
 اخلامسالفصل 
الغرويات العضوية بالرتبة

Organic Soil Colloids












Decomposition










املادة العضوية يف الرتبة



 
Humus 















Peat



:الدبال يف الرتبة



عند إضافة املواد العضوية إىل الرتبة تبدأ عمليـة 
التحلل بواسـطة األحيـاء الدقيقـة وتقـوم هـذه 

 : األحياء بالتايل
•


•
•

 


 تكوين الدبال 



مادة عضویة

لجنینمركبات بروتینیةمواد كربوھیدراتیة

NH3آمونیا 

–NOنترات 
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أجسام األحیاء الدقیقة

بروتین

)یتحلل ببطء إلى المواد المعدنیة المكونة لھ( Humus الدبال
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+

H2O

كحوالت،  
أحماض  
عضویة

أسمدة صناعیة

نیتروجین ذائب

أمالح

.رسم تخطیطي یبین مراحل تكوین الدبال بعد تحلل مكونات المادة العضویة



:خيتلف نوع الدبال وكميته على
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العوامل املؤثرة على نوع الدبال وكميته
















Peaty soil
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طبيعة وصفات الدبال
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•Fulvic acid


•Humic acid




•Humin 






Model structure of humic acid

شكل توضیحي یبین التركیب البنائي المبسط لكل من حمض الفالفیك وحمض الھیومیك



نموذج آخر للتركیب البنائي لحامض الفالفیك
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شكل توضیحي یبین التداخالت الممكن حدوثھا بین الغرویات المعدنیة والعضویة بالتربة




Humate 

Fulvate











 اإلحتاد مع األيونات املتبادلة على سطوح 
معادن الطني أو الذائبة يف حملول الرتبة



Fe2O3Al2O3


R2O3


Anion 
Exchange reaction 




Complexes
Chelates

االرتباط مع األكاسيد الثالثية الذائبة يف املاء والغروية




Condensation Reaction













: ومن أجل املقارنة نذكر أن تفاعل التبادل األيوني


















االحتاد والتفاعل مع معادن الطني



Cation Exchangeالتبادل الكاتيوني 






RHydrocarbon Chain
R2, R1

Hydrocarbon GroupM






Anion Exchangeالتبادل األنيوني 
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Hydrogen bondالرابطة اهليدروجينية 
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 معقدات جسر املاء
 Water Bridge Complexes  

:واجلسور الكاتيونية
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 :ويتمثل حامض اهليوميك بالشكل التايل

R
(Si)





















EthanolEthylene Glycol






 Van der Waals forcesقوي فانديرفالس 













Crust







شكل توضیحي یبین التداخل بین الجزء المعدني والعضوي بالتربة








الدور املباشر الذي تقوم به املادة العضوية



Mineralization

أهمية املادة العضوية للرتبة والنبات



شكل یوضح دور المادة العضویة في تیسیر الماء والعناصر الغذائیة لجذور النبات


















الدور الغري مباشر الذي تقوم به املادة العضوية 






تأثري املادة العضوية على خواص األرض الكيميائية

Aion 
ExchangeSoil 

Buffering Capacity






تأثري املادة العضوية على خواص األرض الطبيعية
























شكل یوضح دور  
المادة العضویة  
في تقلیل فقط 
التربة للماء  

وزیادة تیسرھا  
في األراضي 

الخشنة



تأثري املادة العضوية على النشاط احليوي بالرتبة 




.التأثري املباشر للمادة العضوية على النبات














Auxins



















:كما لوحظ أن



Glcine , 
Alanine


Phenol 

Carboxylic acid , Vanillic acid



أسئلة على الفصل اخلامس
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