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(االمتزاز)أوAdsorptionِ  ِ االدمصاص-11-1

Sorption

Sorption(االمتزاز)أوAdsorptionاالدمصاص

رويعب ِ السطوحخواصأهممن(االمتزاز)االدمصاصيعدّ 

سائلسطحعلىما،لمادةأعلىتركيزوجودعن

الوسط،فيتركيزهامنصلب،أو

السطحعلىالمادةتلكزيتركفيرا ِ تغي ِ هناكأنّ أي

بببسالتغيرهذاوينشأ،طورينبينيفصلالذي

Adsorbentالدامصةالمادتينمنكلطبيعة

.وخواصهماAdsorbateةوالمدمص ِ 
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:التربةفياأليونيالتبادل-11-2

طحأسشحنةعلىمبنيةظاهرةهوالتربةفياأليوناتتبادل

.العضويةالمادةوالطينحبيبات

محلولمنأيوناتدخولأوإحاللهي:األيونيالتبادلآلية

قائقللدالكهربائيةالطبقةبنيةفيالموجودالخارجيالتربة

أسطحعلىةالمدمصّ األيوناتمحل ّ،(المذيالت)الغروية

التبادلمعقدات

دثيحأنالممكنفمنالتبادلمعقداتأسطحتالمسحالةوفي

لالتباد)التربةبمحلولالمروردوناأليوناتبينالتبادل

.(بالتماس
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بهاتم ُّتالتيالسرعةحسبوذلكةالمدمصّ األيوناتمننوعينزنميّ 

:وهمااأليونياإلحاللعملية

اتأيونمحلبسرعةإحاللهايتم:(متبادلة)للتبادلقابلةأيونات-

.التربةمحلولمنأخرى

يفالموجودةاأليونات:(متبادلةغير)للتبادلقابلةغيرأيونات-

.جدااُّقليالاُّإحاللهاويكونإليهاالوصوليصعبصورة

عتبروي،واألنيوناتوناتيالكاتمنكلتبادلاأليونيالتبادليشمل

.تالنبالتغذيةبالنسبةووضوحاأهميةأكثرالكاتيونيالتبادل
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:األنيونيالتبادلِ -11-3
حنةالشهي(الطبيعيةفوالظرفي)التربةلغروياتالسائدةالشحنةتكون

،السالبة

للطبيعةيجةنتأساسااُّتنشأموجبةلشحناتالتربةتالكماأبدااُّينفيالهذالكن

يدأكاسكازدواجيةوالمعدنيةمنهاالعضويةالتربةغروياتلبعضالمزدوجة

،والمنغنيزواأللمنيومالحديد

تمكونابعضازدواجيةكما،كالكاؤولينيتالطينفلزاتبعضوازدواجية

الوسطفيموجبةشحناتتكسبمثالالمائيةالحديدفأكاسيد،الدباليةالمواد

:القلويالوسطفيسالبةوشحناتالحامضي
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لشحناتالهيدروكسيداته ذهامتالكعنينتج
ربةالتمحلولمناألنيوناتلبعضانجذابموجبةسطحية

𝑁𝑂3:مثل
−𝐻2𝑃𝑂4

− , C𝐿−,وغيرها:

ادلالمتبالسطحعلىالمدمصاألنيونحاللإويمكن
ليةبعمالتربةمحلولمنآخربأنيونللتربةالغروي
:أنيونيتبادل

.للتربةالغرويالمتبادلالسطحعنرتعب Rّحيث
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تدمصأنالمعدنيةللغروياتيمكنماسبقلىإوباإلضافة
رأكثأوهيدروكسيلمجموعةمكانإحاللهاطريقعناألنيونات
:سطحية

حماضاألكبعض)األمفوتيريةالعضويةالموادبعضامتالكويتيح
واجدالتعلىالمقدرةأمينيةوأكربوكسيليةلمجموعة(األمينية
مزدوجأيونيشكلعلىأوأنيونأوكاتيونشكلعلى

ZwitterionـلتبعاوذلكPHسطحيةشحنةتكسبذإ.التربة
:القلويالوسطفيوسالبةالحامضيالوسطفيموجبة
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علىدمصاصلالميالاّاألنيوناتأكثرمنالفوسفاتأنّ عتقدويّ 
.التربةفيالشحنةموجبةالغرويةالسطوح

,وحالسطهذهعلىادمصاصااّأضعفهامنوالكلورالنتراتوأنّ 
ثحيمنالتربةفيالسائدةاألنيوناتوضعويمكن
ةالشحنموجبةالغروياتسطوحعلىادمصاصهاشدة
:األتيالترتيبوفقالتربةفي

𝐇𝐏𝐎𝟒
𝟐− >   𝐌𝐨𝐎𝟒

𝟐− > 𝐒𝐎𝟒
𝟐− >  𝐂𝐋− >  𝐍𝐎𝟐

−

(ةالمتبادل)المدمصةاألنيوناتكميةعلىطلقوي ِ 
سعةتعبيرجافةتربةغ100فيبالميليمكافئرةمقد ِ 

األنيونيالتبادل

Anion Exchange Capacityبـلهاويرمز(AEC).
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:التربةالكاتيونيِ فيِ التبادلِ -11-4

مايونكاتادمصاصأيالكاتيوناتتبادلعلىالتربةقدرةتعود
يونكاتانطالقمنيصحبهوماالتربةغروياتأسطحبواسطة

.سلفااّالمدمصةاأليوناتمنأكثرأو

حنةشالتربةفيالعضويةوالمادةلطينامنكلتحمل
الموجبةالشحنةذاتالعناصروتجذبسالبة

اتأيونأيتبادلعلىالقدرةلديهاالكاتيونات.وتحتجزها
لذلك،العضويةوالمادةالطينمعادنأسطحمنأخرىموجبة

اتاأليونادمصاصفيالسببهيالسالبةالشحنةفإنّ 
.التربةفيوتبادلها
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:الكاتيونيالتبادلعلىرةالمؤث ِ العوامل-11-5

.التربةمحلولفيللكاتيونالنسبيالتركيز•
أحاديهألن ّالتبادلسهلالهيدروجينفمثالاّالكاتيون،تكافؤ•

.Ca>Naوكذلكالتكافؤ
.Ca>MgوK>Naمثالاّاأليونحجم•

يتمفهوجدااّسريعاالتبادليةالتفاعالتسرعةلمعدّ ويعتبر
تبادلالموالكاتيونالحبيبةسطحبينالتالمسحدوثبمجرد
:علىالتبادليالتفاعلسرعةفوتتوق ِ 

.الطينمعدننوع•

.المتبادلالكاتيوننوع•
.الكاتيونتركيز•
10.الوسطفيوتركيزهاالمرافقةاألنيوناتطبيعة•



:لكاتيونياتفاعالتّالتبادلّأسسّ-11-6

متبادلةالالكاتيوناتبينالكاتيونيالتبادليتمّ 

المحلول،فيالذائبةوالكاتيونات

السالبةنةالشحتعادلالمتبادلةالكاتيوناتنّ أحيث

،التربةحبيباتأسطحعلى

البةالسالشحنةتعادلالذائبةالكاتيوناتبينما

.التربةمحلولفيالتيلأليونات

يتمّ المتبادلةالكاتيوناتالجذورتأخذعندما

المحلولفيالذائبةالكاتيوناتمنتعويضها

األرضي

متبادلةوالالذائبةالكاتيوناتبيناتزانيوجدحيث
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تربةالماءفيمعينةكاتيوناتتركيزيزدادوعندما•
محلهالتحلالمتبادلةالكاتيوناتتطردفإنها

كاتيوناتتكونأناإلحاللشروطمنحيث•
تركيزاأكثرالتبادلأواإلحاللأياالستبدال
.المتبادلةالكاتيوناتمنونشاطا ِ 

المتبادلةالكاتيوناتمحلواإلحاللاالنفكاك•
بادلةالمتالكاتيوناتفإن ِ لذلك،مستمرةعملية
،توازنهاحفظإلىتميلوالذائبة

عنوعلىالكاتيوناتونسبأنواعتعتمدبحيث•
السائلالطورفيالكاتيوناتوكمية

را ِ تغي ِ بب ِ يسالمحلولتركيبفيرتغي ِ أيفإن ِ لذا•
المتبادلةالكاتيوناتونسبأنواعفيولحظيا ِ ثنائيا ِ 
12.الجديدالتوازنحالةإلىالوصولحال



:CECالتبادليةِ الكاتيونيةالسعةِ -11-7

.األيوناتتبادلعلىالتربةلقدرةمقياسهي•

يةوزنوحدةفيالمتبادلةالكاتيوناتمجموععلىطلقيّ •
ليميلالـبوتقاس،الكاتيونيالتبادلسعةالتربة،من

.تربةغ100/مكافئ

ألنّ للتربةةبالنسبةمهمّ الكاتيونيةالتبادليةالسعةدّ تع•
ئيةالكيميابالصفاتعالقتهاناحيةمنكبيرةأهميةلها

تغذيةوالتربةخصوبةبعالقتهاوكذلكللتربةوالفيزيائية
.النبات

العناصرباالحتفاظعلىالتربةقابليةمدىلناتعكسّ حيث•
نالتعكسأيللنباتالعناصرهذهجاهزيةومدىالغذائية

.التربةفيللنباتالغذائياالحتياطي

تتراوحعاموبشكلCECقيمةناحيةمنالتربوتختلف•
.تربةغرام100/مكافئميللي100إلى0من
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اتيونيةالكالتبادليةالسعةقيمةتعتمد

والظروفالعواملمنعددعلى

:يليماأهمهامنوالتي

نسبةزادتكلماحيث:التربةقوام-1

السعةزادتكلماالتربةفيالطين

الكاتيونيةالتبادلية

سالكلمحتوىبينعكسيةعالقةوتوجد

ليهألنّ ،الكاتيونيةالتبادليةوالسعة شك 

تقل ّوبذلكالطينحبيباتحولأغلفة

.نالطيسطوحعلىاالدمصاصاليةفعّ 

سعةّالتبادلّ

الكاتيوني

قوامّالتربة

ميلي10ّأقلّمنّ

مكافئ

رملية

رمليةّطمية15- 10

15 – طمية20

طميةّطينية25- 20

طينية25أكثرّمنّ

وقوامCECّجدولّيوضحّتفسيرّالعالقةّبينّ

:التربة
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تربةغ100ّ/مكافىءميلليC.E.Cّالـّالمعدننوعّ

15-3لينيتوكاؤ

50-20إيلليت

150-80مونتموريللونيت

150-100يكيواليتمفير

40-10الكلوريت

:(الطينفلزات)المعدنيةالغروياتنوع-2
هتركيبفيالداخلةالمعادنبنوعيرتبطCECقيمةتحديدفيالطيندورإنّ 

اختالفالىذلكسببويعزىCECقيمةفيالمعادنهذهرتؤثّ حيث

ذههسطوحعلىالكهربائيةالشحنةتوزيعوطبيعةلهاالنوعيةالسطوح

يةبقمنأعلىتبادليةسعةلهالفيرميكوليتمعدننّ أحيث.المعادن

.المعادن

:الطينفلزاتلبعضCECيوضحجدول
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:العضويةالمادةمحتوى-3

هاسطوحعلىالسالبةالشحنةالعضويةالغروياتتحمل•

مثلالوظيفيةالمجاميعجذورلتحل ِ بسببوذلك

لذالوالهيدروكسيوالفينولالكربوكسيلمجموعة

.الكاتيوناتادمصاصعلىالقابليةفلها

هاسعتأنّ يضااّأالعضويةالغروياتمميزاتومن•

.لالعضويةابالغروياتمقارنةنسبيا ِ عاليةالتبادلية

:(التربةpH)التربةتفاعلدرجة-4

عندبحستّ ولذلكالتفاعلدرجةبزيادةوتزدادرتتأث ّحيث•

pH=7.16المتعادلةتفاعلدرجة



:ةالتربفيالمتبادلةاألساسيةالكاتيونات-11-8

(Ca+2،Mg+2،K+،Na+،NH+4،H+،Al+3)ليشك ِ 

.يعيةالطبللتربالكاتيونيالتبادلسعةمناألعظمالقسم

حنةالشمراكزعلىالتنافسعلىالكاتيوناتمقدرةتختلف
.التربةحبيباتأسطحعلى(الكاتيونيالتبادلمواقع)السالبة

زمراكعلىالتنافسيةالكاتيوناتمقدرةتعتمد-
:هماعاملينعلىالتبادل

.التبادلومراكزالكاتيوناتبينالتجاذبقوى1.

لولمحفيللكاتيوناتوالنشطالالفع ِ التركيز2.
.التربة
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,Ca)بالقواعدعللتشب ِ المئويةالنسبة-11-9 Mg, K,
Na):(BS%)

(PBS) Percentage Base Saturationهي
المشبعةالكاتيونيةالتبادليةللسعةالمئويةالنسبة

,Caبالـ Mg, K, Na.

,+Na)القلويةالقواعدلمجموعيرمزحيث K+)والقواعد
Sبالرمزالمتبادلة(Ca+2،Mg+2)الترابية

% PBS =(((Ca++,Mg++,K+,Na+))/C.E.C) x100

حموضةالزيادةمعبالقواعدللتشبعالمئويةالنسبةتقل ِ 
.“pHالـإنخفاض”

زيادةتعنيبالقواعدللتشبعالمئويةالنسبةزيادة
.الخصوبة



:الزراعيةلألراضيC.E.Cالـأهمية-11-10

ربالعناصالنباتإمدادعلىقدرتهاعلىلألرضالتبادليةالسعةتدل ّ-1

لغذائياالمخزونكبرعلىذلكدل ّكلمامرتفعةالقيمةكانتفكلما،الغذائية

.للتربةالنوعيالسطحوزيادة

عاليةةنسبوجودأوعاليةتبادليةسعةذاتمعينةمعادنتوافرعلىتدل ّ-2

فيرتفعةالمالتبادليةوالسعةالعاليةالشحنةذاتلةالمتحل ّالعضويةالمادةمن

.ضاألرتلك

بعضمعرفةيمكناالدمصاصدمعقّ علىالسائدالكاتيوننوعمعرفةمن-3

هولسائداالكاتيونكانإذافمثالاّاألرض،تلكفيالسائدةالكيميائيةالخواص

.الجيربإضافةمشاكلهاوتعالجمضيةاحاألرضاعتبرتالهيدروجين

الجبسبإضافةوتعالجقلويةاألرضتكونالصوديومكاتيونسادوإذا

.الزراعي

جيدةللتربةالطبيعيةالصفاتتصبحالكالسيومأيونسيادةعندهأنّ حينفي

.األرضيةالتجمعاتتكويننتيجة
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:النباتتغذيةفيالكاتيونيالتبادلأهمية-11-11

وحسطعلىمدمصةتكونوالتيللنباتالالزمةالغذائيةالعناصرإن ُّ•

النباتيستطيعحيث،لالستفادةقابلةصورةفيجميعهاتكونالغرويات

منهاواالستفادةامتصاصها

أنمنغذائيةالالعناصرتحفظالكاتيوناتتبادلعمليةفإنّ ذلكإلىإضافةاُّ•

بسمادبةالترتسميدعند:المثالسبيلفعلى،األمطارمياهمعبسرعةتفقد

األرضتعرضتثمنشادريواآلخرنتراتياألولمصدرينمنآزوتي

نغساللإلضةّاعرأكثرسيكونالنتراتيالسمادأن ُّيالحظهفإن ُّ،غزيرةألمطار

.النشادريالسمادفيامم ُّالجذورانتشارمنطقةعنبعيدااُّ

NO3النتراتأيونيحملهاالتيالسالبةالشحنةن ُّأحيث•
هابينللتنافريتؤد ُّ-

محلولفي"اذائبالنتراتفيبقىالشحنةتماثلبسببالطينحبيباتوبين

.نغساللإلضومعرّ التربة

NH4األمونيوماأم ُّ•
فييمسكوبالتالياالدمصاصدمعقّ فييتبادلهفإن ُّ+

.ضئيلةاألمطارمياهمعانغسالهفرصةوتكونالطينحبيباتسطوح
20



لعضويةاوالمادةالطينيحملهاالتيالسالبةالشحنةفإنّ "إذا•

،قدالفمنللنباتالالزمةالغذائيةالعناصرحفظعلىتعمل

ادتزوكلما،الطينعلىالسالبةالشحناتكميةزادتفكلما•

الالزمةرالعناصرتوفّ إلىذلكىأد ُّالتربةفيالطينكمية

إلىضافةباإل،والبوتاسيوم،المغنزيوم،الكالسيوممثلللنبات

.......والمنغنيز،النحاس،الزنك،الحديد

:اتأهميةّالتبادلّالكاتيونيّفيّتغذيةّالنب-11-11
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أمثلةُّعنُّالتبادلُّالكاتيونيُّفيُّالتربة

+𝟐𝑯+

+2𝑲+
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(  األخيرة)المحاضرةّالثانيةّعشرةّ

Soil Classificationتصنيفِ الترب

إعداد

حيدر الحسن. عصام الخوري        د. د

12-5-2019

جامعةِ حماهِ 
كليةِ الزراعةِ 
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:التربأنظمةّتصنيفّهدافّأ-12-1

موقعحديدتمعالمستوياتدمتعدّ بمركّ نظامفيكافةّاالتربنواعأتنظيم–1

موقعهاعلىاعتماداللتربةاالسمويعطيثابتااّويكون،النظامذلكفيتربةكل

.التصنيفيالنظامهيكلفي

نظامفيالتربمواقعتعكسحيثالمختلفةالترببينةالمقارنعمليةتسهيل-2

.فولوجيةوالموروالفيزيائيةالكيميائيةةالتربخصائصمنالكثيرالتصنيف

فيربالتتوزيعخرائطعدادإفيتفاصيلهادرجةفيتختلفوسائلتهيئة-3

.مامنطقة
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تصنيفّالتربكيفيةّ-12-2

تصنيفلغرضباعهاات ُّالواجبالخطواتهمأعلىالتعرفلغرض

للوصولالتاليلوبساألباعاتّ منالبدّ سابقااُّفهالمصن ُّغيرالتربوتشخيص

:المطلوبالتصنيفيالمستوىلىإ

:تشمللتيواالتربةلموقعلةالممثّ البيئيةالظروفطبيعةوتحديدةدراس-أ

المناخيةالظروف-2الجغرافيالموقع-1

االنحداردرجة-4النباتيالغطاء-3

التربةتعريهدرجة-7الطبيعيالبزلحاله-5

التربةموقعارتفاع-9االصلمادةنوع-8
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:تيةوانبُّاآللجابةلالمتمث ُّةللتربةالبيدولوجيالخصائصُّةدراس-ب

:نيتضمّ والذيةالتربطعلمقالكامليجالمورفولوالوصف-1

فاقاآلسمك-.ترتيبهاوطبيعةالثانويةفاقاآلنواعأتحديد-

قوام-التربةلزوجه-التربةتركيب-التربةلون-التربةسمك-
فاقآيفمالحظتهايمكنعرضيةصفاتةي ّأ-عالتبقّ -التربة
.التربة

للتربةالفيزيائيةالصفاتقياس-2

.كميااّللتربةالكيميائيةالصفاتتحديد-3

:علىويشملللتربةالمعدنيالتحليل-4

.السائدةالطينيةالمعادننوعتحديد-

لىعتساعدالتيو،ةوالخفيفالثقيلةالمعادنمحتوىتحديد-
.التربةوتطورتكوينكيفيهتفسير
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:المميزةتحديدّالخصائصّ-ج

.بةللترالرئيسالسطحيالتشخيصيفقاألتحديد-1

ةالسطحيتحتالتشخيصيةفاقاآلوأفقاألتحديد-2
.للتربةالرئيسة

.التربةرطوبةنظامنوعتحديد-3

.التربةحرارةنظامنوعتحديد-4

.السطحيفقلألالتربةقوامتحديد-5

.للتربةالمعدنيالتكوينصنفتحديد-6
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:التربةّوآفاقهمقطعّ-12-3
:التشخيصيةفاقاآل

تنباتابقايامنيتكو ن:(O)األفق-1
ربةالتويسَمى،متحل لةعضويةومواد

.السطحية

نمغالبيتهفيويتكو ن:(A)األفق-2
مننسبةأعلىمناليهوتصلمعادن
هذاخاللمنالماءوينتقل،الدبال
باتالحبيمعهحامال ِ األسفلالىاألفق

والمواد(طينيةمعادن)الناعمة
.الغسيلأفقسمىي ِ لذا،المذابة

مااألفقهذافييتجمع:(B)األفق-3
موادمن(A)األفقعبرنقلهجرى
أفقيسمىو,ذائبةوموادطينية

.التراكمأوالتجميع
30



:(B)األفقاألفقمميزات

.بالطينغني-أ

.بالماءاالحتفاظعلىمقدرته-ب

.الحقيقيةالتربة(B,A,O)األفاقتكون*

ضتعر ِ الذياألساسصخرليمث ِ :(C)األفق-4
،الثةالثاألفاقعليهاترتكزالتيوالقاعدةللتجوية

يكونالوقد،(B)لألفقالمعدنيةالمكوناتفيرويؤث ِ 
الناحيةمناألخرىفاقاآلمععالقةاألفقلهذا

.المعدنية

فاقاآلهذهكلفيهاتظهرالتيالتربةتسمى*
هذهضبعينقصهاالتيالتربةام ا،الناضجةبالتربة
.الناضجةغيربالتربةتسمىاألفاق

31



:ألمريكيالتقسيمّافيّللتربةّالتصنيفيةّالرتبّ-12-4

:ِ ِ (الحديثة)Entisolsالرتبةاألولى-1

والمتطورةغيربدائيةتربوهي
وأواسعةبيديولوجيةآفاقعلىتحوي

التيAوOاألفقينباستثناءدةمحدّ 
فيالترباستخدامنتيجةتتشكل
.الزراعة

الرسوبيةالتربالرتبةهذهتضم
AlluvialوالتربLithosolsوالترب
Regosols.
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:ّّ(مقلوبة)Vertisolsالثانيةّالرتبةّ-2

منطينبوجودتتصفالتيالتربالرتبةبهذهتلحق

حتوىمويزيدلالنتفاخالقابلالمونتموريونيتنوع

%30عنالطينمنالتربةهذه

باالبتاللالتمددعلىالطينهذالقدرةااُّونظر

ظاهرةديتبالرتبةهذهتربن ُّإفبالجفافواالنكماش

وبعرضسم50عنيزيدلعمقتصلقدالتيالتشقق

سم1عنيزيد

السطحيةةالتربتسقطالجفاففصلخاللهن ُّإفلذلك

لهاأسفمنتربةمكانهاوتحللألسفلالشقوقفي

هناكأن ُّأيارةدوّ هاأنّ علىالتربهذهتعتبرولذلك

فيآفاقظهورتمنعالتربةداخلمستمرةحركة

طوحسعلىالتربةوتحويالتربةمنالعلياالطبقات

انزالق
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Inceptisolsالثالثةّالرتبةّ-3

ر) :(ضعيفةّالتطو 

بوجفففففودّآففففففاقّتتصففففففّتفففففربّهفففففذهّالرتبفففففةّ

دونّحفففففدوثّتشخيصفففففيةّسفففففريعةّالتكفففففوين

ودونّوجفففففودّأوّترسفففففيبّعمليفففففاتّغسفففففيل

تجويةّتامة

المنففاطقّوجففودّتففربّهففذهّالرتبففةّضففمنّرغفمّ

.المناخيةّالرطبةّوشبهّالرطبةّ

،يةالحامضففالتففربّالبنيففةّلهففذهّالرتبففةّتتبففعّ

التربّالبنيةّالغابيةّ،االنديسول

(جالي)الدباليةّالغدقةّوالتربّ



:(جافةAridisols(الرابعةّالرتبةّ-4

تذاالجافةالمناطقتربالرتبةبهذهتلحق

أفقأوcambicنوعمنتشخيصيأفق

نغسلالمالطينأوالكالسيومكربوناتعتجم ُّ

التربوالصحراويةالتربالرتبةلهذهوتتبع

السيروزيموتربالحمراءالصحراوية

Sierozemsوالسوالنتشاك

SolonchaksالسولونيتزوSolonetz

.البنيةوالترب

كلذلصحراويةأعشابالنبتيكونوعادةاُّ

35قليلالعضويةالمادةمنالمحتوىيكون
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(الحشائش)Mollisolsالرتبة الخامسة-5

www.soils.usda.gov

الرتبةبهذهتلحقالتيالتربهذهتتميز

نباتيغطاءتحتمتطورأفقعلىباحتوائها

،عشبيأوغابي

%50منأكبربالقواعدعهاتشبّ ويكون

(ستيب)البواديتربالرتبةبهذهوتلحق

والتشرنوزم

والبرونوزم

والرندزين

البنيةالغاباتوترب

Chestnutالكستنائيةوالترب



:Spodosolsالرتبةِ السادسةِ -6
(األمورفيةغابات،ِ )

الرطبةالمناطقترببهاتلحق

Spodicأفقعلىوتحوي
horizonبتجمعيتصفالذي

يومواأللمنالحديدوأكاسيدالدبال

ربتعلىالرتبةهذهتربوتشمل
النموذجيةالبودزول

والبنية
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:Alfisolsالسابعةّالرتبةّ-7

(لغاباتِ المشبعةِ بالقواعد)

اتجنطينتجمعأفقذاتالتربالرتبةهذهتتبع

،القطاعأعلىمنللطينالهجرةعمليةعن

سبةنفيهأفقعلىباحتوائهاالتربةزوتتميّ 

%35منأكبربالقواعدالتشبع

ةالرماديالبودزوليةالتربالرتبةبهذهوتلحق

البنية

زمتشرنووترب،الكلسيةغيرالبنيةوالترب

المتدهورة

أعشابأوغاباتالتربةوتغطيوالبالنوسول

.كثيفة
38
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:Ultisolsالثامنة الرتبة -8
(الغابات الحمضية)

واعب  ألب  التشبب  بال نسببة فيه أفق ترب ذات 
% 35من 

لمناخ المناطق ذات اترب هذه الرتبة في وت   
. طويلةالرطب م  فصو  جفاف 

أشبب  مببن التببي تحبب  اإلنغسببا  عمليببة تكببون
Alfisolsفي رتبة 

اءر فالصببالتببرب البو لوليببة هببذه الرتبببة تضبب  
.ةوالبنيالحمراء الالتريتوتربوالحمراء



:Oxisolsالتاسعةِ الرتبةِ -9
(أكسيد)

اطقالمنتربالرتبةبهذهلحقت ِ 
الحارة

أفقعلىقطاعهافيوتحوي
يدأكاسمننيتكو ِ تشخيصي

حرةوألمنيومحديد

الكاؤولينيتوطين

."جداشديدةوالتجوية
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:Histosolsالعاشرةِ الرتبةِ -10
(العضوية)

العضويةالتربعنعبارةوهي

العضويةالموادمنوالناتجة
مائيةظروففيتنموالتي

مشبعة

بوجودوترتبطِ عادة ِ 
.المستنقعات

41



:يأنواعّالتربّالمختلفةّحسبّتوزعهاّالجغراف-12-5

TUNDRAالمغدقةالتندرةترب-1 GLEY SOIL:

فصللخالوغدقةمبتلةالتربتلكوتصبحالمتجمدةالمناطقتربلتمث ُّ

العامطوالمتجمدالتربةسطحتحتيبقىبينماالقصيرالصيف

:podzolsالبودزولترب-2

مقطعالتربةتفاعلزويتمي ُّالرماداألصلالروسيةبودزولكلمةتعني

(%50)منأقلبالقواعدتشبعودرجةاإليليتفلزوسيادةبالحامضية

والالمخروطياتبغاباتىوتغطّ رطبشماليمناخإلىالتربهذهتخضع

خشبالوصناعةالحيوانوتربيةالعلفلمحاصيلإالالتربتلكتصلح

.والتفاحالبطاطاوزراعة
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brownالبنيةالغاباتترب–3 forest soils:

ساوىتتالذيالدبالبتجمعالتربتلكمجموعةتتميز
يفةضعوبحموضة،والفولفيكالهيوميكأحماضفيه
-50)متوسطةبالقواعدتشبعوبدرجة،السطحفي
75%)،

الحلوةوالذرةوالتفاحالخضراواتزراعةفيهاتجود
جيبتستفهيوالبطاطاالشوفانووالبرسيموالدخان
فيهاالنموفصلأن ِ إالالبودزولتربمثلللتسميد

.أطول
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:التشيرنوزيومترب-4

عاليعوبتجممتعادلبتفاعلتميزتالسوداءالتربتعني
(سم100)قدرهلعمقالهيوميكأحماضفيهاتسودللدبال
فلزوبسيادة(%100)بالقواعدعاليةعتشب ّوبدرجة

السطحيةةالطبقفييسودالحبيبيوالبناءالمونتموريللونيت
العالمتربأخصبالزراعيةالوجهةمنوتعتبر

وبغطاءمعتدلشماليتحتمناخإلىالتربهذهتخضعو
لاألصومادةوالقصيرةالطويلةالحشائشمنمكوننباتي

،التكوينرسوبية

44



:Castonozmsالكستنائيةالترب-5

بالالدعجم ِ بتتمتاز،رسوبيةصخورمناألصلمادة
،الكلسوترسيبالطينوتكوين

،إليليتاوالمونتموريوللينيتفلزيسيادةذلكوصحب

وبناءالهيوميكوأحماض(%100)بالقواعدعوتشب ِ 
وتزرع،السطحتحتومنشورةالسطحفيمحبب
.وريابعالوالقطنبالقمح

desertالصحراويةتحتالبنيةالترب-6 soils-
Brown sup:

غطاءوبجافشماليتحتبمناخالتكوينعواملتتميز
،صحراويتحتستيينباتي
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:SIEROZEMSيروزيمسالترب-7

النباتيوالغطاءجافاستوائيتحتبمناختتميز
سبببضعيفقلويبتفاعلوتتصفصحراويةأعشاب
ضمنخفوبمحتوى،الكالسيوموكربوناتالجبسوجود
تملحللقابليتهاألنكمراعيستعملوت ِ الدبالمنجدا

.ممكنةالثانوي

:VERTISOLSالفيرتيزولترب-8

وتتصفاستوائيتحتأواستوائيلمناختخضع
لنيتوالمونتموريولضعيفقلويإلىمتعادلبتفاعل

توىوالمحطينيوالقوامبالقواعدمتشبع،السائدهو
أوعاموديوالبناءقاتمواللونمنخفضالدبالمن

دعنتحدثاالنتفاخوظاهرةغائرةوالشقوقمنشوري
46.االبتالل



REDالحمراءالبنيةالترب-9 BRAWON SOILS:

النباتيوالغطاءرطبجافأوجافمناخإلىتخضع
طويلةحشائشإلىسافاناالسائد

ولينيتالكافلزوسيادةمتماسكةطبقةبتكوينوتتميز
.منخفضالدبالومختوى

:LATOSOLSتوزولالالترب-10

اتغابالنباتيوالغطاءرطباستوائيمناخإلىتخضع
يحامضبتفاعلوتتصفالخضرةمستديمةاستوائية
منخفضةتبادليةوبسعة

Solonetzالقلويةالسوالنتسترب-11

أكثرBاألفقفيالمتبادلالصوديوممحتوىبأنتمتاز
التبادليةالسعةمن%15من

Solonchaksالمالحةأوالسوالنتشاكترب-12
47



وشكرااُّلحسنُّإصغائكمُّ

لتوفيق  وأطيب التمنيات بالنجاح وا
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