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 المادة العضوية للتربة

Soil Organic Matter 

 مصدرها.التربة من الصلب للجزء المكونة المهمة االجزاء احد هي

 وقد.جهريةالم واالحياء الحيوانية والبقايا االولى بالدرجة النباتية البقايا

 والتحول رالتغي بعض عليها جرى قد والحيوانية النباتية البقايا هذه تكون

 هذا عن نتج او ابسط مواد الى متعددة عوامل تأثير تحت وتحولت

 داكنة مادة والدبال( Humus) الدبال تسمى التحلل تقاوم مادة التحول

اربون المكون يعد الك .وبةالخص من الكثير فتكسبها التربة في تبقى اللون

 االساسي للمادة العضوية في التربة وكذلك النتروجين.

 :المميزات التي تمتاز بها المادة العضوية

 .ان المادة العضوية ذات وزن نوعي واطئ 1-

 .المادة العضوية ذات مساحة سطحية نوعية عالية 2-

 تكون المادة العضوية بمجموعها نسبة عالية من الغروي 3-

(Colloid)  

تكون المادة العضوية ذات قابلية عالية لمسك الماء .وعليه فان  4-

وجودها في التربة وان كان بنسبة واطئة فان وجودها يؤثر على بناء 

 .التربة وعلى قابلية التربة لالحتفاظ بالماء

 

على سطح التربة او في االعماق على  تتوقف كمية المادة العضوية-

منها درجةالحراره اذ تنخفض نسبتها في المناطق ذات  عوامل متعددة

من المعروف أن الحرارة فدرجة حرارة مرتفعة بسبب سرعة التحلل 

تحدد سرعة التفاعالت الكيماوية والحيوية الحادثة في التربة إذ أن 

ارتفاع عشر درجات مئوية في درجة الحرارة من شأنه أن يزيد سرعة 



قد ،و  ضعف أو ثالثة أضعافية( إلى الحيوية )البيولوجالتفاعالت ال

جمع في فتتفي المناطق الباردة تتجمع المادة العضوية بكميات متفاوتة 

المناطق الرطبة الباردة ويكون التجمع في هذه المناطق على اشده واكثره 

نسبة يليه في التجمع المناطق الممطرة المعتدلة وحسب نوع المزروعات 

 .ونوع نسجة التربة

 

ميز ترب معينة بنسب عالية جدا في المادة العضوية تختص بها وقد تت

حيث يكون نسبة  (Muck soils) تسمى ترب الماك –بعض المناطق 

وتمتد الى عمق بضعة اقدام  %03-03المادة العضوية تترواح مابين 

لالحياء  -اغذاءك -في التربة.المادة العضوية تعتبر مصدر للطاقة

ء الدقيقة وتحصل على الطاقة بواسطة المجهرية حيث تستمد االحيا

اكسدة وحرق الكاربون العضوي وتحويله الى ثاني اوكسيد الكاربون 

 .وماء وبالنتيجة استهالك المادة العضوية

 

 التربة على العضوية المواد تأثير

تمتلك المواد العضويّة تأثيراً إيجابيّاً على التربة من عدّة نواحٍ، ومن 

 :الممكن ذكرها

 قدرة كثرأ الرمليّة التربة فتجعل التربة، أنواع جميع هيكليّة تحّسن -1

 تربةال في المياه تصريف من وتحّسن بالرطوبة، االحتفاظ على

 .الطينيّة

 كروبات،مي من المتوازن البيئيّ  النظام تشّكل التي العناصر تغذية -2

ً  عملها من وتعّزز ونبات، وديدان،  ةوصحّ  نمو تعزيز بهدف سويّا

 .النبات

 



 

 .المغذّيات ببعض التربة تدعم أن العضويّة للمواد يمكن-0

 هذه إنّ  حيث التربة؛ في المفيدة الدقيقة الكائنات تنمية-4

 ياتالمغذّ  من عظيمة فائدة ستقدّم وتحلّلها موتها عند الميكروبات

 .للتربة

 اوتجعله النباتات جذور تحسين على العضويّة المواد تعمل-5

 والمواد الماء امتصاص على قدرتها من فتزيد نفاذية، أكثر

 يالت األحماض على الحتوائها يعود وذلك التربة، في الغذائيّة

 .بذلك تساعد

 التركيب الكيميائي للمادة العضوية:

 %05تتركب المادة العضوية من مادة جافة وماء ويؤلف الماء حوالي 

كربون أو أكثر من تركيب األنسجة، أما المادة الجافة فهي مؤلفة من 

 وأوكسجين وهيدروجين ونتروجين وعناصر معدنية أخرى.

والتركيب الكيميائي لبقايا المواد النباتية الجافة والتي تشكل منشأ المادة 

 العضوية في األراضي معروف ويمكن تقسيمه إلى ثالثة أقسام رئيسية:

 Polysaccharidesالسكريات العديدة     -1

 Ligninاللجنين     -2

 Proteinبروتينات ال    -0

 



 

 العمليات التي تحدث على المواد العضوية هي:

 المعدنة -1

 التدبل -2

 النشدره -0

 النترجة -4

 التطاير   -5
العمليات هذه تقوم بها وتسرعها وجود االحياء المجهرية اي 

 هذه العمليات هي كيميوحيوية وتتأثر بعوامل:               

العامل في العامل الحرارة والرطوبة( وتأثيرات هذا المناخ) -1

 الحيوي.

 نوع الغطاء النباتي واالوراق المتساقطة. -2

 (pHطبيعة المادة االم )النسجة والتركيب المعدني والــ -0

 : عمر التربة وحالة االتزان الوقت -4

نوع الحراثة والري والدمن  وبالنسبة لالراضي المزوروعة -5

 واالسمدة.

نوع المحصول: الكميات المزالة والمضافة الى التربة  -6

 كبقايا. 

 

 

 

 

 



 

 طرق تقدير المادة ألضوية في ألتربة

 -: وتشمل التربة في ألعضوية المادة لتقدير متعددة طرق هناك-

 

 -: وتشمل - - - - ألوزن فرق قياس بطرق ألعضوية ألمادة تقدير-: أوال

A-  2 . (ألهيدروجينطريقة أالكسدة بواسطة بيروكسيدO2H (     

B-ساعات  8  ــ7  لمدة( 0م400  ـــ350( طريقة الحرق في درجات حرارة عالية

 .ومن ثم حساب فرق ألوزن

  Walkley  and طريقة)  ألرطبة أالكسدة بطريقة ألعضوية ألمادة تقدير  -: ثانيا

Black ) 

 في مألبوتاسيو بيكرومات بواسطة ألعضوي ألكربون أكسدة على ألطريقة هذه تعتمد

 بيكرومات من ألزيادة معايرة ثم(  o4S2H) ألمركز الكبريتيك حامض وجود

 داي يلدل وجود في القوة معلومة أألمونياكية ألحديدوز كبريتات بواسطة ألبوتاسيوم

(.  فاتحأل)  الزيتي أالخضر أللون ظهور وهو ألتعادل لنقطة الوصول حتى أمين فينيل

 لعراقيةأ ألترب ففي. أخرى ألى تربة من تختلف ألعضوية للمادة ألكلية أالكسدة وأن

 . ألتأكسد يقاوم وألباقي ألعضوية ألمادة في ألموجود الكاربون من %00 بتقدير نقوم

 . %55 يساوي ألكاربون من ألعضوية ألمادة ماتحتويه فأن ألحالة هذه وفي

 طريقة العمل :

 ملم 2 فتحاته قطر بمنخل ومنخولة هوائيا جافة تربة عينة من غم 3.5 ناخذ  -1

 .مل 533 سعة(فالسك)دورق في وتوضع



 

 . عياري 1 ( K2Cr2O7 ) ألبوتاسيوم بيكرومات محلول من مل 13 أضف  -2

(.  H2SO4)  المركز ألكبريتيك حامض من مل 23 يضاف ثم بهدوء يرج  -0

 ثم ألدورق جدار على ألعينة من جزء اليلتصق أن على ألحرص مع ألخليط ويرج

 ذلكو ألبالط من وليس خشبية مسطبة على ساعة نصف لمدة ألسابق الخليط يترك

 . ألحرارة فقد لتجنب

 ليسهل ألداكنة أاللوان تخفيف لغرض وذلك - ألمقطر ألماء من مل 233 يضاف  -4

 . ألتعادل نقطة رؤية لنا

 يضاف ثم.  %55 تركيز(  H3PO4)  ألفوسفوريك حامض من مل 13 أضف  -5    

 الخطوة هذه أهمية أن.  ألشديد ألرج مع NaF ألنقي ألصوديوم فلوريد من غم 3.2

 تفاعلأل نهاية نقطة مع تتداخل والتي ألناتجة ألحديديك أيونات مع معقدات تكوين هو

 نتائج أعطاء ألى هذا يؤدي ألعينة في الكلوريد وجود أن كما. ) Fe2(PO4)3 ويعطي

 كلوريدأل أيون مع ألتفاعل في يستهلك ألكروميك حامض من جزء ألن ألحقيقة من أعلى

 أضافة طريق عن ألكلوريد من ألتخلص ويتم Chromy Chloride مركب مكونا

 .( ألفضة دفلوري صورة على فيترسب ألمركز ألكبريتيك حامض ألى ألفضة كبريتات

 لون يصبح حيث(  أمين فنيل داي)  كاشف أو دليل من قطرة 03 أضف  -6

 . مخضر أزرق ألمحلول

 عدم ماعدا ألذكر ألسابقة ألخطوات بأتباع وذلك(  Blank)  بالنك عمل يتم  -0

 . ألتربة أضافة

 



 تاتكبري مقابل(  حده على كال)   ألبالنك وكذلك ألتربة لعينة ألمحلول يسحح  -5

 (   عياري 3.5)  أالمونياكية ألحديدوز

NH4)2  Fe(SO4)2 . 6 (H2O )   )أالزرق اللون تحول لحين بالتسحيح ويستمر 

 . الفاتح أالخضر ألى المخضر

 ولومحل ألبالنك من كل مع أستخدمت ألتي ألحديدوز كبريتات حجم تدوين يتم  -9

 .   منفصل بشكل ألتربة عينة

 

 


