
ًا    Soilالتربة -  ثاٌث

 الطبمة الهشة التً تغطً معظم سطح الٌابس وبسمن متباٌن من مكان آلخر التربةتعنً : التربة 

ٌتراوح ما بٌن بضع سنتمترات إلى عدة أمتار وتتكون من عناصر معدنٌة مختلفة ناتجة عن 

تفتت الصخور وعناصر عضوٌة ناتجة عن تحلل البماٌا النباتٌة والحٌوانٌة ،وتعود التربة فً 

 ناتجة عن عملٌات التعرٌة والتجوٌة ونملتها تربة منمولةتكوٌنها إلى مصدرٌن رئٌسٌٌن وهً إما 

المٌاه والرٌاح والثلوج ورسبتها فً مكان آخر ،لذا ال تشبه مثل تلن التربة فً تركٌبها المعدنً 

التكوٌنات التً ترسبت فولها ،أما النوع اآلخر فهو ناتج عن تجوٌة وتفتت الصخور وبماء تلن 

بالتربة المفتتات فً مكانها لذلن تشبه فً تركٌبها المعدنً الصخور التً ترتكز علٌها وتسمى 

 .المتبمٌة

التركٌب :إن خصائص التربة غٌر ثابتة بل تتغٌر من زمن آلخر متأثرة بعدة عوامل منها 

 –طبوغرافٌة المكان الذي توجد علٌه التربة -الغالف الحٌوي-عناصر المناخ-المعدنً للصخور

 عملٌات التعرٌة –الزمن الذي تمر فٌه التربة منذ تكوٌنها -  كمٌة المٌاه فً التربة–سمن التربة 

النشاط البشري من حراثة - واإلرساب وما ٌنتج عنه من إضافة أو نمص فً سمن التربة

 .وزراعة وإزالة وتسمٌد

وٌعد المناخ من أكثر العوامل تأثٌرا على التربة بعناصره المختلفة من حرارة وتسالط ورطوبة 

وما ٌنتج عنها من تعرٌة وتجوٌة ونمو النباتات التً تمثل جوانب أساسٌة فً تكوٌن التربة لذا 

تختلف أنواعها من مكان آلخر حسب طبٌعة المناخ السائد وٌظهر تطور التربة فً المناطك 

الرطبة والمرتفعة الحرارة أو فً مناطك السهول الفٌضٌة حٌث تكون التربة على شكل أفاق 

 فً حٌن ال تظهر أفاق التربة فً المناطك الصحراوٌة والباردة بشكل ناضجةمتمٌزة لذا تسمى 

 .تربة غٌر ناضجةواضح فتسمى 

 :التحري ألموقعً عن التربة 

إن التعرف  على خواص التربة من الجوانب المهمة فً علم الجغرافٌة عامة والجٌومورفولوجٌا 

التطبٌمٌة خاصة وذلن الرتباط النشاط البشري بأشكاله المختلفة بالتربة وعلٌه البد من معرفة 

الصفات والخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لها ومن خالل الدراسة المٌدانٌة والتً تكون وفك 

 : الخطوات التالٌة 

تحدٌد المواضع التً تؤخذ منها العٌنات وتكون موزعة بشكل ٌغطً كل منطمة  - أ

الدراسة،وعدم االكتفاء بنماذج محددة وعلى مسافات متباعدة وذلن الختالف نوعٌة 

 .التربة من مكان ألخر وعلى مسافات متماربة لد ال تتجاوز عدة أمتار

ترلٌم المواضع على خرٌطة منطمة الدراسة لمعرفة نوع التربة فً كل موضع بعد  - ب

 .تحلٌلها مختبرٌا

سم وعمك 30تعٌٌن األعماق التً سٌتم دراسة نوع التربة عندها حٌث تكون على عمك  - ج

سم أو أكثر وفً هذه الحالة تعطى األعماق رموزا محددة فً كل 90سم وعمك 60

 . وهكذا بمٌة المواضعC1 وعمك B1 وعمكA1موضع مثل موضع رلم واحد عمك



كغم وتوضع (1)أخذ عٌنة من كل عمك ٌحتاج إلى فحص التربة فٌه وبكمٌة ال تمل عن  - د

فً كٌس وٌكتب علٌه رلم الموضع والعمك ،ولغرض الحصول على العٌنة وبشكل 

سم مع إزالة ما ٌوجد من (15)علمً ٌجب إزالة الطبمة السطحٌة من التربة وعلى عمك 

نبات فٌها حٌث ال تمثل الطبمة العلٌا التربة الحمٌمٌة وال تعود فً تكوٌنها إلى المصادر 

م وبعرض (1)وألخذ العٌنات بشكل دلٌك ٌتم حفر حفرة بطول . التً كونت ما تحتها 

 سم،بهذه الطرٌمة تؤخذ العٌنات بطرٌمة 90-60-30م وبشكل متدرج كما سبك ((2\1

علمٌة وعملٌة وٌمكن مالحظة نوع النسجة واللون ونوع التكوٌنات فً كل أفك حٌث 

تمثل الحفرة لطاع للتربة ٌمتد من سطح األرض إلى العمك المحدد والذي لد ٌصل إلى 

 .الطبمة الصخرٌة التً ترتكز علٌها التربة 

 : وقد تصاف التربة حسب العمق وكمث ٌأتً 

تربة -3سم 60-30تربة للٌلة العمك بٌن -2سم فألل 30تربة ضحلة جدا عمك -1

تربة عمٌمة جدا أكثر -5سم 150-90تربة عمٌمة بٌن -4سم 90-60متوسطة العمك بٌن 

 .سم 150من 

 بعد االنتهاء من عملٌة تحلٌل التربة ومعرفة أنواعها حسب تركٌبها الكٌمٌائً -   هـ 

وخصائصها الفٌزٌائٌة ٌمكن رسم ممطع طولً أو رأسً ٌوضحأفاق التربة فً منطمة الدراسة 

ففً حالة تشابه التربة فً كل المنطمة عندها ٌكتفً بممطع واحد وإن كانت مختلفة ٌتم رسم عدد 

 .موالع االختالف وٌذكر فً دلٌل كل ممطع المواضع التً ٌمثلها 

سم فً منطمة الدراسة 30رسم خرٌطة توضح نوع التربة السطحٌة على عمك -         و

 .وطبٌعة انتشارها حسب ما ظهر فً نتائج تحلٌلها 

إن معرفة طبٌعة التربة ٌعد ذا أهمٌة كبٌرة فً تخطٌط المشارٌع وتنفٌذها حٌث تحدد نوعٌة 

 .التربة كلفة تنفٌذ المشروع 

 تتنوع مشتمة أو متبمٌةأن أنطمه التربة متباٌنة من مكان آلخر حسب طبٌعة تكوٌنها فإذا كانت 

فٌها األنطمة فالمسم العلوي فٌها تربة ناعمة تلٌها تربة خشنة ثم صخور صغٌرة أو مفتتات 

صخرٌة متباٌنة األحجام وتلٌها لطع صخرٌة كبٌرة ومتوسطة الحجم ترتكز على طبمة صخرٌة 

 .صلبة ومتماسكة 

 فمد تكون طبمتٌن مثل طبمة طٌنٌة فوق رملٌة فوق صخور صلبة أو تتكون التربة المنمولةأما 

من عدة طبمات حسب العامل الذي أسهم فً تكوٌنها فاألنهار مثال تحمل كمٌات كبٌرة من 

الرواسب عند فٌضانها وبأحجام مختلفة والتً تترسب حسب حجمها عند انخفاض سرعة 

الجرٌان الخشنة ثم المتوسطة والناعمة فٌكون ترتٌبها الحصى ثم الرمل ثم الغرٌن و أخٌرا 

وبالنظر لتغٌر مجرى .الطٌن وهذا الٌعنً عدم وجود خلط بٌن الترسبات إال أنها بنسب للٌلة 

النهر بٌن فترة وأخرى ٌشهد وادٌه حدوث عملٌات التعرٌة واإلرساب النهري لذا تظهر التربة 

فً مناطك السهول الفٌضٌة على شكل طبمات أو أفاق متباٌنة وعلى عمك بضعة أمتار حٌث 

تتمٌز عن بعضها فً اللون والنسٌج وحجم الحبٌبات كما تظهر فً بعض األحٌان مناطك انتمالٌة 



وهذا . بٌن الطبمات والتً لد تمٌل فً تكوٌنها إلى أحدى الطبمات المجاورة لها أكثر من األخرى

ال ٌعنً إن التربة المتبمٌة ال تتكون من أنطمه أو طبمات لكونها تتشابه فً تركٌبها المعدنً بل 

 :  طبمات فً التربة المتبمٌة هً 3ٌوجد تباٌن فً آفالها فً اللون والحجم وٌمكن عموما تمٌٌز 

تتمٌز هذه الطبمة بوجود نسبة كبٌرة من المواد العضوٌة  فٌها مما جعلها ذات : الطبقة العلٌث -1

وخاصة الجزء العلوي من تلن الطبمة أما الجزء السفلً منها (رمادي-بنً-أسود)لون داكن

 .فٌكون ذو لون فاتح لوجود نسبة عالٌة من الرواسب الغرٌنٌة وللة المواد العضوٌة فٌه

تتكون من تربة طٌنٌة واضحة ناتجة عن إذابة الرواسب الطٌنٌة فً : الطبقة الوسطى-2

الطبمات العلٌا ونملتها المٌاه إلى الطبمة التً تلٌها أي الوسطى،فضال عن وجود الرواسب 

المعدنٌة المختلفة خاصة التً لها لابلٌة الذوبان بالماء واالنتمال من األعلى نحو األسفل لذا تكون 

 .هذه الطبمة غنٌة بالمعادن التً ٌحتاجها النبات

تمثل هذه الطبمة األساس التً تكونت منها التربة المتبمٌة  : (الصخرٌة)الطبقة السفلى-3

بتأثٌرعدة عوامل أبرزها التجوٌة ولد تحتفظ تلن التربة بالخصائص المعدنٌة لتلن الصخور أما 

الخصائص األخرى من نسٌج ولون فتتأثر بعوامل أخرى منها الطبوغرافٌة إذ ٌتأثر بمٌل 

السطح جرٌان مٌاه األمطار على سطح األرض وما ٌترشح منه إلى باطنها والذي له دورا 

أساسٌا فً عملٌات تجوٌة الصخور وتفتتها وأخٌرا تحوٌلها الى تربة وٌؤثر انحدار السطح 

 : بمطاعات التربة المتبمٌة وكما ٌأتً 

إذ ٌسمح انحدارها بتسرب المٌاه بكمٌات كبٌرة داخل التربة % 4-0مناطك بطٌئة المٌل ما بٌن -أ

 .فتعمل على تغٌٌر خصائصها فً الطبمة الثانٌة فتتحول إلى تربة طٌنٌة 

إذ تكون التعرٌة ضعٌفة خاصة إذا توفر غطاء نباتً % 16-4مناطك متوسطة المٌل ما بٌن -ب

ولد ٌساعد االنحدار على زٌادة الجرٌان وللة المٌاه المترسبة فً حالة عدم وجود غطاء نباتً 

 .فٌكون تأثٌرها محدودا على الطبمات السطحٌة 

وٌعد هذا ألصى مٌل تتكون عنده التربة وبسمن % 55-16مناطك شدٌدة االنحدار ما بٌن -ج

سم ولد تعمل المٌاه الجارٌة على تعرٌة الطبمات العلٌا من التربة كما 120-60ٌتراوح ما بٌن 

تتكون التربة ببطًء لملة المٌاه المتسربة داخل التربة ولذلن ال تكون التربة عمٌمة فً مثل تلن 

 . المناطك 

 : خصثئص التربة 

 : الخصثئص الفٌزٌثئٌة -1

أي طبٌعة ترتٌب حبٌبات التربة التً تختلف من مكان آلخر اعتمادا على حجم : اسٌج التربة -أ

وشكل تلن الحبٌبات والتً تكون من الرمل أو الغرٌن أو الطٌن والحصى ومفتتات الصخور 

الخشنة والناعمة أي تكون تلن التربة خلٌط من تلن الحبٌبات وبنسب متفاوتة ولهذا تتخذ التربة 

ولد تكون التربة ذات . تسمٌات مختلفة حسب نسب تلن التكوٌنات والتً تتباٌن فً أحجامها 



نسٌج ناعم أو خشن حسب حجم حبٌباتها ولغرض التعرف على نسٌج التربة ٌجري فحصها 

 : مختبرٌا وحملٌا وكما ٌأتً 

تستخدم مجموعة من المناخل المعدنٌة ذات فتحات متباٌنة تتوافك مع أحجام : طرٌقة الاخل -1

 :الحبٌبات وتستخدم بطرٌمتٌن هً 

غم وتوضع فوق المناخل 100تجفف العٌنة بأفران كهربائٌة وتكون بممدار : الاخل الجثف -أ

ومن ثم تهز بواسطة جهاز هزاز ولمدة ساعة وٌوضع أسفل المناخل إناء لجمع المتبمً من 

عملٌة النخل إذ تفصل المناخل ذات الفتحات الكبٌرة الحبٌبات ذات الحجم الكبٌر وتسمح 

للحبٌبات األصغر منها بالمرور من فتحات مناخل ذات حجم أصغر وهكذا ٌتم فصل الحبٌبات 

الخشنة بحجزها ومرور الصغٌرة منها خالل الفتحات حتى تبمى فً األخر الحبٌبات الناعمة 

التً ال ٌمكن فصلها بواسطة المناخل كالغرٌن والطٌن والرمل الناعم جدا،وبعد جمع ما ٌحجزه 

 .كل منخل ٌتم وزنها لمعرفة نسبتها من الوزن الكلً للعٌنة

تعد هذه العملٌة أكثر دلة من األولى رغم أنها تحتاج إلى ولت أكثر وهً نفس : الاخل بثلمثء-ب

الفكرة السابمة إال أنه ٌستخدم الماء العذب لفصل الحبٌبات عن بعضها من خالل تسلٌط تلن 

المٌاه على العٌنة بموة بواسطة صنبور من األعلى ومن ثم عزل الرواسب المتجمعة من كل 

 .منخل وتجفٌفها ووزنها لمعرفة نسبتها من العٌنة

ٌستخدم هذا الجهاز لفصل الحبٌبات الصغٌرة جدا التً الٌزٌد لطرها عن : جهثز الهٌدرومتر-2

م للتخلص من المواد العضوٌة التً °110ملم حٌث توضع العٌنة فً فرن درجة حرارته 0.1

غم كما تعامل العٌنة مع محلول كلورٌد 50 أو100تتضمنها العٌنة إذ تكون العٌنة معلومة الوزن 

الكالسٌوم وتوضع العٌنة فً بوتمة زجاجٌة  وتستخدم بعض الموادالمعٌنة وتؤخذ عدة لراءات 

 .أٌام إذا كانت نسبة المواد الصلصالٌة كبٌرة3-2للعٌنات ولد ٌستغرق التحلٌل بٌن 

ٌستخدم مثلث النسجة فً تصنٌف التربة اعتمادا على المكونات الرئٌسٌة : م لث الاسجة -3

للتربة وهً الرمل والغرٌن والطٌن ،إذ ٌمثل كل ضلع من أضالع المثلث أحد تلن المكونات 

وٌعبر عن النسبة المئوٌة التً ٌسهم فٌها كل نوع فً تكون التربة فتظهر أنواع متباٌنة 

الخصائص ناتجة عن مزج تلن المكونات مع بعضها وبنسب متباٌنة تم تمسٌم المثلث على 

 نوع ٌعبر كل واحد منها عن نوع متمٌز من التربة وفً بعض الدول تصنف 12أساسها إلى 

الى أكثر أو ألل من ذلن ،وتحتاج هذه العملٌة إلى تحلٌل عٌنات التربة لمعرفة نوعها حسب 

مكوناتها وتسمى بأسماء مركبة بحٌث تبدأ التسمٌة بالمادة األلل نسبة فمثال عٌنة تتكون من نسبة 

وتصنف التربة حسب طبٌعة نسجتها Sandyclayتسمى طٌنٌة رملٌة% 28وطٌن % 70الرمل 

 : إلى عدة أنواع وبالرجوع إلى مثلث النسجة منها ما ٌأتً 

 .والبالً غرٌن% 10و الطٌن حوالً % 85تربة رملٌة نسبة الرمل عالٌة أكثر من-1

 .رمل والبالً طٌن% 10وألل من % 90تربة غرٌنٌة نسبة الغرٌن -2

 .رمل والبالً غرٌن% 45وألل من % 40تربة طٌنٌة نسبة الطٌن أكثر من -3



 .طٌن والبالً غرٌن% 30_25رمل و% 50_40تربة مزٌجٌة تتكون من -4

طٌن والبالً % 20_10والبالً % 70تربة رملٌة مزٌجٌة ترتفع فٌها نسبة الرمل إلى -5

 .غرٌن

% 20ونسبة الطٌن إلى حوالً % 50تربة مزٌجٌة رملٌة تنخفض فٌها نسبة الرمل إلى -6

 % . 30والغرٌن حوالً 

 .رمل والبالً غرٌن% 30_20طٌن وبٌن %30تربة مزٌجٌة طٌنٌة حوالً -7

طٌن والبالً % 35_20رمل وبٌن % 45تربة مزٌجٌة طٌنٌة رملٌة أي حوالً أي حوالً -8

 .غرٌن 

 .غرٌن والبالً رمل وطٌن % 70تربة مزٌجٌةغرٌنٌة أي حوالً -9

 .طٌن والبالً رمل% 20غرٌن % 60تربة مزٌجٌة طٌنٌة غرٌنٌة أي حوالً -10

 .رمل والبالً غرٌن % 35طٌن و% 45تربة طٌنٌة رملٌة أي حوالً -11

 .طٌن % 40غرٌن و% 60تربة طٌنٌة غرٌنٌة وتتضمن -12

إن التعرف على نوع التربة حملٌا ٌحتاج إلى خبرة فً هذا : التحلٌل الحقلً المبثشر _ 4

المجال من خالل ترطٌب عٌنة التربة ولمسها بالٌد جٌدا من تشخٌص عدد من الخصائص التً 

توضح كل نوع من أنواع التربة الرئٌسٌة عن بعضها مثل النعومة والخشونة والتفتت والتماسن 

 : واللزوجة وااللتصاق وٌكون ذلن على نطاق عام ولٌست بشكل دلٌك وكما ٌأتً

التربة الرملٌة خشنة الملمس والحبٌبات مفككة وضعٌفة التماسن كما إنها التترن أثارا على -أ

 .األصابع التً تلمسها 

التربة الغرٌنٌة وتكون ذات ملمس حرٌري ولابلٌتها على التماسن ضعٌفة وٌمكن تحوٌلها -ب

 .الى كرات وتترن أثارا على األصابع التً تلمسها 

التربة الطٌنٌة ذات لٌونة عالٌة وتترن أثارا على األصابع التً تلمسها وٌمكن عمل أشكال -ج

 .مختلفة منها 

تعنً ما تتضمنه التربة من فراغات بأشكال متباٌنة حسب شكل :  Porosity المسثمٌة-ب

الحبٌبات التً تتكون منها التربة إذ  تكون عالٌة فً الترب ذات الحبٌبات الدائرٌة ومتماثلة 

الحجم فً حٌن تكون واطئة فً التربة ذات الحبٌبات المختلفة األحجام والشكل ،فالمسامٌة تمثل 

 تتكون من ᶟسم100حجم الفراغات الهوائٌة التً توجد فً التربة فمثال عٌنة من التربة حجمها 

من حجم العٌنة ، تختلف % 40 فراغات هوائٌة والتً تمثل ᶟسم40 مواد صلبة وᶟسم60

المسامٌة من حٌث الممدار والحجم باختالف نوع التربة حٌث تكون التربة الرملٌة ألل ممدار فً 

المسامٌة من التربة الطٌنٌة إال إن حجم المسامات اكبر مما فً الطٌنٌة لذا تكون نفاذٌة الرملٌة 



وٌعتمد % 70كما تكون التربة العضوٌة عالٌة المسامٌة وتصل إلى أكثر من .أعلى من الطٌنٌة

ذلن على ما تحتوٌه التربة من مواد عضوٌة حٌث تزداد المسامٌة بزٌادة نسبتها أما المسامٌة فً 

الترب الطٌنٌة والغرٌنٌة فتتباٌن حسب طبٌعة ترسٌبها وما تتعرض له من ضغط وعلى العموم 

. تمل باالتجاه نحو العمك لزٌادة الضغط على الطبمات السفلٌة لذا ٌزداد تماسكها أكثر من العلوٌة

وتكون المسامٌة على نوعٌن شعرٌة وتتمٌز بكونها دلٌمة جدا لذا تكون ضعٌفة النفاذٌة وغٌر 

شعرٌة تكون أوسع وتتمثل بما تتضمنه التربةمن حفر وشموق ال عاللة لها بطبٌعة تكوٌن التربة 

 100×ع\ح: والتً تجعل التربة عالٌة النفاذٌة، تماس نسبة المسامٌة من خالل المعادلة اآلتٌة 

 .حجم العٌنة . حجم المسامات ، ح. ع: حٌث إن 

 متساوٌٌن فً نوٌمكن لٌاس ممدار المسامٌة فً عٌنة التربة بعدة طرق ومن أبسطها أخذ وعائًٌ

الحجم وتوضع فٌهما عٌنات متساوٌة من التربة أحدهما تبمى جافة وأخرى ٌضاف لها ماء حتى 

 .تتشبع تماما ثم توزن العٌنتان الرطبة والجافة وٌمثل الفرق فً الوزن بٌنهما حجم المسامات 

تعنً لابلٌة الماء على الحركة خالل مسامات التربة والتً تختلف  :Permeabilityالافثذٌة -ج

من تربة ألخرى حٌث التعتمد على المسامٌة فمط بل تعتمد على أحجام و أشكال الفراغات 

وكمٌة المٌاه المارة فٌها فمثال التربة الطٌنٌة أكثر مسامٌة من الرملٌة إال إن الرملٌة أكثر نفاذٌة 

من الطٌنٌة لكبر حجم مساماتها التً تسمح للماء بالتحرن من خاللها بسرعة فً حٌن تعرلل 

المسامات الصغٌرة حركة الماء لما ٌنتج عن ذلن من احتكان بالحبٌبات وكثرة المسامات التً 

ٌمر خاللها الماء لالنتمال من مكان ألخر ، وتصنف التربة فً نفاذٌتها حسب سرعة الماء 

سم فأكثر فً الساعة ومتوسطة 25خاللها حٌث تكون عالٌة النفاذٌة إذا كانت سرعة الماء 

ساعة وضعٌفة النفاذٌة ألل من ذلن، تماس \سم12-6النفاذٌة إذا كانت سرعة الماء ما بٌن 

النفاذٌة بعدة طرق حسابٌة ومختبرٌة وحملٌة وأفضلها االخٌرة النها توضح النفاذٌة فً حالتها 

الطبٌعٌة دون تشوٌه وذلن من خالل حفر عدة أبار على أبعاد متساوٌة ٌتوسطها بئر رئٌسً 

فعند ضخ المٌاه منه تتحرن المٌاه من اآلبار الجانبٌة نحوه وٌستغرق ذلن زمنا معٌنا حسب 

طبٌعة التكوٌنات التً ٌمر بها الماء حٌث ٌستغرق زمنا لصٌرا فً التكوٌنات ذات النفاذٌة 

وٌعد ذلن مؤشرا على مدى تماسن التربة . العالٌة وزمنا طوٌال فً التكوٌنات للٌلة النفاذٌة 

حسب نوع الحبٌبات المكونة لها والمواد الالصمة التً تسمى المواد اإلسمنتٌة أو الغروٌات التً 

تعمل على جمع الحبٌبات وهً على نوعٌن عضوٌة ومعدنٌة لذلن ٌكون بناء التربة فً المناطك 

شبه الجافة وشبه الرطبة جٌدا فً حٌن تكون مرتفعة فً المناطك الرطبة ومنخفضة فً المناطك 

 .الصحراوٌة فتمل جودة التربة 

وللمسامٌة والنفاذٌة أهمٌة كبٌرة فً األنشطة المختلفة حٌث تعد ذات أهمٌة كبٌرة بالنسبة 

للزراعة فً حٌن تمثل كثرتها مشكلة بالنسبة للمشارٌع العمرانٌة لما ٌترتب علٌها من مشاكل 

 .سٌتم تناولها الحما 

تحدث هذه الظاهرة فً الترب المبللة عندما تفمد رطوبتها إذ : Shrinkageااكمثش التربة -د

تتعرض حبٌبات التربة لموى الضغط الناتجة عن الشد السطحً للمٌاه المتواجدة فً المسامات إذ 

ٌؤدي خروج تلن المٌاه من بٌن حبٌبات التربة إلى ترن فراغات ولملة تماسن الحبٌبات 

الموجودة حولها لذلن تتحرن نحوها لتحل محل الماء فتسد تلن الفراغات فٌترتب على ذلن تملٌل 



سمن التربة وزٌادة تماسكها ومن ثم زٌادة صالبتها عندما تجف وٌتغٌر لونها من الغامك إلى 

الفاتح، ولد تتعرض بعض الترب الطٌنٌة فً كثٌر من األحٌان إلى التشمك فتتحول إلى كتل 

مستملة عن بعضها وتعد الترب الطٌنٌة الصفٌحٌة من أكثر أنواع الترب تعرضا لتلن الظاهرة 

 .والتً تعد من المشاكل التً تواجه استغاللها فً مجاالت عدة 

 :الخصثئص الكٌمٌثئٌة للتربة -2

 نتعنً حامضٌة التربة مدى احتوائها على أٌونات الهٌدروجً: Acidityالحثمضٌة-أ

، إذ تكون التربة حامضٌة أو متعادلة أو للوٌة اعتمادا على نسبة  (OH)والهٌدروكسٌد 

الهٌدروجٌن والتً تعود إلى نوع الصخور التً اشتمت منها التربة وما تحتوٌه من رطوبة 

( 7_0) ما بٌن (PH)وطبٌعة تركٌبها الكٌمٌائً ،حٌث تكون التربة حامضٌة إذا كانت درجة 

 ،أي تكون  (14- 7)وللوٌة أو لاعدٌة ما بٌن   (7)ومتعادلة إذا كانت 

التربة حامضٌة إذا ازدادت نسبة أٌونات الهٌدروجٌن على أٌونات الهٌدروكسٌد وتكون لاعدٌة 

 .إذا حدث العكس 

وتعد حامضٌة التربة أو للوٌتها ذات أهمٌة كبٌرة فً إنتاجٌة التربة إذ تكون التربة المتعادلة 

أفضل أنواعها ثم تلٌها الملوٌة أو الماعدٌة فً حٌن تعد الحامضٌة ألل أهمٌة لذا ٌتم إضافة تربة 

جٌرٌة إلى الحامضٌة لرفع درجة للوٌتها ، وتختلف حموضة التربة من مكان ألخر ضمن 

 .(PH)المزرعة الواحدة لذا ٌفضل لٌاس عدة موالع فً المزرعة الواحدة بواسطة جهاز 

رذز٘ي اىزشثخ ػيى أٍالح ثْغت ٍزفبٗرخ ٍضو مي٘سٌذ اىظ٘دًٌ٘  :Salinityاىَي٘دخ -ة

ٗاىنبىغًٍ٘ ٗمجشٌزبرٖب ٗثٍنبسثّ٘برٖب إر رؤدي صٌبدح ّغجخ األٍالح فً اىزشثخ إىى اّخفبع 

إّزبجٍزٖب ٗرْزشش ٕزٓ اىظبٕشح فً اىَْبؽق اىجبفخ ٗاىذبسح ّزٍجخ ىزجخش اىٍَبٓ ٗرشك األٍالح ػيى 

اىغطخ فٍظجخ ىّٖ٘ب ٍبئو إىى اىجٍبع مَب ٌؤدي اسرفبع ٍْغ٘ة اىٍَبٓ اىج٘فٍخ فً اىزشثخ اىى 

صٌبدح ٍي٘دزٖب ٗرىل إلراثخاألٍالح اىَ٘ج٘دح فً اىطجقخ رذذ اىغطذٍخ ّٗقيٖب إىى اىغطخ ثفؼو 

أي رغشة قغٌ ٍِ ٍٍبٓ Seepage(اىششخ)اىخبطٍخ اىشؼشٌخ أٗ ٌذذس اىزَيخ ثفؼو ظبٕشح اىْضٌض

األّٖبس ٍِ ٍجبسٌٖب ٗاّزقبىٖب إىى اىغٖ٘ه اىشع٘ثٍخ اىزً ػيى جبّجٍٖب خبطخ إرا مبّذ اىزشثخ راد 

 Electric)ّفبرٌخ ػبىٍخ ، ٌٗزٌ قٍبط ٍي٘دخ اىزشثخ ثطشٌقخ اىز٘طٍو اىنٖشثبئً

Conductivity) إر رنُ٘ اىزشثخ اىَبىذخ جٍذح اىز٘طٍو ىينٖشثبء ٗرضداد دسجخ اىز٘طٍو ثضٌبدح

عٌ فئرا مبّذ اىقٍَخ ػبىٍخ ده رىل إُ اىزشثخ ػبىٍخ اىَي٘دخ إر \ّغجخ اىَي٘دخ ٗرقبط ثبىَيٍَ٘ص

 : ٌَنِ رظٍْف اىزشة دغت دسجخ اىَي٘دخ إىىبألطْبفب َرٍخ 

عٌ رشثخ ػبىٍخ \ ٍيٍَ٘ص8-4عٌ رشثخ ٍز٘عطخ اىَي٘دخ \ ٍيٍَ٘ص4-2رشثخ قيٍيخ اىَي٘دخ ٍب ثٍِ 

 .عٌ \ٍيٍَ٘ص15عٌ رشثخ شذٌذح اىَي٘دخ أمضش ٍِ \ ٍيٍَ٘ص15-8اىَي٘دخ ٍب  ثٍِ 

 

 : ػالقخ خظبئض اىزشثخ اىؼبٍخ ثبىْشبؽ اىجششي 

رشرجؾ األّشطخ اىجششٌخ اىَخزيفخ االقزظبدٌخ ٍْٖب ٗاىؼَشاٍّخ ثطجٍؼخ اىزشثخ ٗثشنو ٍجبشش دٍش 

رؼذ اىخظبئض اىفٍضٌبئٍخ ٗاىنٍَبئٍخ ىيزشثخ ٍِ اىج٘اّت األعبعٍخ اىزً رؤخز ثْظش االػزجبس ػْذ 

ٍَبسعخ أي ّشبؽ ، فبىْشبؽ اىضساػً ٌؼزَذ ػيى خظ٘ثخ اىزشثخ ٗاىزً رزذنٌ ثقذسرٖب اإلّزبجٍخ 

فنيَب مبّذ اىزشثخ ػبىٍخ اىخظ٘ثخ اسرفؼذ مٍَخ اإلّزبط ٌٗؼزَذ رىل ػيى ٍب رذزٌ٘ٔ اىزشثخ ٍِ 

ٍ٘اد ػؼٌ٘خ ٍٗؼبدُ فبىْجبربد رخزيف فً دبجبرٖب ٍِ اىَ٘اد اىزً رذٌٖ٘ب اىزشثخ ٗرزشبثٔ فً 

اىذبجخ إىى ثؼغ اىَ٘اد ٗاىؼْبطش ٕٗزا ٍب ٌؤدي إىى إّٖبك اىزشثخ ٌٗقيو ٍِ قذسرٖب اإلّزبجٍخ 



فَضال اىْزشٗجٍِ ٗاىف٘عفبد رذزبجٔ جٍَغ اىْجبربد دٍش ٌغبػذ األٗه ػيى اىَْ٘ اىخؼشي 

ٗاىضبًّ ػيى صٌبدح مٍَخ اىضَبس ، ٗػئٍ الثذ ٍِ اىَذبفظخ ػيى خظ٘ثخ اىزشثخ ٍِ خاله ّظبً 

اىذٗساد ٌٗؼزَذ رىل ػيى ّظبً اىشي ٗؽجٍؼخ اىَْبر اىغبئذ فؼال ػِ اعزخذاً األعَذح ٗخبطخ 

اىؼؼٌ٘خ ٍْٖب مَب ٌجت ٍؼشفخ ؽجٍؼخ اىزشمٍت اىنٍَبئً ىيزشثخ ٍٗب رزؼَْٔ ٍِ أٍالح ٗدَ٘ػخ 

رْؼنظ آصبسٕب ػيى إّزبجٍزٖب ٌٗزؼَِ رىل ثؼغ اىَؼبىجبد ىيذذ ٍِ ٕزٓ اىَشبمو ٍضو دفش 

قْ٘اد اىجضه ىزظشٌف اىٍَبٓ اىضائذح ٍِ األساػً ٗػذً اىغَبح السرفبع ٍْبعٍجٖب فً اىزشثخ 

فزضداد ٍي٘دزٖب، أٍب فً اىزشة اىذبٍؼٍخ فزؼبف رشثخ ميغٍٔ ىزقيٍو اىذَ٘ػخ فٍٖب ٗصٌبدح 

اىقبػذٌخ فٍٖب فززذغِ خ٘اص اىزشثخ، ٗرؼذ اىزشة اىَضٌجٍخ ٍِ أفؼو أّ٘اع اىزشة ىألغشاع 

اىضساػٍخ فً دٍِ رؼذ ٍِ اىزشة اىشدٌئخ ىيَشبسٌغ اىْٖذعٍخ ألّٖب ػؼٍفخ اىزذَو ٗغٍش قبدسح 

ػيى رذَو اٗصاُ اىَْشآد اىَقبٍخ ػيٍٖب ٗػنظ رىل اىزشة اىطٍٍْخ اىظيجخ فًٖ طبىذخ إلّشبء 

اىَشبسٌغ اىْٖذعٍخ ٗىنْٖب قيٍيخ األٍَٕخ فً اىَجبه اىضساػً ىؼذً قذسح اىْجبد اىَْ٘ فٍٖب ٗخبطخ 

راد اىجزٗس اىشؼشٌخ ٗرىل ىشذح رَبعنٖب ٗقيخ ٍغبٍٍزٖب ٗىغشع اعزغالىٖب ٌَنِ رقيٍو طالثزٖب 

 .ٍِ خاله ٍضجٖب ثبىشٍو أٗ عَبد ػؼ٘ي 

ٗرذزبط اىضساػخ إىى رشثخ عٍَنخ رغَخ ىجزٗس اىْجبربد ثبىزغيغو فٍٖب فً دٍِ رفؼو اىَشبسٌغ 

اىْٖذعٍخ اىزشة اىؼذيخ اىزً رقغ رذزٖب ؽجقبد طخشٌخ ألّٖب أمضش قذسح ػيى رذَو صقو اىَْشآد 

 .اىزً رقبً ف٘قٖب أٍب اىزشة اىَبىذخ فًٖ راد ٍؼبس ػيى اىضساػخ ٗاألثٍْخ ٗاىَْشآد اىَخزيفخ
. 
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