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Organic Materالمادة العضوية -9-1
لتربة،افيوالموجودةالمنشأ،حيوانيةأوكانت،نباتيةالبقايا،تلكهي•

متحللةبقاياالهذهكانتسواء  الموجودةالدقيقةالحيةالكائناتإليهامضافا  
.لللتحل  مقاومةأو

ماوأالعضويالسمادوكذلك(تلقائيةبصورة)التربةيصلماكلهيأو•
نعالنظربغضحيوانيأونباتيأصلمنعضويةموادمنفيهاينشأ
نصففيعضويةمواد-لهاتحل  طريقفيخامعضويةمواد)لهاتحل  درجة

(دبالأولةمتحل  عضويةمواد-لهاتحل  
%10منأكثروحتى%1منأقلمنالزراعيةالتربةفينسبتهاتتراوح•

.التربةوزنمن
.ربةالتخصوبةمفتاحفهيالنبات،تغذيةفيهاما  دورا  تلعبوهي•
يةادمصاصسعةو ،المتبادلةالكاتيوناتمنالعديدادمصاصعلىقدرتها•

2.النباتوتطورلنمووالضروريللماءعالية



مخطَّط للعالقات المتبادلة في التربة
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:العضويةالمادة أقسام -9-1-1
50 -33  % : مادة عضوية متحللة.

50-33 : % ( .الدبال)مادة عضوية مستقرة

 مواد طازجة % : 10أقل من.

 كائنات حية % : 5أقل من.

:المادة العضوية في التربةمصادر -9-1-2

بقايا حيوانية -2نباتية                       بقايا -1

-40.ماء% 80-     60: منالبقايا النباتية تتكون  .  مادة جافة%          20

%60كربوهيدرات *  :  منالمادة الجافة وتتألف

%25ليجنين *  

%10بروتينات *  

4%5وشموع  دهون *  



:ةالتربالمادة العضوية في تحوالت -9-1-3

Mineralization:الحيويالتفكك:التمعدن-1

(الدباللتشك  )Humfication:لالتدب  -2

(والشموعالدهون)السرعةتزيد(الليجنين)ا  كتفك  األبطأ

(راتالكربوهيد)(البروتينات)(الهيميسللوز)(السيللوز)
ا  كتفك  األسهل
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ية المادة العضوية والدبال في الخصائص الخصوبتأثير -9-2
:للتربة

.(النتروجينخصوصا  )ةالمغذي  للعناصرمباشرمصدر-أ

K)المغذي ةلعناصرالبعضمباشرغيرمصدر-ب - P - Mg)

،التربةpHفيوالتأثيرCECكزيادةالمغذيةالعناصرجاهزيةفيرتؤث  -ج

Fe)ةجاهزيفيرتؤث   – Mn – zn - B)

Fe)توالشيل  داتالمعق  تكوين-د – Mn – Cu - zn)

:اإم  فهيللنباتمتاحةبحالةالعناصرهذهجعلفييساعدالدبالف

.بداخلهوتتفككالنباتمنمتصت  -1

.الجذرمنمتصوت  كتتفك  أو-2
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:فوروالفوسالمادة العضوية والدبال في جاهزية العناصر الصغرى دور -9-3

:يليمالهيحصلوالذيالعضويةالمادةلتحل  منCO2ينتج

CO2 + H2O H2CO3

إتاحةمنيزيدمماالتربةمحلولpHينخفضوبالتاليالكربونحمضينتج

أقلpHعندالظهورةنادرالعناصرهذهنقصفأعراضالصغرىالعناصر

.تقريبا  7من

:وسفورلفلمباشرغيرمصدرتعتبرالعضويةالمادةن  إسابقا  كرناذكما

Ca3(PO4)2 + Organic acids HPO4
- - , H2PO4

-

ب5.5إلىpHـالانخفضماإذاولكن الحديدمعالتحادهلفوسفورايترس 

.والمغنيزيومواأللمنيوم
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:  للتربةالمادة العضوية في الخصائص الفيزيائيةتأثير -9-4

:ر فيتؤث  فهي 

1 الحراريــ النظام.

2 ـ النظام المائي.

3 وتماسكهاـ بناء التربة.

4 السطحيةـ تكوين القشرة.

:  ربةللتالمادة العضوية في الخصائص الكيميائية تأثير -9-5

1 الكاتيونيـ سعة التبادل.

2 ـpHالتربة.

3 ـ  السعة التنظيمية للتربة.
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:النباتلنمو ز كمحف  الدبال دور -9-6

:الهيوميةتأثير إضافة الحموض 

 هيدراتيةبالمركبات الكربوغنية المحاصيل لل: عاليةاستجابة إيجابية.

 محاصيل الحبوبل: متوسطةاستجابة إيجابية.

 محاصيل بقوليةل: استجابة إيجابية ضعيفة.

 محاصيل زيتيةل: ال توجد أي استجابة.
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الدبال -9-7

نمبدءا  بيوكيميائيةاصطناععملياتعنتنشأمادةعنعبارةهو
جدا  عاليةيةالتبادلوسعتهاللونبنيالتركيبدمعقَّ وهوالعضويةالمادة
.كبيرةنوعيةسطوحولهغ100/مكافئميلي600-700

:مننويتكوَّ 
.الماءفيالذائبةالمكونات1.
.الفولفيةالحموض2.
.الهيوميةالحموض3.
.أكبرجزيئيوزنذو:(الدبالين)الهيومين.4
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:الوظيفية في الدباللمجموعات ا-9-7-1

-: الكربوكسيل• COOH

-: الهيدروكسيل• OH(الفينولي والكحولي)

  C = O:  الكربونيل•

-:الميتوكسيل• OCH3 

-: السلفوهدريل• SH

-: األمينو• NH2
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12

ى عوامل وقت من األوقات علكمية الدبال في التربة عند أي ف تتوقَّ •
:منهاكثيرة 

رطوبة التربة 1.

درجة حرارة التربة 2.

قوام التربة3.

(الضرورية)مدى توافر وتوازن العناصر الغذائية 4.

التربة وصوديةدرجة ملوحة وقاعدية 5.

.طبيعيالزراعية كالحراثة واالنجراف كعامل العمليات 6.

:التربةالدبال في خصائص -9-7-2



:المادة العضوية في التربةوظائف -9-8

ولنمالضروريةلألنيوناتالرئيسالمستودع1.
.النبات

السعةمن(الدبال)الغرويةصورتهافيتزيد2.
مرات10–5يعادلبماللتربةالكاتيونيةالتبادلية

.الطينبهيسب  ما
راتالتغي  مقاومةعلىالتربةقدرةمنترفع3.

القلويةأوالحموضةزيادةبسببتنتجالتيالسريعة
المبيداتإضافةمنالتأثيراتوكذلكالملوحةأو
.السامةالثقيلةلمعادنوا
.ياحوالر بالمياهاالنجرافمنالتربةسطححماية4.
المفيدةيةالحالكائناتلبعضغذائيا  مصدرا  لتشك  5.

ةالمثبتالتكافليةوالبكتريااألرضديدانمثل
13يكوريزاالممثلالمفيدةالفطرياتوبعضللنتروجين



عندةخاصالتربةلسطحالحرارةدرجاتفيالحادةراتالتغي  منالتقليل-6
.(Mulch)واق  سطحيكغطاءالعضويةالبقاياوجود

سطحدعنمساميةغيرقشرةتكونمنالتقليلعلىالعضويةالمادةتعمل-7
.التربة

فيمنيومواأللبالحديدالغنيةالتربةطبقاتبوتصل  رتبلو  منالتقليل-8
.الرطيةاالستوائيةالمناطق

العناصرعلجميقليلةبكمياتالنباتاتلهاتحل  بعدالعضويةالمادةدتزو  -9
.حتياجاتهاامعتتفقأوقاتفيذلكيكونماوغالبا  لنموهاالضروريةالغذائية

علىلنباتلالضروريةالصغرىوالعناصرالفوسفورعنصررتيس  زيادة-10
.الهيدروجينيالرقممنواسعمدى
14.للتربةالظاهريةالكثافةانخفاضالعضويةالمادةاهمتس-11
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الطينات فلز-10

:وتعريفهاالطينفلزاتمفهوم

تتناوبيةشريطسلسليةأوصفائحيةبلوريةبنيةذاتثانويةفلزاتهي-

ثمانياتمنأخرىمع(التتراهيدرا)الوجوهرباعياتمنطبقاتفيها

أومغنيزيةسيليكاتألومينوعنعبارةوهي(األوكتاهيدرون)الوجوه
.وغيرهاأحديدية

بنيةبتتميزالتيالفلزاتمنكبيرةمجموعةعنالطينفلزاترتعب  -

للحديدةاضافاأللومنيومسيليكاتقوامهكيميائيوتركيبمعينةبلورية
.المغنيزيومخاصةوالقواعدوبعض

الناعمةبةالترحبيباتعنالطينفلزاترفتعب  الزراعيةالناحيةمناأم  -

بشحناتاغالبوالمشحونةالكبيرةوالسطوحالغرويةبالطبيعةتتصفالتي

.سالبةكهربائية



AIPEAالطينحسب الرابطة العالمية لدارسة فلزات تعريفها -10-1

الوجوهاترباعيفيهاتتوضعالتيالورقيةالسليكاتتتبعالتيالفلزاتهي
SiO4ىفتبقزوايابثلثوجوهرباعيكلاشتراكعنينجمشرائحفي

لوضعايسمحبحيثالوجوهثمانياتشريحةمعاالرتباطحرةالرابعةالزاوية

.األفقيينباالتجاهينبالنموالوجوهرباعياتباستمرارالجديد

:المنشأ-10-2

:طريقتينبإحدىالطينفلزاتتنشأ

يدأكاسمثلاألوليةالفلزاتتجويةنواتجبينالكيميائيةاالتحادات-1

.وغيرهاوالحديداأللومنيوموالسليسيوم

الطينلزاتفمنمختلفةأنواعنتتكو  أنفيمكنمثلالفلسبارمتهد  فعند

موضةالحرقموخاصة  الوسطظروفعلىالناتجالطينفلزنوعفويتوق  

:مثل  المحلولفيالسائدةالشرسباتونوعية
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:يعطيهلمياتشوارد+فلسبار

مكتيتالسفلزتعطيوالكالسيومالمغنيزيومبوجودالقلويالوسطفي-

ليتياألفلزتعطيالبوتاسيومبوجودالحموضةخفيفوسطفي-

الكاؤولينيتفلزتعطيالهيدروجينبوجودالحامضيالوسطفي-

منبأخرىاألوليةالفلزاتفيالذراتأوالجزيئاتبعضاستبدال-2

.األرضيالمحلول

لىإذلكييؤد  الهيدرونيومبشواردالميكامنالبوتاسيوماستبدالعند

االيلليتتكوين

الحالةهذهيوفذاتهابالطريقةفيرميكيوليتالىيتحولالبيوتيتأن  كما

فلزاتتعطيحيثبنيتهاعلىمحافظةاألوليةللفلزاتالبلوريةالبنيةتبقى

.الكيميائيبالتركيباالختلفويكونالبنيةفيلهامشابهةطين
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:الطينفلزاتخواص-10-3

لذاميكرون2منأقلحبيباتهاأقطارتكونحيثجدا  دقيقةبلوراتذات-1

.للتربةالدقيقةالحبيباتفيتتواجد

أوليفيةتكونقدلكنهاالميكاتشبهماغالبا  الشكلائحيةشربلوراتها-2

.أحيانا  بريةأ

وشحنتهاحجمهالصغروذلكالغرويةالخواصببعضتتصف-3

.الشحنةسالبةغالباوهيالكهربائية

اتثبفيوتساهمالعضويةوالمحاليلالماءامتصاصعلىمقدرةلها-4

.التربةبناء

فلزنمومتفاوتةكبيرةبدرجةالكاتيونات(ادمصاص)امتزازتستطيع-5

.آلخر
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خينتسعندالماءهذايتحررحيثكيميائياالمرتبطالماءعلىتحتوي-6

يمكنلذاآلخرفلزمنهذهالحرارةدرجةوتختلفمعينةلحرارةالفلز

.الفلزاتعلىالتعرفعندعليهااالعتماد

ذيالالشكلعلىوتحافظرطبةتكونعندماواللزوجةباللدونةتتصف-7

.جفافهاعندقاسيةتصبحبينمالهايعطى
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حيثاتالفلزعلىفالتعر  فيكبيرةأهميةالصفائحبينللمسافة-8

.خراآلبعضهافيرةومتغي  الفلزاتبعضفيثابتةالمسافةتكون

.آلخرزفلمنالثلثيةنصفاألكاسيدالىالسيليسنسبةتختلف-9

.أيضابيا  نسعاليةتبادليةوسعةنسبيا  كبيرنوعيبسطحتمتاز-10

:الطينفلزاتتصنيف-10-4
:البلوريةالحالةحسب:أوال  

.متبلورةطينفلزات-

.متبلورةغيرطينفلزات-

:البنيويةالوحداتارتباطعنالناتجالشكلحسب:ثانيا  

.الورقيةالسيليكاتوتسمىطبقيةبنيةذاتطينفلزات-

.ليفيةبنيةذاتطينفلزات-
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وذلكمجموعاتعدةلىإالطبقيةالبنيةذاتالطينفلزاتتقسم-10-5

:حسب
:المتماثلاالستبدال-1

.متماثلاستبدالذاتفلزات-

.متماثلغيراستبدالذاتفلزات-

:القاعديةالمسافة-2

.أنجستروم7تساويالطبقاتبينقاعديةمسافةذاتفلزات-

.أنجستروم10تساويالطبقاتبينقاعديةمسافةذاتفلزات-

.أنجستروم14تساويالطبقاتبينقاعديةمسافةذاتفلزات-

:القاعديةالمسافةوضع-3

.القاعديةالمسافةمتغيرةفلزات-

.القاعديةالمسافةثابتةفلزات-

:الشرائحعددحسب-4

1:1النمطمنشريحتينمنمؤلفةفلزات-

1:2النمطمنشرائحثلثمنمؤلفةفلزات-

1:1:2النمطمنشرائحأربعمنمؤلفةفلزات-
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:الطينلفلزاتالبنائيالتركيب-10-6

ليكاتالسيمجموعةالىالطينمعادنمنالعظمىالغالبيةتتبع
Si2O5الصفائحية

هابعضفوقترتصطبقاتمنالطينمعادنتركيبويتكون

:هماأساسيتينوحدتينمنالطبقاتهذهوتتكونالبعض
راالتتراهيدطبقةمنهاتتكونوالتيSiO4التتراهيدرونوحدة

Si2O5

منهانويتكو  Al2(OH)6:نوعانومنهااألوكتاهيدرونوحدة

.البروسيتمنهاويتكونMg3(OH)6والثانيالجبسيت

23



)األوكتاهيدرون (الوجوهثمانيوحدة 

24 Si2O5

(التتراهيدرا)رباعي الوجوه وحدة 
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Al2(OH)6SiO4



:(التتراهيدرا)الوجوهرباعياتشريحة-1

اويمتسمثلثبشكلشرسباتثلثعتتوض  

المثلثذلكفوقالرابعةوالشرسبةاألضلع

عوتتوضوجوهأربعةذاهرمابعضهامعلتشكل

تلمسبحيثمركزهفيالهرمداخلالشرجبة

.األربعةالشرسبات

هيربالتفيانتشاراالبلوريةالوحداتأكثرن  إ

SiO4السيليسيةالوجوهرباعية
-4

ةبشاردأوكسجينشرسباتأربعتحيطحيث

بعأرعلىالوحدةهذهتحويبحيثالسيليسيوم

ناتالشحشباعإويمكنحرةسالبةاتحاديةروابط

وسطالمنجديدةشرجباتلضمنتيجةام  إالحرة

معالرباعياتتلكالتحادنتيجةأوالمحيط

26.بعضها

:الطينفلزاتلبنيةاألساسيةالمبادئ-10-7



فياتشرسبأربععتوض  عندتتشكل

الخامسةوالشرسبةواحدمستوي

تحتهاوالسادسةفوقها

بينلالمتشك  الفراغوتشغل

حدىإالسابقةالستةالشرسبات

الشرجبات

نملتصقيهرمينالشكلهذاويشبه

نذكرعليهاوكمثالقاعدتيهمامن
حيثAl(OH)3الجبسيتبلورة

ثلثيةألمنيومشاردةكلتحاط
لهيدروكسيجزيئاتبستالشحنة
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:وهالوجثمانياتوالوجوهرباعياتشرائحبيناالرتباط-10-8

أخرىوهوجبرباعياتمرتبطةغيرالوجوهلرباعياتالعلياالزواياأن  بما

مانياتثشريحةمنالهيدروجينشواردبعضأزيلتقدهأن  افترضناذاإو

الوجوه

الىأصل  ديعووهكذاالوجوهلرباعياتقمةيشغلالمتبقياألوكسجينن  إف

الوجوهثمانيات

.الوجوهثمانياتمعالوجوهرباعياتترتبطالطريقةوبهذه

بينزنمي  أنيمكن(األوكتاوالتترا)وتتاليهاالشرائحعددعلىواعتمادا  

:مجموعاتثلث
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1:1الطبقةثنائيةالفلزاتمجموعة-1

األوكتاهيدرامنأخرىمعالتتراهيدرامنطبقةفيهاتتناوب-

المسافةوتكون(الهالوزيت-الكاؤولينيت):مثلمجموعاتتضم-

.أنجستروم7لـمساويةالصفائحبينالقاعدية

تاهيدراألوكامنمتبادلةطبقاتمنالمعدننيتكو  الكاؤولينيتففي-

السيليكاتيالتتراهيدرامعاأللومنيومي

يلهيدروكسمجاميعبستةتحاطمنيومواأللأيوناتأن  يلحظحيث-

أربعمعطفترتبالصغيرةالسيليكونأيوناتأمااألوكتاهيدراطبقةلتكون

فيبلنتتقاالطبقتانوهاتانالتتراهيدراطبقةلتكونأوكسجينأيونات

ىوأخراألسطحأحدعلىالهيدروكسيلمجاميعمنطبقةلتعطياالمركز

.اآلخرالسطحعلىاألوكسجينمن
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1:2الطبقةثلثيةالفلزاتمجموعة-2

أوكتاهيدراطبقةبينهماتحصرانتتراهيدراطبقتيمنفتتأل  •
-يلليتاإل–المونتموريونيتأوالسمكتيت)مثلمجموعاتتضم•

(الفيرميكيوليت

النوعمنأوكتاهيدرامنمؤلفةالبلوريةوحدتهتكونالمونتموريونيتففي•

كالسندويشالسيليكيامنطبقتينبينتتواجداأللومنيومي

ودخولبادلةالمتالكاتيوناتلتواجدمكانيةإيعطياألوكسجينأيوناتابلق  وت  •

الماءجزيئات

ريفسماوهذاالوحداتبينمتغيرةداتتمد  لحدوثفرصةهناكفيكون•

الترطيب،عندللنتباجالمعدنقابلية

وماأللومنيأيوناتبعضمواقعمكانالمغنيزيومحللإمكانيةإيلحظكما•

السعةزيادةوبالتاليالوحدةعلىالسالبةالشحناتتزايدفرصةيتيحمما

.المعدنلهذاالكاتيونيةالتبادلية
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1:1:2مجموعة الفلزات رباعية الطبقة -3
منشريحةمع1:2مجموعةمنطبقةتتحدحيثالطبقاتفيهاوتتسلسل

.الكلوريتمجموعةمثلالثلثيةالوجوهثمانيات

33:يلي مثال عن مجموعات تابعة لكل وحدة من الوحدات السابقةوفيما 



Al sheet

Al sheet

Al sheet

Al sheet

Si sheet

kaolinite

Si sheet

Si sheet

Si sheet

illite

1:1 non-expanding 2:1 non-expanding 2:1 expanding

+ +

+

+

++

+

+

+

+

++

+ +

smectite and 

vermiculite
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Si4:الكاؤولينيتمجموعة-10-8-1 Al4 O10 (OH)8
شديدةجويةتلعملياتتعرضتالتيالناضجةالتربفيكبيرةبنسبةتنتشر

المداريةالمناخاتفييلحظماوهذاالحامضيةاألوساطفيطويلةلمدة

.ليلةقبنسبالتربمختلففيتصادفقدولكنهاالرطبةالمداريةوشبه

سبةنأنوجدفقدقليلةبنسبةسوريةجنوبتربفيالفلزاتهذهتوجد

.الطينمجموعةوزنمن%10عنتزيدالالتربتلكفيالكاؤولينيت
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:الكاؤولينيتمجموعةخواص-10-8-1-1
.اللونبيضاءحرشفيةترابيةمادةشكلعلىتظهر-1

.االلكترونيالمجهرتحتمتطاولةمسدسيةحيةائشرتظهرحبيباتها-2

10-10×1)أنجستروم7تساويثابتةالصفائحبينالقاعديةالمسافة-3

.االبتللعندللنتفاخالقابليةعدميعنيوهذا(متر

1عنطارهاأقتزيدالتيالميكانيكيةالعناصرفيرئيسيةبصورةتتواجد-4

.ميكرون

غ\مربعمتر(30-10)بينتتراوحفقطخارجيةامتزازسطوحلها-5

غ100\مكافئميلي(20)تتعدىاللهاالكاتيونيالتبادلسعة-6

.الفوسفاتوخاصةالشرسبياالمتزازعلىواضحةقدرةلها-7

الفلزاتبهذهالغنيةالتربتحتاجلذلكاألرضيةوالقواعدبالقواعدفقيرة-8

.العناصربتلكالتسميدالى

36.مئويةدرجة500حواليلحرارةتسخينهاعندالفلزاتهذهتتهدم-9



أو السمكتيتمجموعة -10-8-2

 Al2(OH)2: المونتموريونيت
Si4O10 n.H2O

عكسةالقلوي  األوساطفينتتكو  -

ضيةحامأوساطفينهاتكو  رغمالكاؤولينيت

.أحيانا  

القاعديةاالندفاعيةالصخورتعد  -

الصخورمنالبركانيالرمادوبخاصة

الفلزاتهذهلتكوينالملئمة

رياسوفيالفلزاتهذهانتشارأن  وجد-

شكلتحيثالقطرجنوبتربفيزيترك  

وزنمن%(95-75)الفلزاتهذه

.التربتلكفيالطينمجموعة
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:المونتموريونيتأوالسمكتيتمجموعةخواص-10-8-2-1
.الوضوحسيءمسدسيأحياناوحيائشروشكلها1:2مجموعةمنهي-1

(1-0.01)بينحجمهايتراوححيثبالحجمصغرا  الطينفلزاتأكثرمن-2

.ميكرون

(النوعيالسطح)غ\مربعمتر(800)الداخليةامتزازهاسطوحتبلغ-3

.فلزغ\مربعمتر80والخارجية

غ100\مكافئميلي(120-80)تبلغعاليةلهاالكاتيونيالتبادلسعة-4

.فلز

تتقلصوابتللهاعندبشدةتنتفخحيثعاليةالماءامتصاصعلىقدرتها-5

واسعةتوتشققاأعمدةوتشكيلالتربقلتشق  ييؤد  مماالجفافعندبشدة

.فيها

تتراوحمتغيرةالصفائحبينالقاعديةالمسافةن  ألعاليةللنتفاخقابليتها-6

.التربةرطوبةحسبأنجستروم(20-10)بين

.هاعليالمدمصةالكاتيوناتمختلفعلىتحتويكمابالمغنزيومغنية-7

البلوريةالشبكةتنكمشمئوية(500-350)حرارةلدرجةتسخينهاعند-8

.ادمصاصهاسعةوتنخفضولزوجتهاليونتهاوتفقددائمبشكل
38



:الكلوريتمجموعة -10-8-3

:النموذجيللكلوريتالكيميائيالتركيب
-SiO2(29-30)%-% (15-16) Al2O3

(21-22)% MgO--(15)% FeO
(12)% H2O--(4)% Fe2O3

1:1:2النوعمنالرباعيةالمجموعةمنهي1.

الميكاتهابنيفيوتشبهالمعتدلةالمناخاتتربفيعاليةبنسبةنتشرت2.
Mg(OH)2البروسيتالوجوهثمانياتمنطبقةلهامضافاالمائية

14تقريباوتساويثابتةالصفائحبينالقاعديةالمسافةتكون3.

.أنجستروم

.غ100\كافئيمميل(40-10)حتىللكلوريتالكاتيونيالتبادلسعةتصل4.

.التربةمنهالتتشك  التياألمبالموادأساسيبشكليرتبط5.
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Kaolinite Illite Vermiculite Smectite

Tetrahedral 0 20% Al3+ 10% Al3+ 2.5% Al3+

Octahedral 0 0 15% Mg2+ 15% Mg2+

CECmeq/100g
3-15 

(edges)
30 150 80 - 150

Shrink-

swell
Low None

Mod to 

High
High

Interlayer H-bonds Fixed K+
Exch. 

cations

Exch. 

cations

:نجدول للمقارنة بين بعض فلزات الطي-10-9
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:ةصور لبعض الصخور والفلزات األرضي-10-10
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تالليموني

الفلوريت



الهيماتيت
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األراغونيت

الدولوميت



:المراجع-10-11

1999-1998دمشق جامعة ،كلية الزراعة،الجيولوجيا-فالح،نقطةأبو -

1993-1992جامعة دمشق -كلية الزراعة-فلزات الطين-حسن، حبيب-

.عثالبجامعة -الزراعة كلية -الجيولوجيا السنة الثانية مقرر -عصام،خوري-

ز مرك-كيمياء األراضي-رضا،محمد وشاهين،شفيق وطه ضيف،عبدالعال-

.كلية الزراعة-جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
Google search/image.comمصدر الصور -

THE END
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