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 اليمن -دراسة خصائص التربة الفيزيائية بالمنطقة الساحلية بمحافظة حضرموت 
 

 عبدالكرمي صابر علي. د أ.                             صالح عبداهلل بن فررناند.                             خالد صاحل باواحديد.    
 قسم علوم البيئةأستاذ دكتور،                          ستاذ مشارك، قسم العلوم البيئيةأ                     ةيعلوم البيئالقسم أستاذ مشارك، 

 كلية العلوم والتقانة                               كلية العلوم البيئية واالحياء البحرية                  واالحياء البحرية كلية العلوم البيئية
 السودان –جامعة النيلٌن                                       جامعة حضرموت                                   جامعة حضرموت       

            
 الملخص 

  ؛كم  220ة تقدر بـ ( مديريات ومبساف7أجريت عملية مجع الرتب على طول ساحل حضرموت من )
عينة من  350( لتجهيز Augerاستخدم ادلثقب )تتصف منطقة الدراسة بصالدة األرض وادلناخ اجلاف،  إذ

ىي األس  يف الرتبةلدراسة ادلتغًنات الفيزيائية اليت مت قياسها  احللت فيزيائيً و  ،أخذت من أعماق سلتلفة الرتبة
(، التوصيلية TDS(، األمالح الذائبة الكلية )moisture content(، احملتوى الرطويب )pHاذليدروجيين )

تأرجح قيم ادلتغًنات كما  هاوعمق ت نتائج التحليل الفيزيائي لسطح الرتبةأوضح(. و EC)الناقلية( الكهربائية )
(، األمالح الذائبة الكلية 21.3 - 2.9(، احملتوى الرطويب )%pH 6.8 - 7.7األس اذليدروجيين ) :أيتي
ds m 1.79 - 13.32(، التوصيلية الكهربائية )1301 - 5490لرت /لغمم)

ىذه  ويالحظ أن (.1-
 ت نسبة ادللوحة. فكلما ابتعدنا عن الساحل قل   ،الصفات يتحكم فيها نوع الرتبة وتركيبها وبعدىا عن الساحل

 ضمن احلدود ادلسموح هبا واحملددة بواسطة منظمة الصحة العادلية. كما أن  قيم كل الصفات اليت حللت تقع  
، احملتوى الرطويب، األمالح الذائبة الكلية، األس اذليدروجيينمناخ جاف، صالدة األرض، كلمات مفتاحية: 

 التوصيلية الكهربائية.
 :مقدمة
 اجلـافة، بادلنـاطق التـربة رطـوبة تـحديد يف اهمً م ايلعبان دورً  البحر سطح عـن واالرتـفاع التـربة قـوام إن  

 بوفرة ادائـمً  تتميـز  (sandy and gravely soils)احلـصى هبا يكثـر اليت والتـربة الرمليـة التـربة أن   ووجـد
 الغرينية الرتبة من كثـافة أكثر نبايت كساء وجود تدعم أن   الرتبة تستـطيع تلك وبالتايل للنبات ادلتـاحة الرطـوبة

ن  التغًنات اليت حتدث يف أو (Noy-Meir, 1973).   (silty soils and clay soils)والتـربة الطينيـة
الذي يتأثر بدوره مبحتوى األمالح الذائبة يف  ،(pH) العناصر الغذائية للنبات داخل الرتبة سببها رقم احلموضة

تركيب أي  يفأن  العوامل اليت تؤثر  )Zheng et al., (2005وذكـر  .,.Khafaji et al) 1982الرتبة )
نتاج إباإلدارة السطحية، وفقدان الرتبة وادلاء، وكتلة اجلذور البيولوجية، و  ةعلى الرتبة مرتبط ورلتمع ووظائف

 Murphyاألوراق واألغصان ادليتة، وذلك بدراستهم لتأثًن جتديد غطاء الغابات. وأوضحت دراسة 
ثقيلة عند أس ىيدروجيين متعادل أو أقرب للتعادل تكون معاقة، ووجد حركة العناصر ال إىل أن   (2007)

Norvell, Mc Neel and (1968 أن  التوصيل اذليدروليكي يف الرتبة يزداد مع الزيادة يف نسبة الرمل )
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( أن  ملوحة الرتبة تؤثر حسب 2002أفاد شكري ) .اخلشن ويتناقص بزيادة الرمل الناعم والسلت والطٌن
ن  أومدى مشاركتها ومساعدهتا يف عملية التملح، و  ،تركيزىا وتركيبها األيوين على اخلواص الفيزيائية للرتبة

 عن األمطار وتوزيعها والتبخر. يف ذلك، فضاًل  همٌ ملنفاذية الرتبة والظروف البيئية دور 

( أن  زيادة الكاتيونات واألنيونات يف الطبقة السطحية يكون 2010ن )يوآخر جاء يف دراسة عبد ادلؤمن 
أن  النسبـة ادلئـوية للصـوديوم الـذائب  اذلك إىل ادلـلوحة، وبٌن  أيضًـ  أكرب منو يف الطبقة حتت سطحية، ويرجع

جتهنا السيوم الـذائب كلـما تتـزايد نسبة الكـا يف حٌنتكون أعلى من الكاتيـونات األخـرى يف الطبـقة السطحية، 
 يفأن  رقم احلموضة والقلوية لو تأثًن  )Turner and McCall (1957إلـى الطبـقات التحتية، وأكد 

% فإن  زيادة 100فعندما يكون التشبع بالقواعد أقل من  ،تيسًن العناصر ادلغذية للنباتات يفالكائنات احلية و 
مية الكالسيوم وادلاغنيسيوم يف احمللول األرضي. وتوصل يصاحبها زيادة يف ك (pH)رقم احلموضة 
Thompson (1949 )ن  ىناك عالقة بٌن رقم احلموضة أ غًن(pH)  ،وزلتوى األرض من ادلادة العضوية

اليت حتدث بسبب  األمسوزيدنو النباتات، وىذا التأثًن يكون سببو عمليات الضغط  يفوتؤثر ادللوحة والقلوية 
أن  زيادة زلتوى ادلياه من األمالح يسبب زيادة  Breaseale et al., (1951)تراكم األمالح. كما وجد 

 هبذه ادلياه.  ىعمليات الذبول للنباتات اليت ترو 
أن  نتائج نقص زلتوى الرتبة من ادلواد العضوية وكربونات الكالسيوم  ,Al-Qahtani) 2002أثبت )

( يبدأ من القمة إىل القاع بطول ادلنحدر. وذلك يف دراستو الختالف خواص pHضة يف الرتبة )ورقم احلمو 
 الرتبة مع حالة ادليل )االحندار( يف ادلرتفعات. 

ويعمل على  ،( أن  احلريق يؤثر على اخلصائص الفيزيائية للرتبة2003) ,.Pelaez et alأشارت دراسة 
 تراجع الغطاء النبايت الطبيعي.

فـي كثـافة النبـاتات وتـوزيعها علـى البيئـة مبختـلف أنـواعها والتـي  اا كـبًنً ـواص الفيـزيائية للتـرب تأثيـرً إن  للخ
(، إذ (Fonge et al., 2012ـز بكونـها ذات حساسيـة عاليـة للتـغًن فـي الـظروف البيئيـة احمليطة هبا يتمت

مثل درجة احلرارة والضوء وتوفًن العناصر ادلغذية  ،زدىارىاتؤدي بعض ىذه اخلواص إىل دنو النباتات وا
 ,.Grebmeier et alواألمالح وكمية األكسجٌن ادلذاب، وتغًنىا يسبب تغًنات يف اجملتمعات النباتية 

(، وأجـريت عدد مـن الـدراسات لتـوضيح تـأثًن التغًن فـي اخلـواص الفيـزيائية للبيئـة النبـاتية ونوعيتـها (2010
. الحـظ Bisht et al., ((2013متـها للـظروف البيئيـة ءلتقييـم نوعيـة النبـات ومـدى مال واستـخدامها دليـاًل 

(2004) Peerapompisal et al.,   أن  للخصائص الفيزيائية عالقة بالتغًنات ووفرة النبات، كما وجد
للكتلة احليوية النباتية عالقة موجبة مع ادلغذيات  أن   عالىا يف الربيع، كماأأن  أقل وفرة كانت يف الصيف و 

 وسالبة مع درجة احلرارة.
ن  التوزيع ادلكاين يتأثر بالتدرج يف تركيز ادللوحة يف مياه أ( إىل 2004) Ekeh and Sikokiأشار 

( تقييم التغًنات بعض 2007)  ,.Domitrovic et alدرس .نيجًنيا يف New Calabar منطقة
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ن  قيم األس اذليدروجيين والتوصيلية الكهربائية يزداد حتت تأثًن البيئة أرجنتٌن، وجد األ الفيزيائية يفاخلصائص 
يف  اواضحً  افصليً  ا( أن  ىناك تذبذبً 2008) Sivakumar and Karuppasamyاجلانبية. استنتج 

عتماد اإلنتاجية على درجة إذ كانت أعلى قيمة يف الصيف وأقلها يف فصل الشتاء، وأشار إىل ا ؛اإلنتاجية
درجة احلرارة، األس  ،احلرارة وادلواد العضوية بشكل كبًن، وذلك من خالل دراسة اخلصائص الفيزيائية )الضوء

 ,.Wondmagegne et alوجد  اإلنتاجية األولية النباتية يف اذلند. يفاذليدروجيين( ومدى تأثًنىا 
العوامل الفيزيائية ودرجة بالنباتية وكثافتها، وكتلتها احلية تكون مرتبطة ( يف أثيوبيا أن  التغًنات ادلكانية 2012)

مع اإلشارة  ،رلاميع كانت السائدة 7تعود إىل  انوعً  36ومت تشخيص  ،احلرارة والتوصيلية الكهربائية وادلغذيات
مدى ( اليت أجراىا دلعرفة 2014) ,.Veronica et alتوصلت دراسة إىل ارتباطها مع درجة احلرارة العالية. 

والحظ أن  العوامل الفيزيائية  ،على اخلصائص الفيزيائية والوفرة ونوعيتو وتركيبو االتنوع يف إندونيسيا اعتمادً 
 النبات. يف)ادللوحة وادلغذيات وقيم األس اذليدروجيين( تؤثر 

 

 هدف الدراسة: 
ذلـذه لتعـرف علـى اخلـواص الفيزيائيـة حضـرموت لإجراء فحوصات سلربيـة لـرتب سـاحل ىل إهتدف الدراسة 

 ومدى تأثر ىذه اخلواص بادلوقع من ساحل البحر. لرتبا
 Materials and Methods هأدوات البحث وطرق

، مشلت الدراسة مناطق ساحل اثىن عشر شهرً ام، وامتدت دلدة 2016بريل أبدأت الدراسة ادليدانية يف 
الديس  - الشحر – غيل باوزير - ادلكال – بروم ميفع - مديرية حجر -( وىي: 1حضرموت )شكل 

 كم على طول ساحل البحر.  221بـــ الريدة وقصيعر، مبسافة تقدر  - الشرقية
 ومت االستعانة باألدوات احلقلية ادلتاحة.

  Soil Samples Collectionجمع عينات التربة
مجعت عينات من الرتبة بواقع مخس عينات من السطح ومخس عينات من العمق، وبعمقٌن سلتلفٌن 

لكل مديرية من ادلديريات ادلذكورة أعاله، ولتقومي أثر معرفة  Augerسم بواسطة ادلثقب  40سم و 20بعمق 
سم(  20-0السطح )لذلك مت اختيار دنوذجٌن من  ،التحليل الفيزيائي للرتبة البد من أخذ مقطع للتحليل

، ومت حتليل الرتبة لتحديد العناصر الفيزيائية هاسم( لعمل التغًنات على الرتبة وتدوين 40 -20ومن العمق )
  .( عينة350، وبلغ عدد العينات اليت مت حتليلها )انطقة الدراسة بعد جتفيفها ىوائيً يف م

وبواقع  ،جلمع عينات الرتب اتلرت  5وعرب عن النتائج بصورة فصلية، إذ استخدم دلو بالستيكي حجم 
 تية: جراء الفحوصات اآلإمكررات لكل عينة لغرض مرات ثالث 



 

268 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلىم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 عبدالكرمي صابر عليو  بن فررنان صالحو باواحدي  خالد ...ة الساحليةبادلنطقدراسة خصائص الرتبة الفيزيائية 

  Laboratory Testsالفحوصات المختبرية 
ــــــــ ــــــــربات نـُف  ــــــــة يف سلت ــــــــع الفحوصــــــــات للرتب ــــــــة  -ذت مجي ــــــــاء البحري ــــــــة واألحي ــــــــوم البيئي ــــــــة العل جامعــــــــة  - كلي

 .هاحضرموت، من خالل سحب دناذج من الرتبة وفحص
 pHاألس الهيدروجيني للتربة  -1

( بطريقة 5:1قيست درجة األس اذليدروجيين يف ادلخترب لعينات الرتبة يف راشح العينة مع ادلاء )
Mckeague  ،(، باستخدام جهاز2003ادلوصوفة يف )واين وآخرونpH-meter موديل ،WtW Cond 

 (. Buffer Solution، بعد معايرتو باحملاليل القياسية )720
 

 قياس المحتوى الرطوبي لعينات التربة -2
(، 2003ادلوصوفة يف )واين وآخرون،  Hesse بعد أن جهزت الرتب حسب احملتوى الرطويب بطريقة

 . Cod: 2001248. Serial: 0475817، موديل Oven)باستخدام جهاز الفرن )
 

 Total Dissolved Solid( TDS)المواد الصلبة الذائبة الكلية  -3
، لقياس ادلواد الصلبة الذائبة WtW Cond 720، موديل  Conductivity meteاستخدم جهاز

مث أدخلت القراءات فأعطى اجلهاز  ،اجلهاز قبل االستخدام بوضع االلكرتود يف ماء مقطر ( ُعًن  TDSالكلية )
 قراءات ثابتة، فكانت قيمة األمالح الكلية الذائبة للماء ادلقطر صفر ملج/ لرت.

 

  Electrical Conductivity (EC) ربائيةالموصلية الكه -4
 WtW Condموديل  Conductivity mete ( باستخدام جهاز(ECقيست ادلوصلية الكهربائية 

( عرب عن نتائجها 1954) Richardsاجلهاز قبل االستخدام، وحسب طريقة  حيث ُعًن   720
ds m) 1-بالديسيسيمنز م

-1.) 
 

 منطقة الدراسة:
 19ا، ودرجة جنوبً 14ا بٌن خطي عرض واليت تقع إحداثيً  ،زلافظة حضرموت تقع منطقة الدراسة ضمن

، وتعُد زلافظة حضرموت أكرب زلافظات ادرجة شرقً  51ا، ودرجة غربً  48، وبٌن خطي طول درجة مشااًل 
% من إمجايل مساحة 36، وتشكل بذلك حنو 2كم  161749تبلغ مساحتها  إذ ؛اجلمهورية مساحة

ر عدد سكان مديريات ساحل زلافظة حضرموت قد  ، ويُ 2كم  450706البالغة اجلمهورية اليمنية 
ـــب  (.2020حصاء، م )اجلهاز ادلركزي لإل2020 ( نسمة حسب تقديرات عام837583)ـ
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 (Esri,2021(: خريطة اجلمهورية اليمنية زلددة فيها صورة فضائية دلنطقة الدراسة )1شكل )

 الدراسةالتحاليل الفيزيائية للتربة بمنطقة 
والفيزيائية والبيولوجية  الكيميائية الصفات يف مقبولة غًن تأثًناتحصول  ىو عامة بصورة التلوث معىن إن  

 إىل ما أو عامل مادة إضافة ىو واحليوان. أو والنبات اإلنسان حياة يف اسلبيً  تؤثر واليت والرتبة، اذلواء، ادلاء يف
 أو البيئة، الطبيعية ادلوجودة يف النسب أو عامل فوق مادة نسبة رفع أو ،أصاًل  فيها موجودة تكن مل البيئة

الطبيعي. لذا فإن  الرتكيز على أي من العناصر يف ادلعاجلة سيعطي صورة واضحة عن بقية  مستواىا خفض
امل واليت العناصر، وتعد تلوث الرتبة وادلياه نتيجة لفعاليات اإلنسان؛ أىم ادلخاطر احملتملة اليت تواجو سكان الع

 (.2016بدورىا هتدد التوازنات الطبيعية كافة )كرمي وآخرون، 
 

 : النتائج والمناقشة
 ( pHاألس الهيدروجيني ) -1

ا ذات أس ىيدروجيين يرتاوح بٌن  يف العمق وبٌن  7.7-6.8تتصف ترب ساحل زلافظة حضرموت أَّن 
( الذي توصل Murphy, 2007( وىذا يتفق مع )2على السطح، كما ىو موضح يف )الشكل 6.9-7.4

عن تأثًن األس  ين متعادل أو قريب للتعادل، فضاًل إىل إن  حركة العناصر الثقيلة تكون معاقة عند أس ىيدروجي
 اذليدروجيين يف النشاط الكيميائي للعناصر يف الرتبة وعدد من صفات الرتبة. 
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(؛ ذلذا White, 2007بسلوكو ) والتنبؤئي بأن و مفتاح فهم النظام البي ايعرف األس اذليدروجيين بيئيً و 
على األس اذليدروجيين بادلتغًن الرئيس يف األنظمة، وىو اللوغاريتم السالب لرتكيز أيون اذليدروجٌن  ايطلق أحيانً 

(H
+ )Log. 

( اليت تؤثر يف Ion Solubilityإن  التأثًن األكثر أذنية لألس اذليدروجيين ىو قابلية الذوبان لأليونات )
ن و يتوافق مع قابلية الذوبان ( مثايل لنمو أكثر النباتات؛ أل6.8-6ن  األس اذليدروجيين من )أ إذ ؛النبات

وأكثر العناصر الثقيلة قابلة للذوبان عند أس ىيدروجيين منخفض، وىذا ما  .ألكثر ادلغذيات أذنية للنبات
 ,Inghamالـعناصر الثـقيلة إمكانـية التـلوث للتـربة )س اذليـدروجيين العـامل ادلـسيطر علـى حـركة رنعـل األ
، أو أعلى وتكون أكثر وفرة عند pH= 7فبعض العناصر الثقيلة تقل وفرهتا عند أس ىيدروجيين  (.2006

7pH <  ومن مث تربز أذنية األس اذليدروجيين يف وفرة ادلغذيات للنبات، ويف مسية بعض العناصر ذات ،
 (.Murphy, 2007العالقة )

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف درجة األس اذليدروجيين 
( وىي قيمة أقل من مستوى ادلعنوية 093.0) Sigأعطت قيمة االحتمالية  إذيف منطقة الدراسة 

(P=0.05.) 
 

 ( في ترب هنطقة الدراسةpH(: درجة األس الهيدروجيني )2شكل )
 

 Moisture content (MC) الرطوبيالمحتوى  -2
 إذ( أن  نسبة احملتوى الرطويب أعلى يف منطقة غيل باوزير بالنسبة للسطح والعمق، 3يوضح لنا )الشكل 
 اذً إ%؛ وذلك بسبب بعد ادلنطقة عن الساحل 21.3 ت%، ويف العمق بلغ18.1بلغت النسبة يف السطح 

 والتشرزني للرتبة.ختلفت الرطوبة وحسب الرتكيب الكيميائي ا
 

بشكل عام بالفراغات يف ادلسافات  اطة التشبع الرطويب تتعلق تشرزنيً ( أن  نق2002وضح )رمحة،  إذ
 ن  قدرة الرتبة على االحتفاظ برطوبتها تعود إىل مدى كرب ىذه ادلسافات البينية وحجمها.أالبينية، و 
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ىذه االختالفات ىي القرب، أو البعد وختتلف نسب الرطوبة من منطقة ألخرى حسب ادلوقع، وإحدى 
 (. 2007من مصبات ادلياه )محيد، 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف احملتوى الرطويب يف  إذ
( وىي قيمة أقل من 052.0نسبة بلغت ) Sigأعطت قيمة االحتمالية و منطقة الدراسة بساحل حضرموت، 

 (.P= 0.05ة )مستوى ادلعنوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترب منطقة الدراسة الرطويب يف( نسب احملتوى 3شكل )
 

  Electrical conductivity (EC)الموصلية الكهربائية -3
ds m إذ بلغت قيمتو على السطح )EC ( نسب الـ 4بٌن لنا )الشكل 

-11.79 - 13.32 )     
ds m ويف العمق بلغت )

-12.29- 11.80). 
 يف األراضي اجلافة وشبو اجلافة يف العامل عامة ىامشكلة دتلح الرتبة من أىم ادلشاكل وأخطر  تعد

(Marschner and Room, 1983) وادلقصود مبلوحة الرتبة ىو: حدوث تراكم كمي لألمالح الذائبة .
الرتبة إىل بيئة غًن  ق فيها النمو ادلثايل للنبات، وحتول قطاعو لدرجة تع يف منطقة انتشار اجلذور برتكيز عالٍ 

. وعادة ما يعرب عن الرتكيز الكلي لألمالح الذائبة بالتوصيل (Harter, 1983) صاحلة النتشار اجلذور
قلت ملوحتها وزادت درجة ومالءمتها.  ECالكهربائي للمستخلص ادلائي للرتبة، وكلما قلت قيمة ال 

 ,.Ali et alفسيولوجية خاصة بالنباتات )  وتتفاوت النباتات يف درجة حتملها لألمالح؛ وذلك ألسباب 
2014.) 
بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف درجة التوصيل الكهربائي و 

( وىي قيمة أقل 094.0) تساوي Sigيف منطقة الدراسة على السطح والعمق، إذ أعطت قيمة االحتمالية 
 (. P= 0.05من مستوى ادلعنوية )
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 يف ترب منطقة الدراسة EC (ds m-1( نسب ادلوصلية الكهربائية )4شكل )

 

 Total dissolved salts TDSاألمالح الذائبة في التربة  -4
ويف العمق  ،لرت/ملغم 5490 -1671على السطح بٌن  TDSبلغت نسبة األمالح الذائبة يف الرتبة 

بقة ترتكز األمالح يف الط إذ، امتجانسة تقريبً  الرتب ادللحية ونالحظ أن   ،لرت/ملغم 5235 -1301بٌن 
 التوصيلية قيم مع الكلية الذائبة األمالح قيم (. توافقت5مع العمق )شكل  االسطحية منو، وتنخفض تدررنيً 

السطح  يف الكلية الذائبة للمواد سم 20 بعمق قيمة أعلى كانت فقد ادلناطق واألعماق، جلميع الكهربائية
ملغم/لرت. وتقل كلما  5235سم بلغت  40أعلى قيمة يف العمق  يف حٌن كانلرت، /ملغم 5490بلغت 

 40سم ويف العمق عند  1671سم  20بلغت يف منطقة غيل باوزير عند عمق  إذجتهنا عكس الساحل، ا
ا سم، وبالنسبة للتغًنات ادلوقعية فقد لوحظ بشكل عام زيادة قيم ادلواد الصلبة الذائبة كلما اجتهن 1301سم 

 ,Greyحنو الساحل؛ بسبب خواص الرتبة اليت تزداد ملوحتها كلما توغلنا حنو الساحل. وىذا يتفق مع 
كوَّنما بوميكن أن  يفسر ارتفاع القيم يف ادلكال وبروم والشحر والديس   Jamabo, 2008).و (2004

ا (، أيضً 2009، ل مباشرة )الصرائفيتقع بالقرب من الساحل مع رمي الكثًن من ادلخلفات على الساح
نتيجة الرتفاع درجة احلرارة اليت تزيد من عمليات التبخر؛ وبالتايل  اا ملحوظً ارتفعت قيم األمالح ارتفاعً 

 (. Abowei, 2010و  Agarwal, 2009اخنفاض منسوب ادلياه وزيادة تركيز األمالح )
مالح الذائبة الكلية درجة األكما بٌن التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف 

 ( وىـي قيـمة أقـل مـن مستـوى ادلعـنوية  000.0 ) Sigفـي منـطقة الـدراسة، إذ أعطـت قيـمة االحتـمالية 
(P= 0.05 .) 
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 ( ملغم/لرت يف ترب منطقة الدراسةTDS( نسب األمالح الذائبة الكلية )5شكل )
 

 :الخالصة
اوزير ىـي أكثـر تبيـن لنـا أن  مـديرية غيـل بـلرتب ساحل حضرموت اإلحـصائي الفيزيائي و من التـحليل 

باحلـامضية واألمـالح وادلـوصلية والرطـوبة، وىــذا يــدل علـى وجـود تـغًنات للعنـاصر داخـل الـرتبة،  اادلنـاطق تـأثرً 
ات داخل الغذائية للنببأن  التغًنات اليت حتدث يف العناصر  Khafajii et al., (1982)وىـذا يتـفق مـع 

 وىذا ما أكده.ألسباب بعدىا من البحر،  اأيضً أن يعود . وميكن (pH) الرتبة سببها رقم احلموض
McNeel and Norvell (1978 أن  التوصيل الكهربائي يف الرتبة يزداد مع الزيادة يف نسبة الرمل اخلشن )
 ويتناقص بزيادة الرمل الناعم.

عمق الرتبة وجدنا أن   مع بعضها البعض وتأثًنىا على سطح أو التحاليل تفاعاًل خالل معرفة أكثر ومن 
(، ووجد أن  نسب كل من P=0.05نسبة األمالح ذات تأثًن معنوي على مجيع الرتب بنسب أقل من )

ثًن وذات تأ ،احلامضية والقاعدية واألمالح والناقلة الكهربائية واحملتوى الرطويب، تتفاعل مع بعضها البعض
وأقل  ،ذلما يف السطح اوكان أعلى تأثًنً  ،على األمالح اا معنويً ية واحملتوى الرطويب أثرا تأثًنً وأن  احلامض ،معنوي

( أن  زيادة الكاتيونات واألنيونات يف الطبقة السطحية 2010وآخرون ) نعبد ادلؤم ويؤكديف العمق.  اتأثًنً 
 حتت سطحية، ويرجع ذلك إىل ادللوحة. يكون أكرب منو يف الطبقة
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A Study of the Physical Properties of the Soil in the Coastal Area of 

Hadhramout Governorate, Yemen 

 

Dr. Khaled Saleh Bawahid, Dr. Salah Abdullah bin Freijan, Dr. Abdul Karim Saber Ali 

 

Abstract: 

A Soil collection was conducted along the Hadhramaut coast from (7) districts, with an 

estimated distance of 220 km, the study area is characterized by hardness of the land and 

dry climate. Auger was used to process 350 soil samples taken from different depths and 

physically analyzed to study the physical variables measured in the soil: pH, moisture 

content, total dissolved salts (TDS) and, electrical conductivity (EC). The results of 

physical analysis of the surface and depth of the soil showed that variable values are 

ranging as follows: pH (7.7 - 6.8 pH), moisture content (2.9% - 21.3), total dissolved salts 

(mg/L 5490 -1301), electrical conductivity (13.32 - 1.79 ds m-1). It should be noted that 

these qualities are controlled by the type of soil, its composition and its distance from the 

coast, the further away from the coast, the lower the salinity. The values of all the qualities 

analyzed fall within the limits permitted and determined by WHO. 

 

Keywords: Dry climate, pH, moisture content, total dissolved salts, electrical conductivity 
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