
  )تعریفھ ، تركیبھ و أھمیتھ ( دبال التربة 

الدبال عبارة عن مركب معقد ینشأ من االنحالل التدریجي للمواد :  تعریفھ

حیث تتكون نواة الدبال من  .العضویة بفعل الكائنات الدقیقة المختلفة 

( ن مواد عضویة كبقایا النباتات منانحالل كل ما یتواجد في التربة م

  .ومخلفات الحیوانات والحشرات وغیرھا) ن وسیقا وأوراقجذور 

السواد ال یذوب في الماء بل  إلىیمیل  أولونھ أسمر داكن :  مواصفاتھ

یكون مع الماء محلوال غرویا ویذوب بدرجة كبیرة في المحالیل القلویة وال 

سیما بالغلیان مكونا مستخلصا داكن اللون یترسب قسم كبیر من ھذا 

  .المعدنیة  األحماضبالمستخلص عند معالجتھ 

من مركبات اللجنین و % 45یحتوي دبال التربة على نحو :  تركیبھ

دھون وشموع % 3مواد كاربوھیدراتیة و % 11مواد بروتینیة و % 35

النتروجین في  إلى، وتبلغ نسبة الكاربون  أخرىمواد عضویة % 6و 

یوجد في وال توجد في الدبال عادة حالة توازن ثابت بل  1: 14-10الدبال 

توازن متحرك حیث تتزاید كمیة الدبال في التربة باستمرار وذلك بسبب 

یتناقص  أخرالتربة من جانب ومن جانب  إلىورود مواد عضویة جدیدة 

كما یتغیر الدبال في تركیبھ من . دبال التربة ایظا بسبب انحاللھ المستمر 

یخضع في  نھألالجو  وأحوالوذلك تبعا للظروف البیئیة  أخرى إلىتربة 

الزراعة ونوع النبات  وأسلوبتكوینھ لعوامل الحرارة والرطوبة والتھویة 

 إلىوان أي اختالف في ھذه العوامل یؤدي بالتالي . وغیرھا من العوامل

كما . النتروجین  إلىتغییر في تركیب الدبال وبالتالي تغییر نسبة الكاربون 

حیث یوجد الدبال یختلف تركیب الدبال في الطبقات المختلفة للتربة الواحدة 



، في التربة بأعلى نسبة على السطح ثم تقل نسبتھ تدریجیا في عمق التربة

مرة من وزنھ ولھذه  25ویمكن للدبال أن یمتص من الماء كمیة تعادل 

في االحتفاظ  ة على الدبالیالخاصیة أھمیة كبیرة في قدرة التربة الحاو

  .بمائھا خالل فترات الجفاف

   -:أھمیة الدبال في خصوبة التربة

قدرة الدبال في تحسین مواصفات التربة والتي تتمثل في تجمیع حبیبات  إن

على صفاتھ الغرویة فقط ولكن تعود  األھمیةھذه التربة وال تتوقف ھذه 

ن مواد مخاطیة كونھ بیئة مناسبة وخصبة للكائنات الدقیقة والتي تكو إلى

تعمل على ربط حبیبات التربة ، وللدبال دور مھم كونھ بیئة مناسبة 

النافعة حیث تعیش علیھ وتتغذى ) المیكروبات( لمختلف الكائنات الدقیقة 

منھ وال تقتصر أھمیة ھذه الكائنات المھم في تثبیت النتروجین الجوي في 

في تحول بعض العناصر كونھا العنصر الفعال والھام  إلىالتربة بل یمتد 

الضروریة لتغذیة النبات من صیغتھا بشكل مركبات عضویة غیر صالحة 

لالمتصاص إلى عناصر صالحة لالمتصاص یمكن للنبات امتصاصھا 

كما أن الدبال یحتوي على محفزات النمو كاالوكسینات . بسھولة 

یة الضروریة لنمو النبات ، وتتضح أھمیة الدبال بأنھ یعد مخزنا لألغذ

الضروریة لنمو النبات حیث تكون العناصر الغذائیة مخزنة فیھ وتخرج 

منھ شیئا فشیئا وبشكل یالئم نمو النبات تدریجیا حیث بوجود الدبال یجد 

كما یساعد الدبال في نمو . النبات دائما في متناولھ عناصر غذائیة جدیدة

والدیدان المیكروبات المضادة لنمو الفطریات الضارة ولنمو البكتریا 

  .المسببة ألمراض النبات 
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