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  عامة تعاريف ومفاهيم المحاضرة األولى : 

يعرف بأنو مجموعة المعمومات واألسس المنظمة والمتعمقة بالمادة المسماة تربة. وىو عمم يتعمق بجميع العموم عمم التربة : 
 الطبيعية وعمى األخص الفيزياء والكيمياء والبايولوجي.

 هناك ما ال يقل عن خمسة فروع لعمم التربة هي:فروع عمم التربة : 

 وعمميات تكوين التربة.يدرس عوامل التربة نشوء وتكوين الترب :  .1
 تدرس التربة من ناحية التيوية والرطوبة والقوام والحرارة.فيزياء التربة :  .2
 . pHتدرس البناء البموري لممعادن وعمميات التبادل األيوني والـ كيمياء التربة :  .3
 توفر العناصر الغذائية لمتربة وتيسرىا لمنبات مثل بعض األسمدة.خصوبة التربة : تدرس  .4
 تدرس أنواع الكائنات الحية في التربة ونشاطاتيا. اء التربة المجهرية : أحي .5

 لماذا ندرس التربة )أهمية دراسة التربة(نظرتنا الى التربة ، و 

التربة تمك المادة التي تغطي سطح األرض وتقوم بتجييز الغذاء والكساء لإلنسان ولباقي الكائنات الحية فضاًل الى 
من الكثير من المواد العالقة والمموثة لجعميا مالئمة لالستيالك مجددًا. كذلك فغن النباتات تعيش عمى قياميا بتنقية المياه 

  التربة لتقوم بتجميل البيئة وتمطيف الجو وتنقية اليواء. 

إن ما يراه اإلنسان االعتيادي من التربة ما ىو اال جزًء بسيطًا من ذلك العالم الخفي الساحر إذ تعيش تحت سطح  
 التربة مخموقات عديدة وغريبة ينمو بعضيا بدون ضوء أو ىواء ويتكيف البعض اآلخر ألقسى الظروف. 

بشكل أو بآخر الى التربة عند انتياء دورة حياتيا.  من المعروف أن الحياة وتطورىا بدأ في التربة وأن المخموقات تعود 
 بالتربة بسبب وجودىا أينما ذىبوا ولمرافقتيا ليم طوال فترة حياتيم.  لكن معظم الناس ال يكترثون وال ييتمون

التربة من اىم الموارد البيئية الطبيعية الرئيسة لمحياة وأن أىم سبب لتطور معظم الحضارات القديمة وديمومتيا ىم امتالكيا 
لموارد تربة جيدة. ويعزي المؤرخون تدىور الكثير من الحضارات القديمة كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل وحضارة االنكا في 

ر موارد التربة وسوء ادارتيا وعدم االىتمام بصيانتيا. فمثاًل بعد أن احتل المغول العراق قاموا بتدمير اميركا الجنوبية الى تدىو 
ولم يتم إعادة بناء معظميا لحد اآلن. كذلك انتقمت األرض تدريجيًا الى أيادي االقطاعيين وشيوخ العشائر معظم قنوات الري 

فالحين لزراعة األرض بأقل األجور ولم ييتموا بإدارة التربة وصيانتيا واستعمموا الذين لم ييتموا باألرض أو بالزراعة فسخروا ال
الماء بصورة غير حكيمة مما أدى الى تغدق التربة وارتفاع مستوى الماء األرضي المالح الذي أدى الى تراكم األمالح في 

السريع الذي حصل في شمال أمريكا وجود موارد ولعل أحد األسباب الميمة في التقدم سطح التربة وىجرتيا من قبل الفالحين. 
تربة وفيرة وجيدة فضاًل عن موارد المياه والمناخ المالئم لمتطور الكبير في االنتاج الزراعي في تمك البمدان ووجود فائض منو 

  المضمار. الستعمالو في الضغط عمى شعوب العالم لمسير في فمك السياسات األميركية باستعمال الغذاء كسالح في ىذا 

 .تمد الترب النبات بالدعامة والماء والعناصر الغذائية واليواء 
  تمعب الترب دورًا أساسيًا في األنظمة البيئية حيث تخمق بيئة مناسبة لمكائنات الحية الدقيقة التي ليا دور كبير في

 تدوير مواد الحياة.
 ر مباشرة( ، الماء ، مواد البناء ، أماكن لمبناء ، تمد الترب المجتمعات اإلنسانية بالطعام، المالبس )بطريقة غي

 والتخمص من النفايات.
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  نعتمد عمى الترب لحماية المياه الجوفية حيث تعمل كمادة مرشحة تعمل عمى مسك المواد السامة والكائنات الممرضة
 الموجودة في مياه الصرف. 

طور معظم الحضارات القديمة وديمومتيا ىو امتالكيا لموارد إذن التربة ىي أحد الموارد الطبيعية الرئيسة وان أىم سبب لت
تربة جيدة. ويعزي المؤرخون تدىور الكثير من الحضارات القديمة كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل وحضارة االنكا في 

 أمريكا الجنوبية الى تدىور موارد التربة وسوء ادراتيا وعدم االىتمام بصيانتيا. 

 مفاهيم التربة 

التربة بالنسبة لمذين يتعاممون معيا فالرجل االعتيادي يعد التربة تمك المادة التي تؤدي الى اتساخ تختمف مفاىيم  
احذيتو ومالبسو ويحاول تجنب السير عمييا مفضاًل الطرق المعبدة. اما السائق فيعد التربة تمك المادة التي تكون الطرق غير 

ر مركبتو عمييا عندما تكون جافة وقد تؤدي الى تعطيل سيره عمى بعض الطرق بعد سقوط المعبدة والتي تثير االتربة عند سي
االمطار بسبب عدم ثباتيا ان كانت حاوية عمى نسبة عالية من الطين. اما صانعوا الطابوق فالتربة بالنسبة ليم ىي المادة التي 

كون غير صالحة لمطابوق واال فإن نوعية الطابوق تعمل منيا قطع الطابوق فيي ان خمت من االمالح والمواد الصخرية ت
ستكون رديئة. والميندس المدني ينظر الى التربة عمى انيا المادة التي تسند البنايات والطرق ومدرجات المطارات ويفضل أن 

والذي غراضو. تكون مقاومتيا عالية لتؤدي غرضيا بصورة جيدة واال فإنو يفضل ابداليا بمادة مناسبة ان لم تكن مالئمة ال
يحاول تنظيم حديقة داره الجديدة ينظر الى التربة بصورة مختمفة فإن كانت ىشة وخالية من االمالح فإنو يرتاح ليا أما اذا 

( فوقيا الجل زراعتيا بالحشائش وغيرىا من النباتات. وفي alluviumكانت صمبة ومتشققة فإنو يحاول وضع طبقة من التقن )
 انو يضطر في كثير من االحيان الى مراجعة المختصين الجل حل مشكالتيا. حالة وجود االمالح ف

اما الفالح فينظر الى التربة عمى انيا مياد نمو البادرات والنباتات ويحاول جاىدًا ان يجعميا اكثر مالئمة لنمو النباتات عن 
ىذا كمو يتضح ان لمتربة معاٍن عديدة ومع  طريق حراثتيا وسقييا وعزقيا وتسميدىا الجل الحصول عمى اعمى انتاج ممكن. من
  -تقدم الدراسات العممية االكاديمية يمكن توضيح مفيوم التربة بشكل عممي كالتالي:

 مفهوم التربة 

نشأ المفيوم الحديث لمتربة نتيجة الدراسات العممية المكثفة عمى مدى عقدين من الزمان ويمكن النظر الى التربة  
  -بمنظورين :

 المنظور األول :

 نتيجة عوامل التجوية الطبيعية والبيو كيميائية. naturallyيعامل التربة عمى أساس أنيا جسم طبيعي نشأ طبيعيًا  

 المنظور الثاني : 

 . يعامل التربة عمى أنيا بيئة طبيعية لنمو النبات

)من قبل عمماء التربة( وأيضًا  Pedologyجية وىذين المنظورين يوضحان أن التربة يمكن دراستيا من وجية النظر البيدولو 
 .) من قبل عمماء النبات( Edaphologyمن وجية النظر األيدافولوجية 



 عوار سعدي إسواعيلد.– علوم األغذية والتقانات األحيائيةالتزبة / النظزي / الوزحلة األولى / قسن علن هحاضزات هبادئ 

 

3 
 

Pedology :  ىي كممة مشتقة من المفظ اليونانيPedon  ويعني تربةSoil  وتعرف بأنيا دراسة التربة كجسم طبيعي وفي
نما يتم دراسة نشأة التربة وتقسيميا ووصفيا في  دراسة التربة من ىذا المنظور ال يتم التركيز عمى االستخدام العممي لمتربة وا 

 الحالة الطبيعية وىذه الدراسات ذات أىمية كبيرة لممزارع وأيضًا لميندسي الطرق واإلنشاءات. 

Edaphology  ىي كممة مشتقة من المفظ اليوناني :edaphos  ويعني أيضًا التربةSoil  وتعرف بأنيا دراسة التربة كبيئة
لنمو النبات وفييا يتم التركيز عمى دراسة أسباب ومعوقات انتاجية التربة والبحث عن الوسائل الالزمة لمحفاظ عمى التربة 

 وتعظيم انتاجيا أي أن اليدف الرئيس في ىذه الدراسة ىو إنتاج الغذاء واأللياف من التربة .

 المكونات الرئيسة لمتربة 

بأنيا جسم طبيعي يتكون من  (Soil Edaphologistsتعرف التربة من قبل المهتمين بها كوسط لنمو النبات ) 
مزيج من المواد المعدنية والمواد العضوية المتحممة والتي تغطي سطح األرض بشكل طبقات وتقوم عند احتوائيا عمى النسب 

تعد التربة مزيج من المواد المعدنية والمواد المالئمة من الماء واليواء بتثبيت النبات وتجييزه بمعظم احتياجاتو لمنمو. وىكذا 
 :  (1-1شكل ) لنمو النبات تحتوي عمى النسب الحجمية التالية مثاليةالعضوية والماء واليواء. فتربة معدنية سطحية 

 % . 45مواد معدنية  .1
 %. 5مواد عضوية  .2
 %.  25ماء  .3
 %. 25ىواء  .4

 

 

 واحد من اروائها رية جيدة( النسب الحجمية لمكونات التربة الرئيسة في تربة سطحية مالئمة لنمو النبات بعد يوم 1-1شكل )

 فالمواد المعدنية والعضوية تكون الجزء الصمب من التربة الذي توجد بينو مسامات بينية تشغل بالماء واليواء.  

ن نسب الماء واليواء تتغير في نفس   ومن الضروري أن نؤكد بأن ىذه المكونات ونسبيا تختمف من تربة ألخرى وا 
كذلك فإن ىنالك عالقة عكسية بين نسبة الماء ونسبة اليواء وف الجوية والعمميات الزراعية. التربة من وقت ألخر حسب الظر 

ويجب أن ال يغيب عن األذىان بأن مكونات التربة المذكورة في التربة حيث إنيما يشغالن الحجم الكمي لممسامات البينية. 
نما تتداخل في ما بينيا مساعدة عمى حدوث تفاعالت متعددة لتجعل أعاله ال توجد بشكل منفصل عن بعضيا في الطبيعة وا 

التربة أكثر مالئمة لنمو النبات. إن مصدر المادة العضوية في التربة ىي األحياء النباتية والحيوانية وبما إن فعالية ىذه األحياء 
عامة مع اإلبتعاد عن  ومخمفاتيا توجد قرب سطح التربة لذا فإن نسبة المادة العضوية في الترب المعدنية تنخفض بصورة

 السطح.

  الترب المعدنية والترب العضوية

بينا سابقًا أن معظم المواد العضوية توجد في الطبقات السطحية من التربة ومن المعروف أن نسبة المادة العضوية  
%. وعمى األكثر فإن القارئ يفكر في 6% و 1في الطبقات السطحية لمعظم الترب المعدنية )الترب الالعضوية( تتراوح بين 

ىذا النوع من الترب )الترب المعدنية( عندما يتذكر التربة. اال انو في مناطق المستنقعات واألىوار التي تكثر فييا النباتات 
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دة الطبيعية وبسبب الظروف الالىوائية التي تقمل من تفسخ المادة العضوية تتطور ترب تتكون نسبة كبيرة منيا من الما
% فإن خواص 30% و 20العضوية وعندما تكون النسبة الوزنية لممادة العضوية في الثالثين سنتمترًا العميا في التربة بين 

( muck soilالتربة تعتمد بدرجة كبيرة عمى الجزء العضوي وليس المعدني وتسمى التربة عندئذ تربة عضوية أو تربة ىشيمة )
%. إن مساحات الترب 95% و 80لعضوية في الجزء السطحي لبعض ىذه الترب بين وقد تصل النسبة الوزنية لممواد ا

العضوية في العالم صغيرة مقارنة بمساحات الترب المعدنية اال ان بعض ىذه الترب تستعمل لزراعة بعض الخضراوات بصورة 
  كثيفة جدًا.

 التربة كجسم طبيعي

أنيا جسم طبيعي ديناميكي متطور عمى سطح األرض  (Soil Pedologistsعمماء التربة ) تعرف التربة من قبل 
ولو ثالثة أبعاد )مساحة وعمق( تكونت صفاتو نتيجة لمتأثير المتداخل لممناخ والمادة الحية )النباتات والحيوانات( عمى المادة 

 ( وتحت تأثير اإلنحدار )ميالن السطح( لفترات من الزمن. Parent materialاألم )

( مخمفات غير راسخة تعمل كمادة أم لتطور ما يسمى بمقد التربة Rocks Weatheringالصخور ) ينتج عن تجوية 
(Soil profile .الذي يعكس التأثير المتداخل لممناخ واألحياء والميالن والزمن عمى المادة األم )هو مقطع عمودي  ومقد التربة

ي حصمت لها تغيرات بيدولوجية خالل عمميات تكوين التربة في الجزء السطحي من القشرة األرضية يشمل جميع الطبقات الت
 . ( 2- 1 )شكلوكذلك الطبقات العميقة التي أثرت عمى تطور التربة 

 
 . Cو  Bو  A( مخطط يوضح العالقة بين مقد التربة واألرض في تربة ناضجة حاوية عمى اآلفاق 2-1شكل )

نقميا الى مناطق أخرى بواسطة بعض القوى الطبيعية )كالمياه والثموج قد تتعرض المادة األم إما في مكانيا أو بعد 
والرياح والجذب األرضي( الى ظروف جوية مالئمة تؤدي الى انطالق بعض العناصر الغذائية التي تساعد عمى نمو بعض 

كون في التربة مواد غذائية اكثر أشكال النباتات البسيطة القادرة عمى القيام بعممة التمثيل الضوئي. وعند موت ىذه النباتات تت
تساعد عمى نمو نباتات أكثر تطورًا وىذه بدورىا تؤدي الى تراكم بعض المخمفات العضوية التي تساعد عمى نمو الحيوانات 

طالق العناصر الغذائية الضرورية  والبكتريا والفطريات. تقوم بعض ىذه االحياء بالمساعدة عمى انحالل المادة العضوية وا 
ية دورات حياة اخرى. وبيذه الطريقة تصبح الحيوانات والنباتات جزءًا من المادة العضوية في التربة وتستمر ىذه الحالة الى لبدا

)يكون لهذه الترب  Aان تتكون طبقة سطحية غامقة وثابتة التركيب نوعًا ما )بسبب وجود المادة العضوية( تسمى باألفق 
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 Immature or youngبالترب غير الناضجة أو الترب الفتية وتسمى مثل ىذه الترب (  3-1 )شكل عندئذ أفقين فقط
soils .  يتميز ىذا الطور من أطوار التربة بتراكم المواد العضوية في السطح وتكون سرعة التجوية والغسل والنقل لممواد

معظم صفات ىذه الترب موروثة من المادة ون في ىذه التربة أبطأ من تراكميا وتك Aالغروية )المعدنية والعضوية( في األفق 
  االم التي تطورت منيا.

 
( تطور من مادة أم ناتجة عن التجوية المباشرة لمصخور األساسية aفي التربة) Aتربتان لهما أفقين فقط. الحظ أن األفق ( 3-1شكل)

(R بينما تطور األفق )A (في التربةb( من مادة أم منقولة )P). 

عند مالئمة الظروف الى تكون حوامض عضوية تساعد عمى تحطيم بعض المعادن  Aيؤدي انحالل المادة العضوية في األفق 
ذابة بعض المعادن الغروية الثانوية كأطيان السيميكات  الحاوية عمى القواعد مما يؤدي الى إطالق بعض العناصر الغذائية وا 
واكاسيد الحديد واأللمنيوم. وعند وجود الماء الكافي تغسل ىذه المواد إلى أسفل مقد التربة لتترسب تحت السطح حيث تكون 

تحتوي عمى نسب من المواد الغروية  Aدرجة تفاعل التربة مرتفعة )إنخفاض الحموضة(. وىكذا تتكون طبقة تحت األفق 
 . Bبدرجة تؤثر عمى صفاتيا وتسمى ىذه الطبقة باألفق  Aق والعناصر الغذائية تزيد عمى مايحويو األف

باألفق المسمى  Bالنو فقد بعض مكوناتو التي ترسبت في األفق  (eluvailباألفق السميب )في ىذه الحالة  Aيسمى األفق 
 الكتسابو لمعناصر الغذائية والغرويات الراسخة من الطبقات العميا.  (illuvailالكاسب )

 (2- 1كما يالحظ في الشكل) (mature soilsبالترب الناضجة ) Cو  Bو  Aالحاوية عمى اآلفاق تدعى الترب  

 مراحل تطور التربة مع الزمن . 3-1كما يوضح الشكل 
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 مقطع طولي لمتربة )مقد التربة( يوضح مراحل تطور التربة عبر الزمن 3-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتكون ىذه الترب في حالة تعادل ديناميكي مع بيئتيا أي أن ىناك تعادل بين المواد المضافة والمواد المفقودة من 
التربة. وعند استمرار الظروف المالئمة لتكون األحماض العضوية وتحطيم المعادن واستمرار غسل العناصر الغذائية 

وتسمى الترب في ىذه بدرجة كبيرة  Bواألفق  Aفي الصفات بين األفق تزداد االختالفات  Bوالغرويات وترسيبيا في األفق 
ومثال عمى ذلك الكثير من الترب الحاوية عمى صحون طينية. وتتصف ىذه الترب  (old soilsبالترب العتيقة )الحالة 

سميكًا جدًا وتكون كثافتو الظاىرية عالية جدًا ويحوي عمى نسب عالية من  Bبإنخفاض في خصوبتيا وانتاجيتيا ويكون األفق 
 . أكاسيد الحديد واأللمنيوم

ال تتطور جميع الترب في المناطق الرطبة بحيث تمر في جميع األطوار المذكورة أعاله بسبب عمميات التعرية والترسيب 
رب العتيقة موجودة في مناطق محدودة جدًا في المناطق االستوائية من وفعالية البراكين والقوى الجيولوجية األخرى لذا فإن الت

  الكرة األرضية فقط. 

 . 4- 1وأخيرا يمكن وضع مراحل والدة التربة )تكوينيا( الى تطورىا وتمايز أفاقيا الرئيسة كما في الشكل  

 

 

 

C 
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 تربة قديمة تربة ناضجة تربة شابة مادة األصل 



 عوار سعدي إسواعيلد.– علوم األغذية والتقانات األحيائيةالتزبة / النظزي / الوزحلة األولى / قسن علن هحاضزات هبادئ 

 

7 
 

 :منذ لحظة والدتها )تكوينها( الى تطورها وتمايز اآلفاق الرئيسة يوضح تكوين التربة  4-1شكل  

 


