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 مٌدانها –تعرٌفها  -مدخل الى جغرافٌة التربة -اوالً 

وهو مٌدان علمً بدا  ( pedologyالعلم الذي ٌدرس التربة باسم علم التربة )بٌدو لوجً  ٌعرف

العلماء الروس بوضع اسسة فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر ، وهو علم متخصصٌركز 

على التربة دراسة علمٌة صرفة  اال ان دارسوا الجغرافٌه ٌهتمون بعرض جوانب التربة وبالذات 

النظر الجغرافٌة  خصائصها والعالقات المتبادلة بٌن المناخ والنباتات الطبٌعٌة لذلك من وجهة

( وان على الجغرافً االهتمام pedogeograPHyٌمكن ان ٌطلق على جغرافٌة التربة اسم)

باربعة جوانب فً دراستة للتربة هً :العملٌات التً تكونها ، الخصائص الرئٌسة للتربة ، 

ذا التوزٌع الجغرافً النماطها ووسائل صٌانتها واصالحها وعلٌة سوف نركز فً دراستنا فً ه

 الموضوع على جغرافٌة التربة مبتعدٌن قدر االمكان عن الدراسة العلمٌة الصرفة للتربة .

ٌهتم  بدراسة التربة كمورد طبٌعً على سطح األرض بما فً الذي :هً العلم  جغرافٌة التربة

ائٌة والكٌمٌائٌة الفٌزٌومعرفة الخصائص ذلك تكوٌن التربة وتصنٌف ورسم الخرائط؛ 

خصائص خصوبة التربة، وهذه الخصائص فً ما ٌتعلق باستخدام وإدارة التربةووالبٌولوجٌة 
(ٔ)

. 

 علم أحوال التربةالتً تشٌر إلى فروع علوم التربة، مثل  المصطلحاتأحٌانا ٌتم استخدام 

 وعلم تأثٌر التربة)البٌدولوجٌا( )تشكٌل، والكٌمٌاء، وعلم الصرف وتصنٌف التربة( 

)اإلٌدافولوجٌا( )تأثٌر التربة على الكائنات الحٌة والنباتات وخاصة(، كما لو كان مرادفا لعلم 

ً األسماء المرتبطة بهذا المسار العلمً إلى تعدد الجهات واالختصاصات التربة. وٌعود التنوع ف

المعنٌة به. فً الواقع، أن المهندسٌن، المهندسٌن الزراعٌٌن، الصٌادلة، الجٌولوجٌٌن، الجغرافٌٌن 

الفٌزٌائٌٌن، علماء البٌئة، علماء األحٌاء، علماء األحٌاء المجهرٌة، أخصائًٌ الغابات، 

حٌٌن، علماء اآلثار والمتخصصٌن فً التخطٌط اإلقلٌمً كلهم ٌساهممن فً االختصاصٌٌن الص

ٌقوم علماء التربة بالتفكٌر بكٌفٌة الحفاظ على   معرفة المزٌد عن التربة والنهوض بعلوم التربة.

التربة واألراضً الصالحة للزراعة فً العالم فً ظل تزاٌد عدد السكان، وإمكانٌة نشؤ أزمة مٌاه 

ل، وزٌادة استهالك الفرد من األغذٌة، وتدهور األراضًفً المستقب
(ٕ)

. 

المكىان التىى ٌسىتمد  هىى التربة النابض للطبقة الحٌة من سطح األرض ، وطبقة القلب التربة تعد  

النبىات التىى تمسىك جىذوره ، المىائى ، كمىا أنهىا بٌىت  التربىة منه النبات غذائه عن طرٌق مخىزون

 ولذلك ٌسمى عالم " Pedology " التربة باسم " علم ٌعرف التربة وٌوجد علم قائم بذاته لدراسة
                                                 

1
 .9(.. ص991ٔجاكسون، ج. أ. معجم الجٌولوجٌا )الطبعة الرابعة( . اإلسكندرٌة، فٌرجٌنٌا، معهد الجٌولوجٌا األمٌركً ) - 
 ٖٕص(.ٕٔٔٓ. )المتجذرة فً علوم التربةاآلفاق العالمٌة جانزن وآخرون  - ٕ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
https://www.soils.org/publications/sssaj/articles/75/1/1
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ولما كان ال مناص  وهو العالم الذي ٌقوم بدراسة كل ما ٌتعلق بالتربة ، " Pedologist " التربة

الحٌاة النباتٌىة والحٌوانٌىة وبالتىالً  لىمن أن ٌولٌها الجغرافى اهتماما خاصا ، ولما لها من تأثٌر ع

 الىذ  التربىة الجغرافىى بالتربىة عىن اهتمىام عىالم على اإلنسان نفسىه ، ومىن ثىم تختلىف اهتمامىات

دراسته للتربىة  خذ من العلم األصولى ما ٌفٌدٌدرس علما أصولٌا ، وعلٌه فإن على الجغرافى أن ٌأ

 . وبالمنهج الجغرافى فقط ، وٌتجنب التفاصٌل التى ال عالقة لها بالدراسة الجغرافٌة

( تعنىً solum( كلمىة ذات اصىل رومىانً مشىتق مىن الكلمىة الالتٌنٌىة )Soilوكانت كلمىة تربىة )

مواد أرضٌة سائبة تنمو فٌها النباتات تىم تطىور هىذا المفهىوم واصىبح ٌعنىً مىادة جٌولوجٌىة نشىأت 

 من نواتج تفكك وتحلل الصخور والمعادن. 

ثىىم جىىاء دوكٌوشىىٌف وسىىٌبرتزٌف وعرفاهىىا بأنهىىا جسىىم طبٌعىىً مسىىتقل بذاتىىه مثلهىىا مثىىل النبىىات 

لزواٌىا مىن حٌىص أصىلها ونشىأتها وتطورهىىا والحٌىوان ولدراسىتها ٌجىب أن ٌنظىر إلٌهىا مىن جمٌىىع ا

  والظواهر الطبٌعٌة المحٌطة بها  وعالقتها باالجسام الطبٌعٌة األخر 

إذ تعد التربة مورداً  طبٌعٌاً  مهماً  ٌهتم الجغرافىً بدراسىتها ألهمٌتهىا أوالً  ولكىون دراسىتها تعىد  

مىن (pedology)مىن إن علىم التربىة ثانٌاً  . علىى الىرغم من الدراسات الحدٌثة نسبٌاً  بالنسبة له

المواضٌع التىً تعىالج التربىة علىى أنهىا جسىم طبٌعىً لىه عمىق ومسىاحة سىطحٌة وأنهىا احىد نىواتج 

الطبٌعة
(ٖ)

. أن التربة تكوٌن طبٌعً معقد حدص خالل عملٌات طبٌعٌة معقدة و مٌكانٌكٌىة وكٌمٌائٌىة 

إلىى عمىق قلٌىل ، سىواء أكىان ، واشترك فٌه كل ما على سطح األرض وكل مىا تحىت هىذا السىطح 

جماداً  أم كان نباتا ً أو حٌوانا ً وسواء أكان صلبا ً أم كان سائال ً أو غازٌا ً
(ٗ )

. تىأتً أهمٌىة التربىة 

على أنها مورد طبٌعً له عالقة وثٌقة  بالموارد األخر  وقد كان لإلنسان دوراً  مهماً  فً تطىور 

. وان حصىٌلة ذلىك  soil scienceأو   pedologyالعلىم الخىاص بهىا المعىروف بعلىم التربىة 

تكىىون التربىىة التىىً تمثىىل البٌئىىة المناسىىبة ألنىىواع النباتىىات بعناصىىرها المائٌىىة والهوائٌىىة والغذائٌىىة 

الضرورٌة له كما أنها تمثل البٌئة ألنواع متعددة مىن الحٌوانىات والكائنىات الحٌىة غٌىر النباتٌىة
(٘)

  .

مختلفىة منهىا،  ائنىات الحٌىة بأنواعهىا المختلفىة والمنتشىرة بأعمىاقتحتوي التربة على كثٌر مىن الكو

باإلضافة إلى المركبات العضوٌة وغٌر العضىوٌة ممىا ٌجعىل التربىة وسىطا حٌوٌىاً  معقىداً  ٌؤهلهىا 

التربىة بصىورة عامىة  ألن تكون مركزا ً لدورات بعىض العناصىر فىً الطبٌعىة، لىذلك تكمىن أهمٌىة

                                                 
 (

ٖ
،  911ٔالموصىل  ،  –، المىوارد الطبٌعٌىة ،  مدٌرٌىه دار الكتىب للطباعىة والنشىر  اعاتًالسماك ، وباسم عبد  العزٌىز السى أزهرمحمد (  
 .  ٔٗص
 .  ٔ، ص 9ٙٓٔابراهٌم شرٌف ، التربة ، تكوٌنها وتوزٌع أنواعها وصٌانتها ، مؤسسة الثقافة الجامعٌة ، جامعة اإلسكندرٌة ،  (ٗ) 
 .  ٓٗ، ص 911ٔاالشعب ، أنور مهدي صالح ، الموارد الطبٌعٌة وصٌانتها، جامعة بغداد ،  نًخالص حس(٘) 

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
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نباتىات وأحٌىاء دقٌقىة وكثٌىر مىن  ئٌس لمختلىف الكائنىات الحٌىة مىنكونهىا تمثىل الوسىط المهىم والىر

الغىىذاء الضىروري لحٌىىاة اإلنسىىان أٌنمىىا  الحٌوانىات، كمىىا تمثىىل العنصىر األول والىىرئٌس فىىً إنتىاج

نوعه ٌطرأ على التربة ٌؤثر   بشكل مباشر علىى  وجد، لذلك فإن أي تأثٌر سلبً أو تلوص أٌا ً كان

اإلنسان الذي ٌعٌش علٌها ترتبط بها وعلى كافة الكائنات الحٌة التً
(ٙ)

 . 

هناك محاوالت عدٌدة لتعرٌىف التربىة التىً بىدأت فىً الربىع األخٌىر مىن القىرن التاسىع عشىر إذ    

نهىا إكانت تعرف بأنها الجزء المتفكك من القشرة األرضٌة وهً أدخلت ضمن علىم الجٌولىوجً إذ 

عرفهىىا  إذحصىىلت تغٌىىرات علىىى هىىذه المفىىاهٌم مىىن الصىىخور والتىىً تغطٌهىىا وقىىد  ةالطبقىىة ألمفتتىى

بأنها عبارة عن جزء من القشىرة األرضىٌة لهىا عالقىة بالنباتىات وربىط بىٌن التربىة كمىادة  )هلكرد(

( فأوضىح بىان التربىة : joff)وكوسط بٌئً ٌمىد النباتىات بالعناصىر الغذائٌىة وجىاء بعىد ذلىك جىوف 

)طبقىات( وكىل أفىق عبىارة عىن خلىٌط مىن مىادة عبارة عن كٌانات طبٌعٌة مستقلة مكونة مىن أفىاق 

عضوٌة وال عضوٌة
(1)

   . 

التى تتكون مىن مفتتىات صىخرٌة تحتىو  علىى مىادة  التربة هى الطبقة السطحٌة من سطح األرض

بجىذور النبىات ، وبالتىالى فهىى تتكىون مىن مىواد غٌىر عضىوٌة ) تمسىك  أن التربة حٌة ، وتستطٌع

( وبالتىالى فهىى مىواد تحىى  ًبالجماد ، ومواد عضوٌة ) كائن ح التى تعرف أمالح معدنٌة ( وهى

أنىواع عدٌىدة مىن  ومىن التربىة هذه المواد الحٌىة مىن جىذور النباتىات الممتىدة فىى وتموت ، وتتكون

 داخىل التربىة العل ى و  مىن الكائنىات الحٌىة الدقٌقىة والتىى تعىرف بالبكترٌىا ، وٌشىتمل النط ى اق

النطىاق األسىفل  على الهواء والماء الضحل ، بٌنما ٌصعب تحدٌىد الفراغات ) المسام ( بٌن حبٌباته

ٌكىون صىخر األسىاس أ  شىكل مىن المفتتىات  ربمىا التربىة تعرٌىف محىدد ، تحىت فىى التربىة مىن

 التربىة ومىن ثىم فىإن. النشاط البٌولىوجً األخىر  والرواسب الخالٌة من الجذور الحٌة ، وعالقات

متعىددة ،  دص فٌها من تفاعالت مٌكانٌكٌة وكٌمٌائٌة بأشكالدٌنامٌكٌة نشطة وذلك نتٌجة ما ٌح طبقة

سىطح أرض  وٌرجىع ذلىك ألن المنىاخ والغطىاء النبىاتى ٌتغٌىران بسىرعة مىن مكىان آلخ ى ر ، فىوق

تتأثر بهمىا تختلىف مىن مكىان آلخىر أٌضىا ، ومىن أجىل ذلىك  التى التربة وعلٌه فإن تفاعالت تكوٌن

المنىىاطق المختلفىىة مىىن سىىطح األرض بالمنىىاخ مىىن حٌىىص حالتهىىا المٌكانٌكٌىىة  فىىى التربىىة تىىرتبط

 التربىة توجىد مىادة . مكان آلخ  ر من التربة تالفات فىولذا اهتم الجغرافى بهذه االخ والكٌمٌائٌة ،

                                                 
    forum.iraqgreen.net  ، بحىص منشىور فىً الموقىع االلكترونىً ،  معالجتىه التلىوص البٌئىً فىً العىراق وضىرورة، هسلمان شمسى(ٙ)

www.  ://httm 
 .  ٖٔ، ص91ٙٔ، )مسح الترب وتصنٌفها( ، جامعة بغداد ،  ًولٌد خالد العكٌدي ، علم البدولوج (1)

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=112
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المىواد غٌىر  والغازٌة ، وٌتكون الجىزء الصىلب مىن الجمىاد أوالحاالت الثالثة الصلبة والسائلة  فى

محلول مركىب  فى التربة العضوٌة ) األمالح المعدنٌة ( والعضوٌة ، بٌنما ٌتمثل الجزء السائل فى

 الجىزء الغىاز  فىى مسىام كٌمٌائٌىة وفٌىرة ، وهامىة ، بٌنمىا ٌتمثىلله القدرة علىى إحىداص تفىاعالت 

ال تشتق فقط من غىازات الغىالف الجىو  ، ولكىن تشىتق أٌضىا مىن الغىازات المنطلقىة  والتى التربة

حلقىة الىربط بىٌن  هى التربة كما أن ت الكٌمٌائٌة التى تتم فى التربةالبٌولوجى والتفاعال من النشاط

 الحشىرات – أنواع البكترٌا )األحٌاء غازات ( إلى جانب عالم –ماء  –الجماد ) مفتتات صخرٌة 

وأنهىا لٌسىت وسىطا سىاكنا بىل أنهىا وسىط زاخىر بالحركىة  ( اإلنسىان – الحٌوانىات – النباتىات –

كائنىات عضىوٌة حٌىة كبٌىرة مرئٌىة أو صىغٌرة مٌكروسىكوبٌة ،  والنشىاط ، وذلىك بمىا تحتوٌىه مىن

لنباتىات الدقٌقىة ، والحٌوانىات الدنٌئىة والفطرٌىات والعفنٌىات والحشىرات وا التربىة حٌىص ٌعىٌش فىى

وقىد  . النباتات والحٌوانات الالفقارٌة ، إلى جانب أعداد هائلة من الكائنىات الحٌىة األخىر  وجذور

 الكائنات الحٌة العضوٌة أ  أنها منطقة الحٌىاة ، وأنهىا Habitat موطن التربة أن وبنسونذكر ر

األحٌىاء النباتٌىة  أحد الضوابط البٌئٌة التى تؤثر فى نمو األحٌاء النباتٌة ، حٌص تقوم البكترٌا بتحلٌل

بىة أنها بما تحتوٌىه مىن رطو مواد قابلة لإلمتصاص عن طرٌق الماء ، أ  الىوالحٌوانٌة لتحوٌلها 

والفسىفور ، وبىاقى العناصىر القابلىة للىذوبان  وهواء وما تشمله مكوناتها مىن البوتىاس والنٌتىروجٌن

كمىا عىرف  . المىواد الغذائٌىة والرطوبىة الالزمىة للنباتىات عنصرا ( وتعتبر مخىزن ٖٔفى الماء ) 

أنها صخور تفتت النباتات  " التربة Ramann 1917 ورٌمان Liebig العالمان األلمانٌان لٌبك

الشىظاٌا مىع بقاٌىا النباتىات أو  إلى شىظاٌا صىغٌرة ، وقىد تغٌىرت بشىكل أو بىيخر نتٌجىة تفاعىل هىذه

هىى الطبقىة السىطحٌة مىن  Soil التربىة وعلٌه ٌمكن القول أن " الحٌوانات التى تعٌش فٌها كٌمٌائٌا

والغىالف  AtmosPHere المعرضة لكىل مىن الغىالف الجىو  Earth crust القشرة األرضٌة

المحٌطىان بىالكرة األرضىٌة ، وهىى تلىك الطبقىة التىى نتجىت عىن تحلىل  HydrosPHere المائى

األرضٌة أو انحالل المادة العضوٌة أو كل منهما معا ، على أن تكون هذه  ومعادن القشرةصخور 

 كٌمٌائٌا ، ومٌكانٌكٌا ، كوسط تنمو به النباتىات ، وهىذه الطبقىة مسىتمرة فىى التحلىل الطبقة صالحة

 تحىدد نوعٌىة قطىاع التىى التربىة والتحول نتٌجة تأثرهىا بعوامىل التهوٌىة والتعرٌىة وعوامىل تكىوٌن

حىدص التىوازن بٌنىه وبىٌن  إذا Maturity والىذ  ٌصىل إلىى حالىة لنضىج Soil profile التربىة

 . المحٌطالوسط 
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وبالنسبة للجغرافً لها تعرفاتها المتعىددة ولكنهىا متقاربىة فىً مفهومهىا وجوهرهىا وذلىك مىن حٌىص 

إنها خلٌط متفتت مىن المىواد الصىخرٌة والعضىوٌة والمىاء والهىواء ٌنمىو فٌهىا النبىات ومنهىا ٌسىتمد 

ذاء ومىىأو  غىىذاءه وعلٌىىه تعىىٌش الحٌوانىىات. وعلىىى االثنىىٌن ٌعتمىىد اإلنسىىان بمىىا ٌحتىىاج إلٌىىه مىىن غىى

 وكساء .

: عبارة عن الطبقىة السىطحٌة ألمفتتىه مىن القشىرة األرضىٌة التىً ٌتىراوح عمقهىا بىٌن عىدة  التربةو

سنتمترات إلى عدة أمتىار وهىً خلىٌط مىن المىواد الصىخرٌة والعضىوٌة والمىاء والهىواء ٌنمىو فٌهىا 

نسىان بمىا ٌحتىاج مىىن النبىات ومنهىا ٌسىتمد غىذاءه وعلٌىىه تعىٌش الحٌوانىات وعلىى االثنىٌن ٌعتمىىد اإل

غذاء ومأو  وكساء
(1)

جسم طبٌعً متطور له صفات فٌزٌاوٌة وكٌمٌاوٌىة  بعضهم بأنها. وٌعرفها  

وباٌلوجٌة وإدارٌة معٌنة له القابلٌة على إسناد نمىو النبىات
(9)

أٌضىا ً بأنهىا المىزٌج  ةلتربىا.وتعىرف  

وفراغىات  ةالمتكون مىن المىواد المعدنٌىة والعضىوٌة والمىاء والهىواء وبىذلك تتكىون مىن مىواد صىلب

والهواء ةبٌنٌة ٌجد فٌها المواد ألمحلل
(ٔٓ)

 . 

تعتٌر التربة مورد طبٌعىً مهىم وٌهىتم الجغرافٌىون بدراسىتها ألهمٌتهىا أوالً  ولكىون دراسىتها تعىد  

 نسبٌا ً بالنسبة لهم  لحدٌثةمن الدراسات ا

تتعدد مفاهٌم التربة فلكل ٌعرفها حسب وجهته وتخصصه  بها ولذلك لم نجد تعرٌف واحد لمفهوم 

( بالنسبة للشخص االعتٌادي ٌعرف التربة على انها  المكان Soilاذ تعتبر كلمة تربة )التربة 

 الذي ٌعٌش به الكائن الحً ضمن الشرٌط الضٌق من سطح الكرة األرضٌة )الٌابس( 

امىىا بالنسىىبة للمىىزارع فتعنىىً التربىىة الطبقىىة العلٌىىا مىىن األرض التىىً تنمىىو علٌهىىا نباتاتىىه المختلفىىة 

رزقه وبالنسبة للجٌولىوجً فىإن التربىة تعنىً بالنسىبة وتجري فٌها مٌاهه وعلٌهما ٌعتمد فً مصدر 

لىىه الطبقىىة السىىطحٌة مىىن الغشىىاء الٌىىابس. التىىً نشىىأت مىىن تىىأثٌر الغشىىاء الجىىوي والغشىىاء المىىائً 

والغشاء الحٌوي على الصخور والمعادن المكونة للغشاء الٌابس وٌعتبرها المهندس الطبقىة المفتتىة 

 اساته لبناء المنشيت المختلفة. من القشرة األرضٌة التً ٌقٌم علٌها أس

وبالنسبة لعالم التربة او البٌدولوجً فإن مفهومها قد تطور مع الزمن وذلك الن علم التربة لىم ٌكىن 

 فرعاً مستقالً بل كان فرعاً من علوم الزراعة. 

                                                 
 .  ٕٗالمصدر السابق ، صالسماك ،  أزهر(محمد 1) 
 .  1ٔولٌد خالد العكٌدي ، علم البدولوجً ، مصدر سابق ، ص (9)
 .  9ٖ، الموارد الطبٌعٌة وصٌانتها ، المصدر السابق ، صوزمٌلة  خالص حسنً االشعب (ٓٔ)
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بالنسبة إلى الجٌولوجً فان التربة تعنً له : الطبقىة السىطحٌة مىن الغشىاء الٌىابس التىً نشىأت مىن 

تأثٌر  الغشىاء الجىوي والغشىاء المىائً والغشىاء الحٌىوي علىى الصىخور والمعىادن المكونىة للغشىاء 

 الٌابس .....

وٌعتبرها المهندس : الطبقة المفتتىة مىن القشىرة األرضىٌة التىً ٌقىٌم علٌهىا أساسىاته لبنىاء المنشىات 

 المختلفة ....

الطبقعة المفتتعة : حٌىص ٌقصىد بهىا  وجد تعرٌف جغرافىً للتربىةإن نومن خالل هذه المفاهٌم ٌمكن 

من القشرة األرضٌة التعً تكونعت نتٌجعة لتفتعت الصعخور األصعلٌة عبعر يزمنعة جٌولوجٌعة قدٌمعة 

بفعل العوامل المختلفة )معن معاء وهعواء وتجوٌعة وتعرٌعة ....( ويكسعبتها الخصعائص الكٌمٌائٌعة 

والتعً  الى بع  امتار متراتوالفٌزٌائٌة ا وهً الطبقة الهشة التً ال تجاوز عمقها بع  السنت

 . ٌعٌش بها اإلنسان والنبات والحٌوان الذي ٌتأثر بها وٌؤثر بها

 عالقة التربة بالعلوم االخرى  -ثانٌا ً

مىىن ان عىىالم التربىىة ٌدرسىىها باعتبارهىىا ظىىاهرة طبٌعٌىىة لهىىا مكوناتهىىا وخصائصىىها علىىى الىىرغم  

وتوزٌعهىىا وطىىرق دراسىىتها فانىىه ال ٌمكىىن فصىىل مىىا ٌتعلىىق مىىن دراسىىة التربىىة فصىىال ً كىىامال عىىن 

دراسىىات العلىىوم االخىىر  التىىً لهىىا عالقىىة بالتربىىة والىىى عهىىد قرٌىىب كىىان علىىم التربىىة فىىً الحقٌقىىة 

اَ  تنقصىة الوحىدة المتكاملىة فىً الموضىوع والمىنهج وذلىك بسىبب عالقتىة موضوعاً  مشىتتاً  ومفككى

المباشىىرة وغٌىىر المباشىىرة بعىىدد كبٌىىر مىىن علىىوم المعرفىىة االنسىىانٌة ، ان هنىىاك عىىدد كبٌىىر مىىن مىىن 

العلوم ال تزال تساهم وتقدم دراسىات كثٌىره لهىا عالقىة بدراسىة التربىة وتطورهىا وباسىتثناء العلىوم 

والفٌزٌىىاء والكٌمٌىىاء( التىىً تسىىاهم مىىن جانىىب واحىىد فىىً دراسىىة التربىىة فىىان االساسىىٌة )الرٌاضىىٌات 

جمٌع العلوم االخىر  لهىا عالقىة متبادلىة مىع التربىة بدراسىتها العلمٌىة ولعىل اهمهىا العالقىة القائمىة 

التطبٌقة )الهندسة والزراعة والغابات( . ان النتائج التً ٌمكن التوصىل الٌهىا مىن بٌنها وبٌن العلوم 

التربة كعلىم قىائم بذاتىة ٌمكىن تطبٌقهىا علىى المشىاكل العلمٌىة لعلىم الهندسىة وذلىك مىن حٌىص دراسة 

تجعل من الضروري دراسة التربىة ومعرفتهىا جٌىدا ً قبىل البىدء المنشاة الهندسٌة ذات الكلفة العالٌة 

ثٌىر لعلىم فً تنفٌذ المشارٌع الهندسٌة وحتى التخطٌط لها ، كما انه ٌمكن لدراسة التربىة ان تقىدم الك

الزراعىة والغابىىات والتخطىىٌط السىىتثمار االرض الزراعٌىىة ففىً حالىىة التخطىىٌط لتطىىوٌر منطقىىة مىىا 

زراعٌاً  ٌستطٌع عالم التربة ٌستطٌع عالم التربة ان ٌقدم الكثٌىر مىن االقتراحىات والتوصىٌات عىن 

الىى وحىدات  كٌفٌة استعمال االرض واستغاللها بالزراعة والطرق التً ٌمكن اتباعهىا فىً تقسىٌمها
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زراعٌة صغٌره ضمن المنطقة الً ٌراد تطوٌرها وهذا النوع من الدراسات مهم جدا ومفٌىد للغاٌىة 

للعالقىىة بىىٌن علىىم التربىىة والعلىىوم وخاصىىة بالنسىىبة للزراعىىة المعتمىىدة علىىى الىىري ، امىىا بالنسىىبة 

، فكمصىدر للحٌىاة  الباٌلوجٌة فهً عالقة متبادلة وقوٌة مىع علىم النبىات والحٌىوان واالحٌىاء الدقٌقىه

النباتٌة والحٌوانٌة تلعب التربة اهم االدوار االساسٌة فً تقدٌم مىا ٌحتىاج الٌىة النباتىات والحٌوانىات 

من مواد غذائٌة ولكن لٌس بمعزل عن العرقة المتبادلة بٌن التربة وعلىوم االرض )علىم الجغرافٌىة 

على النباتىات والحٌوانىات وتىاثٌر هىذا  ان للمناخ تاثٌرا مباشر علىوعلم الجٌولوجٌة وعلم المناخ( 

جمٌعىىا علىىى التربىىة مىىن حٌىىص ان المنىىاخ ٌىىؤثر علىىى النباتىىات نوعىىا وكمىىا وهىىذا بىىدوره ٌىىؤثر علىىى 

الحٌوانىىات نوعىىا وعىىددا وبالتىىالً هىىذه جمٌعىىا تىىؤثر علىىى التربىىة وتكسىىبها خصائصىىها الكٌمٌائٌىىة 

والفٌزٌائٌة
(ٔٔ)

   

 والنبات  يهمٌة التربة بالنسبة لالنسان -ثالثا ً

 :تلعب التربة دورا مهما فً االنتاج الفالحً -ٔ

تعىىد التربىىة مىىن المىىواد الرئٌسىىٌة لضىىمان الغىىذاء بالنسىىبة لالنسىىان حٌىىص تقىىدم انتاجىىا فىىً شىىكل 

مزروعات نباتٌة او بطرٌقىة غٌىر مباشىرة اذ تقىدم الكىر الضىروري للماشىٌة وتىزداد اهمٌىة التربىة 

دم بانعدام التربة او تعرضها لالنجراف او فقرها من المىواد خاصة بالنسبة للغطاء النباتً الذي ٌنع

  .الدبالٌة

 التربة أحد أهم الموارد الطبٌعٌة :   -ٕ

فهىىً ضىىرورٌة للنشىىاط الفالحىىً و للغطىىاء النبىىاتً .و تعىىد التربىىة مصىىدرا لىىبعض مىىواد البنىىاء و 

مىىوارد المعدنٌىىة، وأداة منظمىىة للجرٌىىان المىىائً . و تعمىىل التربىىة كمصىىفاة لحماٌىىة جىىودة المىىاء و ال

 الهواء و الموارد الطبٌعٌة األخر .

 تساعد على تثبٌت النباتات فً األرض.  -ٖ

 إمداد النباتات بالعناصر الغذائٌة والماء.  -ٗ

 تعتبر الوسط المالئم لنشاط الكائنات الحٌة فً التربة.  -٘

 التربة بتثبٌت جذور النباتاتتقوم  -ٙ

  .تؤد  التربة مهمات النقل او الغذاء او االٌواء او كمكان للراحة بالنسبة للحٌوانات -1

                                                 
11
 18-17-16، ص 1981، 1ػهي حسيٍ شهش ، جغرافيخ انزرثخ ، جبيؼخ انجصرح ، ط - 
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تحلل المواد العضوٌة بواسطة الكائنات الحٌىة الدقٌقىة التىى تعىٌش فىى التربىة واعادتهىا الىى  -1

 دورتها

 مكونات التربة  - رابعاً 

التربة ثروة طبٌعٌة مهمة تغطً الكثٌىر مىن سىطح األرض. تعتمىد الحٌىاة فىً األرض علىى التربىة 

بوصفها مصدًرا مباشًرا، أو غٌر مباشر للطعام. فالنباتات مثالً متجذرة فىً التربىة، وتحصىل منهىا 

أو من على المغذٌات )المواد المغذٌة(، والحٌوانات تحصل كذلك على المواد المغذٌة من النباتات، 

الحٌوانىىات التىىً تأكىىل النباتىىات. تسىىبب مٌكروبىىات معٌنىىة فىىً التربىىة تَحلّىىل العضىىوٌات المٌتىىة التىىً 

تساعد على إعادة المواد المغذٌة للتربة. وباإلضافة لذلك فإن العدٌد من الحٌوانات ٌجد الحماٌة فىً 

 التربة.

ر  وكذلك الهواء والمىاء. وتتغٌىر تحوي التربة المعادن والمواد العضوٌة والنباتٌة والحٌوانٌة األخ

محتوٌات التربة بانتظىام. هنىاك العدٌىد مىن أنىواع التربىة، ولكىّل منهىا خىواص ممٌىزة بمىا فىً ذلىك 

اللون والتركٌىب. وٌسىاعد نىوع التربىة فىً منطقىة مىا فىً تحدٌىد القىدرة علىى نمىو المحاصىٌل بهىا. 

ٌمكىىن لهىىا أن تسىىتمر فىىً دعىىم  وتتشىىكل التربىىة بىىبطء وُتىىدّمر بسىىهولة ولىىذلك ٌجىىب أن تصىىان حتىىى

 الحٌاة.

ٌستخدم علماء التربة مصطلح البولٌبٌدونات للكتل المختلفة من التربىة فىً منطقىة جغرافٌىة معٌنىة. 

وٌمكن أن تكون هذه الكتل كبٌرة الحجوم، وبال حدود، ولكن بعضها له مساحة سطحٌة قدرها متىر 

سىم. ومقطىع التربىة مصىطلح ٌسىتعمل ٖٔمربع واحد فقىط، ولىبعض البولٌبٌىدونات سىمك ٌقىل عىن 

 للتعبٌر عن تركٌب التربة.

 تركٌب التربة

تتكىىون التربىىة مىىن المىىواد الصىىخرٌة )المكونىىات المعدنٌىىة( بنسىىبة كبٌىىرة ألنهىىا تكونىىت باألصىىل مىىن 

صخور القشرة وكذلك من نسبة اقل مىن المىواد العضىوٌة الناتجىة عىن تفكىك وتحلىل البقاٌىا النباتٌىة 

التً تعٌش فٌها وفوقهىا وكىذلك مىن المىاء والهىواء الموجىود فىً داخىل المسىامات وبىٌن والحٌوانٌة 

 حبٌبات التربة.

لذا فإن أي تربة حقٌقٌة تتكون من مزج أو خلط المواد المعدنٌىة والعضىوٌة والمىاء والهىواء بنسىب 

ة. تسىىمى المعىىادن والجسىىٌمات العضىىوٌة فىىً التربىىة جسىىٌمات التربىىمتفاوتىىة مىىن مكىىان إلىىى آخىىر. 
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وٌشىىغل الهىىواء والمىىاء الفىىراج بىىٌن الجسىىٌمات، وتعىىٌش النباتىىات والحٌوانىىات فىىً هىىذه الفراغىىات 

 المسامٌة وتنمو جذور النباتات أًٌضا خالل الفراغات المسامٌة.

 المواد المعدنٌة :  -1

تشكل الصخور المادة األساسٌة التً تشتق منها التربة فً األصل وتكىون الجىزء االكبىر مىن حجىم 

ونظراً لتكىون صىخور القشىرة األرضىٌة مىن عناصىر مختلفىة فىإن التىرب التىً تتكىون منهىا التربة 

% مىن مكونىات 1ٖوتشىكل المىواد المعدنٌىة  تختلف فً عناصرها أٌضاً تبعاً لنوعٌة هذه الصخور

 .(ٔالتربة شكل )

فمن المعلوم ان صخور القشرة األرضىٌة تتكىون مىن الصىخور النارٌىة والرسىوبٌة والمتحولىة عىن 

النارٌة او الرسوبٌة وان هىذه الصىخور تتكىون مىن معىدن واحىد او معىدنٌن او عىدة معىادن بحسىب 

عنصىىىراً تتكىىىون باتحادهىىىا بعضىىىها مىىىع الىىىبعض االخىىىر صىىىخور القشىىىرة  ٗٔنوعٌتهىىىا وان هنىىىاك 

 Slوالسىىلٌكون  Nوالنتىىروجٌن  Cوالكىىاربون  Hوالهٌىىدروجٌن  Oاألرضىىٌة وهىىً: األوكسىىجٌن 

 Kوالبوتاسىىٌوم  Naوالصىىودٌوم  Mgوالمغنسىىٌوم  Caوالكالسىىٌوم  Feوالحدٌىىد  Alوااللمنٌىىوم 

إضافة إلى عناصر معدنٌة أخر  ال ُتعىّد ذات أهمٌىة كبٌىرة  Cl الكلور Sوالكبرٌت  Pوالفوسفور 

 فً تركٌب التربة إال ما ندر.

وتتكىىون الجزٌئىىات المعدنٌىىة التىىً تشىىكل الجىىزء األكبىىر مىىن مكونىىات التربىىة بعىىل عملٌىىة التجوٌىىة 

الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌىة للصىخور. وتعتبىر الصىخور النارٌىة بشىكل عىام الصىخور األساسىٌة لجمٌىع 

أنواع صخور القشرة األرضٌة التً تصلبت داخىل القشىرة األرضىٌة وخارجهىا بفعىل عملٌىة تبرٌىد 

المىىواد المنصىىهرة. والصىىخور النارٌىىة هىىذه ذات مقاومىىة شىىدٌدة لعملٌىىات التجوٌىىة المختلفىىة مقارنىىة 

نواع األخر  من الصخور. وبشكل عام تعتبىر التىرب المشىتقة مىن الصىخور النارٌىة حامضىٌة باأل

% فتّعىد ٕ٘ -% ٙٙ% أما إذا كانت نسبة السلٌكا تتىراوح بىٌن ٙٙإذا زادت بها نسبة السلٌكا عن 

% فإنهىا تعتبىىر قاعدٌىة أو قلوٌىىة أمىا إذا قلىىت ٘ٗ -% ٕ٘حٌادٌىة وإذا تراوحىت نسىىبة السىلٌكا بىىٌن 

 % فتعد قلوٌة جداً.٘ٗلسلٌكا عن نسبة ا

أما الصخور الرسوبٌة فتعتبر بشكل عام ذات استجابة سرٌعة للتجوٌة ألنهىا سىهلة التفكىك والتهشىم 

 لذا فإن الترب التً تنتج عنها تكون عمٌقة.
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 ( العناصر المكونة للتربةٔشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ٕ، ص1981، 1انجصرح ، طػهي حسيٍ شهش ، جغرافيخ انزرثخ ، جبيؼخ  المصدر:

 

ّعد الصخور المتحولة عن الرسوبٌة أكثىر مقاومىة لعوامىل التجوٌىة مىن الصىخور الرسىوبٌة نفسىها 

لىىذا ال تنىىتج عنهىىا تربىىة عمٌقىىة ولكىىن الصىىخور المتحولىىة عىىن الصىىخور النارٌىىة تكىىون اقىىل مقاومىىة 

 ناتجة عن الصخور النارٌة.لعوامل التجوٌة لذا تكون الترب الناتجة عنها أكثر عمقاً من الترب ال

ومن هنا ٌمكن القول بأن نوعٌة الصىخور المكونىة للقشىرة األرضىٌة تلعىب دوراً كبٌىراً فىً تكىوٌن 

 الترب من حٌص النوعٌة والسمك وذلك بمقدار تأثرها بعملٌات التجوٌة المختلفة. 

نسىب مختلفىة وٌتمٌز الجزء المعدنً مىن التىرب بتكونىه مىن حبٌبىات مىن الطىٌن والطمىى والرمىل ب

وهىىو مصىىدر المىىواد الغذائٌىىة المعدنٌىىة بالنسىىبة للنبىىات كالبوتاسىىٌوم والفسىىفور والحدٌىىد. التىىً تكىىون 

نسبها عالٌة وكذلك المغنٌسٌوم والبورون والزنك والنحىاس والمنغنٌىز بنسىب اقىل. وتعنىً قلىة هىذه 

المخصىبات المعدنٌىة  المواد فً التربة انخفاض قدرتها اإلنتاجٌىة لىذا ٌلجىأ المزارعىون إلىى إضىافة

 لزٌادة اإلنتاج وضمان بقاء النباتات بشكل مزدهر.

 العناصر المكونة للتربة 

 %1ٖالمواد المعدنٌة 

 %ٕٔالمواد العضوٌة 

 %ٕ٘الماء 

 %ٕ٘الهواء
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ومن الجدٌر بالذكر ان النبىات ال ٌسىتطٌع ان ٌمىتص هىذه المعىادن اال اذا كانىت ذائبىة فىً المىاء او 

متحدة معه وهىً ال تصىل الىى هىذه المرحلىة اال بعىد العملٌىات التىً تقىوم بهىا القىو  المىدمرة التىً 

الصىىخور مٌكانٌكٌىىاً وتحلٌلهىىا كٌمٌائٌىىاً الىىى ذرات صىىغٌرة فاصىىغر حتىىى تتجىىاوز  تىىؤدي الىىى تفتٌىىت

مرحلة الصلصال وتصل فً النهاٌة الى حجم مٌكرسكوبً تسمى معه بالصلصال الغىروي وتىزداد 

 سرعة التحلل بارتفاع درجة الحرارة وتقل بانخفاضها وتتوقف عند درجة التجمد

د المغذٌة. وتشكل الجسٌمات المعروفة باسم الرمىل و الغىرٌن تمد المعادن النباتات الخضراء بالموا

 والطٌن معظم المحتو  المعدنً للتربة.

والرمال والغرٌن جسٌمات لمعادن الكوارتز والفلسبارات. تتكون األطٌىان مىن اإللٌىت والكىاولٌن   

 والماٌكىىات والفٌرمكٌولٌىىت، ومعىىادن أخىىر . وتضىىٌف كمٌىىات شىىحٌحة مىىن معىىادن عدٌىىدة المىىواد

المغذٌىىة للتربىىة ومنهىىا الكالسىىٌوم والفوسىىفور والبوتاسىىٌوم. ومعظىىم التىىرب تسىىمى ترًبىىا معدنٌىىة ألن 

 % من جسٌماتها معادن.1ٓأكثر من 

تشكل الصخور المادة األساسٌة التً تشتق منها التربىة فىً األصىل وتكىون الجىزء الكبىر مىن حجىم 

التربة ونظراً  لتكون صخور القشىرة األرضىٌة مىن عناصىر مختلفىة فىان التىرب التىً تتكىون منهىا 

 تختلف فً عناصرها أٌضا ً تبعا ً لنوعٌة هذه الصخور . 

لٌست مجرد كوم من التراب وإنما هً فً الواقع مىزٌج أو ونستنتج من هذا بان التربة الحقٌقة هً 

 خلٌط من المواد المعدنٌة والعضوٌة ....

والحقٌقة لىو أخىذنا كرتنىا األرضىٌة ككىل بصىخورها وهوائهىا ومائهىا لوجىدنا إن هنىاك أربىع عشىر 

عنصر من بٌن العناصر األخر  التً تكون باتحادها مع بعضها البعض صخور القشرة األرضٌة 

لتالً التربةوبا
(ٕٔ)

   . 

وتعتبر الصخور النارٌىة بشىكل عىام الصىخور األساسىٌة لجمٌىع أنىواع الصىخور القشىرة األرضىٌة 

 …وهذه الصخور ذات مقاومة شدٌدة لعملٌات التجوٌة المختلفة مقارنة باألنواع األخر  

 :   المواد العضوٌة -2

التربىة بفعىل عوامىل التجربىة  إضافة الىى المىواد المعدنٌىة التىً تؤلىف الجىزء االكبىر مىن مكونىات 

فإنها تضم أٌضاً عناصر عضوٌة تتكون من حٌوانىات التربىة والبكترٌىا والبقاٌىا الحٌوانٌىة والنباتٌىة 

 .(ٔ% من مكونات التربة شكل )ٕٔوتشكل الماده العضوٌة  المتحللة جزئٌاً ومادة الدبال

                                                 
 .  26ا ص اب المصدر الس(علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة  ا 1) 
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الدقٌقة الحٌة بعد تحلٌلها وهضىمها ( مادة جالتٌنٌة تخلفها الكائنات Humusوالدبال او الهٌومس )

للمخلفات النباتٌة والحٌوانٌة. وتتمٌىز مىادة الىدبال فىً انهىا شىدٌدة المقاومىة للتحلىل وهىً مىادة ذات 

لون اسود وقوام جالتٌنً او غروي. لها قدرة عالٌىة علىى االحتفىا بالمىاء والمىواد الغذائٌىة الالزمىة 

ترفع من خصوبة التربىة وقىدرتها اإلنتاجٌىة وتىؤثر مىادة للنبات. لذا فإن وجودها ولو بكمٌات قلٌلة 

الهٌومس تأثٌراً كبٌراً فً الخواص الطبٌعٌة او الكٌمٌاوٌة للتربة على الىرغم مىن انخفىاض نسىبتها. 

فهً المسؤولة اكثر من أي عنصر اخر من مكونات التربة على حالة التفكك ودرجة التماسىك بىٌن 

رات الطىٌن الدقٌقىة علىى تجمٌىع الىذرات المعدنٌىة التىً تحتاجهىا حبٌبات التربة. كمىا انهىا تعمىل وذ

النباتات فً غذائها وتزٌد من قابلٌة التربة على االحتفاظ بالكمٌات المطلوبة من المىاء الىذي ٌحتىاج 

الٌه النبات باإلضافة الى انها تعتبر المصدر الرئٌس للطاقة التً بىدونها ٌتوقىف النشىاط الكٌمٌىاوي 

ربىىة وتتوقىىف كمٌىىة الىىدبال فىىً التربىىة علىىى كمٌىىة المىىادة النباتٌىىة المعرضىىة للتحلىىل والحٌىىوي فىىً الت

والظروف المناخٌة فتربات األقالٌم الصحراوٌة تحتوي على نسب قلٌلة جداً مىن الىدبال بسىبب فقىر 

هىىىذا االقلىىىٌم نباتٌىىىاً وان قلىىىة المٌىىىاه )الجفىىىاف( ٌىىىؤدي الىىىى خفىىىض عملٌىىىة تحلىىىل البقاٌىىىا النباتٌىىىة ان 

مل الرٌاح على نقل هذه المادة بسبب تفكك التربة أخٌىراً. وتشىبه األقىالٌم البىاردة االقلىٌم وجدت.وتع

الصحراوي بقلىة مىادة الهٌىومس أٌضىاً الن انخفىاض درجىة الحىرارة ٌىؤدي الىى الىبطء الشىدٌد فىً 

عملٌىىة التحلىىل. لىىذا فىىإن المىىادة العضىىوٌة الموجىىودة فىىً هىىذه األقىىالٌم تحلىىالً جزئٌىىاً مكونىىة طبقىىة 

مضٌة. وفً المناطق االستوائٌة وعلى الرغم من وجىود كتىل هائلىة مىن البقاٌىا النباتٌىة تعىّد مىادة حا

الدبال قلٌلة أٌضاً الن هىذه البقاٌىا بسىبب الحىرارة العالٌىة وكمٌىات األمطىار الكثٌىرة تتحلىل بسىرعة 

 ا فٌه.كبٌرة جداً فٌتحول قسماً منها الى غازات تفقد فً الجو او تفقد مع المٌاه بذوبانه

اما مناطق الحشائش فتكون كمٌة المادة العضوٌة فٌها كثٌرة جداً. الن الحشائش )فً جلهىا( نباتىات 

حولٌة تخلف عند موتها كمٌات كبٌىرة مىن المىادة العضىوٌة ولكىن المخلفىات هىذه ال تتحلىل بسىرعة 

ه كبٌرة جداً بسبب اعتدال المناخ )فصل جاف وفصل آخر ممطر وفصىل حىار وفصىل تىنخفض فٌى

سم. بحسب كمٌىة المىادة العضىوٌة. ٖٓ-ٕٓدرجة الحرارة( لذا ال تتسرب هذه المادة العضوٌة بٌن 

لذا فإن تىرب أقىالٌم الحشىائش تتمٌىز بلونهىا القىاتم القرٌىب الىى السىواد بسىبب الكمٌىات الكبٌىرة مىن 

ة لتىوفر المىادة المواد العضوٌة فٌها تعّد هذه الترب من الترب الخصبة ذات القابلٌة اإلنتاجٌىة العالٌى

العضىىوٌة المتحللىىة والجٌىىر إضىىافة الىىى المىىواد المعدنٌىىة األخىىر  التىىً ترتفىىع مىىع المٌىىاه بواسىىطة 

 الخاصٌة الشعرٌة للتربة.
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% فىً بعىض األقىالٌم الصىحراوٌة ٔوبشكل عام تتراوح نسبة مادة الدبال فىً التربىة بىٌن اقىل مىن 

ت نظراً الختالف كمٌة المىادة العضىوٌة ( فً المستنقعاPeat% فً حالة نباتات الخص )ٓٓٔالى 

 من ناحٌة واختالف معدل التحلل من ناحٌة أخر .

وال ٌقتصر الدور الذي تلعبه المادة العضوٌة المتحللة على توفٌر النتروجٌن للتربة واللىون االسىود 

مىا لها. وانما توجد لها نواح أخر  تساعد على االحتفاظ بخصوبتها وٌمكن اجمىال هىذه النىواحً فٌ

 : ٌلً

توفر للتربة مقادٌر مىن الفوسىفور والبوتىاس والجٌىر وغٌىره مىن المىواد الغذائٌىة الموجىودة فىً  -ٔ

 بنائها.

 تتكون فً اثناء عملٌات تحللها احماض عضوٌة تساعد على اذابة مواد التربة. -ٕ

 تنشط الحٌاة فً التربة وعلى االخص الدٌدان والكائنات المجهرٌة. -ٖ

 التربة على االحتفاظ بمائها بالمواد الغذائٌة الذائبة فٌه والمتحدة معه. تزٌد فً قدرة -ٗ

 تحسن بناء التربة. فتجعل التربة الصلصالٌة الثقٌلة مسامٌة. وتقلل من مسامٌة التربة الرملٌة. -٘

تساعد فً اثناء فصل الجفاف على تفكك التربة فتسهل عملٌة حراثتها كما تسىاعد علىى تشىققها  -ٙ

 ذلك الهواء واشعة الشمس من التعمق فً باطنهاوتمكن ب

تتكىىون مىىن مىىواد عضىىوٌة فىىً مراحىىل متفاوتىىة مىىن التحلىىل. وٌعىىٌش  النباتععات والمععواد الحٌوانٌععة:

العدٌىىد مىىن العضىىوٌات أًٌضىىا فىىً التربىىة. تحىىوي عضىىوٌات التربىىة جىىذور النباتىىات والمٌكروبىىات 

. وتفكك البكتٌرٌا والفطىر والمٌكروبىات وبعض الحٌوانات كالدٌدان والحشرات والثدٌٌات الصغٌرة

األخر  النباتىات والحٌوانىات المٌتىة. وٌسىاعد العدٌىد مىن عضىوٌات التربىة والجسىٌمات العضىوٌة 

والمعىىادن علىىى التجمىىع )التقىىارب( وتكىىوٌن كتىىل مىىن التربىىة. وتكسىىر الجىىذور والحٌوانىىات الحىىافرة 

 والتجوٌة الطبٌعٌة كتل التربة الكبٌرة.

تطلق المواد العضوٌة المتحللة المواد المغذٌة فىً التربىة. وباإلضىافة إلىى ذلىك تتحىد بعىض المىواد 

العضوٌة مع الجسٌمات المعدنٌة. وتشكل المىواد المتحللىة األخىر  جسىٌمات تربىة عضىوٌة تسىمى 

الدبال. ومعظىم الىدبال ٌكىون أسىود أو ذا لىون بنىً غىامق، وٌحمىل كمٌىة كبٌىرة مىن المىاء. وٌشىكل 

% فقىط مىن حجىم الجسىٌمات فىً معظىم أنىواع التربىة المعدنٌىة. ٕٔ% إلىى ٙلجزء العضوي من ا

وبالرغم من ذلك فىإن هىذه الكمٌىة الضىئٌلة تزٌىد كثٌىًرا مىن مقىدرة التربىة لىدعم حٌىاة النبىات. وفىً 

 % من جسٌمات التربة.ٕٓبعض الترب التً تسمى التربة العضوٌة تمثل العضوٌات أكثر من 
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 :   الماء -3

قصىىود بىىه المٌىىاه الموجىىودة داخىىل جسىىم التربىىة وٌتفىىاوت مقىىداره تبعىىاً للظىىروف البٌئٌىىة وهىىً الم

مجموعة العوامل التً تساعد على وجوده وتساهم فىً صىرفه او تىؤثر هىذه المٌىاه علىى التحىوالت 

ان الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة والحٌوٌة للتربة والنبات الن هذه المٌاه تقوم بتصفٌة األمالح سرٌعة الذوب

وٌشىكل المىاء حىوالً  مثل كربونىات الكالسىٌوم والمغنٌسىٌوم والصىودٌوم وتنقلهىا الىى بىاطن التربىة

 .(ٔ% من مكونات التربة شكل )ٕ٘

وهذه األمالح التفقدها التربة العلٌا بالكامل لسببٌن: األول تفتت األمالح المعدنٌة غٌر العضىوٌة او 

عضىها ذوات شىحنات موجبىة واالخىر ذوات شىحنات انصالها الى اٌونات او نوٌات عنىد ذوبانهىا. ب

سىىالبة. وتقىىوم الشىىحنات الموجبىىة باالرتبىىاط بشىىدة وفعالٌىىة بحبٌبىىات الطىىٌن والىىدبال. والثىىانً وجىىود 

الطفلً الذي ٌرتبط باالٌونىات األساسىٌة وٌعمىل علىى االحتفىاظ بىالمواد الغذائٌىة  –المركب الدبالً 

 لى احتفاظ التربة بخصوبتها الطبٌعٌة.المعدنٌة فً التربة وعدم تسربها ٌساعد ع

وتحتاج النباتات الى كمٌات مختلفة من المٌاه لسد حاجتها فمنهىا مىا ٌحتىاج الىى كمٌىات اكبىر ولكىن 

ٌبقى الماء ضرورٌاً بالنسبة لها النه ٌؤدي وظٌفتٌن اوالهما االرتواء والثانٌة الغىذاء الن النبىات ال 

 اباً بالماء.ٌستطٌع ان ٌمتص غذاءه اال اذا كان مذ

وتحتىىوي كىىل انىىواع التىىرب الموجىىودة علىىى سىىطح القشىىرة األرضىىٌة علىىى كمٌىىة مىىن المىىاء. فتىىرب 

المناطق الجافة مثالً تحتوي على كمٌات ضئٌلة جداً من المٌاه ممتزجة مع الهواء فً مساماتها امىا 

ن مسىىاماتها تىىرب المنىىاطق الرطبىىة او التىىرب الطٌنٌىىة فتكىىون مملىىوءة بالمىىاء لحىىد التشىىبع ولىىذا فىىإ

 التحتوي على الهواء الذي ٌحتاجه النبات أٌضاً كحاجته للماء.

 وتتوقف قدرة التربة على االحتفاظ بالماء على طبٌعة نسٌجها ومسامٌتها. 

وبشكل عام فإن الترب ذوات الذرات المتوسطة الحجم تتوفر فٌها الكمٌة المثالٌىة مىن المىاء الىالزم 

النسىٌج الخشىن فتكىون قىدرتها علىى اسىتٌعاب المىاء واطئىة. وتكىون لنمو النبات اما التربىات ذوات 

 قابلٌة التربات ذات النسٌج الناعم عالٌة.

وٌتوقف فقدان التربة لمٌاهها وجفافها بعد ذلىك علىى عىدة عوامىل كالغطىاء النبىاتً وارتفىاع درجىة 

ه وفقدانىه لهىا بعىد الحرارة وقلة الرطوبة والرٌاح. نظىراً السىتهالك النبىات كمٌىات كبٌىرة مىن المٌىا

ذلك بواسطة عملٌة النتح. وكذلك ٌساعد ارتفاع الحىرارة والجفىاف وسىرعة الرٌىاح علىى انخفىاض 

 كمٌة المٌاه فً التربة او حتى جفافها.
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 :  لهواءا -ٗ

 وثانً اوكسٌد   O2واالوكسجٌن   N2ٌتكون هواء التربه من خلٌط من النٌتروجٌن  

وبخار الماء وٌعتمد تركٌب هواء التربة على فعالٌات الكائنات الحٌة و منها   CO2الكاربون

 تبادل الغازات مع الهواء الجوي  فً الماء ومعدل   O2و    CO2جذور النباتات ودرجة ذوبان 

 ان نسبة الماء والهواء فً التربة فً تغٌر مستمر وان تزاٌد احدهما ٌعمل على نقصان االخر 

والمواد المعدنٌة والعضوٌة مهم جداً للتربة وذلك الن النباتات تصنع جزءاً من  الهواء كالماء

غذائها بواسطة الهواء فالسكر والنشأ والدهون والشحومات تقوم النباتات بصنعها من األوكسجٌن 

وٌشكل  وثانً أوكسٌد الكاربون من خالل عملٌة التنفس إضافة إلى أهمٌته فً عملٌة التجوٌة

 .(ٔمن مكونات التربة شكل )% ٕ٘الهواء 

وكمٌة الهواء الموجود فً التربة ٌشبه كمٌة المٌاه فٌها من حٌص إن نسبته تعتمد علىى نسىٌجها فهىو 

 ٌكثر فً التربات ذات المسامات الكبٌرة وتقل نسبته فً التربات ذات المسامات الصغٌرة.

ٌىرة. وتعىٌش عضىوٌات التربىة ٌحل الهواء مكان الماء الىذي ٌتسىرب عبىر الفراغىات المسىامٌة الكب

الهىواء بطرٌقة أفضل فً التربة التً تحتوي دائما على كمٌىات متسىاوٌة تقرًٌبىا مىن المىاء والهىواء 

كالمىاء والمىواد المعدنٌىة والعضىوٌة مهىم جىدا ً للتربىىة وذلىك الن النباتىات تصىنع جىزء مىن غىىذائها 

ات بصىىنعها مىىن األوكسىىجٌن وثىىانً بواسىىطة الهىىواء فالسىىكر والنشىىا والىىدهون والشىىحوم تقىىوم النباتىى

 اوكسٌد الكاربون من خالل عملٌة التنفس إضافة إلى أهمٌتها فً عملٌة التجوٌة . 

وكمٌة الهواء الموجود فً التربة ٌشبه كمٌة المٌاه فٌها من حٌص إن نسبته تعتمد علىى نسىٌجها فهىو 

 المسامٌة الصغٌرة . ٌكثر فً التربات ذات المسامٌة الكبٌرة وتقل نسبته فً التربات ذات

 اهمٌة هواء التربة :   

 لمكونات هواء التربة اهمٌة كبٌرة فً نمو وانتاج النباتات وتتلخص بما ٌلً:            

 االوكسجٌن ضروري لتنفس الجذور وفعالٌة احٌاء التربة . -ٔ

 على اذابة بعض مركبات التربة لتجهٌز بعض العناصر الغذائٌة للنبات CO2ٌساعد  -ٕ

 فٌثبت فً التربة اما بصوره تعاٌشٌة او غٌر تعاٌشٌة لٌصبح جاهزا للنبات. N2الاما  -ٖ

ولبخار الماء اهمٌة فً المحافظة على جذور النباتات واالحٌاء المجهرٌة فً التربة من  -ٗ

الجفاف اضافة الى ان انتقال بخار الماء فً التربة ٌؤدي الى وصول الماء الى جذور 

 النباتات
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اء التربة الذي ٌمال المسامات البٌنٌة الخالٌة من الماء ٌختلف عن تركٌب الهواء ان تركٌب هو     

وبخار الماء اعلى مما هو علٌه فً الهواء  CO2الجوي فٌالحظ ان محتو  هواء التربة من 

فً هواء التربة مما هو علٌه فً الهواء الجوي بٌنما تكون نسبة  O2الجوي بٌنما تقل نسبة ال

ثابتة تقرٌبا فً كل منهما وٌمكن تفسٌر هذا التغٌر فً مكونات هواء التربة هو ان تنفس  N2ال

 CO2الجذور والكائنات الحٌة الموجودة فً التربة ٌؤدي الى استهالك االوكسجٌن وتحرٌر غاز 

 O2مما هو علٌه فً الهواء الجوي .  وتعتمد نسبة  O2وقلة  CO2مما ٌؤدي الى  زٌادة تركٌز 

 ً هواء التربة على عوامل عدٌده هً :ف CO2و

 سرعة استهالك االوكسجٌن وتحرٌر ثانً اوكسٌد الكاربون فً التربة . -ٔ

 سرعة تبادل هذٌن الغازٌن بٌن هواء التربة والهواء الجوي .  -ٕ

 قابلٌة وسرعة ذوبان هذٌن الغازٌن فً الماء وهواء التربة . -ٖ

 :العوامل المؤثرة فً تركٌب هواء التربة 

فً هواء التربة خالل فصل الصٌف وٌقل فً الشتاء  CO2// ٌزداد تركٌز  السنةفصول  -1

بسبب زٌادة نشاط الجذور والكائنات الحٌة نتٌجة لعملٌة التنفس بٌنما ٌكون االوكسجٌن 

 على العكس من ذلك .

// تزداد نسبة ثانً اوكسٌد الكاربون فً هواء التربة ذات الغطاء النباتً الغطاء النباتً -2

د بٌنما ٌقل تركٌز االوكسجٌن بسبب زٌادة نشاط الجذور واالحٌاء  المجهرٌة فً الجٌ

 الترب ذات الغطاء النباتً الجٌد .

//  تؤدي اضافة االسمده العضوٌة الى زٌادة تركٌز ثانً اوكسٌد الكاربون  اضافة االسمدة -3

جهرٌة باضافة و قلة تركٌزاالوكسجٌن وذلك بسبب زٌادة نشاط الجذور والكائنات الحٌة الم

 االسمدة .

فً التربة الرطبة مقارنة بالتربة الجافة وذلك بسبب  CO2// ٌزداد تركٌز  جفاف التربة -4

 اعاقة عملٌة االنتشار .

فً الترب الناعمة النسجة عما هو علٌه فً الترب  CO2// ٌزداد تركٌز  نسجة التربة -5

 دة المحتو  الرطوبً.بزٌا CO2الخشنة النسجة ذلك بسبب انخفاض معدل االنتشار ل 

فً الترب ذات التجمع الحبٌبً الرد ء عما هو علٌه  CO2// ٌزداد تركٌز  تركٌب التربة -6

فً الترب ذات التركٌب الفتاتً بٌنما ٌكون االوكسجٌنعلى العكس من ذلك بسبب اعاقة 

 انتشار هذه الغازات .

التربة تحت السطحٌه // ٌكون تركٌز ثانً اوكسٌد الكاربون اعلى فً طبقة  عم  التربة -7

وٌنخفض تركٌز االوكسجٌن بزٌادة عمق التربة والسبب ٌعود الى كون الطبقة السطحٌة 

ٌحدص فٌها االنتشار مباشرة الى الغالف الجوي بٌنما فً الطبقة تحت السطحٌة ٌحدص 

 اتالنتشار فٌها الى سطح التربة .
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ً عمٍيبدً تىٌينً اٌترثوً ً -خبمسبً  ً 

كيًيبئيييّ  ٔ طجيؼيييّ  ٔحيٕحييّ رتييهس نهزرثييّ ٔرييوصر ػهيي  انصيي ٕن ْييي ػجييبنِ ػييٍ ػًهيييبد    

 ٔانًؼبدٌ ٔرتٕنْب ان  ررثّ يهيئّ ثًظبْر انتيبِ .

 -ٔرشًم انؼًهيبد انزبنيّ : -

 ػًهيخ انغسيم  -1

 االزانّ  -2

 انزرسيت ٔانزراكى  -3

 انكهس  -4

 انزًهح  -5

 انالررحزيّ -6

 انجٕدسٕنيّ  -7

 انٕاٌ االخزسال  -8

 رجًغ انطيٍ  -9

 

نخ انًٕاد ثإلذاثخ خبنط قطبع انزرثّ نذنك رُشظ ْذِ انؼًهيّ فيي انًُيبط  / إزا عمٍيخً اٌغسيً -1

 كضيرح االيطبن ٔرقم في انًُبط  قهيهخ االيطبن .

 ُبصر انغذائيّ فإَٓب رصجح ضبنِ .ٔػُهيب رسداد ثتيش رغسم انؼ

 Aْٔي حركخ انزرثّ داخم قطبع انزرثّ ٔرزى ػًهيخ االزانّ يٍ االف  االزاٌو/ -2

ْٔي ررسيت ييٕاد انزرثيّ انًزتركيّ ثصيٕنح يتبنييم  ٔ يؼهقيبد داخيم  ًاٌتراومً /اٌترسيتً  -3

 قطبع انزرثّ ٔركٕحٍ  ف  طيُي .

ْٔي ػًهيخ ررسيت ٔرراكى كرثَٕبد انكبنسيٕو . ػهي  يُيبط  ي زه يّ فيي انقطيبع اٌتىٍسً /ً  -4

 ،ْٔي يٍ اْى ػًهيبد ركٕحٍ انزرثّ في ررة انًُبط  انجبفّ ٔشجّ انجبفّ .

ْٔيي ػًهييخ ريراكى االييالذ انذائجيّ ، رزجًيغ ػهي  سيطح انزرثيّ  ٔ فيي  فيب  يهتييّ  اٌتمٍخً / -5

 داخم انقطبع ْٔي  حضب ً يٍ  ْى انؼًهيبد انجبفّ ٔشجّ انجبفّ .

 رتهس في انًُبط  االسزٕائيّ فقظ اٌعمٍيوً اٌالتريتيوً /  -6

 رتهس ثيٍ انًُبط  انجبندِ ٔانتبنِ  اٌعمٍيوً اٌجٌدًسٌٌيوً / -7

رتييهس ثسييجت رذثييذة انًييبب االنضييي ثيييٍ االنر ييبع ٔاالَ  ييب  ٔرتييهس  أٌووٌاً االختووسايً / -8

ظرٔف االكسهِ ٔاالخزسال في ٔقذ ٔاحه ، ٔرتهس ظبْرح انزجقغ . ٔرسيٕد ْيذِ انؼًهييّ فيي 

 ررة انًسزُقؼبد ٔان هجبٌ ٔانًُبط  انسبحهيّ .

 .Bْٔي ػجبنِ ػٍ رجًغ نهطيٍ في  ف   عمٍيخً تجمعً اٌطين/ -9
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 ة فً تكوٌن التربة :العوامل المؤثر -خامساً 

 كٌف تتكون التربة

التربىىة تبىىدأ بىىالتكّون حىىٌن تكسىىر األمطىىار والىىثلج والعوامىىل البٌئٌىىة األخىىر ، الصىىخور والمىىواد 

 المشابهة. تتكسر المادة الناتجة التً تسمى المادة األم إلى جسٌمات معدنٌة.

العضوٌات البسٌطة تعٌش على الصخور التً تتحلىل )تتفكىك(. ٌنىتج نبىات األشىنة أحماًضىا تسىاعد 

 على تحلل الصخور. وحٌنما تموت العضوٌات تتجمع المواد العضوٌة بٌن الجسٌمات المعدنٌة.  

الطبقىات المسىىماة نطاقىات. تحىىوي الطبقىة العلٌىىا أو النطىاق أو مىىواد عضىوٌة أكثىىر وتصىبح عمٌقىىة 

 ة كافٌة لدعم بذور النبات. أما الطبقة السفلى أو النطاق ج  فتشبه المادة األم.  بدرج

التربىة المتطىورة تسىتطٌع تىىدعٌم غطىاء صىحً مىىن المزروعىات. وقىد تحىىوي أًٌضىا طبقىة وسىىطى 

 تسمى النطاق ب. هذا النطاق ٌحوي معادن غسلت بمٌاة الصرف من سطح التربة.  

القىو  البٌئٌىة الصىخور، والمىواد المماثلىة والتىً تقىع علىى سىطح  تبدأ التربة فً التشكل حٌن تحلل

األرض أو قرًٌبا منه. وٌسمى علماء التربة المواد الناتجة المادة األم. ومىع تطىور التربىة علىى مىر 

القرون تتجمع المواد العضوٌة، وٌصبح تشىابه التربىة لمادتهىا األم أقىل فأقىل. وربمىا تىزٌح المثىالج 

ٌة أخر  المادة األم والتربة من منطقة ألخر .تتعرض التربة للتكوٌن والتىدمٌر واألنهار وقو  بٌئ

تغرق باسىىتمرار. وربمىىا تىىدمر عملٌىىات التعرٌىىة التىىً تتسىىبب فٌهىىا الىىرٌح والمٌىىاه التىىرب التىىً اسىى

 .(ٕشكل ) تكوٌنها آالف السنٌن بسرعة

ة الكٌمٌاوٌىة والفٌزٌاوٌىة تتكون الترب بعد سلسلة طوٌلة من التفاعالت التىً تعقىب عملٌىات التجوٌى

وذلك الن مٌكانٌكٌة التجوٌة تؤدي الى تهٌئة المواد األولٌة للتربىة وال تكونهىا. اذ ان تكىوٌن التربىة 

( وتتمٌىىز بتأثٌرهىىا فىىً الخصىىائص Soll Formersٌبىىدأ بعىىدة عملٌىىات تسىىمى )مكونىىات التربىىة 

نتجتىه التجوٌىة مىن المفتتىات الصىخرٌة العضوٌة والكٌمٌائٌة والطبٌعٌة للتربىة وٌىتم بهىا تحوٌىل مىا 

 إلى تربة حقٌقٌة.

على الرغم من تعدد العوامل التً تؤثر فً تكوٌن الترب وتداخلها بعضىها مىع الىبعض اآلخىر فىإن 

هناك عوامىل رئٌسىة تىؤثر بشىكل كبٌىر فىً تكوٌنهىا وتسىٌطر علىى صىفاتها وباإلمكىان إجمىال هىذه 

 العوامل ب : 

 األولٌة(.الصخور األصلٌة )المواد  -1

 المناخ. -2
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 المٌاه. -3

 الكائنات الحٌة. -4

 اإلنسان. -5

 التصارٌس. -6

 الزمن. -7

 

 (العوامل المؤثره على تكوٌن التربةٕشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4انؼضيٕحبد،  -3انًُيب،،  -2انص ر انذي ركَٕذ يُيّ انزرثيخ،  -1حؼزًه ركٌٕ انزرثخ ػه  انزأصير انجًبػي نؼهح ػٕايم ْي 

 ِ كيف رزكٌٕ انزـرثخ انؼبدحخ صى رزطـٕن ػجر انقرٌٔ.ػالانزرثخ ثجـظب ٔفي ػًهيخ يسزًـرح، رجيٍ األشكبل   انٕقذ. رزكٌٕ
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 الصخور األصلٌة )المواد األولٌة( -1

وتسمى بالصخور أالم أحٌاناً  وتعتبر المادة األولٌة لتكوٌن التربة إذ ال وجود للتربة بدون الصىخر 

األصىىلً المكىىون لهىىا لىىذا فىىان التىىرب المتكونىىة فىىوق هىىذه الصىىخور تكتسىىب نفىىس صىىفات الصىىخر 

 األصلً الذي تكونت منه إال إذا كانت هذه التربة انتقالٌة .  

نما هً حالة التربة عند الزمن صفر أي قبل بدء تأثٌر عوامىل التربىة المادة األصلٌة لٌست تربة وإ

على المواد التً ٌتوقع تكون التربة منها
(ٖٔ. )

 

األولٌة لررض والتى تتكىون أساسىا مىن الصىخور النارٌىة أو الرسىوبٌة أو المتحولىة ،  وهو الحالة

المتكونىة ، ومىن ثىم فىإن الصىخور هىى  التربىة نوعٌة هذه المادة وخواصىها تختلىف نوعٌىة وحسب

الرئٌسىٌة للتربىة ، ولىذلك فالبىد للباحىص  مصىدر المىواد غٌىر العضىوٌة التىى تسىتمد منهىا المكونىات

ٌكون على علم بأنواع الصىخور وتركٌبهىا المعىدنى والبلىور  ألن  أن التربة الذ  ٌتعرض لدراسة

فىى  تصىنف التربىة همٌىة هىذا العامىل فىإنونظىرا أل ، التربىة نفسه تركٌىب هذا التركٌب سٌكون هو

طٌنٌىة أو  بعض األحٌان على أساس الصخور المشتقة منها ، فمثال نقىول تربىة جٌرٌىة أو رملٌىة أو

الىذ  ترتكىز علٌىه  انت مشتقة من الصىخرطفلٌة ، كما ٌمكن أن تصنف على أنها تربة محلٌة إذا ك

، وٌختلىف تركٌبهىا  مباشرة ، وتسمى تربة منقولة لو كانت مستمدة مىن صىخور فىى منطقىة أخىر 

بمجىىرد ظهىىور الصىىخور فىىوق سىىطح األرض تبىىدأ . لىذلك عىىن تركٌىىب الصىىخر الىىذ  ترتكىىز علٌىىه

ٌىة عبىارة عىن تفتىت والتجو Weathering عملها وتسمى هذه العملٌات بالتجوٌة العوامل الجوٌة

وٌنىىتج عنهىىا طبقىىة مىىن المفتتىىات أو  وتكسىىٌر الصىىخور بواسىىطة العوامىىل المٌكانٌكٌىىة والكٌمٌائٌىىة ،

سىقوط األمطىار فىوق هىذه المفتتىات الصىخرٌة فىإن المٌىاه  ، وعنىد Regolith الحطىام الصىخر 

المفتتىات علىى السىطح أو إلىى البىاطن ، أمىا إذا صىغرت أحجىام  تحمىل بعىض المىواد المعدنٌىة إمىا

، ونتٌجىة  Transported soil وإعادة ترسٌبها فإنىه تتكىون تربىة منقولىة ونقلتها عوامل التعرٌة

طبٌعة عوامىل التعرٌىة التىى كونتهىا  بحسب التربة اختالف عوامل التعرٌة تتكون أنواع مختلفة من

  -: على النحو التالى

 : التى تقوم الرٌىاح بنقلهىا مىن أماكنهىا األصىلٌة وإرسىابها فىى أمىاكن تبعىد الهوائٌة التربة أنواع-  أ

 . اللوٌس والتربة الرملٌة فى األقالٌم الجافة التربة كثٌرا عن مصدرها مثل

                                                 
 . 27( ولٌد العكٌدي ا مورفولوجٌة الترب )البٌدولوجً( ا ص2) 
 .   58ا ص 1895( إبراهٌم شرٌف ا علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة ا جامعة بغداد / كلٌة اآلداب ا مطبعة جامعة بغداد ا 3)
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 تقوم بنقلها المٌاه الجارٌة ، والتىى تتكىون منهىا تربىة أودٌىة: وهى التى  الفٌضٌة التربة ينواع-  ب

تجىر  فٌهىا المٌىاه  األنهار وداالتها ، وٌنتمى لها أٌضا تربة األودٌة الجافة فى األقالٌم الجافة والتى

التىى  Alluvial fans ( بصورة متقطعة إلىى جىوار تربىة الىداالت المروحٌىة ) المىراوح الفٌضىٌة

  التى تنصرف إلٌها هذه األودٌة دٌة الجافة ، وتربة األحواضتتكون فى نهاٌة األو

ٌقوم الجلٌىد بنقلهىا وٌرسىبها عنىد انصىهاره ، وتوجىد  التى التربة : وهى الجلٌدٌة التربة ينواع - ج

وعلىى أطىراف المنىاطق التىى زحىف  Glaciers الثالجىات الجلٌدٌىة حىول التربىة هذه األنواع من

 . الجلٌدٌة فى البالٌوستوسٌن علٌها الجلٌد خالل العصور

ونظراً لعدم توقف عملٌات التجوٌة فً الطبٌعة فإن المفتتىات الصىخرٌة التىً تكىون التربىة تخضىع 

لهىىا أٌضىىاً إضىىافة إلىىى العوامىىل األخىىر  المنىىاخ والمىىاء واألحٌىىاء وعامىىل الىىزمن وهىىذا ٌىىؤدي الىىى 

م. فالتربىات التىً تنشىأ مىن اختالف التربات من مكان إلى آخر علىى الىرغم مىن تشىابه صىخور اال

نوع واحد مىن الصىخور فىً منطقتىٌن مىن العىالم ال ٌشىترط ان تتشىابها فىً كمٌىة المىواد العضىوٌة 

 الموجودة فٌها او فً اللون او فً النسٌج نظراً الختالف العوامل األخر  المؤثرة فٌهما.

صىىخور النارٌىىة تمثىىل وٌىىؤثر نىىوع الصىىخر )النارٌىىة والمتحولىىة والرسىىوبٌة( فىىً تكىىوٌن التربىىة فال

% من صخور القشرة األرضٌة وتنتشر اٌضاً بكثىرة فىً الىوطن العربىً ومنهىا النارٌىة ٕ٘حوالً 

الحدٌثىىة كالبازلىىت والنارٌىىة القدٌمىىة كالكرانٌىىت وتعىىد مىىن اكثىىر الصىىخور مقاومىىة لعملٌىىات التجوٌىىة 

منٌىة طوٌلىة جىداً لصالبتها لذا تكىون التىرب التىً تكونهىا ضىحلة بشىكل عىام او تحتىاج الىى فتىرة ز

 لتكونها مقارنة باألنواع األخر  من الصخور.

وٌعكس التركٌب الفلزي للصخور على الترب أٌضاً فالكرانٌت الذي ٌعتبر صخراً حامضىٌاً ٌعطىً 

بالتىىالً تربىىاً ذات تفاعىىل أرضىىً حامضىىً ونظىىراً الن هىىذا الصىىخر خلىىٌط مىىن بلىىورات الكىىوارتز 

بلىىورات فىىإن هىىذا ٌسىىهل عملٌىىة تكىىوٌن التربىىة بالتحلىىل والمٌكىىا إضىىافة إلىىى أنىىواع أخىىر  مىىن ال

الفٌزٌاوي والكٌمٌاوي. وتعطىً صىخور الىدٌورٌتع تفىاعالً معتىدالً. بٌنمىا تعطىً مجموعىة صىخور 

 الغابرو القلوٌة وما ٌتبعها من صخور البازلت ترباً قلوٌة

ا الشىىدة تكىىون امىىا الصىىخور المتحولىىة فتبىىدي مقاومىىة اقىىل مىىن الصىىخور النارٌىىة لعوامىىل التحلىىل لىىذ

الترب منها اسرع من تكونها فوق الصخور النارٌة وتعّد الصخور الرسىوبٌة سىهلة التحلىل مقارنىة 

بالصخور األخر  مع اختالفها فً التركٌىب الفٌزٌىاوي والكمٌىاوي ودرجىة تماسىكها تبعىاً للمعىادن 

 ٌبها.والصخور الداخلة فً تركٌبها والمواد التً كونتها والظروف التً اثرت فً ترس
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تساعد المادة األم فً تحدٌد نوع الجسٌمات المعدنٌة فً التربة. وتكسر عملٌة تسمى التجوٌة 

 المواد األم إلى جسٌمات معدنٌة. وهناك نوعان من التجوٌة:

 التفتت الطبٌعً -ي 

 التفتت الكٌمٌائً. -ب 

ٌتسبب فٌه الجلٌد والمطر، وقو  أخر . تفتت هذه العملٌات الصخر إلى  التفتت الطبٌعً: -ي

 لرمل والغرٌن من التفتت الطبٌعً.جسٌمات صغٌرة لها نفس تركٌب المادة األم، وٌنتج ا

ٌؤثر بشكل أساسً فً الصخور سهلة التجوٌة. وفً هذا النوع من  التفتت الكٌمٌائً: -ب 

 للصخر، حٌنما ٌذٌب الماء معادن معٌنة فً الصخر.التجوٌة تتكّسر البنٌة الكٌمٌائٌة 

ٌُنتج التحلل الكٌمٌائً عناصر تختلف فً تركٌبها الكٌمٌائً عن المادة األم. وتذوب بعض هذه 

ن  المواد فً محلول التربة، وتصبح جاهزة فً شكل مواد مغذٌة للنبات. وتتحلل مواد أخر  وتكوِّ

 جسٌمات طٌنٌة أو معادن جدٌدة.

حتو  المعدنً للمادة األم أًٌضا على نوع النباتات التً تنمو فً تربة ما. فعلى سبٌل ٌؤثر الم

المثال تنمو النباتات، بما فً ذلك الصحراوٌة والوادٌة، بشكل أفضل فً الترب الحمضٌة التً 

 تحوي كمٌة كبٌرة من الحدٌد.

 المناخ والمٌاه -2

التربىىة واثبتىت الدراسىات الحدٌثىة ان المنىىاخ ٌعىد المنىاخ مىن انشىط العوامىىل التىً تىؤثر فىً تكىوٌن 

ٌلعىىب دوراً ال ٌقىىل عىىن دور الصىىخور األصىىلٌة فىىً تكىىوٌن التربىىة واعطائهىىا صىىفاتها الممٌىىزة. 

وٌتضح ذلك من االرتباط الوثٌق بٌن األقالٌم المناخٌة وأقالٌم الترب فىً العىالم. التىً تتمٌىز بوجىود 

 ساسٌة المكونة لهذه الترب.تشابه كبٌر بٌنهما بصرف النظر عن الصخور األ

أنىه العامىل الرئٌسىى الىذ   ، حٌىص التربىة ٌعتبر المناخ واحدا من أهىم العوامىل المىؤثرة فىى تكىوٌن

األصىلى ، ولكىل عنصىر مىن عناصىر  ٌؤثر فى المفتتات الصخرٌة والمعدنٌة المشىتقة مىن الصىخر

ولكىن مىع ذلىك فىإن العناصىر كلهىا تعمىل مجتمعىة وتىؤد   ، التربىة المنىاخ دور خىاص فىى تكىوٌن

الصىخر األصىلى ، ومىع مىرور الوقىت  مىن التربىة التىى تكىون بمرور الوقت إلى إنفصال األجىزاء

ربىة خىالل جمٌىع وتتىأثر الت جدٌدة تبعدها تماما عن صفات الصىخر األصىلى صفات التربة تكتسب

مراحل تكونها بالعوامل المناخٌة بشكل مباشر وتتأثر بالعوامل النباتٌىة والحٌوانٌىة )وتتىأثر بالمنىاخ 

اٌضاً( بشكل غٌر مباشر. إضافة الى التأثٌرات الجانبٌة األخىر  كالطبوغرافٌىة وعوامىل االنحىدار 
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نجىىد أن النىىوع الواحىىد مىىن والصىىرف التىىً تتىىأثر هىىً اٌضىىاً بالعوامىىل وتىىؤثر بالتربىىة بعىىد ذلىىك. ف

ما تعرض كىل منهىا لظىروف مناخٌىة مختلفىة اعتمىادا  إذا التربة أنواعا متعددة من الصخور ٌعطى

لٌة التىى اسىتمدت منهىا ، ولٌس على أساس الصخور األصى على النطاقات المناخٌة التى تكونت بها

ٌؤثر المناخ فً النشاطات الحٌوٌة والكٌمٌائٌة فً التربة بما فً ذلىك أنىواع ومعىدالت  . التربة هذه

ن التجوٌة فً المنىاخ الجىاف البىارد. التجوٌة. فالتفتت الطبٌعً على سبٌل المثال هو النمط السائد م

تشجع درجات الحرارة المرتفعىة والرطوبىة علىى التحلىل والتفتىت الكٌمٌىائً. وباإلضىافة إلىى ذلىك 

فىإن معظىم نشىىاطات التربىة األخىر  تتطلىىب ظروًفىا دافئىىة ورطبىة. وتهىدأ هىىذه النشىاطات أو حتىىى 

تجىنح ألن تكىون أكثىر ضىحالة وأقىل  تتوقف فً الطقس البارد. ولذلك فإن التربة فً المناخ الجاف

 تطوًرا عن تلك الموجودة فً أقالٌم دافئة ورطبة.

وتؤثر مٌاه األمطار والثلوج الذائبة وزحىف الجلٌىد فىً الصىخور األصىلٌة ممىا ٌىؤدي الىى تهشىمها 

 وتفتٌتها بعد ان تقوم عملٌة التجوٌة الكٌمٌاوٌة بعملٌة تحلل الصخور كمرحلة اولى.

هذه تتسرب الى داخل الترب لتتفاعل مع المعىادن والعناصىر األخىر  الموجىودة فىً كما ان المٌاه 

الصخر األصلً مكونة مركبات كٌمٌاوٌة جدٌدة تىؤدي الىى تحلىل الصىخور واذابىة بعىض المعىادن 

التً تتسرب مع المٌاه الى الطبقات السفلى من التربة مجردة الطبقة العلٌىا مىن الكثٌىر مىن المعىادن 

عمل المٌاه احٌاناً على ترسٌب األمىالح فىً الطبقىة العلٌىا مىن التربىة عنىد تبخرهىا فىً واألمالح. وت

األقالٌم الجافة وشبه الجافة او تعمل على اعادة بعض هذه األمالح او المعادن الى سىطح التربىة او 

 قرٌبة الى السطح عندما ترتفع مع المٌاه بواسطة الخاصٌة الشعرٌة.

مىىه ٌعتبىىر مىىن العوامىىل المهمىىة والمىىؤثرة فىىً تكىىوٌن التربىىة واعطائهىىا لىىذا فىىإن تىىوفر المٌىىاه او عد

( Sool leachingخصائصىىىها الممٌىىىزة اذ ان األمطىىىار الغزٌىىىرة تعمىىىل علىىىى غسىىىل التربىىىة )

وتجردها من أمالح وموادها المعدنٌة والعضىوٌة منهىا او ترسىبها فىً الطبقىات السىفلى مىن التربىة 

 ٌة خشنة القوام.عند تسربها ومن ثم تصبح الطبقة السطح

ولفصلٌة سقوط األمطار تأثٌرها الكبٌر على عملٌة غسل التربة اذ ان األمطار الصٌفٌة تكون قلٌلىة 

الفاعلٌىىة بسىىبب امتصىىاص النبىىات لكمٌىىات كبٌىىرة مىىن المٌىىاه ممىىا ٌىىؤثر فىىً عالٌتهىىا. امىىا األمطىىار 

 هذا الفصل. الشتوٌة فٌزداد تأثٌرها على التربة نظراً لقلة حاجة النبات للمٌاه فً

وٌعتبر عامال الحىرارة واالشىعاع الشمسىً مىن العوامىل المناخٌىة المهمىة فىً تأثٌرهىا علىى تكىوٌن 

التربىىة نظىىراً لمىىا تسىىببه الحىىرارة فىىً زٌىىادة سىىرعة التحلىىل الكٌمٌىىاوي للتربىىة اذ انىىه ٌتضىىاعف اذا 
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وانٌىة كلمىا اقتربىت م( وكذلك ٌزداد نشاط الفعالٌىات النباتٌىة والحٌ ْٓٔازدادت درجة الحرارة عن )

درجة الحرارة من الوسط الحراري المناسب لها. هذا مع العلم بأن التحلل الفٌزٌىاوي للتربىة ٌىزداد 

 بزٌادة التباٌن بٌن درجات الحرارة. 

كما تؤثر حرارة التربة على نسبة تبخر ماء التربة وبالتالً ٌؤدي أحٌاناً الى تشكٌل الند  الىذي قىد 

 ى تجمد ماء التربة فً الفراغات.ٌؤدي تبرده الشدٌد ال

% منه والواصل الى األرض. ٔاما االشعاع الشمسً فقد قدر ان النبات ال ٌستعمل اكثر من 

% فقط تستخدم فً ٕ% تستهلك فً عملٌة التبخر ؤٖ% و1ٕوقدر ان نسبة منه تتراوح بٌن 

ن التربة نظراً الن ذلك تسخٌن التربة وهذا طبعاً ٌتوقف على الغطاء النباتً. كما ٌتوقف على لو

 ٌحدد مد  استجابتها المتصاص االشعاع الحراري او فقدانه

ذلك فإن أهم عناصر  ، ومع التربة وله إسهام فى تكوٌن ومع أنه ال ٌوجد أ  عنصر مناخً إال

الحرارة والمط ر ، ومع ذلك فإن اختالف درجات الحرارة  هى التربة ثرة فى تكوٌنالمناخ المؤ

 ، تساعد على وجود اختالفات فى شدة ونوعٌة عملٌات تكوٌن والرطوبة والضغط الجو  والرٌاح

ٌعبرون عن المناخ أما باألرقام أو باأللفاظ كأن ٌقال أن  التربة المالحظ أن علماء ، ومن التربة

سم أو ٌقال مطر  ٓٓٔمئوٌة أو حرارة مرتفعة أو شدٌدة أو أن المطر  درجة  ٓٗارة درجة الحر

له دور هام فى حٌاة الكائنات الحٌة  و نجد أن اإلشعاع الشمسى . نادر وهكذا غزٌر أو متوسط أو

تموت وتتحلل فٌها ، وهو العامل األساسى فى عملٌة التبخر من المحتو   أو التربة التى تحٌا فى

وفى التفاعالت الكٌمٌائٌة التى تحدص بها ، وتعتبر درجة الحرارة أٌضا عامال  المائى للتربة

أساس أنها العامل المؤثر فى التجربة المٌكانٌكٌة ، أو ما لها من  على التربة فى تكوٌن أساسٌا

استخالص األزوت من الهواء ،  على التربة الكائنات الحٌة ، وعلى قدرة تأثٌر قو  على نمو

وبالتالى ترسٌب األمالح على سطحها ، أو على تجفٌف  التربة وكذلك تؤثر فى تبخٌر الماء من

وٌتم قٌاس  . على إزالة ما ٌغطٌه من أتربة ورمال ناعمة سطحها وتفتٌته مما ٌساعد الرٌاح

السطحٌة  التربة بترمومترات خاصة ، وٌالحظ أن درجة حرارة التربة ت الحرارة فىدرجا

فٌها ، ولهذا  حرارة الهواء المالصق لها ، وٌتناقص هذا االرتباط كلما تعمقنا مرتبطة بدرجة

السفلٌة ، كما نجد  التربة السطحٌة ودرجة حرارة التربة ٌظهر غالبا فارق كبٌر بٌن درجة حرارة

السطحٌة تتغٌر ما بٌن الصٌف والشتاء فهى باردة شتاءا ومرتفعة صٌفا ،  التربة أن درجة حرارة

من أهم  ( كما تعتبر األمطار ) الرطوبة . السفلٌة التربة أ  تغٌر على درجة حرارة ٌطرأ بٌنما ال
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الرغم من أنها ال  ، على التربة العناصر المناخٌة التى تؤثر بشكل مباشر وغٌر مباشر فى تكوٌن

ضرورة أن المٌاه  ، كما التربة تقوم بدورها منفردة ، فمع زٌادة كمٌة المطر تزداد سرعة تكوٌن

الصلصال بالتربة مع زٌادة  لعملٌة التجوٌة الكٌمٌائٌة للمواد المعدنٌة حٌص ٌزداد معدل تكون

مل على ذوبان المستمر إلى تراكم المٌاه فوقها مما ٌع التربة محتواها المائى ، وتؤد  زٌادة تبلل

السفلٌة ، مما ٌؤد   التربة ، وبالتالى نقل هذه األمالح للتسرب نحو ما بها من أمالح قابلة للذوبان

فتكون طبقة غٌر  تتصلب إلى تكوٌن طبقة ملحٌة متماسكة تزداد تماسكها بمرور الوقت حتى

أسفل فتصبح تربة ردٌئة الصرف ومتدهورة .  إلى التربة منفذة مما ٌحول دن انصراف مٌاه

والتى تسهم فى  Leaching التربة السفلٌة بعملٌة غسل التربة وتعرف عملٌة نقل األمالح إلى

حساب كثرة األمطار وتوزٌعها الفصلى ودرجة األقالٌم التى  على التربة تكوٌن أنواع مختلفة من

ارتفاع مٌاهها إلى وإلى  ، التربة بٌنما تؤد  قلة األمطار فى األقالٌم الجافة إلى جفاف . توجد بها

من أمالح على السطح أو  السطح عن طرٌق الخاصٌة الشعرٌة ، حٌص ال تتبخر تاركة ما بها

ق سطحها طبقة السطحٌة حتى تظهر فو التربة تحته مباشرة ، ومع توالى هذه العملٌة تزداد ملحة

والسبخات الملحٌة المنتشرة فى األجزاء  ملحٌة رقٌقة ، وبمثل هذه الطرٌقة تنشأ المالحات

ٌظهر دور المطر كعامل من عوامل التعرٌة ،  المنخفضة فى كثٌر من األقالٌم الجافة ، وكذلك

 على إنزالقالخالٌة من الغطاء النباتى ، ٌساعد  حٌص أن سقوطه بغزارة على جوانب المنحدرات

ٌاح عامل له كما وأن الر. المنحدرات على التربة وإزالتها باستمرار ، فال ٌتكون قطاع التربة

الناعمة فى  بةالتر باعتبارها عامل من عوامل التعرٌة ، حٌص ٌقوم بتذرٌة التربة فى تكوٌن دور

وبالتالى ٌختفى  المناطق الجافة ونقلها فٌنكشف الصخر الذ  تتركز علٌه أو تبقى طبقة حصوٌة

فإنه تربة اللوٌس ، أما ما تقوم الرٌاح بترسٌبه مما تنقله من رمال وأتربة  تماما التربة قطاع

 . والتى تغطى مساحات واسعة وبسمك كبٌر فى شمال الصٌن ووسط أمرٌكا الشمالٌة الشهٌرة

ف المناخ ظرو ، ففى التربة تنشأ أنواع مختلفة من وتبعا الختالف درجات الحرارة والرطوبة

وذلك نتٌجة لحدوص التجوٌة  Desert Soil الصحراوٌة الحارة التربة الحار الجاف تتكون

ٌدٌة أو الحرارة وقلة أو انعدام المطر ، بٌنما تنشأ تربة الصحار  الجل المٌكانٌكٌة بسبب اشتداد

ظروف المناخ الحار الرطب حٌص ترتفع  وتحت. الباردة فى المناخ البارد الجاف الصحار 

التجوٌة الكٌمٌائٌة كما ٌحدص فى المناطق  درجات الحرارة وتغزر األمطار وتنشط عملٌات

والتى ٌعود لونها األحمر إلى تراكم  Red Laterite االستوائٌة ، تنشأ تربة الالترٌت الحمراء
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السطح ، بٌنما فى ظروف المناخ البارد الرطب حٌص تتوفر الرطوبة  أكاسٌد الحدٌد على

الحرارة كما هو فى الحال فى المناطق الباردة التى تنمو فٌها غابات  واألمطار مع انخفاض

كبٌرة من المواد العضوٌة  كمٌات التربة المخروطٌة والتى تضٌف إلى سطح الصنوبر واألشجار

الغنٌة  Podzol تربة البودزول ، والتى تعمل األمطار على غسلها إلى الجزء السفلى فتتكون

غسل المواد الدقٌقة من الطبقة الوسطى ، وتتراكم  بالمادة العضوٌة فى الطبقة السطحٌة ، بٌنما ٌتم

الجفاف والحرارة  المناخ شبه الجاف حٌص تتناوب فترات أما فى لدقٌقة فى الطبقة السفلىالمواد ا

األمالح القابلة للذوبان  مع فترات من الرطوبة وانخفاض الحرارة ، فعند توافر الرطوبة ٌتم غسل

أما فى فصل الجفاف ومع ارتفاع  من السطح ونقلها إلى الطبقة السفلى وذلك فى فصل المطر ،

المٌاه إلى السطح  فتعود التربة المائى فى رارة وقلة الرطوبة تزٌد معدالت التبخر من المحتو الح

 Saline and قلوٌة وملحٌة بالخاصٌة الشعرٌة فتتبخر وتترك األمالح على السطح لتكون تربة

alkaline Soil والمناخ  التربة بٌن كما ٌمكن تلخٌص العالقات السابقة 

 الكائنات الحٌة -ٖ

الحٌىة تسهم الكائنات الحٌة نباتٌة كانت ام حٌوانٌة فً تكوٌن التربة فسرعان مىا تبىدأ هىذه الكائنىات 

 عملها بمجرد تأثر المواد األصلٌة التً تشتق منها التربة بعملٌات التجوٌة.

بىاختالف أحجامهىا وأنواعهىا ودرجاتهىا ،  وذلىك التربىة تعتبر الكائنات الحٌة عامل هىام فىى تكىوٌن

والكائنات الحٌة عالقة متبادلة بمعنى أن كال منهما ٌعتمد علىى اآلخىر لىذلك  التربة القة بٌنوان الع

 ثالفمى التربىة وتتعد الكائنات الحٌىة فىى ، الحٌوٌة دراسته ضمن الجغرافٌة تتم التربة فإن موضوع

إلىى جانىب كمٌىات مىن  ملٌىار خلٌىة حٌىة ، هىذا ٌٕٓحو  حىوالى  قد التربة مقدار ملعقة واحدة من

ٌعىىٌش النبىىات علىىى سىىطح  الطفٌلٌىىات والحشىىرات والدٌىىدان والزواحىىف الصىىغٌرة الحجىىم ، بٌنمىىا

 للتربىة الحٌوٌىة تساهم الحٌوانات فىى إضىافة بعىض المىواد ، كما التربة األرض وتمتد جذورها فى

عىن طرٌىق تىدمٌر الغطىاء  وذلىك التربىة بٌنما ٌأتً اإلنسان كعامل حٌو  هام فىى تكىوٌن أو تىدمٌر

نوع هذه الكائنات الحٌىة ،  على التربة الدور الذ  تؤدٌه الكائنات الحٌة فى تكوٌن وٌتوقف. النباتى

 Erath worms الدٌدان األرضٌة فالدور الذ  تقوم به الكائنات المٌكروسكوبٌة والحشرات مثل

ور الىذ  الحٌوانىات بمختلىف أنواعهىا ، أو الىد ٌختلف اختالفا كبٌرا عىن ذلىك الىدور الىذ  تقىوم بىه

كىأهم  وٌىأتً الغطىاء النبىاتى. بىه اإلنسىان أٌضىا تؤدٌىه الطٌىور والزواحىف وغٌرهىا والىذ  ٌقىوم
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ٌىؤثر فٌهىا وٌتىأثر بهىا وٌتىدخل فىى تكوٌنهىا  ، حٌىص التربة تساعد على تكوٌن التى الحٌوٌة العوامل

 : بطرق عدٌدة منها

ٌىؤد  إلىى انخفىاض درجىة  ممىا التربة النباتى ٌقلل من وصول اإلشعاع الشمسى إلى أن الغطاء - أ

فىىٌحفظ لهىىا حرارتهىىا أثنىىاء اللٌىىل  حرارتهىىا أثنىىاء النهىىار ، بٌنمىىا ٌحمٌهىىا مىىن الهىىواء البىىارد الهىىابط

 . وبالتالى ٌقلل المد  الحرار 

 ل الضىوئى ) الكلىورفٌلى ( ، وفٌهىاالتمثٌى كما تستخ   دم النبات ى ات أشعى ة الشىمس فىى عملٌىات -ب

عناصىر جدٌىدة ، أو مركبىات نباتٌىة مهمىة مثىل  الهىواء بطىرق كٌمٌائٌىة إلىىتتحول بعض عناصىر 

السىكرٌات ، وبعىد ذلىك تنتقىل هىذه المركبىات مىن النباتىات  الجلوكوز والنشوٌات والسلٌلوز وبعض

 تتراكم بقاٌا عندما وذلك التربة إلى

 . وتحللها خاللها واختالطها بها التربة هذه النباتات فوق

لمحتواها المائى وذلك عن طرٌق النتح من مسام األوراق ، وإن كىان  التربة ٌعمل على فقد انه -ج

 . التبخر المباشر من محتواها المائى فٌقلل التربة نفس الوقت ٌظلل

فعنىدما تقىوم هىذه  التربىة المىواد المعدنٌىة رأسىٌا داخىلأن جىذور هىذه النباتىات تعمىل علىى نقىل  -د

فإنه تمىوت هىذه النباتىات أو  ، التربة الجذور بامتصاص األمالح المعدنٌة من مستوٌات مختلفة من

 تنفض أوراقها فإنه تتحلل وتترك

 . التربة ثانٌة فوق سطح هذه المواد المعدنٌة مرة

 . وزٌادة نفاذٌتها وتهوٌتها التربة أن جذور النباتات تقوم بتفكٌك -ه  

 . المنحدرات من اإلنحراف على التربة الغطاء النباتى ٌحمى أن –و 

تربىة التشىرنوزم  مثل التربة أنواع النباتات بالمساعدة فى تكوٌن أنواع مختلفة من تقوم بعض –ز 

منىىىاطق الغابىىىات  السىىوداء التىىىى تتكىىىون فىىىى منىىاطق اإلسىىىتبس وتربىىىة البىىىودزول الحمضىىٌة فىىىى

الطوٌلىة فىىى المنىىاخ  خروطٌىة الرطبىىة ردٌئىة الصىىرف ، وتربىة البىىرار  فىى منىىاطق الحشىىائشالم

 . الرطب

تحلىل المىواد العضىوٌة  علىى التربىة كثىرة الكائنىات الحٌىة الدقٌقىة مثىل الطحالىب فىى تسىاعد –ح 

 . مختلفة ٌنتفع بها النبات النباتٌة وبالتالى تحولها إلى مادة الدوبال وإلى عناصر غذائٌة

 داخلها كائنات حٌة مٌكروسكوبٌة تتباٌن فىى صىفاتها وآثارهىا ومنىاطق تكاثرهىا ومىن التربة وتضم

  -: أهمها
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  :- الطحالب األرضٌة-  ي

تكثر بها مادة الكلوروفٌل ، وتساعد على تثبٌىت بعىض اآلزوت  والتى التربة التى تعٌش عند سطح

 . المبللة المعرضة ألشعة الشمس التربة فى

  :- الفطرٌات-  ب

،  التربىة تسىتطٌع تثبٌىت اآلزوت فىى وتتمٌز عن الطحالب بخلوها من مىادة الكلوروفٌىل ، وأنهىا ال

هذه المىواد  أنها تعتبر مسئولة عن تحلٌل وتكسٌر الخالٌا والبقاٌا النباتٌة بالتربة ، وٌتغذ  على كما

والمىىواد المعدنٌىىة  المتحللىىة كائنىىات أرقىىى نسىىبٌا مثىىل الحفىىار ، وعلىىى نىىواتج هىىذا النشىىاط الحٌىىو 

 . بالتربة تتغذ  الدٌدان األرضٌة وكذلك تضرب النباتات فٌها جذورها

 -: البكترٌا – ج

 تسىاعد فىى عىدة عملٌىات كٌمٌائٌىة فىى ، وهىى التربة والتى تمثل أكثر الكائنات الدقٌقة انتشارا فى

 . تثبٌت النٌتروجٌن والتأزت وتأكسد الكبرٌت وكلها عناصر ضرورٌة لنمو النبات مثل التربة

  :-األشنٌات –د 

قىدرتها علىى الحٌىاة وتتمٌز هذه الكائنات بم وهى أحٌاء نباتٌة دقٌقة جدا بٌن الطحالب والفطرٌات ،

علىىى االسىىتفادة مىىن أ  غشىىاء مىىائى رقٌىىق ،  علىىى سىىطح الصىىخر العىىار  ، وذلىىك نتٌجىىة قىىدرتها

المتحللىة ، وعلىى امتصىاص بعىض اآلزوت  وامتصاص غذائها من بعض المعىادن الصىخور غٌىر

أحىد  النباتٌة على سىطح الصىخور الجىرداء ، وبالتىالى من الهواء ، وهى تمثل البداٌة األولى للحٌاة

فىى تعىدٌل  وال ٌخفىى علىى أحىد نشىاط اإلنسىان الكبٌىر . علٌهىا التربىة العوامىل األساسىٌة لتكىوٌن

إضافة األسمدة وحرص األرض وزراعتها وشق التىرع والمصىارف محىدثا  من التربة وتغٌٌر حالة

 . التربة أو حافظا لسطح تأثٌرا بناءا أو هداما

سلسىلة العملٌىات الكٌمٌائٌىة والطبٌعٌىة مىن خىالل تجهٌىزه فالنباتات تلعب دوراً مهماً وضرورٌاً فً 

للتربىىة بىىالمواد العضىىوٌة وعنىىد تحللهىىا تحلىىالً كىىامالً متحولىىة الىىى الىىدبال تصىىبح لىىدٌها القىىدرة علىىى 

تجمٌع المواد الغذائٌة المعدنٌة التً تمد النبات بما ٌحتاج إلٌه من غذاء والبقاٌا النباتٌىة تعتبىر أٌضىاً 

ائنىىات الحٌىىة الدقٌقىىة التىىً تعىىٌش فىىً التربىىة وتعمىىل بىىدورها علىىى تحلٌىىل البقاٌىىا غىىذاء ضىىرورٌاً للك

 النباتٌة والحٌوانٌة هذه الى مادة عضوٌة تضاف الى التربة وتزٌد من خصوبتها بالتالً.
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( اذ ان لىبعض PHوللتركٌب الكٌمٌاوي لبقاٌا النباتات المٌتة تأثٌر مباشر فً حموضة ماء التربة )

ة على امتصىاص الجٌىر مىن التربىة وبعىد موتهىا وتحلىل بقاٌاهىا تعىود هىذه المىادة الىى النباتات قابلٌ

 التربة فتقلل من نسبة حموضتها.

اما الكائنات الحٌة األخر  كالبكترٌا والفطرٌات والدٌدان والخنافس والحٌوانات األخر  فإن قسماً 

ل التربىة وعلىى سىطحها لكىً تصىبح منها ٌقوم بتهشٌم وتكسٌر انسجة البقاٌا النباتٌة المتراكمىة داخى

طعاماً سىهالً لالحٌىاء الدقٌقىة التىً تعمىل علىى تحوٌلهىا ان الهٌىومس الىذي ٌعتبىر مىن اهىم مقومىات 

 خصوبة التربة وكذلك مزج المواد الصخرٌة بالمواد العضوٌة.

 اإلنسان  -4

ضىً التىً ٌقىوم ٌلعب اإلنسان دوراً مهماً فً تكوٌن الترب وتطورها اٌضاً واثره واضىح فىً االرا

 بزراعتها اكثر من العوامل األخر  التً تؤدي الى تكوٌن الترب. 

فالعالقة وثٌقة بٌن قدراته وتغٌٌر صفات التربة بشكل سىرٌع جىداً اذ بامكانىه ان ٌغٌىر صىفاتها كلٌىاً 

بزٌىىادة قىىدرتها اإلنتاجٌىىة باسىىتعمال المخصىىبات او غسىىلها الزالىىة األمىىالح الموجىىودة فٌهىىا او ردم 

تنقعات وازالتها كلٌاً وتحوٌلها الى اراض زراعٌة وتصرٌف المٌىاه الزائىدة عىن حاجىة النبىات المس

فٌهىىا وعمىىل اإلنسىىان هىىذا ٌزٌىىد مىىن نشىىاط االحٌىىاء الدقٌقىىة التىىً تزٌىىد مىىن تعمٌىىق اثرهىىا فىىً بىىاطن 

 األرض.

رب وقىىد لعىىب اإلنسىىان دوراً سىىلبٌاً اٌضىىاً فقىىد اد  قطىىع اشىىجار الغابىىات المدارٌىىة الىىى تىىدهور تىى

الالترٌىىت الموجىىودة فىىً تلىىك األقىىالٌم واد  الىىى انجرافهىىا وانخفىىاض قابلٌتهىىا اإلنتاجٌىىة بالتىىالً. 

وازدادت نسبة الملوحة فً بعض ترب المناطق الجافة وشبه الجافة بسبب رٌها بكمٌات مىن المٌىاه 

زائدة عن حاجتها وعرض ترب أخر  لعوامل التعرٌة بحراثتها بطرق عشىوائٌة وبشىكل عمىودي 

 على خطوط الكنتور.

 التضارٌس -5

وانخفىاض أو مىن انحىدار شىدٌد أو قلٌىل أو أرض مسىتوٌة  تلعب تضارٌس منطقة ما مىن ارتفىاع  

وكذلك اتجىاه االنحىدارات شىماال أو جنوبىا أو شىرقا أو غربىا دورا  ومد  انتظام هذه االنحدارات ،

ألجزاء المنطقة ،  Local Climate لها من تأثٌر على المناخ المحلى لما التربة كبٌرا فى تكوٌن

االنحىىدار المواجىىه للشىىمس عىىن الجانىىب الواقىىع فىىى ظىىل الشىىمس فىىى درجىىة  فمىىثال ٌختلىىف جانىىب

المنىاطق المرتفعىة عنهىا فىى  فىى التربىة ة المٌاه التىى تتسىرب إلىى داخىلكمٌ الحرارة ، كما تختلف
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المناطق المنخفضة ، على جوانب المنحدرات ، وتعمىل هىذه المٌىاه المتحركىة علىى االنحىدار علىى 

 Trancated Profile فٌتكون ما ٌطلق علٌه القطاع المكشىوف،  نحت جزء من سطح األرض

 Burried قطاعىىا مىىدفونا ، ومىىا ٌنحىىرف مىىن سىىطح المنحىىدر ٌتىىراكم فىىى المنخفضىىات مكونىىا

Profile مسىتو  المىاء البىاطنى للتربة فى هذه المنخفضات ، كذلك تختلف حالة الصرف وعمق 

Drainage and water table level هو الحال فىى الشىكل  تضارٌس كماباختالف ارتفاع ال

التىى تلعىب دورا رئٌسىٌا  ( ، وٌمكن القول بصورة عامة أن التضارٌس من العوامىل الهامىةٖرقم )

تعرٌتهىا وقىد ٌسىاعد علىى ذلىك  أو التربىة كما ٌؤثر عامل التضىارٌس علىى ثبىات. التربة فى نوعٌة

التالل تىدرٌجٌا وبىبطء شىدٌد فٌمىا سفوح  على التربة اإلنسان نفسه ، وتحدص حركة انزالق حبٌبات

حتىى لىو كانىت األرض مغطىاة بالحشىائش ، وتختلىف هىذه  Soil creep التربىة ٌعىرف بزحىف

ٌحىدص  والذ  Mud flow أو التدفق الطٌنى Solifluctions عن االنهٌار السرٌع للتربة العملٌة

 . عقب سقوط األمطار الغزٌرة فى مناطق المنحدرات

تتىىأثر التربىىة بتكوٌنهىىا وتطىىور افاقهىىا بموقعهىىا الطبٌعىىً علىىى سىىطح األرض وٌعتبىىر االنحىىدار ومىىا 

ٌسببه مىن تعرٌىة وجىرف للتربىة وفىً معىدل جرٌىان المىاء وتسىربه الىى داخلهىا مىن العوامىل التىً 

 سة.تعطً التربة سماتها الرئٌ

فالمنىىاطق شىىدٌدة االنحىىدار تتمٌىىز بضىىحالة تربتهىىا وتحركهىىا مىىن اعلىىى الىىى اسىىفل بفعىىل الجاذبٌىىة 

األرضٌة كىذلك تعمىل األمطىار السىاقطة بسىبب سىرعة جرٌانهىا تبعىاً النحىدار السىطح علىى جىرف 

الطبقة السىطحٌة ممىا ٌقلىل مىن سىمكها اٌضىاً وبزٌىادة شىدة االنحىدار وقىوة المٌىاه السىطحٌة تجىرف 

تلىىو أخىىر  حتىىى تتجىىرد الطبقىىات السىىطحٌة مىىن مكوناتهىىا العضىىوٌة والمعدنٌىىة وتمنعهىىا مىىن  طبقىىة

تكىىوٌن تىىرب ذات افىىاق متطىىورة ممىىا ٌجعلهىىا تربىىاً شىىابة دائمىىة وهىىً اقىىرب بصىىفاتها الىىى صىىفات 

 الصخور األصلٌة التً تكونت منها فً األصل.

أٌضىىاً ممىىا ٌسىىمح للتربىىة  وفىىً المنىىاطق المعتدلىىة االنحىىدار تكىىون سىىرعة جرٌىىان المىىاء معتدلىىة

باالسىىتقرار النسىىبً بحٌىىص تكىىون المىىواد المزالىىة منهىىا مسىىاوٌة تقرٌبىىا ًللتربىىة التىىً تتكىىون بواسىىطة 

 عملٌة التجوٌة ونظراً لمثالٌة هذه الظروف فإن الترب التً تتكون هنا تعتبر من الترب الناضجة.

لمٌىىاه السىىطحٌة فٌهىىا معدومىىة او امىىا المنىىاطق المسىىتوٌة جىىداً او األراضىىً المنخفضىىة فىىإن حركىىة ا

 بطٌئة جداً وٌؤدي ذلك الى تجمع المٌاه مكونة مستنقعات أو اهوارا.
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تتحكم تلك المعالم أًٌضا فً كمٌة التربة المتكونه فً منطقة ما. فمثالً تعري المٌاه الجارٌة على  

أن تربة المنحدرات تصاب بالتعرٌة  األرض التربة وتعرض صخوًرا جدٌدة للتجوٌة. ونالحظ

أسرع من تلك التً على مناطق منبسطة وأن فرصتها فً التكون قلٌلة. ولذلك فإنها لٌست 

 متطورة كتلك التربة الواقعة على أراٍض منبسطة. 

 الزمن -6

البد لتكوٌن اٌة تربة من مىرور بعىض الوقىت وال ٌمكىن تقىدٌر المىدة الالزمىة لتكىوٌن التربىة اذ ان 

 المدة تختلف بحسب الظروف المناخٌة والطبوغرافٌة والعوامل الحٌوٌة األخر .

 وال توجد تربة معٌنة احتفظت بخواصها التً تكونت فٌها من دون أي تغٌٌر بمرور الزمن.

النىاتج عىن عملٌىات التعرٌىة ومىد  التقىدم الىذ  وصىلت إلٌىه  فباختالف عمر األرض ٌختلف األثر

 ثىم تتىدرج ، ومىن التربىة فباختالف الزمن ٌختلف الطور الذ  توجد علٌىه ، التربة عملٌات تكوٌن

 Parent material لىذلك فٌمىا ٌشىبه دورة الحٌىاة التىى تبىدأ بمىادة األصىل األولٌىة طبقىا التربىة

 بالكردم تعرف التربة والتى بمرور الزمن وتأثٌر عملٌات التعرٌة تتكون مادة أصل ممهدة لتكوٌن

Crudum والتىى تتحىول بمىرور زمىن أطىول إلىى أرض غٌىر ناضىجة Immature soil  ثىم ،

ثىم مىع مىرور  Semi – mature soil بعد فتىرة زمنٌىة أخىر  تتحىول إلىى أرض شىبه ناضىجة

( متزنة مع الظىروف المحٌطىة ) Mature soil فترة أخر  من الزمن تتحول إلى أرض ناضجة

 ذات قطاع واضح

وتمر التربة فً اثناء فترة تكونها بعدة مراحل. فالمرحلة األولى لبدء تكوٌن التربة تكون خواصىها 

مشابهة لخواص المادة األصلٌة التً تكونت منها واالحٌاء التىً عملىت فٌهىا. وبمىرور الىزمن تمىر 

احل تطورها، وهىً المرحلىة المتوسىطة اذ تكىون سىرعة التغٌٌىر عالٌىة التربة بمرحلة ثانٌة من مر

جداً وٌتوقف طول الفترة الزمنٌة او قصرها على كثافة عملٌات التجوٌىة التىً تسىود فىً اثنىاء هىذه 

المرحلة اذ ان بعض الترب تتطلب فترات طوٌلة وأخىر  فتىرات اقصىر تبعىاً لعملٌىات التجوٌىة ثىم 

مرحلىىة الشىىٌخوخة حٌىىص تصىىبح التغٌىىرات بطٌئىىة وٌقىىال ان التربىىة  تىىأتً المرحلىىة االخٌىىرة وهىىً

وصلت الى حالة التوازن مع بٌئتها أي ان تغٌىر خىواص التربىة مىع الىزمن ٌصىبح صىفراً. وتعتبىر 

المرحلة االخٌرة معمرة بالنسبة للمراحل األخر  وٌستمر الحال على ذلك الى ان ٌحدص أي تغٌٌر 

 ربة فً دورة جدٌدة وقد تمر باالدوار السابقة كلها مرة أخر .فً احد عوامل التكوٌن فتبدأ الت
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ومن الجدٌر بالذكر ان سرعة التكىوٌن تعتمىد أٌضىاً علىى نىوع الصىخور االم المكونىة للتربىة اذ ان 

 الصخور شدٌدة المقاومة لعملٌات التجوٌة تتطلب وقتاً أطول من الصخور الهشة.

فة ولمدة طوٌلة، عمٌقة وجٌدة التطور، بٌنما تكون تكون التربة المعرضة لعملٌات التربة بكثا

 رة طوٌلة من الزمن   أقل تطوًرا.التربة سرٌعة التيكل   أو التً ُحرمت من مثل هذه العملٌات فت

  :- للتربخصائصًً-:ا ًسابع

 عن التربة األمور التى تستلفت اهتمام الجغرافى ألنها تمٌز نوعا من أكثر التربة تعتبر خصائص

خصائص ٌمكن مالحظتها فى الحقل ، -: نقسم هذه الخصائص إلى مجموعتٌننوع آخر ، وت

 . المعمل حتى ٌتعرف علٌها الباحص فى التربة خصائص البد من فحص

 الخصائص الفٌزٌائٌة -

  Soil color :التربة لون -1

وأسهلها فى القٌاس وأول ما ٌالحظه اإلنسان  وضوحا التربة أكثر خصائص من التربة إن لون

وٌفٌد فى  ، التربة محدود االستعمال للتنبؤ بخصائص فى الحقل بالعٌن المجردة ، إال أنه ٌعتبر

ووحدات التقسٌم بالحقل ، وٌتم ذلك دون الحاجة  التربة تحدٌد الحدود الفاصلة بٌن طبقات قطاع

 وطرق التربة اللون صفة ثانوٌة ، إال أنه دلٌل على مكونات أنإلى تدرٌب أو دراٌة بها ، ورغم 

بعضها عن بعض بألوانها ، حٌص استخدام اللون كأساس  تتمٌز التربة تكوٌنها ، كما أن آفاق

ونجد أنه ٌوجد ارتباط  . السوداء والبنٌة والرمادٌة والحمراء التربة مثل التربة لبعض تقسٌمات

 التأثٌر المتداخل أللوان مكونات التربة وتركٌبها المعدنى والعضو  ، حٌص ٌعكس لون التربة بٌن

 وخواصها الكٌمٌائٌة والطبٌعٌة والحٌوٌة ، كما ٌبٌن اللون حالة الصرف وظروف التهوٌة التربة

باختالف نسبة الرطوبة والجفاف ومن ثم ٌتم  كثٌرا التربة وٌتأثر لونومستو  الماء األرضى ، 

تتراوح التربة فً ألوانها بٌن األصفر واألحمر والبنً  . قٌاس اللون فى الحالتٌن الجافة والمبتلة

وٌساعد لون التربة علماء التربة فً تقدٌر كمٌة الهواء والماء والمواد العضوٌة  الغامق واألسود.

 وبعض العناصر فً التربة. فقد ٌدل اللون األحمر مثالً على وجود مركبات الحدٌد فً التربة.

ان اختالف لون التربة ٌعد صفة مهمة من الصفات التً تستخدم فً التمٌز بٌن انواع الترب على 

االرضٌة ولذلك فان لون التربة ٌعتبر من ابرز الخصائص الطبٌعٌة واكثرها وضوحا  سطح الكره

للعٌن المجرده من أي صفة اخر  من الصفات الطبٌعٌة فبعض االلوان هً التً حددت نوع 

الترب واعطتها صفات اقلٌمٌة بارزة ال ٌمكن تجاهلها مثل التربة الحمراء والصفراء فً جنوب 
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والتربة السوداء فً اوكرانٌا وروسٌا، ان االوالن الرئٌس للتربة هً ثالثة ده شرق الوالٌات المتح

الوان : االحمر واالسود واالبٌض وٌنتج عن مزجها مع بعضه البعض ندرج فً االلوان فبٌن 

اللون االحمرواالسود تددرج االلوان من االحمر الى اللون البنً والكستنائً والبنً الداكن 

حمر تتدرج االلوان نحو االبٌض بانتقالها من االحمر الى البرتقالً فاالصفر فاالسود ، ومن اال

فالصفر الفاتح فاالبٌض ، ومن االبٌض الى االسود تتدرج االلوان من االبٌض الى الضارب الى 

البٌاض فالرمادي الفاتح فالرمادي فالرمادي  الغامق فاالسود وهكذا تتكون االلوان الثانوٌة 

للترب
(ٔٗ)

  

بالمناخ من حٌص الحرارة والرطوبة والصخر األصلى  ٌرتبط التربة تقدم نر  أن لون ومما

  -: والمواد العضوٌة على النحو التالى

  : Dark soilالغام  اللون - ي

 األقالٌم معتدلة الحرارة عالٌة الرطوبة ، وتتدرج من اللونبالعروض الوسطى حٌص  وٌرتبط

زٌادة الرطوبة  األسود إلى البنى الداكن ، وٌنتج اللون األسود عن وجود أكاسٌد المنجنٌز أحٌان أو

 على سطحها الدوبال ، بٌنما ٌظهر هذا اللون أساسا نتٌجة وجود المواد العضوٌة ، حٌص ٌكثر

Humus وتزٌد مادة الدوبال مع  مة إلى أقسام دقٌقة ومتحللة جزئٌا ،وهى مادة عضوٌة مقس

النباتات الطبٌعٌة التى تغطى سطح  وفرة الغطاء النباتى وكثرة النشاط البكتٌر  ، وكذلك توفر

لسوداء ، وأحٌانا ٌتخلف عن الدوبال مادة رمادٌة غامقة أو رمادٌة ا التربة األرض ، وبذلك تسود

عندما تقل نسبة كربونات الصودٌوم وبٌكربونات الصودٌوم التى تساعد الدوبال  فاتحة ، وذلك

 . (داكن ) الغامقال لونها التربة على إعطاء

  : Red and yellow soilاألحمر اللون-ب

المناطق  فى التربة وبقاٌا أكاسٌد الحدٌد بها ، وتنتشر هذه التربة تحلل معادن وٌتخلف عن

ألحمر على أنها جٌدة الحمراء إلى الصفراء ، وٌدل اللون ا التربة المدارٌة المطٌرة ، وتتدرج من

من صخور ذات لون أحم ر مثل الحجر الرملى األحمر ، وأحٌانا  الصرف ، أو ربما تكون مشتقة

لهذا اللون األحمر فى كثٌر من األراضى ، وخاصة إذا كانت جٌدة  ٌعتبر الهٌماتٌت المسبب

مونٌت ، وخصوصا مع من نوع اللٌ األصفر للتربة إلى زٌادة أكاسٌد الحدٌد التهوٌة ، وٌعود اللون

 . زٌادة الرطوبة

                                                 
14
 263،ص2009االندٌ ،  –حسٍ اثٕ سًٕن ، انجغرافيخ انتيٕحخ ٔانزرثخ ، دان انًيسرح نهُشر ٔانزٕزحغ ٔانطجغ ، ػًبٌ - 
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   Grey soil:الرمادى اللون -ج

 األراضى بلون رماد  عندما تزٌد نسبة المواد العضوٌة قلٌال ، وكذلك زٌادة نسبة وتظهر

الصرف  كربونات الكالسٌوم مع انخفاض نسبة أكاسٌد الحدٌد ، وتوجد فى المناخ الرطب مع سوء

 . المائى وسٌادة المستنقعات

  : White soilاألبٌ  اللون -د

 اللون األبٌض بالتربة لزٌادة نسبة كربونات الكالسٌوم مع نقص أكاسٌد الحدٌد والمواد وٌرجع

األمالح  الداكنة ، أو قد ٌرجع اللون األبٌض أ  وجود طبقة سطحٌة من كربونات الكالسٌوم أو

سهول المناطق الجافة وشبه الجافة ، حٌص تختفى تماما المادة  فى التربة المتزهرة ، وتتواجد هذه

 . العضوٌة

  : Blue and Green soilاألزر  واألخضر اللون -ز

بالتربة نظرا لسوء التهوٌة ورداءة  دوٌرجع السبب فى ذلك إلى حالة االختزال ألكاسٌد الحدٌ

دكانة إذا كانت تربة مبتلة عنها لو كانت جافة ، وكذلك  أكثر التربة الصرف بالتربة ، وٌظهر لون

المناطق الرطبة سٌئة الصرف ، حٌص تكثر  فى التربة ، وتوجد هذه زٌادة نسبة الغروٌات بالتربة

 . البرك والمستنقعات

 ( :Soil Textureنسٌج التربة : ) –2

المورفولوجٌة الداخلٌة الهامة ، والتى ٌسهل مالحظته وتحدٌده  التربة القوام من خواص ٌعتبر

 عادة التربة تربة واحدة تتكون من نوع واحد من الحبٌبات ، حٌص تحتو  بالحقل ، ألنه توجد

 ، وهى التربة حبٌبات من كل حجم ، ونجد أن القوام ٌعنى أحجام الجزٌئات التى تتكون منها

بٌن ما  ( مللٌمتر ، وتتدرج هذه الحبٌبات ) الجزئٌات ٕطرها عن المفتتات الصخرٌة التى ٌقل ق

ل التربة فً أجزائها المختلفة. ونتٌجة الحصى والرمل والسلت والطٌن  تختلف طرٌقة ومعدل تشكُّ

لذلك فإن التربة تكّون طبقات تسمى ُنُطق التربة. وقد تكون نطق التربة سمٌكة أو رقٌقة، وقد 

ٌَّز الحدود بٌن الطبقات ولكنها أحٌاًنا تكون صعبة تشابه أو تخالف النطق ا لمحٌطة. وٌمكن أن تم

  المالحظة.

: هو التناسق النسبً بٌن اإلحجىام المختلفىة للىذرات التىً تتكىون منهىا التربىة وفىً بالنسٌج  ٌقصد 

ملم ٕالعادة ال ٌتضمن نسٌج التربة المواد الخشنة جدا ً التً ٌزٌد حجمها على 
(ٔ٘)

  . 

                                                 
 .  54اص 1891ا  1علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة ا جامعة البصرة ا ط (1)
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التكىىوٌن المٌكىىانٌكً لمكوناتهىىا المعدنٌىىة والقىىٌم النسىىبٌة لمقادٌرهىىا فٌهىىا دون  نسععٌج التربععةوٌعنىىً 

اعتبىىار تكوٌنهىىا الكٌمٌىىائً وتتكىىون هىىذه المكونىىات مىىن جسىىٌمات بإحجىىام مختلفىىة وتشىىمل الرمىىل 

أو  (separate)والغرٌن والصلصال وٌطلق علماء التربة علىى كىل واحىدة منهىا تسىمٌة منفصىل 

( ، وتتكىىون التىىرب مىىن مخىىالٌط مىىن هىىذه الرتىىب تكىىون أنسىىجتها وباعتبىىار Grade) تسىىمٌة مرتبىىة

االختالفىىات فىىً القىىٌم الكمٌىىة للرتىىب التىىً تكىىون المخىىالٌط ومىىا ٌترتىىب علٌهىىا مىىن التىىرب أصىىنافا ً 

وٌنسبون كل صنف إلى المرتبة أو إلى الرتب التً تكون ابعد اثر فً تكوٌن خصائصه
(ٔٙ)

 . 

أساس حجم الذرات المكونة لها من نسٌج رملىً خشىن جىدا ً ، إلىى رملىً  ٌتدرج نسٌج التربة على

خشن إلى رملً متوسط إلىى رمىل نىاعم إلىى رمىل نىاعم جىدا ً إلىى سىلتً أو غرٌنىً ثىم إلىى طٌنىً 

 -ٓ¸ٕ٘( ملىم للثىانً )ٔ  -ٓ¸٘( ملىم للنسىٌج األول ومىا بىٌن )ٕ-ٔبذرات تتراوح إحجامها مابٌن )

 -ٓ¸ٕٓٓ( للخىامس ومىن )ٓ¸ٔ - ٓ¸٘ٓ( ملىم للرابىع ومىن )ٓ¸ٕ٘ - ٓ¸ٔ( ملم للثالص ومن )ٓ¸٘

 :  (ٔجدول ) ( ملم للسابع على التوالًٓ¸ٕٓٓ( للسادس والى اقل من )ٓ¸٘ٓ

 أنواع النسٌج حسب حجم الذرات(ٔجدول )

 النسب المئوٌة حدود األقطار ملم  المرتبة

 2¸3 2-1 رمل خشن جدا 

 6¸7 1  -0¸5 رمل خشن

 9¸2 0¸5 -0¸25 رمل متوسط 

 8¸4 0¸25 - 0¸1 رمل ناعم 

 12¸5 0¸1 - 0¸05 رمل ناعم جداً 

 44¸9 0¸05 -0¸002  غرٌن 

 16¸1 0¸002اقل من  )طٌنً(صلصال

والحقٌقة إن التربىة ٌنىدر أن تتكىون مىن مجموعىة حجىم واحىد مىن الىذرات أي مىن مجموعىة ذرات 

الرمل أو الطٌن أو السلت وإنما هً فً الغالب تتكون من خلىٌط مىن ذرات مختلفىة اإلحجىام ولكىن 

قد تسود فً التربة نسىبة عالٌىة مىن حجىم معىٌن مىن الىذرات علىى اإلحجىام األخىر  وبىذلك ٌسىمى 

 م الذرات المعدنٌة الغالبة فً الترب . النسٌج باس

وما دامت المواد الصخرٌة التً تتكون منها التربة تضم أجزاء من أكثىر مىن نىوع واحىد مىن حجىم 

الذرات فان تمثٌل نسب معٌنة من تلك األجزاء ٌعطً لبعض الترب أسماء مركبة كان تكىون تربىة 

                                                                                                                                                                  
 .  116ا ص 1895ابراهٌم شرٌف ا علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة ا جامعة بغداد ا  (2)
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 sandy( أو رملٌىة طٌنٌىة لومٌىة )sandy loam( أو رملٌىة لومٌىة )silty clayسلتٌة طٌنٌة )

clay loam . وذلك حسب مقدار نسبة كل منها ) 

ٌمكن التعرف على أنواع النسٌج للتربة بواسىطة العىٌن المجىردة أو بواسىطة اللمىس بالٌىد حٌىص إن 

التربات التً تكثر فٌهىا ذرات الرمىل الخشىنة تتمٌىز بنسىٌج رملىً خشىن الملمىس وٌحىس بخشىونته 

فرك بٌن أصابعه هذا النوع من الترب ، بٌنما إذا كانت التربة تضم نسىبة عالٌىة مىن المرء فٌما إذا 

الذرات المتوسطة الحجم التىً ٌتىراوح حجمهىا مىا بىٌن حجىم الىذرات الرملٌىة الناعمىة جىدا ً وحجىم 

ملم فأنها تكون تربة غرٌنٌه لومٌة ذات نسىٌج نىاعم ٌحىس  ٓ¸٘ٓ -ٓ¸ٕٓٓالذرات الطٌنٌة أي بٌن 

كأنىه ٌلمىس طحٌنىا ً أو دقٌقىا ً إمىا إذا كانىت النسىبة العالٌىة مىن الىذرات طٌنٌىة فىال ٌمكىن به المرء و

 رؤٌتها بالعٌن المجردة وٌكون ملمسها لزجا ً وأحٌانا ً رطبا ً . 

إن لنسىىٌج التربىىة تىىأثٌر مباشىىر علىىى مىىرور الهىىواء وحركىىة المىىاء وتوغىىل جىىذور النباتىىات فٌهىىا ، 

شن ٌكون تأثٌره عادة قلٌل على حركة الماء والهواء والجىذور فٌهىا فالتربة ذات النسٌج الرملً الخ

وذلك بعكس التربة ذات النسٌج الطٌنً الذي ٌؤخر وأحٌانا ً ٌمنع من حركة المىاء والهىواء وتوغىل 

 الجذور فٌها . 

 يهمٌة نسٌج التربة : 

إن لنسٌج التربة أهمٌة كبٌرة بالنسبة لقىدرتها علىى االحتفىاظ بالمىاء الىالزم لنمىو النباتىات ، فالتربىة 

 الطٌنٌة مثال ً لها قدرة عالٌة على االحتفاظ بالماء وخزنه أكثر بكثٌر من التربة الرملٌة . 

 :  العالقة بٌن نسٌج التربة وخصوبتها 

بىىة وخصىىوبتها فهىىً عالقىىة غٌىىر واضىىحة وذلىىك ، فالتربىىة إمىىا بالنسىىبة إلىىى العالقىىة بىىٌن نسىىٌج التر

الرملٌىىة رغىىم إن للنسىىٌج أهمٌىىة كبٌىىرة فىىً عملٌىىة الحراثىىه وعملٌىىة مىىرور المىىاء والهىىواء وتوغىىل 

الجىىذور وعملٌىىة االحتفىىاظ بالمىىاء ، فالتربىىة الرملٌىىة مىىثال ً تربىىة خفٌفىىة هشىىة سىىهلة الحراثىىة كبٌىىرة 

الكبٌىىر لىذرات التربىىة الرملٌىة واتسىىاع المسىامات بٌنهىىا الىذرات واسىعة المسىىامات ولىذا فىىان الحجىم 

ٌؤدي إلى ارتفاع درج نفاذٌتها وبالتالً ٌقلل من قدرتها على االحتفاظ بالمٌاه الالزمىة لنمىو النبىات 

وعموماً  تكمن قابلٌة  الترب الرملٌة على االحتفاظ  بالماء واطئه جىداً  وبالتىالً تتعىرض للجفىاف 

ألمطىار أو انعىدامها ولىذلك تكىون دائمىا ً فىً حالىة جفىاف حتىى فىً الجهىات السرٌع فً  حالة قلة ا

 الغزٌرة  المطر . 
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وبعكس ذلك تكون غنٌة بالهواء والمواد المعدنٌة إذا كانىت فىً الجهىات الجافىة وشىبة الجافىة حٌىص 

تىالً أنها تحتوي على نسبة عالٌة من المواد الغذائٌة الالزمة للنبىات وذلىك بسىبب قلىة األمطىار وبال

عىىدم تعرضىىها لعملىىة  الترشىىٌح وهىىذا ٌعكىىس مىىا هىىً علٌىىة فىىً الجهىىات الرطبىىة حٌىىص تكىىون فقٌىىرة 

بالغذاء للنبات بسبب تعرضىها لعملٌىة الترشىٌح المسىتمر والسىرٌعة التىً تسىلب منهىا دائمىا ً المىواد 

علىىى الغذائٌىىة المعدنٌىىة منهىىا والعضىىوٌة ، وعلىىى العمىىوم تتمٌىىز التربىىة الرملٌىىة بقىىدرتها الواطئىىة 

االحتفاظ بالماء وهذه صىفة تقلىل مىن قٌمتهىا الزراعٌىة وٌمكىن معالجتهىا بإضىافة األسىمدة الطبٌعٌىة 

وخاصة العضوٌة منها حٌص تزٌد قابلٌتها على االحتفاظ بالمىاء وبالتىالً تكىون التربىة الرملٌىة أدفىأ 

الجذرٌىىة  نسىىبٌا ً مىىن التربىىة الطٌنٌىىة وأصىىلح إلنتىىاج بعىىض الغىىالت الزراعٌىىة وخاصىىة المحاصىىٌل

 كالبصل والثوم والبطاطس والجزر وللفت والبنجر ..........

 كما وإنها أصلح من التربة الطٌنٌة ال نتاج الخضروات على اختالف أنواعها . 

علىىى العكىىس مىىن التربىىة الرملٌىىة ذات النسىىٌج الخشىىن هنىىاك التربىىة الطٌنٌىىة ذات  النسىىٌج النىىاعم 

ٌقلل من درجة نفاذٌتها لصغر مسامٌتها وبالتالً صىعوبة  المتكون من ذرات الصلصال الدقٌقة مما 

 حركة المٌاه فٌها . 

أنها تربة ثقٌلة صعبة الحراثة ردٌئة التصرٌف وقابلٌتها على االحتفاظ بالمىاء  ومن يهم خصائصها

عالٌىىة وبىىالهواء واطئىىه وبهىىذا فهىىً تربىىة متماسىىكة وإذا شىىبعت بالمىىاء أصىىبحت لزجىىة وٌصىىعب 

حراثتهىىا إذا كانىىت رطبىىة وإذا جفىىت تشىىققت  إلىىى كتىىل ٌصىىعب إعىىدادها للعملٌىىات الزراعٌىىة وهىىً 

صالحة لإلنتىاج ألزرعىً إال لىبعض المحاصىٌل التىً تتطلىب كمٌىاه كبٌىرة عموماً  تربة فقٌرة غٌر 

من المٌاه خالل فارة نموها وٌمكن إصالحها بإضافة الجٌر والرمىل لهىا وٌتطلىب إصىالحها عملٌىة 

صرف دائم . وعلى العكس من النوعٌن السابقٌن توجد تربه للومٌىة أو السىلتٌة التىً ٌتىراوح حجىم 

ملىىم وهىىً مىىن أحسىىن التىىرب وأفضىىلها لإلنتىىاج الزراعىىً بسىىبب  ٓ¸٘ٓ -ٓ¸ٕٓٓذراتهىىا مىىا بىىٌن 

نسٌجها المعتدل الذي ٌحوي على عدد مناسب من  اللمسامات التً تحتفظ بنسب معتدلىة مىن المىاء 

 والهواء كما أنها سهلة الحراثة وعلى كل حال فهً تختلف فً خصوبتها من جهة إلى أخر  

على حجم جسٌمات التربة المعدنٌة. وأكبر الجسٌمات هً جسٌمات الرمال.  نسجة التربة ٌعتمد

وٌمكن للمرء أن ٌر  وٌحس حبٌبات الرمل المفردة. وجسٌمات الغرٌن كبٌرة لحد ٌجعلها تر  

بشكل كاف، أما جسٌمات الطٌن فهً ذات حجم مجهري. وٌقسم علماء التربة الترب إلى فئات 

والغرٌن والطٌن الموجودة فً التربة. فاألجزاء المعدنٌة للتربة نسٌجٌة على أساس كمٌات الرمل 
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% رمالً. ٕ٘% طًٌنا وأقل من 1ٕ% إلى 1والتً تصنف تحت اسم الطفال الرملً تحتوي على 

% من ٓٗ% من الجسٌمات المعدنٌة من الطٌن وأكثر من ٓٗوفً الطٌن الغرٌنً تكون أكثر من 

صرف الماء من التربة. فالرمل ٌسمح بالصرف أكثر من  وٌساعد النسٌج فً تحدٌد كٌفٌة الغرٌن.

 الطٌن

انواع نسٌج التربة الرئٌسٌة وهً
(ٔ1)

  : 

 ( sandالنسٌج الرملً ) -1

% من الطٌن وٌتمٌز بملمس خشن وذراتة ٓٔ% من الرمل ومن اقل 1ٌ٘تكون من اكثر من  

 مفككة وتكون ذراتة ضعٌفة التماسك حتى وهً مبللة بالماء . 

 (:siltyرٌنً السلتً )النسٌج الغ -2

من الرمل ومن % ٓٔ% من السلت ومن اقل من 9ٓوٌتكون هذا النسٌج من اكثر من  

قابلٌتة على االلتصاق ضعٌفة وقابلٌتة على التماسك ضعٌفة وملمسة ناعم كالحرٌر مٌزاتة : 

 ٌمكن تكوٌره الى كرات ولكن من الصعب برمه خٌوطا ً و

 : (clayالنسٌج الطٌنً ) -3

%من الرمل ومن ممٌزاته: لدانته الكبٌره ٘ٗ% من الطٌن ومن اقل من ٓٗوٌتكون من اكثر 

، فٌمكن تسوٌته سطحاً  املسا ً وتكوٌره كرات وبرمة خٌوطا ً وتدوٌره حلقات ، كما ٌتمٌز 

بقابلٌة عالٌة على االلتصاق وٌمكن ان تختلف االصابع علٌه طبعتها او بصمتهاكما انه ٌتمدد 

 دما ٌكون رطبا ً ، بٌنما ٌتقلص وٌتشقق عندما ٌجف. وٌنتفخ عن

% من ٖٓ-ٕ٘% من الرمل ومن ٓ٘-ٓٗوٌتكون من  :  (Loamالنسٌج اللومً ) -4

 الطٌن ومن مٌزاته : متوسط اللدانة والتماسك واللزجة مده خٌوطا ً او تدوٌر حلقاته. 

 (: Loamy Sandالنسٌج الرملً اللومً ) -5

 % من الطٌن فٌه بعض التماسك . ٕٓ-ٓٔ%من الرمل ومن 1ٌٓتكون من 

 (:Sandy Loamالنسٌج اللومً الرملً ) -6

% من الطٌن ومن مٌزاته ان فٌه بعض الخشونة ٕٓ% من الرمل وٓ٘وٌتكون من 

 والتماسك واللدانة وااللتصاق لكن ال ٌمكن مده خٌوطا ً .

 (Clay loamالنسٌج اللومً الطٌنً ) -7

                                                 
17
 260-259-258-257، انًصهن انسبث  ، صحسٍ اثٕ سًٕن ، انجغرافيخ انتيٕحخ ٔانزرثخ  - 



41 

 

% من الرمل ومن مٌزاته انه ٌمكن مده ٓٗ-ٕٓ% من الطٌن وٖٓوٌتكون من اكثر من 

 خٌوطا ً ولكن الخٌوط تنقطع اذا ثنٌت لتشكٌلها حلقات . 

 (: Sany clay loamالنسٌج اللومً الطٌنً الرملً) -9

%من الطٌن ومن مٌزاته ان فٌه ٖ٘-ٕٓ% من الرمل ومن ٘ٗوٌتكون من اكثر من 

 بعض الخشونة وٌمكن مده خٌوطا ً . 

 (: Silty Clay Loamالنسٌج اللومً الطٌنً السلتً ) -8

% من السلت ومن مٌزاته ملمسة ناعم قلٌل 1ٓوٌتكون غالبا ً من السلت أي حوالً 

 .خٌوطا ً وال ٌمكن مدهالتماسك وقلٌل اللدانة 

 : ( LoamSilty Clayالنسٌج الومً الطٌنً السلتً ) -10

ومن مٌزاتة انه ناعم  %من الرملٕٓ%من الطٌن وٕٓ% من السلت ومن ٓٙوٌتكون من 

 الملمس فٌه بعض اللدانة ولذلك ٌمكن مده خٌوطا ً 

 (: Sandy clayالنسٌج الطٌنً الرملً ) -11

وٌتساو  فٌه تقرٌبا ً % من الطٌن والباقً من السلت ٖ٘% من الرمل و٘ٗوٌتكون من 

تأثٌر مكوناٌه الرئٌسٌٌن فٌعطً الرمل لملمسة بعض الخشونة بٌنما ٌعطسة الطٌن تماسكاً  

 ولدانة ولزوجة وٌمكن مده خٌوطا ً ولكن من الصعب تدوٌره حلقات . 

 (: Silty clayالنسٌج الطٌنً السلتً ) -12

% من الطٌن فالسلت ٌعطٌة ملمسا ً ناعما ً ناعما ً بٌنما ٓٗ% من السلت وٓٙوٌتكون من 

 ٌضعف فٌه تأثٌر الطٌن فٌصعب تدوٌره حلقات.

وٌمكن اٌضا ً استعمال مثلص نسٌج التربة والذي ٌتكون من ثالص اضالع ٌمثل كل ضلع فسه  

لى عشره اقسام متساوٌة تمثل قسمة ،ضلع للرمل وضلع للطٌن وضلع للسلت ، وٌقسم كل ضلع ا

عند كل راس من رؤوس المثلص ، وعند تعٌن نسبة ٓٓٔنسب مئوٌة تبدا من العشرة وتنتهً الى 

نتجة باتجاه ضلع الطٌن ، وعند تعٌن نسبة الطٌن نتجة باتجاه ضلع السلت وعند تعٌن نسبة الرمل 

فً نقطة واحده وهذه النقطة  السلت نتٌجة الى باتجاه ضلع الرمل وٌجب ان تلتقً النسب الثالص

 .  (ٖشكل ) تكون داخل احد انواع النسٌج وبالتالً ٌنمن تحدٌد نسٌج التربة بسهولة

ومن صفات الترب ذات النسٌج الرملً ان قدرتها على االحتفاظ بالماء ضعٌفة جدا الن 

ة عالٌة ، ولكن التربة ذات النسٌج الطٌنً تعتبر ذات قدرلماء وال تمسك انفاذٌتها عالٌة 
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على االحتفاظ بالماء ولذلك فهً تربة ثقٌلة وردٌئة التصرٌف واذ شبعت بالماء تصعب 

حراثتها واذ جفت اٌضا ً ٌصعب حراثتها اما افض انواع النسٌج فهو النسٌج اللومً السلتً 

ملم وهً من احسن الترب وافضلها لالنتاج ٕٓٓ.ٓ-٘ٓ.ٓوالذي ٌتراوح حجم ذراتة بٌن 

سٌجها المعتدل الذي ٌجعلها تحتفظ بنسبة معتدلة من الماء والهواء وهً الزراعً بسبب ن

 تربة سهلة الحراثة لعدم تماسك نسجتها .

 

 (مثلث نسجة التربة3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:  soil structureبناء التربة )-3

مجموعىىات : التنظىىٌم أو الترتٌىىب الطبٌعىىً لتكتىىل وتجمىىع الىىذرات علىىى شىىكل ٌقصععد ببنععاء التربععة  

( ولتجمىىع ذرات التربىىة بهىىذا الشىىكل أهمٌىىة خاصىىة بالنسىىبة لتطىىور pedsصىىغٌرة ٌطلىىق علٌهىىا )

المسامات بٌن المجموعات الصغٌرة وخاصة التً تتكون مىن ذرات ناعمىة جىدا ً كالىذرات الطٌنٌىة 

منهىا  إشعكال مختلفعةوالسلتٌة . ففىً كثٌىر مىن التربىات تتجمىع الىذرات مىع بعضىها وتنىتظم لتكىون 

 Granular or) حبٌبىىً أو برغلىىً( ومنهىىا علىىى شىىكل sPHeroidal) كىىرويلىىى شىىكل ع
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crumb كتلىىً( ومنهىا علىىى شىىكل (Bulky ومنهىا علىىى )شىىكل منشىىوري (prirsmatic ومنهىىا )

(platy) شكل طبقً أو نائًعلى 
(ٔ1)

 ...... 

ال توجىىد ذرات التربىىة فىىً الطبٌعىىة بصىىورة متفرقىىة بىىل تتجمىىع مىىع بعضىىها لتتكىىون منهىىا اإلشىىكال 

المذكورة باستثناء ذرات الرمل الخشنة التً تكون فىً األسىاس بىدون بنىاء حٌىص إن كىل ذرة رمىل 

 تعمل لوحدها كوحدة واحدة . 

تىىً تحتلهىىا المسىىامات حسىىب مقىىدار المسىىاحة ال وذلععكوقىىد ٌوصىىف بنىىاء التربىىة بأنىىه جٌىىد أو رديء 

% مىن حجمهىا ٓٙالتركٌب تتضمن من المسامات أكثر من  الجٌدةبالنسبة لحجم التربة ، فالتربات 

% مىىن الحجىىم الكلىىً لهىىا وعمومىىا ً ٌتىىراوح مقىىدار ٕٓتضىىم مىىن المسىىامات اقىىل مىىن  لردٌئىىةبٌنمىىا ا

 فً المعدل . % من حجمها ٓ٘% إلى ٖ٘المسامات فً معظم التربات المالئمة لإلنتاج ما بٌن 

: نوعٌىة المىادة الالصىقة التىً تسىاعد ذرات  هذا وترتبط جعودة البنعاء بعوامعل مختلفعة معن يهمهعا

التربة على التجمع والتكتىل وأفضىل المىواد الالصىقة هىً المىواد العضىوٌة )الهٌىومس أو الىدوبال( 

جموعىىىات التىىً تصىىل ذرات التربىىة الواحىىدة بىىاألخر  بىىىدون مىىر المسىىامات وبالتىىالً تحفىىظ الم

 الصغٌرة من التفكك والتهشم والعودة إلى ما كانت علٌه قبل تجمعها . 

التً تكون غشاء غروي ٌسىاعد  الجٌر والمواد العضوٌةبناء للتربة هو الذي ٌتمثل فٌه  إما يفضل 

ذرات التربىىة علىىى االلتصىىاق ببعضىىها الىىبعض ولىىذلك فىىان إضىىافة الجٌىىر واألسىىمدة العضىىوٌة إلىىى 

 التربة لها أهمٌة لالحتفاظ ببناء جٌد لها وبالتالً زٌادة قدرتها اإلنتاجٌة .  

دات اكبىر حجمىا ً فإضافة الجٌر إلى التربة الطٌنٌة مثال ً ٌساعد على تجمٌع ذراتهىا علىى شىكل وحى

ممىىا كانىىت علٌىىه وبىىذلك ٌسىىهل علىىى المىىاء المىىرور فٌهىىا بسىىهوله وعلىىى زٌىىادة نسىىبة الهىىواء بىىٌن 

ال تقىىل عىىن أهمٌىىة  ولبنععاء التربععة يهمٌععةمجمعىىات حبٌباتهىىا وعلىىى توغىىل جىىذور النباتىىات فٌهىىا ، 

ٌىة ومالءمتهىا مقومات خصوبتها الموروثة حٌص إن كلٌهما ٌرتبطىان ارتبىاط وثٌقىاً  بقىدرتها اإلنتاج

جٌىد  داخلًللعملٌات الزراعٌة وأهمٌة بناء التربة تزٌد على طبٌعة نسٌجها فقد تتمٌز تربة ما ببناء 

حٌص ٌجعلها قادرة على االحتفاظ بالماء والهىواء والمىواد الغذائٌىة أكثىر مىن تربىة أخىر  لهىا نفىس 

 ء وتوغل الجذور فٌها . ال ٌساعد على مرور الماء والهوا رديء النسٌج ولكن بناءها الداخلً

مالحظىىة : ولبنىىاء التربىىة تىىأثٌر مهىىم علىىى عملٌىىة الحراثىىة وأدرتهىىا إدارة علمٌىىة فالتربىىة ذات البنىىاء 

الجٌد تكىون سىهلة الحراثىة واإلدارة وذلىك بعكىس التربىة ذات البنىاء الىرديء حٌىص تكىون حراثتهىا 

                                                 
 . 59ا ص 1891علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة ا جامعة البصرة  ا 
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ء الىرديء بىاإلدارة السىٌئة ولحراثىة صعبة وأدارتها أصعب . علمىاً  إن البنىاء الجٌىد قىد ٌتغٌىر البنىا

الغٌر مالئمة ، وعلٌة إن أكثر عملٌات الحراثة الحدٌثىة تصىمم الٌىوم علىى أسىاس إعطىاء نىوع مىن 

البنىىاء للتربىىة بحٌىىص ٌسىىاعد علىىى الىىتخلص مىىن المٌىىاه الزائىىدة وعلىىى تهوٌتهىىا واالحتفىىاظ بالكمٌىىة 

بالقىدرة المطلوبىة مىن المىواد الغذائٌىة األمىر المطلوبة من المٌاه والهواء بالمقادٌر الالزمة للنبىات و

 الذي ٌزٌد من خصوبتها وٌرفع من قدرتها اإلنتاجٌة .     

كلما توفر تصرٌف جٌد تحسنت بنٌات الترب كما إن البنٌات الجٌدة للتىرب تظهىر باألراضىً التىً 

ربىة تزرع بمحاصٌل تىوفر فضىرت عضىوٌة كبٌىرة مثىل الىذرة والبرسىٌم وان المحاصىٌل تىوفر للت

المسىىامات والمىىداخل الضىىرورٌة للتهوٌىىة والرطوبىىة وبهىىذا المجىىال فىىان نظىىام زراعىىة النٌىىر والنٌىىر 

عملٌة مضرة للتربة إذ أنها تفقرها من مواردها الغذائٌة
(ٔ9)

  . 

من األبنٌة ما هو قوي وما هو ضعٌف كما إن منها ما ال ٌتالءم مع أحوال المطىر ، فتىرب األقىالٌم 

نٌة تتوافر فٌها المسام غٌر الشعرٌة بدرجة كبٌىرة حتىى ٌنصىرف المىاء الزائىد الرطبة تحتاج إلى أب

عن سعتها الحقلٌة فال تتشبع . بٌنمىا تىرب األقىالٌم الجافىة تحتىاج بىالعكس إلىى أبنٌىة ال ٌتىوافر فٌهىا 

الكثٌر من المسام غٌر الشعرٌة وربما الحبٌبٌة والفتاتٌة والعقدٌىة هىً أكثىر مالئمىة للتىرب فىً كىل 

وٌمكىن القىول بىان البنىاء األحسىن هىو الىذي ٌتمتىع بثبىات ملحىوظ وٌتىوفر قالٌم أو فً معظمهىا . األ

للتربىىة المقىىادٌر الكافٌىىة مىىن المسىىام الشىىعرٌة األخىىر  غٌىىر الشىىعرٌة فتتىىوافر لهىىا أفضىىل األحىىوال 

المائٌة واألحوال الهوائٌة وٌزول التضارب بٌن حاجات أحٌائها من الماء وحاجاتها مىن الهىواء
(ٕٓ)

 

حٌنما تتجمع جسىٌمات التربىة، تشىكل ُكىَتالً مىن التربىة تسىمى َطْفىالت. ومعظىم الطفىالت تتىراوح . 

سم. وٌحدد شكلها وترتٌبها بنٌة التربة. وقابلٌة الّطفىالت وجسىٌمات ٘ٔو ٘,ٔأقطارها بٌن أقل من 

أو وتحوي معظىىم التىىرب نىىوعٌن بعىىض وتحدٌىىد شىىكلها ٌسىىّمى المتانىىة.التربىىة لتالصىىق بعضىىها مىىع 

أكثىىر مىىن البنٌىىات إال أن بعىىض التىىرب لىىٌس لهىىا بنٌىىات محىىددة. وفىىً بعىىض هىىذه التىىرب ال ٌكىىون 

 ر  فإن الجسٌمات ال تتجمع أصالً.للطفالت شكل أو ترتٌب محدد، أما فً ترب أخ

 وهناك ثالثة ينواع رئٌسة من بنٌات التربة:

 طبقٌة الشكل -ي 

 منشورٌة الشكل -ب 

 كتلٌة الشكل. -ج 
                                                 

 .  51ا ص 1899( خالص حسٌن االشعب ا ينور مهدي صالح ا الموارد الطبٌعٌة وصٌانتها ا بغداد ا 2) 
 .  126ا ص 1895إبراهٌم ابراهٌم شرٌف ا علً حسٌن شلش ا جغرافٌة التربة ا جامعة بغداد ا  (3) 
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والطفالت طبقٌة الشكل رقٌقة وذات أطباق أفقٌة موجودة فً أي نطاق. والطفالت منشورٌة 

الشكل هً بنٌات تربة تحتٌة عمودٌة الشكل. أما الطفالت كتلٌة الشكل فتبدو كالكتل وهً ذات 

جوانب منبسطة أو منحنٌة. وتوجد الطفالت كتلٌة الشكل الكبٌرة، ذات الجوانب المسطحة، عادة 

ربة التحتٌة. أما الطفالت كتلٌة الشكل الصغٌرة المتكورة فتكون معظم التربة الفوقٌة. وهً فً الت

 مغذٌة أفضل من الطفالت الكبٌرة. تحوي مواد عضوٌة أكثر وماء ومواد

ان افضل تركٌب)بناء( للتربة هو الذي ٌوجد فً الجٌر والمواد العضوٌة التً تكون تكون   

التربة على االلتصاق ببعضها البعض لذلك فان اضافة الجٌر  غشاءا ً غروٌا ً ٌساعد ذرات

ٌحسن من تركٌبها وٌزٌد من قدرتها االنتاجٌة ، ان اضافة الجٌر الى التربة واالسمده العضوٌة 

الى التربة الطٌنٌة ٌساعد على تجمع ذراتها على شكل وحدات اكبر حجما ً مما كانت علٌة وبذلك 

بسهوله وكذلك ٌساعد على حرٌة حركة الهواء بٌن مجموعات ٌسهل على الماء المرور فٌها 

حبٌباتها وٌساعد كذلك على توغل جذرور النباتات فٌها ، كما لتركٌب التربة تأثٌر مهم على 

عملٌة الحراثة فالتربة ذات التركٌب الجٌد تكون سهلة الحراثة واالداره وذلك بعكس بعكس التربة 

ثتها صعبة وادارتها اصعب ، وفً بعض االحٌان قد ٌتحول ذات التركٌب الرديء حٌص تكون حرا

التركٌب الجٌد الى تركٌب رديء وذلك باستعمال الحراثة الخاطئة واالدارة السٌئة وعلٌة فان اكثر 

نوع التربة بحٌص ٌساعدها على التخلص عملٌات الحراثة الحدٌثة تصمم الٌوم على اساس اعطاء 

الجٌده وعلى االحتفاظ بقدر كاف من الرطوبة الالزمة مما ٌزٌد من المٌاه الزائده وعلى التهوٌة 

من خصوبة التربة وقدرتها على االنتاج الزراعً
(ٕٔ) 

 (Soil Depthسمك التربة )عمقها( ) 4

، وال ٌكاد ٌوجد حتى فً الحقل الواحد تربة تختلف التربة فً سمكها )عمقها( من مكان الى اخر  

قلٌلة السمك والبعض االخر سمٌكة كبٌرة العمق ، وقد ذات سمك واحد فبعض الترب ضحلة 

ٌكون سمك التربة بضعة سنتمترات وقد ٌصل الى بعض امتار وٌعود ذلك الى الظروف المحلٌة 

التً تتكون فٌها التربة وبشكل عام تخضع التربة اثناء تكوٌنها وتطوٌرها لتأثٌر عاملٌن مهمٌن 

 وهما : 

عامل البناء وعامل الهدم واالزالة حٌص تعمل عوامل البناء باستمرار على تكوٌن التربة نتٌجة 

لعملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌة والتغٌرات الباٌلوجٌة بٌنما تعمل عوامل االزالة او الهدم 

                                                 
21
 261-260، انًصهن انسبث  ، صحسٍ اثٕ سًٕن ، انجغرافيخ انتيٕحخ ٔانزرثخ  - 



46 

 

التعرٌة  على ازالة جزء من جسم التربة وغسل ما فٌها من امالح ومواد عضوٌة بواسطة عملٌة

تكون التربة وٌادة واالنجراف والترشٌح وٌحدص ذلك غالبا ً فً الطبقة العلٌا من التربة وعلٌة فان 

سمكها ٌتوقف بالدرجة االولى على الفرق بٌن نشاط عوامل البناء وعوامل االزالة وٌتوقف نشاط 

 أي من هذٌن العاملٌن على درجة انحدار السطح . 

لتربة غالبا ً هً االنشط من عملٌة االزالة فً المناطق والجهات وٌالحظ بان عملٌة تكون ا 

السهلٌة والمستوٌة وقلٌلة االنحدار حٌص ٌزداد هنا سمك التربة بحٌص ٌصل احٌانا ً الى عدة امتار 

اما فً المناطق المنحدره وشدٌدة االنحدار فان سرعة تكون التربة تكون مساوٌة لسرعة ازالتها 

االنحدار او اذ كان االنحدار متوسطا وتكون سرعة تكوٌن التربة ابطا اذا  اذ كان السطح معتدل

كان السطح شدٌد االنحدار مما ٌعمل على بقاء التربة ضحلة ورقٌقة جدا واحٌانا تختفً تماما 

 بحٌص ٌضهر الصخر االصلً على سطح المنحدرات خالٌا ً من التربة . 

مها : الظروف المناخٌة السائده وخاصة االمطار وتساعد عوامل اخر  فً تكوٌن سمك التربة اه

 وطبٌعة التكوٌن الجٌولوجً وطبٌعة كثافة اغطاء النباتً . 

ولسمك التربة عالقة واضحة بقدرتها االنتاجٌة حٌص ٌجب ان تكون التربة الزراعٌة المنتجة ذات 

ربة فقٌره عمق متوسط ٌسمح بتوغل وثبات جذور النباتات فٌها ، والتربة الضحلة تعتبر ت

وقدرتها االنتاجٌة منخفضة جدا ً النها ال تستطٌع ان تجهز النباتات بما تحتاجة من ماء وامالح 

ومواد غذائٌة ضرورٌة لنموها وقادره على انتاج المحاصٌل فٌها
(ٕٕ)

  

 ( porosity Soil مسامٌة التربة ونافذٌتها ) -5

المسامٌة بمجموعة حجوم ما تحوي علٌة تعنً مسامٌة التربة خاصٌة احتوائها على مسام وتحدد  

عٌنة التربة من مسام شعرٌة ومسام غٌر شعرٌة منسوبة الى المقدار الكلً لمجموع حجوم العٌنة 

وٌمكن حساب المسامٌة على النحو االتً
(ٕٖ)

    : 

 100×م= ع/ ح   

 حٌث م= المسامٌة ا ع=حجم المسامات ا ح الحجم الكلً للعٌنة  

السبب فً هذا وتختلف نسبة المسامٌة بٌن تربة واخر  وحتى بٌن طبقات التربة نفسها وٌعود 

االختالف الى اختالف النسٌج والتركٌب ومحتو  الترب من المادة العضوٌة وٌبلغ معدل مسامٌة 

                                                 
22
 2620263، انًصهن انسبث  ، صحسٍ اثٕ سًٕن ، انجغرافيخ انتيٕحخ ٔانزرثخ  - 
23
 265-264َ س انًصهن ، ص - 
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% فً 9ٓ% فً الترب الطٌنٌة وقد ترتفع الى ٗ% ولكنها قد تنخفض الى ٓ٘-ٖٓالترب بٌن 

 وٌة . الترب العض

 : وٌمكن قٌاس مسامٌة التربة باحدى الطرٌقتٌن التالٌتٌن

ملء اسطوانة معروف حجمها بعٌنة من التربة قم تشبع بالماء ثم تم ازاحة الماء منها  -ٔ

بعملٌة تجفٌف فً الفرن وبتكثٌف الماء المتبخر وقٌاس حجمة ٌمكن معرفة نسبة المسامٌة 

 االسطوانة ونسبة الناتج الى مئةبقسمة مقدار الماء المكثف على حجم 

 100× المسامٌة = حجم الماء المكثف / حجم االسطوانة 

اما الطرٌقة الثانٌة لقٌاس المسامٌة فتتم باستخدام اسطوانتٌن متساوٌتٌن فً الحجم ، تملئ  -ٕ

تربة مجففة بالفرن بٌنما تملئ االخر  بعٌنة مشبعة بالماء ثم احد  االسطوانتٌن بعٌنة 

كل منهما وٌكون الفرق فً وزن العٌنٌتٌن هو وزن الماء الذي مال كل المسامة  نقوم بوزن

فً االسطوانة المشبعة وٌكون مقدار حجم الماء مساوٌا لحجم المسامات التً ٌملؤها 

وبقسمة هذا الحجم علال حجم االسطوانة ونسبة الناتج على مئة تحصل على النسبة المئوٌة 

 للمسامٌة: 

 100×حجم الماء /حجم االسطاونة نسبة المسامٌة = 

فتعنى قابلٌة التربة على نقل الماء والهواء وهً بذلك وثٌقة  :( permeabilityاما النفاذٌة ) 

الصلة بالمسامٌة غٌر الشعرٌة ، أي الفراغات القادرة على تمرٌر الماء والهواء داخل جسم التربة 

 (ٕكما الجدوال )وتصنف النفاذٌة الى درجات حسب سرعة ترك الماء فً داخل التربة 

 التربة( سرعة نفاذٌة الماء فً ٕجدول )

 السرعة سم/ساعة  النفاذٌة 

 0.215اقل من  بطٌئة جدا 

 0.5 -215 بطٌئة 

 2 -0.5 معتدلة البطئ

 6.25-2 متوسطة 

 12.5-6.25 معتدلة السرعة 

 25 -12.5 سرٌعة 

 25اكثر من  سرٌعة جدا 
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  (soil profileقطاع التربة ) -6

العمودي لجسم التربة والذي ٌظهر فٌه نتائج طبقاتها ٌمكن تعرٌف قطاع التربة على انه المقطع  

ابتداءا من السطح وانتهاءا ً بالصخر الذي تكونت فوقة التربة ولكل تربة قطاعها الخاص الذي 

( وكل قطاع ٌختلف عن االخر بمالحظته Horizons( او افاق )Layersٌتكون من طبقات )

المقاومة للضغط بٌن االصابع ، لكن علماء  بالعٌن المجرده من خالل اللون او السمك او درجة

 التربة ٌستطٌعون تمٌٌز اختالفات اخر  كالنسٌج والتركٌب والمسامٌة والنفاذٌة وغٌرها. 

الناضجة مكونا ً من افقٌن ٌرتكزان على المادة االولٌة )الصخر( وٌشار الى االفق وٌبدو قطاع   

او بالتربة السطحٌة وٌشار الى االفق االدنى  ( وٌسمى احٌانا ً بالتربة العلٌاAالعلوي بحرف )

( وٌسمى احٌانا ً بالتربة التحت سطحٌة وال توجد حدود واضحة بٌن االفقٌن وانما Bبحرف )

 )()الصخر( شكل )(( الى المواد االولٌة Bٌوجد تدرج بٌنهما كما ٌوجد تدرج من االفق )

ن افقا ً ثالثا ً وهو المادة االولٌة ( جسم التربة وٌضٌف بعض الباحثBٌ( و)Aوٌكون االفقان )

(وٌضاف اٌضا ً C(و)B( و)A( فٌكون قطاع التربة مكونا ً من االفاق )Cوٌمثلة حرف )

(Dالصخور الموجوده تحت التربة وٌرمز له بحرف )
(ٕٗ)

 (٘( و)ٗالحظ شكل ) 

 ب مختلفةتر(مقطع لٗشكل )
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 ( افاق التربة٘شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتتقارب صفات قطاعات التربة الناضجة وخاصة تلك التً تشارك فً اقلٌم مناخً ونباتً واحد 

، بٌنما تختلف باختالف االقالٌم وبذلك نستطٌع القول بان لكل تربة قطاع خاص بها وٌختلف 

  الف االقالٌم المناخٌة والنباتٌة. باخت

(حروف صغٌره لالشارة الى وجود صفة معٌنة C(و)B( و)Aوٌمكن ان تضاف الى االفاق )  

 لذلك االفق ومن هذه الرموز : 

O1 ( طبقة المادة العضوٌة الحدٌثةL) 

O2 ( طبقة المادة العضوٌة المتخمرة او شبة المتحللةF) 

O3 ( طبقة المادة العضوٌة المتحللةH) 

A1  طبقة معدنٌة غنٌة بالمادة العضوٌة 

A2 تفقد الكثٌر من موادها بالغسل  طبقة 

A3  طبقة انتقالٌة الى االفقB 

B1  طبقة انتقالٌة الى االفقB 

B2  الطبقة التً تتراكم فٌها معظم المواد المغسولة من االفقA 

B3  طبقة انتقالٌة الى االفقC 

a طبقة باهتة اللون قد غسل منها الصلصال واالكاسٌد الثالثٌة الملونة 

b  طبقة مدفونة تحت الرمل 
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ca  تراكم لكاربونات الكالسٌوم 

cN  تراكم متحجر من الحدٌد او من الحدٌد و المغنٌسٌوم او من الحدٌد والفوسفات 

CS  تراكم لكبرٌتات الكالسٌوم 

f  طبقة متجمدة 

g  ًطبقة جلGley 

h  تراكم كبٌر لمادة عضوٌة 

ir تراكم للحدٌد 

m  طبقة صماء من تراكم للسٌلٌكا وااللمنٌوم 

p  طبقة متأثرة بعملٌات الحراثة 

S3  تراكم المالح قابلة للذوبان 

t  تراكم للصلصال 

x طبقة صماء هشة 

 

التربة ، أي تربة بالعالم ، تختلف  وٌمكن ان نوجز ما سبق فٌما ٌتعلق بمقطع التربة على ان

والقوام والبنٌة والمواد الكٌمٌائٌة والعضوٌة وٌرمز عادة لهذه خصائص طبقاتها من حٌص اللون 

الطبقات بحروف ابجدٌة هً من اعلى الى االسفل
(ٕ٘)

  : 

 : وتحدص فٌها عملٌة غسل التربة وترتفع فٌها المواد العضوٌة ( Aالطبقة ) -ٔ

( وتمثل اقصى تجمع Aوهً طبقة استقبال العناصر المغسولة من الطبقة )(: Bالطبقة ) -ٕ

 للصلصال 

 (: وتتكون من المواد الصخرٌة المفككة ولكنها لم تتأثر بالعملٌات الحٌوٌة . Cالطبقة ) -ٖ

 : وهً طبقة الصخور االصلٌة التً لم تتأثر بالتفكك والتحلل (Dالطبقة ) -ٗ

من  وبطبٌعة الحال لٌس من الضروري ان تتمثل جمٌع هذه الطبقات او االفاق فً كل تربة     

تربات العالماذ ان مقطع التربة فً الالتراٌت ٌختلف عن مقطع تربة التشرنوزم وهذا بدوره 

ٌختلف عن مقطع التربة الصحراوٌة ، فبٌنما تتمثل فً الالتراٌت اربع طبقات تتمثل فً الصحراء 

ات طبقتان فقط وٌشٌر وجود هذه الطبقات فً التربة على انها تربة ناضجة التكوٌن بعكس الترب

( هً طبقة تصفٌة او اسنخالص A. وٌتضح من مقطع التربة المثالً ان طبقة )فٌر الناضجة 

( طبقة االستقبال او التراكم للمواد التً ازٌلت من Bوازالة بعض عناصرها فً حٌن تمثل طبقة )

( Cالذي تمتد فٌه جذور النباتات اما الطبقة )( وهاتان الطبقتان تمثالن المجال االول Aطبقة )

                                                 
25
 65-64،  2013، 1االندٌ ، ط–ػهي سبنى احًيهاٌ انشٕأنح ، انتيٕحخ ٔانزرثخ ، دان انص بب نهطجؼخ ٔانُشر ، ػًبٌ  - 
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( Dفتمثل المواد المشتقة من الصخر االصلً والتً تأثرت بعوامل التجوٌة واخٌرا توجد طبقة )

 التً تمثل الصخور االصلٌة والتً لم تتاثر بدورها بعملٌات التفكك والتحلل

 درجة حرارة التربه : -1
اط االحٌاء من الخواص المهمه التً تؤثر على كثٌر من العملٌات التً تحدص فً التربه وعلى نش 

 الدقٌقه .

  -توازن الحراره فً التربه : -

عندما تصل الطاقه الشمسٌه الى سطح التربه فإن قسم منها ٌنعكس الى الجو وقسم آخر ٌمتص 

 من قبل التربه . 

% من االشعه الشمسٌه الساقطه على 1ٓعملٌة االمتصاص تتأثر بلون التربه فنجد أن حوالً -

% تقرٌبا ً هذه ٖٓإمتصاصها بٌنما الترب الرملٌه فاتحة اللون التمتص إال التربه داكن اللون ٌتم 

 -الحراره الممتصه قبل التربه تفقد عن طرٌق :

 تبخٌر الماء  -ٔ

 إعادة الحراره الى الجو على شكل أشعه حمراء طوٌل الموجه  -ٕ

 تسخٌن التربه  -ٖ

 انزرثّ تسخٌن الجو فوق -ٗ

  :للتربة الكٌمٌائٌة الخصائص -

تختلف الخصائص الكٌمٌائٌة للترب فً العالم اختالفا ً واضحا ً من اقلٌم الخر ومن مكان الى   

وتختلف حتى فً الحقل الواحد فهناك ترب خصبة وهناك ترب فقٌره وهناك اخر ومن حقل الخر 

ترب خشنة النسٌج او اخر  ناعمة وهناك تربة ذات تركٌب جٌد واخر  سٌئة التركٌب وهناك 

 نٌة بالمواد العضوٌة واخر  فقٌره بها ترب غ

 (: soil Fertilityخصوبة التربة ) -1

والماء لسد  Availabilityالعناصر الغذائٌة  ٌقصد بخصوبة التربة هو مد  تٌسر وجاهزٌة

احتٌاجات النبات النامى فى هذه التربة ، وبرغم انه لٌس هناك تعرٌف متفق علٌه الصطالح 

خصوبة التربة من قبل العاملٌن فً هذا المجال ولكنه بشكل عام وباختصار ٌمكن تعرٌف 

 بانها تعبٌر عن حالة التربة الغذائٌة أي مقدار ما تحتوٌه منSoil Fertility خصوبة التربة

وتوجد عدة عوامل  .عناصر غذائٌة بصورة مٌسرة وكافٌة ومتوازنة النتاج محصول اقتصاد 
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 تتحكم فً الحالة الخصوبٌة للتربة منها على سبٌل المثال نوع التربة ودرجة الملوحة بها ورقم ال 

PH ومحتواها من الرطوبة والمادة العضوٌة ونشاط األحٌاء الدقٌقة بها وغٌر ذلك من العوامل 

تعتبر النباتات كائنات عضوٌة ذاتٌة التغذٌة وتوجد فً المرتبة الثانٌة فً السلسلة الغذائٌة ذاخل  

النظام الحٌوي وبالتالً فان النباتات هً المنتجون ، حٌص تقوم النباتات بصنع غذائها بنفسها من 

ها عدد كبٌر من المواد البسٌطة غٌر العضوٌة ولكن كل ذلك ٌعتمد على وجود التربة التً توجد فٌ

النبات انتاج العناصر الكٌمٌاوٌة التً تتطلبها عملٌة التمثٌل الكلوروفٌلً وذلك حتى ٌستطٌع 

الكاربوهدرات مثل النشوٌات والسكرٌات والدهنٌات والسلٌولوز باالضافة الى انتاج البروتٌن 

 ٌوان . العضوي او النباتً وغٌره من المواد الغذائٌة الضرورٌة لكلمن النبات والح

وتقاس خصوبة التربة بقدرتها على االنتاج وقدرتها االنتاجٌة تتوقف على سلسلة تتكون من عدة 

حلقات متصلة ببعضها البعض اتصاال ً مباشرا ً ومتكامال ً بحٌص اذ قطعت حلقة منها ضعفت بقٌة 

 الحلقات وبالتالً قلت او انعدمت القدرة االنتاجٌة للتربة . 

خصوبة التربة وقدرتها االنتاجٌة حٌص انه فً بعض االحٌان ال تكون التربة وٌمكن التمٌز بٌن 

خصبة ذات انتاجٌة عالٌة وٌكون السبب ذلك فقدان التربة لعنصر من العناصر التً تساعد على 

االنتاج 
(ٕٙ)

 . 

ومثال ذلك الترب الصحراوٌة وشبة الصحراوٌة حٌص تعتبر هذه الترب غنٌة جدا بالمواد المعدنٌة 

التً ٌحتاجها النبات وهذا ٌجعلها تربة خصبة جدا اال ان قدرتها االنتاجٌة ضعٌفة وذلك لسببٌن 

صر المعدنٌة االول عدم توفٌر المادة العضوٌة فٌها والثانً عدم توفٌر المٌاه الكافٌة الذابة العنا

 لكً تتغذ  بها النباتات عن طرٌق جذورها. 

وٌمكن القول بان التربة تعتبر خصبة اذا توفر فٌها ما ٌزود النباتات بما تحتاج الٌه من العناصر  

الكٌمٌائٌة وتوجد هذه العناصر بكمٌات كبٌره نسبٌا ً كالبوتاسٌوم والكالسٌوم والفوسفات والنترات 

ال غنى للنباتات عنها ، وبعض العناصر توجد بكمٌات قلٌلة جدا ً مثل  وجمٌعها عناصر اساسٌة

الكبرٌت والمغنٌسٌوم والحدٌد والبعض االخر ٌوجد بكمٌات قلٌلة جدا مثل المنغنٌز والنحاس 

والزنك واالٌودٌن والبورون كما تضم التربة الخصبة عددا من الغازات كاالوكسجٌن والكاربون 

 ن وهذه العناصر تحصل علٌها التربة مباشرة من الهواء المحٌط بها . والهٌدروجٌن والنٌتروجٌ
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ان وجود هذه العناصر فً التربة بالكمٌات التً تحتاج الٌها النباتات امر ضروري وحٌوي من  

اجل االحتفاظ بخصوبتها وزٌادة قدرتها االنتاجٌة وتتوفر هذه العناصر بكمٌات كبٌره فً بعض 

ترب اخر  كما ان النباتات تاخذ بعضها بكمٌات كبٌره بٌنما ٌاخذ  الترب وبكمٌات قلٌلة فً

وذلك حسب ما ٌحتاجة المحصول الذي ٌزرع فً التربة وٌمكن تقسٌم بعضها االخر بكمٌات قلٌلة 

 العناصر التً تاخذها النباتات الى ما ٌلً : 

العناصر التً تحتاج الٌها النباتات بكمٌات كبٌره وهً : البوتاسٌوم والكالسٌوم والفوسفات  -ٔ

 والنترات وتسمى هذه العانصر بالعناصر الحرجة. 

العناصر التً تحتاج الٌها النباتات ولكن لٌس بكمٌات كبٌره وهً : الكبرٌت والحدٌد  -ٕ

 والمنغنٌز والنحاس والزنك واالٌودٌن والبورون 

ناصر الً تحتاج الٌها النباتاتبكمٌات قلٌلة وهً : االلمنٌوم والبارٌوم واالرسنك الع -ٖ

 والكرومٌوم والفلورٌن والرصاص . 

ومن المكونات المعدنٌة للتربة ما ٌستهلك وٌنضب بسرعة مثل الفوسفات والنترات والبوتاسٌوم  

بات الكٌمٌائٌة الى التربة والكالسٌوم والنترات وال بد من اضافة هذه العناصر عن طرٌق المخص

 لكً ٌصبح انتاجها الزراعً جٌدا ً 

ان وجود عنصري النترات والفوسفات ضروري جدا ً فً التربة وفقدان التربة لهما بعطً انتاجاً  

منخفضا ً سواء على المستو  االنتاج الزراعً او حتى النتاج حشائش المراعً وٌاتً بعدهما 

لعناصر الحرجة اهمٌة هو الكالسٌوم وٌعتبر الكالسٌوم اكثر العناصر فً االهمٌة البوتاسٌوم واق ا

وجودا ً فً التربة واكثرها انتشارا ً خاصة فً المناطق الجافة وشبة الجافة وٌجب اضافة 

الكالسٌوم لترب المناطق الرطبة وذلك الن عملٌة الترشٌح تعمل على ازالته الى اسفل قطاع 

 التربة. 

لتربة على مكوناتها العضوٌة التً تلعب دورا ً مهما ً فً تكوٌن التربة كما تعتمد خصوبة ا  

 الحقٌقٌة وذلك من خالل ما ٌلً : 

توفر المواد العضوٌة للتربة المواد الغذائٌة الالزمة لنمو النباتات مثل الكالسٌوم  -ٔ

 والمغنٌسٌوم والفوسفات والنتروجٌن . 
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تعتبر انسجة الكائنات العضوٌة المٌتة المصدر الرئٌسً لغذاء الكائنات الحٌة الدقٌقة التً  -ٕ

تعٌش فً التربة والتً تقوم بدورها بتحلٌل المواد العضوٌة التً ٌنتج عنها احماض معقده 

 تساعد بدورها على تحلٌل المواد المعدنٌة الى ذرات صغٌره قابلة للذوبان فً الماء . 

لعضوٌة المٌتة قدره عالٌة على االحتفاظ بالماء ووجودها فً التربة ٌزٌد من قدرة للبقاٌا ا -ٖ

 التربة على االحتفاظ بالماء وتقلل من عملٌة الغسل للمعادن المذابة وترشٌحها . 

 اد العضوٌة فً التربة على تطوٌر بناء التربة وتوفر نسٌجا ً جٌدا ً لها . تساعد المو -ٗ

دور فعال فً زٌادة خصوبة التربة حٌص تساعد على خلط ومزج تقوم الدٌدان والحشرات ب -٘

ذرات التربة بصورة عمودٌة وافقٌة مما ٌساعد التربة على تهوٌة جسمها وتزٌد من 

 قدراتها على اٌصال الماء . 

عنصرا كٌمٌاوٌاً  ٖ٘وتتكون المواد الغذائٌة الالزمة لنمو النبات من مواد عضوٌة ٌبلغ عددها  

بون واالوكسجٌن والهٌدروجٌن والنتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والمغنٌسٌوم اهمها : الكار

والكبرٌت والحدٌد والصودٌوم واالٌودٌن والكلور والقصدٌر والنحاس ومركبات غٌر نتروجٌنٌة 

 مثل النشا والسكر ومادة الخشب ومركبات نٌتروجٌنٌة معقده كحامض االمونٌا . 

بة الخصبة لٌست بالضرورة ان تكون منتجة ولكن التربة المنتجة وكما ذكرنا من قبل فان التر   

بالضرورة البد ان تكون خصبة ، فقد توجد بعض االراضى والتى تحتوي على العناصر الغذائٌة 

بكمٌات كافٌة الحتٌاجات النبات إال أنها تكون اراضى غٌر منتجة كاالراضى المتأثرة باالمالح او 

وتتوقف قدرة . وذلك الن الخصوبة احد عوامل االنتاجٌة . االراضى الغدقة سٌئة الصرف

 االراض على انتاج محصول بمستو  مرتفع على ماٌسمى بالخصوبة الوراثٌة لالراضى

Inherent Fertility  والتى تشٌر الى قدرة االرض على امداد النباتات النامٌة بها خالل موسم

صالحة وبكمٌات متزنة للحصول على االنتاجٌة  النمو باحتٌاجتها من العناصر المختلفة فى صورة

االقتصادٌة عندما تكون عوامل النمو االخر  كالضوء والحرارة والخواص الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة 

ان االراضى الصحراوٌة فقٌرة وراثٌا فى  حبنخ يالئًخ .. ٔنذنك َقٕل دائًبللتربة وغٌرها فى 

علما بان . . الالزمة له خصوبتها النها التستطٌع امداد النبات النامى بها بالعناصر الغذائٌة 

الخصوبة الطبٌعٌة لالراضى اصبحت اآلن ظاهرة نادرة الحدوص حٌص ان النظم الزراعٌة الكثٌفة 

مستمرة فى السكان ادت الى استنزاف الكثٌر من والمتبعة فى معظم انحاء العالم نظرا للزٌادة ال

العناصر الموجودة اصال فى االراضى كما ان العوامل الطبٌعٌة تساهم فى فقد العناصر من 
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سواء بالمطر او الر  او النحر واٌضا الفقد الذ  ٌحدص  Leaching التربة عن طرٌق الغسٌل

صٌل الهجن ذات االنتاجٌة العالٌة هذا باالضافة الى ادخال محا Volatilization بالتطاٌر

والشرهه المتصاص العناصر ، كل هذه العوامل لها تاثٌر مباشر ٌمكن ان ٌغٌر من الحالة 

تعتبر صفة مكتسبة ٌمكن لها ان تتدهور  ومن هذا المنطلق فان خصوبة التربة.الخصوبٌة للتربة 

علٌها وصٌانتها ومتابعتها  نتٌجة لالستغالل الزراعً الكثٌف والمستمر ما لم ٌتم المحافظة

كما ان مشاكل   . المستمرة من خالل االضافات المتوازنة للمغذٌات مع وجود ادارة جٌدة للتربة

خصوبة االراضى ال تنتهً بل هً مستمرة مع التحوالت والتطور التكنولوجً المستمر فً 

جاح هذه الحلول ٌعتمد الزراعة وبالتالى فان وضع الحلول لهذه المشاكل أٌضاً الٌتوقف ومد  ن

وٌعتبر تقٌٌم الحالة  .على حجم ومصدر هذه المشاكل المتعلقة بهذه الصفة الهامة لالراضى

الخصوبٌة من العوامل الهامة للحفاظ علٌها وتحدٌد مد  النقص فى االحتٌاجات الغذائٌة للنباتات ، 

الغذائٌة الالزمة والكافٌة لنموه فمن المسلم به انه عندما تعجز التربة على امداد النبات بالعناصر 

ٌصبح من الضروري التدخل بإضافة هذه العناصر بالقدر المطلوب
(ٕ1)

 . 

 ( ( والملوحة PHاالس الهٌدوجٌنً )الحامضٌة والقاعدٌة ) -2

أن تكون التربة حمضٌة، أو قلوٌة، أو متعادلة. وتؤثر كمٌة الحمض والقلوي فً التربة  ٌمكن

على العملٌات الحٌوٌة والكٌمٌائٌة التً تجري فٌها. وقد تؤذي الترب ذات الحمضٌة أو القلوٌة 

ً ذلك العالٌة العدٌد من النباتات. وتدعم الترب المتعادلة معظم العملٌات الحٌوٌة الكٌمٌائٌة، بما ف

العملٌات التً من خاللها تحصل النباتات على العدٌد من المواد المغذٌة. وتسمى هذه العملٌات 

 التبادل الكاتٌونً. 

الى اٌونات الهٌدروجٌن والى اٌون  تتفكك بعض جزٌئات الماء فً محلول التربةاذ      

ٌونات الهٌدوركسٌد الهٌدروكسٌد واذ زادت اٌونات الهٌدروجٌن فً محلول ماء التربة على ا

وجزٌئات الماء غٌر المتفككة ، فٌقال بان محلول التربة حامضً وٌعبر عن درجة الحموضة او 

( 1مع معدل وسطً ) ٗٔالى الرقم  ٔالذي ٌتراوح من الرقم  PHللمحلول بمقٌاس  القاعدٌة

تقوم اساسا ً على طرق حسابٌة    PHوالذي ٌشٌر الى الحٌادٌة وبالرغم من ان حساب قٌمة 

معقده اال انه من الممكن تحدٌد مقدار تركٌز اٌونات الهٌدروجٌن فً المحلول المائً الي نوع من 

ٌتراوح فً    PHانواع الترب بواسطة تحلٌل نماذج منها مختبرٌا ً ، ولما كان مقدار مقدار 

                                                 
27
 http://kenanaonline.com/users/amrhm/posts/193050 د.اثراْيى يتًه ، خصٕثخ انزرثخ ، ثتش يُشٕن في انًٕقغ االنكزرَٔي : - 
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للترب  ٗٔالحامضٌة جدا ً والرقم  للترب ٔالترب المتطرفة فً الحموضة او القاعدٌة بٌن الرقم 

ٌمكن معرفة التربة  1ٌمثل الحالة الحٌادٌة )متعادلة( وبناءا ً على الرقم  1القلوٌة جدا فان الرقم 

فانها تعتبر ترب حامضٌة  1اقل من    PHفاذا كان مقدار ال  فٌما اذ كانت حامضٌة او قلوٌة 

فً محلول التربة على  PHك اذا كان مقدار ال  فانها تعتبر تربة قلوٌة وذل 1واذا كان اكثر من 

 النحو االتً: 

 .ٙ، ٘،  ٗ،  ٖ، ٕ، ٔتربة حامضٌة من الرقم  -ٔ

 . 1تربة حٌادٌة )متعادلة( عند الرقم  -ٕ

 .ٗٔ،  ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، 9، 1تربة قاعدٌة من الرقم  -ٖ

لٌة لجمٌع هً تربة مثا 1تعتبر التربة الحٌادٌة المثالٌة ذات التركٌز الٌونات الهٌدوجٌن 

المحاصٌل الزراعٌة واالحٌاء الدقٌقة التً تعٌش داخل نسٌج التربة حٌص تقوم هذه االحٌاء 

قرٌبا من الحٌادي وما ٌقال عن تلك PH بوظائفها على افضل وجهة حٌنما ٌكون مقدار أل 

ل نوع الكائنات المجهرٌة الدقٌقة ، ٌندرج اٌضا ً على نمو النباتات بوجة عام ، بالرغم من ان لك

فً محلول التربة .وبما ان التربة الحٌادٌة المثالٌة قلٌلة االنتشار  PHمنها ما ٌفضلة من مقدار ال 

تعتبر ترب اقرب  ٖ.1الى  ٙ.ٙما بٌن  PHفً العالم ، لذا فان التربة التً ٌتراوح فٌها مقدار ال 

وعلٌة فمعرفة  1الرقم  الى الحٌادٌة وٌعتبر هذا الصنف من الترب االكثر شٌوعا ً من الترب ذات

صوبتها ومن فً محلول التربة هو عامل مهم جدا ً وذلك لتحدٌد خمقدار تركٌز اٌونات الهٌدوجٌن 

 ثم قدرتها االنتاجٌة 

ٌذوب العدٌد من المواد المغذٌة والعناصر األخر  فً محلول التربة مكونة جسٌمات موجبة 

اتٌونات سالبة الشحنة، وٌمنعانها من أن ُتصفَّى الشحنة تسمى كاتٌونات. وٌجذب الطٌن والدبال الك

)ُتغسل بعًٌدا( من التربة الفوقٌة بوساطة مٌاه الصرف. وٌحوي المحلول الذي ٌتبقى فً التربة 

كاتٌونات أخر . )الكاتٌونات الغذائٌة التً فً الطٌن والدبال(. وتتبادل الكاتٌونات الغذائٌة فً 

التربة األماكن مع الكاتٌونات غٌر الغذائٌة التً فً الجذور.  الطٌن والدبال وتلك التً فً محلول

 وبهذا تستطٌع الجذور امتصاص الغذاء.

، +Caٕ، والكالسٌوم  +Naترّكز األٌونات الرئٌسٌة )الصودٌوم  بها ٌقصد اما بالنسبة الى ملوحة التربة ف

،  HCO3، والبٌكربونات =CO3، والكربونات -Cl، والكلور  Mg+2، والمغنٌسٌوم  +Kوالبوتاسٌوم 

فً محلول التربة؛ وٌعبَّر عنها، عادة، بالتوصٌل الكهربائً   NO3) ، والنترات  =SO4 والكبرٌتات
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electrical conductivity  مئوٌة. وتصنف الترب، التً ٌزٌد  ٕ٘)ملٌسٌمنز/سم( عند درجة حرارة

ملٌسٌمنز/سم؛ وال تزٌد فٌها نسبة الصودٌوم  ٗالتوصٌل الكهربائً لمستخلصها على 

. Saline Soilعلى أنها ترب ملحٌة  ٘ٔعن  Exchangeable-Sodium Percentage المتبادل 

، ٘ٔملٌسٌمنز/سم وزادت نسبة الصودٌوم المتبادل فٌها على  ٗى وإذا زاد التوصٌل الكهربائً لمستخلصها عل

. أما إذا لم ٌبلغ التوصٌل  Saline-alkali Soilفتصنف التربة على أنها ملحٌة صودٌة )ملحٌة قلوٌة( 

، فهً ترب غٌر ملحٌة ٘ٔملٌسٌمنز/سم، وازدادت نسبة الصودٌوم المتبادل فٌها على  ٗالكهربائً لمستخلصها 

 . Nonsaline-alkali Soilٌر ملحٌة قلوٌة( صودٌة )غ

، إلى الكاتٌونات +Naوُتعد صودنة أو قلونة التربة ) ازدٌاد نسبة كاتٌون الصودٌوم األحادي الشحنة          

ثنائٌة الشحنة، فً محلول التربة( من أهم األخطار، التً تؤثر فً قدرتها اإلنتاجٌة، فً المناطق الجافة، حٌص 

تبخر والنتح اإلمكانً كمٌة التساقط السنوي؛ وٌزداد هذا الخطر، عندما ترو  المحاصٌل بالمٌاه ٌفوق معدل ال

، فً شأن التقٌٌم العالمً لتدهور التربة، أن نحو 99ٔٔالجوفٌة، هامشٌة الجودة. ففً تقرٌر أولدمان، عام 

تعرض غسامً، عام ملٌون هكتار تملّحت فً غضون الخمس واألربعٌن السنة الماضٌة. كذلك اس ٙ.1ٙ

% من ٕٓ، مصادر وتقدٌرات عدة، لمد  استفحال مشكلة تملّح التربة فً العالم، أظهرت أن نحو 99٘ٔ

األراضً المروٌة، قد تملَّحت. أما مشالً، فقد أدرج المملكة العربٌة السعودٌة، فً الدول األكثر تأثراً بتملّح 

 شرق األدنى. التربة، الناتج من ممارسات اإلنسان، فً منطقة ال
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 الخصائص الباٌولوجٌة للتربة : -

علم أحٌاء التربىة المجهرٌىة : هىو فىرع مىن فىروع علىم األحٌىاء المجهرٌىة ٌتنىاول دراسىة جمٌىع    

 -طحالىب  -فطرٌىات  -بكترٌىا خٌطٌىة  -مجامٌع األحٌاء المجهرٌىة الموجىودة فىً التربىة ) بكترٌىا 

وكذلك التفاعالت والتحوالت التً تقىوم بهىا هىذه األحٌىاء فىً التربىة ابتدائٌات التربة (  -فٌروسات 

)تحلىىل المىىادة العضىىوٌة وتحىىوالت النتىىروجٌن والفسىىفور والكبرٌىىت والحدٌىىد والمنغنٌىىز( وكىىذلك 

 العالقات المتبادلة بٌن هذه األحٌاء.

رضىٌة أو البٌئىة وتعرف التربة من الناحٌة الباٌولوجٌة بأنهىا الطبقىة العلوٌىة الهشىة مىن القشىرة األ 

التً توجد فٌها المجامٌع المختلفة من األحٌىاء المجهرٌىة المسىؤولة عىن العدٌىد مىن التحىوالت التىً 

 تحدص فً التربة والتً تؤثر بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فً حٌاة اإلنسان.

لنباتٌىة قسم من هذه التحوالت تكون ذات تأثٌر اٌجابً مثل تحلل المخلفىات العضىوٌة والحٌوانٌىة وا

ومخلفات اإلنسان التً تصل التربة مىع تحرٌىر العناصىر الغذائٌىة المختلفىة الموجىودة فٌهىا وبشىكل 

جاهز للنبات . والقسم اآلخر ذات تأثٌر سلبً فىً حٌىاة النبىات وهىذه تشىمل التفىاعالت التىً تحىول 

تسىببها بعىض العناصر الغذائٌة الجاهزة للنبات إلى صورة غٌر جاهزة إضافة إلى األمراض التىً 

 األحٌاء المجهرٌة.

 Louisأن أول أشىارة مبكىرة لعلىم أحٌىىاء التربىة المجهرٌىة كانىىت للعىالم الفرنسىً لىىوٌس باسىتٌر 

Pasteur  حٌص وضح بأن األحٌاء المجهرٌة تسبب التخمر والتعفن والتحلل للمواد العضوٌة كمىا

أكد علىى الطبٌعىة الحٌوٌىة لعملٌىات تحىول المىادة العضىوٌة فىً التربىة وان األحٌىاء المجهرٌىة هىً 

التً تعمل على معدنة المخلفات العضوٌة ذات المصدر الحٌوانً والنباتً وكىذلك هىً التىً تحىول 

 الغذائٌة إلى صور جاهزة للنبات وبالعكس.العناصر 

ولكون العملٌات السابقة تتم بواسطة المجامٌع المختلفة مىن البكترٌىا والفطرٌىات واألحٌىاء األخىر  

الموجودة فً التربة فقد ظهر تدرٌجٌا نوع جدٌد من فروع علوم األحٌاء المجهرٌة وهو علم أحٌاء 

ٌهىىتم بدراسىىة المجىىامٌع المجهرٌىىة الموجىىودة فىىً الىىذي  Soil Microbiologyالتربىىة المجهرٌىىة 

التربة ودورها فً التحوالت المختلفة وأهمٌة ذلك فً تغذٌة النبىات وإنتىاج المحاصىٌل إضىافة إلىى 

ذلك فهو ٌهتم بدراسة األحٌاء المجهرٌة من حٌص أعداها وتصنفٌها والطرائق المستعملة فىً قٌىاس 

بىىىان عملٌىىىة  111ٔعىىىام  Schloesing  &Muntzنشىىىاطاتها فىىىً التربة.فقىىىد الحظىىىا العالمىىىان 

االمونٌوم إلى نترات( وهً عملٌة حٌوٌة الٌمكىن أن تىتم أال بواسىطة األحٌىاء  النترجة ) هً أكسدة
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مىن  19ٔٔعىام  Winogradiskyالمجهرٌة فً التربة. وقد تمكن العالم الروسً وٌنوكرادسكً 

ونٌىىىىوم وهىىىىً بكترٌىىىىا جىىىىىنس عىىىىزل األجنىىىىاس البكتٌرٌىىىىة المسىىىىؤولة عىىىىن عملٌىىىىة أكسىىىىدة االم

Nitrosomons  وبكترٌىىا جىىنسNitrobacter  ًالتىىً تقىىوم بأكسىىدة النترٌىىت إلىىى نتىىرات . وفىى

أن البقولٌىىىات تأخىىىذ النتىىىروجٌن الجىىىوي  Hellrigel  &Wilforthاثبىىىت العالمىىىان  11٘ٔعىىىام 

العىالم بواسطة البكترٌىا الموجىودة فىً داخىل العقىد الجذرٌىة وتحولىه إلىى مركبىات نتىرو جٌنٌىة أمىا 

فقد استعمل األوساط الغذائٌة الغنٌة المنتخبة للحصول علىى مزرعىة نقٌىة   Beijerinckالهولندي 

ولقىىد سىىمى عملٌىىة   Rhizobiumمىىن البكترٌىىا المسىىؤولة عىىن تكىىون العقىىد والتىىً تعىىرف باسىىم 

بقولٌىىة. التثبٌىىت هىىذه بالتثبٌىىت التعاٌشىىً للنتىىروجٌن ألنهىىا عملٌىىة تعاٌشىىٌة بىىٌن البكترٌىىا والنباتىىات ال

 Non-Symbioticوهناك نوع آخىر مىن التثبٌىت لغىاز النتىروجٌن ٌسىمى  بالتثبٌىت الالتعاٌشىً 

N2fixation  وكن العالمWinogradisky   ٌعود له الفضل فً اكتشاف وعزل بعىض األنىواع

فقىىىد عىىىزل البكترٌىىىا التابعىىىة لجىىىنس   Beijerinckأمىىىا العىىىالم  Clostridiumالتابعىىىة لجىىىنس 

Azotobacter قىىىىىام بتصىىىىىنٌف النىىىىىوع وAzotobacter chroococcum  وA. 

winogradsky  ومما سبق ٌمكن القول أن الفضل فً تطور علىم أحٌىاء التربىة المجهرٌىة ٌعىود.

فكىىان لىىه  Waksman. أمىىا العىىالم األمرٌكىىً  Beijerinckو  Winogradskyإلىىى العىىالمٌن 

ٌىىا الخٌطٌىىة( المنتجىىة للمضىىادات الفضىىل فىىً عىىزل الكثٌىىر مىىن أجنىىاس االكتٌنوماٌسىىتات ) البكتر

عزل العالم  9٘ٓٔ. وفً عام Streptomycinالحٌوٌة من التربة ومن أشهرها المضاد الحٌوي 

Derx  جنسا بكتٌرٌا مثبت للنتروجٌن سماهBeijerinckia  نسبة إلى العالمBeijerinck   ًوفى

ا القىدرة علىى تثبٌىت بعزل بكترٌا حلزونٌة لهى Dobereiner  &Day  قاما العالمان 9ٕٙٔعام 

هذا وان علم أحٌاء التربىة المجهرٌىة مسىتمر بىالتطور   Spirillium lipoferumالنتروجٌن هً 

 من خالل الدراسات المستمرة للعلماء المختصٌن فً جمٌع أنحاء العالم.

 الكائنات الحٌة الدقٌقة فً التربة تشمل: 

 تتغذ  على المواد العضوٌة المتحللة.: كالهدبٌات والسوطٌات واألمٌبٌات حٌص البروتوزوا -ٔ

 تحتاج الى رطوبة + ضوء الطحالب: -ٕ

 لها دور فً تحسٌن خواص التربة حٌص تقوم بعملٌة البناء الضوئً. -

 تثبٌت النٌتروجٌن فً بعض األنواع مما ٌزٌد من خصوبة التربة. -

 تعتبر المسؤول األول عن تحلل المواد العضوٌة فً التربة. - الفطرٌات: -ٖ
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 عدادها وتنوعها عند اضافة السماد األخضر للتربة.ٌزٌد أ -

رطوبة التربة ٌعتبر من العوامل المحددة النتشار الفطرٌات )عندما تقل الرطوبة  -

 ٌؤدي الى انخفاض اعداد وأنواع الفطرٌات فً التربة(.

البعض ممرض للنبات وله القدرة على البقاء فً حال غٌاب المحصول األصلً  -

ومن الفطرٌات التً  (Sclerotia)مة كاألجسام الحجرٌة والظروف غٌر المالئ

 ,Fusarium, Rhizoctoniaتبقى لمدة طوٌلة فً التربة فً غٌاب المحصول 

and PHytoPHthora 

هناك بعض األنواع مفترسة او متطفلة ولها أهمٌة فً التوازن البٌئً الطبٌعً  -

 لرحٌاء الدقٌقة فً التربة.

البعض مفٌد للنبات كالفطرٌات التً تنمو على جذور بعض النباتات كالبقولٌات  -

( تعٌش معٌشة تكافلٌة فالنبات ٌمد الفطر  Mycorrhiza)فطرٌات المٌكورٌزا 

بالفٌتامٌنات واألحماض األمٌنٌة التً ال ٌستطٌع تخلقها، أما الفطر ٌساعد النبات 

 والعناصر العضوٌة. وٌحفز الجذور على امتصاص المواد الغذائٌة

ٗ- Actinomycetes    وهً مجموعة من البكتٌرٌا تعٌش فً الطبقة السطحٌة من التربة

 لها دور فً تحلل المواد العضوٌة.

 البعض ٌسبب أمراضاً للنبات ..............مثل مرض جرب البطاطس. -

 البعض ٌفرز مضادات حٌوٌة تقضى على أنواع ممرضة أخر  فً التربة. -

 : تعتبر من أكبر المجموعات المتواجدة فً التربة و تقسم الى قسمٌن رئٌسٌٌن:رٌاالبكتٌ -٘

 Indagenous bacteriaبكتٌرٌا أصلٌة مستوطنة:  -ٔ

وهً توجد فً التربة مستوطنة ومتأقلمة بصفة دائمة حٌص تتكاثر بها                         

 وتساهم فً نشاطاتها الكٌموحٌوٌة .

 Invaders bacteriaالبكتٌرٌا الوافدة:  -ٕ

وهً األنواع القادمة الى التربة مع المٌاه )الجرف( أو أنسجة ومخلفات                         

 النباتات أو نقل التربة. وهً تظل حٌة ونشطة لفترة وجٌزة وقد تنقرض بعد ذلك ألسباب منها:

 عدم مقدرتها على التكٌف على البٌئة الجدٌدة -ٕقدرتها التنافسٌة قلٌلة      ألن-ٔ
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 ٌتأثر ينواع البكتٌرٌا عامة فً التربة بعوامل منها:

 نوع التربة. -ٔ

 العوامل البٌئٌة كالحرارة والرطوبة والتهوٌة والحموضة...وغٌرها -ٕ

 مد  توفر المادة العضوٌة......... -ٖ

( بٌنما األراضً PH 4.4-6لزراعٌة الحامضٌة تغلب بها الفطرٌات )بشكل عام األراضً ا ◄

 الزراعٌة شبه القلوٌة تغلب بها البكتٌرٌا.

 أمثلة لبعض األنواع واألجناس البكتٌرٌة التً لها أهمٌة فً تحلٌل المواد العضوٌة فً التربة:

Bacillus subtilis, Pseudomonas, Clostridium 

ما تعٌش الفٌروسات حٌة خارج خالٌا العائل اال ان بعض  : عامة ..نادراالفٌروسات -ٙ

 األنواع قد تبقى فً:

 Tobacco mosaic virusمخلفات النبات المصاب مثل فٌروس تبرقش التبغ  -

(TMV)  

 -الهدبٌة-بعض األنواع قد تبقى فً جراثٌم الفطر الناقل لها كالجراثٌم السابحة -

zoospores  للفطرgraminis Polymyxa ٌروس تبرقش القمح.مثل ف 

 ,XiPHinema, Longidorusالبعض ٌنتقل ببعض أجناس النٌماتودا  -

Trichodorus .التً تعٌش بالتربة  كفٌروس الورقة المروحٌة فً العنب 

: هً حٌوانات الفقارٌة اسطوانٌة دودٌة الشكل. وهً واسعة االنتشار ومنها ما النٌماتودا -1

ٌصٌب النبات وٌسبب له اضراراً وخسائر اقتصادٌة جسٌمة. غالبٌة األجناس التً تصٌب 

 النبات تعٌش فً الترب بمختلف أنواعها.

 ere zonePHRhizosمنطقة الرٌزوسفٌر 

 تعرٌفها: هً المنطقة )البٌئة( القرٌبة جداً )المحٌطة(  من جذور النبات فً التربة.

، Actinomycetesممٌزاتها: غنٌة جداً بنشاط المٌكروبات الحٌة الدقٌقة )بكتٌرٌا، فطرٌات، 

 نٌماتودا وغٌرها(

 منطقة الرٌزوسفٌر تتكون من منطقتٌن رئٌسٌتٌن هما:

 سطح جذور النبات مباشرًة(المنطقة الداخلٌة )المالصقة أل -ٔ

 المنطقة الخارجٌة القرٌبة من الجذور ) غٌر مالصقة بالجذور(. -ٕ
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 ٌتأثر نشاط هذه المٌكروبات وعددها فً هذه المنطقة بعوامل منها:

 نوع النبات المزروع-ٔ

 عمر النبات-ٕ

 نوعٌة التربة. -ٖ

السائدة فً هذه المنطقة. أي عملٌتً عامة افرازات الجذور تؤدي الى تنشٌط او تثبٌط المٌكروبات 

تضاد ) نتٌجة افراز سموم او مضادات حٌوٌة( وتعاون بٌن المجموعات المٌكروبٌة فً هذه 

 المنطقة.

: أثبتت الدراسات العلمٌة واألبحاص المتخصصة ان هناك ارتباط بٌن فوائد هذه المنطقة

باتات لبعض األمراض التً تنتقل عن المٌكروبات التً تنشط فً هذه المنطقة ومناعة كثٌر من الن

 طرٌق التربة.

 غالبٌة المٌكروبات فً منطقة الرٌزوسفٌر غٌر ممرضة للنبات. -

عملٌة افراز السموم والمضادات الحٌوٌة قد ٌكون له دور هام فً الحد من امراضٌة بعض  -

 المسببات المرضٌة المستوطنة فً التربة.

التربة:  للمٌكروبات دور هام فً تحوٌل النٌتروجٌن الزائد فً   C/Nاألهمٌة المٌكروبٌة لنسبة 

الى أمونٌا ثم الى نترات تساعد فً زٌادة المحتو  النٌتروجٌنً غٌر العضوي وبالتالً زٌادة 

 خصوبة التربة.

عامة فإن زٌادة المٌكروبات السائدة فً التربة لها أهمٌة فً زٌادة خصوبة التربة )تحلٌل  ◄

المواد العضوٌة، تثبٌت النٌتروجٌن....الخ( وكلما قلت أعداد هذه المٌكروبات فً التربة فإن 

 خصوبتها تقل وبالتالً تحتاج التربة الى مخصبات لزٌادة خصوبتها.

تثبٌت النٌتروجٌن الجوي  وثانً أكسٌد الكربون فً التربة لكً فالمٌكروبات لها أهمٌة فً  -

 ٌستفٌد منه النبات. 

N2--------------→  Ammonia 

 األمونٌا هً العنصر الهام فً تكوٌن األحماض األمٌنٌة وبالتالً البروتٌن فً النبات.

على جذور  Actinomycetesوالنباتات البقولٌة وكذلك ال    Rhizobiumمثال الرٌزوبٌم  

 . تعاون تكافلًبعض النباتات فً التربة 
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 Soil Organismمجامٌ  يحٌاء التربة المجهرٌة 

وهذا النظام ٌتكون من جزء عضوي  Soil ecosystemتتكون التربة من نظام بٌئً        

Organic PHase  وجزء العضويInorganic PHase  وجزء أخر ٌسمى الجزء

وٌشكل الجزء العضوي والجزء  Biological PHaseالحٌوي )المادة الحٌة فً التربة( 

الالعضوي المصدر األساسً للكاربون والطاقة والعناصر الغذائٌة الضرورٌة لنمو الجز الحٌوي 

 وتكاثره فً التربة.

 ٌتكون الجزء الحٌوي الموجود فً التربة مما ٌأتً:     

مجامٌع رئٌسٌة من األحٌاء: قسم من هذه المجامٌع أحٌاء مجهرٌة ال تر  بالعٌن المجردة      

 -الطحالب –الخمائر  –االبتدائٌات  -الفطرٌات –تشم ل البكترٌا ) بضمنها البكترٌا الخٌطٌة( 

 الفٌروسات.

الدٌدان  -ضٌةالقسم الثانً: مجامٌع األحٌاء التً تر  بالعٌن المجردة وتشمل الدٌدان األر     

 النمل والخنافس وغٌرها. -النٌماتودا -السلكٌة

وتعد يحٌاء التربة المجهرٌة من يهم المجامٌ  ألنها تشترك بالعدٌد من العملٌات والوظائف 

 مثل:المهمة فً التربة 

تشترك أحٌاء التربة المجهرٌة فً تحوالت العناصر الغذائٌة مثل النتروجٌن والفسفور  .ٔ

ٌز والكبرٌت حٌص تقوم بتحوٌل العناصر من الصورة غٌر الجاهزة أو والحدٌد والمنغن

 غٌر الذائبة إلى الصورة الجاهزة لالمتصاص من قبل النبات أو بالعكس.

على الرغم من احتواء التربة على أحٌاء مجهرٌه متطفلة على جذور النباتات ولكن الجزء  .ٕ

ة تقوم بتحلٌل المواد العضوٌة األكبر من أحٌاء التربة المجهرٌة المستوطنة فً الترب

وناتج  Humusالنباتٌة والحٌوانٌة األصل وتكوٌن مادة عضوٌة نهائٌة تسمى الدبال 

 التحلٌل عبارة عن عناصر غذائٌة مختلفة.

تقوم أحٌاء التربة المجهرٌة بتحوٌل العدٌد من المواد العضوٌة السامة إلى مواد غٌر سامة  .ٖ

المبٌدات واألسمدة وتحوٌلها إلى مواد غٌر سامة وبذلك فاألحٌاء فهً تشترك بتحلٌل بقاٌا 

 المجهرٌة تساهم بتخلٌص التربة من الملوثات.

تحسٌن تركٌب التربة من خالل زٌادة ثباتٌة التجمعات من خالل اإلفرازات التً تقوم  .ٗ

 بإفرازها األحٌاء المجهرٌة فً التربة.
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الهواء الجوي كغاز ثانً اوكسٌد  % من الكاربون العضوي ٌرجع إلى1ٓأن حوالً  .٘

الكاربون من خالل النشاطات الحٌوٌة لرحٌاء المجهرٌة الموجودة فً التربة أي أن أحٌاء 

 التربة المجهرٌة لها دور مهم فً دورة الكاربون فً الطبٌعة.

ٌستخدم العدٌد من أحٌاء التربة المجهرٌة فً مقاومة األمراض النباتٌة والحشرات  .ٙ

 باٌولوجٌا.

 تعد أحٌاء التربة المجهرٌة مفتاحا لتكوٌن ونشوء التربة فهً احد عوامل تكوٌن التربة.  .1

 يما دور يحٌاء التربة المجهرٌة فً نشوء وتكوٌن التربة فٌكون من خالل ما ٌأتً:

تقوم أحٌاء التربة المجهرٌة بإنتاج األحماض الكربونٌة العضوٌة التً تحفز تجوٌة مادة  .ٔ

محتوٌاتها وعناصرها من خالل إذابة المعادن وتكوٌن مركبات  األصل للتربة وتحرر

مخلبٌة مع بعض العناصر الغذائٌة كالحدٌد والمنغنٌز والنحاس فتزٌد من جاهزٌتها فً 

 التربة.

تقوم أحٌاء التربة المجهرٌة بالمساهمة بالدورات الحٌوٌة الصغر  للكاربون واألوكسجٌن  .ٕ

الكبرٌت والعناصر الصغر  مما ٌؤدي بمرور والهٌدروجٌن والنتروجٌن والفسفور و

 الزمن إلى أغناء الطبقة العلٌا من التربة بالمواد العضوٌة صعبة التحلل.

لرحٌاء المجهرٌة دور مهم فً عملٌات تكون التربة حٌص ٌتجاوز تأثٌرها محٌط التربة  .ٖ

 إلى الماء الجوفً والجو.

درة كبٌرة فً تحلل المعادن األولٌة أن لرحٌاء المجهرٌة وخاصة الفطرٌات والبكترٌا ق .ٗ

واخذ ما تحتاجه منها من العناصر لبناء أجسامها وبذلك تحول هذه المعادن إلى معادن 

 ثانوٌة.

تقوم أحٌاء التربة المجهرٌة بتحلٌل البقاٌا النباتٌة والحٌوانٌة وتحوٌلها إلى ثانً اوكسٌد  .٘

طاقة الشمسٌة التً خزنت بواسطة الكاربون والماء ورماد ودبال مما ٌؤدي إلى تحرٌر ال

 النباتات الستخدامها فً تحلٌل الصخور وتكوٌن الدبال.

كما تساهم األحٌاء المجهرٌة فً تثبٌت النٌتروجٌن وأكسدة االمونٌا وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن  .ٙ

واختزال مركبات حامض الكبرٌتٌك والنترٌك وترسٌب مركبات الحدٌد والمنغنٌز من 

ساهم مساهمة كبٌرة فً العملٌات الجٌو كٌمٌائٌة للعناصر الكاربون محالٌلها وهً بهذا ت

والهٌدروجٌن واألوكسجٌن والنتروجٌن والكبرٌت والفسفور والكالسٌوم والبوتاسٌوم 
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والحدٌد وتقوم أٌضا بتكوٌن الفٌتامٌنات وأنزٌمات واألحماض االمٌنٌة وغٌرها من 

 .المركبات ذات الفعالٌة الباٌوكٌمٌائٌة العالٌة

 Soil Bacteria مجموعة بكترٌا التربة -يوال

هً كائنات حٌة مجهرٌه تصنف ضمن المملكة النباتٌة وأحٌانا ضمن مملكة البروتستا       

Protista  التختلف عن النباتات العلٌا أو الحٌوانات بسبب بساطتها الحٌوٌة وتكون وحٌدة(

الخلٌة(. قسم منها تصنع غذائها بنفسها بعملٌة التركٌب الضوئً وقسم منها تحتاج إلى غذاء 

جاهز ومنها ما هو متحرك ومنها ما هو غٌر متحرك بعضها هوائٌة إجبارٌة أو الهوائٌة 

الٌزٌد قطرها من  Cocciاختٌارٌة وتختلف بالشكل والحجم من كروٌة  إجبارٌة أو الهوائٌة

ماٌكرون =  ٔماٌكرون )  ٕ
ٖ-

الٌزٌد  Bacilliأو   Rodsملٌمتر( إلى عصوٌة قصٌرة ٓٔ

 طولها عن الماٌكرون الواحد إلى عصوٌة كبٌرة قد ٌصل طولها إلى بضع ماٌكرومترات.

والعصوٌة هً السائدة فً معظم الترب  وتوجد فً التربة عادة الكروٌة الصغٌرة      

 وهً غٌر شائع وجودها فً التربة. Spirillaوأكثرها انتشارا أما األنواع الحلزونٌة 

تحتوي جمٌع الترب على بكترٌا ذاتٌة التغذٌة تحصل على الكاربون من ثانً اوكسٌد       

تغذٌة ( وأخر  عضوٌة الPHotoautotroPHsالكاربون والطاقة من ضوء الشمس )

(ChemoautotroPHs كذلك توجد فً التربة بكترٌا تالئمها الحرارة العالٌة )

ThermoPHiles  وأخر  تالئمها الحرارة المتوسطةMesoPHiles  وثالثة تالئمها

كما توجد بكترٌا مكونة للسبورات وأخر  غٌر  PsycherPHilesالحرارة المنخفضة 

حللة للسلٌلوز أو مؤكسدة للكبرٌت أو مثبتة مكونة لها وتوجد فً التربة أٌضا بكترٌا م

 للنتروجٌن أو مختزلة النترات والكبرٌتات والحدٌدٌك.

 ينواع بكتٌرٌا التربة:

 ملٌىىىون وحىىىدة فىىىً  1٘بكتٌرٌىىىا النشىىىدرة المحللىىىة للٌبتىىىون وتتواجىىىد فىىىً التربىىىة بمعىىىدل  -ٔ

 .ٖسمٔ

 ملٌىىىون وحىىىدة فىىىً  ٕ٘بكتٌرٌىىىا النشىىىدرة المحللىىىة للنشىىىادر وتتواجىىىد فىىىً التربىىىة بمعىىىدل  -ٕ

 ٖسمٔ

 .ٖملٌون وحدة فً ا سم ٘.ٕبكتٌرٌا تثبٌت اآلزوت وتتواجد فً التربة بمعدل   -ٖ

 .ٖسم ٔملٌون وحدة فً  ٘ٙٔ.ٓبكتٌرٌا عكس التأزت وتتواجد فً التربة بمعدل   -ٗ
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 .ٖسم ٔملٌون وحدة فً  ٓٓٔ.ٓعدل بكتٌرٌا التأزت وتتواجد فً التربة بم -٘

 عمل البكتٌرٌا فً التربة:

 للبكتٌرٌا عمالن رئٌسٌان فً التربة هما:

والبكتىٌن أو الىدبال  انحالل السىكر والنشىا والسىلٌلٌوز انحالل المواد العضوٌة غٌر اآلزوتٌة : كى - أ

 بوجود البكتٌرٌا والفطر بكمٌة كافٌة وهذا ٌتم :

)ثانٌىة أكسىد  ر والنشىا( إلىى موادهمىا األساسىٌة العضوٌة غٌر اآلزوتٌة )السكأوالً: بانحالل المواد 

العضىوٌة، فىً األراضىً  همىا الثانوٌىة : الكحىول واألحمىاض الكربون ، الماء والدبال، وإلى مواد

المٌتىان واٌىدروجٌن إضىافة لمىا  الغدقىة فٌىتم انحاللهمىا إلىى غىاز  جٌدة التهوٌىة، أمىا فىً األراضىً

 ذكر.

 ٌتم انحالل السلٌلوز والبكتٌن فً التربة تحت شروط هوائٌة وأخر  غٌر هوائٌة . ثانٌاً:

وهىىذان البكتٌرٌىىا سىىبٌروكٌتا وسىىٌتوفاجا  ففىىً الحالىىة األولىىى ٌىىتم االنحىىالل بوجىىود نىىوعٌن مىىن  -

كما ٌتصف هىذا االنحىالل بأنىه سىرٌع ٌنىتج  ٌتصفان بأنهما ذوو جسم حلزونً رفٌع مستدق ومرن 

التربة المفككة جٌدة التهوٌىة والسىكرٌات  ٌطة ذائبة وأحماض عضوٌة خاصة فً عنه سكرٌات بس

 )ثانً أكسٌد الكربون، ماء، دبال(. ل بدورها إلى مكوناتها األساسٌة هذه قد تتحل

نىىوعٌن مىىن ط غٌىىر الهىىوائً طٌئىىاً وٌىىتم بوجىىود أمىىا فىىً الحالىىة الثانٌىىة فٌكىىون انحاللهمىىا فىىً الوسىى -

تعمىل علىى اختىزال  المنتفخىة )بكتٌرٌىا عكىس التىازت(  الرفٌعىة ذات األطىرافالبكتٌرٌا العصىوٌة 

 اآلزوتات بمساعدة األكسجٌن الناتج عن تحلل السلٌلوز.

 ثالثىىىاً: ٌىىىتم انحىىىالل الىىىدبال بتىىىأثٌر بكتٌرٌىىىا خاصىىىة فىىىً وسىىىط جٌىىىد التهوٌىىىة ومتعىىىادل إلىىىى جىىىزء 

 د الكربىىون و...الىىخ تكىىون مىىن اآلزوت علىىى حالىىة نشىىادر ٌتىىأزت بسىىرعة وٌنىىتج عنىىه ثىىانً أكسىىٌ

 وهىىىً أكبىىىر مىىىن نسىىىبة اآلزوت إلىىىى  ٘ٔ-ٓٔ/ٔفٌىىىه نسىىىبة اآلزوت إلىىىى غىىىاز الكربىىىون تسىىىاوي 

 . وٌتصىىف هىىذا االنحىىالل بأنىىه سىىرٌع  ٓٗ-ٕ٘/ٔالكربىىون فىىً النباتىىات الخضىىراء التىىً تقىىرب مىىن 

 فً الوسط المتعادل أما فً الوسطٌن الحامضً والقلوي فٌكون بطٌئاً.

 مواد العضوٌة اآلزوتٌة وٌتم حسبما ٌلً:انحالل ال - ب

 : إن إضىىىىىىافة األسىىىىىىمدة اآلزوتٌىىىىىىة والفوسىىىىىىفاتٌة Amonificationأوالً : تكىىىىىىوٌن النشىىىىىىادري 

 والبوتاسىىىىٌة للتربىىىىة وانحاللهىىىىا فٌهىىىىا ٌجعىىىىل فائىىىىدة النبىىىىات منهىىىىا سىىىىرٌعة بعكىىىىس مىىىىا هىىىىو علٌىىىىه 

 عنىىىىد التسىىىىمٌد بىىىىالمواد العضىىىىوٌة الناشىىىىئة عىىىىن متخلفىىىىات النبىىىىات والحٌىىىىوان إذ أن هىىىىذه تحتىىىىاج 
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 إلىىىىى وقىىىىت كىىىىافً تتحلىىىىل بفعىىىىل ) البكتٌرٌىىىىا والفطىىىىور( ومىىىىن ثىىىىم انحاللهىىىىا كىىىىً ٌسىىىىتفٌد منهىىىىا 

 النبات.فىىىاآلزوت مىىىثالً النىىىاتج مىىىن المىىىواد العضىىىوٌة ٌتحلىىىل إلىىىى نشىىىادر بفعىىىل بكتٌرٌىىىا النشىىىدرة 

 النشىىىادر إلىىىى آزوتٌىىىت ومىىىن ثىىىم إلىىىى آزوتىىىات قبىىىل أن ٌسىىىتفٌد منىىىه النبىىىات  والفطىىىر ثىىىم ٌتحلىىىل

 )وهىىذا ٌحتىىاج إلىىى فتىىرة غٌىىر قصىىٌرة، إضىىافة إلىىى أن بكتٌرٌىىا النشىىدرة قىىد تحتىىاج إلىىى مجهىىود 

 أثنىىىاء عملهىىىا قىىىد تحصىىىل علٌىىىه مىىىن أكسىىىدة السىىىكر المضىىىاف إلىىىى التربىىىة، وعملهىىىا هىىىذا ٌكىىىون 

 اآلزوتىىىىات الناتجىىىىة مىىىىن تحلىىىىل المىىىىواد العضىىىىوٌة  بطٌئىىىاً. أو أنهىىىىا تحصىىىىل علىىىىى المجهىىىىود مىىىىن

لىىذا فىىإن إضىىافة القىىش غٌىىر المىىتعفن كمىىادة كربواٌدراتٌىىة أو قلىىب مخلفىىات  وٌكىىون عملهىىا سىىرٌعاً.

 التربة قد ٌحدص انخفاضاً فىً كمٌىة المحصىول المنىزرع فٌهىا مباشىرة إذا أن القىش  المحاصٌل فً 

 ود البكتٌرٌىىىىىا فٌهىىىىىا قىىىىىد تأخىىىىىذ منهىىىىىا والمخلفىىىىىات هىىىىىذه تسىىىىىتغرق وقتىىىىىاً للتحلىىىىىل وبأثنىىىىىاء وجىىىىى

 حاجتهىىىا مىىىن اآلزوت وتحولىىىه إلىىىى بروتىىىوبالزم جسىىىمها، والٌمكىىىن للنبىىىات أن ٌسىىىتفٌد مىىىن هىىىذا 

أي أن وجىىود المىىواد اآلزوتٌىىة  اآلزوت إال بعىىد مىىوت هىىذه البكتٌرٌىىا وانتشىىار رفاتهىىا فىىً التربىىة.

للمجهىىود هىىو سىىبب فىىً عرقلىىة  كمصىىدر المعقىىدة فىىً التربىىة أو وجىىود المىىواد الكربواٌدراتٌىىة فٌهىىا 

بوجود مٌكروباتها التً تعمىل علىى تحلىل  عملٌة النشدرة وبطء سرعتها وإن عملٌة النشدرة قد تتم 

علمىىاً بىىأن مىىن صىىفات هىىذه المٌكروبىىات أنهىىا  المىىواد العضىىوٌة وإنتىىاج النشىىادر فىىً وسىىط هىىوائً، 

منهىىا الكىىروي مثىىل القصىىٌر )كفلورسىىنس( و متجرثمىىة وهوائٌىىة شىىكلها مختلىىف منهىىا العصىىوي 

غٌىىر المتجرثمىىان ذوا عمىىل أكثىىر نشىىاطاً فىىً عملٌىىة النشىىدرة  )المٌكروكىىوكس( وهمىىا المٌكروبىىان 

 ومنها المتجرثم مثل )ستلس ومٌكوٌدس( ) والبٌوترٌفكس( الهوائٌان.

 العوامل المؤثرة فً وجود البكترٌا فً التربة:

 المادة العضوٌة: .1

معظم بكترٌا التربة تصنف بالنسبة لمصدر الكاربون والطاقة بأنها عضوٌة متباٌنة         

التغذٌة أي تستعمل المادة العضوٌة فً بناء بروتوبالزم الخلٌة وان أعداد البكترٌا وكتلتها 

الحٌة فً التربة المعدنٌة تتناسب طردٌا مع محتو  المادة العضوٌة فالترب الغنٌة تحوي 

كبٌرة من البكترٌا ولذلك ٌالحظ زٌادة أعداد البكترٌا فً الطبقات السطحٌة من  أعدادا

وٌعود ذلك إلى كثرة المادة العضوٌة  RhizosPHereالتربة )منطقة الراٌزوسفٌر( 

وكثرة إفرازات الجذور من أحماض امٌنٌة ومنظمات نمو وفٌتامٌنات وإفرازات أخر  
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صدر العضوي فً التربة سوف تزٌد من أعداد وبصورة عامة أن أي عملٌة تزٌد من الم

 بكترٌات التربة.

 العناصر الغذائٌة: .2

البكترٌا كأي كائن حً آخر بحاجة إلى العناصر المعدنٌة المختلفة إضافة إلى المادة 

العضوٌة فهً بحاجة إلى النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم والصودٌوم 

م وغٌرها . تتأثر أعداد بكترٌا التربة تأثرا مباشرا والمغنٌسٌوم والحدٌد والمولبٌدنو

بإضافة األسمدة المعدنٌة وفً بعض األحٌان ٌكون لرسمدة النتروجٌنٌة تأثٌر سلبً فً 

بعض األجناس من البكترٌا وذلك بسبب الحموضة التً تنتج من أكسدة االمونٌوم إلى 

 نترات بعملٌة النترجة.

 رطوبة التربة: .3

لى الرطوبة لبناء بروتوبالزم الخلٌة وللتكاثر والنمو وان زٌادة الرطوبة تحتاج البكترٌا إ

تؤثر فً أعداد البكترٌا إذ توفر ظروفا الهوائٌة تساعد على نمو البكترٌا الالهوائٌة فقط 

% من 1ٓ – ٓ٘وان أفضل رطوبة مالئمة لنمو البكترٌا الهوائٌة ونشاطها ٌكون مابٌن 

 فاف التربة فله تأثٌر سلبً فً أعداد البكترٌا.السعة التشبعٌة للتربة أما ج

 درجة الحرارة: .4

تعد درجة الحرارة من العوامل المهمة التً تؤثر فً الفعالٌات الحٌوٌة ونشاط أنزٌمات 

الخلٌة ولكل جنس من البكترٌا درجة حرارة مالئمة له وإذا ازدادت أو انخفضت عن ذلك 

التربة تقع ضمن المد  الحراري المتوسط فأنها تؤثر فً نموه وتكثره. معظم بكترٌا 

م  ْ٘ٗ – ٘ٔم وٌمكنها أن تنمو فً درجة حرارة  ْٖ٘ – ٕ٘وأفضل نمو ٌكون لها ما بٌن 

 ٘ٗوقسم من البكترٌا تفضل درجات الحرارة المرتفعة التً تعطً أفضل نمو ها ما بٌن 

 م. ْٓٗم وقسم منها التنمو عند درجة حرارة اقل من  ْٓٙ –

 تفاعل التربة: درجة .5

 PHتعد درجة الترب المتعادلة هً المالئمة لنمو معظم أنواع البكترٌا المعروفة وعند 

ٌقل عددها بشكل ملحوظ وبصورة عامة  ٗ PHتبدأ أعداها بالنقصان وعند  ٘.٘ – ٓ.٘

أو أكثر قلٌال  PH 1ٌمكن القول ان البكترٌا تتغلب على الفطرٌات عددا ووظٌفة عند 

 .٘.٘اقل من  PHرٌات على البكترٌا عددا ووظٌفة عند وتتغلب الفط
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 العملٌات الزراعٌة: .6

عملٌات حراثة التربة لها تأثٌر مباشر أو غٌر مباشر فً نمو بكترٌا التربة وأعدادها فهً 

تحسن تركٌب التربة ونفاذٌتها وبذلك تساعد على حركة الهواء والماء وتوفر ظروف 

بكترٌا الهوائٌة كما تعمل الحراثة أٌضا على قلب بقاٌا هوائٌة تساعد على زٌادة أعداد ال

النباتات واألدغال داخل التربة فتوفر مصدرا غذائٌا جٌدا للبكترٌا وبصورة عامة تكون 

 أعداد البكترٌا أكثر فً التربة المحروثة وكذلك الترب المزروعة.

 عم  التربة: .7

دة المادة العضوٌة عند سطح تتركز البكترٌا بشكل كبٌر فً الطبقة السطحٌة بسبب زٌا

التربة وقلتها مع زٌادة عمق التربة إضافة إلى قلة األوكسجٌن وزٌادة ثانً اوكسٌد 

سم  ٓٙٔالكربون وفً الترب العضوٌة تكون أعداد البكترٌا كبٌرة جدا حتى على عمق 

 من السطح.

 ملوحة التربة: .9

المجهرٌة وبصورة عامة ٌمكن كلما زادت ملوحة التربة كان لها تأثٌر سلبً على األحٌاء 

دٌسً  1القول ان البكترٌا ٌمكن أن تتحمل تراكٌز عالٌة من الملوحة نوعا ما حتى 

 سمنز/م من التوصٌل الكهربائً.

 فصول السنة: .8

تزداد أعداد البكترٌا فً فصلً الربٌع والخرٌف بسبب درجة الحرارة المالئمة ووجود 

التربة وتصبح فٌما بعد غذاءا جاهزا لرحٌاء الرطوبة وبقاٌا المحاصٌل التً تقلب فً 

المجهرٌة وعلى العكس من ذلك ففً فصلً الشتاء والصٌف تبقى البكترٌا حٌة ساكنة أو 

 قلٌلة النشاط لتقاوم فترة البرودة أو االنجماد أو الحرارة العالٌة. 

 (: Soil Fungiفطرٌات التربة ) -ثانٌا ً 

تلعب الفطرٌات مع رفٌقاتها من الكائنات الحٌة الدقٌقة كالبكتٌرٌا والفٌروسات وبعض الحٌوانات 

والنباتات دورا مهما ورئٌسا فً خصوبة التربة،وبالمقارنة بٌن الفطرٌات ورفٌقاتها فً التربة نجد 

تكون جزءا أن الفطرٌات ال تكون الجرء األكبر من محتو  التربة من الكائنات الحٌة إال أنها 

كبٌرا من الكتلة الحٌة الموجودة فً كثٌر من األراضً الزراعٌة الجٌدة التهوٌة وترجع القلة 

النسبٌة لعددها وفً نفس الوقت تمثٌلها لجزء أكبر من الكتلة الحٌة إلى غزارة نموها على صورة 
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ة كما هو الحال خٌوط فطرٌة سمٌكة ومتماسكة ومتشابكة وإنتاجها لبعض التراكٌب الثمرٌة الكبٌر

( حٌص تنتج الفطرٌات كٌلوجرامات Truflesأو ) Tuber maganatumفً الفقع أو الكمأة 

عدٌدة من األجسام الثمرٌة األرضٌة. وتسود الفطرٌات بقٌة الكائنات الحٌة فً المخلفات النباتٌة 

رئٌس المسئول باألراضً الغنٌة بالمواد العضوٌة، حٌص تعتبر الفطرٌات مهمة والعامل األول وال

عن تحلل المواد العضوٌة فً األوساط الحامضٌة بما وهبها هللا سبحانه وتعالى من قوة إنزٌمٌة 

 قادرة على تحلل المواد العضوٌة فً التربة. 

ولكل نبات من النباتات النامٌة والحٌة مجموعة 

 –وخاصة الفطرٌات  –من الكائنات الحٌة الدقٌقة 

فً محٌطه الجذري فً منطقة تسمى الجذر تعٌش 

 (RhizosPHereمحٌطٌة أو المحٌط الجذري )

 أو توجد على سطح الجذر وتسمى

(Rhizoplaneوهً المسئولة عن العدٌد من ) 

األمراض الفطرٌة التً تصٌب النباتات الزهرٌة، 

ومسئولة أٌضا عن خصوبة التربة واإلنتاج 

 النباتً المرتفع لبعض النباتات. 

 م إلى: 9٘1ٔ( سنة Burgesة بحسب تقسٌم برجً )وتقسم الفطرٌات فً الترب

(: وهً تتطفل إجبارٌا على النباتات Oblig ate parasitesالمتطفالت اإلجبارٌة ) -

والحٌوانات فً التربة، وتعمل على موت النبات والحٌوان وتحللهما، وإضافة محتواهما العضوي 

 إلى التربة وزٌادة خصوبتها. 

وهً الفطرٌات التً تتطفل على  (:Facultative parasitesالمتطفالت اإلختٌارٌة: ) -

 عائلها فً وجوده وتتحول إلى التغذٌة الرمٌة فً غٌابه. 

وهً تقوم بدور مهم فً التربة من حٌص هدم (: True soil fungiفطرٌات التربة الحقٌقٌة ) -

وإتمام العدٌد من الدورات الحٌوٌة فٌها، وقد فصلنا أجسام الحٌوان والنبات ومخلفاتهما فً التربة، 

 ذلك فً موضوع )وما تحت الثر ( فً كتابنا )آٌات معجزات من القرآن الكرٌم وعالم النبات(. 

وهً فطرٌات تتعاٌش مع  (:Root-inhabiting fungiالفطرٌات المرتبطة بالجذور: ) -

( وبعضها ٌتعاٌش RhizosPHereا )الجذور سواء على سطحها أو فً محٌطها الموجود حوله

 

 الكمأة صور لفطر
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( ومنها mycorrhizaجذرٌات )مٌكوراٌزا() –مع جذور النباتات البذرٌة مكونا الفطر 

المٌكوراٌزا الداخلٌة، والمٌكوراٌزا الخارجٌة. وتلعب هذه الفطرٌات دورا مهما فً حٌوٌة النبات، 

( خاصة به من Floraفلورا )وتحلل المواد السامة المتعاٌشة معها، مع العلم أن لكل نبات 

الفطرٌات سواء فً محٌطه الجذري أو فً المٌكوراٌزا المرتبطه به أم على سطحه كما سبق. 

والمٌكوراٌزا تتكافل مع بعض األشجار الضخمة وتقوم مقام الشعٌرات الجذرٌة فً إمداد النبات 

بتحلٌل المواد السامة فً التربة بالماء،وٌقوم النبات بإمداد الفطر بالغذاء الجاهز، كما ٌقوم الفطر 

 وحماٌة النبات منها. 

كما نعلم فإن اللجنٌن مادة كٌماوٌة  (:Lignicolous Fungiالفطرٌات العائشة على اللجنٌن ) -

معقدة التركٌب، تستعصً على العدٌد من الفطرٌات والبكتٌرٌا والنمل األبٌض، ولكن ٌوجد بعض 

اللٌجنٌن وتعٌش علٌه بما وهبها هللا سبحانه وتعالى من أنواع من الفطرٌات تستطٌع أن تحلل 

إنزٌمات محللة له وهذا النوع من الفطرٌات ٌسبب تعفن جذور األشجار وتحللها بعد موتها فً 

الحقول والغابات، وتأتً العدو  للخشب )بضم الخاء والشٌن( بهذه الفطرٌات عن طرٌق الجراثٌم 

من الخٌوط الفطرٌة )الغزل الفطري( التً تتنتقل مع المحمولة بالهواء أو عن طرٌق أجزاء 

 التربة عندما تسقط علٌها األشجار. 

 (:Cellulose Decomposing Fungiالفطرٌات المحللة للسلٌلوز ) -

( كما نعلم عبارة عن كربوهٌدرات معقدة، ٌتركب من وحدات عدٌدة من Celluloseالسلٌلوز) 

( فً ٗ-ٔطوٌلة معقدة ترتبط برابطة جلٌكوسٌدٌة ) الجلوكوز مرتبط بعضها ببعض فً سلسلة

 الوضع بٌتا. 

وٌوجد العدٌد من الفطرٌات فً البٌئة تحلل السلٌلوز وتعٌش علٌه، مثل سلٌلوز أوراق النبات 

وألٌاف القطن والكتان والتٌل، وهذه الفطرٌات تخترق الجدر السلٌلوزٌة وتحطم المالبس 

والكتب والمستندات الورقٌة، وللحماٌة من فعل هذه الفطرٌات والمقتنٌات السلٌلوزٌة كالبردٌات 

المدمر للوثائق والمخطوطات النادرة ٌلزم معاملة هذه الوثائق والمخطوطات بمركبات النحاس 

 والزئبق والكبرٌت المقاومة للفطرٌات. 

روص الحٌوانات وغائط )براز(  (:CoporPHilous Fungiفطرٌات الروص والغائط ) -

اإلنسان ٌكونان مادة غذائٌة للعدٌد من الفطرٌات ألنهما ٌحتوٌان على العدٌد من المواد الغذائٌة 

التً لم ٌتم هضمها أو امتصاصها فً القناة الهضمٌة، وٌحتوٌان على المواد النٌتروجٌنٌة الالزمة 
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ا ٌحتوٌان على بقاٌا الكرات الدموٌة المتحللة، لنمو العدٌد من الكائنات الحٌة الدقٌقة، كما أنهم

وأصباج الصفراء وجدر القناة الهضمٌة المتحللة، وهذه المواد تمد الكائنات الحٌة الدقٌقة بالعدٌد 

 من عوامل النمو الالزمة لها. 

وبدراسة الفطرٌات التً تظهر على الروص وجد أن هناك تتابعا منظما لظهور هذه الفطرٌات 

 Order، ففً البداٌة تنمو على الروص الفطرٌات التابعة لرتبة المٌوكرات على الروص

mucorales  ومنها عفن الخبزRhizopus sp  وفطر المٌوكرMucor sp  وهً من

( ٌتبعها بعد ذلك أفراد الفطرٌات الزقٌة zogomucotaالفطرٌات التزاوجٌة )

(Ascomycota( وأخٌرا تظهر الفطرٌات البازٌدٌة )Basidiomycotaوهذا التتابع ) 

الفطري على الروص ٌبٌن التقدٌر اإللهً فً الخلق ، وأنه ال مكان للمصادفة والعشوائٌة، ففً 

( والنٌتروجٌن وهذا Hemicelluloseالبداٌة ٌحتو  الروص على السكرٌات والهٌمٌسلٌلوز )

 من الفطرٌات التزاوجٌة order mucoralesٌنشط وجود أفراد رتبة المٌوكورات 

(zygomycota .) 

( وفً Ascomycotaثم بعد ذلك ٌسود السلٌلوز، وهذا ٌؤدي إلى ظهور الفطرٌات الزقٌة )

( فهل رأٌتم Basidiomycotaالنهاٌة ٌتبقى اللٌجنٌن وهذا ٌؤدي إلى نمو الفطرٌات البازٌدٌة )

 إعجازاً ونظاماً أعظم من هذٌن اإلعجاز والنظام فً الخلق؟ 

(: الفطرٌات عامة كائنات حٌة دقٌقة أرضٌة ، ولكن Aquatic Fungiالفطرٌات المائٌة ) -

( وهً موجودة فً Oomycotaتوجد منها األنواع المائٌة ، وٌتبع معظمها الفطرٌات البٌضٌة )

المٌاه العذبة والمالحة والمختلطة ومعظمها ٌعٌش على بٌض الكائنات الحٌة البحرٌة وأجسادها 

 د من هذه الكائنات الحٌة. للعدٌ وأجنتها وتسبب األمراض

 Soil Algaeطحالب التربة   -ثالثا ً

تشكل الطحالب أكثر األحٌاء المجهرٌة التً تقوم بعملٌىة التركٌىب الضىوئً تغلبىا فىً التربىة        

وأعدادها اقل من أعىداد البكترٌىا والبكترٌىا الخٌطٌىة أو الفطرٌىات وتوجىد كىذلك علىى سىطوح مٌىاه 

و  Oedogoniumانهار والبحار ولكن هناك أنواع كثٌرة التوجد إال فً التربىة ومنهىا األجنىاس 

Botrydium وChlorococcum  وهنىىىاك أجنىىىىاس أخىىىر  توجىىىىد فىىىً التربىىىىة والمٌىىىاه منهىىىىا

Protococcus وOscillatoria وNostoc وAnabaena وStichococcus توجىىىىىىىىىىد .

الطحالب دائما قرٌبة من سطح التربة ألنها تقوم بعملٌة التركٌب الضىوئً فهىً تأخىذ ثىانً اوكسىٌد 
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ثل النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والمغنٌسٌوم والكبرٌىت الكربون من الجو والعناصر الغذائٌة م

والحدٌىىد مىىن التربىىة. تصىىنف الطحالىىب بالنسىىبة لمصىىدر الكربىىون والطاقىىة ذاتٌىىة التغذٌىىة ضىىوئٌة 

PHotoautotroPHs  أال أن هنىىىاك بعىىىض الحىىىاالت الشىىىاذة حٌىىىص وجىىىد الكثٌىىىر مىىىن البىىىاحثٌن

فىً ظىالم تىام ، أن وجىود هىذا النىوع مىن متىر  ٔطحالب بعٌدة عن سطح التربة وحتى على عمىق 

الطحالىىب داخىىل هىىذا العمىىق مىىازال موضىىوع نقىىاش حٌىىص أن قسىىما مىىن البىىاحثٌن ٌؤكىىد أنهىىا ضىىمن 

الطحالىىىب االختٌارٌىىىة بالنسىىىبة لمصىىىدر الكربىىىون والطاقىىىة فهىىىً ذاتٌىىىة التغذٌىىىة ضىىىوئٌة اختٌارٌىىىا 

Facultative PHotoautotroPHs  وثىانً اوكسىٌد أي ٌمكنها عند عدم توفر ضىوء الشىمس

الكربون إن تعٌش على المادة العضوٌة كالفطرٌات والبكترٌا. والقسم األخر من العلمىاء ٌؤكىد أنهىا 

انتقلت من سطح التربة مىع مىاء الىري أو بواسىطة الحشىرات أو فىً أثنىاء العملٌىات الزراعٌىة إلىى 

األخر  على الغذاء عند  أعماق التربة وأنها توجد بحالة سكون تام لعدم تمكنها من منافسة األحٌاء

 نقل مثل هذه الطحالب إلى سطح التربة تتكاثر وتنمو بصورة طبٌعٌة.

 العوامل التً تؤثر فً وجود طحالب التربة 

ٌكىون لهىىا تىىأثٌر غٌىر مباشىىر لكىىون تحللهىا فىىً التربىىة ٌعطىً غىىاز ثىىانً :  المعادة العضععوٌة .1

التركٌب الضوئً كمىا أن قسىم مىن اوكسٌد الكربون الذي تستعمله طحالب التربة فً عملٌة 

 الطحالب ٌحتمل أن تعٌش على المادة العضوٌة كمصدر للكاربون والطاقة.

 العناصر الغذائٌة ) المعدنٌة( .2

أن توفر العناصر الغذائٌة فً التربىة ضىروري لنمىو طحالىب التربىة وتكاثرهىا فالصىودٌوم 

 Diatomsلىداٌتومات والكوبالت ضرورٌان لبعض األنواع والسلٌكون ضىروري لتكىاثر ا

) الداٌتومات من الطحالب وحٌدة الخلٌة أو تنمو فً مجموعات طحلبٌة محاطة من الخىارج 

 بطبقة سلٌكونٌة(.

 الجفاف ) رطوبة وتهوٌة التربة( .3

تعىىد الىىداٌتومات أكثىىر الطحالىىب تىىأثرا فىىً جفىىاف التربىىة مقارنىىة بالطحالىىب الخضىىراء أو 

سىنوات وتعىد الرطوبىة مىن أكثىر  ٓٔكنة لفتىرة الخضراء المزرقىة التىً ٌمكىن إن تبقىى سىا

 العوامل البٌئٌة المحددة لنمو الطحالب فٌزٌد نموها بزٌادة مصادر المٌاه.

 درجة تفاعل التربة .4
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لدرجة تفاعىل التربىة تىأثٌر فىً مجىامٌع الطحالىب وٌمكىن إن تعىٌش قسىم مىن الطحالىب فىً 

المتعادلة ولهذا فمعظم طحالب  الترب الحامضٌة والقسم األخر ٌعٌش فً الترب القاعدٌة أو

 التربة توجد فً مد  واسع من درجة تفاعل التربة.

 المبٌدات .5

تؤثر المبٌدات بصورة مباشرة على األدغال والحشائش ولكنها ٌمكن إن تؤثر بصورة غٌىر 

 مباشرة فً طحالب التربة لكونها نباتات خضراء أٌضا.

 األحٌاء األخرى .6

مائٌة كىالبحٌرات ٌمكىن أن تتكىاثر الطحالىب بسىرعة بوجىود فً المزارع السائلة والبٌئات ال

البكترٌا واالبتدائٌات )البروتوزوا( الن البروتوزوا تحتاج إلى مصدر عضوي للتكاثر وفىً 

أو أثنىىاء اسىىتعمالها وتحلٌلهىىا لهىىذا المصىىدر العضىىوي سىىوف ٌتحىىرر غىىاز ثىىانً اوكسىىٌد 

بٌة فهو أن بعض البكترٌا والبكترٌىا الكربون الضروري لتكاثر الطحالب. أما التأثٌرات السل

الخٌطٌىىة والفطرٌىىات ٌحتمىىل أن تفىىرز أنزٌمىىات تحلىىل الجىىدران الخلوٌىىة للطحالىىب وتحلٌىىل 

خالٌا الطحالىب المٌتىة ٌجهىز عناصىر معدنٌىة مختلفىة للنباتىات واألحٌىاء األخىر  . كمىا أن 

س من الطحالىب العدٌد من البروتوزوا والنٌماتودا ودٌدان األرض تتغذ  على بعض األجنا

وان أٌة مادة تقضً على هذه األحٌاء ٌمكنها أن تؤدي بصورة مباشرة فىً زٌىادة الطحالىب 

 فً التربة. 

 Soil Viruses. مجموعة فٌروسات التربة  رابعا ً

الفٌروسىىىات : كائنىىىات حٌىىىة صىىىغٌرة التىىىر  أال بىىىالمجهر االلكترونىىىً والفٌىىىروس أو جزئٌىىىة     

مىىاٌكرون  ٖ.ٓالفٌىىروس عبىىارة عىىن طفٌلٌىىات إجبارٌىىة داخلٌىىة الٌتجىىاوز قطىىر الكبٌىىرة منهىىا علىىى 

 RNAأو  DNAماٌكرون. ٌتكون الفٌروس من حامض نىووي واحىد  ٖٓ.ٓوالصغٌرة تصل إلى 

 Capsosomersتتكون من وحىدات بروتٌنٌىة تسىمى   Capsideتسمى محاط بطبقة بروتٌنٌة 

. تعتمىد الفٌروسىات فىً نموهىا Envelopوأحٌانا تكىون الطبقىة البروتٌنٌىة محاطىة بغىالف ٌسىمى 

وتكاثرها على العائل الذي تصٌبه كأن ٌكون نباتا أو حٌوانا أو بكترٌا أو فطرا أو طحلبىا وبصىورة 

مىات ألنىه ٌعتمىد اعتمىادا كلٌىا علىى األنزٌمىات المنتجىة مىن قبىل عامة الٌحتوي الفٌروس علىى أنزٌ

النسىىىىىٌج الحىىىىىً الىىىىىذي ٌصىىىىىٌبه. الفٌىىىىىروس المهىىىىىم فىىىىىً لتربىىىىىة هىىىىىو مىىىىىا ٌسىىىىىمى بالبكترٌوفىىىىىاج 

BacterioPHage  الذي ٌصٌب الخالٌا البكترٌة ولكل جنس بكترٌىا بىل لكىل نىوع بكترٌىا ٌوجىد
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 ٘.ٓ – ٘ٔ.ٓي ٌتىىراوح قطىىره بىىٌن بكترٌوفىىاج خىىاص بىىه. ٌتركىىب البكترٌوفىىاج مىىن الىىرأس الىىذ

 ماٌكرون وهناك نوعان من البكترٌوفاج فً التربة هما  ٕ.ٓماٌكرون وذنب قد ٌصل طوله 

ٔ .Lytic bacterioPHage   

ٕ .LysogenicbacterioPHage 

  

 تصنٌف التربة -ثامنا ً

معظم البلدان نظم التصنٌف الخاصة بها  ال ٌوجد إجماع دولً على تصنٌف التربة. فقد وضعت

تبًعا الختالفات فً تربتها. ووضعت منظمة األغذٌة والزراعة، التابعة لرمم المتحدة )الفاو( 

ا. وتستخدم نظام الفاو، بصفة عامة، الدول النامٌة التً لم تطور بعد نظم تصنٌفها. ًٌ  نظاًما تصنٌف

وسٌا فً ثمانٌنٌات القرن التاسع عشر. وقد اعتمد وكانت المحاولة األولى لتصنٌف التربة فً ر

ٌعرف هذا النوع من   تربة ٌحدده، بشكل كبٌر، المناخ.هذا التقسٌم على االعتقاد بأن نوع ال

التصنٌف بالتصنٌف النموذجً، وقد تطور خالل الخمسٌن عاًما األولى من القرن العشرٌن. ولكن 

ٌرة تكون مسؤولة عن تكوٌن التربة واختالفاتها. بعض العلماء الٌوم ٌعتقد أن عوامل أخر  كث

وأد  هذا إلى أن ٌستبدل بالتصنٌف النموذجً تصنٌفات تعرٌفٌة تبنى على وصف التربة. وفً 

 التصنٌف التعرٌفً تجمع الترب المتشابهة لحد كبٌر مًعا بدون وصف طرٌقة تشكٌلها.

ٌجىىب أن تصىىنف إلىىى مجموعىىات  ُتعىىّد عملٌىىة تصىىنٌف التربىىة مىىن األمىىور الصىىعبة اذ ان التىىرب

ٌُعىىّد مىىن المشىىاكل المعقىىدة فىىً حالىىة عىىدم  متشىىابهة تبعىىاً لخصائصىىها الممٌىىزة وهىىذا مىىن غٌىىر شىىك 

دراسىتها مىىن مختلىىف العوامىىل المتعىددة والمتشىىابكة المكونىىة لهىىا كالصىخور والمنىىاخ والنبىىات التىىً 

 تنتج من تفاعلها مجموعة كبٌرة من أنواع التربة.

 حدٌثة لتصنٌف التربة نذكر ما ٌلً:ومن االتجاهات ال

 تصنٌف التربة حسب قابلٌتها اإلنتاجٌة. -1

 تصنٌف التربة حسب األغرا  الهندسٌة. -2

 تصنٌف التربة على يساس مورفولوجٌتها ومراحل تطورها. -3

 والتصنٌف األخٌر ٌنظر إلى التربة باعتبارها كتلة لها صىفاتها الكٌمٌاوٌىة والفٌزٌاوٌىة والبٌولوجٌىة

وذلك ٌجعل من تصنٌف التربىة دراسىة جغرافٌىة كمىا انىه   المتأثرة بالبٌئة الجغرافٌة الموجودة فٌها

ال ٌنظىىر الىىى التربىىة باعتبارهىىا ظىىاهرة منفىىردة متكونىىة مىىن مقىىد لىىه بعىىدان )ارتفىىاع وعىىرض(، بىىل 
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باعتبارهىىىا جسىىىماً ٌمثىىىل مسىىىاحة معٌنىىىة )البٌىىىدون( وهىىىذا الجسىىىم ٌمثىىىل نظامىىىاً تىىىتم فٌىىىه عملٌىىىات 

ٌدرولوجٌىىة وباٌولوجٌىىة تىىؤدي الىىى تكىىوٌن صىىفات جدٌىىدة فٌىىه )عملٌىىة، اسىىتجابة( وهىىذه العملٌىىات ه

واالسىىتجابات تمىىارس دورهىىا باتجىىاه عمىىودي مىىن سىىطح األرض، ولكنهىىا علىىى منحىىدرات الجبىىال 

والمرتفعىىات مسىىببة تكىىون تىىرب ذات أشىىكال وصىىفات مختلفىىة )تىىرب المرتفعىىات(. ان التصىىنٌف 

ة وحىىدة جغرافٌىىة تتشىىكل فىىوق جىىزء مىىن سىىطح األرض لهىىا خصائصىىها األخٌىىر ٌجعىىل مىىن التربىى

المرتبطة بالبٌئة المتواجدة فٌها) (. وٌعتبر هذا التصنٌف من اكثر التصانٌف صلة بالجغرافٌة وهىو 

تطوٌر للتصنٌف الذي وضعه العالم الروسً دوكوجٌف الذي ٌؤكد فٌىه علىى العالقىة المتبادلىة بىٌن 

لطبٌعىىً والخصىىائص الكٌمٌاوٌىىة والباٌولوجٌىىة وقىىد قىىام عىىالم التربىىة الظىىروف المناخٌىىة والنبىىات ا

( بتطىىوٌر تصىىنٌف دوكوجٌىىف وقسىىم التربىىة الىىى ثىىالص مجموعىىات Marbutاالمرٌكىىً ماربىىت )

 رئٌسة هً:

 .Zonal Sollsالتربة النطاقٌة   -1

 .Intrazonal Sollsالتربة المتداخلة   -2

 .Azonal Sollsورة  التربة المنقولة او الهاشمٌة غٌر المتط -3

 وفٌما ٌلً وصف لكل نوع من هذه االنواع الرئٌسة:

 Zonal Sollsالتربة النطاقٌة   --اوالً 

التىىرب النطاقٌىىة تىىرب مكتملىىة النمىىو )ناضىىجة( تتمثىىل فىىً مقطعهىىا طبقىىات تختلىىف كىىل منهىىا عىىن 

 األخر .األخر  فً خصائصها وممٌزاتها، وتطورات نتٌجة لتأثٌر المناخ والعوامل الحٌوٌة 

ٌىىرتبط توزٌىىع هىىذه التىىرب جغرافٌىىاً ارتباطىىاً وثٌقىىاً مىىع توزٌىىع األقىىالٌم المناخٌىىة والنباتٌىىة فىىً العىىالم 

 بشكل نطاقات رغم وجود بعض االختالفات فٌما بٌنها.

 لذلك تقسم التربة النطاقٌة الى قسمٌن رئٌسٌن:

 Pedocal Sollتربة البٌدوكال    -1

توجىىد هىىذه االنىىواع مىىن التىىرب فىىً منىىاطق نمىىو الحشىىائش حٌىىص تقىىل كمٌىىة الرطوبىىة عىىن حاجىىة 

االشجار وتالئىم نمىو الحشىائش اذ تكىون خالٌىة منهىا لىذا تكىون هىذه التىرب غنٌىة بىالمواد العضىوٌة 

كالسىٌوم(. امىا  Calو  Pedوالكالسٌوم أٌضاً واستمدت اسىمها مىن تىراكم الكالسىٌوم فٌهىا )أرض 

 الجافة فتكون نسبة المواد العضوٌة قلٌلة جداً. فً المناطق
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 Pedalfer Sollتربة البٌدالفٌر   -2

تسىىود تربىىة البٌىىدالفٌر فىىً األقىىالٌم الرطبىىة ذات الغطىىاء النبىىاتً مىىن نىىوع االشىىجار، ونظىىراً لكثىىرة 

ٌىوم فٌهىا األمطار فإن الكالسٌوم او الجٌر ٌزال من الطبقة العلٌا للتربة وتبقى اكاسٌد الحدٌىد وااللمن

، المنٌىوم Padواستمدت اسىمها مىن هىذه المركبىات وهىً تعنىً أرض الحدٌىد والكالسىٌوم )أرض 

al حدٌد ،Fer.) 

 

 Intrazonal Sollsالتربة المتداخلة   -ثانٌاً 

وهىىً اٌضىىاً مىىن التىىرب الناضىىجة وكاملىىة النمىىو ولكىىن العوامىىل المحلٌىىة كاالنحىىدار او الصىىخور 

المحلىىً هىىً التىىً اثىىرت فٌهىىا واعطتهىىا خصائصىىها وصىىفاتها  األصىىلٌة او التصىىرٌف او المنىىاخ

 الممٌزة ضمن الترب النطاقٌة ولٌس التوزٌع المناخً او النباتً العام.

 وباالمكان تقسٌم هذه الترب الى ثالص مجموعات فرعٌة ضمن الترب النطاقٌة:

 مجموعة ترب الهولومورفك السائدة فً المناطق الصحراوٌة وشبه الصحراوٌة. -أ

 مجموعة ترب الهاٌدرومورفك السائدة فً الجهات الردٌئة التصرٌف. -ب

 مجموعة ترب الكالٌسٌومورفك التً تسود فً مناطق الصخور الكلسٌة. -ج

 Azonal Sollsالتربة المنقولة او الهاشمٌة غٌر المتطورة   -ثالثاً 

دائمىىاً وتعكىىس اثىىار أي انهىىا شىىابه او متجىىددة  -وهىىً تىىرب غٌىىر ناضىىجة ولىىم ٌكتمىىل تطورهىىا بعىىد

االضافات المستمرة او االنحدار الشدٌد او المىادة األصىلٌة المشىتقة منهىا او المنىاخ المحلىً إضىافة 

 الى قصر الزمن الذي تكونت فٌه.

 وتنتشر هذه الترب فً كل جهات العالم تحت انواع مختلفة من المناخ او الغطاء النباتً.

 عٌة اٌضاً من حٌص اماكن تطورها:وباالمكان تقسٌمها الى اربعة انواع فر

 ( تطورت فوق الصخور الصلبة.lthosolsاللٌثوضول ) -أ

( تطىىورت فىىوق مىىواد غٌىىر متصىىلبة كالكثبىىان الرملٌىىة او التربىىة Regosolsالرٌكوصىىول ) -ب

 العضوٌة.

 ( تطورت على المنحدرات والسفوح الجبلٌة.Mountlah Sollsالترب الجبلٌة ) -ج

 ( تطورت فً مناطق السهول الفٌضٌة. Alluvial Sollsالترب الطموٌة ) -د
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ٌعد ترتٌب فئات التربة هو أحدص تصنٌف تم التوصل إلٌه فً اآلونة األخٌرة. وتمت تسمٌتها 

فئات للتربة سٌرد  ٓٔبحٌص تنتهً جمٌعها ب مقطع "سول". فً نظام التصنٌف األمرٌكً، هناك 

ذكرها فٌما ٌلً
(ٕ1)

 

  التً تكونت حدًٌثا وتفتقر إلى نطاقات التربة الخصبة جٌدة التطور. اإلنتٌسولتربة :

وتوجد عادة فً الرواسب المفتتة التً تتسم بضعف درجة تماسكها مثل التربة الرملٌة، 

 ( الذي ٌغطً مباشرة الصخور األولٌة. Aوبعضها ٌتسم بالنطاق )

  هً التربة المقلوبة. تنتفخ هذه التربة وٌمتد حجمها عندما ترتفع بها  :الفٌرتٌسولتربة

الماء وتنكمش وٌقل حجمها فً فترات الجفاف، وغالًبا ما ٌغطً نسبة الرطوبة وتشبعها ب

 سطحها شقوق عمٌقة تقع فٌها بعض أجزاء الطبقات السطحٌة. 

  ًنا. تتمٌز هذه التربة بتكوٌن  :اإلنسٌبتٌسولتربة تتمٌز بأنها أحدص أنواع التربة تكوُّ

طبقاتها القرٌبة من سطح األرض، إال أنها تفتقر إلى عملٌة غسل التربة من األمالح 

 المواد المتسربة إلٌها. والقدرة على استقبال 

  الجافة التً تكونت بفعل العوامل المناخٌة فً : هً تربة األراضً األردٌسولتربة

فً المائة من إجمالً مساحة  ٕٓالجافة. تمثل هذه التربة حوالً  الصحراوٌةالمناطق 

ن هذه التربة فترات زمنٌة طوٌلة ومن الصعب أن  التربة على سطح األرض. ٌستغرق تكوُّ

تتراكم أو تتوفر فٌها مواد عضوٌة مفٌدة لنمو النباتات. كما تختص بوجود طبقاتها القرٌبة 

كربونات من سطح التربة )أو ما ُتعرف بالطبقات الكلسٌة أو الجٌرٌة( حٌص تحتوي على 

التً تراكمت بفعل حركة تسرب المٌاه الجوفٌة داخل التربة. وتحتوي معظم  الكالسٌوم

ورها باستقبال المواد جٌدة التكوٌن والتطور التً تقوم بد Btأنواع هذه التربة على نطاقات 

المتسربة إلٌها والتً تشٌر إلى حركة الطٌن منذ زمن بعٌد عندما كانت ترتفع نسبة 

 الرطوبة فً التربة. 

  هً تربة األراضً الرخوة. المولٌسولتربة : 

  وهً التربة الحمضٌة التً تكونت من خالل عملٌة التخلص من السبودسولتربة :

 الغابات الصنوبرٌةالمركبات القاعدٌة حتى أصبحت حمضٌة. وتنحصر هذه التربة فً 

 التً توجد فً المناطق الباردة.  والغابات النفضٌة

                                                 
28
 http://www.evsc.virginia.edu/~alm7d/soils/soilordr.html رصُيف انزرة ، ثتش يُشٕن في انًٕقغ االنكزرَٔي : - 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.evsc.virginia.edu/~alm7d/soils/soilordr.html
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  كما أنها تحتوي على والحدٌد األلومنٌوم: هً التربة الغنٌة بعنصري األلفٌسولتربة .

طبقات من الطٌن المتراكم. وتتكون هذه التربة فً المناطق متوسطة الرطوبة والمناطق 

 نمو النباتات بها. التً ٌسودها مناخ دافئ لمدة ثالثة أشهر على األقل بما ٌالئم 

  كثًٌرا لعملٌات الغسل للتخلص من األمالح.  : وهً التربة التً تتعرضاأللتٌسولتربة 

  هً التربة التً تحتوي على كمٌات كبٌرة من أكاسٌد المعادن. وكسٌسولاألتربة : 

  ٌُطلق الهٌستوسولتربة : هً التربة التً تتكون من المواد العضوٌة بشكل أساسً )و

 علٌها التربة العضوٌة(. 

 نورد فٌما ٌلً بع  التصنٌفات الفرعٌة األخرى للتربة:

 ألراضً الخصبة الناتجة عن تفتت الصخور البركانٌة : وهً تربة ااألندٌسولنواع تربة أ

 وتعد من أفضل أنواع التربة وأجودها، كما أنها تتمٌز بمحتواها الزجاجً. 

  هً تربة األراضً التً تتواجد فً المناطق القطبٌة شدٌدة البرودة. الجلٌسولأنواع تربة : 

 : تصنٌــف آخر للتربـة من حٌـث شكلهـا

 تدرٌجً فً اللون أو فً أفق واضحة مع  : ٌظهر هذا النوع من التربة تغٌر التربة البنٌة

 ألعماق بعٌدة ،  لدودة األرضدلٌل فً نمو جذر غٌر محدد الطول ونشاط 

 جٌد ولكن ٌجب فحص نظام الصرفة والحامضٌة .وتعتبر هذه التربة قادرة على إنتاج عشب 

 من الدخول إلى التربة  ولدودة األرض: تظهر هذه التربة مقاومة لجذور النبات  الصلصال

 رمادٌة اللون والمثقفة بالماء . 

 ا :تربة ذات تركٌب رملً حامضً مصفى ، ال توجد المواد المغذٌة فً طبقاته الرسوبٌة

العلٌا ، ولكن بإمكانها العمل على تراكم المواد المغذٌة فً الطبقة القاسٌة الخشنة القابلة 

 لالختراق من جذور النبات ، لٌس بإمكان هذه التربة إنتاج محصول جٌد من العشب . 

 وٌكون هناك عادة طبقة علٌا  بالطباشٌر: تشبه هذه التربة تلك التربة المغطاة  الجٌرٌة ،

 بٌضاء نقٌة على السطح .  طباشٌربنٌة اللون مع 

 تحتوي هذه التربة على نسبة عالٌة من المحتو  العضوي أو محتوٌات  التربة العضوٌة :

طوبة والخصوبة ، لكنها ٌمكن أن تكون حامضٌة خثٌة وتكون عادة كثٌرة االحتفاظ بالر

، كما ٌمكن أن ٌكون هناك  المستنقعخاصة إذا كان هناك صخر سفلً كما فً أرض 

 مشكلة فً نظام الصرفة . 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9
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 من المعلوم أن هذه األنواع من التربة  : ربة المستنقعات(التربة الخثٌة الطحلبٌة )ت

حامضٌة جداً وتتمتع بصرفة جزئٌة ، ومن الممكن أن تكون أفضل تربة طٌنٌة طبٌعٌة 

متوفرة ، فهً غنٌة بغذاء النبات وسهلة للعمل فٌها مبكراً ، وبإمكانك أٌضا أن تحول 

مٌات كبٌرة من المواد العضوٌة حٌص التربة المتوفرة إلٌك إلى تربة خصٌة وذلك بإضافة ك

 أن معظم المزارعٌن ٌعملون ذلك . 

 تحتوي هذه التربة على نسبة عالٌة من الطباشٌر  التربة الطباشٌرٌة و التربة الكلسٌة :

والكلس ، والحقٌقة أنها تطغى على تصنٌف أحجم الجسمٌات الدقٌقة العادٌة الموجودة فً 

هذه التربة ، وهً غالباً ما تكون ضحلة جداً ، كما أنها وبخطورة تحدد نوع النبات الذي 

نت غٌر راضً عن نسبة النباتات ٌنمو بنجاح فٌها ، فان كانت تربتك من هذا النوع وك

 التً ٌسمح لك بزراعتها فان أفضل طرٌقة هً أن تنتقل إلى منطقة أخر  ، 

ولكن ٌجب علٌك فحص التربة أوالً ، وإذا لم تستطع االنتقال فما علٌك إال أن تحصر 

 نفسك فً زراعة النباتات التً تنمو فً التربة الطباشٌرٌة 
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 . تربة من حٌث تركٌبتها إلى خمسة يصناف يساسٌةٌمكن تقسٌم األ

 (: clay soilالتربة الطٌنٌة ) -ٔ

إسم "التربة  -فً علم الجنانة  -تتكون من أجزاء دقٌقة جدا، لذلك ٌطلق علٌها 

الثقٌلة" ألنها صعبة العزق أو النكش. قد تكون هذه التربة خصبة جدا فً بعض 

األحٌان إال أنها تفتقر دائما إلى الصرف الجٌد )أي ٌصعب تسّرب الماء و الهواء 

بة فستتكّتل و تتحد و تمنع بدورها فً مساماتها(. لذلك إذا كانت التربة رط

دخول الهواء فٌها. و إذا كان جافة فستتشقّق و ُتحدص فجوات كبٌرة من جراء 

التشقّق و بالتالً سٌصعب التعامل معها. ٌمكن تخفٌف ثقل هذه التربة و تحسٌن جودتها من خالل 

ة. لذلك ٌمكن إعتبار زبل إضافة مادة الُدبال إلٌها. و مادة الدبال عبارة عن مواد عضوٌة متحلّل

)روص( الحٌوانات، و أوراق األشجار، و مخلّفات الحدٌقة، و بعض المواد العضوٌة األخر  هً 

ببطىء التً ٌتكّون منها الدبال. ُتضاف هذه المواد عادة و ُتفلح مع التربة حتى تنطمر و تتعّفن 

بال.  لتصبح ما ٌسمى بالدُّ

على نقٌض النوع األول، تتكّون من  (:sandy soilالتربة الرملٌة ) -ٕ

أجزاء كبٌرة. تسمى بالتربة الخفٌفة ألنها سهلة العزق أو النكش فً جمٌع 

حاالت الطقس. و نظرا لنسبة المٌاه الضئٌلة التً ٌمكن أن تحتفظ بها هذه 

األتربة، فإنها تجف بسرعة. تحتاج هذه األنواع من األتربة إلى كمٌات كبٌرة 

لمواد العضوٌة التً ذكرناها فً الصنف األول من األتربة )التربة من ا

 الطٌنٌة( لكً ٌتسّحن وضعها و مستو  خصوبتها.

ة ) -3 ٌّ هً أفضل األتربة على اإلطالق.  (:loamy soilالتربة الُطفال

تتكون من خلٌط من التربة الطٌنٌة و التربة الرملٌة. تتمٌز هذه التربة بأنه 

لٌست قاسٌة و ال تشكل ُكتال كبٌرة إذا جفّت. و من المهم أن  ٌسهل العمل بها و

تكون التربة كثٌفة و محروثة جٌدا حتى ٌتسنى لجذور النباتات إختراقها 

بسهولة و بسرعة. و إذا أضٌفت األسمدة العضوٌة فستكون تربة أكثر من 

ف مثالٌة لزرع النباتات. تتمٌز أٌضا بأنها تسخن بسرعة فً الربٌع، و ال تج

ألنها قادرة على إحتجاز كمٌات كبٌرة من الماء. إعتبر  -بسرعة فً الصٌف 

 وظا إذا كانت لدٌك هذه التربة !!نفسك محظ
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من خصائص هذه التربة أنها مالسة و لزقة، و جٌدة الصرف. كما  (:cilty soilالطمً ) -4

بال، لذلك  أكثر خصوبة من التربة الرملٌة. أنها غنٌة بمادة الدُّ

تحتوي على كمٌة كبٌرة من المواد العضوٌة )ٌحتوي بشكل أساسً  (:peaty soilالُخث )  -٘

على مادة الُخص: و هو نسٌج نباتً نصف متفّحم ٌتكون بتحلّل النباتات تحلاّل جزئٌا(. تتمٌز هذه 

التربة بأنها داكنة اللون، و تسخن بسرعة فً الربٌع. تتمٌز أٌضا بقدرتها على اإلحتفاظ بكمٌات 

كبٌرة من المٌاه بداخلها مما ٌجعلها رطبة لمدة أطول من األتربة األخر . أخٌرا هً تربة مثالٌة 

 للزرع، خاصة إذا أضٌفت لها األسمدة العضوٌة.

و ٌمكن  بشكل عام، ٌمكن تحسٌن جمٌع أنواع األتربة من خالل إضافة األسمدة العضوٌة إلٌها.

ة الداكنة اللون )كالُبّنً( تكون أكثر خصوبة من ذوات تصنٌف األتربة تبعا للونها أٌضا: فاألترب

بال. إال أنه  األلوان الفاتحة. و ٌعود اللون الداكن فً التربة إلى إحتوائها على كمٌات كبٌرة من الدُّ

ٌدل اللون الداكن أو األسود فً بعض األحٌان على إحتواء التربة على كمٌات كبٌرة من المواد 

اإلستدالل عندها على أن األلوان الداكنة عائدة لخصوبة التربة. تحتوي  المعدنٌة، لذلك ال ٌمكن

بعض األتربة ذات اللون األحمر أو األحمر المائل إلى البّنً على كمٌات كبٌرة من أكسٌد الحدٌد، 

ٌّد. إال ان التربة الحمراء لٌست غنٌة كثٌرا بمادة الّدبال و بالتالً  و هذا ٌعطٌها مٌزة الصرف الج

ست خصبة جدا. أما األتربة الصفراء أو المائل لونها إلى الُصفرة، هً فً كثٌر من األحٌان هً لٌ

تربة غٌر خصبة. أما األتربة الرمادٌة اللون تكون فقٌرة عادة بالحدٌد و األوكسٌجٌن، لذلك تكون 

ٌّة ) (، alkalinicسٌئة الصرف. قد ٌكون اللون الرمادي أٌضا دلٌال على غنى التربة بالمواد القلو

أو بعنى آخر تفتقر للمواد الحمضٌة. أخٌرا، ال ٌمكننا اإلعتماد كلٌا على مسألة تصنٌف األتربة 

 نسبة للونها، لكن ٌظل اإلستدالل باللون لمعرفة خصائص األتربة "أضعف اإلٌمان".
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التوزٌ  الجغرافً للتربات فً العالم -تاسعا ً
(28)

  : 

 الترب النطاقة  -اوال ً

التربىىات ألنطاقٌىىه مسىىاحات شاسىىعة مىىن سىىطح الكىىرة األرضىىٌة وتمتىىد علىىى شىىكل نطاقىىات  تحتىىل

(Zones . تتفق حدودها تقرٌبا ً مع حدود األقالٌم المناخٌة والنباتٌة التً تصاحبها ) 

إن التوزٌع الجغرافً لمجموعات التربة ألنطاقٌه على سطح األرض وال شك ٌعكس إلى حىد كبٌىر 

خٌة )الحرارة والتسىاقط( وأنىواع الغطىاء النبىاتً ، كعوامىل أساسىٌة فىً تكىوٌن تأثٌر العناصر المنا

التربىىة . ولمىىا كىىان التوزٌىىع الجغرافىىً للتربىىات ألنطاقٌىىه ٌتفىىق إلىىى حىىد كبٌىىر مىىع اإلقلىىٌم المناخٌىىة 

مناخٌىة والنباتٌة ، لذلك ٌحسن إن نتناول دراسة التربات ألنطاقٌىه وفقىاً  للتوزٌىع المكىانً لرقىالٌم ال

سىىنعتمد فىىً التوزٌىىع الجغرافىىً للتىىرب النطاقٌىىة فىىً العىىالم علىىى األقىىالٌم أنىىواع الغطىىاء النبىىاتً . و

المناخٌة والنباتٌة معاً وذلك الرتباط توزٌعهىا جغرافٌىاً مىع توزٌىع األقىالٌم المناخٌىة والنباتٌىة بشىكل 

 وثٌق.

 يوالً: تربات الغابات

 تربات الالترٌات -ٔ

المدارٌىىة الرطبىىة غزٌىىرة األمطىىار وذات الحىىرارة الشىىدٌدة فىىً اقلىىٌم  تسىود هىىذه التىىرب فىىً األقىىالٌم

الغابات المدارٌة فً حوض االمزون وجنوب شرق البرازٌل وفىً بعىض اجىزاء امرٌكىا الوسىطى 

وجنوب شرق الوالٌات المتحدة، كىذلك توجىد فىً وسىط افرٌقٌىا وعلىى السىواحل الجنوبٌىة الشىرقٌة 

دغشىقر وتوجىد اٌضىاً فىً جنىوب شىرق اسىٌا وفىً الجىزر منها واالجىزاء المنخفضىة فىً جزٌىرة م

 المنتشرة فً جنوب غرب المحٌط الهادي، ومناطق أخر  من العالم.

ومن الخصىائص المهمىة لهىذه التىرب ان طبقتهىا العلٌىا تتىألف مىن اكاسىٌد الحدٌىد وااللمنٌىوم وذات 

 ا التربة.لون احمر فً الغالب اذ ان اللون ٌتوقف على عملٌة اللترتة التً تمر به

وبشكل عام ال تعتبر التربات المدارٌة من الترب الخصبة فىً العىالم علىى الىرغم مىن وجودهىا فىً 

اشد مناطق العالم كثافة بالغطاء النباتً وٌعز  ذلك الى ان التحلل السرٌع للمواد العضوٌة وغسىل 

 تها.التربة من مكوناتها المعدنٌة والعضوٌة بسبب األمطار الغزٌرة، ٌقلل من خصوب
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 تربات البودزول -ٕ

تقىىه هىىذه التىىرب فىىً نطىىاق الغابىىات الصىىنوبرٌة فىىً العىىروض العلٌىىا البىىاردة وفىىً نطىىاق الغابىىات 

 النفضٌة فً العروض الباردة والدافئة حٌص تسود فٌها الترب شبه البودزولٌة.

ونظراً لعدم تحلل المادة العضوٌة تحلالً كامالً فً السطح العلوي للتربىة بسىبب مٌىاه األمطىار التىً 

حىوالً  pHتختلط بالمواد المتخمرة، تصبح هذه الترب ذات حموضة عالٌة اذ تبلىغ بهىا النسىبة الى  

وتخلىىف  وتزٌىىل المىىواد المعدنٌىىة مىىن السىىطح العلىىوي للتربىىة )اكاسىىٌد الحدٌىىد وااللمنٌىىوم( ٘.ٖ-ٗ

السىىلٌكا ذات اللىىون الرمىىادي. امىىا تىىرب الغابىىات النفضىىٌة فتعتبىىر متوسىىطة الخصىىوبة نظىىراً لقلىىة 

 الحموضة فٌها.

وٌوجىىد هىىذا النىىوع مىىن التىىرب فىىً شىىمال الوالٌىىات المتحىىدة االمرٌكٌىىة وكنىىدا وفىىً شىىمال اوراسىىٌا 

لجزر الٌابانٌىة )مناطق الغابات( وفً شرق اسٌا وخاصة شمال الصٌن وكورٌا وفً جنوب معظم ا

 ق استرالٌا ونٌوزلندة ووسط شٌلً.وفً جنوب شر

 ثانٌاً: تربات الحشائش

 ترب التشرنوزم -ٔ

تسود ترب التشرنوزم كما سىبق القىول فىً األقىالٌم التىً ٌكىون غطاؤهىا النبىاتً مىن نىوع حشىائش 

الساقطة تعتبىر االستبس وترجع خصائصها الممتازة الى الظروف المناخٌة حٌص ان كمٌة األمطار 

قلٌلة مما ال ٌؤدي الى غسىل التربىة وازالىة عناصىرها الغذائٌىة والمعدنٌىة والعضىوٌة وتتحلىل بقاٌىا 

 النباتات تحلالً تاماً لتكون مادة الدبال.

وتتمٌز تربىة التشىرنوزم )سىوداء اللىون بسىبب تركىز المىادة العضىوٌة فٌهىا( بوجىود طبقىة سىطحٌة 

 قبها طبقة أخر  غنٌة بالكالسٌوم.سمٌكة غنٌة بالمادة العضوٌة تع

تتمثل ترب التشرنوزم فً نصف الكرة الشمالً بشكل خاص وتمتىد علىى هٌئىة نطىاقٌن: األول فىً 

نطاق االستبس فً اوراسٌا ٌمتد من البحىر االسىود وشىرق الىدانوب غربىاً حتىى جنىوب نهىر ٌنسىً 

راري فً كندا وفً نطىاق القمىح شرقاً. اما النطاق الثانً فٌوجد فً الجزء الجنوبً من اراضً الب

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من داكوتا الى تكسىاس. امىا فىً نصىف الكىرة الجنىوبً فتوجىد هىذه 

 دارلنج فً استرالٌا. -الترب فً اقلٌم البمباس فً امرٌكا الجنوبٌة وفً حوض مري
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 الترب الكستنائٌة والبنٌة اللون -ٕ

حشائش فً نطاق هذه الترب، فإن كمٌة الدبال الموجودة فٌهىا تكىون نظراً لقلة الغطاء النباتً من ال

 اقل من كمٌة الدبال الموجودة فً ترب التشرنوزم مما ٌجعلها افتح لوناً منها.

ٌقترب نطاق هذه الترب فً كثٌر من االحٌىان مىن نطىاق تىرب التشىرنوزم وعلىى نحىو خىاص فىً 

الشىمالٌة فىً عىزب نطىاق التشىرنوزم الحقٌقٌىة مىن األقالٌم االقل مطراً واهم نطاق لهىا فىً امرٌكىا 

والٌىىة البرتىىا فىىً الوالٌىىات المتحىىدة وٌمتىىد جنوبىىاً حتىىى المكسىىٌك فىىً منىىاطق االحىىواض المغلقىىة 

 والهضاب شبه الجافة فً الجنوب الغربً.

اما فً اوربا فتتمثل فً اقلٌمٌن منفصلٌن: احدهما فً هضبة المزٌتا االسبانٌة واالخىر فىً حىوض 

ب فً كل من المجر وٌوغسالفٌا ورومانٌا تتمثل اٌضاً فً شىمال منغولٌىا ومنشىورٌا واعىالً الدانو

 حوض الكانج.

اما فً نصف الكرة الجنوبً فتوجد اشرطة على امتداد تربات التشىرنوزم فىً االرجنتىٌن وجنىوب 

 افرٌقٌا واسترالٌا.

 تربات البراري -ٖ

ائش اٌضاً فانها تعتبىر عظٌمىة الخصىوبة وتشىبه نظراً لتكون هذا النوع من الترب فً مناطق الحش

تربة التشونوزم الحقٌقٌة بلونها االسود الداكن )تسىمى تربىة البىراري السىوداء اٌضىاً( بسىبب تركىز 

المادة العضوٌة فً طبقتها العلٌا وجودة بنٌتها ولكنها تفتقر الى الطبقة التىً تختىزن فٌهىا الكالسىٌوم 

 ي الى غسلها.بسبب كثرة األمطار فٌها مما ٌؤد

وتتمثل هذه التربات فىً وسىط الوالٌىات المتحىدة حٌىص تغطىً والٌىة اٌىوا وتمتىد شىرقاً حتىى والٌىة 

الٌنىىوي وشىىماالً فىىً والٌىىة منٌسىىوتا وجنوبىىاً عبىىر نهىىر المسىىوري. وهنىىاك نطىىاق اخىىر فىىً االتحىىاد 

مىىا فىىً امرٌكىىا السىىوفٌتً ٌعتبىىر انتقالٌىىاً بىىٌن نطىىاق تربىىات التشىىرنوزم الحقٌقٌىىة ونطىىاق الغابىىات. ا

الجنوبٌىىة فتوجىىد فىىً جنىىوب البرازٌىىل وشىىمال شىىرق االرجنتىىٌن واجىىزاء مىىن اورغىىواي ومعظىىم 

 بارغواي وفً افرٌقٌا تتمثل على شكل شرٌط ضٌق على طول الحدود الجنوبٌة للسودان. 

 ثالثاً: تربات الصحاري

الممٌىزة. فهىً تعتبىر مىن ٌعتبر المناخ اهم العناصر المسؤولة عن تكوٌن هذه التربات بخصائصها 

الترب الشابة ذات مواد عضوٌة قلٌلة او معدومة وتتراكم األمالح على سطحها العلوي او بىالقرب 

 منه.
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تتمثل هذه الترب فً جمٌع القارات وٌنطبق توزٌعهىا تقرٌبىاً علىى توزٌىع الصىحاري وهىً رمادٌىة 

لمدارٌىة وٌىدل اللىون اللون فً صحاري العروض الوسطى وحمراء اللون فىً صىاري العىروض ا

االحمر اة المائل الى االحمرار على وجود اثر لعملٌة اللترتة نتٌجة الرتفاع درجىات الحىرارة، امىا 

 اللون الرمادي فٌتمثل فً االجزاء االقل حرارة من الصحاري.

وعلى الرغم من قلة سمك التربة الصحراوٌة، تتوفر فٌها المواد المعدنٌة الضرورٌة للنبىات بشىكل 

ٌىىر لقلىىة عملٌىىة االزالىىة والغسىىل لهىىا بسىىبب قلىىة األمطىىار وعلىىى العمىىوم ٌمكىىن تحوٌلهىىا الىىى تربىىة كب

 س بها فً حالة توفٌر المٌاه لها.زراعٌة ذات امكانٌات ال بأ

 رابعاً: تربات التندرا

توجد ترب التندرا فً المناطق القطبٌة، إضافة الى المرتفعات العالٌة وٌوجد اقصى امتداد لها  فً 

ف الكىىرة الشىىمالً حٌىىص تحىىٌط بىىالمحٌط المتجمىىد الشىىمالً علىىى شىىكل نطىىاق ٌمتىىد فىىً كىىل مىىن نصى

قارتً اسٌا واوربا فً امرٌكا الشمالٌة شمال االسكا حٌص ٌمتد الى بحٌرة الدب الكبٌر ومن ثم الىى 

جنوب غرب شواطًء هدسن حتىى المحىٌط االطلسىً. امىا فىً امرٌكىا الجنوبٌىة فىإن هىذه التربىات 

 ناطق قلٌلة وخاصة فً الجهات الخالٌة من الثلوج فً القارة القطبٌة الجنوبٌة.تظهر فً م

وتعتبر الظروف المناخٌة القاسٌة السبب الرئٌسً فً اعطاء هىذه التربىات خصائصىها الممٌىزة، اذ 

انهىىا تكىىون متجمىىدة طىىول فصىىل الشىىتاء امىىا اثنىىاء فصىىل الصىىٌف القصىىٌر وعنىىد ذوبىىان الثلىىوج مىىن 

فإنها تصبح مبتلة اما الطبقىة السىفلى فتبقىى جامىدة. والغطىاء النبىاتً طحالىب واشىنات الطبقة العلٌا 

 واعشاب غٌر كثٌفة وذات تفاعل حامضً بسبب بطء عملٌة التحلل.

وتعتبىىر تىىرب التنىىدرا مىىن التىىرب غٌىىر الصىىالحة للزراعىىة بسىىبب رداءة التصىىرٌف وعىىدم النضىىج، 

 الى العوامل المناخٌة.وحامضٌة وخصوبتها محدودة وٌعود ذلك بالتأكٌد 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 إلى ثالث مجموعات رئٌسٌة : حٌث تقسم فً العالم كما ان هناك تقسٌم اخر للترب النطاقٌة 

 تربات إقلٌم التندرا :     –يوال ً 

 تربات األقالٌم الرطبة :  –ثانٌا ً 

 :  تربات األقالٌم شبة الرطبة والجافة -ثالثا ً 

 تربات إقلٌم التندرا :     –يوال ً 

% من مساحة الٌابسة فً العالم ، وتحتىل أوسىع ٗتنتشر تربات التندرا فً مساحة تقدر بحوالً    

مساحة لها فً النصىف الشىمالً مىن الكىرة األرضىٌة حٌىص تحىٌط بىالمحٌط المتجمىد الشىمالً علىى 

شىىكل نطىىاق ٌمتىىد فىىً اوراسىىٌا مىىن أقصىىى شىىمال النىىروٌج وعبىىر سىىٌبرٌا علىىى طىىول خىىط عىىرض 

درجة شماالً  إلى إن ٌصىل إلىى المحىٌط المتجمىد الشىمالً وأخىر  فىً شىبة  ٘.ٙٙالدائرة القطبٌة 

جزٌىىرة كمشىىكا وٌمكىىن رؤٌىىة توزٌىىع مشىىابه لتربىىات التنىىدرا فىىً أمرٌكىىا الشىىمالٌة حٌىىص توجىىد إلىىى 

 الشمال من أالسكا . 

إما فىً النصىف الجنىوبً فتكىون تربىات التنىدرا اقىل امتىداداً  عمىا هىً علٌىة فىً النصىف الشىمالً 

جد بشكل خاص فً بعض الجهات الخالٌىة مىن الثلىوج فىً القىارة الجنوبٌىة فىً بعىض الجهىات وتو

المرتفعة من جبال االندٌز فً القمم العالٌة مىن مرتفعىات جنىوب شىرق اسىترالٌا وفىً بعىض جبىال 

األلب الجنوبٌة فً نٌوزلندا باإلضافة إلى ذلك توجد تربة التندرا فً جهات أخر  من العالم ولكىن 

 تواجدها محدودا ً للغاٌة وٌنحصر فقط فً القمم الجبلٌة  . ٌكون 

لقد تطورت هذه التربة تحت ظروف مناخٌه قاسىٌة حٌىص تكىون درجىات الحىرارة دائمىا ً منخفضىة 

إلى ما دون درجة التجمد ماعدا فترة شىهرٌن إلىى أربعىة اشىهر حٌىص ترتفىع الحىرارة فٌهىا إلىى مىا 

ملىم فقىط  ٖٓٓ- ٕٓ٘كمٌة التساقط التىً تتىراوح مىا بىٌن  فوق درجة التجمد ٌضاف إلى  ذلك  قلة

 فً السنة . 

ونتٌجىىة إلىىى الظىىروف المناخٌىىة القاسىىٌة وجىىد تحىىت الطبقىىة السىىطحٌة طبقىىة مىىن األرض المنجمىىده 

( التً تبقى متجمدة خالل الفترة القصٌرة لذوبان الثلوج مىن Permafrostبصورة دائمة تعرف )

 الطبقا العلٌا فً اشهر الصٌف 

بىان تصىىرٌفها رديء للغاٌىىة حٌىص تتشىىبع الطبقىىا العلٌىا للتربىىة الىىذي ٌىىذوب  - وتتمٌعز هععذه التععرب :

عنها الجلٌد بالماء الذي ال ٌستطٌع إن ٌنصرف باتجاه األسفل فً داخل التربىة بسىبب تجمىد الطبقىا 



88 

 

الصىىٌف  السىىفلى منهىىا وبالتىىالً تنتشىىر المسىىتنفعات انتشىىارا ً واسىىعا ً فىىً إقلىىٌم التنىىدرا خىىالل فصىىل

 القصٌر .  

 وهذا وتوجد مجموعتان من التربات فً إقلٌم التندرا :

( : وتتواجىىىد بصىىىورة رئٌسىىىٌة علىىىى الحافىىىات الجبلٌىىىة Brown soilsالتربىىىة البنٌىىىة ) -ٔ

والمصاطب وغٌرها من الجهات األخر  ذات التصرٌف الجٌد وهً تربات ذات لىون بنىً 

( وخاصىة Bب إلىى الصىفرة للطبقىة )( ولون بنً ضارAغامق وذات بناء برغلً للطبقة )

 المتطورة منها فوق مفتتات رملٌة لومٌة . 

( وتسود فً معظم جهات إقلٌم التندرا حٌىص توجىد أٌنمىا وجىدت Gley soilتربات الكلً ) -ٕ

 حاالت الصرف الرديء فً اإلقلٌم . 

 تربات األقالٌم الرطبة :  –ثانٌا ً  

وهىىذه التربىىات تطىىورت تحىىت ظىىروف مناخٌىىه رطبىىة وغطىىاء نبىىاتً مىىن الغابىىات وتعتبىىر مىىن  

لجٌىر مجموعة تربات البٌدوالفٌر وذلىك بسىبب زٌىادة تجمىع اكاسىٌد الحدٌىد واأللمنٌىوم وقلىة تجمىع ا

 والكالسٌوم فً  قطاعاتها . 

مجمىوعتٌن رئٌسىٌتٌن وعلى أساس الحرارة ونوع الغابات ٌمكن تقسٌم تربات األقىالٌم الرطبىة إلىى 

 هما: 

 مجموعة التربات البودوزولٌة السائدة فً العروض  فً العلٌا والوسطى وشبة المدارٌة . -ٔ

 لالتصول السائدة فً المنطقة االستوائٌة الحارة الرطبة . امجموعة التربات  -ٕ

 : تربات البدوزول الحقٌقٌة فً العرو  العلٌا  -

لرطبة فً منطقة الغابات الصىنوبرٌة ذات األوراق االبرٌىة وتسود فً العروض الشمالٌة الباردة ا 

وخضىعت فىىً تطورهىا لعملٌىىة البودزولٌزٌشىن أي عملٌىىة إزالىة اكاسىىٌد الحدٌىد واأللمنٌىىوم وبعىىض 

المواد العضىوٌة مىن الطبقىة السىطحٌة وتركٌزهىا أو تجمعهىا غىب البقىة السىفلى مىن التربىة  وٌنىتج 

فٌرجىع إلىى أشىجار الغابىات الصىنوبرٌة  سبب الحموضعة عنها تربة حامضٌة قلٌلة الخصوبة ، إما

عملٌىىة تحلىىل بقاٌىىا ومخلفىىات األشىىجار الصىىنوبرٌة فىىً هىىذه العىىروض البىىاردة  وتتمٌععزبطبٌعتهىىا .  

ببطئهىىا الشىىدٌد بسىىبب انخفىىاض درجىىات الحىىرارة الىىذي ٌىىؤدي أٌضىىا ً إلىىى ضىىعف تشىىاط البكترٌىىا 

وٌترتىىب علىىى ذلىىك تراكمهىىا علىىى ارض الغابىىة بكمٌىىات كبٌىىرة ال ٌتحلىىل منهىىا إال الطبقىىة المالمسىىة 

رها بالمواد العضوٌة فهً فقٌرة جدا ً بمىادة الجٌىر التىً تعمىل المٌىاه لسطح التربة. وعالوة على فق
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على إذابتها وتصفٌتها منها وكما وتقوم المٌاه بواسطة عملٌة التصفٌة والغسل علىى إزالىة مركبىات 

 الحدٌد واأللمنٌوم من الطبقة السطحٌة منها وتركٌزها فً الطبقة السفلى . 

( وهىذه تتكىون Aٌة بوجود طبقتىٌن أساسىٌتٌن همىا الطبقىة )وتمٌز مقطع تربة البودوزول الحقٌق

 من ثالص أفاق أو طبقات فرعٌة : 

الطبقة العلٌا : وتتألف من أوراق األشجار المتراكمة والمتحللة تحلٌالً  غٌر كامل وٌتىراوح  -ٔ

 ( بوصة . 1ٔ-ٙسمكها ما بٌن )

واد  المتحللىىة وبعىىض ألطبقىىه الوسىىطى : وتقىىع مباشىىرة أسىىفل الطبقىىا العلٌىىا وتتكىىون مىىن المىى -ٕ

 العناصر المعدنٌة وٌبلغ سمكها بوصة واحدة أو بوصلتٌن . 

ألطبقه السفلى وتلً الطبقى الثانٌة وتتمٌز بلونها الرمادي القاتم أو األبٌض نتٌجىة لتصىفٌتها  -ٖ

بواسطة عملٌة الغسٌل من مركبات الحدٌد واأللمنٌوم وحتى ذرات الطىٌن الدقٌقىة .وٌختلىف 

 ى أخر  . سمكها من جهة إل

( : وتقع أسفل الطبقة الرمادٌىة للىون وتتمٌىز بلونهىا البنىً الغىامق وتحتىوي علىى Bالطبقة ) -ٗ

بعض المواد العضوٌة والذرات الطٌنٌة وعناصىر الحدٌىد واأللمنٌىوم التىً نقلتهىا المٌىاه مىن 

 ( وٌنتج عن تجمع اكاسٌد الحدٌد واأللمنٌوم طبقة صماء . Aالطبقة )

البىدوزول بقلىة عمقهىا وتعتبىر هىذه التربىة غٌىر صىالحة إلنتىاج المحاصىٌل وعموماً  تمٌز تربة 

 الزراعٌة إال التً تنمو فً التربة الحامضٌة . 

 :  تربات البودوزول فً العرو  الوسطى -ٔ

تشمل تربة البدوزول فً العروض الوسطى مجموعة التربات التىً توجىد فىً إقلىٌم المنىاخ 

النفضىىىٌة ذات األوراق العرٌضىىىة أو الغابىىىات القىىىاري الرطىىىب وتحىىىت غابىىىات األشىىىجار 

المختلطة من األشجار الصنوبرٌة واألشىجار النفضىٌة وتتمٌىز هىذه التربىات بطبقىة سىطحٌة 

مىىن مىىادة الهٌىىومس العضىىوٌة ٌتىىراوح سىىمكها مىىن بوصىىة واحىىدة إلىىى ثىىالص بوصىىات كمىىا 

قىه العلٌىا منهىا وتتمٌز عن تربة البدوزول الحقٌقٌة لٌس فقط بتجمع المادة العضوٌة فىً ألطب

كمىىا  ٙ -٘( فٌهىىا تتىىراوح مىىا بىىٌن PHوإنمىىا بقلىىة حموضىىة محلولهىىا المىىائً إذ إن نسىىبة )

وتحتوي على نسبة عالٌة من الجٌر والبوتاسٌوم وغٌرها من العناصر القاعدٌة الناتجىة عىن 

 تحلل أوراق األشجار العرٌضة النفضٌة . 
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 : تربة البدوزول فً العرو  شبة المدارٌة  -ٕ

تظهر هذه التربات مع غٌرها من التربات األخر  فً العروض شبة المدارٌة ولكنها عمومىا ً  

تسىىود فىىً الجهىىات قلٌلىىة مىىن العىىالم كىىإقلٌم القطىىن فىىً الوالٌىىات المتحىىدة وفىىً جنىىوب الصىىٌن 

 وغٌرها من المناطق األخر  . 

طهىا بمىادة الهٌىومس إمىا وتمٌز الطبقا العلٌا بالونها الغامق وذلك لوجود مركبات الحدٌىد واختال

الطبقة السفلى منها تكون فتكون عموماً  أكثر سمكا ً من الطبقىة السىطحٌة وتختلىف ألوانهىا مىن 

األحمر إلى األصفر الفاتح وٌكاد ٌرتبط توزٌعها بتوزٌع الغابات النفضٌة تقرٌبا ً وهىً عمومىا ً 

إلىىى األشىجار النفضىىٌة اقىل حامضىٌة مىىن التربىات البىىدوزول الحقٌقٌىة والسىىبب فىً ذلىىك ٌرجىع 

تستمد كمٌة اكبىر مىن المىواد القاعدٌىة التىً ترجعهىا مىرة ثانٌىة إلىى التربىة عنىد تحلىل  أوراقهىا 

ومخلفاتها ، كما أنها غنٌة بمادة الهٌومس . إال إن عملٌة الغسل وإزالة العناصر القابلة للىذوبان 

لعضىوٌة معىاً  وخاصىة الطبقىة العلٌىا بالماء ٌجعلها تربة فقٌرة نسبٌاً  بالمواد الجٌرٌىة والمىواد ا

منهىىا وتعتبىىر تربىىة البىىدوزول فىىً العىىروض شىىبة المدارٌىىة تربىىات انتقالٌىىة تقىىع بىىٌن تربىىات 

البدوزول السائدة فً األقالٌم المناخٌة الباردة الرطبة وبٌن تربىة الالتراٌىت السىائدة فىً األقىالٌم 

 ا النوع من الترب ضعٌفة  . ة لهذالمدارٌة الحارة الرطبة . وتعتبر القدرة اإلنتاجٌ

 مجموعة تربات الكروموصوم فً العرو  المدارٌة وشبة المدارٌة :  – 

ت األمطىىار الفصىىلٌة فىىً اإلقلىىٌم اوموصىىوم علىىى نطىىاق ضىىٌق فىىً الجهىىات ذتوجىىد تربىىات الكر

المىىداري وشىىبة المىىداري وٌحىىدد تواجىىدها الصىىخور التىىً اشىىتقت منهىىا إذ إن الىىبعض مشىىتق مىىن 

( التً توجد فىً وسىط Regurوقاعدٌة تحوي على عناصر معدنٌة طٌنٌة كتربات )صخور نارٌة 

الهنىىد واألكثىىر انتشىىارا ً الصىىخور الكلسىىٌة ومهىىا كىىان مصىىدرها فىىان جمٌىىع تربىىات الكروموصىىوم 

تطورت تحت غطاء نباتً من الحشائش الطوٌلة المختلطىة بىبعض أشىجار أو الشىجٌرات القصىٌرة 

ٌمٌىل إلىى األسىود وتحىوي نسىبة معٌنىة مىن المىواد العضىوٌة ، ومىن لذلك تتمٌز جمٌعها بلىون بنىً 

 ممٌزاتها أنها تحوي نسبة عالٌة من الطٌن وبذلك تتمدد عندما تكون رطبة وتتشقق حٌنما تجف . 

 مجموعة تربات الالتوصول يو الالتراٌت فً العرو  المدارٌة :   - 

المدارٌىىة ال تىىزال ناقصىىة وغٌىىر  إن المعلومىىات المتجمعىىة عىىن مجموعىىات التربىىات فىىً العىىروض

كافٌة لوصىفها وصىفاً  دقٌقىاً  أو توزٌعهىا بصىورة صىحٌحة فىً المنىاطق المدارٌىة فتوزٌىع الغطىاء 

النباتً وتحدٌد نوعٌته وكثافته ٌختلف من جهة إلى أخر  فً العروض المدارٌة حٌص إن النباتىات 
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ات ألىوان غامقىة خاصىة فىً الجهىات متنوعة نوعا  كبٌرا ً وتتغٌر من نوع إلى أخر هناك تربات ذ

 التً تسود فٌها نباتات الحشائش المدارٌة وهناك تربات ذات لون احمر براق . 

وتسود تربة  الالتوصول أو الالتراٌت وشبة الالترٌتٌة فً األقىالٌم المدارٌىة الرطبىة ذات األمطىار 

موادهىا العضىوٌة وذلىك بسىبب الغزٌرة والحىرارة المرتفعىة والرطوبىة العالٌىة . تمٌىز بأنهىا فقٌىرة ب

 عملٌات الغسل المستمر ولذلك فهً ترب قلٌلة الحموضة وسمكها الكبٌر .                                    

 تربات األقالٌم شبة الرطبة واألقالٌم الجافة :  –ثالثا ً 

بالرغم من عدم وجود حدود واضحة تفصل بٌن تربات األقالٌم شبة الرطبة وبٌن الجافة فان هنىاك 

اختالفات واضحة بٌنها ٌمكن على أساس تلك االختالفات تقسٌم التربة هذا األقالٌم إلىى مجمىوعتٌن 

 رئٌسٌتٌن هما : 

 مجموعة تربات الجٌرنوزم  -ٔ

 ومجموعة تربات الصحاري .  -ٕ

 مجموعة تربات الجٌرنوزم  -1

تسود هذا النوع مىن التربىات بصىورة جٌىدة فىً العىروض الوسىطى سىبة الرطبىة وشىبة الجافىة 

وهىىً تربىىات تطىىورت تحىىت نىىوع مىىن الحشىىائش التىىً تنمىىو بصىىورة متقاربىىة جىىدا ً لدرجىىة إن 

( وبىىذلك تكىىون تربىىة غنٌىىة بىىالمواد Sudجىىذورها تتشىىابك مىىع بعضىىها مكونىىه مىىا ٌعىىرف بىى  )

 ة التً تساعد بدورها على تكوٌن تربة ذات بناء جٌد جدا ً . العضوٌ

ولمىىا كانىىت تربىىة الجٌرنىىوزم تقىىع علىىى الحافىىات األكثىىر مطىىرا ً مىىن األقىىالٌم شىىبة الجافىىة فأنهىىا 

تخضع لعملٌة التصفٌة أو الغسىل ولكىن بنسىبة واطئىة جىدا  وتضىم تربىة الجٌرنىوزم عىددا ً مىن 

 التربات أهمها : 

 تربة البراري .  -1

 تربة الجٌرنوزم الحقٌقٌة  -2

 التربة الكستنائٌة يو البنٌة . -3

 :   تربة البراري -1

تقع تربة البراري على اإلطراف األقل مطراً  مباشرة من تربات األقىالٌم الغابىات المطٌىرة 

وتتمثىىل فىىً أوسىىع نطىىاق لهىىا فىىً أمرٌكىىا الشىىمالٌة وكمىىا وتتمثىىل فىىً بعىىض جهىىات روسىىٌا 

 وداء عموما أو بنٌة فاتحة اللون وأمرٌكا الجنوبٌة ، وهً تربة س
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 : تربة الجٌرنوزم الحقٌقٌة -ٕ

ٌطلىىق الجٌرنىىوزم علىىى مجموعىىة التربىىات الواقعىىة فىىً العىىروض الوسىىطى وشىىبة الرطبىىة  

وهً كلمة روسىٌة تعنىً تربىة ناضىجة سىوداء للىون بسىبب كثىرة موادهىا العضىوٌة وٌطلىق 

علٌها فً أمرٌكا الشمالٌة باألرض السوداء التً تمتد بشكل نطاق واسع فً منطقة السىهول 

سىع فىً اوراسىٌا تمتىد مىن دلتىا نهىر الىدانوب فىً الغىرب الوسطى كما أنها تتمثىل بنطىاق وا

حتى شبة الصٌن فً الشرق إما فً النصف الجنوبً من الكىرة األرضىٌة فأنهىا تتواجىد فىً 

عدة مناطق من أهمها منطقة البمباس فً أمرٌكىا الجنوبٌىة وفىً الهضىبة الشىرقٌة مىن قىارة 

 أفرٌقٌا .

 التربة الكستنائٌة يو البنٌة : -3

نوعا ص ما بالمادة العضوٌة من تربة الجٌرنوزم السوداء ولكنها أغنى بالمواد تعتبر أفقر  

المعدنٌىىة والسىىٌما الجٌىىر مىىن تربىىة الجٌرنىىوزم المجىىاورة لهىىا وهىىً افىىتح لونىىا ً مىىن تربىىة 

الجٌرنوزم السوداء إذ لونها ٌمٌل إلى للون الكسىتنائً أو البنىً الفىاتح وهىذا ٌرجىع إلىى قلىة 

ً أمرٌكا الشمالٌة إلى الغرب من تربة الجٌرنوزم والى الشىرق مىن مادة الهٌومس وتتمثل ف

التربىىة الصىىحراوٌة وتتمثىىل فىىً أوربىىا فىىً هضىىبة أسىىبانٌا الوسىىطى كمىىا وتوجىىد فىىً شىىمال 

 منغولٌا وفً داخل منشورٌا  وفً أعالً حوض الكنج . 

 إما فً النصف الجنوبً فتوجد فً أمرٌكا الجنوبٌة وجنوب أفرٌقٌا واسترالٌا . 

 مجموعة التربات الصحراوٌة :  –ثالثا ً  

تشمل التربات الصحراوٌة مجموعىة كبٌىرة مىن التربىات التىً تكونىت تحىت ظىروف مناخٌىه جافىة 

وعلٌىىة فأنهىىا تتواجىىد أٌنمىىا كانىىت كمٌىىة األمطىىار قلٌلىىة جىىدا ً وغٌىىر كافٌىىة إلذابىىة األمىىالح وإزالتهىىا 

لصحراوٌة فً العروض المدارٌىة الوسىطى بواسطة عملٌة الترشٌح وبعبارة أخر  تسود التربات ا

وذلك أٌنما كانت كمٌة التبخر تزٌد على كمٌة التساقط ومىن أهىم خصائصىها قلٌلىة أو انعىدام المىواد 

العضوٌة فٌها وتراكم األمالح القاعدٌة على السطح وتتمٌز بألوان فاتحة مع ظهىور بعىض األلىوان 

تجىىة عىىن ألىىوان الصىىخور و وتوجىىد التربىىات األخىىر  كىىاألحمر والبنىىً أو األصىىفر والرمىىادي النا

الصحراوٌة فً جمٌع القارات ما عدا أوربىا وٌتفىق توزٌعهىا مىع توزٌىع االقىالٌم الجافىة  فىً العىالم 

وتضمن التربات الصحراوٌة عدة أنواع مختلفة ٌمكىن التعىرف علىى كىل نىوع منهىا بواسىطة نسىبة 

 تركٌز بعض أنواع األمالح فٌها . 
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 :   يو الجبلٌةالتربات الغرٌنٌة 

إلضافة إلى التربات النطاقٌة ظهر توزٌع نىوعٌن مىن التربىات غٌىر النطاقٌىة التىً ٌنبغىً دراسىتها 

 ومن أهمها : 

 : التربات الغرٌنٌة -ٔ

انه من الصعب جدا ً التعمٌم عىن الخصىائص والصىفات الممٌىزة للتربىات الغرٌنٌىة كمجموعىة  

قىىت ارسىىابها وطبٌعىىة تصىىرٌفها ، فهىىً   معٌنىىة مىىن التربىىات وذلىىك بسىىبب اخىىتالف مصىىدرها وو

عموماً  تربات مختلفة النسٌج والتصرٌف ودرجة النضج وللىون والخصىوبة رغىم أنهىا جمٌعىا ً 

 جلبت بواسطة المٌاه وارسبت فً مناطق تواجدها . 

إمىا بالنسىبة إلىىى ألوانهىا فىىً بىالعموم تربىىات ذات ألىوان فاتحىة تتىىدرج مىن الرمىىادي الفىاتح إلىىى 

 اتح وذلك تبعا ً أللوان المصدر التً اشتقت منه . األحمر الف

وهذا ال ٌقتصر وجىود التربىات الغرٌنٌىة فىً إقلىٌم معىٌن مىن االقىالٌم المناخٌىة أو النباتٌىة وإنمىا 

 توجد أٌنما وجدت األنهار فً جمٌع االقالٌم منتشرة هنا وهناك . 

د العضىىوٌة الالزمىىة للنبىىات وهىذا ولىىٌس جمٌىىع التربىىات الغرٌنٌىىة منتجىىة ال بسىىبب فقرهىىا بىىالموا

وإنمىىا ألسىىباب أخىىر  كىىان تكىىون رطبىىة مشىىبعة بالمٌىىاه بصىىورة دائمىىة أو ٌكىىون موقعهىىا فىىً 

المنىىاطق الجافىىة أو فىىً جهىىات ٌكىىون فٌهىىا فصىىل النمىىو قصىىٌر جىىدا ً آو أنهىىا تتعىىرض إلىىىى 

 الفٌضانات المستمرة وٌمكن تقسٌم التربات الغرٌنٌة إلى : 

 هار . تربات السهول الفٌضٌة لرن -ٔ

 تربات لالهوار .  -ٕ

 تربات المستنقعات شبة المالحة .  -ٖ

 تربات المستنقعات البحرٌة المالحة .  -ٗ

 التربات الجبلٌة :  -2

وهذه تكون عادة من تربىات اللٌثوصىول  وهىً تربىات حصىوٌة وخشىنة النسىٌج تطىورت فىوق 

ة وتمٌىىز صىىخور صىىلبه واشىىتقت مىىن مىىوارد أولٌىىة محلٌىىا ً بواسىىطة عملٌىىة التجوٌىىة المٌكانٌكٌىى

التربىىات الجبلٌىىة بضىىحالتها وقلىىة عمقهىىا وتتواجىىد نسىىبة عالٌىىة فٌهىىا مىىن الصىىخور والحصىىى 

 وعموما ً تكون جافة لقلة سمكها ولشدة نفاذٌتها 

 تختلف التربات الجبلٌة باختالف مواقعها من السالسل الجبلٌة . 
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 التوزٌ  الجغرافً للترب فً العالم 

واسعة على شكل اقالٌم ٌرتبط توزٌعها الجغرافً ارتباط وثٌقا هً الترب التً توجد فً مناطق 

 بتوزٌع االقالٌم المناخٌة والنباتٌة معا...

وسوف نتناول فً دراستنا هذه توزٌع الترب النطاقٌة على اساس االقالٌم المناخٌة واالقالٌم النباتٌة 

غطاء قالٌم الرطبة وتحت لكً نوضح التباٌن واالختالف بٌن الترب النطاقٌة التً تكونت فً اال

 عشبً.وتلك التً تكونت فً االقالٌم الجافة وشبه الجافة التً تكونت تحت غطاء  غابً

 الخصائص العامة لترب االقالٌم الرطبة

تطورت ترب االقالٌم الرطبة تحت ظروف مناخٌة رطبة وغطاء نباتً من الغابات وٌزٌد فٌها 

تجمع اكاسٌد الحدٌد وااللمنٌوم وٌقل فٌها تجمع الكالسٌوم السرٌع الذوبان فً الماء حٌص تعمل 

بلة االمطار الغزٌرة على اذابته  وازالته من جسم التربة ،فتبقى عناصر الحدٌد وااللمنٌوم غٌر قا

للذوبان فً الماء وهذه الترب تمثلها مجموعة ترب البٌدالفٌر وهً ترب فقٌرة بالمواد الغذائٌة 

االزمة للنبات النها غسلت وترشحت منها باستمرار وكذالك فان هذه الترب فقٌرة بالمواد 

ٌرة العضوٌة )الدبال(او الهٌومس،والسبب فً ذلك هو اما انها تزال بسرعة بواسطة االمطار الغز

)كما هو الحال فً الجهات االستوائٌة والمدارٌة الرطبة(واما انها تتحلل ببطئ شدٌد كما هو الحال 

فً الجهات الباردة بسبب انخفاض درجة الحرارة وضعف نشاط البكترٌا فً التربة ،كما تتمٌز 

 رٌة ترب االقالٌم الرطبة بانها ترب حامضٌة وخاصة الترب التً تشكلت تحت الغابات الصنوب

 الخصائص العامة لترب االقالٌم شبه الجافة والجافة 

وهً ترب الحشائش وٌطلق علٌها اٌضا اسم ترب البٌدوكال وهً ترب تكونت فً ظروف شبه 

لكنها امطار كافٌة لنمو الحشائش الطوٌلة  القلٌلة،فً الجهات ذات االمطار  جافة أيجافة او 

وع من الحشائش كما هو الحال فً المناطق او ان االمطار غٌر كافٌة الي ن والقصٌرة،

 الصحراوٌة.

ومن اهم خصائص ترب الحشائش هً انها ترب غنٌة بالمواد المعدنٌة االزمة لنمو النباتات 

وذالك النها لم تتعرض لعملٌة الغسل والترشٌح بسبب قلة االمطار لذلك فهً غنٌة باالمالح 

م االكبر من المادة العضوٌة فٌها ٌعود الى تحلل قس العضوٌة. وانالقاعدٌة وغنٌة اٌظا بالمواد 

جذور الحشائش داخل التربة كما هو الحال فً ترب التشرنوزم السوداء فً كل من روسٌا 
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واوكرانٌا والوالٌات المتحدة ،اما لون ترب الحشائش فٌمٌل للسواد وذلك بسبب غناها بالمواد 

 العضوٌة.

 انواع الترب فً غابات العرو  الحارة 

 لترب الحمراء والترب الصفراء المدارٌة  وشبه المدارٌة ا

ان من اشهر ترب المناطق المدارٌة الرطبة هً ترب الالتراٌت الحقٌقٌة وتتكون اساسا من 

اكاسٌد الحدٌد وااللمنٌوم ماٌجعل لونها ٌمٌل الى  االصفر  ا والى االحمر البنً ،وٌرتبط تكوٌنها 

حرارة واالمطار الغزٌرة طوال العام  ،حٌص ٌتم بواسطتها غسل ارتباطا وثٌقا  بارتفاع درجة ال

عناصر السٌلٌكا والطبقة السطحٌة للتربة وتبقى مركبات الحدٌد وااللمنٌوم فٌها وٌتمٌز قطاع تربة 

 الالتراٌت بما ٌلً :

 (وتقسم هذه الطبقة الى :A.الطبقة العلٌا )ٔ

 طبقة سمٌكة من المادة العضوٌة.Aٔا.الطبقة

وهً طبقة غنٌة بمركبات الحدٌد وااللمنٌوم وٌبلغ سمكها عدة اقدام وهً طبقة A2ب.الطبقة 

 متماسكة وصلبة جدا ال تصلح النتاج أي نوع من المحاصٌل الزراعٌة ..

وتتكون من مركبات الطٌن االحمر )السٌلٌكا(المترسبة من الطبقة السابقة باالظافة A3ج.ِالطبقة 

 لمنٌوم وهً طبقة صماء تصعب حراثتها.الى مركبات الحدٌد واال

 (B.الطبقة الوسطى )ٕ

 وهً طبقة عمٌقة تتالف من السٌلٌكا ونسٌجها ناعم وهش ولونها ٌمٌل الى االصفر الفانح.

 (c.الطبقة السفلى )ٖ

 وتتكون من المادة االولٌة المفككة تفككا جزئٌا وتختلف صفاتها عن الطبقتٌن السابقتٌن.

 فً العرو  الحارة انواع ترب الحشائش 

 تقسم ترب الحشائش فً العروض الحارة الى نوعٌن هما:

 .ترب حشائش السفانا الطوٌلة .ٔ

 .ترب حشائش االستبس الطوٌلة .ٕ

 ترب حشائش السفانا الطوٌلة 

مترا ،وتسود فً االقلٌم المناخً المداري ٘.ٖ-٘.ٌٔتراوح ارتفاع حشائش السفانا الطوٌلة من 

مى اٌظا المناخ السودانً ،وٌقع الى شمال وجنوب اقلٌم الغابات االستوائٌة الجاف_الرطب والمس
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المطٌرة ،وٌمكن القول بان مناخ هذا االقلٌم ماطر صٌفا وجاف شتاء ودرجة حرارته مرتفعة 

طوال العام .تجت هذه الظروف المناخٌة والنباتٌة تطورت ترب الحشائش والتً ٌمٌل لونها الى 

امق ورغم غزارة امطارها فً فصل الصٌف فان تربة هذا االقلٌم لم ٌتم االحمر او البنً الغ

تصفٌتها من المواد المعدنٌة  والمواد العضوٌة كترب الالتراٌت ولذالك فانها تعتبر قادرة على 

االنتاج الزراعً لعدة سنوات وبعد ذلك تضعف خصوبتها وفً هذه الحالة ٌجب اضافة االسمدة 

ا ، وتنتشر تربة حشائش السفانا على جانبً تربة الالتراٌت المدارٌة فً الكٌمٌاوٌة لرفع خصوبته

كل من امرٌكا الجنوبٌة فً البرازٌل وبراغواي وفً شمال افرٌقٌا وجنوبها ،واهم ممٌزات هذه 

 التربة:

 .تركٌبها حبٌبً  جٌد ٔ

 .نفاذٌتها عالٌة.ٕ

 .سهلة الحراثة.ٖ

 الزراعٌة . .فقٌرة بالعناصر  الضرورٌة لنمو المحاصٌلٗ

 .تربة جافة فً فصل الصٌف لذلك البد من رٌها.٘

 ترب حشائش االستبس القصٌرة 

باالتجاه شماالوجنوبا من خط االستواء وبعد ترب حشائش الالتراٌت والسفانا تنتشر حشائش 

-ٕٓٓاالستبس القصٌرة ،وتقل االمطار فً هذا االقلٌم الى نصف امطار اقلٌم السفانا وهً بحدود 

ملم سنوٌا ،ولقلة امطارها فان عملٌة غسل العناصر المعدنٌة الالزمة لغذاء النباتات التحدص ٖٓٓ

فً هذه التربة وتنتشر هذه الترب فً شمال وجنوب افرٌقٌا وفً وسط  وغرب وشرق استرالٌا 

 والى الغرب من ترب السفانا فً امرٌكا الجنوبٌة .

 :ومن اهم صفلتها

 .تربة غنٌة بالمواد الجٌرٌة والكلسٌة والمعادن السرٌعة الذوبان فً الماء ٔ

 .تنتمً الى ترب البٌدوكال.ٕ

 .تتجمع بالقرب من سطحها مركبات الكالسٌوم .ٖ

 .تشبه ترب التشرنوزم فً العروض الوسطى .ٗ

لرمادي الفاتح .ٌتدرج لونها من اللون الكستنائً والبنً فً المناطق االكثر مطرا الى اللون ا٘

 كلما اقتربنا من الصحراء .
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 .تعتبر خصوبتهاوقدرتها االنتاجٌة عالٌة .ٙ

 .جٌدة التركٌب وسرعة الحراثة.1

 .تحتاج دائما للري.1

 انواع الترب فً غابات العرو  الوسطى 

 ٌمكن تقسٌم ترب الغابات فً العروض الوسطى من الجنوب الى الشمال الى :

 به المدارٌة ..تربة العروض الوسطى شٔ

 .تربة البودزوال الرمادٌة _البنٌة فً العروض المعتدلة الدفٌئة .ٕ

 : تربة العرو  الوسطى شبه المدارٌة

تنتشر هذه التربة فً مناخ جنوب شرق القارات او فً مناطق المناخ الصٌنً وتنتشر جغرافٌا فً 

 جنوب شرق امرٌكا الشمالٌة وفً جنوب الصٌن ومن اهم صفات هذه التربة : 

.تتمٌز طبقتها العلٌا باللون االحمر والبنً الغامق وذلك لخضوعها لعملٌة اللترتة وهً عملٌة تتم ٔ

 ابة وازالة السٌلٌكا وبقاء الطبقة العلٌا من التربة غنٌة بمركبات الحدٌد وااللمنٌوم .بواسطتها اذ

 .ٌرتبط توزٌعها بتوزٌع الغابات النفضٌة .ٕ

 .اقل حموضة من ترب البودزول الحقٌقٌة وسبب ذلك االوراق العرٌضة الغنٌة باالمالح .ٖ

 العضوٌة )الدبال(. .اغنى من ترب الغابات االخر  فً العروض الوسط بالموادٗ

 .فقٌرة نسبٌا بالجٌر .٘

 .زوال الطبقة العلٌا بسرعة كبٌرة خاصة بعد حراثتها .ٙ

 .تقل قدرتها االنتاجٌة بعد زراعتها المستمرة .1

 .جٌدة التركٌب والنسٌج.1

 .تستجٌب بشكل جٌد لالسمدة والمخصبات .9

 ئة :ترب البودزول الرمادٌة _البنٌة فً العرو  المعتدلة الدفٌ

تكونت ترب البودزول الرمادٌة _البنٌة تحت  ظروف مناخٌة معتدلة وتحت غطاء غابً 

نفطً،وتنتشر فً شمال شرق الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وشمال غرب اوربا وشمال الصٌن 

 وتعتبر ترب هذا االقلٌم من الناحٌة الزراعٌة من اهم االقالٌم الزراعٌة فً العالم .

 : البودزول الرمادٌة _البنٌةومن اهم صفات ترب 

 سم .ٓٔ_ٖ.وجود طبقة سطحٌة من المادة العضوٌة )الدبال(ٌتراوح سمكها ٔ
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 .ٙ_٘فٌها الى ما بٌن  ph.قلة حموضتها مقارنة بتربة البودزول الحقٌقٌة وتتراوح قٌمة الٕ

االشجار .تحتوي على نسبة جٌدة من الجٌر والبوتاسٌوم الناتجة عن تحلل اوراق ومخلفات ٖ

 النفضٌة.

 .لم تصفى تماما من مركبات الحدٌد وااللمنٌوم والمواد العضوٌة كتربة البودزول الحقٌقٌة .ٗ

 .تركٌبها جٌد.٘

 .تستجٌب للمخصبات الكٌمٌاوٌة اكثر من غٌرها من ترب الغابات .ٙ

 .اكثر خصوبة ومالئمة لالنتاج الزراعً من ترب العروض العلٌا.1

 العرو  الوسطى :انواع ترب حشائش 

 تنتشر فً مناطق الحشائش فً العروض الوسطى انواع التربة التالٌة:

 .ترة البراري .ٔ

 .تربة التشرنوزم.ٕ

 .التربة الكستنائٌة والبنٌة.ٖ

 : prairie soilsترب البراري

تنتشر تربة البراري على االطراف القرٌبة من ترب الغابات المطٌرة واكثر انتشارا لها فً 

ا الشمالٌة وفً بعض جهات روسٌا وامرٌكا الجنوبٌة وافرٌقٌا .وتعتبر تربة البراري انتقالٌة امرٌك

بٌن ترب غابات العروض الوسطى الرطبة من جهة وترب االقالٌم شبه الجافة من جهة اخر  

.وٌطلق علٌها اسم تربة التشرنوزم المغسولة فً روسٌا وفً امرٌكا الجنوبٌة تنتشر هذه التربة 

لتربة فً كل من جنوب البرازٌل وشمال شرق االرجنتٌن ومعظم اراضً باراغواي وبعض فً ا

 جهات اروغواي .

 ومن اهم صفاتها :

.تتمٌز البراري بلونها االسود بسبب تكونها تحت غطاء نباتً كثٌف من الحشائش الطوٌلة نسبٌا ٔ

 وتطورها تحت ظروف مناخٌة شبه رطبة.

 .1فٌها الى ph.ٌصل مقدار الٕ

 .تتمٌز بعدم وجود طبقة واظحة تتراكم فٌها المواد الجٌرٌة .ٖ

 .جٌدة البناء )التركٌب (مما ٌجعلها من اكثر ترب العالم الصالحة للزراعة .ٗ
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باتً من الحشائش ولٌس من .تشبه ترب التشرنوزم من حٌص انها تطورت تحت غطاء ن٘

 .الغابات

 .غنٌة بالمواد العضوٌة )الدبال(.ٙ

 جدا وقدرتها االنتاجٌة عالٌة. .تربة خصبة1

 .تعتبر اكثر انواع الترب مالئمة النتاج الذرة .1

 : chernozemترب التشرنوزم 

تعنً كلمة تشرنوزم التربة السوداء وتنتشر فً كل مكان من رومانٌا والمجر واوكرانٌا وجنوب 

شرقا فً سٌبٌرٌا .كما توجد تربة التشرنوزم 1٘غرب روسٌا وتمتد من هناك حتى خط الطول 

فً امرٌكٌا الشمالٌة حٌص تمتد فً اقلٌم السهول العظمى وحتى مقاطعة البرتا فً كندا .وقد 

ربة التشرنوزم تحت غطاء نباتً من حشائش االستبس ومن مواد اولٌة من تربة اللوٌس تكونت ت

ملم مع كمٌة  ٓ٘٘،وتحت ظروف مناخٌة شبه جافة تصل كمٌة االمطار السنوٌة فٌها حوالً 

 ٌومٌا.ٓٙٔوٓ٘ٔقلٌلة من االمطار الصٌفٌة .وٌتراوح فصل النمو فٌها بٌن 

 : ومن اهم صفاتها

 اللون بسبب كثرة مافٌها من مواد عضوٌة متحللة تحلال كامال . .انها تربة سوداءٔ

 .تعتبر من اغنى واخصب الترب من بٌن مجموعة ترب الحشائش .ٕ

 .غنٌة جدا بالمواد العضوٌة والمواد الجٌرٌة الالزمة لنمو النباتات والمحاصٌل الزراعٌة .ٖ

 او اسمدة كٌمٌاوٌة ..ٌمكن زراعتها لفترة طوٌلة دون الحاجة الى اظافة مخصبات ٗ

 .جٌدة التركٌب والنسٌج والتصرٌف والتهوٌة .٘

 .قدرتها على االحتفاظ بالماء عالٌة .ٙ

 . 1_1فٌها بٌن ph.انها تربة محاٌدة تقرٌبا تمٌل قلٌال الى الملوحة حٌص تتراوح قٌمة ال1

 : solis  chestnut and brownالتربة الكستنائٌة والبنٌة 

تسمى اٌظا تربة االستبس البنٌة ،وتنتشر فً امرٌكا الشمالٌة فً منطقة السهول العظمى الى 

الغرب من تربة الشرنوزم وتمتد على شكل نطاق طوٌل من الشمال الى الجنوب ومن دائرة 

شماال وحتى خلٌج المكسٌك جنوبا اما فً اوراسٌا فتمتد على شكل نطاق اٌظا الى  ٓ٘العرض 

بة التشرنوزم فً الشمال والترب الصحراوٌة فً الجنوب ،أي انها تمتد من شمال الجنوب من تر

شرق بحر قزوٌن الى شمال الصٌن شرقا .اما فً امرٌكا الجنوبٌة فتنتشر على طول جبال االندٌز 
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فً االرجنتٌن وما ٌجاورها فً الشمال كما توجد فً شمال افرٌقٌا ،وفً استرالٌا فتمتد على نطاق 

 لشمال الى الجنوب والى الشرق من الترب الصحراوٌة .ٌمتد من ا

 : صفاتها اهمومن 

 .افقر من تربة التشرنوزم بالمواد العضوٌة ولكنها اغنى منها بالمواد المعدنٌة .ٔ

.لونها فاتح ٌمٌل  الى اللون الكستنائً او البنً  الفاتح ،وذالك لقلة المواد العضوٌة فٌها  بسبب ٕ

 ً  من حشائش االستبس الفقٌرة .تطورها تحت غطاء عشب

 .تربة مالحة اكثر منها  حٌادٌة حٌص  تتراوح قٌمة  منها  حٌادٌة حٌص  تتراوح قٌمة ٖ

 . ٘.1 -1فٌها بٌن  phال

 . تحتل  التربة الكستنائٌة والبنٌة منطقة انتقالٌة بٌن تربة التشرنوزم والترب الصحراوٌة ٗ

 رنوزم بٌنما  التربة البنٌة محاذٌة لترب الصحراء..التربة الكستنائٌة محاذٌة لترب التش٘

 .تستغل فً  المراعً وتربٌة الماشٌة وتحتل  زراعة القمح فٌها  المرتبة الثانٌة بعد الرعً  .ٙ

 انواع الترب  فً غابات العرو  الباردة :

 ٌنتشر فً العروض الباردة نوعٌن من الترب  هما  :

 تربة البودزول  الحقٌقة.-ٔ

 التندرا . تربة -ٕ

 : podzol soilتربة البودزول 

تنتشر هذه التربة فً العروض الشمالٌة الباردة ، فً منطقة الغابات الصنوبرٌة  وقد خضعت 

تربة البوردزول  خالل  فترة تطورها  الى عملٌة البدزلة وهذه العملٌة هً ازالة اكاسٌد الحدٌد 

 حٌة  وترسٌبها فً الطبقة السفلى من التربة،وااللمنٌوم وبعض المواد العضوٌة من الطبقة السط

وٌنتج عن ذالك تربة حامضٌة قلٌلة الخصوبة ،وٌعود سبب  الحموضة الى ان اشجار الغابات 

 الصنوبرٌة  تنمو نموا جٌدا  فً التربة الحامضٌة. 

لشدٌد وتتمٌز عملٌة تحلل  بقاٌا ومخلفات االشجار الصنوبرٌة فً العروض العلٌا الباردة  ببطئها ا

بسبب انخفاض  درجة الحرارة وظعف  نشاط البكترٌا ،وٌترتب  على ذالك تراكم المخلفات 

 النباتٌة سنة بعد اخر  على سطح التربة ال ٌتحلل  منها  سو  الطبقة المالمسة للسطح .

 -ومن اهم صفاتها  :

 تربة البودوزول  الحقٌقٌة تربة حامضٌة جدا  وفقٌرة بالمواد العضوٌة .-ٔ
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 فقٌرة باالمالح القاعدٌة  بسبب  استمرار  ازالتها  من الطبقة السطحٌة الى الطبقة السفلى . -ٕ

 تتمٌز بوجود طبقتٌن هما  : -ٖ

 تتكون من ثالثة آفاق :  Aالطبقة  -أ

-A1. طبقة مكونة من ارواق  االشجار المتراكمة والمتحللة تحلال جزئٌا غٌر  كامال 

-A2 .طبقة مكونة من مواد متحللة وبعض العناصر  المعدنٌة 

-A3 طبقة لونها  رمادي فاتح الى ابٌض بسسب  غسل  مركبات الحدٌد وااللمنٌوم والطٌن

 منها.)وهذا االفق  هو الذي ٌمٌز تربة البودزول  الحقٌقٌة (.

و الطٌن   تتمٌز بلونها  البنً  الغامق  وتحتوي على بعض المواد العضوٌة Bالطبقة -ب

 .Aومركبات الحدٌد وااللمنٌوم المنقولة من الطبقة 

 سم.ٓٓٔ_٘٘.تتمٌز تربة  البودزول بضحالتها وقلة عمقها حٌص ٌتراوح سمكها بٌن ٗ

.تشكل المواد المتراكمة على سطحها طبقة من المخلفات النباتٌة اشبه ما تكون باالسفنج عندما ٘

 ٌمشً االنسان علٌها .

حاصٌل التالٌة :العنب البري والبطاطا والشوفان وهً محاصٌل تنمو فً الترب .تنمو فٌها المٙ

 الحامضة .

 :tundra soilتربة التندرا 

وتنتشر تربة التندرا شمال تربة البودزول الحقٌقٌة،وتحتل بذالك مساحات واسعة شمال امرٌكا 

تبلغ فٌه درجة الحرارة الدفأ  الشمالٌة واوربا واسٌا وٌسود فً هذا االقلٌم المناخ شبه القطبً الذي

درجات مئوٌة بٌنما تكون درجات الحرارة لمعظم اٌام السنة دون درجة  ٓٔشهور السنة حرارة 

 التجمد.

 :ومن اهم صفاتها

 ان الطبقة السفلى لتربة التندرا تبقى متجمدة دائما.-ٔ

 الطبقة السفلى رمادي.ٌمٌل لون الطبقة العلٌا الى اللون البنً الغامق بٌنما ٌكون لون  -ٕ

 تتمٌز تربة التندرا بضحالتها وقلة عمقها وردائة تصرٌفها . -ٖ

.بسبب ذوبان الجلٌد فً فصل الصٌف القصٌر الذي الٌتعد  الشهرٌن فأن الطبقة العلٌا منها ٗ

 تتشبع بالماء لعدم قدرته على التوغل اسفل التربة لوجود الطبقة المتجمدة االبدٌة .

 نقعات فً تربة التندرا خالل فصل الصٌف القصٌر .تنتشر المست-٘
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 غٌر صالحة لالنتاج الزراعً. -ٙ

 نة وهً مراعر صالحة لغزال الرنة تنموفٌها بعض االعشاب البرٌة باالضافة للطحالب واالش -1

 : desert soilsالترب الصحراوٌة 

نت تحت ظروف % من مساحة الكرة االرضٌة ، وقد تكو1ٔتحتل الترب الصحراوٌة حوالً  

ملم سنوٌا، وبالتالً فأن هذه االمطار  ٕٓ٘مناخٌة جافة،أي فً المناطق التً تقل امطارها عن 

 القلٌلة غٌر كافٌة الذابة االمالح القاعدٌة وازالتها بواسطة عملٌة الترشٌح.

وتنتشر الترب الصحراوٌة فً مساحات واسعة من افرٌقٌا واسٌا واسترالٌا وامرٌكا الشمالٌة 

مرٌكا الجنوبٌة .وٌعتبر الوطن العربً من اكثر جهات العالم التً تتواجد فٌها الترب وا

 الصحراوٌة فتمتد على شكل نطاق واسع من المحٌط االطلسً غربا الى الخلٌج  العربً شرقا.

ثم  تتجه شرقا فً هضبة اٌران وشماال فً جمهورٌات اسٌا الوسطى وتمتد حتى شمال غرب 

ع التربة الصحراوٌة انتشارا هً تربة السٌروزم وفً حالتة وجود تركٌز الصٌن .واكثر انوا

المالح الكالسٌوم تتكون تربة السولو نتشاك اما فً حالة تركز امالح الصودٌوم فً الترب 

 الصحراوٌة فتتكون ترب السولو نتز.

 ومن اهم صفات الترب الصحراٌة 

اصلح للزراعة من الترب الترب الترب الصحراوٌةالتً تحتوي على امالح الكالسٌوم  -ٔ

 الصحراوٌة التً تحتوي على نسبة عالٌة من امالح الصودٌوم .

 تتمٌز الترب الصحراوٌة بغناها باالمالح الالزمة لنمو النباتات . -ٕ

 ان مشكلة استغاللها بالزراعة هً مشكلة توفر المٌاه الالزمة للري. -ٖ

 ٌن التربة الصحراوٌة فقٌرة بالمواد العضوٌة والنتروج -ٗ

هناك مساحات واسعة من الصحاري تغطٌها الصخور العارٌة او الشظاٌا الصخرٌة  -٘

 كالحماد اوالكثبان الرملٌة.
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 :azonal soilsانواع الترب غٌر النطاقٌة 

تتمٌز الترب غٌر النطاقٌة  بأنها ال ترتبط بنطاق او اقلٌم معٌن ،وانما هً موجودة فً كل االقلٌم 

وحتى العروض العلٌا ،كما انها تتمٌز بوجود قطاع غٌر متطور ،فهً  من العروض االستوائٌة

 رقٌقا.Aوعادة ما ٌكون االفق CوA،وتتكون فقط من االفقٌن Bتخلو من االفق 

 

 : وتصنف الترب غٌر النطاقٌة الى ثالثة مجموعات هً

اوقات الفٌضان .الترب الفٌضٌة وتتكون هذه الترب بترسب المواد التً تحملها مٌاه االنهار فً ٔ

 ،وسٌأتً شرحها الحقا.

.ترب حجرٌة حصوٌة .وهً ترب ذات قطاع ضحل تغلب مكوناتها المفتتات الحجرٌة مع قلٌل ٕ

من المفتتات الناعمة والمادة العضوٌة ،وتوجد هذه الترب حٌص توجد صخور صلبة تسود فٌها 

ٌة تزٌل المواد الناعمة ،او تجوٌة بطٌئة ،او توجد حٌص تكون مفتتات التجوٌة معرضة لتعرٌة قو

 توجد فً مناطق المناخ الرطب فً المناطق الجبلٌة شدٌدة االنحدار وهنا تسمى التلربة بالرندزٌنا.

.ترب الرٌجوسول ،تتكون هذه التربة من مواد اولٌة متجددة وعمٌقة وذات نفاذٌة عالٌة ،وٌكون ٖ

الرماد البركانً او تراكمات عند قواعد ترسبهاقد حدص بعامل غٌر الماء ،مثل الكثٌب الرملً او 

 .Colluviumالجبال وتدعى 

 : loessتربة اللوٌس 

تربة اللوٌس هً عبارة عن مفتتات ناعمة نقلتها الرٌاح الدائمة من سطح االرض 

)مصادرها(ورسبتها فً اماكن اخر  بعٌدة ،وبأستمرار عملٌة الترسٌب تكونت تربة ناعمة بحجم 

 ٌغلب علٌها اللون االصفر.كبٌر على شكل هضبة و

 ومن اهم صفاتها :

 .ان ذراتها مكونة من معادن خفٌفة مثل الكربونات والمٌكا والفلسبار والكوارتز .ٔ

.تغلب على ذراتها االحجام الغرٌنٌة )السلتٌة (التً تتراوح حجم اقطارها بٌن ٕ

 عملٌة النقل .ملم ،وان ذراتها مستدٌرة بفعل االحتكاك ببعضها اثناء ٕٓٓ.ٓ_٘ٓ.ٓ

.رغم تكونها الطبقً اال أن هذا ال ٌبدو فً قطاعها وسبب ذلك انها عبارة عن ترسٌب رٌحً ٖ

 جاف.

 .تحتوي على كاربونات الكالسٌوم على شكل كرات صغٌرة .ٗ
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.ان حجم بعض ذراتها ٌصغر بعد سقوط المطر ومنها ما ٌكبر كما فً تربة اللوٌس فً اقلٌم بئر ٘

 المحتلة .السبع فً فلسطٌن 

 .تركٌبها فً الغالب عمودي قوي بسبب تأثٌر كاربونات الكالسٌوم .ٙ

 .انها ترب غنٌة بالمواد المعدنٌة والعضوٌة .1

وتنتشر تربة اللوٌس فً شمال الصٌن وجنوب سٌبٌرٌا ووسط اوربا وشمال الوالٌات المتحدة 

 وفً استرالٌا واالرجنتٌن.

 :rendzinaتربة الرندزٌنا  

بة الرندزٌنا على االراضً المنحدرة المكونة من صخور جٌرٌة طباشٌرٌة او من تتكون تر

المارل فً االقالٌم الرطبة حٌص تنمو االشجار النفضٌة .وهً ترب كلسٌة غنٌة بالمواد العضوٌة 

 الناتجة عن تحلل البقاٌا النباتٌة .

 ومن اهم صفاتها :

 .لونها قاتم .ٔ

 .عمقها ضحل .ٕ

 وي على كثٌر  من المفتتات الصخرٌة ..نسٌجها خشن وٌحتٖ

 .سرٌعة التصرٌف المائً وجٌدة التهوٌة .ٗ

 فٌها متعادلة .ph.جٌدة التركٌب وقٌمة ال٘

 .كثرة وجود المفتتات الحجرٌة تكون عائقا امام استخدامها فً الزراعة .ٙ

 .قابلٌتها لرنتاج ضعٌفة .1

 terrirossaتربة التراروسا 

الحمراء التً تكونت فً اقلٌم البحر المتوسط من صخور كلسٌة .وفً التراروسا هً التربة 

 ظروف مناخٌة ذات شتاء ممطر وصٌف جاف ومن اهم صفاتها:

 .انها ترب قدٌمة جدا.ٔ

 .CوBوA.لها ثالص افاق فً مقطعها هً ٕ

 .تراكمت فً شقوق او فً قٌعان اودٌة جافة او منخفضات اخر .ٖ

 رمن المتر ..عمٌقة حٌص ٌصل عمقها الى اكثٗ

 .نسٌجها طٌنً.٘
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 .فقٌرة بالمادة العضوٌة .ٙ

 .تغلب على اراضٌها كثرة بساتٌن العنب .1

 : andosolتربة االندوسول

ٌعود اصل التسمٌة الى اللغة الٌابانٌة ،وقد تكونت من مواد اولٌة بركاتٌة وتنتشر فً جزر 

 اندنوسٌا وهاواي والٌابان .

 ومن اهم صفلتها :

 لكبٌر لكثافتها الحجمٌة ..االنخفاض أ

.احتوائها على نسبة عالٌة من االلوفٌن وهو نوع من الطٌن ٌتمٌز بأنه بدون تركٌب ثابت وبدون ٕ

 تكوٌن كٌمٌاوي ثابت .

 .لونها اسمر بسبب غناها بالمادة العضوٌة .ٖ

 .تركٌبها ضعٌف سهل التفكك .ٗ

 : allvial flood plainsتربة السهول الفٌضٌة 

السهول الفٌضٌة بسبب طغٌان مٌاه الفٌضانات على جوانب مجاري االنهار وانتشار مٌاه تتكون 

الفٌضان وترسٌب ما تحمله من المواد التً نقلها من كل اجزاء حوضها .وٌكون الترسٌب من 

مواد ناعمة تتدرج من الرمل الناعم وحتى الطٌن .ولهذا فأن تربة السهول الفٌضٌة هً تربة 

الجاري من اماكن بعٌدة وٌكون ترسٌب المواد المنقولة بمٌاه الفٌضان مصنفا من منقولة بالماء 

 الذرات االخشن الى االنعم .

وعندما ترتفع المٌاه عن مجر  النهر فً اوقات الفٌضان وٌتحول اتجاه الجرٌان الفائض منها من 

.وٌترسب على اتجاه مجر  النهر الى اتجاه جانبً النهر فتضعف سرعة الماء بصورة مفاجئة 

الجانبٌن ما كان ٌحمله من مواد منقولة ومعلقة ومذابة ،ومع كل فٌضان تترسب طبقة جدٌدة من 

هذه المواد وٌكون سمكها اكبر على االجزاء المجاورة مباشرة للمجر  ،كما ٌكون نسٌجها اكثر 

ا ،ومع خشونة وهو نسٌج لومً .وبسبب التغٌر المفاجئ للسرعة ٌكون الترسٌب سرٌعا ومختلط

االبتعاد عن المجر  ٌقل السمك وتصغر ذرات التربة المترسبة .وٌتحول النسٌج من لومً الى 

 سلتً ثم الى لومً طٌنً سلتً .ثم الى نسٌج طٌنً .

وبالنظر الى كمٌة الترسٌب ،فأن االجزاء المجاورة للمجر  ترتفع عن باقً االجزاء وتكون ما 

 ٌة ،ٌقل ترسب الرمل بٌنما ٌزداد ترسب السلت والطٌن.ٌعرف بأكتاف النهر او الضفاف الطبٌع
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وبسبب اتساع مساحات االحواض لالنهار الكبر  ،وتنوع صخور الحوض ،تكون المواد 

المترسبة ذات مكونات معدنٌة متنوعة ،وبالتالً ٌتوفر لها الغنً الكثٌر من العناصر الغذائٌة 

ار او بسبب ذوبان الثلوج اومن االثنٌن ،وتحدص الفٌضانات فً كل سنة اما بسبب سقوط االمط

 معا وٌترتب على ذلك ما ٌلً :

 .اضافة مستمرة لتربة السهل الفٌضً على شكل طبقات رقٌقة .ٔ

 .تجدٌد مستمر للخصوبة ،حٌص تضٌف الطبقة الالحقة الخصوبة الى الطبقة السابق .ٕ

 .حدوص تذبذب كبٌر فً مستو  الماء الجوفً .ٖ

بٌن سنة واخر  ٌترتب على ذلك اختالف فً سمك الطبقات المترسبة  والختالف الفٌضانات

 واختالف فً نوع نسٌجها وعمقها  وتصرٌف  المٌاه وٌحدص ذلك لالسباب االتٌة:

تعرض االنهار لتغٌٌر  مفاجئ فً مجارٌها  او لحدوص  اخادٌد فً ضفافها فعندما  تتغٌر -ٔ

،وٌنشأ نظام جدٌد فتأخذ المجاري القدٌمة المجاري ٌتغٌر  معها نظام تصرٌف مٌاه الفٌضان

 بالجفاف  وتتعرض للطمر ،وبٌنما ٌبدأ  تكوٌن مجاري جدٌدة وضفاف جدٌدة وترسبات جدٌدة.

تأثٌر  نضم الري المستخدمة فً ترب السهول الفٌضٌة اد  الى  تشكٌل  تضرس فً سطح  -ٕ

د ،بقدقام االنسان بحفر قنوات رفع السهل الفٌضً  وتعقٌدات للنظم الطبٌعٌة  لتصرٌف الماء الزائ

التربة على شكل اكتاف  حول القطع الزراعٌة، فشكل  بذلك ضفافاً صناعٌة ،حتى انها  تسمى 

بضفاف الري ،كما احدص االنسان اخادٌد  صغٌرة لتوجٌه المٌاه الى الحقول ،وترك الماء الزائد 

سان بأنشاء نظم خاصة بالري  عن حاجة االرض  ٌنصرف الى منخفضات مجاورة،وكما قام االن

 وانشأ السدود لتغذٌة قنوات الري فً اوقات الجفاف .

 -تشترك ترب السهول الفٌضٌة فً عدد من الخصائص  منها:

 انها ترب  منقولة بخصائص موروثة من المناطق  المأخوذة منها . -ٔ

 ذات نسٌج ناعم . انها  من اكبر الترب عمقا ،حٌص انها  تتكون من طبقات رقٌقة متعاقبة -ٕ

 تحتوي  طبقاتها على بعض الرطوبة النها  اصالً ترسبات مائٌة. -ٖ

 انها متجددة الخصوبة فالترسبات الحدٌثة تضٌف  مواد جدٌدة الى  الطبقات السفلى.-ٗ

مقطع ترب السهول  الفٌضٌة غٌر واضح المعالم لٌس له آفاق واضحة، وذلك النها  تتجدد -٘

الفرصة الكافٌة لها للتطور ،وٌستثنى من ذلك ترب المدرجات القدٌمة  والتً بأستمرار فال تتوفر 

 لم تعد تغمرهل مٌاه الفٌضان.
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ان السهول الفٌضٌة لٌست مستوٌة  السطح وانما  تحتوي على ارتفاعات طفٌقة وتؤثر  على -ٙ

 تصرٌف المٌاه.

د من بداٌة السهل الفٌضً ان للسهول الفٌضٌة انحدارٌن عامٌن : االنحدار االول  طولً ،ٌمت-1

وحتى وصوله الى البحر واالنحدار االخر عرضً ، ٌمتد من ضفتً النهر  وحتى آلخر  ما 

 تصل  الٌه  مٌاه الفٌضان على الجانبٌن .

 كما تختلف  ترب  السهول الفٌضٌة فً عدد من الخصائص  ومنها:

 االختالف فً  مصادر  موادها المنقولة.-ٔ

 وف النباتٌة والحٌوانٌة .االختالف فً الضر -ٕ

 االختالف فً الخصوبة . -ٖ

 االختالف فً النسٌج والتركٌب  والسمك.-ٗ

 االختالف فً التصرٌف المائً -٘

 االختالف فً القدرة االنتاجٌة.-ٙ

 المشكالت التً تعانً منها الترب 

 :  فقر التربة وتدهور خصوبتها -1

باإلمكىىان إرجىىاء عوامىىل فقىىر التربىىة أو تىىدهورها مقٌسىىة بانخفىىاض إنتاجٌتهىىا إلىىى مجموعىىة مىىن  

ارتفىىاع نسىىبة الحىىوامض فٌهىىا أو وجىىود مىىواد معدنٌىىة سىىامة ووجىىود األمىىالح القابلىىة العوامىىل هىىً 

عىض . وكثٌرا ً ما تسهم الحامضٌة فً إفقار التربة وان لم تكن فىً بللذوبان بما فٌها المواد القلوٌة 

الحاالت السبب المباشر لذلك وان الحامضٌة ترتبط بحامض السىلفات والحىوامض المعدنٌىة وتىؤثر 

الحامضٌة فً العملٌات الباٌلوجٌة المهجرٌة والكٌمٌائٌة فً التربىة ، باإلضىافة إلىى الحامضىٌة فىان 

هىا تفقىد بعىض االستعمال المفرط والمستمر للتربة قد ٌنهكها وال سٌما فً حالة عدم صٌانتها ذلك أن

موادها العضوٌة وتهبط تبعىاً  لىذلك إنتاجٌتهىا ومىن العناصىر المعرضىة للتنىاقص المىؤثرة فىً فقىر 

التربىىىة الفسىىىفور والبوتاسىىىٌوم والكالسىىىٌوم .. وبىىىذلك تفقىىىد التربىىىة موادهىىىا القاعدٌىىىة وٌىىىذاب بفعىىىل 

المبٌىدات السىامة  الحامضٌة أٌضاَ  الحدٌد واأللمنٌوم. وما ٌضٌف إلىى تىدهور التربىة إلىى اسىتخدام

% ٖواستعمال األسمدة الكٌمٌائٌة إذ إن ذلك ٌخفض نسبة المواد العضوٌة فً التربىة إلىى اقىل مىن 

كما استعمال هذه المىواد ٌهلىك البكترٌىا المفٌىدة للتربىة فىً وقىت قىد ترتفىع مناعىة بعىض الحشىرات 

 الضارة . 
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 تملح التربة :  -2

ظاهرة تملح التربة فً العدٌد من دول العالم بما فٌهىا جنىوب العىراق وان اغلىب المحاصىٌل  تنتشر

% مىن األمىالح . وٌتىأثر الىتملح بالعالقىة بىٌن ٕ٘.ٓالحقلٌىة تنمىو فىً التىرب المحتوٌىة علىى نسىبة 

بتجهٌىىزات المىىاء والتبخىىر . وفىىً المناخىىات الجافىىة حٌىىص ٌغلىىب إن ٌكىىون المطىىر غٌىىر كىىاف فىىان 

تمٌىىل إلىىى التىىراكم فىىً التىىرب تحىىت السىىطحٌة وربمىىا تظهىىر علىىى السىىطح بفعىىل الخاصىىٌة األمىىالح 

الشعرٌة وعند ذلك تسبب عقم فً اإلنتاجٌة وان مثل هذه الترب الردٌئة ٌعىرف بىالترب القوٌىة فىً 

أمرٌكا كما ٌعىرف كمىا ٌعىرف فىً الهنىد ومصىر أٌضىا ً وعملٌىا ً فأنهىا مألوفىة فىً كىل الىدول ذات 

ة والتبخىىر الكبٌىىر كمىىا فىىً بعىىض دول الىىوطن العربىىً وكىىان لعامىىل التبخىىر العىىالً اإلمطىىار القلٌىى

والصرف الرديء وارتفاع نسبة األمالح فىً مٌىاه األنهىار إضىافة إلىى عامىل الترشىٌح دورهىا فىً 

تملك التربة . تظهر التىرب الملحٌىة وال سىٌما عنىد نهاٌىة الموسىم الجىاف طبقىات بٌضىا ً مىن الملىح 

لك كل النباتات الضعٌفة عىدا نبىات أو اثنىٌن مىن النباتىات التىً تتحمىل الملوحىة على السطح مما ٌه

العالٌة . ومن أشهر األمثلة فً العراق ما ٌجري فً ترب السهل الرسىوبً وخاصىة فىً اإلطىراف 

الجنوبٌة وحوض المصب العام . حٌص تردي نوعٌة الترب . وٌمكن إرجاع عملٌة التملح إلى عىدة 

خر بنسب عالٌة والصرف غٌىر الكفىوء حٌىص ال تتىوفر منظومىات كافٌىة للبىزل عوامل من ذلك التب

إضافة إلىى الىوعً المحىدود لىد  المىزارعٌن بعىض المنىاطق حٌىص ال ٌتقنىون الىري حسىب حاجىة 

النبات وال ٌقننونة توقٌتاً  جٌداً  ٌضاف إلى ذلك المجاري المائٌة بما فٌها األنهىار تعمىل علىى رفىع 

ذلك أحٌاناً  إن المٌاه الجوفٌة كما أشٌر قد ترتفىع مىن نسىبتها بفعىل الخاصىٌة  نسبة األمالح وٌساعد

الشعرٌة وان عملٌة الترشٌح فً المناطق المروٌة )من شبكة الري( كلها عوامل تسىاعد علىى رفىع 

 نسبة لملوحة . 

 مشكلة عدم ثبات التربة .  -3

بٌعٌىة وأخىر  بشىرٌة إمىا العوامىل تتوزع عوامل عدم ثبات التربة فىً إنحىاء العىالم إلىى عوامىل ط

الطبٌعٌىىة فقىىد تتمثىىل بالرٌىىاح حٌىىص تعمىىل علىىى تطىىاٌر ونقىىل التىىرب بالمنىىاطق الصىىحراوٌة تاركىىة 

الصخور إالم جرداء من التربىة وقىد ٌأخىذ هىذا التىأثٌر طبٌعىة نقىل الكثبىان الرملٌىة ممىا ٌقىع ضىمن 

وال سٌما إذا ما كانت غزٌرة تعمىل  عملٌة التصحر كما فً منطقة اإلحساء مثال ً . كما إن اإلمطار

علىىى جىىرف التربىىة إضىىافة إلىىى الفٌضىىانات األنهىىار وتتىىأثر فاعلٌىىة أي مىىن هىىذه العوامىىل بالطبٌعىىة 

الطبوغرافٌىىة السىىائدة إذ إن العالقىىة بىىٌن شىىدة االنحىىدار أو التمىىوج طردٌىىة مىىع زٌىىادة فاعلٌىىة هىىذه 
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كانىت النسىجة خفٌفىة ة مع التعرٌة فكلمىا والتعرٌة وجرف التربة كما إن نسجه التربة عالقالعوامل 

مثل الترب الرملٌة ذات النفاذٌة العالٌة كانت عملٌة تعرٌتها سىهلة موازنىة مىع التىرب ذات النسىجة 

 الثقٌلة مثل الترب الصلصالٌة التً بسبب تماسكها ٌصعب تعرٌتها . 

والحشىىائش وزراعىىة  وتتمثىىل العوامىىل البشىىرٌة ممثلىىة بطرقىىة الحراثىىة وإزالىىة الغطىىاء ألغىىابً منىىه

األراضً البٌنٌة بٌن األقالٌم المطٌرة والجافة حٌص تفقىد التربىة الرطوبىة الالزمىة للتماسىك كمىا أن 

 لنوع المحاصٌل عالقة فً سهولة أو صعوبة تعرٌة التربة مما له عالقة بكثافة المحصول . 

بال وان لالنجىراف عالقىة أن ٌساعد على تعرٌة التربىة وانجرافهىا بفعىل المٌىاه الجارٌىة زوال الىدو

بكمٌة المٌاه الجارٌة واستمرارٌتها وقوتها فاإلمطار الغزٌرة والقوٌة تفتت التربة وتقلىل مىن فاعلٌىة 

ملم فىً مىدة ٘ٔغروٌتها المتماسكة وٌزداد تأثٌر اإلمطار على التربة عند زٌادة معدل سرعة على 

 تقل عن الساعة . 

التربة من غطائها النباتً ومن ثىم ٌسىهل مىن امىر التعرٌىة  وان للرعً المفرط اثر كبٌر على إفقار

بفعل اختفاء جذور النباتات وهنا البد من اإلشارة إلى فاعلٌة تعرٌة التربة فً الرٌىاح والمٌىاه أكثىر 

 وضوحا ً فً األقالٌم الجافة وشبة الجافة . 

 مشكلة تلوث التربة:  -4

عن طرٌق   التربة الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌةعلى انه  تغٌٌر خصائص التربة  وٌعرف تلوث

إضققا ة مققواي إلٌوققا  و نققمن مققواي منوققا
(ٖٓ)

 ي تغٌٌققر  ٌضققا ع علققى انققه  ةلتربققاٌعققرف تلققوث كمققا .  

 ٌمٌققائً  و كٌمٌققائً ٌفققبغ  ققً تغٌققر افققتغ لوا و جعلوققا اٌققر لققايري علققى ا فققتغ   الم ٌققي يون 

ةلمعالجققا
(ٖٔ)

 ن المققاو والوققواو  ةلتربققاالمققاو والوققواو ٌلققوث  إن كقق  مققا ٌلققوث ة. وبصققوري عامقق 

منافغ كمقا ونوعقا ع وممانقا ع البالشك  اٌر  المفتعملة، كما إن لألفميي  ةلتربا ً  ةمكونات  فافٌ

وتققيرور إنتاجٌتوققا ةلتربققا ققاع  ع  ققً تلققوث  ومكانققا ع يوراع 
(ٖٕ)

 و ٌعققرف تلققوث التربققة علققى انققه . 

ٌنمقو معمقغ اقذائنا . ولقو  التربقة  إذلٌققة الصقةٌة المنتجقة ، التيمٌر الذي ٌصٌغ طبقة التربقة الر

تعتمي التربة الصةٌة على  الخصٌبة لما افتطان الممارعون إنتاج الغذاو الكا ً ليعغ فكان العالغ.

البكتٌرٌققا وال طرٌققات والةٌوانققات الصققغٌري لتةلٌقق  المخل ققات التققً تةتوٌوققا ، وإنتققاج المغققذٌات . 

                                                 

schoolarabia.comً. wwwًً://httmً،بحثًمنشورًفيًالموقعًااللكتروني،ًتلوثًالتربةًوسوءًإدارتها (30)
،ًموضببببووًتلببببوثًالترببببببًوالنببببفاءً،ًبحببببثًمنشببببورًفببببيًالموقببببعًااللكترونببببي،ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاشبببببكةًالعتببببر ،ًًنلببببو ًوتكنولو  ببببً(31)

trah.com                                                                                                ًًwww.ً/ً:/httmً
 امعبةًالكوفبة/ًً-كفاحًصالحًاالسديً،ًمصادرًتلوثًتربًاأل زاءًالنرب ةًمنًمحافظةًالبصر ً،ًم لةًالبحوثًال نراف بةًً(32)

ً.1ًً،ًص2004ًكل ةًالتربةًللبناتً،العددًالخامسً،ً
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 ً نمو النباتات ، ولي تةي األفميي والمبٌيات من لقيري الكائنقات العضقوٌة   وتفاعي رذه المغذٌات

 ققً التربققة علققى معالجققة المخل ققات ، وبنققاو علٌققه،  ققان  ققً مقققيور المققمارعٌن الققذٌن ٌ رطققون  ققً 

األفققميي والمبٌققيات  ن ٌعملققوا علققى تققيمٌر إنتاجٌققة التربققة ،  ورنققات عققيي مققن النشققاطات  عما افققت

،  ققي ٌقييي ري التربقة  قً المنقاط  الجا قة مق   ٌضقاع تً ٌمكنوقا تقيمٌر التربقة البشرٌة األخرى ال

، إلى ترت المقاو راكقياع  قً الةققو  ، وإذا مقا تبخقر رقذا المقاو الراكقي  رييووجوي نماغ تصرٌف 

فققٌخلف الروافققغ الملةٌققة مققن ورائققه جققاع ع التربققة شققيٌيي الملوةققة ممققا ٌققي ر  ققً نمققو    انققه

ي عملٌات التعيٌن والصور إلى تلوٌث التربة بال لمات ال قٌلة الفامة، و ٌرى المةاصٌ  ، كما تيي

 ن ٌقلق  مقن خصقوبة التربقة  ك ٌر من العلماو  ن  قً  مكقان المطقر الةمضقً
(ٖٖ)

.وٌعقرف تلقوث  

على مواي معٌنة بمعي   علقى مقن المفقتوى الطبٌعقً لمكوناتوقا  و  ةلتربااةتواو بأنة التربة  ٌضا ع 

مواي   تيخ   ً تركٌبوا األمر الذي ٌمٌي من تكالٌف ا فتص ح
(ٖٗ) 

تتعقر  تربتوقا إلقى   ةلمتقيمقاو  ٌقتصر تلوث التربة على اليو  النامٌة  قط وإنما  ٌضقا ع القيو  

التً تفتخيموا  ً المةا مة على التربة مقن  اولوجٌال  نتٌجة لإلمكانات والتكن ةالتلوث ولكن بنفب

علىىى الىىرغم مىن االٌجابٌىىات اسىىتعمال األسىمدة الكٌمٌائٌىىة فأنهىىا مىىع  .التلقوث مقارنققة بالققيو  النامٌقة

استخدام المبٌدات ورمً ما تطرحه الصناعة من فضىالت تكىون عوامىل أساسىٌة فىً تلىوص التربىة 

ك علىى الكائنىات الحٌىة بأشىكالها الموجىودة فىً التربىة وهنا فكلما ازدادت درجة التلوص انعكىس ذلى

وهنا فكلما ازدادت درجة التلوص انعكىس علىى الكائنىات الحٌىة بأشىكالها الموجىودة فىً التربىة . إن 

ذلىىك سىىوف ٌىىؤثر علىىى فىىً درجىىة خصىىوبة التربىىة سىىلبٌا ً ممىىا لىىه مىىردود السىىلبً علىىى اإلنتاجٌىىة 

 وأكثر من ذلك تمىد إلىى الحٌىوان واإلنسىان وهكىذا فىان  ًوتتجاوز اثأر التلوص لتشمل النباتات أٌضا

 منظومة الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة والبشرٌة تتأثر سلبا ً فً الكم والكٌف بتلوص التربة. 

ًٌمكن تقفٌغ مصاير تلوث التربة إلى : مصادرًتلوثًالتربةً:ًً

 المصاير الطبٌعٌة :   -  
 المصاير البشرٌة :  - غ

 
 
 

 

                                                 

www. Edunet .tn.ًً://httmًم لةًالب ئةًوالتلوث،موضووًتلوثًالتربب،م لبًمنشور ًفيًالموقعًااللكترونيً(33)
الزران بةًًاألراضبيصبر ًنلبتًتلبوثًبتًالمطروحبةًمبنًمصبفا ًالاالمخلفًتأث رمحمودًبدرًالسم عً،ًً،كفاحًصالحًاالسديً(34)

115ً،ًص2002ً،ً،ًبحثًمقبولًللنشربهاً،ًوقائعًالمؤتمرًال نرافيًالقطريًالثانيًًالمح طب
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  الطب ع ةً:المصادرً - 

ورذه المصقاير ٌصقعغ القتةكغ  ٌوقا  و منق  انبعقاث ،ورً المصاير التً   يخ  لإلنفان  ٌوا     

ن للمصقاير الطبٌعٌقة الموجقويي علقى بٌئقة إ.الملو ات منوا م   نوا تلوث التربة بصوري  و بقأخرى

والةٌوانققات واٌررققا فققطا األر  مققن الصخققلور والمققواري المائٌققلة والمنققال والتربققة والنباتققات 

،يورا ع  ً تلوث الترغ بصوري مباشري  و اٌقر مباشقري  ، ورقً عناصقر  و معطٌقات وان كانقت 

ورقذه البٌئقة ،كذلت  ً والعوقا الومٌ ً تتبيو  ً مارررا من صلة عن بعضوا البع  إ   نوا لٌف

ا قٌقة لعناصقررا طبٌعتوقا لي خلقوا هللا تعالى بيلة بالغة وبقير معلوغ بما ٌعطقً الةركقة الذاتٌقة التو

ا   المتوامنة بقو  تعالى  و   ُك َّ  إِنَّ ًْ ِبَقَير   َخلَْقَناهُ  َش
(ٖ٘)

البٌئقة إ  انقه ولٌس  ي  على يلة خل  رقذه  

لققوجً وتةققيث ك ٌققر مققن وإذ ةققيث تغٌققر واضققا  ققً  ي عنصققر مققن عناصققر البٌئققة ٌختقق  النمققاغ ا ٌك

 المشاك 

ً:ًًالمصادرًالبشر ةً-ب
على التةكغ بالملو قات مقن  ا عالمصاير بفبغ اإلنفان ونشاطاته المختل ة وبالتالً ٌكون اإلنفان لايرتةيث رذه 

 تلت المصاير رً  رغخ   مٌايتوا  و نقصانوا  . ومن 

  تلوثًالتربةًالنا  ًننًالصنانةًبمختلفًانوانهاً-1
 .  مصادرًالتلوثًالزران ةً–ثان اً ً

ً: األسمد ً-
   المب داتً:ً-ً

 المواري المائٌة : -

ًً.ًمصادرًالتلوثًالمدن ةً)المنزل ة(ً–ثالثاً ً

 .تأث رًالسكانًنلتًالتلوثًبالنفا اتًالمختلفةً-
 .  التلوثًبالنفا اتًالمنزل ةًالصلبةً- 

 .  التلوثًبنفا اتًالرنا ةًالصح ةًوالمحارقً-ب

 إدارة وصٌانة التربة 

التىً وضىحت فٌمىا سىبق مىن اجىل وضىع الحلىول  تشمل عملٌة صىٌانة التربىة اسىتٌعاب المشىكالت

 لهذه المشاكل وكاالتً :  ةالمناسب

 عالج مشكلة التعرٌة :  -1

وكما وضحنا إن التعرٌة إما تكون بسبب المٌىاه أو بفعىل الرٌىاح أو الزحىف الجلٌىدي وهىً عوامىل 

عة ٌنبغىً إن تقىىاوم مىىن قبىىل المعنٌىىٌن بصىىٌانة التىىرب ومىن اجىىل تحقٌىىق ذلىىك إن ٌكىىون الهىىدف سىىر

 المعالجة بحٌص تفوق النتائج التً تسببها عوامل التعرٌة هذه فاعلة فً العالج . 

                                                 

ً.44ًًً(القرانًالكر  ً،ًسور ًالقمرً،ًا ة35)
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 : توجٌه العملٌات الزراعٌة بطرٌقة تقلل قدر المستطاع من انجراف الترب - أ

وذلك باعتماد زراعة خطوط االرتفاع المتساوٌة )الكنتورٌة( وهً ما تعىرف فىً بعىض الىدول 

تتم الحراثىة والبىذار وغىرس األشىجار باتجىاه هىذه الخطىوط  العربٌة بزراعة خطوط التسوٌة إذ

وقد وجد إن هذه الطرٌقة من أفضل الطرائق لحماٌة انجراف التربة فً األراضً التً ال ٌزٌد 

% وتؤدي خطوط الحراثة وصفوف األشجار دور الحىواجز التىً تحىول ٗمعدل انحدارها عن 

ه المٌاه ممىا ٌتىٌح المجىال لنفىاذ المٌىاه داخىل دون حركة مٌاه اإلمطار بطرٌقة مؤذٌة إذ تعاق هذ

التربىىة . وترتفىىع فعالٌىىة هىىذه الطرٌقىىة فىىً التىىرب المسىىامٌة خاصىىة حٌىىص اإلمطىىار المعتدلىىة 

والغزٌرة وكىذلك حٌنمىا تكىون التىرب جافىة ممىا ٌسىتدعً حراثىة تحىت التربىة وباتجىاه خطىوط 

 التسوٌة . 

 الزراعة الشرٌطٌة :  - ب

وتأخذ الزراعة فً هذه الطرٌقة الشرائط المتوازنة والموازٌة فً الوقت نفسه لخطوط التسىوٌة 

وعادة ال ٌزرع شرٌطان متابعان بمحصول واحد كما ال تتزامن عملٌة إعداد األرض للزراعىة 

وذلك لكً ٌعمل الشىرٌط الزراعىً الثىانً دور الحىاجز الىذي ٌمنىع انسىٌاب المىاء الىذي ٌتجمىع 

لشرٌطٌن وٌواجه حىاجز ٌمنىع انسىٌاله وهىو الشىرٌط الزراعىً الثىانً وٌىزداد فعالٌىة على احد ا

% فً الترب ردٌئة الصرف غٌر ٓٔ-ٗهذه الطرٌقة عندما تتراوح معدل انحدار األرض بٌن 

% وذلىك فىً ٘ٔإن هذه الطرٌقة تكون مىؤثرة إلىى الحىد الىذي ٌصىل فٌىه انحىدار األرض إلىى 

فىىً التىىرب الجٌىىدة الصىىرف . وٌتبىىاٌن معىىدل عىىرض % ٕٓالتىىرب متوسىىطة الصىىرف وٌصىىل 

 األشرطة الزراعٌة مما له عالقة بدرجة مٌالن األرض ومسامٌة التربة وكم ونوع اإلمطار . 

   ينشاء المدرجات : -ج

ورققً طرٌقققة  خققرى تتبقق   ققً ةالققة عققيغ  عالٌققة الطرائقق  الفققابقة لةماٌققة التربققة إذ إن عمقق    

ر  وٌةققا م بوققذه الطرٌقققة علققى كقق  مققن التربققة والمٌققاه المققيرجات ٌةققي مققن شققيي انةققيار األ

و فٌما عنقي اعتمقاي القيوري المراعٌقة التقً توقيف إلقى المةا مقة علقى بنٌقة التربقة ومواريرقا 

العضوٌة و ً رذا الةا  تنشأ المجاري لصرف المٌاه الفطةٌة ال ائضة عن الميرجات وتةيي 

منققة مقق   طققوا  المققيرجات التققً عققايي المفققا ات بققٌن المققيرجات بيرجققة انةققيار األر  موا

 غ . ٓٓٗ-ٖٓ٘تتراوح بٌن 
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ورنات تجارغ  خرى تمت بالتشجٌر على  نوقا إةقيى وفقائ  خ ق  التبقة وتمافقكوا و  فقٌما 

 ً المناط  شيٌيي التضرس  و على جانبً المجاري المائٌة و ً رذا الفٌا  تنمغ عملٌة لطق  

علققى تمافققت التربققة و باتوققا ٌواجققه الرعققً لكققً الغابققات بةٌققث   تكققون ريمٌققه بققيا   الة ققام 

 كي على  ربعقة مبقاي   يٌكون منمما ع ومقننا ع  ً المفاةة المفموح بوا . و ً الو ٌات المتةي

  فافٌة تأخذ بوا طرائ  ت بٌت التربة وتقلٌ  تعرٌتوا رً : 

 ةماٌة فطا التربة من تأ ٌر اإلمطار .  -

  ً ممرات ضٌقة .من  الماو من التجم  وا نفٌا   -

 عرللة ةركة المٌاه وتقلٌ  فرعة انةياررا  -

 العم  على ن اذ اكبر كمٌة ممكنة من المٌاه ياخ  التربة .  -

 نالجًمشكلةًفقرًالتربةًوتدهورًخصوبتهاً:ًً-ٕ

 ن ا عتماي مراعة مةصو  واةي وتكراره على األر  ن فوا ٌفبغ تيرورا ع كبٌرا ع  ً خصقغ 

إلى عق ج التقيرور مقن خق   مقا ٌعقرف بالقيوري المراعٌقة المتوامنقة التقً تةقا م التربة مما ي   

على خصغ التربة وتةو  يون ضٌان المٌاه إذ ٌمور ال قر  بقٌن مقا تخفقره التربقة عنقيما تقمرن 

بافتمرار بمةصو  الذري الص راو وبٌن اعتماي اليوري المراعٌة التً تمرن  ٌوقا القذري الصق راو 

برفققٌغ  خقق   خمققس عقققوي مققن الققممن ت قققي التربققة الممروعققة بالققذري الصقق راو ذاتوققا والقمققا وال

بافتمرار خصبوا  ً ةٌن   ٌ قي الخصغ من التربة عني اعتمقاي القيوري المراعٌقة ا  بعقي مضقً 

. إن تعققيي المةاصققٌ  علققى وةققيي المفققاةة الممروعققة ٌت قق  مقق  تعققيي النباتققات نةققو فققبعٌن عقققيا ع

ٌققة وبققذلت تقتققرغ الققيوري المراعٌققة مققن لققوانٌن النمققاغ البٌئققً الفققلٌغ ةٌققث المكونققة للمنمومققة البٌئ

 فتوامن العناصر الغذائٌة والةٌاي النباتٌة والةٌوانٌة  ً التربة وخواصوا ال ٌمٌائٌة . 

ورنا   بي من ةفن من ةفن انتخاغ المةاصٌ  ضمن القيوري المراعٌقة . إذ إن رنقات مةاصقٌ   

 مة لوا و خرى تةفنوا  مةاصٌ  م   القطقن والقذري الصق راو والتبق  المنوكة للتربة و خرى مةا

والبطاطققا وال اصققولٌا وال فققت  العبٌققي واألشققجار الم مققري مققن بققٌن المةاصققٌ  المنوكققة للتربققة إذ 

 تتركوا معرضة ل نجراف ب ع  المواي الجارٌة والرٌاح .

رذا موامنة م  المةاصٌ  التً تةفن التربة والتقً   تة قم خصقغ التربقة  ةفقغ وإنمقا تجقييرا 

وتةفنوا و  فٌما  ً المواي العضوٌة ومن ابرم األم لة علقى ذلقت البقولٌقات إذ  نوقا تعطقً نتقائ  

لً جٌيي  ً ت بٌت النتروجٌن  ً التربة و ً رذه المجا  ٌجغ إن ٌةفقن اختٌقار نقون النبقات  لبققو
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وطرٌقة مراعته  ان اعتماي الخطوط المتباعيي لمراعة  و  الصوٌا عل ا ع ت قر التربة م   مراعقة 

الذري الص راو موامنة مق  البقولٌقات الةولٌقة التقً تقمرن بخطقوط متقاربقة ممقا ٌةمقً التربقة مقن 

طمقر ا نجراف إن  رغ عملٌة لتجيٌي وتةفٌن خصغ التربة رو عني جنً المةصو  إذ ٌنبغً إن ت

 بقاٌا المةصو   ً التربة مما فٌغنً التربة  ً المواي العضوٌة . 

كما إن تربٌة الةٌوانقات وا فقت ايي مقن مخل اتوقا ٌفقاعي علقى تةقٌق  تقوامن البٌئقة وتغذٌقة التربقة 

 بالواي العضوٌة والمعينٌة مما ٌةفن خواصوا ال ٌمٌائٌة وٌنشط العملٌات الةٌوٌة  ٌوا . 

لتربة وفٌلة  خرى للمةا مة على خصقبوا إن المراعقة المفقتمري  قً وةقيي تأتً عملٌة تخصٌغ ا

المفاةة المراعٌة وبيون تخصٌغ للتعوٌ  عقن العناصقر الغذائٌقة تفقاعي علقى تخ قٌ  خصقغ 

التربة تيرٌجٌا ع مما له   قره الفقلبً  قً اإلنتقاج ذلقت بفقبغ تعقر  التربقة ل نجقراف وال ققر إلقى 

 معينٌة والمواي العضوٌة مما ٌييي إلى انوٌاررا . مخل ات النباتات والعناصر ال

ورنا  بي اإلشاري إلى افتعما  األفميي الكٌمٌائٌة فقرٌعة القذوبان  ققي اضقعف الكائنقات الةٌقة  قً 

التربة وةقا  يون  يائوقا لقيوررا و قً ةقا ت معٌنقة لقي رقيمت بنٌقة التربقة ولقي وصق  الةقا   قً 

الكٌمٌائٌققة إلققى توققيٌغ التربققة إلققى ةققي كبٌققر وتعطٌقق   بعقق  الةققا ت مققن خقق   افققتعما  األفققميي

النشاط الةٌوي  ٌوا . ومن خ   ما تقيغ ٌمكن إن نبٌن بع  الطرائ  المجيٌقة لةق  رقذه المشقكلة 

 ورً : 

 اعتماي اليورات المراعٌة متعييي المةاصٌ  . -

 مراعة البقولٌات ضمن اليورات المراعٌة .  -

 ن المراعة المختلطة ةٌث  ن لمخل اتوا  ائيي . تربٌة الةٌوانات جموا ع  اع  ع م -

ت ضٌ  افتعما  األفقميي العضقوٌة وعقيغ ا لتجقاو إلقى إةقرا  مخل قات المةاصقٌ   -

 ب  طمررا . 

عققيغ اإل ققراط  ققً افققتعما  األفققميي الكٌمٌائٌققة بقق  ضققروري موامنققة افققتعمالوا مقق   -

 األفميي العضوٌة .

ًنالجًمشكلةًتملحًالتربةً.ًً-3

إن معالجة مشكلة تملا التربة تعنقً افتصق ةوا و ك قر مقا تنتشقر مقارري القتملا  قً المفقاةات   

المراعٌة التً تعتمي نماغ الري الفبةً كما رو الةا   ً العرا  على فبٌ  الم ا  ورقو مقا ٌقي ر 

  ً كغ ونون المةصو  . إن افتص ح التربة ٌعنقً بالنتٌجقة مضقاع ة إنتاجوقا إلقى ةقي كبٌقر وان
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 رغ صٌ  ا فتص ح رً تنمٌغ شبكة متكاملة للري اةي عناصررا نماغ  اع  للبم  بشبكة تمتلت 

رتغ المبام  المختل ة آذ ٌنبغً إن تصف رذه الشبكة بوجقوي مبقام  مقن المرتبقة العلٌقا والوفقطى 

 األصغر إلى تلت الةقلٌقة ولقي ٌكقون ضقروري افقتعما  عملٌقات الضقا المٌكقانٌكً للقتخلص مقن 

 اه المائيي لٌضمن إٌصالوا إلى  ماكن تجم  المٌاه المالةة .المٌ

و  بي اإلشقاري إلقى  ن افتصق ح التقرغ مختل قة ومتباٌنقة  ٌمقا ٌتطلبقه مقن جوقي وولقت ومقا   قً 

ضققوو طبٌعققة األمقق ح ويرجققة افققتعمالوا والمفققاةات التققً تشققغلوا و يى اإلرمققا  الققذي مققرت بققه 

 القلوٌة على فبٌ  الم ا  .  التربة الرملٌة  فو  افتص ةوا من 

وعني افتعرا  مشارٌ  معالجة مشكلة التملا ٌمكن م ةمة الخطوات التالٌة على  نوا مومقة  قً 

 ذلت تتم   : 

إٌجققاي شققبكة الصققرف المتكاملققة وبا متققيايات واألعمققا  والرتققغ المنافققبة لكققً ٌضققمن  -  

 التخلص من المٌاه المائيي إلى المنا ذ النوائٌة 

الري المتكام  ةٌث تقنٌن الكغ المعطى للمةصقو   قً ضقوو طبٌعقة ونقون المنقال اعتماي  -غ

 والتربة 

 إتبان طرائ  التفمٌي المفاعيي على ر   لابلٌة خمن التربة للماو .  -ج

 العم  على تقلٌ  نفبة التبخر من المجاري .  -ي

 الفٌطري على المٌاه الجارٌة وعيغ ترشٌةوا إلى جوات لرٌبة  خرى .  -و

اف  التربة وتكرار عملٌة الغف  كأن ٌضاف الجبس ةٌث تو ر عنصر الكالفقٌوغ القذائغ  -رل

الذي ٌتباي  م  الصويٌوغ مةو  ع كاربونات الصويٌوغ إلى كبرٌتات الصويٌوغ القابلة للقذوبان 

 والذي ٌتخلص منه عن طرٌ  البم   ً ةا  الترغ القلوٌة . 

 كما  ن للوعً العاغ ليى الممارعٌن له يور للتقلٌ  من رذه المشكلة .

ًللتقل لًمنًمشكلةًتلوثًالتربً:ًً-5

طرائ  التلعام  مل  األراضً الملو لة
(ٖٙ)

 :  

إن تقو ر البٌانقات . نمغ البٌانات عن األراضقً الملو قة ٌجغ  ن ٌكون ذلت و ل  طلر  معٌنة م ل 

القققرار المنافققغ  ققً تخطققٌط إفققتعما  األراضققً الملو ققة ، وإن  الجٌققيي رققو  ةققي المتطلبققات ألخققذ

  : تجمٌ  البٌانات ٌكون ذا  رمٌة ةٌث ٌشم  النقاط التلالٌلة

                                                 

   .//:www.Wikipedia.co.il htpp الترغ ،مقا  منشور  ً الموفوةة الةري ، شبكة المعلومات ا نترنٌت :( ا ار تلوث ٖٙ)

http://www.wikipedia.co.il/
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   .التعرف على التأ ٌرات الصةٌة والبٌئٌة وتقٌٌموا .ٔ

   . تةيٌي  ولوٌات العم  بالمناط  المتضرري .ٕ

   .تخطٌط اإلفتعما  المفتقبلً لألر  .ٖ

   . حوض  خطة عم  لإلفتص  .ٗ

   . المفاعيي  ى تقٌٌغ األراضً .٘

وصقققف المولققق ، جٌولوجٌقققة المولققق ، نوعٌقققة التربقققة،  :وٌجقققغ  ن تشقققم  تلقققت المعلومقققات ا تقققً

رٌيرولوجٌقققة ورٌيروجٌولوجٌقققة المولققق . تقققارٌا المولققق  واليرافقققات الفقققابقة واألعمقققا  الفقققابقة 

ٌمكن اإلفت ايي من نماغ  و ً رذا الصيي. لمةاولة إفتص ح المول  التعرف على نوعٌة الملو اث

 . البٌانات الجغرا ٌة بوافطة الةافغ ا لً

تقٌٌققلغ الموللققل  : إن تقٌٌققلغ مقققيار التلققوث ضققروري إلتخققاذ القققرار الفققلٌغ بشققأن المولقق  الملققوث، 

وعلٌه ٌجغ  ن تتو ر  ٌمن ٌقوغ بعملٌة التقٌٌغ الخبري الكا ٌقة ، وإفقتخياغ اإلفقتراتٌجٌات المنافقبة 

 . وإن خ صة عمله وتوصٌاته تكون ميعمة بالبٌانات التى ٌتغ تجمٌعوا   ناو اليرافة للمعالجة ،

تطبٌ  المعاٌٌللر: ٌوجي العيٌي من المعاٌٌر لتلوث التربة بالمواي الملو ة ةٌث ٌتغ اإلفتناي إلى  ةقي 

 .تلت المعاٌٌر وتةيٌي التركٌمات المفموح بوا والتركٌمات التى تشك  خطراع على البٌئة

افتراتٌجٌات تقٌٌغ المول : إن عملٌة تقٌٌغ المول  ٌجغ  ن تأخذ  ى الةفقبان الخطقر علقى الصقةة 

  : والخطر على البٌئة وإختٌار نو  معٌن من خ  

 . تةيٌي الخواص الطبٌعٌة للتربة .ٔ

 . تةيٌي الملو ات وتومٌعوا بالمول  .ٕ

 . تةيٌي مخاطر الملو ات على الصةة .ٖ

ٌتضققمن عمقق  مكتبققً وإفتكشققا ً للمولقق  ويرافققة طبٌعققة المولقق   وةتققى ٌققتغ رققذا العمقق  ٌجققغ  ن

  . وتقٌٌغ الخطر النات  عن الملو ات

  :إختٌار برنام  إياري األراضً الملو ة

  : ٌنت  عن تقٌٌغ المول   ى العايي  ةي القرارات األتٌة

 . ن المول  منافغ لإلفتعما  الةالً والمقترح .ٔ

الةققالً  والمقتقرح إ ّ بعقي إجقراو عملٌقات اإلفتصقق ح  ن المولق  اٌقر منافقغ لإلفقتعما   .ٕ

 .المنافبة
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 .  ن المول  اٌر منافغ لإلفتعما  الةالً  و المقترح .ٖ

  : إلستصـــالحا

جمق   علىعيٌقيي م ق  الطقر  الونيفقٌة والتقً تشقمل تتغ عملٌة إفتص ح الموال  المتضرري بطر 

ت  قى موضق  ٌقتغ إعقيايه بقالمول  و ق  وي ن الملو قات بمولق  آخقر منافقغ. القتخلص مقن الملو قا

مواص ات معٌنقة. عقم  المولق  وذلقت إمقا بعمق  فقٌاج ةولقه  و بعمق  اطقاو منافقغ لمنق  إنتققا  

 . الملو ات

ً : طرقًاإلستصـالح

 . افٌ  التربة ، تبخٌر المواي الكٌمٌائٌة المتطاٌري ، ال ص  بالجاذبٌة :المعالجة الطبٌعٌة 

 .والةر  المعالجة الةرارٌة: التبخر

تعيٌ  يرجة الت اع  ، اإلختما /األكفقيي ، التمٌقي. الت بٌقث بوافقطة المعالجقة  :المعالجة الكٌمٌائٌة 

الكٌمٌائٌة، تكقوٌن مركبقات اٌقر لابلقة للقذوبان. المعالجقة الةٌوٌقة وٌفقتخيغ لوقذا الغقر  البكترٌقا 

 .إن إختٌار عملٌة اإلفتص ح تعتمي على نوعٌة الملو اث وكمٌاتوا .وال طرٌات

ٌجغ على الفلطات المةلٌة تنمٌف الملو ات الموجقويي ومنق  ةقيوث : من  ةيوث  ي تلوث جيٌلي

  :  ى تلوث جيٌي وذلت من خ  

 .التةكغ  ً إياري الن اٌات .ٔ

ت تصرٌف المقواي الصقلبة الفٌطري على العملٌات الصناعٌة والتجارٌة لٌس الةي من عملٌا .ٕ

والفائلة  قط ولكن القٌاغ برصي والفٌطري على ةوايث التصرف )م   ةيوث تفقرغ مقن 

  خطوط وخمانات الولوي إلى المٌاه الجو ٌة والتربة(.

من  ةيوث  ي تلوث بقالقرغ مقن التجمعقات الفقكانٌة ومقواري مٌقاه الشقرغ وذلقت باختٌقار  .ٖ

 .ت الصلبة والفائلةاألماكن المنافبة للتخلص من الن اٌا
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 التربة فً العرا  

 أنواع الترب في العراق

 -تقسم الترب فً العرا  الى عدة اقسام هً :

  .  اوالً : تربة السهل الرسوبً

وهً تربة منقولة من مفتتات الصخور االصلٌة التً تتواجد فً اماكن بعٌدة عن السهل   

الرسوبً وتكون هذه التربة عمٌقة ٌصل عمقها الى عدة امتار وتحتوي على نسبة مرتفعة من 

الكلس ونسبة منخفضة من الجبس فٌما تقل فٌها نسبة المادة العضوٌة وترتفع فٌها نسبة 

االمالح
(ٔ)

 . 

 تربة الهضبة الصحراوٌة  -اً :ثانٌ

تكونت من المفتتات التً تعود الى عصور جٌولوجٌة مختلفة تحت تاثٌر عوامل التعرٌة   

والتجوٌة وقد تعرضت دقائق التربة فً بعض االماكن الى عملٌة االنجراف وتتكون من رواسب 

طٌنٌة وغرٌنٌة ورملٌة اضافة الى بعض المكونات الجٌرٌة لذا فان الزراعة تتركز فً تلك 

فضات كما فً قضاء الزبٌر فً محافظة البصرة وبعض االماكن فً محافظتً االودٌة والمنخ

النجف واالنبار
 (ٕ)

.
   

 .  ثالثاً : تربة المنطقة الجبلٌة وشبه الجبلٌة

تختلف خصائصها عن خصائص تربة السهل الرسوبً والهضبة الغربٌة بسبب اختالف   

تالف الظروف المناخٌة والنبات التضارٌس ونوعٌة الصخور التً انشقت  منها فضالً عن اخ

الطبٌعً 
.(ٖ)

 وٌمكن تصنٌفها الى ماٌاتً .  

 التربة البنٌة الحمراء  -ٖالتربة البنٌة العمٌقة والمتوسعة   -ٕالتربة الكستنائٌة الداكنة     -ٔ

 تربة الجبال المرتفعة  -ٗ

 ( :      River Basin Soilرابعاً : تربة كتوف األنهار ) 
تمتد هذه التربة بشكل أشرطة طبٌعٌة ، وهً تربة مزٌجٌة الى مزٌجٌة غرٌنٌة، ذات نسجة        

%(، والطٌن ٕ.ٕ٘%(، والغرٌن )1.ٕ٘خشنة الى متوسطة الخشونة إذ تشكل نسبة الرمل )

                                                 

 .ً 46،ص،1895خطبةً طىبرً اٌعبنيً ،ً جغرافيخً اٌعبقً ارضبً ًسىبنب ً مٌاردً التظبديخً ،ً ثغداد،ً ً (1)

ً .ً 44،صً 1895اٌعبقً ارضبً ًسىبنب ً مٌاردً التظبديخً ،ً نفسً اٌمظدر،ً خطبةً طىبرً اٌعبنيً جغرافيخً ً (2)

 .ً 44،صً 1895خطبةً طىبرً اٌعبنيً ،ً جغرافيخً اٌعبقً ارضبً ًسىبنب ً مٌاردً التظبديخً ،ً نفسً اٌمظدر،ً ً (3)
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ملٌموز(1-ٗ%(، أما ملوحتها قلٌلة تتراوح مابٌن )ٕٕ)
(ٖ1)

،وهً ذات تصرٌف جٌد لكون مجر  

-ٕصرف الطبٌعً لها، وبفعل أرتفاعها عن مستو  سطح البحر، إذ ٌتراوح بٌن )النهر هو الم

م( فوق مستو  األراضً المجاورة لها مما ساعد على أنخفاض مستو  المٌاه الجوفٌة،وٌسود ٖ

هذا النوع من الترب فً الجزء الشرقً من المدٌنة
(ٔ)

. 

 :خامساً : تربة األحوا  

الذي ٌلً تربة أكتاف األنهار، وهً تقل فً أرتفاعها عنها مابٌن تحتل هذه التربة النطاق         

%(، 1ٓ-ٓ٘الطٌنٌة الغرٌنٌة، وتتراوح فٌها نسبة الطٌن مابٌن ) م( فهً تتكون من الترب ٗ-ٕ)

م( تحت سطح األرض،وٌسود هذا النوع من ٘.ٕ-٘.ٔوٌصل عمق    المٌاه الجوفٌة فٌها مابٌن )

وتمتاز هذه التربة بأنخفاضها وأرتفاع  شرقٌة من منطقة الدراسة .الترب فً األقسام الشمالٌة وال

نسبة المٌاه الجوفٌة، فضال عن أرتفاع نسبة الملوحة، لهذا تحتاج الى القٌام بأعمال الدفن 

والتعلٌات الترابٌة 
(ٖ1)

  . 

 :               ( Soil of Marshes and Swampsتربة االهوار والمستنقعات) -سادساً  

منطقة االهوار فً الجزء الجنوبً او السفلً من وادي الرافدٌن وتضم أهوار جنوب العراق تقع 

المنطقة المثلثة الواقعة بٌن مدٌنتً العمارة شماالً والبصرة جنوباً وشرقاً وسوق الشٌوخ غرباً 

 وتضم بٌنها جزر كثٌرة ، وعرفت المنطقة اٌضاً بجنة عدن.

شرقاً وتبلغ  1ٗ ٖٔشماالً وخطً طول  ٕٖ ٘ٗو ٖٓ ٖ٘وتقع هذه المنطقة بٌن خطً عرض  

أهوار دائمٌة والباقً أهوار موسمٌة وٌبلغ طول  ٕكم 9ٓٓٓ، منها  ٕكم ٖٓٓٓ٘مساحتها 

 كم .  1ٓٔكم وعرضها  ٕٓٔالمنطقة من الشمال الى الجنوب 

توصف  تربة أهوار جنوب العراق بأنها من المناطق المهمة ذات الصفات المتفردة. وهً من 

المناطق الرئٌسة التً عرفت زراعة المحاصٌل وتربٌة الماشٌة فً نظام زراعً متكامل وكان 

آالف سنة وهذا ٌعنً ان منطقة )البطائح( تمتلك ثروة هائلة من الصفات  ٓٔذلك منذ اكثر من 

 التً تحملها سالالت وأنواع حٌوانٌة هً التً تأسس علٌها النظام البٌئً فً تلك المنطقة. الوراثٌة 

هذا باإلضافة الى ان منطقة االهوار تعد من ابرز االنظمة البٌئٌة وواحدة من اهم انطقة االراضً 

ا الرطبة فً قارتً آسٌا واوروبا وٌعٌش سكان هذه المنطقة منذ فجر الحضارات القدٌمة وعرفو

                                                 

اهً غيرً ريبعً مذمدً عٍيً عٌدهً اٌمسعٌدي،ً اٌمٌاردً اٌمبئيخً ًدًرىبً فيً األنتبجً اٌسراعيً فيً مذبفظخً ورثالء،ً أطرًدخً دوتٌرً (1)

ً  42.34،ص2222منشٌرح،وٍيخً ترثيخً أثنً رشد،جبمعخً ثغداد،

 .ً 25(ً مذمدً أزىرً اٌسمبنً ،ً مٌاردً طجيعيخً ،ً مظدرً سبثكً ،ص2)
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كٌف ٌوطدون القاتهم بالمكونات البٌئٌة وٌقٌمون حٌاتهم على ما ٌقدمه لهم هذا النظام البٌئً 

% من الثروة ٓٙالمتمٌز من مقومات العٌش.  فهذه المستنقعات المائٌة كانت تمد العراق بحوالً 

السمكٌة كما كانت موطن محاصٌل االرز وقصب السكر وتعمل كانظمة معالجة لمٌاه دجلة 

فرات قبل ان تصب فً الخلٌج العربً. حٌص ان مناطق االهوار تتألف من مجموعة بحٌرات وال

واراض طٌنٌة واراض مستنقعة متصلة مع بعضها فً الجزء االدنى من حوض دجلة والفرات 

كٌلومتر مربع وهً جزء ال ٌتجزأ من طرق عبور  ٓٓٓ.ٕٓ-ٓٓٓ.٘ٔوتمتد على مساحة 

ت ومنطقة توطن انواع الحٌوانات المهددة باالنقراض باإلضافة الى الطٌور المهاجرة ما بٌن القارا

هذا فان هذه المنطقة تعتبر تراثاً انسانٌا ال نظٌر له فً اسلوب العٌش والتقالٌد والثقافة
(ٔ)

. 

 سابعاً : التربة الصحراوٌة 

كست تشغل هذه التربة الجزء الجنوبً الغربً فً منطقة الهضبة الصحراوٌة، ولقد أنع      

طبٌعة السطح والصفات المناخٌة على تكوٌنها، وتمتاز هذه التربة بقلة عمقها والتزٌد عن 

سم(ٕ٘)
  ،

وتتألف من مكونات كلسٌة وطٌنٌة ورملٌة مختلطة بنسب عالٌة من الجبس بنسبة 

%(، بٌنما تبلغ نسبة 1ٔ%(، ومعدل محتواها من الطٌن )1ٗ%(، وبلغت نسبة الرمل )٘ٗ)

%(1الغرٌن )
 
وتمتاز هذه التربة بأنبساطها لذا ٌسهل مد األنابٌب فٌها، 

 (ٕ)
 . 

 ( Soil of Sandy Dunesتربة الكثبان الرملٌة     ) -ثامناً 

الَكِثٌُب أوالكثبان الرملٌة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة، هً كتل من الرمال تحركها الرٌاح ثم تلقٌها هنا 

الكثبان الرملٌة عادة فً المناطق الصحراوٌة، حٌص الرمال التً  وهناك مكونة تالل رملٌة. تكثر

ٌِّقة، وقد تأخذ  تجرفها الرٌاح فتغطً مساحات كبٌرة من األرض. قد تكون الُكثبان طوٌلة وض

شكل الهالل. وتوجد لبعض الكثبان ثالص قمم أو أكثر، تمتد عادة من القمة المركزٌة للكثٌب. 

م. وتنتشر معظم الكثبان فً مجموعات ٖٓٓفً بعض المناطق إلى  وٌصل ارتفاع الكثبان الرملٌة

مترامٌة األطراف اما فً العراق فتنشتر خاصة الهضبة الصحراوٌة  وُتَعرف باسم حقول 

ٌُْطلَق على المناطق الشاسعة من الكثبان المنتشرة فً منطقة الصحاَر  وفً الصحار   الكثبان، و

مال. وٌزحف  كثٌر من الكثبان عبر األراضً وٌتم هذا بفعل الرٌاح التً الواسعة اسم بحار الرِّ

تنقل حبات الرمال من أحد جوانب الكثٌب وتضعها على الجانب اآلخر
(ٔ)

. 

                                                 
(1)

ً .ً 32،ً صً 2212مذمدً عجدً هللاً مذمدً ،ً جغرافيخً اٌترثخً ،ً مىتجخً اٌمجمعً اٌعرثيً ٌٍنشرً ًاٌتٌزيعً ،ً ً 
(2)

 .ً 49صخطبةً طىبرً اٌعبنيً جغرافيخً اٌعراقً ،ً مظدرً سبثكً ،ً ً 
 . 36يتًه ػجه هللا يتًه ، جغرافيخ انزرثّ ، يصهن سبث  ، ص (1)
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توجد الكثبان أًٌضا فً المناطق غٌر الرملٌة مثل الدائرة القطبٌة حٌص تقوم الرٌاح بترسٌب مواد 

ا وأسترالٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. أخر  غٌر الرمال. كما توجد كثبان الطٌن فً إفرٌقٌ

٪ والنسب القلٌلة المتبقٌة تمثل دقائق الغرٌن 9٘تتكون الكثبان الرملٌة من دقائق الرمل بنسبة 

وبعض البقاٌا العضوٌة األخر  ودقائق الرمل مكونه كٌمٌائٌا من نفس المكونات الكٌمٌائٌة 

 للصخور التً نشأت منها.

أن تكون متجانسة أو غٌر متجانسة ولونها إما أن ٌكون أصفر فاتح لوجود  والكثبان الرملٌة إما

 -معدن الكوارتز وعدم وجود المواد العضوٌة أو بنى محمر لوجود أكاسٌد الحدٌد الحظ الخرٌطة:

 ( ينواع الترب فً العرا 1خرٌطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eudasm/asia/lists/ciq.htm المصدر:
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 اهم المشكالت التً تعانً منها تربة العرا  :  

 :    اوال: ملوحة التربة

من اهم المشكل التً تعانً منها الزراعة فً المناطق الجافة وشبه الجافة وتنتشر ظاهرة تملح  

التربة فً جنوب العراق ومن اشهر االمثلة فً العراق ماٌجري فً تربة السهل الرسوبً وخاصة 

فً االطراف الجنوبٌة
(ٔ)

% من اراضً وسط وجنوب العراق من  1ٓ-1ٓوتشكل حوالً  

لصعوبة بمكان اخضاع هذه االراضً جمٌعا الى استصالح مرة واحدة على الرغم الملوحة ومن ا

من انها تعانً من مشكلة الملوحة ومن اهم االمالح الشائعة فً الترب العراقٌة المتاثرة بالملوحة 

هً كلورٌد وكبرٌتات الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم اما من الكاربونات فتكون كربونات 

% اما كربونات الصودٌوم فلم ٌثبت  ٖٓة عالٌة جدا من وزن التربة قد ٌصل الى الكالسٌوم نسب

تواجدها لحد االن
(ٕ)

وتذكر االبحاص العلمٌة على ان نسبة ما تحتوٌه مٌاه دجلة والفرات من  

كغم من االمالح للدونم الواحد من مٌاه الري فً كل عام . اال ان  ٓٓ٘االمالح المنخفضة نسبٌا 

ة الري وارتفاع درجة التبخر وقلة االمطار التً ٌساعد سقوطها بكثرة على غسل استمرارعملٌ

سطح االرض  من االمالح كل ذلك ٌؤدي الى تجمع االمالح بكمٌات كبٌرة ومن اهم عناصر 

االمالح المتوفرة فً مٌاه الري والضارة فً التربة كلورٌد وكبرٌتات الصودٌوم والكالسٌوم 

والمغٌسٌوم
(ٖ)

مكان ادراج ثالثة انواع من التاثٌرات الضارة للملوحة على المحاصٌل .وفً اال 

 الزراعٌة : 

ٌصبح من الصعب على جذور النباتات ان تاخذ الماء من التربة وعندما  التأثٌر االول : -ٔ

 ٌصبح تركٌز االمالح مرتفعا ، ٌتعذر على النبات اخذ أي كمٌة من الماء فً التربة . 

ونات االمالح المذابة فً محلول التربة المركز تمنع النباتات من اخذ ان اٌ التأثٌر الثانً : -ٕ

 المواد الالزمة للغذاء . 

                                                 
(1)

 .ً 49،صً ً ً 1899خبٌضً دسنيً االشيتً :ً انٌرً ميديً طبٌخً ،اٌمٌاردً اٌطجيعيخً ،دارً اٌىتتً ٌٍطجبعخً ًاٌنشرً ،ً 
(2)

،صً ً 1858مظر،ً ً –جبسمً مذمدً خٍفً :ً جغرافيخً اٌعراقً اٌطجيعيخً ًااللتظبديخً ًاٌجشريخً ،جبمعخً اٌدًيً اٌعرثيخً ،اٌمبىرحً ً 

254 ً ً ً. 
(3)

ً .ً ً ً 325عجدً اٌفتبحً اٌعبنيً ،ً اسبسيبدً عٍمً اٌترثخً ،ً مظدرً سبثكً ،ً صً ً 
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هو ان االمالح اذا ما اصبحت مركزة فً النبات نفسه بدرجة كبٌرة وخاصة  التأثٌر الثالث :

ات الثالص امالح البورون الذي ٌوجد بكثرة فً التربة الملحٌة فانها تكون سامة ونتٌجة لهذه التاثٌر

تصبح التربة غٌر منتجة واذا ما انتجت بعض المحاصٌل فتكون بحالة سٌئة جدا
(ٔ)

 

 لهذه المشكلة أسباب عدٌد أهمها:

 : األسباب الطبٌعٌة و تتمثل فً:ٔ

 9ٔكٌلو مترا ال ٌرتفع السهل إال إلى  ٓ٘ٙإنحدار السهل الرسوبً، فعلى مسافة تزٌد على  -أ

م فٌها ال ٌزٌد إرتفاعه عن  ٓٗ.ٕم و البصرة  ٖٗعند هٌت و بغداد م  ٓٙمترا عند سامراء و 

 رأس الخلٌج العربً على بضع سنتمترات.

هذا إضافة إلنحدار عرضً من الهضبة نحو السهل الرسوبً و من الجبال الشرقٌة نحو السهل، 

 و كذلك إنحدار آخر من الفرات نحو دجلة أعلى السهل و من دجلة نحو الفرات أسفله.

 ن هذا اإلنحدار أد  إلى عرقلة الصرف الطبٌعً للماء الباطنً و بالتالً إرتفاع ملوحة التربة.إ

درجة مئوٌة، و  ٓ٘األحوال المناخٌة المتمثلة بإرتفاع درجات الحرارة صٌفاً إلى ما ٌزٌد عن  -ب

ً ساعة ٌومٌا، ٌصاحبها إنخفاض كبٌر ف ٗٔإلى زٌادة ساعات السطوع الشمسً التً تزٌد عن 

الرطوبة النسبٌة و صفاء الجو. كل هذا أد  إلى شدة التبخر من التربة و النتح من النباتات، نتج 

عنه قلة ضغط سطح التربة مقارنة بباطنها، مما ٌساعد على إنتقال الماء الباطنً إلى السطح 

 بطرٌقة الخاصٌة الشعرٌة ثم التملح المستمر للتربة.

وٌة أصالً على نسبة عالٌة من األمالح و بخاصة عند تفرٌغ مٌاه نهري دجلة و الفرات الحا -ج

 الخزانات، هذه األمالح تنتقل إلى التربة سواء عن طرٌق السقً أو الرشح.

خواص التربة الرسوبٌة الحاوٌة هً األخر  على نسبة عالٌة من األمالح و بخاصة عند  -د

 رٌق السقً أو الرشح.تفرٌغ الخزانات، هذه األمالح تنتقل إلى التربة سواء عن ط

 العوامل البشرٌة: 2

 نظام الري غٌر المقنن و خاصة صٌفاً المقترن بالتوسع بالزراعة الصٌفٌة و بالري المفرط. -أ

 ترك بعض األراضً الزراعٌة دون زراعة لسبب أو آخر. -ب

 عدم إعتماد نظام الدورة الزراعٌة. -ج

 

                                                 
 .ً 162،ً ص1868مذمٌدً مذمدً اٌذجيتً ،ً التظبديبدً اٌعراقً ،ً مطجعخً داراٌطجبعخً اٌذديثخً ،ً ً (1)
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 ثانٌا : التصحر 

ان ظاهرة التصحر قدٌمة بقدم استثمار االنسان لالرض ولبعض موارد البٌئة الطبٌعٌة      

المتمثلة بالتربة والمٌاه والنبات الطبٌعً االان مصطلح التصحر كمفهوم بٌئً ٌعد حدٌص نسبٌا 

ظهر فً منتصف القرن العشرٌن لقد تعددت االراء حول مفهوم التصحر اال انه ٌمكن تحدٌد 

لتصحر بانه حدوص تناقص تدرٌجً او تدهور كلً فً القابلٌة االنتاجٌة للتربة ، فهناك مفهوم ا

تصحر ناجم عن الجفاف الدائم او الطار ء واٌضا ناجم عن سوء استثمار االنسان لموارد البٌئة 

الطبٌعٌة ، كما انه هناك تصحر ناجما عن تفاعل العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة
(ٕ)

  . 

 فٌة المسببة للتصحر فً العرا  : العوامل الجغرا 

 :  العوامل الطبٌعٌة التً تشمل على ٌلً: 

خصائص السطح : تباٌن مكانً فً الخصائص سطح العراق فالمنطقة الجبلٌة وشبه الجبلٌة  -ٔ

فوق مستو  سطح البحر تتباٌن فً شدة انحدارها وان  ٖٓٓٙ -ٓٓٓٔالتً ٌتراوح ارتفاعها بٌن 

زٌادة سرعة جرٌان مٌاه أمطار ومٌاه الثلوج الذائبة ومن ثم حدوص  زٌادة االنحدار ٌنجم عنه

التعرٌة المائٌة للتربة اما منطقتا السهل الرسوبً والهضبة الغربٌة فان سطحهما ٌتسم باالنبساط 

لمسافات طوٌلة ، كما ان انبساط سطح السهل الرسوبً وقلة انحداره نجم عنه رداءة الصرف فً 

هم فً عملٌة تملح التربةمساحات واسعة مما ٌسا
(ٔ)

   . 

خصائص المناخ :ان التباٌن فً خصائص مناخ العراق من مكان الى اخر نجم عنه تباٌن  -ٕ

مكانً فً مظاهر التصحر فالتعرٌة المائٌة للتربة تحدص فً اقلٌمً مناخ البحر المتوسط والمناخ 

ملم  1ٓٓم الى اكثر من مل 1ٖٙشبه الجاف اللذٌن تتراوح كمٌة االمطار الساقطة فٌهما بٌن 

سنوٌا وان تساقط االمطار الغزٌرة وبشكل زخات مطر قوٌة خالل فترة زمنٌة قصٌرة ٌنجم عنه 

انفصال وتناثر كمٌات كبٌرة من دقائق سطح التربة الغٌر محمٌة بغطاء نباتً بسبب الطاقة 

لذي ٌتسم بارتفاع المتولدة من اصطدام قطرات المطر بذلك السطح اما فً اقلٌم المناخ الجاف ا

درجات الحرارة لمعظم الشهور السنة وقلة كمٌات االمطار وزٌادة سرعة الرٌاح الشمالٌة الغربٌة 

                                                 
(2)

ً ،ً ً 2224عٍيً دسينً عسيسً دنٌشً ،ً اٌجيئخً اٌعراليخً اٌمشىالدً ًاالفبقً ،دارً االعرجيً ٌٍطجبعخً ًاٌنشرً ،ً 

 .ً ً ً ً 54صً 
 .42عٍيً دسينً عسيسً دنٌشً ،ً اٌجيئخً اٌعراليخً اٌمشىالدً ًاالفبق،ً مظدرً ،صً (1)
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الجافة لمعظم اٌام السنة مما ٌساعد على زٌادة كمٌات التبخر وقلة المحتو  الرطوبً لتربة 

االراضً المتروكة فً السهل الرسوبً والهضبة الغربٌة 
(ٕ)

  . 

 بشرٌة المسببة للتصحر فً العرا  العوامل ال

 .االستغالل المفرط والزائد أو غٌر مناسب لرراضً الذي ٌؤدي إلى استنزاف التربة 

 .إزالة الغطاء النباتً التً تعمل على تماسك تربة األرض 

 .الرعً الجائر ٌؤدي إلى حرمان األراضً من حشائشها 

 .أسالٌب الرّي الردٌئة باإلضافة 

  الحراثة الخاطئة 

 :  تلوث التربة -ثالثا 

ٌعرف تلوص التربة بصورة مختصرة بانه الفساد الذي ٌصٌب التربة فٌغٌر من صفاتها   

وخصائصها الطبٌعٌة او الكٌمٌائٌة او الحٌوٌة بشكل ٌجعلها تؤثر سلبا بصورة مباشرة او غٌر 

اق الى مباشرة على من ٌعٌش فوق سطحها من انسان وحٌوان ونبات تتعرض الترب فً العر

مشكلة التلوص منذ سنوات طوٌلة ومنذ القدم كان السبب االساسً فً تلوثها ٌنتج من عملٌات رٌها 

بمٌاه االنهار باسالٌب غٌر صحٌحة اما االن وبسبب التطور العلمً والتقنً لالنسان وتغٌٌر 

ر الوضع االجتماعً له تعددت  مصادر التلوص التربة منها ما ٌلوص بصورة مباشرة او غٌ

مباشرة فالمباشرة تتمثل باستخدام مبٌدات االفات فً االغراض الزراعٌة او التلوص بنفاٌات 

المصانع وعوادم السٌارات اما الغٌر مباشرة فتحدص عندا ٌختلط بها الماء الملوص بالمواد 

 الكٌمٌائٌة سواء بسبب االمطار الساقطة او من مجاري المائٌة تتباٌن فً العراق نسب التلوص فً

التربة وفقا لعمقها فالتربة السطحٌة تعد اكثر تلوص مقارنة بالتربة تحت السطحٌة . وذلك لكون 

االولى تتاثر اكثر باالشعاع الشمسً ودرجات الحرارة والرطوبة والتبخر والٌقتصر تلوص التربة 

اصٌل على النبات فحسب بل ٌمتد الى االثر لٌشمل االنسان والحٌوان حٌص ٌؤدي مثال تلوص المح

الغذائٌة بالكٌمٌاوٌات الضارة الى اصابة االنسان باالمراض بسبب تناوله االغذٌة الملوثة سواء 

كانت اغذٌة نباتٌة او حٌوانٌة والشك ان الثروة الحٌوانٌة اٌضا تتاثر بسبب تلوص التربة 

                                                 
 32جبسمً مذمدً خٍفً ،ً جغرافيخً اٌعراقً اٌطجيعيخً ًاٌجشريخً ،ً مظدرً سبثكً ،صً (2)
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دي الى بالكٌمٌاوٌات الضارة حٌص تصاب الماشٌة واالغنام والطٌور والدواجن باالمراض التً تؤ

انخفاض االنتاج الحٌوانً
(ٔ)

 

  -ٌمكن تقسٌم ملوثات التربة وفقا للتركٌب الكٌمٌائً لها او استخامها الى :

 اوال : ملوثات عضوٌة وتشمل : 

هٌدروكوربونات عطرٌة حلقٌة ومصدرها ) احتراق الفحم والبترول والخشب ،االسفلت ،  – ٔ

 الشحوم والزٌوت (  

 النٌتروالعطرٌة ومصدرها ) القنابل ،المبٌدات الحشرٌة ،المبٌدات البكتٌرٌة ( .  -ٕ

 مبٌدات الحشائش (  –مواد الصباغة  –الفٌنٌوالت وانٌلٌات ومصدرها ) مٌاه صرف المصانع  -ٖ

 الهالوجٌنات االلٌفاتٌة ومصدرها ) صناعة البالستٌك (  -ٗ

 المبٌدات ( .    صناعة –المبٌدات ومصدرها ) الزراعة  -٘

ثانٌا : ملوثات غٌر عضوٌة وتشمل : 
(1)

 

 المعادن الثقٌلة والنادرة  -ٔ

 النتروجٌن  -ٕ

 النظائر المشعة .  -ٖ

واٌضا هناك العدٌد من العوامل الطبٌعٌة التً تسبب تلوص التربة والمتعلقة بالخصائص المناخٌة 

 وخصائص التربة والموارد المائٌة وغٌرها من العوامل الطبٌعٌة 

 مشكلة جرف التربة -ربعا ً
و هو نقل التربة بما فٌها من مواد عضوٌة و مواد معدنٌة مفتتة من مكان آلخر نتٌجة لحركة 

% من أراضً القطر معرضة 9ٕالرٌاح أو الجرف بواسطة األمطار و الثلوج. و ٌشار إلى أن 

 لرسباب التالٌة: لهذه التعرٌة، و لكن بدرجات مختلفة. و تتفاوت شدة عملٌات التعرٌة تبعا

درجة إنحدار السطح، فكلما زاد اإلنحدار إزدادت عملٌة الجرف، و العكس صحٌح. لذا  -1

 ٌالحظ أن شدة عملٌات الجرف تبرز فً أعالً و سفوح الجبال.

 كثافة النبات الطبٌعً، و هو علمل ٌساعد على تماسك التربة و الحد من جرفها. -2

 الماعز، أو كثرة عدد الحٌوانات فً المنطقة. الرعً الجائر و خاصة لحٌوان -3

                                                 
 .235،ص2212طجعخً االيهً ،ً ثغدادً ،ً عمٍدً مطيرً خٍف،ً اٌجيئخً ًاٌتٌٍث،ً مً (1)
 .ً 236،ً صً نفسً اٌمظدرً (1)
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العامل البشري متمثال بعدد من الممارسات التً ٌقوم بها اإلنسان مثل قطع األشجار و حرائق  -4

 الغابات و الحراثة غٌر النظامٌة.

 نوع األمطار و خاصة اإلعصارٌة منها لكونها سرٌعة و مفاجئة. -5

 بٌة عدٌدة أهمها:تتسبب عملٌات جرف التربة بنتائج سل

 التسبب فً فقر التربة فً المناطق التً تنقل منها. -

تغٌٌر حالة نسجة التربة التً تنقل إلٌها بإضافة مواد غٌر صالحة أحٌانا مثل  -

 الحصى و الرمل.

 طمر التربة الصالحة الناضجة فً المناطق التً تستقر فٌها أو تتجمع فوقها. -

 خفض طاقات الخزن فً مشارٌع الخزن. -

 زٌادة الترسبات فً األنهار مما ٌقلل كفاءتها و تزٌد من إمكانٌة حدوص الفٌضانات. -

 تقلٌل كفاءة منظومات الري. -

 

 الرمال و الكثبان الرملٌة -خامسا 
تغطً الرمال مساحة مهمة من أرض العراق، و أبرز تجمعات الرمال غرب الفرات و شرق    

دجلة و الفرات داخل أراضً السهل الرسوبً.  دجلة، كما توجد تجمعات أخر  أقل مساحة بٌن

إن المناطق التً تغطٌها الرمال تتحول إلى منطقة صحراوٌة غٌر صالحة للزراعة و ٌصعب 

 إعادتها إلى حالة اإلنتاج.

 و أهم أسباب هذه اآلفة هً:

ة قلة الغطاء النباتً سواء فً الهضبة أو السهل الرسوبً و الناتج عن قلة األمطار الساقط :1

 سنوٌا.

 الرٌح الشدٌدة و خاصة فً أشهر الصٌف. :2

 الرعً الجائر الذي ٌزٌل النباتات وٌجعل التربة جاهزة للحمل. :3

 إنحسار غمر الفٌضانات ألراضً السهل الرسوبً . :4

 فتح قنوات الري و البزل و تعرض أكوام التراب لعمل الرٌح. :5

 محلٌة من السهل الرسوبً. -مصادر الرمال: 

 منقولة من مناطق الهضبة الغربٌة -                 
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 طرائ  حل مشاكل التربة فً العرا  

 إقامة إنشاءات و أسٌجة أو مصاطب فً المناطق المنحدرة لتقلٌل سرعة حركة المٌاه.  -ٔ

 منع عملٌات الرعً الجائر و الحرائق و قطع األخشاب )حماٌة النبات الطبٌعً(. -ٕ

 حراثة مع الخطوط الكنتورٌة.إتباع أسلوب صحٌح فً ال  -ٖ

 زراعة األشجار و الحشائش عند السفوح المنحدرة.  -ٗ

 إنشاء المبازل الرئٌسٌة منها و الحقلٌة و ربطها بالمصب العام.  -٘

إعتماد نظام الدورة الزراعٌة حٌص ٌتم فٌه إدخال المحاصٌل التً تساعد على خفض الملوحة فً التربة مثل   -ٙ

 الشعٌر و البرسٌم.

تقنٌن أنظمة الري بإستخدام تقنٌات ري متطورة مثل التنقٌط و الرش و تبطٌن قنوات الري لتقلٌل   -1

 الضائعات المائٌة و الرشح.

مراقبة منظومات الري و البزل و المحافظة على صالحٌتها للعمل طوال السنة و تنظٌفها من النباتات   -1

 المعرقلة لعملها مثل القصب و البردي و الشنبالن.

 راعة األشجار فً المناطق المعرضة للنقل و حول المزارع و المدن.ز  -9

 رش مناطق الكثبان الرملٌة بالمشتقات النفطٌة أو المواد الكٌمٌاوٌة أو التربة الثقٌلة لتثبٌتها.  -ٓٔ

 اإلهتمام بالنبات الطبٌعً  -ٔٔ

 

 

 

 

 


