
 الثامنالفصل 
الغرويات ودرجة تفاعل الرتبة

Colloids and Soil pH
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Soil colloids 




































 الرتبة متوسطة احلامضية
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 األراضي املتعادلة والقاعدية















تقسیم األراضي بالنسبة للحموضة والقاعدیة
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على السعة التبادلية الكاتيونية   pHتأثري الـ  







على السعة التبادلیة الكاتیونیة بالتربة pHشكل یوضح تأثیر الـ 



 )ب(، والمنخفض )أ(العالي  pHشكل یوضح تفاعالت التربة في حالة الـ 
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 Soil pHالعوامل املؤثرة على درجة تفاعل الرتبة  
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CO2 + H2O                             H2CO3










CO2




H2CO3 H+ + HCO3–



 األمسدة ومواد اإلستصالح املضافة إىل الرتبة








2NH4 + 3O2 2NO3 + 4H+



2S + 3O2 + 2H2O                     2H2SO4










Al2(SO4)3 + 6H2O                   2Al(OH)3 + 3H2SO4

FeSO4 + 2H2O                 Fe(OH)2 + H2SO4



 كربونات الكالسيوم 
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Al+3, Cu+2, Mn+2, Ca+2, Mg+2, K+

الرتبة pHأهمية دراسة 
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شكل یوضح 
عالقة حموضة 
وقلویة التربة 
بتیسر العناصر 
الغذائیة بھا



للتربة وكیفیة تقدیرھا بالتربة pHشكل یوضح كیفیة تغیر الـ 



أسئلة على الفصل الثامن
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