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الباب األول :مورفولوجي األراضي
Soil Morphology
***********
يشيرأصطالح مورفولوجي األراضي الى المالمح أو الخواص الظاهرية هى التي تميز
األراضي عن بعضها وهي تلك الخواص آلتي يمكن التعرف عليها في الحقل باستعمال الحواس مثل
نظراللمس والشم  ،كما يمكن معرفة الخواص في الحقلية باستعمال أجهزة بسيطة مثل عدسة جيب
ومغناطيس وأطلس ألوانالتربة وحامض الهيدوركلوريك  HClوفي هذه الحالة يقال أننا ندرس الصفات
المورفولوجية الكبيرة

 micromorphologyوإذا أعتمدنا في قياساتنا على أجهزة علمية دقيقة مثل

الميكروسكوب فيقال أننا ندرسالصفات المورفولوجية الدقيقة  micromorphologyواالصطالح
مورفولوجي مشتق من الكلمة اليونانية  , morphoالتى تعنى شكل أو هيئة و  logyبمعني علم وبناء
على ذلك فالمورفولوجي هو علم الهيئة أو الشكل الخارجي  ،وتهتم مورفولوجي األراضي بمورفولوجيا
قطاع التربة واألفاق المكونة كوحدة قائمة بذاتها
أوال  :الخواص المورفولوجية لألراضي
Soils Morphological Properties
==================
( )1لون األرض Soil color
يتوقف اللون الذي تكتسبه التربة على تركيبها الكيميائي والمعدني والطبيعي  ،كماا يختلاف اللاون
كثيرا تبعا لمحتواها من الماء  ،فاألراضي الرطبة دائما ذات لون مختلف عما لو قيس اللون وهي في حالة
جافة ولذا يتم تقدير اللون في الحالة الجافة  Dryوالحالاة الرطباة  ، Moistويتحادد لاون الترباة أساساا
بوجود بعض المواد مثل الهيومس األكاسيد السداسية وبعض أنواع معاادن الطاين ونسابة بعاض المعاادن
األولية مثل الكوارتز  ،ووجود األمالح الذائبة وأماالح الجيار  ،وتا دي الماادة العضاوية الاى أكتسااب
األرض أللوان قائمة ذات درجات تشبع متفاوتة بين اللون األساسي األسود إلاى اللاون الرماادي القااتم أو
البني القاتم  ،و من ناحية أخرى تعتبر أكاسيد الحديديك أحد المكونات المسائولة عان أكتسااب األراضاي
األلوان الحمراء والصفراء واأللوان المتدرجة فيهاا بينهماا  ،ويتوقاف ذلاك علاي طبيعاة تامدرت المعاادن
الموجودة

(  ) 2قوام األرض Soil texture
=================
اليعتبر قوام األرض من المالمح المورفولوجية ولكن يمكننا عان طرياق العاين المجاردة أو مسااعدة
األختبارات الحسية (عن طريق األصابع ) أن نشعر بمختالف قوام مختلف في أفااق البروفيال ( القطااع
األرضى ) أو بمختالف قوام القطاعات األرضية المختلفة
• تعريف قوام التربة Definition of soil texture
يشير أصطالح قوام التربة إلى نسبة األحجام المختلفة التي لها قطر أقل من  2مام وعناد وجاود
حبيبات اكبر من الرمل ( اكبر من  2مام ) وأصاغر  10بوصاات ( 20سام ) ياتم تعاديل أسام قاوام
التربة طبقاا لحجام هاذه األجازاء  ،ماثال  gravelly sandy loam and stony loawومثال هاذه
االصطالحات أو المسميات تعتبر هامة في دراسات أو أستخدامات األرض land use
• مفصوالت التربة أوالمجاميع الحجمية للتربة مسميات قوام التربة ( Soil Textural
) Classes
يتطلب تحديد صفوف قوام التربة أو تسمية قوام التربة تقادير نساب كال مان الرمال – السال –
الطين وتعرف هذه المكوناات الحجمياة باسام أجازاء أومفصاوالت الترباة Soil fraction or soil
separates
أحجام أومفصوالت التربة
)Diameter(mm

Name of separate

0.0-0.05

sand

0.05-0.002

Silt

Below 0.002

Clay

والتحلياال الميكااانيكى  mechanical analysisهااو التحلياال الااذي يجاارى خالل اه تقاادير لهااذه
المفصوالت ،يسمح وهذا التحليل بتحديد صفوف قوام الترباة  soil textural classesباساتخدام مثلا
القوام  ،ويهمنا في مجال أصطالح قوام التربة أن نشير إلى الفرق بين االصاطالحين Loamy Sands,
 Sandy Loamوماان ناحيااة قااوام التربااة نجااد أن األصااطالح األول يشااير إلااى أرض رمليااة بينمااا
األصطالح الثاني ال يشير إلى ذلك  ،وكما ندرك من ذلك أن لفظ لوم ال يشير إلى حجم معين مان حبيباات

التربة ولكنة يشير إلى أحد صفوف قوام التربة ولايس إلاى مفصاوالت الترباة  soil separatesويجارى
تقدير صفوف قوام التربة باستخدام مثل القوام
 -3بناء األرض Soil structure
=================
 oتعريف بناء التربة :
هو تقدير ووصف التنظيم الفراغي والمكااني لعناصار البنااء مان الحبيباات المختلفاة ( فردياة أو
مركبة ) وما تحتويه من مراعاة قوة التماسك والتالصق لعناصر البناء
 oالعوامل تؤثر على ثبات بناء التربة :
المادة الالحمة لحبيبات التربة أما تكون عضوية أو مادة غروية معدنية أو كالهما في نفس الوقا
فقد تتكون من مادة الهيومس أو مادة السليكا الغير متبلورة أواأليدروكسيدات واألكاسيد السداسية  ،بناء
األرض كلية على قوام األرض ومن الصعب العثور على آي طرز من البنااء فاي الماواد الرملياة الساائبة
 loose sandsحتى في وجود آي مادة أسنتمية فقط نشاهد طبقاة صاماء  hard panأو قشارة متصالبة
 crustولكننا ال نعثر على أفق ذو بناء خاص ولذلك تسمى األراضاي الخشانة  structurelessأى عدياد
البناء وال تعتبر الطبقة الصماء أوالقشرة المتصلبة من طرز البناء
يقسم البناء طبقا لشكل الوحدات البنائية:
❑

بناء المكعب و البناء الحبيباى وفياه تنماو الحبيباات الثانوياة بالتسااوي فاي الثالباة أبعااد ( البنااء

المكعبى ) وفي جميع األبعاد ( البناء الحبيبي )
❑

البناء المنشورى وفياه تنموالحبيباات الثانوياة علاى المحاور الرأساي بسارعة أكبارمن المحاورين

اآلخرين
❑

البناء الطبقي  :تنمو الحبيبات الثانوية في البعدين األفقيين أكثر من البعد الرأسيا

❑

البناء الكتلى  :تنمو حبيباته في اتجاهات شتى وبغير انتظام

( ) 4 -4خاصية التشكيل

Consistency or Consistence

==================
تدرس هذه الخاصية المورفولوجية في حاالت الرطوبة المختلفة حي أن خاصية التشكيل
 consistenceتعد تعبيرا عن درجة المقاومة التي تبديها األرض ضد العوامل الخارجية التي تعمل على

تغيير شكلها ولذا فهي خاصية مرتبطة بمقدرة األرض عل مقاومة عمليات النحر التي تتعرض لها وكذلك
إعاقة األرض اآلالت المستعملة في الحرث والعزيق وبجانب تمبيرها على األعماق التي يمكن للجذور
أن تتخللها وأيضا ت بر على درجة نفاذية األرض للماء
 -5التكوينات الخاصة Special formations
( أ ) الدرنات :

Concretions and nodules

------------------------------- -------------------------تعريف الدرنات بمنها  :تجمعات صلبة ذات تركيزات عالية من مواد ومركبات كيميائية معينة ،
تتواجد في أشكال وألوان مختلفة  ،وتنشم من تجمع كربونات وكبريتات الكالسيوم واألكاسيد السداسية
وبعض المعادن األخرى مثل البوكسي

 ،تتكون درنات الجير Lime concretionsمن ترسب

الكربونات خالل مواد األرض األخرى وعادة ما تكون غير منتظمة الشكل وتختلف في أطوال أقطارها ،
وقد يختلف تركيز الكربونات داخل الدرنة فتتواجد تركيزات متعددة داخل الدرنة الواحدة  ،وقد تكون
معتمة و مجوفة عند المركز ومنشم الدرنات الجيرية غير مفهوم بالتحديد إال أنه يمكننا التميز حالتين :
الحالة األولي وتتعلق بتكون الدرنات نيتجة أرتفاع مستوي الماء األرضي الغنى بالكربونات أو مروره
على أفاق غنية بالكربونات  ،نتيجة غسيل هذه الكربونات خالل القطاع األرضي
( ب ) الطبقات المتصلبة باألراضي Pans horizon or layers
الطبقات أو األفاق المتصلبة ؟أو المنضغطة بشدة تعرف باسام Pans horizon or layers in
” soils that are strongly compacted or indurated are often called “ pansهذه الطبقات
قد تكون ورابية  geneticبمعنى أنها نشمت من أبناء عمليات تكوين األراضي والتعرية  ،أو أنهاا عباارة
عن بقايا لدورات سابقة من دورات تكوين األراضاي أو التعرياة وفاي هاذه الحالاة تسامي  relictsومان
الناحية العملية هذه الطبقات ذات تمبير كبير من حي إعاقةالجذور ونفاذية الماء وبالتالي تحدد أستخدامات
األرض
وأما من حي أنواعها فهي  :الطبقات متصلبة  cement or indurated pansبواسطة مواد
الحمة  Duripanوأخرى متصلبة نتيجة األنضغاط Fragipan
ج -تزهر األمالح علي سطح التربة Efflorescence

تزهر األمالح الذائبة على سطح الترباة وتواجادها بفراغاتهاا  ،ويارتبط هاذا االصاطالح بمرتفااع تركياز
األمالح
د : Krotovines -األشرطة األنبوبية
--------------------------------------أشرطة أنبوبية غير منتظمة الشكل وتوجد داخل األفاق وتنشم نتيجة أماتالء القناوات التاي حفرتهاا
الديدان األرضية  burrowingبمواد من خارج القطاع وهي تظهر فاتحة في األراضي الغامقاة وتظهار
بلون غامق في األراضي الفاتحة اللون بمعنى أنها أشرطة رملية في األفااق الطينياة وأشارطة طينياة فاي
األراضي الرملية
ثانيا :دراسة أفاق القطاع األرضى
Horizons of Soil Profile
==================
( )1تعربف القطاع األرضى Definition of soil profile
===========================
قطاع رأسى يمتد من سطح األرص الى  2متر (أوالى مستوى الماء األرضى أو مادة أصل
التربة  ، extending into the parent materialو يتكون من عدد من الطبقات ( األفاق ) والمختلف
الخصائص  ،و تعرف األفاق بمنها طبقات موازية تقريبا لسطح األرض approximately parallel to
 ، soil surfaceوتمتلك مالمح مميزة  distinct featureنشمت بفعل عوامل تكوبن األراضى soil
 ،forming factorsولذا يستند اليها ألغراض تقسيم األراضى soil classification
( )2األفاق الرئيسية Master Horizons
===========================
يرمزالى األفاق الرئيسية بالحروف األنجليزية O, A, E, B, C, and R.

O
A
E
B
C or R

األفاق الرئيسية  Master Horizonsالمكونة لقطاع التربة

( أ ) األفاق السطحية :
-

األفاق العضوية السطحية ( ) horizons Oبالمناطق الرطبة و شبه الرطبة

-

األفاق المعدنية السطحية (  ) A horizonsبالمناطق الجافة وشبه الجافة

-

أفاق الغسيل المعدنية السطحية (  ) E horizonsبالمناطق الرطبة الباردة

-

( ب ) أفاق التجمع التحت السطحية ) : ) B horizons

( ج ) األفاق الشبيه بالمادة األمية للتربة  : C horizonsيوضح الجدول التالي نوعى األفاق الشبيه
بالمادة األمية للتربة C horizons
م

الرمز

1

C

2

R

التسمية
أفق المادة األمية والذى
تغير قليال بفعل عمليات
تكوين األراضى
الماااادة األمياااة الصاااخرية
المتصلبة والمتماسكة

(د) األفاق األنتقالية ( توليفة األفاق )  : Transitional and Combination Horizonsقد
تجتمع صفات أفقين فى مع أفق واحد سيادة خصائص أحد األفاق على خصائص األفق األخر  ،و يشير
الحرف األول الى سيادة خصائص األفق الممثل له
م
1

التسمية

الرمز

 ABأفق أنتقالى ( توليفة من أفق A
وأفق  ) Bتسود به خصائص
األفق () A

 BA 2أفق أنتقالى ( توليفة من أفق B
وأفق ( ) Aتسود به خصائص
األفق () B

ثالثا  :وصف القطاع األرضى Soil Profile Description
=============================
( )1البيانات المتاحة عن األرض
• أسم المنطقة
• نوع الحصر
• نوع المالحظة
• األحدابيات الجغرافية للقطاع  ،ورقم الصور الجوية
( )2وصف الظروف البيئية المحيطة ( وصف منطقة القطاع األرضى )
أ – سطح الوحدة الجيومورفولوجية التي يقع بها القطاع األرضى
ب-شكل سطح المنطقة القطاع األرضى
ج -موقع القطاع األرضي داخل الشكل أو الوحدة الجيومورفولوجية
دـ – الميل
( )3النباتات النامية Regional vegetation
( )4المناخ Climate
===========
( )5بيانات عامة عن ظروف األرض
ااااااااااااااااااااا
تشمل هذه المجموعة من البيانات األتي:
❑مادة األصل
❑الصرف
❑

النفاذية

❑

عمق الماء األرضي أو منسوب الماء األرضي

❑

الحصوية وبقايا الصخور
❑

القلوية و األمالح

( )6وصف جبهة القطاع األرضي :يشمل بند وصف القطاع األرضي تحدياد األفااق وقيااس سامك كال
منها و تسمية األفاق

الباب الثاني
=========
تكوين األراضي Soil Formation
(عوامل وعمليات تكوين األراضي)
Factors and Processes of Soil Formation
========================
مقدمة :أن عملية نشوء وتكون األراضي على جانب كبير من التعقيد  ،وتشمل تغير وتحور وأنتقال
المواد والطاقة في الطبقات العليا تح تمبير عوامل تكوين األراضي  ،وتبدأ منذ أن تستقر األحياء بسطح
الصخر أو تعيش داخل المادة األمية للتربة حي

ال نشوء لألراضي دون أحياء  ،األمر الذي أدي إلى

تسمية عملية نشوء األراضي بمنها عملية بيدوجينية آي ذات نشمة حيوية  biogenicلذا سناقش النقاط
التالية والمتعلقة بنشمة األرض :
أوال  :عوامل تكوين األراضي
بانيا  :عمليات تكوين األراضي
أوال  :عوامل تكوين األراضى
--------------------( )1تعريــف عوامــل تكــوين األراضــي  :يشااير مفهااوم عواماال تكااوين األراضااي إلااى القااوى الطبيعيااة
 natural factorsأوالظروف البيئية  environmental conditionsالم برة على تكاوين األناواع
المختلفة من األراضي  ،وتكوين األراضي هو ببساطة تعبير عن عملية تحاول الصاخور المختلفاة إلاى
أراضي ذات صفات مختلفة
وهذه العوامال هاي المناا  climateواألحيااء  microorganismsالطبوغرافياا  ، reliefماادة
األصل  Parent materialوالزمن  Timeوهي العوامل األساسية التي تجمع في محتواها ومعناها كال
عناصر وخصائص دراسة األراضي  ،وتختلف هذه العناصر الخمسة الرئيسية في طبيعة دورهاا وأبرهاا
في إيجاد وتكوين نوع معين األراضي

()1

التعبير الرياضي لعوامل تكوين األراضي

----------- ------------------المعادلة العامة لتكوين األراضي :
)S= f ( cl , o , r , p , t …..
حي

 Sهي النظام األرضي  Soil systemالذي يمكن تحديده بمعرفة صافاته  , s1 , s2 , …..تعبار

Fعلى أن خواص األرض المحددة لنظامها تعتبر دالاة  functionلعوامال تكاوين األراضاي  ،وأعتبار
 jennyأن أي تغير يحدث آلي خاصية من خواص األرض يتوقف على التغير الذي حدث لعوامل تكوين
األراضي مجتمعة
ورغم تضافر عوامل تكوين األراضي مع بعضها فهذا ال يمناع وتحا واروف معيناة أن يكاون
أحد العوامل له السيادة المطلقة  ،أى أن خواص األرض في منطقة ما قد تتغير أساسا نتيجة لتغيار عامال
واحد فقط أي تتواجد أنواع مختلفة من األراضي على هيئة سلسالة  Sequenceمان النوعياات المختلفاة
والتي تختلف خصائصها نتيجة الختالف عامل سائد واحد وفي هذه الحالة ورغم تواجد العوامل األخارى
وأهميتها فإننا نفترض أنها بابتة وقد عبر  Jennyأيضا عن هذه الحالة رياضيا بمن افترض سايادة أحاد
العوامل وببات العوامل األخرى إلعطاء سلسلة من نوعيات األراضاي تختلاف خصائصاها أساساا نتيجاة
الختالف هذا العامل السائد كما يلي :
* سلسلة مناخية S = F ( Climate ) o , p , r , t Climosequence
* سلسلة حيوية S = F ( Organisms ) cl , p , r , t Biosequence
* سلسلة طبوغرافية S = F ( Topography ) cl , o , p , t Toposequence
سلسلة صخرية  ( S = F ( Parent material ) cl , o , r , t Lithosequenceأو سلسلة المواد األمية )
* سلسلة زمنية …. Chronosequence
()2

S = F (Time ) cl , o , r , p ,

العوامل المختلفة لتكوين األراضى
-----------------------------ولفهم تمبير عوامل تكوين األراضي والدور الذي يقوم به كل عامل فاي عملياة تكاوين األراضاي

البد من مناقشة كل عامل على حدة علي النحو التالي:

( ) 3-1مادة أصل التربة Soil Parent Material
❖

تعريف مادة األصل  :تعرف مادة األصل بمنها الحالة األولياة  initial stateلاألرض أو بمعناي

أخر مادة األصل قبل أن يح لها آي تغير أو مادة األصل عند الزمن صافرا )  ( toويقصاد باالزمن هناا
زمن تكوين األرض
❖

نشأة مادة األصل :

تبدأ عملية تكون مادة األصل من المهد الصخري بما تسببه تغيرات درجة

الحرارة عادة من ضعف فيزيائي  ،وبمساعدة بتحوالت كيميائية معينة
❖

التغييرات التي تحدث لمادة األصل حتى تتكون األراضي  :تحدث مجموعاة مان التغيارات الماادة

االصل وتوجزها فيما يلى
❑

يزداد السطح النوعي كنتيجة لتفت وتكسير الصخور والمعادن بفعل التعرياة الطبيعياة وبعاد ذلاك
تنشط التعرية الكيميائية بزيادة السطح النوعي للحبيبات

❑

تنحصر التعرية الكيميائياة فاي عملياات األكسادة واإلختازال والتامدرت والتحلال الماائي واإلذاباة
وتكوين الكربونات

❑

تختفي المعادن السهلة التحليل وتبقى المعادن األكثر مقاومة مع المعادن الثانوية

❑

تتكون معادن جديدة ذات تركيب بلوري مميز وذات أحجام دقيقة

❑

تبدأ الحياة على األرض و تنمو النبات األولية كالطحالب والفطريات  ،وتتحلل بقاياا هاذه النباتاات
األولية يضاف لألرض كمية قليلة من المادة العضوية والنيتروجين وبذلك تمهاد البيئاة لنماو النباتاات
ارقي منها وهكذا وكنتيجة لتراكم المادة العضوية على السطح يصبح لونه داكن وتختلف خواصه عن
الصخر األصلي

❑
❑

تتكون التجمعات األرضية  soil aggregatesويصبح للتربة بناء

soil structure

تقل كميات القلويات األرضية في المناطق الرطبة وتغسل األماالح ويقال رقام ال  ، pHوأماا فاي
المناااطق الجافاة أو القليلااة األمطااار فتتاراكم األمااالح علااى السااطح أو فااي الطبقااات التحا سااطحية
subsurface layers

❑

في الخطوات األخيرة لتطور األرض يزداد تركيز أيون األيدروجين ويقل تركيز أيونات K, Na
 , Ca ,Mgعلي حبيبات الطين وقد ينتقل الطين والادبال ماع المااء ألسافل القطااع  ،متجمعاا بااألفق
الثانى ( )B

❖

التصنيف الجيولوجي لمادة األصل  :تقسم مواد األصل غيار العضاوية فاي العاادة إلاى مجموعاة

يطلق عليها "محلية " مواد األصلية المحلية وهي التي تمك تقريبا بمكانهاا  ،ومنقولاة " ويمكان تقسايم
المجموعة األخيرة تبعا لعوامل النقل والترسيب كما يلي :
❑

مادة األصل المتبقية

Residual Parent Material

ينشم هذا النوع من أديم األرض مما يوجد تحته من صخر لم يتعارض للنقال إال بدرجاة قليلاة جادا ،
فإذا كان نموذجيا في تكوينه فإنه يكون في العادة قاد تعارض لتجوباة طويلاة وشاديدة فاي كثيار مان
األحيان
❑

المواد المنقولة ( مواد األصل المنقولة )transported parent material :
تنقل محليا بواسطة الجاذبية األرضية أو المجارى المائية Colluvial

❖

مادة األصل كأحد عوامل تكوين األراضي Parent material as

 التركيب الميكانيكي للمادة األمية وتمبيره على عمق القطاع األرضي:
إن عالقة قوام المادة األمية بعمق القطاع األرضي تبادو واضاحة بتمياز األراضاي المتكوناة مان
مادة أمية رملية بقطاع عميق عن تلك األراضى المتكونة من مادة أمية بقيلة ( طينية )
 التركيب الكيميائي والمعدنى لمادة األصل الصخرية وتمبيره على تكوين األراضي:
وجد  Hebdricksأنه تح الظروف المناخية والطبوغرافية المتشابهة تعطى الصخور النارياة
الحامضية أرض ذا ت خاواص طبيعياة جيادة وأن الصاخور النارياة القاعدياة أراضاي غنياة بالكالسايوم
والماغنسيوم أى أراضي ذات خواص كيميائية جيدة صالحة لنمو كثير من النباتات وهاذا صاحيح فقاط إذا
تكون األرض تح وروف جافة نوعا حي يسود التحلل الكيميائي للصخر
 oتمبير الصخور النارية والمتحولة
تشتمل هذه الصخور على الصخور الكوارتزية األكثر حامضية النارياة والمتحولاة ,واألراضاي
المتكونة من هذه الصخور تميل اآلن تكون خشنة ( خاصة األفاق السطحية ) وهشة وحامضية ومنخفضة
في القواعد نتيجة الرتفاع نسبة الكوارتز

( )3-2الطبوغرافيا وتكوين األراضي Topography and Soil Formation
=========================
الطبوغرافيا  :يستعمل لفظ الطبوغرافيا كمرادف لتعبير التضاريس  reliefوالذي يساتخدم كتعبيار عان
شكل وتو زيع القارات والمحيطات  ،وقد يستخدم أحيانا للتعبيار عان حااالت األرض مان حيا االرتفااع
واالنخفاض
أ -الطبوغرافيا كعامل من عوامل تكوين األراضي  :تعمل الطبوغرافياا علاى إعاادة توزياع المناا فاي
األراضااي المرتفعااة الجياادة النفاذيااة  ،فااالتغيرات المحليااة فااي أشااكال األرض مثاال بعااض اإلرتفاعااات
واإلنحدار واإلنخفاض ت دي إلى تكوين وروف رطوبة تختلف عن الظروف العادية
ب -تأثير الطبوغرافيا على خواص األرض :
إذا أردنا تقدير أهمية الطبوغرافيا كميا نستخدم المعادلة :
S = f ( r ) cl , o , p , t …..
رطوبة عادية للمنطقة
سطح األرض

( أ ) طبوغرافيا مستوية الموقع ألراضى جيدة النفاذية

سطح األرض
موقع منخفض رطب محليا
( ب ) طبوغرافيا غير مستوية
جريان سطحى
دور الطبوغرافيا فى أعادة نوزيع األمطار

وسوف نتعرض فيما يلي لتمبير الطبوغرافيا على بعض خواص األراضي :
•

الطبوغرافيا وعمق األفق السطحي:
عمق األفق السطحي باألراضي الواقعة على طبوغرافيا مستوية أكبر من عمق مثله بألراضي

الواقعة علي اإلنحدرات الكبيرة

عمق األفق السطحي

 %الميل
العالقة بين ميل السطح وسمك أفق A
( سمك القطاع األرضي أكبر على الطبوغرافيا المستوية من مثله وأقل ما يمكن على اإلنحدار الشديد)
•

الطبوغرافيا والمحتوى الطين

يوضح أن المحتوى الطينى لقطاعات األراضى الواقعة على طبوغرافيا مستوية أعلى من محتوى مثله
بألراضي الواقعة علي اإلنحدرات الكبيرة

 ( site Aموقع )
 ( site Bموقع )

العالقة بين طبوغرافيا والمحتوي الطيني ( بالقطاع )

( )3-3الزمن كأحد عوامل تكوين األراضي Time as soil forming factor
تعتبر األرض نظام ديناميكي آي في تغير مستمر مع الزمن وفي عملية تكوين األراضي آي
تحولها من مادة األصل الصخر إلى األرض فإنها تمر بمراحل حتى تعمل إلى حالة شبه أتزان مع
الظروف البيئية آي مع عوامل تكوين األراضي التي تسبب عمليات تكوين األراضي والتي تحتاج
بالضرورة إلى عنصر الزمن لتتبع تداخلها وتسلسلها  ،والمقصود بالزمن هنا كعامل من عوامل تكوين
األراضي هو زمن التفاعل أو زمن تمبير العوامل المحددة لعملية تكوين األراضي  ،وليس المقصود به
ذلك الزمن المطلق absolute
( )3-4المناخ كأحد عوامل تكوين األراضي Climate as soil forming factor
يعتبر المنا من أهم عوامل تكوين األراضي النشطة والذي تكاون لاه السايادة غالباا علاى معظام
عوامل التكوين األخرى  ،ولدراسة تمبير عامل المنا وبيان أبره وعالقته بخصائص األرض البد من أن
نتناول عنصريه الرطوبة moistureوالحرارة Temperatureكل على أنفراد
S= F ( m ,T ) o , p , r , t , ……….
S = F (m ) ,T , o,p , r , t
وعند مناقشة أبر الحرارة تكون المعادلة المعبرة عن ذلك رياضيا كاألتي:
S = F ( T ) m , o , r ,p , t
( أ ) الرطوبة كعامل تكوين أراضي moisture as a factor of soil formation
-------------------------------يقصد بعنصر الرطوبة كمية الماء التي التى تدخل فعال في نشاط عملياات تكاوين األراضاي ساواء
على سطح أو متحللة قطاع التربة  ،وليس كمية األمطار والتي تسقط على سطح األرض في مكان ما
* العالقة بين الرطوبة والمادة العضوية :
قام  Jennyبدراسة مجموعة من األراضي التي تتواجد تحا أناواع مختلفاة مان المناا للتعارف
على األتجاة العام للمكو نات العضوية ( الكربون العضوي والنيتروجين الكلي ) بالنسبة للمنا

وقد وجاد

أن نيتروجين التربة يزداد بلوغاريتم تساوي مع زيادة الرطوبة ويتناقص أسيا مع األرتفاع الحرارة .
** أفق تجمع كربونات الكالسيوم وعالقته بالرطوبة
يعتبر أفق مجمع كربونات الكالسايوم مان الخصاائص الهاماة فاي دراساة األراضاي والتاي تارتبط
أرتباطا وبيقا بكمية الرطوبة  ،وكثيرا ما ي خذ عمق تجمع كربونات الكالسيوم كدليل مباشر على كمياة
الرطوبة

المتوسط السنوى لألمطار ( مم  /عام )

عمق
أفق
كربونات
الكالسيوم

العالقة الطردية بين عمق أفق تجمع كربونات الكالسيوم
والمتوسط السنوى لألمطار
*** العالقة بين الرطوبة وتكوين الطين
يتكون الطين أساسا نتيجة لسلسلة من المراحل والعملياات المعقادة مان المركباات الساليكاتية وهاذه
العمليات تحتاج بالضرورة إلي الماء حي أن العامل األساسي في كل عمليات التحلل
ب – الحــرارة كعامــل مــن عوامــل تكــوين األراضــي Temperature as a factor of soil
formation
تعتبر الحرارة من العوامل الهامة في عمليات تكوين حي ا أنها تتداخل وت بر على مدي فاعلية
األمطار  ،إذا أنها تحدد مدى ما يفقد من هذه األمطار عن طريق البخر أو النتح أو كليهما معا  ،يضاف
إلى ذلك أن كل من التفاعالت والتغبيرات التي تحدث خالل عملية تكوين األراضي تتوقف ولدرجة كبيرة
على الحرارة
العالقة بين الحرارة والمادة العضوية
تتعرض النباتات والحيوانات للتحلل والمعدنة والفقد نتيجة لنشاط األحياء الدقيقاة فاي الترباة وهاذه
تتوقف سواء في تكابرها أو نشاطها بدرجة كبيرة على درجة الحرارة وبالتالي كلما زادت درجة الحارارة
كلما أدي ذلك إلى زيادة تحلل المادة العضوية وفقدها  ،آي أنخفاض نسبتها في األرض

 العالقة بين الحرارة وتكوين الطين
تمر عملية تكاوين الطاين مان المركباات الساليكاتية بمراحال تنطاوي علاي سلسالة مان التفااعالت
الكيميائية وعليه فهاي تتوقاف بدرجاة كبيارة علاى درجاة الحارارة  ،ولهاذا فإناه باافتراض بباات درجاة
الرطوبة نجد أن معدل تكوين الطين يزداد كلما زادت درجة الحرارة في عالقة خطية
 العالقة بين الحرارة والتمليح :
كلما زادت درجة الحرارة كلما أدي ذلك إلى نشاط الخاصية الشاعرية إلاى ارتفااع المااء األرضاي خاالل
مسام األرض خصوصا في األراضي ذات المحتوي العالي مان الطاين والتاي تعااني مان ساوء الصارف
حي تعمل المسام الطينية الدقيقة على كمنابيب شعرية فيرتفع الماء إلى أعلى وذلك لنشاط عملياة التبخيار
للمياه تح وروف أرتفاع درجة الحرارة وبتكرار هاذه العملياة يزياد تركياز تاراكم األماالح فاي الطبقاة
السطحية أو تح السطحية
( )3-5األحياء كعامل تكوين األراضي Organisms as soil forming factor
تعتبر األحياء من العوامل الهامة األساسية في تكاوين األراضاي فقاد سابق أن ذكرناا أن األحيااء
تعتبر من المكونات الرئيسية لاألرض والمقصاود باألحيااء كال ماا هاو حاي ساواء فاوق األرض أو فاي
باطنها وتشمل كل الرتب والدرجات واألناواع المختلفاة لألحيااء مثال النباتاات أو ماا يعبار عناه بالغطااء
النباتي بدرجاتها المختلفة والتي يعبر عنها  Phytosphereوكذلك الحيوانات أو  Zoosphereبدرجات
تطورها المختلفة  ،بم األحياء الدقيقة  microorganismsبانواعها ورتبها وأطوارها المختلفة
ثانيا  :عمليات تكوين األراضي

Soil Forming Process

-------------------- -1عمليات التكوين بالمناطق الجافة
 -1عمليات التكوين بالمناطق الجافة
أ – عملية التمليح  Salinizationتحدث هذه العملية عاادة فاي المنااطق الجافاة ونصاف الجافاة فاي األمااكن
المختلفة ذات الصرف الردئ والمناطق المعرض للرشح من المساحات المجااورة وقااع البحيارات القديماة التاي
جف وكذلك أراضي المناطق المنخفضة المتاخمة للبحيرات المالحة  ،كماا تتواجاد األراضاي الملحياة أيضاا فاي
المخفضات ذات الصرف الردئ والمساحات المنخفضة بالمناطق الرطبة ونصاف رطباة وكاذلك فاي الرواساب
المائية الواقعة على طول الشواطئ البحرية

ب – عملية التخلص من األمالح Desalinzation
وهي عملية نتيجتها التخلص من األمالح الذائبة الموجودة باألراضي الملحية وعادة يكون ذلك عان
طريق الغسيل بالمياه إما طبيعيا أو صناعيا  ،وطبيعيا عن طريق خفاض مساتوي المااء األرضاي لعماق
كاف بحي تكون المياه المرتفعة عن طريق الخاصية الشعرية ال ت بر على طبقاات الساولم وباذلك تعمال
األمطار الساقطة على إزالة األمالح وفي هذه الحالة يتغير ميزان حركاة الميااه بحيا يصابح فاي صاالح
الحركة ألسفل  ،وصناعيا عن طرياق شاق مباازل الصارف وإضاافة ميااه الغسايل بدرجاة كافياة إلزالاة
األمالح من قطاع التربة
ج -عملية التصلب Induration
وهي من العمليات المميزة لألراضي الجافة والتي ت دي إلاى نشامة القشارة Crust formation
على سطح التربة أو نشمة الطبقة الصلبة  hard pansخالل قطاع التربة وتتكون هذه الطبقات من تواجد
مواد الحمة مثل السليكا أو أكاسيد الحديد وكربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم ويسااعد علاى حادوث
هذه العملية تعاقب فترات الجفاف واألبتالل
د – عملية القلونة Alkalization :
وهي العملية التي تحدث تح نفس وروف عملية التمليح مع وجود مصدر أو واروف تا دي إلاى
سيادة كاتيون الصوديوم المتبادل على مقعد اإلمتصاص ومعني سيادة كااتيون الصاوديوم المتباادل آي أن
نسبة كاتيون الصوديوم تزيد عن  % 15من مجموع الكاتيونات المتبادلة
و – عملية التكلس Calcification :
وهي من العمليات الهامة التي تحدث في األراضي ذات المناا النصاف جااف والنصاف رطاب
وقد يحدث في المناطق الجافة التي تسقط فيها أمطار قليلة خصوصا ذات الطبوغرافياة الغيار مساتوية آي
أنها من العمليات التي ترتبط بكمية الماء التي تخترق قطاع التربة كما أن وجود باني أكسيد الكربون الذي
يكون مع الماء حامض الكربونيك من العوامل الهامة واألساسية لحدوث هذه العملية
CaCO3 + H2O + CO2 ---------- Ca ( HCO3 )2

الباب الثالث
===========
حصر األراضي Soil Survey
=============
أوال  :مقدمة ( تعريف حصر األراضي – فوائد الحصر– مستويات الحصر)
===================
 - 1تعريف حصر األراضي
يعرف حصر األراضي بمنه مجموعة من الدراسات الحقلية والمعملية إلى تحديد

النوعيات

المختلفة لألراضي  ،وتمثل هذه النوعيات بخرائط تختلف طبقا لدقة الحصر والغرض منه  ،يشتمل هذا
التعريف على طبيعة وصفية وأخرى كمية يتلخص الجانب الوصفى لعملية الحصر فى دراسة الخواص
المورفولوجية لألراضى ( مثل اللون والقوام ) وأما الناحية أو الطبيعة الكمية لحصر األراضي فتشمل :
(أ) تحديد درجة األختالفات وبيان العالقات الكمية بين أنواع ونوعي طبيعة  -تقسيم األراضي
(ب) التحديد المساحى والتوزيع الجغرافى والنوعيات من األراضي
(جا) الدراسات الكمية لبعض خواص األراضى مثل تركيز األمالح والتوصيل الهيدروليكى
 - 2فوائد أو أهمية حصر األراضي :
 الحصول على خرائط النوعيات المختلفة لألراضي ترتيب األراضى تبعا لخصائصها أو قدرتها اإلنتاجية المختلفة حساب االحتياجات السمادية والتنب بمقادير المحاصيل الوصول إلى تقييم لألراضى Soil evaluation- 3مستويات حصر األراضى :
▪

الحصــر االستكشــافى أوالحصــر التعرفــى  :تجاارى هااذه المسااتويات العليااا ماان الحص ار علااى

المساحات الشاسعة ويستند هذه النوع من الحصر على صفات ذات درجة عالياة مان االخاتالف ولاذا تقال
درجة التشابه داخل الوحدة الخرائطية بينما تزداد حدة االختالفات باين الوحادات الخرائطياة والتاى ترسام
حدودها باالعتماد على الصور الجوية وصور األقمار الصناعية
▪

الحصر النصف تفصيلى والتفصيلى  :عند هذه المستويات من الحصر يزداد دور وأهمية الطرق

التقليدية التى تعتمد علاى المالحظاات والدراساات الحقلياة يجارى هاذا الناوع مان الحصار علاى مساتوى
المناطق مستوى الوحدات اإلدارية للمحافظات

▪

الحصــر المكثــف  :يجاارى علااى مسااتوى الماازارع الصااغيرة والوحاادات االداريااة لمشااروعات

استصالح األراضى كلية على المشاهدات الحقلية وكثرة الزيارات الحقلية والتى تفيد فى إختصاار عادد
العينات إلى الحد األمثل تمثيل دقيق لالختالفات استقراء النتائج بمسلوب متكامل األرضية

المطلوب اإلجابة على األسئلة التالية وتسليمها في صورة تقرير يسلم يوم اإلمتحان
النهائي لوضع درجات أعمال السنة بناء عليه علما بأن االمتحان النهائي سيكون في
صورة أسئلة صح وخطأ واختيار من متعدد
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ما المقصود بعلم مورفولوجيا االراضي  ،Soil Morphologyوما هي أقسامه المختلفة
يتحدد لون األرض بوجود بعض المواد بها  ،عقب على هذه العبارة
الى اي شئ يشير مفهوم كال من قوام التربة  Soil Textureوبناء التربة Soil Structure
ما المقصود بخاصية التشكل  ، Consistencyوكيف ترتبط بخواص التربه
ما المقصود بالدرنات وما هي انواعها المختلفة
كيف تتكون الطبقات المتصلبة في االراضي Pans horizon or Layers
ما المقصود بتزهر االمالح على سطح التربة Efflorescence
ما المقصود بكل من قطاع التربة Soil Profileواالفاق المكونة له Horizons
كيف تميز بين االفاق السطحية واالفاق التح سطحية في قطاع التربة
ما الذي يميز كال من االفاق التاليةO, A, E, B, C, R, AB, BA :
كيف يتم وصف القطاع األرضى
اشرح دور مادة االصل كمحد عوامل تكوين األراضي
ما هو أبر التركيب الكيماوي لمادة األصل وتمبيره على مادة االراضي؟
عقب على العبارة :تعتبر مادة األصل أحد عوامل تكوين األراضي
ما هي التغيرات التي تحدث لمادة األصل حتى تتكون األراضي؟
ما هو التقسيم الجيولوجي لمادة األصل؟
عبر رياضيا ً عن سيادة مادة االصل كمحد عوامل تكوين األراضي
وضح بالرسم ( فقط ) دور الطبوغرافي في إعادة توزيع األمطار؟
عبر رياضيا ً عن ً:
• الطبوغرافيا كمحد عوامل تكوين األراضي
• سيادة الطبوغرافيا كمحد عوامل تكوين األراضي
وضح بالرسم ( فقط ) العالقة بين الميل وسمك الطبقات
أذكر ( فقط بدون شرح ) أهم عمليات تكوين األراضى
أذكر ( فقط بدون شرح ) أهم عمليات تكوين األراضى بالمناطق الجافة
ما المقصود بحصراالراضي  Soil Surveyوما الفرق بين الجانب الوصفي والكمي له
ما هي أهمية حصر االراضي وما هي مستوياته المختلفة

ابلتوفيق للجميع

