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: 1حل التمرین   
 

 - مقطع طولي 4 - األفق C (الصخرة األم)،  3 - األفق B (أفق التراكم)،  2 - األفق A (أفق الغسل)،  1 )1
 لمكونات التربة.

 
االسم الذي تعرف بھ ھذه المكونات ھو الدبال وأھم مصادره ھو بقایا النباتات والحیوانات المتحللة تحت تأثیر  )2

العوامل المناخیة والكیمیائیة والبیولوجیة.  
 

 2 و 0.2=  ما بین الرمل           0.2 و 0.02= ما بین الطمي                    mm 0.02 > = الطین  )3
 

  المقابل للجدول:المدراج )4
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 :ھذه العینات غنیة بالحبیبات الدقیقة مما یجعلھا قلیلة المسامات التي تلعب دورا ھاما في تھویة التربة واالحتفاظ االستنتاج 

بالماء. وبالتالي فھذه العینات ستكون قلیلة التھویة وتتحول إلى تربة طینیة موحلة عند السقي مما سیمنع تنقل الماء بداخلھا. 
 

 تحویل الجدول إلى نسب مئویة: )5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طینیة.:3       العینة تربة طمییة - طینیة، : 2  العینة - طینیة،    طمییة : تربة 1 العینة  )6
      
 ھي الجزء السطحي من األرض الصالح للزراعة، وھي غالبا ما تكون عبارة عن تشكالت غیر متماسكة أو التربة )7

ضعیفة التماسك تتكون من مركب  معدني - عضوي ناتج عن تحول الصخور السطحیة تحت التأثیر المزدوج 
تتكون التربة من مواد معدنیة (بقایا الصخور) ومواد عضویة وأمالح معدنیة للعوامل المناخیة والكائنات الحیة. و

 قابلة للذوبان وماء وغازات ومسامات.
 

 
 
 
 

  الرمل الطــمي الطــــین
 1العینة  7.7 72.5 19.8
 2العینة  0 63.35 36.65
 3العینة  4.75 19.75 75.5
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توزیع الحبیبات في عینات التربة 
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: 2حل التمرین   
 

)ھي: Vg ( 2كمیة الماء المتسرب من التربة بعد التجربة  )1
Vg = M1 – M2  
Vg = 159.5 – 149  
Vg = 10.5g                                        Vg = 10.5ml 

 .Eau de gravitéونسمي ھذا الماء بالماء اإلنجذابي 
 ) ھي: Vc ( 3كمیة الماء الممتص من طرف النبتة في  التجربة  )2

Vc = M2 – M3 
Vc = 149 – 131.5 
Vc = 17.5g                                        Vc = 17.5ml 

. eau capillaireونسمي ھذا الماء بالماء الشعیري 
  ) ھي:Vhكمیة الماء المتبقي في التربة بعد ذبول النبتة  (  )3

Vh = M4 – M3 
Vh = 149 – 131.5 
Vh = 17.5g                                        Vh = 31.5ml 

 .eau hygroscopiqueونسمي ھذا الماء بالماء المرطب 
 الماء ثالث حاالت في التربة : یأخذ )4
 الماء اإلنجذابي ویسمى كذلك بالماء الحر eau libre وھو حجم الماء الذي ینساب تحت  تأثیر الجاذبیة األرضیة ویشغل 

المسام الكبیرة الموجودة بین الجزیئات الدقیقة للتربة. ویترتب عن وجود ھذا الماء بالتربة لمدة طویلة اختناق جذور النباتات 
وبالتالي موتھا. وتجنبا لھذا المشكل یتم إنشاء قنوات صرف جانبیة في األراضي الفالحیة. 

 
 الماء الشعیري وھو حجم الماء الذي یشغل المسام الدقیقة في التربة التي یتراوح حجمھا ما بین μm 0.2  0.8 وμm 

وال یضیع من التربة بواسطة التصریف ولكنھ یفقد بواسطة التبخر. وتمتص النباتات أكثر ما تحتاج إلیھ من ماء من الماء 
الشعیري. وبالتالي فالماء الشعیري مسؤول عن المظھر العادي للنباتات المسقیة. 

 
 الماء المرطب: ھو ماء یلتصق بشدة بسطح الحبیبات الصغیرة في التربة ویكون حولھا طبقة دقیقة. وال یمكن للنباتات 

امتصاصھ، ولذلك عندما یتواجد لوحده فقط في التربة فإن النباتات تذبل وتموت. 
 ھي حجم الماء الذي تحتفظ بھ التربة Capacité de rétention d’eau   = CR بالماءسعة االحتفاظ تعریف )5

 .Vgبعد انسیاب الماء اإلنجذابي 
 
 
 

Vr = CR القدرة على االحتفاظ بالماء (ب = mlلكل     g100( 
= V  القدرة القصوى على االحتفاظ بالماء (ب mlلكل     g 100( 
=Vg الماء اإلنجذابي  (بmlلكل     g 100( 

= Vh  الماء المرطب (ب mlلكل     g 100( 
= Vc ب  الماء الشعیري)mlلكل     g 100 (

 
 ھو عندما یتبقى في التربة كمیة صغیرة من الماء غیر قابلة لالمتصاص مما یتسبب في ذبول النباتات وموتھا. نقطة الذبول

 
 على االحتفاظ بالماء بالنسبة للتربة السابقة: القدرة )6

CR = Vh + Vc  
CR=  17.5 + 31.5 
CR = 49 g  

 من التربة. g100 بالنسبة لكل ml49القدرة على االحتفاظ بالماء بالنسبة للتربة السابقة ھي 
 
 

Vr = V – Vg  = CR = Vh + Vc 
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 للتربة السابقة: الذبولنقطة  )7

PF =( Vh / m )X 100 
PF = 31.5X100/100 
PF = 31.5%8 

 
نالحظ أن قدرة التربة على االحتفاظ بالماء ترتفع حسب قوام التربة ( قد حبیبتھا ) فكلما انخفض قد الحبیبات إال  )8

 وارتفعت قدرة التربة على االحتفاظ بالماء.
      نالحظ أن نقطة الذبول ترتفع ھي األخرى حسب قوام التربة فكلما انخفض قد الحبیبات إال وارتفعت نقطة الذبول. 

      أفضل تربة بالنسبة للنباتات ھي التي تتوفر على أكبر كمیة من الماء الشعیري و ھي تربة الطین الطمي. 
 

یعمل الدبال على الرفع من قدرة التربة على االحتفاظ بالماء حیث یرتفع حجم الماء الشعیري في التربة لذلك فالذبال  )9
 یساعد على نمو النباتات.

 
 

: 3حل التمرین   
 

 شدید الحموضة فھو یعیش فقط في أوساط قاعدیة ومحایدة أو أوساط pH من دیدان األرض: ال یتحمل 1- النوع  )1
 ذات حمضیة ضعیفة.

 التربة حمضیة من دیدان األرض: یعیش في نفس ظروف النوع األول مع مالحظة أنھ یمكن أن یتحمل 2            - النوع 
بشكل أكبر.                 

محدود جدا. pH  من دیدان األرض: یعیش في مجال 3             - النوع
 

خاصیات كل نوع من األنواع الثالثة من دیدان األرض   )2
 

 3 2 1نوع دودة األرض 
 pH <5 14 <  pH <3.5 4.9  < pH <3.5  > 14مجال التحمل 

 
یدخل ضمن مجال تحمل كل أنواع الدیدان المذكورة pH یمكن تفسیر غنى ھذه التربة بدیدان األرض بكونھا تتمتع ب )3

 في التمرین.
 

 ال تتحملھ ھذه الدیدان. pHمتعادل، ألنھا تتمتع بpH لن تنمو دیدان النوع الثالث في تربة تتمیز ب )4
 

 عامال محددا لالنتشار. 3ھذه التربة بالنسبة للنوع  pHیمثل  )5
 
 
: 4حل التمرین   
 

األفكار الرئیسیة التي یحاول النص إبالغھا ھي:   )1
  .التربة وسط غني بالكائنات الحیة المتنوعة
 .دیدان األرض من بین أھم الكائنات التي تتواجد في التربــة 

 
الكائنات الرئیسیة في التربة:  )2

الطحالب المجھریة - الفطریات - عنكبوتیات - سحالي صغیرة - الحشرات - دیدان األرض - بكتیریات - یرقات متنوعة... 
 

الفائدة من وجود البكتیریات في التربة ھي أن ھذه الكائنات تنتمي إلى فئة المحللین التي تقوم بتحویل المواد العضویة  )3
 إلى أمالح معدنیة تخصب التربة. 
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 الدیدان تمرر التربة من جوفھا الستخالص العناصر المعدنیة منھا وبعد ذلك تقذف بھا عبر شرجھا. )4
 

حساب كتلة الدیدان في الغابات ذات التربة الطینیة والبساتین والحقول الغنیة بالذبال: 
 

عدد أفراد دودة األرض في الھكتار مضروب في كتلة دودة أرض واحدة: 
106  .2.5    x   g0.5   = 1.2 T/5 ha 

 
وجود عدد كبیر من الدیدان في التربة یجعلھا غنیة بالمواد العضویة التي تصدر عن تحلل جثت الدیدان. 

 
یتبین أن التربة أقل غنى من مقذوفات الدیدان من حیث العناصر المعدنیة. وجود الدیدان في التربة مفید للزراعة.  )5

 فبعد مرورھا من داخل جسم الدیدان تصبح التربة أكثر غنى باألمالح المعدنیة وبالتالي أكثر خصوبة.
 

أ- المدراج  )6
المقابل للجدول: 

 

 
 التربة. pHالدیدان یكون أكبر من   مقذوفات pHنستنتج أنھ في جل الحاالت        ب -

 
      ج - الدیدان تقلل من تأثیر التلوث الكیمیائي على التربة وذلك بتقلیل تأثیر حمضیة التربة مما یسمح بوجود متعضیات 

مجھریة تحلل المواد 
            العضویة التي یزود بھا الحقل لتخصیبھ. 

 
 فائدة الدیدان خصوصا والكائنات الحیة عموما: )7

 
  .ھذه الكائنات تقوم بالھضم الكیمیائي للفرش الحرجي مما یسمح بتكون الدبال الذي یزود التربة بالمواد العضویة

العملیة تؤدي إلى تزوید التربة كذلك باألمالح المعدنیة.  وھذه
 :الدیدان تقوم بالتفتیت المیكانیكي لمكونات التربة عبر حفر أنفاق بھا ھذه العملیة تسمح ب 

 
رفع مسامیة التربة.  •
 تحسین انسیاب الماء داخل التربة. •
 تھویة التربة بشكل جیـد. •
تغني التربة بالدبال.  •
 .موسـم كل في الزراعة تستنزفھا التي العضویة المواد بتجدید تسمح •
تسمح بتقلیص تأثیر ظاھرة الغسل عن طریق إعادة قلب التربة ومزجھا من جدید.  •
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: 5حل التمرین   
 

: 1تحلیل الوثیقة  )1
 یتزامن ظھور مركب جدید في التجربة مع اختفاء مركب آخر: 

 ظھور األمونیوم یتزامن مع اختفاء اآلزوت العضوي. -
 ظھور النتریت یتزامن مع اختـفاء األمونیوم. -
 ظھور النترات یتزامن مع اختفاء النتریت. -

ھذا یدل على أن المركب الجدید یتكون انطالقا من المركب الذي یختفي. 
 

التحوالت التي یخضع لھا الدبال في التربة :یعطي الدبال األمونیوم الذي یتحول إلى النتریت والذي بدوره یتحول  )2
 إلى نترات.

 
اآلزوت العضوي الذي یوجد في الدبال یتفكك إلى جزیئات أزوتیة أصغر حجما تعطي في النھایة أمالح معدنیة قابلة  )3

 لالستھالك من طرف النباتات.
 

التربة الطبیعیة (التجربة الشاھد) تعرضت فیھا المواد العضویة الغنیة بالمشتقات االزوتیة إلى  :2تحلیل الوثیقة  )4
سلسلة من التحوالت انتھت بتحولھا إلى أمالح النترات.بینما التربة التي تعرضت للتعقیم توقف فیھا تحول المواد 

العضویة الغنیة بالمشتقات االزوتیة عند المرحلة األولى حیث لم نحصل إال على األمونیوم. 
 

 العامل المسؤول عن التحوالت التي تطرأ على الدبال في التربة ھو البكتیریات الموجودة في التربة. )5
 
 

: 6حل التمرین   
 

 :1المنحنیین المقابلین لجدول الوثیقة  )1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ---------------------   ــــــــــــــــــــــــــــــ                 منحنى الرطوبة بالمجموعة منحنى الرطوبة بالمجموعة 
 

 ترتفع رطوبة التربة مع وجود الغبار أي المادة العضویة التي تتحول إلى دبال. )2
 

 2 لجدول الوثیقة المقابلالمنحنى  )3
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كلما زادت قدرتھا على االحتفاظ بالماء.   في التربةالدبالنالحظ أنھ كلما زاد  )4

 
  أن الدبال یزید في خصوبة التربة عن طریق زیادة  قدرتھا على االحتفاظ 2 و1نستنتج من تحلیل جدول الوثیقة  )5

بالماء. 
 

 الدبال: فوائد )6
  .یعتبر مصدر غذائي مھم للمزروعات
  .یغذي الفلورة والفونة المجھریة للتربة التي ھي أحد أسس خصوبة التربة بفعل التفاعالت التي تنجزھا
  .یزید في قتامة التربة مما یجعلھا تمتص أشعة الشمس بشكل أكبر
  .یساھم في تكوین المركب الطیني - الدبالي الذي یثبت األمالح المعدنیة المخصبة للتربة
  .یزید  قدرة التربة على االحتفاظ بالماء
  .یزید في مسامیة التربة الطینیة

 
 
: 7حل التمرین   
 

 عوامل تقوم الفالحیة. ویحدث االنجراف عندما األراضي  من3/1و 5/1 بین ما تھدد ظاھرة ھي التربة انجراف )1
 شقوق أو محفورة أخادید إلى المكان یحول مما التربة من العلوي األفق ونقل بتفكیك والریاح الماء خصوصا التعریة

 .للزراعة صالحة غیر
 

 : ھي التربة انجراف عملیة تسھل التي العوامل )2
 الجوار في منعدمة األشجار تكون عندما خصوصا المنحدرات زراعة. 
 التساقطات. كثرة  
 التقلیدیة بالطرق  السقي في اإلسراف. 
 المكشوفة األماكن في للریاح مصدات بناء عدم. 
 الجفاف. 
 التربـة. تجرف التي الفیضانات یسھل مما الغابات قطع  
 لالنجراف المعرضة األماكن في العمیق كالحرث مالئمة غیر فالحیة تقنیات استعمال. 
 للمیاه التربة امتصاص عدم بفعل الفیضانات یسھل مما الحقول قرب والمدن الطرق انتشار. 

 
  :لإلنسان بالنسبة التربة انجراف عن تنتج التي األخطار )3

 مساحتھا في تقلص فكل التربة ھي المصدر الرئیسي الذي یزود اإلنسان بالغذاء (مواشي و نباتات) وبالتالي 
 الغذاء وأي تخریب لھا یعتبر تھدیدا للبشریة بالمجاعة  وتدھور النشاط االقتصادي. موارد في نقصان یعني

 (فقر - بطالة - ھجرة قرویة - إجرام...).اجتماعیة مشاكل من تعنیھ ما مع القرویة الھجرة . 
 

 األخطار التي تھدد التربة عموما یمكن تقسیمھا إلى ثالثة أقسام: )4
 
 :أخطار ناتجة عن النمو الدیموغرافي 
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 خصوبتھا یفقدھا مما للتربة المكثف االستغالل. 
  .تقلص مساحة التربة بفعل نمو المدن
  .اختفاء األجزاء السطحیة الغنیة بالمواد العضویة بفعل االستغالل المفرط
 النقل.  ووسائل والجرارات كاألبقار فوقھا ثقیلة أجسام تنقل بفعل التربة سحق
 الغسل وظاھرة التربة ملوحة زیادة إلى یؤدي الذي السقي في اإلسراف. 
  .الرعي المكثف الذي یسھل اختفاء الغطاء النباتي وبالتالي یسھل انجراف

 
 :أخطار ناتجة عن التلوث: تتسمم التربة بفعل مواد كیمیائیة متنوعة تتراكم فیھا كل موسم زراعي منھا 

  .المواد العضویة الناتجة عن تربیة الماشیة
  .تراكم كمیات ھامة من األسمدة الكیمیائیة والمبیدات كل سنة في الحقول
  .األمطار الحمضیة التي تنتج عن تلوث الھواء

ولھذه المواد الكیمیائیة عدة تأثیرات سلبیة على التربة منھا: 
   .تفكك المواد العضویة بفعل أكسدتھا تحت تأثیر أكسید الكبریت وأكسیدات اآلزوت
  .تكون طبقات غیر منفذة في سطح التربة مما یحول دون سقي التربة بشكل جید
 .موت المتعضیات المجھریة والدیدان التي تقوم بتحلیل المواد العضویة في التربة وتقوم بتھویتھا 

 
 :أخطار طبیعـیة 

  .انجراف التربة بالمیاه والریاح
  .ظاھرة غسل التربة من األمالح بفعل التساقطات المرتفعة
  .التصحر
  .زحف الرمال

 
 
: 8حل التمرین   
 

مجموع ما یمتصھ كل نوع من النباتات من التربة في السنة:  )1
 

 = kg6.55مجموع ما یمتصھ القمح من التربة في السنة:       
1.9+1+0.5+0.15+0.25+0.5+0.25+1.2+0.6+0.2 

 = kg 6.27مجموع ما تمتصھ الذرة من التربة في السنة       
1.5+0.7+0.5+0.02+0.1+1.1+0.4+1.6+0.2+0.15 

 = kg2.96 مجموع ما تمتصھ البطاطس من التربة في السنة  
0.3+0.3+0.3+0.5+0.45+0.45+0.6+0.03+0.03 

 
الحبوب تمتص من األمالح المعدنیة الموجودة في التربة أكثر مما تمتصھ البطاطس. یتضح من الجدول أن ھناك  )2

نباتات تستنزف موارد الحقول بشكل كبیر خصوصا إذا استمرت زراعتھا لفصول متعاقبة لوحدھا فقط، مع العلم أن 
 التربة تحتوي على األمالح المعدنیة بنسب محدودة جدا.

 
الحل لتفادي استنزاف موارد الحقل یكمن في:  )3

  .استعمال األسمدة
 .استعمال الدورة الزراعیة 

 
الھدف من التسمید التربة: تعویض كمیة األمالح المعدنیة التي تنقص من التربة بشكل طبیعي أو تضیع منھا سنویا  )4

 بفعل الزراعة وبفعل ظاھرة الغسل.
 من جزء وترك المزروعات في التناوب اعتماد طریق الزراعیة عن األراضي : إراحةالزراعیة       الھدف من الدورة

زراعة  بدون التربة
 :التربة من تتمكن الطریقة بھذه دوریا      

 فقدتھا التي المواد من جزء فیھا یترك بنبات زراعتھا بعد النباتات ببعض منھا تستنزف التي األمالح تعویض 
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  السابق. الموسم في
 بفعل األمالح إلیھا تسربت التي السفلى األجزاء فتصعد جدید من ومزجھا األرض لتحریك للدیدان فرصة تعطى 

 .السقي
 

  األسمدة التي تستعمل في الحقول:أنواع )5
 
                   : :                                                                             دورھا   أسمدة عضویة

 )..عبارة عن بقایا نباتات كالقطاني      - األسمدة الخضراء (
 . الغبار روث الحیوانات وبقایا طعامھا و -    
 .األسماك ) بقایا الدجاج و  الغوانو ( -   

 
 
 
:دورھا                                                                               :   أسمدة معدنیة
                           نوعان: وھي محالیل عن عبارة أو صلبة تكون أن یمكن و
  Na3PO4       و NaH2PO4 ك الفوسفاطیة    -  األسمدة 

 .   - األسمدة األزوتیة
 

 : أن یتم التسمید بطریقتینیمكن )6
 

 .أن تسقط مباشرة على الحقل 
 .أن توضع في میاه السقي ویتم تقطیرھا مع نظام الري قطرة قطرة 

 
 

  العملیات التي یقوم بھا المزارعون للرفع من مردودیة التربة: بعض )7
   .استعمال البیوت البالستیكیة للتحكم في العوامل المناخیة
 متطورة تتجنب اإلضرار بالتربة و مكوناتھا الحیة.  فالحیة آلیات استعمال
  .السقي كلما كان ذلك ضروریا وبطرق ال تضر الحقول كالري العلوي وقطرة - قطرة
   .اختیار المزروعات المناسبة للتربة والتي ال تستنزفھا
  .الحفاظ على الغطاء النباتي حتى عندما ال تكون التربة مزروعة لكي ال یتم جرفھا
  .زراعة البذور في صفوف متباعدة لتفادي إرھاق التربة
   .تصریف المیاه الزائدة عن حاجة النباتات للتقلیل من ظاھرة الغسل وانجراف التربـة
  .الدورة الزراعیة

 
 
: 9حل التمرین   
 

األفكار الرئیسیة التي یحاول النص إبالغھا ھي:   )8
  .التربة وسط غني بالكائنات الحیة المتنوعة
 .دیدان األرض من بین أھم الكائنات التي تتواجد في التربــة 

 
الكائنات الرئیسیة في التربة:  )9

الطحالب المجھریة - الفطریات - عنكبوتیات - سحالي صغیرة - الحشرات - دیدان األرض - بكتیریات - یرقات متنوعة... 
 

الفائدة من وجود البكتیریات في التربة ھي أن ھذه الكائنات تنتمي إلى فئة المحللین التي تقوم بتحویل المواد العضویة )10
 إلى أمالح معدنیة تخصب التربة. 

 
 الدیدان تمرر التربة من جوفھا الستخالص العناصر المعدنیة منھا وبعد ذلك تقذف بھا عبر شرجھا.)11

 + تنظیم انسیاب الماء +تكوین الدبال 
 تنشیط كائنات التربة التي تخصبھا +تھویة التربة 

غناء التربة باآلزوت والفسفور والبوتاسیوم إ+ 

 + إغناء التربة باآلزوت والفسفور والبوتاسیوم
 تحسین التركیب الكیمیائي للتربة
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حساب كتلة الدیدان في الغابات ذات التربة الطینیة والبساتین والحقول الغنیة بالذبال: 

 
عدد أفراد دودة األرض في الھكتار مضروب في كتلة دودة أرض واحدة: 

106  .2.5    x   g0.5   = 1.2 T/5 ha 
 

وجود عدد كبیر من الدیدان في التربة یجعلھا غنیة بالمواد العضویة التي تصدر عن تحلل جثت الدیدان. 
 

یتبین أن التربة أقل غنى من مقذوفات الدیدان من حیث العناصر المعدنیة. وجود الدیدان في التربة مفید للزراعة. )12
 فبعد مرورھا من داخل جسم الدیدان تصبح التربة أكثر غنى باألمالح المعدنیة وبالتالي أكثر خصوبة.

 
أ- المدراج المقابل للجدول: )13

 

 

 التربة. pHالدیدان یكون أكبر من   مقذوفات pHنستنتج أنھ في جل الحاالت        ب -
 

      ج - الدیدان تقلل من تأثیر التلوث الكیمیائي على التربة وذلك بتقلیل تأثیر حمضیة التربة مما یسمح بوجود متعضیات 
مجھریة تحلل المواد 

            العضویة التي یزود بھا الحقل لتخصیبھ. 
 

 فائدة الدیدان خصوصا والكائنات الحیة عموما:)14
 

  .ھذه الكائنات تقوم بالھضم الكیمیائي للفرش الحرجي مما یسمح بتكون الدبال الذي یزود التربة بالمواد العضویة
العملیة تؤدي إلى تزوید التربة كذلك باألمالح المعدنیة.  وھذه

  :الدیدان تقوم بالتفتیت المیكانیكي لمكونات التربة عبر حفر أنفاق بھا ھذه العملیة تسمح ب
رفع مسامیة التربة.  •
 تحسین انسیاب الماء داخل التربة. •
 تھویة التربة بشكل جیـد. •
تغني التربة بالدبال.  •
 .موسـم كل في الزراعة تستنزفھا التي العضویة المواد بتجدید تسمح •
تسمح بتقلیص تأثیر ظاھرة الغسل عن طریق إعادة قلب التربة ومزجھا من جدید.  •
  .ورة الزراعیة

 
 

: 10حل التمرین   
 

 عوامل تقوم الفالحیة. ویحدث االنجراف عندما األراضي  من3/1و 5/1 بین ما تھدد ظاھرة ھي التربة انجراف )5
 شقوق أو محفورة أخادید إلى المكان یحول مما التربة من العلوي األفق ونقل بتفكیك والریاح الماء خصوصا التعریة

 .للزراعة صالحة غیر

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

1 2 3 4 5 6 7

pH التربة pH مقذوفات الدیدان
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 : ھي التربة انجراف عملیة تسھل التي العوامل )6
 الجوار في منعدمة األشجار تكون عندما خصوصا المنحدرات زراعة. 
 التساقطات. كثرة  
 التقلیدیة بالطرق  السقي في اإلسراف. 
 المكشوفة األماكن في للریاح مصدات بناء عدم. 
 الجفاف. 
 التربـة. تجرف التي الفیضانات یسھل مما الغابات قطع  
 لالنجراف المعرضة األماكن في العمیق كالحرث مالئمة غیر فالحیة تقنیات استعمال. 
 للمیاه التربة امتصاص عدم بفعل الفیضانات یسھل مما الحقول قرب والمدن الطرق انتشار. 

 
  :لإلنسان بالنسبة التربة انجراف عن تنتج التي األخطار )7

 مساحتھا في تقلص فكل التربة ھي المصدر الرئیسي الذي یزود اإلنسان بالغذاء (مواشي و نباتات) وبالتالي 
 الغذاء وأي تخریب لھا یعتبر تھدیدا للبشریة بالمجاعة  وتدھور النشاط االقتصادي. موارد في نقصان یعني

 (فقر - بطالة - ھجرة قرویة - إجرام...).اجتماعیة مشاكل من تعنیھ ما مع القرویة الھجرة . 
 

 األخطار التي تھدد التربة عموما یمكن تقسیمھا إلى ثالثة أقسام: )8
 
 :أخطار ناتجة عن النمو الدیموغرافي 

 خصوبتھا یفقدھا مما للتربة المكثف االستغالل. 
  .تقلص مساحة التربة بفعل نمو المدن
  .اختفاء األجزاء السطحیة الغنیة بالمواد العضویة بفعل االستغالل المفرط
 النقل.  ووسائل والجرارات كاألبقار فوقھا ثقیلة أجسام تنقل بفعل التربة سحق
 الغسل وظاھرة التربة ملوحة زیادة إلى یؤدي الذي السقي في اإلسراف. 
  .الرعي المكثف الذي یسھل اختفاء الغطاء النباتي وبالتالي یسھل انجراف

 
 :أخطار ناتجة عن التلوث: تتسمم التربة بفعل مواد كیمیائیة متنوعة تتراكم فیھا كل موسم زراعي منھا 

  .المواد العضویة الناتجة عن تربیة الماشیة
  .تراكم كمیات ھامة من األسمدة الكیمیائیة والمبیدات كل سنة في الحقول
  .األمطار الحمضیة التي تنتج عن تلوث الھواء

ولھذه المواد الكیمیائیة عدة تأثیرات سلبیة على التربة منھا: 
   .تفكك المواد العضویة بفعل أكسدتھا تحت تأثیر أكسید الكبریت وأكسیدات اآلزوت
  .تكون طبقات غیر منفذة في سطح التربة مما یحول دون سقي التربة بشكل جید
 .موت المتعضیات المجھریة والدیدان التي تقوم بتحلیل المواد العضویة في التربة وتقوم بتھویتھا 

 
 :أخطار طبیعـیة 

  .انجراف التربة بالمیاه والریاح
  .ظاھرة غسل التربة من األمالح بفعل التساقطات المرتفعة
  .التصحر
  .زحف الرمال
  .الدورة الزراعیة

 
 
 


