
Cautions , 
Soil and Water Sampling 

 الدرس العملى الثانى
 احتياطات 

 واخذ عينات الرتبة واملياه



 والمیاه التربة عینات اخذ فى الطالب مھارة تنمیة االختبار من الھدف *
.الالزمة باالحتیاطات

 بطریقة العینة تؤخذ ان البد التحلیل من سلیمة نتائج على للحصول  *
. سلیمة

 عملیة ھذه و منھا المأخوذة للمساحة ممثلة العینة تكون ان البد لذلك  *
   heterogeneous متجانس غیر نظام التربة الن سھلة لیست
. قصیره لمسافات متغیرة خواصھ

مقدمة

 الزراعة كلیة مزارع بزیارة المیاه و التربة عینات اخذ على التدریب *
.االخرى والمزارع

الفكرة االساسية



أدوات أخذ عینات التربة

أخذ عينات الرتبة



أدوات أخذ عینات التربة



إستخدام األدوات في أخذ عینات التربة



أخذ العینات من على أعماق یصعب فیھا االستخدام الیدوي



أخذ عينات املياه











 النھائى الحجم یكون متساویةو بكمیات العینات تخلط  الشاملة العینة حالة فى  *
.التحلیالت لیكفى كجم١
. المتاحة النفقات و الظروف حسب او للفدان عینة ١٥ –١٠المناسب العدد *
 یالحظ و سلم لھ یعمل و م١  x م١.٥  بمساحة یكون ارضى قطاع عمل عند *

 :االتى
. horizons  االفاق وضوح حالة فى افق كل من العینات تؤخذ  *
 كل متساویة ابعاد على  layers طبقات من تؤخذ وضوحھا عدم حالة فى  *

.مثال سم٢٠
  ١ حتى كبیرة اعماق على كان اذا و االرضى الماء مستوى حتى العینات تؤخذ  *
   . م١.٥  او
. للشمس مواجھ الغیر و المضىء الجانب من العینات تؤخذ  *
 یتم حتى للحفر التالى الیوم فى منھ عینة تؤخذ و االرضى الماء عمق یقاس  *

. اتزانھ

Standard Criteria: المعاییر القیاسیة 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
  -: التالیة العبارات اكمل :  االول السؤال

 محاصیل مزروعة ارض فدان من المأخوذ المناسب التربة عینات عدد -
  نجیلیة علف محاصیل حالة فى اما )                (عمق على )       ( حقل

.)               ( عمق على )     (
 اسطر ٣ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : الثانى السؤال
-: لالتى

  . افدنة ٥ من تربة عینة اخذ فى المستخدمة االساسیة الفكرة اذكر -
-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : الثالث لسؤال

 خصوبتھا حالة لدراسة منطقة من ونبات تربة عینات اخذ اردت اذا -
 تلونات ووجود النمو المرئیة التربة صفات فى االختالفات بعض بھا ووجدت
..االشجار بعض على

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



Determination of 
Hygroscopic  Moisture

الدرس العملى الرابع
تقدير الرطوبة اهليجروسكوبية



 الجافة التربة حبیبات حول الممسوكة ) المائى الغشاء ( للرطوبة % ھى*
  الھیجروسكوبیة القوة علیھا یطلق شدیدة بقوة ھوائى

hygroscopicالنسبیة الرطوبة( الماء ببخار الجو تشبع بزیادة تزداد(.   
 السعة علیھا یطلق % ١٠٠ النسبیة الرطوبة تصل عندما *

maximum  العظمى االیجروسكوبیة hygroscopic capacity  
.
oven تماما الجاف الوزن حساب:  فى تفید * dry التربة لعینة 

  فىالتحلیل المستخدمة
 الجاف الوزن اساس على تحسب النتائج حیث،) رطبة او ھوائى جافة ( 

   تماما
 (  العضویة و المعدنیة التربة غرویات حالة على التعرف فى تفید *

٠ ) طردیة عالقة

:مقدمة  



  حدود فى ( ھوائى الجافة المطحونة التربة من كمیة وزن *
  فرن فى التجفیف ثم الوزن معلومة بوتقة فى ) جم ٢٠

  فى تبرد بعدھا٠ ساعات ٨ لمدة  م١٠٥º درجة على كھربى
 و ساعة لمدة بالفرن  تجفف ثم توزن و الوزن لحین مجفف
  الرطوبة بقسمة و ، الوزن ثبات حتى یكررذلك و توزن

 فى الضرب و تماما جافة التربة عینة وزن على المفقودة
  االیجروسكوبیة للرطوبة النسبةالمئویة على نحصل ١٠٠
-: االتیة بالمعادلة موضح ھو كما

:الفكرة االساسية 

وزنھما تماما                 –وزن البوتقة و العینة ھوائى                          
١٠٠  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للرطوبة االیجروسكوبیة % 

وزن عینة التربة جافة تماما                                



خطوات العمل

زن بوتقة فارغة 
٠جافة نظیفة 

  جم ٢٠ حوالى بالبوتقة ضع
  زنھا ثم ھوائى جافة تربة

٠  بالضبط



 ١٢  لمدة الفرن فى البوتقة ضع
٠  م١٠٥º درجة على ساعاة

إخراج العینة من الفرن 
ووضعھا في المجفف



  زنھا ثم مجففال من البوتقة اخرج 
إدخل البوتقة في الفرن مرة أخرى مدة ساعتین لمدة الفرن ادخلھا و

ساعتین

إخراج العینة من الفرن ووضعھا 
في المجفف مرة أخرى  

 وكرر زنھا ثم مجففال من البوتقة اخرج 
الوزن ثبات حتى مرات عدة الخطوات



وزن عینة تربة ھوائیاضبط المیزان

م٥ ١٠٥تجفیف العینة في الفرن على 
ساعة ٢٤لمدة 

إخراج العینة من الفرن 
ووضعھا في المجفف وزن العینة بعد الجافة تماما

وزن الجفنة فارغة

:تقدیر نسبة الماء األیجرسكوبي : ثانیا



  من التجفیف بعد العینة و البوتقة وزن بطرح الرطوبة وزن سجل
التجفیف قبل وزنھما

  و البوتقة وزن من فارغة البوتقة بطرح تماما جافة العینة وزن سجل
الجفیف بعد العینة

-: االتیة المعادلة من االیجروسكوبیة للرطوبة % احسب

وزنھما تماما                 –وزن البوتقة و العینة ھوائى                          
١٠٠  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للرطوبة االیجروسكوبیة % 

وزن عینة التربة جافة تماما                                



  %١٠ ، للعضویة %٢٠ :  حوالى فھى قیمتھا تختلف *
.للرملیة ٤-٣ ،للسلتیة %٨-٦ ، للطینیة

Notes: مالحظات 

 ویكرر الوزن یتم ثم مجفف فى البوتقة تبرید یتم *
.الثبات حتى مرات عدة التجفیف بعد الوزن

Standard Criteria: املعايري القياسية 



 تربة النواع االیجروسكوبیة للرطوبة % استنتج السابق الخطوات بنفس *
-: التالى الجدول بینات اكمل ثم  مختلفة

نوع التربة

%

.ارسم شكال بیانیا یوضح العالقة السابقة* 

EXERCISES:  تدريبات  



Preparation of 
Soil and Water Samples

الدرس العملى الثالث

جتهيز عينات الرتبة و املياه



 التربة عینات تجھیز من البد التحلیل من سلیمة نتائج على للحصول *
. سلیمة بطریقة والمیاه

 – النخل – الطحن – الھوائى التجفیف : یشمل التربة عینات تجھیز *
.الحفظ

  –pH ال لتقدیر ترشیح بدون جزء حفظ : یشمل المیاه عینات تجھیز *
 – مباشرة والبیكربونات الكربونات تقدیر ویفضل الباقى الجزء ترشیح
.تولوین نقط بوضع الحفظ

مقدمة

  كلیة مزارع من المأخوذة المیاه و التربة عینات تجھیز *
.االخرى والمزارع الزراعة

:الفكرة االساسية 



 من قطعة على منھا كل افرد ثم المعمل الى المزرعة من العینات احضر - ١
.الخشب او البالستیك

:تجھیز عینات التربة  -اوال



  الزلط و الحجارة و الحشائش منھا استبعد و بالید التربة كتل ) فكك ( افرك*
. ایام لعدة ھوئیا لتجف المباشرة الشمس اشعة عن بعیدا وضعھا



 او حشائش بقایا اى واستبعد بالید العینة افرك الھوائى التجفیف تمام بعد - ٢
. موجودة مازالت حجارة



  و الخشب من شاكوش او صینى ھون باستخدام ھوائى الجافة العینة اطحن - ٣
  تجنب و Stainlessسكین او العقیق من كرة ذات مطحنة استخدام یمكن

 .للصدأ القابلة المعدنیة المكونات



 على المتبقیة التربة ونخل كررطحن و مم ٢ ثقوبھ سعة منخل فى  العینة انخل *
. المنخل

fine  التربة ناعم علیھ یطلق الذى النخل ناتج احفظ  * earth اكیاس فى  
. التحلیل لحین برطمانات او ورق او بالستیك



  المیاه من بكمیة احتفظ - ١
 pH ال لتقدیر ترشیح دون

.الصلبة والمواد

:تجھیز عینات المیاه  -ثانیا

  الباقى الجزء بترشیح قم - ٢
  ورقة باستخدام المیاه من

Fine   دقیقة ترشیح
filter paper  او  

  سیرامیك فلتر یستخدم
ceramic filter .

  عینة كل على ضع - ٣
  من نقطتین میاه

  من لحفظھا التولوین
.تغیرات اى



 فرك –الداكن اللون زوال : الھوائى التجفیف انتھاء عالمات-١
.)متماسكة غیر( بسھولة العینة
  لحین التلوث عن بعید )دوالیب( جاف مكان فى العینات تخزن-٢

.التحلیالت فى استخدامھا
  و ترشیح دون بحالتھا وھى  pH ال فیھا یقدر المیاه عینات -٣
  تقدیر مباشرة الترشح بعد یفضل البسیطة العینات اعداد حالة فى

  تغیرات اى لتجنب والبیكربونات الكربونات
  عن بعیدا و الھواء فى التربة لعینات الھوائى التجفیف  یتم -٤

.  المباشرة الشمس اشعة
  الرطوبة علیھا یطلق رطوبة بھا ھوائى الجافة العینة -٥

Hygroscopicاالیجروسكوبیة M ..

Notes:  مالحظات



  یسبب ذلك الن م°١٠٥ على الفرن فى تماما التربة التجفف -٦
:مثل العناصر حالة فى تغیرات

  معادن وجود حالة فى االمنیوم و البوتاسیوم تثبیت  **
. االیللیت و الفرمكیولیت

  االمونیومیة الصورة فقد و التربة نیتروجین صور تغییر  **
. بالتطایر

  تتم الحسابات لكن و ھوائیا الجافة التربة على التحلیالت تجرى *
. تماما الجاف الوزن اساس على

  مباشرة التحلیل قبل االیجروسكوبیة للرطوبة % حسب یتم لذلك *
.تماما الجاف الوزن الى للتحویل

  النیتروجین صور مثل الھوائى بالتجفیف تتاثر التى التقدیرات -٧
تجفیف دون رطبة عینات فى تتم



humus الدبالیة االحماض -٨ acids وعمل تخزینھا لسھولة تجفیفھا یفضل  
-:ولكن تقدیراتھا

. علیھا افطریات نمو و تلوثھا یسبب الھوائى التجفیف  **
- : لذلك  .  تركیبھا فى التغیرات من عدید یسبب الفرن فى التجفیف  **

freeze  التجفید علیھ یطلق الذى و ) تجمید ( التبرید تحت تجفیفھا یجب  ***
drying   

  التجفیف طرق احد اختیار بالتحلیل القائم على یتعین انھ السابق من یتضح*
-:االتیة المناسبة

air  الھوائى التجفیف** drying  ** الكھربى الفرن فى التجفیف  oven
drying   

   ) التجفید ( التجمید تحت التجفیف**Microwaveبالمیكروواف التجفیف**
freeze drying.

  نقطتین سطحھا على یوضع فترة بعد التقدیرات لعمل المیاه عینات تخزین عند *
من

  على تؤثر التى  البكتیریة التحویالت لتجنب لتعقیمھا وذلك toluene التولوین 
. النیتروجین تقدیر



.  التربة تجانس على یعمل النھ ھام الطحن -٩
 لبعض انطالق مسببا الفردیة الحبیبیات تھدم الى یؤدى الزائد الطحن-١٠

K مثل العناصر , Mg  
 عن بعیدا تكون ان یجب لذلك المكان تعفیر الى تؤدى الطحن عملیة -١١
.والتحلیل التخزین مكان
  االتربة تجمیع و سحب و للتھویة بنظام مزودا المكان یكون ان یجب  -١٢

.
 اوھون عقیق كرة ذات مطحنة یستخدم الصغرى بالعناصر التلوث لتجنب*

  .خشب شاكوش او صینى
 احد نتیجة العینات فى تغیرات الى یؤدى سلیمة بطریقة الحفظ عدم  -١٣

  : االتیة العملیات
 اى و  CO2   -  SO2  ادمصاص  **          المیكروبى النشاط  **

  اخرى غازات
  الكربونیة المركبات تطایر  **             االمونیا تطایر  **



 تحفظ المركبات وتطایر المیكروبى النشاط لتجنب -١٤
.منخفضة حرارة درجات فى العینات
  -  الى العینات لبعض الحفظ حرارة درجة تصل قد  -١٥
  .  م°٢٠
 جوعادى فى تخزینھا یمكن ھوائى الجافة العینات -١٦
.قصیرة لفترة التخزین كان اذا م°٤٠ الى یصل

 فى یكون الحفظ )ادمصاص( بالغازات التلوث لتجنب*
.الغلق محكمة )برطمانات -اكیاس( اوعیة

 بھ والموضح بالسجل التى ارقامھا العبوات على یسجل*
.)الخ..موقع تاریخ( العینة بیانات جمیع



:من عالمات انتھاء التجفیف الھوائى 
زوال اللون الداكن
تفرك بالید بسھولة
.غیر متماسكة بشدة

Standard Criteria :املعايري القياسية 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم•

 - : والمیاه التربة عینات حفظ بین الفرق اذكر :  االول السؤال
*

-: التربة لعینات الزائد الطحن تجنب علل : الثانى السؤال
*

: لحفظھا المیاه عینات مع تتصرف كیف : الثالث السؤال
*

مسائل و اسئلة
 Problems  and questions



Soil Texture Determinations
)Mechnical Analysisالتحليل امليكانيكى (

 )Pipette Methodطريقة املاصة (

الدرس العملى السادس

تقدير قوام الرتبة



 الرمل من مكوناتھا نسب اى الحبیبات نعومة و خشونة درجة ھو التربة قوام *
.الطین و السلت و
Dewisمصدرھما الزراعیة لالغراض طبقا للتقسیم نظامین یوجد* and

Freitas (1970)

:مقدمة  

1st. : International System ( Atterburg System ) . 

Particle  Size  Grade
Name MicronsMillimeters

2000 - 2002.0  - 0.2Coarse Sand
200  - 200.2  - 0.02Fine Sand

20  - 20.02  - 0.0002Silt
>  2>0.002Clay

-:النظام الدوىل  -اوال 



2nd. : United States Department of Agriculture ( USDA) System. 

Particle  Size  Grade
Name MicronsMillimeters

2000 - 10002.0 – 1.0Very coarse sand
1000 - 5001.0  - 0.5Coarse Sand
500 - 2500.5  - 0.25Medium Sand
250 - 1000.25  - 0.10Fine Sand
100 - 500.10  - 0.05Very fine sand
50  - 20.05  - 0.002Silt

>  2>0.002Clay

-:النظام االمريكى –ثانيا 



  المواد من للتخلص ابتدائیة معاملة التربة من وزنة معاملة *
  و االیدروجین اكسید فوق باستخدام OM باكسدة  الالحمة
 HCl حمض اضافة ثم . التسخین باستمرار الزیادة من التخلص
  یصبح حتى الغسیل و واالمالح الكالسیوم كربونات من للتخلص
  ذلك و )الفضة بنترات بالكشف( الكلورید من خالى الراشح
 باضافة( الكیماویة التفرقة یتم بعدھا . الذائبة المواد من للتخلص

  السلت فصل ثم.)بالرج(المیكانیكیة و )الصودیوم ھكسامیتافوسفات
 ٨ بعد والطین ثانیة ٤٨ و دقائق ٤ بعد الماصة بطریقة الطین +

  كل من عینة تجفیف یتم ثم .الترویق و بالسكب الرمل ثم سالعات
.القوام لتحدید القوام مثلث على وتوقیعھا % وحساب منھم

:الفكرة االساسية 



Pretreatment للتربة االبتدائیة المعاملة -اوال of Soil
- : العضویة المادة من التخلص **
.الذائبة االمالح و الكالسیوم كربونات من التخلص **
.الحبیبات تفرقة **

بالماصة الطین و السلت فصل -ثانیا
Separation of Silt & Clay(Pipette Method)

procedures: خطوات العمل 



Pretreatment  of  Soilالمعاملة االبتدائیة للتربة  -اوال
التخلص من المادة العضویة

 جافة تربة جم ٢٠ یعادل ما زن *
  من اقل( التربة ناعم من تماما
. ھوائى الجاف )مم٢

tall الشكل طویل كأس فى ضعھا*
form beaker مل ٦٠٠ سعة  

.مقطر ماء مل ٥٠ اضف ثم

H2O2 مل ٥ اضف* (30%( 
 التغطیة و الرحوي الرج یتم ثم

watch ساعة بزجاجة glass.

 )التفاعل حدوث( effervescence ن فورا ظھر فاذا
 بتدفئة قم  الظھور عدم حالة فى و یتوقف حتى انتظر
hot كھربى مسخن على قلیال الكأس plate حمام او 
sand رملى bath ظھوره حتى .

 جدیدة اضافة مع السابقة الخطوة كرر الفوران توقف بعد *
  التسخین مع الفوران توقف حتى یتم التكرار و H2O2 من

.  H2O2 من الزیادة الزالة الغلیان یتم بعدھا .



-:التخلص من كربونات الكالسیوم و االمالح الذائبة ** 

  على التربة احتواء حالة فى•
 كالسیوم كربونات %٣

  HCl حمض مل٢٥ یضاف
  ع ٢

 بساق التقلیب مع ( اضف *•
 حتى مقطر ماء ) زجاجیة
 مل ٢٥٠ النھائى الحجم یصل
 التربة حالة فى الحرص مع

 حتى الكأس اترك ثم . الجیریة
 تفاعل( الفوران یتوقف

المقطر بالماء الغسیل ثم الترشیح یتم *  . )الحمض مع الكربونات
 باستخدام الترشیح مع مرات ٥ – ٤

 او بوخنر قمع فى  مناسب ترشیح ورق
 المحتویات انقل ثم .  عادى قمع

 الماء من جدا بسیط بتیار باالستعانة
 ساق و ) ماء كمیة اقل استخدم (المقطر
 الى بالكاوتش طرفھا مغلف زجاجیة
  الفارغ وزنھ معلوم مل ٢٥٠ سعة كأس

tared beaker .

 الماء بخر مائى او رملى حمام *
 الفرن فى جفف ثم الجفاف حتى
  . م٥ ١٠٥ على

 فى التجفیف بعد الكأس ضع *
 و وزنھ سجل ثم یبرد حتى مجفف
 من التربةالخالیة وزن استنتج
 كربونات و العضویة المادة

. واالمالح الكالسیوم



  الكأس محتویات الماء من تیار بواسطة انقل ساعة ١/٤ لمدة الرج بعد او التالى الیوم فى : المیكانیكیة التفرقة لعمل *
cup السرعة عالى الرج جھاز دورق الى ) المعلق( of a high speed stirrer  رج ثم مل ٥٠٠ الى الحجم اكمل و 

  .  التربة لنوع طبقا دقائق ١٠  -  ٢ لمدة
.  بعد فیما توضح سوف التى للطرق طبقا السابق المعلق من التربة حبیبات مجموعات فصل ذلك بعد یتم *

تفرقة الحبیبات

 الكأس محتویات على اضف : الكیماویة التفرقة لعمل *
 الصودیوم ھكسامیتافوسفات مل ٢٠ السابقة الجافة

sodium hexametaphosphate )المحلول 
dispersing المفرق solution( لیلة واتركھ  

overnight لمدة ورج بغطاء زجاجة الى انقلھ او  
. ساعة ١/٤



  ثانیة ٤٨ و دقائق ٤ الطین + السلت فصل زمن *
 زمن اما ، )سم١٠ فى رمل حبیبة اصغر سقوط زمن(

 حبیبة اصغر سقوط زمن ( ساعات ٨ فھو الطین فصل
 طبقا او م٥ ٢٠ درجة عند ) سم ١٠ ال فى سلت
  . المعلق حرارة لدرجة

 ثانیة ٣٠ منھا مطروحا ثانیة ٤٨ و دقائق ٤ بعد *
 من الطین و السلت عینة مل ٢٥ بماصة اسحب
 و العمق ھذا تتعدى وال سم ١٠ ال مساف فى المعلق
.الوزن المعلومة الجفنة فى الماصة محتویات ضع

Separation of Silt & Clay(Pipette Method)فصل السلت و الطین بالماصة - ثانیا

انقل معلق التربة المفرق الى مخبار مدرج سعة * 
.تم اكمل الحجم للعالمة بالماء المقطر . لتر 

قلب المخبار



  ١٠٥ على التجفیف فرن ادخلھا ثم الجفاف حتى مائى حمام على الجفنة محتویات بخر *
 ارقام الربعة حساس میزان على وزنھا المجفف فى بردھا ثم ساعة ١٨ –١٦لمدة م٥

.عشریة
 و جفف و فقط الطین عینة اسحب ثانیة ٣٠ اال ساعات ٨ بعد السابقة الطریقة بنفس *

.الوزن سجل



 مثلث على توقع حتى % ١٠٠ الثالثة المكونات مجموع یكون ان البد *
. القوام

 مجموع كان و  الرمل تقدیر وتم الالحمة المواد من التخلص تم اذا * *
 الالحمة المواد من الخالى الجاف الوزن الى المنسوبة الطین+السلت+الرمل

:التالیة المعادلة باستخدام مكون لكل % یعدل ١٠٠ الیساوى
x التعدیل قبل للمكون % = التعدیل بعد للمكون %   الثالث مجموع/100)

)مكونات

: Notesمالحظات 

 اذا طینیة التربة تعتبر حیث المعملیة القیم من تقریبیا القوام تحدید یمكن *
.% ٧٠ عن للرمل % زادت اذا رملیة وتعتبر % ٧٠ عن للطین % زادت

Standard Criteria: المعاییر القیاسیة 



  من كمیة االبھام و السبابة اصبعى بین خذ : الملمس طریقة- ١
 فاذا الملمس حدد االصبعین تحریك مع و بالماء رطبھا و التربة
  لزج غیر ناعم –طینیة فھى لزج ناعم -رملیة فالتربة خشنا كان
.سلتیة فھى
  من بقلیل التربة من صغیرة كمیة رطب :  االصبع طریقة - ٢

 الى یتحول حتى االبھام و السبابة اصبعى بین افركھ ،الماء
 كان فاذا رفیع اصبع كونا باالصبعین الضغط باستمرار و عجینة
  كانت متقاربة ابعاد على تكسر اذا و طینیة فالتربة متماسكا
 عدم حالة فى و سلتیة لومیة او لومیة طینیة او لومیة التربة
. رملیة او سلتیة التربة تكون اصبع تكوین امكانیة

:تحدید القوام فى الحقل 



Texture : القوام مثلث * Triangle موضح ھو كما  
  و یمثل االضالع متساوى مثلث عن عبارة فھو االتى بالشكل
 احد)الساعة عقرب اتجاه فى ١٠٠ الى صفر من( ضلع كل یدرج

  و السلت االیمن و الطین یمثل الثالثةفاالیسر التربة مكونات
  المختلفة القوام النواع اسماء توجد المثلث وداخل .الرمل القاعدة

.مكونات الثالث توافقیات من الناتجة و
 - :القوام مثلث باستخدام التربة قوام تحدید كیقیة *

 الذى االیسر الضلع على الطین ولیكن للمكون % توقع **
  ثم ، طین%١٠٠=الساعة عقرب اتجاه فى اعاله و صفر =اسفلھ
. طین قمتھ الذى المثلث لقاعدة موازى خط منھ یرسم

 السلت ھو و الثانى للمكون % توقع السابقة الطریقة بنفس **
  قوام ھو الخطین تقاطع نقطة عند الذى االسم .االیمن الضلع على

. ١٠٠= الثالثة مجموع الن الرمل خط بھا یمر التربةوالتى





التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
  %٥( ھوائى جافة تربة جم ٢١ االبتدائیة المعاملة فى استخدم اذا - ١

: كان و )رطوبة
  جم   ١٥٠.٦ = فارغ الكأس وزن - *
OM من خالیة التربة + الكأس وزن * + CaCO  و الغسیل مع 3
جم  ١٦٩.٦ =التجفیف بعد

OM من خالیة التربة وزن -أ احسب + CaCO  بعد و الغسیل مع 3
.  التجفیف

.  االمالح و الالحمة المواد وزن -ب      
.  االمالح و الالحمة المواد نسبة -ج       

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



 اذا القوام استنتج و الرمل و والطین للسلت  % احسب-٢
 طریقة فى تماما جافة تربة جم ٢٠ یعادل ما استخدم
: الرمل فصل یتم لم و )مل ٢٥( الماصة

. ملحیة غیر التربة و الالحمة المواد ازالة عدم ) أ (
 ١ = وزنھم كان اذا االمالح و الالحمة المواد ازالة )ب (
 جم

-:التالیة البیانات لدیك وكان
  جم  ٦٥.١٥  = فارغة الجفنة وزن -
 = تماما جافة الطین + السلت عینة + الجفنة وزن -

  جم ٦٥.٥٢
  جم  ٦٥.٤٢ = تماما جافة الطین عینة + الجفنة وزن -



  باستخدام الدولى للنظام طبقا  للرمل % احسب -٣
 -: االتیة الحاالت فى تماما جافة تربة جم٢٠

. ملحیة غیر التربة و الالحمة المواد ازالة عدم ) أ (
  = وزنھم كان اذا االمالح و الالحمة المواد ازالة )ب (
  جم ١

-:التالیة البیانات لدیك وكان
جم  ٦٠.٢ = فارغة الصینى الجفنة وزن -١
  = التجفیف بعد الخشن الرمل + الصینى الجفنة وزن -٢

جم ٦١.٢



Determination of
Saturation % (SP), 

Field Capacity (FC) 
and Wilting Point (WP)

الدرس العملى اخلامس
  تقدير

الذبولنقطة السعة احلقلية و، للتشبع %



 المشبعة التربة عجینة عمل فى الطالب مھارة تنمیة االختبار من الھدف *
 تطبیقاتھا على والتدریب والذبول الحقلیة والسعة للتشبع % وحساب
   .المختلفة

 تربة عجینة لیكون تماما جافة تربة جرام ١٠٠ یشبع الذى الماء وزن ھى *
soil مشبعة paste* ٨٠الى الرملیة باالراضى %٢٠ بین القیم تتراوح  

٠ الطینیة بالسلتیة %
٠ العضویة المادة و الطین نسبة بزیادة القیم تزداد *
 بزیادة تزداد حیث التربة قوام على للداللة للتشبع % قیمة استخدام یمكن *

٠ الطین
-: ھى و االخرى الرطوبة ثوابت بین و بینھا تقریبیة عالقة توجد *

مقدمة

الذبول%  ٤=  السعة الحقلیة  %  ٢=  التشبع  %   



 عن التربة تشبع الطریقة ھذه فى
  الماءبالخاصةالشعریة ارتفاع طریق
  فى توضع مثقبة بوتقة خالل من

 ارتفاع نصف یتعدى ال ماء بھ حوض
.بھا التربة

  مع الشعرى الجذب طریقة تستخدم *
 عمل نستطیع ال التى التربة انواع
   االربعة الشروط تحقق منھا عجینة
  السلتیة والقلویة الرملیة التربة مث

.العضویة التربة واكذلك والطینیة

 soil  paste: توجد عدة طرق لعمل عجينة الرتبة املشبعة 

 طريقة اخللط -اوال
mixing 

 طريقة اجلذب الشعرى احلر -ثانيا
  free  capillary  attraction

 اما مراحل على التربة الى الماء یضاف•
  % تقدیر حالة فى الغسیل زجاجة من

  طریقة( والوزن بالتجفیف للتشبع
  حساب حالة فى سحاحة من او )التجفیف

 من المستھلك الماء حجم من للتشبع %
 التقلیب مع )السحاحة طریقة( السحاحة
  یتحقق عجینة على الحصول حتى بمقلب
 لمعان -أ  -: االتیة خصائص االربعة فیھا

  میل عند ببطء االنزالق -ب العجینة سطح
 -د  تركھ و المقلب انزالقھاعلى -ج الكأس
فترة بعد المنخفضات فى الماء تجمع عدم



:االتیة الشروط بھا یتحقق مشبعة تربة عجینة عمل فى تتلخص *
العجینة سطح لمعان -أ
   الكأس میل عند ببطء االنزالق - ب
تركھ و المقلب انزالقھاعلى -ج
فترة بعد المنخفضات فى الماء تجمع عدم -د
: وھى طرق یثالث 

  تجفیفھا بعد وزنھا و العجینة من قطعة ووزن والتجفیف الخلط١)
م٥ ١١٠ على

  الماء حجم من للتشبع % وحساب والسحاحة الخلط )٢
السحاحة و االیجروسكوبى

.الفرن فى التجفیف وبعد قبل والوزن الشعرى االرتفاع )٣

الفكرة االساسية



 قاعدة فى مراحل على اضفھ الماء زجاجة من *
  .التربة سطح لمعان حتى شعریا لیرتفع الكأس
 الماء اضافة استمرار مع المقلب  بواسطة  اخلط
- : االتى تحقق عجینة على تحصل حتى مراحل على

 االنزالق - ب              العجینة سطح لمعان -أ  
   الكأس میل عند ببطء

 تجمع عدم - د  تركھ و المقلب انزالقھاعلى - ج 
فترة بعد المنخفضات فى الماء

procedures:  خطوات العمل 
: Mixing and Dryingللتشبع  بطريقة اخللط والتجفيف % تقدير  - اوال

ھوائى جافة طینیة تربة من مناسب وزن خذ *
 على الحصول یمكن حتى ) جم ٣٠٠ –٢٠٠(

 ) EC( الملوحة لقیاس یكفى تشبع مستخلص
الكاتیونات و والنیونات

 شكل فى مناسب كأس فى التربة عینة ضع *
 .قمتھ قبل حتى الكأس قاعدة اسفل من مائل



  بوتقة فى العجینة من قطعة خذ *
العجینة و البوتقة زن ثم موزونة

 الفرن فى العجینة و البوتقة ادخل *
٠  م١١٠º  درجة على لتجف

٠ الوزن ثبات حتى مرات عدة التجفیف بعد تماما جافة العینة و البوتقة وزن سجل *



  التجفیف بعد العینة و البوتقة وزن بطرح التشبع ماء وزن سجل *
٠ قبلھ من
  من فارغة البوتقة وزن بطرح تماما جافة العینة وزن سجل *

.التجفیف بعد العینة و وزنھا
 -: االتیة المعادلة من للتشبع % احسب *

وزن ماء التشبع           
١٠٠  x ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= للتشبع  %  

وزن عینة التربة جافة تماما        

)ملحیة–جیریة  ( كرر نفس الخطوات مع انواع تربة مختلفة وقارن * 



: Mixing and Buretteللتشبع بطريقة اخللط و السحاحة % تقدير  - ثانيا

  یعادل ما وزن فى االیجروسكوبیة للرطوبة % استخدم *
٠ ھوائى الجافة التربة من تماما جافة طینیة تربة جم١٠٠

 او زجاجى ( نظیف كأس فى التربة عینة ضع *
 الكأس قاعدة اسفلھ میل شكل فى و ) بالستیك

٠  )   (التربة قمتھ و

 خالى ( غلیھ سبق مقطر بماء السحاحة امأل *
 یالحظ .الصفر على اضبطھا و  ) CO2 من
٠السحاحة صنبور قمة عند فقاعات وجود عدم



 قاعدة( المیل باسفل الماء تنقیط یتم
٠السطح لمعان حتى مراحل على )الكأس

  ) زجاجیة ساق او بمقلب ( التقلیب یتم *
  علىعجینة للحصول ماء نقط اضافة مع

التربة



٠ ذكرھا السابق و االتیة االربعة الشروط العجینة تحقق ان البد *
العجینة سطح لمعانأ-
الكأس میل عند ببطء االنزالق -ب
تركھ و المقلب انزالقھاعلى -ج
فترة بعد المنخفضات فى الماء تجمع عدم -د

 طبقا االیجروسكوبى للماء % +  السحاحة قراءة = للتشبع % احسب *
-: االتیة المعادلة الختصار

)مضاف+ ایجروسكوبى (وزن ماء التشبع        
١٠٠×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =للتشبع  %  

)جم١٠٠(وزن عینة التربة جافة تماما      

)ملحیة–جیریة  ( كرر نفس الخطوات مع انواع تربة مختلفة وقارن * 



free  capillary  attraction: للتشبع بطريقة االرتفاع الشعرى % تقدير  - ثالثا

:كاالتى بالخاصة الشعریة فى ھذه الطریقة تشبع التربة عن طریق ارتفاع الماء

 الجافة رملیة تربة من معین وزن یوضع  **
القاعدة مثقبة موزونة بوتقة فى ھوائى

  الدقیقة الحبیبات ھروب لمنع  **
. البوتقة قاعدة فى ترشیح ورقة یوضع

  ) خفیفا ( البنش على البوتقة بقاعدة الطرق یتم **
.التربة حبیبات تزاحم و السطح لتسویة



یتم االنتظار حتى لمعان السطح ثم تنقل البوتقة الى ورقة ** 
.ترشیح المتصاص الماء الزائد

فى حالة زیادة الماء عن اللمعان یزال بواسطة ورقة **  
٠ترشیح 

 بھ حوض فى العینة بھا و البوتقة توضع **
٠ الشعریة بالخاصة الماء الرتفاع ماء

 ارتفاع ثلث بالحوض الماء ارتفاع یتعدى ال **
 التشبع فوق حالة لتجنب بالبوتقة التربة



٠ التجفیف قبل من التجفیف بعد العینة و البوتقة وزن بطرح التشبع ماء وزن یسجل  **
 بعد والعینة وزنھ من البوتقة وزن بطرح تماما جاف التربة عینة وزن یسجل **

.التجفیف
-: االتیة المعادلة من للتشبع % تحسب **

٠ الوزن ثبات حتى الفرن فى تجفف ثم المشبعة العینة و البوتقة توزن  **

وزن ماء التشبع          
١٠٠  xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = للتشبع  %       

وزن عینة التربة جافة تماما             
)عضویة–قلویة  ( كرر نفس الخطوات مع انواع تربة مختلفة وقارن * 



 عدة التجفیف بعد الوزن ویكرر الوزن یتم ثم مجفف فى البوتقة تبرید یتم *
.الثبات حتى مرات

 للحصول الترشیح ثم فیھا pH قیاس العجینة عمل من ساعتین بعد یمكن *
 ھذه وفى الكاتیونات و االنیونات و فیھ EC تقدیر و التشبع مستخلص على

. المختلفة للتحلیالت الراشح یكفى حتى جم ٣٠٠ تتعدى تربة اوزان تستخدم
peat ) organic البیت اراضى فى * soil ( % ٢٠٠ عن تزید للتشبع  

% .
   الجذب طریقة یفضل لكن و الخلط مشبعةبطریقة عجینة عمل الصعب من
 علیھا ینطبق ال اخرى حاالت اى و االتیة الحاالت فى الشعرى    

  خصائص
-: المشبعة العجینة    

 Notes: مالحظات 



small منخفضة امتصاصیة قوى ذات النھا : الرملیة التربة ** power
of absorption بعد سطحھا على تتجمع الماء من كمیة اقل لذلك و 

٠ الزمن من فترة
  مرحلة علیھا یظھر ال زلقة النھا : الصودیة السلتیة او الطینیة التربة **

٠ تدریجیا الماء اضافة رغم التشبع فوق او التشبع    
peat الماك او البیت اراضى ** or muck  : قوى ذات النھا 

امتصاصیة
large عالیة     power of absorption طویلة فترة تحتاج لذلك 

للترطیب
٠  بالماء مشبع جو فى لیلة تترك ان االفضل من و    
  و الكربونات تقدیر یتأثر ال حتى CO2 من خالى مقطر ماء استخدام یجب *

٠ البیكربونات



 فھى  االراضى انواع باختالف للتشبع % قیم تختلف•
 % ٨٠ –٧٠، للعضویة %١٥٠ - ١٢٠ :  حوالى
  % ٢٠ –١٥، للسلتیة %٦٠ - ٤٠ ، للطینیة فأكثر
.للرملیة

.للتشبع % ١/٢ = الحقلیة للسعة % بالتقریب•

.للتشبع % ١/٤ = الذبول لنقطة % بالتقریب•

Standard Criteria: املعايري القياسية 



 ألنواع والذبول الحقلیة والسعة للتشبع % استنتج السابقة الخطوات بنفس *
-: التالى الجدول بینات اكمل ثم  مختلفة تربة

عضویة قلویة ملحیة جیریة   رملیة   طینیة نوع التربة

التشبع 

السعة الحقلیة 

الذبول

.ارسم شكال بیانیا یوضح العالقة السابقة* 

EXERCISES:  تدريبات  



 تقدير السلت و الطني 
بطريقة اهليدروميرت
Silt and Clay Determination

by Hydrometer method

الدرس العملى السابع



  طویلة ساق و bulb انتفاخ من مكون مخصوص بھیدرومیتر المعلق كثافة تقاس *
. لتر/بالجرام مباشرة المعلق كثافة لقیاس معایرة  و )٦٠-٠ من عادة( مدرجة

  تعطى القراءة فاءن تماما جاف جم ١٠٠ یعادل المستخدم التربة وزن كان اذا *
  تضرب تماما جم ٥٠ الوزن كان اذا و ، معین زمن عند المقاس للمكون % مباشرة
   ٢ فى القراءة

  تكون فقد المقدرة الحبیبات احجام عن یعبر المعلق كثافة عنده یقاس الذى الزمن *
-: التالى بالجدول موضح ھو كما فقط طین او طین + سلت

مالزمناحجام الحبیباتنوع الحبیبات

١ثانیة ٤٠میكرون ٥٠اقل من طین طبقا للنظام االمریكى+ سلت 

٢دقائق  ٤میكرون ٢٠اقل من طین طبقا للنظام الدولى+ سلت 

٣ساعة ١میكرون ٥اقل من طین فقط طبقا للنظام االمریكى

٤ساعة ٢میكرون ٢اقل من طین فقط طبقا للنظام الدولى

 عند للقیاس و ) ,oF ف٥ ٦٨( م٥ ٢٠ حرارة درجة عند معایرة الھیدرومیتر  قراءات *
. الھیدرومیتر قراءة من لتر/جم ٠.٥ یضاف او یطرح منھا اكثر او اقل حرارة درجة

Introduction: مقدمة  



oF)٧٧-٥٩(م  ٥ ٢٥- ١٥الجدوا التالى یوضح معامل التصحیح فى المدى * 

Correction , g/L
Temperature , oC

-2.015
-1.516
-1.017 , 18
-0.519
Nil20

+0.521
+1.022 , 23
+1.524
+2.025



 الجیریة و العضویة الالحمة المواد من التربة محتوى زیادة حالة فى *
 الحالة ھذه فى و الواقع عن كثیرا بعیدة علیھا المتحصل التقریبیة القیم تكون
 ثم الالحمة المواد من للتخلص االبتدائیة بالمعاملة التربة معاملة یجب
. التفرقة

. الطین و السلت لتقدیر تستخدم الطریقة *
 لیست بھا االزمنة التى التقلیدیة بیوكس طریقة ھى ستوضح التى الطریقة *

. الماصة بطریقة المقارنة من ناتجة لكن و استوكس قانون من مشتقة
 المادة مثل الالحمة المواد ازالة دون فقط الحبیبات تفرقة الطریقة اساس *

. الكالسیوم كربونات و العضویة
 فى یستخدم ) طین + سلت % ١٥ من اقل ( الرملیة التربة حالة فى *

 یستخدم رملیة الغیر حالة فى و تماما جافة تربة جم ١٠٠ یعادل ما التقدیر
.  تماما جافة تربة جم ٥٠ یعادل ما



 جم ٥٠ او الرملیة حالة فى تماما جافة تربة جم١٠٠ یعادل ما استخدام *
 )الكالجون مثل( مفرق بمحلول كیماویا تفرقتھا و رملیة الغیر حالة فى تماما
 بالماء للعالمة المخبار یكمل و لتر سعة مخبار الى تنقل ثم بالرج میكانیكیا و

 حیث االتیة االزمنة بعد بحرص الھیدرومیتر یوضع الرج عقب و المقطر
 الحبیبات لتقدیر ساعة ٢ ، ساعة ١ ، دقائق ٤ ، ثانیة ٤٠ :لتر/جم ب قراءتھ
 نظام طین + سلت( ٢٠  –)امریكى نظام طین + سلت( ٥٠ من االقل
 على  میكرون )دولى نظام طین(٢ – )امریكى نظام طین( ٥ –)دولى
 %  )لتر/جم( القراءة تعطى تماما تربة جم١٠٠ استخدام حالة فى و .التوالى
 ٢ فى )لتر/جم( القراءة تضرب تماما جم٥٠ حالة فى و مباشرة للمكون
. للمكون % على لتحصل

 و بالترویق یقدر او )الطین+السلت( % - ١٠٠ = للرمل % لحساب *
. )السكب

 ثم )االبتدائیة المعاملة( التفرقة عمل ثم اللالحمة المواد من التخلص یمكن *
. المكونات تقدیر

الفكرة االساسية



procedures:  خطوات العمل

األدوات الالزمة



 بخبرتك حدد *
 اى من او ( الحقلیة
 سابقة بیانات
 المأخوذ للمنطقة
 ) التربة عینة منھا
 المراد التربة قوام

 ھى ھل اختبارھا
  ١٥ من اقل ( رملیة

 ) طین + سلت %
  * . رملیة غیر ام

 الرطوبة بمعلومیة
 زن الھیجروسكوبیة

 جم ١٠٠ یعادل ما
 فى تماما جافة تربة
 الرملیة التربة حالة
 جم ٥٠ یعادل ما و

 حالة فى تماما جاف
. رملیة الغیر

ضع العینة الموزونة فى كأس * 
مل  ١٠٠مل ثم اضف  ٢٥٠سعة 

من المحلول المفرق مع الرج 
الرحوى للخلط ثم اترك العینة 

.منقوعة لیلة 



بطریقة الماصة فى حالة التخلص من المواد الالحمة تتبع الخطوات التالیة ثم یتم عمل التفرقة السابق ذكرھا *

انقل محتویات الكأس الزجاجى الى كأس جھاز الرج المیكانیكى مع غسیل بقایا الكأس الزجاجى بتیار من الماء المقطر و * 
.دقائق  ٥-٢مل ثم رج لمدة  ٥٠٠اضف ماء مقطر لیصل الحجم النھائى . اضافة ناتج الغسیل الى محتویات كأس الجھاز 

) .لتر  ١( انقل المعلق المفرق الى المخبار سعة لتر و كذلك ناتج غسیل كأس جھاز الرج ثم اكمل ماء مقطر للعالمة * 
.م ٥ ٢٥- ١٥قلب المعلق ثم سجل درجة حرارتھ و التى یجب ان تكون بین * 



 االیقاف ساعة او التایمر اضبط و بحذر الھیدرومیتر ضع ثم الجوانب فى و العلى اسفل من جیدا المعلق اخلط المقلب بواسطة *
. الھیدرومیتر قراءة سجل المحدد الزمن انتھاء بعد و ) بالمقدمة االزمنة جدول انظر( تقدیره المراد بالمكون الخاص الزمن على

  یؤخذ حیث -: كاالتى المعلق فى تركیزه بنفس یجھز و تربة بدون بالمخبار المفرق المحلول یمثل الذى البالنك قراءة سجل *
 حتى المقطر بالماء المخبار یكمل و الھیدرومیتر مخبار فى توضع و التجربة فى المستخدم % ٥ المفرق المحلول من مل ١٠٠
   الدرجة ھذه عند القراءة تؤخذ ثم م٥ ٢٠ عند البالنك حرارة درجة تثبت ان یالحظ . ) لتر ١ ( العالمة



 او العضویة المادة من محسوسة كمیات على تحتوى التربة كانت اذا *
 او ھیدروجین اكسید بفوق  بالمعاملة الكمیات ھذه خفض الكالسیوم كبریتات
 سجل و جفف و بخر و اغسل ثم االبتدائیة بالمعاملة موضح ھو كما الماء
 المكونات اوزان الیھا ینسب والتى الالحمة المواد ازالة بعد التربة وزن

. ) طین او سلت ( المختلفة
 مجموع كان  الرمل تقدیر وتم الالحمة المواد من التخلص تم اذا * *

 الالحمة المواد من الخالى الجاف الوزن الى المنسوبة الطین+السلت+الرمل
:التالیة المعادلة باستخدام مكون لكل % یعدل ١٠٠ الیساوى

x التعدیل قبل للمكون % = التعدیل بعد للمكون %   الثالث مجموع/100)
)مكونات

Notes: مالحظات 



  – متوسطة –  ثقیلة( القوام حیث من التربة نوع تحدد التربة مكونات نسب *
 )القوام مثلث انظر( بینھم خلیط ام رملیة ام سلتیة ام طینیة ھى ھل اى )خفیفة

.النسب من واسع مدى فى یقع منھم كل و
 اكبر الرملیة و % ٧٠ من اكبر للطین % كانت اذا طینیة االرض وتعتبر *
 القوام مثلث على علیھا المتحصل النسب توقیع یفضل لكن و رمل %٧٠ من

. التربة قوام لتحدید
 الثقیلة الناعمة الطینیة ھى استصالح الى حاجة فى التى االراضى عموما*

Very جدا Heavy (Fine) اقل( % ٨٥-٨٠ الطین % بھا یتعدى التى و 
Very جدا الخفیفة والخشنة الرملیة ھى و العكس و )رمل %١٥ من Light

(Coarse) ١٥ من اقل( رمل % ٨٥-٨٠ للرمل % بھا یتعدى التى و%  
. )طین + سلت

 العناصر تقدیرات انظر الغذائیة العناصر فى فقیرة الرملیة االراضى *
  للتربة الصالحة

للقوام تفسیر النتائج المعملیة
 Interpretation of Experimental Results for Texture



: الثقیلة الطینیة االراضى
  الرى عند خصوصا السواد یقارب داكن لون *
جدا متماسكة *
طویلة لفترة بھا یبقى حیث الماء رشح فى جدا بطیئة *
  بھا الرطوبة من زیادة وجود عند زلقة *
   واسعة و عمیقة شقوق السطح یتشقق الجفاف عند *
)الخ...تزحیف – حرث( الخدمة شاقة *
مناسبة غیر رطوبة % عند الحرث عن قالقیل ینتج *
الطرق و الجسور على الجاف الطین تجمعات من صلب حصى ظھور *

الرملیة االراضى
   صفراء اراضى( االصفر یقارب فاتح لون *
جدا مفككة *
طویلة لفترة بھا یبقى ال حیث الماء رشح فى جدا سریعة *

) :حقلیا(التشخیص و التعرف على االراضى الطینیة و الرملیة تطبیقیا 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم
  و الطینیة تحدد فكیف العینات من عدد بترشیح تقوم كنت اذا *١

؟ الرملیة
 كذلك و دقائق ٤ بعد بالھیدرومیتر المقاس المكون اسم اذكر - ٢
 تؤخذ التى التربة لعینة ھوائى الجاف الوزن و ساعتین بعد

 : ان علمت اذا القوام استنتاج مع التربة لمكونات  % و للتحلیل
 درجة -   % ٣ االیجروسكوبیة للرطوبة %  -   رملیة التربة
  محلول ( البالنك فى الھیدرومیتر قراة –م٥ ٢٢ المعلق حرارة
  فى الھیدرومیتر قراءة –لتر/جم  ٥  = م٥  ٢٠ عند ) فقط مفرق
  ٩ = ساعتین بعد و لتر/جم ٢٠ = دقائق ٤ بعد التربة معلق
.  الالحمة المواد ازالة یتم لم - لتر/جم

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



  بعد كذلك و دقائق ٤ بعد بالھیدرومیتر المقاس المكون اسم اذكر - ٣
  و للتحلیل تؤخذ التى التربة لعینة ھوائى الجاف الوزن و ساعتین

  -: االتیة الحاالت فى التربة لمكونات  %
.ملحیة غیر التربة و الالحمة المواد ازالة عدم ) أ ( 
  كان اذا ملحیة غیر التربة و االمالح و الالحمة المواد ازالة )ب (

. جم  ٣ = وزنھم
 : ان علمت اذا

 حرارة درجة -   %٧ االیجروسكوبیة للرطوبة %  -  سلتیة التربة
  مفرق محلول ( البالنك فى الھیدرومیتر قراة  – م٥ ٢٢ المعلق
  معلق فى الھیدرومیتر قراءة –لتر/جم  ٥  = م٥  ٢٠ عند ) فقط

. لتر/جم ٩ = ساعتین بعد و لتر/جم ٢٠ = دقائق ٤ بعد التربة



 تقدير التوصيل الكهربى
)ملوحة الرتبة(

Determination of Electrical Conductivity
(Soil Salinity), EC

الدرس العملى التاسع



Total الذائبة الكلیة األمالح تقدر التربة ملوحة لمعرفة * Soluble Salts
total الذائبة الكلیة األمالح لتقدیر طرق عدة توجد * soluble salts 

: وھى
evaporation الوزن و التبخیر طریقة )أ and weighing
electrolyte( electrical االلكترولیتى( الكھربى التوصیل طریقة )ب

conductivity .
 احد فى حده على كل cations الكاتیونات و anions االنیونات تقدیر )ج

 ملوحة عن یعبر لتر/مكافئ بالملى احدھما محموع و التربة مستخلصات
. االنیونات مجموع = الكاتیونات محموع ان البد  حیث التربة

 التوصیل طریقة فى و مئویة كنسبة التبخیر طریقة فى الملوحة عن یعبر *
. dS/m علیھا یطلق وحدیثا mmhos/cm سم/بالمللیموز الكھربى

Introduction:  مقدمة  



  ثم المستخلص حرارة درجة بالترمومیتر تسجل **
 قراءة تسجل ثم . لھ  EC-meter ال جھاز قراءة
 ثابت یحسب .٠.٠٢M  KClلمحلول الجھاز
EC/٢.٧٦٨ = الخلیة KCl التوصیل یحسب ثم 
 یتم . K الخلیة ثابت x المقاس EC = للعینة النوعى
 من % ٢ یطرح حیث الحرارة لدرجة تصحیح عمل
  من اعلى حرارة درجة لكل النوعى التوصیل قیمة
.  م٥ ٢٥ من اقل درجة لكل العكس و م٥ ٢٥

:الفكرة االساسية 



procedures:  خطوات العمل

األدوات الالزمة



– ١:٥–١:٢.٥–١:٢–١:١:المائیة التربة معلقات من ترشیحھا تم التى المائیة المستخلصات احضر *
 –جیریة – طینیة – سلتیة - رملیة {المختلفة التربة النواع المشبعة التربة عجینة مستخلص و٢٠ : ١ – ١:١٠

  .  } )كومبوست –بلدى سماد( OM – قلویة ملحیة –)صودیة( قلویة –ملحیة



.  ترشیح بورقة التجفیف او یكفى كان اذا الراشح من بكمیة ثم المقطر بالماء الجھاز اوالكترود خلیة اغسل*
 تسجل و مل ٥٠ او ٢٥ سعة كأس فى كمیة توضع او EC-meter ال جھاز خلیة فى منھ كمیة توضع مستخلص كل حالة فى *

. الجھاز لطراز طبقا الجھاز الكترود فیھا یغمس و بالترمومیتر الحرارة درجة
dS/m بوحدات انھا تأكد و الجھاز قراءة سجل * (mmhos/cm) الحسابى بالتحویل او الجھاز زر بتحویل اما .  
KCl محلول احضر * 0.02 M لھ الجھاز قراءة سجل و )EC ٢.٧٦٨ النوعى بتوصیلھ وباالستعانة )المقاسdS/m  احسب 

K العالقة من الخلیة ثلبت = L/C = المقاس/النوعى التوصیل
  K الخلیة ثابت x المقاس EC = للعینة النوعى التوصیل احسب *
 لكل العكس و م٥ ٢٥ من اعلى حرارة درجة لكل النوعى التوصیل قیمة من % ٢ یطرح و م٥ ٢٥ عن الحرارة فروق احسب*

.  م٥ ٢٥ من اقل درجة



EC meterأنواع من   



 EC = میاه او مستخلص لتر)/كاتیونات و انیونات( ذائبة امالح ملىمكافئ *
)mmhos( x 10

 و الذائبة االمالح جمیع یخص ھو و ٢٠-٨ بین یتراوح المراجع فى وھو ثابت ١٠ القیمة
.  ١٢.٥ بالقیمة المراجع بعض فى عنھ یعوض قد
* ppm )میاه او مستخلص لتر/ذائبة امالح ملىجرام( = EC )mmhos( x 640
٠.٦٤  EC )mmhos( x  =  میاه او مستخلص لتر/ذائبة امالح جرام *
mmhos( x( EC = )میاه او مستخلص مل ١٠٠/جم( الذائبة لالمالح )ح/و( % *

0.064
mmhos( x( EC = التربة فى لالمالح )و/و( % * 0.064/100 x % التربة لتشبع
* OP میاه او مستخلص( للمحلول االسموزى الضغط( = EC )mmhos( x 0.36 

)AT( ج ض

 Notes: مالحظات 

mmhos/cm  الوحدة یستخدم التربة محالیل حالة فى * = dS/m(dSm-1)
µS الوحدة تستخدم المیاه حالة فى * cm-1 = µmhos/cm  او ppm

:و طرق التعبیر عن االمالح الذائبة   ECالعالقة بین الـ 



:العجینة مستخلص فى ECو العجینة فى pHوقیاس االمریكى والقلویة الملوحة لمعمل طبقا -اوال
EC*: عندما ملحیة االرض تعتبر - > 4 dS.m-1 - pH < 8.5 - ESP < 15 %
EC*    : عندما قلویة االرض تعتبر - < 4 dS.m-1 - pH > 8.5 - ESP >15 %
EC*:        قلویة ملحیة االرض تعتبر- > 4 dS.m-1 - pH Rarely > 8.5 - ESP >15 %

 :طبقا cmmmhos-1 بال التشبع عجینة EC نتائج معاییر - ثانیا
(Dahnke and Whitney, 1988).
Non-saline 0.0 - 2.0 - Slightly Saline 2.1 - 4.0 - Moderately Saline 4.1 - 8.0 -
Strongly Saline 8.1 - 16.0 - Very Strongly Saline 16.1 + .

: ,b1992(Dellavalle(ل طبقا حجما ٢ : ١ المائى التربة مستخلص معاییر -ثالثا
Degree of Salinity (EC - mmhos cm -1 )
Non-saline <0.40
Very Slightly Saline 0.40-0.80
Moderately Saline 0.81-1.20
Saline 1.21-1.60
Strongly Saline 1.61-3.20
Very Strongly Saline >3.20

Standard Criteria: المعاییر القیاسیة 



التالیة واألسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
-: االتى مفھوم اذكر : األول السؤال

specific النوعى التوصیل - conductance, L  .
   -: الخطأ تصحیح مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع : الثانى السؤال

. )األمالح( االلكترولیتات تركیز بزیادة EC الـ تزداد )  (-
-: االتیة العبارات امام القوسین بین االصح االجابة رقم ضع :الثالث السؤال

KCl محلول )  (-- ١ 0.02 M یكون ٢.٠٧٦ م٥ ٢٥ عند المقاس توصیلھ K :  
٠.٨٩٠  )د         ٠.٨٩٩  )ج         ٠.٨٩٦  )ب         ٠.٨٩٣  )أ

   - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الرابع السؤال
  .  K الكھربى التوصیل جھاز خلیة ثابت تقدیر یتم -

 -: التالیة العبارات اكمل : الخامس السؤال
: الذائبة االمالح عن التعبیر طرق و  EC ال بین العالقة ♣ -
  EC = میاه او مستخلص لتر)/كاتیونات و انیونات( ذائبة امالح ملىمكافئ *
)mmhos( x )     (
* OP میاه او مستخلص( للمحلول االسموزى الضغط( = EC )mmhos( x 
))AT( ج ض.....(

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



 اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : السادس السؤال
-: لالتى

. التبخیر بطریقة الذائبة االمالح تقدیر توضح التى االساسیة الفكرة اذكر -
-: االتیة الحاالت فى تتصرف وكیف یدل ما على : السابع السؤال

 بعض حقول احد نباتات على منتظمة غیر و طبیعیة غیر نموات ظھور - -
.المصریة االراضى
  -: یدل ما على : الثامن السؤال

.  ما لمحلول EC-meter الـ جھاز تدریج قراءة ارتفاع -
 -: تالحظ ماذا : التاسع السؤال

  قلویة أخرى و ملحیة لتربة EC الـ جھاز قراءة على -
  -: االتى احسب : العاشر السؤال

  النوع التوصیل ان علمت اذا OP و لتربة الذائبة الكلیة لالمالح % احسب -
٥dS/m ٧٥ تشبع لمستخلص % .  



Preparation of 
Soil and Water Samples

الدرس العملى الثالث

جتهيز عينات الرتبة و املياه



 التربة عینات تجھیز من البد التحلیل من سلیمة نتائج على للحصول *
. سلیمة بطریقة والمیاه

 – النخل – الطحن – الھوائى التجفیف : یشمل التربة عینات تجھیز *
.الحفظ

  –pH ال لتقدیر ترشیح بدون جزء حفظ : یشمل المیاه عینات تجھیز *
 – مباشرة والبیكربونات الكربونات تقدیر ویفضل الباقى الجزء ترشیح
.تولوین نقط بوضع الحفظ

مقدمة

  كلیة مزارع من المأخوذة المیاه و التربة عینات تجھیز *
.االخرى والمزارع الزراعة

:الفكرة االساسية 



 من قطعة على منھا كل افرد ثم المعمل الى المزرعة من العینات احضر - ١
.الخشب او البالستیك

:تجھیز عینات التربة  -اوال



  الزلط و الحجارة و الحشائش منھا استبعد و بالید التربة كتل ) فكك ( افرك*
. ایام لعدة ھوئیا لتجف المباشرة الشمس اشعة عن بعیدا وضعھا



 او حشائش بقایا اى واستبعد بالید العینة افرك الھوائى التجفیف تمام بعد - ٢
. موجودة مازالت حجارة



  و الخشب من شاكوش او صینى ھون باستخدام ھوائى الجافة العینة اطحن - ٣
  تجنب و Stainlessسكین او العقیق من كرة ذات مطحنة استخدام یمكن

 .للصدأ القابلة المعدنیة المكونات



 على المتبقیة التربة ونخل كررطحن و مم ٢ ثقوبھ سعة منخل فى  العینة انخل *
. المنخل

fine  التربة ناعم علیھ یطلق الذى النخل ناتج احفظ  * earth اكیاس فى  
. التحلیل لحین برطمانات او ورق او بالستیك



  المیاه من بكمیة احتفظ - ١
 pH ال لتقدیر ترشیح دون

.الصلبة والمواد

:تجھیز عینات المیاه  -ثانیا

  الباقى الجزء بترشیح قم - ٢
  ورقة باستخدام المیاه من

Fine   دقیقة ترشیح
filter paper  او  

  سیرامیك فلتر یستخدم
ceramic filter .

  عینة كل على ضع - ٣
  من نقطتین میاه

  من لحفظھا التولوین
.تغیرات اى



 فرك –الداكن اللون زوال : الھوائى التجفیف انتھاء عالمات-١
.)متماسكة غیر( بسھولة العینة
  لحین التلوث عن بعید )دوالیب( جاف مكان فى العینات تخزن-٢

.التحلیالت فى استخدامھا
  و ترشیح دون بحالتھا وھى  pH ال فیھا یقدر المیاه عینات -٣
  تقدیر مباشرة الترشح بعد یفضل البسیطة العینات اعداد حالة فى

  تغیرات اى لتجنب والبیكربونات الكربونات
  عن بعیدا و الھواء فى التربة لعینات الھوائى التجفیف  یتم -٤

.  المباشرة الشمس اشعة
  الرطوبة علیھا یطلق رطوبة بھا ھوائى الجافة العینة -٥

Hygroscopicاالیجروسكوبیة M ..

Notes:  مالحظات



  یسبب ذلك الن م°١٠٥ على الفرن فى تماما التربة التجفف -٦
:مثل العناصر حالة فى تغیرات

  معادن وجود حالة فى االمنیوم و البوتاسیوم تثبیت  **
. االیللیت و الفرمكیولیت

  االمونیومیة الصورة فقد و التربة نیتروجین صور تغییر  **
. بالتطایر

  تتم الحسابات لكن و ھوائیا الجافة التربة على التحلیالت تجرى *
. تماما الجاف الوزن اساس على

  مباشرة التحلیل قبل االیجروسكوبیة للرطوبة % حسب یتم لذلك *
.تماما الجاف الوزن الى للتحویل

  النیتروجین صور مثل الھوائى بالتجفیف تتاثر التى التقدیرات -٧
تجفیف دون رطبة عینات فى تتم



humus الدبالیة االحماض -٨ acids وعمل تخزینھا لسھولة تجفیفھا یفضل  
-:ولكن تقدیراتھا

. علیھا افطریات نمو و تلوثھا یسبب الھوائى التجفیف  **
- : لذلك  .  تركیبھا فى التغیرات من عدید یسبب الفرن فى التجفیف  **

freeze  التجفید علیھ یطلق الذى و ) تجمید ( التبرید تحت تجفیفھا یجب  ***
drying   

  التجفیف طرق احد اختیار بالتحلیل القائم على یتعین انھ السابق من یتضح*
-:االتیة المناسبة

air  الھوائى التجفیف** drying  ** الكھربى الفرن فى التجفیف  oven
drying   

   ) التجفید ( التجمید تحت التجفیف**Microwaveبالمیكروواف التجفیف**
freeze drying.

  نقطتین سطحھا على یوضع فترة بعد التقدیرات لعمل المیاه عینات تخزین عند *
من

  على تؤثر التى  البكتیریة التحویالت لتجنب لتعقیمھا وذلك toluene التولوین 
. النیتروجین تقدیر



.  التربة تجانس على یعمل النھ ھام الطحن -٩
 لبعض انطالق مسببا الفردیة الحبیبیات تھدم الى یؤدى الزائد الطحن-١٠

K مثل العناصر , Mg  
 عن بعیدا تكون ان یجب لذلك المكان تعفیر الى تؤدى الطحن عملیة -١١
.والتحلیل التخزین مكان
  االتربة تجمیع و سحب و للتھویة بنظام مزودا المكان یكون ان یجب  -١٢

.
 اوھون عقیق كرة ذات مطحنة یستخدم الصغرى بالعناصر التلوث لتجنب*

  .خشب شاكوش او صینى
 احد نتیجة العینات فى تغیرات الى یؤدى سلیمة بطریقة الحفظ عدم  -١٣

  : االتیة العملیات
 اى و  CO2   -  SO2  ادمصاص  **          المیكروبى النشاط  **

  اخرى غازات
  الكربونیة المركبات تطایر  **             االمونیا تطایر  **



 تحفظ المركبات وتطایر المیكروبى النشاط لتجنب -١٤
.منخفضة حرارة درجات فى العینات
  -  الى العینات لبعض الحفظ حرارة درجة تصل قد  -١٥
  .  م°٢٠
 جوعادى فى تخزینھا یمكن ھوائى الجافة العینات -١٦
.قصیرة لفترة التخزین كان اذا م°٤٠ الى یصل

 فى یكون الحفظ )ادمصاص( بالغازات التلوث لتجنب*
.الغلق محكمة )برطمانات -اكیاس( اوعیة

 بھ والموضح بالسجل التى ارقامھا العبوات على یسجل*
.)الخ..موقع تاریخ( العینة بیانات جمیع



:من عالمات انتھاء التجفیف الھوائى 
زوال اللون الداكن
تفرك بالید بسھولة
.غیر متماسكة بشدة

Standard Criteria :املعايري القياسية 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم•

 - : والمیاه التربة عینات حفظ بین الفرق اذكر :  االول السؤال
*

-: التربة لعینات الزائد الطحن تجنب علل : الثانى السؤال
*

: لحفظھا المیاه عینات مع تتصرف كیف : الثالث السؤال
*

مسائل و اسئلة
 Problems  and questions



Cautions , 
Soil and Water Sampling 

 الدرس العملى الثانى
 احتياطات 

 واخذ عينات الرتبة واملياه



 والمیاه التربة عینات اخذ فى الطالب مھارة تنمیة االختبار من الھدف *
.الالزمة باالحتیاطات

 بطریقة العینة تؤخذ ان البد التحلیل من سلیمة نتائج على للحصول  *
. سلیمة

 عملیة ھذه و منھا المأخوذة للمساحة ممثلة العینة تكون ان البد لذلك  *
   heterogeneous متجانس غیر نظام التربة الن سھلة لیست
. قصیره لمسافات متغیرة خواصھ

مقدمة

 الزراعة كلیة مزارع بزیارة المیاه و التربة عینات اخذ على التدریب *
.االخرى والمزارع

الفكرة االساسية



أدوات أخذ عینات التربة

أخذ عينات الرتبة



أدوات أخذ عینات التربة



إستخدام األدوات في أخذ عینات التربة



أخذ العینات من على أعماق یصعب فیھا االستخدام الیدوي



أخذ عينات املياه











 النھائى الحجم یكون متساویةو بكمیات العینات تخلط  الشاملة العینة حالة فى  *
.التحلیالت لیكفى كجم١
. المتاحة النفقات و الظروف حسب او للفدان عینة ١٥ –١٠المناسب العدد *
 یالحظ و سلم لھ یعمل و م١  x م١.٥  بمساحة یكون ارضى قطاع عمل عند *

 :االتى
. horizons  االفاق وضوح حالة فى افق كل من العینات تؤخذ  *
 كل متساویة ابعاد على  layers طبقات من تؤخذ وضوحھا عدم حالة فى  *

.مثال سم٢٠
  ١ حتى كبیرة اعماق على كان اذا و االرضى الماء مستوى حتى العینات تؤخذ  *
   . م١.٥  او
. للشمس مواجھ الغیر و المضىء الجانب من العینات تؤخذ  *
 یتم حتى للحفر التالى الیوم فى منھ عینة تؤخذ و االرضى الماء عمق یقاس  *

. اتزانھ

Standard Criteria: المعاییر القیاسیة 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
  -: التالیة العبارات اكمل :  االول السؤال

 محاصیل مزروعة ارض فدان من المأخوذ المناسب التربة عینات عدد -
  نجیلیة علف محاصیل حالة فى اما )                (عمق على )       ( حقل

.)               ( عمق على )     (
 اسطر ٣ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : الثانى السؤال
-: لالتى

  . افدنة ٥ من تربة عینة اخذ فى المستخدمة االساسیة الفكرة اذكر -
-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : الثالث لسؤال

 خصوبتھا حالة لدراسة منطقة من ونبات تربة عینات اخذ اردت اذا -
 تلونات ووجود النمو المرئیة التربة صفات فى االختالفات بعض بھا ووجدت
..االشجار بعض على

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



Determination of 
Hygroscopic  Moisture

الدرس العملى الرابع
تقدير الرطوبة اهليجروسكوبية



 الجافة التربة حبیبات حول الممسوكة ) المائى الغشاء ( للرطوبة % ھى*
  الھیجروسكوبیة القوة علیھا یطلق شدیدة بقوة ھوائى

hygroscopicالنسبیة الرطوبة( الماء ببخار الجو تشبع بزیادة تزداد(.   
 السعة علیھا یطلق % ١٠٠ النسبیة الرطوبة تصل عندما *

maximum  العظمى االیجروسكوبیة hygroscopic capacity  
.
oven تماما الجاف الوزن حساب:  فى تفید * dry التربة لعینة 

  فىالتحلیل المستخدمة
 الجاف الوزن اساس على تحسب النتائج حیث،) رطبة او ھوائى جافة ( 

   تماما
 (  العضویة و المعدنیة التربة غرویات حالة على التعرف فى تفید *

٠ ) طردیة عالقة

:مقدمة  



  حدود فى ( ھوائى الجافة المطحونة التربة من كمیة وزن *
  فرن فى التجفیف ثم الوزن معلومة بوتقة فى ) جم ٢٠

  فى تبرد بعدھا٠ ساعات ٨ لمدة  م١٠٥º درجة على كھربى
 و ساعة لمدة بالفرن  تجفف ثم توزن و الوزن لحین مجفف
  الرطوبة بقسمة و ، الوزن ثبات حتى یكررذلك و توزن

 فى الضرب و تماما جافة التربة عینة وزن على المفقودة
  االیجروسكوبیة للرطوبة النسبةالمئویة على نحصل ١٠٠
-: االتیة بالمعادلة موضح ھو كما

:الفكرة االساسية 

وزنھما تماما                 –وزن البوتقة و العینة ھوائى                          
١٠٠  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للرطوبة االیجروسكوبیة % 

وزن عینة التربة جافة تماما                                



خطوات العمل

زن بوتقة فارغة 
٠جافة نظیفة 

  جم ٢٠ حوالى بالبوتقة ضع
  زنھا ثم ھوائى جافة تربة

٠  بالضبط



 ١٢  لمدة الفرن فى البوتقة ضع
٠  م١٠٥º درجة على ساعاة

إخراج العینة من الفرن 
ووضعھا في المجفف



  زنھا ثم مجففال من البوتقة اخرج 
إدخل البوتقة في الفرن مرة أخرى مدة ساعتین لمدة الفرن ادخلھا و

ساعتین

إخراج العینة من الفرن ووضعھا 
في المجفف مرة أخرى  

 وكرر زنھا ثم مجففال من البوتقة اخرج 
الوزن ثبات حتى مرات عدة الخطوات



وزن عینة تربة ھوائیاضبط المیزان

م٥ ١٠٥تجفیف العینة في الفرن على 
ساعة ٢٤لمدة 

إخراج العینة من الفرن 
ووضعھا في المجفف وزن العینة بعد الجافة تماما

وزن الجفنة فارغة

:تقدیر نسبة الماء األیجرسكوبي : ثانیا



  من التجفیف بعد العینة و البوتقة وزن بطرح الرطوبة وزن سجل
التجفیف قبل وزنھما

  و البوتقة وزن من فارغة البوتقة بطرح تماما جافة العینة وزن سجل
الجفیف بعد العینة

-: االتیة المعادلة من االیجروسكوبیة للرطوبة % احسب

وزنھما تماما                 –وزن البوتقة و العینة ھوائى                          
١٠٠  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للرطوبة االیجروسكوبیة % 

وزن عینة التربة جافة تماما                                



  %١٠ ، للعضویة %٢٠ :  حوالى فھى قیمتھا تختلف *
.للرملیة ٤-٣ ،للسلتیة %٨-٦ ، للطینیة

Notes: مالحظات 

 ویكرر الوزن یتم ثم مجفف فى البوتقة تبرید یتم *
.الثبات حتى مرات عدة التجفیف بعد الوزن

Standard Criteria: املعايري القياسية 



 تربة النواع االیجروسكوبیة للرطوبة % استنتج السابق الخطوات بنفس *
-: التالى الجدول بینات اكمل ثم  مختلفة

نوع التربة

%

.ارسم شكال بیانیا یوضح العالقة السابقة* 

EXERCISES:  تدريبات  


