
 

 

 . Ecologyعلم البيئة 
وأن أصل الكلمة  1885عام  Reiterطرح مصطلح علم البيئة من قبل عالم الحيوان رايتر 

ecology  أغريقيا ً وهي كلمة مركبة ، الجزءOikos  البيت ( و (logy  ومن هذا ) الدراسة (

تعريفا ً  Hackelيظهر بأن الكلمة تدل على دراسة البيت أو البيئة . وبعد سنة صاغ العالم هيكل 

بسيطا ً للبيئة ذو عالقة وأستعمال بأصل الكلمة  ، حيث عرف هيكل علم البيئة بأنه دراسة 

ت المتبادلة مابين الكائنات الحية وبيئتها . ولغرض الفائدة القصوى يقسم علم البيئة الى علم العالقا

( . وعلى الرغم من  Plant ecology( وعلم بيئة النبات )  Animal ecologyبيئة الحيوان ) 

ة واحدة مع بقية العلوم األخرى يظهور هذين التقسيمين في حاالت عديدة إال أنها وضعت بتسم

ثل علم المناخ وعلم طبقات األرض وعلم التربة . وأيضا ً يمكن تقسيم علم بيئة النبات الى م

( وهو العلم الذي يختص بدراسة العالقات  Autecologyقسمين هما علم البيئة الفردي ) 

(وهو  Synecologyالمتبادلة  مابين أفراد النوع الواحد وبيئتها . وكذلك علم البيئة الجماعي ) 

م الذي يختص بدراسة التركيب والتطور والوظيفة واألسباب المؤدية الى توزيع المجتمعات العل

 النباتية .

 

 عالقة علم البيئة النباتية مع المجاالت األخرى لعلم النبات .
وعلم الوظائف  Morphologyيقسم علم النبات الى أربعة مجاميع رئيسية هي علم الشكل 

Hpysiology  وعلم تصنيف النباتTaxonomy  وعلم الوراثةGentic  ويمكن لكل مجموعة

من هذه المجاميع أن تضم تفاصيل شاملة دون أي أعتبار للنباتات المحيطة ولكن عندما تؤخذ 

بنظر األعتبار الظروف المحيطة فأنها سوف تكون جزءا ً من علم البيئة . يعد بعض علماء 

أنه أحد المظاهر األساسية في مجال علم النبات  Autecologyدي النبات علم بيئة النبات الفر

 وليس فقط أحد فروع هذا العلم .

تحتل األعتبارات البيئية موقعا ً سائدا ً في المجاالت التطبيقية لعلم النبات مثل أدارة الغابات ، 

ت معلومات أدارة المراعي ، أمراض النبات والزراعة . كما يوجد في كل مجال من هذه المجاال

تكون ذات عالقة متداخلة بين النباتات والبيئة والتي بدورها تكون األسس األولية الجديدة في 

 األدارة الذكية ليستخدمها األنسان في أدارة حياة النبات لصالحه والتي يعدها الهدف األولي له .

 

 العوامل األرضية ) التربة ( .
ينشأ عنها من ترب عديدة ومتباينة بخصائصها  تعد العوامل األرضية ) الصخرة األم وما 

الفيزيائية والكيميائية والحيوية وسماتها السطحية ( ذات أهمية كبيرة لحياة النباتات ونشاطاتها 

فهي حاضنة النباتات أو أعضائها التكاثرية وهي مصدر العناصر الضرورية وموطن العديد من 

لنباتية وحمايتها ، وتؤثر خصائصها في تنوع األحياء وهي ملجأ لحفظ الكثير من األعضاء ا

 . Pedologyالنباتات والحيوانات ويعني بها علم التربة 

بأنها جسم طبيعي غير متجانس يتكون فوق سطح األرض نتيجة التأثير  Soilتعرف التربة 

المشترك لمجموعة من العوامل والتي تسمى عوامل تكوين التربة وهي المناخ ، األحياء ، 

والطوبغرافية . وهي تحتوي غالبا ً على المادة العضوية ، وتعد التربة عامال ً مهما ً في توزيع 

صة النباتات التي تعتمد أعتمادا ً كليا ً عليها ، أذ تقوم التربة بتثبيت الكائنات الحية وبصورة خا

جذور النباتات وتزويدها بالماء واألمالح المعدنية كما أن موادها العضوية بفعل األحياء الدقيقة 

Micro organism  المنتشرة فيها والتي تفككها الى أشكال العضوية بسيطة تمثل العناصر

 النبات .الضرورية لتغذية 
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التربة الصالحة للزراعة ، والتربة الزراعية  Terre arableويقصد بمصطلح التربة الزراعية 

تربة خاصة جدا ً ومتبدلة بأستمرار وتطورها الطبيعي متدهور أما التربة فتطورها الطبيعي 

ي بأنها جسم طبيعي ديناميك Soil pedologistsمتقدم . تعرف التربة من قبل علماء التربة 

متطور أي في حالة تغير مستمر على سطح األرض وله ثالثة أبعاد ) طول ، عرض وأرتفاع ( 

تتكون صفاته نتيجة للتأثير المتداخل للطقس والمادة الحية ) النباتات والحيوانات ( على المادة األم 

Parant material ية وتحت تأثير األنحدار ) ميالن السطح ( لفترات من الزمن ينتج عن تجو

 Soilمخلفات تعمل كمادة أم لتطور مايسمى مقد التربة  Rocks weatheringالصخور 

profile  وهو مقطع عمودي في الجزء السطحي من القشرة األرضية ( ويشمل جميع الطبقات (

 التي حصلت لها تغيرات بيرولوجية خالل عملية تكوين التربة .

 

 مكونات التربة    
 -دا ً تتباين فيه خصائصها وفقا ً لتباين المكونات التالية :تمثل التربة نطاقا ً معق

 جزيئات خاملة أو قليلة الفعالية كالفتات وقطع الكلس وحبيبات الكوارتز والفلسبارات  – 1

 والمايكا وغيرها .      

 %(  6 – 1تتكون من مواد عضوية موجد في الطبقات السطحية للتربة وهي تتراوح مابين ) – 2

 % تسمى 30ـ  20سمالعليا في التربة وتصل الى  30وعندما تتركز المواد العضوية في الـ       

 عندئذ التربة بالتربة العضوية . أن مساحة الترب العضوية محدودة في العالم مقارنة ً                  
    بالترب المعدنية ، والترب المعدنية تحتوي على نسبة عالية من األمالح      

 وغيرها . كذلك  Co3-2و   So4-2و   Po4-3المعدنية السالبة الشحنة مثل      

    تحتوي على معادن موجبة الشحنة مثل غالبية الشوارد المعدنية متحللة في      

    محلول التربة أو مثبتة على الغرويات أو بحالة غروية مثل ماء الحديد      

 واأللمنيوم .       

 

 الترب .نشوء وتطور 
إن األنتقال من طور آلخر يكون تدريجيا ً واليمكن تمييز األطوار عن بعضها ألن تطور الترب 

 ينتج عن عمليات وراثية مستمرة وبطيئة نسبيا ً 

  Soil formationتكون التربة . 
الى تربة بتكوين التربة ويمكن وصف هذه العملية  Parent materialيسمى تحول المادة األم 

                         -ادلة التالية :بالمع

 تأثير عوامل تكوين التربة                                                    

 التربة ‹ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Parent materialالمادة األم       

 ) المناخ،األحياء،الطوبغرافية (                                              

 

  Processes of soil formationعمليات تكوين التربة . 

وهي العمليات التي تدخل في تكوين التربة كالتجوية وتكوين المعادن الطينية وتكوين وتراكم 

الدبال وحركة وتبادل اآليونات وحركة أو فقد المواد الغروية والعضوية وتكوين اآلفاق وترسيب 

   -األمالح . ويمكن تصنيف هذه العمليات في أربعة مجاميع رئيسية هي :

 راكم .األضافة أو الت – 1

 التحول . – 2

 النقل .  – 3

 الفقد . – 4

 



 . Soil horizonsآفاق التربة 

( . C( واألفق )B( واألفق )Aباألمكان تمييز ثالث آفاق مختلفة في الترب المعدنية وهي األفق )

( أقرب اآلفاق الى سطح التربة ) السطح في الترب المعدنية ( ويتميز بتراكم Aويكون األفق )

وفقدان للمعادن الطينية ، فعندما يطغي تأثير تراكم المادة  Organic materialsالمواد العضوية 

( . أما إذا كانت الحالة بالعكس A1العضوية في هذا األفق وفقدان المعادن الطينية يسمى باألفق )

 ( .A2باألفق )فيسمى 

Not ( تحتوي بعض الترب على األفق /B( الذي يقع تحت األفق )A مباشرة ً ويتصف هذا )

األفق بأقصى تراكم ألطيان السليكات التي تؤدي الى تكوين طبقة عالية الكثافة وقليلة المسامات 

لذي تحصل ( الذي يتصف عادة ً بأنه األفق اC( األفق )Bفي بعض األحيان . يوجد تحت األفق )

( مباشرة ً A( تحت األفق )Cفيه التغيرات بالنسبة لآلفاق األخرى . في بعض األحيان يقع األفق )

 ( وتسمى عندئذ بالترب الفتية .Bفي الترب غير الحاوية على األفق )

Not ( عند عدم أحتواء التربة على األفقين /A( و )B( فإن المقد يعتبر برمته أفق )C ً علما . )

( فقط ( عندما يكون التطور في المقد Cوجد هكذا نوع من الترب ) أي الحاوية على األفق )بأنه ي

 ( بواسطة التعرية .B( و )Aأبطأ من إزالة اآلفاق )

ألنها  Genetic horizonsتسمى اآلفاق التي يرمز لها بحرف أو بحرف ورقم باآلفاق الوراثية 

 التربة . تتصف بخواص يفترض أنها نتجت عن عمليات تطور 

 -ومن أهم هذه اآلفاق هي كاآلتي :

O1 :-  أفق عضوي يوجد على السطح في بعض الترب المعدنية ويتصف بأمكانية تجمع األجزاء 

 النباتية الداخلة في تكوينه .        

O2 :-  أفق عضوي يوجد عادة ً مباشرة ً تحت األفقO1  واليمكن تمييز األجزاء النباتية المكونه 

 له .         

A1 :-  أفق معدني يوجد على أو قرب السطح في بعض الترب المعدنية وتغلب عليه صفة تراكم 

    (  بمعنى تحول المواد العضوية الى مواد  Minerlizationالمواد العضوية المتمعدنة )          

 غير عضوية ) معدنية ( نتيجة ً لفعاليات األحياء المجهرية .         

A2 :-  أفق معدني يوجد على أو قرب السطح في بعض الترب المعدنية ويتصف بوجود الطين أو 

   ( وغالبا ً ما يكون هذا األفق  Cluvationالدبال أو كليهما بواسطة عملية الفقد ) السلب          

 محتوى الطين فيه قليل .وفاتح اللون          

A3 :- ت اآلفاق الواقعه فوقه ولكن له بعض صفات األفق   أفق معدني أنتقالي تغلب عليه صفا 

 ( .Bالذي يليه أو تحته وهو األفق )         

B1 :- ( أفق معدني أنتقالي تغلب عليه صفات األفقB2 الواقع تحته وله صفات من األفق الذي ) 

 ( .Aفوقه وهو األفق )         

B2 :-  أفق معدني يتميز بتراكم واحد أو أكثر من المواد الدبالية أو أطيان السليكا أو أكاسيد 

 وهيدروكسيدات الحديد واأللمنيوم .         

B3 :- ( أفق معدني أنتقالي تتضح به صفات األفقB2 الواقع فوقه مع وجود بعض صفات األفق ) 

         (C( أو األفق )Rً الواقع تحته مباشرة ) . 

C :- . أفق معدني اليشمل الصخور األساسية في أغلب األحوال 

R :-  . الصخور األساسية ) التحتية ( الصلبة التي تكون مصدر للمادة األم للتربة الواقعه فوقها 

 

 

  

 

 

 



 . Ecosystemالنظام البيئي  

والبيئة  النظام البيئي مصطلح شمولي ويضم جميع الكائنات الحية الموجودة في حيز معين

 الطبيعية التي تعيش فيها وجميع العالقات المتبادلة بينها وبين بيئتها .

ويتألف النظام البيئي من الكائنات النباتية والحيوانية التي تستوطن بيئة معينة ومن المكونات غير 

يث العضوية لتلك البيئة . وهناك ثالث أقسام من الكائنات الحية داخل كل نظام ببئي تختلف من ح

 -الدور الذي تؤديه داخل النظام وهي :

 ( . Producer level) المستوى المنتج  Producersكائنات منتجه   – أوال ً

أنتحول  Photosynthesisوهي النباتات الخضراء التي تستطيع بعملية البناء الضوئي         

وبناء مركبات  Chemical energyالى طاقة كيميائية  Photo energyالطاقة الضوئية 

 . Autotrophicوالماء. وتدعى بالكائنات ذاتيى التغذية  Co2عضوية من ثاني أوكسيد الكربون 

 ( . Consumer level) المستوى المستهلك  Consumersكائنات مستهلكة   – ثانيا ً

يقية كالحيوانات والكائنات الدق An autotrophicوتمثلها الكائنات غير ذاتية التغذية         

 كالفطريات والبكتريا .

 . Decomposersكائنات محللة  -ثالثا ً 

وتعيش غالبيتها في التربة وتتمثل في أنواع من البكتريا والقطر وتستطيع تحليل البفايا        

باألضافه الى مواد معدنية .  والماء Co2ثاني أوكسيد الكربون والمخلفات الحيوانية والنباتية الى 

 وبهذا تتم دورة المواد الغذائية في النظام البيئي .

 

 المحاضرة الثانية.
         

  Factors of soil formationعوامل تكوين التربة 
في روسيا أهمية عوامل تكوين التربة  1883في عام  Dokshefلقد أدرك العالم دوكشف 

وأوضح العالقة التالية بين عوامل تكوين التربة وصفاتها بمعادلة عرفت بالمعادلة األساسية 

 -لتكوين التربة وهي :

S = F ( CL , O, R, P, T ) 

( واألحياء CL) Climateيعني بها التربة وهذه التربة تتكون نتيجة لتأثيرات المناخ  Sحيث أن 

 Parent material( على المادة األم R) Relief( والطوبوغرافية O) Organismمجهرية ال

(P لفترة من الزمن )Time (T وسنتعرض بإيجاز لتأثير هذه العوامل الخمسة المذكورة أعاله . )

 على تكوين بعض الترب في مناطق مختلفة من العالم .

 

 الزمن كعامل من عوامل تكوين التربة . – 1

كما أشرنا سابقا ً بأن التربة هي نظام ديناميكي في حالة تغير مستمر إال أن معظم تغيرات       

التربة تجري بدرجة بطيئة اليمكن مالحظتها بسهولة ولكن يمكن األستدالل عليها من خالل 

 دراسة مقد التربة آفاقها ومن خالل معرفة األطوار التي تمر بها الترب خالل تطورها . تعتمد

الفترة الزمنية االزمة لتطور عمق معين من التربة على كل من المادة األم والظروف الجوية 

 والطوبوغرافية والغطاء النباتي وفعالية األحياء األخرى .

 كعامل من عوامل تكوين التربة .المادة األم  – 2

ة من عناصر معدنية أو المادة األم هي المادة التي تتطور منها التربة . والمادة األم مكون      

عضوية غير راسخة ناتجة عن عمليات التجوية الكيمياوية للمواد المعدنية والعضوية . وباألمكان 

 -تصنيف المادة األم الى ثالث مجاميع :

 المادة األم المتكونة من تجوية الصخور األساسية في موضعها . -أ

 ترسبت فيه . المنقولة من مكانها األصلي الى مكان المادة األم -ب



 الترسبات العضوية . -ج

 -أي أن المادة األم تصنف على أساس طريقة النشوء :

 . Residual parent mater* المادة األم الساكنة 

وتنتج هذه عن تجوية الصخور الصلبة في موضعها وهذا ما يدعوا الى تسميتها بالمادة األم   

الساكنة . وفي العراق يوجد مثال عليها وخاصة ً في المناطق الجبلية الشمالية وأن سرعة تكوين 

المادة األم الساكنة عادة ً بكيئة وتستغرق عشرات اآلالف من السنين ألجل تجوية الصخور 

 صلبة الى عمق ملحوظ .ال

 .  Transported parent mater* المادة األم المنقولة 

تختلف هذه المواد كثيرا ً فيما بينها من حيث مصدرها ونوعها . وتصنف المادة األم المنقولة   

  -عادة ً أعتمادا ً على الواسطة التي قامت بنقلها وترسيبها وكما ليل :

 . Alluviumية وتسمى الطمى الترسبات من المياه الجار – 1

 .Icustrine sedimentsالترسبات البحيرية  – 2

  .marine sedimentsالترسبات البحرية  - 3

 .glacial sedimentsالترسبات الجليدية  – 4

 . Wind lard sedimentsالترسبات الريحية  – 5

 .  Organic sedimentsالترسبات العضوية  – 6

 

 كعامل من عوامل تكوين التربة .المناخ  – 3

يؤثر المناخ بصورة مباشرة على تطور ونشوء الترب من خالل تأثير كل من درجة       

 -الحرارة وتساقط األمطار . وأن المناخ يؤثر على العديد من صفات التربة ومنها :

ث تؤدي الى تأثير المناخ على بعض صفات التربة الكيميائية نتيجة ً لتساقط األمطار حي – 1

+Hاآليونات من التربة وزيادة آيون  Leachingغسل 
 في مقد التربة. 

 تأثير المناخ على محتوى التربة من المادة العضوية والطين . – 2

 

 كعامل من عوامل تكوين التربة .األحياء  - 4

تعتبر النباتات أهم األحياء بالنسبة لتطور التربة ، فالغطاء النباتي يحافظ على التربة من      

التعرية والتقليل من كمية الماء الجارية فوق سطح التربة . والنباتات هي المصدر األساسي للمادة 

ائش العضوية ويمكن تقسيم النباتات الى مجموعتين هما األشجار والحشائش حيث أن الحش

 تضيف كمية أكبر من المادة العضوية للتربة مقارنة ً باألشجار .

 

  كعامل من عوامل تكوين التربة .الطوبوغرافية  - 5

 -يؤثر شكل سطح األرض على تطور مقد التربة من خالل ما يلي :      

 تأثيره على كمية الماء الغائصة داخل التربة والكمية الجارية فوق سطح التربة . – 1

 التأثير على مقدار التعرية التي تجري في التربة . – 2

كذلك يؤثر  تأثيره على كمية المادة المنقولة بواسطة العوامل المختلفة من منطقة الى أخرى . – 3

ميالن سطح األرض على سرعة أزالة التربة السطحية لذلك كلما زادت سرعة أزالة التربة من 

السطح كلما كشفت األجزاء السفلية من مقد التربة بسرعة أكبر وبذلك يقل سمك التربة وخاصة ً 

لى تراكم الترب الواقعة على األنحدارات الشدشدة . كذلك من المعروف  أن رداءة البزل تؤدي ا

المواد العضوية  في التربة  بسبب رداءة التهوية التي تقلل من فعالية ونشاط األحياء المجهرية في 

التربة مما يؤدي الى تراكم المادة العضوية وعدم تفسخها بسرعة كذلك فأن الترب الواقعه في 

المناطق المرتفعه المناطق المنخفضة تستلم الكثير من المواد المعدنية والعضوية واألمالح من 

 المحيطة بها .



يتضح من دراسة عوامل تكوين التربة أن التغير في أي من تلك العوامل قد يؤدي الى تغيير 

خواص التربة .ففي بعض األحيان تعمل أثنان أو أكثر من هذه العوامل في نفس األتجاه وفي 

 أحيان أخرى يعمل عامل عكس عامل آخر .   

 

 ربة . الخواص الفيزيائية للت
تتكون التربة من تراكم جزيئات وحبيبات متنوعة األشكال ومختلفة األبعاد فتتجمع معا ً لتكوين 

أنماط عديدة أو متباينة من البنى تكتسب صفات متعددة محددة تجتمع مع الصفات الكيمائية 

لحرارة ألكساب التربة خصائص أخرى كالنفاذية والتهوية والقدرة على األحتفاظ بالماء ودرجة ا

وتحدد مدى صالحيتها لمعيشة وتواجد األحياء المجهرية واألجزاء النباتية كالجذور والدرنات 

واألبصال والكورمات وغيرها . إن لخواص التربة الفيزيائية أهمية كبيرة في أستعماالتها 

تربة الزراعية والهندسية فهي مهمة في عمليات الفالحة والعزق والري والبزل وأدارة وصيانة ال

 والمياه والتسميد ونمو الجذور وقابلية التربة  على تجهيز التبات بالماء والغذاء وتهوية التربة . 

 

 Soil textureنسجة التربة 
. وأن  Soil separatesمعني التوزيع النسجي لمجاميع األحجام المختلفة لمفصوالت التربة 

دد المساحة السطحية النوعية للتربة التي النسجة تحدد مدى نعومة أو خشونة التربة كما أنها تح

تعتمد عليهاالكثير من الخواص والعمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في التربة . ويمكن 

تحديد نسجة التربة أما عن طريق اللمس أو عن طريق المختبر بتقدير النسب المختلفة للرمل 

 -ة الى ثالث مجاميع هي :والطين والغرين . وتصنف الترب على أساس النسج

 

 مجموعة الترب الخشنة النسجه .  – 1

 Sandأو أكثر من وزنها رمل . وتقع ضمنها الترب الرملية  %70وتشمل الترب الحاوية على 

soil  والترب الرملية المزيجيةLiang sand soil . 

 مجموعة الترب الناعمة النسجه. – 2

 Clayأو أكثر من وزنها من الطين . وتمثل الترب الطينية  %40وتشمل الترب الحاوية على 

soil  والطينية الغرينيةSalty clay soil  والترب الطينية الرمليةSandy clay soil . 

 مجموعة الترب المتوسطة النسجه. – 3

 وتقع ضمن هذه المجموعة معظم الترب المهمة زواعيا ً .

 

 أهمية نسجة التربة للنباتات .

 

 . Relative resistance of roots penetrationالمقاومة النسبية لتغلغل الجذور  – 1

تعيق الترب التي تحتوي على كمية عالية من الغرين أو الطين عملية نمو الجذور وبناءا ً       

على ذلك نجد أن أمتداد الجذور ودرجة تفرعها تقل الى حد كبير وهذه الظاهره مهمه جدا ً في 

لتي تتباعد فيها فترات سقوط األمطار والتي اليمكن للبادرات فيها أن تعيش  إال في المناطق ا

تربة ذات سطح نسجته رخوة ، إال إذا تسنى للجذور أمكانية التعمق في التربة قبل جفاف سطح 

التربة . والبادرات التي يحدث لها اإلنبات خالل الطقس الرطب ) الربيع ( تهلك خالل أول فترة 

 دث لها في الصيف .جفافتح

 . Infiltration waterترشيح الماء   – 2

األمطار الساقطة على نسجة الترب الخشنة تنفذ فيها مباشرة ً ولهذا من الطبيعي اليكون       

هناك فقدان ألي كمية من الماء بواسطة الجريان السطحي وبالعكس فإن معدل الترشيح للماء في 



بطيئا ً ولهذا يكون الجريان السطحي للماء فيها عاليا ً . فهذه الترب نسجة الترب الناعمة يكون 

 تكون أكثر عرضه لتكوين األخاديد والتعرية من الترب الخفيفه .

 . Rate of water movementمعدل حركة الماء  – 3

يختلف معدل جريان الماء داخل التربة بإختالف تسجة التربة فكلما كانت جزيئات التربة      

اعمه قلت حركة الماء فيها وذلك بسبب صغر المسامات البينية بين جزيئاتها التي تسلط مقاومة ن

ر كبوذلك بسبب كبيرة على حركة الماء ، في حين يتحرك الماء في الترب الرملية بصورة أكبر 

مما يؤدي الى أبتعاد الماء عن حدود أستفادة النباتات وخاصة ً  المسامات البينية بين جزيئاتها

النباتات ذات الجذور السطحية . ولهذا السبب نرى أن النباتات التي تمنو على الترب الرملية ) 

شرط أن اليكون مستوى الماء األرضي قريبا ً من السطح ( تتميز جميعها بتعمق جذورها . أما 

طة قليلة فإن النباتات تعتمد على المياه المرتفعه بواسطة الخاصية عندما تكون األمطار الساق

الشعرية من مستويات سفلى لتصل الى جذور هذه النباتات وتعتمد عملية أرواء هذه النباتات غلى 

تعمق جذورها ومعدل سرعة صعود الماء بالخاصية الشعرية لتحقيق كفاية متطلبات النبات من 

 الماء في الترب الرملية .

 . Water holding capacityسعة األحتفاظ بالماء  – 4

تحتفظ الترب بالماء غلى شكل أغشية مائية تغلف سطوح جزيئاتها أو يدخل الماء في الزوايا      

مابين الحبيبات وكذلك تتشرب الرطوبة بواسطة المحاليل الغروية . وهذا الغشاء المائي يميل الى 

زيئات التربة على الرغم من أختالف أحجامها . فتحتوي الترب أنه يأخذ شكال ً واحدا ً حول ج

ذات النسجه الناعمة على مساحة سطحية أكبر وزوايا أكثر لمسك الماء والمواد الغروية وبهذا 

تتمكن من حمل كمية أكبر من الماء الى وحدة الحجم مقارنة ً بالتربة الخشنة النسجة . وفي 

فة نرى أن النباتات تفضل الحالة التي تكون فيها جذورها المناطق التي تتميز بالفصول الجا

بأتصال مستمر مع جزيئات التربة الناعمة وذلك ألن هذه الجزيئات تمتص كمية كبيرة من الماء 

خالل الفصول الممطرة ، فعند سقوط كمية معينة من األمطار على تربة رملية مزيجية نجدها 

فظ النبات من الذبول لمدة عشرين يوما ً ، في حين تمتص كمية معينة من الماء تمكنها من ح

التستطيع التربة الرملية أن تحافظ على النبات من الذبول أكثر من عشرة أيام عن آخر موعد 

 لسقوط الكمية نفسها من األمطار .

 .Fertilityالخصوبة  – 5

على الجزيئات  إن معظم العناصر الغذائية التي يمتصها النبات من التربة تكون مدمصة      

الغروية للتربة والتي تعتبر مخزنا ً لهذه العناصر والتي يمتصها النبات عند الحاجة . ولهذا 

السبب وكقاعدة عامة أنه كلما كانت التربة ذات نسجة ناعمة كانت أكثر خصوبة . التنجح 

ا وتزداد الزراعة في الترب الرملية إال عند أضافة كميات مناسبة من األسمدة العضوية أليه

خصوبتها أيضا ً عندما تمزج معها مواد غروية كما يجب األحتراس من عدم ري مثل هذه الترب 

بكمات كبيرة من الماء األمر الذي يؤدي الى غسل عدد من الغرويات والعناصر الغذائية التي قد 

مثل هذه تحتويها . ولهذا السبب يكون المجموع الجذري والخضري صغير للنباتات التي تنمو في 

التربة الموجودة في المناطق ذات األمطار الغزيرة ولهذا فأن مثل هذه النباتات تحتاج الى 

 متطلبات كبيرة من األسمدة .  

   

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة.

  . Soil structureتركيب التربة 
 Primary particlesهناك تعريف مختصر لتركيب التربة وهو أنتظام دقائق التربة األولية 

 في نظام معين . Aggregatesومجاميعها 

يؤدي تركيب التربة الى تغيير نسجة التربة والتأثيرعلى الكثير من خواص التربة كقابلية مسك 

الماء وحركة الماء والهواء والكثافة الظاهرية والحرارة النوعية للتربة وخصوبتها وفعالية 

الزراعية أي أن التغيرات المهمة في الصفات  األحياء المجهرية ومقاومتها لحركة اآلالت

الفيزيائية للتربة والتي يحدثها الفالح عن طريق الحراثة والعزق والبزل والتسميد العضوي 

 وأضافة الكلس والجبس ما هي إال محاوالت لتغيير تركيب التربة وليس نسجتها .

 

 Classification of Soil structureتصنيف تركيب التربة . 
 -باألمكان وضع الطرق المختلفة المستعملة في تصنيف تركيب التربة في المجاميع التالية :

 التصنيف المعتمد على شكل المجاميع. – 1

   المجاميع. حجمالتصنيف المعتمد على  - 2

 التصنيف المعتمد على وضوح المجاميع. - 3

 المجاميع. صالبةالتصنيف المعتمد على  - 4

 المجاميع. ثباتالتصنيف المعتمد على  - 5

 أحجام المسافات البينية.التصنيف المعتمد على  - 6

 

 .Soil aggregates formationتكوين مجاميع التربة 

يعني بتكوين مجاميع التربة هي جميع الطرق واألسباب المؤدية الى تكوين وحدات التركيب أو 

لمجاميع بينت دراسة تخثر المعلقات المخففه ، فمن المجاميع سيما أن الكثير من نظريات تكوين ا

 الضروري معرفة الفرق بين التخثر والتجمع .

يختلف التخثر والتجمع عن بعضهما في التكوين فاألول أي التخثر متسبب عن قوى كهروكيناتية 

ة التربدقائق  أرتباطأو قوى كهروستاتيكية في طبيعتها ، أما التجمع فيحتاج الى مادة لمسك و

مثل  aggregatesلتكوين مجاميع التربة المتخثرة بشدة مع بعضها وعدم أنفصالها في الماء 

أضافة المادة العضوية الى الترب الرملية لزيادة تماسك وأرتباط دقائقها وعدم أنفصالها في الماء 

    .Emerson 1959كما أقترحها 

 

 العوامل المؤثرة على تكوين تركيب التربة .  
 -هناك عدة عوامل تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكوين المجاميع منها :  

 المواد العضوية الغروية ومخلفات األحياء المجهرية واألحياء األخرى. – 1

 اآليونات الموجبة الممدصة على معقد التبادل. – 2

 الترطيب والجفاف والتمدد والتقلص. – 3

 يوانات التربة.جذور النباتات وفعالية ح – 4

 األنجماد والذوبان. – 5

 العمليات الزراعية. – 6

ونظرا ً للتداخل بين تأثير العوامل المذكورة على تكوين مجاميع التربة فأن من الصعب معرفة 

 تأثير كل من هذه العوامل بصورة منفردة على تركيب تربة الحقل . 

 

 المواد العضوية ومخلفات األحياء المجهرية . - 1



لقد بينت العديد من الدراسات أن هناك أرتباط وثيق بين نسبة الكربون أونسبة المادة العضوية في 

المجاميع الثابتة . وتشيرالدراسات الى أن معامل األرتباط بين المادة العضوية بين نسبة  التربة و

كما يوجد  %25 وحجم المجاميع الثابتة يكون غالبا ً في الترب التي التزيد فيها نسبة الطين عن

دور كبير لكل من الطين الغروي والغرويات العضوية في تكوين مجماميع التربة وثباتها في 

الطين الغروي . وهناك دور للمادة العضوية في زيادة نشاط األحياء المجهرية في التربة وبالتالي 

وع والدهون زيادة نواتج السكريات المعقدة الجزيئات واألحماض الدبالية واألصماغ والشم

 وغيرها من المركبات التي تقلل من سرعة تبللها مما يساعد في زيادة ثبات مجاميعها في الماء . 

 

 اآليونات الموجبة الممدصة على معقد التبادل . - 2
Caتؤكد الدراسات بأن وجود آيونات 

+2
  ،Mg

+2
  ،K

+
على معقد التبادل لها دور كبير في تخثر  

Naمعلقات الطين في الماء ، أما آيون الصوديوم 
+

فأنه معاكس لهذه اآليونات حيث يؤدي الى  

 تشتت معلقات الطين في الماء .

 العوامل الميكانيكية المؤثرة على التجمع . - 3

قلص ونمو الجذور ووجود للعديد من العوامل الميكانيكية كالترطيب والجفاف والتمدد والت

حيوانات التربة والعمليات الزراعية المختلفة لها دور في تكوين مجاميع التربة .وعند وجود 

 العوامل المناسبة كالمادة العضوية واآليونات المناسبة فإن ذلك سيؤدي الى تكوين مجاميع التربة.

 

 العالقة بين الوزن والمسامات البينية في التربة .

مسامات التربة أهمية كبيرة في الزراعة فهي التي تحدد كمية الماء والهواء الموجودة لمجموع 

في التربة ، كما أن توزيع أحجام هذه المسامات له أهمية كبيرة حيث تعتمد على هاتين الصفتين 

حركة الماء والهواء في التربة . ومن الجدير بالذكر فإن العالقة مابين مجموع المسامات البينية 

ووزن التربة عالقة عكسية دائما ً ) أي كلما كانت التربة ثقيلة الوزن كلما أنخفض مجموع 

 المسامات البينية فيها مثال الترب الطينية (.

 

 الكثافة الحقيقية للتربة .
gm / cmهي كتلة وحدة الحجوم لدقائق التربة الصلبة وتقاس بـ ) 

3
( وتتراوح عادة ً لمعظم  

gm/cm 2.75ــ  2.55 الترب المعدنية بين
3

 . 

للتربة )كثافة  الحقيقيةعندما تحتوي التربة على نسبة عالية من المادة العضوية فإن الكثافة 

الحقيقية الدقائق( ستكون منخفضة نظرا ً ألنخفاض كثافة الدقائق العضوية لذلك يالحظ أن الكثافة 

للطبقات السفلية . وثد تصل كثافة دقائق الحقيقية لدقائق التربة السطحية تكون أقل من الكثافة 

gm/cm 2.4الطبقة السطحية لبعض الترب المحتوية على نسبة عالية من المادة العضوية الى 
3

 

أو أقل . وبصورة عامة يمكن أعتبار معدل الكثافة الحقيقية للطبقة السطحية لتربة زراعية حوالي 

2.65 gm/cm
3

  . 

 

 الكثافة الظاهرية للتربة .

gm/cmتلة وحدة الحجوم للتربة الجافة وتقاس بـ ) هي ك
3

( والحجم هنا يشمل كل من المادة  

 الصلبة والمسافات البينية .

gm/cm 1.6ــ  1تتراوح الكثافة الظاهرية لتربة سطحية ناعمة النسجة بين 
3

، أما التربة الخشنة  

gm/cm  1.8ــ 1.2النسجة فتتراوح كثافتها الظاهرية بين 
3 

. تكون الكثافة الظاهرية للترب 

 0.6ــ  0.2العضوية منخفضة جدا ً مقارنة ً بالترب المعدنية حيث تبلغ في الترب العضوية 

gm/cm
3

ويعود السبب في ذلك الى أنخفاض الكثافة الحقيقية للمادة العضوية مقارنة ً بالمادة  

 . المعدنية إضافة ً الى التطور الجيد الحاصل في تركيب التربة 



 

 

 وزن دقائق التربة                            

   100 ×الكثافة الحقيقية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 حجم تلك الكتلة                            

 

 كتلة التربة                                

  100 × الكثافة الظاهرية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحجم الكلي للتربة                           

إن لنوع المحصول النباتي والتسميد العضوي وأدارة التربة تأثيرا ً كبيرا ًعلى كثافة التربة 

الظاهرية للطبقات السطحية ، كذلك نمو الحشائش يؤدي الى أنخفاض الكثافة الظاهرية للتربة . 

 لثقيلة فيؤدي الى زيادة ملحوظة في الكثافة الظاهرية للتربة .أما أستعمال اآلالت الزراعية ا

 

 المسامية وتوزيع حجوم المسامات .
تعني المسامات البينية في التربة ذلك الجزء من حجم التربة المملوء بالماء والهواء . وتعتمد كمية 

بينها . وبما أن كثافة هذه المسامات بدرجة كبيرة على طريقة أنتظام دقائق التربة ومجاميعها فيما 

دقائق التربة المعدنية التختلف كثيرا ً في الترب المختلفة لذا فإن زيادة المسامية أو أنخفاضها 

 -تتناسب عكسيا ً مع زيادة أو أنخفاض الكثافة الظاهرية كما في المعادلة التالية :

 

 الكثافة الظاهرية                          

  100 × ]ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ - 1 [المسامية = 

 الكثافة الحقيقية                         

 

gm/cm 1.4فلو أفترضنا أن الكثافة الظاهرية = 
3 

. 

gm/cm 2.8الكثافة الحقيقية =                     
3 

. 

 

                                 1.4 

  100× ]ـــــــــــــــــ  - 1 [فإن المسامية = 

                                 2.8  

 

                =50  % 

باألضافة الى أهمية مسامية التربة في أستعماالتها المختلفة لألغراض الزراعية والهندسية 

فعندما والمدنية فإن لتوزيع حجوم المسامات أهمية كبيرة في أستعماالت التربة لتلك األغراض ، 

تكون معظم المسامات صغيرة الحجم فإن ذلك يؤدي الى أنخفاض في قابلية التربة على توصيل 

الماء وعلى تبادل الغازات وحركتها في التربة . ولما كانت معظم مسامات الترب الرملية كبيرة 

الرغم من أن الحجم وأن حركة الماء والهواء فيها عادة ً عالية مقارنة ً بالترب المعدنية األخرى ب

 مجموع المسامات في هكذا نوع من الترب منخفضة مقارنة ً بترب الشواطي .

سنة على مجموع المسامات البينية الكلية وعلى  40جدول يوضح تأثير الزراعة لفترة تزيد على 

 المسامات الكبيرة والصغيرة في التربة ) تكساس ( .

 ية    المسامات الكلية    الكبيرة   الصغيرة (   نوع التربة    المادة العضوcmعمق التربة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــ    ــــــــ

 25.6      32.7           58.3                   5.6عذراء )بكر(                      10ــ 0

  34.2      16.0           50.2                   2.9مزروعة                                    



  29.1      27.0           56.1                   4.2        عذراء )بكر(           30ــ  10

  36.0      14.7           50.7                   2.8           مزروعة                         

 تأثير تركيب التربة على نمو النباتات .

يؤثر تركيب التربة على نمو النبات وأنتشار الجذور داخل التربة . وهناك تأثير مباشر وآخر غير 

مباشر لتركيب التربة ، فالتأثير المباشر للتركيب يتمثل بتأثير التغير في التركيب الذي يؤثر 

على المقاومة الميكانيكية التي تبديها التربة بالنسبة لبزوغ البادرات ونمو وتغلغل الجذور  بدوره

 في التربة . أما التأثير غير المباشر للتركيب فيكون على نمو البذور .

 

 إدارة التربة وأهميتها في تحسيىن تركيب التربة .

ة لنمو الجذور وأمتصاصها إن الغرض من تحسين تركيب التربة هو تهيئة الظروف المالئم

للعناصر الغذائية والماء . فعندما تكون التربة رملية يجب أرواءها بأستمرار وبفترات متقطعه 

وكذلك التسميد ألن حركة الماء سريعة فيها وبالتالي فقد األسمدة يكون سريع . ولغرض تحسين 

مادة العضوية ) السماد صفات مثل هكذا نوع من الترب ) الصفات الفيزيائية ( يضاف لها ال

 الحيواني ( وزراعة الحشائش ألنها تتميز بمجموعة جذرية ليفية عالية .

إن الترب الناعمة النسجة أي الترب الطينية فأنها ستكون متماسكة وتحتفظ بالمياه لفترة أطول 

رطوبة وبالتالي فإن العمل فيها يؤدي الى التوحل ، كما أن حراثة مثل هذه الترب وهي عالية ال

يؤدي الى تحطم تركيبها وأنخفاض المسامية وأحجام المسافات البينية مما يؤدي الى خلق ظروف 

غير مالئمة لنمو النبات . أما إذا جفت مثل هذه الترب فإن حراثتها ستؤدي الى تكوين كتل كبيرة 

% والتي التلتصق عندها جزيئات  15وبالتالي علينا أختيار نسبة الرطوبة المثالية وهي بحدود 

التربة أثناء الحراثة . ويجب تجنب مرور المكائن والمعدات الثقيلة على الترب خاصة ً الثفيلة 

 منها ألن ذلك يؤدي الى رصها وزيادة كثافتها الظاهرية وبالتالي يقلل من مساميتها .

 

 تأثير تهوية التربة على نمو النباتات .  
ة من األوكسجين في محيط الجذور يساعدها على أمتصاص الماء والعناصر إن وجود نسبة مالئم

الغذائية بصورة كفوءة . وقد وجد أن أمتصاص الماء ينخفض بدرجة كبيرة وقد يذبل النبات إذا 

 أنخفضت نسبة األوكسجين في التربة تحت حد معين ولفترة معينة .

 

 مشاكل التهوية في الحقل .  

منطقة منخفضة مجاورة لمصدر ماء كما في ترب األحواض قد تصبح عندما يقع حقل ما في 

التربة غدقة عند عدم وجود بزل مناسب وعندها تكون تهوية الحقل لهذه الترب رديئة بسبب 

أنخفاض قابلية الترب على تبادل الغازات ألن مسامات التربة تكون مملوءة بالماء ، كما أن 

ون نسبة الطين عالية خاصة ً طين المونتمورلونايت وعندها التهوية تكون محدودة جدا ً عندما تك

 يكون تركيب التربة رديئا ً .

 . Soil temperatureحرارة التربة 

أن لحرارة التربة تأثير كبير على كل من فعاليات األحياء الدقيقة في التربة ونمو النباتات بما فيها 

 تزيدفعالية األحياء المجهرية والتي بدورها  المجموع الجذري . فعند أرتفاع درجة الحرارة تزداد

في سرعة تحلل المادة العضوية وتهيئة العناصر الغذائية الجاهزه لألمتصاص من قبل جذور 

النباتات كالنتروجين ، الفسفور ، الكبريت والكالسيوم . أما عندما تنخفض درجة الحرارة فإن 

ا بسرعة كافية نتيجة ً لقلة نشاط وفعالية األحياء المادة العضوية تتراكم في التربة بسبب عدم تحلله

المجهرية. كذلك تؤثر درجة الحرارة في التربة على نمو النبات من خالل تأثيرها على سرعة 

إنبات البذور وأمتداد جذور النباتات . تمنو معظم النباتات األقتصادية عندما تكون درجة الحرارة 

 35ــ 20نمو بزيادة درجة الحرارة حتى تصل الى ما بين % ويزداد ال 15) درجة حرارة الجو ( 



م 
0

. إن مصدر حرارة التربة هي الطاقة الشمسية أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث  

% من أشعة الشمس الواصلة أليها . 80ــ  30تمتص التربة ما بين 
 

 

 

 التغيرات اليومية في درجات الحرارة . 

تكون التغيرات في درجة حرارة التربة على أشدها في السطح . وتكون التغيرات في درجة 

الحرارة عالية في فصل الصيف مقارنة ً في فصل الشتاء وذلك بسبب كون التربة أكثر جفافا ً في 

الصيف عما هي في الشتاء إضافة ً الى أن الحرارة الواصلة لسطح التربة من أشعة الشمس تكون 

 3من تلك الواصلة في فصل الشتاء . ويكون معدل سرعة تغلغل الحرارة في التربة حوالي أكثر 

سم/ساعة . وفي المناطق التي فيها غطاء نباتي كثيف مثل مناطق الغابات يقل التغير في درجات 

 حرارة التربة اليومية والفصلية مقارنة ً بالتربة المكشوفة . 

 

 .Soil colureلون التربة 
ن أكثر الصفات أستعماال ً في وصف التربة ، حيث يؤثر اللون بصورة مباشرة على نمو اللون م

النباتات وذلك عن طريق تأثيره على تغيرات درجة حرارة التربة . وللون التربة أهمية كبيرة 

للمزارع فهو دليل على أنتاجيتها حيث أن الترب الغامقة اللون غالبا ً ما تكون عالية األنتاجية 

زيادة المادة العضوية فيها وزيادة قدرتها على مسك الماء الجاهز للنبات . ويتأثر لون  بسبب

إضافة ً الى محتوى التربة من المادة  Parent materالتربة بنوع المعادن المكونة للمادة األم 

ونها العضوية )الدبال( وبنسبة الرطوبة في التربة . فعندما تزيد مركبات الحديد في التربة يصبح ل

 أحمر ، أما إذا زادت نسبة المادة العضوية فيها يصبح لون التربة رمادي داكن أو بني . 

 تعييىن لون التربة .

 -يوصف لون التربة بخواص الضوء األساسية الثالثة وهي:

 : ويمثل موقع اللون في الطيف المرئي لأللوان األساسية كاألحمر Hueتدرج اللون  – 1

 واألخضر واألزرق )لون الضوء(.واألصفر       

 : المسمى باللمعان والذي يرتب موقع اللون أبتداءاً من اللون   Value of colorقيمة اللون  – 2

 .Darkالى اللون الغامق  Lightالفاتح      

 : والتي تدل على النقاوة النسبية للموجة الضوئية السائدة.Chromaدرجة التشبع  – 3

)أصفر ــ أحمر(  10)هيو( هذه التربة هو  hueعلى أن  10YRتدل 10YR6/3مثال/  تعبير 

)كروما( على التوالي ، والتسمية  Chroma)فاليو( و  Valueعلى قيمة  3و  6ويدل الرقم 

 المالئمة لهذا اللون هو )بني باهت( .

 . Soil waterماء التربة 

نسبة الماء فيها . ويجب التأكيد المحتوى الرطوبي: ترتبط نسبة هواء التربة بصورة عكسية مع 

هنا على أن ماء التربة يحتوي على المواد الذائبة كاألمالح والغازات ، وعندما تتشبع التربة 

 تكون جميع مساماتها مملوءة بالماء .

 بعض ثوابت المحتوى الرطوبي في التربة . 
 .Maximum retentive capacityالقابلية العظمى على مسك الماء  – 1

 عند إضافة الماء الى تربة ذات تركيب جيد فأن الماء يتغلغل داخلها الى أن تحصل حالة       

 لتلك التربة وتسمى نسبة الرطوبة في التربة عندئذ بالقابلية العظمى لمسك الماء . اإلشباع      

 .Field capacityالسعة الحقلية  – 2

 ن وعند تقدير نسبة الماء في هذه التربة فأنها تمثل بعد حالة اإلشباع للتربة وبعد يوم أو يومي      

 ،عندها ستكون معظم المسامات الدقيقة في التربة مملوءة بالماء بينما معظم  السعة الحقلية     

 المسامات الكبيرة تكون مملوءة بالهواء .     

 .hygroscopic waterالماء الهيكروسكوبي  – 3



 لو أخذت عينة من تربة مشبعة بالماء ووضعت في المختبر فأن عينة التربة ستفقد جميع       

 في المسامات الكبيرة والصغيرة ويبقى بعض الماء المحيط بدقائق التربة           الماء الموجود      

   فقط ،  الصغيرة والغروية ممسوك بشدة كبيرة بحيث أن حركته تكون على شكل بخار ماء      

 تسمى نسبة الرطوبة هذه بالماء الهيكروسكوبي .      

  . Soil water energyطاقة ماء التربة 

هنالك عامالن مهمان يؤثران على مسك الماء من قبل دقائق التربة الصلبة وهما جذب دقائق 

والتجاذب مابين جزيئات الماء نفسها  Adhesion التربة لجزيئات الماء ويدعى )األلتصاق(

Cohesion  التماسك( إن وجود شحنة سالبة على دقائق التربة وعلى األخص دقائق الطين(

يجعل لها القابلية على جذب جزيئات الماء المستقطبة بحيث يتجاذب الجزء الموجب في جزيئات 

بها الماء بهذه الحالة بقوة  الماء مع السطوح االسالبة لدقائق التربة وتسمى القوة التي يمسك

األلتصاق ، كذلك فأن جزيئات الماء ترتبط ببعضها البعض بواسطة أواصر هيدروجينية تسمى 

بقوة التماسك مكونة غشاء من الماء حول دقائق التربة . إن هاتين القوتين تؤثران بدرجة كبيرة 

 مساماتها .على كل من قابلية التربة على مسك الماء وعلى حركة الماء داخل 

 الغرويات وخواض التربة الكيمياوية .  

من الجدير بالذكر أنه كلما صغر معدل قطر الدقائق الصلبة كلما أزدادت المساحة السطحية 

النوعية التي تؤثر بدورها على الكثير من خواص التربة الفيزيائية والكيمياوية والبايلوجية . وقد 

مايكرون .تتكون معظم الدقائق  1ائق التي أقطارها أقل من يستعمل تعبير غروي للداللة على الدق

 (.humusالغروية المعدنية في التربة من األطيان ، أما الدقائق العضوية فتتكون من الدبال )

 الغرويات المعدنية .  

يتكون الجزء األعظم من دقائق التربة المعدنية الغروية من المعادن الطينية . وهناك مجموعتين 

ين من المعادن الطينية األولى هي مجموعة أطيان السليكات التي توجد عادة ً في ترب مختلفت

المناطق المعتدلة والمهمة زراعيا ً في أنحاء العالم ، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة األكاسيد 

 المتميئة للحديد واأللمنيوم التي تكثر في ترب المناطق األستوائية وشبه األستوائية .

  ادن السليكاتية وأطيان السليكات .    المع
( متكونة Tetra hydra sheetsتتألف وحدات بناء المعادن الطينية من طبقات رباعية السطوح )

( ومن طبقات Silica layersمن األوكسجين والسليكون والتي تسمى أيضا ً بطبقات السليكا )

دات األلمنيوم والمغنيسيوم . ( ألكاسيد وهيدروكسيOctal hydra sheetsثمانية السطوح )

وتنتظم الطبقات الرباعية والثمانية السطوح في معظم المعادن الطينية بطرق متعددة لتكوين 

 المعادن الطينية المختلفة . 

 -وهناك ثالثة مجاميع من معادن األطيان هي كاآلتي :

 .Smectite groupمجموعة السمكتايت  – 1

 وتشمل معادن     Montmorillonite groupوتسمى غالبا ً بأسم مجموعة المونتمورلينايت      

 عديدة كالمونتمورلينايت والبارايت والنترونايت والسابونايت . وأهم معادن أطيان هذه  طينية     

 ون والذي يتك Montmorilloniteالمجموعة بالنسبة للترب الزراعية هو مونتمورلينايت      

   من معادن قشرية الشكل ثالثي الطبقات حيث يتكون من طبقتين من السليكا وطبقة من      

  إن  2:1األلومينا ترتبط ببعضها عن طريق األشتراك بذرات األوكسجين وهو من النوع      

 الترب التي يكثر فيها هذا المعدن تتمدد وتتقلص بسهولة عند الترطيب والجفاف مما يؤدي      

 الى تشقق التربة عند الجفاف وتكون واطئة النفاذية عند التشبع بالماء .     

 .Kandite groupمجموعة الكاندايت  – 2

. ومن معادى هذه المجموعة  Kaolinite groupوتشمل غالبا ًمجموعة الكاؤولينايت       

صية ذات شكل سداسي الهالونيات والنكرايت ومجاميع أخرى . إن بلورات معدن الكاؤولينايت قر



 1:1ألنها مؤلفة من بلورات تركيبية مسطحة وأن التركيب البلوري لهذه المجموعة هو من النوع 

 أي مكونة من طبقة واحدة من السليكا )رباعي السطوح( وطبقة من األلومينا )ثمانية السطوح( .

 .hydrous mica groupمجموعة المايكا المتميئة  – 3

 أي أنها تتكون من طبقتين رباعية السطوح للسليكا    2:1من نوع األطيان  هذه المجموعة      

 أي في وسطها طبقة واحدة ثمانية السطوح لأللمنيوم . ومن أهم أطيان هذه  وتقع فيما بينها      

 هو طين األياليت . المجموعة      

 الغرويات العضوية .
تجري على المخلفات العضوية في التربة تغيرات عديدة خالل تحللها ، فعندما تضاف األنسجة 

النباتية أو الحيوانية الى تربة رطبة ودافئة تقوم العديد من أحياء التربة المجهرية بمهاجمة هذه 

ة المواد من أجل أستهالك الكربون والعناصر األخرى التي تحتاجها الكائنات الحية المجهري

كمصدر للطاقة والنمو . وهكذا تبدأ عملية التحلل البايلوجي للمواد العضوية التي بواسطتها تحول 

جميع العناصر الغذائية في المادة العضوية الى نواتج نهائية جاهزه يتم أستخدامها من قبل النبات 

كما يحصل  الى األسفل Leachingأو تمسك في التربة أو تفقد من التربة أما عن طريق الغسل 

لآليونات والمواد الذائبة أو عن طريق التطاير الى الجو كما يحصل لغاز ثاني أوكسيد الكربون 

Co2  وبخار الماء وغاز النتروجين وأوكسيد النتروجين في التربة وبالتالي يؤدي هذا األنحالل

ضوية جديدة والفقد الى أنخفاض نسبة المادة العضوية في التربة مما يدعو الى إضافة مواد ع

 للتعويض عما يفقد إذا أريد الحفاظ على مستوى ثابت من المادة العضوية .

ينتج عن التحلل المستمر لألنسجة العضوية )النباتية منها( نواتج بسيطة من مركبات الكربون 

والنتروجين والفسفور وغيرها من العناصر التي تفقد بشكل غازات أو تغسل كمواد ذائبة أو 

تربة . وينتج جزء من هذه األنسجة النباتية مواد مقاومة للتحلل مثل اللكنين والزيوت تمسك في ال

والدهون واألصماغ والشموع وغيرها . أما الجزء اآلخر من المواد الغامقة اللون فتتكون من 

مواد معادة التركيب بواسطة بعض األحياء المجهرية في التربة والتي تصبح جزءا ً من األحياء 

والتي تعاد الى التربة بعد  Polysaccharidesية في التربة فالسكريات عديدة الجزيئات المجهر

موت هذه األحياء المجهرية . وقد وجد أن كربون المخلفات لألحياء المجهرية في التربة قد يصل 

الى ثلث كربون التربة ويطلق على هذه المواد الغامقة اللون والتي تتركز عادة ً في اآلفاق 

. فالدبال إذاً  هو عبارة عن مزيج من مواد  humusحية من التربة بما يسمى الدبال السط

عضوية بطيئة التحلل أو شبه ثابتة إضافة الى مواد تنتج من مخلفات األحياء المجهرية في التربة 

 وتكون هذه المواد غامقة اللون تتراوح بين اللون البني الفاتح الى البني الغامق .

بمساحة سطحية نوعية تزيد مرات عديدة على المساحة السطحية النوعية للمعادن  يتميز الدبال

الطينية . وللدبال صفات غروية شديدة ولها القابلية العالية على مسك الماء واآليونات الموجبه ، 

غم 100مليمكافيء لكل 150حيث تتراوح قابلية األطيان على مسك اآليونات الموجبه بين صفرــ 

 . غم100مليمكافيء لكل  400ــ  150ون هذه القابلية للمواد الدبالية تتراوح بين في حين تك

( الفينول -OHأما مصادر الشحنة السالبة على المواد الدبالية فهي ناتجة من مجموعة )

H( حيث تتكون الشحنة السالبة عند أنفصال آيون -COOHوالكربوكسيل )
+

عن بعض تلك  

المجاميع وألجل معادلة تلك الشحنة تجذب هذه المواد آيونات موجبة لترتبط بأواصر األوكسجين 

Hالمكشوفة عند أنفصال 
+

 عنها . 

 -تصنف المواد الدبالية أعتمادا ً على قابلية الذوبان في الحوامض والقواعد الى ثالثة أصناف هي:

 .Fulvic acidحامض الفولفيك  – 1

 هذا الحامض له القابلية على الذوبان في كل من الحوامض والقواعد وله لون فاتح ووزنه      

 . الجزيئي قليل      

 . Humic acidحامض الهيومك  – 2

 يذوب في القواعد واليذوب في الحوامض وله وزن جزيئي متوسط .      

 . Humin الهيومين – 3



 اليذوب في الحوامض وال في القواعد ووزنه الجزيئي عالي جدا ً ولونه غامق .           

 

   

 الملوحة والقلوية في التربة .

 مشاكل تراكم األمالح في الترب .

تعتبر مشكلة تراكم األمالح الذائبة في الترب من أهم مشاكل الزراعة األروائية في المناطق 

يادة نسبة األمالح الذائبة في محلول التربة عن حد معين يؤدي الى القاحلة وشبه القاحلة ، فز

تحديد إنبات البذور وبزوغ البادرات ونمو النباتات مما يؤدي الى خفض األنتاجية والمردود 

 -األقتصادي للتربة .ويعود تحديد النمو وأنخفاض األنتاجية الى واحد أو أكثر من األسباب التالية :

 في محلول  Osmotic suctionألمالح تؤدي الى زيادة الشد األزموزي زيادة تركيز ا – 1

     التربة وعدم مقدرة النبات على أمتصاص الماء والعناصر الغذائية بسرعة كافية لنموه       

 بصورة طبيعية .      

 تراكم بعض العناصر كالصوديوم والكلور بمستويات عالية في التربة بحيث تكون سامة   – 2

 لنمو النبات.      

 زيادة تركيز بعض العناصر في محلول التربة يؤدي الى أختالل التوازن بين العناصر  – 3

 المختلفة ونقص بعضها في النبات .      

 تراكم بعض العناصر وخاصة ً الصوديوم الذي يؤدي الى تدهور تركيب التربة وأنخفاض  – 4

 الغذائية فيها وبالتالي يعيق أمتداد ونمو الجذور للنباتات بسبحركة الماء والهواء والعناصر       

 زيادة المقاومة الميكانيكية لتغلغل الجذور ورداءة التهوية التي تؤثر على تنفس الجذور          

 وفعالياتها األخرى .      

 مصادر األمالح في الترب .

الح من األراضي المرتفعه تزداد ملوحة األراضي ذات المستوى المنخفض بسبب نقل األم

المحيطة بتلك األراضي ، حيث تتجمع مياه البزل أو المياه السطحية الحاوية على األمالح في تلك 

المنخفضات وعند تبخر الماء تبقى األمالح على السطح . أما في المناطق األروائية والتي 

لمانعه لحركة الماء فإن التحتوي على نظم بزل مالئمة وكذلك األراضي ذات الطبقات الصماء ا

مستوى الماء األرضي قد يكون قريبا ً من السطح بحيث يرتفع الماء المالح بواسطة الخاصية 

 الشعرية الى سطح التربة وعند تبخر الماء تبدأ الملوحة بالظهور على سطح التربة . 

 -وفي حالة وجود ماء أرضي قريب من السطح فإن سرعة تملح التربة تعتمد على :

 سرعة أرتفاع الماء األرضي بواسطة الخاصية الشعرية. – 1

 سرعة تبخر الماء من سطح التربة. – 2

 محتوى الماء األرضي من األمالح. – 3

فكلما أقترب الماء األرضي من سطح التربة كلما زادت ملوحته وزادت ىسرعة تبخره وقابلية 

لتربة عند ثبات العوامل األخرى . التربة على نقل الماء الى السطح كلما زادت سرعة تملح ا

وبالرغم من أختالف األمالح في ترب المناطق القاحلة من حيث الكميات فإن األمالح الذائبة 

 -تتكون عادة ً من المجموعات التالية :

 كلوريدات ونترات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. – 1

 نيسيوم.كبريتات الصوديوم والبوتاسيوم والمغ – 2

 كاربونات وبيكاربونات الصوديوم والبوتاسيوم. – 3

 أثر ملوحة التربة على األنتاج النباتي .

تؤثر األمالح على نمو النبات أما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، فالتأثير المباشر يأتي 

و على وجاهزية الماء للنبات أ Osmotic suctionمن تأثير األمالح على الشد األزموزي 



التوازن الغذائي أو سمية بعض العناصر للنبات . أما التأثير غير المباشر فيأتي من تأثير األمالح 

 على بعض خواص التربة مما يجعلها غير مالئمة لنمو النبات .

 

 

 التأثير األزموزي لألمالح على نمو النباتات .

النبات والى صغر حجمه مقارنة ً بالنباتات تؤدي زيادة األمالح الذائبة في التربة الى تأخير نمو 

النامية تحت ظروف مالئمة حيث يؤدي وجود األمالح في التربة الى أنخفاض جهد الماء فيها 

يعني أن القوة التي يمسك بها الماء في التربة تزداد مع زيادة نسبة األمالح رغم ثبات نسبة 

 ب عن األمالح بالشد األزموزي .الرطوبة ويسمى الشد األضافي على ماء التربة المتسب

لقد كان يعتقد بأن البذرة في طور اإلنبات تكون أكثر حساسية للملوحة من أطوار نمو النبات 

األخرى ، ويعود السبب في هذا األعتقاد الى أن مشكلة عدم اإلنبات مالزمة لزراعة العديد من 

ت هو أن األمالح تتراكم عادة ً في المحاصيل في الترب الملحية لكن السبب الحقيقي لعدم اإلنبا

الطبقات السطحية من التربة والتي توجد فيها البذور . ويؤدي تراكم األمالح في تلك الطبقات الى 

 أن تكون تراكيزها أضعاف تراكيز األمالح في الطبقات الواقعه تحتها .

 

 التأثيرات الخاصة ) النوعية ( لآليونات على النبات .  

عاني أحيانا ً من تأثير آيون معين مما يؤدي الى نقص في النمو واألنتاج بسبب إن النبات قد ي

سمية ذلك العنصر وليس بسبب أنخفاض جهد الماء وأنخفاض جاهزيته للنبات ، ورغم أن العديد 

من العناصر في التربة قد تكون سامه لبعض النباتات إال أن النباتات غالبا ً ما تعاني من وجود 

 والصوديوم أكثر مما تعاني من تراكم اآليونات األخرى . آيون الكلور

 

 التأثير غير المباشر لألمالح على نمو النبات . 

بالرغم من أن بعض النباتات تكون حساسة للصوديوم إال أن معظم المحاصيل قد تعطي أنتاجا ً 

ـ  15ل للتبادل بين مالئما ً عندما يكون تركيب التربة جيدا ً حتى وأن وصلت نسبة الصوديوم القاب

% . وبسبب صعوبة المحافظة على تركيب جيد للتربة عند زيادة نسبة الصوديوم القابل 30

% فإن رداءة التركيب ستكون محددة للنمو عند زيادة نسبة الصوديوم حيث تؤدي 15للتبادل عن 

للماء والهواء الى تشتت مجاميع التربة وأنتشار دقائقها وبالتالي تصبح التربة قليلة التوصيل 

وغالبا ً ما يؤدي الى تكون قشرة صلبة فوق سطح التربة تؤثر على إنبات البذور وبزوغ 

التربة الذي قد يصل الى  PHالبادرات .كذلك أن زيادة نسبة الصوديوم المتبادل يؤدي الى أرتفاع 

 وهذا يؤدي الى أنخفاض جاهزية بعض العناصر . 10

 

 التعايش مع الملوحة والقلوية.

عند عدم وجود نظام بزل جيد وحيث تكون التربة متأثرة باألمالح باألمكان أنتاج المحاصيل 

النباتية بأتباع بعض األجراءات التي تجعل التربة أكثر مالئمة لنمو النبات .ومن األجراءات التي 

 -وجدت ذات فائدة عند زراعة الترب الملحية هي ما يلي :

 ل الملوحة.أختيار المحاصيل التي تتحم – 1

 أستعمال طرق أرواء مناسبة. – 2
 أستعمال طرق فالحة مختلفة. – 3

 أجراء بعض المعامالت للتربة. – 4

 

 العوامل المناخية )الماء،الهواء،الضوء،الحرارة،الرياح،التضاريس(.



في علم وظائف النباتات يعد الماء ذو أهمية عظيمة في عدة مجاالت وتكمن أهميته في المجاالت 

 -التالية :

 يعتبر الماء مذيبا ً عاما ً فهو يذيب كل المعادن التي تحتويها التربة. – 1

 وسط تدخل من خالله المواد المذابة للنبات وتتحرك خالل األنسجه. – 2

 

 يسمح لتكوين المحاليل والتحلل اآليوني في النبات مما يعزز بصورة كبيرة التفاعالت  – 3

 لمركبات البسيطة والمعقدة .الكيميائية لكل من ا     

 يعتبر مادة خام أولية في عملية التركيب الضوئي. – 4

 فضال ً عن كونه يعتبر عامل أساسي ألدامة األنتفاخ وبدونه فإن الخاليا التستطيع القيام  – 5

 إذ تتراوح    بوظائفها الفعالة ، وفي الحقيقة هو ضروري إذ أنه مؤثر في حياة البروتوبالزم     

 % من الوزن  الرطب.90ــ  50نسبة الماء في النباتات مابين      

 يعتبر الماء وسط أساسي للتكاثر من خالل نقل وتسهيل حركة أعضاء التكاثر )حبوب الطلع(  – 6

 إلنجاز عملية التلقيح ، فضال ً عن كونه عامل مهم ألنتشار األنواع النباتية.     

ستمرة ومتصلة مع الماء المتواجد في النبات والنظام بشكل إن وجود الماء في التربة بصورة م

عام في حركة دائمة الى األعلى ما دام الجزء العلوي من النبات يفقد الماء الى الغالف الجوي 

وهو غالبا ً ما يكون في كل األوقات . تتحرك كل المياه تقريبا ً الى األعلى في النبات وتفقد خالل 

% يرتبط مع المركبات الكيمياوية ، أما من 0.3ـ  0.1وحوالي  Transpirationعملية النتح 

وجهة النظر البيئية فإن سلوك الماء الى األعلى حالل النبات هو نسبيا ً ذات أهمية قليلة ولكن 

 أمتصاص وفقدان الماء يشكالن أهمية كبيرة لذا فأن الخطوات مشروطة بالبيئه .

 

 الماء في الطبيعة .

لطبيعة بأشكال مختلفة منها ما تكون على شكل مياه سطحية تكون الغالف المائي يوجد الماء في ا

وتتمثل بمياه المحيطات والبحار والبحيرات واألنهار والثلوج والينابيع ، ومياه جوفية وماء جوي 

يتمثل باألمطار والثلوج والبرد والضباب والسحاب والرطوبة الجوية والندى ويعرف مجموعها 

 وكذلك المياه الحيوية التي تدخل في بنية وتركيب األحياء . Hydrosphereطوبي بالغالف الر

 المياه الجوية.
تعد من أهم مصادر المياه تاعذبة في الطبيعة وتأخذ عدة حاالت منها مياه سائلة )أمطار وندى( ، 

المرئي ومياه صلبة )برد وثلج وجليد(، ومياه غازية منها المرئي كالضباب والسحاب ومنها غير 

 كالرطوبة الجوية .

 . Precipitationالمطر والهطول 

تعد مياه األمطار المصدر الرئيسي على اليابسة وتتميز بسهولة قياسها ومراقبة تبدالتها وتحديد 

بدراسة جميع عناصر الطقس  Meterologreمواسم هطولها ، لذلك يهتم علم األرصاد الجوية 

بأستعمال وسائل خاصة ومتنوعة لقياس كمية الهطل وشدته ومدته خالل العام ، غير أنه التزال 

 -هناك بعض الصعوبات التي تعيق ذلك أهمها :

 عدم توافر عدد كافي من محطات األرصاد الجوية لتغطية جميع الجغرافية النائية والجبال  – 1

 يدة األنحدار والمساحات المغطاة بالثلوج.الشاهقة أو شد      

 عدم الدقة في تسجيل القراءات الدورية اليومية أوالشهرية أوالفصلية أو السنوية وعدم أخذ  – 2

 سنوات على األقل (. 10القراءات لمدة كافية )      

 

 فعالية األمطار.



النباتات ما تحتاجه عن تعد مياه األمطار المصدر األساسي لرطوبة التربة التي تمتص منها 

طريق الجذور ولذلك تختلف فعالية األمطار ومدى األستفادة منها وفقا ً لكمية األمطار الواصلة 

 الى التربة ومدى قدرة التربة على األحتفاظ والتخزين.

 الضباب والسحاب.

)كغابات يعد ماء الضباب من موارد المياه الطبيعية للنباتات في بعض المناطق التي يكثر فيها 

السواحل الغربية األمريكية على المحيط الهاديء( ويمثل مصدرا ً مهما ً ويكاد يكون وحيدا ً 

بالنسبة للنباتات الصحراوية الساحلية كما في شمال تشيلي التي تتلقى الضباب المتشكل بفعل 

سماة تيارات برودة الهواء الحار الرطب األستوائي عند أصطدامه بالتيارات الهوائية الباردة الم

Humboldt  وكذلك توجد في البرازيل مناطق عديدة التسقط فيها األمطار أطالقا ً ومع ذلك

 يالحظ فيها غطاء نباتي يؤمن له الضباب الرطوبة الالزمة .

 .Humidity atmospheriquetالرطوبة الجوية 

خالل تخفيف حدة هي الماء الموجود في الهواء علىشكل بخار وتقوم بدور بيئي وحيوي مهم من 

الجفاف الصيفي وتنظيم عمليتي التبخر من التربة والنتح من النباتات وتمثل مصدرا ً للماء في 

 -فصل الصيف للنباتات وللحيوانات . ويعبر عن الرطوبة الجوية بثالثة أشكال :

 .Absolute humidityالرطوبة المطلقة  – 1

 وهي كتلة الماء )مقدرة بالغرام( الموجود على شكل بخار ماء في متر مكعب واحد من      

 الهواء .      

 .Specific humidityالرطوبة النوعية  – 2

 واحد من كيلو غراموهي كتلة الماء )مقدرة بالغرام( الموجود على شكل بخار ماء في       

 الهواء .      

 .Relative humidityالرطوبة النسبية  – 3

 وهي النسبة بين كتلة بخار الماء الموجودة في الهواء عند درجة حرارة معينة وكتلة بخار       

 الماء العظمى التي يمكن أن يحملها الهواء عند الدرجة نفسها وهو في حالة األشباع .      

ع وأتجاه تتبدل الرطوبة الجوية وفقا ً لعوامل عدة منها الحرارة ،الرياح،أرتفا

 السفح،الغطاء النباتي،الفصل واليوم،الضغط الجوي .


