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 الظاىرة المورفولوجية 

الظاىرة لغويًا إحدى تفعيالت الفعل ظير . ويقصد بيا ما يالحظ بالحواس أو العقل أو االثنين معًا. لذا  
فإن الظاىرة مرتبطة بالمالحظة . والتداخل كبير بين معنى الظاىرة ومعنى المالحظة والظاىرة أقرب الى 

الظواىر المتعمقة بالشكل الخارجي الجزاء استعماالتنا في مورفولوجي الترب باعتبارىا ممارسة ييدف منيا دراسة 
 جسم التربة الواحدة. 

الختيار الذكي لبعض الجوانب اليامة من الظاىرة في موقف معين ووقت اوتتضمن المالحظة العممية  
معين. وتتطمب المالحظة الناحجة لمظاىرة وجود حاالت االنتباه والتييوء العقمي كشروط. والمالحظة دومًا تؤدي 

كتشاف الظاىرة التي ىي بدورىا الحقيقة البدولوجية أو المورفولوجية التي تعني أشياء متباينة لمختمف الناس الى ا
 المالحظين. 

والمالحظة في الظاىرة المورفولوجية أساسية بالنسبة لمبحث العممي النو ينتج عنيا اىم عناصر العمم  
 يا ( والتي يمكن استعراضيا بالترابط التالي : المورفولوجي اال وىو ) مجموع الحقائق التي يقوم عمي

             نشاط الحواس                المالحظة لمظاىرة المورفولوجية                   مجمل الحقائق المورفولوجية

 عمم المورفولوجي .       عناصر العمم ) النظريات المورفولوجية (                           

إن الظاىرة المورفولوجية في عمم التربة ىي حقيقة مادية ذات درجات متفاوتة في الحجم والشكل  
 والوضوح أو التوزيع والتجزء والتضاعف واالنتشار. كما في تركيب التربة والنسجة والمسامية وغيرىا.

ضوي أىمية كبرى في إدراك كما أن لسموك الطاقة الضوئية كما في المون ، والتداخل بين الجانب العضوي والالع
الظاىرة البيولوجية ومخمفاتيا من مادة عضوية حية وغير حية وتحمالتيا . أما الطاقة الحرارية والتفاعالت المائية 
 فإن آثارىا المورفولوجية البطيئة يمكن أن تالحظ كحقيقة واضحة في نتائج عمميات التجوية واالكسدة واإلختزال.

ية ىي حقائق كثيرة وغير محدودة اال أن المدرك منيا محدود. والتحديد يجري إن الظواىر المورفولوج 
 حسب الحاجة في أمور البحث واإلدارة. وغيرىا غير مثبت حاليًا .

ذا ما درسنا ما عرفو العالم من ظواىر مورفولوجية وتبناه روتينيًا قياسيًا في التوصيف لوجدناه متنوع   وا 
وجز مركزيًا في الميدان أو في المختبر أو عمى اإلستمارة أو الوثيقة. وىو ميما ولكنو محدود. ويذكر بتوثيق م

التي تنظر الى الترب عمى  Geological Theoryتنوع فإنو ال يخرج عن وضعو ضمن النظرية الجيولوجية 
ويعموىا  Lithosphereحيث تقع في الجزء األعمى من الميثوسفير المتفتت  –أنيا جزء من منظومة جيولوجية 

الحي والميت.  biosphereمعين ويرتبط المناخ والميثوسفير برابط عضوي ىو البايوسفير  atmosphereمناخ 
حيث تتداخل االغمفة الثالثة ، وبتأثيرات متداخمة يتعاظم  –االيكولوجية  –وبأجمعيا تكون المنظومة البيئية 
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ف المورفولوجي لمترب أو المكمف بدراستو بعدئذ أن نتاجيا من الزمن. لذا يتوجب عمى الدارس القائم بالتوصي
مفردات يكون مممًا أساسًا بثالث قدرات عممية :  بيئية ، جيولوجية ، بدولوجية  وربما مناخية أيضًا ذلك ألن 

 التوصيف المورفولوجي تنقسم الى األقسام التالية : 

 البيئية : وتضم : - أ
 الموقع والمساحة واالرتفاع عن سطح البحر.  .1
 نوع النبت الطبيعي وحالتو ) أو المحصول االقتصادي ( .  .2
 حالة الرطوبة ودرجتيا  .3
 الماء األرضي .4
 توزيع الجذور  .5
 حالة االنتاجية  .6
 طبيعة االفاق العضوية العميا  .7
 نوع المناخ  .8

 جيولوجية : وتضم :  - ب
 نوع المادة األم أو األصل  .1
 الفيزيوغرافية باعتبارىا جيومورفولوجية  .2
 التفاوت في االرتفاع  – reliefالرليف  .3
 صنفيا  –حالة الحجرية أو الصخرية  .4
 شبكة الصرف السطحي والداخمي  .5
 البدولوجية : وتضم  - ت
 اآلفاق جميعاً  –اقرار االفاقية  .1
 اقرار صنف النسجة لآلفاق جميعًا  .2
 الحدود  –إقرار سمك األفق الواحد وطبيعتو  .3
 )مئويًا(  –ًا وصفيًا وكمي –كشف األلوان لمادة التربة في كل أفق  .4
 ادراك حجم ونوع ودرجة وضوح تركيب )بناء( التربة في كل أفق  .5
 كشف درجة القوامية وحاالتيا من الرطوبة والتبمل والجفاف ولكل أفق. .6
 تقدير درجة التفاعل لمادة التربة في كل أفق. .7
 تقدير نوع أو صنف انحدار التربة عموماً  .8
 تقدير عمق الماء األرضي لمتربة  .9

 ف التعرية البدولوجية لمتربة تقدير صن .11
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 توصيف توزيع الجذور  .11
 تقدير صنف أو حالة المموحة والقموية لمتربة عموماً  .12
 تقدير درجة أو صنف النفاذية  .13
 سمكيا العام فوق األفق األعمق الصمب –تقدير عمق التربة  .14

 
  -لعمل المورفولوجي : انظرية تطور 

التربة قديم ، وىو المتدأ عموم التربة من الناحية التأريخية  بما أن العمل في مجال مورفولوجي
لذا فإنو يمر بمراحل متعاقبة ليا صمة بتأريخ تطور عموم التربة . وقد حكمتو أكثر من نظرية عمل 

 مورفولجية ىي في الواقع نظرية عمل واحدة تطورت مع الزمن : 
مورفولوجي جزء ال يتجزأ من عمم الجيولوجي كان عمم ال النظرية المورفولوجية ذات طابع جيولوجي : .1

فإن أغمب المصطمحات المستخدمة تميل الى عمم الجيولوجي وأغمب العمماء ذوي خمفيات جيولوجية لذا 
وعمم الرسوبيات حيث تم التركيز عمى مادة االم ونوع النسجات والمون ومفيوم تكون الطبقات ) قبل 

 ات عامة ومحدودة في المجال الزراعي. استخدام مفيوم اآلفاق ( ، أغمب التوصي
ركزت عمى الشكل الخارجي لمكونات التربة ونيض بذلك العديد من  المرحمة المورفولوجية الصرفة : .2

برز اتجاه جديد في  1961. وفي عام  Kubiena  , Williams , Thorp , Kellogeالعمماء منيم 
الدقيقة لمترب من خالل الميكروسكوب المستقطب وقد كان  عمم المورفولوجي يعنى بدراسة المورفولوجية

 . Kubiena  , Sleeman , Brewerالفضل في ذلك لعمماء كثر منيم 
وتدعو ىذه المرحمة الى جعل الوصف المورفولوجي فرصة كبيرة  مرحمة انفتاح العمل المورفولوجي : .3

ية تعزز نجاح ميدان العمل بسرعة غير مورفولوجو لتوثيق كل ما يمكن توثيقو من صفات مورفولوجية 
 كبيرة.  حيث قدرت درجة تفاعل التربة في الحقل ) طريقة لونية ( وتوزيع المسامية والجذور وغيرىا.  

 االحكام والقواعد التي تحكم العمل المورفولوجي :
 ىناك أحكام عامة وقواعد تحكم العمل المورفولوجي منيا : 

 الترب أنواع ليا كيانات طبيعية وظواىر مورفولوجية متنوعة. .1
الترب غير ثابتة الظواىر عمى المدى البعيد كونيا في حالة حركة مستمرة نتيجة تغاير عوامل وعمميات  .2

 تكوين التربة.
 الظاىرة المورفولوجية الواحدة في حالة توازن مع بيئتيا وىي تتغير حال تغير عوامل البيئة. .3
الواقع المورفولوجي لتربة معينة تأثير أكثر من ظرف بيئي واحد قد مرت بو التربة في تعاقب  قد يمثل .4

 كما ىو الحال في الترب الحاوية عمى أكثر من تعاقب آفاقي. Chronosequenseزمني 
معظم ظواىر التربة نرتبطة ارتباطًا جدليًا واضحًا يتغير احدىما بتغير الظواىر االخرى وبمقادير  .5

 بة.مناس
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 تعكس الظواىر المورفولوجية شدة عوامل تكوين التربة. .6
لكل تربة مورفولوجي خاص بيا وال يوجد تطابق بين مورفولوجية تربتين انما قد يكون تشابو مختمف في  .7

 الشدة.
 يعتمد مورفولوجي التربة عمى التجزئة والتشريح ويكشف كثيرًا من خفايًا التربة. .8
 ة من مورفولوجيتيا والعكس صحيح ولدرجة كبيرة من الصحة.يمكن استنتاج صفات بيئة الترب .9

 الظواىر المورفولوجية مفيدة في تفسير الظواىر البيولوجية والبدولوجية والبيئية المرتبطة بيا. .11
 معظم المصطمحات المورفولوجية لمتربة اليوم ىي كمية أكثر مما ىي وصفية. .11

 جسمانية وذىنية في مختصي مورفولوجيي الترب أىميا : يتوجب توفر شروط  شروط األىمية لممورفولوجيين :

 توفر لياقة بدنية جيدة تمكنو من تحمل ظروف العمل الحقمي . .1
 التحمي بالصبر واألناة والمثابرة . .2
 سالمة الحواس وخصوصًا النظر والممس ) سالمة النيايات العصبية لؤلصابع ( . .3
المورفولوجي في توصيف ما يالحظ في جسم التربة حتى وان كان الدقة واألمانة والجرأة في أداء العمل  .4

 مخالفًا لتوقعاتو . 
 حيازة شيادة أكاديمية تؤىمو ممارسة العمل . .5
 توفر مستوى فكري ) عممي وثقافي ( وسموك ميني سميم . .6

اصيل الرجل والمرأة متساويان في األداء المورفولوجي وربما تفوق العنصر النسوي في التوصيف ودقة تف
 المالحظة وتفوق الرجل عمييا في درجة التحمل الجسماني .

 شروط أىمية األداء المورفولوجي :

وعندما يكون األداء مؤىاًل ليكون توصيفًا نقصد باألداء ىو التنفيذ المؤدي الى اليدف المطموب.  
ويخمو من التناقضات بصورٍة  مورفولوجيًا ناحجًا أو مقبواًل بمستوى ميني معين ال بد أن تتوفر مواصفات معينة

تامة. والتوصيفات المورفولوجية التي تكفل بيا عمم المورفولوجي ىي المرحمة األولى الدراك اختصاصات عموم 
التربة ليا. لذا فالتوصيف المورفولوجي ىو المبتدئ لمعمل البدولوجي وااليدافولوجي وىو يمثل في المنطق 

واذا ما حاولنا وضع شروط الىمية االداء المورفولوجي فإننا توضيحيا. البدولوجي مرحمة التعريف التي سبق 
 تتمخص منطقيًا فيما يمي :  نجدىا 

 أن يشمل التوصيف كل جسم التربة بآفاقو وبيئتو وىويتو. .1
واحد ال تقاطع  أن توصيفات االجزاء ) من آفاق ومكونات اآلفاق ( لجسم التربة متكاممة وتتحرك بإتجاه .2

 فيو أو تناقض. ذلك ألن التربة باكمميا تشكل نظامًا طبيعيًا واحدًا.
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إن التكامل واالنسجام بين التفاصيل المورفولوجية وتوافقو ال بد أن يؤدي الى تكون صورة متكاممة أو  .3
مجالنا مسوحًا الحداث بدولوجية وبيئية واحدة أو أشبو بالقصة المترابطة االشخاص واالحداث وفي 

 البدولوجي المكونات واالحداث. 
ال بد من وجود تداعم بين التوصيفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والبيئية والتوصيفات  .4

المورفولوجية فمثاًل من الصعب جدا قبول وجود أفق أصم وال نالحظ فيو أو في األفق الذي يعموه حالة 
المسامية فيو. أو من الصعب قبول فكرة تزايد درجة وضوح التركيب أو  االختزال الكيمياوي أو ضعف

البناء الفيزيائي مع العمق وكذلك تزايد مقدار المادة العضوية مع العمق أو ارتفاع نسبة انتشار الجذور 
غير  مع العمق . أو من الصعب قبول فكرة وجود اغشية طينية منقولة عمى المدرات من معادن طين

 اآلفاق التي تعموىا.... وىكذا ... موجودة في
إن الظواىر الغريبة ممكنة. لكن ال بد أن يكون ليا تفسير ، يمكن استحصالو من التوصيفات العممية  .5

 االخرى كالكيميائية والفيزيائية والمعدنية .....الخ.
جتياد مفتوح ال تناقض بين موجودات التوصيف والقوانين السارية في العموم االخرى عمومًا ، وباب اال .6

 فيما يتعمق بالظاوىر المورفولوجية الغريبة ، بل ىو واجب تحتمو فمسفة العموم وبرامج بحوثيا. 
عالقة ادارة الترب بالتوصيف المورفولوجي يحكميا اقتصاد المال والجيد والوقت والمغة ووضوح  .7

 ة الغرض.االىداف المشتركة بينيا. سواًء كانت تمك زراعية أو غير زراعية أو ثنائي
إن عينات المالحظة لمتوصيف المورفولوجي وكذلك بقية التوصيفات المختبرية يجب أن تكون ممثمة  .8

في معظم حاالتيا ويتحمل   judgement Samplesالجزاء جسم التربة. وىي دائمًا عينات مختارة 
مختبرية  –ت ولكافة انواع التوصيفا –مسؤولية صحتيا االحصائية القائم بالتوصيف المورفولوجي 

وغير مختبرية . أما المنيج فإنو استقرائي ناقص ، وذلك لعدم كفاية الوقت لالحاطة بكافة مفردات 
 الظاىرة الواحدة .

 

 

 

 

 

 

 المورفولوجيةانواع التوصيفات  2-1شكل 

 رفولوجيةوالم )التوصيفات(التوصيف أنواع 

 

 التوصيف المختبري                                )غير مختبري( التوصيف الحقلي    

 

 التوصيف المعدني           التوصيف الكيميائي    التوصيف الفيزيائي  للظاهرة المورفولوجية                

 

 الصفات المعدنية       الصفات الكيميائية      الصفات الفيزيائية           حقليا  ( الصفات المورفولوجية) 
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ضرورة االلتزام بالمصطمحات المروفولوجية وأساليب تقديرىا قياسيًا ، اال في حاالت خاصة وىي )ربما(  .9
حالة الظواىر الغريبة ، مع التقميل من استعمال صيغة التراوح بين درجتين مختمفتين لصفة مورفولوجية 

نما محاولة حسم الحالة باالكثار من عدد المالحظ ات الماخوذة لمصفة المورفولوجية وكشف واحدة ، وا 
 نزعتيا المركزية المعروفة في عمم االحصاء.

ضرورة تسمية القائم بالتوصيف وتأريخ االداء لمتوصيف المورفولوجي والحالة الجوية )ويفضل ذكر  .11
بالضبط وربما تصنيف التربة ووحدة خريطتيا ونوع  ساعات االداء( وموقع التشريح المورفولوجي

  استعماليا الزراعي الحالي، مذيمة بتوقيع القائم بالتوصيف المورفولوجي النيا مسؤولية تأريخية وقانونية.

 جي و بدولوجية التوصيف المورفول

فكر بدولوجي  ال يجري التوصيف المورفولوجي جزافًا أو كيفما اتفق. بل أن التوصيف المورفولوجي 
جراء تكنولوجي وقواعد اقتصادية تتعاون جميعيا في ضبط العمل وضمان دقتو والتوجو بو باتجاه االىداف  وا 

 العممية والتطبيقية التي تترقب نتائجو .

إن التوصيف المورفولوجي ىو كشف لمصفات المورفولوجية جميعًا . وأن من الواجب أن يجري  
 جراءه وىو ىنا يحدد بيدفين : بيدف ، وىذا اليدف ىو سبب ا

 زيادة معرفتنا بالتربة المراد دراستيا والمشخصة كوحدة خريطة. تطويرًا ألعمال مسح وتصنيف التربة. .1
يراد بو تييئة أوليات اتخاذ قرار توصية ادارية لممحافظة عمى انتاجية وحدة الخريطة ) تربة ما ( أو  .2

 يا بعد كشفو. زيادة انتاجيتيا أو رفع احدى معوقات انتاج

ذات  –والمعروفة ىنا نقصد بيا تربة مشخصة . وأفضل التوصيفات ىو ما يجري عمى تربة معروفة
فإن كان كان األمر كذلك فإن الشرط البدولوجي األول  موضحة عمى خارطة مسح التربة. –اسم ومساحة 

الشوائب الموجودة فييا ) نوعًا ( ىو معرفة ما تمثمو تمك التربة من وحدة الخريطة فعاًل قد تحقق ، وما ىي 
ونسبة ذلك مئويًا وفي معظم األحوال تكون السيادة المئوية لنوع معين من الترب في كل وحدة خريطة وما 
دون تمك النسبة تكون لمشوائب. فإن كانت وحدة االنتاج تقع في الموقع الرئيسي فيجب أن يكون التوصيف 

حدة االنتاج تقع في احدى الشوائب المرافقة فإن التوصيف في المكون السائد الرئيسي وان كانت و 
 المورفولوجي يكون في ىذه الشائبة.

إن لكل تربة سائدة كانت أم شائبة مجااًل في التصنيف. نياياتو تمثل الحالة الصغرى من التمثيل 
العظمى من واوسطو يمثل في معظم األحوال العظمى من التمثيل. كما أن الحالة العظمى تغطي المساحة 

ن عمينا من الناحية  الوحدة بينما ال تغطي الحالة الصغرى إال ىوامش شريطية تحيط بالحالة العظمى. وا 
 البدولوجية تجنب اليوامش واختيار موقع التوصيف ضمن الحالة العظمى. 
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باالستعانة بآلة المثقاب ) األوكر ( ودليل  والتكنولوجيا المتبعة بإختيار ىذا الموقع تجرى 
خارطة مسح التربة. فإن لم نجد ذلك ميسورًا عمينا بإعداد خارطة مسح تربة ابتدائية ) غير فنية ( وتحديد 
األنواع المتوقع تواجدىا ومعرفة أوسعيا مساحة وتحديد حالتيا العظمى واختيار موقع التوصيف فييا 

أضيفت اليو مادة غريبة. ومن  شريطة أن ال يكون قريبًا من شارع أو مبزل أو بناء أو اسطبل أو أي موقع
 المفيد جدًا معرفة تأريخ الموقع من حيث االستعمال ولخمس سنوات خمت عمى أقل تقدير.  

فتح أكثر من فتحة تشريح لزيادة  يفضل في حالة السعة الفائقة لوحدة الخارطة المعنية 
ن ظيرتا اإلطمئنان . فإن ظيرتا متشابيتين فيكتفي بأحدىما وىي األقرب الى التوص يف المثبت تصنيفيًا. وا 

مختمفتين فيؤخذ بكالىما ويعرضا ألغراض البحث العممي منفصمتان أو عمى ىيئة مديات أو يؤخذ بأحدىما 
وىي األقرب الى التصنيف وسعة المساحة ألغراض التوصيات اإلدارية. وفي حالة قيام حالة التفاضل بين 

األىمية الكبرى وتصحيح التصنيف لصالح المساحة. وىنا التصنيف وسعة المساحة . فإن لسعة المساحة 
 تقوم الحاجة لالحتكام الى رجال المسح والتصنيف التخاذ القرار النيائي وتثبيتو قبل استحصال العينات.

ويجري التوصيف المورفولوجي من قبل كل متقدم عميو ومتمكن منو ، ويفضل أن يكون ممن  
وفي العادة يكون الواصف من خريجي اختصاص التربة. إن من يبدأ  درس ىذا العمم وتعمم تكنولوجيتو.

بتوصيف تربة ما مورفولوجيًا عميو أن يكممو حيث ال يجوز أن يقسم التوصيف بين واصفين ، لما في ذلك 
من احتمال ارتكاب خطأ مدعاة اختالف كفاءة عمل الحواس لدييما أو تباين تدريبيما مع األخذ بنظر 

 ف خمفياتيما العممية.االعتبار اختال

من المفيد اشتراك أكثر من واصف في التوصيف لتربٍة ما في آن واحد وفي فتحة تشريحية واحدة ، 
حيث أن تبادل الرأي ومناقشة واقع الظاىرة مورفولوجيًا آنيًا والتوصيل الى قرار مشترك وموحد بشأنيا 

 يعطي التوصيف دعم كبير وارجحية في الصحة.

 لتوصيف المورفولوجيالبدولوجية لشروط ال

أن ٌجري فً جو أو رؤٌا تساعد على الوضوح والتأكد ، لهذا ٌفضل أن ٌجري التوصٌف خالل الفترة  .1

الزمنٌة الواقعة بٌن الساعة العاشرة صباحاً والرابعة مساءاً فً األٌام المشمسة حٌث توصف الجهة 

 البعٌدة عن الظل والتً ٌكشفها نور الشمس.
 توصٌف فً االٌام الممطرة .تجنب ال .2

مراعاة الجانب االقتصادي بحٌث ٌمكن أداء التوصٌف بدرجة عالٌة من الكفاءة  ) أكبر عدد  .3

من التوصٌفات فً الزمن المحدد ( . وهنا تكون الحالة السائدة للمختص بهذا المجال اجراء توصٌفٌن 

لة العظمى اجراء ثالثة توصٌفات حٌث ٌمكن أن ٌتوزع الفرٌق على ثالثة اثنٌن فً النهار الواحد والحا

مواقع منذ الصباح فتكون الثالثة مكشوفة عند الساعة الحادٌة عشر صباحاً ثم ٌوزع الوقت الباقً حتى 



محاضرات مورفولوجي التربة /النظري/المرحلة الثالثة /المحاضرة الثانية  الظاهرة المورفولوجية وبدولوجية 

 التوصيف المورفولوجي

 

  
 8الصفحة 

 
  

 81الساعة الرابعة على المواقع الثالث . فٌتوجب إنجاز التوصٌف الالزم لكل تربة خالل ساعة وثلث )

 . وبهذا نكون قد تعاملنا مع عامل الزمن بصورٍة إقتصادٌة حكٌمة.  دقٌقة(

أما من حيث الجيد المبذول فإن بإمكان الفرد المقتدر الواحد وفي مناطق المناخات الباردة والمعتدلة  
كبمدان أوربا وأمريكا الشمالية أن يقوم بكافة عمميات اعداد وتوصيف تربة واحدة لوحده في يوم واحد. وفي 
حاالت أخرى توصيفا تربتين في يوم واحد. وفي بمدان المناطق الجافة حيث يكون الجو حارًا فإن العمل 
المورفولوجي يجري في الجزء البارد من النيار حيث يكون توقيت بدء العمل صيفًا في الساعة السابعة 

لمورفولوجي الواحد يجري صباحًا وينتيي العمل الميداني في الساعة الحادية عشر والنصف فإن التوصيف ا
( عاماًل . وقد يجزء العمل المورفولوجي )  الميداني ( عمى  3 – 2بمعونة فريق من العمال يتراوح بين ) 

الفترة الصباحية حيث يبدأ العمل من الساعة السادسة والنصف صباحًا ويتوقف  –مرحمتين خالل النيار 
أخرى ليبدأ من الساعة الرابعة بعد الظير وحتى الساعة  عند العاشرة ويتحول الى عمل مكتبي ثم يعود مرةً 

السابعة مساءًا كما ىي الحال في اسموب عمل الشركات العالمية أو اعمال بعض الجيات الرسمية في 
 بعض المناطق النائية من الدول النامية وبإجور استثنائية. 

 تكنولوجية مراحل التوصيف المورفولوجي 

 تستدعي تكنولوجية التوصيف المورفولوجي أن يتوجو العمل الى المرحمية التالية في األداء :  

مرحمة تحديد اآلفاق وتجري باالستعانة بمعظم الصفات وفي مقدمتيا المون والنسجة والتركيب وطبيعة  .1
 الحدود بين اآلفاق.

 مرحمة التوصيف وتشتمل عمى تشخيص الصفات وتصنيفيا وتوثيقيا. .2
 مة توثيق الحالة البيئية لموقع التربة الموصفة.مرح .3
 مرحمة استحصال العينات بموجب اآلفاق. .4

وتنفذ ىذه المراحل بالتعاقب دون القفز من مرحمة الى أخرى عبر المراحل التي تفصميا. أما التوصيف فيجري 
 ق.لكل أفق وابتداًء من األفق األعمق )األخير( صعودًا حفاظًا عمى سالمة بقية اآلفا

  من الظواىر السيئة في أوساط العاممين في التوصيف المورفولوجي الحقمي )مساوئ عممية حفر
 البيدون وكشف اآلفاق في يوم والتوصيف في يوٍم ثاني(  

ثمة ظاىرة سيئة لوحظت في أوساط العاممين في التوصيف المورفولوجي ىو أن كشف اآلفاق )تييئة  
صيف الفعمي يجري في يوٍم آخر أو في اليوم التالي. إن في ذلك مضار كبيرة فتحة التشريح( تجري في يوم والتو 

 فضاًل عنفي مقدمتيا تغير بعض الصفات وتغاير الكفاءة التشخيصية لمقائم بعممية التوصيف بين يوم وآخر 



محاضرات مورفولوجي التربة /النظري/المرحلة الثالثة /المحاضرة الثانية  الظاهرة المورفولوجية وبدولوجية 

 التوصيف المورفولوجي

 

  
 9الصفحة 

 
  

ت ادارية الخسارة االقتصادية في الزمن واحتماالت وقوع أخطاء في التوثيق أو حدوث تغايرات طقسية أو تغايرا
كأن ُينقل القائم في التوصيف أو يظطر الى االنقطاع بسبب مرضو أو قيام معوقات في ظروفو الشخصية. إن 
الخبير باعمال التوصيف المورفولوجية يحتاج الى معرفة مؤكدة لكافة انحاء جسم التربة وانو يتحسس ذلك بنفسو 

يكتشف باطن ىذه الترب وما تحويو من صفات ومدياتيا وبكل حواسو وادواتو لذا فان من يريد أن يعمم كل ذلك و 
( بصورة Coreفي البيدون الواحد ال يمكنو ذلك اذا ما استعمل المثقاب اليايدروليكي الذي يقوم باستخراج )عمود 

ميكانيكية وبسعة صغيرة جدًا قد ال تمثل البيدون بصورة احصائية. كما ان كثيرًا من تراكيب البناء تكون عرضة 
أما مواصفات التوصيف الجيد فانيا تتغير بتغير الغرض من التوصيف واالغراض التي يخرج  خريب والتدمير.لمت

الييا التوصيف المورفولوجي فيي عديدة واىميا االغراض الزراعية والبدولوجية ) مسح وتصنيف ووراثة الترب ( 
 يا الثانوية. وىندسية وصحية وعسكرية واقتصادية ولكل منيا ركنيا االساس وىوامش

  وىي عمى االغمب الصفات الفيزياوية ومفي :الصفات المورفولوجية المطموبة في المجال اليندسي
مقدمتيا النسجة والحالة الحجرية والحصوية فييا وسمك تمك الترب وعمق الماء االرضي ، وكميات 

 والنفاذية . Dالمادة العضوية ان وجدت ونوع صخور االفق االعمق 
  وفي مقدمتيا نسبة االنحدار والتعرية  أما واقع الكثافة والقوامية فانيا  الصفات البيئة لموقع التربةأما

 تجري عمى عينات التربة المستحصمة من االفاق مختبريًا .
  بينما تتوجو االغراض الصحية )أو اليندسة الصحية( الى معرفة بعض الصفات اضافًة الى الصفات

في الصفات المورفولوجية المطموبة في المجال اليندسي ، ىذه الصفات ىي  االخرى التي ورد ذكرىا
مفتوحة وفي مقدمتيا عمق اآلفاق الصمبة في حالة وجودىا ، درجة النفاذية ، نوع الصخور السامة 
المعادن في حالة وجودىا . أما نسبة العناصر السامة لالحياء عمومًا فتقدر من عينات التربة التي 

 لمختبر.تجمب الى ا
  : في االغراض العسكرية ييتم المختصون بكل الصفات المورفولوجية المطموبة لألغراض العسكرية

ما يتعمق بشكل وحدة األراضي وليس التربة. واالىتمام بيا يتركز عمى توزيعات االنحدارات والممرات 
 التربة ولون التربة والمنخفضات التي تتجمع فييا األمالح ، قوامية التربة.  المائية ودرجة النفاذية ونسجة

  مسارات حركة المعمومة المورفولوجية )دورة المعمومة المورفولوجية بين مجاالت المجموعة أو العموم
 البيدولوجية(  

كرىا وىي ليس ىناك حكرًا لمعمومة في مجال معين من مجاالت العموم البيدولوجية التي سبق ذ 
)المورفولوجي والتصنيف والوراثة والمسح( التي تتوجو جميعًا لخدمة ىدفنا األول وىو التعرف عمى الترب وىدفنا 
الثاني وىو ادارتيا لصالح االنسان ، فالمعمومات تسري بين ىذه المجاالت المتداعمة والمتساندة بصورة متناسقة. 

عمومة المورفولوجية تدخل مجال التصنيف حيث تصنيف التربة ذات والمتعاونة في دورة معرفية متكاممة . فالم
العالقة ويستخدم التصنيف في تكوين واعداد وحدة الخريطة ودليميا في أعمال المسح . ويجري المسح عمى 
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أساس انو احدى ىيئاتو تطبيقًا لممورفولوجي . وتشابو أو اختالف تربتين في التصنيف ىو منطمق لمتحري في 
. وبعد توكيده لمحالة القائمة أو نقضو اياىا يجري تداول المعمومات الوراثية بكل اتجاه ، وعند التوكيد  الوراثة

 تذىب المعمومة الواحدة الى مجال التصنيف لتدخل فيو والى مجال مسح التربة لتستخدم فيو. 

ة الى مصدر أما في حالة النقض فإن األمر يدخل مدخل الشك العممي واحتماالتو ووجوب العود 
المعمومات وىو البيدون الذي اخضع لمدراسة واعادة دراستو بعدد أكثر من المكررات وبتفصيمية أكبر ودقة أعظم. 
وميما كانت النتائج وبأي اتجاه اتجيت فإن المحصمة لكل مسارات حركة المعمومة المورفولوجية ىو لصالح 

 بالتالي دورة مفيدة.  المعرفة البيدولوجية وما تخدمو اىداف انتاجية وىي 


