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  ةصالالخ

اء تربــة االفــق االول مــن تــربتین مــأخوذتین علــى اســاس وحــدتین متطــرفتین مــن وحــدات جــرت مقارنــة لبنــ

ملــم،10ملــم،3(اســتخدمت منظومــة مناخــل ذات اقطــار.ســطح االرض والواقعــه ضــمن تعاقــب طوبــوغرافي واحــد

ســب أظهــرت النتــائج باســتخدام مربــع كــاي ون.لتوصــیف بنــاء التربــة مورفولوجیــا)ملــم50ملــم،40ملــم،30ملــم،20

ان التـــربتین تختلفـــان معنویابصـــفة بنـــاء االفـــق االول مـــن حیـــث الصـــنف والنـــوع .التوزیـــع التكـــراري والقطـــر الوســـیط

0.01و0.05وكانـــت معنویتـــان عنـــد مســـتوى معنویـــة لهمـــا علـــى التـــوالي4.001وX216.348وبلغـــت قیمـــة 

  .بالنسبة للنوع فقط0.01بالنسبة للصنف وغیر معنویة عند مستوى
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Abstract
Comparative soil structure from first horizons were study to two soil series.

which taken from two unit of land surfaces in one toposequenes  setes seives with 
dimeter (3mm, 10mm, 20mm, 30mm, 40mm and 50mm) were used to  Morphological
characterizations soil structure.

Resulets show by using qiusequer,frequencey distribiution Ratio dimeter and 
Mediaum.

Type and Classes of structre were varient  significant at level  0.05, 0.01 to 
class but no significant at level 0.01 of type and X2 value were (16.348, 4.001) to soil 
series.

  

  المقدمة

وتعتمـد علیـه ولها تـأثیر كبیـر علـى انتاجیتهـا،.بناء التربة من الصفات المور فولوجیة المهمة في ادارتها

) 2(واعتمد البناء من قبل ).1(قابلیة النباتات للنمو واستجابتها لألدارة بنفس درجة اعتمادها على خصوبة التربة

وبـین ).3(ون المـدنیون فـي تقـویم صـالحیة التربـة لألنشـاءات ویستخدم من قبـل المهندسـ.في تصنیف فلحیة التربة

اسـتخدم .اهمیته في عالقات جریان الماء وتعریة التربـة وحركـة الهـواء وحفـظ المـاء وتغلغـل الجـذور فـي التربـة)4(
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ثانویـة بانه الكتـل التـي تتكسـر الیهـا التربـة مشـیرا الـى الكتـل ال)6(في تفریق التربة عن غیرها وعرفه)5(من قبل 

بانــه تجمیعــا لــدقائق مفصــوالت التربـة فــي كتــل ذات حجــوم واشــكال اخــذا )7(التـي هــي وحــدات بنائیــة بینمــا عرفـه

.بنظر االعتبار حجم وشكل وانتظام توزیع دقائق التربة 

بانـه المكـون الفیزیـاوي لمـادة التربـة معبـرا عنـه )9(ویعـده.الفجوات في تعریفه لبناء التربـة)8(واستخدم

Soil Fabricبانــه صـفه نســیج التربـة)10(ووصــفه.بالشـكل والحجــم ودرجـة تطــور انتظــام تجمعـات مــواد التربـة

) الترســــــیب,النقــــــل,التحریــــــك(ینــــــتج عــــــن عوامــــــل منهــــــا بیدولوجیــــــة تــــــؤثر علــــــى العملیــــــات البدوجیومورفولوجیــــــة

Mobilization, translocation, redepositionهــا دور كبیــر فــي وراثــة بنــاء مــادة التربــة والتــي للمكونــات

/Soilالجاذبیه /الماء/التربة والناتجة عن تداخالت التربة water/ gravity التي تسبب في حصول تغیرات فـي

صفات التربة المورفولوجیة لتـرب اعضـاء المتعاقبـة الطوبوغرافیـة اذ انـه لكـل مـن العملیـات وماتسـببه مـن اسـتجابة 

االختالفـات فـي )12(و)11(اعـزى.یـة فـي تشـخیص وحـدات سـطح االرضعلى هیئـة صـفات مورفولوجیـه اهم

الصــفات المورفولوجیــة لتــرب بعــض سالســل التــرب الواقعــه ضــمن متعاقبــة طوبوغرافیــة واحــده الــى االخــتالف فــي  

شــدة عمــل العملیــات البیدوجیومورفولوجیــة التــي تعمــل فــي وعلــى وحــدات ســطح االرض التــي تقــع ضــمنها سالســل 

  .الترب

دف هــذه الدراســة الــى مقارنــة صــفة بنــاء التربــة لالفــق لسلســلتي الغــراف والناصــریة والمــأخوذتین مــن تهــ

  .متعاقبة طوبوغرافیة واحده كدراسة في جیومورفولوجیا التربة

  

  المواد وطرائق العمل

والواقعتــان ضــمن TP567والناصــریةMP12اجریــت الدراســة علــى تربتــي الغــراف:وصــف منطقــة الدراســة:1

مــن وحــدات ســطح االرض علــى التــوالي مــن منطقــة شــرق الغــراف واللتــان شخصــتا وفــق صــفاتها )1.7(حــدتيو 

30شـرقا و301745و"031245" تقع منطقة الدراسة بین خطي طول).13(التشخیصیة المدرجة من قبل 

وتربهـا .المطـاروتتصف كونها من المناطق الجافة وشبة الجافـة مـن حیـث معـدل سـقوط ا103032و 2232

وتتصـف بطوبوغرافیـة . مغطاة بترسبات نهریة عمیقة جدا تعود لعصر الهولو سـین باالضـافة الـى ترسـبات اروائیـة

والنبـت الطبیعـي .مـع وجـود انحـدار محلـي.سـطح البحـر.ف.م16-13مستویة حیث تراوحت ارتفاعاتها ما بـین 

والشــــویل Alhagi maurorumوالعــــاقول aegyptiacaeSchanginiaالســــائد فــــي المنطقــــه هــــو الطرطیــــع

Cressa cereticaوكوالشـLogiunychium farctumلبیـدوناتبـین سالسـل التـرب ومواقـع ات)1(والخارطـة

  .الممثلة لكل سلسلة

فولوجي اولي لمنطقة الدراسه باستخدام الخارطه لیل جیومو جرى تح:جيو التوصیف الجیومورفولجي والمورفول:2

والتـي Ap1وكـذلك تفسـیر الصـور الجویـة )14(المعـدة مـن قبـل 50000:1للمنطقة وبمقیـاس رسـم الطوبوغرافیة

AP1.ومســاعدةFree lanceاجــري مســح شــبة مفصــل لتــرب المنطقــة بطریقــة المســح .ایضــا)14(مصــدرها 

.راقیــهوفــق نظــام جامعــه بغــداد لتصــنیف التــرب الرســوبیه الع,اعــدت خارطــة تصــنیف التربــة وبمســتوى السالســل

وحـددت التعاقبـات الطوبوغرافیـه ثـم حــددت ) 15(اجـري تسـقیط جیومورفـولجي ثـانوي بالطریقـه الموصـوفه مــن قبـل 

بحیـــث تقـــع ضـــمن )7و1(وحـــدات ســـطح االرض والبـــدونات الممثلـــه لسالســـل التـــرب الواقعـــه ضـــمن الوحـــدات 

. ة بناء التربة لالفق االولـى لهمـاالمراد مقارنTP567وMP12للسالسل Central conceptالمفهوم المركزي 

وقیســت الصــفات الكیمیائیــه والفیزیائیــه التــي لهــا عالقــه ببنــاء التربــة) 7(حفــرت البــدونات ووصــفت  اصــولیا وفــق 
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وفیمـــا یلـــي الوصـــف .لتوصـــیف لـــون التربـــةMunsell colour chartsواســـتخدم اطلـــس االلـــوان ) 4جــدول (

  :ربدونات سالسل التبالمورفولوجي الكامل ل

Pedon 1.Gharaf Series
Location: East Gharaf )الغراف(   Mapping  Unit:Mp12
Physiography:Irrigation basin                                        Climate:semi arid
P.M.: alluvium                                                                    Relief:level
n.veg: Alhagi Mauorum                                                    Land use: a bandon
schanginia aegypyiaca
G. Water table: 1.5 m.                    Drainage: poorly drained
Permeability: very slow                 salinity:highly saline
Described by.: N. S. Rahal. Augest. 2000

DescriptionHorizonDepth cm.
Dark yellowish brown 10 YR 4\4 (moist); silt clay loam;
many, medium, faint mottles (10 YR 4\ 1); weak, medium,
subangular blocky; very sticky; very plastic; friable; fine 
tubular pores; few fine- medium roots, calcareous, gradual 
smooth boundary

Ap0-36

Dark brown 7.5 YR 4\4 (moist), clay, many medium,
distinct, dark gray mottles (10 YR 4\1) and orange mottles
(7.5 YR 6\8); medium, coarse subangular blocky; firm; v.
sticky; v. plastic, few, fine, roots; no cracks calcareous;
gradual smooth boundary.

C136-68

Dark brown (10 YR 4\4 moist); clay; many course, distinct,
gray Mottles (10 YR 4\1); massive, few fine pores; few, fine,
roots in; cracks; on calcareous; diffuse smooth boundary

C268-120

  

Pedon 2.Nassirya series
Mapping unit: TP 567                 Climate:semi ared
Location: East Gharaf                 physiogeaphy:Irrigatiom basion
P.material: alluvium                  Relief:nearly level
N. veg.: Cressa certica                Land use: abandon        
Logiuny chium farctum            g. w. Table.85 cm.
Drainge: poorly drained            permeability: slow
Salinity: Saline                         described by: N. S. Rahal       Aug. 2000

DescriptionHorizonDepth (cm)
Dark brown 10 YR 4/3 (moist); clay loam; few, fine,
distinct dark gray mottles (10YR 4\1); strong medium 
subangular blocky; sticky; plastic; fariable; many tubular 
porc, fine roots cracks; clear smooth boundary.

Ap0-40

mottlesdark brown 10YR 4\3 (moist) silt loam, many 
medium distinct dark gray mottles massive; slightly plastic,
very friable, many fineroot, many fine tubular roots, general 
smooth boundary.

C140-73

Dark brown 10 YR 4\4 (moist) silt clay loam, many 
medium, distinct dark gray (10 YR 4\1) mottles; massive;
slightly sticky; plastic friable; many fine tubular pores few 
fine roots, clear irrigular boundary.

C273-95

Dark yellowish brown 10YR 4\4 (moist); silty clay; weak 
platy: sticky; plastic: friable: many fine tubular pores, many 
coorse distinct gray mottles (10 YR 4\1) and yellowish 

C395-120
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brown (10 YR 5\6) gradual wavy; boundary.

TP567وMP12قـع البـدونات الممثلـة لسالسـل التـرب ابعد تحدیـد مو :التوصیف المورفولوجي لبناء التربة:3

علــى هیئــه صــنادیق معدنیــة Apاخــذت العینــات مــن االفــق .علــى التــوالي)7و1(ضــمن وحــدتي ســطح االرض 

نفس االســـلوب ســـم، غرســـت فـــي التربـــة بـــ10*ســـم20*ســـم 40مســـتطیلة الشـــكل اعـــدت لهـــذا الغـــرض وبابعـــاد 

وبدون استخدام المادة الصـمغیة وذلـك للحصـول علـى monolithألخذ المونولث )10و7(الموصوف من قبل 

ســـاعة ومـــررت خـــالل منظومـــة مناخـــل ذات 72عینـــات تربـــه طبیعیـــه قـــدر االمكـــان تركـــت العینـــات لتجـــف لمـــده 

خل ذات ثقوب مربعة الشكل عدا المنخل وكانت جمیع المنا)ملم50ملم،40ملم،30ملم،10ملم،3(االقطار 

ملـــم كانـــت دائریـــة الشـــكل حللـــت النتـــائج احصـــائیا باســـتخدام مربـــع كـــاي ،نســـب التوزیـــع التكـــراري 3ذي الفتحـــات 

فـــي توصـــیف بنـــاء التربـــة مـــن حیـــث )16(واســـتخدم تصـــنیف )3و2و1(،القطـــر الوســـیط عرضـــت بالجـــداول 

  .الشكل والحجم

  

  النتائج والمناقشة

والمشخصــه فــي متعاقبــة طوبوغرافیــة واحــده مــن اراضــي شــرق الغــراف 7و1دتي ســطح االرض ان وحــ

ـــد علــى االلــف ســنه  وتقــع )17(كانتــا متــأثرتین بترســبات نــــهریة لدجلــه وترســبات اروائیــه عمیقــه تعــود الــى فتــره تزیـ

ف تـرب المنطقـه بكونهـا تصـن).19و18(ضمن وحده السهل الفیضي الفیز یوغرافیه ووحده االحـواض االروائیـه 

موضوع الدراسة تعودان الى مجموعه التـرب الرسـوبیة TP 567والناصریة MP12ترب حدیثة وسلسلتي الغراف 

تمتاز طوبوغرافیة منطقه الدراسة بكونها مستویه مـع وجـود ).group alluvial Great soil,)20،21العظمى 

ذي نمـط ممیـز نـاجم عـن Soil scapeر تربـة و اكسـبها منظـانحدار محلـي مـوزع علـى جمیـع انحـاء المنطقـة ممـا 

وصـف بنـاء االفـق االولـى لسلسـلتي الغـراف والناصـریة وادرجـت .نظام الري المستخدم منـذ القـدم فـي هـذه المنطقـه

یوضــح .وتــم مقارنــه البنــاء مــن حیــث عــدد وشــكل وحجــم ونمــط توزیــع الوحــدات البنائیــة )3و2و1(فــي جــداول 

اتصفت بزیاده الوحـدات البنائیـه  ذات ) 7(لسلسة الناصریة الواقعه ضمن الوحده Apتربة االفق ان ) 1(الجدول 

  ).1(ملم مقارنه بسلسله الغراف الواقعه ضمن الوحده 3الصنف االقل  من 

لسلسـلة Apفكـان عـددها اقـل فـي تربـة االفـق ) ملم10-3(اما الوحدات البنائیه ذات الصنف المتوسط 

حیـث بلغـت نسـبة التوزیـع ) 1(بسلسله الناصریه  وكما تشیر الى ذلـك البیانـات المدرجـة فـي جـدول الغراف مقارنه

علـــى 7.1الوحـــده(تي الناصـــریه والغـــرافللسلســـApلتـــرب االفـــق )%60-0.02(و)%88.5-0.1(التكـــراري 

لسلسـله Apفـقمـن الوحـدات البنائیـه هـي مـن الصـنف النـاعم جـدا فـي تربـه اال%88.5حیـث لـوحظ ان )التوالي

-3(امـا نسـبه التوزیـع التكـراري للصـنف المتوسـط الحجـم .في سلسله تـرب الغـراف% 66.61مقارنه بـ ,الناصریه

وهـذا یعنـي ان بنـاء االفـق.فـي سلسـله الناصـریه%)10.1(لسلسله الغراف مقارنه بــ%)29.64(كانت )ملم10

Apهــو علیــه فــي سلســله الغــراف الــذي كــان مزیجــا مــن هــو مــن الصــنف النــاعم فــي سلســله الناصــریه اكثــر ممــا

لسلســلة الناصـریه نســبه طـین ومــادة عضــویه Apصـنفي النــاعم والمتوسـط ویعــزى سـبب ذلــك ألحتـواء تربــة االفـق 

وAp)31.9%اعلــى ممــا هــو علیــه فــي تربــه الغــراف حیــث كانــت نســبه الطــین والمــادة العضــویه لتــرب االفــق 

ي الغراف والناصریه على التوالي بینما بلغـت قـیم القطـر الوسـیط للوحـدات تلولسلس%)0.37و%0.35و38%

مشیرا الى )3جدول رقم (تي الغراف والناصریة على التوالي لملم لسلس1.8ملم وAp1.64البنائیه لترب االفق 

ونــات تربــة السلســلتین مـن حیــث صــنف البنـاء والنــوع نتیجـة الخــتالف قـیم مكApوجـود اختالفــات فـي تربــه االفـق 
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12(لسلســتي الغــراف والناصــریة مــن ایونــات الكالســیوم Apلكــال السلســلتین  حیــث بلــغ محتــوى االفــق Apاالفـق 

ملــي 38م التــي بلغــت قیمتهــا علــى التــوالي وكــذلك ایونــات المغنســیو ,)لتــر/ ملــي مكــافئ40لتــر و/ ملــي مكــافئ

مشیرا الى تأثیر ذلك فـي نشـوء وتكـوین .التواليملي مكافئ في سلسلتي الغراف والناصریة على28,لتر/ مكافئ

ونفـس الشـئ ینطبـق علـى دور المـادة العضـویة والكلـس ).22(ویتفق ذلك مـع ماجـاء فـي .الوحدات البنائیة للتربة

كمــا یعــزى ذلــك ایضــا الــى كــون سلســله تــرب الناصــریة تقــع ضــمن .مــع انخفــاض قــیم تراكیــز ایونــات الصــودیوم 

طح االرض والتي هي منطقه تراكم للمواد الترسبیه المنقولـه مـن الوحـدات العلیـا والواقعـه من وحدات س)7(الوحدة 

مسـاهمه فـي تكـوین )1(حیث یزداد تراكم الماده العضویة واالیونات الذائبة نسـبیا مـن ,في اماكن اعلى طوبوغرافیا

عملیـات البدوجیومورفولوجیـة وهـذا یعكـس تـداخل وشـدة عمـل ال)1(وحدات بنائیه تختلف عمـا هـو علیـه فـي الوحـدة

مؤدیــه الـى حصــول صـفات مورفولوجیــه تعكـس شــدتها .مـن وحــدات سـطح االرض)7و1(العاملـه علـى وحــدتي 

شــكل وحجــم ونمــط توزیــع الوحــدات البنائیــة,نمــط التبقــع,نشــاط عملیــة الــتملح,تجــانس ســمك االفــق(والتــي منهــا

وقــــد تأكــــدت تغــــایرات بنــــاء التربــــة )ءة صــــنف الصــــرفردا,ضــــحالة عمــــق المــــاء االرضــــي الــــذي یعكــــس,للتربــــة

بالنســــبه لصــــنف الوحــــدات البنائیــــة حیــــث كانــــت 16.348للسلســــلتین احصــــائیا حیــــث بلغــــت قیمــــة مربــــع كــــاي 

بالنســبة لنــوع الوحــدات 4.001وبلغــت 0.01و0.05االختالفــات معنویــة بــین السلســلتین تحــت مســتوى معنویــة 

جــدول0.01وغیــر معنویــة تحــت مســتوى معنویــة 0.05ة تحــت مســتوى معنویــة البنائیــة وكانــت االختالفــات معنویــ

وتعــزى هــذه االختالفــات الــى التبــاین الحاصــل فــي شــدة عمــل العملیــات البدوجیومورفولوجیــة العاملــه فــي ).1،2(

ان معظم البنـاء فـي تربـة الغـراف كـان )23، 3(إلیه كل وحده من وحدات سطح االرض ویتفق ذلك مع ماتوصل 

لتربــة الناصــریة %92.1مقارنــة بـــ% 98.2مــن النــوع المكعبــي حیــث بلغــت نســبة الوحــدات البنائیــة مــن هــذا النــوع 

لتربـة الغـراف ویعـزى ذلـك الـى زیـادة المـادة العضـویة %1.8مقارنـه بــ%7.9حیث كانت ذات بناء حبیبي بنسـبة 

فقـد Gradeدرجـة وضـوح الوحـدات البنائیـة اما مـن جیـث)4، 2(جدول .في تربة الناصریة مقارنة بتربة الغراف

فـي االغلـب امـا تربـة االفـق 2,3لسلسلة الناصریة ذات صنف درجة وضوح تتـراوح مـابین األول كانت تربة االفق 

Ap اضــافه الــى ماتقــدم ان تربتــي )4(ویبــین جــدول1.2لسلســلة الغــراف فاتصــفت بدرجــة وضــوح تراوحــت مــابین

في صفاتهما الفیزیاویه ذات العالقه ببنـاء التربـة حیـث كانـت الكثافـة الظاهریـة لتربـة للسلسلتین یختلفان Apاالفق 

ة الناصریة بینما للسلس3-سم.میكا غرام1.22مقارنة بـ 3-سم.میكا غرام1.32لسلسلة الغراف هي  Apاالفق 

د اخـتالف الوحـدتین فـي ممـا یؤكـ.لسلسـلتي الغـراف والناصـریة علـى التـوالي% 54و%51.1بلغت قیم المسامیة 

بنــاء التربــة النــاتج عــن اخــتالف شــدة العملیــات البدوجیومورفولوجیــة العاملــة علــى الوحــدتین ونظــرا الخــتالف تربــة 

للسلســلتین فــي البنــاء لــذا یمكــن ان یــنعكس ذلــك فــي فلحیتهــا التــي تكــون ذات اهمیــة فــي انبــات البــذور Apاالفــق 

لسلسـلتي الغـراف Apویستنتج من هذه الدراسـة بـان تربـة االفـق .لنموهاوتغلغل جذور البادرات وتوفر مهد مناسب

MP12وTP567 مختلفتـــان مـــن حیـــث الصـــنف والنـــوع ونمـــط التوزیـــع ودرجـــة وضـــوحه لتـــرب وحـــدات ســـطح

وهـذا مـایؤثر علـى .الجاذبیـة\المـاء\االرض التي تتضمنها والذي تسـبب عـن االختالفـات فـي شـدة تـداخالت التربـة 

لـذا نوصـي بضـرورة .بة لألستغالل الزراعي الذي یتأثر بفلحیة التربة والذي یعتبر احد معاییر تقویمهاصالحیة التر 

  .المحافظة على نوع بناء جید لتربة االفق االول من خالل االدارة الجیدة للتربة
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لسلسلتي  Apلترب االفق االولونسب تكرارها)معبرا عنها باللوغارتم(اعداد الوحدات البنائیة ) 1(جدول 

  الغراف والناصریة موزعة حسب الصنف

  )ملم(صنف البناء
  نسب التوزیع التكراري للوحدات البنائیة  لوغارتم اعداد الوحدات البنائیة

  %سلسلة الناصریة  %سلسلة الغراف  سلسلة الناصریة  سلسلة الغراف

>3  4.8  4.932  69.91  88.5  

3-10  4.4  3.988  29.64  10.1  

10-20  2.352  2.866  0.3  0.7  

20-30  1.875  2.46  0.1  0.3  

30-40  1.505  2.19  0.04  0.2  

40-50  1.112  2.72  0.02  0.1  

<50  1.362  2.03  0.03  _  

  
D.F:6
CaX2:16.348

  

  

لسلستي الغراف Apاألول ونسب تكرارها لتربة االفق ) معبر عنها باللوغارتم(اعداد الوحدات البنائیة) 2(جدول

  حسب النوعوالناصریة موزعة

  النوع
  نسب التوزیع التكراري للوحدات البنائیة  عدد الوحدات البنائیة

  %سلسلة الناصریة  %سلسلة الغراف  سلسلة الناصریة  سلسلة الغراف

  92.1  98.2  3.369  4.789  كتلي

  7.9  1.8  3.581  4.958  حبیبي

D.F:1
X2:4.001

  

  

لسلستي الغراف Apالوسیط للوحدات البنائیة لتربة االفقیبین التوزیع التكراري التجمیعي والقطر) 3(جدول 

  والناصریة

  البناءصنف

  

  السلسلة

>3  

  ملم

3 -10  

  ملم

10 -20  

  ملم

20 -30  

  ملم

30 -40  

  ملم

40 -50  

  ملم

<50  

  ملم

نصف القطر

  الوسیط

)ملم(

0.031.64  99.97  99.95  99.9  99.85  91.699.8  الغراف

88.598.699.399.699.899.90.11.8  الناصریة
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  لسلستي الغراف والناصریةApیبین الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة االفق )4(جدول 

P  السلسلة
H

E
C

e
  

  نسبة مفصوالت التربة

دة
ما

ال
یة
ضو

لع
ا

%  

س
جب

ال
%  

س
كل
ال

%  

االیونات الذائبة 

Meq\L  
الكثافة 

  الظاهریة

.میكا غرام

  3-م

یة
ام

س
لم

ا
%  

التوصیل 

المائي 

  المشبع

.3سم

  1-ساعة

S
an

d
%

  

S
il

t
%

C
la

y
ا%

جة
س
لن

CaMgNa

  الغراف

MP12
7.81218.6249.9331.9Sicl0.350.1829.31238201.3251.10.022

  الناصریة

TP567
7.314.820.4  41.638CL1.370.1730.2  4028551.22540.025
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