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__________________________________________________________________________________________ 

تربة ودراسة لل الفيزيائيةوالكيميائية  خواصاللتقدير  شمال شرق ليبيااألخضر  جنوب الجبلأجريت هذه الدراسة  الملخص:

 في منطقة الدراسة إلى ثالثة المعدل السنوي لهطول االمطار. تم تقسيم المعدل السنوي للهطول على تلك الخواصتأثير 

ً لكل مستوى من ةعشر اختيرت منخفض(. -متوسط  - مرتفعمستويات )   عتم جم . ات الهطولمن مستوي مواقع عشوائيأ

عاماًل مستقالً  المعدل السنوي لهطول االمطار، حيث  LSD اختبار عينات التربة لكل موقع وتحليلها في المختبر. تم تطبيق

خواص  معظم علىراً لمعدل هطول االمطامعنوي تاثيراً اظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  وخصائص التربة متغيرات تابعة.

 تأظهر .بينت النتائج أن رطوبة التربة كانت منخفضة جدا في  المستويات الثالث لمعدل الهطول السنوي .التربة المدروسة

منخفضة  نسبة المادة العضوية في التربة انخفاًضا في نسبة الطين مع االتجاه جنوباً، حيث تزداد نسب السلت والرمل. النتائج

لى ع .وتقاربت قيم متوسطات المادة العضوية بين مستويات الهطول الثالث ،% 7915 – 9900وحت مابين بشكل عام وترا
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الرغم من عدم وجود فروق معنوية لوحظ زيادة في الرقم الهيدروجيني مع انخفاض معدل سقوط االمطارحيث يزداد تراكم 

( على 9992، 9994، 9917افتقرت التربة في جميع مستويات الهطول لعنصر النيتروجين ) .كربونات الكالسيوم القاعدية

كما أظهرت النتائج نقص الفوسفور المتاح في جميع المواقع  ،(٪9931 – 9991، وتباين مرتفع ) ٪9995التوالي  بمتوسط 

وجد البوتاسيوم والصوديوم بوفرة في اغلب ترب المواقع ولوحظ ارتفاع تركيزهما مع انخفاض معدل سقوط  .المدروسة

 اهحيث أن معظمها كان أقل من الحدود الطبيعية لتواجد العناصر الصغرىقة بشكل عام لمعظم تفتقر تربة المنط .االمطار

نستنتج ان منطقة الدراسة تنقسم الى بيئتين تختلفان معنوياً من حيث خواص التربة وهما الجزء الشمالي المتمثل  .في التربة

ية المتوسط والمنخفض. لذلك يوصى بوضع خطط تنمو في مستوى الهطول المرتفع والجزء الجنوبى المتمثل في المستويين

إجراء  من الضروريلمراعي جنوب الجبل االخضر فانه الشاسعة  مساحةالبسبب . مختلفة لكل منطقة حسب ظروفها البيئية

لخصائص التربة على المستوى المحلي ، وبالتالي  اشملدراسات مستقبلية لتغطية مساحة أكبر في المنطقة من أجل فهم 

 توفير قاعدة بيانات مرجعية الي برنامج مستقبلي لتنمية المراعي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراعي الليبية، مستويات الهطول، الجبل االخضر، خواص التربة، المنحدر الجنوبياحية: الكلمات المفت

Abstract: This study was conducted on the rangeland of south Al-Jabal Al-Akhdar 

northeastern Libya to estimate soil chemical and physical properties and study the effect of the 

annual precipitation gradient on those properties. The annual precipitation in the study area 

was divided into three levels (high - medium - low). Ten locations were randomly selected for 

each precipitation level. Soil samples were collected for each site and analyzed in the 

laboratory. The LSD test was applied, where annual precipitation is an independent factor and 

soil properties are dependent variables. The results showed a significant effect of precipitation 

level on most of the studied soil properties. The soil moisture was very low in the three levels 

of precipitation. The mechanical analysis of the soil showed a decrease in the proportion of 

clay with the direction to the south, where the proportions of silt and sand increased in the 

medium and low levels of rainfall. The percentage of organic matter is generally low and 

ranged between 0.99-5.17%, and the average values of organic matter converged between the 

three levels of precipitation. Although there were no significant differences, an increase in pH 

was observed with a decrease in rainfall, as the accumulation of basic calcium carbonate 

increased. Soil in all precipitation levels lacked nitrogen (0.15, 0.04, 0.02), respectively, with 

an average of 0.07%, and a high variation (0.01-0.31%). The results also showed a lack of 

available phosphorous in all studied sites. Potassium and sodium were found in abundance in 
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most of the sites, and it was noted that their concentration increased with the decrease in the 

rate of rainfall. The soil of the region, in general, lacks most of the microelements, as most of 

them were less than the natural limits of their presence in the soil. We conclude that the study 

area is divided into two environments that differ significantly in terms of soil properties, 

namely the northern part represented by the high level of precipitation and the southern part 

represented by the medium and low levels. Therefore, it is recommended to draw up different 

development plans for each region according to its environmental conditions. Because of the 

vast area of the south of Jabal Al-Akhdar rangelands, it is necessary to conduct future studies 

to cover a larger area in the region in order to have a more comprehensive understanding of 

soil properties at the local level, and thus provide a reference database for any future rangeland 

development program. 

______________________________________________________________________ 

Keywords: Al-Jabal Al-Akhdar, SWECO, precipitation level -Rangeland, Libya 

 

 

 

 مقدمة:

 هخصائص، من اهمها تفهم كمورد طبيعي متجدد يتوقف على عدة عوامل معين عيمرادارة وتنمية إن نجاح 

هذه الخصائص الطبيعية تشمل عناصر بيئية مختلفة منها . تحدد نوع الغطاء النباتيالتي فهي  الطبيعية

سوء إدارة  من اهم االضرار التي تنجم عن .التربة وخواصهطول المطري الالمناخ وبصفة خاصة كمية 

 مرعىال ية، وذلك الن التربة هي العامل المحدد إلنتاجتدهور خواص التربة وفقدانها باالنجرافالمرعى هو 

خية المناان لعوامل التربة أهمية ال تقل عن أهمية العوامل  ،نفس الظروف المناخيةتحت  معينة في مساحة

في درجة توزيع وانتشار النباتات الرعوية وتتفاوت نباتات العلف والمراعي في درجة استجابتها لظروف 

لك ويعتبر تكون التربة عملية بطيئة جدا ومع ذ التربة المختلفة كالقوام والبناء والتهوية والملوحة وغيرها.

طط لذا يعد أهم جزء في خ عن طريق انجرافها ةمدة قصيرخالل  من التربة كميات كبيرةفانه يمكن أن تفقد 

احة ليبيا تبلغ مس من االنجراف.   لحماية التربة تغطية نباتية جيدةهو المحافظة على  وتنميتها إدارة المرعى

الغابات  تمثل 2كم 3،339أراضي رعي ، و  2كم 143،339منها صحراء ، و  ٪09،  2كممليون  195
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مناطق تعتبر من المراعي الليبية  2كم 12652. حوالي (al., 2021 Mahmoud et) واألراضي الحرجية

ً والتي اثرت  متدهورة يعتبر المنحدر الجنوبي للجبل  .(Bai et al., 2008) على انتاجية تلك المراعي سلبا

لبيئي ا نظامهيتعرض  شديداً واألخضر في شمال شرق ليبيا نموذجاً لعملية التصحر، حيث يشهد تدهوراً 

ضاريس عورة التكذلك و. الرشيدةبسبب الظروف المناخية السائدة واألنشطة البشرية غير  التصحرلخطر 

 ربة في المنطقةالتالمنحدرات  وانتشار التكوينات الصخرية الهشة شديدة التأثر بالتعرية المائية جعل كثرة و

 الهضابية االرضبيعي  وطبيعة الغطاء النباتي الط نحسارال ، باالضافةعرضة من الناحية الهيكلية للتدهور

بذلت عدة جهود جكومية خالل العقود المنصرمة   .خاصة خالل فصل الشتاءمياه لل السطحي جريانالوزيادة 

لتنمية المنطقة ومكافحة التصحر، حيث تم اقامة عدد من المحميات الرعوية وزراعتها بانواع شجيرية 

البحث في الدراسات السابقة لوحظ موت الكثير من (, من خالل (Gadalla, 2014 محلية ومستوردة

في الجزء الجنوبي من المنطقة حيث تم التركيز على االحتياج  المستزرعة وخاصةالمستوردة  االنواع

اجريت دراسات قليلة لتقييم  .(Mahmoud et al., 2021) المائي لالنواع المدخلة وتم اهمال عامل التربة

 ةشركة استشارات بيئية سويدي بها قامتاهم الدراسات السابقة واشملها الدراسة التي  .ترب منطقة الدراسة

(SWECO)  ر من الجبل األخضر. تضمن إجراء مسح شامل ألكثر من مليون هكتاحيث تم  ،1036سنة

. وحيث ان هذه طبوغرافي ورسم خرائط التربة والغطاء النباتي ودراسة تحسين المراعيالعمل مسح 

 حيث ان هذه المدة كافية الحداثلذلك وجب تحديث بيانات التربة ، مضى عليها ثالث عقود ونصفالدراسة 

حساسة لظروف التغير المناخي بسبب موقعها الجغرافي  تغييرات في خواص التربة وخاصةً ان المنطقة

 فان اي برنامج لتنمية  ذلكك (.SWECO, 1986) بين البحر االبيض المتوسط والصحراء الكبرى

التغطية  لضمان نجاح اعادة الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة معرفة جميع يتطلبالمنطقة  المراعي في

ي منطقة ف . عليه فان هذه الدراسة هدفت الى تقدير اهم الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربةالشجيرية 

تلك الخواص، وبالتالي توفير وتاثير تدرج المعدل السنوي لهطول االمطار على  جنوب الجبل االخضر

 مستقبلي لتنمية المراعي في المنطقة.قاعدة بيانات مرجعية الي برنامج 

 

 منطقة الدراسة:

، تقع منطقة الدراسة على المنحدر الجنوبي لسهوب الجبل األخضر شمال شرق  1كما هو مبين في الشكل 

ً  °21شماالً و  °32خطي ليبيا ، وتقع بين   المنطقة جاف إلى شبه جاف. الفترة الممطرة. المناخ في شرقا

 79وعدم االنتظام. يتراوح هطول األمطار السنوي من حوالي  بالتذبذبمن سبتمبر إلى فبراير وتتميز  تمتد
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 سيليزية° 37في يناير إلى  سيليزية° 9(. يتراوح متوسط درجة الحرارة من 2ملم / سنة )الشكل  279إلى 

 ،ية صيفا وشمالية شرقية في الشتاءهي شمالية غرب السائدة(. الرياح Mahmoud et al., 2016) يوليوفي 

ط س( على المنطقة وهي رياح حارة تصاحبها موجات رملية. متورياح القبليجنوبية شرقية )رياح كما تهب 

 تشجيراكم / ساعة. الغطاء النباتي الدائم عبارة عن  69وأحيانًا تصل إلى كم / ساعة  27-19سرعة الرياح 

التالل تتركز في   Haloxylon Hamada الرمثو Artemisia herba-alba يسودها الشيحة يقزم

 .(Mahmoud et al., 2021المنخفضة والسهول الرسوبية )

. 

 (Hamad, 2019) : منطقة الدراسة 1شكل
 

 

 (ARC-ICARDA, 2008) : خريطة توزيع المعدل السنوي لهطول االمطار في شمال شرق ليبيا 2شكل
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 المواد وطرق العمل:

 ملم / سنة( 299تم تقسيم منطقة الدراسة إلى ثالثة مستويات بناًء على هطول األمطار السنوي: مرتفع )< 

ملم / سنة( باستخدام خرائط هطول األمطار  199-79) ومنخفضملم / سنة(  299-199متوسط ) و

ي معدل الهطول السنو .الموثوقةراجع المالعديد من  من تهاليبيا ، والتي تم جمعها و متطابقالسنوية في 

 ARC-ICARDA, 2008; Blanchet et). تجاه جنوباً نحو الصحراء الكبرىينخفض تدريجياً مع اال

al., 2021; Deitch et al., 2017; El-Tantawi, 2005)  

 

 االعمال الحقلية وجمع العينات:

أربع جمعت  (.1من مستويات هطول األمطار )ملحق  تم اختيار عشرة مواقع بشكل عشوائي لكل مستوى

عينة(. بعد تنقية العينات من  369سم ) 29عينات من التربة )ثالث مكررات( من كل موقع على عمق 

يرها في الظل لمدة ثالثة أيام ، ثم طحنها وتمر العينات تم تجفيف قياس الرطوبة الحقليةوالشوائب والحصى 

 المناسبة. مم ، ثم نقلها إلى المعمل إلجراء بعض التحليالت الفيزيائية والكيميائية 2منخل 

 التحاليل المعملية:

 بة رتم اخذ وزن معين من جميع عينات الت تم قياس الرطوبة الحقلية باستخدام فرن التجفيف، حيث

ساعة ثم حساب الوزن  24لمدة سيليزية  105oعلي درجة حرارة ووضعها في فرن التجفيف 

 ,Fothقدرت السعة الحقلية باستخدام طريقة الشد  الناقص لمعرفة نسبة الرطوبة الحقلية في العينة.

1998) ). 

  بمحلول أكسيدتم تحديد قوام التربة باستخدام طريقة الهيدروميتر وذلك بعد معاملة التربة 

الهيدروجين إلزالة المادة العضوية ثم تفريق حبيبات التربة باستخدام محلول الكالجون بعدها تم 

 (.FAO, 1974) الطين(-السلت-تقدير نسبة مكونات التربة األساسية )الرمل

  105جم من كل عينة علي درجة حرارة  19تم إدخال  حيثفرن الحرق قدرت المادة العضويةo 

لمدة   سيليزية 479oساعة ثم يؤخذ الوزن الجاف وتعاد للفرن علي درجة حرارة  24لمدة  سيليزية

 ساعة بعد ذلك يقاس الفارق في الوزن وهو الذي يعبر علي نسبة المادة العضوية في التربة. 24
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  تم قياسPH باستخدام جهاز قياس الرقم الهيدروجيني حيث يضاف ماء مقطر لوزن معين  التربة

من التربة حتى درجة التشبع وتترك لمدة ساعة حتى يحدث اتزان ثم يقدر الرقم الهيدروجيني 

 مباشرة بواسطة الجهاز.

 تم تقدير التوصيل الكهربي لعينات التربة وذلك في المستخلص المائي لها باستخدام جهاز قياس 

 .(Richards, 1954) التوصيل الكهربي وتم التعبير عنة بالملليموز/سم

  بتطبيق طريقة المعايرة تم تقدير نسبة كربونات الكالسيوم في عينات التربة(Drouineau, 

 (، وتم التعبير عن كربونات الكالسيوم كنسبة مئوية علي أساس الوزن الجاف.1942

  باستخدام طريقة كالداهلقدرت نسبة النتروجين في التربة  Kjeldahl method (Bremner, 

 Spectrophotometerمقياس الطيف الضوئي تم تقديره باستخدام  الفسفور المتاح . (1965

 .(ppm)وعبر عنه بجزء في المليون

 باستخدام جهاز اللهب الطيفي  تم تقدير البوتاسيوم والصوديومFlame Photometry  والعناصر ،

وتم التعبير عنها  Atomic absorption device  باستخدام جهاز االمتصاص الذري الصغرى

  .(ppmكجزء في المليون) 

 

 لتحليل االحصائيا

 خواص التربة وحيث كان مستوى هطول األمطار عامالً مستقالً  (LSD) اقل فرق معنوياختبار  تم تطبيق

 .%7تحت مستوى معنوية   متغيرات تابعة

 

 

 والمناقشة:النتائج 

ر تدريجي مع االتجاه التغي ، حيث يكونبين المناطق الثالث المدروسة فاصل واضح  نظراً لعدم وجود

 ً مستوى الهطول وسطها ) و( مستوى الهطول المرتفعشمال المنطقة )بين مقارنة ال، لذلك من خالل  جنوبا

واضحة تعطي فكرة عن مدى اك اختالفات ( قد تكون هنمستوى الهطول المنخفضوجنوبها )( المتوسط

نتائج التحليل  اظهرت.ومعدل هطول االمطار السنوير نتيجة االختالف في الموقع الجغرافي هذا التغي
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بينت النتائج أن رطوبة التربة  .المدروسةمتوسطات خواص التربة معظم بين  معنويةاإلحصائي فروق 

السنوي، وهذا متوقعا بسبب ما هو معروف عن كانت منخفضة جدا في  المستويات الثالث لمعدل الهطول 

ضعف السعة الحقلية التي تبديها ترب المناطق الجافة وشبه الجافة.  عموما كان اعلى متوسط للرطوبة  

 .(1والسعة الحقلية في منطقة مستوى الهطول المرتفع وبفروق معنوية عن المستويين االخرين )جدول

فاًضا في نسبة الطين مع االتجاه جنوباً، حيث تزداد نسب السلت والرمل أظهر التحليل الميكانيكي للتربة انخ

كالعادة في المناطق الجافة وشبه الجافة، كانت  .في المستويين المتوسط والمنخفض لمعدل سقوط االمطار

في جميع المواقع  % 7915 – 9900وتراوحت مابين العضوية في التربة منخفضة بشكل عام  المادةنسبة 

 (.3شكل وتقاربت قيم متوسطات المادة العضوية بين مستويات الهطول الثالث ) .(2المدروسة )ملحق

 

 بعض خواص التربة  في مناطق الهطول الثالث متوسطات:3شكل

 

انخفاض المادة العضوية في ترب البيئات الجافة عادةً بسبب ارتفاع درجة الحرارة خاصة خالل موسم 

الجفاف، حيث ان محتوى المادة العضوية في التربة يتناقص مع زيادة درجة الحرارة تحت ظروف الرطوبة 

دل وبالتالي انخفاض مع( ,  باالضافة الى الغطاء النباتي المنخفض للغاية Kirschbaum, 1995المماثلة )

 .بقايا النباتات والتي تلعب دوًرا رئيسيًا في إمداد التربة السطحية بالمواد العضوية

 

مرتفع متوسط منخفض

الرطوبة الحقلية 4.6 2.6 2.3

السعة الحقلية 38.9 34.6 33.5

المادة العضوية 2.6 3.1 2.6

كربونات الكالسيوم 5.18 29.6 35.9

السلت 40.15 34.3 33.9

الرمل 15.094 29.12 33.128

الطين 44.195 36.274 30.931
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 (LSD النتائج االحصائية للمقارنة المتعددة بين متوسطات بعض خواص التربة )اختبار اقل فرق معنوي: 1جدول
Dependent 

Variable 

(I) 

PL 

(J) 

PL 

Mean Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

FH 

 الرطوبة الحقلية

1.00 
2.00 2.14000* .42517 .000 1.2676 3.0124 

3.00 2.43400* .42517 .000 1.5616 3.3064 

2.00 
1.00 -2.14000* .42517 .000 -3.0124 -1.2676 

3.00 .29400 .42517 .495 -.5784 1.1664 

3.00 
1.00 -2.43400* .42517 .000 -3.3064 -1.5616 

2.00 -.29400 .42517 .495 -1.1664 .5784 

FC 

 السعة الحقلية

1.00 
2.00 4.30000* .71371 .000 2.8356 5.7644 

3.00 5.44200* .71371 .000 3.9776 6.9064 

2.00 
1.00 -4.30000* .71371 .000 -5.7644 -2.8356 

3.00 1.14200 .71371 .121 -.3224 2.6064 

3.00 
1.00 -5.44200* .71371 .000 -6.9064 -3.9776 

2.00 -1.14200 .71371 .121 -2.6064 .3224 

OM 

 المادة العضوية

1.00 
2.00 -.46200 .44495 .308 -1.3750 .4510 

3.00 -.00800 .44495 .986 -.9210 .9050 

2.00 
1.00 .46200 .44495 .308 -.4510 1.3750 

3.00 .45400 .44495 .317 -.4590 1.3670 

3.00 
1.00 .00800 .44495 .986 -.9050 .9210 

2.00 -.45400 .44495 .317 -1.3670 .4590 

CaCo3 

كربونات 

 الكالسيوم

1.00 
2.00 -24.46100* 1.47622 .000 -27.4899 -21.4321 

3.00 -30.20800* 1.47622 .000 -33.2369 -27.1791 

2.00 
1.00 24.46100* 1.47622 .000 21.4321 27.4899 

3.00 -5.74700* 1.47622 .001 -8.7759 -2.7181 

3.00 
1.00 30.20800* 1.47622 .000 27.1791 33.2369 

2.00 5.74700* 1.47622 .001 2.7181 8.7759 

silt السلت 

1.00 
2.00 5.84900* 1.23501 .000 3.3150 8.3830 

3.00 6.22900* 1.23501 .000 3.6950 8.7630 

2.00 
1.00 -5.84900* 1.23501 .000 -8.3830 -3.3150 

3.00 .38000 1.23501 .761 -2.1540 2.9140 

3.00 
1.00 -6.22900* 1.23501 .000 -8.7630 -3.6950 

2.00 -.38000 1.23501 .761 -2.9140 2.1540 

sand الرمل 

1.00 
2.00 -14.02600* 1.80913 .000 -17.7380 -10.3140 

3.00 -18.03400* 1.80913 .000 -21.7460 -14.3220 

2.00 
1.00 14.02600* 1.80913 .000 10.3140 17.7380 

3.00 -4.00800* 1.80913 .035 -7.7200 -.2960 

3.00 
1.00 18.03400* 1.80913 .000 14.3220 21.7460 

2.00 4.00800* 1.80913 .035 .2960 7.7200 

clayالطين 

1.00 
2.00 7.92100* 1.13902 .000 5.5839 10.2581 

3.00 13.26400* 1.13902 .000 10.9269 15.6011 

2.00 
1.00 -7.92100* 1.13902 .000 -10.2581 -5.5839 

3.00 5.34300* 1.13902 .000 3.0059 7.6801 

3.00 
1.00 -13.26400* 1.13902 .000 -15.6011 -10.9269 

2.00 -5.34300* 1.13902 .000 -7.6801 -3.0059 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

= هطول منخفض3= هطول متوسط    2هطول مرتفع   = 1          PL= مستوى الهطول 

 

، 596، 597لمعدل سقوط االمطار )بين المستويات الثالث  متوسطات الرقم الهيدروجيني للتربةتقاربت 

 الرقم الهيدروجيني. وعلى الرغم من عدم وجود فروق معنوية لوحظ زيادة في (2)جدول( على التوالي595
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وعلى العكس من ذلك  تراكم كربونات الكالسيوم القاعدية. حيث يزدادمع انخفاض معدل سقوط االمطار

كان تاثير المعدل السنوي لهطول االمطار واظحاً على درجة ملوحة التربة والتي تزداد مع االتجاه جنوباً 

حيث يتناقص معدل االمطار، وكانت الفروق عالية المعنوية بين المستوى المرتفع والمستوى المنخفض 

( على 9992، 9994، 9917النيتروجين )عنصر لالتربة في جميع مستويات الهطول  افتقرتللهطول.

, على كل حال كانت (3)ملحق (٪9931 – 9991، وتباين مرتفع ) ٪9995( بمتوسط 2جدولالتوالي )

 الفروق معنوية بين مستوىي الهطول المرتفع والمنخفض. 

 : التوصيف االحصائي لمتوسطات بعض خواص  التربة في مستويات الهطول الثالث2جدول

Dependent Variable PL N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

EC 

 التوصيل الكهربي

1.00 10 15.4650 6.18058 1.95447 2.82 26.12 

2.00 10 23.8780 13.32983 4.21526 3.50 41.00 

3.00 10 34.6700 10.18013 3.21924 12.81 47.98 

Total 30 24.6710 12.77020 2.33151 2.82 47.98 

PH 

 الرقم الهيدروجيني

1.00 10 7.4620 .15310 .04841 7.31 7.81 

2.00 10 7.5530 .23065 .07294 7.22 7.92 

3.00 10 7.6500 .22425 .07091 7.40 8.02 

Total 30 7.5550 .21328 .03894 7.22 8.02 

K 

 البوتاسيوم

1.00 10 945.909 287.82643 91.01871 618.75 1597.00 

2.00 10 1079.71 161.00132 50.91309 810.37 1341.73 

3.00 10 1107.67 170.15180 53.80672 981.25 1445.37 

Total 30 1044.43 218.85054 39.95646 618.75 1597.00 

Na 

 الصوديوم

1.00 10 996.544 216.70681 68.52871 556.50 1270.00 

2.00 10 1774.02 1006.98746 318.4373 500.10 3123.00 

3.00 10 1421.39 281.41620 88.99162 893.12 1737.75 

Total 30 1397.32 677.02904 123.6080 500.10 3123.00 

P 

 الفسفور

1.00 10 6.7660 3.76993 1.19216 3.38 14.02 

2.00 10 7.8840 2.38834 .75526 3.30 11.00 

3.00 10 5.9830 1.38411 .43769 3.30 7.11 

Total 30 6.8777 2.72122 .49683 3.30 14.02 

N 

 النتروجين

1.00 10 .1490 .09398 .02972 .02 .31 

2.00 10 .0360 .00699 .00221 .02 .04 

3.00 10 .0180 .01033 .00327 .01 .04 

Total 30 .0677 .07916 .01445 .01 .31 

= هطول منخفض3هطول متوسط    = 2= هطول مرتفع   1            PL= مستوى الهطول 
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النيتروجين هو العنصر الغذائي األساسي للنباتات الذي تعاني التربة الجافة من نقصه، يليه الفوسفور والحديد 

(، وهو مرتبط بالمادة العضوية التي كانت بشكل عام قليلة جداً في 1007والزنك  كما ذكر بن محمود )

منطقة الدراسة. كما أظهرت النتائج نقص الفوسفور المتاح في جميع المواقع المدروسة، وقد يعزى تربة 

 ,Lin et al., 2018; Randall and Gravaذلك إلى العالقة العكسية بين الفسفور وكربونات الكالسيوم )

لكالسيوم الغير ن فوسفات اأن أيونات الكالسيوم العالية النشاط نسبيًا تشجع على تكوي احيث استنتج ،( 1971

قابلة للذوبان في الماء. لوحظ في المواقع ذات التعرية الصفائحية الشديدة انجرف الطبقات العليا التي تحتوي 

على معظم الفوسفور المتاح، وقد يكون نقص الفوسفور عامالً مقيدًا العادة الغطاء النباتي في منطقة 

نخفاض مع اوفرة في اغلب ترب المواقع ولوحظ ارتفاع تركيزهما الدراسة.  وجد البوتاسيوم والصوديوم ب

 .(3)جدول ر، وكانت الفروق معنوية في حالة عنصر الصوديوممعدل سقوط االمطا

 (LSD : النتائج االحصائية للمقارنة المتعددة بين متوسطات بعض خواص التربة )اختبار اقل فرق معنوي3جدول
Dependent 

Variable 

(I) 

PL 

(J) 

PL 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

EC 

1.00 
2.00 -8.41300 4.61533 .079 -17.8829 1.0569 

3.00 -19.20500* 4.61533 .000 -28.6749 -9.7351 

2.00 
1.00 8.41300 4.61533 .079 -1.0569 17.8829 

3.00 -10.79200* 4.61533 .027 -20.2619 -1.3221 

3.00 
1.00 19.20500* 4.61533 .000 9.7351 28.6749 

2.00 10.79200* 4.61533 .027 1.3221 20.2619 

PH 

1.00 
2.00 -.09100 .09199 .331 -.2797 .0977 

3.00 -.18800 .09199 .051 -.3767 .0007 

2.00 
1.00 .09100 .09199 .331 -.0977 .2797 

3.00 -.09700 .09199 .301 -.2857 .0917 

3.00 
1.00 .18800 .09199 .051 -.0007 .3767 

2.00 .09700 .09199 .301 -.0917 .2857 

K 

1.00 
2.00 -133.80400 95.81827 .174 -330.4069 62.7989 

3.00 -161.77000 95.81827 .103 -358.3729 34.8329 

2.00 
1.00 133.80400 95.81827 .174 -62.7989 330.4069 

3.00 -27.96600 95.81827 .773 -224.5689 168.6369 

3.00 
1.00 161.77000 95.81827 .103 -34.8329 358.3729 

2.00 27.96600 95.81827 .773 -168.6369 224.5689 

Na 

1.00 
2.00 -777.47800* 275.70282 .009 -1343.1735 -211.7825 

3.00 -424.85400 275.70282 .135 -990.5495 140.8415 

2.00 
1.00 777.47800* 275.70282 .009 211.7825 1343.1735 

3.00 352.62400 275.70282 .212 -213.0715 918.3195 

3.00 
1.00 424.85400 275.70282 .135 -140.8415 990.5495 

2.00 -352.62400 275.70282 .212 -918.3195 213.0715 

P 

1.00 
2.00 -1.11800 1.20644 .362 -3.5934 1.3574 

3.00 .78300 1.20644 .522 -1.6924 3.2584 

2.00 
1.00 1.11800 1.20644 .362 -1.3574 3.5934 

3.00 1.90100 1.20644 .127 -.5744 4.3764 

3.00 
1.00 -.78300 1.20644 .522 -3.2584 1.6924 

2.00 -1.90100 1.20644 .127 -4.3764 .5744 

N 
1.00 

2.00 .11300* .02448 .000 .0628 .1632 

3.00 .13100* .02448 .000 .0808 .1812 

2.00 1.00 -.11300* .02448 .000 -.1632 -.0628 
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3.00 .01800 .02448 .468 -.0322 .0682 

3.00 
1.00 -.13100* .02448 .000 -.1812 -.0808 

2.00 -.01800 .02448 .468 -.0682 .0322 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

= هطول منخفض3= هطول متوسط    2هطول مرتفع    =1            PL= مستوى الهطول 

 

، جزء في المليون 794أما بالنسبة للمغذيات الدقيقة ، فإن جميع المواقع تعاني من نقص في الحديد بمتوسط 

جيدة في معظم  المنجنيزجزء في المليون. تعتبر قيم  394ومن ندرة في الزنك حيث لم يتجاوز تركيزه 

تربة المنطقة بشكل  وتفتقر (.4 شكل س الذي وجد بكميات قليلة جدًا )المواقع المدروسة ، على عكس النحا

ة. العناصر في الترب لتواجد هذهمعظم المغذيات الدقيقة حيث أن معظمها كان أقل من الحدود الطبيعية لعام 

األم ، وجميع المغذيات الدقيقة مشتقة في األصل  الصخرةفي  قليلة بكميات  تتواجد العناصر حيث ان هذه

 Xiao  and) يزها اإلجمالي في التربة بكميتها في مادة أصل التربة، وعادة ما يرتبط تركالصخرة االممن 

Chen, 2020)  جزء في المليون  399إلى  19. يتراوح محتوى التربة الطبيعي من الزنك من

(Lindsay, 1972 لذلك تعتبر تربة منطقة الدراسة فقيرة جدًا للزنك بمتوسط .)جزء في المليون 194 ،

هذه  ادل مع التب، فإن الزنك لديه القدرة على ه قطر أيونات الحديد والمغنيسيوميشبوبما أن قطر أيون الزنك 

الرقم ، وتزداد صالحية الزنك مع تناقص (Were, and Keppler, 2021) البيوتايت  معادنالعناصر في 

 ,PH (Martınez and Motto 6 فوق  ، حيث تظهر أعراض النقص عندما يرتفعالهيدروجيني للتربة

2000). 

 

 :متوسطات العناصر الصغرى  في ترب مستويات الهطول الثالث4شكل

مرتفع متوسط منخفض

الحديد 8.6 4.8 2.9

الزنك 2.3 1.1 0.9

المنجنيز 37.6 8.2 3.4

النحاس 2.4 0.82 0.71
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 (LSD : النتائج االحصائية للمقارنة المتعددة بين متوسطات بعض خواص التربة )اختبار اقل فرق معنوي4جدول
Dependent 

Variable 

(I) 

PL 

(J) 

PL 

Mean Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Feالحديد 

 

1.00 
2.00 3.80100* .91063 .000 1.9326 5.6694 

3.00 5.67100* .91063 .000 3.8026 7.5394 

2.00 
1.00 -3.80100* .91063 .000 -5.6694 -1.9326 

3.00 1.87000* .91063 .050 .0016 3.7384 

3.00 
1.00 -5.67100* .91063 .000 -7.5394 -3.8026 

2.00 -1.87000* .91063 .050 -3.7384 -.0016 

Znالزنك 

 

1.00 
2.00 1.16700* .17182 .000 .8145 1.5195 

3.00 1.35300* .17182 .000 1.0005 1.7055 

2.00 
1.00 -1.16700* .17182 .000 -1.5195 -.8145 

3.00 .18600 .17182 .289 -.1665 .5385 

3.00 
1.00 -1.35300* .17182 .000 -1.7055 -1.0005 

2.00 -.18600 .17182 .289 -.5385 .1665 

Mnالمنجنيز 

1.00 
2.00 29.37900* 4.55568 .000 20.0315 38.7265 

3.00 34.18000* 4.55568 .000 24.8325 43.5275 

2.00 
1.00 -29.37900* 4.55568 .000 -38.7265 -20.0315 

3.00 4.80100 4.55568 .301 -4.5465 14.1485 

3.00 
1.00 -34.18000* 4.55568 .000 -43.5275 -24.8325 

2.00 -4.80100 4.55568 .301 -14.1485 4.5465 

Cuالنحاس 

1.00 
2.00 1.54100* .13715 .000 1.2596 1.8224 

3.00 1.64700* .13715 .000 1.3656 1.9284 

2.00 
1.00 -1.54100* .13715 .000 -1.8224 -1.2596 

3.00 .10600 .13715 .446 -.1754 .3874 

3.00 
1.00 -1.64700* .13715 .000 -1.9284 -1.3656 

2.00 -.10600 .13715 .446 -.3874 .1754 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

هطول منخفض= 3= هطول متوسط    2هطول مرتفع   = 1            PL= مستوى الهطول 

 

مناخ ت تحتساهم معظم العوامل الطبيعية في خلق بيئة هشة وحساسة للغاية للتعرية في منطقة الدراسة 

، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن منطقة الدراسة تقع في رشيدجاف وشبه جاف في ظل استخدام بشري غير 

 .المناخية للتقلباتمما جعلها أكثر عرضة  الكبرى والصحراء االبيض المتوسط منطقة انتقالية بين البحر

ً نحو الصحراء حيث يقل المعدل  ً يمكن القول بان ظروف التربة تزداد تدهوراً مع االتجاه جنوبا عموما

السنوي لهطول االمطار، وعند النظر الى النتائج نستنتج ان منطقة الدراسة تنقسم الى بيئتين تختلفان معنوياً 

ث خواص التربة وهما الجزء الشمالي المتمثل في مستوى الهطول المرتفع والجزء الجنوبى المتمثل من حي

خطط تنموية مختلفة لكل منطقة حسب ظروفها  لذلك يوصى بوضع. المتوسط والمنخفضفي المستويين 

راسات د، يوصى بإجراء هجنوب الجبل األخضر وتنوع ترب الشاسعة في مراعيالمساحة لنظًرا  البيئية.

مستفيضة في المستقبل من أجل فهم أوسع وأشمل لخصائص التربة كمورد طبيعي مهم جدًا ، وتأثير العوامل 

 البشرية والطبيعية عليها، وبالتالي معرفة الطرق الصحيحة للحفاظ عليها واالستفادة منها.
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 المالحق

 

 مواقع الدراسة: 1ملحق

 

Precipitation 

level 

site  GPS 

N E 

 

 

 

 

 

 

High 

 

1 32°.26'.711" 21°.18'.801" 

2 32°.26'.711" 21°.18'.704" 

3 32°.26'.298" 21°.18'.604" 

4 32°.26'.291" 21°.18'.511" 

5 32°.26'.208" 21°.18'.444" 

6 32°.26'.641" 21°.18'.151" 

7 32°.26'.461" 21°.18'.787" 

8 32°.26'.466" 21°.18'.879" 

9 32°.26'.523" 21°.18'.953" 

10 32°.26'.468" 21°.18'.840" 

 

 

 

 

 

 

Medium 

11 32°.03'.294" 21°.11'.385" 

12 32°.03'.987" 21°.11'.556" 

13 32°.03'.725" 21°.11'.657" 

14 32°.03'.730" 21°.10'.971" 

15 32°.03.589" 21°.11'.561" 

16 32°.03'.389" 21°.10'.980" 

17 32°.03'.497" 21°.11'.379" 

18 32°.03'.736" 21°.11'.545" 

19 32°.04'.407" 21°.11'.956" 

20 32°.04'.476" 21°.11'.957" 

 

 

 

 

 

 

Low 

21 32°.01'.060" 21°.17'.063" 

22 32°.01'.000" 21°.18'.013" 

23 32°.01'.163" 21°.17'.399" 

24 32°.01'.129" 21°.17'.342" 

25 32°.01'.119" 21°.17'.473" 

26 32°.00'..353" 21°.30'485" 

27 32°.01'.221" 21°.29'004" 

28 32°.01'.894"  21°.26'.872" 

29 32°.01'.822"  21°.26'.650" 

30 31°.92'.188"  21°.31'.084" 
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 : نتائج التحليل المعملي لبعض خواص التربة2ملحق

 
معدل الهطول 

 السنوي 

 المحتوى الرطوبي للتربة موقع رقم ال
% 

 التحليل الميكانيكي 
% 

 
 

 نسبة المادة العضوية 
% 

الرطوبة 
 الحقلية

السعة 
 الحقلية

 الرمل
 

 السلت
 

 الطين
 

 
 
 
 
 عالي

1 36.2 21613 12631 6161. 616.1 5.17 
3 1613 21621 16633 61611 62626 0.99 
2 5.39 2.661 16611 21631 66666 2.11 
6 4.62 21613 12611 26611 6.611 2.58 
2 4.44 21621 16661 21666 61632 2.34 
. 4.85 26661 12661 61661 66631 2.24 
1 5.62 26612 12631 61631 666.1 2.43 
6 3.66 66613 126.1 61621 62611 2611 
1 3.90 21612 16612 61622 66621 2.90 
11 5.36 21621 12621 61631 62621 2.05 

 
 
 

 
 متوسط 

1 4.00 22621 3163. 23661 22661 3.25 
3 3.18 26621 36626 22621 21621 2.23 
2 3.61 23632 31621 2.621 26661 1.40 
6 2.81 23621 36611 21621 21611 2.78 
2 1.56 22621 31611 21621 21621 4.00 
. 2.38 26621 3.622 22631 61632 4.80 
1 1.97 26621 21631 22631 2.6.1 3.70 
6 2.07 26621 21611 226.1 2.621 2.83 
1 3.41 216.3 21611  2166  236.1 2.61 
11 1.20 22613 31633 23621 26666 2.93 

 
 
 
 

 منخفض    

1 2.69 22611 316.1 2.661 26623 2.68 
3 2.80 22611 31661 2.611 22631 1.67 
2 1612 216.3 36661 26631 22611 6616 
6 1611 23621 31662 2.631 23621 16.2 
2 2.69 22611 316.1 26631 22611 6616 
. 2.80 22611 31661 2.631 23621 16.2 
1 2.30 22612 6161. 316.1 316.1 2.09 
6 2.05 22621 61616 31661 31612 3.36 
1 3611 2262. 61612 31621 316.6 3613 
11 3661 22612 6161. 316.1 31612 3611 
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 : نتائج التحليل المعملي لبعض خواص التربة3ملحق

 

معدل 
 الهطول 

 الموقع
 

 النتروجين
% 

 الفسفور
ppm 

 كربونات الكالسيوم
% 

 النحاس
ppm 

 المنجنيز
ppm 

 الزنك
ppm 

 الحديد
ppm 

 الصوديوم
ppm 

 البوتاسيوم
ppm 

 
 
 

 
 مرتفع

1 0.31 1363. 3611 26.1 166.6 2661 126.1 6..6.3 631621 
3 0.22 2612 3616 3616 31632 3611 .6.. 121632 121613 
2 0.02 266. 26.. 3621 31626 361. 266. 121621 1.1632 
6 0.24 .6.1 3611 3626 62611 3631 6661 6.16.3 162612 
2 0.09 2662 6616 3611 21611 1663 .612 1112611 1211611 
. 0.20 26.2 12611 161. 3.611 1662 1611 1321611 131611 
1 1616 2612 6661 3662 216.2 3661 6631 112662 161611 
6 0.06 2626 6616 1661 16611 1631 2612 1311611 .16612 
1 0.10 16613 261. 3616 2.612 36.2 11661 22.621 1311661 
11 0.07 6612 1611 3621 62623 1662 11663 1163613 1166612 

 
 

 
 

 متوسط

1 1616 11611 22611 1611 16611 1661 1611 3111611 11.1611 
3 1616 11611 36611 1611 .611 1621 6661 3121611 1113611 
2 1616 26.1 21611 1611 2631 1611 3661 2132611 111611 
6 1613 2621 21611 1611 .621 1631 3621 111611 13.6611 
2 1612 1611 26631 1612 2612 166. 6616 1111611 1666.1 
. 1616 1622 316.6 16.1 11612 1616 6612 211611 1112611 
1 1612 1611 21661 1611 1611 161. 6612 1621632 11.2662 
6 1616 11616 31616 1611 11662 161. 6613 1111612 1311611 
1 1616 1632 36611 1631 .636 1612 2616 31266.3 611621 
11 1616 .613 33611 1612 1612 1611 2662 212621 1261612 

 
 
 

 
 منخفض

1 1616 .62. 21611 1612 2632 1616 3623 1121612 1326621 
3 1611 .613 21661 1662 6616 1611 2626 1131632 1662621 
2 1613 .6.6 22611 1661 26.2 1611 3662 1211621 1221661 
6 1612 1611 21616 16.2 26.6 1666 3611 1663632 16.661 
2 1613 .611 26661 16.6 2613 161. 3613 1261632 161632 
. 1613 1616 21611 16.6 2611 1612 3611 1221612 16661. 
1 1611 .62. 23611 1616 3616 1611 26.2 1..1621 111611 
6 1611 2621 22613 16.6 2611 1662 2621 612613 1112611 
1 1611 6612 26611 16.1 3611 1661 26.1 131.616 112.611 
11 1611 6 23611 1616 3616 1662 2621 1.21 111611 

 

 

 


