
 
 

 المادة العضوية في التربة
 المحاضرة االولى
 المرحمة الثالثة

 قسم عموم التربة والموارد المائية كمية الزراعة /
 اعداد المدرس
 حذيفة معن نجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عرر  المررادة العضرروية   وىرري بمايررا المبمفررات النباتيررة والحيوانيررة الموجررودة فرري 
لكثيررر مررن العنالررر ال ذائيررة كعنالررر الكرراربون وتعررد المررادة العضرروية مبزنررا التربررة 

والنترررررروجين بدرجرررررة كبيررررررة والفسرررررفور والحديرررررد والكبريرررررت بدرجرررررة اقررررر  وتحرررررافظ المرررررادة 
( مررن Soil buffering capacityالعضرروية ايضررا عمررى المرردرة التنظيميررة لمتربررة  

عضروية بال  الييدروجين المنطمر  مرن المجراميل الكاربوكسريمية  ا كمرا ترمثر المرادة ال
ترراثيرا ميمررا فرري مبتمرر  التفرراعالت البالررة بالفسررفور والسرريما تفرراعالت االمتررزاز  اذ 
تكررون المركبررات العضرروية المحتويررة عمررى ايررون الييدروكسرري  منافسررة  يررون الفوسررفات 

 عمى سطوح حبيبات التربة .
 ملادر المادة العضوية  

 بمايا المبمفات النباتية من اورا  االشجار والمحالي  النجيمية .   -1
 بمايا مبمفات الحيوانات وتمسم الى مبمفات  االغنام ا الدواجن (. -2
 بمايا السماد االبضر   الجت والبرسيم ( -3
 مبمفات ابرى   مبمفات المجازر المحوم ا مبمفات الملانل (. -4
 

 اىمية المادة العضوية في التربة  
 ادة بلوبة التربة المراد زراعتيا زي .1
 تزيد من ذوبانية الفسفور وبمية المعادن    .2
 مادة اساس لتطوير االحياء الدقيمة   .3
 تبفي  شدة وثم  التربة الطينية    .4
 تساعد التربة الرممية في حفظ الرطوبة والم ذيات     .5
 ا تمم  من استعما  االسمدة الكيميائية والتموث الناتج من استعمالي    .6
 تمم  الحاجة الى استعما  الطاقة     .7
 وجوب التبمص منيا فورا وايجاد طريمة امينة لجمعيا وتحمميا    .8
 المحافظة عمى جودة النظام البيئي     .9
 
 



 عر  الدبا  وماىي تمسيماتو
 

بأنيرررا العمميرررات الطبيعيرررة التررري ترررمدي  لرررى تحرررو  المرررواد  فمرررد عرررري  عمميرررة التررردب 
 العضوية  لى مواد دبالية بوساطة فعالية ا حياء المجيرية .

 
 التركيب الكيميائي واالوزان الجزيئية لممواد الدبالية

يتكون الدبا  من ثالثة حوامض قسرمت عمرى اسراس قابميرة ذوبانيرا فري الحروامض او المواعرد الرى 

 -(  1966ا Kononovaرئيسية   ثالثة مكونات

( 640حامض الفولفك  يكون ذا لون برا  ويذوب في الحرامض والماعردة ووزن جزئري  يبمر    -1

 . C21H12(COOH)6(OH)5(CO)2ورمزه الكيميائي 

فري  حامض الييومك  يكرون ذا لرون متوسرط برين البررا  والرداكن ويرذوب فري الماعردة واليرذوب -2

 ( ورمرررررررررررررررررررررررزه الكيميرررررررررررررررررررررررائي1680الحرررررررررررررررررررررررامض ووزن جزيئررررررررررررررررررررررري يبمررررررررررررررررررررررر   

C75H33O17N3(COOH)3(OH)6(CO)2 . 

 حامض الييومين  يكون ذا لون غير برا  واليذوب في ك  من الماعدة والحامض . -3

ومرن الناحيرة الكيميائيرة فران ىررذه المكونرات الثالثرة لمردبا  تكررون متشرابية مرن حيرث السررعة        

 تحرير العنالر. االمتلالية  و 

 
 
 
 
 
 
 



ممارنررة حررامض الييوميررك مررل حررامض الفولفيررك المسررتبمص مررن دبررا  ترررب منرراط  واقعررة ضررمن 
 -  Schnitzer,1977مدى واسل من المناخ في الجدو  ا تي وكما ذكرىا  

 
 حامض الفولفيك حامض الييوميك البالية

 1–غم . ك م  معد  المحتوى الكمي من العنالر
 457 562 الكاربون
 54 47 الييدروجين
 21 32 النتروجين
 19 8 الكبريت
 448 355 االوكسجين

 8.2 3.6 1-مجموعة الكاربوكسي  مو  . ك م 
 3.0 3.9 1-مجموعة الييدروكسي  مو  . ك م 

 
ان نسررررررربة الكثافرررررررة الضررررررروئية او االمتلررررررراص لمحاليررررررر  حررررررروامض الييوميرررررررك 

نرررررررانوميتر اسرررررررتعممت لتولررررررري  ( 665و 465 والفولفيرررررررك عنرررررررد الطرررررررولين المررررررروجيين
االحمرراض الدباليررة وتعطرري ىررذه النسرربة دالالت كثيرررة تشررك  فيمررا بينيررا سمسررمة تنتيرري 
 لررى حميمررة كررون الرروزن الجزيئرري لحررامض الفولفيررك اقرر  بكثيررر مررن حررامض الييوميررك 

Sposito,1989  فعنررردما تكرررون النسررربة ضررريمة تعطررري دلررريالي عمرررى التكثيررر  الجزيئررري
محترروى المركبررات االروماتيررة ممارنررة مررل المركبررات االليفاتيررة فرري  الواسررل حيررث تررزداد

 التري تعرر  بانيرا نسربة الكثافرة الضروئية  E4: E6المماب  تكون النسبة العريضة من 
 لررى الكثافررة الضرروئية لحررامض الفولفيررك  465لحررامض الييوميررك عنررد الطررو  المرروجي 

المفتوحررررة حيررررث تررررزداد  ( دليرررر  عمررررى التركيبررررات الجزيئيررررة665عنررررد الطررررو  المرررروجي 
المركبات االليفاتية ممارنة مرل االروماتيرة وىرذا يتفر  مرل نترائج البراحثين حرو  حرامض 
الييوميررك والتررري تمكرررد ان حرررامض الييوميرررك يكرررون ذا وزن جزيئررري اكبرررر مرررن حرررامض 

. ويمدي المنراخ دوراي كبيرراي فري نسربة Schnitzer and Vendettel,1975الفولفيك 
E4: E6 3.9 لحامض الييوميك فتكون في الترب شبو االستوائية ضرمن مردى مرن- 

5.1 )      
 


