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uu  التربةالتربة  معادنمعادن  فيفي  الغالبالغالب  العنصرالعنصر  ھوھو  األكسجیناألكسجین  عنصرعنصر  یعتبریعتبر    
    وزنوزن  منمن    %%٤٥٤٥  أوأو  حجمًاحجمًا  منھمنھ    %%٩٠٩٠  عليعلي  تحتويتحتوي  أنھاأنھا  حیثحیث

    بأیوناتبأیونات  األكسجیناألكسجین  أیوناتأیونات  ترتبطترتبط  وو  ..  المعدنیةالمعدنیة  التربةالتربة  حبیباتحبیبات
    وو  ومومییالمغنسالمغنس  وو  الكالسیومالكالسیوم  وو  الحدیدالحدید  وو  األلمونیوماأللمونیوم  وو  السلیكونالسلیكون
    منمن  معینةمعینة  أنواعأنواع  منھامنھا  تتكونتتكون    حیثحیث  البوتاسیومالبوتاسیوم  وو  الصودیومالصودیوم
    األرضیةاألرضیة  القشرةالقشرة  فيفي  توجدتوجد  االتياالتي  العناصرالعناصر  جمیعجمیع  وو  ،،  المعادنالمعادن
..  التربةالتربة  أیضاأیضا  تحتویھاتحتویھا

uu  الوزنالوزن  منمن  فأقلفأقل  %%١٠١٠  منمن  عادةعادة  فیتكونفیتكون  العضويالعضوي  الجزءالجزء  ماماأأ    
    منمن    أقلأقل  كمیاتكمیات  معمع  الكربونالكربون  منمن  أساساأساسا  یتكونیتكون  وو  للتربةللتربة  الجافالجاف

    جدتجدت  قلیلةقلیلة  كمیاتكمیات  وو  الھیدروجینالھیدروجین  وو  النیتروجینالنیتروجین  وو  األكسجیناألكسجین
األخرىاألخرى  العناصرالعناصر  منمن



uu  العضویةالعضویة  المادةالمادة  وو  الغرويالغروي  الطینالطین  حبیباتحبیبات  عليعلي  أحیاناأحیانا  ویطلقویطلق    
    بكبربكبر  الحبیباتالحبیبات  ھذهھذه  تتمیزتتمیز  وو  ""  النشطةالنشطة  التربةالتربة  مكوناتمكونات  ""

  یةیةالالالعالع  وقدرتھاوقدرتھا  ..  منھامنھا  حجمیةحجمیة  وحدةوحدة  لكللكل  سطوحھاسطوحھا  مساحةمساحة
    توجدتوجد  ذلكذلك  عليعلي  وو  ––  كھربیةكھربیة  شحنةشحنة  ذاتذات  وھيوھي  الماءالماء  إلدصاصإلدصاص

    معادنمعادن  ھيھي  وو  الغرویاتالغرویات  منمن  رئیسیةرئیسیة  مجامیعمجامیع  ثالثثالث  بالتربةبالتربة
  ..  العضویةالعضویة  الغرویاتالغرویات  وو    المتأدرتةالمتأدرتة  األكاسیداألكاسید  وو  الطینالطین

uuوو  المختلفةالمختلفة  الطینالطین  معادنمعادن  فيفي  تتمثلتتمثل  ::بالتربةبالتربة  المعدنیةالمعدنیة  الغرویاتالغرویات    
  المعادنالمعادن  أكاسیدأكاسید  إماإما  ،،  طبقاتطبقات  أوأو  صفائحصفائح  منمن  تتكونتتكون  بأنھابأنھا  تتمیزتتمیز

    اقلاقل  العمومالعموم  وجھوجھ  عليعلي  ھيھي  وو  الكرويالكروي  بشكلھابشكلھا  فتتمیزفتتمیز  المتأدرتةالمتأدرتة
    ..  الطینالطین  معادنمعادن  منمن  كیمیائیاكیمیائیا  نشاطانشاطا

uuھيھي  وو  ممیزممیز  شكلشكل  لھالھا  فلیسفلیس    ::بالتربةبالتربة  العضویةالعضویة  الغرویاتالغرویات  أماأما    
    ..  كبیركبیر  نشاطنشاط  وو  عظیمةعظیمة  إدمصاصیةإدمصاصیة  قوةقوة  وو  عالیةعالیة  مسامیةمسامیة  ذاتذات



الغرویات المعدنیة بالتربةالغرویات المعدنیة بالتربة



الغرویات العضویة بالتربةالغرویات العضویة بالتربة



uuلذلكلذلك  سطوحھاسطوحھا  عليعلي  سالبةسالبة  كھربیةكھربیة  بشحنةبشحنة  عادةعادة  التربةالتربة  غرویاتغرویات    تتمیزتتمیز  
  السالبةالسالبة  الشحنةالشحنة  ھذهھذه  لتعویضلتعویض  وو  ،،  كبیرةكبیرة  معقدةمعقدة  أیوناتأیونات  اعتبارھااعتبارھا  یمكنیمكن
    الشحنةالشحنة  وجبةوجبةــــــالمالم  اتاتــاألیوناألیون  منمن  افئةافئةــــــــمكمك  كمیةكمیة  ھاھاــــسطوحسطوح  ليليعع  ذبذبــتجتج

    ..  السالبةالسالبة  شحنتھاشحنتھا  تعادلتعادل  لكيلكي  ))  الكاتیوناتالكاتیونات  ((      
uuفيفي  توجدتوجد  أخريأخري  كاتیوناتكاتیونات  معمع  تتعادلتتعادل  أنأن  ممكنممكن  الكاتیوناتالكاتیونات  ھذهھذه  وو  

  حتيحتي  ))micellemicelle((  المیسیلالمیسیل  علیھاعلیھا  یطلقیطلق  وو  بالحبیبةبالحبیبة  المحیطالمحیط  المحلولالمحلول
  المیسیلالمیسیل  سطحسطح  عليعلي  المدمصةالمدمصة  الكاتیوناتالكاتیونات  تلكتلك  بینبین  التوازنالتوازن  یتمیتم

  الكاتیوناتالكاتیونات  مجموعمجموع  غليغلي  ویطلقویطلق  التربةالتربة  محلولمحلول  فيفي  والكاتیوناتوالكاتیونات
  السعةالسعة((  لھالھا  السالبةالسالبة  الشحنةالشحنة  تعادلتعادل  لكيلكي  بالحبیبةبالحبیبة  تحیطتحیط  التيالتي  الموجبةالموجبة
cationcation  ))الكاتیوتیةالكاتیوتیة  التبادلیةالتبادلیة exchangeexchange capacitycapacity    وعادًةوعادًة  
جافةجافة  تربةتربة  جمجم  ١٠٠١٠٠  لكللكل  بالمللمكافئبالمللمكافئ  تقدرتقدر

uuالتربةالتربة  غرویاتغرویات  سطوحسطوح  عليعلي  المدمصةالمدمصة  الكاتیوناتالكاتیونات  أكثرأكثر  ھوھو  والكالسیوموالكالسیوم  
  واأللمنیومواأللمنیوم  الھیدروجینالھیدروجین  كاتیوناتكاتیونات  تكونتكون  بینمابینما  التأثیرالتأثیر  القلویةالقلویة  أوأو  المتعادلةالمتعادلة

    الحامضیةالحامضیة  التربالترب  فيفي  غالبیةغالبیة  األكثراألكثر  ھيھي



uuویعبرویعبر  pHpHالھیدروجینالھیدروجین  نشاطنشاط  لمقدارلمقدار  السالبالسالب  اللوغاریتماللوغاریتم  عنعن  التربةالتربة  
  نشاطنشاط  زادزاد  كلماكلما  التربةالتربة  pHpH  رقمرقم  فینخفضفینخفض  التربةالتربة  محلولمحلول  فيفي

..  التربةالتربة  فيفي  الھیدروجینالھیدروجین
uuنشاطنشاط  قلقل  كلماكلما  بالقواعدبالقواعد  الغرويالغروي  تشبعتشبع  نسبةنسبة  ارتفعتارتفعت  كلماكلما  ذلكذلك  وعليوعلي  

    pHpH  رقمرقم  یرتفعیرتفع  وبالتاليوبالتالي  التربةالتربة  محلولمحلول  فيفي  الھیدروجینالھیدروجین  أیوناتأیونات
    المعدنیةالمعدنیة  التربالترب  فيفي  بالقواعدبالقواعد  الغرويالغروي  تشبعتشبع  درجةدرجة  بلغتبلغت  ماما  إذاإذافف  التربة،التربة،
  ویرتفعویرتفع  ..))٦٦..٧٧  حواليحوالي((  التعادلالتعادل  منمن  قریبقریب  التربةالتربة  pHpH  فیكونفیكون  %%١٠٠١٠٠
  أیوناتأیونات  تركیزتركیز  لزیادةلزیادة  نتیجةنتیجة  المتبادلالمتبادل  الصودیومالصودیوم  بارتفاعبارتفاع  pHpH  الـالـ  رقمرقم

  یتأثریتأثر  التربةالتربة  لغرویاتلغرویات  الفیزیائيالفیزیائي  والسلوكوالسلوك  ..المحلولالمحلول  فيفي  األیدوروكسیداألیدوروكسید
  الغرویاتالغرویات  تمیلتمیل  المثالالمثال  سبیلسبیل  فعليفعلي  ،،  المدمصةالمدمصة  الكاتیوناتالكاتیونات  بنوعبنوع  كثیرًاكثیرًا

  حالةحالة  فيفي  العكسالعكس  یحدثیحدث  بینمابینما  التفرقالتفرق  إليإلي  الصودیومالصودیوم  بكاتیوناتبكاتیونات  المشبعةالمشبعة
  وتجمعوتجمع  ،،  تجمعتجمع  لھالھا  یحدثیحدث  التيالتي  الكالسیومالكالسیوم  بكاتیوناتبكاتیونات  المشبعةالمشبعة  الغرویاتالغرویات
  تسبقتسبق  ضروریةضروریة  خطوةخطوة  ویعتبرویعتبر  التربةالتربة  فيفي  flocculationflocculation  الغرویاتالغرویات
    aggregationaggregation  التحبیبالتحبیب



التعرف على نوع الشحنة علي سطوح الغرویاتالتعرف على نوع الشحنة علي سطوح الغرویات

uuذلكذلك  وو  الغرویاتالغرویات  سطوحسطوح  عليعلي  الشحنةالشحنة  نوعنوع  معرفةمعرفة  یمكنیمكن    
    معینةمعینة  صبغاتصبغات  فیھافیھا  تستخدمتستخدم  بسیطوبسیطو  وصفیةوصفیة  تجربةتجربة  بإجراءبإجراء
gentiangentian  البنفسجيالبنفسجي  الجینتیانالجینتیان  مثلمثل violetviolet  أحمرأحمر  وو    

eosineosin  األیوسیناألیوسین redred،،  فيفي  البنفسجيالبنفسجي  اللوناللون  فیعزيفیعزي    
  اللوناللون  بینمابینما  الشحنةالشحنة  موجبموجب  لكاتیونلكاتیون  األولياألولي  الصبغةالصبغة  الشحنةالشحنة
    أنأن  أيأي  الشحنةالشحنة  سالبسالب  أیونأیون  إليإلي    الثانیةالثانیة  للصبغةللصبغة  یعزيیعزي  األحمراألحمر
  الشحنةالشحنة  السالبةالسالبة  الغرویاتالغرویات  سطوحسطوح  عليعلي  تمتصتمتص  األولياألولي  الصبغةالصبغة
    الموجبةالموجبة  الغرویاتالغرویات  سطوحسطوح  عليعلي  الثانیةالثانیة  الصبغةالصبغة  تمتصتمتص  بینمابینما

    الشحنةالشحنة



طریقة العمل طریقة العمل 
    وو  جرامجرام  ٣٣  حواليحوالي  منھمامنھما  كلكل  مقدارمقدار  التربةالتربة  منمن  عینتینعینتین  خذخذ١١..

  ١١  رقمرقم  ترشیحترشیح  بورقبورق  مزودمزود  قمعقمع  فيفي  منھامنھا  كلكل  ضعضع
    ململ  ٥٥  أضفأضف  ثمثم  ،،  قمعقمع  كلكل  ساقساق  تحتتحت  إختبارإختبار  أنبوبةأنبوبة  ضعضع  ٢٢..

    منمن  ململ  ٥٥  وو  القمعینالقمعین  ألحدألحد  ييالبنفسجالبنفسج  الجنتیانالجنتیان  صبغةصبغة  منمن
    ..  األخراألخر  للقمعللقمع  األیوسیناألیوسین  أحمرأحمر  صبغةصبغة

  قمعقمع  كلكل  تحتتحت  األنبوبةاألنبوبة  فيفي  المستقبلالمستقبل  الراشحالراشح  لونلون  اختبراختبر٣٣..
  ::  األتیةاألتیة  االسئلةاالسئلة  عليعلي  أجبأجب
uu؟؟  التربةالتربة  غرویاتغرویات  عليعلي  أدمصتأدمصت  الصبغتینالصبغتین  أيأي    
uuتقولتقول  ماما  اشرحاشرح  ؟؟  التربةالتربة  غرویاتغرویات  عليعلي  الشحنةالشحنة  نوعنوع  ھوھو  ماما  ..  



الشحنات الموجودة علي سطح التربة الشحنات الموجودة علي سطح التربة 


