
 كيمياء وتموث التربة 

في النظام من خمل وتموث بجميع ما يحصل التربة تمثل الوسط الطبيعي االساسي الذي يتاثر 
الجوي المتمثمة مكونات الغالف لممادة والطاقة بين الوثيقة وذلك عبر خطوط التبادل البيئي 

 والتربة واالحياء التي تعيش فييا .بالماء واليواء 

او حيوية مصدره نشاط فيزيائية او كيميائية عمى انو خمل ذو طبيعة ويمكن تعريف تموث التربة 
 بين مكونات التربة .القائم كسر حالة االتزان الى انساني يؤدي 

 لتموث التربة اىميا :وىناك عدة انواع 

 تموث التربة بالمخمفات الصمبة . -1

 والمواد الكيميائية .تموث التربة بالمبيدات  -2

 الكيميائية والعضوية .تموث التربة باالسمدة  -3

 )الموزاد المشعة واالشعاعات النووية( الحروب في المنطقة تموث التربة بمخمفات  -4

 التصحر والتعرية .ازدياد مموحة التربة ومشاكل  -5

الكيميائية لفيم الطبيعة ىو ما سوف يتم التركيز عميو واالسمدة التربة بالمبيدات ولكن تموث 
 في استخداميا او سوء االستخدام .االسراف المواد واضرار ليذه 

  بالمبيدات والمواد الكيميائية :تموث التربة 

كالرش عمى مختمفة ستعمل بطرق عضوية او غير عضوية المبيدات ىي مواد كيميائية 
ىي مواد ، ولما كانت ىذه المبيدات بذور المحاصيل التربة او بمعاممة او عمى النباتات 
 وخطرة احيانا .جانبية غير مرغوبة لن يخمو من تاثيرات فان دخوليا الى التربة كيميائية 

عن الفعاليات الحيوية مثل تحول المادة في التربة ىي المسؤولة ولما كانت االحياء المجيرية 
عمى مستوى ليا تاثيرات ايجابية الجوي والتي وتحول النتروجين وتثبيت النتروجين العضوية 



تقييميا عمى يجب ان يتم من المبيدات فان الفائدة عمى نمو النباتات التربة وبالتالي خصوبة 
 عمى احياء التربة المجيرية .التي تسببيا اساس التاثيرات 

مع النظام البيئي ىذه المركبات الكيميائية يرتبط مصير المبيدات في التربة بتداخل وتفاعل 
 فيزيائية وكيميائية ومايكروبايموجية .ثالث عمميات اساسية  في ذلكويتحكم لمتربة 

 العمميات الفيزيائية - أ

بان مبيد فقد وجد بيذه الطريقة فقد المبيد : ىناك عدة عوامل تحدد مقدار التطاير  -1
وارتفاع مع زياتدة القرب من سطح االرض يزداد تطايره  Trifiluralincترفالن االدغال 
وان زيادة درجة الحرارة كذلك يزداد الفقد بزيادة التربة وزيادة التركيز المستخدم رطوبة 

 من المادة العضوية .يؤثر سمبا عمى محتوى التربة التطاير الفقد بواسطة 

وجريانو : يمكن اعتبار غسل المبيد غسل التربة وتعريتيا بواسطة الماء والرياح  -2
ومن بالمبيدات والجداول واالنيار لتموث ماء االراضي وتعرية التربة البداية السطحي 

وقابمية ذوبان وكمية الماء المضاف ىي نوع التربة عمى غسل المبيد العوامل المؤثرة 
 المبيد .

 

 

 

 العمميات الكيميائية : - ب

في تثبيط احد العوامل الميمة يعتبر تعرض المبيد الى اشعة الشمس التحمل الضوئي :  -1
 فعاليتو .

المبيد عامل ميم في تقميل جاىزية يعتبر االمدصاص في التربة االمتصاص :  -2
في مقدار وان اىم العوامل التي تتحكم النباتات واالحياء المجيرية لالمتصاص بواسطة 
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درجة التفاعل فييا ، نسبة الرطوبة ، كمية ونوعية الغرويات في التربة ىي االمدصاص 
 لممبيد نفسو .ائي ييمالتركيب الكدرجة الحرارة اضافة الى ، 

تفاعالت المضافة لمتربة تحدث لممبيدات مع مكونات التربة : التفاعالت الكيميائية  -3
تكوين امالح المائي ،  التأين، مثل االكسدة واالختزال مع مكونات التربة كيميائية 

 .المعقدات الكيميائية التذوب بالماء وتكوين 

مبيدات من قبل : يؤدي امتصاص واالحياء المجيرية النباتات االمتصاص بواسطة  -4
 ميمة منيا من محيط التربة .الى ازالة كميات النباتات واالحياء المجيرية 

 الفعاليات الميكروبية : -ج

ومصيرىا في عمى سموكياتيا العوامل التي تؤثر اىم  لممبيدات منيعتبر التحول الميكروبي 
 منيا:النشاط الميكروبي  بتأثيرمن التربة المبيدات وىناك عدة عوامل تحدد سرعة اختفاء التربة 

تيوية -3درجة امتصاص المبيد من قبل غرويات التربة  -2التركيب الكيميائي لممبيد   -1
المجيرية  فاألحياءطبية نمو االحياء المجيرية في التربة : -5التربة      pH-4التربة  

 باألحياءالمبيد المضاف لمتربة مقارنة قدرة عمى تحميل ماتكون اكثر النمو غالبا السريعة 
 البطيئة النمو .المجيرية 

 

 عمى االحياء المجيرية في التربة :تاثير المبيدات 

 مجيرية :التاثير عمى اعداد االحياء ال - أ

، االنجراف عمى سطح التربة منيا االضافة المباشرة بعدة طرق تصل المبيدات الى التربة 
الى التربة عودتيا اثناء رشيا ، ىاالجزاء النباتية السقوط من المطر ، الرياح والماء ، بواسطة 

 المعاممة بيا .بعد موت النباتات 



في اعداد سوف تغير مضادات حياتية باعتبارىا فان ىذه المركبات كالتربة طبيعية في بيئة 
تغير في بالمستويات الموصى بيا قد اليسبب وان استعمال المبيدات المجيرية االحياء 

واحد لكن استخدام نفس المبيد عند استخدامو لموسم او مستوى فعاليتيا المجاميع الميكروبية 
الحيوية وتغير في الفعاليات عنو تغير في المجاميع الميكروبية ربما ينتج متكررة ولسنوات 
في  Propanilبروبانيل مبيد االدغال عن تاثير اضافة وفي دراسة التي تقوم بيا االساسية 

في التربة ولوحظ عمى بعض االحياء المجيرية  ومدى تاثيره القادسية في محافظة حقول الرز 
المركب حيث ينتج عنو تكوين التربة بفعل الكائنات الحية الدقيقة يتحمل في بان ىذا المبيد 

DCA  واحد ا من المركب لتعطي جزيئا من ىذا المركب تتكثف وان كل جزيئتينTCAB  حيث
يبقى من اضافة المبيد لمتربة في حين يوم  21في غضون منو يتالشى ق االليفاتي شان ال

 المعادالت التالية :وكما في عديدة لسنوات )االروماتي( بالتربة الشق العطري 

 

 

 

 

 

 .الموجودة في التربة قد اثر سمبا عمى اعداد البكتريا وقد لوحظ بان ىذا المبيد 

  الحيوية :التاثير عمى بعض الفعاليات  - ب

تاتي المبيدات عمى ىذه العممية ان اىمية تاثير تاثير المبيدات عمى عممية النترجة :  -1
من خالل الدراسات ويظير ىو النتروجين لمنباتات مغذي رئيسي دورىا في تجييز بسبب 

لذلك فان قسم حساسية لممبيدات البايموجية اكثر العمميات ىي من ان عممية النترجة 
 سبب تثبيط لعممية النترجة .المبيدات كبير من 
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النتروجين : ىناك عدة عوامل تتحكم بتاثير المبيدات عمى تاثير المبيدات عمى تثبيت  -2
 ىي :تثبيت النتروجين 

 )وىي البكتريا المسؤولة عن تثبيت النتروجين في التربة( الرايزوبيا نمو ونشاط بكتريا  -

والتي قد تسبب في التربة المبيدات عمى المجاميع الميكروبية التغيرات التي تسببيا  -
 عمى الرايزوبيا .تاثيرات غير مباشرة 

 نمو النبات المضيف . -

 

 لممبيدات في التربة :التحمل الحيوي 

وقدرتيا الفسيولوجية وتختمف خواصيا المجيرية مجاميع مختمفة من االحياء توجد في التربة 
منيا المواد الكيميائية كمصدر من المواد حيث تستخدم البعض لمكثير التمثيل الغذائي عمى 

والكبريت وقد يحدث التحمل الحيوي باالحياء المجيرية النتروجين واحيانا لمكاربون والطاقة 
حسب ىذه التفاعالت وتقع مثل او اكثر لممواد السامة بواحد من التفاعالت الكيميائية 

 االتية:التقسيمات 

غير سامة معين لمادة فقد السمية : في ىذا التفاعل يتحول الجزء المثبط عند تركيز  -1
                           الى Arthrobaeterبواسطة الجنس  D-4, 2مثل تحول الـ 

2 , 4-dichloropjenol . 
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الى السمية ان تحول مبيد غير سام او قميل االحياء المجيرية يمكن لبعض التنشيط :  -2
 ,2الى مبيد اخر اكثر سمية  (DB-4, 2)-4مبيد سام كتحول مبيد االدغال قميل السمية 

4-D . 

3-  

 

 

 

يستعمل ضد نوع مبيد معين بتحويل بعض االحياء المجيرية : تقوم تحويل مجال السمية  -4
تحويل المبيد الفطري تختمف عنيا مثل انواع اخرى الى نوع اخر يقتل االحياء من معين 

pentachlorobenzyl acohol  الى مبيدpenta chloro benzoic acid  يؤدي
 موت النباتات .الى 

مثيل او مجموعة الداخمة في تركيب المبيد البنزين الى حمقة تعقيد المبيد : اي تضاف  -5
اخرى اكثر تعقيدا في معظم ىذه مع مركبات او ربطة عضوي اميني او حامض حامض 

 الى غير السامة .السامة يد من الفحالة الحاالت سوف يتحول المب

تجميل والفطريات من البكتريا اجناس معينة المجيرية في : تقوم االحياء التحمل الحيوي  -6
من الكربون االصمية المكونة ليا وقسم والعناصر المعدنية  Co2المبيدات الى غاز 

 ء خاليا جديدة .يد سوف يستعمل في بناالمكون لممب

لممبيدات اثناء التمثيل الغذائي والتي تتم كخطوات اولية لقد تم التعرف عمى التفاعالت التالية 
 في التربة :من ىذه المركبات معين من التفاعالت في مياجمة مركب انواع عديدة وقد تشترك 

 OH    RCH3           RCH2OHاضافة مجموعة ىيدروكسيل  -1

 RNH2        RNO2في تركيب المبيدات   االمين الموجودة اكسدة مجموعة  -2

 اكسدة الكبريت الموجود في تركيب بعض المبيدات  -3
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المقاوم لفعل ايبوكسايد مركب يسمى عن ذلك ينتج مزدوجة لرابطة وكسجين اضافة ذرة ا -4
  االحياء مدة طويمة :

RCH = CHR          RCH –CH-R 

 ازالة مجموعة مثيل : -5

               CH3                         CH3 

RN                            RN                          RNH2 

               CH3                           H   

 الموجودة في العديد من المبيدات :كمور او غيرىا من اليالوجينات ازالة ذرة  -6

RCH2Cl            RCH2OH 

RCCL3              RCHCL2 

 اختزال مجموعة النتريت  -7

RNO2            RNH2 

  باألوكسجينت استبدال ذرة الكبري -8

RO        S                    RO        O 

             P-R                              P-R 

Ro                                RO 

لبعض الحمفي في التركيب الى اخرى الكربون في ذرة موقع اتصاليا الكمور من تحرك ذرة  -9
 الييدروكسيل . مجموعةعند اضافة المبيدات 

 

O 



 ازالة رابطة االيثر : -11

RoR                  ROH + RH 

النواع مختمفة من وتعرض بعض المبيدات عند اضافة الما وتكسير الجزئ التحمل المائي  -11
 :تفاعالت التحمل المائي 

    O                                 O 

R-C-OR + H2O            RCOH + ROH 

 

  O      R                             O                   R 

RC-N      + H2O            RCH + HN   

            R                                                 R 

ان ىذا التفاعل ميم في االنحالل الحيوي الكامل لمبيدات االدغال كسر الحمقة :  -12
التي تستخدم مصدر لمكربون والمبيدات الحشرية اذ تنتج بعد ذلك بعض المركبات 

 في عمميات التخميق الحيوي .والطاقة 

 

 

 

 

 

 

 



 اء التربةيمكي

 Soil solutionمحمول التربة  

يوجد مغمفا التربة كما بين حبيبات المحصورة البينية لمفراغات يتواجد الماء في االرض شاغال 
الى قطبية جزيئات ذلك االرتباط ويعزى في الشدة مختمفة بيا بقوى ومرتبطا ليذه الحبيبات 

بار  11-1333ىذه بين قوى االرتباط وتتراوح عمى سطح حبيبات التربة ووجود شحنات الماء 
ضد بمائيا لكي تحتفظ قوة الزمة لالرض ) وىي اقل السعة الحمقية بار تدعى  1333والقيمة 

تحت تاثير يتحرك الى االسفل اقل من ىذه القيمة والماء الممسوك بقوة االرضية( قوى الجاذبية 
 منو عن طريق الصرف .التخمص الذي يجب الماء الزائد االرضية مكونا الجاذبية 

ولذا فان مختمف كيميائية فريدة الطبيعية لما لو من خواص اىم المذيبات ويعتبر الماء من 
القابمة اذابة المكونات ناتجة عن في الحقيقة محاليل التربة ىي الموجودة في صور الماء 

 لمذوبان .

 

 االرضي )محمول التربة( لممحمول  الكيميائيةالطبيعة 

والذي كة في مسام التربة لمحر عمى انو ذلك الماء القابل يمكن النظر الى المحمول االرضي 
 .من المكونات الصمبة لمذوبان عمى العناصر القابمة يحتوي 

والكيميائية وىي لعدد من العمميات الحيوية والفيزيائية محمول التربة نتيجة يعتبر تركيب وتركيز 
الحرارة ونسبة الرطوبة ودرجة ماشرة بدرجة العمميات التي تحدث في االرض وترتبط بصورة 

االتزان بين المكونات الصمبة والسائمة في الدراسة فان دراسة التيوية في التربة وكنتيجة لحاالت 
التي تجري بفعل عن تمك التغيرات فكرة كاممة المحمول االرضي في لحظة ما اليمكن ان تعطي 

 والعمميات الزراعية .ونمو النباتات الظروف المناخية 



االراضي بينما يكون في  g/L 2-1واليتعدى الممحية قميل غير محمول االراضي ويعتبر تركيز 
. وقد تكون المواد الذائبة في المحمول في المتر الواحد الغرامات الى عشرات عالي يصل الممحية 
المعدنية االمالح الذائبة اساسا واىم االيونات مكونات المعا وتشمل معدنية وعضوية االراضي 

 :السائدة في محمول التربة ىي 

، الكمورايد  (NO2)النتريت ،  (NO3)،النترات  (HCO3): البيكربونات االيونات  -1
(CL)  ، الكبريتات(SO4)  والفوسفات(PO4) . 

Ca: الكالسيوم الكايتونات  -2
Mg، المغنيسيوم  2+

Na، الصوديوم  2+
K، البوتاسيوم  +

+ 
NH، االمونيوم 

H، الييدروجين  4+
مثل الى بعض الكاتيونات االخرى ، باالضافة  +

Mnالمنغنيز 
Fe، الحديدوز  2+

CU، النحاس  2+
النادرة التي وغيرىا من العناصر  2+

 السابقة .ضئيمة جدا مقارنة بالكايتونات بتراكيز تتواجد في محمول التربة 

 فمثال امالحمركباتيا ذوبان تبعا لدرجة في المحمول االرضي االيونات ويختمف تركيز ىذه 
بينما عالية من االيونات عنيا تراكيز ينتج الذوبان واتمنترات عالية والكموريدات البيكربونات 

 ايوناتيا.تراكيز الى انخفاض الذوبان مما يؤدي فتكون شحيحة والفوسفات امالح الكبريتات 

في االراضي الممحية في محمول التربة والمغنيسيوم فيود الصوديوم ما بالنسبة لمكاتيونات ا
تركيب محمول ويتغير نسبيا في تمك االراضي الكالسيوم والبوتاسيوم الواطئة مقارنة بتراكيز 

وباالضافة ويسود الكالسيوم والمغنيسيوم تركيز الصوديوم حيث يقل في االراضي الخصبة التربة 
ومن اىميا في محمول التربة الذائبة العضوية فيناك بعض المركبات الى المواد المعدنية 

الدقيقة وكذلك الكائنات الحية من تحمل المواد العضوية بواسطة التي تنتج العضوية االحماض 
والستريك االوكزاليك االحماض حامض ومن امثمة ىذه الحية من افرازات الجذور النباتية 
 .الفورميك مثل حامض الطيارة والفيوماريك وبعض االحماض 

 

 



 محمول التربة :خصائص 

 بعدة خصائص كيميائية ىي :يتميز محمول التربة 

االزموزي فيو والضغط تحمل المواد الذائبة الضغط االزموزي : ويعتمد عمى تركزي ودرجة  -1
، عديم المرونة بغشاء عن الماء النقي عند فصمو في المحمول ) ىو الضغط الناشئ 

لمنع زيادة حجمو عمى سطح المحمول الضغط الالزم تاثيره فقد وىو يساوي ومنفذ لمماء 
 اليو ( .بدخول الماء 

2- pH  : عند قياس رقم محمول التربةpH  عن حبيبات التربة منفصال محمول التربة
 عن تمك المقاسة في عجينة التربة .عالية عمى ارقام نحصل 

بعض المضافات ك تضاف لذل 3-6ويتراوح بين من تربة الى اخرى محمول التربة  pHتختمف 
العضوية والمعدنية واالسمدة الكمس والجبس مثل اضافة معين  pHعمى لغرض الحصول لمتربة 

 معين ينمو فيو . pHمدى اذ ان لكل نبات 

فانو في معظمو يكتروليتي لمحمول اال التوصيل الكيربائية : نظرا الن المحمول االرضي  -3
التركيز بزيادة معامل التوصيل الكيربائي ويزداد لمتيار الكيربائي موصال يعتبر 
الذائبة تركيز االمالح ىذه الخاصية في تقدير وليتي لمحمول التربة ، وتستخدم ر االلكيت

االمالح في حيث كما ازداد تركيز ىامة لتمييز االراضي الممحية وىي خاصية في االرض 
 .ازداد معامل التوصيل الكيربائي التربة 

 pH and Buffering capacityلالرض التنظيمية والسعة  موضةرقم الح -4

لكي  pHمن الـ ان لكل نوع من النباتات حدود معينة ليا حيث صفة ميمة التربة  pHيعتبر 
التربة مرتبط وبدرجة كبيرة مع رقم حموضة الدقيقة نشاط االحياء كما وان تنمو بشكل طبيعي 

. خصوبة التربة وبالتالي الغذائية عمى تيسير العناصر الى انو يؤثر وبشكل مباشر باالضافة 
 التربة . Basicityاو قاعدية  acidityحموضة ال عمىويدل ىذا الرقم 



Hكل من ايونات يتساوى تركيز  pH=7عند نقطة التعادل 
OHو  +

في المحمول وتحت ىذا  -
 .او القاعدي فتكون في الجانب القموي اما فوقو الحامضي في الجانب تكون االرض الرقم 

 االرض :  pHالعوامل المؤثرة عمى 

 Basic cation setturation percentageالكاتيوني القاعدي نسبة التشبع  -1

الموجودة عمى غرويات التبادل الكاتينوات عادة عمى مواقع  adsorptionاالمدصاص يحدث 
مثل لمحموضة الى كاتيونات مكونة يمكن ان تنقسم وىذه الكاتيونات وعضوية( التربة ) معدنية 

ALااللمنيوم 
Hوالييدروجين  3+

Caمثل الكالسيوم وكاتيونات مكونة لمقاعدية  +
+2 

Mgوالمغنيسيوم 
Kوالبوتاسيوم  2+

Naوالصوديوم  +
ما ومقدار االخرى وبعض الكاتيونات  +

عميو التبادل يطمق عمى معقد الكمية من الكاتيونات كنسبة مئوية القاعدية بو الكاتيونات تساىم 
 التشبيعية لمكاتيونات القاعدية .اسم النسبة 

منيا غم تربة  111/ ممميمكافئ  16ىي الكاتيونية التبادلية سعتيا اذا كان لدينا تربة مثال // 
 القاعدية .التشبع بالكاتيونات احسب نسبة وىيدروجين الومنيوم كاتيونات ممميمكافئ  432

 الحل :

 غم تربة  111/ ممميمكافئ  1138=  432-136= الكاتيونات القاعدية 

 % 7337% = 111× 16/ 1138القاعدية = نسبة التشبع بالكاتيونات 

فالتربة صحيح ليا والعكس  pHارتفع رقم لمتربة القاعدي الكاتيوني وكمما زادت نسبة التشبع 
المتبادل مع سيادة لمييدروجين القاعدية بالكاتيونات من التشبع منخفضة ذات نسبة الحامضية 

 وايونات االلمنيوم الذائبة .

 

 



 suspension effectتاثير المعمق  -2

وتسمى التربة في معمق عنو اذا ما قيس االرض عند قياسو في المحمول الرائق  pHيرتفع رقم 
الييدروجين ايونات ان تركيز عمى اساس تمك الظاىرة ويتم تفسير المعمق بتاثير الظاىرة ىذه 

بشدة بالبعد عن ينخفض التي تحمل شحنات سالبة ثم يزداد بالقرب من سطح حبيبات التربة 
 ىذه االسطح .

 تركيز االمالح الذائبة : -3

تركيز التربة فمقد وجدوزا انو بزيادة  pHتاثير كبير عمى في التربة لتركيز االمالح الذائبة 
اثر وتسمى ىذه الظاىرة ليذه التربة المقاس ضة رقم الحمو ينخفض الذائبة في التربة االمالح 

تبادل من االمالح التركيز العالي بان كاتيونات ويمكن تفسير ذلك  Dilution effectالتخفيف 
ايونات الييدروجين وذلك الى اطالق ويؤدي التربة المقيد عمى اسطح حبيبات مع الييدروجين 
 التربة . pHفي وينتج عنو انخفاض في محمول التربة وزيادة تركيزىا 

 N 0.1وىو اما مخفف ممحي االرض في محمول  pHيتم قياس ىذه الظاىرة ولمتغمب عمى 
 pHان ارقام من الجدول ادناه ويالحظ كموريد البوتاسيوم  0.01Nاو البوتاسيوم كموريد 

المقاسة في باستخدام كموريد الكالسيوم عن تمك المقاسة محسوسة لمعينات تنخفض بدرجة 
 الماء .

المقاس في محمول  pH المقاس في الماء pH رقم العينة
CaCl2 0.01N 

1 731 6346 
2 7342 6377 
3 8319 7352 

 



وىذا يؤثر ثابتة في التربة تكون غير الرطوبة فان نسبة والتطبيقية ومن وجية النظر العممية 
ثم تبدا باالنخفاض مع نقص مباشرة  يبعد الر التربة حيث تكون اعمى ما يمكن  pHعمى بدوره 

 وزيادة تركيز االمالح في محمول التربة .نسبة الرطوبة 

 تركيز ثاني اوكسيد الكاربون : -4

الى لحبيبات التربة البينية الفراغات الذي يشغل في اليواء االرضي  Co2غاز يؤدي زيادة تركيز 
ون يتكو جزء من ىذا الغاز في محمول التربة ويرجع ذلك الى ذوبان االرض  pHرقم انخفاض 

او القريبة من وخاصة في االراضي المتعادلة  pHالذي يعمل عمى خفض الـ حامض الكاربونيك 
 التعادل .

 pHاالرض اىمية رقم حموضة 

 pH-meterاو باستخدام جياز عمل الدالئل عن طريق البسيولة تقديره التربة يمكن  pHرقم 
وكذلك الشديدة فالحموضة لمتربة االخرى حول الخواص مختمفة التربة يمدنا بمعمومات  pHو 

في االراضي وااللمنيوم بتراكيز سامة مثل الييدروجين الى عناصر يؤديان القموية الشديدة 
وىذه المواد ذات تاثير سام في االراضي القاعدية )القموية( وكاربونات الصوديوم الحامضية 

 . 4-9عن نطاق  pHلمنباتات خاصة عندما يخرج مباشر 

مثل الحديد عناصرىا ذوبان وزيادة ايضا ذوبان لمعظم المعادن االرضية الحموضة وتسبب 
الى  تؤديالشديدة فالقموية وعمى العكس النباتات الى سمية مما يؤدي اضا والنحاس والمنغنيز 
 pHرقم ويمكن ان يؤثر لمنباتات نقص غذائي يحدث التالي ىذه العناصر اليامة وبترسيب 

المفيد ذات االثر او الكائنات الدقيقة عمى الميكروبات من خالل تاثيره ايضا عمى نمو النباتات 
 .6عن  pHعندما ينخفض عمميا مزاولة اليمكنيا لمنتروجين فبكتريا االرض والمثبتة لمتربة 



  و نتيجة لغسيل  مواد قاعديةاصل تكوينيا حتى لو كان الى الحموضة وتتحول االرض
الغزيرة فتحل محميا بمياه االمطار  Ca , Mg , Na , Kمثل القاعدية الكايتونات 

 المختمفة كما في المعادلة التالية :من مصادرىا ايونات الييدروجين 

  =Ca
+2

 

  -Na
+
  + 4H

+
                           + Ca

+2
 + K

+
 + Na

+
         

  -K
+
 

( الييا كما في )كربونات الكالسيوم الجير اضافة عن طريق ويمكن معالجة حموضة االرض 
 التفاعل االتي 

 

  

                      + CaCO3 + H2O + CO2              = Ca
+2

 + 2H2O +2CO2    

وسيادتو عمى مواقع وخاصة تالصوديوم في االرض تراكم القواعد من ذلك فان وعمى العكس 
ايضا وقد لنمو النباتات االرض التي تكون غير مالئمة يؤدي الى قموية التبادل لمعقد التربة 
اكبر  pHفي االراضي ذات وعادة ما نجد النباتات النامية  pH=10الى يصل رقم الحموضة 

 .نموىا محدودا او تموت كميا يكون  9من 

)عدا الصغرى العناصر الغذائية نقص في ذوبان الى حدوث االراضي القموية  pHويؤدي ارتفاع 
لبعض ما تكون غير مسيرة غالبا فان الفوسفات الى ذلك باالضافة الكمورين والمولبيدينوم( 

 التالية:تبعا لممعادلة الذائب الكالسيوم بواسطة من المحمول االرضي بسبب ترسيبيا النباتات 

2PO4
-3

+ 3Ca
+2

         Ca3 (PO4)2     فوسفات الكالسيوم 

من المنخفض ذات المستوى القموية االراضي في مثل ىذه اليجدي الفوسفاتي كما وان التسميد 
والمولبيدنيوم والبورون )الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والزنك والمنغنيز الذائب الحديد 

غير  او فوسفاتيةعمى صورة امالح وذلك لترسبيا الصغرى( الغذائية ىي العناصر والكمورين 
 كما في المعادالت التالية :او تسحيحو الذوبان ذائبة 
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PO4
-3

 + Fe
+3

           Fe Po4 

2PO4
-3

 + 3 Zn 
+2

               Zn 3 (PO4)2 

مثل الجبس الزراعي كيمياوية باستخدام مضافات قموية االراضي عمى مشكمة ويمكن التغمب 
 وفقا لممعادلة التالية :التي تحتوي عمى صوديوم القموية الذي يتفاعل مع التربة 

-Na
+
 

-Na
+
  + CaSo4 +2H2O                       =Ca

+2
 + Na2So4 + 2H2O  

وبالتالي القضاء عمى التربة القموية   pHيعمل عمى خفض حل الصوديوم الكالسيوم واحالل 
 لنمو النباتات .الظروف غير المواتية 
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