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  تصنیف فلحیة التربة لمشروعین في السهل الرسوبي غرب العراق

  محمد عبد المنعم حسن العاني

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

ألهمیــة األســتدالل عــن فلحیــة التربــة والواجــب تحدیــدها مــن قبــل المعنــین بــاألمور األداریــة والفنیــة للحقــل 

لفلحیــة حســب طریقــة دكنســن األحصــائیة لمشــروعین كنمــوذج للتــرب أنجــزت هــذه الدراســة لتحدیــد أصــناف قابلیــة ا.

  .الرسوبیة والصحراویة غرب العراق 

أعدت خرائط مسح التربة شبه المفصل لمشروعي أیمن الفرات والصقالویة كخرائط أساس لتنفیذ الدراسة 

ر مسـوحات التربـة الخاصــة واخـذ عـدد مـن البیـدونات الموصـوفة مورفولوجیـا ومختبریــا والموثوقـة رسـمیا فـي تقـاری. 

أذ جمعت اكبر عدد من توصیفات العینات للحصول على مجتمعات أحصائیة اكبـر تمیـثآل للمنطقـة .بكل مشروع 

الجافــة ( تضــمنت البیانــات الفرعیــة النســجة والقوامیــة بحالتیهــا . A1و  C2و C1عینــة ولألفــاق720بلغــت 

سقطت النتائج المستحصلة علـى مثلـث . من كل وحدة خرائطیة والبناء لمواد ترب األفاق المشخصة ض) والرطبة 

  .دكنسن وبعد توصیف فلحیتها تم تصنیفها

تشــكل  Aridisolsأوضـحت النتـائج الخاصـة بتحلیــل خـرائط تـرب االسـاس لكــال المشـروعین بـأن رتبـة 

ذات لمشــروعین أیمــن الفــرات% 78.9و  %  53.7تشــكل  Entisolsفــي حــین ان رتبــة % 21.1و  46.3%

فلحیـــة متوســـطة فـــي حـــین أن بقیـــة تـــرب هـــذا المشـــروع وجمیـــع تـــرب مشـــروع الصـــقالویة كانـــت تـــرب ذات فلحیـــة 

  .ضعیفة

مــن تــرب مشــروع أیمــن % 16.4أمــا تصــنیف فلحیــة التربــة فــي حالــة القوامیــة الرطبــة فقــد أظهــرت بــأن 

یة كانـت ذات فلحیـة جیـدة و من ترب مشروع الصقالو % 44.6بینما .الفرات كانت ذات ضمن الفلحیة المتوسطة 

  % .44.1متوسطة بینما شكلت الفلحیة الضعیفة % 11.3

  

Classification of soil tilth for two projects in the mesopotamian plain 
western Iraq

  

Mohamad A. H. Al-Ani
College of Agriculture/ Al-Anbar University

  

Abstract
According to the importance of soil tilth that should be determined by 

specialists of  management and teaching was of the farm. This study was carried out 
determine the classes of  tilth capability duo to Dickinson statistical method, for two 
projects as samples to fluvial soils west of Iraq.

Sime detailed soil survey map of Right-Euphrates and Al-Sqlawia were 
prepared, as base maps to conduct this study, where enough pedons, described and lab 
analyzed previonsly by formal directory in soil survey reports of each. Which were 
executed of projects. largest numbers of samples descriptions were collected to get a  
better representating statistical sample for the area in a reality of 720 sampls for 
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Al,C1and C2 horizons . sub data included the information of soil texture, consistency 
at (dry, moist ) and structure of soil materials of recognized each map unit.

Results were designated on on Dickinson triangle, then classified after their 
tilth was descr.

Results of base map cartographic analysis of both projects showed that 
Aridisols soil order was established, order farms abut 46.3% and 21.1% while  
Entisols was forming 53.7% and  78.9% for Right-Euphrates in a moderate soil tilth  
while other soils in this project and Al-Sqlawia projects were weak tilth.

In the moist consistency soil tilth was 16.4% of Right– Euphrates was  
moderate tilth while 44.6% of Al-Saqlawia Soils were is good tilth and 11.3%  
moderate, then 44.1% were weak tilth.

  

  المقدمة

تعــد التربــة أحــد أهــم عناصــر اإلنتــاج فــي الزراعــة لــذا ینبغــي إعطاؤهــا اهتمامــا اكبــر وصــیانتها وتحســین 

  ).1(صفاتها وخواصها فاالستخدام المستمر ولمدة زمنیة طویلة لألرض یؤثر في صفاتها الفیزیائیة والكیمیائیة

ة والبنـاء والقوامیـة والتـي تعـد مـن الصـفات أن أهم صفات التربة الفیزیائیة المؤثرة في فلحیتها هـي النسـج

المورفولوجیـــة المهمـــة فـــي مجـــال إدارة التربـــة لالغـــراض الزراعیـــة والهندســـیة ،  هـــذه صـــفات الـــثالث تؤثربعضـــها 

 soilأن فلحیــة التربــة ) . 2( بــبعض وتــؤثر أیضــا فــي العملیــات الزراعیــة كالحراثــة والــري والبــزل والتســمید 

tilthقابلـة للتغـایر مـع الـزمن بتغـایر القـوى الطبیعیـة  والممارسـات الفنیـةألدارة التربـة كالحراثـة هي صفة دینامیكیـة

لذا فان األستدالل عن حالة فلحیة التربة تعد من األمور المهمة الواجـب تحدیـدها مـن قبـل المعنـین .والعزق وغیرها

  .باألمور اإلداریة والفنیة للحقل 

صــلة الصــفات الفیزیائیــة للتربــة والمتعلقــة بنمــو النبــات ،وأشــارا بــأن عــن الفلحیــة بأنهــا مح3 )( عبــرلقــد

  .التربة ذات الفلحیة الجیدة هي التي تحرث بسهولة وتكون مفككة ورخوة وتوصف بأنها جیدة التحبب

فقــد عــرف الفلحیــة بأنهــا تعبیــر نــوعي یصــف الظــرف الفیزیــائي المفضــل بدرجــة كبیــرة والــذي )  4(أمــا 

مثالیة ورخوة وهشة وبناء التجمعات مسامي یسمح بالحركة الحرة للماء والهواء وتكون التربة سهلةتكون فیه التربة 

  .                                      الحراثة والتعیق اإلنبات ونمو النبات 

أن الغایة االساسیة من العمل في ادارة التربـة هـو الحصـول علـى فلحیـة جیـدة مـن خـالل الحراثـة یتحقـق

غرضــین ، األول تحضــیر مهــد البــذور والجــذور وهــذا یعنــي تربــة هشــة بصــورة كافیــة وبــنفس الوقــت ذات تماســك 

كــاف لمســك الجــذور وتحســین خــواص االیصــالیة المائیــة و تــوفیر مســامیة كافیــة للتهویــة ونشــاط األحیــاء لمعدنــة 

  . العناصر الغذائیة الضروریة للنبات عند المستوى الذي یحتاج الیه النبات

عند دراستها لتصنیف فلحیة تـرب السـهل الرسـوبي العراقـي  أن طریقـة دكنسـن ) 5( أشارت المشهداني 

في تحدیـد أصـناف فلحیـة مـواد mathematical theoremاألحصائیة هي أفضل من طریقة المبرهنة الریاضیة 

(I)صنف الفلحیة الجیـدة : يالترب الرسوبیة مع مالحظتها وجود ثالثة أصناف للفلحیة ضمن السهل الرسوبي ه

% 70_50(ذات قیمــة معامــل فلحیــة)II(وصــنف الفلحیــة المتوســطة %) 90-70( والتــي لهــا قیمــة معامــل فلحیــة 

ولـم تالحـظ مـن دراسـتها تـأثیرا ) . فمـا دون%  50(والتـي لهـا قیمـة معامـل فلحیـة ) (IIIوأخیرا الصنف الضعیف )

م المتبادل على تغایر الصفات  الفیزیائیة الثالث ، أما من حیث تـاثیر لمحتوى التربة من األمالح ونسبة الصودیو 

الــى تغــاییر اصــناف ) 6(وقــد بــین . المــادة العضــویة فقــد كــان ضــعیفا بســبب أنخفــاض نســبها فــي تــرب الدراســة 
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فلحیة ترب دراسته في المنطقة أذ وجد بان اغلب الترب المدروسة كانت ذات صنف فلحیة متوسـطة یلیهـا صـنف 

  . لفلحیة الجیدة واخیرًا الصنف ذو الفلحیة الضعیفة ا

لذا تهدف هذه الدراسة الى تحدید أصناف الفلحیة حسـب طریقـة دكنسـن األحصـائیة لمشـروعین كنمـوذج 

  .للترب الرسوبیة غرب العراق 

  المواد وطرائق العمل

ت كنمــوذج للتــرب أنتخـب مشــروعین ضـمن محافظــة األنبــار همـا مشــروع الصـقالویة ومشــروع أیمــن الفـرا

  . مواقع المشروعین اللذان تم أنتخابهما للدراسة) 1(الرسوبیة غرب العراق للدراسة ویوضح الشكل 

) 8( ومشـــروع الصـــقالویة )7( تـــم تهیـــأة خـــرائط مســـح التربـــة شـــبه المفصـــل للمشـــروع ایمـــن الفـــرات 

.،كخرائط أساس لتنفیذ الدراسة )2و1(الخارطتان

البیــــدونات الموصــــوفة مورفولوجیــــا ومختبریــــا والموثقــــة رســــمیا فــــي تقــــاریر جــــرى تحدیــــد عــــدد كــــاف مــــن 

مســوحات التربــة الخاصــة بكــل مشــروع ،إذ جمعــت أكبــر عــدد مــن توصــیفات العینــات للحصــول علــى مجتمعــات 

رمــز .تضــمنت البیانــات الفرعیــة اآلتیــة)بیانــات توصــیف أفــق واحــد (ان كــل عینــة مستحصــلة .إحصــائیة أكثــرتمثیال

درجتـه وصـنفه ونوعـه (والبنـاء )رمل وغـرین وطـین (وصنف النسجةوالنسبة المئویة لمفصوالتها ) سم(قه األفق وعم

)   ESP( والنسبة المئویة للصودیوم المتبـادل )  ECe  dS.m-1(والملوحة )الجافة والرطبة (والقوامیة بحالتیها  )

  ).O.M %(والنسبة المئویة لمحتوى التربة من المادة العضویة 

ت أصــناف القوامیــة علــى وفــق أهمیتهــا الزراعیــة وتأثیرهــا فــي مــدى ســهولة العملیــات الزراعیــة الــى قســم

السـیما فـي االفـاق تحـت السـطحیة ورمـز لهـا moist conditionعشرة أصناف اعتمادا على الحالة الرطبة فقط 

الة القوامیـة الجافـة فیهـا وسیادة ح) Ap( وبشكل خاص أفق الحراثة ) A(وألهمیة األفق السطحي ) .  B(بالرمز

نتیجة للظروف المناخیة الجافة وشبه الجافة التي یتمتع بها القطر بصورة عامة ولمعظم أجزاء السنة فقـد أضـیفت 

ثـم أعطـي لكـل صـنف مـن . أصناف القوامیة للحالة الجافة الى التقسیمات األخرى ولكن تمتعت بأقل نسبة مئویـة 

تـزداد مـع زیـادة أهمیـة الصـنف زراعیـا ومـدى مـال ئمتهـا لنمـو النباتـات ) ئویـة نسبة م( هذه االصناف قیمة عددیة 

  ) .1(وما تخلفه من حالة فیزیائیة جیدة للتهویة جدول 

قسم بناء التربة أیضا الى عشرة أصناف وحسـب أهمیتهـا الزراعیـة أبتـداءا بالبنـاء الحبیبـي الفتـاتي والـذي 

لنبـات الـذي أحتـل المرتبـة االولـى وتتـدرج التقسـیمات حتـى تـنخفض الـى یعد من أفضل أنـواع البنـاء بالنسـبة لنمـو ا

  ).A( ورمز لهذه الصفة بالرمز ) 2(عدیمة البناءوالذي أخذ ادنى القیم  جدول

والغــرین  Sandy clayأسـتبعد مـن تقسـیم أصـناف النسـجة أالثنــي عشـر صـنفین وهمـا الطینیـة الرملیــة 

Siltورتبـت األصـناف الباقیـة حسـب أهمیتهـا الزراعیـة ، ) 9( وبي العراقـي  في ترب السـهل الرسـلعدم وجودهما

  ). C( ورمز له بالرمز ) 3(اذ تدرجت النسجات مع مراعاة زیادة نسبة الطین وتأثیره في نمو النبات جدول

  

  

  

  

  

  

  القوامیة حسب أهمیتها الزراعیة مع مدیات هذه القیمأصناف)1(جدول 
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التسلسل
أهمیتها الزراعیةأصناف القوامیة حسب مدیات قیم األهمیة  الزرعیة 

الرمز  لألصناف

1 Extremely friable efr فائقة الهشاشة 91-100

2 Very friable vfr هشة جدٍا◌ٍ  81-90

3 friable fr هشة 71-80

4 firm fi متماسكة 61-70

5 Very firm vfi متماسكة جدا 51-60

6 Extremely efi ماسكفائقة الت 41-50

7 loose lo مفككة أو سائبة 31-40

8 Soft so متكسرة 21-30

9 Slightly hard sh قلیلة الصالبة 11-20

10 hard h صلبة 0-10

  

أصناف البناء حسب األهمیة الزراعیة مع مدیات هذه القیم) 2(جدول 

التسلسل
أصناف البناء حسب أهمیتها الزراعیة مدیات قیم األهمیة  

الرمز  زراعیة لألصنافال

1 Crumb structure cru البناء الفتاتي 91-100

2 Granular structure gr البناء الحبیبي 81-90

3
Subangular blocky 

struc.
sbk البناء الكتلي غیر الحاد 71-80

4 Angular bloky struc. abk البناء الكتلي الحاد 61-70

5 Columnar struc. col البناء العمودي 51-60

6 Prismatic struc. pr البناء المنشوري 41-50

7 Weak platy struc. w. pl البناء الصفائحي الضعیف 31-40

8 Strong platy struc. s. pl البناء الصفائحي القوي 21-30

9 Singly grain sg عدیم البناء منفرد الدقائق 11-20

10 massive m متماسكعدیم البناء  0-10
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  أصناف النسجة حسب األهمیة الزراعیة مع مدیات هذه القیم) 3(جدول 

التسلسل

أصناف النسجة حسب أهمیتها الزراعیة مدیات قیم األهمیة 

الرمزالزراعیة لألصناف

1 loam L مزیجة 91-100

2 Silt loam Si مزیجة غرینیة 80-90

3 Sandy clay loam SCL زیجة طینیة رملیةم 71-80

4 Silty clay loam SiCL مزیجة طینیة غرینیة 61-70

5 Clay loam CL مزیجة طینیة 51-60

6 Silty clay SiC طینیة غرینیة 41-50

7 Sandy loam SL مزیجة رملیة 31-40

8 Clay C طینیة 21-30

9 Loamy sand LS رملیة مزیجة 11-20

10 Sand S رملیة 0-10

  

حیــث قســم كــل ضــلع مــن أضــالع المثلــث المتســاویة والتــي تحصــر بینهــا ) 10( تــم االســتعانة بطریقــة 

، حیـث مثـل كـل ضـلع مـن أضـالعه )صفر الـى مئـة (الى وحدات متساویة تراوحت قیمها بین º60زاویة مقدارها 

لصـفات علـى وفـق القـیم الكمیـة وزع علیهـا قـیم أصـناف هـذه ا). النسجة والبناء والقوامیة ( أحدى الصفات الثالث 

ممكـــن ألي عینـــة مـــن الأذ مـــن ) 3و2و1(المئویـــة المعطـــاة لهـــا مـــن تقســـیماتنا الســـابقة وكمـــا جـــاء فـــي الجـــداول 

  ). 2شكل ( العینات التي تمثلها هذه الصفات الثالث ان تتحدد بنقطة مفردة واحدة داخل المثلث 

نســبة مئویــة باإلعتمــاد علــى المجمــوع الكلــي لقــیم یشــترط فــي هــذه الطریقــة تحویــل قــیم كــل متغیــر الــى 

المتغیرات او الصفات الثالث ،وذلك بوصفها قیما یكمـل كـل واحـدة منهـا األخـرى وبـذلك یسـهل علینـا تحدیـد موقـع 

ان المثلـث الشـرقي . العینة داخل المثلث كالطریقة المعمول بها في تحدید أصناف نسجة التربة في مثلث النسجة 

سیضم عینات الترب التي تكون فیها قیمـة القوامیـة أكبـر مـن مجمـوع قـیم البنـاء )   B>A+C(  ـ والذي یوصف ب

C2  ,C1(والنسـجة ولكـل أفـق مـن أفـاق التربـة ,A . ( امـا المثلـث الغربـي والـذي یوصـف بــ)C>A+B ( فسیضـم

یـة ولكـل أفـق مـن األفـاق عینات الترب ذات أصناف النسجات والتي تتسـم بقـیم أكبـر مـن مجمـوع قـیم البنـاء والقوام

اما المثلث الشمالي فسیمثل عینات الترب ذات البناء الجید والذي تكون قیمه أعلى من مجموع قیم القوامیة . أیضا

فــي حــین أن المثلــث الصــغیر المتوســط بــاللون الغــامق الــذي یتوســط .ولكــل أفــق مــن األفــاق )(A>B+Cوالنســجة

المثلث الكبیر االساسي فانه سیضم عینات التـرب التـي تكـون فیهـا قـیم المتغیـرات لكـل صـفة مـن الصـفات الـثالث 

  . ولكل أفق من األفاق 40وال تزید عن 20ال تقل عن 

عینـات التـرب والتـي تكـون قـیم صـفاتها بنسـب متفاوتـة وغیـر مشـمولة فیما عدا هذه التقسیمات فان بـاقي

بالتقسیمات السابقة الذكر فسیتم تسقیطها داخل المثلث المتوسط الصغیر ذي اللـون الغـامق ولكـل أفـق مـن األفـاق 

).2شكل ( أیضا

ت قیمهـا بعد توصیف الفلحیة تم تصنیفها الى سـتة أصـناف للفلحیـة وحسـب أهمیتهـا وأفضـلیتها مـع مـدیا

وفلحیـــة Cوفلحیـــة جیـــدة B،وفلحیـــة جیـــدة جـــداAفلحیـــة ممتـــازة رمـــز لهـــا بـــالرمز: العددیـــة وهـــذه األصـــناف هـــي 

  .2Fو1Fواخیرا فلحیة ضعیفة جدا والتي قسمت الى قسمینEوفلحیة ضعیفةDمتوسطة أو معتدلة



21

-50(و) %69-60(و%) 79-70(و%) 89-80(و%) 100-90(والتـــي مـــدى قیمهـــا العددیـــة بـــین 

  .)  5( لى التوالي حسب ما ورد في ع>% 50و) % 59

وكمـــا موضـــح فـــي )C2وC1وA(عینـــة ولألفـــاق) 720(بلـــغ مجمـــوع أعـــداد العینـــات المستحصـــلة 

الـــذي یبـــین المشـــروعین مـــع عـــدد البیـــدونات والعینـــات لكـــل سلســـلة مـــن السالســـل المتواجـــدة فـــي كـــل ) 4( الجـــدول

  .المشروع

  

  والعینات المنتخبة للدراسة في كال المشروعینعدد البیدونات ) 4(جدول

عدد العینات  عدد البیدونات*السلسلةوحدة الخریطةالمشروع

  أیمن الفرات

A 1.1MW 911  1648
A 1.2DM 951236
E 1.1DM 9111339
E1.2MM 91133
E 1.3DW431030

مجموع عینات 

  المشروع
  186

  الصقالویة

A 1.1DF551757
A 1.2DF 9112060
E 1.1DW9562186
E1.2DM8555165
E 2.1DF 972472

مجموع عینات 

المشروع
540

  .لتصنیف الترب الرسوبیة عند مستوى السالسل Al-Agaidi 1976تم تصنیف السالسل حسب مقترح *

تصـنیف مسـتوى السالسـل للتـرب الرسـوبیة والسـبب هـو ان التـرب فـي االصـل فـي المـوقعین قـد صـنفا حسـب    Aridi Solsوالمالحـظ بـان رتبـة  

وهذه مشكلة من مشاكل النظام االمریكـي الحـدیث     Aridi Solsرسوبیة لكن نتیجة ارتفاع الملوحة في مقطع السیطرة ادى الى ظهورها في رتبة 

  .لتصنیف الترب الرسوبیة والصحراویة 

  

  النتائج والمناقشة

  ب المشروعینتصنیف تر -1

العائـــدتان للمشـــروعین قیـــد الدراســـة یتضـــح وجـــود رتبتـــین وفـــق ) 2و1(مـــن مالحظـــة نتـــائج الخـــارطتین 

  :وهما) 11(التصنیف الحدیث 

والتــي ضـــمت تحتهــا المجموعـــة العظمـــى Salidsوالتــي ضـــمت تحتهــا الرتبـــة Aridisolsرتبــة األریدوســـول -1

Haplosalids عة العظمى والتي بدورها ضمت تحت المجموTypic Haplosaldis.  

والتــــي ضــــمت المجموعــــة العظمــــى Fluventsوالتــــي ضــــمت تحــــت الرتبــــة Entisolsرتبــــة ااألنتیســــول -2

Torifluvents وهــذه بــدورها ضــمت تحــت المجموعــة العظمــىVertic TorrifluventsوTypic 

Torrifluvents كما في مشروع الصقالویة.  

21. 1و % 46. 3تشــكلAridisolsلكــال المشـروعین أظهــر بـأن رتبــة تحلیـل خــرائط التربـة األســاس

و% 53. 7قـد شـكلت Entisolsلكال المشروعین أیمن الفرات والصقالویة علـى التـوالي ،فـي حـبن أن رتبـة % 

  .للمشروعین اعاله على التوالي % 78. 9
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جة التربــة وترتیـب االفــاق صـنفت تـرب المشــروعین الـى مسـتوى السالســل أسـتنادا الـى الصــنف العـام لنسـ

  .)12( الرئیسیة والثانویة والصرف الداخلي للتربة وحسب مقترح 

من أهم عملیات تكوین التربة السائدة في منطقة الدراسـة وأن نتـائج   Salinizationوتعد عملیة التملح 

لــري وارتفــاع مســتوى المــاء هـذه العملیــة هــو زیــادة تركیــز االمــالح فــي  جســم التربــة والناتجــة عــن ســوء أدارة طــرق ا

األرضــي وخاصــة المنخفضــة نســبیا مــن حــوض النهــر وزیــادة التبخــر النــاتج عــن ظــروف المنــاخ الجــاف لــذلك فــأن 

وأن من أهم مظاهر هذه العملیة هو تكون االفـق الملحـي . هذه العملیة نتیجة تداخل المناخ الجاف  والطبوغرافیة 

المســـتمرة والتـــي ادت الـــى حـــدوث ظـــاهرة sedimentationلترســـیب امـــا العملیـــات األخـــرى فـــي المنطقـــة هـــي ا. 

stratificationفي الترب مع العمق.  

ان تصنیف ترب الدراسـة الـى مسـتوى السالسـل اسـتنادا الـى الصـنف العـام لنسـجة التربـة وترتیـب األفـاق 

  الفـرات وهـي الرئیسیة والثانویة وصنف صرف التربة قد اوضح وجود خمس سالسل تـرب ضـمن مشـروع  أیمـن

MM9  وDM94 وDM95 و   MW911 واخیراDW43.  

وDF911و DW95و DM85امــا مشــروع الصــقالویة فقــد أوضــحت النتــائج وجــود السالســل 

DF55وDF97     . فقـد أتضـح مـن طبیعـة الصـرف الـداخلي للتـرب وتوزیـع السالسـل بأنهـا تتـوزع عشـوائیًا ولـم

یوضح بعـض الصـفات المورفولوجیـة والفیزوكیمائیـة لهـذه السالسـل ) 5( ولوالجد. تشكل كاتینة كاملة او ناقصة 

  .المتواجدة في المشروعین قید الدراسة

  .بالقوامیة الجافة A1توصیف فلحیة عینات التربة االفق -2

علــى مثلــث الفلحیــة حیــث أمتــازت العینــات التــي تــم A1مواقــع عینــات التربــة لألفــق ) 3( یبــین الشــكل 

البنـاء الحبیبـي والبنـاء الكتلـي غیـر ( المثلث الشـمالي بقـیم جیـدة للبنـاء والتـي تراوحـت أصـنافها مـابین إسقاطها في

أما القوامیـة فقـد تراوحـت ) المزیجة والمزیجة الطینیة الغرینیة ( أما قیم نسجاتها فقد تراوحت أصنافها مابین ) حاد 

  .ماورد في التقیم الكمي والتي تتمتع بأدنى قیم حسب) المتكسرة والصلبة (مابین 

أي . من عینـات التـرب% 70أن نسبة العینات التي سقطت في هذا الجزء من مثلث دكنسن قد شكلت 

  .    Eأنها تعود الى صنف الفلحیة الضعیفة والتي رمز لها بالرمز  

ضــمن مشــروع الصــقالویة فقــد أظهرتــا ســیادة للنســجة علــى صــفتي DM95و    DF55أمــا السلســلتین

  .C>A+B )  ( وامیة والبناء لذا فقد سقطتا ضمن المثلث الغربي الق

العائــد لمشــروع أیمــن الفــرات فقــد ســقط ضــمن المثلــث المتوســط األكبــر DW43فــي حــین أن السلســلة 

أمـا أصـناف ) المزیجة ( وهي ) صنف الفلحیة المتوسطة ( فكانت صفة النسجة هي الصفة الممیزة لهذا الصنف 

بالقوامیــة 1Aیوضــح أصــناف فلحیــة التربــة لالفــق ) 6(تكســرة والبنــاء كتلــي غیــر حــاد والجــدول القوامیــة فكانــت م

  . الجافة للمشروعین 

من ترب مشروع أیمـن الفـرات ذات فلحیـة متوسـطة فـي حـین أن بقیـة %16.4ویشیر ذلك الى أن فقط 

. ي حالــة القوامیــة الجافــة التــرب لهــذا المشــروع وجمیــع تــرب مشــروع الصــقالویة هــي تــرب ذات فلحیــة ضــعیفة فــ

والسبب في ذلك یرجع الى انخفاض محتوى المشروعین من المادة العضویة مع ارتفاع قیم محتواها مـن كاربونـات 

  .الكالسیوم مما تعطي بناءًا ضعیفا للتربة مما ینعكس سلبًا على صنف فلحیة التربة 
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  الجافةأصناف فلحیة ترب المشروعین في حالة القوامیة) 6(جدول

فلحیة ضعیفةفلحیة متوسطةفلحیة جیدة  المشروع

DW 43أیمن الفرات
MW911 ،DM95 ،

DM94’MM9

الصقالویة
DF55،  DF911 ،DW95،  

DF97  DM85
  

  . توصیف فلحیة عینات الترب بالقوامیة الرطبة-3

سل المشروعین قید الدراسة أن توصیف فلحیة عینات التربة بالقوامیة الرطبة قد أظهرت وقوع معظم سال

 DW95و    DF55ضــمن المثلــث المتوســط الصــغیر والتــي تضــم أصــناف الفلحیــة الجیــدة ماعــدا السلســلتین 

) أي ضـمن الفلحیـة المتوسـطة (اللتان أظهرتا وقوعهمـا ضـمن المثلـث المتوسـط الكبیـر .ضمن مشروع الصقالویة 

  .وكانت النسجة هي الصفة الممیزة لترب الموقعین 

قـد أشـارت بـأن جمیـع ) 3( في الحالة الرطبة للقوامیـة وكمـا یتضـح فـي الشـكل C1دراسة فلحیة األفق 

مشـروع DF55و DW42ماعـدا السلسـلتین )فلحیـة جیـدة ( سالسل الترب تقع ضـمن المثلـث المتوسـط الصـغیر 

المتوسـط الكبیـر ضمن مشروع الصقالویة والتي وقعـت ضـمن المثلـثDM85و  DF97أیمن الفرات والسلسلتین 

  .مشیرة الى سیادة صفة النسجة على القوامیة والبناء ) متوسطة الفلحیة(

بأن معظم ترب السالسل قد كانت ضمن ) 3( فالمالحظ من الشكل C2أما دراسة فلحیة التربة لألفق 

ضـــمن مشـــروع أیمـــن الفـــرات   DW43وDM94وMW911المثلـــث المتوســـط الكبیـــر ایضـــا ماعـــدا السالســـل 

والتــي امتــازت ) فلحیــة ضــعیفة (ضــمن مشــروع الصــقالویة أذ ســقطت ضــمن المثلــث الشــرقي   DF911لسلســلة وا

أمــا نسـجاتها فقــد تراوحـت مــا بـین مزیجــة طینیــة ) المتماســكة والهشـة ( بقـیم جیــدة القوامیـة والــذي تتراوحـت مــا بـین 

لــذا فكانــت قــیم قوامیتهــا ) الــدقائق ومنفــردة ( غرینیــة ومزیجــة رملیــة أمــا أصــناف البنــاء فكانــت صــفائحي ضــعیف 

ویمكـن أجمـال صـنف الفلحیـة لسالسـل التربـة   C +A>Bأعلى من قیم اصـناف النسـجة مـع أصـناف البنـاء أي 

  ).7(المدروسة في حالة القوامیة الرطبة كما في الجدول 

  

  أصناف الفلحیة ترب مشروعین في حالة قوامیة الرطبة) 7(جدول 

فلحیة  ضعیفهیة  متوسطةفلحفلحیة جیدةالمشروع

DW43ایمن الفرات
MW911 ,DM95 ,

DM94 ,M M9

DF55 ,DW95DF911DM85 ,DF97  الصقالویة

  

من ترب مشروع %16.4أن تحلیل خرائط هذین المشروعین وبأستعمال تصنیف فلحیتها یظهر بأن 

  .الفلحیة في الحالة الرطبة للقوامیةأیمن الفرات ذات فلحیة جیدة في حین أن باقي سالسل الترب كانت متوسطة

من ترب مشروع الصقالویة ذات فلحیة جیدة %44.6أما مشروع الصقالویة فقد أوضحت النتائج بأن 

  .%44.1فقط ذات فلحیة متوسطة أما الترب ذات الفلحیة الضعیفة فقد شكلت %11.3في حین 
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