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قائمة �لمختصر�� ��لرمو

1. خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة     
تا�يخ   

منذ بد	يتها �حتى 	لطبعة 	أل�لى في عا� 1998
منذ 	لطبعة 	أل�لى في عا� 1998 �حتى 	لطبعة 	لثانية في عا� 2006

	لمبا&% 	ألساسية
*سلو) 	لبناء

	لمفتا. لمجموعا� 	لتربة 	لمرجعية
مستو7 	لمؤهل

مبا&% �	ستعما? 	لمؤهال� في قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�&	لتربة
	لبعد 	لجغر	في لمؤهال� قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة- 	لمالئم لمقياD �سم 	لخر	ئط

	لهدJ 	لمصنف في قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة
قو	عد للتصنيف

	لخطو> 	أل�لى
	لخطو> 	لثانية
	لخطو> 	لثالثة

مثا? لتصنيف 	لتربة في قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة

2. +فا(، خو�' �مو�� تشخيصية
MفاL تشخيصية

*فق *لبيك
Mفق *نثر*كويك

*فق *نثريك
*فق *�جيك
*فق كالسيك
*فق كامبيك
*فق كرييك 

*فق &يو�يك 
*فق فير�	ليك 
*فق فير�يك 

*فق فوليك 
*فق فر	جيك 
*فق فيولفيك
*فق جبسيك 
*فق هستيك 

*فق هو�تيك 
*فق هيد�*جريك 
*فق ��Q*جريك 

*فق ميالنيك 
*فق مولليك  
*فق ناتريك  

(Albic)
(Anthraquic)

(Anthric)
(Argic)

(Calcic)
 (Cambic)

(Cryic)
(Duric)

(Ferralic)
(Ferric)
(Folic)

(Fragic)
(Fulvic)

(Gypsic)
(Histic)
(Hortic)

(Hydragric)
(Irragric)
(Melanic)

(Mollic)

(Natric)
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*فق نيتيك
*فق بيتر�كالسيك 

*فق بيتر�&يو�يك  
*فق بيتر�جيبسك 
*فق بيتر�بلينثيك 
*فق بيسوبلينثيك 

*فق بالجيك 
*فق بلينثيك  
*فق ساليك 

*فق سومبريك 
*فق سبو&يك 
*فق تاكيريك 
*فق تير�يك 
*فق ثيونيك 

*فق *�مبريك 
*فق فيرتيك  
*فق فو��نيك

*فق يرميك       
خو	x تشخيصية

تغير مفاجئ للقو	�

*لبيلوفيك ممتد كاللسا

خو	x 	لتربة 	لسو&	ء (*نديك) 
خو	x 	لجفاJ (*�يديك) 

صخر متصل
خو	x معدنية (	لحديد �	أللمنيو�) فير�	ليك 

خو	x 	لتربة 	لقديمة (جيريك)
نمو�[ لو
 طيني مندمج لز[ (جالييك)

صخر7 غير متو	صل (ليثولوجي غير متو	صل) 
ظر�J 	ختز	?
كربونا� ثانوية

نمو�[ للو
 تربة �	كد> مشبعة بالميا�
خو	x فيرتيك 
خو	x فيتريك 

مو	& تشخيصية 
مو	& نتيجة لنشا_ بشر7 (*�تيفاكت)

ما&> كلسية (كالكا�يك) 
ما&> �سوبية (كولليوفيك) 

ما&> �سوبية نهرية (فليوفيك) 
ما&> جبسية (جبسيريك) 

ما&> عضوية معدنية(بر�) ليمنيك 
ما&> معدنية

ما&> عضوية
ما&> �	� *صل فضاال� طير (*��نيثوجينيك)

ما&> كبريتية (سلفيديك) 
ما&> صخرية صلبه من *نشطة صناعية (تيكنيك) 

(Nitic)
(Petrocalcic)
(Petroduric)

(Petrogypsic)
(Petroplinthic)
 (Pisoplinthic)

(Plaggic)
(Plinthic)

(Salic)
(Sombric)
(Spodic)
(Takyric)

(Terric)

(Thionic)
(Umbric)
(Vertic)

(Voronic)
(Yermic)

(Albeluvic tonguing)
(Andic)

(Aridic)

(Ferralic)
(Geric)

(Gleyic)
(ithological discontinuity)

(Vertic)
(Vitric)

(Artefacts)
(Calcaric)

(Colluvic)
(Fluvic)

(Gypsiric)
(Limnic)

(Ornithogenic)
(Sulphidic)

(Technic)
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(Tephric) (تيفريك) ما&> من �كا� �ما& بركاني

3. �لمفتا3 لمجموعا� �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة مع قو�ئم �لمؤهال� 
�لمسبوقة ��لالحقة 

4. �صف، تو
يع، �ستعما9 ����8� مجموعا� �لتربة �لمرجعية
*كريسولز

*لبيليوفيسولز 
*ليسولز 

*ند�سولز 
*نثر�سولز 
*�ينوسولز
كالسيسولز 
كامبيسولز 

شيرنو^يمز 
كريوسولز

&يو�يسولز 
فير�	لسولز 
فليوفيسولز 
جاليسولز 
جبسيسولز 

هيستوسولز 
كاستانو^يمز 

ليبتوسولز 
ليكسيسولز 
ليوفيسولز 
نيتيسولز 
فايو^يمز 

بالنوسولز 
بلينثوسولز 

بو&^�لز 
�يجوسولز 
سولونشاكز 
صولونيتز 

ستاجنوسولز 
تيكنوسولز 

*�مبريسولز 
فيرتيسولز 

5. تعريفا� للعناصر �لمكونة لوحد�� �لمستو@ �لثاني لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة

�لمر�جع 

�لمالحق
1. ملخص للطرL 	لتحليلية لتوصيف 	لتربة 

2. قو	عد �شفر	� يوصى بها لمجموعا� 	لتربة 	لمرجعية �	لمؤهال� �	لمحد&	�
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(Alisols)
(Andosols)

(Anthrosols)
(Arenosols)
(Calcisols)

(Cambisols)
(Chernozems)

(Cryosols)
(Durisols)

(Ferralsols)

(Fluvisols)
(Gleysols)
(Gypsiric)

(Histosols)
(Kastanozems)

(Leptosols)
(Lixisols)

(Luvisols)

(Nitisols)

(Phaeozems)
(Planosols)

(Plinthosols)
(Podzols)

(Regosols)
(Solonchaks)

(Solonetz)
(Stagnosols)
(Technosols)
(Umbrisols)
(Vertisols)
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قائمة �لجد��9

1. 	لمفتا. 	لمنطقي لمجموعا� 	لتربة 	لمرجعية لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة
2. 	لمؤهال� 	لمسبوقة �	لالحقة في قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة- حالة 	لكريوسولز
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تقديم

ظهر� *�? نسخة �سمية لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة في 	لمؤتمر 	لعالمي 	لسا&D عشر لعلو� 
	لتربة في مونبلييه عا� 1998. �في نفس 	لمؤتمرتم *يضا Qقر	�ها �تبنيها كنظا� لربط 	لتربة �تصنيفها 

�للتو	صل 	لد�لي لالتحا&  	لد�لي لعلو� 	لتربة.
	لحالية  	لطبعة  تعتبر  	لعالمي  	لمستو�  	لمكثف على  	لبيانا�  ثماني سنو	� من 	الختبا�	� �تجميع  بعد 
هي 	ألحد� لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة. تعكس هذ� 	لطبعة 	ألعما? 	لقيمة لمؤلفي 	لمسو&	� 
	لسابقة �	لنسخة 	أل�لى لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 		لتربة �كذلك لخبر	� �مساهما� 	لعديد من علماء 
	لتربة 	لذين شا�كو	 في عمل مجموعة عمل 	التحا& 	لد�لي لعلو� 	لتربة 	لخاصة بقاعد> 	لمرجع 	لعالمي 

لمو	�& 	لتربة.  
	لتربة.  	لمستعملة في علو�  	لفنية كتلك  	للغا�  بين  	لربط �	لتو	فق  	لد�لية  	لعولمة �	لبيئة  تحتا[ قضايا 
�	ألمل *
 تساهم هذ� 	لنشر> في فهم علو� 	لتربة على مستو� 	لمناقشا� �	لمناظر	� 	لعامة �	لمجتمعا� 

	لعلمية.
 
ساعد على ظهو� هذ� 	لنشر>، 	لجهو& 	لمستمر> لمجموعة كبير> من 	لمؤلفين *صحا) 	لخبر> �	لتعا�
�	لدعم 	لد	ئم من 	التحا& 	لد�لي لعلو� 	لتربة �	لمركز 	لد�لي لمر	جع 	لتربة �معلوماتها �منظمة 	ألغذية 

�	لز�	عة لألمم 	لمتحد>.

�Qيكا ميكيلي (	لرئيس)، بيتر سكا& (نائب 	لرئيس) � *�تو سبا�جا�ين (سكريتا�ية)،
مجموعة عمل 	التحا& 	لد�لي لعلو� 	لتربة  لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة.

&	فيد &ينت
	لمركز 	لد�لي لمر	جع 	لتربة �معلوماتها

فريد7 ناختيرجالي
قسم تنمية 	أل�	ضي �	لميا�

منظمة 	ألغذية �	لز�	عة لألمم 	لمتحد> 

^



شكر �تقدير

	عتمد 	لنص في هذ� 	لنشر> على مساهما� عديد> قيمة من مئا� من علماء 	لتربة على 	لمستو� 	لعالمي 
�	لتي يصعب �كرهم لكثرتهم �هم من 	لذين 	شتركو	 في �حال� حقلية، ��¥ عمل �مؤتمر	� *� هؤالء 
	لذين *�سلو	 تعليقاتهم  بعد 	ختبا�هم *نما_  قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة. �بد�
 	لدعم لعد& من 
لألمم  �	لز�	عة  	ألغذية  منظمة  بالذكر  �جدير  	لنشر>  هذ�  Qعد	&  *مكن  لما  	لد�لية  �	لمنظما�  	لمعاهد 
	لمتحد>، قسم صيانة 	لمصا&�	لقومية للواليا� 	لمتحد> 	ألمريكية، 	لمكتب 	أل���بي للتربة �	لذ7 يستضيفه 
مركز 	لبحو� 	لمشتر� للمفوضية 	أل���بية، 	تحا& غر) ��سط Qفريقيا لجمعية علماء 	لتربة �	لمركز 
	لد�لي لمر	جع 	لتربة �معلوماتها �*خير	 �ليس *خر	 &عم مجموعا� 	لعمل 	ألخر� لالتحا& 	لد�لي لعلو� 
مناطق  في  	لتربة  عمل  مجموعة  �خاصة  	لتربة  لمو	�&  	لعالمي  	لمرجع  قاعد>  عمل  لمجموعة  	لتربة 
	لد�لي  لالتحا&  	لبا�&>  	لمناطق  *�	ضي  عمل  مجموعة  �كذلك  �	لتعدين  	لنقل   Lلصناعة، طر	 	لمدينة، 
لعلو� 	لتربة/	لجمعية 	لد�لية للمناطق 	لقطبية 	لمتجمد>. ساعد 	لعديد من معاهد 	لتربة 	لقومية في كثير من 
	لد�? في 	لرحال� 	لحقلية �	لمؤتمر	� 	لتي تم تنظيمها �	لمد	�D 	لصيفية لقاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 

	لتربة (مد�جة في 	لفصل 	أل�?).
(	لجامعة  تشا&  �بيتر  هنغا�يا)   ،
Qستفا (جامعة سزينت  ميكيلي  �Qيكا  بو	سطة  	لحالية  	لطبعة  تحرير  تم 
	لفنية لميونخ، *لمانيا) �*�تو سبا�جا�ين (	لمركز 	لد�لي لمر	جع 	لتربة �معلوماتها، هولند	). �يجب في 
هذ	 	لمجا? �كر *سماء �تشا�& *�نولد (	لواليا� 	لمتحد> 	ألمريكية) �هانز- بيتر بلومي (*لمانيا) ���&7 
&�&	? (بلجيكا) حيث 	شتر� هؤالء منذ 	لبد	ية في تطوير قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة *7 منذ *كثر 

من خمسة �عشر�
 عاما �قدمو	 �كر� مؤسسية ال تقد� بثمن خاصة لألهد	J �	ألنما_.  
لدعمها  	لمتحد>  لألمم  �	ألغذية  	لز�	عة  منظمة  Qلى  �	متنانها  شكرها  تقديم  من  	لعمل  مجموعة  ترغب 

�لجعل طبع �تو^يع هذ� 	لنشر> ممكنا.
لألمم  �	لز�	عة  	ألغذية  منظمة  خبير  مشالي  محمد  *مين  	لعربية  	للغة  Qلى  	لنشر>  هذ�  بترجمة  قا� 

	لمتحد>.

.



Aluminium
Calcium
Calcium carbonate
Cation Exchange Capacity
cmolc/Kg clay
Coefficient of linear extensibility
Electrical conductivity
Electrical conductivity of saturation extract 
Effective CEC  
European Soils Bureau
Exchangeable sodium percentage
Food and Agriculture Organization of
United Nations
Iron 
Hydrochloric acid  
International Reference Base for Soil 
Classification  
International Soil Reference and 
Information Center
International Soil Science Society
International Union of Soil Sciences
Potassium

Potassium Hydroxide
Joint Research Centre of the European 
Commission
Lithological discontinuity
Magnesium
cmolc/Litre
Manganese
Nitrogen
Sodium
Sodium hydroxide    
National Resources Conservation
Services; USA
Optical density of the oxalate extract
Phosphorus

Prefix qualifiers
Qalifiers
Reference Soil Group
Sulphur
Sodium Adsorption Ratio
Silica
Specifiers
Suffix qualifiers
Soils in Urban, Industrial, Traffic
and Mining Area (Special working group)
Thin sections analysis
Titanium  
Total reserve of bases
United Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 

Al
Ca
Ca CO3

CEC

COLE
EC
ECe
ECEC
ESB
ESP
FAO

Fe
HCL
IRB

ISRIC

ISSS
IUSS
K
Key
KOH
JRCEC

Mg

Mn  
N
Na
NaOH
NRCS

ODOE
P             
pH

RSG
S
SAR
SiO2

SUITMA

Ti
TRB
UNEP
UNESCO

*لومنيو�  (لو)
كالسيو�  (كا)

كربونا� 	لكالسيو�  (كا � *3)
سعة 	لتبا&? 	لكاتيوني
سيمو? D/كجم طين

معامل 	لمد�&ية 	لخطي
	لتوصيل 	لكهربائي

	لتوصيل 	لكهربائي للمستخلص 	لمشبع
سعة 	لتبا&? 	لكاتيوني 	لفعا?

	لمكتب 	أل���بي للتربة
	لنسبة 	لمئوية للصو&يو� 	لمتبا&?

منظمة 	ألغذية �	لز�	عة لألمم 	لمتحد>

	لحديد  (.)
حامض 	أليد��كلو�يد (يد كل)

قاعد> 	لمرجع 	لد�لي لتصنيف 	لتربة

	لمركز 	لد�لي لمر	جع 	لتربة �معلوماتها

	لجمعية 	لد�لية لعلو� 	لتربة
	التحا& 	لد�لي لعلو� 	لتربة

بوتاسيو�  (بو)
	لمفتا.

*يد��كسيد بوتاسيو� (بو يد *)
مركز 	لبحو� 	لمشتر� للمفوضية 	أل���بية

تكوين صخر7 غير مستمر
مغنسيو�  (مغ)
مليمو? D/لتر
منجنيز  (من)

(
نيتر�جين  (
(x)  صو&يو�

*يد��كسيد 	لصو&يو�  (x يد *)
خدما� صيانة 	لمصا&� 	لقومية، 	لواليا� 	لمتحد> 

	ألمريكية
	لكثافة 	لحقيقية 	لبصرية لمستخلص 	ألكساال�

	لفوسفو�  (فو)
	لرقم 	أليد��جيني (� يد)

مؤهال� با&ئة
	لمؤهال�

مجموعة تربة مرجعية
	لكبريت (كب) 

نسبة 	لصو&يو� 	لمدمص
(2* D)   لسليكا	

محد&	�
مؤهال� الحقة

	لتربة في مناطق 	لمدينة، 	لصناعة، طرL 	لنقل 
�	لتعدين (مجموعة عمل خاصة) 

تحليل 	لشر	ئح 	لرقيقة
تيتانيو�  (�)

	لمدخر 	لكلي من 	لقو	عد
برنامج 	ألمم 	لمتحد> للبيئة

منظمة 	ألمم 	لمتحد> للتربية �	لعلم �	لثقافة


قائمة �لمختصر�� ��لرمو

_



United States Department of Agriculture
West and Central African Union
of Soil Scientists Association
World Congress of Soil Science
World Reference Base for Soil Resources
World Congress of Soil Science
Zinc

USDA
WCAUSSA

WCSS
WRB
WCSS
Zn

�^	�> 	لز�	عة 	ألمريكية
	تحا& غر) ��سط Qفريقيا لجمعية علو� 	لتربة

	لمؤتمر 	لعالمي لعلو� 	لتربة
قاعد> 	لمرجع 	لعالمي لمو	�& 	لتربة

	لمؤتمر 	لعالمي لعلو� 	لتربة                 
	لزنك (^)

7



�لفصل �أل��

خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة

تا�يخ

منذ بد�يتها �حتى �لطبعة �أل�لى في عا	 1998 
2صبحت �لد/� منذ �لثمانيا+ في تز�يد مستمر في �عتما� بعضها على �لبعض في �لحصو� على �لغذ�ء 
�إلنتاجية  �لسكا5 /�إلمكانيا+  �لتربة /�لتباين في قد��+  تدهو�  �لز��عية. 2صبحت مشاكل  /�لمنتجا+ 
��2كت منظمة �ألغذية  �لخلفية   Aلهذ �لتربة. /نتيجة  �لمعلوما+ عن  تو�فق   Cيستلز قلقا عالميا مما  تمثل 
/�لز��عة لألمم �لمتحد� 2نه من �لضر/�L خلق نظاK /2 Cطا� يمكن من خالله �بط /تو�فق �لنظم �لقائمة 
/تطلب  �لخبر�+.  /لتبا��  لالتصا�  عالمية  كوسيلة  �ستخد�مه  يمكن  �لوقت  نفس  /في  �لتربة  لتصنيف 

تطوير هذ� �إلطا� 2/ �لنظاC مشا�كة 2كثر فاعلية من جميع �لعاملين بالتربة في �لعالم. 
�ألمم  برنامج  /�لثقافة،  /�لعلم  للتربية  �لمتحد�  �ألمم  /�لز��عة، منظمة  �ألغذية  لمبا��� منظمة  �ستجابة 
�لمتحد� للبيئة /�لجمعية �لد/لية لعلوC �لتربة، �جتمعت مجموعة من علماء �لتربة يمثلو5 مجاال /�سعا من 
معاهد �لتربة في صوفيا، بلغا�يا في عامي 1980 / 1981 لزيا�� مشا�كة /�ندماW �لمجتمع �لد/لي في 
متابعة خريطة �لتربة في �لعالم(FAO-UNESCO، 1981-1971) حيث نظم �الجتما^ معهد بوشكا�/\ 
لتصنيف  �لد/لي  �لمرجع  قاعد�  لتطوير  برنامج  بدء  �الجتما^  /قر�  �لمحصو�.  /برمجة  �لتربة   Cلعلو
�لتربة بهد\ �لتوصل التفاq حو� تجميع �أل��ضي �لرئيسية �o+ �لخو�n �لمتماثلة في مجموعا+ بحيث 
يمكن تميزها /تعريفها على �لمستوs �لعالمي /كذلك لوضع معايير لتحديدها /فصلها. كا5 من �لمتوقع 
 Cستعماال+ علو� tلغة علمية مشتركة /يعز Cلمعلوما+ /�لخبر�+ /يقد� �تبا� q52 يسهل مثل هذ� �التفا
�لتربة مع تعظيم �لتو�صل مع فر/^ �لمعرفة �ألخرs. /�جتمعت �لمجموعة في عاC 1981 للمر� �لثانية 

في صوفيا لرسم �ألسس �لعامة لبرنامج مشترu نحو تطوير قاعد� �لمرجع �لد/لي لتصنيف �لتربة.  
في عاC 1982 2قر /تبنى هذ� �لبرنامج �لمؤتمر �لثاني عشر للجمعية �لد/لية لعلوC �لتربة في نيو �لهي 
برئاسة  بالعمل   Cللقيا �لتربة  لتصنيف  �لد/لي  �لمرجع  لقاعد�  تابعة  جديد�  مجموعة عمل  بالهند. شكلت 
 Cلعلو �لد/لية  للجمعية  عشر  �لثالث  �لمؤتمر  /في   1986  Cعا في   .���/�.� /سكرتا�ية  LK.شليشتنج  
�لتربة في هامبو�W، 2لمانيا تقر� 52 يعهد بالبرنامج Kلى �للجنة �لخامسة برئاسة 2. �يوال5  /سكرتا�ية 
�. �/���. �ستمر هذ� �لتكليف حتى �لمؤتمر �لر�بع عشر للجمعية �لد/لية لعلوC �لتربة /�لذL �نعقد في 

.1990 Cطوكيو، �ليابا5 عا
في عاC 1992 2عيد تسمية قاعد� �لمرجع �لد/لي لتصنيف �لتربة لتصبح قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� 
�لتربة. /من ثم تم Kنشاء مجموعة عمل لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة /oلك في �لمؤتمر �لخامس 
 .\ ،tيكر� .W 1994 مع تعين كل من Cلتربة في 2كابولكو، �لمكسيك عا� Cعشر للجمعية �لد/لية لعلو
نختيرجالي / 2/. سبا�جا�ين كرئيس، نائب �ئيس /سكرتير على �لتو�لي /oلك حتى �لمؤتمر �لسا�} 
عشر للجمعية �لد/لية لعلوC �لتربة في مونبلييه، فرنسا عاC 1998. تقر� في �لمؤتمر �لعالمي �لسابع عشر 
لعلوC ��لتربة في بنكوu، تايالند عاC 2002، 52 يعهد Kلى كل من LK. ميكيلي، |. سشا� /2/. سبا�جا�ين 

للعمل كرئيس /نائب �ئيس /سكرتير على �لتو�لي.   
 52 1992 Cلتربة في مونبليية عا� �لد/لي لتصنيف  �لمرجع  /قد تقر� في �جتما^ مجموعة عمل قاعد� 
تمثل �لمصطلحا+ �لمعدلة بو�سطة منظمة �ألغذية /�لز��عة- منظمة �ألمم �لمتحد� للتربية /�لعلم /�لثقافة 
�ألسا} ألL تطو� 2خر لقاعد� �لمرجع �لد/لي لتصنيف �لتربة مع �مج هذA �لجهو�. /قد 2صبح من مهمة 
بها في L2 تطو� 2خر لوحد�+  �لخاصة  �لعامة  �لتربة �ستعما� �ألسس  �لد/لي لتصنيف  �لمرجع  قاعد� 
/�لعمق  بالشرعية  Kمد��هم  مع  /�لثقافة  /�لعلم  للتربية  �لمتحد�  �ألمم  منظمة  /�لز��عة-  �ألغذية  منظمة 

�لضر/�ين.   



�فع �لتقريرعن �لتقدC في Kعد�� قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة Kلى �لمؤتمر �لخامس عشر للجمعية 
من  �لعديد  /صل   .(1994 /�لز��عة،  �ألغذية  (منظمة   1994  Cعا 2كابولو  في  �لتربة   Cلعلو �لد/لية 
مساهما+ علماء �لتربة /كذلك تم مناقشة /�ختبا� قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة في عد� �جتماعا+ 
/�حال+ في ليوفن، بلجيكا (1995)، كيل، 2لمانيا (1995)، موسكو، �التحا� �لر/سي (1996) /جنو| 
Kفريقيا (1996) /�أل�جنتين (1997) / فينا، �لنمسا (1997). /قد عرضت 2/� نسخة �سمية من قاعد� 
 1998 Cلتربة  في مونبلييه عا� Cلمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة في �لمؤتمر �لعالمي �لسا�} عشر لعلو�

في ثال� مجلد�+:
1. قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة، مقدمة.
2. قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة، 2طلس.

3. قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة. 
حينئذ تبنى مجلس �لجمعية �لد/لية لعلوC �لتربة نص قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة كمصلحا+ فنية 
موصى بها �سميا لتسمية /تصنيف �لتربة. /قد تقر� بمو�فقة عامة 52 يظل �لنص بد/L2 5 تغيير لمد� 
ثمانية 2عو�C على �ألقل مع �ختبا�A بصو�� شاملة خال� هذA �لفتر� حيث عرضت �لنسخة �لمعدلة في 

.2006 Cلتربة في عا� Cلمؤتمر �لعالمي �لثامن عشر لعلو�
 

منذ �لطبعة �أل�لى في عا	 1998 �حتى �لطبعة �لثانية في عا	 2006 
ألسماء  �لرسمي  �لمرجع   2006-1998 �لفتر�  خال�  �لتربة  لمو���  �لعالمي  �لمرجع  قاعد�  2صبحت 
مجوعا+ �لتربة /تقسيم �لتربة للمفوضية �أل/�بية كما تم تبنيها بو�سطة جمعية علوC �لتربة لغر| //سط 
�لرئيسية  �لنسخة  تم ترجمة  �لمنطقة.  �لمعلوما+ عن �أل��ضي في  للتو�فق /تبا��  Kفريقيا كأ��� مفضلة 
Kلى 13 لغة (�لصينية، �لفرنسية، �أللمانية، �لهنغا�ية، �إليطالية، �ليابانية، �لالتفية، �لليتو�نية، �لبولندية، 
في  �لقومي  �لتربة  تقسيم   Cلنظا �2فع   sكمستو تبنيها  تم  كما  /�لفيتنامية)  �ألسبانية  �لر/سية،  �لر/مانية، 
�لنسخة   +�/t oلك  على  عال/�   .(Cفيتنا/ بولند�  �لنر/يج،  �لمكسيك،  Kيطاليا،  (مثل  �لد/�  من  �لعديد 
 (FAO, 2001a and 2001b) �لعالم  في  �لرئيسية  �أل��ضي  عن  مدمج   nقر/ تفسيرية  بمالحظا+ 
/خريطة �لعالم لمو��� �لتربة بمقيا} �سم 1: 000 000 25 بو�سطة مركز �لبحو� �لمشترu للمفوضية 
�أل/�/بية، منظمة �ألغذية /�لز��عة / �لمركز �لد/لي لمر�جع �لتربة /معلوماتها /oلك عاC 2002. /قد 

2نشأ موقع Kلكتر/ني تحت عنو�5:
(http://www.fao.org/landandwater/agl/agll/wrb/default.stm) كما تم توtيع صحيفة Kعالمية على 
مئا+ من علماء �لتربة. /قد /جه �هتماC خاn لقضايا �ستعما� �لتربة /���Kتها في �لمناطق �الستو�ئية 
/�لجافة باستعما� معلوما+ (FAO, 2003 and 2005) قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة. ظهر �لعديد 
مع  مؤتمر�5  �لنظاC. عقد  /تطوير  لتحسين  �قتر�حا+  مع  �لتربة   Cفي مجال+ /كتب علو �لمقاال+  من 
�حال+ حقلية: في عاC 2001 في فيلينسي (هنغا�يا، نظم بو�سطة جامعة سزينت Kستفا5 في جو�/للو) 
/في عاC 2004 في بيتر/�tفو�سك (�التحا� �لر/سي، /قد نظم بو�سطة معهد �لبيولوجيا، مركز بحو� 
كا�يليا5). /في نفس �لوقت تم تنظيم �حال+ حقلية قصير� الختبا� /تنقيح Kطا� قاعد� �لمرجع �لعالمي 
لمو��� ��لتربة في �لحقل: بو�كينا فاسو /ساحل �لعاW (1998)، فيتناC /�لصين K ،(1998)يطاليا (1999)، 
جو�جيا (2000)، غانا /بو�كينا فاسو (2001)، هنغا�يا (2001)، جنو| Kفريقيا /ناميبيا (2003)، بولند� 
K ،(2004)يطاليا (2004)، �التحا� �لر/سي (2004)، �لمكسيك (2005)، كينيا /جمهو�ية تنز�نيا �لمتحد� 

(2005) /غانا (2005). 
للمفوضية   uلمشتر� �لبحو�  مركز  �عاية  تحت  صيفية  مد��}  تنظيم  تم  ميكالي   .LK مع  بالتنسيق 
 Cلطلبة علو Cيطاليا (2003 /2004) /في جو�/للو، هنغا�يا (2005) لتد�يس �لنظاK ،سبر�K أل/�/بية في�
�لتربة /�لمشا�كين. /في نفس �لفتر� 2صد�+ �لمفوضية �أل/�/بية 2طلس �لتربة �أل/�/بية علي 2سا} 
قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة (شبكة عمل �لمكتب �أل/�/بي للتربة/�لمفوضية �أل/�/بية، 2005). 
�لز��عة   ���tلو �لتربة  مع تصنيف   tلرمو�/ �لمصلحا+  بين مجموعة  للتوفيق  كبير  بمجهو�   Cلقيا� تم 
�ألمريكية /كذلك مع �لنظم �لقومية �لرئيسية �ألخرs لتقسيم �لتربة. /قد �ستمد+ بعض �لتقسيما+ �لقومية 

عناصر من قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة، مثا� oلك: 
تصنيف �لتربة �لصيني (CRGCST, 2001)،تقسيم �لتربة �لتشيكي، (Nemecek et al., 2001) تقسيم 

            .(Shishov et al., 2001) تقسيم �لتربة �لر/سي Cنظا/ (Buivydaite et al., 2001)،لتربة �لليتو�ني�

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



/تم تنظيم بريد �لكتر/ني لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة عاC 2005 للتمكن من /ضع �القتر�حا+ 
لكل مجموعة تربة من مجموعا+ �لتربة �لمرجعية في شكلها �لنهائي. /بصو�� مستقلة �قترحت بعض 
تلك  مثل  �لتربة)   Cلعلو �لد/لية  �لجمعية  (سابقا  �لتربة   Cلعلو �لد/لي  باالتحا�  �لخاصة  �لعمل  مجموعا+ 
�لخاصة بالكريسولز /�لتربة في مناطق �لمدينة، �لصناعة /طرq �لنقل /�لتعدين، تغير�+ في �لنظاC /�لتي 

تم تبني بعضها في �لنسخة �لحالية.
�لمجموعتا5  �2خلت  حيث  كبير�  بتعديال+  �لتربة  لمو���  �لعالمي  �لمرجع  لقاعد�  �لثانية  �لطبعة  مر+ 
تيكنوسولز / ستاجنوسولز ليصبح عد� مجموعا+ �لتربة �لمرجعية 32 مجموعة بدال من 30 مجموعة. 
/مجموعة ��2ضي �لتكنوسولز هي تربة �o+ نسبة معينة من صنع �إلنسا5 2/ صناعية، 2غشية �2ضية 
مشيد� 2/ صخر صلب معما�L. /توحد /تجمع مجموعة ستاجنوسولز �لوحد�+ �لفرعية �إلبيستاجنيك  
�لسابقة للعديد من مجموعا+ �لتربة �لمرجعية �ألخرs. تم �لقياC ببعض Kعا�� ترتيب على مستوs �لمفتا  
تعريفا+  تعديل  تم  2على.   sلمستو /�2ينسولز  نيتيسولز  �ألنثر/سولز، صولونيتز،  من  كل  تحريك  مع 
�لكثير من ¡فاq �لتربة، خو�n �لتربة /�لمو�� �لتشخيصية. /حاليا تم تقسيم �لمؤهال+ Kلى مسبوقة /الحقة. 
(حسب  �لمرجعية  �لتربة  بمجموعا+  نموoجيا  �لمرتبطة  �لمؤهال+  تلك  �لمسبوقة  �لمؤهال+  /تشكل 
2هميتهم) /تلك �لمندمجة مع مجموعا+ �لتربة �لمرجعية �ألخرs (مرتبة حسب �لمفتا ). /��2جت جميع 

�لمؤهال+ �ألخرs كمؤهال+ الحقة.

�لمبا�sء �ألساسية

تم Kقر�� �لمبا�¢ �لعامة �لتي �عتمد+ عليها قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة خال� �جتماعا+ صوفيا 
�أل/لى في عامي 1980 /1981 حيث تم تحسينها بو�سطة مجموعا+ عمل تم تكليفهم بتطويرها. /يمكن 

تلخيص هذA �لمبا�¢  كما يلي:  
-   يعتمد تقسيم �لتربة على خو�n �لتربة /�لتي تحد� في شكل ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية يمكن 

قياسها /مالحظتها بد�جة كبير�. 
-   في �ختيا� �لصفا+ �لتشخيصية يؤخذ في �العتبا�عالقتهم بعمليا+ تكوين �لتربة. /قد تبين 52 فهم 
عمليا+ تكوين �لتربة يساهم في توصيف �لتربة بصو�� q�2 /لكن بشر£ 52 ال تستعمل كمعيا� 

للتميز.  
-  بقد� �لمستطا^ /على مستوs �لتعميم، تختا� صفا+ تشخيصية �o+ معنى /عالقة بإ���� �لتربة.    
-  ال تستعمل مقاييس �لمنا¥ في تقسيم �لتربة. /قد تأكد 2نه يجب �ستعمالها ألهد�\ تفسيرية بتو�فق 

�يناميكي مع خو�n �لتربة /لكن يجب 2ال تكو5 جزء من تعريفا+ �لتربة.   
-  يمكن �عتبا� قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة نظاC تقسيم شامل يمكن على 2ساسه قياC �لمهتمين 
بعلوC �لتربة من Kعد�� نظاC �لتقسيم �لقطرL لهم.  /هي تشمل مستويين من �لتوصيف �لتفصيلي:

•  قاعد� �لمرجع، /هو محد� بالمستوs �أل/� فقط /يشمل 23 مجموعة تربة مرجعية. 
•  نظاC تصنيف قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة /يتكو5 من �تحا� مجموعة من �لمؤهال+ 
بما  �لمرجعية  �لتربة  مجموعة  2سم  Kلى  تضا\  فر�ية  بصو��  /�لمحد��  /�لالحقة  �لمسبوقة 

يسمح بتوصيف �قيق جد� /تصنيف فر�L مستقل لقطاعا+ �لتربة.   
-  يمثل �لعديد من مجموعا+ �لتربة �لمرجعية في قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة مناطق ��2ضي 

�ئيسية بحيث تقدC نظر� شاملة تغطي ��2ضي �لعالم. 
 uليس من �لمقصو� 52 تكو5 قاعد� �لمرجع بديال لنظم �لتصنيف �لقطرية بل لكي تعمل كقاسم مشتر   -
”/يحتمل  �لتصنيف  من  �لدنيا  �لمستويا+  على  2نه  يعني  /هذ�  �لد/لي.   sلمستو� على  للتو�صل 
على مستوs �لطبقة �لثالثة لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة“، يمكن لقاعد� �لمرجع 52 تالئم 
�الختالفا+ �لمحلية على �لمستوs �لقطرL. /يتز�من مع oلك 52 �لمستويا+ �أل�نى من �لتصنيف 

تؤكد صفا+ �لتربة �o+ �ألهمية في �ستعمالها /���Kتها.    
-  �ستعملت �لمصطلحا+ �لمعدلة لخريطة �لتربة في �لعالم لمنظمة �ألغذية /�لز��عة/ منظمة �ألمم 
�لمتحد� للتربية /�لعلم /�لثقافة (FAO, 1988) كاسا} لتطوير قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 
�لمشر/^  تم Kجر�ءA خال� هذ�   Lلربط �أل��ضي /�لذ �لعالمي   Cلنظا� يمكن �الستفا�� من  بحيث 

              .sفي 2ماكن 2خر/
-   تتكو5 �لطبعة �أل/لى من قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة /�لتي نشر+ عاC 1998 من 30 

�لفصل �أل/�- خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 



نشر+ عاC 2006 على 32 مجموعة  /�لتي  �لثانية  �لطبعة  تشتمل  بينما  تربة مرجعية،  مجموعة 
تربة مرجعية.  

-  تعكس �لتعريفا+ //صف /حد�+ �لتربة �ختالفا+ في صفا+ �لتربة سو�ء� عمو�يا 2/ 2فقيا بحيث 
.“Landscape” تأخذ في �لحسبا5 �ال�تبا£ �لمكاني مع �لمشهد �لطبيعي

-  يمثل �لمصطلح قاعد� �لمرجع مفهوC عمل �لقاسم �لمشترu /�لذL تفترضه قاعد� �لمرجع �لعالمي 
لمو��� �لتربة. /تشمل /حد�ته نطاq كافي يسمح بتو�فق /�بط �لنظم �لقومية �لقائمة.  

-  باإلضافة 2نها تفيد في �بط نظم �لتصنيف �لقائمة فإ5 قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة تعمل 
2يضا كأ��� �تصا� ثابتة لتجميع �لمعلوما+ عن �أل��ضي �لعالمية /لمسح /متابعة مو��� �لتربة 

�لد/لية.
-  تبقى �لمصطلحا+ /�لرموt �لمستعملة في تميز مجموعا+ �لتربة هي تلك �لتي �ستعملت على نحو 
تقليدL 2/ �لتي يمكن �ستعمالها بسهولة في �للغة �لحالية. /قد حد�+ بكل �قة بغرª تجنب �للبس 

�لذL يحد� حينما تستعمل نفس �ألسماء للتعبير عن معاني مختلفة.
مع 2نه قد تم تبني �إلطا� �ألساسي لمصطلحا+ منظمة �ألغذية /�لز��عة (مع مستوs طبقتيها �الثنتين 
/�لدالئل لتطوير طبقا+ على مستوs ثالث)، فقد تقر� �مج �لمستويا+ �لدنيا. تم تز/يد كل مجموعة تربة 
مرجعية من قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة بجد/� من �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة �لمحتملة في 
تتابع حسب �أل/لوية /�لتي منها يمكن لمستخدC �لنظاC من تكوين /حد�+ �لمستوs �لثاني. /تشمل �لمبا�¢ 

�لعامة �لتي تحكم تمييز مستويا+ قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة ما يلي:
-  على �لمستوs �ألعلى للتصنيف، تميز �لطبقا+ 2ساسا حسب خطو�+ تكوين �لتربة /�لتي K +�2لى 

�لخصائص �لمميز� للتربة، Kال �oK كانت هناu مو�� خاصة ألصل �لتربة �o+ 2همية سائد�.   
-   /على �لمستوs �لثاني تميز /حد�+ �لتربة تبعا ألL خطو�+ ثانوية ساهمت في تكوين �لتربة /�لتي 
2ثر+ بصو�� معنوية على مظهر �لتربة. في حاال+ خاصة تؤخذ في �العتبا� صفا+ �لتربة �لتي 

لها تأثير معنوL علي �ستعمالها.
مختلفة.  مناخية  تحت ظر/\  توجد  قد  �لمرجعية  �لتربة  مجموعا+  من  عد�   uهنا  52 �لمعر/\  /من 
/عموما قد تقر� 52 ال يقتر  L2 فصل 2/ تصنيف على 2سا} �لبيانا+ �لمناخية حيث ال يخضع تصنيف 

�لتربة لتوفر �لبيانا+ �لمناخية.

2سلو| �لبناء

تشمل حاليا قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة مستويين من تفاصيل �لتصنيف: 
1. �لمستوs 1: تشمل مجموعا+ �لتربة �لمرجعية (23 مجموعة تربة مرجعية).

2. �لمستوs 2: �تحا� مجموعا+ �لتربة �لمرجعية مع �لمؤهال+، حيث تفسر خو�n مجموعا+ �لتربة 
�لمرجعية بإضافة مجموعة من �لمؤهال+ عرفت بصو�� فر�ية.   

�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية
 tلى مصطلحا+ /�موK يرجع مفتا  مجموعا+ �لتربة �لمرجعية في قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة
خريطة �لتربة في �لعالم. بمتابعة خلفية “�لمفتا ” لوحد�+ �أل��ضي �لرئيسة لمصطلحا+ خريطة �لتربة 
في �لعالم يتضح 2نه �عتمد 2ساسا على �اللته، فقد �عتبر �لوسيلة للتصنيف �لصحيح بأقصى فاعلية ممكنة. 
كا5 تسلسل /حد�+ �أل��ضي �لرئيسة  بحيث تستمد �لفكر� �لمركزية لأل��ضي �لرئيسية غالبا 2توماتيكيا 

بتحديد عد� محد/� من �ألفاq /�لخو�n /�لمو�� �لتشخيصية بصو�� مختصر�.
يوضح جد/� 1 نظر� شاملة /�لمنطق خلف تسلسل مجموعا+ �لتربة �لمرجعية في “مفتا ” قاعد� �لمرجع 
�لعالمي لمو��� �لتربة. حد�+ مجموعا+ �لتربة �لمرجعية على 2سا} محد��+ سائد�، مثل عو�مل تكوين 
�لتربة 2/ �لخطو�+ �لتي تشتر£ بصو�� /�ضحة تكوين �لتربة. /تم Kعد�� تسلسل مجموعا+ �لتربة تبعا 

للمبا�¢  �لتالية: 
1. 2/ال، /ضع مفتا  �لتربة �لعضوية بحيث تفصل عن �لتربة �لمعدنية (هيستوسولز).  

�إلنساني كأحد عو�مل  �لنشا£  Kقر��  �لمرجعية هو  �لتربة  �لثاني �ألساسي في مجموعا+  �لتميز   .2
تكوين �لتربة، /بالتالي /ضع �ألنثر/سولز /�لتيكنوسولز بعد �لهيستوt/لز، /2يضا يظهر منطقيا 

/ضع �لتربة �لتكنوسولز، /�لتي 2قر+ حديثا، قريبة من بد�ية �لمفتا  لألسبا| �لتالية:    

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006 



-   يمكن مباشر� تحديد مفتا  �لتربة �لتي ال يجب �القتر�| منها (�لتربة �لسامة /�لتي يجب �لتعامل 
معها من خال�  �لخبر�ء �لمختصين)، 

-   �لحصو� على مجموعة متجانسة من �أل��ضي �لتي تحتوL مو�� غريبة، 
 +�o أل��ضي� Aلى مفتا  �لتصنيف سيو�جه �لسياسيو5 /2صحا| �لقر�� مباشر� هذK عند �جوعهم  -

�لمشاكل.
3.  يلي oلك �لتربة �لتي تحد بشد� من نمو �لجذ/� (�لكريوسولز /�للبتوسولز).  

 :Aبالميا بشد�  تتأثر   /2 تأثر+  �لتي  �لمرجعية  �لتربة  مجموعا+  من  �لمجموعة  oلك  بعد  تأتي   .4
�لفرتيسولز، فلوفيسولز، �لسولونشاu، �لسولونيتز /�لجليسولز.

5.  �لمجموعة �لتالية من مجموعا+ �لتربة هي مجموعا+ �لتربة �لمرجعية �لتي يلعب  كيمياء �لحديد 
//2/ �أللومونيوC �/�� كبير� في تكوينها: 2ند/سولز، بو�t/لز، بلينثوسولز، نيتيسولز /فير��لسولز.

�لفصل �أل/�- خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 

1. تربة �o+ طبقا+ عضوية سميكة:
 L2. تربة متأثر� بشد� بالنشا£ �لبشر

    تربة تحت �الستعما� �لز��عي �لطويل /�لمكثف:
    تربة تحتوL على �لعديد من مو�� من صنع �إلنسا5: 

3. تربة محد�� لنمو �لجذ/� نتيجة لوجو� طبقة ضحلة متجلد� 
    باستمر�� 2/ صخرية متأثر� بالجليد:  
    تربة ضحلة 2/ حصوية بد�جة كبير�: 

 A4. تربة متأثر� بالميا
    ظر/\ متعاقبة من �لجفا\ /�لترطيب، /غنية بالطين �لقابل 

    للتمد� /لالنتفا¥:
    سهو� مغمو��، مستنقعا+ متأثر� بالمد /�لجز�: 

    تربة قلوية:  
    تربة غنية باألمال  نتيجة للبخر:

    تربة متأثر� بالماء �أل�ضي:
5. تربة تكونت /حد�+ بو�سطة تفاعال+ كيميائية للحديد 

    Cأللومنيو�/    
   2لوفا5 2/ مركبا+ 2لومنيوC – �با�: 

   عمليا+ تتم تحت ظر/\ بر/�� معتدلة 2/ ��فئة  
:(Cheluviation and chilluviation)   

   تجمع للحديد تحت ظر/\ مائية ”جفا\ /ترطيب“:
   طين o/ نشا£ محد/�، تثبيت للفوسفو�، بناء شديد �لتطو�:  

   سيا�� لطين �لكا¬/لينيت /�ألكاسيد �لسد�سية: 
6. تربة في /جو� مياA ��كد�

   قو�C متغير بصو�� حا�� غير مستمر:
   بناء 2/ قو�C غير مستمر بصو�� معتدلة:

7. تجمع للما�� �لعضوية، ظر/\ قاعدية عالية
    نموoجيا مولليك:

    تحو� Kلى منا¥ 2كثر جفافا:
    تحو� Kلى منا¥ 2كثر �طوبة:

8. تجمع ألمال  2قل o/بانا 2/ مو�� غير ملحية
جبس:    
    سليكا: 

:Cكربونا+ كالسيو   

9. تربة غنية بالطين في �لطبقة تحت سطحية
    ممتد� كاللسا5 لتحرu �لطين لتحت �لتربة

: (Albeluvic tonguing)    
    ظر/\ محتوs منخفض من �لقو�عد، طين o/ نشا£ عالي: 

    ظر/\ محتوs منخفض من �لقو�عد، طين o/ نشا£ منخفض:
    ظر/\ محتوs مرتفع من �لقو�عد، طين o/ نشا£ عالي:

    ظر/\ محتوs مرتفع من �لقو�عد، طين o/ نشا£ منخفض:
10.تربة حديثة نسبيا 2/ تربة �o+ قطا^ غير متطو� 2/ قليل �لتطو�

مع طبقة تربة سطحية حامضية ��كنة:  
    تربة �ملية:

    تربة متطو�� بد�جة متوسطة:
    تربة �o+ قطا^ بد/5 تطو� محسو}: 

هيستوسولز

2نثر/سولز
تيكنوسولز

كريوسولز
ليبتوسولز

 
فيرتيسولز
فليوفيسولز
صولونيتز

سولونشاكز
جاليسولز

2ند/سولز

بو�t/لز
بلينثوسولز

نيتيسولز
فير��لسولز

بالنوسولز
ستاجنوسولز

شيرنوtيمز
كستانوtيمز

فايوtيمز

جيبسيسولز
�يو�يسولز
كالسيسولز

2لبيليوفيسولز
2ليسولز

2كريسولز
ليوفيسولز
ليكسيسولز

2/مبريسولز
�2ينوسولز
كامبيسولز
�يجوسولز

Histosols

Anthrosols
Technosols

Cryosols
Leptosols

Vertisols
Fluvisols
Solonetz
Solonchaks
Gleysols

Andosols 

Pedzols
Plinthosols
Nitisols
Ferralsols

Planosols
Stagnosols

Chernozems
Kastanozems
Phaeozems

Gypsisols
Durisols
Calcisols

Albeluvisols
Alisols
Acrisols
Luvisols
Lixisols

Umbrisols
Arenosols
Cambisols
Regosols

جد/� 1
�لمفتا& �لمنطقي لمجموعا# �لتربة �لمرجعية لقاعد* �لمرجع �لعالمي لمو�)' �لتربة



6.  يلي oلك مجموعة �لتربة �لغدقه (��كد�) بالمياA (بين طبقا+ �لتربة): بالنوسولز /ستاجنوسولز.
في  بالدبا�  �لغنية  �لو�سعة  �لسهو�  في  سائد�  بصو��  تقع  �لتي  �لتربة  �لتالية  �لمجموعة  تشمل   .7

�لطبقا+ �لسطحية /��جة تشبع عالية بالقو�عد: �لشرنوtيمز، كاستانوtمز /فايوtيمز. 
سليكا  (جبسيسولز)،  جبسية  تجمعا+  مع  �لجافة  �لمناطق  من  ��2ضي  �لتالية  �لمجموعة  تشمل   .8

(�/�يسولز) 2/ كربونا+ �لكالسيوC (كالسيز/لز). 
9. ثم تأتي مجموعة �لتربة �لغنية بالطين في طبقة تحت �لتربة: 2لبيليوفيسولز، 2ليسولز، 2كريسولز، 

ليوفيسولز /ليكسيسولز.  
10. /2خير� ضمت معا مجموعة �أل��ضي �لحديثة نسبيا 2/ �أل��ضي �o+ قطا^ تربة غير متطو� 
2/ متطو� بد�جة محد/�� جد� 2/ من �ما� متجانسة جد�: 2/مبريسولز، �2ينوسولز، كامبيسولز 

/�يجوسولز. 

مستو. �لمؤهل 
في قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة تم �لتمييز بين �لمؤهال+ �لمرتبطة (�لمتز�ملة) نموoجيا /�النتقالية 
(�لمتد��جة) /�لمؤهال+ �ألخرs. /تشير�لمؤهال+ �لمرتبطة نموoجيا في �لمفتا   لمجموعة تربة مرجعية 
معينة، مثا� oلك هيد�2جريك 2/ بالجيك لمجوعة �ألنثر/سولز. /�لمؤهال+ �النتقالية هي تلك �لتي تعكس 
مقاييس تشخيصية هامة لمجموعة تربة مرجعية 2خرs. /في هذA �لحالة فإ5 مفتا  مجموعة �لتربة �لمرجعية 
سيحد� �ختيا� مجموعة �لتربة �لمرجعية �لتابع لها هذ� �لمؤهل /سيقوC �لمؤهل �النتقالي كجسر لمجموعة 
�لتربة �لمرجعية �ألخرs. /�لمؤهال+ �ألخرs هي تلك �لغير مرتبطة نموoجيا مع مجموعة تربة مرجعية 
/�لتي ال تتصل بمجموعا+ �لتربة �لمرجعية �ألخرs مثا� oلك جيريك 2/ بوسيك في مجموعة �لفير��لسولز. 
/تعكس هذA �لمجموعة خو�n مثل �للو5 /�لحالة �لقاعدية /خو�n 2خرs كيميائية /طبيعية بشر£ 52 ال 

تستعمل كمؤهال+ مرتبطة نموoجيا في تلك �لمجموعة �لمعينة.                    

مبا'7 ��ستعما� �لمؤهال# في قاعد* �لمرجع �لعالمي لمو�)' �لتربة
�ستعمل نظاo C/ طبقتين لمستوs �لمؤهل �لو�حد يتكو5 من:

�لمؤهال+  تتابع  �نتقالية:  2/ مؤهال+  مؤهال# مسبوقة: هي مؤهال+ مرتبطة متالtمة نموoجيا    -
�النتقالية يتبع تلك �لخاصة بمجموعا+ �لتربة �لمرجعية في مفتا  قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� 
�لالحقة  �لمؤهال+  مع  �النتقالي  �لمؤهل  صنف  حيث  �أل�ينوسولز،  مجموعة  عد�  فيما  �لتربة 
 Cعلى عد �(2نظر 2سفل). يختتم هابليك قائمة �لمؤهال+ �لمسبوقة مما يد Cلمتعلقة بصفا+ �لقو��

�ستعما� كال من �لمؤهال+ �لمرتبطة نموoجيا 2/ �لمؤهال+ �النتقالية.

-    مؤهال# الحقة:  هي مؤهال+ 2خرs /تتابع 
 /2  qبآفا �لمتعلقة  �لمؤهال+   (1) يلي:  كما 
مؤهال+   (2) تشخيصية،  مو��   /2  nخو�
متعلقة بصفا+ كيميائية، (3) مؤهال+ متعلقة  
بصفا+ طبيعية، (4) مؤهال+ متعلقة بصفا+ 
منر�لوجية، (5) مؤهال+ متعلقة بصفا+ سطح 
�لتربة، (6) مؤهال+ متعلقة بصفا+ �لقو�C بما 
يشمل �ألجز�ء �لخشنة، (7) مؤهال+ متعلقة 

باللو5 / (8) �لمؤهال+ �لباقية.
�لمؤهال+    لقائمة  مثا�   2 جد/�  يمثل    -

�لمسبوقة /�لالحقة.
قبل   qلمسبو� �لمؤهل  ��ئما 2سماء      توضع 
مجموعة �لتربة �لمرجعية، كما توضع ��ئما 
2سم  بعد  قوسين  بين  �لالحق  �لمؤهل  2سماء 
مجموعة �لتربة �لمرجعية. غير مسمو  �لجمع 
بين مؤهال+ تد� على ظر/\ مشابهة 2/ تكر� 
بعضها �لبعض، مثل ضم �لثيونيك / �يستريك 
2/ كالكا�يك /Kيوتريك 2/ �/� يك  /كر/ميك.

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006

مؤهال# الحقة         مؤهال# با'7 Prefix qualifiers Suffix qualifiers 

جالسيك  
تيو�بيك

فوليك
هيستيك

تكنيك
هيبيرسكيليتيك

ليبتيك
ناتريك
ساليك
فيتريك

سبو�يك
مولليك
كالسيك

2/مبريك
كامبيك

هابليك          

جيبسيريك
كالكا�يك

2/�نيثيك*
�يستريك
Kيوتريك

�يديوكتأكويك*
2/كسيأكويك

ثيكسوتر/بيك
�2يديك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك

كالييك*
���ينيك*

نوفيك*

Gypsiric

Calcaric

Ornithic

Dystric

Eutric

Reductaquic

Oxyaquic

Thixotropic

Aridic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

Glacic

Turbic

Folic

Histic

Technic

Hyperskeletic

Leptic

Natric

Salic

Vetric

Spodic

Mollic

Calcic

Umbric

Cambic

Haplic

*= مؤهال+ �2خلت حديثا 
2مثلة:

1. هستيك  تو�بيك  كريوسو� (�يديوكتأكويك، �يستريك).
2. هابليك  كريوسو� (�2يديك، سكيليتيك).

جد�� 2 �لمؤهال# �لمسبوقة � �لالحقة فى قاعد* �لمرجع �لعالمى لمو�)' 

�لتربة حالة �لكريوسولز



�لفصل �أل/�- خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 

 �لمحد��+ مثل Kيبي-، Kند/-، هيبير-، هيبو-، ثابتو-، باثي-، با��-، بر/تو-،كيوميولي-، /2/�ثو   
    (-Epi-, Endo-, Hyper-, Hypo-, Thapto-, Bathy-, Para-, Proto-, Cumuli- and Ortho)

تستعمل للداللة على تعبير معين للمؤهال+. 
/عند تصنيف قطا^ تربة، يجب تسجيل  قائمة جميع �لمؤهال+ �لمستعملة. /بهد\ عمل �لخر�ئط سيحد� 
�لمؤهال+  2/لوية على  �لمسبوقة  للمؤهال+  يكو5  �لحالة   Aهذ /في  �لمستعملة.  �لمؤهال+  �لرسم  مقيا} 

�لالحقة.
تشملها  لم  لمؤهال+  �لحاجة  �لحاال+. /عند  2غلب  تربة مرجعية  لكل مجموعة  �لمؤهال+  قائمة  /تالئم 

�لقائمة، البد من تسجيلها /Kبالغها لمجموعة عمل قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة.

�لبعد �لجغر�في لمؤهال# قاعد* �لمرجع �لعالمي لمو�)' �لتربة – �لمالئم لمقياA )سم �لخر�ئط
لم يكن �لهد\ �ألصلي من تصميم قاعد� �لمرجع ��لعالمي لمو��� �لتربة هو �سم خريطة للتربة /لكن 
جذ/�A كانت مرتبطة بمصطلحا+ خريطة �لتربة في �لعالم. قبل ظهو� قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� 
في  مختلفة  بمقاييس �سم  لرسم خر�ئط  /�لز��عة  �ألغذية  منظمة  بنجا  مصطلحا+  �ستعملت  �لتربة، 
عد� �/� (مثا� oلك Kعد�� خر�ئط في بنغال�يش، بوتسو�نا، Kثيوبيا، �إلتحا� �أل/�/بي، كينيا، /جمهو�ية 
تنز�نيا �لمتحد�). يستعمل �لنا} عن �غبة 2/ بد/5 �غبة قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة كأ��� لرسم 
خر�ئط �لتربة (مثا� oلك خريطة �لتربة في 2/�/با بمقيا} �سم 1 : 000 000 1، خريطة �لتربة لمناطق 

�لوسط �لجبلية في فيتناC بمقيا} �سم 1:  000 250). 
�لمبد2 �ألساسي في �سم خر�ئط �لتربة هو 52 يصمم �لقائم بعمليا+ �لحصر �لمصطلحا+ �ألكثر مالئمة 
 Cصممت قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة لدعم �سم خر�ئط �لمشهد �لعا �oمن �لحصر. فإ ªللغر
�لطبيعي لأل��ضي �لعالمية  بمقيا} �سم صغير، سيكو5 لها ميز� للحصو� على بناء يؤ�K sلى �عم 
 Cعن خر�ئط �لمشهد �لعا �خر�ئط هذ� �لمشهد �لطبيعي. /بالتالي ال يجب مناقشة قو�ئم �لمؤهال+ بمعز
�بط  2قتر   لذلك  �لتربة.  لمو���  �لعالمي  �لمرجع  قاعد�  في  للقا��+   /2 �لعالم  في  لأل��ضي  �لطبيعي 

مؤهال+ قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة بخر�ئط �لتربة �o+ مقيا} �سم صغيركما يلي:   
-  �لمؤهال+ �لمسبوقة لرسم خر�ئط بمقيا} �سم  بين K 5 000 000 :1لى 1: 000 1000  

-  �لمؤهال+ �لالحقة لرسم خر�ئط بمقيا} �سم  بين K 1 000 000 :1لى 1: 000 250
/لرسم خر�ئط بمقيا} �سم 2كبر يقتر  باإلضافة لذلك �ستعما� نظاC تقسيم �لتربة �لقومي 2/ �لمحلي حيث 

صممت لتالئم متغير�+ �لتربة �لمحلية، /�لتي ال يمكن 2خذها في �لحسبا5 في قاعد� مرجع �/لي.

�لهدD �لمصنف في قاعد* �لمرجع �لعالمي لمو�)' �لتربة

مثل �لعديد من �لكلما+ �لشائعة، كلمة تربة لها معاني عديد�. /�لمعنى �لتقليدL هو 52 �لتربة /سط طبيعي 
 .(Soil Survey Staff, 1999) لتربة� qلنمو �لنباتا+ سو�ء شملت 2/ لم تشمل تمييز� ألفا

في قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة لعاC 1998 عرفت �لتربة بأنها:
” .... جسم طبيعي ممتد له ثال� 2بعا� مكانية /بعد /�حد tمني. /تشمل �لثال� معالم �لرئيسية �لتي تحد� 

�لتربة ما يلي:  
.tتتكو5 �لتربة من مركبا+ معدنية /عضوية /تشمل ثال� 2طو��، �لصلب /�لسائل /�لغا  -

�لشكل  �ألبنية   Aهذ تكو5  للتربة.  �لبيد/لجي  بالوسط  مرتبطة  2بنية  في  مرتبة  �لمركبا+   Aهذ  -
نتيجة  �لموجو��. /هي  �لحية  �لكائنا+  يتمشى مع شكل /نشا£  بما  �لتربة،  لغطاء  �لمو�فولوجي 
 nلتا�يخ /تطو� غطاء �لتربة /�يناميكيتة �لفعلية /خو�صه. يسهل ���سة بناء �لتربة فهم �لخو�

�لطبيعية /�لكيميائية /�لبيولوجية للتربة كما 2نه يسمح بفهم ماضي /حاضر /مستقبل �لتربة. 
-  �لتربة في تطو� ثابت مما يعطي للتربة �لبعد �لر�بع /هو �لزمن.

�لمستقر�  �أل��ضي  لمساحا+  فقط  �لتربة  خر�ئط  /�سم  عمليا+ حصر  لتحديد  قوية  حجة  /جو�  /مع 
/�لممكن تحديدها /�o+ سمك معين، فقد �تخذ+ قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة �إلطا� �ألكثر شموال 
لهذ� �إلطا� عد� مميز�+   .(Nachtergaele, 2005) لكر� �أل�ضية� لتسمية L2 شيء يكو5 جزء من 
/على �لخصوn فهو يسمح بالتعامل مع مشاكل �لبيئة بطريقة نظامية مرتبة تتجنب �لمناقشا+ �لعقيمة 
حو� تعريفا+ �لتربة /�لسمك /�لثبا+ �لمطلوبين /�لتي تم Kقر��ها عالميا. لذلك فإ5 �لهد\ �لذL صنف 
في قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة هو L2 ما�� في مجا� مترين من سطح �لتربة تتالمس مع �لغال\ 
 Cألجسا�/ sباستثناء �لكائنا+ �لحية /�لمساحا+ �لمغطا� باستمر�� بالجليد /غير مغطا� بمو�� 2خر Lلجو�



�لمائية �ألعمق من مترين1.
��2ضي  �لصناعية،  �لمناطق  ��2ضي  �لمرصوفة،  �لمدينة  ��2ضي  �لمستمر�،  �لصخو�  �لتعريف  يشمل 
�لكهو\، /كذلك �أل��ضي تحت �لماء. لم يؤخذ في �العتبا� في تصنيف �لتربة تلك �لتي تحت صخو� 

مستمر� فيما عد� �لتي تقع في �لكهو\.
في 2حو�� خاصة، قد تستعمل قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة لتصنيف �لتربة تحت �لصخر مثا� 
oلك Kعا�� بناء �لبيئة للتربة �لقديمة. يجب 52 يكو5 �لبعد �لجانبي للشيء �لمصنف عريضا بد�جة تكفي 
لتمثيل طبيعة L2 2فق /�الختالفا+ �لتي يمكن 52 تتو�جد. 2قل مساحة 2فقية قد تمتد من K 1لى 2C 10 تبعا 

الختالفا+ غطاء �لتربة. 

قو�عد للتصنيف

يتكو5 �لتصنيف من ثال� خطو�+.

 �لخطو* �أل�لى
لقاعد�  �لتشخيصية  �لتعبيرعن �لطبقا+ /سمكها /عمقها مع متطلبا+ �ألفق /�لخو�n /�لمو��  مر�جعة 
�لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة /�لتي تعر\ حسب �لشكل �لمو�فولوجي //2/ معايير تحليلية (�لفصل 2). 
حيث تفي طبقة ما لمعايير 2كثر من 2فق 2/ خاصية 2/ ما�� تشخيصية فإنها تعتبر متد�خلة / متز�منة 2/ 

متطابقة.  

�لخطو* �لثانية
يقا�5 /صف  مجموعة �ألفق /�لخو�n /�لمو�� �لتشخيصية مع مفتا  قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� 
�لتربة (�لفصل 3) /oلك لتحديد مجموعة �لتربة �لمرجعية �لتي هي �لمستوs �أل/� لتصنيف قاعد� �لمرجع 
�لعالمي لمو��� �لتربة. يجب 52 يمر �لقائم  بالتصنيف بصو�� منظمة خال� �لمفتا  مبتدء� عند �لبد�ية 
مع �ستبعا� مجموعا+ �لتربة �لمرجعية �لتي ال تتمشى مع �لمتطلبا+ �لتي حد�+. /تتبع �لتربة مجموعة 

�لتربة �لمرجعية �لتي تو�فق كل �لمتطلبا+ �لتي حد�+. 

�لخطو* �لثالثة
تستعمل �لمؤهال+ في �لمستوs �لثاني في تصنيف قاعد� �لمرجع ��لعالمي لمو��� �لتربة. توضع �لمؤهال+ 
في قائمة في �لمفتا  مع كل مجموعة تربة مرجعية كمؤهال+ مسبوقة /الحقة. تتكو5 �لمؤهال+ �لمسبوقة 
من �لمؤهال+ �لمرتبطة نموoجيا مع مجموعة �لتربة �لمرجعية /�لمؤهال+ �النتقالية مع مجموعا+ �لتربة 
على  /للتصنيف  الحقة.  كمؤهال+   sألخر� �لمؤهال+  جميع  �لقائمة  في  /توضع   .sألخر� �لمرجعية 
�لمستوs �لثاني تضا\ كل �لمؤهال+ �لمستعملة ألسم مجموعة �لتربة �لمرجعية. /ال تضا\ �لمؤهال+ 

�لباقية �لز�ئد� عن �لحاجة (تلك �لتي خصائصها قد شملتها �لمؤهال+ �لتي سبق تد/ينها). 
يمكن �ستعما� �لمحد��+ للداللة على ��جة �لتعبير عن �لمؤهال+. يمكن �لداللة على �لطبقا+ �لمطمو�� 
بو�سطة محد� (Thapto- specifier) ثابتو- /�لتي يمكن �ستعمالها مع L2 مؤهل تشمله �لقائمة في جد/� 5.

عندما تطمر �لتربة تحت مو�� جديد�، تستعمل �لقو�عد �لتالية:
1 . تصنف �لمو�� �لجديد� �لفوقية /�لتربة �لمدفونة كتربة /�حد� �oK تتطابقا معا كأ�ª هستوسو�،  
بالنوسو�،  2ند/سو�،  جاليوسو�،  فليوفيسو�،  فيرتيسو�،  ليبتوسو�،  كريوسو�،  تكنوسو�، 

ستاجنوسو� 2/ �2ينوسو�.  
2 . بخال\ oلك تقسم �لما�� �لجديد� كمستو/2 s� �oK كانت �لما�� �لجديد� بسمك 50 سم 2/ 2كثر 2/ 
�oK كانت �لما�� �لجديد� (�oK كانت  فقط موجو�� منفر��) تناسب كل متطلبا+ مجموعة تربة قاعدية 

بخال\ �يجوسو�.
.�/2 sتصنف �لتربة �لمطمو�� كمستو ،s3.  في جميع �لحاال+ �ألخر

�oK  .4 صنفت �لتربة �لجديد� �لفوقية كمستوs 2/�، تعر\ �لتربة �لمطمو�� مع محد� ثابتو- /تضا\    
بعد 2سم  2قو�}  بين  �لجميع  �لمطمو��. يوضع  للتربة  �لقاعدية  �لتربة  (-L2 سي) ألسم مجموعة 
�لتربة  صنفت   �oK (ثابتو-بو�t/ليك).  (جرييك)  2/مبريسو�  تيكنيك  مثال  �لجديد�  �لفوقية  �لتربة 

1 في مناطق �لمد /�لجز�، يستعمل �لعمق مترين في �لمد /�لجز� �لمنخفض

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمطمو�� على �لمستوs �أل/�، يتم �لداللة على �لما�� �لفوقية �لجديد� بالمؤهل نوفيك.  
لوصف   Guidelines for Soil Description  (FAO,  2006) �لتربة  /صف  �ليل  باستعما�  يوصى 
حد�+  �لتي  �لتشخيصية  /�لمو��  /�لصفا+   qآلفا� /عمق  /جو�  تسجيل  �لمفيد  من  /معالمها.  �لتربة 
مالحظتها  �لممكن  /�لصفا+   nلخو�� كل  مستعمال  �أل/لي  بالتقييم  �لحقلي  �لتصنيف  يمد  قائمة.  في 
بالتصنيف   Cلقيا� يتم  �لمتالtمة.  تضا�يسها   / �لتربة  معالم  /كذلك  �لحقل  في  بسهولة  قياسها   /2
 Reeuwijik,) �لتربة  تحاليل   qطر بإتبا^  ينصح  �لمعملية.  �لتحاليل  بيانا+  تتوفر  عندما  �لنهائي 
Procedures for Soil  Analysis (Van 2006 فى تقدير �لخو�n �لطبيعية /�لكيميائية. /يشمل �لملحق 

 .qلطر� A1 ملخصا لهذ

مثا� لتصنيف �لتربة في قاعد* �لمرجع �لعالمي لمو�)' �لتربة 
تربة لها 2فق فير��ليك، /يتغير �لقو�C في �لجزء �لعلوL من �ألفق فير��ليك من طمي �ملي Kلى طين �ملي 
خال� 15 سم. �لرقم �أليد�/جيني بين 5.5 / 6 بما يد� على ��جة تشبع قاعدية معتدلة Kلى عالية. �ألفق 
| o/ لو5 2حمر ��كن، 2سفل 50 سم، مع /جو� تبقع. �لتصنيف �لحقلي هو: ليكسيك  فير��لسو�(فير�يك، 
�لتبا�� �لكاتيوني ألفق �لفير��ليك 2قل من 4  �/�يك). �oK 2/ضحت بعد oلك �لتحاليل �لمعملية 52 سعة 

سيمو� }/كجم طين تصنف �لتربة في �لنهاية ليكسيك فيتيك  فير��لسو� (فير�يك، �/�يك).

�لفصل �أل/�- خلفية قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 
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�لفصل �لثاني

¡فاq،خو�n /مو�� تشخيصية

/�سعة  عامة،  نتائج  تعكس  �لتي  �لمميز�  �لصفا+  بعض  بتجميع  �لتشخيصية   nلخو��/  qآلفا� تتصف 
قيا}   /2 �لتربة. /يمكن مالحظة  لتكوين  تد� على ظر/\ خاصة   /2 �لتربة  �النتشا�، لخطو�+ تكوين 
معالمها سو�ء في �لحقل 2/ �لمعمل، /تحتاW لتعبير �2نى 2/ 2قصى إلعتبا�ها تشخيصية. باإلضافة لذلك 

 .(Bridges; 1997) لتشخيصية لسمك معين بحيث تكو5 طبقة من �لتربة يمكن تعريفها� qآلفا� Wتحتا
�لمو�� �لتشخيصية هي مو�� تؤثر في خطو�+ تكوين �لتربة بصو�� معنوية. 

¡فاq تشخيصية

Fفق Fلبيك
�صف عا	

t2يل منه  فاتح  2فق تحت-سطحي o/ لو5  2بيض) هو  بمعنى  2لبيو}  �لالتينية   2لبيك (مشتق من  �ألفق 
بلو5  يحد�  �ألفق  لو5  2صبح   52 لد�جة  �ألكاسيد  منه  فصلت   Lلذ�  /2 �لحر  �لحديد  /2كسيد�+  �لطين 
بناء تربة   /o لحبيبا+. هو بصفة عامة�  Aلتي تغلف هذ� �لمو��  2كثر من لو5  �لسلت   /2 �لرمل  حبيبا+ 
ضعيف 2/ بناء غير متطو� كليا. حد/�A �لعليا /�لسفلى عا�� /�ضحة 2/ متقطعة بصو�� مفاجئة. يختلف 
  albeluvic) كاللسا5  تمتد  بيضاء  بمو�� مغسولة  2حيانا   Cيلتز/ يرتبط  /قد  للحد/�  �لمو�فولوجي  �لشكل 
tonguing) /عا�� ما يكو5 آلفاq 2لبيك قو�C 2خشن من �آلفاq �لتي فوقها 2/ تحتها. /لو 2نه بالنسبة ألفق 

سبو�يك �لتحتي، فهذ� �الختال\ قد يكو5 فقط طفيف. يرتبط �لعديد من ¡فاq 2لبيك بالبلل /�لرطوبة كما 
تشمل ظر/\ �ختز�� /�ضحة.

�لمعايير �لتشخيصية

�ألفق 2لبيك يتميز باألتي:
1.  تبعا لجد/� مونسيل يكو5 �للو5 (جا\) Kما:

2. بقيمة 7 2/ 8 /��جة صفاء للو5 (Chroma) 3 2/ 2قل، 2/
|. بقيمة 5 2/ 6 /��جة صفاء للو5 2 2/ 2قل، / 

2.  تبعا لجد/� مونسيل (�طب) Kما:
2. بقيمة 6 2/ 7 2/ 8 /��جة صفاء للو5 4 2/ 2قل، 2/

|. بقيمة 5 /��جة صفاء للو5 3 2/ 2قل، 2/ 
 (hue)  5لو Wتتد� +�o كانت ما�� �ألصل �oK 3 5بقيمة 4 /صفاء �للو5 2 2/ 2قل1. يسمح لد�جة صفاء لو  .W
 /2 �لسلت  للو5 حبيبا+  �للو5  (YR or redder 5) /يرجع صفاء  �حمر���  2كثر   /2  � s 5

�لرمل �لغير مغلفة، /
3. سمك 1 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
تعتمد �لمطابقة في �لحقل على لو5 �لتربة. باإلضافة لذلك قد تستعمل عدسة يد/ية × 10 للتأكد من 52 

�لرمل /�لسلت خاليا5 من مو�� مغلفة.

 (FAO-UNESCO-ISRIC (FAO, 1988) / (Soil Survey Staff (1999) 1 تغير+ متطلبا+ �للو5 قليال بالنسبة لتلك �لتي حد�+ بو�سطة

�لجنوبية  �لمناطق  في  �لمثا�،  سبيل  على  متكر��،  بصو��   Aهذ 2لبيك   qفا¡ تقع  �لبلل.  عند  �للو5  ��جة صفاء  في  كبير  تغير  مع  2لبيك   qفا¡ لتالئم  /oلك 

إلفريقيا.



صفا# �مميز�# Mضافية
يمكن تقدير /جو� مو�� مغلفة حو� حبيبا+ �لسلت /�لرمل باستعما� ميكر/سكو| بصرL لتحليل �لشر�ئح 
�لرقيقة للتربة. /عا�� ما تظهر �لحبيبا+ �لغير مغلفة حافة �قيقة جد� عند سطحها. /قد تكو5 �لما�� �لمغلفة 
�o+ طابع عضوL، 2/ تتكو5 من 2كاسيد �لحديد 2/ كالهما معا �o+ لو5 ��كن تحت Kضاء� نصف شفافة. 
/مغلفا+ �لحديد تصبح محمر� �للو5 تحت �لضوء �لعاكس بينما تبقى �لمغلفا+ �لعضوية بنية- سو��ء.  

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
عا�� تكو5 ¡فاq 2لبيك تحتية لطبقا+ سطحية غنية بالدبا� /لكنها قد تكو5 2يضا عند �لسطح نتيجة عو�مل 
�لتعرية 2/ نقل Kصطناعي للطبقة �لسطحية. يمكن �عتبا�ها نو^ نهائي من 2فق Kليوفيل (مغسو� من �لطين 
متر�كم ألسفل   uمتحر (طين  Kليوفيا�   qفا¡ مع  متحد�  تتو�جد  ما  eluvial horizon) /عا��  /�ألكاسيد 
illuvial horizons) مثل 2فق �2جيك، ناتريك 2/ سبو�يك /�لتي تقع فوقها. في �لمو�� �لرملية قد تصل 

¡فاq 2لبيك  Kلى سمك كبير /حتى عد� 2متا� خاصة في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة /قد يكو5 من �لصعب 
نشوء ¡فاq تشخيصية متحد� 2/ متز�ملة. 

Fفق FنثرFكويك
�صف عا	

2فق  هو   (Aميا بمعنى  التينية  2كو�  /كلمة  Kنساني  بمعنى  2نثر/بو}  �ليونانية  من  (مشتق  �نثر2كويك  2فق 
سطحي من فعل �إلنسا5 /�لذL يتكو5 من طبقة موحلة /طبقة محر��.

 
�لمعايير �لتشخيصية

2فق 2نثر�كويك هو 2فق سطحي يتميز باألتي: 
1. طبقة موحلة (puddled layer) مع كال من:  

(7.5YR or yellower, or GY, B or BG hues) 5مونسيل يكو5 �للو �2. تبعا لجد/
L  7,5 � 2/ 2كثر �صفر��� 2/تد�W لوo ،W | /2 | ، L W  5/ قيمة (�طب) 4 2/ 2قل، صفاء 

�للو5 (�طب) 2 2/ 2قل1 ، / 
|. مجمعا+ تربة /مساC حويصلية، / 

2. طبقة محر�� تحت �لطبقة �لموحلة مع كل مما يلي:
2. بناء صفائحي، / 

|. كثافة ظاهرية 2على بمقد�� 20  في �لمئة 2/ 2كثر (مقا�نة) من تلك �لخاصة بالطبقة �لموحلة، /
W. لو5 بني–مصفر، بني 2/ بني محمر مع بقع 2/ مغلفا+ من حديد- منجنيز، / 

3. سمك 20 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
يظهر 2فق 2نثر2كويك �الئل لعمليا+ �ألكسد� /�الختز�� نتيجة للغمر/�لفيضانا+ في جزء من �لعاC. عندما 
ال يكو5 �ألفق مغمو� يكو5 متفرq جد� يحتوL تجمع مفكك من مجمعا+ تربة صغير�. طبقة �لمحر�� 
مندمجة مع بناء صفائحي /��جة �شح منخفضة جد�. لها لو5 بني مصفر، بني 2/ بقع صد2 بني محمر 

على طو� �لشقوq /حفر �لجذ/�.

Fفق Fنثريك
�صف عا	

Kنساني) هو 2فق سطحي بسمك متوسط /لو5 ��كن  2نثر/بو} بمعنى  �ليونانية  2نثريك (مشتق من  2فق 
نتيجة للز��عة لفتر� طويلة (حر�، Kضافة جير، /تسميد، �لخ.).

�لمعايير �لتشخيصية

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006 

(Chinese Soil Taxonomy (CRGCST 2001) 1 2خذ+ متطلبا+ �للو5 من تصنيف �أل��ضي �لصيني



�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية

2فق 2نثريك هو 2فق سطحي معدني1 ، /
1. يتمشى مع كل متطلبا+ �للو5 /�لبناء /�لما�� �لعضوية ألفق مولليك 2/ 2فق 2/مبريك، / 

2. يظهر �الئل تدخل �إلنسا5 باحتو�ئه على /�حد 2/ 2كثر مما يلي:
2. حد/� سفلى شديد� �لتحد� علي عمق �لحر�، طبقة محر��، 2/

|. كتل من �لجير �لمستعمل، 2/
W. خليط من طبقا+ �لتربة نتيجة للز��عة، 2/

�. يحتوL 5 ,1 جم /كجم 2/ 2كثر فوسفا+ �oئبة في مستخلص 1 في �لمئة حامض ستريك، /
3. يحتوL 2قل من 5 في �لمئة (بالحجم) من مساC حيو�نية 2/ �/� متحجر L2 /2 2ثا� 2خرL من 

نشا£ حيو�نا+ �لتربة 2سفل عمق �لحر�، /  
�o .4+ سمك 20 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
¡فاq 2نثريك مرتبطة بالتربة �لز��عية �لقديمة /�لتي تم ��tعتها لقر/5. �لمعايير �ألساسية للتعر\ عليها 
هو عالما+ خلط �لتربة 2/ �لز��عة، �الئل على �ستعما� �لجير (مثا� oلك 2ثا� 2/ بو�قي من قطع �لجير 

�لمستعملة) /كذلك لونها �لد�كن.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
  q2نثريك  من ¡فا qمولليك 2/ 2/مبريك. /قد تتطو� ¡فا q2نثريك  52 تشابه 2/ تتد�خل مع ¡فا qيمكن آلفا
2/مبريك من خال� �لتدخل �لبشرL. بسبب Kضافة �لجير لفتر�+ طويلة، فإ5 ��جة �لتشبع �لقاعدL لها 
عالية. هذ� يضعها مستقلة عن ¡فاq 2/مبريك. �لنشا£ �لبيولوجي �لضعيف عا�� 2سفل عمق �لحر� غير 

شائع في �لتربة �لتي تشمل ¡فاq مولليك.

Fفق F)جيك
�صف عا	

2فق �2جيك (مشتق من �لالتيني �2جيلال بمعنى طين 2بيض) هو 2فق تحت- سطحي مع محتوs متميز من 
:Cفوقه. قد يسبب �ختال\ �لقو� Lلطين 2على من �ألفق �لذ�

- تجمع �لطين �لمنقو� ألسفل، 
- سيا�� تكو5 �لطين خال� تكوين �لتربة في �لطبقة �لتحت-سطحية،   

- تهدC �لطين في �ألفق �لسطحي،
- تعرية سطحية للطين بصو�� �ختيا�ية،

،Àلحبيبا+ �ألكثر خشونة ألعلى نتيجة للتمد� /�النكما� uتحر -
،Lنشا£ حيو -

- تو�فق 2/ تجمع �ثنا5 2/ 2كثر من هذA �لخطو�+ �لمختلفة.
قد يزيد من �ختالفا+ �لقو�C عند تكو5 �لتربة ترسب �لمو�� �ألكثر خشونة في �ألفق �لسطحي 2كثر من 
�لمائية  �لر/�سب  �لصخرL كما يحد� في  للتكوين  �نقطا^ جزئي  �لتحت-سطحي /عموما مجر�  �ألفق 

(غالبا نهرية 2/ بحرية alluvial deposits) ال يعتبر 2فق �2جيك.
/�لفيزيو- �لمو�فولوجية   nلخو�� من  محد��  مجموعة  �2جيك   qفا¡ تشمل  �لتي  للتربة  يكو5  ما  غالبا 
  qلصفا+ بتمييز 2نو�^ مختلفة من ¡فا� Aيا�� في �لطين. تسمح هذt كيميائية /�لمنر�لوجية 2كثر من مجر�

.(Sombroek, 1986) �2جيك /كذلك من تقصي  مسا��+ تطو�ها

�لمعايير �لتشخيصية 
�ألفق �2جيك يتميز باألتي: 

1. قو�C �مل طميي 2/ 2نعم / 8 في �لمئة 2/ 2كثر من �لطين في �لجزء �لناعم من �لتربة، / 
2. /�حد 2/ كال مما يلي:

�2جيك   2فق  منفصل عن  يحر� /غير  لم  2كثر خشونة    Cقو�  /o فوقي  2فق  حالة /جو�  في    .2
�لكلي عن  �لطين  بو�سطة تكوين صخرL غيرمتصل، يكو5 ألفق �2جيك محتوs 2على من 

هذ� �ألفق �لعلوL بحيث:  

(Krogh and Greve 1999) 1999 1 معدلة عن كر/¥ /جريفي



 L2قل من 15 في �لمئة طين في �لجزء �لناعم، يجب 52 يحتو Lكا5 �ألفق �لفوقي يحتو �oK  -
�ألفق �2جيك على �ألقل 3 في �لمئة 2كثر من �لطين، 2/ 

-  �oK كا5 �ألفق �لفوقي يحتوL 15 2/ 2كثر في �لمئة /لكن 2قل من 40 في �لمئة طين في �لجزء 
�لناعم من �لتربة، يجب 52 تكو5 نسبة �لطين في 2فق �2جيك بالنسبة له في �ألفق �لفوقي 2 ,21/ 

2كثر، 2/ 
 L40 2/ 2كثر في �لمئة طين كلي في �لجزء �لناعم، يجب 52 يحتو Lكا5 �ألفق �لفوقي يحتو �oK   -

2فق �2جيك على �ألقل 8  في �لمئة 2كثر، 2/   
|. �اللة على تر�كم �لطين في /�حد� 2/ 2كثر من �ألشكا� �لتالية:

-  طين مجمع يعمل كجسر بين حبيبا+ �لرمل، 2/
  /2 ،Cطين في شكل 2غشية تبطن �لمسا  -

-  طين في شكل 2غشية على كل من �ألسطح �لعمو�ية /�ألفقية لمجمعا+ �لتربة، 2/   
-  تظهر تحاليل �لشر�ئح �لرقيقة للتربة 2جساC طينية تشكل 1 في �لمئة 2/ 2كثر من �لشريحة، 2/ 

-  يصل معامل �لمد/�ية �لخطي K (COLE)لى 04 ,0  2/ 2على /نسبة �لطين �لناعمK 1لى �لطين 
�لكلي، في �الفق �2جيك 2كبر بمقد�� 1.2 مر� 2/ 2كثر  من �لنسبة في �الفق �لفوقى �الكثر 

خشونة، / 
3. في حالة /جو� 2فق فوقي o/ قو�C 2كثر خشونة لم يحر� /غير منفصل عن 2فق �2جيك بو�سطة 
 sيا�� في محتوt يكو5 ألفق �2جيك ،(Litholgical discontinuaty) غيرمتصل Lتكوين صخر

�لطين خال� �لمسافة �لر2سية في /�حد� مما يلي:
2. 30 سم �oK كا5 هناu �ليل على تحرu �لطين ألسفل، 2/

|. 15 سم، / 
4. ال يكو5 جزء من 2فق ناتريك، /

o .5/ سمك عشر 2/ 2كثر من مجمو^ سمك كل �آلفاq �لفوقية �oK /جد+، //�حد� مما يلي:
2. 5 ,7 سم 2/ 2كثر، �oK لم تتكو5 كليا من قشر� 2/ صفيحة �قيقة (�o+ سمك 5 ,0 سم 2/ 2كثر) 

/يكو5 �لقو�C 2نعم من �مل طميي، 2/
|. 15 سم 2/ 2كثر (سمك مشتر�oK ،u كا5 يتكو5 كليا من صفائح �قيقة �o+ سمك  5 ,0 سم 2/ 2كثر). 

�لمطابقة �لحقلية
�ختالفا+ �لقو�C هو �لمظهر �ألساسي للتعر\ على ¡فاq �2جيك. يمكن تحديد طبيعة تحرu �لطين ألسفل 
باستعما� عدسة يد/ية × �oK 10 /جد+ قشر� طينية على 2سطح �لقدC، �لشقوq 2/ �لمساC /في �لقنو�+- 
يجب 52 يظهر تحرu �لطين ألسفل في 2فق �2جيك  قشر� طين فوq على �ألقل 5 في �لمئة من كال من 

  .Cألفقية /�لر2سية /في �لمسا� C2سطح �لقد
غالبا من �لصعب �كتشا\ قشر� �لطين في �لتربة �لتي تتمد� /تنكمش. /يتفق /جو� قشو� طينية في مو�قع 

.(illuvial argic horizon) تر�كم طين ألسفل/ uتحر /o مع متطلبا+ 2فق �2جيك Cمحمية مثال في �لمسا

صفا# �مميز�# Mضافية
2فضل �لطرq لتحديد /جو� صفة �لنقل /تر�كم  �لطين ألفق �2جيك هي تحليل �لشر�ئح �لرقيقة. يجب 52 
تظهر ¡فاq �2جيك �لتشخيصية o/ تحرu طين ألسفل، مساحا+ من �لطين �لو�ضحة �لتي في �لمتوسط 
تشكل على �ألقل 1 في �لمئة من كل �لمقطع �لعرضي للشريحة. تشمل �لطرq �ألخرs تحليل �لتوtيع 
�لحجمي لحبيبا+ �لتربة لتقدير tيا�� محتوs �لطين في عمق محد� /كذلك تحليل نسبة �لطين �لناعم Kلى 
�لطين �لكلي. في ¡فاq �2جيك �o+ تحرu طين ألسفل، تكو5 نسبة �لطين �لناعم Kلى �لطين �لكلي بها 2على 

منه في �آلفاq �لفوقية، /oلك بسبب �لتر�كم �لمميز لحبيبا+ �لطين �لناعم.
�oK 2ظهر+ �لتربة تكوين صخرL غير متصل فوq 2/ خال� 2فق �2جيك، t2 �oK /2يل �ألفق �لسطحي 
بو�سطة عو�مل �لتعرية �oK /2 غطت فقط طبقة حر� 2فق �2جيك، فالبد 52 يظهر بوضو  طبيعة نقل 

�لطين /تحركه ألسفل.

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006 

 "um" 1 طين ناعم: قطر مكافئ < 0.2 ميكر/ متر



عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
  eluvial مغسولة مستنزفة من �لطين /�ألكاسيد q�2جيك مع /تقع 2سفل ¡فا qعا�� ما ترتبط /تتحد ¡فا
 qتحت- سطحية، فأ5 ¡فا qيل منها �لطين /�لحديد“. مع 2نها تتكو5 2/ال كآفاt2 qبمعنى ¡فا” horizons

�2جيك قد تتو�جد علي �لسطح كنتيجة للتعرية �tK /2لة �آلفاq �لفوقية.
قد يكو5 لبعض �آلفاq �لتي يزيد فيها �لطين مجموعة �لصفا+ �لتي تميز 2فق فير��ليك بمعنى سعة �لتبا�� 
 sفي �لماء /محتو qمنخفض من �لطين �لمتفر Lمنخفضة، محتو �لكاتيوني �لفعا� �لكاتيوني /سعة �لتبا��
قليل من �لمعا�5 �لقابلة  للتجوية جميعها خال� عمق 50 سم. في هذA �لحاال+ يفضل بهد\ �لتصنيف 
Kعتبا�A 2فق فير��ليك عن تصنيفه كأفق �2جيك. مع oلك يسو� 2فق �2جيك �oK /جد فوq 2فق فير��ليك 
/يحتوL في جزئه �لعلوL خال� عمق 30 سم، 10 في �لمئة 2/ 2كثر طين متفرK qال �oK كانت ما�� �لتربة 

 .L2كثر من 4 ,1 كربو5 عضو Lجيريك 2/ تحتو nلها خو�
ينقص ¡فاq �2جيك �لتشبع بالصو�يوC /�لذL يميز �ألفق ناتريك .

�لصر\   +�o �لرطبة  �لبا���  �أل��ضي  في  ¡فاq سومبريك  مع  /�تحا�   Ctتال في  �2جيك  2فق  يوجد  قد 
�لطبيعي في �لسهو� �لمرتفعة /�لجبا� في �لمناطق �الستو�ئية /�لتحت- �ستو�ئية. 

Fفق كالسيك
�صف عا	

�ألفق كالسيك (مشتق من �لالتيني كالكس بمعنى جير) هو 2فق تجمعت فيه كربونا+ �لكالسيوC �لثانوية 
في شكل منتشر (توجد كربونا+ �لكالسيوC فقط في شكل حبيبا+ ناعمة بحجم 2قل من 1 ملم منتشر� في 
نسيج �لتربة) 2/ في تركيز�+ غير مستمر� (في شكل خيو£ كاoبة، قشر� جلدية، عقد ناعمة /خشنة 2/ 

 .(q/عر
قد يكو5 �لتجمع في ما�� �ألصل 2/ في �آلفاq �لتحت- سطحية /لكنها قد تتو�جد 2يضا في �آلفاq �لسطحية. 
يستعمل �لمؤهل هيبيركالسيك �oK 2صبح تجمع �لكربونا+ �لناعمة بحيث يختفي كل 2/ 2غلب بناء �لتربة 

. Cتسو� �لتركيز�+ �لمستمر� لكربونا+ �لكالسيو/ L2/ �لبناء �لصخر//

�لمعايير �لتشخيصية
2فق كالسيك يتميز بما يأتي:

1. محتوs من كربونا+ �لكالسيوC في �لجزء �لناعم من �لتربة 15 في �لمئة 2/ 2كثر، /
2. 5 في �لمئة 2/ 2كثر(بالحجم)  كربونا+ ثانوية 2/ كربونا+ كالسيوC تكافئ 5 في �لمئة 2/ 2كثر 2على 

(مطلق، بالكتلة) من طبقة تحتية، / 
3. سمك 15 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
يمكن تحديد كربونا+ �لكالسيوC في �لحقل باستعما� محلو� 10 في �لمئة حامض 2يد�/كلو�يد. تد� ��جة 
�لفو��5 على كمية �لجير �لموجو�� (فقط �لممكن سماعه، /�لفقاعا+ �لفر�ية �لمرئية 2/ في شكل �غو�). 
يعتبر هذ� �الختبا� مهما فقط في حالة /جو� توtيع منتشر. يد� تطو� �لرغو� بعد Kضافة 1 مو� حامض 

2يد�/كلو�يد على /جو� كربونا+ �لكالسيوC بما يكافئ 2/ يزيد عن 15 في �لمئة. 
/تشمل �لدالئل �ألخرs على /جو� كربونا+ �لكالسيوC ما يلي:

 ،(Lغنية بالكربو5 �لعضو qلم تتد�خل ¡فا �oK) L2لو�5 2بيض، قرنفلي، محمر 2/ �ما�  -
-  مسامية منخفضة ( �لمسافا+ �لبينية بين مجمعا+ �لتربة عا�� 2قل من �ألفق �ألعلى مباشر� /من 

�لمحتمل 2يضا 52 تكو5 2قل من �ألفق �لموجو� مباشر� 2سفله).  
�لكربونا+ بالعمق /لكن من �لصعب حد/� oلك في بعض �ألماكن خاصة حيث  قد يقل �لمحتوs من 
2فق  لتشخيص   Lلثانو� �لجير  يكفي تجمع  لذلك  �لتحت-سطحية �ألعمق.  �لطبقة  يوجد �ألفق كالسيك في 

كالسيك. 

صفا# �مميز�# Mضافية
�لقطا^ تمثل   �لكالسيوC ��خل  �لمحتوs من كربونا+  �لكالسيوC (بالكتلة) /تغير  تقدير كمية كربونا+ 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



501 في �لمئة 2/ 2كثر من �لجزء �لذL يقع بين 63 /125 ميكر/ متر

2 �لتعبير بناء صخرL يستعمل 2يضا للر/�سب �لغير مندمجة /�لتى ما�t� يمكن �¬ية �لتطابق فيها

3 �ألفق كامبيك ��ئما به نسبة كربونا+ 2قل من �ألفق �لتحتي مع تجمعا+ كربونا+ كالسيوC. /مع oلك ليس من �لضر/�L 52 تغسل كل �لكربونا+ �أل/لية 

من 2فق ما لكي يمكن �عتبا�A 2فق كامبيك. �oK كانت �ألجز�ء �لخشنة في �ألفق �لتحتي مغلفة كليا بالجير فأ5 بعض هذA �ألجز�ء في �ألفق كامبيك تكو5 جزئيا 
خالية من هذ� �لتغليف. �oK كانت �ألجز�ء �لخشنة في �ألفق /�لتي تظهر تجمع لكربونا+ �لكالسيوC مغلفة فقط �لجانب �لسفلي فإ5 هذA �ألجز�ء �لخشنة في 

2فق كامبيك تكو5 خالية من �لتغليف.

�لمعايير �لتحليلية �ألساسية لتحديد /جو� 2فق كالسيك. يمكن بتقدير �لرقم �أليد�/جيني (في �لماء) �لتمييز 
كربونا+  لسيا��  نتيجة   (8,  7  -8,  0 �أليد�/جيني  (�لرقم  (كالسيك)  قاعدية  �o+ صفة  تجمعا+  بين 
�لكالسيوC /تلك �لناتجة عن صفة فوq قاعدية (ليست كالسيك) �o+ �قم 2يد�/جيني 2على من 7 ,8 نتيجة 

 .C2/ كربونا+ �لصو�يو Cلوجو� كربونا+ �لمغنسيو
 qمتحللة في �آلفا �باإلضافة لذلك قد يظهر �لتحليل �لميكر/سكوبي للشر�ئح �لرقيقة من �لتربة /جو� 2شكا
 “silicate epigenesis” +نشوء قريب من �لسليكا +�o 2/ تحت 2فق كالسيك، �ليل لوجو� مو�� qفو
 ،Cلكربونا+ �لكالسيو s2/ /جو� 2بنية من تجمعا+ 2خر (للكالسيت تابع للكو��تز |oشكل معين كا /o)
بينما غالبا ما يظهر �لتحليل �لمنر�لوجي لآلفاq كالسيك، صفا+ طين تكو5 في بيئة محد/�� مقيد� مثل 

 .(smectite, palygorskite and sepiolite) طين �لسميكتايت، باليجو�سكايت /سيبيواليت

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.

عندما يصبح �ألفق كالسيك صلبا متماسكا يتم �لتحو� Kلى 2فق بيتر/كالسيك، /يكوo 5/ بناء كتلي 2/ طبقي. 

في �لمناطق �لجافة /في /جو� تربة 2/ محاليل للمياA �أل�ضية محملة بالكبريتا+، تتكو5 ¡فاq كالسيك 

متالtمة /متحد� مع ¡فاq جيبسيك. تشغل ¡فاq كالسيك /جيبسيك نموoجيا (/لكن ليس في كل �ألماكن) 

مو�قع مختلفة في قطا^ �لتربة بسبب �الختال\ في ��جة o/با5 كربونا+ �لكالسيوC /�لجبس /يمكن عا�� 

�لتمييز بينهم بوضو  باختال\ �لشكل �لمو�فولوجي حيث تأخذ بلو��+ �لجبس شكل �برL، يمكن �¬يته 

غالبا بالعين �لمجر�� بينما بلو��+ كربونا+ �لكالسيوC في تكوين �لتربة q�2 كثير� في �لحجم.   

Fفق كامبيك
�صف عا	

2فق كامبيك (مشتق من �إليطالية كامبيا�L بمعنى تغير) هو 2فق تحت-سطحي يظهر �الئل من تنا/| 
o/ صلة مع �آلفاq �لتحتية.

�لمعايير �لتشخيصية

�ألفق كامبيك  يتميز باألتي:

1. قو�C في �لجزء �لناعم من �لتربة، �مل ناعم جد�، طميي �مل ناعم جد�1 2/ 2نعم، /

2. بناء تربة 2/ �ختفاء للبناء �لصخرL في نصف 2/ 2كثر من حجم �لجزء �لناعم للتربة2، 2/

3. يظهر �ليل للتعاقب في /�حد 2/ 2كثر مما يلي:

 /2 2حمر،  لو5   Wتد� (�طب)،  2على  قيمة  (�طب)،  مونسيل  لجد/�  �للو5  في صفاء  2على   .2

محتوs 2على من �لطين عن �لطبقة �لتحتية 2/ �لفوقية، 2/ 

|.  �ليل على �tKلة 2/ غسيل �لكربونا+ 2/ �لجبس3، 2/

W.  /جو� بناء للتربة /�ختفاء للبناء �لصخرL في كل �لجزء �لناعم للتربة، �oK �ختفى �لكربونا+ 

/�لجبس في ما�� �ألصل /في �ألتربة �لتي تقع على �لتربة، / 

4. ال تكو5 جزء من طبقة محر��، ال تتكو5 من ما�� عضوية /ال تكو5 جزء من 2فق 2نثر2كويك، 

2��Kجريك،  هيد�2جريك،  هو�تيك،  جبسيك،  فر�جيك،  فير��ليك،  �يو�يك،  كالسيك،  �2جيك، 

بيسوليثيك،  بتر/بلينثيك،  بيتر/جيبسيك،  بيتر/�يو�يك،  بيتر/كالسيك،  نيتيك،  ناتريك،  مولليك، 

بالجيك، بلينثيك، ساليك، سومبرu، سبو�يك، 2/مبريك، تير�يك 2/ فيرتيك، /  

5. له سمك 15 سم 2/ 2كثر.

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006 



1 �لمناطق �لقطبية �لمتجمد�: طبقة من �لتربة 2/ �لصخر، تحت بعض �لعمق من �لسطح /�لتي تصل فيها ��جة �لحر��� بصو�� مستمر� ألقل من �لصفر 

لعد� سنو�+ على �ألقل. /هي متو�جد� حيث تنخفض ��جة حر��� �لصيف لتصل 2سا} طبقة تربة متجمد�.                                               

Arctic Climatology and Meteorology Glossary, National Snow and Ice Data Center, Boulder 

( ”USA, “ http://nsidc.org)

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.

صفا+   qآلفا�  Aهذ لكل   .sألخر� �لتشخيصية   qآلفا� من  للعديد  سابقا  كامبيك  2فق  �عتبا�  يمكن 

�لجبس،   /2 �لكربونا+  بخال\  لمو��  نقل  ألسفل،   uمتحر طين   /2 متبقية  تجمعا+  مثل  خاصة، 

في  تميزها   /2 عليها  �لتعر\  يمكن  لم  /�لتي   ،nخا تربة  لبناء  تطو�   /2 �oئبة،  مركبا+  تجمع 

كامبيك. 2فق 

�لصر\   +�o �لرطبة  �لبا���  �أل��ضي  في  ¡فاq سومبريك  مع  /�تحا�   Ctتال في  كامبيك  2فق  يوجد  قد 

�لطبيعي في �لسهو� �لمرتفعة /�لجبا� في �لمناطق �الستو�ئية /�لتحت �ستو�ئية.

Fفق كرييك
�صف عا	

2فق كرييك (مشتق من �ليوناني كريو} بمعنى با��، ثلج) هو 2فق تربة ��ئما مجمد طو�� �لعاC في مو�� 
معدنية 2/ عضوية. 

معايير تشخيصية
2فق كرييك يتميز باألتي:

1. �ستمر��ية لعامين 2/ 2كثر متتابعة في /�حد� مما يلي:
2.  جليد متماسك، 2/ ملتصقة بو�سطة �لجليد 2/ بلو��+ من �لجليد �لمرئية بسهولة، 2/

|.  حر��� �لتربة صفر ��جة مئوية 2/ 2قل /مياA غير كافية لتكوين بلو��+ من �لثلج يمكن �¬يتها 
بسهولة، /

2. سمك 5 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية

توجد ¡فاq كرييك في �لمناطق �لقطبية �لمتجمد�1 حيث تظهر �الئل على جليد ��ئم معز/� غالبا ما يرتبط 

بشو�هد لعمليا+ ناشئة من صقيع سائد (مو�� تربة مختلطة، ¡فاq تربة متقطعة، مو�� عضوية متد�خلة، 

طر  ناتج من �لصقيع، فصل لمو�� �لتربة �لخشنة من �لناعمة، شقوq، مظاهر سطحية نمطية مثل 2كمة 

جليدية، هضا| متجمد�، 2حجا� �o+ شكل ��ئرL، شبكي /متعد� �ألضال^ /�لز/�يا) فوq 2فق كرييك 

2/ عند سطح �لتربة.  

�لتربة �لتي تحتوL على مياA ملحية ال تتجمد عند ��جة �لصفر. لتكوين 2فق كرييك في هذA �لتربة البد 

52 تتعرª لبر/�� كافية لد�جة �لتجمد. 

لتحديد مظاهر صقيع تربيني 2/ �نكماÀ حر��L، البد 52 يقطع 2/ يتقاطع قطا^ �لتربة مع مو�� مختلفة 

تمثل �لتربة �ألصلية �oK /جد+ 2/ يكو5 2عرª من مترين.

يفرq �لمهندسو5 بين �لصقيع �لد�فئ /�لبا��. فالصقيع �لد�فئ �o+ ��جة حر��� 2على من °2-  /يجب 

�عتبا�A غير ثابت بينما �لصقيع �لبا�� �o+ حر��� °2- 2/ 2قل /يمكن �ستعماله بصو�� مأمونة ألهد�\ 

�إلنشاء�+ بشر£ 52 تظل �لحر��� تحت �لتحكم.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.

 qفا¡ 2/ مرتبطا مع  يوجد متحد�  2/ سبو�يك، /قد  2نديك  ¡فاq هيستيك،  2فق كرييك صفا+  يحمل  قد 

مع  متحد�  �لبا���  �لجافة  �لمناطق  في  يرميك   qفا¡ توجد  قد  2/مبريك.   /2 كالسيك  مولليك،  ساليك، 

كرييك.  qفا¡

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



Fفق 'يو)يك
 �صف عا	

2فق �يو�يك (مشتق من �لالتيني �يو�/} بمعنى صلب) هو 2فق تحت- سطحي يظهر �لتصاq ضعيف مع 
عقد ثابتة صلبة 2/ كتل متحجر� ملتصقة بو�سطة �لسليكا من �لمفر/ª 52 تكو5 في 2شكا� �أل/با� /2شكا� 
بلو��+ صغير� (عقد صلبة جافة) من �لسليكا (durinodes) /�لتي غالبا ما تكو5 مغلفة بالكربونا+ �لتي 

يجب غسلها /�tKلتها بحامض �يد�/كلو�يد قبل تفريقها بو�سطة 2يد�/كسيد �لبوتاسيوC (بو2يد).

معايير تشخيصية
�ألفق �يو�يك يتميز باألتي:

1. 10 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) من عقد غنية بالسليكا ثابتة  ضعيفة �اللتصاK qلى قاسية 2/ قطع 
من 2فق بيتر/�يو�يك مهشم /�لذL يظهر كل ما يلي:

/حتى  2يد�/كلو�يد  حامض  مو�   1 في  مفرقة  �لمئة  في   50 من  2قل  هو�ئيا،  يجفف  عندما   .2
بعد نقعها لفتر� طويلة /لكن 50 في �لمئة 2/ 2كثر تتفرq في 2يد�/كسيد بوتاسيوC مركز 2/ 

/ ،Lمع حامض /قلو �2/ بالتبا� C2يد�/كسيد صو�يو
|.  تكو5 صلبه 2/ صلبه جد� /تكو5 هشة عندما تكو5 مبللة قبل /بعد معاملتها بالحامض، / 

�o  .W+ قطر 1 سم 2/ 2كبر، /
2. سمك 10 سم 2/ 2كثر.

صفا# �مميز�# Mضافية
 Lلكن نقعها لفتر� طويلة قد يؤ�/ Aبصو�� كبير� في �لميا qال تتفر (durinodes) لعقد �لصلبه �لجافة�
Kلى كسر للصفائح  �لرقيقة جد� /بعض �لتفرq. في �لمقطع �لعرضي تظهر 2غلب هذA �لعقد تقريبا متحد� 

.(Opal) �لمركز /قد يمكن بعدسة يد/ية  �¬ية خيو£ 2/ 2ضلع متحد� �لمركز من �أل/با�

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
في �لمناطق �لجافة، توجد ¡فاq �يو�يك متحد� مع ¡فاq جيبسيك، بيتر/جيبسيك، كالسيك / بتر/كالسيك. 

/في �لمناطق �ألكثر �طوبة قد يد�W في ¡فاq فر�جيك.  

Fفق فير)�ليك
�صف عا	

2فق فير��ليك (مشتق من �لالتيني فير�يوC بمعنى حديد /2لومين بمعنى 2لومنيوC) هو 2فق تحت-سطحي 
/في  قليل،  نشا£   /o طين  منها  �لطيني  �لجزء  في  يسو�  /�لتي  /شديد�  طويلة  تجوية  عو�مل  من  ناتج 
2جز�ء �لسلت /�لرمل مو�� �o+ مقا/مة عالية للتجوية مثل (هيد�) 2كسيد�+ �لحديد /�أللومنيوC /�لمنجنيز 

/�لتيتانيوC (تي). 

�لمعايير �لتشخيصية
2فق فير��ليك  يتميز باألتي:

o .1/ قو�C �ملي طميي 2/ حبيبا+ بحجم 2صغر مع 2قل من 80 في �لمئة (بالحجم) 2حجا� /tلط، 
/عقد بيز/بلينثيك  2/ 2حجا� بيتر/بلينثيك، /  

o .2/ سعة تبا�� كاتيوني (بطريقة 1 مو� خال+ �ألمونيوC) 2قل من 16 سيمو� }/ كجم طين1 /سعة 
تبا�� كاتيوني فعا� (مجمو^ �لقو�عد �لمتبا�لة /�أليونا+ �لحامضية �لمتبا�لة في 1 مو� كلو�يد 

بوتاسيوC) 2قل من 12 سيمو� }/ كجم طين، /  
3. يحتوL على 2قل من 10 في �لمئة طين يمكن تفرقتة في �لماء Kال �oK كا5 له �حد 2/ كال مما يلي:

o  .2/ خو�n جيريك، 2/
/ ،L4 ,1 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضو Lيحتو  .|

4. 2قل من 10 في �لمئة (بحسا| �لحبيبا+)  معا�5 قابلة للتحلل بالعو�مل �لجوية في �لجزء1 05 ,0– 2 ,0 ملم.

1 2نظر ملحق 1
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1  2مثلة �لمعا�5 �لتي يشملها تعبير �لمعا�5 �لقابلة للتحلل بالعو�مل �لجوية كل �لفيللوسليكا+ 1:2، كلو��يت، سيبيوليت، باليجو�سكايت، 2لوفا5، تر�يوكتاهيد��� 

�لقابلة  �لمعا�5  بتعبير  /�لمقصو�  /�ألباتيت.  �لد/لومايت  �لزجاt ،Wيواليت،  �لمجنيزية،  �لحديد  معا�5  فيلدسباثويد،  فيلديسبا�،  (سيربينتاين)،  فيللوسيليكا+ 

للتحلل بالعو�مل �لجوية هو ما يشمل �لمعا�5 �لغير ثابتة في �لمنا¥ �لرطب بالمقا�نة بالمعا�5 �ألخرs مثل �لكو��تز /�لطين 1:1 /لكنه 2كثر مقا/مة للعو�مل 

(Soil Survey Staff 2003) لجوية من �لكالسيت�

5. ليس له خو�n 2نديك 2/ فيتريك، /
o .6/ سمك 30 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
ترتبط ¡فاq فير��ليك مع تشكيال+ �لتربة �لقديمة �لثابتة. /يظهر عند �لنظر� �أل/لى 52 �لبناء �ألساسي 
هو معتد� Kلى ضعيف Kال 52 ¡فاq فير��ليك �لنموoجية تظهر مجمعا+ تربة �قيقة قوية. /عا�� ما يكو5 
�لتماسك سهل �لتفتت، حيث تتساقط ما�� �لتربة �لمفككة �لجافة مثل �لدقيق بين �ألصابع. عا�� تكو5 كتل 
¡فاq فير��ليك خفيفة �لو5t نسبيا بسبب �نخفاª �لكثافة �لظاهرية لها، /يعطي �لعديد من ¡فاq فير��ليك 

صو+ 2جو\ غير �نا5 عند نقرها بما يعكس مسامية عالية.  
2/ 2/جه ضغط.  �لطين ألسفل /عو�مل �لضغط مثل قشر طين   uيا�� /تحرt ينقصها مظاهر عا�� ما 
�كتشا\ �ختالفا+ بسيطة في  Kمكانية  2فق فير��ليك غير محد�� /غير /�ضحة مع  /عا�� تكو5 حد/� 

�للو5 /�لتوtيع �لحجمي للحبيبا+ خال� �ألفق.
�لقو�C �ملي طميي 2/ 2خف في جزء �لتربة �لناعم /يكو5 �لزلط /�لحجا�� /�لعقد �لبسوبلينثيك 2/ 2حجا� 

بيتر/بلينثيك 2قل من 80 في �لمئة (بالحجم).

صفا# �مميز�# Mضافية
 + �لمتبا��  �لقو�عد(=  من  �لكلي  �لمدخر  فإ5  �لجوبة  بالعو�مل  للتحلل  �لقابلة  �لمعا�5  لمتطلبا+  كبديل 
�لكالسيوC ”كا“، �لمغنسيوC ”مغ“، �لبوتاسيوC ”بو“ /�لصو�يوn” C“ �لمعدني) �ألقل من 25 سيمو� }/كجم 

تربة قد يستعمل كدليل.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
قد تتفق ¡فاq فير��ليك مع متطلبا+ tيا�� �لطين /�لتي تميز 2فق �2جيك. �oK 2ظهر �لجزء �لعلوL من 
�ألفق بسمك 30 سم tيا�� في طين يحتوL 10 في �لمئة 2/ 2كثر من �لطين �لقابل للتفرقة في �لماء يفضل 
 Lجيريك 2/ تحتو nخو� +�o كانت ما�� �لتربة �oK الK تصنيفه كأفق �2جيك عن كونه 2فق فير��ليك

 .L2كثر من 4 ,1 في �لمئة كربو5 عضو
نسبة  فير��ليك   qآلفا  (“pH”  3 �أليد�/جيني  (�لرقم  �لحامضية   Cألمونيو� 2كساال+  مستخلص   Lيحتو
) ”/�لتي تميزها عن ¡فاq نيتيك“ 

2كس
, سي 

2كس
   ,

2كس
منخفضة جد� من �أللومنيوC /�لسليكو5 /�لحديد (لو 

/عن طبقا+ لها خو�n 2نديك 2/ فيتريك. تحتوL ¡فاq نيتيك كمية معنوية من 2كاسيد �لحديد �لنشطة: 
2كثر من 2 ,0 في �لمئة حديد في مستخلص 2كساال+ �ألمونيوC �لحامضية (�قم �أليد�/جين 3) في �لجزء 
�لمئة حديد في مستخلص ستر�+-�يثيونايت.  للتربة /�لتي باإلضافة لذلك تعطي 2كثر من 5 في  �لناعم 
  / خو�n 2نديك على 

2كس
 +  لو 

2كس
تتطلب خو�n فيتريك  محتوL ال يقل عن 4 ,0 في �لمئة ½  

�ألقل 2 في �لمئة. 
يرجع �لتشابه مع 2فق كامبيك Kلى متطلبا+ سعة �لتبا�� �لكاتيوني/سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا� للمعا�5 
 Lفير��ليك  تحتو qال 52 ¡فاK ،كاتيوني منخفض �سعة تبا� +�o كامبيك qلقابلة للتحلل جويا. بعض ¡فا�
 qآلفا� Aكمية عالية من �لمعا�5 �لقابلة للتحلل جويا (2/ بمعنى 2خر �لمدخر �لكلي من �لقو�عد). تمثل هذ

مرحلة متقدمة من �لتجوية /تكو5 خطو� �نتقا� بين 2فق كامبيك /2فق فير��ليك.
 +�o /�لرطبة  �لبا���  �أل��ضي  في  �ستو�ئية  /�لشبه  �الستو�ئية  �لمناطق  في  فير��ليك   qفا¡ توجد  قد 

�لصر\ �لطبيعي في �لسهو� �لمرتفعة /�لجبا� مرتبطة /متالtمة مع ¡فاq سومبريك.  

Fفق فير)يك
�صف عا	

يعتبر 2فق فير�يك (مشتق من �لالتيني فير�يوC بمعنى حديد) 2حد �آلفاq �لتي تحتوL على �لحديد 2/ حديد 
/منجنيز لد�جة تكو5 بقع 2/ عقد مميز� كبير� منفصلة /يشمل �لنسيج �لد�خلي لهذA �لبقع /�لعقد �لكثير 
من �لحديد. عموما يؤ�L /جو� هذA �لبقع /�لعقد �لمنفصلة Kلى تجمع ضعيف لحبيبا+ �لتربة في مناطق 

/جو� �لحديد /�ندماW �ألفق. 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



1 كما عر\ في 2فق كامبيك

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق فير�يك باألتي: 

1. 2حد 2/ كال من �ألتي:
�لمعرضة تشغل ببقع خشنة /تبعا لجد/� مونسيل يكو5  �لمساحا+  �لمئة 2/ 2كثر من  2. 15 في 

�للو5 2كثر �حمر��� من L 7, 5  � /��جة صفاء �للو5 2كثر من 5 �طب، 2/ 
|.  يتكو5 5 في �لمئة 2/ 2كثر بالحجم من عقد حمر�ء Kلى سو��ء مميز� بقطر 2 ملم 2/ 2كثر /على 
�ألقل تكو5 �ألسطح �لخا�جية لهذA �لعقد متماسكة بد�جة ضعيفة 2/ صلبة /�o+ تد�W لو5 

2كثر �حمر��� 2/ ��جة صفاء لو5 2قوs من �ألسطح �لد�خلية، /
2. 2قل من 40 بالحجم يتكو5 من عقد ملتصقة بد�جة كبير� 2/ صلبة مع غيا| /جو� 2لو�  مستمر�، 

مشقوقة 2/ مكسو��، / 
3. تتكو5  2قل من 15 في �لمئة من عقد ملتصقة بد�جة ضعيفة 2/ قوية 2/ بقع تتغير بصو�� غير 
�لجفا\ /�لبلل مع /جو�  لتكر��  بقع معرضة   /2 Kلى عقد قوية �اللتصاq 2/ عقد صلبة  عكسية 

مد�خل حر� لألكسوجين، / 
4. سمك 15 سم 2/ 2كثر.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
�oK /صلت كمية �لعقد /�لبقع �لملتصقة بصو�� ضعيفة 15 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) /تلك �لتي تتصلب 
منتظمة على 2سطح  Kلى مجمعا+ غير   /2 2/ طبقة صماء  Kلى شكل عقد صلبة  بصو�� غير عكسية  
قد  لذلك  بلينثيك.  2فق  �ألفق  يعتبر  لألكسوجين،  مد�خل حر�  /جو�  مع  /�لبلل  �لجفا\  لتكر��  معرضة 
�لعقد  كمية  /�oK /صلت  بلنثيك.  2فق  Kلى  �ستو�ئية  /�لشبه  �الستو�ئية  �لمناطق  في  فير�يك   qفا¡  Wتتد�

�لصلبة 40 في �لمئة 2/ 2كثر فهو 2فق بيسوبلينثيك.

Fفق فوليك
�صف عا	

2فق فوليك (مشتق من �لالتيني فوليوC بمعنى /�قة نبا+) هو 2فق سطحي 2/ تحت- سطحي يقع على 
عمق ضحل، /�لذL يتكو5 من ما�� عضوية جيد� �لتهوية. 

�لمعايير �لتشخيصية
يتكو5 2فق فوليك من ما�� عضوية: 

2. مشبعة بالماء لمد� 2قل من 30 يوما متتابعة في 2غلب �لسنو�+، / 
|. �o+ سمك 10 سم 2/ 2كثر.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
¡فاq هيستيك لها صفا+ مماثلة ألفق فوليك، /عموما هذA �آلفاq تكو5 مشبعة بالمياA لشهر 2/ 2كثر في 
 .L2غلب �لسنو�+. /عموما يختلف تركيب 2فق هيستيك عن 2فق فوليك حيث يختلف غالبا �لغطاء �لخضر

Fفق فر�جيك
�صف عا	

2فق فر�جيك (مشتق من �لالتيني فر�نجيرL بمعنى تكسر) هو 2فق تحت- سطحي طبيعي غير Kسمنتي في 
شكل مسامي بحيث تخترq �لجذ/� /�لمياA  �لتي ترشح في �لتربة  فقط على طو� 2/جه �لقدC �لد�خلية 

/خطو£ �لشقوq. /تستبعد �لصفة �لطبيعية طبقة �لمحر�� /طبقا+ خطو£ سير �آلال+ �لسطحية. 

�لمعايير �لتشخيصية
2فق فر�جيك  يتميز باألتي:

1. يظهر �الئل من �لتنا/|1 على �ألقل على طو� 2/جه /حد�+ �لبناء /�لفو�صل بين هذA �لوحد�+             
/�لتي تسمح للجذ/� باالختر�q /هي �o+ مسافا+ 2فقية بمتوسط 10 سم 2/ 2كثر، / 

/ ،L2قل من 0,5 في �لمئة (بالكتلة) كربو5 عضو L2. يحتو
3. يظهر في 50 في �لمئة 2/ 2كثر من �لحجم كتل جافة هو�ئيا مفرقة 2/ كسو� بقطر5-10 سم طو�� 10 
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  / ،Aقائق عندما توضع في �لميا�
4. ال يلتصق بتكر�� �لجفا\ /�لبلل، /

o .5/ مقا/مة لالختر�q عند �لسعة �لحقلية kPa 50 2/ 2كثر في 90 في �لمئة 2/ 2كثر بالحجم، /
6. ال يظهر �غو� بعد Kضافة محلو� 10 في �لمئة حامض 2يد�/كلو�يك، / 

o .7/ سمك 15 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
2فق فر�جيك o/ بناء كتلي //2/ منشو�L. قد تحتوL �ألجز�ء �لد�خلية من �لمنشو� نسبة عالية نسبيا من 
�لمسامية �لكلية (تشمل مساC 2كبر من 200 ملم) /لكن نتيجة لشد� �لحافة �لخا�جية، ال يوجد �ستمر��ية 
بين �لمساC �لد�خلية /�لبينية /�لشقوq. /�لنتيجة هو نظاC  في شكل صند/q مغلق يشمل 90 في �لمئة 2/ 

2كثر من حجم �لتربة ال يمكن 52 تتعرª لتخلل �لجذ/� /منعزلة عن �لمياA �لمتخللة. 
�لشر�ئح �ألفقية /�لر2سية، /غالبا تظهر  �لمطلو| من خال� كال من  �لتربة  من �لضر/�L قيا} حجم 
 Aلشر�ئح �ألفقية 2بنية متعد�� �ألضال^ /�لز/�يا. /يكفي ثالثة 2/ �2بعة (2/ قطع لمتر مربع /�حد) من هذ�

�ألبنية �لمتعد�� �ألضال^ الختبا� �ألسا} �لحجمي لتعريف �ألفق فر�جيك.
يمكن 52 يأخذ قدC �لسطح �لبيني �للو5 /�لصفا+ �لمنر�لوجية /�لكيميائية لتفتت صخو� 2/ 2فق 2لبيك 2/ 
تناسب متطلبا+ خو�n 2لبيلوفيك �لممتد كاللسا5. في /جو� مستوs ماء �2ضي متذبذ| يستنز\ هذ� 
�لجزء من �لتربة من �لحديد /�أللومنيوC. يالحظ تجمع  مالCt للحديد على مستوs سطح �لقدC /يحد� 

تجمع �لمنجنيز Kلى مدs 2بعد ��خل �لقدC (نموWo لو5 ��كد).
عامة ¡فاq فر�جيك �o+ قو�C طميي /لكن ال يستبعد 2يضا �لقو�C �مل طميي /�لطيني. /في �لحالة �ألخير� 

يسو� طين �لكا¬/لينيت. 
�لتماسك  �لكتل �لجافة تكو5 صلبة 2/ صلبة جد� بينما تكو5 �لكتل �لرطبة ثابتة 2/ ثابتة جد� /قد يكو5 

هش في �لحالة �لرطبة. 
يميل �لقدC 2/ �لكتلة من �ألفق فر�جيك للتفتت فجأ� تحت �لضغط 2كثر من Kعا�� �لتشكل �لبطيء. 

متعد��  /�ألشكا�  �لمضلعا+  بين  �لحاال+  بعض  في  Kال  �لحية  للكائنا+  قليل  نشا£  فر�جيك  ألفق 
�ألضال^.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر. 
قد يقع 2فق فر�جيك /لكن ليس من �لضر/�L مباشر� فوq ¡فاq 2لبيك، كامبيك، سبو�يك 2/ �2جيك Kال 
 Wفي حالة تفكيك �لتربة. /قد يتد�خل جزئيا 2/ بالكامل مع 2فق �2جيك. 2خير� في �لمناطق �لجافة قد تتد�
¡فاq فر�جيك بظر/\ �ختز��  لذلك يمكن 52 تمر  ¡فاq (بيتر/-) �يو�يك. باإلضافة  Kلي  ¡فاq فر�جيك 

/نموWo لو5 ��كد.

Fفق فيولفيك
�صف عا	

2/ قريب  بني ��كن عند  2فق سميك  بمعنى 2صفر ��كن) هو  فولفو}  �لالتيني  فيولفيك (مشتق من  2فق 
للسطح /�لذL هو نموoجيا مرتبط مع معا��o 5+ مرتبة- مجا�- قصير (عا�� 2لوفا5) 2/ مع مركبا+ 
عضوية- 2لومنيوC. لها كثافة ظاهرية منخفضة /تحتوL نسبة ما�� عضوية عالية �لرطوبة /�لتي تظهر 

نسبة من �ألحماª �لد/بالية Kلى 2حماª �لفيولفيك 2قل بالمقا�نة ألفق ميالنيك.

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق فيولفيك باألتى:
1. خو�n 2نديك ، /

2. 2حد 2/ كال مما يأتي:
2. قيمة �للو5 تبعا لجد/� مونسيل 2/ ��جة صفاء �للو5 (�طبة) 2كثر من 2 ، 2/

|. �ليل ميالنيك1 70 ,1 2/ 2كثر، /
�لمئة 2/ 2كثر كربو5  �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضوL بالو5t /4 في  �لمتوسط يحتوL 6 في  3. في 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية

1 2نظر مرفق 1



عضوL في كل �ألجز�ء، /   
4. سمك تر�كمي حو�لي 30 سم 2/ 2كثر مع 2قل من 10سم مو�� بينية ليست فيولفيك.

�لمطابقة �لحقلية

يمكن تحديد 2فق فيولفيك بسهولة عندما يكو5 بني ��كن عن طريق لونه /سمكه /كذلك ��تباطه �لنموoجي، 
/5K لم يكن حصريا1 ، بر/�سب �لفلز�+-بركانية �ألصل. يمكن �لتمييز بين 2فق فيولفيك �ألسو� �للو5 

/2فق ميالنيك بعد تقدير �ليل ميالنيك /�لذL يحتاW تحاليل معملية. 

Fفق جيبسيك
�صف عا	

2فق جيبسيك (مشتق من �ليوناني جيبسو} بمعنى جبس) هو عموما 2فق غير Kسمنتي يحتوL تجمعا+ 
�oK 2صبحت  �لمؤهل هيبيرجيبسيك  2) في 2شكا� مختلفة. يستعمل   

2
يد  2 .

4
2 �لجبس (كا كب  ثانوية من 

تجمعا+ �لجبس بحيث تختفي معظم �ألبنية للتربة //2/ �لصخرية /تسو� تركيز�+ �لجبس �لمستمر�. 

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز �ألفق جيبسيك باألتي:

1. 5 في �لمئة2 2/ 2كثر جبس / 1 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) من �لجبس �لثانوL �لمرئي، /
2. حاصل ضر| �لسمك (بالسنتيمتر�+) في محتوs �لجبس (نسبة مئوية) يسا/L 150 2/ 2كثر، / 

3. سمك 15 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية

مغلفة   /2  u2شو� كشبكا+،   / خشنة  بلو��+   /2 �لكاoبة  �لخيو£  من  شبكة  هيئة  على  �لجبس  يوجد 
�ألخير ألفق  �لشكل  /يعطي   .qكتجمعا+ على شكل مسحو  /2 �لبلو�ية  �ألليا\  من  ممتد�  بمجموعا+ 
بالنسبة  مهما  يعتبر   sألخر� �لمندمجة /�ألشكا�   qلمسحو� تجمعا+  بين  �لتمييز  بناء� مصمتا.  جيبسيك 

لقد�� �لتربة �إلنتاجية.   
 Cإلبها� 2ظافر  بين  بسهولة   Aكسر /يمكن  ناعم  �لجبس  /�لكو��تز.  �لجبس  بلو��+  بين  �لخطأ  يمكن  قد 

  .qال بو�سطة �لطرK Aلسبابة. /�لكو��تز صلب ال يمكن كسر�/
قد ترتبط ¡فاq جبسيك بآفاq كالسيك /لكنها عا�� توجد في مو�قع منفصلة خال� قطا^ �لتربة، /oلك لزيا�� 

��جة o/با5 �لجبس بالنسبة لد�جة o/با5 �لجير.

صفا# �مميز�# Mضافية

يساعد تقدير كمية �لجبس في �لتربة لتأكيد �لمحتوs �لمطلو| /�لز�ئد /كذلك تحليل �لشر�ئح �لرقيقة في 
تأكيد /جو� 2فق جبسيك /توtيع �لجبس في كتلة �لتربة.  

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.

عندما تصبح ¡فاq جبسيك ثابتة /قوية يأخذ �النتقا� طريقة Kلى 2فق بيتر/جيبسيك /�لذL يعبر عنه كبناء 
طبقي 2/ كتلي.

ترتبط ¡فاq جيبسيك في �لمناطق �لجافة بآفاq كالسيك 2/ ساليك. عا�� ما تشغل ¡فاq جبسيك /كالسيك 
مو�قع مميز� في قطا^ �لتربة حيث تختلف ��جة o/با5 كربونا+ �لكالسيوC عن ��جة o/با5 �لجبس. 
 qفا¡ من  تشغل كال  كذلك  كالسيك).  2فق  (2نظر  �لمرفولوجي  �لشكل  من  بوضو   تمييزهما  يمكن  عا�� 

ساليك /جيبسيك مو�قع مختلفة لنفس �ألسبا|.

1  قد توجد 2فاq فيولفيك 2يضا في �أل��ضي �o+ نوعية 2لو�نديك مشتقه من مو�� 2خرs غير فلز�+ بركانية �ألصل

2  تحسب �لنسبة �لمئوية للجبس كناتج لمحتوs �لجبس /يعبر عنها كسيمولس / كجم تربة كما يعبر عن �لو5t �لمكافئ من �لجبس ”86“ كنسبة مئوية
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Fفق هستيك
�صف عا	

2فق هيستيك (مشتق من �ليوناني هيستو} بمعنى نسيج �قيق) هو 2فق سطحي 2/ 2فق تحت- سطحي  يقع 
على عمق ضحل يتكو5 من ما�� عضوية ضعيفة �لتهوية. 

�لمعايير �لتشخيصية
يتركب 2فق هيستيك من ما�� عضوية تتميز باألتي:

1. مشبعة بالمياA لمد� 30 يوما 2/ 2كثر متتالية في 2غلب �لسنو�+ (Kال �oK صرفت)، /
�o .2+ سمك 10 سم 2/ 2كثر. �oK /جد+ طبقة ما مع �لما�� �لعضوية بسمك 2قل من 20 سم، فإ5 �� 
20 سم �لعليا من �لتربة بعد �لخلط، �oK /2 /جد صخر مستمر خال� عمق 20 سم، فإ5 �لتربة �لكلية 

    .Lلعليا بعد �لخلط، في �لحالتين يجب 52 يحتويا علي 20 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضو�

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
2غلب  2قل من شهر في  لفتر�   Aبالميا فيوليك مشبع  2فق   52 Kال  2فق هستيك  نفس صفا+  له  فيوليك  2فق 
ما  غالبا  فيوليك حيث  2فق  عامة عن  بصفة  تختلف  2فق هستيك  مكونا+  فإ5  لذلك  باإلضافة  �لسنو�+. 

 .Lيختلف �لغطاء �لخضر
ما�� عضوية)  �لمئة  في   20) �لمئة  في  يتر�/  من 12   Lلذ�/  Lلعضو� �لكربو5  من  �أل�نى   sلمحتو�
Kلى 18 في �لمئة كربو5 عضوL (30 في �لمئة ما�� عضوية) يبعد 2فق هستيك عن 2فق مولليك 2/ 2فق 

2/مبريك حيث ما oكر يمثل �لحد/� �لعليا لهما.
قد يكو5 ألفق هيستيك �لذL يحتوL 2قل من 25 في �لمئة كربو5 عضوL نفس خو�n ¡فاq 2نديك 2/ 

فيتريك.

Fفق هو)تيك
�صف عا	

2فق هو�تيك (مشتق من �لالتيني هو�تو} بمعنى حديقة) هو 2فق  معدني سطحي من صنع �إلنسا5 ينتج 
 sلمخلفا+ �لبشرية /�لحيو�نية /�لمخلفا+ �ألخر� �من �لز��عة �لمتعمقة /�لتسميد �لمكثف //2/ �ستعما

 .(Lلك �لسما�، بقايا �لد/�جن، �لكمبوست /�لسما� �لبشرo �مثا)

�لمعايير �لتشخيصية
2فق هو�تيك هو 2فق معدني سطحي يتميز باألتي:

1. قيمة �للو5 تبعا لجد/� مونسيل /��جة صفاء �للو5 (�طبة) 3 2/ 2قل، / 
2. �لمحتوs من �لكربو5 �لعضوL بالو5t بمتوسط 1 في �لمئة 2/ 2كثر، /

/كجم تربة ناعمة في 
5
2 

2
3. يحتوL مستخلص 5 ,0 مو� بيكربونا+ �لصو�يو1C 100 2/ 2كثر ملجم فو

�� 25 سم �لعلوية2، /
 /2 �لمئة  في  1M NH) تصل 50 

4
OAc) C2مونيو بو�سطة 1 مو� خال+  بالقو�عد  �لتشبع  4. ��جة 

2كثر، /   
5. 25 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) مساC بفعل �لكائنا+ �لحية، �/� متحجر 2/ 2ثا� 2خرs ألنشطة 

كائنا+ �لتربة، /  
6. سمك 20سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
2فق هو�تيك هو 2فق مخلط بصو�� متكاملة. �لكسو� �لخزفية /�لمو�� �لناتجة من �لنشا£ �لبشرL �إلنشائي 
هي مو�� شائعة /لو 2نها غالبا تكو5 مكشوطة غير متكاملة.  كذلك يمكن /جو� 2ثا� �لمحا�يث /�لحر� 

2/ مظاهر خلط �لتربة.  

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
¡فاq هو�تيك كثير� �لشبه بآفاq مولليك. لذلك يجب Kظها� �لتأثير �لبشرL بوضو  للتمكن من �لفصل 

بين هذين �ألفقين �لتشخيصيين.  

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية

 (Olsen et al,. 1954) 1 /�لمعر/فة بطريقة 2/لسو5 �لر/تينية

      Gong et al., 1997 2



Fفق هيد)Fجريك
�صف عا	

تحت-  2فق  هو  حقل)  بمعنى  2جير  /�لالتيني   Aميا بمعنى  هيد/�  �ليوناني  من  (مشتق  هيد�2جريك  2فق 
سطحي بفعل �إلنسا5 مرتبطا بالز��عة �لرطبة. 

معايير تشخيصية
2فق  هيد�2جريك مرتبط بالز��عة �لرطبة /يتميز باألتي:

1. /�حد 2/ 2كثر مما يلي:
2.  2غلفة من مركبا+ �لحديد /�لمنجنيز 2/ كتل متحجر� من �لحديد /�لمنجنيز، 2/

|.  محتوs مرتين 2/ 2كثر من �لحديد في مستخلص ستر�+– ��يثيونايت 2/ 4 مر�+ 2/ 2كثر من 
�لمنجنيز في نفس �لمستخلص بالمقا�نة باألفق �لسطحي، 2/

W.   مناطق تأكسد/�ختز�� مستنزفة (Redox) مع قيمة لو5 تبعا لجد/� مونسيل 4 2/ 2كثر /��جة 
صفاء �للو5 (�طبة) 2 2/ 2قل في �لمساC �لكبير�، /

2. سمك 10 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
 Cفي �لمسا �ما بمظاهرعمليا+ �ختز�K يقع 2فق هيد�2جريك 2سفل �لطبقة �لمبللة /طبقة �لمحر��. تتميز
مثل �غلفة 2/ هاال+ �o+ تد�W لوL 2, 5 5 2/ 2صفر من oلك /��جة صفاء لو5 (�طب) 2 2/ 2قل، 2/ 
مركبا+ �لحديد //2/ �لمنجنيز في نسيج �لتربة نتيجة لبيئة تتسم بعمليا+ 2كسد�. /هي تظهرعا�� طين- 

 (Ped faces) Cعلى 2/جه �لقد �كتل طين-سلت-�با/ Lسلت ناعم بلو5 �ما�

Fفق F((Mجريك
�صف عا	

2فق 2��Kجريك (مشتق من �لالتيني ��Kيجا� بمعنى �L، 2جير بمعنى حقل) هو 2فق سطحي معدني بفعل 
�إلنسا5 /�لذL يبنى تد�يجيا خال� �الستعما� �لمستمر لمياL� A يحتوL كمية معنوية من �لر/�سب /�لتي 

قد تشمل �ألسمد� /�ألمال  �لذ�ئبة /�لمو�� �لعضوية، Kلخ.

�لمعايير �لتشخيصية
2فق 2��Kجريك هو 2فق سطحي معدني يتميز باألتي:

1. طبقة سطحية �o+ بناء متماثل /منتظم، /
2. محتوs 2على من �لطين، خاصة �لطين �لناعم من �لطبقة �لتحتية �ألصلية، /

3. �ختالفا+ نسبية 2قل من 20 في �لمئة في محتوs �لرمل �لناعم /�لناعم جد� /�لطين /�لكربونا+ 
بين 2جز�ء �ألفق، / 

4. متوسط محتوs �لكربو5 �لعضوL بالو5t 0,5 في �لمئة 2/ 2كثر تتناقص بالعمق /لكن تبقى 0,3 في 
�لمئة 2/ 2كثر عند �لحد/� �لدنيا ألفق 2��Kجريك، /

5. مساC للكائنا+ �لحية /�لر/� �لمتحجر 2/ �ألثا� �ألخرs ألنشطة كائنا+ �لتربة بنسبة 25 في �لمئة 
(بالحجم) 2/ 2كثر، / 
6. سمك 20 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
تظهر �لتربة �لتي تشمل 2فق 2��Kجريك  �الئل على ��تفا^ �لسطح /�لذL قد يستد� عليه من �لمالحظا+ 
�لحد/�  /�ضحة.  حيوية  ألنشطة  �الئل  2��Kجريك  2فق  يظهر  �لسابقة.  لألtمنة  �لتسجيال+   /2 �لحقلية 

�لسفلى /�ضحة مع �حتما� /جو� �/�سب �لرL 2/ �لتربة �لمدفونة 2سفله. 

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
تختلف ¡فا2��K qجريك عن �لمو�� فليوفيك في نقص �لدالئل على �لتطابق /�لتر�صف نتيجة الستمر�� 

عمليا+ �لحر�.
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Fفق ميالنيك
�صف عا	

�لسطح  2/ قريب من  2سو� عند  2فق سميك  2سو�) هو  بمعنى  �ليوناني ميال}  2فق ميالنيك (مشتق من 
 .C- قصير (عا�� 2لوفا5) 2/ مع مركبا+ عضوية-2لومنيو�مرتبة- مجا +�o 5جيا مع معا�oلمرتبط نمو�/
 ªلتي تظهر نسبة منخفضة ألحما�/ Aما�� عضوية مرطبة بالميا Lكثافة ظاهرية منخفضة تحتو +�o هي

فيولفيك Kلى �ألحماª �لدبالية بالمقا�نة بأفق فيولفيك.

�لمعايير �لتشخيصية

يتميز 2فق ميالنيك باألتي:
1. خو�n 2نديك، /

2. قيمة �للو5 تبعا لجد/� مونسيل /��جة صفاء �للو5 (كالهما �طب) 2 2/ 2قل، / 
3. �ليل ميالنيك1 2قل من 70 ,1، /

�ألجز�ء  2كثر /في جميع   /2 �لمئة  في   6 5tبالو  Lلعضو� �لكربو5  �لمحتوs من  4. يصل متوسط 
لحو�لي 4 في �لمئة 2/ 2كثر، /  

5. سمك تر�كمي 30 سم 2/ 2كثر مع 2قل من 10 سم مو�� بينية ليست ميالنيك.

�لمطابقة �لحقلية
يساعد �للو5 �لد�كن �لكثيف، /سمك �ألفق /كذلك ��تباطه �لشامل مع �/�سب فلزية-بركانية من تمييز 
2فق ميالنيك في �لحقل. /عموما قد يكو5 من �لضر/�L تقدير نو^ �لما�� �لعضوية معمليا لتحديد 2فق 

ميالنيك بد/5 لبس.

Fفق مولليك
�صف عا	

2فق مولليك (مشتق من �لالتيني مولليس بمعنى 2ملس) هو 2فق سطحي ��كن �للوo 5/ بناء جيد /��جة 
تشبع قاعدL عالية /محتوs متوسط Kلى عالي من �لما�� �لعضوية. 

�لمعايير �لتشخيصية
�لتربة  من  �لعلوية  سم  �لعشر/5   (1 Kما:  خلط  بعد  �لعليا  �لمعدنية  �لتربة  كل  تتميز  مولليك،  2فق  في 
�لمعدنية �oK  (2 /2 كا5 صخر مستمر /جو� 2فق كرييك، بيتر/كالسيك، بيتر/�يو�يك، بيتر/جيبسيك 2/ 

بيتر/بلينثيك خال� �� 20 سم  لسطح �لتربة �لمعدنية، باألتي:
يكو5  عندما  جد�  2/صلب  2/ صلب  مسمط  �ألفق  يكو5  ال  بحيث  كافية  بد�جة   Lقو تربة  بناء   .1
جافا في كال من �لجزء �لمخلو£ /�لجزء �لتحتي �لغير مخلو£ �oK كا5 �2نى سمك 2كبر من 20سم 
 Lبناء ثانو uلقطر 2كبر من 30 سم يشملها معنى مسمط 52 لم يكن هنا� +�o لمنشو�ية� �ألشكا�)

خال� �لمنشو��+)، /  
2. �أللو�5 تبعا لجد/� مونسيل مع ��جة صفاء �للو5 3 2/ 2قل عندما تكو5 �طبة /قيمة 3 2/ 2قل 
عنما تكو5 �طبة / 5 2/ 2قل عندما تكو5 جافة في عينة مفتتة في كال من �لجزء �لمخلو£ /�لجزء 
�لتحتي �لغير مخلو£ �oK كا5 �2نى سمك 2كبر من 20 سم. �oK كا5 هناu 40 في �لمئة 2/ 2كثر جير 
مقسم ناعم، فإ5 حد/� قيمة �للو5 �لجا\ ال تتحقق، قيمة �للو5 �طب يكو5 5 2/ 2قل. قيمة �للو5 
2كثر �كنة بوحد� /�حد� 2/ 2كثر من ما�� �ألصل (كال من �لجافة /�لرطبة)، 5K لم تكن ما�� �ألصل 
لها قيمة لو5 4 2/ 2قل (�طب) /في هذA �لحالة يمكن �لتغاضي عن متطلبا+ تباين �للو�oK .5 لم 

توجد ما�� 2صل يجب �لقياC بالمقا�نة مع �لطبقة �لتي تقع تحت �لطبقة �لسطحية مباشر�، /    
3. محتوs من �لكربو5 �لعضوL 0,6 في �لمئة 2/ 2كثر في كال من �لجزء �لمخلو£ /�لجزء �لتحتي 
�لغير مخلو£ �oK كا5 �2نى سمك 2كبر من 20 سم. محتوs �لكربو5 �لعضوL 2,5 في �لمئة  2/ 
2كثر �oK لم تتحقق متطلبا+ �للو5 بسبب /جو� جير مقسم ناعم، 2/ 0,6 في �لمئة 2/ 2كثر منها في 

ما�� �ألصل �oK لم تتحقق متطلبا+ �للو5 بسبب �كنة لو5 ما�� �ألصل، /  

2نظر مرفق 1

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



 5t50 في �لمئة 2/ 2كثر على 2سا} متوسط �لو (Cخال+ �ألمونيو �بو�سطة 1 مو) L4. تشبع قاعد
خال� عمق �ألفق، /

5. سمك لو�حد مما يأتي: 
بيتر/كالسيك،  كرييك،  2فق   /2 مستمر،  صخر   qفو مباشر�  /جد+   �oK 2كثر   /2 سم   10  .2

بيتر/�يو�يك، بيتر/جيبسيك 2/ بيتر/بلينثيك، 2/   
|. 20 سم 2/ 2كثر /ثلث 2/ 2كثر من �لسمك بين �لتربة �لسطحية /�لحد/� �لعليا لصخر مستمر، 
2/ كالسيك، كرييك، جيبسيك، بيتر/كالسيك، بيتر/�يو�يك، بيتر/جيبسيك 2/ بيتر/بلينثيك، 2/ 

ساليك 2/ ما�� كالكا�يك، فليوفيك 2/ جيبسيريك خال� 75 سم، 2/  
W.  20 سم 2/ 2كثر /ثلث 2/ 2كثر من �لسمك بين �لتربة �لسطحية /�لحد �لسفلي من �ألفق �لتشخيصي 

�أل/طأ خال� 75 سم / �oK /جد+، فوL2 q من �ألفق �لتي oكر+ في ”|“، 2/
�.  25 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
/�لبناء  �لعضوية  �لما��  تجمع  عن  �لناتج  �لد�كن  لونه  طريق  عن  مولليك  2فق  تحديد  بسهولة  يمكن  قد 
قاعدL عالي (مثال  لتشبع  /�لدليل  �لز/�يا جزئيا)  متعد�  �قيق  كتلي  بناء   /2 �لمتطو� جد� (عا�� حبيبي 

 pH) /كذلك سمكه.
water

�لرقم �أليد�/جيني في �لماء 2كبر من 6) (6 <

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.

oلك  عد�  /فيما  2/مبريك،  2فق  مولليك عن  2فق  �لمئة  في   50 تصل  �لتي   Lلقاعد� �لتشبع  ��جة  تفصل 
فهما متشابها5. يختلف �لحد �ألعلى من محتوs �لكربو5 �لعضوL من 12 في �لمئة (20 في �لمئة ما�� 
عضوية) Kلى 18 في �لمئة كربو5 عضوL (30 في �لمئة ما�� عضوية) /�لتي تمثل �لحد �أل�نى ألفق 

هيستيك 2/ 20 في �لمئة �لحد �أل�نى ألفق فوليك.
 1, 5) Lكمية 2كبر من �لكربو5 �لعضو sمن 2فق مولليك. فهو يحتو nيمثل 2فق فو�/نيك  نو^ خا
 ،L(حبيبي 2/ كتلي �قيق متعد� �لز/�يا جزئيا)، لو5 ��كن في جزئه �لعلو nفي �لمئة 2/ 2كثر)، بناء خا

نشا£ حيوL عالي /�2نى سمك 35سم.   

Fفق ناتريك
�صف عا	

2فق ناتريك (مشتق من �لعربي ناتر//5 بمعنى ملح) هو 2فق تحت- سطحي كثيف مميز بمحتوL طين 

.C2/ �لمغنسيو// Cعالي من �لصو�يو sمحتو Lألعلى. /هو يحتو� q2على من �ألفق 2/ �آلفا
 

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق ناتريك بما يأتي:

1. قو�C �مل طميي 2/ 2نعم /8 في �لمئة 2/ 2كثر طين في �لجزء �لناعم من �لتربة، / 
2. 2حد 2/ كال من �ألتي:

�oK .2 /جد 2فق فوقي 2كثر خشونة غير محر/� /غير معز/� عن 2فق ناتريك بو�سطة  طبقة 
صخرية غير متصلة فأ5 2فق ناتريك يحتوL طين 2على من هذ� �ألفق �لعلوL بحيث:

 L2قل من 15 في �لمئة طين في جزء �لتربة �لناعمة، يجب 52 يحتو Lيحتو Lكا5 �ألفق �لعلو �oK  -
2فق ناتريك 2كثر/على �ألقل 3 في �لمئة 2/ 2كثر طين، 2/  

-  �oK كا5 �ألفق �لعلوL يحتوL 15 في �لمئة  2/ 2كثر طين /لكن 2قل من 40 في �لمئة في جزء 
�لتربة �لناعمة، يجب 52 تكو5 نسبة �لطين في 2فق ناتريك بالنسبة لها في �ألفق �لفوقي 2 ,1 2/ 

2كثر، 2/   
 Lألفق �لفوقي 40 في �لمئة 2/ 2كثر طين في �لجزء �لناعم من �لتربة، يجب 52 يحتو� s2حتو �oK  -

2فق ناتريك 2كثر /على �ألقل 8 في �لمئة 2/ 2كثر طين، 2/
|. شو�هد على طين متحرu متر�كم ألسفل في شكل /�حد 2/ 2كثر مما يأتي:    
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-  طين المع يربط حبيبا+ �لرمل، 2/ 
/2 ،C2غشية من �لطين تبطن �لمسا  -

-  2غشية من �لطين على كال من �ألسطح �ألفقية /�لر2سية لمجمعا+ �لتربة، 2/ 
-  في �لشر�ئح �لرقيقة، 2جساC طينية المعة تكو5 1 في �لمئة 2/ 2كثر من �لشريحة، 2/  

-  سعة تبا�� كاتيوني فعا� 04, 0 2/ 2على /نسبة للطين �لناعمK 1لى �لطين �لكلي في 2فق ناتريك 
2على من 2 ,1 2/ 2كثر من �لنسبة في �ألفق �لفوقي o/ �لقو�C �ألكثر خشونة، /

�oK .3 /جد 2فق فوقي o/ قو�C 2كثر خشونة غير محر/� /غير معز/� عن 2فق ناتريك بو�سطة صخر 
غير متصل (Lithological discontinuity) يحتوt Lيا�� من �لطين خال� مسافة �2سية 30 سم، /

4. يتميز بو�حد 2/ 2كثر مما يلي: 
2.  بناء منشو�L 2/ عمو�L في بعض 2جز�ء �ألفق، 2/

|.  بناء كتلي مع لسا5 ممتد من �ألفق �لفوقي o/ �لقو�C �ألكثر خشونة /�لذL يوجد فيه حبيبا+ 
سلت 2/ �مل غير مغلفة تمتد لمسافة 5 ,2 2/ 2كثر في 2فق ناتريك، 2/  

W.  مظهر مصمت، /
 Cصو�يو + C2/ مغنسيو ،L40 سم �لعلو �� �2 15 2/ 2كثر خال�لمتبا�� C5. �لنسبة �لمئوية للصو�يو
متبا�� 2كثر من  �لكالسيوC + �لحموضة �لمتبا�لة (عند �لرقم �أليد�/جيني 2 ,8) خال� نفس �لعمق 
�oK كانت ��جة �لتشبع بالصو�يوC �لمتبا�� 15 في �لمئة 2/ 2كثر في بعض تحت- 2فق خال� 200 

سم من سطح �لتربة، /    
6. سمك عشر 2/ 2كثر من مجمو^ سمك كل �آلفاq �لفوقية �oK /جد+ //�حد مما يأتي:

 Cلم تكن تتكو5 بالكامل من صفائح �قيقة (بسمك 0,5 2/ 2كثر) /�لقو� �oK ،2.  7,5 سم 2/ 2كثر
2كثر نعومة من �ملي طميي، 2/    

|.  15 سم 2/ 2كثر (سمك مشتر�oK u تكونت بالكامل من صفائح �قيقة بسمك 0,5 سم 2/ 2كثر). 

�لمطابقة �لحقلية

 ،Lخشن 2/ منشو� Lعمو� Cلقو�� .Lلى 2سو�، خاصة في �لجزء �لعلوK يتر/�  لو5 2فق ناتريك من بني

/2حيانا كتلي 2/ مسمط. قمم مد/�� /غالبا ضا�بة Kلى �لبياª تميز مو�� �لبناء.

�لذ�ئبة في  �لمتبا�لة /�لمحتوs من �ألمال   �لكاتيونا+  تكوين  �للو5 /�لقو�C على  يعتمد كال من صفا+ 

�لطبقا+ �لتحتية، غالبا ما توجد 2غلفة من �لطين سميكة �o+ لو5 ��كن، خاصة في �لجزء �لعلوL من 

�ألفق. تتميز ¡فاq ناتريك بثبا+ ضعيف لمجمعا+ �لتربة /نفاoية منخفضة جد� تحت �لظر/\ �لرطبة. 

�لرقم �أليد�/جيني  �لقلوية،  �لتربة شديد  تفاعل  ناتريك صلب Kلى صلب جد�.  عندما تجف، يصبح 2فق 

(في �لماء) 2كبر من 8,5.      

صفا# �مميز�# Mضافية

تتميز¡فاq ناتريك  بد�جة عالية للرقم �أليد�/جيني (في �لماء) /هي غالبا ما تزيد عن 9. /�لقيا} �ألخر 

 Cلى 13 2/ 2كثر. /تحسب نسبة �لصو�يوK لمدمص حيث يصل� Cيميز 2فق ناتريك هو نسبة �لصو�يو Lلذ�

 Cلصو�يو� نسبة  لتر).  كمليمو� }/  + محسوبة 
2
مغ  ،+

2
كا  ،+n ) �لتربة  محلو�  بيانا+  من  �لمدمص 

�لمدمص= n+/[( كا2++ مغ2+ )/2] 5 ,0.

ترتيب  للبالtما   L/لغر� �لسائل  يظهر   .nنسيج خا �لمجهرية  �لمو�فولوجيا  ناتريك خال�   qفا¡ تظهر 

�لمنفصلة محتوs عالي من  �لبالtما  /�ضح في شكل فسيفسائي 2/ مقلم �o+ خطو£ متو�tية. /تظهر 

�/با� مرتبط. عندما يكو5 2فق ناتريك غير منفذ تظهر قشو� �قيقة، 2شكا� جلدية �لمظهر، 2/ بثر�، 2/ 

كحشو. 

1 �لطين �لناعم: < 2 ,0 ميكر/متر قطر مكافئ

2 �لصو�يوC �لمتبا�� ×100/سعة �لتبا�� �لكاتيوني ”عند �لرقم �أليد�/جيني 7”

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
يقع عا�� 2فق سطحي غني بالما�� �لعضوية فوq 2فق ناتريك. يختلف هذ� �ألفق من �لتجمعا+ �لد/بالية 
في �لسمك من عد� سنتيمتر�+ ألكثر من 25 سم /قد يكو5 2فق مولليك.  قد يوجد 2فق 2لبيك بين �لسطح 

/2فق ناتريك.
غالبا ما تتو�جد طبقة متأثر� باألمال  2سفل 2فق ناتريك. قد يمتد تأثير �لملح في 2فق ناتريك /�لذL يصبح 
ملحي باإلضافة لكونه صو�L. /هذA �ألمال  قد تكو5 كلو�يد�+ 2/ كبريتا+ 2/ كربونا+/بيكربونا+.  
يتميز �لجزء �لدبالي �لمتحرu /�لمتر�كم ألسفل ألفاq ناتريك بد�جة تشبع قاعدL 2كثر من 50 في �لمئة 

 .u/لتي تفصلها عن 2فق سومبر�/ (Cخال+ �ألمونيو �بو�سطة 1 مو)

Fفق نيتيك
�صف عا	

2فق نيتيك (مشتق من �لالتيني نيتيديو} بمعنى المع) هو 2فق تحت- سطحي غني بالطين. /هو o/ بناء 
متعد� �لسطو  معتد� 2/ شديد �لتطو� 2/ بناء غير محد� له عديد من 2/جه �لقدC �لالمعة /�لتي ال يمكن 

52 تعزs 2/ يمكن 5K تنسب فقط جزئيا Kلى تحرu �لطين /تر�كمه ألسفل.

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق نيتيك باألتي:

 q12سم لطبقا+ موجو�� مباشر� فو �لطين خال� s1. 2قل من 20 في �لمئة تغير (نسبيا) في محتو
2/ 2سفل، /  

2. كل ما يلي:
2. 30 في �لمئة 2/ 2كثر طين، /

|. نسبة �لطين �لقابل للتفرقة بالنسبة للطين �لكلي 2قل من  0,10 ، / 
W. نسبة �لسلت Kلى �لطين 2قل من 40 ,0، /

 Cمع 2/جه قد tلى 2حر\ منبسطة 2/ مو�� بشكل جوK يا يتكسر�/t /o لى شديد كتليK �3. بناء معتد
المعة. ال ترتبط �أل/جه �لالمعة 2/ ترتبط جزئيا فقط بأغلفة طينية، /  

4. كل ما يلي:
2. 0 ,4 في �لمئة 2/ 2كثر حديد في مستخلص ستر�+–�يثيونايت (حديد حر) في جزء �لتربة �لناعم، /

|. 0,20 في �لمئة 2/ 2كثر حديد في مستخلص حامض �ألكسال+ (�لرقم �أليد�/جيني ”� يد“ 3) ”حديد 
نشط“  في �لجزء �لناعم للتربة، / 

W. �لنسبة بين �لحديد �لنشط /�لحر 0,05 2/ 2كثر، / 
5. سمك 30 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
 qلطين باآلفا� Lال 2نه طميي �للمس. �لتغير في محتوK طميي طيني 2/ 2كثر نعومة Cقو� /o 2فق نيتيك
�لفوقية /�لتحتية متد�W. كذلك ليس هناu تغير مفاجئ في �للو5 باآلفاq �لعليا /�لسفلى. �أللو��o 5+ قيمة 
منخفضة /صفاء �للو5 بتد�W غالبا L 2, 5 �، /لكنها في بعض �ألحيا5 2حمر 2/ 2صفر. �لبناء معتد� 

Kلى شديد كتلي t /o/�يا يتكسر Kلى 2حر\ منبسطة 2/ مو�� بشكل جوt مع 2/جه قدC المعة. 

صفا# �مميز�# Mضافية
في �لعديد من ¡فاq نيتيك سعة �لتبا�� �لكاتيوني (بو�سطة خال+ �ألمونيوC) 2قل من 36 سمو� }/كجم 
طين، 2/ حتى 2قل من 24 سمو� }/كجم طين1. سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا� (مجمو^ �لقو�عد �لمتبا�لة+ 
�لتبا�� �لكاتيوني. يعكس كال من  �لحموضة �لمتبا�لة في 1 مو� كلو�يد بوتاسيوC) حو�لي نصف سعة 
سعة �لتبا�� �لكاتيوني /سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا� �لمعتدلة 2/ �لمنخفضة سيا�� �لطين �لطبقي K) 1:1ما 

كا¬/لينيت //2/ ”ميتا“ هاللويسيت).

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
يمكن �عتبا� 2فق نيتيك حالة خاصة من 2فق 2جريك 2/ كتعبير قوL كأفق كامبيك مع خو�n معينة مثل 

1 2نظر مرفق 1
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يفضل  �لتصنيف  /بهد\  �لنشط.  �لحديد  من  �لعالية  /�لكمية  �لماء  في   qلمتفر� �لطين  من  �لقليلة  �لكمية 
 A2فق نيتيك 2كثر من �ألفقيين �ألخريين. /تكوينه �لمنر�لوجي (كا¬/لينيت /”ميتا“ هاللويسيت) يبعد �ستعما�
 qلى ¡فاK نيتيك جانبيا qفا¡  Wفيرتيك /�لتي يسو� فيها معا�5 سميكتيتيك. عموما قد تتد� qعن 2غلب ¡فا
�لعالية من �لحديد �لنشط  �لكمية  �لتربة �لو�ضح،  فيرتيك في مو�قع �لمشهد �لطبيعي �ألسفل /يضع بناء 

/غالبا سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لمتوسط ¡فاq نيتيك بعيد� عن ¡فاq فير��ليك .   
قد يوجد 2فق نيتيك في �لمناطق �لبا��� �لرطبة o/ �لصر\ �لطبيعي �لحر في �لسهو� �لمرتفعة /�لجبا� 

في �لمناطق �الستو�ئية /�لشبه-�ستو�ئية مرتبطا مع ¡فاq سومبريك.

Fفق بتر�كالسيك
�صف عا	

2فق  هو  جير)  بمعنى  كالكس  /�لالتيني  بمعنى صخر  بيتر/}  �ليوناني  من  (مشتق  بيتر/كالسيك  2فق 
كالسيك قاسي يلتصق بو�سطة كربونا+ �لكالسيوC /في بعض �ألماكن بو�سطة �لكالسيوC /بعض كربونا+ 

�لمغنسيوC، /هو في �لطبيعة Kما مصمت 2/ طبقي صلب للغاية.  

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق  بيتر/كالسيك باألتي:

1. �غو� شديد� بعد Kضافة محلو� 10 في �لمئة حامض 2يد�/كلو�يد، / 
2. قاسي 2/ 2سمنتي ملتصق على �ألقل جزئيا بو�سطة �لكربونا+ �لثانوية لد�جة 52 �لفتا+ �لمجففة 
�لر2سية   qلشقو� �ال على طوK لنباتا+ من �ختر�قه� �لماء /ال تتمكن جذ/�  هو�ئيا ال تنتشر في 
( �o+ �لمسافا+ �ألفقية بمتوسط 10 سم 2/ 2كثر /�لتي تشغل 2قل من 20 في �لمئة ”بالحجم“ من 

�لطبقة)، /       
3. تماسك صلب شديد عندما يجف بحيث يصعب �ختر�قه بو�سطة �لمثقب (�أل/جر) 2/ �لجا�/\، /  

4. سمك 10 سم 2/ 2كثر، 2/ 1 سم 2/ 2كثر �oK كا5 صفائحي /يقع مباشر� على صخر متصل.  

�لمطابقة �لحقلية
تقع ¡فاq بيتر/كالسيك كشبك كلسي غير صفائحي (Kما كتلي مصمت 2/ عقدL) 2/ كشبك كلسي صفائحي، 

/�لتي يشيع منها �ألنو�^ �لتالية: 
-   صفائح كلسية (Lamellar calcrete): مركبة فوq بعضها، منفصلة، طبقا+ متحجر� تختلف في 

�لسمك من قليل من �لملليمتر�+ Kلى عد� سنتيمتر�+. �للو5 بصفة عامة 2بيض 2/ قرنفلي.
�لصالبة  شديد�  طبقا+  عد�   /2 طبقة   :(Petrified lamellar calcrete) متحجر�  كلسية  صفائح    -
�لكلسية سابقة  �لصفائح  (2سمنتية) من  �لتصاقا  2كثر  �للو5. /هي بصفة عامة  قرنفلية   /2 �ما�ية 

�لذكر /مصمتة جد� (ال يوجد بناء صفائحي �قيق /لكن قد يوجد بناء صفائحي خشن). 
    �لمساC �لغير- شعرية في ¡فاq بيتر/كالسيك مملوء� /��جة �لتوصيل �لهيد�/ليكي بطيء متوسط 

Kلى ضعيف جد�.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر. 
قد توجد ¡فاq بيتر/كالسيك في �لمناطق �لجافة مرتبطة مع ¡فاq (بيتر/-) �يو�يك، /�لتي قد تتد�W فيها 
جانبيا. �لمو�� �لالصقة �ألسمنتية  تميز ¡فاq بيتر/كالسيك عن ¡فاq �يو�يك. في ¡فاq بيتر/كالسيك يكو5 
�لكالسيوC /بعض كربونا+ �لمغنسيوC �لما�� �ألسمنتية �لرئيسية /قد يوجد بعض �لسليكا �لقليلة �لثانوية 

 .Cيو�يك تكو5 �لسليكا هي �لما�� �ألسمنتية �لرئيسية مع 2/ بد/5 كربونا+ �لكالسيو� qبينما في ¡فا
قد توجد 2يضا ¡فاq بيتر/كالسيك مرتبطة مع ¡فاq جيبسيك 2/ بيتر/جيبسيك. 

Fفق بيتر�'يو)يك
�صف عا	

2فق بيتر/�يو�يك (مشتق من �ليوناني بيتر/} بمعنى صخر /�لالتيني �يو�يو} بمعنى صلب) /يعر\ 
2يضا بديو�يبا5 2/ �/�بانك (جنو| Kفريقيا) هو 2فق تحت- سطحي عا�� o/ لو5 2حمر 2/ بني، /يلتصق 
�لمفترª 52 يكو5 بأشكا� 2/با� �لسليكو5“ من   ”ثاني 2كسيد 

2
�لثانوية (} 2 �لسليكا  2ساسا بو�سطة 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



1 تحسب �لنسبة �لمئوية للجبس كناتج لمحتوL �لجبس معبر� عنه كسمو� }/كجم تربة / �لمكافئ �لكتلي للجبس (86) معبر� عنه كنسبة مئوية

 / بلو��+ �قيقة من �لسليكا). �لفتا+ �لجافة هو�ئيا من ¡فاq بتر/�يو�يك ال تتفرq في �لماء، /حتى بعد 
نقعها في �لماء فتر�+ طويلة. قد توجد كربونا+ �لكالسيوC كما�� 2سمنتية ثانوية. 

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق بيتر/�يو�يك باألتي:

1. قاسي 2/ 2سمنتي في 50 في �لمئة 2/ 2كثر من بعض تحت- 2فق، / 
 ،Cمثال كمغلفا+ في بعض �لمسا ،(من �لسليكو5 s2خر �2/ 2شكا �أل/با�) 2. �الئل لتجمعا+ �لسليكا

على 2/جه بعض �ألبنية 2/ كجسو� بين حبيبا+ �لرمل، /   
3. عندما يجفف هو�ئيا، 2قل من 50 في �لمئة تتفرq في 1 مو� حامض يد كل حتى بعد نقعها لفتر�+ 
طويلة /لكن 50 في �لمئة 2/ 2كثر تتفرq في محلو� مركز من بويدn /2 ،2 يد2 مركز 2/ بالتبا�� 

/ ،Lمع حامض /قلو
 +�o) لر2سية�  qلشقو� Kال على طو�  �ختر�قه  للجذ/�  يمكن  �ستمر�� جانبي بحيث ال   /2 �متد��   .4

�لمسافا+ �ألفقية بمتوسط 10 سم 2/ 2كثر /�لتي تشغل 2قل من 20 في �لمئة ”بالحجم“ من �لطبقة)، / 
5. سمك 1 سم 2/ 2كثر. 

�لمطابقة �لحقلية
آلفاq بيتر/�يو�يك ��جة تماسك 2/ لز/جة قوية 2/ قوية جد� عندما تكو5 �طبة /صلبة Kلى صلبة جد� 
عندما تكو5 جافة. قد تحد� �غو� بعد Kضافة 1 مو� حامض يد كل /لكن من �لمحتمل 52 ال تكو5 قوية 

بنفس ��جة ¡فاq بيتر/كالسيك. /عموما قد تقع بالتز�من مع 2فق بيتر/كالسيك .         

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
قد تتد�W جانبيا ¡فاq بيتر/�يو�يك  في �لمناطق �لمناخية �لجافة في ¡فاq بيتر/كالسيك //2/ تقع باالتحا� 
 qفا¡  Wتتد� قد  �طوبة  �ألكثر  �لمنا¥  /في  فوقها.  تقع  ما  عا��  /�لتي  كالسيك   /2 جيبسيك   qفا¡ مع 

بيتر/�يو�يك  جانبيا في ¡فاq فر�جيك. 

Fفق بيتر�جيبسيك
�صف عا	

2فق بيتر/جيبسيك (مشتق من �ليوناني بيتر/} بمعنى صخر /جيبسو} بمعنى جبس) هو 2فق 2سمنتي 
.(2 

2
. 2يد

4
يحتوL تجمعا+ ثانوية من �لجبس (كاكب 2

�لمعايير �لتشخيصية 
يتميز 2فق بيتر/جيبسيك باألتي:

1. 5 في �لمئة 2/ 2كثر جبس / 1 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) جبس ثانوL مرئي1، /   
�لمجففة  �لفتا+   52 لد�جة  جزئيا  �ألقل  على   Lلثانو� �لجبس  بو�سطة  ملتصق  2سمنتي   /2 قاسي   .2
 +�o) لر2سية� qلشقو� �ال على طوK �/في �لماء /ال يمكن �ختر�قها بو�سطة �لجذ qهو�ئيا ال تتفر

�لمسافا+ �ألفقية بمتوسط 10 سم 2/ 2كثر /�لتي تشغل 2قل من 20 في �لمئة “بالحجم” من �لطبقة)، /
3. سمك 10 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
¡فاq بيتر/جبسيك صلبة بيضاء يسو� فيها �لجبس. قد تغطى بطبقة �قيقة صفائحية بسمك حو�لي 1 سم.

صفا# �مميز�# Mضافية
لتحديد /جو� 2فق بيتر/جيبسيك  /توtيع �لجبس في كتلة �لتربة يعتبر تقدير كمية �لجبس في �لتربة لتأكيد 

متطلبا+ محتوs �لجبس /�لزيا�� منه /كذلك تحاليل �لشريحة �لرقيقة من �لتقنيا+ �لمفيد�.
في �لشر�ئح �لرقيقة، يظهر 2فق بيتر/جيبسيك بناء �قيق مندمج مع فجو�+ قليلة فقط. يتكو5 �لنسيج من 
بلو��+ من �لجبس عدسية متر�صة على نحو كثيف مختلطة مع كمية صغير� من مو�� فتا+ �لصخو�. 
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Ashiamah (2000) يبد2 تصلب �ألفق بصو�� غير عكسية  Cلى �ألماK/ لنقطة� A1 من هذ

/�لنسيج o/ لو5 2صفر باهت  في �لضوء �لخافت. عقد غير منتظمة تكونت بو�سطة مناطق شفافة عديمة 
 Hypidiotopic or xenotopic) للو5 تتكو5 من مجمعا+ بلو�ية ملتحمة مع بناء 2/ نسيج تحتي 2/ �خيل�
2نبو|   Cقد)  Lنشا£ حيو 2ثا�  �¬ية  يمكن  2حيانا  سابقا.  تكونت   Cمسا  /2  Cبمسا مرتبط  /غالبا   (fabric

 .(pedotubule صغير
  

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
حيث يتطو� 2فق بيتر/جيبسيك من 2فق جيبسيك لذلك فهما مرتبطاK 5لى حد بعيد. تقع ¡فاq بيتر/جبسيك 
كثير� مرتبطة مع ¡فاq كالسيك. عا�� تشغل تجمعا+ �لكالسيك /�لجيبسيك مو�قع مختلفة في قطا^ �لتربة 
بسبب �ختال\ ��جة o/با5 كربونا+ �لكالسيوC عن o/با5 �لجبس. /عا�� يمكن �لتمييز بينهم بوضو  

من �لشكل �لمو�فولوجي (2نظر 2فق كالسيك).

Fفق بيتر�بلينثيك
�صف عا	

2فق بيتر/بلينثيك (مشتق من �ليوناني بيتر/} بمعنى صخر /بلينثو} بمعنى قرميد) هو طبقة مستمر�، 
�لمنجنيز 2يضا) فيها ما��  �لحديد (/في بعض �لحاال+  ثابتة يكو5  مكسو�� 2/ مشقوقة من مو�� قاسية 

2سمنتية الصقة هامة مع غيا| �لما�� �لعضوية 2/ �حتما� /جو� 2ثا� فقط.  

�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق بيتر/بلينثيك  باألتي:

1. صفحا+ مستمر�، مكسو�� 2/ مشقوقة متصلة 2/ ملتصقة بقو� Kلى قاسية ثابتة من: 
2.  عقد محمر� 2/ سو��ء، 2/

|.  بقع  محمر�، مصفر� Kلى سو��ء في شكل صفائحي، كثير �ألضال^ /�لز/�يا 2/ شبكي، / 
2. ��جة مقا/مته لالختر�q ( تقا} كميجا باسكا�MPa 1 ) 4,5 ميجا باسكا� 2/ 2كثر في 50 في 

�لمئة 2/ 2كثر من �لحجم، /
ستر�+- بو�سطة  �لمستخلص  Kلى   (3 (�يد  حامضي  2كساال+  بو�سطة  �لمستخلص  �لحديد  نسبة   .3

/ ،(Varghese and Byji 1993 مقد�� من �لبيانا+ �لمعطا� بو�سطة) يثيونايت 2قل من 10 ,0�
4. سمك 10 2/ 2كثر. 

�لمطابقة �لحقلية
 /2 مصمت  كتلي  Kما  شكل  /في  مصفر  بني  Kلى  صد¢  بني  /نموoجيا  جد�،  صلب  بيتر/بلينثيك  2فق 
يظهرعقد غير متصلة 2/ شبكي صفائحي 2/ عمو�L /�لذL يحصر مو�� ليست قاسية. قد تكو5 مشقوقة 

2/ مكسو��.   

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
بلينثيك من   q2ثا� ¡فا بلينثيك /�لتي تطو�+ منها. /يمكن تتبع   qبيتر/بلينثيك مرتبطة جد� مع ¡فا qفا¡

 .qلك في قو�طع �لطرo �متابعة طبقا+ �لبيتر/بلينثيك �لتي تكونت /مثا
تفصل �لنسبة �لمنخفضة للحديد �لمستخلص بو�سطة حامض 2كساال+ (� يد 3) Kلى �لمستخلص بو�سطة 
ستر�+-�يثيونايت، ¡فاq بيتر/بلينثيك عن طبقا+ �لحديد �لرقيقة، مستنقع �لحديد /¡فاq سبو�يك �لصلبة 

كما يحد� مثال، في �لبو�t/لز /�لتي تحتوK Lضافة لذلك كمية محسوسة من �لما�� �لعضوية.  

Fفق بيسوبلينثيك
�صف عا	

 Lيحتو (بمعنى حبة �لبسلة /من �ليوناني بلنثو} بمعنى قرميد Cمشتق من �لالتيني بيسيو) 2فق بيسوبلينثيك
عقد شديد� �اللتصاq 2سمنتية Kلى قاسية ثابتة مع �لحديد (/في بعض �لحاال+ 2يضا مع �لمنجنيز).   

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



�لمعايير �لتشخيصية
يتميز 2فق بيسوبلينثيك باألتي:

1. 40 في �لمئة 2/ 2كثر بالحجم تشغل بعقد معز/لة �سمنتية شديد� �اللتصاK qلى قاسية ثابتة �o+ لو5 
محمر Kلى 2سو� بقطر 2 ملم 2/ 2كثر، /

2. سمك 15 سم 2/ 2كثر.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
ينتج 2فق بيسوبلينثيك  �oK تصلب 2فق بلنثيك في شكل عقد معز/لة منفصلة.  �لصالبة /كمية �لعقد تميزها 

2يضا عن 2فق فير�يك. 

Fفق بالجيك
�صف عا	

2فق بالجيك (مشتق من �لهولندية بالW بمعنى مرW) هو 2فق بني 2/ 2سو� معدني سطحي من فعل �إلنسا5 
 W/لمر�  Cستخد�� يشيع  كا5  �لوسطى  �لقر/5  2/قا+  في  �لتسميد.  من  مستمر�  طويلة  فتر�+  عن  نتج 
/�لمو�� �ألخرs كفر�À للحيو�نا+ في مشر/عا+ �إلنتاW �لحيو�ني /كذلك كا5 ينشر �لسما� في �لحقو� 
سميك  2فق  �لتسميد  من  �لنو^  هذ�  مع  جاء+  �لتي  �لمعدنية  �لمو��   Aهذ �لنهاية  في  /2نتجت  �لمز�/عة. 
بد�جة ملموسة (في بعض �ألماكن  بسمك حو�لي 100سم 2/ 2كثر) غني في �لكربو5 �لعضوL. �لتشبع 

�لقاعدL نموoجيا منخفض. 

�لمعايير �لتشخيصية
2فق بالجيك هو 2فق سطحي معدني يتميز باألتي:

1. قو�C �ملي 2/ �ملي طميي 2/ طمي �ملي 2/ طميي 2/ خليط منهم، /
2. يحتوL مو�� نتيجة لنشا£ بشرL (�2تيفاكت) /لكن 2قل من 20 في �لمئة 2/ به عالما+ �لجا�/\ 

2سفل عمق 30 سم، /
3. �للو5 تبعا لجد/� ميونسيل بقيمة 4 2/ 2قل �طب /5 2/ 2قل جا\ /صفاء لو5 2 2/ 2قل �طب، /

4. محتوs من �لكربو5 �لعضوL 6 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر، /
5. يوجد في 2سطح تربة مرفوعة محليا، /

6. سمك 20 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
2فق بالجيك o/ لو5 بني 2/ 2سو�، مرتبطا بأصل مو�� �لمصد�. تفاعله حامضي خفيف 2/ قوL. /يظهر 
�الئل لعمليا+ ��tعية مثل عالما+ �لجا�/\ /كذلك طبقا+ ��tعية قديمة. عا�� ما تعلو ¡فاq بالجيك 
فوq تربة مدفونة /لو 52 �لطبقا+ �لسطحية �ألصلية قد تكو5 خلطت. �لحد/� �لسفلى نموoجيا /�ضحة. 

صفا# �مميز�# Mضافية
 qفا¡ Lفي 2غلب �لحاال+ �ملي 2/ �مل طميي. نا��� ما يكو5 طمي �ملي /طمي سلتي. محتو Cلقو��
 (في مستخلص 1 في �لمئة حامض ستريك)  قد تكو5 عالية غالبا 2كبر من 25 ,0 في 

5
2 

2
بالجيك من فو

�لمئة خال� �� 20 سم �لسطحية، /لكن غالبا ما تكو5 2كثر من 1 في �لمئة. /قد يقل محتوL �لفوسفا+ 
بصو�� ملموسة نتيجة لتوقف �لعمليا+ �لز��عة /قد ال يمكن �¬يتها كصفا+ تشخيصية ألفق بالجيك 

  .sمر� 2خر

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
 Lتير�يك نشا£ حيو qتير�يك /بالجيك عن بعضها. عا�� تظهر ¡فا qلقليل من صفا+ �لتربة تميز ¡فا�
2“ عا�� 2كبر من 7) /قد تحتوL جير حر. يرتبط 

2
عالي /لها تفاعل تربة متعا�� 2/ قلوL طفيف (�يد ”يد

 52 /لو  �ألفق  قاعد�  عند  مدفونة  تربة  مالحظة  يمكن  قد  �لتحتية.  �لطبقة   /2 �لمصد�  بما��  بقو�  �للو5 
عمليا+ �لخلط قد تخفي حد/� �ألتصا� بينهما.
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 L2/مبريك، /�لدالئل على تأثير�+ /تد�خل �لعامل �لبشر qبالجيك  لها صفا+ عديد� تتشابه مع ¡فا qفا¡
مثل عالما+ �لجا�/\ 2/ تعلية سطح �لتربة غالبا تكو5 مطلوبة للتمييز بينهما. 

Fفق بلينثيك
�صف عا	

2فق بلينثيك (مشتق من �ليوناني بلينثو} بمعنى قرميد) هو 2فق تحت-سطحي يتكو5 من طين كا¬/لونيت 
(/بعض �لنو�تج �ألخرs لتأثير�+ �لعو�مل �لجوية �لشديد� مثل جيببسايت) ضعيف �لخلط بالد/با� غني 
في �لحديد (في بعض �لحاال+ 2يضا غني بالمنجنيز) مع �لكو��تز /بعض �لمكونا+ �ألخرs /�لتي تتغير 
بصو�� غير عكسية Kلى طبقة تحتوs عقد صلبة، طبقة صماء 2/ مجمعا+ غير منتظمة معرضة لعمليا+ 

متكر�� من �لبلل /�لجفا\ في /جو� ممر حر لألكسوجين.  

معايير تشخيصية
يتميز 2فق بلينثيك باألتي:

1. خال� 15 سم 2/ 2كثر من �لحجم فر�L 2/ في �تحا� مع:
2.  عقد مميزA 2سمنتية بد�جة قوية 2/ ضعيفة، مع تد�W لو5 2حمر 2/ ��جة صفاء 2قوs من 
�لما�� �لمحيطة /�لتي تتغير بصو�� غير عكسية لعقد ملتصقة بقو� 2/ صلبة معرضة لعمليا+ 

متكر�� من �لبلل /�لجفا\ مع /جو� ممر حر لألكسوجين، 2/     
2/ ضعيفة،  قوية  بد�جة  2سمنتي  2/ شبكي  /�لز/�يا  كثير �ألضال^  بقع في شكل صفائحي،    .|
تتغير بصو�� غير  /�لتي  �لمحيطة  �لما��  من   s2قو لو5  ��جة صفاء   /2 2حمر  لو5   Wبتد�
عكسية Kلى بقع ملتصقة بقو� 2/ صلبة بالتعرª لعمليا+ متكر�� من �لبلل /�لجفا\ مع /جو� 

طريق حر لألكسوجين، /     
2. 2قل من 40 في �لمئة بالحجم عقد شديد� �اللتصاq 2/ عقد قاسية /صفائح غير مستمر� مشقوقة 2/ 

مكسو��، / 
3. كال من:

2.  5 ,2 في �لمئة (بالكتلة) 2/ 2كثر حديد مستخلص بو�سطة ستر�+- �يثيونايت في �لجزء �لناعم 
للتربة 2/ 10 في �لمئة 2/ 2كثر في �لعقد 2/ �لبقع، / 

|.  �لنسبة بين �لحديد �لمستخلص بو�سطة 2كساال+ حامضي (� يد 3) Kلى �لمستخلص بو�سطة 
ستر�+-�يثيونايت 2قل من  10 ,0 1، /

4. سمك 15 2/ 2كثر.   

�لمطابقة �لحقلية
يظهر 2فق بلنثيك عقد 2/ بقع حمر�ء في شكل صفائحي، كثير �لز/�يا /�ألضال^، حويصلي 2/ شبكي. 
في �أل��ضي �لرطبة ��ئما هناu �لعديد من �لعقد /�لبقع ليست صلبة /لكن قاسية 2/ قاسية جد� /يمكن 
قطعها بالجا�/\. /هي ال تتصلب بصو�� غير عكسية كنتيجة لد/�� /�حد� من �لجفا\ /Kعا�� �لبلل 
 (Lحجر حديد) لى عقد صلبة 2/ طبقة صماءK لكن تكر�� �لبلل /�لجفا\ ستغيرها بصو�� غير عكسية/

2/ مجمعا+ تربة غير منتظمة خاصة �oK تعرضت 2يضا لحر��� �لشمس.

صفا# �مميز�# Mضافية
�لعقد  مع  بلينثيك  2فق  تطو�  بالحديد.  �لتربة  كتلة  تلقيح  ��جة  �لميكر/مو�فولوجية  �لد��سا+  تظهر  قد 
تحت ظر/\ لها شكل �الختز��/ /�لتأكسد تسببت بفعل مياA ��كد� مؤقتا /تظهر نموWo لو5 ��كد. قد 
تطو� 2فق بلينثيك مع �لبقع في �لشكل �لصفائحي، كثير �لز/�يا /�ألضال^ 2/ �لشبكي، تحت ظر/\ لها 
طابع �ألكسد� في �لحافة �لشعرية للمياA �لجوفية. /في هذA �لحالة يظهر 2فق بلينثيك مظهر للو5 جالL مع 
2لو�5 لها طابع �ألكسد� /هي في حاال+ عديد� تقع فوq 2فق 2بيض. في �لعديد من ¡فاq بلينثيك ال توجد 

ظر/\ �ختز�� لفتر�+ طويلة.  

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.      
�oK تصلب 2فق بلينثيك Kلى صفحة مستمر� (/�لتي فى �لنهاية قد تتكسر 2/ تنشق) يصبح 2فق بيتر/بلنثيك. 

Varghese and Byji 1993  1 مقد�� من �لبيانا+ �لمعطا� بو�سطة

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



�oK /صلت نسبة �لعقد 40 في �لمئة 2/ 2كثر من �لحجم /تتصلب بصو�� منفصلة يصبح 2فق بيسوبلينثيك. 
من  �لمئة  في   15 Kلى  �لمتكر�  /�لجفا\  للبلل  بتعرضها  تصلبت  /�لتي  /�لبقع  �لعقد  نسبة  تصل  لم   �oK
�لحجم، قد يكو5 2فق فير�يك �oK �حتوs على 5 في �لمئة 2/ 2كثر من �لعقد 2/ 15 في �لمئة 2/ 2كثر من 

�لبقع /بحيث تفي بمتطلبا+ 2خرs معينة. 

Fفق ساليك 
�صف عا	

2فق ساليك (مشتق من �لالتيني  سا� بمعنى ملح) هو 2فق سطحي 2/ تحت- سطحي ضحل غني بأمال  
�لذ/با5  ثابت  لوغا�ثم   ،2

2
يد  2  .  

4
2 كب  (كا  �لجبس  من  o/بانا  2كثر  2نها  بمعنى  بالفعل  �oئبة  ثانوية 

.(log Ks =-4.85 at 25 °C).(85 ,4 عند ��جة حر��� 25 مئوية -=

معايير تشخيصية 
يتميز 2فق ساليك باألتي: 

EC) 15 �يسيمونز/C 2/ 2كثر 
e
1. متوسط ��جة �لتوصيل �لكهربائي للمستخلص �لمشبع خال� عمقه (

 C/2/ ��جة توصيل كهربائي 8 �يسيمونز ،Cعند ��جة حر��� 25 مئوية في بعض �لوقت من �لعا
2/ 2كثر عند ��جة حر��� 25 مئوية �oK كا5 �لرقم �أليد�/جيني ”� يد في �لماء“ للمستخلص �لمشبع 

5 ,8 2/ 2كثر، /

 (C/يسيمونز�) عمقه متوسط ناتج ضر| �لسمك (بالسنتيمتر�+) في ��جة �لتوصيل �لكهربائي �2. خال
450 2/ 2كثر، / 

3. سمك 15 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
�لمتحملة  /�لمحاصيل  تاما�يكس  مثل  �لهالوفايت   /2 ساليكو�نيكا  مثل  /�لحشائش  /�لشجير�+  �ألشجا� 
تبخر  بعد  فقط  �ألمال   تترسب  منتفخة.  غالبا  باألمال   �لمتأثر�  �لطبقا+  �أل/�.  �لدليل  تعتبر  للملوحة 

�طوبة �لتربة بينما قد ال ترs �ألمال  /�لتربة �طبة. 
قد تترسب �ألمال  على �لسطح (سولونشاكز خا�جي) 2/ في �لعمق (سولينشاكز ��خلي). �لقشر� �لملحية 

هي جزء من 2فق ساليك.

صفا# �مميز�# Mضافية
EC) 8 �يسيمونز/C 2/ 2كثرعن ��جة حر��� 25 مئوية 

e
��جة �لتوصيل �لكهربائي للمستخلص �لمشبع (

�oK كا5 � يد (في �لماء) في �لمستخلص �لمشبع 5 ,8 2/ 2كثر شائع جد� في �أل��ضي �لقلوية �o+ نسبة 
عالية من �لكربونا+.

Fفق سومبريك
�صف عا	

2فق سومبريك (مشتق من �لفرنسية سومبرL بمعنى ��كن) هو 2فق تحت-سطحي ��كن �للو5 يحتوL �با� 
.Cبالصو�يو qال يتفر/ Cال يرتبط باأللومنيو Lلذ�/ (illuvial humus) متر�كم ألسفل uمتحر

معايير تشخيصية
يتميز 2فق سومبريك باألتي:

1. قيمة �للو5 تبعا لجد/� ميونسيل 2/ صفاء �للو5 2قل من �ألفق �لفوقي، /
2. ��جة �لتشبع �لقاعدL ( بو�سطة 1 مو� خال+ �ألمونيوC) 2قل من 50 في �لمئة، /

3. يظهر �الئل لتجمعا+ �بالية مع محتوs 2على من �لكربو5 �لعضوL بالنسبة لألفق �لفوقي 2/ خال� 
�با� متحرu متر�كم ألسفل على سطح �لقدC 2/ في �لمساC �لمرئية في �لشر�ئح �لرقيقة، / 

4. ال يقع تحت 2فق 2لبيك، /
5. سمك 15سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
تحت-تربة ��كن �للو5 مرتبط بالمناطق �لبا��� �لرطبة جيد� �لصر\ في �لسهو� �لمرتفعة /�لجبا� في 
�لمناطق �الستو�ئية /�لشبه-�ستو�ئية. /هي تشبه �آلفاq �لمدفونة /لكنها بخال\ �لعديد من هذA �آلفاq تتبع 
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¡فاq سومبريك  تقريبا شكل /مظهر �لسطح. 

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
قد تتكو5 ¡فاq سومبريك 2/ تكونت في ¡فاq �2جيك، كامبيك، فير��ليك 2/ نيتيك. تختلف ¡فاq 2/مبريك 
/كذلك ¡فاq ميالنيك /فيولفيك �لد�كنة �للو5 من مجموعة 2ند/سولز عن ¡فاq سومبريك في 2نها تكونت 
على �لسطح. تتميز ¡فاq سبو�يك عن ¡فاq سومبريك  في 52  سعة �لتبا�� �لكاتيوني لها 2على بكثير في 
جزء �لطين. �لجزء �لد/بالي �لمتحرu /�لمتر�كم ألسفل من ¡فاq ناتريك له ��جة تشبع قاعدL (بو�سطة 

1 مو� خال+ �ألمونيوC) 2كثر من 50 في �لمئة /هو ما يفصلها عن ¡فاq سومبريك. 

Fفق سبو'يك
�صف عا	

2فق سبو�يك (مشتق من �ليوناني سبو�يك بمعنى �ما� �لخشب) هو 2فق تحت- سطحي يحتوL مو�� غير 
 u2/ من حديد متحر Cتتركب من ما�� عضوية /2لومونيو (amorphous) متبلو�� منقولة متر�كمة ألسفل
يد   � �قم  على  �لشحنا+-�لمعتمد�  با�تفا^  ألسفل  /�لمتر�كمة  �لمنقولة  �لمو��  تتصف  ألسفل.  /متر�كم 

(pH-dependent charge) /مساحة 2سطح كبير� /��جة عالية لالحتفاÌ بالماء.   

معايير تشخيصية
يتميز 2فق سبو�u باألتي:       

1. �قم � يد (1:1 في �لماء) 2قل من 9 ,5 في 85 في �لمئة 2/ 2كثر من �ألفق Kال �oK كانت �لتربة 
مز�/عة، /

2. محتوs من �لكربو5 �لعضوL 5 ,0 2/ 2كثر 2/ قيمة �لكثافة �لحقيقية �لبصرية لمستخلص �ألكساال+ 
25 ,0 2/ 2كثر على �ألقل في جزء من �ألفق، /    

3. تتميز بأحد 2/ كال مما يأتي: 
2لو�5 ميونسيل في  2لبيك 2حد  2فق  2لبيك يقع مباشر� فوq 2فق سبو�يك /له مباشر� تحت  2فق   .2

�لحالة �لرطبة (في �لعينة �لمسحوقة �لناعمة) كما يلي: 
- تد�W لوL 5 5 � 2/ 2كثر �حمر���، 2/ 

- تد�W لوL 7, 5 5 � مع قيمة 5 2/ 2قل /��جة صفاء �للو5 4 2/ 2قل، 2/
- تد�W لوL 10 5 � 2/ متعا�� /قيمة /��جة صفاء �للو5 2 2/ 2قل، 2/

/2 ،3/1 � L 10 5لو Wتد� -
|.  مع 2/ بد/5 2فق 2لبيك، 2حد �أللو�5 �لمذكو�� 2عالA، 2/ تد�W �للوL 5 � 5 ,7 ، قيمة 5 2/ 
2قل 2/ صفاء لو5 5 2/ 6 كالهما في �لحالة �لرطبة (في �لعينة �لمسحوقة �لناعمة)، //�حد 2/ 

2كثر مما يلي:  
-  ملتصقة بو�سطة �لما�� �لعضوية /�أللومنيوC مع 2/ بد/5 �لحديد في 50 في �لمئة 2/ 2كثر من 

�لحجم /قوL جد� في ��جة �لتماسك /�للز/جة 2/ 2قوs في �لجزء �ألسمنتي، 2/ 
- غال\ منشق مكسر فوq حبيبا+ �لرمل تغطي 10 في �لمئة 2/ 2كثر من سطح �ألفق، 2/ 

2كساال+ حامضي   : مستخلص 
2كس

   / 
2كس

(لو   
2كس

   ½ + 
2كس

لو  2كثر   /2 �لمئة  في   0,  50 -
لأللومنيوC /�لحديد بالتتابع /يعبرعنها كنسبة مئوية للجزء �لناعم (2قل من 2ملم) على 2سا} 
 Blakemore, Searle and Daly;) لعينة �لمجففة في �لفر5 على ��جة حر��� 105 مئوية�

1981) /قيمة 2قل  من نصف هذA �لكمية في �ألفق �لمعدني �لفوقي، 2/

 Aقيمة �لكثافة �لحقيقية �لبصرية لمستخلص �ألكساال+ 25 ,0 2/ 2كثر، /قيمة 2قل من نصف هذ  -
�لكمية في �ألفق �لمعدني �لفوقي، 2/

-  10 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) صفائح �قيقة من �لحديد �لمتحرu /�لمتر�كم ألسفل في طبقة 
بسمك 25 سم 2/2كثر(Fe-lamella: /هي 2حزمة غير2سمنتية لحديد متحرu متر�كم ألسفل بسمك 2قل 

من 5 ,2سم).
W.  ال تكو5 جزء من 2فق ناتريك، /  

�.  سمك 5 ,2سم  2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
عا�� يقع 2فق سبو�يك تحت 2فق 2لبيك /له 2لو�5 سو��ء بنية Kلى بني محمر. قد تتصف ¡فاq سبو�يك 2يضا 
بوجو� طبقة �قيقة من �لحديد، عندما تتطو� بد�جة ضعيفة بوجو� كر�+ عضوية 2/ بتجمع للحديد في 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



شكل 2حزمة �قيقة من �لحديد.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
ترتبط ¡فاq سبو�يك عا�� مع ¡فاq 2لبيك /�لتي تقع تحتها، /قد توجد ¡فاq 2نثريك، هو�تيك، بالجيك 2/ 

2/مبريك عند �لسطح.
قد تظهر ¡فاq سبو�يك خو�n ¡فاq 2نديك نتيجة لمركبا+ عضوية- 2لومنيوC. تحتوL ¡فاq سبو�يك على 
 للطبقا+ �لتي تعلوها مثل ¡فاq 2لبيك، 2نثريك، هو�تيك ، 

2كس
   ½ + 

2كس
�ألقل ضعف �لنسبة �لمئوية لو 

بالجيك، تيريك 2/ 2/مبريك. /هذ� �لمعيا� ال يستعمل عا�� للطبقا+ �لغير سبو�يك مع خو�n ¡فاq 2نديك  
 .uصعبة �لتحر Cلتي فيها �لمركبا+ عضوية- 2لومنيو�/

كمثل �لعديد من ¡فاq سبو�يك، تحتوL ¡فاq سومبريك 2يضا ما�� عضوية 2كثر من �لطبقة �لفوقية. /يمكن 
�لتفرقة بينهم بو�سطة منر�لوجيا �لطين �لموجو� (يسو� �لكا¬/لينايت عا�� في ¡فاq سومبريك بينما جزء 
�لطين في ¡فاq سبو�يك يحتوL عا�� كمية كبير� من �لفيرميكيواليت /طين �لكلو��يت به 2لومنيوC ��خل 

�لطبقا+) /سعة �لتبا�� �لكاتيوني �ألعلى بكثير في جزء �لطين في ¡فاq سبو�يك.   
يماثل oلك ¡فاq بلينثيك، /�لتي تحتوL كمية كبير� من �لحديد �لمتحرu /�لمتر�كم ألسفل يسو� فيها معا�5 

طين �لكا¬/لينايت /لذلك سعة �لتبا�� �لكاتيوني منخفضة كثير� في جزء �لطين عنها آلفاq سبو�يك.  

Fفق تاكيريك
�صف عا	

2فق تاكيريك (مشتق من �لتركي تاكير بمعنى تربة جر��ء) هو 2فق سطحي ثقيل �لقو�C يتكو5 من قشر� 
سطحية /بناء طبقي للجزء �ألسفل. يتكو5 تحت ظر/\ �لجفا\ في �لتربة �لمغمو�� �/�يا.

معايير تشخيصية
يتميز 2فق تاكيريك باألتي:
1. خو�n �لجفا\، /

2. بناء صفائحي 2/ كتلي مسمط، /
3. قشر� سطحية تتصف بكل �ألتي:

2.  سمك كافي ال يلتف 2/ يتجعد كليا عند �لجفا\، /
|.  كثير� �لز/�يا /�ألضال^ تنشق لعمق 2سم 2/ 2كثر عندما تكو5 �لتربة جافة، /

W.  قو�C طمي طيني �ملي، طميي طيني، طميي طيني سلتي 2/ 2نعم، /
�.  �لتماسك /�للز/جة صلب جد� عندما يكو5 جا\ /لد5 جد� /لزW عندما يكو5 �طب، /

A.  ��جة �لتوصيل �لكهربائي في �لمستخلص �لمشبع 2قل من 4 �يسيمونز/C، 2/ 2قل منه في �لطبقة 
تحت 2فق تاكيريك مباشر�. 

�لمطابقة �لحقلية
تقع ¡فاq تاكيريك  في �لمنخفضا+ في �لمناطق �لجافة حيث �لمياA �لسطحية �لغنية بالطين /�لسلت /لكنها 
 qلألمال  يفر L�/لعليا. �لغسيل �لد� qألمال  �لذ�ئبة، /�لتي تجمع /تغسل �ألفا� sقليلة نسبيا في محتو
�لطين /يكو5 قشر� سميكة مندمجة �o+ قو�C ناعم مع شقوq /�ضحة t +�o/�يا /2ضال^ كثير� عندما 

تجف. /غالبا ما تحتوL هذA �لقشر� 2كثر من 80 في �لمئة طين /سلت.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
تقع ¡فاq تاكيريك متحد� مع �لعديد من �آلفاq �لتشخيصية، /�ألكثر 2همية منها هي ¡فاq ساليك، جيبسيك، 
كالسيك /كامبيك. ��جة �لتوصيل �لكهربائي �لمنخفضة /�لمحتوs �لقليل من �ألمال  �لذ�ئبة تميزها عن 

2فق ساليك. 

Fفق تير)يك
�صف عا	

 Lتأثير�+ بشرية /�لذ 2فق سطحي معدني من  تربة) هو  بمعنى  تير�  �لالتيني  تير�يك (مشتق من  2فق 
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تطو� خال� Kضافة �ألسمد� �أل�ضية /�لكومبوست /�ما� 2/ طين �لشاطئ  2/ /حل على فتر� طويلة 
من �لزمن. /يبنى تد�يجيا /قد يحتوL حجا�� فرt// +tعت عشو�ئيا. 

معايير تشخيصية
2فق تير�يك معدني سطحي يتميز باألتي:

1. لو5 مرتبط بما�� �لمصد�، /
2. يحتوL 2قل من 20 في �لمئة مو�� نتيجة لنشا£ Kنشائي بشرL (بالحجم)، /

/ ،(Cخال+ �ألمونيو �بو�سطة 1 مو)50 في �لمئة 2/ 2كثر L3. ��جة تشبع قاعد
4. يقع في تربة �فع سطحها محليا، /

 / ،C5. ال يظهر تطابق /لكنه يتصف باختالفا+ غير منتظمة في �لقو�
6. صخرL غير متصل عند قاعدته، /

7. سمك 20 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
من   /2 �لحقلية  �لمالحظة  من  Kما  عليه  يستد�  قد   Lلذ�/ مرفو^  سطح  تير�يك  2فق   +�o �لتربة  تظهر 
مختلطة  �لتحت-سطحية   qآلفا� /لكن  متجانسا،  ليس  تير�يك  2فق  �لسابقة.  /�لمالحظا+  �لتسجيال+ 
 ª/2نقا �مثل كسو� فخا�ية، مخلفا+ /2طال Lنشائي بشرK £مو�� نتيجة لنشا Lبالكامل. /هي عا�� تحتو

تا�يخية /هي نموoجيا صغير� جد� (قطر 2قل من 1سم) مكشوطة كثير�.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
 Lتير�يك نشا£ حيو qفا¡ �لتي تميز 2فق تير�يك عن 2فق بالجيك. عا�� تظهر  قليل من �لصفا+ هي 
كبير، �o+ تفاعل متعا�� Kلى قلوL خفيف (� يد في �لماء عا�� 2كبر من 7) /قد تحتوL جير حر، بينما 
¡فاq بالجيك �o+ تفاعل حامضي. /يرتبط لو5 2فق تيريك بشد� بما�� �لمصد�. قد يالحظ تربة مدفونة 

عند قاعد� �ألفق /لو 52 �لخلط قد يخفي موقع �التصا� /�لتالمس.

Fفق ثيونيك
�صف عا	

2فق ثيونيك (مشتق من �ليوناني ثيو5 بمعنى كبريت) هو 2فق تحت- سطحي حامضي جد� حيث يتكو5 
حامض �لكبريتيك من خال� 2كسد� �لكبريتيد�+.   

معايير تشخيصية
يتميز 2فق ثيونيك باألتي:

1. �قم � يد (1:1 في �لماء) 2قل من 0 ,4، /
2. /�حد 2/ 2كثر مما يلي:

 /2 ،(jarosite or schwertmannite)2.   جا�/سايت 2صفر 2/ بقع 2/ مغلفا+ شويرتماننايت بني مصفر
|.  تركيز�+ مع تد�W �للو5 لميونسيل s 2, 5 2/ 2صفر /��جة صفاء �للو5 6 2/ 2كثر (�طب)، 2/  

W.  تركب مباشر� فوq مو�� كبريتيدية، 2/
�. 05 ,0 في �لمئة (بالكتلة) 2/ 2كثر كبريتا+ �oئبة في �لماء، /

3. سمك 15سم 2/ 2كثر.  

�لمطابقة �لحقلية
تظهر عامة ¡فاq ثيونيك جا�/سايت 2صفر شاحب 2/ بقع 2/ مغلفا+ شويرتماننايت بني مصفر. تفاعل 

�لتربة شديد �لحموضة، �لرقم �أليد�/جيني � يد في �لماء 5 ,3 ليس غير شائع. 
بينما ¡فاq ثيونيك غالبا مرتبطة بالترسيبا+ �لحديثة من �لسلفيد�+ �لساحلية، فهي تتطو� 2يضا  في �لد�خل 

في مو�� سلفيد كشفت بو�سطة عو�مل �لتعرية 2/ عمليا+ �لحفر.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
غالبا ما تقع ¡فاq ثيونيك تحت 2فق o/ بقع كثير� o/ مظاهر مو�فولوجية /�ضحة مؤكد� لألكسد� /�الختز�� 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



.”Fe-depleted matrix” 5لى بني محمر� / نسيج حديد- مستنفز فاتح �للوK بقع 2يد�/كسيد �لحديد محمر�)

Fفق �Fمبريك
�صف عا	

2فق 2/مبريك (مشتق من �لالتيني 2/مبر/ بمعنى ظل) هو 2فق سطحي سميك ��كن �للو5 مستنفذ �لقاعدية 
غني بالما�� �لعضوية.

معايير تشخيصية
2فق 2/مبريك بعد خلط Kما ��  20سم �لعليا للتربة �لمعدنية �oK /2 /جد صخر مستمر، 2فق كرييك، 2فق 
�لتربة  جميع  فإ5  �لمعدنية،  �لسطحية  �لتربة  من  سم   20  �� بيتر/بلينثيك  ضمن  2فق   /2 بيتر/�يو�يك 

�لمعدنية �لعليا تتميز باألتي:
1. بناء تربة قوL بد�جة كافية بحيث ال يكو5 �ألفق كتلي مسمط /صلب 2/ صلب جد� عند �لجفا\ 
20سم  من  2كبر  �2نى سمك  كا5   �oK مخلو£،  �لغير  �لتحتي  /�لجزء  �لمخلو£  �لجزء  من  كال  في 
(�لمنشو� �ألكبر من 30سم في �لقطر يشمله معنى كتلي مسمط �oK لم يكن هناu بناء ثانوL ضمن 

�لمنشو�)، /
2قل   /2 2قل عندما يكو5 �طب، /قيمة 3   /2 للو5 3  بد�جة صفاء  ميونسيل  لجد/�  تبعا  �أللو�5   .2
عنما يكو5 �طب / 5 2/ 2قل عند �لجفا\،  �الثنا5 في عينا+ مكسو�� في كال من �لجزء �لمخلو£  
/�لجزء �لتحتي �لغير مخلو£، �oK كا5 �2نى سمك 2كبر من 20سم. قيمة �للو5 /حد� /�حد� 2/ 2كثر 
 Aقيمة لو5 4 2/ 2قل في �لحالة �لرطبة /في هذ  +�o كانت ما�� �ألصل �oK الK �2كن من ما�� �ألصل
�لحالة يتغاضى عن متطلبا+ تباين �للو�oK .5 �ختفت ما�� �ألصل يجب �لمقا�نة مع �لطبقة �لتي تقع 

تحت طبقة �لسطح مباشر�، / 
3. محتوL �لكربو5 �لعضوL 6 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر في كال من �لجزء �لمخلو£ /�لجزء �لتحتي �لغير 
مخلو£، �oK كا5 �2نى سمك 2كبر من 20 سم. محتوL �لكربو5 �لعضوL على �ألقل 6 ,0 في �لمئة 

2كبر من ما�� �ألصل �oK تم �لتغاضي عن متطلبا+ �للو5 بسبب ما�� �ألصل �لد�كنة، /
 5t2قل من 50 في �لمئة من متوسط �لو (Cخال+ �ألمونيو �بو�سطة 1 مو) L4. ��جة تشبع قاعد

خال� عمق �ألفق، /
5. سمك /�حد مما يلي:

2فق   /2 بيتر/بلنثيك  2فق   /2 كرييك  2فق  مستمر،  مباشر� صخر  يعلو  كا5   �oK 2كثر   /2 سم   10  .2
   /2 ، uبيتر/�يو�

|.  20 سم 2/ 2كثر / ثلث 2/ 2كثر من �لسمك بين سطح �لتربة /�لحد/� �لعليا لصخر مستمر 2/ 
2فق كرييك 2/ 2فق جيبسيك 2/ 2فق بيتر/�يو�يك 2/ 2فق بيتر/جيبسيك 2/ 2فق بيتر/بلنثيك 2/ 

2فق ساليك 2/ ما�� كالكا�يك 2/ فليوفيك 2/ جيبسيريك خال� 75 سم ، 2/
W.  20 سم 2/ 2كثر /ثلث 2/ 2كثر من �لسمك بين سطح �لتربة /�لحد/� �لسفلى ألسفل 2فق تشخيصي 

خال� 75 سم /، �oK /جد فوL2 q من �ألفاq �لتشخيصية �لمذكو�� سابقا في |، 2/  
�.  25 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
 +�o 52/مبريك 52 تكو qلصفا+ �لحقلية �لرئيسية ألفق 2/مبريك هي لونه �لد�كن /بنائه. عموما تميل ¡فا�

��جة 2قل من بناء �لتربة عن ¡فاq مولليك.   
2غلب ¡فاq 2/مبريك �o+ تفاعل حامضي (�لرقم �أليد�/جيني � يد في �لماء “1: 5 ,2” 2قل من 5 ,5)، 
/�لتي تمثل تشبع قاعدL 2قل من 50 في �لمئة.  من �لدالئل �إلضافية للحموضة هي �لنظاC �ألفقي �لضحل 

النتشا� �لجذ/� في غيا| /جو� عائق طبيعي. 

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
يميز متطلبا+ �لتشبع �لقاعدL 2فق 2/مبريك عن 2فق مولليك، /5K كانا بخال\ oلك متشابها5 تماما. يختلف 
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�لحد �ألعلى لمحتوs �لكربو5 من 12 في �لمئة (20 في �لمئة ما�� عضوية) Kلى 18 في �لمئة (30 في �لمئة 
ما�� عضوية) /هي تمثل �لحد �أل�نى ألفق هيستيك ، 2/ 20 في �لمئة /هو �لحد �أل�نى ألفق فوليك . 

توجد بعض �آلفاq �لسطحية �لسميكة ��كنة �للو5 �لغنية في �لما�� �لعضوية �لغير مشبعة قاعديا /�لتي تكونت 
نتيجة لألنشطة �لبشرية مثل �لحر� �لعميق /�لتسميد، إلضافة �لما�� �لعضوية، لوجو� �ستيطا5 قديم، 2/ 
 qآلفا� Aيمكن عا�� �لتعر\ على هذ .(2نثر2جريك، هو�تيك، بالجيك 2/ تير�يك qفا¡) متخلفا+ �لمطبخ
في �لحقل عن طريق /جو� مو�� نتيجة لنشا£ Kنشائي بشرL، عالما+ للجا�/\، /جو� معا�5 مخالفة 2/ 
طبقا+ تد� على Kضافا+ متقطعة لمو�� معدنية، �o+ موقع 2على نسبيا في �لمشهد �لطبيعي، 2/ عن طريق 

متابعة تا�يخ �لز��عة في �لمنطقة. 

Fفق فيرتيك
�صف عا	

2فق فيرتيك (مشتق من �لالتيني فيرتيرL، بمعنى يحو�) هو 2فق طيني تحت-سطحي، o/ مجمعا+ لها 
سطح مصقو� 2ملس / بناء Kسفيني �لشكل نتيجة لعمليا+ �النكماÀ /�النتفا¥.

  
معايير تشخيصية

يتميز 2فق فيرتيك باألتي:
1. يحتوL 30 في �لمئة 2/ 2كثر طين في كل �ألفق، /

2. مجمعا+ �o+ بناء Kسفيني �لشكل  بمحو� طولي بز�/ية بين K 10لي 60 ��جة من �لوضع �ألفقي، /
3. سطح مصقو� 2ملس1 ، /

4. سمك 25 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
¡فاq فيتريك طينية �o+ ��جة تماسك /لز/جة عالية Kلى عالية جد�. /عندما تجف تظهر ¡فاq فيتريك 
تكو5  حا��  بز/�يا  غالبا  2ملس)،  (مصقو�  المعة  مصقولة  2سطح   Cقد 2كثر.   /2 1سم   ªبعر  qشقو

مميز�. 

صفا# �مميز�# Mضافية
معامل �لمد/�ية �لخطي هو مقيا} لجهد �النكماÀ - �النتفا¥ /يعر\ كنسبة �الختال\ بين �لطو� لكتلة 
تربة �طبة /طولها جافة Kلى طولها جافة W £/(W £ -� £)  /فيها £ � هو �لطو� عند ضغط 33  
 “COLE” فيتريك  يكو5 معامل �لممد/�ية �لخطي qعند �لجفا\. في ¡فا �لطو� W £ ،“KPa tension”

2كثر من 06 ,0.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
قد تحتوL 2يضا بعض �آلفاq �لتشخيصية �ألخرs محتوs عالي من �لطين مثل �2جيك، ناتريك / نيتيك. 
 Cلعا� �لمشهد  في  تتصل جانبيا  قد  فهي  فيرتيك، /عموما  �لنموoجية ألفق  �لصفا+  ينقصها   qآلفا�  Aهذ/
�لوضع  تأخذ  ما  /عا��   (Laterally linked in the landscape) فيرتيك  2فق  مع  �لطبيعة  في   ªلأل�

�ألسفل.

فو)�نيك
�صف عا	

2فق فو�/نيك (مشتق من �لر/سي فو�/نوW بمعنى 2سو�) هو نو^ خاn من 2فق مولليك. /هو 2فق سطحي 
عميق 2سو� جيد �لبناء o/ ��جة تشبع قاعدL عالي /محتوs عالي من �لما�� �لعضوية /نشا£ حيوL عالي.

معايير تشخيصية
2فق فو�/نيك هو 2فق سطحي معدني يتميز باألتي:

sألخر� qهي 2سطح قدمية مصقولة 2خد/�ية نتجت بو�سطة مجمعا+ �نزلقت /�حد� فو/ Slickensides 1

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



1. بناء تربة حبيبي 2/ كتلي ناعم t /o/�يا فرعية، /
2. تبعا أللو�5 جد/� ميونسيلل مع صفاء لو5 2قل من 2 عندما يكو5 �طب، /قيمة 2قل من 2 عندما 
تكو5 �طبة / 3 عندما تكو5 جافة في �لعينة �لمكسو��. يمكن �لتغاضى عن حد/� قيمة �للو5 عند 
�لجفا\ �oK /جد 40 في �لمئة جير ناعم مقسم �oK /2 كا5 قو�C �ألفق �مل طميي 2/ 2خشن، /قيمة 
�للو5 3 2/ 2قل عندما تكو5 �طبة. قيمة �للو5 �2كن /حد� /�حد� 2/ 2كثر من ما�� �ألصل (في 
كال من �طب 2/ جا\)، Kال �oK كانت قيمة لو5 ما�� �ألصل 2قل من 4 (�طب). �oK لم توجد ما�� 
�ألصل، يجب �لقياC بالمقا�نة مع �لطبقة �لتي تقع مباشر� تحت �لطبقة �لسطحية. تستعمل متطلبا+ 

�للو5 �لتي oكر+ سابقا لل51سم �لعليا من 2فق فو�/نك 2/ مباشر� 2سفل L2 طبقة محر��، /  
3. 50 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) من �ألفق يتكو5 من جحو� �لديد�5 �أل�ضية، قالب �لديد�5 �أل�ضية 

2/ �لجحو��لمملوء�، /
4. محتوs كربو5 عضوL 5 ,1 في �لمئة 2/ 2كثر.  يكو5 محتوs �لكربو5 �لعضوL 6 في �لمئة 2/ 
2كثر �oK تغاضى عن متطلبا+ �للو5 بسبب /جو� جير مقسم ناعما، 2/ 5 ,1 في �لمئة 2كثر منه في 

ما�� �ألصل �oK تغاضى عن متطلبا+ �للو5 بسبب �للو5 �لد�كن لما�� �ألصل، /         
5. تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 80 في �لمئة 2/ 2كثر، /  

6. سمك 35 سم 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
للديد�5  كبير  نشا£  حبيبي)،  (عا��  جد�  �لمتطو�  /�لبناء  �ألسو�  لونه  طريق  عن  فو�/نيك  2فق  يحد� 

�أل�ضية /�لكائنا+ �أل�ضية �ألخرs �لتي تحفر في �لتربة /كذلك سمكه.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.   
 ،Lلعالي من �لكربو5 �لعضو� Aيعبر عن �لصفا+ �لخاصة ألفق فو�/نيك بالنسبة ألفق مولليك بمحتو�
متطلبا+ �للو5 �لد�كن بد�جة 2كبر، �لمساهمة �لكبير� للنشا£ �لحيوL في بناء �لتربة /�لحد/� �لدنيا للسمك 

�ألكبر.

Fفق ييرميك
�صف عا	

2فق ييرميك (مشتق من �ألسباني يرمو بمعنى صحر�ء) هو 2فق سطحي يتكو5 عا�� /لكن ليس ��ئما من 
تجمعا+ سطحية من 2جز�ء كسو� �لصخو� (تربة �لصحر�ء 2/ �صيف �لصحر�ء) مطمو�� في طبقة 

طميية بثرية /�لتي قد تغطى بطبقة �ملية �قيقة بفعل �لريح 2/ طبقة من ��سب طفالي . 

معايير تشخيصية
يتميز 2فق ييرميك باألتي:

1.  خو�n �لمناطق �لجافة، /    
2. /�حد 2/ 2كثر مما يلي:

/2 ،(Ventifacts) 2. حجا�� سطح مرصو\ مطلية ” مغطا� “ 2/ تشمل حصى 2/ 2حجا� بفعل �لريح
|. حجا�� �لرصف مرتبطة بطبقة بثرية، 2/   
W. طبقة بثرية 2سفل طبقة صفائحية سطحية. 

�لمطابقة �لحقلية
يكو5 2فق ييرميك طبقة من حجا�� �لرصف // 2/ بثرية طميية �لقو�C. تظهر �لطبقة �لبثرية شبكة متعد�� 
�لز/�يا /�ألضال^ من شقوq مجففة غالبا مملوء� بما�� نقلت Kليها بالهو�ء /�لتي تمتد Kلى �لطبقا+ �لتحتية. 

�لطبقا+ �لسطحية �o+ بناء صفائحي ضعيف Kلى معتد�.

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
 qلتي تتصف بالبيئة �لصحر�/ية (¡فا� sلتشخيصية �ألخر� qييرميك مرتبطة مع �ألفا qتوجد غالبا ¡فا
غير  ”قا��  2نتا�كتيكا  (مثال  جد�  �لبا���   Lلصحا�� في  /كامبيك).  كالسيك  �يو�يك،  جيبسيك،  ساليك، 
مأهولة تقع حو� �لقطب �لجانوبي“)، قد توجد مرتبطة مع ¡فاq كرييك. تحت هذA �لظر/\ تسو� مو�� 
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من  �لقليل   uهنا/  “Cلقد� في  Kمعا5  2شد  من صخو�  ”فلز  �لشديد  �لبر�  مناطق  تميز  خشنة  ”�ضيخي“ 
�لرما� تطاير+ /�سبت بفعل �لريح. قد يوجد هنا سطح مرصو\ كثيف مع طبقا+ �ملية مصقولة المعة 
بركانية بفعل �لريح /مجمعا+ مو�� �oئبة، تقع مباشر� فوq �/�سب غير ثابتة مفككة بد/5 طبقة بثرية 

.(Vesicular layer)

خو�n تشخيصية

تغير مفاجئ للقو�	
�صف عا	

�لتغير �لمفاجئ للقو�C (مشتق من �لالتيني 2بر/بتس) هو تغير شديد حا� جد� في محتوL �لطين في مجا� 
محد/� للعمق.

معايير تشخيصية 
يتطلب �لتغير �لمفاجئ للقو�C 8 في �لمئة 2/ 2كثر من �لطين في �لطبقة �لتحتية /: 

1. تضاعف محتوs �لطين خال� 5 ,7سم �oK كانت �لطبقة �لفوقية تحتوL 2قل من 20 في �لمئة طين، 2/
t .2يا�� 20 في �لمئة في محتوs �لطين (مطلق) خال� 5 ,7 سم �oK �حتو+ �لطبقة �لفوقية 20 في 

�لمئة طين 2/ 2كثر. 

Wلبيليوفيك ممتد كاللساF
�صف عا	

�لتعبير 2لبيليوفيك (مشتق من �لالتيني 2لبيو} بمعنى 2بيض / KليويرL بمعنى يغسل 2/ ينظف) يعنى تغلغل 
/Kختر�q للطين /مو�� �لحديد �لمستنفز Fe-depleted في 2فق �2جيك.

.C2سطح �لقد �يقع 2لبوليفيك �لممتد كاللسا5 على طو “Peds“ Cعندما توجد �ألقد�

معايير تشخيصية
تتميز 2لببيليوفيك  �لممتد كاللسا5 باألتي:

1. له لو5 2فق 2لبيك ، /
2. �لعمق 2كبر من �لعرª، مع �ألبعا� �ألفقية �لتالية:   

2. 5 ملم 2/ 2كثر في ¡فاq �2جيك �لطينية، 2/
|. 10 ملم 2/ 2كثر في ¡فاq �2جيك �لطميية طينية /�لسلتية، 2/

W. 15 ملم 2/ 2كثر في ¡فاq �2جيك �ألكثر خشونة (طمي سلتي، طميي 2/ طميي �ملي)، /
3. تشغل 10 في �لمئة 2/ 2كثر من �لحجم في 2/� 10 سم من 2فق �2جيك، �لمقا} في كال من �لمقاطع 

�ألفقية /�لعرضية، /
o .4/ توtيع حجمي للحبيبا+ يماثل �لقو�C �ألكثر خشونة لألفق �لذL يعلو 2فق �2جيك.

خو�] �لتربة �لسو'�ء (Fنديك)
�صف عا	

خو�n �لتربة �لسو��ء “2نديك” (مشتق من �لياباني 52 بمعنى ��كن، �/ بمعنى تربة) تنتج من عمليا+ 
/عموما   .(Pyroclastic deposits) �ألصل  بركاني  فلز  من  2ساسا  مؤلفة  لر/�سب  �لمعتدلة  �لتجوية 
للطفا�،  �لتجوية  عو�مل  نو�تج  (مثل  بركانية  غير  مو��  من  2نديك   nخو� �أل��ضي  بعض  تطو�  قد 
قصير   – مجا�  مرتبة-   +�o معا�5   /جو�  /�لفير��ليتيك).  �سوبي صلصالي“  ”صخر  �أل�جيليت 
// 2/ مركبا+ عضوية-معدنية هي صفة مميز� لخو�n 2نديك. عا�� هذA �لمو�� /�لمركبا+ تمثل جزء 
 nتيفريك، خو� تربة  (ما��  �لبركانية �ألصل  �لفلذ�+  في �/�سب  �لتجوية  /تعاقب عو�مل  تسلسل  من 

فيتريك ” tجاجية “ /خو�n 2نديك).    
عا�� قد توجد خو�n 2نديك  عند سطح �لتربة 2/ في تحت-سطح �لتربة في شكل طبقا+. تحتوL �لعديد 
من �لطبقا+ �لسطحية �لتي لها خو�n 2نديك كمية كبير� من �لما�� �لعضوية (2كثر من 5 في �لمئة) /هي 
عا�� �o+ لو5 ��كن جد� (قيمة ميونسيلل  /صفاء �للو5 ”�طب“ 3 2/ 2قل) /هي �o+ بناء tغبي ” بالعين 
 Cقو�  +�o /عا��  منخفضة  ظاهرية  كثافة   +�o /هي   .Wلز تماسك  �ألماكن  بعض  /في   “ �لمجر�� 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



.Shoji et al., 1996, Takahashi, Nanzyo and Shoji, 2004 1

: هي مستخلص 2كساال+ حامضي  لأللومنيوC  /�لحديد على �لتو�لي (Blakemore, Searle and Daly; 1981) /يعبر عنها كنسبة مئوية  
2كس

   / 
2كس

2 لو 

للجزء �لناعم (2قل من2 ملم) على �سا} �لعينة �لمجففة في �لفر5 على  حر��� 105 مئوية.
 5tلك توo (بد/5 تجفيف سابق) /بعد kPa 33 3 بالنسبة للكثافة �لظاهرية يقد� �لحجم بعد �لتخلص من �لماء �لممتص في عينة �لتربة �لغير مجففة عند ضغط

�لعينة �لمجففة  في �لفر5 �نظر �لملحق 1

طميي سلتي 2/ 2نعم. �لطبقا+ �لسطحية ألنديك غنية في �لما�� �لعضوية /قد تكو5 في بعض �أل��ضي 
سميكة جد� بسمك 50سم 2/ 2كثر(صفة باكبيك Pacbic). عامة �لطبقا+ �لتحت-سطحية ألنديك �o+ لو5 

Kلى حد ما 2فتح.   
قد يكو5 لطبقا+ 2نديك صفا+ مختلفة، /oلك تبعا لنو^ عمليا+ �لتجوية �لسائد� /�لمؤثر� في ما�� �لتربة. 
 uبمعنى تغير ما�� �لتربة تحت �لضغط 2/ بو�سطة �الحتكا (Thixotropy) قد تظهر صفة ثيوكسوتر/بي
قد  �لرطوبة  �لمنا¥ شديد  �لصلبة. في  �لظر/\  Kلى  �لرجو^  ثم  Kلى مرحلة سيولة  من صلبة بالستيكية 
تحتوL طبقا+ 2نديك �لغنية بالد/با� 2كثر من ضعف �لمحتوs من �لماء للعينا+ �لتي جففت في �لفر5  

ثم 2عيد ترطيبها (صفة /فر� �لرطوبة ”هيد�يك “).
(نو^  �لمشابهة  /�لمو��  �أللوفا5  فيه  يسو�  �أل/�  2نديك:   nخو� من  �ئيسين  نوعين  على  �لتعر\  تم 
سيل- 2نديك) /�لثاني يسو� فيه مركبا+ �أللومنيوC مع �ألحماª �لعضوية (نو^ 2ليو- 2نديك). خاصية 
�لسيل- 2نديك تعطي نموoجيا تفاعل للتربة حامضي قوK Lلى معتد� بينما خاصية 2ليو- 2نديك تعطي تفاعل 

حامضي شديد �لقو� 2/ حامضي.

معايير تشخيصية
تتطلب خو�n 2نديك �ألتي1 : 

 0 ,2 في �لمئة 2/ 2كثر2 
2كس

   ½ + 
2كس

1. قيمة لو 
2. كثافة ظاهرية 90 ,0 كجم/�يسيمتر3 2/ 2قل3 

3. ��جة �الحتفاÌ بالفوسفا+ 85 في �لمئة 2/ 2كثر، /  
�oK .4 /جد+ تحت ما�� تيفريك /�لتي تو�فق متطلبا+ 2فق 2لبيك ، u بير//u عضوu /2 L فولفيك/ u بير/ 
�لبير/فوسفا+:  �لكربو5 بو�سطة  2قل من u) 0, 5 بير/، u فولفيك، u عضوL، هي مستخلصا+ 
حامض فوليلك �لكربو5 �لعضوL على �لتو�لي (Ito etat; 1991) / يعبر عنها كنسبة مئوية لجزء �لتربة 

�لناعم (�قل من 2 ملم) على 2سا} �لتربة �لمجففة في �لفر5 على ��جة حر��ية 105 مئوية)، / 
  .L5. 2قل من 25 في �لمئة (بالكتلة) كربو5 عضو

قد تقسم خو�n 2نديك  Kلى سيل- 2نديك /2ليو- 2نديك. تظهر خو�n سيل- 2نديك محتوs من �لسليكو5 
�لمستخلص بحامض 2كساليك (� يد 3) ”سي 2كس“ 6 ,0 في �لمئة 2/2كثر 2/ لوبير//لو 2كس 2قل من 5 ,0، 
بينما تظهر خو�n 2ليو- 2نديك محتوs ”سي 2كس“ 2قل من 6 ,0 في �لمئة / لوبير//لو 2كس 5 ,0  2/ 2كثر. 
 0,6 بين  2كس“  ” سي   sمحتو تظهر  /�لتي  2نديك  سيل-  2لي-   nخو� +�o �نتقالية  مرحلة  توجد  قد 
 (Poulenard and Herbillon; 2000) 0,9 في �لمئة / لوبير//لو 2كس بين 3 ,0 /5 ,0 في �لمئة /

(لو بير/ : مستخلص �لبير/فوسفا+ / يعبر عنها كنسبة مئوية للجزء �لناعم (�قل من 2 ملم) على 2سا} 
�لعينة  �لمجففة في �لفر5 على ��جة حر��ية 105 مئوية).

�لمطابقة �لحقلية
.(Fieldes and Perrot (1966)) في �لحقل Cختبا� فلو�يد �لصو�يو� �2نديك باستعما nقد تحد� خو�
-L2كثر من 5 ,9 على مركبا+ 2لوفا5 //2/ عضو Cلرقم �أليد�/جيني (� يد)  في فلو�يد �لصو�يو� �يد
�لما��  في  جد�  �لغنية  تلك  عد�  فيما  2نديك   nخو�  +�o �لطبقا+  ألغلب  �اللي  �الختبا�  هذ�   .C2لومنيو
�لحامضي  �لطين  2نو�^ معينة من  ¡فاq سبو�يك /في  �لتفاعل يحد� في  نفس  فإ5  oلك  �لعضوية. /مع 

�لغني في �أللومنيوC �لموجو� خال� طبقا+ معا�5 �لطين.
تتصف �لطبقا+ �لسطحية �لغنية بالما�� �لعضوية �لغير منز�عة �o+ خو�n سيل- 2نديك برقم 2يد�/جيني 
في �لماء /بصو�� نموoجية 5 ,4 2/ 2على، بينما �لطبقا+ �لسطحية �لغير مز�/عة بخو�n 2ليو- 2نديك 
2) 2قل من 5 ,4. عموما �لرقم 

2
/�لغنية في �لما�� �لعضوية تتصف بصو�� نموoجية برقم 2يد�/جيني (يد

2) في �لطبقا+ �لتحت-سطحية  بخو�n سيل- 2نديك  2على من 0 ,5.
2
�أليد�/جيني (يد

عالقا# مع بعض FفاQ تشخيصية Fخر.
تتميز خو�n فيتريك عن خو�n ¡فاq 2نديك بد�جة 2قل من تأثير �لعو�مل �لجوية (�لتجوية) . /يظهر 
oلك من �لكمية �ألقل من �لمعا�5 �لغير بلو�ية 2/ شبه بلو�ية من تكوين �لتربة /كما تتصف بكمية معتدلة 
من �أللومنيوC /�لحديد في مستخلص حامض �ألكساال+ (�قم 2يد�/جيني 3) في �لطبقا+ بخو�n فيتريك 
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 = 4 ,0 -0 ,2 في �لمئة)، /بكثافة ظاهرية 2على (Ì u > 9 ,0 كجم/�يسيمتر3) 2/ 
2كس

   ½ + 
2كس

(لو 
بد�جة �حتفاÌ 2قل للفوسفا+ (25 - < 85 في �لمئة).

تعتبر  2نديك. ال   nخو� L2قل من 25 كربو5 عضو �لمحتوية علي  فوليك   /2 تكو5 آلفاq هيستيك  قد 
�لطبقا+ �لعضوية �لتي تحتوL على 25 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضو�o L+ خو�n 2نديك. 

قد تتميز ¡فاq سبو�يك /�لتي 2يضا تحتوL مركبا+ �ألكاسيد �لسد�سية /مو�� عضوية بصفا+ مشابهة 
على   Lتحتو سبو�يك   qفا¡ من  �لعديد   .Cمركبا+ عضوية-2لومنيو في  غنية  2نديك   nخو� لها  لطبقا+ 
 nلتي في �لطبقة �لفوقية. /هذ� ال يتفق عا�� مع طبقا+ لها خو�� 

2كس
   ½+

2كس
�ألقل ضعف كمية لو 

2نديك /�لتي بها بالفعل �لمركبا+ �لعضوية-2لومنيوC ثابتة غير متحركة. /مع oلك /خاصة في ��2ضي 
�لبو�t/لز �لتي يستعمل معها �لمؤهل Kنتيك �o+ �ألفق سبو�يك /�لتي ال تتفق مع متطلبا+ �حتو�ئها على 
 �لتي في �لطبقة �لفوقية يجب توفر �لمعايير �لتشخيصية �ألخرs مثل 

 2كس
   ½ +

2كس
�ألقل ضعف كمية لو 

�لكثافة �لظاهرية حتى يمكن �لتمييز بين �لطبقا+ �o+ خو�n 2نديك /¡فاq سبو�يك. 
تتغطى بعض �لطبقا+ �لتي تتميز بخو�n 2نديك بالمقذ/فا+ �لبركانية �لحديثة نسبيا �o+ لو5 فاتح /�لتي 
لكي  مطلوبة  �لمعملية  �الختبا��+  تكو5  �لحاال+،  بعض  في  لذلك  2لبيك.  2فق  تميزها عن  �لصعب  من 
 Lعضوu لىK /بيرu سبو�يك خاصة �ختبا��+ �لنسبة q2نديك /¡فا nبين طبقا+ بخو� qيمكن توضيح �لفر

u /2فلوفيك Kلى uبير/.

خو�] �لجفاD (F)يديك)
�صف عا	

يشمل تعبير خو�n �لجفا\ ” �2يديك “ (مشتق من �لالتيني �2يديو} بمعنى جا\) عد� من �لخو�n �لشائعة 
في �آلفاq �لسطحية في �أل��ضي �لتي تقع تحت ظر/\ �لجفا\ /حيث تكوين �لتربة يزيد �لتجمعا+ �لجديد� 

على سطح �لتربة بو�سطة نشا£ �لريح 2/ �لر/�سب �لمائية (غالبا �/�سب نهرية 2/ بحرية ...Kلخ).

معايير تشخيصية
تتطلب خو�n �لجفا\ ”�2يديك“ كل ما يلي:

 �oK 2على   Lلعضو� �لكربو5   Lمحتو يكو5  (قد  �لمئة  في   0,6 من  2قل   Lكربو5 عضو  Lمحتو  .1
 4 لها  �لكهربائي  �لتوصيل  ��جة  كانت   �oK  /2 �/�يا  للفيضانا+   ªتتعر  /2 تغمر  �لتربة  كانت 
�يسيمونز/C 2/ 2كبر في مكا5 ما خال� 100سم لسطح �لتربة) �oK كا5 �لقو�C طمي �ملي 2/ 2نعم، 
2/ 2قل من 2 ,0 في �لمئة �oK كا5 �لقو�C 2خشن من طمي �ملي كمتوسط �لو5t في ��20 سم �لعليا 
 L2 متصل  2/ صخر  2سمنتية،  تحت-سطحي، طبقة  تشخيصي  2فق  قمة  Kلى  2سفل   /2 �لتربة  من 

�الثنين 2ضحل، /    
2. �ليل لنشا£ �يحي في /�حد 2/ 2كثر من �ألشكا� �لتالية: 

2.  �لجزء �لرملي في بعض �لطبقة 2/ في مو�� متطاير� ��خلية تشغل شقوq تحتوL حبيبا+ �مل 
مستدير� 2/ على شكل شبه �t/يا بحيث تظهر سطح بشكل حصير� (يستعمل عدسة يد/ية ×10). 
تكو5 هذA �لحبيبا+ 10 في �لمئة 2/ 2كثر من جزء �مل �لكو��تز �لمتوسط /�ألكثر خشونة، 2/

|.  كسو�- صخرية بتأثير �لريح (Ventifact) عند �لسطح، 2/
 /2 (Aeroturbation e.g. cross-bedding) “ متقاطعة Àكشكل ناتج عن تأثير �يح تربيني ” بمعني فر�   .W

 �.   �الئل للتعرية بالريح 2/ �/�سب، / 
3. كال من �لعينة �لمكسر� 2/ �لمسحوقة تظهر قيمة لو5 مونسيلل 3 2/ 2كثر عندما تكو5 �طبة، / 5 ,4 

2/ 2كثر عندما تكو5 جافة، /صفاء لو5 2 2/ 2كثر عنما تكو5 �طبة، /  
4. تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ �ألمونيوC) 75 في �لمئة 2/ 2كثر.

مالحظا# Mضافية
يعتبر /جو� معا�5 طين KبرL �لشكل ” شكل-Kبر“ (مثل سيبيواليت / باليجو�سكايت) في �لتربة مرتبطا 
ببيئة صحر�/ية، Kال o 52لك لم يسجل في جميع �أل��ضي �لصحر�/ية. /قد يرجع oلك Kما لحقيقة 2نه تحت 
ظر/\ �لجفا\ ال تنتج معا�5 طين KبرL /لكنها مخزنة بشر£ /جو�ها في ما�� �ألصل 2/ في �لرما� 
�لذL يسقط على �لتربة 2/ 2نه في بعض �لبيئا+ �لصحر�/ية ال تكو5 عمليا+ �لتجوية كافية إلنتاW كمية 

يمكن �كتشافها من معا�5 طين ثانوية. 

صخرمتصل 
تعريف

 qألسمنتية من تكوين �لتربة مثل ¡فا� qلصخر �لمتصل هو ما�� مندمجة تقع تحت-�لتربة، باستثناء �آلفا�

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



بيتر/كالسيك، بيتر/�يو�يك، بيتر/جيبسيك / بيتر/بلينثيك. /�لصخر�لمتصل مندمج بد�جة كافية بحيث 
يمكن 52 يبقى متماسكا عندما تغمر منه عينة  25-30 ملم مجففة هو�ئيا على جانبها في �لماء لمد� ساعة 
/�حد�. /�لما�� تعتبر متصلة 2/ مستمر� فقط �oK كانت �لشقوq �لتي يمكن للجذ/� Kختر�قها بمتوسط 10 سم 2/ 
2كثر منفصلة عن بعضها /تشغل 2قل من 20 في �لمئة (بالحجم) من �لصخر �لمتصل بد/5 حد/� �tKحة 

معنوية للصخر.

خو�] معدنية (�لحديد ��أللومنيو	) فير)�ليك
�صف عا	

تشير خو�n فير��ليك (مشتق من �لالتيني فير�يوC بمعنى حديد /2لومين بمعنى 2لومنيوC) لما�� �لتربة 
�لمعدنية �لتي لها سعة تبا�� كاتيوني منخفضة نسبيا. /تشمل 2يضا مو�� �لتربة �لتي تتفق مع متطلبا+ 

 .C2فق فير��ليك فيما عد� �لقو�

معايير تشخيصية
تتطلب خو�n فير��ليك في بعض �لطبقا+ �لتحت- سطحية ما يلي:

1. سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 24 سيمو� }/كجم طين، 2/ 
2. سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 4 سيمو� }/كجم تربة / صفاء �للو5 

لميونسيلل 5 2/ 2كثر (�طب). 

خو�] �لتربة �لقديمة (جيريك)
�صف عا	

تشير خو�n جيريك (مشتق من �ليوناني جير�يو} بمعنى قديم) لما�� �لتربة �لمعدنية �لتي لها سعة تبا�� 
كاتيوني فعا� منخفض جد� 2/ حتى 2نه يعمل كمعقد تبا�� 2نيوني.

معايير تشخيصية
تتطلب خو�n جيريك ما يلي:

1. سعة تبا�� كاتيوني فعا� (مجمو^ �لقو�عد �لمتبا�لة + �لتبا�� �لحامضي في 1 مو� بو كل) 2قل 
من 5 ,1 سيمو� }/كجم طين (2نظر مرفق 1)، 2/

2. �لتا �لرقم �أليد�/جيني ”� يد“ ( � يد ”بوكل“ – � يد ”ماء“) + 1 ,0  2/ 2كثر.

نمو`[ لوW طيني مندمج لز[ ” جاليك “
�صف عا	

تكتسب مو�� �لتربة نموWo لو5 جاليك (مشتق من �لر/سي جالL بمعنى كتلة تربة ��كنة غنية بالما�� 
لفتر� تسمح لحد/� ظر/\ �ختز�� (قد  بالمياA �أل�ضية، Kال �oK صرفت،  �oK كانت مشبعة  �لعضوية) 
 Woتظهر نمو/ ،(sلى بضع 2سابيع في �لمناطق �ألخرK في �لمناطق �الستو�ئية Cلك من عد� 2ياo  /يتر�

لو5 �لجاليك .

معايير تشخيصية
تظهر نموWo لو5 جاليك  /�حد 2/ كال مما يلي:  

2سو�  Kلى  معتد�  2بيض  تشمل  /�لتي  �ختز��  شكل   +�o 2لو�5  2كثر   /2 �لمئة  في   90  .1
  /2 ،(| 5 ،W 5 ،s 5 / s 2, 5 ميونسيلل) لى مخضرK q2/ مز� ( لى 85K /15 ميونسيلل)
 +�o 5لو5 فيما عد� 2لو� L2 شكل 2كسد�، /�لتي تشمل +�o 52لو� +�o 2. 5 في �لمئة 2/ 2كثر بقع

شكل �ختز��. 

�لمطابقة �لحقلية
ينتج نموWo لو5 جاليك من تد�W 2كسد�/�ختز�� بين �لمياA �أل�ضية /�لحافة �لشعرية مما يسبب توtيع 
��خل   /2// �لتربة  من  �ألسفل  �لجزء  في  2كسيد�+.  (هيد�/)  /�لمنجنيز  �لحديد  ألكاسيد   L/متسا غير 
�ألقد�K ،Cما تتحو� �ألكاسيد Kلى مركبا+ حديد/منجنيز (��) (  2+/من 2+) غير �oئبة 2/ تنقل، /تؤ�L كال 
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من �لخطوتين Kلى �ختفاء 2لو��o 5+ تد�W لو5 2حمر من s 2, 5. قد تتركز مركبا+ �لحديد /�لمنجنيز 
قديمة)،  (قنو�+ جذ/�  2/ في مساC حيوية   Cلقد� �لمؤكسد  3+ ، من+4 على 2سطح  �لشكل  �لمنقولة في 
/في �تجاA �لسطح حتى في نسيج �لتربة /يمكن معرفة تركيز�+ �لمنجنيز بالرغو� �لشديد� باستعما� 10 

 .
2
2
2
في �لمئة محلو� يد

تعكس 2لو�5 شكل �الختز�� ظر/\ �بتال� ��ئمة. يسو� في �لمو�� �لطميية /�لطينية 2لو�q�t2 5- 2خضر 
نتيجة ألمال  هيد�/ 2كاسيد �لحديد ( 2+،  3+) (2خضر صد2). �oK كانت �لما�� غنية بالكبريت (كب) 
تسو� 2لو�5 �ألسو� بسبب سلفيد�+ �لحديد �لغر/ية مثل جرييجايت 2/ ماكينا/يت (سهل �لتعر\ عليه بالشم 
بعد �ستعما� 1 مو� يد كل). في �لمو�� �لجيرية، تسو� �أللو�5 �لبيضاء بسبب �لكالسيت //2/ سيدير�يت. 
�لرما� عا�� �o+ لو5 �ما�L فاتح Kلى 2بيض /غالبا 2يضا تفتقر �لحديد /�لمنجنيز. �أللو�5 �لخضر�ء- 

مز�قة /�لسو��ء غير ثابتة /غالبا تتأكسد Kلى بني محمر في خال� عد� ساعا+ من �لتعرª للهو�ء.  
قد يظهر �لجزء �لعلوL من �لطبقة �o+ شكل �الختز�� /حتى 10 في �لمئة 2لو�5 قديمة صد¢، 2ساسا 

حو� قنو�+ �لحيو�نا+ �أل�ضية �لحفا�� 2/ جذ/� �لنباتا+. 
�لحو�\  �لحا� في  لتبا�� عمليا+ �ألكسد� /�الختز�� كما هو  تعكس �أللو��o 5+ شكل 2كسد� ظر/\ 
�لشعرية /في �ألفق �لسطحي في �أل��ضي �o+ مستوs ماء �2ضي متذبذ|. تد� بعض �أللو�5 �لخاصة 
ليبيد/كر/سايت  مضيئ)،  مصفر  (بني  جيوثايت  محمر)  (بني  ”فير�يهيد��+“  �لحديد  هيد��+  على 
(برتقالي) /جا�/سايت (2صفر باهت). في �لتربة �لطميية /�لطينية، تتركز 2كاسيد/2يد�/كسيد�+ �لحديد 

على 2سطح مجمعا+ �لتربة /حو�ئط �لمساC �لكبير� (مثال قنو�+ �لجذ/� �لقديمة).

صفا# Mضافية
�لمئة  في   50�� في  للطبقة  يكو5  حجمها،  من  �لمئة  في   50 في  جاليك  لو5   Woبنمو طبقة  تميز+   �oK
 reductimorphic” �بمعنى ليست 2لو�5 شكل �ختز� “oximorphic” نسيج من 2لو�5 شكل 2كسد� sألخر�

colours” /ليست بقع بألو�5 شكل 2كسد�.

صخرc غير متو�صل (ليثولوجي غير متو�صل)
�صف عا	

/من  حجر  بمعنى  ليثو}  �ليوناني  من  (مشتق   “ متو�صل  غير  ليثولوجي   ” متو�صل  غير   Lصخر
 Lيع �لحجمي للحبيبا+ 2/ �لمنر�لوجي �لذtفي �لتو Lلالتيني كونتينيو�� بمعنى يستمر) هي تغير معنو�
يمثل �ختالفا+ في طبيعة تكو5 �لصخو� خال� �لتربة. /يمكن للصخرL غير متو�صل (ليثولوجي غير 

متو�صل) 52 يد� على �ختالفا+ في عمر �لصخو�.

معايير تشخيصية
يتطلب �لصخرL �لغير متو�صل (ليثولوجي غير متو�صل) /�حد 2/ 2كثر مما يلي:

1. تغير مفاجئ في �لتوtيع �لحجمي للحبيبا+ /�لذL ال يرتبط فقط بالتغير في محتوs �لطين �لناتج 
من تكو5 �لتربة، 2/

2. تغير نسبي لحو�لي 20 في �لمئة 2/ 2كثر في �لنسبة بين �مل خشن، �مل متوسط �لحجم /�مل 
ناعم، 2/

3. كسو� صخر /�لتي ليس لها نفس طبيعة �لتكو5 �لصخرL مثل �لصخر �لمتصل �لتحتي، 2/
4. طبقة تحتوL كسو� صخر بد/5 تأثير عمليا+ �لتجوية تقع فوq طبقة تحتوL صخر متأثر� بعو�مل 

�لتجوية، 2/ 
5. طبقا+ بكسو� صخرية o +�o/�يا تقع فوq 2/ تحت طبقا+ بكسو� صخرية مد/��، 2/  

6. تغير مفاجئ في �للو5 ليس ناتجا عن تكوين �لتربة، 2/
بو�سطة  يظهر  (كما  �لمركبة  �لطبقا+  بين  �لمقا/مة  �لمعا�5  في شكل /حجم  ملحوظة  �ختالفا+   .7

�لطرq �لمنر�لوجية 2/ �لمو�فولوجية �لمجهرية).

صفا# Mضافية
 Lتحت طبقا+ تحتو/ qفو (Lخط حجر) في بعض �لحاال+ قد يمثل /جو� خط 2فقي من كسو� صخرية
�قتر�حا  �لعمق  tيا��  مع  كسو� صخرية  من  متناقصة  مئوية  نسبة   /2 كسو� صخرية   /2 2قل،  كميا+ 
باعتبا� oلك صخر غير متو�صل /لو 52  نشا£ حيو�نا+ صغير� في حقبة ما مثل �لنمل �ألبيض يمكن 

52 ينتج نفس �لتأثير /�لذL قد يكو5 بد2 تكوين صخرL لما�� 2صل متماثلة منتظمة. 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



ظر�D �ختز�� 
تعريف

تظهر ظر/\ �الختز�� (مشتق من �لالتيني �يديوسيرL بمعنى �ختز��) /�حد 2/ 2كثر مما يلي:
1. �للوغا�يتم �لسالب للضغط �أليد�/جيني �لجزئي (Hr) 2قل من 20، 2/

2. /جو� حديد حر ( 2+) كما يظهر في سطح مكسو� حديثا 2ملس من تربة مبللة في �لحقل بو�سطة 
ظهو� لو5 2حمر قوL بعد بله بمحلو� 2 ,0 في �لمئة a,a, dipyridyl في 10 في �لمئة حامض 
خليك (قد ال يعطي هذ� �الختبا� �للو5  �ألحمر �لقوL في مو�� �لتربة �o+ تفاعل تربة متعا�� 

/2 ،(L2/ قلو
3. /جو� سلفيد �لحديد، 2/

4. /جو� ميثا5.

كربونا# ثانوية
�صف عا	

يشير �لتعبير كربونا+ ثانوية (مشتق من �لالتيني كا�بو بمعنى فحم) لجير منقو�، ترسب في مكا5 من 
محلو� �لتربة 2كثر من كونه ناشئ من ما�� 2صل �لتربة. /هو كخاصية تشخيصية يجب 52 يوجد بكميا+ 

معنوية ملموسة.
 

�لمطابقة �لحقلية
 /2 2/ عقد  �لتربة مكونة مجمعا+ على شكل كتل  نسيج   /2 بناء  تعطل  قد  2نها  Kما  �لثانوية  �لكربونا+ 
 /2 تجف  عندما  بو���  شكل  في   /2 ناعمة  تصبح  بيضاء)  كالعيو5  (ثقو|  كر/�ني   /2 متحجر�  كتل 
Kما توجد كأغلفة ناعمة في �لمساC 2/ في 2/جه لبناء ما 2/ على �لجو�نب �لسفلية للصخو� 2/ �لكسو� 
/هي  �لبناء  2/جه  من  2كثر   /2 �لمئة  في   50 �لثانوية  �لكربونا+  تغطي  كأغلفة  /جد+   �oK �ألسمنتية. 
سميكة بد�جة تكفي لر¬يتها بالعين �لمجر�� عندما تكو5 �طبة. عندما توجد كعقد ناعمة تشغل 5 في 

�لمئة 2/ 2كثر من حجم �لتربة.
ضمن  فقط  تدخل   (”Pseudomycelia“ كاoبة  �لخيو£  من  شبيكة   /2 (غصينة  �لشعير�+   /2 �لخيو£ 
/يمكن  �لرطوبة.  ظر/\  تغير  مع  /تذهب  تظهر  /ال  ��ئمة  كانت   �oK �لثانوية  �لكربونا+  تعريف 

Kختبا�ها برÀ �لماء عليها.

gتربة )�كد* مشبعة بالميا Wنمو`[ للو
�صف عا	

ما�� �لتربة يكو5 لها نموWo للو5 تربة ��كد� مشبعة بالمياA (مشتق من �لالتيني ستاجنا� بمعنى تركد) 
للسما  بحد/�  لفتر� طويلة تكفي  لم تصر\،   5K لسطحية�  Aبالميا �oK كانت على �ألقل مؤقتا مشبعة 
ظر/\ �ختز�� (/قد يتر�/o Wلك بين عد� 2ياC في �لمناطق �الستو�ئية Kلى بعض 2سابيع في �لمناطق 

.(sألخر�

معايير تشخيصية

نسيج  من  جزء   /2)  Cألقد�� 2سطح  تـكو5  بحيث  بقع   Aبالميا �لمشبعة  ��كد�  تربة  لو5   Woنمو يظهر 
من  2قل  /حد�  �ألقل  (على  /2بهت  2كثر)  ميونسيلل  قيمة  من  /�حد�  /حد�  �ألقل  (على  2فتح  �لتربة) 
(على  حمر�  2كثر  �لتربة)  نسيج  من  2جز�ء   /2)  Cألقد�� من  �لد�خلية  /�ألجز�ء  لو5)  صفاء  ��جة 
2كثر)  �للو5  �للو5) / 2سطع /2كثر بريقا (على �ألقل /حد� /�حد� من صفاء   Wألقل /حد� من تد��
�لد�خلية  �ألجز�ء  خليط  متوسط  من   /2 �لطبقة،  من  2كسد�/�ختز��  شكل  لها  ليس  �لتي  �ألجز�ء  من 

�لسطحية. /�ألجز�ء 

صفا# Mضافية
�oK كانت طبقة لها نموWo للو5 تربة ��كد� مشبعة بالمياA في 50 في �لمئة من حجمها ال تكو5 �� 50 في 

�لمئة �ألخرs من �لطبقة ال هي 2فتح /2شحب /ال هي 2كثر Kحمر��� /2كثر بريقا.  
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  (COST622Actim 2004) 1 معدلة عن تاكاهاشي، نانزيو /شوجي /نتائج

: هي مستخلص 2كساال+ حامضي  لأللومنيوC /�لحديد على �لتو�لي يعبرعنها كنسبة مئوية للجزء �لناعم (2قل من2 ملم) 
2كس

   / 
2كس

2 لو 

على 2سا} �لعينة �لمجففة في �لفر5 عند ��جة حر��� 105 مئوية

�لتو�لي  على   Lلعضو� �لكربو5   / فولفيك  حامض  �لبير/فوسفا+،  بو�سطة  �لكربو5  مستخلصا+  ، هي 
Lعضو

 u ،
فوليك

 u بير/،   u
 3

(Ito et al, 1991) / يعبر عنها كنسبة مئوية لجزء �لتربة �لناعم (�قل من 2 ملم) على 2سا} �لتربة �لمجففة في �لفر5 على ��جة حر���  

105 مئوية  

خو�] فيرتيك
معايير تشخيصية

2/يغير)  يدير  بمعني   ،Lفيرتير �لالتيني  من  (مشتق  فيرتيك   nلها خو� �لتي  �لتربة  ما�� 
تتميز بأحد 2/كال مما يأتي: 

1. 30 في �لمئة 2/ 2كثر طين خال� كل سمك 15سم 2/ 2كثر /2حد 2/ كال مما يأتي:
مصقولة  قدمية  (2سطح   ”Slickensides“ 2ملس  مصقو�  سطح   +�o مجمعا+    .2
2خد/�ية نتجت بو�سطة مجمعا+ Kنزلقت /�حد� فوq �ألخرK (sسفيني �لشكل، 2/

|.  شقوq تفتح /تقفل بصو�� �/�ية /�o+ عرª 1سم 2/ 2كثر، 2/
2. سعة تبا�� كاتيوني فعا� 06 ,0 2/ 2كثر كمتوسط لعمق 100سم من سطح �لتربة. 

خو�] فيتريك
�صف عا	

تستعمل خو�n فيتريك (مشتق من �لالتيني فيتريوC بمعنى tجاW) لطبقا+ تحتوs معا�5 
كمية   Lتحتو /�لتي  بركانية  ملفوظا+  من  جائت   s2خر 2/لية  /معا�5  tجاجية  بركانية 

محد/�� من معا��o 5+ مرتبة-قصير�- �لمجا�.  

معايير تشخيصية
تتطلب خو�n فيتريك ما يلي 1 : 

1. 5 في �لمئة 2/ 2كثر (بحسا| �لحبيبا+) نو�تج بركانية tجاجية، مجمعا+ tجاجية 
/معا�5 2خرs 2/لية مغلفة بمو�� tجاجية في �لجزء بين 05 ,0 /2 ملم، 2/في �لجزء 

بين 02 ,0 / 25 ,0 ملم، /                             
 4 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر2.

2كس
    ½  + 

 2كس
2. قيمة لو

3. ��جة �إلحتفاÌ بالفوسفا+ 25 في �لمئة 2/ 2كثر، / 
 /2 Lعضو u//بير u ، جد+ تحت ما�� تيفريك /�لتي تحقق متطلبا+ 2فق 2لبيك/ �oK .4

3 2قل من 5 ,0، /  
u فولفيك/ u بير/

 .L5. 2قل من 25 في �لمئة (بالكتلة) كربو5 عضو

�لمطابقة �لحقلية
يمكن 52 تقع خو�n فيتريك في طبقة سطحية. /مع oلك يمكن 52 تقع 2يضا تحت بعض 
 .(Pyroclastic deposits) عشر�+ من �لسنتيمتر�+ من �/�سب حديثة من فلز بركاني �ألصل
يمكن 52 تحتوL طبقا+ �o+ خو�n فيتريك �/�سب حديثة من فلز بركاني �ألصل على 
 +�o �لطبقا+  من  �لخشن  /�لسلت  �لرمل  يحتوL جزء  �لعضوية.  �لما��  من  معنوية  كمية 
خو�n فيتريك على كمية معنوية من مجمعا+ بركانية tجاجية لم تتحو� 2/ تحولت جزئيا، 
تختبر   52 يمكن  �ألخشن  (�ألجز�ء  مغلفة tجاجيا  2/لية   s2خر /معا�5  مجمعا+ tجاجية 
بو�سطة عدسة يد/ية × 10، /�ألجز�ء �ألنعم يمكن 52 تختبر بو�سطة �لميكر/سكو|).     

�لعالقة مع بعض �ألفاQ، خو�] ��لمو�' �لتشخيصية �ألخر.
من جهة ترتبط خو�n فيتريك بشد� مع خو�n 2نديك /�لتي قد تتطو� Kليها في �لنهاية، 

/من جهة 2خرs فالطبقا+ �o+ خو�n فيتريك  تتطو� من مو�� تيفريك .
/قد تظهر كذلك ¡فاq مولليك /2/مبريك خو�n فيتريك.

مو�� تشخيصية

مو�' نتيجة لنشاk بشرc ( F)تيفاكت)
تعريف

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



�2تيفاكتس (مشتق من �لالتيني �2} بمعنى فن /فاشيرL بمعنى يصنع) هي مو�� صلبة 2/ سائلة تتميز 
باألتي:

1. 2حد 2/ كال مما يأتي: 
2.  خلقت 2/ عدلت جوهريا بفعل �إلنسا5 كجزء من عمليا+ صناعية 2/ حرفية، 2/

بالعو�مل    متأثر�  فيه  تكن  لم   Lلذ� �لعمق  من   Lبشر نشا£  طريق  عن  �لسطح  Kلى  جلبت    .|
/�لعمليا+ �لسطحية مع خو�n تختلف جوهريا عن �لبيئة حيث كانت موجو��، /

2. لها جوهريا نفس �لخو�n عندما صنعت في �لبد�ية 2/عدلت 2/ حفر+. 
نفايا+  مهذبة،   /2 مجر/شة  2حجا�  �لفخا�،   ،Wلزجا� �لقرميد،  �2تيفاكتس  لمو��  �ألمثلة  تشمل     
     .Cلخا� �نو�تج معالجة �لمو�� �لبتر/لية، بقايا عمليا+ �لتعدين /�لبتر/ ،�tلصناعة، نفايا+ �لمنا�

ما'* كلسية (كالكا)يك)
تعريف

تظهر �لمو�� �لكلسية ”جيرية“ ( مشتق من �لالتيني كالكا�يس) �غو� قوية مع 1 مو� حامض يد كل في 
2غلب �لجزء �لناعم من �لتربة. /هي تستعمل للما�� �لتي تحتوL 2 في �لمئة 2/ 2كثر مكافئ من كربونا+ 

  .Cلكالسيو�

ما'* )سوبية (كولليوفيك)
�صف عا	

كولليوفيك (مشتق من �لالتيني كولليو�L بمعنى يغسل) هي ما�� تكونت بالترسيبا+ خال� عمليا+ تعرية 
 .Wحو�ئط �لسيا qلمنحد��+، في �لمنخفضا+ 2/ فو� Cبفعل �إلنسا5. /هي تتجمع عا�� عند مو�قع 2قد�

/قد تكو5 عو�مل �لتعرية 2خذ+ طريقها منذ 2/قا+ �لعصر �لحجرL �لحديث.

�لمطابقة �لحقلية
 Lمحتو/ (�يد)  �أليد�/جيني  �لرقم  �للو5،   ،Cلقو��) صفا+  كولليوفيك  ما��  من   Lلعلو� �لجزء  يظهر 
�لكربو5 �لعضوL) مشابهة للطبقة �لسطحية للمصد� في �لمناطق �لمجا/��. �لعديد من مو�� كولليوفيك 
 5K/ لتطابق شائع� .Wجاt/ \بها مو�� �2تيفاكتس ”مو�� من نشا£ �إلنسا5“ مثل قطع من �لقرميد، خز

من �لصعب Kكتشافه /�لعديد من مو�� كولليوفيك لها خو�n صخرL غير متو�صل عند قاعدتها.

ما'* )سوبية نهرية (فليوفيك)
�صف عا	

تشير ما�� فليوفيك (مشتق من �لالتيني فليوفيو} بمعنى نهر) لر/�سب نهرية، بحرية / بحيرية /�لتي 
تستقبل مو�� جديد� على فتر�+ منتظمة 2/ قد �ستقبلتها في �لماضي �لقريب (�لماضي �لقريب يغطي �لفتر� 
�لتي خاللها كانت �لتربة محمية من �لفيضانا+، L2 بو�سطة حماية لتربة منخفضة، Kقامة �لسد/�، عمل 
�لتربة تطو� ألL 2فق تشخيصي  ينتج عن تكوين  لم  �لوقت  2ثناء هذ�  قنو�+ 2/ صر\ صناعي /�لتي 

تحت-سطحي بخال\ 2فق ساليك 2/ سالفو�يك ”كبريتي“).

معايير تشخيصية
ما�� فليوفيك هي �/�سب نهرية، بحرية 2/ بحيرية تظهر ظاهر� �لتطابق على �ألقل في 25 في �لمئة 
 Lلذ� Lلكربو5 �لعضو� Lعمق محد�، /قد يكو5 �لتطابق 2يضا /�ضحا من  محتو �من حجم �لتربة خال
يتناقص بصو�� غير منتظمة مع �لعمق 2/ يبقى 2على من 2 ,0 في �لمئة حتى عمق 100سم من سطح 
 �oK Lكمية 2قل من �لكربو5 �لعضو Lلطبقا+ طبقة �مل �قيقة  تحتو� Aلتربة �لمعدنى. قد تشمل 2حد هذ�

تو�فقت �لر/�سب �ألنعم �لسفلى مع �لمتطلبا+ �ألخير�. 

�لمطابقة �لحقلية
 sمحتو في  منتظم  غير  تناقص  يعكس  �2كن  لو5  تتنا/|  تربة  طبقا+  مثل  2شكا�  يأخذ   Lلذ� �لتطابق 
�لكربو5 �لعضوL مع �لعمق. ترتبط ��ئما ما�� فيلوفيك بأجساC مائية منظمة /يجب تميزها عن �/�سب  

كولليوفيل (صفائح كولليوفيا، منحد��+ 2/ مخر/طا+ كولليوفيل) /لو 2نها تبد/ كثير� �لشبه.

ما'* جبسية (جبسيريك)
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تعريف
�لما�� �لجبسية (مشتق من �ليوناني جيبسو}) هي ما�� معدنية تحتوL 5 في �لمئة 2/ 2كثر جبس (بالحجم).

ما'* عضوية معدنية (برm) ليمنيك
معايير تشخيصية

/�لمعدنية  �لعضوية  �لمو��  من  كال  تشمل   (ªحو بمعنى   Lليمنا �ليوناني  من  (مشتق  ليمنيك  ما�� 
باألتي: تتميز  /�لتي 

 Lبحر ”طحلب   Cلدياتو� مثل  �لمائية  �لحية  �لكائنا+  فعل  خال�   /2 بالترسيب  �لماء  في  ترسبت   .1
/2 ،sلخلية جد��نه مشبعة بالسليكا“ /�لطحالب �ألخر� Lمجهر L2/نهر

2. نشأ+ من تحت �لماء /�لنباتا+ �لمائية �لعائمة /بعد oلك تعدلت /تغير+ بفعل �لحيو�نا+ �لمائية.

�لمطابقة �لحقلية
تقع ما�� ليمنيك كر�سب شبه مائي ( 2/على �لسطح بعد �لصر\). يمكن تميز �2بع 2نو�^ من ما�� ليمنيك :

�o .1+ 2صل �/� �2ضي (Coprogenous earth) 2/ خث �سوبي: سيا�� �لما�� �لعضوية يمكن 
 Wلعديد من �لكو� �لوجهية، قيمة لو5 ميونسيلل (�طب) 4 2/ 2قل، معلق في �لماء لز� �تعينها خال
بالتجفيف، يصعب Kعا��  تنكمش   ،W2/ ليست بالستيكية / تماسك غير لز قليال  قليال، بالستيكية 

ترطيبها بعد �لتجفيف /تتشقق على طو� �ألسطح �لمستوية �ألفقية.
بو�سطة  تحديد�  يمكن  (سليكا+)،   Cياتو� 2ساسا   :(Diatomaceous earth) �2ضي   Cياتو�  .2
 /2 �لحقلية  �لرطوبة  في   5  /2  ،4  ،3 ميونسيلل  (قيمة  �لنسيج  للو5  �لغير-�جعي  �لتغير 
(يستعمل   Cللدياتو �لمغلفة  �لعضوية  للما��  �جعي  �لغير-   Àلألنكما كنتيجة  �لبلل)  ظر/\ 

 .(440  × ميكر/سكو| 
�لجيرية، يمكن تحديد� عن طريق  �لكالسيوC يستعمل سما��“: شديد  3. ما�� ”طين غني بكربونا+ 
قيمة لو5 ميونسيلل (�طب) 5 2/ 2كثر /�لتفاعل مع 10 في �لمئة حامض يد كل. /لو5 ما�� عا�� 

ال يتغير مع �لتجفيف.
4. جيتتجا (Gyttja): مجمعا+ صغير� من �لر/� من ما�� عضوية عالية �لرطوبة /معا��o 5+ سيا�� 
 ،s 5 للو5 لميونسيلل� Wتد�/ ،Lلى �لطين، 5 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضوK لحجم �لسلت

W /2 L W، شديد �ألنكماÀ بعد �لصر\ /قيمة � Hr” A“ 31 2/ 2كثر.

ما'* معدنية
�صف عا	

 nيسو� خو� (لى لغة �لسلتيين “ تعدين بمعنى معد5K |مشتق من �لسلتي ” منسو) في �لما�� �لمعدنية
�لتربة مركبا+ معدنية. 

معايير تشخيصية
�لما�� �لمعدنية تتميز بو�حد 2/ 2كثر مما يلي:

1. 2قل من 20 في �لمئة كربو5 عضوL في �لجزء �لناعم من �لتربة (بالكتلة) �oK تشبعت بالماء ألقل 
من 30 يوما متتالية في 2غلب �لسنو�+ بد/5 52 تصر\، 2/

2. 2حد 2/ كال مما يأتي:
 L2.  2قل من ( 12 + [�لنسبة �لمئوية للطين في �لجزء �لمعدني × 1 ,0 ]) في �لمئة كربو5 عضو

في �لجزء �لناعم من �لتربة (بالكتلة)، 2/
|.  2قل من 18 في �لمئة كربو5 عضوL في جزء �لتربة �لناعم (بالكتلة)، �oK كا5 �لجزء �لمعدني 

يشمل 60 في �لمئة 2/ 2كثر طين.

ما'* عضوية

�صف عا	

 /2 Cلما�� �لعضوية (مشتق من �ليوناني 2/�جانو5 بمعنى ���2 2/ /سيلة) تتكو5 من كمية كبير� من حطا�
2طال� عضوية تجمعت على �لسطح تحت Kما ظر/\ بلل 2/ جفا\ /�لتي بها �لجزء �لمعدنى ال يؤثر 

بصو�� معنوية على خو�n �لتربة. 

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية



1 �لوصف /�لمعايير �لتشخيصية مأخو�o عن هيويت (1992)

معاير تشخيصية
تتميز �لما�� �لعضوية بو�حد 2/كال مما يأتي:

1. 20 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضوL في جزء �لتربة �لناعم (بالكتلة)، 2/
2. تتميز �oK تشبعت بالمياA لمد� 30 يوما متتالية 2/ 2كثر في 2غلب �لسنو�+ (5K لم تصر\) بأحد 

2/ كال مما يأتي:
 L2. ( 12 + [�لنسبة �لمئوية للطين في �لجزء �لمعدني× 1 ,0 ]) في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضو

في جزء �لتربة �لناعم (بالكتلة)، 2/
|. 18 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5 عضوL في �لجزء �لناعم من �لتربة (بالكتلة).

ما'* `�# Fصل فضاال# طير (�F)نيثوجينيك)
�صف عا	

 +�o ما�� 2/�نيثوجينيك ( مشتق من �ليوناني 2/�نيثو} بمعنى طير /جينيسيس بمعني 2صل) هي ما��
تأثر قوL بغائط �لطير. غالبا ما تحتوL كمية عالية من �لحصي �لتي نقلت بو�سطة �لطيو�.

معايير تشخيصية
تتميز ما�� 2/�نيثوجينيك باألتي:

1. بقايا طيو� 2/ 2نشطة للطيو� ( عظاC، �يش، /حصي بنفس �لحجم)، /
 25 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر في 1- في �لمئة حامض سيتريك.

5
2 

2
2. محتوs من فو

ما'* كبريتية (سلفيديك)
�صف عا	

ما�� سلفيديك (مشتق من �ألنجليزL سلفيد) هي ��سب في 2ماكن غدقة يحتوL كبريت ” كب “، غالبا في 
.Cشكل سالفيد، /كمية معتدلة فقط من كربونا+ �لكالسيو

معايير تشخيصية
تتميز ما�� سلفيديك باألتي:

1. 75 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر كبريت (كتلة جافة) /2قل من ثال� مر�+ كربونا+ كالسيوC مكافئ مثل 
�لكمية من كب، / 

2. �قم 2يد�/جيني � يد (1 : 1 في �لماء) 4 2/ 2كثر.

�لمطابقة �لحقلية
لو5  المع،  oهبي  لو5  سلفيد   Lتحتو �لتي  �لر/�سب  تظهر  ما  غالبا  �لبلل،   /2 �لرطوبة  ظر/\  تحت 
  يخفض �قم � يد Kلى 5 ,2 2/ 

2
2 

2
�لبير�يت. �ألكسد� بمحلو� 30 في �لمئة فوq 2كسيد �أليد�/جين يد

 ،s 5 ،5 5للو� Wفي 2شعة �لشمس 2/ بالتسخين. يتر�/  لو5 ميونسيلل: تد� L2قل، /قد يكو5 �لتفاعل قو
W 5 /2 ،W | 5 ،s W 5، قيمة �للو5 2، 3 2/ 4، صفاء �للو5 ��ئما 1. عا�� �للو5 غير ثابت، /يسو� 
بالتعرª. عا�� عمليا يكو5 طين �لسلفيديك غير ناضج. �oK خلخلت /حركت �لتربة  قد يالحظ ��ئحة 

بيض فاسد. /هذ� يؤكد باستعما� 1 مو� يد كل. 

ما'* صخرية صلبه من Fنشطة صناعية (تيكنيك)     
تعريف

هي  بمها��)  مشيد   /2 مصنع  بمعنى  تيكنيكو}  �ليوناني  من  (مشتق  تيكنيك  �لصلبة  �لصخرية  �لما�� 
بالمو��  �لخاصة  تلك  تختلف جوهريا من   nخو� +�o لعمليا+ صناعية  نتيجة  2/ مجمعة  ما�� مدمجة 

�لطبيعية.

ما'* من )كا	 )ما' بركاني (تيفريك)
�صف عا	

ما�� تيفريك1 (مشتق من �ليوناني تيفر� بمعنى �ما� �كامي) تتكو5 من Kما تيفر� بمعنى مو�� 2/لية �ضيخية 

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006 



حر��ية غير-مندمجة لم تتأثر 2/ تأثر+ قليال بعو�مل �لتجوية نتيجة لثو��+ بركانية (تشمل �ما�، نفاية 
�لمعا�5، �للويبة /هي فلذ� حجرية t /2جاجية من �لحمم يلفظها بركا5 ثائر، خفا\ ”/هو tجاW بركاني 
خفيف جد� ملئ بالنخا�يب“، خفا\ بشكل حويصلي �ضيخية حر��ية، كتل /حمم بركانية)، 2/ �/�سب 
تيفريك بمعنى تيفر� جد�+ /خلطت مع معا�5 من مصا�� 2خرs. /هذA تشمل ��سب طوفالي تيفريك، 

�مل تيفريك متطاير /نو�تج بركانية من �/�سب مائية (غالبا نهرية 2/ بحرية). 

معايير تشخيصية
تتميز ما�� تيفريك باألتي:

1. 30 في �لمئة 2/ 2كثر (بحسا| �لحبيبا+) tجاW بركاني، tجاW مغلف بمعا�5 2/لية، مو�� tجاجية، 
/مجمعا+ tجاجية �o+ حجم حبيا+ في �لجزء 02 ,0 – 2 ملم، /

2. ليس له خو�n 2نديك 2/ فيتريك.

�لعالقة مع بعض �ألفاQ �ألخر.
�لكمية �لصغير� من �أللومنيوC /�لحديد �لمستخلصة بو�سطة حامض �ألكساال+ في ما�� تيفريك تفصلها 

/تميزها عن طبقا+ بصفا+ 2نديك / فيتريك .

�لفصل �لثاني- ¡فاq، خو�n /مو�� تشخيصية
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�لفصل �لثالث

�لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع 
�لعالمي لمو��� �لتربة مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة 

/�لالحقة

�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة �o+ ما�� عضوية، Kما:
1. بسمك 10 سم 2/ 2كثر تبد2 عند سطح 
صخر  ثلج،  مباشر�  تعلو  �لتربة 
مستمر، 2/ مو�� مؤلفة من شظايا 2/ 
بما��  ممتلئة  �لبينية  فرغاتها  كسو�، 

عضوية، 2/
لسطح  سم   100  �� خال�  متر�كمة   .2
 �oK ما بسمك 60 سم 2/ 2كثرK لتربة�
كا5  75 في �لمئة 2/ 2كثر من �لما�� 
(بالحجم) تتكو5 من 2ليا\ طحلبية 2/ 
 sبسمك 40 سم 2/ 2كثرمن مو�� 2خر

/تبد2 خال� 40 سم لسطح �لتربة.
 HISTOSOLS هيستوسولز

(تربة عضوية �/بالية /�/�).

 مؤهال# مسبوقة

/�قة نباتية ”فوليك“
مو�� معنية

عضوية ”ليمنيك“
خشبي ”ليجنيك“

ليفي ”فيبريك“
�موL ”هيميك“

ما�� عضوية ميتة 
”سابريك“

عائم ”فلوتيك“
شبه مائي

”سيبأكوياتيك“ 
جليدL ”جالسيك“

ظل ”2/مبريك“
تيا� ”�هييك“
فني ”تيكنيك“

صقيع ”كرييك“
نحيل ”ليبتيك“

tجاجي ”فيتريك“
��كن ”2نديك“

ملحي ”ساليك“
جيرL ”كالسيك“

مؤهال# الحقة

 كبريتي ”ثيونيك“
طيرL”2/�نيثيك“

Lجير Ltمهما
صو�L ”صو�يك“

2لكاليك
سمي ”توكسيك“

�يستريك
Kيوتريك

تربيني”تيو�بيك“
هالمي”جيليك“ 

حجرL ”بيترجالييك“ 
بالسيك

صر\ ”���نيك“
نقل ”تر�نسبو�تيك“

نوفيك

Folic

Limnic
Lignic

Fibric
Hemic

Sapric
Floatic

Subaquatic
Glacic

Ombric

Rheic
Technic

Cryic

Leptic

Vitric

Andic 

Salic

Calcic

Thionic

Ornithic

Calcaric

Sodic

Alcalic

Toxic

Dystric

Eutric

Turbic

Gelic

Petrogleyic

Placic

Drainic

Transportic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
2��Kجريك، بالجيك  2فق هو�تيك،  Kما   .1
2/ تير�يك بسمك 50 سم 2/ 2كثر، 2/  
هيد�2جريك          /2فق  2نثر2كويك  2فق   .2

تحتي بسمك مشترu 50 سم 2/ 2كثر.
   ANTHROSOLS  2نثر/سولز

                   .(Lنشا£ بشر +�o تربة)
                        

ماء حقلي 
”هيد��جريك“

�L �لحقل 
”2��Kجريك“

�2ضي ”تير�يك
مرW ”بالجيك“ 
حديقة ”هو�تيك“

Kسكاليك 
تيكنيك

2صفر ��كن ”فليوفيك“
ساليك
جاليك

��كد ”ستاجنيك“
نشا�� خشب 

”سبو�يك“
حديد- 2لومنيم

”فير��ليك“
�يجيك

صو�يك
2لكاليك

�يستريك
Kيوتريك

ماء مؤكسد
”2/كسيأكويك“

�2ينيك
سلتي”سيلتيك“
طيني”كاليك“

نوفيك

Hydragric

Irragric

Terric

Plaggic

Hortic

Escalic

Technic

Fluvic

Salic

Gleyic

Stagnic

Spodic

Ferralic

Regic

Sodic

Alcalic

Dystric

Eutric

Oxyaquic

Arenic

Siltic

Clayic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
(بالحجم،              2كثر   /2 �لمئة  في   20  .1
لنشا£  نتيجة  مو��   (5tلو� بمتوسط 
سم   100  �� في  ”�2تيفاكت“   Lبشر
�لعليا من سطح �لتربة K /2لى صخر 
قاسية،   /2 2سمنتية  طبقة   /2 متصل 

2يهما ضحل 2كثر، 2/
 /o مستمر  مبني  �2ضي  غشاء   .2
 Lلى غير منفذ بأK ية بطيئة جد�oنفا
لسطح                100 سم   �� يبد2 خال�  سمك 

�لتربة، 2/
3. صخر صلب من مو�� مدمجة

    2/ مجمعة نتيجة لعمليا+ صناعية يبد2 
/تغطي  �لتربة  لسطح  سم   5 خال� 
95 في �لمئة 2/ 2كثر لألمتد�� �ألفقي            

للتربة.
 TECHNOSOLS1 تيكنوسولز

 مؤهال# مسبوقة

Kكر�نيك
لينيك

2/�بيك
سبوليك
جا�بيك

فوليك
نسيج ”هستيك“

كرييك
ليبتيك

فليوفيك
جالييك
فيتريك

ستاجنيك
ناعم ”مولليك“

2ليك
2كريك ”حامضي جد�“

ليوفيك ”يغسل“
ليكسيك ”مو�� مغسولة“

2/مبريك

مؤهال# الحقة

كالكا�يك
�يوبتيك
توكسيك

�يديوكتيك
�بالي”هيوميك“
كثيف”�ينسيك“

2/كسيأكويك
هيكلي”سكيليتيك“

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���نيك
نوفيك

Ekranic

Linic

Urbic

Spolic

Garbic

Folic

Histic

Cryic

Leptic

Fluvic

Gleyic

Vitric 

Stagnic

Mollic

Alic

Acric

Luvic

Lixic

Umbric

Calcaric

Ruptic

Toxic

Reductic

Humic

Densic

Oxyaquic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic 

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
من              سم   100 خال�  يبد2  كرييك  2فق   .1

�لتربة �لسطحية، 2/
2. 2فق كرييك يبد2 خال� 200 سم لسطح 
�لتربة /�ليل صقيع تربيني في بعض 
�لطبقا+ خال� 100 سم لسطح �لتربة 

تشمل �لدالئل على 
(Cryoturbation) 2لصقيع �لتربيني�

CRYSOLS كريوسولز
(تربة �لمناطق �لبا��� /�لمتجمد�).            

 

جالسيك
تربيني”تيو�بيك“

فوليك
هيستيك
تيكنيك

هيبيرسكيليتيك
”هيكلي مفر£“

ليبتيك
ناتريك
ساليك
فيتريك

سبو�يك
مولليك
كالسيك

2/مبريك
كامبيك ”تغير“
“Lهابليك ”فر�

جيبسيريك ”جيبسي“
كالكا�يك

طيرL”2/�نيثيك“
�يستريك
Kيوتريك

�يديوكتأكويك ”مائي 
مختز�“

2/كسيأكويك
ثيكسوتر/بيك

�2يديك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���نيك
نوفيك

Glacic

Turbic

Folic

Histic

Technic

Hyperskeletic

Leptic

Natric

Salic

Vitric

Spodic

Mollic

Calcic

Umbric

Cambic

Haplic

Gypsirc

Calcaric

Ornithic

Dystric

Eutric

Reductaquic

Oxyaquic

Thixotropic

Aridic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic 

Drainic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1.  /�حد مما يأتي:

2.  حد/� للعمق لوجو� صخر مستمر 
خال� 25 للتربة �لسطحية، 2/

�لمئة           في   20 متوسط  من  2قل   .|
 75 لعمق  ناعمة  تربة  (بالحجم) 
Kلى    /2 �لتربة  سطح  من  سم 
صخر مستمر، 2يهما 2ضحل، / 

 /2 2/ جيبسيك  كالسيك  2فق  يوجد  2. ال 
سبو�يك 

LIPTOSOLS ليبتوسولز
(تربة ضحلة).

 

 Lنيو�يليثيك ”حجر
“Lعا�

“Lليثيك ”حجر
هيبيرسكيليتيك

�يندtيك
فوليك

هيستيك
تيكنيك

فيرتيك (تحويل) 
ساليك
جاليك
فيتريك
2نديك

ستاجنيك
مولليك

2/مبريك
كامبيك
هابليك

بريونك
جيبسيريك
كالكا�يك
2/�نيثيك

تيفريك
هيوميك
صو�يك
�يستريك
2يوتريك

2/كسيأكويك
جيليك

بالسيك
“Lجر�ييك ”�ما�

 “L/يرميك ”صحر�
�2يديك

سكيليتيك
���نيك
نوفيك

Nudilithic

Lithic

Hyperskeletic

Rendzic

Folic

Histic

Technic

Vertic

Salic

Gleyic

Vitric

Andic

Stagnic

Mollic

Umbric

Cambic

Haplic

Brunic

Gypsiric

Calcaric

Ornithic

Tephric

Humic

Sodic

Dystric

Eutric

Oxyaquic

Gelic

Placic

Greyic

Yermic

Aridic

Skeletic

Drainic

Novic

1 طبقا+ مدفونة تقع غالبا في  مجموعة   �لتربة �لمرجعية هذA /يمكن 52 يد� عليها من �لمحد�-ثابتو يتبعها �لمؤهل 2/  مجموعة تربة مرجعية.

2 طر  صقيع، مفر�o +�t+ 2صل بر� شديد، تكسير حر��L، فصل للجليد، نماWo لر/�سب �2ضية، Kلخ. 

Suffix qualifiers Prefix qualifiers
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�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق فيرتيك يبد2 خال�  100 سم للتربة 

�لسطحية، /
2. بعد خلط �� 20 سم �لعليا، 30 في �لمئة 
2/ 2كثر طين على طو� �لمسافة بين 

سطح �لتربة /2فق فيرتيك، /
3. شقوq تفتح /تقفل �/�يا1. 

VERTISOLS فيرتيسولز
(تربة طينية ثقيلة).

 مؤهال# مسبوقة

جريوميك
ماtيك ”كثير 

�اللتو�ء�+ �لمعقد�“
تيكنيك

Kند/ليبتيك ”صغير 
��خلي“
ساليك
جاليك

صو�يك
ستاجنيك
مولليك

جيبسيك
�يو�يك ”صلب“

كالسيك
هابليك

مؤهال# الحقة

ثيونيك
2لبيك ”2بيض“

منجانيسيك ”منجانيز 
عالي“

فير�يك
جيبسيريك
كالكا�يك
هيوميك

هيبوساليك
”تحت ملحي“
هيبوصو�يك

“Lتحت صو�”
ميسوتر/فيك

”غذ�ئي متوسط �لحجم“
Kيوتريك

بيلليك ”قشر� �قيقة“
كر/ميك”كر/مي“

نوفيك

Grumic

Mazic

Technic

Endoleptic

Salic

Gleyic

Sodic

Stagnic

Mollic

Gypsic

Duric

Calcic

Haplic

Thionic

Albic

Manganesic

Ferric

Gypsiric

Calcaric

Humic

Hyposalic

Hyposodic

Mesotrophic

Eutric

Pellic

Chromic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
سم   25  �� خال�  تبد2  فليوفيك  ما��   .1
2سفل  مباشر�  تبد2   /2 �لتربة  لسطح 
/تستمر  عمق   Lأل �لمحر��  طبقة 

لعمق 50 سم 2/ 2كثر، / 
 /2 2نديك   nبخو� طبقا+  يوجد  ال   .2
 /2 سم   30  uمشتر بسمك  فيتريك 
�لتربة  لسطح  سم   100 خال�  2كثر 
/تبد2 خال� 25 سم  لسطح �لتربة.  

FLUVISOLS2 فلوفيسولز
(تربة �/�سب نهرية).

”سيبأكوياتيك“ 
تيد�ليك ”فعل �لمد 

/�لجز�“
ليمنيك
فوليك

هيستيك
تيكنيك
جاليك
ساليك

ستاجنيك
مولليك

جيبسيك
كالسيك

2/مبريك
هابليك

ثيونيك
2نثريك

جيبسيريك
كالكا�يك

تيفريك
بتر/جاليك

جيليك
2/كسيأكويك

هيوميك
صو�يك
�يستريك
Kيوتريك
جر�ييك

تاكيريك ”تربة خالية“
يرميك
�2يديك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���نيك

Subaquatic

Tidalic

Limnic

Folic

Histic

Technic

GLeyic

Salic

Stagnic

Mollic

Gypsic

Calcic

Umbric

Haplic

Thionic

Anthric

Gypsiric

Calcaric

Tephric

Petrogleyic

Gelic

Oxyaquic

Humic

Sodic

Dystric

Eutric

Greyic

Takyric

Yermic

Aridic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

تربة 2خرs لها 2فق ناتريك يبد2 خال� 
100 سم لسطح �لتربة.

SOLONETZ صولونيتز
(تربة صو�ية //2/ مغنيسية).

تيكنيك
فيرتيك
جاليك
ساليك

ستاجنيك
مولليك

جيبسيك
�يو�يك

بيتر/كالسيك
كالسيك
هابليك

جلوسألبيك ”2بيض المع“
2لبيك

2بر/بتيك ”تغير مفاجئ“
كولليوفيك
�يوبتيك

ماجنيسيك ”مغنسيومي“ 
هيوميك

2/كسيأكويك
تاكيريك
يرميك
�2يديك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك
نوفيك

Technic

Vertic

Gleyic

Salic

Stagnic

Mollic

Gypsic

Duric

Petrocalcic

Calcic

Haplic

Glossalbic

Albic

Abruptic

Colluvic

Ruptic

Magnesic

Humic

Oxyaquic

Takyric

Yermic

Aridic

Arenic

Siltic

Clayic

Novic

 qمفتوحة، قد تمأل �لشقو qعت �لتربة بينما �لشقو�t �o2 /2 ،تيا�o غطت �لتربة بمها� �oK .1 �لشق هو فصل بين كتل كبير� من  �لتربة

 �oK .ية �لماءo2ساسا بو�سطة مو�� حبيبية من سطح �لتربة /لكنها تكو5 مفتوحة بمعنى 52 تكو5 �لكتل منفصلة، /هي تحكم �لرشح /نفا
�/يت �لتربة  يكو5 لل50 سم �لعليا معامل ممد/�ية خطي 06 ,0 2/ 2كثر.

2 تقع �لطبقا+ �لمدفونة غالبا في مجموعة �لتربة هذA /يمكن �ألستدال� عليها بالمحد� ثابتو- تتبع بالمؤهل 2/ مجموعة تربة مرجعية

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
يبد2 خال� 50 سم لسطح       1. 2فق ساليك 

�لتربة، /
    50 خال�  يبد2  ثيونيك  2فق  يوجد  ال   .2

سم لسطح �لتربة.
SOLONCHAKS سولونشاكز

(تربة ملحية). 

 مؤهال# مسبوقة

بيتر/ساليك ”ملح 
“Lصخر

هيبيرساليك ”ملحي 
مفر£“
بيوفيك
فوليك

هيستيك
تيكنيك
فيرتيك
جاليك

ستاجنيك
مولليك

جيبسيك
�يو�يك
كالسيك
هابليك

مؤهال# الحقة

صو�يك
2سيريك

“Lكلو�يديك ”كلو�يد
سالفاتيك ”كبريتي“

كربوناتيك ”كربوني“
جيليك

2/كسيأكويك
تاكيريك
يرميك
�2يديك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���ينيك
نوفيك

Petrosalic

Hypersalic

Puffic

Folic

Histic

Technic

Vertic

Gleyic

Stagnic

Mollic

Gypsic

Duric

Calcic

Haplic

Sodic

Aceric

Chloridic

Sulphatic

Carbonatic

Gelic

Oxyaquic

Takyric

Yermic

Aridic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
�لمعدني  �لتربة  لسطح  سم   50 خال�   .1
/ظر/\ �ختز�� في بعض �ألجز�ء /في 
نصف 2/ 2كثر لحجم �لتربة نموWo لتربة 
��كنة غنية بالما�� �لعضوية (جاليك)، /

2. ال توجد طبقا+ بخو�n 2نديك 2/ فيتريك 
بسمك مشترK uما:

2. 30 سم 2/ 2كثر خال�  100سم لسطح �لتربة 
تبد2 خال� 25 سم لسطح �لتربة، 2/ 

�لتربة  لكل سمك   2كثر   /2 �لمئة  في   60 .|
عندما يبد2 صخر مستمر 2/ طبقة 2سمنتية 
من  سم   50  / سم   25 بين  متماسكة   /2

سطح �لتربة.
GLEYSOLS جاليسولز

(تربة موحلة مع تأثير للماء �لجوفي).          

فوليك
هيستيك

2نثر2كويك
تيكنيك

Kند/ساليك ”ملح 
��خلي“ 
فيتريك
2نديك

سبو�يك
 “Lبلينثيك ”قرميد

مولليك
جيبسيك
كالسيك

2ليك ”جناحي“ 
2كريك
ليوفيك
ليكسيك

2/مبريك
هابليك

ثيونيك
2بريوبتيك
كالكا�يك

تيفريك
كولليوفيك

هيوميك
صو�يك
2لكاليك

“C2لوميك ”2لومنيو
توكسيك
�يستريك
Kيوتريك

بتر/جاليك
تيو�بيك

جيليك
جرييك

تاكيريك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���ينيك
نوفيك

Folic

Histic

Anthraquic

Technic

Endosalic

Vitric

Andic

Spodic

Plinthic

Mollic

Gypsic

Calcic

Alic

Acric 

Luvic

Lixic

Umbric

Haplic

Thionic

Abruptic

Calcaric

Tephric

Colluvic

Humic

Sodic

Alcalic

Alumic

Toxic

Dystric

Eutric

Petrogleyic

Turbic

Gelic

Greyic

Takyric

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
 /2 2نديك  بصفا+  2كثر   /2 طبقة   .1

فيتريك بسمك مشترK uما: 
100سم  خال�  2كثر   /2 سم   30   .2
�لتربة /تبد2 خال� 25 سم  لسطح 

لسطح �لتربة، 2/
سمك  لكل  2كثر   /2 �لمئة  في   60   .|
�لتربة عندما يبد2 صخر مستمر 2/ 
طبقة 2سمنتية 2/ متماسكة بين 25 

سم /50 سم من سطح �لتربة، /
فير��ليك،  �2جيك،   qفا¡ بد/5   .2
بيسوبلينثيك،  بلنثيك  بيتر/بلينثيك، 
2عمق  �فنت   �oK (Kال  سبو�يك   /2

من50 سم).
                ANDOSOLS1 2ند/سولز

(تربة سو��ء).

 مؤهال# مسبوقة

فيتريك
2ليو2نديك ”2لومونيم 

��كن“ 
�يوتر/سيليك

سيألنديك ”سليكو5 
��كن“

ميالنيك ”2سو�“
فيولفيك
هيد�يك

فوليك
هيستيك
تيكنيك
ليبتيك
جاليك
مولليك

جيبسيك
بيتر/�يو�يك 

”صخرL صلب“
�يو�يك
كالسيك

2/مبريك

مؤهال# الحقة

“L2نثريك ”بشر
فر�جيك ”يكسر“

كالكا�يك
كولليوفيك

2كر/كسيك قمة ”2كسد�“
صو�يك
�يستريك
Kيوتريك
تيو�بيك

جيليك
2/كسيأكويك

بالسيك
جرييك

ثيكسوتر/بيك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���ينيك
نوفيك

Vitric

Aluandic

Eutrosilic

Silandic

Melanic

Fulvic

Hydric

Folic

Histic

Technic

Leptic

Gleyic

Mollic

Gypsic

Petroduric

Duric

Calcic

Umbric

Anthric

Fragic

Calcaric

Colluvic

Acroxic

Sodic

Dystric

Eutric

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Placic

Greyic

Thixotropic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

تربة 2خرs لها 2فق سبو�يك يبد2 خال� 
200 سم لسطح �لتربة �لمعدني.

 PODZOLS لز/tبو� 
(تربة �ما� سفلي). 

بالسيك
2/�تستينيك

كا�بيك ”كربوني“
�يوستيك ”�يفي“

Kنتيك
2لبيك
فوليك

هيستيك
تيكنيك

هيبيرسكيليتيك
ليبتيك
جاليك
فيتريك
2نديك

ستاجنيك
2/مبريك

هابليك

هو�تيك ”بستاني“
بالجيك

تير�يك ”�2ضي“
2نثريك

2/�نيثيك
فر�جيك
�يوبتيك
تيو�بيك

جيليك
2/كسأكويك

الميلليك ”صفائحي“
سكيليتيك
���ينيك

نوفيك

Placic

Ortsteinic

Carbic

Rustic

Entic

Albic

Folic

Histic

Technic

Hyperskeletic

Leptic

Gleyic

Vitric

Andic

Stagnic

Umbric

Haplic

Hortic

Plaggic

Terric

Anthric

Ornithic

Fragic

Ruptic

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Lamellic

Skeletic

Drainic

Novic

1 توجد �لطبقا+ �لمدفونة غالبا في مجموعة �لتربة �لمرجعية هذA /يمكن �الستدال� عليها بو�سطة �لمحد�- ثابتو تتبع بالمؤهل 2/ مجموعة 

تربة مرجعية.

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
 /2 بيتر/بلينثيك  بلينثيك،  2فق   .1
بيسوبلينثيك يبد2 خال� 50 سم  لسطح 

�لتربة، 2/
100سم        خال�  يبد2  بلينثيك  2فق   .2
طبقة   qفو /مباشر�  �لتربة  لسطح 
لها  /�لتي  2كثر   /2 سم   10 بسمك 
�ختز��  ظر/\  �ألجز�ء  بعض  في 
لبعض �لوقت خال� �لعاC /في نصف  
 /2 فر�يا  �لتربة   حجم  من  2كثر   /2

بالمشا�كة:
2. نموWo للو5 تربة ��كد�.

|. 2فق 2لبيك.
PLINTHOSOLS بلينثوسولز

(تربة قرميدية غنية بالحديد/�لمنجنيز). 

 مؤهال# مسبوقة

“Lبيتريك ”حجر
فر�كتيبيتريك ”كسر 

“Lصخر
بيسوليثيك
جيببسيك

بوسيك
جيريك
فيتيك
فوليك

هيستيك
تيكنيك

ستاجنيك
2كريك

ليكسيك
2/مبريك

هابليك

مؤهال# الحقة

2لبيك
مانجانيفير�يك

فير�يك
Kند/�يو�يك

2بر/بتيك
كولليوفيك 

�يوبتيك
2لوميك

هيوميك
�يستريك
Kيوتريك

2/كسأكويك
باشيك

2/مبريجلوسيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���ينيك
نوفيك

Petric

Fractipetric

Pisolithic

Gibbsic

Posic

Geric

Vetic

Folic

Histic

Technic

Stagnic

Acric

Lixic

Umbric

Haplic

Albic

Manganiferric

Ferric

Endoduric

Abruptic

Colluvic

Ruptic

Alumic

Humic

Dystric

Eutric

Oxyaquic

Pachic

Umbriglossic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
لسطح     يبد2 خال� 100 سم  نيتيك،  2فق   .1

�لتربة، /
بين  منتشر�  Kلى  متد�جة  2فق  حد/�   .2

سطح �لتربة /2فق نيتريك1، /
بيتر/بلينثيك،  فير�يك،  2فق  بد/5   .3
يبد2  فيرتيك    /2 بلينثيك  بيسوبلينثيك، 

خال� 100 سم لسطح �لتربة، /
تربة              للو5   Woنمو  /2 جاليك  بد/5    .4
لسطح  سم   100 خال�  تبد2  ��كد� 

�لتربة.
NITISOLS نيتيسولز

(تربة المعة جيد� �لصر\ حمر�ء).               

فيتيك
تيكنيك
2نديك

فير��ليك
مولليك

2ليك
2كريك
ليوفيك
ليكسيك

2/مبريك
هابليك

هيوميك
2لوميك

�يستريك
Kيوتريك

2/كسأكويك
كولليفيك
�هو�يك

نوفيك

Vetic

Technic

Andic

Ferralic

Mollic

Alic

Acric

Luvic

Lixic

Umbric

Haplic

Humic

Alumic

Dystric

Eutric

Oxaquic

Colluvic

Rhodic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق فير��ليك يبد2 خال� 150 سم لسطح 

�لتربة، /
2. بد/5 2فق �2جيك  �لذL له في ��30 سم 
�لعليا، 10 في �لمئة 2/ 2كثر طين قابل 
للتفرq في �لماء Kال �oK كانت �� 30 سم 
 /2 بو�حد  تتميز  �2جيك  2فق  من  �لعليا 

كال مما يأتي: 
2. خو�n جيريك ، 2/ 

|. 4 ,1 في �لمئة 2/ 2كثر كربو5
.Lعضو

 FERRALSOLS فير��لسولز
.(Cتربة غنية بالحديد /�أللومنيو)

جيبسيك
بوسيك
جيريك
فيتيك
فوليك
تيكنيك
2نديك

بلينثيك
مولليك
2كريك

ليكسيك
2/مبريك

هابليك

سومبريك
مانجانيفير�يك

“Lمنجنيز حديد”
فير�يك ”حديد“

كولليوفيك
هيوميك
2لوميك

�يستريك
Kيوتريك
�يوبتيك

2/كسأكويك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

“L��/” هو�يك�
“L/كسانثيك ”صفر�

نوفيك

Gibbsic

Posic

Geric

Vetic

Folic

Technic

Andic

Plinthic

Mollic

Acric

Lixic

Umbric

Haplic

Sombric

Manganiferric

Ferric

Colluvic

Humic

Alumic

Dystric

Eutric

Ruptic

Oxyaquic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Xanthic

Novic

.(FAO) (2006) 1 كما عرفت في

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
سم   100 خال�   Cللقو� مفاجئ  تغير   .1
لسطح �لتربة /مباشر� فوq 2/ تحت، 
طبقة بسمك 5 سم 2/ 2كثر، �لتي لها 
�ختز��  ظر/\  �ألجز�ء  بعض  في 
لبعض �لوقت خال� �لعاC /في نصف 
 /2 فر�يا،  �لتربة  حجم  من  2كثر   /2

بالمشا�كة:
مشبعة   ��كد�  تربة  للو5   Woنمو   .2

 /2 ،Aبالميا
|.  2فق 2لبيك.

يبد2  كاللسا5  ممتد  2لبيليوفيك   بد/5   .2
خال� 100سم لسطح �لتربة.

PLANOSOLS بالنوسولز
(تربة منبسطة).

 مؤهال# مسبوقة

صولو�يك
فوليك

هيستيك
تيكنيك
فيرتيك

Kند/ساليك
بلينثيك

Kند/جاليك
مولليك

جيبسيك
بيتر/كالسيك

كالسيك
2ليك

2كريك
ليوفيك
ليكسيك

2/مبريك
هابليك

مؤهال# الحقة

ثيونيك
2لبيك

مانجانيفير�يك
فير�يك 
جيريك

�يوبتيك
كالكا�يك
صو�يك
2لكاليك
2لوميك

�يستريك
Kيوتريك

جيليك
جر�يك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
���ينيك

نوفيك

Solodic

Folic

Histic

Technic

Vertic

Endosalic

Plinithic

Endogleyic

Mollic

Gypsic

Petrocalcic

Calcic

Alic

Acric

Luvic

Lixic

Umbric

Haplic

Thionic

Albic

Manganiferric

Ferric

Geric

Ruptic

Calcaric

Sodic

Alcalic

Alumic

Dystric

Eutric

Gelic

Greyic

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Drainic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
�لمعدني            �لتربة  لسطح  1. خال� 50 سم 
�ختز��               ظر/\  �ألجز�ء  بعض  في 
لبعض �لوقت خال� �لعاC /في نصف 
 /2 فر�يا  �لتربة  حجم  من  2كثر   /2

بالمشا�كة: 
مشبعة   ��كد�  تربة  للو5   Woنمو  .2

 /2 ،Aبالميا
|. 2فق 2لبيك.

2. بد/5 2لبيليوفيك تونجيوينج يبد2 خال�  
100 سم لسطح �لتربة.

          STAGNOSOLS ستاجنوسولز
(تربة ��كد� مغمو��).                 

فوليك
هيستيك
تيكنيك
فيرتيك

Kند/ساليك
بلينثيك

Kند/جاليك
مولليك

جيبسيك
بيتر/كالسيك

كالسيك
2ليك

2كريك
ليوفيك
ليكسيك

2/مبريك
هابليك

ثيونيك
2لبيك

مانجانيفير�يك
فير�يك 
�يوبتيك
جيريك

كالكا�يك
2/�نيثيك
صو�يك
2لكاليك
2لوميك

�يستريك
Kيوتريك

جيليك
جر�يك
بالسيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك
���ينيك

نوفيك

Folic

Histic

Technic

Vertic

Endosalic

Plinithic

Endogleyic

Mollic

Gypsic

Petrocalcic

Calcic

Alic

Acric

Luvic

Lixic

Umbric

Haplic

Thionic

Albic

Manganiferric

Ferric

Ruptic

Geric

Calcaric

Ornithic

Sodic

Alcalic

Alumic

Dystric

Eutric

Gelic

Greyic

Placic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Drainic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق مولليك  o/ صفاء لو5 �طب 2 
2/ 2قل لعمق 20 سم 2/ 2كثر، 2/ له 
 L2 2سفل  مباشر�  هذ�  �للو5  صفاء 
 /2 سم   20 عمق   +�o حر�   طبقة 

2كثر، / 
من  تركيز�+   /2 كالسيك,  2فق   .2
50 سم  تبد2 خال�  ثانوية  كربونا+  
مولليك،  ألفق  �ألسفل  �لحد  2سفل 
 /2 2سمنتية  طبقة   qفو /جد   �oK  /

قاسية، /
3.  ��جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� 
خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر 
كالسيك  2فق  Kلى  �لتربة  سطح  من 
في  ثانوية  كربونا+  تركيز�+   /2

كل �لمكا5.
 CHERNOZEMS يمزtشيرنو

(تربة سو��ء).

 مؤهال# مسبوقة

فو�/نيك
فيرميك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/فليوفيك
Kند/ساليك

جاليك
فيتريك
2نديك

ستاجنيك
بيتر/جيبسيك

جيبسيك
بيتر/�يو�يك

�يو�يك
بيتر/كالسيك

كالسيك
ليوفيك
هابليك

مؤهال# الحقة

2نثريك
جلوسيك
تيفريك

صو�يك
باشيك

2/كسأكويك
جر�يك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك
نوفيك

Voronic

Vermic

Technic

Leptic

Vertic

Endofluvic

Endosalic

Gleyic

Vitric

Andic

Stagnic

Petrogypsic

Gypsic

Petroduric

Duric

Petrocalcic

Calcic

Luvic

Haplic

Anthric

Glossic

Tephric

Sodic

Pachic

Oxyaquic

Greyic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق مولليك، / 

2. 2فق كالسيك، 2/ تركيز�+ من كربونا+  
�لحد  2سفل  سم   50 خال�  تبد2  ثانوية 
 qفو �oK /جد  �ألسفل ألفق مولليك /، 

طبقة 2سمنتية 2/ قاسية، / 
مو�   1 (بو�سطة   Lقاعد تشبع  ��جة   .3
2كثر   /2 �لمئة  في   50 (C2مونيو خال+ 
 /2 كالسيك  2فق  Kلى  �لتربة  سطح  من 
كل  في  ثانوية  كربونا+  تركيز�+ 

�لمكا5.
KASTANOZEMS يمزtكاستانو

(تربة كستنائية �للو5).         

فيرميك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/ساليك

جاليك
فيتريك
2نديك

ستاجنيك
بيتر/جيبسيك

جيبسيك
بيتر/�يو�يك

�يو�يك
بيتر/كالسيك

كالسيك
ليوفيك
هابليك

2نثريك
جلوسيك
تيفريك

صو�يك
2/كسأكويك

جر�يك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
نوفيك

Vermic

Technic

Leptic

Vertic

Endosalic

Gleyic

Vitric

Andic

Stagnic

Petrogypsic

Gypsic

Petroduric

Duric

Petrocalcic

Calcic

Luvic

Haplic

Anthric

Glossic

Tephric

Sodic

Oxyaquic

Greyic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1.  2فق مولليك، /

مو�   1 (بو�سطة   Lقاعد تشبع  ��جة   .2
خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر

    في كل مكا5 حتى عمق 100سم 2/ 2كثرمن 
 /2 صخرمستمر  Kلى   /2 �لتربة  سطح 
2كثر  2يهما  2/ متماسكة،  طبقة 2سمنتية 

ضحال.
PHAEOZEMS يمزtفايو

(تربة قاتمة /��كنة).

فيرميك
جر�يك
تيكنيك

�يندtيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/ساليك

جاليك
فيتريك
2نديك

فير��ليك
ستاجنيك

بيتر/جيبسيك
بيتر/�يو�يك

�يو�يك
بيتر/كالسيك

كالسيك
ليوفيك
هابليك

2نثريك
2لبيك

2بريوبتيك
جلوسيك
كالكا�يك

تيفريك
صو�يك

باشيك
2/كسأكويك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
نوفيك

Vermic

Greyic

Technic

Rendzic

Leptic

Vertic

Endosalic

Gleyic

Vitric

Andic

Ferralic

Stagnic

Petrogypsic

Petroduric

Duric

Petrocalcic

Calcic

Luvic

Haplic

Anthric

Albic

Abruptic

Glossic

Calcaric

Tephric

Sodic

Pachic

Oxyaquic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق بيتر/جيبسيك يبد2 خال� 100سم     

لسطح �لتربة، 2/
2. 2فق جيبسيك يبد2 خال� 100سم لسطح 
 �oK Kال  �2جيك  2فق  /بد/5  �لتربة 
 Cكالسيو كربونا+   /2 �لجبس  تخلل 

2فق �2جيك. 
              GYPSISOLS جيبسيسولز

(تربة جيبسية). 

 مؤهال# مسبوقة

بيتريك
هيبيرجيبسيك
هيبوجيبسيك

t�2يك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/ساليك
Kند/جاليك

بيتر/�يو�يك
�يو�يك

بيتر/كالسيك
كالسيك
ليوفيك
هابليك

مؤهال# الحقة

�يوبتيك
صو�يك

هيبير/كريك
تاكيريك
يرميك
�2يديك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك
نوفيك

Petric
Hypergypsic
Hypogypsic
Arzic
Technic
Leptic
Vertic
Endosalic
Endogleyic
Petroduric
Duric
Petrocalcic
Calcic
Luvic
Haplic

Ruptic

Sodic

Hyperochric

Takyric

Yermic

Aridic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Novic

تربة 2خرs لها 2فق بيتر/�يو�يك 2/ 
�يو�يك تبد2 خال� 100سم لسط �لتربة.

DURISOLS يو�يسولز�
(تربة صلبة).             

بيتريك
فر�كتيبيتريك

تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/جاليك

جيبسيك
بيتر/كالسيك

كالسيك
ليوفيك
ليكسيك
هابليك

�يوبتيك
صو�يك
تاكيريك
يرميك
�2يديك

هيبير/كريك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
نوفيك

Petric

Fractipetric

Technic

Leptic

Vertic

Endogleyic

Gypsic

Petrocalcic

Calcic

Luvic

Lixic

Haplic

Ruptic

Sodic

Takyric

Yermic

Aridic

Hyperochric

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق بيتر/كالسيك يبد2 خال� 100 سم 

لسطح �لتربة، 2/
سم   100 خال�  يبد2  كالسيك   2فق   .2

لسطح �لتربة /
2. نسيج جيرL بين 50 سم من سطح 
كل  في  كالسيك  /�ألفق  �لتربة 
2سفل  كالسيك  2فق  بد2   �oK مكا5 

50 سم، /

تخلل   �oK Kال  �2جيك  2فق  بد/5   .|
كربونا+ كالسيوC 2فق �2جيك.
              CALCISOLS كالسيسولز

(تربة جيرية).                      

بيتريك
هيبيركالسيك
هيبوكالسيك

تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
Kند/ساليك
Kند/جاليك

جيبسيك
ليوفيك
ليكسيك
هابليك

�يوبتيك
صو�يك
تاكيريك
يرميك
�2يديك

هيبير/كريك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
نوفيك

Petric

Hypercalcic

Hypocalcic

Technic

Leptic

Vertic

Endosalic

Endogleyic

Gypsic

Luvic

Lixic

Haplic

Ruptic

Sodic

Takyric

Yermic

Aridic

Hyperochric

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Novic

تربة 2خرs لها 2فق �2جيك تبد2 خال� 
100 سم لسطح �لتربة مع 2لبيليوفيك  

ممتد كاللسا5 عند حد/�ها �لعليا.
ALBELUVISOLS 2لبيليوفيسولز

(تربة بيضاء مغسولة).

فر�جيك”هش“ 
كيوتانيك

فوليك
هيستيك
تيكنيك
جاليك

ستاجنيك
2/مبريك

هابليك

2نثريك
مانجانيفير�يك

فير�يك
2بريوبتيك
�يوبتيك
2ليوميك

�يستريك
Kيوتريك

جيليك
2/كسأكويك

جر�يك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

���ينيك
نوفيك

Fragic

Cutanic

Folic

Histic

Technic

Gleyic

Stagnic

Umbric

Haplic

Anthric

Manganiferric

Ferric

Abruptic

Ruptic

Alumic

Dystric

Eutric

Gelic

Oxyaquic

Greyic

Arenic

Siltic

Clayic

Drainic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
تبا��  سعة  له   Lلذ� �2جيك  2فق   .1
خال+  1مو�  (بو�سطة  كاتيوني 
2مونيوC) 24 سيمو�}/كجم طين1 2/ 
2كثر في كل �لمكاK /2 5لى عمق 50 
2كثر  2يهما  �لعليا،    A�/2سفل حد سم 
ضحال Kما تبد2 خال� 100 سم لسطح 
لسطح  سم   200 خال�   /2 �لتربة 
مغطى  �2جيك  2فق   كا5   �oK �لتربة 
بقو�C �ملي طميي 2/ 2خشن في كل 

�لمكا5، 2/
2. ��جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو�     
خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة     

في �لجزء �ألكبر بين 50 /100سم.
                  ALISOLS 2ليسولز

(تربة 2لومنيومية).

 مؤهال# مسبوقة

هيبير2ليك
الميلليك
كيوتانيك

2لبيك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
فر�كتيبلينثيك
بيتر/بلينثيك
بيسوبلينثيك

بلينثيك
جاليك
فيتريك
2نديك
نيتيك

ستاجنيك
2/مبريك

هابليك

مؤهال# الحقة

2نثريك
فر�جيك

مانجانيفير�يك
فير�يك

2بريوبتيك
�يوبتيك
2لوميك

هيوميك
هيبير�يستريك

Kبيوتريك
تيو�بيك

جيليك
2/كسأكويك

جر�يك
بر/فونديك

هيبير/كريك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك

نوفيك

Hyperalic

Lamellic

Cutanic

Albic

Technic

Leptic

Vertic

Fractiplinthic

Petroplinthic

Pisoplinthic

Plinthic

Gleyic

Vitric

Andic

Nitic

Stagnic

Umbric

Haplic

Anthric

Fragic

Manganiferric

Ferric

Abruptic

Ruptic

Alumic

Humic

Hyperdystric

Epieutric

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Greyic

Profondic

Hyperochric

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق �2جيك �لذL له سعة تبا�� كاتيوني 
2قل   (C2مونيو خال+  1مو�  (بو�سطة 
من 24 سيمو�}/كجم طين في بعض 
�لجزءK 2لى 2قصى عمق 50 سم 2سفل 
حد/�A  �لعليا، Kما  تبد2 خال� 100 سم 
لسطح �لتربة 2/ خال� 200 سم لسطح 
مغطى  �2جيك  2فق  كا5   �oK �لتربة 
كل  في  2خشن   /2 طميي  �ملي   Cبقو�

مكا5، /
مو�   1 (بو�سطة   Lقاعد تشبع  ��جة   .2
�لمئة  في   50 من  2قل   (C2مونيو خال+ 

في �لجزء �ألكبر بين 50 /100سم. 
ACRISOLS 2كريسولز

(تربة شديد� �لحموضة).                    

فيتيك
الميلليك
كيوتانيك

تيكنيك
ليبتيك

فر�كتيبلينثيك
بيتر/بلينثيك
بيسوبلينثيك

بلينثيك
جاليك
فيتريك
2نديك
نيتيك

ستاجنيك
2/مبريك

هابليك

2نثريك
2لبيك

فر�جيك
سومبريك

مانجانيفير�يك
فير�يك

2بريوبتيك
�يوبتيك
2لوميك

هيوميك
هيبير�يستريك

Kبيوتريك
2/كسأكويك

جر�يك
بر/فونديك

هيبير/كريك
سكيليتيك

�2ينيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك

نوفيك

Vetic

Lamellic

Cutanic

Technic

Leptic

Fractiplinthic

Petroplinthic

Pisoplinthic

Plinthic

Gleyic

Vitric

Andic

Nitic

Stagnic

Umbric

Haplic

Anthric

Albic

Fragic

Sombric

Manganiferric

Ferric

Abruptic

Ruptic

Alumic

Humic

Hyperdystric

Epieutric

Oxyaquic

Greyic

Profondic

Hyperochric

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Novic

1 2نظر ملحق 1.

2 2نظر ملحق 1.

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs لها 2فق �2جيك �لذL له سعة 
خال+           مو�   1 (بو�سطة  كاتيوني  تبا�� 
2مونيوC) 24 سيمو�} /كجم طين 2/ 2كثر 
في كل �لمكاK /2 15لى عمق 50 سم 2سفل 
حد/�A  �لعليا، Kيهما 2كثر ضحال، Kما  تبد2 
خال�   /2 �لتربة  لسطح  سم   100 خال� 
200 سم لسطح �لتربة �oK كا5 2فق �2جيك 

2/  2خشن في  بقو�C �ملي طميي  مغطى 
كل �لمكا5.

LUVISOLS ليوفيسولز
مختلف  طين   sمحتو  +�o تربة  )

للغسيل).        

 مؤهال# مسبوقة

الميلليك
كيوتانيك

2لبيك
Kسكاليك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك
جاليك
فيتريك
2نديك
نيتيك

ستاجنيك
كالسيك
هابليك

مؤهال# الحقة

2نثريك
فر�جيك

مانجانيفير�يك
فير�يك

2بريوبتيك
�يوبتيك
هيوميك
صو�يك

Kبيديستريك
هيبيرKيوتريك

تيو�بيك
جيليك

2/كسأكويك
جر�يك

بر/فونديك
هيبير/كريك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك

نوفيك

Lamellic

Cutanic

Albic

Escalic

Technic

Leptic

Vertic

Gleyic

Vitric

Andic

Nitic

Stagnic

Calcic

Haplic

Anthric

Fragic

Manganiferric

Ferric

Abruptic

Ruptic

Humic

Sodic

Epidystric

Hypereutric

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Greyic

Profondic

Hyperochric

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Novic

تربة 2خرs لها 2فق �2جيك، Kما تبد2 
خال� 100سم لسطح �لتربة 2/ خال� 

200سم لسطح �لتربة �oK كا5 2فق �2جيك   

مغطى بقو�C �ملي طميي 2/ 2خشن كليا.
                   LIXISOLS ليكسيسولز

(تربة مو�� مغسولة).

فيتيك
الميلليك
كيوتانيك

تيكنيك
ليبتيك
جاليك
فيتريك
2نديك

فر�كتيبلينثيك
بيتر/بلينثيك
بيسوبلينثيك

بلينثيك
نيتيك

ستاجنيك
كالسيك
هابليك

2نثريك
2لبيك

فر�جيك
مانجانيفير�يك

فير�يك
2بريوبتيك
�يوبتيك
هيوميك

Kبيديستريك
هيبيرKيوتريك

2/كسأكويك
جر�يك

بر/فونديك
هيبير/كريك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك

نوفيك

Vetic

Lamellic

Cutanic

Technic

Leptic

Gleyic

Vitric

Andic

Fractiplinthic

Petroplinthic

Pisoplinthic

Plinthic

Nitic

Stagnic

Calcic

Haplic

Anthric

Albic

Fragic

Manganiferric

Ferric

Abruptic

Ruptic

Humic

Epidystric

Hypereutric

Oxyaquic

Greyic

Profondic

Hyperochric

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Novic

1 2نظر ملحق1.

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs لها 2فق 2/مبريك 2/ مولليك
             UMBRISOLS 2/مبريسولز

(تربة ”ظل“ ��كنة).

 مؤهال# مسبوقة

فوليك
هيستيك
تيكنيك
ليبتيك

فيتريك
2نديك

Kند/جاليك
فير��ليك
ستاجنيك
مولليك
كامبيك
هابليك

مؤهال# الحقة

2نثريك
2لبيك

بريونيك
2/�نيثيك

ثيونيك
جلوسيك
هيوميك
2لوميك

هيبير�يستريك
Kند/يوتريك

باشيك
تيو�بيك

جيليك
2/كسأكويك

جر�يك
الكسيك
بالسيك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

كر/ميك
���ينيك

نوفيك

Folic

Histic

Technic

Leptic

Vitric

Andic

Endogleyic

Ferralic

Stagnic

Mollic

Cambic

Haplic

Anthric

Albic

Brunic

Ornithic

Thionic

Glossic

Humic

Alumic

Hyperdystric

Endoeutric

Pachic

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Greyic

Laxic

Placic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Chromic

Drainic

Novic

تربة 2خرs تتميز باألتي:
 /2 طميي  �ملي   Cللقو� متوسط   5t/  .1
 Cقو� لطبقا+ متر�كمة  �oK كا5  2خشن، 
Kلى  Kما  سم،   15 من  2قل  بسمك  2نعم 
Kلى   /2 �لتربة  عمق 100سم من سطح 
بلنثيك   بيسوبلنثيك،  بيتر/بلنثيك،  2فق 
من  سم   100/  50 بين  يبد2  ساليك   /2

سطح �لتربة، /
 2. 2قل من 40 في �لمئة (بالحجم) حصي         
�لطبقا+ خال�  كل  في  2خشن  قطع   /2
2فق  Kلى   /2 �لتربة  لسطح  سم   100

 /2 بلنثيك  بيسوبلنثيك،  بيتر/بلنثيك، 
ساليك  يبد2 بين 50 /100سم من سطح 

�لتربة، /
2��Kجريك،        فر�جيك،  2فق  بد/5   .3

هو�تيك، بالجيك 2/ تير�يك، /
4. بد/5 طبقا+ بخو�n 2نديك 2/ فيتريك 

بسمك مشترu 15 سم.
ARENSOLS �2ينسولز

(تربة �ملية).

الميلليك
هيبوليوفيك
هيبير2لبيك

2لبيك
�يوبيك
بريونيك

هيد�/فوبيك
بر/تيك
فوليك
تيكنيك

Kند/ساليك
Kند/جاليك

فر�كتيبلينثيك
بيتر/بلينثيك
بيسوبلينثيك

بلينثيك
فير��ليك

هابليك

2/�نيثيك
جيبسيريك
كالكا�يك

تيفريك
هيبوساليك
�يستريك
Kيوتريك

بيتر/جاليك
تيو�بيك

جيليك
جر�يك
بالسيك

هيبير/كريك
يرميك
�2يديك

تر�نسبو�تيك
نوفيك

Lamellic

Hypoluvic

Hyperalbic

Albic

Rubic

Brunic

Hydrophobic

Protic

Folic

Technic

Endosalic

Endogleyic

Fractiplinthic

Petroplinthic

Pisoplinthic

Plinthic

Ferralic

Haplic

Ornithic

Gypsiric

Calcaric

Tephric

Hyposalic

Dystric

Eutric

Petrogleyic

Turbic

Gelic

Greyic

Placic

Hyperochric

Yermic

Aridic

Transportic

Novic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�لمفتا& لمجموعا# �لتربة �لمرجعية

تربة 2خرs تتميز باألتي:
1. 2فق كامبيك يبد2 خال� 50 سم لسطح       
2كثر   /2 سم   25 تقع  /قاعدته  �لتربة 
2سفل سطح �لتربة 2/ 15 سم 2/ 2كثر 

2سفل L2 طبقة حر�، 2/
  ، تيك � هو  ، يك كو 2 نثر 2 فق  2 . 2
بالجيك،  2��Kجريك،  هيد�2جريك، 

2/ تيريك، 2/
 ، بلنثيك / بيتر  ، جيك � فر فق  2 . 3
 /2 ساليك  بلينثيك،  بيسوبلينثيك، 
لسطح  100سم  خال�  يبد2  فيرتيك  

�لتربة، 2/ 
 /2 2نديك  بصفا+  2كثر   /2 طبقة   .4
 /2 سم   15  uمشتر بسمك  فيتريك  

2كثرخال� 100 سم لسطح �لتربة.  

               CAMBISOLS كامبيسولز

(تربة تغير).

 مؤهال# مسبوقة

فوليك
2نثر2كويك ”ماء 
“Lبطريق بشر

هو�تيك ”حديقة“
2��Kجريك

“Wبالجيك ”مر
تير�يك
تيكنيك
ليبتيك

فيرتيك ”2خضر“
 “Lفليوفيك ”نهر

Kند/ساليك
فيتريك
2نديك

Kند/جاليك
فر�كتيبلينثيك
بيتر/بلينثيك 
بيسوبلينثيك

بلينثيك
فير��ليك

جيليستاجنيك ”هالمي 
��كد“

ستاجنيك
هابليك

مؤهال# الحقة

فر�جيك
مانجانيفير�يك

فير�يك
2/�نيثيك
�يوبتيك

كولليوفيك
جيبسيريك
كالكا�يك

تيفريك
2لوميك

صو�يك
2لكاليك
هيوميك

�يستريك
Kيوتريك
الكسيك
تيوبريك

جيليك
2/كسأكويك

جر�يك
هيبير/كريك

تاكيريك
يرميك
�2يديك

سكيليتيك
سيلتيك
كاليك

�هو�يك
كر/ميك
Kسكاليك

نوفيك

Folic

Anthraquic

Hortic

Irragric

Plaggic

Terric

Technic

Leptic

Vertic

Fluvic

Endosalic

Vitric

Andic

Endogleyic

Fractiplinthic

Petroplinthic 

Pisoplinthic

Plinthic

Ferralic

Gelistagnic

Stagnic

Haplic

Fragic

Manganiferric

Ferric

Ornithic

Ruptic

Colluvic

Gypsiric

Calcaric

Tephric

Alumic

Sodic

Alcalic

Humic

Dystric

Eutric

Laxic

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Greyic

Hyperochric

Takyric

Yermic

Aridic

Skeletic

Siltic

Clayic

Rhodic

Chromic

Escalic

Novic

.sتربة 2خر
            REGOSOLS يجوسولز�

(تربة قليلة �لتطو�).

�2يك
كولليوفيك

تيكنيك
ليبتيك

Kند/جاليك
ثابتوفيتريك

ثابتأنديك
جيليستاجنيك 

ستاجنيك
هابليك

2/�نيثيك
جيبسيريك
كالكا�يك

تيفريك
هيوميك

هيبوساليك
صو�يك
�يستريك
Kيوتريك
تيوبريك

جيليك
2/كسأكويك

فيرميك
هيبير/كريك

تاكيريك
يرميك
�2يديك

سكيليتيك
�2ينيك
سيلتيك
كاليك

Kسكاليك
تر�نسبو�تيك

Aric

Colluvic

Technic

Leptic

Endogleyic

Thaptovitric

Thaptandic

Gelistagnic

Stagnic

Haplic

Ornithic

Gypsiric

Calcaric

Tephric

Humic

Hyposalic

Sodic

Dystric

Eutric

Turbic

Gelic

Oxyaquic

Vermic

Hyperochric

Takyric

Yermic

Aridic

Skeletic

Arenic

Siltic

Clayic

Escalic

Transportic

Suffix qualifiers Prefix qualifiers

�لفصل �لثالث- �لمفتا  لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية لقاعد� �لمرجع مع قو�ئم �لمؤهال+ �لمسبوقة /�لالحقة





�لفصل �لر�بع

/صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة
�لمرجعية

يعطي هذ� �لفصل نظر� شاملة لكل مجموعا+ �لتربة �لمرجعية �لتي عرفت في قاعد� �لمرجع �لعالمي 
لمو��� �لتربة. /قد شملت /صف مختصر مع �ألسماء �لمقابلة في نظم �لتقسيم �لكبرs �ألخرs، تبعت 
بالتوtيع �إلقليمي لكل مجموعة تربة. /2ختتم كل /صف بطرq �ستعما� /����K �لتربة. تتوفر معلوما+ 
تفصيلية 2كثرعن كل مجموعة تربة شاملة �لصفا+ �لمو�فولوجية، �لكيميائية /�لطبيعية /2صل نشوئها 
جميع  تعكس   .(FAO, 2001b 2003 and 2005) �لمدمجة   nألقر�� من  /عد�   FAO  (2001) في 
تخطيط   uهنا/  (FAO, 1998) لمصا���لتربة،  �لد/لي  �لمرجع  لقاعد�  �أل/لى  �لطبعة  �لمنشو��+   Aهذ

لمنشو��+ جديد� في �لمستقبل �لقريب تعتمد على �لطبعة �لثانية �لحالية.  

Fكريسولز

2كريسولز هي تربة تتميز بمحتوs طين 2على في تحت-�لتربة عنه في �لتربة �لسطحية نتيجة لخطو�+ 
/عمليا+ تكوين �لتربة (خاصة هجر� �لطين) تؤ�K Lلى 2فق �2جيك تحت- تربة. /تتصف تربة 2كريسولز 
تربة  من  �لعديد  يرتبط  منخفض.   - نشا£   -/o /طين  منخفض   Lقاعد تشبع  بد�جة  معينة   q2عما في 
(�لبر�tيل)،      t�2جيسسولو Kند/نيسيا)،  في  oلك  (مثا�  صفر�ء  حمر�ء  بو�t/ليك  بتربة  2كريسولز 
/صفر�ء،  حمر�ء  تربة  (فرنسا)،   sols ferralitiques fortement ou moyennement désaturés

/2/لتيسولز مع طين-o/ نشا£-منخفض (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية). 

�صف موجز لتربة Fكريسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي : مشتق من �لالتيني 2سير بمعنى شديد �لحموضة. تربة حامضية تأثر+ بشد� 

بعو�مل �لتجوية �o+ ��جة تشبع قاعدL منخفضة عند بعض �لعمق.
ما'* �ألصل: من مو�� 2صل /�سعة �ألختال\، غالبا ناتج من تأثيرعمليا+ �لتجوية للصخو� �لحامضية، 

/بصو�� ملحوظة في �لطين �لمتأثر بشد� بعمليا+ �لتجوية /�لذL يخضع لتدهو�مستمر.
�لبيئة: غالبا سطح تربة قديمة �o+ طبوغر�فية كثير� �لتال� 2/ متموW غير مستوL في مناطق تتصف 
بمنا¥ �ستو�ئي �طب/�يا  موسمية خاصة في �لمحيط �لهندL /جنو| 2سيا، شبة �ستو�ئية 2/ معتد� �فئ. 

تمثل �ألشجا� �لغطاء �لخضرL �لطبيعي.
تطو) �لقطا�: 2ختالفا+ تكوين �لتربة لمحتوL �لطين بمحتوs 2قل في �لطبقة �لسطحية /محتوs 2على في 

تحت- �لتربة، غسيل للكاتيونا+ �لقاعدية نتيجة للبيئة �لرطبة /�لد�جة �لمتقدمة لعمليا+ �لتجوية.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة Fكريسولز 
توجد تربة 2كريسولز في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة، �لشبه �ستو�ئية �لرطبة /�لمنا¥ �لمعتد� �لدفئ، / 
2كثر Kنتشا�� في جنو| شرq 2سيا، �لحد/� �لجنوبية لحوª �ألماt/5، جنو| شرq �لواليا+ �لمتحد� 
�ألمريكية /في كال من شرq /غر| Kفريقيا. هناu على مستوs �لعالم حو�لي 1000 مليو5 هكتا� من 

تربة 2كريسولز. 

M'�)* ��ستعما� تربة Fكريسولز 
�لمحافظة على سطح �لتربة /كل ما تحتويه من ما�� عضوية هامة /منع عو�مل �لتعرية هي شر/£ مسبقة 
لز��عة تربة 2كريسولز. قطع �ألحر�W �لطبيعية ميكانيكيا بإقتال^ �لجذ/� من 2صولها /مأل �لحفر �لناتجة 
تركيز�+  تصل  حيث  مثمر�  غير  عقيمة  �لحاال+  2غلب  في  تربة  عنه  ينتج  �لمحيطة  �لسطحية  بالتربة 

�أللومنيوC لتحت- �لتربة �أل/لى مستويا+ سامة.



لتربة  مستد�مة  ��tعة  تنفيذ  �2يد   �oK /�عية   ����K/ متكامل  تسميد  تشمل  محصولية  نظم  تبني  يجب 
2كريسولز. قد يبد/ نظاC �لز��عة بإ�tلة �لغطاء �لخضرL �لطبيعي /�لحرq (/�لمعر/\ بالز��عة على 
نظاما  شائعة،  بصو��  2تبع   Lلذ�/  “Shifting cultivation” ألخر)  مكا5  من  /�إلنتقا�  بالتبا��  فتر�+ 
 �oK .لتربة لعد� قر/5 من �لتجربة /�لمحا/لة /�لخطأ� �الستعما Aال 2نه شكل جيد تم تكيفه /تطويرK بد�ئيا
كانت فتر�+ Kشغا� �لتربة /�ستغاللها قصير� (عاC 2/ سنو�+ قليلة فقط) بحيث يتبعها فتر� كافية إل��حة 
�لتربة /Kعا�� خصوبتها (Kلى عد� عقو�)، فإ5 هذ� �لنظاC يمثل �ستعما� جيد للمصا���لمحد/�� من تربة 
بديل   Cكنظا �لتربة  لحماية   (Agroforestry) �ألشجا�  �لمحاصيل-مع-  ��tعة   Cبنظا ينصح  2كريسولز. 
لمدخال+ ��tعية  �لحاجة  بد/5  2على  للحصو� على محصو�  بالتبا�� /�إلنتقا�  فتر�+  للز��عة على 
مكلفة.  /�لز��عة �o+ �لمدخال+ �لز��عية �لمحد/�� لتربة 2كريسولز غير مجدL كثير�. يمكن ��tعة 
ببعض  /�لمطا£   Lلشا� �ألمريكي،   �oلبال� شجر  �ألنانا}،  مثل  للحموضة  �لمقا/مة  �لنقدية  �لمحاصيل 
�لنجا . هناu مساحا+ متز�يد� من تربة 2كريسولز تز�^ بنخلة- �لزيت (مثا� oلك في ماليزيا /جزير� 
سوماتر�). مساحا+ كبير� من تربة 2كريسولز هي تربة غابا+ تتر�/  من غابا+ في مناطق عالية غزير� 
�ألمطا� Kلى تربة 2شجا� خشبية مفتوحة. تتركز 2غلب جذ/� �ألشجا� في �ألفق �لسطحي �لدبالي مع عد� 
محد/� من �لجذ/��لفرعية تمتد 2سفل Kلى تحت- �لتربة. توجد تربة 2كريسولز في 2مريكا �لجنوبية 2يضا 
تحت �لسافانا. تناسب تربة 2كريسولز 2نتاW �لمحاصيل �لمطرية /�لمر/ية فقط بعد Kضافة �لجير /�لتسميد 
�لمتكامل. تحافظ �لد/�� �لز��عية �لتي تشمل �لمحاصيل �لحولية /�لمر�عي �لمحسنة على محتوs �لتربة 

من �لما�� �لعضوية.

Fلبيليوفيسولز

ألسفل  /متر�كم   uمتحر طيني  2فق  �لتربة  لسطح   C  1 خال�  من  بدء�   Lتحتو تربة  هي  2لبيليوفيسولز 
�لطيني  �ألفق  في  �للسا5  تأخذ شكل  مبيضة  تربة  ما��  ينتج عنه  متقطعة   /2 منتظمة  �لعليا غير  حد/�� 
�لمتحرu / �لمتر�كم ألسفل. يرتبط �لعديد من تربة 2لبيليوفيسولز مع تربة بو�t/ليوفيسولز(FAO)  /تربة 
سو�-بو�t/ليك 2/ بو�t/ليك (�التحا� �لر/سي)، فاهلير�ين (2لمانيا)، /جلوسأكويالفز، جلوسسوكريالفز 

/جلوسسيو��لفز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).

�صف موجز لتربة Fلبيليوفيسولز
/يغسل.      ينظف  بمعنى   LليويرK/ 2بيض  بمعنى  2لبيو}  �لالتيني  من  مشتق   : �للفظي  ��لمعنى  �لداللة 
ما'* �ألصل: غالبا غير مندمجة جليدية (من طين قاسي مشتمل على حجا�� /حصي من مخلفا+ نهر 

جليدL) مو�� من 2صل بحيرL 2/ نهرL /�/�سب �يحية (��سب طفالي).
�لبيئة: سهو� منبسطة مستوية 2/ متموجة تحت غابا+ �لصنوبر (تشمل �لتيغة �لشمالية ”غابة صنوبر 
 Lلبر/�� /�لمتوسط �لسنو� �مع شتاء با��، /صيف قصير معتد �سبخة“) 2/ غابا+ مختلطة. �لمنا¥ معتد
لمجمو^ �ألمطا� �لمتساقطة 500-1000 ملم. توtيع �ألمطا� متسا/L خال� �لعاC 2/ في �لجزء �أل/�/بي 

لحز�C 2لبيليوفيسولز يبلغ �لذ�/� في 2/�ئل �لصيف. 
2فق  في  كاللسا5  يتغلل   Lلذ�/ سطحي  تحت-  2لبيك  2فق   qفو ��كن  �قيق  سطحي  2فق  �لقطا�:  تطو) 
تربة  للو5   Woنمو مع  مؤقتة  2ختز��  �لشمالية ظر/\  2لبيليوفيسولز  تربة  في  يشيع  تحتي.  بني  �2جيك 

.Aكد� مشبعة بالميا��

�لتو�يع �إلقليمي لتربة Fلبيليوفيسولز
تغطي تربة 2لبيليوفيسولز مساحة تقديرية حو�لي 320 مليو5 هكتا� في 2/�/با، شما� 2سيا، //سط 2سيا 
Kقليمين كل منهما له مجموعة ظر/\  2لبيليوفيسولز في  مع تو�جد قليل في شما� 2مريكا. تتركز تربة 

مناخية خاصة:
في  �لتربة  متفا/+ تحت سطح  باستمر��على عمق  متجمد�  له طبقة  كا5   Lلذ� �أل/�/بي  �إلقليم    -
�لمناطق �لقطبية �لمتجمد�  في �لعصر �لبلستوسيني (�لعصر �لحديث �ألقر|) لشما� شرq 2/�/با، 

شما� غر| 2سيا /جنو| غر| كند� /�لتي تكو5 2كبر مساحة من تربة 2لبيليوفيسولز.
-  �لر�سب �لطفالي /يغطي مساحا+ �ملية /مساحا+ �لر/�سب �لغرينية �لقديمة في �ألقاليم �لمعتدلة 

�لرطبة، مثل فرنسا،/سط بلجيكا، جنو| شرq هولند� /غر| 2لمانيا.  

M'�)* ��ستعما� تربة Fلبيليوفيسولز
�لمنخفض،  �لعناصر�لغذ�ئية   sمستو حموضتها،  بسبب  محد/�  للز��عة  2لبيليوفيسولز  تربة  مالئمة 

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006      



مشاكل �لحر� /�لصر\ /بسبب �لمنا¥ /قصر موسم �لنمو /�لبر/�� �لقاسية خال� شتاء طويل. تربة 
2لبيليوفيسولز في �لمناطق �لشمالية غالبا باستمر�� متجمد�، بعض �لمساحا+ �لصغير� تستعمل للمر�عي 
متجمد�  �لغير  �لمساحة  من  �لمئة  في   10 من  2قل  �لشمالية  �لمناطق  جنو|  في  /�لقش.  �لتبن  حقو�   /2
2لبيليوفيسولز  لتربة  �لرئيسي  �لز��عي  �الستعما�  هو  �لحيو�ني   Wألنتا� �لز��عي.   Wإلنتا� في  تستعمل 
(منتجا+ �أللبا5 /�عي �لماشية)، بينما تلعب �لمحاصيل �لز��عية ( �لبطاطس، �لحبو| �لنجيلية، بنجر 

�لسكر /��o �ألعال\) �/�� ثانويا.  
 في �التحا� �لر/سي، ��t+ مساهمة �لز��عة في �لجها+ �لجنوبية /�لغربية خاصة في تربة 2لبيليوفيسولز 
�لتي لها ��جة تشبع قاعدL 2على في تحت- �لتربة. مع �لحر� �لدقيق �لحذ�، Kضافة �لجير /�ستعما� 
 L25 - 30 طن من �لبطاطس للهكتا�، 2 – 5 طن قمح شتو WنتاK ألسمد� يمكن لتربة 2لبيليوفيسولز من�

2/ 5 – 10 طن من �ألعشا|.

Fليسولز

لعمليا+  نتيجة  �لتربة  في سطح  عنه  تحت-�لتربة  في  2على  �لطين  من   sمحتو  +�o تربة  هي  2ليسولز 
تكوين �لتربة (خاصة هجر� �لطين) مما يؤ�K Lلى 2فق 2جريك تحت سطحي. تربة 2ليسولز �o+ ��جة 
 n2فق �2جيك. /ينقصها خو� �نشا£ عالي على طو /o معينة /طين qمنخفضة على 2عما Lتشبع قاعد
�أللبيليوفيك �لممتد كاللسا5 كما هو �لحا� في تربة 2لبيليوفيسولز. /هي توجد بصو�� سائد� في �ألقاليم 
�الستو�ئية �لرطبة، /�لشبه �ستو�ئية �لرطبة، /�لمعتدلة �لد�فئة. /ترتبط �لعديد من تربة 2ليسولز مع تربة 
2ليسسولوt (�لبر�tيل)، 2/لتيسولز مع طين o/ نشا£ عالي (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، كيو�/سولز 

(2ستر�ليا) / Fersialsols and sols fersiallitiques très lessivés (فرنسا).

�صف موجز لتربة Fليسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �o+ ��جة تشبع قاعدL منخفض عند بعض �ألعماq، مشتق من �لالتيني 

 .C2لومين بمعنى 2لومنيو
ما'* �ألصل: في 2نو�^ /�سعة من مو�� �ألصل. سجلت 2غلب تو�جد لتربة 2ليسولز على نو�تج عو�مل 

�لتجوية للصخو� �لقاعدية /�لمو�� غير �لمتماسكة.
�لبيئة: غالبا شائعة في �لتال� /�لطبوغر�فية �لغير مستوية �لمتموجة في �لمنا¥ �الستو�ئي �لرطب /�لشبه 

�ستو�ئي �لرطب 2/ مناطق �لريا  �لموسمية. 
�لتربة /محتوs طين  2قل في سطح   sلطين مع محتو�  sلتربة لمحتو� Kختالفا+ تكوين  �لقطا�:  تطو) 
2على في تحت-سطح �لتربة، /غسيل للكاتيونا+ �لقاعدية نتيجة للبيئة �لرطبة بد/5 عو�مل تجوية متقدمة 
لطين o/ نشا£ عالي، /قد تشمل تربة 2ليسولز �لمغسولة بد�جة كبير� 2فق 2لبيك مغسو� مستنز\ منه 
�لممتد كاللسا5  2لبيليوفيك   nلطين بين �ألفق �لسطحي /2فق �2جيك �لتحت-سطحي /لكن ينقصه خو��

لأللبيليوفيسولز.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة Fليسولز
بير/  كولومبيا،  فنز/يال،  نيكا��غو�،  (Kكو��/�،  �لالتينية  2مريكا  في  تقع  2ليسولز  تربة  تو�جد  2غلب 
/�لبر�tيل)، في جز� �لهند �لغربية (جامايكا، ما�تينيك /سانت لوسيا)، في غر| Kفريقيا، في �أل��ضي 
�ألغذية  منظمة  قد�+  2ستر�ليا.  /شما�  2سيا   qشر جنو|  /في  مدغشقر،  Kفريقيا،   qلشر �لمرتفعة 
�الستو�ئية  �لمنطقة  في  �لز��عة  في  تستعمل  �أل��ضي   Aهذ من  100مليو5  حو�لي   52 /�لز��عة 

.(FAO, 2001a)
�لشرقي  �ليابا5 /�لجنو|  �لصين،  �لشبه �ستو�ئية، حيث توجد في  �لمناطق  2يضا في  2ليسولز  تربة  تقع 
فرنسا  (Kيطاليا،  �لمتوسط  �ألبيض  �لبحر  حو�  محد/�  تو�جد  سجل  /قد  �ألمريكية،  �لمتحد�  للواليا+ 

/�ليونا5). /هي توجد 2يضا في �لمناطق �لمعتدلة �لرطبة.

M'�)* ��ستعما� تربة Fليسولز
�لغير  �لتربة  �لمتموجة. يجعل سطح  �لغير مستوية  �لتال� 2/�لطبوغر�فية  2ليسولز في  يسو� تو�جد تربة 
 Lلتربة شا ئع جد�. /من �لعو�ئق �ألخر� Aثابت عامة �لتربة �لز��عية 2ليسولز عرضة للتعرية، /تدهو� هذ
�لطبيعية  �لسامة عند عمق ضحل /�لخصوبة   C2ليسولز مستويا+ �أللومنيو �لعديد من تربة  الستعما� 
�لفقير� للتربة. /نتيجة لذلك التسمح �لعديد من تربة 2ليسولز Kال فقط بز��عة �لمحاصيل �o+ �لجذ/�  

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�لسطحية كما 52 �لمحاصيل تقاسي من تأثير �لجفا\ في �لمو�سم �لجافة. /نسبة كبير� من تربة 2ليسولز 
غير منتجة ألصنا\ /�سعة من �لمحاصيل. �ستعما� �لمحاصيل �لمقا/مة للحموضة 2/ 2عال\ �لرعي 
�لتقليدية عامة منخفض  2ليسولز في �لز��عا+  Kنتاجية تربة  �لنوعية شائع في هذA �أل��ضي.  منخفضة 
حيث 52 هذA �أل��ضي �o+ سعة محد/�� لتعويض �ستنز�\ �لعناصر �لغذ�ئية. حيث يتم Kضافة �لجير 
�لمعنوية  �لكاتيوني  �لتبا��  �الستفا�� من سعة  2ليسولز  تربة  للمحاصيل في  يمكن  كاملة  /�لتسميد بصفة 
/سعة �ألحتفاÌ بالمياA �لجيد� لهذA �أل��ضي /�لتي قد تتد�W في �لنهاية Kلى تربة ليوفيسولز. /تز�^ تربة 
2ليسولز بصو�� متز�يد� بالمحاصيل �لمقا/مة لأللومنيوC مثل �لشاL /�لمطا£ /لكن 2يضا بنخيل �لزيت 

/في بعض �لمناطق بالبن /بنجر �لسكر.

Fند�سولز

تشمل 2ند/سولز �لتربة �لتي تتطو� من �لمقذ/فا+ �لبركانية 2/ �لمو�� �لزجاجية غالبا تحت L2 منا¥ (فيما 
عد� �لظر/\ �لمناخية شديد� �لجفا\). عموما قد تتطو� تربة 2ند/سولز في �لمو�� �ألخرs �لغنية بالسليكا 
تحت عو�مل �لتجوية �لحامضية في �لمنا¥ �لرطب /�لشديد �لرطوبة. ينتمي �لعديد من تربة 2ند/سولز Kلى: 
كيو�/بوكيو (�ليابا5)، 2نديسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، 2ند/سولز /فيتريسولز (فرنسا) /��2ضي 

�لرما� �لبركاني.

�صف موجز لتربة Fند�سولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: نموoجيا تربة سو��ء لبر�كين طبيعية، مشتق من �لياباني 52 بمعنى 2سو� / �/ 

بمعنى تربة.
ما'* �ألصل: tجاW بركاني /مقذ/فا+ بركانية (غالبا �ما� /لكن 2يضا تو\ ” حجر مسامي يتشكل من 
�ما� �لبر�كين“، �لخفا\ ” tجاW بركاني خفيف جد� ملئ بالنخا�يب“ / سيند�” فلذ� من حمم بركا5 ثائر“ 

/مو�� 2خرs) 2/ مو��  2خرL غنية بالسليكا+.
�لبيئة: متموجة غير مستوية Kلى جبلية، �طبة /من مناطق �لقطب �لشمالي Kلى �الستو�ئية مع مجا� /�سع 

  .Lمن 2نو�^ �لنمو �لخضر
تطو) �لقطا�: تجوية سريعة لمقذ/فا+ t /2جاW بركاني مسامي ينتج عنه تجمع لمركبا+ معدنية-عضوية 
ثابتة 2/ معا��o 5+ �تبة- مجا�-قصير مثل �أللوفاK ،5يموجواليت /فير�يهايد��يت. كذلك تؤ�L �لتجوية 
�لحامضية للمو�� �ألخرs �لغنية بالسليكا في �لمنا¥ �لرطب /�لشديد �لرطوبة Kلى تكو5 مركبا+ معدنية-

عضوية ثابتة.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة Fند�سولز
توجد تربة 2ند/سولز في �لمناطق �لبركانية في كل مكا5 حو� �لعالم. توجد تركيز�+ هامة حو� حافة 
�لباسيفيك: في �لساحل �لغربي ألمريكا �لجنوبية، في 2مريكا �لوسطى، �لمكسيك، �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية 
(جبا� �لر/كي، 2السكا)، �ليابا5، �لفلبين، جز� �أل�خبيل، Kند/نيسيا، بابو� غينيا �لجديد� /نيوtيلند�. /هي 
2يضا سائد� في عد� جز� في �لباسيفيك: فيجي، فانو�تو، كاليد/نيا �لجديد�، سامو� / ها/�L. في Kفريقيا 
معظم تو�جد تربة 2ند/سولز على طو� /��L �لنهر، في كينيا، �/�ند�، /Kثيوبيا /في مدغشقر. في 2/�/با 
تقع تربة 2ند/سولز في Kيطاليا، فرنسا، 2لمانيا /¡يسلند�. تقد� �لمساحة �لكلية أل��ضي 2ند/سولز حو�لي 
110 مليو5 هكتا� 2/ 2قل من 1 في �لمئة من مساحة �أل��ضي في �لعالم. 2كثر من نصف هذA �لمساحة 

 Wلزجا�  /2 �لمقذ/فا+  بخال\  2صل  مو��  من  �لنشأ�   +�o 2ند/سولز  تربة  �الستو�ئية.  �لمناطق  في  تقع 
�لبركاني تقع في �لمناطق (غالبا جبلية) �لرطبة.

M'�)* ��ستعما� تربة Fند�سولز
لقد�تها  �ألقصى  للحد  يستعمل  ال  منها  �لعديد  /لكن  عالية  ��tعية  Kنتاجية  قد��   +�o 2ند/سولز  تربة 
�إلنتاجية. /عموما تربة 2ند/سولز خصبة /خاصة تلك �لو�قعة في �لوسط 2/ قاعد� �لرما� �لبركاني /�لغير 
 Cآللومنيو� بو�سطة  2ند/سولز(يتسبب  تربة  في   Lلقو� �لفوسفا+  تثبيت  يعتبر  �لشديد.  للغسيل  معرضة 
�لتأثير يشمل �ستعما� �لجير، �لسليكا، �لما��  /�لحديد �لنشطين) مشكلة. طرq تحسين �لتربة لتقليل هذ� 

�لعضوية /�ألسمد� �لفوسفاتية.
تربة  �لجذ/�.  /�متد��   Aبالميا ¡حتفاظها  في  جيد�   nخو�  +�o فهي  2ند/سولز  تربة  ��tعة  �لسهل  من 
/tيا��  تحملها  قد��   ªنخفاK بسبب  حرثها  يصعب  بالماء“  ”�لمشبعة  �لتأ��+  �لشديد�  2ند/سولز 

لز/جتها.
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(مقا/مة  �لحلو�  �لبطاطا  �لدخا5،  �لسكر،  بنجر  تشمل  �لتنو^  /�سعة  بمحاصيل  2ند/سولز  تربة  تز�^ 
للمستويا+ �لمنخفضة من �لفوسفا+)، �لشاL، �لخضر/�+، �لقمح، /�لمحاصيل �لبستانية. �بما يفضل 52 
تبقى تربة 2ند/سولز علي �لمنحد��+ �لشديد� تحت �لغابا+. يمثل ��tعة �أل�t �لمطرL 2كبر �ستعما� 

لتربة 2ند/سولز �لمنخفضة �o+ مستوs �لماء �أل�ضي �لضحل.

Fنثر�سولز

تتكو5 2نثر/سولز من تربة عدلت بصو�� كبير� خال� 2نشطة بشرية مثل Kضافة �لما�� �لعضوية 
تربة   :s2خر ناحية  من  تعر\  تربة  �لمجموعة   Aهذ /تشمل  /�لز��عة.   Lلر� �لمنزلية،  �لنفايا+   /2
(�لبر�tيل)،  Kنديو   /� بريتا  تير�  �لو�حا+،  تربة   ،“Lمطر  t�2”  Lبا� تربة    ،“W/بالجين ”�لمر
 Terrestrische  / (�لصين)  2نثر/سولز  (2ستر�ليا)،  2نثر/بوسولز  �لر/سي)،  (�التحا�  2جر/tيمز 

anthropo gene Boden (2لمانيا).

�صف موجز أل)�ضي Fنثر�سولز
2نثر/بو}  �ليوناني  من  مشتق  بشرية،  2نشطة  من  نتجت  سائد�  بصفا+  تربة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 

.Lبمعنى كائن بشر
ما'* �ألصل: عمليا L2 ما�� تربة عدلت بو�سطة �لز��عة �لمستمر� �لطويلة K /2ضافة ما�� ما.  

�لبيئة: في �لعديد من �لمناطق حيث قاC �إلنسا5 بمما�سة �لز��عة لفتر� طويلة. 
تطو) �لقطا�: عا�� �لتأثير /�لتدخل �لبشرL محصو� في �ألفاq �لسطحية، تمييز �ألفق لتربة مطمو�� 

قد تظل بد/5 لمس في بعض �لعمق. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة Fنثر�سولز
بالجيك    qفا¡ مع  2نثر/سولز  تربة  طويلة.  لفتر�  �لز��عة  �إلنسا5  ما�}  حيث  2نثر/سولز  تربة  توجد 
2كثر شيوعا في شما� غر| 2/�/با. معا تغطي تربة 2نثر/سولز مع 2فق  تيريك  2كثر من 000 500 

هكتا�.
ميز/  في  مثال  �لجافة  �لمناطق  في  �لمر/ية  �لمساحا+  في  2��Kجريك   qفا¡ مع  2نثر/سولز  تربة  توجد 
2نثر/سولز مع 2فق  �لهند. تشغل تربة  �لمناطق �لصحر�/ية /في 2جز�ء من  �لو�حا+ في  بوتاميا، قر| 
2نثر2كويك يعلو 2فق هيد�2جريك (��2ضي �أل�t �لمطرL) مساحا+ /�سعة في �لصين /2جز�ء من جنو| 
 qفا¡ مع  2نثر/سولز  تربة  توجد  /Kند/نيسيا).  تايلند،   ،Cنا فييت  النكا،   Lمثال سر) 2سيا   qجنو| شر/
تربة   �لمنزلية. /تنتمي  /�لنفايا+  بالسما�  �لتربة  �إلنسا5  �لعالم حيث يسمد  هو�تيك في كل مكا5 حو� 

تير�� بريتا �/ Kنديو في Kقليم �ألماt/5 بالبر�tيل لهذA �لمجموعة.

M'�)* ��ستعما� تربة Fنثر�سولز
¡فاq بالجيك تتميز بخو�n طبيعية جيد� (�لمسامية، تسمح بتعمق �لجذ/� /�لرطوبة �لمتوفر� /�لمتاحة)، 
/لكن �لكثير منها له صفا+ كيميائية ليست مناسبة بد�جة كافية (�لحموضة، /نقص �لعناصر �لغذ�ئية). 
�لشوفا5، �لجو���، �لشعير، �لبطاطس /كذلك بنجر �لسكر ”�لمطلو| كثير�“ /�لقمح �لصيفي هي محاصيل 
شائعة في تربة 2نثر/سولز في 2/�/با مع 2فق بالجيك .  قبل /جو� �ألسمد� �لكيميائية، كا5 محصو� 
�لجو��� K 700لى 1100 كجم/هكتا� 2/ 4 – 5 مر�+ كمية �لبذ/� �لمستعملة. /�ليوC تحصل هذA �لتربة 
�لصيفي  /�لقمح  �لشعير  �لجو���،  محصو�   sمستو متوسط  /2صبح  �ألسمد�  من  كبير�  جرعة  على 
5000، 4500 / 5000 كجم للهكتا� علي �لتو�لي. /ينتج بنجر �لسكر /�لبطاطس 40 – 50 طن/هكتا�. 

KنتاW يصل   sلذ�� /�لحشائش بمستو� �لحاضر تز�يد �ستعما� هذA �أل��ضي النتاW 2عال\  �لوقت  في 
Kلى 12 – 13 طن للهكتا� من علف �لذ�� �لجا\ /يعتبر 10 – 13 طن من �لحشائش �لجافة للهكتا� 2مر� 
طبيعيا. في بعض �ألماكن، تستعمل تربة 2نثر/سولز مع ¡فاq بالجيك إلنتاW شتال+ �ألشجا� /�لفاكهة. 
يسهل �لصر\ �لجيد /�للو5 �لد�كن للتربة �لسطحية (�لد\ء �لمبكر في �لربيع) على �لحر� //ضع �لبذ�� 
/�لز��عة �لموسمية �لمبكر�. كا5 هناu طلب كبير في هولند� /حتى �لخمسينا+ على �أل��ضي �لتي لها 

¡فاq بالجيك عميقة لز��عة �لدخن. 
تعتبر تربة 2نثر/سولز مع 2فق هو�تيك تربة �لمطبخ. /�ألمثلة �لمعر/فة جيد� هي �لموجو�� على مصاطب 

�لنهر في جنو| ميريالند في �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية /على طو� نهر �ألماt/5 في �لبر�tيل.  

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



/تتميز بطبقة تربة سطحية عميقة سو��ء تكونت في طبقا+ من نفايا+ �لمطبخ (غالبا قشر� /قو�قع �لمحا� 
�لد/� مساحا+ صغير� من  �لعديد من  �لهنو�. /تمتلك  �لمبكر للسكا5  Kلخ.) منذ �لزمن  /عظاC �لسمك، 

�أل��ضي /�لتي عدلت بو�سطة �لسكا5 �أل/�ئل.
تؤ�L �لز��عة �لرطبة 2/ �لمطرية �لطويلة /�لمستمر� لأل�t لتكو5 2فق 2نثر2كويك مع 2فق هيد�2جريك 
تحتي. توحل �لتربة بصو�� منتظمة في حقو� �أل�t في �لتربة �لرطبة (تشمل هدC بناء �لتربة �لطبيعي 

بالحر� �لمكثف عندما تكو5 �لتربة مشبعة بالماء) بهد\ تقليل فقد �لمياA بالرشح.
سيا��  (مع  طويلة  لفتر�+   Lلر� ماء  من  �لترسيب  نتيجة  2��Kجريك  2فق  مع  2نثر/سولز  تربة  تتكو5 
للسلت). توجد حاال+ خاصة في �لمنخفضا+ حيث تنتشر ��tعة محاصيل �لتربة �لجافة على قمم ثلم 
مشيد� بالتبا�� مع 2خا�يد �لصر\. قطا^ �لتربة �ألصلي لمساحا+ �لثلم تدفن تحت طبقة سميكة من ما�� 
�لتربة �لمضافة. تعر\ نظم ثلم- /- 2خد/� في هذA �لبيئا+ �لمختلفة مثل �لغابا+ �لرطبة أل/�/با �لغربية 
 t2سيا حيث تز�^ قمم �لثلم بمحاصيل �أل��ضي �لمطرية /ينمو �أل� qلمستنقعا+ �لساحلية لجنو| شر�/

في مساحا+ �ألخا�يد �لضحلة.  
في 2جز�ء من 2/�/با �لغربية /خاصة في ¡يرلند� /�لمملكة �لمتحد� نقلت �لمو�� �لجيرية (�ما� �لشاطئ) 
Kلى مساحا+ 2نثر/سولز حامضية، بو�t/لز،2لبيليوفيسولز /هيستوسولز. في �لنهاية تتحو� هذA �لطبقا+ 
�لسطحية �لمعدلة من مو�� معدنية Kلى ¡فاq تير�يك /�لتي تعطي �لتربة خو�n محسنة لتناسب �لمحاصيل 
�لز��عية  2كثر منها على سطح �لتربة �ألصلية. قد شيد+ في /سط �لمكسيك ��2ضي عميقة من �/�سب 
بحرية غنية بالما�� �لعضوية /بالتالي تكو5 نظاC جز� Kصطناعية /قنو�+ (شينامبا}). هذA �أل��ضي 
لها 2فق تير�يك /كانت 2كثر �لتربة Kنتاجا في Kمبر�طو�ية t2تيك، /�آل5 2غلب هذA �أل��ضي قد تأثر+ 

بالملوحة.

F)ينوسولز

تتكو5 تربة �2ينوسولز من تربة �ملية تشمل كال من تربة متطو�� في �ما� متبقية بعدعو�مل �لتجوية في 
�لموقع لر/�سب 2/ صخو� عا�� غنية بالكو��تز /��2ضي تطو�+ في �ما� مترسبة حديثا مثل �لكثبا5 
�لتصنيف �ألخرs تشمل بساممينتز  �لمقابلة في نظم  �لتربة  �لشو�طئ.  �لصحا�L /��2ضي  �لرملية في 
 Cنظا في   sols minéraux bruts and sols peu évolués  / �لمتحد�  للواليا+  �لتربة  تصنيف  في 
�لتصنيف �لفرنسي CPCS (1967) . ينتمي �لعديد من تربة �2ينوسولز أل�ينيك �يو�/سولز (2ستر�ليا)، 

بسامموtيمز (�التحا� �لر/سي) /نيوسسولوt (�لبر�tيل).

�صف موجز لتربة F)ينوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �ملية مشتق من �لالتيني �2ينا بمعنى �مل.

ما'* �ألصل: غير مندمجة، في بعض �ألماكن جيرية، مو�� منقولة �o+ قو�C �ملي. مساحا+ صغير� 
نسبيا من تربة �2ينوسولز تنشأ من �لصخو� �لسليكاتية �لمتأثر� بعو�مل تجوية شديد�.  

�لبيئة: من جافة لرطبة /شديد� �لرطوبة /من شديد �لبر/�� لشديد �لحر���، شكل �لتربة يختلف من كثبا5 
من  يتر�/    Lلخضر� /�لغطاء  مرتفعة.  /�سعة  سهو�  Kلى  �ملية  /سهو�  شو�طئ  قمم  حديثة،  �ملية 

صحر�ء مع نمو خضرL متناثر (غالبا حشائش) Kلى غابا+ خفيفة غير كثيفة.  
�2ينوسولز في  تربة  تميل  للتربة.  يوجد تطو�  2/ ال  �لجافة، تطو� طفيف  �لمناطق  في  �لقطا�:  تطو) 
2لبيك سميك مغسو� مستنفز للطين (مع 2فق سبو�يك   �لمناطق �الستو�ئية �لشديد� �لرطوبة لتطوير 2فق 
�لمعتدلة  �لرطبة  �لمناطق  �2ينوسولز في  تربة  2غلب  �لتربة)، في حين تظهر  2سفل 200 سم من سطح 

عالما+ تغير /تعديل 2/ نقل للدبا�، �لحديد 2/ �لطين /لكن بصو�� ضعيفة  يصعب تشخيصها.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة F)ينوسولز      
تربة �2ينوسولز هي 2حدs 2كثر مجموعا+ �لتربة �لمرجعية  �نتشا�� في �لعالم شاملة �لرما� �لمتحركة 
/�لكثبا5 �لرملية �لنشطة، /تغطي حو�لي 1300 مليو5 هكتا�، / 10 في �لمئة من مساحة �أل�ª في 
بين  Kفريقيا  �لمرتفعة لوسط  �لو�سعة  �لسهو�  �متد���+ /�سعة من �ما� �يحية عميقة في  �لعالم. توجد 
خط �الستو�ء / خط عرª 30 جنوبا. /تكو5 هذA �لرما� �لكالها�L 2كبر جسم من �لرما� على سطح 
�أل�ª. تقع �لمساحا+ �ألخرs من تربة �2ينوسولز في �لمنطقة �لسو�حيلية إلفريقيا، 2جز�ء مختلفة من 
�لصحا�L، /سط /غر| 2ستر�ليا، �لشرq �أل�نى /�لصين. مساحا+ �لسهو� �لرملية �لساحلية /�لكثبا5 

�لساحلية هي 2قل �متد��� جغر�فيا. 

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



مع 52 2غلب تربة �2ينوسولز توجد في �لمناطق �لجافة /�لشبه جافة، فهي تمثل نموoجيا ��2ضي منطقية 
(azonal)، توجد في 2/سع مجا� ممكن من �لمنا¥، من شديد �لجفا\ Kلى شديد �لرطوبة /من با�� Kلى 
حا�. تربة �2ينوسولز /�سعة �النتشا� في �لمناطق �لطبيعية �لد�خلية �لمنقولة بالريا  /لكن تقع 2يضا في 
�لرما� �لبحرية، �لساحلية /�لبحير�+ /في �لحبيبا+ �لخشنة �لمتكونة من تأثير عو�مل �لتجوية للصخو� 
�لسليكونية، غالبا حجر �ملي، كو��تز /جر�نيت. ليس هناu حد/� للعمر 2/ �لفتر� �لتي يأخذها تكوين 
�لتربة. توجد تربة �2ينوسولز في �ألسطح �لقديمة جد� /كذلك في �لتكوينا+ �لحديثة جد� للتربة، /قد ترتبط 

.Lنو^ من �لنمو �لخضر Lغالبا بأ

M'�)* ��ستعما� تربة F)ينوسولز
توجد تربة �2ينوسولز في ظر/\ بيئية مختلفة /�سعة /بالتالي تختلف Kمكانية �ستعمالها في �لز��عة. 
�لصفة �لتي تشيع في كل تربة �2ينوسولز هي كونها �o+ قو�C خشن، /بالتالي ��جة نفاoية عالية /سعة 
تخزين للماء /�لعناصر �لغذ�ئية منخفضة. من ناحية 2خرs فإ5 تربة �2ينوسولز سهلة �لز��عة /المتد�� 

جذ/� �لنباتا+ /حصا� �لمحاصيل �لجذ�ية /�لد�نية. 
تستعمل تربة �2ينوسولز في �لز��عة �لمطرية �لجافة حيث معد� سقو£ �ألمطا� في �لعاC 2قل من 300 
مم  بصو�� سائد� في �لرعي �لمكثف (�لبد/). �لز��عة �لمطرية �لجافة ممكنة حيث يزيد سقو£ �ألمطا� 
في �لعاC عن 300 ملم. تشمل �لمشاكل �لو�ضحة لتربة �2ينوسولز في �لمناطق �لجافة �لتماسك �لضعيف، 
/�لسعة �لمنخفضة للعناصر �لغذ�ئية /�لحساسية �لعالية لعو�مل �لتعرية. قد تحقق �لمحصو� �لجيد للحبو| 
�لصغير�، �لشماC /�لبطيخ /محاصيل �لحبو| /�ألعال\ في تربة �2ينوسولز �لمر/ية Kال 52 فقد �لماء 
بالرشح قد يجعل �لرL �لسطحي غير عملي. قد يحسن �لوضع �ستعما� نظم �لرL بالرÀ /�لتنقيط مع 
�حتما� �عمه بمقد�� حذ� من �لتسميد. مساحا+ عديد� من تربة �2ينوسولز في �لمناطق �لسو�حيلية (معد� 
سقو£ �ألمطا� �لسنو300L -600 ملم) ”Sahelien zone“  تعتبر �نتقالية للصحا�L /تربتها مغطا� بنمو 
خضرL خفيف متناثر. �لرعي /�tKلة �لغطاء �لخضرL �لغير محكوC  بهد\ �لز��عة /بد/5 عمليا+ 

صيانة �لتربة يمكن بسهولة 52 يجعل هذA �أل��ضي غير ثابتة /تحولها Kلى كثبا5 متحركة.
في  لها  مشابهة  معوقا+  لها  �طبة  �لشبه-  /�لمعتدلة  �لرطبة  �الستو�ئية  �لمناطق  في  �2ينوسولز  تربة 
تعتبر  �لبساتين،  �لحاال+ مثال في  للز��عة. في بعض  2قل عائق  �لجفا\  يكو5  قد  بل  �لجافة،  �لمناطق 
�لقد�� على تخزين �لمياA �لمنخفضة ميز� حيث تدفئ �لتربة مبكر� في 2/� �لموسم. /في �لنظم �لز��عية 
�لمخلوطة (/هي �ألكثر شيوعا) مع �لحبو| �لنجيلية، محاصيل �ألعال\ /��2ضي �ألعشا|  يستعمل 
�لرL بالرÀ �لمكمل خال� فتر�+ �لجفا\. جزء كبير من تربة �2ينوسولز موجو� في �لمناطق �لمعتدلة 

تحت �لغابا+ سو�ء غابا+ منتجة 2/ طبيعية ضمن �إل���� �لحذ�� للحفاÌ علي �لطبيعة / �لبيئة.   
يفضل ترu تربة �2ينوسولز في �لمناطق �ألستو�ئية �لرطبة تحت غطائها �لخضرL �لطبيعي، خاصة في 
تربة �2ينوسولز �لمتأثر� بشد� بعو�مل �لتجوية مع 2فق 2لبيك. حيث تتركز كل �لعناصر �لغذ�ئية في �لجزء 
�لحيوL /ما�� �لتربة �لعضوية، فإK 5خالء �لتربة من �لبقايا �لعضوية سينتج عنة تربة ��يئة غير خصبة 
/بد/5 قيمة �قتصا�ية 2/ بيئية. تحت �لغابا+  يمكن 52 تظل �لتربة منتجة لبعض 2شجا� �لخشب ” للبناء 
2/ �لنجا�� “ مثال (Agathis spp) /خشب لصناعا+ �للبا| /كذلك �لو�q. �لز��عة �لد�ئمة بالمحاصيل 
�قتصا�ية /غير  تكو5 غير  /�لتي عا��  �لحذ��  /�إل����  �لز��عية  �لمدخال+  لبعض   Wتحتا قد  �لحولية 
�لرملية  /�لتربة  �لمطا£،  مثل  معمر�  بمحاصيل  �2ينوسولز  تربة  �tعت  �ألماكن  بعض  في  مبر��. 
/�لصنوبر  �لكاt/��ينا  �ألمريكي،   �oلبال� �لهند، شجر   tبمحاصيل جو /�سعة  تز�^ بصو��  �لساحلية 
�لجذ�ية  �لمحاصيل  تستفيد   .Lلجذ��  Cلنظا� متنا/�  �لنوعية /في  �لجوفي جيد  �لماء  خاصة حيث يكو5 
�لعناصر  من  �لمنخفضة  للمستويا+  /لتحملها  ”�لمنيهو+“  �لكاسافا  �لحصا� خاصة  سهولة  من  /�لد�نية 

�لغذ�ئية. يمكن نمو �لفو� �لسو��ني في �لتربة �ألكثر جو��.
�2ينوسولز /�أل��ضي �لمرتبطة بها �o+ �لقو�C �لرملي �لسطحي قد تتعرª في بعض �لمناطق (مثال 
oلك  يحد�  /نموoجيا   (water-repellency)  “Aلميا� ”طر�  لظاهر�  Kفريقيا  جنو|  من  /2جز�ء  2ستر�ليا 
فتر�+  بعد  شد�  2كثر  يكو5   Aلميا� طر�  �لرمل.  لحبيبا+  �لمغلفة  �لتربة  طحالب  بو�سطة  �لماء   tبإفر�
طويلة من �لحر��� /�لجو �لجا\ /يؤ�K Lلى �شح ملمو} للماء /يعتقد 52 تكو5 لهذA �لظاهر� معنى 
بيئي في تعزيز �لتنو^ �لحيوL (كما في ناماكيو�الند). �لمو�� �لتي تحفظ �لرطوبة (�لمو�� �لسطحية مثل 
 Aلميا  5tمتو� لتحقيق �شح  2حيانا  تستعمل   (“Calcium lingosulphonate”tلسليلو� سالفونا+   Cكالسيو
�لرL. 2حيانا يستخرW مز��عي �لقمح في 2ستر�ليا في �لز��عا+ �لمطرية �لجافة �لطين /يستعملونه في 
��2ضيهم �لرملية باستعما� ماكينا+ خاصة. /قد تكو5 �لنتيجة مغرية (نمو للبذ�� 2كثر �نتظاما /تو�tنا 

/2فضل كفاء� لمبيد�+ �لحشائش) �قتصا�يا �oK توفر مصد� محلي للطين.

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



كالسيسولز

تشمل كالسيسولز تربة يوجد بها تجمعا+ ثانوية للجير بد�جة كبير�. تربة كالسيسولز شائعة في مو�� 
�ألصل �لعالية في نسبة �لجير /تنتشر في �لبيئا+ �لجافة /�لشبه-جافة. قد �ستعملت في �لفتر�+ �أل/لى 

.(Desert soils and Takyrs)t2سماء للعديد من تربة كالسيسولز تشمل تربة صحر�/ية /تاكير
 .(Calcids)tأل��ضي لمجموعة باسم كالسيد� Aفي تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد� تنتمي 2غلب هذ

�صف موجز لتربة كالسيسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة مع تجمعا+ كبير� لجير ثانوL، مشتق من �لالتيني كالكس بمعنى جير.

ما'* �ألصل: غالبا ترسيبا+ مائية (غالبا نهرية 2/ بحرية)، /منقولة 2ثناء عو�مل �لتعرية بو�سطة �ألنسا5 
 Alluvial colluvial and aeolian) .لتجوية� تأثر+ بعو�مل  بالقو�عد  /بالريا  /تتكو5 من مو�� غنية 

    .(deposits

متناثر  �لطبيعي خفيف   Lلخضر� �لنمو  /�لشبه-جافة.  �لجافة  �ألقاليم  في  تال�  Kلى  تربة مستوية  �لبيئة: 
/يسو� فيه �لشجير�+ �لصحر�/ية /2شجا� //2/ حشائش سريعة �لز/��.

تجمعا+ جير  نسبة عالية من  بني شاحب،  2فق سطحي  لها  �لنموoجية  كالسيسولز  تربة  �لقطا�:  تطو) 
ثانوية تقع خال� 100 سم من �لسطح.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة كالسيسولز
من �لصعب تقدير بدقة مقد�� �متد�� تربة كالسيسولز في �لعالم. يقع �لعديد من تربة كالسيسولز معا مع 
 Lتحتو sلحقيقة تربة كالسيسولز متأثر� باألمال  //2/ مع تربة 2خر� �لسولينشاu /�لتي هي في  تربة 
تجمعا+ ثانوية من �لجير /�لتي ال تعتبر تربة كالسيسولز.  �لمساحة �لكلية أل��ضي كالسيسولز قد تصل 
/�لشبه- �الستو�ئية  /�لشبه-جافة  �لجافة  �لمناطق  في  تقع  جميعها  تقريبا  هكتا�،  مليو5   1000 لحو�لي 

�ستو�ئية في كال من نصفي �لكر� �أل�ضية. 

M'�)* ��ستعما� تربة كالسيسولز
مساحا+ /�سعة مما هو معر/\ بتربة كالسيسولز تحت �لشجير�+، �لحشائش /�ألعشا| /تستعمل في 
�لمقا/مة للجفا\ مثل عبا� �لشمس قد تنمو مطريا /من �ألفضل بعد ��Kحة  �لجائر. �لمحاصيل  �لرعي 
بريها.  يعتنى  عندما  فقط  �لكاملة  �إلنتاجية  لقد�تها  كالسيسولز  تربة  تصل  /لكن  سنو�+،  لبضع  �لتربة 
 Cلبطيخ /�لشما� ،Lمحاصيل مر/ية مثل �لقمح �لشتو Wتستعمل مساحا+ كبير� من تربة كالسيسولزإلنتا

(Sorghum bicolor ”el sabeem”) لقطن في منطقة �لبحر �ألبيض �لمتوسط. �لذ�� �لسكرية�/
/محاصيل �ألعال\ مثل حشيشة �/�يس /�لبرسيم �لحجاLt هي محاصيل تتحمل مستويا+ عالية من 
�لمر/ية  ناجحة في ��2ضي كالسيسولز  تنمو بصو��  �لكالسيوC. هناu حو�لي 20 محصو� خضر/�+ 

  . (t) مثل �لحديد ( ) /�لزنك sلمسمد� بالنيتر/جين (5)  /�لفوسفو� (فو) /�لعناصر �لصغر�/
�لرL �ألخد/�L مفضل عن �لرL �لحوضي في تربة كالسيسولز �لمر/ية ألنها تقلل من تكو5 �لقشر�/
قشر� صلبه على �لسطح /مو+ �لنبتا+، /على �ألخص محاصيل �لحبو| فهي حساسة جد� في مرحلة 
2فق  �لحولية /جو� تربة سطحية متحجر� //2/  �لمحاصيل  قد يعيق ��tعة  �لنبتة. في بعض �أل��ضي 

بيتر/كالسيك على عمق ضحل.  

كامبيسولز

كامبيسولز هي تربة، على �ألقل 2/ليا، �o+ تكوين تربة تحت- سطحي. تحو� ما�� �ألصل يبد/ /�ضحا 
من تكوين �لبناء /غالبا تغير لو5 ضا�| Kلى  �لسمر�، tيا�� �لنسبة �لمئوية للطين، //�tK /2لة للكربونا+. 
 (Sols bruns) ،(2لمانيا) للعديد من تربة كامبيسولز باسم: بر�/نير�ين sتشير نظم تصنيف �لتربة �ألخر
”فرنسا“، �لتربة �لسمر�ء 2/ �لبنية/ ��2ضي �لغابا+ �لبنية 2/ �لسمر�ء (�لتصنيف �ألقدC للواليا+ �لمتحد�)، 
/تبنته  كامبيسولز،  �السم  /�لز��عة  �ألغذية  منظمة  �بتكر+  قد  �لر/سي).  (�التحا�  بيو�/tيمز   /2
�لبر�tيل باسم (كامبيسسولوt)، /يصنف نظاC تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد� 2غلب هذA �أل��ضي بأسم 

Kنسيبتيسولز.

�صف موجز لتربة كامبيسولز
�لتحت-سطحي  �ألفق  في  /تغير�+  إلختالفا+  بد�ية  �ألقل  على  تتميز،  تربة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 
�إليطالي  من  مشتق  �لطين،   /2 �لكربونا+،   sمحتو  /2 /�للو5  �لبناء  في  �لتغير�+  من  oلك  /يتضح 

كامبيا�L بمعنى يغير.
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ما'* �ألصل: مو�� متوسطة /ناعمة �لقو�C مشتقة من مجا� /�سع من �لصخو�.
تطو) �لقطا�:  تتصف تربة كامبيسولز بتأثر ما�� �ألصل �لخفيف 2/ �لمعتد� بعو�مل �لتجوية /بغيا| 

لكمية معنوية من �لطين �لمتحرu /�لمتر�كم ألسفل، �لما�� �لعضوية، مركبا+ �أللومنيوC // 2/�لحديد.
.L/�سع من 2نو�^ �لنمو �لخضر �لى تربة جبلية في كل 2نو�^ �لمنا¥، مع مجاK لبيئة: مستوية�

�لتو�يع �إلقليمي لتربة كامبيسولز 
�لتربة  �لعالم. مجموعة   sمليو5 هكتا� على مستو بحو�لي 1500  تقد�  كامبيسولز مساحة  تربة  تغطي 
�لعصر  2ثناء  �لجليد  تأثير  تحت  كانت  �لتي  /�لشمالية  �لمعتدلة  �لمناطق  في  جيد�  ممثلة   Aهذ �لقاعدية 
�لبلستوسيني ”�لعصر �لحديث �ألقر|“، /يعو� oلك جزئيا أل5 ما�� �ألصل للتربة ما�tلت حديثة، /لكن 
/جو�  /�لترسيب  �لتعرية   +��/� تشر   �لبا���.  �لمناطق  في  بطيئة  �لتربة  تكوين  عمليا+  أل5  2يضا 
تربة كامبيسولز في مناطق �لجبا�. توجد تربة كامبيسولز 2يضا في �لمناطق �لجافة /لكنها 2قل شيوعا 
بمعد�  تسير  �لتربة  /تكوين  �لتجوية  تأثيرعو�مل  �لرطبة حيث  �ستو�ئية  /�لشبه  �الستو�ئية  �لمناطق  في 
2سر^ منه في �لمناطق �لمعتدلة، �لشمالية /�لجافة. قد تكو5 سهو� �لر/�سب �لمائية �لحديثة /مصاطب 
نظاC جانجيس - بر�همابيوتر� هي 2طو� 2سطح مستمر� من ��2ضي كامبيسولز في �لمناطق �الستو�ئية. 
تربة كامبيسولز 2يضا شائعة في مساحا+ �o+ تعرية جيولوجية نشطة، حيث قد تقع متالtمة مع تربة 

�ستو�ئية ناضجة.

M'�)* ��ستعما� تربة كامبيسولز
تربة كامبيسولز هي عامة تربة ��tعية جيد� حيث تستعمل بكثافة. تربة كامبيسولز �o+ ��جة �لتشبع 
�لقاعدL �لعالي في �لمناطق �لمعتدلة هي من بين 2كثر �أل��ضي Kنتاجية في �لعالم. تربة كامبيسولز �ألكثر 
حموضة /لو 2نها 2قل خصوبة تستعمل في �لز��عا+ �لمختلطة للمحاصيل �لحولية �لمختلفة /كمر�عي 
/��2ضي غابا+. يفضل ترu تربة كامبيسولز على �لمنحد��+ تحت �لغابا+، /هذ� حقيقي خاصة في 

�أل��ضي �لمرتفعة من �لكامبيسولز.
تستعمل بكثافة تربة كامبيسولز في سهو� �لر/�سب �لمائية (غالبا �لنهرية) �لمر/ية في �لمناطق �لجافة 
إلنتاW  �لمحاصيل �لغذ�ئية /�لزيتية. تز�^ تربة كامبيسولز في �لمناطق �لغير مستوية 2/ �لتال� (غالبا 
 /2 /�لمعمر�  �لحولية  �لمحاصيل  من  مختلفة  بأصنا\  ”كولليوفيا�“)  �إلنسا5  بفعل  بالتعرية  �لرسوبية 

تستعمل كأ��ضي مر�عي.
تربة كامبيسولز في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة هي نموoجيا فقير� في �لعناصر �لغذ�ئية /لكنها ما�tلت 
2غنى من تربة 2كريسولز 2/ فير��لسولز �لموجو�� بالتالCt معها /هي �o+ سعة تبا�� كاتيوني 2على. 
تربة كامبيسولز مع /جو� مياA جوفية في سهو� �لر/�سب �لمائية هي تربة عالية �إلنتاجية لأل�t �لغير 

 .(Lلبا��) مقشو�

شيرنو�يمز

شيرنوtيمز تشمل تربة �o+ طبقة سطحية سو��ء سميكة غنية في �لما�� �لعضوية. �بتكر عالم �أل��ضي 
�لحشائش  من  منطقية   ª�2 على  نموoجيا  ليد�   1883  Cعا في  شيرنوtيم  2سم  �/كيوشايف  �لر/سي 
�لطويلة للسهو| ” سهل /�سع خالي من �لشجر“ في �لقا�� �لر/سية. تتطابق �لعديد من تربة شيرنوtيمز 
Kليوفياتيد سو��ء  (2لمانيا)،  شيرنوسولز (فرنسا)، تربة  �لسو��ء /كالكتشيرنوسيمي  �لجيرية  �لتربة  مع: 
(كند�) ” Eluviated Black Soils “، عديد من تحت - تربة (خاصة يو�/للس) من مجموعة مولليسولز 

(�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية) / شيرنوسسولوt (�لبر�tيل).

�صف موجز لتربة شيرنو�يمز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة سو��ء غنية بالما�� �لعضوية، مشتق من �لر/سي شيرنيجي بمعنى 2سو� 

/tيملجا بمعنى تربة.
ما'* �ألصل: غالبا �/�سب بفعل �لريح /�/�سب �يحية 2عيد غسلها (��سب طفالي). 

�لبيئة: مناطق �o+ منا¥ قا�L مع شتاء با�� /صيف حا� جافة على �ألقل في نهاية �لصيف، في سهو� 
�النتقالية  �لمنطقة  في  (غابا+  طويلة  لحشائش   Lخضر غطاء  مع  مستوية  غير  متموجة  Kلى  مستوية 

�لشمالية). 
تطو) �لقطا�: 2فق مولليك سطحي بني 2/ 2سمر ��كن Kلى 2سو�، /في حاال+ عديد� فوq 2فق كامبيك 2/ 

�2جيك تحت-سطحي مع كربونا+ ثانوية 2/ 2فق كالسيك في تحت- �لتربة.

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�لتو�يع �إلقليمي لتربة شيرنو�يمز
2ساسا في /سط  �لعالم،   sمليو5 هكتا� على مستو بحو�لي 230  تقد�  تربة شيرنوtيمز مساحة  تغطي 

منحد��+ خطو£ �لعرª إليو��سيا /2مريكا �لشمالية، شما� �لمنطقة مع تربة كاستانوtيمز.

M'�)* ��ستعما� تربة شيرنو�يمز
صنف �لعلماء �لر/} تربة شيرنوtيمز �لوسطي �لعميقة بين 2حسن �أل��ضي في �لعالم. تستعمل 2قل من 
نصف كل تربة شيرنوtيمز في �لجزء �أل/�/بي من 2سيا في ��tعة �لمحاصيل �لحولية �لمختلفة، /بالتالي 
في  �لز��عة  من خال�  �لجيد  �لتربة  بناء  على  �لمحافظة  للمستقبل.  هائال  �أل��ضي مصد��   Aهذ تعتبر 
�أل/قا+ �لمناسبة /�لرL �لمحكم /�لحذ� بمعد� منخفض من �لمياA يمنع من تدهو� خصوبة �لتربة /يحد 
�لقمح،  �لفوسفاتية للحصو� على محصو� عالي.   �لتعرية. مطلو| �ستعما� �ألسمد�  من تأثير عو�مل 
�لشعير /�لذ�� هي �لمحاصيل �ألساسية �لتي تنمو في هذA �لتربة مع �لمحاصيل �ألخرs /�لخضر/�+. 
فتر�  �لمعتد�،  �لشمالي   Cلحز�� في  �لحيو�ني.   Wإلنتا� في  تستعمل  شيرنوtيمز  تربة  مساحا+  من  جزء 
 ��/� في  �ألماكن  بعض  /في  /�لشعير  �لقمح  هي  �لنامية  �ألساسية  /�لمحاصيل  قصير�  �لممكنة  �لنمو 
مع �لخضر/�+. تنمو �لذ�� بصو�� /�سعة في �لحز�C �لمعتد� �لحا�. يميل KنتاW �لذ�� لإلنخفاª في 

�لسنو�+ �ألكثر جفافا 5K لم تر/s بد�جة كافية.  

كريوسولز

تشمل كريوسولز تربة معدنية تكونت في بيئة متجمد� في �لمناطق �لقطبية �لمتجمد�. �oK /جد �لماء فهو 
يقع 2ساسا في شكل جليد. �لعمليا+ �لناشئة عن �لصقيع هي خطو�+ تكو5 �لتربة �لسائد�. تربة كريوسولز 
تعر\ بصو�� شائعة كتربة متجمد� باستمر��. �ألسماء �ألخرs �لشائعة للعديد من تربة كريوسولز هي: 
جيليسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، كريوtيمز (�التحا� �لر/سي)،  ��2ضي كريومو�فيك  /��2ضي 

صحر�ء �لقطب.  

�صف موجز لتربة كريوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة متأثر� بالصقيع، مشتق من �ليوناني كريو} بمعنى بر�.

من  oلك  /غير  /حصي  حجا��  على  مشتملة  قاسية  مو��  تشمل  �الختال\  /�سعة  مو��  �ألصل:  ما'* 
طميية  �/�سب  من  متبقية  /مو��  �إلنسا5  بفعل  /بالتعرية  �لريح  مع  /�/�سب  جليدية  2نها�  ترسيبا+ 

متجلد�.  
�لشمالي  /تحت-�لقطب  �لشمالي  �لقطب  �لجنوبي،  �لقطب  مناطق  في  /جبا�  مستوية  مساحا+  �لبيئة: 
/مناطق �لشما� �لمتأثر� بالصقيع خاصة في �لمنخفضا+. ترتبط تربة كريوسولز بنمو متناثر 2/ مستمر 
لنباتا+ �لتند��، ظلة مفتوحة من غابا+ �لصنوبر 2/ ظلة مغلقة من غابا+ �لصنوبر 2/ خليط من �لصنوبر 

/غابا+ سريعة �لز/��.
تطو) �لقطا�:  في /جو� �لمياA تنتج �لعمليا+ �لناتجة عن صقيع ��ئم ¡فاq صقيع تربيني، طر  ثلجي 

ناتج عن �لصقيع، تكسر حر��L، جليد معز/� /مظاهر تضا�يس �2ضية محلية مثل 2كمة جليدية.  

�لتو�يع �إلقليمي لتربة كريوسولز
جغر�فيا، تربة كريوسولز هي تربة قطبية ”/�قعة حو� قطبي �أل�ª“ في كال من نصفي �لكر� �أل�ضية 
�لشمالي /�لجنوبي. /هي تغطي مساحة تقد� بحو�لي 180 مليو5 كم2 2/ حو�لي 13 في �لمئة من ��2ضي 
�لعالم. تقع تربة كريوسولز في مناطق �لصقيع للقطب �لشمالي كما Kنها /�سعة �النتشا� في مناطق تحت-
�لقطب �لشمالي /بصو�� غير مستمر� في �لمنطقة �لشمالية /متفرقة في �لمناطق �لجبلية �ألكثر �عتد�ال. 
توجد غالبية �لمساحا+ من تربة كريوسولز في �التحا� �لر/سي (100 مليو5 هكتا�)، كند� (25 مليو5 
هكتا�)، �لصين (19 مليو5 هكتا�)، 2السكا (11 مليو5 هكتا�) /في 2جز�ء من منغوليا. قد سجل /جو� 
2قل في شما� 2/�/با، جرينالند، /�لمساحا+ �لحر�- �لثلجية في قا�� ¡نتا�كتيكا (قا�� غير مأهولة حو� 

�لقطب �لجنوبي). 

M'�)* ��ستعما� تربة كريوسولز
 يقتصر �لنشا£ �لحيوL �لطبيعي /بو�سطة �إلنسا5 في تربة كريوسولز في �لطبقة �لسطحية �لنشطة حيث يذ/| 
�لثلج  في كل صيف /كذلك يحمي �لطبقة �لتحتية �لمتجمد�. غالبا ما يؤ�L نقل �لطبقة �لعضوية �لموجو�� علي 
سطح �لتربة 2/ �لنمو �لخضرL //2/ بخلخلة طبقة �لتربة �لسطحية، Kلى ظهو� /تعاقب �لطبقة �لجليدية �آلعمق 

على �لسطح  /تغير�+ بيئية سريعة /عنيفة مع  �حتما� هدC �لبناء �لذL تكو5 بو�سطة �لمو�� �لدبالية.  
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توجد 2غلب مساحا+ تربة كريوسولز في 2مريكا �لشمالية /2سيا �أل/�/بية في صو�� طبيعية /تدعم نمو 
خضرL كافي لرعي �لحيو�نا+ مثل �لرنة، �أليائل /ثو� �لمسك. ما�tلت تهاجر قطعا5 من �لرنة موسميا 
في �لجزء �لشمالي من 2مريكا �لشمالية، /تمثل تربية قطعا5 �أليائل صناعة هامة في مساحا+ /�سعة في 

    .sلى �لتعرية /2ضر�� بيئية 2خرK لرعي �لجائر سريعا� L2/�/با. يؤ� �خاصة في شما �لشما�
غالبا �ألنشطة �لبشرية خاصة �لمرتبطة بالز��عة /KنتاW �لزيو+ /�لغاt /�لتعدين كا5 لها تأثير كبير على 
هذA �أل��ضي. قد حدثت �نهيا��+ حر��ية على تربة 2خليت بهد\ �لز��عة. قد يسبب سوء ����K خطو£ 

�ألنابيب /�لتعدين تدفق �لنفط /�لتلو� �لكيميائي /�لذL يؤثر على مساحا+ كبير�. 

'يو)يسولز

ترتبط 2ساسا تربة �يو�يسولز بالمسطحا+ �لقديمة في �لبيئة �لجافة /�لشبه-جافة /تشمل تربة ضحلة جد� 
22 ) خال�  2سمنتية (}  ثانوية  تحتوL سليكا  /�لتي  Kلى جيد  مقبو�  �لعمق  �o+ صر\  Kلى متوسطة 
100سم لسطح �لتربة. يعر\ �لعديد من تربة �يو�يسولز كتربة طبقة صماء (2ستر�ليا)،  �/�بانك (جنو| 

لتربة  �يو�يبا5 (طبقة صماء صلبه)  لتكوين  2/ طو�  �لمتحد� �ألمريكية)  (�لواليا+   tيو�يد� 2فريقيا)، 
2خرs مثل كالسيسولز (منظمة �ألغذية /�لز��عة).

�صف موجز لتربة 'يو)يسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة مع سليكا ثانوية صلبة مشتق من �لالتيني �يو�يو} بمعنى صلب.  

ما'* �ألصل: مو�� غنية بالسليكا 2ساسا، �/�سب مائية /ترسيبا+ تكونت خال� عمليا+ �لتعرية بسبب 
.Cإلنسا5 مع كل ��جا+ �لقو��

 +�o �/�قعة في سفو  جبا �لى خفيفة �النحد��، مصاطب /سهوK سوبية مائية مستوية� �لبيئة: سهو�
�نحد�� معتد� في �لمناطق �لجافة /�لشبه-جافة /حوª �لبحر �ألبيض �لمتوسط.  

تطو) �لقطا�: تربة متأثر� بعو�مل تجوية قوية مع طبقة صلبة من سليكا ثانوية (2فق بيتر/�يو�يك)، تربة 
�يو�يسولز �لمتأثر� بالتعرية مع ¡فاq بيتر/�يو�يك مكشوفة تمثل تربة شائعة في مناطق �o+ تضا�يس 

�نحد�� معتد�.  

�لتو�يع �إلقليمي لتربة 'يو)يسولز
توجد مساحا+ /�سعة من تربة �يو�يسولز في 2ستر�ليا، جنو| Kفريقيا /ناميبيا /في �لواليا+ �لمتحد� 
نيفا��، كاليفو�نيا /�2يز/نا) /هناu مساحا+ صغير� سجلت في 2مريكا  �ألمريكية (خاصة في /اليا+ 
�لعالمي  �لتربة  تصنيف  في  نسبيا  حديثا  �يو�يسولز  تربة  Kقتر�   تم  �لكويت.  /في  /�لوسطي  �لجنوبية 

/بالتالي لم يتم غالبا /ضعها على �لخر�ئط. /ليس هناu �ليل �قيق متوفر عن مدs �متد��ها.  

M'�)* ��ستعما� تربة 'يو)يسولز
�الستعما� �لز��عي لتربة �يو�يسولز محد/� في �لرعي �لمكثف (��2ضي مر�عي). عامة ما تدعم تربة 
�يو�يسولز في �لبيئة �لطبيعية نمو خضرL كافي للحد من �لتعرية /لكن في 2ماكن 2خرs تعرية سطح 

�لتربة /�سع �النتشا�.
تقع �ألماكن �لطبيعية �لمستقر� في �لمناطق �لجافة حيث تربة �يو�يسولز تم تعريتها ألسفل /حتى �لطبقة 
�لصماء �لصلبة ”�يو�يبا5“ �لمقا/مة. قد تز�^ تربة �يو�يسولز مع بعض �لنجا  حيث يتوفر كمية كافية 
 oلجذ/� /نفا� لنمو  يمثل عائقا  �oK كا5  بيتر/�يو�يك كليا  2فق  �tKلة   /2 يتطلب كسر  قد   .Lلر�  Aمن ميا
�لماء. قد تؤثر مستويا+ �ألمال  �لذ�ئبة �لعالية في �ستعما� ��2ضي �يو�يسولز في �لمساحا+ �لمنخفضة. 

.qتستعمل �لمو�� �لصلبة من �لديو�يبا5 في بناء �لطر

فير)�لسولز

تمثل تربة فير��لسولز �لتربة �لحمر�ء 2/ �لصفر�ء في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة �لمتأثر� بشد� بعو�مل 
�لتجوية. هذA �لتربة لها حد/� 2فق غير /�ضح، تجمعا+ طينية يسو�ها طين o/ نشا£ منخفض (2ساسا 
كا¬/لونيت) /محتوs عالي من �ألكاسيد �لسد�سية. عا�� تشير �ألسماء �لمحلية Kلى لو5 �لتربة. تعر\ �لعديد 
من تربة فير��لسولز كأ��ضي: 2/كسيسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، التوسسولوt (�لبر�tيل)، 2ليتيكو، 

فير�يتيكو / فير��ليتيكو (كوبا)، تربة فير��ليتيك (�التحا� �لر/سي) / Sols ferralitiques (فرنسا).

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�صف موجز لتربة فير)�لسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �ستو�ئية حمر�ء /صفر�ء مع نسبة عالية من �ألكاسيد �لسد�سية، مشتق من 

 .Cبمعنى حديد /2ليومين بمعنى 2لومنيو Cلالتيني فير�يو�
سطحها)  سما+   /2 �لتربة  (شكل  قديمة  2سطح   qفو �لتجوية  بعو�مل  بشد�  تأثر+  مو��  �ألصل:  ما'* 
مستقر�، 2كثر شيوعا في مو�� تأثر+ بعو�مل �لتجوية من صخر قاعدL 2كثر منها من مو�� سيليكاتية. 
 q2قل شيوعا فو ،Cلى غير مستوية متموجة من �لعصر �لبلستوسيني 2/ 2قدK جيا تربة مستويةoلبيئة: نمو�
/يعتبر  �لرطوبة  �لرطبة /شديد�  �الستو�ئية  �لمناطق  في  توجد  بالتجوية.  �لتأثر  �ألحد� /سهل  �لصخر 
/جو�ها �لقليل في �ألماكن �ألخرs بقايا من عصو� ماضية �o+ منا¥ 2كثر �فئ / �طوبة عن �لوقت 

�لحاضر.
(مثال  مقا/مة  2/لية  معا�5  لبقايا  تركيز�+  /�لشديد�  �لعميقة  �لتجوية  عو�مل  عن  نتج  �لقطا�:  تطو) 
�لكو��تز) مع 2كاسيد سد�سية /كا¬/لينيت. تشر  هذA �لمنر�لوجيا /�لرقم �أليد�/جيني (� يد) �لمنخفض 

نسبيا ثبا+ �لبناء �لمجهرL (�لرمل- �لكاo|) /2لو�5 �لتربة �لمصفر (جيوثايت) /�لمحمر (هيماتيت).

�لتو�يع �إلقليمي لتربة فير)�لسولز
تقد� مساحة ��2ضي �لفير��لسولز على �لمستوs �لعالمي بحو�لي 750 مليو5 هكتا� 2غلبها موجو� في 
�لبر�tيل) /Kفريقيا (خاصة  �لجنوبية (خاصة  �لقا�L من 2مريكا   qلنطا� �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة في 
 qشر/ غيانا  2نغوال،  �لوسطى،  2فريقيا  جمهو�ية  جنو|  للكونغو،  �لديموقر�طية  �لجمهو�ية  �لكونغو، 
�لتأثر  قاعدL سهل  �o+ صخر  مناطق  في  فير��لسولز محد��  تربة   ،Lلقا��  qلنطا�  Wمدغشقر). خا�

بعو�مل �لتجوية /منا¥ حا� /�طب مثل جنو| شرq 2سيا.

M'�)* ��ستعما� تربة فير)�لسولز
/�لبناء  �لجيد�  �لنفاoية  �لكبير،  �لتربة  عمق  يجعل  جيد�.  طبيعية   nخو�  +�o فير��لسولز  تربة  معظم 
 sلثابت تربة فير��لسولز 2قل حساسية /تعرضا للتعرية من 2غلب �أل��ضي �الستو�ئية �ألخر� Lلمجهر�

�لمتأثر� بشد� بعو�مل �لتجوية.
تربة فير��لسولز �لرطبة سهلة �لتفتيت /يسهل �لعمل بها. /هي جيد� �لصر\ /لكن في بعض �أل/قا+ 

تتعرª للجفا\ بسبب �نخفاª قد�تها لالحتفاÌ بالماء.
�لخصوبة �لكيميائية لتربة فير��لسولز فقير�، �لمعا�5 �لقابلة للتجوية نا��� 2/ غائبة /�الحتفاÌ بالكاتيونا+ 
في �لجزء �لمعدني من �لتربة ضعيف. تحت �لنمو �لخضرL �لطبيعي، تعو� في �لنهاية Kلى سطح �لتربة 
معظم   ��/�  .sآلخر� �لنباتا+  /بقايا  �لمتساقطة   q��/أل� مع  بالجذ/�  �متصت  �لتي  �لغذ�ئية  �لعناصر 
/�لصالحة  �لتربة  في  �لمتوفر�  �لغذ�ئية  �لعناصر  تتركز  �لحية، حيث  �لكتلة  في  تكو5  �لغذ�ئية  �لعناصر 
المتصاn �لنبا+ في ما�� �لتربة �لعضوية. �oK توقفت خطو�+ �/�� �لعناصر�لغذ�ئية مثال خال� �ستعما� 
نظا��t Cعي فقير بد/��K 5حة �لتربة مع مدخال+ قليلة من �لعناصر �لغذ�ئية، تصبح /بسرعة منطقة 

�لجذ/� مستنزفة من �لعناصر �لغذ�ئية �لصالحة للنبا+.
للمحافظة على خصوبة �لتربة بو�سطة �لتسميد /فرÀ مها� (طبقة من �لقش 2/ بقايا �لنباتا+ تفرÀ على 
�لتربة (فتر� كافية) /تركها بد/��t 5عة 2/ 2ساليب ��tعة �لمحاصيل مع  للوقاية) //��K /2حة  �لتربة 

�لغابا+، /حماية سطح �لتربة من عو�مل �لتعرية كلها من متطلبا+ �إل���� �لجيد� للتربة. 
(/بعض  �لفير��لسولز  تربة  في  مشاكل  تعكس  �لفوسفو�) هي صفة  (تثبيت  �لتربة  في  �لفوسفو�  Kبقاء 
  Cمثل تربة 2ند/سولز). عا�� تكو5 تربة فير��لسولز فقير� في �لنتر/جين /�لبوتاسيو sأل��ضي �ألخر�
حيث  ممكن  �لسليكا  نقص   .Lلصغر� �لعناصر  من   20 /حو�لي  كب)،   / مغ  (كا،  �لثانوية  /�لعناصر 
�لسليكا  �لصالحة في �/لة  �لتربة من   sللسيليكا (مثال �لحشائش). 2ختبر محتو �لمحبة  تنمو �لمحاصيل 
مو�يشيو} /على 2ساسه سمد+ �لتربة بمصلحا+ تحتوL �لسليكا. �لمنجنيز /�لزنك شديدL �لذ/با5 عند 
�لرقم �أليد�/جيني �لمنخفض  قد تصل 2حيانا مستويا+ سامة في �لتربة 2/ قد تصبح ناقصة بعد عمليا+ 

غسيل شديد� للتربة. هناu �حتما� 2يضا لنقص محتوL �لتربة من �لبو�/5 /�لنحا}.
�ستعما� �لجير هو 2حد �لوسائل لرفع قيمة �لرقم �أليد�/جيني في منطقة �لجذ/� لسطح �لتربة. Kضافة 
�لجير تحد من سمية �أللومنيوC /ترفع ��جة سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا�. /هذ� من ناحية 2خرs يخفض 
سعة �لتبا�� �ألنيوني /�لتي قد تؤ�L لهدC عناصر �لبناء /تفرقة �لحبيبا+ عند سطح �لتربة. لذلك يفضل 
Kضافة �لجير 2/ �لخبث �لقاعدL بكميا+ صغير� /بصو�� متكر�� عن Kضافته �فعة /�حد� بكمية كبير�، 
بالكالسيوC كعنصر  �لتربة  �لد/لومايت إلمد��  �لجير 2/  Kلى 2 طن/هكتا� من  يكفي عا�� �ستعما� 5 ,0 
غذ�ئي /لمعا�لة �لرقم �أليد�/جيني �لمنخفض في �لعديد من تربة فير��لسولز. يزيد �الستعما� �لسطحي 

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



 Lلجذ�� �لمجمو^  /تطو�  تعمق  �النتقا�، من  في شكل سهل   Cلكالسيو� مناسبة إلمد��  للجبس كصو�� 
للمحاصيل في �لتربة (باإلضافة لذلك تتفاعل كبريتا+ �لجبس مع �ألكاسيد �لسد�سية في �لتربة /تنتج  تأثير 

”تجير- �oتي“). هذ� �البتكا� �لحديث نسبيا يستعمل بصو�� /�سعة خاصة في �لبر�tيل.
يحد� �الختيا� /طريقة /توقيت �ستعما� �ألسمد� بد�جة كبير� مدs نجا  �لز��عة في تربة فير��لسولز.  
يحد �ستعما� �لفوسفا+- �لبطيء- �النطالq (�لفوسفا+ �لصخرL) بمعد� عد� 2طنا5 للهكتا� من نقص 
�لفوسفو� لعد� سنو�+. /بسبب  �لتثبيت �لسريع للفوسفو� يستعمل كميا+ من �لفوسفا+ �لثنائية 2/ �لثالثية  
2كبر بكثير مما هو مطلو| /هي كميا+ عا�� 2قل بكثير، خاصة �oK /ضعت بالقر| مباشر� من �لجذ/�. 
من  يكو5  /عندما  محليا  متوفر�  يكو5  حيث  فقط  �قتصا�يا  مقنعا  يكو5  قد   Lلصخر� �لفوسفا+  �ختيا� 

   .sلصعب شر�ء �ألسمد� �لفوسفاتية �ألخر�
يز�^ صغا� �لمز��عين في �لز��عا+ �لفقير� �لمقيمين في �أل�ª 2/ �لمز��عين بنظا��K Cحة �لتربة في 
تربة فير��لسوتز 2صنا\ مختلفة من �لمحاصيل �لمعمر� /�لحولية. �لرعي �لمكثف 2يضا منتشر /كذلك 
هناu مساحا+ كبير� من تربة فير��لسولز لم تستعمل نهائيا في �لز��عة. قد تشجع �لخو�n �لطبيعية 
�لجيد� لتربة فير��لسولز /�لطوبوغر�فية �لمستوية غالبا، 2شكاال 2كثر كثافة من �ستعما� �لتربة �oK 2مكن 

�لتغلب على �لمشاكل �لناتجة عن �لخو�n �لكيميائية �لفقير�. 

فليوفيسولز

نهرية  غالبا  �لمائية  �لر/�سب  في   (Azonal soils) نطاقية  �لنشأ�  حديثة  تربة  هي  فليوفيسولز 
�لتربة غير محد/�� فقط في   Aقد يكو5 �السم  فليوفيسولز مضلل بمعنى 52 هذ/  .(Alluvial deposits)

�لمائية  �لر/�سب  في  2يضا  توجد  فهي  نهر)،  بمعنى  فليوفيو}  �لالتيني  من  (مشتق  �لنهرية  �لر/�سب 
�لر/سي)،  (�التحا�  2لوفيا�  ��2ضي  مع:  فليوفيسولز  تربة  من  �لعديد  يرتبط  /�لبحير�+.  �لبحرية 
 Auenboden, Marschen,/ ،(لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية�) هييد�سولز (2ستر�ليا)، فليوفينتز / فليوفاكوينتز
 Sols minéraux bruts d‘apport alluvial ou  /2 (2لمانيا)   Strandboden, Watten and Unterwasserboden

 t(فرنسا) /نيوسسولو colluvial or Sols peu évolués non climatiques d‘apport aluviall  ou colluvial
(�لبر�tيل).

�صف موجز لتربة فليوفيسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة تطو�+ في �/�سب مائية (نهرية 2/ بحرية)، مشتق من �لالتيني فليوفيو} 

بمعنى نهر.
ما'* �ألصل: سيا�� �لر/�سب �لنهرية /�لبحرية /�لبحير�+ �لحديثة.

�لمناطق  /كل  �لقا��+  كل  في  /�لجذ�  �لمد  مستنقعا+   /2 2/�ية  نهرية،  ثو��+  نهرية،  سهو�  �لبيئة: 
�لمناخية، ��2ضي فليوفيسولز تحت �لظر/\ �لطبيعية تغمر بالفيضانا+ بصو�� �/�ية.

تطو) �لقطا�: �لقطا^ يشمل نظاC طبقي /�ضح، �ختالفا+ ضعيفة لألفق /لكن قد يوجد 2فق سطح تربة 
مميز. �لظو�هر �لمو�فولوجية لألكسد�/�ختز�� شائعة خاصة في �لجزء �ألسفل من �لقطا^. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة فليوفيسولز
تقع تربة فليوفيسولز في كل �لقا��+ /كل 2نو�^ �لمنا¥. /هي تشغل مساحة حو�لي 350 مليو5 هكتا� على 

مستوs �لعالم منها 2كثر من �لنصف في �لمناطق �الستو�ئية. /معظم تركيز تربة فليوفيسولز يقع في:
-  على طو� �ألنها� /�لبحير�+ مثال في حوª �ألماt/5، سهل جانجيس في �لهند، �لسهل �لقريب 
 Lبا��غو� �لبر�tيل،  في  �لمستنقعا+  /��2ضي  �لوسطي،  2فريقيا  جمهو�ية  في  تشا�  بحير�  من 

/شما� �أل�جنتين، 
-  في مساحا+ �لتا �ألنها� مثا� �لتا جانجيس-بر�همابيوتر�، Kنديو}، ميكونج، ميسيسبي، نهر �لنيل، 

   ،Lمبيز�t ،لنيجر، 2/�ينوكو، بالتي، بو، �لر�ين�
لسوماتر�،  �لساحلية  �لمنخفضة  �أل��ضي  في  oلك  مثا�  �لحديثة،  �لبحرية  �لر/�سب  في مساحا+    -

كاليمانتاK/ 5يريا5 (Kند/نيسيا / بابو� غينيا �لجديد�).  
توجد معظم مساحا+ تربة فليوفيسولز مع 2فق ثيونيك 2/ مو�� سالفيديك (��2ضي �لسلفا+ �لحامضية)  في 
�أل��ضي �لمنخفضة لجنو| شرq 2سيا (2ند/نيسيا، فييت ناC /تايلند)، غر| Kفريقيا (�لسنغا�، غامبيا،غينيا- 
بيسا/، سير�ليو5، /ليبريا) /على طو� �لساحل �لشما� �لشرقي ألمريكا �لجنوبية (غو�يانا �لفرنسية، غيانا، 

سو�يناC /فنز/يال).

M'�)* ��ستعما� تربة فليوفيسولز
عرفت �لخصوبة �لطبيعية �لجيد� ألغلب تربة فليوفيسولز /مو�قع �إلقامة �لجذ�بة على سد/� �ألنها� 

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



/فوq �ألجز�ء �لعالية من �لمناطق �لطبيعية للبحا� في عصو� قبل �لتا�يخ. تطو�+ �لحضا��+ �لعظيمة 
�ألخير� في �لمناطق �لطبيعية لألنها� /في سهو� �لبحا�.  

��tعة �أل�t /�سعة �النتشا� في تربة فليوفيسولز �الستو�ئية مع �لرL /�لصر\ �لكافي. يجب جفا\ 
تربة �أل�t على �ألقل لعد� 2سابيع كل عاC لكي يمكن تجنب 52 تصبح قد�� �لتربة �لكامنة على عمليا+ 
�ألكسد�/�ختز�� منخفضة بحيث تظهر مشاكل صالحية �لعناصر �لغذ�ئية (   2/ يد2 كب). كذلك تشجع 
فتر� �لجفا\ �لنشا£ �لميكر/بي /يعزtعملية معدنة �لما�� �لعضوية. كذلك ينمو �لعديد من محاصيل �لتربة 

  .Aلتحكم في �لميا� �لجافة (�لمطرية) في تربة فليوفيسولز عا�� مع بعض 2شكا�
يفضل بقاء ��2ضي �لمد /�لجذ��لشديد� �لملوحة تحت �لمنجر/\ 2/ بعض �لنمو�+ �لخضرية �لمقا/مة- 
للملوحة. هذA �لمساحا+ �o+ قيمة بيئية /يمكن مع �لحرn �ستعمالها في �لز��عا+ �لسمكية، �لصيد، 
صناعة �لملح 2/ لقطع �ألخشا| لصناعة �لفحم 2/ للوقو�. تعاني تربة فليوفيسولز �لتي لها 2فق ثيونيك  

.C2/ مو�� سالفيديك من �لحموضة �لشديد� /�لمستويا+ �لعالية �لسامة من �أللومنيو

جاليسولز

لتطوير  كافية  لفتر�+ طويلة  �أل�ضي  بالماء  مشبعة  تكو5  لم تصر\،   5K مبتلة،  تربة  جاليسولز هي 
نموWo للو5 تربة ��كد� مشبعة بالمياA. هذ� �لنموWo يتكو5 2ساسا من 2لو�5 محمر�، سمر�ء 2/ بنية 2/ 
مصفر� عند 2سطح �لقدC //2/ في طبقة 2/ طبقا+ �لتربة �لعليا بالتالCt مع 2لو�5 �ما�ية/مز�قة ��خل 
�لقدC //2/ 2عمق في �لتربة. �ألسماء �لشائعة للعديد من تربة جاليسولز هي: تربة جالL /مر/W (�التحا� 
/��2ضي  جاليسسولوt(�لبر�tيل)،  (2لمانيا)،  جاليي  �لر/سي)،  (�التحا�  جاليزيمز  �لسابق)،  �لسوفيتي 
                     Cلمرجعية جاليسولز مرتبطة بتحت-�لرتبة 2كويك في نظا� �لتربة  �لعديد من مجموعة  �لمياA �أل�ضية. 

تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد� (2كو�لفس، 2كيوينت، 2كويبتس، 2كيوللس، �لخ.)

�صف موجز لتربة جاليسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة بعالما+ /�ضحة لتأثير �لماء �أل�ضي، مشتق من �لر/سية جالL بمعنى 

كتلة موحلة.
ما'* �ألصل: مجا� /�سع من �لمو�� �لغير مندمجة، 2ساسا �/�سب نهرية، بحرية /بحير�+ من �لعصر 

�لبلستوسيني 2/ �لهولوسيني مع منر�لوجيا قاعدية Kلى حامضية.
�لبيئة: �لمساحا+ �لمنخفضة /مو�قع �أل��ضي �لطبيعية �لمنخفضة مع ماء �2ضي ضحل. 

تطو) �لقطا�: خطو�+ �ختز�� /�ضحة مع مركبا+ حديد معز/لة خال� 50 سم لسطح �لتربة.    

�لتو�يع �إلقليمي لتربة جاليسولز
تشغل تربة جاليسولز مساحة تقد� بحو�لي 720 مليو5 هكتا� على مستوL �لعالم. هي ��2ضي نطاقية 
/تقع تقريبا في كل 2نو�^ �لمنا¥ من شديد �لرطوبة Kلى �لجا\. 2كبر تو�جد لتربة جاليسولز في مساحا+ 
�أل��ضي  /في  /2السكا،  كند�  سيبريا)،  (خاصة  �لر/سي  �التحا�  شما�  في  �لشمالي  تحت–�لقطب 
تقد�  مساحة  توجد  /بنغال�يش.  �لصين  مثال  /شبه-�الستو�ئية  �لمعتدلة  �لرطبة  �لمناطق  من  �لمنخفضة 
بحو�لي 200 مليو5 هكتا� في �لمنطقة �الستو�ئية 2ساسا منطقة �ألماt/5، /خط �الستو�ء في Kفريقيا /في 

�لمستنقعا+ �لساحلية لجنو| شرq 2سيا.

M'�)* ��ستعما� تربة جاليسولز
�لماء   sمستو لتخفيض  صر\   Cنظا Kنشاء  ضر/��  هو  جاليسولز  تربة  الستعما�  �ألساسي  �لعائق 
�أللبا5   W2نتا/ �لز��عية  للمحاصيل  �لكافي  �لصر\   +�o جاليسولز  تربة  �ستعما�  يمكن  �أل�ضي. 
/�لبساتين. يتهدC بناء �لتربة لفتر� طويلة �t �oKعت /هي �طبة جد�. لذلك يفضل ترu تربة جاليسولز 
في �لمساحا+ �لمنخفضة بد/5 �مكانية لخفض مستوs �لماء �أل�ضي بد�جة كافية، تحت غطاء ��ئم من 
�لحشائش 2/ غابا+ �لمستنقعا+. يخلق Kضافة �لجير لتربة جاليسولز بعد صرفها /�لتي تحتوL على نسبة 
عالية من �لما�� �لعضوية //2/ قيمة منخفضة للرقم �أليد�/جيني، بيئة 2فضل لنشا£ �لكائنا+ �لحية �لدقيقة 

/متوسطة �لحجم /tيا�� معد� هدC �لما�� �لعضوية (/بالتالي 2مد�� �لعناصر �لغذ�ئية �لنباتية).  
قد توضع تربة جاليسولز تحت محاصيل �ألشجا� فقط بعد خفض مستوs �لماء �أل�ضي بو�سطة قنو�+ 
صر\ عميقة. /�لبديل 52 تز�^ �ألشجا� على قمم مصاطب تتبا�� مع منخفضا+ ضحلة يز�^ فيها 

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 2006



�أل�t. يشيع �ستعما� هذ� �لنظاC (�لمعر/\ بأسم سو�جا5) في مساحا+ مستنقعا+ �لمد /�لجذ� �لتي 
 t�2 في ��tعة  بنجا   تربة جاليسولز  �ستعما�  يمكن  2سيا.   qفي جنو| شر بير�يت  تحتوL �/�سب 
�لتربة �لمبتلة حيث يكو5 �لمنا¥ مناسبا. تعاني تربة جاليسولز �لتي لها 2فق ثيونيك  2/ مو�� سالفيديك من 

 .Cلحموضة �لشديد� /�لمستويا+ �لعالية �لسامة من �أللومنيو�

جيبسيسولز

جيبسيسولز هي تربة تحتوL تجمعا+ جبسية ثانوية بكمية جوهرية (كاكب 42. 2 يد2 2). توجد هذA �لتربة 
في 2كثر �ألماكن جفافا في منطقة �لمنا¥ �لجا\ /oلك يشر  سبب تسمية �لعديد من ��ئدL نظم تصنيف 
�لتربة �لكثير منها كتربة صحر�/ية  (�ألتحا� �لسوفيتي �لسابق)، تربة يرموسولز K /2كسير/سولز. عر\ 
 .tأل��ضي جيبسيد� Aلتربة للواليا+ �لمتحد� 2غلب هذ� (FAO’UNESCO ,1981-1971تصنيف ) Cنظا

�صف موجز لتربة جيبسيسولز
من  مشتق  �لثانوية،   Cلكالسيو� كبريتا+  من  جوهرية  تجمعا+   Lتحتو تربة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 

�ليوناني جيبسو} بمعنى جبس.                                                     
ما'* �ألصل: غالبا �/�سب غير متصلة نهرية، ترسيبا+ خال� �لتعرية بو�سطة �إلنسا5 2/ بالريح من 

معا�5 غنية بالقو�عد متأثر� بعو�مل �لتجوية.                                                        
�لبيئة: مساحا+ يسو�ها تربة مستوية Kلى تال� /منخفضا+ (سابقا بحير�+ ��خلية) في مناطق �لمنا¥ 
سريعة  حشائش   /2// صحر�/ية  /2شجا�  شجير�+   Aيسو�/ متناثر  �لطبيعي   Lلخضر� �لنمو  �لجا\. 

�لز/��.
في  مركز�  كربونا+  بد/5   /2 مع   Cلكالسيو� كبريتا+  تجمعا+  �للو5،  فاتح  2فق سطحي  تطو)�لقطا�: 

تحت-�لتربة.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة جيبسيسولز
 sلجافة، /قد تمتد في حو�لي 100 مليو5 هكتا� على مستو� �لمناطق  تربة جيبسيسولز مقصو�� على 
�لعالم. /جو�ها �ألكبر في /حو� �لميسوبوتاميا في �لمساحا+ �لصحر�/ية في �لشرq �أل�نى /مجا/�� 
لجمهو�يا+ 2سيا �لوسطى /في صحر�ء ليبيا /نامبيا /في جنو| شرq //سط 2ستر�ليا /في جنو| غر| 

�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية.

M'�)* ��ستعما� تربة جيبسيسولز
 WنتاK 30 سم �لعليا في �فقط نسبة مئوية منخفضة من �لجبس في � Lلتربة �لتي تحتو� �يمكن �ستعما
�لحبو| �لصغير�، �لقطن، �لبرسيم �لحجاK ،Ltلخ. �لز��عة �لجافة لتربة جيبسيسولز �لعميقة تمكن من 
�ستغال� سنو�+ ��Kحة �لتربة /�لتقنيا+ �ألخرs لحصا� �لمياA /لكنها من �لنا�� 52 تكو5 مجزية بسبب 
�لظر/\ �لمناخية �لصعبة. تربة جيبسيسولز في �لر/�سب �لحديثة �لنهرية /�لناتجة من عو�مل �لتعرية 
 52 يمكن   ،Aلميا� مصا��  من  قريبة  �لتربة   Aهذ تكو5  عندما  نسبيا.  2قل  بنسبة  �لجبس   Lتحتو باإلنسا5 
تكو5 منتجة جد�، حيث 2نشأ  �لعديد من مشا�يع �لرL في هذA �أل��ضي. من ناحية 2خرs /حتى �لتربة 
�لتي تحتوL 25 في �لمئة 2/ 2كثر جبس مسحوq (بو���) يمكن 52 تنتج محصوال ممتا�t من �لبرسيم 
�لحجاLt (10 طن/هكتا�)، قمح، مشمش، بلح، ��o /عنب �oK �/يت بمعدال+ عالية مع صر\ حذ�. 
�لز��عة �لمر/ية في تربة جيبسيسولز قد تسبب مشاكل كبير� بسبب �لذ/با5 �لسريع للجبس مما ينتج عنه 
هبو£ غير منتظم لسطح �لتربة /Kنهيا� لجو�نب �لقنو�+ �لمائية /تأكل في �لتركيبا+ �ألسمنتية. تستعمل 

مساحا+ كبير� من تربة جيبسيسولز في �لرعي �لمكثف.

هيستوسولز

تشمل  هيستوسولز تربة تكونت في �لما�� �لعضوية. /هي تختلف من تربة تطو�+ حيث يسو� �لطحلب 
�لخث (Moss peat) في �لمناطق �لشمالية، �لقطب �لشمالي /تحت �لقطب �لشمالي، /تمر خال�  �لطحلب 
�لخث، خث �لخوn/�لبر�L (مستنقع) /خث �لغابا+ في �لمناطق �لمعتدلة Kلى خث �لمانجر/\ /خث 
غابا+ �لمستنقعا+ في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة. توجد تربة هيستوسولز على جميع �أل�تفاعا+ /لكن 
معظم تو�جدها في ��2ضي �لمنخفضا+. �ألسماء �لشائعة هي تربة �لخث (بيت)، تربة موحلة ”�لر/�“،  

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



تربة �لمستنقع ” بوW “ /�لتربة �لعضوية. تنتمي تربة هيستوسولز Kلى:
2/�جانوسولز(2ستر�ليا)  (2لمانيا)،   Moore, Felshumusboden and Skeletthumusboden

2/�جانوسسولوt(�لبر�tيل)، �لرتبة-عضوL (كند�)، /هيستوسولز /هيستيلز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).  

�صف موجز لتربة هيستوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة خث /�/� //حل، مشتق من �ليوناني هيستو} بمعنى نسيج.

ما'* �ألصل: بقايا نباتا+ متحللة بصو�A غير كاملة مع 2/ بد/K 5ضافا+ من �لرمل، �لسلت 2/ �لطين.
�لبيئة: تقع تربة هيستوسولز بصو�� /�سعة في مناطق شما� �لكر� �أل�ضية، �لقطب �لشمالي /تحت-
�لقطب �لشمالي. /هي في �لمناطق �ألخرs محصو�� في �ألحو�ª �لفقير� في �لصر\ 2/ �لمنخفضا+، 
�لمستنقعا+ 2/ تربة سبخ مع مستوs ماء �2ضي ضحل، /�أل��ضي �لمرتفعة �لتي تتميز باألمطا� /نسبة 

�لنتح/بخر �لمرتفعة.
�لكيميائي،   Lلحيو� �لتحلل  �لعناصر�لنباتية من خال�  تحو�  /يبقى  بطيئة  �لمعدنة  �لقطا�: عملية  تطو) 
/تكو5 ما�� �لدبا� طبقة سطحية من �لتر�| �لناعم �لغني بالما�� �لعضوية مع 2/ بد/5 فتر� طويلة من 
�لمنقولة في صفو\ /طبقا+ 2عمق /لكن غالبا ما تغسل من  �لما�� �لعضوية  بالمياA. قد تتجمع  �لتشبع 

�لتربة.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة هيستوسولز
في  تقع  معظمها  هكتا�،  مليو5   375-325 بحو�لي  �لعالم  في  هيستوسولز  لتربة  �لكلية  �لمساحة  تقد� 
تربة  معظم  تقع  �لشمالي.  �لكر�  نصف  من  �لشمالي  /تحت-�لقطب  �لشمالي  /�لقطب  �لشمالية  �لمناطق 
كل  عشر  فقط  /توجد  �لبا���،  �لجبلية  /�لمساحة  �لمعتدلة  �لمنخفضة  �أل��ضي  في  �لباقية  هيستوسولز 
�لكبير� من تربة هيستوسولز في �لواليا+  �لمناطق �الستو�ئية. تقع �لمساحا+  ��2ضي هيستوسولز في 
جبا�  مجا�   qشر �لشمالية  �لمناطق  /في  سكندنافيا  /شما�  �لغربية  /2/�/با  /كند�  �ألمريكية  �لمتحد� 
 q. توجد حو�لي 20 مليو5 هكتا� من خث �لغابا+ �الستو�ئية تحد سلسلة سيوند� في جنو| شر�2/��
�لتا  مثل  �ألنها�  �لتا  في  �الستو�ئية  تربة هيستوسولز  2قل من  توجد مساحا+   .“Sunda shelf” 2سيا 

2/�ينوكو /�لتا نهر ميكونج /في مساحة �لمنخفضا+ على بعض �إل�تفاعا+.    
 

M'�)* ��ستعما� تربة هيستوسولز
تحد� خو�n �لما�� �لعضوية (�لتركيب �لنباتي، �لتطابق، ��جة �لتحلل، �لكثافة �لكلية، �لمحتوs �لخشبي، 
Kلخ)  /�لمختمر،   “ �لمستنقع   ” �لحوضي  (�لخث  �لمستنقع  /نو^ خث  Kلخ.)  �لمخلوطة،  �لمضافة  �لمو�� 
�إل���� �لمطلوبة /�حتماال+ �ستعما� تربة هيستوسولز. غالبا تتكو5 تربة هيستوسولز بد/5 فتر� تشبع 
 52  Wتحتا �لطبيعي  �لخث  تربة  �لز��عي.  �لبا��� /هي غير مجزية لالستعما�  �لبيئة  بالمياA طويلة في 
تصر\ /عا�� 2يضا تحتاW ألضافة �لجير /�لتسميد حتى تسمح بز��عة �لمحاصيل �لعا�ية. غالبا تتركز 
ماليين  تخصيص  تم  حيث  �لمعتدلة  �لمناطق  في  مركزيا،  عليها  يشر\  /�لتي  �إلصال ،  مشر/عا+ 
�لهكتا��+ للز��عة. في كثير من �لحاال+ تسبب هذ� في �لتدهو� �لتد�يجي للتربة /في �لنهاية فقد �لخث 
o/ �لقيمة �لعالية. قد غامر عد� متز�يد من �لذين اليملكو5 ��2ضي Kلى �ستغال� تربة �لخث حيث �t2لو� 
�لغابا+ /تسببو� في حر�ئق هائلة ضمن عمليا+ �tKلة �لغابا+. هاجر �لعديد منهم �أل�ª ثانيا بعد فقط 
سنو�+ قليلة /�لقليل منهم �لذين نجحو� كانو� في 2ماكن �لخث �لضحل �لتي نشأ+ في �لمكا5. في �لعقو� 
�لحديثة، �tعت مساحا+ متز�يد� من �لخث �الستو�ئي بنخل �لزيت /2صنا\ 2شجا� خشب �لو�q مثل 
 Aهذ تكو5  قد  Kيوكاليبتيو}.  /2صنا\   “Acacia mangium; Acacia crassicarpa” 2كاسيا  2شجا� 

�لعملية 2قل من 52 تكو5 مثالية /لكنها 2قل تخريبا /هدما للتربة من ��tعة �لمحا صيل �لضعيفة. 
من �لمشاكل �ألخرs �لشائعة عندما تصر\ تربة هيستوسولز هو 2كسد� معا�5 �لسالفا�يك، /�لتي تجمعت  
تحت �لظر/\ �لغير هو�ئية، خاصة في �لمناطق �لساحلية. حامض �لكبريتيك �لناتج من �ألكسد� يتلف 

.Lلم يضا\ �لجير بوفر� مما يجعل تكاليف �إلصال  غير مجز �oK بصو�� شديد� Wإلنتا�
�/�ها  (خاصة  �لفعلية  قيمتها  بسبب  �لهشة  �لخث  ��2ضي  /صيانة  حماية  �لمطلو|  من  بإختصا�، 
�لمعر/\ كوسط �سفنجي ينظم تدفق �لمجا�L �لمائية /في �عم �أل��ضي �لمبتلة �لتي تشمل 2نو�^ نا��� 
من �لحيو�نا+) /بسبب 52 �حتماال+ �ستعمالها في �لز��عة �لمستد�مة ضعيف. حيث يكو5 �ستعماالتها 
ضر/�L، من �لمفضل ��tعة 2شكا� من �لغابا+ 2/ �لز��عا+ �لمعمر� عن ��tعة �لمحاصيل �لحولية، 
KنتاW /سط لنمو  KنتاW �لطاقة 2/ في  �لبساتين 2/ في 2سو2 �لحاال+ �ستغال� مو�� �لخث الستعمالها في 
�لحولية  �لمحاصيل   WنتاK في  تستعمل  �لتي  �لخث  تربة  Kلخ.  �ألtها�،  2/�ني  �لنشط،  �لكربو5  �لبساتين، 
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تتم فيها عمليا+ �لمعدنة بمعد� سريع /متز�يد حيث يجب صرفها /Kضافة �لجير /�لتسميد لضما5 نمو 
�لمحاصيل بصو�� مرضية. تحت هذA �لظر/\، يجب Kبقاء عمق �لمصا�\ ضحال بقد� �إلمكاK/ 5تبا^ 

�لحكمة عند �ستعما� �لجير /�لسما�.    

كاستانو�يمز

كاستانوtيمز تشمل تربة �لحشائش �لجافة من بينها �أل��ضي �لنطاقية من حز�C �لسهل �لو�سع للحشائش 
يشبة  ��2ضي شيرنوtيمز.  2سيا من  �أل/�/بي من  �لجزء  �لطويلة في  �لحشائش   Cلقصير� جنو| حز��
بنفس  ��كنا  /ليس   q�2 بالدبا�  �لغني  �لسطحي  �ألفق  /لكن  تربة شيرنوtيمز  كاستانوtيمز  تربة  قطا^ 
��جة تربة شيرنوtيمز كما 2نها تظهر سيا�� 2كبر لتجمعا+ �لكربونا+ �لثانوية. ينعكس �للو5 �لكستنائي 
�لبني لسطح �لتربة في Kسم كاستانوtيم، �ألسماء �لشائعة للعديد من تربة كاستانوtيمز هي: ”��كن“ تربة 
كستنائية (�التحا� �لر/سي)، كالكتشير/tيمي (2لمانيا)، ”��كن“ تربة بنية (كند�) /2/ستوللز /Kكسير/للز 

(�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).

�صف موجز لتربة كاستانو�يمز
�لالتيني كاستانيا /�لر/سي  بالما�� �لعضوية، مشتق من  بنية ��كنة غنية  �للفظي: تربة  �لداللة ��لمعنى 

كاشتا5 بمعنى �لكستناء /tيملجا بمعنى تربة.
في  كاستانوtيمز  تربة  كل  من  كبير  جزء  تطو�  مندمجة،  �لغير  �لمو��  من  /�سع  مجا�  �ألصل:  ما'* 

.(Loess) لر�سب �لطفالي�
�لبيئة: جا\ /قا�L مع شتاء با�� نسبيا /صيف حا�، ��2ضي حشائش مسطحة Kلى متموجة يسو�ها 

حشائش قصير� سريعة �لز/��.
تطو) �لقطا�: 2فق مولليك بني بعمق متوسط، /في �لعديد من �لحاال+ فوq 2فق كامبيك 2/ �2جيك بلو5 
بني Kلى قرنفلي مع كربونا+ ثانوية 2/ 2فق كالسيك في تحت-�لتربة /في بعض �لحال+ 2يضا مع جبس 

.Lثانو

�لتو�يع �إلقليمي لتربة كاستانو�يمز
تقد� �لمساحة �لكلية لتربة كاستانوtيمز بحو�لي 465 مليو5 هكتا�. تقع معظم �لمساحة في حز�C �لسهل 
�التحا�  جنو|  2/كر�نيا،  (جنو|   Lأل/�/بي-2سيو�  uلمشتر� �لجزء  في  �لقصير�  للحشائش  �لو�سع 
/�لمكسيك /في  كند�  �ألمريكية،  �لمتحد�  للواليا+  �لعظمى  �لسهو�  �لر/سي، كا�tخستا5 /منغوليا) في 
�أل�جنتين،  شما�  في   “ �لجنوبية  بأمريكا  �ألطر�\  متر�مي  معشوشب  سهل   ” /�لبمب  �لشاكو  مناطق 

با��غو�L /جنو| بوليفيا.

M'�)* ��ستعما� تربة كاستانو�يمز
 Wلعائق �ألساسي لإلنتا� �لتربة  �لد/�L لرطوبة  �لنقص  Kمكانيا+ غنية، /يمثل   +�o يمزtتربة كاستانو
�لعناية   oتخاK /يجب  عالي،  محصو�  على  للحصو�   L�/ضر ��ئما  تقريبا   Lلر� �لعالي.  �لمحصولي 
على  للحصو�   L�/ضر يكو5  قد  �لفوسفاتي  �لتسميد  �لسطحية.  للتربة   Lلثانو� �لتملح  لتجنب  �لكافية 
محصو� جيد. �لمحاصيل �لرئيسية �لتي تنمو في هذA �أل��ضي هي �لحبو| �لصغير� /محاصيل �لغذ�ء 
�لتربة  في  خاصة  كاستانوtيمز  تربة  في  مشكلة  /�لريا   بالماء  �لتعرية  /تمثل  �لمر/ية.  /�لخضر/�+ 

�لخالية من �لز��عة.  
 Lلنمو �لخضر�  +�o لتربة� �لرعي �لمكثف يمثل نوعا مهما 2خر الستعما� تربة كاستانوtيمز. عموما 
شيرنوtيمز  تربة  من  �لو�سعة  �لسهو�  في  �لطويلة  �لحشائش  من  قيمة  2قل  يعتبر  للرعي  كثيف  �لغير 

/�لرعي �لغائر يمثل مشكلة حقيقية. 

ليبتوسولز

ليبتوسولز هي �لتربة �لضحلة جد� فوq صخر مستمر /�لتربة �لحصوية // 2/ �لحجرية جد�. ليبتوسولز 

في  ليثوسولز  ليبتوسولز:  تربة  /تشمل  �لجبلية.  �لمناطق  في  شائعة  خاصة  /هي  منطقية  ��2ضي  هي 
خريطة �أل��ضي في �لعالم (FAO’UNESCO; 1971’1981) ليبتيك �يو�/سولز /تينوسولز (2ستر�ليا)، 
تحت-مجموعة ليثيك من �تبة Kنتيسو� (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، / بيتر/tيمز /ليتوtيمز (�التحا� 
�لر/سي). في �لعديد من �لنظم �لمحلية، تنتمي تربة  لييتوسولز فوq صخو� جيرية Kلى تربة �يندtينا}، /تلك

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�لتي فوq �لصخو� �ألخرK sلى تربة ��نكيرt. تعتبر �لصخو� �لمستمر� على �لسطح ليست تربة في 
�لعديد من نظم تصنيف �لتربة.

�صف موجز لتربة ليبتوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة ضحلة مشتق من �ليوناني ليبتو} بمعنى �فيع 2/ �قيق.

ما'* �ألصل: 2نو�^ مختلفة من �لصخو� �لمستمر� 2/ مو�� غير مندمجة مع 2قل من 20 في �لمئة (بالحجم) 
تربة ناعمة.

تربة  بقو�. توجد  2/مقطعة  2/ متوسطة مع طبوغر�فية مجز�2  �Kتفاعا+ عالية  تربة على  �لبيئة: غالبا 
في  با���) خاصة   /2 حا��  جافة  مناطق  في  موجو�  منها  (�لعديد  �لمناخية  �لمناطق  كل  في  ليبتوسولز 

�لمساحا+ �لمتأثر� جد� بالتعرية.
 Lتطو) �لقطا�: تربة ليبتوسولز لها صخر مستمر عند 2/ قريب جد� من �لسطح 2/ حصوية جد�. قد تحتو

تربة ليبتوسولز في �لما�� �لجيرية �لمتأثر� بعو�مل �لتجوية 2فق مولليك.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة ليبتوسولز 
تربة ليبتوسولز هي 2كثر مجموعة تربة مرجعية Kنتشا�� في �لعالم، /تمتد  فوq مساحة حو�لي 1655 

مليو5 هكتا�.  
2علي  Kلى  �لبحر   sللتند�� /من مستو �لبا��  �لقطب  Kلى  �الستو�ئية  �لمناطق  من  ليبتوسولز  تربة  توجد 
�لجبا�. تربة ليبتوسولز /�سعة �إلنتشا� خاصة في �لمساحا+ �لجبلية، /خاصة في 2سيا /2مريكا �لجنوبية، 
تربة  توجد  قد  2السكا.  جبا�  /في  كند�  لشما�  2/نجانا  /شبه جزير�  �لعربية  /�لصحر�ء   Lلصحا�� في 
ليبتوسولز في 2ماكن 2خرs فوq �لصخو� �لمقا/مة لعو�مل �لتجوية 2/ حيث تتم عمليا+ �لتعرية بسرعة 
 Lمتد���هي تلك �لتي تحتوK بطيئة مع تكوين �لتربة 2/ حيث نقل سطح قطا^ �لتربة. 2كثر تربة ليبتوسولز

صخر مستمر عند 2قل من عمق 10 سم في �لمناطق �لجبلية.

M'�)* ��ستعما� تربة ليبتوسولز
تربة ليبتوسولز �o+ مصد� كامن للرعي �لممطر- �لموسمي /كأ�ª غابا+. تز�^ تربة ليبتوسولز �لتي 
�لماهوغاني (خشب  بالساW (شجر ضخم لصناعة خشب �لساW) / شجر  �لمؤهل �يندtيك  يستعمل لها 
تحت  2ساسا  توجد  �لمعتدلة  �لمنطقة  في  �لتي  /تلك  2سيا،   qفي جنو| شر للحمر�)  بني ضا�|  صلب 
�لصنوبر.  غابا+  تحت  عا��  توجد  �لحامضية  ليبتوسولز  تربة  بينما   q��/أل� متساقطة  مختلطة  غابا+ 
ليبتويسولز خاصة في �لمناطق �لجبلية في �لمناطق �لمعتدلة  �لتعرية هي 2كبر تهديد لمساحا+ ��2ضي 
حيث �لضغط �لسكاني �لعالي (�لسياحة)، يؤ�L �الستغال� �لز�ئد /tيا�� �لتلو� �لبيئي Kلى تدهو� �لغابا+ 
/تهديد مساحا+ كبير� من تربة ليبتوسولز �لحساسة. عا�� تكو5 تربة ليبتوسولز على منحد��+ �لتال� 
2كثر خصوبة من مثيلتها على تربة 2كثر Kستو�ء�. �بما يمكن لو�حد 2/ عد� قليل من �لمحاصيل �لجيد�، 
للتربة. يمكن تحويل  �لمنحد�� /لكن على حسا| Kحتما� حد/� تعرية شديد�  �لنمو في هذA �أل��ضي 
�لتربة �لضحلة �لمنحد�� �لمشبعة بالماء �لمحتوية 2حجا� Kلى تربة ��tعية من خال� ��tعة �لمصاطب، 
�tKلة �لحجا�� باليد /2ستعما� �لتربة كمصاطب للمظهر �لخا�جي. قد تعطي ��tعة ”�لز��عة/غابا+“ 
(تجمع بين �/�� �لمحاصيل �لحولية /�لغابا+ تحت تحكم �قيق) 2مال في �لنجا  /لكنها ما�tلت Kلى حد 
كبير في مرحلة �لتجربة. قد يسبب �لصر\ �لد�خلي �لز�ئد /ضحالة �لعديد من تربة ليبتوسولز Kلى جفا\ 

�لتربة حتى في �لبيئة �لرطبة.

ليكسيسولز

تشمل ليكسيسولز تربة �o+ محتوs عالي من �لطين في تحت- �لتربة عنه في سطح �لتربة نتيجة لخطو�+ 
ليكسيسولز  تربة  تتميز  تحت-سطحي.  2جريك  2فق  Kلى   Lيؤ� مما  �لطين)  هجر�  (خاصة  �لتربة  نشأ� 
بد�جة تشبع قاعدL عالية /طين قليل �لنشا£ عند عمق معين. �لعديد من تربة ليكسيسولز تدخل ضمن: 
 ferralitiques faiblement (�لبر�tيل)   t�2جيسسولو Kنونيسيا)،  (مثال  بو�t/ليك حمر�ء مصفر�  تربة 
desaturés appauvris (فرنسا)، تربة حمر�ء / صفر�ء، التوسولز 2/ 2لفيسولز مع طين قليل �لنشا£ 

(�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).   
                                           

�صف موجز لتربة ليكسيسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �o+ نشأ� تتميز بإختالفا+ طينية (خاصة هجر� �لطين) بين طبقة �لتربة 
�لسطحية �لتي تحتوL طين 2قل /طبقة تحت-�لتربة /�لتي تحتوL نسبة 2على من �لطين، طين o/ نشا£ 
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منخفض /تشبع قاعدL عالي عند 2عماq معينة، مشتق من �لالتيني ليكسيفيا بمعني مو�� مغسولة.
ما'* �ألصل: في مجا� /�سع من مو�� �ألصل، خاصة مو�� غير مندمجة متأثر� بشد� بعو�مل �لتجوية 

/شديد� �لغسيل �o+ مو�� بقو�C ناعم.
�لبيئة: مناطق �o+ منا¥ �ستو�ئي، شبه-�ستو�ئي 2/ حا� معتد� مع موسم جا\ /�ضح يمكن مالحظتها 
في 2سطح �لمنخفضا+ 2/ �لتعرية �لقديمة. يظن 52 �لعديد من تربة ليكسيسولز متعد�� �لنشأ� مع صفا+ 

تكونت تحت منا¥ 2كثر �طوبة في �لماضي.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة ليكسيسولز
توجد تربة ليكسيسولز في مناطق جافة موسميا �ستو�ئية، شبه �ستو�ئية /حا�� معتدلة في 2سطح �لعصر 
�لبلستوسيني / �ألقدC. /تغطي هذA �أل��ضي مساحة كلية حو�لي 435 مليو5 هكتا�، يقع 2كثر من �لنصف 
في تحت-�لصحا�L /شرK qفريقيا، /حو�لي �لربع في 2مريكا �لجنوبية /�لوسطى، /�لباقي في شبه قا�� 

�لهند /في جنو| شرq 2سيا /2ستر�ليا.

M'�)* ��ستعما� تربة ليكسيسولز
2شجا�  نمو  ��2ضي   /2 �لطبيعية  �لسافانا  تحت  ما�tلت  �لتي  ليكسيسولز  تربة  من  مساحا+  تستعمل 
�لتربة  على  �لمحافظة  يمثل  �لصغير.  �لحجم   +�o �لمر�عي  في  /�سع   sمستو على  �لمفتوحة  �ألخشا| 
�لمتدهو�� �o+ ثبا+ ضعيف  �لتربة �لسطحية  �لسطحية بما فيها من ما�� عضوية هامة، 2همية كبير�. 
�لمطر. حر�ثة  لقطر�+  �لمباشر  للتأثير   ªتتعر �لتعرية حيث  للتفرقة //2/  �لتربة /معرضة  لمجمعا+ 
�لتربة �لرطبة 2/ �ستعما� �لميكنة �لثقيلة تسبب KندماW �لتربة /تدهو� شديد لبناء �لتربة. �لحر�ثة /عمليا+ 
�لتحكم في �لتعرية مثل �لز��عة على �لمصاطب، �لحر� على طو� خطو£ �لكنتو�، /تغطية �لتربة ببقايا 
�لنباتا+ /�لقش /�ستعما� محاصيل تغطية �لتربة كلها تقنيا+ تساعد في �لمحافظة على �لتربة /صيانتها. 
Kنخفاª مستوs �لعناصر �لغذ�ئية للنبا+ /�لسعة �لكاتيونية  لتربة ليكسيسولز يجعل �لتسميد �لمتكر� //2/ 
Kضافة �لجيرمن �لشر/£ �لمسبقة للز��عة �لمستمر� /�لمستد�مة. تربة ليكسيسولز �لمتدهو�� كيميائيا //2/ 

طبيعيا تستعيد خصوبتها ببطئ جد� حيث ال تستصلح بصو�� فعالة.  
تفضل �لمحاصيل �لمعمر� عن �لحولية خاصة في �أل��ضي �لمنحد��. يزيد ��tعة �لمحاصيل �لد�نية 
(�لكاسافا /�لبطاطا) 2/ �لفو� �لسو��ني من خطو�� تدهو� �لتربة /�لتعرية. ينصح بالد/��+ �لز��عية 
للمحاصيل �لحولية مع �ألعال\ �لمحسنة بهد\ �لمحافظة على تحسين محتوs �لتربة من �لما�� �لعضوية.

ليوفيسولز

ليوفيسولز هي تربة تحتوL طين في طبقة تحت-�لتربة 2على من �لطبقة �لسطحية نتيجة لخطو�+ نشأ� 
بالطين  ليوفيسولز  تربة  تتميز  تحت-سطحي.  2جريك  2فق  Kلى   Lيؤ� مما  �لطين)  (خاصة هجر�  �لتربة 
o/ نشا£ عالي خال� 2فق �2جيك /��جة تشبع قاعدL عالي عند 2عماq معينة. يعر\ �لعديد من تربة 
(�التحا�   “Textural’ metamorphic”  Cلقو�� متحولة  تربة  مثل:  بأسماء  تعر\  كانت   /2 ليوفيسولز 
Sols les-،(يلtلبر��)tليوفيسسولو (2ستر�ليا)،  شر/موسولز  (2لمانيا)،  با��بر�/نير�ين  �لر/سي)، 
 /o  ليك-�ما�ية-بنية (�لتعريف �لمبكر للواليا+ �لمتحد�) / 2لفيسولز مع طين/t(فرنسا)، تربة بو� sivés

نشا£ عالي (تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد�).    

�صف موجز لتربة ليوفيسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �o+ نشأ� تتميز بإختالفا+ طينية (خاصة هجر� �لطين) بين طبقة �لتربة 
�لسطحية �لتي تحتوL طين 2قل /طبقة تحت-�لتربة �لتي تحتوL نسبة 2على من �لطين، طين o/نشا£ عالي 

/تشبع قاعدL عالي عند 2عماq معينة، مشتق من �لالتيني ليويرL بمعني يغسل.
 ما'* �ألصل: في مجا� /�سع من مو�� غير مندمجة تشمل طين قا} مشتمل على حجا�� /حصي /غير 

oلك من مخلفا+ نهر جليدL /�/�سب بو�سطة �لريح، نهرية 2/ بو�سطة �لتعرية بسبب �إلنسا5. 
�لبيئة: غالبا تربة في مناطق مستوية 2/خفيفة �النحد�� في مناطق منا¥ معتد� با�� /في مناطق ��فئة 

(مثل �لبحر �ألبيض �لمتوسط) مع مو�سم جافة /ممطر� محد��. 
تطو) �لقطا�: �o+ نشأ� Kختالفا+ في نسبة �لطين مع محتوs منخفض 2كثر في طبقة �لتربة �لسطحية 
/محتوs 2على في  طبقة تحت-�لتربة بد/5 غسيل ملحوÌ في �لكاتيونا+ �لقاعدية 2/ تأثير متقدC لعو�مل 
�لتجوية لطين عالي �لنشا£، قد تحتوL تربة ليوفيسولز �لشديد� �لغسيل على 2فق 2لبيك مغسو� مستنز\ 
كاللسا5  �لممتد  2لبيلوفيك  ينقصها  /لكن  تحت-�لتربة  �2جيك  /2فق  �لسطحي  �ألفق  بين  �لطين  من 

(albeluvic tonguing) لتربة 2لبيليوفيسولز.

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�لتو�يع �إلقليمي لتربة ليوفيسولز
تمتد تربة ليوفيسولز في حو�لي 500-600 مليو5 هكتا�، 2ساسا في مناطق معتدلة كما في غر| //سط 
�التحا� �لر/سي، �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية، //سط 2/�با /لكن توجد 2يضا في منطقة �لبحر �ألبيض 
�لمتوسط /جنو| 2ستر�ليا. في �لمناطق �الستو�ئية /�لشبه �ستو�ئية تقع تربة ليوفيسولز 2ساسا على 2سطح 

�أل��ضي �لحديثة.

M'�)* ��ستعما� تربة ليوفيسولز
 s/�سع من �الستعماال+ �لز��عية. تربة ليوفيسولز مع محتو �معظم تربة ليوفيسولز خصبة /تناسب مجا
عالي من �لسلت حساسة لتدهو� �لبناء حيث تحر� عندما تكو5 �طبة 2/ مع �ستعما� ميكنة ثقيلة. تتطلب 

تربة ليوفيسولز �لموجو�� على �لمنحد��+ شديد� �النحد�� تقنيا+ معينة للتحكم في �لتعرية.
�آلفاq �لمستنزفة /�لمغسولة من �لطين (Eluvial horizons) لبعض تربة ليوفيسولز تستنز\ لد�جة تكو5 
بناء صفائحي غير مرغو| فيه. في بعض �ألماكن، تسبب تحت-�لتربة �لمندمج ظر/\ �ختز�� مؤقتة مع 
ظهو� نموWo للو5 تربة ��كد� مشبعة بالمياA. هذA هي 2سبا| 52 تربة ليوفيسولز �لمستغلة /�لمحر/ثة في 

�لعديد من �لحاال+ 2فضل من �لتربة �ألصلية �لتي لم تتأثر بعو�مل �لتعرية ”�لحر� /خالفه“.
تستغل تربة ليوفيسولز في �لمناطق �لمعتدلة بصو�� /�سعة في ��tعة �لحبو| �لصغير�، بنجر �لسكر 
منطقة  في  //2/�لرعي.  �لغابا+  �لفاكهة،  �لتربة ألشجا�  تستعمل  �لمنحد��  �لمساحا+  /في  /�ألعال\، 
�لبحر �ألبيض �لمتوسط حيث تشيع تربة ليوفيسولز (�لعديد منها مع مؤهل كر/ميك، كالسيك 2/ فيرتيك) 
في �/�سب �لتعرية بو�سطة �إلنسا5 من تجوية �لحجر �لجيرL، تز�^ �لمنحد��+ �ألسفل بصو�� /�سعة 
بالقمح //2/بنجر �لسكر بينما تستعمل �لمنحد��+ �ألعلى /�لمتأثر� غالبا بالتعرية في �لرعي �لمكثف 2/ 

لز��عة محاصيل �ألشجا�.

نيتيسولز

نيتيسولز هي تربة �ستو�ئية عميقة جيد� �لصر\ حمر�ء بحد/� 2فق منتشر� /2فق تحت-تربة يحتوs  2كثر 
من 30 في �لمئة طين /عناصر بناء كتلي t /o/�يا قوK Lلى معتد� /�لتي تتجزء بسهولة Kلى عناصر 
نيتيسولز  تربة  /لكن  نسبيا  متقدمة  �لتجوية  عو�مل  �ألطو��).  (غريبة  �لسطو   متعد��  المعة  بصفا+ 
2كثر Kنتاجا بكثير من 2غلب �أل��ضي �الستو�ئية �لحمر�ء �ألخرs. يرتبط �لعديد من تربة نيتيسولز مع: 
نيتوسسولوt (�لبر�tيل)، مجموعا+ كانديك �لكبرL أللفيسولز، / 2/لتيسولز /مجموعا+ كبرs مختلفة من 
Kنسيبتيسولز /2/كسيسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، Sols Fersialitiques or Ferrisols (فرنسا)، 

.(Red Earth) تربة حمر�ء/

�صف موجز لتربة نيتيسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة �ستو�ئية جيد� �لصر\ حمر�ء بأفق نيتيك  طيني تحت-تربة له عناصر بناء 
كتلي متعد� �ألسطح غريب �ألطو�� نموoجيا مع 2/جه قدC المع، مشتق من �لالتيني نيتيديو} بمعنى المع. 

ما'* �ألصل: نو�تج ناعمة �لقو�C من تأثيرعو�مل �لتجوية على مو�� /سطية Kلى قاعد� �لصخر �ألصلي، 
في بعض �لمناطق قد تجد� بخلط Kضافا+ حديثة لرما� بركاني. 

 Lلى تاللية تحت 2مطا� �ستو�ئية /نمو خضرK لبيئة: توجد تربة نيتيسولز بصو�� سائد� في تربة مستوية�
للسافانا 2/�لغابا+.

نيتيك  تحت-تربة من مجمعا+ �o+ ��جة  2فق  بني محمر مع  Kلى  �لقطا�: تربة طينية حمر�ء  تطو) 
ثبا+ عالية. تجمع �لطين لتربة نيتيسولز يسو�ها طين �لكا¬/لينيت/(ميتا) هاللويسايت. تربة نيتيسولزغنية 

بالحديد /بها طين قليل �لتفرقة في �لماء.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة نيتيسولز
هناu حو�لي 200 مليو5 هكتا�من ��2ضي نيتيسولز على مستوs �لعالم. توجد 2كثر من نصف ��2ضي 
نيتيسولز في مناطق Kفريقيا �الستو�ئية، خاصة في �أل��ضي �لمرتفعة (> 1000 متر) من Kثيوبيا، كينيا، 
�لكونغو /�لكامير/5. في �ألماكن �ألخرs تربة نيتيسولز ممثلة جيد� عند �إل�تفاعا+ �ألقل كما في مناطق 

2سيا �الستو�ئية، 2مريكا �لجنوبية، 2مريكا �لوسطى، جنو| شرK qفريقيا /2ستر�ليا.  

M'�)* ��ستعما� تربة نيتيسولز
�لعميقة  �لتربة  تسمح  �لرطبة.  �الستو�ئية  �لمناطق  في  Kنتاجية  �ألكثر  �أل��ضي  ضمن  نيتيسولز  تربة 
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�لتعرية.  لعو�مل  �لتربة مقا/مة   Aلجذ/� /يجعل هذ� نيتيسولز من تعمق  لتربة  �لثابت  /�لمسامية /�لبناء 
سهولة �لعمل في تربة نيتيسولز، جو�� �لصر\ �لد�خلي �لطبيعي /�لخو�n �لجيد� لإلحتفاÌ بالماء تتكامل 
�لجيد�  �الستو�ئية  �أل��ضي  2غلب  �لجو�� مع  في  تقا�5  في جعلها  (�لخصوبة)  �لكيميائية   nلخو�� مع 
�ألخرs. تحتوL تربة نيتيسولز كمية كبير� نسبيا من �لمعا�5 �لمتأثر� بالتجوية /قد يحتوL سطح �لتربة 
عد� ��جا+ مئوية من �لما�� �لعضوية، خاصة تحت محاصيل �ألشجا� /�لغابا+. تز�^ تربة نيتيسولز 
�لمحاصيل   Wإلنتا /�سعة  بصو��  تستعمل  /2يضا  �ألنانا}  �لقهو�،  �لكاكا/،  مثل  �لمعمر�  بالمحاصيل 
�لغذ�ئية في �لملكيا+ �لصغير�. يتطلب �لتثبيت �لعالي للفوسفو�، �ستعما� �السمد� �لفوسفاتية /�لتي عا�� 
تعطى في شكل مركبا+ بطيئة في Kطالقها للفوسفو�، نوعية منخفضة من �لصخر �لفوسفاتي (عد� 2طنا5 
للهكتا� مع مقد�� ثابت كل عد� سنو�+ قليلة) بالتكامل مع �ستعماال+ 2قل من �ألسمد� �ألكثر o/بانا من 

�لسوبرفوسفا+ في �/��+ - قصير� بالتجا/| مع نو^ �لمحصو�.

فايو�يمز
تشمل تربة فايوtيمز ��2ضي �لحشائش �لرطبة نسبيا /مناطق �لغابا+ في �لمنا¥ �لقا�L �لمعتد�. تشبه 
كثير� تربة فايوtيمز تربة شير/نوtيمز /كاستانوtيمز /لكنها غسلت بكثافة 2شد. /بالتالي لها لو5 ��كن 
آلفا�o q+ 2سطح غنية بالدبا� /هي بالمقا�نة مع تربة شير/نوtيمز /كاستانوtيمز 2قل غنى في �لقو�عد. 
قد تحتوs تربة فايوtيمز 2/ ال تحتوL كربونا+ ثانوية /لكنها �o+ ��جة تشبع عالية بالقو�عد في �لمتر 
�لعلوL من �لتربة. �ألسماء �لتي ينتشر �ستعمالها للعديد من تربة فايوtيمز تشمل: بريونيزيمز (�أل�جنتين 

“Podzolized chernozems” ليزيد مغسولة/tيمز - بو�tفرنسا) تربة غابا+ �ما�ية ��كنة /شيرنو/
للواليا+  �لقديم  (�لتصنيف  قاتمة  تربة مرW حمر�ء  (2لمانيا)،  �لسابق)، تشيرنوtيمي  �لسوفيتي  (�التحا� 
2غلب  (تشمل  /فايوtيمز  �لمتحد�)،  للواليا+  �لتربة  (تصنيف  2لبوللز   / 2/�/للز  �ألمريكية)،  �لمتحد� 

�أل��ضي �لتي عرفت في �لبد�ية كجر�يزيمز) ”منظمة �ألغذية /�لز��عة“.

�صف موجز لتربة فايو�يمز
قاتم  بمعنى  فايو}  �ليوناني  من  مشتق  �لعضوية،  �لما��  في  غنية  ��كنة  تربة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 

/�لر/سي tيملجا بمعنى تربة.
ما'* �ألصل: مو�� �يحية (��سب طفالي)، طين قا} مشتمل على حجا�� /حصي /غير oلك من مخلفا+ 

نهر جليدL /مو�� 2خرs غير مندمجة يسو�ها �لمو�� �لقاعدية.
�لبيئة: مناطق ��فئة Kلى با��� باعتد�� (�أل��ضي �لمرتفعة �الستو�ئية) قا�L معتد�، �طبة بد�جة كافية 
بحيث يوجد في 2غلب �لسنو�+ بعض تغلغل �لمياA خال� �لتربة، /لكن 2يضا مع فتر�+  تجف فيها �لتربة، 
�لشديد�  للمنحد��+  �لطويلة  �لحشائش-  �لحشائش مثل  �لخضرL هو  Kلى متموجة، /�لنمو  تربة مستوية 

//2/ �لغابا+. 
تطو) �لقطا�: 2فق مولليك (q�2 في 2غلب �أل��ضي /2قل قتامة من تربة شيرنوtيمز)، يغطي غالبا 2فق 

كامبيك 2/ �2جيك تحت-سطحي. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة فايو�يمز
تغطي تربة فايوtيمز مساحة تقد� بحو�لي 190 مليو5 هكتا� على �لمستوs �لعالمي. توجد حو�لي 70 
�لوسطى /معظم  �لمنخفضة  /�لشبه-�ستو�ئية  �الستو�ئية  �أل��ضي  في  فايوtيمز  تربة  مليو5 هكتا� من 
من   s2خر هكتا�  مليو5   50 توجد  �ألمريكية.  �لمتحد�  للواليا+   sلكبر� �لسهو�  من  �لشرقية  �ألجز�ء 
تربة فايوtيمز في سهل �لبمب �لشبه-�ستو�ئي (سهل معشوشب متر�مي �ألطر�\ في 2مريكا �لجنوبية) 
لأل�جنتين /2/�/غو�L. �لمساحة �لثالثة في �ألتسا^ من تربة فايوtيمز (18 مليو5 هكتا�) تقع  في شما� 
شرq �لصين يتبعها مساحا+ /�سعة في /سط �التحا� �لر/سي. توجد �لمساحا+ �ألصغر غالبا /�لغير 
�لجبا�  �لمجا/�� /في مساحا+  �لد�نو| من هنغا�يا /�لد/�  مستمر� في /سط 2/�/با، خاصة مساحة 

في �لمناطق �الستو�ئية. 

M'�)* ��ستعما� تربة فايو�يمز
تربة فايوtيمز مسامية خصبة �o+ قد�� ممتا�t لإلنتاW �لز��عي. تستعمل تربة فايوtيمز في �لواليا+ 
تربة  تنتج   .(sلصغير� �ألخر� �لصويا /�لقمح (/�لحبو|  KنتاW فو�  �لمتحد� �ألمريكية /�أل�جنتين في 
فايوtيمز في �لسهو� �لمرتفعة من تكسا} محصوال جيد� من �لقطن �لمر/L. تز�^ تربة فايوtيمز في 
�لحز�C  �لمعتد� بالقمح /�لشعير /�لخضر/�+ بجانب �لمحاصيل �ألخرs. �لتعرية بالمياA /�لريا   لها 
�/�عي خطير�. تستعمل مساحا+ /�سعة من تربة فايوtيمز في �عي �لماشية /مشر/عا+ �لتثمين في 

�لمر�عي �لمحسنة.

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



بالنوسولز

بالنوسولز هي تربة �o+ لو5 فاتح /2فق سطحي يظهرعالما+ لركو� مياL�/� A /فجأ� يعلو طبقة كثيفة 
تحت–تربة بطيئة �لنفاoية تحتوL كمية 2كبرمعنويا من �لطين عن �ألفق �لسطحي. Kبتكر تصنيف �لتربة 
للواليا+ �لمتحد� �ألمريكية 2سم بالنوسولز في عاC 1938، تبعه تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد� /شمل 
 Lمن 2لباكويالفز، 2لباكويولتز /�2جيالبوللز. �ألسم �لذ sمعظم بالنوسولز �ألصلي في �لمجموعا+ �لكبر

.(tبالنوسسولو) يل هوtتبنته �لبر�

�صف موجز لتربة بالنوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة بأفق سطحي خشن �لقو�C يعلو فجأ� طبقة كثيفة تحت-تربة �o+ قو�C 2نعم، 

.Lجيا تربة مستوية غدقة موسميا، مشتق من �لالتيني بالنيو} بمعنى مستوoنمو
ما'* �ألصل: غالبا �/�سب طينية نهرية 2/ بسبب �لتعرية بو�سطة �إلنسا5.

�لبيئة: �طوبة موسمية 2/ �/�ية، مساحا+ مستوية (سهو� /�سعة مرتفعة)، 2ساسا في �لمناطق �لشبه-
�ستو�ئية /�لمعتدلة، شبه - جافة /شبه �طبة مع نمو خضرL لغابا+ خفيفة 2/حشائش. 

تطو) �لقطا�: تطابق جيولوجي 2/ تكو5 للتربة (هد�tK /2// Cلة للطين) 2/ كالهما نتج عنه قو�C خشن 
نسبيا، سطح تربة o/ لو5 فاتح فجأ� يعلو تحت-تربة o/ قو�C 2نعم، يحد من �شح �لمياA ألسفل مما يسبب 
 .Cكد�، على �ألقل قريبة من خاصية �لتغير �لمفاجئ للقو��� Aللو5 ميا Woمؤقتة مع نمو �ختز�K \/ظر

�لتو�يع �إلقليمي لتربة بالنوسولز
تقع معظم مساحا+ ��2ضي بالنوسولز في �لعالم  في �لمناطق �لشبه-�ستو�ئية /�لمعتدلة مع تبا�� /�ضح 
للمو�سم �لجافة /�لرطبة كما في 2مريكا �لالتينية (جنو| �لبر�tيل، با��غو�L /�أل�جنتين)، Kفريقيا (منطقة 
(بنغال�يش  2سيا   qشر جنو|  �ألمريكية،  �لمتحد�  �لواليا+   qشر Kفريقيا)،  /جنو|   qشر �لسو�حيلي، 

/تايلند) /2ستر�ليا. تقد� �لمساحة �لكلية بحو�لي 130 مليو5 هكتا�.

M'�)* ��ستعما� تربة بالنوسولز 
�لحشائش،غالبا شجير�+ /2شجا�  �لطبيعية نمو خضرL متناثر من  تدعم مساحا+ ��2ضي بالنوسولز 
متناثر� �o+ نظاC جذ�L ضحل /�لتي يمكن 52 تتعايش مع �لتغدq �لمؤقت. عا�� �ستعما� تربة بالنوسولز 
2قل كثافة عن 2غلب �أل��ضي �ألخرs تحت نفس �لظر/\ �لمناخية. تستعمل مساحا+ /�سعة من تربة 
 sألشجا� في تربة بالنوسولز 2قل بكثير منها في �أل��ضي �ألخر� WنتاK .بالنوسولز في �لرعي �لمكثف

تحت نفس �لظر/\. 
/بنجر  �لقمح  مثل  �لحولية  بالمحاصيل  تز�^   /2 حشائش  2ساسا  �لمعتدلة  �لمناطق  في  بالنوسولز  تربة 
�لسكر. �إلنتاW متو�ضع حتى في �أل��ضي �لتي تصر\ �لعميقة �لمفككة.  نقص �ألكسجين في �لفتر�+ 
�لرطبة، تحت �لتربة �لمندمجة /في بعض �ألماكن �لمستويا+ �لسامة من �أللومنيوC في منطقة �لجذ/� 
��جة  تجعل  تعد�.  لم  �لتي  �لطبيعية  بالنوسولز  تربة  في   Lلجذ�� �لمجمو^  /تطو�  Kمتد��  بشد�  يعيق 
على  صر\  لشبكة  ضر/�ية  �لحاجة  �لمندمجة  تحت-�لتربة  لطبقة  �لمنخفض  �لهيد�/ليكي  �لتوصيل 
عن  �لناتج  �لمحصو�  فقد  من  /�لبتو5  �ألخا�يد  Kقامة  مثل  �لتربة  تعديل سطح  يقلل  قد  مسافا+ ضيقة. 

.qلتغد�
تز�^ تربة بالنوسولز في جنو| شرq 2سيا على مستوs /�سع بمحصو� t�2 /�حد في �لسنة تنتج من 
حقو� مغمو�� مطوقة بسد/� في �لموسم �لممطر. محا/لة KنتاW محاصيل �أل��ضي �لجافة في نفس �لتربة 
2ثناء �لموسم �لجا\ لم تحظى Kال بنجا  محد/�، /قد ظهر 52 �لتربة تكو5 مناسبة 2كثر لمحصو� ثاني 
من �أل�t باستعما� �لرL �لتكميلي. يحتاW للتسميد للحصو� على محصو� جيد. يجب 52 يسمح لحقو� 
�لسمية   /2  sلصغر� �لعناصر  نقص  تقليل   /2 منع  يمكن  �ألقل مر� كل عاC حتى  52 تجف على   tأل��
�لمرتبطة بظر/\ �الختز�� لفتر� طويلة. قد تحتاW بعض ��2ضي بالنوسولز �ستعما� 2كثر من مجر� 
 ،tلخصوبة لها. حيث تسمح �لحر��� بز��عة �أل�� sلتسميد بأسمد� 5/فو/بو، /قد يصعب تصحيح مستو�

�بما يكوo 5لك 2فضل �ستعما� للتربة عن L2 نو^ 2خر من �الستعما�.
يعتبر ª�2 �لعشب مع �لرL �لتكميلي في �لموسم �لجا\ هو �ستعما� جيد للتربة في منا¥ o/ فتر�+ 
جفا\ طويلة /2مطا� قليلة لفتر�+ قصير�غير متكر��. �بما يفضل ترu تربة بالنوسولز شديد� �لتطو� 

مع سطح تربة سلتي 2/ �ملي بد/5 �ستعما�.
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بلينثوسولز

بلينثوسولز هي تربة مع بلينثايت، بتر/بلينثايت 2/ بيسوليثس. بلينثايت هو �با� مع خليط ضعيف لطين 
كا¬/لونيت (/منتجا+ 2خرs لطين شديد �لتجوية مثل جيبسايت) غني بالحديد (في بعض �لحاال+ 2يضا 
بعقد صلبة، طبقة  Kلى طبقة  تتغير بصو�� غيرعكسية   s2خر /مكونا+  �لكو��تز  مع  بالمنجنيز)  غنية 
صماء 2/ مجمعا+ غير منتظمة معرضة لعمليا+ مكر�� من �لجفا\ /�لبلل. �لبتر/بلينثايت هي صحيفة 
�لتماسك Kسمنتية Kلى قاسية. بيسوليثس هي  مستمر�، مكسو�� 2/ مشقوقة من عقد 2/بقع متصلة شديد� 
/بيسوليثس  بتر/بلنثايت  تتطو� كال من  منفصلة /غيرمرتبطة.  قاسية  Kلى  Kسمنتية  �لتماسك  عقد شديد� 
 +�o أل��ضي بأسم: تربة التير�يت بماء �2ضي، التير�يت� Aمن بلينثايت بالتصلب. تعر\ �لكثير من هذ
مستوs ماء �2ضي كاGroundwater Laterite, Perched Water Laterite Soils |o /بلينتوسسولز 
(�لبر�tيل)، /بلينثاكيوكس، بلينثاكيو�لفس، بلينثوكسير�لفس، بلينثيوستالفس، بلينثاكيولتس، بلينثوهيوميولتس 

بلينثيو�يولت،/بلينثيوستيولتس(�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية) / Sols gris latéritiques (فرنسا). 

�صف موجز لتربة بلينثوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة مع بلينثايت، بتر/بلينثايت 2/ بيسوليثس مشتق من �ليوناني بلينثو} بمعنى 

قرمد.
ما'* �ألصل: بلينثايت 2كثر شيوعا من �لصخر �لقاعدL �لمتأثر بالتجوية عنه من �لصخر �لحامضي �لمتأثر 
بالتجوية. في جميع �لحاال+ من �لضر/�L /جو� كمية كافية من �لحديد، /هي نشأ+ Kما من ما�� �ألصل 

نفسها 2/ 2حضر+ بو�سطة �لماء �لمتسر| 2/ �لصاعد من �لماء �أل�ضي من مكا5 2خر. 
�لبيئة: يرتبط تكوين بلينثايت بالمساحا+ �لمستوية Kلى خفيفة �النحد�� مع ماء �2ضي متذبذ| 2/ ماء 
تربة  بينما  �لممطر�  �لغابا+  بمساحا+  مرتبطة  بلينثايت  تربة   52 تبين  �لو�سعة  /�لنظر�  ��كد.  سطحي 

بيتر/بلينثايت /بيسوليثيك  2كثر شيوعا في مناطق �لسافانا.
تطو) �لقطا�: تجوية شديد� يليها فصل للبلينثايت عند عمق تذبذ| �لماء �لجوفي K /2عاقة لصر\ �لماء 
�لسطحي. يتم تصلب �لبلينثايت /تحوله Kلى بيسوليثس 2/ بيتر/بلينثايت بتكر�� �لجفا\ /�لبلل. قد يحد� 
oلك 2ثناء �لفتر�+ �لفاصلة إلنحصا� �لتذبذ| �لموسمي لمستوs �لماء �أل�ضي 2/ بعد �لرفع �لجيولوجي 
للتربة 2/ تعرية �لطبقة �لسطحية، تخفيض مستوs �لماء �أل�ضي، tيا�� سعة �لصر\ //2/ تغير �لمنا¥ 
Kلى ظر/\ �لجفا\. قد يتكسر �لبيتر/بلينثايت Kلى مجمعا+ غير منتظمة 2/ حصي /�لتي قد تنقل لتكو5 
�/�سب نهرية 2/ بالتعرية بو�سطة �إلنسا5. يحتاK Wحد�� �لتصلب 2/ �لقسا/� تركيز معين من 2كاسيد 

�لحديد. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة بلينثوسولز
�لغير  بلينثوسولز  تربة  شيو^  2غلب  هكتا�.  مليو5   60 بحو�لي  عالميا  بلينثوسولز  ��2ضي  Kمتد��  يقد� 
 ª5، /سط حو/tألما� ªحو qفي �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة، خاصة في شر Wقاسية �لخفيفة �لتمو
�لكونغو /2جز�ء من جنو| شرq 2سيا. توجد مساحا+ كبير� مع بيسوليثس 2/ بيتر/بلينثايت في �لمنطقة 
�لسو�حلية- �لسو��نية، حيث تكو5 بيتر/بلينثايت غطاء صلب على قمة عناصر �لتربة �لمرفوعة/ �لمعرضة. 
توجد تربة مشابهة في جنو| �لسافانا �إلفريقية، في شبه-قا�� �لهند، /في �ألجز�ء �ألكثر جفافا من جنو| 

شرq 2سيا /شما� 2ستر�ليا. 

M'�)* ��ستعما� تربة بلينثوسولز
�لتجوية  بسبب  للتربة  �لفقير�  �لطبيعية  �لخصوبة  ���Kتها.  في  جوهرية  مشاكل  بلينثوسولز  تربة  تمثل 
بيتر/بلينثايت   /2 بيسوليثس  /جو�  مع  بلينثوسولز  تربة  في  /�لجفا\  �لتربة  2سفل  في   qلتغد� �لشديد�، 
لها  �لرطبة  �الستو�ئية  �لمناطق   Wخا� بلينثوسولز  تربة  من  �لعديد  خطير�.  عو�ئق  تمثل  حصي   /2
بيتر/بلينثايت ضحل /مستمر يحد من حجم �لمجمو^ �لجذ�L لد�جة 52 يجعل ��tعة �لمحاصيل �لحولية 
غير ممكن. يمكن �ستعما� هذA �أل��ضي في 2حسن �أل/ضا^ في �لمر�عي محد/�� �لحجم. ما�tلت �لتربة 
�لتي تحتوL نسبة عالية من بيسوليثس (حتى 80 في �لمئة) تز�^ بالمحاصيل �لغذ�ئية /محاصيل �ألشجا� 
(مثال �لكاكا/ في غر| Kفريقيا /2شجا� �لبال�o �ألمريكي في �لهند) /لكن تعاني �لمحاصيل من �لجفا\ 
في �لموسم �لجا\. يستعمل �لعديد من تقنيا+ �لمحافظة على �لتربة /�لمياA لتحسين هذA �لتربة الستعمالها 

في �لز��عة في �لمد5 2/ حو� /في محيط �لمد5 في غر| Kفريقيا.
�لمهندسو5 �لمدنيو5 لهم نظر� مختلفة من تربة بيتر/بلينثايت /بلينثايت عن نظر� �لز��عيو5، حيث تمثل 

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



لهم تربة بلينثايت ما�� قيمة لصناعة �لقرميد /كتل �لبيتر/بلنثايت لها سطح ثابت للبناء 2/ يمكن قطعها 
لعمل قو�لب �لبناء. يمكن �ستعما� �لحصي �لناتج من تكسير �لبيتر/بلينثايت في �ألساسا+ /كما�� سطحية 
 Cلهبو£ في �لمطا��+. في بعض �لحاال+ يستعمل �لبتر/بلينثايت كما�� قيمة  لخا� ª�2/ qلطر� qفو

  .Cلمنجنيز //2/ �لتيتانيو� ،Cلحديد، �أللومنيو�

بو'��لز

�لما��  لفقد  نتيجة  مبيض  - سطحي،  تحت  2فق  2على  في   Lما�-�ما�� مع  نموoجيا  تربة  هي  بو�t/لز 
�لعضوية /2كاسيد �لحديد على قمة 2فق مجمع ��كن مع �با� متحرu متر�كم ألسفل بني محمر 2/ 2سو� 
�لمعتدلة  �لشمالية  �لمناطق  في  �لرطبة  �لمساحا+  في  بو�t/لز  تربة  تقع  محمر�.  حديد  مركبا+   /2//
�لقومي،  �لتربة  تصنيف  نظم  2غلب  في   �/tبو� �ألسم  يستعمل  �الستو�ئية.  �لمناطق  في  محليا  /2يضا 
�ألمريكية)،  �لمتحد�  /�لواليا+  (�لصين  سبو�/سولز  هي:  �أل��ضي   Aهذ من  للعديد   sألخر� �ألسماء 

Kسبو�/سسولوt (�لبر�tيل)، /بو�/سولز (2ستر�ليا).   

�صف موجز لتربة بو'��لز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة مع 2فق سبو�يك متحرu متر�كم ألسفل تحت 2فق تحت- سطحي بة مظهر 

�لرما� /مغطى بطبقة عضوية، مشتق من �لر/سي بو� بمعنى تحتي /t/ال بمعنى �ما�.
ما'* �ألصل: مو�� من تجوية صخر سيليكاتي، شاملة �/�سب من �ما� كو��تز �يحية، نهرية /ما�� 
قاسية جليدية مشتملة على حجا�� /حصي /غير oلك من مخلفا+ نهر جليدL. تقع تربة بو�t/لز في 

�لمنطقة �لشمالية غالبا فوL2 q صخر.
�لبيئة: 2ساسا في �لمناطق �لمعتدلة �لرطبة /�لشمالية من �لنصف �لكر� �لشمالي، في تربة مستوية Kلى 

تاللية تحت غابا+ خلنجي //2/ صنوبر، /في �لمناطق �الستو�ئية �لرطبة تحت غابا+ خفيفة.  
 Aلى 2سفل مع مياK لحديد /مو�� عضوية هاجر+ من سطح �لتربة� ،Cتطو) �لقطا�: مركبا+ لأللومنيو
�ألمطا� �لر�شحة. تترسب مركبا+ معدنية- �بالية في 2فق سبو�يك  متحركة متر�كمة ألسفل /يبقى �ألفق 
�لفوقي �لمغسو� �لمستنز\ مبيض /يكو5 في �لعديد من تربة بو�t/لز 2فق 2لبيك. /هذ� يغطى بو�سطة 
طبقة عضوية، في حين يختفي في 2غلب تربة بو�t/لز �لشمالية ¡فاq �لتربة �لسطحية �لمعدنية �لد�كنة. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة بو'��لز
تغطي ��2ضي بو�t/لز على مستوs �لعالم مساحة تقد� بحو�لي 485 مليو5 هكتا�، 2ساسا في �لمناطق 
�لمعتدلة / �لشمالية من نصف �لكر� �أل�ضية �لشمالي. /هي تتركز في �لد/� �إلسكندنافية، شما� غر| 
بو�t/لز  تربة  تو�جد 2صغر من   uهنا  ،Aلنطاقية هذ� بو�t/لز  ��2ضي  بجانب  /كند�.  �لر/سي  �التحا� 

��خلية في كال من �لمنطقة �لمعتدلة /�الستو�ئية. 
�لصخر  تجوية  بقايا  في  2ساسا  هكتا�،  مليو5   10 من  2قل  مساحة  في  �الستو�ئية  بو�t/لز  تربة  تقع 
�لرملي في �لمناطق �لشديد� �لرطوبة /في �لر/�سب �لمائية من �ما� �لكو��تز، مثال �لمساحا+ �لساحلية 
�لتو�جد �لهاC على طو� �يو  �لمرفوعة. �لتوtيع �لدقيق لتربة بو�t/لز �الستو�ئية غير معر/\، /يقع 
(كاليمانتا5،  �لماليزية  �لمنطقة  في  �لجنوبية،  2مريكا  في   Cغيانا /سو�ينا �لفرنسية،  /في غو�يانا  نيجر/ 

سوماتر�، �Kيا5)، /في شما� /جنو| 2ستر�ليا. يظهر 2نها 2قل شيوعا في Kفريقيا.

M'�)* ��ستعما� تربة بو'��لز
تقع تربة بو�t/لز في مناطق �o+ ظر/\ مناخية غير مناسبة ألغلب 2نو�^ �ستعماال+ �لتربة للمحاصيل 
�لحولية. تستصلح �أل��ضي �لد�خلية بصو�� 2كثر تكر��� الستعمالها للمحاصيل �لحولية من �أل��ضي 
 sلمستو� �لغذ�ئية،  �لعناصر  من  �لمنخفضة  �لحالة  �لمعتد�.  �لمنا¥  في  �لموجو��  تلك  خاصة  �لنطاقية، 
�لمنخفض من �لرطوبة �لمتوفر� �لصالحة ألمتصاn �لنبا+ /�لرقم �أليد�/جيني �لمنخفض يجعل تربة 
يعتبر  �لشائعة.  �لمشاكل  �لفوسفو� من  �أللومنيوC /نقص  �لحولية. سمية  للز��عة  بو�t/لز غير مغرية 
�لحر� �لعميق (لتحسين سعة �لتربة لتخزين �لرطوبة //2/ تكسير 2/عز� 2فق �لطين �لمتحرu /�لمتر�كم 
ألسفل �لكثيف 2/ �لطبقة �لصماء)، Kضافة �لجير /�لتسميد من �لتقنيا+ �ألساسية �لتي يمكن �تباعها لتحسين 
�لغربي  �لر2}  منطقة  في  �لمعدنية.  �لدبا�-  مركبا+  مع   sلصغر� �لغذ�ئية  �لعناصر  تهاجر  قد  �لتربة. 
من جنو| Kفريقيا، تعاني 2شجا� �لفاكهة �لعميقة �لجذ/� /�لكر/C من نقص �لعناصر �لصغرL 2كثر من 
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محاصيل �لخضر/�+ �لضحلة �لجذ/�.
توجد 2غلب تربة بو�t/لز �لنطاقية تحت �لغابا+، تربة بو�t/لز �لد�خلية في �لمناطق �لمعتدلة غالبا تكو5 
�لغابا+ �لخفيفة  �لغابا+ 2/ �لشجير�+ (�لخلنج-تربة بو�). عا�� تناسب تربة بو�t/لز �الستو�ئية  تحت 
�لغير كثيفة �لتي تستعيد نشاطها فقط /ببطئ بعد �لقطع 2/ �لحرq. عامة يفضل �ستعما� تربة بو�t/لز 

�لناضجة للرعي �لمكثف 2/ تترu غير مستعملة تحت �لغطاء �لخضرL �لطبيعي (كليماكس).

)يجوسولز

 L2 تمثل تربة �يجوسولز تصنيفا للمجموعة �لباقية �لتي تشمل كل �أل��ضي �لتي لم يمكن /ضعها في
مجموعة تربة مرجعية 2خرs. عمليا، �يجوسولز هي تربة معا�5 ضعيفة �لتطو� جد� في مو�� غير متصلة 
2/متماسكة ليس لها 2فق مولليك 2/ 2/مبريك ، ليست ضحلة جد� 2/ غنية جد� بالحصي (ليبتوسولز)، �ملية 
(�2ينوسولز) 2/ مع مو�� �/�سب نهرية (فلوفيسولز). تربة �يجوسولز /�سعة �النتشا� في �لتربة �لمتأثر� 
بالتعرية، خاصة في �لمساحا+ �لجافة /�لشبه-جافة /في مناطق �لجبا�. يرتبط �لعديد من تربة �يجوسولز  
بأ��ضي مميز� بتكوين تربة  2/لية مثل Kنتيسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية)، �يو�/سولز (2ستر�ليا)، 
 Sols peu évolués régosoliques d‘érosion or  / (�لبر�tيل)   tنيوسسولو (2لمانيا)،  �يجوسولي 

even Sols minéraux bruts d‘apport éolien ou volcaniques  (فرنسا) . 

�صف موجز لتربة )يجوسولز
�ليوناني  من  مشتق  متصلة،  ما�� غيرمتماسكة غير  في  �لتطو�  تربة ضعيفة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 

�هيجو} بمعنى حر�C” طبقة �قيقة منبسطة “.         
ما'* �ألصل: ما�� محببة تحبب ناعم غير متماسكة 2/متصلة.

�لبيئة: كل 2نو�^ �لمنا¥ بد/5 �لمنطقة �لمتجمد� /في كل �إل�تفاعا+. تربة �يجوسولز خاصة شائعة في 
�لمساحا+ �لجافة (بما فيها �لمناطق �الستو�ئية �لجافة) /في �لمناطق �لجبلية.

تطو) �لقطا�: بد/5 2فاq تشخيصية. تطو� �لقطا^ محد/� للغاية كنتيجة للعمر �لصغير //2/ تكوين �لتربة 
�لبطئ  مثال بسبب �لجفا\.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة )يجوسولز
في  2ساسا  �لعالمي،   sلمستو� على  هكتا�  مليو5   260 بحو�لي  تقد�  مساحة  �يجوسولز  تربة  تغطي 
�لمساحا+ �لجافة في /سط-غر| �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية، شما� Kفريقيا، �لشرq �أل�نى /2ستر�ليا. 
مليو5  �لجافة /حو�لي 36  �الستو�ئية  �لمناطق  تربة �يجوسولز في  مليو5 هكتا� من  يوجد حو�لي 50 
هكتا� 2خرs في �لمساحا+ �لجبلية. Kمتد�� 2غلب ��2ضي �يجوسولز فقط في مساحا+ محد/��، /بالتالي 

توجد غالبا تربة �يجوسولز ضمن /حد�+ خر�ئطية 2خرs في �لخر�ئط بمقيا} �سم صغير.   

M'�)* ��ستعما� تربة )يجوسولز
في  �يجوسولز  تربة   Wتحتا محد/��.  ��tعية  2همية   +�o �لصحر�/ية  �لمساحا+  في  �يجوسولز  تربة 
 Ìمرضي. تدعو سعة �إلحتفا �على محصو �للحصو Lللر C2مطا� 500-1000 ملم/عا +�o +لمساحا�
 Aهذ يحل  �لتنقيط   /2  Àبالر  Lلر�/  ،Lلر�  Aلميا �لمتكر�  لالستعما�  �لتربة   Aلهذ �لمنخفضة  بالرطوبة 
�لمشكلة /لكنها نا��� ما تكو5 �قتصا�ية. حيث يزيد سقو£ �ألمطا�عن 750 ملم/عاC، يرتفع كل قطا^ 
�لتربة Kلى سعتة �لمائية �لحقلية مبكر� في �لموسم �لممطر، /بالتالي في هذA �لحالة يفضل �الستثما� في 

Kتبا^ طرq تحسين �لز��عة �لجافة عن Kنشاء شبكا+ للرL �لمكلفة. 
يستعمل �لعديد من تربة �يجوسولز في �لرعي �لمكثف.  تربة �يجوسولز من �/�سب �لتعرية بو�سطة 
�لشمالية غالبا تكو5 تحت  �لشمالي لشما� 2/�/با /2مريكا   Cلحز�� �إلنسا5  (Colluvial deposits) في 
�لمناطق  في  �يجوسولز  تربة  �لفاكهة.  /2شجا�  �لسكر  بنجر  �لصغير�،  بالحبو|  تز�^  حيث  �لز��عة 

�لجبلية حساسة /يفضل تركها تحت �لغابا+.

سولونشاكز

سولونشاكز هي تربة تحتوL تركيز عالي من �ألمال  �لذ�ئبة في بعض 2/قا+ �لعاC. تربة سولونشاكز 
غالبا محد�� في مناطق �لمنا¥ �لجا\ /�لشبه-جا\ /�لمناطق �لساحلية في جميع 2نو�^ �لمنا¥. �ألسماء 
�لد/لية �لشائعة هي: تربة ملحية /�لتربة �لمتأثر� باألمال . في نظم �لتصنيف �لقومية، ينتمي �لعديد من 
(�لواليا+   tساليد/ (�لصين)،  هالوسولز  �لر/سي)،  (�التحا�  هالومو�فيك  تربة  Kلى:  سولونشاكز  تربة 

�لمتحد� �ألمريكية).

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



�صف موجز لتربة سولونشاكز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة ملحية، مشتق من �لر/سي سو� بمعنى ملح.

ما'* �لصل: فعليا هي L2 ما�� غير متماسكة.
Kلى  �لماء �أل�ضي   sتفا^ مستو�K �لمساحا+ حيث يصل  �لبيئة: مناطق جافة /شبه-جافة، خاصة في 
 Aميا ����K من �لحشائش //2/ 2عشا| �لهالوفايت، /في �لمساحا+ حيث Lمع نمو خضر ،Wحر sمستو

�لرL غير جيد�. تقع تربة سولونشاكز في �لمساحا+ �لساحلية في جميع 2نو�^ �لمنا¥.
لو5   Woنمو  nخو�  +�o سولونشاكز  تربة  من  �لعديد  �لتجوية،  شديد�  Kلى  من ضعيفة  �لقطا�:  تطو) 
جاليك عند بعض �لعمق. في �لمساحا+ �لمنخفضة مع مستوs ماء �2ضي ضحل، يكو5 تجمع �ألمال  
2شد عند سطح �لتربة (سولونشاكز خا�جي). تربة سولونشاكز حيث ال يصل �Kتفا^ �لماء �أل�ضي طبقة 
سطح �لتربة (2/ حتى �لمستوs �لحرW) يكو5 �لتجمع �ألكبر لألمال  بها على بعض 2عماq 2سفل سطح 

�لتربة (سولونشاu ��خلي).

�لتو�يع �إلقليمي لتربة سولونشاكز
تقد� مساحة تربة سولونشاكز في �لعالم بحو�لي 260 مليو5 هكتا�. تربة سولونشاكز 2كثر Kنتشا�� في 
نصف �لكر� �لشمالي، /على �ألخص في �لمناطق �لجافة /�لشبه-جافة من �ألجز�ء �لشمالية من Kفريقيا، 

�لشرq �أل�نى، �التحا� �لسوفيتي �لسابق //سط 2سيا، /توجد 2يضا في 2ستر�ليا /�ألمريكتين.

M'�)* ��ستعما� تربة سولونشاكز
تجمع �ألمال  �لشديد في �لتربة يؤثر في نمو �لنبا+ بطريقتين: 

�لذ�ئبة تخلق جهد KسموLt يعيق من  �لجفا\ أل5 �إللكتر/ليتا+  -  تزيد �ألمال  من ضغط /تأثير 
 ªمن �لتربة، البد 52 يعو Aميا L2 nمن �لتربة. قبل 52 يمكن 2متصا Aلنبا+ للميا� nمتصاK
�لنبا+ �لقوs �لمشتركة لجهد نسيج �لتربة بمعنى �لقو� �لتي يحتفظ بها نسيج �لتربة بالمياA /�لجهد 
 In hecto) باسكا�“  ”بالهيكتو  �لتربة  لمحلو�   Ltألسمو� �لجهد  عامة،  كقاعد�   .Ltألسمو�
Pascals) يقد� بحو�لي  650 × �لتوصيل �لكهربائي بالديسيمونز/C.  يختلف كثير� �لجهد �لكلي 

  Critical leaf)  “ لماء �لو�قة Wألقصي �لحر� Lلممكن تعويضه بو�سطة �لنبا+ ”معر/\ بالمستو�
�لمناطق �الستو�ئية �لرطبة  �لتي تنمو في  �لنباتا+  �لنباتا+. 2صنا\  water head) بين 2صنا\ 

�o+ مستوs 2قصى حرW منخفض نسبيا. مثال �لفلفل �ألخضر يمكنة تعويض /�لتعايش مع جهد 
كلي لرطوبة �لتربة (مجمو^ �لقوL �ألسموtية / �لنسيجية) بحو�لي فقط 350 هيكتو باسكا� بينما 
�لقطن /هو �لمحصو� �لذL ينشأ /يتطو� في مناطق �لمنا¥ �لجا\ /�لشبه-جا\ يعوª /يتعايش 

.(hPa)  �مع 25000 هيكتو باسكا
-  تؤثر �ألمال  على �لتو�5t بين �أليونا+ في محلو� �لتربة أل5 �لعناصر �لغذ�ئية 2قل o/بانا نسبيا. 
�لتأثير�لمضا� بين �لعناصر (بمعنى 52 2متصاn عنصر ما يؤثر  من �لمعر/\ /جو�  ظاهر� 
في Kمتصاn عنصر 2خر) مثال بين �لصو�يوC  /�لبوتاسيوC، /بين  �لصو�يوC /�لكالسيوC /بين 
�لنبا+.  على  مباشر   Cسا تأثير  لها  يكو5  قد  لألمال   �لعالية  �لتركيز�+   .Cلبوتاسيو�/  Cلمغنسيو�
 q2يونا+ �لكلو�يد (فهي تعو/ C،  �لعناصر �لشديد�  �لضر� للنبا+ هي 2يونا+ �لصو�يو�في هذ� �لمجا/

�أليض �لبنائي للنتر/جين).
يعد� �لمز��عو5 في تربة سولونشاكز طريقة �لز��عة لتتناسب مع هذA �لتربة. مثال �لز��عة في حقو� 
�لرL �إلخد/�L تكو5 �لز��عة /سط �Kتفا^ �لبتو5 /ليس في قمة �لبتو5. هذ� يضمن 52 تستفيد �لجذ/�من 
مياA �لرL بينما تجمع �ألمال  يكو5 �ألكبر قر| قمة �لبتن، بعيد� عن �لنظاC �لجذ�L. �أل��ضي شديد� 
�لتأثر باألمال  �o+ قيمة ��tعية منخفضة. /هي تستعمل في �لرعي �لمكثف للماعيز، �لخر�\، �لجما� 
/�لماشية 2/ تترu جر��ء غير مستعملة. قد يتحقق �لحصو� على محصو� جيد فقط بعد غسيل �ألمال  
من �لتربة (عند oلك ال تصبح �أل�ª سولونشاكز). �ستعما� ميا� �لرL في هذA �لحالة اليكو5 كافيا فقط 
للمحصو� /لكن يجب �ستعما� ميا� �tئد� عن Kحتياجا+ �لرL  بهد\ Kبقاء حركة �لمياA في �لتربة فقط 
�لجافة  �لمناطق  �لز�ئد� من منطقة �لجذ/�. البد 52 يصاحب �L �لمحاصيل في  ألسفل لغسيل �ألمال  
�لماء �أل�ضي   sلشبه-جافة عمليا+ �لصر\ حيث يجب تصميم شبكا+ كافية للصر\ إلبقاء مستو�/
2سفل �لعمق �لحرW. يساعد �ستعما� �لجبس في �لمحافظة علي ��جة �لتوصيل �لهيد�/ليكي بينما تغسل 

�ألمال  خا�W �لتربة بو�سطة مياA �لرL /�لصر\.

صولونيتز

 Cكثيف به نسبة عالية من 2يونا+ �لصو�يو Lبناء قو /o 2فق طيني تحت-سطحي +�o صولونيتز هي تربة
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//2/ �لمغنسيوC �لممدn. تربة صولونيتز �لتي تحتوL صو�� حر (u2n 32) هي تربة شديد� �لقلوية 
قلوية /تربة صو�ية. في  تربة  �لشائعة هي:  �لد/لية  �لحقلي �يد > 8.5). �ألسماء  �أليد�/جيني  (�لرقم 
نظم �لتصنيف �لقومي يرتبط �لعديد من تربة صولونيتز مع: صو�/سولز (2ستر�ليا)، �تبة �لصولونيتزيك 
�لرتب  لبعض   sلكبر� �لناتريك  �لر/سي)، /مجموعا+  (�التحا�  �لصولونيتز  من  مختلفة  2نو�^  (كند�)، 

(�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).

�صف موجز لتربة صولونيتز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة بها محتوs عالي من 2يونا+ �لصو�يوC //2/ �لمغنسيوC �لمتبا��، مشتق 

من �لر/سي سو� بمعنى ملح.
 .Cما'* �ألصل: مو�� غير متماسكة، غالبا ترسيبا+- ناعمة �لقو�

�لبيئة: عا�� تربة صولونيتز ترتبط بتربة مستوية في منا¥ o/ صيف حا� جا\ 2/ مع (سابقا) �/�سب 
ساحلية تحتوL نسبة عالية من 2يونا+ �لصو�يوC.  توجد معظم تركيز�+ تربة صولونيتز في ��2ضي 
/�لشبه- �لمعتدلة  �لشبه-جافة  �لمناطق  في  طين   /2 طمي  طفل،  مع  �إلنحد��  خفيفة  �لمستوية  �ألعشا| 

�ستو�ئية.
�لقمة.  بناءعمو�L مستدير   +�o ناتريك مع مو�� 2فق   qبنية فو  /2 تربة سطحية سو��ء  �لقطا�:  تطو) 
�لطين  من  مستنز\  مغسو�  2لبيك  2فق  لها  يكو5   52 يمكن  كبير  حد  Kلى  �لمتطو��  صولونيتز  تربة 
(�لبد�ية) مباشر� فوq �ألفق ناتريك. قد يوجد 2فق كالسيك 2/ جيبسيك تحت �ألفق ناتريك. �لعديد من تربة 
صولونيتز لها �قم 2يد�/جيني (� يد) في �لحقل حو�لي 5 ,8 كدليل على /جو� كربونا+ صو�يوC حر.

�لتو�يع �إلقليمي لتربة صولونيتز
تسو� تربة صولونيتز في مساحا+ �o+ منا¥ �لسهو| (صيف جا\ /تساقط 2مطا� ال تزيد في مجموعها 
توجد  /2فقيا.  عمو�يا   C/معد تقريبا  مع صر\  مستوية  تربة  في  خاصة  ملم)،   500-  400 عن  سنويا 
�لمساحا+ �ألقل تو�جد� على مو�� 2صل ملحية متأصلة (مثال طين بحرL 2/ �/�سب مائية “غالبا نهرية 
2/بحرية” ملحية). تغطي تربة صولونيتز عالميا حو�لي 135 مليو5 هكتا�. �لمساحا+ �لكبير� من تربة 
صولونيتز توجد في 2/كر�نيا، �التحا� �لر/سي، كا�tخستا5، هنغريا،  بلغا�يا، �/مانيا، �لصين، �لواليا+ 

�لمتحد� �ألمريكية، كند�، جنو| Kفريقيا، �أل�جنتين /2ستر�ليا.  

M'�)* ��ستعما� تربة صولونيتز
�لتربة   nخو�/ عمق  على  كليا  �لز��عي  لالستعما�  �لبكر  صولونيتز  ��2ضي  تتوقف صالحية  غالبا 
�لسطحية. مطلو| تربة سطحية عميقة (> 25 سم) غنية بالدبا� للحصو� عل KنتاW ناجح من �لمحاصيل 
فقد+  2/قد  oلك،  من  بكثير  2قل  بعمق ضحل  2فق سطحي  لها  تربة صولونيتز  2غلب  �لحولية. عموما، 

بالكامل �ألفق �لسطحي.  
Kصال  تربة صولونيتز ترتكز على عنصرين 2ساسيين:
- تحسين مسامية �لتربة �لسطحية 2/ �لتحت- سطحية.

- تخفيض �لرقم �أليد�/جيني.
 .Cكالسيو كلو�يد  2/، في حاال+ خاصة  بالتربة  �لجبس /خلطه  بإضافة  تبد2 معظم محا/ال+ �ألصال  
�oK /جد �لجير 2/ �لجبس على عمق ضحل في جسم �لتربة، قد يجعل �لحر� �لعميق (خلط �لكربونا+ 
2/ �لجبس �لذL تحتويه تحت-�لتربة بالتربة �لسطحية) �ستعما� �لمصلحا+ �لمكلفة غير ضر/�L. تبد2 
�/�يس،  حشيشة  مثال   Cللصو�يو �لمقا/مة  �لمحاصيل  بز��عة  �لتقليدية  �إلصال   عمليا+  �ستر�تيجية 
لتحسين نفاoية �لتربة تد�يجيا. بمجر� خلق نظاC مسامي فعا�، تغسل 2يونا+ �لصو�يوC بحكمة من �لتربة 
تفاقم  قد  ألنها  نسبيا  �لنقية   Aلميا� �ستعما�  تجنب  ”يجب   (Cبالكالسيو (غنية  �لنوعية  جيد�   Aميا باستعما� 

مشكلة تفرقة حبيبا+ �لتربة“.
2فق  بها  صولونيتز  تربة  في  بنجا   /�ستعملت  �2مينيا  في  (تطو�+  �ألخير�  �ألصال    qطر من 
صناعة  من  (فضال+  مخفف  كبريتيك  حامض  �ستعما�  ��2كس)   L��/ في  كالسيك   /2 بيتر/كالسيك 
Kلى   Cلكالسيو� بأيونا+  يدفع  oلك  �لتربة.  تحتويه   Lلذ�  Cلكالسيو� كربونا+  �لمعا�5) إل�oبة   nستخال�/
محلو� �لتربة �لذL يحل محل �لصو�يوC �لمتبا�� في معقد �لتربة. /قد حسنت هذA �لعملية من مجمعا+ 
�لتربة /نفاoية �لتربة. /يغسل بالتالي كبريتا+ �لصو�يوC �لناتج (في محلو� �لتربة) خا�W �لتربة. �ستعمل 
في �لهند �لبير�يت في تربة صولونتز إلنتاW حامض �لكبريتيك، /بالتالي تخفيض �لقلوية �لشديد� /�لتغلب 
على نقص �لحديد. 2صال  تربة صولونيتز يمكن من KنتاW محصو� مقبو� من محاصيل حبو| �لغذ�ء 

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



2/ �ألعال\. معظم تربة صولونيتز في �لعالم لم تستصلح نهائيا /تستعمل في �لمر�عي �لو�سعة 2/ تظل 
مهجو�� بد/5 �ستعما�.

ستاجنوسولز

ستاجنوسولز هي تربة غدقة مع مستوs ماء �2ضي كاo| ضحل يظهر مو�فولوجيا تأكسد/Kختز�� بسبب 
�لماء �لسطحي. تربة ستاجنوسولز �طبة �/�يا /بها بقع في �لطبقة �لسطحية /�لتحت- سطحية، مع 2/ 
بد/5 تصلب 2/ تحجر //2/ تبيض /تقصير في �للو5. �ألسم �لشائع في �لعديد من نظم �لتصنيف �لقومية 
ألغلب تربة ستاجنوسولز هو بسيو�/جالL. في تصنيف �لتربة للواليا+ �لمتحد�، ينتمي �لعديد منها Kلى 

2كيو�لفس، 2كيولتس، 2كويونتس، 2كيوبتس /2كيوللس.

�صف موجز لتربة ستاجنوسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: مشتق من �لالتيني ستاجنا�L بمعنى تفيض. 

ما'* �الصل: 2نو�^ مختلفة /�سعة من مو�� غير متماسكة تشمل مو�� �يحية طميية (��سب طفالي)، طين 
قا} مشتمل على حجا�� /حصي /غير oلك من مخلفا+ نهر جليدL /�/�سب مائية (غالبا نهرية 2/ 

بحرية) /من �لتعرية بو�سطة �إلنسا5 /لكن 2يضا صخر سلتي متأثر بعو�مل تجوية طبيعية.
�لبيئة: تشيع غالبا في تربة مستوية Kلى خفيفة �النحد�� في مناطق معتدلة قليلة �لبر/�� Kلى تحت- �ستو�ئية 

مع ظر/\ مناخية �طبة Kلى شديد� �لرطوبة. 
تطو) �لقطا�:  من مشابه Kلى شديد� �لتبقع لتربة ليوفيسولز، كامبيسولز 2/ 2/مبريسولز، /يمكن 2يضا 

52 تكو5 �لطبقة �لسطحية مبيضة �o /2+ تقصير كامل في �للو5 (2فق 2لبيك).

�لتو�يع �إلقليمي لتربة ستاجنوسولز
�لرطبة  �لمناطق  في  منها  �ألكبر  �لجزء  يقع  هكتا�،  مليو5  عالميا 200-150  تربة ستاجنوسولز  تغطي 
Kلى �لرطبة جد� �لمعتدلة من غر| //سط 2/�/با، 2مريكا �لشمالية، جنو| شرq 2ستر�ليا، /�أل�جنتين، 
مرتبطة بتربة ليوفيسولز /كذلك تربة كامبيسولز / 2/مبريسولز �لسلتية Kلى طينية. /هي تقع 2يضا في 

مناطق تحت-�ستو�ئية �طبة Kلى �طبة جد� مرتبطة مع تربة 2كريسولز /بالنوسولز.

M'�)* ��ستعما� تربة ستاجنوسولز
تحت  في   Aلميا� لركو�  نتيجة  بها  �ألكسجين  نقص  بسبب  محد/�  للز��عة  ستاجنوسولز  تربة  صالحية 
�لتربة �لمندمج. لذلك يجب صرفها. عموما /بعكس تربة جاليسولز، �لصر\ بالقنو�+ 2/ �ألنابيب في 
�لعديد من �لحاال+ غير كافي. من �لضر/�L �لوصو� Kلى مسامية 2على في تحت- �لتربة لتحسين ��جة 
�لتوصيل �لهيد�/ليكي. قد يمكن Kنجاo tلك بو�سطة �لحر� �لعميق 2/ �لتفكيك �لعميق للتربة. يمكن لتربة 

ستاجنوسولز �لتي تم صرفها 52 تصبح خصبة بسبب ��جة غسيلها �لمعتد�.

تيكنوسولز
تكو5 تربة تيكنوسولز مجموعة تربة مرجعية جديد� /تجمع ��2ضي �o+ خو�n /نشأ� تربة يسو�ها 
�ألصل �لتقني. /هي تحتوL كميا+ جوهرية من مو�� نتيجة لنشا£ بشرL ”�2تيفاكت“ (شيئ موجو� في 
�لتربة معر/\ بأنة صنع 2/ �ستخلص من �لتربة بو�سطة �إلنسا5)، 2/ مصنع فنيا من صخر صلب (ما�� 
خلقت بو�سطة �إلنسا5 لها خو�n مختلفة عن �لصخر �لطبيعي). /هي تشمل تربة من �لنفايا+ (مو�� 
�لمرصوفة  �لشو��^  �لمناجم)  /�ما�  نفايا+  �لمعا�5،  /نفايا+  خبث  طينية،  /�/�سب  /حل  مطمو��، 
/�أل�صفة مع �لمو�� �لغير متماسكة �لتحتية، تربة مع 2غشية �2ضية /�أل��ضي �لمبنية من مو��  من 

صنع �إلنسا5 . 
يشا� غالبا لتربة  تيكنوسولز كأ��ضي �لمدينة 2/ �لتعدين /�لمناجم. /هي معر/فة في نظاC تصنيف �لتربة 

(Technogenic Superficial Formations) منشأ تقني +�o لر/سي �لحديث بأسم:  تكوينا+ سطحية�

�صف موجز لتربة تيكنوسولز
�ليوناني  من  مشتق  �إلنسا5،  صنع  من  بمو��  بشد�  تأثر+   /2 يسو�ها  تربة  �للفظي:  ��لمعنى  �لداللة 

تكنيكو} بمعنى مصنع بمها��. 
ما'* �ألصل: كل 2نو�^ �لمعا�5 صنعت 2/ تعرضت لنشا£ �إلنسا5 /�لتي لوال oلك لم توجدعلى سطح 

�لتربة، /�لنشأ� �لتكوينية في هذA �أل��ضي تتأثر بقو� بالمو�� /تنظيمها /ترتيبها.
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 Woلبيئة: غالبا في مساحا+ /مناطق �لمدينة /�لصناعة، في مساحا+ صغير� /لو 2نها قد توجد ضمن نما�
.sمعقد� مرتبطة مع مجاميع �لتربة �ألخر

�لعصر  من  /�لدبش  �لحجا��  (مثل  �لقديمة  /�ألثا�  �لنفايا+  في  2نه  /لو  يوجد،  ال  عامة  �لقطا�:  تطو) 
�لر/ماني) يمكن مالحظة تكوينا+ تربة طبيعية �لمنشأ، مثل نقل �لطين /خالفه. �/�سب �للجنايت /�لرما� 
 Zikeli, Kastler and Jahn; 2004, Zevenbergen) فيتريك 2/ 2نديك nلمتطاير قد يظهر مع �لوقت خو��

et al., 1999). 2صل تطو� �لقطا^ ما�t� من �لممكن /جو�A في ��2ضي طبيعية ملوثة. 

�لتو�يع �إلقليمي لتربة تيكنوسولز
توجد تربة تكنوسولز في كل مكا5 في �لعالم حيث s�2 نشا£ �إلنسا5 إلنشاء تربة صناعية، 2ثا� �إلنسا5 
في تربة طبيعية 2/ �ستخالn مو�� عا�� ال تتأثر بالعمليا+ /�ألنشطة �لسطحية. /بالتالي تربة تيكنوسولز 
تشتمل على�لمد5، �لطرq، �لمناجم، مقالب �لنفايا+، �/�سب �ما� �لفحم �لمتطاير، نو�تج معالجة �لمو�� 

�لبتر/لية /مايشابه oلك.

M'�)* ��ستعما� تربة تيكنوسولز
  uهنا/ صنعها.   /2 /ضعها   Lلذ� �إلنساني  �لنشا£  نو^   /2 �لما��  بطبيعة   Aبشد تيكنوسولز  تربة  تتأثر 
Kحتما� كبير 52 تكو5 2كثر تلوثا من ��2ضي مجاميع �لتربة �لمرجعية �ألخرs. البد من �لتعامل مع �لعديد 

من تربة تكنوسولز بحرn كامل ألنها قد تحتوL مو�� سامة ناتجة من عمليا+ 2/ خال� �لتصنيع.
في �لوقت �لحاضر، هناu �لعديد من تربة تكنوسولز، /على �لخصوn، �لموجو�� في مقالب �لنفايا+، 
مغطا� بطبقة من ما�� تربة طبيعية بهد\ �لسما  /تشجيع �لنمو �لخضرL. مثل هذA �لطبقة تعتبر جزء 
 (5tبالحجم، بمتوسط �لو )من تربة تكنوسولز، بشر£ 52 تكو5 متطلبا+ 52 تكو5 20 في �لمئة 2/ 2كثر
من مو�� نتيجة لنشا£ بشرL موجو�� في �لطبقة �لعلوية من �لتربة �لسطحية بسمك 100سم K /2لى صخر 

مستمر 2/ طبقة �سمنتية 2/ صلبه 2يهما ضحل 2كثر، بما يتمشى مع تعريف تربة تكنوسولز.

�Fمبريسولز

2/مبريسولز هي تربة تجمعت فيها �لما�� �لعضوية خال� �لتربة �لسطحية �لمعدنية (في 2غلب �لحاال+ 
تربة   �لتربة.  /�ستعما�  في تصر\، صفا+  تؤثر جوهريا  2نها  لد�جة  منخفضة)   Lقاعد تشبع  بد�جة 
2/مبريسولز هي �لمشا�u �لمنطقي لأل��ضي �لتي تشمل 2فق مولليك  /��جة تشبع قاعدL عالي في كل 
مكا5 منها (شير/نيزيمز، كاستانوtيمز /فايوtيمز). لم تعر\ من قبل بهذ� �لمستوs �لعالي من �لتصنيف 
 sباسم: عد� مجموعا+ كبر sلتربة تصنف في �ألنظمة �ألخر� Aكمجموعة مرجعية، حيث �لعديد من هذ
�يجيسولز  2/مبريك   / كامبيسولز  هيوميك  �ألمريكية)،  �لمتحد�  (�لواليا+  /Kنسيبتيسولز  Kنتيسولز  من 
(منظمة �ألغذية /�لز��عة)، سومبريك بريونيسولز / هيوميك �يجيسولز (فرنسا)، ��2ضي �بالية ��كنة 

جد� (�التحا� �لر/سي) ��2ضي بو�t/ليك بنية (مثال Kند/نيسيا) /2/مبريسولز (�/مانيا).

�صف موجز لتربة �Fمبريسولز
�لداللة ��لمعنى �للفظي: تربة مع طبقة سطحية ��كنة، مشتق من �لالتيني 2/مبر� بمعنى ظل.

ما'* �لصل: مو�� نتيجة �لتجوية لصخر سيليكاتي.
�لبيئة: منا¥ �طب، شائعة في �لمناطق �لجبلية مع نقص قليل في �لرطوبة 2/ ال يوجد عجز في �لرطوبة، 

غالبا مساحا+ خفيفة �لبر/�� /لكن تشمل �لجبا� �الستو�ئية /�لشبه-�ستو�ئية.
كامبيك  2فق   qفو �لحاال+  2غلب  في  مولليك)،  (نا���:  ��كن  بني  2/مبريك سطحي  2فق  �لقطا�:  تطو) 

تحت-سطحي مع ��جة تشبع قاعدL منخفض.   

�لتو�يع �إلقليمي لتربة �Fمبريسولز
 /2 �لرطوبة  قليل في  �لرطبة، غالبا جبا� مع نقص  �لبر/��  �لخفيفة  �لمناطق  2/مبريسولز في  تقع تربة 
ال يوجد نقص في �طوبة �لتربة. تشغل مساحة حو�لي 100 مليو5 هكتا� في كل مكا5 في �لعالم. في 
2مريكا �لجنوبية، ��2ضي 2/مبريسولز شائعة في مجاال+ 2نديا5 لكولومبيا، Kكو��/� /في مساحا+ 2قل في 
فنز/يال، بوليفيا، /بير/. /هي تقع 2يضا في �لبر�tيل مثال في سير�� �/ ما� /في ليسوتو /جنو| 2فريقيا 
مثال في مجا� ���كينسبيرW. تربة 2/مبريسولز في 2مريكا �لشمالية محد�� بد�جة كبير� في شما� غر| 
�لغربية  �لشمالية  �لبحرية  �لحد/�  2/�/با على طو�  2/مبريسولز في  ��2ضي  تقع  �لباسفيك.  حد/� بحر 

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية



توجد في مجاال+ �لجبا� شرq /غر| بحير� بايكا� /في حو�\ �لهمااليا خاصة في �لهند، نيبا�، �لصين 
/ميانما�. تقع تربة 2/مبريسولز في �إل�تفاعا+ �ألكثر Kنخفاضا في مانيبيو� (شرq �لهند)، على �لتال� 
�لصينية (غر| ميناما�) /في سوماتر� (مجا� با�يسا5). /في جز� �لباسيفيك، توجد تربة 2/مبريسولز 
في مجا� جبا� بابو� غينيا �لجديد� /جنو| 2ستر�ليا /في �ألجز�ء �لشرقية لجنو| ¡يسلند� /نيوtيلند�.   

M'�)* ��ستعما� تربة �Fمبريسولز
�لعديد من تربة 2/مبريسولز تقع تحت غطاء من نمو خضرL طبيعي 2/ شبه - طبيعي. قد تم في ��2ضي 
2/مبريسولز فوq خط �ألشجا� في 2نديا5، �لهمااليا /مجاال+ جبا� 2سيا �لوسطى، 2/ عند �إل�تفاعا+ 
�لمنخفضة في شما� /غر| 2/�/با، �tKلة �لنمو �لخضرL للغابا+ �أل/لى، ثم تم ��tعة 2عشا| قصير� 
�لواليا+  �لبر�tيل (e.g. Araucaria spp) /في  �o+ قيمة غذ�ئية منخفضة. تسو� غابا+ �لصنوبر في 
في  2/مبريسولز  تربة  توجد   .(mainly Thuja; Tsuga and Pseudotsuga spp) �ألمريكية  �لمتحد� 
مساحا+ �لجبا� �الستو�ئية في جنو| 2سيا /جز� �لباسيفيك، تحت غابا+ جبلية ��ئمة �لخضر�. في جبا� 
Kلىغابا+ جبلية  �ستو�ئية   q��/من غابا+ شبه- متساقطة �أل Lلخضر� �لنمو  �لمكسيك، يختلف  جنو| 

متشابكة 2كثر بر/�� كثير�. 
سيا�� �أل��ضي �لمنحد�� /�لظر/\ �لمناخية �لرطبة /�لبا��� تحد� �ستعما� �لعديد من تربة 2/مبريسولز 
�لرقم  /تصحيح  �لمحسنة  �ألعشا|  ��tعة  على  2/مبريسولز  تربة   ����2 تتركز  �لكثيف.  �لرعي  في 
��tعة  �لتعرية.  لعو�مل  حساسة  2/مبريسولز  تربة  من  �لعديد  �لجير.  Kضافة  بو�سطة  �أليد�/جيني 
�لمحاصيل �لمعمر� /�لمصاطب �لكنتو�ية 2/ �لمرتفعة قليال عن �لتربة تقدK Cحتماال+ للز��عا+ �لمعمر� 
على �لمنحد��+ �لخفيفة. حيث تكو5 �لظر/\ مناسبة قد يمكن ��tعة �لمحاصيل �لنقدية مثل محاصيل 
�لحبو| �لصغير� /�لجذ�ية في �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية، 2/�/با /2مريكا �لجنوبية، 2/ �لشاL /شجر 
�لكينا في جنو| 2سيا (Kند/نيسيا). تتطلب ��tعة �لقهو� في �لتربة �لمرتفعة في تربة 2/مبريسولز مدخال+ 
���Kية عالية لمقابلة �لمتطلبا+ �لملحة من �لعناصر �لغذ�ئية في هذA �لتربة. تحولت تربة 2/مبريسولز في 
/KنتاW محاصيل  �أللبا5   WنتاK/ �لمكثف  �لخر�\  لتربية  �إلنتاجية، /�ستعملت  تربة عالية  Kلى  نيوtيلند� 

نقدية. 

فيرتيسولز

تكو5  �لتربة   Aهذ تجف  عندما  متمد�.  لطين  عالية  نسبة  مع  ثقيل  طيني  مخض  تربة  هي  فيرتيسولز 
فيرتيسولز                 2سم  يشير  �لسنو�+.  2غلب  /�لتي تحد� في  �لسطح نز/ال ألسفل،  شقوq عميقة /�سعة من 
(مشتق من �لالتيني فيرتيرL بمعنى يدير 2/ يحرu) للتقليب �لد�خلي �لثابت لما�� �لتربة. �ألسماء �لمحلية 
 (Black cotton soils, regur) لشائعة للعديد من تربة فيرتيسولز هي: ��2ضي قطن سو��ء /�يجيو��
”�لهند“ تربة سو��ء في �لطبقة �لعليا للتربة (جنو| Kفريقيا) (Black turf soils) /ما�جاليتيس (Kند/نسيا) 

فيرتيسولز (2ستر�ليا)، فيرتيسسولوt (�لبر�tيل) /فيرتيسولز (�لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية).  

�صف موجز لتربة فيرتيسولز
.uبمعنى يدير 2/ يحر Lلداللة ��لمعنى �للفظي: تربة  مخض طيني ثقيل، مشتق من �لالتيني فيرتير�

ما'* �ألصل: �/�سب تحتوL نسبة عالية من طين متمد� 2/ نو�تج تجوية �لصخو� �لتي لها صفا+ �لطين 
�لمتمد�.

�لبيئة: منخفضا+ /مساحا+ مستوية /متموجة، 2ساسا في منا¥ �ستو�ئي، شبه-�ستو�ئي، شبه-جا\ Kلى 
شبه-�طب مع تبا�� لمو�سم �طبة /جافة محد��. 2هم �لنمو�+ �لخضرية هي �لسافانا، �ألعشا| �لطبيعية 

//2/ ��2ضي �ألخشا|. 
�لجافة،  �لمو�سم  في  عميقة   qشقو عنه  ينتج  للتمد�  قابل  لطين   Àإلنكما�/ �لتمد�  تبا��  �لقطا�:  تطو) 
/تكوين مو�� بناء لسطح صخرL 2ملس o/شكل /تدL في �لتربة �لتحت-سطحية.  جيلجاL تمثل شكل 

تضا�يس مجهرية مميز� لتربة فيرتيسولز (Gilgia microrelief) /لو o 52لك ليس ��ئما شائع.

�لتو�يع �إلقليمي أل)�ضي فيرتيسولز
تغطي تربة  فيرتيسولز حو�لي 335 مليو5 هكتا�علي مستوs �لعالم. تقد� مساحة �أل��ضي �o+ �لقد�� 
حو�لي  �الستو�ئية  �لمناطق  في  فيرتيسولز  تربة  تغطي  هكتا�.  150مليو5  بحو�لي  للمحاصيل  �إلنتاجية 
200 مليو5 هكتا�، يعتبر �لربع منها تربة مفيد� �o+ قيمة Kنتاجية. تقع 2غلب تربة فيرتيسولز في �لمناطق 

في  2يضا  فيرتيسولز  تربة  توجد  /لكن  500-1000ملم،  سنوية  2مطا�  بمتوسط  شبه-�لجافة  �الستو�ئية 
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�لمناطق �الستو�ئية �لرطبة كما في ترينيد�� (حيث  مجمو^ �ألمطا� �لسنوية تصل لحو�لي 3000 ملم). 
توجد 2كبر مساحا+ فيرتيسولز في �لر/�سب �لتي تحتوL نسبة عالية من طين �لسميكتيتيك 2/ تلك �لتي 
تنتج هذ� �لطين في نهاية عمليا+ �لتجوية لهذA �لر/�سب (مثال في �لسو��5)، /على �لباtلت في �لسهو� 
�لو�سعة �لمرتفعة (مثال في �لهند /Kثيوبيا). تسو� تربة فيرتيسولز 2يضا في جنو| Kفريقيا، 2ستر�ليا /شما� 
غر| �لواليا+ �لمتحد� �ألمريكية (تكسا})، 2/�/غو�L، بر�غو�L /�أل�جنتين. توجد تربة فيرتيسولز 
 ª2حو� �لجافة،  �لبحير�+  قا^  مثل  �لطبيعية  �أل��ضي  من  �لمنخفضة  �لمو�قع  في  نموoجية  بصو�� 
�ألنها�، �لمصاطب �ألسفل لألنها�، /�أل��ضي �لمنخفضة �ألخرs �لمبتلة �/�يا في حاالتها �لطبيعية. 

M'�)* ��ستعما� F)�ضي فيرتيسولز
نمو  �لمكثف،  �لرعي  في  فقط  مستعملة   /2 مستعملة  غير  فيرتيسولز  تربة  من  كبير�  مساحا+  ما�tلت 
2شجا� �ألخشا| �لكبير�، كفحم للوقو� 2/ ماشابه oلك. هذA �لتربة لها قد�� Kنتاجية معنوية، /لكن �إل���� 
�لمناسبة تعتبر شر£ مبدئي لإلنتاW �لمستد�C. يمكن Kعتبا� �لخصوبة �لكيميائية �لجيد� نسبيا لهذA �أل��ضي 
قيمة  ميز�  بالميكنة،  /��tعتها  Kستصالحها  يمكن  حيث  /�سعة  مستوية  سهو�  مساحا+  في  //جو�ها 
الستعما� تربة فيرتيسولز. صفا+ هذA �لتربة  �لطبيعية، خاصة صعوبة ����K �لمياA تسبب مشاكل عديد� 
في ��tعتها. �لمباني /�إلنشاء�+ �ألخرs على تربة فيرتيسولز �o+ مخاطر، /يجب على �لمهندسو5 

�لمدنيوK 5تخاK oحتياطا+ خاصة لتجنب �لدما� /�لضر�. 
مجا� �الستعما� �لز��عي لتربة فيرتيسولز يتر�/  من مساحا+ /�سعة (في �لرعي، جمع �ألخشا| للوقو�، 
/�لفحم �لنباتي) Kلى �لملكيا+ �لصغير� إلنتاW �لمحاصيل �لموسمية �لممطر� �لمتأخر� (�لدخن، �لذ�� �لسكرية، 
�لكبير�  �لز��عا+   sمستو /على   (t�2) �لز��^  صغا�-   sمستو على  مساحا+  Kلى  /�لحمص)  �لقطن 
�لمر/ية (�لقطن، �لقمح، �لشعير، �لذ�� �لسكرية، �لكتا5، نوW ( Guzotia abessynica) /بنجر �لسكر). 
له نظاC جذ�L �2سي /�لتي  �لقطن  فيرتيسولز، /يرجع oلك أل5  Kنتاجه في تربة  �لقطن بجو��  يعر\ 
ال تتضر� كثير� بتشقق �لتربة. محاصيل �ألشجا� 2قل نجاحا عامة أل5 جذ/� �ألشجا� يصعب 52 تمتد 
 ����K +لتربة. البد من توجيه تقنيا� ÀنكماK/ تتطو� في تحت-�لتربة كما 2نها تتضر� كثير� مع تمد�/

�لتربة إلنتاW �لمحاصيل 2/ال للتحكم في �لمياA بالتز�من مع �لمحافظة 2/ تحسين خصوبة �لتربة.
تمثل خو�n �لتربة �لطبيعية /نظاC �طوبة �لتربة عو�ئق شديد� في ����K تربة فيرتيسولز. قو�C �لتربة 
�لثقيل /سيا�� معا�5 �لطين �لقابلة للتمد� ينتج عنه مجا� ضيق لرطوبة �لتربة بين نقص �لرطوبة /tيا�� 
تمثل  قد  �لتربة.  حر�  عمليا+  �لجفا\  عند  /صالبتها  �طبة  تكو5  عندما  �لتربة  لز/جة  تعيق  �لميا�. 
حساسية تربة فيرتيسولز للتغدq 2كبر عامل مهم يسبب تقليل �لفتر� �لحقيقية �لتي تسمح لنمو �لمحاصيل. 
يجب تخزين �لمياA �لز�ئد� خال� فتر� �ألمطا� ألستعمالها خال� نهاية موسم �ألمطا� (حصا� �لمياA) في 

تربة فيرتيسولز �o+ معدال+ �لرشح �لبطيئة جد�.
�لتربة  لتعويض صفا+ �إلنكماÀ-�لتمد� هو تغطية  �لشائعة �الستعما� في تربة فيرتيسولز   q2حد �لطر
بالقش /بقايا �لنباتا+. �لكتل �لكبير� من �لتربة �لتي تنتج من �لحر� �أل/لي تتكسر مع �لجفا\ �لتد�يجي 
Kلى 2قد�C �قيقة /�لتي تز/� �لتربة بمهد سالك للبذ�� بأقل مجهو�. /لنفس �لسبب، يند� 52 تكو5 �لتعرية 
�لناتجة سريعا ما تكو5  �إلخد/�ية في تربة فيرتيسولز تحت �لرعي �لجائر شديد� أل5 حو�ئط �ألخا�يد 

مهد t /o/�يا ضحلة يسمح لألعشا| /�لحشائش 52 تعيد ثباتها /نموها بسرعة.

 �لفصل �لر�بع- /صف، توtيع، �ستعما� /����K مجموعا+ �لتربة �لمرجعية
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�لفصل �لخامس

تعريفا+ للعناصر �لمكونة لوحد�+ �لمستوs �لثاني
لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة

 ،qألفا� �لمرجعية،  �لتربة  بمجموعا+  �لمرتبطة  �لثاني   sلمستو� لوحد�+  �لمكونة  �لعناصر  تعريفا+ 
�إلشا��  Kلخ.   ،Cلقو�� �لكيميائية،  �لظر/\  �للو5،  �لتشخيصية هي صفا+ مميز� مثال  /�لمو��   nلخو��
لمجموعا+ �لتربة �لمرجعية �لمذكو�� في �لبا| �لثالث /�لبا| �لر�بع /�لمالمح �لتشخيصية �لمبوبة في 

.(t2بجد هو) لبا| �لثاني 2عطيت كحر\ طباعي�
عا��، عد� محد/� فقط من �لمجموعا+ �لتو�فقية �لمتحد� ستكو5 ممكنة، فمعظم هذA �لتعريفا+ (مؤهال+ 

/ محد��+) هي تبا�لية مشتركة مقصو�� على مجموعة ما.

�لمؤهال#

(� F) بريوبتيكF
تتميز بتغير مفاجئ للقو�C  خال� 100سم لسطح �لتربة.

(M F) سيريكF
تتميز برقم 2يد�/جيني (� يد) (1:1 في �لماء) بين 5 ,3 /5 /بقع جا�/سايت في بعض �لطبقة خال� 

100سم لسطح �لتربة (فقط في تربة  سولونشاكز).

(m F) كريكF
تتميز بأفق �2جيك o/ سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 24 سيمو�}/ كجم 
Kما يبدء خال� 100 سم لسطح  �لعليا،  Kلى 2قصى عمق 50 سم 2سفل حد/�ها  طين في بعض �ألجز�ء 
كل  في  2خشن   /2 �ملي طميي   Cقو� �2جيك  2فق  يعلو  كا5   �oK �لتربة  لسطح  سم   200 2/ خال�  �لتربة 
�لمكا5، /��جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في معظم �لجزء بين 

50 /100 سم من سطح �لتربة.  

(�F  F) كر�كسيكF
تتميز بقو�عد متبا�لة + 2لومنيوC متبا�� في 1 مو� بو كل 2قل من 2 سيمو�}/ كجم  تربة ناعمة في طبقة 

/�حد� 2/ 2كثر مع سمك مشترu 30 سم 2/ 2كثر خال� 100سم لسطح �لتربة (فقط في 2ند/سولز). 

(� F) لبيكF
يتميز بأفق 2لبيك يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(F g) لبيكFهيبير
من        2كثر   /2 عند عمق 100سم  �لسفلى   A�/لتربة /حد� لسطح  يبدء خال� 50 سم  2لبيك  بأفق  يتميز 

سطح �لتربة. 

جلوسسألبيك ([ �)
تظهر لسا5 ألفق 2لبيك في Kفق �2جيك 2/ ناتريك .

Fلكاليك (M Fكس)
يتميز برقم 2يد�/جيني (1:1 ماء) 5 ,8 2/ 2كثر في كل �لمكا5 خال� 50 سم لسطح �لتربة 2/ صخر 

مستمر 2/ طبقة 2سمنتية 2/ صلبة Kيهما 2قل عمقا.

 (�F) ليكF
يتميز بأفق �2جيك له سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 24 سيمو�}/ كجم طين 2/ 

2كثر في كل �لمكاK /2 5لى عمق 50 سم 2سفل حد/�A �لعليا Kيهما 2قل عمقا ، Kما يبدء خال� 100 سم لسطح 



�لتربة 2/ خال� 200 سم لسطح �لتربة �oK كا5 يعلو 2فق �2جيك قو�C �ملي طميي 2/ 2خشن في كل �لمكا5، 
�لمئة في معظم �لجزء بين 50  /��جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في 

/100 سم من سطح �لتربة.  

(F F) نديكFليوF
2نديك /مستخلص حامض 2كساال+ من   nيتميز بطبقة 2/ 2كثر، تتر�كم بسمك 30 سم 2/ 2كثر، بخو�
1/ لو 2كس 2   5 ,0  2/ 2كثر خال� 100 

�لسليكا (�قم 2يد�/جيني 3)  2قل من 6 ,0 في �لمئة، / قيمة لوبير/
سم لسطح �لتربة (فقط في 2ند/سولز). 

(� F F) نديكFثابتأليو
حامض  /مستخلص  2نديك   nبخو� 2كثر،   /2 سم   30 بسمك  تتر�كم  مدفونة،  2كثر   /2 بطبقة  يتميز 
3  /  لو2كس 4 5 ,0  2/ 

2كساال+ من �لسليكا (�قم 2يد�/جيني 3)  2قل من 6 ,0 في �لمئة، / قيمة لوبير/
2كثر خال� 100 سم لسطح �لتربة.  

Fلوميك (F يو)
تتميز بد�جة تشبع لأللومنيوC (فعا�)  50 في �لمئة 2/ 2كثر في بعض 2جز�ء �لطبقة بين 50 /100 سم 

من �لسطح.

(W F) نديكF
يتميز بطبقة 2/ 2كثر تتر�كم بسمك 30 سم 2/ 2كثر، بخو�n 2نديك خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(F  �) ثابتأنديك
لسطح  سم   100 2نديك  خال�   nبخو� 2/ 2كثر،  سم   30 بسمك  تتر�كم  2/ 2كثر مدفونة،  بطبقة  يتميز 

�لتربة.

FنثرFكويك (Fكيو)
له 2فق 2نثر2كويك. 

(	 F) نثريكF
له 2فق 2نثريك.

(( F) ينيك(F
يتميز بقو�C طميي �ملي خفيف 2/ 2خشن في طبقة، بسمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 100سم لسطح �لتربة.

(� ( F) بيأ)ينيكM
لسطح  سم   50 2كثر خال�   /2 سم   30 بسمك  طبقة،  في  2خشن   /2 خفيف  �ملي  بقو�C طميي  يتميز 

�لتربة.

(W ( F) ينيك(Fند�M
يتميز بقو�C طميي �ملي خفيف 2/ 2خشن في طبقة، بسمك 30 سم 2/ 2كثر بين 50 / 100سم من 

سطح �لتربة. 

(cF  F)  يك(F
له فقط بقية 2/ 2ثا� ألفاq تشخيصية- تأثر+ /فرقت بالحر� �لعميق.

1 لوبير/: 2لومنيوC مستخلص بو�سطة بير/فوسفا+ يعبر عنها كنسبة مئوية من �لجزء �لناعم “0-2ملم”  من �لتربة على 2سا} �لتربة �لمجففة في �لفر5 على 

��جة 105 مئوية
2 لو2كس: 2لومنيوC مستخلص بو�سطة حامض 2كساال+ يعبرعنها كنسبة مئوية من �لجزء �لناعم (0-2ملم) من �لتربة على 2سا} �لتربة �لمجففة على ��جة 

 (Blakemore; Searle and Daly; 1981)  105مئوية

3 لوبير/: 2لومنيوC مستخلص بو�سطة بير/فوسفا+ يعبرعنها كنسبة مئوية من �لجزء �لناعم (0-2ملم) من �لتربة على 2سا} �لتربة �لمجففة في �لفر5 على ��جة 

حر��� 105 مئوية 
��جة  على  �لمجففة  �لتربة  2سا}  على  (0-2ملم)  �لتربة  من  �لناعم  للجزء  مئوية  كنسبة  يعبرعنها  2كساال+  حامض  بو�سطة  مستخلص   C2لومنيو لو2كس:   4

(Blakemore; Searle and Daly; 1981) (105مئوية
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(' F ) يديك(F
له خو�n �2يديك بد/5 2فق تاكيريك 2/ ييرميك.

(� F) يك�(F
يتميز بماء �2ضي غني بالكبريتا+ في بعض 2جز�ء �لطبقة خال� 50 سم لسطح �لتربة 2ثناء بعض �لوقت 
في 2غلب �لسنو�+ /يحتوL متوسط 15 في �لمئة 2/ 2كثر جبس فوq عمق 100سم من سطح �لتربة 2/ 

صخر مستمر 2/ طبقة �سمنتية 2/ صلبة، Kيهما ضحل 2كثر (فقط في جيبسيسولز).

بريونيك (� )) 
له طبقة، بسمك 15 سم 2/ 2كثر، /�لتي تناسب �لمعايير من K 2لى 4 ألفق كامبيك (2نظر 2فق كامبيك) 

/لكنه ال يتفق مع �لمعيا� �قم  1، يبدء خال� 50 سم لسطح �لتربة.

(F  سي) كالكا)يك
يتميز بما�� كالكا�يك بين 20 /50 سم من سطح �لتربة 2/ بين 20 سم /صخر مستمر 2/ طبقة �سمنتية 

2/ صلبة، Kيهما 2كثر ضحال. 

كالسيك (سي سي)
له 2فق كالسيك 2/ تركيز�+ كربونا+ ثانوية يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

كامبيك (سي 	)
له 2فق كامبيك يبدء خال� 50 سم لسطح �لتربة.

كا)بيك (سي �)
له 2فق سبو�يك �لذL اليعو� 2حمر عند �ألشتعا� (فقط في بو�t/لز). 

(W  سي) كا)بوناتيك
 [-2 

4
 -] > [كب 2

3
2 u تربة (1:1 في �لماء) مع �قم 2يد�/جيني 5 ,8 2/ 2كثر /[يد �له 2فق ساليك مع محلو

>> [كل- ] (فقط في سولونشاكز).

كلو)يديك ( سي  �)
 < [-2 

4
له 2فق ساليك مع محلو� تربة (1:1 في �لماء) مع �قم 2يد�/جيني 2قل من 5 ,8 / [ كل-] >> [كب 2

- ] (فقط في سولونشاكز).

3
2 u يد]

كر�ميك ( سي  ))
يتميز خال� 150 سم لسطح �لتربة، بطبقة تحت-تربة بسمك 30 سم 2/ 2كثر �o+ تد�W لو5 تبعا لجد/� 

ميونسيل 2حمر من L � 5 /7 2/ له كال من تد�W لوs 5 � 5 ,7 /صفاء لو5 �طب 2كثر من 4. 

(M  سي) كاليك
يتميز بقو�C طيني في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(� M  سي) بيكاليكM
يتميز بقو�C طيني في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 50 سم لسطح �لتربة.

(W M A) ند�كاليكM
يتميز بقو�C طيني في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 50 / 100 سم لسطح �لتربة.

(�F  سي) كوليوفيك
يتميز بما�� كوليوفيك (ترسيبا+ نتيجة لعو�مل �لتعرية بفعل �إلنسا5) بسمك 20 سم 2/ 2كثر خلقت بو�سطة 

تحرu جانبي بفعل �إلنسا5. 
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(c�� سي) كرييك
�لتربة مع  يبدء خال� 200 سم لسطح  2/ 2فق كرييك  �لتربة  يبدء خال� 100 سم لسطح  له 2فق كرييك 

شو�هد لصقيع تربيني في بعض �لطبقة خال� 100 سم لسطح �لتربة.

كيوتانيك (سي #)
يتميز بمغلفا+ طينية في بعض 2جز�ء 2فق �2جيك  Kما تبدء خال�  100 سم لسطح �لتربة  2/ خال�  200 

سم لسطح �لتربة �oK كا5 يعلو �ألفق �2جيك قو�C �ملي طميي 2/ 2خشن في كل �لمكا5.

(W ') ينسيك'
تستطيع  �لنباتا+ ال  52 جذ/�  لد�جة  �لتربة  لسطح  2/ �صطناعي خال� 50 سم  بإندماW طبيعي  تتميز 

�لتغلغل /�إلمتد�� في �لتربة.

')�نيك (' ))
له 2فق هيستيك /�لذL يصر\ �صطناعيا يبدء خال� 40 سم لسطح �لتربة.

'يو)يك (' يو)
له 2فق �يو�يك يبدء خال� 100سم لسطح �لتربة.

(' W) ند�'يو)يكM
له 2فق �يو�يك يبدء بين 50 / 100 سم  من سطح �لتربة.

    
(g يو ') هيبر'يو)يك

له 2فق �يو�يك مع 50 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) عقد صلبة يبدء خال� 100 سم  لسطح �لتربة.

(c��  ') يستريك'
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في معظم �لجزء بين 20 
/ 100 سم من سطح �لتربة 2/ بين 20 سم / صخر مستمر 2/ طبقة Kسمنتية 2/ صلبة، 2/ في ليبتيسولز، 

في طبقة بسمك 5 سم 2/ 2كثر، مباشر� فوq صخر مستمر.

  (c��  W) ند�'يستريكM
يتميز بد�جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في كل �لمكا5 بين 

50 / 100 سم من سطح �لتربة.

 (' M) بيديستريكM
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في كل �لمكا5 بين 

20 / 50 سم من سطح �لتربة.

 (' g) هيبر'يستريك
يتميز بد�جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في كل �لمكا5 بين 

20 /100 سم من سطح �لتربة /2قل من 20 في �لمئة في طبقة ما خال� 100سم لسطح �لتربة.

 (�F  c��  ') ثو'يستريك(�F
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 50 في �لمئة في كل �لمكا5 بين 

20 / 100 سم من سطح �لتربة.

(m M) كر�نيكM
له صخر صلب مصنع فنيا  يبدء خال� 5 سم لسطح �لتربة /يغطي 95 في �لمئة 2/ 2كثر لإلمتد�� �ألفقي 

لطفل ”a pedon“ (فقط في تيكنوسولز).
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                                                                                 (' W) ند�'يو)يكM
2نظر �يو�يك .

(c W) ند�'يستريكM
2نظر �يستريك .

(M W) يوتريكMند�M
2نظر Kيوتريك  .

(D W) ند�فليوفيكM
2نظر فليوفيك .

(] W) ند�جاليكM
2نظر جاليك .

(� W) ند�ليبتيكM
2نظر ليبتيك .

(A W) ند�ساليكM
2نظر ساليك .

(# M) نتيكM
ليس 2فق 2لبيك  /2فق سبو�يك  سائب (فقط في بو�t/لز).

( ' M) بيديستريكM
2نظر �يستريك .

(M M) بيإيوتريكM
 2نظر Kيوتريك .

(� M) بيليبتيكM
2نظر ليبتيك .

(F M) بيساليكM
2نظر ساليك .

Mسكاليك (M سي)
يقع في �لمصاطب �لمصنوعة بو�سطة �إلنسا5.

Mيوتريك (M يو)
يتميز بد�جة تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في معظم �لجزء بين 20 
/ 100 سم من سطح �لتربة 2/ بين 20 سم / صخر مستمر 2/ طبقة Kسمنتية 2/ صلبة، 2/ في ليبتيسولز، 

في طبقة بسمك 5 سم 2/ 2كثر، مباشر� فوq صخر مستمر.

  (M W) يوتريكMند�M
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في كل �لمكا5 بين 

50 / 100 سم من سطح �لتربة. 
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(M M)  بيإيوتريكM
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في كل �لمكا5 بين 

20 / 50 سم من سطح �لتربة.  

(M g) يوتريكMهيبير
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في كل �لمكا5 بين 

20 / 100 سم من سطح �لتربة /80 في �لمئة 2/ 2كثر في طبقة ما خال� 100 سم لسطح �لتربة. 

(�F يو M)  يوتريكMثو(�F
يتميز بد�جة تشبع قاعدL  (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في كل �لمكا5 بين 

20 / 100 سم من سطح �لتربة.  

(A M)  يوتر�سيليكM
 15  Lقاعد تبا��  /مجمو^  2نديك   nخو� مع  2كثر،   /2 سم   30 تر�كمي  بسمك  2كثر،   /2 بطبقة  يتميز 

.(tفقط في 2ند/سولو) 100 سم لسطح �لتربة �}/ كجم تربة ناعمة 2/ 2كثر خال�سيمو

( cF D) فير)�ليك
له 2فق فير��ليك  يبدء خال� 200 سم لسطح �لتربة (فقط في 2نثر/سولز) 2/ خو�n فير��ليك على �ألقل 

.(sفي �أل��ضي �ألخر) 100 سم لسطح �لتربة �في طبقة ما تبدء خال

(g � D) هيبيرفير)�ليك
له خو�n فير��ليك /سعة تبا�� كاتيوني1 ”بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC“ 2قل من 16 سيمو�}/ 

كجم طين على �ألقل في طبقة ما تبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.        

هيبوفير)�ليك (D � 'بليو)
له طبقة، بسمك 30 سم 2/ 2كثر، خال� 100 سم لسطح �لتربة / سعة تبا�� كاتيوني ” بو�سطة 1 مو� 
خال+ 2مونيوC“ 2قل من 4 سيمو�}/ كجم تربة ناعمة /صفاء لو5، �طب تبعا لجد/� ميونسيلل 5 

2/2كثر 2/ ��جة تد�W لو5 2حمرمن L10 �(فقط في �2ينوسولز). 

 (( D) فير)يك
له 2فق  فير�يك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(g ( D) هيبيرفير)يك
له 2فق فير�يك مع 40 في �لمئة 2/ 2كثرمن �لحجم عقد متميز� حمر�ء Kلى سو��ء يبدء خال� 100 

سم لسطح �لتربة.

(cF D) فيبريك
له، بعد فركه، تلثين 2/ 2كثر (بالحجم) ما�� عضوية تتكو5 من 2نسجة نباتية يمكن �لتعر\ عليها خال� 

100 سم لسطح �لتربة (فقط في هيستوسولز).

(# D) فلو�تيك
له ما�� عضوية عائمة على �لماء (فقط في هيستوسولز).

فليوفيك (D في)
له ما�� فليوفيك في طبقة بسمك 25 سم 2/ 2كثر، خال� 100 سم لسطح �لتربة.

1 2نظر ملحق 1
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(D W) ند�فليوفيكM
له ما�� فليوفيك في طبقة بسمك 25 سم 2/ 2كثر، بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة.

(�F  D) فوليك
له 2فق فوليك يبدء خال� 40 سم لسطح �لتربة.

(� �F  D) ثابتوفوليك
له 2فق فوليك مدفو5 يبدء بين 40 / 100 سم من سطح �لتربة.

(� D) فر�كتيبيتريك
له 2فق 2سمنتي قوL 2/صلب يتكو5 من كتل مشقوقة 2/ مكسو�� مع متوسط طو� 2فقي 2قل من 10 سم، 

يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة. 

(F D) فر�كتيبلينثيك
له 2فق بيتر/بلينثيك يتكو5 من كتل مشقوقة 2/ مكسو�� مع متوسط طو� 2فقي 2قل من 10 سم، يبدء خال� 

100 سم لسطح �لتربة.

            
(] D) فر�جيك

له 2فق فر�جيك  يبدء خال� 100سم لسطح �لتربة.

فيولفيك (D يو)
له 2فق فيولفيك يبدء خال� 30 سم لسطح �لتربة.

 (F ]) جا)بيك
يتميز بطبقة �o+ سمك 20 سم 2/ 2كثر خال� 100 سم لسطح �لتربة، مع 20 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم، 
متوسط �لو5t) �2تيفاكتس (مو�� نتيجة لنشا£ بشرL) تحتوL 35 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) مو�� نفايا+ 

عضوية (فقط في تيكنوسولز).

(M ]) جيليك
يتميز بطبقة �o+ ��جة حر��� تربة صفر ��جة مئوية 2/ 2قل لفتر� عاC 2/2كثر متتالية يبدء خال� 200 

سم لسطح �لتربة.

جيليستاجنيك ([ #)
يتميز بتشبع مائي مؤقت عند سطح �لتربة تسبب بو�سطة تحت- تربة متجمد.

جيريك ([ ))
له خو�n جيريك في طبقة ما خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(cF ]) جيبسيك
يتميز بطبقة �o+ سمك 30 سم 2/ 2كثر تحتوL 25 في �لمئة 2/ 2كثر جيبسايت في �لجزء �لناعم للتربة 

خال� 100 سم لسطح �لتربة.

جالسيك ([ سي)
يتميز بطبقة �o+ سمك 30 سم 2/ 2كثر تحتوL 75 في �لمئة (بالحجم) 2/ 2كثر ثلج خال� 100 سم لسطح 

�لتربة.

جاليك ([ �)
يتميز بظر/\ Kختز�� خال� 100 سم لسطح �لتربة �لمعدني في بعض �ألجز�ء /في 25 في �لمئة 2/ 2كثر 

لحجم �لتربة نموWo لو5 جاليك . 



 (] W) ند�جاليكM
تتميز بظر/\ Kختز�� بين 50 /100 سم من سطح �لتربة �لمعدني في بعض �ألجز�ء /في 25 في 

�لمئة 2/ 2كثر لحجم �لتربة نموWo لو5 جاليك. 

Mبيجاليك ([ � �)
تتميز بظر/\ Kختز�� خال� 50 سم لسطح �لتربة �لمعدني في بعض �ألجز�ء /في 25 في �لمئة 2/ 

2كثر لحجم �لتربة نموWo لو5 جاليك.

جلوسسألبيك ([ �)
2نظر 2لبيك .

(A ]) جلوسيك
يظهر لسا5 ألفق موليك 2/ 2/مبريك في طبقة تحتية.

(cF 	) مولليجلوسيك
يظهر لسا5 ألفق موليك في طبقة تحتية.

�Fمبريجلوسسيك (يو [) 
يظهر لسا5 ألفق 2/مبريك في طبقة تحتية.

  
جر�ييك ([ �)

يتميز بألو�5 طبقا لجد/� ميونسيلل بصفاء لو5 3 2/ 2قل عنما تكو5 �طبة، /قيمة 3 2/ 2قل �طبة / 5 
2/ 2قل جافة /حبيبا+ سلت /�مل غير مغلفة على 2/جه بنائي خال� 5 سم لسطح تربة معدني.

جريوميك ([ 	)
له طبقة تربة سطحية بسمك 3 سم 2/ 2كثر ببناء قوL 2نعم من حبيبي خشن جد� (فقط في فيرتيسولز).

(c�� ]) جيبسيك
له 2فق جيبسيك يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

جيبسيريك ([ �)
له ما�� جيبسيريك بين 20 / 50 سم من سطح �لتربة.

(F g) هابليك
يتميز بتعبير نموoجي لظو�هر معينة (نموoجي بمعنى 2نه ليس هناu عال/� على oلك 2/صا\ �o+ معنى 

2/ هد\) /يستعمل فقط �oK لم يمكن �ستعما� L2 من �لمؤهال+ �لسابقة.

(	 g) هيميك
له، بعد فركه، بين تلثين /سد} (بالحجم) ما�� عضوية تتكو5 من 2نسجة نباتية يمكن �لتعر\ عليها خال� 

100 سم من سطح �لتربة (فقط في هيستوسولز).

(cF g) هيستيك
له 2فق هيستيك يبدء خال� 40 سم لسطح �لتربة.

  (� cF g) ثابتوهيستيك
له 2فق  هيستيك  مدفو5 يبدء بين 40 / 100 سم من سطح �لتربة.

(# g) هو)تيك
له 2فق هو�تيك.
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هيوميك (g يو)
فير��لسولز  تربة  في   5t/ كمتوسط  للتربة  �لناعم  �لجزء  في  �لتالي   Lلعضو� �لكربو5   Lبمحتو يتميز 
/نيتيسولز، 4 ,1 في �لمئة 2/ 2كثر لعمق 100 من سطح �لتربة �لمعدني، في تربة ليبتوسولز، 2 في �لمئة 
2/ 2كثر لعمق 25 من سطح �لتربة �لمعدني، /في �أل��ضي �ألخرs، 0 ,1 في �لمئة 2/ 2كثر لعمق 50 

من سطح �لتربة �لمعدني.

(g يو g) هيبيرهيوميك
يتميز بمحتوL كربو5 عضوL في �لجزء �لناعم للتربة كمتوسط /5t 5  في �لمئة 2/ 2كثر لعمق 50 

من سطح �لتربة �لمعدني.

 (] g) جريكF(هيد
له 2فق  2نثر2كويك /2فق  هيد�2جريك  تحتي، يبدء �ألخير خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(c��  g) هيد)يك
 Ì35 سم 2/ 2كثر، /�لتي لها قد�� لإلحتفا u100 سم لسطح �لتربة طبقة 2/ 2كثر بسمك مشتر �له خال

بالماء عند kPa 1500 (في �لعينا+ �لغيرجافة) 100 في �لمئة 2/ 2كثر (فقط في 2ند/سولز).

(D g) هيد)�فوبيك
طر�-�لماء، بمعنى �ستمر�� �لمياA على �لتربة �لجافة لفتر� 60 ثانية 2/2كثر (فقط في ��2ضي �2ينسولز). 

(F g) لبيكFهيبير
2نظر 2لبيك .

(� g) ليكFهيبر
له 2فق �2جيك �لذL له نسبة �لسلت Kلى �لطين 2قل من 6 ,0 /تشبع باأللومنيوC (فعا�) 50 في �لمئة 2/ 

2كثر، في كل �لمكاK /2 5لى عمق 50 سم 2سفل حدها �لعلوK Lيهما 2كثر ضحال (فقط في 2ليسولز).

هيبيركالسيك  (g سي)
له  2فق كالسيك  مع 50 في �لمئة 2/ 2كثر (بالكتلة) مكافئ كربونا+ كالسيوC (فقط في كالسيسولز).

(' g) هيبير'يستريك
2نظر �يستريك.

(M g) يوتريكMهيبير
2نظر Kيوتريك.

(� g) هيبيرجيبسيك
له 2فق جيبسيك مع 50 في �لمئة (بالكتلة) جبس (فقط في جيبسيسولز).

(�F g) هيبير�كريك
يتميز بطبقة تربة معدنية سطحية، بسمك 5 سم 2/ 2كثر، مع قيمة لو5 ميونسيلل، جا\، 5 ,5 2/ 2كثر 
/�لتي تتحو� Kلى �2كن بالترطيب، محتوs كربو5 عضوL 2قل من 4 ,0، بناء صفائحي في 50 في �لمئة 

2/ 2كثرمن �لحجم، /قشر� سطحية. 

(A g) هيبيرساليك
2نظرساليك.
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(m g) هيبيرسكيليتيك
يحتوL 2قل من 20 في �لمئة (بالحجم) متوسط تربة ناعمة خال� عمق 75 سم من سطح �لتربة K /2لى 

صخر    مستمر، 2يهما 2كثر ضحال. 

هيبوكالسيك ('بليو  سي)
له 2فق كالسيك مع محتوs مكافئ كربونا+ كالسيوC في �لجزء �لناعم للتربة 2قل من 25 في �لمئة /يبدء 

خال� 100 سم لسطح �لتربة (فقط في كالسيسولز).

هيبوجيبسيك ('بليو  [)
�لمئة /يبدء خال� 100 سم  2قل من 25 في  للتربة  �لناعم  �لجزء  2فق جيبسيك مع محتوs جبس في  له 

لسطح �لتربة (فقط في جيبسيسولز).

هيبوليوفيك ('بليو  �)
يتميز بزيا�� مطلقة للطين 3 في �لمئة 2/ 2كثر خال� 100 سم لسطح �لتربة (فقط �2ينسولز).

(A بليو') هيبوساليك
2نظر ساليك.

(W  بليو') هيبوصو'يك
2نظر صو�يك.

(( cF) جريكF((M
له 2فق 2��Kجريك.

الميلليك (� �)
يتميز بصفيحة �قيقة من �لطين بسمك مشترu 15 سم 2/ 2كثرخال� 200 سم لسطح �لتربة.

(F �) الكسيك
يتميز بكثافة ظاهرية 2قل من 8 ,0 كجم/ �يسيمتر3، في طبقة تربة معدنية، سمك  20 سم 2/ 2كثر، يبدء 

خال� 75 سم لسطح �لتربة.

(M �) ليبتيك
له صخر مستمر يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

 (� W) ند�ليبتيكM
له صخر مستمر يبدء بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة.

(� M) بيليبتيكM
له صخر مستمر يبدء خال� 50 سم لسطح �لتربة.

ليجنيك (� [)
يتميز بتضمين كسر�+ لخشب لم يمس /�لذL يكو5 �بع 2/ 2كثر لحجم �لتربة، خال� 50 سم لسطح �لتربة 

(فقط في هستوسولز).

ليمنيك (� 	)
له ما�� ليمنيك ، تتر�كم بسمك 10 سم 2/ 2كثر، خال� 50 سم لسطح �لتربة. 
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لينيك (� سي)
يتميز بغشاء تربة مبني مستمر ضعيف �لنفاoية جد� 2/ عديم �لنفاoية بأL سمك يبدء خال� 100 سم لسطح 

�لتربة.

(M �) ليثيك
له صخر مستمر يبدء خال� 10 سم لسطح �لتربة (فقط في  ليبتوسولز).

(# W) نيو'يليثيك
له صخر مستمر يبدء عند سطح �لتربة (فقط في  ليبتوسولز).

ليكسيك (� Mكس)
له 2فق �2جيك  /�لذL له سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ �ألمونيوC) 24 سيمو�}/ كجم طين 
�لعليا، Kما يبدء خال� 100 سم لسطح   A�/لى 2قصى عمق 50 سم 2سفل حدK 2/ 2كثر في بعض �لجزء
�لتربة 2/ خال� 200 سم لسطح �لتربة �oK كا5 يعلو �ألفق �2جيك  قو�C �ملي طميي 2/ 2خشن في كل 
مكا5، /تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في معظم  �لجزء بين 50 

/100 سم من سطح �لتربة. 

ليوفيك (� في)
له 2فق �2جيك /�لذL له سعة تبا�� كاتيوني (بو�سطة 1 مو� خال+ �ألمونيوC) 24 سيمو�}/ كجم طين 
2/ 2كثر في كل �لمكاK /2 5لى عمق 50 سم 2سفل حد/�A �لعليا، 2يهما 2ضحل، Kما يبدء خال� 100 سم 
لسطح �لتربة 2/ خال� 200 سم لسطح �لتربة �oK كا5 يعلو �ألفق �2جيك  قو�C �ملي طميي 2/ 2خشن في 
كل مكا5، /تشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 50 في �لمئة 2/ 2كثر في معظم �لجزء بين 

50 /100 سم من سطح �لتربة. 

ماجنيزيك (	 [)
يتميز بنسبة تبا�� كاتيوني كا Kلى مغ  2قل من 1 في �لجزء �ألعظم خال� 100 سم لسطح �لتربة K /2لى  

صخر مستمر2/ طبقة Kسمنتية 2/ صلبة، 2يهما 2كثر ضحال.

منجانيفير)يك (	 D) ” منجنيز/حديد “
له 2فق فير�يك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة �لذL به نصف 2/ 2كثرمن �لعقد 2/ �لبقع سو��ء. 

ما�يك (	  �)
مصمت /صلب Kلى صلب جد� في �� 20 سم �لعليا لسطح �لتربة (فقط في فيرتيسولز).

ميالنيك (	 �)
له 2فق ميالنيك يبدء خال� 30 سم لسطح �لتربة (فقط في 2ند/سولز).

(A 	) ميسوتر�فيك
يتميز بتشبع قاعدL (بو�سطة 1 مو� خال+ 2مونيوC) 2قل من 75 في �لمئة عند عمق 20 سم من سطح 

�لتربة (فقط في فيرتيسولز).

(�F  	) مولليك
له 2فق مولليك.

(cF  	) مولليجلوسسيك
2نظر جلوسسيك.

(F W) ناتريك
له 2فق ناتريك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.
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(cF W) نيتيك
له 2فق نيتيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

نوفيك (W في)
له فوq �لتربة �لمصنفة على مستوs مجموعة تربة مرجعية، طبقة من ترسيبا+ حديثة (ما�� جديد�)، 

بسمك 5 سم 2/ 2كثر / 2قل من 50 سم.

F)ينينوفيك (W F في)
(ما��  حديثة  ترسيبا+  من  طبقة  مرجعية،  تربة  مجموعة   sمستو على  �لمصنفة  �لتربة   qفو له 
جديد�)، بسمك 5 سم 2/ 2كثر /2قل من 50 سم، /�لتي لها قو�C طميي �ملي ناعم 2/ 2خشن في معظم 

2جز�ئها.

كاليينوفيك ( سي W في) 
له فوq �لتربة �لمصنفة على مستوs مجموعة تربة مرجعية، طبقة من ترسيبا+ حديثة (ما�� جديد�)، 

بسمك 5 سم 2/ 2كثر /2قل من 50 سم، /�لتي لها قو�C طيني في معظم 2جز�ئها.

سيلتينوفيك (W A في)
له فوq �لتربة �لمصنفة على مستوs مجموعة تربة مرجعية، طبقة من ترسيبا+ حديثة (ما�� جديد�)، 
بسمك 5 سم 2/ 2كثر /2قل من 50 سم، /�لتي لها قو�C سلت، طمي سلتي، طميي طيني سلتي 2/ طين 

سلتي في معظم 2جز�ئها.

(# W ) نيو'يليثيك
2نظر ليثيك.

(	 �F) مبريك�F
له 2فق هيستيك يسو�A �لتشبع بمياA �لمطر يبدء خال� 40 سم لسطح �لتربة (فقط في هيستوسولز). 

�F)نيثيك (�F  سي)
يتميز بطبقة بسمك 15 سم 2/ 2كثرمع ما�� 2/�نيثوجينيك  يبد2 خال� 50 سم لسطح �لتربة.  

(A  �F)  تستيإنيك(�F
له 2فق سبو�يك Kسمنتي (2/�تستيين) (فقط في  بو�t/لز).

(F �F) كسيأكويك�F
مشبع بمياA غنية باألكسجين خال� فتر� 20 يوC 2/ 2كثر على �لتو�لي /ليس نموWo جاليك  2/ لو5 تربة 

��كد� مشبعة بالمياA في طبقة ما خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(g �) باشيك
له 2فق مولليك  2/ 2/مبريك  بسمك 50 سمك 2/ 2كثر.

(M �) بيلليك
يتميز في �� 30 سم �لعليا للتربة بقيمة ميونسيلل، �طب، 5 ,3 2/ 2قل /صفاء لو5، �طب، 5 ,1 2/ 2قل 

(فقط  في فيرتيسولز). 

بيتريك (� #)
يتميز بطبقة Kسمنتية 2/ صلبة بشد� تبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(W # �) ند�بيتريكM
يتميز بطبقة Kسمنتية 2/ صلبة بشد� تبدء بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة.
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Mبيبيتريك (� # �)
يتميز بطبقة Kسمنتية 2/ صلبة بشد� تبدء خال� 50 سم لسطح �لتربة.

بيتر�كالسيك (� سي)
له 2فق  بيتر/كالسيك  يبدء خال� 100 سم لسطح تربة.

بيتر�'يو)يك  (� ')
له 2فق  بيتر/�يو�يك  يبدء خال� 100 سم لسطح تربة.

(c��  �)  بيتر�جاليك
يتميز بطبقة بسمك 10 سم 2/ 2كثر مع نموWo لو5 (شكل 2كسد�) 2/كسيمو�فيك1 ، 15 في �لمئة 2/ 2كثر 

(بالحجم) منها Kسمنتي (مستنقع حديد)، خال� 100 سم لسطح �لتربة.

بيتر�جيبسيك (� [)
له 2فق بيتر/جيبسيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

بيتر�بلينثيك (� �)
له 2فق بيتر/بلينثيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(A �) بيتر�ساليك
يتميز بطبقة Kسمنتية بو�سطة 2مال  2كثر o/بانا من �لجبس بسمك 10 سم 2/ 2كثر خال� 100 سم لسطح 

�لتربة. 

بيسوبلينثيك (�  Fكس)
له 2فق بيسوبلينثيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(cF  �) بالسيك
يتميز خال� 100 سم لسطح �لتربة، بطبقة حديد صماء، بسمك بين 1 / 25 ملم  Kسمنية باستمر�� بو�سطة 

 .Cمركبا+ متحد� من �لما�� �لعضوية، حديد //2/ 2لومنيو

(F �) بالجيك
له 2فق بالجيك.

بلينثيك (� �)
له 2فق بلينثيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(�F  �)  بوسيك
يتميز بشحنة صفر 2/ موجبة ( � يد بو كل – �يد ماء كالهما 1:1) في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر تبدء 

خال� 100 سم لسطح �لتربة (فقط  في بلينثوسولز /فير��لسولز).

(D �)  بر�فونديك
له 2فق �2جيك �لذL به محتوs �لطين ال يتناقص بمقد�� 20 في �لمئة 2/ 2كثر (نسبيا) من محتو�A �ألقصى 

خال� 150 سم لسطح �لتربة.

بر�تيك (� ))
تظهر عدC تطو� لألفق (فقط في �2ينوسولز).

1 كما عرفت في نموWo لو5 جاليك
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بيوفيك (�  يو)
يتميز بقشر� �فعت ألعلى بو�سطة بلو��+ ملحية (فقط في سولونشاكز).

(F () يديوكتأكويك(
مشبعة بالماء 2ثناء فتر� o/با5 �لثلج /في بعض �لوقت من �لسنة ظر/\ Kختز�� فوq 2فق كرييك  /خال� 

100 سم لسطح �لتربة (فقط في كريوسولز).

)يديوكتيك () ')
بسبب  �لتربة  لسطح  �لتربة خال� 100 سم  2كثر من حجم   /2 �لمئة  في  في 25  Kختز��  تتميز بظر/\ 

Kنبعاثا+ غاtية مثل �لميثا5 2/ ثاني 2كسيد �لكربو5 (فقط في تيكنوسولز). 
   

)يجيك () [)
ليس له ¡فاq مدفونة ( فقط  في 2نثر/سولز).

)يند�يك () �)
مكافئ  2كثر   /2 �لمئة  في   40  Lتحتو كالكا�يك  مو��   qفو يقع  مباشر�   /2  Lيحتو  Lلذ� مولليك  2فق  له 

Cكربونا+ كالسيو

 (g () هييك(
له 2فق هيستيك يسو� تشبعة بالماء �أل�ضي 2/ �لمياA �لسطحية �لجا�ية يبدء خال� 40 سم لسطح �لتربة 

(فقط  في هيستوسولز). 

(�F () هو'يك(
يتميز بطبقة تحت- سطحية بسمك 30 سم 2/ 2كثرخال� 150 سم لسطح �لتربة، مع تد�W لو5 ميونسيلل 
2حمر من L 5 �(L 3, 5 � 2/ 2حمر)، قيمة، �طب، 2قل من 5 ,3 /قيمة، جا\، ليس 2كثرمن /حد� 

/�حد� 2على من �لقيمة �لرطبة.

)يوبيك () يو)
يتميز خال� 100 سم لسطح �لتربة بطبقة تحت- سطحية بسمك 30 سم 2/ 2كثر، مع تد�W لو5 منيوسيلل 

2حمر من L 10 � 2/ صفاء لو5، �طب، 5 2/ 2كثر (فقط في �2ينوسولز). 

)يوبتيك () �)
يتميز بصخرL غير متو�صل (ليثولوجي غير متو�صل) خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(A () يوستيك(
له 2فق سبو�يك يتحو� Kلى 2حمر عند �إلشعا� (فقط في بو�t/لز).

(� A) ساليك
له 2فق ساليك يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(A W) ند�ساليكM
له 2فق ساليك يبدء بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة. 

 (F M) بيساليكM
له 2فق ساليك يبدء خال� 50 سم لسطح �لتربة.

    
 (A g) هيبيرساليك

2كثر عند   /2  C/يسيمونز�  30 (EC
e
�لمشبعة ( �لتربة  بد�جة توصيل كهربائي في مستخلص  يتميز 

��جة حر��� 25 مئوية في طبقة ما خال� 100 سم لسطح �لتربة.
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(A بليو') هيبوساليك
EC) 4 �يسيمونز/C 2/ 2كثرعند ��جة 

e
يتميز بد�جة توصيل كهربائي في مستخلص �لتربة �لمشبعة (
حر���  25 مئوية في طبقة ما خال� 100 سم لسطح �لتربة.

 
(F A) سابريك

له، بعد فركه، 2قل من سد} (بالحجم) ما�� عضوية تتكو5 من 2نسجة نباتية يمكن �لتعر\ عليها خال� 
100 سم لسطح �لتربة (فقط في هيستوسولز).

(W A) سيالنديك
للسليكا   sمحتو/ 2نديك   nخو� مع  2كثر،   /2 سم    30 متر�كم  بسمك  تتر�كم  2كثر،   /2 بطبقة  يتميز 
(سي  2كس ) في مستخلص حامض 2كساال+ (� يد 3 ) 6 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر، 2/ نسبة لوبير/ Kلى لو 2كس  

2قل من 5 ,0  خال� 100 سم لسطح �لتربة (فقط في 2ند/سولز).

 (� W A) ثابتوسيالنديك
يتميز بطبقة 2/ 2كثر، مدفونة بسمك متر�كم 30 سم  2/ 2كثر، مع خو�n  2نديك  /محتوL للسليكا 

(سي 2كس)  في مستخلص حامض 2كساال+ (� يد 3 ) 6 ,0 في �لمئة 2/ 2كثر، 2/ نسبة لوبير/ Kلى لو 2كس  
2قل من 5 ,0 خال� 100 سم لسطح �لتربة. 

(� A) سيلتيك
يتميز بقو�C سلتي، طميي سلتي، طميي طيني سلتي 2/ طيني سلتي في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 

100 لسطح �لتربة.

(W � A) ند�سيلتيكM
يتميز بقو�C سلتي، طميي سلتي، طميي طيني سلتي 2/ طيني سلتي في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر 

بين 50 / 100 لسطح �لتربة.   

(� � A) بيسيلتيكM
يتميز بقو�C سلتي، طميي سلتي، طميي طيني سلتي 2/ طيني سلتي في طبقة بسمك 30 سم 2/ 2كثر 

خال� 50 لسطح �لتربة.

(m A) سكيليتيك
يتميز بمتوسط 40 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) حصي 2/ كسو� 2خرs خشنة فوq عمق 100 سم من سطح 

�لتربة K /2لى صخر متصل 2/ طبقة Kسمنتية 2/ صلبة، 2يهما 2كثر ضحال.

(W m A) ند�سكيليتيكM
يتميز بمتوسط  40 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) حصي 2/ كسو� 2خرs خشنة فوq عمق بين 50 / 

100 سم من سطح �لتربة. 

                                   
(� m A) بيسكيليتيكM

يتميز بمتوسط  40 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم) حصي 2/ كسو�2خرs خشنة فوq عمق 50 سم من 
سطح �لتربة. 

(�F A) صو'يك
له 15 في �لمئة 2/ 2كثر صو�يوC + مغنسيوC متبا�� على معقد �لتبا�� خال� 50 سم لسطح �لتربة في 

كل �لمكا5.

 (W �F A) ند�صو'يكM
له 15 في �لمئة 2/ 2كثر صو�يوC + مغنسيوC متبا�� على معقد �لتبا�� بين 50 / 100 سم من سطح 

�لتربة في كل �لمكا5. 
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هيبوصو'يك (�F  A  'بليو)
له 6 في �لمئة 2/ 2كثر صو�يوC متبا�� على معقد �لتبا�� في طبقة بسمك 20 سم 2/ 2كثر خال� 100 

سم لسطح �لتربة. 

صولو'يك (A سي)
لألفق   Lمنشو�  /2  Lبناء عمو� مع  �لتربة،  لسطح  2/2كثر خال� 100 سم  بسمك 15 سم  بطبقة  يتميز 

.Cناتريك، /لكن ينقصه متطلبا+ �لتشبع بالصو�يو

(	 A) سومبريك
له 2فق سومبريك يبدء خال� 150 سم لسطح �لتربة.

(' A) سبو'يك
له 2فق سبو�يك يبدء خال� 200 سم لسطح �لتربة �لمعدني.

(� A) سبوليك
(بالحجم،  2كثر   /2 �لمئة  �لتربة، مع 20 في  2كثر خال� 100 سم لسطح   /2 بطبقة بسمك 20 سم  يتميز 
نفايا+  (بالحجم)  2كثر   /2 �لمئة  في   35  Lتحتو  (Lبشر نشا£  نتيجة  (مو��  �2تيفاكتس   (5tلو� متوسط 
صناعية (بقايا عمليا+ �لتعدين، �لدبش “قطع غير مصقولة من كسا�� �لحجا��” /�لمحا��، �لخ.) (فقط 

في تيكنيسولز).

(# A) ستاجنيك
 Cلعا� �لبعض �لوقت خال �ختز�K \/100 سم لسطح �لتربة �لمعدنية بظر �يتميز في بعض �ألجز�ء خال
 /2 Aبالميا �لتربة، منفر�� 2/ مرتبطا، نموWo للو5 تربة ��كد� مشبعة  �لمئة 2/ 2كثر لحجم  /في 25 في 

2فق 2لبيك. 

  (W # A) ند�ستاجنيكF
يتميز في بعض �ألجز�ء بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة �لمعدنية بظر/\ Kختز�� لبعض �لوقت 
تربة ��كد�  للو5   Woنمو 2/ مرتبطا،   �لتربة، منفر��  2كثر لحجم   /2 �لمئة  �لعاC /في 25 في  خال� 

مشبعة بالمياA 2/ 2فق 2لبيك. 
     

(� # A)  بيستاجنيكM
يتميز في بعض �ألجز�ء خال� 50 سم لسطح �لتربة �لمعدنية بظر/\ Kختز�� لبعض �لوقت خال� 
تربة ��كد� مشبعة  للو5   Woنمو 2/ مرتبطا،  منفر��  �لتربة،  لحجم  2كثر   /2 �لمئة  في  �لعاC /في 25 

بالمياA 2/ 2فق 2لبيك. 

سيوبأكوياتيك (A كيو)
مغمو�� ��ئما تحت �لماء ليس 2عمق من 200 سم.

سلفاتيك (A يو)
في  فقط   )  [- [كل   <  [-  

3
2  u [يد   <<  [2  -  

4
 2 [كب  مع  ماء)   1  :  1) تربة  بمحلو�  ساليك  2فق  له 

سولونشاكز).

(c�� #) تاكيريك
له  2فق تاكيريك .

(M #) تيكنيك
له 10 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم، متوسط  �لو5t) �2تيفاكتس (مو�� نتيجة نشا£ بشرL) في �� 100 سم 

�لعليا من سطح �لتربة K /2لى صخر مستمر 2/طبقة Kسمنتية 2/ صلبة، Kيهما 2كثر ضحال. 
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(D #) تيفريك
له ما�� تيفريك  Kلى عمق 30 سم 2/ 2كثر من سطح �لتربة K /2لى صخر مستمر، Kيهما 2كثر ضحال.

تير)يك  (# ))
له 2فق تير�يك .

(F �) ثابتأنديك
2نظر 2نديك .

ثابتوفيتريك (� في)
2نظر فيتريك .

(cF #) ثيونيك
له 2فق ثيونيك 2/ طبقة بما�� سالفيديك، بسمك 15 سم 2/2كثر، تبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة. 

(g cF #) هيبيرثيونيك
�لتربة /�قم 2يد�/جيني ” � يد “ (1 : 1 في �لماء) 2قل  له 2فق ثيونيك يبدء خال� 100 سم لسطح 

من 5 ,3. 

(�F cF #) ثوثيونيك(�F
بين   �لماء)  يد “ (1 : 1 في  2يد�/جيني ” �  �لتربة /�قم  يبدء خال� 100 سم لسطح  ثيونيك  2فق  له 

.4, 0 /  3,5

(� cF #) بر�توثيونيك
له طبقة بما�� سالفيديك ، بسمك  15 سم 2/2كثر، تبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

ثيكسوتر�بيك (# �)
بالدعك، من بالستيكية   /2 بالتغير تحت ضغط  �لمعدنية  �لتربة  يتميز في طبقة ما خال� 50 سم لسطح 

صلبة Kلى مرحلة سائلة ثم �لرجو^ Kلى �لظر/\ �لصلبة. 

تيد�ليك (# ') 
مغمو�� بمياA فيضانا+ �لمد /�لجز� /لكن ليس في حاال+ �لمد /�لجز� �لمنخفضة 2/ �لضعيفة.  

توكسيك (# Fكس)
لمو��عضوية 2/ غير عضوية بخال\  �لتربة  بتركيز�+ سمية في طبقة ما خال� 50 سم لسطح  يتميز 

2يونا+ لو،  ، n، كا /مغ.

Fنثر�توكسيك (M # Fكس)
لسطح  سم   50 خال�  ما  طبقة  في  /غيرعضوية  عضوية  لمو��  /مستمر�  عالية  بتركيز�+  يتميز 
�لتربة بد�جة كافية للتأثيربد�جة ملحوظة على صحة �إلنسا5 �لذL يبقى على Kتصا� منتظم /مستمر 

بالتربة.

Mيكوتوكسيك (M  #  Mكس)
لسطح  سم   50 خال�  ما  طبقة  في  /غير عضوية  لمو�� عضوية  /مستمر�  عالية  بتركيز�+  يتميز 
�لتربة بد�جة كافية للتأثيربد�جة ملحوظة على بيئة �لتربة /على �لخصوn �لكائنا+ �لحية متوسطة 

�لحجم. 
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فيتوتوكسيك (� # Mكس)
يتميز في طبقة ما خال� 50 سم لسطح �لتربة بتركيز�+ عالية 2/ منخفضة أليونا+ بخال\ 2يونا+ 

لو،  ، n، كا /مغ  كافية للتأثير بد�جة ملحوظة على نمو �لنبا+.

���توكسيك (� # Mكس)
يتميز بتركيز�+ عالية /��ئمة لمو�� عضوية /غير عضوية في طبقة ما خال� 50 سم لسطح �لتربة 
بد�جة كافية للتأثير بد�جة ملحوظة على صحة �لحيو�نا+ /تشمل �إلنسا5 �لتي تتغذs على �لنباتا+ 

�لتي تنمو في هذA �لتربة.

(W #) تر�نسبو)تيك
تتميز بطبقة �o+ سمك 30 سم 2/ 2كثر، مع ما�� صلبة 2/ سائلة Kنتقلت من مصد� خا�W �لمساحة �لقريبة 
مباشر� للتربة بو�سطة نشا£ مقصو� لإلنسا5، عا�� بمساعد� �لماكينا+، /بد/5 تجديد 2/ تنقيح K /2حال� 

بو�سطة �لقوs �لطبيعية.

تيو)بيك (# يو)
تتميز بمعالم صقيع تربيني (مو�� مخلوطة، 2فاq تربة ممزقة، �نحنائا+ /مركبا+ غريبة، تد�خل لما�� 
 q�2ضية)عند سطح �لتربة 2/ فو qعضوية، طر  متجمد، فصل مو�� خشنة من ناعمة، شر/¥ 2/ شقو

2فق كرييك /خال� 100 سم لسطح �لتربة.

�Fمبريك (يو 	)
له 2فق 2/مبريك.

�Fمبريجلوسسيك (يو [)
2نظر جلوسسيك .

�F)بيك (يو �)
يتميز بطبقة بسمك 20 سم 2/ 2كثر خال� 100 سم لسطح �لتربة، مع 20 في �لمئة 2/ 2كثر (بالحجم ، 
بشرية  �بش /مخلفا+ مستوطنا+  (بالحجم)  2كثر   /2 �لمئة  في   35 Lتحتو �2تيفاكتس   (5tلو� بمتوسط 

(فقط في تيكنوسولز).

فيرميك (في 	)
 tثقو| �لديد�5 �أل�ضية، فضال+ تقذ\ كبر� (5tبالحجم، بمتوسط �لو)يتميز بمقد�� 50 في �لمئة 2/ 2كثر
2/خالفة 2/ جحو�للحيونا+ مملؤ� في �� 100 سم �لعليا للتربة K /2لى صخر مستمر 2/ طبقة Kسمنتية 2/ 

صلبة، 2يهما 2كثر ضحال.

فيرتيك (في ))
له 2فق فيرتيك 2/ خو�n فيرتيك  يبدء خال� 100 سم لسطح �لتربة.

فيتيك (في #)
يتميز بسعة تبا�� كاتيوني فعا� ( مجمو^ �لقو�عد �لمتبا�لة + �لحموضة �لمتبا�لة في 1 مو� بو كل) 2قل 

من 6 سيمو�}/ كجم طين في بعض طبقة تحت-سطحية خال� 100 سم لسطح �لتربة.

(cF في) فيتريك
يتميز بطبقة 2/ 2كثر، بسمك  تر�كمي 30 سم 2/ 2كثر مع خو�n فيتريك خال� 100 سم لسطح �لتربة.

ثابتوفيتريك (� في)
فيتريك خال� 100 سم   n2كثر مع خو�  /2 تر�كمي 30 سم  2كثر مدفونة، بسمك    /2 بطبقة  يتميز 

لسطح �لتربة.
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(�F  في) فو)�نيك
له 2فق فو�/نيك (فقط في شيرنوtيمز).

(F كسM) كسانثيكM

له 2فق فير��ليك  �لذL له في تحت-2فق، سمك 30 سم 2/ 2كثر خال� 150 سم لسطح �لتربة، تد�W �للو5 
لميونسيلل L 7,5 � 2/ 2صفر /قيمة، �طب، 4 2/ 2كثر /صفاء لو5، �طب، 5 2/ 2كثر.

   (M  c��) يرميك
.“Desert pavement” L/له 2فق يرميك يشمل سطح مرصو\ صحر�

 (A M c)  نيو'ييرميك
  .L/له 2فق يرميك بد/5 سطح مرصو\ صحر�

�لمحد��+

قد تستعمل �لمحد��+ �لتالية للداللة على عمق �لتو�جد، 2/ للتعبيرعن كثافة 2/ شد� صفا+ �لتربة. تضا\ 
��ئما �لشفر� 2/ �مز �لمحد� بعد �مز 2/ شفر� �لمؤهل. ترتبط �لمحد��+ مع �لعناصر �ألخرs في كلمة 

/�حد� مثا�: Kند/سكيليتيك. يسمح 2يضا أل�تبا£ ثالثي مثل: Kبيهيبير�يستريك.

باثي (...')
2فق، خاصية 2/ ما�� تبدء بين 100 / 200 سم من سطح �لتربة.

كيوميولي (..سي)
يتميز بتجمع تكر��L لما�� 50 سم 2/ 2كثر عند سطح �لتربة (مثال كيوميولينوفيك / كيوميوليمولليك). 

(W...) ند�M
2فق، خاصية 2/ ما�� تبدء بين 50 / 100 سم من سطح �لتربة.

Mبي (... �)
2فق، خاصية 2/ ما�� تبدء خال� 50 لسطح �لتربة.

(g...) هيبير
يتميز بتعبير قوL لظو�هر 2/ عالما+ معينة.

هيبو (... 'بليو)
يتميز بتعبير ضعيف لظو�هر 2/ عالما+ معينة.

(�F ...) ثو(�F
 /o /2 ضافيK توصيف uجي بمعنى 2نه ليس هناoجي لظو�هر 2/ عالما+ معينة (نموoيتميز بتعبير نمو

معنى 2/ هد\). 
 

با)� (...))
له شبه لظو�هر 2/ عالما+ معينة (مثل با��ليثيك).

بر�تو (...#)
يد� على شر£ مسبق 2/ مرحلة مبكر� لتطو� ظو�هر 2/ عالما+ معينة (مثل بر/توثيونيك).

  �لفصل �لخامس-  تعريفا+ للعناصر �لمكونة لوحد�+ �لمستوs �لثاني لقاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة



ثابتو (...�)

مثل  مدفو5  تشخيصي  2فق  مع  باإل�تبا£  (تعطى  �لتربة  لسطح  سم   100 خال�  مدفو5  2فق  له 
ثابتومولليك). 
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ملحق ١
 

ملخص للطرq �لتحليلية لتوصيف �لتربة

هذ� �لملحق يقدC ملخصا+ لطرq �لتحاليل �لموصى باستعمالها لتوصيف �لتربة لقاعد� �لمرجع �لعالمي 
  Procedures for soil analysis “تحليل �لتربة qيجا� �لوصف �لكامل في ” طرK لمو��� �لتربة. يمكن
(Van Reeuwijk, 2006) /مصلحة �لز��عة للواليا+ �لمتحد� ”كتيب �لطرq �لمعملية لحصر�أل��ضي“

USDA Soil Survey Laboratory Methods Manual (Burt, 2004)

1. تحضير �لعينة
تجفف �لتربة هو�ئيا، 2/ كبديل لذلك تجفف في �لفر5 على ��جة حر��� بحد 2قصى 40 ��جة حر��� 
مئوية. يحصل على �لجزء �لناعم للتربة بنخل �لعينة �لجافة بمنخل 2 ملم. تسحق �لكتل �لتي ال تمر من 
خال� �لمنخل (ال تطحن) ثم تنخل ثانية. �لحصي /�لصخر /�لكسو�، Kلخ. �لتي لم تمر من خال� �لمنخل 

تعامل بطريقة منفصلة. 
في حاال+ خاصة حيث يسبب �لتجفيف �لهو�ئي تغير�+ غير عكسية غير مقبولة في خو�n �لتربة (مثال 

في �لخث /�أل��ضي �o+ خو�n 2نديك)، يبقى على �لعينا+ /تعامل في حالة �لرطوبة �لحقلية.

2. �لمحتو. من �لرطوبة
تحسب نتائج تحليل �لتربة على 2سا} كتلة �لتربة �لجافة في �لفر5 على ��جة حر��� 105 مئوية.

3. �لتحليل �لحجمي للحبيبا#
يفصل �لجزء �لمعدني للتربة Kلى مجموعا+ من �لحبيبا+ مختلفة �لحجم /تقد� نسبة كل مجموعة. �لتقدير 
يشمل كل �لمو�� بمعنى 52 يشمل �لحصي /�لمو�� �ألخشن، /لكن تستعمل �لطريقة نفسها للجزء �لناعم 

فقط (< 2 ملم). 
/�لتخلص من  قد يجب نز^  لذلك  �أل/لية.  للحبيبا+  كاملة  تفرقة  للتربة لضما5  �لسبقية  �لمعاملة  تهد\ 
 .Cمثل �لما�� �لعضوية /كربونا+ �لكالسيو (L2صل ثانو +�o عا��) +لمو�� �إلسمنتية �لتي تربط �لحبيبا�
�لد��سة،  �لهد\ من  �لحديد. عموما /حسب  لعز� /فصل مركبا+  2يضا   Wيحتا قد  �لحاال+  في بعض 
قد يكو5 من �لخطأ 2ساسا �لتخلص من �لمو�� �إلسمنتية. /على oلك يجب Kعتبا� كل �لمعالجا+ �لسبقية 
  /�لكربونا+ 

2
2  

2
يد بو�سطة  �لعضوية  �لما��  فصل  يعتبر  �لتربة،  توصيف   ªبغر عموما  Kختيا�ية. 

بو�سطة يد كل عملية �/تينية. بعد هذA �لمعامال+ �لسبقية ترW �لعينة مع �لما�� �لمفرقة /يفصل �لرمل 
من �لطين /�لسلت بو�سطة منخل 63 ميكر/ميتر. يقد�مجموعة �لرمل �لمفصو� بو�سطة �لنخل �لجا\، 

/تقد�مجموعا+ �لسلت /�لطين بو�سطة طريقة �لماصة، 2/ بو�سطة �لهيد�/ميتر كطريقة بديلة. 

4. �لطين �لقابل للتفرقة
هذ� هو محتوL �لطين عندما تفرq �لعينة بو�سطة �لماء بد/L2 5 عملية سبقية لعز� �لمركبا+ �إلسمنية 
�لالصقة /بد/5 �ستعما� مو�� مفرقة. يمكن �ستعما� نسبة �لطين �لطبيعي Kلى �لطين �لكلي كدليل على 

ثبا+ �لبناء.

M .5حتفا¹ �لتربة بالماء
يقد��لمحتوs �لمائي لعينا+ �لتربة �لتي تو�tنت مع �لماء تحت قيم مختلفة من قوs �لسحب (�لجهد 2/ �لشد). 
لقيم �لسحب 2/ �لجهد �لمنخفض تتو�5t قو�لب �لتربة �لغير مفرقة (undisturbed core sample) على 
حماC سلتي /كا¬/لين، /لقيم �لجهد /�لسحب �لعالي تتو�5t �لعينة �لمبعثر� في صفائح �ستخالn �لماء تحت 
ضغو£ جوية مختلفة (pressure plate extractors). تقد� �لكثافة �لظاهرية في كتلة قالب �لتربة �لغير 

مفرقة (�لغير مبعثر�).

6. �لكثافة �لظاهرية 
كثافة �لتربة �لظاهرية هي كتلة /حد� حجم �لتربة. /حيت تتغير�لكثافة �لظاهرية بمحتوs �لماء، البد من 

تحديد /ضع /�لحالة �لمائية للعينة.  
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يمكن �ستعما� طريقتين مختلفتين:
-   قالب �لتربة �لغير مبعثر�: تضغط Kسطو�نة معدنية معر/فة �لحجم في �لتربة. تسجل �طوبة كتلة 
�لعينة. قد تكو5 هذA هي حالة �لرطوبة �لحقلية 2/ �لحالة بعد مو�tنة �لعينة تحت جهد 2/ شد مائي 
معين. عند 5oK تجفف �لعينة في �لفر5 /تو5t ثانية. �لكثافة �لظاهرية هي نسبة �لكتلة �لجافة Kلى 

�لحجم عند محتوs �لرطوبة �لمقد� //2/ عند جهد ماء معين.   
-  تغليف كتل من �لتربة: تغلف 2/ تصقل كتل من �لتربة في �لحقل باللك (Plastic lacquer)(مثل 
�لسا��5 مذ�| في كيتو5 ”مركب عضوL“ ميثيل-Kثيل) لتسمح بتقدير �لكتلة تحت �لماء. هذA تعطي 
حجم �لكتلة. تسجل �طوبة كتلة عينة �لتربة. قد تكو5 هذA هي حالة �لرطوبة �لحقلية 2/ �لحالة بعد 
تو�5t �لكتلة عند جهد مائي معين. عند 5oK تجفف �لعينة في �لفر5 /تو5t مر� 2خرs. �لكثافة 

�لظاهرية هي نسبة �لكتلة �لجافة Kلى �لحجم عند جهد مائي معين.   
ملحوظة: تقدير �لكثافة �لظاهرية حسا}  جد� لألخطاء، خاصة �لتي ترجع لعدC تمثيل �لعينا+ (�لحجا��، 

�لشقوq، �لجذ/�، Kلخ). لذلك يجب تكر�� �لتقدير ثالثة مر�+. 

(COLE) 7. معامل �لمد�'ية �لخطي
للتربة.  /�لتمد�   Àإلنكما� حالة  بين  �لعكسي  �لتحو�  سعة  على  �اللة  يعطي  �لخطي  �لمد/�ية  معامل 
       [kPa water suction] 33 تحسب من �لكثافة �لظاهرية للتربة �لجافة /�لكثافة �لظاهرية عند جهد مائي/
1 با�= kPa 100 (�لبا�: /حد� لقيا} �لضغط تسا/L مليو5 ��ين في �لسنتيمتر �لمربع). يعبرعن قيمة 

معامل �لمد/�ية �لخطي بالسنتيمتر�+ لكل سنتيميتر 2/ قيمة في �لمئة. 

8. �لرقم �أليد)�جيني
�لرقم �أليد�/جيني (� يد) يعبر عن �لرقم �أليد�/جيني للتربة بقيا} �لجهد في معلق عائم من خليط تربة: 
سائل 1: ½ 2. �لسائل Kما 52 يكو5 ماء مقطر(� يد-ماء) 2/ محلو� 1 مو� بو كل (� يد-بو كل). في 

بعض �لحاال+ للتصنيف يحد� نسبة 1:1 تربة:ماء. 

9. �لما'* �لعضوية:
من  خليط  مع  �لعضوية  للما��  �طب   qحر�K /تشمل   .(Walkely-Black)  uلكلي-بال�/ طريقة  يتبع 
�يكر/ما+ �لبوتاسيوC  /حامض كبريتيك عند حو�لي 125 ��جة مئوية. /يعاير �لمتبقي من �لديكر/ما+ 
بو�سطة كبريتا+ �لحديد/t. للتعويض عن عدC �لهدC �لكامل، يستعمل معامل تصحيح تجريبي 3 ,1 في 

حسا| �لنتيجة.  
ملحوظة: قد يستعمل 2يضا �لطرq �ألخرs بما فيه محلال+ �لكربو5 (�إلحتر�q �لجا\). في هذA �لحاال+ 
ينصح باإلختبا� �لكيفي للكربونا+ عن طريق �لفو��5 بو�سطة حامض يد كل، /في حالة /جو�ها يتطلب 

عمل تصحيح للكربو5 �لغير عضوL (2نظر �لكربونا+ 2سفل).    

10. �لكربونا#
/تسمى 2يضا طريقة معا�لة �لحموضة). تعامل  ) Piper تستعمل طريقة �لمعاير� �لسريعة بو�سطة بايبير
�لعينة بحامض يد كل مخفف ثم يعاير �لحامض �لمتبقي. يشا� للنتيجة كمكافئ كربونا+ كالسيوo/ Cلك 
أل5 �إل�oبة ليست Kختيا�ية للكالسيت حيث تذ/| 2يضا بد�جة ما �لكربونا+ �ألخرL مثل �لد/لومايت.  

ملحوظة: قد تستعمل 2يضا طرq 2خرs مثل �لطريقة �لحجمية لشيبلير.

11. �لجبس
يذ�| �لجبس برW �لعينة مع �لماء.عندئذ تترسب Kختيا�يا من �لمستخلص بإضافة �ألسيتو5. يعا� �oKبة هذ� 

�لر�سب في �لماء /يقد�تركيز �لكالسيوC كقيا} للجبس. 

12. سعة �لتبا'� �لكاتيوني  ��لقو�عد �لمتبا'لة. 
تستعمل طريقة خال+ �ألمونيوC عند �قم 2يد�/جيني 7 . باستعما� Kنبوبة ترشيح خاصة لتقدير �لقو�عد 
 (Procedures for soil analysis (Van Reeuwijk, 2006)) تحليل �لتربة q(2نظر طر �لمتبا�لة، ترشح محلو�
�لر�شح خال� �ألنبوبة  �لتربة (تضبط سرعة  2يد�/جيني 7) خال� عينة  1 مو� خال+ �ألمونيوC (�قم 
�لقو�عد  �لعينة) ثم تقد�  �لمتبا�لة في  �لقو�عد  بسرعة 20 نقطة/�قيقة لضماK 5حال� �ألمونيوC محل كل 
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في �لر�شح مباشر� في حالة �5 تكو5 نسبة �ألمال  �لذ�بة في �لتربة < 5 ,0 �يسيمونز/ C (حيث يمكن 
�لتغاضي عن تأثير هذA �لنسبة على تقدير �لقو�عد �لمتبا�لة “كا، مغ، بو /n”). في حالة tيا�� �ألمال  
�لذ�بة (= 2/ > 5 ,0 �يسيموC /t) يجب غسيل عينة �لتربة من �ألمال  2/ال بترشيح كحو� Kيثيل 80 % 
خال� �لعينة حتى ضما5 خلو �لعينة من �ألمال  �لذ�ئبة بإختبا� /جو� �لكلو�يد في �لر�شح ثم بعد oلك 

.Aكرo كما سبق Cترشح خال+ �ألمونيو
لتقدير سعة �لتبا�� �لكاتيوني بعد oلك ترشح خال+ �لصو�يوC/ كلو�يد صو�يوC ( 9 ,0 :  1 ,0 مو�) خال� 
 Cلصو�يو� Kحال�  لضما5  �قيقة  نقطة/  بسرعة 20  �ألنبوبة  �لر�شح خال�  (تضبط سرعة   �لعينة   نفس 
محل �ألمونيوC �لمتبا�� في �لعينة). ثم يتم �لتخلص من 2مال  �لصو�يوC �لذ�ئبة �لز�ئد� بترشيح كحو� Kيثيل 
80 % خال� �لعينة كما سبق �لذكر .ثم يرشح 1 مو� خال+ �ألمونيوC خال� �لعينة ألحال� �ألمونيزC ثانية 

محل �لصو�يوC �لمتبا�� /يقد� �لصو�يوC في �لر�شح  /هو يمثل سعة �لتبا�� �لكاتيوني /يحسب على �سا} 
سيمو�}/ كجم (1 سيمو�}/ كجم = 10 ممو�}/ كجم = 1 ملليم كفئ /100 جم) /كبديل لذلك ، بعد �لترشيح 
 Cألمونيو� تقد�  ثم  �لعينة  كل  تقطر  �لز�ئد�،  �ألمال   من  �لخالية  �لعينة  يمكن غسيل   ،Cألمونيو� بخال+ 
تكر��عملية  في �/�q. البد من  �لعينة   Wبر �ألنابيب  �لترشيح خال�  �ستبد��  يمكن  قد  /2يضا  �لمقطر. 

�إلستخالn ثال� مر�+ ثم تجمع �لثال� مستخلصا+ للتحليل.
ملحوظة 1: قد يمكن �ستعما� �لطرq �ألخرs لتقدير سعة �لتبا�� �لكاتيوني بشر£ �5 يتم �لتقدير عند 

�قم 2يد�/جيني 7 .  
�لتربة  �لكاتيوني معيا�� تشخيصيا مثال في  �لتبا��  تعتبر سعة  ملحوظة 2: في حاال+ خاصة حيث ال 

�لملحية /�لقلوية يمكن تقدير سعة �لتبا�� �لكاتيوني عند �قم 2يد�/جيني 2 ,8 .
ملحوظة 3: يمكن Kعتبا� ��جة �لتشبع �لقاعدL للتربة �لملحية، �لجيرية /�لجبسية 100 في �لمئة.  

�لتبا�� �لكاتيوني للما�� �لعضوية حيث تشمل عينة �لتربة طين o/ نشا£  ملحوظة 4: يجب طر  سعة 
�لقياC بذلك بو�سطة طريقة �سم بياني (منظمة �ألغذية /�لز��عة، 1966)، 2/ بو�سطة  ضعيف. يمكن 

تقدير سعة �لتبا�� �لكاتيوني للما�� �لعضوية 2/ �لمعا�5 �لغر/ية بطريقة منفصلة. 

13. �لحموضة �لمتبا'لة
هي �لحموضة (يد + لو) �لتي تنطلق في �لمستخلص نتيجة �لتبا�� بو�سطة محلو� 1 مو� بو كل غير 
منظم، (Unbuffered solution) /هي قد تد� 2يضا على �لحموضة �لحقيقة (كما 2نها تعبرعن �لجهد 2/ 
�لحموضة �لمستخلصة)./هي تستعمل لتقدير ما يسمى بسعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا� /تعر\ على 2سا}: 

.Cمجمو^ �لقو�عد + (يد+ لو)، على �سا} تقدير �لقو�عد بو�سطة مستخلص خال+ �ألمونيو
عندما تكو5 �لحموضة �لمتبا�لة كبير� /معنوية، قد يقد� �أللومنيوC بطريقة منفصلة في �لمستخلص  حيث 

قد تكو5 سامة للنباتا+.  
ملحوظة: نتيجة 52 مساهمة يد + غالبا يمكن �لتغاضي عنها، تقوC بعض �لمعامل بتقدير �أللومنيوC �لمتبا�� 

فقط. في هذA �لحالة، تقد� سعة �لتبا�� �لكاتيوني �لفعا� على �سا}: مجمو^ �لقو�عد + لو فقط. 

14. �لحديد، �أللومنيو	 ، �لمنجنيز ��لسليكوW �لقابل لألستخال]
تشمل هذA �لتحليال+ ما يلي:

(قد  �يثيونايت  بو�سطة محلو� ستر�+–  �لحر  /�لمنجنيز   Cأللومنيو� �لحديد،  -   تستخلص مركبا+ 
     (Mehra and Jackson, and Holmgren تستعمل كال من طريقتي

 Active,) �مرتبة قصير� �لمجا +�o ،لسليكو5 �لنشطة�/ Cتستخلص مركبا+ �لحديد، �أللومنيو   -
short-range- order) 2/ �لغير متبلو� بو�سطة محلو�  حامض �ألكساال+.           

محلو�  بو�سطة  �لعضوية  بالما��  �لمقيد�  /�لمنجنيز   Cأللومنيو� �لحديد،  مركبا+  تستخلص   -
بير/فوسفا+.

15. �لملوحة 
�لرقم  �لصفا+:   Aهذ تشمل  �لمشبع.  �لمستخلص  في  �لتربة  في  بالملوحة  �لمرتبطة  �لمميز�  �لصفا+  تقد� 
�أليد�/جيني، ��جة �لتوصيل �لكهربائي (ECe)، نسبة �لصو�يوC �لممدn /�لكاتيونا+ /�ألنيونا+ لألمال  
�لذ�ئبة. /هذA تشمل كا، مغ، n، بو، �لكربونا+ /�لبيكربونا+، �لكلو�يد، �لنيتر�+ /�لكبريتا+. قد تقد� نسبة 



�لصو�يوC �لممدn /�لنسبة �لمئوية للصو�يوC �لمتبا�� من تركيز �لكاتيونا+ �لذ�ئبة.

16. ')جة �إلحتفا¹ بالفوسفا#
تستعمل طريقة بالكيمو�. تو�5t �لعينة مع محلو� �لفوسفا+ عند �لرقم �أليد�/جيني 6 ,4 /تقد� نسبة 

�لفوسفا+ �لتي Kختفت (�متصت) من �لمحلو�.  

17. �لكثافة �لفاعلية �لبصرية لمستخلص �ألكساال#
ترشح �لعينة 2/ ترW مع محلو� �كساال+ �ألمونيوC �لحامضي. /تقا} �لكثافة �لفاعلية �لبصرية لمستخلص 

.430-mn موجة �ألكساال+ عند طو�

(Milanic Index) 18. 'ليل ميالنيك
        /  450 عند  للمستخلص   nإلمتصا� /يقا}   Cصو�يو 2يد�/كسيد  مو�   0,  5 محلو�  مع  �لعينة   Wتر
 nعلي �إلمتصا nm 450 عند nعلى �لتو�لي .يحصل على �ليل  ميالنيك بقسمة �إلمتصا nm 520

nm 520 عند

19. �لتحليل �لمنر�لوجي لجزء �لرمل 
بعد عز� �لمو�� �إلسمنتية /�لمغلفة، يفصل �لرمل من �لطين /�لسلت بو�سطة �لنخل �لمبتل. يفصل �لجزء 
63 – 420 ميكر/متر من �لرمل بو�سطة �لنخل �لجا\. يقسم هذ� �لجزء Kلى �لجزء �لخشن /�لجزء �لناعم 

 Cيستخد L1 (�لتنجستين هو عنصر فلزCبولي تنجيستا+ �لصو�يو �لكثافة: محلو� بمساعد� سائل عالي 
لتقسية �لفوالo /في صنع �لسليكا+) o/ كثافة نوعية 85 ,2 كجم/�يسيمتر3 . تجهز شريحة ميكر/سكوبية 

من �لجزء �لخشن، �لجزء �لناعم يصبغ Kنتقائيا لتعين �لفيلدسبا� /�لكو��تز ميكر/سكوبيا. 
جميع  في  �لخصائص   L/متسا)  nلخو�� موحد�  كحبيبا+  �لبركاني   Wلزجا� على  عا��  �لتعر\  يمكن 

�لجها+) مع حويصال+ 2/ بثر�+.

(X -RAY DIFFRACTOMETRY) c'شعة �كس �لحيو� A20. قيا
tجاجية  شر�ئح   qفو بذلك  �لخاصة  �لموجه  بالطريقة  /ترسب  �لناعم  �لتربة  من  �لطين  جزء  يفصل 
 qتحلل عينا+ �لغير موجه لمسحو .Lكس �لحيو�K قيا} �شعة t2/صفائح خزفية مسامية لتحليلها في جها
Kكس  كامير�-2شعة  بو�سطة   /2  (X, ray diffractometer)  tلجها� نفس  في   sألخر� /�ألجز�ء  �لطين 

 .(Guinier X, ray camera) جيوينير

Aكسائل عالي �لكثافة /لكن ال يشجع �ستعماله بسبب ��تفا^ ��جة سمية بخا� Cلبر/موفو�� �1يمكن 2يضا �ستعما

قاعد� �لمرجع �لعالمي لمو��� �لتربة 
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قو�عد /شفر�+ يوصى بها لمجموعا+
�لتربة �لمرجعية /�لمؤهال+ /�لمحد��+
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تقا�ير عالمية حو� �لمو��� �أل�ضية

1.     Report of the First Meeting of the Advisory Panel on the Soil Map of   the  
World, Rome, 19–23 June 1961 (E)**

2.     Report of the First Meeting on Soil Survey, Correlation and Interpretation 
for Latin America, Rio de Janeiro, Brazil, 2831 May 1962 (E)**

3.    Report of the First Soil Correlation Seminar for Europe, Moscow, USSR, 
16–28 July 1962 (E)**

4.    Report of the First Soil Correlation Seminar for South and Central Asia, 
Tashkent, Uzbekistan, USSR, 14 September–2 October 1962 (E)**

5.    Report of the Fourth Session of the Working Party on Soil Classification 
and Survey (Subcommission on Land and Water Use of the European 
Commission on Agriculture), Lisbon, Portugal, 6–10 March 1963 (E)**

6.     Report of the Second Meeting of the Advisory Panel on the Soil Map of the 
World, Rome, 9–11 July 1963 (E)**

7.   Report of the Second Soil Correlation Seminar for Europe, Bucharest,   
Romania, 29 July–6 August 1963 (E)**

8.     Report of the Third Meeting of the Advisory Panel on the Soil Map of the 
World, Paris, 3 January 1964 (E)**

9.   Adequacy of Soil Studies in Paraguay, Bolivia and Peru, November–
December 1963 (E)**

10.   Report on the Soils of Bolivia, January 1964 (E)**
11.   Report on the Soils of Paraguay, January 1964 (E)**
12.   Preliminary Definition, Legend and Correlation Table for the Soil Map of the 

World, Rome, August 1964 (E)**
13.   Report of the Fourth Meeting of the Advisory Panel on the Soil Map of the 

World, Rome, 16–21 May 1964 (E)**
14.   Report of the Meeting on the Classification and Correlation of Soils from 

Volcanic Ash, Tokyo, Japan, 11–27 June 1964 (E)**
15.  Report of the First Session of the Working Party on Soil Classification, 

Survey and Soil Resources of the European Commission on Agriculture, 
Florence, Italy, 1–3 October 1964 (E)**

16.   Detailed Legend for the Third Draft on the Soil Map of South America, June 
1965 (E)**

17.   Report of the First Meeting on Soil Correlation for North America, Mexico, 
1–8 February 1965 (E)**

18.   The Soil Resources of Latin America, October 1965 (E)**
19.  Report of the Third Correlation Seminar for Europe: Bulgaria, Greece, 

Romania, Turkey, Yugoslavia, 29 August–22 September 1965 (E)**
20.  Report of the Meeting of Rapporteurs, Soil Map of Europe (Scale 1:1 000 000) 

(Working Party on Soil Classification and Survey of the European 
Commission on Agriculture), Bonn, Federal Republic of Germany, 29 
November–3 December 1965 (E)**

21.   Report of the Second Meeting on Soil Survey, Correlation and Interpretation 
for Latin America, Rio de Janeiro, Brazil, 13–16 July 1965 (E)**

22.   Report of the Soil Resources Expedition in Western and Central Brazil, 24 
June–9 July 1965 (E)**

23.  Bibliography on Soils and Related Sciences for Latin America (1st edition), 
December 1965 (E)**

24.   Report on the Soils of Paraguay (2nd edition), August 1964 (E)**
25.   Report of the Soil Correlation Study Tour in Uruguay, Brazil and Argentina, June–

August 1964 (E)**
26.   Report of the Meeting on Soil Correlation and Soil Resources Appraisal in 

India, New Delhi, India, 5–15 April 1965 (E)**
27.   Report of the Sixth Session of the Working Party on Soil Classification and 

Survey of the European Commission on Agriculture, Montpellier, France, 
7–11 March 1967 (E)**



28.  Report of the Second Meeting on Soil Correlation for North America, 
Winnipeg-Vancouver, Canada, 25 July–5 August 1966 (E)**

29.   Report of the Fifth Meeting of the Advisory Panel on the Soil Map of 
the World, Moscow, USSR, 20–28 August 1966 (E)**

30.    Report of the Meeting of the Soil Correlation Committee for South America, 
Buenos Aires, Argentina, 12–19 December 1966 (E)**

31.  Trace Element Problems in Relation to Soil Units in Europe (Working 
Party on Soil Classification and Survey of the European Commission on 
Agriculture), Rome, 1967 (E)**

32.   Approaches to Soil Classification, 1968 (E)**
33.   Definitions of Soil Units for the Soil Map of the World, April 1968 (E)**
34.   Soil Map of South America 1:5 000 000, Draft Explanatory Text, November 

1968 (E)**
35.  Report of a Soil Correlation Study Tour in Sweden and Poland, 27 

September–14 October 1968 (E)**
36.    Meeting of Rapporteurs, Soil Map of Europe (Scale 1:1 000 000) (Working 

Party on Soil Classification and Survey of the European Commission on 
Agriculture), Poitiers, France 21–23 June 1967 (E)**

37.   Supplement to Definition of Soil Units for the Soil Map of the World, July 
1969 (E)**

38.   Seventh Session of the Working Party on Soil Classification and Survey 
of the European Commission on Agriculture, Varna, Bulgaria, 11–13    
September 1969 (E)**

39.    A Correlation Study of Red and Yellow Soils in Areas with a Mediterranean 
Climate (E)**

40.  Report of the Regional Seminar of the Evaluation of Soil Resources in   
West Africa, Kumasi, Ghana, 14–19 December 1970 (E)**

41.   Soil Survey and Soil Fertility Research in Asia and the Far East, New 
Delhi, 15–20 February 1971 (E)**

42.   Report of the Eighth Session of the Working Party on Soil Classification and 
Survey of the European Commission on Agriculture, Helsinki, Finland, 5–7 
July 1971 (E)**

43.   Report of the Ninth Session of the Working Party on Soil Classification and 
Survey of the European Commission on Agriculture, Ghent, Belgium 28–31 
August 1973 (E)**

44.   First Meeting of the West African Sub-Committee on Soil Correlation for Soil 
Evaluation and Management, Accra, Ghana, 12–19 June 1972 (E)**

45.    Report of the Ad Hoc Expert Consultation on Land Evaluation, Rome, Italy, 
6–8 January 1975 (E)**

46.   First Meeting of the Eastern African Sub-Committee for Soil Correlation and 
Land Evaluation, Nairobi, Kenya, 11–16 March 1974 (E)**

47.    Second Meeting of the Eastern African Sub-Committee for Soil Correlation 
and Land Evaluation, Addis Ababa, Ethiopia, 25–30 October 1976 (E)

48.   Report on the Agro-Ecological Zones Project, Vol. 1 – Methodology and 
Results for Africa, 1978. Vol. 2 – Results for Southwest Asia, 1978 (E)

49.   Report of an Expert Consultation on Land Evaluation Standards for Rainfed 
Agriculture, Rome, Italy, 25–28 October 1977 (E)

50.   Report of an Expert Consultation on Land Evaluation Criteria for Irrigation, 
Rome, Italy, 27 February–2 March 1979 (E)

51.  Third Meeting of the Eastern African Sub-Committee for Soil Correlation 
and Land Evaluation, Lusaka, Zambia, 18–30 April 1978 (E)

52.   Land Evaluation Guidelines for Rainfed Agriculture, Report of an Expert 
Consultation, 12–14 December 1979 (E)

53.   Fourth Meeting of the West African Sub-Committee for Soil Correlation and 
Land Evaluation, Banjul, The Gambia, 20–27 October 1979 (E)

54.   Fourth Meeting of the Eastern African Sub-Committee for Soil Correlation 
and Land Evaluation, Arusha, Tanzania, 27 October–4 November 1980 (E)



55.   Cinquième réunion du Sous-Comité Ouest et Centre africain de corrélation 
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