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 ألعماق مختلفة اتللنبوجاهزية عناصرها الغذائية  ترب اليمنيةالبعض ص ئاصخ

 نجيب محمد المغربيو علي محمد عبد الرحمن المساوى 
 جامعة صنعاء. –كلية الزراعة  –قسم األراضي والمياه 

 
 لملخصا

 
التزي  (صنعاء وذمار وإب وتعز )محافظات اليمنية البعض دراسة الترب المنتشرة في ل يهدف البحث

تززرب التززي تمثززت تززرب المنززابل الهضززبية و  يززرا   (حضززرموت)محافظززة تززرب تمثززت تززرب المنززابل الوب يززة و
 -تم التوصت إلى النتائج التالية:و لقد  .التي تمثت ترب المنابل الساح ية (لحج والحديدة)محافظتي 
ب يزادة ممزل التربزة حيزث  ن فزض  يزة المدروسزةتزرب المنزابل اليمنفزي لزت التربة  ربوبةان فاض  -(1

 .سم( 30-15في العمل ) 1.1سم( إلى  15-0ل عمل ) 2.3المتوسب الربوبي )%( من 
تبزاين قزوام التزرب حسزب ا زت ف قوام التزرب اليمنيزة ب يزادة نعومتزي ب يزادة ممزل التربزة  لمزا تمي   -(2

( فزي محافظزة لحزج فزي حزين لزان قزوام تزرب Sandyتفاوت قوام التربزة بزين رم زي ) فقدالمحافظة 
  س تي. –محافظتي إب وتع   لثر نعومة ولان قوام تربها م يوي 

و يضززا  محتوا ززا مززن المززواد الصزز بة الذائبززة (EC)تهززام وح و(pH)تقززدير تفامززت التربززةدلززت نتززائج  -(3
مناسزبة ل رامزة ونمزو معظزم  لانزت نهزا المنابل والمحافظات المدروسة  ترب لتفي (TDS)الل ية

ادة . لمزا تميز ت التزرب اليمنيزة بان فزاض م وحتهزا ب يزالمحاصيت ال راميزة وال ضزروات والفوالزي
 ة.ممل الترب

دلت النتائج مموما  م ى  ن الترب اليمنية تعتبر فقيرة بالمادة العضوية  حيث ب غ المتوسب العام للزت  -(4
 (.%0.78الترب اليمنية المدروسة حوالي )

(  % 16.0 ن ترب المنزابل الوب يزة فزي الزيمن احتزوت م زى  م زى نسزبة مزن لربونزات اللالسزيوم ) -(5
( فززي حززين احتززوت تززرب المنززابل السززاح ية م ززى  قززت لميززة % 9.3ة )ت تهززا تززرب المنززابل الهضززبي

وذلز  (CaCO3)(. ولانت ترب محافظة ذمار ذات محتوى مرتفع نسبيا  مزن%7.2ب غت حوالي )
مقارنززة ببززاقي المحافظززات اليمنيززة المدروسززة. لمززا ا ت فززت نسززبة لربونززات اللالسززيوم بززا ت ف  فززا  

 .القباع األرضي
راوح بزين تزم زى نسزبة ماليزة مزن القوامزد المتبادلزة ت تحتزو ب اصة ترب صنعاء  ن الترب اليمنية و -(6

( وذل  للت ببقات التربة الم ت فة ولوحظ تناقصها مزع  يزادة العمزل. ولزوحظ  ن 84.2%–71.9)
نسبة الصوديوم المتبادت في م ت ف  فا  ترب إب ب غ ضعف مقدار ا في    منبقة من المحافظات 

 ه الدراسة.األ رى المشمولة بهذ
محتزوى  ولزوحظ إرتفزاعمحتوى الترب اليمنية المدروسة من النيترووين الل ي ضمن المدى المعتاد.  -(7

تربزة األممزل الببقة الثانية من النيتزرووين الل زي مقارنزة بالببقزة األولزى ثزم ان فاضزي فزي ببقزات ال
 )الثالثة والرابعة(.

( وززز ء 15 – 8.5قززة السززبحية بززين )تززراوح محتززوى تززرب الززيمن مززن الفسززفور الميسززر فززي البب -(8
 .(8.5 – 5.0بالم يون. إال  ني  ن فض في الببقة التالية إلى )

 
 (INTRODUCTION)المقدمة 

 
تزدد  إلزى بسزبب البوبوررافيزا والمنزا  وفي يائيزة مشزالت ليميائيزي تعزاني مزن  اليمنيزةمعظزم التزرب 

 إنتاوية المحاصيت النامية فيها. ان فاضى تد ور صفات  ذه الترب وبالتالي تفقد  صوبتها مما يدد  إل
التربززة فززي منبقززة حززوض صززنعاء   ن دراسززة Mosgiprovodkoz,1986)نقزز   مززن  1996ذلززر )الرمززاح  

يسززتدمي  وززراء العديززد مززن الدراسززات   ززذاتززي ب يززادة ممززل التربززة بالمنبقززة. و ن قززوام التربززة تزز داد نعوم لززدت 
اللميززة مززن اوززت التعززرف م ززى  واصززها وتحديززد مشززال ها ووضززع انسززب الحق يززة والمعم يززة سززواء الززو صززفية  و 

ل مزا  تح ي هزاالتزي يزتم العينزات د امزد  تبزالببع ل مزا  اد البر  الستصز حها واسزت رامها و يزادة إنتاويتهزا. و
الظززروف  و  ززوا  التربززة ن  (1996)الرمززاح   شززار . لدقززة فززي التعبيززر مززن  ززوا  التربززة ادت دروززة ا
  .في اليمن م ئمة ل حف الرمات وتلوين اللثبان الرم ية الببوررافية
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 ن  التزززي قامزززت بهزززا وامعزززة لورنيزززت(King et.al.,1983)اليمنيزززة دراسزززة مسزززب التزززرب بينزززت
مشزالت الزتل س  إضزافة إلزىال راميزة.  ةلنياست دام الم تعرقتالتضاريس الوب ية المنتشرة في المرتفعات اليمنية 

  تحد من اإلنتاج ال رامي في اليمن.التي بدور ا و واسعة االنتشاروالتم ب 
في  7.6التربة  ادة من  pHبتح يت ترب يمنية متد ورة توصت فيها إلى  ن ( 2004) بو رانم   قام

 0.97وم ى العلس تناقصت قيمزة التوصزيت اللهربزائي )مزن  (في الببقات السف ى) 8.3إلى  سم(10-0) الببقة
 0.10إلزى  0.77مزن)مزع العمزل لمية المزادة العضزوية  المصدر إلى  يادةنفس   شارو .(dS.m-1 0.15إلى 
 (مسز105-55)فزي األفزل  %20.8إلزى  (مس10-0)في األفل  %12.2فارتفعت من  CaCO3 ما لمية  .(%

 . (2004) بو رانم   %6.9ثم تناقصت حتى وص ت إلى 
ل رامزة بوامعزة صزنعاء مينزات تربزة فزي م رمزة ل يزة ا م زى (2000)الرمزاح  في توربزة قزام بهزا 

توصززت إلززى  ن نسززبة الرمززت فززي الببقززة تززم ال( م ززى التززوالي  سززم90-60و 60-30و 30-0ألممززا  م ت فززة )
وتحتو  الببقة السبحية م ى  %30وتقت في األمما  التالية إلى  قت من  %60-50السبحية قد تراوحت بين 

  .%48لى في الببقات السف ى لتصت إ ( بين وت يد نسبة البين16-24%)
 وززرة  يززادة معززدت رشززب التربززة وبالتززالي إلززى سززيدد   يززادة الرمززت فززي الببقززات الع يززا حتمززا   ن إال  ننززا نززرى 

 العناصر الغذائية من ببقات التربة الع يا وتو يعها م ى الببقات السف ى. 
 (dS.m-1 0.50)ن (  ن التوصيت اللهربائي ل تربة لم ت ف األمما  لزان رالبزا   قزت مز2000)الرماح    شار
. لما %10( حيث ب غ  لثر من سم 30-0لان محتوى التربة من لربونات اللالسيوم مرتفع نسبيا  في الببقة ) و

بين نفس المصدر  ن تربة الم رمة تعد فقيزرة بالمزادة العضزوية وتراوحزت نسزبة النيتزرووين الل زي بالتربزة بزين 
(0.04-0.168%.) 

بزا ت ف  هزاا ت فو اليمنيزة لتزرببعض الزوالفي يائية الليميائية  البحث لدراسة بعض الصفات يهدف
ولزذل  دراسزة حرلزة  زذه سزم.  100م ى بوت القبزاع األرضزي ابتزدءا مزن سزبب التربزة حتزى ممزل  األمما 

وبالتزالي تقيزيم سزم  100العناصر ر سيا  وتو يعها م ى  فا  القباع األرضي ابتدءا من سبب التربة حتى ممزل 
 التربززة ومحتوا ززا مززن العناصززر الغذائيززة اللبززرىمززدى م ئمززة صززفات تهززا ل نباتززات الم رومززة ومززدى وا  ي

(NPK) المحاصيت و الفالهة وال ضروات م ت ف رامة لومدى م ئمتها. 
 

 (MATERIALS AND METHODS)مواد وطرائق البحث
 

بليميززاء التربززة ترتلزز    ميززة  ززذا البحززث فززي  نززي يسززا م فززي حززت المشززالت ذات الع قززة الوبيززدة 
  والمحافظة م ى موارد التربة و يادة إنتاوية الغذاء.و صوبتها 

حرلزة ودراسزة  دراسة محتوى الترب المدروسة مزن العناصزر الغذائيزة اللبزرى )الفسزفور والنيتزرووين(تم ذل  ل
م. وبالتزالي سز 100 ذه العناصر ر سيا  وتو يعها م ى  فا  القباع األرضي ابتدءا من سبب التربة حتزى ممزل 

تقييم مدى وا  يتهزا ل نباتزات الم رومزة ومزدى م ئمزة صزفات التربزة ومحتوا زا مزن العناصزر الغذائيزة اللبزرى 
 ل رامة م ت ف المحاصيت و الفالهة وال ضروات. 

 
  -:(Study Area)البحث إجراء  كانـم -1
  ت المم لة العربيزة السزعودية يحد ا من الشماوتقع الومهورية اليمنية في ونوب شبي الو يرة العربية

ومن الونوب البحر العربزي و  زيج مزدن ومزن الشزر  سز بنة ممزان ومزن الغزرب البحزر األحمزر. وتقزع و يزرة 
مزن حيزث  (2004  لتاب اإلحصزاء السزنو )قبرى والو ر التابعة لها في البحر العربي. يقسم اليمن بحسب ـس  

 -التلوينات الببيعية إلى  مس منابل  ي:
 ج: السهوت الساح ية. ب: المنابل الهضبية. نابل الوب ية. : الم

   ـ: مومومة الو ر اليمنية. د: منبقة الربع ال الي.
  التززرب  دراسززةتززم  إذ  1شززلت ال  نظززر الومهوريززة اليمنيززة تززرببعززض  مينززات وززر  البحززث م ززى

 :اليمنية التالية محافظات الومهوريةبعض المنتشرة في 
 تع . –إب   - ذمار –صنعاء  -ة:ترب المنابل الوب ي 1
 .حضرموت -ترب المنابل الهضبية: 2
  الحديدة.ولحج  -ترب المنابل الساح ية: 3
  وذلز  بنزاء  م زى   ميتهزا ال راميزة ولميزة إنتاوهزا السزنو   التزرب مزن المنزابل المدروسزة ا تيارتم

و يضزا   (وذمزار وإب والحديزدةصزنعاء ) حافظزاتم ن تزرب  ( حيث2004الواردة في )لتاب اإلحصاء السنو   
ألنهزا و  التزي شزم ها البحزث تعتبزر مزن   زم المنزابل ال راميزة فزي الومهوريزة اليمنيزة (تع  ولحج وحضرموت)

ت عب دورا  لبيرا  في اإلنتاج ال رامي حيث ي رع فيها العديد من المحاصيت فمث   من المحاصيت الحق ية الهامزة 
والسمسم ومن محاصيت ال ضر البمزابم والباميزة و القرميزات والببزابس ومزن الذرة الرفيعة والشامية والقمب 

 محاصيت الفالهة العنب والمو  والمانوو و البابا  والووافة ورير ا.
 
 
   أخذ العينات:طرائق  -2 
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ممث زة  اتمينزمنهزا  تومعزو سزم( 100 - 30تزراوح بزين )تسعة قبامات  رضية إلزى ممزل  تسرد
في األمما  التزي   زذت منهزا  اال ت فويروع بث ثة ملررات في الومهورية اليمنية  المدروسةمنابل ترب الل

 .1الودوت في لما ل  ذ ومينات التربة إلى اال ت ف في التضاريس األرضية 
 : ةبريتالمخ قديراتالتإجراء القياس وطرائق  -3

ي معامزت قسزم األراضزي والميزاه بل يزة فزالمدروسزة الليميائية والفي يائية ل ترب  قديرات والقياسات وريت الت
ال رامة  وامعة صنعاء و يضزا  فزي معامزت المحبزة اإلق يميزة لبحزوث المرتفعزات الونوبيزة التابعزة ل هيئزة العامزة 

 -:ةيالالت صائ  الترب المدروسة  قديرتم تولقد  .اليمن –ل بحوث واإلرشاد ال رامي بتع  
ا فزي التربزة بحسزب البزر  الموضزحة فزي تم تقزدير  -الترب: وقوام محتوى التربة الربوبي ولمية الحصى .1

(page, A. L. ; 1982). 
 pH-meter( باسززززززززت دام وهززززززززا  الززززززززـ 5:1) فززززززززي مسززززززززت    التربززززززززة -:(pH)تفامززززززززت التربززززززززة  .2

 .(1986البر  المعم ية الروتينية  ) الموضحة في(Jackson,1973)ببريقة
Conductivity  Electrical الزـ ( بوهزا 5:1فزي مسزت    التربزة ) -:mdS. (EC-1(م وحزة التربزة .3

Meter  (1999بلر و  رون  )بالبريقة الموضحة في. 
حمززض لبريتيزز  مرلزز  وفززو   لسززيد الهيززدرووين بعززد  ضززم التربززة الززدا ت بببريقززة ل -النيتززرووين الل ززي: .4

 .(1997فضت  )و يضا   (1986البر  المعم ية الروتينية  )الموضحة في 
 بحسب Spectrophotometerباست دام وها    Olsen Method دام بريقة باست -:الفسفور الميسر .5

 .(1997فضت  )
مزن المعادلزة  (Abu-Ghanem, 2002)بحسزب   (% Base Saturation-V)تشزبع التربزة بالقوامزد .3

  : التالية
pH x 10  V 

  . 
( 1999ضحة في )بلزر و  زرون  الموببريقة الحساب  لتر تربةبالم  يملافئ/في التربة  اللاتيوناتموموع  .4

EC  X  10   CEC : باست دام المعادلة التالية  . 
( تربة : ماء بزالو ء فزي الم يزون 1:5: في مست    )م  يورام للت لتر(TDS)المواد الص بة الذائبة الل ية  .5

EC X 640  TDS   باست دام المعادلة التالية:( 1999)بلر و  رون  ببريقة    . 
 باست دام المعادلة:(Sodium Adsorption Ratio-SAR)إدمصا  الصوديوم  معدت .6

2

MgCa

NaSAR



 

     مزن المعادلزة:(% Exchangeable Sodium Percentage – ESP)نسزبة الصزوديوم المتبزادت  .7

           )01475.00126.0(1

)01475.00126.0(100

SAR

SAR
ESP






 
 

 (RESULTS AND DISCUSSIONS) النتائج والمناقشة
 

 واص الفيزيائية والكيميائية للترب اليمنية المدروسةالخ -أوالً :
 الخواص الفيزيائية للترب اليمنية المدروسة -)أ( 

 -:(%)( محتوى التربة الرطوبي 1)
ترب محافظة حضرموت قد   ت ف نسزبيا  محتوا زا محتوى التربة الربوبي ل  ن  2 شلتتدت نتائج ال

حيث تراوح محتوى التربة الربوبي في ببقزات التربزة  .العينات الربوبي تبعا  ال ت ف الموقع الذ    ذت مني
سزم(  15-0) سزبحية(. لمزا تميز ت تزرب واد  الزذ ب و اصزة فزي الببقزة ال% 3.4 – 0.8الم ت فة ما بزين )

. لزوحظ  يضزا  إرتفزاع (%1.2) مقارنزة بزواد   ديزم( وذلز   %3.4إلزى حزوالي )بارتفاع متوسب الربوبزة فيهزا 
سزم( وان فاضزي ب يزادة العمزل نحزو األسزفت  15-0ي واد  حضرموت فزي الببقزة السزبحية )متوسب الربوبة ف

( بينمزا ب غزت فزي واد  %0.8و  1.2فزي واد   ديزم )م زى التزوالي سم(. حيزث ب غزت نسزبة الربوبزة  30-15)
  (.% 1.4و  3.4الذ ب حوالي )

وبي لتزرب المنزابل اليمنيزة إلزى ان فزاض المتوسزب العزام لمحتزوى التربزة الربز 2 شزلتتشير نتائج ال
فقززد ذلززروا  ن تززرب (Ryan et. Al.,1996)(.  ززذه النتيوززة تتفززل مززع% 1.7المدروسززة الززذ  ب ززغ حززوالي )

الميزاه  الربوبي. و ضاف نفزس المصزدر  ن ق زةالمنابل القاح ة وشبي القاح ة تعاني من نق  شديد في محتوا ا 
 منابل ال رامة المبرية ومنها اليمن. يعتبر  وت العوامت المحددة لإلنتاج ال رامي في 

 ن تزثثير  زذا العامزت )   ان فزاض ربوبزة التربزة( لزيس (Ryan et. Al.,1996)يرى م مزاء اإليلزاردا ومزنهم
وذوبزان العناصزر الغذائيزة ل نباتزات و يضزا  م زى نشزاب فقب م ى نمو المحاصزيت وللزن  يضزا  م زى حرلزة وتنقزت 

 اللائنات الدقيقة في التربة.
 -:(%) الحصىمحتوى التربة من  (2)
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محافظة حضزرموت قزد احتزوت م زى نسزبة ماليزة مزن الحصزى  ن محتوى تربة  3 شلتي حظ من ال
. لما تمي ت تزرب  واد  الزذ ب اليمنية المدروسة حافظاتالمباقي ترب ب ( مقارنة%19.3ب غت في المتوسب )

حيزث ب غزت نسزبة الحصزى  ها مقارنة بزواد   ديزم.سم( بارتفاع نسبة الحصى في 15-0و اصة في الببقة الع يا )
و  39.0فزي واد  الزذ ب إلزى ) ارتفعزت( بينمزا % 3.0و  6.0في  اتين الببقتين في واد   ديم م ى التوالي )

29.0 % ). 
 -:(%)( محتوى التربة من الرمـل 3)

حيززث ب ززغ المنبقززة السززاح ية لانززت األم ززى  تززربفززي إلززى  ن لميززة الرمززت  2تشززير بيانززات الوززدوت 
( والتزي %44.5ت تهزا تزرب المنبقزة الهضزبية )( والتي تمث ها ترب محافظزة لحزج  % 55.5متوسبها حوالي )

( والتزي تمث هزا تزرب محزافظتي إب و % 27.5تمث ها ترب محافظة حضزرموت و  يزرا  تزرب المنبقزة الوب يزة )
 تع .

فيما بينها مزن حيزث محتوا زا بيا  نس ا ت فتم ى  ن محتوى الترب المدروسة قد  2تدت نتائج الودوت 
با ت ف المحافظة. حيث تمي ت بارتفاع متوسب لمية الرمت تزرب مم(  1من و يئات الرمت التي يب غ قبر ا )

( فزي حزين لزوحظ ان فزاض متوسزب % 44.5( ت  زا تزرب محافظزة حضزرموت )% 55.5محافظة لحزج إلزى )
(. لنتيوزة لزذل  ي حزظ %23.5ترب محافظزة تعز  ) ( و  يرا  % 36.0لمية الرمت في ترب محافظة إب إلى )

ة تتفززل مززع مززا ذلززره إنتشززار الرمززات واللثبززان الرم يززة والتصززحر فززي محززافظتي لحززج وحضززرموت   ززذه النتيوزز
 (.1996)الرماح  

الترب من حيث محتوا ا الرم ي  يضزا  مزن موقزع   زر فزي نفزس  إلى ا ت ف 2تشير نتائج الودوت 
( فزي % 60لمثات ب غزت لميزة الرمزت فزي تزرب واد   ديزم بمحافظزة حضزرموت حزوالي )المحافظة فع ى سبيت ا

سم(  ما في ترب واد  الذ ب بمحافظزة حضزرموت  يضزا  فب غزت بزنفس الببقزة حزوالي  15-0الببقة السبحية )
 مزا فزي بنزي حمزاد بزنفس المحافظزة ( % 16في ترب الشزعوبة بمحافظزة تعز  )ب غت لمية الرمت  لما (.% 24)
 (. % 28انت تساو  )فل

فيما بينها من حيث تو يع  ا ت فت يضا   ن محتوى الترب المدروسة قد  2ي حظ من بيانات الودوت 
تميز   زذا التو يزع بان فزاض لميزة الرمزت فزي الببقزة السزبحية و يادتهزا وقد  .الرمت م ى  فا  القباع األرضي

و  80–30و  30–15و  15–0مزت فزي ا فزا  )ب يادة العمزل نحزو األسزفت. حيزث لزوحظ  ن متوسزب لميزة الر
 (.% 63.0و  38.0و  34.0و  34.3( ب غت م ى التوالي )100–80

 -:(%) غرين( محتوى التربة من ال4)
 ن محتزوى التززرب اليمنيزة المدروسززة مزن الغززرين قزد   ت ززف بحسزب المنبقززة.  2يتضزب مزن الوززدوت 

 46.0( ت  زا المنبقزة الهضزبية )% 52.5بقزة الوب يزة )حيث احت ت المرتبة األولى من حيث لمية الغرين المن
(. يتضززب  يضزا  ووزود م قزة ملسزية بزين لميززة % 34.0( ووزاءت فزي المرتبزة األ يزرة المنبقزة السزاح ية )%

 (.% 55.5و  44.5و 27.5الغرين ولمية الرمت في نفس المنابل التي ب غت م ى التوالي )
غزرين ب المدروسة قد   ت فت نسبيا  فيما بينها من حيث محتوا زا مزن الم ى  ن محتوى التر 2تدت نتائج الودوت 

( ت  زا تزرب % 55.0إلزى ) إبتزرب محافظزة  غزرينبا ت ف المحافظة. حيث تمي ت بارتفاع متوسزب لميزة ال
 46.0إلزى ) حضرموت( في حين لوحظ ان فاض متوسب لمية الرمت في ترب محافظة % 50.0)تع محافظة 

 (. % 34.0) لحجمحافظة ( و  يرا  ترب %
الغرين م ى  فا  القباع األرضي قد  تسم بال يزادة المبزردة ل مزا  اد نسب إلى  ن تو يع  2تشير نتائج الودوت 
األسفت في لت ترب منابل اليمن المشمولة بهذا البحث. باستثناء ترب موقع الربزاد  بمحافظزة ممل التربة نحو 

 ا  اد ممل التربة.إب التي  تسمت بنق  لمية الغرين ل م
 -(:%(( محتوى التربة من الطين 5)

( وذلز  مقارنززة بالمنبقززة % 8.0 قزت لميززة مزن البززين ب غززت )م ززى احتزوت تززرب المنبقزة الهضززبية 
 (. % 20.0( والمنبقة الوب ية )% 10.5الساح ية )

ميزة  م زى (  ن ترب محافظة تع  في وميع مواقعها و فا  تربها احتوت م ى ل2تدت نتائج الودوت )
( فزي % 42.0-12.0)تراوحزت لميتهزا بزين لمزا من البين مقارنة بتزرب بزاقي المحافظزات اليمنيزة المدروسزة. 

 ضعاف لمية و يئات البين فزي م ت زف  فزا  تزرب المحافظزات األ زرى  3ترب محافظة تع     ب يادة ب غت 
 (.% 18.0 – 4.0التي تراوحت بين )

 -سة:وام الترب اليمنية المدروــ( ق6)
حيزث تفزاوت قزوام التربزة بزين تدت م ى تباين قوام الترب حسب ا زت ف المحافظزة.  2نتائج الودوت 

( في محافظة لحج في حين لان قزوام تزرب محزافظتي إب وتعز   لثزر نعومزة ولزان قزوام تربهزا Sandyرم ي )
 س تي. –م يوي 

حيزث ع المزث وذ منزي مينزة التربزة. تباين قوام الترب فزي نفزس المحافظزة تبعزا  لتبزاين الموقزلوحظ لما 
بينمزا لزان قزوام  الترب المث وذة مزن واد   ديزم بمحافظزة حضزرموت(SL)لومي  – تسمت بقوام م يوي رم ي 

ا ت ف الو يئزات . ولعت السبب في ذل  يروع إلى (SiL)لومي  –ترب واد  الذ ب في نفس المحافظة رم ي 
 ين  نفا .الميلانيلية الملونة لت   الترب لما  و مب

 ذه النتيوة باإلضافة إلى نتائج بحثنا المذلورة  نفا  ال اصة بم ت ف ال صائ  الفي يائية ل ترب المدروسة تتفل 
والتزي  لزدت Mosgiprovodkoz,1986)نقز   مزن  1996ذلر ا )الرماح  مع دراسة لبعض الترب اليمنية 

 ب يادة ممل التربة.نتائوها م ى  ن قوام الترب اليمنية تمي  ب يادة نعومتي 
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 كيميائية للترب المدروسةالخواص ال  -)ب( 
 -:(pH)( تفاعل التربة 1)

المدروسزة قزد تراوحزت فزي ببقزات  المحافظزات ن دروة تفامت الترب في لت  3ي حظ من الودوت 
يمن يقزع (. لذل  فهزذه التزرب تعتبزر قامديزة ويعز ى ذلز  ربمزا إلزى  ن الز8.40 – 7.19التربة الم ت فة ما بين )

بدروزة  لبزر مزن  (OH)-ضمن المنابل الوافة وشبي الوافة والتي تسود في مح وت تربها  يونات الهيدرولسزيت 
(  ن ترلي   ذين األيونين ذو   مية لبيرة للونزي يسزيبر  و يعزود 1990 يونات الهيدرووين . ويرى )النعيمي  

العناصزر الغذائيزة ولزذل  يزدثر فزي نشزاب اللائنزات إليي دروة ذوبان  حيانا  و تثبيزت فزي  حيزان   زرى مزدد مزن 
تزرب لحزج إلى  ن قيم الرقم الهيدروويني لانت األم ى في م ت ف  فزا   3الودوت . لما تشير نتائج الدقيقة الحية
 صزنعاء تعتبزر قامديزة وقزدلحزج والمدروسزة لزذا فتزرب  المحافظزاتمقارنزة بتزرب بزاقي وذلز  ترب صنعاء ت تها 

 (. 8.20 – 7.86في ترب صنعاء بين )( و8.40-7.00في ترب لحج بين ) (pH)تراوحت الـ
فزي الوزدوت يوم المغنسزيع ى ذل  ربما إلى احتواء التربة م ى نسبة مالية من القوامد األرضية مزن اللالسزيوم و

وقزد  (.2000وقد يع ى إلى ان فاض محتوا ا من المادة العضوية ومنا  المنبقة الوزاف بحسزب )الرمزاح     2
التربزة بزين  pHإلزى  نزي منزدما تتزراوح  (Homer and Paker, 1996)يروزع السزبب فزي ال يزادة بحسزب

فإن ذل  يشير مادة إلى ووود لربونات لالسيوم حرة. وتودر اإلشارة إلى  ني في  زذا المزدى  و  (8.0–8.50)
 ن  (3الوزدوت )توضزب بيانزات  يضزا   م ى مني يلون تيسر الفسفور والمنوني  وال ن  والنحاس رالبا  من فضزا . 

فيهزا  صزنعاء و إب قزد تنزاق  ب يزادة ممزل التربزة بعلزس تزرب ذمزار التزي  ادلحزج وحضزرموت وتفامت ترب 
سم( لترب صزنعاء و إب 15-0حيث ب غت قيمة المتوسب ل ببقة السبحية ال رامية ). تفامت التربة ب يادة العمل

 (.7.79وذمار بين )
تشير إلى  يادتها نسبيا  فزي المنبقزة  3ودوت في المنابل اليمنية المدروسة نتائج تقدير تفامت التربة 

 .الساح ية مقارنة بباقي المنابل
المدروسززة تبززين  ن  ززذه القززيم  المحافظززاتالمنززابل و لززتممومززا  فززإن نتززائج تقززدير تفامززت التربززة فززي 

تبزين  ع األرضزي ل تزرب المدروسزةولذل  الحات في وميع  فا  القبا مناسبة ل رامة  ر ب المحاصيت ال رامية
 مناسب لنمو معظم المحاصيت ال رامية وال ضروات والفوالي.  ذا التفامت  ن 

 -:EC (dS.m-1)( ملوحة التربة 2)
دروزة مئويزة لانزت  25إلزى  ن قزيم تقزدير م وحزة التربزة منزد دروزة حزرارة  3الوزدوت تشير بيانات 

يزرى )بلزر لمزا  .dS.m-1( 0.84–0.09تراوحزت بزين )والمدروسزة  المحافظزاتالمنزابل ومن فضة في لت 
( 10(  قززت مززن )5:  1(  نززي إذا لانززت قيمززة التوصززيت اللهربززي فززي مسززت    التربززة المززائي )1999و  ززرون  

1-dS.m  ي ذلز  االن فزاض السزبب فز دروزة مئويزة فزإن التربزة تعتبزر من فضزة الم وحزة. 25مند دروة حرارة
 بين الم وحة ودروة تفامت التربة.ى ووود م قة ملسية ( إل1994   يروع بحسب )ال بيد

و ن  تميز ت بان فزاض م وحتهزا ب يزادة ممزل التربزةنتائج قياس الم وحزة  وضزحت  ن التزرب اليمنيزة المدروسزة 
مناسبة ل رامة ونمو معظزم المحاصزيت المنابل والمحافظات المدروسة  وميعم وحة الترب اليمنية المنتشرة في 

  ضروات والفوالي. ال رامية وال
 -:TDS (ppm)( المواد الصلبة الذائبة الكلية في التربة 3)

يفضزت فززي لثيززر مززن األحززوات معرفززة ترليزز  وببيعززة ملونززات التربززة الذائبززة مززع المززاء لتقيززيم دروززة 
رب ارتفزاع المزواد الصز بة الذائبزة الل يزة فزي تز 3وزدوتي حزظ مزن و .الم وحة وتيسزر العناصزر الغذائيزة ل نباتزات

الم ت فززة م ززى التززوالي تربهززا محززافظتي ذمززار وصززنعاء مقارنززة بتززرب إب والحديززدة. حيززث ب ززغ المتوسززب  فززا  
 ن المزدى المعتزاد فزي   (Homer and Paker,1996)يزرى . (ppm)57.6و 83.2و 213.8و 345.6

و ن المزدى المقبزوت  3000إلى  لثزر مزن  100 و  قت من (ppm)الترب الوافة من المواد الص بة الذائبة الل ية
 لززذا 1500و ن المززدى يعتبززر مرتفززع إلززى شززديد االرتفززاع إذا  اد مززن  1000إلززى  50لمعظززم النباتززات  قززت مززن 

 للت النباتات.يعتبر مناسبا   هافمحتوى الترب اليمنية المدروسة من
 :(%) .O.M( محتوى التربة من المادة العضوية 4)

ميززة مززن المززادة العضززوية حيززث ب ززغ متوسززبها حززوالي احتززوت تززرب المنززابل الهضززبية م ززى  م ززى ل
( في حين احتوت ترب المنابل السزاح ية م زى  قزت نسزبة مزن %0.81( ت تها ترب المنابل الوب ية )% 1.05)

مزن ب يزادة ممزل التربزة  تتبين  ن نسبة المزادة العضزوية  اد   -3بيانات الودوت  (. % 0.48المادة العضوية )
الببقة وحتى سم(  60-45)ثم حدث العلس من الببقة سم(  45-30إلى والببقة )سم(  15-0)الببقة السبحية 

نسزبة المزادة العضزوية فزي الببقزة السزبحية  ب زغ متوسزبوذل  في وميع التربة المدروسة. حيث سم(  60-100)
سزم( حززوالي  60-45( وفزي الببقززة )%0.76حززوالي ) (سزم 45-30)والببقززة ( %0.69سزم( حزوالي ) 0-15)
 .(%0.48حوالي ) (سم 100-60)وفي الببقة  ( 0.50%)

  حيث ب غ المتوسزب العزام فقيرة بالمادة العضويةاليمنية تعتبر الترب م ى  ن مموما  لما دلت النتائج 
. ومزن المملزن  ن يعزود سزبب فقر زا بالمزادة العضزوية إلزى ق زة (%0.78للت الترب اليمنيزة المدروسزة حزوالي )

  ة وظروف المنا  في اليمن التي تسامد م ى سرمة تمعدني وبالتالي ضيامي من التربة.است دام األسمدة العضوي
 يضا  ا ت ف نسبة المادة العضوية با ت ف منبقة الدراسة ويروزع    -3  يتضب من بيانات الودوت

واألسززاليب  ب-3  و-3  نظززر الوززداوت ة األ ززرىالسززبب فززي  ززذا اال ززت ف ربمززا إلززى ا ززت ف  ززوا  التربزز
ال رامية المتبعة وا ت ف الظروف المنا ية مزث  ارتفزاع دروزة الحزرارة فزي الحديزدة وان فاضزها فزي صزنعاء  

 حيث من المع وم  يادة معدت تح ت المادة العضوية و تمعدن النيترووين ب يادة دروة الحرارة.
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 :CaCO)3 (%( محتوى التربة من كربونات الكالسيوم 5)
لربونزات ن ترب المنابل الوب ية فزي الزيمن احتزوت م زى  م زى نسزبة مزن    -3بينت بيانات الودوت 

( فزي حزين احتزوت تزرب المنزابل السزاح ية م زى % 9.3(  ت تها ترب المنزابل الهضزبية )% 16.0) اللالسيوم
ولانت ترب محافظزة ذمزار ذات محتزوى مرتفزع نسزبيا   (.%7.2 قت لمية من لربونات اللالسيوم ب غت حوالي )

 وذل  مقارنة بباقي محافظات الومهورية اليمنية المشمولة بهذه الدراسة.CaCO)3(من
الذين ذلروا  ن  يادة لمية لربونات اللالسزيوم فزي تزرب  (Ryan et.al.,1996) ذه النتائج  لد ا م ماء الفاو

لربونزات   روعوا السبب في  يادة لميزةو %50المنابل الوافة وشبي الوافة ومنها اليمن قد تصت إلى  لثر من 
وتعاقزب الزر   الظزروف المنا يزةسزببين. األوت إلى في واحد  و  لثر من  فاقها اللالسيوم في ترب  ذه المنابل 

والوفززاف مززع ووززود موسززم وفززاف بويززت ريززر م ئززم ل غسززت العميززل لهززذه التززرب والسززبب الثززاني  ززو ببيعززة 
 . (Basalt)لت اربونات اللالسيوم لالبا  و رنية بل ل سييالمووودة والتي رالبا  ما تلون (Rocks)الص ور

 Limeم يمتر سزنويا  بووزود تومعزات مزن  500تمتا  ترب المنابل التي تست م  مبارا   قت من لما 
(Cole,1957) لمززززا ربززززب(Buol,1965) ووززززود مثززززت  ززززذه التومعززززات بززززالظروف المنا يززززة  و بالعم يززززات

  الويومورفولووية  و الويولووية السائدة في المنبقة.
( فززي 2006( و )المسززاوى  2000( و )الرمززاح  2004 ززذه النتززائج تتفززل مززع لزز   مززن ) بززو رززانم  

 في الترب العراقية.(Al-Rawi and Khafagi,1973)و(Al-Zubaydi,1974)الترب اليمنية و
فزي ا ت ف نسبة لربونات اللالسيوم با ت ف  فا  القباع األرضي و اصزة  3يتضب  يضا  من بيانات الودوت 

سزم( إلزى  15-0فزي األفزل ) % 17.0ارتفعزت بتزرب ذمزار مزن CaCO)3(ترب محافظة ذمار  حيث  ن لميزة
 ن  زذا اال زت ف حسزب ونزرى . (%19.0سم( ثم تناقصت حتى وص ت إلى ) 80-15في األفل )( % 21.8)

 ى إلى ممي ات التزرب  يادة لمية لربونات اللالسيوم في ترب المنابل الوافة وشبي الوافة قد يعا فا  و يضا  
 (  و اصة في ترب منابل اليمن الوب ية مثت ذمار التي تنتشر فيها الترب الل سية. 4  3  2نفسها )الوداوت 

 ن ترب المنابل الوافة وشزبي الوافزة تتميز  بتشزبعها العزالي بالقوامزد المتبادلزة مزع ووزود إضافة إلى 
وتو يعهززا ضززمن CaCO)3(ن محتززوى التززرب الل سززية مززنلمززا  لربونززات اللالسززيوم والمغنسززيوم والصززوديوم. 

فقززد  وضززب تقريززر منظمززة ال رامززة  Soil texture( م ززى نسززوي التربززة 1986مقززد ا يعتمززد بحسززب )مززواد  
بثن الترب ذات النسوة الناممة تحتزو  م زى لربونزات بلميزة  لبزر مزن مثي تهزا ال شزنة (FAO,1973)والغذاء 
 النسوة.

 :Base Saturation (V%)عد في التربة ( نسبة التشبع بالقوا6)
بززين  3وززدوت المدروسززة اليمنيززة  المحافظززاتلززت تززرب تراوحززت نسززبة تشززبع التززرب بالقوامززد فززي 

ة فزي ( وذل  للت ببقات التربة الم ت فزة ولزوحظ تناقصزها مزع  يزادة العمزل ثزم مزاودت ال يزاد84.2%–71.9)
بالقوامزد فيهزا ب يزادة ا تربزة ذمزار لزوحظ العلزس فيهزا إذ  ادت نسزبة تشزبع التربزة مزدالببقة األ يرة للت تربة ما

ترب محافظة في  تراوحت  لما  % 82.0 – 78.6تراوحت  ذه النسبة في ترب صنعاء بين  فقد. ممل التربة
. %79.5 مزا تربزة الحديزدة فقزد احتززوت  % 73.9 – 71.9 بزينتزرب ذمزار  وفزي % 79.8 – 72.2 بزينإب 
تتميز   المنابل الوافة وشبي الوافةالذ  ذلر  ن ترب (Awad and Romheld, 2000)   ااالنتائج  لد ذه 

 بتشبعها العالي بالقوامد المتبادلة مع ووود لربونات اللالسيوم والمغنسيوم والصوديوم. 
محتويزة تعتبر وب اصة ترب صنعاء نستنتج من  ذه النتائج  ن الترب اليمنية المشمولة بهذه الدراسة 

 ن تزرب المنزابل  الذ   شار إلى(Dregne,1976)تيوة تتفل مع ذه الن .بادلةم ى نسبة مالية من القوامد المت
 .%100 – 80الوافة وشبي الوافة تحتو  م ى نسبة مالية من القوامد المتبادلة تتراوح بين 

 :(%) ESP( نسبة الصوديوم المتبادل 7)
إب ب ززغ ضززعف ديوم المتبززادت فززي م ت ززف  فززا  تززرب الصززو يتبززين  ن نسززبة 3الوززدوت مززن بيانززات 

حيزث تراوحزت فزي م ت زف  فزا  تزرب  .األ زرى المشزمولة بهزذه الدراسزة المحافظاتمنبقة من    مقدار ا في 
يملن تفسير  األ رى. ترب المدروسةال( في %4.47–2.22ـ )( مقارنة ب% 10.24 – 6.70منبقة إب بين )

  يززادة ترليزز   يززون الصززوديوم فززي  ززذه التززرب م ززى  يونززاتبسززبب حافظززة إب تززرب مالنسززبية فززي  ESP يززادة 
. مع ذلز  نزرى  نزي يوزب 2ودوت  ESPو SARو يضا  لووود م قة إيوابية وبيدة بين غنسيوم اللالسيوم والم

بالنسبة لترب محافظة إب مدم الر  بمياه محتوية م ى ترلي ات مالية من الصوديوم لمنع ترالم الصوديوم فزي 
 تربها ويفضت مند تصميم الدورات ال رامية ا تيار النباتات المناسبة.

-ESP=2النباتززات شززديدة الحساسززية ل صززوديوم     منززدما تلززون   ا تيززارلززذل  ننصززب بهززذه ال صززو  بعززدم 
 ( مثت الفالهة متساقبة األورا  وال و  والوو  والبند  والموالب ) و الحمضيات(.(10%

 : SARالمدمص  الصوديوم( 8)
 م زى  SARلزت ببقاتهزا م زى  احتزوتيملن  ن نسزتنتج  ن تزرب محافظزة إب  3الودوت من بيانات 
اليمنية المشمولة بهذه الدراسة وتقريبا  بمقدار الضعف حيث تراوح في تزرب  المحافظاتنسبيا  مقارنة بترب بقية 

( فززي تززرب ذمززار و 3.77-2.39( فززي تززرب صززنعاء و )4.02 – 3.00( مقارنززة بززـ )8.59 – 5.72إب بززين )
فزي تزرب إب يروزع ربمزا إلزى  يزادة الترليز  النسزبي  SARالسزبب فزي  يزادة  ولعزت( في تربة الحديدة. 3.60)

. إال  ن محتزوى التزرب اليمنيزة محزت الدراسزة مزن 2 نظزر الوزدوت  المحافظزاتأليون الصوديوم فزي تزرب  زذه  
SAR  ية. لما  ني لن تظهزر  مزراض التزثثير السزام أليزون صودمشل ة اليعتبر في المدى المقبوت ولن يدد  إلى

إذا  ادت (Homer and Paker,1996)بحسزبالصوديوم م ى النباتات حيث يعتبر مدى الصوديوم مرتفعزا  
 /لتر.م  يملافئ 13.64من  SARنسبة 



J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 34 (6), June, 2009 

 7017 

 :Sum of cations (meq/L)( مجموع الكاتيونات  في التربة 8) 
المدروسة قد تناق  ل مزا  اد  المحافظاتلاتيونات في ترب لت تظهر  ن موموع ال 3الودوت نتائج  

التربزة ب يزادة العمزل والتزي تعمزت بزدور ا م زى تثبيزت  pHقيمزة  ارتفزاعإلزى ربمزا والسبب في ذل  يعزود العمل 
 ن تشزير  يضزا  إلزى  3الوزدوت بيانزات اللثير من اللاتيونات ومن ثزم ق زت لميزة الزذائب منهزا فزي مح زوت التربزة. 

-0فززي الببقززة الع ويززة ل تربززة ) meq.m-1 8.4ذمززار إذ تراوحززت قيمهززا مززا بززين تززرب ى القززيم لانززت فززي  م زز
ثزم تزرب إب  3.3سزم( ت تهزا تزرب صزنعاء إذ ب زغ المتوسزب فيهزا 100-80فزي الببقزة العميقزة ) 1.7سم( إلى 15
ذمار مقارنة بزالترب األ زرى  إرتفاع لمية اللاتيونات في ترب بالم  يملافئ/لتر. 0.9و  يرا  ترب الحديدة  1.3

  تربة.لالتربة والنشاب ال رامي في الببقة السبحية  pHالمدروسة لي م قة  يضا  بقيمة 
 في آفاق الترب المدروسة العناصر المغذية الكبرى محتوى وجاهزية -اً :نيثا
 :(% Total N( النيتروجين الكلي )1)

 -0.092تحتو  م ى نيترووين ل ي تراوح بزين ) ن لت الترب اليمنية المدروسة  4يوضب الودوت 
 -0.092لوميززع التززرب التززي شززم تها الدراسززة بززين ) سززم(15-0) ةيزز( وفززي الببقززة السززبحية ال رام% 0.204
( لذا فإن الترب اليمنية المدروسة تعتبر فقيرة بالنيترووين إذ تعتبزر التربزة فقيزرة بزالنيترووين الل زي % 0.124

(. ويعزز ى افتقززار التززرب اليمنيززة إلززى النيتززرووين لعززدة % 0.1ربززة ال راميززة )  قززت مززن إذا لززان ترليزز ه فززي الت
يشزتمت ا  وت الل زي فزي التربزة فمزن المعزروف  ن  3وزدوت  سباب منها ق ة المادة العضوية في التزرب اليمنيزة 

مزن % 90مزن  م ى ا  وت العضو  والذ  يمثزت الرصزيد األساسزي ل نيتزرووين فزي التربزة وتب زغ نسزبتي  لثزر
  .(Jackson,1973)من النيترووين الل ي %10النيترووين الل ي  ما ا  وت المعدني ف  تتواو  نسبتي 

إلزى  ن محتزوى التزرب مزن النيتزرووين الل زي  (Homer and Paker,1996)فزي حزين  شزارا 
اوح العزاد  فزي ريزر إلى مدة  و اء في المائة. ومع ذل  فإن التزر % 0.01يتراوح من قيم من فضة تصت إلى 

 نيترووين.  % 0.3إلى  0.05ترب البيتموس والترب العضوية يلون بين 
يتضزب مزن   ذا يعني  ن محتوى الترب اليمنية المدروسة من النيترووين الل ي ضمن المدى المعتاد.

وسزة قزد تميز   ن تو يع وحرلة النيترووين م ى  فا  القباع األرضي ل ترب المدر 4 ودوتالنتائج المبين في ال
بارتفاع محتوى الببقة الثانية من النيترووين الل ي مقارنة بالببقة األولى ثم ان فاضي في ببقات التربة األممل 
)الثالثزة والرابعزة(.  زذا مدشزر  ززام م زى  ن نيتزرووين األفزل السزبحي يحززدث لزي مم يزات فقزد و تمعزدن ورسززت 

ث لزي مم يزة اسزتن اف بسزبب امتصاصزي بزوتيرة ماليزة مزن  اصة و ن قوام  ذه الترب من النوع ال شن  و يحزد
  قبت النباتات الم رومة.

 :(Available P( الفسفور الميسر )2)
( 15 – 8.5اليمنية المشمولة بهذا البحث في الببقة السبحية بزين ) المحافظاتتراوح محتوى ترب 

( وز ء بززالم يون.  مزا الببقززة 8.5 – 5.0وز ء بزالم يون فسززفور ميسزر. إال  نزي  ن فززض فزي الببقزة التاليززة إلزى )
( وز ء بزالم يون فسزفور 20.0و  14.5سم( لترب منبقتي صزنعاء و إب فقزد احتزوت م زى ) 100-60العميقة )

 ن ببقة ال رامة السبحية والببقة العميقة احتوتا نسبيا  م ى الفسفور الميسر  يضا  نستنتج  4ميسر. من الودوت 
  ات محت الدراسة.بترلي ات  م ى من بقية الببق

 ن مسززتوى الفسززفور الميسززر فززي التربززة المقززدر  (Watanabe and Olsen,1965)لمززا يززرى
و ء بالم يون ويلون متوسب إذا احتزوت م زى  15ثر من لباست دام بريقة  ولسن يلون مالي إذا احتوت م ى  

بزالم يون. لزذا فزإن وميزع  وز ء 10( و ء بالم يون ويلون مزن فض إذا لانزت اللميزة الميسزرة  قزت مزن 11-15)
 ن لمزا ثبزت الترب اليمنية المشمولة بهذه الدراسة تعتبر من فضزة إلزى متوسزبة المحتزوى مزن الفسزفور الميسزر. 

وز ء بزالم يون فسزفور ميسزر تعزد  26 – 17وتحتزو  م زى  CaCO3التربة التي تحتو  م ى نسبة مالية مزن 
 نزي إذا لزان  (Page,1982)ة النبات ل تسميد الفوسفاتي فيرى فقيرة بالعنصر.  ما حدود الفسفور لتقدير استواب

( و ء بالم يون فإني يتوقع استوابة النبات ل تسزميد الفوسزفاتي وإذا تزراوح 5ترلي  الفسفور المست    ) قت من 
( 10ل سزتوابة ل تسزميد الفوسزفاتي و  يزرا  إذا لزان ) لثزر مزن  لبزر ( و ء بالم يون فإن  نا  احتمات 1-5بين )

  و ء بالم يون فإني ال يتوقع حدوث استوابة ل تسميد الفوسفاتي.
لقد  شرنا  نفا  فزي  زذا البحزث إلزى احتمزات حزدوث ظزا رة تثبيزت الفسزفور فزي التزرب المشزمولة بهزذه 

محتوا زا مزن القوامزد واللربونزات الحزرة  ارتفزاعفمزن المع زوم  ن  الدراسة وذلز  يعزود إلزى صزفات  زذه التزرب.
تعمزت م زى تحزوت الفسزفور المضزاف إلزى  3ونات اللالسيوم وارتفاع الرقم الهيزدروويني فيهزا وزدوت ولذل  لرب

التربة لثسمدة من صورة ميسرة ل نبات إلى صورة رير حرلية ميسرة ل نباتات  ي فوسزفات اللالسزيوم الث ثيزة. 
د إضزافة األسزمدة الفوسزفاتية من المحتمت حدوث تثبيت ل فسزفور فزي صزورة فوسزفات اللالسزيوم الث ثيزة منز ل لذ

 إلى الترب اليمنية المشمولة بهذا البحث.
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 : خارطة الجمهورية اليمنية موضح عليها باألرقام واللون األحمر المحافظات المدروسة.1شكل 

 

 
 ترب الجمهورية اليمنية.بعض عينات يبين طرائق أخذ  -: 1جدول 

 بريقة   ذ العينةالعمل و ا فا مـدد  الموقع المحافظة المنبقة

 الجبلية

 5 الوـراف صنعاء
  ذت مينات التربة بواقع  مسة مينات بث ثة ملررات من األمـمـا  

 سم.(60-100)( و60-45( و)45-30( و)30-15( و)15-0التـالـيـة: )

 3 واد  رماع ذمار
  ذت مينات التربة بواقع ث ث مينات بث ثة ملررات من لت ممل من 

 .سم(80-100)( و80-15( و)15-0تـالـيـة: )األمـمـا  ال

 إب

 5 الم ـادر
  ذت  مسة مينات بث ثة ملررات من لت ممل من األمـمـا  التـالـيـة: 

 سم.(60-100)( و60-45( و)45-30( و)30-15( و)0-15)

 4 الربـاد 
  ذت مينات التربة بواقع  ربع مينات بث ثة ملررات من لت ممل من 

-100)( و  يرا  80-30( و)30-15(  و)15-0ـالـيـة: )األمـمـا  الت
 .سم(80

 تع 
 2 بني حماد

  ذت مينات التربة بواقع مينتين بث ثة ملررات من لت ممل من 
 األمـمـا  الم ـتـ ـفــة التـالـيـة:

 ( سم.30-15( و)0-15)

 2 الشعـوبة

 حضرموت الهضبية
 2 واد   ديم

 2 واد  الذ ب

 الساحلية
 4 مقـان لحج

  ذت  ربع مينات بث ثة ملررات من لت ممل من األمـمـا  
 سم.(80-100)( و80-30( و)30-15( و)15-0الم ـتـ ـفــة التـالـيـة: )

 ( سم.15-0  ذت مينة واحدة بث ثة ملررات من العمل ) 1 واد  سردد الحديدة

 
 
 
 

 اليمنية المدروسة:  نتائج تحليل بعض الخصائص الفيزيائية للترب 2جدول 

 العـمـل الموقـع المحافظة المنبقة
 سم

 التربة قــوام البـين الغـرين الرمــت
%  

ـة
ـيـ
ـب 
و

 

  تعـ

 الشعـوبة
15 – 0 16 48 36 SiCL 
30–15 14 44 42 SiC 

 بني حمـاد
15 – 0 28 56 16 SiL 
30–15 36 52 12 SiL 

 - 26.5 50 23.5 متوســب تعــــــ 

 إب
 الربــاد 

15 – 0 26 58 16 SiL 
30 –15 32 56 12 SiL 
80 – 30 32 54 14 SiL 

100 – 80 36 52 12 SiL 
 - 13.5 55 31.5 مـتــوســــــط إب
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ـة
بيـ
ض
 

ت 
مو
ر
ض
ح

 

 وادي أديــم
15 – 0 60 36 4 SL 
30–15 58 36 6 SL 

 وادي الذهـب
15 – 0 24 60 10 SiL 
30–15 36 52 12 SiL 

 - 8.0 46 44.5 متوســط حضرموت

يي
ح 
سا

 

ج
حـ
ل

 

 عـقـــان

15 – 0 52 42 6 SL 
30 –15 36 52 12 SiL 
80 – 30 44 38 18 SL 

100 – 80 90 4 6 S 
 - 10.5 34 55.5 متوســط لحج

 - 14.7 50.0 34.3 0 – 15 لكل المناطق متوسط العمق
 - 12.0 54.0 34.0 15– 30 متوسط العمق
 - 16.0 46.0 38.0 30 – 80 متوسط العمق
 - 9.0 28.0 63.0 80 – 100 متوسط العمق

 - 20.0 52.5 27.5 الجبلية متوسط المنطقة
 - 8.0 46.0 44.5 الهضبية متوسط المنطقة
 - 10.5 34.0 55.5 الساحلية متوسط المنطقة

 ميائية آلفاق مختلفة من الترب اليمنيةأ : نتائج تحليل بعض الخواص الكي –3جدول 

 الموقع المحافظة المنطقة
 عمـق
 التربة

 تفاعل
 التربة

 ملوحة
 التربة

 المواد الصلبة
 الذائبة الكلية

 المـــادة
 العضوية

 كربونات
 الكالسيوم

 % pH 1-m.dS ppm سم

ـيـ
بـ 
وــ

ي
 

اء
عــ
صـن

 

ف
را
و
ال

 

0 – 15 8.2 0.35 224.0 0.64 16.0 
15 – 30 7.9 0.33 211.2 0.70 16.5 
30 – 45 7.9 0.31 198.4 1.04 18.2 
45 – 60 7.9 0.29 185.6 0.52 17.7 
60 - 100 8.1 0.39 249.6 0.50 14.7 
 16.6 0.68 213.8 0.33 8.0 المتوسط

ب
إ

ر 
اد
 
لم
ا

 

0 – 15 8.0 0.15 96.0 0.47 14.6 
15 – 30 7.2 0.13 83.2 0.48 15.1 
30 – 45 7.3 0.12 76.8 0.52 16.2 
45 – 60 7.3 0.12 76.8 0.48 13.8 
60 -100 7.4 0.13 83.2 0.46 11.4 
 14.2 0.48 83.2 0.13 7.4 المتوسط

 
ـــ
عـ
ت

 

عو
ش بة

 

0 - 15 7.9 0.61 390.4 1.50 14.7 
15-30 8.1 0.51 326.4 1.50 15.7 

ي 
بن

اد
حم

 

0 - 15 8.0 0.43 217.6 1.50 12.5 
15-30 7.9 0.35 224.0 1.50 12.7 

 13.9 1.50 307.2 0.48 8.0 المتوسط 

ر
مـا
ذ

ع 
ما
ر
  
اد
و

 

0 – 15 7.2 0.84 537.6 0.58 17.0 
15 – 80 7.4 0.60 384.0 0.64 21.8 
80 - 100 7.4 0.17 108.8 0.56 19.0 
 19.3 0.59 345.6 0.54 7.3 المتوسط

ضـب
 ـ

ة
 

ت
مو
ر
ض
ح

 

  
اد
و

يم
 د

 

0 - 15 7.9 0.39 249.6 1.00 9.3 
15-30 7.9 0.36 230.4 1.00 9.1 

  
اد
و

ذ 
ال
ب

 
0 - 15 7.2 0.65 416.0 1.00 9.3 
15-30 7.5 0.53 339.2 1.10 9.3  

 9.3 1.05 307.2 0.48 7.6 المتوسط 
 7.5 0.48 57.6 0.09 8.0 15– 0 الحديدة

 11.9 0.69 268.8 0.43 7.7 15 -0 المناطقلكل  متوسط العمق
 12.3 0.76 225.8 0.35 7.8 30 -15 العمق
 17.2 0.78 137.6 0.22 7.6 45 -30 العمق 
 15.8 0.50 214.4 0.34 7.7 60 -45 العمق 
 13.1 0.48 174.4 0.27 7.8 100 -60 العمق 

 16.0 0.81 237.5 0.37 7.7 مـتـوسـط المنطقة جبلية
 9.3 1.05 307.2 0.48 7.6 الهضبية المنطقة

 7.2 0.48 136.8 0.24 8.0 المنطقة الساحلية
 
 

 ب : نتائج تحليل بعض الخواص الكيميائية آلفاق مختلفة من الترب اليمنية - 3  جدول

 الموقع المحافظة المنبقة
 سعة التشبع ممل التربة

 بالقوامد
 الصوديوم
 المدم 

 الصوديوم
 المتبادت

 موموع
 يوناتاللات

 SAR ESP 1-eqM % سم

ـة
لـي

بــ
جــ

 

اء
عــ

ـن
ص

 

ف
را

ج
ال

 

0 – 15 82 3.41 3.63 3.5 
15 – 30 79 4.02 4.47 3.3 
30 – 45 79 3.32 3.50 3.1 
45 – 60 79 3.00 3.06 2.9 

60 - 100 81 3.68 3.99 3.9 
 3.3 3.67 3.44 80  المتوسط

ب
إ

در 
خا

لم
ا

 

0 – 15 80 5.72 6.70 1.5 
15 – 30 72 8.59 10.24 1.3 
30 – 45 73 8.28 9.88 1.2 
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45 – 60 73 6.68 7.91 1.2 
60 -100 74 6.12 7.21 1.3 

 1.3 8.42 7.09 74 المتوسط

ار
مـ

ذ
ح 
ما

 ر
ي

اد
و

 

0 – 15 72 3.05 3.13 8.4 
15 – 80 74 2.39 2.22 6.0 

80 - 100 74 3.77 4.12 1.7 
 5.4 2.83 2.83 73 المتوسط

 0.9 3.80 3.60 80 15– 0 الحديدة
 4.3 1.92 3.16 77 15 -0  متوسط العمق

 4.4 2.10 6.31 78 30 -15  العمق
 2.2 6.69 5.80 76 45 -30 العمق 
 2.5 3.30 4.84 77 60 -45 العمق 
 2.7 3.83 4.90 78 100 -60 العمق 

 3.7 4.97 4.45 77 مـتـوسـط المنطقة جبلية
 2.4 3.80 3.60 80 المنطقة الساحلية

 
 اليمنية المدروسة : تركيز العناصر المغذية األساسية في آفاق مختلفة للترب4جدول 

 الموقع المحافظة المنبقة
 الفسفور النيترووين  ممــل
 التربة
 سم

 الل ي
% 

 الميسر
ppm 

ـة
قــ

ط
من

ال
 

ـة
يــ

لــ
ـــ

جـب
ال

 

 صــنــعــاء
 افالجر

0 – 15 0.124 10.0 
15 – 30 0.136 5.0 
30 – 45 0.204 10.0 
45 – 60 0.100 13.0 

60 - 100 0.100 14.5 
 10.5 0.132 متوسط صـنــعــــاء

 إب
 المخادر

0 – 15 0.092 8.5 
15 – 30 0.092 6.0 
30 – 45 0.100 2.5 
45 – 60 0.092 5.0 

60 - 100 0.092 2.0 
 4.8 0.096 المخادر متوسط

 7.2 0.118 متوســــــــــط إب

 تعـــــــز
 14.0 0.140 15 – 0 الشعوبة

 9.0 0.100 15 – 0 حماد بني
 11.5 0.120 متوسط تعـــــــــز

 ذمــــار

 15.0 0.112 15  – 0  وادي
 8.5 0.124 80 – 15 رماح

  80 - 100 0.100 6.5 
 10.0 0.112 متوسط ذمـــــــــار

 10.0 0.092 متوسط الحديدة ســردد الحـديـدة  
 11.1 0.110 15 - 0متوسط العمق       
 5.5 0.114 30 - 15متوسط العمق      
 6.3 0.152 45 - 30متوسط العمق      
 9.0 0.096 60 - 45متوسط العمق      
 8.3 0.096 100 - 60متوسط العمق      
 8.5 0.124 80 - 15متوسط العمق      
 6.5 0.100 100 - 80متوسط العمق      

 9.8 0.121 مـتـوسـط المنطقة الجبليـــة
 10.0 0.090 مـتـوسـط المنطقة الساحلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

%
  
ى
ص

ح
ال

وادي

أديــ،ـم  0

- 15 سم

وادي أديــم

30 - 15

سم

وادي

الذهـب 0

- 15 سم

وادي

الذهـب 15

- 30 سم

متوسط

العمق 0 -

15 سم

متوسط

العمق 15

- 30 سم

المتوســط

العــــام

شكل 3 : محتوى بعض الترب اليمنية من الحصى ألعماق مختلفة
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شكل )2( : المحتوى الرطوبي لبعض الترب اليمنية ألعماق مختلفة
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ABSTRACT 
 

The aim of the present investigation is to study some chemical and physical 
properties of  some Yemeni soils in different provinces. Soils from Sana'a, Dhamar, 
Ibb and Taiz represented soils of mountainous territories, soils from Hadramout 
governorate  represented eastern plateau territories while soils from Lahj and 
Hudeida  governorates represented soils of coastal  territories. 

Representative soil from each land sector of all territories were sampled for 
analysis. Samples were taken up from soil surface down up to 100 cm depth in order 
to estimate soil fertility, the most important chemical and physical properties and 
availability of macro-elements for plant. The overall objective of the present 
investigation is to determine, in a comparative way, properties  of different Yemeni 
soils as a prerequisite to determine the most suitable field and horticultural crops to 
be grown in each soil. 

The present study concluded the following results. Soil moisture, of all studied 
soil, was found to drop down along of soil depth. The average of soil moisture was 
found to drop down from 2.3 %, at soil depth up to 15 cm, to 1.1 % at depth 15-30 
cm. Texture of Yemeni soils was characterized by the findings showed that decrease 
of soil particles size (increase smoothness) with increase soil depth. The soil texture 
of different soils varied between different governorates. Soil of Lahj governorate was 
characterized as sandy soil, while soils texture of Ibb and Taiz governorates was 
characterized to be more of smaller size particles. 

The soil of the two governorates found to be of loam silt  texture. Results of 
testing soil pH, EC and soluble solids showed that soils of all governorates under 
investigation are suitable for cultivation of most field, vegetable and fruit crops. 
Salinity (EC)of Yemeni soils were found to decrease with increasing soil depth, there 
was also negative relation between salinity  and soil pH. The results showed that 
Yemeni soils are poor of their content of organic matter. Average content of organic 
matter for all studied soils was found to be around 0.78 %. The organic matter 
percentage was found to vary between soils of different governorates. Soil lime 
(calcium carbonate) was found to be of higher percentage (16 %) in the soils of 
mountainous regions, followed by soils of eastern plateau (9.3 %). However, soils of 
coastal regions found to contain the least percentage (7.2 %)of  calcium carbonate 
(CaCO3). Soils of Dhamar governorate were relatively contain higher calcium 
carbonate compare to soils of other governorates. Yemeni soils, particularly soils of 
Sana'a governorate are of high content of exchangeable bases. The percentage of 
exchangeable bases was found to be within the range 71.9 – 84.2 %. This range was 
for the different soil depths. At different soil depths of Ibb governorate, it was noticed 
that percentage of exchangeable sodium ion found to be double of its percentage in 
soil of any other governorate. Total cations of all investigated soils was found to 
decrease with increase of soil depth. Soil content of nitrogen was found to be within 
common range. However, it was found higher in the second layer of soil than in the 
first one, while it was lower in the third and fourth soil layers'. Finally, soil available 
phosphorous was found to range (8.5 – 15 ppm) near soil surface, while, its range (5 
– 8.5 ppm) was decreased within the second layer of soil. However, deep soils (60 – 
100 cm) of Sana'a and Ibb were found to contain 14.5 and 20.0 ppm available 
phosphorous, respectively.    


