
 تقدير درجة محوضة الرتبة
Determination of Soil pH

الدرس العملى الثامن



 ولذلك التربة حبیبات وجود فى التربة pH یقدر *
 ٢.٥ : ١ معلق فى والشائع التربة عجینة فى یقاس
.مختلفة بنسب اخرى معلقات اى او
pH اجھزة قیاسھ وسائل * meter االدق وھى 

 وصفیا تحدیده ویمكن الحقل او المعمل فى سواء
 عباد ورق او الدالئل باستخدام وحقلیا معملیا
 المرجع انظر( pH ال قیاس ورق او الشمس
   .)النظرى

Introduction:  مقدمة  



 لمدة وتترك مشبعة تربة عجینة عمل *
pH جھاز ویضبط ساعتین meter  
pH ذو منظم محلول باستخدام = 7 & 9 

  ویضبط العجینة حرارة درجة تقاس ثم
pH جھاز meter یغمس ثم علیھا  

  ان بعد القراءة وتسجل الجھاز الكترود
.تثبت

:الفكرة االساسیة 



procedures:  خطوات العمل 

.  pH 4 , 7 , 9احضر المحالیل المنظمة المختلفة فى درجة حموضتھا * 



) . pH-meter(صل فیشة جھاز قیاس درجة الحموضة بالتیار الكھربى * 



CaCl2فى المحضرة التربة معلقات اوبالید الرج جھاز ساعةعلى ١/٤ لمدة رج* 0.01 N ١–١:٢–١:١النسب ذات المائیة و
  قلویة  – ملحیة – جیریة –طینیة –سلتیة - لرملیة( المختلفة االنواع من تربة نوع كل مع ٢٠ : ١ – ١:١٠–٥ : ١ – ٢.٥:
 مع ساعتین لمدة تترك المشبعة التربة عجینة اما ساعة لمدة اتركھا و ")كومبوست –بلدى سماد" OM – قلویة ملحیة –"صودیة"

  . االتزان یتم حتى الخر حین من زجاجیة بساق الجمیع تقلیب



pH قیمتى على الجھاز اضبط * 7 &
 نفس ذو المنظم بالمحلول باالستعانة 9

  او المحالیل او المعلقات لقیاس( القیم
pH اى القاعدى الجانب فى التى المیاه
>  باالستعانة٤ & ٧ قیمتى على و )7

 لقیاس( القیم نفس ذو المنظم بالمحلول
 فى التى المیاه او المحالیل او المعلقات
pH اى الحامضى الجانب < 7( .

 مع المعلق فى االلكترود اغمس *
 ال حتى الزجاجیة بالساق التقلیب
 سجل ثم المحلول عن التربة تنفصل
 ان بعد الجھاز معلق كلpH قراءة
 النتائج قارن و واحدة دقیقة خالل تثبت

 والتشبع المائیة المعلقات ترشیح تذكر .
  الستخدامھا القیاس بعد

.الذائبة الكاتیونات و فىتقدیراالنیونات



أنواع من أجھزة قیاس رقم حموضة التربة



* pH  و ٧ > النھ القاعدى الجانب فى یقع المصریة االراضى  
  الى یتدرج ثم ٧.٦-٧.١ حوالى pH ال الخفیف القلوى من یبدأ ھو

  حوالى الى بصل pH ال حیث االراضى لبعض المتوسط القلوى
Ca( القواعد سیادة ھو السبب و ٨.٥ , Mg , Na , K( على 
  اكبر التبخیر معدل الن نظرا االرضى المحلول فى و التبادل معقد
 و القلوى الى االراضى بعض فى ویصل )االمطار( الترسیب من

 ھذه على ویطلق ٨.٥ من اكبر یكون pH ال حیث القلویة الشدید
>EC صودیة اراضى( القلویة االراضى 4 dS/m & ESP >

15   االراضى عكس ھى و جافة الشبھ و الجافة بالمناطق كما )%
امطار( الترسیب معدل فیھا یكون التى الرطبة بالمناطق الحامضیة

  ایونات یسود و القواعد تغسل حیث التبخیر من اكبر )غسیل –
H+  التبادل معقد على . 

Notes: مالحظات 



الجدول التالى یوضح امثلة لقیم *  pH : ٢.٥:  ١بعض االراضى المصریة فى معلق  

pH الموقع-االرض pH الموقع-االرض

٨.٠٥ ملحیة بالمنزلة ٧.٢ عادیة بالمنصورة

٨.٤٥ ملحیة قلویة دكرنس ٨.١ ملحیة بالمنصورة

٩.٥ قلویة بالتل الكبیر ٧.٩ ملحیة بالسنبالوین

  و خطى لیس ھو و ١٤ –صفر بین یتراوح pH ال مقیاس *
This لوغاریتمى مقیاس لكنھ scale is not a linear

scale, but an exponential scale الفرق ان بمعنى  
pH بین  عند الحموضة درجة ان اى gigantic  ھائل ٧ و 6

pH = pH عند الحموضة درجة امثال ١٠ تعادل 6 =   ان و 7
pH عند الحموضة = . pH=7 عند مثل ١٠٠ تعادل 5



 النبات جذور تستطیع ال جدا المنخفضة و جدا العالیة pH ال قیم عند *
 بظھور النبات على ھذا ینعكس و مناسبة بكمیة الغذائیة العناصر امتصاص
 التسمید نتیجة االوراق قمم حرق و النبات على اكثر او عنصر نقص اعراض
 یكون ولذلك . الغذائیة العناصر الحد )االفراط( overfertilization الزائد
. النباتاتdie تموت قد و المحصول یقل و بطئ النمو

 العناصر كمیة ١/٢ اضافة فان مناسب غیر الوسط  pH یكون عندما *
 حرق( overfertilization التسمید فى االفراط ظاھرة تسبب بھا الموصى
 كمیة اضافة فان المناسب pH ال حالة فى العكس و )االوراق اطراف
.صحیةوقویة نباتات تعطى بھا الموصى الغذائیة العناصر

 ضبطھ من البد القیاس فى pH-meter جھاز استخدام قبل یراعى *
 فى كانت فاذا قیاسھا المطلوب العینة pH التجاه طبقا منظم محلول باستخدام
pH جانب < pH ذو منظم محلول باستخدام یضبط فانھ 7 =   ذو اخر و 4

pH = pH اتجاه فى كانت اذا و 7 >   & ٧ محلولى باستخدام الضبط یتم 7
٩  .  



: یلى فیما pH ـال تقسیم توضیح یمكن  •
pH Classification

• > 8.5 strongly alkaline
• 7.9–8.5 moderately alkaline
• 7.3–7.9 slightly alkaline
• 6.7–7.3 neutral
• 6.2–6.7 slightly acid
• 5.6–6.2 moderately acid
•3.0–5.6 strongly acid

Standard Criteria: المعاییر القیاسیة 



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة•
-:اذكر مفھوم االتى : السؤال االول 

:  pHال  -١
*

  - :داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة : السؤال الثانى 
فى التربة لكنھ اكثر صالحیة   readily solubleالفوسفورسھل الذوبان–(   ) -١

  ٦.٥حول  pHعند
- : ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الثالث 

تزداد صالحیة العناصر الصغرى(   ) - ١بارتفاع السعة التنظیمیة كما بالتربة الطینیة)ھ
یزداد اضافة الجیر(   )- ٢وحدة ١.٥-٠.٥بمقدار  ٥:  ١عن ) د
مستخلص التشبع   pHیقل (   ) - Mo٣عدا  pHبارتفاع ال) ج

-:اسطر لالتى   ٥اذكر الفكرة االساسیة باختصار فیما ال یزید عن : السؤال الرابع 
:التربة  pHقیاس  -

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



-:  فقط اذكر : الخامس السؤال
.  التربة حموضة رقم تقدیر طرق فقط اذكر -
*

 - : یدل ما على : السادس السؤال
  .  pH ال قیاس معلق فى المحلول عن التربة حبیبات انفصال -
*

- : )ھى( ھو ما  : السابع السؤال
What : النباتات لنمو المناسب التربة pH ھو ما- is the

optimum soil pH?

 -: االتى تفسر كیف : الثامن السؤال
.  المصریة االراضى ببعض النباتات على اصفرار ظھور -



Determination of 
Exchangeable Sodium Percentage, ESP

الدرس العملى العاشر

ESPللصوديوم املتبادل % تقدير 



exchangeable المتبادل للصودیوم المئویة النسبة  * sodium percentage ,
ESP الصودیة فاالرض  الصودیة الملحیة و الصودیة االرض تحدد التى ھى Sodic
Soil ال ESP ال ان الى باالضافة  % ١٥ من اكبر تكون بھا EC < 4 dS/m &

pH>8.5. الصودیة الملحیة االرض اما Saline -Sodic Soils ال ESP تكون بھا 
,یكون ما نادرا ان الى باالضافة  % ١٥ من اكبر ایضا pH > ECال یكون و8.5 >

4dS/m .
 مجموع على المتبادل الصودیوم من التربة محتوى قسمة من ESP ال تحسب -

 جم ١٠٠/بالملىمكافئ محسوب منھم كل و الكاتیونیة التبادلیة السعة او المتبادلة الكاتیونات
  : التالیة بالمعادلة كما تربة

                              

Introduction:  مقدمة  

                      Exchangeable Na in meq/100g soil
ESP  =100ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x

                Total exchangeable cations or CEC in meq/100g soil



 الصودیوم كمیة تقدیر یلزم ESPال لتقدیر لذلك -
 السعة او المتبادلة الكاتیونات مجموع تقدیر و المتبادل
 محسوب منھم كل و الكاتیونیة التبادلیة

. تربة جم ١٠٠/بالملىمكافئ
 الصودیوم معھ یتداخل المتبادل الصودیوم تقدیر عند-

 ، معا الذائب + المتبادل الصودیوم تقدیر یتم اى الذائب
 التشبع مستخلص فى الذائب الصودیوم یقاس لذلك

 + المتبادل من یطرح و تربة جم ١٠٠/بالملىمكافئ
. فقط المتبادل على نحصل الذائب



تقديرالصوديوم املتبادل -اوال
Determination of Exchangeable Sodium, ES

 یحتوى ال مركز اخر بمحلول )طرده( استبدالھ یتم المتبادل الصودیوم لتقدیر
 استقبال و المركزى الطرد او الترشیح یتم و االمونیوم خالت مثل Na على

 Na ـال من كل على یحتوى ھو و مل ١٠٠ سعة معیارى دورق فى الراشح
flame ال جھاز على یقاس الذى الذائب و المتبادل photometer توقع و 
C المقابل التركیز لمعرفة للصودیوم القیاسى المنحنى على القراءة ppm الذى 
   : التالیة المعادلة من تربة جم١٠٠/بالملىمكافئ یحسب

:الفكرة االساسية 

Cppm x 100التركیز المقابل                                                                  
meq exch.+solu. Na/100g soil   =  100 ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤وزن التربة  Na 23 x 1000 xالوزن المكافئ                                                       



  بالملى التشبع مستخلص فى الذائب Na ال تقدیر یتم لذلك *
flame ال بجھاز باالستعانة( تربة جم١٠٠/مكافئ

photometer التركیز الیجاد للصودیوم القیاسى المنحنى و  
  نحصل الذائب + المتبادل Na ال من وتطرح )Cppm المقابل
  فقط المتبادل على

 التشبع مستخلص فى الذائب الصودیوم یحسب *
                                : التالیة المعادلة من تربة ١٠٠/بالملىمكافئ

نسبة التشبع  Cppm x التركیز المقابل                                        
meq solu. Na/100g soil   =100 ×ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠٠وزن التربة( Na 23  ×1000 x الوزن المكافئ                                             



 : الذائب + تقدير الصوديوم املتبادل  -اوال

 : تقدير الصوديوم الذائب  -ثانيا

 : حساب الصوديوم املتبادل  -ثالثا

procedures: خطوات العمل 



  بعنصر تماما جافة تربة جم ٤ یعادل ما تشبیع یتم للتربة CEC لتقدیر *
Na+ ٩٥ ایثایل بكحول الغسیل یتم ثم الصودیوم خالت محلول عنطریق%  

 و االمونیوم خالت محلول طریق عن باالمونیوم الصودیوم استبدال یتم ثم
  جھاز على العینة قراءة ویتم مل ١٠٠ سعة معیارى دورق فى الناتج یتقبل

flame photometer التركیز لمعرفة القیاسى المنحنى على توقع ثم 
  : CEC لحساب االتیة بالمعادلة یوقع الذى المقابل

 تقدير السعة التبادلية الكاتيونية -ثانيا
  Cation Exchange Capacity (CEC) 

:الفكرة االساسية 

١٠٠حجم الدورق المعیارى  C ppm xالتركیز المقابل                   
CEC  =100× ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤وزن العینة جافة تماما  Na 23x 1000 xالوزن المكافئ                



Exchangeable Na in meq/100g soil
ESP  = 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Total exchangeable cations or CEC in meq/100g soil

  للصوديوم املتبادل% حساب  -ثالثا
Exchangeable Sodium Percentage , ESP

 %٢٠ اخرون( % ١٥ من اكبر ESP ال تكون عندما الصودیوم مشاكل تظھر *
 . )فاكثر

sodic الصودیة االراضى* soils )من عالى محتوى ذات Na( ال باستبدال تستصلح  
Na+ ال عادة و اخر بعنصر Ca++  . او المعدنى الكبریت او الجبس یضاف لذلك 
 بشرط الصودیوم من المحتوى المرتفعة الجیریة االراضى الستصالح الكبرتیك حمض

.جیدة التربة نفاذیة تكون ان

  Notes: مالحظات 



Sodium استخدام یمكن * % Classification كاالتى : 
< 10 low - 10–20 moderate - 20–30 high - > 30 very high

ESP ،المتبادل للصودیوم %ل المحاصیل )مقاومة( تحمل عن تقسیم یوضح التالى الجدول *  : 
exchangeable sodium tolerances of some crops :
Extremely sensitive, Sodium toxicity symptoms (ESP = 2–10) :
Deciduous fruits
Nuts - Citrus - Avocado
Sensitive (ESP = 10–20) : Stunted growth at low ESP values even though the
physical condition of the soil may be good :
Beans
Moderately tolerant (ESP = 20–40) Stunted growth due to both nutritional factors
and adverse soil conditions :
Clover - Oats - Tall fescue - Rice - Dallisgrass
Tolerant (ESP = 40–60) : Stunted growth usually due to
adverse physical condition of soil
Wheat - Cotton - Alfalfa - Barley - Tomatoes - Beets
Most tolerant (ESP = more than 60) : Stunted growth usually due to adverse
physical condition of soil :
Crested wheatgrass - Fairway wheatgrass - Tall wheatgrass - Rhodesgrass

Standard Criteria: املعايري القياسية 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
-: االتى مفھوم اذكر : االول السؤال

Black“ السوداء القلویة االراضى تعبیر - alkali” soils
*

  -: قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الثانى السؤال
. الصودیة لالراضى الطبیعیة الصفات سوء -
*

 -: التالیة العبارات اكمل : الثالث السؤال
 فى اقل لكن و القلویة و الملحیة صفات نفس ھى القلویة الملحیة االراضى صفات -

: حیث القلویة مشاكل
*

-: لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : الرابع السؤال
  . االیونى التبادل مجس بطریقة ESP تقدیر فى المستخدمة االساسیة الفكرة اذكر -

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



- :  فقط اذكر : الخامس السؤال
.بھ تقوم والدورالى )الصودیة( القلویة التربة استصالح مصلحات ارخص اذكر -
* 

-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : السادس السؤال
 و الصودیة التربة لخدمة ارشادات و بروجرام وضع منك طلب اذا تتصرف كیف-

 .الصودیة الملحیة
*

 -: تالحظ ماذا : السابع السؤال
؟ القلویة و الملحیة باالراضى النامیة النباتات على

* 
 - : االتى احسب : الثامن لسؤالا

EC : ان علمت اذا التربة قلویة و ملوحة حالة حدد = 3.6 dS/m , pH= 9.4   
CEC ان و = 40 meq/100g soil و exchangeable Na = 8

meq/100g soil 
* 



تقدير الكالسيوم واملغنسيوم الذائب
 

Determination of 
Soluble Calcium & Magnesium

(Ca++&Mg++)

الدرس العملى احلادى عشر



 معا تقدیرھما ھو المغنسیوم و الكالسیوم تقدیر طرق احدى *
chelating مخلبیة بمواد بالمعایرة agent مثل القوة معلومة  
EDTA )الفرسنات( االدیتا (ethylenediamine

tetraacetic acid عند الوسط ضبط بشرط pH= 10 
 ایدروكسید و امونیوم كلورید من یتكون منظم محلول باضافة
  ایدروكسید صورة فى المغنسیوم بترسیب Caتقدیر ویتم امونیوم
 ١٣- ١٢ الى الوسط pH رفع طریق عن Mg(OH)2 مغنسیوم
 یتم الذى ذائبا الكالسیوم یتبقى و ع  ٤ كاویة صودا باضافة
 المغنسیوم + الكالسیوم من بطرحھ و بالفرسنات بالمعایرة تقدیره
  یعبر بھذا و المغنسیوم من الراشح محلول محتوى  على نحصل

Ca تركیز عن & Mg حدة على كل .                     

Introduction:  مقدمة  



  السابق التشبع مستخلص او التربة مستخلص فى Ca & Mg ـال تقدیر یتم اوال*
  الوسط یضبط حیث Ca + Mg ـال تقدیر یتم اوال الفرسنات بطریقة تجھیزھما

  ثم )امونیوم ایدروكسید و امونیوم كلورید( منظم محلول باضافة pH=10 عند
  یتم ، نبیتى احمر المحلول لون فیصبح ت بالك االیروكروم دلیل من نقط یضاف
 من خالى واضح ازرق اللون یصبح حتى ٠.٠١N القوة معلوم بفرسنات التنقیط
. Ca + Mg مع المستھلك الفرسنات حجم فیسجل الحمراء الظالل

  و Ca + Mg تقدیر حجم بنفس و منفصلة عینة فى فقط Ca ـال تقدیر یتم ثانیا *
ذلك

  رفع طریق عن Mg(OH)2 مغنسیوم ایدروكسید صورة فى المغنسیوم بترسیب
pH مع ذائبا الكالسیوم یتبقى و ع  ٤ كاویة صودا باضافة ١٣-١٢ الى الوسط 

  ثم قرمزى احمر المحلول لون فیصبح المیروكسید دلیل مسحوق من رشة اضافة
  مع المستھلك الفرسنات حجم فیسجل البنفسجى اللون حتى بالفرسنات التنقیط یتم

Ca من بطرحھ و فقط Ca + Mg مع المستھلك الفرسنات حجم على نحصل  
Mg تركیز حساب یتم  ذلك بعد . فقط Ca & Mg حدة على كل .

:الفكرة االساسية 



 املغنسيوم الذائبة+ تقديركاتيونات الكالسيوم  اوال
++مغ+  ++كا،  

Determination of 
Soluble Calcium + Magnesium , Ca+++ Mg++

 ذكرھا السابق بالطرق ١٠ : ١ اخر و  ٥ : ١ مائى مستخلص و تشبع مستخلص یجھز *
. EBT بدلیل قطارة و المنظم بالمحلول  اخرى و بالفرسنات سحاحة ملء یتم *

procedures: خطوات العمل 

: الفرسنات عیاریة تقدیر -اوال ♣
:للتربة المائى او التشبع مستخلص راشح فى المغنسیوم + الكالسیوم تركیز تقدیر-ثاني ♣



نقطة بدایة المعایرة  نقطة نھایة المعایرة 



الفرسنات عیاریة تقدیر -اوال ♣

للتربة المائى او التشبع مستخلص راشح فى  الكالسیوم تركیز تقدیر - ثانیا ♣

 تقديركاتيونات الكالسيوم الذائبة -ثانيا
++كا

Determination of 
Soluble Calcium , Ca++

procedures: خطوات العمل 



نقطة بدایة المعایرة  نقطة نھایة المعایرة 



+++Ca مع المستھلك الفرسنات حجم سجل * Mg++ = ١ح  .
  .  ٢ح = ++Ca مع المستھلك الفرسنات حجم سجل *
 مع المستھلك الفرسنات حجم على تحصل ح= )٢ح-١ح( الفرسنات حجمى اطرح *

Mg++ فقط.
%  .....  =  للتشبع  % -*
مل ٢٥٠ الكلى الحجم و جم ٥٠ = التربة وزن اذن  ٥ : ١  المائى المستخلص –*
  ٥٠٠ الكلى الحجم و جم ٥٠ = التربة وزن اذن ١٠ : ١  المائى المستخلص -*
مل١٠٠٠ الكلى الحجم و جم ٥٠ = التربة وزن اذن ٢٠ : ١  المائى المستخلص -*
  : التالیة بالنتائج التى المعادالت من المغنسیوم تركیز احسب  *

++مغ تقديركاتيونات املغنسيوم الذائبة  -ثالثا

Determination of 
Soluble Magnesium , Mg++

procedures: خطوات العمل 



 تقدير الكالسيوم و املغنسيوم
) :AAS(باستخدام جهاز االمتصاص الذرى 

Determination of Calcium and Magnesium by
Atomic Absorption Spectroscopy

Introduction  :  مقدمة
Caتقدیر یمكن* & Mg الذرى االمتصاص جھاز باستخدامAtomic

Absorption الفرسنات بدالمن.
absorbance امتصاص یقاس * (Abc) طول عند عنصر كل ذرات 

:Wavelength الجھاز لمودیل طبقا معین موجى 422.7 nm for
Ca and 285.2 nm for Mg.

 متدرجة تركیزات من یتكون عنصر لكل قیاسى منحنى تحضیر یتم *
 لكل مقابلة قراءات و االفقى المحور على ppm بال العنصر من معلومة
 بما النقط باغلب یمر مستقیم خط ویرسم الرأسى المحور على توضع تركیز
 و للمنحنى الرأسى المحور على العینة قراءة توقع ثم . االصل نقطة فیھا

  . العینة تكیز یعتبر الذى المقابل التركیز یسجل



  المنحنى تركیزات وحدات بنفس یكون العینة تركیز ان یراعى *
  بال التركزات كانت فاذا االفقى المحور على الموقعة القیاسى
ppm الراشح من لتر/جرام بالملى العینة تركیز ان یعنى فھذا  
  بنسبھ مائى او تشبع مستخلص الراشح یكون فقد المقاس
 معرفة الضرورى من و )٢٠ :١ – ١:١٠ –١:٥( المختلفة

  التربة وزن الى منسوبا التركیز عن التعبیر عند المستخلص نوع
.
  المستخلص راشح من لتر/بالملىمكافئ التركیز عن للتعبیر *

 الذرى الوزن( للعنصر المكافئ الوزن ÷ ppm ال قیمة یقسم
  التكافؤ ثنائى منھما كل حیث Mg و Ca من لكل ٢ على مقسوم

 = ٢٤.٣٢/٢  = Mg و ٢٠.٠٤=٤٠.٠٨/٢  = Ca اى
١٢.١٦(.



  االفقى المحور بحیث عنصر لكل قیاس منحنى تجھیز یتم *
  نقى ملح من للعنصر متدرجة و معلومة تركیزات یمثل

 قراءات یمثل الرأسى المحور و ppm ملیون/بالجزء
Readings (R) االمتصاص Abs (absorbance) 

:Wavelength موجى طول عند تركیز لكل المقابلة
422.7 nm for Ca and 285.2 nm for Mg Slit:

  عدد اكبر توصل بحیث الجھاز مودیل تعلیمات حسب او 0.7
  ثم ، مستقیم خط على لتحصل االصل نقطة فیھم بما النقط من

  المحور على توقع و الجھاز نفس على عینة كل قراءة تؤخذ
  المحور على المقابلة التركیز قراءة تسجل و للمنحنى الرأسى
  من اوالتربة المستخلص محتوى منھا ویحسب االفقى

.العنصر

principle: الفكرة االساسية 



Standard : القیاسى المنحنى ورسم تحضیر -اوال Curve
 : كا للكالسیوم القیاسى المنحنى تحضیر )١      
  : مغ  للمغنسیوم القیاسى المنحنى تحضیر )٢      

Reading العینات قراءة اخذ - ثانیا ♣ of Samples (R) :

procedures: خطوات العمل 



  ان یؤكد فھذا ٤٠ من اكبر لتر/بالملىمكافئ الكاتیونات مجموع كان اذا *
EC ٤ من اكبر التربةdS/m ال قیم كانت اذا و Ca & Mg عن مرتفعة 
Na قیم & K صودیة ملحیة او ملحیة االرض ان على یدل فھذا كبیرة بدرجة 
ESP تكون ان الصودیة یؤكد و > 15  ملحیة االرض تكون اقل لو و %

. فقط
 الغسیل و مصارف شق او بتطھیر التوصیة تكون الملحیة االرض حالة فى *

 التربة حبیبات یجمع النھ المالسیوم ملوحة من التخلص السھل من حیث
 اضافة للسابق باالضافة یتم الصودیة الملحیة حالة فى و النفاذیة فیحسن
. العضویة المادة و بدائلھ او الجبس

 فى كما التربة صفات تسوء و المتبادل المغنسیوم من یزید المغنسیوم سیادة *
 العالى Mg تركیز ان كما . الھواء و الماء نفاذیة سو( الصودیوم حالة

  Ca ایونات بزیادة ھذا یعالج و النباتات سمیة الى یؤدى التربة بمحلول
. )جبس اضافة(

Standard Criteria: املعايري القياسية 



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة* 
-:اذكر مفھوم االتى : السؤال االول 

.  التأثیر الغیر المباشر لالمالح -
  - :داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة : السؤال الثانى 

.جمیع  االمالح ھى المسئولة عن ملوحة التربة (    ) -
-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة : السؤال الثالث

و یطرح منھما ... و یقدر .... كل على حدة یقدر االثنین معا ثم یرسب  Mgو  Caلتقدیر(   ) -
٢  (Ca  -  Mg١ (Mg -  Ca
٤  (Ca  -  K٣  (Mg  -  Na
م ل ف ى حال ة دلی ل المیروكس ید اذن قیم ة        ٢٠= م ل   ١٠مع ماص ة  ) ٠.٠١N(الفرسنات المستھلك % ٨٠تشبع تربة (   ) -

..... : من عنصر ..... جم تربة  ١٠٠/ملىمكافئ
٠.٨)  ٦  -  Ca + Mg٠.٨)  ٥  -  Ca 
٠.٠٨) ٨  -  Ca٠.٨)  ٧  -  Mg 
٦٠كان التركیز المقابل  ٢٨٥.٢على جھاز االمتصاص الذرى عند طول موجى  ٥:  ١عند قیاس عینة مستخلص مائى (   ) -

ppm و العنصر.... جم تربة١٠٠/اذن التركیزمك : .....
٢.٥)  ١٠  -  Mg٢٥)  ٩  -  Mg
٢.٥)  ١٢  -  Ca٠.٢٥)  ١١  -  Mg

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



- : ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الرابع 

دلیل االیروكروم یجعل الوسط(   ) -١احمر قرمزى و یتغیر الى البنفسجى) ١

دلیل المیروكسید یجعل الوسط(   ) -Ca & Mg٢و ذلك لتقدیر  ١٠) ٢

المحلو المنظم یجعل حموضة الوسط(   ) -٣احمر نبیتى و یتغیر الى االزرق) ٣

  -:علل العبارات االتیة بكلمة او جملة قصیرة : السؤال الخامس 
یتح  ول الل  ون م  ن   CA & Mgق  رب نقط  ة انتھ  اء التفاع  ل عن  د تق  دیر     -

او االحمر النبیتى الى االزرق و یضاف الفرسنات نقطة  purpleاالرجوانى 
بنقطة حنى النقطة التى یثبت عندھا اللون االزرق الواضح لمدة دقیقة

اس طر   ٥اذكر الفكرة االساس یة باختص ار فیم ا ال یزی د ع ن      : السؤال السابع 
-:لالتى 

.بالفرسنات  Ca & Mgاذكر فكرة تقدیر  -



-:  فقط اذكر : الثامن السؤال
.  Sulphates الكبریتات امالح -

-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال
Cu مثل  محسوسة بكمیة المعادن وجود * - or Cd نقطة علىلون یؤثر 

. الدلیل مع یتفاعل النھ التفاعل انتھاء
*  

  -: ھذا عالج یتم كیف و یدل ما على : العاشر السؤال
&Ca تقدیر عند التفاعل انتھاء نقطة وضوح عدم - Mg بالفرسنات .
*  

 -: تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
 وجود عند امثلة ذكر مع توصیاتك و تعلیلك ھو ما و تالحظ ماذا  -

Zn كاتیونات – Cu- Mn – Fe المائیة التربة بمستخلصات .  



-: )ھى( ھو ما  : عشر الثاني السؤال
  )الحارة المناطق( الجاف المناخ ظروف تحت السائدة الذائبة االیونات * -
*

  -:  توصیاتك ماھى و االتى تفسر كیف : عشر الثالث السؤال
. ٤٠ من اكبر لتر/بالملىمكافئ الكاتیونات مجموع كان التربةاذا حالة * -

  -: االتى احسب : عشر الرابع السؤال
 ذلك و ٠.٨ القراءة كانت الذرى االمتصاص جھاز على Ca لتقدیر  - ١

 دورق فى مل ٠.٥ باخذ مخفف )٢٠ : ١( للتربة مائى مستخلص لعینة
  .  ٤ppm المقابل التركیز وكان مل ١٠٠ معیارى

. تربة جم١٠٠/الملىمكافئ و لتر/مكافئ بالملى التركیز احسب *
. توصیاتك و علیھا المتحصل للقیم تفسیرك وضح *
 و توقعاتك ھى فما Mg بعنصر خاصة علیھا المتحصل القیم كانت اذا *

.توصیاتك و تفسیرك



  +ص ،تقديركاتيونات الصوديوم الذائبة 

Determination of 
Soluble Sodium, Na+

الدرس العملى الثانى عشر



,Sodium الصودیوم عناصر تنتمى * Na+ البوتاسیوم و Potassium, K+ و 
,Lithium اللیثیوم كذلك Li+ ١ مجموعة الىA من جزء ھى و الدورى بالجدول 

alkali علیھا یطلق عناصر مجموعة metals .  
 عن بالمحالیل التى +K البوتاسیوم و +Na الصودیوم كاتیونات تركیزات تقاس *

 لكل الممیز و للھب تعریضھا عند الذرات من المنبعث الطیف او اللون قیاس طریق
flame اللھب فى اللون قیاس جھاز على عنصر photometer علیھ یطلق واحیانا 
flame اللھب فى اللون انبعاث جھاز emission spectroscopy .   

standard قیاسى منحنى من العینة تركیز على التعرف یتم * curve یتم حیث 
 و معلومة تركیزات یمثل االفقى المحور بحیث عنصر لكل قیاس منحنى تجھیز
 صفر على البالنك یضبط حیث ppm ملیون/بالجزء نقى ملح من للعنصر متدرجة
 الرأسى المحور اما الجھاز  لتدریج االعلى الحد على تركیز اعلى و الجھاز تدریج
Readings قراءات یمثل فھو (R)  حیث تركیز لكل المقابلة المنبعث الطیف لشدة  

  تؤخذ ثم ، مستقیم خط على لتحصل االصل نقطة فیھم بما النقط من عدد اكبر توصل
 قراءة تسجل و للمنحنى الرأسى المحور على توقع و الجھاز نفس على عینة كل قراءة

 من اوالتربة المستخلص محتوى منھا ویحسب االفقى المحور على المقابلة التركیز
. العنصر

Introduction:  مقدمة  



  الصودیوم لقیاس الترشیح و التشبع او المائى المستخلص ھیزجت *
. بھ البوتاسیوم او
Na من لكل قیاسى منحنى تركیزان تجھیز یتم * & K یرسم و  

ppm بال العنصر تركیزات بین كعالقة المنحنى (mg/L)على 
  و )١٠٠ على تركیز اعلى و صفر على بالنك( االفقى المحور
flame جھاز على( المنبعث الطیف شدة قراءات

photometer(یمر مستقیم خط یرسم و الرأسى المحور على  
. االصل نقطة فیھم بما النقط من عدد كبرأب
flame جھاز على العینة قراءة تؤخذ * photometer توقع و  

 على الذى المقابل التركیز ویسجل للمنحنى الرأسى المحور على
  العنصر تركیزات تحسب ومنھ االفقى المحور

:الفكرة االساسية 



باتباع الطریقة التالیة  ppm  Na  ١٠٠٠جھز منحنى قیاسى 

stock تجھیز محلول تحضیر یتم * solution 1000 بتركیز ppm Naذلك و  
 لمدة م٥ ١٠٠ على الجافة( النقي NaCl الصودیوم كلورید ملح من جم  ٢.٥٤١ باذابة
 دور الى ینقل ثم مل ١٠٠ سعة زجاجى كأس المقطرفى الماء من قلیل فى )ساعة

  الفرسنات محلول تحضیر فى المتبعة الكمى والنقل االذابة طریقة بنفس لتر سعة معیارى

procedures: خطوات العمل 



 ppm(ملیون /جزء ١٠٠–بین صفر  Naبافتراض ان مودیل الجھاز  یوصى بان یكون تركیز * 
= mg/L ( ١٠٠٠لذلك یتم تجھیز التركیزات االتیة بالتخفیف من محلول التجھیزppm   :

0 - 10  - 20 - 30  - 40 - 50  - 60 - 70  - 80 - 90 - 100      ppm 
: مل  ١٠٠فى دوارق معیاریة سعة  ١٠٠٠ppm Naو یتم ھذا باخذ االحجام االتیة من محلول 

مل على التوالى مع استخدام    ١٠ - ٩–٨–٧–٦–٥–٤–٣–٢-١–) ماء مقطر(صفر 
.الماصات المناسبة و التكملة للعالمة بالماء المقطر و الرج 



.١٠٠یضبط البالنك على قراءة صفر الجھاز واعلى تركیزعلى قراءة الحد االعلى للتدریج *
ثم   ٧٦٦.٥nmتؤخذ قراءة لكل تركیز بعد اختیار الفلتر االحمر او ضبط الطول الموجى على * 

.یرسم خط مستقیم یمر باكبر عدد من النقط بما فیھم نقطة االصل 
كل عینة على الجھاز و توقع على الحور الرأسى  emissionتؤخذ قراءة  شدة  انبعاث ♣ 

الذى یستخدم فى التعبیر  ppmللمنحنى القیاسى ثم یسجل التركیز المقابل على المحور االفقى بال 
عن التركیز بطرق مختلفة



 )المدار( غالفھا فى واحد الكترون وجود العناصر ھذه خصائص من *
 احادى )كاتیون( موجب ایون الى الذرة تتحول و الفقد سھل ھو و الخارجى
 كمیا تقدیرھا یمكن و . الماء فى الذوبان سھلة امالحھا اغلب ان كما . التكافؤ
 الطرق ھذه عیوب لكن و معینة كشافة جواھر مع ذائبة غیر معقدات بتكوین

 النتائج دقة على تؤثر التى لالخطاء تعرضھا و  الجھد و للوقت استھالكھا
 اللھب فى )اللون( االنبعاث طیف قیاس اجھزة استخدام بطرق مقارنة وذلك
flame جھاز مثل photometer .

 تعریض طریق عن ینتج الذى( الطیف انبعاث شدة یقیس المستخدم الجھاز *
 یتم الذى و الذرات من معین بنوع الخاص )لھب الى الكاتیونات اى االیونات
. فلتر بواسطة علیھ الحصول

 بالعناصر الخاصة الموجیة االطوال كل اى الطیف انواع كل یعكس الفلتر *
 Kاو Na مثل معین عنصر بطیف الخاص الموجى الطول ماعدا االخرى

  . خاللھ یمر

  Notes: مالحظات 



 و Kواالحمر Naخاص البرتقالى مثل معین فلتر عنصر لكل یستخدم *
  . Caاالزرق

 بلون Ca و بنفسجى بلون  K و اصفر بلون اللھب تلون Na ایونات *
. طوبى احمر

 طردیة عالقة فى معین بعنصر الخاص )الضوئیة الطاقة( الطیف ھذا شدة*
 خلیة طریق عن تحویلھ یتم والذى العنصر ھذا )ذرات( كاتیونات تركیز مع

 التى و جلفانومیتر طریق عن قیاسھا یمكن كھربیة طاقة الى كھروضوئیة
. الجھاز تدریج على تظھر

 یعطى ال و العنصر تركیز على دالة قراءة یعطى المستخدم الجھاز اذن *
  مباشرة التركیز

atomic الذرى االمتصاص جھاز استخدام یمكن * absorption
spectrophotometer  عند االیونات ذرات طیف انبعاث لقیاس 

Flame للھب تعریضھا Emission Spectroscopy.  



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة* 
-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة : السؤال االول

ف  ى محل  ول  ٦٩ppm flame photometerالمقاب  ل  لق  راءة  Naتركی  ز (   ) -
= ........لتر /اذن تركیزه بالملىمكافئ.  ٥: من مستخلص ا  ٥/١٠٠مخفف 

٢٠)  ٣٠١)  ٢
٥٠)   ٦٠٣)  ٤

- : ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الثانى 
...و لون الفلتر...  Kلون لھب (   ) -١ازرق   -احمر طوبى  )  ١

...و لون الفلتر...  Naلون لھب (  ) -٢احمر   -بنفسجى   ) ٢

... و لون الفلتر...  Caلون لھب(   ) -٣برتقالى   -اصفر   ) ٣

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



 -: التالیة العبارات اكمل : الثالث السؤال
Na عناصر خصائص من *- , K , Li المدار( غالفھا فى .................. وجود(

  .......... )كاتیون( ................  الى الذرة تتحول و الفقد سھل ھو و .........
الماء فى الذوبان  ........ امالحھا اغلب ان كما . التكافؤ
 -: یدل ما على : الرابع السؤال

flameجھاز على عینة قراءة تكون عندما یدل ما على - photometer قرب
Na تقدیر عند الصفر  & K تتصرف كیف و .
* 

-: )ھى( ھو ما  : الخامس السؤال
Na من كل تقدیر عند المستخدمة الموجیة االطوال ھى ما - & K جھاز على
 flame photometer  و  atomic absorption .  
* 

: یلى ما احسب : الثامن السؤال
  لقراءة  المقابل Na تركیز كان اذا تربة جم١٠٠/مك ب Na تركیز احسب -

flame photometer ٦٩ppm ٥ : ا مستخلص من ١٠٠/٥٠ مركز محلول فى  


