عوامل تكوين التربة Soil formation
:factors


يعد العالم الجيولوجي الروسي الشهير فاسيلي دوكوشيف  ) 1903 - 1846( Dockuchaev Vasilyالمسمى
بابي علم التربة أول من حدد وناقش عوامل تكوين التربة التي نعرفها اليوم في نهاية القرن التاسع عشر ,ولخص
ذلك في معادلة تكتب صيغتها بالشكل اآلتي():

S = F ( P , CL , R , O ) t .
إذ أن :
 = Sالتربة .Soil
 = Fالفعل المشترك .Function
 = Pالمادة األولية أو المادة الوالدة .Parent material
 = CLالمناخ .Climate
 = Rالتضاريس .Relief
 = Oالكائنات الحية .Organisms
 = tالزمن .Time



جاء بعد دوكوشييف السويسير ايانز جينيي ( ) 1992-1899اليي حيدد عواميل تكيوين التربية سينة 1941
مستندا على المعادلة السابقة لدوكوشيف مع إجراء بعض التغيير فأصبحت معادلة جيني تكتب بالصيغة اآلتية():

S = F ( P , CL , R , O , t ,…..).











عوامل تكوين التربة
محاضرات من اعداد االستاذ المساعد الدكتور
سالم ااتف احمد الجبور
كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد
المادة موارد طبيعية

عوامل تكوين التربة
أوال :المادة الوالدة :Parent material
اييي المييادة األصييلية التييي تسييتمد منهييا التربيية,
واي أما تكون على شكل صيخور ,أو تكيون طبقية مين
الرواسب غير المتصلبة .وتسمى التربة المتكونية فيو
الصييخور بالتربيية الموضييعية .أمييا التربيية المتكونيية ميين
الرواسب غير المتصلبة فتسمى بالتربة المنقولة.

عوامل تكوين التربة
ثانيا :المناخ :Climate

يعد المناخ من أكثر العوامل المتحكمة في تكوين الترب وتطوراا ,إذ أن معظيم أنيوا
التربة الرئيسية المتطيورة عليى سيطر األرت تيرتبق باألقياليم المناتيية ارتباطيا و يقيا,
فتسميتها مأتوذة من أسماء تلك األقاليم كالتربة المداريية ,وتربية حشيائش السيفانا,
وتربة حشائش االستبس ,والتربة الصحراوية وغيراا.
إن من طبيعة المناخ التغيير ألزمياني والمكياني ,ولهييا تيأ يرع عليى تصيائص التربية
الفيزيائية والكيميائية وتباينها بين الترب المختلفية .فالمنياخ اليي يسيود فيي العيروت
المدارية يختلف عن المناخ الي يسود في المناطق الصحراوية .مما أدى إلى أن تكيون
اناك تربا ذات مواصفات مختلفة .فالمناخ جعل الترب المداريية قليلية الخصيوبة لفقرايا
بالمواد المعدنية والعضوية ,بسبب عملية الغسل والترشير الناتجة عن األمطار الغزيرة.
بينما جعل الترب الصحراوية غنية بالمواد المعدنية واألمالح وفقيرة بالمواد العضوية لقلة
األمطار الساقطة أو ندرتها.

عوامل تكوين التربة
ثالثا :التضاريس :Relief

إن التربة التي تتكون على المنحدرات تكون ضحلة ,وذلك لتعرضها لعمليية
االنجراف بصورة مستمرة ,كما إن محتوااا من الرطوبة يكون قلييل الن الميياع
الجارية على سطحها تكيون أكثير مميا ينفيي تاللهيا .بينميا تكيون التربية فيي
السهول عميقة ,ومحتوااا من الرطوبية كثيير السيتواء سيطحها أو النحيداراا
القليل .اليقتصر تأ ير التضاريس على ذلك فالمنحيدرات الشيمالية فيي نصيف
األرت الشمالي ,والمنحدرات الجنوبية في نصف األرت الجنوبي تستلم مين
اإلشييعا الشمسييي اقييل ممييا تسييتلمت المنحييدرات الجنوبييية فييي النصييف
الشمالي,والمنحدرات الشمالية في النصف الجنوبي ,ولهيا تيأ ير كبيير عليى
درجة حرارة تربة تلك السفوح ومقدار رطوبتها ,ونشاط الكائنات الحية فيها.

عوامل تكوين التربة
رابعا :الكائنات الحية :Organisms
للكائنات الحية بدأ مين األحيياء الدقيقية كالبكترييا والفطرييات يم
األحياء األكبر منهيا كالنميل والدييدان فالنباتيات والحيوانيات وانتهياء
باإلنسان دورا مهما في تكوين التربة والتأ ير في تصائصها.
فلييبعض الكائنييات الحييية دورا فيياعال فييي تفتيييت جزي ييات الصييخر
وإضعافت جيولوجييا وتسيهيل عميل التعريية واييا ميا يطليق علييت
بالتجوييية بفعييل الكائنييات الحييية  .Biotic weatheringفجيييور
األشجار التي تتوغل في باطن التربة وأسطر الصخور عبير فتحيات
الشييقو والصييدو تعمييل علييى اتسييا ايييع الشييقو وتفكيييك
الصخر.

عوامل تكوين التربة
أظهرت نتائج البحوث الحقلية أن للديدان دور كبير في تفتيت التربة ,فقد ذكر
األستاذ كيينج Kingأن تيأ ير الدييدان فيي تقلييب التربية فيي منياطق جنيوب
أفريقيا يصل ايا التأ ير إلى تفتيت ما يقدر بنحو  20 – 10طنا من مواد التربية
فيي الفييدان الواحيد تييالل العييام .اليقتصير األميير عليى الديييدان إذ أن للبكتريييا
 Bacteriaدورا فييي تشييكيل التربيية وتعييديل تركيبهييا الكيميييائي وتواصييها
الطبيعييية .وإن األحييياء الدقيقيية المجهرييية  Microorganismsفييي التربييية
كالبكتريا والفطريات تقوم أيضا بتحلل الميادة العضيوية الميتية فيي التربية ,يم
تقوم األحياء األكبر منها كالنمل والديدان بخلطها بمكونات التربة .أما الحيوانات
فيساام بعضها في حفر التربة وتسيويتها ,كميا فيي األرانيب والكيالب البريية
والثعالب .ويعد تأ ير اإلنسان على التربة على قدر كبير من األامية ,فقد قام
اإلنسان بنقل التربة من مكان إلى آتر ,كما عميل عليى تحسيين الكثيير مين
صفاتها ,ووضع السبل لمعالجة مشياكلها ,إال انيت بيرغم ذليك فاإلنسيان ربميا
يزيد من تفاقم مشاكل التربة ,عن طريق التعامل غير العقالني معها.

عوامل تكوين التربة
خامسا :الزمن :Time
يؤ ر عامل الزمن في تكوين التربية وتطورايا ,كميا ييؤ ر
في العمق الي تصلت العمليات الميؤ رة فيهيا .وتعتميد
المييدة التييي تتكييون فيهييا التربيية علييى طبيعيية العوامييل
المكونة لها ,ودرجة تغير تلك العواميل .فالتربية الجيريية
أو تربة الرماد البركاني يمكن تكونها تالل عدة سنوات,
بينما يتطلب تكون تربة البودزول مدة تتراوح بين -1300
 1800عام.

