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الغابات المعتدلة الدفيئة ، والغابات المعتدلة  "تحدث عن كل من : السؤال األول 

    .  " الباردة موضحاً توزيعها وأهم خصائصها
االجابة 

        . الغابات المعتدلة الدفيئة :أوالً 
وبالرغم . شمااًل وجنوبًا  40و  30تمتد الغابات المعتدلة الدفيئة فيما بين دائرتي عرض       

من أن ىذه الغابات تعد وحدة حيوية مميزة ، إال أنو توجد بعض االختالفات الحيوية الدقيقة التي 
: تؤدي إلى تقسيمو إلى إقميمين فرعيين ىما 

. إقميم غابات الصين  - أ
 .إقميم غابات البحر المتوسط  - ب

 

: إقميم غابات الصين  - أ
نفس عروض إقميم غابات البحر المتوسط ، يقع ىذا اإلقميم في شرق القارات في             

تقريبًا في نصفي  35ْو 23ْوان كان يقع اتجاه الدائرة االستوائية قمياًل ليمتد بين دائرتي عرض 
األرض الشمالي والجنوبي ويرجع ذلك إلى تأثير التيارات الباردة التي تمر بحذاء السواحل الشرقية 

يجعل ىذه الغابات تميل إلى االمتداد أكثر في اتجاه  لمقارات والتي تخفض من درجة الحرارة مما
كما تمعب التضاريس دورًا ميمًا في توغل ىذه الغابات داخل العروض المدارية حيث . المدارين 

متر ، كما ىو الحال في شرق المكسيك وأمريكا الوسطي  900تنتشر مع خط الكنتور أكثر من 
.  والمنحدرات الشرقية لجبال االنديز  

      
وتسقط األمطار في ىذا اإلقميم طوال العام مع تركز في فصل الصيف ، وتتراوح كمية          

، أما عن الحرارة فيي حارة ( بوصة  65و  30) ممميمترات  1670و 762األمطار السنوية بين 
 .ْم 27في فصل الصيف ودفيئة في فصل الشتاء ، ومتوسط الحرارة العظمى 

 
:  مناطق غابات الصين وىي كما يمي التوزيع الجغرافي ل

.  جنوب ووسط الصين وجنوب اليابان  - أ
. جنوب شرق استراليا  - ب
 ( .إقميم ناتال ) أقصى جنوب شرق أفريقيا  - ت

 .جنوب شرق الواليات المتحدة  - ث



 .جنوب شرق البرازيل  - ج

 : أما عن الخصائص الحيوية ليذا اإلقميم فيمكن القول         

خصية حيوية مميزة مثل األقاليم األخرى ، وذلك ألنو يضم إن ىذا اإلقميم ليس لو ش -1
فيو يجمع بين أشجار ذات أوراق عريضة دائمة الخضرة . طائفة متناقضة من الشجار 

ولعل ىذا . ، وأشجار ذات أوراق عريضة ولكنيا نفضية ، وأشجار ذات أوراق برية 
نظم االيكولوجية التناقض النباتي يعكس طبيعة اإلقميم الذي يضم مجموعة من ال

.  المختمفة نسبيًا حيث يرتبط بكل نظام طائفة من األشجار 
تتميز أشجار ىذا اإلقميم بأنيا كثيفة إذا قورنت بغابات البحر المتوسط ، وىي تضم إلى  -2

جانب األشجار السابقة بعض النباتات المتسمقة ، كما ينمو عمى أرض الغابة بعض 
.  ما يضفي عمى الغابة كثافة ىائمة م Bambooالشجيرات والغاب اليندي 

وقد . تعد غابات جنوب الصين موردًا ىامًا لألخشاب وخاصة خشب الزان والجوز  -3
أزيمت مساحات واسعة من ىذه الغابات في جنوب شرق آسيا وحمت الزراعة محميا 

 . وخاصة زراعة األرز والذرة والشاي والقطن وقصب السكر 

 

وانية في ىذا اإلقميم تنوعًا كبيرًا بسبب تعدد أنواع نباتاتو حيث يجمع وتتنوع الحياة الحي         
بين الحيوانات آكمة العشب مثل الغزال والسنجاب والحيوانات آكمة المحوم مثل الذئاب والثعالب 

.  والقطط البرية 
 

 .إقميم غابات البحر المتوسط  - ب
 

المتوسط الذي يتميز بشتاء دافئ و  ترتبط غابات البحر المتوسط بإقميم مناخ البحر          
 1016و 508وتتراوح كمية األمطار السنوية الساقطة بين . ممطر وصيف حار وجاف 

وقد تزيد  في مناطق . وىذه الكمية قد تقل في بعض المناطق ( بوصة  40  –20) ممميمترات 
اقطة في ىذا وبالرغم من قمة المطار الس. أخرى ويتوقف ىذا عمى اختالف الظروف المحمية 

ويرجع ذلك إلى أن المطار . اإلقميم نسبيًا فإنيا استطاعت أن تعول نمو شجري دائم الخضرة 
تسقط في فصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة وتقل معدالت التبخر وتزداد قيمتيا الفعمية 

القوي  بما يمكنيا من إعالة ىذا النمو الشجري ىذا من ناحية ، كما أن الشجرة بحكم بناءىا
تستطيع أن تستفيد من األمطار في فصل الشتاء وتقاوم البرودة وىذا يناسب النمو الشجري من 

.  ناحية ثانية 
 



و  30ْوفيما يختص بالتوزيع الجغرافي ليذه الغابات ، فإنيا تتوزع فيما بين دائرتي عرض        
:  وذلك في المناطق التالية شمااًل وجنوبًا  400ْ

بالد ) توسط في كل من جنوب أوربا وشمال غرب أفريقيا حول البحر الم - أ
( . المغرب العربي 

.  الساحل الشرقي لمبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفمسطين وكذلك تركيا  - ب
 .إقميم الكاب في أقصى جنوب غرب أفريقيا  - ت

 . اليامش الجنوبي والجنوبي الغربي من استراليا  - ث

 . كاليفورنيا في أمريكا الشمالية  - ج

 . شيمي في أمريكا الجنوبية  وسط - ح

 

 : أما عن الخصائص الحيوية ليذا اإلقميم فيي  

 
 Adaptationتعطي خصائص الحياء في ىذا اإلقميم نموذجًا رائعًا لدرجة التأقمم  -1

. والتكيف مع الظروف البيئية الحرجة التي تنتاب ىذا اإلقميم في فصول السنة المختمفة 
ل الشتاء بالحد من عممية النمو لدرجة الكمون حتى إذا ما اذ تواجو البرودة النسبية لفص

خراج األزىار والثمار حتى أن فصل  حل الربيع يأخذ النمو في اإلسراع بتجديد األوراق وا 
ثم يعقب ىذا فترة من الكمون النسبي في أثناء الفصل . الربيعي عد قمة النشاط الحيوي 

مع سقوط مطر الخريف حيث يمكن أن الحار الجاف ليعاود النمو نشاطو مرة ثانية 
ومن ثم تنقسم السنة من حيث النشاط البيولوجي إلى أربع فترات . تضيف أزىار جديدة 

لنسبي وفترتان تتسمان بالخمول ا( الربيع والخريف ) منيا اثنتان تتميزا بالنشاط والحركة 
.   ( الشتاء والصيف ) 

من النوع الذي يقاوم الجفاف وىو فصل  أن جميع نباتات إقميم البحر المتوسط تقريباً  -2
:  الصيف الطويل وذلك بالطرق اآلتية 

 .أن األشجار بطبيعة الحال تكون صغيرة الحجم  - أ

. بعض األشجار يكون ليا لحاء سميك مثل أشجار البموط والفميني  - ب
بعض األشجار يكون ليا أوراق صغيرة ممساء ناعمة السطح مثل أوراق الزيتون  - ت

 .والموالح 

لف الصورة النباتية والحيوانية من منطقة ألخرى داخل إقميم غابات البحر المتوسط تخت -3
 : حيث تنقسم الغابة إلى ثالثة أنماط رئيسية ىي 

" . األشجار " النمط األول  - أ



 
وقد كان ىذا . وىي قميمة التنوع ، ذات أخشاب صمبة ، وأوراق عريضة دائمة الخضرة           

.  ومن أمثمتيا البموط دائم الخضرة . البحر المتوسط في الماضي النمو يسود معظم مناخ 
 
" .  الغابة الصنوبرية " النمط الثاني  -ب
 

وتوجد في المناطق . وىي عبارة عن أشجار تشبو صنوباريات المناطق المعتدلة الباردة      
لحرارة ، ومن قدم حيث تزداد األمطار وتقل درجات ا 2000و  1000التي يتراوح ارتفاعيا بين 

قدم في جبال االبنين   1000أمثمتو البموط النفضي والدردار عمى ارتفاع 
 
" . األحراج أو الشجيرات " النمط الثالث  -جـ
 

وىي عبارة عن تجمعات نباتية تميز أرض البحر المتوسط في الوقت الحاضر ، وتمثل        
جارىا بفعل اإلنسان أو بسبب رعي الماعز نمط متدىورًا قزميًا ينتشر في المناطق التي أزيمت أش

.  ومن أمثمة ىذه األحراج القسطل والرثم والغار . مثل قبرص 
 

أما عن الحياة الحيوانية في ىذا اإلقميم فيي ليست وفيرة بسبب جفاف الصيف ولعل        
لطيور الماعز الجبمي والذئاب والغزال والحمار الوحشي والسنجاب ، كما توجد بعض ا: أىميا 

.  وىو نسر أمريكي ضخم والجراد  Giant Cadrosمثل الكندرو العمالق 
 .الغابات المعتدلة الباردة  :ثانيًا 
و ىو يعد إقميما . شمااًل وجنوبًا  60و 40يقع ىذا اإلقميم بصفة عامة فيما بين دائرتي        

قمي ويمكن . م الغابات المدارية مميزًا في خصائصو عن كل من إقميم الغابات المعتدلة الدفيئة وا 
القول بشكل عام أن ىذا اإلقميم  يتميز بتجانس أشجاره ، وأن أخشابيا من النوع المين ، كما أن 

ولذلك ظمت . معظم مناطقو وخاصة مناطق الغابات الصنوبرية تكون غير صالحة لمزراعة 
األخشاب الرئيسي مساحات كبيرة منو قائمة حتى اليوم دون تغير يذكر وىي تمثل مستودع 

:  ونظرًا لتباين الظروف البيئية داخل ىذا اإلقميم ، أمكن تقسيمو إلى إقميمين فرعيين ىما . لمعالم 
. الغابات النفضية  - أ

.  الغابات المخروطية  - ب
 : وسوف نتناول بالدراسة كل إقميم عمى حده كما يمي 



 
:  الغابات النفضية   -أ
 

ليم مناخ غرب أوروبا الذي يكون باردًا نسبيًا في الشتاء وترتفع ترتبط الغابات النفضية بإق       
مْ  ، كما أن المدى يقل عمى السواحل  15حرارتو خالل شيور الصيف لتصل إلى أكثر من 

واألمطار تسقط طوال العام مع . ويزداد في الداخل ، كما يتأثر اإلقميم بالتيارات البحرية الدفيئة 
ممميمترات وتتباين األمطار  1524و  762تراوح كميتو السنوية بين تركز واضح في الشتاء ، وت
وتسببيا األعاصير الناتجة عن التقاء الكتل اليوائية الباردة بالكتل . من جزء ألخر داخل اإلقميم 

:  وىي مناخ غرب أوربا  ولذلك تتمثل الغابات النفضية في مناطق إقميم. اليوائية الرطبة الدفيئة 
 

.  ي المنخفضة من إقميم وسط وغرب أوربا معظم األراض - أ
شمال شرق الواليات المتحدة األمريكية بين جبال االبالش في الشرق ونير المسيسبي  - ب

\ . في الغرب 
 . غرب كندا وشمال غرب الواليات المتحدة  - ت

 . بعض جزر اليابان ومنشوريا وكوريا والسيل العظيم في شمال الصين  - ث

لى السفوح الشرقية والمنخفضة من جبال االنديز وجنوب أقصى جنوب أمريكا الجنوبية ع - ج
 . درجة جنوبًا  43شيمي حتى دائرة عرض 

 . أجزاء من تسمانيا والجزيرة لجنوبية من نيوزيمند  - ح

 

. خصائص الحيوية لمغابات النفضية ال
:  تتميز الغابات النفضية بالخصائص الحيوية التالية 

اقيا العريضة ذات القشرة الرقيقة مما يجعميا شديدة تتميز أشجار الغابات النفضية بأور -1
وليذا تواجو الشجار ىذه . الحساسية بالرياح الشديدة ودرجة الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء 

الظروف الحرجة بنفض أوراقيا قبل   حمول فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة عن 
الشجار ىذه الظروف الحرجة أيضًا بزيادة نسبة  كما تواجو. الحد الدني الالزم لنمو األشجار 

السكر في العصارة النباتية حيث تسمح زيادة نسبة السكر داخل األشجار بسرعة انسياب المياه 
داخل خاليا األشجار من ناحية ، كما تمنح األشجار الدفء لتقاوم البرودة الشديدة من ناحية 

.  ثانية 
 



بات النفضية اختالفًا كبيرًا بين فصمي الشتاء اختالف المظير العام ألشجار  الغا -2
ففي فصل الشتاء تبدو الشجار عديمة الحياة وتكون عبارة عن ىياكل . والصيف 
.  بينما تكون األشجار في فصل الصيف جميمة مميئة بالحياة والنشاط . سوداء 

 
. ومن أىم أنواع األشجار النفضية أشجار البموط والزان والحور والتامول 

 
وفيما يتعمق بالحياة الحيوانية يضم اإلقميم مجموعة من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب       

ىذا باإلضافة إلى بعض . والقط البري والثعالب الحمراء وىي من الحيوانات آكمة المحوم 
القوارض والكثير من الحشرات ، وبعض الطيور آكمة الحشرات مثل القراع أو نقار الخشب 

وقد قمت أعداد ىذه . وىي من الطيور المغردة ومعظميا طيور مياجرة . الدح والقرقف و
الحيوانات بعد أن أزيمت معظم األشجار النفضية وخاصة في شمال غرب أوربا وحمت محميا 

. محاصيل   الحقل التقميدية مثل الشعير والشيمم والشوفان والبطاطس والبنجر 
 
:  الغابات المخروطية  -ب

وىي مصطمح روسي يقصد بو " غابات التاييجا" غابات المخروطية في باسم تعرف ال    
وذلك "   Boreal farests" الغابات الشمالية " وفي شمال كندا باسم . الغابات الشمالية البكر 

كما أنيا تعرف أيضا باسم الغابات . ألنيا تتركز في النصف الشمالي دون الجنوبي من األرض 
ى التوزيع الجغرافي ليذه الغابات مع توزيع مناخ التاييجا الذي يتميز ويتمش. دون القطبية 

وتنخفض ( شيور  8-7) بظروف مناخية باردة وقاسية فالسنة تنقسم إلى فصمين شتاء طويل 
فيو درجة الحرارة إلى أقل من درجة الصفر المئوي ، وىي درجة حرارة يستحيل أني نمو معيا أي 

ترفع فيو درجة الحرارة عن ( شيور  5-4وصيف قصير . يولوجي نبات أو يزاول فييا نشاط ب
قمة الحرارة وقصر فصل النمو ، ( ساعة  20 -15) وتعوض طول ساعات النيار . ْم  10

حيث تساعد كمية الضوء الكبيرة عمى دفع عممية النمو النباتي في ىذا اإلقميم بالرغم من قصر 
ممميمتر في السنة مع  760و 260يتراوح بين  أما عن التساقط فيو قميل حيث. فصل النمو 

.  تركيز واضح في فصل الصيف ، وعادة ما يكون التساقط عمى ىيئة ثموج 
 

:  ىما ه يوجد نطاقين كبيرين أما عن التوزيع الجغرافي ليذا اإلقميم فان      
نطاق يمتد في شمالي أوراسيا من النرويج في الغرب حتى الساحل الشرقي  -1

درجة شمااًل  60الجنوب مباشرة من إقميم التندرا حتى دائرة عرض آلسيا إلى 
. درجة شمااًل في الجانب اآلسيوي  50في الجانب األوروبي ، ودائرة عرض 



نطاق يمتد من شمالي أمريكا الشمالية من أقصى الغرب حتى أقصى الشرق  -2
قميم مع إلى الجنوب مباشرة من إقميم التندرا حيث يتفق الحد الجنوبي ليذا اإل

الدائرة القطبية في الغرب ثم ينحرف ىذا الحد الجنوبي في اتجاه الشرق ليصل 
 .درجة شمااًل  45إلى دائرة عرض 

 
ولذلك يعد ىذا اإلقميم واحدًا من أكبر أقاليم الغابات اتساعًا واتصااًل وال يضاىيو في ذلك      

 . أي إقميم آخر 

 
:  حيوية التالية وتتميز الغابات المخروطية بالخصائص ال

يسود الشكل المخروطي عمى األشجار ، مما يساعدىا عمى عدم تراكم الثموج فوقيا  -1
كما أن ىذا الشكل المخروطي يعطي . خاصة وأن معظم التساقط يكون عمى ىيئة ثموج 

. األشجار القدرة عمى مقاومة الرياح الشديدة التي تسود ىذا اإلقميم 
. أن األشجار دائمة الخضرة  -2
تميز الغابات المخروطية بأن أوراقيا ابرية الشكل جمدية السطح مما يمكنيا من تحمل ت -3

 .الثموج ورياح الشتاء الباردة 

 تتغطى السيقان الطويمة لألشجار بمحاء صمغي سميك يحمييا من أخطار الثموج  -4

جذور األشجار ضحمة حيث تتوفر الرطوبة في الطبقة السطحية بينما تتجمد الطبقة  -5
لسطحية بصفة دائمة ، ومن ثم يقتصر نمو الجذور في الطبقة السطحية من تحت ا

 .التربة والتي تعد مخرنًا لمياه الثموج المنصيرة في فصل الصيف القصير 

تتمتع أشجار الغابات المخروطية بالقدرة عمى تحويل النشا في الجذوع واألوراق إلى  -6
 ة لمبرودة في الشتاء سكروز في فصل الشتاء مما يجعل الوراق أكثر مقاوم

تغمف األشجار بذورىا بغطاء سميك نسبيًا حتى ال تتمف بسرعة عندما تسقط عمى  -7
عادة النمو لألشجار في ظل ىذه الظروف  األرض مما يتيح فرصة أكبر لمتعويض وا 

 .البيئية القاسية 

ط قمة تنوع أشجار الغابة المخروطية حيث توجد مساحات واسعة يسود فييا نوع واحد فق -8
ومن أىم األشجار الصنوبر في . أو اثنان ، وليذا يتميز المنظر العام بالتجانس الثباتي 

الجانب األوروبي ، والالرقس في سيبيريا ، والشربين والتنوب في الغابات الشمالية 
 . بأمريكا الشمالية 



 تتميز أخشاب الشجار المخروطية بأنيا لينة مما يسيل نشرىا وتعويميا عبر األنيار -9
التي ال تزال الوسيمة الرئيسية في نقل األخشاب من الغابة إلى مصنع النشر أو مواني 

 . التصدير 

 

وليذه الغابة حيوانتيا المميزة ، فمنيا الحيوانات آكمة العشب مثل اآليل الذي يتغذى عمى     
ذئاب والحيوانات آكمة المحوم مثل ال. أوراق األشجار في الصيف وعمى لحائيا في الشتاء 

والوشق ، والحيوانات آكمة العشب والمحوم مثل الدببة والموظ وىو من  minkوالثعالب والمنك 
وكاريبو الغابة الذي يتوطن في الغابة وىي  Elkفصيمة الغزال ويسمى في أوراسيا االلكة 

 ىذا باإلضافة إلى بعض. حيوانات ذات فراء ليمكنيا من مواجية البرد الشديد خاصة في الشتاء 
أو البومة  crossbillالطيور التي استطاعت أن تتأقمم مع بيئة ىذا اإلقميم مثل طائر القرز بيل 

. ذات األذن الطويمة 
 

وبالرغم من أشجار الغابات المخروطية تعد المصدر الرئيسي لألخشاب المينة في العالم       
حتى اآلن ويرجع ذلك طول في الوقت الحاضر ، اال أن استخداميا في مجال الزراعة لم يتحقق 

فصل الشتاء وانخفاض حرارتو ، وقصر فصل النمو ، وفقر تربة البدذول التي تسود في ىذا 
.  اإلقميم 

 
 

" .   الخصائص الطبيعية لمتربة " أكتب مقااًل جغرافياً عن :  السؤال الثاني
االجابة 

 :العتبارات التاليةتعد دراسة الخصائص الطبيعية لمتربة من الموضوعات الميمة ل     
 

تحديد درجة صالحية التربة واستخداميا كأساس لبناء المنازل أو لمطرق أو لإلنتاج  -1
. الزراعي 

نتيجة لحركة الماء من والى   Soil Erosionتحديد مدى تعرض التربة لمتعرية  -2
. التربة 

 .تحديد مدى مقدرة التربة عمى إمداد النبات بالغذاء والماء واليواء  -3

 

 :يمي شرح ألىم ىذه الخصائص  وفيما
 



  Soil texture:التربة ( نسيج ) قوام  -1
فإذا كانت التربة تتكون من . المقصود بقوام التربة حجم الحبيبات التي تتألف منيا التربة 

حبيبات الرمل الخشنة ، فإنيا تكون ذات قوام خشن وبالتالي تكون نفاذيتيا لممياه كبيرة وسريعة ، 
أما إذا كانت التربة تتكون من حبيبات الصمصال الدقيقة ، . مًا متعطشة لممياه ومن ثم تكون دائ

ذا تشبعت بالمياه تصبح  فإنيا تكون ذات قوام ناعم ، وبالتالي تكون نفاذيتيا لممياه بسيطة ، وا 
ذا جفت تتحول إلى كتل مندمجة صمبة ، وبالتالي تكون ىذه التربة صعبة في العمميات  لزجة ، وا 

أما التربة التي تتكون من حبيبات متوسطة الحجم ، فإنيا تكون ذات قوام متوسط ، . ة الزراعي
 .ومعتدلة في مساميتيا ونفاذيتيا لممياه ، وبالتالي تعد من أنسب التربات صالحية لمزراعة 

 
وتقسم التربة عمى أساس حجم الحبيبات التي تتألف منيا ، ويعرف ىذا التقسيم باسم التقسيم      
 : ميكانيكي أو الطبيعي ، فعمى ىذا األساس تقسم التربة إلى ما يمي ال
 
. وىي تربة دقيقة الحبيبات  Clay Soil:التربة الطينية أو الصمصالية  -1
. وىي تربة متوسطة الحبيبات  Loamy Soil:التربة الطفمية أو المومية  -2
 .وىي تربة خشنة الحبيبات  Sandy Soilالتربة الرممية  -3

 

يتطمب دراسة قوام التربة فصل حبيبات التربة إلى فئات تبعًا ألحجاميا وحسب النسب و        
 Particle Sizeويتم ذلك بعد إجراء التحميل الحجمى لمحبيبات . المئوية  لكل فئة عمى حدي 

Analysis    

 
س قطر الحبيبة وتوجد العديد من التقسيمات التي تصنف حبيبات التربة إلى فئات عمى أسا      

 :، وبالنظر إلى ىذا الجدول يمكن تحديد ثالث فئات رئيسية ليذه الحبيبات ىي 
 

  Sandالرمل  - أ
والمعدن السائد في الرمل ىو الكوارتز ذلك ألنو . مم  2و  0.2تتراوح قطر حبيباتو بين      

لرمل النقي ال ونتيجة ألن حبيبات ا. أكثر معادن الصخور مقاومة لعمميات التجوية المختمفة 
ونظرًا لسيادة الكوارتز . يمتصق ببعضيا فإنيا تكون عرضو لالنجراف بسيولة بفعل الماء والرياح 

.  في الرمل ، فان قدرتو عمى إمداد النبات بالعناصر الغذائية تكون ضعيفة جدًا 
 

   Silt:السمت  - أ



ن السائد أيضًا في ويعد الكوارتز ىو المعد. مم  0.02و  0.002تتراوح قطر حبيباتو بين 
السمت وعادة ما يوجد حول حبيبات السمت غشاء رقيق من الطين يكسبيا بعض الخصائص 

. ولكن بدرجة ضعيفة مثل خاصية االلتصاق 
  Clay( : الصمصال ) الطين  -جـ

. وتختمف ىذه الحبيبات في تركيبيا عن الرمل والسمت . مم  0.002قطر حبيباتو أقل من     
 

.  الزراعة األمريكية  تقسيم وزارة -1
تقسيم الجمعية الدولية لعموم األراضي  -2
عدد الحبيبات ومساحة السطح لممجاميع المختمفة تم حسابيا بافتراض أن الحبيبات  -3

 . كروية 

 
: أنواع قوام التربة 

الرمل : لتحديد نوع قوام التربة تم التعرف عمى ثالث مجموعات رئيسية لقوام التربة ىي      
Sand الطين ، و Clay  والموم ،Loam  .لى وتنقسم كل مجموعة من ىذه المجموعات إ

.   عدة أنواع فرعية 
: مجموعة الرمال  -1
% 15فأكثر من حبيبات الرمل ، و % 70تشمل ىذه المجموعة التربات التي تحتوي عمى       

رممي ، قوام  قوام: وتضم ىذه المجموعة نوعين من قوام التربة ىي . أو أقل من حبيبات الطين 
وتتميز تربة ىذه المجموعة بأنيا سيمة الحرث ، وجيدة التيوية ، وسريعة االبتالل . رممي لومي 

 .وقميمة االحتفاظ بالماء 

مجموعة الموم   -2
 

وتعد ىذه . % 20والطين % 40، والسمت % 40الموم عبارة عن خميط من الرمل     
تربة : ي عمى العديد من أنواع قوام التربة وىي المجموعة من أكثر المجموعات تعقيدًا حيث تحتو

الموم الرممي ، وتربة الموم ،وتربة الموم السمتي ، وتربة السمت ، وتربة الموم الطيني الرممي ، 
وتربة الموم الطيني السمتي ، وتربة الموم الطيني ، وتتميز تربة ىذه المجوعة بأنيا تحتفظ بالماء 

 .الحرث والصرفدة التيوية ، سيمة وغنية بالعناصر الغذائية ، جي
 

: مجموعة الطين  -3
 



وتضم . فأكثر من حبيبات الطين %  40تشمل ىذه المجوعة التربات التي تحتوي عمى      
قوام طيني ، وقوام طيني رممي ، وقوام طيني : ىذه المجموعة ثالثة أنواع من قوام التربة ىي 

. سمتي 
 

ذات قدرة عالية عمى االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ،  وتتميز تربة ىذه المجموعة بأنيا    
. وبطيئة االبتالل ، وصعبة الحرث 

 
اعتمادًا عمى نتائج  Determination of Soil Texture Classولتحديد نوع قوام التربة       

 Textural Triangleالتحميل الحجمي لعينات التربة ، يجب استخدام ما يسمى بمثمث القوام 
وىو عبارة عن مثمث متساوي األضالع ، وقاعدة المثمث تمثل نسب الرمل ، والضمع األيسر 

قسمًا  12والمثمث مقسم من الداخل إلى . يمثل نسب الطين ، والضمع الغربي يمثل نسب السمت 
، وكل قسم يمثل نوع من أنواع قوام التربة ، وتوضح الخطوط الغامقة داخل المثمث حدود كل 

 . 100موع النسب المئوية لمرمل والطين والسمت عند أي نقطة داخل المثمث ىي ومج. نوع 
 

ولتوضيح كيفية استخدام مثمث القوام لتحديد نوع قوام التربة سوف نفترض أن التحميل       
 % . 15، والطين % 20، والسمت % 65الرمل : الحجمي لعينة تربة ما كانت كما يمي 

 
 : ثمث القوام يجب عمل اآلتي ولتوقيع  ىذه النسب عمى م

 
عمى الضمع الذي يمثل الرمل و ارسم خطًا في االتجاه الذي %( 65)حدد نسبة الرمل  -1

.  يشير إليو السيم عمى ىذا الضمع 
عمى الضمع الذي يمثل الطين وارسم خطًا في االتجاه الذي %( 15)حدد نسبة الطين  -2

.  يشير إليو السيم عمى ىذا الضمع 
عمى الضمع الذي يمثل السمت وارسم خطًا في االتجاه الذي %( 20)لت حدد نسبة الس -3

 . يشير إليو السيم عمى ىذا الضمع 

وسوف تتقاطع الخطوط الثالثة في نقطة تقع داخل قسم الموم الرممي ، ويكون ىذا ىو  -4
 .قوام التربة 

 
 . Soil Structureبنية التربة : ثانيًا 



وقد . ترتيب الحبيبات في التربة بعضيا مع البعض اآلخر  تعرف بنية التربة بأنيا نظام     
وتؤثر . يسود نوع واحد من أنواع البنية في قطاع التربة أو قد يوجد أكثر من نوع في القطاع 

بنية التربة عمى العديد من خواصيا مثل حركة المياه ، وانتقال الحرارة ، والتيوية ، والمسامية 
تغيرات التي تحدث في الخصائص الميكانيكية لمتربة نتيجة لمعمميات وال شك في أن ال. والنفاذية 

ضافة األسمدة العضوية والصرف ىي عبارة تغيرات في  الزراعية المختمفة من حرث وزراعة وا 
: ويمكن تقسيم بنية التربة إلى عدة أنواع وىي كما يمي . بنية التربة وليس في قوام التربة 

  Platy Structure: البنية الطبقية  -1
يسود ىذا النوع من البنيات في األفاق السطحية لمتربة الحديثة التكوين ، وتترتب الحبيبات      

 .في ىذه البنية أفقيا عمى شكل طبقات رقيقة السمك 
 
  Prism-like Structure  :البنية شبو المنشورية  -2

. اطق الجافة وشبة الجافةيسود ىذا النوع من البنيات في اآلفاق تحت السطحية لتربة المن      
.  وتنتظم حبيبات في ىذه البنية عمى ىيئة أعمدة تختمف أطواليا من تربة إلى أخرى 

:  وتنقسم البنية شبة المنشورية إلى نوعين ىما 
  Prismatic Structure: البنية المنشورية  - أ

  Levelوتكون قمم األعمدة في ىذه البنية مستوية 
  Columnar Structure:البنية العمودية  - ب

 Roundedوتكون قمم األعمدة في ىذه البنية مستديرة 

 
   Block-like Structure: البنية شبو المتكتمة  -3

وفيو تنتظم الحبيبات عمى شكل . يسود ىذا النوع من البنيات في اآلفاق تحت السطحية       
 10و  1ات بين ذات أوجو سداسية غير منتظمة ، ويتراوح سمك ىذه المكعب Blocksمكعبات 

:  وتنقسم البنية شبة المتكتمة إلى نوعين ىما . سم 
   Angular Blockyالبنية شبة المتكتمة الحادة الزوايا  - أ

  Subangular Blockyالبنية شبو المتكتمة شبو حادة الزوايا  - ب
 

  Spheroidal Structureالبنية المستديرة  -4
طحية ، وتكون معرضة لمتغيرات السريعة وفييا يسود ىذا النوع من البنيات في اآلفاق الس      

:  وتنقسم البنية المستديرة إلى نوعين ىما . يكون شكل الحبيبات المركبة مستدير 
  Granularبنية مستديرة حبيبية  - أ



وفييا تكون الحبيبات المركبة غير مسامية  
   Crumb:بنية مستديرة مفتتة  - ب

. وفييا تكون الحبيبات المركبة مسامية 
 

 : يقة تكوين بنية التربة طر
 

ورغم ذلك فان عممية اختراق جذور . إن طريقة تكوين بنية التربة غير معروفة بالتحديد     
النباتات لمتربة ينشأ عنو انضغاط حبيبات التربة الفردية مكونة حبيبات مركبة صغيرة ، كما ينتج 

يات التمدد واالنكماش الناتجة عن كما تقوم عمل. عنيا أيضًا تحطيم الحبيبات المركبة الكبيرة 
 ، ص  2006السيد الخطيب ، ) ويذكر  .الجفاف واالبتالل بنفس التأثير عمميات 

أن جذور النباتات تقوم بإفراز مواد كيميائية عضوية تساعد عمى ربط حبيبات  ( 165-164ص 
ي لبقايا النبات كما أن التحمل الميكروب. التربة الفردية بعضيا ببعض وتكوين حبيبات مركبة 

. ينتج عنو مواد عضوية تتفاعل مع حبيبات الطين وتعمل عمى التحام الحبيبات المركبة ببعضيا 
ولذلك فان المواد العضوية تعمل عمى تنشيط تكوين الحبيبات المركبة وأيضًا تساعد في ثبات 

ا تجمع لممادة وىذه العمميات تكون واضحة جدًا في اآلفاق السطحية التي بو. ىذه الحبيبات 
. وية ونشاط ميكروبي وجذري ممحوظ العض
أما بالنسبة لميكانيكية تكوين الحبيبات المركبة في اآلفاق تحت السطحية فيو غير مفيوم     

تمامًا وان كان من المعتقد أن ىجرة السميكا والطين وأكاسيد الحديد واأللومونيوم واألمالح الذائبة 
ل القطاع يعمل عمى تنشيط تكوين الحبيبات المركبة في ظل ظروف وكربونات الكالسيوم إلى أسف

مناخية وأرضية مختمفة  
 

  Description of Soil Structure: وصف بنية التربة 
:  يضم وصف بنية التربة عدة جوانب مختمفة لعل أىميا ما يمي    

  Type Structureالتعرف عمى نوع بنية التربة  -1
. في نوع البنية  التعرف عمى حجم الحبيبات -2
 :-التعرف عمى درجة وضوح الحبيبات ، ويعبر عن درجة الوضوح ما يمي -3

 

حيث تكون الحبيبات المركبة غير واضحة ، وبالتالي  Structureless: بنية منعدمة  - أ
، كما ىو الحال في الطين أو فردية الحبيبات كما ىو الحال  Massiveتوصف بأنيا متكتمة 

 .في الرمل 



 

، حيث تكون الحبيبات  المركبة ذات تكوين ضعيف  Weak Structure: فة بنية ضعي - ب
. ويمكن مالحظتيا بصعوبة 

، حيث تكون الحبيبات المركبة واضحة وجيدة  Moderate Structureالبنية المتوسطة  - ج
 . التكوين 

، حيث تكون الحبيبات المركبة واضحة وغير   Strong Structure: البنية القوية  -د - ح
 ة ببعضيا مترابط

 
 .  Soil Colourلون التربة : ثالثًا 
ويتوقف عمى ما يدخل في تركيبيا من . يعد لون التربة من أكثر خصائص التربة وضوحًا       

ويفيد لون التربة في تحديد الحدود الفاصمة بين طبقات قطاع التربة ، . مواد عضوية أو معدنية 
فالتربات البنية والحمراء تكتسب لونيا من أكاسيد .  وكذلك االستدالل المعدني والعضوي لمتربة

الحديد التي تحتوييا ، بينما تكون التربات السوداء غنية بالكربون وىو يكون عادة عمى ىيئة مواد 
فتربة الالتريت الحمراء تكتسب لونيا من أكاسيد الحديد الحمراء ، كما تكتسب . عضوية متحممة 

ولون التربة ليس دلياًل عمى خصوبتيا أو . من المواد الكربونية  تربة النشرنوذم السوداء لونيا
فقرىا ، ولكن التربات الداكنة أو السوداء من األنواع األخرى بسبب ارتفاع نسبة المواد العضوية 

.  بيا 
 

 .  Soil Porosityمسامية التربة : رابعًا 
وتحتوى ىذه المسام . مكونة لمتربة المسام ىي عبارة عن الفراغات الموجودة بين الحبيبات ال     

عمى الماء واليواء وعادة ما تستخدم كمية الفراغات الموجودة في التربة لتحديد مدى صالحيتيا 
وتحتوي المسام الكبيرة الحجم عمى اليواء إذا كانت التربة جافة ، بينما . كبيئة لنمو النبات 

أما المسام المتوسطة الحجم . تربة رطبة تحتوي المسام الصغيرة الحجم عمى الماء إذا كانت ال
. فان محتواىا من الماء واليواء يختمف بحسب رطوبة وجفاف التربة 

 
وبالرغم من أن نسبة المسام في التربات الخشنة القوام أقل من مثيمتيا في التربات الناعمة     

لذلك . كبر حجم المسام  القوام ، فان حركة الماء واليواء في األولى أسيل منيا في الثانية بسبب
فان قوام  التربة يعد من العوامل المؤثرة عمى مساميتيا ، ىذا باإلضافة إلى أن زراعة التربة 

بالمحاصيل لفترة طويمة يؤدي إلى تقميل مساميتيا ، ويرجع ذلك إلى قمة محتوى التربة من المواد 
   Granulationsالعضوية وما يترتب عمى ذلك من انخفاض درجة تحبيب التربة 



 
 

 
 :اكتب فيما يمي  :السؤال الثالث 

 
 .دور مادة األصل في تكوين التربة   - أ

 .عرف األقميم الحيوي ، ووضح خصائصه  - ب

 
اإلجابة 

 .      دور مادة االصل في تكوين التربة - أ

تعد مادة األصل من العوامل الميمة في تكوين التربة ، وىى تعتبر الييكل األساسي لمتربة      
ويظير نتيجة لمعمميات . لو من خصائص طبيعية وكيميائية قبل بداية تفاعميا مع البيئة  بما

. الجيولوجية أنواع عديدة من مادة األصل عمى سطح األرض 
 Residual soilوتكون التربة المتبقية   Sedentaryمادة األصل المتبقية في مكانيا  وتنقسم 

 .ر الذي ترتكز عميو أي التربة المحمية المشتقو من نفس الصخ
 
  Transportedمادة األصل المنقولة  -

أو بواسطة المياه وىذه تكون التربة الفيضية  Colluvialوىذه قد تكون منقولة بواسطة الجاذبية  
Alluvial   أو التربة الساحمية marine  أو تربة البحيراتLacustrine   وقد تكون التربة

أو بواسطة الرياح وتعرف باسم   Glacical Soilsالجميدية منقولة بواسطة الثمج مثمج الترب 
وتصنف . وتشير ىذه التسميات بدقة إلى أماكن مواد األصل .   Eolian Soilالتربة اليوائية 

التربة عمى أساس مادة األصل إلى تربة محمية إذا كانت مشتقو من نفس الصخر الذي يقع 
ة والتربة الطينية إذا كانت مشتقو من الصخور الرممية أسفميا مثل التربة الرممية والتربة الجيري

وقد توصف بأنيا منقولة إذا كانت مكوناتيا تختمف عن مكونات . والجيرية والطينية عمى التوالي 
:  الصخر الذي ترتكز عميو ، ومن أمثمة ىذه التربات ما يمي 

  Alluvial Soil: التربات الفيضية  -
: ية ثالثة أنواع مختمفة ىي وتضم التربات الفيض          

  Flood plain Soilsتربة السيول الفيضية  -1



وىي عبارة عن األراضي المتاخمة لمجرى النير وتتكون بفعل الترسيب المائي عندما       
تفيض المياه عمى الضفتين أثناء الفيضانات العالية حيث ترسب المواد الخشنة أواًل بجوار 

دق بعيدًا عن المجرى  ومن أمثمتيا التربات الفيضية حول مجرى المجرى ثم المواد األدق فاأل
نير النيل في مصر والسودان ، وجرى دجمة والفرات في العراق ، ومجرى المسيسبي في الواليات 

 .المتحدة األمريكية 
 
: تربات الداالت  -2

ادئة ، حيث ىي عبارة عن ترسييبات نيرية تتكون عندما تمتقي االنيار بمصبات مائية ه     
ترسب االنيار حمولتيا عمى حساب المياه ، وباستمرار عمميو الترسيب تزداد مساحة الدلتا جانبيًا 

. وتساعد مموحة مياه البحر عمى تجميع الحبيبات الدقيقة وترسيبيا . والى األمام 
:  وتتكون تربة الدلتا النموذجية من 

: السيل الدلتاوي 
انحدارًا بسيطًا في اتجاه البحر   وىو عبارة عن سطح متسع ينحدر

: مقدمة الدلتا 
وىي عبارة عن مجموعة من الطبقات المائمة المكونة من الغرين والطين ، وتكون مغمورة      

تحت كتمة الماء اليادئ  
: فرشة أمام الدلتا 

ية أو وىي عبارة عن طبقات من الغرين والطين تمتد أمام مقدمة الدلتا ، وتتميز بأنيا أفق     
مائمة مياًل بسيطًا  

 
: تربةالمراوح -3

تتكون المراوح الفيضية في األحواض الجبمية وعند أقدام الحافات الجبمية عند ما تخرج        
األودية من الكتل الجبمية إلى األراضي المستوية ، وبالتالي تقل سرعة الجريان المائي المحمل 

عمى عدة مراحل ، عمى أن يتم ترسيب المواد الخشنة  بالرواسب ، وتبدأ تكوين المراوح الفيضية
في رؤوس المراوح أواًل ثم ترسيب المواد األدق فاألدق ، وعندما تمتحم مجموعة من المراوح 

وتعد تربة المراوح الفيضية من . ببعضيا فإنيا تكون سياًل متسعًا يعرف باسم سيل البيادا 
الوسطي والدنيا فييا حيث تكون الرواسب ناعمة ، التربات الصالحة لمزراعة خاصة في األجزاء 

 .واالنحدار بسيطًا يسمح بصرف المياه 
 .تربة السيول الساحمية  -



ىي عبارة عن الرواسب التي تم ترسيبيا بجوار شواطئ البحار والمحيطات والخمجان بفعل       
ب ذات سمك كبير ، وقد وبمرور الزمن ومع استمرار الترسيب تصبح ىذه الرواس. المياه الجارية 

تتعرض ىذه الرواسب لحركات جيولوجية تؤدي إلي رفعيا إلي مستوى أعمى من مستوى سطح 
. البحر مكونة السيول الساحمية 

 .تربة الرواسب البحرية  -
ىي عبارة عن الرواسب التي يتم ترسيبيا في البحيرات ، وعندما تتبخر مياىيا أو تنحسر      

ويتميز القطاع الرأسي ليذا النوع من التربات . ا تكون تربة الرواسب البحرية المياه عنيا ، فإنو
ومن أمثمة . حيث تمثل كل طبقة مرحمة من مراحل الترسيب   Stratificationبتعدد الطبقات 

. ىذا النوع من التربات تمك التي توجد حول البحيرات الساحمية بدلتا نير النيل 
: تربة الرواسب الجميدية  -
ىي تمك التي تتكون نتيجة تراكم الرواسب التي يحمميا الجميد عندما يتعرض لمذوبان ،      

وتتميز ىذه التربة بأنيا غير مصنفة بمعنى . ولذلك فإنيا تتكون عمى ىوامش المناطق الجميدية 
. أنيا تحتوى عمى حبيبات مختمفة األحجام 

 
 . عرف األقميم الحيوي ، ووضح خصائصو  - ب

 
 .عريف اإلقميم الحيوي ت: أواًل  

اإلقميم الحيوي ىو عبارة عن مساحة معينة من المحيط الحيوي يسودىا أشكال معينة من      
الكائنات الحية بحيث تميزىا عما يجاورىا من مساحات تختمف فييا صور األحياء ويتميز كل 

. إقميم حيوي بعدة خصائص تبرز شخصيتو الفريدة 
 

. لحيوي خصائص االقميم ا: ثانيًا 
 

 .االرتباط القوي بين نوع الغطاء النباتي الطبيعي والكائنات الحية التي تعيش فيو  -1

 
تعد الصورة الحالية لألحياء في كل إقميم حيوي المحصمة النيائية لممراحل التطورية  -2

 .المختمفة التي مر بيا اإلقميم الحيوي 

 
 



وما يوجد بو من كائنات  يوجد ارتباط قوي في كل إقميم حيوي بين ظروفو البيئية -3
 .حية 

يتميز كل إقميم حيوي بدينامية الشخصية ، بمعنى أنو ليس ثابتًا أو ليس لو صفة  -4
الديمومة بل أنو قابل لمتغير تبعًا لمتغيرات التي تطرأ عمى عناصر البيئة وما 

 .يصاحبيا من تغيرات في المحيط الحيوي 

 

وذلك عمى . النبات كمصدر لتقسيم األقاليم الحيوية  وىناك شبو اتفاق بين العمماء عمى اتخاذ    
 :العتبارين ىما 

 

يعتمد النبات بشكل مباشر عمى عناصر البيئة الطبيعية حيث يصنع غذائو بنفسو معتمدًا  - أ
. عمى مجموعة الثوابت 

يعد النبات أكثر تأثيرًا بالضوابط البيئية بحكم ثباتو في مكانو بعكس الحيوان الذي يتمتع  - ت
 .رة عمى الحركة واالنتقال واليجرة بالقد

 
 

التوعية البيئية بأىمية الغالف الحيوي ، وذلك من خالل الندوات والوعي االستيالكي  -1
لمموارد الحيوية واألفالم التسجيمية اليادفة ، واالىتمام بالتربية البيئية الحيوية في كافة 

 .الوعي الحيوي  مراحل التعميم المختمفة لخمق جيل جديد عمى درجة كبيرة من

 

  . السيطرة عمى الحرائق التي تمتيم مسحات واسعة من الغابات سنويًا  -2

 
 
 

 

 

****** يهحوظح ******
هزا انًُورج هو ًَورج استششادي نهطانة حيث يهتزو 

، ويًكٍ  انتوضيحيح انطانة تشسى انخشائط واألشكال
اإلطالع ػهي انًشاجغ انؼشتيح واألجُثيح وإضافح يا يهزو 

 

ع أطية تًُياتي تانُجاح وانتفوق و



 

 صابر أمين دسوقهبة . د


