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الخالصة

) یمثل تربة بور وسبعة 1أختیرت ثمانیة بیدونات موزعة في أربع مناطق وسط العراق بیدون (
زمنیة العمار األذات بساتین النخیل بیدونات تمثل ترب بساتین النخیل ، لدراسة وراثة وتكوین لترب 

كبیرة في مناطق وسط العراق . كشفت البیدونات ووصفت مورفولوجیآ وأستحصلت عینات تربة مثارة ال
اسة وجود تباین في بینت ھذه الدر.من كل أفق لغرض أجراء التحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة والمعدنیة

لوحظ وجود تنوع في توزیع أذ الصفات المورفولوجیة لبیدون المقارنة مع بیدونات ترب بساتین النخیل.
حجوم دقائق التربة حیث بینت النتائج في بعض بیدونات ترب بساتین النخیل أن توزیع مفصول الطین 

مع العمق مقارنة مع تربة بیدون المقارنة التي لم تبدي أي وھو الزیادة الكلي والناعم أبدى نمط معین 
لھذا الدقائقوالتي ساعدت في أنتقال الوتدیة ألشجار النخیل لدور المنظومة الجذریة، وذلك للتوزیعنمط 

النشطة. كما بینت الكلیة ومعادن الكاربونات كما أشارت النتائج الى حركة والناعم منھاالكليالمفصول 
لصفات الكیمائیة أن درجة تفاعل التربة لبیدون المقارنة كانت مرتفعة مقارنة مع بیدونات ترب نتائج ا

لوحظ أنخفاض نسبة األیصالیة و) 8.10-7.00بین (pHوعمومآ تراوحت قیم ال بساتین النخیل 
قیم ما تراوحت فی)،ds.m-1)0.45 -40.5أذ تراوحت بین الكھربائیة ألفاق بیدونات أشجار النخیل 

).36-85(g.kg-1) والكاربونات النشطة بین g.kg-1)159 -350كاربونات بین معادن ال

معادن الكاربونات ، مفصول الطینشجار النخیل ،المجموعة الجذریة ألالكلمات المفتاحیة : 

املقدمة
) أن معادن AL-Kaysi،1983أفاد (

الكاربونات تنتشر في معظم ترب العالم والسیما 
المناطق الجافة وشبة الجافة ومنھا في ترب 

العراق وتوجد ھذه المعادن في الترب العراقیة 
% وتصل الى اكثر 4بنسب متباینة تتراوح من 

وآخرون Shahwan%. كما أكد (50من 
) أن معادن الكاربونات تعد أحدى اھم 2002،

مكونات القشرة االرضیة ِاذ تبلغ نسبتھا حوالي 
االرضیة.أن معادن % من وزن القشرة 4

الكاربونات كثیرة ومتنوعة حیث یوجد اكثر من 
معدناً منتشراً  في الترب المختلفة ولكن 290

مایت والسائد منھا ھو معدن الكالسایت والدول
).2008(المشھداني، 

) والمشھداني 2002كل من نفاوه (تأكد
) في دراساتھم أن العوامل المحددة 2008(

ونات تتحدد بنسبتھالیة معادن الكاربلفعا
والتوزیع الحجمي لھذه المعادن في مفصوالت 

التربة المختلفة وطبیعة وجود ھذه المعادن ان 
ة فكانت بشكل حبیبات منفصلة او رابطة او مغل

لبقیة معادن التربة والتركیب المعدني ومدى 
نقاوة ھذه المعادن فضالً عن العامل الرئیس 

دن حیث وھو المساحة السطحیة لھذه المعا
اشارو الى اھمیة ھذه الصفات وتأثیرھا في 

فعالیة ھذا المعادن في التربة. 
) وجد ان الكاربونات Carter)1981وجد  

النشطة تتركز في مفصول الطین مقارنة 
بمفصول الرمل والغرین وان فعالیة كاربونات 

رتبطت معنویاً مع كمیة الكاربونات الكالسیوم ا
ن فعالیة معادن وأالدراسةالنشطة في ترب

من أكثرالكاربونات ترتبط بحجوم حبیباتھا
ان الكاربونات بحجم كما ارتباطھا بالكمیة الكلیة 

دقائق الطین ھي اكثر صور الكاربونات تأثیراً 
ان معادن الكاربونات بین كما في صفات التربة 

المرافقة للجزء الطیني تعمل كأغلفة على  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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مل على حجب جزء من سطوح معدن الطین وتع
مواقع التبادل.

الى ) Barshad)1969أشار

الحدیثة الناشئة من مادة اصل رسوبیة، وبدراسة 

(1980

Bt.(
تكوین التربة ،أذ تساھم عن طریق أدخال المواد 

الع

.

) Hoffland)2004المعدنیة

ة طریق غرز جذور النباتات وبالتالي زیادة نفاذی
.ھذه الصخور مما یسمح بدخول الماء والھواء

املواد وطرائق العمل 
أختیرت سبعة بیدونات في ترب بساتین نخیل 
ذات أعمار زمنیة كبیرة وأختیر بیدون واحد 
فقط للمقارنة موزعة في أربع محافظات وھي 

التي تمثل بابل ، القادسیة ، النجف ، المثنى 
لدراسة تأثیر منطقة الفرات األوسط من العراق 

الغطاء النباتي على توزیع معادن الكاربونات 
بعد أن تم ومفصول الطین في تلك المناطق.

تحدید مواقع البیدونات تم تشریحھا ووصفت 
مورفولوجیآ وفق األصولیات الواردة في دلیل 

soil surveyمسح التربة األمریكي
staff)2014(جففت ھوائیاً .ثم أخذت عینات و

وبمطرقة خشبیة بغیة المحافظة على وفتت یدویاً 

مورفولوجیة المعادن فیھا ومررت من خالل 
ملم) وحفظت في علب 2منخل قطر فتحاتھ (

بالستیكیة ألجراء التقدیرات الالزمة التي 
یتطلبھا البحث.

: التقدیرات الفیزیائیة: أوال
التوزیع الحجمي لدقائق التربة-1

)Kilmer وAlexander،1949
)USDAHandbook No. 60،1954 (

Jackson)1979
ستوك.

Page1982
یأتي:

pHاألس الھیدروجیني-1
1:1 (

-pHوبجھاز نوع  meter.
ECاالیصالیة الكھربائیة-2

.EC-meter) وبجھاز نوع 1:1(
معادن الكاربونات الكلیة-3

قدرت بطریقة حامض الھیدروكلوریك المقترحة 
).Piper)1971من قبل 

معادن الكاربونات النشطة-4

0.2 (

Galet)1972.(

النتائج واملناقشة
اوال : 

الدراسة
التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة

تشیر نتائج التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة
الى تناوب سیادة المفصوالت )1في جدول (

على القرب الثالث في ترب الدراسة وأعتمادآ
والبعد من مصدر الترسیب وكذلك تأثیر النظام 
الجذري ونشاط عملیات التجویة والعملیات 

البیدوجینیة.
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1یالحظ سیادة مفصول الرمل في بیدون 
المتمثل ببیدون المقارنة الواقع في محافظة بابل 

) 1-غم.كغم722.0-639.1أذ تراوحت قیمھ بین (
- 28.00(في حین تراوحت قیم الغرین بین

- 110) وقیم الطین بین (1-غم.كغم250.84
) ولم یالحظ اي نمط لتوزیع 1-غم.كغم200

المفصوالت الثالث في ھذا البیدون. في حین 
تراوحت قیم الرمل في الترب المزروعة 

-27.34بأشجار النخیل في محافظة بابل بین (
) وقیم الغرین تراوحت بین 1-غم.كغم430.00

یم الطین تراوحت بین ) وق1-غم.كغم60-566(
).1-غم.كغم600- 110(

أما في محافظة القادسیة تراوحت قیم الرمل بین 
) وقیم الغرین بین1-غم.كغم663.0- 8.5(
) وقیم الطین تراوحت 1-غم.كغم571.5- 17.0(

). وفي محافظة 1- غم.كغم720-170بین (
348-115النجف تراوحت قیم الرمل بین (

549- 56تراوحت بین () وقیم الغرین 1-غم.كغم
-260) وقیم الطین  تراوحت بین (1-غم.كغم

).1-غم.كغم670
وفي محافظة المثنى تراوحت قیم الرمل بین 

) وقیم الغرین 1-غم.كغم22.63-959.00(
) وقیم الطین 1-غم.كغم693- 41تراوحت بین (
).1-غم.كغم660- 25تراوحت بین (

أذ لوحظ سیادة مفصول الطین في البیدونات
أما الغرین فكانت السیادة لھ في 4،5،6،7التالیة 

في حین كانت السیادة لمفصول 2،3البیدونات 
لعل یرجع سبب ذلك و)1,8(ننیالرمل في البیدو

الى قرب ھذا البیدون من مصدر الترسیب (نھر 
الفرات).

الى أن )1الموضحة في جدول (تشیر النتائج
أغلب ترب بساتین النخیل أبدت حركة لمفصول 

2الطین مع العمق كما یالحظ ذلك في البیدون 
في محافظة بابل أن مفصول الطین كانت قیمتھ 

في األفق السطحي ثم زاد في 1-غم.كغم110
لیصل 1-غم.كغم220األفق تحت السطحي الى 

600و 1-غم.كغم420الى األفاق السفلى بقیم 
، ھذه الزیادة رافقتھا زیادة في الطین 1-غم.كغم

الناعم مع العمق فبعد أن كانت قیمة الطین 
في األفق السطحي أصبحت 1-غم.كغم25الناعم 

في األفاق 1-غم.كغم40و 1-غم.كغم37
.السفلى

والبیدون 3ھذا الحال نفسھ یسري مع البیدون 
، أن ھذه الحركة لمفصول الطین 6والبیدون 5

مع العمق لعل تفسیره یرجع الى حالة من 
التطور والحركة لھذا المفصول مع العمق والذي 
یؤكد ھذه الحركة ھو بعض المؤشرات المھمة 
للصفات الكیمیائیة ومنھا أنخفاض قیم األیصالیة 

محتوى معادن الكاربونات الكھربائیة وأنخفاض
في ھذه البیدونات األمر الذي یسھل من حركة 

ین والذي یسبقھا بعض العملیات مفصول الط
التمھیدیة ومنھا أزالة التملح وأزالة التكلس .

أما بالنسبة لنسبة الطین الناعم / الطین الكلي 
فیالحظ أن ھذه النسبة كانت مرتفعة في األفق 

ثم 0.22في محافظة بابل 2السطحي لبیدون 
لألفاق 0.06، 0.08، 0.04أنخفضت الى 

BtK،Bt1 ،Bt2 على التوالي في حین یالحظ
أن ھذه النسبة متقاربة في بقیة أفاق البیدونات 
المزروعة بأشجار النخیل أو أنھا تزداد في 
بعض األحیان في األفاق تحت السطحیة مما 
یشیر الى حالة حركة الطین الناعم الى األسفل 

أن ھذه .7، 6، 4،5، 3كما في بیدون 
الحركة لمفصول الطین الكلي والطین الناعم في 
ھذه الترب یعزى الى نشاط بعض العملیات

ومة الجذریة البیدوجینیة أضافة الى دور المنظ
النخیل والتي تسھل من عملیة حركة ألشجار

مما أنعكس على تواجد األفق ھذا المفصول 
الطیني نوع أرجلك في ھذه الترب والذي یؤكد 

األعتقاد أضافة الى تحقق الشروط بالنسبة ھذا 
للحركة مفصول الطین من ناحیة القیم للطین 
الكلي والناعم في األفق السطحي مقارنة مع 
األفق تحت السطحي ھو تأكید الدراسات 
المورفولوجیة الدقیقة على تواجد األغشیة 

-FerriوArgillansالطینیة من نوع 
argillans وOrga-argillans ثم ھذه ومن

المعاییر تشیر بشكل واضح الى حالة التطور 
، لھذه الترب من خالل حركة مفصول الطین 

األمر یقودنا الى ضرورة تأسیس فكرة وھذا
أمكانیة تواجد الحركة لمفصول الطین وأمكانیة 
تواجد األفق الطیني أذا ما توفرت الضروف 
المالئمة ومنھا نشاط العامل الناقل (الماء) وأن 

عدم أمكانیة تواجد األفق الطیني في الترب فكرة
أن وذلك قد یعود الرسوبیة ھو أمر ال جزم فیھ 

قفت حالة الترسیب في الترب ممكن أن تكون تو
حالة البزل الطبیعي الجیدة في منذ زمن بعید أو 

اجد النسجات المزیجة ھذة الترب من خالل تو
عدم حصول فیضانات لألنھار الى الخشنة أو 
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األخیرة.من ھذه الترب خالل الخمسة عقود القریبة
) التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة لترب بیدونات الدراسة1جدول (

منطقة 
الدراسة

رقم 
cmالعمق األفقالبیدون

1-التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة غم.كغم

نسجة رمل 
الكلي

غرین 
طین طین الكليالكلي

ناعم
طین ناعم/
طین الكلي

بابل

1

A0 –5772.0028.00200.0010.000.05S C L

Ck15 –33648.00182.00170.000.000.00S L

Ck233–84712.0088.00200.0010.000.05S L

Ck3+84639.16250.84110.001.000.009S L

2

A0 –30324.00566.00110.0010.000.22Si L
BtK30- 64283.00497.00220.0025.000.04Si L
Bt164–9427.34552.66420.0037.000.08Si C

Bt294-115125.00275.00600.0040.000.06C

3

AP0 – 24227.00523.00250.0020.000.08Si L

BtK24–65167.00473.00360.0060.000.16Si C L

Bt65–97430.0060.00510.0038.000.07C

القادسیة

4

AP0 –22431.00399.00170.007.000.04L

BtK22– 65260.00420.00320.0019.000.00C L

BK65 –99663.00117.00220.000.000.00S C L
C199-137612.858.2330.000.000.05S C L

C2+137583.0017.00400.000.000.00S C

5

A0-10144.00616.00240.000.000.00Si L
BtK10-4046.39293.61660.006.000.009C
Bt140-588.5571.5420.0015.000.03Si C
Bt258-810.00280.00720.0050.000.06C

6النجف

A0 –35191.00549.00260.0018.000.06Si L

BtK35–92115.00425.00460.0024.000.05Si C

Bt92-112274.0056.00670.0052.000.07C

المثنى

7

A0-21177.00693.00130.005.000.03Si L

BtK21-4999.86660.14240.0016.000.06Si L

Bt149-6922.63687.37290.0017.000.05Si C L

Bt269-95158.24181.76660.0014.000.02C

8

AP0-15421.41418.59160.007.000.04L

BK15-73702.00198.00100.005.000.05S L

C+73959.0041.0025.000.000.00S

توافق بعض الصفات مع حالة تسھیل الحركة 
لمفصول الطین ومنھا أنخفاض المحتوى الملحي 

والكلسي والجبسي وأنخفاض المواد العضویة 
وبالتالي ھذه الخصائص تقلل من حالة الربط 
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للدقائق وتسھل من حركتھا.طبیعة الغطاء النباتي 
المتواجد السیما أذا كانت ھناك أشجار ذات 

بیرة ونظام جذري وتدي یمكن أعمار زمنیة ك
أن یسھل من عملیة حركة ھذا المفصول مع 

في ضرورة ھذه الدراسة الى لذلك تؤكدعمقال
أمكانیة حركة مكونات التربة القابلة للحركة 

خالل رسوبیة من الالترب في خالل جسم التربة 
على دراسة صفات الترب نفسھا وبیان األعتماد

مدى توافق ومؤشرات الحركة واألدلة التي تبین 
حالة الحركة وأعتماد ذلك في التصنیف.

أشارت عدد من الدراسات التي نفذت مؤخرآ في 
المناطق الرسوبیة والصحراویة في العراق الى 
تواجد األفق أرجلك في ترب ھذه المناطق على 

المناخیة جافة الرغم من كون الضروف
ملم 100األمطار تقل عن ومعدالت تساقط

بالسنة ولكن نتیجة توافر بعض الضروف 
الموقعیة والتكوینیة المالئمة للتطور ، حصل 
تطور وأنتقال لبعض المكونات وتم تشخیص 

).2015، أبو كحیلةاألفق الطیني(

الدراسة
PHاألس الھیدروجیني -

2
ھ 

1لبیدون
)7.7-8.0

واعلى قیمة ) 7.60وبلغت (3لبیدون BtKاالفق
Bt22

)7.87(.
pH

إلى ارتفاع مستویات الملوحة یعزى قد 3لبیدون 

 )2013 , Ali األس

Porkins1980و , Ann-
Hutchins. ( أما أرتفاع الـpH في األفقBt2

2

Dregne ،1976 ،
Porkins وHutchins،1980 .(

pH)7.37-8.10
5

C24،

زیادة محتواه من المادة العضویة وانخفاض قیمة 

Augusto2000السطحي (

pH7.00-7.20

AP8
Bt27األخیر 

متعادل وھذا أیضآ یعكس ھذه الترب ذات تفاعل 

معادن الكاربونات.

(EC)األیصالیة الكھربائیة -
2(

الملوحة العالیة جدآ.

1
ds.m-1)40.5–0.7تراوحت بین ( 

Aأعلى قیمة في األفق السطحي 
CK2

الشعریة وتراكمھ في األفق السطحي.

3,2
2

)8.4–17.0 (ds.m-1

A
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Bt1

.ds.m-1)6.3–3.0بین (3الكھربائیة للبیدون 

4،5الكھربائي لترب بیدونات محافظة القادسیة (

0.45-
5.90 (ds.m-1 وسجلت أقل قیمة في األفقBt1

5
. 4من بیدونBtKاألفق 

بیدونات مناطق الدراسة.
2)

6انخفاض قیم األیص
A

،BtK،Bt4.3،3.3،3.2(ds.m-1

على التوالي.
أنأما بیدونات محافظة المثنى تبینت النتائج

7ألفاق التربة في البیدون االیصالیة الكھربائیة  
6.8-9.6 (ds.m-1

soil survey Divion Staff،1993
8

BK, Ap،C7.3،5.8،3.8(
ds.m-1

7مما ھو علیھ في البیدون 

).2015، قاسم تنخفض الملوحة (
الكاربونات الكلیة في التربة  محتوى

ان التراكم البیدوجیني لمعادن 

في المناطق الجافة وشبھ الجافة ویمكن االستفادة 

)Khademi وMermut ،1999;
Khresat ،2001;Pal،

2003
في بیدونات الدر

حتوى متباین وكذلك ذات نمط مختلفذات م

2

مختلفة ، حیث تقل مع العمق ثم تزداد في االفاق 
7و 2

6و5و1

84و 3

السطحیة لبعض البیدونات

1

یزداد في ) ثم300كان (APفي االفق السطحي 
فق الذي یلیھ ویعود یقل في األفقاال

األخیر. 

2،3
159–

272-1

Ap3
BtKالسطحي تحت ظھرت أعلى قیمة في األفق 

.3من البیدون 

193) لقد تراوحت قیمھا بین (4،5المتمثلة ب(
1-) غم.كغم290-

في حین ظھرت 4من البیدون C2األفق األخیر 
BKطحي 

4.6
1-) غم.كغم195-218(

7 ،8

حیث ظھرت أقل 1-) غم.كغم300-200بین (
8من البیدون Cاألخیر قیمة في األفق 

Bt2

7البیدون

8و7) ، (1

ا
2006

ھي ترب رسوبیة غنیة بالكلس.
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Decalcificationالتكلس 

البایلوجي وما یرافقھ من الكاربون نتیجة للنشاط 
CO2

8و 3

والتي تلعب دوراً كبیراً في زیادة محتوى االفاق 
لى من الكاربونات . السف

محتوى الكاربونات النشطة

الطین.

1،2 ،4
 ،5 ،7.

) معادن الكاربونات وبعض الصفات الكیمیائیة لترب بیدونات الدراسة2جدول (

منطقة 
الدراسة

رقم 
البیدون

cmالعمق األفق
درجة 
تفاعل 
التربة

األیصالیة 
الكھربائیة 
1-دیسي سیمنز

كاربونات 
كلیة

كاربونات 
نشطة

المادة 
العضویة

1-غم.كغم

بابل

1

A0 –58.0040.5300.0065.06.00
Ck15 –337.703.6320.0085.010.00
Ck233–847.800.7320.0075.016.00
Ck3+847.801.2300.0080.51.30

2

A0 –307.7817.00203.0067.536.22
BtK30- 647.7615.5255.0050.223.11
Bt164–947.748.4173.0036.020.69
Bt294-1157.878.86248.0052.28.62

3

AP0 – 247.805.2159.0041.26.30

BtK24–657.606.3272.0030.510.3

Bt65–977.803.00212.0043.038.60

القادسیة

4

AP0 –228.014.76215.0041.59.00

BtK22– 657.755.90261.0042.05.70

BK65 –998.003.24290.0047.04.30

C199-1377.973.55218.0046.53.30

C2+1378.103.36193.0040.0Nill

5

A0-107.372.93237.1341.540.3

BtK10-407.480.75294.3350.010.00

Bt140-587.450.45233.8545.05.00
Bt258-817.601.39245.3350.0Nill

النجف
A0 –357.704.3218.0043.023.80

BtK35–927.903.3274.0055.07.30
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6Bt92-1127.703.2195.0036.02.00

المثنى

7

A0-217.066.8230.0061.516.00

BtK21-497.009.6282.0071.022.05

Bt149-697.108.8240.0065.014.00
Bt269-957.207.5300.0075.012.50

8

AP0-157.007.3220.0070.015.00

BK15-737.005.8280.0070.08.10
C+737.003.8200.0060.06.45

نتیجة أنتقال

2
 ،3 ،8.

غالبا مایالحظ زیادة محتوى الكاربونات النشطة 
. 3،7خیر من البیدون في األفق األ

ویة في التربة محتوى المادة العض

) یشیر الى ان محتوى 2والموضح في الجدول (

ان ھنالك ثالث أنماط لتوزیع المادة العضویة مع 

1
7وال

3المادة العضویة مع العمق كما في البیدون 

2
في محافظة القادسیة والبیدون 5و4والبیدونین 

68
المثنى.

ان اختالف مواقع بیدونات مناطق الدراسة 
وكذلك معدل تحلل البقایا النباتیة في مناطق 

الدراسة ، ھي اھم االسباب التي ادت الى 
اختالف قیم المادة العضویة في ترب الدراسة.        

لقد تراوحت قیم المادة العضویة لترب الدراسة 
اذ ظھرت اقل قیمة 1-) غم.كغم40.3- 1.30بین (
(بیدون 1من البیدون CK3االفق األخیر في 

المقارنة) في محافظة بابل، في حین ظھرت 
في 5لبیدون Aاعلى قیمة في االفق السطحي 

محافظة القادسیة ألن ھذه التربة مزروعة 
بأشجار نخیل وأن سطح التربة مغطى بأعشاب 

) 2وحشائش كثیفة. وبشكل عام یبین الجدول (
ب بیدونات مناطق ان المادة العضویة في أغل

الدراسة كانت منخفضة وذلك بسبب الظروف 
المناخیة السائدة في اغلب مناطق العراق 
والمتمثلة بالمناخ الجاف وشبھ الجاف أذ تكون 
درجات الحرارة مرتفعة، ومن ثم تلعب دور 

,1984)كبیر في أكسدة المادة العضویة
Nichols)) ،Konen 2003،وآخرون (

امة أیضاً أن نسبة المادة وكذلك بصورة ع
العضویة تعتمد على كثافة النباتات النامیة 

).1979(الخفاجي ، 

A)،CK1،CK2،CK3 (
6،10،16،1.30-1

CK2

)Konen،2003 (

الطین والكاربون العضوي .

1-) غم.كغم6.30-38.60(

، في حین 3من البیدون Apفي األفق السطحي
Bt
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3
3

Ap ،Btk،Bt

، ویعزى الى 1-) غم.كغم6.30،10.3،38.60(

)Webster2000

التربة. 
2

6والبیدون 5و4محافظة القادسیة 
8

.محتوى المادة العضویة في األفاق السطحیة
الخصائص المورفولوجیة الدقیقة

تعد الدراسات المایكرومورفولوجیة من 
الدراسات المتقدمة في مجال علم البدولوجي 
والتي تؤكد على حركة بعض المكونات داخل 
جسم التربة بیدوجینیاً ومن ثم یعطي حالة الجزم 
أذا ماكان ھناك بعض التشكیك في حركة بعض 
المكونات خاصة أذا كانت الظروف غیر مؤاتیھ 

وقت الحالي، وتكون لھذه الحركة في ال
الدراسات المورفولوجیة الدقیقة ھي الفیصل في 

تاكید ھذه الحركة من عدمھا.
تشیر نتائج الدراسات المورفولوجیة الدقیقة 
والتي أجریت لبعض نماذج الترب لألفاق تحت 
السطحیة الى وجود حالة من الحركة البیدوجینیة 
لبعض مكونات التربة القابلة للحركة السیما 

صول الطین وكاربونات الكالسیوم وأكاسید مف
الحدید والمادة العضویة كما یالحظ تواجد تنوع 
في المسام السیما المسام من النوع المركب 
والحویصلي كذلك یالحظ تواجد البناء من النوع 

المعقد. 
) الى A) الصورة (1ویالحظ في الشكل (

لمواد الطینیة بشكل أغشیة حول تواجد تجمع ل

الدقائق والوحدات البنائیة للمواد الطینیة وكذلك 
داخل المسام وكذلك یالحظ تواجد األغشیة من 

وكذلك تواجد األغشیة Ferri-argillansنوع  
كما یالحظ تواجد Org-argillansمن نوع  

لمعادن الكاربونات وبشكل مالىء للمسام وفي 
الف أبیض یحیط أحیان یتواجد بشكل غ

ویالحظ تواجد لألغشیة من باألغشیة الطینیة.
Calciansوكذلك Ferri-argillansنوع  

) أما في B,Cالمالىء للمسام في الصورة (
) في محافظة المثنى العائدة لألفق 2الشكل (

نالحظ تواجد 7للبیدون Btkتحت السطحي 
البناء المعقد المتكون من المواد الطینیة . أضافة 
الى تواجد المسام المملوء بالكاربونات الثانویة 
ذات اللون األبیض كما یالحظ تواجد األغشیة 
الطینیة المالئة للمسام والمحاطة بغالف من 
الكاربونات فیما تواجدت المواد العضویة في 

ات واضحة في الشرائح المدروسة وبشكل تجمع
. في حین تشیر النتائج A,B,C,D,Eالصورة 

) الى تواجد البناء المعقد مع تواجد 3في الشكل (
المسام المتنوعة األشكال والسیادة كانت لنوع 
الحویصلي، ولوحظ تجمعات واضحة للمواد 
العضویة واألكاسید السداسیة داخل المسام 
والمحاطة أیضاً بغالف من معادن الكاربونات 
أضافة الى تواجد تجمعات من المعقدات الطینیة 
والعضویة وكذلك الطینیة وأكاسید الحدید، 
أضافة الى تواجد الكرات الطینیة في الصورة 

A,B,C,D أن ھذه النتائج تشیر وبشكل .
الیقبل الشك الى حصول حالة من الحركة 
البیدوجینیة للمواد التربة القابلة للحركة السیما 

وأكاسید الحدید وكذلك الماده مفصول الطین 
العضویة ومعادن الكاربونات، ساعد في ھذه 
الحركة المنظومة الجذریة ألشجار النخیل مما 
یشیر الى حالة من التطور الملحوظ في ھذه 
الترب تحت الغطاء النباتي من نوع النخیل ومن 
ثم ھذه النتائج تخالف النتائج السابقة والتي أشار 

احثین والذین بینو أن الترب لھا الكثیر من الب
الرسوبیة ھي ترب غیر متطورة وأن ھذا 
األعتقاد الیجب أن یؤخذ بل البد من دراسة 
صفات الترب نفسھا وأستخدام بعض معاییر 
التطور وتطبیقھا في الترب الرسوبیة ومن ثم 
الخروج بأعتقاد مبني على أساس صفات الترب 

نفسھا.
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AB

C
Orga-argillansوFerri-argillans) تواجد لألجسام الطینیة على شكل أغشیة من نوع 1شكل (

الكالسیوم الثانویة.وكذلك تراكم للمادة العضویة وكاربوناتCalciansو

AB



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

140

C                                                                 D
) تجمع الكاربونات2شكل (

.Orga-ferriargillansوكذلك تواجد أغشیة طینیة من نوع 

AB

DC

E
و3شكل (

.Argillansطینیة واغشیة من نوع 
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Abstract
Eight Pedones distributed in four regions of central Iraq are chosen.

Pedone (1) represents Port soil and seven Pedones represent palm groves soils,
to study the genesis and composition of the soils with large old palm groves in
areas of central Iraq .The Pedones are revealed and described morphologically
and obtained the excited soil samples from each horizon for the purpose of
conducting physical and chemical analyses. This study shows a discrepancy in
the morphological characteristics of the comparison Pedone with palm groves
Pedones. It is noted that the existence of diversity in the distribution of volumes
of soil minutes . The results show that in some palm groves Pedones that the
distribution of total and active clay particle showed certain pattern which
represents an increase with the depth as compared with the soil of comparison
Pedone that does not show any pattern of distribution, and that due to the role of
the root system Corynebacterium of palm trees. That helped in the transmission
of the total and active clay particle .The results also refer to the movement of
total metals and active carbonate. The results of the chemical characteristics also
showed that the degree of soil reaction to that of the comparison Pedone is high
as compared with palm groves Pedones and generally ranged from the valuesof
the pH between (6.70-8.10) and decline is observed in the proportion of
electrical conductivity prospects of palm trees Pedones ranging between (0.45-
40.5), while the values of calcium carbonate are ranged (159-350) and the active
carbonate are (36-85).

Keywords : Palm Trees Root System, Carbonate Metals, Clay Particle

The search is a part of MSc of the 3rd author


