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 ألنورية –دراسة اخلصائص املورفولوجية واالحيائية لرتبة كلية الزراعة 
 جواد عبد الكاظم كمال

 كلٌة الزراعة جامعة القادسٌة
E.mail : Jawad1971@yahoo.com 
 

 24/3/2105: استالم البحثتارٌخ   2/9/2105: تارٌخ قبول النشر
 

 الخالصة

( فً تربة كلٌة الزراعة جامعة القادسٌة , منطقة النورٌة . pedonتم حفر ثالث بدونات )
لدراسة الخصائص  المورفولوجٌة واالحٌائٌة لتربة الكلٌة وباستخدام المعدالت االحصائٌة الخطٌة  . 

 قباتجاه االف APربة اثرت فً حساب التغاٌر اللونً فً الحالتٌن الجافة والرطبة ومن االفق توجد ان ال
C3  ولذلك وجد ان النتٌجة لالفقAp  ٌكن هناك  مقارنة باالفاق االخرى . ولم 0.51اظهرت تغاٌرا بقمة

ا الكلٌة مرات وجد ان البكترٌ 10بقدر  C3و  C2فً حٌن هناك تغاٌر فً االفق  C1,تغاٌرا االفق
 ,1.52 14.34اذ بلغ ) AP, c1قد تسببت تغاٌرا واضحا لالفاق  ٌات الكلٌة وبكترٌا االزوسبٌرلموالفطر

 C3 (1.05,0.15,3.53)و C2 على التوالً مقارنة باالفاق 21.38,17.68,32.40 )),(,10.49
(0.12,Nill,0.36)  على التوالً فً حٌن انعدم تواجد الفطرٌات فً االفقC3 (Nill). 
 

 الخصائص الموفولوجية ، تربة ، كلية الزراعةالكلمات المفتاحية : 

 املقدمة
من علوم التربة بصور مورفولوجً التربة علم 

عامة وعلم اساس من مجموعة العلوم 
البدولوجٌة . وهو ٌتوجه كلٌا الى توصٌف 
المظهر الخارجً او الهٌئة الخارجٌة للظواهر 
البدولوجٌة . انه جهد ٌبذل فً تشخٌص الشكل 
او المظهر للظواهر البدولوجٌة جمٌعها 
وتصنٌفها , بموجب نظام تصنٌفً خاص 

لوجٌة المورفولولجٌة وتوثٌقها بالظواهر البدو
كما تدركها حواسنا ووسائلنا المٌدانٌة وهً فً 
موقعها فً الطبٌعة من جسم التربة الواحدة . لذا 
فالموروفولوجً علم مٌدانً ) حقلً ( ٌجري 
على عٌنات التربة وهً طبٌعٌة ودون او قبل 
ان تتناولها بالوسائل المختبرٌة من سحق وخلط 

لمواد او نقصان . انه ٌتناول  وتجزئة او اضافة
جسم  كافة الظواهر البدولوجٌة وفً كافة انحاء

 (.1986 ,التربة الواحدة وتوثٌقه.) العكٌدي 
انه ٌشخص الظاهرة وٌتناول العدٌد منها ثم  اذ

توثٌق حالتها السائدة التً نفترض ان ٌكون 
 هامعدلها هو الحالة الممثلة للواقع او المقتربة من

ظاهرة الكافً من ال ٌكن لدٌنا العدد اما اذا لم
فان القائم  وحٌدة الواحدة كان تكون حالة

ٌعتمدها  بالتوصٌف المورفولوجً علٌه أن
وٌعتبرها حالة كلٌة ولٌس جزئٌة .) العكٌدي 

 ( .1984 , والعٌساوي

وٌمكن تعرٌف علم موروفولجً التربة على انه 
كل الجهود المبذولة ونتائجها وتفسٌراتها عند 
دراسة المكونات الفٌزٌائٌة وخصوصا التركٌب 

 بأنواعالفٌزٌائً لمقطع تربة وكما تتوضح 
وسمك وترتٌب االفاق فً المقطع العمودي 
للتربة , وبالنسجة وتركٌب وقوامٌة ومسامٌة كل 

ن االحٌاء التربة ) البكترٌا , افق , كما ا
الفطرٌات ( دور كبٌر فً زٌادة خصوبة التربة 
من خالل تحلل بقاٌا النباتات وتحسٌن خواص 
التربة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والباٌدولوجٌة , 
وتهدف الدراسة الى استخدام تحلٌل المعادالت 
االحصائٌة لبعض الصفات الموروفولوجٌة 

            النورٌة  –ة الزراعة واالحٌائٌة لتربة كلٌ
 (.1986 ,)العكٌدي 

المورفولوجٌة ذات اهمٌة كبٌرة ان الدراسات 
بالنسبة للتربة , النها تعد الوسٌلة الوحٌدة لكشف 
االسرار الداخلٌة لهذا العلم الغرٌب , ومن ثم 
وضع وترتٌب تلك االسرار المعرفٌة بصٌغة 
منظمة , تساعد على فهم وتفسٌر المظاهر 
المختلفة لجسم التربة , متمثلة بأنواع وترتٌب 

, وتوثٌق خصائص كل أفق من أفاق مقد التربة 
سمك ولون وبناء ونسجة وقوامٌة , لتكون 
الهٌكل العام لجسم التربة ) المشهدانً , 

1994). 
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تعتمد عملٌة تحدٌد وتشخٌص افاق مقد التربة 
على عدد من الصفات الموفولوجٌة والفٌزٌائٌة 
والكٌمٌائٌة التً ٌمكن تحدٌدها بسهولة فً 

ات التً ٌجب ان الحقل, اضافة الى بعض الصف
تحدد مختبرٌا . وٌراعى من اختٌار الصفات 
الممٌزة التً تستخدم لتشخٌص افاق التربة بأن 

اء بأستخدام حواس وسهلة التمٌٌز حقلٌا ستكون 
االنسان , او بعض الوسائل المساعدة , اضافة 
الى انها ٌجب ان تكون ذات عالقة مباشرة او 

تطورٌة للتربة غٌر مباشرة بالطبٌعة التكوٌنٌة وال
(Saglam , 2011 ) , كما ٌجب ان تدرك تأثٌر

الصفات المورفولوجٌة بصورة مباشرة او غٌر 
مباشرة على تواجد وطبٌعة ونوع أحٌاء التربة 
المجهرٌة , اذ أن نسجة التربة الخشنة تفتقر الى 

ة محتوى المادة لوجود هذه االحٌاء وذلك لق
بالرطوبة , فً حٌن نجد ان  ظالعضوٌة واالحتفا

التربة الناعمة النسجة تتباٌن انواع االحٌاء 
وتواجدها وذلك تبعا لتوفر العناصر المغذٌة 

 ( 1990والتهوٌة الجٌدة والرطوبة )العكٌدي , 
    اذ ان العامل الباٌلوجً وخاصة احٌاء التربة 

تأثٌر على صفات التربة )البكترٌا , الفطرٌات( 
والخصوبٌة نتٌجة لفعالٌات المورفولوجٌة 

االحٌاء  هاالحٌاء المختلفة , اذ ان بعض هذ
ة صتؤدي الى تحسٌن من خواص التربة وخا

االحٌاء  ه, لذلك ٌالحظ ان تواجد هذ  Aاالفق 
تتباٌن من موقع الى اخر ومن افق الى أخر وذا 
عالقة مباشرة او غٌر مباشرة بصفات التربة 
المورفولوجٌة لذلك توجهت هذه الدراسة الى 

 تحقٌق االهداف االتٌة : 
دراسة الصفات المورفولوجٌة لتربة كلٌة  1-

 ألنورٌة  –الزراعة 

تحلٌل المعادالت االحصائٌة لبعض الصفات 2- 
المورفولوجٌة واالحٌائٌة لمعرفة تغاٌرها فً 

 تربة الدراسة .

 العملطرائق املواد و

 1 بطول  Transect مسار شرٌطً  تم أخذ1-

 . فً موقع كلٌة الزراعة جامعة القادسٌة  كم
تم تحدٌد ثالث مواقع )بٌدونات ( على طول  -2

  m 200المسار , المسافة بٌن موقع واخر كانت 
وتم وصف افاقها تم الكشف عن البٌدونات  –3

 Soilوصفا مورفولوجٌا اصولٌا حسب )

Survey Staff Dirision , 1993 . ) 
تم تحوٌل الصفات المورفولوجٌة ) اللون ,  -4

النسجة , البناء , القوامٌة ( الى صفات كمٌة 
لغرض تحلٌلها احصائٌا , اذ حسبت معدالت 

 ( . 2ً جدول )التغاٌر قٌاسا بالمسافة كما ف
بٌن  الخطٌة للترب استخرجت المعادالت   -5

الصفات االربع المذكورة اعاله .)كاظم واخرون 
 ,2012 .) 

والمسافات بٌن البدونات اذا كانت هذه الصفات 
 المستقل ) المسافة (. تمثل العامل

 بٌرلم المثبتة للنتروجٌن االزوس قدرت البكترٌا-6
10) بطرٌقة التخافٌف

-6,10
( فً وسط 7-

فً  ٌنحضاالكار مع الت -ستخلص التربة م
ساعة وحسب الطرٌقة  72لمدة   30درجة 

 ( Black ,1965الواردة فً )
 البكترٌا الكلٌة والفطرٌات الكلٌةقدرت  7-

, باستعمال  MPNبطرٌقة االحتمال االعظم , 
 (.Becking medium,1981الوسط الغذائً )

إلٌجاد المعادلة الخطٌة التً تربط تغاٌر اللون 
   Apمع تغاٌر المسافات ثم حساب االتً ولألفق 

فً الحالة الرطبة ) كمثال ( لبقٌة االفاق ولبقٌة 
 الصفات .

 
      X Y = المسافةX  = اللونy 

400 26 -20 -1.3 20 12.5 

0 0 0 2.8 40 46.6 

400 -26 20 -1.3 60 12.5 

∑       ∑        ̅      ̅       
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المعادلة الخطٌة هً                                                   
 

 صفات كمية( نتائج تحويل الصفات المورفولوجية الى 1جدول )

B
u
n
d
ar

y
 

Root  

Skeleton Setrcture 

Texture 

Color 

Depth Hor 

p
ed

o
n

 W M D Type Class Grad M D 

Aw fm mf SS-p fir h g C 3 Si l 3/6 4/5 0-20 Ap 

P1 
CS ff V.f Sp fir  SbK M 2 Si C 4/5  20-55 C1 

CS ff F Sp fir  Sbk M 2 Si  C 4/5  55-90 C2 

__
__ 

ff F Sp fir  Sbk M 2 Si  C 4/5  90-115 C3 

Aw fm F SS-p fir h g C 3 Si L 4/5 4/5 0-20 Ap 

P2 
CS fm mf SS-p fir  SbK M 2 Si C 3/3  20-55 C1 

CS ff v.f Sp fir  Sbk M 2 Si CL 3/4  55-90 C2 

__
__ 

ff v.f Sp fir  Sbk M 2 Si  CL 3/4  90-115 C3 

Aw fm F SS-p fir h g C 3 Si L 4/5 3/5 0-20 Ap 

P3 
CS ff v.f Sp fir  SbK M 2 Si L 3/3  20-55 C1 

CS ff F Sp fir  Sbk M 2 Si C L 3/4  55-90 C2 

__
__ 

ff F Sp fir  Sbk M 2 Si C L 3/4  90-115 C3 

Si L = Silt Loam , Si C = Silt Clay , Si C L  = Silt Clay Loam  

C = Coarse , m = medium , f = fine , g = granular  

SbK = Sub angular blocky , h = hard , fir = friable  

SS = Slightly Sticky , p = plastic , aw = abrvpt wavy  

Cs = Clear Smooth , V.f = Very fine  
 

 ( نتائج معادالت التغاٌر للصفات المورفولوجٌة2جدول )

Installation Skeleton Texture Color                      horizon 

P
ed

o
n

 

Type   grad    size 
6          2          4 

Mean=4 

  D        M      W 
6           4          3 
Mean=4.3 

Sil=5 
        

 

 
    

Ap P1 

     
 

 
      

6          2       4 

Mean=4 

6           4          3 
Mean=4.3 

SicL=9      
 

 
      

Ap P2 

Sic =11      
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2     4         6 
Mean=4 

6           4          3 
Mean=4.3 

SicL=9           
 

 
      

Ap P3 

Sic =11      
 

 
      

5     5     4 
Mean=4.6 

6           3          3 
Mean=4 

SicL=9 10*5/4=12.5 C1 P1 

5    5 4 
Mean=4.6 

6           3          3 
Mean=4 

SicL=9 10*3/3=10 C1 P2 

5    5      4 
Mean=4.6 

6           3          3 
Mean=4 

SicL=9 10*3/3=10 C1 P3 

5     5     4 
Mean=4.6 

6           3          3 
Mean=4 

SicL=9 10*5/4=12.5 C2 P1 

5   3 4 

Mean=4 

6           3          3 
Mean=4 

SicL=9 10*4/3=13.3 C2 P2 

5   5 4 
Mean=4.6 

6           3          3 
Mean=4 

Sic = 11 10*4/3=13.3 C2 P3 

5 5 4 
Mean=4.6 

6           3          3 
4=Mean 

Sic = 11 10*5/4=12.5 C3 P1 

5   3 4 
Mean=4 

6           3          3 
Mean=4 

Sic = 11 10*4/3=13.3 C3 P2 

5   3 4 
Mean=4 

6           3          3 
Mean=4 

Sic =11 10*4/3=13.3 C3 P3 

 
 ( نتائج معادالت التغاير للصفات المورفولوجية3جدول )

Dry ( Color) Linear equation 

Ap                
C1                 
C2                
C3                

Texture Linear equation 

Ap              
C1        
C2      
C3       

Stricture Linear equation 

Ap      
C1        
C2               
C3               

Condistlumy Linear equation 

Ap        
C1      
C2      
C3      
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 ٌوضح نتائج التخفٌف ومعادلة التغاٌر للبكترٌا والفطرٌات (4)جدول رقم 

Pedon 

number 
Horizons Depth(cm) 

Total Bacteria 

10
-6

 

Total Fungi 

10
-3 

Alazosberleum 

10
-6

 

 AP 0-20 32.40 17.68 21.38 

No .1 C1 20-55 14.34 1.52 10.49 

 C2 55-90 3.53 0.15 1.05 

 C3 90-115 0.36 NILL 0.12 

 AP 0-20 35.92 14.85 19.82 

No .2 C1 20-55 18.42 1.63 9.41 

 C2 55-90 3.19 0.05 1.53 

 C3 90-115 0.40 NILL 0.17 

 AP 0-20 29.15 15.82 18.37 

No .3 C1 20-55 12.33 1.31 8.69 

 C2 55-90 2.40 0.45 1.03 

 C3 90-115 0.79 NILL 0.23 

 

            ,  AL azo. =                       , Fungi =Linear equation to Pedon 

N0.1  is = Bacteria        - 

            ,  AL azo. =                     ,   Fungi =Linear equation to Pedon 

N0.2  is = Bacteria         - 

            ,  AL azo. =                      ,   Fungi =Linear equation to 

Pedon N0.3  is = Bacteria        - 
 

 النتائج واملناقشة
ٌشٌر الوصف المورفولوجً ان مادة االصل 

, لجمٌع بٌدونات الدراسة هً مواد رسوبٌة 
تسود المنطقة النباتات الطبٌعٌة بالدرجة االساس 

, وتقع بدونات   Alhagi Mavrorumالعاكول 
الدراسة ضمن الوحدة الفٌزٌوغرافٌة المصنفة 

,   Deprissionsوحدة المنخفضات 
الطوبوغرافٌة مستوٌة تقرٌبا , أما نتائج الوصف 

( فتشٌر الى ان لون 1المورفولوجً فً جدول )
  Light brownبٌن بنً شاحب  التربة تراوح

  YR 10فً الحالة الجافة وبطول موجً 
لالفاق العلٌا , اما فً الحالة الرطبة فكان اللون 

لجمٌع االفاق , وتراوحت درجة   Brownبنٌا 
الى معتدلة   strongوضوح البناء من قوٌة 

Moderate   أما حجوم البناء فتراوحت من ,

ى المتوسطة فً الناعمة فً االفاق التحتٌة ال
االفاق الوسطى الى الخشنة فً االفاق العلٌا , 

اما انواع البناء فكان معظمها غٌر حاد الزواٌا 
Sub angular blocky   ما عدا االفاق العلٌا

Ap  كان نوع بنائها من النوع كتلً الزواٌا
angular   و القوامٌة كانت صلبة فً الحالة ,

فً الحالة الرطبة  الجافة لالفاق العلٌا الى الهشة
 وكانت قلٌة اللزوجة ومطاطٌة فً جمٌع االفاق

المسامٌة فكانت اعدادها كثٌرة  اما (0)جدول
واحجامها تراوحت من ناعمة الى متوسطة 
ولكنها دقٌقة وقلٌلة , وتوزٌع الجذور كانت بٌن 
القلٌلة والكثٌرة فً االفاق العلٌا , أما طبٌعة 
الحدود بٌن االفاق فقد كان شكلها مستوٌة 

وقد صنفت   clear Smoothوواضحت السمك 
رب الرسوبٌة  تربة الدراسة الى رتبة الت

EntiSols  لك لوكونها تقع تحت نظام وذ
 Fluventsوتحت رتبة   Aridicرطوبً جاف 

, وصنفت الى   Ochricالحتوائها على افق  
.   Typic Torri fluventsمجموعة عظمى 
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( ان لون التربة 3وقد اشارت نتائج جدول )
رطبة بٌن الحالتٌن ال Apاظهر تغاٌر فً االفق 

وٌعزى السبب الى العملٌات الزراعٌة والجافة 
الرطوبة على  وتأثٌرالتً تحدث فً هذا االفق 

 ,1999) لون التربة بصورة مباشرة ) المحٌمٌد
للتغاٌر اذ اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً 

العلوي  لألفق( ان الرطوبة 3اللونً فً جدول )
( (Ap الغت فارق المسافة ضمن السلسلة الواحدة

( لالنحدار (bنً , أذ كانت قٌمة للتغاٌر اللو
والذي ٌعبر عن درجة التغاٌر مع المسافة 

( هً المعبر aٌساوي )صفر( . لذا أصبحت )
( , أما فً الحالة Yعن قٌمة العامل المعتمد )

( متغاٌرة وبشكل bالجافة فأظهرت النتائج قٌمة )
متجانس تدرٌجٌا نحو الرطوبة , اي من االفق 
         العلوي الى االفق السفلً االكثر رطوبة 

 (. 1989)العكٌدي , 
أما نسجة التربة فقد أظهرت تجانسا فً االفاق 

( أذ أظهر تغاٌر بقٌمة انحدار  Apما عدا االفق )
(b=0.15 , 2012( . ) كاظم Wilding, 

McCormak , 1969) 

أما نتائج تحلٌل التغاٌر لصفة بناء التربة اذ 
 Ap( ان االفق 3اشارت كما موضح فً جدول )

لم ٌظهر اي تغاٌر وفق العالقة االحصائٌة  C1و 
المستخدمة , فٌما أظهرت تغاٌرا واضحا 

  C2  ,C3ما بٌن االفقٌن وبمقدار عشرة مرات 
 (MCRae , 1988 . ) 

( أن اعداد البكترٌا 4وقد أشارت نتائج جدول )
الكلٌة والفطرٌات الكلٌة وبكترٌا االزوسبٌرلم 
تتناقص مع العمق وتزداد فً العمق االول اي 
فً االفاق السطحٌة العلٌا , وٌعود السبب اال ان 

 هالسطحً الذي تحدث فٌبهو االفق  Apاالفق 
العملٌات الزراعٌة , أضافة الى محتواه من 

ٌة االفاق والتً المادة العضوٌة اعلى من بق
( وتوفر  Sub Strataتستخدم كمادة اساس ) 

التهوٌة والرطوبة المالئمة التً تؤدي الى زٌادة 
نشاط ونمو االحٌاء المجهرٌة البكتٌرٌة و 

 ( .  Grakovic , et.al, 2002الفطرٌة ) 
ان استخدام مثل الدراسة  هنستنتج من خالل هذ

وقعة هكذا عالقات اي هناك تغاٌرات بسٌطة مت
وعلى مسافة بعٌدة ضمن المدى المستخدم فً 
تصنٌف وحدات الخارطة , وهذا ٌؤكد ان 
التحلٌل االحصائً لٌس دائما معبر عن واقع 
     الحال فً التغاٌرات الدقٌقة كما فً الشائبة 

 ( . 1989)العكٌدي ,

 املصادر
العكٌدي , ولٌد خالد , شاكر محمود العٌساوي , 

وزارة  –, مورفولوجً التربٌة  1989
 التعلٌم العالً والبحث العلمً .

. ادارة الترب  1990العكٌدي , ولٌد خالد , 
واستعماالت االراضً . جامعة بغداد , 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . 
, علم البٌدلوجً  1986العكٌدي , ولٌد خالد , 

 –مسح وتصنٌف التربة جامعة الموصل 
    العراق .

, مسح  1994المشهدانً , احمد صالح محٌمد , 
وتصنٌف الترب . وزارة التعلٌم العالً 

 –والبحث العلمً , جامعة الموصل 
 العراق . 

.  1999المحٌمد , عبد الحلٌم علً سلٌمان , 
ترب التغاٌرات المكانٌة والزمنٌة لبعض ال

الرسوبٌة فً وسط السهل الرسوبً 
كلٌة  –اطروحة دكتوراه  –العراقً 

 الزراعة / جامعة بغداد . 
كاظم , امري , هادي خالد الطائً , عبد المنعم 

. االحصاء التطبٌقً .  2012الشكري , 
. الذاكرة للنشر  spssاسلوب تحلٌلً 
 والتوزٌع , بغداد .
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A Study of Morphology & Biotic Properties of the Soil of College 

of Agriculture–Al Noria 
 

Jawad Abdul kadhem kamal 

Col. of Agri. / Uni. of Al-Qadisiya 

Abstract 

 Three (pedon) of soil Qadisiyah University College of Agriculture, have 

been dag at Nouria area, to study the morphological and biological 

characteristics of college and using Linear statistics, has been found that soil is 

affected in color variation in soil and wet cases account and the horizon  Ap 

toward the horizon  c3 therefore it is found that the result of the approved Ap 

showed variation summit 0.51 as compared with other horizons . There is no 

variation upper horizons Ap, c1 while is there heterogeneity in sight c2 and c3 as 

much as 10 times found that the total bacteria of college, fungi and bacteria 

Azospirllum have caused marked variation horizon AP, c1, as is ) 14.34 1.52, 
10.49),(21.38,17.68,32.40) compared with prospects c2 and c3 while the 

disappearance of presence of fungi in sight (Nill)c3. 
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