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تقدیر قوام التربةتقدیر قوام التربة
  Soil Texture DeterminationsSoil Texture Determinations

n هو درجة خشونة و نعومة الحبيبات اى نسـب   قوام التربة
.مكوناتها من الرمل و السلت و الطين

n  يوجد نظامين للتقسيم مصدرهما:-
nاوال النظام الدولى International System (Atterburg System) 

 
Particle  Size  Grade Name 

Millimeters Microns 
Coarse Sand 2.0  -  0.2 2000 - 200 

Fine Sand 0.2  -  0.02 200  -  20 
Silt 0.02  -  0.0002 20  -  2 

Clay <0.002 <  2 
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nثانیا النظام االمریكى
 United States Department of Agriculture ( USDA) System. 

لتحدی   د ق   وام الترب   ة الب   د م   ن معرف   ةالتحلیل الحجم   ى للحبیب   ات المعدنی   ة     
) .طین،سلت،رمل(%

و ی تم ھ ذا بازال ة الم واد     ) فردی ة (لذلك الب د ان تك ون الحبیب ات غی ر ملتحم ة      
الالحمة

 OM  وCaCO3  و االكاسید السداسیة)Fe & Al   باالراض ى الحامض یة (
.و تفرقة الحبیبات 

  
Particle  Size  Grade Name 

Millimeters Microns 
Very coarse sand 2.0 – 1.0 2000 - 1000 

Coarse Sand 1.0  -  0.5 1000 - 500 
Medium Sand 0.5  -  0.25 500 - 250 

Fine Sand 0.25  -  0.10 250 - 100 
Very fine sand 0.10  -  0.05 100 - 50 

Silt 0.05  -  0.002 50  -  2 
Clay  <0.002  <  2 
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nتفرقة الحبيبات: أوال
.Pretreatment of Soilھذه العملیة یطلق علیھا المعاملة االبتدائیة 

nفصل السلت و الطين بطريقة الماصة -ثانيا
n التجهيزات:

مل ٦٠٠:  ٤٠٠كأس طويل الشكل سعة  ورق ترشيح
ميزان حساس لرقم عشرى واحد زجاجة ساعة 

زجاجة غسيل بالستيك  فرن تجفيف
ساق زجاجية مغطى طرفها بمطاط  مجفف

جهــاز رج عــالى الســرعة مخصــص للتحليــل 
. الميكانيكى

ميزان حساس 
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خطوات العملخطوات العمل
nالتخلص من المادة العضوية: اوال

التخلص من كربونات الكالسيوم واالمالح الذائبة: ثانيا
تفرقة الحبيبات: ثالثا
n التخلص من المادة العضوية -اوال :-

H2O2(م  ل  ٥اض  ف  ث  م ی  تم بع  دھا ی  تم الغلی  ان الزال  ة    ) 30%
. H2O2الزیادة من 

n التخلص من كربونات الكالسيوم و االمالح الذائبة  -ثانيا:-
فى حالة التربة الجیریة الیتم ال تخلص م ن الكربون ات الن حبیب ات     

، كربونات الكالسیوم وخصوصا الدقیقة لھ ا نش اط غ روى بالترب ة     
ل   ذلك ی   تم ال   تخلص م   ن االم   الح الذاب   ة فق   ط بالغس   یل اى تنف   ذ      

.HClالخطوات التالیة بدون استخدام حمض 
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nتفرقة الحبيبات -ثالثا :-
nاضف علـى محتويـات الكـأس    :  لعمل التفرقة الكيماوية

مـل هكساميتافوسـفات الصـوديوم     ٢٠الجافة السـابقة  
Sodium  hexametaphosphate  ) و ) المحلول المفـرق

 ١/٤اتركه ليلة او انقله الى زجاجة بغطـاء و رج لمـدة   
.ساعة 

nفى اليوم التالى او بعـد الـرج   :  لعمل التفرقة الميكانيكية
ساعة انقل بواسطة تيار من المـاء محتويـات    ١/٤لمدة 

الى دورق جهاز الرج عـالى السـرعة و   ) المعلق(الكأس 
دقـائق   ١٠ - ٢مل ثم رج لمـدة   ٥٠٠اكمل الحجم الى 

. طبقا لنوع التربة  
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ثانیاثانیا--  فصل السلت و الطین بطریقة الماصةفصل السلت و الطین بطریقة الماصة
((Pipette Method)Pipette Method)

nالفكرة االساسية :
تتلخص الفكرة االساسية فى استقبال معلق التربة المفـرق فـى مخبـار     

مدرج سعة لتر ثم تكملته للعالمة بالماء المقطر ثم تحديد عالمة علـى  
تقلب محتويـات المخبـار   : سم من السطح و يتم عمل االتى١٠مسافة 

طين بعد + سم عينة سلت  ١٠بمقلب ثم تؤخذ بالماصة من مسافة ال 
ثانية من التقليب و توضع فى جفنة موزونـة و   ٤٨دقائق و  ٤زمن 

الطـين مـن   +للسـلت % م و تحسـب  ٥ ١٠٥تجفف فى الفرن على 
:المعادلة التالية 

n                                        وزن المكون جافX ١٠٠٠(حجم المخبار(
١٠٠  Ï ------------------------------= للمكون المسحوب بالماصة %  

وزن التربة بعد المعاملة االبتدائية جافة Xحجم الماصة                                   
n و بـالطرح  . للطـين فقـط   % ساعات من التقليب يحسب  ٨بنفس الطريقة و بعد

لكل من السلت و الطـين  % وهكذا يتم الحصول على . للسلت فقط % نحصل على 
.منفردا 
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التجھیزاتالتجھیزات  ::
n مخبار مدرج سعة لتر
n  سـم    ٦٠غاطس للتقليب يتكون من ساق نحاسية بطـول

نحاسى او برونزى بقطـر  ، ثقوب١٠قرص دائرى مثقب ب
.سم٥.٥

n مل بانتفاخ و مزودة بخرطوم مطاط و محـبس   ٢٥ماصة
.للتحكم فى ضبط المعلق 

n ضابط للزمن او ساعة ايقاف
n مل٥٠-٣٥جفنة.
n مجفـف   -فرن تجفيـف  -حمام مائى  -زجاجة غسيل-

.ميزان حساس لرقمين عشريين
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  ResultsResults: :   النتائجالنتائج
nوزن التربة جافة تماما و خالية من -اوالOM   والكربونات واالمـالح و

جم= .....  الناتجة من المعاملة االبتدائية   
nالطين + للسلت % حساب  -ثانيا:-
جم   -----= وزن الجفنة فارغة  -١
جم   -----= الطين جافة تماما + عينة السلت + وزن الجفنة  -٢
جم   ----=  --- - ---=  ٢١= الطين + وزن عينة السلت  -٣

)١٠٠٠(حجم المخبار Ïطين جاف +وزن سلت                          
١٠٠ Ï  ---------------------------- =    الطين+للسلت%  - ٤

وزن التربة بعد المعاملة االبتدائية جافة Ïحجم الماصة                       
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nالطين %  حساب  -ثالثا:-
جم   -----= وزن الجفنة فارغة  -١
جم   -----= عينة الطين جافة تماما + وزن الجفنة  -٢
جم   ----=  --- - ---= ٢١= وزن عينة الطين  -٣

)١٠٠٠(حجم المخبار Ïطين جاف +وزن سلت                  
Ï١٠٠-----------------------------= الطين% -٤

وزن التربة بعد المعاملة االبتدائية جافة Ïحجم الماصة               

nللسلت % حساب  -رابعا:-
% ----= للطين%  -) الطين+للسلت= (%للسلت % 
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nللرمل الكلى  % حساب  -خامسا:-
%-- =   ---   -  --- = الطين +للسلت%  - ١٠٠=للرمل الكلى % 
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