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 Particle size( نسجة التربة ( ) التحليل الميكانيكي ) التوزيع الحجمي لدقائق التربة 
distribution. 

 Soil  التوزيع  السبع ل لامعع ا  ااممععم الاةتلمعص لاماعواب الت  عص   Soil Textureيقصدد نسسدجة التربدة 
separates  ل للت  ص يتكون  ن ثالث اجزاء  ةتلمص  ن ميث الحمع  االت ييعا الكاااععا  ميث ان المزء الاعدن

 .  Clayاالطين  Siltالغ ين ،  Sandهل ال  ل 

 . هساك نظامين لتصسيف هذه المفصوالت من حيث القطر هما 
 :نظعم قب  الزراعص اا  يكاص  .1

 : السظعم الععلال  .1
 اياكن تاسامهع ياع يلل 

 الاماول
 السظعم الععلال USDAل السظعم األ  يك

 ISSS 
 القط   ل  القط   ل 

  0.2.-2  0.0.-2 ر ل 
 2..0. – 0.2. 2..0. – 0.0. غ ين
 2..0.اقل  ن  2..0.اقل  ن  طين

اسعس عالاص تحليل السبمص هو فال دقعئق الت  ص الوامدة عن ااخ ى اا بكلاص اخع ى فاعل  معع ا  الت  عص الع  
 . دان تكبي  هذه الدقعئق دقعئق الت  ص ااالاص ب

 : ا ذلك يتحقق بعج اء العالاعب التعلاص 
ميععث انهععع تعاععل علعع  تمااعع  الععدقعئق الت  ععص  عع  بعمععهع ايععت  اذلععك بعااععص الغبععل :  ازالددة االمددلذ الذائ ددة. 1

 .الاتك ر لعيسص الت  ص بعلاعء الاقط  عدة   اب 
بواسععععطص بي ايبععععيد  أكبععععدتهعب الت  ععععص ميععععث يععععت  التععععل تعاععععل علعععع  تمااعععع  م ي ععععع تحطدددديم المدددداية ال  ددددوية. 2

 .  Hydrogen Peroxide ( H2O2 )الهيدراجين 
االتعل تبعا  ( Calgon) ايبعتةدم لهعذا الغع ا  ععدة الكععلكون  اضافة ماية ت مل علد  تفريدق يقدائق التربدة. 3

الاعوديوم   عدة الحعايص عل  ايونعباهل   Sodium Hexameta Phosphateبعلاوديوم سداسل الموسمعب 
اااخيعع  معاععل علعع  تم يععق دقعععئق الت  ععص ميععث محععل  حععل ايونعععب الكعلبععيوم االاغسابععيوم التععل تعاععل علعع  تمااعع  

 .الدقعئق 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار    
  ةيئاملا در او ملاو  ةبت القسم   

  املرحلة األوىل
 
 

 

 رمحن الرحيمبسم اهلل ال
 رشع ةيناثلاحملاضرة ا           



2 

 

بعععد اجعع اء العالاعععب الاععذيورة تكععون دقعععئق الت  ععص فععل الاعلععق الت  ععص االاعععء  ماععولص الوامععدة عععن ااخعع ى   عععد  
بععال نونصععا الععععل  سععتو  سععقود الععدقعئق بقعالععدقعئق بعلبععقود اقععد ا توزيعهععع بعنتمعععم فععل اسععطوانص ممااععص ت ععدأ 

ميث تتسعسا س عص البقود الحع  للدياقعص ط دمعع  ع  قط هعع فععن سع عص سعقود ال  عل اك ع   Stock's lawبأساه 
 .  ن الغ ين اااخي  اك    ن الطين 

 قعنون ستو  
V = 2\9 r2(Pb - Pf)g\n 

 
v   = ثع /س        الدياقص سقودس عص 
 g     =     2ثع/ س   .08التعميل اارضل 
Pb      =2س / غ   202         كثعفص الدياقص  
Pf  =         2س / غ   .10كثعفص الاعء 
r  = قط  الدياقص           س 
n      =       ثع. س  / غ   .10لزاجص البعئل 

 . االغ ين االطين فل اسطوانص ت سيا  بعستةدام هذا القعنون ماكن مبعب الز ن الالزم لت سيا ال  ل
 :اقد اض  ستو  عدة ف ضاعب استة اج هذا القعنون اهاهع 

 . ممت ا ان دقعئق الت  ص هل ي ي ة بعلاقعرنص بمزيئعب البعئل بحيث الح يص ال  ااناص ا تؤث  عل  البقود  .1
 .خ ى سقود الدقعئق فل الاعلق ا تأث  ببطح اسطوانص الت سيا اا بعلدقعئق اا .2
 .  ممت ا ان دقعئق الت  ص هل ي ايص  ستماص  .3

 :هسع  عدة ط ق لتحديد نبا  ماواب الت  ص هل 
 Hydrometer method( الهيدرا يت )ط يقص الاكثعف  .1
 Pipette methodط يقص الاعصص الحمااص  .2
 Centrifuge methodط يقص جهعز الط د الا يز   .3
 Sieves method( الغ  لص)ط يقص الاسعخل  .4
 Washing method( المال بعلغبيل) يقص المال بتغيي  س عص تاعر الاعء ط .5
 Field method( الط يقص الحقلاص)ط يقص اللاس  .6
 

 : طريقة المكثاف  - أ
نبعع تع العع   اععااهع ايبععتةدم فيهععع الاكثعععف الععذ  م ععاس الكثعفععص فععل  Bouyoucosتبععا  اممععع ط يقععص 

 . از عن  عيسص 
هععع سعع يعص اياكععن اسععتعاعلهع فععل التععع ف علعع  نبععمص الت  ععص خعصععص فععل هععذه الط يقععص تعت عع  تق ي اععص الكس

الاةت عع اب التععل ت دهععع اعععداد ي يعع ة جععدا  ععن الساعععذج افععل عالاعععب الابععح للاةعععري  اعسععد ع تكععون الدقععص 
 . الزائدة ا    ر لهع االب ا راج  ال  يون للاكثعف عدد  بعا   سهع 

 م   .2درجص م ارة  انه  قعس عل  الت  ص الازيماص  ا ع   عل  .1
 ا م اس الكثعفص فل نقطص بل فل  سطقص تحدد بطول جب  الاكثعف  .2
 . قد محدث رج للاعلق اثسعء اض  الاكثعف لل اعس اهذا يؤث  عل  الت سيا  .3



3 

 

 قد محدث ت سيا للدقعئق عل  اكتعف الاكثعف  .4
 .قد تاعا ق اءته ارتمعع الاعء عل  سعق الاكثعف  .0
  

 طريقة ال مل 
 . غ  ت  ص جعفص هوائاع اضعهع فل باك   .0اازن  .1
 ععن  عععدة ال ي ايبععيد الهيععدراجين  3سعع  10 عععء  قطعع  اا ععزج الاعلععق ااضععا  3سعع  ..2اضععا  .2

 % . .3ت ييزه 
م  لادة سععتين    الازج الابعتا  اتاععم اكبعدة    .2سةن الازيج عل   ادر م ار  عل  درجص  .3

 الاعدة العمويص اات   الازيج لليوم الثعنل 
دقععئق اافاعل  0 عء  قطع  رج لاعدة  3س .20ل الت  ص ال  قسيسص جهعز الط د الا يز  بواسطص انق .4

 . الت  ص عن ال اشح بواسطص جهعز الط د الا يز  
 3ك ر العالاص .دقعئق اافال الت  ص عن ال اشح  0 عء  قط  رج لادة   3س .20اضا ال  الت  ص .0

   اب للتةلص  ن اا الح الذائ ص 
 عن  ععدة الكععلكون  بت ييععز  3سع  .1ص الع  ال اكع  بواسعطص يااعص قليلعص  ععن الاععء ااضعا انقعل الت  ع .6

0 % 
 .2دياقععص للت  ععص الازيماععص ا 10دقعععئق للت  ععص ال  لاععص ا 6لاععدة (  stirrer) ا ععزج الةلععاا بواسععطص  .2

  (    التح يك الزائد للت ب الةفامص يؤد  ال  تكبي  دقعئق ال  ل .   )دياقص للت ب الطيساص 
 لت  ااكال الحم  ال  لت   1 درجص سعص  Cylinderانقل الاعلق ال  اسطوانص  .8
 .رج الاعلق بةدة اابدا بتميل االوقت معل اانتهعء  ن عالاص ال ج .0

ثعناعص  عن اضع  الاكثععف أ  بععد  .2ثعناص  ن ال ج انزل الاكثعف بهداء ااخذ القع اءة بععد  .2بعد  ..1
 . يااص الغ ين االطين فل الاعلق ثعناص  ن ال ج هذه الق اءة تعطل  .4

 04.م اضعا اا اطع ح    .2اخ ج الاكثعف اخذ درجص الح ارة الاعلق الكل درجعص اعلع  اا اقعل  عن  .11
  ن ق اءة الاكثعف 

انزل الاكثعف   ة ثعناص بعد سععتين  ن عالاص ال ج اخذ قع اءة الاكثععف هعذه تاثعل يااعص الطعين فعل  .12
 . الاعلق 

 ن الكعلكون ال  لت   عء  قطع  خعذ قع اءة الاكثععف ااط مهعع   3س  .1اعال بالنك اذلك بأضعفص  .13
  ن ق اءة الاعلق 

 ( 1 شكل) س  السبمص بعستةدام  ثلث السبمص امبا نبا يل  ن الطين االغ ين اال  ل اااجد ا .14
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                الخواص الفيزيائية للتربة وعالقتها بالرى                         30-ربيع األول-17
جمال عبد الناصر خليل. د
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النسجةمثلث 

 
 مثلث السسجة( 1الشكل )
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 :الحسابات 
 

 =ين الغ  +للطين% 
 

 ثعناص .4الق اءة الااححص للاكثعف بعد  ..1× 
 ازن الت  ص المعفص

 =السب ص الائويص للطين 

 

 الق اءة الااححص للاكثعف بعد سععتين ..1× 
 ازن الت  ص المعفص

 
 (الغ ين+ للطين )%   - ..1= السب ص الائويص لل  ل 
 السب ص الائويص للطين -(الغ ين+ للطين= )% السب ص الائويص للغ ين

 . استةدم  ثلث السبمص لاع فص  صسا السبمص 
 

 :كيفية تصحيح القراءة
م ا نقوم  .2م  فعسد ع تكون درجص الح ارة للاعلق هل  .2لق اءة الاكثعف هل ( ال اعساص)درجص الح ارة الاثعلاص 

ح فعل  س يل الاثعل نم ا ان درجص م فيت  التاحا   .2بعلتاحاح ا ع اذا يعنت درجص الح ارة اعل  اا اقل  ن 
 :م  فسقوم بعلتاحاح يعتآتل    20م ارة الاعلق 

 م  0=  .2 – 20
 :اتمعف الستامص ال  ق اءة الهيدرا يت    04.فسم ب باعع ل ثعبت هو 

 ا ن ث  تما     ق اءة الاكثعف     2=  04.×  0
 .لاكثعفن السعتج مط ح  ن ق اءة اا ع اذا يعنت درجص الح ارة اقل فع

 
 


