
 

Abdul-Ameer and Jomaa – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 296-310 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 310-296(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – جمعةو عبد األمير 296

توزيعوحداتالخارطةوبيئةترسيببعضسالسلتربمشروعالمسيبالكبيرأنماط
فيالعراق

(1*)جيهانجمالجمعةو(1)حميدكاظمعبداألمير

 (. الكمية التقنية، المسيب، العراؽ. 1)
 (.h.k.almjadi@gmail.com)*لممراسمة: جيياف جماؿ جمعة. البريد اإللكتروني: 

 02/08/2020تاريخ القبول:    14/07/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
وىو  ،عمى بعض سالسؿ الترب لمشروع المسيب الكبير 2019في العاـ  وخرائطيةنفذت دراسة حقمية 

 32.47°و 33.32°الجغرافية  حدايياتويقع ضمف اإل العراؽفي جزء مف ترسبات السيؿ الرسوبي 
سالسؿ  يالثشرقًا لمعرفة البيئة الترسيبية لتمؾ السالسؿ، وقد اختيرت  44.55°و 44.29°شمااًل 

سقطت أومف يـ  تختمؼ في نسجاتيا وموقعيا الفسيوغرافي ضمف المشروع. حددت السالسؿ خرائطياً 
واستحصمت العينات  ،يـ كشفت ووصفت مورفولوجيا ،GPSقع جياز تحديد الموا باستعماؿعمى مواقعيا 

ف ترب السالسؿ أ إلىوأشارت النتائج  .القياسات عمى وحدات الخارطة أخذعف  لغرض التحميؿ، فضالً 
 إيجابياً  التي ارتبطتوالسعة التبادلية  ،عاليةالودرجة تممحيا  ،تختمؼ فيما بينيا مف حيث مفصوالت التربة

لـ يأخذ نمط معيف، الذي وتوزيع الجبس  ،مع العمؽ ازدادت التي الكربوناتومعادف  ،مع مفصوؿ الطيف
وىذا يشير  ،مف سمسمة كيرألىي مف النوع اإلحاطة المشتركة التي وبينت حاالت الترافؽ لمسالسؿ 

ف حجميا يقع ضمف أنتائج اليوابت اإلحصائية لمفصوالت التربة   أكدتفيما  ،لحاالت تجانس الترسيب
مف النوع  طح الدقائؽمف درجة تفأو  ،ودرجة فرز الرواسب رديئة ،مديات مفصوؿ الغريف المتوسط والناعـ

ف السالسؿ تأخذ شكؿ أ إلىشارت نتائج تحميؿ وحدة الخارطة أ، بينما المسطح جداً  إلىالمسطح 
وحدة الخارطة وىو ما أكده معامؿ االرتباط الموجب بيف مساحة  ،مف حالة االستطالة أكيراالستدارة 
 ومحيطيا.

 .، حاالت الترافؽ، اليوابت اإلحصائيةمشروع المسيب، سالسؿ الترب الكمماتالمفتاحية:
:المقدمة

 ، خر األاقتصادية وتنتظـ حوليا الترب   أىميةمساحة وتكرار في منطقة معينة والتي تكوف ذات  كيرالترب األ ىيالترب المفتاحية  إف
وذلؾ  كفاءتياالترب في تسريع عمميات معينة لمسح التربة وزيادة   أنماطدراسة   أىميةو تجمع لترب معينة. وتبرز أوىي تميؿ تمركز 

والتي تعكس فكرة عمميات  والتغيراتمف خالؿ تزويدنا بفكرة مسبقة عف الحالة التي تكوف عمييا تمؾ الترب مف حيث الشكؿ والنمط 
موجود مف  ف وحدات الترب عمى الخرائط تعطي في حقيقتيا ماأ (1999)القصاب ، وذكر Al-agidi, (1999)ترسيب ىذه الوحدات 

وحدة خارطة الترب  فأ( 2003ت المشيدي ). عرفوالبيولوجيةاختالؼ في صفاتيا ميؿ الصفات المورفولوجية والفيزيائية والكيميائية 
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  األراضيو أحدود ومساحة تظير عمى خارطة مسح الترب مف الترب يمكف تشخيصيا وتصنيفيا والتعبير عنيا ب أنواعو أنوع  ىي
ف لكؿ وحدة خارطة مساحة وشكؿ ونمط توزيع ضمف أو  ،و بعدهأداري معيف قبؿ المسح إىدؼ  وباتجاهضمف مقياس رسـ معيف 

ف نمط التوزيع أ (2009) العقيمي والعكيدي وليا صفة تغاير تنسجـ مع مواقع خطوط الفصؿ المحيطة بيا، فيما بيف ،األرضيالمنظور 
نمط   أىميةفي الطبيعة واف   األجساـوعالقة تكرارىا بأشكاؿ معينة، وىي صفة مميزة لعديد مف  لؤلجساـالترتيب الموقعي  إلىتشير 

نطقة توزيع الترب وتحديد معالميا تكمف في امكانية تسريع عمميات مسح التربة ورفع كفاءتيا ووضع تقدير مالئـ لمواردىا في اي م
يجاور  مسوحات الترب ميدانيا وىي تعني ما أعماؿترافقات الترب وىي صفة ميمة في   أنماطوىذا يمكف تحديده مف خالؿ معرفة 

أعماؿ وىذا يساعد في توفير الوقت والجيد والماؿ في  ،ي اتجاه كاف وبأقو  االحتماالتأفي  أخر سالسؿ الترب المفتاحية مف ترب 
داري التربة ىو االستدالؿ عمى شكؿ الوحدة التصنيفية إضمف االمور التي يمكف االستفادة منيا مف قبؿ ف مف إمسوحات الترب. 

ف ميؿ ىذه الدراسات تأخذ بنظر االعتبار التفاصيؿ الدقيقة والميمة والتي تؤير في إ. اودراسة العالقة بيف شكؿ وحدة الخارطة ومساحتي
يترتب عمييا مف تصور لعمميات تشكيميا  عداد ىذه الزوايا وماا  فات حادة وغير حادة و شكؿ وحدات الخارطة مف تعرجات وزوايا وحا

 (2010)الجريصي وأشار  ،دارية في تشخيص وتحديد عمميات الترسيبإوتمييميا مف وجية نظر مساح التربة وما تعكسو مف توجيات 
ف ىناؾ تأيير لمعمميات الجيومورفولوجية عمى شكؿ وحدة أوحدات الترب الرئيسية في منطقة منعطؼ الفرات   أنماطخالؿ دراستو 

نسبة تماسؾ  :ربع منيا مورفومترية وىيأذ استخدـ تسع معامالت لمتعبير عف اشكاؿ وحدات الخارطة إالخارطة وطريقة ترسيبيا، 
ومعامؿ  ،وؿؿ الشكؿ األمعام :ربع معامالت جيولوجية ىيأو  .ومعامؿ االندماج ،ومعامؿ الشكؿ ،ونسبة تماسؾ المحيط ،المساحة

% مف وحدات خارطة التربة قريبة مف 35.7ف أووجد  ،ومعامؿ كورلي ،الرابع ومعامؿ التدوير ،ومعامؿ االنضغاطية ،الشكؿ الرابع
 (2012)بيف سميماف وجار و  االروائية.  حواضلؤل (Cعظـ )أنيا ذات معامؿ تصغير أالشكؿ الدائري المنتظـ. وصنفت الخارطة عمى 

وبوحدات تصنيفية لمسالسؿ الخاصة بالترب  الىديسفؿ أو  الطيفيةواشكاؿ وتوزيع خارطة وحدات التربة لمشروعي   نماطفي دراستيما أل
ف قيـ أاستعمال معامالت التجزئة ومعامؿ شكؿ جسـ التربة ومعامؿ الييئة ومعامؿ كورلي ومعامؿ االنضغاط الياني فوجدا و الرسوبية 

فيما  13.17 – 1.20ولكال المشروعيف وتراوحت قيـ معامؿ االنضغاط الياني بيف  0.005 – 0.002ح بيف معامؿ الشكؿ تتراو 
ما قيـ معامؿ الييئة فقد أولكال المشروعيف،  MM11القيـ كانت لمسمسمة  أعمىف أو  3.36 – 1.09تراوحت قيـ معامؿ التجزئة 

ولكال  2.53 – 0.05وتراوحت قيـ معامؿ كورلي بيف  DM97القيـ كانت لمسمسمة  أعمىف أو  5.80 – 1.11تراوحت بيف 
بحساب معامؿ استدارة وحدات خرائط التربة لترب مشروع المسيب الكبير وقيـ فرز استدارتيا  (2012)قامت المشيدي  المشروعيف.
% مف العينات 99.3بة ف نسأو  0.51 – 0.09شكاؿ وحدات الترب فوجدت اف قيمة متوسط االستدارة يتراوح بيف أ  أنماطكنمط مف 

غير جيدة وذات تعرجات متعددة، وتوزعت السالسؿ عمى يالية مجاميع مف حيث عدد الزوايا واالنحناءات، وتراوحت قيـ  باستدارةكانت 
ف جميع سالسؿ الترب كانت بدرجة فرز رديئة ووجدت عالقة أ إلىشارت النتائج أكما  0.83 - 0.11معامؿ الدائرية الرابع بيف 

بيف قيـ فرز االستدارة ومساحة سالسؿ الترب وتكراريتيا وبمغ اكبر معامؿ اختالؼ لقيـ فرز االستدارة  0.781اط معنوية مقدارىا ارتب
ف معدؿ الحجـ الكمي أ إلى (2017األمير )شار عبد أو  .0.343ة يـ معامؿ اختالؼ االستدار  0.449يـ معامؿ الدائرية الرابع  0.471

لمترسبات لسالسؿ مشروع المسيب يقع ضمف مديات الغريف المتوسط والناعـ في حيف اوضحت قيـ االنحراؼ المعياري التي تعبر عف 
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ما مقياس أ، مية المترسبة في المنطقةوجود خميط مف الرتب الحج إلىف ىذه الرواسب ذات درجة فرز رديئة وتشير أدرجة فرز الرواسب 
 و متقارب التمايؿ مف حيث درجة الخشونة والنعومة.أعينات التربة تشغؿ الحيود الناعـ  أغمبؿ التناظر فقد اوضحت النتائج اف معام

اختبار بعض سالسؿ الترب في منطقة مشروع المسيب الكبير ضمف ترسبات السيؿ الرسوبي العراقي وطريقة  إلىتيدؼ الدراسة 
 ىذه االشكاؿ.  أنماطشكؿ وحدات الخارطة والتعبير عنيا كميا وتفسير ترسيبيا ومرافقاتيا كميا ودراسة 

موادالبحثوطرائقه:
يقع مشروع المسيب الكبير في محافظة بابؿ بيف نيري دجمة والفرات وعمى الضفة اليسر  مف نير الفرات عمى بعد عشرة كيمو مترات 

شمااًل  32.47°و 33.32°الجغرافية  حداييات، وضمف اإلتر الفراكـ شرقي ني 80مف سدة اليندية وتنتيي حدود المشروع بقرابة 
 . (1997، الموسوي) 2كـ 705.985تبمغ مساحة أراضيو حوالي و ، (1شكؿ ال)شرقًا  44.55°و °44.29

 
 (.ArcMap. منطقخ انذراسخ ومىاقع مقذاد سالسم انزرة انمذروسخ )من قجم انجبحث في ثرنبمج 1انشكم 

البيدونات لسالسؿ الترب المدروسة عمى  إحداييات( ، وتـ تحديد 1997استعممت خارطة مسح التربة المنجزة مف قبؿ الموسوي )
عمييا  أجريتتـ تحديد موقع المقدات لممنطقة المدروسة و  UTMبنظاـ احدايي  GPSلمي انظاـ تحديد المواقع العباستخداـ الخارطة و 

  يأتي: ما
 Soil Surveyوحسب دليؿ مسح التربة ومالحقو  فاؽالبيدونات المختارة لمدراسة واستحصمت منيا العينات مف اآلوصفت ترب 

Manual, 1999  ممـ لغرض قياس صفات التربة ميؿ التوزيع 2 جففت عينات التربة وطحنت ومررت مف منخؿ قطر فتحاتو و
( ومحتو  التربة CECالموجبة ) لؤليونات( والسعة التبادلية (ECeالكيربائية  ةوالناقمي( pHالحجمي لدقائؽ التربة ودرجة تفاعؿ التربة )

( وحسب OM( والمادة العضوية )CaSO4.2H2Oمحتواىا مف معادف كبريتات الكالسيـو )و ( CaCO3مف معادف كربونات الكالسيـو )
 .Page, (1982)و Jackson, (1958)الطرائؽ الواردة في كؿ مف 
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 Adobe photo shopبرنامج تعديؿ الصور باستعماؿمساحات ومحيط  سالسؿ الترب المختارة تقدر تحميلخارطةوحداتالتربة:
نصؼ قطر لدائرة مرسومة خارج وحدة الخارطة وقياس اكبر نصؼ قطر لدائرة مرسومة داخؿ وحدة الخارطة وقياس   أصغر، وقياس 

 ة:اآلتيالمعادالت  باستعماؿطوؿ وحدة الخارطة واقصى عرض عمودي عمى طوؿ وحدة الخارطة وقياس معامؿ شكؿ وحدة الخارطة 
 وحذح انخبرطخ . انقىانين انمسزعمهخ في حسبة معبمالد شكم1انجذول 

 انمصذر انمعبدنخ انصفخ انمقبسخ

 CD CD = ( P / 3.54 √ A ) Frindland (1965)معبمم انشكم 

 I I = P / A Hole (1953)معبمم انشكم 

 (1999معبمالد االستذارح والتذوٌر          القصبة )

SF1 = Pc / P C4 = √ A / AC M = A / A2 

CH  =  L
2  

/  A
4

 F = L  /  W K2  =  P2  /  4 π A 

 SF4  =  ( Ac  -  Ai ) / A  

CD  ، معبمم شكم وحذح انخبرطخI  ، معبمم انشكم انثبنيM  ، معبمم ميهرC4  ، معبمم االسزذارحSF1  ، معبمم انشكم األولF  ، معبمم انزذويرCH  معبمم

 معبمم انشكم انراثع  SF4معبمم االنضغبط ،  K2كىرني ، 

A      هً مسبحخ وحذح الخبرطخP     هً محٍط وحذح الخبرطخAC   دائرح خبرج وحذح الترثخ  أصغرهً مسبحخ 

A2       هً مسبحخ دائرح لهب نفس محٍط وحذح الخبرطخPc  محٍط دائرح لهب نفس مسبحخ وحذح الخبرطخ 

Ai      مسبحخ اكجر دائرح داخل وحذح الخبرطخL       طىل وحذح الخبرطخW  اقصى عرض عمىدي على الطىل 

مساحة ليالث وحدات مف سالسؿ الترب المدروسة  ألكبروحساب النسب المئوية لمترب المرافقة لسالسؿ الترب وذلؾ باعتماد الترافؽ 
متوسط  قيـ مفصوالت التربة لكؿ سمسمة مف  وباعتماد، وحساب اليوابت االحصائية لمفصوالت الترب (1995)وحسب طريقة الكواز 

 الترب المدروسة وشممت عممية حساب اليوابت ما يأتي:
 :اآلتي القانوف وحسب( ɸيقابميا بوحدات الفاي ) ما إلىتحويؿ وحدات مفصوالت التربة لمسالسؿ -أ

                         ɸ  = - Log2 (mm)                                   
 ة :اآلتياسقاط نسب المفصوالت عمى شكؿ منحنيات تجميعية عمى اوراؽ شبو احتمالية  وحساب قيـ المتغيرات -ب
 (2)( وىي القيمة التي تميؿ منتصؼ المنحنى التراكمي ومف يـ مقارنتيا مع الجدوؿ MDتقدير قيمة متوسط حجـ الدقائؽ )الوسيط -ج

 لمعرفة نوع الدقائؽ المترسبة . Folk , (1974والمقترح مف قبؿ ) 
 . مزىسظ حجم انذقبئق ونىع انذقبئق انمزرسجخ2انجذول 

 نىع انذقبئق انمزرسجخ ɸمزىسظ حجم انذقبئق 

 دقبئق الرمل 4 – 1

 دقبئق الغرٌن الخشن 5 – 4

 دقبئق الغرٌن المتىسط والنبعم 8 – 5

 دقبئق الطٍن 11 – 8

 واستعماؿ الجدوؿ السابؽ لتحديد نوع الدقائؽ المترسبة:  Folk (1966( وحسب معادلة ) Mzحساب معدؿ الحجـ الكمي )-د
Mz = (ɸ 16 + ɸ 50 + ɸ 84 ) / 3                                                

 ف:أ حيث
      ɸ 16   مف المنحنى التجميعي التراكمي16تميؿ حجـ الحبيبات عند النسبة %. 
      ɸ 50  مف المنحنى التجميعي التراكمي50ؿ حجـ الحبيبات عند النسبة تمي %. 
      ɸ 84   مف المنحنى التجميعي التراكمي84تميؿ حجـ الحبيبات عند النسبة %. 

 وكما يأتي:   Folk, (1974باستعماؿ معادلة )  Sorting ( σI )حساب قيـ درجة فرز الرواسب -ىػ
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σI= [ (ɸ 84 - ɸ 16 ) / 4] + [(ɸ 95 - ɸ 5) / 6.6] 
 .لتحديد نوع درجة فرز الرواسب( 3)واستعماؿ الجدوؿ 

 .  مزىسظ قيم ودرجخ فرز انرواست3انجذول 

 درجخ فرز انرواست Iσقيمخ 

                 V. Well Sortedجٍذح جذا  <53.5

                         Well Sortedجٍذح  53.5 – 5375

             Moderately Sortedمتىسطخ  5371 – 1355

                     Poorly Sortedردٌئخ  1355 – 0355

             V. Poorly Sortedردٌئخ جذا  0355 – 4355

    Extremely Poorly Sortedردٌئخ للغبٌخ  >435

 وىي:  Folk and Ward, (1974معادلة )  باستعماؿ SKIحساب قيـ درجة حيود دقائؽ التربة المترسبة )االلتواء( -و
SKI=[( ɸ 16 + ɸ 84 + 2 ɸ 50) /2 * (ɸ84 - ɸ16)] + [(ɸ5 + ɸ95 -2 ɸ50) /2 * (ɸ95 - ɸ5)] 

 .في تحديد حيود الدقائؽ المترسبة (4)واعتماد الجدوؿ 
 . مزىسظ قيم ودرجخ حيىد انرواست4انجذول 

 درجخ انحيىد SKIقيمخ معبمم االنحراف 

    Strongly Fine Skewed              شذٌذ النعىمخ +(135) -+( 35(3

                                   Fine Skewedنبعم  +(.53) -+( 35(1

      Near Symmetricalمتقبرة التمبثل                  +(531) -( -35(1

                               Coarse Skewedخشنخ  (-531) -( -35(3

      Strongly Coarse Skewed  شذٌذ الخشىنخ  (-.53) -( -31(0

 وىي : Folk and Ward, (1974حسب معادلة ) Kurtosis( KGحساب قيـ معامؿ التفمطح )-ز
KG= [(ɸ95 - ɸ5) / 2.44] * (ɸ75 - ɸ25)                                    

 .في تحديد درجة التفمطح لمدقائؽ المترسبة (5)واعتماد الجدوؿ 
 . مزىسظ قيم ونىعيخ رفهطح انذقبئق5انجذول 

 نىعيخ انزفهطح KGقيمخ معبمم انزفهطح 

 Very Platy Kurtic مسطح جذا   5367من  أقل

 Platy Kurticمسطح                    0.90 – 0.67

 Mesokurticمتىسط                     1.11 – 0.90

 Lepto-kurticمذثت                       1.50 – 1.11

 Very Lepto-kurtic           مذثت جذا   3.00 – 1.50

 Extremely Lepto-Kurticمذثت للغبٌخ    355.اكجر من 





:النتائجوالمناقشة
التوصيفالمورفولوجيلسالسلالترب:-1
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العممي لعمميات مسح التربة فضاًل عف   ا في المنظور البيدولوجي يميؿ األساسومساحاتيا وتوزيعيالترب ومواقعيا  أنواعف الكشؼ عف إ
 آفاؽالختالؼ نسجة  حددت صفات الترب المختارة وفقاً   األساس(. وعمى ىذا 2000) العاني والعكيدي، استعماالتيا أفضؿتحديد 

تتبايف في نسجاتيا تبعًا الختالؼ مراحؿ عوامؿ الترسيب فضاًل عف طبيعة نيا رسوبية أتتميز ترب المنطقة ب مقطع التصنيؼ، وعموماً 
نيا التغاير أنيا صفة مالزمة ليا وتعرؼ بيدولوجيًا عمى أذ إفييا   Stratificationحالة الطباقية حدوث  إلىمما  يؤدي  اقؿالنالوسط 

وجود التعقدات الشاحبة الموف برز الصفات الكيميائية التي يمكف وصفيا مورفولوجيًا أف أ، و (2005)المشيداني في مفصوالت التربة 
مييمنة بدرجة كبيرة عمى مجمؿ  Calcificationف العممية التكمس أالكالسيـو وبذا يظير  كربوناتمركبات  إلىالتي في معظميا تعود 
ف الظروؼ الموقعية إ. Calcareous Alluviumبية النيرية المتكمسة التربة مف نوع الرسو  أصؿ، ومادة  خر األالعمميات البيدوجينية 

لمنطقة الدراسة  تتميؿ بالمناخ الجاؼ وضعؼ الغطاء النباتي الطبيعي واالعتماد عمى زراعة النباتات الحولية مع انتقاؿ المركبات 
ف ا  تطور افؽ تشخيصي سطحي بذاتو، و  إلىـ تؤدي ربونات الكالسيـو لإلى الترب المزروعة كذلؾ سيادة كالممحية مف الترب المتروكة 

و الخاضعة أالذي يمتاز بأنو بدائي التطور شاحب الموف باستيناء الترب المعاممة بالمواد العضوية  Ochric األفؽ السائد ىو األفؽ
 (.2012)المشيداني  التشخيصية تحت السطحية المتطورة فاؽلآل، كذلؾ غياب كامؿ قد تميؿ نحو الموف البني الغامؽ لمزراعة المستمرة

 أصػؿحدييػة التكػويف لمػواد تػرب ىػي و  شػرقاً   43.67ʹ51°44شػماالً  ʺ59.56ʹ36°32 إحػدايياتتقػع ضػمف  MM11سمسػمة  ( أ
. يتكػوف جسػـ التربػة مػف نيػر(حػواض األأشمالية والجنوبيػة )نيرية منقولة لنير الفرات وتتواجد في المناطؽ المحيطة بالمبازؿ ال

سػػـ.  72ودرجػػة الصػػرؼ الػػداخمي فييػػا معتدلػػة ويظيػػر التبقػػع بعمػػؽ   فػػاؽطبقػػة تصػػنيفية واحػػدة ذات نسػػجة ناعمػػة لعمػػـو اآل
السػػطحي بنػػي فػػاتح فػػي الحالػػة الجافػػة وبنػػي فػػي الحالػػة  %. لػػوف األفػػؽ 2-1وانحػػدارىا يتػػراوح بػػيف  تضاريسػػيا مسػػتوية تقريبػػاً 

ما البناء فيكوف حبيبي في أ، لزجة في الحالة المبتمة ومتماسكة في الحالة الرطبة إلىغير مف خفيفة المزوجة الرطبة، القوامية تت
االعمػػؽ. النباتػػات السػػائدة فػػي ىػػذه  فػػاؽكتمػػي حػػاد الزوايػػا معتػػدؿ فػػي اآل إلػػىالعميػػا ويتغيػػر مػػف كتمػػي بحافػػات مسػػتديرة  فػػاؽاآل
 . (6 جدوؿال) والخضر صيفاً  لحنطة والشعير شتاءً في زراعة محاصيؿ ا . وتستعمؿسمسمة ىي الشوؾ والعاقوؿ والحمفاال

 MM11. انىصف انمىرفىنىجي نهسهسهخ 6انجذول 

 Description Depth (cm) Horizon 

Light brown (7.5YR6/4) d; brown(10YR5/3) m; silty  clay loam ; moderate, fine, 

granular structure ; many, medium and fine roots ; friable , slightly sticky; 

calcareous ; abrupt, smooth boundary 

0 – 31 Ap   األفق

dark brown (7.5YR3/4)m ; silty clay; moderate medium sub angular blocky 

structure ; few fine roots ; friable ; sticky ; mildly alkaline ;  calcareous ; clear 

smooth boundary 

32 – 65 C1   األفق

dark brown (10YR3/3)m ; silty clay ;  moderate medium angular blocky structure ; 

mottling at 70 cm with common medium distinct (5Y3/1) ; friable ; sticky ; mildly 

alkaline ; calcareous ; clear smooth boundary 

66 – 98 C2   األفق

dark yellowish brown (10YR3/)m ; silty clay ;moderate medium angular blocky 

structure ; friable ; sticky ; mildly alkaline ; calcareous 
99-152 C . األفق  

وىػي سمسػمة تػرب رسػوبية نشػأت مػف  شػرقاً   ʺ38.41ʹ47°44شػماالً  ʺ23.15ʹ39°32  إحػدايياتتقع ضػمف MM9ب(سمسمةرفاعي
مقد التربة ضمف مقطع التصنيؼ المحدد، درجة الصرؼ الطبيعي ليا متوسطة  فاؽآلترسبات نيرية منقولة ذات نسجة متوسطة النعومة 

العمػوي بنػي فػاتح فػي الحالػة الجافػة وبنػي مصػفر فػي الحالػة الرطبػة،  األفػؽولػوف  % 2-1واالنحػدار سـ  90ويظير التبقع عند العمؽ 
العمػوي ويتغيػر مػف  األفػؽمتماسػكة فػي الحالػة الرطبػة، البنػاء حبيبػي فػي  إلػىلزجػة فػي الحالػة المبتمػة وىشػة  إلػىالقوامية خفيفة المزوجػة 
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عمػػؽ، النبػػت الطبيعػػي الشػػوؾ والعػػاقوؿ وتػػزرع بمحاصػػيؿ الحنطػػة األ فػػاؽتمػػي متوسػػط بزوايػػا حػػادة ومسػػتديرة فػػي اآلك إلػػىكتمػػي ضػػعيؼ 
 .(7جدوؿ ال)والشعير في الموسـ الشتوي والذرة الصفراء والسمسـ لمموسـ الصيفي 

 MM9. انىصف انمىرفىنىجي نهسهسهخ 7جذول ان

Description Depth (cm) Horizon 

 yellowish brown (10YR5/4)d ; dark yellowish brown(10YR4/4)m ; silty clay loam ; 

weak medium granular structure ;common fine roots ; friable ; slightly sticky ; mildly 

alkaline calcareous ; abrupt smooth boundary 

0 – 27 Ap   األفق

dark yellowish brown (10YR4/4)m ; silty clay loam ; 

moderate medium sub angular blocky structure ; friable ; sticky;mildly alkaline ; 

calcareous ; clear smooth boundary 

28 – 63 C1   األفق

brown to dark brown (10YR4/3)m ; silty clay loam ; 

moderate medium angular blocky structure ; mottled at 90 cm with few fine distinct (5Y 

5/2)m ; firm ; friable ; sticky ; mildly alkaline ; calcareous ; clear smooth boundary 

64 – 104 C2   األفق

dark brown (10YR 3/3)m ; silty clay loam  ;moderate medium sub angular blocky 

structure ; firm ; slightly sticky ; moderatly alkaline ; calcareous  
105-150 C . األفق  

سمسمة ترب رسػوبية نشػأت مػف  وىي شرقاً   ʺ24.60ʹ41°44شماالً  ʺ58.12ʹ41°32 إحدايياتتقع ضمف DW44ج(سمسمةفردوس
يػػر لمتبقػػع أوال يوجػػد مقطػػع التصػػنيؼ، درجػػة الصػػرؼ الطبيعػػي ليػػا جيػػدة  آفػػاؽترسػػبات نيريػػة منقولػػة ذات نسػػجة متوسػػطة الخشػػونة فػػي 

، بنػػي داكػػف فػػي الحالػػة الرطبػػة إلػػىالعمػػوي بنػػي فػػاتح فػػي الحالػػة الجافػػة وبنػػي  األفػػؽولػػوف % 2-1واالنحػػدار ضػػمف مقطػػع التصػػنيؼ 
 األفػؽرطبػة، البنػاء كتمػي بحافػات مسػتديرة  فػي ىشػة فػي الحالػة ال إلػىخفيفة فػي الحالػة المبتمػة وىشػة جػدا  إلىوالقوامية عديمة المزوجة 

العميقة، النبت الطبيعي الكسوب االصفر والشوؾ وتزرع بمحاصيؿ الحنطة والشعير في الموسػـ الشػتوي  فاؽالعموي وعديمة البناء في اآل
 . (8 جدوؿال) ومحاصيؿ الخضر لمموسـ الصيفي

 DW44. انىصف انمىرفىنىجي نهسهسهخ 8انجذول 

 Description 
Depth 

(cm) 
Horizon 

dark yellowish brown (10YR3/6)d ; brown to dark brown (10YR4/3)m ; clay loam ; 

moderate fine granular structure ; many medium and fine roots ; friable ;slightly sticky ; 

mildly alkaline ; calcareous ; abrupt smooth boundary 

0 - 28 Ap   األفق

yellowish brown (10YR5/4)m ; loam ; weak fine Sub angular blocky structure ;  friable 

; slightly sticky ; mildly alkaline ; calcareous ; clear smooth boundary 
29 - 70 C1   األفق

yellowish brown (10YR5/4)m ; sandy loam ; structureless ; Very friable ; non sticky ; 

moderatly alkaline ; calcareous ; clear smooth boundary 
71 - 110 C2   األفق

brown (10YR5/3)m ; sandy loam ; weak fine  

subangular blocky structure ; friable ; non sticky ; 

moderately  alkaline ; calcareous 

111-145 C . األفق  

نسجةالتربة:-2
تحت السطحي  األفؽفي   غك/غ 145.4نسب مفصوالت التربة في بيدونات الدراسة، اذ تراوح محتو  الرمؿ مف  إلى (9)يشير الجدوؿ 

ف االرتفاع واالنخفاض في إ، DW44تحت السطحي لسمسمة  األفؽفي  غك/غ 405.7 إلى MM11مف مقطع التصنيؼ لسمسمة 
محتو  لمرمؿ وجد في سالسؿ الترب العائدة  أعمىذ يالحظ اف إمحتو  ىذا المفصوؿ يتأير بطبيعة الترسيب والموقع الفسيوغرافي. 
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و  محت يضاً ألمموقع الفيسيوغرافي لوحدة كتوؼ قنوات الري والتي تنتشر فييا النسجات الخشنة والمتوسطة النعومة. وىذا ما يعكسو 
 أعمىف أالحظ ييف االخريف الرمؿ والغريف. وىنا ف الزيادة في محتو  الطيف يكوف عمى حساب االنخفاض في المفصولأ ذإالطيف. 

خير وبمقدار األفؽ األمحتو  لو في  أقؿفي حيف كاف  MM11تحت السطحي لسمسمة  األفؽفي  غك/غ 438.9محتو  لمطيف كاف 
تراوحت بيف  ةنيا كانت بنسجات متنوعأ. يالحظ مف سالسؿ الترب المنتشرة في منطقة الدراسة DW44والعائد لسمسمة  غك/غ 128.8

موقع تمؾ التربة  إلى باإلضافةوفترات الترسيب التي تكونت ايناءىا الترب  اقؿالنطبيعة  إلىالخشنة والمتوسطة والناعمة. وىذا يعود 
افية. وىذا ما يميز الترب الرسوبية عف بقية الترب كونيا ذات تغاير واسع في عمى المنظور البيدولوجي وما تشكمو مف وحدات فيزيوغر 

ف اليدؼ مف دراسة نسجة التربة وتوزيعيا في ترب الدراسة إ .Iqbal et al., (2005)  Gaston et al., (2001)نسجات التربة 
يرىا في توزيع نمط أاخر لمعرفة كيفية تكويف التربة وطبيعة الترسيب والعوامؿ المؤيرة في تشكؿ تمؾ النسجات و  إلىوتغايرىا مف موقع 

 عممية الترسيب لترب السالسؿ المدروسة. 
 . مفصىالد انزرثخ نسالسم انزرة انمذروسخ 9جذول ان

 انسهسهخ
 اإلحذاثيبد

سم  انسمك  األفق  
كػ/مفصىالد انزرثخ      غ

 

 *اننسجخ
X Y انطين انغرين انرمم 

MM11 32.61654 44.86213 

AP 5 – .1  179.4 466.4 354.2 SiCL 

C1 .0 – 65  145.4 415.7 438.9 SiC 

C2 66 – 98  162.8 400.1 437.1 SiC 

C3 99 – 150  153.1 424.3 422.6 SiC 

MM9 32.65643 44.79400 

AP 5 – 07  185.9 458.7 355.4 SiCL 

C1 08 – 6.  175.9 481.3 342.8 SiCL 

C2 64 – 154  182.7 495.5 321.8 SiCL 

C3 155 – 155  178.6 477.2 344.2 SiCL 

DW44 32.69947 44.69016 

AP 5 – 08  398.4 221.5 380.1 CL 

C1 09 – 75  405.7 381.7 212.6 L 

C2 71 – 115  320.9 460.6 218.5 SiL 

C3 115 – 145  358.6 512.6 128.8 SiL 

*SiCL: Silty Clay Loam ,  SiC: Silty Clay, CL: Clay Loam , L : Loam, SiL: Silt Loam. 

الصفاتالكيميائية:-3
ـ /ديسي سيمنز  4.8بعض الصفات الكيميائية لسالسؿ الترب المدروسة، فقد تراوحت قيـ مموحة التربة مف  (10)تبيف بيانات الجدوؿ 

ارتفاع مموحة التربة في تمؾ  إلى، ويعود MM11لمسمسمة  Ap األفؽفي ـ /ديسي سيمنز 18.5 إلى DW44لسمسمة  C3 األفؽفي 
لىاالروائية، و   األحواضانخفاض الموقع الفيزيوغرافي ليا والتي تشكؿ مناطؽ انتقالية بيف المنخفضات و  إلىالسمسمة  ارتفاع نسبة  ا 

فاف القيـ المنخفضة لمموحة  DW44ما في السمسمة أتراكـ ممحي عمى السطح،  إلىدت أالطيف ونشاط فعالية الخاصية الشعرية التي 
التربة  كوف نسجة إلى باإلضافةارتفاع موقعيا الفيزيوغرافية الذي يشكؿ وحدة اكتاؼ االنيار والقنوات االروائية  إلىالتربة فييا تعود اوال 
لبيدونات الدراسة  عمىفؽ األلؤلصناؼ مموحة التربة أف معظـ أمف الجدير بالذكر  ومالح عند توفر المياه لؤل أكيرتساعد عمى غسؿ 

ما بالنسبة لصفة درجة التفاعؿ فيالحظ اف القيـ أتقع ضمف صنؼ عالية المموحة )شديدة التممح( وذلؾ لنفس االسباب سابقة الذكر. 
السعة التنظيمية  إلىوالسبب يعود  ،وىي تقع ضمف مديات درجات التفاعؿ لمترب الكمسية 7.5وبمعدؿ   7.8 إلى 7.2تراوحت بيف 

الكالسيـو الناتج مف معادف  لتمؾ الترب والحفاظ عمى قيمة درجة تفاعؿ في ذلؾ المد  لما يحتويو محموؿ مف قواعد خصوصاً 
 الكربونات الموجودة في تمؾ الترب. 
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لعمـو   غك/سنتيموؿ شحنة 20.55وبمعدؿ  غك/سنتيموؿ شحنة 25.2 إلى 15.9الموجبة بيف  لؤليوناتيـ السعة التبادلية تراوحت ق
ف ىنالؾ عالقة طردية بيف محتو  الطيف أليذه الصفة بمحتو  الطيف و   المرتفعةذ ارتبطت القيـ إسالسؿ الترب المدروسة،  آفاؽ

 الموجبة.  لؤليوناتوالسعة التبادلية 
 . ثعض انصفبد انكيميبئيخ نمقذاد منطقخ انذراسخ10انجذول 

 *انسهسهخ
 اإلحذاثيبد

 pH سم  انسمك  األفق
Ece 

ds.m
-1 

CEC 

cmole.kg
-1 

CaCo3 CaSO4 O.M 

X Y ػك/غ 

MM11 32.61654 44.86213 

AP 5 – .1 7.2 18.5 25.1 225.7 0.8 11.2 

C1 .0 – 65 7.4 13.4 24.3 221.8 1.2 7.4 

C2 66 – 98 7.5 8.2 21.8 230.9 0.9 6.3 

C3 99 – 150 7.5 6.4 21.2 248.4 0.7 4.5 

MM9 32.65643 44.79400 

AP 5 – 07 7.3 17.3 24.4 218.7 1.2 9.4 

C1 08 – 6. 7.6 12.5 25.2 231.6 0.8 8.1 

C2 64 – 154 7.7 9.3 23.8 238.2 0.7 6.3 

C3 155 – 155 7.8 4.8 23.1 247.9 0.5 5.1 

DW44 32.69947 44.69016 

AP 5 – 08 7.3 11.4 21.7 224.7 0.9 9.6 

C1 09 – 75 7.5 9.1 18.4 245.2 0.7 8.1 

C2 71 – 115 7.6 6.2 16.5 256.8 0.4 6.3 

C3 115 – 145 7.8 4.8 15.9 259.7 0.4 5.1 

*M=mono texture layer ,  D=double texture layer ,  **W=well drained,  M=moderate drained, F=poor drained.    

سالسؿ الترب المدروسة. وىذا ما  آفاؽفي عمـو  /كغغ 237.7وبمعدؿ  غك/غ 256.7 – 218.7بيف  الكربوناتوتراوحت قيـ معادف 
ترتفع نسبة معادف الكربونات نتيجة الترسيب اليانوي مف محموؿ التربة  عندمايميز الترب الرسوبية الكمسية في السيؿ الرسوبي العراقي، 

ذ تراوحت قيمو بيف إكمسية. ولـ يظير الجبس محتو  عالي في التربة  أصؿعف كوف الترب نشأت مف مواد  وتراكميا في التربة فضالً 
التفضيؿ التراكمي لكربونات الكالسيـو مقارنة  وذلؾ بسبب زيادة ذوبانية ىذا المركب فضال عف غك/غ 0.8وبمعدؿ  غك/غ 1.2 – 0.4

بيف محتو  الطيف ومحتو  معادف  موجباً  ظير محتو  الكمس ارتباطاً أو    Hepper et al., (2006)بكبريتات الكالسيـو المائية
حيث يزداد محتو  ىذه المعادف بزيادة مفصوؿ الطيف نتيجة ارتفاع المساحة السطحية لمطيف وزيادة عممية الترسيب مف  الكربونات

 . Vimonses et al., (2010) الكربوناتالمحموؿ لمعادف 

:حاالتالترافقبينسالسلالترب-4
% مف اجمالي 50مف  أكيرحاالت ونسب الترافؽ بيف سالسؿ الترب المنتشرة في منطقة الدراسة والتي شكمت نسب  (11)يبيف الجدوؿ 

 DF97%( تمييا السمسمة 31وبنسبة )  DM97مف قبؿ السمسمة   MM11نسب االحاطة بالنسبة لمسمسمة  أعمىمساحة الترب، فكانت 
نسبة ىي  أقؿ%( فيما كانت 5بنسبة ) DM55%( وسمسمة 15بنسبة ) DW95( وسمسمة 18بنسبة ) MM9%( وسمسمة 26وبنسبة ) 

%( تمييا 38بنسبة ) MM11حاطة مف قبؿ السمسمة إنسبة  أعمىفكانت    MM9ما السمسمة أ. %(5وبنسبة )  DW45لمسمسمة 
%( فيما 9بنسبة ) DW45%( وسمسمة 11بنسبة ) DW44%( وسمسمة 14بنسبة ) DM97%( وسمسمة 25بنسبة ) DM56السمسمة 
نسبة احاطة مف قبؿ السمسمة  أعمىفكانت    DW44ما السمسمة أ%(. 3وبنسبة ) DM55نسبة احاطة مف قبؿ السمسمة  أقؿكانت 

DM56 ( تمييا السمسمة 29%بنسبة )DW95 ( وسمسمة 21%بنسبة )DW45 ( وسمسمة 19بنسبة )%MM9 ( وسمسمة 16بنسبة )%
DM97 ( فيما كانت 8بنسبة )%نسبة احاطة مف قبؿ السمسمة  ؿأقMW5 ( 7%وبنسبة . ) 
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ف اليدؼ مف تحديد ىذه أو جزئية  و أاف الوحدة التربية المرافقة ىي التي تحيط بتمؾ المجاورة ليا بصورة كمية  إلىير مصطمح الترافؽ يش
إلى يصؿ  وباحتماؿخر متكوف تحت نفس الظروؼ آي تضريس أبما يجاور وحدة الخريطة في  باحتماليةمكانية التنبؤ ا  الخاصية ىو 

مف سمسمة تربة  أكيرف سمسمة التربة تحيط بيا أي أحاالت الترافؽ ىي مف نوع االحاطة المشتركة  أغمبف أ إلى. ويشير الجدوؿ 75%
عمى طاقة النير ونوع   األساسبف حاالت الترسيب عمى المد  البعيد كانت متجانسة واعتمدت أف نتائج حاالت الترافؽ تؤكد أواحدة و 

لحاالت  ا( عند دراستي1999)وجدتو القصاب  ذ لـ تحدث حاالت شاذة في عمميات الترسيب، وتتفؽ النتائج مع ماإ ،المادة المترسبة
( في دراستو  2017األمير)وجده عبد  الترافؽ لمجموعة مف مشاريع شماؿ ووسط وجنوب السيؿ الرسوبي العراقي، وكذلؾ مع ما

 الترافؽ لمجموعة مف سالسؿ مشروع المسيب الكبير.لحاالت 
. حبالد ونست انزرافق نسالسم انزرة في منطقخ انذراسخ11انجذول   

 انسالسم انمرافقخ نهب ونسجخ انزرافق انسهسهخ

MM**11 DM97 (.1)  DF97 (06)  
*
MM9 (18)  DW95 (15)  DM55 (5)  

*
DW45 (5)  

MM9 MM11 (.8)  DM56 (05)  DM97 (14)  DW44 (11)  DW45 (9)  DM55 (.)  

DW**44 DM56(29) DW95(21) DW45 (19)  MM9 (16)  DM97 (8)  MW5 (7)  

:الثوابتاالحصائيةلمفصوالتالتربة-4
ذ إلمترسبات )وىو نير الفرات وتفرعاتو(  اقؿالنف لنوع النسجة عالقة مع موقع التربة بالنسبة لممصدر أ (12)يالحظ مف نتائج الجدوؿ 

 اقؿالنبعد لغرض الترسيب وعندما يفقد المصدر أمسافة  إلىف الترسبات الدقيقة تحتاج وذلؾ أل ،كمما ابتعدنا عف المصدر تنعـ النسجة
ف تغايرات مفصوالت الترب إ. ليا اقؿالنطاقتو عمى حمؿ تمؾ المفصوالت بعكس المفصوالت الخشنة التي تترسب قريبة مف المصدر 

ف المفصوالت الناعمة أعف  ( فضالً B األفؽي درجة مف التطور البدولوجي )تكوف أبحيث لـ تعكس لمسالسؿ المدروسة كانت مف القمة 
الالزمة لحمؿ  اقؿالنذات الطبيعة الرسوبية لـ تتكوف في نفس الموقع بؿ كأخريات المفصوالت منقولة مائيا وترسبت عندا قمت قو  زخـ 

جيومورفولوجية الترسيب لمترب الرسوبية.ىذه المواد ويؤكد ىذا االستنتاج عند متابعة 
( MDف معدؿ حجـ الدقائؽ المترسبة ىي ضمف مديات مفصوالت التربة المدروسة، فقد بمغت قيـ حجـ الوسيط )أ (4)ويوضح الجدوؿ 

ـ الكمي ف حجـ الوسيط ضمف مديات الغريف المتوسط والناعـ، ويؤكده قيـ معدؿ الحجأ إلى(  والذي يؤشر ɸ 7.32 – 6.11 (بيف 
ارتفاع قيـ مفصوؿ  إلى( ويعز  السبب  ɸ6.65-6.42ذ تراوحت قيمو بيف )إضمف تمؾ المديات  يضاً أ( الذي يقع Mzلمحبيبات )

يف لمترسبات )نير الفرات وتفرعاتو(. ويب اقؿالنف ترب المشروع )موقع الترسيب( يقع ضمف مسافات متوسطة مف المصدر أ إلىالغريف 
 – 2.7درجة فرز الترسبات والطاقة الحركية لعوامؿ الترسيب تتراوح بيف ) إلى( التي تشير Iσاالنحراؼ المعياري ) ف قيـأ يضاً أالجدوؿ 

3.4 ɸ ًف ىناؾ خميط مف الرتب الحجمية المترسبة والمكونة لسالسؿ الترب في منطقة الدراسة أوىي مؤشر  ( وىي درجة فرز رديئة جدا
يؤكده وجود الكيباف  لمترسبات كأف تشارؾ التعرية الريحية في ذلؾ وىذا ما اقؿنمف عممية وعامؿ  أكيروىذا الخميط ناتج مف وجود 

قيـ  إلىير عمى درجة فرز الرواسب. كما يشير الجدوؿ أسموب ادارة التربة أف تدخؿ االنساف في أالرممية في مناطؽ الترسيب كما 
مفصوالت العينة مف حيث الخشونة والنعومة، فقد تراوحت قيـ  أغمبالتي تشغمو ( الذي يميؿ الجانب SKIمعامؿ االنحراؼ )االلتواء( )

قمة الظواىر الخاصة بعمميات التخديش والجالء رغـ  إلى( وىي قيـ تميؿ الحيود الناعـ وىذه تشير ɸ 0.19 - 0.15المعامؿ بيف )
( التي تتراوح بيف KGطح )مسيب، وىو ما تؤكده قيـ التفالتر موقع  إلىعمميات تجوية ميكانيكية خالؿ حركتيا مف المصدر  إلىتعرضيا 

(0.64- 0.82 ɸ والتي تشير )درجات  إلىنيا تعرضت أو  المسطح جداً  إلىف درجة تفرطح مفصوالت التربة مف النوع المسطح أ إلى
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الشمالية مف السيؿ الرسوبي يسودىا بأف رواسب االجزاء ( 2009العقيمي والعكيدي )متقاربة مف التجوية. وتتفؽ النتائج مع ما وجده 
ف درجة أ( و 11ɸ-8( و )8ɸ-5( و )5ɸ-4ف متوسط حجـ الدقائؽ يكوف محدد بيالث فترات حجمية رئيسية ىي )أمفصوؿ الغريف و 

 مف مصدر واحد وقد أكيرنيا مشتقة مف أي أعدـ نضوج الرواسب  إلىمما يشير  جداً  الرديء إلى الرديءفرز الرواسب ىي مف النوع 
 نقمت بسرعة بعد عمميات تعرية الصخور في المناطؽ المرتفعة مف التضريس.

 . انمزغيراد االحصبئيخ نمفصىالد سالسم انزرة انمذروسخ12انجذول 

 سهسهخ انزرثخ
 ɸالمتغٍراد االحصبئٍخ  

MD Mz Iσ SKI KG 

MM11 6.11 6.44 3.4 0.19 0.64 

MM9 6.51 6.65 3.1 0.15 0.66 

DW44 7.32 6.42 2.7 0.19 0.82 

   ، معبمم   انزفهطح  KG SKI ،حيىد انرواست  Iσ  ،درجخ فرز انرواست  Mz  ،مزىسظ انحجم انكهي نهحجيجبد    MD ،وسظ حجم انحجيجبد مذ

 :شكلوحدةالخارطةلسالسلالترب أنماط-5
قيمة لوحدة خارطة  أعمىوكانت  2.313 – 1.461تراوحت بيف  CDف قيـ معامؿ شكؿ وحدة الخارطة  أ إلى (13)يشير الجدوؿ 

 2.309 – 1.459( تراوحت بيف Iف قيـ معامؿ الشكؿ )أ، و DW44قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أقؿفيما كانت  MM11السمسمة 
 معامؿ الدائرية الرابعف قيـ أ، و DW44قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أقؿفيما كانت  MM11قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أعمىوكانت 

(C4  تراوحت بيف )قيمة لوحدة خارطة السمسمة أعمىوكانت  0.634 – 0.485DW44    قيمة لوحدة خارطة السمسمة أقؿفيما كانت 
MM9  ف قيـ معامؿ ميمر أ، وM    قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أعمىوكانت  0.470 – 0.188تراوحت بيفDW44   أقؿفيما كانت 

قيمة لوحدة  أعمىوكانت  4.433 – 2.686تراوحت بيف   SF1ف قيـ معامؿ الشكؿ االوؿ أ، و  MM11 ارطة السمسمةقيمة لوحدة خ
 – 1.409تراوحت بيف  F ف قيـ معامؿ الييئةأ، و   DW44قيمة لوحدة خارطة السمسمة أقؿفيما كانت    MM11خارطة السمسمة

ف قيـ معامؿ أ، و   MM9قيمة لوحدة خارطة السمسمة أقؿفيما كانت  MM11قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أعمىوكانت  2.655
قيمة لوحدة  أقؿفيما كانت   DW44قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أعمىوكانت  0.172 – 0.143 تراوحت بيف K2ني االنضغاط اليا

 MM9حدة خارطة السمسؿلو  قيمة أعمىوكانت  0.487 – 0.281تراوحت بيف   CHف قيـ معامؿ كورلي  أ، و  M11خارطة السمسمة 
وكانت   3.057 – 1.349تراوحت بيف    SF4ف قيـ معامؿ الشكؿ الرابع  أ، و  MM11قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أقؿفيما كانت   

 . MM11قيمة لمسمسمة  أقؿفيما كانت    DW44قيمة لوحدة خارطة السمسمة  أعمى
 

 

 

 

 

 وانزذوير نىحذاد خبرطخ انسالسم انزرة انمذروسخ. معبمم انشكم ودرجخ االنضغبط 13انجذول 

 انسهسهخ
محيظ 

 انسهسهخ كم

مسبحخ 

انسهسهخ كم
2 

 معبمالد االسزذارح وانذائريخ معبمالد انشكم

معبمم انشكم 

CD 

معبمم انشكم 

I 

معبمم انذائريخ 

 انراثع

C4 

 معبمم ميهر

M 

 معبمم انشكم االول

SF1 

MM11 .73.76 0538.7 03.1. 2.309 5.511 0.188 4.433 

MM9 043510 113958 03550 1.999 0.485 0.250 3.500 

DW44 103.89 537.9 13461 1.459 0.634 0.470 2.686 

 معبمم انشكم انراثع معبمم كىرنيمعبمم االنضغبط  معبمم انهيئخ    
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F انثبني 

K2 

CH SF4 

MM11 .73.76 0538.7  2.655 0.143 0.281 1.349 

MM9 043510 113958  1.409 0.163 0.487 1.902 

DW44 103.89 537.9  1.471 0.172 0.338 3.057 

CD معبمم انشكم، I معبمم انشكم انثبني، SF1 معبمم انشكم األول، SF4 معبمم انشكم انراثع،   K2 معبمم االنضغبط ،CH معبمم كىرني، C4    معبمم االسزذارحM  معبمم

 .معبمم انزذوير F ،ميهر

االستنتاجات:
السطحية وتحت السطحية ودرجة التفاعؿ مائمة  فاؽذ ارتفعت نسبة االمالح في اآلإالترب المدروسة ترب متممحة  فمف البحث أ ستنتجي

مع مفصوؿ  يجابياً إما السعة التبادلية فقد ارتبطت أ، الكربوناتوذلؾ الرتفاع قيـ معادف  ،تحت السطحية فاؽفي اآل لمقاعدية خصوصاً 
ف حاالت الترسيب أحاطة المشتركة وتؤكد سؿ الترب المدروسة ىي مف نوع اإلحاالت الترافؽ لسال أغمبف أالطيف والمادة العضوية، و 

ذ لـ تحدث حاالت شاذة في عمميات إ ،عمى طاقة النير ونوع المادة المترسبة  األساسبعمى المد  البعيد كانت متجانسة واعتمدت 
وىي  ،معدؿ حجـ الدقائؽ المترسبة لعمـو سالسؿ الترب المدروسة ىي ضمف مديات مفصوؿ الغريف المتوسط والناعـ فأالترسيب. و 

 إلىنيا تعرضت أو  المسطح جداً  إلىوالتي تميؿ الحيود الناعـ ودرجة تفمطح مفصوالت التربة مف النوع المسطح  درجة فرز رديئة جداً 
سالسؿ الترب تأخذ  أغمبف أ إلىائج تحميؿ خرائط التربة وقياس معامؿ شكميا ودرجة التدوير شارت نتأدرجات متقاربة مف التجوية. و 
 .وعو( خالؿ عممية ترسيب منقوالتيالمترسبات )نير الفرات وفر  اقؿالناتجاىا موازي لمحور المصدر 

المراجع:
خرائط  لمنعطؼ نير الفرات في تغاير اشكاؿ بعض وحدات (. اير العمميات الجيومورفية2010الجريصي، صالح مرشد فرحاف )

 .65-56( : 1)2 .المجمة العراقية لدراسات الصحراء .التربة
توزيع بعض سالسؿ الترب الرسوبية في اراضي مشروع تؿ اسمر شماؿ شرؽ بغداد. رسالة   (. أنماط1995الكواز، محمد طاىر )

 صفحة. 158 .ماجستير، كمية الزراعة، جامعة بغداد، العراؽ
ماجستير، كمية  اشكاؿ توزيع سالسؿ بعض ترب السيؿ الرسوبي العراقي، رسالة  . مقارنة ألنماط(1999)القصاب، ند  فاروؽ عبود 

  صفحة. 162 .الزراعة، جامعة بغداد، العراؽ
وسط السيؿ  يطة لمشروع مفمعدالت التغير في اوسع وحدة خر  (.2000) العاني، قصي عبد الرزاؽ وىيب ووليد خالد حسف العكيدي

 .18 – 1(: 4) 31. . مجمة العمـو الزراعية العراقيةالتغيرات الجيومورفولوجية والمورفولوجية-1الرسوبي العراقي: 
 النيرية   األحواض. تمييز البيئة الترسيبية لمواد سالسؿ ترب في (2009)العقيمي، ناظـ شمخي رىؿ ووليد خالد العكيدي 

 .117-94( : 2)2 .مف وسط السيؿ الرسوبي العراقي. مجمة واسط لمعمـو والطب واالروائية
جنوب غربي  ( .تغايرات الترب الممتدة بيف التموؿ االيارية والعراقيب في مشروع المطيفية2003المشيدي، جناف عبد األمير عباس )

 بغداد. أطروحة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة بغداد، العراؽ.
خرائط الترب  . استعماؿ االستدارة وفرز االستدارة في تفسير نمط توزيع واشكاؿ وحدات (2012)ناف عبد االمير عباس المشيدي، ج

 .236-216( : 2)23 زفي مشروع المسيب الكبير. مجمة كمية التربية لمبنات
 ب رسوبية منقطعة النسجات التغاير الفصمي في دالة عمؽ حيوية لتر  (.2005حميمة عبد الجبار عبد الرحمف )المشيداني، 
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 صفحة. 164، ؽ، العرارسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة بغداد. في ابي غريب
. دراسة بيدوجيومورفولوجية لسالسؿ ترب منخفض الكعرة في الصحراء الغربية (2012)المشيداني، حميمة عبد الجبار عبد الرحمف 

 ، العراؽ.االستشعار ونظـ المعمومات الجغرافية. أطروحة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة بغداد بأستخداـ تقنتي
. الطباقية البدولوجية لمعراقيب في منطقة السيؿ الرسوبي العراقي ، مشروع المسيب الكبير.  (1997األمير)الموسوي، حميد كاظـ عبد 
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Abstract 

A field and map studies were carried out in 2019 on some soil series of the 

Great Mussaib Project, which is a part of the Iraqi Mesopotamia plain , that is 

located within the geographical coordinates 33.32 °, 32.47 ° N, 44.29 ° and 

44.55 °E . The soil series were mapped and then dropped on their sites using the 

GPS device, then they revealed and described morphological and obtained 

samples for the purpose of analysis, in addition to obtaining measurements on 

the units of the map, and the results indicated that the soils series differed 

among themselves in terms of soil particle, salinity was high and the CEC is 

positively associated with clay content, and carbonate minerals increased with 

depth, the distribution of gypsum did not take a certain pattern, association state 

of series result appeared the type of joint enclosure of more than one series 

surrounding other, which indicated cases of homogeneity of sedimentation. The 

results of the statistical constants of the soil particles confirmed that their size 

falls within the ranges of the medium and fine silt, degree of sediment sorting 

was poor and that the degree of flatness range from the flat type to the very flat. 

While the results of the map unit analysis indicated that the soil series took the 

shape of rotation more than the elongation state which is confirmed by the 

coefficient positive correlation between series area and their boundary. 

Key words: Mussiab project, Soil series, Statistical constant, Association 

status.  

 


