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ادة عضويةم  اسم المادة: 

 :مقررالفصل فصلي

المادة  على تحوالتالتعرف  – التمييز بين انواع الترب حسب محتواها العضوي –دراسة مفهوم تعريف المادة العضوية

 طبية الفئات الكاربونية ودالالتها على القيمة الزراعية والبيئة للتربة – بين المعقد العضوي والمعدنيعالقة  –العضوية 
 ة:اهداف الماد

مفهوم بيئة التربة  -تصنيف المادة العضوية في التربة سرعة تحللها  – تعريف المادة العضوية وتحديد مصادرها

الحيوانية ضرورة التسميد بالمخلفات  – الخصائص الفيزيائية والكيميائية  –اع الدبالانو –والنشاط الحيوي

  والكومبوست.

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

، وزارة  9191كيمياء التربة، أحمد عبد الهادي الراوي وأحمد حيدر لزبيدي ونظيمة صالح قدوري،

 التعليم العالي والبحث العلمي

، وزارة التعليم العالي  9191،  تربة واالسمدة ، ترجمة نزار يحي نزعتتسيل ونلسون، خصوبة ال

 والبحث العلمي

 ة:الكتب المنهجي

Magdoff, F. and R.R.Weil.2004. Soil organic matter in sustainable 

agriculture. CRC . 
 ة:المصادر الخارجي

صل الدراسيالف الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي  

 االول 40   60

 الثاني
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 :ةمعلومات اضافي 
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فحص وتمييز الطبقات العضوية  

في مقطع تربيتين مزروعة وغير 

 مزروعة وجمع عينات 

لمادة العضوية وتحديد اصلها وطبيعتها في تعريف ا

 91/ 91 التربة
9 

تحضير العينات بالغربلة والطحن  
ثم تقدير رطوبة التربة وحساب 

 °م 105الوزن الجاف هند 

تمييز بين انواع الترب حسب محتواها العضوي ال

 91/ 91 وعالقته بالظروف المناخية والبيئية.
2 

تقدير نسبة المادة العضوية في  
التربة باالكسدة الجافة عند 

  °م450

 مفهوم بيئة التربة والنشاط الحيوي والشبكة الغذائية فيها

22/91 
3 

قياس الكاربون العضوي في  

التربة بطريقة االكسدة الرطبة 

 )والكلي بالك(

عمليات تحول المادة العضوية في التربة كالتفسخ 

 9/99 والتمعدن والتعضية
2 

ضوية السهلة استخالص المادة الع 

 التحلل بالماء البارد والحار
تصنيف المادة العضوية في التربة حسب سرعة  

تحللها ودرجة ذوبانها ونسبة الكاربون الى 

 النتروجين

9/99 
5 

التجزئة الفيزيائية للمادة  

العضوية في التربة حسب كثافتها 

الظاهرية بمحلول يوديد 

 الصوديوم

 9امتحــــــــــــــــان شهري 

95/99 

1 

التجزئة الفيزيائية للمادة  

العضوية في التربة حسب حجمها 

 من فصلها بالذبذبات الصوتية

العوامل المؤثرة في تكوين الدبال في التربة: بيئة 

التربة، طبيعة المكونات الرئيسية للمادة العضوية 

 والكتلة الميكروبية
22/99 

1 

التجزئة الكيميائية للمادة  

العضوية في التربة بالمذيبات 

 القلوية والحامضية

انواع الدبال حسب نوع الغطاء النباتي ودرجة 

ذوبانها بالمذيبات القلوية وتشبعها بالكاتيونات 

 القاعدية
21/99 

9 

التحليل النوعي للمواد  

الدبالية من خالل تشخيص 

المجاميع الفعالة بواسطة 

 الضوئيالمطياف 

الخصائص الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية 

 لألحماض الدبالية والهومين
1/92 

1 

استخالص المواد الدهنية في  

التربة بالكلورفورم باستخدام 

 جهاز السوكسلي

المعدني وعالقة المجاميع الفعالة  –المعقد العضوي 

ونسبة حامض الفولفيك الى حامض الهيومك في 

 تكوين الترب
93/92 

91 

فحص درجة االذابة بالماء  

)قابلية التبلل( للمادة 

 العضوية الدهنية الميتخلصة

طبيعة الفئات الكاربونية ودالالتها على القيمة 

 الزراعية والبيئية للتربة 
21/92 

99 

استخالص المواد البروتينية  

واالحماض االمينية في التربة 

 بالكروموتوكراف

 2ــــــــــري امتحـــــــــان شهــــــ

21/92 
92 

اختيار سرعة نفاذية الماء  

وتعرية التربة مع مستويات 

 مختلفة في المحتوي العضوي

كيفية الحفاظ على المخزون العضوي في التربة 

 2/9/2199 واالدارة المستدامة له
93 

تطبيقات في كيفية حساب نسبة  

 المادة العضوية من 
ية والكمبوست ضرورة التسميد بالمخلفات الحيوان

 99/9/2199 للحفاظ على الترب الزراعية
92 
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 عطلة نصف السنة
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