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  : المستخلص

لمكانيرة لهر     تناول البحث دراسة خصائص الفيزيائية للترب وتحليلها وإبررا  الالقاراا ا        
عبرار    منطقة الدراسة هي الخصائص في ناحيتي هبهب والمنصورية )دلي عباس(. وتبين ان

 ،عررن ترسررباا حديعررة تالررود الررر الالصررر الربرراعي وهرري سررزا مررن ترسررباا ال رره  الرسرروبي  
امررا التحلرريقا   ،(م فرروم م ررتوح سررطر البحررر  175 -44وتتررراوا ارتفاعرراا سررطحها بررين )  

الفيزيائيررة اا الحقليررة فرري ولررا الاررواهر المورفولوسيررة والخصررائص   المختبريررة والمهرراهد
لترب منطقة الدراسة شملت علر الكعافة الااهرية التي تباينت ايمها مكانيًا فري مقرا م منطقرة    

فررري النررراحيتين      3( غرام/سررر 1،78 -1،26الدراسرررة ولقعمرررام العقارررة وتراوحرررت برررين )   
فري النراحيتين لقعمرام العقارة      3( غرام/سر  2،71 -2،40وتراوحت اي  الكعافة الحقيقية بين )

وتتباين ارري  الم ررامية فرري تربررة منطقررة الدراسررة مررن مكرران الررر اخررر  ،ومقررا م منطقررة الدراسررة
 - ٪30وكانت تترررراوا ح رررب ااعمرررام العقارررة برررين )،وحترررر علرررر م رررتوح الالمررر  الواحرررد

الدراسررة بررين كررروو ومنهررورو واررد تبرراين بنرراا التربررة فرري منطقررة  ،( فرري النرراحيتين51،91٪
وارد ههررا عرد  ألروان لتررب       ،ولفائحي وأما البناا الكتلري فهرو ال رائد فري منطقرة الدراسرة      

إذ أههررا نترائ     ،منطقة الدراسة إما اللون البني المصرفر الرر البرتقرالي المصرفر هرو ال رائد      
تلفرة برين متوسرطة    بأنهرا متباينرة وفري أعمرام مخ     ،التحلي  إن ن جة التربة فري منطقرة الدراسرة   

 النالومة إلر ناعمة ون جة خهنة بين مقطم وأخر. 

:Abstract 

The study examined the physical properties of the soil and 

analyzed them and highlighted the spatial relations of these properties 

in the areas of Hebbeh and Mansuriya (Dali Abbas). It was found that 

the area of the study is a modern sediments dating back to the four-year 

period and is part of sedimentary sediment sediments, whose surface 

heights range between (44- 175) m above sea level. The laboratory 

analyzes and field observations in the description of morphological 

phenomena and the physical characteristics of the soil of the study area 

included Were measured at the density of the spatially varied values in 

the study area and for the three depths, ranging from 1.26 to 1.78 g / 

cm3 in both directions. The real density ranged between 2.40 - 2.71 g / 

cm3 in both depths The three regions of the study area, and the porosity 

values vary in the soil of the dura area (30٪ - 51.91٪) in both areas. The 

soil structure in the study area varied between spherical, manchory and 

plateau. The mass structure was predominant in the study area. There 

were several colors for the study area, either yellowish brown or 

yellowish. The results showed that the soil tissue in the study area was 

different and at different depths between medium to smooth and rough 

tissue between sections 
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 :المقدمة

تالررد التربررة مررن المرروارد الطبياليررة المهمررة سرردًا فرري إدامررة حيررا  ا ن رران     
والررر و يحتررروو علرررر  ،باعتبارهرررا الوسررري الطبيالررري الررر و تقررروم عليررر  الزراعرررة

المغرر ياا الورررورية لنمررو النباترراا الترري تتررأار كميتهررا ونوعيتهررا بالخصررائص     
وان  ،هرية والحقيقية والم اميةالفيزيائية للتربة كالن جة والتركيب والكعافة الاا

التالرررع عليهررا يالطرري معشرررًا عررن تأايراتهررا اايجابيررة أو ال ررلبية علررر أنتررا          
 المحالي  الزراعية. 

 :المبحث األول

 :مبررات الدراسة والحاجة اليها - واًلأ

ولرريل لهررا برردي   ،ُتالررد التربررة مصرردرًا رئي ررًا مررن مصررادر العرررو  الطبياليررة       
حتاس  ا ن ان من  الام وكعير من المواد الوررورية اخخررح . فرق     نتا  ما ي

عجب ان ت الر الدول ساهد  استصقا تربتهرا والمحافارة عليهرا سردًا لالو هرا      
 . اودعمًا لمقوماا أمنه

    :مشكلة الدراسة - ثانيًا

ان للالوام  الطبيالية والبهرية اار في تنوع الخصائص الفيزيائية لتربرة  
والمنصررورية ومررا لهرر   الالوامرر  مررن أهميررة فرري تغييررر الاررروع  نرراحيتي هبهررب 

البيئية المحيطة بها ؟ وان التباين الزماني والمكاني لهر   الخصرائص يرعار علرر     
 تو يم وتصنيا التربة.

  :فرضية الدراسة - ثالثًا

 ه  للالوام  الطبيالية اار في تحديد او تنوع الخصائص الفيزيائية للتربة.-1

 لزماني والمكاني للخصائص الفيزيائية اار في تصنيا التربة.ه  للتباين ا-2

 موقع منطقة الدراسة:  - رابعًا

نرراحيتي هبهررب والمنصررورية وحررداا إداريررة تابالررة إلررر اورراا الخررالص    
ناحيررة هبهررب فرري الق رر  الغربرري مررن المحافاررة وناحيررة       ،ضررمن محافاررة ديالر 

نواحي اخربالة التابالة لقواا المنصورية في الق   الهمالي منها . وهي إحدح ال
( شررماا وبررين خطرري 34o –35.40oالخررالص وتنحصررر بررين دائرترري عررر  ) 

(. وتهغ  ناحية المنصورية م احة 1شك  ) ،(شراا46.10o(و)44 .39 ول )
  .ك (231( دون  . وناحية هبهب م احة )331969)
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 خامسا:هدف الدراسة

 ترمي الدراسة للولول إلر عد  أهداع أهمها :

مالرفة تأاير الالوام  الجغرافيرة الطبياليرة والبهررية فري تهركي  تربرة منطقرة         .1
ومقارنتها مررم ترررب ناحيررة   ،الدراسررة و تحليرر  تبرراين خصائصررها الفيزيائيررة   

 هبهب . 

 منهج الدراسةسادسًا:

من خقل تالزيزها  بنتائ   ،والولفي ،اتبالت الدراسة منه  البحث التحليلي     
وتوهيرررا الالمررر  المكتبررري    وناررر  الماللومررراا الجغرافيرررة   ،التحليررر  المختبررررو 

 .في استنباط الحقائ  للكها عن الالقاة بين الاواهر الجغرافية ،والميداني
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 500000/1المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا على خارطة العراق االداريةة  
 م.2015لعام 

 ( موقع منطقة الدراسة1شكل )
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 :لدراسةالفحوصات المختبرية لترب منطقة ا

بناا علر ما تقدم أخ ا نماذ  مرن تربرة منطقرة الدراسرة لغرر  فحصرها              
فقد ت  إسراا بالض التحليقا المختبرية لالدد من الاليناا للتربة البالغرة  ،مختبريًا

( من Aواد كان لك  مقطم اقث أعمام هي ) ،عهر  مقا م لناحية المنصورية
س ( 100-61( من )(Cوعم   س (60-31( من )Bس ( وعم  )30 -0عم  )

( مقطررم لناحيررة 14( نموذسررًا و)30ومررم المجمرروع الكلرري يصرربر عرردد النمرراذ  ) 
وارد معلرت مواارم     ،( فقري  A ,B( عينة حيث بالض الالينراا ) 33هبهب  بواام )

 ( GPS( باستخدام سها  )3و2تلك النماذ  المدروسة شك )

 

 GPSيدانية من خقل الجها  من عم  الباحث بااعتماد علر الدراسة الم لمصدر/ا

 ( مواقع  عينات الترب في ناحية المنصورية2شكل )
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( G.p.s( وسهرا  ) Gis9.3 Arcالمصدر : من عم  الباحث باستخدام برنام  )
 لرلد ااحدااياا موام القطاعاا

 ( موقع  عينات التربة  في ناحية هبهب3شكل )
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 نطقة الدراسةالمبحث الثاني : التحاليل الفيزيائية لترب م

        :الكثافة الظاهرية – أواًل

هي الن بة بين كتلة التربة الجافة وبين حجمها الكلي )المتومنة كق من 
حج  الماد  الصلبة وحج  الفجرواا(. أو أن الحجر  فري هر   الحالرة يهرم  حجر         

ام أن الكعافة الااهرية لتربة اآلف  . (1) الداائ  وحج  الم اماا الموسود  بينهما
خن اآلفرام الالليرا مالرضرة للالمليراا الزراعيرة      ،الالليا اا  منها في اآلفام ال رفلر 

فوًق عن احتوائها علر ن ربة أكبرر مرن     ،كما إن نمو الج ور فيها يجاللها مفككة
عررقو  علررر ذلررك فرر ن اآلفررام ال ررفلر تكررون مالرضررة للوررغي  ،المررواد الالورروية

الالليا عليها وبالدها عرن الالمليراا    ب بب سير الماكيناا الزراعية وضغي اآلفام
تتبرراين ارري  الكعافررة الااهريررة والحقيقيررة لتربررة منطقررة الدراسررة          (2) الزراعيررة 

-61 (B1)و31-60( B) [وتحرت ال رطحي  ] سر  0-30[(Aللالمقرين ال رطحي )  
 (.2و1سدول ) ] 130

 :Particle Densityالكثافة الحقيقية  -ثانيًا

قاة بين و ن الداائ  الصلبة الر حجمها من دون يقصد بالكعافة الحقيقية الال     
ف ذا ما ادرا كتلرة الرداائ  الصرلبة للتربرة فري       ( 3)( .3ووحدتها )كغ /م ،فراغاا

وارد يالبرر عرن الكعافرة الحقيقيرة فري احيران        ،وحد  الحجوم سميت بالكعافة الحقيقية
اسرتنادًا الرر   ان دارائ  التربرة تختلرا فري كعافتهرا الحقيقيرة       ،كعير  بالو ن النوعي

 (4)المالدن ال و تتكون من  تلك الداائ .
( 2و1وتاهررر هرر   الحقيقررة فرري منطقررة الدراسررة كمررا يتوررر مررن الجرردول )         

فورًق   ،( يرسم ذلك الر تباين انواع المالادن التي تحتويهرا التربرة  5و4والهك  )
ة عررن محتواهررا مررن المرراد  الالورروية الترري ترررتبي بالقاررة عك ررية مررم ارري  الكعافرر    

 الحقيقية .
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 ( والمسامية٪ لترب ناحية المنصورية3( الكثافة الظاهرية والحقيقية )غم/سم1جدول )

 را  المقطم
 واس  المنطقة

 الالم /س 
 pbالكعافة الااهرية
 3غرام/س 

 psالكعافة الحقيقية
 3غرام/س 

 ٪fالم امية 

 
 ااول /شروين

0- 30 1.26 2.47 48.98 

31-60 1.34 2.52 46.61 

61-100 1.4 2.62 46.56 

 
 العاني /الكوام

0- 30 1.5 2.53 40.71 

31-60 1.59 2.63 39.54 

61-100 1.77 2.65 33.21 

 
 العالث /المرفوع

0- 30 1.31 2.54 48.43 

31-60 1.47 2.54 42.13 

61-100 1.63 2.57 36.57 

 
 الرابم /الهوهاني

0- 30 1.36 2.56 46.8 

31-60 1.42 2.58 44.96 

61-100 1.5 2.59 42.08 

 
 (2الخامل /المهروع)

0- 30 1.48 2.54 41.73 

31-60 1.53 2.54 39.76 

61-100 1.63 2.59 37.06 

 (17ال ادس /منصورية الجب  )

0- 30 1.29 2.66 51.5 

31-60 1.35 2.67 49.44 

61-100 1.6 2.71 40.96 

 (1ال ابم /المهروع)

0- 30 1.37 2.51 45.42 

31-60 1.41 2.68 47.2 

61-100 1.48 2.69 44.98 

 (2العامن /منصورية الجب  الهمالي)

0- 30 1.26 2.62 51.91 

31-60 1.34 2.66 49.62 

61-100 1.54 2.67 42.32 

 
 التاسم /التجدارو

0- 30 1.31 2.54 48.43 

31-60 1.69 2.59 34.75 

61-100 1.77 2.66 33.46 

 (1/منصورية الجب  الهمالي )الالاشر 
 

0- 30 1.45 2.53 42.23 

31-60 1.66 2.54 34.65 

61- 100 1.78 2.61 31.8 

 المصدر : من إعداد الباحث بااعتماد علر نتائ  التحليقا المختبرية
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 ( والمسامية ٪ 3( الكثافة الظاهرية والحقيقية )غم/سم2جدول )
 لترب ناحية هبهب

 الالم /س  اخف  المقا الةاس   را  المقا الة
 الكعافة الااهرية

 3سرام/س 
 الكعافة الحقيقية

 3سرام/س 
 )٪( f الم امية 
 

 
1 

 الغالبية
A 0-30 1.35 2.48 45 

B1 31-60 1.48 2.49 40 

2 
 

 االيلب
A 0-30 1.42 2.50 43 

B1 31-60 1.50 2.52 40 

3 
 

 مركز هبهب
A 0-30 1.29 2.43 46 

B1 31-60 1.39 2.49 44 

 الخويلص 4

A 0-30 1.43 2.48 42 

B1 31-60 1.55 2.49 37 

B2 61-100 1.60 2.50 35 

 
5 

 المنصورية
A 0-30 1.21 2.46 50 

B1 31-60 1.47 2.48 40 

6 
 

 القصيرين
A 0-30 1.42 2.50 42 

B1 31-60 1.57 2.55 38 

 
7 

 الهاشمياا

A 0-30 1.35 2.48 44 

B1 31-60 1.35 2.50 45 

B2 61-130 1.20 2.48 40 

 الحديد 8
A 0-30 1.53 2.48 38 

B1 31-60 1.56 2.48 63 

 
9 

 سيزاني اخمام

A 0-30 1.45 2.49 41 

B1 31-60 1.51 2.41 39 

B2 61-120 1.45 2.40 35 

 
10 

 الهوير 
A 0-30 1.57 2.41 34 

B1 31-60 1.57 2.41 34 

 ال الدية 11

A 0-30 1.47 2.56 42 

B1 31-60 1.55 2.58 40 

B2 61-80 1.55 2.57 40 

 لنكر 12
A 0-30 1.56 2.47 37 

B1 31-60 1.58 2.53 37 

 الالامرية 13
A 0-30 1.32 2.54 47 

B1 31-60 1.42 2.56 44 

 سديد  الهي 14

A 0-30 1.61 2.53 36 

B1 31-60 1.68 2.53 33 

B2 61-105 1.50 2.50 30 

 المصدر : من إعداد الباحث بااعتماد علر نتائ  التحليقا المختبرية
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( حسب المقاطع 3( قيم الكثافة الظاهرية والكثافة الحقيقية)غرم/سم4شكل )
 2014ترب المنصورية الدراسة 

 
 

 
 

 
 

 (1الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

 ( 1اد علر الجدول )المصدر/الهك  من عم  الباحث بااعتم
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( حسب المقاطع 3( قيم الكثافة الظاهرية والكثافة الحقيقية)غرم/سم5شكل )
 2015ترب هبهب الدراسة 

 

 

 

( باسرررتخدام برنرررام  20المصررردر: مرررن عمررر  الطالرررب بااعتمررراد علرررر سررردول )
(Excel) 
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   نسيج التربة  :ثالثًا

 تربرررررة الرئي رررررة ن ررررري  التربرررررة التو يرررررم الحجمررررري خحجرررررام مفصرررررواا ال    
(Soil disperses     والتري تتمعر  بالرمر ) Sand  والغررينsilt   والطرينclay 

 (1)والالقاة الن بية بينهما.

ويقصد بها أحيانًا التناس  الن بي بين اخحجام المختلفرة للر راا التري تتكرون         
د منها التربة، وفري الالراد  ا يتورمن ن ري  التربرة المرواد الخهرنة سردًا التري يزير          

 (5)مل (.2حجمها علر )

 لتحديةةةةةةد نسةةةةةةجة التربةةةةةةة اسةةةةةةتخدم الباحةةةةةةث تحليةةةةةةل الميكةةةةةةانيكي       
(mechanical analysis وهي التي استخدمت في الدراسة من أجل تحديد )

 ،الغةرين  ،أصناف النسجة اعتمادا على نتائج تحليةل حجةوم المفصةوالت )لرمةل    
          (6)( . 6كل )( وباستعمال مثلث ألنسيج كما في الش4و3الطين( جدول )

 

 ((2 المصدر :                                           

 الزراعة األمريكيةوزارة ( مثلث تعيين نسيج التربة المقترح من قبل 6الشكل )

    ( إن ن جة التربة في منطقة 3إذ أههرا نتائ  التحلي  كما في الجدول )
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النسيج حسب قطاعات التربة المدروسة في ناحية المنصورية عةام  ( 3جدول )
 م2014

 الرمز صنف النسجة طين ٪ غرين٪ رمل ٪ األعماق  / سم را  المقطم واس  المنطقة

 االول /شروين

 L مزيجية 15 45 40 30 -0

 L مزيجية 14 48 38 31-60

 SIL مزيجية غرينية 6 52 42 61-100

 الثاني /الكوام

 SICL غرينيةمزيجية طينية  33 44 23 30 -0

 SICL غرينيةمزيجية طينية  34 46 20 31-60

 SICL غرينيةمزيجية طينية  31 42 27 61-100

 
 الثالث /المرفوع

 C طينية 43 40 17 30 -0

 C طينية 47 34 19 31-60

 SICL غرينيةمزيجية طينية  34 48 20 61-100

 الرابع /الشوهاني

 SIL غرينية مزيجية 26 51 23 30 -0

 SIL غرينية مزيجية 24 50 26 31-60

 SIL غرينية مزيجية 20 53 27 61-100

 (2الخامس /المشروع)

 CL طينية مزيجية 32 40 28 30 -0

 CL طينية مزيجية 28 41 31 31-60

 CL طينية مزيجية 30 38 32 61-100

 السادس /منصورية الجبل

 SL رملية مزيجية 6 36 58 30 -0

 SL مزيجية رملية 8 24 68 31-60

 SL رملية مزيجية 9 28 63 61-100

 (1/المشروع) السابع

 SIL غرينية مزيجية 7 59 34 30 -0

 SIL مزيجية غرينية 6 53 41 31-60

 SL مزيجية رملية 8 34 58 61-100

 (2الثامن /منصورية الجبل الشمالي)

 SL مزيجية رملية 6 30 64 30 -0

 SL مزيجية رملية 4 27 69 31-60

 SL مزيجية رملية 5 19 76 61-100

 التاسع /التجداري

 SICL غرينيةمزيجية طينية  20 58 22 30 -0

 SIL غرينية مزيجية 17 65 18 31-60

 SICL غرينيةمزيجية طينية  25 54 21 61-100

 (1العاشر/منصورية الجبل الشمالي)

 SL رملية مزيجية 9 30 61 30 -0

 SL مزيجية رملية 8 35 57 31-60

 SL رملية مزيجية 5 31 64 100 -61

كليةةة  ،مةةن عمةةل الباحةةث باالعتمةةاد علةةى نتةةائج التحلةةي ت المختبريةةة  المصةةدر:
 .10/1/2014،جامعة بغداد ،قسم علوم التربة والمياه ،الزراعة
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 أ ـ المزيجي أو المزيجي الغريني

ـ يحتروو هر ا المقطرم علرر لرنفين مرن الن رجة وهمرا         : المقطع االول )شروين(
( سر  والن رجة العانيرة    60ـرـ  31( سر  و) 30ـرـ  0مزيجية امتدا في عمقين مرن ) 

 ( س .100ــ 60مزيجية غرينية في الالم  العالث )

 ب. المزيجي الطيني الغريني.

:ـ يحتوو ه ا المقطم علر لنا واحد من الن جة وهي  المقطع الثاني )الكوام(
  جة مزيجية  ينية غرينية في سميم اخعمام للتربة .الن

:ـ يحتوو المقطم علر لنفين من الن جة هما الن جة  المقطع الثالث )المرفوع(
س ( والن جة 60ــ 31س ( والعاني )30ــ 0الطينية وامتدا في عمقين : اخول )

 س (.100ـ 61مزيجية  ينية غرينية في الالم  العالث )

:ـ يحوو ه ا المقطم علر لرنا واحرد مرن الن رجة      لشوهاني(المقطع الرابع )ا
 وهي الن جة مزيجية غرينية وامتدا في سميم أعمام التربة .

:ررـ يحترروو هرر ا المقطررم علررر لررنا واحررد مررن   (2المقطةةع الخةةامس )المشةةروع
 الن جة وهي الن جة المزيجية الطينية وامتدا في سميم أعمام التربة .

 .ج. المزيجية الرملية

:ـ يحتوو ه ا المقطم علر لنا واحد من  قطع السادس )منصورية الجبل(الم
 الن جة هي الن جة المزيجية الرملية وامتدا في سميم أعمام التربة.

:ـ يحتوو ه ا المقطم علر لنفين من الن جة هما ( 1المقطع السابع )المشروع
ني سررر ( والعرررا30ـررر0الن رررجة المزيجيرررة الغرينيرررة وامتررردا فررري عمقرررين اخول )  

 س ( . 100ـ 61س ( والن جة المزيجية الرملية في الالم  العالث )60ـ31)

:ــ يحتوو ه ا المقطم علر لرنا   (2المقطع الثامن )منصورية الجبل الشمالي
 واحد من الن جة هي الن جة المزيجي  الرملية وامتدا في سميم أعمام التربة.

لر لنفين من الن جة هما :ــ يحتوو ه ا المقطم ع المقطع التاسع )التجداري( 
 (سرر  والعالررث  30ـررـ  0الن ررجة المزيجيررة الطينيررة الغرينيررة فرري الالمقررين ااول )    

 ( س  .60ــ  31(س  والن جة المزيجية الغرينية في الالم  العاني )100ــ  61)

:ـررـ يحترروو هرر ا  المقطررم علررر    (1المقطةةع العاشةةر )منصةةورية الجبةةل الشةةمالي  
 جة المزيجية الرملية وامتدا فري سميرم أعمرام    لنا واحد من الن جة هي الن

 التربة.



  /                                                       العزاوي حسن على منعم/  م.م                                                                     2018يونية  –العدد الثالث والثالثون  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

( وو عرت عليهرا   7فمرن خرقل هر ا التصرنيا حرددا خريطرة الن ري  )        
ألناع ن جة التربة . إذ يقحر  أن تربرة منطقرة الدراسرة تترو ع فيهرا ألرناع        

إذ تتميرز المنرا   المرتفالرة بأنهرا ذاا      ،الن جة وذلك تبالًا للالوامر  الطبوغرافيرة  
 ،( ومنصورية الجب  الهمالي17هنة المتمعلة بمقا الة منصورية الجي  )تربة خ

أما ترب كتوع اخنهار التي تتميز بترب متوسطة الخهونة المتمعلة فري الجانرب   
اما اغلب الترب البااية فهي من نوع التررب ذاا الن رجة    ،اخيمن من نهر ديالر

 الناعمة وخليي من الرم  والغرين. 

   في تربة ناحية هبهب تكون علر النحو التالي.اما تصنيا الن ي

 .  Loadأ ـ اللومي 

( مرررن  ٪30( مرررن الرمررر  ومرررن حررروالي )   ٪40يتكرررون مرررن حررروالي )   
( مررن الغرررين . ويكررون متوسررطة اللدانررة والتماسررك      ٪30الصلصررال)الطين( و)

( أن هرر ا النرروع مررن التربررة تنتهررر فرري     4ويقحرر  مررن سرردول  )   (7) واللزوسررة 
فري   ]الحديرد ومركرز هبهرب     [فري التررب ال رطحية و    ]والالامريرة االيلب  [منا  

 التربة تحت ال طحية من منطقة الدراسة .

 .  Sandب . غريني 

( مررن الصلصررال  ٪5( مررن الرمرر  ومررن )  ٪85يتكررون مررن أكعررر مررن )  
( غرين . وملم   خهن وس يمات  مفكك . ا تترر  أارارًا علرر    ٪10الطين( و))

ويقح  ان التربة الغرينيرة اار  انرواع التربرة      (7) ا اخلابم المم كة بها لفحصه
في التررب ال رطحية امرا فري      ]الهوير [في منطقة الدراسة حيث توسد في منطقة 

 فقي . ] الهاشمياا[التربة تحت ال طحية في منطقة 

 . Clayو الصلصالي  أ  ـ الطيني 

( مررن الصلصررال ٪45( مررن الرمرر  ومررن ) ٪40يتكررون مررن اكعررر مررن ) 
واررد لرروح  فرري منطقررة  (8) يتميررز بالدانررة الكبيررر   ،( غرررين٪15( ومررن ))الطررين

غرررب منطقررة الدراسررة فرري التربررة ال ررطحية . أمررا فرري التربررة تحررت    ]الجيزانرري[
حيرث يتمردد وينرتفذ هر ا النروع فري الحالرة الر برة         ]االيلرب [ال طحية في منطقرة   

 .ويتقلص ويتهق  عندما يكون سافًا

 .  Sandy loamد ـ  لومي رملي 

( وترتفم ن بة الصلصال الر ٪50تنخفض في  ن بة الرم  الر حوالي )
 (9) ويكررون ملم رر  فيرر  بالررض مررن الخهررونة     ( غرررين، ٪30( و)٪20حرروالي )
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 ]ال رالدية ولرنكر  [وينتهر ه ا النوع من التربة في منطقرة الدراسرة فري منرا       
  ]والالامرية ال الدية[في التربة ال طحية . إما التربة تحت ال طحية في منا   

 .  Silty Loam  ـ لومي غريني 

( من ٪30( و)٪70ويتكون غالبًا من الغرين حيث ترتفم ن بة في  من )
الرم   وهو الي  اللدان  ويتركز فري ارقث منرا   فري التربرة ال رطحية لمنطقرة        

القصرريرين والغالبيررة  [إمررا فرري  ]الهاشررمياا وال ررالدية وسديررد  الهرري   [الدراسررة 
فرري تربررة تحررت ال ررطحية وهررو برر لك تالررد اكعررر انررواع   ]لمنصررورية والهرروير  وا

 التربة انتهارًا في منطقة الدراسة .

 .  Clay Loamو ـ لومي  يني 

( مرن الرمر    ٪50( من الصلصال ومن حوالي ) ٪30يكون اكعر من ) 
واد لوح   من التحليقا المالملية والدراسة الميدانية  (10) ( من الغرين  ٪20و)

مركرررز هبهرررب و الحديرررد و الغالبيرررة     [الدراسرررة انتهرررار  فررري منرررا      لمنطقرررة 
في التربة ال طحية  إما في التربة تحت ال طحية ف ن لنا ن ي   ]والخويلص 

الخرررويلص   [التربرررة يتغيرررر الرررر )  ينررري غرينررري ( وينهرررر فررري منطقترررين همرررا  
 . ]والجيزاني 

 . Silty Clay Loam   ـ اللومي الطيني الغريني 

( ٪20( مةن الطةين و)  ٪20( من الغةرين،  و) ٪60ن حوالي )يتكون م
. وهةي تربةة تات نسةيج معتةدل      (8) من الرمل . ويعطيها الغرين ملمسةًا ناعمةا    

النعومةةة وتنتشةةر فةةي منطقةةة الدراسةةة فةةي صالمنصةةورية وصةةنكر   فةةي التربةةة    
وينتشر صنف ) اللومي غريني رملي ( في التربةة تحةت السةطحية     ]السطحية 
 (.8.شكل ) ]جديدة الشط [ة في منطق
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 م2015( النسيج حسب قطاعات التربة المدروسة في ناحية هبهب عام 4جدول )

اس  
 المقا الة

 اخف 
الالم  
 س 

  التحلي  الميكانيكي
 القوام

را  
 المقا الة

اس  
 المقا الة

 اخف 
الالم  
 س 

 التحلي  الميكانيكي

 القوام
  ين غرين رم 

 ن ي غرين رم 

 الغالبية

A 0-30 51.1 19.8 29 
لومي 
  يني

 الحديد 8

A 0-30 51.7 19.3 29 
لومي 
  يني

B1 31-60 27 71 2 
لومي 
 غريني

B1 
31-
60 

 لومي 30 30 40

 االيلب

A 0-30 46.3 28.6 25.1 لومي 

9 

 الجيزاني

A 0-30 36.7 12.4 50.9 يني  

B1 31-60 43.7 15 42.3 يني  B1 
31-
60 

 60 40 
 يني 
 غريني

مركز 
 هبهب

A 0-30 54.6 19.1 26.3 
لومي 
  يني

 B2 
61-
120 

3 58.1 38.9 
 يني 
 غريني

B1 31-60 42 28.1 29.9 10 لومي 

 الهوير 

A 0-30 88 3 9 غريني 

 الخويلص

A 0-30 38.9 32.1 29 لومي  B1 
31-
60 

26 70 4 
لومي 
 غريني

B1 31-60 4.1 58.7 40 
 يني 
 غريني

11 

 ال الدية

A 0-30 50 30 20 
لومي 
 رملي

B2 
61-
100 

5.2 54.8 40 
 يني 
 غريني

B1 
31-
60 

56 27.3 16.7 
لومي 
 رملي

      

المنصور
 ية

A 0-30 21 59.6 19.4 
لومي 
 يني 
 غريني

 B2 
61-
80 

54 26.2 19.8 
لومي 
 رملي

 لنكر 12

A 0-30 52.7 26 21.3 
لومي 
 رملي

B1 31-60 28.9 66.1 5 
لومي 
 غريني

B1 
31-
60 

16.3 63 20.7 
لومي 
 يني 
 غريني

 القصيرين

A 0-30 30 67 3 
لومي 
 غريني

 الالامرية 13

A 0-30 45.4 33.2 21.4 لومي 

      

B1 31-60 30 65 5 
لومي 
 غريني

B1 
31-
60 

53 27.8 19.2 
لومي 
 رملي

 الهاشمياا
 

A 0-30 28 68 4 
لومي 
 غريني

14 
سديد  
 الهي

A 0-30 29.3 69.7 1 
لومي 
 غريني

B1 31-60 85.4 9.6 5 غريني B1 
31-
60 

15.6 67.4 17 
لومي 
غريني 
 رملي

B2 
61-
130 

 B2 غريني 10 5 85
61-
105 

15.8 69.2 15 
لومي 
غريني 
 رملي

 المصدر: من عم  الطالب بااعتماد علر نتائ  التحليقا المختبرية
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 نسيج في ناحية المنصوريةتصنيف الترب حسب ال( 7شكل )

 (4المصدر/من عم  الباحث بااعتماد علر نتائ  التحالي  المختبرية في الجدول )

 

 نسيج في ناحية هبهبتصنيف الترب حسب ال( 8شكل )

 (4المصدر/من عم  الباحث بااعتماد علر نتائ  التحالي  المختبرية في الجدول )
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 :ء  التربةرابعًا: بنا

يقصررد ببنرراا التربررة  تنارري  الحبيبرراا الفرديررة للتربررة فرري وحررداا كبيررر         
ت مر بالحبيباا المركبة  بهك   بيالي،  أو كيفية ربي حبيبراا التربرة ببالورها    
وتركيبها في أشكال هندسية، ويتواا ه ا علر نوعية حبيبراا التربرة وأحجامهرا    

وتلالرب   ،اا التربرة لرفة  بياليرة خو تربرة    ، إن بن(9)وكعير من خوالها ال ائد  
الزراعرة دورًا مهمرًا فرري تقلير  عرردد الفراغراا فرري التربرة لحركررة الهرواا والمرراا       

 .  (10)فيها

  : نوع بناء التربة في ناحية المنصورية .1
وفيرر  يكرون ترتيررب الحبيبرراا فري  بقرراا أفقيررة    الطبقةي )الصةةفائحي( :  -أ 

  لقلة م راميت  وهر ا النروع    وهو بناا غير مرغوب في ،رايقة وم طحة
 يوسد في المقطم الالاشر منصورية الجب  الهمالي في الالم  العالث.

يتكرون هر ا البنراا أانراا عمليرة سفراع اخر         موشوري أو عمةودي :  -ب 
المحتويرة علررر  رين لررودو غرروو حيررث تتهرق  اخر  فرري شررقوم     

العالث يوسد ه ا النوع من البناا في المقطم  ، ويلة تختلا في أعمااها
المرفوع في الالم  العالث وكر لك فري المقطرم العرامن منصرورية الجبر        

 الهمالي في الالم  العالث أيوًا.
وتكون  ،في  الحج  3س 10تربة ذاا كت  شبيهة بالمكالباا لحد كتلي:  -  

بالض اخحيان ذاا  وايا وأوس  محردد  وواضرحة، أن هر  ل التركيبراا     
وهو سائد فري   ،(Bاخف  ) تحص  بصور  عامة في الجزا الاللوو من

 ،العاني الكوام،منطقة الدراسة في ك  من المقا م اآلتية )ااول شروين
 (.2الخامل المهروع ،الرابم الهوهاني

 2مجاميم مدور  بصور  عامة لي ت أكبر مرن    : Sphericalكروو  -د 
(، وت رمر معر    Aس  بكعير وغالبًا ما تتواسد في حالة مفككة في أفر  ) 

ويوسرد هر ا النروع مرن      ،(11)حداا حبيبراا فتاتيرة وهري م رامية    ه  ل الو
 1البناا في المقطم ال ادس منصورية الجب  والمقطم ال ابم المهرروع 

في عمر    2بهك  كام  اما في المقطم العامن منصورية الجب  الهمالي
ااول والعرراني كمررا هررو الحررال فرري المقطررم الالاشررر منصررورية الجبرر         

لمقطم التاسرم التجردارو فري الالمر  العراني كمرا       ويتواسد في ا 1الهمالي
 (.   5يتور في سدول ) 

إا أن  ،أن بناا ترب منطقة الدراسة يتكون من أنواع مختلفرة مرن البنراا       
البنررراا الكتلررري هرررو ال رررائد فررري منطقرررة الدراسرررة ويتورررر ذلرررك مرررن الولرررا         

  انهرا  المورفولوسي لتررب منطقرة الدراسرة . أمرا مرن حيرث درسرة البنراا فريقح         
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تراوحت بين عديمرة البنراا فري المقطالرين ال رادس وال رابم فري الالمقرين )العراني          
أما البناا الواليا فتمع  في  ،والعالث( كونها ترب رملية واليلة الماد  الالووية

المقررا م ال رررادس وال رررابم فررري الالمرر  )اخول( علرررر التررروالي والمقطرررم العرررامن   
أمررا المالترردل فهررو ال ررائد فرري منطقررة       والالاشررر فرري الالمقررين )اخول والعرراني( .   

الدراسة والبناا القوو حيث تمع  في المقا م العاني والعالرث والرابرم فري الالمر      
ل ا يجب محاولرة تح رين بنراا التربرة فري منطقرة الدراسرة         ،)اخول( علر التوالي

عن  ري  عملية الحرااة التي تالم  علر تك ير الكت  الكبير  والقوية الرر كتر    
واستالمال اخسمد  الالووية التي تالمر  علرر تماسرك مكونراا التربرة مرم       ألغر 

 بالوها البالض .

 : اما نوع بناء التربة في ناحية هبهب

بنرراا يتبرراين بنرراا التربررة فرري منطقررة الدراسررة مررن مكرران إلررر أخررر، مررن ال 
الكتلي في اطاعاا التربة المدروسة، لروح  ذلرك مرن    الكروو الفتاتي الر البناا 

 اسة الميدانية وكما يلي :  خقل الدر

ويوسد ه ا النوع من البناا فري منطقرة الدراسرة فري     : أ  ـ كروي حبيبي   -أ 
في الاليناا  ]اطاع سديد  الهي والهاشمياا والحديد والهوير  وال الدية[

( الالينراا تحرت ال رطحية يكعرر فري      Bإما اخفر  ) A)ال طحية او أف  )
 ]وال ررالدية والالامريررة  سديررد  الهرري والقصرريرين والهاشررمياا ولررنكر  [

مررن الم رراحة   ٪45.4وبن رربة ( 2كرر 105ويهررغ  م رراحة ) (6سرردول )
 الكلية لمنطقة الدراسة.

فررري التربرررة  ]القصررريرين ولرررنكر [يتركرررز فررري منطقرررة : كةةةروي فتةةةاتي -ب 
فررري الالينررراا تحرررت ال رررطحية وتهرررغ  م ررراحة      ]الحديرررد [ال رررطحية و

 من م احة منطقة الدراسة . ٪16.9( وبن بة 2ك 39)
الغالبيرررة  [سرررائد فررري منطقرررة الدراسرررة فررري    : غيةةةر حةةةاد الزوايةةةا  كتلةةةي  -ج 

(  Bو(A في اخفقين  ]والمنصورية ومركز هبهب وااليلب والخويلص 
( فقررري .ويهرررغ  م ررراحة  Aفررري اخفررر  )  ]الجيزانررري والالامريرررة  [وفررري 

من الم احة الكلية لمنطقة الدراسة  . إن بناا  ٪37.7( وبن بة 2ك 87)
ون من أنواع مختلفرة مرن البنراا،  إا أن البنراا     تربة منطقة الدراسة  يتك

الكتلررري هرررو ال رررائد فررري منطقرررة الدراسرررة، ويتورررر ذلرررك مرررن الولرررا   
المورفولوسي  لتربتها ل ا يجب محاولرة تح رين بنراا التربرة فري منطقرة       
الدراسة عن  ري  عملية الحرااة التي تالم  علر تك ير الكتر  الكبيرر    

اخسرمد  الالوروية التري تالمر  علرر      والقوية إلرر كتر  ألرغر واسرتالمال     
 تماسك مكوناا التربة مم بالوها البالض .
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 لتربة في قطاعات ناحية المنصورية( بناء ا5جدول )

 نوع البناا لنا البناا درسة بناا التربة الالم /س  را  المقطم واس  المنطقة

 
 ااول /شروين

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 30 -0

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 31-60

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 61-100

 
 العاني /الكوام

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي اوية 30 -0

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 31-60

 كتلي  حاد الزوايا خهن مالتدلة 61-100

 
 العالث /المرفوع

 كتلي  حاد الزوايا خهن اوية 30 -0

 كتلي  حاد الزوايا خهن مالتدلة 31-60

 منهورو خهن مالتدلة 61-100

 
 الرابم /الهوهاني

 كتلي  حاد الزوايا خهن اوية 30 -0

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 31-60

 كتلي غير حاد الزوايا متوسي مالتدلة 61-100

 
 (2الخامل /المهروع)

 اياكتلي غير حاد الزو خهن مالتدلة 30 -0

 كتلي غير حاد الزوايا خهن مالتدلة 31-60

 كتلي  حاد الزوايا خهن مالتدلة 61-100

 
 ال ادس /منصورية الجب 

 كروو فتاتي متوسي ضاليفة 30 -0

 كروو حبيبي ناع  عدي  البناا 31-60

 كروو حبيبي ناع  عدي  البناا 61-100

 
 (1ال ابم /المهروع)

 يكروو حبيب متوسي ضاليفة 30 -0

 كروو حبيبي ناع  عدي  البناا 31-60

 كروو حبيبي ناع  عدي  البناا 61-100

 
 (2العامن /منصورية الجب  الهمالي)

 كروو حبيبي ناع  ضاليفة 30 -0

 كروو فتاتي ناع  ضاليفة 31-60

 منهورو متوسي مالتدلة 61-100

 
 التاسم /التجدارو

 كتلي غير حاد الزوايا خهن مالتدلة 30 -0

 كروو حبيبي خهن مالتدلة 31-60

 كتلي غير حاد الزوايا خهن مالتدلة 61-100

 
 (1الالاشر /منصورية الجب  الهمالي)

 

 كروو حبيبي متوسي ضاليفة 30 -0

 كروو حبيبي خهن ضاليفة 31-60

 لفائحي خهن مالتدلة 100 -61

ينرراا المصرردر : مررن عمرر  الطالررب بااعتمرراد علررر نتررائ  التحلرريقا المالمليررة لال  
 .10/1/2014التربة 
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 ( بناء التربة في قطاعات ناحية هبهب6جدول )

را  
 المقا الة

اس  
 المقا الة

 البناا الالم  س  اخف 
را  
 القطاع

اس  
 المقا الة

 البناا الالم  س  اخف 

 الغالبية 1

A 0-30 
كتلي غير حاد 

 الزوايا
 الحديد 8

A 0-30 كروو حبيبي 

B1 31-60 
كتلي غير حاد 

 ياالزوا
B1 31-60 كروو فتاتي 

 االلب 2

A 0-30 
كتلي غير حاد 

 الزوايا

9 
سيزاني 
 اامام

A 0-30 
كتلي غير حاد 

 الزوايا

B1 31-60 
كتلي غير حاد 

 الزوايا
B1 31-60 كروو حبيبي 

3 
مركز 
 هبهب

A 0-30 كتلي حاد الزوايا B2 61-120 كروو حبيبي 

B1 31-60 كتلي حاد الزوايا 
 ير الهو 10

A 0-30 كروو حبيبي 

 الخويلص 4

A 0-30 كتلي حاد الزوايا B1 31-60 كروو حبيبي 

B1 31-60 
كتلي غير حاد 

 الزوايا

 ال الدية 11

A 0-30 كروو حبيبي 

B2 
61-
100 

كتلي غير حاد 
 الزوايا

B1 31-60 كروو حبيبي 

5 
المنصور

 ية

A 0-30 
كتلي غير حاد 

 الزوايا

B2 61-80 يبيكروو حب 

 لنكر 12

A 0-30 كروو فتاتي 

B1 31-60 
كتلي غير حاد 

 الزوايا
B1 31-60 كروو حبيبي 

 القصيرين 6
A 0-30 كتلي فتاتي 

 الالامرية 13
A 0-30 

كتلي غير حاد 
 الزوايا

B1 31-60 كروو حبيبي B1 31-60 كروو حبيبي 

 الهاشمياا 7

A 0-30 كروو حبيبي 

14 
سديد  
 الهي

A 0-30 كروو حبيبي 

B1 31-60 كروو حبيبي B1 31-60 كروو حبيبي 

B2 
61-
130 

 كروو حبيبي B2 61-105 كروو حبيبي

المصرردر : مررن عمرر  الطالررب بااعتمرراد علررر نتررائ  التحلرريقا المالمليررة لالينرراا   
 2015التربة 

    خامسًا: لون  التربة:  

وه ا خنهرا مرئيرة    ،الفيزيائيةيالد لون التربة أكعر شهر  وأوضر خصائصها     
أن لرون التربرة نف رُ  لريلم عامر  محردد للتربرة         ،وت تطيم الالين رؤيتهرا ب رهولة  

ي التربرة خالرًة  تركيبهرا    وأنما يالكل بالض الصفاا أو الالوام  التري تحردث فر   
 (12) تكوينها .وكيفية 
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 ،سهرة يالد تحديد اللرون م رألة مالقرد  ب ربب تالردد اخلروان وتهرابهها مرن               
إضافة الر اختقع ادر  اخشخاص علر التمييز الداي  بين الحدود الفاللة بين 

ول لك توسد عد   رم لتحديد لون التربة بصور  تقريبية أهمهرا :ـرـ    ،لون وأخر
Mansell) ريقة من  (   

 Hue l0. تررب ناحيرة المنصرورية ي رودها )     (13) 

yR( كان بين )ينما الصفاا )نقاو ( فقرد كران برين    ( ب4-6( مم ايمة )لمالان اللون
  ؟(6-3)

 Yellowish( بررران اللرررون البنررري المصرررفر) 7يتورررر مرررن الجررردول ) 

brownواللرون البنري    ،( هو ال ائد ف ن  يرسم الر نقص الماد  الالووية بالتربة
(brown     يدل علر تراك  كميراا كبيرر  مرن اكاسريد الحديرد )،    ان البنري المصرفر

( يوسررررد فرررري المقطررررم الرابررررم فرررري  Light Yellowish brownالفرررراتر )
( يتواسد في Dark Yellowish brownالالم )العاني( والبني المصفر غام  )

واللررون  ،المقطررم التاسررم فرري الالم )العالررث( والمقطررم الالاشررر فرري الالم )العرراني( 
( يتواسررد فرري المقطررم التاسررم فرري الالمرر      Grayish brownالبنرري الرمررادو ) 

 )العاني( . 

لهررائم فرري ترررب منطقررة الدراسررة هررو اللررون الفرراتر فرري الطبقررة      أن اللررون ا
 ،ال طحية وال و يهير الر ضالا الغطراا النبراتي وعردم ترراك  المراد  الالوروية      

ك لك يدل اللون علر ان المناخ ال ائد ساع وحار الي  ا مطار اذ ان سياد  ه ا 
واد   المررالنرروع مررن المنرراخ أدح الررر الررة النبرراا الطبيالرري مررن سهررة وسرررعة تحلرر

ان ااختقفراا اخفقيرة برين التررب والالموديرة       ،الالووية القليلة مرن سهرة أخررح   
ضررمن التربررة الواحررد  يرردل علررر سررياد  تررأاير كرر  مررن المرراد  اخلررلية )نرروع           
الترسررباا( والجيومرفولوسيررة )التورراريل( ومررا يررنج  عنهررا مررن اختقفرراا فرري  

  .م توح الماا اارضي وفي تكوين ترب المنطقة

ن خ ل نتائج التحليةل المختبةري لتربةة ناحيةة هبهةب ات ةن أن هنةا         وم
وقةد جةرت تصةنفيها علةى     (، 8ي تربة منطقةة الدراسةة جةدول )   لونين بارزين ف

 ؛ شكل فئات

 ( فئررررة سرررراد فيهررررا اللررررون البرتقررررالي المصررررفر   29تتمعرررر   فرررري )  األولةةةةى   
(yellow orange)،         في  اغلب اطاعراا منطقرة الدراسرة وهر   المنرا

سديرررررد  الهررررري  و القصررررريرين والغالبيرررررة والجيزانررررري والهررررروير    [هررررري 
والمنصرررورية وال رررالدية  والخرررويلص ولرررنكر ومركرررز هبهرررب والحديرررد   

او كافررررة المقا الرررراا المدروسررررة عرررردح منطقررررة      ]والالامريررررة وااليلررررب  
( تحرررت Bإمرررا اخفررر  ) ( Aفررري التررررب ال رررطحية اخفررر  )   ]الهاشرررمياا [

لجيزانررري والمنصرررورية والهررروير  ا ال رررطحية  فقرررد ههررررا فررري  منطقرررة  
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القصرررريرين [ومركررررز هبهررررب ولررررنكر والحديررررد والالامريررررة وااليلررررب و     
(B1،B2( وال رررررالدية )B1,B2 والهاشرررررمياا )B1,B2)) الخرررررويلصو 
(B1,B2)[ ربة منطقة الدراسة التحت ال طحيةفي ت . 

  ( فئرراا سرراد فيهررا اللررون البنرري المصررفر فرري التربررة      4تمعرر  فرري ) تالثانيةةة
فقي والتربرة تحرت ال رطحية فري الغالبيرة       ]الهاشمياا[منطقة ال طحية في 

 . ](B1,B2سديد  الهي) [و

 المنصورية  اخت ف اللون حسب مقاطع ترب ناحية  (7جدول )        

 Color  اللون التربة في حالة الر بة Chroma Value Hue الالم /س  را  المقطم واس  المنطقة

 
 ااول /شروين

0- 30 4 5 10YR Yellowish brown 

31-60 3 5 10YR brown 

61-100 3 5 10YR brown 

 
 العاني /الكوام

0- 30 3 4 10YR Dark  brown 

31-60 3 4 10YR Dark brown 

61-100 4 5 10YR Yellowish brown 

 
 العالث /المرفوع

0- 30 4 5 10YR Yellowish brown 

31-60 6 5 10YR Yellowish brown 

61-100 4 5 10YR Yellowish brown 

 
 الرابم /الهوهاني

0- 30 3 5 10YR brown 

31-60 4 6 10YR Light  Yellowish brown 

61-100 4 6 10YR Light  Yellowish brown 

 (2الخامل /المهروع)

0- 30 4 5 10YR Yellowish brown 

31-60 4 5 10YR Yellowish brown 

61-100 4 5 10YR Yellowish brown 

 ال ادس/منصورية الجب 

0- 30 4 5 10YR Yellowish brown 

31-60 6 5 10YR Yellowish brown 

61-100 6 5 10YR Yellowish brown 

 
 (1ال ابم /المهروع)

0- 30 6 6 10YR Brownish yellow 

31-60 4 5 10YR Yellowish brown 

61-100 4 5 10YR Yellowish brown 

 
 (2من /منصورية الجب  الهمالي)العا

0- 30 3 5 10YR brown 

31-60 3 5 10YR brown 

61-100 4 5 10YR Yellowish brown 

 
 التاسم /التجدارو

0- 30 3 5 10YR brown 

31-60 2 5 10YR Grayish brown 

61-100 4 4 10YR Dark  Yellowish brown 

 
 (1الالاشر /منصورية الجب  الهمالي)

 

0- 30 4 5 10YR Yellowish brown 

31-60 6 4 10YR Dark  Yellowish brown 

61- 100 4 5 10YR Yellowish brown 

 .2014لعامالمصدر :من عمل الباحث باالعتماد على أطلس األلوان )المنسل( 
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  هبهب  اخت ف اللون حسب مقاطع ترب ناحية  (8جدول )

را  
 المقا الة

اس  
 المقا الة

 اللون لالم  س ا اخف 
را  
 القطاع

اس  
 المقا الة

 اللون الالم  س  اخف 

 الغالبية 1

A 0-30 
10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

 الحديد 8

A 0-30 
10YR 7/2 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 5/4 
 بني مصفر

B1 31-60 
10Yr 7/2 
 برتقالي مصفر

 االلب 2

A 0-30 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

9 
سيزاني 
 اامام

A 0-30 
10YR 6/2 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 6/2 
 برتقالي مصفر

3 
مركز 
 هبهب

A 0-30 
10YR 6/3 
 برتقالي مصفر

B2 61-120 
10YR62 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 7/2 
 برتقالي مصفر

 الهوير  10

A 0-30 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

 الخويلص 4

A 0-30 
10YR 6/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

 ال الدية 11

A 0-30 
10YR 6/3 
 برتقالي مصفر

B2 
61-
100 

10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 6/3 
 برتقالي مصفر

5 
المنصور

 ية

A 0-30 

10YR 6/4 
 برتقالي مصفر
10YR 6/5 

 الي مصفررتق

B2 61-80 
10YR63 
 برتقالي مصفر

 لنكر 12

A 0-30 
10YR 6/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

 القصيرين 6

A 0-30 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

 الالامرية 13

A 0-30 
10YR 7/3 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 5/3 

 مصفر بني
B1 31-60 

\10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

 الهاشمياا 7

A 0-30 
10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

14 
سديد  
 الهي

A 0-30 
10YR 7/2 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR6/4 
 برتقالي مصفر

B1 31-60 
10YR 5/4 
 بني مصفر

B2 
61-
130 

10YR 6/4 
 برتقالي مصفر

B2 61-105 
10YR5/4 
 بني مصفر

در :من عمل الباحث باالعتماد علةى أطلةس األلةوان )المنسةل( ووالوصةف      المص
 2015لعام المورفولوجي الحقلي لمقدات التربة
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 النتائج والتوصيات                                

 :: النتائجواًلأ

تتميررز منطقررة الدراسررة بن رري  نرراع  فرري اغلررب الترررب باسررتعناا الهررريي    -1
وا و لنهررر ديررالر اذ ت ررود الن ررجاا الناعمررة والخهررنة معرر   الورري  المرر

 اطاع الكوام في ناحية المنصورية واطاع الغالبية في ناحية هبهب
وأن ألوان ترب منطقة الدراسة بين اخلوان البنية المصرفر  والتري تمير      -2

والررر اخلرروان الغامقررة ن رربيًا عنررد      ،الررر اخلرروان الفاتحررة عنررد الجفرراع    
 الر وبة .

المقا م القريبة من اانهار تمترا  بكونهرا ذاا لررع  بيالري سيرد فري        -3
 حين كان الصرع ردوا في المقا م الباليد  عن اخنهار .

( فري  واسف  الخالص والالعمانية وديالر التحويلة والخالصميا  اانهار ) -4
بكونهررا ميررا  ذاا لررقحية متوسررطة للرررو فرري منطقررة الدراسررة تميررزا 

وذاا لقحية رديئرة للررو    ،اذية التربة عاليـة او متوسطةحال كون نف
 في حال كون نفاذية التربة منخفوة .

سياد  البناا الكتلي الواليا والمالتردل فري المقرا م القريبرة مرن اانهرار        -5
 مقاب  البناا القوو في المقا م الباليد  عن اانهار .

سالة من اخراضري  اتور من خقل الدراسة الميدانية وسود م احاا وا -6
خالة اخراضري الباليرد    غير مزروعة ب بب عدم ولول الميا  اليها و

يا سرالد  المنصرورية وارضري سر   مع  اراضي الصفر  في  .عن اانهار
 .في هبهب

تتميز المنا   المرتفالة بأنها ذاا تربة خهنة  أما تررب كتروع اخنهرار     -7
انب اخيمن مرن نهرر   التي تتميز بترب متوسطة الخهونة المتمعلة في الج

اما اغلب الترب البااية فهي من نوع الترب ذاا الن ري  الناعمرة    ،ديالر
 وخليي من الرم  والغرين.

ههر من الدراسة أن الرو بالواسطة هو ال ائد في ناحيرة هبهرب ب ربب     -8
انخفا  مناسيب الميا  فري نهرر دسلرة وديرالر والجرداول المتفرعرة منر         

٪ مررن مجمرروع  91.7ي المرويررة بالواسررطة  حيررث بلغررت ن رربة اخراضرر  
أمرا  ريقرة الررو ال رائد  فهري       ،م احة اخراضي الزراعية فري الناحيرة  

 ريقررة الرررو بررالغمر ولهرر   الطريقررة  اررار سررلبية فرري خصررائص التربررة    
لم اهمتها في ارتفاع ن بة اخمقا ب بب نهاط الخالية الهالرية التري  

 تواكبها ارتفاع اي  التبخر .
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من الدراسة الميدانية المتمعلة بالمقابقا مرم المرزارعين تبرين أن    اتور  -9
هنا  تراسالًا في إنتاسية الدون  من المحالري  المزروعرة فري ال رنواا     

وهر ا نرات  عرن  راعرة اخر  بهرك  م رتمر مرن دون إتبراع          ،اخخير 
فوررًق عررن عرردم تالررويض التربررة      ،ناررام الرردور  الزراعيررة أو التبرروير   

 ووية وك لك ارتفاع أسالار اخسمد  الكيميائية والمبيداا.باخسمد  الال

 التوصياتثانيًا: 

وااستهرالار   Gasاستخدام التقنياا الحديعة نا  الماللومراا الجغرافيرة    -1
 عن البالد في تحديد ورس  الخرائي للتربة .

إدخررال تقنيرراا الرررو الحديعررة معرر  الرررو بررالرن والتنقرريي لتجنررب الهرردر   -2
 في ميا  الرو وتوسيم راالة اخراضي الزراعية .  الحال  

تجهيز المزارعين بكمياا كافية من اخسمد  الكيمياوية وتوعيته  بطرم  -3
 استالمالها . 

إدامرررة مهررراريم الررررو والبرررزل الموسرررود  بهرررك  م رررتمر وخالرررة مرررن   -4
 اخدغال والقصب والبردو ومنم عملياا التجاو  علر مهاريم الرو .

نطقة الدراسة  بارتفاع درسراا الحررار  لريفًا يفور  ان يكرون      تمتا  م -5
ال ررقي اانرراا الليرر  للتقليرر  مررن الوررائالاا المائيررة وبالتررالي تقليرر  كميررة      

 اخمقا التي تتراك  علر سطر التربة بالد تبخر الميا  .  
يجررب الالمرر  علررر  راعررة اخر  بمحالرري  منهررطة للتربررة وا سرريما    -6

الدور  الزراعية وتهجيم المزارعين علر اسرتخدام  البقولياا واالتزام ب
اخسمد  الالووية وتعقيا الفقحين بأهمية ه   الردور  فري الحفرال علرر     
التربة من خقل عقد ندواا يحورها ذوو ااختصاص في ه ا المجرال  

 لما ل لك من أهمية في المحافاة علر خصائص التربة.
  وتح ررين المراعرري ضرررور  الالمرر  علررر تهررجير اخراضرري المتصررحر  -7

لتمنررم انجررراع التربررة وتالريتهررا ممررا يررعدو إلررر حفرر  التربررة وتماسرركها 
 وخالة في مواعيد إ قم الرعي بما يتناسب مم حمولة المراعي 
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