
 فيزياء تربة )عملي( 

عبدالله  ةهب  دمدرس المادة :م.                 ولى               المحاضرة ال 

 كريم

       Soil Moistureرطوبة التربة 

يعتبر تقدير المحتوى الرطوبي في التربة من الفعاليات االساسية التي نحتاج اليها في 

بقصد توفير الكمية المناسبة من المياه في التربة ألجل تزويد  وذلك‘ عمليات الري 

 النبات باحتياجاته المائية )ال زيادة وال نقصان ( . 

وما هو موعد االضافة ان االجابة على سؤال ))ما هي كمية الماء الواجب أضافتها 

ند الري ان اضافة كميات قليلة من المياه عيستدعي معرفة رطوبة التربة .  المناسب ؟((

ال تكفي أليصال رطوبة التربة الى حدود السعة الحقلية قد يجعل استفادة النبات من 

كما ان االستخدام المفرط لمياه الري قد يزيد عن قابلية التربة ‘المياه المضافة محدودة 

وحاجة النبات ويكون سببًا في ارتفاع منسوب الماء االرضي وتملح الترب واختناق 

 الجذور . 

دير المحتوى الرطوبي للتربة نضمن تحقيق كفاءة عالية في ادارة عمليات الري وبتق

 واستثمار الموارد المائية وزيادة انتاجية التربة . 

 



 

 طرق قياس المحتوى الرطوبي للتربة :

 وتشمل :‘ طرق مباشرة  -1

        Gravimetric Methodالطريقة الوزنية  -أ

 الدوات المستعملة في التجربة :

  او معدني او خزفي ) جفنة خزفية (. (Petri Dish)وعاء زجاجي  -1

  (Oven)فرن تجفيف  -2

   Digital Balanceميزان حساس  -3

  (Spatula)ملعقة  -4

 مراحل التجربة :

 نزن الوعاء الزجاجي او) المعدني او الخزفي( فارغًا. -1

في الوعاء ثم نزن  ونضعها‘ نأخذ كمية معينة من التربة )تمثل الكمية الكلية(  -2

 التربة الرطبة .الوعاء مع 

على درجة حرارة    ( ساعة ( 24نجفف التربة في الفرن حتى ثبات الوزن أو مدة  -3

م وذلك لكون الجبس يفقد ماء  56اما الترب الجبسية على درجة ‘)م ( (105

 التبلور فوق هذه الدرجة فيعطي رطوبة أعلى . 



 الجافة .نأخذ وزن الوعاء مع التربة  -4

وزن  –الوعاء   نقوم بتعيين صافي وزن التربة الجافة = وزن التربة الجافة مع -6

 الوعاء.

 وزن التربة الجافة . –وزن الماء = وزن التربة الرطبة  -5

 . % 111*نسبة الرطوبة % = وزن الماء / وزن التربة الجافة  -7

 مالحظات :

دقائق( نغطي  6-3اذا اضطررنا التأخر في وزن العينة الرطبة )لمدة تتجاوز  -1

 الوعاء للمحافظة على رطوبة التربة .

 6-3اذا اضطررنا التأخر في وزن العينة الجافة اثناء تبريدها )لمدة تتجاوز  -2

 دقائق( نغطي الوعاء حتى ال تمتص التربة الماء من هواء الغرفة .

ة على المواد المعدنية أو الجبس تستخدم في تجفيفها درجة اذا كانت التربة حاوي -3

 م . 51-56حرارة 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانية  

 طرق قياس المحتوى الرطوبي الغير مباشرة : 

 Tensiometer    Method                              طريقة مقياس الشد الرطوبي  -1

حيث تعتمد الفكرة  ( Tensiometers)مقاييس الشد  يمكن تقدير المحتوى الرطوبي للتربة بأستخدام

الساسية للجهاز على حدوث اتزان بين جهد المادة بداخل الجهاز مع الشد الرطوبي للتربة عند 

, عندما يوضع الجهاز على أعماق التربة المناسبة  (Porous Cup)اتصالها خالل الوعاء المسامي 

 يمكن قراءة الضغط المسجل . 

 

 ميتر من أجزاء رئيسية وهي : نشو يتكون الت

 . (Porous or Ceramic Cup)وعاء السيراميك أو البوراس  -1

 .  (Vaccum gauge)عداد شد للقياس  -2

 . Connecting tubeأنبوبة توصيل   -3

 .  Removable Cup وعاء متحرك لملىء الجهاز بالماء وغلقه  -4

 

 مبدأ عمل الجهاز :

بذلك فراغ داخل الجهاز والمؤشر يقيس في التربة الجافة يتحرك الماء من الجهاز الى التربة محدثًا    

فكلما زادت ‘ أما في حالة التربة الرطبة درجة هذا التفريغ وهذه القراءة تزداد كلما زاد جفاف التربة .

قياس بأتجاه الصفر مما يعني الرطوبة يقل الشد وتعود المياه الى الجهاز وبالتالي تقل قراءة ساعة ال

 ازدياد كمية الرطوبة في التربة وهذا يحدث عادة بعد الري مباشرة .



يصلح هذا الجهاز للترب الرملية أكثر مما للترب الطينية ؟ وذلك لن الجزء الكبر من الرطوبة المتيسرة 

 كيلوباسكال( . 111فيها تكون ممسوكة بشد أقل من )

 كما توضع مقاييس الشد قرب منطقة نمو الجذور الفعالة ويتحدد عددها تبعا لطبيعة التربة . 

 

 Electrical Resistance Blocks Method                طريقة الواح المقاومة الكهربائية  -2

بين قطبين تستخدم هذه الطريقة لالستدلل على رطوبة التربة من خالل قياس المقاومة للتوصيل الكهربائي 

او الصوف الزجاجي  (Nylon)او النايلون ( Gypsum )  عمل قطع أو الواح مصنوعة من الجبستست

(Fiber glass)  . تحتوي بداخلها اقطاب كهربائية 

 مبدأ عملها : 

لهذه  يصل المحتوى الرطوبي‘ عند وضع هذه اللواح على العمق الذي يراد معرفة المحتوى الرطوبي عنده 

اللواح المسامية الى حالة توازن مع المحتوى الرطوبي للتربة لذا فأن المقاومة بين القطبين ستتغير مع 

 رطوبة ألواح المقاومة . 

ولكي نعبر من خاللها ‘ ان الواح المقاومة ذات انواع واشكال واحجام مختلفة ولكن مبدأ عملها واحد 

 عييرها والحصول على منحنيات قياسية لهذا الغرض . بصورة دقيقة عن رطوبة التربة لبد من ت

في الحقل حيث توضع الواح المقاومة في التربة عند ويتم غالبا  : التعيير مع المحتوى الرطوبي

مستويات رطوبية  مختلفة وعند حصول حالة التزان تؤخذ عينات من التربة وتقدر نسبة الرطوبة فيها 

ا المقاومة المقاسة للتوصيل الكهربائي بأستعمال جهاز المقاومة )بالطريقة الوزنية ( وتسجل حينه



الكهربائية عند كل محتوى رطوبي ويرسم المنحنى القياسي الذي يمثل العالقة بين قراءة الجهاز )المقاومة( 

 والمحتوى الرطوبي للتربة . 

 مميزات هذه  الطريقة :

 بأن مقاومتها ل تتأثر كثيرًا بالتغيير في تركيز محلول التربة .  تتميز اللواح الجبسية-1

 تعمل في مديات رطوبية معقولة .-2

 مساوىء هذه الطريقة :

 حساسيتها تنخفض في ظروف الرطوبة المرتفعة . -1

يؤثر تأكل الجبس او السالك الكهربائية وتلف القطاب مع الزمن على حساسية هذه اللواح وهذا  -2

 م استعمالها لفترة طويلة . يستدعي عد

 Neutron Scattering Method  طريقة الستطارة النيوترونية او المجس النيوتروني -3

Or Neutron Prope Method                                                   

 للتربة في الحقل . وسريعة للغاية لقياس المحتوى الرطوبي‘ هذه الطريقة ..كطريقة دقيقة استخدمت 

 مبدأ عملها :

الموجودة في حجم معين من التربة والذي يستدل منه على عدد  (H)يستند على قياس عدد ذرات 

التربة . تتضمن الطريقة قذف نيوترونات سريعة الى تلك جزيئات الماء في نفس وحدة الحجم من 

طاقتها الحركية ستنخفض وتبطأ  فأن (H)التربة من المجس النيوتروني ونتيجة ألصدامها بذرات 

داخل التربة الى  (Probe)تجري القياسات بانزال حامل المجس النيوتروني ‘ حركتها فترتد الى الجهاز 

فتنبعث النيوترونات من المصدر المشع الى التربة وهي عبارة العمق المطلوب عن طريق سلك كهربائي 



ة الهيدروجين الموجودة في التربة ( فتصطدم بذرات عن دقائق غير مشحونة )ولها تقريبًا نفس وزن ذر 

(H)  فتفقد جزء من طاقتها الحركية ومع استمرار الستطارة او النخفاض في وتتبعثر في كل اتجاه

على هيئة نيوترونات بطيئة الحركة وتمتص من قبل الكاشف  الطاقة ترتد الى حامل المجس النيوتروني

 ( ثم تتحول الى نبضات وتنتقل عن طريق السلك الى العداد .11)بورون 

في التربة  (H)تؤخذ عدد النيوترونات المرتدة في وحدة الزمن والتي يسجلها العداد كدليل على تركيز 

 )المحتوى الرطوبي للتربة ( . 

 

 قة :مميزات هذه الطري

 .دقتها -1

 .سهولتها -2

 .سرعتها -3

 .ل تتأثر بتركيز امالح التربة -4

  .ل تتأثر بنسجة التربة -5

 مساؤها :    

 مرتفعة الثمن . -1

 غير متوفرة . -2

 

 



 

 يرسم منحنى قياسي بين عدد النبضات المسجلة في وحدة الزمن مع المحتوى الرطوبي .

وقد ظهرت اجهزة حديثة من هذا النوع تسجل المحتوى الرطوبي للتربة مباشرة وكذلك تعطي قيم الكثافة 

 الظاهرية للتربة عند عمق معين . 

 

  

 


