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األرض عوامل تكوين 
وسام رشاد زھرة. د

تقسیم ونشأة األراضي
لطلبة المستوى الثالث برنامج األراضي والمیاه

Climate, Organisms, Relief 
(Topography), Parent Material, Time

(CORPT)

CORPT : لألرضھي اختصار للعوامل الخمسه المكونه.
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مادة األصل) 1(

:مادة األصل�

ھي عباره عن الصخر األم الذى نشأ منه التربه وھناك عوامل محددة لمدي تأثیر 
):ھیمنة خصائص وصفات مادة األصل(مادة األصل 

مادة األصل مقاومة حیث كلما كانت :للتجوية مقاومتھا نوع مادة األصل ودرجة �
ض األروتكون خصائص أكثر تأثرا بمادة األصل الناتجه منھا للتجوية تكون األرض 

.2SiOمن األرض الناتجة مثل لخصائص مادة األصل حد كبیر مشابھة الي 

لة حاوضوحا في أكثر يكون األرض علي خواص تأثیر مادة األصل : األرضتكوين زمن �
ضي الحديثة  ض فإن األروعملیات تكوين التجوية كلما تقدمت عملیات أنه حیث األرا

ضي الناتجةتختفي في مادة األصل بعض خواص  .األرا
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مادة أنه علي  Cيعتبر البعض أفق عند دراسة تأثیر مادة األصل : لما يأتي علل �

.األرض التي تكونت منھا األصل 

ل عوامل التكوين بل تسود بشكبواسطة تعديالت أو لم يحدث تغیرات ألنه : ج�

نه مادة األصل ألھو دائما Cأفق إعتبار ولكن اليجب جیولوجیة عملیات أساسي 

ل التي تعلوه مثاألفق واآلفاق الوراثي بین ھذا صلة اإلرتباط ال تتواجد أحیانا 

ضي المنقولةمايحدث في  األرا

مادة األصل انواع 

الرسوبیةالصخور : أوال�

عباره عن مجموعة من الصخور التي تنشأ نتیجة عملیات ھي 

ترسیب أي والنقل وال) تجوية كمیائیة(والتحلل ) تجوية طبیعیة(التفتیت 

من ھذه األرض الناتجة وتتوقف خصائص سابقة، مصدرھا صخور أن 

:الرسوبي، ومنھا ما يليالصخور علي نوع الصخر 
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.Aمخلفات األنھار الثلجیة:

ور ونقل وترسیب بعض المكونات من الصخاذابة من الناتجة عباره عن الصخور ھي 

المعدنیة فانھا تعكس الخصائص وبالتالي   Glaciersالثالجات أثناء حركة

فوق صخور  الثالجاتفعندما تمر األنھار التي تمر علیھا األصلیة للصخور والكمیائیة 

 الرملنسبة يكون خشن وتزداد به جرانیتیة فإن قوام األرض الناتجة او رملیة 

اؤولینیت اإليللیت والكالسلیكون ويسود معدن ناحیة يمیل الكیمیائي والتركیب 

لتشبع انسبة وتكون المونتموريللونیت و الفیرمیكیواليت من معدن ونسبة أقل 

ضي الناتجة القاعدي منخفضه ولكن في  ية جیرمن مرور الثالجات فوق صخور األرا

بع القاعدي التشنسبة تتمیز بسیادة معدن المونتموريللونیت وزيادة أو طینیة فإنھا 

Ca_Mg).(

.Bاللوس:

ز من الطین وتتمیونسبة تسود بھا حبیبات السلت ريحیة عباره عن رواسب 

ضي الناتجة  ا حدث لھ(المجواة من المعادن نسبة عالیة منھا باحتوائھا علي األرا

میكواليت اإليللیت والفیرمن معدن المونتموريللونیت وبعض ونسبة عالیة ) تجوية

:ھذه األراضيصفات القاعدي، و التشبع إرتفاع نسبة وكذلك 

صر اإلمداد علي مرتفعة والقدرة تكون الخصوبة � .الغذائیة عالیةبالعنا

.نسبیاتكونت في مناخ معتدل وزمن حديث إذا جیدة طبیعیة صفات �
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.C والدولومیتالحجر الجیري صخر:

ونات من كربنسبة عالیة تتمیز باحتوائھا علي الرسوبیة من الصخور ھي مجموعة 

صاحبھا بعض الكوارتز % 50من أكثر الكالسیوم  + حديد (أو الفیروماغنسیوم وي

ابة تجوية وإذحیث يحدث ثانوية مكونات أو معادن الطین كشوائب أو ) ماغنسیوم 

فإن ین من الطعالیة  ةنسبلكربونات الكالسیوم فعندما يحتوي الحجر الجیري علي 

ضي الناتجة  لتشبع اوالنفاذية البطیئة وإرتفاع نسبة تتمیز بالقوام الناعم األرا

إذا عملیات الغسیل ولكن ذلك لصعوبة وبطء ويرجع  pHرقم وإرتفاع القاعدي 

ضي النمن الرمل نسبة عالیة الحجر الجیري علي احتوى  اتجة أو السلیكا فإن األرا

اض وإنخفالتشبع بالقواعد ونفاذية عالیة وإنخفاض نسبة تكون ذات قوام خشن 

.pHفي رقم 

.D وكوارتزسلیكا (الصخور الرملیة:(

باإلضافة إلي % 50الرمل تصل ألكثر من من نسبة عالیة علي الرملیة تحتوي الصخور 
الحديد وأكاسید السلیكا أھمھا الحبیبات ومن إلتصاق تعمل علي الحمة مواد 

 مثل الفلسبارات والمیكا التيأنواع أخري والكربونات كما يحتوي ھذا القسم علي 
ببعض یة الرملمن الصخور األراضي الناشئة تتمیز الثانوية وبصفة عامة تمثل المكونات 

:الخصائص 

.اآلفاق العلويةفي وخاصة القوام خشونة �

.نفاذية عالیة�

.التشبع بالقواعدإنخفاض نسبة �

.نسبیا pHفي رقم إنخفاض �

.رطبتكونت تحت مناخ الغذائیة منخفضة خاصة إذا بالعناصر اإلمداد علي قدرتھا �

.األرضیه بأنھا عمیقةالقطاعات تتمیز �
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.Eالصخور الطینیة:

ود بعض ووجالسلیكاتیة وسیادة معادن الطین الطین عالیة حبیبات تتمیز بأن نسبة 

لتركیب لھذا انتیجة . الكالسیومعلي كربونات أحیانا تحتوي ، كما الفلسبارات والمیكا 

:كالتاليتكون األرض الناتجة صفات فإن 

.القوامنعومة �

.إنخفاض النفاذية�

.عملیات الترسیبلبطء نسبیا األرضیه ضحلة القطاعات �

.وريللونیتاإليللیت والمونتممن صخور األرضیة وزيادة المحتوى التشبع بالقواعد إرتفاع نسبة �

. pHفي رقم إرتفاع �

.عالیةالخصوبه �
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الناريةالصخور : ثانیا�

من مجموعة عن الصخور التي تنشأ من برودة المجما وتشمل ھي عبارة 

:قسمینالصخور يمكن تقسیمھا الي 

الحامضیةالناريه الصخور 1.

 صخر الجرانیت وتتمیز ھذه الصخور بالقوام الخشن حیث التبريد البطئمثل 

صة فرصه تكون ھناك بالتالي  یة و اآلفاق السطحفي لبلورة المعدن أن تتكون وخا

زيادة وقى األرض الكوارتز  إلرتفاع نسبة التشبع بالقواعد منخفضه نظرا نسبة 

مثل  1:1معادن األراضي فاتح ويسود في ھذه األرض الغسیل ويكون لون نسبة 

.معادن الكاؤولینیت

القاعديةالناريه الصخور 2.

متھا مقاودرجة  معدن الديورايت والبازلت وتتمیز ھذه الصخور بانخفاض مثل 

حديد النسبة الطین وكذلك ارتفاع نسبة وينتج عن ذلك ارتفاع للتجوية 

 التشبع بالقواعدو إرتفاع نسبة ) األرضفي األحمر لذلك يظھر اللون (

ويتواجد والھالوسیت الكاؤولینیتوتسود بھا معدن  pHفي رقم وإرتفاع 

.الصرف البطئ  ةحالمعدن المونتموريللونیت في 
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سطح العلى المجما برودة التي تتكون نتیجة الصخور البركانیة :ملحوظه �

)lava ( أنھاممیزاتھا أھم ومن:

بالنسیج أو ما يسمي الحجم صغیرة ذات بلورات غیر متبلورة أو �
الزجاجي

) تعدد الطبقات(خاصیة الطباقیة غیرعمیق وتظھر فیه القطاع �
stratification .

بیا نساآلفاق السطحیة مقاومة في خاصة اللون دبالیة داكنة مواد وجود �
.للتحلل المیكروبي 

.  يكون بني مصفرلون األرض تحت السطحیة �

.الكثافه الظاھرية منخفضة وإرتفاع القدرة على اإلحتفاظ بالماء�

.البناء ضعیف�

�CEC  عالیة.

المتحولةالصخور : ثالثا�

أو تعرضت لضغط نارية أو رسوبیة صخور مجموعة عن عبارة ھي 

او كلیھما ونشأ نوع مختلف من الصخور مثل الرخام درجة حرارة 

.تالجرانیصخر الناتج من حجر جیري وصخر النیس أصلھا والتي كان 
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Topographyالطبوغرافیة ) 2(

الناتجة وكذلك ظواھر السطح األرض في منسوب سطح اإلختالفات عن عبارة ھي  �

ضاريس سطح إختالف من   األرض والطبوغرافیةالمنسوب ومیل السطح وتنشأ ت

:نتیجة

رفع السطح إلي تؤدي أرضیة تسبب حركات األرض في باطن داخلیة قوي �

ضه أحیانا أخري  .نتیجة عدم إستقرار القشرة األرضیةوذلك أحیانا أو إنخفا

ي والترسیب مما يؤدعملیة التعرية واإلنجراف سیادة إلي تؤدي قوى خارجیة �

اه المیالقوى ومن ھذه الطبوغرافیة، مظاھر األرض ونشأة تغییر في سطح إلي 

ضیة .بأشكالھا، و الرياح، و الجاذبیة األر
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:األرضفي تطور الطبوغرافیة تأثیر �

:خاللمن األرض في تطور تؤثر الطبوغرافیة 
.األرضيتأثیر في كمیات المیاه التي تتخلل القطاع �

.  للحبیباتوالترسیب التعرية واإلنجراف تأثیر معدالت  �

 

:األخرىوعوامل التكوين الطبوغرافیة العالقه بین �

الطبوغرافیة والمناخ
.رسیبالتعرية ثم التلتأثیر الرياح ومعدالت األرض تعرض مدى حیث ينحصر تأثیرھا في �

رض للجريان النسبة بین كمیات المیاه التي تتخلل القطاع األرضي وبین الكمیة التي تتع�
.السطحي

 

وخصائص األرض؟ slopeما ھى العالقه بین المیل : س �

رية التعحیث تنخفض معدالت الرطبة مايكون في المناطق أوضح العالقه تكون : ج�

ة لزيادنظرا المنحدرة وترتفع في السطوح المستوية في السطوح الجیولوجیة 

مدي وضوح وكذلك solumللسولم العمق أن الجريان السطحي ويمكن القول 

ضي الواقعة أعلي لذلك تتمیز المیل، يقل كلما زاد اآلفاق  قطاعات المنحدرات بالاألرا

.الواقعة أسفل المنحدراتبتلك بالمقارنة ) غیر العمیقة(الضحلة 
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:القطاع المكشوط �

من إنجراف و إزالة اآلفاق السطحیة يؤدي زيادة المیل الي حیث 

 عليالمكشوط، و يساعد وظھور مايسمي بالقطاع األرضي القطاع 

ظھور ھذه القطاعات ندرة الغطاء النباتي في المنطقه وبالتالي 

.التعريةمعدالت إرتفاع 

 

:القطاع المدفون�

ة البسیطذات المیول المنخفضة قطاعات تتكون في المناطق ھي 

.األرضیةمع زيادة معدالت الترسیب وتراكم المواد 
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المناخ) 3(

ھما األمطار ودرجة الحرارة ن،عنصريينحصر تأثیر المناخ كعامل من عوامل التكوين في 

األمطار علي خواص التربة كما يلي تؤثر  -تأثیر األمطار :أوال �

)زيادة الحموضة( pH الـرقم خفض 1.

ھا بنسبة القواعد المتبادلة وزيادة األمطار وتقل السعة التبادلیة الكاتیونیة نظرا إلرتباطقلة 2.
)العضويةفاق اآلخاصة في (الطین والمادة العضوية 

)علل(عمق أفق تجمع كربونات الكالسیوم زيادة 3.

)علل(من النیتروجین األرض محتوي زيادة 4.

عند زيادة الرطوبة أما في حالة ) 1:1(المحتوي الطیني في السولم خاصة معادن طین زيادة 5.
المناطق شديدة األمطار تنفرد أكاسید الحديد واأللمونیوم

غسیل  نسبة األمالح وذلك لزيادة كمیة المیاه التي تتخلل القطاع والتي تؤدي إليإنخفاض 6.
تتراكم األمالح جافة الوشبه األمالح بینما في المناطق الجافة 

درجة الحرارةتأثیر :ثانیا�

ي تحديد وبالتالي لھا دور فالنتح  وفي حساب البخر الرئیسي  العنصر الحرارةتعتبر �
 ةسرعتأثیرھا في لي إضافة باإلھذا  ،األرضيكمیة األمطار التي تتخلل القطاع 

ما زادت للضعف كلمیائیة یالكالتفاعالت  ةسرعتزداد (التفاعالت الكمیائیة حیث 
الحرارة  رجةدعند اإلنخفاض الشديد في وعموما ، )مئويةدرجات  10الحرارة  ةدرج

ل درجة التي تدخل فیھا المیاه تتوقف تماما وعندما تصمیائیة یالكفإن التفاعالت 
الحرارة الي التجمد فتكون السیادة للتجوية الطبیعیة 

ضیة ويوجد عدد من الخواص � التي تعتمد علي درجةالحرارة منھا األر

 األسود ويزداد اللون األحمر مع زيادة درجة الحرارةو أحیث يقل اللون الرمادي األرض لون 1.
وذلك لزيادة إنفراد أكاسید الحديد

یجة نسبة النیتروجین العضوي والمادة العضوية والتي تقل مع إرتفاع درجة الحرارة نت2.
والقاريةالمعتدلة  المناطقزيادة معدالت التحلل وھذه العالقة تكون واضحة في 

لحدوث األكسدةوذلك  الحرارةزيادة معدل إزاله القواع مع زيادة درجة 3.

لزيادة معدالت تفتت الحبیباتوذلك  درجةالحرارةيزداد المحتوي الطیني مع زيادة 4.
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الكائنات الحیة) 4(

ي أنه وترجع أھمیته إلاألراضي في تكوين النشطة  و الھامةيعتبر العامل الحیوي من العوامل �

عضوية ننسي المادة الأال ويجب  ،الصخور واألرض بینأحد الخصائص التي تمیز وتوضح الفرق 

زة لألرض من المكونات الممیتعتبر  و وتحللھاالتي تتكون من بقايا الكائنات الحیة بعد موتھا 

:ھي و رئیسیةويمكن تقسیم الكائنات الحیة إلي أربعه أقسام 

النباتات1.

  الحیوانات2.

  الكائنات الدقیقة3.

اإلنسان4.

األرض ر الحیة المؤثرة في تكوين وتطوالكائنات النباتات من أھم تعتبر  :النباتات1.

  و ،للنباتاتيمكن إرجاعھا منھا  %99ألن معظم الكتلة الحیوية حوالي نظرا ، )علل(

:يتلخص فياألرض فإن تأثیر النباتات في تكوين وتطور خصائص عموما 

لتمثیل عن طريق امیائیة یكتقوم النباتات بتكوين جزء من الطاقة الشمسیة إلي طاقة �

ھا كما أناألرض ھذه الطاقة تكون الزمة للتفاعالت والتحوالت التي تحدث في  ،الضوئي

.التجويةتؤدي إلي اإلسراع من عملیات 

تساعد  تقوم جذور الناباتات بإختراق الطبقات الصخرية وإفراز بعض المواد الحمضیة والتي�

علي سھولة وسرعه تحلل الصخور كما أن إختراق الجذور تؤدي إلي زيادة المسامیة 

 فاقاآلوبالتالي تمیز  ،األرضیةوحركة الماء وھجرة المواد األرض مما يؤثر في نفاذية 

.وتطورھا
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ر أحد دورا ھاما في تكوين المواد العضوية والدبالیة التي تعتبلنامیة اتلعب النباتات �

.األرضيالمكونات الممیزة للنظام 

تؤدي  ضد عملیات التعرية والنحر حیثاألرض النباتات علي تثبیت وحماية سطح تعمل �

.اإلنجرافالرياح أو المیاه وبالتالي تقلیل معدالت التعرية أو  ةسرعإلي تقلیل 

ي تؤثر الناباتات في إعادة تشكیل المناخ الجوي حیث تكون درجات الحرارة والرطوبة ف�

تكوين  المناطق المغطاه بالنباتات مختلفة عن تلك المناطق الخالیة منھا وذلك يؤدي إلي

 ةبیعطما يسمي بالمناخ الدقیق الذي يختلف عن المناخ الجوي العام وبالتالي إختالف 

  .األراضيعملیات تكوين  ةوسرع

اصر في تتمیز بعض النباتات بأن لھا خاصیة إختیارية في إمتصاص بعض المعادن أو العن�

 دون غیرھا وعند موت ھذه النباتات يزداد بالتالي تركیز ھذه المعادن أو العناصراألرض 

.ممیزةوقد تتواجد في صورة تجمعات لھا أشكال 

  ىعلأو األرض والحشرات والديدان التي تتواجد داخل احف ووالزالطیور مثل  :الحیوانات2.

یع ونقل ھذه المفتتات كما تساعد علي توساألرض سطحھا حیث تعمل علي تفتیت وإثارة 

 حركة المیاه ةوسرعالمسام وتكوين ممرات تحت السطح مما يساعد علي زيادة النفاذية 

علي  كما قد تعمل بعض الحیوانات مثل النمل األبیض ،األرضوھجرة المكونات وبالتالي تطور 

مما يؤدي إلي تغیر األرض وتجمیعھا في صورة مجمعات علي األرضیة خلط المواد 

.األرضالطبوغرافیة وبالتالي نشأه 

  حیاءاألوتعتبر  ،والبروتوزواأھمھا البكتیريا والطحالب والفطريات من  :الكائنات الدقیقة3.

ضوية بعد موتھا من أھم المصادر الرئیسیة للمادة العضوية حیث تعمل األحماض العالدقیقة 

غاز ثاني ن إوعموما  ،فاقاآلمنھا وتمیز األرضیة الناتجه منھا علي ھجرة بعض المكونات 

تكوين  تنفس األحیاء الدقیقة يعتبر عامل ھام وضروري من عملیاتن م الناتجأكسید الكربون 

سدة في سیادة عملیات األكور دتوجد أنواع من البكتیريا لھا كما  )عملیة التكلس(األراضي 

.األراضي المھمةمن عملیات تكوين ختزال واإل
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:فیما يلياألراضي في عملیة تكوين وتطوير  هدورتلخیص ويمكن   :اإلنسان4.

ملیات إلي غطاء نباتي إقتصادي مما يؤثر علي ع هوتحويلإزالة الغطاء النباتي الطبیعي �

الجديدةاألراضي تكوين 

الطبوغرافیة الدقیقة عديل توعملیات الخدمة مثل التسوية تؤدي إلي تغیر �

مید والعضوي والمعدني لألرض عن طريق عملیات التسمیائي یالكتغییر التركیب �

القلوية  و الملوحةوالتخلص من ستصالح واإل

ة المیاه عملیات الخدمة المختلفه وتفكیكھا تؤدي إلي التأثیر في مسامھا وبالتالي حرك�

داخل القطاع ةالمادوھجرة 

 وحركةاألرضیة والرطوبة األرضي الماء  ىمستوعملیات الري والصرف تؤثر في عمق �

ين خصائص جديدة وسیادة عملیات تكواألرض مما يؤدي إلي إكساب األرض المیاه داخل 

األرض 

:الحیةوعامل الكائنات األرض بین خصائص العالقه �

ات وجد أن نسبة المادة العضوية في أراضي الغاب :العمقنسبة وتوزيع المادة العضوية مع 1.

یز تكون مرتفعه علي السطح ثم تنخفض بسرعه مع العمق بینما أراضي الحشائش تتم

بإرتفاع المادة العضوية ويكون التناقص في نسبتھا تدريجیا مع العمق

راضي تختلف ھذه النسبة بإختالف العامل الحیوي حیث تتمیز أ :بالقواعدالتشبع نسبة 2.

طحیة الساألراضي الحشائش بإرتفاع نسبة التشبع بالقواعد عن أراضي الغابات خاصه في 

نظرا إلرتفاع معدالت الغسیل وخاصه الغسیل الحامضي في أراضي الغابات

ینما نسبة الطین علي السطح في أراضي الحشائش بتزداد  )علل(: العمقتوزيع الطین مع 3.

الطین  نسبةالسطحیة حیث تكون األراضي الطین في نسبة تتمیز أراضي الغابات بإرتفاع 

في الغابات وذلك لسرعه إنتقال الطین من السطح إلي تحت أعلي  Bوأفق   Aفي أفق 

السطح
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ل اللون توجد بعض الخصائص المورفولوجیة والطبیعیة التي تعتمد علي الكائنات الحیة مث4.

لي عوامل والبناء ونظرا ألن ھذه الخصائص تتأثر بنسبة توزيع المادة العضوية والتي تتوقف ع

ون الل و، أالرمادي أو األسود كلما زادت المادة العضوية لون األرض إلي يمیل وعموما ، األحیاء 

األخضر المزرق أو األزرق عند سیادة ظروف اللون  وأ ،األكسدةكلما زادت ظروف حمر األ

.العضويةكما يتجه البناء إلي الحبیبي والكتلي مع إرتفاع نسبة المادة  ،اإلختزال

الزمن) 5(

نظام دينامیكي متغیر األرض من أن األراضي تأتي أھمیه الزمن كعامل من عوامل تكوين �

طة في خواص القطاع ونقثارھا آيحتاج باقي العوامل إلي وقت لتظھر حیث  ستمرارإبومتطور 

امل النقطة التي تبدأ عندھا تأثیر عووھي  )أي عندما يكون الزمن صفر(بداية قیاس الزمن 

أو عند حدوث تغیرات جوھرية مفاجأه للظروف البیئیة األصل علي مادة األراضي تكوين 

  ةودرجعامة فإن الرطوبة العالیة  ةاألرض وبصفوبالتالي تبدأ عندھا دورة جديدة في تطور 

ي تؤداألرض الحرارة العالیة ووجود غطاء نباتي كثیف ومادة أصل سھلة التجوية مع إستواء 

طور وبذلك يكون الزمن الالزم لتاألرضي إلي اإلسراع من التفاعالت التي تحدث في النظام 

.األرض أقل
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                Homework

ما ھى طرق تقدير عمر األرض؟ �
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