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 تأثير االنسان 

Effect of man  

  .ضية التفاعل بين االنسان و البيئة قديم قدم ضهور الجنس البشري على سطح الكرة االر

و  دم العلمع تقملإلنسان تأثير بالغ على الغطاء النباتي ، و يزداد هذا التأثير عاماً بعد اخر 

ذه هم هتطوره . و تأثير االنسان على النباتات يمكن ان يكون مباشراً او غير مباشر و ا

 التأثيرات هي : 

 اراض تغير المجتمعات النباتية عن طريق االحتطاب او قطع االشجار و تحويلها الى (1

 زراعية . 

باط استن قام و يقوم االنسان و خاصة في المناطق الجافة باستصالح االراضي الجافة و (2

 اصناف جديدة . 

سان في االن نقل البذور و الثمار او النباتات كاملة من مكان الى اخر حيث يزداد تأثير (3

 نشر النباتات منذ لحظة وجوده على سطح االرض و حتى االن . 

 سان على النباتات عن طريق تغيير عوامل الوسط المحيط . تأثير االن (4

 عوامل التربة 

Soil ( Edaphic Factors )  

صد في ت و يقالبيئة هي مجموعة من الظروف او العوامل التي تؤثر في حياة النباتامقدمة : 

 البيئة المكان او الوسط الذي يوجد فيه النبات او مجتمعاته . 

ثيراً من بين مجموعات العوامل الرئيسية التي تأثر تأ  Soil Factorsو عوامل التربة 

اعية مباشراً في حياة النبات . و هذه العوامل لها صلة وثيقة بعلم البيئة االجتم

Synencology اتها جتمعو السبب في ذلك ان التربة تمثل الوسط الذي تعيش فيه النباتات بم

سها حمي نفالغذاء المعدني الذي تحتويه التربة و تالمختلفة حيث تتشغب جذورها المتصاص 

 من التعرض لعوادي الرياض . 

 وال علىالضوء او قبل الحديث عن الصفات الفيزيائية و الكيميائية للتربة يجدر بنا ان نلقي 

 بعض الصفات التي تشرح لنا ما هي التربة و تكوينها و نشأتها وتركيبها . 

 ما هي التربة : 
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تكون ت و تجمع االجسام الطبيعية على سطح الكرة االرضية تقوم بدعم النباتاالتربة هي ت

  :التربة من مواد رئيسية تشكل هيكلها االساسي و هذه المواد تتلخص في ما يلي 

  Mineral Particles    حبيبات معدنية  (أ

     Orgainc Matterمادة عضوية  (ب

                  Waterج( ماء 

 Airد( هواء              

  Soil water capacity بالسعة المائية للتربة 

 

 

 

 

 منشأ التربة 

و  لمختلفةرية اتنشأ هذه المواد المكونة للتربة في العادة من تفتت الصخور بفعل عوامل التع

 سقط وهذه العوامل بعضها هوائي و البعض االخر مائي عن طريق تأثير االمطار التي ت

 تؤدي الى تكوين السيول الجارفة . 

 عملية تكوين التربة 

Soil Formation  

نواع ذه االربة سواء سطحية او تحتية و تعزى االختالفات بين ههناك العديد من انواع الت

تنقسم  لتربةاالى اختالف انواع الصخور التي نشأة منها ، فالعمليات التي تؤدي الى تكوين 

 الى قسمين : 

 عمليات هدم .  (أ

 عمليات بناء .  (ب

 

 عمليات الهدم تؤدي الى هذا التفتت بعض العوامل التي نذكر منها : 
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  الرياح : -1

بيرة مات ككتؤثر الرياح تأثيراً واضحاً في تكوين التربة حيث يكون من تأثيرها نقل 

ة لسطحيمن حبيبات التربة من مكان الى اخر وفي بعض االحيان يقوم بسلخ الطبقة ا

 من القشرة االرضية و ترسيبها في اماكن بعيدة عن مواقعها االصلية . 

 

 

  Glacial Driftتحرك الثالجات  -2

خرية الحاالت ال تتكون التربة من الصخور التحتية و لكن من تكوينات ص في بعض

 الطيناخرى تقع تحت تأثير تحرك الثالجات و من امثلة هذه التكوينات ما يسمى ب

  Boulder claysالجلمودي

  Temperature Fluctuations تقلبات درجات الحرارة  -3

ة تحت تقلبات يومية او فصلي سواء كانت –هذه التقلبات التي تتعرض لها الصخور 

ررة تقلصات و تمددات متعاقبة في الكتل الصخرية تؤدي الى تشققها تشققات متك

بة ات تربمرور الزمن يترتب عليها في النهاية , و تحول الكتلة الصخرية الى حبيب

 دقيقة نسبياً . 

 طوبوغرافية االرض  Topographyالسطح  -4

ة الصلياحدار سطح االرض حيث نالحظ ان التربة يتأثر عمق التربة دائماً بدرجة ان

حدرة المن المتكونة من تفتت الصخور في المناطق المستوية بعد انتقالها من المناطق

ملية عو عليه فاألراضي المستوية هي التي تكون في حالة استقرار و تستمر فيها 

 تكوين التربة من الصخور االصلية الواقعة تحت السطح بال انقطاع . 

  Biological Activityالنشاط الحيوي  -5

 العمليات الزراعية  -6

 Chemical Processالعمليات الكيميائية  -7

 االمطار او سقوط االمطار  -8

 الثلوج و ذوبان الثلوج  .  -9

 

 تركيب التربة 

Soil Structure  

التركيب مصطلح يعبر عن طريقة ترتيب الحبيبات المنفردة ) كما في االراضي الرملية الخشنة 

( او مجموعات الحبيبات ) كما في االراضي الغرينية و الطينية ( التي تتكون منها التربة . و 
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ً ، و تدخلها بإحكام مع بعضها البعض ، عدم  مما يحول دون التقاء حبيبات الصخر التقاء تاما

انتظامها في الحجم و الشكل ، و لهذا تخلف بينها فراغات غير منتظمة يدور فيها الماء و الهواء 

، و في الوقت نفسه يحقق ثقل الحبيبات و تضاعفها وجود المقاومة الالزمة لتثبيت الجذور بقوة 

ثقيلة و . و ليست التربة مجرد خليط طبيعي ألجزاء التي تتكون فيها ، فالحبيبات في االراضي ال

إما ان تكون متوسطة القوام مترابطة بإحكام في مجاميع تلتحم فيها بتأثير المواد الغروية التي 

غرويات عضوية ) الدبال ( او غير عضوية ) حبيبات الطين الدقيقة ( و االراضي ذات 

بر تعت –مستقلة عن بعضها البعض وهي التي تؤدي فيها الحبيبات وظائفها  –الحبيبات المنفردة 

بسيطة نسبياً ، و توجد هذه االراضي في المواضع التي ال يوجد بها القدر الكافي من الغرويات 

الملصقة ، كاألراضي الرملية . و التربة الطينية ذات تركيب معقد غاية التعقيد الن حبيباتها او 

من الدبال معاً بواسطة مواد غروية ناشئة عن ادق حبيبات الطين ومجاميع الحبيبات بها تلتصق 

، و يترتب على وجود فيض من الحبيبات الدقيقة ان تصغر حجم الفراغات البينية او الثقوب 

التي بالتربة حتى ال يعود الماء و الهواء قادرين على التحرك فيها بحرية . مثل هذه االراضي 

اتات . و تغرق بسهولة ، و عندما تجف تشقق تشققا شديدا غائراً يؤدي الى االضرار بجذور النب

ً جداً ، و قد ال تستطيع  في اثناء الجفاف يكون تحرك الماء في مثل هذه التربة الطينية بطيئا

النباتات ان تحصل على احتياجاتها الضرورية بالسرعة الالزمة . و التربة الصفراء الخصبة 

 تمثل التربة ذات التركيب الممتاز ، و ذلك الن بعض حبيباتها كبيرة . 

فإن  ، ولذلك يهماالحبيبات الدقيقة بالتربة تعوق الى حد ما تحرك الماء و الهواء كل وزيادة نسبة

ً من   اكثر واالراضي الرملية االراضي الصفراء تتميز بمحتوى مائي اعلى و اكثر انتظاما

تركب من تلتي اانواع التربة مالءمة للنبات هي تلك المعروفة بالتربة الزراعية الجيدة ، و هي 

 يغيره ابت الدقيقة ولكن في مجاميع مثل تلك التربة ال بد ان تكون ذات تركيب تجمعي ثحبيبات 

 الماء . 

متصاص لى اعو تركيب التربة هو الذي يحدد مسمياتها الى حد بعيد ، و تؤثر المسامية بدورها 

 يب تأثيرلتركالماء و بالتالي على االنسياب السطحي و ما يترتب عليه من انجراف التربة . و ل

ذي ف  اللجفااواضح على مدى تأثر التربة بالتعرية التي تسببها الرياح و الماء . و في اثناء 

حتى لو  –ياح يستمر طويال تتعرض التربة العارية من الغطاء النباتي احيانا لتعرية سيئة بالر

ية لعاداكانت بها نسبة عالية من الطين و مما يحفظ على التربة جودة تركيبها في الظروف 

ير تأثكذلك  . و تناوب االبتالل و الجفاف و التجمد و االنصهار ، و فعل المادة العضوية و الجير

ديئا يب رالتفكيك الميكانيكي للنباتات و الحيوانات القارضة و ديدان االرض و يصبح الترك

 بتأثير االمطار الغزيرة التي تحول سطح التربة العارية الى وحل . 
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و  غالبا . ليهاو اهمية الجذور في المحافظة على جودة تركيب التربة من االمور التي ال يلتفت ا

م به من ا تقووجود تلك االعداد الهائلة من الجذور و التي تغزو التربة ، و مفي الواقع يؤدي 

دى و م ربط اجزائها و ضفرها معا الى انضغاط كتلتها ، و تميزها الى دقائق يحدد هويتها

 ثبوتها و استداقتها وجود غشاء غروي حولها من مادة جذرية متحولة الى دبال . 

 وبيراً ، اً ككوين التربة مهم كذلك . فديدان االرض تلعب دورو تأثير الحيوانات الحفارة في ت

 ذ انهاليس مقصور على الطبقات السطحية ، إ –نشاطها في المناطق نصف الجافة على االقل 

 قدم .  10تتغلغل احيانا الى عمق 

 مقطع التربة 

Soil Profile 

ا ركيبهتها و اشكالها و ذكره ان معظم االراضي تتكون من حبيبات تختلف في احجاممما سبق 

 الكيميائي و قابليتها للذوبان . 

طولها  الرضو لدراسة الطبقات المتعاقبة في التربة يقتضي االمر عمل مقطع او حفرة في هذه ا

مطلوبة ة الحوالي المترين و تتسع لشخص واحد على االقل بإجراء عملية الحفر و إجراء الدراس

 و يختلف عمق هذه الحفرة حسب طبيعة االرض و حسب هدف الدراسة . 

مناطق  مييزترون من الدراسة في عمل مقاطع التربة و توصلوا الى و بناء على ما قام به الكثي

 مختلفة تسمى بآفاق التربة يبلغ عددها ثالثة الى اربعة بحسب عمق االفق . 

 

  Zone of Extractionاوالً : االفق االول منطقة االتصال و االستخالص : 

خشنة  أنهابن المقطع و تمتاز و يطلق على هذه المنطقة اسم االفق و هذه هي الطبقة االولى م

 ار و تعدالمطالحبيبات بسبب انتقال الحبيبات الدقيقة او الغروية الى اسفل تحت تأثير سقوط ا

 هذه الطبقة من افقر طبقات القطاع في االمالح القابلة للذوبان . 

 .  ومن صفاته انه ادكن لونا لوجود الدبال فيه بنسبة كبيرة:  Al Horizonاالفق  -أ

 

فق يقع : و من صفاته انه انصل لونا من الطبقة العليا و هذا اال  A2 Horizonفل اال -ب

 مباشرة تحت االفق االول . 
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  Zone of Concentrationثانياً : االفق الثاني و يطلق عليه منطقة الترسيب 

جمع ز بتو هو ما يسمى باألفق ب و يقع اسفل المنطقة االولى ) منطقة االستخالص ( و يمتا

 االمالح الذائبة و الحبيبات التي تحمل بواسطة الماء من الطبقات . 

ً االفق الثالث او ) ج ( : و فيه يحدث اي اختراق بواسطة الجذور و يتركب  ن مادة عثالثا

ى حد ما التي تكونت منها التربة و قد تكون هذه الصخور ال  Parent rocksالصخور االصلية 

 في ) مفتتة ( حالة تأكل و في هذا االفق ال يحدث استخالص و ال تسريب . 

 

 سبق فإن لى ماعمتأكلة ) غير متفتتة( و بناء رابعاً : االفق الرابع / مكونة من الصخور الغير 

 و نلخصها فيما يلي :  هذه االفاق يمكن ان نتعرف عليها بعوامل عديدة

     Soil colorلون التربة  -أ

    Soil textureقوام التربة  -ب

 سنعالج كل عامل كل على حده التركيب الفيزيائي للتربة 

  Soil colorلون التربة 

ان  الحظهي عامل اساسي في المساعدة على دراسة االفاق الرئيسية للتربة فمن حيث اللون ن

 المادة العضوية تكون هي العامل المؤثر في لون التربة السطحية . 

 

 

  Soil textureقوام التربة 

، و  Sandو تتصف االجسام المختلفة الرئيسية من حبيبات التربة حسب احجامها الى الرمل 

 Clay، و الطين  Siltن غري

مم ،  بينما الطمي تكون  2و تعتبر حبيبات الرمل اخشن الحبيبات ، فقد يزيد قطرها على 

ً في احجامها بين الرمل و الطين ، و هذا االخير يمتاز بأن حبيباته اصغر  حبيباته وسطا

عمل  الحبيبات و ادقها حجما و هي على عكس حبيبات الرمل ، تمتص الماء بوفرة و لها
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مائية كبيرة و قابلية للتشكل عالية ، و من خصائصها ايضا انها تنفتح عند كيميائي ، و سعة 

 ابتاللها و تنكمش و تتقلص عند جفافه ، و في العادة يصاحب االنكماش . 

 العوامل الفيزيائية او التأثير الميكانيكي للترب . 

 أثيرتتشقق التربة و تعد هذه الخصائص خصائص غروية . و تتكون حبيبات الطين عادة تحت 

 عوامل مختلفة كالتعرية الجزئية لبعض مواد الصخور . 

ي و الطين و فهي تتكون من احجام متساوية تقريبا من الرمل و الطم  Siltاما التربة الغرينية

ً ، وتمتاز بلزوج يوب عكبر تها . و رداءة التهوية و الصرف هي اتكون ناعمة الملمس احيانا

دة لتربة عائي لالتربة الطينية ذات الحبيبات المتفرقة و يرتبط التركيب الميكانيكي او الفيزيا

 بخصائصها و يتمثل هذا االرتباط في النواحي االتية : 

 Soilتربة ارتباطه بقدرة التربة على حمل الماء و هذا يطلق عليه اسم ) السعة المائية لل -1

water capacity   . 

لخشنة ذات فالماء ينفذ بسهولة عظيمة من التربة ا  Permeabilityارتباطه بإنفاذ الماء  -2

 الحبيبات الكبيرة و بطء نسبياً في التربة الدقيقة . 

  Mechanical resistanceاما العالقة التالية فتتركز فيما يسمى بالمقاومة الميكانيكية  -3

 نتاجيةبة االثم تأتي بعد ذلك العالقة التي تربط تركيب التربة الميكانيكي بخصائص التر -4

  Soil fertilityو التي تتمثل في خصوبة التربة . 

ية ك ان التهوفتتأثر هي ايضا بالتركيب الميكانيكي للتربة ، و ذل  Aerationاما التهوية  -5

 ركبة . ت المذلك في التربة ذات الحبيباتكون افضل في التربة ذات الحبيبات الكبيرة و ك

 رطوبة التربة

Soil Moisture 

  Soil water contentالمحتوى المائي للتربة 

 فالماء الشعري إذن يوجد في التربة على صور شتى :  

 اغشية رقيقة حول الحبيبات .  (1

 في الزوايا التي بين الحبيبات .  (2

 في الثقوب الضيقة بين الحبيبات .  (3

 اسطح الغرويات .على  (4
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 Hygrosopic waterالماء الهيجروسكوبي

 Water Vapourبخار الماء 

 

 بعض المصطلحات ذات العالقة بماء التربة 

  Maximum water capacityالسعة المائية القصوى  (1

  Field Capacityالسعة الحلقية  (2

  Wiltingمعامل الذبول  (3

 خواص التربة ) الفيزيائية و الكيميائية ( 

 التركيب الكيميائي للتربة 

Chemical composition of Soil  

 Soil Solutionمحلول التربة : 

 يحتوي محلول التربة على المواد االتية : 

 اوالً : االمالح المعدنية التي توجد بالرماد النباتي . 

  لعضوية .ات اياالفوسفات الناتجة عن تحليل النفثانياً :  نسبة من النتراتات او الكبريتات او 

 ة . دقيقثالثاً : المواد الذائبة التي تبنيها البكتريا و غيرها من الكائنات التربة ال

 رابعاً : المواد الذائبة التي تفرزها الجذور النباتية . 

 خامساً : جانب كبير من البوتاسيوم . 

 سادساً : بعض الغازات المهمة مثل االوكسجين و ثاني اوكسيد الكاربون . 

 تم الحصول على عينه من المحلول تربة بإحدى الطرق االربع االتية : ي

 

 الضغط المباشر  -1

 القوة الطاردة المركزية  -2
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 اإلزاحة السفلية  -3

 الطريقة العادية  -4

 اختالف تركيب تراكيز محلول التربة في مختلف االراضي : 

 اختالف القدرة االذابية للماء في االراضي المختلفة .  -1

 كمية غرويات التربة و انواعها  -2

 كمية الماء الموجود بالتربة .  -3

 سبابو من المعروف ان تركيز و تركيب محلول التربة في تغيير مستمر ، و يرجع ذلك لال

 االتية : 

 كمية المطر  -1

 االمتصاص الجذري  -2

 التبخر ) درجات الحرارة (  -3

 الصرف ) البزل (  -4

 ذاء المعدني الموجود في التربة استنزاف الكساء الخضري لبعض مواد الغ -5

 تسرب كميات اخرى من هذه المواد بالرشح الى اغوار التربة .  -6

دة في لموجويؤدي استمرار زراعة المحاصيل الى انقاص كمية المواد الغذائية المعدنية ا -7

 التربة . 

 نشاط كائنات التربة الدقيقة .  -8

 بحسب نوع و قوام التربة  -9

 وجود او عدم وجود المواد المعدنية و العضوية .  -10

 Essential Emementsالعناصر االساسية 

من التربة  عنصر ، جميعها بطبيعة الحال مستمدة 30يحتوي الرماد النباتي عادة على اكثر من 

 لذاتية :صر ا، فإنه سيالحظ ان النمو الطبيعي للنبات ال يحتاج اال للقابل للذوبان من العنا

يد ، و م ، الحديسيوكاربون ، النتروجين ، الكبريت ، الفسفور ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، المنغنال

 ايضاً الكلور في االحيان . 

 استنزاف الكساء الخضري للنتراتات

 استنزاف المواد الغذائية االخرى 
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 المركبات التي ترشح الى اعماق التربة و التي و ال ترشح 

  Soil Reactionتفاعل التربة 

السباب لك لذاما في المناطق الرطبة ذات االمطار الغزيرة فتكون التربة عادة حامضية و يعزى 

 التالية : 

 رشح االمالح و خاصة القابلة للذوبان الى اسفل مع ماء المطر .  -1

ساعد يهذا  يتجمع الدبال بالتربة السطحية في ظروف رداءة التهوية ) عملية التبخر ( و -2

 على تكوين االحماض . 

دة لموجواتتحرر احماض من المكونات المعدنية للتربة و من المواد العضوية المتحللة  -3

 بها . 

4-  

 العالقة بين الرقم الهيدروجيني و بعض خصائص التربة 

  :هناك بعض العالقات بين الرقم الهيدروجيني و بعض خصائص التربة تتمثل فيما يلي 

 التغذية الفسفورية :  -1

تتكون  ( 5وذلك انه في االراضي شديدة الحمضية التي يقل رقمها االيدروجيني عن ) 

لماء و في ا امالح فوسفات الحديد و االلمونيوم و فوسفات هذين العنصرين قليلة الذوبان

ما وري اذلك ال يستطيع النبات امتصاصها و الحصول منها على ما يلزمه من غذاء فسفل

 ( 7،  5 )لرقم في االرقام االيدروينية الحامضية القريبة من درجة التعادل اي فيما بين ا

وم و كالسيو هو رقم التعادل فإنه يكون هناك قدر مالئم من القواعد في التربة مثل ال

و هي  اعديةوتاسيوم ، و بذلك يمكن ان تكون فوسفات هذه العناصر القالماغنيسيوم و الب

لى نها عقابلة للذوبان في الماء بسهولة و بذلك يستطيع النبات ان يمتصها و يحصل م

 غذائه الفسفوري . 

 التغذية الحديدية :  -2

ثل امالح الحديد و يحدد الرقم االيدروجيني درجة ذوبان كثير من االمالح المعدنية م

الزنك و المنجنيز و الماغنسيوم و غيرها من االمالح اللزمة لتغذية النبات ، و عندما 

يكون محلول التربة شديد القلوية اي مرتفع الرقم االيدروجيني كثيرا تصبح امالح الحديد 

البسيطة عديمة الذوبان نسبياً ، و لذلك يفقد النبات لونه االخضر بتأثير هذه المحاليل 

ة نظراً لكون عنصر الحديد يعمل كوسيط في تكوين الكلوروفيل ، اما إذا شديدة القلوي

كانت التربة شديدة الحمضية فإن درجة ذوبان كثير من العناصر مثل االلمونيوم و 
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الحديد و المنجنيز و الزنك تزداد الى حد ان تصبح هذه العناصر شديدة السمية للنبات ، 

درجة التعادل هي اكثر انواع االراضي مالئمة يتبين من هذا ان االراضي القريبة من 

 لنمو معظم النباتات . 

 جودة الصرف او التهوية ) درجة نفاذية التربة ( :  -3

لى عالبة من المعروف ان الحبيبات الفردية الموجودة بالتربة تحمل شحنات كهربائية س

عض بسطوحها ، و هذه الشحنات ال تتعادل اال اذا تجمعت على سطح قرويات التربة 

م و لكالسيوامثل  الكاتيونات اي االيونات القاعدية و خاصة منها الكاتيونات ثنائية التكافؤ

 الماغنيسيوم . 

 

  Exchangeable Beasواعد المتبادلة الق

  Saline Soilsاالراضي الملحية 

 ية : م التالالقسااو من هذا المنطلق نستطيع ان نقسم النباتات التي تقاوم ملوحة التربة الى 

 

  Halophytesنباتات ملحية حقيقة  -1

ئل م فصاو هي التي تستطيع ان تنمو و تكيف نفسها لتحمل الملوحة الزائدة  ومن اه

 النباتات الملحية الفصيلة الرمرامية . 

 

 


