
  ٢٠٠٥) ٢( العدد )  ٣٣(جلة زراعة الرافدین                                                                   المجلد م
  دانة التربة لبعض المواقع في محافظة نینوىلأثیر النسجة والكاربونات الكلیة في ت

  ارس اكرم صالح الوزانف
  العراق/جامعة الموصل/ لغاباتكلیة الزراعة وا/ سم علوم التربة والمیاه ق

  
  لخالصةا

جمعت خمسة نماذج تربة من مناطق مختلفة في محافظة نینوى ذات نسجات  و نسب مختلفة         
كغم وتم تقسیم كل نموذج إلى جزئیین األول بقى /غم )٢٣٧-١٢٦( نمن الكاربونات الكلیة تراوحت م

. قدر حدي السیولة واللدانة لكل العینات . كلیة منة على حالتھ الطبیعیة والثاني أزیلت الكاربونات ال
أظھرت النتائج أن قیم حدي السیولة واللدانة ارتفعت مع .  وصنفت الترب حسب الحدیین السابقین 

طین وان جمیع العینات ارتفعت لھا قیم حدي السیولة واللدانة بعد إزالة الكاربونات الكلیة الارتفاع نسبة 
ترب ضمن مجموعة الترب المتوسطة اللدانة وان جمیع الترب تقع ضمن األطیان وقد صنفت ال.  منھا 

  .     غیر الفعالة 
  لمقدمةا

تربة وھو یمثل دالة لعدد األغلفة المائیة لیعد دلیل اللدانة قیاسا غیر مباشر لتكوین أشكال من ا     
مسافة بین الدقائق الممثلة لكمیة الماء الواجب أضافتھا إلى نظام التربة لغرض زیادة ال

)RussellوYoder،أن المواد الغرویة وطبیعتھا تعتبر العامل األساسي في العمل على تشكیل . )١٩٧٤
وجود األغلفة المائیة المحیطة بدقائق التربة ، وان  التربة إلى أشكال مختلفة ویظھر ھذا السلوك عند

خارجیة مثل الجذب والبرم وااللتصاق سمك ھذه األغلفة یؤثر في حالة التربة عند تعرضھا إلى قوى 
باألجسام الغریبة وبذلك یكون الشد السطحي مؤثرا بین جزیئات الماء ودقائق التربة فعندما یكون سمك 

شد السطحي بین جزیئات الماء ودقائق التربة وتجمعاتھا دورا كبیرا في تشكل للالغالف المائي قلیل فان 
األغلفة المائیة یقل التالصق ویحدث الجریان وتدخل الدقائق  التربة ولدانتھا ولكن عند زیادة سمك

ضمن حدود السیولة وتعتمد على عدد األغلفة المائیة الموجودة والتي تشغل الجزء األكبر من المسامات 
وتمثل اللدانة دالة للمحتوى الطیني في التربة لذلك فان ) . ١٩٨١،Faure و١٩٦٠،Greacen(بینیة ال

ت المختلفة تختلف في صفات اللدانة باالعتماد على نسبة الطین وان زیادة نسبة الترب ذات النسجا
فاض نسبة خالطین ترفع حد اللدانة والذي یؤدي إلى رفع قیمة دلیل اللدانة ویحصل العكس  عند ان

الطین ، وعلیھ یمكن اعتبار اللدانة دلیل قیاس غیر مباشر للمحتوى الطیني من خالل األغلفة المائیة 
  ) . ١٩٨٣،Hammel(واقعة بین حدود اللدانة والسیولة ال

إلى أن العامل المحدد في حدي اللدانة والسیولة ضمن حجوم دقائق ) ١٩٧٨(وقد أشار كریم       
ألي أن للطین  صفات ) ١٩٨٨( كما أشار مصطفى واخرون. ھو النسبة المئویة للطین  التربة المختلفة

وسعة لمسك الماء واالحتفاظ بھ ، في حین أن وجود الرمل لھ تأثیرا  غرویة وقابلیة عالیة على التشكل
تماسك مع للمعاكسا إذ لیس لھ القابلیة على التشكل أو اللدانة نظرا لدقائق الرمل ذات القابلیة الضعیفة 

بعضھا ویحدث انزالق للدقائق عند اقل مستوى للرطوبة وبذلك یمنع التشكل ومن ثم فھي عدیمة اللدانة 
  .                      

إضافة إلى ما سبق فان للكاربونات الكلیة ارتباط معنوي مع فعالیة الطین حیث ترتفع قیم فعالیة      
ة وعند أزالتھا یحصل انخفاض في فعالیة الطین في حین أن یالطین مع ارتفاع نسبة الكاربونات الكل

حسن (ولة ضمن حدود اللدانة المتوسطة للكاربونات الكلیة دورا في حصر صفة حدي اللدانة والسی
أن ھنالك تأثیر سلبي للكاربونات الكلیة في المحتوى ) ١٩٥٧(Gillفقد الحظ ) . ١٩٩٠واخرون ،

جموعة من االیونات وخاصة الكالسیوم والمغنیسیوم والتي مالرطوبي من خالل اعتبارھا مصدر ل
ح الغرویات ثم تعمل على حجب تترسب على شكل كاربونات الكالسیوم والمغنیسیوم على أسط

  .سطوحھا وتقلل من قدرتھا على االحتفاظ بالرطوبة 
أن للكاربونات الكلیة دورا في التقلیل من قابلیة التربة ) ١٩٨٧(السلیفاني واخرون  كما أشار        

ذلك على االحتفاظ بالرطوبة عن طریق التقلیل من المساحة السطحیة وملئ الفراغات بین الدقائق وان 
  . كلھ یعمل على التقلیل من حد السیولة 

   ١٥/٦/٢٠٠٥وقبولھ         ٢/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
  واد وطرق البحث م



ترب ممثلة لمواقع مختلفة من محافظة نینوى ، شملت ھذه المواقع لتم اختیار خمس نماذج من ا       
فیف ھذه العینات ھوائیا ومررت خالل منخل وتم تج. ربیعة ، والرشیدیة، وسنجار ، و تلكیف والقیارة  

) ١(والجدول ) ١٩٩٩(BarthakurوBaruhملم وحللت باتباع الطرق المذكورة في  )٢(قطر فتحاتھ 
  . كیمیائیة لھا لیوضح بعض الخصائص  ا

  التحالیل الكیمیائیة لعینات الدراسة                       ) :١(دول جال
  

  لموقعا
 

pH 
 

Ec 
سي د

  م/سیمنز

لمادة ا
  العضویة

  كغم/م غ

  لكاربوناتا
لكلیة      ا

  كغم/غم

  لكاربوناتا
  لنشطةا
  كغم/مغ

  لنسبة بینا
  الكاربونات

  ةالى الكلیةلنشطا

  ٠.٣٩٦   ٥٠  ١٢٦  ١١.٣٣  ١.٥  ٧.٣٢  بیعةر

   ٠.٣٧١  ٨٥  ٢٢٩  ٨.٩٥  ٠.٥  ٧.٥٨  لرشیدیةا

   ٠.٣٨٢  ٩٠  ٢٣٥  ١٠.٨٠  ٢.٨  ٧.٣٠  نجارس

   ٠.٤٠٠  ٩٥  ٢٣٧  ١٣.٤٥  ١.٦  ٧.٢٢  لكیفت

   ٠.٣٥٠  ٧٠  ٢٠٠  ٩.١٥  ٠.٧  ٧.٥٠  لقیارةا

  
حالتھ  ومن اجل مالحظة تأثیر الكاربونات الكلیة فقد قسمت كل عینة إلى قسمین األول بقى على      

) ٠.٣(الطبیعیة والثاني أزیلت منة الكاربونات الكلیة وذلك باستخدام حامض الھیدروكلوریك بتركیز 
مع مالحظة االستمرار بتحریك العینات بین فترة وأخرى ) Ostrom١٩٦١(عیاري وكما جاء في 

ان مصطفى روإضافة كمیات أخرى من الحامض ألي العینات حتى یتم التأكد من انتھاء األزیز والفو
  ) . ١٩٨٨(واخرون 

وتم تقدیر حد السیولة  لجمیع عینات التربة قبل وبعد إزالة الكاربونات الكلیة باستخدام جھاز         
)Atterberg device ( وكما جاء فيLambe)آما الحد األدنى للدانة فتم تقدیرة لجمیع ) .١٩٥١

من عجینھ التربة وكما جاء في  ممل) ٣(العینات عن طریق عمل خیوط على شكل حلقات بقطر 
Lambe)١٩٥١. (  

نة األعلى واألدنى أما دلیل اللدانة فتم حسابھ من خالل الفرق بین المحتوى الرطوبي عند حدي اللدا     
وكذلك تم أیجاد فعالیة الطین من خالل النسبة بین دلیل اللدانة ) ١٩٥٤(Richardsوكما جاء في  

وتم تصنیف عینات التربة بحسب التصنیف ) . ١٩٥١(Lambeاء في جوالنسبة المئویة للطین وكما 
  ) . ١٩٤٨(Casagrandeالمقترح من قبل 

  
  لنتائج والمناقشةا

التوزیع النسبي لمفصوالت التربة ولكافة العینات قبل إزالة الكاربونات الكلیة ) ٢(جدولیبین ال     
الت التربة وان كل العینات زادت نسبة ووبعدھا، أظھرت النتائج وجود تغییر واضح في قیم مفص

ونات وقد اختلفت نسبة الزیادة في الطین باالعتماد على نسبة الكارب.الطین والغرین فیھا بعد اإلزالة
أما نسبة الرمل فقد انخفضت في  الموجودة أصال في التربة فقد ازدادت بزیادة نسبة الكاربونات الكلیة

ود الكاربونات الكلیة ججمیع عینات التربة بعد إزالة الكاربونات الكلیة ویعود السبب في ذلك إلى و
ویجعلھا تقع ضمن مفصول  بشكل متكتل ومتجمع حول دقائق التربة بشكل أغلفة وبذلك یزید من قطرھا

الرمل والذي یتحول قسم من دقائقھ عند إزالة الكاربونات إلى مفصولي الغرین والطین في حین یتجھ 
د بسبب إزالة الكاربونات الغرویة فققسم من دقائق الغرین إلى مفصول الطین أما الطین فیحصل لھ 
ولكن كمیة الفقد في ھذه الحالة یتم التي تقاس في حالة عدم أزالتھا ضمن مجا میع دقائق الطین 

  )  .١٩٧٨(تعویضھا بنسبة أعلى من مفصولي الغرین والرمل وھذا یتفق مع ما أشار إلیة كریم 
   لكلیةوبعدھاا زالةالكاربوناتا بلق لنسجةا نفوص لتربةا مفصوالتل لئویةا لنسبةا وضحی): ٢(لجدولا 

  نف النسجةص  لكثافة الظاھریة ا  یة المئویة لمفصوالت التربةلنسا  لموقعا



  ٣م/یكاغرامم لرملا الغرین لطینا

  ینیة ط  ١.٢٩٩  ١٩  ٣٩        ٤٢  *Aبیعة ر
  ینیة غرینیة ط  ---  ١٥  ٤١  ٤٤  *  Bبیعة ر
  زیجیة طینیة م  ١.٢٠٠  ٢٥  ٤٣  ٣٢  Aلرشیدیة ا
  زیجیة طینیة غرینیة م  ---  ١٨  ٤٥  ٣٧     Bلرشیدیةا

  زیجیة طینیة رملیة م  ١.٣٤٥  ٤٩  ١٨  ٣٣  Aنجار س
  زیجیة طینیة م  ---  ٤٠  ٢١  ٣٩    Bنجارس
  زیجیة م  ١.١٢٧  ٣٤  ٤١  ٢٥   Aلكیف ت
  زیجیة طینیة م  ---  ٢٦  ٤٣  ٣١  Bلكیف ت
  ینیة رزیجیة طینیة غم  ١.٢١٣  ١٧  ٤٥  ٣٨  Aلقیارة ا
  ینیة غرینیة ط  ---  ١٢  ٤٧  ٤١  Bلقیارة ا
    A*التربة قبل إزالة الكاربونات الكلیة     عینةB  *عینة التربة بعد إزالة الكاربونات الكلیة   
  

وبین ) النسجة(الت التربة صولذلك سوف یكون ھنالك  ارتباط بین التوزیع النسبي لمف 
الكاربونات الكلیة وبقاء ھذه الكاربونات او أزالتھا سوف یؤثر على لدانة التربة فمن مالحظة قیم حدي 

لوحظ أن قابلیة التربة على االحتفاظ بالرطوبة ترتبط ) ٣( السیولة واللدانة للعینات كافة في الجدول
تربة وبالتحدید بنسبة الطین حیث ارتفع حدا السیولة الارتباطا مباشرا بالتوزیع النسبي لمفصوالت 

وقد أدت إزالة الكاربونات الكلیة ومنھا الكاربونات النشطة .واللدانة مع زیادة النسبة المئویة للطین 
نھاء دورھا كلیا ألي رفع حدا السیولة واللدانة عن طریق رفع النسبة المئویة للطین لجمیع إزالة كاملة وا

انخفضت فعالیة الطین للعینات كافة وقد اعتمد مقدار االنخفاض على نسبة الكاربونات  لكالعینات وبذ
اظ بالرطوبة الكلیة ویعود سبب ذلك  ألي صفات الكاربونات في التقلیل من قابلیة التربة على االحتف

ا ودورھا في التقلیل من المساحة السطحیة وملئ الفراغات بین الدقائق فضال عن أن ھنالك دور
في التقلیل من االحتفاظ بالرطوبة في حالة تأثیرھا في المساحة )بحجم دقائق الطین(للكاربونات النشطة 

  )١٩٨٧(السطحیة للطین وھذا یتفق مع ما توصل إلیھ السلیفاني واخرون 
أظھرت النتائج أیضا أن قیم حد السیولة ارتفعت بعد إزالة الكاربونات منھا بسبب ارتفاع النسبة       

حیث لوحظ أن العینة األولى والتي تمثل موقع ربیعة سجلت . مئویة للطین وتحول النسجة نحو األنعم لا
( قائق الطین والذي بلغ ویعود سبب ذلك ألي ارتفاع نسب د%)  ٤٨.٥٠(أعلى قیم لحد السیولة إذ بلغ 

بسبب ارتفاع ك بعد إزالة الكاربونات الكلیة وذل%) ٤٩.٨٥(وسجلت نفس العینة حد سیولة %)  ٤٢
وھذا أیضا ینطبق على حد اللدانة حیث كان %)  ٤٤(النسبة المئویة للطین بعد اإلزالة حیث وصل إلى 

التوالي وھذا یتفق مع ما أشار آلیة  على، قبل وبعد إزالة الكاربونات الكلیة%)  ٣٠.٥٥و   ٢٩.٨٥(
  ) .٢٠٠٠(الوزان 

 ٢٥و ٣٢(ویالحظ في العینات التي تمثل مواقع الرشیدیة وتلكیف والقیارة ذات المحتوى الطیني 
أنھا سجلت قیم في حدي السیولة واللدانة اعتمادا على نسبة الطین حیث كان حد السیولة  %)  ٣٨و
على ، %)  ٢٨.١٠و  ٢١.٩٤و   ٢٦.٩٠(د اللدانة فقد كان أما ح%)  ٤١.١٥و   ٣٣.١١و ٣٧.٤٠(

%) ٤١و   ٣١و   ٣٧(التوالي ، وبعد إزالة الكاربونات الكلیة ارتفعت النسبة المئویة للطین فأصبحت 
  ٣٩.٢٠(مما أدى ألي ارتفاع في قیم حدي السیولة واللدانة فقد كانت قیم حد السیولة ھي       

على التوالي ویالحظ أیضا في ھذه ، %)  ٢٩.٦٥و  ٢٤و   ٢٨.١١(ة واللدان%)  ٤٤.٥٥و  ٣٦.٢٥و
العینات دخول الغرین بوصفھ كعامل إضافي إلى الدور الرئیسي للطین الذي یعتمد على حجم دقائق 

رین التي لھا أقطار قریبة من أقطار دقائق الطین أو ما یعرف بالغرین الناعم فھي تعمل بالمستوى لغا
فاظ بالرطوبة ورفع حدي السیولة واللدانة أضافھ إلى دورھا باعتبارھا ھیكال منظما نفسھ للطین باالحت

  ) . ١٩٧٨(لدقائق الطین وھذا یتفق مع ما أشار إلیة كریم 
ند حدا السیولة واللدانة ودلیل اللدانة والنسبة المئویة عالنسبة المئویة للمحتوى الرطوبي ): ٣(لجدولا

  .كافة قبل إزالة الكاربونات الكلیة وبعدھا للطین وفعالیة الطین للعینات 
  لكاربوناتاعالیة ف  لنسبة المئویة للمحتوى الرطوبي عندا  لنسبة الئویةا  لموقعا



  كغم/لكلیة غما  الطین  لدانةللیل اد  د اللدانةح  د السیولةح  لطینل
  ١٢٦  ٠.٤٤٤  ١٨.٦٥  ٢٩.٨٥  ٤٨.٥٠  ٤٢  Aبیعة ر
  ---  ٠.٤٣٨  ١٩.٣٠  ٣٠.٥٥  ٤٩.٨٠  ٤٤  Bیعةبر
  ٢٢٩  ٠.٣٢٨  ١٠.٥٠  ٢٦.٩٠  ٣٧.٤٠  ٣٢  Aلرشیدیةا
  ---  ٠.٢٩٩  ١١.٠٩  ٢٨.١١  ٣٩.٢٠  ٣٧  Bلرشیدیةا

  ٢٣٥  ٠.٣٢٩  ١٠.٨٨  ٢٠.٣٠  ٣١.١٨  ٣٣  Aنجارس
  ---  ٠.٣٠٢  ١١.٨١  ٢٢.٣١  ٣٤.١٢  ٣٩  Bنجارس
  ٢٣٧  ٠.٤٤٦  ١١.١٧  ٢١.٩٤  ٣٣.١١  ٢٥  Aلكیفت
  ---  ٠.٣٩٥  ١٢.٢٥  ٢٤.٠٠  ٣٦.٢٥  ٣١  Bلكیفت
  ٢٠٠  ٠.٣٦٤  ١٣.٨٥  ٢٨.١٠  ٤١.٩٥  ٣٨  Aلقیارةا
  ---  ٠.٣٦٣  ١٤.٩٠  ٢٩.٦٥  ٤٤.٥٥  ٤١  Bلقیارةا

  
 ٣٣(ونسبة الطین %)  ٤٩(لتي تمثل موقع سنجار ذات المحتوى العالي من الرمل اأما العینة       
فنالحظ من النتائج أن النسبة العالیة من الرمل أدت إلى انخفاض في حدي السیولة واللدانة بشكل %) 

ویرجع سبب ذلك إلى صفات %)  ٢٠.٣٠و  ٣١.١٨(ضح مقارنة بالعینات األخرى حیث وصلت وا
خالفة لصفات دقائق الطین من الناحیتین  الفیزیائیة والكیمیائیة حیث أن دقائق الرمل لمدقائق الرمل ا

 Debة تمتاز بكبر حجمھا وقلة مساحتھا السطحیة وقلة احتفاظھا بالرطوبة وھذا یتفق مع ما أشار إلی
  ) . ١٩٧٩( Chadhaو

أدت إلى رفع %)  ٣٩(ن إلى یفي حین أن إزالة الكاربونات الكلیة من العینة وارتفاع نسبة الط      
ولكن مع ذلك بقى التأثیر الكبیر لنسبة الرمل %)  ٢٢.٣١و  ٣٤.١٢(قیمة حدي السیولة واللدانة إلى 

ي حدي اللدانة والسیولة قبل وبعد إزالة وبذلك سجلت ھذه العینة اقل نسبة ف%)  ٤٠(التي كانت 
  . الكاربونات الكلیة 

السابق أن العینات التي كان لھا اكبر مستوى من السیولة ھي  وبشكل عام یالحظ من الجدول      
نفسھا التي سجلت أعلى مستوى للدانة وقد أدت إزالة الكاربونات الكلیة إزالة كاملة إلى رفع حد السیولة 

النسبة المئویة للطین لجمیع العینات وبذلك انخفضت فعالیة الطین على نحو عام لعینات عن طریق رفع 
لك فان للكاربونات الكلیة دورا مؤثرا في فعالیة الطین إذا أعطى وجوده قیما مرتفعة لفعالیة لذالدراسة ،

ا یتفق مع ما الطین في الوقت الذي انخفضت فیھ دلیل اللدانة وانعكست ھذه الصورة بعد اإلزالة وھذ
  ) .١٩٩٠(أشار إلیة حسن واخرون 

والذي اظھر أن عینات )١٩٤٨( Casagrandeتصنیف التربة المقترح من قبل )١(یبین الشكل      
التربة المدروسة قبل اإلزالة كانت تقع ضمن مجموعة الترب المتوسطة اللدانة وقد تفاوتت فیما بینھا 

  .بونات الكلیة حسب النسبة المئویة للطین ونسبة الكار
في حین أن إزالة الكاربونات الكلیة من التربة آدت ألي انحرافھا نحو النسجة األكثر نعومة إذ 

ألي رفع  تمت إزالة التأثیر السلبي للكاربونات الكلیة إضافة ألي إزالة األغلفة من دقائق التربة مما أدى
ا جدیدة لحد السیولة مرتفعة عن القیمة النسبة المئویة للطین لجمیع العینات وھذا بدوره أعطى قیم

األصلیة وبذلك أعطى تصنیفا جدیدا للترب ، وبذلك كانت معظم الترب ضمن اللدانة المتوسطة وقد 
ة حدي اللدانة والسیولة ادارتفعت بعد إزالة الكاربونات الكلیة بسبب اتجاه النسجة نحو النعومة وزی

ة أن جمیع الترب المدروسة تنتمي إلى مجموعة األطیان وانخفاض في فعالیة الطین وتبین من الدراس
  ) . ١٩٨٧(SulaimanوKarimغیر الفعالة وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ كل مـن 
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ABSTRACT 

        Five soil samples collected from different locations in Nineva province 
with different texture and total carbonate content (126-237 gm/ Kg)  . Each soil 
sample was divided in to two parts the first one was kept on its natural 
condition however the total carbonate was removed from the second one .The 
studied upper and lower limits and classification of soil according to 
casagrande (1948). Indicated that the results both liquid and plastic limits 
increased as clay content increased . and removed of total carbonate showed 
that liquid and plastic limits are increased compared with natural soil samples . 
Medium plasticity group according to casagrande are classified .the result 
showed that all the soil belonged to inactive clays .                                                        

 
  لمصادر ا

تأثیر الكاربونات الكلیة في بعض خصائص التربة الفیزیائیة ) . ٢٠٠٠(لوزان ، فارس اكرم صالح ا
  رسالة ماجستیر قسم علوم التربة والمیاه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

). ١٩٨٧(عبد العزیز مصطفى  نالسلیفاني ، سعید اسماعیل ، عصام عبد الستار صدیق وصالح الدی
 العالقة بین صور الكاربونات وجاھزیة بعض العناصر في الترب الكلسیة تحت مصادر ري

  . ١١٧-١٠٣):١(١٩مختلفة ، مجلة زراعة الرافدین ، 
تأثیر ). ١٩٩٠( حسن ، ھشام محمود ،عصام عبد الستار صدیق وصالح الدین عبد العزیز مصطفى

الكلسیة تحت ظروف استخدام مختلفة ،  توزیع لكاربونات في بعض الصفات الفیزیائیة للترب
  . ١٤٤ – ١٢٩) :١( ٢٢مجلة راعة الرافدین  

على إنتاج حنطة المكسیباك ،  تأثیر عمق الماء االرضي ونسجة التربة) . ١٩٧٨(كریم ، طارق حمھ 
  .رسالة ماجستیر، قسم علوم التربة ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 

). ١٩٨٨(عصام عبد الستار صدیق وسعید إسماعیل السلیفاني مصطفى ، صالح الدین عبد العزیز ،
یزیوكیمیائیة للترب الكلسیة ،مجلة فتاثیرنسبة كاربونات الغرویة والطین في بعض الصفات ال

  ١٠٩-٩٣): ١( ٢زراعة الرافدین
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