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 التربةتعیین نسجة 

  -توجد ھنالك طریقتین :

لعاملین بمسح وتصنیف الترب في الحقل الطریقة من قبل اتستعمل هذه  :  لحقلیةالطریقة ا  -أوال :

  :التالیةویمكن اتباع الخطوات  لعملیة.ا الخبرةالنتائج بدرجة كبیرة على  وتعتمد دقة

  بحجم كف الید ورطبها بالماء بما یبقیها متماسكة . التربةخذ بیدك كمیة قلیلة من   .1

  لتحسس ملمسها . واألصابع اإلبهامبین  بدعكها ما التربةتلمس  .2

  به. احتفاظهاوالحظ مدى  -حاول أن تشكل منها شكال كالكرة أو أي شكل غیر منتظم  .3

  والحظ مدى امكانیة صقل سطحها. الیدعلى راحة  التربةأنشر   .4

غیر قابل  التربةألمتكون من النموذج سهل التفتت وسطح  والشكلكان ملمسها فیه خشونة  فإذا  #

  رملیة . التربةبوجود رمل وهذا دلیل على أن  الشعور فأنه یعطي - للصقل 

  فأنها تربة غرینیة . - وتفقد شكلها بسهولة أیضا  - ذا كان ملمسها ناعم وزلقاإأما  #

فهي  الصقلعلى  یتغیر بسهولة وسطحها ذو قابلیة كبیرة لها ثابتا الاذا كان ملمسها ناعم ولزج وشك #

  تربة طینیة.

 : لمختبریةالطریقة ا -ثانیا :    

خر هو آأو بتعبیر  األخرىالواحدة عن  التربةلنسجة هو فصل دقائق ان أساس عملیة تحلیل إ

لمرحلة اهذه  وإلنجاز ،الدقائقبدون تكسیر هذه  األولیة التربةدقائق  إلى التربةفصل مجامیع 

)   Cementing agents ( التربةلرابطة لدقائق المواد التخلص من ابد من لعمل الامن 

  - في : والمتمثلة

a. لمقطر عدة مرات .ابالماء  التربةلمتكرر لعینة الغسل التخلص منها بعملیة اویتم  : األمالح  

b. الكلس )  CaCO3(  : حامض باستخدام الكلسلتخلص من اویتم HCl  لخلیك .اأو حامض  

c. الهیدروجینبیروكسید  باستخداملتخلص منها اویتم  : العضویة المادة H2O2 .  

d.  التكافؤعالیة ألیونات) Al+3 ،Fe+3 ، Zn+2 ،Mg+2 ،Ca+2( :   وذلك هالتخلص منایتم 

 لتي تحلاو  الصودیومحاویة على أیونات  مشتتةوهي مادة  )  Calgon لكالكون (امادة  باستخدام

  -منها : التربة. هنالك عدة طرق مختبریة تستخدم لتقدیر نسجة التكافؤعالیة  األیوناتمحل 
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A -   لهیدرومیتر) ا(  المكثافطریقةHydrometer method  

)  stock, slaw لطریقة هو قانون ستوك (العلمي الذي تعتمد علیه هذه ا األساسأن 

  -ینص : والذي

لسائل امع لزوجة  وعكسیا رلقطان سرعة سقوط الدقائق تتناسب طردیا مع مربع نصف إ

لغرین اأكبر من  الرملن سرعة سقوط إ.لذلك ف الحرارةتتناسب عكسیا مع درجة  واللزوجة

 الرمللالزم لترسیب الزمن القانون یمكن حساب اهذا  وباستخداملطین اأكبر من  واألخیر

  . وانةاألسطفي  والطین والغرین

2r2 ( Pb-Pw )g                                                                     

  V  = ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ                                               

      9n                                                              حیث أن

V  ثا سم/ ( الدقائق= سرعة سقوط (  velocity of fall  .  

r =  سم) ( الدقائقنصف قطرRadius of  the particle   .  

pb  = 3غم/ سم7.2( الظاهریةكثافة ال (  Density of particle .  

Pw =  لسائل(اكثافة o.1 3غم / سم(  Density of liquid .  

g  = 3غم/سم  980( األرضي التعجیل(  Acceleration of gravity .  

n  = لمطلقة للسائل (ا اللزوجة o.1  غم/ سم.ثا (  Absolute viscosity of the liquid  
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  -: العملطریقة  -#

) وضعها في بیكر  ملم  2 ) تربة جافة هوائیا ومارة من منخل قطر فتحاته ( غم50 أوزن (  .1

  . األمالحلمقطر لغرض غسلها من ابالماء  التربة) وتغطي  مل  250 (

لثلجي الخلیك ا) أو حامض Hcl 01.0یضاف للتربة حامض( األمالحلتخلص من ابعد   .2

  ).CaCO3(الكلسللتخلص من 

على شكل دفعات قلیلة و یسخن  %20) بتركیزH2O2یضاف للتربة بیروكسید الهیدروجین(  .3

أكسدة  إلتمامالمستمر  المزج) لمدة ساعتین مع oم70( بدرجة حرارة حراري لمزیج على مصدرا

  .التالي الیوم إلىلمزیج اوأترك  العضویة المادة

رج لمدة خمسة دقائق  -  ) ماء مقطر مل  250لمركزي بواسطة (ا الطردلى جهاز إ التربةنقل ا .4

لمركزي . كرر هذه ألعملیة لمدة ثالث مرات ا الطردبواسطة جهاز  الراشح عن التربةثم أفصل 

  لكیمیاویة .ا والمواد األمالحللتخلص من 

مل) من محلول  20( وأضف لها الماءبواسطة كمیة قلیلة من  التفریقلى وعاء إ التربةنقل ا  .5

  ).%5لكالكون بتركیز (ا

 التربةمجامیع  ) لتكسیر Stirr machine ( ألكهربائي الخلطبجهاز  التفریقیوضع وعاء   .6

  دقیقة للتربة الطینیة.  20لمزیجیة وادقیقة للتربة   15 لرملیة وا دقائق للتربة)  6 ( لمدة

  لحجم بالماء المقطر .اوأكمل  لتر1  (سلندر) سعة اسطوانة مدرجة إلىنقل ألمعلق ا .7

  . األسفل إلى و األعلى إلىلمدة دقیقتین  )Pianger( یحرك المعلق بواسطة البانجر .8

 - ودعه یأخذ وضعا ثابتا األسطوانةیوضع المكثاف في  - لبانجرا) من اخراج  ثانیة  20( بعد  .9

من  القراءةتؤخذ  تؤخذ القراءة االولى للمكثاف ( - من اخراج البانجر  ) ثانیة40  ( وبعد مرور

لتي قطرها أقل ا الدقائقوزن  القراءةفتعطي هذه  تالمس مستوى ألعالق للمكثاف) المنطقة ألتي

  لترمن ألمعلق . ألموجود في والطینملم) أي أنها تعطي وزن ألغرین  05.0( من

لالزم لقراءة ا التصحیحلمعلق ألجراء اوسجل درجة حرارة  المحراروأدخل  المكثافرفع ا .10

للمعلق أكثر  الحرارةكانت درجة  فإذا).  درجة مئویة 20 ( على أساس المكثاف

ذا كانت درجة إ). أما  x  4.0  عدد الدرجاتفرق  ( المكثافقراءة  إلىیضاف   oم20 من

 ).  x 4.0 الدرجاتفرق عدد  ( المكثافیطرح من قراءة  oم20 للمعلق أقل من الحرارة
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  . oم18 الحرارةغم / لتر) ودرجة  22 ثانیة (  40 بعد المكثافذا كانت قراءة إ -مثال:

  - فیكون التصحیح كاالتي:

  درجة 2 =  18 -  20 = الدرجاتفرق  -- 

  غم/ لتر x 4.0  =2  x 4.0=8.0 الدرجات= فرق عدد  التصحیحمقدار  -- 

  غم / لتر  2.21=8.0-  22=التصحیح مقدار  -  ثانیة  40 بعد المكثافلمصححة = قراءة ا القراءة

ثم  القراءةلسلندر وسجل امرة أخرى في  المكثافضع  - بانجرالخراج اساعة) من   2بعد مرور ( .11

تمثل وزن دقائق ألطین في لتر من  المكثاف. أن قراءة  التصحیحلمعلق ألجراء ا سجل درجة حرارة

  .الساعتینترسبت خالل هاتین  ألمعلق أذ أن دقائق ألغرین قد

من خالل مثلث  التربةثم حدد نسجة  - التربةفي عینة  والرمل والغرینلطین احسب نسبة كل من ا. 12

  .التربةنسجة 

  ألتي یجري تحلیلها . التربةفي  الرطوبةیجب تقدیر نسبة  -مالحظة:

  - :الحسابات -#

  ثانیة  40 ألمصححة للمكثاف بعد مرور القراءة       

X   100      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSilt + Clay %=     

  ألجافة التربةوزن           

  ساعة  2 ألمصححة للمكثاف بعد القراءة                             

100   X   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =Clay%  

  ألجافة التربةوزن                                   

Clay% - ( Silt + Clay )% = Silt%  

Clay )% + Silt(  - 100 = Sand%  
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  مثال::

 والغرینلمئویة للطین ا النسبةبینت بأن  الدقائقلو فرضنا أن نتائج تحلیل حجوم 

لطین على اتحدید نسبة  بإمكاننا؟ هنا  التربةنسجة  لتوالي فما هياعلى   25 + 20 + 55 والرمل

 األیمن الضلعلغرین على اوكذلك تحدید نسبة  المثلثبموازاة قاعدة  والتحركللمثلث  األیسر الضلع

 لنسجةا تبینان التقائهماوأن نقطة  - أن یلتقي الخطان إلىللمثلث األیسر  الضلعبموازاة  والسیر

  .Sandy Clay loam رملیة ) طینیة مزیجیة (

 استعمالهاتعتبر تقریبیة ولكنها سریعة ویمكن  -  المكثافبطریقة  التربةن طریقة تقدیر نسجة إ

وفي  -التربةفي ألمختبرات ألتي تردها أعداد كبیرة من نماذج  التربةللتعرف على نسجة 

وهي  -عدیدة مساوئلهذا نجد بأن هذه ألطریقة لها  -دقة عالیة إلى جال تحتاألعملیات ألتي 

  -: مساوئهاومن  - في عدم دقتها السبب

a. 0م  20 مقاس على تربة مزیجیة ومعیر على درجة حرارة ( المكثاف.(  

b.  المكثافبل في منطقة على طول جسم  -في نقطة الكثافةیقیس  المكثاف ال .  

c.   المكثافعلى أكتاف  الدقائققد تترسب .  

d.   على ساقة . الماء الرتفاع المكثافقد تصعب قراءة  

e.  الترسیبوهذا یؤثر على  - للقیاس المكثافقد یحدث رج للمعلق أثناء وضع. 

 

B -  لماصةاطریقة  Pipette methodفتحاته  تربة جافة هوائیا ومارة من منخل قطرغم) 10( أوزن

وهي طریقة أدق من  األمالحلغرض غسلها من  لمقطرابالماء  التربةملم) وضعها في بیكر وتغطي 2(

  فترة زمنیة أطول . إلىولكن تحتاج  المكثافطریقة 
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  -: العملطریقة  - #

لثلجي الخلیك ا) أو حامض  HCl 01.0 لتخلص من األمالح یضاف للتربة حامض (ابعد  .1

  ) .CaCO3لتخلص من الكلس (الغرض 

على شكل دفعات قلیلة ثم یسخن  %20) بتركیزH2O2 یضاف للتربة بیروكسید الهیدروجین ( .2

) لمدة ساعتین مع المزج المستمر إلتمام   oم 70( ألمزیج على مصدر حراري عل درجة حرارة

  الیوم التالي .أكسدة المادة العضویة وأترك ألمزیج إلى 

رج لمدة خمسة دقائق  -) ماء مقطر مل  250 لمركزي بواسطة (اإلى جهاز الطرد  التربةانقل  .3

لعملیة لمدة ثالث مرات المركزي .ثم تكرر اعن الراشح بواسطة جهاز الطرد  التربةفصل اثم 

  لكیمیاویة .اللتخلص من األمالح والمواد 

) من محلول  مل 20 میة قلیلة من الماء وأضف لها (إلى وعاء التفریق بواسطة ك التربةنقل ا .4

  ) .%5الكالكون بتركیز (

 التربةمجامیع  ) لتكسیر Stir machine( لكهربائيا یوضع وعاء التفریق بجهاز الخلط .5

  للتربة الطینیة. دقیقة  20و للتربة المزیجیة دقیقة   15 و للتربة الرملیة دقائق6 ( لمدة

والتي تنقل  التربة) لفصل الرمل عن باقي  ما یكرون  50 خالل منخل قطر فتحاته ( التربةمرر  .6

لمقطر . أما الرمل المتبقي الحجم إلى لتر بالماء اوأكمل  -لتر) 1 إلى أسطوانة مدرجة سعة (

  ثم یوزن . -) بالفرن  0م  105 على المنخل ینقل إلى علبة رطوبة  ویجفف على درجة حرارة (

لمعلق وعلى عمق ا) من   3سم  25وبواسطة ماصة أسحب (  - لمعلق في األسطوانة وأتركه ارج  .7

  لمعلق في أوقات زمنیة تعتمد على درجة الحرارة للمعلق.ا) من سطح  سم  10 (

وتجفف في الفرن وعلى درجة  -  لمعلق في علبة رطوبةالمسحوبة من ) ا  3سم  25 تفرغ ال ( .8

 أوزنها .ثم  - ) حتى تجف  0م  105 حرارة (
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  - : الحسابات  - #

  المنخللوزن ألجاف للتربة ألمفصولة بواسطة ا                                                   

  X         100 ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )%الرملمایكرون(  50  أكثر من الدقائق

  لوزن ألجاف للتربة ألمأخوذة للتحلیلا                                                      

                                         

                                       

                                        

  X 1000  /25 األولى السحبةلوزن ألجاف للتربة عند ا                                        

  X  100  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مایكرون%=  50 أقل من الدقائق

  لوزن ألجاف للتربة ألمأخوذة للتحلیلا                                                

                                               

  

  X 1000/25ألثانیة السحبةلوزن ألجاف للتربة عند ا                                            

 X    100 ـــــــــــــــــــــــــــــ=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لطین )%امایكرون (   2  أقل من الدقائق

  لوزن ألجاف للتربة ألمأخوذة للتحلیلا                                                        

  

  

  التربةلنسجة لتحدید نسجة الى مثلث إنذھب  - الثالثة التربةنسب مفصوالت  استخراجبعد .  

  

  

  
 

 




