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  ربة عوامل الت

نمو وحاصل على الرغم من أن عوامل التربة اقل أھمية نسبيا من عوامل المناخ االانھا تلعب دورا ھاما في 

 :أن من بين عوامل التربة ذات األھمية األكثر ھي  . المحصول

     Soil textureنسجة التربة 

النمو وّمد النبات بالعناصر الضرورية تؤثر نسجة التربة في طبيعة حفظ الرطوبة للنبات و المھد المناسب للبزوغ و 

وتثبيت وانتشار جذور النبات كي يتمكن من النمو بصورة جيدة وإعطاء حاصل مقبول أن التربة الجيدة الصفات 

تسمح بانتشار ونمو العديد من أنواع المحاصيل على أن التربة بحد ذاتھا ليست عامال أساسيا للنمو أي أنھا ال تشبة 

ر،لذلك فقد حاول العديد من الباحثين منذ أكثر من ثالثة قرون من الزراعة و الوسط المائي بعد ّمده الماء أو العناص

 . شائعة في العديد من منازل دول العالم Hydro ponicsبالعناصر و الھواء فأصبحت الزراعة المائية 

ري والرز و الحنطة و الشعير تفضل بعض المحاصيل السيما من ذات الجذور الرفيعة المتشعبة مثل البنجر السك

، فيما تنمو محاصيل  Clayالتي تحوي في الغالب على نسبة عالية من معادن الطين  Heavy Soilsالترب الثقيلة 

التي تحوي  Light Soilsأخرى ذات جذور اخشن مثل الذرة الصفراء و البيضاء وزھرة الشمس في الترب الخفيفة 

تتميز الترب الثقيلة بقدرتھا على حفظ نسبة أعلى من الماء التي تمثل . Siltن و الغري Sandنسبة أعلى من الرمل 

تصنف حبيبات التربة . من وزن التربة% 38حيث قد تصل نسبة الماء فيھا بحدود  Field capacityالسعة الحقلية 

  . ملم طين 0.002ملم غرين واقل من  0.002-0.05ملم ھي رمل و  0.05-2بحسب قطرھا فالتي بقطر 

لذلك تكون مجاميع الترب الزراعية السبعة الشائعة بحسب التصنيف العالمي المعروف من الخفيفة الى الثقيلة ھي 

Sand  وLoamy Sand  وSandy Loam  وSilt Loam  وClay Loam  وSilt Clay Loamy  وClay ثم ،

إذ تزداد الفراغات وتزداد المساحة . يئات البد أن نتذكر أن وزن حجم معين من ھذه الترب يقل مع زيادة نعومة الجز

السطحية لجزيئات التربة فتقل كثافتھا الظاھرية، فيما تكون الفراغات في الترب الخفيفة كبيرة لكن نسبتھا اقل الى 

وسطا غرويا مع ماء التربة يسمى ) ملم  0.0001الى0.001( تكون جزيئات الترب الدقيقة جدا . حجم التربة الكلي

Soil protoplasm  يقوم بمّد جذر النبات بالماء و المعادن بطريقة االمدصاصAdsorption . أن وزن كيلوغرام

تمتص النباتات الماء من الترب الخفيفة بجھد اقل !! واحد من ھذه التربة له مساحة سطحية اكثر من أربعة ھكتارات

  وبالعكس في الترب الثقيلة

ساعة إذ يفيض الماء بتأثير الجاذبية و الباقي  24في التربة بعد ريھا بمدة  Field capacityيحدد ماء السعة الحقلية 

إما بالنسبة لشكل التربة فأنھا تتجمع بين الدقائق الصغيرة . الممسوك بجزيئات التربة يمثل محتواھا من السعة الحقلية

و أفضل شكل لحبيبات التربة ملم ويكاد يكون ھذا الحجم أو اكبر منه ھ 5-1بقطر  Granuleمتماسكة في حبيبات 

Soil structure . 
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لغاية  0.2تلعب المادة العضوية في التربة دورا ھاما في طبيعة ھذه الحبيبات، تحوي التربة الزراعية بشكل عام بين 

في معظم الحاالت وذلك بسبب ارتفاع % 1الى % 0.5وفي الترب العراقية بحدود ) كاربون ( مادة عضوية % 2

 ). التي قد توجد بين جزيئات التربة ( ة إذ تعمل االحياء الدقيقة على تحلل األجزاء النباتية و الحيوانية درجة الحرار

أن تجّمع المادة العضوية في التربة عملية تحتاج الى سنين عديدة تحت مثل ھذه الظروف المذكورة وربما تحتاج الى 

، تعد الحشائش أفضل نباتات المحاصيل في مد التربة %8ى ال% 1عام لرفع نسبة المادة العضوية في التربة من 100

بالمادة العضوية وذلك لدقة وكثرة وشدة تشعب جذورھا في التربة وسھولة تحللھا، علما أنھا يمكن أن تمتد بجذورھا 

مقدرة م في عمق التربة، لذلك فان قلب ھذه التربة مع أجزائھا النباتية تعد عملية فعالة، إلنعاش ال40-15ما بين 

طن من 1300-300يمكن أن يحوي ھكتار واحد من ارض تنمو فيھا حشائش بصورة جيدة معدل . اإلنتاجية لألرض

و ربما من العناصر األخرى بينما نفس الھكتار من أراض  Nطن من عنصر 65-15تعطي حوالي  Humusالدبال 

 .  فقط Nمن عنصر % 2 -% 1يحوي الطن منه معدل  humusطن دبال  125- 50الغابات يحوي معدل 

 

  ) pH( األس الھيدروجيني

وما زاد عنه قليال أصبح  Acidicوما قل عنه أصبح حامضيا  Neutralمتعادال  7يعد األس الھايدروحيني  •

ھو أكثر  PH=3، وبذلك فأن  10، يمثل الرقم لھذا المعيار مقلوب لوغاريتم العدد لألساس Alkalineقاعديا 

% !! 10000أي نسبة  PH=6ھو أكثر قلوية مائة مرة من  PH=8، بينما  PH=6حامضية ألف مرة من 

 .عليه فان كسور ھذه القيمة لھا أھمية في تحديد طبيعة النبات في تلك التربة

متعادلة و ما  7.3 – 6.6حامضية و  6.5 – 6.1حامضية جدا و  5أقل من  PHبشكل عام تعد التربة ذات   •

  يؤثر األس الھايدروجيني في امتصاص العناصر. ثر قاعدية جدافأك 8.5قاعدية و  7.3زاد عن 
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كذلك زيادة  Caو  Pوتحد من امتصاص  Mnو  Alفمثال إذا كانت التربة حامضية فأنھا تزيد النبات من امتصاص 

س الھايدروجيني من جھة أخرى فان األحياء الدقيقة في التربة تتأثر ھي األخرى باأل.  Feالقلوية تقلل من امتصاص 

ويمكن القول أن معظم النباتات االقتصادية تفضل التربة ذات األس الھايدروجيني الحامضي، فيما تمثل معظم الترب 

العراقية الحالة القلوية التي ال تناسب نمو إال محاصيل معدودة، وبقية المحاصيل يصعب الحصول منھا على حاصل 

فيما يفضل الجت و البنجر  PH 5.5-6.0للوبيا و الھرطمان و التبغ الـتفضل محاصيل القطن و ا. اقتصادي مربح

 PH 5 -5.5وبذلك ينصح بزراعتھا في الترب القلوية في بداية استصالحھا، فيما تفضل البطاطا  PH 7-8السكري 

  .مما يجعل الترب العراقية غير منتجة بصورة جيده لھذا المحصول

، ومن الصعب بدا محصول على نوعية جيده من  PH 6-7.5ا في الترب بـوتنمو الحنطة والشعير و الذرة بنوعيھ

يعتمد التوسع الزراعي لمحصول ما في منطقة ما على مدى مالئمة خواص التربة . التبوغ إذا زرع في تربة قلوية

راعية لزراعته و عوامل المناخ ووفرة ماء الري و األسمدة وكلفة استخدامھا والمواصالت من والى المنطقة الز

  وحالة الطلب على المحصول في السوق المحلية أو العالمية ومدى دعم الدولة لمستلزمات زراعة ذلك المحصول

  :تحوي التربة الزراعية على الماء بثالث صور

  Capillaryالماء الشعري  -

 ھو ماء السعة الحقلية الذي يمتصه النبات

  Gravititionelماء الجاذبية  -

 بعيدا عن منطقة الجذور يغيض في عمق التربة

  الھايكروسكوبيHygroscopic  

 ھو الذي يمسك على سطوح التربة بقوة عالية بحيث ال يمكن لجذر النبات أن يمتصه

وكلما زاد حجم الفراغات البينية في التربة الناعمة الجزيئات كلما زادت مقدرتھا على مسك الماء، فيما يقل مسك الماء 

 . ة بسبب قلة نسبة تلك الفراغاتفي الترب الرملية الخشن
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 Permanentماء وتصل نقطة الذبول الدائم % 12- %10تكون السعة الحقلية في الترب الرملية الناعمة بين 

Wilting Point PWP) ( ماء وتصل نقطة% 25ماء، بينما تحوي الترب المزيجية لغاية % 4عند حدودPWP 

ماء علما أن الري البد % 18عند نسبة  PWPماء وتصل % 38لمزيجية تحوي ماء والترب الثقيلة ا% 8عند نسبة 

من حجم % 25-%20يشكل الھواء في التربة الزراعية معدل %. 20أن يحدث فيھا عند نسبة رطوبة أكثر من 

نت التربة كلما كا. التربة، وھذا يساعد على أكسدة المادة العضوية فيھا ونشاط األحياء الدقيقة ، وتنفس جذور النبات

ثقيلة كلما قل الھواء بداخلھا وزاد ماءھا بعكس الترب الخفيفة التي يقل محتواھا من الماء ويزداد من الھواء ولذا البد 

  . من ري الترب الخفيفة بعدة مرات أكثر من الثقيلة

لعناصر في المادة عنصرا وليس بالضرورة كلھا أساسية للنمو ، من بين أكثر ا 30تحوي النباتات عدة معادن لغاية 

وذلك لسھولة غسله من التربة ثم الفسفور و   Nأما أكثر النبات حاجة لھا فھو النايتروجين . CHOالجافة للنبات 

وھناك معادن أخرى يحتاجھا النبات وھي  Macro-elementsوھي معادن رئيسية  NPKالبوتاسيوم و المسماة 

و  Mnو  Feمثل  Micro-elements، ثم معادن  S2و  Mgو  Caمثل  NPKأساسية ولكن بكميات أقل من  

يفيد الزنك في نمو النبات وانقسام الخاليا وتخليق النشا .البورون و الكلور و النحاس و الزنك و المولبيدنيوم و الكوبلت

ونات في وتشكل البذور ، فيما يعمل المنغنيز و الحديد عوامل مساعدة لتخليق الكلوروفيل ، والكلور في نقل اإللكتر

أساسية لنمو النبات مثل السيلكون و الزرنيخ  Tracc-elementsعملية التمثيل الكاربوني ، فيما توجد معادن نادرة 

Ar  والسيلنيومSe.  

أن ھناك بعض المحاصيل تمتص بعض العناصر الثانوية بصورة خاصة مثلما يمتص البنجر الصوديوم و التبغ 

سم في 60-40من الضروري أن تكون ھناك تربة جيدة بعمق . كون في قشور الشلبالكلور الھام في احتراقه و السيل

أما بالنسبة . األقل لضمان إنتاجية عالية من مختلف المحاصيل، وينخفض معدل الحاصل مع انخفاض عمق التربة

فأكثر، 4dsm ־¹في عجينتھا  ECلملوحة التربة فھناك محاصيل تتحمل الترب الملحية، وتعد الترب الملحية إذا كان 

وإذا كان % 1فان نسبة األمالح فيھا  dsm10־¹التربة  ECأمالح فإذا كان % 0.1تعادل  dsm1־¹عادة كل قيمة 

من بين النباتات . ppm640يعادل تقريبا  dsm1־¹وھكذا ، كذلك فان كل % 2فان نسبة األمالح فيھا  dsm20־¹

  .الشعير و الحنطة و الحشيش الطويل وغيرھا المتحملة للملوحة نسبيا القطن و الثيل و السلجم و

  

 soil management practicesعمليات خدمة التربة  

على الرغم من أن عمليات حراثة التربة نشأت مع الجنس البشري ، إال انه لم تكن ھناك أفكار علمية عن فوائد ھذه 

تحدث فيه أن   New Horse- Houghing Husbandryنشر احد اإلنكليز كتابا بعنوان  1731في عام . العمليات

تحويل التربة الى دقائق صغيرة عن طريق الحراثة جعل النبات يمتص حبيبات التربة الصغيرة فيزداد الحاصل، ولما 

 . كان القرن التاسع عشر عرف الباحثون أن النبات يحتاج الى الماء والھواء و المعادن و الضوء لكي ينمو
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لى جزيئات أصغر يؤدي الى التھوية الجيدة داخل التربة و تتأكسد نسبة أعلى من العناصر أن تفكيك جزيئات التربة ا

الموجودة فيھا فتصبح جاھزة المتصاص النبات فضال عن سھولة نمو وانتشار الجذور وزيادة نشاط األحياء الدقيقة 

 . فيھا مع سھولة القضاء على نباتات األدغال و دفنھا في التربة كي تتحلل

  

  -:الجوانب التي توصلت أليھا األبحاث في فوائد حراثة األرض أھم

  .لتھيئة مھد جيد لزراعة البذرة ونمو جذر البادرة  .1

  .القضاء على نباتات األدغال أو النباتات األخرى غير المرغوبة  .2

  .تفكيك التربة لجعلھا تحفظ الماء أكثر  .3

  .ت النبات ويمده بالمواد المطلوبةتفكيك التربة النتشار مجموع جذري كبير يثب  .4

قلب المواد العضوية في التربة كي تتحلل سواء كانت دمن حيواني أو نباتات أو أسمدة كيمياوية أو فضالت   .5

  .الخ...المجاري

  .معدنة العديد من العناصر التي كانت غير جاھزة للنبات  .6

وذلك بحسب طبيعة نمو % 100- %50ن المحاصيل مابين لقد وجد أن الحراثة والتنعيم تزيدان من حاصل العديد م

  .المحصول وطبيعة نسجة التربة المزروع فيھا

  

  -:المعدات المستعملة

فيما  Disc plowو المحراث القرصي  Mold board plowتستعمل للحراثة المحراث المطرحي القالب     

وھي الشائعة لدينا    Spike toothed harrows أو الخرماشة Disc- harrowsتستعمل للتنعيم األمشاط القرصية 

التي  Rotavatorفي العراق وفي عدة دول في العالم ، وبعدھا يستحسن إذا كانت ھنالك كتل استخدام العازقة الدوارة 

تحول الكتل الترابية الى أجزاء صغيرة، ولكن في نفس الوقت يجب عدم المبالغة في التنعيم بحيث تصبح التربة ناعمة 

  .، إذ أنھا بعد الزراعة و الري سوف تتصلب بسبب قلة التھوية فتؤثر سلبا في البزوغ و النمو Pulverizedدا ج

  

  -:عمق الحراثة 

يمكن ان . أن استعمال تعبير الحراثة العميقة تزيد من حاصل المحصول ھو كالم ال يستند الى نتائج تجريبية علمية   

 . ل او عميقة لمحاصيل اخرىتكون الحراثة سطحية لبعض المحاصي

الحنطة و الجت و الذرة الصفراء و الشعير و الشوفان و البرسيم : فلقد وجد لدى مقارنة حاصالت عدة محاصيل مثل

سم أنھا لم تختلف معنويا 18سم و مقارنھا مع أخرى محروثة بعمق 30وغيرھا لما زرعت في ارض محروثة بعمق 

 .مق معين في تربة معينة لمحصول معينبالحاصل ، عليه فالبد من اعتماد ع
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سم في الترب العليا ال يستجيب لعمق أكثر 15فمثال محصول مثل الحنطة له نبات بجذور ليفية متشعبة تنتشر بعمق 

من ذلك مثلما يستجيب نبات زھرة الشمس او القطن الوتدية الجذور للحراثة العميقة لما زرع في تربة ثقيلة ، غير انه 

  .ب لذلك العمق إذا زرع في تربة خفيفةقد ال تستجي

أن زيادة عمق الحراثة يؤدي الى زيادة عمق دفن بذور األدغال وزيادة معدنة العناصر من التربة وزيادة النترات 

المثبتة في التربة من الجو في المواسم الممطرة ، كما أن الحراثة العميقة تساعد على حفظ ماء التربة أكثر،غير انه 

مثل ( مق الحراثة في نفس األرض ال يؤثر في حاصل بعض المحاصيل ذات الجذور الليفية السطحية وجد أن ع

مثل تأثير موعد الحراثة ، أي أن موعد الحراثة له تأثير معنوي واضح في حاصل الحنطة  فمثال ) الحنطة و الشعير 

طة والشعير ألعطت حاصال أعلى من لو حرثت األرض في تموز وتركت لغاية أوائل تشرين الثاني ثم زرعت بالحن

 لو كانت األرض حرثت في تشرين الثاني مثال وزرعت في كانون األول ، 

عليه يمكن القول انه إذا لم تكن ھناك حاجة لزراعة ارض معينة ، فاألفضل حراثتھا بصورة جيدة وتركھا لحين 

 20نطة في الواليات المتحدة األمريكية ولمدة لقد طبقت تجربة حول تأثير أعماق الحراثة في الح. الرغبة لزراعتھا

سم علما أن 20سم على حاصل معاملة 20سم فلم تتفوق أية معاملة بعد عمق  45و  37و  25و  20سنة ولألعماق 

  .سم12تفوقت على عمق ) سم20(األخيرة

  -: Sub-soiling) الحراثة تحت سطح التربة ( الحراثة العميقة 

، وھو غالبا بسالح واحد او اكثر  subsoilerمقد التربة فيما تحت عمق المحراث بمحراث  يقصد بھذا التعبير قطع 

التي تتكون نتيجة تكرار ) hard pan(سم في التربة يقوم بقطع مقد التربة عند الطبقة الصماء  50يتضمن لغاية 

ع نفاذ الماء وجذور نبات الحراثة بعمق واحد وضغط المعدات المستخدمة على التربة فتتصلب ھذه الطبقة وتمن

  .المحصول 

إال أن ھذه  Subsoilingعلى الرغم انه لم تعط التجارب أي دليل على زيادة الحاصل بسبب الحراثة العميقة 

الممارسة لھا أھمية عندما يوجد عيب معين في التربة يمكن معالجتة بھذه الحراثة، فمثال تربة فيھا صوديوم أو أمالح 

سوف يساعد في سرعة غسل األمالح ) ال تقلب التربة( Chisel plowاستعمال المحراث الفجاج أو طبقة صماء فان 

من الجدير . من جھة و التخلص من ظاھرة ركود الماء في التربة بعد الري من جھة أخرى عندما توجد طبقة صماء

 . يجب أن يؤخذ ھذا بنظر االعتباربالذكر أن الحراثة العميقة تؤدي بشكل عام الى سرعة غيض الماء في التربة، لذلك 

عندما يكون الغرض من الحراثة العميقة التخلص من الطبقة الصماء فالبد أن تكون التربة محروثة في وقت مناسب 

يصل . ومتروكة حتى جفاف الطبقة الصماء بحيث يمكن تكسيرھا بالمحراث الفجاج و إال لن تكون العملية مجدية

سم تحت سطح التربة، وقد يكون بسالح واحد إذا أريد العمق األكثر أو 50 – 40بين  عمق المحراث الفجاج الى ما

 . بعدة أسلحة تصل الى ثمانية إذا أريد عمق اقل من ذلك
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  :اثة الحر جودة على الحكم كنكيف يم

 مستقيمة الحرث موجة كانت اذا 

  حراثة بدون تركت بقع الحراثة بعد باألرض اليوجد 

 ةثاالحر بعد يةنام حشائش توجدال 

 الطين نتيجة حراثة االرض وبھا نسبة عالية  كتلة احجار نتيجة زيادة جفاف االرض او ثاالحر بعديتخلف أال

 .من الطين 

 تحرث وبذلك لھا المحراث وصول امكان لعدمة  ثاحر بدون في نھاية الحقل  األرض من أجزاء ركيت أال 

  .األرضنھايتي الحقل عموديا على بقية 

  

  : لتسوية الرض الحقل ومايجب مراعاته في ھذه العمليةعماية ا

بحيث يكون % 10تجري واالرض جافة وعندما يكون الفرق بين المرتفعات والمنخفضات اكبر من  ةعملية التسوي

 األرض تكون نھار والمبازل بحيث اال مواقعمرعاة  األرضتسوية  عند فضلي .الفرق واضحا للعين المجردة 

  .كون راس االرض من جھة مصدر الري والجزء المنخفض منھا جھة التصريف قليال وي منحدرة

ساعات بحيث اليزيد  4- 3مايجب مراعاته ، ان تروى االرض بعد تقسيمھا الى الواح او شرائح بحيث التزيد عن 

 .سم 10عمق الجزء المشبع من االرض بالماء عن 

م في حالة التسوية الدقيقة اذا كان الفرق بين المرتفعات كما ان ھناك التسوية باستخدام اشعة الليزر وھي تستخد

وتتم التسوية واالرض جافة وھي تستخدم عادة في المساحات الكبيرة ونظرا . سم ) 20-10(والمنخفضات ليس كبير 

  .الرتفاع تكاليفھا فينبغي استخدامھا في المحاصيل التي يلزم فيھا تسوية االرض تسوية تامة مثل محصول الرز 

  

  ربة تالمادة العضوية في ال

ان وجود نسبة جيدة من المادة العضوية في التربة يساعد على مسك التربة للماء وسھولة اختراق الجذر لھا ، كما 

تختلف نسبة المادة العضوية في التربة من مكان آلخر حسب المعامالت الزراعية واإلضافات . تمسك المادة العضوية 

فما فوق من وزنھا مادة عضوية % 2فقد اعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي  .في المنطقةالعضوية والمناخ السائد 

من وزنھا مادة عضوية من %  2- 1واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي . من األراضي الغنية بالمادة العضوية

ة التي تحتوي على أقل من اعتبرت التربة الزراعيفي حين  .األراضي ذات المحتوية المتوسط من المادة العضوية

  . من وزنھا مادة عضوية من األراضي الفقيرة بالمادة العضوية% 1
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  أھمية المادة العضوية لألراضي الزراعية

تعتبر المادة العضوية أحد المكونات المھمة لألراضي القديمة بصفة عامة واألراضي الجديدة المستصلحة حديثا بصفة 

  :ومنھا ما يلي خاصة، نظرا لفوائدھا الكبيرة،

  تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية لألراضي الزراعية -1

اعتبارھا مصدرا مھما جدا للعناصر الغذائية الكبرى والصغرى للنباتات المزروعة حيث تكون جزءا ھاما من  -2

  مركب االمتصاص الذي يحتفظ بالعناصر الغذائية في متناول النبات حتى يمكن االستفادة منھا 

اعتبارھا مصدرا ھاما للطاقة الالزمة ومصدرا غذائيا مھما جدا لتكاثر وانتشار األحياء الدقيقة باألراضي  -3

الزراعية، والتي تزيد من خصوبة األراضي الزراعية، وتسھل استفادة النباتات المزروعة من العناصر الموجودة 

  بتلك األراضي

ة، فتعمل على تيسير العناصر المثبتة باألرض غير الميسرة للنبات تخفيض قلوية التربة، بعد تحلل المادة العضوي -4

في صورة صالحة المتصاص النبات، واالستفادة منھا في نموھا وزيادة إنتاج ...) مثل الفوسفور والحديد والزنك(

  .المحصول

  المساعدة في حفظ الماء في التربة -5

  

  

  ) EC(التوصيل الكھربائي لمحلول التربة 

وكلما ازداد الرقم كلما . صيل الكھربائي لمحلول عجينة التربة معبرا عن مقدار االمالح الذائبة في الماءيعتبر التو

 4وتعد التربة ملحية اذا تجاوز التوصيل الكھربائي . ازدادت نسبة الملوحة وكلما قلت صالحية االرض للزراعة

dsm-1 1كل . (وكذلك الحال بالنسبة لماء الري dsm-1  امالح%  0.1يعادل (  

تختلف النباتات في تحملھا للملوحة حسب الصنف ، ويعد الشعير والقطن وبعض اصناف الحنطة من بين المحاصيل 

  .المتحملة للملوحة

 

 

 

 

 

 

 

  


