
 

 

 

 مسح وتصنيف الترب المادة: 

  Soil  التربة تعريف
 مع وتعامله اتصاله ونوع اهتمامه درجة حسب آلخر شخص من تعريفها يختلف

 تعني هيف للمهندس بالنسبة أما النبات لنمو المناسب المهد هي للمزارع فالتربة التربة

 فالتربة الجيولوجي أما طبيعتها حسب تماسكها درجة تختلف التي المفككة الطبقة تلك

 وترسيب ونقل تعرية عمليات من فيها وما الصخور سطح من المفتتة الطبقات له تعني

 عتبرهاي البيدلوجي في فالمختص أنفسهم التربة علماء إلى يصل االختالف أن كما

 على كزير فهو التربة وخصوبة النبات تغذية في المختص أما مستقل طبيعي جسم

 .النبات لنمو مناسبتها و التربة في تواجدها و الغذائية العناصر

 األمريكي Hilgard وهيلجارد الروسى، Dokuchiev  دوكيوشيف من كال وأشار

 يةبالديناميك يتميز معقد جسم األرض أن إلى( اآلخر عن مستقال منهما كل أشار وقد)

 . المناخ ظروف مع عام بشكل ويرتبط األرضية القشرة سطح عند

 يلدل في ذكر عام كتعريف وضع والذي تربة كلمة تعنيه لما مقبول وصف وهناك

 Soilالتربه تصنيف ،1591 سنة Soil Survey Manual التربة مسح

Taxonomyاألرض ،وعرف1599 سنة Landالتربة أو  Soilعن عبارة أنها على 

 تقومو الحية، المادة على األرضية،وتحتوى الكرة سطح على متجمعة طبيعية كتلة" 

 الواقعة ورالصخ طبقة عن تختلف التي والخصائص الصفات من ولها النباتات بتدعيم

 لحيةا الكائنات وجود وفى والمناخ الزمن وحدة خالل متداخلة لتفاعالت كنتيجة تحتها

  :هو للتربة العام التعريف فإن لهذا". المكان وطبوغرافية األصل الدقيقة،ومادة

 ةالقشر من السطحية الطبقة على يوجد مميز قطاع له معقد طبيعي جسم التربة)

 دةوالما الصخور تحلل من نشأ ومعدنيه وكيمياويه فيزياويه صفات لها األرضية

  (.ليهع النموواالستناد للنبات ويمكن التربة تكوين عوامل تأثير تحت العضوية

)جسم طبيعي ديناميكي متطور تكونت صفاته نتيجة التاثير المتداخل للمناخ والمادة 

 الحية على المادة االم تحت تاثير االنحدار لفترة من الزمن(

 . ديناميكي طبيعي جسم •
 (. مفكك) وحية ومعدنية عضوية مواد من مكون  •
 . األرض سطح من كبيرة أجزاء   يغطي •
 . الضحلة المياه أو الهواء أعلى من يحده •
 . ونشاط االحياء المجهرية  النبات جذور منطقة تنتهي حيث األسفل ومن •
 . الحقل في يحتاجه بما النبات إمداد ويستطيع •



 

 

 البيدولوجيه الوجهه من الترب دراسة اهمية

 عضهاب مع كميه وعالقات تاريخ ولها بذاتها مستقله طبيعيه اجسام التربه – 1
  ينضب ال  مهم طبيعي اقتصادي مورد التربة – 2
 في البناء واالنشاءات متنوعه حضريه استخدامات الترب لمواد – 3
  المستمر التغير لقانون خاضعه اي متطوره الترب – 4
 فهمها وسهولة لتنوعها تصنيفي نظام في وضعها الضروري من – 5
 لعلوما كفاءة من يزيد بشكل الترب ادارة تحكم علميه بحث طرق الى التوصل – 6

 .القوميه التنميه مجال في البيدولوجيه
)مالحظة  التالية خالل جمعك للمعلومات ومراجعة المصادر األسئلةاجب عن 

 وترسل الكترونيا( أسبوعخالل  اإلجابة
 وتصنيف الترب. ماهي التربة كمختص في مسح .1
رحلة تطور معبرا عن كيف نشأت وتكونت ابتداءا من الصخرة الى اخر م .2

 ذلك بالرسوم.
 ؟.الرومانية في تسمية االفاق ومتى نستخدمها األرقامماذا تدل  .3
 ؟.متى تعتبر التربة مثالية  .4
افق يكون  أي( A, B,C1, C2, C)ا لديك تربة تحتوي على خمسة افاقاذ .5

 بداية مرحلة تكوين التربة.  أيالزمن صفر 
 الترب وتصنيف بمسح عالقه لها التي المواضيع 

  الترب مورفولوجي -

  الترب ونشوء وراثة -

  الترب تصنيف -

  االراضي تصنيف -

  الترب جغرافية -

  الترب جيومورفولوجي -

 الدقيق الترب مورفولوجي -

 التربة تكوين عوامل



 

 

  Pedology  البيدولوجي علم  يسمى التربه بدراسة يهتم الذي العلم

(Dokuchaev  )التربه علم مؤسس  

 (Ramann  )االرضيه القشره من المتفكك الجزء بانها التربه عرف  

Hilgard ) )بالنبات عالقه ولها االرضيه القشره من جزء التربة 

(Joffe  )دموا من خليط واالفق(  طبقات)  افاق من مكونه طبيعيه كيانات التربه 

 . عضويه وال عضويه

 العوامل توضح التي المشهوره معادلته   Jenny 1942 يني العالم وضع وقد

 وتسمى معادلة يني وهي : التربه لتكوين الخمسه

Jenny’s  equation  

s = ƒ (cl, o, r, p, t) 

Cl                          =المناخ  Climate 

Biology = o    االحياء 

r   =الطوبوغرافيه  topography 

p          =االصل مادة parent material 

t                                      =الزمن time 

             

 Sequence (التعاقب  : )واحدا عامال ماعدا التربه تكوين عوامل تثبيت عملية 

 غيرالمت العامل ذلك بتاثير يتعلق فيما اال شئ كل في متشابه تربا عنه ينتج

عامل من عوامل تكوين التربة  أي دراسةعند   sequenceSoil التربه متعاقبات

 يتوجب ثبات بقية العوامل عندئذ تسمى 

 مل واحدة امادة ام مختلفة وعو Lithosequence المادي التعاقب -

مناخ مختلف وبقية العوامل ثابتة  Climosequence المناخي التعاقب -

 وهكذا ..................

  Chronosequence الزمني التعاقب -

  Biosequence الحيوي التعاقب -

 toposequence غرافي الطوبو التعاقب -

 Chrono-toposequenceمتعاقبه زمنية طوبوغرافية  -

   عامل؟ماهي عوامل تكوين التربة وكيف يتم التعبير عن تاثير كل س/  االم المادة -



 

 

  -: الى تصنف

 وتقسم الى : معدنيه اصل مادة  -1

 A- الماكثه االم الماده  Residual parent material  

 B- المنقوله االم الماده Transported parent material  وتشمل 

  Alluvial depositsالجاريه   المياه من الترسبات -

 Marine deposits  البحريه الترسبات -

  Lacustrine depositsالبحيريه  الترسبات -

  Glacial deposits الجليديه الترسبات -

  Colluvium deposits االرضي الجذب ترسبات -

 Volcanic ash materialsالترسبات البركانية  -
 ( Wind deposits ) Loess الريحيه الترسبات -

 Organic deposits العضويه الترسبات وتشمل(  عضويه اصل مادة)  – 2

 المناخ عامل

  والحراره االمطار من الفعاله العناصر تشمل

  بالمناخ التربه تطور عالقة

 ( والفيزياويه الكيمياويه)  التجويه – 1

 ( الجافه وعالية في المناطق الرطبة) قليله في المناطق  التجويه مكونات غسل – 2

 وتمايزها االفاق تكوين -3

 بادليهالت والسعه التربه تفاعل مثل الكيمياويه الصفات بعض على التاثير – 4

  والتملح القاعدي والتشبع الكاتيونيه

خاصة في المناطق البارده بينما تتحلل في  التربه مقد في العضويه الماده تراكم – 9

 المناطق الحاره 

  التربه لون على التاثير – 6

  المعدني التركيب – 9

  التربه خصوبة – 8

 

 

 

  التربة احياء

 :  االتي يشمل

  النباتي الغطاء – 2     الدقيقه االحياء – 1



 

 

  االنسان – 4               الحيوانات – 3

،  داالنماتو،  اشنات،  طحالب، فطريات،  بكتريا)  بانواعها الدقيقه التربة احياء -

 وىا ابن والفأر كالجرذ من الحيوانات الكبيره االحياء الى اضافة وغيرها،  االميبا

 (تعيق تطور التربة وتؤدي الى عمل انفاق 

 ) يعيق عملية تعرية التربة (  النباتي الغطاء –

 )االيونات القاعديه قليله ( االشجار

 قوي وواضح (  A )االيونات القاعديه عاليه وتكون افق    الحشائش

  ومقدها التربه سطح بين Recyclying الغذائيه العناصر تدوير اعادة -

 )تاثيرات سلبية وايجابية (  االنسان -

 

 الطوبوغرافيه عامل

 : على تؤثر

  Runoff والسيح الماء غيض كمية -

  Erosion التعريه على تؤثر -

المناطق المواجهه للشمال اكثر تطور وتستلم درجات حراره اقل من تلك  -

 المواجهه للجنوب 

 (اكثر برودة من المناطق المنخفضة المرتفعه المناطق)  الحرارة درجة على تؤثر -

  داكن لون وذات العضويه الماده زيادة و المنخفضه المناطق في البزل رداءة -

 اختزاليه وظروف

 الزمن عامل
 سوالعك لتجويتها اطول لفتره احتاجت كلما صالبه اكثر االصل مادة كانت كلما -

 نوعو شدة على الفترة طول وتعتمد بطيئه بدرجه التربه تغيرات وتجري صحيح

) الترب الحديثه يسود فيها المعادن االوليه و اقل تطور من  التربه تكوين عوامل

 (واكثر تطورا  الثانويةالترب القديمة التي تسود فيها المعادن 

 الزمن مع العضويه والماده الدبال تراكم يزداد - 

 الزمن مع واالكاسيد االطيان تراكم يزداد -

 الزمن مع العمق الكاربونات عمق يزداد -

 الزمن مع التربه نعومة زيادة -

 االطيان كسب او سلب من اقل واالخير الدبال تراكم من اقل االمالح تراكم

 

 ( ؟اإلنتاجيةماعالقة كل عامل في تكوين وتطور التربة ومدى انعكاسها في )س: 

 



 

 

  Horizonاالفاق 

 ة االفاق الرئيس -
 الوراثيهاالفاق  -
       Organic horizonاالفاق العضوية -

   slightly decomposed litter -Oi  قليلة التحلل .1
  intermediate decomposition - Oeمتوسطة التحلل .2
 Oa- highly decomposed  عالية التحلل .3

 ( O2و O1)مالفرق بين االفاق 

 االفاق المعدنيه
  horizon Aاالفق السطحي 

ه من المواد العضويه والمعدني ويتكون من سطح التربةعلى او قرب معدني يقع افق 
وذو نسجة خفيفه نوعا  مختلف السمك ويكون خصبا elluviationويسمى افق الفقد 

  A األفق.  اغلب التسميات الشائعة ضمن  ما

Ap  افق الحراثه 
Ab افق مدفون. 
A  )في حالة التربة متروكة)مراعي 

A2 واالطيان. للسليكا والدبال  معدني فاتح اللون ويمتاز بفقدانه : افق 
 (األفقترب او مناطق جغرافية يتكون هذا  أيس: في ) )افق الغسل ( Eاالفق 

 (احتمالية لتكوينه  األكثرواذا وجد في الترب العراقية فاي المناطق 
ليكا ويكون سوفيه يحدث فقد للمعادن الطينيه السليكاتيه وااللمنيوم والحديد وتجمع لل

لونه ابيض رصاصي يتكون في المناطق الرطبه البارده  .  Bاسفل منه االفق 
  Albicويسمى االفق 



 

 

Eg  اختزالافق ظروف تغدق() 
 

 B horizonاالفق تحت السطحي 

وهو دليل على تطور الترب وفيه يحدث تجمع  illuviationويسمى افق الكسب 
 .Bالى االفق تحت السطحي  A للمواد المنقوله من االفق السطحي

tB افق تجمع المعادن الطينيه .  
wB افق تطور اللون او البناء .  
hsB  افق تجمع المواد العضويهh  ومعقدات االكاسيدS ( افقspodic ) . 
kB افق تجمع الكاربونات.  
yB (الجبستجمع كبريتات الكالسيوم ) افق. 
 

 C horizonاالفق 
من االفاق المعدنيه ال يتاثر كثيرا بالعمليات البيدوجينيه وقد يحتوي على تجمع 

 للكاربونات او االمالح ويكون مفكك نوعا ما 
Ck  افق تجمع الكاربونات 
Cs افق تجمع االمالح 
Cy افق تجمع الجبس 

 R  horizon االفق 
اوما  الصلبهغالبا ال يحدث فيه العمليات البيدوجينيه يكون من صخور االساس 

 . Ped Rockتسمى 

 شيوعا في مسح وتصنيف الترب  األكثرالتعابير 

   Land االرض



 

 

 الراضيا تصنيف من المصطلح هذا استخدام ويبدا اكثر او الواحده التربة عن تعبير
 موادال على االرض مفهوم اطالق ويمكن(  االداري التعامل)  التربة بادارة وينتهي

 وغالبا وغيرها البرية واالحياء النباتي والغطاء والتربة واالنهار والتضاريس الجيولوجيه
 او مفهوم تجاري . اقتصادي بمفهوم عنها يعبر ما
   pedonالتربة دراسة وحدة 

 يمكن حجمية وحدة أصغر: بأنه ويعرف( Pedon) البيدون هي التربة دراسة وحدة
 كامالا  تمثيالا  التربة ويمثل مربع متر 11-1    من ومساحته تربة عليها يطلق أن
 إلى تقسم كبيرة المساحة كانت إذا( والعمق والعرض الطول) الثالثة االتجاهات في
 ربةالت قطاع يتميز كما األرضي، القطاع هو البيدون دراسة وأساس. بيدونات عدة

 ( بالتفصيل الحقا دراستها ستم.)  مختلفة بآفاق
  polypedonالبولي بيدون 

تضم اكثر من بيدون واحد متماثل ويمكن تمثيلها على الخارطه واعتبارها وحدة 
  individualخارطة وتسمى فردا 

  soil surveyمسح التربة 
الفحص المنظم للترب تشخيصا وتوصيفا وتوثيقا ثم اعداد خرائط خاصه بمساحات 

 معينه من االرض ليسهل ادارتها ووضع التوصيات الخاصه بها وسبل معالجتها 
   soil classificationتصنيف التربة 

نظام ترتيب الترب المتشابهه بمجاميع او وحدات على اساس الصفات والخواص في 
ثم بيان العالقه بين  Taxonomic unitsتسمى الوحدات التصنيفية  وحدات معينة
 هذه الوحدات 
  soil genesisوراثة التربة 

هو دراسة اصل التربة وعالقتها مع عوامل وعمليات تكوين التربة المسؤوله عن 
 الحاضر مفتاح الماضي (تربه الحقيقيه من مادة اصلها ) نشوء ال

  Taxonomic unitوحدة التصنيف 
هي عباره عن وحده تصنيفيه يقع ضمن حدود مدياتها كل الترب المتشابهه في 

 الصفات 



 

 

   Mapping   unitوحدة الخارطة 
انواع من الترب تم تشخيصها وتوصيفها وتم التعبير عنها بمساحة محدده على 

ا وغالب ومحدده بخطوط مغلقه  خارطة مسح الترب واالراضي بمقياس رسم معين
 11ماتكون هذه الوحده هي وحده تصنيفيه بالوقت نفسه 

  Soil individual(  التربه فرد)  الفرد 
،  نيفيالتص النظام في محدد موقع ولها تصنيفيا ومشخصه بخصائص مميزه ترب

  الترب مجتمع تكون الترب افراد لكافة العام المجموع
 Soil population التربة مجتمع
 الوحدات) البيدونات ويشمل، Cline  ,1941 قبل من المصطلح هذا استخدم
  معينه مساحه تغطي والتي لالراضي المكونة(  للترب الصغيرة

  Soil Association ترافقيه وحده 

 واحدة خريطه وحدة في تصنيف وحدة من اكثر تجميع من الوحده هذه تتكون
 ألغراض او جيولوجية الغراض او الرسم مقياس صغر بسبب او االداره الغراض
  . تصنيف وحدة وليست خارطة وحدة هي اذن االراضي تصنيف

  Soil Phase الطور 
 وتوضح الوراثي التصنيف من من اساسيا جزءا ليست ولكنها اضافيه تصنيف وحدة

 لموقتا والفيضان المؤقت والتغدق والملوحه والصخرية والتعريه االنحدار صفات
 الخريطه وحدات الى تضاف وعادة

 


