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  Soil Scienceعلم التربة 

ها مصدر طبیعي قابل نّ أرض الذي یتعامل مع التربة على وهو جزء من علوم األ

للتجدد ولكن بشكل بطيء جدا وعلم التربة یتضمن دراسة نشوء التربة وتصنیفها وخواصها 

ساس لعلوم الزراعة أ یة واستخدام التربة وٕادارتها وهووالكیمیائیة والبیولوجیة والمعدنالفیزیائیة 

 والغابات والبیئة والجغرافیة الفیزیائیة والهندسة المدنیة واآلثار.

مجموع المعلومات واألسس المنظمة والمتعلقة : نه أعلى  علم التربةو یعرف أ     

السیما علوم  التطبیقیة عالقة بجمیع العلوم الطبیعیةبالمادة المسماة تربة وهو علم له 

   . الكیمیاء وعلوم الحیاةالفیزیاء و 

العلم الذي یعد الترب : وهو  Pedologyعلم البیدولوجي  علم التربةویطلق على 

المختلفة وحدات طبیعیة ویركز على التطور وعلى العالقات الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة 

ویهتم )  الحقلفي  علم دراسة التربة(لدینامیكیة والحركیة او باألحرى هو وعلى طبیعتها ا

علم البیدولوجي بدراسة التربة كظاهرة طبیعة الوجود والتكوین ویتفرع من هذا العلم العدید من 

  : العلوم كل یأخذ جانبَا من جوانب التربة ومنها على وجه الخصوص

  كیمیاء التربةSoil Chemistry 

 تربةفیزیاء ال  Soil physics 

 أحیاء التربة Soil Biology 

  خصوبة التربةSoil Fertility 

 مسح وتصنیف الترب Soil Survey and Classification  

 هذه  حیث سیهتم كل فصل منذه المادة ا سیتم بعون اهللا مناقشته في هوهذا م  

وعالقاتها المتداخلة مع نمو فصول بواحد من علوم التربة المختلفة واستخداماتها وتطبیقاتها ال

  النبات واإلنتاجیة.
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 Main Soil Componentsالرئیسة التربة مكونات 

ف التربة من قبل المهتمین فیها كوسط لنمو النبات : (( جسم طبیعي یتكون من تعر 

مزیج من المواد المعدنیة والمواد والعضویة المتحللة والتي تغطي سطح األرض بشكل 

احتواءها على النسب المالئمة من الماء والهواء بتثبیت النبات وتجهیزه بمعظم طبقات وعند 

  احتیاجاته للنمو ))

  :واعتمادًا على نسب مكوناتها الصلبة تقسم التربة الى مجموعتین رئیستین هي

 Organicتتراوح نسب المواد العضویة :  Mineral Soils المعدنیة الترب*

materials  6 –1بین.% 

فهي الترب التي تحتوي على  نسب من :  Organic Soils الترب العضویة* 

% وهذه تحدث في مناطق االهوار والمستنقعات التي تتراكم 95-15المواد العضویة بین 

 فیها النباتات الطبیعیة وبسبب الظروف الالهوائیة التي تقلل من تحلل المواد العضویة.

 في المبینة التالیة الحجمیة النسب على ويتحت السطحیة المعدنیة فالتربة عموماً 

  :االتي الشكل

*ان هذه النسب لیست ثابتة وٕانما تتغیر وتختلف من تربة ألخرى وان نسب الهواء 

 والماء تتغیر حتى في التربة نفسها من وقت ألخر تبعًا إلدارة التربة والمیاه.

ت تتغیر حسب الترب *كذلك فان المواد العضویة والتي مصدرها الحیوانات والنباتا

وتختلف من تربة ألخرى وتتركز معظم المواد العضویة عند السطح وتقل كلما ابتعدنا عنه 

  وذلك لتركز نشاط االحیاء قرب السطح.
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 Soil Profileمقد التربة  

وهذا المقد یتضمن عددَا من الطبقات  ،عبارة عن المقطع العمودي للتربة مقد التربة 

وهذه االفاق بسمك عدد من السنتمترات الى عشرات  horizonsیطلق علیها افاق 

السنتمترات تعكس العملیات الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة التي حدثت للتربة. هذه االفاق 

لیة ترتیب ولعم Pedsتتكون من تجمعات من جزیئات معدنیة وعضویة بشكل طبیعي تسمى 

هذه التجمعات في التربة او ما یسمى معماریة التربة اهمیة خاصة في سلوك التربة الن 

 التوزیع للمسام والماء والهواء الذي یشغل هذه المسام عالقة بهذه المعماریة.

وضمن مقد التربة فأن الجزء الذي یحوي الجذور ویتأثر بالنشاط الحیوي یسمى 

Solum ي التربة ویشمل االفقین وهو الجزء الفعال فA  +B  في الترب المتطورة او االفق

A  في حالة الترب غیر ألمتطورة واصغر وحدة حجمیة او مقطع حجمي بإبعاد ثالثة یطلق

وهذا المقطع له عمق وطول وعرض كاٍف تتضمن اوجه  Soil pedon علیها بالبیدون

  . 2م 10 – 1التربة لوصف االفاق وذات مساحة سطحیة تتراوح بین 

ولذا یمثل مقد التربة تغایر الترب حسب العمق مبتدئَا بالسطح ومنهیًا بالمادة 

االساسیة غیر المتحورة التي تكونت منها التربة ویساعد تكوین االفاق في المقد على فهم 

مراحل وظروف تكوین تلك التربة والظروف المحیطة بها والتي جعلتها تمتلك خواص مختلفة 

  .عن غیرها

واألشجار تحت ظروف  باألعشابضح الشكل التالي مقدَا نموذجیَا لتربة مغطاة ویو 

  حرارة معتدلة وجو رطب.
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O وهي طبقات المادة العضویة التي توجد فوق التربة المعدنیة وهي تتكون نتیجة لتراكم :

االجزاء النباتیة والحیوانیة المیتة والمتفسخة و توجد مثل هذه الطبقة في مناطق الغابات 

یمكن فیها تمییز االجزاء النباتیة والحیوانیة المتراكمة بالعین المجردة  O2و  O1وتقسم الى 

O1 ا امO2 .فیصعب فیها تمییز هذه االجزاء 

A و الفقد أالغسل  بأفق: وهو اول افق في التربة المعدنیة ویكون قرب السطح ویسمى

eluvial :وینقسم الى  

A1 وهو افق یحوي على مزیج من المادة العضویة المتحللة مع التربة المعدنیة ویكون لونه :

  داكنَا اكثر من الطبقات التي تلیه.
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A2 وهو افق توجد فیه اكبر حالة غسل للطین واكاسید الحدید واأللمنیوم عدا المواد :

ویطلق علیة احیانَا Aالمقاومة للغسل مثل الكوارتز ویكون هذا االفق افتح لونًا من االفق 

  .Eاالفق

A3 وهو افق انتقالي بین االفق :A  واألفقB.  

B فق الكبرى للمواد المغسولة من األیع فق في التربة وهو منطقة التجمأ: وهو ثانيA 

كأكاسید الحدید والطین ویكون موقع تجمع لكاربونات الكالسیوم وكبریتات الكالسیوم ویطلق 

  ) ویقسم إلى:Illuvialالكاسب ( باألفقعلیه 

 B1 :بین انتقالي افق وهو A و B.  

 B2 :االسفل الى تحركت التي واأللمنیوم الحدید واكاسید للطین الكبرى التجمع منطقة 

  .الماء بفعل العلیا الطبقات من

 B3 :االفق بین انتقالي افق B واألفق C. 

C والتي توجد تحت طبقة الـ  المفتتةفق تكون من المواد الصلبة أ: وهوSolum         

)A  +Bتوجد  ) وقد تكون هي المادة االم المكونة للتربة التي فوقها وقد ال تكون كذلك وال

  .حیویةفیها فعالیات 

وهي  mature soilsتمت االشارة الیه یمثل تربة ناضجة  ذيان المقد النموذجي ال

في توازن مع بیئتها اي یكون هناك توازن بین المواد المضافة والمفقودة من ألتربة وفي حالة 

استمرار الظروف المالئمة لتكوین االحماض وتحطیم المعادن واستمرار الغسل والترسیب 

 بدرجة كبیرة وتسمى بالترب العتیقة Bو  Aتزداد االختالفات بین االفق   B الى االفق 

Old Soils. 
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تكون التربة  Cو  Aواحتواء مقد التربة على االفقین  Bا عند عدم تكون االفق مّ أ

 Youngو الترب الفتیة أ Immature soilsغیر متطورة او غیر ناضجة ویطلق علیها 

soils.   

  

  Soil Formation Processesعملیات تكوین التربة  

  : عبارة عن عدد من العملیات تشمل

  .للمواد العضویة والمعدنیة والماء Addition عملیات االضافة .1

 والتي تشمل مجموعة عملیات التجویة Transformation وعملیات التحول  .2

Weathering  الفیزیائیة التي تتأثر بالمناخ والسیما الحرارة والرطوبة 

 .  Transportنقل للموادال .3

 . Losses وفقدان .4

نه وحسب الظروف المناخیة وشدة هطول االمطار تحدث عملیات أاذ 

 غسل كبیرة للسلیكا السیما في المناطق االستوائیة وتحدث عملیات االختزال

Reduction  الرطبة التي تتعرض للغمر وتتجمع المواد في المناطق المنخفضة و

العضویة فیها. اما في المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تقل فیها نسب هطول 

االمطار وبالتالي تقل عملیات الغسل ونتیجة الرتفاع درجات الحرارة تتجمع 

وأحیانا والى مدى اقل عملیة  Salinization االمالح وتحدث عملیة التملح

   .Alkalization یوم او ما تسمى بالقلویةتجمع الصود
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  Soil Forming Factorsعوامل تكوین التربة  

بعد عملیات التجویة تتكون التربة بمجرد ان النباتات تؤسس نفسها على وسط معدني 

وتزداد المادة العضویة وتتداخل عوامل المناخ واإلحیاء والطبوغرافیة وبتأثیراتها على المادة 

 مدة زمنیة معینة تتكون وتتطور التربة، وهذا ما یطلق علیه عوامل تكوین التربة. االم وخالل

ان عوامل تكوین التربة یمكن تمثیلها بالمعادلة التي عمل علیها وطورها العالم یني 

Jenny  هي:1941منذ عام  

S = f ( Cl , O , r , P , t )  

    

  :ان التربة هي دالة لكل من وتعني

  ) المناخ C (Climate. 

 حیاءواأل )  O( Organisms. 

 والطبوغرافیة )r( )Relief(. 

  والمادة االم )P (Parent material. 

  والزمن )t( time . 

وأضاف لها االنسان كعامل منفرد ومستقل یؤثر في التربة من خالل 

  ثناء الحراثة.أسمدة ومواد عضویة وقلب للتربة أضافة إالعملیات االداریة من 

  كعامل من عوامل تكوین التربة:المناخ 

كل من التساقط ودرجة  تأثیریؤثر المناخ بصورة مباشرة على تطور التربة من خالل      

الحرارة على التطور. وقد یؤثر المناخ على بعض صفات التربة الكیمیاویة، ففي المناطق 

ي االفاق العلیا للتربة الرطبة یتم غسل نواتج التجویة من التربة . بینما تتراكم هذه النواتج ف
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في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. لهذا تكون المناطق القاحلة وخاصة تربها السطحیة غنیة 

لقد بینت بعض الدراسات ان زیادة  بالمواد القابلة للذوبان مقارنة بالترب في المناطق الرطبة.

ضویة في الترب معدل درجات الحرارة السنویة تؤدي الى انخفاض في نسبة المادة الع

  المتشابهة الصفات وعند تشابه الظروف الجویة االخرى. 

  االحیاء كعامل من عوامل تكوین التربة:

 (الدقیقة) في التربة. یشمل هذا العامل كافة الغطاء الخضري واألحیاء الكبیرة والصغیرة

  الطوبوغرافیة كعامل من عوامل تكوین التربة: 

وكذلك موقع التربة على  ) runoff(الجرف السطحي  تؤثر الطبوغرافیة في السیح

 ي یؤثر في النمو الخضري.وبالتال )  microclimateاالنحدار تؤثر في المناخ الدقیق(

  التالي یوضح العالقة بین االنحدار والتعریة. والشكل

 

  

   

  

  

  المادة االم كعامل من عوامل تكوین التربة:

المادة االم هي الجزء الذي تتكون منه التربة وهي اما ان تكون صخورَا تحللت في 

وعمومَا فان التربة تتأثر بالمادة االم التي تكونت . مكانها او مواد انتقلت بالریاح او الماء 

منها ومثال ذلك التربة التي تتكون من مادة ام خشنة ومن معادن مقاومة للتجویة عمومَا 
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عادن غیر ثابتة وتتجوى والترب الناعمة تطورت من مادة ام ذات م خشنة.تظهر نسجه 

وهكذا، والترب ذات المادة االم الغنیة بالقواعد الذائبة واألمالح تنعكس هذه الصفات  ةبسهول

  على التربة.

  . الزمن كعامل من عوامل تكوین التربة

الزمن على تطور التربة، یجب دراسة حاالت تتشابه فیها عوامل  تأثیرمعرفة  ألجل

 لمثال، وحسب ا تكوین التربة وتختلف في الفترة الزمنیة التي مرت فیها منذ تكون المادة االم

  :تاليال

ي بر ) في تالل سالز  pH التغیر في نسبة كاربونات الكالسیوم وفي رقم الحموضة (

الزمن على النسبة المئویة لزیادة المادة  تأثیرالشكل ، یالحظ من  المتحدة ةفي المملك

  العضویة.

  

  

  

  

 




