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 موارد التربة
 الفف الجوي، والغالف المائي، والغالغال حيث فيها يتفاعلالتربة هي جزء فريد من نظام األرض     
 التربة، مثل المياه، هي مورد طبيعي ضروري مع بعضها البعض. يوي األرضي، واألرض الصلبةالح
ومع ذلك، خالفا لمعظم إمدادات المياه لدينا والتي يتم تجديدها بسرعة إلى حد ما  لبقاء اإلنسان. جدا

ئات إلى م تتشكل الترب ببطء أكثر بكثير خاللبسبب معدل الحركة السريع نسبيا داخل الدورة المائية، 
طاء الغ ما يشوش علىفي أن النشاط البشري عادة وهذا يمثل مشكلة  عشرات اآلالف من السنين.

ل البشر إلى ولذلك يمي النباتي الطبيعي الذي يغطي المناظر الطبيعية بطريقة تزيد من تآكل التربة.
عندما كان  .التوازن الطبيعي بين تكوين التربة والتعرية، مما يؤدي بدوره إلى خسارة صافية للتربة قلب

فقدت التربة السطحية الغنية من خالل دما عدد سكان األرض ضئيال، كان هناك القليل من القلق عن
التربة  وعندما فقدت التآكل أو استنزاف المواد المغذية من خالل زراعة المحصول نفسه بشكل متكرر.

ومع تزايد عدد السكان، أصبح من  ببساطة إلى أراضي جديدة وأزالوها. أو أستنزفت، أنتقل الناس
مما أجبر الناس على تعلم كيفية زراعة المحاصيل على الصعب على نحو متزايد إيجاد أرض جديدة، 

التربة  بممارسة تعريضوقد أدى هذا االستخدام المتواصل لألرض مقترنا  نفس التربة عاما تلو اآلخر.
( حتى يمكن زراعة المحاصيل في صفوف إلى فقدان شديد في التربة في العديد من )أي التجريد
عين يعتمدون اآلن ممارسات تهدف إلى الحد من تآكل التربة، فإنه وعلى الرغم من أن المزار  المناطق.

إن وبالنسبة للمجتمع، ف ال يزال يمثل مشكلة خطيرة في المناطق الزراعية في جميع أنحاء العالم.
  استمرار فقدان التربة السطحية القيمة يعني أن إنتاج األغذية ال يمكن أن يستمر إلى األبد.

مداداتنا الغذائية، وجد الناس استخدامات هامة للتربة على أساس أساس إلوباإلضافة إلى كونها     
 تتكون الترب ل المثال، بعضعلى سبي الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعادن التي تحتوي عليها.

وتحتوي مواد أخرى على معادن تستخدم كمواد  لبناء المنازل. معادن هي مثالية لصنع الطابوق من
تلك المستخدمة في تصنيع األلمنيوم، وهو معدن له تطبيقات عديدة في المجتمع خام هامة، مثل 

بعض التربة تحتوي على الكثير من المواد العضوية التي كانت تستخدم تاريخيا كمصدر  الحديث.
زالزل والثورات ال من قبل الجيولوجيين لتحديد تكرار وتستخدم التربة أيضا للطاقة للتدفئة والطهي.

لهذا، يستخدم الجيولوجيون تقنيات التأريخ  ة والفيضانات وغيرها من األحداث المفاجئة.البركاني
  اإلشعاعي الكربوني لتحديد عمر المادة العضوية داخل التربة المدفونة.
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 تكوين الترب

جدا  يغطى سطح األرض في معظم األماكن بشظايا صخور مكسورة، بعضها قد يكون خشن   
 يولوجيونيشير الج .المنفردة مع مجهر قويفقط رؤية الحبيبات بحيث يمكن  ناعم جدا والبعض اآلخر

رواسب إذا تم نقلها عن طريق ، ولكن يطلق عليها regolithإلى المواد المجزأة على أنها ريغوليث 
يستخدم المهندسون مصطلح التربة لوصف أي نوع من المواد المتكسرة التي  الرياح أو الماء أو الجليد.

ومن ناحية أخرى، يعرف علماء التربة التربة بأنها خليط طبيعي من المواد  األساس.صخر ق تقع فو 
  المعدنية والعضوية القادرة على دعم الحياة النباتية.

 التجوية

يا في عملية تعرف كيميائ المطاف عندما تتفكك الصخور فيزيائيا وتتحلل يبدأ أصل التربة في نهاية    
الجوية  للمياه السائلة والغازات تميل الصخور إلى التكسر على السطح ألنها تتعرض باسم التجوية.

طلح التجوية لجيولوجيون مصيستخدم ا والعوامل البيولوجية والتغيرات الكبيرة نسبيا في درجة الحرارة.
صغر ببعض أ يات التي تتسبب في تفكك الصخور الى جسيماتلإلشارة إلى تلك العمل الفيزيائية

قوة المياه عندما  انيكيا بسببميك على سبيل المثال، تتكسر الصخور الصلبة عادة وسائل الميكانيكية.ال
ا أصغر في كسر الصخور إلى شظايالنباتات فعالة أيضا  وفي الكسور. تتجمد وتتوسع داخل المسامات

طح عندما تقلل الستشكل الكسور بالقرب من باإلضافة إلى النشاط التكتوني، يمكن أن ت .رهاجذو  بفعل
ور حتى حرائق الغابات يمكن أن تنتج كسصور على الصخور الباطنية. من مقدار الضغط المح التعرية

ناخ عامل موأخيرا، الحظ أن ال .توسع الصخورعندما تتسبب التغيرات في درجات الحرارة المتطرفة 
 كية بوجود المياه.العمليات الميكاني بسبب الطريقة التي تتأثر بها العديد من مهم في التجوية الفيزيائية

يرة في صغيرة أنها تسبب زيادة كبن النتائج الهامة للتجوية الفيزيائية للصخور الى جسيمات وم    
على غرار كيف أن طحن  -فاعالت كيميائية مساحة السطح، مما يعرض المزيد من الصخور إلى ت

ميائية م الجيولوجيون مصطلح التجوية الكييستخد ذوب بسرعة أكبر.الملح إلى حبيبات ناعمة يجعله ي
. ت الكيميائيةبسبب التفاعال ى العملية التي تتحلل فيها حبيبات معدنية منفردة داخل صخرةلإلشارة إل

ي تنطوي الت الكيميائية التويؤدي المناخ أيضا دورا هاما في التجوية الكيميائية ألن كثيرا من التفاع
ومن العوامل الهامة األخرى التي تحدد  .بدرجة الحرارة ووجود الماء تتأثر مكونة للصخورمعادن على 
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لكالسيت امعدن على سبيل المثال،  معدالت التجوية أنواع المعادن التي تحتوي عليها صخور معينة.
(3CaCOالذي يشكل الحجر الجيري والرخام، هو عرضة ،) للغاية للتجوية الكيميائية ألنه سوف يذوب 

لغنية خضع الصخور ات عندما بالقرب من سطح األرض. ةطبيعيببطء عندما يتعرض لمياه حامضية 
ابلة الماء، ولكن الشوائب غير القبعيدا مع  حمل أيونات الكالسيوم والكربوناتبالكالسيت لإلذابة، ت

  بقة من التربة.للذوبان داخل الصخر تترك وراءها لتشكيل ط

لصخور هي المعادن الغنية معادن، فإن أهم المعادن المكونة لهذه الل المطلقة وفرةالوبسبب     
ن الكوارتز مقاوم أل. السيليكاتببساطة أو  ينوسيليكاتمو باأللومنيوم والسيليكون، التي تسمى عادة األلو 

ومع  ة.الرواسب والصخور الرسوبيبشدة للتجوية الكيميائية، فهو مكون رئيسي في العديد من أنواع 
بار والمعادن وخاصة الفلس ذلك، فإن معادن السيليكات الشائعة األخرى تكون عرضة للتجوية الكيميائية.

المياه تكون ما عند التي تشكل الجزء األكبر من الصخور في قشرة األرض. السيليكية الحديدومغنيسية
موعة جم فإنها تتفاعل كيميائيا وتتحلل الى ،ه المعادنالسطح على اتصال مع هذمن  امضية القريبةالح

ندما ع للغاية التي تعرف باسم المعادن الطينية. الناعمة الحبيبات متنوعة من المعادن السيليكية ذات
يوم أيونات مثل الصود سية إلى المعادن الطينية، تتحرر مغنيدسبار والمعادن الحديدو الفل يتحول

المعادن فإن طء، بب ألن هذه األيونات فقدت بعيدا مع الماء.تحمل والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم و 
كل من ية لالحظ أن التجوية الكيميائ األلومنيوم والسيليكون.نية التي تترك وراءها تصبح غنية بالطي

، فإن هذه األيونات وهكذا يونات الحديد في الماء.أ ( تحرر2FeSيت )اير االبومغنيسية و الحديدمعادن 
 (.3O2Feيت )اسيد الحديد مثل الهيماتامعادن أك( لتشكيل 2Oتتحد بسرعة مع األكسجين الحر )

ان األكسجين ة، ولكن إذا كوبالتالي فإن التربة ال تحتوي فقط على الرواسب المتبقية من المعادن الطيني
 الحديد. اوكسيد حمراء أو صفراء مشرقة بسبب وجود معادنمتوفرا، فإنها تظهر عادة  الحر

 تطور آفاق التربة

ات أخرى تولد جزيئات التربة، هناك عمليتو للتجوية الفيزيائية والكيميائية  عندما تخضع الصخور    
  تجري داخل التربة مما يؤدي إلى تشكيل طبقات أفقية تسمى آفاق التربة.

يف يمكن ، لدراسة كادناهرانيت، كما هو مبين في الشكل من الغمنظر جانبي لكتلة يمكننا استخدام     
ء التربة مايشير عل على السطح. ية صخر اساس منكشفتجو لتربة أن تتطور بمرور الوقت من آلفاق ا
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، الذي، في مثالنا، هو Rاألفق على بعد بضعة أمتار من السطح بقع إلى صخر غير متجوي ي
الجوي،  رد تعرض الغرانيت للغالفالحظ أنه بمج الكوارتز والفلسبار.الغرانيت المكون أساسا من معادن 

سطح  طينية بالقرب منالفيزيائية والكيميائية معادن الفلسبار الى معادن  عمليات التجويةتحول 
وضعيفة، فإن الجزء العلوي من الغرانيت سوف يتفتت،  وألن المعادن الطينية ناعمة نوعا ما الصخرة.

الشكل  في 2مكسورة )الخطوة بقة من حبيبات كوارتز ومعادن طينية وقطع صخرية مما يؤدي إلى ط
 استخالص لبدائية بالتشكل، سوف ترسخ النباتات نفسها وتبدء فيفي نفس الوقت تبدأ هذه التربة ا (.ادناه

خالل  نالعضوية في الجزء العلوي لنطاق التربة مدمج المواد مع تقدم الوقت، ت المياه والمواد المغذية.
ويطلق  (.3متميزة )الخطوة الإلى اثنين من آفاق التربة  تحلل أوراق وسيقان وجذور النباتات، مما يؤدي

مزيج )أي التربة السطحية(، وال A العضوية األفق علماء التربة على النطاق العلوي الغني بالمادة
 A اقاآلف الفرق األساسي بينفي التربة الحديثة جدا مثل هذه،  .Cاألفق ب المتبقي من المادة المتجوية

 العضوية. يحتوي على كميات كبيرة من المادة A هو أن األفق Cو 

قد  أن التجوية المستمرة(، الحظ كيف أدناهفي الخطوة الرابعة من تسلسل الوقت لدينا )الشكل     
 خالل الوقت الذي يستغرقه سمكا.تربة أقدم وأكثر األساس األصلي، وأنتجت نطاق  سطح تخفض

المعادن مثل أنواع مختلفة من ب ، والتي هي غنيةBطبقة جديدة تسمى األفق  حدوث ذلك، تتشكل
طين صغيرة جدا، فإن الماء المترشح قادر وألن جزيئات ال ومعادن أكسيد األلومنيوم والحديد. الطين

وارتز الكخالل المسام الموجودة بين الحبيبات األكبر حجما من  إلى األسفل من على حمل الحبيبات
 .Cو  Aالطين بين اآلفاق  تتراكم حبيباتكما  Bشكل األفق تفي نهاية المطاف ي .القطع الصخريةو 

الحديد  رسطح ستخضع لتفاعالت كيميائية تحر تتراكم المعادن الطينية، فإن المعادن القريبة من ال بينما
الى ذائبة األيونات ال بينما تنتقل .رى )الذرات المشحونة كهربائيا( الى الماء المترشحواأليونات األخ

، ذهه معادن الحديد .من خالل التربة، يتأكسد الحديد بسرعة ويشكل معادن أوكسيد الحديد سفلاأل
جنبا إلى جنب مع  Bفضال عن تلك التي تحتوي على األلومنيوم، تميل إلى أن تتراكم في األفق 

يكون غني بالطين والمعادن األخرى، غالبا ما يشار إليه باسم نطاق  Bألن األفق  زيئات الطين.ج
 تراكم.ال

، المعروف Eطبقة جديدة تسمى األفق  ( تطور5هائي في سلسلتنا )الخطوة يظهر التسلسل الن    
العليا  ةالطين والمعادن األخرى من منطقة الترب ا باسم منطقة الترشيح، حيث تم غسل او شطفأيض
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ذات التصريف الرديء مع  وأخيرا، نالحظ أنه في المناطق المنخفضة .اه المترشحةمن خالل المي
أنها )غير موضحة بالرسم( حيث  Oمورق، يشار إلى طبقة التربة العلوية باسم األفق نباتي غطاء 

كون الماء، تألن األرض في هذه الظروف عادة مشبعة ب غنية بشكل استثنائي بالمواد العضوية.
 يؤدي نقص األكسجين إلى إبطاء تفسخو ن ضمن نطاق التربة هي عند حد ادنى. مستويات األكسجي

تطور أفق ، مما يسمح بن أن تتراكم فيها أسرع مما تتفسخالمادة العضوية وصوال إلى النقطة التي يمك
O. 
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 لون التربة، والنسيج، والتركيب

ويمكن رؤية  .تربة الهامة األخرى اللون والنسيج، والتركيبتشمل خصائص الاآلفاق، باإلضافة إلى    
عن طريق حفر خندق للحصول على منظر عمودي يسمى مقطع هذه الخصائص على أفضل وجه 

تمييزها  اآلفاق يمكن، يمكنك أن ترى أن ادناه في الشكل على سبيل المثال، من مقطعي تربة التربة.
على سبيل ف نتيجة ألنواع مختلفة من أصباغ أو مواد التلوين. ألوان التربة هي لونها. جزئيا من خالل

 ، وتولد معادن أكسيد الحديد ألوانا مائلةعطي المادة العضوية التربة مظهر داكن إلى مسمرالمثال، ت
 .الى الصفرة إلى محمرة

 
فاق آلعلى مواد نباتية متحللة تعطي هذه ا انحتوييا معلى السطح، فإنه نتشكالي Oو  Aألن آفاق 

ألنها تتكون أساسا من المواد العضوية، بكثير هي أكثر عمقا في اللون  Oآفاق  .لون مسمر إلى داكن
 ر مع كميات صغيرة نسبيا منصخو عليها شظايا معدنية  و هيمن ي ألنه أخف لونا Aفي حين أن آفاق 

مائلة إلى األبيض أو شقراء الفتقارها إلى مواد  Eعلى العكس، تبدوا آفاق  .هاعضوية مختلطة فيمادة 
ينتج من المادة العضوية وأكاسيد معدنية مختلفة يجري ترشحها  Eفقدان اللون هذا في آفاق التلوين. 

مدى من  Bونقلها إلى األسفل في مقطع التربة بواسطة المياه المتسربة. من ناحية أخرى تظهر آفاق 
ق حيث تتراكم أكاسيد معدنية مختلفة داخل مقطع التربة. اللون المحدد األلوان بسبب انها تمثل النطا

يتغير أعتمادا على وجود األوكسجين الحر داخل مسامات التربة. على سبيل المثال، في  Bآلفاق 
يتوفر االوكسجين بسهولة، سوف يتحد الحديد المذاب في الماء الترب ذات التصريف الجيد حيث 

لون مائل إلى الصفرة أو  Bلتشكيل معادن أوكسيد الحديد، مما يعطي لألفق المتسرب مع االوكسجين 
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مائل إلى الحمرة. في مناطق حيث ال يستطيع االوكسجين الدخول إلى المسامات بسبب تشبع التربة 
بلون مائل إلى الرمادي. الحظ أنه بسبب  Bبالمياه، ال تتشكل أكاسيد الحديد عموما، مما ينتج أفق 

لمستوى هو مؤشر مفيد  Bن معادن أوكسيد الحديد ووفرة االوكسجين الحر، فإن لون أفاق العالقة بي
 التصريف والتهوئة داخل التربة.

أيضا التربة اعتمادا على النسيج، الذي يشير إلى كمية الرمل، الغرين، ومادة يصنف علماء التربة     
االحجام بشكل مختلف نوعا ما(. بحجم الطين داخل أفق معين )الحظ ان الجيولوجيين يعرفون هذه 

صنف نسيجي أعتمادا على نسبة كل حجم حبيبي داخل تربة  22كما موضح في الشكل أدناه، يوجد 
سوف  طين %24غرين، و  %04حبيبات رمل،  %04محددة. على سبيل المثال، تربة تتألف من 

 %34رمل،  %04) تربة غنية أكثر بالرملويمكن أن يطلق على . loam soil مزيجتصنف كتربة 
 بمزيجية رملية.  طين( %24غرين، و 

 
عادة و  ،الكوارتز معدن تتكون عادة من الرمل والحبيبات بحجم الغرين حبيبات على الرغم من أن    

د بشكل يعتم هذا تصنيفالنظام ن المعادن الطينية، يالحظ بأن ما يتكون الطين من أنواع مختلفة م
ب دورا داخل التربة مهما ألنه يلع ويعتبر توزيع أحجام الحبيبات صارم على الحجم، وليس التركيب.

خصائص وتساعد هذه ال رئيسيا في تحديد نفاذية التربة وسهولة الحرث ومقاومة الجفاف والخصوبة.
بدورها في تحديد نوع المحاصيل التي يمكن أن تدعمها تربة معينة، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة في 

ة جدا، ولكنها عادة ليست خصبيل المثال، قد يكون للتربة الرملية تصريف جيد، فعلى سب الزراعة.
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ن التربة خرى، قد تكو ومن ناحية أ الجفاف ألنها ال تحتفظ بالماء بشكل جيد. وتعمل بشكل رديء في
ستيكية بسبب الطبيعة البال ف، ولكن يصعب العمل فيهاين أكثر خصوبة ومقاومة للجفاالغنية بالط
 كة للجسيمات الطينية.والمتماس

فيها يتم  شير إلى الطريقة التيكن أيضا وصف التربة على أساس تركيب التربة، الذي يوأخيرا، يم    
فصلة، سوف تفكك بشكل طبيعي إلى كتل منغير مشوشة،  تربةعندما تحفر  التربة. ترتيب حبيبات

مجاميع ين في الشكل ادناه، يمكن للوكما هو مب أو المجاميع. ر إليه علماء التربة بالتجمعاتوهو ما يشي
 مختلفة، بما في ذلك كتل تكون حبيبية، مسطحة وصفائحية، كتلية، من التربة أن تأخذ أشكاال المنفردة

ل شكيؤثر ب التربة مهم ألن حجم وشكل المجاميعهيكل  .وممدودة اكثر، على غرار األعمدة والمواشير
بالتالي، فإن و  أن تخترق التربة. عندها يمكن للجذوروالسهولة التي  كبير على قدرة الماء على التسرب

عين محاولة ولذلك يجب على المزار  بنية التربة مهمة للمزارعين ألنها تساعد على تحديد إنتاجية التربة.
تجنب تشغيل المعدات الثقيلة في حقولهم عندما تكون مبللة وذلك لتجنب ضغط التربة، وتغيير هيكلها 

 الجذور. ط تسرب ونمويتم تثبيبحيث 

 
 عوامل تكوين التربة

على ف بطبيعة الحال، فإن المناظر الطبيعية المختلفة لألرض تحتوي على أنواع مختلفة من التربة.    
، في حين قد تكون هناك آفاق Cو  Aسبيل المثال، لن يكون للتربة في بعض المناطق سوى آفاق 

A-E-B-C .ورقيقة في أخرى التربة أيضا سميكة في منطقةكون قد ت متطورة في مناطق أخرى. 
ناك في ه تحدد سبب اختالف خصائص التربة. أنه يجب أن تكون هناك عوامل مسيطرة ومن الواضح
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ة، المناخ، ئنات الحي، الكامن قبل علماء التربة: مادة االصل لتشكيل التربة معروفةالواقع خمسة عوامل 
ذلك، فإن هذه العوامل ليست مستقلة عن بعضها البعض، بل تعمل وعالوة على  ، والوقت.التضاريس

على سبيل المثال، يؤثر المناخ بشدة على معدالت التجوية  عادة جنبا إلى جنب مع بعضها البعض.
ومن ثم، ينظر إلى التربة عادة على  للمعادن وأنواع النباتات والحيوانات الموجودة في منطقة معينة.

 .مكونات مختلفة تعمل معا، وهي مشابهة إلى حد ما لنظام األرضأنها نظام يتألف من 

 مادة األصل

 ٪2و  ؛مشتقة من نواتج الصخور المتجوية ٪99أنواع التربة المختلفة، ما يقرب من  من كل    
ارها األفق باعتب ويعرف علماء التربة المادة األصل العضوية. المتبقية يتطور من تراكم سميك للمادة

Cعلى و  آفاق التربة. منها العضوية التي تتطور جوية األصلي أو المادةالت من ناتج ، الذي يتكون
إن ، فاية المطاف مصدر المواد المتجوية التي تشكل التربةاألساس هو في نه الرغم من أن صخر

و مبين في وكما ه للتربة. معينة ال يرتبط بالضرورة بالمادة األصل في منطقة صخر األساس السفلي
ومن  اول.بواسطة الجد ى الرواسب التي تم نقلها وترسبها، فإن التربة تتطور أيضا علادناهالشكل 

لتي نالحظ أن التربة ا .السفلي ألساسلصخر افي هذه الحالة ال عالقة لها با الواضح أن مادة األصل
ع ذلك ج، عادة ما تكون خصبة جدا وير اسب النهرية، التي تسمى الغرينية )الطموية(تتطور على الرو 

 جنبا إلى جنب مع الرواسب خالل الفيضانات الدورية. لى وفرة المادة العضوية التي تترسبجزئيا إ
لتي ا، و طور عادة على الرواسب التي ترسبها الرياح، وتسمى اللوسكما أن التربة الخصبة تت

 األنهار الجليدية.ترسبها
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 صلبالتربة المتبقية من المادة األما يسمى يتطور التي تم نقلها،  على النقيض من المادة األصل    
(C  التي )أثر هنا نوع التربة الذي يتطور يت .الصخر األساس السفليتشكل من التجوية من تاألفق

 ي الشكلف بقوة بالتركيب المعدني لصخر االساس. على سبيل المثال، خذ في نظر االعتبار الحالة
ع مختلفة من الصخور: الحجر الجيري، الحجر ، حيث يكون سطح األرض تحت ثالثة أنواادناه

سيتجوى الغرانيت ويشكل طبقة رقيقة من صخور مفككة، كوارتز، وفتات معادن  رانيت.غالرملي، وال
ين لسيت وكميات متفاوتة من الطكاحجر الجيري في المقام األول من ، يتكون المن ناحية اخرى .طينية

ة غير يترك طبقة رقيقة نسبيا من مادببساطة بعيدا، و  يتيذوب الكالسخالل التجوية،  أخرى.وشوائب 
نتج تفي حالة الحجر الرملي يتكون في الغالب من الكوارتز،  المعادن الطينية.قابلة للذوبان غنية ب
 )الرمال يشير إلى حجم الجسيمات(. رمل الكوارتزتهيمن عليها حبيبات التجوية مادة أصل 

 
د وبمجر  نفسها. لنباتاتا متاح سوف تثبت Cأو األفق  أنه فقط بعد أن تصبح المادة األصل تذكر    

وع هنا ن العضوية في التربة. يتشكل عندما تدمج المادةسوف  Aأن تبدأ النباتات في النمو، فإن األفق 
في االعتبار  ذعلى سبيل المثال، دعونا نأخ تطور التربة.ية كيفعلى ؤثر بقوة المادة األصل يمكن أن ي

من  .أعاله المختلفة الثالثة المبينة في الشكل عندما يسقط المطر على المواد األصلما سيحدث 
سيكون في المواد الرملية التي تطورت على الحجر الرملي، في  الواضح أن أعلى معدل لتسرب المياه

جار أش إن حين أن أدنى معدل سيكون فوق المواد الغنية بالطين التي تشكلت من الحجر الجيري.
يلي على ذات تصريف جيد ستنمو بشكل تفض تربةت األخرى التي تحتاج جذورها إلى الصنوبر والنباتا

روف ظ إن أشجار البلوط وغيرها من األشجار الصلبة والنباتات التي تفضلوبالمثل، ف الرملية. المادة
اتات كما أن مجموعة مختلفة من األشجار والنب تميل إلى النمو على المواد الغنية بالطين. تصريف سيئة
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طة المهمة التي والنق رانيت.وارتز والمعادن الطينية التي تغطي تضاريس الغستتطور على خليط من الك
مالحظتها هي أن االختالفات في الغطاء النباتي ستؤثر بدورها على كمية المادة العضوية التي يجب 

أيضا، فإن معدل  في مثالنا ستكون جميعها مختلفة السماكة. A آفاقوهذا يعني أن  تدمج في اآلفاق.
 من خالل الي أنه سوف تواجه أكبر عمل شطف للمياه المتحركة نزو الرملية يعن العالي للمادة التسرب
لى أسفل إ أليونات الذائبةوا قدرة انتقال الحبيبات الناعمةمعدل وهذا من شأنه أن يزيد من  التربة. نطاق

 .Bإلى األفق 

 الكائنات الحية

لى تمعات النباتية التي تتطور عتساعد على تحديد المج ينبغي أن يكون واضحا أن المادة األصل    
الحشرات و  حية أخرى، مثل الحيوانات الحافرةومع ذلك، تحتوي التربة أيضا على كائنات  تربة معينة.

، فقط دعم الحياة على السطحالتربة عندئذ ال ت التربة.ن أن تؤثر على تطور والميكروبات التي يمك
غرار على و  وهذا هو السبب في أن بعض العلماء يعتبرون التربة نظاما حيا. ولكن داخل التربة نفسها.

لمعادن، ا لعضوية في التربة، وتساعد على تكسيرالنباتات، تساهم الكائنات الحية األخرى بالمواد ا
 بحرية أكبر داخل التربة. ات تسمح لألكسجين والماء باالنتشاروتخلق ممر 

 المناخ

 الحرارة يساعدان ألن هطول األمطار ودرجةوذلك عامل مهم آخر في تنمية التربة هو المناخ،     
لتربة تحتوي ا على تحديد وفرة وتنوع الكائنات الحية، وكذلك معدالت التجوية للصخور والمعادن.

السطحية الغنية والمنتجة عموما على مواد عضوية وفيرة، مما يتطلب بدوره درجات حرارة معتدلة 
ار، ول األمطشديدة أو محدودية هطلذلك، في المناطق ذات درجات الحرارة ال وكميات كافية من المياه.

ضا كيف من المهم أي التربة الغنية غير شائعة بسبب انخفاض في عدد وأنواع الكائنات الحية.تكون 
سرع وهذا يؤدي إلى معدالت أ معدالت التجوية الفيزيائية والكيميائية مع درجة الحرارة واألمطار. تزداد

سرعة ب لمعدنية والعضوية إلى التكسرد اوالرطبة حيث تميل الموا لتكوين التربة في المناخات الدافئة
عا ما رة نو فقي تربةطبة بشكل استثنائي لديها عموما والر  ومع ذلك، الحظ أن المناخات الدافئة أكبر.

 األصل لمناطق التي تظل فيها المادةوفي ا لترشيح والتحلل الكيميائي.بسبب معدالت أكثر تطرفا ل
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ربة ببساطة إلى أن يتغير المناخ إلى ظروف أكثر الت تجمدة أو جافة بشكل دائم، يتوقف تطورم
 مالءمة.

 التضاريس

ية )فرق العمود األرض، بما في ذلك مقدار االنحدار والتضاريس سطح التضاريس إلى شكل شيرت    
اية، وبطبيعة الحال، فإن المناظر الطبيعية لألرض متغيرة للغ االرتفاع بين النقاط العالية والمنخفضة(.

اه تساعد نأل ةمهم ن حيث تكوين التربة، التضاريسم السهول المسطحة والجبال الوعرة.تتراوح بين 
، ومعدالت التحلل الكيميائي، فضال عن أنواع الكائنات الحية التي على السيطرة على التسرب، التعرية

وقع مللمساعدة في فهم هذه العالقات، يفحص العلماء في كثير من األحيان  تسكن المناظر الطبيعية.
تجاه المنحدر نحو ، قعوفيما يتعلق بالمو  الشمس. معين من حيث موقعه على منحدر، انحدار شديد، وا 

لمنحدر، جزاء العليا من اعميق نسبيا على األ الجوفية المياه ادناه أن منسوب يمكننا أن نرى من الشكل
بر من خالل بسهولة أك وبالتالي فإن المياه تتصرف في المناطق المستوية في أسفل المنحدر. وضحل
 ف ضعيف نوعا ما في المناطقيصر ت، في حين أن اللية تضاريسياالتربة في المناطق العا نطاق

 رتفعا.م ق المرتفعات حيث يكون معدل التسربفي مناط أكبر للترب ترشيحويؤدي ذلك إلى  المنخفضة.
 ة.الترب ة أعمق في مقطعواأليونات الذائبهنا أيضا ينقل المعادن الطينية  عمل الغسل للمياه
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في جميع أنحاء التضاريس يلعب أيضا دورا هاما  الجوفي المائي كما أن العمق المتغير لمنسوب   
أن نمو الغطاء  اعاله الحظ في الشكل في تحديد كمية المادة العضوية التي تتراكم في التربة السطحية.

، تميل التربة وباإلضافة إلى ذلك النباتي أكثر خصبة في المناطق المنخفضة بسبب زيادة توافر المياه.
داخل  اتالمسام ( من دخول2Oهنا إلى أن تكون مشبعة، مما يساعد على منع األكسجين الحر )

إلى  ئيةن قبل البكتيريا الهوالعضوية مالمواد ا جين الحر هو أكثر محدودية، تختزلألن األكس التربة.
جنبا إلى جنب مع المزيد من النباتات الخصبة على إنتاج  التفسخ البطيء هذامعدل ويساعد  حد كبير.

  .في المناطق المنخفضة تضاريسياتربة غنية كثيفة عضوية 

 دة.ييمكننا أن نرى أيضا أن التربة تميل إلى أن تكون أرق على المنحدرات الشد من الشكل اعاله    
مباشرة  سوف تتحرك جزء أكبر من المطر ومياه الجليد المنصهر عندما يصبح المنحدر أكثر حدة، فإن

ي إلى وهذا يؤد .يمكن أن تتسرب الى داخل التربة أسفل المنحدر، مما يعني أن كميات أقل من المياه
 ربة أرق.تيؤدي إلى دالت التجوية الكيميائية داخل مقطع التربة، وكالهما أكبر وانخفاض مع تعرية

 في نصف الكرة الشمالي، تستلم نحو الشمس. نحن بحاجة إلى النظر في اتجاه المنحدروأخيرا، 
ظ مباشرة أكثر، وبالتالي فهي أكثر دفئا بشكل طبيعي وتحتفالمواجهة للجنوب أشعة الشمس  المنحدرات

اء النباتي النتيجة اختالفات كبيرة في الغطويمكن أن تكون  برطوبة أقل مقارنة بتلك التي تواجه الشمال.
 ومعدالت التحلل الكيميائي، وكالهما يؤثر على أنواع التربة التي تتطور.

 الزمن

من فألن العمليات الفيزيائية والكيميائية المختلفة التي تنطوي على تكوين التربة تعمل ببطء،     
و أ بقا، يمكن لهذه العمليات أن تتسارعاوكما أشير س فاق.اآلر الواضح ان الوقت هو عامال في تطو 

النباتات و  األخرى التي تشكل التربة )المادة األصل طئ تبعا للطريقة التي تتفاعل فيها العواملاتبت
ة ععلى سبيل المثال، آفاق التربة تتطور بسر  ( مع بعضها البعض.والحيوانات والمناخ والتضاريس

لتوفير  .ومغطاة بالنباتات المورقة ةحيث المنحدرات لطيفالرطبة و أكبر بكثير في المناخات الدافئة 
 A قيقد يستغرق تشكل تسلسل تربة بسيط ألف، في ظل ظروف مناسبة بعض الرؤية عند تأثير الزمن

ومن ناحية أخرى، هناك حاجة عادة إلى عدة مئات من السنين لتطوير  .فقط مائة سنة أو أقل Cو 
إلى  5444حوالي  A-E-B-Cبعمق مع تسلسل  وتتطلب التربة المتجوية .A-B-Cتسلسل 
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راءها بشدة ثبشكل مكثف والتي يتم إ ي حين أن التربة المدارية المتجويةسنة لتشكيلها، ف 24،444
 سنة. 244،444األلمنيوم تحتاج إلى حوالي ب

ات، ل الفيضانتطور تسلسل التربة، يمكن لبعض األحداث الجيولوجية، مثعند أي نقطة في     
ولد ما يشار جديدة، وت والثورات البركانية، والكثبان الرملية المهاجرة، أن تدمر التربة بسرعة برواسب

وبمجرد دفن التربة القديمة، سيبدأ تسلسل جديد من . )الشكل أدناه(  paleosolإليه بالتربة القديمة 
ن التربة القديمة أل وين التربة إلى الصفر.اآلفاق في التشكيل، ويعيد أساسا إعادة ضبط الساعة على تك

وة على وعال الجيولوجية. جدا في العديد من أنواع التحرياتمتميزة، فهي مفيدة  تمثل أحداث زمنية
العلماء قادرون ، فإن A في آفاق لحفاظ على المواد العضوية المحتواةذلك، ألن الدفن يساعد على ا

على الرغم من أن  .بدقة الدفن لتأريخ حادثة التأريخ اإلشعاعيوتقنيات  20على استخدام الكربون 
من قبل  سنة فقط، تستخدم التربة القديمة 54،444حوالي  20-لتأريخ الكربون الحد األعلى 

يضانات نسبيا، مثل الف تحديد عمر األحداث الخطيرة الحديثة للمساعدة في ينالجيولوجيين البيئي
  نية.والزالزل، واالنفجارات البركا

 النشاط البشري والترب

وتوفر  ةفي وقت سابق، شددنا على أهمية التربة بالنسبة للبشر ألنها تشكل أساس إمداداتنا الغذائي    
لى ع ومع ذلك، فإن أهمية التربة تتجاوز مجرد الغذاء واأللومنيوم. األلمنيوم. المواد الخام إلنتاج فلز

سوف ربة معينة تخصائص  ، أو حفر في التربة.لى قلعتقريبا كل مشروع بناء ينطوي عسبيل المثال، 
ر خصائص وتعتب بالماء. ل الحفرة لالنهيار والسرعة أمتالئهاحفر حفرة، وكذلك ميتحدد مدى صعوبة 

نى بالتربة أيضا من االعتبارات الهامة لبناء األساسات التي يجب تصميمها بحيث يمكن دعم وزن الم
مهندس في أي مشروع بناء كبير هو ي واحدة من المهام األولى أل .بأمان من خالل التربة السفلية

يث قياس خصائص التربة مهم أيضا في المواقع الملوثة ح تحديد خصائص التربة الرئيسية في الموقع.
 . الملوثاتفيه من الضروري معرفة معدل واالتجاه الذي سوف تهاجر 

 خصائص التربة

كبير من معادن السيليكات، وكثير منها تتحول إلى مختلف ذكر أن قشرة األرض تتكون إلى حد ت    
وفير فقط  يسالكوارتز ل .معدن الكوارتزواالستثناء المهم هو  المعادن الطينية أثناء التجوية الكيميائية.
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ن  معظم أ للتجوية الكيميائية، وهذا هو السبب في جدا في الصخور الغرانيتية، ولكنه أيضا مقاوم عالي
لذلك، وبسبب خصائص التجوية لصخور  تتكون من الكوارتز. بحجم الغرين بيباتالرمال والح

لى جانب إ أن تتركب من حبيبات كوارتز ومعادن طينية السيليكات، تميل التربة بشكل رئيسي إلى
  كميات أقل من المواد العضوية.

 غرينوالحبيبات بحجم القارنة مع الرمال صغيرة جدا بالم نذكر أيضا أن حبيبات المعادن الطينية    
باإلضافة إلى الحجم، الكوارتز والمعادن الطينية هي أيضا مختلفة تماما من حيث هيكلها  من الكوارتز.

عقدة شبيهة موألن الذرات في المعادن الطينية مرتبة في هياكل  البلوري أو الترتيب الداخلي للذرات.
سطحها  ولها شحنة كهربائية سلبية على لوحة ئات الطين الفردية تكون على شكل، فإن جزيبالصفائح
  كهربائيا. ات الكوارتز من ناحية أخرى محايدسطح حبيب الخارجي.

 المسامية

، تحتوي الرواسب بشكل طبيعي على فراغ أو مسام موجود بين أدناه كما هو مبين في الشكل    
لوصف جزء من الراسب أو   porosityيستخدم الجيولوجيون مصطلح المسامية  الجسيمات الصلبة.

من  ٪05حوالي  ومن حيث الحجم الكلي، يبلغ معدل الترب .الصخر الذي يتألف من فراغ )هواء(
ألن المياه  .٪54المسامية حوالي معدل وبالتالي، تبلغ  من المواد العضوية؛ ٪5المواد المعدنية و 

حجم التربة  من إجمالي ٪54لي هذا يعني أن حوايمكن أن تتحرك إلى داخل تربة وتملء المسامات، 
الحظ أنه عندما تصبح المسام مملوءة تماما بالماء يقال أن التربة مشبعة، ولكن  لماء.يمكن يشغل با

ة جافة نادرا ما تكون الترب -عندما تحتوي المسام على كل من الهواء والماء تعتبر التربة غير مشبعة 
ألنها تشير إلى كمية المياه التي يمكن أن تكون  خاصية هامة أن المسامية هيأحد أسباب  تماما.

  متاحة للنباتات، وخاصة المحاصيل الزراعية.
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 رطوبة التربة ومقاومة الجفاف

 بسهولة أكبر من غيرها، مما يجعل بعض اتالمسامتفقد بعض التربة المياه بشكل طبيعي من     
فاف للتربة مة الجما يسمى مقاو  يسيطر على المحاصيل أكثر عرضة للضياع أو التلف بسبب الجفاف.

وكما هو مبين في  (.O2Hلجزيء الماء ) ةالمزدوج يةمن خالل التركيب المعدني للتربة وطبيعة القطب
 أحد جانبي الجزيء جين واألكسجين في جزيء الماء يجعل، فإن اتجاه ذرات الهيدرو أعاله الشكل

ي إلى نة الكهربائية يؤدغير المتكافئ للشحهذا التوزيع  قليال. موجب قليال والجانب اآلخر سالب
وصف هذا ل يستخدم العلماء مصطلح قوة تماسكية -جذب إلى بعضها البعض نتجزيئات ماء منفردة 

جزيئات الماء أيضا إلى أنواع أخرى من الجزيئات، مثل سطح  جذبنوت ماثلة.تذب بين جزيئات ماجتال
تأخذ دش  لنفترض أنك على سبيل المثال، ة.يالصقتذب كقوة اجتصلب، وفي هذه الحالة يشار إلى ال

ي البداية ف الوقوع من السقف.تبدأ قطرات الماء بتراكم في الغرفة حتى ساخن وتدع بخار الماء الناتج ي
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وى ق من خاللبقة رقيقة من الماء على السقف حيث تعلق جزيئات الماء نفسها تشكل طتسوف 
بينما  .ةبهذه الطبقة الرقيقة من المياه بواسطة قوى تماسكي جزيئات إضافية مرتبطةثم تصبح  .تالصقية

لق قطرة من ختالطبقات إلى أسفل، و  ت الماء في النمو، تسحب الجاذبية هذهجزيئايستمر عدد طبقات 
اركتا ية، وعند هذه النقطة تسقط القطرة، تتماسكالقوى العلى  تتغلب الجاذبيةفي نهاية المطاف  الماء.

 ة.يالصقء متعلقة بقوة بالسقف من خالل قوى تبعض جزيئات الما

ن خالل الماء م ية تحركمن السقف مفيد ألنه يشبه كيف البسيط لقطرات الماء الساقطةمثال ال    
ز المختلف والخواص الكهربائية لحبيبات الكوارتحجم في حالة الترب، يلعب ال داخل التربة.ات المسام

ولكن  التربة المشبعة تماما، لدينا اثنين من المثال، تصورعلى سبيل  دورا حاسما.والمعادن الطينية 
ألن سطوح جزيئات الطين مشحونة  الكوارتز. امل من المعادن الطينية واآلخر منتكون بالكإحداهما ت

لماء وجزيئات بين افإن القوى التالصقية لكوارتز ليست كذلك، السطوح لكهربائيا، في حين أن تلك 
وعالوة على ذلك، جزيئات الطين صغيرة للغاية بالمقارنة مع حبيبات الكوارتز،  أقوى بكثير. تكون الطين

داخل  ة.يصقمن خالل قوى تالحتفظ بها بكثير داخل التربة للمياه التي سيوالتي توفر مساحة أكبر 
ماسكية ماء في مكانه من خالل قوى تالكوارتز، يتم االحتفاظ بالكثير من الرمل المسام الكبيرة لتربة 

في  .بين جزيئات الماء المنفردة، وأن القوى التالصقية بين الماء والحبيبات ليست قوية بشكل بارز
وى ق م الصغيرة من التربة الطينية تحتجز في مكانها في الغالب من خاللالمقابل، المياه داخل المسا

 ة قوية جدا.يالصقت

تسحب الماء  فجأة بقوة الجاذبية التي اآلن تصور أننا نسمح للتربتين المشبعتين لدينا أن يتصرفا    
ير منها فإن الكثإلى حد ما،  تربة رمال الكوارتز تحتجز بشكل ضعيفألن المياه في  نحو األسفل.

من ناحية أخرى، القليل جدا إذا كان أي من  ، مما يجعل التربة عرضة للجفاف.سوف يتصرف بعيدا
ع ذلك، فإن وم بإحكام. أن هذه المياه تحتجزمن التربة الطينية بسبب حقيقة  المياه سوف يتصرف

ادة تبدأ في هنا النباتات ع لمياه بإحكام.الطين لالتربة الطينية معرضة أيضا للجفاف بسبب احتفاظ 
ت كبيرة اكميبقاء الذبول عندما تكون غير قادرة على سحب المياه من جزيئات الطين، على الرغم من 

 التربة المثالية من حيث مقاومة الجفاف ستكون تربة بخليط متجانس ء أن يعتقد أنيمكن للمر  .من المياه
ربة ي الته ة األكثر مقاومة للجفاف والمقيمة جداوقد اتضح أن األراضي الزراعي والطين. من الرمل

يد هذه التربة مثالية ألنها تحتفظ بمز  والطين. ن الرملمعتدلة مذات نسبة عالية من الغرين وكميات 
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كلها من تكون ت لى عن مياهها بحرية أكثر من تربةنقية، ولكنها تتخمن المياه للنباتات من تربة رملية 
 الطين.

 النفاذية

يضا خل التربة مفيد أدا يجري أحتجازها من خالل قوى تماسكية وتالصقيةمفهوم المياه التي إن    
 تدفق من خالل مادة مسامية.للقدرة السائل  ، وهي permeabilityلفهم الخاصية المسماة بالنفاذية 

ية داخل التربة تمنع قو ال التالصقيةقوى الطينية لديها نفاذية منخفضة بحيث أن ال المعادنالتربة الغنية ب
لكثير من اوعلى النقيض من ذلك، فإن نفاذية التربة الغنية بالرمال مرتفعة ألن  كثيرا من تدفق المياه.

. حرية أكبر بكثيرب قادرة على التدفق والتصريفنسبيا، وبالتالي فهي  المياه تحت قوى تماسكية ضعيفة
يؤدي سيجري احتجازها من خالل قوى تماسكية ضعيفة لذلك، فإن أي شيء يزيد من نسبة المياه التي 

 وبالتالي، فإن التربة األكثر نفاذية هي تلك التي تحتوي على مسام كبيرة )مثل أيضا إلى زيادة النفاذية.
 حبيبات ذات حجم موحد بحيث ال تسد الحبيبات األصغرل الخشنة( وتلك التي تحتوي على الرما

لى كمية إ تشير مقاومة الجفافعلى الرغم من أنها تنطوي على قوى مماثلة،  وتقيد التدفق. اتالمسام
خالل  من نفاذية إلى قدرة الماء على التحركالشير تالمياه في التربة التي تتوفر للنباتات، في حين 

 التربة.

بسرعة بة التر كيف حدد ا تالنفاذية مهمة ألنهت البشرية مع المناظر الطبيعية، من حيث التفاعال    
عليا في حقل شبع آفاق التربة العلى سبيل المثال، لنفترض أن األمطار الغزيرة ت .قادرة على التصريف

المياه بسرعة كافية بحيث يمكن للهواء العودة إلى التربة، قد تغرق أنواع معينة  إذا لم تتصرف مزارع.
ا ع من أضرار المحاصيل ألنهوتعتبر التربة الغنية بالطين أكثر عرضة لهذا النو  من المحاصيل.

ما تؤثر ك ويمكن أن تؤدي المياه المفرطة أيضا إلى مشاكل اآلفات واألمراض. ببطء أكبر. تتصرف
البري(،  قالتربة على نسبة مياه األمطار التي تضطر إلى التدفق عبر المناظر الطبيعية )التدفنفاذية 

ي وبالمثل، يعتبر نفاذية التربة عامال ف. فيصر تالفيضانات لحوض ال وهو عامل رئيسي في سمة
ليل قحيث يقلل الماء المتسرب من استقرار المنحدرات عن طريق ت العديد من أحداث االنجراف الكتلي

 قوى االحتكاك داخل السطح.
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 اللدونة

لى غرار ع -كسر عندما يتم تطبيق القوة الدون ب هي قدرة المواد على التشوه  plasticityاللدونة     
 تزداد اللدونةبة، لتر فيما يتعلق با. كسر بدونتشكل في أشكال مختلفة، ولكن ييمكن أن  طينالأن كيف 

من ناحية أخرى،  عموما مع محتوى الطين اعتمادا على نوع معين من المعادن الطينية الموجودة.
ر عامل مهم آخ .ليس هناك لدونة أساسا ائما مع زيادة محتوى الرمل، مع رمل نقيد دونةاللتنخفض 

، فإنها ءالحبيبات على الكثير من الما عندما تحصل بعض الترب ناعمة يؤثر على اللدونة هو الماء.
ها أن تجف تماما، فإن العديد من من ناحية أخرى إذا سمح ل يمكن أن تبدأ في التدفق مثل السائل.

الصفر  للدونةتقترب اتتصرف أكثر مثل الصخور الصلبة، في هذه الحالة سوف  الترب الغنية بالطين
غيير لقدرة على تلديه اوبالتالي الماء  عندما يجف(. )على غرار كيف يصبح الطين المشكل صلبا

ل المثال، على سبي آثار عميقة في الهندسة. جذري في لدونة الترب، والذي، بدوره، يمكن أن يكون له
ذا إ قوة عمودي هائلة على سطح األرض. وزن تركيب كبير، مثل مبنى طويل، سد، أو جسر، يبذل

يهدد  تبدأ في التدفق، مماالمواد تحت السطحية بسبب المياه اإلضافية، فإنها يمكن أن زادت لدونة 
 المهندسين اهتماما كبيرا في خصائصك، عند تصميم األساسات للهياكل، يهتم لذل سالمة الهيكل.

 التربة وظروف الرطوبة في جميع أنحاء الموقع.

 والحساسية القوة

 بعبارة أخرى، كيف تلتصقى قدرتها على مقاومة التشوه أو، التربة تشير إل  strengthقوة     
على سبيل المثال، إذا كنت قد حفرت خندقا، فإن الجدران ستكون أقل  .الجسيمات ببعضها البعض

لى القوى التربة تعتمد عالحظ أن قوة  احتماال لالنهيار في التربة القوية مقارنة مع التربة الضعيفة.
قدان القوة من فمن المهم هنا أن بعض التربة تعاني  .التماسكية واالحتكاكية الموجودة بين الحبيبات

عند   sensitivity ولذلك فإن المهندسين يستخدمون مصطلح الحساسية فجأة. عندما تكون مخلخلة
ية على سبيل المثال، إذا أهتزت تربة رمل .ى سهولة فقدان التربة لقوتها عندما تخلخلاإلشارة إلى مد

 عض.أن تفقد االتصال بسهولة مع بعضها الب يبات الرملية المنفردةمشبعة أثناء الزلزال، يمكن للحب
تسمى  عمليةكسائل في  تصرف الموادسبب معلقة في الماء، مما يالحبوب  عندما يحدث هذا تصبح
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حت تعندما تتميع التربة تصبح بال قوة، مما يسمح لألشياء الثقيلة بالغرق . liquefactionالتميع 
 االرض. 

 االنضغاطية

حجمها عند  ط وتقليلاضغكقدرة المواد لالن  compressibilityيمكننا تعريف االنضغاطية      
حجم التربة مع زيادة محتوى المعادن  وبصفة عامة، يزداد انضغاط واختزال ل.وضعها تحت قوة أو حم

، عندما يتم وضع حمول على تربة تحتوي على حبيبات Aأدناه كما هو مبين في الشكل  الطينية.
يحدث  حالما .ات عند الحد االدنىالمسامتكون بحيث  رتز فقط، فإن الحبيبات تعيد توجيه نفسهاكوا
افة إلى للحركة، باإلض النضغاط تقريبا ألنه ال يوجد حيز إضافيغير قابلة لسوف يكون الرمل هذا 

مل ح وعلى النقيض من ذلك، عندما يوضع ط.اضغنقوية وغير قابلة لإل أن حبيبات الكوارتز نفسها
 لجسيمات ذات الشكل الصفائحي موجهة بشكل عشوائيحيث تكون ابعلى تربة غنية بالطين  ثقيل

من عملية هذه ال وتسهل (، فإن الجسيمات ستعيد توجيه نفسها إلى ترتيب مواز.Bأدناه أكثر )الشكل 
نفصلة، مما م ، والتي تميل إلى إبقاء الحبيباتضغط داخل المسامخالل المياه في التربة ألنها تبذل 

الضغط في  وبالتالي فإن .ها وتصبح متراصة بإحكام أكثرإلعادة ترتيب يجعل من األسهل بالنسبة لها
مكن أن تؤدي م يكبيرة في الحج كبيرا جدا، مما يؤدي إلى اختزالت التربة الغنية بالطين يمكن أن يكون

كل بيزا المائل في إيطاليا )الش ولعل المثال األكثر شهرة هو برج على السطح. إلى مشاكل استقرار
مع وزن  تحت البرج، جنبا إلى جنب محتوى الطين في التربة التي تقعفي  وقد أدت التغيرات (.Cأدناه 

 البرج. من الضغط، مما أدى بدوره إلى ميلالهيكل، إلى كميات مختلفة 

 



 محاضرات في الجيولوجيا البيئية د. محمود فاضل
 

 
21 

ب لتركي األساسدعامات مهم للمهندسين عند تصميم  من الواضح أن انضغاط وضغط الترب     
 كما أن انضغاط التربة يشكل مصدر قلق كبير للمزارعين، خاصة وأن الضغط ال يمكن عكسه. .ثقيل

يمكن أن تتعرض الحقول الزراعية للضغط بسبب استخدام المعدات الزراعية الثقيلة، مما يقلل بشكل 
، بطبيعة والضغط تربة.دائم من قدرة التربة على التصريف ويجعل من الصعب على الجذور اختراق ال

ز من أجل تقليل ضغط التربة، يتم تجهي أكثر في التربة الرطبة الغنية بالطين.مشكل الحال، هو 
المركبات الزراعية بإطارات واسعة جدا، ويحاول المزارعون عموما تجنب تشغيل المعدات الثقيلة عندما 

 تكون حقولهم مبللة بشكل مفرط.

 انتفاخ –إنكماش 

تنتفخ أو تتوسع التربة عندما تأخذ الماء، ثم تتقلص كما هو الحال مع العديد من أنواع المواد،     
نكماش ع مماثل لكيفية توس --عندما تجف قدرة األكبر ما لديها العمو  الترب الغنية بالطين اإلسفنج.وا 

 ء لديها هكذاالماقة أن جزيئات ن وحقياطيألعلى لإلنكماش واالنتفاخ بسبب حجم الجسيمات الصغيرة ل
الصفيحة ب وكما ذكرنا سابقا، فإن المعادن الطينية لها بنية ذرية شبيهة جذب قوي إلى المعادن الطينية.

ختلف بين ي وألن التركيب الذري لهذه الصفائح األكسجين.يهيمن عليها ذرات األلمنيوم، والسيليكون، و 
 معدن من الطين قدرة مختلفة على تخزين المياهاألنواع المختلفة من المعادن الطينية، يتبين أن لكل 

مج إلى تلك المعادن الطينية القادرة على د االطيان المنتفخة أو المتمددةيشير مصطلح  بين صفائحه.
أعداد كبيرة من جزيئات الماء داخل هيكلها، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الحجم كما هو مبين في 

  .أدناهالشكل 
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عادن الطينية المشار إليها سمكتايت، وهي ذات تنتمي إلى عائلة من الم المتمددةمعظم االطيان     
سمى ي ايتمعدن السميكتعلى سبيل المثال، راسب نقي من  .قدرة كبيرة على اخذ المياه والتمدد

درتها على بسبب ق أضعاف حجمه األصلي. 25ما يصل إلى  ايت يمكن أن يتمددمونتموريلون
طبيق أكثر تولعل  .متنوعة من التطبيقات لألطيان المتمددةالبشر مجموعة  وجدامتصاص الماء، وقد 

نطوي نسكابات التي تهو المواد المجففة المستخدمة في صناديق القمامة للقطط وتنظيف اال معروف
د يت عادة كمادة مضافة تزياالسميكت كما تستخدم أطيان أخرى.على النفط، مضاد التجمد، وسوائل 

م بعد ذلك يتبعد اكتمال الحفر،  النفط.و  لحفر المستخدمة أثناء حفر آبار المياه ائل امن كثافة سو 
  .للبئر يةأو البالستيك ةالمعدني استخدام الطين المتمدد إلنشاء ختم غير نفاذ حول البطانة

التي يجدها الناس مفيدة يمكن أن تسبب في  مفارقات أن نفس خصائص األطيان المتمددةمن ال    
ا يصل ن أن تولد ميمك تحدث المشاكل ألن التربة المتمددة حيان مشاكل خطيرة في المجتمع.بعض األ

كات التحتية، بما في ذلك شب القوة على أنواع مختلفة من البنىلكل قدم مربع من  باوند 24،444إلى 
ن ع قدر األضرار الناجمة. في الواقع، تالصرف الصحي وخطوط المرافق والطرق السريعة والمباني

 سنويا. دوالرمليار  2في الواليات المتحدة في ما يقرب من  الترب المتمددة والمنكمشة

 قدرة التبادل األيوني

دن للتجوية الكيميائية، تتحرر ذرات مشحونة ومجموعة من الذرات تذكر أنه عندما تتعرض المعا     
عمل مهمة في التربة ألنها تبعض األيونات، مثل البوتاسيوم والكالسيوم،  الماء. تسمى أيونات إلى

وتشمل المغذيات الهامة األخرى أيونات النترات واألمونيوم التي ال  كمواد غذائية أساسية للنباتات.
التجوية الكيميائية للمعادن، بل من خالل تفاعل الغازات الجوية والعمليات البيولوجية  من خالل تشكلت

لى جزيئات نفسها ع بواسطتها تعلق األيونات الذائبة تيالتبادل األيوني هو العملية ال داخل التربة.
ل ن خالم من خالل الماء المتحركالتربة، ثم يتم إزالتها بطريقة انتقائية من خالل زراعة النباتات و 

مر بالغ أهو من جزيئات التربة  من ثم تزالأيونات مختلفة و  هذه العملية حيث تخزن التربة. نطاق
ن   تاج المحاصيل.األهمية لنمو النبات وا 

ول المعادن ح تعلق األيونات الذائبة نفسها في اسلوب طبقي، سوف أدناهكما هو مبين في الشكل      
أنه عندما يتدفق الماء من خالل تربة هناك طريقتان الحظ  الطينية والجزيئات العضوية في التربة.
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وي المياه ى هو عندما تحتاألول حدث بين جزيئات الماء والتربة.أساسيتان للتبادل األيوني يمكن أن ت
مثال، بسبب على سبيل ال بالفعل على التربة. ةتعلقاذبية أقوى من تلك األيونات الملها ج على أيونات

ن أيونات يئات التربة مجز لديها جاذبية أقوى إلى  كبر، أيونات الكالسيوماأل حجمها األصغر و شحنتها
ن بالكالسيوم عبر التربة، تتم إزالة أيونات البوتاسيوم م لذلك، عندما يتدفق الماء الغني .البوتاسيوم

تجاه ويمكن أن يعمل التبادل األيوني أيضا في اال جزيئات التربة ويتم استبدالها بأيونات الكالسيوم.
المعاكس، حيث يتم إزالة أيون قوي )مثل الكالسيوم( من التربة ويحل محله أيون ذو جاذبية أضعف 

 االضعف جدا من األيون يحدث ذلك، يجب أن يحتوي الماء على تركيز عال ولكي (.أدناه)الشكل 
 التربة. ضخمة إلى إجبار األيونات المحتجزة بإحكام أكبر من حبيباتبحيث تؤدي أعداده ال

درة التبادل األيوني لوصف قدرة تربة معينة لتبادل قحظ أن العلماء يستخدمون مصطلح وأخيرا، ال     
أيوني عالية تحتوي بشكل طبيعي على كميات كبيرة من الترب ذات قدرة تبادل  الماء.األيونات مع 

 كهربائيا والجزيئات العضوية. ن المشحونالطي
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 التربة كمورد

 إنتاج األغذية الزراعية

وعادة ما يشار إلى التربة بأنها خصبة في  زيادة الغذاء.لأهم استخدام للتربة في المجتمع هو      
صوبة خ حيث الزراعة ليست منتجة جدا. فيها المحاصيل بشكل خاص وعقيمةمو المناطق التي تن

هي المصطلح المستخدم لتحديد قدرة التربة على توفير العناصر الالزمة لنمو   Soil fertility التربة
شمل أساسية، والتي تأهمية باعتبارها عناصر غذائية وغالبا ما يشار إلى العناصر األكثر  النبات.
تأتي من تجوية  هذه العناصر ن والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت.النيتروجي

عناصر داخل ين الثم يتم تخز  والعمليات البيولوجية داخل التربة. الغالف الجويغازات المعادن وتفاعل 
ائي تبعا قشكل انتب تزال من قبل جذور النباتاتمشحونة كهربائيا، والتي التربة في شكل أيونات 

على سبيل المثال، ألن بعض النباتات لديها طلب مرتفع نسبيا على الكالسيوم،  معين. الحتياجات نبات
زيئات ترك األنواع المتبقية من األيونات تعلق على جتفإنها ستزيل بشكل انتقائي أيونات الكالسيوم و 

  التربة.

إذا كانت  التربة ألنها تساعد على تحديد ماوترتبط قدرة التبادل األيوني للتربة بوضوح بخصوبة      
أدناه، ل كما هو مبين في الشك العناصر الغذائية األساسية في شكل أيونات مشحونة متاحة في التربة.

 شحونط البيولوجي وكمية الطين المالعناصر الغذائية التي تنتجها التجوية والنشا المفتاح هو كمية
من  التربة التي هي غنية بالمواد العضوية ولها كمية معتدلة التربة.كهربائيا والجزيئات العضوية داخل 

 الطين هي خصبة طبيعيا ألنها تحتوي على عدد كبير من مواقع التبادل األيوني لتخزين المواد الغذائية.
د قليل من العناصر الغذائية المتحركة من خالل التربة، عندئذ ستكون ومع ذلك، إذا كان هناك عد

صبة خعموما التربة القديمة ليست  مواقع التبادل األيوني.نخفضة بغض النظر عن عدد الخصوبة م
ال تزال فيها بعض المعادن قادرة على إطالق  يميائية قد تقدمت إلى النقطة حيثجدا ألن التجوية الك

فإن  ،وعندما لم يعد يجري تحرر بعض المغذيات أيونات مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.
مضية امياه األمطار، التي هي حب إزالتها المستمرة بفعل النباتات جنبا إلى جنب مع عملية الغسل

 دروجين. بعناصر غير اساسية وايونات هي المطاف مواقع التبادل مشغولة بشكل طبيعي، تترك في نهاية
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لمواد يوني، يجب أن تلعب األن المعادن الطينية وحدها يمكن أن توفر عددا كافيا من مواقع التبادل األ
ر أن المادة العضوية تعمل كمصد لقد وجد العلماء حديثا العضوية دورا إضافيا في خصوبة التربة.

قدة إلى مواد تقسيم المواد العضوية المعدورها مطلوبة لغذائي للبكتيريا والفطريات داخل التربة، والتي ب
م من أن كمية المواد العضوية في التربة السطحية على الرغ أبسط يمكن للنباتات استخدامها مباشرة.

قد تكون صغيرة نسبيا، فإنه أمر بالغ األهمية ألنه يساعد على إنتاج بعض العناصر الغذائية األساسية 
ومما له أهمية خاصة هو كيف يحول النشاط  التي ال تتوفر من خالل التجوية الكيميائية للمعادن.

(، وهما 3NOنترات )( و 4NHأمونيوم )( إلى 2Nالنيتروجين في الغالف الجوي )البيولوجي داخل التربة 
لتربة ينتج المواد العضوية داخل ا كما أن تكسير الشكالن األساسيان للنيتروجين الذي تحتاجه النباتات.

الكثير  موبالتالي، فإن التربة ببساطة لن تدع النيتروجين وكذلك الكبريت والمواد المغذية الهامة األخرى.
 العضوية. المادة دونبمن الحياة النباتية 
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 الموارد المعدنية والطاقة

ضافة إلى توفير بيئة خصبة تزدهر فيها النباتات، تؤدي عمليات تشكيل التربة أيضا إلى وباإل    
 العديد من الموارد المعدنية والطاقة الهامة التي كانت مهمة للمجتمع.

لمعدن األلمنيوم ألنه قوي، قد وجدت المجتمعات الحديثة العديد من االستخدامات ل األلمنيوم     
احية خام األلومنيوم هي فريدة من الن رواسب بسهولة كل من الحرارة والكهرباء. وخفيف الوزن، ويوصل

نية التي هي غ ر الناريةلصخو نهائي للتجوية الكيميائية الشديدة لالجيولوجية في أنها تمثل المنتج ال
ذكر أن معظم قشرة األرض تتكون من معادن ألومينوسيليكات، واألكثر شيوعا هو ت األلومنيوم.نسبيا ب

ة، يتم االحتفاظ طينيتكسر الى معادن لتجوية الكيميائية وتدسبار لالفلمعادن خضع عندما ت. سباردالفل
نية داخل إثراء المعادن الطيونتيجة لذلك، يتم  لمعادن الطينية.بذرات األلومنيوم داخل التركيب الذري ل

وقت للتجوية من ال على فرض مقدار كافي معادن الفلسبار األصلية.نطاق التربة باأللومنيوم مقارنة مع 
معادن الطينية إلى معادن جديدة التي هي أكثر سنة، سيتم تحويل ال 244444الكيميائية، تصل إلى 

بار الغنية سالفلمعادن أن  تصور عن كمية اإلثراء، خذ بنظر االعتبارللحصول على  األلومنيوم.إثراء ب
يت اينلفقط من األلمنيوم وزنا، ولكن تتجوى إلى معادن طينية تسمى الكاؤو  ٪24على  حتويبالبوتاسيوم ت

في المقابل سوف يتجوى الكاؤولينايت كيميائيا إلى جبسايت، وهو معدن  .٪22 مع محتوى ألمنيوم
 وزنا. %35وم بمحتوى المني

مماثلة يت والمعادن الاجيبساليت عند اإلشارة إلى مجموعة ايستخدم الجيولوجيون مصطلح البوكس    
ليتم  تصاديةالتي تكون اقيت االبوكس ويتم العثور عموما على رواسب األلمنيوم.التي يتم إثراءها جدا ب

ة من التجوية لفي المناخات االستوائية حيث الصخور الغنية بالفلسبار قد تعرضت لفترات طوي تعدينها
إلى  ر الصلبة في نهاية المطافالصخو تتجوى ، أدناهكما هو موضح في الشكل  .الكيميائية الشديدة

ة إلى ئويؤدي هطول األمطار الوفير ودرجات الحرارة الداف بالمعادن الطينية. تربة سميك غني نطاق
من ثم و  .إلى معادن ألومنيوم عالية اإلثراءالتجوية الكيميائية الشديدة حيث تتحول المعادن الطينية 

 سيت.رواسب اقتصادية للبوك يرها من العمليات الجيولوجية هذه المعادن إلىتركز المياه الجارية وغ
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ب نقية رواسيمكن أن تتطور في ظل الظروف المناخية والجيولوجية الصحيحة،  طين الكاؤلينايت    

ايت لينلكاؤ ا الصخور الغنية بالفلسبار.ايت من تجوية لينؤ نسبيا من المعادن الطينية المعروفة باسم الكا
ه خصائصالمنتجات بسبب مجموعة فريدة من في مجموعة متنوعة من  جدا مستخدم هو معدن ثمين

مثال، هذه على سبيل ال أبيض.ناعم الحبيبات وله لون للغاية و  الفيزيائية، بما في ذلك كونه لين
ي( نعالية الجودة )الخزف أو الصي يةالسيراميكالمواد يت مفيد في إنتاج االخصائص تجعل الكاولين
ايت لصنع العجينة الناعمة السلسة كما يستخدم الكاولين في المجالت. والورق المصقول الموجود

في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك  أو عامل تثخين الموجودة في ماكياج المرأة وكاساس
ستخدم كأساس للعديد من يت ياوأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن الكاولين .ذو االساس المائيالطالء 
 األدوية.

، كان الناس لعدة قرون يستخدمون التربة العضوية الخشب نادرفي بعض أنحاء العالم حيث  الخث    
أفق  نفي هذه المناطق يتكو  باسم الخث، كمصدر رئيسي للطاقة للتدفئة والطهي.الغنية، المعروف 

للترب المسماة  Oعضوية، والتي تعرف بأنها األفق التربة العلوي تقريبا بشكل كامل من مادة 
تنشأ في البحيرات أو األراضي الرطبة حيث مستويات األوكسجين  هذه رواسب الخثهستوسولس. 

مع تراكم  .لعضوية سوف تتراكم أسرع مما تتحللالمواد اأن فيه الكفاية بحيث المذاب منخفضة بما 
طة يشار إلى نقمشبعة، وعند هذه الياه المفتوحة في نهاية المطاف بأرض الم المادة العضوية، تستبدل
. الستخراج الخث، يتم تصريف أجزاء مختارة من المستنقعات بحيث يمكن خثالموقع على أنه مستنقع 

تخدام على الرغم من أن اس لتجف.لها جافة ويسمح لتربة إلى أشكال مربعة وتكدس على أراضي قطع ا
يزال  الخث كمصدر للطاقة قد انخفض في العصر الحديث بسبب توافر الوقود األحفوري، فإنه ال

 .يستخدم على نطاق واسع كنشارة البستنة
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 فقدان التربة والتخفيف من آثاره

ت تكوين التربة توفر للبشر مجموعة متنوعة من الموارد المعدنية والطاقة، على الرغم من أن عمليا     
المشكلة  وكما ذكر آنفا، فإن فإن أهمها هو إنتاج التربة الخصبة التي تشكل أساسا إلمداداتنا الغذائية.

 ال هي أن الممارسات الزراعية تميل إلى زيادة تآكل التربة مما يؤدي إلى فقدان التربة السطحية الذي
وفقدان التربة مشكلة خطيرة ألنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج األغذية بينما  يمكن تعويضه.

  يستمر سكان العالم في التوسع.

 فقدان التربة

 ها الغابات أو األعشاب الكثيفة، فإن قلةعندما يسقط المطر على المناظر الطبيعية التي تغطي     
ياح التي وبالمثل، فإن الر  .اشر مع جزيئات التربة السفليةمن قطرات المطر سوف تكون على تماس مب

يمكننا  .بكثافة فوق السطح نادرا ما تكون على تماس مع تربة على مناظر الطبيعية مزروعة تتحرك
 ذاإ وفر الحماية، على غرار الدرع.لغطاء كأي شيء مستلق على أعلى التربة الذي يتعريف مادة ا

إلى  أو غير المحمية ة الغطاء، فستتعرض التربة الجرداءمن ماد لدثارتسبب أي شيء في إزالة هذا ا
بسبب  المطربأهمية خاصة عندما يتعلق األمر  لمادة الغطاء التأثير المباشر لقطرات المطر والرياح.

عندما  أدناه،كما هو موضح في الشكل  مع التربة. األنفجاري لقطرات المطر عندما تصطدم تأثيرال
ئات التربة تم التقاط جزيثم ي .ةصغير  المطر التربة الجرداء فإنه يؤدي إلى فوهة أصطدامتضرب قطرة 

 انتقال وتسمى هذه الحركة أو .اه المتدفقة عبر سطح االرضبسهولة عن طريق الرياح أو المي المقذوفة
قل المياه نوعالوة على ذلك، ت .soil erosion التربة تربة بعيدا عن مكانها األصلي بتعريةجزيئات ال

 والرياح بشكل تفضيلي جزيئات المعدن الطيني والجزيئات العضوية األصغر حجما واألخف وزنا داخل
المعادن وتعتبر هذه الخسارة التفضيلية للمواد العضوية و  .بة، مما يترك وراءها حبيبات الرمل االكبرالتر 

 بة.خصوبة التر ل خطيرة، ألن هذه الجسيمات هي االساسالطينية مشكلة 
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ن ت طويل مقبل وق لمئات الماليين من السنين. تعرية التربة هي في الواقع عملية طبيعية تحدث    

ة ديدش ء معينة من المناظر الطبيعية تعاني من تعريةهناك دائما أجزا بدء الناس يسكنون الكوكب، كان
يعية، من المناظر الطبولكن في أجزاء كثيرة  الغطاء النباتي الطبيعي. عندما يدمر الحريق أو المرض

 كان تكوين التربة وتآكلها في توازن بحيث لم يكن هناك خسارة صافية للتربة لفترات طويلة من الزمن.
سبب ب المناظر الطبيعية قد أزيل أو تخلخلأما اليوم، فإن الغطاء النباتي الطبيعي على أجزاء كبيرة من 

بيعية ظر الطوقد أدى استخدامنا للمنا والبناء. األنشطة البشرية التي تشمل الزراعة وقطع األشجار
التربة إلى درجة تتجاوز بكثير نسبة تكوين التربة في العديد من المناطق، مما  بدوره إلى زيادة تعرية

  .soil loss يؤدي إلى خسارة صافية للتربة تسمى خسارة التربة

 التخفيف من فقدان التربة

نين قنيات مختلفة على مر الست المجتمع، فقد طورتب ربة وتلوث الرواسب يضرفقدان التألن      
وتهدف هذه التقنيات عموما إما إلى الحفاظ على التربة في مكانها بحيث ال تتحرك  تقلل من المشكلة.

هذه  في الرواسب قبل أن تتمكن من دخول شبكة الصرف الصحي. المنحدر، أو أصطياد أسفلإلى 
 سوف نستكشف بإيجاز بعض التقنيات األكثر شيوعا. الفقرة
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 يقوم المزارعون من خاللها بزراعة ممارسة قديمة هي  Contour plowingإن الحراثة الكنتورية      
تورية نحراثة الكالعلى الرغم من أن  .المحاصيل موازية للخطوط الكنتورية لسطح االرض صفوف من

 ث بالتوازي مع المنحدر، ويصدفلحر وجدت بشكل طبيعي أنه من األسهل ا أصال ألن الناس نشأت
يمكن للمرء أن يرى كيف أن  Aأدناه من الشكل  التربة. ن تكون فعالة جدا في الحد من تعريةأيضا أ

الصفوف تقلل من قدرة المياه على التدفق مباشرة أسفل المنحدر، مما يساعد على الحفاظ على جزيئات 
ق تقنية ذات أهمية خاصة في مناط يحرث الكونتور الويعتبر  يجري حملها من الحقول.ن أالتربة من 

 .من منحدرالحقول المزروعة أكثر  الجبلية حيث تمتلك ذات التضاريس المتموجة أو

 حاصيل في شرائط في نفس الحقلفهو حيث تزرع الم  Crop stripping المحاصيل أما تسطير     
ول من المحص وينشأ تسطير .نتوريحرث الكلا( وغالبا ما يتم تنفيذها بالتزامن مع Bأدناه )الشكل 

ممارسة تدوير المحاصيل في حقل معين كل عام من أجل تقليل استنزاف المغذيات إلى أدنى حد 
أوراق الشجر والجذور لبعض المحاصيل تكون أكثر فعالية في الحد من تآكل نظام ونظرا ألن  ممكن.

تفعة نسبيا مر  ل المنحدرة يمكن أن يؤدي إلى تعريةغيرها، فإن تدوير المحاصيل على الحقو التربة من 
ي األراضي على الحقول ف وبدال من تدوير المحصول بأكمله .في سنة ومنخفضة في السنة التي تليها

 عريةت ول األكثر فعالية في الحد من، يدور المزارعون اليوم في شرائط، وبالتالي فإن المحصالمتموجة
  التربة سيساعد على اعتراض الرواسب التي تتحرك من المحصول األقل فعالية.

 
هي تقنية جديدة نوعا ما حيث يترك المزارعون بقايا   No-till farming الزراعة بدون حرث     

حقول في الماضي، كانت ال المخلفات في التربة. لهم بدال من حراثةالمحصول السابق يقف في حقو 
ولكن  الضارة وتهوية التربة،بشكل روتيني قبل الزرع للمساعدة في السيطرة على األعشاب  تحرث

للمرء أن يرى أنه مع الزراعة بدون  يمكن أدناهمن الشكل  عالية. كشف التربة يولد معدالت تعرية
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ندئذ ة عبقايا المحاصيل القديم العام السابق.ة المحاصيل الجديدة ببساطة بين صفوف يتم زراع حرث
زالة جزيئات  تعمل بمثابة مادة غطاء، مما يمنع قطرات المطر من االصطدام المباشر مع األرض وا 

انه، في مكالماء  تعرية من خالل المساعدة على احتجازكما أن بقايا المحاصيل تقلل من ال التربة.
وعلى الرغم  .طحيق سلتي تتحرك أسفل المنحدر كتدفوتقليل كمية المياه ا وبالتالي زيادة ترشح المياه

ان بعض كحراثة فعالة للغاية في الحد من فقدان التربة وتلوث الرواسب، فقد من غير من أن الزراعة 
هذه الممارسة بسبب الحاجة إلى شراء معدات جديدة ومواد كيميائية إضافية  المزارعين بطيئا في تبني

تحتاج إلى مواد كيميائية  الزراعة من غير حراثة ويالحظ أنه نظرا ألن لمكافحة األعشاب الضارة.
إضافية، فإن هذه التقنية تمثل مفاضلة بين مشكلتين بيئيتين هما فقدان التربة وتلوث المجاري المائية 

 .من الجريان السطحي للمواد الكيميائية الزراعية

 
خفضة في حقل ال مناطق منهي بطبيعة الح  Grassed waterways الممرات المائية المعشبة    

مناطق المنخفضة، وتسمى أيضا باالحواض، هذه ال المزارع العشب بدال من المحاصيل. حيث يزرع
غيرة داخل شبكة صلمتدفقة على السطح بالتجمع، وبالتالي تمثل البداية األولى لقنوات احيث تبدأ المياه 

 لمياهاستشكل ، حواضاعة صفوف من المحاصيل عبر هذه االعندما يقوم المزارعون بزر . فيصر تال
كما هو مبين في الشكل  المتدفقة من خالل االحواض خالل أحداث التدفق السطحي وديان أو مجاري

 لذلك، ليس فقط جزء من الحقل لم يعد ينتج المحاصيل، ولكن المجاري هي اآلن عقبات .Aأدناه 
قت صعوبة واستهالك للو  ه اكثروهذا، بطبيعة الحال، يجعل يجب أن تذهب اآلالت الزراعية حولها.

وقد تعلم المزارعون أن الكمية الصغيرة من اإلنتاج اإلضافي الذي يحصلون  حقولهم. للمزارعين لتشغيل
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 هي ببساطة ال تستحق كل المشاكل التي تخلقها. عة المحاصيل في احواض التصريفعليه من زرا
لى جانب ذلك، فقد أختار ليوم، ا ق بسبب فقدان التربة.اإلنتاج في نهاية المطاف في تلك المناط انوا 
( بحيث Bأدناه العشب )الشكل بعلى هذه المناطق مغطاة الحفاظ ببساطةبحكمة  العديد من المزارعين 

 .يتم تقليل تعرية التربة وتطور المجرى

 
يدة راضي شدنية قديمة تستخدم في مناطق األعبارة عن تق  Terracing عمل المصاطب     

كل الش)لزراعة المحاصيل  بناء نوع من جدار ساند من أجل خلق أسطح منبسطةاالنحدار، حيث يتم 
وقد استخدمت هذه التقنية منذ فترة طويلة في أجزاء من آسيا لزراعة األرز على سفوح التالل  .أدناه(

 الكثافة السكانية العالية نسبيا، إلى جانب األراضي الزراعية الطبيعية المحدودة، وهنا أجبرت الحادة.
ومن الواضح أنه بدون المصاطب، سيكون  الناس على تنمية الزراعة على منحدرات شديدة االنحدار.

أنه في حالة ظ الح من المستحيل تقريبا استدامة الزراعة على هذه المنحدرات ألن التربة ستفقد بسرعة.
  .المزارعين أيضا من إغراق حقولهم خالل موسم الزراعة الحرج األرز، تمكن المصاطب
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رك شرائط من الحشائش أو المناطق الحرجية بين الحقول المزروعة حواجز مجاري المياه تتضمن ت     

في و  (، مما يقلل من كمية الرواسب التي يمكن نقلها إلى شبكة تصريف.أدناهوقنوات التدفق )الشكل 
قة لتشكيل منطالمناطق الزراعية، غالبا ما يقوم المزارعون بزراعة العشب على طول حافة حقولهم 

فعاال في الحد من كمية الرواسب التي تدخل  النوعين من حواجز المجاري المائية ويعتبر كال عازلة.
مع ذلك، و سلبية على بيئة التيار والفيضان. شبكة الصرف، مما يقلل بدوره من تلوث الرواسب وآثاره ال

ا، على حقل م إلى اسفل المنحدر نه نظرا ألن حواجز المجرى المائي ال تمنع الحركة التربةالحظ أ
  فإن هذه التقنية ال تعالج مشكلة فقدان التربة.
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تسبب لاو  ع الرواسب من دخول نظام التصريفهي وسيلة أخرى لمن  Silt fencesأسيجة الغرين 

ليست مصممة لتكون دائمة، فهي تستخدم في  ومع ذلك، ألن أسيجة الغرين تلوث الرواسب.بمشاكل 
ثر كقد تكون أسيجة الغرين أ مؤقتة.تكون ل حول مواقع البناء حيث اضطرابات األراضي المقام األو 

مشاريع البناء حيث يتم استخدامها  أدناه خاللالشكل  طول الطرق السريعة كما فيشيوعا على 
  ف القريبة.يصر تللحفاظ على الرواسب من ملء قنوات ال
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هي منحدرات من صنع اإلنسان يتم حفرها داخل نظام   Retention basins أحواض االحتجاز     
أن  الرغم منوعلى  (.أدناهتصريف المياه ومصممة لتخزين المياه الزائدة و / أو الرواسب )الشكل 

ج يتمثل حيانا لغرض مزدو تستخدم كتدبير لمكافحة الفيضانات، فإنها تبنى أ معظم أحواض االحتجاز
ضمن مشاريع  وعادة ما تقع أحواض االحتجاز الرواسب. الرواسب من أجل منع تلوث في أصطياد

األسفلت  طيسكنية ومجاورة لمواقف السيارات الكبيرة، وكالهما يحتوي على مساحات كبيرة حيث تغ
مل عادة كنية والتجارية تشوألن المرحلة األولى من مشاريع التنمية الس السطح.والخرسانة غير النفاذة 

موجودة بالفعل قبل مرحلة التشييد الرئيسية عندما تكون معدالت  االحتجاز، فإن أحواض فيصر نظام ت
  التعرية أعلى.

 
 تملح التربة

ة مذابة بسبب التجوية الكيميائيحت سطح األرض تحتوي على أيونات ت تذكر أن جميع المياه     
مكن لأليونات يالتربة، فقدان رطوبة خالل أشهر الصيف عندما تسبب معدالت التبخر العالية  للمعادن.

ثر لمناخات األكوفي ا تسمى عادة األمالح.تشكيل معادن جديدة، و  الذائبة داخل نطاق التربة االندماج
مالح أ كل منتظم إلى حد ما، يعاد إذابةالتربة بش رطوبة حيث تندفع المياه العذبة من خالل نطاق

وفي  .التربة إلى نظام المياه الجوفيةمقطع من خالل لمعادن في نهاية المطاف وتحمل باتجاه االسفل ا
راكم ، يمكن لألمالح المعدنية أن تتون تدفق المياه العذبة أكثر ندرةالمناطق المناخية القاحلة حيث يك

 من األمطار لطرد األمالحومع ذلك، حتى في المناطق القاحلة هناك عادة ما يكفي  في منطقة التربة.
 التربة العلوية. من نطاق
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 واليوم، أتاحت ارى تاريخيا مناطق ذات نشاط زراعي قليل بسبب نقص المياه.كانت الصح     
 ر منتجة.غي اع التربة الصحراوية التي كانتممارسات الري الحديثة للزراعة أن تزدهر في بعض أنو 

ويمكن للزراعة في بعض المناطق القاحلة أن تكون مربحة إلى حد كبير، ألن المناخ يسمح بزراعة 
فعلى سبيل المثال، أدى الجمع بين التربة الخصبة والمناخ والري إلى  ى مدار السنة.المحاصيل عل

ومع العالم.  في جعل الوادي األوسط الكبير في كاليفورنيا واحدا من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجية
ي أيضا يؤد لمياه يمكن أنحراوية التي تعاني من سوء تصريف لذلك، فإن الري الشديد على التربة الص

، وهي عملية تزيد فيها ملوحة مياه التربة إلى الحد الذي ينخفض فيه نمو  salinization إلى التملح
، فإن وجود أفق ذو نفاذية منخفضة يمكن أن يمنع الحركة أدناهوكما هو مبين في الشكل  النبات.

عالية  التربة مياهذوب بعض األمالح، مما يجعل بينما تتراكم المياه ت الهبوطية للمياه من خالل التربة.
ة في يالشعر  المالحة نحو السطح عن طريق الخاصية في نهاية المطاف، تتحرك هذه المياه الملوحة.
ين تركيب لمزارعوللحد من آثار الملوحة، يمكن ل الجذر للنباتات، مما يقلل من قدرتها على النمو. نطاق

 ر نطاقث يمكن للمياه أن تتدفق عبتتكون من أنابيب مثقبة( بحي داخل حقولهم )التي أنظمة تصريف
ربة وتتمثل استراتيجية أخرى في مراقبة ظروف رطوبة الت التربة، وبالتالي تمنع تراكم المياه المالحة.

 لجذر.ا ال يرتفع مستوى المياه إلى نطاق الحقول بحيث ري عن كثب من أجل تجنب اإلفراط في
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