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Топырақтың физикалық
ерекшеліктері

ЕРЕКШЕЛІКТЕР БҰЛ НЕ?

Текстура

Құрылым

Кеуектілік

Түсі

Топырақтың
ылғалдылығы

Тығыздалуы 

Судың жиналуы
(инфильтрация)

Топырақ бөлшектерінің,
құмның, лайдың және

саздың мөлшері топырақтың
 құрылымын анықтайды

Топырақтың құм, лай және 
саздан тұратын текстуралық
 компоненттерінің жабысуы

агрегаттарды түзеді, ал одан
әрі осы агрегаттардың үлкен
агрегаттарға бірігуі топырақ

 жабыны деп аталатын
 құрылымды қалыптастырады.

Кеуекті кеңістік – бұл жалпы
көлемнің не минералды, не

органикалық заттарға жатпайтын
бөлік, бірақ ауа немесе су

алып жатқан ашық кеңістік. Ең
дұрысы жалпы кеуекті кеңістік,

топырақ көлемінің шамамен
жартысына тең болуы керек.

Инфильтрация - судың төмен
 қарай топыраққа сіңуі.

Топырақтың түсі құрамындағы минералдар мен
органикалық заттардың құрамына байланысты.

 Топырақ түстердің кең ауқымына ие болуы
мүмкін; сұр, қара, ақ, қызыл, қоңыр, сары және

 қолайлы жағдайда жасыл.  Топырақтың түсі
«қара қоңыр» сияқты жалпы терминдерді

қолдана отырып сипатталады, бірақ оны
 Манселл түстер жүйесінқолдану арқылы

техникалық тұрғыдан сипаттауға болады.

Топырақтың ылғалдылығы,
 оны құрамындағы

су мөлшері деп те атайды,
бұл топырақтағы

судың мөлшері.

Топырақтың көлемді тығыздалуының
жоғарылауына/ топырақтың

кеуектілігінің төмендеуі жатады

Топырақ құрылымы аэрацияға, судың 
қозғалысына, жылу өткізгіштікке, өсімдік 
тамырларының өсуіне және эрозияға 
төзімділігіне әсер етеді. Су минералдардың 
еруі мен түсуі арқылы топырақ құрылымына
күшті әсер етеді, сонымен қатар 
өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді.

Ауа кеңістігі өсімдік тамырлары мен топырақ 
ағзаларын оттегімен қамтамасыз ету үшін қажет. 
Кеуекті кеңістік сонымен қатар су мен еріген 
қоректік заттардың қозғалуына және ұсталып 
қалуына мүмкіндік береді.

Инфильтрация топырақты профильге және 
оның ішіне судың сіңуіне мүмкіндік беретін 
қабілетін көрсетеді. Су топырақта уақытша
жиналып, оны тамырларға, өсімдіктердің
өсуіне және топырақ ағзаларының тіршілік 
ету орталарына қолжетімді етеді.

Топырақтың түсі топыраққа және оның 
пайдаланылуына әсер етпейді; алайда
ол топырақтың құрамын және оған әсер 
ететін жағдайларды көрсете алады.

Топырақтың ылғалдылығы немесе топырақ суы 
маңызды, өйткені ол өсімдікке қоректік заттарын 
тасымалдаушы қызметін атқарады, топырақтың 
температурасын реттейді, микробтық белсенділікке 
және өсімдіктердің өсуіне қажет басқа да көптеген 
факторларға ықпал етеді.

Топырақтың тығыздалуы оның функцияларын 
нашарлатады және тамырға судың енуі мен газ 
алмасуына жол бермейді.

Топырақ бітімі топыраққа, атап
айтқанда оның қоректік
заттар мен суды сақтау 
қабілетіне әсер етеді
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