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رتبقةذلؾعؾومذكؾقةذالذ–ذاألنبارجامعةذ

ذاإلندانقة

ذذزراعةكؾقةذالذ–ذاألنبارجامعةذ

ذاملدتخؾص

أجريت دراسة شممت واحد وعشرون سمسمة تربة رسوبية ضمن سيل نير الفرات بين 
. صنفت ترب الدراسة ضمن الترب الحديثة التكوين ىيت غربًا ومدينة الفموجة شرقاً  مدينتي

. توزعت الترب ضمن وحدتين Typic Torrifluventesوضمن المجموعة العظمى 
. درست صفات الترب حوض نير الفرات وكتف نير الفرات فيزيوغرافيتين ثانويتين ىما

. أظيرت الصفات ليارفولوجيًا, وميدانيًا ومختبريًا, وأخذت متوسطات فيزيائيًا وكيميائيًا ومو 
نتائج الدراسة إلى أن ترب منطقة الدراسة تعاني من أربع مشاكل رئيسة ىي مشكمة المموحة 
ومشكمة الطبقات المستحدثة ومشكمة قمة محتواىا الخصوبي فضاًل عن تموث التربة 

. أظيرت نتائج تصنيف األراضي وتقييم مدى المالئمة والتجاوزات عمى األراضي الزراعية
% من أراضي وحدة كتف النير 72ان  Sys 1980ب لممحاصيل الحساسة وفق نظام التر 

% منيا تقع أراضييا ضمن 66, و(S2تقع ضمن الصنف الثاني وحسب الصنف المالئم )
% ضمن أراضي الصنف الرابع والقميل المالئمة 9, و(S3الصنف الثالث والمعتدل المالئمة )

(S4)ضمن األراضي غير المالئمة وضمن 04بة . بينما توزعت ترب حوض النير بنس %
% منيا ضمن 04(, وS3% ضمن الصنف الثالث المعتدل المالئمة )04, و(Nالصنف )

 .(S4أراضي الصنف الرابع قميل المالئمة )
Classification and evaluation of alluvial soil suitable to sensitive crops 

between Hit and Fulluja city within Euphreat basin in Al Anbar Governerent. 
ABSTRACT 

Twenty one soil series of alluvial soil within Euphreat plain were study. 
These soil located between Hit city in the west to Fulluja city in the east. Soil 
classified inorder of Entesols under sub great group, Typic Torrifluventes. These 
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soil distribution in two subphysographic units, river basin and river levee. 
Morphological, physical, and chemical of soil series were studied in the field and 
libratory. Ruselts showed four main problem in these soils that’s, soil salinity, 
induced hard pans, decrece in soil fertility and soil pollution. Ruselts of land 
classification and soil suitable to sensitive crops according to Sys 1980 system 
showed. 27% for land with river levee within class two to suitable class (S2), 63% 
within class three to moderately suitable class (S3), and 9% within class four to 
little suitable class (S4), while soil of river basin distributed with 40% in class No 
suitable (N), 50% within class three to moderately suitable (S3) and 10% within  
class four to little suitable (S4).     

ذاملؼدمةذ:

ىو اصطالح عممي واسع يشير إلى  Alluvial soilإن مصطمح الترب الرسوبية 
مجموعة من الترب تكونت نتيجة انتقال موادىا وترسبيا في غير أماكن تجويتيا, وىو 

ظمة تصنيف الترب وفي الترب الرسوبية اصطالح عام عمى مستوى المجاميع العظمى في أن
تنوع كبير تقع ضمنُو الترب الرسوبية الدلتاوية والترب الرسوبية الساحمية والترب الرسوبية في 
وديان المنطقة الصحراوية. يستعمل مصطمح الترب الرسوبية عند البيدولوجين لإلشارة الى 

الجغرافيين لإلشارة الى مواد فترة  الترب الحديثة التكوين, بينما يستعمل ىذا المصطمح عند
 . (0)اليولوسين

تتميز الترب الرسوبية بصورة عامة ومنيا ترب منطقة الدراسة بعدة مميزات منيا 
مع حصول  Stratificationضعف تطور جسم التربة مع حصول ظاىرة الطباقية فييا 

بفعل جيولوجي  الذي يحصل  Lithological  discontinoutyحاالت االنقطاع الميثولوجي
أو بفعل ترسيبي وفي االتجاه العمودي لجسم التربة , كما تتميز أيضًا بأنيا ذات سطح مستٍو 
تقريبًا مع ارتفاع مستوى الماء الجوفي فييا الذي يتراوح بين متر إلى خمسة أمتار تبعًا لبعد 

الترب الرسوبية  المنطقة عن النير. ُتعد الترب التي تمتد بشكل شريط محاذي لنير الفرات من
. تتغاير ىذه Typic Torifluventesالفيضية التي تقع تصنيفيًا ضمن المجموعة العظمى 

الترب في مساحاتيا فيي تضيق احيانًا وتتسع تبعًا لطبيعة االلتواء النيري وتعرجاتو ضمن 
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وعة المنطقة الممتدة من مدينة ىيت غربًا وحتى مدينة الفموجة شرقًا فتشمل ىذه الترب مجم
من السالسل التي تتغاير في خواصيا وصفاتيا الفيزيائية والكيميائية والبايموجية والمعدنية أفقيًا 
وعموديًا, ويعزى سبب ىذا التغاير الى عوامل عدة منيا القرب والبعد من مصدر الترسيب 
 وتأثير مياه الفيضانات المتحركة عرضيًا فضاًل عن تأثير األحزمة االلتوائية في مجرى

األمر الذي أدى إلى وقوعيا جيومورفولوجيًا ضمن وحدتي األحواض النيرية . (7)النير
 والكتوف النيرية. 

تنماز الكتوف بأنيا عبارة عن أخاديد طولية عمى جانبي قناة النير تنشأ بعمميات 
موازنة بترب األحواض التي  الترسيب التفاضمي وتنماز ترب كتوف النير بأنيا خشنة النسجة

تكون بعيدة عن مصدر الترسيب وتكون ذات نسجة ناعمة. تستثمر الترب الرسوبية في منطقة 
الدراسة في زراعة بساتين النخيل والحمضيات والمحاصيل الزراعية األخرى, ونتيجة 

ت إلى الستثمارىا المستمر وعدم إدارتيا بصورة صحيحة مما جعميا تعاني من مشاكل عدة أد
انخفاض إنتاجياتيا. ولغرض تسميط الضوء عمى أىم المشاكل التي تعاني منيا ترب منطقة 
الدراسة فضاًل عن بيان أىميتيا ولغرض تقييميا وبيان مدى مالئمتيا إلنتاج المحاصيل 
الحساسة ومقدار ما تتطمبُو من جيود إدارية في سبيل النيوض بواقع ترب المنطقة لموصول 

 تاج.إلى أعمى إن
ذمشؽؾةذالبحث:

ما ىو دور الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية وأثرىا في تصنيف المشاكل التي 
  تعاني منيا الترب وبيان مدى مالئمة ليا؟

ذفرضقةذالبحثذ:

الخصائص  ارتباط تصنيف المشاكل التي تعاني منيا الترب وتقييم مدى المالئمة بتأثير -0
 .الطبيعية وتدخل األنسان

تغاير صفات الترب أفقيًا وعموديًا لُو أثر في طبيعة توزيعيا الجغرافي ضمن وحدات  -7
 .يومورفولوجية ثانويةج

ذهدفذالبحثذ:

 أجري ىذا البحث لغرض تحقيق األىداف التالية : 
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 تحديد المشاكل التي تعاني منيا ترب منطقة الدراسة. -0
 Sysالحساسة بحسب نظام تصنيف أراضي وتقييم مالئمة التربة لممحاصيل الزراعية  -7

1980. 
 تحديد نسبة الجيود اإلدارية الواجب بذليا لموصول إلى أعمى إنتاج. -6

ذحدودذمـطؼةذالبحثذ:

, وتمثل سط من العراق ضمن محافظة األنبارتقع منطقة الدراسة في القسم األو 
. إذ تمتد من ومقدمة السيل الفيضي لنير الفراتالطرف الشمالي الغربي لسيل وادي الرافدين 

الحدود الجنوبية تمثل  التيتمثل الحدود الشمالية ليا إلى مدينة الفموجة  التيمدينة ىيت 
والشرقية الحافة الغربية  ة( فتحدىا من الجية الشمالي7كم 276الشرقية ليا. وتبمغ مساحتيا )

ة. خريطة رقية لميضبة الغربيليضبة الجزيرة ومن ناحية الغرب والجنوب فتحدىا الحافة الش
(0). 

 ْ 6 04َ 42ًأما بالنسبة لموقعيا الفمكي فتنحصر منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )
 ( شرقًا.06ْ 00َ 66ًو 07ْ 02َ 02ً( شمااًل وبين خطي طول )66ْ 06َ 76ًو

ذ:أواًل:ذمشاكلذتربذمـطؼةذالدرادة

 : Eceمشكمة المموحة  -1
, ويشار الى األراضي المتممحة بأنيا تمك ربة من الخواص الكيمياوية الميمةُتعد مموحة الت

 األراضي التي تحوي نسبة من األمالح السيمة الذوبان ويكون ليا تأثير سمبي في نمو
المحاصيل االقتصادية. يعد تراكم األمالح الذائبة في التربة من أىم مشكالت الزراعة 

عمى نوعين ىما التممح . ويكون تممح األراضي (6)اإلروائية في المناطق الجافة وشبة جافة
أن وفيو تنشأ المموحة منُذ بداية نشأة التربة ومعنى ذلك  Primary Stalinizationاألولي 

 Secondary. أما النوع الثاني من التممح فيو تممح ثانوي مصدر األمالح ىنا المواد األم
Stalinization ىنالك مجموعة من العوامل تؤدي الى يكون نتيجة لمنشاط البشري الذي .

 تكوين الترب الممحية إذ تقسم الى عوامل طبيعية ومنيا الظروف المناخية والعوامل 
                                                 

 Eceىو مختصر لمتوصيل الكيربائي في مستخمص :Electric conductivity extract   عينة التربة
 .المشبعة
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 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة األنبار0خريطة )

 
 .Land Setالمصدر: مرئيات فضائية من القمر 

ذ
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والمياه الجوفية وظاىرة الرشح  والطبوغرافية وعامل التجوية ومياه الري الجيومورفولوجية
ة وظيورىا ضمن ترب منطقة ىذه المشكم .(0) وتوضح الصورة .. والعوامل البشريةالنزيز()

 .الدراسة
 ( تممح األراضي في منطقة الفالحات0صورة )

 
 7406/ 00/2التقطت الصورة بتاريخ            

 
  Induced hard pans:الصمبة المستحدثة مشكمة الطبقات -1

من المشاكل التي تواجو العاممين في المجال الزراعي وخاصًة في الترب الرسوبية ىو 
, إذ ينتج عنيا تكون طبقة صمبة نتيجة العمميات الزراعية التغير الحاصل في جسم التربة

. ولمدة طويمة من الزمن سوتحت عمق الحراثة مباشرًة عند إجراء العمميات الزراعية بالعمق نف
وتؤثر ىذه الطبقة عمى نفاذ الماء والجذور وتكون ناتجة عن استعمال قوى الرص مثل مرور 
المكائن وآلالت الزراعية فوق التربة, وقد وجدت ىذه الطبقات ضمن مقاطعات الحامضية 

 .وعبيد وحصيبة الشرقيةوالب
 مشكمة فقر التربة )قمة الخصوبة(:  -2

الغذائية الالزمة لنمو  يقصد بفقر التربة ىو قمة محتواىا الخصوبي من العناصر
, إذ تعاني معظم الترب الرسوبية في العراق ومنيا ترب منطقة الدراسة من قمة النباتات

محتواىا من النايتروجين وقد لوحظ استجابة المحاصيل الحقمية إلضافات األسمدة 
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ابة بصورة نظرية يشير إلى تزايدىا باتجاه الجنوب ضمن النايتروجينية وان مقدار االستج
 الترب الرسوبية.

 :والتجاوزات عمى األراضي الزراعيةمشكمة تموث التربة  -3
يعرف التموث بأنو كل تغيير ناتج عن تدخل اإلنسان في أنظمة البيئة يسبب ضررًا 

 كبيرًا بشكل مباشر او غير مباشر لمكائنات الحية.
ضافة مواد تؤثر عمى اإلحياء الميجرية فييا  من فقدان وتموث التربة ينتج خصوبتيا وا 

ومنيا استعمال المبيدات الحشرية والفطرية فضاًل عن االستعمال المفرط لألسمدة الكيمياوية 
فضاًل عن ذلك إضافة مخمفات البناء ومخمفات الدور والمصانع الى األراضي الزراعية ىذا 

والمقاىي والمصانع والبيوت ضمن األراضي الزراعية في  فضاًل عن إنشاء عدد من المالعب
 (6و7صورة ) .عد تجاوزًا عمى األراضي الزراعيةمنطقة الدراسة يُ 

 ( بناء البيوت في األراضي الزراعية6) صورة ( كراج لغسل السيارات )البوذياب(7صورة )

 
 74/2/7406التقطت الصورة بتاريخ 

 
 0/2/7406التقطت الصورة بتاريخ 

 
ذ:أراضيذمـطؼةذالدرادةذثانقًا:ذتصـقفذوتؼققم

يقصد بتصنيف األراضي بأنو النظام أو الطريقة التي يتم بموجبيا تحديد االستعمال 
المالئم ألي مساحة من األرض وحصرًا الترب المتشابو من حيث قابميتيا اإلنتاجية 

. لقد تنوعت وحدات معينةائدة فييا ووضعيا في واحتياجاتيا اإلدارية وطبيعة المعوقات الس
أنظمة تصنيف األراضي في العالم او حتى في البمد الواحد ويعود ذلك التنوع إلى أغراض تمك 
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. وعمى الرغم من تعدد أنظمة تصنيف األراضي لتقييم األراضي األنظمة واألسس المستعممة
التي تشمل حالة  وتنوعيا اال أنيا تمتقي في المبادئ او األسس المستعممة في عممية التصنيف
ية لألرض وتيدف األراضي المتمثمة بخصائص الترب الداخمية وطبيعة المظاىر الخارج

, ومن اىم ية لألرض مع المحافظة عمييانوعية وأعمى قيمة إنتاج لمحصول عمى أفضل
خصائص التربة المستعممة كأساس لتصنيف األراضي ىي عمق التربة ونسجة التربة وحالة 

 .(0)حدار األرض والمموحة ودرجة التعريةالبزل ودرجة ان
بأنو عممية تقدير اإلمكانية الكامنة لألرض  Dent(0)أما تقييم األراضي فقد عرفُو 
 :األراضي الى ثالثة أنواع ىي لالستعماالت المختمفة وقد قسم تقييم

   Qualitative evaluationالنوعي  مالتقيي -1
الذي ُيعبر فيو عن مالئمة األرض لألغراض المختمفة بشكل نوعي فقط  موىو التقيي

مثل عالية المالئمة أو متوسطة المالئمة أو حدية ) ىامشية المالئمة ( أو غير مالئمة وال 
 .و األسعار الخاصةأي حسابات لمتكاليف أ ميتضمن ىذا التقيي

 :Quantitative evaluationالتقييم الكمي  -2
, المحصول الذي يقدم تقديرات كمية اإلنتاج او المنافع المتوقعة مثل إنتاجوىو التقييم 
إلخ وتعمل فيو بعض الحسابات التقريبية التي تخص الكمف واألسعار  إنتاج األغنام .....

لغرض تحديد المستويات المالئمة من المدخالت التي تستند عمييا التقديرات وىذا النوع من 
 .في معظم األحيان قييم االقتصاديالتقييم ينجز كأساس لمت

 :Economic evaluationالتقييم االقتصادي  -3
وىو التقييم الذي يتضمن النتائج بشكل كسب أو فقد مادي لكل مشروع معروف ولكل 
نوع من األرض وىذا التقييم دائمًا يتم لممشاريع في معظم قرارات التخطيط ولالستعماالت 

 الخاصة.
تقييم األراضي في مختمف دول العالم إذ وضعت لحل ىنالك الكثير من أنظمة 

عام   Facklerمشاكل تخطيط استعمال األراضي المحمية ومن ىذه األنظمة ىو نظام 
 Sysومن ثم نظام  0900 -0962الذي طور منُذ عام   Storiفي بافريا ونظام  0972

and verheye   بالتطور إلى وقتنا الحالي مواستمرت أنظمة التقيي 0927عام. 
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 Sysتقييم أراضي منطقة الدراسة أعتمدنا عمى نظام  ضوفي دراستنا الحالية ولغر 
(. وذلك لكونو أكثر شمولية ويمكن تطبيقُو في ظل ظروف الزراعة اإلروائية وباعتماد 6)

صفات ترب منطقة الدراسة واعتمادًا عمى دليل كل من النسجة ونسبة الجبس ونسبة 
اربونات ودليل المموحة وحالة البزل ودليل نسبة الصوديوم المتبادل ودليل عمق التربة ودليل الك

, إذ يتم أخذ التقديرات الخاصة لكل دليل من الجداول تجويةتطور التربة ودليل حالة ال
المعروضة في الممحق. ثم بعد ذلك تضرب التقديرات النيائية مع بعضيا البعض الستخراج 

 القابمية وفق المعادلة اآلتية: قيمة مالئمة
دليل  ×دليل الجبس  ×دليل كاربونات الكالسيوم  ×مالئمة قابمية األرض = دليل النسجة 

دليل تطور  ×دليل عمق التربة  ×دليل نسبة الصوديوم المتبادل  ×دليل البزل  ×المموحة 
 دليل تجوية التربة . ×التربة 

ليا  متف نير الفرات مع درجات التقيي( متوسطات صفات ترب ك0ويعرض الجدول )
, إذ يتضح من الجدول أن ترب كتف نير الفرات ( قيم مالئمة القابمية7ويبين الجدول )
% 60% ضمن الصنف المالئم و72% ضمن صنف القميل المالئمة و9توزعت بنسبة 

ن درجات صنف األرض ليا وقعت ضمن الصنف الر ضمن صنف معتدل المالئمة ابع , وا 
, كما إن أىم العوامل المحددة لإلنتاج الزراعي في ترب كتف والثاني والثالث عمى التوالي

, كما وتوزعت نسبة المعتدلة النير ىي وجود األمالح التي توزعت ما بين البسيطة إلى
 .%(00,20 -%09,70ه الوحدة بمدى ) الجيود اإلدارية الواجب بذليا لرفع إنتاجية ترب ىذ

( الذي يبين متوسطات صفاتيا 6النير ومن خالل الجدول ) أما في ترب حوض
% 04( أن ترب حوض نير الفرات قد توزعت بنسبة 0ليا ويبين الجدول ) مودرجات التقيي

% ضمن 04% ضمن صنف قميل المالئمة و04منيا ضمن صنف معتدل المالئمة و
ى التوالي ويعزى الصنف غير المالئم وضمن أصناف األراضي الثالث والرابع والخامس وعم

سبب تدىور صفاتيا إلى ارتفاع نسبة المموحة فييا مع قمة الصرف الطبيعي وظروف البزل 
. وقد توزعت نسبة الجيود بادل في قسم منيافضاًل عن وجود وارتفاع نسبة الصوديوم المت
. وتبين %(22,92 -%72,72ه الوحدة بمدى ) اإلدارية الواجب بذليا لرفع إنتاجية ترب ىذ

 .لمتربة ضمن أراضي منطقة الدراسة ( أصناف مالئمة القابمية0لخريطة )ا
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 ( المقطعات الزراعية ضمن منطقة الدراسة0) جدول
 رقم المقاطعة أسم المقاطعة رقم المقاطعة أسم المقاطعة أسم الشعبة الزراعية

 هيت

 55 العكبة 4 معمورة وجهورة
 53 الشرقية زوية البونمر 2 معيدات حمادي

 54 زوية البونمر الغربية 1 سويب بنات الخوضة
 42 تل أسود 36 الجبل

   6 حصوة الشامية

 الرمادي والخالدية

 3 سن الذبان 2 النمالة
 5 المالحمة 4 ابو فميس
 7 كرطان 6 الحماميات

 9 ماحوز 8 حصيبة الشرقية
 11 المشيهد والدشة 11 ام الروس
 13 السورة والصوفية 12 الحامضية
 15 الرمادي 14 الجرايشي
 17 البوذياب 16 البوفراج
 19 البوعمي الجاسم 18 الطالعة

 21 الطرابشة 21 البوعساف
 23 البوبالي 22 غزوان
 25 الموح 24 البوعبيد
 27 سطيح 26 صهاالت

 29 تل الرعيان 28 العزيزية والحوز
 31 الطاش 31 كريشان
 37 زنكورة 35 طوي

 39 الدوار 38 القطنية
 41 ابوطيبان 41 زوغير

 48 ديوم كرطان 47 حصوة الشامية

 الصقالوية
 17 البوشجل 1 الرميمة
 15 البسديرة 24 الزغاريت

   16 المصالحة والبوعكاش
 18 األزركية 5 النساف الفموجة

 عمى مديرية زراعة األنبار , قسم التخطيط , عتمادالمصدر: من عمل الباحث باال
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ذاالدتـتاجات

انحسرت مشاكل ترب منطقة الدراسة عمى مشكمة التممح التي ساىمت فييا عوامل  -0
طبيعية وبشرية ومشكمة الطبقات الصمبة المستحدثة وقمة خصوبة التربة وأخيرًا مشكمة 

 تموث التربة والتجاوزات عمى األراضي الزراعية .
% من أراضي كتف النير تقع 72ائج تقييم أراضي منطقة الدراسة إلى أن أظيرت نت -7

% 9( وS3% تقع ضمن الصنف المعتدل المالئم )66( و S2ضمن الصنف المالئم )
% 04( . بينما توزعت ترب حوض النير بنسبة S4ضمن الصنف قميل المالئمة )

% ضمن 04( وS3% ضمن الصنف المعتدل المالئمة )04( وNالصنف غير المالئم )
 ( . S4الصنف القميل المالئمة )

ذالتوصقات

 .ات القديمة لمحد من ظاىرة التممحنشاء شبكة مبازل وتطوير الشبكإ -0
ناجحة في حل المشاكل التي تعاني منيا الترب الرسوبية  إداريةتباع وسائل اضرورة  -7

 .منطقة الدراسةعمومًا و 
أكثر من طريقة وبيان مدى  اعتماداألراضي والترب الرسوبية وب تقييمالتوسع في دراسة  -6

 مالئمة أنواع المحاصيل المزروعة في المنطقة.
تباع الطرق الحديثة في الزراعة إ الفالحين من قبل الجيات المختصة إلى ضرورة توجيو -0

 لما ليا من أىمية في تطوير الزراعة في المنطقة.
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ذاملصادر

ميسون كريم محمد العزاوي , دور العوامل الجغرافية في تممح ترب ريف مركز قضاء الرمادي , رسالة  -0
 . 7449ماجستير )غير منشورة( كمية التربية لمعموم اإلنسانية , جامعة األنبار , 

مثنى خميل إبراىيم الراوي , توصيف وتوزيع مواد األصل وأثرة في تغاير بعض الترب الرسوبية ,  -7
 وحة دكتوراه , كمية الزراعة , جامعة بغداد . أطر 

 . 0920عبد الفتاح العاني , أساسيات عمم التربة , دار التقني لمطباعة والنشر , بغداد ,  -6
احمد صالح محيميد المشيداني , مسح وتصنيف التربة , دار الكتب لمطباعة والنشر , جامعة الموصل  -0

 ,0990 . 
5- -Dent , D, and young A . soil survey and land evaluation George Alien . 

London. 1981. P. 22-26 . 
6- Sys .C. 1980 . land evaluation . parts I,II, III . courses . ITC , Ghent 

 
ذاملالحق

 ( قيم دليل نسجة التربة0جدول )

        SYS etal (1980) 
 

 

 

 

 

 

 

Pasture Grain Texture type 
59 105 Silt clay loam 
90 100 Silt clay or clay 
100 95 Loam or silt loam 
95 85 Clay loam or loam 
85 75 Sandy clay or sand clay loam 
75 85 Sandy loam 
65 55 Loamy sand 
55 45 Sandy 



ذجمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجملؾدذالثاني

 

 

 (720 ( 
 

 

 ( قيم دليل المموحة7جدول )

SYS etal (1980) 
 

 ( قيم دليل الجبس والكمس6جدول )
Caco3 % Index value % Gypsum Index value 

%50< 0.80 %25< 0.40 
50-25% 0.90 %25-10 0.70 
%25-10 1 %10-3 1 
%10-3 1 %3> 1 
%3> 1   

SYS etal (1980) 
 

 ( قيم دليل حالة البزل 0جدول )
Annalist - crops Durable - crops Drainage type 

0.50 0.60 Excessively drained 
1 1 Well drained 
1 0.90 Moderate drained 

0.75 0.80 Imperfect drained 
0.60 0.30 Poorly drained 
0.40 0.20 Very poorly drained 

SYS etal (1980) 
 

Salt – sensitive crops Salt – resistant crops Ec ds/ m-1 
1 1 0-2 

0.95 1 2-4 
0.80 0.95 4-8 
0.80 0.95 8-16 
0.20 0.40 > 16 
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 ( قيم دليل الصوديوم المتبادل0جدول )
Moderate crops Resistant crop ESP% 

0.50 0.60 > 5 
0.95 0.95 5-8 
0.90 1 8-16 
0.60 0.90 16-25 
0.40 0.70 > 25 

SYS etal (1980) 
 

 ( قيم دليل عمق التربة6جدول )
Index value 

Annalist-crops Durable-crops Depth(cm) 
1 1 100 
1 0.90 80-100 

0.90 0.70 50-80 
0.80 0.50 20-50 
0.50 0.20 < 20 

SYS etal (1980) 
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 ( قيم دليل تطور التربة2جدول )
Index value Status Index value Status 

1.2 Mollic Epipedon 1 
Enceptisol, Entisol (soil 

calcin and calcic) 

1.100 
Ochric Epipedon 

(1%O.M & 15cm depth) 
0.95 Enceptisol (soil non calcic) 

1 Ochric Epipedon 0.90 
Alfisols (A-Bt-C) with Argillic 

horizon & CEC value> 24 
Meq/100gm soil 

0.85 Er.horizon 0.80 
Alfisols (A-Bt-C) with Argillic 

horizon & CEC value> 24 
Meq/100gm soil or less 

SYS etal (1980) 
 

 ( قيم دليل المالئمة 2جدول )
Class degree Class Symbol Cs  value 
First class Very suitable S1 90 

Second class Suitable S2 90-75 
Third class Moderate suitable S3 75-50 
Fourth class Little suitable S4 50-25 
Fifth class Non suitable N 25 

SYS etal (1980) 
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