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  :المستخلص
  

بيدون ف4ي  12تم خ/لھا حفر . محافظة ا+نبار للتعرف على تاثير بعض مكونات التربة في ثباتية تجمعاتھا/ نفذت ھذه الدراسة في مقاطعة الحامضية 
بين4ت النت4ائج  .وبواق4ع ث4/ث مك4ررات لك4ل ن4وع اس4تعمال) بساتين و خضر و حبوب وبور(مواقع مختارة من المنطقة تمثل استعما+ت ارض مختلفة 

لوحظ حصول انخفاض معنوي ف4ي ق4يم مع4دل القط4ر .  DW75والسلسلة  Typic Terrifloventحت المجموعة ان ترب المواقع المنتقاة تعود إلى ت
اه ق4د الموزون مع العمق في جميع البيدونات قيد الدراسة مع تب4اين ع4الي ب4ين ا+ف4اق الس4طحية واخ4ت/ف معن4وي بتغ4اير ن4وع ا+س4تعمال ونف4س ا+تج4

ن العضوي، في حين لم تكن ھنالك اخت/فات معنوية بالنسبة لمحتوى التربة م4ن مفص4ول الط4ين وكاربون4ات لوحظ بالنسبة لمحتوى التربة من الكاربو
ل4وحظ وج4ود ع/ق4ة ارتب4اط موجب4ة معنوي4ة . الكالسيوم مع م/حظة وجود زيادة معنوية في محتوى التربة من كاربونات الكالسيوم في ا+فاق الس4فلى 

توى التربة من الكاربون العضوي والط4ين ف4ي ح4ين كان4ت الع/ق4ة س4البة المعنوي4ة ب4ين مع4دل القط4ر الم4وزون بين معدل القطر الموزون وكل من مح
اوضحت معادلة ا+نحدار المتع4دد امكاني4ة التنب4ؤ بمع4دل القط4ر الم4وزون ف4ي ھ4ذه الترب4ة الرس4وبية م4ن خ4/ل بع4ض مكوناتھ4ا  . وكاربونات الكالسيوم

  .R= 0.858ين وكاربونات الكالسيوم بمعامل ارتباط عال المعنوية وھي الكاربون العضوي ومفصول الط
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ABSTRACT: 
 

This study was conducted at Al-Hamuzia sector, Al-Anbar Governarate to find out the effect of some soil 
components on its aggregate stability. Twelve pedons were excavated in selected sites in the region which 
representing different land uses (orchids, vegetable, cereals and bare) with three replicates for every land use. 
Results showed that the all selected soils under subgroup Typic Torrifluvent and series DW75. Significant 
decrease in mean weight diameter the (MWD) with depth for all studied soils was showed with higher variation 
between surface horizons and land use, the same trend was recorded about soil carbon content while no 
significant variation was showed due to clay separate and calcium carbonate content with a significant increase 
in soil calcium carbonate content at subsurface horizons. a positive significant correlation between MWD and 
organic carbon , clay separate was showed while a negative correlation between MWD and soil calcium 
carbonate content was recorded. The multiple regression showed the possibility of prediction to soil MWD from 
the relationship of soil organic carbon content, clay separate and soil content of calcium carbonate with high 
significant correlation coefficient R=0.858. 
 

  :المقدمة
  

يعد بناء التربة من خصائص التربة الفيزيائية المھمة 
للنبات والتي تتأثر بالعديد من صفات التربة اضافة إلى 
تغايره السريع مع الزمن نتيجة الزراعة او العمليات 

ھو معدل ان احد معايير التعبير عن بناء التربة . ا�دارية
 )Chisci) ، 1989، ولقد اقترحMWDالقطر الموزون 

استخدام ھذا المؤشر لتمييز حالة بناء التربة لبعض ترب 
حوض البحر ا+بيض المتوسط الخاضعة لكثافات مختلفة 

ترتبط قيم معدل القطر الموزون . من استعما+ت ا+رض
في التربة ببعض صفاتھا ومنھا نسبة الكاربون العضوي 

مل المادة العضوية كعامل ربط مھم لوحدات البناء اذ تع
المستقرة والتي بدورھا تحمي المادة العضوية من التحلل 
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 Fellerو Angers ،1998و Chenu (السريع 
اذ يتحد الكاربون العضوي مع الطين ) Beare  ،1997و

ويغلف وحـدات البنـاء مما يعطيھـا الحمايـة ضـد 
ـ/ت ا+نزيميــة العمليـات ا�حيائية والتفاع

)Holeplass  ،2004وآخرون ( ،) Kimble 
 2002 و   Curtinواكد ). Follet  ،2002و

,Mullen ان الكاربون العضوي ھو أھم العوامل المؤثرة
إلى  2002، في معدل القطر الموزون فقد أشارت  العانى

بين  (*R=0.85)وجود ع/قة ارتبـاط عاليـة المعنويـة 
ـوزون وكمية المـواد العضوية المضافة معـدل القطـر الم
وجود ع/قة ارتباط  Alvaro,1988للتربة و+حظ 

معنوية بين معدل القطر الموزون والكاربون العضوي 
تتأثر قيـم معـدل القطـر . 0.01عند مستوى احتمالية 

المـوزون ايضاً بنسـب مفصـول الطيـن وكاربونات 
وآخرون  Mbagwaالكالسيوم في التربة فقد +حظ 

وجود ع/قة ارتباط معنوية موجبة لھذه ) 1994(
الخاصية مع كل من مكونات التربة، مفصول الطين 

وآخرون  Brazzoffi وكاربونات الكالسيوم و أوضح
ايضا وجود ع/قة ارتباط معنوية موجبة بين ) 1995(

 =rمعدل القطر الموزون وكاربونات الكالسيوم بلغت
يعد ثبات وحدات . *r=0.59ومفصول الطين  *0.65

بناء التربة من قبل دقائق الطين حتى وان كانت بكميات 
قليلة با+تحاد مع السكريات المتعددة الناتجـة عن تحلل 
المـواد العضويـة من قبـل البكتريـا حالـة مؤكـدة من قبـل 

)Foster ،1981 .( بينمـا أوضحBouajila and 
Gallai )2007 ( كعامل ربط دور كاربونات الكالسيوم

مھم في بناء التربة، اضافة إلى محتوى التربة من المادة 
 Seybold and Herickالعضوية والطين،  وقد بين  

وجود تحسن معنوى فى قيم ثباتية تجمعات ) 2001(
تتغاير قيـم معدل . التربة بزيادة محتوى التربة من الطين

ة القطـر الموزون مع تغاير العمليات ا�داريـة المرافق
) Garman 1997,(لزراعـة المحصول، فقد +حظ 

حصول اخت/ف معنوي في قيم ھذا المعامل عند 
استعمال اربعة انواع من معدات الحراثة، وخصوصاً 
عند استعمال المحراث الدوار مشيراً إلى ان قيم معدل 

ية مقارنة القطر الموزون تكون عالية في الطبقات السطح
  Costamagna(لك بينكذو .بطبقات التربة السفلى

ان وحدات بناء التربة في الطبقات ) 1982وآخرون 
السطحية تكون اكثر ثباتية مقارنة با+عماق التي تليھا 
وفي جميع الترب المعاملة بانواع حراثة مختلفة، وقد 

بان اعلى قيم لثباتية التجمعات قد ) 2005 ،العانى(اشار 
العمق  وجدت في ا+فاق السطحية انخفضت بعدھا مع

لكافة الترب قيد الدراسة، وقد تراوحت نسب ا+نخفاض 
ونظراً  C3ل/فق % 60.6إلى  C1ل/فق % 14.6بين 

لقلة الدراسات المتعلقة بتاثير العمليات ا+دارية في 
خصائص التربة الفيزيائية وخصوصا الرسوبية منھا فى 

  -:العراق فقد نفذت ھذه الدراسة والتي تھدف إلى
ض صفات التربة المؤثرة في مع4دل القط4ر دراسة بع1- 

  .الموزون لتربة رسوبية عند استعما+ت ارض مختلفة
امكاني44ة التنب44ؤ بق44يم ھ44ذه الخاص44ية الفيزيائي44ة بد+ل44ة 2- 

  .بعض صفات التربة

  :المواد وطرائق العمل
  

تم اختيار مقاطعة الحامض4ية ض4من محافظ4ة ا+نب4ار 
  لوخ4444ط ط4444و 33◌ْ '27.والواقع4444ة عن4444د دائ4444رة ع4444رض

كموق44444444ع للدراس44444444ة، اذ تمت44444444از المنطق44444444ة   43◌ْ '19.
بطوبوغرافية مستوية مع وجود تف4اوت ض4مني دقي4ق ف4ي 

أظھرت جميع ترب المنطقة . ا+رتفاعات ونظام بزل جيد
صفة الطباقية لكونھا ترب وأراضى رس4وبية و المقاطع4ة 
مستغلة في استعما+ت زراعية مختلفة اشتملت البساتين ، 

تخدام نظام الري الس4يحي باس4تخدام الخضر والحبوب باس
تم حفر اثن4ا عش4ر بي4دوناً . مياه نھر الفرات كمصدر للرى

م4ن كونھ4ا عن4د  والتأك4دضمن المنطقة بعد تحديد مواقعھا 
نفس السلسلة باستخدام الحفر المثقابي4ة، تض4منت الدراس4ة 

بي44دونات ف44ي اراض44ي مس44تغلة بزراع44ة البس44اتين  3حف44ر 
يدونات في اراضي مس4تغلة ب 3و  (P10, P4, p1)وھي 

بيدونات ف4ي  3و (P11, P7, P5)بزراعة الخضر وھي 
 (P12, P9, P3)اراضي مستغلة بزراعة الحبوب وھ4ي 

اضافة إلى ث/ث بيدونات تربة غير مستغلة زراعياً وھى 
(P2, P6 ,P8) . وص4فت البي4دونات وص4فا مورفولوجي4ا

 Soil Survey Staffبعد اتمام عملية الحفر استناداً إل4ى 
ثم استحصلت نماذج تربـة غيـر مث4ـارة م4ن ك4ل ) 1993(

اف4444ـق م4444ن ا+ف4444اق المشخص4444ة لغ4444رض اج4444راء بع4444ض 
واعتم44ـاداً عل44ى . الفحوص4ات الفيزيائي44ة والكيميائي44ة عليھ44ا

نتائـ44ـج الوص44ـف المورفولـوج44ـي والتحالي44ـل المختبـري44ـة 
 Soil Survey(صنف4ـت تـ4ـرب المنطق4ـة استن4ـاداً إل4ى 

,Staff 1998( و لتح44444444444ت المجموع44444444444ة ،Typic 

Torrifluvent  والسلس44444لةDW75  حس44444ب التص44444نيف
، ق444444درت )AL-Agidi 1976, ( المقت444444رح م444444ن قب444444ل

  :الخصائص الفيزيائية والكيميائية للترب كما يأتى
التحلي44ل الحجم44ي لمفص44و+ت الترب44ة بطريق44ة الماص44ة  1-

)Black  ،1982وآخرون. (  
باس444تعمال  محت444وى الترب444ة م444ن الك444اربون العض444وي 2-

واس444تناداً ) Jackson ،1958(طريق444ة الھض444م الرط444ب 
 .عليھا تم احتساب محتوى التربة من المادة العضوية

محت4444وى الترب4444ة م4444ن مك4444افئ كاربون4444ات الكالس4444يوم 3- 
  ).   Richard،1954(بالطريقة الوزنية 

معدل القطر الموزون لتجمعات التربة باعتم4اد حج4وم  4-
مم باستخدام طريق4ة النخ4ل  4.76 –مم  9.00الدقائق بين 

 ).Kemper) ،1966الرطب 
ت444م احتس444اب مع444ام/ت ا+رتب444اط البس444يط والمتع444دد 5- 

ومع44اد+ت ا+نح44دار المتع44دد ب44ين ص44فات الترب44ة ومع44دل 
  القط444444ر الم444444وزون حس444444ب الطرائ444444ق ال444444واردة ف444444ي

 Steel) و Torri ،1960.(  
  

  

  :النتائج والمناقشة
  

في قيم معدل القطر  تبايناً ) 1 -جدول (توضح نتائج  
الموزون بين بيدونات الترب المدروسة افقياً ومع العمق، 

مم في ا®فاق   1.9–  0.44فقد تراوحت قيمه بين
السطحية لبيدونات الترب قيد الدراسة وبمعامل اخت/ف 

، وان ھذا ا+خت/ف في القيم يعزى إلى % 57.73بلغ  
باخت/ف نوع  المختلفة ا�داريةالكبير للعمليات  التأثير
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يظھر بوضوح في  التأثيروھذا  ا°رضاستعما+ت 
أظھرت اعلى قيم لمعدل ). الحراثة أفق(السطحية  ا+فاق

القطر الموزون في ا®فاق السطحية مصحوبة بانخفاض 
 ل±فاقوان التقارب في القيم ) 1-شكل(معنوي مع العمق 

 تأثيريعود إلى ضعف 4.3% السفلى وبمعامل اخت/ف 
 ا°فقيات الزراعية مع زيادة العمق وخاصة في العمل
C3 ھذا ا+فق بعمليات التسميد  كنتيجة لضعف تأثر

والحراثة وتشابه الترب فى ا+نضغاط الناتج من افاق 
، العانى( التربه العليا  وھذا ما يتفق مع ما اشار اليه

لقد أثر استعمال ا+رض معنوياً في تباين قيم  .)2005
زون حيث كانت اعلى معد+ت القطر معدل القطر المو

الموزون في الترب المستغلة كبساتين في حين كانت اقل 
) 1-شكل(القيم في الترب المستغلة بزراعة الحبوب 

ويعزى المصاحبة في العمليات إلى طبيعة ا+خت/فات 
لقد ارتبطت قيم معدل  .+ستعما+ت ا+رض المختلفة

ضوي في التربة القطر الموزون مع كمية الكاربون الع
بسبب تاثير ا+خير في ثباتية التجمعات من خ/ل 
ميكانيكيات مختلفة منھا ربط دقائق التربة ا+ولية من 
وحدات الطين الناعم ونواتج البكتيريا والفطريات لتكوين 
وحدات بنـاء صغيـرة وقويـة والتي ترتبـط بدورھا معـاً 

ـة ھذه لتكويـن وحدات بنـاء كبيرة مع زيـادة مقاوم
  Labartini،.2006و  Bongiovanniللتحطم الوحدات

وجود تباين بين الطبقات السطحية ) 2 - جدول(وضح 
ا+دارية ذلك للبيدونات في قيم الكاربون العضوي وبمعامل 

مع انخفاض معنوي لقيم الكاربون %  42.44بلغ    اخت/ف
رة مع العمق، ان ھذا التباين يعزى إلى اخت/ف نظم  ا+دا

الترب المدروسة تبعاً لنوع ا+ستعمال السائد في  المتبعة في
 وأساليبالمنطقة من حيث التسميد العضوى والمعدنى 

اضافة إلى ا+خت/فات فى طبيعة الغطاء الخضرى  ة،الحراث
إلى اخت/فات معنوية  أدتللنباتات والتي  الجذرية وا°نظمة

للكاربون في قيم الكاربون العضوي أذ كانت اعلى قيم 
العضوى فى الترب المستغلة كبساتين بينما كانت اقل القيم 

-شكل(فى ترب البور تليھا الترب المستغلة بزراعة الحبوب 
مؤكد في تثبيت وحدات  وتأثيرلدقائق الطين دور مھم  .)2

البناء حتى وان كانت بكميات قليلة من خ/ل ا+شتراك او 
ة عن تحلل المواد ا+تحاد مع السكريات المتعددة الناتج

ويوضح  )Foster ،1981( العضوية بواسطة البكتريا
توزع قيم مفصول الطين افقياً وعمودياً وبمعامل  )3-جدول(

بين الطبقات السطحية في حين ازداد ھذا %  6.34اخت/ف 
كذلك  ،C2بين الترب في ا+فق %  20.37التباين ليبلغ 

الواحدة اذ انخفضت تباينت قيم مفصول الطين عمودياً للتربة 
مقارنة  C3ا+فق  قيم ھذا المفصول انخفاضاً معنوياً في

مع وجود اخت/فات فى قيم المفصول بين الترب   Apبا+فق
ي ـذا ا+خت/ف فـان ھ .)3-شكل( عند ا+ستعما+ت المختلفة

خت/ف في اق يعود إلى ا+ـقيم مفصول الطين بين ا+ف
كون ظاھرة الطبقات التي عمليات الترسيب النھرية والتي ت

مع  )Buring )1960 تتميز بھا الترب الرسوبية في العراق 
م/حظة كون النسجة التى تعبر عن قيم مفصو+ت التربة 
ھى صفة بطيئة التغيير و خصوصا فى الترب الرسوبية و 

  .روف المناخ الجافظتحت 

 في بيدونات الترب المدروسة) مم(قيم معدل القطر الموزون : 1 -جدول
Coeff Of 
variation 

% 

Pedons  
Horizon and 

depth P12 P11  P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

57.73 0.45 0.60 1.30 0.44 0.56 0.84 0.57 0.60 1.90 0.45 0.49 0.92 
Ap 0 – 25cm  

± 5 cm 

46.69 0.36 0.49 0.84 0.24 0.47 0.70 0.46 0.48 1.20 0.40 0.39 0.65 
C1 25 – 50 cm 

± 5 cm 

17.23 0.22 0.23 0.27 0.22 0.21 0.26 0.30 0.27 0.35 0.20 0.26 0.30 
C2 50 – 85 cm 

± 5 cm 

4.30 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.23 0.20 0.20 0.20 
C3 85 – 150 cm 

± 5 cm 
  

  

 

ل 
عد
م

L.S.D.0.05 = 0.018 ل�ستعما�ت 

  
  

 توزيع معد+ت القطر الموزون في الترب عند استعما+ت أرض مختلفة :1- الشكل(
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  قيم  نسبة الكاربون العضوي  في بيدونات الترب المدروسة: 2 –جدول 
Coeff. Of 
variation 

%  

Pedons 
Horizon and 

depth P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

42.14 0.57 0.58 0.87 0.26 0.35 0.50 0.49 0.76 1.32 0.85 0.75 0.91 
Ap 0 – 25cm 

± 5 cm 

42.81 0.45 0.38 0.38 0.19 0.25 0.26 0.39 0.57 0.89 0.39 0.45 0.48 
C1 25 – 50 

cm 
± 5 cm 

44.7 0.03 0.07 0.09 0.03 0.04 0.06 0.02 0.06 0.04 0.05 0.04 0.09 
C2 50 – 85 

cm 
± 5 cm 

59.3 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.08 
C3 85 – 150 

cm 
± 5 cm 

  

L.S.D.0.05  = 0.073 ل/ستعما+ت  
L.S.D.0.05  = 0.036 ل/فاق  
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)

 

  
  

 توزيع معد+ت الكاربون العضوي في الترب عند استعما+ت ا+رض المختلفة :2-شكل 
  
  

 قيم نسبة مفصول الطين  في بيدونات الترب المدروسة :3-جدول 
Coeff. Of 
variation 

% 

Pedons 
Horizon and 

depth P12 P11 P10 P9  P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1  

6.34 31.00 30.50 32.10 30.40 32.00 28.90 29.00 30.20 34.0 33.10 34.90 29.10 
Ap 0 – 25cm 

± 5 cm 

8.22 32.10 32.90 32.0 37.50 30.50 31.50 30.10 33.10 29.00 27.80 29.90 28.90 
C1 25 – 50 

cm 
± 5 cm 

20.37 20.00 21.90 22.50 22.00 25.00 28.10 28.00 30.00 38.10 31.00 36.40 30.00 
C2 50 – 85 

cm 
± 5 cm 

6.44 23.20 23.80 24.60 21.00 24.00 25.10 23.50 22.00 24.20 22.20 23.10 20.10 
C3 85 – 150 

cm 
± 5 cm 

  

 

L.S.D.0.05  = 0.823 ل�ستعما�ت  

L.S.D.0.05  = ن   0.411 ل�فاق
طت
 ال
ل
صو

مف
ة 
سب
ن

  (
%
)

  
  توزيع معد+ت نسب مفصول الطين في التربة عند استعما+ت أرض مختلفة :3- الشكل (
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ؤثر كاربونات الكالسيوم في تصلب وحدات بناء التربة اذ 
تعمل ايونات الكالسيوم على الربط بين دقائق الطين سالبة 
الشحنة والمواد العضوية خ/ل عملية تكوين بناء التربة 

),Edwards and Bremner 1967) (يبين )   4- الجدول
ھا توزيع كاربونات الكالسيوم في التربة والتي تراوحت قيم

وبمعامل اخت/ف صغير بين القيم  32.5% –%  25.6بين  
واستناداً لھذه القيم تعتبر جميع ترب الدراسة كلسية مع قيم 

يعود ھذا إلى طبيعة المواد . الكالسيوم عالية من كاربونات
 ا+م المنقولة بواسطة نھر الفرات والناتجة عن تفتيت

ك ضعف الصخور الكلسية في مجرى النھر، يضاف إلى ذل
 عوامل التجوية كون المناخ حار جاف ومحتوى عالي من

- شكل(مركبات الكالسيوم الذائبة في مياه النھر، ويتضح من 
وجود اخت/ف بين ا+ستعما+ت فى محتوى الترب من ) 4

التى قد يعزى لنفس العوامل المؤثرة فى توزيع  ھذا المكون و
اط رتبع/قات ا+) -5جدول(يوضح   .مفصو+ت التربة

الخصائص المدروسة اذ كانت الع/قة موجبة  البسيط بين قيم
بين معدل القطر  R= 0.856رتباط امعنوية وبمعامل 

والكاربون العضوي بينما بلغ معامل ا+رتباط بينالموزون 

  
  

في حين كانت  =R  0.435معدل القطر الموزون والطين
رتباط عكسية بين نسب كاربونات الكالسيوم ع/قة ا+

 R= -0.432رتباط امعدل القطر الموزون وبمعامل و
) (Dudes 1988و AL-Ani  وھذا يتفق مع ما +حظه

في ان الزيادة البسيطة في كاربونات الكالسيوم في التربة 

تزيد من معدل القطر الموزون وان الزيادة %  4ولحد 
انخفاض في قيم معدل  إلىفوق ھذا المستوى قد ادى 

تاثيرھا في توزيع المسامات القطر الموزون نتيجة 
، وخصوصاً في الطبقات تحت السطحية ومسامية التربة

معدل القطر  بينما جاءت ع/قات ا+رتباط الموجبة بين

 في بيدونات الترب المدروسة(%) محتوى التربة من كاربونات الكالسيوم  :4 – جدول
Coeff. 

Of 
variation 

% 

Pedons 
Horizon and 

depth P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

3.97 26.50 27.20 26.70 28.20 27.90 27.50 28.50 27.10 28.00 27.50 27.10 25.60 
Ap 0 – 25cm 

± 5 cm 

2.77 27.20 27.50 26.80 27.10 28.30 28.20 29.40 28.70 28.80 27.80 28.50 27.90 
C1 25 – 50 cm 

± 5 cm 

2.99 29.10 28.30 27.20 28.50 30.40 29.20 28.20 28.60 27.50 28.20 27.80 28.10 
C2 50 – 85 cm 

± 5 cm 

3.09 29.50 29.40 30.10 29.80 29.00 31.50 32.50 31.00 29.90 32.20 29.00 29.80 
C3 85 – 150 

cm 
± 5 cm 

  
 

L.S.D.0.05  = 0.288 ل/ستعما+ت  
L.S.D.0.05  = 0.144 ل±فاق  
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  الكاربونات في الترب عند استعما+ت ا+رض المختلفةتوزيع معد+ت  :4-الشكل 

  
  
  

 .قيم معامل اV رتباط البسيط بين الصفات المدروسة للترب و معدل القطر الموزون   5: - جدول
Clay (%) C (%) CaCO3 (%) MWD )مم(  Properties 

0.435 0.856** - 0.432* 1.00 MWD )مم( 
- 0.603** -0.549* 1.00 - 0.432 CaCO3 (%) 
0.521** 1.00 - 0.549* 0.856 C (%) 

1.00 0.521** - 0.603** 0.435* Clay (%)  
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الموزون وكل من محتوى التربة في مفصول الطين 
والكاربون العضوي متوافقة مع النتائج التي حصل عليھا  

)Al-Varo ،1988 (و )Mbagwu 1994، وآخرون.( 
 يمكن التعبير عن الفعل المتداخل بين ھذه العوامل من

خ/ل ع/قة ا+نحدار المتعدد بين معدل القطر الموزون 
وكل من الكاربون العضوي وكاربونات الكالسيوم 
 ومفصول الطين والتي يمكن وصفھا بمعادلة ا+نحدار

  :المتعدد التالية
 Y = -0.243 + 0.01377 X1 + 0.924 X2 + 

0.0000746 X3   
R = 0.858 

  :حيث
Y  =مم(     معدل القطر الموزون(  

X1  = قيم كاربونات الكالسيوم(%)  
X2  = قيم الكاربون العضوي(%)  
X3  = قيم مفصول الطين(%)  
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