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  ةماهيم عاومف ريفاتع 
 

تتوقف  امهاستخداوطريقة  لجيدةا لتربةان الي فالتاوب التربة،بدرجه كبيره على  لبشريةايعتمد نمو وتطور       
عه ا زر  ألي يةالبدات وتعتبر اتالنبا اتنمو فيه طبيعية ماجساعن  رةاعب لتربةاف .الذين يعيشون عليهالبشر اعلى 

لذي سمح اريخ وهو التام عبر الهالمورد ا الهذ نانسالال ستغالاو  لطبيعيةارد المو ا أحدهي  لتربةا ذنا .جحةان
فدين الر ادي ارة و البشري مثل حضاريخ التاو  نانسالا التي عرفهات ار الحضا وظهور لبشريةات المجتمعابتطور 
ظ عليه الحفالمورد و ا ال هذستغالمر ضروري الاهو  اوتكوينه لتربةا هيةامفة وفهم ن معر الذلك ف النيل،رة اوحض

 .نانسالا ليهالتي يتطلع اة الحياء البق سياساكشرط 
 

 soil science   :  التربةعلم 
 اتهاوصف اوتصنيفه لتربةاوتشمل تكوين  رضالاعلى سطح  ةدر طبيعياكمص ةلتربالذي يدرس العلم اوهو     

 .صيلالمحا جانتاو  لتربةا بإدارةئص الخصاقة هذه وعال وخصوبة التربة والبيولوجية ئيةالكيمياو  ةئيالفيزيا
 
 :الرئيسيةة تربلاعلم  ماقسا

                 Soil Physicsالتربة ء افيزي -1
     Soil Chemistry      ةلترباء اكيمي -2
   Soil Survey and Classificationالتربة مسح وتصنيف  -3
 Soil Fertility and Fertilizersواالسمدة  ةلتربابة خصو  -4
       Soil microbiology    لمجهريةا لتربةا ءاحيا  -5
   Soil Conservation صيانة التربة -6
   Soil managementلتربة ارة ادا -7

 :المرتبطةو انوية الثالتربة افروع علم 
  Soil Environmentلتربة امحيط  .1
  Soil morphologyهري الظالشكل ا .2
  Soil minerologyنوية الثالتربة ادن امع .3
 :لتربا الهلتي تدرس من خل النظر ات اوجه

  عيةا لزر ا -1
 لهندسيةا -2
 لجيولوجيةا -3
 (الخ......ر اثا عسكريه، صحية،) خرى ا -4

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 كلية الزراعة  -ار جامعة االنب
 رتبة واملوارد املائيةقسم ال

 املرحلة األوىل


 

 احملاضرة األوىل
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 : لتربةا لىا ارتنظن
لنوع احجم و لات مختلفة التي تتكون من حبيبالمتصلبة و ارضية الالقشرة العلوي من الجزء التربة هي ا    
ئية الفيزيائية و الكيميالتعرية التجوية و امل اعو  بتأثيرلمعدنية ار احجالالصخور و امن تفتت  نشأتلتي او 
ء وبعض الهو التي تمتلئ بات اغا لفر اء و الماد عضوية متفسخة وجزء من ات مو الحبيبالمختلفة وتتخلل هذه ا
ينمو بعضها بدون ضوء او لحية ات ائنالكامن يين لمالات و المئالمتنوع تسكن المحيط ا ات وفي هذاز الغا

والتي تعيش على المواد العضوية الموجودة في التربة  .الظروف ألقسىويتكيف البعض االخر  اوكسجين
فتزيد من خصوبتها وكذلك تعيش بين هذه الحبيبات عدد من االحياء االخرى مثل دودة االرض والتي تستفيد 

وما بين االثنين ( الخفيفة)والترب الرملية ( الثقيلة)من الترب منها الطينية  منها التربة وهناك انواع مختلفة
 رضالالتي تغطي سطح اة دالماهي  التربة. الزراعية لألغراضاالنواع  أحسنالمتوسطة او المزيجية وهي 

تقوم بتجميل  لتربةالتي تعيش على ات اتالنبا الحية،ت ائنالكاقي اولب لإلنسانء الكساء و الغذاوتقوم بتجهيز 
 .وتلطيف الجو وتنقية الهواء لبيئةا
 

 :لتربةاهيم امف
 .املون معهالذين يتعا لىا لنسبةاب لتربةاهيم اتختلف مف

 .ومالبسه حذيتهاخ اتسا تؤديلتي ا المادةتلك  لتربةايعتبر  :دياعتيالالرجل ا -1
 .مركبتهعند سير  تربةاأللتي تثير او  الجيدةلطرق التي تكون ا المادةتلك  لتربةايعتبر  :ئقالسا -2
 .بوق الطا التي يصنع منها المادةتلك  لتربةايعتبر  :بوق الطانع اص -3
 .والمطاراتلطرق او  األبنية التي ينشئ عليهات و ايالبنالتي تسند ا المادةتلك  لتربةايعتبر  :لمهندسا -4
 .البذورمهد نمو  انهاعلى  لتربةا لىاينظر  :حلفلا -5

  :للتريهلحديث المفهوم ا
 :همابمنظورين  لتربةا لىالنظر ان تمكي

على  لتربةامل اويع، لتربةا فصنيوتومسح ثة وتوصيف اوهي ور    pedologyمن وجهة نظر  :االوللمنظور ا
 .دنالمعالصخور و اعلى  يةعر لتامل العو  نتيجة اطبيعي اجسم طبيعي ينش انها
 لتربةا سةادر وهي  .النباتلنمو  بيئة انهاعلى  لتربةا ويعامل Edaphologyمن وجه نظر  :الثانيلمنظور ا

 .النبات اجهالتي يحتا ئيةالغذاصر العناب لكقة ذت وعالالنبالنمو  كبيئة
  :طبيعيكجسم  لتربةا

لمفتتة على سطح المعدنية اد المو اهي تلك  pedologists   soil لتربةا ءامن قبل علم لتربةاتعرف       
م طبيعي هو جس او( االصل)م الادة اثية للمالور الطبيعية و امل اعو لا تأثيرلى التي تكونت وتعرضت ارض و الا

يلوجية ائية وبائية وكيميات فيزياويمتلك صف (حه وعمقامس) دابعا ةثرض له ثالالاميكي متطور على سطح ادين
 مالا دةالماعلى  ءاحيالاو خ اخل للمناتدلما للتأثيرته نتيجة اتكونت صف .ت النباد اسنالقدرة على اومعدنية وله 

ولية الادة الماتكون مختلفة عن  التي بدورهالتربة و امنتجة لزمن ات من الفتر ( فيةالطبوغر ا)ر انحدالا تأثيرتحت 
 . المتكونة منها

لذي او  لتربةايسمى عقد  ام لتطور ماده ات تعمل كمامخلف   Rocks weatheringلصخور ا تجويةينتج عن 
 .  مالا المادةلزمن على ار و انحدالاو  ءاحيالاو خ اخل للمنالمتدا ثيرالتايعكس 
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يشمل جميع  األرضية القشرةلسطحي من الجزء اهو مقطع عمودي في  : soil profile لتربةامقطع 

 .لتربةات تكوين ال عمليخال بيد ولوجيهت اتغير  التي حصلت لهات الطبقا
 
 جوية ظروف لىاح الريا واه الميا اخرى بواسطةطق امن لىا ابعد نقله وا انهافي مك مالا المادةعرض قد تت -*

م القياعلى  درةالقا لبسيطةات اتالنباعد في نمو بعض التي تسا ئيةالغذاصر العناق بعض نطالا لىا ئمةمال
 كثرات اتاعد في نمو نباتس كثرا ئيةاغذ دالتربة موات تتكون في اتالنبالضوئي وعند موت هذه التمثيل ابعملية 

 البكتريامثل  لحيهات ائنالكافي نمو  عدالتي تسا العضويةت المخلفاكم بعض اتر  لىا تؤدي اوهذه بدوره اتطور 
وانطالق العناصر الضرورية لبداية  العضوية المادةتقوم هذه الكائنات الحيه بالمساعدة في انحالل  .ت الفطرياو 

هذه  رالتربة وتستمفي  العضوية المادةموتها جزء من  دبع حيةلتصبح الكائنات ا الطريقةوبهذه  ،دورات اخرى 
بسبب )ما  انوعاال ان تتكون طبقه سطحيه غامقة وثابتة التركيب  الحالة
 ذالتربة عندئويكون لهذه   O1 باألفقتسمى  (العضوية المادةوجود 

 :افقي كما في الشكل ادناه 
 

 
 

                               
 

 young  soils orلفتيه ا لتربةاو ا( ةضجالناغير ) لمتطورةاغير  لتربةاب لتربةاوتسمى مثل هذه 
immature soils   لغسل ونقل او  لتهويةالسطح وتكون سرعة افي  العضوية المادةكم الطور بتر ا ايتميز هذ

  بطيئة A فقالافي ( لعضويةاو  لمعدنيةا) لضروريةاد اللمو 
هيوميك و )عضويه  ضاحماتكون  لىا لظروفائمة عند مال A فقالافي  العضوية المادةل نحالاؤدي ي -*

وعند  لمنيومالاو لحديد اسيد اكاو   تالسيليكات اكطي نويةالثادن المعان بعض اعد في تحطيم وذوباتس( فولوفيك
تتكون طبقه تحت  اوهكذ، ح لسطاتحت  بالتربة لتترسمقطع  سفلا لىاد المو افي تغسل هذه الكاء الماوجود 

وتسمى هذه  A فقالاتويه حي اتزيد على م ئيةالغذاصر العناو  لغرويةاد المو اتحتوي على نسب من A  فقالا
  جحةالناو ا لمتطورةالترب اب(    (A , B , C   قافالاعلى  الحاويةلترب اوتسمى ،   B باألفق لطبقةا

mature soils    
 

                                  

 التربةسطح 
 Aفق الا
 Cفق الا

R ( سيةاسألالصخور اطبقة) 

 التربةسطح 

 Aفق الا
 Bفق الا

C 
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 للترب لمولدةادة الما
 سيةاسألالصخور ا
   Edaphology :لبيئةاء امن وجه نظر علم لتربةا

 (.تالنباب ئيةالغذاصر العناقة عال)ت النباكوسط لنمو  المهتمين بهاتعرف من قبل 
وتقوم  االرض،تغطي سطح  لتياو  متحللةوعضويه  نيةمعدد اجسم طبيعي يتكون من مزيج من مو  انهابوتعرف 

 .للنموته اجاحتيات وتجهيزه بمعظم النباء بتثبيت الماء و الهو امن  ئمةلمالالنسب اعلى  ائهاحتو اعند 
 .لرئيسية للتربةات المكونا 
 .وهواءء اوعضويه وم معدنيةد امزيج من مو  لتربةاتعتبر  
 :التالية الحجميةلنسب اعلى ت تحتوي النبالنمو  ليةالمثالنسب ا -*
 

 %  54ء اهو %         54ء ام%        4د عضويه امو %        54 معدنيةد امو 
 

 
 

بين  لبينيةات امالمساء فيشغل الهو اء و الما التربة مالصلب من الجزء اتشكل  لعضويةاو  لمعدنيةاد المو ا نا 
 . الصلبةت الحبيبا
ء تتغير في الهو اء و المان نسب او  اخرى، لىاتختلف من تربه  ات ونسبهالمكونان هذه انؤكد ب نالضروري امن  

 .الزراعيةت العملياو  لجويةا لظروفاحسب  خرا لىامن وقت  لتربةانفس 
 
 

R 
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 :هي لتربةا في لعضويةا دةالمادر امص 
 .وجذورن اوسيق قاور ات من اتالنبا ايابق -1
 .الخضراء األسمدة -2
 .الحيوانت امخلف -3
 .ناعيةالص العضوية األسمدة -4
 .الميتةت ائنالكا -5

 
مه في استخدا ايبدمن تربه  أكثر واحده اللتعبير عن تربه و  ري ادامفهوم  رضالا -*

 .دياقتصالانب الجاب امرور  ري ادالامل التعاوينتهي ب ضيار الاتصنيف 


