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 التحليل الحجمي لدقائق التربة )نسجة التربة(

 Soil textureنسجة التربة 

التربة مزيج من مادة معدنية وعضوية وماء وهواء، والتربة تتكون من دقائق تختلف في الشكل 

والوزن وهذه الدقائق تقسم الى مجاميع اعتماداً على والحجم والتركيب الكيمياوي واللون 

والطين  Siltوالغرين  Sand، وهي الرمل احجامها فقط وتسمى المجاميع بمفصوالت التربة

Clay. 

 المفصول                              الحجم                                               

Sand                             0.05 -2 mm  

Silt                               0.002 – 0.05mm 

Clay                              < 0.002mm 

تعريف نسجة التربة: التوزيع النسبي للمجاميع المختلفة لدقائق التربة األولية، والنسجة تؤثر في 

من النسجة استناداً الى النسب صنف  12خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية. ويوجد 

 المتباينة من مفصوالت الرمل والغرين والطين.

 اما المجاميع الرئيسية للترب فهي:

 .Sandy soilsالترب الرملية )الترب الخشنة(  -1

 .Clay soilsالترب الطينية )الترب الناعمة(  -2

 .Loamy soilsالترب المزيجة )الترب المتوسطة(  -3

 Cementing agent لدقائق التربة المواد الرابطة

 الشد السطحي: ويمكن التخلص منه بالرج والغليان. -1

 االمالح: تغسل التربة عدة مرات بالماء المقطر للتخلص من االمالح. -2

 او حامض الخليك الثلجي للتخلص من الكلس. HClيستخدم حامض : 3CaCOالكلس  -3

 للتخلص من المادة العضوية. 2O2Hالمادة العضوية: يستخدم بيروكسيد الهيدروجين  -4

وهو مادة  Calgonالكالكون  يستخدم Al، 3+Fe، 2+Mg،  +2Zn+3االيونات عالية التكافؤ:  -5

 .مشتتة

 جافة طرائق تعيين نسجة التربة

 الطريقة الحقلية                   رطبة )ادق من الجافة(  -1

 طريقة المناخل -2

   )طريقة وزنية دقيقة( pipette methodطريقة الماصة  -3
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  )طريقة المكثاف( Hydrometer methodطريقة الهيدروميتر  -4

 Cama ray methodطريقة اشعة كاما  -5

تستند طريقة المكثاف على قانون ستوك الذي ينص على ان سرعة سقوط الدقائق  طريقة المكثاف:

واللزوجة تتناسب عكسياً مع  طردياً مع مربع نصف القطر وعكسيا مع لزوجة السائليتناسب 

   درجة الحرارة.

 طريقة عمل المكثاف)الهيدروميتر( 

ملم وضعها في دورق  2تحاته غم من تربة مجففة هوائياً ومارة من منخل قطر ف 50اوزن  -1

 حجمي.

بيروكسيد الهيدروجين  مل من 15مل ماء مقطر وامزج المعلق جيداً ثم اضف  200 اضف -2

2O2H  20بتركيز.% 

م مع المزج المستمر الى ان ينقطع ˚70المزيج على مصدر حراري بدرجة حرارة  سخن -3

 االزيز 

 والفوران إلتمام اكسدة المادة العضوية وترك المزيج لمدة زمنية.

 ورج لخمس دقائق ثم افصل الراشح عن التربة.انقل المحلول الى جهاز الطرد المركزي  -4

مل ماء مقطر ورج لخمس دقائق وافصل الراشح وكرر العملية لثالث  250اضف الى التربة  -5

 مرات.

 %.5مل من الكالكون بتركيز 10انقل التربة الى دورق مع كمية قليلة من الماء واضف  -6

 لست دقائق. machine Stirrer لخليط بواسطة خالطامزج ا -7

 ما يكرون وينقل كمياً ثم يجفف ويوزن. 50يفصل الرمل بامرار المحلول من منخل  -8

لتر  1مل ويكمل الحجم  1000فينقل الى أسطوانة مدرجة سعة اما الجزء المار من المنخل  -9

 مل. 1130بالماء المقطر بحيث يكون الحجم الكلي مع المكثاف 

لمدة دقيقتين الى االعلى واالسفل ويحسب  (Plunger)يحرك المعلق جيداً بواسطة البلنجر -10

 الوقت بعد االنتهاء من الرج.

ثانية وتمثل هذه القراءة كمية الغرين  20ثانية من الرج وخذ قراءة بعد  20انزل المكثاف بعد  -11

 القراءة من المنطقة التي تالمس مستوى العالق(. تؤخذ)المعلق والطين في 
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ارفع المكثاف وادخل المحرار وسجل درجة حرارة المعلق ألجراء التصحيح الالزم لقراءة  -12

م يضاف الى قراء ˚20م. اذا كانت درجة الحرارة للمعلق اكثر من ˚20المكثاف على أساس 

م يطرح ˚20ة الحرارة للمعلق اقل من (، اما اذا كانت درج0.4× الدرجات عدد المكثاف )فرق

 (.  0.4× الدرجات عدد من قراءة المكثاف )فرق

 مثال:

 م فيكون التصحيح كما يأتي:˚18ودرجة الحرار  1-غم لتر 22اذا كانت قراءة المكثاف 

 .(0.4× الدرجات عدد )فرق قراءة المكثاف

20 -18  =2 

  1-غم لتر0.8=  0.4×  2

  0.8 –القراءة المصححة= قراءة المكثاف 

  22فاذا كانت قراءة المكثاف =

  1-غم لتر 21.2= 0.8 – 22

ضع المكثاف في السلندر قبل دقيقتين من انقضاء ساعتين على بداية الترسيب وسجل القراءة  -13

ي وزن فور انقضاء هاتين الساعتين وسجل درجة حرارة المعلق ألجراء التصحيح، هذه القراءة ه

 دقائق الطين في لتر من المعلق اذ ان دقائق الغرين قد ترسبت خالل هاتين الساعتين.

راجع الجزء الرجوع الى مثلث تصنيف النسجة لغرض تحديد نسجة التربة المدروسة) -14

 النظري رجاًء(.

 مالحظة:

 يجب تقدير نسبة الرطوبة المئوية في التربة التي يجري تحليلها.

 الحسابات:

%Silt + Clay =
القراءة المصححة للمكثاف بعد 40 ثانية

وزن التربة الجافة
× 100 

%Clay =
القراءة المصححة للمكثاف 2 ساعة

وزن التربة الجافة
× 100 

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

 %الطين -%الغرين= %)الغرين + الطين( 

 %)الغرين + الطين( – 100%الرمل=

 المكثاف مساوئ

 م.˚20مقاس على تربة مزيجة ومعير على درجة حرارة  انه -1

 طول جسم المكثاف.ب كثافة في نقطة بل في منطقة تتحددال سال يقي -2

 رج للمعلق اثناء وضع المكثاف للقياس وهذا يؤثر على الترسيب. قد يحدث -3

 ترسيب للدقائق على اكتاف المكثاف. قد يحدث -4

 الرتفاع الماء على ساق المكثاف. تصعب قراءته قد -5

 أسئلة خاصة بموضوع نسجة التربة

ثانية  40غم أجريت لها تجربة النسجة فكانت قراءة المكثاف بعد  50وزنها الجاف  : تربة1س

 1-غم لتر8م وبعد ساعتين كانت قراءة المكثاف ˚17ودرجة حرارة المعلق  1-غم لتر 35تساوي 

 احسب النسب المئوية لدقائق التربة؟م. ˚21ودرجة حرارة المعلق 

غم، أجريت لها تجربة  50غم وضعت في الفرن واصبح وزنها  52وزنها الرطب  تربة :2س

 ودرجة الحرارة للمعلق  1-غم لتر 35ثانية =  40لمعرفة نسجة التربة فكانت قراءة المكثاف بعد 

 %؟10لدقائق التربة اذا كانت النسبة المئوية للطين في المعلق م ، فما هي النسب المئوية˚ 18.5

ودرجة  1-غم لتر 7ساعة تساوي  2في تجربة تعيين نسجة التربة كانت قراءة المكثاف بعد  :3س

اذا علمت ان النسبة المئوية  الثالثة،ماهي النسب المئوية لدقائق التربة  %.22الحرارة للمعلق 

 غم؟ 40وان وزن التربة الجافة  % Silt 55لدقائق الغرين 

غم أجريت لها تجربة  60% وان وزنها الرطب Pw  =20تربة نسبة الرطوبة المئوية لها  :4س

ودرجة الحرارة للمعلق             1-غم لتر 6نسجة التربة فوجد ان القراءة للمكثاف بعد ساعتين كانت 

فما مقدار النسب المئوية لدقائق  %،70المعلق في  Siltفاذا كانت النسبة المئوية للغرين  م،˚19

 التربة.
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