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

 
 :طريقة الماصة الحجمية - أ

 .تعتبر هذه الطريقة ادق من طريقة المكثاف ولكن تحتاج الى فترة زمنية اطول
 :طريقة العمل 

 .غم تربة مجففة هوائيا   01خذ  .1
 .7اعمل نفس الخطوات السابقة ال حد الخطوة 

التي تنقل الى مايكرون لفصل الرمل عن باقي التربة و  01مرر التربة خالل منخل قطر فتحاته  .2
الرمل المتبقي على المنخل . اسطوانة حجمية سعة لتر واحد واكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر 

 .   بالفرن ويوزن    010يحول الى علبة رطوبة ويجفف بدرجة حرارة 
سم من  01مل من المعلق على عمق  50رج المعلق في االسطوانة  واتركه وبواسطة ماصة اسحب  .3

 (.-0-جدول )ي اوقات زمنية تعتمد على درجة حرارة المعلق سطح المعلق ف
  حتى تجف    010مل المسحوبة من المعلق في علبة رطوبة وضعها في الفرن على حرارة  50افرغ  .4

 .واوزنها
 

 
 مل من معلق التربة اعتمادا  على درجة حرارة المعلق 50يوضح الفترة الزمنية الالزمة لسحب  -0-جدول 

 (مايكرون )قطر الدقيقة  درجة الحرارة
5 51 01 

 ثانية ثانية:دقيقة دقيقة:ساعة 
22.  7:07 :::7 :4 
21.  7::4 :::1 :0 
22.  7::0 :::: :: 
23.  7:50 ::57 :: 
24.  7:00 ::50 :5 
22.  7:10 ::00 :0 
22.  4:00 ::14 :1 
22.  4::4 ::1: :4 
22.  4::7 ::07 :7 
22.  4:54 ::0: :7 
32.  4:50 :::7 :7 

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

  املرحلة األوىل
 
 

 

 رمحن الرحيمبسم اهلل ال
 رشع ةثلاثلاحملاضرة ا           
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31.  4:0: :::: :4 
32.  4:10 :::4 :0 
33.  0:07 :::0 :: 
34.  0:01 :::1 :: 

 
 
 

:لحساباتا  

 =مايكرون  01<للدقائق %

 

 الوزن الجاف للتربة المفصولة بواسطة المنخل  011× 
 وزن التربة الجافة المأخوذة للتحليل

 

 =مايكرون  01>للدقائق %

 

 0111/50×الوزن الجاف للتربة عند السحبة االولى 011× 
 ة المأخوذة للتحليلوزن التربة الجاف

 

 =مايكرون  5>للدقائق %

 

 0111/50×الوزن الجاف للتربة عند السحبة الثانية 011× 
 وزن التربة الجافة المأخوذة للتحليل

قد يحدث فقد في التربة اثناء احدى مراحل العمل كالنخل او االكسدة او غسل االمالح او فقد في : مالحظة
 :وكما يلي% 011يتم تحويل المفصوالت المختلفة على اساس ان مجموعها  الخ فعندها... المحلول 

 :افترض ان نسب المفصوالت المستحصلة في نهاية التجربة كانت كما يلي
 %1:= الرمل 
 %1:= الغرين
 %50= الطين

 %40= المجموع 
 %0= 40-011: اذن الفقد في التربة  

 =الرمل %

 

 =5% 0  ×:1 
011 

 =الغرين%

 

=0.0% 0  ×:1 
011 

 =الطين%
 

=0.50% 0  ×50 
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 % 70.:= المجموع الكلي 
يضاف هذا الرقم الى المفصول او الجزء الذي نسبته اعلى من %  1.50=  70.: – 0اذن الفرق  هو 

 .االجزاء االخرى وفي مثالنا هذا يمثل الرمل
 

 :يلذلك فان النتيجة النهائية لتقدير النسجة كاآلت
 %5.50:= 1.50+5+1:= الرمل

 %0.01:= 0.01+1:= الغرين
 %54.50= 0.50+50= الطين

 % 011= المجموع الكلي 
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