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   تع��� ال��رف�ل�جي وعالقاته ال��اض�ة االولى :

  :   tion of Soil Morphology iniDefتعریف مورفولوجي التربة 

) وتعن��ي الش��كل أو  Morphoیتك��ون مص��طلح المورفول��وجي م��ن مقطع��ین إغ��ریقیین ھم��ا ( مورف��و  

) وتعن�ي العل�م أو الدراس�ة . وباجتم�اع كلیھم�ا یتك�ون مفھ�وم عل�م  Logyالھیئة أو المظھ�ر الخ�ارجي و ( ل�وجي 

عل��م م��ن عل��وم الترب��ة بص��ورة عام��ة إن مورفول��وجي الترب��ة .  Morphologyالش��كل أو المظھ��ر الخ��ارجي  

ی��اً ال��ى توص��یف المظھ��ر الخ��ارجي أو الھیئ��ة وھ��و یتوج��ھ كل وعل��م أس��اس م��ن مجموع��ة العل��وم البیدولوجی��ة.

الخارجی��ة للظ��واھر البیدولوجی��ة. ان��ھ جھ��د یب��ذل ف��ي تش��خیص الش��كل أو المظھ��ر للظ��واھر البدولوجی��ة جمیع��اً 

وتص��نیفھا، بموج��ب نظ��ام تص��نیفي خ��اص ب��الظواھر البدولوجی��ة المورفولوجی��ة وتوثیقھ��ا كم��ا ت��دركھا حواس��نا 

  ا في الطبیعة من جسم التربة الواحدة . ووسائلنا المیدانیة وھي في موقعھ

علم میداني ( أو حقلي ) یجري عل�ى عین�ات الترب�ة وھ�ي طبیعی�ة ودون أو قب�ل أن  لذا فالمورفولوجي

ان��ھ یتن��اول كاف��ة الظ��واھر تتناولھ��ا بالوس��ائل المختبری��ة م��ن س��حق وخل��ط وتجزئ��ة أو اض��افة لم��واد أو نقص��ان . 

في كافة انحاء جسم التربة الواحدة. وتوثیقھ یكون لمعدلھا. حیث انھ یشخص الظاھرة ویتن�اول العدی�د  البدولوجیة

منھ��ا ث��م توثی��ق حالتھ��ا الس��ائدة الت��ي نفت��رض أن یك��ون مع��دلھا ھ��و الحال��ة الممثل��ة للواق��ع أو المقترب��ة منھ��ا أش��د 

ك�ان تك�ون حال�ة وحی�دة ف�إن الق�ائم بالتوص�یف  االقتراب. أما اذا لم یكن ل�دینا الع�دد الك�افي م�ن الظ�اھرة الواح�دة

  المورفولوجي علیھ أن یعتمدھا ویعتبرھا حالة كلیة ولیست جزئیة. 

فالدراسة المورفولوجیة للترب�ة تعن�ي التع�رف عل�ى الخ�واص المورفولوجی�ة للترب�ة باس�تخدام الح�واس 

د الطبیع��ي عل��ى دق��ة المالحظ��ة الطبیعی��ة لالنس��ان وھ��ذا یفت��رض ف��ي االنس��ان المھ��ارة والممارس��ة واالس��تعدا

والتوصیف وتسجیل كل م�ا یتص�ل بمقط�ع الترب�ة م�ن بنی�ة وخ�واص فیزیائی�ة وكیمیائی�ة ومعدنی�ة وحیوی�ة ، وم�ا 

اعترى أو ح�دث لتل�ك الخ�واص م�ن تغیی�رات بیئی�ة نتیج�ة لح�دوث عملی�ات تك�وین مح�ددة ، وم�ا تول�د عنھ�ا م�ن 

  تمییز اآلفاق المختلفة خالل مقطع التربة .  تفاعالت وتغییرات وعملیات نقل وترسیب أدت الى

والت��ي تقس��م ال��ى  تع��د الخ��واص المورفولوجی��ة لبنی��ة مقط��ع الترب��ة القاع��دة الرئیس��ة ف��ي الدراس��ات الحقلی��ة ،

  مجموعتین رئیستین اعتماداً على حجمھا : 

الت��ي  Macromorphological features: ت��دعى بالخص�ائص المورفولوجی��ة الكبی�رة   المجموع�ة األول�ى

یمك��ن تمییزھ��ا حقلی��اً بوس��اطة ح��واس االنس��ان مباش��رةً وتش��مل خص��ائص الل��ون ، النس��جة ، التركی��ب ، التبق��ع ، 

أم���ا المجموع���ة الثانی���ة فت���دعى بالخص���ائص القوامی���ة ، توزی���ع الج���ذور وغیرھ���ا م���ن الخص���ائص األخ���رى. 

ت�ي ال یمك�ن تمییزھ��ا اال وتش�مل الخص��ائص ال  Micromorphological featuresالمورفولوجی�ة الدقیق�ة 

بواسطة الوسائل المساعدة التي لھ�ا القابلی�ة عل�ى تكبی�ر االش�یاء متمثل�ةً ب�أنواع المج�اھر. وتض�م ھ�ذه المجموع�ة 

 skelton grainsمتمثل��ةً بالحبیب��ات الھیكیل��ة  Pedsالم��واد الت��ي ت��دخل ف��ي تركی��ب المج��امیع األولی��ة للترب��ة 

  فضالً عن الفراغات البینیة.  clay skinواألغشیة الطینیة  plasmaوالبالزما 
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إن ال��ه�د العل�ي ل��رف�ل�جي ال���ة ه� أول م�ه�د عل�ي بـ�ول�جي ب�لـه اإلن�ـان ع�ـ� تف��ـ�ه �ال���ـة    

�عــ� اح��اكــه بهــا ( ومالح�ــة �عــ� صــفاتها ) ومــا ��ــ�ج م�هــا م�ــا یهــ�ف الــى خ�مــة اح��اجاتــه ال��ات�ــة ، وهــ� 

ج�ــة وأب�هــا. الــ�� تعــا�� وت�ســع ح�ــى لــ� ت��ــع اب�ا�ــه واروق�ــه الــى االضــافات العل��ــة لهــ�ا م��ــ�� العلــ�م ال���ول� 

  ال��م�ة في م����ات ال�ع�فة ح�ى تف�ع� ع�ه ���ة عل�م ال���ة. 

  عالقة م�رف�ل�جي ال���ة مع العل�م االخ�� 

أولها تأر��ًا  أما عالقة م�رف�ل�جي ال���ة ب���ة عل�م ال���ة فه� م�قع ال�أس م� ال��� . ح�� أنه

وأولها مالح�ًة في ال�ق� ال�اض� و�ه ���عان في اس���ال ع��ات ال���ة للعل�م األخ�� ذات ال���عة 

ال������ة �����اء ال���ة وف���ائها و���ل�ج��ها ومعادنها وغ��ها. ��ا انه ر�� أساس في م���عة العل�م 

  م��ها وت���فها وجغ�اف��ها وغ��ها. ال���ول�ج�ة ال�ق��رة حال�ًا على عل�م وراثة ال���ة و 

إنه ���ل ال����� ال��ه��� واألك�� لل�الح�ات العل��ة �افة في عل�م ال��ب وم�ال انع�اساتها ������ ���� 

ی��ح أن ال�� األول  ١-١وم� ال��ل ادراكه �ال��اس واالدوات ال����ة وال�ق�رة الف��ة االب�ا��ة للقائ� �ه. 

م� القاع�ة ی���ل ب�ع� ف�وع عل� ال���ة و�أتي في مق�م�ها عل�م م�رف�ل�ج�ة ال���ة ون��ء ال���ة وت���� 

ال��ب ومعادن ال��ب ح�� ت��ل ه�ه الف�وع ال��ت�� األساسي ال�� ����� عل�ه م�ح ال���ة. و�ل ف�ع ���� 

  ال�لقات العل��ة ال�ي یه�ف الى ت���قها م�ح ال��ب. اس���امه ل��ق�� حلقة مع��ة م�

    هل عل� ال��رف�ل�جي ف� أك�� م�ا ه� عل� ؟ 

إن الف��ة القائلة أن م�رف�ل�جي ال���ة ه� ف� أك�� م�ا ه� عل� وهُ� آخ� �قع �ه �ع� رجال عل�م 

ال���ة عل� ح��قي وف� في آن واح�  ال���ة م� خارج ال����عة ال���ول�ج�ة. ول��ض�ح ال���قة �أن م�رف�ل�جي

شأنه شأن ���ة العل�م فه� في ال�ق� ال�� �ع��� م�ه��ة خاصة وق�اع� ع�ل د��قة وق�ان�� اساس�ة مأخ�ذة م� 

���ة العل�م األساس�ة �اع��اره عل�ًا ت�����ًا فإنه أ��ًا ی��ل� مهارة و��اعة واب�اع ت�عا�� �ال���ة وال��ارسة 

ًا شأن ���ة العل�م. أما ألنه �ع��� ال��اس ال����ة فأ� م� العل�م م� ال تع��� على ال��اس وال��ر�� شأنه أ��

  اب��اًء م� ع�ل�ة ال�زن وق�اءات ال��ر�ج في األدوات وفي األجه�ة وتغ�� األل�ان ع�� ال����ح وغ��ها. 
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  ال���ة األخ�� عل�م ف�وع عل�م ال����عة ال���ول�ج�ة مع ی�ضح ���عة العالقة ب��  ١-١ش�ل 

ك�ا أن أ� م� العل�م ت�ل�� م� األخ�اء ال��اس�ة واألخ�اء ال������ة ال��ت��ة �األداء ال����؟   

وتل� م�ألة ت��ل� ال�ف��� وال�أمل وم� ال����ل أن ت��صل الى ح��قة مه�ة وهي أن األخ�اء ال��اس�ة 

� أن ال��أ �قع في االداء وال������ة في األداء ال��رف�ل�جي هي أقل ����� م� ���ة العل�م ال������ة ح�

ال��رف�ل�جي ال�اح� م�ة واح�ة ب���ا ی��اعف ال��أ في الق�ار ال������ ذو ���قة الع�ل ال��ع�دة ال���ات ع�ة 

  م�ات ��اف ال�ها األخ�اء ال����ة ال�اج�ة ع� الع�ل�ات ال��اب�ة في �ل تق�ی�. 

  أغ�اض عل� ال��رف�ل�جي 

اءة �اه�ة مع��ة في ت����� أو أك�� أو ع�ة ��اه� في ت����� أو وهي مقارنة ق�  أغ�اض ال�قارنة : .١

 أو ال���.أك�� الس�اب ت���ع�ها اإلدارة 

��س�لة مه�ة في القاء االض�اء على  وه�ا تع��� الق�ارات أو ال��ائج ال��رف�ل�ج�ة أغ�اض ال�ف���: .٢

ال��ائج ال������ة أو ال���ل�ج�ة ( ن�� ال��ات ) أو اله��س�ة أو ��اه� م�رف�ل�ج�ة أخ�� ، أما م� أجل 

 دع�ها أو نق�ها . وفي �ال ال�ال��� خ�مة ع��ى ل�ل م� االدارة وال��� العل�ي.

أساس�ة ��ا هي في ���ث عل� ال��رف�ل�جي وهي اما تف����ة ��ا اسلف�ا أو  أغ�اض ال��� العل�ي : .٣

ح�� ت��ن ال�س�لة االساس هي ال�اه�ة ال��رف�ل�ج�ة و��اساتها. خ�مًة له�ف مع�� ذ� م�قع في 

 االدارة.

Soil Survey 

 

Soil Morphology         Soil Genesis        Soil Classification           Soil Mineralogy 

 

Soil Chemistry                        Soil Biology                   Soil Physics 

 

Soil Fertility                    Soil Physical edaphology 

 

Soil Management 
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: وه�ا ���ن الع�ل ال��رف�ل�جي ش��ًا أساس�ًا في ت���� ال��قف  أغ�اض ال��ح وال�راثة وال����� .٤

ل�راسة. ح�� ت��ل� �ل م� عل�م ال���ة ووراثة ال���ة وت���� ال�راثي وال����في لل��ب ال�اضعة ل

 ال���ة اول�ات م�رف�ل�ج�ة سل��ة ود��قة.

  (؟؟؟؟؟؟) االس�فهامات ال��ة 

�ل م�ض�ع ل���ن  مإن ه�ه االس�فهامات هي ( ماذا ، أی� ، م�ى ، وم� ، و�� ، و��� ) ت�فع اما  

  م��اع�ها وت��ل �ل أغ���ه وت��� درو�ه وت�عله مفه�مًا لل�راس��.ال�فات�ح ال�����ة ��ه ال�ي تف�ح مغال�قه على 

ونق�� بها ما ه� و��ل� م�ا ی���ن عل� ال��رف�ل�جي ؟ أو ما هي مف�دات دراس�ه ؟ وال��اب  ماذا ؟ : )١

 على ذل� ���ن ���اجعة مف�دات ه�ا ال��جع ودراس�ها �ل�ًا. 

ال��رف�ل�جي ؟  ول��ض�ح ذل� نق�ل أنه اما ال��قع ون��� بها ما ه� م�ال أو م�ان األداء  أی� ؟ : )٢

ال��ود الفاصلة ب�� ال���ل ل�ح�ة ال����ة ( ل���ة مع��ة ) أو اح�� ش�ائ�ها. ونادرًا ما ���ن في 

 ع اج�اءه في ال��اقع ال�ي خ�ج� حال�ًا ع� حالة ال��ازن مع ال���ة. ت����� ، وُ���

�رف�ل�جي ؟ ولالجا�ة نق�ل ع�� ال�اجة االدار�ة أو ال����ة ون��اءل بها ع� م�ع� االداء ال� ى ؟ :م� )٣

أو ت�ص�� وح�ة ال�ار�ة أث�اء ت�ف�� م��حات ال��ب. ول�رجة ال��ص�� أه��ة وش�و� في �ل م�ها . 

ففي ال�هار فق� وخالل اضاءة ثاب�ة وم�ح�ة ��لة ف��ة ؟ م�ى ���� ال��ف�� م� ح�� ساعات ال��م  اأم

 ق�ارات ال��ص��.

ون�وم �ه �أس�فهام ، م� �ق�م �ال��ص�� ؟ وال�د ال���ح ه� أن �ق�م �إع�ال ال��ص��  : م� ؟ )٤

�ان ذل� م� االخ��اصات ال��ول�ج�ة أو غ��ها ش���ة ت�ف� ال��رف�ل�جي �ل مق��ر عل�ه ، س�اءًا 

ة ال�ع�فة وال�فاءة العل��ة وال�المة ال���ة ( العقل�ة وال���ة ) ، اال أن اداء رجال ال����ع

ال��ول�ج�ة ه� أرفع م���� وأع�� ث�اتًا م� اداءه م� ق�ل رجال العل�م االخ�� لل���ة وض�ورة م�اجع�ه 

 �ع� ان�هائه مع أ� م� أهل ال����عة ال��ول�ج�ة. 

و��فع ه�ا ال��ال لل�ع�ف ع� ع�د مقا�ع ال����ح ( أو ال��وفا�الت ) الالزمة ل����ل وح�ة  ك� ؟ : )٥

 ة نق�ل �ع��� الع�د على الغ�ض ال�� ���ج ال�ه الع�ل ال��رف�ل�جي. خ���ة واح�ة ؟ ولإلجا�

فألغ�اض االدارة مق�ع واح� م��ل ل�ل وح�ة خ���ة ولل��� العل�ي ح�� ت���� ال��� واه�افه ولل��ح 

وال�راثة وال����� ح�� ال�رجة. وه� غال�ًا مق�ع واح� لل�ح�ة ال�اح�ة ح�� سعة ال�ح�ة وأح�انًا ��اف 

واح�ًا ���ل اوسع ش�ائ� وح�ة ال����ة ال�اح�ة . ونادرًا ما �ع�� الى ت�ص�� ال�الة الهام��ة ل�ح�ة ال�ه 

  ال����ة ال�اح�ة.

وال���قة ال�ق�رة عل��ًا  ونق�� بها ��� ���� االداء ال��رف�ل�جي ؟ انه ی�ف� �االسل�ب ك�� ؟ : )٦

وعال��ًا ( م� خالل ال��ت��ات العال��ة ) وال����ة في أدلة ال��ص�� ال�ع���ة في ال�ل� ال�ع��. وفي 
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الع�اق ��ا في أغل� دول العال� �ع��� دل�ل م�ح ال���ة ال�ادر ع� وزارة ال�راعة االم����ة ت�� رق� 

وفي حاالت خاصة �ع��� دل�ل  **ال��عات ال��ی�ة ) وتع��الته ( واالن تع��� *١٩٥١لعام  ١٨دل�ل 

وه� في ح��ق�ه م�ج� لل�ل�ل االم���ي مع �ع� تع��الته أما االم� ال����ة ال�ادر ب�ف� ال��ض�ع 

*** وال��س�م ب����� ال���ة فانه ی�ور ح�ل ذات ١٩٧٥لعام  ٤٣٦دل�ل وزارة ال�راعة االم����ة رق� 

 واع��اده. ال���ر مع �ع� ت�ه�الت ت���قه 

*  USDA 1951 Soil Survey Manual . Handbook No 18. Washington.D.C.USA. 

** FAO – Guidelines for Soil Description. Rome. Italy. 

*** USDA 1975 Soil Taxonomy Handbook 436 .  

و ��� ���� ان ���ن عل� أ ��افئ عل� ال����ح ؟ ��رف�ل�جيالعلى أن عل�  وال������ة الع�ل�ةما هي األدلة 

  م�رف�ل�جي ال���ة ��افئ عل� ال����ح ؟ 

في ح��ق�ه وواقعه م�افئ لعل� ال����ح ح�� أنه �ع��� اس���اث ق�ع أو ف�ح حف�ة ث�  عل� ال��رف�ل�جي  

ك�ف اآلفاق ال�اخل�ة ال���نة ل��� ال���ة ث� ال�خ�ل في ت��ئة مادة األف� ال�اح� وت�ص�فها م� �افة ال��احي 

  وه�ا �قابل م� ح�� االسل�ب في الع�ل لعل� ال����ح. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  




