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عمليات تكوين الرتبة وأثرها على املظاهر عمليات تكوين الرتبة وأثرها على املظاهر   

املورفولوجيةاملورفولوجية



بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یكون الدارس قادرا علي           
:أن
.یعرف عملیات تكوین التربة تعریفا صحیحا .١
.یدرك مدي التتابع المعقد لعملیات التكوین . ٢
.یستنتج العالقة بین نشاط عملیات التكوین وخصائص القطاع األرضي. ٣
.یشرح كل من عملیات التكوین ویذكر الظواھر المصاحبة لھا. ٤
.یقارن بین عملیات التكوین السائدة تحت مختلف الظروف المناخیة. ٥
.یطبق المعلومات فى مجال إدارة النظم الزراعیة المحلیة. ٦
.یخطط الستخدام األرض بما یشجع تكوین قطاع أرضى أكثر نضجا. ٧

األهـــداف
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عملیات تكوین التربةعملیات تكوین التربة
Soil Forming ProcesseSoil Forming Processe

  تحدثتحدث  وحیویةوحیویة  وكیمیائیةوكیمیائیة  طبیعیةطبیعیة  عملیاتعملیات  ھىھى  التربةالتربة  تكوینتكوین  عملیاتعملیات            
  والخالیةوالخالیة  العضویةالعضویة  غیرغیر  األصلیةاألصلیة  الصخورالصخور  تحویرتحویر  الىالى  وتؤدىوتؤدى  والصخوروالصخور  بالتربةبالتربة

  عملیاتعملیات  تشملتشمل  وھىوھى  ..بالحیاةبالحیاة  ملیئةملیئة  نشیطةنشیطة  زراعیةزراعیة  تربةتربة  الىالى  الحیاةالحیاة  مظاھرمظاھر  منمن
  نقلنقل  وعملیاتوعملیات  ،،LossesLosses  فقدفقد  وعملیاتوعملیات  ،،AdditionAddition  التربةالتربة  لجسملجسم  اضافةاضافة
TransferTransfer  وازالةوازالة andand removalremoval  الموادالمواد  تحولتحول  وعملیاتوعملیات  ،،ورأسیةورأسیة  أفقیةأفقیة  
TransformationTransformation  بالتربةبالتربة



      LeachingLeachingالغسیل  الغسیل  ) ) ١١((
 Eluviation Eluviationاالزالة  االزالة  ) ) ٢٢((
IlluvationIlluvationالترسیب أو التراكم  الترسیب أو التراكم  ) ) ٣٣((
 Calcification Calcificationعملیة التكلس  عملیة التكلس  ) ) ٤٤((
 Salinization Salinizationعملیة التملح  عملیة التملح  ) ) ٥٥((
 Laterization Laterizationالعملیة الالتیریتیة العملیة الالتیریتیة ) ) ٦٦((
 podzolization podzolizationالعملیة البودزولیة العملیة البودزولیة ) ) ٧٧((
 Gleying Gleyingألوان االختزال ألوان االختزال ) ) ٨٨((
LessivageLessivageعملیة تجمع الطین عملیة تجمع الطین ) ) ٩٩((



 لتمییز بالنسبة خصوصا التربة تكوین فى الھامة العملیات من یعتبر        
 والعملیة التكلس عملیة مثل المعقدة التكوین عملیات أساس فھو ،اآلفاق

.الالتیریتیة والعملیة البودزولیة
  

 فھو وبالتالى ،القطاع خارج باالذابة للمواد ازالة عملیة عن عبارة وھو      
 المزالة والمواد .الجافة بالمناطق نشاطا وأقل الرطبة بالمناطق نشاطا أكثر
.للذوبان القابلة والمعادن والكربونات الذائبة األمالح أساسا ھى

LeachingLeachingالغسیل  الغسیل  ) ) ١١((



LeachingLeaching



 داخل معلقات أو محالیل صورة فى التربة مواد حركة وھى          
Emigration التربة قطاع or mobilization التى بالمناطق تحدث وھى 
  .التبخیر على المطر معدل فیھا یزید

 كلى فقد فیھا یحدث والتى الغسیل عملیة عن تختلف وھى          
 خصوصا المواد بعض انتقال فیھا فیحدث االزالة بعكس المغسولة للمواد
 أى وفى Aِ باألفق عادة االزالة عملیة وتحدث.التربة خالل الغروى الجزء
  األبیض األفق وتكوین التكلس عملة أساس تعتبر وھى بالتربة اتجاه

Albic horizon.  

EluviationEluviationاالزالة  االزالة  ) ) ٢٢((



 داخل معلقات أو محالیل فى المتحركة التربة مواد ترسیب عملیة وھى         
Immigrationالتربة قطاع or immobilization األفق تكوین مثل 
 عبارةفھى ."Spodic"النشیطة األمورفیة الترسیبات وأفق Argillicالطینى
 المعدنیة الحبیبات وبعض الذائبة واألمالح الغرویات ترسیب عملیة عن

 سواء أخرى طبقات من مغسولة أصال ھى والتى القطاع طبقات باحدى الصغیرة
 االزالة عملیة مع العملیة وھذه .Bباألفق عادة تحدث وھى .فوقھا أو تحتھا
.التكلس عملیة من األساسى الجزء تمثالن

IlluvationIlluvationالترسیب أو التراكم  الترسیب أو التراكم  ) ) ٣٣((



Eluviation and illuvationEluviation and illuvation



 الجافة األمطار قلیلة باألراضى التربة تكوین عملیات أھم من تعتبر         
 عملیة عن عبارة وھى .السنوى المطر معدل التبخیر یفوق حیث الجافة وشبھ

 المطر بمقدار تتحدد مختلفة أعماق على الكالسیوم كربونات وتراكم ترسیب
,C السطحیة تحت باآلفاق عادة التجمع ویحدث .السنوى B.  
 داخل الجافة وشبھ الجافة والمناطق الحشائش بأراضى شائعة وھى       
 التربة سطح تعرض أو الجفاف شدید المناخ كان اذا ما حالة وفى .القارات
 ویتحكم .التربة سطح الى لیصل یتكشف قد الكالسى األفق فان شدیدة لتعریة
.البیكربونات-الكربونات توازن عملیة األفق ھذا نشأة فى

CalcificationCalcificationعملیة التكلس  عملیة التكلس  ) ) ٤٤((



CalcificationCalcification



 ،الكالسیوم وكلوریدات كبریتات مثل الذائبة األمالح تراكم عملیة ھى          
 ملحیة آفاق فى أو التربة سطح على سواء البوتاسیوم ،الصودیوم ،الماغنیسیوم

 وبعض والجافة الجافة وشبھ الرطبة شبھ بالمناطق أساسا تحدث وھى .بالقطاع
 .الغسیل عن التبخیر معدل یزداد عندما بالمنخفضات الرطبة الساحلیة المناطق
 العالى المحتوى ذات المنخفضات بأراضى بوضوح تالحظ األمالح تجمع وعملیة

 والكلوریدات الكبریتات ھى وجودا األمالح وأكثر .النفاذیة والبطیئة الطین من
  .والبورات النترات أمالح وجود ویندر
 ،والمحیطات البحار میاه تركیز من یكون قد األمالح ھذه ومصدر       

 مثل البراكین من الخارجة الغازات من أو ،قدیمة جیولوجیة أوتكوینات
 أو ،الكربونات مثل الجوى الكربون أكسید ثانى من أو والكبریتات الكلوریدات

 المطر حالة فى الكھربى التفریغ نتیجة أو ،الحیة الكائنات بقایا تحلل من
.األرضى الماء مستوى وارتفاع الصرف رداءة بسبب أو ،النترات مثل الرعدى

SalinizationSalinizationعملیة التملح  عملیة التملح  ) ) ٥٥((



SalinizationSalinization



 درجة تحت االستزراع طبقة خارج للسلیكا الكیمیائیة الھجرة عملیة ھى         
 الدافئة الرطبة باألراضى تحدث فھى ،شدیدة غسیل وظروف مرتفعة حرارة

.األستوائیة كالمناطق
 ،تمییزھا یمكن ال بحیث األصل لمادة شدید كیمیائى بتحول وتتمیز         

 .األولیة المعادن تركیب فى الداخلة والسلیكا للكاتیونات كاملة شبھ ازالة فتحدث
 طین بمعادن مرتبطة أو أولیة كوارتز حبیبات صورة فى تكون المتبقیة والسلیكا
.ثانویة

LaterizationLaterizationالعملیة الالتیریتیة العملیة الالتیریتیة ) ) ٦٦((



والمعادن السائدة ھى أكاسید وھیدروكسیدات الحدید واأللومنیوم مع بع ض  
فتتس اقط  . الكاتیونات التى تحفظ من الغسیل عن طریق دورة معدنة س ریعة 

أوراق النبات وتتحلل بسرعة فتنفرد القواعد وت دخل ف ى دورة س ریعة ب ین     
أى تح  ول مع  دنى كام  ل للم  ادة العض  ویة ف  ى الوق  ت ال  ذى   ، الترب  ة والنب  ات

تح  دث فی  ھ عملی  ات تجوی  ة كیمیائی  ة ش  دیدة للص  خور وتنف  رد القواع  د م  ن  
وتك ون النتیج ة أن یص بح تفاع ل محل ول      ، فتات المعادن الموج ودة بالترب ة  

- pH 5(الترب ة ب ین حامض ى ض عیف وقل وى ض عیف         وھ ذا یش جع   ).6
-FeOعملیة غسیل السلیكا بسرعة أكبر من األكاسید السداسیة كالجوثیت 

OH  ، والجبسیتAl(OH)3 .



LaterizationLaterization



 واضحةEluviation ازالة أو سفلى انتقال حركة عن عبارة وھى          
 وفرة نتیجة بالتربة السطحیة الطبقات من العضویة والمادة السداسیة لألكاسید

  .وتذبذبھ األراضى الماء مستوى وارتفاع األمطار میاه

 ،والحارة الباردة بین الحرارة درجات من واسع مدى فى تحدث وھى         
 سیادة یتطلب سول البود أراضى تكوین فان حرارة الجو ازداد كلما أنھ اال

 نباتى غطاء ذات عادة تكون األراضى ھذه ألن ونظرا .األصل بمادة السلیكا
 من الناتجة العضویة المواد من بطبقة مغطى یكون التربة سطح فان كثیف

 األحماض من العدید تحللھا عن ینتج والتى النباتیة واألجزاء األوراق تساقط
.العضویة

podzolizationpodzolizationالعملیة البودزولیة العملیة البودزولیة ) ) ٧٧((



PodzolizationPodzolization



GleyingGleyingألوان االختزال ألوان االختزال ) ) ٨٨((
یترتب على سوء الصرف وما یصاحبھ من انخفاض نسبة األكسیجین ال ذائب      

 Reducedبالماء األرضى أن یصبح الحدید والمنجنیز بالتربة فى حالة مختزلة 
ویتح    ول لونھ    ا ال    ى رم    ادى م    زرق أو مس    ود مكون    ا م    ا یس    مى ب    أفق          

واذا كان   ت الظ   روف متذبذب   ة ب   ین األكس   دة     . Gleyed horizonاالخت   زال
ف ان بع ض الحدی د    ، واالختزال والتى قد تنتج من تذب ذب مس توى الم اء األرض ى    

وف ى ھ ذه الحال ة فانن ا نج د مظ اھر       . یتأكسد مكونا ألوانا صفراء بنیة أو حم راء 
األكسدة واالختزال مجتمعة ب األفق نفس ھ ویس مى ھ ذا الخل ط ب ین مظ اھر أل وان         

. Mottlingاألكسدة واالختزال بالبقع 



GleyingGleying



 نوعا قلیلة نسبة بھا توجد التطور والجیدة المتوسطة األراضى من كثیر    
,C باآلفاق الطین من A األفق من العلوى بالجزء تركیزه زیادة معB. وعملیة 

 بالقطاع B الى A األفق من الصغیرة المعدنیة للحبیبات المیكانیكیة الھجرة
Argillic بالطین نسبیا غنى B أفق وتكوین horizon تجمیع عملیة تسمى 
  .Lessivageالطین

 بتجویة الطین یتكون فقد .العملیة لھذه التفسیرات من العدید وھناك
Percolating الرشح میاه مع ینتقل ثم السطحیة الطبقات water ویترسب 
 التربة تحت نفسھ مكانھ فى الطین وینفرد التجویة عملیة تحدث قد أو B باألفق
 فى ینتقل ثم A باألفق أصال موجود الطین یكون أن یحتمل كما .Bاألفق مكونا
.B باألفق ویتجمع معلق صورة

LessivageLessivageعملیة تجمع الطین عملیة تجمع الطین ) ) ٩٩((



Lessivage Argillic horizonLessivage Argillic horizon


