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املورفولوجية لرتب وسط السهل الرسوبي صائصالعالقة بني حمتوى الطني و اخل
أمل راضي جبیر القریشي 

جامعة القاسم الخضراء / كلیة الزراعة
Email: aljubori90@gmail.com

11/10/2015تاریخ قبول النشر :2/8/2015تاریخ استالم البحث :

الخالصة
"30.00'19°32بین خطّي عرض تم اختیار منطقة الدراسة في وسط السھل الرسوبي تقع 

شرقاً ، وتم تحدید "30.11'52°44الى "00.00'39°43شماالً وخطي طول "30.00'01°33الى
. وقد تم رسم خرائط توزیع محتوى الطین الفاق ترب GPSمواقع احداثیات البیدونات بواسطة جھاز 

لخصائص، وكذلك تم رسم خرائط توزیع اGIS، عن طریق برنامج C2وC1و Apالدراسة 
خصائصم تحویل ال( اللون ، البناء ، القوامیة ) على خرائط محتوى الطین بعد ان تالمورفولوجیة

كمیة ، وقد اظھرت النتائج ان لون التربة توزع بنسبة اكبر على محتوى خصائص المورفولوجیة الى 
الطین العالي وھذه النسبة تمثل اللون الغامق ، اما بناء التربة فقد اشارت خرائط توزیعھ على محتوى 

، وقد اظھرت Subangulare blockyالطین ان البناء السائد كان من نوع الكتلي غیر حاد الزوایا 
نتائج قوامیة التربة ان خرائط توزیع القوامیة قد اظھرت تباینآ في توزیعھا على محتوى الطین ولكن 
النسبة االكثر كانت االكثر سیادة في محتوى الطین العالي ، وھذا یؤكد اھمیة وعالقة محتوى الطین 

تحدید العالقات المائیة والھوائیة وكذلك اھمیتھ في المورفولوجیة للتربة واھمیة ذلك في خصائصبال
االغراض الزراعیة والھندسیة .

المورفولوجیة ، محتوى الطین ، خرائط نظم المعلومات الجغرافیة.خصائصال-الكلمات المفتاحیة :

املقدمة
ان التربة نظام طبیعي ناتج من تأثیر العوامل 

خصائص، وانھا تمثل نظامآ یتمیز بالطبیعیة
طبیعیة مترابطة ومتداخلة بعضھا مع البعض 

بحیث وأھمھا الخصائص المورفولوجیةاالخر ،
اذا تغیرت احداھما سیكون الناتج تغیرآ في 

خصائصالواناالخرى خصائص ال
یمكن التعبیرعنھا كمیآ اذ بعضھا المورفولوجیة 

یقاس في الحقل ، والبعض اآلخر یحتاج الى 
.) 1994طرق مختبریة لقیاسھ (المشھداني ،

تؤكد الدراسات المورفولوجیة بأن مقد التربة 
الحالة المتكاملة التي تعكسھي الوحدة االساسیة 

التكوینیة للتربة ودرجة تطورھا ، اذ یتكون 
المقد من مجموعة آفاق مترابطة وراثیآ وذات 
خصائص تعكس نوع وشدة تأثیر عملیات تكوین 
الترب السائدة المعتمدة على طبیعة العوامل 
البیئیة المختلفة ، وتعتمد عملیة تحدید وتشخیص 

خصائصد من الآفاق مقد التربة على عد
المورفولوجیة والفیزیائیة والكیمیائیة التي یمكن 
تحدیدھا بسھولة في الحقل اضافة الى بعض 

التي یجب ان تحدد مختبریآ خصائصال
 )Reynolds، 2007واخرون. (

المورفولوجیة الرئیسة المتمثلةخصائصان ال
اذ بنائھا وقوامیتھا) ،ولونھا والتربة نسجةب (

تعبر النسجة عن طبیعة التوزیع النسبي لحجوم 
مفصوالت التربة الرئیسة والمتمثلة بحبیبات 
الطین والغرین والرمل ، ولعل محتوى الطین 
ھو المفصول االكثر أھمیة من الناحیة 
االیدافولوجیة أو البیدوجینیة للتربة النھ لھ تأثیر 
مباشر أو غیر مباشر على العدید من خصائص 

ة التي تحدد مدى مالئمة التربة لالغراض الترب
المختلفة ولعل في مقدمتھا االغراض الزراعیة 

 )Pan and Lidard،2008. (
) ان Gryze and Jassogne،2006بین (

بعض حبیبات الطین تبدي سلوكآ یختلف كثیرآ 
عما تبدیھ الحبیبات االخرى (الرمل والغرین) ، 
وذلك بسبب صغر حجم الحبیبات الطینیة وزیادة 
مساحتھا السطحیة التي تساعد على زیادة قوى 
الترابط مع المكونات االخرى للتربة ، وكذلك 

د على زیادة قوى االحتفاظ بالماء التي تساع
تختلف كثیرآ عن الحبیبات خصائصاعطائھا 

) .2002الخشنة (العقیلي ، 
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خصائصان محتوى الطین یؤثر في بعض ال
المورفولوجیة ( اللون ، البناء ، القوامیة ) اذ ان 
التربة التي تحتوي على كمیة عالیة من الطین 
تمیل الى اللون الغامق وعلى العكس من ذلك 

لمنخفض من الطین التربة ذات المحتوى ا
وعزى السبب الى تواجد بعض معادن الطین 
التي تتمیز بألوان غامقة تنعكس على لون التربة 
، وكذلك بناء التربة یكون ذا درجة قویة وحجم 
ناعم وغیر متطور في معظم الترب ، كذلك فأن 
الترب التي یكون محتواھا عالیآ من الطین 

كس فتكون ذا قوامیة لزجة ومطاطیة ، وینع
تأثیر محتوى الطین العالي في التربة على 
العالقات المائیة والھوائیة وغیرھا من العملیات 

الزراعیة .
Rbinson and Matternichtلقد ذكر ( 

) ان خرائط التربة خیر وسیلة للتعبیر2006،
عن أنواع الترب وكیفیة توزیعھا جغرافیآ ، كما 

التربة خصائصیمكن التعبیر عن بعض 
یعھا بھیئة خارطة وھي مفھوم بیدولوجي وتوز

ذا اھمیة كبیرة یمكن من خاللھا فھم واقع التربة 
Pavelوسھولة تشخیص المشكالت ومعالجتھا (

and Salvai،2004. (

المورفولوجیة واھمیة خصائصالوألھمیة
خصائصالخرائط التي تعبر عن توزیع ھذه ال

الدراسة لتحقیق االھداف لذلك توجھت ھذه 
التیة :ا

رسم خرائط توزیع محتوى الطین في بعض -1
افاق التربة .

خصائصرسم خارطة توزیع ال-2
وفھم المورفولوجیة الكمیة مع محتوى الطین

العالقة بینھما في ھذه الترب .
املواد وطرائق العمل :

السھل منتم اختیار بعض مواقع الترب -1
غیرمزروعة في محافظة بابل الرسوبي 

) .1شكل (وغیرمعرضة لعملیات االدارة 
تم تحدید احداثیات مواقع بیدونات التربة -2

.GPSبواسطة جھاز 
تم كشف بیدونات التربة ووصف افاقھا -3

Soil)وصفآ مورفولوجیآ اصولیآ حسب
survey staff ,1993).

تم استحصال العینات من كل افق وجلبت -4
ات المختبریة علیھا .للمختبر الجراء القیاس

تم تقدیر التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة -5
( الرمل والغرین والطین ) بطریقة الماصة 

) .Day,1965حسب (

) خارطة توضح مواقع ترب الدراسة 1شكل (

الى تم تحویل الصفات المورفولوجیة -6
) :1صفات كمیة كاالتي جدول (

 لون التربةsoil color:- وتم ذلك بجمع
من كتاب منسل valueو chromaقیمة 

Soil survey staffاللوان التربة وذلك حسب 
,1993

 بناء التربةsoil structure:- وذلك بجمع
قیمة الدرجة والحجم وقسمتھا على النوع وذلك 

) .USDA. H.B. 18 ,1951حسب (
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 قوامیة التربةsoil consistency:- وتم
ذلك بجمع قیم ارقام حاالت القوامیة الثالثة وذلك 

.ALagidi ,1995حسب تسلسلھا الوارد في 

م خرائط توزیع الطین بعد ذلك تم رس-7
والصفات المورفولوجیة الفاق بیدونات الدراسة 
بواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافیة 

GIS.

المورفولوجیةخصائص) القیم الكمیة لل1جدول (
القوامیةالبناءاللوناالفقالموقع

المسیب
1

Ap6.51.313
C181.010
C281.013

2
Ap4.51.016
C161.313
C271.012

3
Ap6.51.715
C171.012
C271.712

ابي غرق
1

Ap5.51.315
C161.713
C261.713

2
Ap4.51.313
C171.313
C291.713

3
Ap71.716
C161.713
C261.716

اسكندریة
1

Ap71.014
C161.312
C261.712

2
Ap71.016
C161.310
C261.710

3
Ap71.015
C161.313
C261.713

اللطیفیة
1

Ap7.51.314
C161.312
C261.712

2
Ap6.51.315
C161.711
C261.311

3
Ap6.51.313
C161.010
C261.013

جامعة بابل
1

Ap81.016
C181.313
C2101.312
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2
Ap81.313
C161.711
C281.311

3
Ap81.016
C171.013
C271.312

النتائج واملناقشة :
) ان محتوى الطین في 2یالحظ من جدول (

.)غم600.0–111.0تراوح بین (Apاالفق 
بین C1، بینما تراوح محتواه في االفق 1-كغم

، اما محتوى 1-كغم.م)غ52.60-592.0(
-160.0(فقد تراوح بین C2الطین في االفق 

، ویالحظ ارتفاع محتوى 1-غم.كغم)531.0
، ویعزى السبب Apالطین في االفق السطحي 

الى قلة نشاط العملیات البیدوجینیة وخاصة 
روف الجافة وشبھ عملیة الغسل والفقد بسبب الظ

وقلة االمطار وارتفاع قالجافة في ھذه المناط
درجات الحرارة التي التساعد على انتقال الطین 
من االفاق العلیا الى االفاق السفلى وھذا ما اشار 

) .1990العكیدي ،الیھ (
) ان اعلى نسبة 4و3و2كما یبین شكل ( 

% 44.38بلغت Apلتوزیع الطین في االفق 
فقد C1الطین العالي ، اما في االفق لمحتوى 

% ، في حین كانت 43.35بلغت اعلى نسبة 
% ، اما 55.67ھي C2اعلى نسبة في االفق 

توزیع لون التربة على خارطة محتوى الطین 
) ان 7و6و5فیالحظ في االشكال (Apلالفق 

السیادة كانت للقیمة الكمیة للون التربة في 
محتوى الطین العالي وھذه القیمة تعود الى لون 

darkو dark brownالتربة الغامق 
grayish brown في االفاق ،ApوC1و

C2 ویعزى السبب الى ان الطین یحتوى على ،
بعض المعادن التي تعطي للتربة اللون الغامق 

، كما ان الطین من نایتمثل معدن المونتیمولو
Ritungالعوامل المؤثرة على لون التربة (

and Hidayat ،2007. (
9و8أما بالنسبة لبناء التربة فتوضح االشكال ( 

) ان البناء االكثر سیادة ھو ذات النسبة 10و
في محتوى C2و C1وApاالقل لجمیع االفاق 

الطین االعلى ، وذلك الن ھذه النسبة تمثل 
ة الكمیة لنوع البناء الكتلي غیر حاد الزوایا القیم

subangular blocky ذو درجة تراوحت بین
المعتدلة والقویة وذو حجم تراوح بین الناعم 

ھذا النوع والمتوسط ، ویعزى السبب الى ان
من البناء غالبآ یسود في الترب غیر المتطورة 

دة ظروف وسیاالتي تمتاز بقلة المادة العضویة 
التي تكون من االسباب الرئیسة لعدم الجفاف 

).Nimmo ،1997تطورھا (
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) نتائج التوزیع الحجمي لمفصوالت ترب الدراسة 2جدول (
1-غم.كغمالطین 1- غم.كغمالغرین 1- كغم.الرمل غماالفقالموقع

1المسیب
Ap150.60421.40428.00
C148.80441.50509.70
C2138.60410.30451.10

2المسیب
Ap502.30177.00320.70
C1209.90569.90220.20
C2184.50505.60309.90

3المسیب
Ap188.00418.00394.00
C1214.10524.50261.40
C2220.00398.00382.00

1ابي غرق
Ap203.00357.00440.00
C1151.00421.00428.00
C2211.00361.00428.00

2ابي غرق
Ap256.00184.00560.00
C1270.00189.50540.50
C2166.70306.00527.30

3ابي غرق
Ap192.60280.10527.30
C1171.60238.10590.30
C2321.50276.50402.00

1االسكندریة
Ap311.00258.00431.00
C1301.00268.00431.00
C2250.00180.00570.00

2االسكندریة
Ap243.20156.80600.00
C1245.00163.00592.00
C2238.00231.00531.00

3االسكندریة
Ap140.00580.00280.00
C1140.00610.00250.00
C290.00630.00280.00

1اللطیفیة
Ap136.00275.00589.00
C1152.87446.86400.27
C2292.13505.02202.85

2اللطیفیة
Ap292.00597.00111.00
C1566.40381.0052.60
C2181.45451.89366.66

3اللطیفیة
Ap137.00502.00361.00
C1150.59450.12399.29
C2159.00358.00483.00

1جامعة بابل
Ap162.25370.75467.00
C1120.00590.00290.00
C2130.00580.00290.00

2جامعة بابل
Ap90.00710.00200.00
C1140.00710.00150.00
C2200.00640.00160.00

3جامعة بابل
Ap190.00570.00240.00
C1300.00520.00180.00
C240.00620.00340.00
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Ap) خارطة توزیع محتوى الطین في االفق 2شكل (

C1) خارطة توزیع محتوى الطین في االفق 3شكل (
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C2) خارطة توزیع محتوى الطین في االفق 4شكل (

Ap) خارطة توزیع لون التربة على محتوى الطین في االفق 5شكل (
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C1) خارطة توزیع لون التربة على محتوى الطین في االفق 6شكل (

C2) خارطة توزیع لون التربة على محتوى الطین في االفق 7شكل (
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Ap) خارطة توزیع بناء التربة على محتوى الطین في االفق 8شكل (

C1) خارطة توزیع بناء التربة على محتوى الطین في االفق9شكل (
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C2) خارطة توزیع بناء التربة على محتوى الطین في االفق 10(شكل

) ان 13و12و 11كما یالحظ من االشكال ( 
قوامیة التربة تتوزع بصورة متباینة على جمیع 
نسب محتوى الطین  ، وھذا یفسر تأثیر الطین 

ن وعالقتھ بقوامیة التربة بصورة مباشرة ، اذ ا
قوامیة التربة تمثل حالة التالصق والتماسك 

).Jassim and Goff ،2006لمادة التربة (
نستنتج مما سبق ان محتوى الطین یكون لھ 

التربة خصائصتأثیر مباشر على 
Andrews andلمورفولوجیة اذ بین ( ا

Cabardella،2004 ان مدى واسع من (
والفیزیائیة والكیمیائیة الخواص المورفولوجیة

والبایولوجیة المھمة للتربة تعتمد على 

الطین النھ یحدد السیمامفصوالت التربة و
مساحة السطوح التي تتم علیھا التفاعالت ، اما 
عالقتھ بالصفات الھندسیة فكثیر منھا لھ عالقة 
مباشرة بمفصوالت التربة وخاصة الطین 

رجة التي یتغیر لقابلیتھ على التمدد والتقلص والد
بھا الحجم عند الترطیب والتجفیف.

كما ان التغایر في محتوى الطین یبین افاق مقد 
التربة ممكن ان تعكس تأثیر نوع معین أو 
مجموعة من العملیات البیدوجینیة والتي من 
خاللھا نستطیع التنبؤ بطبیعة العوامل البیئیة
للمنطقة والجانب الوراثي للتربة ( العكیدي ، 

1990. (



2016لسنة 1العدد /6المجلد /مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

26

Ap) خارطة توزیع قوامیة التربة على محتوى الطین في االفق 11شكل (

C1) خارطة توزیع قوامیة التربة على محتوى الطین في االفق 12شكل (
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C2) خارطة توزیع قوامیة التربة على محتوى الطین في االفق 13شكل (

املصادر
. 2002العقیلي ، ناظم شمخي رھل ، 

بیدوجیومورفولوجیة سالسل الترب في 
االحواض النھریة واالروائیة من وسط 
السھل الرسوبي العراقي . اطروحة 
دكتوراه . مسح وتصنیف الترب . كلیة 

الزراعة . جامعة بغداد .
الترب . ادارة 1990العكیدي ، ولید خالد ، 
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Relationship Between the Content of Clay and Morphological
Characteristics of Soils in the Central Alluvial Plain

Amal Radhi Jubier Alkryishi
Green University of Al Qasim

College of Agriculture
Abstract

The study area is selected in the central plain located between
sedimentary latitudes 32°19'30.00" to 33°01'30.00" North and longitudes
43°39'00.00" to 44°52'30.11" East . Alpedonat sites have been identified by the
GPS device, and mapped the content of clay soils horizons through studying
GIS , as well as of the morphological characteristics mapped after converting
them to quantitative attributes ( colour ,structure , consistency) to high clay
content maps and this ensures that color appears dark more than the other soil
structure of the clay content distributed maps that most construction rule is for
the larger , this ratio is back to the type sub angular blocky and is prevalent in
soils of arid and semi-arid of the shown the results of agent distribution maps of
soil vary in distribution to content of clay , but is higher in clay content. This
underlines the importance and the relevance of the content of clay in the soil
morphological characteristics and importance in identifying many of the
hydraulic and pneumatic relations as well as its importance for agricultural and
engineering purposes .
Keywords : Morphological , Clay Content , GIS Maps.


