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التربة التربةدعم  دعم 
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التربة تجعل حياتنا ممكنة. ولوال التربة لما كان 
لدينا نباتات، وبالتالي ما كنا لنستطيع أن نحصل على 

طعام نأكله أو أوكسجين نتنفسه. وما كنا لنجد مكانًا نبني 
فيه، أو مكانًا نلعب فيه، أو مالبس نرتديها، أو غابات تزخر 

بالحياة البرية. 

د  فما الذي نقوم به في المقابل؟ إن أنشطتنا اليومية ُتهدِّ
التربة بالتعرية والتلوث وفقدان العناصر المغذية والمادة 

العضوية. والتربة تحتاج إلى مئات السنوات، بل وربما آالف 
السنوات، كي تتكون. ومن الصعب أن نجد ما يحل محلها. 

عليك إذًا أن تتخذ بعض الخطوات لدعم تربتك قبل أن 
عليها!  تخطو 

المطلوبة  األماكن  يقلص  فذلك   - التدوير  إعادة 
القمامة. لمدافن 

المغذيات  تدوير  يعيد  - فهو  العضوي  السماد  استخدام 
الماء. تجنب دخولها في  التربة ويساعد على  في 

عدم استخدام مواد خطرة على األرض - ألن ذلك 
التربة والماء.  يؤدي إلى تلوث 

المادة  ن  يحسِّ - فهو  المكمور  السماد  استخدام 
التربة.  إنتاجية  من  ويزيد  العضوية 

فالهواتف   - المستعمل  النقال  هاتفك  تدوير  إعادة 
التربة  إلى  تتسرب  تحتوي على مواد سامة  النقالة 

القمامة.  مدافن  تلقى في  عندما  والمياه 

باتخاذها: التي ستقوم  الخطوات  بعض  اذكر 

س: كيف أعرف نوع التربة التي أعيش عليها؟

ج: من المهم أن تعرف نوع التربة من أجل بناء 
المنزل وزراعة األشجار وغير ذلك كثير. قم بزيارة 

المركز المحلي للحفاظ على الموارد للتعرف 
على المسح المحلي للتربة. وربما تحتوي المكتبة 

المحلية في قسم المراجع على مسح التربة 
الخاص بالمنطقة التي تعيش فيها.

اسأل مكسنياسأل مكسني

مكسين في السابعة واألربعين من العمر،
موظفة تعمل في الرابطة الوطنية لتنمية الطفل.

التربة!‘  أسرار  ’اكتشف  بمعرض  الخاصة  التعليمية  المواد  الطفل  لتنمية  الوطنية  الرابطة  رت  طوَّ
علوم  جمعية  من  برعاية  الطبيعي  للتاريخ  الوطني  سميثونيان  متحف  نظمه  معرض  إلى  باالستناد 
إعداده من قبل  اكتشف! تم  الحياة. هذا اإلصدار من   أجل  التربة األمريكية ومؤسسة مغذيات من 

.2015 للتربة  الدولية  السنة  إطار  المتحدة في  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 

جمعية علوم التربة األمريكية  
http://soils.org

الرابطة الوطنية لتنمية الطفل
http://nacdnet.org

معهد سميثونيان
http://forces.si.edu/soils

 T.D. Southerland المحتوى   Willow Marketing • كتب  ب من تصميم مؤسسة  الُكتيِّ
stewardship@nacdnet.org SM Schultz مدير المشروع 

;SSSA K–12 Committee التربة!‘؛  ’اكتشف أسرار  نتوجه بشكر خاص إلى فريق معرض 
NACD S&E Committee

العنوان: هذا  في  اإلجابات  ومفتاح  المعلمين  دليل  الوطنية،  بالمعايير  االرتباط 
http://nacdnet.org/education

11 وما فوق. األعمار من  ليناسب  الكتيب  م هذا  ُصمِّ

اإلجابة على مسابقة نقب عن العبارة المقتبسة: ” طبقة من مواد مفككة لينة تحتفظ بها 
القشرة األرضية تحت تأثير الجاذبية هي كل ما يفصل بين الحياة والعدم“.

 Desert eht fo slioS( تربة جنوب غرب الصحراء ،)Wallace H. Fuller( ووليس هـ. فولر-
1975 ،)Southwest
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األخيرة الصفحة  اإلجابة في 

رسالة نصية من 
تحت قدميك

ما هو العامل المشترك بينك وبين الكولتان وبين الغوريلال في 
الكونغو؟ الهاتف النقال! فلنبدأ إذن من الكولتان. إنه خام معدني 

يستخرج من التربة ثم يكرر ليتحول إلى مسحوق مقاوم للحرارة. والكولتان 
يقوم بدور عظيم في االحتفاظ بالشحنة الكهربائية في هاتفك النقال. 

واستخراج المعدن ليس سهاًل بالنسبة لمن يقومون به ... أو بالنسبة للتربة. 
فالعمال يحفرون حفرًا واسعة بأيديهم في قيعان األنهار ويكشطون التربة 

السطحية للوصول إلى الكولتان. فما عالقة الغوريلال بذلك؟ 
إن المنطقة الرئيسية التي يستخرج منها الكولتان في شرق الكونغو هي 
أيضًا موطن الغوريلال الجبلية. وإزالة التربة لتسهيل استخراج الكولتان 

ر مصادر غذاء الغوريلال وموطنها. وتشير التقديرات إلى أن أعداد  ُيدمِّ
حيوان الغوريلال في بعض المناطق انخفضت إلى النصف تقريبًا. 
فما الذي يمكنك أن تفعله؟ عليك أن تعيد تدوير هاتفك النقال 

المستعمل أو تتبرع به. أو أن تعمل مع منظمة محلية في 
مجتمعك إلعادة تدوير الهواتف النقالة. 

يوم بدون تربة؟
ليس على هذا الكوكب!

يوم بدون قاذورات ... حسنًا، ربما. ولكن التربة أمر مختلف. 
الحياة كما نعرفها ستتوقف لو لم يكن لدينا تربة. وأنت 

تستخدم التربة عدة مرات كل يوم ربما دون أن تعرف. فكر 
في ذلك.. 

M  أين تجلس اآلن؟ أين تنام الليلة؟ على التربة، ما لم
يكن ذلك في قارب سكني. إننا نبني على التربة.

M  هل ألقيت أي شيء اليوم؟ هل دخلت إلى الطابق
األرضي؟ هل ركبت قطارًا يسير تحت األرض؟ ... فكر 
في مدافن القمامة وفي الطوابق تحت األرضية ... 

إننا نبني في التربة. 
M  هل لعبت أي ألعاب رياضية اليوم؟ هل خرجت تتمشى

أو تجري؟ إننا نلعب على التربة؛ البيسبول، والتنس، 
وكرة القدم، ومضمار الملعب، والمتنزهات.

M  هل خرجت في نزهة بين المشاهد الطبيعية أو سرت
بدراجتك عبر الحقول أو قمت باصطياد السمك في 

بركة ماء؟ الغابات والحقول وبرك المياه التي نستمتع 
بها تعتمد جميعًا على التربة.

السر الكبير
اآلن وقد عرفت أنك ال يمكن أن تعيش 
بدون التربة ربما تتساءل: ما هي التربة 
بالضبط؟ أواًل، التربة مفعمة بالحياة!!! 

والتربة تعج بأعداد ال حصر لها من 
الكائنات الحّية. وهي أيضًا زاخرة بالمعادن، 

تة المتحللة، والحيوانات،  ومليئة بالهواء والماء والنباتات الميِّ
والميكروبات. وهناك اآلالف من األنواع المختلفة من التربة 

مر  ر باستمرار، بل وُتدَّ على األرض، ألنها تتكون وتتغيَّ
باستمرار. تذكر ... التربة تجعل حياتنا ممكنة كل يوم! 

عضوي: مادة حّية أو 
كانت حّية في وقت 

من األوقات.

غير عضوي: 
مادة غير حّية. 

M  ... ماذا ترتدي اآلن؟ بنطااًل من الجينز ... قميصًا
جوربًا... ربما تردي شيئًا مصنوعًا من القطن. إننا 

نرتدي المالبس المصنوعة من النباتات التي 
تنمو في التربة. 

M  ماذا كانت قائمة طعامك مؤخرًا؟ وحتى الطعام
غير الصحي، مثل رقاقات البطاطس، يأتي من 
البطاطس. والبطاطس وغيرها من الخضروات 
إلى جانب الفواكه والحبوب، تنمو في التربة.

M  هل شربت أي ماء اليوم؟ إن كل قطرة من الماء
حت من خالل التربة.  الذي نشربه ُرشِّ

اآلن أنت تفكر. اذكر كيف جعلت التربة حياتك 
ممكنة اليوم:
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املقتبسة العبارة  عن  نقب 
ن الترتيب السليم! وعندما  الكلمات في كل عمود تناسب األماكن الموجودة تحتها ولكن عليك أن تخمِّ
تضع كل الكلمات في أماكنها السليمة ستكون قادرًا على قراءة عبارة مقتبسة. ووضعت في الشكل 

بعض الكلمات في أماكنها.

تأثير
طبقة
يفصل
تحتفظ

من
الجاذبية

بها
بين

مواد
هي
الحياة

القشرة

والعدم.
مفككة

كل
األرضية

تحت
لينة
ما

لينةطبقة
القشرة

الجاذبية
والعدم.
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النباتات تمتص المعادن الموجودة على سطح حبيبات التربة وتذوب 
في ماء التربة. ونحن نهضم هذه المعادن عندما نأكل النباتات. 

وهذا هو أحد األسباب التي تجعل الفواكه والخضروات صحية بدرجة 
كبيرة. ولعلك تعرف اآلن لماذا أصبحت عضالت باباي رجل البحار خارقة 

بسبب أكل السبانخ! والحيوانات تمتص هذه المعادن أيضًا، بداية من الحمار 
الوحشي الذي يرعى تحت الشمس في جنوب أفريقيا حتى السناجب التي تقرقش جوز البلوط في 
المتنزهات المحلية  وتشكِّل هذه المعادن جزءًا من التربة عندما تتجوى الصخور أو تتفتت إلى جزيئات. 
وتتكون الصخور من ثمانية عناصر موجودة بوفرة في قشرة األرض، هي: األوكسجين، والسيليكون، 

واأللومينيوم، والحديد، والكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم 

هل أخذت تربتك اليوم؟ 
ن العناصر الثمانية الموجودة في المعادن عن طريق إعادة ترتيب الحروف في كل كلمة إلى اليسار  كوِّ

نة إلى اليمين. انظر المثال.  وإضافة حرف واحد من مجموعة الحروف اإلضافية المبيَّ
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ضع حذائك 
وأذهب

لقد آن األوان أن تلقي نظرة عن قرب على التربة التي 
توجد في فنائك الخلفي وترى لماذا هي هامة لك. إن أحد 

التربة  أنواع  لتصنيف  العلماء  يستخدمها  التي  الخصائص 
قوامها.  هي 

قوام التربة
يتوقف قوام التربة على حجم حبيباتها. وهناك ثالثة أنواع من حبيبات التربة: الرمل، والغرين، والطين. 

نة من التربة حتى يمكنك أن ترى ما إذا كانت التربة الموجودة في  واآلن يمكنك أن تفصل طبقات عيِّ
فنائك الخلفي تحتوي على الطين أم الرمل أم الغرين!

وسوف تحتاج إلى ما يلي:
ورقة - 
3 أكواب/750 غرامًا من التربة- 
مسطرة- 

تفعل: ماذا 
اشطف الزجاجة وانزع البطاقة الملصقة عليها.. 1
أمأل الزجاجة بالماء حتى 5 بوصات من أعلى . 2
ادعك التربة برفق خالل شبكة سلك النافذة )اختياري(.. 3
استخدم الورقة في عمل قمع واستكمل ملء الزجاجة حتى فوهتها بالتربة المغربلة.. 4
ضع الغطاء على الزجاجة ورج الزجاجة لمدة دقيقتين أو ثالث دقائق ثم اتركها دون تحريك لمدة ال تقل . 5

عن 72 ساعة.
تحسس قوام محتوى الزجاجة!. 6

قم بقياس ارتفاع عينة التربة اإلجمالية.  ______________________= ألف	 
قم بقياس ارتفاع كل طبقة من الحبيبات المختلفة: الرمل )الطبقة السفلية(، والغرين )الطبقة 	 

المتوسطة(، والطين )الطبقة العلوية(.
_____________________________________________________________ = باء )رمل(

_____________________________________________________________ = باء )غرين(
_____________________________________________________________ = باء )طين(

نة التربة. باء ÷ ألف = جيم	  قم بتقسيم ارتفاع كل طبقة على االرتفاع اإلجمالي لكل عيِّ
اضرب هذا الرقم في 100 للحصول على النسبة المئوية للرمل أو الغرين أو الطمي في التربة.	 
جيم × 100 = النسبة المئوية للرمل أو الغرين أو الطين في عينة التربة. 	 
اآلن يمكنك أن تقرر قوام التربة تبعًا لما إذا كانت تحتوي على نسبة أكبر من الرمل أو 	 

الغرين أو الطين أو حتى خليط من كل هذه األنواع الثالثة.
مثال:

ارتفاع عينة التربة اإلجمالية ألف = 19.05 سم
ارتفاع طبقة الغرين باء = 5.715 سم 

0.3 = 19.5 ÷ 5.715
0.3 × 100 = %30 غرين في هذه العينة من التربة

زجاجة شفافة سعتها 2 لتر، أو زجاجة بالستيكية شفافة كبيرة أخرى- 
ماء- 
قطعة من سلك شبك النوافذ أبعادها 38 سم × 38 سم مثبتة - 

في إطار من الخشب )اختياري(

األمريكية التربة  علوم  جمعية  من  الصورة 

كان يمكن 
أن تكون 
لي تربة!

أوكسچينو چ+كأسين
ي ل يكأسين
و م ي و مسكون
م و س اموصد

ي و سأليم
و چحد

د يكالم
م ن ي سبيوت
ي د وغيوم

6-8th_NACD_BOOK_CW_v1_ar.indd   5-6 10/07/2015   10:19



5 4© NACD/FAO 2015 © NACD/FAO 2015

خذ قرون االستشعارخذ قرون االستشعار

في شبكة أغذية التربة!
ِّو نقــــب

فكر في حجم ملعقة الشاي الصغيرة. إذا كان لديك 
فم كبير فإن في مقدوره أن يأخذ بضعة مالعق من 

رقاقات الذرة في الصباح! واآلن فكر في معلقة 
شاي مملوءة بالتربة ... ال تقلق، فلن تضعها في 
فمك. صدق أو ال تصدق، هناك مئات اآلالف من 
أشكال الحياة في تلك المعلقة من التربة. ويعيش 

في مجرفة واحدة مملوءة بالتربة كائنات أكثر مما في 
معلقة الشاي من التربة. والمجرفة الواحدة المملوءة 

بالتربة تحتوي على كائنات أكثر من كل الناس الذين 
يعيشون على كوكب األرض! وهذه الكائنات تتراوح 

بين البكتيريا الوحيدة الخلية والديدان األسطوانية 
وديدان األرض والحشرات والفقاريات الصغيرة 

والنباتات. وهذه الكائنات تشكل جزءًا من شبكة أغذية 
التربة - وهي مجتمع من كائنات تعيش حياتها في 

التربة. فكيف تبدو إذًا الحياة في هذا المجتمع؟

الحياة في التربة ليست سهلة. إنها دورة مستمرة 
لمن يأكل من ومن يأكل ماذا. وبالنسبة لك ولي، 

هي مسألة حياة أو موت! والكثير من الكائنات التي 
تعيش في التربة محلالت عضوية. والمحلالت هي 

كائنات دقيقة وحشرات وحيوانات أخرى تأكل بقايا 
تة. وهي تعيش عن طريق تحليل النباتات  النباتات الميِّ

الميتة والحيوانات الميتة للحصول على الطاقة. 
وهي في الوقت نفسه تطلق العناصر المغذية التي 
كانت تتكون منها النباتات الميتة وتعيدها إلى التربة. 
والنباتات في حاجة إلى المغذيات كي تنمو ... ونحن 

في حاجة إلى النباتات من أجل الغذاء واأللياف والحياة 
ية. بل إن بعض الميكروبات الخاصة يمكنها أن  البرِّ

تحلل مبيدات اآلفات وتقلل بالتالي من تلوث المياه. 
وحيث إن هذه الكائنات التي تعيش في شبكة أغذية 

التربة تأكل )أحيانًا بعضها بعضًا( وتعيش دورات حياتها 
في التربة فهي تتيح لألرض الحصول على الماء 

النظيف والهواء النظيف والنباتات الصحية. 

أين يحدث كل ذلك؟ لكل هذه الكائنات ”بيئات متناهية 
الصغر“ داخل حبيبات التربة وفيما بينها على غرار ما شاهدته 

في نشاط ’هيا نكتشف!‘. وينفرد كل حقل وغابة وفناء 
بشبكة فريدة من أغذية التربة لها مزيجها الخاص من البكتيريا 
والفطريات والكائنات األخرى. وتتوقف نسبة الفطريات إلى 

البكتريا على نوع التربة، والمناخ والغطاء النباتي وممارسات 
إدارة األرض. فهل تعتقد أن بإمكانك أن تغوص في عالم 
”من يأكل من“ داخل شبكة أغذية التربة؟ وهل أنت جاهز 

لوضع قرون استشعارك وتتخذ شكل  حشرة؟ أو دودة؟ أو 
لي؟ أو حريشة )أم أربعة وأربعين(؟ أو سوسة؟ أو  حيوان أوَّ

ر الشكل الذي تريد أن  دودة أسطوانية؟ أو بكتيريا؟ أو فطر؟ قرَّ
تتخذ شكله على أساس نوع تربتك، والمناخ، والغطاء النباتي، 

وممارسات إدارة التربة.  

بعض تلميحات الشكل:
تهيمن ( 1 غذائية  على شبكات  تحتوي  الزراعية  التربة 

البكتيريا. عليها 
الفطريات تهيمن على شبكات األغذية في الغابات.( 2
ابحث في مصدر غذائك! بعض الديدان األسطوانية ( 3

تحب أكل البكتيريا بينما يفضل بعضها أكل الفطريات.
ر شبكات األغذية. ومن ذلك ( 4 إدارة األراضي يمكن أن تغيِّ

على سبيل المثال أن تقليل حرث األرض يؤدي إلى 
زيادة الفطريات ونقص البكتيريا وزيادة المفصليات 

وديدان األرض.

األنواع األساسية لقوام التربة:األنواع األساسية لقوام التربة:

أنواع التربة في منطقتك هامة! 
الكثير من األشياء التي نقوم بها كل يوم يعتمد على نوع 

التربة، مثل:
وجبتك التالية! ما هي الفواكه والخضروات والحبوب التي 	 

يمكن زراعتها كمحاصيل في المكان الذي تعيش فيه؟ إن عدد 
سكان العالم آخذ في االزدياد بينما تتناقص التربة الزراعية 

الصالحة للزراعة.
المكان الذي يمكن أن تبني فيه طابقًا أرضيًا أو قطارًا 	 

فائق السرعة يسير تحت األرض.

التربة نوع  التربةأهمية  نوع  أهمية 
األخطار المحتملة! هل يمكن أن تحدث تعرية أو 	 

انهياالت أرضية أو انهياالت طينية بالقرب منك؟
عدد الكائنات الحّية في التربة وأنواعها المختلفة. 	 

كلما كانت أكثر كلما كان أفضل! الكائنات الحية 
تساعد على الحفاظ على صحة التربة. ألم يقل لك 
أحدهم أنك ”مزعج مثل الحشرة“؟ ألم يحدث أبدًا 

أنك أردت ذلك؟ ...
الغابات والحقول والبرك التي نستمتع بها لن 	 

تكون ممكنة بدون أنواع التربة المناسبة؟

الرمل

الغرين

الطين

ُيمثل هذا الرخام وكرة البسبول وكرة السلة الفرق 
في الحجم بين جزئيات الطين والغرين والرمل.

الطين
حجم الحبيبة: أقل من 0.002 مم 

التراص: مسافات ضيقة وصغيرة للغاية بين الحبيبات.
الوصف: هي األصغر بين حبيبات التربة وهي تميل إلى 
االحتفاظ بالماء وملمسها غروي عندما تكون مبتلة. وهي 

مناسبة لنباتات األراضي الرطبة، ولكن ال يوجد فيها ما 
يكفي من الهواء أو المسام التي تسمح لجذور معظم نباتات 
المحاصيل بأن تنمو نموًا سليمًا. وترتبط التربة الطينية على 

األرجح باالنهياالت األرضية مقارنة بأنواع التربة األخرى.

الغرين
حجم الحبيبة: ما يتراوح بين 0.002 مم و0.05 مم 

التراص: الحبيبات المتوسطة الحجم تحتفظ جيدًا بالهواء والماء.
الوصف: تربة جيدة لزراعة نباتات المحاصيل ألنها تحتفظ 
بالعناصر المغذية ومسافات كافية للتهوية، وترشح الماء.

الرمل
حجم الحبيبة: ما يتراوح بين 0.05 مم و2 مم

التراص: مفككة وتحتوي على الكثير من مسافات التهوية.
الوصف: خشنة الملمس وعرضة للتعرية. وهي مناسبة 

لزراعة النباتات التي يمكنها التعامل مع كميات قليلة للغاية 
من الماء، ولكنها في كثير من األحيان جافة أكثر من الالزم 

لزراعة نباتات المحاصيل بصورة جيدة ألنها ال تحتفظ بالماء. 

الطمي
الطمي هو أكثر أنواع التربة إنتاجية. ويحتوي على مزيج 

متجانس نوعًا ما من الرمل والغرين والطين. وهو يحتوي 
على ما يكفي من العناصر المغذية والهواء والماء لزراعة أي 

نبات تقريبًا.
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