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وملالق ت و حص ئ ع مبلض خص ئص ومتر ع ومف ي ئ ع محتاوه وملضاي .
رعد جواد محمد كاظم
المعهد التقني  /الشطرة  -هيئة التعليم التقنـي – جمهورية العراق

وم

تخلص :
نفذ ه ه ذ د الدرامذذة لمعريذذة نذذااير الن ذذم المئويذذة للمذذادة الع ذذوية ) % 10.0 ، 7.5 ، 5.0 ، 2.5 ، 0.41

علذذق مذذيم كذذل مذذة الحقايذذة الحقيقيذذة  ،الحقايذذة الياهريذذة الم ذذامية يذذي نذذرل م تلفذذة الن ذ ة الرمليذذة الم ي ذذة
الم ي ة الطينية الغرينيذة ) كذ لل لتحديذد العتمذاه ائ

ذا ية بذية محتذوا المذادة الع ذوية نلذل ال

ذا

الفي يا ية للتربة  .امت دمت الت ربة العاملية بت ميم نام التعشية لتنفي ه د الدرامة بقتاذة محذرراه  .ا تذحت
النتا ج ان ناايرا معنويذا للمذادة الع ذوية علذق كذل مذة الحقايذة الحقيقيذة الياهريذة الم ذامية مذد نذم نمقيذل هذ ا
التا اير بعدة معادئه اعتمده علذق العتمذة بذية محتذوا المذادة الع ذوية ال ذفاه المدر مذة ب ذهم كذون هذ د
المعادئه ذاه ارنهاط عال بالمتغيراه المدر مة اذ ان ميمة  R2اكقر مة  %96يانها يمحة امت دامها لتحديد ميم
نلل ال فاه مة معرية الن هة المئوية للمادة الع وية يي التربة د ن الل وء الق طرق العمذل المعر يذة لتقذديرها
لتويير الومت التحاليف التي نتطلهها نلل الفحوصاه .

كلماه مفتا ية  :الحقاية الحقيقية  ،الحقاية الياهرية  ،الم امية  ،المادة الع وية .
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Statistical relationships of some soil physical properties and organic
matter content .
Raad Jawad Mohammed Kadhim
Technical Institute / Shatrah - Foundation of Technical Institute Republic of Iraq

Abstract :
This research was conducted to study the effect of different organic matter
percentages ( 0.41 , 2.5 , 5.0 , 7.5 , and 10.0% ) with different texture soils ( loamy
sand and silt clay loam ) on the values of particle density , bulk density and soil
porosity , so to determine the quantitative relationships between the soil organic
matter content and above listed soil physical properties . The factorial experiment
with complete random design was used to achieve the study with three replication.
The results showed that there are significant effects of the organic matter
percentages on particles density , bulk density and porosity . So these effects can be
represented by many equations which be derived from the relation between the
organic matter content and studied properties , and because of these equations have
high correlations ( the R2 values more than 96% ) , they can be utilized to determine
each studied property from the percentage of organic matter to save the time and costs
which be required for their investigations .

Keywords : Particles density , Bulk density , Porosity , Organic matter content .
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التربذذذة

وم ق مع :

ئمذذذيما الم ذذذاماه الحهيذذذرة المتومذذذطة

نعذذد المذذادة الع ذذوية مذذادة وفيفذذة ذاه م ذذامية

بن هة  % 41ان نو ه د النهاناه مهم يذي نح ذية

عاليذذذة لهذذذا د ر مهذذذم يذذذي نح ذذذية نركيذذذم التربذذذة

نلل ال فاه اذ اوتلفت يي مقدار التااير  ) 30كما

زيادة مابليتها علق فظ الماء اتذاية الذق ناايرانهذا

ان ف ذذذذت مذذذذيم

ائوذذذرا يذذذي ال

ذذذا

ان التذذذذرل الم ر عذذذذة بالحشذذذذا
الحقاية الياهرية ييها

الم تلفذذذة للتذذذرل ) 15

اييت علق ن ذهة م ذاميتها

له ذ ا اعتهذذره كمقيذذال لمقذذدار الحقاي ذة الياهريذذة

مياما بتلل الم ر عة بنهاناه اورا ا التذرل ريذر

 ) 26اذ ان هنذذذذاق عتمذذذذة مويذذذذة بذذذذية مذذذذيم الحقايذذذذة

الم ر عذذذة  ) 4يمحذذذة اي ذذذا لذذذد دة ائرض ان
 ) 10كمذذا ان اتذذاية

الياهريذذة محتذذوا التربذذة مذذة المذذادة الع ذذوية

نذذ ار يذذي م ذذامية التربذذة

 ) 31يقذذد جذذد ان اتذذاية م لفذذاه الذذد اجة م ذ

ال ذذماد الع ذذو مذذي يد يذذي ن ذذهتها

الرز اده الق وفض ميمة الحقايذة الياهريذة زيذادة

اتذذاياه المذذادة الع ذذوية للتذذرل يقلذذل ان ذذغاطها.

 ) 13اذ ان

. ) 23

ن هة الم امية كان التااير ائكهر لم لفاه الد اجة

ان لعمذذا التربذذة ن ذذهة الطذذية نذذااير يذذي ميمذذة

علق ال فتية  ) 25يث ن تلف المذواد الع ذوية
يي ناايرها علق م امية التربة  ) 13كما ان لنذو

الحقايذذة الياهريذذة للتربذذة ال ذذطحية ائ انهذذا لذذم نحذذة

الدبال اهمية كهيرة يي التااير علذق م ذامية التربذة

كذذذ لل لتعمذذذذاق ائوذذذذرا

 ) 31يقذذذذد جذذذذد ان

 ) 9كذذذ لل يذذذان للمذذذادة الع ذذذوية اهميذذذة يذذذي نقليذذذل

ائن فاض يي ميم الحقاية الياهرية ي ا م ال يذادة

التذذذااير ال ذذذلهي ئن ذذذغاط التربذذذة بوامذذذطة ائئه

يذي ن ذم المذادة الع ذذوية مذد كذان علذق ان فذذاض

الم تلفة يث مع زيذادة المذادة الع ذوية يذي التربذة

للحقايذذة الياهريذذة يذذي الطهقذذة ال ذذطحية للتربذذة بفعذذل

يح ل ان فاض يي ميم الحقاية الياهرية زيادة يي

كقايذذذة ال ذذذ ر يذذذي نلذذذل الطهقذذذة التذذذي ن يذذذد مذذذة

محتذذوا التربذذة مذذة الهذذواء  ) 5كونهذذا ا المذذادة

المحتذذوا الع ذذو للتربذذة

 ) 11ك ذ لل اعتهذذره

الع ذذوية ن يذذد مذذة ن ذذهة الم ذذاماه الفعالذذة الحهيذذرة

ن هة الرمل عامت محذددا لقذيم الحقايذة  ، ) 12كمذا

المتومذذذطة يذذذي التربذذذة  ) 14يذذذي ذذذية يذذذ د

ان مذذذر ر ائه ال راعذذذة الم تلفذذذة ن يذذذد مذذذة مذذذيم
الحقايذة الياهريذة للتربذة نقلذل مذة م ذاميتها

ان فذذاض المحتذذوا الع ذذو الذذق ان ذغاط التربذذة

ان التااير ائكهذر يحذون يذي التربذة ال ذطحية يقذل

ان فاض م اميتها . ) 8
نتذذذذاار ال ذذذذفاه المتغيذذذذرة للتذذذذرل كالحقايذذذذة

)2

مع العما . ) 28

الياهريذذة ريرهذذا بم موعذذة مذذة العوامذذل كن ذ ة

ك لل يقد نهية ان الحقايذة الياهريذة نذ داد مذع زيذادة

التربذذذة ن ذذذهة المذذذادة الع ذذذوية نركيذذذم التربذذذة

كميذذة ائمذذتك الحليذذة يذذي التربذذة ن ذذهة ال ذذوديوم

العمليذذاه ال راعيذذة الم تلفذذة  ) 32يقذذد جذذد ان

المتهذذادل ان ن ذذهة ال ذذوديوم المتهذذادل هذذي ائ ذذد

امذذت دام الحرااذذة زراعذذة المحاصذذيل يح ذذة مذذة

نأايرا ئ ان كقاية التربة الحقيقية م ذاميتها نقذتن

صفتي الحقاية الياهرية الم ذامية  ) 3كذ لل يذان

عند زيادة ائمتك ن ذهة ال ذوديوم المتهذادل 27

امت دام بعض النهاناه الهقولية كامذمدة و ذراء مذد

) ك لل نذرنه مذيم الحقايذة الحقيقيذة للتربذة بمحتواهذا

ملذذل مذذة ميمذذة الحقايذذة الياهريذذة زاد مذذة م ذذامية

الع و كونها مادة وفيفذة  ، ) 1كمذا ان للحرااذة
نااير يي ميم الحقاية الحقيقية للترل . ) 18
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الع و للتربة ن حهه زيادة يي م ذامية التربذة

نذذذذرنه م ذذذذذامية التربذذذذذة كقايتهذذذذذا الياهريذذذذذة
كقايتهذذذا الحقيقيذذذة بعتمذذذة رياتذذذية معر يذذذة يقذذذد

 ) 19لذذ لل امحذذذة امذذت دام المعذذذادئه التذذي نعتمذذذد

تذذعت عذذدة مذذوديته رياتذذية نذذرب العتمذذة بذذية

معريذذة ن ذذهة المذذادة الع ذذوية بطريقذذة الحذذرق يذذي

الم امية كل مة ن ذهة الرمذل الحقايذة الياهريذة

امذذت را ميمذذة كذذل مذذة الحقايذذة الياهريذذة الحقايذذة

 ، ) 29لما كانذت المذادة الع ذوية ذاه نذااير علذق

الحقيقيذذة مذذة اذذم امذذت را الن ذذهة المئويذذة لم ذذامية

ه د ال

ا

يقد ا ل الهذا قون اي ذاد مذوديته

التربة . ) 1

رياتذذية نححذذم نلذذل العتمذذة اذ امتر ذذت مذذذوديته

ان العتماه الحمية المقتر ة يي الدرامذاه ال ذابقة

ن مينيذذذة لتقذذذدير الحقايذذذة الياهريذذذة ذذذملت المذذذادة

رير مت ا ية النتذا ج عنذد التطهيذا ئوذتتي طهيعذة

ذويتها  ، ) 31كذ لل

الترل المدر مذة لتحديذد نلذل العتمذاه لذ لل نهذدي

صفت العتمة بذية الحقايذة الياهريذة ن ذم المذادة

ه ذ د الدرامذذة الذذق اي ذذاد العتمذذاه الحميذذة لحذذل م ذة

الع وية رياتيا بامت دام موديته ائنحذدار ريذر

الحقاية الياهرية للتربة كقايتها الحقيقية م ذاميتها

ال طذذي  ،كمذذا نذذم تذذع عتمذذة رياتذذية بذذية ن ذذم

مذذع الن ذذم الم تلفذذة للمذذادة الع ذذوية لت مذذية نلذذل

المادة الع وية ميم الحقايذة الياهريذة بعذد الت مذية

ال فاه عند معرية المحتوا الع ذو للتذرل ذاه

الرياتي للتغير بقيم الحقاية الياهريذة نتي ذة التغيذر

الن

ة الرملية الم ي ة الم ي ذة الطينيذة الغرينيذة

يذذي ن ذذم المذذادة الع ذذوية  ) 33يقذذد ومنذذت مذذيم

باعتهارهما مة الن

الع وية عمذا التربذة

الحقاية الياهرية مة وتل ن هة المادة الع وية يذي

وم او

اه الشا عة يي الترل العرامية

طروئق ومل ل :

التربذذذة اعتهذذذر ان ائرنهذذذاط بذذذية ال ذذذفتية عذذذالي

نف ه الدرامة يي المعهد التقني  /الشذطرة يذث

تعت موديته رياتية اورا

جمعت مذواد التربذة لن ذ تية م تلفتذية همذا الرمليذة

المعنوية ) 21

لت مية مقدار الحقاية الياهرية باعتماد رق نمذاذ

الم ي ة الم ي ة الطينيذة الغرينيذة  ،جففذت هوا يذا

التربة نحديد مقدار الفقد بالحرق  ) 17نهية ان

طحنذذت مذذرره عهذذر من ذذل  2ملذذم عهذذأه يذذي

العتمذذة مذذالهة بذذية الحقايذذة الياهريذذة ن ذذهة المذذادة

منادية بمقدار  2كغذم يذي كذل مذندانة ا ذير لعامذل

الع ذذوية  ، ) 22يذذث ان هنذذاق ارنهاطذذا معنويذذا

الن

ة بالحري  . Tنم نقذدير الن ذم المئويذة للمذادة

ملهيا بية المادة الع وية الحقاية الياهرية ، ) 4

الع وية يي كل نو نربة بامذت دام طريقذة الحذرق

نهية اي ا ان العتمة التذي نذرب الحقايذة الياهريذة

لتحديذذد كميذذة المذذواد الع ذذوية المذذراد اتذذايتها لتلذذل

بن هة المذادة الع ذوية هذي عتمذة ائنحذدار ال طذي

الترل  .اتيفت ي ته ائرنذام كم ذدر ع ذو

اله ذذي امذذا بالن ذذهة لعتمتهذذا بن ذذهة الطذذية الرمذذل

بالن ذذذذذم صذذذذذفر – % 10.0 – 7.5 – 5.0 – 2.5

المادة الع وية معا يقد كانت عتمذة لورارنيميذة

للتربذذة الم ي ذذة الطينيذذة الغرينيذذة التذذي نهلذذب ن ذذهة

 ، ) 16مذذذذد امذذذذت دمت ن ذذذذ ة التربذذذذة محتذذذذوا

المذذادة الع ذذوية ييهذذا  %0.41امذذا التذذرل الرمليذذة

الحذذاربون الع ذذذو يذذذي ن مذذية الحقايذذذة الياهريذذذة

الم ي ذذة يقذذد اتذذيفت لهذذا نلذذل الن ذذم م ذذايا اليهذذا

للتربة  ، ) 6يي ية دده العتمة الرياتية بية

 6.3رذم لتو يذد ن ذذهة المذادة الع ذذوية يذي التذذربتية

الم ذذامية بانهذذا عتمذذة

) %1

ن ذذم الحذذاربون الع ذذو

بن هة كونهذا امذل ا تذواءا للمذادة الع ذوية

امذذية ان نلذذل العتمذذة نوتذذد ان زيذذادة المحتذذوا
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مد نم ول نلل الحمياه بشحل جيد مذع مذواد التربذة

نتم اتاية الماء لتعويض الرطوبذة المفقذودة بذوزن

ذذير للمذذادة الع ذذوية بذذالحري  . Mامذذت دمت

ال ذذنادية  .مذذدره الحقايذذة الياهريذذة بطريقذذة الحذذور

الت ربذذة العامليذذة بالت ذذميم التذذام التعشذذية يذذي ننفي ذ

 Coreالحقيقيذذة بطريقذذة الهحنذذوميتر لحذذل محذذرراه
ذذال الم ذذامية بعذذدما مذذدره الحقايذذة

الت ربذذة بقتا ذة محذذرراه  .للذذت بعذذض ال ذذوا

الت ربذذة نذذم

الحيميا يذذذة الفي يا يذذذة للتذذذربتية عنذذذد بذذذدء الت ربذذذة

الحقيقيذة الياهريذة  .امذت دم نيذام Microsoft
ذذا

بامذت دام الطذرق الموصذوية يذي USDA Hand

 Office Excelلرمذذم العتمذذاه بذذية ال

 ، Book 60كانت النتا ج كما هي موتذحة يذي

الفي يا يذذذة المدر مذذذة امذذذت را المعذذذادئه التذذذي

ال ذذذد ل  . ) 1نذذذم نرطيذذذم التربذذذة لمومذذذم زراعذذذي

نححم نلل العتماه .

كامذل نقريهذذا بحذذد د ال ذذعة الحقليذذة لحذذل نذذو نربذذة
جد ل  ) 1بعض ال فاه الحيميا ية الفي يا ية للتربتية الم ت دمتية .
الرملية الم ي ة

الم ي ة الطينية الغرينية

ال فة
2-

70

320

2-

80

630

2-

850

50

dS.m-1 EC

11.21

12.09

pH

7.89

8.13

OM%

0.101

0.417

225

615

الطية رم  .كغم

الغرية رم  .كغم
الرمل رم  .كغم

2

كمية الماء عند ال عة الحقلية مم

 y = - 0.0355x + 2.6023يي الترل الم ي ة

ومنت ئج وم ن قشع :

الطينيذذذة الغرينيذذذة التذذذرل الرمليذذذة الم ي ذذذة علذذذق

الحقاية الحقيقية :
ذذذذا ي ان الحقايذذذذة

التذذوالي ان ميمذذة  Rلتلذذل العتمذذاه عذذال جذذدا بلذذب

الحقيقية مد نااره ناارا معنويا عاليا علذق م ذتوا

لت لق  97.62للقانيذة  99.22الشذحتن ) 2 1

ة التربة ن م المذادة الع ذوية

ه ا مابينه اي ا  ) 1 Adamsمة ان ميم الحقايذة

الم ذذذذاية التذذذذداول بذذذذية نذذذذااير الن ذذذذ ة المذذذذادة

الحقيقيذذة للتذذرل نذذرنه بمحتواهذذا الع ذذو

يذذأني

الع ذذذوية اذ ان ميمذذذة  Fالمح ذذذوبة يامذذذت نييرنهذذذا

ائن فاض يي ميم الحقاية الحقيقية ب هم زيذادة

بينذذذذت نتذذذذا ج التحليذذذذل ائ
 ) %1بحل مة ن

ال د لية ال د ل  ) 3يذث ان ف ذت مذيم الحقايذة

2

التربة علق

ال زنها ل فة زن المادة الع وية

الحقيقيذذذة مذذذع ال يذذذادة يذذذي ن ذذذم المذذذادة الع ذذذوية

اذ ان

الم اية ا ان العتمة بينهما عتمة مالهة نححمهـذـا

عالي للمادة الع وية يفوق

المعذذادئه

ذم

ذذم زن معذذية مذذة نربذذة نت ذذف بمحتذذوا
ذم نفذا الذوزن لذ اه

التربة عندما يحون محتواها الع ذو من ف ذا مذد

y = - 0.0509x + 2.8946
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يحذذذون ذلذذذل مذذذهها ئن فذذذاض ميمذذذة الحقايذذذة الحقيقيذذذة

م التربة ي تلف يي التذرل الرمليذة الم ي ذة عذة

للمعاملذذذذذذة  %10مذذذذذذادة ع ذذذذذذوية يذذذذذذي التذذذذذذربتية

التذذذرل الم ي ذذذة الطينيذذذة الغرينيذذذة يذذذث انذذذه مذذذة

الم ذذت دمتية يذذث ان ف ذذت ميمتهذذا بحذذد د %16

المعر ي ان الوزن النوعي للرمل اعلق مة الذوزن

يذذي التربذذة الم ي ذذة الطينيذذة الغرينيذذة  %13يذذي

النوعي للطية ا الغرية عليه يان الحقايذة الحقيقيذة

التربة الرملية الم ي ة عند مقارنة هانية المعذاملتية

للترل الرملية يتوجم ان نحون اعلق ممذا هذي عليذه

مع المعاملة التي لم نريع ن ذهة محتواهذا الع ذو ،

يي الترل الطينية ه ا ما ا ذار اليذه اي ذا Doran

ي داد ائن فاض يي ميم الحقايذة نذدري يا مذع زيذادة

 ) 12 Jonesمذذذة ان ن ذذذهة الرمذذذل نعذذذد عذذذامت

اتذذذاية المذذذادة الع ذذذوية ان نلذذذل العتمذذذة نمقلهذذذا

محذذذددا لقذذذيم الحقايذذذة  ،ائ ان النتذذذا ج ال ذذذد ل ) 2

الم تقيم يي التذربتية الم ذت دمتية يذي

اظهره ان ميم نلذل الحقايذة للتذرل الرمليذة الم ي ذة

الدرامة  .عند مقارنذة المتومذطاه الح ذابية يتهذية

امل مقارنذة بذالترل الم ي ذة الطينيذة الغرينيذة هذ ا

ان الفذذرق بذذية متومذذطاه هذ د المعذذامته متوم ذ

يعذذود الذذق ان زن معذذية مذذة التربذذة ائ لذذق يحذذون

معادلة ال

الحقاية الحقيقية لمعاملة عذدم ائتذاية اكهذر مذة امذل
يذذرق معنذذو

مه اكهر مة
ئن

 ( 0.073ك ذ لل يذذان الفذذرق بذذية

م نفذا الذوزن مذة التربذة القانيذة

ذذذم عينذذذة الرمذذذل الم ذذذت دمة يذذذي الت ربذذذة

متومذذطاه مذذيم الحقايذذة الحقيقيذذة لمعذذامته ائتذذاية

الهالغة  2كغم امل اصت مة

ذم نفذا الذوزن مذة

كان اكهر مة امل يذرق معنذو ييمذا عذدا المعذاملتية

التربة الطينية ب هم صغر

م التربة الم ذت دمة

 %10 %7.5مذذذذادة ع ذذذذوية كذذذذان الفذذذذرق بذذذذية

يذذي معذذامته التربذذة الرمليذذة الم ي ذذة يذذان المذذادة

متومذذذطيهما بمقذذذدا  0.07هذذذو امذذذل مذذذة امذذذل يذذذرق

الع ذذوية مذذتحون اكقذذر نركي ذ ا عمذذا هذذي عليذذه يذذي

معنو ائ انه يحاد ان ي ا يه يث ان الفرق بينهمذا

ذذم

التذذرل الم ي ذذة الطينيذذة الغرينيذذة ا ان ن ذذهة

ء المعدني الذق ال ذ ء الع ذو يحذون امذل يذي

تذذئيل جذذدا بلذذب  ، 0.003ه ذ ا يذذي التذذرل الم ي ذذة

ال

الطينية الغرينية اما يذي التربذة الرمليذة الم ي ذة يقذد

الترل الم ي ة الرملية ه ا ي تدعي ان يحون

كذذذان الفذذذذرق بذذذية متومذذذذطاه معذذذامته ائتذذذذاية

النموذ المذاووذ لتقذدير الحقايذة الحقيقيذة مذة التربذة

معاملة عدم ائتاية اكهر مة امل يرق معنو كما

الذوزنية يذي

الرملية الم ي ة اكهر

ما مع ن ا

م

ان الفذذرق بذذية متومذذطاه المعذذامته التذذي اتذذيفت

التربتية بالتالي اظهذره الحقايذة الحقيقيذة ان فاتذا

لها المادة الع وية بن هها الم تلفة مد اوتلفذت اي ذا

يذذي ميمتهذذا عذذة ميمتهذذا يذذي التذذرل الم ي ذذة الطينيذذة

ييمذذا عذذدا المعذذاملتية  %10 %7.5مذذادة ع ذذوية

الغرينية .

يقذذد كذذان الفذذرق بذذية متومذذطيهما امذذل مذذة امذذل يذذرق
الحقاية الياهرية :

معنو ائ انه كاد ان ي ا يه اي ا .
امذا ائوذذتتي ب ذذهم ن ذ ة التربذذة يانذذه مححذذوم

مة جد ل نحليل التهاية ال ذد ل  ) 4يتهذية ان

بطهيعذذذة المذذذواد المحونذذذة للتربذذذة ن ذذذم كذذذل مذذذة

يرما ا

ا يا معنويا علق م توا  %5لتااير المذادة

مف ذذذوئنها الذذذقتر الرمذذذل  ،الغذذذرية الطذذذية )

الع ذذوية علذذق الحقايذذة الياهريذذة للتربذذة كذذان ذلذذل

يذث ان الن ذهة بذية

اتذذحا بذذية المعاملذذة التذذي لذذم ن ذذف اليهذذا المذذادة

م المادة الع ذوية الم ذاية بن ذهها الم تلفذة الذق

الع ذذوية المعاملذذة  %10مذذادة ع ذذوية يذذث ان

اتاية الذق محتواهذا الع ذو
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الفذذرق بذذية متومذذطيهما الح ذذابيية يفذذوق امذذل يذذرق

ال اصة بح ال الحقايذة يذان م ذمة زن اابذت علذق

 ) 0.262هذذذذ ا يذذذذي التذذذذرل الم ي ذذذذة

مقذذدار الح ذذم ائكهذذر ميمذذة ) مذذي فض مذذة ميمذذة

الطينية الغرينية يي ية يقترل هذ ا الفذرق مذة امذل

الحقايذذة  .ان ارنهذذاط ميمذذة الحقايذذة الياهريذذة بن ذذم

يذذذرق معنذذذو يذذذي التذذذرل الرمليذذذة الم ي ذذذة لذذذنفا

المذذادة الع ذذوية يذذي التربذذة كذذان عاليذذا اذ ان ميمذذة

المعاملتية .

 R2بلغت  98.73للتربذة الم ي ذة الطينيذة الغرينيذة

معنذذذذو

كذذذذ لل يت ذذذذد مذذذذة ال ذذذذد ل  ) 2ان الحقايذذذذة

 99.05للتذذرل الرمليذذة الم ي ذذة ان المذذوديته

الياهريذذة نذذن فض ميمتهذذا كلمذذا ازداده ن ذذهة المذذادة

الرياتية التي نرب العتمة بية المتغيرية الحقايذة

الع ذوية كذذان اعلذذق ان فذذاض يذذي المعاملذذة %10

الياهرية المذادة الع ذوية ) هذي y= -0.0331x

نتدر ميمتهذا بائن فذاض يذي المعذامته ائوذرا

 y= 0.0256x + 1.2841للتربتية

+1.3204

اذ ان ان ذذغاط التربذذة يذ داد مذذع ان فذذاض المحتذذوا

علق التذوالي ان طهيعذة العتمذة هذي عتمذة معادلذة

العحا صحيد  ) 8ك لل ا ير الق نلل

الم تقيم ا انها معادلذة مذة الدرجذة ائ لذق ،

الع و

ال

ه ا ما كذدد  Hallettاوذر ن  ) 16الذ

العتمذذذة مذذذة ان المذذذادة الع ذذذوية نقلذذذل مذذذة التذذذااير
ال ذذلهي ئن ذذغاط التربذذة  ) 5ان اتذذاية المذذواد

نلل العتمة بانها انحدار وطي ب ي .

الع وية الذق التربذة ي فذف مذة مابليذة ان ذغاطها

م امية التربة :
ظهره نتا ج التحليل ائ

 . ) 23عنذذد رمذذم العتمذذة بذذية الحقايذذة الياهريذذة

بذية

ا ي ال ذد ل ) 5

ن م المادة الع وية ييهر ان العتمة مذالهة هذ ا

ان هناق نااير عذال المعنويذة علذق م ذتوا ) %1

يعود الق نااير المادة الع وية يي بنذاء نركيذم جيذد

لحذل مذذة ن ذ ة التربذذة ن ذهة المذذادة الع ذوية علذذق

يي الترل ن ميع هيهاه التربذة لقابليذة نلذل المذادة

الن هة المئويذة للم ذامية يقذد كانذت مذيم  Fالمح ذوبة

يي نح ذية التركيذم  ) 15بالتذالي يانهذا مذت لا

نفوق نييرنها ال د لية ائ ان التذداول بذية العذاملية

م اماه بينية كقيرة ا ان المادة الع وية نذ ار يذي

المذذذ كورية لذذذم يقهذذذت نذذذاايرد  ،كذذذ لل يت ذذذد مذذذة

م الم ام يث ان للمذادة الع ذوية امحانيذة

ال ذذذد ل  ) 2ان هنذذذاق ن ايذذذد يذذذي ن ذذذهة م ذذذامية

زيادة

يي زيادة الم اماه الحهيرة المتومذطة ائمذر الذ
ي يد مة

التربة مع زيادة ن ذهة المذادة الع ذوية ب ذهم جذود

م عينة التربة لوزن معية منها بالتذالي

نن فض ميمة الحقاية الياهريذة ) 14

المذذادة الع ذذوية ال ذ
ه ا مابينه Kay

) 30

ي يذذد مذذة مقذذدار الم ذذامية ،
 ) 19 Bygaartمة ان

 ،اتذذاية الذذق ان وفذذة زن المذذادة الع ذذوية ن ذذاهم

زيادة المحتوا الع و ن ذحهه زيذادة يذي م ذامية

ذذم التربذذة كمذذا ان هنذذاق عذذامت اوذذرا

ة التربذة نذاايرا يذي م ذاميتها يذث

يذذي زيذذادة

التربة  .ان لن

يمحنه الم اهمة يي وفض ميم الحقاية الياهرية هو

ان عدد الم اماه الهينية يي الترل الم ي ة الطينيذة

ان جذود المذذادة الع ذذوية يذذي التربذذة ي ذذاعد التربذذة

الغرينية يفوق عددها يي التربة الرمليذة الم ي ذة ائ

يذذي عذذدم امذذت ابتها لتن ذذغاط ب ذذهم طهيعذذة المذذادة

ذذذم الم ذذذام يحذذذون اكهذذذر يذذذي التربذذذة الرمليذذذة

الع ذذذوية ريذذذر القابلذذذة لتن ذذذغاط ) 8
بالتالي الحفذاظ علذق

ان

الم ي ذذة بفعذذل طهيعذذة محونذذاه التربذذة مذذة الرمذذل

) 23

الطية الغرية  .لقد كان نااير ن م المادة

ذم اكهذر لذنفا زن التربذة

لما كان الح ذم يمقذل المقذام يذي ال ذيغة الرياتذية
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(  ) 5متاسط ت وم ث لع ومحق ق ع ومظ هريع ( م غرو  ) 3-وم

ج

 %للمادة الع وية للترل الم ي ة الطينية الغرينية

مع()%

 %للمادة الع وية للترل الم ي ة الرملية

ال فة

0.41

2.5

5

7.5

10

0.41

2.5

5

7.5

10

كث قيقية

2.87

2.76

2.68

2.47

2.40

2.60

2.51

2.41

2.33

2.26

كث ظاهرية

1.30

1.23

1.18

1.07

0.98

1.28

1.22

1.15

1.08

1.04

*)للم امية

54.62

55.31

55.81

56.54

58.87

50.75

51.17

52.41

53.60

54.10

*) امت رجت متومطاه ن م الم امية باعتماد ميم الحقايتية للمحرراه ليا للمعدئه الواردة يي ال د ل .

ج
Tab. F
0.01

Cal. F

(  ) 3تحل ل ومتب ين مصفع وم ث لع ومحق ق ع
SS

MS

df

S.O.V

0.05

8.09

**240

0.24

0.24

1

T

4.43

**145

0.145

0.58

4

M

4.43

**25

0.025

0.1

4

TM

0.001

0.02

20

Error

29

Total
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حل

 ) 4عتمة الحقاية الياهرية بمحتوا المادة الع وية يي التربة الرملية الم ي ة

حل  ) 5عتمة م امية التربة بمحتواها الع و يي التربة الم ي ة الطينية الغرينية
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ج
Tab. F
0.05

0.01

(  ) 5تحل ل ومتب ين مصفع وم ث لع ومظ هريع

Cal. F

4.35

0.0004

2.86

*3.159

2.86

0.0735

MS

0.00001
0.0752
0.00175
0.0238

ج
Tab. F

Cal. F

0.01

0.05

8.09

4.35

**86.41

4.43

2.86

**10.77

4.43

2.86

0.578

.

.

SS

Df

S.O.V

0.00001

1

T

0.3008

4

M

0.007

4

TM

0.477

20

Error

0.7848

29

Total

(  ) 6تحل ل ومتب ين مصفع وم
MS

109.75
13.68
0.735
1.27
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S.O.V
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1

T

54.74

4

M
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4

TM
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حل  ) 6عتمة م امية التربة بمحتواها الع و يي التربة الرملية الم ي ة
الع ذذوية اتذذحا يقذذد نمي ذ ه المعاملذذة  %10مذذادة

الع ذذوية هذذي عتمذذة موجهذذة يذذث ان زيذذادة المذذادة

ع ذذوية يذذي التربذذة الم ي ذذة الطينيذذة الغرينيذذة بانهذذا

الع ذذذوية يذذذي التربذذذة نت ذذذهم يذذذي زيذذذادة م ذذذاميتها

ذاه م ذذذامية عاليذذذة مقارنذذذة بالمعذذذامته ائوذذذرا

يححم نلل العتمة الموديل الرياتذي 0.0416x2-

كذذذذذان الفذذذذذرق بذذذذذية متومذذذذذطاه هذذذذذ د المعاملذذذذذة

+ 54.812

 y = 0.0281xيذذذي التربـذذذـة

المعذذامته ائوذذرا ال ذذد ل  ) 2اكهذذر مذذة امذذل

الم ي ــــــــذذذذذذـة الطينيـــذذذذذذـة الغرينيذذذذذذة الموديذذذذذذل

يذذذرق معنذذذو

 )2.61كذذذ لل ان ذذذفت المعذذذامته

الرياتذي y= -0.0037x2 + 0.4173x +

ذاه الن ذذم ائوذذرا مذذة المذذادة الع ذذوية بوجذذود

 50.426يذذذذذذي التربذذذذذذة الرمليذذذذذذة الم ي ذذذذذذة ا ان

الفرق المعنو بية متومذطانها ييمذا عذدا المعذاملتية

العتمذذاه بذذية المتغيذذذراه نمقلهذذا معذذادئه متعذذذددة

 %10 %7.5مذذذادة ع ذذذوية لذذذم ن ذذذ تن ييمذذذا

الحذذد د مذذة الدرجذذة القانيذذة ان ائرنهذذاط بذذية نلذذل

ذا يا معنويذا امذا يذي التذرل الرمليذة

المتغيراه عال جدا يث ان ميمة  R2بلغت 96.88

بينهما يرمذا ا

الم ي ذذة يقذذد ا تذذحت النتذذا ج ان هنذذاق يرمذذا يذذي

للتربة ائ لق  97.9يي التربة القانية .

المتومذذذطاه الح ذذذابية بذذذية المعاملذذذة  %10مذذذادة

يت ذذذد مذذذة ا ذذذحال العتمذذذة بذذذية ن ذذذم المذذذادة

ع ذوية المعذاملتية صذفر  %2.5مذادة ع ذوية

الع ذذذوية كذذذل مذذذة الحقايذذذة الحقيقيذذذة الياهريذذذة

اذ كان ه ا الفرق اكهذر مذة امذل يذرق معنذو ائ ان

م ذذامية التربذذة ان هنذذاق ارنهاطذذا معنويذذا بذذية ه ذ د

هذذذ ا الفذذذذرق ئ يرنقذذذي يذذذذي ان يحذذذون معنويذذذذا مذذذذع

المتغيذذذذراه يذذذذث كانذذذذت ميمذذذذة  R2ل ميذذذذع هذذذذ د

المعاملتية  .%7.5 %5يت د مذة الشذحلية 5

المتغيراه اكقر مة  %96ان ه د العتماه يمحذة

 ) 6ان العتمذذذذذة بذذذذذية م ذذذذذامية التربذذذذذة المذذذذذادة

ان نححمهذذذا معذذذادئه معينذذذة لذذذ لل يانذذذه بائمحذذذان
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