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  Soil Colloids    -غرويات التربة:
تعبر الحالة لغروية بصوره عامة عن انتشار مادة أو مجموعة من المواد     

بدرجة متناهية من الصغر والدقة في سائل ما , مثل الحليب , النشا ,  مجزئة

يمكن إخضاعها للحالة الغروية .  حجم الدقائق  البروتين , وقسم من دقائق التربة

 ( مايكرون واقل .  1ملم كحد أدنى واقل أي ) 0.001الغروية بصورة عامة هو 

تعد غرويات التربة من أهم األجزاء الفعالة في التربة ويمكن وصفها بصورة عامة 

( الغرويات 2( الغرويات العضوية . )1) -في مجموعتين رئيسيتين هما :

 عضوية . الال

( , أما الغرويات الالعضوية فهي  humusويات العضوية تمثل بالدبال ) رالغ

دقائق الطين بمختلف أنواعه , وبما إن الطين يشمل دقائق التربة التي حجمها اقل 

ملم وعليه ليس كل  0.001ملم بينما غرويات التربة حجمها اقل من  0.002من 

وية وإنما فقط الدقائق التي يكون حجمها اقل الطين الموجود في التربة في حالة غر

 ملم .  0.001من 

 

    Organic Soil Colloids  -غرويات التربة العضوية :
تعد المادة العضوية أحدى المركبات األساسية لجميع الترب , وتختلف نسبتها        

لى اقل المئوية في األراضي الزراعية اختالفا كبيرا فتحتوي بعض الترب المعدنية ع

) العضوية ( يتكون معظمها من المواد  رى إن الترب الدبالية % بينما ن1من 

 العضوية . 

%( وتعد 5أما الترب المعدنية العادية فتكون نسبة المادة العضوية فيها اقل من )

ترب وسط وجنوب وقسما من شمال العراق فقيرة جدا بالمادة العضوية فكثيرا ما 

 %أو في حدودها . 1نرى إن نسبتها تقل عن 

 

  -: Humus -الدبال :

ذو طبيعة غروية مشابهه لتلك األطيان السليكاتية حيث يكون أيضا مشحون  

بشحنات كهربائية سالبة يحيط بها محلول التربة الذي يحوي االيونات الموجبة 

والتي يمكنها تشبيع هذه الشحنات وتتبادل مع االيونات الموجبة األخرى في 

           س الطريقة التي تحدث في معادن الطين . المحلول بنف



هناك  -( والدقيقة الغروية غير العضوية :  Humusالفروقات بين الدبال)  

  -بعض الفروقات المهمة هي :

أن معقد الدبال يتكون بصورة رئيسية من الكربون والهيدروجين  -1       

لف أساسا من األلمنيوم والسليكون واألوكسجين بينما األطيان السليكاتية تتأ

 واألوكسجين . 

إن قابلية الدبال على امتساك االيونات الموجبة أعلى من معادن الطين  -2       

 السليكاتي . 

أن جزيئة الدبال ليست ثابتة مقارنة بالطين السليكاتي لذلك فهي تتلف  -3       

 بسرعة أكبر بكثير من الطين . 

 جزيئة الدبال بلورية كما في الطين السليكاتي .  ال تعتبر -4       

أحجام جزيئة الدبال متغيره بدرجة كبيرة بينما جزيئة معادن الطين ثابتة  -5       

 وبصورة عامة حجم جزيئة الدبال اقل من المونتموريللونايت الطيني . 

 

 -مصادر الشحنة السالبة على الدبال :

 بة على الدبال هو : إن المصدر الرئيسي للشحنة السال 

 ( .  -COOHمجموعة الكاربوكسيل  )  -1        

 ( الفينولي .  - OHمجموعة الهايدروكسل )  -2        

 المحلول,والتي يمكن أحالل الهيدروجين المرتبط بها بأي من االيونات الموجبة من 

   التربة.وتعتمد هذه الشحنة السالبة على درجة تفاعل 
 


