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 الرتكيب املعدني للنبات

، َٔغجخ رٕصٚغ ْزِ انًٕاد فٙ انمعبدنٔ وانمبدة انعضىٌت انمبءنهُجبد انؾٙ ْٙ  األعبعٛخاٌ انًكَٕبد 

. ٔقذ رخزهف َغجٓب ثبخزالف األَٕاع انُجبرٛخ % معبدن 3ٔ  % مبدة عضىٌت77ٔ  % مبء77انُجبد ثؾذٔد 

 أخشٖ. ٔانظشٔف انجٛئٛخ ٔػٕايم 

 

  Waterانمبء 

شا نًب ًٚزهكّ ْزا ٚخ فٙ انكبئُبد انؾٛخ ثؾكم ػبو َظانؾٕٛ األَؾطخٚؼزجش انًبء انٕعو انز٘ رؾذس فّٛ عًٛغ 

) ساعااغ  األسكػهااٗ ٔعااّ  أخااشرزاإفش فااٙ أ٘ عاابئم  انغاابئم انؼغٛاات يااٍ فااابد  ًٛٛبئٛااخ ٔفٛضٚبئٛااخ فشٚااذح ا

 إراثاخ بسرابع انؾشاسح انُٕػٛخ ٔانؾذ انغطؾٙ ٔ قبثهٛزّ انؼبنٛخ فٙ يٕمٕع فابد انًبء فٙ  زت فغهغخ انُجبد( 

 ًٛبئٛخ.ٛغ انغزٔس انقطجٛخ نهًش جبد انكي أٔافش ْٛذسٔعُٛٛخ رغبًْٛخانًش جبد انًؼذَٛخ  ٔانؼنٕٚخ  ٔركٍٕٚ 

 انمىخفضرت انةبةرت انهٍذسوجٍىٍرت راث انشاطةرت األواصرشوجىد اٌ  ضٛش يٍ انقابد اناشٚذح نهًبء رؼٕد انٗ 

 بدعضٚئااسرجابه  رغؼام  ٔانزاٙ األٔ غاغٍٛيغ عضٚئاخ  رساد انٓٛذسٔعٍٛ ثؾؾُخ قطجٛخ مؼٛاخ ٔانزٙ رشرجو فٛٓب

 شاسح انُٕػٛخ انكبيُخ انؼبنٛخ ٔ زنك انؾذ انغطؾٙ .انًبء فابد انهضٔعخ انقهٛهخ ٔانؾ يًب رؼطٙ ْؾب  انًبء 

 Organic matterانمبدة انعضىٌت نهىببث 

 ٔانٓٛاذسٔعٍٛ ٔ انكشثإٌياٍ  أعبعب% يٍ انًبدح انغبفخ نهُجبد ، ٔرزش ت 92رؾكم انًبدح انؼنٕٚخ ؽٕانٙ 

ٔٚذخم فٙ رش ٛجٓب ػُبفش انُٛزشٔعٍٛ ٔاناغإس ٔانكجشٚذ ٔثؼل انؼُبفاش انزاٙ رًٛام اناٗ ركإٍٚ  األٔ غغٍٛ

( ٔانًغُٛغإٛو فاٙ ركإٍٚ عضٚئاخ  Haemيش جبد يخهجٛخ يغ انًش جبد انؼنإٚخ يضام انؾذٚاذ فاٙ ركإٍٚ انٓاٛى )

 (. B12انكٕثهذ فٙ ركٍٕٚ فٛزبيٍٛ ) انكهٕسٔفٛم ٔ

  Mineralsدن انمعب

 ٚؾزّٕٚ انُجبد يٍ ػُبفش يؼذَٛخ ٚؼزًذ فٙ انغبنٙ ػهٗ ػذح ػٕايم : اٌ َغجخ يب 

 

 انىىع انىببحً -1

رخزهف إَٔاع انُجبربد ٔ أعُبعٓب ثؾكم  جٛش فٙ يؾزٕاْب يٍ انؼُبفاش انًؼذَٛاخ َٔغاجخ  ام يُٓاب. فقاذ 

ماؼف ياب ْإ يٕعإد  62( يٍ ػُقش انقٕدٕٚو أ ضاش ثؾإانٙ  Viciaنٕؽظ اٌ يؾزٕٖ عُظ انجبقالء ) 

( .  ًاب اٌ يؾزإٖ َجبرابد رٔاد اناهقزاٍٛ ثقإسح ػبياخ ياٍ انكزَٕٛابد صُبئٛاخ انزكابف  Zeaفٙ عُظ انزسح )

أػهااٗ يااٍ انكزَٕٛاابد األؽبدٚااخ انزكاابف  ْٔاازا ٚزاااا رًبيااب يااغ اٌ انُجبراابد رٔاد اناهقزااٍٛ رًزهااك عااؼخ رجبدنٛااخ 

 يٍ انغؼخ انزجبدنٛخ انكزَٕٛٛخ نهُجبربد رٔاد اناهقخ انٕاؽذح . زَٕٛٛخ ا جش 

أػهٗ يٍ انُغٛهٛبد ،  ًب اٌ رش ٛض انجإسٌٔ  P , Ca , Nٔػًٕيب اٌ يؾزٕٖ انجقٕنٛبد يٍ ػُبفش 

 يٍ انجٕسٌٔ عبيب نهُغٛهٛبد. PPM 0دٌٔ اٌ ٚكٌٕ عبيب  ، ثًُٛب ٚكٌٕ رش ٛض  PPM 72قذ ٚقم انٗ 
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 ئٍت فً محهىل انخشطتجبهضٌت انعىبصش انغزا -7

 اخخالف انعضى انىببحً -3

رخزهااف األعااضاء انُجبرٛااخ ) أٔساق ، عااٛقبٌ ، عاازٔس ، إصْاابس ، صًاابس أ ؽجاإة ( فااٙ يؾزٕاْااب يااٍ 

 . انؼُبفش انًؼذَٛخ رجؼب نؾبعخ  م عضء َجبرٙ نزنك انؼُقش 

 اخخالف عمش انىببث -4

ٔاناغإس ٔ انجٕربعٕٛو ػبنٙ ثًُٛاب ٚكإٌ  ػبدح ٚكٌٕ يؾزٕٖ األعضاء انؾذٚضخ انُؾٕء يٍ انُٛزشٔعٍٛ 

 يؾزٕٖ األعضاء انًغُخ أػهٗ يٍ ػُبفش انكبنغٕٛو ٔ انًغُٛغٕٛو ٔانؾذٚذ ٔ انجٕسٌٔ 

ٔيًب ٚؾبس إنّٛ اٌ  ًٛخ انؼُقش انًًزقخ يٍ قجم انُجبد فٙ انًشاؽم األٔنٗ سثًب ركٌٕ  جٛاشح ثًاب ٚزُبعات 

يغ يزطهجبد انُجبد فٙ رهك انًشؽهخ قٛبعب ثكًٛخ انؼُقش انزٙ ٚؾزبعٓب َاظ انُجبد فٙ يشاؽم يزقذيخ يٍ انؼًاش 

 ٔخقٕفب ػُذ اَخابك رش ٛض رهك انؼُبفش فٙ يؾهٕل انزشثخ. 

 

 وبث انخشطت مكى

انغإ٘ انًغٓاض  انهرىاءٚؼاذ انًقذس اناشئٛظ نزغٓٛاض انُجابد ثب هات انؼُبفاش انغازائٙ ، ثًُٛاب  انخشطترؼزجش 

غٓاض نهُجابد ػااٍ ٚٔ يانغرالف انورىذس اناشئٛظ ناّ انُٛزاشٔعٍٛ  فبنًقا أيابهٓٛاذسٔعٍٛ ٔ األٔ غاغٍٛ ، اناشئٛظ ن

 األؽٛبء انًغٓشٚخ انًزخققخ فٙ انزشثخ  ثٕاعطخرضجٛزّ  ثؼذهشٚا انزشثخ 

انضالصاخ را صش  األهإاس. ْٔازِ انصره  واناربئم وانغربصيْاٙ  أهإاسرزكٌٕ انزشثخ ثقٕسح سئٛغخ يٍ صاالس 

 ثقٕسح خبفخ فٙ رغٓٛض عزٔس انُجبد ثبنؼُبفش انغزائٛخ. 

فاٙ رغٓٛاض  انغزائٛاخنهؼُبفاش  ًخاضٌ سئاٛظ  أنٛاّانقخٕس ٔانًؼبدٌ ُٚظاش  ّؾزا يُز٘ رٔان انةىس انصه 

ٔانغضٚئبد  ٛش انؼنٕٚخ نهطٕس انقهت رؾزٕ٘ ػهٗ انكزَٕٛبد ياٍ انؼُبفاش انغزائٛاخ  . انطٕس انغبئم ثبإَٚبد

األعااضاء  أيااب انكٕثهااذ. انًُغُٛااض ٔانضَااك ٔ انًغُٛغاإٛو ٔانؾذٚااذ ٔ يضاام انجٕربعاإٛو ٔانقاإدٕٚو ٔانكبنغاإٛو ٔ

 ٔثقٕسح اقم  ًغٓض نهاغإس ٔانكجشٚذ .  نهُٛزشٔعٍٛسئٛغٙ يخضٌ يغٓض فبَٓب ركٌٕ انؼنٕٚخ نهطٕس انقهت 

ٕا ثؾكم سئٛظ ػٍ اَزقبل انؼُبفش انغزائٛاخ فاٙ انزشثاخ ، ) يؾهٕل انزشثخ ( ٚكٌٕ يغئ نهخشطتانةىس انابئم 

 انزشثخ انٗ عزٔس انُجبد.  أعضاءٔيضبل ػهٗ رنك اَزقبل انؼُبفش انغزائٛخ يٍ يخزهف 

األٔ غااغٍٛ ٔصاابَٙ ػهااٗ ؽااكم إَٚاابد  ًااب ٚاازٔة فٛااّ  يؾهاإل انزشثااخانؼُبفااش ثقاإسح سئٛغااخ فااٙ  رزٕاعااذ

 . O2 , CO2ثؾكم  انكشثٌٕ  غٛذأ

نهزشثخ ٚؾزم يٕقؼاب  ٔعاطب فاٙ رجابدل انغابصاد انزاٙ رقاغ ثاٍٛ يخزهاف انكبئُابد انؾٛاخ نهزشثاخ )  انةىس انغبصي

، ْٔاازا ٚزًضاام ثااذقبئا انٓاإاء انزااٙ رؾااغم  ٔانغاإ د انذقٛقااخ(عاازٔس انُجبراابد ٔ انجكزشٚااب ٔ اناطشٚاابد ٔ ٔانؾٕٛاَااب

ُزظ ػٍ ػًهٛخ رُاغٓب  بص ثبألٔ غغٍٛ ٔٚانزشثخ  أؽٛبءثخ ٔانزٙ رغٓض شانًغبفبد انجُٛٛخ ٔانؾقٕق ثٍٛ عضٚئبد انز

CO2 . ْزِ انؼٕايم انضالس رزذاخم فًٛب ثُٛٓب نزغبْى ثًغًٕػٓب فٙ رغٓٛض انًغزٚبد نهُجبد. 
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،  ازٔثبٌ انًؼابدٌ  طةرش  عذٌرذةاٌ رؾشس انؼُبفش انًؼذَٛخ يٍ انغضء انقهت انٗ يؾهٕل انزشثخ قذ ٚؾذس 

( ٔرؾههٓاب  Mineralization( أ رٔثابٌ انًإاد انؼنإٚخ ثؼاذ يؼاذَزٓب ) Soluble mineralَاغٓب فاٙ انًابء )

انًؼذَٛاخ رارٓاب أ  األياالػَزٛغاخ رٔثابٌ  ٔاَاشاد انؼُبفش انًؼذَٛخ يُٓب ثاؼم األؽٛبء انًغٓشٚخ ، أ ٚكإٌ عضئٛاب

انًغٓض انشئٛظ نًؾهٕل انزشثخ ثبنؼُبفش انًؼذَٛخ ٔانزٙ ( ٔانزٙ رؼزجش  Exchangeableَزٛغخ نؼًهٛبد انزجبدل )

 ْٔازِ ( H , Al , Ca , Mg , K , Na) ٔأًْٓاباناذثبل(  ركٌٕ يًذفخ ػهٗ عطٕػ  شٔٚبد انزشثخ ) انزشثاخ ٔ

 نغبنجخ انًٕعٕدح ػهٗ عطٕػ يؼبدٌ انطٍٛ ٔانًبدح انؼنٕٚخ َاغٓب.رًغك ثٕاعطخ انؾؾُبد ا

NO3 انًزٕاعااذح ثبنزشثااخ ْااٙ انُزااشاد ) انغاابنجخ( َٕٛاابدَاا اْااى
-

PO4ٔانإعااابد 
- 

SO4ٔانكجشٚزاابد 
- 

 ٔ 

CLانكهٕسٚذاد
- 

Bٔانجٕساد  
-

Moٔانًٕنجذاد 
-
 ٔ ٛشْب.   

Kانًزٕاعذح ثبنزشثخ فٓٙ انجٕربعٕٛو ) انًٕعجخ ( انكزَٕٛبد أيب
+ 

Caٔانكبنغٕٛو 
-

،  ًاب  +Mg انًغُٛغإٛو ٔ 

 اانٕيُٛإو ٔ +Hفٙ انزشة انغبفخ ٔؽجّ انغبفاخ ثًُٛاب ٚغإد ػُقاش انٓٛاذسٔعٍٛ   +Naٚغٕد ػُقش انقٕدٕٚو

NH4
+

 .انًغُٛغٕٛو فٙ انزشة انؾبينٛخ  ٔ 

 شٔعزٔس انُجبرابد دٔس  جٛاش فاٙ عبْضٚاخ ثؼال انؼُبفاشثخ اٌ ٔعٕد األؽٛبء انًغٓشٚخ انًؾٛطخ ثذقبئا انز

ياٍ سهٕثاخ  نبٍئٍرتشوف اورىع األيٍربء وورىع انخشطرت وان رػهاٗ ْٔزا ٚزٕقاف  ٔاناغإس ٔانكجشٚذ،  بنُٛزشٔعٍٛ

(  ياغ عازٔس   Symbiotic microorganisms) معٍشرت حكبفهٍرتركإٌ راد  أيابْزِ األؽٛبء ٔؽشاسح ٔرٕٓٚخ. 

ثكزشٚااب ( ٔانًزؼبٚؾااخ يااغ عاازٔس انجقٕنٛاابد  Rhizobiumانشاٚضٔثٛاإو ) غ ثكزشٚااب انُجبراابد  ًااب ْاإ انؾاابل ياا

 Nitrogenانغإ٘  انُٛزاشٔعٍٛٔرقإو ثزضجٛاذ ٔانًزؼبٚؾخ يغ عزٔس انُغٛهٛابد  Azospirillumاأصٔعجشنٛى 

fixation   ًب اٌ اناطشٚبد يضم انًبٚكٕساٚضا  .Mycorrhiza ُرشفاغ جبرٛاخ ٔانًزؼبٚؾخ يغ انؼذٚذ ياٍ األَإاع ان

يضام (   Free living microorganisms)  يرشة انمعٍشرت اوانُجابد فاٙ ايزقابؿ ػُقاش اناغاإس .   اابءح

( ٔانطؾبنات انخناشاء انًضسقاخ  Azotobacter and Clostridium)  عازشٚذٕٚوٕكزش ٔ انكهٔرإثااصثكزشٚاب 

(Blue green algae  (ٔ )Anabana azooll ) ُأٚنبٛزشٔعٍٛ انغٕ٘ ٔانزٙ نٓب انقذسح ػهٗ رضجٛذ ان . 

 . العوامل املؤثرة يف جاهزية العناصر الغذائية

  :ش انغزائٍت فً انخشطت مبٌهًانعىامم انمؤثشة عهى جبهضٌت انعىبص حخضمه

 (PHدسجت حفبعم انخشطت ) -1

انؼٕايم انزٙ ر صش فٙ عبْضٚخ ثؼال انؼُبفاش انًغزٚاخ ٔرقٛاذ عبْضٚاخ األَإاع األخاشٖ  أْىيٍ  PHٚؼزجش 

 نزنك األيضهخثؼل  دٔعُٕس

، ار اٌ اانٕيُٛإو شٔف انؾبيناٛخ ػهاٗ ْٛئاخ فٕعاابد انؾذٚاذ ٔٚزشعت ػُقش اناغاإس رؾاذ انظا -

زابنٙ ٚا د٘ اناٗ صٚبدح رش ٛض إٌٚ انٓٛذسٔعٍٛ فٙ يؾهإل انزشثاخ ٚضٚاذ ياٍ رؾهام يؼابدٌ انطاٍٛ ٔثبن

ْٔاٙ فإسح  AlPO4 , FePO4ٔانؾذٚذ ٔانزٙ رشرجو يغ انإعاابد يكَٕاخ  اانٕيُٕٛوؾشس صٚبدح ر

فاٙ انزاشة انقبػذٚاخ ٔياغ ٔعإد  ًٛابد  أياب. يؼقذح انزش ٛت قهٛهخ انزٔثبٌ ٔ ٛش عبْضح ناليزقابؿ
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 ٛش عابْضح فٕسح ْٔٙ أٚنب  Ca(PO4)2فُٓب رزشعت انإعابد ػهٗ فٕسح  CaCO3ػبنٛخ يٍ 

ْٔاٙ أ ضاش  H2PO4 األؽبدٚاخ انزكابف انقٕسح انغبْضح نهإعابد فبَٓاب ركإٌ ثبنقإسح  أيبنهُجبد . 

HPO4عبْضٚخ فٙ انٕعو انؾبينٙ فٙ ؽاٍٛ اٌ انقإسح انضُبئٛاخ انزكابف  
 

ركإٌ أ ضاش عبْضٚاخ فاٙ 

PH  انقبػذ٘ ، ٔػُذPH 7   ٚزغبٖٔ رٕاعذ انقٕسرٍٛ يؼب 

انٓٛذسٔ غٛم  إَٔٚبدرؾذ انظشٔف انؾبينٛخ نقهخ رٕاعذ  اايَٕٕٛوٍ ي رًزـ انُزشاد ثذسعخ ا جش -

ياٍ ركٌٕ اقم ايزقبؿ فٙ انظشٔف انقبػذٚخ  أَٓبفٙ ؽٍٛ  انُزشادخ ثُٛٓب ٔثٍٛ غٔثبنزبنٙ قهخ انًُبف

 انُزشاد فٙ ؽبنخ انزؼبدل. ٔ اايَٕٕٛونقهخ رٕاعذ إٌٚ انٓٛذسٔعٍٛ ، ٔٚزغبٖٔ ايزقبؿ  اايَٕٕٛو

ثقٕسح ػبيخ انؼُبفش انقغشٖ ) انؾذٚذ ٔ انُؾبط ٔ انضَك ٔ انًُغُٛض ٔ انجٕسٌٔ (  رضداد عبْضٚخ -

فٙ انٕعو انؾبينٙ ٔرقٛذ فٙ انٕعو انقبػاذ٘ ثؼكاظ اٚإٌ انًٕنجاذَٕو ٔاناز٘ ٚزجابدل ياغ يغًٕػاخ 

 . انٓٛذسٔ غٛم ػهٗ عطٕػ اايذفبؿ

رانم األؽٛبء انًغٓشٚخ فٙ انزشثخ انٕعو انًزؼبدل عٕاء  بَذ ؽشح انًؼٛؾخ أ ركبفهٛخ ، ْٔزا ٚؼُٙ  -

.  ازنك فابٌ ػًهٛاخ رؾإل انُزاشاد اناٗ شٔفرضداد فٙ يضم ْزِ انظ فٙ رضجٛذ انُٛزشٔعٍٛ  ابءرٓباٌ 

ػًهٓب رًبيب   ٚزٕقف (Denitrification بص انُزشٔعٍٛ ٔانز٘ ٚاقذ انٗ انغٕ ثؼًهٛخ ػكظ انُزشعخ )

 . 4.5انٗ  PHاَخال  إرا

Kإَٚابد  ( Weathering) رغٕٚاخ نهًؼابدٌ ٚضٚاذ ياٍ رؾاشس PHاَخاابك  -
+
 , Ca

+2
 , Mg

+2
 , 

Mn
+2

 , Cu
+2

 , Al
+3

،  أػهٗيضم انكشثَٕبد ٔ انإعابد ٔانكجشٚزبد  األيالػٔركٌٕ قبثهٛخ رٔثبٌ  

انظاشٔف اناٗ ؽاذ انغاًٛخ ٔاناز٘ ٚكإٌ  ٔ انًُغُٛض فٙ يضم ْازِ اانٕيُٕٛؤقذ رضداد َغجخ ػُقش٘ 

 يقؾٕثب  بنجب ثُقـ ػُقش انؾذٚذ .

 ًاب  .PHنم  7.5 – 6.5أكثش جبهضٌت عىذ وقةت انخعبدل مبطٍه ػًٕيب ًٚكٍ اٌ َقٕل اٌ انؼُبفش انغزائٛخ ركٌٕ 

 يٕمؼ فٙ انؾكم انزبنٙ
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  Organic matterانمبدة انعضىٌت  -7

 انؼُبفش يٍ خالل :ر صش انًبدح انؼنٕٚخ ػهٗ عبْضٚخ 

 .PHانزشثخ َزٛغخ نزؾشس األؽًبك انؼنٕٚخ ػُذ رؾههٓب ٔانزٙ ر د٘ انٗ خال  PHربصٛش يجبؽش ػهٗ  - أ

 ًٛبئٛخ ٔاناٛضٚبئٛخ ٔانجٕٛنٕعٛخ .ٛرؾغٍٛ خٕاؿ انزشثخ انك - ة

 يقذس  ُٙ ثبنُٛزشٔعٍٛ ٔاناغإس ٔانكجشٚذ  - د

يااغ  زَٕٛاابد انؼُبفااش (  Chelate compoundsرًٛاام انًاابدح انؼناإٚخ نزكاإٍٚ يش جاابد يخهجٛااخ )  - س

هااّ ياٍ أ ضاش ياٍ عٓاخ ٔرًُاغ ْٙ يش جابد ػنإٚخ رًغاك انؼُقاش ٔرغانًش جبد انًخهجٛخ  ٔانًؼذَٛخ. 

 أفنامفٙ انزشثخ يًب ٚقهم يٍ اؽزًبل ركُٕٚٓب نًش جبد يؼقذح فٙ انزشثخ ، ْٔزِ انقٕسح ركٌٕ  اَاشادْب

ٚؾاذس نٓاب اَؾاالل فاٙ داخام انُجابد أ ػُاذ  ٔايزقبفٓب ياٍ قجام عازٔس انُجابد ػهاٗ ْازِ انقإسح ا

 . Fe-EDTAانؾذٚذ انًخهجٙ  أيضهزٓبقش فقو . يٍ ُانغزس ًٔٚزـ انؼ

(  Aggregate structureرؾابس  انًابدح انؼنإٚخ ياغ انكبنغإٛو فاٙ ركإٍٚ انجُابء انؾجٛجاٙ نهزشثاخ )  - ط

  ثُبء نهزشثخ. أفنمٔانز٘ ٚؼزجش 

 CaCO3شطىوبث انكبناٍىو ك -4

 فٙ عبْضٚخ انؼُبفش فٙ انزشثخ يٍ خالل :  شثَٕبد انكبنغٕٛو ر صش

 PHربصٛش يجبؽش ػهٗ دسعخ رابػم انزشثخ  - أ

 ( ًب عجا)ٚؾبس  يغ انًبدح انؼنٕٚخ فٙ ركٍٕٚ انزش ٛت انؾجٛجٙ نهزشثخ  - ة

شثَٕبد ٚ د٘ انٗ صٚبدح رشعٛت ػُقش اناغإس ػهاٗ فإسح فٕعاابد انكبنغٕٛو َزٛغخ ٔعٕد انكصٚبدح  - د

 ْٔزا ٚقهم يٍ عبْضٚخ اناغإس فٙ انزشثخ Ca3(PO4)2 انكبنغٕٛو انضالصٛخ 

يؾم انؾذٚذ فٙ ركٍٕٚ يش جبد يخهجٛخ يغ انًابدح انؼنإٚخ يًاب ٚغاجت َقاـ  اإلؽاللانكبنغٕٛو  ثإيكبٌ - س

ٚاا د٘ انااٗ افاااشاس ٔؽااؾٕة انُجاابد ٔانااز٘ ٚغااًٗ  فااٙ ايزقاابؿ انؾذٚااذ يااٍ قجاام انُجاابد ٔراابصٛش رنااك

 َٔبرظ يٍ َقـ انؾذٚذ ٔاناغإس . CaCO2ثبنؾؾٕة انٛخنٕس٘ ٔخقٕفب ثبنزشة انؾبٔٚخ ػهٗ 

 

 وىع انخشطت  -5

ٔااخزاضال ٔانزاٙ رغإد فاٙ  األ غاذحٚ صش َٕع انزشثخ فٙ يؾزٕاْب يٍ انٕٓاء ٔ ثبنزبنٙ انزبصٛش فٙ ػًبنٛبد  

ٔٚكإٌ انغٓاذ  األ غاذحنٓزِ انزشة رغٕد ػًهٛبد (  aerobic condition) هىائٍتنا وفححج ان شرهك انزشة . 

انًُغُٛاض ٔانهازاٌ ٚزؾإاٌ  انزب غذ٘ ااخزضانٙ يٕعجب  ْٔزا ٚكٌٕ نّ ربصٛش عهجٙ ػهٗ عبْضٚخ ػُقش٘ انؾذٚاذ ٔ

 ، ٔانًؼااشٔف اٌ انؾذٚااذ ٔانًُغُٛااض انشثاابػٙ أ انغذاعااٙ انزكاابف   فااٙ ْاازِ انؾبنااخ انااٗ انؾذٚااذ انضالصااٙ انزكاابف  ٔ

اناٗ َزاشاد   ااٚإٌ انضُابئٙ انزكابف .  ازنك ٚاضداد رؾاذ ْازِ انظاشٔف رؾإل اايَٕٛابانًُغُٛض ًٚزقابٌ ثقإسح 

 (انُٛزشٔثكزاااش ( ٔ Nitrosomonas( ثٕاعاااطخ ثكزشٚاااب انُزشٔعااإيَٕبط ) Nitrificationثؼًهٛاااخ انُزشعاااخ ) 

Nitrobacter ٔ ) انغغم ٔأ انزطبٚش ثؼًهٛخ ػكظ انُزشعخ. انُزشاد انُبرغخ قذ راقذ ثغجت 
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 غاذ٘ ااخزضاناٙ عابنجب  ٔرغإد ( فٛكإٌ انغٓاذ انزب anaerobic condition)  فً ان شوف انالهىائٍت أيب

ُْٔب رضداد عبْضٚخ ػُقش٘ انؾذٚذ ٔانًُغُٛض ٔانز٘ ٚظالٌ فٙ يضم ْزِ انظشٔف فٙ انقٕسح  ػًهٛبد ااخزضال

انُجابد.  ٛاش اَاّ قاذ ٚاضداد فقاذ ػُقاش  عازٔسيٍ قجم  انغبْضح ٔانقبثهخ ناليزقبؿ انضُبئٛخ انزكبف  ْٔٙ انقٕسح

انُٛزشٔعٍٛ ثؼًهٛخ ػكظ انُزشعخ  ًب ٚؾذس فٙ ؽقٕل انشص ، ؽٛش رزؾٕل انُزشاد انٗ انُزشٔعٍٛ انغبص٘ ٔانز٘ 

انؾابل ػُاذ صٚابدح َغجخ انًُغُٛاض قاذ راضداد فاٙ يضام ْازِ انظاشٔف اناٗ ؽاذ انغاًٛخ  ًاب ْإ  اٌ  ًب. ٚاقذ انٗ انغٕ

 انؾبينٛخ.

انخاٛااخ ) ٚؼجاش ػاٍ انغاؼخ  زاشة انطُٛٛاخ ركإٌ ػبنٛاخ يقبسَاخ ثابنزشة انشيهٛاخهانغؼخ انزجبدنٛخ انكزَٕٛٛاخ ناٌ 

 اى  722انزجبدنٛخ انكزَٕٛٛخ ثؼذد انًهًٛكبفئبد  يٍ ػُبفش انجٕربعٕٛو ٔانكبنغٕٛو ٔ انًغُٛغإٛو ٔانقإدٕٚو نكام 

 .   Na , K , Mg , Caركٌٕ فقٛشح ثؼُبفش انـ ( ْٔزا ٚؼُٙ اٌ انزشة انخاٛاخ رشثخ

 

 

 األيٍبء انموهشٌت   -6

 ٚجشص دٔسْب انكجٛش يٍ خالل 

ػاٍ  انًغائٕنخيٍ انغالف انغٕ٘ انٗ انزشثخ أ ثابنؼكظ ػاٍ هشٚاا األؽٛابء  انُٛزشٔعٍٛؽش خ  - أ

 أ ػًهٛزٙ انُزشعخ ٔػكظ انُزشعخ. انُٛزشٔعٍٛرضجٛذ 

 ٚكٕساٚضا.يٍ قجم انُجبد ثٕاعطخ فطشٚبد انًبصٚبدح عبْضٚخ اناغإس ٔايزقبفّ  - ة

  Minerelaizationانؼنٕٚخ ٔرؾشس انؼُبفش انًؼذَٛخ ثؼًهٛخ انًؼذَّ  رؾهٛم انًبدح - د

انكجشٚااذ انًؼااذَٙ انااٗ فاإسح انكجشٚزاابد انقبثهااخ ناليزقاابؿ يااٍ قجاام انُجاابد ثٕاعااطخ  أ غااذح - س

 .أٚنبثكزشٚب انكجشٚذ ٔانزٙ رب غذ انًُغُٛض انضُبئٙ انزكبف  انٗ انشثبػٙ أ انغذاعٙ انزكبف  

 
 دٔسح انُٛزشٔعٍٛ

 
 دٔسح اناغإس

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Nitrogen_Cycle.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Nitrogen_Cycle.svg
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 وىع معبدن انةٍه انابئذة فً انخشطت -7

 

شهٕثااخ أ ااَكًاابػ (  ٛااش قبثاام نهزًااذد ثبن Caoliniteيضاام انكبينُٛبٚااذ )  7:7يؼاابدٌ انطااٍٛ يااٍ َاإع 

رؾزٕ٘ ػهٗ صًبٌ يغبيٛغ يٍ إٌٚ  إَٓبثٍٛ سقبئقٓب  ٛش  َٕٛواايٕ جٕربعٕٛو ٔان ًٚكٍ اٌ ٚضجذ  اثبنغابف ْٔزِ 

خ يًب ٚقهم يٍ عبْضٚخ ػُقش اناغإس فاٙ عابد ػبنٕٛٔثبنزبنٙ ركٌٕ قذسرٓب ػهٗ يغك إَٚبد انا غٛمانٓٛذسٔ ٛ

 يضم ْزِ انزشة .

( فٓازِ  Illite( ٔااٚالٚاذ ) Montmorilloniteيضام انًَٕزًٕسٚههَٕبٚاذ ) 7:0يؼبدٌ انطٍٛ يٍ َإع  أيب

ثاٍٛ ٔؽاذارٓب ْٔازا ٚؼاذ  َٛإوٕياا نخ ػاٍ رضجٛاذ انجٕربعإٛو ٕٔهٕثخ ٔرُكًؼ ثبنغابف نازنك فٓاٙ يغائرزًذد ثبنش

 أسثاغ. ٔرؾزإ٘ ْازِ انًؼابدٌ ػهاٗ ٔانُٛزاشٔعٍٛ ٔانزاٙ رزؾاشس نًؾهإل انزشثاخ ػُاذ اناش٘ انجٕربعٕٛوخضُٚب عٛذا 

 7:7انًؼابدٌ ياٍ انُإع األٔل   غٛم ٔثبنزبنٙ فبٌ قذسرٓب ػهٗ يغك اناغإس َقف قذسحيغبيٛغ فقو يٍ انٓٛذسٔ

 .ٔانشعى انزبنٙ ٕٚمؼ رش ٛت يٍ انُٕػٍٛ األٔل ٔانضبَٙ:

 

 

 6OHتقابل  للمعدن النوع من املعادن ان تكرار الطبقات املكونةوالحظ يف هذا 

وبالتالي تتكون رابطة هودروجونوة وهي اليت متنع متدد الطبقات عند  6Oمع 

 ( 7:7) معادن  الري او عند وجود الرطوبة 

ماع   6Oوالحظ يف هذا النوع من املعادن ان تكررار الطبقاات املكوناة للمعادن تقابال    

6O دث تنافر أي أنها تتمدد بالرطوبة وتنكمش باجلفافوبالتالي حي   

 7:0يؼبدٌ 

 

 ( Sesqueoxides بعٛذ انُقاٛخ انضالصٛخ ) األ -8

ْٔاازِ اا بعااٛذ  هًااب صادد ثبنزشثااخ ادد انااٗ رقهٛاام عبْضٚااخ  Fe2O3   ٔAl2O3 بعااٛذ اانٕيُٛاإو ٔانؾذٚااذ ْااٙ أ

  .ػُقش اناغإس ٔرضاد إيكبَٛخ ركٍٕٚ فٕعابد اانٕيُٕٛو ٔانؾذٚذ ْٔٙ فٕسح  ٛش عبْضح نهُجبد

 انىببث  -9

اٌ اخاازالف انُجبراابد يااٍ ؽٛااش هجٛؼااخ ًَاإ انغاازٔس ٔيااذٖ رؼًقٓااب ٔاَزؾاابسْب داخاام انزشثااخ دٔس  جٛااش فااٙ 

ا جش يٍ انؼُبفش انغزائٛخ. فبنُجبربد راد انًغًٕع انغزس٘ انكجٛاش ركإٌ أ ااب فاٙ انؾقإل  انؾقٕل ػهٗ  ًٛخ

 األخشٖ.ػهٗ انؼُبفش انًؼذَٛخ يٍ األَٕاع 



 نًٕٓد  د. َجٛم سؽٛى                                                                                                   اعًذح ٔخقٕثخ انزشثخ

 9 

 ٔرؾًم ػٕايم أخشٖ: -77

   Weathering. زغٕٚخان -7

  Erosion  انزؼشٚخ -0

 دسعخ انؾشاسح -3

 انزُبفظ أ انزنبد أ انزذاخم  -4

 انزكبف  -5

 اننٕء  -6

 انشهٕثخ انُغجٛخ. -7

 

 

 


