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الخواص الطبيعية للتربة



Objective

Identify the physical properties of soil and 

describe how they impact the suitability of 

soil for growing plants.

الهدف من هذا الجزء من المقرر هو تحديد الخواص 

.الطبيعية للتربة واثرها علي نمو النبات



الخواص الطبيعية 

:مقدمة
بعديد من الخواص الطبيعية مثل soilتتميز التربة 

 soil، الكثافة soil structure، البناء Soil  textureالقوام 
density  المسامية ،porosity المحتوى الرطوبى ،

water content التماسك ،consistency درجة الحرارة ،
temperature  واللون ،soil color   . وتعد هذه الخصائص

ذات أهمية كبرى إلستخدام التربة فى مجال الزراعة أو
مجال الهندسة المدنية 



قةعاللهاالطبيعيةالخصائصأنفنجد
الماء،ءالهواانتقالو التربةبتهويةكبيرة

لبيئةاوتلوثالتربةخاللاالمالح،،الحرارة
اتالنباتجذورنتشارباعالقةلهاانكما.

.رارةالححفظعلىالتربة،وقدرةبالتربة
لهاتربةللالطبيعيةالخواصأننجدبالتالى

التربةواءسبناالمحيطةالبيئةفىكبيردور
.الماءأوالهواء،الزراعية



Soil textureقوام التربة: أوال 
حجامأذاتحبيباتمنالزراعيةالتربةتتكون

الباغبعضهامعتتحدالحبيباتهذه.مختلفة

إذاولكنaggregatesمركبةحبيباتمكونة

الفرديةالتربةلحبيباتنظرناما

(separates (Soilمناقلقطرلهاوالتى

ثالثىإلالحبيباتتلكتقسيميمكنفإنهمم2

هىحجميةمجموعات



gravel All included in soil texture

Not included in 
soil texture





The)الكبيرالحبيباتذاتsand:الرمل coarsest particles)
medium)المتوسطةالحبيباتذات:Siltوالسلت particles)
)الناعمةالحبيباتذات:Clayوالطين The finest particles )

هابعضالىالحجميةالمفصوالتلهذهالمئويةالنسبوبمعرفة
Soilالتربةبقواممايسمىعلىنحصلالبعض texture



ذا في ه. اقسام احجام حبيبات التربة طبقا لتقسيم اخر

التقسيم نجد حبيبات الرمل تم تقسيمها الي خمسة 

 Diameter range.اقسام
(mm)

Soil separates 

2.0 - 1.0very coarse sand
1.0  - 0.5Coarse sand
0.5 - 0.25Medium sand
0.25 - 0.10Fine sand
0.10 - 0.05Very fine sand
0.05 - 0.002Silt

< 0.002 Clay



يمكن جمع اقسام حبيبات الرمل في 
وتبسيط الجدول السابق في االتي

Diameter range 
(mm)

Soil separates 

2.00 - 0.05sand
0.05 - 0.002Silt

< 0.002 Clay



SOIL TEXTURAL CLASSES

مثلث قوام التربة





حيث ان مثلث قوام التربة هو مثلث متساوي 

االضالع كل ضلع يمثل نسب حبيبات تربة 

فنجد ان احد االضالع يمثل نسبة الطين .معينه

وضلع . طين% 100الي % 0.0ويتدرج من 

اخر يمثل نسب حبيبات الرمل ويبداء هذا الضلع 

بينما الضلع الثالث يشكل % 100الي % 0.0من 

نسب السلت علي نفس نمط اضالع الرمل 

.والطين



كيفية استخدام  مثلث القوام: مثال





طين% 55و% 10حدد قوام التربة بها نسبة الرمل : 2مثال



تأثيرهلطبيعيةكصفةالقوامأهميةترجع

:األخرىالتربةخواصعلى

التهوية-1

الماءحركة-2

االمالححركة-3

الحرارةحركة-4

بالماءاالحتفاظ-5

النوعيالسطح-6

الكاتيونيةالتبادليةالسعة-7

التربةخصوبة-8

كثيرةاخريوخواص-9



التحليل الميكانيكى Mechanical analysis

لتحديد قوام التربة يتم اجراء التحليل الميكانيكي

ة يعرف التحليل الميكانيكى على أنه عملية فصل حبيبات الترب

.الفردية الى مجاميع حجـمية مختلفة

:والتي تم الحديث عنها من هذه المجاميع األساسية 

مم، ومجموعة السلت 0.05-2أقطار حبيباتها ) مجموعة الرمل 

أقطار ) ، ومجموعة الطين ( مم0.002-0.05اقطار حبيباتها ) 

مم0.002اقــل من حبيباتها  )



هناك ثالث مراحل اساسية للحصول علي حبيبات   .

تربة مفرقة

المرحلة االولي هي التخلص من المواد الالحمة، 

ن تحتوي كاتيو)المرحلة الثانية اضافة مادة مفرقة 

( صوديوم

هيدرومتر او )المرحلة الثالثة فصل الحبيبات الفردية

(ماصة



مجاميعالفصل 

الى مجاميع حجمية بإستخدام الحبيباتفصل 

:وهيالطرق االساسية 

للجبيبات الكبيرةsievingباستخدام مناخل  النخل-1

مم باستخدام 0.08الترسيب لفصل الحبيبات األصغر من -2

.الهيدرومتر او طريقة الماصة

طريقة الترسيب 

.تعتمد علي قانون استوكس



تسقط في ماءحبيبة كروية

FrFb

Fg

.تصل الي حالة اتزانسقوط كرة في معلق 

ما بين ثالثة قوى كتحدث تحتاألتزانحالة 

:  هو مبين بالشكل التالى 

ى عنددد االتددزان تتسدداوى القددوى المددمثرة ألعلددى مدد  القددو

:الممثرة ألسفل ولذلك فإن

Fb +Fr = Fg
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:هى
قوة الجاذبية ألسفل-1

ىقوة دف  السائل آلعل-2

قوة اإلحتكاك بالسائل ألعلى-3
vr6Fr =



لهددا vالمعادلددة التاليددة التددي تصددس سددرعة تسددو  حبيبدداتنشددتق 

فددى سددائل لزو تدد sالتربددة الحقيقيددةوكثافددة rنصددس قطددر 

lوكثافتة
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ناسب فإذا فرض ان دت ة حراتة السائل ثابتة فإن السرعة تت

كن طرديا م  مرب  نصس قطر الحبيبة او الكرة وبذلك يم

:صياغة المعادلة السابقة فى الصوتة االتية

2rCv =



summation curve of particle size distribution

يمكن تمثيل نتائح التحليل الميكانيكي في صورة منحني مجموع

ينات  منحني المجموع والذي يمثل نسب الحبيبات االصغر من قطر معين وقطرها علي محور الس

x-axis







منحنى المجموع

Summation Curve 



ف مثال اخر لمنحني مجموع مبينا بعض المصطلحات التي تساعد في مقارنة االراضي وظرو

.تكوينها





ولقد اشتق قانون ستوكس لوصف سرعة رسوب كرات من 

يمكن إستخدامه فىنمعدن فى سائل ولك

معسائلوصف سرعة رسوب حبيبات التربة الغير كروية فى 

:بعض الفروض وهي (Gee and Bauder 1986)

ه يستخدم القطر المكافئ للحبيبات والذى يعبر عن قطر كر-1

ترسب فى سائل بسرعة مساوية لسرعة حبيبة التربة الغير 

.كروية

مم حتى التتأثر سرعة 0.08قطر الحبيبات اليزيد عن -2

رسوب الحبيبات الصغيرة بسرعة الحبيبات الكبيرة .



ترة السرعة النهائية لحبيبات التربة تتم فى ف-3

قصيرة من بدء سقوطها فى اإلناء الحاوى لمعلق 

التربة

2Cr
t

h
V == 2Cr

h
t =

من سطح المعلق ولها  hنفترض ان الحبيبة تحركت مسافة

:فإن tفى زمن rقطر نصس 





، ؤيم20لديك معلق تربة مائى عند درجة حرارة :مثال 

احسب سرعة رسوب اكبر حبيبة طين ، وماهو الزمن الالزم 

سم بالمعلق10لحركة تلك الحبيبة لمسافة  .

الحــــــــل الحقيقيةإفترض أن كثافة حبيبة الطين

s=2.65x103 kg/m3

l=1x103 kg/m3  م20إفترض أن كثافة الماء عند درجة حرارة

م  20ولزوجة الماء عند درجة حرارة 

=0.001 Pa.s 

نصف قطر حبيبة الطين و

g=9.8 m/s2 وثابت الجاذبية االرضية

mxr 6101 −=



m/s3.6x10
9x0.001

)1x1010x9.8(2.65x)2x(10
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3326
−

−

=
−

=

 (m 0.1)سم10وعند حسا  زمن سقوط تلك الحبيبة لمسافة 
:نستخدم العالقة التالية 

.min43hour,727778s
3.6x10
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v

h
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كثافةتتأثر بعدة عوامل في معلق التربةسرعة رسوب الحبيبات

وتركيز المادة المفرقةوكل منها دالة لدرجة الحرارة ولزوجة السائل 

 (mPa. s )اللزو ة(Kg/m3 )دت ـــــةكثافة الماء

الحراتة
C0

1.30370.99970 x 100010

1.00190.99820 x 100020

0.79820.99565 x 100030

0.65400.99222 x 100040

Soil texture continue



درجـــــة
الحرارة
C0

اللزوجــــة  

(mPa. s)
tلطين زمن رسوب حبيبة ا

(h)
H2O 0.5 g/L

HMP
5.0 
g/L

HMP

H2O 0.5 g/L
HMP

5.0 g/L
HMP

18 1.0530 1.0553 1.0759 8.39 8.41 8.58
20 1.0020 1.0042 1.0238 7.99 8.00 8.16
22 0.9548 0.9569 0.9756 7.61 7.63 7.78
24 0.9111 0.9131 0.9310 7.26 7.28 7.42
26 0.8705 0.8724 0.8895 6.94 6.95 7.09
28 0.8327 0.8345 0.8508 6.64 6.65 6.78

تاثير المادة المفرقة علي لزو ة الماء وزمن(: 4) دول 
.مم0.002تسو  حبية طين ذات قطر 



ق 4مم تسقط فى معلق ترب  فى زمن قدتة 0.02قطر مكافئ نصس حبيبة ذات :مثال 
.مم لنفس العمق0.002قطرها نصس ماهو الزمن الالزم لسقوط حبيبة 
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2علي 1بقسمة معادلة 

t2=400 minاذا



:ض  عالمة صح وعالمة خطأ أمام العباتات اآلتية-
.ة السائلتتناسب سرعة تسو  الحبيبات فى معلق تربة تناسبا طرديا م  كثاف-أ 

ة حبيبددات تتناسددب سددرعة تسددو  الحبيبددات فددى معلددق تربددة تناسددبا طرديددا مدد  كثافدد-  
.التربة

.تزداد لزو ة معلق التربة بزيادة تركيز المادة المفرقة- ـ 
.تتناسب سرعة تسو  الحبيبات فى معلق تربة عكسيا م  دت ة الحراتة-د 
.لتأثير دت ة الحراتة على لزو ة السائل اكبر من تأثيرها على كثافة السائ-م 
.المادة المفرقة تساعد على تباعد حبيبات التربة وعدم تجمعها -ن 

80يبدة عدن فى طرق فصل حبيبدات التربدة بالترسديب يجدب اال يزيدد قطدر اكبدر حب-هـ 

.ميكرون 

.لتربة  يدة كلما زاد تركيز المعلق من حبيبات التربة كانت نتائج فصل حبيبات ا-و 

لك الحبيبةقطر حبيبة التربة المكافئ هو قطر كرة تسقط بسرعة مساوية لسرعة ت-ى 



Soil structureبناء التربة : ثانيا 
 soil compositionمكونات التربة   



ورة يعرف بناء التربة على أنه تجمع حبيبات التربه الفردية فى ص

حبيبات مركبه ثابتة Stable 

ينتج هم توزيع الحبيباات املركبة بناء التربة
aggregates (انظر الرسم التالي)



يقسم بناء التربة طبقا لدت ة ثباتها إلى ( أ 

وطبقا لدرجة ثبات أو شكل او حجم الحبيبات 

امكن اقتراح عدة تقسيمات لبناء التربة

د هو مقاومة البناء ضبناء ثابت ضد القوى الميكانيكية-1

الهدم المكيانيكي

ضد الهدم المانيبناء ثابت ضد الماء-2



ما هي العوامل التي تؤثر علي الثبات ضد الماء



:مركبة إلىالالحبيباتيقسم بناء التربة الى عدة أقسام تبعا لشكل(:  

ويكون نمو الوحدات على المحوت الرأسى أكبر : البناء المنشوتى او العمودى -1
من المحوتين األفقيين .

على وفي  يكون نمو الوحدات متساوى تقريبا: البناء المكعبى والكروى والحبيبى-2
. مي  المحاوت

ر من وفي  يكون نمو الوحدات على المحوتين األفقيين أكبر بكثي: البناء الطبقى -3

المحوت الرأسى

:ىوكل نوع من أشكال هذه األبنية والوحدات البنائية تقسم حسب حجمها ال
(مم 10أكثر من ) بناء كبير  دا -1

(مم 0.25-10) بناء كبير -2

(مم 0.01-0.25) بناء صغير -3

(مم 0.01أقل من ) بناء صغير  دا -4



طرق تقييم بناء التربة  Soil structure  evaluation

الطريقة الميكروسكوبية-1

طريقة التوزيع الحجمى لفراغات البينية-2

ص يمكن تقييم بناء التربة بطريقة مباشرة وذلك بالفح

مرها فى الميكروسكوبى، او بدرجة ثبات حبيبات التربة عند غ

، او عن طريق تقييم التوزيع الحجمى(معامل البناء)الماء 

للماء والهواء ، او عن طريق تقييم نفاذية التربةالبينيةلفراغات ل







قياس درجة نفاذية التربة للماء والهواء-3

تقدير معامل البناء -4 (S.C.) Structure coefficient

dispersion with )%(%

dispersionut Clay witho%dispersionClay with %
..

claysilt
CS

+

−
=



دة تعبر الكثافة ألى مادة على انها كتلة وحدة الحجوم وبالتالى فإن الوح

المستخدمة تبعا للنظام SI   3م/ الدولى للوحدات هى كجم

كثافـــتى التربة The densities of soil ثالثا:

3م/كجمالمادة3م/كجمالمادة

1.0ماء 2.6كوارتز103× ×103

0.7رصنوبخشب 11.3رصاص103× ×103

1.6رمل 13.5زئبق103× ×103

قيمة الكثافة الحقيقية لبعض المواد المختلفة: ( 5)الجدول

ة الحقيقة توجد عالقات رياضية بين كل من الكثافة الظاهرية والكثاف

( 6)ولكى نستخلص تلك العالقات يمكن األستعانة بالرسم 

:التوضيحى التالى



الصوتة: تتكون من ثالثة صوت هم ( التربة ) مادة المسامية ال

.  الغازية ، الصوتة السائلة ، الصوتة الصلبة 



Air

Water

Solid

m

ma

mw

ms

va

vw

vs vs

vv

V

 , Vw , Va  Vsيوضح أحجام الصوت الثالثة وهى( 6)شكل 
على  mw , ma  ms  ,على الترتيب وكتل الثالثة أطوات هى 

الترتيب 



:وطبقا لتعريس الكثافة الظاهرية والرسم السابق فإن

a = ms /V                                      (1)

حيث إن
= a 3م/ كجم )الكثافة الظاهرية(
= ms كجم)كتلة المادة الصلبة(
=V        صورالحجم الكلى والذى يساوى مجموع أحجام الثالثة



:ويعبر عن الكثافة الحقيقية بالمعادلة التالية

s = ms/Vs (2)
)3م/ كجم ) الكثافة الحقيقية s=انحيث

)3(
V

V
n v=

(  تربةال)المسامية بأنها نسبة الفراغات البينية فى المادة  nتعرف المسامية

بالنسبة للحجم الكلى 
:وتحسب من العالقة التالية



على أنها نسبة الفراغات فى  eوتعرف نسبة الفراغ

)4(
s

v

V

V
e =



)5(11 n
V

V

V

VV

V

V

e

n vvs −=−=
−

==

)6(
1 n

n
e

−
=

 eونسبة الفراغاتnويهمنا من الو هة الزتاعية إيجاد العالقة بين المسامية
:فنحصل على 4على المعادلة 3بقسمة المعادلة 



من العالقات التى يمكن الحصول عليها كذلك المسامية الهوائيةو

air-filled porosity (na)
والتى تعبر عن نسبة الفراغات المملمة بالهواء الى الحجم الكلى

كاالتي

)7(
V

V
n a

a =



رية يمكن حسا  المسامية ونسبة الفراغات من معرفة  كل من الكثافة الظاه
 2.65ربة فإذا ما إفترض أن الكثافة الحقيقية للت. والكثافة الحقيقية للتربة

وهى ثابت  فإننا نحتاج فقط لقياس الكثافة الظاهرية 3م/ كجم 1000×

 ,e nوبالتالى يمكن حسا ( أنظر المذكرة العملى ) 
:من العالقة الرياضية التالية

)8(
s

asn


 −
=

كدددذلك يمكدددن الحصدددول علدددي نسدددبة الفراغدددات مدددن معلوميدددة الكثافدددة

:الظاهرية والكثافة الحقيقية للتربة كاالتي

)9(
a

ase


 −
=



1مثال

/  جم 1.3هي سم 15هكتات أتض زتاعية متوسط الكثافة الظاهرية حتى عمق لديك
.سم15إحسب وزن الهكتات لعمق  .3سم

الحل
1 hectare = 10000 m2

(a)قيمة الكثافة الظاهرية للتربة 

3/1300
1000

10000003.1
mkg

x
a ==

Volume of a hectare to depth 0.15 m
=0.15 x 10000 =1500m3

Mass of 1-hectare–0.15 m depth = volume x a

kg19500001500x1300==



2مثال 

وكان وزن 3سم 73.6اخذت عينة تربة بإسطوانة ذات حجم 

إفترض ماتجده مناسبا ، . جم87.8=مئوية105الجافة عندالتربة

. e & nالمسامية ونسبة الفراغثم إحسب

الحل

يتم حساب الكثافة الظاهرية  من المعادلة التالية

Ms=87.8  g

V=73.6 cm3

V

m
ρ s

a =



3

a g/cm1.192
73.6

87.8
ρ ==

549.0
65.2

192.165.2
n

s

s =
−

=
−

=


 a



222.1
192.1

192.165.2
e

a

s =
−

=
−

=


 a

ادتس الفرق بين قيمة المسامية ونسبة الفراغ



السطح النوعى Specific surface : رابعا

يعرف السطح النوعى لحبيبات التربة على أنه مجموع مساحة سطح الحبيبات لكل

.وحدة وزن من الحبيبات أو وحدة حجم

وبناءآ على التعريف فإن السطح النوعى يعبر عنه بوحدات  

m2/m3   orm2/kg

.السطح النوعى ألنواع قوام تربة مختلس: ( 7) دول

( م / 2م) السطح النوعى قوام التربة

200–150أتض طينية

150-50إتض لومية

40–10أتض لومية تملية

20–5أتض سلتية





فددإن  rذا فدرض أن الحبيبدات كرويددة ولهدا نصدس قطدرفدإ

  :يمكن حساب  من المعادلة التالية Sالسطح النوعى

ss

3

2

rρ

3

ρr (4/3)

r 4π
S ==





ات طبقا لهذه المعادلة فإن السطح النوعى لحبيبات الرمل ذ

1.13يساوى  3م/ مكج2650م وكثافة 0.002قطر 

2/1000000كجم ، بينما  لحبيبات  الطين ذات قطر / 2م

.كجم/2م1130م ونفس الكثافة السابقة يساوى  

ا تأخذ وطبقا للفحص الميكروسكوبى لحبيبات الطين وجد أنه

.   rوسمكها   aهاشكل أقراص ذات نصف قطر

ss ara

rar
S



 2)22(
2

2

=
+

=



بارة فإذا فرض أن لدينا معدن طين المونتموريللونيت وكان ع

، فإن السطح النوعى  له (1nm)تر منانوا1عن قرص سمكه

طبقا للمعادلة السابقةكجم/ 2م310× 750= 

)جم/ 2م) السطح النوعى نوع معدن الطين
الخارجىالكلى

1920كاؤولينيت
117112اليت

73366مونتمورولونيت

والسطحالكلىالنوعىالسطحيبينالتالى(8)والجدول

.الطينمعادنلبعضتجريبياالمقاسالخات ىالنوعى



 Heat of wettingحرارة اإلبتالل-خامسا 

عند إضافة ماء إلى تربة جافة نجد ان هناك حرارة تنطلق وتسمى هذه 

.الحرارة بحرارة اإلبتالل

a))اثر المحتوي الرطوبي علي حرارة االبتالل للطين بالماء (: 8)شكل 

b))ورابع كلوريد الكربون 



طاقة االبتاللنوع معدن الطين
(جم/ جول )

السطح النوعى
(جم/ 2م)

يةالسعة التبادلية الكاتيون
(جم / ملليمكافئ )

7160.03كاؤلينيت
391670.28ميكا متأدرته

781770.96مونتموريللونيت

ادن يوضح حراتة اإلبتالل لثالثة أنواع من مع(9)الجدول 

.الطين 



 Soil temperatureالتربةدرجة حرارة: سادسا 

تعبر الحرارة عن مقدار الطاقة التى يحتفظ به جسم ما بينما تعبر درجة 

الحرارة عن مستوى تلك الطاقة الحرارية او هى مقياس لمستوى الطاقة 

. الحرارية

:العالقة بين دت ة حراتة التربة ودت ة حراتة الهواء-1
(  9)الطاقة الشمسية والشكلليتعتمد دت ة حراتة الهواء والتربة اساسا ع

التالى يوضح دت ة الحراتة اليومية فى الهواء وفى التربة عند اعماق

.مختلفة



توزيع درجات الحرارة اليومية فى الهواء وعلى (:9)شكل 

اعماق مختلفة بالتربة



:العوامل التى تمثر على دت ة حراتة التربة-2

.ة فعالتعتمد دت ة حراتة التربة على كمية الطاقة الشمسية التى تصل الترب-أ
يدة حدراتة تعتمد على لون التربة فإذا كاندت التربدة لونهدا داكدن فإنهدا تمدت  كم- 

.عالية وبالتالى ترتف  دت ة حراتتها
راتة تعتمد على المحتوى الرطوبى كلمدا زاد المحتدوى الرطدوبى فدإن دت دة حد-ج 

.التربة تكون منخفضة بالمقاتنة بالتربة ذات محتوى تطوبى منخفض

توزيدد  دت ددات الحددراتة فددى عمددود تربدد  مبتددل وتددموضددح التددالى ي( 10)والشددكل

وبى نالحددا اتتفدداع دت ددة حددراتة سددطح العمددود بانخفدداض المحتددوى الرطدد. تجفيفدد 
.على طول عمود التربة



.توزيع درجات الحرارة في عمود تربة جاف واخر مبتل(: 10)شكل 



صل تغطية سطح التربه بمواد عازلة تقلل من كمية الحرارة التى ت-د

بعد التالى يوضح توزيع درجات الحرارة فى تربة( 11)والجدول . التربه 

.تغطية سطحها بزلط اسود وقش وذلك بمقارنتها بتربة غير مغطاه

تربة مغطاه تربة مكشوفة (سم)عمق التربة 
قش زلط اسود

(م0)درجة الحرارة  
22 31 33 1
22 29 30 4
21 27 27 16
18 22 22 64
15 16 16 152

.لفةمختبمواد مقاتنة دت ات الحراتة علي اعماق مختلفة بتربة تحت تغطية (: 11) دول 



:  خواص التربة الحراتية-هـ

وهذه الخواص هى السعة الحراتية للتربة والمقصود بها كمية 

من التربة دت ة حراتة 3سم1الحراتة الالزمة لرف  دت ة حراتة

.واحدة
الحرارة يعبر عن قدرة التربة على نقل االذي ومعامل التوصيل الحرارى 

ى وكثافة وكالهما يعتمد على التركيب المعدنى للتربة والمحتوى الرطوب

ى وعموما زيادة معامل التوصيل الحرارى يساعد عل. التربة الظاهرية

يع انتقال الحرارة من سطح التربة الى عمق اكبر وبذلك يكون التوز

لى الحرارى متماثل او الفرق بين درجة حرارة السطح ودرجة الحرارة ع

.صغيرعمق اخر 



(م0)درجة الحرارة  نوع الخدمة الزراعية
لوميةلومية رملية

22.421.7عحرثت عاديا في الربي
22.622.0فحرثت عاديا في الخري

22.321.7لم تحرث
21.621.7مسار عجل الجرار
20.019.6حرثت بالقرص

مليات التالى يظهر تأثير قوام التربة وبعض الع(12) دول 

سم من سطح 10الزتاعية  على دت ات الحراتة لعمق 

.التربة



:كل سطح التربة واتجاه خطوط الزتاعة ش-ز

ح ميل سطوالتالى يوضح تأثير اشعة الشمس وكميتها ( 12)الشكل 

التربة على دت ات الحراتة



النبات والعمليات الزراعية نمو تأثير درجات الحرارة على -3

المختلفة

ثلة ة على انبات بذوت النباتات وهناك بعض األمتتمثر دت ة الحرا-أ
درجة انباتامثلة  .لدت ات الحراتة الالزمة إلنبات بعض بذوت النباتات

) البطـاطس ( م29o-10) ، الذرة ( م10o-4) القمح واللوبيا بذور

16-21o م )

م  علددى عمددق 10oيفضددل اضددافة األمونيددا للتربددة عنددد دت ددة حددراتة - 

التدالى عند هذه الدت ة عملية التأدتت لألمونيا تكون منخفضدة وب. سم10

.الفقد من النترو ين يكون اقل مايمكن



ند امتصاص الفوسفور بواسطة النباتات يكون منخفض فى التربة الباردة ولكن ع-ج

.صرف التربة ترتفع درجة الحرارة التى تساعد على زيادة امتصاص الفوسفور 

ض  عالمة صح او خطأء امام العباتات التالية

.لنهاتدت ة حراتة التربة الجافة تزداد بمعدل اقل من التربة الرطبة اثناء ا-1

.النهاتدت ة حراتة التربة الرطبة تزداد بمعدل اعلي من التربة الجافة اثناء-2

( الختالفداتا)تغطية التربة بمخلفات عضوية تساعد علي انخفداض التذبدذ  -3

.في دت ة حراتة التربة

.العمليات الزتاعية مثل الحرث تخفض من دت ة حراتة سطح التربة-4



Tillage and plant growthالعمليات الزراعية ونمو النبات  : سابعا 

لماءواالتهويةزيادةبغرضالزراعيةالعملياتتجرى

.باتلنموالنحرارةوافضلالغذائيةوالعناصرالصالح

تربةالتكونانرضغبالزراعيةالعملياتتجريكذلك

عيةالزراالعملياتمن.الجذورنمواليعاقحتىمفككه

ورللبذمهدتمهيدالحقلفىتجرىالتىالمختلفة

افةباضاوبالعزيقالحشائشمنالتخلصوبالحرث

المحسناتاضافةوالتربهرىوالحشائشمبيدات

نباتالحصاد،االسمدةاضافة،التربةبناءلتحسين

.ذلكوغير


