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  الفصل السابع
  التربة

 :مقدمة
الرتبة عنرصا أساسيا يف النظام احليوي، فهي الطبقة الرقيقة التي تغلف سطح القرشة تعد 

األرضية، ومتتد فيها جذور النباتات للحصول عىل الغذاء الالزم هلا، وحتتوي الرتبة عىل عدة 
، ويتوقف نجاح نمو النباتات إىل حد )املواد العضوية، املواد املعدنية، املاء، اهلواء(هي  ،مكونات

كبري عىل قوام الرتبة ونسيجها وطبيعتها، ويرتتب عىل خصائص هذه العنارص ومدى توافرها 
 .)1(بالنسب الكافية خمرجات تعطي الرتبة ما يعرف بقدرهتا احليوية عىل اإلنتاج  

ونوع وكثافة الغطاء النبايت يف ظل معطيات  ،يف حتديد نمط االستعامل لألرضتساهم الرتبة 
مناخية حمددة، كام أهنا تعكس درجة التدهور البيئي من خالل خصائصها التي تشمل عىل 

ومدى قابلية الرتبة  فق العلوي الرتبة،ونسيج األ النفاذية، والعمق، والوضع الطبوغرايف،
نوع املادة األصلية ها من ،لرتبة من مكان آلخر تبعا لعدة عواملختتلف ا ،نكباسلعمليات اال

 .، الظروف املناخية السائدة و طبيعة السطح الذي تتواجد عليه)الصخر( التي اشتقت منها
نه يتبني إف ،يف األردن ةعن الرتب  MOORMANوتبعا للتقسيم الذي أورده مورمان  

 :)2(نواع الرئيسة اآلتية  تضم األ مادبان حمافظة أ

حسن، املوارد وتنميتها )1( .2002،عامن،)اسس وتطبيقات عىل الوطن العريب(صالح،
الرضابعة، عبد الرحيم عبد احلافظ، اإلنتاج النبايت كمصدر للغذاء يف لواء ذيبان، رسالة ماجستري غري   )2(

 .2003منشورة، اجلامعة األردنية، 
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  :مادبايف حمافظة  الرئيسة الرتبةنواع أ
  Red Mediterranean Soilتربة البحر املتوسط احلمراء   - 

متتاز بأهنا تربة سميكة، ذات لون داكن يف األفق العلوي، تغطي مساحة واسعة من 
التي ترتاوح نسبتها من  .)1(  ، وهي من الرتب الغنية بكربونات الكالسيوممادباحمافظة 

تجت الطبقات العليا من حتلل الصخور اجلريية التي أسهمت ن، و) %27،5(إىل )% 3،9(
يعد هذا النوع من أجود أنواع  يف تشكيل الطني بنسب متقاربة يف مجيع أجزاء املحافظة،

 ، وتضم هذه الرتبة نوعيني)2( للزراعة املطرية خاصة احلبوب  مادباالرتب يف حمافظة 
 : ثانويني مها

 .تربة البحر املتوسط احلمراء العميقة، وتنترش يف املناطق السهلية - 
وتنترش فوق املنحدرات اجلبلية، ): Lithosolsالليثول (تربة البحر املتوسط احلمراء  - 

عام يعترب هذان النوعان من  لإال أنه بشك أقل عمقا وخصوبة من النوع األول، يوه
هنا حتتفظ بالرطوبة أأفضل أنواع الرتب يف األردن مالءمة للمحاصيل الزراعية، خاصة 

 . )3(  )اللويس والبازلت(بدرجة كبرية، وهي مشتقة من تكوينات 
   Yellow Mediterranean Soilتربة البحر املتوسط الصفراء   - 

األمحر احلمراء والرتبة الصفراء املحاذية للبحر حتتل نطاقا انتقاليا بني ترب البحر 
 طول أقدام السفوح الرشقية و الغربية للمرتفعات ىلامليت من اجلهة الرشقية، وتنترش ع

 .اجلبلية

.1996،األردنيةاجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح،احلدادين)1(
.1986،األردنيةاجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل،نواف،الشاميل)2(
.2002،عامن،)العريب الوطن عىل وتطبيقات سسأ( وتنميتها املوارد، حسن،صالح)3(
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تتميز هذه الرتبة بتناقص مادة الدبال يف الطبقة السطحية وبارتفاع حمتواها من 
فتتا يف ظل وجود الغطاء النبايت يف كربونات الكالسيوم، ويتضح أن األفق العلوي يكون م

 . حالة تعرض السطح للمركبات واحليوانات
: تربة البحر املتوسط الصفراء و الرجياسول - 

ينترش هذا النوع من الرتبة بني تربة البحر املتوسط الصفراء والرتبة الصفراء يف 
ة ضعيفة، لذلك هي الغرب، متتاز بأهنا ذات نفاذية عالية وقدرهتا عىل محل املاء والرطوب

 ،نتيجة خلشونة وقلة سمك الرواسب السطحية فوق التالل املنحدرة ،تربة رسيعة اجلفاف
متوسط  .والتي نتجت بسبب الرعي املتواصل ،بسبب نشاط عمليات االنجراف املائي

سم، ويغلب عىل ) 50- 10(سمك تربة البحر املتوسط الصفراء و الرجياسول يرتاوح بني 
حلبيبي املتوسط احلجم، ويرتكز يف املناطق املنخفضة من املحافظة يف اجلهة نسيجة الشكل ا

الغربية، وقد تكونت هذه الرتبة من الصخور املوجودة إضافة إىل الرتسبات املنقولة بفعل 
 .املياه من املناطق املجاورة

ة يف و تظهر مكونات الصخور الكلسية والبازلتية الرملية، أما املادة العضوية فهي قليل
 .الطبقات العليا وذات قدرة قليلة عىل استيعاب املاء

 :الرتبة الرسوبية - 
تنقسم اىل عدة أقسام 

التي توجد بكثرة يف املنطقة الغربية يف  ترسبات الينابيع احلارة من الرتافراتني، - أ
منطقة زرقاء ماعني، حيث أن الرتسبات الكلسية و املنغنيزية تتميز بلوهنا األسود 

 . واحتوائها عىل الراديوم، وتستخدم يف عمليات العالج ،الداكن
وهي رسوبيات غري متجانسة وغري  رسوبيات عرص البالستوسني واحلديث، - ب

متوافقة مع ما يسبقها من صخور قديمة يف أماكن عدة، وخاصة قمم التالل 
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حو وتقسم الرسوبيات عىل الن ،واملنحدرات، وعىل طول امتداد جماري األودية
 : اآليت

 .رسوبيات عرص البالستوسني، تتكون من رواسب غري متجانسة من احلجر الكليس - 
تبلغ سامكتها يف منطقة وادي الوالة قرابة عرشين م، وتتكون  حىص ضفاف األودية، - 

تراكيب رسوبية  من طبقات من احلىص والطني، هذا ويظهر يف هذه الرسوبيات
 .بقايا نباتية وآثار اجلذور مثل تدرج احلبيبي العادي، ويظهر ،خمتلفة

تتكون من رمال وغرين، وتنحرص يف جماري األودية وعىل  رواسب األودية، - 
السهول الفيضية لألودية، وتتصف بأهنا ترب فيضية شابة ترسبت حديثا 

لغريب و كام يف زرقاء ماعني عىل اجلانب ا ،بواسطة املجاري املائية عىل اجلوانب
 .)1(الرشقي، ووادي الوالة عىل اجلانب األيمن للمجرى الرئييس

 مادباأنواع الرتب يف حمافظة ) 25(الشكل 

 1996احلدادين، : املصدر

.1996،األردنيةاجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح،احلدادين)1(
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تصنف الرتب السائدة يف املنطقة حسب قدرهتا اإلنتاجية وفق التصنيف األمريكي 
)Soil taxonomy(إىل األصناف اآلتية ، : 

 Lithic Xerochreptsجمموعة الرتبة الفتية اجلافة   - 1
يميل لون هذه الرتبة إىل اللون البني الشاحب والبني األصفر، وهي تربة طينية 
غرينية، ذات كتل رطبة، حتتوي عىل مسامات وجذور وعىل صخور كلسية كبرية شبه 

 .مستديرة
سم /  مادباعمق الرتبة يف منطقة ) 26(الشكل 
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، وتتلقى معدل أمطار %)6(، ومعدل انحدارها )سم32(عمقها يصل إىل معدل 
، وتنترش فوق )م775(سطح البحر حوايل  ، وترتفع عن مستو)ملم300- 250(يرتاوح بني 

األجزاء املحيطة بقرى قضاء العريض، حتتوي هذه املجموعة من الرتبة عىل مادة عضوية 
، وهي تعرب عن تدين جاهزية العنارص %)23(، وعىل سعة تبادلية بلغت %)2.25(بنسبة 

 ،، وتعترب احلموضة مهمة للنبات%) 7.6(محوضة بنسبة  ودرجة ،الغذائية للنبات يف الرتبة
 .حيث تنخفض جاهزية أو ذوبان العنارص الغذائية للنبات يف الرتبة بارتفاعها

ها ويمكن استخدام ،طبيعية وهي أنسب كمراعٍ  ،)%30(تظهر فيها الصخور بنسبة 
 . )1(عىل نطاق حمدود لزراعة املحاصيل وخاصة الشعري 

  Calciyerdilc  Xerochreptsجمموعة الرتبة املتشققة  - 2
تتميز تربة هذه املجموعة بلوهنا البني الفاتح، أو األمحر املصفر الطيني الرطب، 

، كام حتتوي أحجار كلسية شبه دائرية بحجم )%10(وحتتوي مسامات أنبوبية بنسبة 
، ينترش هذا النوع من الرتبة يف منطقة العالية ورشق فلحا وأجزاء )ملم15- 5(يرتواح بني 

فوق سطح البحر، وتتلقى ) م790(حول لب والدليلة واملرجيمة، ويبلغ ارتفاعها حوايل 
) سم 260(ملم، وهي ذات عمق يزيد عن ) 350 – 300(سنوية بمعدل يرتاوح بني ًا أمطار

 .حو الشامل والشامل الرشقي من منطقة الدراسة، ن%)4(ومعدل انحدار 
)% 1.25(توي عىل نسبة حتوهي مناسبة لزراعة األشجار املثمرة واملحاصيل احلقلية، و

 .مادة عضوية
، للسعة التبادلية ملختلف األعامق، وارتفاع تركيز درجة ) %27(وعىل معدل بلغ 

 ). 7.4(احلموضة اىل حوايل 

 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1( 
 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة
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  Lithic Xerorthentجمموعة الرتبة الفتية احلديثة    - 3

تربة هذه املجموعة ذات لون بني رطب ورميل صلب، قابلة للتفتت، ولزجة، ذات 
، يصل عمقها إىل %)12(مسامات وجذور ليفية،كام حتتوي عىل حىص كلسية صلبة بنسبة 

ى معدل أمطار ، نحو اجلنوب الرشقي، تتلق%)12(ذات معدل انحدار يبلغ ) سم13(
  ملم سنويا، ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوايل ) 400 - 350(يرتاوح بني 

 . م) 800(
ينترش هذا النوع من الرتبة فوق األجزاء الشاملية من املنطقة، وتتميز بخصوصيتها 

 .، وارتفاع معدل األمطار فيها%) 5.23( نظرا الرتفاع املادة العضوية إىل نسبيا
  Vertic Xerochreptsجمموعة الرتبة مبتدئة التطور  - 4

تتميز تربة هذه املجموعة بلوهنا البني اجلاف و الصلب القابل للتفتت، حتتوي عىل 
، وعىل حىص، ومعدل درجة %)6(جذور ليفية وخشبية، وحتتوي عىل صخر صواين بنسبة 

عن مستوى ) م 760(فع ، وترت)سم 145(، نحو الشامل، ويزيد عمقها عن %)9(انحدارها 
 ).ملم—3 – 250(سطح البحر، ويرتاوح معل أمطارها السنوي بني 

تنترش يف األجزاء اجلنوبية بني املثلوثة والشقيق وذيبان وفلحا و عراعر، وحتتوي عىل 
 . من املواد العضوية%)  1(نسبة 
 :تربة الوالة  - 5
والتي ترتاوح بني  ،نتيجة ملعدالت اهلطول املطري السنوي يف حوض وادي الوالة 

هنا تزرع باحلبوب، وتؤدي زراعة القمح عىل منحدرات الوادي إىل إملم، ف) 250 – 150(
غسل الرتبة وانجرافها بعد حراثتها، مما يزيد فقرها ويقلل من سمكها، وهي صاحلة 

املحصولية أو الشجرية، أما املناطق املحاذية ملجرى الوادي للمراعي أكثر منها للزراعة 
م الزراعة املروية وخاصة اخلرضوات وبعض احيث تتوافر الينابيع، فيطبق هبا نظ
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املساحات الشجرية،، وتكمن معوقات قدرة هذه الرتبة يف انحدار املنطقة مما يؤدي إىل 
جع كميات ترصيف األساس إضافة اىل انخفاض معدل األمطار، وترا ،ضحالة الرتبة

 . )1(للوادي يف السنوات األخرية 
تربة احلمرة  - 6

تسود هذه الرتبة يف األجزاء الغربية واملحاذية للبحر امليت، وهي حتتوي عىل صخور 
كلسية تتبع جمموعة عجلون، وهي منحدر صخري حيتوي عىل صخور جريية، وأكثر من 

ر امليت خالية من الزراعة، نظرا لعدم وجود من أرايض احلمرة املطلة عىل البح)% 80(
نظرا  ،مقومات نجاح أي نوع من اإلنتاج الزراعي، ولكن يطغى عليها الطابع الرعوي

، ويقترص االستغالل الزراعي فيها عىل مساحات حمدودة من اجلزء )2(غناها باألعشاب ل
والتي يتخللها حماصيل شجرية من الزيتون والعنب،ضمن الرتبة العميقة التي  ،األعىل

 .)3(تتناثر بني األرايض الصخرية  
يتمثل اجلزء اجلنويب الغريب من هذه املنطقة بمحمية املوجب عىل الشاطىء الرشقي 

 .)4(سم نسبة لوادي املوجب الذي يتوسطها  للبحر امليت، وسميت هبذا اال
وجب تربة امل - 7

تشتمل هذه املنطقة جمموعة األودية شديدة االنحدار، املمتدة من احلسا إىل البحر امليت، 
 ونجد وادي املوجب الذي يعترب جانبه الشاميل ضمن حمافظة مادبا، جيمع بني صخور
عجلون والبلقاء، إضافة إىل ترسبات صخور الكانربي يف أسفل الوادي، ويغطي 

الرضابعة، عبد الرحيم عبد احلافظ، اإلنتاج النبايت كمصدر للغذاء يف لواء ذيبان، رسالة ماجستري غري   )1(
 .2003منشورة، اجلامعة األردنية، 

 .1996، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، مادبااحلدادين، وضاح، التصحر يف حمافظة   )2(
 .1986،األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل،نواف،الشاميل  )3(
 .2002، عامن،)العريب الوطن عىل وتطبيقات سسأ( وتنميتها املوارد، حسن، صالح  )4(
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األسفل تنشط عمليات  تشكل الطبقة العليا للوادي، وإىلاملنحدرات صخور جريية، 
متحركة وغري  ويتألف قاع املنحدر من أراضٍ  نزالقات األرضية،التعرية واالنجراف واال

مستقرة عىل األسطح ذات األصل املمزوج من احلجر اجلريي و الرميل، ويف أسفل الوادي 
تابع ألرايض الربة احلافة اجلنوبية مساحة مرصوفة حتتل أرضية الوادي، ويشكل البازلت ال

 .)1(للوادي  
بام أن وادي املوجب يقع ضمن جمموعة أنظمة أمطار عىل مساحات صغرية، إذ يقع 
احلوض األعىل ضمن نظام معتدل من احلرارة و األمطار، حيث يصل معدل األمطار 

املعدل إىل أن عرب السفوح العليا للمنطقة، بينام يتناقص هذا ) ملم 320(السنوي حوايل 
، وتسود هذه املنطقة تربة مفككة، ونالحظ )ملم 100(يبلغ يف أسفل الوادي إىل أقل من 

وجود مناطق حمدودة، تالئم زراعة املحاصيل الشجرية قرب السفوح العليا من ااملنطقة 
 .)2(حيث األمطار املعتدلة 

أكثر ) احلندقوق(وربام كانت زهرة  ،تنترش األزهار الربية يف كل مكان يف فصل الربيع
األزهار املنترشة يف املنطقة، وهي ذات ألوان متعددة منها األبيض، واألصفر، 
واإلرجواين، تكثر يف األودية وجماري املياه، وهناك أزهار أخرى متواجدة ضمن منطقة 

لزئبق شقائق النعامن والسوسن، وصابونة الراعي، واخلطيمة، واإلقحوان، وا: مثل مادبا
 .الربي

يف الربيع، ويف مواسم األمطار اجليدة تكتيس األودية، والسهول، والبادية ببساط 
ختتلط فيه ألوان األزهار املختلفة باألعشاب اخلرضاء، كام تزين اجلداول والسيول يف 

بنات آوى، الثعالب، : منها مادباأما احليوانات الربية فهي عديدة يف ، املنطقة أشجار الدفىل

 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(
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قطط الربية، الذئاب، الضباع، إال أهنا تراجعت إىل املناطق الصحراوية نظرا لزيادة ال
وزيادة عدد السكان، كام أن أعدادها أخذت بالتناقص نتيجة قيام األهايل بقتل  ،العمران

 .هذه احليوانات
 .يعيش فيها الوعل و اخلنازير الربيةفأما املناطق املطلة عىل البحر امليت، 

إليها يف الربيع بعض الفصائل أنواع خمتلفة من الطيور، وهتاجر  ادبامتكثر حول 
 . )1(للقلق، والقطا، والزرزور، وتأيت عىل شكل أرساب كثيفة خالل فصل الربيعكا
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