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العراقيفوالنجف يف حمافظتي القادسيةالرتب املزروعة بالرز وتصنيف توصيف 
*ال سعد رسول ابوكحیلة عُ 

جامعة المثنى/كلیة الزراعة
إیاد كاظم علي الحسیني

جامعة الكوفة/كلیة الزراعة 
Gmail : Olasaad70@Gmail.com

13/9/2015تاریخ قبول النشر:3/6/2015تاریخ استالم البحث :

الخالصة
ي محافظتي القادسیة والنجف تم توصیف وتصنیف الترب المزروعة بالرز فدراسةبھدف 

اختیار اربعة بیدونات ثالث منھا مزروعة بالرز واالخر غیر مزروع بالرز (بیدون مقارنة) في محافظة 
وع بالرز (مزروع بالنخیل) رزمنھا مزروعة بالرز والرابع غیر مالقادسیة واربع بیدونات اخرى ثالث 

صوالت الناعمة (الغرین والطین) في الترب المزروعة النتائج الى سیادة مفأشارتفي محافظة النجف .
1- ) غم. كغم776-73.0بین (والغرین1-) غم. كغم875.0-46.0بین (بالرز وتراوحت قیم الرمل

بسبب حالة التغدق الموسمي وزیادة تجویة دقائق التربة 1-) غم. كغم520.0-52.0(والطین بین 
نتیجة  لذوبان كاربونات الكالسیوم بالرز في الترب المزروعة PHان زیادة ال ، وحركتھا مع العمق

نتیجة لذوبان االمالح وحركتھا خارج ECفي البیئة الغدقة التي ترفع درجة تفاعل التربة ، وانخفض 
في محتوى كاربونات الكالسیوم وھذا یرجع لحالة التغدق الموسمي اً جسم التربة ، كما ابدت الترب أختالف

لس واعادة توزیعھ داخل جسم التربة حیث ارتفع محتوى كاربونات الكالسیوم مع العمق نتیجة وذوبان الك
لنشاط عملیة ازالة التكلس وترسبھا في االفاق السفلى ، ولوحظ انخفاض في محتوى كبریتات الكالسیوم 

ذابة أعلى في الترب المزروعة عند مقارنتھ مع الترب غیر المزروعة نتیجة لحالة التغدق التي تعمل 
و صنفت بیدونات الترب غیر Aridisols، صنفت بیدونات ترب الدراسة جمیعھا الى رتبة الجبس

Calci) والمجموعة العظمى 1في تربة البیدون (Gypsidsالمزرعة بالرز الى تحت الرتبة 
gypsids لتواجد االفقCalcic في ھذه الترب فیما شخصت تحت المجموعةTypic Calci
gypsids،) فقد أشارت النتائج الى وقوعھا ضمن تحت الرتبة المسماة 9أما تربة البیدون (Calcids

، أما الترب Typic  Haplocalcidsوتحت المجموعة Haplocalcidsوالمجموعة العظمى
نتیجة تشخیص االفق الطیني وشخصت Argidsالمزروعة بالرز فقد صنفت الى تحت الرتبة المسماة 

لتواجد االفق الكلسي في ترب الدراسة كما شخصت تحت المجموعة Calciargidsعة العظمى المجمو
نتیجة لظروف التغدق التي تمر بھا الترب خالل السنة .aquic Calciargidالمعروفة ب 

.ترب الرز ، وراثةتصنیف ، ، توصیفالكلمات المفتاحیة : 

املقدمة
)  من المحاصیل L Oryza sativaُیعد الرز(

العائلة النجیلیة وھو من العشبیة التي تعود الى
العالم الحبوب الرئیسة والمھمة فيمحاصیل

، یحتل المرتبة ) 2013(السمیع و الحلو ،
بعد الحنطة من حیث المساحات الثانیة 

المزروعة واالنتاجیة ویتغذى علیھ نحو نصف 
(vijayakumarسكان العالم في قارة اسیا

، اذ بلغ االنتاج العالمي 2006)واخرون، 
ملیون طن ، وتنتشر ) (53.618السنوي

دولھ في 193بلد من اصل 114زراعتھ في 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (العالم

تتركز زراعة الرز في العراق في ).2011،
االولى وان بالدرجةوالقادسیةالنجفمحافظتي

ھناك عامالن یحدان من التوسع  في زراعتھ 
مناطقفيالتربةتملحمشكلةوالمیاهتوفیرھما

العائقتوفر المیاهویعد،العراقوجنوبوسط
(علي الزراعةفياالراضيالستغاللالرئیسي

تعد دراسة الصفات المورفولوجیة . )2011،
نھا تعبر عن وصف حالة ذات اھمیة كبیرة أل

التربة بشكل دقیق وذلك النھا تمثل حالة انعكاس 
لتأثیر عامل او اكثر من عوامل تكوین التربة 
وباالستعانة بالدراسات المختبریة تتوضح 

للباحث االول*بحث مستل من رسالة ماجستیر
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الصورة كاملة لخصائص التربة التي تستعمل 
ان .)1984محیمد ، لالغراض المختلفة (ال

محصول الرز غالباً ما یزرع  تحت ظروف 
على والتي تؤثراالغداق وتعد الطریقة المفضلة 

Abobakar(كمیائیةیالخصائص الفیزیائیة وال
ان اسلوب الغمر ھو ، )2010وآخرون ، 

ھذااألكثر شیوعاً لزراعة الرز ولكن األسلوب
في طبقة ؤدي الى تحطیم بناء التربة خاصةی

، TippkotterوEickhorstالحراثة (
AgarawalوSinghاوضحفقد) ، 2009

أختلفتالمزروعة بالرزتربالان (2005)
طبوغرافیةحسب ةفي الصفات المورفولوجی

ةالصفات في المناطق المرتفعأذ تغیرتةالمنطق
عن التي تكون في المناطق المتوسطة االرتفاع 

في المناطق ةلون الترب، حیث كان ةضوالمنخف
، أما yellower( 5Y 6/2)المنخفظة

slightlyاالرتفاع ةالراضي متوسطا
redder (10 YR 5/2) قیمةو كانت

chroma2راضي لألةفي االفاق السطحی
نخفاض التي كانت األةوالمتوسطةالمنخفظ

مناطق ذات ظروف غیر ھوائیھ في االفاق 
اكثر من chromaفي حین كانت ، سطحیةال
، ةاالراضي المرتفعفي ةسطحیالفي االفاق 4

في redderلون التربة والسبب في كون
ةقیماألراضي المرتفعة والمتوسطة االرتفاع و

التغدق التي تؤثر على ةفترةبسبب زیاد5ةالشد
اً من كان غالبةالترببناءو،الحدیدمركبات
زیاده محتوى وایضازاوي الكتلي شبة الالنوع 
ئالتكافةاالیونات ثنائیمنةالترب

على Ca+2والكالسیومMg+2المغنسیوم
ةالتربةفي معقد التبادل وقوامیئالتكافةاحادی

بسبب احتواءةالرطبةفي الحالةكانت ھش
من الطین الذي یحسن ھمتوسطةالتربة على كمی
و Akpan-Idiokاشار ة ،تجمعات الترب

Esu)2012لترب نیجیریا ) في دراستھما
المزروعة بالرز ان الصفات المورفولوجیة 
لترب الدراسة كانت تتباین من تربة الى اخرى 

5اذ لوحظ ان ھناك تباین في لون التربة بین ال 
Y الىYR10 وكانت االلوان تتباین بین

االسود الى الرمادي االسود الى البني المحمر 
درجة تفاعل التربة حیث كلما وھذا یرجع الى

قلت قیمة الھیو كلما مالت التربة الى الحامضیة 
) وقیمة 2- 1بین (chromaوتراوحت قیمة ال 

) ، اما البناء فتراوح بین 5-2بین (valueال

عدیم البناء الى الحبیبي الى الكتلي عدیم الزوایا 
وكان تتابع االفاق من نوع 

APg,C1g,C2g,C3gة الباحث . وفي دراس
Javad)2013ران ) للترب المغورة في ای

ي على بناء بلبین ان ألسلوب الغمر تأثیر س
التربة أي یدمر بناء التربة وتكون طبقة التوحل 

)Plough pan ، وبین ) او طبقة الحراثة
Hassannezhad)  و2008وآخرون (

Abubakar) و2010وآخرون (Javad
أثیر سلبي في ) أن طبقة التوحل لھا ت2013(

بناء التربة لكونھا تقلل من المسامات والفراغات 
ترسیب اجزاء من الطین بسبب في ھذه الطبقة 

، أشارفي المسامات وتنقل االالت الزراعیة
Hassannezhad)  و 2008وآخرون (

Javad)2013 ان بناء التربة في االفاق (
) ان granularالسطحیة من النوع الحبیبي (

ھذا النوع من البناء یتكون بعد اشھر من التغدق 
نتیجة لتراكم المادة العضویة من بقایا الرز 
باالضافة الى المحتوى العالي للطین واألكاسید 
في تلك الترب ، وبین ان بناء التربة تغیر في 
األفاق تحت سطحیة للھضاب والمدرجات العلیا 

یا من حبیبي الى كتلي حاد وغیر حاد الزوا
وا ذلك الى للترب المزروعة بالرز واعز

مما ادى الى زیادة التركیب ترسیب الغرین
الحبیبي والعكس في االراضي المنخفضة ظھر 
التركیب حاد وغیر حاد الزوایا نتیجة لتراكم 
المادة العضویة في تلك الترب  ، واشار 

Javad)2013 ان قیمة (Hue للون التربة
وتراوحت قیمة YR10الى Y2.5تراوح بین 
Chroma) و 3-1بین (value) 4-3بین (

وتراوح البناء للتربة بین الدقائق المنفردة الى 
البناء الكتلي الزاوي وعدیم الزوایا والبناء 
الحبیبي وبین ان ظروف االختزال كان لھا االثر 
الواضح على صفات التربة المورفولوجیة 

ع وتمیزت الترب بأفاقیة مختلفة حسب موق
APg, BW,Cالتربة وظروفھا التكوینیھ ومنھا  

APgو    ,Bg , BCg وCg2,Apg, Cg1 ،
عند Agarawal(2005)وSinghاشار 

دراستھم توصیف ووراثة وتصنیف الترب 
التفاعل لھذه ةالمزروعھ بالرز في الھند ان درج

)بین (PHالقاعدیة إذ تراوح ال متعادلةالترب 
اذ ظھرت اقل قیمة في االراضي 8.3-7.1

المنخفظة في حین اعلى قیمة في االراضي 
المرتفعھ وعزیا ذلك الى وجود كاربونات 
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Azagakuو Idogaوأوضح .الكالسیوم
ان نسبة في دراسة لھم لترب الرز (2008)

%23الطین تزداد مع العمق حیث تتراوح من
اما نتیجة للعملیات الزراعیة او %48الى 

ب االنتقال البیدوجیني للطین من االفاق بسب
السطحیھ الى االفاق تحت السطحیھ اما النسبة 
المئویة للرمل فكانت تقل مع العمق حیث 

)% في االفاق السطحیة 64-50تتراوح من (
)% في االفاق تحت السطحیة 50-33ومن ( 

%)20-11(اما نسبة الغرین تتراوح بین
لسنین .بسبب الترسب المستمر على مدى ا

واد وطرائق العملامل
: موقع الدراسة

تقع منطقھ الدراسة في محافظتي النجف 
_ °200́31والقادسیة بین دائرتي عرض (

00́) شماالً ، وخطي طول  (200́32°
یم لشرقاً. ویحد أق)400́45°_ 44°

من الشمال محافظة بابل ومن زراعة الرز 
الشرق والجنوب أراضي محافظة القادسیة ومن 
الغرب محافظة النجف . وتقع بالنسبة للعراق 

من السھل الرسوبي (محمد في القسم األوسط 
لغرض تحدید المنطقة المالئمة . )2014،

الجراء ھذه الدراسة تم االستعانة بالصور 
ة لدى الفضائیة وكذلك بالمعلومات المتوفر

مدیریات الزراعة في محافظتي النجف 
والقادسیة من خالل االستفادة من الخرائط 
الزراعیة والطبوغرافیة والجیولوجیة بغیة تحدید 
افضل المناطق واقدمھا لزراعة الرز وكذلك 

بعد ، ودید المناطق غیر مزروعة بالرزتح
تحدید المناطق المزروعة بالرز من خالل 
المعلومات المتوفره في المرحلة التمھیدیة تم 
اجراء زیارة استطالعیة في كل منطقة لمعرفة 
المناطق ذات العمر الزمني الطویل لزراعة 
الرز والمناطق الغیر مزروعة بالرز للفترة 

وتم تحدید مواقع  البیدونات نفسھا تقریباً 
ثمانیة ،  و تم اختیار GPSاز باستخدام جھ

بیدونات موزعة في محافظتین (النجف ، 

القادسیة ) لمناطق مزروعة بالرز وغیر 
)1مزروعة بالرز وكما مبین في الشكل (

محافظة القادسیھ تشمل:
قضاء -) ارض غیر مزروعة بالرز1البیدون(
خلف نقطة المرور القدیمة.- الشامیة 

)E 31. 966445    N 44.567521(
) ارض مزروعة بالرز لعشرات 3البیدون(

ناحیة الصالحیة .-قضاء الشامیة- السنین
(E 31.990844   N 44.574139)

) ارض مزروعة بالرز لعشرات 4البیدون(
ناحیة المھناویة .-منطقھ الطحینیة- السنین

)E 32.047759   N 44.618735(
) ارض مزروعة بالرز لعشرات 5البیدون(

غماس .- السنین
E 31.895097  N 44.580005)(

محافظھ النجف تشمل :
-) ارض مزروعة بالرز لعشرات6البیدون(

ناحیھ الحریة .-منطقة الخماسیة
(E 32.098586  N 44.609589)

) ارض مزروعة بالرز لعشرات 7البیدون(
ناحیة العباسیة .-شط االعمى- السنین

E 32.098771   N 44.448956)(

) ارض مزروعة بالرز لعشرات 8البیدون(
المشخاب .-منطقة الكوثري- السنین

)E 31.781140  N 44.532697(
) ارض غیر مزروعة بالرز9(البیدون

المشخاب .-الكوثري-(مزروعة بالنخیل)
 )E 31.778626   N  44.514681(

بعد إن تم تحدید مواقع البیدونات ضمن اراضي 
كشفت مزروعة وغیر مزروعة بالرز ، 

البیدونات المختارة وتم تشریحھا أصولیا ، 
ووصفت مورفولوجیاً على وفق األصولیات 

Soilالواردة في دلیل مسح التربة األمریكي (
Survey Staff ،1993 أستحصلت ، (

من كل أفق Disturbedعینات تربة مثارة 
وبصورة متجانسة ورقمت ووضعت في أكیاس 

سات الفیزیائیة یامن البالستیك لغرض أجراء الق
. والكمیائیة والمورفولوجیة 
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)1:25.000) صورة فضائیة لمنطقة الدراسة تبین مواقع البیدونات بمقیاس رسم (1شكل (
الفیزیائیة :تقدیراتال
 التوزیع الحجمي لدقائق التربةParticle

size distribution
اجري الفحص المیكانیكي لنماذج التربة بعد 
إزالة معادن الكاربونات والمادة العضویة 
بطریقة الماصة الدولیة الموصوفة من قبل 

 )Kilmer وAlexander ،1949 (
.USDA Handbook Noوالواردة في (

60 ،1954. (

الكیمیائیة:التقدیرات
االس الھیدروجینيpH

)1:1(Mckeague) ،
1982)و1978 , Mclean

) .2003راین وآخرون، ( 
 االیصالیة الكھربائیةEC

المقطر مستخلص عینة تربة مع الماء في قدرت
)1:1

وحسب Conductivity bridgeالكھربائیة 
(1954 , Richards)

USDA , Handbook 60 )،
1954(.

معادن الكاربونات

1
1

Jackson)،1958(.
: الجبسGypsum

(Acetone)األسیتون 
(1954 ,

Richards).

النتائج واملناقشة
-:لمورفولوجي لبیدونات ترب الدراسةالوصف ا

نتائج الوصف المورفولوجي لبیدونات أشارت
الدراسة ان ھناك اختالف وتباین في بعض 
الصفات المورفولوجیة في الترب المزروعة 

مزروعة بالرز في المنطقة الواحدة او الوغیر 
االختالف نتیجة لكون المناطق المختلفة وھذا

طبیعة العوامل الترب مزروعة  أضافة الى
الداخلیة لھذه الترب منھا مستوى الماء االرضي 
والتغدق الذي ینعكس تأثیره على الصفات 
المورفولوجیة الكبیرة یأتي في مقدمتھا نوع 
وسمك وطبیعة ترتیب االفاق الوراثیة المكونة 
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لكل بیدون من بیدونات الدراسة المزروعة 
مارافقھا من صفات وغیر المزروعة بالرز و

ان ظروف الترب المزروعة میزة لكل افق ، م
بالرز تؤثر في نشاط بعض عملیات تكوین 

التربة البیدوجینیة منھا عملیة االختزال وعملیة 
تطور اللون الداكن والمتمثلة بتجمع المواد 
العضویة ومن ثم تحللھا وخلطھا مع مكونات 
االفاق المعدنیة واعطاء اللون الداكن للتربة .

:(بیدونات مقارنة)المسار االول : الترب غیر المزروعة 
Pedon No. 1 (محافظة القادسیة) 

Horizon Depth
/ cm Description

A 0-12

Very pale brown10YR7/3(d): to dark yellowish brown 10 YR 4/4(m) and
few medium prominent light gray10YR7/1 mottles; silt loam ; moderate
fine sub angular blocky ;  slightly hard (d) ; friable (m) ; very sticky and
very plastic (W); medium moderately few pores ; few coarse roots; gradual
smooth boundary

Bky 12-41

Pale brown 10 YR 6/3 (d) ; to yellowish brown 10 YR 5/4 (m); silt loam;
strong  medium ; angular blocky  :   hard (d) ; friable (m) ; very sticky and
plastic (w) ; fine many pores ; few medium coarse roots; gradual smooth
boundary

Ck1 41-73
Very pale brown 10YR 7/3(d); to brown10YR 5/3 (m) ; silt loam;  strong
fine angular blocky ; hard (d) ;  friable (m); sticky and slightly plastic(w) ;
fine  few pores ; many very coarse roots; clear smooth boundary

Ck2 +73

Pale brown 10 YR 6/3(d); to dark yellowish brown 10 YR 4/4(m) and many
coarse distinct yellowish brown 10 YR 5/6 mottles ; sandy clay loam
moderate  medium  sub-angular blocky ; very hard (d) ; friable  (m) ; very
sticky and plastic (w) ; fine  few  moderately  pores ; no root;

Pedon No.9 (محافظة النجف)

Horizon Depth /
cm Description

A 0-5

Pale brown10YR 6/3(d):to dark yellowish  brown 10 YR 4/4(m);clay loam
;week medium granular  ;   soft(d) ;  very friable  (m) ;  slight sticky and
slightly plastic (W) ;  very fine few moderately pores; no root; clear
smooth boundary .

AB 5-33

brown10YR 5/3 (d); yellowish brown 10 YR 5/4 (m) and few fine distinct
strong brown 7.5YR 5/8(m) and few medium distinct dark grayish brown
10 YR 3/4(m) mottles; loam ; moderately fine angular blocky  :  hard (d) ;
very friable (m) ; slightly sticky and no plastic (w) ; fine few pores;  Many
coarse very coarse roots; gradual smooth boundary.

BK 33-84

Pale brown10YR6/3(d ) ;to  brown-dark  brown 10YR 4/3 (m) and few
fine prominent reddish brown 5YR 4/4 and common coarse distinct
brown- dark brown 7.5YR 4/4(m) mottles; clay loam  ; strong fine angular
blocky ;  hard (d) friable (m); very sticky and  slight  plastic(w) ;very  fine
few  pores ; common medium coarse,  root; gradual smooth  boundary.

CK +84

Pale brown10YR6/3(d ) ; to brown 10 YR 5/3 (m) and many coarse
distinct yellowish brown 10 YR 5/6 (m) and common fine prominent
strong brown 7.5YR 4/6(m) and few fine faint grayish brown 10YR 5/2(m)
mottles; clay  loam ;strong fine  angular blocky ;very  hard (d) ; friable
(m) ;    slight  sticky and    plastic (w) ;  fine very few moderate  pores ;
common very fine, medium root;
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المسار الثاني : ترب المزروعة بالرز
Pedon No.3 محافظة (القادسیة) 

Horizon Depth /
cm Description

APg 0-20

pale brown10YR6/3(d):to dark  brown 10 YR 3/3(m) and many coarse
prominent dark reddish brown 5YR3/4(m) and many coarse prominent
black 2/5 YR N2/(m) and common  medium  distinct dark gray 2.5 YR
N4/(m) mottles; sand  clay  loam ;strong fine angular blocky ;   extremlely
hard (d) ; firm (m) ; sticky and  plastic (W) ;  very fine common pores  ;
many very fine, fine, medium  roots; gradual smooth boundary

Btkg 20-40

pale brown10YR 6/3(d ) ; to Brown-dark brown 10 YR 4/3(m) ; and
common  medium faint dark gray(4/1)-dark grayish brown 10YR 4/2 (m)
and common  medium distinct yellowish brown 10YR 5/6(m) mottles; clay
loam  ;strong  fine ; angular blocky  :  very hard (d) ; friable (m) ; very
sticky and slightly plastic (w) ;  fine common pores; common very fine, fine
roots; gradual wavy boundary .

CKg1 40-75

brown 10YR 5/3(d) ;to  Dark yellowish brown 10YR 4/4 (m) and common
medium  distinct yellowish brown 10YR 5/6(m) and few fine distinct strong
brown 7.5 YR 5/6(m) mottles; silt  loam;  modretatly  very fine angular
blocky ; hard (d) ;  firm (m); sticky and  plastic(w) ;very fine  common
pores; many very coarse roots; clear smooth boundary .

CKg2 +75

Light yellowish brown 10 YR 6/4(d); to brown 10 YR 5/3 (m) and common
fine prominent strong brown 7.5 YR 5/8(m) and many medium distinct
dark yellowish brown 10YR 4/6(m) and many medium prominent grayish
brown 10YR 5/2(m) mottles; silt  loam ;strong  medium angular blocky ;
very hard (d) ; firm  (m) ; very sticky and plastic (w) ; fine  common  pores ;
no root;

Pedon No. 4 محافظة (القادسیة)
Horizo

n
Depth /

cm Description

Apg 0-20

Light brownish gray 10YR 6/2 (d) to dark yellowish brown 10 YR 4/4 (m)
and common medium distinct  yellowish brown 10 YR 5/4 (m) and common
medium distinct grayish brown10YR 5/2(m) mottles; silt clay loam ; strong
fine angular blocky; extremlely hard (d), firm (m), very sticky and plastic
(w); very few fine moderately pores; few very fine, common fine roots; few
(15 mm ) diameter of shells ; clear  smooth boundary .

Btkg1 20-37

Light brownish gray 10YR 6/2 (d) to brown 10 YR (5/3)(m) and common
medium distinct  yellowish brown 10 YR 5/4 (m)  and common fine distinct
gray 10YR 5/1(m) mottles; silt  clay   ; strong medium angular blocky ;
extremlely hard (d) ;very firm (m) ; very sticky and slightly  plastic (m) ;
very few very fine pores; few very fine roots ; clear smooth boundary.

BtKg2 37-65

Pale brown 10 YR 6/3(d) ; to yellowish brown 10 YR (5/4)(m) and many
medium  distinct  dark yellowish brown 10 YR 3/6 (m) mottles; clay loam   ;
strong medium angular blocky ; hard (d) ; friable (m) ; sticky and slightly
plastic (m) ; very fine few  pores; no root;  gradual  smooth boundary .

CKg +65

Very Pale brown 10 YR 7/3(d) to dark yellowish brown 10 YR 4/4(m) and
many coarse faint  yellowish brown 10 YR 5/6 (m) mottles;  silt  loam  ;
strong fine angular blocky ; extremlely hard (d) ; firm (m) ; sticky and
plastic (m) ; fine common pores; no root;
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Pedon No. 5 محافظة (القادسیة)
Horizon Depth /

cm Description

APg 0-20

Grayish brown10YR5/2(d):to very dark grayish  brown 2.5 YR 3/2(m) and
few medium distinct white 5YR8/1(m) mottles; clay loam ;strong fine
angular blocky ;   extremlely  hard (d) ; firm (m) ;very sticky and  slightly
plastic (W) ;  very fine very few pores; many coarse root; clear smooth
boundary

BtKg 20-63

pale brown10YR 6/3(d ) ; to Brown-dark brown 10 YR 4/3 (m) and many
medium distinct yellowish brown 10YR 5/6(m) mottles; clay ; moderately
fine ; angular blocky ; very hard (d) ; firm (m) ; very sticky and  plastic
(w) ;very fine common pores; common fine ,medium root; gradual smooth
boundary

CKg +63

Light brownish  gray  10YR 6/2 (d) ;to  Dark grayish brown 10YR 4/2 (m)
and many medium prominent  strong brown 7.5 YR 5/8(m) mottles ; sandy
clay ;strong medium  angular blocky ;very  hard (d) ;  firm (m); sticky
and  plastic(w) ; fine  common  pores ; common (70-80 mm) diameter
shells ;no root;

Pedon No. 6 محافظة (النجف)
Horizon Depth /

cm Description

APg 0-20

brown10YR 5/3(d):to dark  brown 10 YR 3/3(m) and common medium
distinct gray10YR 5/1-dark gray 4/1 (m) and common medium distinct
yellowish brown 10YR 5/4(m) and common coarse prominent very dark
gray 10YR 3/1(m) mottles; clay  ;strong fine angular blocky ;   extremlely
hard (d) ; firm (m) ; sticky and  plastic (W) ;  very fine common pores;
many very fine, fine, medium, coarse root; many small (10-15 mm ) in
diameter of shells ;clear smooth boundary

Btg 20-42

pale brown10YR6/3(d ) ; to Brown-dark brown 10 YR 4/3 (m) and
common coarse prominent dark gray 10YR 4/1(m) and common medium
distinct yellowish brown 10YR 5/8(m) mottles ; silt  loam ; strong  fine
angular blocky  :   extremlely   hard (d) ; friable (m) ; very sticky and
plastic (w) ;   very  fine few pores; common fine root; gradual smooth
boundary

Cg1 42-78

pale brown10YR6/3(d ) ;to  Dark yellowish brown 10YR 4/4 (m) and
common medium distinct yellowish brown 10YR 5/6(m) mottles ;  silt
loam; strong fine angular blocky ; hard (d) friable (m); sticky and  slight
plastic(w) ; fine  few  pores ; no root; gradual smooth boundary

Cg2 +78

Very pale brown10YR7/3(d ) ; to yellowish brown 10 YR  5/4 (m) and
common medium faint yellowish brown 10YR 5/6(m) and few fine
prominent  strong brown 7.5YR 4/6(m) mottles; silt loam; moderate fine
sub- angular blocky ; very hard (d) ; firm  (m) ; slightly  sticky and  slightly
plastic (w) ;very  fine  common  pores  ; no root;
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Pedon No. 7 )النجفمحافظة (
Horizon Depth

/ cm Description

APg 0-20

Pale brown 10 YR 6/3(d) to dark brown 10 YR 3/3 (m) and common
coarse prominent black 10YR 2/1(m) mottles; clay loam ;strong fine
angular blocky ;  extremlely hard (d) ; friable (m) ;very sticky and  very
plastic (m) ; very fine few pores ;many fine, coarse root; clear smooth
boundary .

BtKg 20-40

Grayish brown10YR 5/2 (d) to very dark grayish brown 10 YR 3/2(m) and
common coarse prominent black 10YR 2/1(m) and common medium faint
dark yellowish brown 10YR 4/4(m) mottles; clay ;strong medium angular
blocky ; extremlely hard (d) ; friable (m) ; very sticky and slightly plastic
(m) ; very fine very few; common medium, fine root; abrupt smooth
boundary

Btg 40-90

Pale brown 10 YR 6/3 (d); to brown-dark brown10YR 4/3 (m) and few
fine distinct white 10YR 7/1 (m) and common medium faint strong brown
10YR 4/6(m) mottles; silty clay loam ;strong fine angular blocky; hard (d)
; friable (m) ; very sticky and plastic (m) ; very fine common pores ; no
root; abrupt smooth boundary .

Cg1 90-107
Grayish brown10YR 5/2 (d) ; to dark brown 10 YR 3/3 (m); sand
;massive; loose (d) ; loose (m) ; no sticky and no plastic (m); no root;
abrupt smooth boundary;

Cg2 + 107

Pale brown 10 YR 6/3 (d) ; to dark yellowish brown 10 YR 4/4 (m) and
many medium prominent strong brown 7.5YR 4/6(m) and common fine
faint dark yellowish brown 10YR 4/2(m) mottles; silt   ;moderate medium
sub angular blocky; very hard (d) ; very friable (m) ; slightly sticky and
slightly    plastic (m) ; very fine very few pores ; no root;

Pedon No. 8 (محافظة النجف)

Horizon Depth
/ cm Description

APg 0-20

brown10YR5/3(d):to brown 10 YR 5/3(m) and few fine distinct strong
brown 7.5YR 4/6(m) and common medium prominent yellowish brown
10YR 5/6 (m) and common medium prominent dark grayish brown 10 YR
4/2(m) and few medium distinct very dark gray 10YR 3/1(m) mottles; loam
; strong fine angular blocky ; extremlely  hard (d) ; firm (m) ; sticky and
plastic (W) ;  very fine few moderately pores; many very fine, fine, medium
and coarse roots; clear smooth boundary

Btg1 20-41

Grayish brown10YR 5/2 (d); to -dark brown 10 YR 3/3 (m) and few fine
faint strong brown 7.5YR 4/6(m) and common medium faint dark grayish
brown 10 YR 4/2(m) and common coarse prominent distinct very dark
gray 10YR 3/1(m) mottles; clay  loam   ; strong medium angular blocky  :
extremlely   hard (d) ; firm (m) ; very sticky and   slightly  plastic (w) ;
fine common  pores; many very fine and medium roots; abrupt smooth
boundary

Btg2 41-70

Very pale brown10YR7/3(d ) ;to  brown-dark  brown 10YR 4/3 (m) and
common coarse faint dark yellowish brown 10YR 4/4(m) and common
coarse faint brown- dark brown 10YR 4/3(m) and few fine prominent
strong brown 7.5YR 4/6(m) mottles  ; clay  loam ;strong fine angular
blocky ;very  hard (d) very friable (m); sticky and  slightly  plastic(w) ;very
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fine very  few  pores; no root; clear smooth boundary

Cg +70

pale brown10YR6/3(d ) ; to dark  yellowish brown 10 YR  4/4 (m) and
many medium prominent strong brown 7.5YR 4/6(m) and common
medium faint brown 10YR 5/3(m) and common medium prominent strong
brown 7.5YR 5/8(m) mottles; clay loam ;strong fine  angular blocky ;
extremlely hard (d) ; friable  (m) ; sticky and  plastic (w) ;very  fine  very
few  pores ; no root;

الخصائص الفیزیائیة :
لمفصوالت التربة :الحجميالتوزیع 

) وجود اختالف في 1یالحظ من النتائج جدول(
نمط توزیع مفصوالت التربة الرئیسیة عموماً 

بیدون التربة الواحد او بین بیدونات ضمن 
الترب المختلفة ویعزى ذلك الى التباین الدقیق 
في البیئة الترسیبیة لكل بیدون حسب ظروف 

وما رافقھا من تباین في العملیات كل التربة 
الجیومورفیة المسؤولة عن طبیعة توزیع 
مفصوالت التربة افقیاً وعمودیاً في المناطق 

اشارت وھذا یتفق مع ماالرسوبیة من العراق
،أضافة الى نشاط  )2005( المشھداني ، ھالی

العملیات البیدوجینیة التي عملت على أعادة 
توزیع المفصوالت السیما الناعمة منھا وھذا 

.)Agarawal ،2005وSingh(یتفق مع 
الترب غیر المزروعة حیث لوحظ في بیدونات

سیادة مفصول الغرین في افاق البیدون االول 
-) غم. كغم839.0-336.0حیث تراوح بین ( 

) 152.0-37.8وقیمة الطین تراوحت من (1
) غم. 512.0-54.0وقیمة الرمل (1-غم. كغم

اما البیدون التاسع غیر مزروع بالرز 1-كغم
(مزروع بالنخیل) تشیر نتائج الى سیادة 

االفاق تحت سطحیة اذ مفصول الرمل في 
1-) غم. كغم423.8- 292.0(تراوحت بین

-248.2اما قیم الطین فتراوحت بین (
) ان االختالف في ھذا التوزیع قد یرجع 348.0

جار الى طبیعة النظام الجذري الوتدي ألش
النخیل والذي سمح بحركة الدقائق داخل جسم 

). 2015التربة الى ھذه االعماق (سعدون ، 
) ان محتوى الطین في 1تشیر نتائج الجدول (

بیدونات الترب المزروعة بالرز تتراوح بین 
في حین تراوحت 1-) غم. كغم52.0-520.0(

) غم. 776.0-73.0قیم مفصول الغرین بین (
-46.0صول الرمل تتراوح بین (اما مف1-كغم

یالحظ من النتائج ان ، و1-) غم. كغم875.0

ھناك نمط من التوزیع السیما للمفصوالت 
الناعمة (الغرین والطین) اذ لوحظ زیادتھا في 
اآلفاق تحت سطحیة او مع العمق ، وھذا یشیر 
الى دور حالة التغدق الموسمي على زیادة 

ركتھا مع العمق التجویة لدقائق التربة ومن ثم ح
عند بدأ موسم الجفاف وإرتفاع  درجات الحرارة 
في فصل الصیف ان ھذه الحركة للمفصوالت 
الناعمة والسیما مفصول الطین تشیر الى نشاط 
العملیات البیدوجینیة من فقد وكسب والذي یدعم 

وكذلك ECھذا التوجھ ھو انخفاض قیم ال
االنخفاض في محتوى الجبس وایضا االنخفاض 
النسبي لمعادن الكاربونات مما ساعد على حركة 
مفصول الطین الى اآلفاق التحت سطحیة الى 
المستوى الذي یحقق شروط تكون االفق الطیني 

، soil survey staffوحسب ماذكر في (
) وھذه النتائج تتفق مع النتائج التي 2014

عدد من الباحثین والذین اشاروا حصل علیھا 
الى تواجد األفق الطیني في الترب المزروعة 

وAgarawal ،2005وSinghبالرز (
Idoga وAzagaka ،2008 وBuri

. )2011وآخرون ، 

:الكیمائیةالخصائص 
) :pHدرجة تفاعل التربة (

pH) الى ان قیم ال1تشیر النتائج في جدول (
تغیرت في بیدونات المسار االول عن بیدونات 
المسار الثاني نتیجة لظروف التغدق في الترب 

بالترب pHالمزروعة بالرز حیث تراوحت قیم 
) حیث كانت اقل 8.0-7.5غیر المزروعة بین (

قیمة في االفق السطحي وتحت سطحي من 
) واعلى قیمة في االفق السطحي 1البیدون (
).9للبیدون (

pHترب المزروعة بالرز تراوحت قیمة اما ال
) اقل قیمة ظھرت في االفق 8.6-7.5بین (
Btkg1) واعلى قیمة في االفق 3من البیدون (
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Ap)وھذه القیم عموماً ھي ) 3من البیدون
ضمن المدى الطبیعي لقیم تفاعل التربة المقاسة 
في الترب العراقیة وھي مطابقة لما أشار إلیھ 

)1974 , Bready ( من إن مدى تفاعل
التربة لترب المناطق الجافة وشبھ الجافة یتراوح 

وھذا یتفق مع ما اشار الیھ . )9- 7بین (
),Agrawal,Singh2005 الى ان الترب (

مع pHالمزروعة بالرز یرتبط ارتفاع ال 
ارتفاع قیم كاربونات الكالسیوم . حیث نالحظ 
بشكل عام ان اغلب الترب المزروعة بالرز 

عالي وھذا یرتبط بظروف التغدق pHذات
. الذي یؤثر على ذوبان كاربونات الكالسیوم

) حیث اشار الى 2006(،وھذا یتفق مع عبداللة
ان نفاذ الماء داخل التربة یحدث اتزان مع 

وفي حالة مالمسة ھذا الماء التربة معادن التربة 
الحاویة على الكاربونات یحدث تحرر الیونات 

CO3
HCO3و 2-

الى المحلول وتقل ایونات -
H+الـ ویرتفعpH أي ان ھذا الماء یكون ،

عاٍل .pHوذو Ca+2محتواه عالیاً من 

االیصالیة الكھربائیة : 
) لبیدونات EC) ان (1تبین نتائج جدول (

الترب غیر مزروعة كانت متغیرة مع العمق 
) كانت مرتفعة في االفق 1في البیدون (ف

و 1-منز. مسدسی13.4أذ بلغت  Aالسطحي 
-دیسیسمنز. م17.0الى BKyدت في االفق از

لالفقین 6.7و10.0وقلت مع العمق الى 1
CK1 وCK2 9توالي اما البیدون (العلى (

في االفق السطحي عالي جدا ECال تكانف
وقل بشكل 1-دیسیسمنز. م40.5وصل الى 

و BKوفي االفق 3.6الى ABكبیر في االفق 
CK0.7 ،1.2على توالي وھذا 1-دسیسمنز. م

یعكس حالة التدھور لھذه الترب لكونھا غیر 
مستغلة للزراعة وغیر مستصلحة مما ادى الى 
ارتفاع محتوى االمالح باالضافة الى قلة 

وتراكمالتساقط وبالتالي تشجع عملیة التملح
نتقال الماء نتیجة الالسطحیة االفاقفياالمالح

االرضي بفعل الخاصیة الشعریة 
) على 9) ، اما البیدون (2005(المشھداني،

رغم من انھ غیر مزروع بالرز لكنھ مزروع ال
بالنخیل وبالتالي ھذه التربة ابدت محتوى عالي 

سطحي ومحتوى قلیل المن االمالح في االفق 
من االمالح في االفاق تحت السطحیة ولعل ھذا 

تجمع تن ھذه المنطقة منخفضة یرجع الى كو
المحملة بأالمالح وعند ارتفاع ه فیھا المیا

درجات الحرارة وتبخرھا تترسب االمالح في 
السطح  . اما الترب المزروعة بالرز فبینت 

بشكل عام منخفض لجمیع ECالنتائج ان ال
بیدونات الترب المزروعة بالرز وھذا یتفق مع 

),Agrawal,Singh2005ة ) عند دراست
للترب المزروعة بالرز حیث اوضح ان اغلب 
الترب المزروعة بالرز على الرغم من اختالف 
الطبوغرافیة كانت ذات محتوى منخفض من 
األمالح بشكل عام . حیث تراوحت الترب 

-منز. مسسیید) 4.5-0.4المزروعة بالرز بین (

أن االنخفاض في المحتوى الملحي للبیدونات 1
المزروعة بالرز ھو نتیجة حالة التغدق 
الموسمي والتي تعمل على أذابة االمالح ومن ثم 
حركتھا الى خارج جسم التربة والذي عمل على 

تخلیص التربة من االمالح الزائدة .

الفیزیائیة والكیمیائیة آلفاق بیدونات الدراسة .بعض الصفات )1(جدول
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T
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g.kg-1g.kg -1

1

یة
دس

لقا
ا

- میة
شا

ءال
ضا

ق

ع 
رو

مز
ر 

غی
رز

بال

A0-127.513.432016.34142.0737.0121.0Si.L
BKy12-417.517.037555.12254.2708.037.8Si.L
CK141-737.710.030025.5254.0839.0107.0Si
CK2+737.96.731514.35512.0336.0152.0S.L

3

یة
دس

لقا
ا

 - یة
شام

ال
 - یة

الح
ص

ع 
رو

مز
رز

بال

Apg0 -208.61.22002.99106.0544.0350.0Si.C.L
BtKg120-377.51.33006.97110.0445.0445.0Si.C
BKg237 -657.91.93502.92287.0318.0395.0C.L
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CKg65+7.91.33001.86166.0652.0182.0Si.L

4

یة
دس

لقا
ا

- ویھ
ھنا

م

رز
بال

ع 
رو

APg0مز – 208.43.92003.08458.8221.0302.0L.S.C
Btkg20 -408.52.53703.80242.0386.0372.0C.L
CKg140 -758.12.33002.19246.4661.692.0Si.L
CKg2+758.21.23003.92175.0733.092.0Si.L

5

ة 
سی

قاد
ال -

س
غما

ع 
رو

مز
رز

بال

APg0 -208.24.53003.41202.2425.8372.0C.L
BtKg20 -638.54.235020.73180.0371.0449.0C
CKg+638.03.230019.52509.6352.0138.4S.C

6

ف
نج

ال
 -

ة 
ری

لح
ا

-
سیة

خما
ال

رز
بال

ع 
رو

APg0مز -208.30.93203.79148.4408.0443.6C
Btg20 -427.80.81754.10347.8600.2520.0Si.L
Cg142 - 787.90.82003.05238.4496.0265.6Si.L
Cg2+787.90.43004.01185.2596.0218.8Si.L

7

ف 
نج

ال
–

سیة
عبا

ال
-

مى
الع

ط ا
ش

رز
بال

ع 
رو

مز

APg0-208.31.130511.79194.0488.0318.0C.L
BtKg20 -408.10.53601.99306.4225.6468.0C
Btg40-907.81.52005.1446.0609.0345.0Si.C.L
Cg190-1078.01.91703.54875.073.052.0S
Cg2+1078.10.52502.9490.6776.0133.4Si

ف 8
نج

ال
– ب 

خا
مش

ال
 - ري

وث
الك

رز
بال

ع 
رو

APg0-208.31.333014.79352.0396.0252.0Lمز
Btg120-418.10.828013.50248.2416.0335.8C.L
Btg241-708.01.02751.93232.0469.0299.0C.L
Cg+707.90.935055.13259.2457.8213.0C.L

9

ف 
نج

ال
– ب 

خا
مش

ال
 - ري

وث
الك

ع 
رو

مز
یل

نخ
بال

A0-58.040.530023.44292.8403.6303.6C.L
AB5-337.73.62506.74423.8328.0248.2L
BK33-847.80.73503.98399.4314.6286.0C.L
CK+847.81.23004.49292.0360.0348.0C.L

محتوى معادن الكاربونات في التربة : 

في المناطق الجافة وشبھ الجافة ویمكن االستفادة 

)Khresat ،2001 وPal
2003. (

1

حیث اقل 1-) غم.كغم375-250تراوحت بین (
AB9ت في االفق قیمة ظھر

BKy1

170-370-1

Cg17 (
) 4للبیدون (BtKgواعلى قیمة ظھرت في االفق 

الرز ) 2015

داخل جسم التربة او في بعض االحیان قد تغسل 

ال
Decalcification)Idoga و

Azagaku ،2008 (
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CO2للنشاط البایلوجي وما یرافقھ من تحرر للـ 

و 5و 4و3في األفاق السفلى كما في البیدون (
7(

، soil survey staffتعلوھا او التي یكسبھا (
2014

 ،

.)1995والدلومایت (برواري ،
:محتوى الجبس في التربة 

) ان محتوى الجبس في 1اظھرت نتائج جدول (
البیدونات غیر المزروعة  كان اعلى بشكل عام 

كون یرجع ذلك لومن بیدونات الترب المزروعة 
یحدث فیھا تغدق مما الترب المزروعة بالرز 

یؤدي الى ذوبان الجبس وحركتھ الى خارج 
جسم التربة في حین ان بیدونات الترب غیر 

بي مزروعة ونتیجة إلنخفاض اامحتوى الرطولا
فنالحظ ارتفاع محتوى الجبس في ھذه الترب 

والذي تراوحت قیم الجبس )1(السیما البیدون 
حیث1-) غم . كغم55.12-14.35فیھ (

لوحظ حالة من االنتقال البیدوجیني للجبس الى 
االفاق تحت سطحیة والى المستوى الذي یحقق 

تكون االفق الجبسي .

تصنیف ترب منطقة الدراسة :
بیدونات ترب الدراسة جمیعھا الى رتبة صنفت 

Aridisols و صنفت بیدونات الترب غیر

في Gypsidsالمزرعة بالرز الى تحت الرتبة 
Calci) والمجموعة العظمى 1تربة البیدون (

gypsids لتواجد االفقCalcic في ھذه
Typicالترب فیما شخصت تحت المجموعة 

Calci gypsids) فقد 9. أما تربة البیدون (
أشارت النتائج الى وقوعھا ضمن تحت الرتبة 

والمجموعة العظمىCalcidsالمسماة 
Haplocalcids وتحت المجموعةTypic
Haplocalcids أما الترب المزروعة ،

بالرز فقد صنفت الى تحت الرتبة المسماة 
Argids نتیجة تشخیص االفق الطیني وحسب

Soilالمواصفات المذكورة في  survey
staff) ،1999 ،2010 ،2014 ، (

وكذلك تأكید الدراسات المایكرومورفولوجیة 
والتي أشارت الى تواجد األغشیة الطینیة 
والكرات الطینیة في الشرائح الدقیقة للعینات 

وشخصت Btغیر المثارة المأخوذة من األفق 
لتواجد Calciargidsالمجموعة العظمى 

لدراسة كما شخصت االفق الكلسي في ترب ا
aquicتحت المجموعة المعروفة ب 

Calciargid نتیجة لظروف التغدق التي تمر
بھا الترب خالل السنة .

املصادر
) . تقریر 1995البرواري ، انور مصطفى (

عن جیولوجیة رقعة النجف وكربالء ، 
بغداد .

السمیع ، محمود بدر علي و عبد الكاظم علي 
ائص المناخیة . الخص)2013الحلو ( 

وعالقتھا بمحصول الرز في النجف . 
جامعة الكوفة ،  -مجلة اداب الكوفة 

.40-11) ، ص11العدد(
) . 2015الغانمي  ، احمد كاظم فزاع (

توصیف و تصنیف بعض الترب 
المختارة لمنطقة الرحاب في محافظة 
المثنى . رسالة ماجستیر ، قسم التربة 

عة المثنى .والمیاه ، كلیة الزراعة ، جام
). 1984المحیمد ، عبد الحلیم علي سلیمان (

دراسة وراثة وتطور بعض الترب 
في وسط العراق ، رسالة الرسوبیة

جامعة بغداد.-ماجستیر ، كلیة الزراعة 
المشھداني ، حلیمة عبد الجبار عبدالرحمن 

) . التغایر الفصلي في دالة 2005(
عمق حیویة لترب رسوبیة منقطعة 
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في ابي غریب ، رسالة النسجات
جامعة بغداد -ماجستیر ، كلیة الزراعة 

.
). 2011المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (

الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعیة 
.2010- 2008العربیة للفترة من 

راین ، جون ، جورج اسطفان وعبد الرشید 
دلیل -). تحلیل التربة والنبات2003(

للبحوث مختبري. المركز الدولي 
الجافة(ایكاردا) الزراعیة في المناطق

سوریة. -حلب
) . 2015سعدون، محمد قسم عبد هللا عیسى (

تحدید حالة التغایر الزمني لمساحات 
أشجار النخیل المزروعة في محافظة 
المثنى ، رسالة ماجستیر ، قسم االنتاج 

النباتي ، كلیة زراعة ، جامعة المثنى .
) . 2006، حازم محمود احمد (هللاعبد

ثرمودینامیكیة وحركیة ذوبان كاربونات 
الكالسیوم  في بعض الترب الكلسیة/ 
العراق ، اطروحة دكتوراه ، قسم تربة 

.، كلیة الزراعة ، جامعة الموصلومیاه
اقتصادیة) . دراسة2011علي ، خالد جلیل (

فيالرزمحصوللزراعةاحصائیة
- ة التربیة ابن رشد النجف ، كلیمحافظة

.178-141جامعة بغداد ص 
) . اقلیم زراعة 2014محمد ، كریم دراغ (

الرز في محافظتي النجف والقادسیة ، 
جامعة الكوفة ، مجلة البحوث الجغرافیة 

.217-197) ، ص 19، العدد (
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Characterization and Classification of Soils Cultivated Rice in the
Provinces of Al-Qadisiyah and Najaf / Iraq

A.K.Ali Al-Hasseiny
College of Agriculture
University of Al-Kofa

Aola S.R. Abokhella*
College of Agriculture

University of Al-Muthana

Abstract
To study the characterization and classification of soils cultivated with

rice in the provinces of the Qadisiyah and Najaf has four pedons have been
chosen in which three of them are planted with rice and other non-planted rice
(pedon compared) in Qadisiyah province and four other pedons three planted
rice and fourth non-planted rice (planted with Palm) in Najaf Governorate .
Results of morphological description or a discrepancy in some morphological
traits, especially construction and texture and porosity and the sequence of
horizons while there is a clear contrast in color as well as in the case of
hyperpigmentation as a result of the activity of redox processes in soils
cultivated rice and reflected the color of the soil , The results Explain the rule of
the separate with soft (silt and clay) in soil cultivated rice and sand values
ranged (46.0-520.0) g. Kg-1 and silt (73.0-776) g. Kg-1 and clay (52.0-175.0) g.
Kg-1 Because of the seasonal water and increase soil weathering minutes of
movement with depth , increase the PH in soils cropped due to calcium
carbonate melt wetland environment that raises the degree of soil interaction ,
EC decrease as a result of melting and movement of salts out of the soil body.
Soils different in calcium carbonate content and this is due to the situation of
seasonal water and melting of limestone and redistribute soil body where
calcium carbonate content increased with depth due to the activity of removing
Tartar and deposition in the lower horizons . It is noted a decrease in calcium
sulfate content in cultivated soils as compared with uncultivated soils as a result
of the case of water which works to dissolve gypsum. Pedons soils are
classified in this study to the order of Aridisols and classified pedons Non-
cultivated rice soils under the order Gypsids in pedon (1) and the great group
Calci gypsids The presence of Calcic horizon in those soils with diagnosed
under Group Typic Calci gypsids . Either pedon (9) results indicated to under
order Calcids and Group great Haplocalcids and under Group Typic
Haplocalcids .Both the soils planted with rice are classified under the order
named Argids to the result of diagnostic horizon mud diagnosed group great
Calciargids the presence of horizon Calcic in soils as identified under the group
known as aquic Calciargid due to water conditions in the soil during the year.

Keywords : Characterization , Classification , Genesis  , Rice Soils .

*The search is a part of MSc of 1st author.


