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 المحاضرة الثانٌة : نشوء وتطور الترب 

   Soil Formationتكون التربة  

 ( الى تربة بتكون التربة.parent materialٌسمى تحول المادة األم )األصل( ) 

 وباإلمكان وضع العالقة بٌن المادة األم والتربة بالمعادلة التالٌة :

   التربة     المادة األم

   Processes of Soil Formationعملٌات تكوٌن التربة 

رغم أن هناك عملٌات عدٌدة تدخل فً تكوٌن التربة كالتجوٌة وتكوٌن المعادن الطٌنٌة وتكون وتراكم الدبال وحركة  
وتبادل األٌونات وحركة أو فقد المواد الغروٌة والعضوٌة بٌن اآلفاق وترسٌب األمالح والمزج المٌكانٌكً للتربة أو المزج 

   ودة فٌها اال أن باإلمكان وضع العملٌات فً أربعة مجامٌع وهً : الباٌولوجً بواسطة األحٌاء الدقٌقة الموج

 طبقات السطح ٌحدث تراكم الدبال والمواد الغروٌة )أطٌان السلٌكات( :)       (  Additionاإلضافة أو التراكم  .1
 . CO2من السطح على شكل غازات  :)       (  Lossesالفقد  .2
مثل تحول النتروجٌن العضوي الى نتروجٌن معدنً )الصورة  :(    )            Transformation التحول .3

 المعدنٌة(.
 تنتقل المواد من اآلفاق السطحٌة إلى اآلفاق تحت السطحٌة. :(      )          Translocationالنقل  .4

 

 ٌوضح عملٌات تكون التربة 1-2شكل 

  Soil Horizonsآفاق التربة 

أقرب اآلفاق الى  Aٌكون األفق .  Cو  Bو  Aباإلمكان تمٌٌز ثالث آفاق مختلفة فً الترب المعدنٌة وهً اآلفاق  
السطح فً الترب المعدنٌة، وٌتمٌز هذا األفق بأعلى درجة لتراكم المادة العضوٌة أو بأعلى تجوٌة وفقد للمعادن الطٌنٌة أو 

،  A1بكلٌهما. فعندما ٌطغً تأثٌر تراكم المادة العضوٌة فً هذا األفق على التجوٌة وفقد المعادن الطٌنٌة ٌسمى هذا األفق باألفق 

أو قد تحتوي على  A1بدون  A2أو  A2بدون  A1. قد تحتوي تربة معدنٌة على األفق  A2إذا كانت الحالة بالعكس فٌسمى أما 
 . Oكلٌهما كما تتراكم أحٌاناً طبقة من المادة العضوٌة فوق سطح التربة المعدنٌة فً ترب الغابات وتسمى هذه الطبقة باألفق 

مباشرًة. وٌتصف هذا األفق بأقصى حد لتراكم أطٌان  Aالذي ٌقع عادًة تحت األفق  Bق تحتوي بعض الترب على األف:  Bاألفق 
التً تؤدي الى تكون طبقة عالٌة الكثافة الظاهرٌة وقلٌلة المسامات فً بعض األحٌان. وفً أحٌان أخرى قد ٌكون تراكم السٌلٌكات 

الكثافة الظاهرٌة والمسامٌة بل ٌمكن تمٌٌز هذا األفق عندبذ أطٌان السٌلٌكات قلٌل جداً بحٌث إنه ال ٌؤثر بدرجة ملموسة على 
( حول skinsبإختالف فً اللون فقط عن اآلفاق الواقعة تحته أو فوقه حٌث أن الدقابق الغروٌة قد تترسب على شكل رقابق )

 والذي ٌعنً التربة الحقٌقٌة.  Solumبالسولم فً الترب المعدنٌة  Bو  Aالدقابق المعدنٌة. وٌسمى مجموع اآلفاق 
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 Cغٌرات بالنسبة لآلفاق اآلخرى. وٌقع األفق تعادًة والذي ٌتمٌز بأنه األفق الذي تحصل فٌه أقل ال B: ٌوجد تحت األفق  Cاألفق 
أو  Aفقٌن وعند عدم إحتواء التربة على أي من األ)الترب الفتٌة(.  Bمباشرًة فً الترب التً ال تحتوي على األفق  Aتحت األفق 

B  فإن المقد ٌعتبر برمته أفقC . 

 بواسطة التعرٌة.  Bو  Aفقط عندما ٌكون التطور فً المقد أبطأ من سرعة إزالة اآلفاق  Cتوجد الترب الحاوٌة على أفق 

واضحة بالدرجة التً ذكرت أعاله خصوصاً فً المناطق االنتقالٌة  C,B,Aلٌس من الضروري أن تكون صفات اآلفاق  
فً الجزء األسفل منه  Aبٌن اآلفاق. ففً المناطق االنتقالٌة تستعمل رموز أخرى لتمثٌل اآلفاق. فعندما ٌقل وضوح صفات األفق 

مع العمق أي عندما تبدأ بالزٌادة  B . كذلك فعندما تختلف نسبة الطٌن فً األفق A2و  A1لتفرٌقه عن الجزبٌن  A3ٌعطً الرمز 
و  B2وٌرمز للجزبٌن الوسطً والسفلً بالرمزٌن  B1مع العمق الى حد معٌن ثم تنخفض بعد ذلك ٌرمز للجزء العلوي بالرمز 

B3  .ًعلى التوال 

ألنها تتصف بخواص ( genetic horizon)رقم باآلفاق الوراثٌة وتسمى اآلفاق التً ٌرمز لها بحرف أو بحرف  
 نتجت عن عملٌات تطور التربة. ٌفترض أنها 

 وسنتكلم فً هذه المحاضرة باختصار عن كل أفق من اآلفاق الوراثٌة الموجودة بكثرة فً الترب المختلفة .

O1 :  .أفق عضوي ٌوجد على السطح فً بعض الترب المعدنٌة وٌتصف بإمكانٌة تمٌٌز معظم األجزاء النباتٌة الداخلة فً تكوٌنه
 للداللة على هذا األفق. Lوفً ترب الغابات قد ٌستعمل الحرف 

O2 :  أفق عضوي ٌوجد عادًة مباشرة تحت األفقO1 ٌ .مثل هذا األفق فً ترب وال ٌمكن تمٌٌز األجزاء النباتٌة المكونة له
اذا ضاعت معالم تركٌب المادة العضوٌة  Hاذا كان تركٌب المادة العضوٌة واضحاً نسبٌاً أو بالحرف  Fالغابات اما بحرف 

 بصورة تامة.

A1 : أفق معدنً ٌوجد على أو قرب السطح فً بعض الترب المعدنٌة وتغلب علٌه صفة تراكم المواد العضوٌة المتعدنة*. 

 (: ٌعنً تحول العناصر العضوٌة الى الحالة غٌر العضوٌة نتٌجة فعالٌات األحٌاء المجهرٌة. Mineralization) التعدن

A2  :  أفق معدنً ٌوجد على أو قرب السطح فً بعض الترب المعدنٌة ٌتصف بفقد الطٌن أو الدبال أو كلٌهما بواسطة عملٌة
لٌلة الثبات نسبٌاً عن طرٌق التجوٌة تحت الظروف السابدة فً المنطقة. ( وٌتصف كذلك بفقد المعادن القeluviationالسلب )

 وغالباً ما ٌكون هذا األفق فاتحاً )مقصور اللون( ومحتوى الطٌن فٌه قلٌالً بسبب عملٌة السلب هذه. 

A3 :  إما( أفق معدنً انتقالً تغلب علٌه صفات اآلفاق الواقعة فوقهA1   أوA2  ولكن له بعض صفات األفق )B  .الواقع تحته 

B1 :  أفق معدنً انتقالً تغلب علٌه صفات األفقB2  الواقع تحته ولكنه له بعض صفات األفقA .الواقع فوقه 

B2 : أو أكاسٌد وهٌدروكسٌدات الحدٌد واأللمنٌوم.  أفق معدنً ٌتمٌز بتراكم واحد أو أكثر من المواد الدبالٌة أو أطٌان السٌلٌكات
وٌمكن معرفة مدى تراكم هذه المواد الغروٌة عن طرٌق مقارنة نسبها فً هذا األفق مع نسبها فً اآلفاق الواقعة فوقه أو 

ا األفق ( الواقعة فوق هذeluvial horizonsكذلك بوجود رقابق طٌنٌة كسبت من اآلفاق السلٌبة ) B2. قد ٌتمٌز األفق تحته
( . كذلك قد ٌتمٌز هذا األفق بوجود اختالف فً اللون أو التركٌب أو القوام illuvial horizonالذي ٌسمى باألفق الكاسب )

( فإن بعض المعادن الثانوٌة كالمعادن الطٌنٌة قد تتكون مباشرًة فً illuviationمقارنًة باآلفاق المحٌطة به. وإضافة الى الكسب )
ٌنتج اختالف فً نسبة الطٌن فً هذا األفق مقارنًة باآلفاق المجاورة بسبب التنضٌد فً المواد المترسبة عند تكوٌن  هذا األفق أو قد

 (. block-like(. أو كتلٌاً )prism-likeمنشورٌاً ) B2المادة األم. وغالباً ما ٌكون تركٌب األفق 

B3 :  أفق معدنً انتقالً تتضح به صفات األفقB2  الواقع فوقه مع وجود بعض خواص األفقC  أو األفقR  الواقع تحته
 مباشرًة. 

C :  أفق معدنً ال ٌشمل الصخور األساسٌة فً أغلب األحوال، وقد ٌكون أو ال ٌكون مكافباً للمادة األم التً تطورت فٌها اآلفاق
A  وB وال ٌملك صفات اآلفاق الوراثٌة كاآلفاق  الواقعة فوقه. ٌتأثر هذا األفق بدرجة ضبٌلة بعوامل تكوٌن التربةA  وB  . 

R :  .الصخور األساسٌة )التحتٌة( الصلبة التً تكون أو ال تكون مصدراً للمادة األم للتربة الواقعة فوقها 

تكون اآلفاق االنتقالٌة أحٌاناً غٌر منتظمة أو قلٌلة السمك جداً بحٌث ال تتصف بصفات اآلفاق االنتقالٌة بصورة واضحة.  
 لذلك فقد وضعت رموز وتقسٌمات أخرى لتمثٌل مثل هذه الظروف بصورة واضحة ومن هذه الرموز ما ٌلً: 
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AB  منطقة انتقالٌة جزبها األعلى مشابه لؤلفق :A األسفل مشابه لؤلفق  وجزبهاB  وال ٌمكن تصنٌفها بوضوح كأفقA3  أو أفق
B1 . 

B,A  : أفق غالبٌتهA  مع ألسنة )امتدادات( تتغلغل فً مناطق معٌنة الى األفقB  .الواقع تحته 

A,B  أفق غالبٌته أفق :B  مع ألسنة تتغلغل فً مناطق مختلفة فً األفقA2  .الواقع فوقه 

AC  مشابه لـ :AB  اال أن االنتقال ٌكون بٌن األفقA  وC  لعدم وجود األفقB . 

قد تؤدي بعض االختالفات فً بعض الصفات الثانوٌة الى اختالف فً اآلفاق ورغم أن هذه االختالفات ال  مالحظة مهمة جداً :
 ق وضع رقم إضافً لآلفاق.تغٌر التصنٌف العام اال أنه ٌستوجب أحٌاناً وضع تقسٌمات فرعٌة لنفس األفق وهذا ٌتم عن طرٌ

. وهنا  R2و  R1و  C2و   C1حٌث تقسمان الى  Rو  Cكذلك بالنسبة لآلفاق  B22و  B21الى  B2فمثالً ٌمكن تقسٌم األفق 
ٌجب أن نؤكد أن األرقام الممثلة لتحت اآلفاق ال تمثل طبقة معٌنة بل تعطى األرقام اعتماداً على عمق ذلك الجزء من األفق 

 وابتداًء من السطح. 

 تستعمل أحٌاناً بعض الحروف الصغٌرة للداللة على بعض صفات اآلفاق وكما ٌلً: 

b أفق تربة مدفون :  ،k كاربونات خصوصاً كاربونات الكالسٌوم والمغنسٌوم: أفق فٌه تراكم لل ، y أفق فٌه تراكم لكبرٌتات :
قوٌة غٌر ركامٌة فٌها تراكم ألكاسٌد وهٌدروكسٌدات الحدٌد أفق ركامً أو حاوي على عقد  :cn، الكالسٌوم بشكل جبس

 واأللمنٌوم. 

f ، أفق منجمد :g  أفق كثٌر التبقع بسبب ترسب مركبات الحدٌد والمنغنٌز الملونة. ولهذا التبقع عادًة عالقة بوجود فترات من :
 strong: لحم شدٌد ) m: حدٌد مكتسب ،  ir: دبال مكتسب  hالبزل الردئ واالختزال والتأكسد لمركبات الحدٌد والمنغنٌز. 

cementation( وترسٌخ )induration . )p مل هذا الرمز مع األفق : ٌستعA  لتكوٌنAp  وٌعنً أن األفقA  قد حصل له
: تراكم أمالح قابلٌة ذوبانها أكثر من ذوبان كبرٌتات  saتغٌٌر عن حالته الطبٌعٌة بسبب الحراثة أو بسبب نمو نباتات المراعً. 

: صحون أو طبقة صلدة عالٌة  x: طٌن مكتسب ،  t: لحم بواسطة مواد سٌلٌكاتٌة قابلة للذوبان فً القواعد.   si الكالسٌوم.
 الكثافة وقابلة للقصم. 

 وللداللة على سهولة استعمال هذه الرموز نورد األمثلة التالٌة:  

على  B2كذلك اذا احتوى األفق  .B2cnتراكم ألكاسٌد وهٌدروكسٌدات الحدٌد واأللمنٌوم فٌمكن تسمٌته  B2إذا كان فً األفق 
ووجد فً القسم األعلى تراكم للطٌن والدبال وفً القسم األسفل تراكم للطٌن فقط فٌمكن تمثٌل هذٌن الجزبٌن  B22و  B21قسمٌن 

 على الترتٌب.  B22tو  B21thبالرموز 

قد ٌتطور مقد التربة أحٌاناً فً مادة أم منضدة )مكونة من طبقات( . تمثل االختالفات فً هذه الحالة بأرقام التٌنٌة توضع  
فً طبقة أخرى فإن تمثٌل اآلفاق  Cو  Bفً طبقة معٌنة من المادة األم وتطور األفقٌن  Aاألفق. فمثالً اذا تطور األفق  قبل رمز
  ألنه متفق ذلك علٌه.  Aأمام األفق  Iعلى الترتٌب حٌث لم ٌوضع الرقم  IICو  IIBو  Aسٌكون 

   Factors of Soil Formationعوامل تكوٌن التربة 

بالرغم من وجود عشرات اآلالف من سالسل الترب فً العالم اال أن تطور جمٌع هذه الترب ٌتسبب عن بضعة عوامل  
تختلف فقط فً شدتها وسرعتها واتجاه عملها إلنتاج الترب المختلفة. لقد الحظ بعض علماء التربة األوابل وجود الكثٌر من الشبه 

التً تطورت فٌها لدرجة أن الترب كانت تسمى سابقاً بأسماء الصخور التً بٌن صفات التربة وصفات الصخور األساسٌة 
تطورت منها كترب الالٌمستون وترب الكرانٌت وغٌرها مما ٌدل على أهمٌة المادة األم فً تكوٌن التربة . بعد ذلك اتضح للعلماء 

لرطوبة والحرارة مختلفة أو عند إختالف أن باإلمكان تطور ترب مختلفة من مادة أم واحدة عندما تكون الظروف الجوٌة كا
ووجد أن الترب تتغٌر صفاتها وتتطور مع مرور الزمن وبذلك أعتبر الزمن أحد عوامل تكوٌن التربة. كذلك وجد الغطاء النباتً . 

سرعة ودرجة بأن شكل سطح األرض ٌؤثر على العالقة بٌن الماء والتربة وتهوٌتها وٌؤثر كذلك على التعرٌة وبالتالً ٌؤثر على 
 تطور التربة مما حدى بالعلماء إلى إعتبار شكل سطح األرض )الطوبوغرافٌة( عامل آخر من عوامل تكوٌن التربة. 

( فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كل Hilgard,1892( فً روسٌا وهلكارد )Dokuchaev,1883لقد أدرك كل من دكوشٌف )
أهمٌة عوامل تكوٌن التربة إال أن دوكوشٌف أوضح العالقة بٌن عوامل تكوٌن التربة والتربة وصفاتها بمعادلة عرفة  على إنفراد

 بالمعادلة األساسٌة لتكوٌن التربة والتً ٌمكن كتابتها بالشكل التالً : 

S = f(cl,o,r,p,t,......)  
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 (living organisms ,o( واالحٌاء )Climate,cl( تتكون نتٌجة لتأثٌرات المناخ )sوهذا ٌعنً ان التربة )
وقد أوضح ٌنً ( .time ,t( لفترة من الزمن )parent material , p( على المادة االم )relief ,rوالطوبوغرافٌة )

(jenny,1941 بأنه عند تثبٌت أربعة من العوامل المذكورة اعاله ٌصبح باإلمكان دراسة تأثٌر التغٌر فً العامل الخامس على )
 تطور التربة. 

 

 عوامل تكوٌن التربة 2-2شكل 

 أوالً : الزمن كعامل من عوامل تكوٌن التربة 

التربة نظام دٌنامٌكً مستمر بالتغٌر اال أن معظم تغٌرات التربة تجري بدرجة بطٌبة ال ٌمكن مالحظتها بسهولة. ولكن  
ٌمكن االستدالل علٌها من دراسة مقد التربة وآفاقها ومن معرفة االطوار التً تمر بها الترب خالل تطورها. تعتمد الفترة الزمنٌة 

تربة على كل من المادة االم والظروف الجوٌة والطوبوغرافٌة والغطاء النباتً وفعالٌات االحٌاء الالزمة لتطور عمق معٌن من ال
االخرى فً التربة. وتتغٌر بعض خواص التربة بفترات قصٌرة بٌنما ٌستغرق تغٌر صفات أخرى فترات طوٌلة من الزمن . فمثالً 

أحقاب من السنوات. ولكً او فً تبادل األٌونات فً فترة بضعة  قد تحصل تغٌرات مهمة فً تراكم بعض المواد العالٌة الذوبان
طٌان السٌلٌكات فٌكون ٌكون تأثٌر تراكم الدبال واضحاً فقد تستغرق العملٌة بضعة قرون تحت بعض الظروف. أما سلب وكسب أ

وضع صٌغ مطلقة للزمن الذي ، ولكون هاتٌن العملٌتٌن تعتمدان على الظروف الجوٌة وصفات التربة فلٌس باإلمكان أكثر بطباً 
  . B2ٌستغرقه تراكم أطٌان السٌلٌكات وتكوٌن األفق 

تكون مقارنة عملٌات عدٌدة من عملٌات تكوٌن التربة فً وقت معٌن ممكنة عندما تسمح الظروف لتلك العملٌات فً أن  
المناخٌة الجافة. ففً مثل هذه الظروف  تكون فعالة. فمثالً ال ٌمكن أن تكون لدراسة التجوٌة المعادن أي أهمٌة تحت الظروف

ٌمكن تقدٌر أهمٌة الزمن فً التطور من دراسة أشٌاء أخرى كذوبان أو انتقال الكلس واألمالح الذاببة األخرى فً مقد التربة أو 
ة تجوٌة من دراسة تراكم الدبال أو من دراسة سلب وكسب أطٌان السٌلٌكات. وعند زٌادة كمٌة التساقط ٌصبح باإلمكان دراس

 المعادن وٌهٌا المناخ الحار الرطب األساس المالبم لدراسة تأثٌر الزمن على تطور التربة .

ألجل معرفة تأثٌر الزمن على تطور التربة علٌنا أن ندرس حاالت تتشابه فٌها عوامل تكوٌن التربة وتختلف فً الفترة  
 الزمنٌة التً مرت منذ تكوٌن المادة األم. 

 ومن األمثلة التً ٌمكن االستعانة بها لبٌان تأثٌر الزمن على تطور ترب مختلفة الصفات. 

االختالف فً كمٌة الناٌتروجٌن والمادة العضوٌة فً الترب المتطورة فً أطٌان جبل شاستا فً كالٌفورنٌا )الوالٌات المتحدة 
ا فً كالٌفورنٌا بإستثناء أن األطٌان المتدفقة من البراكٌن فً فً منطقة شاستاألمرٌكٌة( حٌث تتشابه جمٌع عوامل تكوٌن التربة 

عاماً. لقد حددت الفترات  1211الى  27المواقع المختلفة قد تعرضت لنفس عوامل تكوٌن التربة لفترات متباٌنة تتراوح بٌن 
كمٌة الناٌتروجٌن والمادة أن  1-2ٌتبٌن من جدول  الزمنٌة اعتماداً على حوادث مؤرخة وعلى الحلقات السنوٌة لؤلشجار.
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الزمن هو العامل المسبب لالختالف فً هذه سم ازدادت كثٌرا مع مرور الزمن مما ٌؤكد بأن  91العضوٌة فً مقد التربة للعمق 
  الصفات.

فً مقدات الترب المتطورة فً أطٌان جبل شاستا فً كالٌفورنٌا مع اختالف كمٌة الناٌتروجٌن والمادة العضوٌة  1-2جدول 
 اختالف الزمن الذي مر منذ تكون المادة األم.

 1211 566 215 61 27 1 عمر التربة بالسنوات

 4661 4641 4111 2911 451 181 كمٌة الناٌتروجٌن كغم/هكتار

 14311 16321 11821 8111 6441 1121 كمٌة المادة العضوٌة كغم/هكتار

سالزبري فً المملكة المتحدة وفً األراضً  ( فً تاللpHالكالسٌوم وفً رقم الحموضة ) التغٌر فً نسبة كاربونات ثانٌا :
بورت فً المملكة  ( بتحدٌد عمر التالل فً منطقة سوثSalisbury,1925المجففة من البحر فً هولندا:  لقد قام سالزبري )

المتحدة عن طرٌق دراسة خرابط قدٌمة ومن الحلقات السنوٌة لؤلشجار ودراسة موقعٌة للتالل. وعندما حلل سالزبري الترب وجد 
 (. 4-2( و )3-2العالقة بٌن نسبة المادة العضوٌة ونسبة كاربونات الكالسٌوم ودرجة تفاعل التربة كما فً الشكلٌن )

     

 ر الزمن على نسبة المادة العضوٌة فً تالل سالزبري فً المملكة المتحدة.تأثٌ 3-2شكل 

( سم 25-1( بأن نسبة كاربونات الكالسٌوم قد انخفضت كثٌراً فً الطبقة السطحٌة )Hissink, 1938لقد وجد هسنك ) 
.  4-2منطقة كما ٌتبٌن من الشكل من األراضً التً جففت من البحر فً هولندا خالل فترة األربع مابة سنة التً سبقت دراسته لل

عام  311إن نتابج سالزبري ونتابج هسنك تبٌن أن كاربونات الكالسٌوم قد غسلت من الطبقة السطحٌة خالل فترة ال تزٌد على 
اً أن وأن كالً من نسبة المادة العضوٌة وحموضة التربة قد ازدادتا بدرجة ملموسة خالل الفترة المذكورة أعاله. وكما ذكرنا سابق

فقد تصل التربة الى درجة النضج فً بعض صفاتها بٌنما تبقى غٌر  صفات التربة المختلفة ال تتأثر بنفس الشدة بتغٌر الزمن
 ناضجة بالنسبة لصفات أخرى. 

 

 فً كالٌفورنٌا.  San Joaquinثالثاً : اختالف الترب فً المواقع المختلفة من الجانب الشرقً لجبل سان واكٌن 

تتشابه جمٌع عوامل تكوٌن التربة فً األجزاء المختلفة من الجانب الشرقً من وادي واكٌن فً كالٌفورنٌا عدا انها  
تختلف فً الزمن الذي مر منذ تكون المادة األم. لقد تكونت المادة األم فً المنطقة من ترسبات تقنٌة خشنة النسجة من تجوٌة 

ة. تتراوح الفترة التً مرت بها منذ ترسٌب المادة األم فً المناطق المختلفة بٌن بضعة كرانٌتٌة فً الجبال المحٌطة فً المنطق
اعوام ومابة الف عام بصورة تقرٌبٌة وٌتبٌن من المخطط     أن الترب تختلف فً نضجها باختالف الزمن حٌث ان عوامل تكوٌن 

هذه قد تغٌر من الرمادي )لون المادة األم( الى البنً ثم الى  التربة االخرى متشابهة كما ذكرنا اعاله. من المالحظ ان لون التربة
المحمر مع مرور الزمن خصوصاً فً اآلفاق تحت السطحٌة. كذلك فإن نسجة التربة أصبحت أكثر نعومة مع مرور الزمن بسبب 

لزمن بسبب السلب والكسب تأثٌر عوامل التجوٌة لفترة أطول. ٌالحظ زٌادة فً نسبة الطٌن فً اآلفاق تحت السطحٌة مع مرور ا
استمرار ذلك لفترة طوٌلة وتحت الظروف الجوٌة الحارة ٌتكون أفق كاسب سمٌك جداً وتتكون أحٌاناً طبقات صلدة لؤلطٌان. وعند 

 (. hardpansجداً بسبب وجود أكاسٌد الحدٌد التً تعمل على ربط الدقابق ببعضها مكونة ما ٌسمى بالصحون الصلدة )
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ٌوضح تأثٌر الزمن على تطور التربة بالنسبة للون ونسبة الطٌن فً اآلفاق المختلفة فً الجانب الشرقً من  مخطط 4-2شكل 
 وادي سان واكٌن فً كالٌفورنٌا.

 ثانٌاً : المادة األم كعامل من عوامل تكوٌن التربة 

ٌر راسخة ناتجة من عملٌات المادة األم هً المادة التً تتطور فٌها التربة وهً أنقاض معدنٌة أو مواد عضوٌة غ 
 التجوٌة الكٌمٌاوٌة للمواد المعدنٌة والعضوٌة. 

تبدأ عملٌات تكوٌن التربة وتنتج من التغٌرات التً تحصل للمادة األم وتعتمد هذه التغٌرات بدرجة كبٌرة على طبٌعة  
كرنا سابقاً أن علماء التربة األوابل الحظوا كما ذالمادة األم وعلى األخص نسجتها وتكوٌنها المعدنً ومسامٌتها ودرجة تنضٌدها. 

بوضوح تأثٌر صفات المادة األم على صفات التربة. وٌجب التأكٌد هنا بأن هذا التأثٌر ٌكون أكثر وضوحاً فً الترب الفتٌة منها 
 فً الترب الناضجة أو العتٌقة. 

( تلك 2من تجوٌة الصخور األساسٌة فً موضعها )( تلك المتكونة 1)باإلمكان تصنٌف المادة األم الى ثالثة مجامٌع هً: 
 ( الترسبات العضوٌة.3المنقولة من مكانها األصلً والتً ترسبت فً مكان آخر إما قبل أو عند بدء عملٌات تطور التربة )

ٌنتج عن تجوٌة الصخور الصلدة فً موضعها ماٌسمى  :  Residual Parent Materialالمادة األم الماكثة  (1
م الماكثة. وتعتمد خواص هذه المادة األم على خواص الصخور التً تجوت منها باإلضافة الى طبٌعة بالمادة األ

التغٌرات التً حصلت لها خالل عملٌة التجوٌة. توجد مثل هذه المادة األم عادًة فً المناطق التً ال تنجرف نواتج 
دة التجوٌة متوسطة الى عالٌة كما فً المناطق التجوٌة فٌها وحٌث تكون الفترة التً مرت على الصخور األساسٌة وش

 ففً العراق توجد مثل هذه المادة األم فً المناطق الجبلٌة الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌةاإلستوابٌة وشبه اإلستوابٌة. 
تكون عادًة إن سرعة تكون المادة األم الماكثة  .وغالباً ما تكون كل من المادة األم والتربة المتكونة علٌها قلٌلة السمك

بطٌبة وتستغرق عشرات اآلالف من السنٌن ألجل تجوٌة الصخور الصلدة الى عمق ملحوظ. ولكن تحت ظروف 
التجوٌة الشدٌدة قد تتحول بعض الصخور الكلسٌة والصخور الرسوبٌة الهشة األخرى بفترات تقل بكثٌر عن ذلك لتكون 

ٌحتاج وجود ظروف تجوٌة مالبمة وعند عدم وجود هذه الظروف  إن تكوٌن مادة أم ماكثة طبقات سمٌكة من المادة األم.
ال ٌمكن أن تتكون مادة أم ماكثة وإنما تتطور التربة فً هذه الحالة عادًة من مادة أم منقولة من أماكن أخرى الى المنطقة 

 التً تتطور فٌها التربة.
: تختلف هذه المواد كثٌراً فٌما بٌنها من حٌث مصدرها  Transported Parent Materialالمواد األم المنقولة  (2

ونوعها. ومع وجود هذه اإلختالفات إال أن لهذه المواد جمٌعاً بعض الصفات المتشابهة. فمثالً تشترك جمٌع هذه المواد 
مصدر فً كونها مواد غٌر راسخة وهذا ما ٌمٌزها عن الصخور الصلدة النارٌة والرسوبٌة والمتحولة عندما تعمل ك

  وتصنف المادة األم المنقولة عادًة إعتماداً على الواسطة التً قامت بنقلها وترسٌبها كما ٌلً:للمادة األم. 
وتترسب هذه المواد  (.alluviumبالتقنن )تسمى المواد المترسبة من المٌاه الجارٌة  الترسبات من المٌاه الجارٌة : .1

وهناك عدة أنواع من  غٌر قادر على نقل المواد العالقة فٌه.عند إنخفاض سرعة حركة الماء حٌث ٌصبح الماء 
(. فعندما تقل سرعة جدول فً منطقة جبلٌة بسبب وصوله الى منطقة alluvial formationsالتشكٌالت التقنٌة )

وعندما تترسب المواد .  (alluvial fansبالمراوح التقنٌة)أقل إنحداراً تترسب المواد المعلقة مكونة ما ٌسمى 
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أما عندما تفٌض كما فً دلتا وادي النٌل.  (deltaالعالقة فً األنهار عندما ٌصب النهر فً ماء ساكن تسمى بالدلتا)
األنهار فوق مستوى جوانبها فإن المواد تترسب بصورة موازٌة التجاه الجرٌان وتسمى تقن سهول الفٌضانات 

(flood plain alluvium) بكتوف النهر ن حافة النهر مكونة ما ٌسمى حٌث تترسب المواد الخشنة قرٌبة م
(river levees)  (5-2شكل )أما المواد الناعمة فتترسب فً المناطق األكثر استواءاً واألكثر بعداً عن المجرى .                                                          

 
( وكتوف C( وسهول الفٌضان)B( والمدرجات)Aمخطط ٌوضح العالقة بٌن المرتفعات) 5-2شكل 

 ( ألحد األنهر .Dاألنهار)
 تأتً المادة األم التقنٌة اما من نواتج تجوٌة الصخور أو من إنجراف الترب من مناطق أكثر إرتفاعاً. تتصف كتوف

األنهار بكونها جٌدة الصرف بالمقارنة مع سهول الفٌضانات التً قد تكون غدقة فً كثٌر من األحٌان وٌعود سبب هذا 
االختالف الى كون مواد كتوف األنهار أكثر خشونة من مواد السهول وكذلك فإن مستوى كتوف االنهار ٌكون أكثر 

تغٌرات الطبٌعٌة التً تزٌد من مٌالن النهر مما ٌؤدي الى قد تحصل أحٌاناً بعض الإرتفاعاً من سهول الفٌضانات. 
زٌادة سرعة جرٌانه وبالتالً قد ٌؤدي إلى أن ٌقوم النهر بحفر مجراه ووصوله إلى عمق أكبر وهذا ٌحول سهل 

ٌكون المدرج عادًة جٌد .( terraceالفٌضان السابق للنهر الى مستوى أعلى وٌدعى هذا المرتفع عندبٍذ بالمدرج )
الصرف وال تصله مٌاه الفٌضانات وتكون الترب فً هذه المدرجات غالباً مالبمة للزراعة وعالٌة االنتاجٌة . تقع 

  (. Buringh,1960أحسن الترب فً وسط العراق على المدرجات كما بٌن بٌورنك)
مواد ترسبت من مٌاه البحٌرات،  الترسبات البحٌرٌة هً:   Lacustrine Depositsالترسبات البحٌرٌة  .2

هذه الترسبات منضدة وال تكون متجانسة فً نسجتها. وال توجد مثل هذه الترسبات اال فً وغالباً ما تكون 
( بأن وسط Buringh,1960مناطق محدودة جداً فً أهوار العراق كهور ابن نجم مثال حٌث بٌن بٌورنك )

 هذا الهور ٌتكون من ترسبات بحٌرٌة. 
مثل هذه الترسبات فً المناطق المغطاة بالبحر وترتفع تتراكم  : Marine Depositsبات البحرٌة الترس .3

فوق مستوى سطح البحر اما بسبب انحسار مٌاه البحر أو بسبب تغٌر ارتفاع مستوى األرض طبٌعٌاً أو 
اصطناعٌاً وذلك قبل أن تتحول هذه الترسبات الى مواد راسخة. تختلف هذه الترسبات كثٌراً فً مكوناتها 

 ن منطقة إلخرى.المعدنٌة وفً النسجة م
هً الترسبات التً تنشأ نتٌجة لحركة الكتل الثلجٌة الكبٌرة أو  : Glacial Depositsالترسبات الجلٌدٌة  .4

ما ٌطلق علٌها الثالجات تؤدي الى تكسر وتحطم جزء من القشرة األرضٌة غٌر الصلب فٌنجرف هذا الجزء 
 .فٌصطدم بسطح األرض فٌنكسر الى صخور صغٌرة حادة الزواٌا 

وهً عبارة عن ترسبات  : Wind Laid Sedimentsالترسبات اآلتٌة من الرٌح )الترسبات الرٌحٌة(  .5
 تنقلها الرٌاح 

تتراكم معظم المواد العضوٌة فً مٌاه المستنقعات واألهوار حٌث ٌكون نمو النباتات  الترسبات العضوٌة  : .6
وإنخفاض نسبة األوكسجٌن الالزم لتحلل المادة غزٌراً وتحلل المادة العضوٌة بطٌباً بسبب رداءة التهوٌة 

العضوٌة. قد تحتوي الترسبات العضوٌة على نسبة من المادة المعدنٌة التً اما ان تكون ممزوجة مع المادة 
 العضوٌة أو تكون مرسبة بشكل طبقات بٌن طبقات المادة العضوٌة.

 ً:ومن صفات المادة األم التً تؤثر بوضوح على تطور التربة ماٌل

. التكوٌن المعدنً degree of stratification 3. درجة التنضٌد 2(. Textureالنسجة ) .1
mineralogical composition .4 المسامٌة .porosity  . 

فعند تطور التربة من الصخور الصلدة تسٌر عملٌة تكوٌن التربة جنباً إلى جنب مع تكوٌن المادة األم. أما فً الترب 
 أم منقولة فإن تكوٌن التربة قد ٌبدأ مباشرًة بعد ترسٌب المادة األم فً موقع تطور التربة.المتطورة من مادة 
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لوحظ أن كاربونات الكالسٌوم قد غسلت بصورة تكاد تكون : تأثٌر نسجة المادة األم على غسل كاربونات الكالسٌوم - أ
الرملٌة خالل مابة عام اال أن نسبة كاربونات الكالسٌوم فً الترب  تامة من الطبقة السطحٌة فً تالل سالزبري

بالمابة بعد مابة عام.وٌعود سبب االختالف فً سرعة غسل  6المستصلحة من البحر فً هولندا كانت حوالً 
 81-61ي على الكاربونات فً الحالتٌن الى كون المادة األم التً تطورت فٌها التربة األخٌرة ناعمة النسجة إذ انها تحتو

 فات التربة. صبالمابة طٌن . وهذا دلٌل واقعً على أهمٌة نسجة المادة األم فً تطور 

اللتان تحددان كمٌة  (infiltration rare( وسرعة المغاض )soil permeabilityتؤثر نسجة األم على نفاذٌة التربة)
زٌادة كمٌة الماء المارة خالل جسم التربة عند تشابه الظروف الماء الجارٌة فوق السطح، إذ تزداد سرعة غسل المواد الذاببة مع 

 األخرى.

 تأثٌر نسجة المادة األم على نسبة الناٌتروجٌن والمادة العضوٌة  - ب

أن االختالف فً نسجة المادة األم أدى الى اختالف فً  2-2( كما ٌتبٌن من الجدول Brown,1936لقد وجد براون )
التربة السطحٌة وهذا بدوره سبب اختالف فً نسبة كل من الناٌتروجٌن والمادة العضوٌة فً التربة . وٌتضح من  نسجة

الجدول أن نسبة كل من الناٌتروجٌن والكاربون قد ازدادت مع زٌادة نعومة التربة التً بدورها تعتمد على نسجة المادة 
 األم. 

( سم الترب تختلف 17-0والكاربون العضوٌان فً الجزء السطحً )االختالف فً محتوى الناٌتروجٌن  2-2جدول 
 بالنسجة بسبب اختالف المواد التً تكونت منها.

نسبة الكاربون  (Nنسبة الناٌتروجٌن ) نسجة التربة
(C) 

N:C 

 14.1 1.41 1.128 رمل

 14.5 1.58 1.143 رمل ناعم

 12.5 1.25 1.111 مزٌجة رملٌة

 12.5 1.32 1.117 مزٌجة رملٌة ناعمة

 12.2 2.21 1.188 مزٌجة

 11.7 2.68 1.231 مزٌجة غرٌنٌة

إن نعومة التربة أي تكون ذات نسجة طٌنٌة ستشجع أو ستزٌد من قابلٌة التربة على اإلحتفاظ بالماء أكثر من الترب 
)الترب الرملٌة( وبذلك سوف تزداد العناصر الغذابٌة فً الترب الطٌنٌة، فإن التهوٌة فً هذه النسجات  خشنة النسجة

إضافة الى ذلك فإن بعض المواد تكون أقل من تهوٌة المواد الخشنة وهذا بدوره ٌقلل من سرعة تحلل المادة العضوٌة 
المادة العضوٌة من التحلل بواسطة األحٌاء الدقٌقة فً العضوٌة تتحد مع األطٌان الغروٌة مما ٌؤدي الى حفظ جزء من 

كذلك فإن نعومة النسجة تقلل من غسل وإنتقال المواد خالل مقد التربة بسبب كمٌة الماء القلٌلة التً تتحرك خالل التربة. 
( ضحلة أو قلٌلة العمق. وفً المناطق غٌر المستوٌة تكون كمٌة الجرٌان مما ٌؤدي الى كون التربة )السولم المقد

السطحً عالٌة فوق المواد األم الناعمة النسجة ، مما ٌقلل من كمٌة الماء المتحركة خالل المقد وٌقلل من غسل العناصر 
للتعرٌة المابٌة بدرجة أكبر وهذا الغذابٌة والمواد الغروٌة من اآلفاق السطحٌة. إضافة الى ذلك فإن هذه المناطق تتعرض 

 ٌؤدي الى كون السولم ضحل نسبٌاً . أما السولم المتطور فً مادة أم خشنة فإنه سٌكون أكثر سمكاً. 
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مخطط ٌوضح العالقة بٌن نسجة المادة األم وكل من سمك ونسجة آفاق التربة لثالث ترب من مناطق الغابات فً  6-2شكل 
 دة األمٌركٌة.شمال ووسط الوالٌات المتح

 ثالثاً : المناخ كعامل من عوامل تكوٌن التربة : 

( ودرجة الحرارة على Precipitationٌؤثر المناخ بصورة مباشرة عى تطور التربة من خالل تأثٌر كل من التساقط ) 
التطور. وعند محاولة ربط صفات التربة بالتساقط ٌجب أخذ كل من كمٌة التساقط وتوزٌعه الفصلً إضافًة الى نوعٌة الزوابع 
وشدتها بنظر االعتبار. كذلك فإن لالختالف بٌن درجة الحرارة العظمى والصغرى السنوٌة والٌومٌة تأثٌر على التطور إضافًة الى 

لمعدل السنوي والٌومً لدرجات الحرارة. كذلك للمناخ تأثٌر غٌر مباشر على تطور التربة وذلك بتأثٌره على الغطاء تأثٌر ا
ومن المالحظ أن توزٌع الترب على سطح األرض ٌتأثر بكل من المناخ والتوزٌع الطبٌعً للنباتات. ورغم تأثٌر المناخ النباتً. 

ندرس هنا التأثٌر على كل من الصفات الكٌمٌاوٌة وعلى نسبة المادة العضوٌة ونسب ونوع على العدٌد من صفات التربة اال اننا س
 المعادن الطٌنٌة فً التربة. 

 تأثٌر المناخ على بعض صفات التربة الكٌمٌاوٌة  - أ

الرطبة ٌتم  ففً المناطقٌختلف تأثٌر المناخ وخصوصاً األمطار على تطور الترب فً المناطق القاحلة عنه فً المناطق الرطبة. 
وتصل . غسل نواتج التجوٌة من التربة بٌنما تتراكم هذه النواتج فً اآلفاق العلٌا للتربة فً المناطق القاحلة وشبه القاحلة

نواتج الغسل فً المناطق الرطبة الى الماء األرضً ثم الى األنهر والمحٌطات. لهذا تكون الترب السطحٌة فً المناطق القاحلة 
أما ماربوت فٌها المواد القابلة للذوبان. لقابلة للذوبان مقارنًة بالترب فً المناطق الرطبة التً تنخفض أو تنعدم غنٌة بالمواد ا

(Marbut,1928 ًفقد أكد على أهمٌة اآلفاق الكلسٌة فً تصنٌف الترب. وبٌن بأن الطبقة الكلسٌة والعمق الذي تظهر فٌه ف )
بٌن والٌتً تكساس وكولورادو األمٌركٌتٌن تعتمد على كمٌة األمطار الساقطة سنوٌاً. إذ وجد أن عمق  الترب المتكونة من اللس

هذه الطبقة ٌزداد مع زٌادة نسبة األمطار.إن هذه النتابج تؤكد أهمٌة األمطار فً تطور التربة )بالنسبة لكاربونات الكالسٌوم فً 
ناطق القاحلة )إذ تزٌد نسبة النتح والتبخر على كمٌة التساقط( ال تغسل العناصر اذن فً الماآلفاق السطحٌة( فً نفس مادة األم.

المتحررة من التجوٌة من مقد التربة بل تبقى إما ممسوكة على معقد التبادل أو مترسبة فً مقد التربة. وٌكون معلق التبادل فً 
سل األمالح الذاببة والعناصر القاعدٌة من مقد التربة وتمٌل أما فً المناطق الرطبة فٌتم غ الترب مشبعاً بالعناصر القاعدٌة.هذه 

 التربة عندبٍذ الى التفاعل الحامضً بسبب حلول أٌونات الهاٌدروجٌن من الماء محل العناصر القاعدٌة على معقد التبادل.  

 

 

الكالسٌوم فً الترب المتطورة من مادة اللس بٌن والٌتً  العالقة بٌن كمٌة األمطار السنوٌة وعمق طبقة كاربونات 7-2شكل 
 تكساس كولورادو االمٌركٌتٌن.

 تأثٌر المناخ على محتوى التربة من المادة العضوٌة والطٌن  - ب
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لقد بٌنت الدراسات العلمٌة فً بعض مناطق الوالٌات المتحدة األمٌركٌة أن زٌادة معدل درجات الحرارة السنوٌة تؤدي الى 
ٌتبٌن من الشكل انخفاض فً نسبة المادة العضوٌة فً الترب المتشابهة الصفات وعندما تكون الظروف الجوٌة األخرى متشابهة. 

ن والمادة العضوٌة ٌنخفض بإستمرار مع زٌادة معدالت درجة الحرارة السنوٌة من الشمال أن محتوى الترب من الناٌتروجٌ 2-8
الى الجنوب عند ثبوت كمٌة األمطار وأن ترب األعشاب تحتوي على نسب أعلى من الناٌتروجٌن والمادة العضوٌة من ترب 

 الغابات. 

 

رة لترب مزٌجة غرٌنٌة فً مناطق البراري وفً مناطق العالقة بٌن نسبة الناٌتروجٌن فً التربة ودرجة الحرا 8-2شكل 
 الغابات المعتدلة فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة .

نسبة ٌؤدي الى زٌادة األخرى للتربة صفات الالحرارة و اتدرجمعدل مع ثبوت  السنويفإن زٌادة كمٌة التساقط ذلك وعلى عكس 
ٌتم تجوٌة المعادن إما فٌزٌاوٌاً أو بواسطة التفاعالت الكٌمٌاوٌة وتتأثر . عند تشابه الغطاء النباتً النتروجٌن والمادة العضوٌة

التجوٌة بدرجات الحرارة. فعندما تكون جمٌع العوامل األخرى ثابتة فإن زٌادة درجات الحرارة تؤدي الى زٌادة فً التجوٌة تكوٌن 
التساقط إذ أن وجود الماء ٌزٌد من سرعة التجوٌة وتكوٌن الطٌن. وعند ثبوت جمٌع الطٌن. كذلك فإن سرعة التجوٌة تتأثر بكمٌة 

 العوامل فإن نسبة الطٌن تزداد كلما زادت كمٌة األمطار وارتفعت درجة الحرارة.

 األحٌاء كعامل من عوامل تكوٌن التربة رابعاً : 

ً ٌحفظ التربة من وقع قطرات المطر وٌقلل من التعرٌة تعد النباتات أهم األحٌاء بالنسبة لتطور التربة. فالغطاء النبات
ومن كمٌة الماء الجارٌة فوق سطح التربة بٌنما ٌزٌد من الماء الغابض فً التربة والمار خالل مقدها. والنباتات هً المصدر 

صر الغذابٌة بٌن المقدات ة العناكالربٌس للمادة العضوٌة التً تساعد فً عملٌتً سلب وكسب األطٌان ، وتقوم بالمساعدة على حر
A  وB  .تزداد نسبة المادة العضوٌة فً التربة مع زٌادة كثافة الغطاء النباتً عندما تكون العوامل األخرى متشابهة. على الترتٌب

بصورة كذلك فإن الغطاء النباتً ٌؤثر على كمٌة المادة العضوٌة فً التربة وتوزٌعها فً المقد. وٌمكن تقسٌم النباتات الطبٌعٌة 
عامة الى مجموعتٌن هما األشجار والحشابش. وتسمى الترب التً تنمو علٌها تلك النباتات بترب الغابات وترب مناطق الحشابش 
على الترتٌب وكما أوضحنا أعاله فإن هاتٌن المجموعتٌن من النباتات تؤثران بصورة مختلفة على تطور التربة بسبب االختالف 

لمضافة سنوٌاً الى التربة واختالف توزٌع تلك المواد فً المقد. لقد بٌنت الدراسات فً الوالٌات المتحدة فً كمٌة المواد العضوٌة ا
األمرٌكٌة وفً األرجنتٌن وفً غٌرهما من البلدان بأنه عند تساوي العوامل األخرى فإن ترتٌب مناطق الحشابش تحتوي فً مقدها 

ب الغابات. كذلك فإن توزٌع المادة العضوٌة ٌكون أكثر تدرجاً فً ترب ما ٌقارب ضعف المادة العضوٌة التً تحتوٌها تر
الحشابش من ترب الغابات وسبب االختالف فً التوزٌع ٌعود الى أن إضافة المادة العضوٌة فً ترب الغابات ٌأتً عن طرٌق 

بة كبٌرة من المادة العضوٌة تأتً تساقط األوراق التً تكون طبقة من األوراق فوق السطح. أما فً ترب مناطق الحشابش فإن نس
 من جذور الحشابش اللٌفٌة لذا فإنها تتوزع فً المقد بصورة تدرٌجٌة وتبعاً لتغلغل الجذور فً التربة. 
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ٌحتوي مقد ترب مناطق الحشائش من المادة العضوٌة ما ٌقارب ضعف كمٌتها فً ترب الغابات وٌكون توزٌع المادة  9-2شكل 
 العضوٌة فً ترب الحشائش أكثر تدرجاً فً مقد التربة من ترب الغابات تحت نفس الطروف البٌئٌة. 

وبقٌة مقد التربة. تقوم جذور النباتات بإمتصاص العناصر تؤثر النباتات كذلك على إعادة دورة العناصر الغذابٌة بٌن سطح التربة 
الغذابٌة من مقد التربة وإٌصالها الى أعالً النبات. وعند سقوط األوراق واألغصان على سطح التربة وتفسخها تنطلق العناصر 

قة سوف تؤخر من تطور ترب الغذابٌة إذ تكون جاهزة للنبات قرب السطح. وهكذا فإن القواعد التً تضاف الى السطح بهذه الطرٌ
حامضٌة. وتختلف النباتات فً قابلٌتها على امتصاص العناصر ولها قابلٌة االختٌار بٌن العناصر الممتصة مما ٌؤثر على نوع 
وكمٌة األٌونات التً ستعاد الى السطح وبذلك فإن النباتات المختلفة ستؤثر بطرٌقة مختلفة على تطور الترب. تمتص بعض 

 مٌات أكبر من العناصر القاعدٌة مما تمتصه نباتات أخرى لذلك فإن سرعة تطور الحموضة ٌختلف فً هاتٌن الحالتٌن . النباتات ك
كذلك فقد وجد اختالفات فً تأثٌر نوع النبات على سلب وكسب أطٌان السٌلٌكات وغسل العناصر الغذابٌة من اآلفاق السطحٌة 

ظروف الجوٌة والعوامل األخرى وجد ان سلب االطٌان وغسل العناصر الغذابٌة كانت للتربة. ففً نفس المادة األم وتحت نفس ال
                 شجار المتساقطة ومن غطاء الحشابش.بدرجة أكبر تحت غطاء من الغابات منها تحت األ

 وهناك تفسٌرات ثالثة مختلفة لهذه االختالفات وهً :   

أن كمٌة العناصر القاعدٌة التً ٌتم اعادتها الى السطح تكون أعلى فً ترب الحشابش منها فً الغابات النفظٌة وهذه تكون  أوالً :
 أعلى مما فً ترب الغابات .

 بما أن النظام الجذري للغابات أكثر عمقاً مما فً األشجار النفظٌة والحشابش فإن امتصاص الماء تحت الغابات سٌتم إلى ثانٌاً :
أعماق أبعد وسٌكون جفاف التربة تحت الغابات الى أعماق أكبر مما ٌؤدي الى أن ٌكون ماء االمطار أكثر فاعلٌة فً الغسل قبل 

 امتصاصه من قبل الجذور. 

ٌكون الماء الغابض فً التربة أكثر حموضة فً حالة غطاء الغابات بسبب وجود أفق عضوي أكثر سمكاً ولذلك ستغسل  ثالثاً :
  عد القابلة للتبادل بدرجة أكبر.القوا

 Bإن سلب األطٌان من اآلفاق السطحٌة مرتبط بدرجة كبٌرة بغسل القواعد. وٌدل على ذلك زٌادة المحتوى الطٌنً لؤلفق 
وكسبها فً األفق  Aفً ترب الغابات عنها فً ترب الحشابش ، مما ٌدل على ان سلب األطٌان من األفق  Aوانخفاضه فً األفق 

B  أعلى تحت الغابات منه تحت الحشابش. كان 

 خامساً : الطوبوغرافٌة كعامل من عوامل تكوٌن التربة 

 ٌؤثر شكل سطح األرض على تطور مقد التربة عن طرٌق : 

 تأثٌره على كمٌة الماء الغابضة داخل التربة والكمٌة الجارٌة فوق السطح. .1
 تأثٌره على مقدار التعرٌة التً تجرى فً التربة. .2
 تأثٌره على كمٌة المادة المنقولة بواسطة العوامل المختلفة من منطقة ألخرى.  .3

من المعروف أن كل ماٌؤثر على مغاض الماء فً التربة ٌؤثر على عالقة الماء بالتربة والذي ٌؤثر بدوره على التجوٌة الكٌمٌاوٌة 
ون تأثٌر شكل سطح األرض بالنسبة لتطور التربة أكثر الباٌولوجٌة اللتٌن تؤثران على سرعة تطور التربة. وٌك وعلى العملٌات

أهمٌة فً المناطق الرطبة مما هو فً المناطق الجافة بسبب وجود كمٌات كافٌة من الماء للتأثٌر بصورة مهمة على عالقات الماء 
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رعة إزالة التربة من بالتربة وتطورها. كما ٌؤثر مٌالن السطح كذلك على سرعة إزالة التربة السطحٌة. لذلك فكلما زادت س
على مناطق شدٌدة  ( . فالترب الواقعةsolumالسطح كلما كشفت األجزاء السفلٌة من المقد بسرعة أكبر وبذلك ٌقل السولم )

االنحدار تكون أقل سمكاً وأقل فً نسبة المادة العضوٌة من الترب الواقعة فً األحواض أو فً المناطق المستوٌة أو المتموجة 
الماء األرضً بعٌداً عن السطح. كذلك فإن الطوبوغرافٌة تؤثر بصورة غٌر مباشرة على تطور مقد التربة من خالل عندما ٌكون 

تأثٌرها على نمو النبات الذي ٌتأثر بكمٌة الماء الجاهزة فً التربة وبظروف البزل. من المعروف أن رداءة البزل تؤدي الى تراكم 
التهوٌة التً تقلل من فعالٌات أحٌاء التربة المجهرٌة مما ٌؤدي الى تراكم المادة العضوٌة  المواد العضوٌة فً التربة بسبب رداءة

وعدم تفسخها بسرعة. كذلك فإن الترب الواقعة فً المناطق المنخفضة تستلم الكثٌر من المواد المعدنٌة والعضوٌة واألمالح من 
الطوبوغرافٌة على ظروف البزل فقد تتطور ترب مختلفة فً نفس  نظراً لتأثٌر االختالف فً المناطق المرتفعة المحٌطة بها. 
، وبهذا ٌكون سبب تطور الترب المختلفة هو االختالف فً الموقع الطوبوغرافً فً تلك الترب.  المادة األم وتحت نفس الظروف

 Soilكتٌنا تربة تسمى مجموعة الترب المتطورة فً نفس المادة األم وتحت نفس الظروف مع اختالف فً الطوبوغرافٌة فقط 
catena . 

 

اطق الرطبة ، ٌالحظ هنا أن سبب االختالف فً الترب ٌعود الى تأثٌر الطوبوغرافٌة على تطور الترب فً المن 10-2شكل  
 الموقع الطوبوغرافً الذي آثر على ظروف البزل وعلى التهوٌة وسرعة انحالل المادة العضوٌة وغٌرها. 


