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ي القيام بها قبل دخولك المختبر بحيث تكرس جهدك من الضروري قراءة التجربة الي تنو  .2
 .للعمل داخل المختبر واالستفسار حول النقاط التي لم تكن واضحة لك 

 .ارتداء الصدرية البيضاء حفاضًا على نظافة المالبس  .3

 . المحافظة على المختبر بما فيه من االجهزة الزجاجية القابلة للكسر  .4
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 .تنظيف مكان العمل بعد االنتهاء من كل تجربة  .6

ضةةرورة المحافظةةة علةةى االدوات الحقليةةة والمختبريةةة مةةن ناحيةةة اسةةتعمالها وتنظيفهةةا بعةةد  .7
 .االستعمال 
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 كيفية كتابة التقارير

 
كمةةا ويجةةي عليةةك .حصةةلع عليهةةا فةةي دفتةةر جيبةةي خةةا  بةةك  عةةد االنتهةةاء مةةن كةةل تجربةةة تةةدون النتةةائ  التةةيب   

االهتمةةام بكتابةةة التقةةارير النهةةا تعكةةس النتةةائ  التةةي حصةةلع عليهةةا مةةن عملةةك داخةةل المختبةةر وكيفيةةة تفسةةيرك لهةةذ  
 :النتائ  ومناقشتها ويضم التقرير النقاط التالية 

 
 :الواجهة وتضم : اواًل 
 .  أسم التجربة .1
كةان ككةون مةثال تحديةد ملوحةة التربةة لرةر  معرفةة صةن  التربةة :  ء التجربرةوالغاية من اجررااالغرض  .2

 .ضمن التربة المالحة او غير المالحة لتحديد صالحيتها للزراعة او حاجتها الى االستصالح 

 . تاريخ اجراء التجربة .3

 اسم الطالب واسم االستاذ المشرف على التجربة .4

 
 :مضمون التقرير ويضم : ثانيًا 

 مةالمقد.  5

ال حاجة الى اعادة كتابتها اال اذا قمع بطريقة عمل مرايرة عةن طريقةة :  المواد وطريقة العمل. 6
 . لمذكورة بالمحاضرات ا

تذكر النتائ  بالتفصيل ابتداء من النتائ  االولية التي حصلع عليها في المختبر مع  :النتائج  .7
ائ  فةةي رسةةوم بيانيةةة وو جةةداول كلمةةا تطبيةةق القةةوانين للوصةةول الةةى النتةةائ  النهائيةةة ورتةةي النتةة

 . دعع الحاجة الى ذلك 

كمةةةا ويجةةةي وضةةةع مةةةا تةةةم فعةةةال الحصةةةول عليةةةه مةةةن نتةةةائ  حتةةةى وون لةةةم تكةةةن مشةةةجعة وو وكجابيةةةة وفةةةي 
المناقشة كمكن اعطاء الشروحات والتعدكالت العلمية لهةذ  النتةائ  اعتمةادا علةى المعلومةات التةي كحصةل 

 .الت والمحاضرات ذات العالقة بالموضوع عليها الطالي من الكتي والمج
المحاضةرات او كجةي ون  ال تفهةم المناقشةة علةى انهةا مجةرد نقةل بعةض الفقةرات الةواردة فةي  :المناقشة  .8

الكراس المختبري ويجي ان ال تخرج المناقشة عن صلي الموضوع وتعتبر مناقشة النتةائ  اهةم جةزء مةن 
مةةةدس وسةةةتيعاب الطالةةةي للتجربةةةة وكيفيةةةة تفسةةةير  للنتةةةائ  اجةةةزاء التقريةةةر النهةةةا تعطةةةي فكةةةرة واضةةةحة عةةةن 

 . الحاصل عليها 
ويةةذكر فيهةةا المصةةادر التةةي تةةم االعتمةةاد عليهةةا فةةي كتابةةة التقريةةر مةةن الكتةةي او المجةةالت  :المصررادر   .9

 . او رسائل الماجستير او اطاريح الدكتورا  او االنترنع العلمية 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 
 املرحلة االوىل
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4 

 

 
 

 وصف مقد التربة 

ديةةةدة وكةةةل مخةةةتت كعةةةر  التربةةةة حسةةةي اختصاصةةةه ونحةةةن نعةةةر  التربةةةة بانهةةةا جسةةةم للتربةةةة تعةةةاريف ع     
شةرة االرضةية لةه صةفات كيميائيةة وفيزيائيةة قطبيعي متطور غيةر متجةانس لةه ةالةةة ابعةاد موجةود فةي اعلةى ال

 .ومعدنية وبايلوجية قادر على ترذكة واسناد النبات 

سةاحات واسةعة وهةذا يةادي الةى صةعوبة الحصةول ون التربة جسم طبيعي غير متجةانس علةى مةدس م        
 .على عينات ممثلة للمنطقة المدروسة بشكل دقيق 

وبما ون عينات التربة ال تشكل اال جزء ضئيل من وزن التربة لذا وجي االهتمام الكبير بطريقة اخذ نماذج  
راعية لعشرات الدونمات التربة بحيث كمكن االعتماد على نتائ  تحليل هذا الجزء الصرير واعطاء توصيات ز 

والذي ( ( soil profileلكي تسهل دراسة التربة واخذ النماذج الممثلة لها وجي فهم قطاع او مقد التربة    .
كعر  عل انه مقطع عمودي في جسم التربة كمتد من الطبقة السطحية الى مادة االصل التي تتكون منها 

 ( soil forming factors)ن التربة لتأةير عوامل تكوييالتربة وله افاق خاصة ذات صفات مكتسبة نتيجة 
 .اضافة الى عوامل التجوية  

كمثل مقد التربة تراير الترب حسي العمق مبتدو بالسةطح ومنتهيةا بالمةادة االساسةية غيةر المتحةورة التةي       
المحيطةة  والظةرو  تكوين تلةك التربةة وظرو تكونع منها التربة ويساعد تكوين األفاق فيه على فهم مراحل 

 . بها والتي جعلتها تمتلك خواصا تختل  عن غيرها 

 : الوصف 

سةةو  نقةةوم بوصةة  كامةةل  لمقةةد تربةةة نمةةوذجي نوضةةح فيةةه كافةةة االفةةاق التةةي تتواجةةد فةةي مثةةل هةةذا المقةةد     
 : ويمكن وص  االفاق بالترتيي من االعلى الى االسفل وتبدو بة 

O  :تتواجةةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةةوق التربةةةةةةةةةةةةةةةةةة المعدنيةةةةةةةةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                                                                      وهةةةةةةةةةةةةةةةةي طبقةةةةةةةةةةةةةةةةةات المةةةةةةةةةةةةةةةةةادة العضةةةةةةةةةةةةةةةةةوية التةةةةةةةةةةةةةةةةةي
خاصةة فةي منةاطق الطبقرة  تتكون  نتيجة لتراكم االجزاء النباتية والحيوانية الميتة والمتفسخة وتتواجد مثل هذ 

كمكةن تميةز االجةزاء النباتيةة والحيوانيةة المتراكمةة بةالعين O1  ةحيةث فةي الطبقةO1  ، O2الرابةات تقسةم الةى 
من الصعوبة تمكيةز هةذ  االجةزاء وذلةك لمةرور فتةرة عليهةا ولتةأةير عمليةة التفسة   O2المجردة بينما في طبقة 

 . عليها 

A   : وهةةو وول وفةةق فةةي التربةةة المعدنيةةة ويكةةون قةةرب السةةطح ويسةةمى بةةأفق الرسةةل وو الفقةةد (Eluvial  )
 ينقسم الى و 
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A1   : وهو افق كحتوي على مزي  مةن المةادة العضةوية المتحللةة مةع التربةة المعدنيةة ويكةون لونةه داكةن وكثةر
 .من الطبقات التي تليه 

 A2  : وهو افق تتواجد فيه اكبةر حالةة غسةل للطةين  واكاسةيد الحديةد وااللمنيةوم عةدا المةواد  المقاومةة للرسةل
 A1فق افتح لونا من مثل الكوارتز  ويكون هذا اال

A3   : وهو افق التالي بين  االفقA   واالفقB  مع صفات تكون اقرب لالفقA   من االفقB  

B  : وهةةو ةةةاني افةةق فةةي التربةةة وهةةو منطقةةة تجمةةع الكبةةرس للمةةواد المرسةةولة مةةن االفةةقA    كأكاسةةيد الحديةةد
 : ا في المناطق الجافة وينقسم الى ويكون موقع التجمع لكاربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم خصوص

B1   : وهو افق انتقالي بينA  وB   ويحمل صفات تكون اقرب لالفقB  منA 

B2  : وهو منطقة التجمع  الكبرس للطةين واكاسةيد الحديةد و االلمنيةوم التةي تحركةع الةى االسةفل مةن الطبقةات
امةا البنةاء التربةة علةى  A2كميةة فةي االفةق ويكةون محتةوس المةادة العضةوية فيةه اكثةر مةن ، العليا بفعل المةاء 

 شكل ولمكعبي او المنشوري  
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B3  :  وهو افق انتقالي بين االفقB  وC   وتحمل صفات اقرب الى االفقB  منC 

C  : وهةو افةةق تكةةون المةةواد الصةةلبة المنفتةةة وتتواجةةد تحةةع طبقةة االفةةقA   و  B   وقةةد تكةةون هةةي المةةواد
 للتربة التي فوقها او قد ال تكون ذلك وال توجد فيها اكة تفاعالت حيوية المكونة 
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