
  مقدمة في علم میكانیك التربة
 أ.د. عبد الوھاب عبد الرزاق/كلیة الزراعة/جامعة تكریت

ختص بدراسة التربة وطریقة تصرفھا عند یو الھندسیة فرع من العلوم ھو )Soil mechanics ( میكانیك التربةعلم 
كما یعرف ایضا على انھ دراسة السلوك الھندسي للتربة بالنسبة للمنشآت الھندسیة  .تعرضھا لألحمال واإلجھادات

 الصرف الصحي واألبنیة ... الخ. میاه داخلھا، مثل الجسور والسدود واألنفاق والمالجئ وخزاناتالواقعة فوقھا او 

 

 نبذة تاریخیة لعلم میكانیك التربة:

التربة من أقدم المواد االنشائیة التي عرفھا االنسان، فلقد صنع منھا االنسان البدائي أدواتھ ومستلزماتھ  
سواء في العمل او في األكل او في السكن. وحینما عرف االنسان المباني سواء كانت سكنا او معابدا، تعامل مع 

ع التربة م رغم قدم التعامللتحمل المبنى الذي یریده. التربة على انھا مادة لألسس، فكان یختار التربة المناسبة 
 سواء كانت مادة انشائیة او مادة لألسس، اال ان التربة كعلم لم یظھر اال في بدایة القرن العشرین.

في السنوات الخمسة والعشرین األولى من القرن العشرین ظھرت الطرق البسیطة لتصنیف التربة الناعمة  
وما زالت  1911الذي ابتكرھا عام  )Aterbergوامھا ولدانتھا، ویرجع ذلك الى اتربرج (المتماسكة من خالل ق

تشكلت لجنة میكانیك التربة لسكك حدید السوید والتي توصلت الى حساب طرق  1913تستخدم لحد اآلن. في سنة 
بحاث الھندسیة الخاصة ). تطورت األW. Felleniusتوازن االنحدارات وبرز في ھذه اللجنة العالم ویلر فللنیس (

بفضل انشاء الطرق في الوالیات المتحدة األمریكیة. یرجع الفضل في  1925الى  1920بالتربة في السنوات من 
والذي  1925بعد اصدار كتابھ عام  )C. Terzaghiظھور میكانیك التربة كعلم للعالم األلماني كارل ترزاجي (

ثم تطور علم میكانیك التربة بعد ذلك تطورا كبیرا بفضل جھود تناول فیھ موضوعات ھامة في مجال التربة. 
وابحاث ومؤلفات العدید من العلماء. كما عقدت المؤتمرات والندوات الدولیة المتالحقة لبحث العدید من المواضیع 

 الحیویة في ھذا العلم.

 

 المفاھیم األساسیة لمكونات التربة واطوارھا :1  
). فالمكونات أألربع تشمل 1 مكونات رئیسة تمثل ثالث اطوار للمادة (شكلتتألف معظم الترب من أربع 

المكونات غیر العضویة ھي معادن أولیة والماء والھواء.  (المعدنیة) المواد الصلبة العضویة وغیر العضویة
)primary) وثانویة (secondary المكونات العضویة تشتق من النباتات والحیوانات.  المادة أألم.) مشتقة من

المكون السائل یشمل المحلول المائي المخفف للمركبات العضویة وغیر العضویة. یشمل المكون الغازي ھواء 
) (مثل trace) (مثل النیتروجین واألوكسجین) والنزرة (majorخلیطا لبعض الغازات الرئیسة (التربة الذب یضم 

شكل ت تحت الظروف المثلى لنمو النباتات في المناطق المرتفعة، تروز).یكربون والمیثان واوكسید النثاني أوكسید ال
السائلة والغازیة  اتمكونالشكل تمن الحجم الكلي، بینما  %50المكونات الصلبة (العضویة وغیر العضویة) حوالي 

 المكون العضوي لمعظم التربیشكل یستثنى محصول الرز والنباتات المائیة من ذلك.  ).أ2لكل منھما (شكل  25%
بعد المطر او الري مباشرة، تمتلئ المسامات البینیة او الفراغات بین الجزء الصلب تماما  او اقل. %5المعدنیة 

لمسامات بالھواء او الغازات ، یستبدل الماء في اعندما تجف التربة تماما ).ب2 بالماء، وتكون التربة مشبعة (شكل
لبعض الوظائف  الخصائص العامة لمكونات التربة واطوارھا. تحت الظروف المثلى 1 ). یبین جدولج2 (شكل 

الھندسیة، مثل أسس المباني والطرق ومدارج المطارات، یتم تقلیل المسامات البینیة من خالل الرص 
)compaction) او الضغط (compression.( من  %90- 80الوظائف، تشكل المكونات الصلبة  لمثل ھذه

الحجم الكلي للتربة. لذا یجب ان یكون المكون السائل قلیال كي تكون أسس المباني مستقرة، بینما تتطلب بعض 
 الوظائف الصناعیة ظروف الھوائیة.



 
 . مكونات التربة أألربع وأطوارھا الثالثة.1 شكل           

 
) بوالتربة المشبعة بالماء (، )أالرطبة ( األربعة واطوارھا الثالثة للتربةالتداخل بین مكونات التربة  .2 شكل     

 ).ج، والتربة الجافة تماما (



 . خصائص ومكونات اطوار التربة1جدول

 العامة الخصائص التركیب المكونات رالطو
المعدنیة        الصلب

 (غیر العضویة)
  quartz، feldspar نواتج عملیة التجویة؛ 

،  magnetite ، garnet ، hornblende 
، silicates، secondary minerals   

یشكل ھیكل التربة. تبلغ كثافتھ      
sρ  =6.2–2.8 3میكاغرام م 

بقایا النباتات والحیوانات والكائنات الحیة،  العضویة
 %5نسبتھا غالبا اقل من 

ذات مساحة سطحیة كبیرة. 
.فعالة بشكل كبیر وتؤثر في 

2CO            الجو. تبلغ كثافتھا
sρ  =1.2–1.5 3میكاغرام م 

 Na , K , Caمحلول مائي لآلیونات (مثل،  محلول التربة السائل
)4, SO 4, PO 3, Mg , Cl , NO 

غیر متجانس، متغیر، غیر 
 مستمر. تبلغ كثافتھ 

wρ   =1.0 3میكاغرام م 
،  2N  ،2O  ،2CO  ،4CH ،6H2C  ،S2H ھواء التربة الغاز

O2N  ،NO 
 متغیر، تبلغ كثافتھ 

aρ  =1.0–1.5 3میكاغرام م 
  sρ  ، كثافة الدقائق =wρ  كثافة =O2H  ،aρ .كثافة الھواء = 

 

 
 f   ،g  ،l  ،O) لمكونات التربة األربعة. الحروف السفلى V) والحجم (Mمخطط یوضح عالقة الكتلة (. 3 شكل

 ،in  ،S  ،t  .ترمز للموائع والغازات والسائل والعضوي وغیر العضوي  والصلب والكلي على الترتیب 

 

 ثتولید المیثان وانبعا) قد تؤدي الى تحویل المواد العضویة ویصاحب ذلك Anaerobiosis( الظروف الالھوائیة
عملیتي أكسدة ومعدنھ المادة العضویة إطالق ثاني أوكسید الكاربون المیثان الى الجو. على العكس من ذلك، تسبب 

)2CO) الى الجو. ان رشح الملوثات وعزل الكاربون (Cضوي، ھما وظیفتان بیئیتان ) في التربة ككاربون تربة ع
التوازن  یمكن أن تتغیرأألربع للتربة واطوارھا الثالثة. مھمتان، تعتمدان أیضا على التوازن أألمثل بین المكونات 

 االضطرابات الطبیعیة أو االصطناعیة.خالل من  األطوارومكونات الالدینامیكي بین 

 

 الكتلیة والحجمیة لمكونات واطوار التربة العالقات-1.1
العوامل  الطاقة المكانیة بسبب كل منتتعرض مكونات التربة أألربع دائما الى تغیر نسبي في الكتلة والحجم وحالة 

 الطبیعیة وإدارة التربة.



التي  ،Msھي المواد الصلبة ( ، تتألف من مكونات مختلفة)tMنفترض كمیة وحدة من التربة یبلغ مجموع كتلتھا (
، التي یمكن gM) والغازیة (lM)، والسائلة (oMوالمكونات العضویة  inMتضم كتلة المكونات غیر العضویة، 

) یتألف tVوبالمثل، فان الحجم الكلي ( ).3 اھمالھا واعتبارھا كتلتھا تساوي صفر لجمیع األغراض العملیة) (شكل
) والعضویة inV)، التي تضم حجم المكونات غیر العضویة (sVمن احجام مكوناتھ المختلفة وھي المواد الصلبة (

)oV) والسوائل ،(lV) والغازات (gV .(3 شكلمخطط من  للتربة الفیزیائیة الخصائصمختلف  تحدید یتم. 

 

 )Bulk density, ρ( التربة كثافة 1.1.1

 أربع فيالتربة  كثافة تعرف.  3-میكاغرام م و 3-غم سم وحداتب ویعبر عنھا ،الحجمالى  الكتلة نسبة ھي الكثافة  
 :التالي النحو على طرق

أیضا الكثافة الحقیقیة، وھي نسبة كتلة المادة ): ویطلق علیھا  ,sρParticle densityكثافة الدقائق ( .1
 ].1) [المعادلة sV( ھاحجم الى )sMالصلبة (

                      𝜌𝜌𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠

= (𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑜𝑜)
(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑉𝑉𝑜𝑜)                                          (1)   

 كثافة 2، ویوضح جدول 3-م میكاغرامأو  3-سم غم 2.8و 2.6 بین تتراوح كثافة دقائق الترب المعدنیة
تكون نصف قیمتھا للمعادن  كثافة المادة العضویةقیمة دقائق المعادن الموجودة في الترب. الحظ ان 

 .3-كغم م 1.0تقریبا وكثافة الھواء  3-میكاغرام م 1.0وكمقارنة فان كثافة الماء  غیر العضویة تقریبا.
 للتربة ) الى الحجم الكليsM( ھي النسبة بین كتلة المادة الصلبة :),b'ρ Bulk density الكثافة الظاھریة ( .2

)tV.( ) تقدر الكثافة الظاھریة للتربة في الحالة الرطبةb′ρ كتلة الماء [المعادلة  التربة كتلة) عندما تضم
 .3-میكاغرام مأو  3-]، ووحداتھا غم سم3) بدون كتلة الماء [المعادلة bρ]، والحالة الجافة (2

𝜌𝜌′𝑏𝑏 = 𝑀𝑀𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑡𝑡

= (𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑜𝑜+𝑀𝑀𝑤𝑤)
�𝑉𝑉𝑠𝑠+𝑉𝑉𝑤𝑤+𝑉𝑉𝑔𝑔�

                        (2)    

   𝜌𝜌𝑏𝑏 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑡𝑡

= 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑀𝑀𝑜𝑜
𝑉𝑉𝑠𝑠+𝑉𝑉𝑔𝑔

                                    (3) 

تتغیر الكثافة الظاھریة الرطبة باستمرار بسبب تبخر الماء من  صفرا. wV، تكون قیمة في التربة الجافة
. لذا، یفضل التعبیر عن كثافة التربة الظاھریة بالكثافة الظاھریة مع الزمن تحت الظروف الطبیعیة التربة

) اعلى من الترب المسامیة أ 4الترب الكثیفة یكون محتواھا من المواد الصلبة لوحدة الحجم (شكل الجافة. 
 ).ب 4(شكل 

): الوزن النوعي  ,sGRelative density or specific gravityالكثافة النسبیة او الوزن النوعي ( .3
ھو نسبة كثافة دقائق التربة الى كثافة الماء. لكونھ نسبة، فانھ مجرد من الوحدات، ویعبر عنھ بالمعادلة 

4. 
                            𝐺𝐺𝑠𝑠 =

𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑤𝑤

                                                         (4) 

یعرف بأنھ مقلوب الكثافة الظاھریة الجافة  ): ,bVDry specific volumeالحجم النوعي الجاف ( .4
 ].1-میكاغرام 3أو م 1-غم 3] ولھ وحدات حجم مقسوما على كتلة [سم5[المعادلة 

               𝑉𝑉𝑏𝑏 =
1
𝜌𝜌𝑏𝑏

= 𝜌𝜌𝑏𝑏−1 =
𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑠𝑠

=
�𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑓𝑓�

(𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝑀𝑀𝑒𝑒)               (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . الكثافة الحقیقیة لبعض معادن التربة والمادة العضویة والماء والھواء2 جدول
الكثافة الحقیقیة  المعدن

 )3-(میكاغرام م
الكثافة الحقیقیة  المكونات االخرى

 )3-(میكاغرام م

  

 مادة التربة العضویة
 الماء
  الھواء

 

 
 . الترب ذات الكثافة العالیة مناسبة للتطبیقات الھندسیة                           4شكل                   

 والترب المسامیة مناسبة لالستخدامات الزراعیة.                                                      



 )Soil Porosity, f(ٍمسامیة التربة  1.1.2

جم من الحجم الكلي او ح ، ویعبر عنھا كجزء او نسبة مئویةللفراغات اوالمسام نسبيللحجم الالمسامیة ھو تعبیر 
 . یمكن التعبیر عن مسامیة التربة بالطرق أألربع التالیة:الصلبة المواد

) الى الحجم fV): ھو نسبة حجم السوائل او الماء زائدا الھواء ( ,tfTotal porosityالمسامیة الكلیة ( .1
 .6موضح في المعادلة )، وكما ھو tVالكلي (

                      𝑓𝑓𝑡𝑡 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑡𝑡

=
𝑉𝑉𝑔𝑔 + 𝑉𝑉𝑙𝑙

𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑔𝑔
                                    (6) 

 ].7): ھو نسبة جزء المسام المملوء بالھواء [المعادلة afilled porosity, f-Airالمسامیة الھوائیة ( .2

                       𝑓𝑓𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑠𝑠

                                                                (7) 

، یتأثر النبات سلبا تحت ھذا الحد بسبب نقص الكمیة %10او  0.1یبلغ الحد الحرج للمسامیة الھوائیة 
 ااو الظروف الالھوائیة. المسامیة الھوائیة تساوي أیضا المسامیة الكلیة مطروحا منھالكافیة من الھواء 

 .11) حسب المعادلة Ɵالمحتوى الرطوبي الحجمي (

 دةالمسامیة عا تكون أن یجب، الھندسیة للتطبیقات): بالنسبة Void ratio, eالفراغیة او نسبة الفراغات ( .3
]. 8 المواد الصلبة [المعادلةحجم الفراغات الى حجم الفراغیة نسبة جزء وتمثل  ممكن، مستوى أدنى عند

 نسبة، فان قیمتھا بدون وحدات أیضا.ولكون الفراغیة 

                      𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑠𝑠

=
�𝑉𝑉𝑔𝑔 + 𝑉𝑉𝑙𝑙�
(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑜𝑜)                                         (8) 

، ]9 ): تعرف بانھا نسبة من حجم الھواء الى حجم المواد الصلبة [المعادلةAir ratio, αنسبة الھواء ( .4
 سیة ونمو النبات.ولھا أھمیة في التطبیقات الھند

                      𝛼𝛼 =
𝑉𝑉𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑠𝑠

=
𝑉𝑉𝑔𝑔

(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑜𝑜)                                        (9) 

 
 )Soil Moisture Contentالمحتوى الرطوبي للتربة (ٍ 1.1.3

ال یكون ماء التربة عادة بشكل حر، لذا  رطوبة التربة ھو مصطلح یستخدم للداللة على محتوى التربة من الماء.
 یطلق علیھ مصطلح رطوبة التربة. یمكن التعبیر عن المحتوى الرطوبي للتربة بالطرق أألربع التالیة:

) wM): ھو نسبة كتلة الماء ( ,wGravimetric soil moisture contentالمحتوى الرطوبي الوزني ( .1
 .]10او نسبة مئویة [المعادلة  كنسبة)، ویعبر عنھا اما sMالى كتلة المواد الصلبة (

                       𝑤𝑤 =
𝑀𝑀𝑤𝑤

𝑀𝑀𝑠𝑠
=

𝑀𝑀𝑤𝑤

(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑜𝑜)                                 (10) 

ان التعبیر عن المحتوى  ):Volumetric soil moisture content, Ɵالمحتوى الرطوبي الحجمي ( .2
الرطوبي للتربة على اساس حجمي ھو اكثر أھمیة في التطبیقات الزراعیة والھندسیة من التعبیر عنھ 

 ].11كنسبة او نسبة مئویة [المعادلة  Ɵ، یعبر عن   wعلى اساس وزني. على غرار 

                        Ɵ =
𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑡𝑡

=
𝑉𝑉𝑙𝑙

�𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑓𝑓�
                                       (11) 

لنسبة السائل العدید من التطبیقات الھندسیة، ویعبر عنھا كنسبة  ):Liquid ratio, Ɵρنسبة السائل ( .3
 ]. ان نسبة السائل خاصیة مفیدة للترب التي تكون خاصیة التمدد والتقلص عالیة.12[المعادلة 

                        𝜃𝜃𝜌𝜌 =
𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑠𝑠

=
𝑉𝑉𝑤𝑤

(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑜𝑜)                                    (12) 

): ھي نسبة حجم المسامات البینیة الحاویة على الماء او Degree of saturation, Sدرجة التشبع ( .4
 .]، ویعبر عنھا كنسبة او نسبة مئویة13السائل الى المسامیة الكلیة [المعادلة 

                       𝑠𝑠 =
𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑓𝑓

=
𝑉𝑉𝑤𝑤

(𝑉𝑉𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑠𝑠)                                        (13) 

 

 



 )Soil Physical Quality(ٍ الفیزیائیة التربة نوعیة 1.1.4

عالتھا و خصائص التربة الفیزیائیة الثالث عشر التي مر ذكرھا في غایة األھمیة لتحدید نوعیة التربة فیزیائیا تعتبر
  ):Lowery et al., 1996و   Arshad et al., 1996بوظائف التربة النوعیة التالیة (

 ألعداد السكان المتزایدة. األساسیةاإلنسانیة  االحتیاجات لتلبیةاستدامة انتاج الكتلة الحیویة  .1
 لتنوعألغراض ا seed bank)بنك البذور ( أوتوسیع خزین الجینات و الحیة لكائناتل موطن توفیر .2

 .ولوجيالبای
 .الحیویة الكتلة وتحول العناصرلتدویر  آلیات تھیئة .3
 الموارد المائیة ومعالجة النفایات.و الھواء نوعیة وخاصة ،تعدیل البیئة .4
 .الصناعیة لالستخدامات لخامللمواد ا وكمصدر المدنیة، للھیاكل كأساس الھندسي التصمیم دعم .5
 والفلكیة. والجیولوجیة األثریة التسجیالت على الحفاظ .6
 على التراث الثقافي. والحفاظ ،والنظام البیئي الطبیعیة للمناظر الجمالیة القیم على الحفاظ .7

ھذه الخصائص او  أحد. النوعیة التربة لوظائفلحدودھا المثلى  الخصائص ھذه تحسین الى التربة إدارة تھدف
تالف الترب ووظائفھا باختختلف مؤشرات نوعیة التربة . لتربةلالفیزیائیة  نوعیةل مؤشرك منھا تستخدم مناسبة تولیفة

 المدى الطبیعي لھذه المؤشرات.  3یبین جدول  المحددة.

شكل المواد الصلبة ت ألطوار التربة الثالث ومكوناتھا أألربع. العامة الفیزیائیة الخصائص 4الجدول  یبین
ھیكل التربة، بینما تؤلف السوائل بالزما التربة. كثافة دقائق المكونات غیر العضویة ھي غالبا ضعف كثافة 
المكونات العضویة. الطور السائل یكون محلول مائي مخفف للعدید من األمالح التي تشمل النترات والكلوریدات 

األخرى.  واآلیونات الموجبة یوم والكالسیوم والمغنیسیوم والصودیوموالكبریتات والكربونات وفوسفات البوتاس
 اقل مقارنة بالھواء الجوي. 2Oو أكثر 2COھواء التربة او الطور الغازي یحتوي على 

 

 . المدى الطبیعي لخصائص التربة الفیزیائیة المتعلقة بنمو النبات3جدول 

 الوحدات المدى خاصیة التربة الفیزیائیة

   
 

 

 

 

 

 



 الفیزیائیة العالقات المتداخلة بین خصائص التربة 1.2

 بعض ھذه الخصائص مترابطة ویمكن حساب أحدھما من اآلخر. في ما یلي أمثلة لھذه العالقات:

θ =
𝑤𝑤𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑤𝑤

                                                                      (14) 

θ =
𝜌𝜌𝑏𝑏

, − 𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑤𝑤

                                                               (15) 

𝑓𝑓𝑡𝑡 = �
1 − 𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑠𝑠

�                                                            (16) 

𝑒𝑒 = �
𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑏𝑏
� − 1                                                             (17) 

𝜃𝜃𝜌𝜌 = 𝜃𝜃(1 + 𝑒𝑒)                                                           (18) 

𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑎𝑎 + 𝜃𝜃                                                                 (19) 

𝜌𝜌𝑏𝑏 = 𝜌𝜌𝑠𝑠(1 − 𝑓𝑓𝑡𝑡)                                                         (20) 

𝑤𝑤 =
𝜌𝜌𝑏𝑏

, − 𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑏𝑏

                                                              (21) 

 

 . الخصائص العامة ألطوار ومكونات التربة4جدول 

 الخصائص العامة التركیب المكون الطور
نواتج تجویة الصخور والمعادن. تتكون  غیر عضوي الصلب

غالبا من المعادن األولیة والثانویة مثل: 
quartz، feldspar ،  magnetite ، 

garnet ، hornblende ، 
silicates، .secondary minerals  

 من كتلة التربة الجافة. %95تشكل غالبا 

) sρوتبلغ كثافتھ ( یمثل ھیكل التربة،
. تعتمد مساحتھ 3-میكاغرام م 2.8–2.6

السطحیة وكثافة الشحنة على توزیع 
 احجام دقائقھ.

بقایا النباتات والحیوانات وبدرجات  عضوي
مختلفة من التحلل. تشكل غالبا اقل من 

 من كتلة التربة الجافة.  5%

 من جھة ھذا الجزء ذو فعالیة عالیة
. من جھة اخرى )dynamicومتغیر(
مساحة سطحیة كبیرة وكثافة یمتلك 

فخ  1.2شحنة عالیة. تتراوح كثافتھ بین 
 .3-میكاغرام م 1.5

 األیونات.محلول مائي مخفف للعدید من  محلول التربة السائل
تعتمد األیونات السائدة على المادة األم 
واستعماالت األراضي ویمكن ان تشمل 

,  3Na , K , Ca , Mg , Cl , NO
4, SO 4PO. 

محلول غیر متجنس، ویتغیر بشكل كبیر 
زمانیا ومكانیا. ھذا الطور غیر مستقر، 
ویقل او یزداد اعتمادا على درجة 

 الترطیب وكثافة التربة. 

یختلف تركیب ھواء التربة عن الھواء  ھواء التربة الغاز
الجوي. ھواء التربة عبارة عن خلیط 

 2N  ،2O  ،2COمجموعة غازات تضم 
 ،4CH ،6H2C  ،S2H  ،O2N  ،NO 

 وغازات أخرى.

مكونات ھواء التربة غیر متجانسة بشكل 
 ، ویتغیر بشكل كبیر زمانیا ومكانیا.كبیر

وھو طور غیر مستقر ویتغیر عكسیا مع 
حجم محلول التربة. تبلغ كثافة ھواء 

 تقریبا. 3-كغم م 1.5-1.0التربة 
 

 



 التربة الحقیقیةكثافة  تقدیر 1.3

المعادلة ، تعتمد على حسابات كثافة دقائق مكوناتھا [األولى. الحقیقیة معتمدتین لتقدیر كثافة التربةھناك طریقتین 
22 .[ 

  
1
𝜌𝜌𝑠𝑠

=
𝑥𝑥1
𝜌𝜌𝑠𝑠1

+
𝑥𝑥2
𝜌𝜌𝑠𝑠2

+
𝑥𝑥3
𝜌𝜌𝑠𝑠3

                                               (22) 

. الطریقة كثافة دقائق األجزاء المناظرة 𝜌𝜌𝑠𝑠3و 𝜌𝜌𝑠𝑠2و 𝜌𝜌𝑠𝑠1تمثل وزن أجزاء مكونات الدقائق و 3xو 2xو 1xحیث ان 
 'Archimedesارخمیدس ( مبدأالتي تعتمد على  تتضمن اإلجراءات المختبریةالثانیة لتقدیر كثافة الدقائق 

principle تتضمن ھذه الطریقة قیاس حجم السائل معلوم الكثافة الذي تزیحھ التربة الجافة باستخدام قنینة الكثافة .(
)pycnometer ()Blake and Hartge, 1986(. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:مثال   

غم 300سم عمقا. بلغ وزن الحلقة  7.6سم قطرا و 7.6) ابعادھا coreأخذ نموذج تربة بواسطة حلقة اسطوانیة (
م، بلغ وزن °105غم. بعد تجفیف نموذج التربة بالفرن على درجة حرارة 1000ووزن الحلقة مع التربة الرطبة 

 غم. أحسب الكثافة الظاھریة الرطبة والجافة والمحتوى الرطوبي الوزني؟ 860والتربة الجافة الحلقة 

 الحل   

 3سم 345سم =  · h2rπ  =7.6 3.14 (3.8 cm2)الحجم الكلي للحلقة =  

 غم 300وزن الحلقة =  

 غم 700غم =  300 –غم  1000وزن التربة الرطبة =  

 غم 560غم =  300 –غم  860وزن التربة الجافة =  

 3-غم سم 2.03=  3سم 345غم /  t/VtM = (700الكثافة الظاھریة الرطبة ( 

 3-غم سم 1.62=  3سم 345غم /  t/VsM = (560الكثافة الظاھریة الجافة ( 

 غم 560/غم)  860 –غم  w = (Mw/Ms ) =1000محتوى الرطوبة الوزني ( 

 %25او  0.25غم =  560غم/ 140=  

 

 :2 مثال

غم من الماء إلیصالھ الى أألشباع التام.  300أخذ نموذج تربة حجمھ لتر واحد من حقل ویتطلب 
ھكتار  1سم) ولمساحة  20احسب: (أ) مسامیة التربة، (ب) حجم الماء الالزم ال شباع طبقة الحراثة (

 من الحقل؟

 الحل

 3-م 3م 0.3=  3سم 3/1000سم ft = (Vw/Vt 300المسامیة ( )أ(
 سم 6سم =  x 20 0.3 العمق = d، عندما یكون  Q = (ft·dالماء (عمق  )ب(

 .لتر x510 6ھكتار =  1حجم الماء الكلي لمساحة 

 :3مثال  

وكثافة  3-میكاغرام.م 1.7زجاجي، ذات كثافة ظاھریة رطبة مقدارھا  بیت أصیص داخلتربة في  
 الرطوبي الوزني والحجمي والمسامیة المملوءة بالھواء؟. احسب المحتوى 3-میكاغرام.م 1.4ظاھریة جافة 

 الحل

 𝑤𝑤 = 𝜌𝜌′𝑏𝑏−𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑏𝑏

= 1.7−1.4
1.4

= 0.214 kg kg-1 

 𝜃𝜃 = 𝜌𝜌′𝑏𝑏−−𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑤𝑤

= 1.7−1.4
1.0

= 0.3 m3 m-3 

 𝑓𝑓𝑎𝑎 = 1 − (𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑤𝑤) = 1 − � 1.4
2.65

+ 0.3� = 0.172 m3 m-3 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل

 تربة من البیانات التالیة:لنموذج  الحقیقیةكثافة الاحسب  .1
 غم 50وزن قنینة الكثافة = 

 غم 214وزن مسحوق التربة الجافة = 
 غم 352كتلة التربة والماء الخلي من الھواء عند امتالء قنینة الكثافة + كتلة قنینة الكثافة = 

 م°20درجة حرارة الماء = 
 3سم 816حجم قنینة الكثافة = 

 :4مثال 

. 3سم 450غم وحجم المكونات الصلبة 1200والجاف غم 1500لتر واحد من تربة یبلغ وزنھا الرطب  
 احسب الخصائص الفیزیائیة الثالث عشر للتربة؟

 الحل

1. 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠

= 1200  𝑔𝑔
450 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 2.67 g cm−3 

2. 𝜌𝜌𝑏𝑏 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑡𝑡

= 1200 𝑔𝑔
1000 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 1.20 g cm−3 

3. 𝜌𝜌𝑏𝑏 = (𝑀𝑀𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑤𝑤)
𝑉𝑉𝑡𝑡

= 1500 𝑔𝑔
1000 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 1.5 g cm−3 

4. 𝐺𝐺𝑠𝑠 = 𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑤𝑤

= 2.67 

5. 𝑉𝑉𝑏𝑏 = 1
𝜌𝜌𝑏𝑏

= 0.83 cm3 g−1 

6. 𝑓𝑓𝑡𝑡 = �1 − 𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑠𝑠
� = �1 − 1.2

2.67
� = 0.55 or 55% 

7. 𝑓𝑓𝑎𝑎 = 1 − �𝑉𝑉𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑤𝑤
�  1 − � 450

1000
+ 300

1000
� = 1 − 0.75 = 0.25 or 25% 

8. 𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑠𝑠

= 550 𝑐𝑐𝑐𝑐3

450 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 1.22 

9. 𝛼𝛼 = 𝑉𝑉𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑠𝑠

= 250 𝑐𝑐𝑐𝑐3

450 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 0.56 

10. 𝑤𝑤 = 300 𝑔𝑔
1200 𝑔𝑔

= 0.25 or 25% 

11. 𝜃𝜃 = 300 𝑐𝑐𝑐𝑐3

1000 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 0.30 = �𝑤𝑤.𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜌𝜌𝑤𝑤

� 

12. 𝜃𝜃𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑠𝑠

= 300 𝑐𝑐𝑐𝑐3

450 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 0.67 

13. 𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑓𝑓

= 300 𝑐𝑐𝑐𝑐3

550 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 0.55 

  

  

  

 5:مثال 

وزنا من مادة  %2من الفیرمیكیوالیت و %50وزنا من الكوارتز و %48لخلیط یحتوي  sρاحسب  
 التربة العضویة؟

 الحل

 1.4للفیرمیكیوالیت و 3-میكاغرام م 2.3للكوارتز و  3-میكاغرام م 2.65تساوي  sρ، 1.1من جدول  
 :1.22بتعویض ھذه القیم في المعادلة  sρلمادة التربة العضویة. یتم حساب  3-میكاغرام م

1
𝜌𝜌𝑠𝑠

=
0.48
2.65

+
0.50
2.3

+
0.02
1.4

= 0.181 + 0.217 + 0.014 = 0.412 cm3 g−1 

 
 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 1 𝑔𝑔

0.412 𝑐𝑐𝑐𝑐3 = 2.43 g cm−3 or Mg m3 

  

  



 اخذت البیانات التالیة من قیاسات حقلیة: .2
i. ) قطر الحلقة االسطوانیةcore = (5.05 سم 
ii.  = سم 5ارتفاع الحلقة االسطوانیة 
iii.  = غم 150وزن الحلقة االسطوانیة 
iv.  = غم 312.5وزن نموذج تربة الحقل + وزن الحلقة االسطوانیة 
v. ) غم 382.5االسطوانیة = م) + وزن الحلقة °105وزن نموذج تربة الحقل الجاف 
vi. ) غم 276.0م) + وزن الحلقة االسطوانیة = °900وزن نموذج تربة الحقل الجاف 

قیمة الكثافة الحقیقیة المحسوبة  ماستخداب  sVونسبة المادة العضویة و  bρو  b'ρو  Ɵو  Wقیم احسب 
 .1في السؤال 

 برھن صحة او عدم صحة العالقات التالیة: .3
i. 𝑓𝑓 = 𝑒𝑒 + 1 
ii. 𝑒𝑒 = 𝑓𝑓

1−𝑓𝑓
 

iii. 𝑒𝑒 = 𝑓𝑓 − 1 
iv. 𝜃𝜃 = 𝑠𝑠𝑓𝑓 
v. 𝜌𝜌𝑏𝑏=𝑉𝑉𝑠𝑠𝜌𝜌𝑠𝑠+𝑉𝑉𝑤𝑤𝜌𝜌𝑤𝑤+𝑉𝑉𝑎𝑎𝜌𝜌𝑎𝑎 
vi. 𝑉𝑉𝑤𝑤

𝑉𝑉𝑠𝑠
= 𝜃𝜃(1 + 𝑒𝑒) 

vii. 𝑉𝑉𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑠𝑠

= 𝜌𝜌𝑏𝑏(𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 + 𝑉𝑉𝑎𝑎) 
 ) متر مكعب واحد تمتلك الخصائص التالیة:tVتربة یبلغ حجمھا الكلي ( .4

i. Vs = 0.5 
ii. Va = 0.3 
iii. Va = 0.2 

 ، احسب:3-غم سم 𝜌𝜌𝑠𝑠  =2.65افترض ان            

 ؟  𝜌𝜌𝑏𝑏و  Msو  eو  sو  faو  f )أ(
 ھذه التربة؟ عال شباوزن وحجم الماء الالزم  وما ھ  )ب(

) Ɵومحتوى رطوبة ابتدائي ( 3-مبكاغرام م 1.5) بلغت bρعبئت تربة في اصیص عند كثافة ظاھریة ( .5
افترضنا ان حجم  إذا) لھذه التربة Ɵحجم الماء الالزم لمضاعفة المحتوى الرطوبي ( وما ھ. 0.2مقداره 

 ؟3سم1000االصیص ھو 
وزن التربة  وما ھبعد تجفیفھا بالفرن.  w (0.04غم وذات محتوى رطوبي (100نموذج تربة رطبة یزن  .6

 ) لھذا النموذج؟sMالجاف بالفرن (
. 3-م3م Ɵ (0.1مم من ماء المطر نفد في تربة كان محتواھا الرطوبي االبتدائي على أساس الحجم (10 .7

، كم (سم) سیخترق 3-م3م 0.2لیرتفع محتواھا الرطوبي الى فاذا امتصت التربة كمیة كافیة من ماء المطر 
 ماء المطر في التربة؟

 بإیجاز؟ ماھي دوال التربة الرئیسة؟ اشرح كل دالة .8
 البیئة؟ جودةكیف یمكن تطبیق مفاھیم فیزیاء التربة في تحسین  .9

 اشرح العبارة التالیة "االستعمال المستدام لموارد التربة والماء"؟ .10
 البیئة؟ جودةفي  التربةمكونات  تؤثر كیف .11
 ة؟الزراع ستدامةا في التربةمكونات  تؤثر كیف .12
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