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 :القطاع األرضي

لقطاع األرضيا
األرض تتكون من أكثر من صورة أو طور، 

ھذه الخاصیة تنعكس في صفة طبیعی ة ھام ة م ن ص فات األرض وھ ي      
والتي تكون إما موروثة من طبیعیة   Permeabilityصفة النفاذیة 

ونوعی  ة الص  خر ال  ذي تكون  ت علی  ھ األرض كالص  خور الرس  وبیة، أو    
تك  ون مكتس  بة وذل  ك أثن  اء عملی  ة تك  وین األرض م  ن الخ  ر األص  لي       
كالص  خور الناری  ة م  ثًال نتیج  ة لوج  ود ھ  ذه النفاذی  ة أوالمس  امیة ف  إن     
األرض تكتسب صفة أخرى أوتس لك مس لكًا ھام ًا وھ و إمكانی ة تس رب       

الماء أي تحركة خالل ھیكلھا، 
وتعتبر عملیة تح رك الم اء خ الل جس م األرض ھ ي الركی زة األساس یة        

اص  ھا أثن  اء عملی  ة تینھ  ا وحت  ي     وف  ي إكتس  اب األرض العدی  د م  ن خ   
نض  وجھا، وكلن  ا یعل  م م  ا للم  اء م  ن أھمی  ة خاص  ة ف  ي ك  ل العملی  ات        

.  والتفاعالت الكیمیائیة والحیویة بالنسبة لألرض والنبات على السواء



أي أن القطاع األرضي وھو مقطع رأسي یبدأ م ن الس طح وحت ى م ادة     
األص  ل ویتك  ون م  ن ع  دة آف  اق تختل  ف ف  ي خواص  ھا نتیج  ة لعملی  ات      
تكوین األراضي وتربطھا عالقة وراثیة في أنھ ا نش أت م ن م ادة أص ل      

 Genetical horizonsواح دة ولھ  ذا یطل  ق علیھ ا آف  اق وراثی  ة   
ولترتی  ب ھ  ذه اآلف  اق وت  درجھا ف  ي الخ  واص ودرج  ة نض  وجھا أھمی  ة 

اض  ي، إال أن إتفاق  ًا یك  اد یك  ون  {خاص  ة ف  ي تحدی  د كثی  ر م  ن أن  واع األ 
عام ًا ب ین المش تغلین بعل وم األراض ي ف ي ترتی ب وتس میة ھ ذه اآلف اق           

:على النحو التالي



A:

A أفق
                                                     

Eluvial االزالة أفق وھو horizon أوأفق 
 تغسل حیث الصغرى النھایات أوأفق الغسیل،

 أو مذیبات صورة على المواد منھ وتنقل
.معلقات



A:

B أفق

Illuvial أوالترسیب التجمیع أفق وھو      
horizon تتجمع حیث الكبرى النھایات أفق وھو  

                                                     .A أفق من المنقولة المواد



Cأفق 
 

Parentاألصل مادة عنھ ویعبر         material التي 
 عن التعبیر ویمكن.األرض ھذه علیھا أو منھا أوتكونت نشأت

 لآلفاق، الطبیعي التوزیع مع تتشابھ وبطریق بیانیًا اآلفاق ھذه
 توزیعھا وبیان المئویة النسبة ولتكن ھامة صفة بأخذ وذلك

Master الرئیسیة اآلفاق في العمق مع horizons  
.للقطاع



Leaching



    ؟ د عمق القطاع األرضيدحتكيف 
 من یبدأ رأسي مقطع عن عبارة األرضي القطاع         

 تثبت والتي األصل مادة إلى بالوصول وینتھي األرض سطح
 األرضي الماء مستوى إلى أو العمق، مع خواصھا

Ground Water Table أیھما ونصف متر عمق إلى أو 
 المتعارف أو شیوعًا أكثر ھي ھذه القطاع عمق وحدود أقل،

 من الغرض أو األرض نوعیة حسب تختلف قد ولكنھا علیھا،
 بھذا عادة یكتفى ال البیدولوجیة الدراسات معظم ففي .الدراسة

 األرضي الماء مستوى معرفة الدراسة تتطلب حیث العمق
 عملیات، من یسودھا وما طبقات من تحتھ ما على



 ثابت، غیر األرضي الماء مستوى كونی ما فكثیرًا      
 من الصخریة الطبقة طبیعة بمعرفة ولوجي البید یھتم وكذلك
 ظروف عن فكرة تعطي حیث تغیرھا أو تطابقھا حیث

 أنواع بعض في .بھا مرت التي التعریة دورات أو ترسیبھا
 تتصف التي االستوائیة المناطق أراضي وخصوصًا األراضي

 تحت األراضي تكوین عملیات لنشاط نظرًا قطاعھا بعمق
 كما غزیرة وأمطار مرتفعة حرارة درجة هتسود مناخ

 أكثر العمق یكون بعد، فیما الالتریت أراضي في ذلك سیتضح
.بكثیر ذلك من



 بقدر ممثل مكان في یختار أرضي قطاع لدراسة             
 ویحدد یمثلھا التي أو فیھا المأخوذة للمساحة االمكان
 وھذه تقریبًا، متر ١.٥  ١x بمساحة األفقي االتجاه

 إنھ حیث الحفر، عمق الزیادة تطلب كلما تزداد المساحة
 الحفر یبدأ أن وجب متر ١.٥ عن المطلوب العمق زاد كلما

 أحد في المطلوب العمق مع تدریجیًا تقل أكبر بمساحة
  بسھولة، العملیة أداء من بالحفر القائم لتمكن الجوانب

قطاع كيف ميكنك عمل 
؟أرضي



 مستقیمًا األقل على الحفر جوانب أحد یكون أن ویجب        
 وتحدید االفاق تمییز دراسة یمكن حتى الرأسي االتجاه في

 ألخذ وكذا األمر لزم إذا لتصیره وكذلك الحقیقیة، أعماقھا
soil عینات samples یكون العادة وفي أفق، لكل ممثلة 

  .للشمس ھجالموا الجانب في ھذا

  لألفق تمتمًا ممثلة تؤخذ أن یجب العینات أن ویالحظ         
 اآلفاق تتلوث ال حتى ألعلى أسفل من العینات أخذ یبدأ وأن

 االنتھاء بعد ذلك ویكون العلویة، اآلفاق بمحتویات السفلیة
 في بالتفصیل ذلك وسیتضح القطاع، آفاق وصف من

  .والحقلیة العملیة الدراسة



یح  دد وق  ت   ویالح  ظ أن عم  ق مس  توى الم  اء األرض  ي ال  
الحف  ر مباش  رة، ولك  ن یت  رك لفت  رة كافی  ة حن  ي یت  وازن        
مس  توى الم  اء األرض  ي م  ع المس  توى الع  ام ف  ي المنطق  ة  
یثب  ت، ف  ي الع  ادة تحت  اج ھ  ذه العملی  ة إل  ى زم  ن یختل  ف      
وطبیعة قوام األرض، ولكن یترك القطاع بع د الحف ر لم دة    

.ساعة تعتبر فترة كافیة لمعظم أنواع األراضي ٢٤



كم  ا یج  ب مالحظ  ة أن  ھ ف  ي كثی  ر م  ن األحی  ان وخصوص  ًا ف  ي    
األراضي المنزرعة أو الثقیلة یك ون ھن اك مس توى م اء قری ب      
نسبیًا من الس طح ولعم ق مح دود ویطل ق علی ھ مس توى الم اء        

وھ ذا المس توى ال یعب ر     perehed waterاألرضي المعلق 
ع  ن عم  ق مس  توى الم  اء األرض  ي أي ال یح  دد عم  ق القط  اع،  
وإنم  ا یؤخ  ذ ف  ي وص  ف القط  اع مورفولوجی  ًا، ویس  تمر الحف  ر  
حت   ى ظھ   ور مس   توى الم   اء األرض   ي الحقیق   ي ف   ي منطق   ة     

.الدراسة



Calcificatio
n



Salinization



Laterization



Podzolization



 Soil Individual: وحدة دراسة األرض
      

 وجھة بوصف یكتفى أال یجب أرض أي دراسة عند       
 ظروف تؤخذ أن یجب ولكن فقط الرأسي االتجاه في القطاع

 الطبوغرافي والشكل المیل حیث من االعتبار في األرض سطح
 بدراسة یكتفى ال أي السطح، على الموجودة المظاھر كل

 حتى أیضًا األفقي االتجاه دراسة من ولكن الرأسي، االتجاه
 تمامًا متماثلة لوحدة الدراسة تكون أي كاملة، صورة تتكون

 هاواتج أفقیین اتجاھین( الثالثة االتجاھات في معینة لمساحة
  ،)رأسي



 عما بدقة عبرنا قد نكون الحالة ھذه وفي            
Soil األرض بوحدة یسمى Individualحقیقیًا تعبیرًا 

 فقط، األرضي بالقطاع ممثًال عنھا التعبیر یكون وال متكامًال،
 یعرف فیما وأشمل أدق بتعبیر ممثلة الوحدة تكون نما

 األرض وحدة هو البيدون أن أي  .Pedon بالبیدون
 .القطاع وليس



 حجمیة هوحد أصغر انھ[ البيدون يعرف حيث       
 األرض لوحدة ممثًال ویكون أرض، علیھا یطلق أن یمكن

 ویحدد اتجاھات، ثالث في درس إنھ حیث حقیقیًا، تمثیًال
 وتتراوح ذكره، السابق القطاع الرأسي االتجاه في عمقھ

 على تتوقف مربع متر ١٠ -١ بین ما السطحیة مساحتھ
 لتمثیل الواحد البیدون یكفي ال قد الخواص، في التماثل درجة
 من ألكثر األمر ویحتاج -فیھا االختالفات لكثرة األرض وحدة

  ممثلة الوحدة تكون وھو عنھا للتعبیر أو لتمثیلھا بیدون
poly البیدونات من بعدد Pedon.  



  إحدى بالتحدید أو األرضي القطاع أن یتضح ھذا ومن        
 وحدة عن تعبر ال العینات منھا وتؤخذ تدرس التي واجھاتھو

 بالوحدة تمثل الحقیقیة األرض دراسة وحدة وإنما األرض،
.البیدون وھي األشمل

 
 عدم معناه ذلك أن البعض یظن وكما ذلك من یفھم وقد        

 دراسة أن نوضح أن یجب ولكن األرضي، القطاع أھمیة
  أو تشمل بالبیدون تمثل التي األرضیة الوحدة ھذه خصائص

 أن أي األرضي، بالقطاع الممثل الرأسي االتجاه دراسة تتطلب
 يھ خواص تحدید في الھامة العناصر أحد ھو األرضي القطاع
.األرض من معین تقسیمي مستوى أو نوع تمثل التي الوحدة



:مالمح التمییز بین آفاق القطاع األرضي مورفولوجیًا

مالمح التمییز بین آفاق القطاع األرضي مورفولوجیًا
  تقوم معينة خبرة إلى تحتاج وتحديدها اآلفاق تمييز عملية       
 وهذه الهامة، المورفولوجية الخصائص بعض استعمال على

:وهي هامة اعتبارات عدة اختيارها في روعي الخصائص
  أو لإلنسان الطبيعية بالحواس تمييزها أو مشاهدتها تسهل أن -أ

.الحقل في المتاحة الوسائل
.معينة تكوينية عمليات حدوث عن داللة لها يكون أن -ب
  وجود أو سيادة من التوقع أو التأكد خاللها أومن منها يكون أن -ج

.األرض لهذه معينة أوصفات خصائص
Differentiation. المميزة األرض صفات من تكون أن -د

characteristics



أهم هذه اخلصائص أو املالمح املورفولوجية
 

Soil colour: لون األرض١.

 Soil textureقوام األرض ٢.

 Soil structureبناء األرض ٣.

  New formationالتكوينات الجديدة٤.



Soil colour: ون األرضل
 

 لكثیر انعكاسًا أو حقیقیة محصلة األرض لون یعتبر      
 والحیویة والكیمیائیة الطبیعیة األرض صفات من

 علیھا تقوم التي الصفات أھم من اللون یعتبر لذا والمعدنیة،
 دراسة من أیضًا ویمكن عمومًا، المورفولوجیة الدراسة

 تكوین عملیات نوعیة من مباشرة التوقع أو معرفة اللون
 األرض ھذه خصوبة مدى تحدید وكذا .السائدة األراضي
.اإلنتاجیة قدرتھا وبالتالي



 المواد بعض بوجود عمومًا األرض لون ویتحدد         
  أحماض من عنھ ینتج وما كالدبال والمعدنیة العضویة

 االنتشار صفة لھا التي األكاسید بعض ومن عضویة
 وبعض الحدید، كأكاسید البیئیة بالظروف الواضح والتأثر

األرض، رطوبة درجة وكذا األخرى واألمالح المعادن



 أو مكونات دراسة تم أساسھا على التي الدولیة الحدود
  :المختلفة وبدرجاتھ اللون عناصر

  الطیف أللوان بالنسبة اللون موقع عن تعبیر وھو :Hue الھیو
.المنظور

 تحدد أو تصف وھي اللمعان درجة أو : Valueاللون قیمة
.القاتم أو الغامق اللون أو light الفاتح اللون بین ما اللون موقع

  النقاء أو التشبع درجة تعني وھي :Chroma التشبع درجة
  كأساس Munsell منسل شركة أطلس أخذ وقد .بینھما وما التام

  تحدید یمكن ومنھا المكونات ھذه قیم إعطاء في للمقارنة دولي
Munsell باسم المقارن األطلس ھذا ویعرف ،اللون اسم وذكر

Soil Colour Charts



 Soil texture:قوام األراضي -٢

 للحبیبات الحجمي التوزیع عن األرض قوام یعبر        
 الحبیبات من حجم لكل بالنسبة أي األرض لھیكل المكونة
 دولیًا قسمت والتي أحجامھا تختلف التي لألرض المكونة

 حیث والطین والسلت الرمل وھي علیھا متعارف أحجام إلى
 لھذه المختلفة النسب وجود عن تعبر مصطلحات وضعت
 الممیزة الصفات من األرض قوام ویعتبر .الرئیسیة األحجام

 صفات من كثیر بھا ترتبط أو علیھا تقوم والتي الھامة
 األرض ومقدرة والھوائیة المائیة كالعالقات الھامة األرض

.للنبات الالزمة الغذائیة بالعناصر االحتفاظ على



وخاصیة القوام رغم أھمیتھا القصوى فھي تعتبر من أسھل    
وباختب  ار أالخ  واص تق  دیرًا ف  ي الحق  ل ف  یمكن ب  العین المج  ردة  

الملم  س، وذل  ك بأخ  ذ عین  ة م  ن األرض وترطیبھ  ا بالم  اء ث  م     
فركھا بین أصابع الید یمكن أن تح س بخش ونة أو نعوم ة ھ ذه     

العینة، 
وبالت   دریب عل   ى ھ   ذه العملی   ة یمك   ن بس   ھولة تحدی   د االس   م    
التقریب  ي لھ   ا، وبالت   الي وض   ع الف   روق أو التمی   ز ب   ین ق   وام  

. اآلفاق المختلفة في الحقل



 الحقل في بتقدیره االختیار ھذا إجراء في المبتدئین وینصح     
 ھذا إجراء أي المعملیة بالطریقة التقدیر إلعادة عینات أخذ ثم

 بنتائج الحقل في التسمیة مقارنة ثم المیكانیكي التحلیل
 عینات وفي مرات عدة العملیة ھذه وبتكرار بالمعمل، التسمیة
 ھذه وصف على القدرة یكتسب أن للشخص یمكن مختلفة
 یعول التي الصفات أھم من إنھا حیث مباشرة الحقل في الصفة
 من سواء المختلفة األراضي دراسات من كثیر في علیھا

         .االیدافولوجیة الوجھة أو البیدولوجیة الوجھة



     Soil Structure: بناء األراضي
 

 حبیبات مجامیع ربط كیفیة بھ یقصد تعبیر وھو         
 على تتوقف ھندسیة أشكال في وتركیبھا ببعضھا األرض
 األرض خواص من كثیر على وكذا الحبیبات، وأحجام نوعیة

 .السائدة
 تجف عندما األرض بناء ودراسة مشاھدة كنموی        

 وأشكال تراكیب في كلھا تنفصل أي التشقق في وتبدأ األرض،
 األرض خواص من بكثیر یرتبط األرض وبناء معینة، ھندسیة

 األرض أن مثًال فنجد الكیمیائیة خواصھا على وكذا الطبیعیة،
 التحت آفاقھا تتمیز الصودیوم كاتیون یسودھا والتي القلویة

Columner أوالمنشوري العمداني ببنائھا سطحیة or
prismatic،  



ویعك   س البن   اء ف   ي كثی   ر م   ن األحی   ان نوعی   ة وطبیع   ة         
الرس  وبیات فتتمی  ز أغل  ب الترس  یبات النھری  ة الثقیل  ة الق  وام       

وھك  ذا تعك  س دراس  ة بن  اء  platyوالبحیری  ة ببنائھ  ا الطبق  ي 
. األرض كثیرًا من خواصھا الھامة

وتختلف دراسة البناء عن كثیر من الص فات األخ رى ف ي          
كونھا ال تعطي قیمًا عددیة مثل القوام، 

ویص  عب دراس  تھا معملی  ًا إال باحتیاط  ات معین  ة للمحفظ  ة        
على وضعھا الطبیعي أي بع د إثارتھ ا وإال فق دت ش كلھا، فھ ي      
تعبر عن سلوك أو شكل معین یجب أن یمیز ویدرس في مكانھ 

. الطبیعي وھو القطاع األرضي



 أفضل أن إال الھامة الطبیعیة الخواص من أنھا ورغم     
 تكون عندما المورفولوجیة الدراسة ھي لدراستھا وسیلة

 ومعرفة التشققات بحدوث تسمح بدرجة جافة واآلفاق الطبقات
 بین علیھ والمتفق المناسب االسم تعطي وبالتالي ،اتجاھاتھا

  .األراضي دراسة



     New formation: التكوينات اجلديدة-
-     

Secondary الثانوية بالتكوينات عنها يعبر وقد      
formations  نتيجة القطاع في تحدث التي التكوينات وهي  

 وهي األراضي تكوين بعمليات  يعرف ما أو البيدوجينية للعمليات
  نتيجة  تغيرات أو تجمعات من األرض هيكل في استجد عما تعبير
  تمييز عملية صاحبت التي والتخليق والترسيب النقل لعملية
 أشكالها وفي الكيميائي تركيبها في تختلف التكوينات هذه اآلفاق،

  الذوبان السهلة األمالح تشمل عموماً وهي وألوانها، وأحجامها
 الذوبان القليلة واألمالح األرضية القواعد وكبريتات ككلوريدات
 الكالسيوم ككربونات تقريباً ذائبة الغير واألمالح كالجبس،

 وأكاسيد واأللومنيوم، الحديد وأيدروكسيدات والمغنسيوم،
  .إلخ.....الدبالية والمواد والسليكا، المنجتيز



ذه الم   واد تتك   ون ف   ي القط   اع نتیج   ة لعملی   ات تك   وین       ھ   
األراضي السائدة أو الطارئة، وتعتبر التكوینات الجدی دة م ن   
أدق األدلة المورفولوجیة التي تعكس ظروف تك وین أرض ي   
ما وما صحبھا من تطور في مراحل تكوینھ ا المختلف ة، كم ا    
أنھا إذا وجدت تعتبر من أدق وس ائل أو مالم ح التمیی ز ب ین     
آفاق القطاع المختلفة حیث تجب كل ما سبقھا من صفات أو 
مالمح وان كان ت تتجم ع ف ي وق ت واح د أحیان ًا حی ث یك ون         
لھا لونًا ممیزًا، وقد یكون لھا قوام ًا ممی زًا، وبالت الي یك ون     

.التمییز واضحًا ودقیقًا



 وأشكالھ صوره السابقة المكونات من مكون ولكل
 الحقل في علیھا التعرف یمكن والتي الخاصة المورفولوجیة

 أو Films أغشیة شكل علي توجد فقد بسھولة
 عروق شكل على توجد أو الذائبة، كاألمالح Crustsقشور

Veins مختلفة وأشكال بأحجام تجمعات أو كالجبس 
Lime الكالسیوم كربونات كتجمعات concretions أو 

Ironالحدید تجمعات concretions ھیئة على تظھر وقد 
.الدبالیة المواد في كما ھابطة Tongues ألسنة



وقد ال تظهر هذه التكوينات بصورة مميزة، وإنما تكـون      
متداخلة بين حبيبات األرض لقلتها فتعمـل كمـواد الحمـة    

للحبيبات فتعطيها صالبة أو تماسكا، 
ويمكن االستدالل على وجودها باستخدام سـكينة خاصـة      

بدراسة األرض أو مطواة فنجد أن اآلفاق التي تحتوي عليها 
تبدي نوعاً من المقاومة يختلف عن تلك اآلفاق التي ال توجد 
بها هذه المواد، وكثيراً ما تستخدم هذه الوسيلة للتمييز بين 
آفاق القطاع وخصوصاً في األراضي التي تحتوي على نسبة 
مرتفعة من كربونات الكالسيوم التي تسمى باألراضي الجافة 

كمعظم أراضي الصحراء الغربية، 



 التي الطبیعیة األراضي آفاق لتمییز تستخدم وأحیانًا           
 بھا یحدث التي اآلفاق تبدي حیث بھا، األلوان تمییز یصعب

 یظھر ال قد  المقاومة من نوعًا الطین لحبیبات الترسیب
 من كثیر في الخاصیة ھذه عن ویعبر المجردة بالعین

Compactness. بخاصیة األحیان



 آفاق تمییز وسائل أفضل من ھي السابقة الخواص ھذه
 الوسائل باستخدام ودراستھا مالحظتھا لسھولة نظرًا القطاع،

 األرض خواص بمعظم وارتباطھا ألھمیتھا وكذا الحسیة،
 شبھ صورة تعطي أن یمكن معلومات تبدي إنھا حیث األخرى،

 أن ویالحظ األرض، ھذه تكوین وطریقة ظروف عن متكاملة
 مدى على یتوقف الخواص ھذه من أكثر أو واحدة استخدام
 أوضح التمییز یكون وھنا اآلفاق، في بینھا االختالفات وضوح

 حسب خاصیتین أو واحدة خاصیة تستخدم وقد یكون، ما وأدق
 وبالتالي الخواص ھذه من أي یظھر ال وقد وضوحھما، درجة

 Consistency التشكیل خاصیة أو التماسك لخاصیة نلجأ
 علیھا الواقعة التشكیل لقوى األرض مقاومة عن تعبر وھي

.معملیًا وستدرس



ق  د نلج  أ ف  ي بع  ض األحی  ان الس  تخدام خ  واص أخ  رى كالمس  امیة         
Porosity       أو خاص  یة توزی  ع الج  ذور أو أي خاص  یة یلج  أ إلیھ  ا ،

وف ي  . الدارس وك ل ھ ذه الخ واص األخی رة تعتب ر دالئ ل تمیی ز ض عیفة        
النھای  ة أن ل  م توج  د أي خاص  یة یمك  ن بھ  ا تمیی  ز اآلف  اق فب  الطبع ال       
تك  ون ھن  اك أي آف  اق ممی  زة، وھ  ذا دلی  ل عل  ى أن عملی  ة تك  وین أو        
تط  ویر القط  اع مازال  ت ف  ي ب  دایتھا، أي أن األرض م  ا زال  ت حدیث  ة        

Recent soil          إذا كان ت تق ع ف ي ظ روف مناخی ة أو بیئی ة تس مح
بتطویر القطاع أي تمییزه إلى آفاق، أو یمك ن أن تك ون أرض ناض جة    
أو قریب  ة للنض  وج تح  ت ظ  روف مناخی  ة جاف  ة بحی  ث تك  ون األرض       
متوازی ة م  ع ظروفھ  ا البیئی  ة الت  ي ال تس  مح بتط  ور القط  اع ألكث  ر م  ن  

وھ و الم اء كم ا    . ذلك لعدم توافر عامل النقل والترسیب من أف ق آلخ ر  
وتتض افر الخ واص الس ابق    . ھو الح ال ف ي كثی ر م ن األراض ي الجاف ة      

.  ذكرھا في تأثیرھا على نفاذیة الماء في القطاع األرضي



Gleying



Lessivage Argillic horizon


