
التعریة المائیةالتعریة المائیة
Water ErosionWater Erosion

  الوحدة التعلیمیة الرابعةالوحدة التعلیمیة الرابعة

    میكانیكیة التعریة المائیةمیكانیكیة التعریة المائیة  --أأ

الطرق العملیة للتحكم في التعریة المائیةالطرق العملیة للتحكم في التعریة المائیة  - - ب ب 



األھــدافاألھــداف                                                          
من دراسة الوحدة السادسة یجب أن یكون الطالب  من دراسة الوحدة السادسة یجب أن یكون الطالب    بعد االنتھاءبعد االنتھاء            

    ::قادرًا على أنقادرًا على أن
  ..یدرك أسس التعریة بواسطة الماءیدرك أسس التعریة بواسطة الماء  --
..یقارن ویمیز بین أشكال التعریة بالماءیقارن ویمیز بین أشكال التعریة بالماء  --
..یتعرف على بعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیةیتعرف على بعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیة  --
..یتفھم مصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریةیتفھم مصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریة  --
..فھم مراحل التعریة المائیةفھم مراحل التعریة المائیةیی  --
..یدرك كیف تحدث الدورة المائیة وأھمیتھا للمشتغلین بصیانة األراضيیدرك كیف تحدث الدورة المائیة وأھمیتھا للمشتغلین بصیانة األراضي  --
..وأھمیتھا في التخطیط لصیانة األراضيوأھمیتھا في التخطیط لصیانة األراضي، ، یعرف ما ھو مفھوم المعادلة المائیة یعرف ما ھو مفھوم المعادلة المائیة   --
..یكون لدیھ معلومات عن خصائص المطر التي تسبب التعریةیكون لدیھ معلومات عن خصائص المطر التي تسبب التعریة  --
..یستوعب الطالب العوامل المؤثرة على عملیة التسرب والترشیحیستوعب الطالب العوامل المؤثرة على عملیة التسرب والترشیح  --

    ..بأشكال جریان الماء وخصائص التربة التي تؤثر على التعریة المائیةبأشكال جریان الماء وخصائص التربة التي تؤثر على التعریة المائیة  یلم الطالبیلم الطالب  --



العنـــاصرالعنـــاصر                                                                                                                          
..أشكال التعریة المائیةأشكال التعریة المائیة  --
..أسس التعریة بواسطة الماءأسس التعریة بواسطة الماء  --
..أشكال التعریة بالماءأشكال التعریة بالماء  --
..تقسیم التعریة بالقنواتتقسیم التعریة بالقنوات  --
..بعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیةبعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیة  --
..مصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریةمصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریة  --
..أنواع الطاقةأنواع الطاقة  --
..الطاقة المستخدمة في التعریةالطاقة المستخدمة في التعریة  --
..مراحل التعریة المائیةمراحل التعریة المائیة  --
..أطراف الدورة المائیة ومعادلتھاأطراف الدورة المائیة ومعادلتھا  --
..خصائص المطر المسبب للتعریةخصائص المطر المسبب للتعریة  --



.  .  التسربالتسرب§§
..العوامل التي تؤثر على عملیة التسرب والترشیحالعوامل التي تؤثر على عملیة التسرب والترشیح  --
..أشكال جریان الماءأشكال جریان الماء  --
في في الظواھر المسئولة عن التركیزات المختلفة للمواد الكیماویةالظواھر المسئولة عن التركیزات المختلفة للمواد الكیماویة  --

..السیحالسیحماء ماء 
..العوامل التي تؤثر على خصائص السیحالعوامل التي تؤثر على خصائص السیح  --
..التنبؤ بمعدالت الجریانالتنبؤ بمعدالت الجریان  --
..خصائص التربة التى تؤثر على التعریة المائیةخصائص التربة التى تؤثر على التعریة المائیة  --
..خصائص التربة التي تقلل قابلیتھا للنقلخصائص التربة التي تقلل قابلیتھا للنقل  --
..خصائص التربة تقلل خطر الجریان السطحيخصائص التربة تقلل خطر الجریان السطحي  --

تابع اتابع العنـــاصرلعنـــاصر
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Water ErosionWater Erosion
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Water ErosionWater Erosion



The WatershedThe Watershed



أشكال التعریة بالماء أشكال التعریة بالماء 
Water Erosion  FormsWater Erosion  Forms

--::تتم التعریة المائیة بواسطة الماء كعامل أساسى ، ولھا عدة أشكالتتم التعریة المائیة بواسطة الماء كعامل أساسى ، ولھا عدة أشكال              

 Rain Splash Rain Splash....................................التعریة بالماء المتناثر التعریة بالماء المتناثر ١١..

Sheet ErosionSheet Erosion) ... ) ... الغشاء المائىالغشاء المائى((التعریة الصفائحیة التعریة الصفائحیة ٢٢..

Internal ErosionInternal Erosion....................... ....................... التعریة الداخلیة التعریة الداخلیة ٣٣..

، وتشمل، وتشمل  Channel ErosionChannel Erosion.....................   .....................   التعریة بالقنوات التعریة بالقنوات ٤٤..

..   Rill erosion Rill erosion..................التعریة بالجداول الصغیرة التعریة بالجداول الصغیرة . . ١١--٤٤
.. Gully Erosion Gully Erosion......................................التعریة األخدودیة التعریة األخدودیة . . ٢٢  --٤٤
.. Stream Erosion Stream Erosion......................................التعریة بالجداول التعریة بالجداول . . ٣٣--٤٤



qqأسس التعریة بواسطة الماءأسس التعریة بواسطة الماء

  األصلىاألصلى  موضعھاموضعھا  منمن  التربةالتربة  إزالةإزالة  ھىھى  التعریةالتعریة            
--::عملیتىعملیتى  وتشملوتشمل

 Detachment Detachment))عملیة الفصلعملیة الفصل((أ  ـ إزالة حبیبات التربة من جسم التربة أ  ـ إزالة حبیبات التربة من جسم التربة 

TransportationTransportation))((ب ـ نقل مكونات التربة المفصولة وإزالتھا نھائیا ب ـ نقل مكونات التربة المفصولة وإزالتھا نھائیا 



qqأسس التعریة بواسطة الماءأسس التعریة بواسطة الماء



١١- -   التعریة بالماء المتناثر التعریة بالماء المتناثر 
Rain SplashRain Splash



ــ: : فیما یلى فیما یلى أثر الماء المتناثر أثر الماء المتناثر یتلخص یتلخص                 

.  .  تعمل على انتزاع الحبیبات من تجمعات التربةتعمل على انتزاع الحبیبات من تجمعات التربة١١..

.  .  تكسیر تجمعات وكتل التربة إلى تجمعات أصغرتكسیر تجمعات وكتل التربة إلى تجمعات أصغر٢٢..

یزید تكسیر قطرات المطر بزیادة قطر القطرة وال یظھر أثر ھذه  یزید تكسیر قطرات المطر بزیادة قطر القطرة وال یظھر أثر ھذه  ٣٣..
الصورة إذا سقط الماء بصورة مائلة على األرض أو وجودة  الصورة إذا سقط الماء بصورة مائلة على األرض أو وجودة  

              ..انحدار لسطح التربةانحدار لسطح التربة





  التعریة الصفائحیةالتعریة الصفائحیة  --٢٢
) ) الغطاء المائىالغطاء المائى((

Sheet ErosionSheet Erosion



تأثیر الغطاء المائي على التربةتأثیر الغطاء المائي على التربة

. . یكون متماثل على جمیع سطح التربةیكون متماثل على جمیع سطح التربة§§
..تسبب قطرات المطر فصل للتربةتسبب قطرات المطر فصل للتربة§§
عند زیادة الماء الساقط یزید سمك الغطاء المائي ،  عند زیادة الماء الساقط یزید سمك الغطاء المائي ،  §§

ویبدأ انسیاب الماء حامًال معھ طبقة رقیقة من   ویبدأ انسیاب الماء حامًال معھ طبقة رقیقة من   
.  .  التربةالتربة

بتكرار ھذه العملیة عدة مرات یمكن أن تفقد الطبقة  بتكرار ھذه العملیة عدة مرات یمكن أن تفقد الطبقة  §§
.   .   السطحیة من التربة، وھذا الشكل ھو األكثر ضررًاالسطحیة من التربة، وھذا الشكل ھو األكثر ضررًا



شروط تكون الغطاء المائيشروط تكون الغطاء المائي
).).منخفضة النفاذیةمنخفضة النفاذیة((توافر تربة ناعمة توافر تربة ناعمة ••
  
..انحدار تدریجى منتظمانحدار تدریجى منتظم••

..عدم وجود قنوات سطحیةعدم وجود قنوات سطحیة••





Damage due to Sheet ErosionDamage due to Sheet Erosion



Damage due to Sheet ErosionDamage due to Sheet Erosion



    التعریة الداخلیةالتعریة الداخلیة  --٣٣
Internal ErosionInternal Erosion



قطرات المطر الساقطة على تربة عاریة من الغطاء النباتى قطرات المطر الساقطة على تربة عاریة من الغطاء النباتى §§
تغسل الحبیبات الناعمة من التربة لداخل المسام وشقوق تغسل الحبیبات الناعمة من التربة لداخل المسام وشقوق 

.  .  األرض مما یقلل من نفاذیة التربة للماء والھواءاألرض مما یقلل من نفاذیة التربة للماء والھواء

ال تسبب ضرر مستدیم لألرض طالما أن التربة لم تزال من ال تسبب ضرر مستدیم لألرض طالما أن التربة لم تزال من §§
) .) .أى لم یحدث نقلأى لم یحدث نقل((الحقل الحقل 

عند تقلیل نفاذیة التربة تزید كمیة الجریان السطحي مما عند تقلیل نفاذیة التربة تزید كمیة الجریان السطحي مما §§
..یزید من معدل التعریةیزید من معدل التعریة

میكانیكیة التعریة الداخلیةمیكانیكیة التعریة الداخلیة  



Channel ErosionChannel Erosionالتعریة بالقنوات  التعریة بالقنوات    --٤٤  

..   Rill erosion Rill erosion............التعریة بالجداول الصغیرة التعریة بالجداول الصغیرة . . ١١--٤٤

.. Gully Erosion Gully Erosion........................التعریة األخدودیة التعریة األخدودیة . . ٢٢--٤٤

.. Stream Erosion Stream Erosion......................التعریة بالجداول التعریة بالجداول . . ٣٣--٤٤



  منتظمةمنتظمة  غیرغیر  بصورةبصورة  الماءالماء  وجودوجود  عندعند  التعریةالتعریة  ھذهھذه  تحدثتحدث§§
..األرضاألرض  سطحسطح  علىعلى

  
    ممامما  األخرىاألخرى  المناطقالمناطق  عنعن  المناطقالمناطق  بعضبعض  فىفى  یتركزیتركز  حیثحیث§§

    ..والنقلوالنقل  الفصلالفصل  لعملیةلعملیة  كافیةكافیة  طاقةطاقة  للماءللماء  یعطىیعطى

  طریقطریق  عنعن  یكونیكون  الحبیباتالحبیبات  فصلفصل  أنأن  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  یالحظیالحظ§§
        ..المطرالمطر  قطراتقطرات  لتأثیرلتأثیر  راجعًاراجعًا  ولیسولیس  الجارىالجارى  الماءالماء  تأثیرتأثیر

  میكانیكیة التعریة بالقنواتمیكانیكیة التعریة بالقنوات              







Rill ErosionRill Erosion  التعریة بالقنوات الصغیرةالتعریة بالقنوات الصغیرة  ١١- - ٤٤





التعریة أألخدودیة التعریة أألخدودیة   ٢٢--٤٤
Gully ErosionGully Erosion

  .بسھولة األرض تسویة یمكن ال بعدھا بحیث عمیقة قناتیة تعریة§
  .استخدامھا یعیق مما باألرض عمیقة أخادید وجود النتیجة تكون§
 انحدارات وجود في الصغیرة الجداول من العدید تجمع نتیجة تحدث§

  .كبیرة

:أھم مسبباتھا فیما یلي  یمكن حصر    

 .النحر الناتج عن القنوات الجاریةأ ـ 
. ب ـ النحر الناتج عن مساقط المیاه

.انصھارھا فجأة لمتجمدة عندا المیاهعن  النحر الناتجـ ج 





Gully ErosionGully Erosion



Gully ErosionGully Erosion









Stream ErosionStream Erosionالتعریة بالجداول التعریة بالجداول   ٣٣- - ٤٤

























بعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیة بعض الظواھر المصاحبة للتعریة المائیة 

Mass Movement of SoilMass Movement of Soilحركة كتلة التربة حركة كتلة التربة . . ١١
ھذه الحركة لیست نتیجة الطاقة الحركیة للماء ولكن نتیجة للفعل المزیت ھذه الحركة لیست نتیجة الطاقة الحركیة للماء ولكن نتیجة للفعل المزیت           

Lubricating Lubricating   حیث تصبح الطبقة الطینیة مشبعة بالماء وتسمح لكتلة حیث تصبح الطبقة الطینیة مشبعة بالماء وتسمح لكتلة . . للماءللماء
ــ: : التربة باالنزالق ألسفل عند توافر الشروط اآلتیة التربة باالنزالق ألسفل عند توافر الشروط اآلتیة 

.  .  وجود انحدار ذو شدة عالیة یسمح بانزالق كتلة التربةوجود انحدار ذو شدة عالیة یسمح بانزالق كتلة التربة١١..

.  .  وجود طبقة قلیة النفاذیة بالتربة بعیدة بعض الشيء عن سطح األرضوجود طبقة قلیة النفاذیة بالتربة بعیدة بعض الشيء عن سطح األرض٢٢..

.  .  وجود ماء كافى فى كتلة التربة لتشبیع الطبقة الواقعة فوق الطبقة الصماءوجود ماء كافى فى كتلة التربة لتشبیع الطبقة الواقعة فوق الطبقة الصماء٣٣..



حركة كتلة التربةحركة كتلة التربة. . ١١



Surface CreepSurface Creepزحف التربة زحف التربة 



 Cattle Terraces Cattle Terracesمصاطب الماشیة مصاطب الماشیة 

وھى شكل من أشكال حركة التربة والطاقة وھى شكل من أشكال حركة التربة والطاقة ، ، وتحدث فى مناطق الرعىوتحدث فى مناطق الرعى  
الضروریة للفصل والنقل تأتى من ثقل الماشیة باالشتراك مع انزالق الضروریة للفصل والنقل تأتى من ثقل الماشیة باالشتراك مع انزالق 

أألرض وزحف التربة فتتكون مصاطب أفقیة ذات میل بسیط على أألرض وزحف التربة فتتكون مصاطب أفقیة ذات میل بسیط على 
.  .  أغلب عندما تكون أألرض مبتلةأغلب عندما تكون أألرض مبتلة



 Subsidence of Soil Subsidence of Soilخسوف التربة خسوف التربة 

ھو انخفاض مستوى سطح التربة بسبب تقلص الطبقة التحت السطحیة ھو انخفاض مستوى سطح التربة بسبب تقلص الطبقة التحت السطحیة   
وینشأ ھذا التقلص للمادة العضویة الموجودة أسفل التربة نتیجة فقد وینشأ ھذا التقلص للمادة العضویة الموجودة أسفل التربة نتیجة فقد 

أو یسبب أكسدة المادة العضویة وال تعتبر ھذة أو یسبب أكسدة المادة العضویة وال تعتبر ھذة ) ) بالصرفبالصرف((الماء الماء 
..الظاھرة شكل من أشكال التعریة ألنھا ال تتضمن حركة جانبیة للتربة الظاھرة شكل من أشكال التعریة ألنھا ال تتضمن حركة جانبیة للتربة 



  مصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریةمصادر وأشكال الطاقة الالزمة لعملیة التعریة

لتعریة التربة یبذل شغل والشغل یلزم طاقة ألن الشغل عادة یبذل ضد لتعریة التربة یبذل شغل والشغل یلزم طاقة ألن الشغل عادة یبذل ضد 
..المقاومة ومصدر الطاقة فى التعریة إما منالمقاومة ومصدر الطاقة فى التعریة إما من

حركة الجوامد   حركة الجوامد     --٢٢      الماء الماء   --١١
الطاقة الحراریة أو من الجاذبیة األرضیة الطاقة الحراریة أو من الجاذبیة األرضیة   --٤٤    الریاح  الریاح    ــ  ٣٣

وحدھا وحدھا 
عموما یمكن حصر مصدر الطاقة لجمیع العوامل المسببة لعملیة التعریة عموما یمكن حصر مصدر الطاقة لجمیع العوامل المسببة لعملیة التعریة 

:.  :.  فیما یأتي فیما یأتي 
الجاذبیة أألرضیة الجاذبیة أألرضیة   --الشمس                    بالشمس                    ب  --أأ
الحركات الجیولوجیة الحركات الجیولوجیة   --دوران أألرض         ددوران أألرض         د  --جج



أنواع الطاقة یوجد نوعین من الطافةأنواع الطاقة یوجد نوعین من الطافة

  --::أ ـ الطاقة الكامنة أ ـ الطاقة الكامنة 
وتكون داخل الجسم المتحرك وتنشأ نتیجة وجود فرق فى االرتفاع بین وتكون داخل الجسم المتحرك وتنشأ نتیجة وجود فرق فى االرتفاع بین 

أو ھى طاقة ناتجة عن أو ھى طاقة ناتجة عن . . نقطة أألصل والنقطة التى یتحرك إلیھا الجسم نقطة أألصل والنقطة التى یتحرك إلیھا الجسم 
..موقع الجسم بالنسبة لجسم آخرموقع الجسم بالنسبة لجسم آخر

--::ب ـ طاقة الحركة ب ـ طاقة الحركة 
تنتج عن الحركة وتتناسب مع الكتلة المتحركة ومربع السرعة لھا أى أن تنتج عن الحركة وتتناسب مع الكتلة المتحركة ومربع السرعة لھا أى أن 

. . كتلة متحركة سواء كانت ماء أو ھواء أو تربة لھا طاقة حركة كتلة متحركة سواء كانت ماء أو ھواء أو تربة لھا طاقة حركة 



الطاقة المستخدمة فى التعریةالطاقة المستخدمة فى التعریة

--::التعریة بالغطاء المائى التعریة بالغطاء المائى 
تنتج عن الطاقة الحركیة للماء المتحركة نتیجة ضربات قطرات المطر تنتج عن الطاقة الحركیة للماء المتحركة نتیجة ضربات قطرات المطر   

حركة كتلة التربة نتیجة الطاقة الكامنة الناتجة حركة كتلة التربة نتیجة الطاقة الكامنة الناتجة ، ، والجریان السطحىوالجریان السطحى
او التى یتم او التى یتم ، ، عن موقع التربة فوق النقطة التى تستطیع السقوط علیھا عن موقع التربة فوق النقطة التى تستطیع السقوط علیھا 

وكال النوعین من الطاقة متعاونان إلحداث التعریة وكال النوعین من الطاقة متعاونان إلحداث التعریة . . االنزالق إلیھا االنزالق إلیھا 
. . أألخدودیة أألخدودیة 



مراحل التعریة المائیةمراحل التعریة المائیة

.. Detaching agent Detaching agentعامل الفصل عامل الفصل ١١..

.. Transporting Agent Transporting Agentعامل النقل عامل النقل ٢٢..

..SedimentationSedimentation  عملیة الترسیبعملیة الترسیب٣٣..



العوامل المؤثرة على تعریة التربة بواسطة المیاهالعوامل المؤثرة على تعریة التربة بواسطة المیاه

یلعب الماء أددورًا مختلفة فى حدوث عملیة التعریة ویالحظ أن الماء ھو یلعب الماء أددورًا مختلفة فى حدوث عملیة التعریة ویالحظ أن الماء ھو 
العامل الرئیسى فى عملیتى الفصل والنقل وإلتمام التعریة یجب أن العامل الرئیسى فى عملیتى الفصل والنقل وإلتمام التعریة یجب أن 

..یكون الماء فى حالة حركةیكون الماء فى حالة حركة
الحركة المستمرة للماء فى الطبیعة من الغالف الجوى إلى األرض الحركة المستمرة للماء فى الطبیعة من الغالف الجوى إلى األرض 

والمسطحات المائیة وعودتة للغالف الجوى مرة أخرى تسمى بالدورة والمسطحات المائیة وعودتة للغالف الجوى مرة أخرى تسمى بالدورة 
..المائیةالمائیة



أطراف الدورة المائیةأطراف الدورة المائیة

إذا وجد ماء بكمیة كافیة في الجو یتكثف لقطرات أو یتجمد في شكل ثلج إذا وجد ماء بكمیة كافیة في الجو یتكثف لقطرات أو یتجمد في شكل ثلج   
ویتم حجز ویتم حجز   PrecipitationPrecipitationأو برد وینزل لألرض ویسمي تساقط أو برد وینزل لألرض ویسمي تساقط 

جزء من ھذا الماء نتیجة الصطدامھ بالنبات أو أي عوارض أخري جزء من ھذا الماء نتیجة الصطدامھ بالنبات أو أي عوارض أخري 
قبل وصولھ لسطح األرض ودخول الماء لداخل األرض یسمي قبل وصولھ لسطح األرض ودخول الماء لداخل األرض یسمي 

وحركتھ المستمرة داخل إلي أسفل یسمي وحركتھ المستمرة داخل إلي أسفل یسمي ) ) InfiltrationInfiltration((التسرب التسرب 
وھذا یتحرك حتى یصل للماء األرضي وھذا یتحرك حتى یصل للماء األرضي ) ) PercolationPercolation((بالترشیح بالترشیح 

))(Ground water(Ground water . .



الدورة المائیةالدورة المائیة



Water EquationWater Equationالمعادلة المائیة المعادلة المائیة 

في دراسة تعریة التربة وصیانة األراضي بھمنا كمیة األمطار والجریان في دراسة تعریة التربة وصیانة األراضي بھمنا كمیة األمطار والجریان   
السطحي لكونھما العاملین األكثر أھمیة في المعادلة المائیة والفصل السطحي لكونھما العاملین األكثر أھمیة في المعادلة المائیة والفصل 

والنقل وھي تعبر عن العالقة بین ھاتین الظاھرتین واألطراف والنقل وھي تعبر عن العالقة بین ھاتین الظاھرتین واألطراف 
األخرى للدورة المائیة لفترة معلومة من الزمن ولكتلة معینة من األخرى للدورة المائیة لفترة معلومة من الزمن ولكتلة معینة من 

..التربةالتربة



الماء المخزونالماء المخزون= = الماء المكتسب ـ الماء المفقود الماء المكتسب ـ الماء المفقود 

المعادلة المائیة المعادلة المائیة 
Water EquationWater Equation

ماء المطرماء المطر  --
الثلج  الثلج  --
البرد  البرد  --
الندىالندى--
الضبابالضباب--

ماء الجریان السطحي  ماء الجریان السطحي  --
الترشیحالترشیح--
ماء البخرماء البخر--
ماء النتحماء النتح--

الماء الجوفيالماء الجوفي--
المحتوى الرطوبيالمحتوى الرطوبي--



مكونـــات المعادلـــــــــةمكونـــات المعادلـــــــــة

) ) مطر ـ ثلج  ـ برد ـ ضبابمطر ـ ثلج  ـ برد ـ ضباب((ـ ماء مكتسب ویشمل التساقط علي صورة ـ ماء مكتسب ویشمل التساقط علي صورة   ١١
، والتكثیف علي صورة ندي علي النبات أو التكثیف علي التربة أو ، والتكثیف علي صورة ندي علي النبات أو التكثیف علي التربة أو 

..إدمصاص الماء مع سطح غرویات التربةإدمصاص الماء مع سطح غرویات التربة
)  )  الجریان السطحي ـ ترشیح تبخیر ـ نتح الجریان السطحي ـ ترشیح تبخیر ـ نتح ( ( ـ ماء مفقود ویشل ـ ماء مفقود ویشل   ٢٢
ـ الماء المخزون وھو عبارة عن التغیر في محتوي رطوبة التربة ـ الماء المخزون وھو عبارة عن التغیر في محتوي رطوبة التربة   ٣٣

ویكون بحجز الماء أو المخزون السطحي للماء ویالحظ أن التسرب ویكون بحجز الماء أو المخزون السطحي للماء ویالحظ أن التسرب 
الي ظھر في تعداد الماء المفقود ألن المعادلة تعود لكتلة معینة من الي ظھر في تعداد الماء المفقود ألن المعادلة تعود لكتلة معینة من 

التربة ویمثل التسرب السبب الرئیسي للتغیر في محتوي رطوبة التربة التربة ویمثل التسرب السبب الرئیسي للتغیر في محتوي رطوبة التربة 
.  .  خالل سقوط األمطار ویمكن كتابة المعادلة بشكل آخر خالل سقوط األمطار ویمكن كتابة المعادلة بشكل آخر 



تعتبر التعریة دالة لعاملین أساسیینتعتبر التعریة دالة لعاملین أساسیین

ErosivityErosivity Erodibility Erodibility and and 

Rainfall Rainfall 

Energy Energy 

A = R    x     K    x    LS    x      P     x     CA = R    x     K    x    LS    x      P     x     C

Physical characteristics Physical characteristics Management Management 

Land Management Land Management Crop Management Crop Management 



  PrecipitationPrecipitationالتساقــــــــــط   التساقــــــــــط   

..المطر ـ الثلج ـ الضباب ـ البردالمطر ـ الثلج ـ الضباب ـ البرد: : تعني كلمة التساقطتعني كلمة التساقط
الضباب یعتبر من التساقط إذا المس سطح األرض أو النبات حیث یحدث الضباب یعتبر من التساقط إذا المس سطح األرض أو النبات حیث یحدث 

أنھ یضاف لرطوبة أو أنھ یساق مع الریح أو یتبخر قبل أن یضیف أنھ یضاف لرطوبة أو أنھ یساق مع الریح أو یتبخر قبل أن یضیف 
والضباب یشبھ المطر إال أن قطیرة الماء صغیرة والضباب یشبھ المطر إال أن قطیرة الماء صغیرة . . رطوبتھ علي األرض رطوبتھ علي األرض 

جدًا وثقلھا خفیف ال نستطیع أن تسقط ألسفل وعند وجود نسبة ھواء جدًا وثقلھا خفیف ال نستطیع أن تسقط ألسفل وعند وجود نسبة ھواء 
      ..خفیفة تؤدي لمرور الضباب باألشجار والنباتات األخرىخفیفة تؤدي لمرور الضباب باألشجار والنباتات األخرى



خصائص المطر المسبب للتعریةخصائص المطر المسبب للتعریة

تؤخذ الصفات التالیة في االعتبار عند التحدث عن خصائص المطر تؤخذ الصفات التالیة في االعتبار عند التحدث عن خصائص المطر 
--::المسبب للتعریة المسبب للتعریة 

).).معدل سقوط المطر في الساعةمعدل سقوط المطر في الساعة( ( ـ الشدة ـ الشدة   ١١
..ـ مدة سقوط المطرـ مدة سقوط المطر  ٢٢
..ـ الكمیة الكلیة للمطرـ الكمیة الكلیة للمطر  ٣٣
..ـ حجم وشكل قطرات المطرـ حجم وشكل قطرات المطر  ٤٤
..ـ الطاقة الحركیة للمطرـ الطاقة الحركیة للمطر  ٥٥
..ـ التوزیع الموسمي لألمطارـ التوزیع الموسمي لألمطار  ٦٦



شدة سقوط المطرشدة سقوط المطر. . ١١

الساعة أو الساعة أو //یعبر عن شدة سقوط المطر بكمیة المطر الساقط بالمللیمتر یعبر عن شدة سقوط المطر بكمیة المطر الساقط بالمللیمتر 
::وتقسم األمطار تبعًا لذلك إلي وتقسم األمطار تبعًا لذلك إلي . . لكل دقیقة لكل دقیقة 

..ساعةساعة//مللیمتر مللیمتر   ٦.٢٥٦.٢٥ـ أمطار خفیفة أقل من ـ أمطار خفیفة أقل من   ١١
..ساعةساعة//مللیمتر مللیمتر   ١٢.٧١٢.٧ـ ـ   ٦.٢٥٦.٢٥ـ أمطار متوسطة من ـ أمطار متوسطة من   ٢٢
ـ أمطار غزیرة ـ أمطار غزیرة   ٤٤..ساعةساعة/ / مللیمتر مللیمتر   ٥٠.٨٥٠.٨ـ ـ   ١٢.٧١٢.٧ـ أمطار ثقیلة من ـ أمطار ثقیلة من   ٣٣

..ساعةساعة//مللیمتر مللیمتر   ٥٠.٨٥٠.٨أكبر من أكبر من 



شدة سقوط المطرشدة سقوط المطر



مــــدة السقــــــــــوطمــــدة السقــــــــــوط. . ٢٢

تختلف مدة السقوط اختالفًا كبیرًا وتحسب مدة السقوط منذ بدأ نزول تختلف مدة السقوط اختالفًا كبیرًا وتحسب مدة السقوط منذ بدأ نزول 
..المطر حتي فترة خالیة من األمطار تستغرق ساعة واحدةالمطر حتي فترة خالیة من األمطار تستغرق ساعة واحدة



الكمیة الكلیة للمطرالكمیة الكلیة للمطر. . ٣٣

  ٠.٢٥٠.٢٥ویالحظ أنھ إذا كانت كمیة األمطار في لحظة معینة أقل من ویالحظ أنھ إذا كانت كمیة األمطار في لحظة معینة أقل من 
الساعة سواقط كلیة تعتبر ھذه الفترة خالیة من األمطار الساعة سواقط كلیة تعتبر ھذه الفترة خالیة من األمطار //مللیمترمللیمتر

وتنسب كمیة المطر الساقطة علي منطقة بالملیمتر إما لمرة واحدة وتنسب كمیة المطر الساقطة علي منطقة بالملیمتر إما لمرة واحدة 
.  .  أو إلي فترة زمنیة معینة یوم أو شھر أو موسم أو إلي فترة زمنیة معینة یوم أو شھر أو موسم ) ) رخة واحدةرخة واحدة((تسمي تسمي 

كمیة سقوط المطر علي مساحة معینة ھي حجم الماء الساقط كمیة سقوط المطر علي مساحة معینة ھي حجم الماء الساقط 
..بالمللیمتراتبالمللیمترات



حجم قطرات المطرحجم قطرات المطر. . ٤٤

یختلف من أحجام صغیرة جدًا كما في الضباب ویصل لحد أقصي مقدار  یختلف من أحجام صغیرة جدًا كما في الضباب ویصل لحد أقصي مقدار  
..مللیمترمللیمتر٧٧حوالي حوالي 

كلما زاد معدل سقوط المطر زاد متوسط قطرة القطرة بالمللیمتر، كلما زاد معدل سقوط المطر زاد متوسط قطرة القطرة بالمللیمتر، 
..وسرعة السقوط تتحدد بالجاذبیة األرضیة ومقاومة الھواء والریاحوسرعة السقوط تتحدد بالجاذبیة األرضیة ومقاومة الھواء والریاح



الطاقة الحركیة للمطرالطاقة الحركیة للمطر. . ٥٥

ھذه الطاقة ھي السبب الرئیسي لتحطیم وتفكیك الطبقة السطحیة ومن ھذه الطاقة ھي السبب الرئیسي لتحطیم وتفكیك الطبقة السطحیة ومن   
الممكن االفتراض أن الطاقة الحركیة للمطر یمكن حسابھا من المعادلة الممكن االفتراض أن الطاقة الحركیة للمطر یمكن حسابھا من المعادلة 

::اآلتیةاآلتیة
Ek = ½ M VEk = ½ M V22  

ث وبما أن ث وبما أن //سرعتھ سمسرعتھ سم  VV& & ) ) جمجم((كتلة الجسم المتحرك كتلة الجسم المتحرك MMحیث حیث 
قطرات المطر تسقط بأحجام متباینة في كل مرة لذا فإنھا تسقط قطرات المطر تسقط بأحجام متباینة في كل مرة لذا فإنھا تسقط 

لذا حساب ھذه لذا حساب ھذه . . بسرعات مختلفة وتختلف معھا الطاقة الحركیة للمطربسرعات مختلفة وتختلف معھا الطاقة الحركیة للمطر
..الطاقة عملیة صعبة جدًا في المطر الساقط طبیعیًاالطاقة عملیة صعبة جدًا في المطر الساقط طبیعیًا



أھمیة التوزیع الموسمي للمطرأھمیة التوزیع الموسمي للمطر. . ٦٦

یحدد التوزیع الموسمي للمطر بشكل كبیر إذا كانت الكمیة الموسمیة من یحدد التوزیع الموسمي للمطر بشكل كبیر إذا كانت الكمیة الموسمیة من   
وھذا یعتمد علي وھذا یعتمد علي . . المطر سوف تسبب خطر كبیر علي التعریة أم الالمطر سوف تسبب خطر كبیر علي التعریة أم ال

ویالحظ أن ویالحظ أن . . كمیة الغطاء األرضي الموجود في فترة سقوط المطركمیة الغطاء األرضي الموجود في فترة سقوط المطر
حرث األرض والعز یق خالل فترة المطر وكون التربة مفككة وغیر حرث األرض والعز یق خالل فترة المطر وكون التربة مفككة وغیر 

..محمیة بمخلفات المحاصیل یسبب أضرار كبیرةمحمیة بمخلفات المحاصیل یسبب أضرار كبیرة



قیـــــــاس التساقـــــــــــطقیـــــــاس التساقـــــــــــط

::بصفة عامة یقاس صفتان أساسیتان للتساقط ھمابصفة عامة یقاس صفتان أساسیتان للتساقط ھما
).).شدة سقوط المطرشدة سقوط المطر((ـ الكثافة ـ الكثافة   ٢٢ـ الكمیة الكلیةـ الكمیة الكلیة  ١١

.  .  ویلزم لقیاس الكمیة الكلیة وعاء مجھز بفتحة أفقیة ذات مساحة معینةویلزم لقیاس الكمیة الكلیة وعاء مجھز بفتحة أفقیة ذات مساحة معینة
ویمكن كذلك استخدام مقیاس المطر المسجلة في إیجاد شدة سقوط ویمكن كذلك استخدام مقیاس المطر المسجلة في إیجاد شدة سقوط 

).).أنظر العمليأنظر العملي((المطر باإلضافة للكمیة المطر باإلضافة للكمیة 



 & Infiltration & Infiltrationدخول الماء للتربة والترشیحدخول الماء للتربة والترشیح
PercolationPercolation

InfiltrationInfiltration::التسرب التسرب 
..ھو عبارة عن دخول ماء المطر إلي داخل التربةھو عبارة عن دخول ماء المطر إلي داخل التربة

PercolationPercolation::الترشیح العمیق الترشیح العمیق 
ھو حركة الماء السائل ئغلي أسفل ویكون تحت منطقة الجذور الطبیعیة ھو حركة الماء السائل ئغلي أسفل ویكون تحت منطقة الجذور الطبیعیة 

..للنباتللنبات
Infiltration CapacityInfiltration Capacityسعة التسربسعة التسرب : : 

وسعة التسرب ھي أقصي سرعة یستطیع عندھا الماء الدخول للتربة في وسعة التسرب ھي أقصي سرعة یستطیع عندھا الماء الدخول للتربة في 
..لحظة معلومةلحظة معلومة
Lateral SeepageLateral Seepage: : التسرب الجانبي التسرب الجانبي 

والتسرب الجانبي ھو حركة الماء في االتجاه األفقي وینتج عن النفاذیة والتسرب الجانبي ھو حركة الماء في االتجاه األفقي وینتج عن النفاذیة 
غیر المتجانسة لطبقات التربة المختلفة فیبدأ الماء في التحرك غیر المتجانسة لطبقات التربة المختلفة فیبدأ الماء في التحرك 

..للجوانبللجوانب



العوامل المؤثرة علي عملیة التسرب والترشیحالعوامل المؤثرة علي عملیة التسرب والترشیح

--::تحدد معدالت التسرب باآلتيتحدد معدالت التسرب باآلتي
..ـ معدالت قابلیة التربة لتسرب الماءـ معدالت قابلیة التربة لتسرب الماء  ١١
..ـ قدرة التربة علي االحتفاظ بھـ قدرة التربة علي االحتفاظ بھ  ٢٢
ـ خصائص التربة التي تحدد قابلیة التسرب من خاللھا وھي البناء وھو ـ خصائص التربة التي تحدد قابلیة التسرب من خاللھا وھي البناء وھو   ٣٣

..نتیجة القوام والمحتوي الرطوبي والمسامیةنتیجة القوام والمحتوي الرطوبي والمسامیة



ویھمنا خالل عملیة التسرب والترشیح اآلتيویھمنا خالل عملیة التسرب والترشیح اآلتي

..  ـ المسامیةـ المسامیة  ١١
..ـ أثر المحتوي الرطوبيـ أثر المحتوي الرطوبي  ٢٢
..ـ قطاع التربةـ قطاع التربة  ٣٣



Run offRun offجریان الماء  جریان الماء  

--::أشكالھ أشكالھ 
..  ـ الجریان السطحىـ الجریان السطحى  ١١
..  ـ الجریان الصفاتحىـ الجریان الصفاتحى  ٢٢
..  ـ الجریان تحت السطحىـ الجریان تحت السطحى  ٣٣
..  ـ جریان الماء األرضىـ جریان الماء األرضى  ٤٤
..  ـ انسیاب المجرىـ انسیاب المجرى  ٥٥



خواص الجریان السطحىخواص الجریان السطحى

..  معدالت الجریانمعدالت الجریان١١..

..  سرعة الجریانسرعة الجریان٢٢..

..  اضطراب المجرىاضطراب المجرى٣٣..

..  الطاقة الجارفةالطاقة الجارفة٤٤..



تركیب ماء الجریان السطحىتركیب ماء الجریان السطحى

ومادة ذائبة ومادة ذائبة ) ) حبیبات دقیقةحبیبات دقیقة((ماء الجریان یحمل معھ دائمًا مادة عالقة ماء الجریان یحمل معھ دائمًا مادة عالقة   
..Bod LoadBod Loadباإلضافة لحمولة القاع باإلضافة لحمولة القاع ) ) أمالح ذائبةأمالح ذائبة((
تركیز التربة فى تركیز التربة فى = = عند حساب كمیة التربة المفقودة من حقل معین عند حساب كمیة التربة المفقودة من حقل معین           

..كمیة الماء الجاریةكمیة الماء الجاریة× × الماء الماء 



الظواھر المسئولة عن التركیزات المختلفة للمواد  الظواھر المسئولة عن التركیزات المختلفة للمواد  
الكیماویة فى ماء السیحالكیماویة فى ماء السیح

إذا سقطت األمطار الشدیدة على حقل غیر محمى فمن الضرورى أن إذا سقطت األمطار الشدیدة على حقل غیر محمى فمن الضرورى أن   ــ
یحتوى ماء السیح معلق للتربة فى الماء، بمأن ماء المطر یحتوى على یحتوى ماء السیح معلق للتربة فى الماء، بمأن ماء المطر یحتوى على 

تركیزات منخفضة من مواد كیماویة فإن سیحا كھذا سوف یختلف تركیزات منخفضة من مواد كیماویة فإن سیحا كھذا سوف یختلف 
..قلیًال عن معلق التربة فى ماء مقطرقلیًال عن معلق التربة فى ماء مقطر

المیاه المحمولة فى الجریان السطحى تحتوى فى األغلب على جسیمات المیاه المحمولة فى الجریان السطحى تحتوى فى األغلب على جسیمات   ــ
..التربة األنعم ذات القیمة الكبیرة للتربةالتربة األنعم ذات القیمة الكبیرة للتربة

ھذه الحبیبات تحمل معھا األحیاء الدقیقة للتربة واألیونات الموجبة ھذه الحبیبات تحمل معھا األحیاء الدقیقة للتربة واألیونات الموجبة   ــ
القابلة للتبادل كذلك الفوسفور المدمص، وإذا حدث الجریان بسرعة القابلة للتبادل كذلك الفوسفور المدمص، وإذا حدث الجریان بسرعة 
بعد ابتداء المطر فإن األمالح الذائبة خاصة المتجمعة على السطح بعد ابتداء المطر فإن األمالح الذائبة خاصة المتجمعة على السطح 

خالل الفترة الجافة قد تغسل قبل أن تتحرك داخل سطح التربةخالل الفترة الجافة قد تغسل قبل أن تتحرك داخل سطح التربة



بصفة عامة القول أن ماء الجریان السطحى النموذجى یحتوى على بصفة عامة القول أن ماء الجریان السطحى النموذجى یحتوى على   ــ
جسیمات التربة األصلیة خاصة الطین والمادة العضویة ویحتوى على جسیمات التربة األصلیة خاصة الطین والمادة العضویة ویحتوى على 

تركیزات عالیة من النیتروجین الكلى والفسفور المدمص ولكن تركیزات عالیة من النیتروجین الكلى والفسفور المدمص ولكن 
..أحتواءه على األمالح الذائبة یكون منخفضًاأحتواءه على األمالح الذائبة یكون منخفضًا

أما ماء الترشیح یحتوى على تركیزات عالیة نسبیًا من األمالح وال أما ماء الترشیح یحتوى على تركیزات عالیة نسبیًا من األمالح وال ـ ـ 
یحتوى على المادة  العضویة والفوسفور والغرویات أو یحتوى علیھا یحتوى على المادة  العضویة والفوسفور والغرویات أو یحتوى علیھا 

..بكمیات قلیلة ألن للفوسفور غیر متحركبكمیات قلیلة ألن للفوسفور غیر متحرك
قد یكون تركیزة قد یكون تركیزة   SubSub--surface seepagesurface seepageالتسرب تحت السطحى التسرب تحت السطحى   ــ

عالى فى األمالح الذائبة وبعض الغرویات العضویة ویختلف تركیب عالى فى األمالح الذائبة وبعض الغرویات العضویة ویختلف تركیب 
ماء الجریان محتواه عالى جدًا من التربة المفصولة وبزیادة جریان ماء الجریان محتواه عالى جدًا من التربة المفصولة وبزیادة جریان 
الماء المتدفق یزید تركیز التربة حتى قبل الوصول للذروة أو بعدئذ الماء المتدفق یزید تركیز التربة حتى قبل الوصول للذروة أو بعدئذ 

..یتناقص تدریجیًا حتى الصفریتناقص تدریجیًا حتى الصفر



العوامل المؤثرة على خصائص السیحالعوامل المؤثرة على خصائص السیح

سبق أن ذكرنا أن معدل وكمیة السبح یعتمدان على مكونات عدیدة أخرى سبق أن ذكرنا أن معدل وكمیة السبح یعتمدان على مكونات عدیدة أخرى   
للدورة المائیة وبعض ھذه المكونات یعتمد على عوامل بیئیة أخرى للدورة المائیة وبعض ھذه المكونات یعتمد على عوامل بیئیة أخرى 

سقوط المطر ـ الكمیة ـ المعدل ـ التوزیع بالنسبة للمكان سقوط المطر ـ الكمیة ـ المعدل ـ التوزیع بالنسبة للمكان ((أھمھا أھمھا 
، كذلك التربة ونوعھا وطبقاتھا ـ التضاریس ، كذلك التربة ونوعھا وطبقاتھا ـ التضاریس ))والزمان ودرجة الحرارةوالزمان ودرجة الحرارة

ـ حجم المنطقة والغطاء النباتى المكون وھل ھو طبیعى أم مزروع ـ حجم المنطقة والغطاء النباتى المكون وھل ھو طبیعى أم مزروع 
الخ وتأثیر ھذه الخ وتأثیر ھذه .......... .......... وإدارة األرض ـ أعمال الحرث والعزیق وإدارة األرض ـ أعمال الحرث والعزیق 

العوامل مؤقت وأن كانت جمیعھا معلومة إذ ال یمكن حساب الجریان العوامل مؤقت وأن كانت جمیعھا معلومة إذ ال یمكن حساب الجریان 
..الناتج إال بصورة تقریبیة جدًاالناتج إال بصورة تقریبیة جدًا



التنبؤ بمعدالت الجریانالتنبؤ بمعدالت الجریان

التنبؤ الدقیق بمعدالت وكمیات الجریان غیر ممكن عملیًا بسبب العوامل التنبؤ الدقیق بمعدالت وكمیات الجریان غیر ممكن عملیًا بسبب العوامل 
الكثیرة التى تؤثر على ھذه المعدالت والكمیات ولكن من الضرورى الكثیرة التى تؤثر على ھذه المعدالت والكمیات ولكن من الضرورى 

تقدیر أقصى معدل للجریان یمكن توقعة بالمرور من نقطة معلومة تقدیر أقصى معدل للجریان یمكن توقعة بالمرور من نقطة معلومة 
".".لھا مدخل ومخرجلھا مدخل ومخرج"" (Water Shed (Water Shed))یسمى یسمى 

ـ بدون ھذه المعلومات سوف یكون من غیر الممكن إیجاد الحجوم الكافیة ـ بدون ھذه المعلومات سوف یكون من غیر الممكن إیجاد الحجوم الكافیة 
لمجارى المیاه المعشبة والمصاطب وقنوات التحویل والھدارات  لمجارى المیاه المعشبة والمصاطب وقنوات التحویل والھدارات  

والجسور وغیرھا بحیث أن أى جریان یحدث فى المستقبل البد أن والجسور وغیرھا بحیث أن أى جریان یحدث فى المستقبل البد أن 
--::وغالبًا طریقتان لھذا الغرضوغالبًا طریقتان لھذا الغرض. . یكون أقل من أقصى معدل محسوبیكون أقل من أقصى معدل محسوب

..Rational MethodRational Methodأ ـ الطریقة المنطقیة أ ـ الطریقة المنطقیة 
..ب ـ طریقة كوك ب ـ طریقة كوك 



""والخزن الصحىوالخزن الصحى""الحجز الحجز 

ھو إعاقة نزول المطر أو الثلج إلى أسفل بواسطة النباتات أو أى غطاء ھو إعاقة نزول المطر أو الثلج إلى أسفل بواسطة النباتات أو أى غطاء   
نجد أن كل ماء المطر نجد أن كل ماء المطر ) ) فى حالة غطاء نباتى كثیف جدًافى حالة غطاء نباتى كثیف جدًا((آخر للتربة آخر للتربة 

بھذا تنخفض الطاقة بھذا تنخفض الطاقة . . یتم حجزه قبل أن یتمكن من الوصول لألرضیتم حجزه قبل أن یتمكن من الوصول لألرض
التى یسقط بھا أنخفاضًا كبیرًا، وتختلف النسبة المئویة للحجز بإختالف التى یسقط بھا أنخفاضًا كبیرًا، وتختلف النسبة المئویة للحجز بإختالف 

..كثافة ونوع وحجم النباتاتكثافة ونوع وحجم النباتات
الخزن السطحى للماء یحدث فى المنخفضات حیث یمثل ماء المطر الخزن السطحى للماء یحدث فى المنخفضات حیث یمثل ماء المطر   ــ

المتبقى فى المنخفضات على سطح األرض، وھذا الماء ال یمكن المتبقى فى المنخفضات على سطح األرض، وھذا الماء ال یمكن 
..الجریان لذا فھو أما أن یغوص أو یتبخرالجریان لذا فھو أما أن یغوص أو یتبخر



تأثیر العوامل المناخیة العامة على التعریة بالماء تأثیر العوامل المناخیة العامة على التعریة بالماء 

ھناك عدة عوامل مناخیة باإلضافة للتساقط لھا تأثیر واضح على تعریة ھناك عدة عوامل مناخیة باإلضافة للتساقط لھا تأثیر واضح على تعریة   
--::التربة بالماء ھذه العوامل ھى التربة بالماء ھذه العوامل ھى 

. . درجة الحرارةدرجة الحرارة  ــ  ١١
..الریاحالریاح  ــ  ٢٢
..الرطوبةالرطوبة  ــ  ٣٣
..التغیرات الموسمیة والیومیةالتغیرات الموسمیة والیومیة  ــ  ٤٤
..استعمال األرض المناسب للمناخاستعمال األرض المناسب للمناخ  ــ  ٥٥



ویمكن تقسیم المناطق المناخیة بالنسبة للرطوبة  ویمكن تقسیم المناطق المناخیة بالنسبة للرطوبة  
لألقسام اآلتیة لألقسام اآلتیة 

..Super HumidSuper Humid                فوق الرطبفوق الرطبـ ـ   ١١
..HumidHumid    الرطب الرطب ـ ـ   ٢٢
..Sub HumidSub Humidتحت الرطب تحت الرطب   ــ  ٣٣
..Semi AridSemi Aridشبھ جاف شبھ جاف ـ ـ   ٤٤
..AridArid    الجاف الجاف   ــ  ٥٥



تبعا تبعا " " المناطق المناخیةالمناطق المناخیة""ویمكن تقسیم المناخ ویمكن تقسیم المناخ 
لدرجة الحرارة إلى لدرجة الحرارة إلى 

. . اإلستوائیةاإلستوائیة  أ ـأ ـ
. . المعتدلةالمعتدلة  ب ـب ـ
..القطبیةالقطبیة  ج ـج ـ

--::باإلضافة للمراحل المتوسطة وھى باإلضافة للمراحل المتوسطة وھى 
. . ـ تحت اإلستوائیةـ تحت اإلستوائیة
.  .  ـ المعتدلة الباردةـ المعتدلة الباردة
..ـ تحت القطبیةـ تحت القطبیة



أثر التضاریس على عملیة التعریة المائیةأثر التضاریس على عملیة التعریة المائیة

یشكل اإلنحدار عامل مھم فى تحدید كمیات ومعدالت الجریان والتعریة یشكل اإلنحدار عامل مھم فى تحدید كمیات ومعدالت الجریان والتعریة 
--::خواص لإلنحدار فى ھذا المجالخواص لإلنحدار فى ھذا المجال  ٦٦ویمكن تمیز ویمكن تمیز 

..ـ شدة اإلنحدار ـ شدة اإلنحدار   ١١
..ـ طول اإلنحدار ـ طول اإلنحدار   ٢٢
..ـ شكل اإلنحدار ـ شكل اإلنحدار   ٣٣
..ـ اإلختالف فى شدة اإلنحدار ـ اإلختالف فى شدة اإلنحدار   ٤٤
..ـ التضاریس الدقیقة ـ التضاریس الدقیقة   ٥٥



 The Theخصائص التربة التى تؤثر على التعریة المائیة خصائص التربة التى تؤثر على التعریة المائیة 
erodibility of soilerodibility of soil

األرض ذات القابلیة العالیة على التفكك والنقل ھى األراضى ذات القابلیة األرض ذات القابلیة العالیة على التفكك والنقل ھى األراضى ذات القابلیة   
العالیة للتعریة وممكن بالتالى دراسة العوامل المؤثرة على كل من العالیة للتعریة وممكن بالتالى دراسة العوامل المؤثرة على كل من 

..قابلیة التفكك وقابلیة النقلقابلیة التفكك وقابلیة النقل



أ ـ العوامل المؤثرة على قابلیة التفككأ ـ العوامل المؤثرة على قابلیة التفكك

لكى تكون جسیمات التربة ذات قدرة على مقومة التفكك یجب أن لكى تكون جسیمات التربة ذات قدرة على مقومة التفكك یجب أن ••
تكون مثبتة بعضھا مع بعض بحیث أن طاقة العامل المفكك ال تستطیع تكون مثبتة بعضھا مع بعض بحیث أن طاقة العامل المفكك ال تستطیع 

..إزالة الحبیبات من بعضھا إزالة الحبیبات من بعضھا 
..یعتبر الطین ھو المادة الالصقة الرئیسیة لتجمعات التربةیعتبر الطین ھو المادة الالصقة الرئیسیة لتجمعات التربة••
ثبات التجمعات بالتربة یتوقف على طبیعة الطین ونسبة األیونات ثبات التجمعات بالتربة یتوقف على طبیعة الطین ونسبة األیونات ••

الموجبة القابلة للتبادل ووجود المركبات العضویة وعلى سرعة الموجبة القابلة للتبادل ووجود المركبات العضویة وعلى سرعة 
..اإلبتالل ومحتوى الرطوبةاإلبتالل ومحتوى الرطوبة

الطین المشبع بالكالسیوم والمغنسیوم یسبب تجمعات ثابتة عكس الطین الطین المشبع بالكالسیوم والمغنسیوم یسبب تجمعات ثابتة عكس الطین ••
..المشبع بالصودیومالمشبع بالصودیوم



لھا میل لتحطیم لھا میل لتحطیم ) ) القابلة للتمدد عند اإلبتاللالقابلة للتمدد عند اإلبتالل((معادن الطین المنتفخة معادن الطین المنتفخة ••
تجمعات التربة ودخول ھذه المركبات مع المادة العضویة یؤدى لثبات تجمعات التربة ودخول ھذه المركبات مع المادة العضویة یؤدى لثبات 

..تجمعات التربةتجمعات التربة
بتالل البطيء یؤدى إلى خروج الھواء من التربة خالل التشققات بتالل البطيء یؤدى إلى خروج الھواء من التربة خالل التشققات ••

الطبیعیة بالتالى تبقى التجمعات محافظة على طبیعتھا بصورة أفضل الطبیعیة بالتالى تبقى التجمعات محافظة على طبیعتھا بصورة أفضل 
الذى یبقى الذى یبقى   ))اإلبتالل السریعاإلبتالل السریع((مما لو دخل الماء من جمیع اإلتجاھات مما لو دخل الماء من جمیع اإلتجاھات 

. . على ھواء التربةعلى ھواء التربة
..تساعد المادة العضویة للمحافظة على تجمعات التربة بطرق مختلفة تساعد المادة العضویة للمحافظة على تجمعات التربة بطرق مختلفة ••
. . حالة العناصر الغذائیة لھا دور غیر مباشر فى عملیة التفككحالة العناصر الغذائیة لھا دور غیر مباشر فى عملیة التفكك••



ب ـ العوامل المؤثرة على قابلیة النقلب ـ العوامل المؤثرة على قابلیة النقل

..  ـ حجم حبیبات التربة المفصولةـ حجم حبیبات التربة المفصولة  ١١  
..  ـ تأثیر كثافة الحبیباتـ تأثیر كثافة الحبیبات  ٢٢



خصائص التربة التى تقلل قابلیتھا للتفككخصائص التربة التى تقلل قابلیتھا للتفكك

..محتوى عالى من المادة العضویةمحتوى عالى من المادة العضویة١١..

..محتوى عالى من الطینمحتوى عالى من الطین٢٢..

..سیادة األیونات ثنائیة التكافؤسیادة األیونات ثنائیة التكافؤ٣٣..

..وجود محتوى عالى من التجمعات الثابتة مائیًاوجود محتوى عالى من التجمعات الثابتة مائیًا٤٤..

..نشاط عالى من األحیاء الدقیقةنشاط عالى من األحیاء الدقیقة٥٥..

..خصوبة جیدة تشجع نمو المحاصیل واألحیاء الدقیقةخصوبة جیدة تشجع نمو المحاصیل واألحیاء الدقیقة٦٦..

..محتوى رطوبى متوسط عند بدایة سقوط المطرمحتوى رطوبى متوسط عند بدایة سقوط المطر٧٧..

..سطح متماسكسطح متماسك٨٨..



خصائص التربة التى تقلل قابلیتھا للنقلخصائص التربة التى تقلل قابلیتھا للنقل

نسبة عالیة من الحبیبات األولیة الكبیرة وحبیبات ثانویة كبیرة نسبة عالیة من الحبیبات األولیة الكبیرة وحبیبات ثانویة كبیرة   ــ  ١١
).).التجمعات الثابتةالتجمعات الثابتة((
وجود نسبة عالیة من المادة العضویة لتثبیت التجمعات، ولكن تقلل وجود نسبة عالیة من المادة العضویة لتثبیت التجمعات، ولكن تقلل   ــ  ٢٢

..من متوسط الكثافة فتكون أكثر أستعدادًا للنقلمن متوسط الكثافة فتكون أكثر أستعدادًا للنقل



خصائص التربة التى تقلل خطر الجریان السطحى خصائص التربة التى تقلل خطر الجریان السطحى 

وھى عبارة عن مجموعة من الخصائص التى تعمل على إیجاد سعة وھى عبارة عن مجموعة من الخصائص التى تعمل على إیجاد سعة 
--::تسرب عالیة للماء منھا تسرب عالیة للماء منھا 

ینتج عنھا مسام ینتج عنھا مسام ((نسبة عالیة من الحبیبات األولیة والثانویة الكبیرة نسبة عالیة من الحبیبات األولیة والثانویة الكبیرة ١١..
..))واسعةواسعة

..))مسام الھواءمسام الھواء((نسبة عالیة من الفراغات المستمرة الكبیرة نسبة عالیة من الفراغات المستمرة الكبیرة ٢٢..

..محتوى رطوبى متوسط عند بدایة المطرمحتوى رطوبى متوسط عند بدایة المطر٣٣..

..سعة ترشیح عالیة وعدم طبقات صماءسعة ترشیح عالیة وعدم طبقات صماء٤٤..



إدارة األرض وعالقتھ بمقاومة التربة للتعریة المائیةإدارة األرض وعالقتھ بمقاومة التربة للتعریة المائیة

یجب إجراء تحلیل كامل لتأثیر إدارة األرض حیث أن ھذه العوامل تؤثر یجب إجراء تحلیل كامل لتأثیر إدارة األرض حیث أن ھذه العوامل تؤثر 
..على كل من غطاء السطح وظروف التربةعلى كل من غطاء السطح وظروف التربة

--::غطاء السطح غطاء السطح ١١..
تؤثر النباتات التى تغطى سطح التربة على ظروف الجریان والتعریة تؤثر النباتات التى تغطى سطح التربة على ظروف الجریان والتعریة 

بطرق مختلفة، حیث تمثل النباتات وبقایا على سطح األرض وقایة بطرق مختلفة، حیث تمثل النباتات وبقایا على سطح األرض وقایة 
. . ضد ضربات المطرضد ضربات المطر


