
What is soil biology? 

What role does it play in soil quality?

-Professor dr. Idham Ali Abed



Soil organisms are involved in nearly  
every aspect of soil quality

Organic 
matter

Nitrate 
Leaching

Soil
Community

Nutrient cycling

Structure/Aggregation

Humification

Decomposition



In order to understand how biology 

affects our soils - we need to 

understand a little about the 

organisms who live there

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.
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Soil is a habitat



Soil is alive…

For example, in 1g of soil:

>100,000,000 bacterial cells

>11,000 species of bacteria 
Also fungi and larger animals



Who’s there?

Macrofauna: 

Soil ‘Engineers’
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1. Decomposition 

(shredding residues) 

2. Mixing soil (aeration)

Decomposition rate of blue grama (Bouteloua gracilis)

Soil animals are important for



Who’s there?

Mesofauna: 

Soil predators, 

pathogens, 

herbivores



Soil mesofauna

Nematodes
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Protozoa



Soil mesofauna

Nematodes

Mites

Protozoa
Soil mesofauna are important for

1. Residue decomposition

1. Predation

1. Pathogenesis



Microorganisms: 

Soil process 

controllers



Soil microorganisms 

Fungi

Bacteria

Fungi



QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

Fungi

• Filamentous growth  

What are the advantages of 

filamentous habit? 



Fungi

• Filamentous growth

• Functionally critical!   

-Wood degrading

-Mycorrhizal association

•myco (fungus) + 

rhiza (root)

(Symbiotic structure 

formed by a fungus 

plus a plant)



Source: Harrison et al 1999

Roots without mycorrhizae



Source: Harrison et al 1999

Roots with mycorrhizae



Bacteria

• Small, single celled

~2µm

What is the importance of small size? 





Bacteria

• Small, single celled

• Abundant
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Bacteria

• Small, single celled

• Abundant

• Diverse -

taxonomically and 

functionally! 



Diversity in soil is important for 

nitrogen cycling. 



Soil Algaeطحالب التربة   -

لتربة بانها تتميز طحالب ا. طحالب التربة تمتد من المناطق القطبية حتى الصحراء الحارة 

او تحت اصغر حجماً عن مثيالتها في البيئات األخرى و  تتواجد على الطبقة السطحية

الب انوع الطح.  السطحية  واذا وجدت في االعماق فإنها تكون على شكل جراثيم ساكنة

: بعض العوامل منها بإختالففي التربة تختلف 

.قوام التربة -

.درجة الحرارة -

.كيماء التربة مثل انواع المغذيات المختلفة -

.محتوى الرطوبة -

.اإلضاءة -

.الرقم الهيدروجيني -



:طحالب التربة تلعب ادوار بيئية مهمة منها 

.زيادة التهوية .زيادة محتوى المواد العضوية -

طريق تساعد على تثبيت التربة ومنعها من االنجراف اثناء عمليات التعرية وذلك عن-

ب   افراز مواد هالمية من الجدار الخلوي يساعد على تماسك حبيبات التربة مثال طحل

Microcoleus.

سن نوع النباتات وبالتالي يحالتريةتقوم بعملية تثبيت النتروجين والذي يزيد من عضوية -

.المزروعة 

افة نمو او مضادات حيوية باإلضامواداو التسكرتفرز بعض المواد مثل مواد عديدات -

.الى المواد الناتجة بعد موت وتحلل الخاليا الطحلبية 

خضراء ويزيد تواجد الطحالب الخضراء المزرقة في التربة القلوية ، بينما الطحالب ال

نها تتحرك واذا تحركت فإبالحركهطحالب التربة والتتميز. تسود في التربة الحمضية 

( .الغالف المحيط )  Filamentالفيالمينتبداخل 


