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 Root cation exchange capacity (CECR)السعة التبادلية الكاتيونية للجذور 

 

تعرف السعة التبادليةة الكاتيونيةة علةى انتةا تعبيةر عةن كميةة الشةحنة السةالبة المو عةة علةى 

سعة تبادلية كاتيونية كما هو الحال بالنسةبة للجذور اسطح غرويات التربة العضوية والمعدنية. و

إلى غرويات التربة وهي تعتبةر متمةة  ةي عمليةات اامت ةات. تختلةف اانةوات النباتيةة بشةكل 

 ( وان مدى هذا ااختالف يتراوح مابينCECRكبير  ي مجال السعة التبادلية الكاتيونية للجذور )

ذات الفلقةة الواحةدة تمتلةق تقريبةاف ن ةف  غة  مةادة جا ةة. ان نباتةات100ملي مكا ئ/ 70 – 10 

(CECRمةةن تلةةق التةةي تمتلكتةةا ذ )ات الفلقتةةين وهنةةاق العديةةد مةةن الةةدايل التةةي تشةةير إلةةى ان و

(CECR ربما تكون وحدة من اسباب التباين او ااختالف الذي يحدث  ي امت ات الكاتيونات )

( تبةدو CECRان اسةتخدا  قياسةات )والفسفور وعليه ربما يةثرر علةى المكونةات اايونيةة للنبةات.

 اانتا اكرر دقة وذلق ان هذه الخا ية يمكن ان تقاس  ي كال الجذور )الميتة والحية( وعليه  أنت

 سوف ا تتأرر بستولة المعامالت التي تسبق هذه القياسات.

ظةروف ان السعة التبادلية الكاتيونيةة للجةذور لونةوات النباتيةة هةي ليسةت مسةتقلة تمامةاف  ةي 

 عوامل عديدة مرل )عمر النبات, المنطقة الجذرية, مستوى الغذاء  ي التربة, ونوت التربة(.

 

 



 

 

 :أهمية السعة التبادلية الكاتيونية للجذور

( وتحمل النبات لعن ةر CECR( بأن هناق عالقة بين قيمة )1993وآخرون ) Blameyاكد  -1

( له عالقة ويرتبط مع تحمل النبات CECRحيث وضح ان القي  المنخفضة لــ ) Alاالمنيو   

( الواطئ تمتت كميات اقل من االمنيو  مقارنة CECRلولمنيو  حيث ان الجذور ذات الــ )

 ( العالية.CECRبالجذور ذات الــ )
 pH( وCECR( بين ان هناق عالقة بةين قيمةة الـةـ )1991)  Cronanو ي دراسة اخرى لـ  -2

مايكرومول/غ (  155إلى ) pH  =3.5مايكرومول/غ ( عند  110التربة.  قد ا دادت من )

وبالتةةالي  ةةأن هةةذا  pH  =7مةةايكرومول/غ ( عنةةد  250وو ةةلت إلةةى ) pH  =4.5عنةةد 

ومةن  Mg+2و  Ca+2و  Al+3( سةينعكس علةى امت ةات كةل مةن CECRالتباين  ي قي  الـةـ)

مح بالمقارنةةة المباشةةرة بةةين النسةةبة الميويةةة لنسةةبة ( انتةةا تسةةCECRمنةةا ع اسةةتخدا  طريقةةة  )

اا رت/الجذور سواء  ي المخاليط النباتية او الم ارت المفردة, وايضاف تسةاعد علةى التعةرف 
على نسبة التو يع العمودي لو ن الجذور )دراسة منطقة الجةذر(  ةي كةال المة ارت المفةردة 

 والمختلطة.
 

 

 :للجذور تقدير السعة التبادلية الكاتيونية

 



هناق عدة طرق لتقةدير السةعة التبادليةة الكاتيونيةة منتةا يةت  تشةبيع الشةحنات بأيونةات يسةتل 

تقديرها  يما بعد. وتتلخت الطريقة بأخذ و ن معلةو  مةن الجةذور ويوضةع  ةي محلةول يحتةوي 

 HNO3ومن ر  يت  إخراج الجذور وتوضح  ي حوض  يةه )مةاء مقطةر ا حةامض  NaClعلى 

مخفف( ويجب ان يكون الحامض مخفف ان التركي  العالي يةثدي إلةى مةوت الخاليةا وخةروج 

اايونات الممت ة. ر  نأخذ حج  من المحلول ااخير ونقدر به عن ر ال وديو  على جتا  الــ 

Flame photometer (ويت  حساب الــCECR:حسب المعادلة التالية ) 

 

 
 

(CECR/ملي مكا ئ )غ  جذور جا ة = التركي  100 ppm×  ـــــــــــــــــ  ×ـــــــــ    ×ــــــــــــــ  ــــــــ 

 

 

 

 

الجةذور هةي غسةل الجةذور رةالث مةرات بالمةاء المقطةر   CECومن الطةرق ااخةرى لتقةدير 

غة  مةن  1 – 0,5درجةة ميويةة وتطحةن رة  اخةذ مةابين  80وتجفف بالفرن علةى درجةة حةرارة 

لمدة خمةس دقةايق رة  غسةلتا  HCLعياري من  0,01مل من  200النماذج المطحونة ونقعتا  ي 

 رةة  التسةةحيح KClري مةةن مةةوا 0,1مةةل  200لعةةدة مةةرات بالمةةاء المقطةةر رةة  نقةةع الراسةةب  ةةي 

 . pH 7عند  KOHعياري من  0,01بـ  

 Hope and( هةو Apparent free space)(AFS)اول مةن بةين ظةاهرة الفةراح الحةر  

Stevens (1952 وتضمنت )water free space (WFS)  وهي حرة  ةي متنةاول اايونةات(

وتكون  ي المسامة ال غيرة  Donnan free space (DFS)وتكون  ي المسا  الكبيرة( وكذلق 

 :والشكل التالي يوضح ذلق
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 و ن الجذور



 

 -العالقة بين السعة التبادلية للجذور وامتصاص بعض العناصر الغذائية:

 

(  ةةي تن انيةةا لقيةةاس السةةعة التبادليةةة 1998) Amijee and Giller ةةي دراسةةة اجراهةةا 

)ذات الفلقةةة   ryegrass( ولنبةةاتي Na, Mg, Caالكاتيونيةةة للجةةذور لةةرالث عنا ةةر وهةةي )

 -)ذات الفلقتين( وكانت النتايج كما يلي: cloverالواحدة( و 

 

CECR-Cu Ca Mg Na Cualtivr  

24.3 ± 0.6 25.0 23.5 20.0 Ryegrass 

42.4 ± 1.1 47.5 45.5 37.0 Clover 

 

للجةذور حسةب نةوت النبةات وان السةعة  CECنالحظ ان هناق اختالف وتباين كبير  ي قيمة 

التبادلية الكاتيونية لجةذور نبةات البرسةي  الةذي هةو مةن ذوات الفلقتةين هةي تقريبةاف ضةعف السةعة 

 الذي هو من ذوات الفلقة الواحدة. ryegrassالتبادلية الكاتيونية لجذور نبات 

 

  ةةف العلةةوي اي تمتلةةق المحا ةةيل البقوليةةة سةةعة تبادليةةة كاتيونيةةة للجةةذور تقةةع ضةةمن الن

( 35,5 – 10( اما المحا يل النجيلية  تقع ضمن الن ف ااول من هةذا المةدى )71 – 35,5)

وبالتةةالي نتوقةةع ان امت ةةات النباتةةات البقوليةةة للكاتيونةةات الرناييةةة اعلةةى مةةن ااحاديةةة والعكةةس 

 ي حالة المحا يل النجيلية.ا حيح 

 



CECR meq/100g dry wt. Plant species 

23 Wheat 

29 Maize 

54 Bean 

62 Tomato 

          Dufey and R.Brann (1986) 

 

عدد مواقع التبادل الكاتيوني  ي جةدار الخليةة  الجذور لتا يعود إلى CECوان السبب ارتفات 

 ي  pH ي سطح جذور ذوات الفلقة الواحدة وانخفاض الــ  pHوقد يعود سبب ذلق ارتفات الــ 

 pH ةي جةذور ذوات الفلقتةين يخفةض  +Hسطح جذور ذوات الفلقتين ولتذا  أن التركية  العةالي 

واقةل  pHواكرةر   +H( بينما سطح جذور ذوات الفلقةة الواحةدة اقةل تركية اف لـةـ CECRوي يد الـ)

(CECR باإلضةةا ة إلةةى ذلةةق مواقةةع التبةةادل الكةةاتيوني  ةةي جةةذور ذوات الفلقتةةين اكرةةر منتةةا  ةةي )

 ت الفلقة الواحدة.ذوا

 

 

H Conc.                        pH                   CEC 

 

 

H Conc.                        pH                   CEC 

 

pH of monocotyledonous root surface high Then CEC of 

monocotyledonous low 

pH of dicotyledonous root surface low Then CEC of dicotyledonous 

root surface high 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Crops 
pH of root 

surface 
CECR  

Monocotyledonous 

Rye 3.78 22.8 

Corn 3.80 17.0 

Barley 4.25 12.3 

Wheat 4.70 9.0 

Dicotyledonous 

Soybean 3.26 65.1 

Cotton 3.47 36.1 

Tomato 3.67 34.6 

              Dufey and R.Brann (1986) 

 

 

حيث نفذت تجربيتين ولسنتين متتاليتين على تربة  Pritamk etal (1994)اجراها  دراسةو ي 

حامضةةية  ةةي المحطةةة التجريبيةةة  ةةي جامعةةة بةةاامبور  ةةي منطقةةة الفيسةةول  ةةي التماليةةا وكانةةت 

 خ ايت التربة كما يلي:

 



 طينية النسجة

pH 5,7 

 % 0,78 العضوي الكاربون

CEC 8,2 –8,4 / كغ  سنتي مول 

 كغ  / هكتار 401 – 382 النتروجين الجاه 

 كغ  / هكتار 14 – 12 الفسفور الجاه 

 

 120,  90,  60,  30,  0وهي تمرل سبع مستويات مةن الفسةفور ) ي ت مي  االواح المنشقة 

( كغةة  / هكتةةار 1000و0/ هكتةةار واسةةتخد  مسةةتويين مةةن الكلةةس ) P2O5( كغةة  180,  150, 

(كغ /هكتار وبرالث مكررات حيث ت  م ج الكلس 800و  0ومستويين من المادة العضوية هما )

( يةو  مةن البةذار واضةا ة جةرت مةن النتةروجين 20والمادة العضوية  ي التربة بشكل جيد قبةل )

 (كغ /هكتةةار علةةى التةةوالي. تمةةت  راعةةة الحنطةةة  ةةنف30و  120) بمقةةدار K2Oوالبوتاسةةيو  

 S-308  ي ااسبوت الرالث من كةانون ااول للسةنة ااولةى بينمةا  ةي ااسةبوت الرةاني مةن نفةس 

الجةذور تة  ح ةاد  CECالشتر للسنة الرانية لغرض دراسة كفاءة استخدا  الفسفور وتأريره على 

 لكنتا ل  تذكر.وجمع نماذج الحبوب والقش و المح ول

 

 

 

 النتائج والمناقشة: 

كان لتطبيق الفسفور تأرير معنوي على كفاءة استخدا  الفسفور ولسنتي التجربةة وان اضةا ة 

التربةة إلةى   pHالجير يظتر ايضاف تأرير ايجابي وقد يرجع السبب إلى ان الجير او الكلس يعدل 

ي محلول التربة وهذه بدوره يقلل مةن تربيةت درجة انه يقلل تفاعل االمنيو  والحديد والمنغني   

الفسفور وي يد من كفاءة استغالله. امةا دور المةادة العضةوية  ةي تحسةين اسةتغالل الفسةفور مةن 

المستويات وقد يرجع السةبب إلةى تحريةر الحةوامض العضةوية  التربة  قد كان بار اف عند جميع 

وبتةةذا تقليةل ااحتفةةاظ بالفسةفور و يةةادة والتةي قةد تةةثدي إلةى تكةةوين معقةدات االمنيةةو  والحديةد 

 جاه يته.

CEC   الجةةذور  ةةي الحنطةةة كةةان اكبةةر  ةةي المراحةةل ااولةةى مةةن النمةةو وانخفةةض مةةع تقةةد

 المح ول  ي العمر كما  يوضح الجدول التالي:

 

Root CEC cmol Kg-1 



 

مرحلةةةة  stage1І1مرحلةةةة إطةةةالق السةةةنابل  stage11مرحلةةةة ااشةةةطاء  stage1مالحظةةةة: 

 الح اد

 

يع ى سبب ذلق إلى تكون مادة البكتين مع تقد  اانسجة  ي العمر. اظترت النتايج بأن وقد 

الجةذور بالمقارنةة معاملةة عةد  اإلضةا ة  CECتطبيق الفسفور كان له تأرير إيجابي معنوي على 

 الجةةذور بسةةبب تطبيةةق الفسةةفور تراوحةةت مةةابين  CEC ةةي جميةةع مراحةةل النمةةو وان ال يةةادة  ةةي 

 – 8% عند مرحلة عدد ااشطاء و 22 – 4وكانت نسبة ال يادة /هكتار  P2O5 كغ  180 - 30

%  ي مرحلة الح اد, التأرير اايجةابي للفسةفور 12 – 3% عند إطالق السنابل )الت هير( 37

 CECرات الجذرية الناتجة و يةادة الجذور ربما يعود إلى  يادة عدد وطول الشعي  CECعلى قي 

 الجذور.

الجةةذور  ةةي مرحلتةةي ااشةةطاء  CECإضةةا ة الكلةةس او الجيةةر اظتةةر تةةأرير معنةةوي علةةى 

والت هير اما تأريره على مرحلة الح اد ل  يكن معنوياف, التأرير المعنوي  ي المراحل ااولى من 

 pHة وي يةد التتويةة وير ةع نمو يفسر على اساس ان الكلس يحسن من خوات التربة الفي ياوية

 الجذور. CECالتربة مما ادى إلى  يادة النمو وتطور الجذور و يادة  ي 

الجةذور كةان معنويةاف لكا ةة مراحةل القيةاس ان  CECتأرير المةادة العضةوية  ةي تحسةين قةي  

المةادة العضةةوية تسةةاعد  ةةي  يةادة مسةةامية التربةةة وإضةةا ة العنا ةر الغذاييةةة ممةةا ادى إلةةى نمةةو 

 الجذور ا ضل. CEC ضل للجذور وتطورها وبتذا تكون قي  ا

المحلةول  pHالجذور وتأرير  CECلدراسة  Zhen etal (1998)و ي دراسة  رانية اجراها  

و  M. micromalusو  Malus xiaojinesisالغةذايي وكفةاءة اربةع ا ةناف مةن التفةاح هةي 



M.transitoria  وM. baccata  ةةي امت ةةات الحديةةد حيةةث نماهةةا  ةةي مسةةتويين مةةن pH 

يةو   35( علةى التةوالي وتة  القيةاس بعةد 40Mµ,  10و  7,8و  6ومستويين من الحديد وهما )

 من  راعة الباذرات  ي المحلول الغذايي وكانت النتايج كما يوضحا الجدول التالي:

 

 

الجةذور اعلةى  CECن لتةا كةا M. micromalusو   M. xiaojinesisاظترت النتايج بةأن 

الجةةةةذور تةةةةتحك  باامت ةةةةات اانتقةةةةايي  CECوان  M. baccataو  M.transitoriaمةةةةن 

لآليونات وهذا يثرر علةى مركبةات عنا ةر المعةادن التةي تمت ةتا الجةذور حيةث كةل مةا كانةت 

CEC   الجذور عالية كل ما كان امت ات اآليونات الموجبة اعلى كما اشارت النتايج بأن تركي

 الجذور. CECالمحلول الغذايي كان العامل الرييسي الذي يثرر على  pHلحديد وليس ا

 

 

 

 pHخفةض   M. xiaojinesis( تحةت ظةروف نقةت الحديةد  ةأن  ةنف 2يبةين الجةدول )

وحةدة  M. micromalusالعالي لمحيط الجذور بقدر وحدتين بالمقارنةة مةع ماخفضةتا ال ةنف 



العةالي وقةد يعةود السةبب إلةى قةدرة ال ةنف  pHواحدة عندما كان التركي  الواطئ للحديةد والـةـ 

التربة  pHمن الشعيرات الجذرية إلى منطقة الراي وسفير وبتذا ينخفض  +Hعلى ا را  آيونات 

 وي داد امت ات الحديد.
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