
التــــربة

.تشكل التربة القشرة الخارجیة التي تغطي الغالف الصخري لألرض و أحد المكونات الطبیعیة الھامة بالنسبة لإلنسان و البیئة: مقدمة

التربة؟ و ما خصائصھا األساسیة؟ما
ما مراحل تكونھا و أصنافھا الكبرى؟-
مفسرة لذلك؟كیف تتوزع أنواعھا على سطح األرض؟ و ما العوامل ال-
ما أھمیة التربة بالنسبة لإلنسان؟ ما مظاھر و عوامل تدھورھا؟-
كیف نحافظ علیھا؟-

Iو خصائصھا األساسیةالتربة:

:تعریف التربة-1

ل كمبیائي تفكك میكانیكي و تحل: التربة وسط معقد تشكل من مكونات ناتجة عن تفتت الصخرة األم تحت تأثیر عوامل جویة و بیولوجیة* 
.في المرحلة المعدنیة ، تراكم و تحلل النباتات و الحیوانات في المرحلة العضویة 

)اآلفاق أو الطبقات التي تتكون منھا التربة و التي تنتظم، عادة، بشكل أفقي ( تستعمل رموز اصطالحیة دولیة لمسكات التربة * 

:الخصائص األساسیة للتربة-2
:للتربةالخصائص الفیزیائیة- أ

.التركیب الحبیبي للتربة حیث تصنف الحبیبات حسب قطرھا من األكبر إلى األصغر و حسب توازنھا: قوام التربة* 
.كیفیة انتظام الحبیبات و درجة التحامھا: بنیة التربة* 
.یكتسب تبعا لطبیعة الصخر و نوع المعادن و نوع األمالح و المواد العضویة: لون التربة* 
.یتباین حسب طبیعة الصخرة األم و درجة انحدار التربة و نوع المناخ و مدة تكوین التربة: التربةسمك * 
:الخصائص الكیمیائیة للتربة–ب 
ویشكل مجموع األیونات الموجبة العالقة بالدبقات . تجذب الدبقات اإلیونات الموجبة الناجمة عن انحالل الصخور و أیونات الھیدروجین* 

و ھو الذي یقوم بجمع عناصر األسمدة . الذي یلعب الدور األساسي في تغذیة النباتات( Complexe absorbant )اصالمركب الم
.المغذیة لتوزیعھا على النباتات

و تتكیف . (PH )و یعبر عنھا اصطالحیا ب.تنتج الحموضة في التربة عن تأثیر الصخور أو النباتات التي تعطي أیونات من الھیدروجین* 
7.5و 6فیھا بین (PH )عظم النباتات مع تربة یتراوحم
:الخصائص البیولوجیة للتربة- ج
.و تشكل عادة المسكة العلیا للتربة. مجموع الجزئیات العضویة الناتجة عن تحلل حطام النباتات و الحیوانات: الذبال * 
و یتم التمیز بین ھذه األنواع على أساس النشاط البیولوجي و . المختلطالذبال الرطب، الذبال الخام، الذبال:یصنف الذبال إلى ثالثة أنواع* 

.تحلل المواد العضویة، ونسبة الحموضة، والبنیة

IIمراحل تكون التربة و أصنافھا الكبرى:

:مراحل تكون التربة-1
.ةفي المرحلة األولى تتشقق القاعدة الصخریة و تتفتت الصخرة األم بفعل عوامل التجوی* 
.في المرحلة الثانیة تساھم النباتات و الحیوانات في تفتیت الصخور* 
.المنتمیة إلى الصخرة األمCالقریبة من السطح و الغنیة بالمادة العضویة، وA:في المرحلة الثالثة تظھر مسكتین* 
.د المعادن و ارتباط التربة بالغطاء النباتيالمتوفرة على األمالح و أكاسیCفي المرحلة الرابعة تنضج التربة بعد تكون المسكة* 

:أصناف التربة-2
.مثل تربة المناطق الصحراویة و القطبیة. تربة غیر متطورة تحتفظ بخصائص الصخرة األم، و لیس لھا مسكة واضحة* 
وسطیةمثل التربة الحمراء المت. تربة قلیلة التطور ذات مسكة ذبالیة أو حصویة أو صلصالیة أو معدنیة* 
A)تربة متطورة بھا مسكات التربة الناضجة* ,B,C) . مثل التربة السمراء بالمناطق المعتدلة.

IIIالتوزیع الجغرافي ألنواع التربة في العالم وتفسیره:
:التوزیع الجغرافي للتربة في العالم- 1

نسبة ) بالمناطق الباردة(و تربة البودزول )بالصحاري الحارة (و التربة الصحراویة ) بالمناطق المداریة(Latériteتشغل تربة التیرایت* 
.وتأتي بعدھا أنواع أخرى منھا تربة السھوب و التربة الحمراء و الصفراء. الیستھان بھا من مساحة الیابس

تنحصر . روسیا و أوربا الشرقیة و أمریكا الشمالیة و األرجنتینفي بعض مناطق) تربة سوداء( في المقابل تتمركز تربة تشرنوزیوم * 
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.تربة الجبال في المرتفعات و تربة التوندرا في المناطق القطبیة

:العوامل المفسرة للتوزیع الجغرافي ألنواع التربة-2
بین توزیع األصناف الكبرى للتربة الناضجة و و بالتالي یسجل تطابق نسبي . یعتبر المناخ من أھم العوامل المتحكمة في عملیة التترب* 

.النطاقات المناخیة
.تتأثر عملیة التترب بعوامل أخرى منھا الغطاء النباتي و الجریان المائي و الحیوانات، فضال عن تدخل اإلنسان*

IVأھمیة التربة بالنسبة لإلنسان، وتدھورھا:

:أھمیة التربة-1
و تعد التربة مصدرا لبعض مواد البناء و الموارد .فھي ضروریة للنشاط الفالحي و للغطاء النباتي : طبیعیة التربة أحد أھم الموارد ال* 

كما تستعمل .و تعمل التربة كمصفاة لحمایة جودة الماء و الھواء و الموارد الطبیعیة األخرى. المعدنیة، وأداة منظمة للجریان المائي 
.األشغال العمومیة في

:التربة و سبل المحافظة علیھاتدھور-2
تصنف التربة حسب درجة تدھورھا إلى أنواع منھا تربة قلیلة التدھور، و تربة متدھورة، و تربة جد متدھورة ، فضال عن التربة * 

.الصحراویة
:یرتبط تدھور التربة بعوامل تصنف إلى مجموعتین* 
.ات و سیول ن توالي الجفاف، الریاحتضاریس منحدرة، تساقطات غزیرة، فیضان: عوامل طبیعیة-
استغالل زراعي كثیف ، استعمال غیر عقالني لألسمدة و المبیدات و الري، رعي جائر، اجتثاث الغابة، استغالل صناعي و : عوامل بشریة-

.منجمي غیر رشید، ضغط سكاني
، وبناء المدرجات في المنحدرات ، و إقامة الحواجز )التسویة ( الحرث حسب خطوط الكنتوریة :من بین سبل المحافظة على التربة* 

للتقلیل من التعریة الریحیة و لتثبیت الكثبان الرملیة ، و التشجیر لمحاربة انجراف التربة ، و الزراعة بالتناوب او الدورة الزراعیة

صة المناخیة، و تتدھور باستمرار بفعل مجموعة تشمل التربة عدة مكونات ،و یتباین توزیعھا الجغرافي حسب الظروف الطبیعیة خا:خاتمة
.من العوامل منھا التزاید السكاني

قصباوي المصطفى. من إعداد ذ
:شرح المصطلحات

.جمع دبقة جزیئ من طین أو ذبال أو أكسید معدني ذو شحنة كھربائیة سالبة: دبقات-
.أجزاء صخریة أقل حجما من الحصى: حصیم-
.ن حبیبات التربةفجوات توجد بی: مسام-
.مجموعة حبیبات دقیقة ملتحمة فیما بینھا: لحمة-
.نسبة إیونات الھیدروجین في الماء بالتربة: حموضة التربة-
.مجموع العملیات الفیزیائیة و الكیمیائیة و البیولوجیة التي أدت تكون التربة و تطورھا: تترب-
)التفكك و التحلل( على الصخور) الرطوبة( یمیائیا و ك) الحرارة( تأثیر الجو میكانیكیا : تجویة-
.عملیة نقل الماء في التربة لمكونات عضویة و أمالح معدنیة و أكاسید المعادن إلى مستوى معین: غسل التربة-
.تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل للحفاظ على خصوبة التربة: الزراعة بالتناوب-
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