
 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 نسبة المادة العضوية في التربة

افات تختلف نسبة المادة العضوية في التربة من مكان آلخر حسب المعامالت الزراعية واإلض

.العضوية والمناخ السائد في المنطقة . 

فما فوق من وزنها مادة عضوية من األراضي  %2فقد اعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي 

من وزنها مادة عضوية  % 2-1واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي الغنية بالمادة العضوية. 

واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي . من األراضي ذات المحتوية المتوسط من المادة العضوية

 .من وزنها مادة عضوية من األراضي الفقيرة بالمادة العضوية %1على أقل من 

 :منهاتحتويه أرض ما من مادة عضوية تبعاً لعوامل عديدة  يختلف مقدار ما

  نوع النباتات الموجودة1- 

 التربةطبيعة األحياء الموجودة في 2- 

 لتربةحالة الصرف والتهوية با3- 

  كميات األمطار المتساقطة4- 

 درجة الحرارة5- 

 نوع وطبيعة عمليات الخدمة6- 

 

من تلك  العضوية الواقعة تحت أشجار متساقطة األوراق في جو بارد تستقبل مادتها التربفمثالً 

، أما الترباألوراق المتساقطة والتي تتركز في الطبقات العليا أو في السنتمترات األولى من 

من جذور  العضوية نجدها تستمد مادتها  Grass landالطبيعية الواقعة تحت الحشائشالحشائش 

وبعمق كبير جداً إلى حد ما. ومحتوى المناطق الجافة  لتربةليفية كثيفة موزعة بانتظام في قطاع ا

منخفض ويزداد عادة بعد إدخال األرض تحت نظام الزراعة والري وقد  العضوية المادة من

العضوي وبين متوسط  المادة أوضح كثير من العلماء عالقة عكسية بين محتوى األرض من

 .العضوية المادة الحرارة السنوي ذلك ألن ارتفاع الحرارة يسهل ويسرع من تحلل

تحافظ على  العضوية المادة فوائد عديدة باإلضافة إلى فوائد الدبال منها أن العضوية وللمادة

من خالل الهيدروجين المنطلق من المجاميع   Buffering Capacityتربالقدرة التنظيمية لل

الكربوكسيلية كما وتؤثر على صالحية الكثير من العناصر الغذائية عن طريق تغيير الخواص 

 والحيوية والكيميائية خصوصاً التغير في حاالت األكسدة واالختزال كما هو الحال فيالطبيعية 

 .ا                               الحديد والمنغنيز وغيرهم

 

تتجاوز  اختالفاً كبيراً بين أنواع األتربة المختلفة فبينما قد ال العضوية المادة هذا وتختلف كمية

 وتحت ظروف تربفي ال %11المعدنية قد تصل إلى  ترباآلثار في الطبقة السطحية لبعض ال

                                             .خاصة

أقل من  العضوية المادة خشنة القوام تحتوي على كمية من تربفبصورة عامة نجد أن ال

كثافة النباتات النامية في األراضي خشنة القوام أقل وتهويتها األراضي الناعم القوام نظراً ألن 

 .ناعمة القوام تربال السريعة ورشحها أسرع كما هو عليه في العضوية المادة أحسن ألكسدة
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كلما زاد معدل األمطار السنوي في المنطقة وذلك  العضوية المادة ومن ناحية أخرى تزداد كمية

طق االمن تربتكون قليلة في  العضوية المادة النباتي بزيادة معدل األمطار لهذا فكميةلزيادة النمو 

في حين أن ارتفاع  العضوية المادة على تراكم الرطبة. كما أن انخفاض درجة الحرارة يساعد

التفاعالت متوسط الحرارة يقلل كميتها في التربة. ويرجع ذلك إلى أثر الحرارة في زيادة سرعة 

العضوية. إلى جانب ذلك فإن األراضي سيئة  المادة الكيماوية والبيولوجية الحادثة عند تحلل

قورنت  والنتروجين إذا ما العضوية المادة الصرف تكون بصورة عامة عالية االحتواء على

باألراضي جيدة الصرف والشك أن قلة التهوية في األراضي السيئة الصرف هي المسؤولة عن 

والنتروجين فيها. والبد هنا من ذكر أثر الحراثة وانجراف الطبقة السطحية  العضوية المادة تراكم

في األراضي المحروثة  العضوية المادة إذ تقل العضوية المادة سواء بالماء أو الرياح على كمية

منها في األراضي غير المعرضة لعمليات الحراثة كأراضي المراعي والغابات  %03-6بحوالي 

المتراكمة في  العضوية المادة يزيل نسبة كبير ة منالسطحية من شأنه أن  التربة كما أن انجراف

                            .هذه الطبقة

فهي إلى جانب   Productive soilsتشكل جزًء رئيسياً من األراضي الخصبة العضوية فالمادة

تحسينها للخواص الطبيعية لألرض فإنها كمخزن لكثير من العناصر الغذائية الالزمة للنبات 

.                                       والحديد والكبريت بدرجة أقلوخاصة عناصر الكربون والنتروجين إلى درجة كبيرة والفوسفور 

. 

نظراً  العضوية بالمادة العضوية وتتأثر صالحية كثير من هذه العناصر في صورتها غير

الموجودة في ساحة معينة تزداد خصوبتها  التربللتفاعالت الكثيرة التي تتم بينهما، عموماً فإن 

المنخفضة في محتواها العضوي ليست دائماً  تربإال أن ال العضوية لمادةا بزيادة محتواها من

الصحراوية المنخفضة في محتواها  تربغير خصبة بدليل أن كثير من ال

تكون ذات خصوبة عالية عند وضعها تحت نظام الزراعة إال أنه يجب  العضوية المادة من

نظراً النخفاضه المستمر مع  العضوية المادة من تربمراعاة المحافظة على محتوى مثل هذه ال

 .                         لها العضوية الزراعة مالم يضاف النتروجين والمادة

 

على صورة  العضوية المادة منمصدراً رئيسياً للنتروجين الذي ينطلق  العضوية المادة وتعتبر

أمونيا ثم تتم أكسدته إلى نترات. ومن المرغوب فيه أن تتم هذه التغيرات بالسرعة المناسبة حتى 

مستوى النترات مرتفع أثناء أطوار نمو النبات المختلفة وتتوقف صالحية النتروجين يظل 

على معدل  العضوية المادة في  C/N Ratioالعضوي للنبات على نسبة الكربون إلى النتروجين

 .                            تحللها

فالكائنات الحية الدقيقة تعتمد على الكربون كمصدر للطاقة الالزمة لها وعلى النتروجين 

هذه النسبة تكون كبيرة جداً في المواد النباتية الطازجة وأكبر من  -وعناصر أخرى لبناء أجسامها

على المواد عموماً فإن األحياء الدقيقة تؤقلم نشاطها بسهولة  –تلك التي في خاليا الكائنات الدقيقة 

. وعندما تكون هناك موارد ذات نسب أكبر من ذلك فإن الكائنات الدقيقة 1:03النباتية ذات النسبة 

تبحث عن مصدر آخر للنتروجين في البيئة النامية بها أو أن تكاثرها يتحدد بمستوي النتروجين 

تشكل مصدراً إضافياً الموجود وبالتالي فإن نشاطها يقل حتى يتم تحلل بعض الخاليا الميكروبية ل

يتحلل ببطء في المراحل األولى ويستهلك  1:03للنتروجين. ولذلك فإن قش الحبوب ذو النسبة 

وعندما يتحول الكربون الزائد إلى ثانية أكسيد الكربون  لتربةنتيجة لذلك كل النتروجين الصالح با
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لنبات لالستعمال. كما أن فإن بعض النتروجين غير العضوي ينطلق إلى ا  C/Nوبالتالي تقل نسبة

ومن ثم خدمة   Stable Structureوتكوين البناء الثابت التربتأثيراً على تحبب  العضوية للمادة

فضل وتهويتها وقدرتها على حفظ الماء وكذلك مقاومتها للتعرية كلها تتحسن ب لتربتلك ا

فمع  العضوية المادة على نفس النسبة من تربتحتوي جميع ال وال. العضوية ةلمادا تأثير

فإن الدبال يتكون وجزًء من الدبال القديم يكون في مراحل مختلفة من   العضوية المادة تحلل

المعدنة ويحدد التوازن بين هاتين العمليتين كمية الدبال الموجودة باألرض عند أي وقت من 

 من النضج التربةاألوقات. ويتساوى معدل تكوين الدبال مع معدل معدنته عندما تقترب 

Maturity  البيئية. وألن األراضي تتكون تحت ظروف بيئية مختلفة إال إذا تغيرت الظروف

وكذلك توجد أراضي عند مراحل متعددة من النضج فإن ذلك يؤدي إلى اختالف محتواها 

                                                                                     ويتحدد االتزان السابق اإلشارة إليه بواسطة العوامل اآلتية العضوية المادة من

 .                                                األرض قوام1- 

 .                              التعرية والصرفالطبوغرافيا التي تؤثر على 2- 

 .            المناخ شامالً لمعدالت األمطار ودرجة الحرارة3- 

 .              طبيعة وكمية النباتات الطبيعية التي تتكون األرض تحتها4- 

ظراً المستوية يحدث تجمع للمادة العضوي أكثر من تلك الموجودة على المنحدرات ن تربففي ال

 الموجودة على المنحدرات. وفي المنخفضات تربلتأثير التعرية في إزاحة الطبقة السطحية من ال

Depressions حيث يكون الصرف محدداً فإن معدل التحلل يكون بطيئاً ومن ثم يزداد التجمع 

Accumulation  ويزداد التجمع تحت ظروف البرودة والرطوبة حيث تكون معدالت النمو

الظروف غير مشجعة على التحلل مما يترتب عليه تجمع كميات كبيرة من الدبال، أما مرتفعة و

في األجواء الرطبة الحارة فإن التجمع يكون قليالً نظراً لزيادة معدالت التحلل ويالحظ عموماً أنه 

ينخفض بمعدل النصف   العضوية المادة من تربةدرجات مئوية فإن محتوى ال 13بزيادة الحرارة 

ذات أهمية أقل من نشاط  تربةبال العضوية المادة أو الثلث، ويجب مالحظة أن كمية من

العضوية، فإن ثاني أكسيد الكربون ينطلق منها باستمرار  المادة العضوية، نتيجة لتحلل المادة تلك

 . كذلك فإنتربةمكوناً لحامض الكربونيك الذي يعمل على إذابة الكثير من الصخور والمعادن بال

الموجودة  العضوية المادة وربما تعمل على تحلل تربةالنباتية الخضراء سريعة التحلل بال المادة

 . عن السماد األخضر العضوية المادة من تربةني  من محتوى الطبيعياً بها ويزيد السماد الحيوا

 :العضوية المادة وعالقتها بتحلل Ratio C/Nنسبة الكربون إلى النتروجين

أي مادة نباتية فإن سرعة انحاللها تتوقف على نشاط األحياء الدقيقة، وهذا  التربة إذا أضيفت إلى

بكمية مناسبة  النتروجينالنباتية  المادة المتوفرة. فإذا احتوت النتروجينيتوقف بالتالي على كمية 

فإن  النتروجينسمها، أما إذا احتوي على كميات غير كافية من بإن البكتيريا تستفيد من ج

مؤقتاً نظراً لتمثيل الجزء الذائب منه  التربة الموجود في النتروجينالبكتيريا تستفيد عند ذلك من 

بعد موت الميكروبات عند انتهاء التحلل. فإذا أضيف في أجسام الميكروبات والذي ينطلق ثانية 

فإن الكائنات  نتروجينفقيرة بال التربةبه كبيرة وكانت ا  C/Nقش القمح مثالً إلى األرض ونسبة

أثناء ذلك تظهر على المحصول  التربة الدقيقة تستفيد من الجزء الموجود في التربة، فإذا زرعت

الذائب  نتروجين، وللتغلب على ذلك من الضروري إضافة النتروجينالمنزرع أعراض نقص ال

 .على صورة سماد بحيث يكفي الحتياجات الكائنات الدقيقة وكذلك للمحصول المنزرع

كسماد أخضر فإنها تمد كل من الكائنات والنباتات الحية  التربة وعند قلب النباتات البقولية في
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  .21-23:  1فيها بين   C/N Ratioالمزروعة باآلزوت ويالحظ أن نسبة

فمن المحتمل أال ينطلق  % 1.1أقل من  نتروجينالتي تحوي  العضوية المادة وكقاعدة عامة فإن

         .لذلك الموسم نتروجينمنها كمية ال

مخلفات المزرعة  من  Compostويستفاد من تلك النقطة عند عمل السماد العضوي الصناعي

فإلسراع التحلل يضاف إلى المخلفات أسمدة  نتروجينالتي تكون غالباً ذات محتوى ضعيف من ال

لبناء أجسامها كي تسعر عملية  نتروجينحتى تستمد األحياء الدقيقة ما تحتاجه من ال النيتروجينية

 .التحلل

 

 

ان التركيــب الكيميــائي للمــادة العضــوية معقــد للغايــة فهــو خلــيط متنــوع مــن المركبــات 

 المتباينــة فــي خواصــها الفيزيائيــة والكيميائية التي يتم تحللها من خالل عمليتان أساسيتان:

 Compostingاالولى تتم خارج التربة وهي عملية تخمر هوائي  

 .Incubation تتم داخل التربة وتسمى عملية الحضن -الثانية

وتعد كال العمليتان تحلالً أحيائياً تنجز بواسطة العديد من األحياء الدقيقة السيما البكتريا 

فـي المـادة  C:N ratioـروجيننسـبة الكـاربون إلـى النت والفطريات ممـا يـؤدي إلـى خفـض

النتروجين منها لذلك تعد  العضـوية قيـد التحلـل يسـاعد علـى تحريـر العناصـر الغذائيـة السـيما

عملية تحلل المادة العضوية إحدى الوظائف الهامة التي تؤديها األحياء الدقيقة ونتيجة لها 

لعمليــة التمثيــل الضــوئي فالكائنــات الحيــة غــاز ثــاني أكســيد الكربــون الــالزم  يتـوفر

كاألحمـاض العضـوية، السـكريات المتعـددة،  الدقيقــة يمكنهــا تحليــل العديــد مــن المركبــات

األحماض  اللكنـين، المركبـات الهيدروكاربونيـة العطريـة وااللفاتيـة، السـكريات، الكحـوالت،

البيريميدين، الليبيدات واألحماض النووية، ولوال هذا التحلل لتراكمت األمينية، قواعد البيورين و

 وتتخصص الكائنات الدقيقة غير ذاتية التغذية التربة حالمركبات على سط كميـات هائلـة مـن

Heterotrophicفي تحليل المادة العضوية. 

 :هاقياس معدالت التحلل بطرق عدة من ويمكن

الناتج أو غاز األوكسجين قياس غاز ثاني أكسيد الكربون  .1

 .كالمستهل

تقدير النقص في كمية المادة العضوية بالطرق الكيميائية أو  .2

 .الوزنية

تتبع اختفاء مركب معين كالسيليلوز أو أنصاف السيليلوز أو  .0

 .اللكنين
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وخالل مراحل تحلل المادة العضوية يمكن تمييز ثالث عمليات منفصلة لكنها تسير جنباً إلى جنب 

 وهي:

 .ختفاء األنسجة النباتية والحيوانية بتأثير فعل إنزيمات األحياء الدقيقةا .1

تخليق خاليا احيائية جديدة فتظهر أنواع البروتينات والسكريات المتعددة واألحماض  .2

 .بكتريا وفطريات النووية الخاصة بتلك األحياء من

يمكن أن تتراكم في التربة تكوين نواتج التمثيل الغذائي التي تفرزها األحياء الدقيقة والتي  .0

 .قبل أحياء أخرى أو يعاد تمثيلها مرة أخرى من

إن عملية تحلل المادة العضوية سـواء منهـا المـادة العضـوية األصـلية للتربـة )الـدبال 

المضافة فالعمليتان متشابهتان. فخـالل مراحـل  الـذي يتواجـد فيهـا( أو المـادة العضـوية

معـين  الـدبال )عمليـة تحويـل الصـورة العضـوية لعنصـر ion Mimeralizatمعدنـة

إلـى صـورة غيـر عضـوية أو معدنيـة( يختلـف معـدل تحـرر غـاز ثـاني أكسـيد 

 .الكربـون اختالفـا كبيـراً تبعـاً لنـوع التربـة

ــادة وتـتحكم فـي معــدل تحلــل الـدبال عوامـل أساســية عــدة منهــا نسـبة وجــود الم

االس  الحرارة، الرطوبة،  العضــوية فـي التربــة، زراعـة التربــة، درجــة

، العمق الذي تتواجد فيه المادة العضوية في التربـة والتهويـة، فجميـع هـذه  الهيدروجيني

البيئيـة تـؤثر علـى نمـو األحيـاء الدقيقـة وبالتـالي يـنعكس ذلـك علـى تحلـل  العوامـل

فزراعة األرض تسرع من تحلل  المـادة العضـوية بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة

دي بالتـالي إلـى خفـض المحتـوى مـن المـادة العضـوية، إال ان المادة العضوية ممـا يـؤ

، وقـد يحصـل تحلـل ضالزراعة يؤدي إلى تناقص تدريجي في معـدل االنخفـا تـوالي

درجـة التجمـد إال انـه بصـورة عامـة  الـدبال فـي درجـات حـرارة منخفضـة تصـل إلـى

رة. كمـا ان أفضـل مسـتوى رطوبـة هـو مـا يـزداد معـدل التحلـل بارتفـاع درجـة الحـرا

بالماء ممـا يوصـل النشـاط الحيـوي  التشعبيةمن السعة %03-63كمية ماء بين  يـوفر

وهذه تكون عند حصول دورات متعاقبة من  لألحيـاء الدقيقـة إلـى أقصـى درجـة ممكنـة

عند قيمة  معدالتهالجفاف والترطيب أفضل مما لو استمر الترطيب ويكون التحلل بأسرع 

 .دالة هيدروجينية متعادلة أو تميل قليالً إلى القلوية

ن نشاط األحياء الدقيقة يتحدد عندما توجد العناصر الغذائية العضوية افمن جهة ثانية 

في الطبقة السطحية من التربة وذلك لوفرة المادة  بكميـات قليلـة ويحـدث أعلـى نشـاط

التحلل فان  ميقة وان إضافة مواد عضوية بسـيطة سـهلةالعضوية مقارنة بالطبقات الع

األحياء الدقيقة ستعمل على تمثيلها بسرعة حيث ان سرعة اكسدة المادة تتوقف علـى 

إلى الظروف الفيزيائية والكيميائية للوسط البيئي فالمركبات  تركيبهـا الكيميـائي إضـافة

وجـود النتـروجين فـي  دل أسـرع حيـث انالغنية في محتواها البروتيني يـتم تمثيلهـا بمعـ

المـادة بكميـة كبيـرة وبصـورة ميسـرة يجعـل األحيـاء الدقيقـة تأخـذ حاجتهـا مـن هـذا 

العضـوية أمـا إذا كانـت المـادة العضـوية فقيـرة فـي محتواهـا مـن  العنصـر مـن المـادة

عنصر النتروجين تأثير  ضـافةهـذا العنصـر فعنـدها يكـون التحلـل بطـيء ويكـون إل



منشـط علـى معدنـة الكربـون العضـوي وخـالل مراحـل تحلـل المـواد العضـوية 

  C:Nقليلة من النتروجين فسن نسبة الكربون إلى النتروجين المحتويـة علـى كميـات

ratioني وتحوله إلى غاز ثا تميـل إلـى التنـاقص مـع الوقـت وذلـك نتيجـة فقـد الكربـون

أكسيد الكربون بينما يبقى النتروجين مرتبط في الصورة العضوية لهذا تزداد النسبة 

فـي المخلفـات النباتيـة مـع االسـتمرار فـي عمليـات التحلـل، إال ان  المئوية للنتروجين

عندما تصل النسبة إلى  هـذا التنـاقص ال يسـتمر بشـكل عالقـة خطيـة وانمـا يتغيـر

 .تقريباً 13:1

إحدى الصفات الدالة على االتـزان فهـي فـي الـدبال  C:N وتعتبر نسبة

وتعد المواد العضوية الطبيعية الغنية فـي محتواهـا مـن اللكنـين أقـل  تقريبـاً 13:1

في محتواه منه. وقد يكون  تفضـيالً مـن قبـل األحيـاء الدقيقـة عـن تلـك المـواد الفقيـرة

مـن اللكنـين أهميـة أكبـر مـن نسـبة الكربـون إلـى النتـروجين  لمحتوى المخلفات النباتيـة

سرعة تحلل المادة العضوية فيالحظ ان سرعة تحلل األنسجة النباتية الغضة  مـن ناحيـة

الناضجة فكلما تقدمت في العمر تغيرت  الصغيرة السن أكبر منها في األنسجة النباتية

لنتروجين والبروتين والمواد الذائبة في مكوناتها الكيميائية فيقل محتواها من ا

وترتفـع نسـبة السـيليلوز واللكنـين وأنصـاف السـيليلوز. فالسـبب األساســي لبطـأ  المـاء

اللكنين ولكن من الممكن أيضاً أن تكون  التحلـل قـد يكـون راجـع لزيـادة المحتـوى مــن

ة تحلـل المـادة هناك عوامل أخرى تشترك في ذلك. كما يـتحكم فـي سـرع

حجــم أجــزاء المــادة العضــوية التــي تتعــرض لمهاجمــة األحيــاء الدقيقــة  العضـوية

 .التحلل فكلمــا كــان حجــم الــدقائق صــغير كلمــا زادت ســرعة

 مراحل تحلل المواد العضوية في التربة

الدقيقة التي تتهشم األغشية المحيطة  بدأ مراحل تحلل المواد العضوية في التربة بموت الكائنات

بخالياها ثم باقي مكونات الخلية القابلة للذوبان في األوساط السائلة مثل محلول التربة حيث تنتشر 

مع إنتشار ذلك المحلول خالل التربة أما بالنسبة للمكونات أو للمركبات الغير قابلة للذوبان في 

ا من قبل الميكروبات ثم تتحلل تدريجياً. تقوم البكتريا و الماء فهي تتغير ببطيء حيث يتم مهاجمته

الكائنات القائمة بعملية التحلل بإخراج إنزيمات متعددة تسهم في حدوث التحلل في التربة، حيث 

تمتص العناصر الغذائية المتواجدة في التربة مثل النيتروجين و الكربون لتقوم بعمليات النمو و 

 التكاثر.

الميكروبات المختصة بعملية التحليل في التربة على أساس عدة عوامل منها و بشكل يتحدد عدد 

رئيسي مدى توافر تلك الميكروبات بها حيث يتزايد المعدل بشكل سريع و طردي بتزايد أعداد 

الميكروبات، بجانب ذلك يعتبر عنصر النيتروجين عنصر غذائي رئيسي لتلك الكائنات حيث 

ؤثر في معدل التحلل بالتربة بسبب إعتماد الميكروبات و بشكل رئيسي عليه يعتبر هو العامل الم

 في بناء البروتين لتزايد أعدادها.



تعتبر نسبة الكربون العضوية و هي النسبة المئوية للكربون في المواد العضوية بجانب النسبة 

اد المضافة للتربة. المئوية لعنصر النيتروجين من العوامل الرئيسية التي تحدد سرعة تحلل المو

يمكن زيادة سرعة عملية التحلل في التربة من خالل إضافة النيتروجين من مصادر مثل األسمدة 

الكيميائية لتلبية حاجه الميكروبات و النبات منها على حد سواء، في حالة عدم إضافة كمية مناسبة 

لتواجدها بأعداد كبيرة  تكفيهما ستكون الغلبة للميكروبات المحللة على حساب النبات و ذلك

 بجانب إتصالها المباشر به، حيث غالباً ما ستستهلكه قبل الوصول إلي جذور النبات.

يحتوي سطح التربة على أعداد كبيرة من الميكروبات و الكائنات الحية حيث يتوافر لها مصادر 

تربة يكون سريعاً في مناسبة من النيتروجين، ففي حالة تالئم الظروف البيئية فإن معدل التحلل بال

 خالل أسبوعين بداية من تاريخ إضافة المواد العضوية إلي التربة.

 

 مبسطة بنقاط التربة في العضوية المواد تحلل مراحل

تبدأ الكائنات الدقيقة و البكتريا القائمة بأنشطة التحلل في التربة بالتكاثر بشكل سريع و زيادة  .1

بشكل كبير و ذلك لتوافر كميات كبيرة من عنصر أعدادها مما ينتج منه زيادة نشاطها 

 الكربون القابل لألكسدة.

 ينتج عن ذلك تزايد حاجه تلك الكائنات إلي عنصر النيتروجين مما ينشأ منافسة شديدة عليه. .2

 تأكسد نواتج التحلل البسيطة و إختفائها من وسط التربة .0

الهواء و الطاقة مما يؤدي إلي تكون إنطالق كميات كبيرة من غاز ثاني اكسيد الكربون إلي  .4

 الدبال

المرحلة األخيرة ينخفض معدل النشاط الحيوي بالتربة و ينتج على ذلك تكون كميات من  .1

 الدبال و إنخفاض معدل عمليات تكوين النترات.

حيث و بذلك تكتمل دائرة التحلل بالتربة، في حالة إذا أردت زيادة معدل التحلل بالتربة ننصحك 

 .األسمدة الغنية بالنيتروجين إليها بإضافة

 :األرض في الدبال كمية

 في منخفضة كميته وتكون %03 و الصفر بين تتراوح بنسبة األراضي في الدبال يوجد

 فقيرة األراضي وتعتبر. الباردة الرطبة األراضي في وعالية والرطبة، والحارة الجافة راضياأل

 إذا دبالية وتعتبر %13-1 من احتوت إذا وغنية %0 عن الدبال نسبة قلت إذا العضوية المواد في

 التربة، عمق في تدريجياً  ويقل السطح على نسبة بأعلى عادة الدبال ويوجد %23 عن زادت

 .والحارة المعتدلة المناطق أراضي في طبيعي التوزيع وهذا

 Humus الدبال



 الميكروبات بفضل العضوية للمواد التدريجي االنحالل من ينشأ معقد مركب عن تعبير هو

 :أهمها عامة بصفات الدبال ويتصف المختلفة

 .أسود أو الداكن األسمر لونه -1

 .روياغ محلوال معه يكون وإنما الماء في يذوب ال -2

 داكن مستخلصا مكونا بالغليان وخاصة المخففة القلوية المحاليل في كبيرة لدرجة ويذوب -3

 .المعدنية باألحماض معادلته عند المستخلص هذا من كبير جانب ويرسب اللون

 هذه وتبلغ والميكروبات النباتات أجسام في يوجد مما أعلى الكربون من نسبة على يحتوي -4

 من به ما نسبة الرتفاع ذلك ويرجع %55 إلى تصل وقد %55-55 ينماب عادة النسبة

 .اللجنين

 .1۷۱ من أكثر تبلغ قد البروتين من كبيرة نسبة على يحتوي -5

 .1: 1۱  نحو تصل حتى األزوت إلى الكربون نسبة ضيق -5

 -:التربة في الدبال تكون -1

 وتشارك الدقيقة لألحياء الحيوية فاعالتالت تأثير تحت النباتية البقايا تحول نتيجة الدبال يتكون

 األحياء من الهائل العدد ذلك في ويساعد الدبال تكون مراحل جميع في األحياء هذه

 األساسية المادة الخضراء النباتية البقايا وتعتبر التربة في توجد التي Microflora الدقيقة

 الحيوية التفاعالت تأثير تحت دالموا هذه تحول عملية وتجري الدبال تكون في الكمية حيث من

 :طرق عدة في الدقيقة لألحياء

 وثاني والماء األمونيا مثل البسيطة المركبات وتكون( Mineralization) الكامل التمعدن -أ

 تغذية عمليات في أخرى مرة بعد فيما تشارك والتي األخرى البسيطة واألمالح الكربون أكسيد

 (.Autotrophic) وفيةاألوتوتر التغذية ذاتية األحياء

 الميكروبي التمثيل ،(الميكروبية األحياء ألجسام) الجديدة العضوية المواد تكون -ب

(Microbial synthesis )المواد هذه تتعرض الدقيقة لألحياء الذاتي واالنحالل الموت وبعد 

 .الالحقة للتحوالت أخرى مرة

 التحلل لعمليات الوسيطة النواتج من األساسية وبالدرجة الخاصة الدبالية المادة تكون -ج

 .الدبال وتكون

 التركيب في بينها فيما تختلف والتي المركبات من عدد من المختلفة النباتية المواد تتكون

 واللجنين والبروتينات ،(المجمعة والثنائية األحادية كالسكريات) الكربوهيدرات الكيماوي

 نسبة وتختلف. األخرى المركبات من وغيرها غواألصما والشموع والدهون الدباغية والمواد

 باحتوائها تتميز فالبكتيريا. كبيرا اختالفا الدقيقة األحياء في المركبات لهذه األساسية المجاميع

 الراقية النباتات ضمن من هي والتي البقولية النباتات أن كما البروتينات من كبيرة كمية على

 وتمثل. البروتين من جدا قليلة كمية على فتحتوي األشجار أما بالبروتينات، غنية تعتبر

 أما واألعشاب الشجرية النباتات في الجافة للمادة األساسية الكتلة واللجنين الكربوهيدرات



 مجاميع وتختلف. الدباغية المواد من كبيرة كمية على باحتوائها فتتميز الصنوبرية األشجار

 قبل من التحلل لفعل مقاومتها في كبيرة درجة إلى البعض بعضها عن المختلفة الكيميائية المواد

 .الدقيقة األحياء

 وتترتب جزيئاتها تركيب تعقيد ازداد كلما تقل تحللها سرعة أن نجد للكربوهيدرات فبالنسبة

 عن فيتميز اللكنين أما - السليلوز - النشا - الجلوكوز: التالي بالشكل التحلل سرعة حسب

 بسرعة، فتتحلل النباتية البقايا بروتينات أما للتحلل كبيرة ومةمقا ذو بكونه الكربوهيدرات

 وتكوين الكربوهيدرات بتحلل تقوم والتي الدقيقة األحياء قبل من تستعمل تحللها نواتج ولكن

 نسبة فإن لذلك وكنتيجة. الجديد بالتكوين ذلك على ويطلق( Plasma) البالزما بروتينات

 .النباتية المواد من التحلل بعد المتبقي الجزء في نسبيا ستزداد والبروتين اللجنين

 تركيبها في التشابه بعض وجود وكذلك المتحللة للمواد والبروتين للكنين النسبي االرتفاع إن

 -لجنو كمعقد( Humus) الدبال عن المفهوم لظهور أساسا كانا. الدبالية المواد مع الهيكلي

 عملية أثناء بكيانه احتفظ والذي نينكالل تفاعل ةنتيج تكون الذي Protein- Ligno  بروتيني

 المواد طبيعة عن الحديثة المعطيات وحسب. الميكروبات لبالزما الجديد البروتين مع التحلل

 األساسية والمكونات Complex Polymers مجمعة معقدة مركبات عن عبارة إنها الدبالية،

 أن نجد التالي المخطط ومن. النتروجينية اتوالمركب ،(الحلقية) العطرية العضوية المركبات هي

 :هي الدبالية المواد مكونات تكون طرق



 

 :مثل العطرية الطبيعة ذات كالمواد الميتة، لألنسجة والتحلل االنحالل نواتج -أ

 .الدباغية والمواد نينكالل تحلل نتيجة المتكونة الكينونات

 تستعمل التي الدقيقة األحياء قبل من التكوين وإعادة الحيوي والتمثيل التبادل نواتج -ب

 األمينية األحماض النواتج هذه ومثل والبناء للطاقة مصدرة والبروتينات هيدراتالكربو

 .العطرية والمركبات األمينية والسكريات والبروتينات

 .المختلفة األراضي ظروف تحت الدبالية األحماض تكوين ميكانيكية يبين شكل

 

 :الدبال أنواع -2

 :كالتالي متعدد أنواع إلى التقسيم في يعتمد الذي األساس حسب الدبال يقسم

 -:القلوي المذيب تأثير حسب: أوال

 هيدروكسيد مثل ساخن مركز بقلوي التربة في الموجودة العضوية المادة معاملة عند

. ذوبان بدون آخر جزء يبقى بينما يذوب، منها قسما أن فيالحظ( آخر مذيب أي أو) الصوديوم

 عادة نسبته وتبلغ متدبل دبال اسم لترشيحبا فصله يمكن والذي الذائب الجزء على ويطلق



 %25 حوالي ويشكل الذائب غير الجزء أما. كيماويا وفعال لألكسدة قابل وهو الدبال من ۷5۱

 .كيماوية فعال غير هو Humin متبدل غير دبال فيسمى الدبال من

 -:أقسام عدة وهو بالقواعد الدبال تشبع درجة حسب: ثانيا

 جيد التأثير قلوي أو متعادل وهو الجاف ونصف الجاف المناخ من يتكون: مشبع دبال -1

 Calcium Mull الجيري بالمول سمي السائد الكاتيون هو الكالسيوم كان فإذا التهوية

 حامضي ضعيف، تحلله أن صفاته ومن الرطب، المناخ من يتكون وهو: مشبع غير دبال -2

 :قسمين إلى يقسم وهو التأثير

 وتكون Acid Mull الحامضي بالمول فيسمى عريضة أوراق ذات تغابا تحت تكون إذا -أ

 .15:  2۱ بين النتروجين إلى الكربون نسبة

 النتروجين إلى الكربون ونسبة Mor بالمور فيسمى صنوبرية غابات تحت تكون إذا -ب

 .2۱:  4۱ بين تتراوح

 انتقالي نوع عن عبارة وهو Moder ويسمى البودزولية العشبية األتربة على ينشأ دبال -3

 .التحلل متوسط دبال أي. والمور المول بين

 

 :إلى ويقسم األرض نوع حسب: ثالثا

 الكربوهيدرات نسبة تكون بينما مرتفعة فيه اللكنوبروتين ونسبة: الغابات أراضي دبال -1

 .منخفضة

 نسبة فيه يرتفع بينما منخفضة فيه اللكنوبروتين ونسبة: البراري أراضي دبال -2

 .بوهيدراتالكر

 (:الدبال تركيب) الدبالية المواد أحماض

 الطبيعية وتأثيراتها العضوية المادة خواص تحديد في هاما دورا الدبالية األحماض تلعب

 وتكوين ومصدر بطبيعة الخاصة العديدة الدراسات أوضحت وقد. األراضي في والكيميائية

 متكاثفة فينولية مجاميع عن عبارة سيأسا هيكل من مكونة األحماض تلك إن الدبالية األحماض

 األمينية األحماض وأن Phenolic units - Oxidatively Polymerized ومؤكسدة

 .الفينولية الوحدات بهذه مرتبطة األخرى العضوية المواد وبعض والببتيدات

 للللتح ومقاومة النبات تركيب من كبيرا جزء وتشكل فينولية وحدات من تتكون اللكنينات وألن

 األحماض تخليق يتم منها والتي الفينولية للوحدات الرئيسي المصدر تعتبر عموما فإنها ولذلك

 وفي كثيرة يختلفان أنهما إال اللكنين في كما تركيبها في الوحدات تلك وجود رغم والتي الدبالية

 :هي الفروق تلك وأهم عديدة أوجه

 .نينكالل في اعنه الدبالية األحماض في النتروجين نسبة زيادة -



 ويجدر اللكنين في عنه الدبالية األحماض تحلل عن الناتجة الفينولية الوحدات كمية في نقص -

 تلك تشابه ال الدبالية األحماض تركيب في الداخلة الفينولية الوحدات من كثيرا أن أيضا القول

 األحياء بواسطة تخليقها تم وحدات أنها إلى الرأي اتجه فقد ثم ومن اللكنين في الموجودة

 .األرضية الدقيقة

 .الدبالية لألحماض الكيماوي التركيب يبين شكل

 

 

 

 والطبيعة العالية الجزيئية األوزان ذات المركبات من عدد من تتكون عموما الدبالية والمواد

 من فصلها فإن لذا. المعدني التربة بجزء الروابط بمختلف يرتبط منها كبير وجزء الحامضية

 كل وقبل الروابط هذه بتحطيم تقوم يوالت المذيبات مختلف بواسطة انييجر وتجزئتها التربة

 انتزاع عملية أي. الكبريتيك بحامض بمعاملتها وذلك الكالسيوم من التربة تحرير شيء

 الدبالية المواد Fractionation لتجزئة مخطط وضع ويمكن Decalcination الكالسيوم

 :يلي كما بالمذيبات وعالقتها المواد هذه لون أساس على والمبني



 .الدبالية المواد ألوان تدرج يوضح شكل

 

 Himic Acids الهيوميك حمض

 أو) القلوية بالمحاليل التربة من تستخلص التي الدبالية المواد مجموعة الهيوميك حمض يمثل

( والبوتاسيوم واألمونيوم الصوديوم وماتيه) اللون كنةدا محاليل بشكل( األخرى المذيبات

 حمض ويتصف Gel متبلور غير جيلي راسب بشكل الحامضية بالمحاليل تترسب والتي

 :التالي العنصري بالتركيب األتربة مختلف من المستخلص الهيوميك

 .52۱-5۱ ربوناك. 1

 .%4۱-31 أوكسجين. 2

 %5-2.5 هيدروجين. 3

 .5۱-2 نتروجين. 4

 تمثل ال أنها أساس على الهيوميك األحماض العنصري الكيماوي التركيب في التفاوت يفسرو

 إنها بل ومحدد، ثابت بنائي تركيب ذات ليست أنها كما محددة أحماض الكيماوية الناحية من

 وجد وقد وصفاتها تراكيبها في المتماثلة العالية الجزئية األوزان ذات المركبات من مجموعة



 األلمنيوم السيليكون، الحديد، الفوسفور،: التالية العناصر الهيوميك أحماض لتحلي عند

: التالية الرئيسية العناصر إلى باإلضافة تفاوتها درجة على اعتمادا %1۱ – 1بكمية والكبريت

 وجود بسبب كأحماض الهيومية المواد وتصنف. كسجينوأ نتروجين، هيدروجين، ربون،اك

( Water Suspensions) المائية األحماض ولمعلقات ،COOH فيها الكربوكسيل مجاميع

 .3 تفاعل درجة

 التبادل على الهيدروكسيلية المجاميع أقل وبدرجة الكربوكسيلية، المجاميع هيدروجين قابلية إن

 .الكاتيونية التبادلية السعة كبيرة درجة إلى تحدد الموجبة األيونات مع

 -:الهيوميك لحمض الطبيعية الصفات -1

 تفاصيل حيث من تجانسها وعدم دقائقها حجم تنوع الهيوميك لحمض الطبيعية المميزات ومن

 الهيوميك لحمض الجزيئي الوزن تحديد أصبح والصفات الميزات هذه وبسبب التركيبي، بنائها

 البوتاسيوم مثل التكافؤ األحادية القواعد لعناصر الهيوميك حمض أمالح أن كما. جدا معقد

 محاليل وتكون عالية انتشارية ذات باألصح أو ذائبة تكون والليثيوم واألمونيوم والصوديوم

 حمض أما. تقريبا أسود إلى غامق بني إلى فاتح بني من داكن لون ذات Gol الزول من غروية

 ذائبة غير فتكون التكافؤ والثالثية الثنائية الموجبة األيونات مع وأمالحها الحرة الهيوميك

 .يلج بهيئة وتوجد

 بالنسبة عالية تبادلية سعة لها ألن ذلك( Humus) الدبال في جزء أهم الهيوميك حمض ويمثل

. الزراعة الناحية من المهمة التربة بناء خلق في مهما دورا تلعب أنها كما الموجبة، لأليونات

 للنبات المغذية للمواد احتياطية مصدرة تمثل أنها حيث من عظيمة قيمة الهيوميك وألحماض

 .النتروجين وخاصة

 الهيوميك حمض وشكل لون يبين شكل



 

 -:للنبات الهيوميك أحماض فوائد -2

 -:الفسفور تثبيت ومشكلة الهيوميك أحماض -1

 اظموتتع الحموضة رقم في المرتفعة التربة في خاصة الفسفور نقص مشكلة من النبات يعاني

 لتكوين يؤدي األراضي من النوع هذا في الكالسيوم فتوفر الجيرية األراضي في المشكلة تلك

 األسمدة مشكلة وتتمثل. ميسرة غير صورة في الفوسفور يصبح وبالتالي الكالسيوم فوسفات

 معاناة وتشتد سائلة أو صلبة صورة في كانت سواء التربة في وتثبت تفقد أنها في الفوسفاتية

 من العديد في النضج وتأخير البطيء النمو إلى ذلك ويؤدي. الحرارة انخفاض عند اصيلالمح

 األسمدة من الفسفور امتصاص تحسين في دور الهيوميك األحماض فإن ولهذا. المحاصيل

 :بسبب وذلك المركبة

 .الكالسيوم فوسفات لتكوين المؤدي التفاعل من الفوسفات ومنع الكالسيوم خلب• 

 إتاحتها وتحسين الفوسفات أنيونات ادمصاص الهيوميك أحماض على األمين موعةلمج يمكن• 

 .للنبات

 -:والفوسفاتيز الهيوميك أحماض -2

 درجات في الفسفور إتاحة تحسين على القدرة له الهيوميك حمض أن سابقا ذكرنا كما

 درجة لها التي أراضينا في خاصة األهمية شديد األمر وهذا والمنخفضة العالية الحموضة

 کربونات وجود في التربة محلول عن بعيدا الفوسفاتيز ويترسب. ۷ من أعلى حموضة

 .البارد الجو في امتصاصه يثبط وكذلك الكالسيوم



 -:العناصر امتصاص وزيادة الهيوميك حمض -3

 عن والبوتاسيوم األمونيوم مثل التكافؤ أحادية األيونات امتصاص من الهيوميك حمض يزيد

 .%34 بنسبة تكون الزيادة وهذه النبات لجذور النشط االمتصاص يعتسر طريق

 -:المبكر والنمو اإلنبات لتحفيز الهيوميك حمض -4

 اإلنبات معدل من يسرع التربة محلول في المليون في جزء ۰۱-1۱ من بتركيز استخدامها

 افةوكث الجذور تنفس معدالت زادت أيضا الدراسة هذه وفي. الطماطم لشتالت والنمو

 عند تحدث للنبات استجابة وأكبر. الهيوميك من تحفيزا أكثر الفولفيك حمض ويعتبر الكلوروفيل

 أحماض فعل طبيعة لشرح احتماالت ثالث وهناك المليون، في جزء 3۱۱-1۱۱ من تركيز

 .النباتات نمو تحسين في الهيوميك

 .وإتاحتها العناصر امتصاص تحسين. 1

 الهيوميك أحماض تثبط حيث واستجابتها، الهرمونات أشباه أو ةالنباتي الهرمونات تحسين. 2

 يشجع مما الخليك حمض اندول هرمون نشاط لزيادة يؤدي مما IAA Oxidase نشاط من

 نمو يشجع والذي كسينواأل لهرمون مشابه تأثير لها الهيوميك أحماض وكذلك النبات نمو

 .الجذور

 الثالث بين التوازن على تؤثر الواقع في لهيوميكا ومركبات. الميتابولزم إنزيمات تحسين. 3

 .وتحفزها ميكانيكيات

 -:البادئة األسمدة في الهيوميك أحماض استخدام -5

 مع الفوسفاتية األسمدة إضافة هو النمو في والتبكير البذور انبات لتحسين الممتازة الطرق من

 أحماض إضافة قيمة تناولت التي األبحاث من العديد وهناك. بادئ كمحلول الهيوميك أحماض

 بهيومات المعاملة البطاطس قطع على المعملية التجارب في التقاوي وقطع للبذور الهيوميك

 جذري مجموع مع طويلة نباتات ويعطي أيام ۷ إلى 5 بحوالي اإلنبات يستحث الصوديوم

 والكرنب للطماطم المحصول يزيد الصوديوم وماتيه في البذور ونقع. جيد وخضري

 .الصوب تحت والخيار الحقلية الزراعة تحت لباذنجانوا

 

 -:والنبات التربة بين المائية والعالقة الملوحة -5

 تحسن حيث الملحية والصودية الرملية األراضي في تظهر الهيوميك األحماض التأثيرات أكثر

 ومبالصودي ارتباطها طريق وعن. الرملية األراضي في العناصر مسك سعة الهيوميك أحماض

 األسموزية ومشاكل السمية من والحماية منه العالية التركيزات تحمل على النبات تساعد

 .العالية التركيزات بهذه المرتبطة

 لإلجهاد مختلف بشكل تستجيب الهيوميك أحماض من عالية نسبة على تحتوي التي واألراضي

 بأنه اعتقاد وهناك اءبالم التربة احتفاظ وزيادة الجذري المجموع تحسين طريق عن المائي

 .المائي اإلجهاد فترات خالل الثغور غلق يحسن



 -:للتربة الهيوميك أحماض فوائد -0

 :اآلتي خالل من وذلك التربة تحسين على الهيوميك أحماض تعمل

 (:Clay Disaggregation) التربة تجمعات فك -1

 متنافرة تكون ولكنها البعض بعضها مع مسطح بشكل تنتظم التربة حبيبات أن المعروف من

 كما ضئيل بقدر الصوديوم أيون ويوجد هذا الحبيبات أوجه بين التي السالبة الشحنات بسبب

 تشكل وربما ومتماسكة مضغوطة تكون الطين من المحتوى عالية والتربة التالي الشكل يوضح

 -:السببين ألحد يحدث ربما وهذا النبات جذور أمام عائقا

 .بعضه عن تتنافر الطين حبيبات تجعل والتي السالبة الشحنات تعادل التربة في االمالح -1

 .الصودوم كاتيون زيادة نتيجة المفرقة الطين صفائح تركيب يبين شكل

 

 

 

 ترتبط الطين حبيبات حواف على الموجبة الشحنة يجعل مما عالية التربة في الطين نسبة -2

 .محكم االبعاد ثالثي تركيب لتشكل االخرى للحبيبات السطح على السالبة الشحنات مع

 .االبعاد الثالثي الشكل وتكوين الطين حبيبات اندماج يبين شكل



 

 

 التربة حبيبات بين التنافر على تحافظ الصوديوم بكاتيونات الهيوميك احماض ارتباط طريق عن

 .تجمعها وفك

 .الصوديوم بأيونات الهيوميك حمض ارتباط يبين شكل

 

 

 -: بالماء االحتفاظ على القدرة -2



 وتقوم بالماء باالحتفاظ يسمح مما نهايتها على ترتكز الطين حبيبات تجعل الهيوميك أحماض

 :بطريقتين بذلك

 تنافر تسبب السالبة الشحنات وشبكة الحبيبات سطح على من وتحريكها األمالح عزل. 1

 .التربة تركيب فك في يساهم مما بعضها عن الحبيبات

 الشحنة الموجبة الحواف مع ترتبط COOH الهيوميك أحماض في الكربوكسيل مجموعة. 2

 سطح على السالبة والشحنة الحبيبات لحافة الموجبة الشحنة بين الجذب قوة يكسر وهذا

 .األخرى الحبيبات

 بشكل تتخلل الجذور ويجعل ربةالت يفكك وهو Protective Colloidal يسمى الحدث وهذا

 .ذكره السابق التحسن يظهر حتى أشهر لعدة تحتاج أعلى الطين نسبة كانت وكلما. أسهل

 -:الصغرى العناصر نقل -3

 تتغير عندما وإطالقها معينة ظروف في الموجبة األيونات جذب الهيوميك أحماض تستطيع

 األيونات محل االستبدال على تهاوقدر تيسرها على اعتمادا األيونات تجذب وهي الظروف

 النبات يمتص عندما يتم للنبات التربة من العناصر انتقال أن التربة علماء ويفترض. المزاحة

 قامت عناصر من تحمله بما الجذر منطقة من بالقرب تتحرك الهيوميك أحماض فإن الماء

 الهيوميك أحماض تتحرك عندما فإنه الشحنة سالب الجذري المجموع أن حين وفي بخلبها

 وتمتص العناصر وتنطلق الحمض شحنة على تتغلب الجذور شحنة فإن الجذور من بالقرب

 الهيوميك أحماض تعتبر وبالتالي الغذائي التمثيل عمليات في إدخالها في النبات ويبدأ فعليا

 .والنبات التربة بين العناصر النقل وسائط

 -:Sequestration: الماء تبخير تقليل -4

 يقل التي األراضي في خاصة مهم أمر وهو التربة من الماء تبخر من الهيوميك أحماض للتق

 الكاتيونات فبعض الماء وجود وفي. بالماء االحتفاظ على قدرتها وتقل الطين نسبة بها

 على األكسدة مواقع عن قصيرة مسافة وتتحرك تتأين الهيوميك أحماض بواسطة الممتصة

 جزئ الماء أن حين في المرتبطة لأليونات السالبة الجذب قوى من جزء يعيد وهذا األحماض

 لأليون روابط يفقد األكسجين على المحتوي الجزيء طرف فإن طبيعي والكتروليت قطبي

 األكسيجيني الطرف ويرتبط جزئيا متعادل يكون الماء لجزيء السالب الطرف أو والهيدروجين

 وبذلك الماء لجزيء الجذب قوى تتبدد حتى لكذ ويستمر أخر لجزيء الهيدروجيني الطرف مع

 .3۱۱ بنسبة البخر يقل

 :الدقيقة الحية الكائنات تحفيز -5

 في الميكروفلورا عشائر نشاط يحفز والكربون للفوسفات مصدر الهيوميك أحماض تصبح

 نم والفسفور الكالسيوم تحرر حافزة كمواد تعمل التي البكتيرية االنزيمات تنشط وعليه. التربة

 متاحة غير يجعلها مما بادمصاصهما الهيوميك أحماض تقوم وبتحررهما الكالسيوم فوسفات

 .للبكتيريا

 -:البذور إنبات -5



 حيث النبات تجذير على بها تؤثر التي الطريقة بنفس البذور إنبات على الهيوميك أحماض تؤثر

 للجنين المحور نمو وتشجع المسام عبر البذور وتخترق الصغرى والعناصر الماء تحمل

 أحماض تزيد وأيضا معروفة غير بالضبط الطريقة ولكن IBA تشبه النقل وميكانيكية

 .اإلنبات نسبة من الهيوميك

 -:الكيميائية الفوائد -4

 النبات حاجة حين في وإطالقها الجذور منطقة في الماء في الذائبة الكيميائية األسمدة يحفظ. 1

 .لها

 .للنبات وميسرة صالحة صورةل العناصر من عدد يحول. 2

 .للتربة التنظيمية الخصائص زيادة. 3

 .القلوية الظروف في المعادن أيونات خلب. 4

 .النبات لنمو الضرورية والمعدنية العضوية المواد من كال في غني. 5

 .التربة في الكلي النيتروجين نسبة زيادة. 5

 في استخدامه وتسهيل التربة في ومالكالسي كربونات من الكربون أكسيد ثاني استخالص. ۷

 .الضوئي البناء

 -:البيولوجية الفوائد -1

 وزيادة الجذري المجموع تطور معدل وزيادة الخاليا انقسام تنشيط طريق عن النمو تحفيز. 1

 .الجافة المادة نسبة

 .البذور وحيوية إنبات زيادة. 2

 .ناصرالع امتصاص وتحفيز النباتية لألغشية النفاذية زيادة. 3

 .العرضية االستطالة خاصة الجذور نمو تشجيع. 4

 .وتشكلها الجذور تنفس زيادة. 5

 .والخمائر كالطحالب النافعة التربة الميكروبات والتكاثر النمو تشجيع. 5

 .النبات إنزيمات تحفيز. ۷

 .والصحة الجودة على ضار تأثير له وليس المحصول جودة تحسين. 5

 .التخزينية قدرتها زيادة في يساهم مما الثمار في ويةالخل الجدر سمك زيادة. 9

 -:البيئية الفوائد -6

 الزيادة وذلك النترات غسيل مشكلة بها تقل الهيوميك أحماض من المحتوى عالية التربة. 1

 .األسمدة من المضافة الكميات وتقليل العضوية للزراعة اتجاه وهو األسمدة استخدام كفاءة



 احتراق من وتقلل السمية تسبب والتي الزائدة الملوحة مشاكل من ميكالهيو أحماض تقلل. 2

 .الزيادة هذه من الناتج الجذور

 الجذور نمو لزيادة نتيجة للتربة التعرية مواجهة في بكفاءة الهيوميك أحماض تستخدم. 3

 .انجرافها تقليل وبالتالي التربة مع وتشابكها

 -(:Fulvic Acid) الفولفيك حمض

 والتي الخفيف األحمر أو األصفر اللون ذات الدبالية المواد على الفولفيك حمض اسم يطلق

 حمض وترسيب القاعدي المستخلص Acidification تحميض بعد المحلول في تبقى

 .منه الهيوميك

 أصفر تعني والتي( Fulvus) فولفوس الالتينية الكلمة من بلونه مرتبط الفولفيك حمض واسم

 األوزان ذات المركبات من مجموعة يمثل الفولفيك حمض فإن الهيوميك لحمض الحال هو وكما

 .التركيبي بنائها في المتشابهة العالية الجزيئية

 .الفولفيك حمض وتركيب لون يوضح شكل

 

 بكون الهيوميك لحمض العنصري التركيب عن الفولفيك لحمض العنصري التركيب ويختلف

 واألكسجين الهيدروجين من أكبر ونسبة والنتروجين ربوناالك من أقل نسبة على يحتوي األول

 .االتي من واضح هو كما

 49۱-44 كربون -

 49-44 أوكسجين -



 ۱ 5-5،3 وجينهيدر -

 .5۱-2 نتروجين -

 حمض مع بالمقارنة أضيق دائما تكون الفولفيك لحمض C/H الهيدروجين إلى الكربون ونسبة

 الفولفيك حمض ويتميز. 1۱۱-۷ إلى يصل الفولفيك حمض في الرماد مقدار أن كما الهيوميك،

 مجاميعال نسبة اتساع بسبب الهيوميك حمض من Hydrophilic للماء حبا أكثر بأنه

 بينما للماء المحبة الصفات األليفاتية المجاميع تحمل حيث فيها العطرية المجاميع إلى األليفاتية

 مجاميع ونجد ،Hydrophobic للماء الكارهة الصفات فتحمل العطرية المجاميع

 حمض في الفعالة المجاميع ضمن OH الفينولية والهيدروكسيل COOH ليالكربوکس

 مجاميع على تحتوي التربة من المستخلصة الفولفيك حمض أن إلى ضافةباإل هذا الفولفيك،

 .۷۱-5 إلى تصل قد كبيرة وبكميات 3OCH الميثوكسيل

 المنقاة الفولفيك مضاح تفاعل ودرجة غروي باألصح أو الماء في ذائب الفولفيك مضاوح

 تقع كافئم ۱.۱۱5-۱.۱۱5 الكلية الحموضة وذات Elector dialysis الكهربائي بالتحليل

 بينما. القوية العضوية األحماض من الفولفيك مضاح يعتبر األساس هذا وعلى 2.5-2.5 بين

 .3.۷ تفاعل درجة له المذكور الفولفيك مضاح لتركيز المشابه التركيز ذو الهيوميك مضاح

 الهيوميك مضاح بين القوية الرابطة إلى تشير معلومات األخيرة السنين في تجمعت وقد

 التركيب حيث من البعض بعضها عن األحماض من المجموعة هذه وتختلف لفولفيكا مضاوح

 .باإللكترولينات للتخثر وحساسيتها الضوئية تكثفها ودرجة دقائقها انتشارية ودرجة العنصري

 بالعكس والعكس الهيوميك مضاح إلى الفولفيك مضالح التدريجي التحول إمكانية تبين ولقد

 .تحطمها نواتج أو الهيوميك مضالح أولية أشكاال الفولفيك مضاح اعتبار يمكن أنه أي

 Humin:الهيومين

 بالمحاليل التربة من يستخلص ال والذي الخاصة الدبالية المواد من الجزء ذلك هو الهيومين

 الهيومين استخالص اآلن ممكنا أصبح وقد. الكالسيوم من التربة تحرير بعد حتى القاعدية

 .القاعدة بالحامض المتناوبة المعاملة بطريقة كاملة بصورة

 بصورة بالقاعدة المستخلص للمعقد مشابه الدبالية المواد من معقد عن عبارة الهيومين

 والفولفيك الهيوميك حمض من يتكون أنه أي الكالسيوم، من المغسولة التربة من مباشرة

 نسبة على يحتوي هبكون العادية الهيوميك أحماض عن الهيومين في الهيوميك حمض ويختلف

 والفولفيك الهيوميك أحماض وتكون. والهيدروجين األكسجين من أعلى ونسبة الكربون من أقل

 من عالية درجة ذات الهيومين في

 لفعل الكافية المقاومة يعطيهم مما Compactness والتراص Polymerization التجمع

 .القواعد

 

 

 



 

 

 

 أن ورغم الماء في للذوبان قابلة غير مادة المختلفة بمكوناته بالدال بأن القول يمكن وعموما

 قلوية محاليل في كبيرة لدرجة يذوب ولكنه إليه الماء إضافة عند غروية حالة في يصبح بعضه

 المواد طبيعة حسب الدبال مادة بناء ويختلف. حامضية محاليل في منه بعض يذوب وقد خفيفة

 التماسك قليلة مسامية مادة بطبيعته فاليبال إليها، وصل التي التحلل ومرحلة له المؤلفة

 لالنتفاخ وبالتالي الماء لحفظ كبيرة قابلية ذو المعدنية بالغرويات قورنت إذا والتالصق

 .تركيبه في الداخلة للمركبات والكيميائية الفيزيائية الطبيعة إلى ذلك ويعود. واالنكماش

 موادها مجموع على عادة يطلق Humus دبالها أن إال المختلفة العضوية األسمدة وأنواع

 يحتوي حيث. الميكروبات بفعل التجانس من حال إلى تصل أو ما نوعا تستقر أن بعد العضوية

 المواد من 11۱ و البروتينية المواد من 35۱ و اللجنينية المركبات من ۱ 45 نحو على

 هذا األخرى، العضوية المواد من 5۱ و والراتنجيات والشموع الدهون من 3۱الكربوهيدراتية،

 وهو 1: 14-1۱ النتروجين إلى الكربون نسبة وتبلغ التربة قواعد من يحمله ما إلى باإلضافة

 ديناميكي توازن حالة في يوجد بل ،(Static Equilibrium) توازن حالة في يوجد ال بالطبع

(Dynamic) Equilibrium، ألية يدةجد عضوية مواد بورود ناحية من باستمرار يتزايد إذ 

 .باالنحالل أخرى ناحية من ويتناقض

 منها يتألف التي والبروتينات اللجنينات باختالف الحال بطبيعة التربة دبال تركيب ويختلف

 إلى تربة من يتغير وهو ونسبها أنواعها حيث من به تتصل التي القاعدية األصول وباختالف

 والتهوية والرطوبة للحرارة تكوينه في خاضع ألنه الجو وأحوال البيئة لظروف تبعا أخرى

 من أكثر أو عامل في اختالف وأي العوامل، من ذلك وغير المزروعات ونوع الزراعة وأسلوب

 النتروجين إلى الكربون نسبة تغير وبالتالي تركيبه في تغير إلى حتما يؤدي سوف العوامل هذه

 في وأخرى طبقة في عنه ليقا أن يمكن وأخرى ما تربة في الحبال عن يقال وما( اآلزوت)

 .التربة نفس

 لقتامة فهو وتركيبه صفاته طبيعة إلى التربة خواص في الدبال تأثير عن معروف هو ما ويرجع

 تبعا السواد نحو يتدرج قاتمة بنية لونا التربة يكسب السواد درجة إلى تصل قد التي لونه

 بوزن وزنة للطين النوعية لحرارةا ضعفي نحو تبلغ النوعية حرارته كانت ولما انحالله لدرجة

 للماء محب غروي والدبال المحاصيل، ونمو إنبات على ساعد التي التربة بحرارة يحتفظ فإن

 يمتص وهو. Colloidal Complex الغروي بالمعقد تسمى واحدة وحدة الطين مع ويؤلف

 الماء من وزنه ثلثي من أكثر الطين يمتص بينما مرة 25 لوزنه بالنسبة يساوي ما الماء من

 .الجفاف أثناء بمائها األرض احتفاظ في كبرى أهمية الخاصية ولهذه

 اندماجها مع األخرى عن( تفرق) حبيباتها استقالل إلى عيوبها أكثر يعود الطينية والتربة

 مجمعة راسبة التربة، حبيبات يغلف ما وخاصة الدبال، مع يكون الجير ولكن. مسامها وضيق

 ويصبح مسامها فتتسع اآلخر البعض ببعضها ويلحمها الحبيبات تلك من جماعة كل يربط



 الرملية التربة أما. هينا طبقاتها في الجذور وانتشار سهال فيها الهواء ومرور ميسورة صرفها

 من بينها ما ويبطن يتوزع والدبال عيوبها أهم هي منها الماء تسرب وسرعة الزائد فتفككها

 .عيوب من بها ما زال انتفخو الماء امتص ما فإذا قنوات

 صفاته على الواقع في تتوقف ال Aggregation التربة حبيبات تجميع على الدبال وقدرة

 مخاطية مواد تكون التي للميكروبات خصيب مرتع أنه إلى أيضا ترجع ولكن وحدها الغروية

 .ياتالفطر األخص وعلى منها الشكل الخيطية تعمله ما بجانب الحبيبات ربط على تعمل

 أثر من أبلغ ذلك في وأثره المتبادلة للقواعد التربة سعة تحديد في الطين مع يساهم والدبال

 مكافئات 5-2.5 بين تتراوح للقواعد الدبال من التبادلية الواحد الجرام فسعة الطين

 المتوسط في فهي التبادلية الطين جرام سعة أما Milligram Equivalents ملجرامية

 لتلك التبادلية سعتها مع تتناسب التربة خصوبة كان ولما. المليجرامي افئالمك من 55،۱

 والدبال. السعة هذه تحديد في كبير بنصيب يساهم الذي الدبال مع أيضا يتناسب فإنه القواعد

 التربة حموضة بتنظيم Humate الهيومات مع يقوم ضعيف كحامض يعمل مكوناته وبعض

 .النباتات حياة انتظام في الكبرى أهميته ولهذا Buffer Action وقلويتها

 صورة أصلح على فشيئا شيئا منه تخرج التي المدخرة النباتية لألغذية مخزنا الدبال ويعتبر كما

 للكربون مصدرا أنه عن فضال انحالله عن الناتج الكربون أكسيد وثاني المزروعات، تالئم

 كالفوفسفور المختلفة النباتية األغذية ابةإذ على األرضي الماء قدرة يزيد فإنه للنبات الالزم

 الموجودة العناصر من وغيرها والمغنسيوم والزنك والمنجنيز والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم

 .التربة في الصخرية أصولها في

 يقتصر ال األحياء وهذه وغذائها لجهدها ومصدرا النافعة للميكروبات مهدا الدبال ويعتبر كما

 إلى ويمتد بل التربة في الجوي األزوت تثبيت أو التأزت أعمال في مشهور وه ما على نفعها

 صالحة غير عضوية غير أو عضوية مركبات صورة في كانت إذا العناصر بعض تحول

 المضادة الميكروبات نمو تشجيع إلى يمتد قد كما الصالحة، الصورة إلى النباتي لالمتصاص

 يحتوي الدبال أن كما لألمراض، المسببة( النيماتودا) انيةاألسطو والديدان والبكتيريا للفطريات

 للميكروبات مفرزات أنها يظهر( النمو محفزات) Auxines باألوكسينات تسمى مواد على

 .النباتات بنمو وثيقة عالقة ذا ترابطا والهرمونات الفيتامينات وبين بينها أن ويقال

 -:األرض في الدبال كمية -6

 في منخفضة كميته وتكون 9۱۱ و الصفر بين تتراوح بنسبة راضياأل في الدبال يوجد

 فقيرة األراضي وتعتبر. الباردة الرطبة األراضي في وعالية الرطبة، والحارة الجافة األراضي

 دبالية وتعتبر 1۱۱-5 من احتوت إذا وغنية 3۱ عن الدبال نسبة قلت إذا العضوية المواد في

 التربة، عمق في تدريجيا ويقل السطح على نسبة بأعلى دةعا الدبال ويوجد 2۱۱ عن زادت إذا

 أعلى فإن البودزول أراضي في أما والحارة، المعتدلة المناطق أراضي في طبيعي التوزيع وهذا

 .b أفقي تمثل الدبال من نسبة

 -:التربة خصوبة في الدبال أهمية -7



 من مجموعة وعلى النتروجين لىع الجانبية سالسلها وفي نواتها في الدبالية المواد تحتوي. 1

 كبيرة غذائية أهمية لها التي( وغيرها الفوسفور الكبريت، والبوتاسيوم، الكالسيوم) العناصر

 .للنباتات بالنسبة

 ومتيسرة جاهزة وتصبح المذكورة الغذائية العناصر تتحرر المواد هذه تحلل عند. 2

 بقدرته الدبال يتصف كما. احتياطية ياغذائ مصدرا الدبال يعتبر األساس هذا وعلى للنباتات،

 .بالماء االحتفاظ على العالية

 في)%(  الكلي العضوي والكربون والفولفيك الهيوميك الحماض المئوية النسبة يبين جدول

 .مختلفة اراضي

 

 .مختلفة اراضي في والفولفيك الهيوميك ألحماض)%(  العناصر ونسب تركيب يبين جدول



 

 المجاميع وجود بفضل الموجبة لأليونات عالية امتصاصية قابلية الدبالية المواد تمتلك. 3

 الحديد وأكاسيد الكالسيوم مع الهيوميك حمض يكون الحالة هذه وفي فيها، الفعالة الوظيفية

 دورة الفولفيك حمض يلعب بينما ،(للغسل لةقاب وغير متحركة غير) ثابتة مركبات واأللمنيوم

 .التربة من القاعدية العناصر نقل في يساعد معاكسة

 الالصقة صفاتها بفضل ببعض بعضها المعدنية التربة مكونات بربط الهيوميك حمض يقوم. 4

 التربة بناء تحسين في مهما دورا تلعب والتي Soil Aggregates التربة مجاميع مكون



 Growth Promoting) للنمو منشطة مواد ينتج الدبال وأن كما لها، يزيائيةالف والصفات

Substances.) 

 بحمض الغني بالدبال الغنية األتربة أن كما قيمة الدبال أجزاء أكثر الهيوميك حمض أن يتضح

 .به الفقيرة األتربة مع بالمقارنة عالية خصوبة ذات الهيوميك

 تميز وإن. الدقيقة األحياء قبل من تتحلل ال أنها طبعا يعني ال التحلل لعمليات الدبال مقاومة إن

 الديناميكي التوازن إلى يشير العضوية المواد من طويلة ولفترة وثابتة معينة بكمية تربة كل

 في التربة تكون لعملية الطبيعية بالظروف المحددة وتحلله الدبال تكون المتعاكسة للعمليات

 .تركيبه وفي الدبال كمية في تغير يحدث الظروف ههذ تغير وعند. معينة منطقة

 هذه أهمية أن كما جدا متنوعة الهيوميك حمض تحلل أن تستطيع التي الدقيقة األحياء ومجاميع

 فقط الجانبية المجاميع تستعمل يبدو ما على الدقيقة األحياء وبعض. متساوية غير المجاميع

 للبكتيريات المختزلة البكتيريا من عاعيةالش الفطريات العفن، فطريات) الهيوميك لحمض

 (.واألكتينومايسيتس

 محضرات األخيرة وتعتبر الرئيسية، العطرية نواتها تحلل على القابلية فله اآلخر البعض أما

 حوامض يحوي الذي الغذائي للوسط الخارجي المظهر ويصبح الهيوميك، تحلل لعملية حقيقة

 .اللون عديم للطاقة كمصدر الهيوميك

 -:التربة في الدبال كمية على الزراعية اإلنسان فعاليات تأثير -0

. الدبال وتحلل تكون عمليات بين التوازن على تؤثر أن يمكن الزراعية اإلنسان فعاليات تبدل إن

 والتحلل التفسخ عمليات شدة من تزيد لذلك وتبعا التربة تهوية من تزيد التربة حرث أن حيث

 وزراعة حرث فإن لذلك. العضوية المواد تفسخ وتعجيل إسراع ىإل يؤدي وهذا البيولوجي

 .السطحية الطبقة في الدبال نسبة خفض إلى األولى السنين في يؤديان البكر األراضي

 

 

 


