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الغرویات وخواص التربة الكیمیائیة    

Colloids & Chemical Soil Properties 

نه كلما صغر معدل قطر الدقائق أان إلحجام الدقائق اهمیة كبیرة بالنسبة لخواص التربة المختلفة و       

الفیزیائیة الصلبة ازدادت المساحة السطحیة النوعیة التي تؤثر بدورها في الكثیر من خواص التربة 

 1000والكیمیائیة والحیویة ومثال على ذلك فأن المساحة السطحیة النوعیة لدقائق الطین تزید اكثر من 

  مرة على المساحة السطحیة النوعیة للرمل الخشن.

مایكرومیتر =  1مایكرومیتر( 1ان نسبة ال بأس بها من الدقائق الصلبة في التربة یقل حجمها عن      

مایكرومیتر معلقًا او  1متر) ویسمى معلق الدقائق التي اقطارها المكافئة اقل من  6- 10سم =  10-4

مایكرومیتر ایضًا  1محلوًال غرویًا. وقد یستعمل التعبیر غروي للداللة على الدقائق التي اقطارها اقل من 

) ودقائق عضویة وعمومًا الغرویات تشمل جزءَا  ال عضویة ( والدقائق الغرویة عبارة عن دقائق معدنیة

  . كبیرَا من الطین والدبال من المادة العضویة 

  الغرویات المعدنیةMineral Colloids 

یتكون الجزء االعظم من دقائق التربة الغرویة من المعادن الطینیة وهناك مجموعتان مختلفتان 

  من المعادن الطینیة وهي:

) التي تتواجد في ترب المناطق المعتدلة والمهمة   Silicates clays(مجموعة اطیان السلیكات  .1

  زراعیًا في انحاء العالم.

مجموعة االكاسید المتمیئة للحدید واأللمنیوم التي تكثر في ترب المناطق االستوائیة وشبه  .2

وألهمیة االطیان   Non silicates claysاالستوائیة وتسمى مجموعة االطیان غیر السلیكاتیة 

 السلیكاتیة وانتشارها في مناخات وترب مختلفة ومنها ترب العراق سیتم التركیز علیها. 

  

  طیان السلیكاتأالمعادن السلیكاتیة و  

هي دقائق بلوریة التركیب برغم صغر حجمها، وتتألف وحدات بناء  طیان السلیكاتأان دقائق 

) متكونة من االوكسجین  tetrahedral sheets المعادن الطینیة من طبقات من رباعیات السطوح (

) ومن طبقات ثماني السطوح   Silica layersوالسلیكون والتي تسمى ایضًا بطبقات السلیكا (

)Octahedra sheets  وهیدروكسیدات األلمنیوم والمغنیسیوم أو الحدید . وتنتظم طبقات  ) الكاسید

رباعي السطوح وثماني السطوح في معظم المعادن الطینیة بطرائق متعددة لتكوین المعادن الطینیة 
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ففي طبقات رباعي السطوح یتم تناسق كل ذرة من ذرات السلیكون مع اربع ذرات من  المختلفة.

االوكسجین الزوایا االربعة لرباعي السطوح وتقع ذرة السلیكون في المركز حیث تكون ذرات االوكسجین 

 tetra hydraشكل طبقة  كما في الشكل االتي :

  

  

  

  

  

  

  

  

ن ذرات االلمنیوم او المغنیسیوم تتناسق مع ست من ذرات إما في طبقات ثماني السطوح فأ    

التي تحیط بذرة االلمنیوم او المغنیسیوم .إن اشتراك ثمانیات  االوكسجین او مجموعات الهیدروكسیل

السطوح المتجاورة بذرة من االوكسجین یؤدي الى طبقة من ثماني ألسطوح ویتم الربط بین طبقات رباعي 

وهناك تقسیمات   common layerوثماني السطوح باألوكسجین مكونَة طبقة مشتركة یطلق علیها  

  مختلفة منها:

  : Kandite groupلكاندایت مجموعة ا

الكاؤولینایت  نسبة الى احد افرادها وهو طین Kaolinite groupوتسمى مجموعة الكاؤولینایت  

طبقة من  1:  1  ، وهي عبارة عن معادن ثنائیة الطبقات الذي یعتبر من اهم افراد هذه المجموعة

ریق االشتراك بذرات االوكسجین ، وترتبط السلیكا وطبقة من االلومینا ویكون االرتباط بین الطبقات عن ط

البلورات ببعضها بشدة مما یؤدي الى تكون دقائق كبیرة الحجم نسبیًا وان الماء ال یستطیع النفاذ بین 

الوحدات التركیبیة او بین الطبقات المكونة للدقائق لهذا الطین بسبب ثبات المسافة البلوریة وصغرها 

لماء نتیجَة لتكون الرابطة الهیدروجینیة بین طبقات السلیكا وااللومینا بحیث انها اصغر من قطر جزیئة ا

  من الوحدتین البلورتین ألمتجاورتین.

ن ألذلك فأن هذا الطین ال یملك قابلیة على التمدد والتقلص عند الترطیب والجفاف وبما       

القابلیة لهذا المعدن على مسك الماء والمغذیات تعتمد على االسطح الخارجیة فقط، تكون القابلیة على 
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المسك منخفضة. ومصدر الشحنات في هكذا نوع من المعادن هو تكسر الحواف الذي یؤدي الى ظهور 

  شحنة سالبة على دقائق الطین.

یة على طین المونتموریلونایت عندما یزداد ن طین الكاؤولینایت قد ینتج في الترب الحاو إ    

الموجبة بواسطة الماء وتطور بیئة عالیة الحموضة مما یؤدي الى تحور او تحطم  األیوناتغسل 

المونتموریلونایت وتكون طین الكاؤولینایت وقد یتطور الكاؤولینایت مباشرة من المعادن االولیة في ترب 

   المناطق االستوائیة الرطبة.

   :Smectite groupالسمكتایت مجموعة 

كالمونتموریلونایت  وتسمى غالبًا مجموعة المونتموریلونایت وتشمل على معادن طینیة مختلفة    

ن معدن إهم هذه المجموعة بالنسبة للترب الزراعیة هو المونتموریلونایت . أو  والسابونایت.

ي من طبقتین من السلیكا وطبقة من االلومینا ترتبط ببعضها عن أالمونتموریلونایت ثالثي الطبقات 

  .1:  2طریق االشتراك بذرات من االوكسجین ویطلق علیه معدن 

هذه الطبقات تتمدد وتتقلص بسهولة عند الترطیب والجفاف مما یؤدي الى ان الترب الحاویة على     

نسب عالیة من هذا المعدن (النوع من الطین) الى ان تتشقق عند الجفاف وتكون واطئة النفاذیة عند 

ى امتصاص الماء التشبع بالماء . وتكون السطوح الداخلیة والخارجیة لهذا النوع من الطین قادرة عل

ونظرا مایكرومیتر.  1.0 – 0.01والعناصر الغذائیة . وتتراوح اقطار دقائق المونتموریلونایت عادة بین 

متقاربتان في الحجم سوف ال یغیر من التركیب الفیزیاوي لطبقة ثماني  المغنیسیومو  االلمنیوم رتيلكون ذ

 باإلحالل المتماثلالمغنیسیوم  بذراتابدال جزء من ذرات االلمنیوم السطوح لذلك یسمى 

)Isomorphism substitution  ینتج عنه ظهور شحنات سالبة فائضة واإلحالل المتماثل هو احد (

والمعدن الناتج هنا هو معدن  2:1المصادر الرئیسة من مصادر الشحنات السالبة السیما في معادن 

عالیین  Cohesionوتماسك  Plasticityالمونتموریلونایت. یتصف معدن المونتموریلونایت بلدانة 

وقابلیة عالیة على التمدد والتقلص وبسهولة التشتت الى دقائق قشریة صغیرة الحجم. وعمومًا الترب 

الحاویة على هذا المعدن ال تكون ثابتة التركیب(البناء) إال بوجود مواد الصقة اخرى وتحتاج هذه الترب 

وخالصة القول یمكن المقارنة بین معدني الكاؤولینایت  ادارة جیدة. إلدارتهاالى عنایة فائقة 

  دناه :أوالمونتتموریلونایت كما موضح 
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  Al4Si4O10 (OH)8 : الكاؤولینایت

  ثنائي الطبقات 1:  1من نوع   .1

  انكستروم . 7ال یتمدد بالماء لوجود االواصر الهیدروجینیة بین الوحدات وسمك الطبقة  .2

) CECالموجبة ( لألیوناتیوجد احالل متماثل في هذه المعادن ولذلك تكون السعة التبادلیة  ال  .3

غرام تربة ومصدر الشحنات هو تكسر  100ملیمكافىء لكل  15- 3منخفضة وتتراوح بین 

  الحواف.

 : Al4(OH)4 Si8O20.nH2O المونتموریلونایت

  1:  2من نوع  .1

  . أنجستروم 21.0 – 9.6یتمدد بالماء وسمك الطبقة بین  .2

 150 – 80السعة التبادلیة عالیة نتیجة وجود االحالل المتماثل وتتراوح قیم السعة التبادلیة بین  .3

  غم تربة 100ملیمكافىء/ 

  ) Hydrous mica groupمجموعة المایكا المتمیئة  (

أي انها تتكون من طبقتین من رباعي السطوع للسلیكا تقع في  1:2طیان من نوع األهذه المجموعة       

وفي هذه األلالیت واهم هذه المجموعة هو طین سطحها طبقة واحدة من ثماني السطوح لأللمنیوم. 

السلیكون الرباعیة الشحنة في طبقة رباعي السطوح بأیونات  ألیوناتحالل متماثل إ المجموعة یحدث

فضَال عن حصول االبدال المماثل في طبقة ثماني السطوح كما في  االلمنیوم الثالثیة الشحنة،

  المونتموریلونایت.

یون البوتاسیوم خالل عملیة التجویة یدخل هذا االیون في الفتحة السداسیة في طبقة أوعند وجود       

تركیبیة الویقوم ایون البوتاسیوم هذا بربط سطوح الوحدات  السطوحاالوكسجین السطحیة المكونة لرباعي 

یؤدي الى ربط الطبقات المتجاورة مع مما  )O-K-O( البوتاسیوم بجسر مع بعضها مكونًا ما یسمى

 قابَال للتبادل وال جاهزَا بشكل مباشر للنبات.  البوتاسیوممن التمدد وهذا ال یكون  هایمنعبعضها او 

  Organic Collides الغرویات العضویة

بال هو عبارة عن مادة عضویة في التربة في الغرویات العضویة والدُّ بال هو الجزء المهم الدُّ ُیعد 

  ویتمیز بـ: التركیب) نسبیاً  تكون غامقة اللون ومتحللة بدرجة كبیرة بحیث تكون ثابتة البناء (
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  تزید على المساحة السطحیة لمعادن الطین. وللدبال صفات غرویة جدامساحة سطحیة عالیة 

 األیوناتالموجبة. تتراوح قابلیة االطیان على مسك  األیوناتو  لماءا على مسكعالیة ه وقابلی

   بحدود  ة بینما قابلیة المواد الدُّبالیة تكونغم ترب 100ملي مكافئ/  150 –الموجبة بین صفر 

 .غم تربه 100ملي مكافئ/  400 –150

   یتكون الدبال من الكربونC  والهیدروجینH  واألوكسجینO2  مع قلیل من النتروجینN 

بال هي ن مصادر الشحنات السالبة على الدُّ إوعناصر أخرى،  S والكبریت Pوالفسفور 

) اذ تتكون الشحنة السالبة نتیجة انفصال COOH-) والكاربوكسیل (OH-مجموعات الفینول (

  الوسط. pHایون الهیدروجین عن بعض تلك المجامیع وبتأثیر 

 :اعتمادا على قابلیة الذوبان في الحوامض والقواعد الى ثالث اصناف هي بالیةتصنف المواد الدّ 

) له القابلیة على الذوبان في كل من الحوامض والقواعد وله fulvic acidحامض الفولفیك ( .1

 لون فاتح ووزن جزیئي قلیل.

ال یذوب في الحوامض وله وزن جزیئي ) یذوب في القواعد و humic acidحامض الهیومك ( .2

 .متوسط

وله وزن جزیئي عالي جدا ولون ) الیذوب في الحوامض او القواعد huminالهیومین ( .3

 غامق.

 

  Adsorption or Sorption Propertiesالصفات االمدصاصیة (االمتزازیة) لغرویات التربة  

  ان التعبیر امدصاص او ادمصاصAdsorption  یختلف عن امتصاصAbsorption  الن

ونظرًا  الداخلهو عملیة تحدث على السطح، اما االمتصاص فهو عملیة دخول الى  االدمصاص

لصعوبة التمییز بین ادمصاص وامتصاص العناصر على االسطح الغرویة فأن الشائع حالیًا هو 

والذي غالبًا یشمل الكیفیة التي یمسك بها االیون على االسطح  Sorptionاستخدام امتزاز 

  ل في التفاصیل.الغرویة من دون الدخو 

  وتعد التربة من المواد التي لها القابلیة على امتزاز المواد من خالل امتالكها على المواد الغرویة

التي تتمیز بوجود مساحات سطحیة كبیرة وبوجود الشحنة الكهربائیة على سطوحها الخارجیة 

  ة.والداخلیة والتي تشكل ما یسمى بمعقد االمتزاز او معقد التبادل للترب

  ویؤكدBolt )ساسي للتمییز بین مكونات أ) ان المساحة السطحیة النوعیة مؤشر 1976وآخرون

ن وجود ظاهرة التبادل االیوني واالمتزاز تجعل من إالتربة ذات القابلیة على االمتزاز من عدمها. 
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لنبات االعناصر الغذائیة مخزونة على السطوح الغرویة بشكل قابل لإلبدال واالمتصاص من قبل 

خر صفة االمتزاز والتبادل االیوني تعطي التربة القابلیة على خزن العناصر الغذائیة آبتعبیر 

 الضروریة للنبات بشكل قابل للتبادل واالمتصاص من قبل جذور النباتات.

  مصادر الشحنات في غرویات التربة 

هذه الشحنة محصلة الشحنة او عمومًا تكون الشحنة السالبة هي السائدة على اسطح الغرویات وتعد     

  لتربة والمصادر المكونة للشحنات هي:االشحنة الصافیة على سطح معظم غرویات 

  یون موجب في الشبكة البلوریة بأیون موجب ما أ: یقصد به استبدال  و التماثلأاالستبدال التناظري

المستبدل ومختلف  لألیونبالحجم  یون الموجب مساویاً محیط بالبلورة وعادة یكون هذا األمن الوسط ال

 عنه بالتكافؤ. هذا النوع یحدث عند عملیة التبلور وال یقود الى اي تشویهات في بناء الشبكة البلوریة.

في طبقة االوكتاهیدرا وینتج عن هذا زیادة في كمیة الشحنة السالبة  Si+4محل  Al+3مثال احالل 

 لمتبادلة .ا فائضة بسبب االختالف في تكافؤ األیوناتال

  تكسر الحواف: والتي هي عبارة عن الشحنة غیر المشبعة الموجودة على حافات الدقائق الغرویة

 وكسجین واأللمنیوم.و األأوكسجین واصر المكسورة تكون بین األلمعدنیة وهذه األا

  العیوب البلوریة: وهي أیضا عبارة عن شحنة غیر مشبعة تظهر على سطح المعدن الذي فیه عیوب

  لوریة أثناء عملیة التبلور للمعدن.ب

  Electrical Double Layerوالطبقة المزدوجة قرب سطوح الدقائق  توزیع األیونات

نظرا لوجود الشحنة السالبة على سطح غرویات التربة المعدنیة والعضویة فان لهذه الدقائق القابلیة      

الموجبة  األیوناتلذلك ان عدد عند وجودها في المحلول.  حهاو سط نحوالموجبة  األیوناتعلى جذب 

السالبة حیث یقل على  األیوناتسیكثر بالقرب من السطح ویقل كلما ابتعدنا عن السطح . اما توزیع 

 األیوناتالموجبة تكافئ مجموع  األیوناتسطح الدقیقة ویزداد عددها كلما ابتعدنا عن السطح وان مجموع 

 بإمكانالموجبة والدقائق الغرویة فان  األیوناتالدقائق. وبسبب عدم وجود تجاذب بین  السالبة الناتجة عن

 األیوناتالسالبة والموجبة القابلة للحركة ب األیوناتان تتحرك بطالقة في المحلول. وتسمى  األیوناتهذه 

الذائبة  األیوناتالتخلص من  وباإلمكانالقابلة للتبادل .  األیونات) لتفریقها عن soluble ionsالذائبة (

 األیوناتالذائبة ستتحد مع  األیوناتفي التربة عند مرور الماء خالل مقد التربة. وعند جفاف التربة فان 

تسمى التربة  السالبة الذائبة لتترسب على شكل امالح بحیث تؤثر سلبیا على خواص التربة ونمو النبات

  .عندئذ ملحیة
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 و الشحنة.أالمحددة للجهد  األیوناتلسطح النواة ویطلق علیها  الطبقة الداخلیة المالصقة  

  و الممدصة.أالمشبعة  األیوناتالمعاكسة في الشحنة ویطلق علیها طبقة  األیوناتطبقة من  

 Electrical Double Layer مجموع الطبقتین هو ما یطلق علیه بالطبقة الكهربائیة المزدوجة 

)EDLالداخلیة من شحنات سالبة والطبقة المشبعة من شحنات موجبة. ) وغالبًا ما تتكون الطبقة  

المحددة) في  األیوناتو الممدصة (والتي یجب ان تساوي مجموع أالمشبعة  األیوناتویطلق على مجموع 

لترب اوزن معین من التربة بالسعة التبادلیة وهي صفة وصفیة عند درجة تفاعل معین لكل تربة من 

المنتشرة في الطبقة البعیدة المنتشرة تكون حرة الحركة نوعا ما وتسمى هذه  ألیوناتاالطبقة البعیدة او 

ن سمك هذه الطبقة مهم وله دور مهم في تحدید إ) وهنا ف diffused layer ( الطبقة بالطبقة المنتشرة

  سلوك التربة من الناحیة الفیزیائیة والكیمیائیة.

  طبیعة التبادل االیوني

ت اضیف فمثال لووالمقصود هنا التبادل الذي یحصل بسرعة عند تغییر نوع االیونات في ألمحلول        

  على معقد التبادل فان التفاعل سیكون كاالتي:  +Hالى تربة مشبعة بالهیدروجین Ca+2كالسیوم ال ایونات

بدًال من ذرتین من  ++Caتكافؤ ذرة السطح وهنا التبادل یعتمد على  قد امدص على Ca+2جزء من       

H+  . 

  یونات الموجبة القابلة للتبادل في الترب األ

یون الكالسیوم والمغنیسیوم على معقد التبادل في الترب الجافة كما في معظم الترب العراقیة أیسود        

یونات القاعدیة دتا الى خفض نسبة األأما في المناطق الرطبة فان التجویة والغسل المستمرین قد أ، 

ضیة التفاعل . صبحت التربة حامألمنیوم على معقد التفاعل و ات الهیدروجین واألیونأالموجبة وزیادة نسبة 

یون بغالف حاطة األإیون على قوة جذبه لجزیئات الماء المستقطبة مما یؤدي الى تعتمد درجة تمئ األ

یون على السطح تزداد ن قوة امدصاص األمن الماء یتحدد سمكه بحجم االیون وتركیز شحنته. لذلك فا

یونات یون. فنجد ان الصودیوم یمسك بقوة تقل عن قوة مسك األكلما قل سمك الغالف المائي حول األ

و أ باألمونیومخرى بسبب زیادة سمك الغالف المائي للصودیوم مقارنة بالغالف المائي المحط حادیة األاأل

  یا متقارب السمك.البوتاسیوم اللذان یمتلكان غالفا مائ
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  یونات الموجبة سعة تبادل األ

یونات الممسوكة في التربة بشكل قابل في التربة كمیة األ یقصد بسعة تبادل االیونات الموجبة     

غرام  100یونات الموجبة في كل للتبادل عند رقم حموضة معین. وتقدر هذه الكمیة بالملیمكافئ من األ

 0.001تربة. والمكافئ عبارة عن تلك الكمیة المساویة لغرام واحد من الهیدروجین. والملیمكافئ یساوي 

یجاد سعة تبادل إ باإلمكانیونات على معقد التبادل كثر من نوع واحد من األأمكافئ . وعند وجود 

وكما في  ونات الممدصة على معقد التفاعلیئات تلك األیونات الموجبة للتربة من جمع مجموع ملیمكافاأل

  المثال التالي:

غرام من التربة  100لو فرضنا أن الكمیات التالیة من األیونات قد وجدت على معقد التبادل في  مثال:

  فما هي سعة تبادل األیونات الموجبة لهذه التربة؟

   

  غم 100ملیمكافئ /   الوزن المكافئ لالیون  غم تربة 100الوزن غم/  االیون

Ca+2 0.120  20.0  6  

Mg+2 0.012  12.0  1  

Na+2 0.046  23.0  2  

H+ 0.001  1.0  1  

AL+2 0.009  9.0  1  

K+ 0.078  39.0  2  

  13      المجموع

  

وعند معرفة عدد . غم 100/  ملیمكافئ  13وبهذا فإن سعة تبادل األیونات الموجبة لهذه التربة هو 

من كل  لألیوناتیجاد الوزن الكلي إ باإلمكانیون على معقد التبادل من التربة فان أملیمكافئات من كل 

  . نوع في تلك الطبقة

 100ملیمكافئ من الكالسیوم لكل  6) لتربة ما تحتوي على  سم 15 – 0 فلو فرضنا ان طبقة الحرث (

   :غم فان

               الوزن المكافئ × غرام  100عدد المكافئات في  =غرام من التربة  100وزن الكالسیوم في 

كغم  100كغم / 0.12غم من طبقة الحرث =  100غم كالسیوم / 0.12=  20×  6/1000 = 

  تربة . 
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ملیون كغم فیمكن ایجاد  2وبما ان الوزن التقریبي لطبقة الحرث في هكتار واحد من االرض یكافئ       

  سیوم في طبقة الحرث وكما یلي: عدد كیلوغرامات  الكال

والذي یساوي عدد كغم / هكتار  2400كغم / هكتار =  2000000 ×كغم  100كغم / 0.12

  كیلوغرامات  الكالسیوم القابلة للتبادل في كل هكتار من طبقة الحرث.

  العوامل المؤثرة على سعة تبادل االیونات الموجبة

 نسبة ونوع المعادن الطینیة في التربة  -1

 نسبة المادة العضویة المتدبلة في التربة -2

 رقم حموضة التربة -3

فانه باإلمكان تقدیر قابلیة التربة على تبادل االیونات  6و اكثر من أاذا كان رقم حموضة التربة مساو 

  الموجبة وباستعمال القیم والمعادلة االتیة:

CEC )  = ( للتربةCEC)  (نسبة الطین +× للطین CEC ( للمادة العضویة ) × نسبة المادة العضویة  

  

مادة  35% كلورایت و10% من طین مونتموریلونایت و15ن تربة ما تحتوي على أمثال: لو فرضنا 

  عضویة فما هي مدى قابلیة هذه التربة على مسك االیونات الموجبة؟

  یونات الموجبةعلى لقابلیة التربة على مسك األدنى واألالحل : یجب ایجاد الحد األ

   :دنىالحد األ

CEC األ)( دنى =CEC)طین المونتموریلونایت نسبة ) × مونتموریلونایتدنى لطین األ +CEC 

  نسبة المادة العضویة × ( للمادة العضویة ) CEC +طین الكلورایت نسبة ) × دنى لطین الكلورایتاأل(

  غم ) 100سعة تبادل االیونات الموجبة ( ملیمكافئ /   المادة

  0 اكاسید الحدید وااللمنیوم

  16 - 2 كاوؤلینایت

  40 - 20 ایالیت

  40 - 20 كلورایت

  100 - 60 مونتموریلونایت

  150 -  100 فرمیكوالیت

  300 -  100  مادة عضویة
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CEC ) غم 100ملیمكافئ /  14=  0.01) × 3 × 100+  10 × 20+  15 × 60( دنى ) =األ  

   :علىالحد األ

CEC األ) = ( علىCEC )طین المونتموریلونایت نسبة ) × على لطین مونتموریلونایتاأل +CEC 

  نسبة المادة العضویة × ( للمادة العضویة )  CEC +طین الكلورایت نسبة ) × على لطین الكلورایتاأل(

CEC غم 100ملیمكافئ /  28 = 0.01) × 3 × 300+  10 × 40+  15 × 100على ) = ((األ  

  

  التربةنسبة التشبع القاعدي في 

تشمل القواعد القابلة للتبادل في التربة كل من الكالسیوم والمغنیسیوم والبوتاسیوم والصودیوم. ونسبة      

االشباع القاعدي هي النسبة المئویة من سعة تبادل االیونات الموجبة المشبعة بهذه االیونات عند رقم 

  ة التالیة:ویمكن ایجاد هذه النسبة باستعمال المعادل 8.2او  7تفاعل 

  100× نسبة االشباع القاعدي = ملیمكافئ من القواعد / سعة تبادل االیونات الموجبة 

  كما یلي: 8وتكون قیمة ذلك للتربة في المثال السابق ص 

  %84.6=  100×  13/ 2+2+1+6 نسبة االشباع القاعدي =

یجادها بتعویض عدد الملیمكافئات إخرى یمكن یونات األي من األأو بأاما نسبة اشباع بالهیدروجین 

  من مجموع القواعد كما یلي : خر المطلوب بدالً یون اآلو لألأللهایدروجین 

  100× نسبة االشباع بالهایدروجین = ملیمكافئ من بالهایدروجین / سعة تبادل االیونات الموجبة 

  %.7.6=  100×  13/  1 نسبة االشباع بالهایدروجین =

  

  

  

 

  

 




