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الخواص الكيميائية للتربه
معرفه المكونات الكيميائية للتربة ضروري باعتبارها وسطا بيئيا تعيش فيه
االحياء الدقيقة.تختلف االراضي في صفاتها الكيميائية وعلى الرغم من ذلك
فان هنالك بعض العناصر التي دائما توجد بكثره في جميع االراضي.
 تعتبر Sio2اكثر مركبات وفرة في التربة اي السليكون بنسبة - 70
 % 90من كتلة التربة ثم يليها االلمنيوم والحديد اما بقية العناصر
فنسبتها قليلة (كالسيوم ,مغنسيوم,تيتانيوم,بوتاسيوم ,منغنيز,صوديوم
,فسفور,كبريت).
 ان التركيب الكيميائي للتربة يتاثر بالعمق حيث ان الطبقة السطحية
غنية ب Sio2مقارنه بالطبقات التحتية بسبب انتقال المركبات الى
االسفل وتراكمها في افق Bكذلك تزداد الماده العضوية والنتروجين
في الطبقة السطحية عكس الكالسيوم والمغنسيوم الذي يقل تركيزه
في االعلى .
 تحصل بعض مكروبات على عنصري كاربون والنتروجين من
الهواء الجوي على شكل االمونيا والنتروجين و  CO2لكن مصدر
اساسي لهذيين العنصريين يتم الحصول عليها من التربة
 تتراوح نسبه المادة العضوية ما بين ( %)10- 5ويؤلف محتوى
النتروجين  20/1من المادة العضوية.

تقسم العناصر او المركبات حسب الحاجة اليها
 .1العناصر الغذائية الميسرة وهي التي لها بالفعل تاثير مباشر على
الكائنات الدقيقة
 .2العناصر الغذائية التي تركيزها قليل تكفي لتغطية االحتياجات الغذائية
للكائنات الدقيقة وتحتاجها بكميات قليلة ()Mg,S,K
 .3العناصر النادرة تحتاجها بكميات قليلة جدا ))Zn,Cu,Mo,Co
1

قسم التربه  /المرحلة الرابعة

soil microbiology

المحاضرة ()2

د.كوثرحكيم

مجاميع أحياء التربة المجهرية Soil Organism
تتكون التربة من نظام بيئي  Soil ecosystemوهذا النظام يتكون من
جزء عضوي  Organic phaseوجزء العضوي  Inorganic phaseوجزء
أخر يسمى الجزء الحيوي (المادة الحية في التربة)  Biological phaseويشكل
الجزء العضوي والجزء الالعضوي المصدر األساسي للكاربون والطاقة والعناصر
الغذائية الضرورية لنمو الجز الحيوي وتكاثره في التربة.
يتكون الجزء الحيوي الموجود في التربة مما يأتي:
مجاميع رئيسية من األحياء :قسم من هذه المجاميع أحياء مجهرية ال ترى
بالعين المجردة تشمـل البكتريا ( بضمنها البكتريا الخيطية) – الفطريات  -االبتدائيات
– الخمائر – الطحالب  -الفيروسات.
القسم الثاني :مجاميع األحياء التي ترى بالعين المجردة وتشمل الديدان
األرضية  -الديدان السلكية  -النيماتودا  -النمل والخنافس وغيرها.
وتعد أحياء التربة المجهرية من أهم المجااميع ننهاا تراترا بالعدياد مان العملياات
والوظائف المهمة في التربة مثل:
 .1تشترك أحياء التربة المجهريةة فةي تحةوالت العناصةر الغذائيةة مثةل النتةروجين
والفسةةفور والحديةةد والمنغنيةةةز والكبريةةت حيةةث تقةةةوم بتحويةةل العناصةةر مةةةن
الصورة غيةر الجةاهزة أو غيةر الذائبةة للةى الصةورة الجةاهزة لالمتصةا

مةن

قبل النبات أو بالعكس.
 .2علةةى الةةرغم مةةن احتةةواء التربةةة علةةةى أحيةةاء مجهريةةه متطفلةةة علةةى جةةةذور
النباتات ولكن الجزء األكبر مةن أحيةاء التربةة المجهريةة المسةتوطنة فةي التربةة
تقوم بتحليل المواد العضوية النباتيةة والحيوانيةة األصةل وتكةوين مةادة عضةوية
نهائيةةة تسةةمى الةةدبال  Humusونةةاتا التحليةةل عبةةارة عةةن عناصةةر غذائيةةة
مختلفة.
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 .3تقةوم أحيةةاء التربةة المجهريةةة بتحويةل العديةةد مةن المةةواد العضةوية السةةامة للةةى
مةواد غيةةر سةامة فهةةي تشةترك بتحليةةل بقايةا المبيةةدات واألسةمدة وتحويلهةةا للةةى
مةةةواد غيةةةر سةةةامة وبةةةذلك فاألحيةةةاء المجهريةةةة تسةةةاهم بتخلةةةي

التربةةةة مةةةن

الملوثات.
 .4تحسين تركيب التربة مةن خةالل زيةادة ثباتيةة التجمعةات مةن خةالل ا فةرازات
التي تقوم بإفرازها األحياء المجهرية في التربة.
 .5أن حوالي  % 70من الكاربون العضوي يرجةع للةى الهةواء الجةوي كغةاز ثةاني
اوكسةيد الكةةاربون مةةن خةةالل النشةاطات الحيويةةة ل حيةةاء المجهريةةة الموجةةودة
في التربة أي أن أحياء التربةة المجهريةة لهةا دور مهةم فةي دورة الكةاربون فةي
الطبيعة.
 .6يسةةتخدم العديةةد مةةن أحيةةاء التربةةة المجهريةةة فةةي مقاومةةة األمةةراض النباتيةةةة
والحشرات بايولوجيا.
 .7تعةد أحيةةاء التربةة المجهريةةة مفتاحةةا لتكةوين ونشةةوء التربةةة فهةي احةةد عوامةةل
تكوين التربة.
أما دور أحياء التربة المجهرية في نراوء وتكاوين الترباة فيكاون مان خا ل ماا
يأتي:
 .1تقوم أحياء التربةة المجهريةة بإنتةاأل األحمةاض الكربونيةة العضةوية التةي تحفةز
تجويةةة مةةادة األصةةل للتربةةة وتحةةرر محتوياتهةةا وعناصةةرها مةةن خةةالل لذابةةة
المعةةةادن وتكةةةوين مركبةةةات مخلبيةةةة مةةةع بعةةةض العن اصةةةر الغذائيةةةة كالحديةةةد
والمنغنيز والنحاس فتزيد من جاهزيتها في التربة.
 .2تقوم أحياء التربةة المجهريةة بالمسةاهمة بالةدورات الحيويةة الصةغرى للكةاربون
واألوكسةةةجين والهيةةةةدروجين والنتةةةةروجين والفسةةةةفور والكبريةةةةت والعناصةةةةر
الصغرى مما يؤدي بمةرور الةزمن للةى أغنةاء الطبقةة العليةا مةن التربةة بةالمواد
العضوية صعبة التحلل.
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 .3ل حيةاء المجهريةةة دور مهةةم فةي عمليةةات تكةةون التربةة حيةةث يتجةةاوز تأثيرهةةا
محيط التربة للى الماء الجوفي والجو.
 .4أن ل حيةةاء المجهريةةة وخاصةةة الفطريةةات والبكتريةةا قةةدرة كبيةةرة فةةي تحلةةل
المعةةادن األوليةةة واخةةذ مةةا تحتاجةةه منهةةا مةةن العناصةةر لبنةةاء أجسةةامها وبةةذلك
تحول هذه المعادن للى معادن ثانوية.
 .5تقةةوم أحيةةاء التربةةة المجهريةةة بتحليةةل البقايةةا النباتيةةة والحيوانيةةة وتحويلهةةا للةةى
ثةةاني اوكسةةيد الكةةاربون والمةةاء ورمةةاد ودبةةال ممةةا يةةؤدي للةةى تحريةةر الطاقةةة
الشمسةةةية التةةةي خزنةةةت بواسةةةطة النباتةةةات السةةةتخدامها فةةةي تحليةةةل الصةةةخور
وتكوين الدبال.
 .6كما تساهم األحياء المجهريةة فةي تثبيةت النيتةروجين وأكسةدة االمونيةا وكبريتيةد
الهيدروجين واختزال مركبات حةامض الكبريتيةك والنتريةك وترسةيب مركبةات
الحديةد والمنغنيةز مةن محاليلهةةا وهةي بهةذا تسةاهم مسةةاهمة كبيةرة فةي العمليةةات
الجيةةو كيميائيةةة للعناصةةر الكةةاربون والهيةةدروجين واألوكسةةجين والنتةةةروجين
والكبريةةت والفسةةفور والكالسةةيوم والبوتاسةةيوم والحديةةد وتقةةوم أيضةةا بتكةةوين
الفيتامينات وأنزيمات واألحماض االمينيةة وغيرهةا مةن المركبةات ذات الفعاليةة
البايوكيميائية العالية.
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