
 المحاضرة التاسعة

 مهمات تصنيف الترب في ادارتها

التصنيف احدى وسائل المنطق في ترتيب األمور واالشياء بصورة تعكس واقعها وتوضح عالقات 

هذا الواقع بغيره "التصنيف عملية ونظام" فالتصنيف كعملية هي عملية مركبة تقوم على اساس 

وحدات مميزة تنتظم في نظام ذي مستويات .وكل تجميع المتشابهات من االشياء او االمور في 

مجموعة من هذه المتشابهات تدعى وحدة تصنيف . ومجموع وحدات التصنيف على اختالف 

 مستوياتها يدعى بالنظام التصنيفي.

التصنيف في ادارة الترب هو تنظيم الترب الخاضعة لإلدارة في وحدات وتنظيم االوليات عنها 

 ن ثم االستفادة من ذلك في :بموجب هذه الوحدات ، وم

 خزن المعلومات في وحدات التصنيف واستعادتها بسهولة عند الحاجة. -1

 مقارنة الوحدات عموما واختزال المتشابهة منها -2

 تناقل الخبرة بشان الوحدات ضمن القطر الواحد وخارجه -3

 توفير المعلومات الضرورية لصياغة وحدة الخريطة المهمة في شؤون ادارة الترب -4

كل انتكاسة او تخلف في مجال تصنيف الترب في دولة ما يؤدي بالضرورة الى تدهور شؤون  ان

 ادارتها لموارد تربها.

في العراق يطبق النظام االمريكي لتصنيف الترب وقد نقله اليها بصورة ناقصة ومحورة 

ة ( والذي اعد خارطة ترب العراق االستكشافي 1591-1511االستشاري الهولندي بيورنك )

 وقام بمسوحات او مع قليال لبعض المشاريع الزراعية.

ترى ماهو النظام االمريكي في تصنيف الترب؟ ان للواليات المتحدة االمريكية نظامين في 

( وهو الذي حاول 1591-1545تصنيف الترب. االول وهو ما يعرف بالنظام الوراثي القديم )

 بيورنك تطبيقه.

يم لدى تطبيقه لكنه دخل في مجيئه كنظام جديد بصيغة تفصيلية تصحيحا لبعض هفوات النظام القد

 في النوع والكم.

 النظام االمريكي القديم:

وعدل عدة مرات واخذ صياغته  1511روسيا القيصرية  –وهو نظام وراثي مأخوذ عن اوربا 

 .هو عبارة عن نظام هرمي يتألف من ستة مستويات تصنيفية هي: 1545االخيرة عام 

 -9السالسل      -1العائلة     -4مجموعة الترب العظمى     -3تحت الرتبة    -2  الرتبة   -1

 النوع

 مستوى الرتبة: -1

 خصص هذا المستوى لتقييم مملكة الترب الى ثالثة اقسام بموجب تأثيرات عامل الزمن. وكمايلي:

 . B: تكون حديثة التكوين وخالية من االفقAzonalالترب الالنطاقية  -1



: هي التي تتوزع على هيئة حزم وتمتلك افقا وسطيا فيه تراكمات Zonalالترب النطاقية  -2

 غروية واضحة.

: فهي الترب التي التكون من ضمن القسمين اعاله لذا Gntrazonalالترب بين النطاقية -3

 وضعت في رتبة خاصة.

 مستوى تحت الرتبة: -2

المناخ والنبت الطبيعي بالدرجة االولى  وفيه تتوزع الترب الى اقسام او مجاميع متأثرة بعوامل

 كترب الغابات وترب المناطق الجافة او ترب المناطق شبه الجافة الفاتحة اللون. 

 مستوى مجموعة الترب العظمى: -3

وهو مستوى مخصص لتقسيم الترب الى مجاميع استنادا الى تأثيرات عوامل تكوين التربة التي 

فا اليها ما تبقى من العوامل وهي الطبوغرافية ومادة مر ذكرها في المستويات السابقة مضا

 االصل.

 مستوى العائلة: -4

وقد خصص كمستوى يربط مستوى مجاميع الترب العظمى ومستوى السالسل ولم يستقم امر هذا 

 المستوى في مجال التطبيق طيلة فترة التطبيق مما جعله مستوى مهمل او غير عامل.

 مستوى السالسل: -5

عن مستوى العائلة ويضم مجاميع كل مجموعة هي سلسلة او عدد من الترب  وهو مستوى يتفرع

المتشابهة في كل الصفات وال تختلف فيما بينها اال بنوع او صنف النسجة لالفق االعلى االول، 

 لذا فالترب المشمولة بسلسلة واحدة يجب ان تكون بالضرورة متشابهة فيما يلي من الصفات:

 ن جسم التربةعدد االفاق وترتيبها ضم -1

 سمك هذه االفاق -2

 صنف نسجة االفاق باستثناء االفق االعلى االول -3

 مواصفات التركيب لالفاق -4

 مواصفات اللون -1

 محتوى المادة العضوية  -9

 تفاعل التربة -7

صفات اخرى قد تكون مهمة في تشخيص السلسلة كعمق الكاربونات او وجود االفاق المتصلبة  -8

 او االلوان المميزة.

 مستوى النوع: -6

وهو مستوى واطىء يتفرع عن مستوى السلسلة الواحدة ويقوم تفريقه عن بعضه ضمن السلسلة 

الواحدة باعتماد فروقات صنف النسجة لالفق االعلى االول. وان للنوع اهمية كبيرة في مجال 

 الخصوبة الهتمامه بنسجة االفق االعلى.

 الطور: -7

التوسع في المسح والتوسع في مهمة تقديم وهو ليس بمستوى تصنيفي ، اال انه وسيلة من وسائل 

 اوليات اكثر تخدم اغراض االدارة ومن هذه الصفات المهمة في االدارة:

 كمية االمالح الذائبة -4الحجرية )كمية االحجار(   -3االنحدار      -2التعرية       -1

 أذ انه يخدم االهداف العامة لالدارة في االنتاج.



1. Babil silt loam eroded phase 

2. Kharbana silty clay saline phase 

اما النظام االمريكي الحديث فانه يتكون من ستة مستويات تصنيفية هي الرتبة وتحت الرتبة 

والمجموعة العظمى وتحت المجموعة العظمى والعائلة والسلسلة والسلسلة فيه هي ذات 

 ت.السلسلة الموجودة في النظام القديم شروطا وصفاتا واستعماال

وفي معظم الحاالت يتفرع عنه مشتق تصنيفي اضافي مفيد في زيادة تفاصيل شمولية المسح يدعى 

 اال انه في الحقيقة عبارة عن مجموعة كل من النوع والطور في النظام القديم. phaseالطور 

وهو مستوى مخصص لتجميع السالسل المتشابهة من حيث االدارة وذلك مستوى العائلة:  -1

 نوع وكمية المعوقات وتعتمد على ثالثة او اربعة صفات اساسية هي:بالنسبة ل

وهي النسجة السائدة او الغالبة على معظم مواد افاق جسم التربة وبموجب  ----النسجة العامة -1

 مثلث تصنيفي خاص لهذا الغرض.

ويقصد بذلك الطبيعة المناخية السائدة في المنطقة عموما على اساس  -----طبيعة المناخ -2

 المساحة الواسعة وعلى اساس الحراري بالدرجة االولى.

 توثيق معدن الطين السائد في معظم مواد االفاق. -----نوعية معادن الطين -3

تخصص هذه المعلومة لتوضيح طبيعة التفاعل السائد في الثلث االعلى  ------درجة التفاعل -4

 من التربة.

ف الجيولوجية من خالل تحديد نوع توضيح اصلها في التصاني -----طبيعة المادة االم  -5

 .الصخور المتأتية منها

مخصص لتباين سرعة النفاذية السائدة في جسم التربة عموما وصنفها بموجب  ------النفاذية -6

 تصنيف مقبول ومعتمد .

 صفات اخرى تفرضها الضرورة االدارية. -7

ين( هي اساسية وضرورية ان الفقرات الثالث ) النسجة العامة، طبيعة المناخ ، نوعية معادن الط

وواجبة الذكر على مستوى العائلة في كل الحاالت اما الرابعة والخامسة    ) درجة التفاعل 

وطبيعة المادة االم( فهي فقرات ثانوية في االهمية الفنية واالدارية والتي يضاف اليها صفة 

اهمية في التشخيص والمعالجة  النفاذية او اية صفة ترى الجهات التصنيفية الفنية واالدارية ان لها

 واتخاذ القرار االداري ذو الفنية الناجحة.


