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Colloids & Chemical Soil Properties     الكيميائية التربة وخواص الغرويات 
       
ان إلحجام الدقائق اهمية كبيرة بالنسبة لخواص التربة المختلفة وانه كلما صغر معدل قطر الدقائق الصلبة      

لسطحية النوعية التي تؤثر بدورها في الكثير من خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية ازدادت المساحة ا
مرة على المساحة السطحية   1000ومثال على ذلك فأن المساحة السطحية النوعية لدقائق الطين تزيد اكثر من 

  النوعية للرمل الخشن.
 4-10مايكروميتر =  1مايكروميتر) 1ربة يقل حجمها عن ان نسبة ال بأس بها من الدقائق الصلبة في الت      

مايكروميتر معلقًا او محلواًل غرويًا.  1متر( ويسمى معلق الدقائق التي اقطارها المكافئة اقل من  6-10سم = 
ة مايكروميتر ايضًا والدقائق الغروية عبار  1وقد يستعمل التعبير غروي للداللة على الدقائق التي اقطارها اقل من 

)ال عضوية( ودقائق عضوية وعمومًا الغرويات تشمل جزءَا كبيرَا من الطين والدبال من المادة   عن دقائق معدنية
 . العضوية 

 
 Mineral Colloidsالغرويات المعدنية  

   يتكون الجزء االعظم من دقائق التربة الغروية من المعادن الطينية وهناك مجموعتان مختلفتان من
  وهي: المعادن الطينية 

( التي تتواجد في ترب المناطق المعتدلة والمهمة زراعيًا Silicates claysمجموعة اطيان السليكات ) -1
  في انحاء العالم. 

مجموعة االكاسيد المتميئة للحديد واأللمنيوم التي تكثر في ترب المناطق االستوائية وشبه االستوائية   -2
وألهمية االطيان السليكاتية   Non silicates claysوتسمى مجموعة االطيان غير السليكاتية 

 وانتشارها في مناخات وترب مختلفة ومنها ترب العراق سيتم التركيز عليها.  
 المعادن السليكاتية واطيان السليكات

   ان دقائق اطيان السليكات هي دقائق بلورية التركيب برغم صغر حجمها، وتتألف وحدات بناء المعادن
( متكونة من االوكسجين والسليكون tetrahedral sheetsاعيات السطوح )الطينية من طبقات من رب

 Octahedra( ومن طبقات ثماني السطوح )Silica layersوالتي تسمى ايضًا بطبقات السليكا )
sheets الكاسيد وهيدروكسيدات األلمنيوم والمغنيسيوم أو الحديد . وتنتظم طبقات رباعي السطوح )

ففي   المعادن الطينية بطرائق متعددة لتكوين المعادن الطينية المختلفة.  وثماني السطوح في معظم
حيث طبقات رباعي السطوح يتم تناسق كل ذرة من ذرات السليكون مع اربع ذرات من االوكسجين 
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كما في الشكل  تكون ذرات االوكسجين الزوايا االربعة لرباعي السطوح وتقع ذرة السليكون في المركز ئث
 tetra hydraطبقة  شكل االتي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اما في طبقات ثماني السطوح فأن ذرات االلمنيوم او المغنيسيوم تتناسق مع ست من ذرات االوكسجين او   

مجموعات الهيدروكسيل التي تحيط بذرة االلمنيوم او المغنيسيوم .إن اشتراك ثمانيات السطوح المتجاورة بذرة من 
اني ألسطوح ويتم الربط بين طبقات رباعي وثماني السطوح باألوكسجين مكونَة االوكسجين يؤدي الى طبقة من ثم

 وهناك تقسيمات مختلفة منها:  common layerطبقة مشتركة يطلق عليها  
نسبة الى احد   Kaolinite group: وتسمى مجموعة الكاؤولينايت  Kandite groupمجموعة الكاندايت 

   ، وهي عبارة عن معادن ثنائية الطبقات يعتبر من اهم افراد هذه المجموعة الذيالكاؤولينايت  افرادها وهو طين
طبقة من السليكا وطبقة من االلومينا ويكون االرتباط بين الطبقات عن طريق االشتراك بذرات االوكسجين  1:  1

يستطيع النفاذ بين   ، وترتبط البلورات ببعضها بشدة مما يؤدي الى تكون دقائق كبيرة الحجم نسبيًا وان الماء ال
الوحدات التركيبية او بين الطبقات المكونة للدقائق لهذا الطين بسبب ثبات المسافة البلورية وصغرها بحيث انها 
اصغر من قطر جزيئة الماء نتيجَة لتكون الرابطة الهيدروجينية بين طبقات السليكا وااللومينا من الوحدتين  

  البلورتين ألمتجاورتين.
فأن هذا الطين ال يملك قابلية على التمدد والتقلص عند الترطيب والجفاف وبما ان القابلية لهذا   لذلك       

المعدن على مسك الماء والمغذيات تعتمد على االسطح الخارجية فقط، تكون القابلية على المسك منخفضة. 
شحنة سالبة على دقائق  ومصدر الشحنات في هكذا نوع من المعادن هو تكسر الحواف الذي يؤدي الى ظهور 

  الطين.
ان طين الكاؤولينايت قد ينتج في الترب الحاوية على طين المونتموريلونايت عندما يزداد غسل االيونات     

الموجبة بواسطة الماء وتطور بيئة عالية الحموضة مما يؤدي الى تحور او تحطم المونتموريلونايت وتكون طين 
  لينايت مباشرة من المعادن االولية في ترب المناطق االستوائية الرطبة.الكاؤولينايت وقد يتطور الكاؤو 

 
   :Smectite groupمجموعة السمكتايت 

وتسمى غالبًا مجموعة المونتموريلونايت وتشمل على معادن طينية مختلفة كالمونتموريلونايت والسابونايت.     
ريلونايت . ان معدن المونتموريلونايت ثالثي الطبقات اي واهم هذه المجموعة بالنسبة للترب الزراعية هو المونتمو 
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من طبقتين من السليكا وطبقة من االلومينا ترتبط ببعضها عن طريق االشتراك بذرات من االوكسجين ويطلق 
  .1:   2عليه معدن  

نسب هذه الطبقات تتمدد وتتقلص بسهولة عند الترطيب والجفاف مما يؤدي الى ان الترب الحاوية على     
عالية من هذا المعدن )النوع من الطين( الى ان تتشقق عند الجفاف وتكون واطئة النفاذية عند التشبع بالماء . 
وتكون السطوح الداخلية والخارجية لهذا النوع من الطين قادرة على امتصاص الماء والعناصر الغذائية . وتتراوح 

 المغنيسيومو  االلمنيوم رتي ونظرا لكون ذمايكروميتر.  1.0 – 0.01اقطار دقائق المونتموريلونايت عادة بين 
ابدال جزء من ذرات متقاربتان في الحجم سوف ال يغير من التركيب الفيزياوي لطبقة ثماني السطوح لذلك يسمى 

( ينتج عنه ظهور شحنات سالبة Isomorphism substitutionااللمنيوم بذرات المغنيسيوم باإلحالل المتماثل)
  2:1إلحالل المتماثل هو احد المصادر الرئيسة من مصادر الشحنات السالبة السيما في معادن فائضة وا

وتماسك  Plasticityوالمعدن الناتج هنا هو معدن المونتموريلونايت. يتصف معدن المونتموريلونايت بلدانة 
Cohesion شرية صغيرة الحجم. عاليين وقابلية عالية على التمدد والتقلص وبسهولة التشتت الى دقائق ق

وعمومًا الترب الحاوية على هذا المعدن ال تكون ثابتة التركيب)البناء( إال بوجود مواد الصقة اخرى وتحتاج هذه 
وخالصة القول يمكن المقارنة بين معدني الكاؤولينايت  الترب الى عناية فائقة الدارتها ادارة جيدة.

 والمونتتموريلونايت كما موضح ادناه :
   10O4Si4: Al (OH)8    ولينايتالكاؤ 

  ثنائي الطبقات 1:   1من نوع  -1
  انكستروم . 7ال يتمدد بالماء لوجود االواصر الهيدروجينية بين الوحدات وسمك الطبقة  -2

(  CECالموجبة ) لأليوناتيوجد احالل متماثل في هذه المعادن ولذلك تكون السعة التبادلية  ال -3
  غرام تربة ومصدر الشحنات هو تكسر الحواف. 100ليمكافىء لكل م 15-3منخفضة وتتراوح بين 

 :  O2.nH20O8Si 4(OH)4Al    المونتموريلونايت
   1:  2من نوع  -1
  انكستروم . 21.0 – 9.6يتمدد بالماء وسمك الطبقة بين  -2
مليمكافىء/  150 – 80ن السعة التبادلية عالية نتيجة وجود االحالل المتماثل وتتراوح قيم السعة التبادلية بي -3

  غم تربة  100
 (  Hydrous mica groupمجموعة المايكا المتميئة  )

أي انها تتكون من طبقتين من رباعي السطوع للسليكا تقع في سطها  1:2من نوع االطيان هذه المجموعة       
  هذه المجموعة يحدث واهم هذه المجموعة هو طين االياليت وفي طبقة واحدة من ثماني السطوح لاللمنيوم. 

احالل متماثل اليونات السليكون الرباعية الشحنة في طبقة رباعي السطوح بأيونات االلمنيوم الثالثية الشحنة،  
  فضاَل عن حصول االبدال المماثل في طبقة ثماني السطوح كما في المونتموريلونايت.

االيون في الفتحة السداسية في طبقة   وعند وجود ايون البوتاسيوم خالل عملية التجوية يدخل هذا      
ويقوم ايون البوتاسيوم هذا بربط سطوح الوحدات التركيبية مع  السطوحاالوكسجين السطحية المكونة لرباعي 

يؤدي الى ربط الطبقات المتجاورة مع بعضها او مما  (O-K-O) البوتاسيوم بعضها مكونًا ما يسمى بجسر
 قاباَل للتبادل وال جاهزَا بشكل مباشر للنبات.  بوتاسيومال من التمدد وهذا ال يكون  هايمنع
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 Organic Collides الغرويات العضوية
  الدبال هو الجزء المهم في الغرويات العضوية والدبال هو عبارة عن مادة عضوية في التربة تكون

  غامقة اللون ومتحللة بدرجة كبيرة بحيث تكون ثابتة البناء )التركيب( نسبيًا.
 تزيد على المساحة السطحية لمعادن الطين. وللدبال صفات غروية  مساحة سطحية عالية بلدبال ميز ايت

الموجبة. تتراوح قابلية االطيان على مسك االيونات االيونات و  الماء على مسكعالية وقابليه  جدا
    بحدود  بينما قابلية المواد الدبالية تكون  غم ترب 100ملي مكافئ/  150 –الموجبة بين صفر 

 . غم تربه  100ملي مكافئ/   400  –150
   يتكون الدبال من الكربونC  والهيدروجينH  2واألوكسجينO  مع قليل من النتروجينN  والفسفورP 

( OH-وعناصر أخرى، ان مصادر الشحنات السالبة على الدبال هي مجموعات الفينول ) Sوالكبريت 
البة نتيجة انفصال ايون الهيدروجين عن بعض تلك ( اذ تتكون الشحنة السCOOH-والكاربوكسيل )

  الوسط. pHالمجاميع وبتأثير 
  :تصنف المواد الدبالية اعتمادا على قابلية الذوبان في الحوامض والقواعد الى ثالث اصناف هي 

( له القابلية على الذوبان في كل من الحوامض والقواعد وله  fulvic acidحامض الفولفيك ) -1
 جزيئي قليل. لون فاتح ووزن 

ال يذوب في الحوامض وله وزن جزيئي ( يذوب في القواعد و humic acidحامض الهيومك ) -2
 متوسط.

 وله وزن جزيئي عالي جدا ولون غامق. ( اليذوب في الحوامض او القواعد huminالهيومين ) -3
 

 Adsorption or Sorption Propertiesالصفات االمدصاصية )االمتزازية( لغرويات التربة  
  ان التعبير امدصاص او ادمصاصAdsorption  يختلف عن امتصاصAbsorption   الن

ونظرًا  الداخلاالدمصاص هو عملية تحدث على السطح، اما االمتصاص فهو عملية دخول الى 
لصعوبة التمييز بين ادمصاص وامتصاص العناصر على االسطح الغروية فأن الشائع حاليًا هو 

والذي غالبًا يشمل الكيفية التي يمسك بها االيون على االسطح الغروية من  Sorptionاستخدام امتزاز 
  دون الدخول في التفاصيل.

  وتعد التربة من المواد التي لها القابلية على امتزاز المواد من خالل امتالكها على المواد الغروية التي
وحها الخارجية والداخلية والتي  تتميز بوجود مساحات سطحية كبيرة وبوجود الشحنة الكهربائية على سط

  تشكل ما يسمى بمعقد االمتزاز او معقد التبادل للتربة.
  ويؤكدBolt (ان المساحة السطحية النوعية مؤشر اساسي للتمييز بين مكونات التربة 1976وآخرون )

لعناصر  ذات القابلية على االمتزاز من عدمها. ان وجود ظاهرة التبادل االيوني واالمتزاز تجعل من ا
لنبات بتعبير اخر  ا الغذائية مخزونة على السطوح الغروية بشكل قابل لإلبدال واالمتصاص من قبل 

صفة االمتزاز والتبادل االيوني تعطي التربة القابلية على خزن العناصر الغذائية الضرورية للنبات 
  بشكل قابل للتبادل واالمتصاص من قبل جذور النباتات.


