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 : التربة تكوين

 هذه تركيب فى فتؤثر األرض سطح صخور مع الطبيعية البيئة عوامل من وغيرها الجوية العوامل تتفاعل

 فيه توجد الذى المحيط فيتغير التحلل أو بتفكك أم بعضها أو العوامل لتلك االستجابة فى فتبدأ ، الصخور

 المكان نفس فى أو آخر مكان فى وإرسابه والتحلل التفكك نتاج نقل إلى التعرية عمليات تؤدى ، الصخور

 تغطى التى المفتتة الصخور من طبقة يمثل والذى الصخرى الحطام أو Regolith عليها يطلق مادة لتكوين

 القابلة المعدنية األمالح المياه هذه تنقل الرى مياه توفير أو المطر مياه تسقط وعندما ، األرض سطح صخور

 . تذهب أينما المياه مع يشير حيث ، الباطن أعلى من للذوبان

 تفاعالت من بها يحدث ما أو اصطدام عمليات من لها يحدث ما نتيجة المفتتات حجم يصغر الزمن مرور مع

 الذرات هذه المائية والمجارى األنهار مياه تجرف ، الحجم ميكروسكوبية ذراتها وتصبح تدق حتى كيميائية

 البحار إلى القارات سطوح من تنقلها عندما ، البنى اللون إلى يتحول األنهار مياه لون يجعل مما ، الدقيقة

 . السطح على تظهر عندما السطوح هذه على جديد من التعرية عوامل تعمل ذلك وبعد ، والمحيطات

 تنمو النباتات فإن والهواء المياه وجدت ما فإذا معدنية مواد الصخرية المفتتات أو الصخرى الحطام يحوى

 من ماليين تنتج تحللها ومن ، التربة فى سيقانها من وأجزاء وبذورها جذورها تترك موتها وعند ، فيه

 ما هو غريب خليط يتكون والهواء والمياه والمفتتات الدقيقة األحياء هذه تختلط وعندما ، الصغيرة األحياء

 . التربة باسم يعرف

 الكيميائية التجوية عمليات وسيادة الصخر بتفكك تبدأ المراحل من بعدد تمر أن البد التربة تتكون لكى أنه أى

 الماء فى للذوبان قابلة مواد على تنقسم التى المواد من متباينة أنواعا فتعطى التعرية وعمليات والميكانيكية

 من تشتق والتى ، والصلصال والغرين الرمال مثل للذوبان القابلة غير والمواد الكالسيوم كربونات مثل

 . العضوية غير المواد للذوبان القابلة غير المواد هذه وتمثل ، الصخور وجزئيات الكوارتز حبيبات

 ومخلفات بقايا تحلل من المواد هذه وتأتى ، الحياة التربة تعطى التى العضوية بالمواد إال التربة تكتمل وال

 التربة فى الحية الكائنات هذه تتحلل حيث أنواعها بمختلف والبشرية والحيوانية النباتية الحية الكائنات

 باسم تعرف والتى(  ميكروسكوبية)  الحجم صغيرة عضوية كائنات إلى فتتحول ، الزمن بمرور وتتفتت

 . وماء الكربون أكسيد وثانى بسيطة أمالح إلى يتحول تحلله معدل يزيد عندما والذى ، Humus الدوبال

 ثم ومن ، فقط النبات فيه يعيش وسيط وليست ، الحيوى الغالف من جزءا التربة أن البعض يرى تقدم ومما

 والكيميائية الميكانيكية خصائصها على الوقوف أجل من وذلك ، التفصيلية الدراسة من بشئ التربة سنعالج

 . تكوينها على تساعد التى والعوامل

 Soil Formation Factors التربة تكوين عوامل -: أوال

 العوامل على التربة تكوين ويتوقف تكوينها وظروف عوامل إلختالف تبعا آلخر مكان من التربة تختلف

 -: التالية الخمسة

 األصلى الصخر أو األصلية المادة عليها يطلق ما وهى التربة منها تتكون التى أو المشتقة المادة نوع

Parent material ، المناخ يلعب حيث خالله تتكون التى المناخ لظروف تبعا تختلف كما Climate دورا 

 التى عن المرتفعة المناطق فى أو المرتفعات على تتكون التى التربة وتختلف.  التكوين عمليات فى رئيسيا

 أو للتضاريس أن كما ، بالمنخفضات تنشأ التى التربة عن تختلف األخرى هى وهذه ، المنحدرات على تتكون

 النباتات وتلعب ، المتكونة التربة نوعية تحديد فى دور Relief or Topography األرض سطح طبوغرافية

 والحيوان اإلنسان دور وكذلك ، التربة وصفات خواص تحديد فى كثافتها او نوعها حيث من سواء كبيرا دورا

 . التربة تكوين فى واضحا دورا األخرى هى لها Organisms الحية الكائنات أن أى ،



 اإلنسان يعرفها والتى ، طويل زمن عليها مر التى تلك عن أصلها مادة فى تختلف الحديثة التربة وأن كما

 يتوقف حيث أهميته له عامل Time(  التربة تكوين زمن)  زمن\الو عامل فإن وعليه التكوين القديمة بالتربة

 المعادلة فى يجمعها أن Jenny جينى العالم المهمة العوامل هذه دعت وقد.  التربة ونوعية خواص عليه

 : التربة تكوين معادلة أسماها والتى

S F = ( C L , R , P , O , T . ) 

 

 ( والزمن الحية الكائنات – األصل مادة – التضاريس – المناخ= )  التربة تكوين

 

 Climate المنـــاخ -1

 فى يؤثر الذى الرئيسى العامل أنه حيث ، التربة تكوين فى المؤثرة العوامل أهم من واحدا المناخ يعتبر

 فى خاص دور المناخ عناصر من عنصر ولكل ، األصلى الصخر من المشتقة والمعدنية الصخرية المفتتات

 التى األجزاء إنفصال إلى الوقت بمرور وتؤدى مجتمعة تعمل كلها العناصر فإن ذلك مع ولكن ، التربة تكوين

 صفات عن تماما تبعدها جديدة صفات التربة تكتسب الوقت مرور ومع ، األصلى الصخر من التربة تكون

 منها كل تعرض ما إذا التربة من متعددة أنواعا يعطى الصخور من الواحد النوع أن فنجد ، األصلى الصخر

 األصلية الصخور أساس على وليس ، بها تكونت التى المناخية النطاقات على اعتمادا مختلفة مناخية لظروف

 . التربة هذه منها استمدت التى

 المؤثرة المناخ عناصر أهم فإن ذلك ومع ، التربة تكوين فى إسهام وله إال مناخي عنصر أى يوجد ال أنه ومع

 الجوى والضغط والرطوبة الحرارة درجات اختالف فإن ذلك ومع ، والمطـر الحرارة هى التربة تكوين فى

 التربة علماء أن المالحظ ومن ، التربة تكوين عمليات ونوعية شدة فى اختالفات وجود على تساعد ، والرياح

 مرتفعة حرارة أو مئوية درجة 5 40 الحرارة درجة أن يقال كأن باأللفاظ أو باألرقام أما المناخ عن يعبرون

 . وهكذا نادر أو متوسط أو غزير مطر يقال أو سم 100 المطر أن أو شديدة أو

 ، فيها وتتحلل تموت أو التربة فى تحيا التى الحية الكائنات حياة فى هام دور له الشمسى اإلشعاع أن نجد و

 ، بها تحدث التى الكيميائية التفاعالت وفى للتربة المائى المحتوى من التبخر عملية فى األساسى العامل وهو

 التجربة فى المؤثر العامل أنها أساس على التربة تكوين فى أساسيا عامال أيضا الحرارة درجة وتعتبر

 األزوت استخالص على التربة قدرة وعلى ، الحية الكائنات نمو على قوى تأثير من لها ما أو ، الميكانيكية

 تجفيف على أو ، سطحها على األمالح ترسيب وبالتالى التربة من الماء تبخير فى تؤثر وكذلك ، الهواء من

 . ناعمة ورمال أتربة من يغطيه ما إزالة على الرياح يساعد مما وتفتيته سطحها

 مرتبطة السطحية التربة حرارة درجة أن ويالحظ ، خاصة بترمومترات التربة فى الحرارة درجات قياس ويتم

 كبير فارق غالبا يظهر ولهذا ، فيها تعمقنا كلما االرتباط هذا ويتناقص ، لها المالصق الهواء حرارة بدرجة

 السطحية التربة حرارة درجة أن نجد كما ، السفلية التربة حرارة ودرجة السطحية التربة حرارة درجة بين

 حرارة درجة على تغير أى يطرأ ال بينما ، صيفا ومرتفعة شتاءا باردة فهى والشتاء الصيف بين ما تتغير

 . السفلية التربة

 تكوين فى مباشر وغير مباشر بشكل تؤثر التى المناخية العناصر أهم من(  الرطوبة)  األمطار تعتبر كما

 كما ، التربة تكوين سرعة تزداد المطر كمية زيادة فمع ، منفردة بدورها تقوم ال أنها من الرغم على ، التربة

 زيادة مع بالتربة الصلصال تكون معدل يزداد حيث المعدنية للمواد الكيميائية التجوية لعملية ضرورة المياه أن

 من بها ما ذوبان على يعمل مما فوقها المياه تراكم إلى المستمر التربة تبلل زيادة وتؤدى ، المائى محتواها

 طبقة تكوين إلى يؤدى مما ، السفلية التربة نحو للتسرب األمالح هذه نقل وبالتالى ، للذوبان قابلة أمالح



 مياه انصراف دن يحول مما منفذة غير طبقة فتكون تتصلب حتى الوقت بمرور تماسكها تزداد متماسكة ملحية

 السفلية التربة إلى األمالح نقل عملية وتعرف.  ومتدهورة الصرف رديئة تربة فتصبح أسفل إلى التربة

 األمطار كثرة حساب على التربة من مختلفة أنواع تكوين فى تسهم والتى Leaching التربة غسل بعملية

 . بها توجد التى األقاليم ودرجة الفصلى وتوزيعها

 طريق عن السطح إلى مياهها ارتفاع وإلى ، التربة جفاف إلى الجافة األقاليم فى األمطار قلة تؤدى بينما

 هذه توالى ومع ، مباشرة تحته أو السطح على أمالح من بها ما تاركة تتبخر ال حيث ، الشعرية الخاصية

 تنشأ الطريقة هذه وبمثل ، رقيقة ملحية طبقة سطحها فوق تظهر حتى السطحية التربة ملحة تزداد العملية

 دور يظهر وكذلك ، الجافة األقاليم من كثير فى المنخفضة األجزاء فى المنتشرة الملحية والسبخات المالحات

 النباتى الغطاء من الخالية المنحدرات جوانب على بغزارة سقوطه أن حيث ، التعرية عوامل من كعامل المطر

 . المنحدرات على التربة قطاع يتكون فال ، باستمرار وإزالتها التربة إنزالق على يساعد ،

 التربة بتذرية يقوم حيث ، التعرية عوامل من عامل باعتبارها التربة تكوين فى دور له عامل الرياح وأن كما

 يختفى وبالتالى حصوية طبقة تبقى أو عليه تتركز الذى الصخر فينكشف ونقلها الجافة المناطق فى الناعمة

 والتى الشهيرة اللويس تربة فإنه وأتربة رمال من تنقله مما بترسيبه الرياح تقوم ما أما ، تماما التربة قطاع

 . الشمالية أمريكا ووسط الصين شمال فى كبير وبسمك واسعة مساحات تغطى

 الجاف الحار المناخ ظروف ففى ، التربة من مختلفة أنواع تنشأ والرطوبة الحرارة درجات الختالف وتبعا

 الحرارة اشتداد بسبب الميكانيكية التجوية لحدوث نتيجة وذلك Desert Soil الحارة الصحراوية التربة تتكون

 . الجاف البارد المناخ فى الباردة الصحارى أو الجليدية الصحارى تربة تنشأ بينما ، المطر انعدام أو وقلة

 التجوية عمليات وتنشط األمطار وتغزر الحرارة درجات ترتفع حيث الرطب الحار المناخ ظروف وتحت

 لونها يعود والتى Red Laterite الحمراء الالتريت تربة تنشأ ، االستوائية المناطق فى يحدث كما الكيميائية

 الرطوبة تتوفر حيث الرطب البارد المناخ ظروف فى بينما ، السطح على الحديد أكاسيد تراكم إلى األحمر

 واألشجار الصنوبر غابات فيها تنمو التى الباردة المناطق فى الحال فى هو كما الحرارة انخفاض مع واألمطار

 على األمطار تعمل والتى ، العضوية المواد من كبيرة كميات التربة سطح إلى تضيف والتى المخروطية

 بينما ، السطحية الطبقة فى العضوية بالمادة الغنية Podzol البودزول تربة فتتكون السفلى الجزء إلى غسلها

 الشكل من يتضح كما السفلى الطبقة فى الدقيقة المواد وتتراكم ، الوسطى الطبقة من الدقيقة المواد غسل يتم

 (1) رقم

 ال فى أما

 فعند ، الحرارة وانخفاض الرطوبة من فترات مع والحرارة الجفاف فترات تتناوب حيث الجاف شبه مناخ

 ، المطر فصل فى وذلك السفلى الطبقة إلى ونقلها السطح من للذوبان القابلة األمالح غسل يتم الرطوبة توافر

 التربة فى المائى المحتوى من التبخر معدالت تزيد الرطوبة وقلة الحرارة ارتفاع ومع الجفاف فصل فى أما

 وملحية قلوية تربة لتكون السطح على األمالح وتترك فتتبخر الشعرية بالخاصية السطح إلى المياه فتعود

Saline and alkaline Soil 

 : يلي كما والمناخ التربة بين السابقة العالقات تلخيص يمكن كما

 بالمناخ التربة عالقة( 1) رقم جدول

 

 Topography and relief(  المنطقة طبوغرافية)  التضاريس -



 انتظام ومدى مستوية أرض أو قليل أو شديد انحدار من أو وانخفاض ارتفاع من ما منطقة تضاريس تلعب

 لما التربة تكوين فى كبيرا دورا غربا أو شرقا أو جنوبا أو شماال االنحدارات اتجاه وكذلك ، االنحدارات هذه

 المواجه االنحدار جانب يختلف فمثال ، المنطقة ألجزاء Local Climate المحلى المناخ على تأثير من لها

 داخل إلى تتسرب التى المياه كمية تختلف كما ، الحرارة درجة فى الشمس ظل فى الواقع الجانب عن للشمس

 رقم الشكل من يتضح كما المنحدرات جوانب على ، المنخفضة المناطق فى عنها المرتفعة المناطق فى التربة

 عليه يطلق ما فيتكون ، األرض سطح من جزء نحت على االنحدار على المتحركة المياه هذه وتعمل ،( 2)

 مكونا المنخفضات فى يتراكم المنحدر سطح من ينحرف وما ، Trancated Profile المكشوف القطاع

 مستوى وعمق الصرف حالة تختلف كذلك ، المنخفضات هذه فى للتربة Burried Profile مدفونا قطاعا

 الشكل فى الحال هو كما التضاريس ارتفاع باختالف Drainage and water table level الباطنى الماء

 نوعية فى رئيسيا دورا تلعب التى الهامة العوامل من التضاريس أن عامة بصورة القول ويمكن ،( 3) رقم

 . التربة

 حركة وتحدث ، نفسه اإلنسان ذلك على يساعد وقد تعريتها أو التربة ثبات على التضاريس عامل يؤثر كما

 لو حتى Soil creep التربة بزحف يعرف فيما شديد وببطء تدريجيا التالل سفوح على التربة حبيبات انزالق

 التدفق أو Solifluctions للتربة السريع االنهيار عن العملية هذه وتختلف ، بالحشائش مغطاة األرض كانت

 . المنحدرات مناطق فى الغزيرة األمطار سقوط عقب يحدث والذى Mud flow الطينى

 : Parent material األصلى الصخر أو الجيولوجى العامل -3

 وحسب ، المتحولة أو الرسوبية أو النارية الصخور من أساسا تتكون والتى لألرض األولية الحالة وهو

 غير المواد مصدر هى الصخور فإن ثم ومن ، المتكونة التربة نوعية تختلف وخواصها المادة هذه نوعية

 أن التربة لدراسة يتعرض الذى للباحث فالبد ولذلك ، للتربة الرئيسية المكونات منها تستمد التى العضوية

 التربة تركيب نفسه هو سيكون التركيب هذا ألن والبلورى المعدنى وتركيبها الصخور بأنواع علم على يكون

 فمثال ، منها المشتقة الصخور أساس على األحيان بعض فى تصنف التربة فإن العامل هذا ألهمية ونظرا ،

 مشتقة كانت إذا محلية تربة أنها على تصنف أن يمكن كما ، طفلية أو طينية أو رملية أو جيرية تربة نقول

 ، أخرى منطقة فى صخور من مستمدة كانت لو منقولة تربة وتسمى ، مباشرة عليه ترتكز الذى الصخر من

 . عليه ترتكز الذى الصخر تركيب عن لذلك تركيبها ويختلف

 بالتجوية العمليات هذه وتسمى عملها الجوية العوامل تبدأ األرض سطح فوق الصخور ظهور بمجرد

Weathering وينتج ، والكيميائية الميكانيكية العوامل بواسطة الصخور وتكسير تفتت عن عبارة والتجوية 

 الصخرية المفتتات هذه فوق األمطار سقوط وعند ، Regolith الصخرى الحطام أو المفتتات من طبقة عنها

 ونقلتها المفتتات أحجام صغرت إذا أما ، الباطن إلى أو السطح على إما المعدنية المواد بعض تحمل المياه فإن

 عوامل اختالف ونتيجة ، Transported soil منقولة تربة تتكون فإنه ترسيبها وإعادة التعرية عوامل

 -: التالى النحو على كونتها التى التعرية عوامل طبيعة بحسب التربة من مختلفة أنواع تتكون التعرية

 عن كثيرا تبعد أماكن فى وإرسابها األصلية أماكنها من بنقلها الرياح تقوم التى:  الهوائية التربة أنواع -أ

 . الجافة األقاليم فى الرملية والتربة اللويس التربة مثل مصدرها

 األنهار أودية تربة منها تتكون والتى ، الجارية المياه بنقلها تقوم التى وهى:  الفيضية التربة أنواع -ب

 متقطعة بصورة المياه فيها تجرى والتى الجافة األقاليم فى الجافة األودية تربة أيضا لها وينتمى ، وداالتها

 ، الجافة األودية نهاية فى تتكون التى Alluvial fans(  الفيضية المراوح)  المروحية الداالت تربة جوار إلى

 األودية هذه إليها تنصرف التى األحواض وتربة



 األنواع هذه وتوجد ، انصهاره عند ويرسبها بنقلها الجليد يقوم التى التربة وهى:  الجليدية التربة أنواع - ج

 العصور خالل الجليد عليها زحف التى المناطق أطراف وعلى Glaciers الجليدية الثالجات حول التربة من

 . الباليوستوسين فى الجليدية

 Organisms الحية الكائنات:  الحيوى العامل-4

 العالقة وان ، ودرجاتها وأنواعها أحجامها باختالف وذلك التربة تكوين فى هام عامل الحية الكائنات تعتبر

 تتم التربة موضوع فإن لذلك اآلخر على يعتمد منهما كال أن بمعنى متبادلة عالقة الحية والكائنات التربة بين

 قد التربة من واحدة ملعقة مقدار فمثال التربة فى الحية الكائنات وتتعد ، الحيوية الجغرافية ضمن دراسته

 والزواحف والديدان والحشرات الطفيليات من كميات جانب إلى هذا ، حية خلية مليار 20 حوالى يحوى

 فى الحيوانات تساهم كما ، التربة فى جذورها وتمتد األرض سطح على النبات يعيش بينما ، الحجم الصغيرة

 عن وذلك التربة تدمير أو تكوين فى هام حيوى كعامل اإلنسان يأتي بينما للتربة الحيوية المواد بعض إضافة

 . النباتى الغطاء تدمير طريق

 تقوم الذى فالدور ، الحية الكائنات هذه نوع على التربة تكوين فى الحية الكائنات تؤديه الذى الدور ويتوقف

 ذلك عن كبيرا اختالفا يختلف Erath worms األرضية الديدان مثل والحشرات الميكروسكوبية الكائنات به

 يقوم والذى وغيرها والزواحف الطيور تؤديه الذى الدور أو ، أنواعها بمختلف الحيوانات به تقوم الذى الدور

 . أيضا اإلنسان به

 بها ويتأثر فيها يؤثر حيث ، التربة تكوين على تساعد التى الحيوية العوامل كأهم النباتى الغطاء ويأتي

 : منها عديدة بطرق تكوينها فى ويتدخل

 أثناء حرارتها درجة انخفاض إلى يؤدى مما التربة إلى الشمسى اإلشعاع وصول من يقلل النباتى الغطاء أن -أ

 . الحرارى المدى يقلل وبالتالى الليل أثناء حرارتها لها فيحفظ الهابط البارد الهواء من يحميها بينما ، النهار

 بعض تتحول وفيها ،(  الكلورفيلى)  الضوئى التمثيل عمليات فى الشمس أشعـة النباتــات تستخـــدم كما -ب

 والنشويات الجلوكوز مثل مهمة نباتية مركبات أو ، جديدة عناصر إلى كيميائية بطرق الهواء عناصر

 بقايا تتراكم عندما وذلك التربة إلى النباتات من المركبات هذه تنتقل ذلك وبعد ، السكريات وبعض والسليلوز

 . بها واختالطها خاللها وتحللها التربة فوق النباتات هذه

 الوقت نفس كان وإن ، األوراق مسام من النتح طريق عن وذلك المائى لمحتواها التربة فقد على يعمل انه -ج

 . المائى محتواها من المباشر التبخر فيقلل التربة يظلل

 الجذور هذه تقوم فعندما التربة داخل رأسيا المعدنية المواد نقل على تعمل النباتات هذه جذور أن -د

 فإنه أوراقها تنفض أو النباتات هذه تموت فإنه ، التربة من مختلفة مستويات من المعدنية األمالح بامتصاص

 . التربة سطح فوق ثانية مرة المعدنية المواد هذه وتترك تتحلل

 . وتهويتها نفاذيتها وزيادة التربة بتفكيك تقوم النباتات جذور أن - هـ

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

 السوداء التشرنوزم تربة مثل التربة من مختلفة أنواع تكوين فى بالمساعدة النباتات أنواع بعض تقوم – ز

 رديئة الرطبة المخروطية الغابات مناطق فى الحمضية البودزول وتربة اإلستبس مناطق فى تتكون التى

 . الرطب المناخ فى الطويلة الحشائش مناطق فى البرارى وتربة ، الصرف

 وبالتالى النباتية العضوية المواد تحلل على التربة فى الطحالب مثل الدقيقة الحية الكائنات كثرة تساعد – ح

 . النبات بها ينتفع مختلفة غذائية عناصر وإلى الدوبال مادة إلى تحولها



 -: أهمها ومن تكاثرها ومناطق وآثارها صفاتها فى تتباين ميكروسكوبية حية كائنات داخلها التربة وتضم

 -: األرضية الطحالب -أ

 التربة فى اآلزوت بعض تثبيت على وتساعد ، الكلوروفيل مادة بها تكثر والتى التربة سطح عند تعيش التى

 . الشمس ألشعة المعرضة المبللة

 -: الفطريات -ب

 تعتبر أنها كما ، التربة فى اآلزوت تثبيت تستطيع ال وأنها ، الكلوروفيل مادة من بخلوها الطحالب عن وتتميز

 أرقى كائنات المتحللة المواد هذه على ويتغذى ، بالتربة النباتية والبقايا الخاليا وتكسير تحليل عن مسئولة

 وكذلك األرضية الديدان تتغذى بالتربة المعدنية والمواد الحيوى النشاط هذا نواتج وعلى ، الحفار مثل نسبيا

 . جذورها فيها النباتات تضرب

 -: البكتريا – ج

 مثل التربة فى كيميائية عمليات عدة فى تساعد وهى ، التربة فى انتشارا الدقيقة الكائنات أكثر تمثل والتى

 . النبات لنمو ضرورية عناصر وكلها الكبريت وتأكسد والتأزت النيتروجين تثبيت

 -: األشنيات – د

 سطح على الحياة على بمقدرتها الكائنات هذه وتتميز ، والفطريات الطحالب بين جدا دقيقة نباتية أحياء وهى

 بعض من غذائها وامتصاص ، رقيق مائى غشاء أى من االستفادة على قدرتها نتيجة وذلك ، العارى الصخر

 للحياة األولى البداية تمثل وهى ، الهواء من اآلزوت بعض امتصاص وعلى ، المتحللة غير الصخور المعادن

 . عليها التربة لتكوين األساسية العوامل أحد وبالتالى ، الجرداء الصخور سطح على النباتية

 األرض وحرث األسمدة إضافة من التربة حالة وتغيير تعديل فى الكبير اإلنسان نشاط أحد على يخفى وال

 . التربة لسطح حافظا أو هداما أو بناءا تأثيرا محدثا والمصارف الترع وشق وزراعتها

 : Time الزمــن -5

 تكوين عمليات إليه وصلت الذى التقدم ومدى التعرية عمليات عن الناتج األثر يختلف األرض عمر فباختالف

 يشبه فيما لذلك طبقا التربة تتدرج ثم ومن ، التربة عليه توجد الذى الطور يختلف الزمن فباختالف ، التربة

 التعرية عمليات وتأثير الزمن بمرور والتى Parent material األولية األصل بمادة تبدأ التى الحياة دورة

 أرض إلى أطول زمن بمرور تتحول والتى Crudum بالكردم تعرف التربة لتكوين ممهدة أصل مادة تتكون

 Semi – mature ناضجة شبه أرض إلى تتحول أخرى زمنية فترة بعد ثم ، Immature soil ناضجة غير

soil ناضجة أرض إلى تتحول الزمن من أخرى فترة مرور مع ثم Mature soil  (الظروف مع متزنة 

 . واضح قطاع ذات(  المحيطة

 

 

 

 

 


