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وتجانس التربة في بعض الترب Bالتوصیف المورفولوجي الوراثي ومقاییس تطور األفق 

  الصحراویة من منخفض الكعرة 

  

  مثنى خلیل إبراهیم الراوي 

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

/ مختبــري ألربعــة سالســل تربــة مفتاحیــة مختلفــة فــي موقعهــا الطوبــوغرافي جــرى توصــیف مورفولــوجي میــداني و 

– Teo slope(الجیومـورفي بـین  Foot slope ( , علـى طـول منحـدر مركـب ) 8بانحـدار ) مقعـر –محـدب %-

  .الصحراء الغربیة / غرب ضمن حدود منخفض الكعرة   –وباتجاه شرق % 3

سل الترب واستعملت نتائج التحلیل الحجمـي للمفصـوالت فـي التطبیـق درست الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لسال

كمـا اسـتعملت معـاییر , فـي تـرب هـذه السلسـلة   Bبعض المعاییر القیاسیة للكشف عـن طبیعـة ودرجـة تطـور األفـق 

أوضــحت نتــائج التوصـــیف . أخــرى لدراســة حالــة التجــانس وبیـــان حــاالت االنقطــاع اللیثولــوجي فــي تـــرب منخفضــة 

وجـود األغشـیة , البنـاء , اللـون , السـمك ( وبدرجات تطور بیدوجیني مختلفـة مـن حیـث  Bفولوجي وجود األفقالمور 

مـن المنحـدر حیـث سلسـلتي التربـة  Teo slopeوعلـى طـول المنحـدر ویـزداد هـذا التطـور ضـمن منطقـة) الطینیـة 

(132SCE, 143SCE) , وأشــرت معــاییر تطــور األفــقBللغرویــات ضــمن آفــاق هــذه علــى وجــود حركــة وانتقــال

وأظهـرت مقـاییس التجـانس , مـن المنحـدر  Foot slopeوبنسـبة أعلـى مـن, السلسلة في تلـك المنطقـة مـن المنحـدر 

وهــذا االخــتالف نــاتج عــن االخــتالف فــي العملیــات , علــى وجــود حــاالت انقطــاع لیثولــوجي ال یمكــن إدراكــه میــدانیًا 

لالخـــتالف فـــي معـــدالت األمطـــار الكلیـــة والتذبـــذب الفصـــلي فـــي المحتـــوى البیدوجینیـــة الحاصـــلة والتـــي تكـــون نتیجـــة

  . فضًال عن االختالف في العملیات الترسیبیة , الرطوبي 

  

Morpho - gentic characterization; criteria of B horizons development 
and uniformity value in some desert soils from Al-Gaara depression 

M. klhlal. Ibrahiem, Al-Rawi
Colleg. Agrie. / unvi. Al-Anbar

Abstract
Field and Ladrotary investigations of four key soil series of different topograpgic /

geomorphic location (foot slope-teo slope), (concave-convex) complex slopes (8%-3%). 
Geograpgical direction of slope fromeast to west in Al-Gaara depression were studied. 

Chemical and physical properties were studied. Results of particals size distribiution 
were used in application some criteria to discover natural development of B horizon and 
uniformity value in these soil series.

Morphological characteristics results showed found B horizon which differs in 
pedoginc development as (thikness, colour, structure, and clay filme) at the longe of 
slope and this pedogenic development in creased in teoslpe that (143SCE, 132SCE) soil 
series. All the ratio parameters of B horizon development showed the movement and 
translocation of collides in horizons of these series in teo slop fllowed by foot slope. 
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Uniformity value showed lithological discontinuity which are not investigated in the 
field. This differences could be due to in situe pedogenicprocesses resulting from the 
differences in total rainfull variation, seasonal fluctuation in moisture regim and 
sedimentary processes.

  

  المقدمة

خیرو , من الكثافة اتوهو بحد ذاته على درج, بالمالحظة والتوثیق التوصیف یعني التشخیص المقترن 

  .یف واإلدارة معًا نالتوصیفات ما یكفي لخدمة أغراض المسح والتص

شــرقًا °34شــماًال ودائــرة عــرض °40یقــع مــنخفض الكعــرة فــي الشــمال الغربــي لمدینــة الرطبــة بــین خطــي طــول 

, م فـوق مسـتوى سـطح البحـر 500وارتفـاع,) 1( علیـا مـن تقسـیمات وضمن الوحدة الفیزیوغرافیة سهول الودیـان ال

Rhanterium:  تنمــو فیــه الحشــائش والشــجیرات مــن نــوع , ویمتــاز بمنــاخ حــار جــاف صــیفًا وبــارد ممطــر شــتاءًا 

.salicomicymHaloxylon, GrantissimaAchillea, epappasum و یعـد المـنخفض , وتسـتخدم للرعـي

  .المیاه في بعض مواقعه طیلة أیام السنة لوجودوذلك, اة في مواسم الجفاف مركز لتجمع الرع

وهــو ذو 2كــم) 2700( ةاإلجمالیــمســاحتهیعــد مــنخفض الكعــرة مــن اكبــر منخفضــات التعریــة والترســیب ویبلــغ

كــم 37باتجــاه الشــمال الشــرقي والجنــوب الغربــي وأقصــى عــرض لــه كــم 72.97شــكل بیضــوي یبلــغ اقصــى طــول لــه 

یحده من الشمال منطقة الحلكوم ومن الجنوب بیار الراح والعفـایف ومـن , الجنوب الشرقي   –اتجاه الشمال الغربي ب

كمــا ) 1( وكمـا مبـین فـي الشـكل , زیـة أو مـا تعـرف بهـدرة الكعـرة ومـن الغـرب منطقـة الملصـي والعبیـدي یالشـرق الو 

  ) . 2( جاء في 

سالســل التــرب مــن االتجــاه الشــرقي للمــنخفض نحــو الغــرب منــه و أثــرت الجیومورفولوجیــة علــى طبیعــة توزیــع

ومیـل نهـائي , Footslopeاتضح أن لالنحـدار تـأثیر فـي وعلـى طبیعـة سـطح المنحـدر الـذي تمثـل فـي میـل أمـامي 

Teoslope فضال عن وجود یعض المنخفضات . ألجزاء المنحدر ) 2( وذات شكل محدب مقعر حسب توصیف

لســـیول والمطـــار التـــي تجلبهـــا األودیـــة ذات الـــنمط الشـــجیري والتـــي تصـــرف میاههـــا فـــي هـــذا ومنـــاطق تجمـــع میـــاه ا

  .المنخفض مما أدى كل ذلك على تنوع سالسل الترب ودرجة تطورها في هذا المنخفض 

أن الطوبوغرافیــة تــأثیر علــى تكــوین التربــة فـــي المنــاطق الجبلیــة إذ تعمــل التعریــة علــى إزالــة نـــواتج ) 4( أكــد 

  .دون التربة یمن المنحدرات إلى المناطق المستویة التي قد تسهم وبدرجات متباینة في تطویر صفات بةیالتجو 

أن عملیــات تكــوین التربــة تتضــمن إضــافة المــواد المعدنیــة والعضــویة أو فقــدانها أو تحركهــا مــن ) 5( أوضــح 

  .نقطة إلى أخرى أو تحولها من صورة إلى أخري ضمن جسم التربة 

یفاني لإلى وجود انتقال الطین من اآلفاق العلیا وزیادة نسبة فـي اآلفـاق الوسـطى لتـرب سـهل السـ) 6( لقد ذكر 

Aridisolفــي تــرب Bصــفات مورفولوجیــة لألفــق ) 7( وأورد , وفســر زیــادة الطــین عــن تكــون قســم منــه موضــعیًا 

معـدن الیالكورسـكایت فـي األفـق أظهرت بعض التكون البسیط لألغشـیة الطینیـة ضـمن وحـول المـدر كمـا وجـد سـیادة

B والذي یدل على وضوح تأثیر عملیات التجویة في تربة هذا األفق.  

فــي ســهل اربیــل ذو لــون بنــي داكــن مــع وجــود تجمعــات عالیــة Aridisolفــي تــرب Bأن األفــق ) 8( أوضــح 

ات النقــل والترســیب للمــواد فضــال عــن تــأثیر عملیــ, وعــزا ســبب زیــادة الطــین إلــى تكونــه موقعیــا , للكربونــات والطــین 

  . العلیا إلى اآلفاق الوسطى اآلفاقالطینیة من 
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إلـــى أن عملیـــات تكـــوین التربـــة الســـائدة فـــي التربـــة البنیـــة والكســـتنائیة العراقیـــة هـــي الـــتكلس وٕازالـــة ) 9( وذكـــر 

فــي المنـــاطق والــذي یظهـــر تكونــه واضـــحاً Argillicمكونــة Bإلــى األفـــق Aالــتكلس والنقــل والترســـیب مــن األفـــق 

  .المضمونة األمطار 

ذو التطور الضعیف في واحة أم بلكة من الصحراء الغربیة وعزا هذا التطـور Bإلى وجود األفق ) 10( أشار 

(soil-land scape)ة ـتربـ–ور األرض ـرون إن منظــو آخـ) 11( ذكـر , وزیـادة نسـبة الطـین , إلـى اللـون والبنـاء 

فـي الوالیـات Kentuckyضمن األجزاء المنبسطة مـن متعاقبـة طوبوغرافیـة وسـط Btكان له تأثیر في تطور األفق

  .واتضح ذلك التأثیر بصورة واضحة على اغلب الصفات المورفولوجیة , المتحدة األمریكیة 

, الغرین الناعم كدلیل على عملیة االنتقال والتطور لترب المولیسول  / نسبة الغرین الخشن ) 12( استعمل 

  .ساس نالطین لقیاس درجة تطور رواسب اللوس في مدرجات شرق ارك+الغرین / نسبة الغرین ) 13( خدم واست

إلـى اقـل نسـبة طـین فـي األفـق ) سـم 125-25( النسبة بـین أعلـى نسـبة طـین عنـد العمـق ) 14( واستعمل 

االتجــاه العمــودي لجســم التربــة بأنهــا وســیلة كشــف جدیــدة للتغیــرات المفاجئــة والمالحظــة فــي) 15( األعلــى وعرفهــا 

إلـــى أن االنقطـــاع اللیثولـــوجي فـــي التربـــة یحصـــل ) 16( لقـــد أشـــار , والتـــي تفســـر تنـــوع العملیـــات الجیومورفولوجیـــة 

جیولوجیة و بیدولوجیة وان االنقطاعات اللیثولوجیة تحصل نتیجة للتغیرات الفیزیائیة عنـد توقـف الترسـیب , بطریقتین 

العاملــة فــي الترســیب المــائي أو الهــوائي أو بســبب تغیــر فــي ســطح األرض المتعرضــة للتعریــة أو التغیــر فــي القــوى 

یقــال انقطــاع النســجة هــو اضــطراب فــي اســتمراریة الترســیب أو تغیــر نظامــه وتــدرس هــذه أنالمعجلــة ولــذلك یمكــن 

  :التجانسار ـالظاهرة عن طریق دراسة المفصوالت غیر المتحركة وكذلك قلیلة التجویة واستعمل معی

Si + vfs / s – vfs inupper horizon
U. V.* = ( 1 -                                                                                     )

Si + vfs / s – vfs inliwer horizon 

  

وذلك الختیار مدى 1–ق السفلى الرمل في اآلفاق العلیا إلى نفس النسبة لآلفا/ نسبة الغرین ) 17( واستعمل 

التجـانس فـي هـذه قیمـةفي جنوب شرق میشـكان وذكـر أن Conover -  brookstonتجانس وحدات خرائط ترب 

  .0.37±السالسل هو

فـي سالسـل تــرب رسـوبیة مـن األحــواض النهریـة واالروائیـة شــرف الغـراف مــن 0.4> القیمــة ) 18( وقـد اقتـرح 

  ) .16( قي مستعمًال صیغة المعادلة المقترحة من قبل وسط السهل الرسوبي العرا

مســــتخدمًا عــــدة نســــب ) 0.59( وبمتوســــط ) 0.82-0.17( مــــدى قــــیم التجــــانس بــــین ) 19( بینمــــا اقتــــرح 

  .ولجمیع الباحثین في دراسته توصیف وتوزیع مواد األصل وأثرها في تغایر صفات التربة في العراق 

Bث إلى دراسات ذات تفصیل عن العوامل والعملیات التي تسهم في تكـوین األفـق وبالنظر الفتقار منظمة البح

لـــذا أجـــرى هـــذا البحـــث بجـــزئین األول یشـــمل تحریـــات بیدولوجیـــة للتعـــرف علـــى طبیعـــة التـــرب المفتاحیـــة فـــي هـــذا , 

بعــض ودرجــة تطــوره باعتمــاد Bالمــنخفض وأدراك عوامــل تكــوین التربــة مــع التركیــز علــى دراســة خصــائص األفــق 

بینما یتطرق الجزء الثاني من البحث إلى طبیعة وعالقـة صـور اكاسـید , المعاییر البیدولوجیة واستخراج قیم التجانس 

  . في هذه السالسل Bالحدید وتوزیعها بدرجة تطور األفق 

* U.V. = Uniformity Value

  المواد و طرائق العمل

و قــد تــم , مــن شــرق المــنخفض حتــى غربــه تــم تشــخیص سالســل تــرب البحــث علــى طــول مســار خطــي أمتــد-1

10اختیاال هذا المسار ضمن المناطق األكثر تعقیدًا جیومورفولوجیا في عملیة مسـح اسـتطالعي ابتـداء بتـاریخ 
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و قـــد تـــم , فتـــرة التحضـــیر لدراســـة الـــدكتوراه أثنـــاءصـــلفو أثنـــاء إجـــراء عملیـــة مســـح شـــبه م, 2001/ 11/ 

  ).3(ووصف شكل المنحدر ما جاء في ). 21(جبًا حسب ما جاء في توصیف السالسل األربعة مورفولو 

الموصـوفة فـي Dayجرى بموجب التحلیل المیكـانیكي لعینـات التربـة بطریقـة -:التوزیع الحجمي لدقائق التربة -2

 )1965Black, . (

. ,1965Blackة في فالموصو Clod methodوجرت بطریقة , الكثافة الظاهریة -3

. 1954U. S. D. Aكیمیائیة حسب الطرق الواردة في قدرت الصفات ال-4

/ وجــرى العمــل فــي قســم علــوم األرض 1964عــام Brewerحســب طریقــة Bلألفــقعملــت الشــرائح الرقیقــة -5

  . جامعة بغداد 

  النتائج والمناقشة 

  :التوصیف الموفولوجي المیداني -1

ایر فـي الصــفات المورفولوجیـة لسالســل وجـود تغــ) 1جـدول (أوضـحت نتـائج التوصــیف المورفولـوجي المیــداني 

التـرب المفتاحیـة والتــي تـم تشخیصـها علــى طـول مسـار خطــي امتـد مـن منطقــة الویزیـة شـرقًا وحتــى منطقـة الماصــي 

105-97(تراوحــت أعمــاق بیــدونات التربــة المشخصــة ألعمــاق ) 1( والعبیــدي غربــًا و كمــا مبــین فــي الخریطــة 

فـي % 8الضئیل في طبیعـة المنحـدر ودرجـات االنحـدار الـذي تـراوح بـین الرتفاعيأو یعزى ذلك إلى التفاوت ) سم 

ومـن جهتیـه الشـرقیة Teo slopeفـي وسـط المـنخفض ممـثًال نهایـة المنحـدر % Foot slope–3المیـل األمـامي 

  .)2( وكما مبین في الشكل والغربیة

بینمــا بقیــت األطــوال الموجیــة ثابتــة لعمــوم , الرطبــة اظهــر اللــون تغــایرًا فــي الشــدة والتفــاوت بــین الحالــة الجافــة و 

و یعـزى ذلــك , وقـد تغــایرت قـیم األطـوال الموجیــة فـي بعــض اآلفـاق الوسـطى مــن تلـك التــرب , آفـاق سالسـل التــرب 

إلى زیادة كمیة الطین فیها فضًال عن عملیات النقـل الحاصـلة لـبعض الغرویـات و المـواد العضـویة و االكاسـید ممـا 

إذ , فـي سالســل تــرب البحــث Bاختلــف ســمك األفــق , منهـا Bًا داكتــًا و لماعـًا و خصوصــًا فــي األفــق أعطیـت لونــ

وعلــى 132SCE, 143SCEفـي سلسـلتي التربــة ) ســم28.32(بلـغ أعلـى ســمك لـه فـي مركــز المـنخفض وبمقـدار 

فـي ) سـم 19.15( ار والمصلي علـى اطـراف المـنخفض وبمقـد) الویزیة ( واقل سمك له في منطقتي الهدرة التوالي

وهذا یوضـح تـأثیر الموقـع الجیومـورفي لهـذه السالسـل , أیضا على التوالي) 122SCE, 142SCE(سلسلتي التربة 

.حركــة المیــاه المحملــة بــالعوالق وتجمعهــا وركودهــا فــي المركــز لفتــرات طویلــة ىعلــى طــول المنحــدر والــذي اثــر علــ

ومـن خـالل , النعومة و المعتدلة الخشونة ضمن آفـاق هـذه السالسـل المعتدلة–توزعت نسجات الترب بین الناعمة 

مــن سلســلتي التربــة Bالتوصــیف المورفولــوجي أمكــن مالحظــة وجــود األغشــیة الطینیــة الرقیقــة والمتقطعــة فــي األفــق 

(142SCE, 122SCE)بینما كانت هذه األغشیة ضـعیفة وبقعیـة منتشـرة ضـمن المنخفضعلى أطراف والواقعة ،

ویعـزى التبـاین الحاصـل فـي شـكل واسـتمراریة  والواقعـة ضـمن المـنخفض ، (143SCE, 132SCE)تي التربـة سلسل

فضـــل عـــن الظـــروف , هـــذه األغشـــیة إلـــى التبـــاین الحاصـــل فـــي طـــول الفتـــرة الزمنیـــة التـــي تبقـــى فیهـــا المیـــاه راكـــدة  

  .والتي أدت إلى تحطیمها وتهشیمها المناخیة ومنها الحرارة العالیة صیفًا وتعاقب عملیات االبتالل والجفاف 

**التوصیف المورفولوجي لسالسل ترب الدراسة) 1(جدول 

صنف 

*االنحدار

االرتفاع 

عن سطح 

البحر

الحدود 

الفاصلة

  

المسامیة

  

القوام

  

البناء

األغشیة 

الطینیة

صنف 

النسجة

  العمقاللون

)سم ( 

  

اآلفاق

سلسلة 

التربة 

والموقع

جافرطب

CsFi–coFri–sli.sF1 sbk-SL5YR
4 / 4

5YR
5 / 3

0-10A1
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D
8% 
Foot 
slope

500 m

CirgFi-mah-vfri-0-SL5YR
4 / 4

5YR
5 / 3

10-25A12
122SCE

  الویزیة

(1)

CsFi-feFi-sli-sC2 sbkThin 0SCL5YR
5 / 6

5YR
6 / 6

25-40Bk1

Csv.fi-feh-fi-N.sF1 sbkThin 0SCL5YR
5 / 6

5YR
6 / 6

40-79Bk2

-Vfi-feh-fi-n.sC2 sbk-SL7.5YR
6 / 6

7.5YR
7 / 6

79-105Ck1

C
4%
Teo

Slope
“

CsVfi-coFi-s-p1F2 sbk-SiL5YR
4 / 4

5YR
5 / 3

0-18A1

143SCE

  الصوفیة

(2)

CsVfi-coFi-vs-p1F1 sbk-SiCL5YR
4 / 4

5YR
5 / 3

18-28A12

gr-wFi-feh.vs.vp1F1.coThin.pC5YR
5 / 6

5YR
6 / 6

28-60Bk1

gr-wFi-mah.vs.vp1F1.coThin.pCL5YR
5 / 6

5YR
6 / 6

60-72Bk2

-Vfi-feh.s.p10-SCL5YR
6 / 6

7.5YR
7 / 6

72-98Ck1

C
4%
Teo

Slope
“

CsMe-maVfi-sli.sM2.pla-SL7.5YR
6 / 6

7.5YR
7 / 6

0-7A1

132SCE

  بیار الراح

(3)

CsFi–coFri-sli-sM2.pla-L7.5YR
5 / 4

7.5YR
6 / 4

7-30A12

dbFi-feh-fi-sF1 sbkThin.pSiCL7.5YR
5 / 2

7.5YR
6 / 4

30-58Bk1

-Fi-feSof-friF2 ang-SCL7.5YR
5 / 2

7.5YR
6 / 4

58-82Ck1

D
6%
foot

Slope
“

CsFi–coSli.h.friF1 pla-CL7.5YR
6 / 6

7.5YR
7 / 6

0-35AP

142SCE

  الملصي

(4)

CsFi–coSli.h.friF2 sbkThin.pCL7.5YR
5 / 4

7.5YR
6 / 4

35-54Bk1

dbVfi-feFi-s-p1F2 sbk-SiL5YR
5 / 2

5YR
6 / 4

54-80Ck1

-Vfi-feFi-sli-sC3 ang-SL5YR
5 / 2

5YR
6 / 4

80-97Ck2

  .Ruhe & Walker 1968التوصیف الجیومورفولوجي لشكل المنحدر اعتمد حسب تقسیم   *
  .U. S. D. A. 1951التوصیف المورفولوجي حسب   **

  

O: Occasional P: Patchy f: fine 1: weak
C: Coarse sbk: sub angular blocky Co: columenar 2: midium
M: Moderat Pla: platy fri: frimble 3: strong
Sli: Slightly-Sticky h: hard fi: firm
Cs: clear smooth Cirg: Clear irregular gr.w: gradual wave
Db: diffius broken fi-fe: fine few Sof: soft

  

  

ي اآلفاق العلیا والى بناء كتلي التركیب بشكل كتل هشة تتكسر إلى حبیبات مفردة فبینتغایر بناء التربة بین

سلسلة  من Bk1. Ck1ولم تظهر حالة تطور كبیر في البناء سوى في األفق , غیر حاد ضعیف ودقیق 

143SCE والذي ظهر بشكل بناء عمودي ضعیف دقیق.  

اصلة بین یر النسجة ونعومتها ضمن آفاق هذه السالسل كما تغایرت الحدود الفر اقتغایرت قوامیة التربة طبقًا لت

ویعزى التباین في ذلك إلى , اآلفاق بین حالة الوضوح والمستوى  طوبوغرافیا والى المتدرجة واالنتشاریة متكسرة 

تغایر عملیات الترسیب المرتبطة بتغایر طبیعة جیومورفولوجیة السطح فضًال عن تأثیر عملیات النقل من األعلى 

  .داخل جسم التربة 
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الهجرة , ربة السائدة في سالسل ترب البحث هي عملیة التكلس والنقل والترسیب ومن أهم عملیات تكوین الت

  . المیكانیكیة 

  : Bk1التوصیف المایكرومورفولوجي لألفق -2

والــذي كــان اكثــر وضــوحًا فــي 143SCEمــن سلســلة التربــة Bk1المــایكروموفولوجي لألفــق فاظهــر التوصــی

علــى ) 1( ناعمـــة ومتوســطة والمؤشــرة بــالرقم Skeletion grainتــرب منطقــة البحــث إلــى وجــود حبیبــات هیكلیــة 

والماكرایـت وبعـض المعـادن الثقیلـة المعتمـة ایتالصورة وذات حبیبات كتلیة زاویة إلى شبه دائریـة أساسـا هـو الكالسـ

  .غیر الشفافة وذات توزیع عشوائي 

2( البنیة الداكنة والمؤشرة بـالرقم بأنها ذات لون بني مصفر غیها بعض البقع Plasmicوقد أظهرت البالزما 

فقـد , ) Voids(أمـا الفجـوات . على الصورة ترجع إلى التجمع الموقعي ألكاسید الحدید والمواد العضویة المتحللة ) 

  .قنوات بشكل مستقیم Channelsكان من نوع 

البنـــاء األولـــى انكـــ. علـــى الصـــورة ) 3( وقســـم منهـــا مائلـــة تفصـــل بـــین وحـــدات البنـــاء وكمـــا مؤشـــرة بـــالرقم 

Primary structure هـو مـن نـوع بنـاء كلسـي متبلـور متـداخل ضـمنS–Matrax وهـو مـن نـوعIntercallary 

crystal calcite 20( كما في. (  

ویظهـــر فـــي الصـــورة إن , مـــع هیئـــة غیـــر ممیـــزة لحـــد مـــا Calcitanأمـــا القنـــوات البســـیطة فتظهـــر مـــن نـــوع 

Pedotudles هي من نوعIsotubules خشن وقد اتضح   –الجیریة ذات حجم متوسطglarbular بوجـود عقـد

وهــي ذات حــدود واضــحة ودائریــة وذات , علــى الصــورة  ) 6( والمؤشــر بــالرقم Carbonate nodulesكابونیــة 

توزیــع عشــوائي فــي الحشـــوة الهیكلیــة مغلــف جـــزء مــن جزئهــا الخــارجي بمـــواد طینیــة وهــذا مـــا یؤكــد حصــول عملیـــة 

  .والترسیب االنتقال

  :الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة -3

إذ یتضـح مـن الجـدول , في تغـایر الصـفات الكیمیائیـة والفیزیائیـة راثر الموقع الجیومورفولوجي وطبیعة االنحدا

  .تغایر الصفات أفقیا بین مواقع تلك السالسل وعمودیًا مع العمق في كل سلسلة من سالسل ترب البحث ) 2( 

فــاكثر تــرب البحــث تقــع ) 21( وطبقــًا لمــا جــاء فــي ) 8.20  –7.30( درجــات التفاعــل بمــدى توزعــت قــیم 

ویعزى التبـاین األفقـي والعمـودي فـي درجـات التفاعـل إلـى تأثیرهـا بـالتكوین , تحت الترب المتعادلة والقاعدیة الخفیفة 

  .بموقع تلك السالسل ضمن أجزاء المنحدر المعدني وتركیز األمالح والسعة التبادلیة الكاتیونیة وهذه جمیعا تأثرت

4.2-2( اتضــح مــن الجــدول إن تـــرب الدراســة قلیلــة الملوحـــة وقــد توزعــت قـــیم االیصــالیة الكهربائیــة بمـــدى 

ــــــــــیمینز  ـــــــــــــة                             , ) 1-م. دیســـــــــــــي ســـ ـــــــــــــة فـــــــــــــي سلســـــــــــــلتي الترب ـــــــــــــد ازدادت قـــــــــــــیم الملوحـــــــــــــة مـــــــــــــع عمـــــــــــــق الترب وق

)143SCE, 122SCE (بینمـا تناقصـت مـع العمـق فـي سلسـلتي التربـة , لواقعة في الجزء الشـرقي مـن المـنخفض وا

)142SCE, 132SCE ( ویعــزى التغــایر فــي هــذه الصــفة إلــى التغــایر فــي نســجة , الواقعــة فــي الجــزء الغربــي منــه

  .التربة 

. غـم 2.3–0.21( اتسمت سالسل ترب البحث بانخفاض محتواها من المواد العضویة والتـي توزعـت بمـدى 

( وبمتوسـطات قـدرها ) 122SCE, 132SCE(وقد بلغت أعلى نسبة للمادة العضویة في سلسلتي التربـة , ) 1–كغم

, على التوالي أظهرت المادة العضویة تناقضًا مع العمـق لعمـوم سالسـل تـرب البحـث ) 1–كغم. غم 1.19, 1.64

ي كمیة الغطاء النبـاتي فـي وحـدة المسـاحة وكثافـة عملیـة الرعـي ویعزى التباین في كمیة المادة العضویة إلى تباین ف

الجائر في المنطقة فضًال عن تأثیر درجات الحرارة المرتفعة والتي أدت إلـى أكسـدة المـادة العضـویة وتحللهـا بسـرعة 

وقــد توزعــت نســبة مكــافئ , إن تــرب البحــث كلســیة متطــورة مــن مــادة اصــل كلســیة ) 2( وقــد اتضــح مــن الجــدول , 
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وقـد أبـدت الكاربونـات الكلیـة زیـادة مـع العمـق فـي جمیـع , ) 1–كغـم. غـم 456.80–284.30( الكاربونات الكلیـة 

وقـد اتضــح تــأثیر الموقــع الجیومورفولـوجي علــى طبیعــة توزیـع مكــافئ الكاربونــات الفعالــة , السالسـل ولجمیــع المواقــع 

مــن مكــافئ الكاربونــات % ) 37.15-% 21.53(وبنســبة ) 1–كغــم. غــم 118.96–80( والتــي توزعــت بمــدى 

ویعـزى ذلـك إلـى طبیعـة شـكل المنحـدر . یـدونات تـرب الدراسـة بالكلیة وقد اظهر توزیعًا غیر منتظما مع العمـق فـي 

وطول مسافة النقل وكمیة المیاه المستلمة والتي أثرت على تجزئة مواد الكاربونات وٕاذابتها وعملیات غسـلها وانتقالهـا 

فضــًال عــن التبــاین الحاصــل فــي النشــاط المــایكروبي والــذي یــؤثر فــي طــرح غــاز , ویــات داخــل جســم التربــة مــع الغر 

Co2 إذ تسهم عملیـات اإلذابـة , المهم في عملیات إذابة المواد الكاربونیةSolution والتحلـل المـائيhydrolysis

ومؤثرة في صیغة توزیع مكافئ الكاربونـات كعملیات وراثیة محتملةleachingوالغسل disintergrationوالتجزئة 

  .الكلیة والفعالة منها 

أثرت طبیعة مادة األصل و جیومورفولوجیـة السـطح علـى تغـایر محتـوى سالسـل تـرب البحـث مـن الجبسـوم فقـد 

132SCE, 143SCE( وقد ازدادت نسبة الجبس فـي سلسـلتي التربـة ) 1–كغم. غم 8,64–2.20( توزع بمدى 

وقـد اظهـر توزیعـُا غیـر منـتظم مـع , والواقعـة فـي مركـز المـنخفض ) نهایـة المنحـدر (   Teoslopeة ضمن منطق) 

ویعزى سبب وجـود الجبسـوم كونـه منقـوًال ریحیـًا فضـًال عـن المنقـول مائیـا بسـبب خفـة وزنـه مـع میـاه السـیول , العمق 

  . واألمطار عبر األودیة التي تصرف میاهها في المنخفض 

انخفــاض قــیم الســعة التبادلیــة الكاتیونیــة فــي جمیــع سالســل تــرب البحــث إذ توزعــت ) 2( دول بینــت نتــائج الجــ

ویعـزى التبـاین فـي , أظهرت توزیعًا غیر منتظم مع العمـق , 1–كغم. سنتي مول شحنة ) 18.23–8.60( بمدى 

فضـًال عـن نوعیـة معـادن الطـین ,قیم السعة التبادلیة الكاتیونیـة  إلـى قلـة محتـوى تـرب الدراسـة مـن المـادة العضـویة 

وقـــد یعــزى التبــاین فــي قــیم هــذه الصــفة إلــى التبـــاین , ) 22( ادن الكاؤولینــات كمــا أكــدتها الســائدة التــي تشــمل معــ

الحاصــل فــي مكــافئ الكاربونــات الفعالــة والتــي تعمــل كعامــل مخفــف للمــواد غیــر الكلســیة ویظهــر تأثیرهــا فــي تقلیــل 

  ) . 23( مواقع التباین لمواد التربة كما أوضحها 

وقـد أظهـرت قـیم الكثافـة الظاهریـة تغـایرًا مـع . فـة الظاهریـة ألغـراض إدارة التربـة تبـرز أهمیـة إجـراء قیـاس الكثا

وقـد جـاء توزیعهـا متوافقـًا مـع نسـبة الطـین والمـادة . 1–كغـم. میكا غـرام ) 1.72-1.48( عمق إذ توزعت بمدى ال

ظاهریــة إلــى االخــتالف فــي ویعــزى االخــتالف فــي قــیم الكثافــة ال, العضــویة وطبیعــة تماســك مــواد التربــة ومســامیتها 

  .توزیع مفصوالت التربة وكمیاتها الناجم عن االختالف في الفعالیات الجیومورفیة للناقل وزخمه 

  

  

  

  یبین الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لسالسل ترب البحث) 2(جدول 

سلسلة 

التربة 

والموقع

  

  

األفق

  

  العمق

)سم(

  

درجة 

التفاعل

Ece
Ds / m

المادة 

  ةالعضوی

1-كغم.غم

مكافئ 

الكاربونات 

  الكلیة

1-كغم.غم

مكافئ 

الكاربونات 

  الفعالة

1-كغم.غم

الكاربونات 

/ الفعالة 

الكاربونات 

الكلیة

  

الجبسوم

1-كغم.غم

CEC
cmol

(+) / kg

Pb

میكا غرام 

  1- كغم/ 

122SCE

  الویزیة

(1)

A10-107.302.002.30268.1080.029.834.3012.401.54
A1210-257.873.981.32284.3092.2732.452.2012.801.48
Bk*125-408.004.241.20452.40110.1531.256.7018.231.63
Bk240-797.904.350.80456.80110.3630.936.0013.001.47
Ck179-1057.893.950.36412.1688.7621.535.8914.801.53

7.793.701.19401.4196.3029.195.0114.241.52  توسطالم

A10-187.903.461.80312.2197.8031.328.6412.401.62
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143SCE

  الصوفیة

(2)

A1218-288.103.861.16318.6898.1430.798.009.701.60
Bk128-607.924.120.79386.40105.6134.467.3210.301.54
Bk260-727.904.000.72382.76116.2037.156.8610.501.70
Ck172-987.903.120.53336.84102.430.406.428.721.72

7.943.711.00347.37104.0332.827.4410.321.63  المتوسط

132SCE

  بیار الراح

(3)

A10-77.903.001.96355.4186.7024.394.369.981.48
A127-307.792.650.98346.8264.1318.495.2610.211.50
Bk130-588.202.890.45421.1895.4429.713.8913.411.53
Ck158-828.002.310.21338.9074.1621.883.0012.301.62

7.972.711.64365.5780.1023.614.1211.471.53  المتوسط

142SCE

  الملصى

(4)

Ap0-357.762.460.64342.70118.9634.717.679.001.63
Bk135-547.823.561.22429.64112.1434.016.988.601.60
Ck154-807.863180.84359.1888.2424.563.3410.141.58
Ck280-977.903.000.80350.0080.0022.853.289.721.58

7.833.050.87370.3899.8329.035.319.361.59  المتوسط

 *K : داللة على رمز األفق الكلسي)Ca ( في النظام الوراثي القدیم.  

  

  :Bالتوزیع الحجمي لمفصوالت التربة ومقاییس تطور األفق -4

ذ تغــایرت نســب المفصــوالت إ, التوزیــع الحجمــي لمفصــوالت التربــة لسالســل تــرب البحــث ) 3(یعــرض الجــدول 

ویعزى هذا التباین إلى االختالف في جیومورفولوجیة السطح فضًال عن التغایر فـي طبیعـة العملیـات . أفقیا وعمودیًا 

  .الترسیبیة والعمر الزمني لتكوین هذه الترب 

 ,142SCE)الطــــین فــــي سلســــلتي التربــــة , الغــــرین , إذ یتضــــح مــــن الجــــدول زیــــادة نســــبة مفصــــول الرمــــل 

122SCE) والواقعة على أطراف المنخفض وفي الجزءFoot slope وقد مثلت هذه السالسل موقـع . من المنحدر

 ,132SCE)الغــرین فــي سلسـلتي التربــة , الطـین , بینمـا توزعــت المفصــوالت بزیـادة نســبة الرمــل , حــوض –كتـف 

143SCE)والواقعة في مركز المنخفض وفي الجزءSlope–Teo قد مثلـت هـاتین السلسـلتین موقـع من المنحدر و

  .ترسیب نهائي ومنخفض طوبوغرافیا 

. غــم 697.29( وبمقــدار A1بلغــت أعلــى نســبة للرمــل الكلــي فــي األفــق , (122SCE)ففــي سلســلة التربــة 

وبلغـت أعلـى , ) 1–كغـم. غـم 282.24( وبمقـدار Ck1بینما بلغـت أعلـى نسـبة للغـرین الكلـي فـي األفـق ) 1–كغم

المفصـوالت الــثالث توزیعــا غیــر أظهــرتوقــد ) 1–كغـم. غــم 243.4( وبمقــدار Bk2طــین الكلــي فـي األفــق نسـبة لل

ویعـزى سـبب زیـادة نسـبة مفصـوالت الرمـل إلـى طبیعـة مـادة األصـل الرملیـة الكلسـیة فضـًال عــن , منتظمـا مـع العمـق 

ئق الرمل مع الریاح القادمة من جهـة الغـرب تأثیر المنطقة بعملیات التعریة الریحیة النشطة والتي أدت إلى حركة دقا

زیادة علـى بـاقي مفصـوالت ) 250u-500(وقد اظهر الرمل المتوسط , وتجمعها في ذلك الجزء من أطراف المنحدر 

) 1u–2(واظهـر الطـین الخشـن , تفوقـًا علـى الغـرین النـاعم ) 20u–50(بینما اظهر مفصول الغرین الخشن , الرمل 

  .اعم تفوقًا على الطین الن

بلغــت أعلــى , الواقعــة فــي مركــز المــنخفض وفــي الجــزء النهــائي مــن المنحــدر ) 143SCE(وفــي سلســلة التربــة 

( وبمقدار A1وأعلى نسبة للغرین في األفق ) 1–كغم . غم 614.15( وبمقدار Ck1نسبة للرمل الكلي في األفق 

, ) 1–كغـم. غـم 462.20( وبمقـدار A12ألفـق بینما بلغت أعلـى نسـبة للطـین الكلـي فـي ا, ) 1–كغم. غم 484.86

علــى ) 50u-100(وقـد أظهــرت هــذه المفصــوالت توزیعــُا غبــر منتظمــًا مــع العمــق أیضــا وقــد تفــوق الرمــل النــاعم جــدًا 

وتفوقـت نسـبة الطـین الخشـن , علـى الغـرین الخشـن (2u– 20)باقي المفصوالت الرمل وتفوقـت نسـبة الغـرین النـاعم 

ویعزى التبـاین فـي توزیـع نسـب المفصـوالت إلـى كونهـا نقلـت مـع میـاه السـیول واألمطـار أو , یها على الطین الناعم ف
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ه ممـا یسـمح بإلقـاء جـل حمولتـه تـبعـدما قـل زخـم العامـل الناقـل وانخفضـت قو تنقلت بشكل عوالـق مـع الریـاح وترسـب

  .من المفصوالت 

A1فـي األفـق ) 1–كغـم. غم 587.13( ر بمقدا(132SCE)بلغت أعلى نسبة للرمل الكلي في سلسلة التربة 

وأعلـى نسـبة للطـین الكلـي فـي األفـق ) 1–كغـم . غـم 519.60( وبمقدار Bk1نسبة للغرین الكلي في األفق أعلىو 

Ck1 وقد اظهـر مفصـول الرمـل تناقصـًا مـع العمـق بینمـا اظهـر مفصـول الطـین , ) 1–كغم. غم 305.71( وبمقدار

وقــد تفوقــت نســبة الرمــل النــاعم جــدًا علــى بــاقي مفصــوالت , الغــرین توزیعــًا غیــر منتظمــًا واظهــر , تزایــدًا مــع العمــق 

ویعـزى التبـاین , الرمل وتفوقت نسبة الغرین الناعم على الغرین الخشن ونسبة الطین الخشن على الطین النـاعم فیهـا 

ر هـذا التعاقـب فـي صـنف سـفـة ویففي توزیع المفصوالت عمودیًا إلى تعاقب عملیات الترسیب بـین فتـرات زمنیـة مختل

النســجة بــین المــزیج الرملــي والمــزیج الطینــي الرملــي والمــزیج الطینــي الغرینــي إن كــل أفــق هــذه السلســلة یمثــل ســطحًا 

  .جیومورفیًا تكون بدورة رسوبیة معینة خالل زمن معین 

من المنحدر من Foot  slopeوالواقعة على أطراف المنخفض والممثلة لجزء (142SCE)وفي سلسلة التربة 

بینمــا بلغــت أعلــى ) 1–كغــم. غــم 594.41( وبمقــدار Ck2جهتــه الغربیــة بلغــت أعلــى نســبة للرمــل الكلــي فــي األفــق 

وقد بلغت أعلى نسبة للطین الكلي في األفق , ) 1–كغم . غم 514.63( بمقدار Ck1نسبة للغرین الكلي في األفق 

Ap تزایـدًا مـع العمـق بینمـا اظهـر مفصـول .اظهر مفصـولي الرمـل والغـرین وقد ) 1–كغم . غم 360.00( وبمقدار

وقد تفوقت نسبة الرمل الناعم جدًا على باقي مفصوالت الرمل وتفوقت نسبة الغرین , الطین الكلي تناقصًا مع العمق 

  . الناعم على الغرین الخشن وتفوقت نسبة الطین الخشن على الطین الناعم 

ت مــن قبــل العدیــد مــن البــاحثین لبیــان حالــة التجــانس فــي مــواد األصــل وتعكــس فــي اســتعملت نســب المفصــوال

فضـًال عـن اسـتخدامها , ) الناعمـة / الخشـنة ( الوقت ذاته شدة التجویة وقیمتها في زیـادة وانخفـاض نسـبة المكونـات 

  .فیها Bر األفق كمعاییر لوصف حالة االنتقال والحركة للمواد الناعمة داخل جسم التربة و كدالئل على تطو 

ویتضــح مــن الجــدول إلــى وجــود حالــة حركــة وتركیــز للمــواد , Bمقــاییس تطــور األفــق ) 4( ویعــرض الجــدول 

الناعمـــة فـــي اآلفـــاق الوســـطى مـــن أجســـام تـــرب البحـــث وقـــد أوضـــح التحلیـــل اإلحصـــائي باختیـــار اقـــل فـــرق معنـــوي 

  ) .5( لمتوسطات هذه النسب وكما مبین في الجدول 

  

  

  

  

  في ترب منطقة الدراسةBمقاییس تطور األفق ) 4(جدول 

Clay max 25-125 cm
Clay 0-25 cm

Si+vfs
S-vfs

Si
Si+C

CSi
FSi

F. CL
CO. CL

  األعماق

)سم(

سلسلة التربة اآلفاق

والموقع

1.293

0.3770.4270.7050.500-10A1
122SCE

  الویزیة

(1)

0.6540.5772.0360.3310-25A12
0.3590.3650.2180.4925-40Bk1
0.2070.2861.8400.2540-79Bk2
2.2210.6741.3580.3679-105Ck1

1.560

2.9270.6510.6110.540-18A1
143SCE

  الصوفیة

(2)

6.2170.6200.6730.4418-28A12
1.1010.2730.8180.8428-60Bk1
1.4700.3720.9720.3360-72Bk2
0.5520.4060.8400.2772-98Ck1
1.5860.6690.6620.250-7A1132SCE
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1.6371.7990.6230.6710.287-30A12بیار الراح  

(3) 6.3950.6321.2160.4830-58Bk1
0.6620.3870.6450.3358-82Ck1

0.919
0.8240.3490.6150.280-35AP142SCE

  الملصى

(4)

3.0750.4430.8360.3235-54Bk1
2.6670.8920.6420.4954-80Ck1
0.9230.7081.1850.3380-97Ck2

Colling & fenton
(1984)

Schaetzl
(1998)

Rutlage
(1985)

Stwert
(1977)

Barashad
(1966)

CSi = Coarse siltF. CL     = Fine clay
Fsi  = Fine SiltCO. CL = Coars clay
vfs   = very fine sand

  

  في سالسل ترب البحثBاختیار اقل فرق معنوي لمقاییس تطور األفق ) 5(جدول 

السلسلة والموقعمتوسطات النسب

Max clay 25-125 cm
Max clay 0-25 cm

Si+vfs
S-vfs

Si
Si+C

CSi
Fsi

Fi. Cl
Co-cl

1.293
a-c

0.763
c

0.465
a-b-c

1.231
a

0.386
a-b

122SCE

  الویزیة

(1)
1.560
a-b

2.453
a-b

0.464
c

0.782
b-c

0.484
a

143SCE

  الصوفیة

(2)
1.637

a
2.610

a
0.577
a-b

0.798
b-c

0.335
b-c

132SCE

  بیار الراح

(3)
0.919

c
1.872
a-b

0.598
a

0.819
a-b

0.355
b-c

142SCE

  الملصى

(4)
0.3971.1090.1330.4290.125L. S. D.

0.05 %

  

  

الطــین / فـي مركــز المــنخفض فـي نســبة الطـین النــاعم (143SCE)وقـد أشــرت النتـائج إلــى تفــوق سلسـلة التربــة

, الرمـل النـاعم جـدًا –الرمـل / الرمل الناعم جدًا + في نسبة الغرین (132SCE)الخشن بینما تفوقت سلسلة التربة 

نسـبة الطـین عنـد العمـق / سـم 125–25تظهر فروق معنویة بین كلتا السلسلتین في نسـبة الطـین عنـد العمـق ولم 

الواقعــة فــي طــرف المــنخفض مــن (122SCE)مــن الجــدول إلــى تفــوق سلســلة التربــة تضــحكمــا ی, ســم 25–صــفر 

(142SCE)نمـا تفوقـت سلسـلة التربـة بی, الغـرین النـاعم / زیة في نسبة الغـرین الخشـن یجهته الشرقیة في منطقة الو 

من المنحدر قد تفوقت في Foot slopeالواقعة في طرف المنخفض من جهته الغربیة وكلتا السلسلتان تمثل منطقة 

  . الطین + الغرین / نسبة الغرین 

 ,132SCE)فـــي سلســـلتي التربـــة Bوقـــد أظهـــرت نتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي إلـــى زیـــادة التطـــور فـــي األفـــق 

143SCE) والواقعــة فــي مركــز المــنخفض بنســبة أعلــى مــن سلســلتي األطــراف وهــذا مــا جــاء مطابقــًا مــع الوصــف

  .كرومورفولوجي له یالمیداني المورفولوجي والما

  :يمقاییس التجانس وحاالت االنقطاع اللیثولوج-5

تخدامهالسالسـل تــرب البحـث وحســب اســUniformity valuesقـیم معامــل التجـانس ) 6( یعـرض الجــدول 

االنقطاعـــات اللیثولوجیـــة وهـــذه االنقطاعـــات قـــد تكـــون جیولوجیـــة ترســـیبیة أو بدولوجیـــة مـــن قبـــل البـــاحثین فـــي تحدیـــد
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أو تكــون ناتجـة بفعــل العملیــات البیدوجینیــة وان تشــخیص هـذه االنقطاعــات مهــم فــي فهــم , موروثـة مــن مــادة األصــل 

  .التضریس ومادة األصل والتربة التي تطورت منها 

قیمــة لــنفس / النســب فــي األفــق العلــوي ( وذلــك بإیجــاد قیمــة ) 6( ســتعملت النســب المعروضــة فــي الجــدول ا

( فــي تحدیــد االنقطاعــات اللیثولوجیــة وتعتمــد هــذه الصــیغة باألســاس علــى إن ) 1-النســبة فــي األفــق األســفل منــه

وقـد حـددت معـاییر , ) درجـة التشـابه -1= (وعلیه فأن  حالـة عـدم التشـابه , ) 1= عدم التشابه + درجة التشابه 

إال انـه وفـي , االنقطاع اللیثولوجي من قبل الباحثین وحسب ما أمكن تمیـزه میـدانیًا وتوافقـه مختبریـًا فـي تـرب مختلفـة 

  .منطقة البحث ال یمكن تشخیص هذه االنقطاعات 

  

  سةلسالسل ترب منطقة الدراUniformity valueقیم معامل التجانس ) 6(جدول 

Si+vfs/s-vfs inupper
Si+vfs/s-vfs inlower

Csi/fs inupper
Csi/fs inlower

Si/s inupper
Si/s inlower

السلسلة والموقعاآلفاق

-0.42-0.82-0.60A1 / A12
122SCE

  الویزیة

(1)

0.82*11.48*1.23*A12 / Bk1
0.73*-0.570.35Bk1 / Bk2
-0.90-0.750.30Bk1 / Ck1
  المتوسط0.052.330.32

-0.52-0.58-0.28A1 / A12
143SCE

  الصوفیة

(2)

4.64*7.17*3.70*A12 / Bk1
-0.25-0.29-0.25Bk1 / Bk2
1.66*0.691.52Bk1 / Ck1
  المتوسط1.381.741.17

-0.11-0.29-0.22A1 / A12132SCE

  بیار الراح

(3)

-0.71-0.90-0.79A12 / Bk1
8.66*15.69*6.68*Bk1 / Ck1
  المتوسط2.614.831.89

-0.73-0.42-0.33AP / Bk1142SCE

  الملصى

(4)

0.15-0.34-0.46Bk1 / Ck1
1.88*-0.141.52*Ck1 / Ck2
  المتوسط0.43-0.300.24

Schaetzl 1998

  القیمة المقترحة لالنقطاع

(0.6)

Stwert 1972

  القیمة المقترحة

(0.8)

Asady & Whitesid 1986

  القیمة المقترحة لالنقطاع اللیثولوجي

(0.37)
  انقطاع لیثولوجي*

  

إال إن نتائج التحلیل الحجمي للدقائق قد أفرزت وجود حاالت انقطاعات ویعود هذا إلى ضالة هذه االنقطاعات 

  .ثولوجیة أو طبیعة التغایرات في وضوح تجانس الوحدة اللی

فــي سلســلة التربــة A12 / Bk2إلــى حصــول انقطــاع بــین األفـق ) 6( أشـرت النســب المســتخدمة فــي جــدول 

(122SCE) وبین األفقBk1 / Ck1 في سلسلة التربـة(132SCE) وبـین األفـقCk1 / Ck2 فـي سلسـلة التربـة

(142SCE) , ویعـزى سـبب ظهـور . ل البـاحثین مـن قبـالمقترحـةأعلـى مـن النسـب جمیعهـاوقد كانت قـیم التجـانس

وقد تحصل في نفس النوع من النسجة أحیانا بفعـل ترسـبات طبقـات , هذه االنقطاعات والتي ال یمكن إدراكها میدانیًا 

وعنـد دخـول المـاء فـأن الشـد الهیـدرولیكي سـوف یـزداد , رقیقة من المفصـوالت الناعمـة فـوق مفصـوالت اكثـر خشـونة 

وصـــولها إلــــى حالـــة اإلشـــباع فـــأن المـــاء ســــوغ یســـبب كســـر خـــالل لیثولوجیـــة الطبقــــة فـــي الطبقـــات الناعمـــة وحـــال 
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انقطاعـــات یســـببوغالبـــًا مـــا یكـــون الجریـــان ســـریعًا إلـــى األســـفل ومـــن ثـــم, ) ذات النســـجة الناعمـــة ( الهیدرولیكیـــة 

  ) . إصبع ( لیثولوجیة مضغوطة عمودیا وبشكل 

إذ یتضــح مــن , ســطات التجــانس لسالســل تــرب البحــث اختیــار اقــل فــرق معنــوي لمتو ) 7( ویعــرض الجــدول 

, من منطقة بیار الراح علـى بـاقي سالسـل تـرب البحـث فـي جمیـع النسـب  (132SCE)الجدول تفوق سلسلة التربة 

والواقعـة فـي مركـز المـنخفض وفـي الجـزء النهـائي (132SCE, 143SCE)وانه ال یوجد فروق معنویة بین سلسلتي 

ـــــة فـــــي سلســـــلتي التربـــــة , الرمـــــل / جـــــانس لنســـــبة الغـــــرین مـــــن المنحـــــدر فـــــي قـــــیم الت بینمـــــا ال یوجـــــد فـــــروق معنوی

(143SCE,122SCE) حــوض والواقعــة علــى الجانــب الشــرقي مــن المــنخفض فــي الغــرین –والمتمثلــة بموقــع كتــف

سالســل فــي تمییـز وفصــل ) 7( وبنــاءًا علیـه ال یفضــل اعتمـاد النســب الـواردة فــي الجـدول , الرمــل النـاعم / الخشـن 

  . الترب المتطورة من مواد اصل رملیة كلسیة 

  

  

  

  اختبار اقل فرق معنوي بین متوسطات قیم التجانس لسالسل ترب الدراسة) 7(جدول 

Si+vfs / s – vfsCsi / fsSi / fsاسم السلسلة والموقع

0.05
C

2.33
b

0.32
C

122SCE

  الویزیة

(1)
1.38
a-b

1.74
b

1.17
a-b

143SCE

  فیةالصو 

(2)
2.61

a
4.83

a
1.89

a
132SCE

  بیار الراح

(3)
0.43

C
-0.30

C
0.24

C
142SCE

  الملصى

(4)
1.471.970.82L. S. D.           0.05 %

  

  

  

  

  

  

  االستنتاجات

نجـم عنـه ظهـور تشـابه فـي ظـروف , لالنحدار الواقعي القلیل و الطویل المسافة اثـر فـي وراثـة تـرب المـنخفض -1

سالسل تـرب البحـث بـین المتـدرج قصـیر المـدى الزمنـي فـي السالسـل الواقعـة علـى أطـراف المـنخفض الترسیب

طوبوغرافیـــة –مـــن المنحـــدر بحیـــث شـــكلت السالســـل األربعـــة متعاقبـــة لیثولوجیـــة Teo slopeوفـــي الجـــزء 

Lithotoposquenee .  

Bقــاییس التطــور علــى وجــود األفــق كرومورفولوجي المختبــري ومیاظهــر التوصــیف المورفولــوجي المیــداني والمــا-2

وقــد , البنــاء واألغشـیة الطینیـة وحصـول عملیـات النقـل والترسـیب , السـمك , وبـدرجات متباینـة مـن حیـث اللـون 
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فــي مركــز المــنخفض (132SCE.143SCE)أشــرت المعــاییر جمیعهــا علــى زیــادة التطــور فــي سلســلتي التربــة 

.منخفض بصورة اكبر من السالسل الواقعة على أطراف ال

نجــــم بفعـــل التـــداخل بـــین العملیــــات , أوضـــح التحلیـــل الحجمـــي للمفصـــوالت وجــــود حـــاالت انقطـــاع لیثولـــوجي -3

أال انه ال یمكن إدراكـه میـدانیًا , الجیومورفولوجیة والعملیات البیدولوجیة الوراثیة في أجسام سالسل ترب البحث 

.
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  التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة في منطقة البحث) 3(جدول 

  

صنف 

النسجة

الطین 

  الناعم

<1µ

الطین 

  الخشن

2-1µ

الطین 

  الكلي

1-كغم.غم

الغرین 
الناعم
20-2µ

الغرین 

  الخشن

50-20µ

الغرین 

  الكلي

1-كغم.غم

الرمل 

  الناعم جداً 

100-50µ

الرمل 

  الناعم

250-
100µ

الرمل 

  المتوسط

500-
250µ

لرمل ا

  الخشن

1000-
500µ

الرمل 

  الخشن جداً 

2000-
1000µ

  الرمل الكلي

1-كغم.غم

  

  األعماق

)سم(

  

  

اآلفاق

سلسلة 

التربة 

والموقع

SL57.79115.58173.3775.8453.50129.3497.17268.320319.536.365.91697.290-10A1
122SCE

  الویزیة

(1)

SL47.73140.47188.2084.67172.43257.1063.90155.16303.7915.7916.06554.7010-25A12
SCL74.83149.67224.50105.9423.20129.1475.80257.96269.3028.6814.62646.3625-40Bk1
SCL48.68194.72243.4034.3263.1897.5032.36300.32315.1407.194.05659.0640-79Bk2
SL36.3099.65135.95119.68162.55282.24313.58193.4941.1022.7310.89581.8179-105Ck1
SiL87.56160.13247.70287.09175.54462.6398.0883.1660.6038.998.80289.640-18A1

143SCE

  الصوفیة

(2)

SICL90.70205.41296.12289.81195.05484.86121.5038.4317.1936.415.49219.0218-28A12
C211.55250.64462.2095.4778.12173.61108.28124.1784.5419.6027.60364.1928-60Bk1

CL99.24297.72396.96119.30116.00235.33123.60130.7999.068.285.97367.7160-72Bk2
SCL49.79179.12228.8885.3371.70157.03117.29135.43203.56130.8727.02614.1772-98Ck1
SL28.15108.30136.46166.25110.16276.41253.30179.98105.6930.6317.53587.130-7A1132SCE

  بیار الراح

(3)
L41.36145.30186.66185.17124.40309.57213.21144.46125.4313.237.42503.757-30A12

SiCL98.34204.16302.50234.38285.24519.6083.5731.0724.1318.5020.61177.8830-58Bk1
SCL75.89229.82305.71117.4675.79193.25183.44137.22278.401.9800.00501.0458-82Ck1
CL80.00280.00360.00119.8073.78193.5895.61153.87143.4647.056.43446.420-35AP142SCE

  الملصي

(4)
CL80.79250.13330.92143.74120.23263.97240.91144.472.0610.097.56405.0935-54Bk1
SiL20.7041.5762.27313.30201.33514.63167.42158.1881.0514.671.78423.1054-80Ck1
SL29.3188.72118.03131.56156.00287.56135.91104.38175.39164.3714.36594.4180-97Ck2
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