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 او مرتین سمیة اقل فھى الصودیوم كبریتات اما سامة المغنسیوم كبریتات *
 كبریتات . الصودیوم كبریتات من سمیة اقل البوتاسیوم كبریتات و ثالثة

  . الجبسیة االراضى فى النباتات نمو بدلیل )ضارة( سامة غیر الكالسیوم
  : مثل مختلفة بطرق الكبریتات تقدر *
 صورة فى الباریوم بكلورید بالترسیب )الخلفیة المعایرة(الفرسنات طریقة -

 بین بالفرق الكبریتات مع المتفاعل الباریوم حساب و باریوم كبریتات
. بالفرسنات بالمعایرة )الزیادة(المتبقى و المضاف الباریوم

 صورة على بالباریوم الكبریتات بترسیب ذلك و الوزنیة الطریقة –
 وحساب ووزنھ حرقھ و الراسب غسیل و الترشیح و باریوم كبریتات
  الكبریتات

 صورة على بالباریوم الكبریتات بترسیب ذلك و الوزنیة الطریقة  -
 ووزنھ حرقھ دون تجفیفھ و الراسب غسیل و الترشیح و باریوم كبریتات
. الكبریتات وحساب

Introduction:  مقدمة  



  بالكالسیوم الكبریتات بترسیب ذلك و  EC الكھربى التوصیل طریقة -
 الراسب غسیل و الترشیح و كالسیوم كبریتات صورة على )كالسیوم كلورید(
 على المقابل تركیزه ایجاد و الكھربى توصیلھ قیاس و ماء فى اذابتھ ثم

 من معلومة تركیزات بین عالقة( الكالسیوم لكبریتات القیاسى المنحنى
 التوصیل قراءات و االفقى المحور على لتر/بالملىمكافئ الكالسیوم كبریتات
 المحور على –الحرارة تصحیح معامل االعتبار فى الوضع مع - الكھربى
. الكبریتات وحساب )الرأسى

 بدال باریوم كرومات استخدام یتم فیھا و colorimetric اللونیة الطریقة –
 و باریوم كبریتات صورة على الكبریتات تترسب حیث الباریوم كلورید من

 الكبریتات النیون مكافئة بكمیة االصفر اللون ذات الكرومات انیونات تتحرر
  االسبكتروفوتومیتر جھاز على اللون ھذا شدة یقاس حیث

spectophotometer القیاسى المنحنى على المقابل التركیز ایجاد یتم و 
 الصودیوم كبریتات من معلومة تركیزات بین عالقة( الكبریتات النیون

 قراءات و االفقى المحور على باریوم كرومات اضافة مع لتر/بالملىمكافئ
 المحور على الكبریتات انیون یكافئ الذى االصفر الكرومات انیون لون شدة

. الكبریتات وحساب )الرأسى



  التى و( الباریوم من معلومة كمیة اضافة ھى بالفرسنات الكریتات تقدیر فكرة *
  كبریتات صورة على الكبریتات لترسیب تكفى بحیث العینة الى )بالفرسنات تقدر
  الفرسنات بطرح و )بالفرسنات بالمعایرة یقدر( زیادة باریوم یتبقى و باریوم
  الباریوم مع المتفاعل الفرسنات من )المتبقى( الزیادة الباریوم مع المتفاعل
  رسب الذى الباریوم مع المتفاعل الفرسنات على نحصل )الكلى( المضاف
  الفرسنات قیمة طرح یجب انھ مالحظة مع باریوم كبریتات صورة فى الكبریتات
Ca ایونات مع المتفاعل + Mg فرسنات مع تداخلت والتى بالمحلول الموجودة  
Ca تقدیر عند المستھلك الفرسنات حجم لھذا ، الزیادة الباریوم + Mg یضاف  
  و الكبریتات حساب یمكن بھذا و )الكلى( المضاف الباریوم الفرسنات حجم الى
back الخلفیة المعایرة الطریقة ھذه على یطلق titration . دلیل یستخدم و  

  عند الواضح االزرق الى النبیتى من لونھ یتغیر الذى EBT ت بالك االیروكروم
  على الحصول و الواقع من اكثر باریوم استھالك لتجنب و . بالفرسنات التنقیط
  باریوم كربونات تكون و الباریوم مع تتفاعل التى الكربونات لوجود خاطئة نتائج
  ذلك و الكلیة القلویة یعادل بما H2SO4 لیس و HCl حمض اضافة فیجب
. الكربونات لتكسیر

:الفكرة االساسية 



: الفرسنات عیاریة تقدیر -اوال

:للتربة المائى او التشبع مستخلص راشح فى المغنسیوم + الكالسیوم تركیز تقدیر ثانیا

:للتربة المائى او التشبع مستخلص راشح فى )المضاف(الكلى الباریوم تقدیر ثالثا

:للتربة المائى او التشبع مستخلص راشح فى )المتبقى(الزیادة الباریوم تقدیر رابعا

. ذكرھا السابق بالطرق االخرى المائیة المستخلصات و تشبع مستخلص یجھز *
. EBT بدلیل قطارة و المنظم بالمحلول  اخرى و بالفرسنات سحاحة ملء یتم *

procedures: خطوات العمل 



 كربونات مكونا )بیكربونات و كربونات( الكلیة القلویة مع الباریوم یتفاعل *
 استھالك من یزید مما االیدروكسیل و الفوسفات انیونات مع كذلك باریوم
Barium الباریوم , Ba لذلك و الواقع من اكبر للكبریتات قیم اعطاء و 
 )البیكربونات و الكربونات تكسیر( الكلیة القلویة من التخلص من البد

 او البیكربونات و الكربونات تقدیر طریقة فى المستھلك یعادل حمض باضافة
 اللون یتحول حتى بالحمض والتنقیط MO دلیل من نقطة ٢ للمحلول یضاف
 التى االنیونات باقى لتجنب زیادة حمض اضافة مع البصلى الى االصفر
 على الفوسفات و االیدروكسیل مثل )راسب( ذائبة غیر باریوم امالح تكون
  كبرتیك حمض لیس و HCl ایدروكلوریك المستخدم الحمض یكون ان شرط

H2SO4 الباریوم مع الحمض كبریتات انیون تفاعل لتجنب ذلك و Ba مما 
  . الواقع عن النتائج قیم یرفع

 و كربونات : مثل ( اخر انیون اى یشابھ و الكبریتات انیون تفاعل *
. باریوم كبریتات صورة فى ترسیبھ و الباریوم مع )االیدروكسیل و فوسفات

  Notes: مالحظات 



  تحدد االخرى االنیونات عن الكبریتات انیون تركیز زیادة عند*
  المعروف من حیث السائد الملح لمعرفة السائدة الذائبة الكاتیونات

  سمیة اقل فھى الصودیوم كبریتات اما سامة المغنسیوم كبریتات ان
  كبریتات من سمیة اقل البوتاسیوم كبریتات و ثالثة او مرتین

  نمو بدلیل )ضارة( سامة غیر الكالسیوم كبریتات . الصودیوم
  . الجبسیة االراضى فى النباتات

  انیون من العالیة للتركیزات حساسة النباتیة االنواع بعض توجد *
  یقل( للكالسیوم النباتات ھذه امتصاص على یؤثر النھ الكبریتات
Na من كل امتصاص من یزید مما )Ca امتصاص & K مؤدیا  

. بالنبات یضر مما بالنبات كاتیونى اتزان عدم الى

Standard Criteria: املعايري القياسية 



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

.لتقدیر انیونات الكبریتات الذائبة بالفرسنات  Back Titrationاذكر مفھوم  -
 *
  - :داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة : السؤال الثانى  
القلویة   N5HClعند تقدیر الكبریتات بطریقة الحرق و الوزن اذا كانت كمیة (    ) *-

زیادة وال داعى الضافة دلیل اخضر البروموكریزول    HCLمل ٢+ الكلیة معلومة تضاف 
.

-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة : السؤال الثالث

SO4عند تقدیر(   )-
م ل محل ول ھ ى     ١٠المس تھلكةمع  ) ع٠.٠١(كانت احج ام الفرس نات    -2

م   ل اذن محت   وى   ١٧) =زی   ادة Ba(٣ح،١٢)= كل   ى Ba( ٢ح، Ca+Mg) =5( ١ح:
:المستخلص 

لتر /ملىمكافئ ١٠)  ٢ لتر   /ملىمكافئ ٥)  ١
لتر /ملىمكافئ ٢٠)   ٤ لتر/ملىمكافئ ١٥)   ٣

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



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

SO4محتوى ) ١
2- مك 0.2-1.2 فى الطریقة اللونیة یجب ان یكون (  ) -١

SO4محتوى ) ٢
2- م/ج 5-200 فى الطریقة الوزنیة یجب ان یكون(  )-٢

SO4محتوى ) ٣
لتر/مك ٥ -صفر -2 فىطریقة الحرق یجب ان یكون(  ) -٣

SO4محتوى ) ٤
2- مك 0.05-0.5 فىطریقة الفرسنات یجب ان یكون(  )-٤

  - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الخامس السؤال
  الكمیة تضاف كیف و الكبریتات انیون تقدیر طرق فى بزیادة و HCl حمض اضافة -

.المناسبة
* 

 - : التالیة العبارات اكمل : السادس السؤال
 و ثالثة او مرتین سمیة اقل فھى ...................... اما سامة المغنسیوم كبریتات * -

 سامة غیر..................... . الصودیوم كبریتات من سمیة اقل ............................
 . الجبسیة االراضى فى النباتات نمو بدلیل )ضارة(



-: لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : السابع السؤال
. لونیا الكبریتات انیونات تقدیر فكرة اذكر -
* 

-:  فقط اذكر : الثامن السؤال
. التربة مستخلصات و المیاه فى الكبریتات انیون لتقدیر المختلفة الطرق * -

-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال
  مستخلص او المیاه محتوى وكان الحرق بطریقة الكبریتات تقدیر عند تتصرف كیف -

. مكافئ ملى ١.٢-٠.٢ المدى من اكثر او اقل التربة
* 

 -: یدل ما على : العاشر السؤال
  الكبریتات لتقدیر الحرق طریقة فى الناتج الباریوم كبریتات راسب من جزء ذوبان -

. الذائبة
* 

 -: تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
. مائى مستخلص او میاه عینة الى باریوم كرومات محلول اضافة عند تالحظ ماذا -



 -: االتى بین )قارن(  الفرق اذكر : عشر الثانى السؤال
 لونیا و EC ال و الوزنیة بالطرق الكبریتات انیونات تقدیر بین بالمعادالت الفرق اذكر -
  الوزنیة الطریقة فى *
  ECال طریقة فى *
  اللونیة الطریقة فى *

- : )ھى( ھو ما  : عشر الثالث السؤال
 تقدیر عند ذلك و للباریوم باالضافة بخلبھا الفرسنات یقوم التى الكاتیونات ھى ما -

. بالفرسنات الكبریتات
  - : االتى تفسر كیف : عشر الرابع السؤال

  . كرومات انیون  الى ثانیة تحویلھ و البیكرومات انیون تكوین تفسر كیف -
  -: االتى احسب : عشر الخامس السؤال

  بنسبة ١٠ : ا مستخلص تخفیف تم لونیا الذائبة الكبریتات انیونات لتقدیر انھ علمت اذا -
 و الكشافة الجواھر اضافة مع مل ١٠٠ سعة معیلرى دورق فى مل ٢٥ استخدم و ٤ : ١

Absorbance االمتصاص قراءة كانت , A و ٠.٨ االسبكتروفوتومیتر جھاز على 
. ل / -SO42مك ٤.٥ القیاسى المنحنى على المقابل التركیز

. تربة جم ١٠٠ / بالملىمكافئ الذائبة الكبریتات من التربة محتوى احسب *



تقدير االحتياجات اجلبسية
 

Determination of 
Gypsum Requirements 

الدرس العملى السابع عشر



 التى ھى الصودیة الملحیة و الصودیة االراضى ان المعروف من *
ESP ال حیث عالیة بنسبة +Na على تحتوى > 15 %.  

 حبیبات یفرق الذى( الصودیوم استبدال  من البد االراضى ھذه لعالج  *
 الحبیبات بھذه التربة مسام النسداد الھواء و الماء مرور یعوق و التربة
 التھویة و النفاذیة لتحسین الحبیبات یجمع اخر یكاتیون )المتفرقة الدقیقة

. الكالسیوم ھو و
 استصالح وسائل احد )CaSO4.2H2O( الجبس یعتبراضافة *

 الذى الصودیوم یستبدل حیث الملحیة الصودیة و الصودیة االراضى
  للجبس المكون بالكالسیوم التبادل معقد على

 جبس الى تحویلھا و الصودیوم الستبدال الالزمة الكالسیوم كمیة تقدیر *
gypsum الجبسیة االحتیاجات علیھا یطلق للفدان بالطن

requirements  .

Introduction:  مقدمة  



  التربھ رج و مشبع جبس محلول بعمل الجبسیة االحتیاجات تقدر *
 Ca مع التبادل معقد على الذىMg كذلك و Na فیستبدل معھ

  جبس الى تحویلھا و تبادلت التى الكالسیوم كمیة بحساب و الجبس
.  الجبسیة االحتیاجات على نحصل  للفدان بالطن

  الطبیعیة الصفات سوء الى یؤدى الصودیوم ان المعروف من *
  یقوم المغنسیوم كذلك . التربة بناء ھدم و الحبیبات لتفرقة للتربة
  لھذا و یزیادتھ الطبیعیة التربة صفاتھا تسوء حیث الصودیوم بدور

  من كل مع تتبادل التى الكالسیوم كمیة تشمل الجبسیة االحتیاجات
Na & Mg ال و K وجد ان . 

  بالتربة الموجودة الصودیوم كربونات مع یتفاعل الكالسیوم ایضا *
. كالسیوم كربونات صورة فى یرسبھا و
atomicالذرى االمتصاص اوجھاز بالفرسنات الكالسوم تقدیر یتم*

absorption .



  ایونات تقدیر یتم ثم یرشح و مشبع جبس محلول تحضیر *
Ca++ راشح لتر/بالملىمكافئ حسابھ و  منھ مل١٠ فى . 
  الجبس محلول راشح مل ١٠٠ مع تربة جم ٥ رج یتم

 الكالسیوم التربة راشح فى یقدر و یرشح و المشبع
 راشح فى الذى الكالسیوم تركیز یطرح . لتر/بالملىمكافئ

 نحصل المشبع الجبس محلول راشح فى تركیزه من التربة
Na من كل مع المتبادل الكالسیوم على & Mg ال و K و 

  الى حسابیا یحول حیث الصودیوم كربونات مع المتفاعل
  . الجبسیة االحتیاجات على نحصل فدان/جبس طن

:الفكرة االساسية 



: الفرسنات عیاریة تقدیر -اوال ♣

 محلول راشح فى الكالسیوم تركیز تقدیر ثانیا ♣
: المشبع الجبس

: التربة راشح فى الكالسیوم تركیز تقدیر ثالثا ♣

  : الجبسیة االحتیاجات حساب رابعا ♣

procedures: خطوات العمل 
. EBTیتم ملء سحاحة بالفرسنات و اخرى  بالمحلول المنظم و قطارة بدلیل * 



 CaSO4.2H2O( 30meq/L الزراعى الجبس( النقیة الكالسیوم كبریتات ذوبان *
0.2 حوالى او . لتر/جم ٢.٠ حوالى اى %
 یقل اال یجب لذلك 30meq/L المشبعة الكالسیوم كبریتات فىمحلول ++Ca تركیز *

28 عن المجھز المشبع الجبس محلول راشح فى ++Caكاتیونات تركیز meq/L  .
  كبریتات محلول فى تركیزه من اكبر التربة راشح فى ++Ca تركیز ان وجد اذا *

 كافیة بكمیة ++Ca على تحتوى التربة ان على یدل فھذا المشبعة الكالسیوم
  . لالستصالح

GR  : العالقة من الجبسیة االحتیاجات حسلب یمكن * = 1.72 (Nax), in tons
gypsum/acre

  استبدالھا المطلوب تربة جم١٠٠/المتبادل الصودیوم ملىمكافئات عدد = (Nax)حیث
. بالكالسیوم

21meq/100g متبادل صودیوم بھا صودیة ارض ھناك كان اذا * soil المطلوب و 
6 الى تخفیضھ meq/100g soil . ایكر/جبس بالطن الجبسیة االحتیاجات اذن = 

.  ایكر/جبس طن ٢٥.٨ = ) ٦ – ٢١(١.٧٢  

 Notes: مالحظات 



 الجبسیة االحتیاجات كمیة یعادل اخر مصلح اى كمیة ایجاد یمكن التالى الجدول ومن *
  للجبس المكافئة الكبریت كمیة الیجاد فمثال . طن لكل المكافئة القیمة فى بضربھا وذلك

 اذن )الجدول انظر( ٠.١٩ فى ٢٥.٨ نضرب التربة ستصالحاب تقوم و المطلوب
. طن٤.٩ = الكبریت احتیاجات

Tons equivalent to
1 ton of 100 % gypsum *Amendment

1.00Gypsum (CaSO4.2H2O) ♣
0.19Sulphur (S) ♣♣
0.61Sulphuric Acid (H2SO4) ♣
1.09Ferric Sulphate {Fe2(SO4)3.9H2O}♣♣
0.78Lime Sulphur (9%Ca+24% S) ♣
0.86Calcium Chloride (CcCl2.2H2O) ♣
1.06Calcium Nitrate {Ca(NO3)2.2H2O}♣

Standard Criteria: املعايري القياسية 

* the above are based on 100 % pure materials  .
♣ suitable for use as a water or soil amendment  .

♣♣ suitable only for soil application  .



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

gypsum الجبسیة االحتیاجات - requirements  .
*  

 مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع : الثانى السؤال
   -: الخطأ تصحیح

  .الرى بعد بالتربة ویخلط جاف یضاف بالجبس الصودیة التربة لعالج )   (-
-: االتیة العبارات امام القوسین بین االصح االجابة رقم ضع :الثالث السؤال

 لتحضیر )ھیدروجینى( صودیومى غیر الفرسنات ملح كان اذا  )   (-
0.01 محلول Nلتحویلھ الفرسنات اضافة قبل و الماء فى  .......... یذاب 

. اذابتھ یمكن حتى صودیومى ملح الى
  )٤  NaOH جم ٤ )٣  NaOH جم ٠.٠٤ )٢  NaOH جم ٠.٤ )١

NaOH جم٤٠

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



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

فدان/طن جبس ١٣.٧٦یعادل ) أ  ٢وفى تربة٦لتر راشح تشبع/Caم مكافئ(  ) -١
حدود تشبع محلول الجبس ) ب جم تربةCa/100م مكافئ  ٨(  )  -٢
جم تربةCa/100م مكافئ  ٨یعادل ) ج لتر راشح تشبع/ Caم مكافئ  ٢٨(   ) -٣

  - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الخامس السؤال
.اخر بدیل اى عن الصودیة االراضى لعالج الجبس استخدام -

 - : التالیة العبارات اكمل : السادس السؤال
 للفدان بالطن یحسب و                       و           االراضى الصالح           یستخدم -

.                لعمق
                 باستخدام pH ال یضبط حیث               بمحلول بالمعایرة التربة راشح فى الكالسیوم یقدر -

                  من لونھ یتحول الذى           دلیل وجود فى                                         من یتكون الذى
.              من الخالى                الى

- : لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : السابع السؤال
 . الجبسیة االحتیاجات تقدیر فى المستخدمة االساسیة الفكرة اذكر -

-:  فقط اذكر : الثامن السؤال
 . التربة تحسین و الصودیة الملحیة و الصودیة لالراضى الجبس عالج نظریة -



تقدير نقاوة اجلبس
Determination of Gypsum purity

الدرس العملى الثامن عشر



  % ذات الصودیوم الملحیة و الصودیة االراضى ان المعروف من *
  ھو Na ال كاتیونات و ، % ١٥ من اكبر  ESP المتبادل للصودیوم

 . )التربة حبیبات تفرقة( االراضى من النوع ھذا خواص تسوء سبب
 حبیبات تجمیع( Ca ھو و الخواص یحسن بكاتیون استبدالھ یتم لذلك
. )التربة

 الصودیوم كاتیونات استبدال یتم الصودیة ااالراضى الستصالح *
. الكالسیوم بكاتیونات )عضویة مادة + طین( التبادل معقد على الموجود

 الالزمة كمیتھ تقدیر و gypsum الجبس ھو الكالسیوم مصادر احد *
gypsum الجبسیة االحتیاجات علیھا یطلق الالستصالح

requirements  النقى الجبس اساس على محسوبة ھى و .
 یكون المحاجر ھى و الطبیعیة مصادره من علیھ المتحصل الجبس *

.  شوائب علیھا یطلق التى و غریبة اخرى بمواد مختلط

Introduction:  مقدمة  



 تصحیح لعمل الجبس نقاوة درجة قیاس یجب لذلك *
pure النقى الجبس اساس على الجبسیة لالحتیاجات
gypsum  .

 لنقاوة %( النقى للجبس % ال الجبس بنقاوة یقصد و *
  جرام اوالكیلو بالجرام النقى الجبس كمیة وتعنى )الجبس

  .   الخام الجبس من كیلوجرام او جرام ١٠٠فى الموجودة
 ٣٠ النقى الجبس ذوبان درجة ان الجبس نقاوة حساب اساس *
 على قسمتھ و الخام الجبس ذوبان درجة بحساب و لتر/مك
. النقاوة على نحصل١٠٠ فى الضرب و وزنا وتحویلھ القى

 نحصل الجبسیة االحتیاجات قیمة فى النقاوة مقلوب یضرب*
. الفعلیة الجبسیة علىاالحتیاجات



 لتر فى الجبس عینة من جم ٢.٥٨ جیدا یرج *
 النقى الجبس ذوبان درجة ھى ھذه الن مقطر ماء
 وزن یحسب ومنھ الراشح فى الكالسیوم یقدر ثم

 قسمة یتم . اللتر فى بالجرام الذائب الفعلى الجبس
 و ٢.٥٨ على علیھ المتحصل الفعلى الجبس وزن

x الضرب   الجبس نقاوة درجة على نحصل 100
 )الخام بالجبس النقى للجبس %(

:الفكرة االساسية 



: الفرسنات عیاریة تقدیر :اوال ♣

الجبس محلول راشح فى الكالسیوم تركیز تقدیر :ثانیا ♣

procedures: خطوات العمل 



 الفرن فى التحفیف عدم یجب بالتربة الجبس تقدیر عند *
 المائى الجبس تحویل ینشط التسخین الن

CaSO4.2H2O متأدرت )النصف( الىالشبھ 
semihydrate , (CaSO4. 1/2H2O االخیر و 

 النتائج فى اخطاء ھذا عن ینتج و  الماء فى الذوبان عالى
. علیھا المتحصل

 تركیز كان اذا جبس على تحتوى التربة ان یالحظ *
 ٢٠ یتعدى التشبع مستخلص فى الكبریتات و الكالسیوم

. لتر/مك

 Notes: مالحظات 



 راسب تكون بالتربة الجبس وجود عالمات من ایضا *
 مع للتربة المائى المستخلص من معین حجم رج عند
. االسیتون من لھ مماثل حجم

 عند التربة مع المستخدمة الماء كمیة تقل اال یجب *
 ال و  ٥٠ عن المخفف المستخلص فى الكبریتات تقدیر
. مل ١٠٠٠ عن تزید

  حدود فى WC التبلور ماء من الجبس محتوى *
 كان فاذا . جبس جم / ماء جم ٠.٠٠٥ ± ٠.٢٠٠
 اقل  التربة جبس او النقى بالجبس التبلور ماء محتوى
 مع اقل كانت فاذا التقدیرات تكرر  جم/جم ٠.١٩  من

. الجبس نوع تغییر یتم المكررات



  فى الكبریتات و الكالسیوم تركیز كان اذا جبس على تحتوى التربة ان یالحظ *
. لتر/مك ٢٠ یتعدى التشبع مستخلص

 من معین حجم رج عند راسب یتكون ان بالتربة الجبس وجود عالمات من ایضا *
. االسیتون من لھ مماثل حجم مع للتربة المائى المستخلص

 ٣٠meq/L )CaSO4.2H2O الزراعى الجبس( النقیة الكالسیوم كبریتات ذوبان *
CaSO4.2H2O للجبس المكافئ الوزن * = 40.08+32.07+4x 16+2(2x

1+16) = 172.15/2 = 86.075 ≈ ٨٦
  للجبس المكافئ الوزن x ٣٠ اللتر فى الذائبة الجبس مللیمكافئات عدد  بضرب *

  لتر/مجم ٢٥٨٢.٢٥ = اللتر فى الذائبة النقى الجبس مللیجرامات عدد یكون ٨٦.٠٧٥
. % ٠.٢٦  حوالى = اى لتر/جم٢.٥٨ = اى
  الجبس نقاوة عدم  على دل ذلك عن قل فاذا تقدیره و ماء لتر فى جبس ٢.٥٨ باذابة *
  ٢.٥٨ القیمة على اللتر فى بالجرام الذائب الجبس قیمة بقسمة للنقاوة % تحسب *

x والضرب 100  .
x الجبسیة االحتیاجات = الفعلیة الجبسیة ت االحتیاجا *   النقاوة درجة/100

Standard Criteria: املعايري القياسية 



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

- Gypsum Purity
-: ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الثانى 

تعبر عن عدم نقاوة الجبس) ١ جم تربة١٠٠/مك جبس ١٥(   ) -١

تعبر عن الجبس بالتربة) ٢ لتر جبس ذائب/جم ٢.٥٨اقل من  (  ) -٢
تعبر عن استخدام مستخلص اكثر تخفیفا) ٣ ٣- (   )SO4 تشبع -مستخلص مائى

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

  : الجبس نقاوة تقدیر -
* 

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



-:  فقط اذكر : الرابع السؤال
.  الفعلیة الجبسیة االحتیاجات و الجبس نقاوة حساب اساس -
* 

 -: تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
  حجم مع للتربة المائى المستخلص من معین حجم رج عند -

. االسیتون من لھ مماثل
* 

 -: االتى احسب : عشر الخامس السؤال
: ان وجد )الجبس نقاوة( النقى للجبس % تقدیر عند -
  نقاو درجة احسب .  لتر/جم ١.٩ = الذائب الفعلى الجبس وزن *

  كانت اذا للفدان اضافتھا الواجب الجبس كمیة كذلك و الجبس
. فدان/ طن ٢٠ = الجبسیة االحتیاجات



 تقدير مادة االرض العضوية 
طريقة والكلى بالك

Determination of
Soil Organic Matter ,OM
Walkley-Black Method

الدرس العملى التاسع عشر



 العضویة المادة من التربة محتوى على التربة خصوبة تعتمد *
Organic Matter (OM) الحیة الكتلة و Biomass وعلى بھا 

Availableالصالحة العناصر من محتواھا Nutrients .
 و المخلفات و التربة من كل فى العضویة المادة و الكربون تقدیر یتم *

. العضویة االسمدة
soil العضویة االرض مادة فوائد من * organic matter االمداد  

improving التربة بناء تحسین ،nutrients الغذائیة بالعناصر
soil structure ، بالتربة الكاتیونیة التبادلیة السعة زیادة cation

exchange capacity ، حفظ قوة وزیادة التربة حرارة رفع  
.الماء

 مخلفات من اضافتھا یجب التى الكمیة تحدید فى یفید OM تقدیر *
. الغذائیة للعناصر كمصر مخلفات اى من غیرھا و الصحى الصرف

Introduction:  مقدمة  



 العضویة االرض مادة تقدیر فى المستخدمة االساسیة الفكرة *
OM بطریقة Walkley Blackالعضویة المادة اكسدة ھى  
  و لالكسدة تكفى بكمیة المضاف البوتاسیوم داىكرومات بمحلول
  ثم التلقائى للتسخین كمصدر مركز كبرتیك حمض اضافة مع یزید

  امونیوم و حدیدوز كبریتات بمحلول البیكرومات من الزیادة معایرة
 الذى الفیروین دلیل وجود فى فقط حدیدوز كبیتات او العیاریة معلو
  وجود فى او الخمرى االحمر الى المصفر البرتقالى من لونھ یتغیر
 الى الرمادى االزرق من لونھ یتغیر الذى امین فینیل الداى دلیل

  جمیع یحتوى الذى البالنك مع ھذا یكرر و . الواضح االخضر
 الكربون لصور % حساب یتم . التربة ماعدا الكشافة الجواھر

  : االتیة المعادالت من OMو

:الفكرة االساسية 



٣وزن مكافئ ك xع حدیدوز  x) حدیدوزعینة١ح–حدیدوز بالنك ٢ح(
100× ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

     ١٠٠٠ xوزن عینة التربة جافة تماما

 نسبة الكربون العضوى السهل التأكسد
 Easily Oxidizable Organic C %  :

total الكلى للكربون % - C% = % التأكسد سھل ك x 
١٠٠/٧٧ الطریقة كفاءة

OM = total العضویة للمادة % - C% x 1.724



 حدیدوز كبریتات( الحدیدوز محلول قوة تقدیر :اوال
:)فقط حدیدوز كبریتات او وامونیوم

  : العضویة االرض مادة تقدیر :ثانیا

procedures: خطوات العمل 







نقطة بدایة المعایرة نقطة نھایة المعایرة



  عكسیة OM من العینة محتوى و المأخوذ الوزن بین العالقة•
  و الطینیة الثقیلة بالتربة یقل و الرملیة الخفیفة بالتربة یزید حیث
 المخلفات و العضویة التربة فى اقل او جم ٠.١ الى تصل

  متدبلة والغیر المتدبلة العضویة

  یتراوح الدلیل اضافة وقبل البدایة فى المحلول لون ان الحظ *
dark داكن اخضر الى yellow-orange مصفر برتقالى بین

green اى متفاعلة الغیر البیكرومات كمیة على ھذا یتوقف و 
back الخلفیة المعایرة تفاعالت من النھ( المتبقیة titeration(  
  الى اللون یتجھ المتبقیة كرومات الداى زادت كلما انھ بمعنى

  . صحیح العكس و المصفر البرتقالى

 Notes: مالحظات 



magnetic مغناطیسى اججر یستخدم او التنقیط اثناء بشدة الرج یجب *
stirrer التفاعل انتھاء نقطة مالحظة لسھولة ذلك و مصباح استخدام مع .  
. التفاعل انتھاء نقطة لون یختلف فلوروسنت لمبة استخدام حالة وفى

 الداى تنقیط اثناء التفاعل انتھاء نقطة الى للوصول البدیلة الطرق من *
Pt باستخدام االلكترود طریقة ھى اللون تغیرات متابعة دون الزیادة كرومات

electrode .  

ع ١ داىكرومات ( OM تقدیر بتجربة المذكورة التركیزات ظروف تحت *
 مل ١٠ = داىكرومات حجم –ع ٠.٥ امونیوم و حدیدوز كبریتات –

 المستھلك الحدیدوز محلول حجم كان اذا )مل ٢٠ = مركز كبرتیك وحمض
 البیكرومات ان یعنى فھذا مل ٥ من اقل كرومات الداى من الزیادة لمعایرة
  احجام مضاعفة او العینة وزن بتقلیل ما ا التجربة اعدة یجب و كافیة غیر

K2Cr2O7 and H2SO4.



 اضافة بعد OM تقدیر دورق محتویات على واضح اخضر لون ظھور عند •
 غیر المضاف الداىكرومات حجم ان على یدل مباشرة امین الداىفینیل دلیل
 العینة وزن بتقلیل اما التجربة اعادة یجب و العضویة المادة الكسدة كافى

. المستخدم الكبرتیك و الداىكرومات احجام زیادة او المستخدم

  سعة دورارق تستخدم مل ٥٠٠ سعة مخروطیة دوارق توفر عدم حالة فى •
. المستخدمة الكشافة الجواھر كمیات نصف بھا یوضع و مل ٢٥٠

 الكبرتیك حمض و كرومات الداى اضافة بعد الدوارق البعض یترك قد •
 وذلك الدلیل یضاف ثم التربة حبیبات ترسب حتى التالى للیوم والرج والتبرید
. التفاعل انتھاء نقطة مالحظة لیسھل و العكارة لتجنب

 جاھزا و NaHCO3 صودیوم بیكربونات % ٢ محلول یتوفر ان یجب •
. المعمل بنش او المالبس او الجلد على انتثاره عند الكبرتیك حمض لمعادلة



  ٢ حوالى حیث العضویة االرض مادة فى فقیرة المصریة االراضى تعتبر •
 باالراضى % ٠.١ حوالى الى تصل ان الى وتقل الثقیلة باالراضى %

.الجدیدة والجیریة الرملیة

 من OM محتوى یحسب المعدنى مع المكمل العضوى التسمید حالة فى •
 الى لتصل اسمدة صورة فى المعدنى من بكمیة ویكمل الغذائیة العناصر
.عنصر كل من بھ الموصى المعدل

 یتم فقط العضوى التسمید على تعتمد التى العضویة الزراعة حالة فى •
 وتحدد العناصر من العضویة االسمدة او العضویة المادة محتوى حساب
.للمحصول )بھ الموصى( المطلوب المعدل على بناءا المطلوبة الكمیة

 یتم ان بعد ولكن مباشرة للتربة العضویة المادة اضافة عقب الزراعة تتم ال •
  الخدمة عملیات مع الزراعة قبل تضاف لذلك و بھا السامة المواد تحلل

.مناسبة لفترة واالنتظار )الحرث(

Standard Criteria: املعايري القياسية 



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

١ - loss in ignition  .
  - : الخطأ تصحیح مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع : الثانى السؤال

Walkley طریقة فى )   ( - Black  ٧٧ المعامل یستخدم العضویة االرض مادة لتقدیر
  الطریقة كفاءة لتحویل ١.٧٢٤ المعامل یستخدم و  OM الى العضوى الكربون لتحویل %
. % ١٠٠ الى

-: االتیة العبارات امام القوسین بین االصح االجابة رقم ضع :الثالث السؤال
2CO3(NH4)جم و بعد الحرق واضافة  ٥وزن تربة جافة تماما (   ) -١ :%OMیكون  4.9

٢.٥) ٢ ١.٠) ١
٣.٠) ٤ ٢.٠)  ٣

:CECیصبح% ١٥ثم اصبح% ١٣و الدبال  CEC=20meq/100g soilتربة بھا (  ) -٢
١٧) ٢ ١٥)  ١
٢٠) ٤ ١٨)  ٣

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



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

ال یذوب فى القلوى او الحمض) ١ ٦- (   )humic acid

یذوب فى القلوى و یرسب بالحمض ) ٢ ٧- (   )fulvic acid

یذوب فى كل من القلوى و الحمض) ٣ ٨- (   )humin 

االزوتى  ١/٧) ٤ المعامل االزوتى فى حالة الكومبوست(    ) -٩
من الوزن الجاف%  ٠.٧–٠.١٥)  ٥ المعامل الفوسفاتى فى الكومبوست  (   )-١٠

  تقدیر عند - ١  -: قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الخامس السؤال
.  ٩٠٠ – ٦٥٠بین الحرارة درجة تتراوح باالحتراق الفقد

* 
 -: التالیة العبارات اكمل : السادس السؤال

...................العضوى الكربون تقدیر فى المستخدمة المؤكسدة المواد من * -
 safety االمان لضمان لذلك )k كرومات داى + كبرتیك حمض( ............. او



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

OMتقدیر فكرة اذكرة - .بالك والكلى بطریقة %
*  

-:  فقط اذكر : الثامن السؤال
.  العضویة االرض مادة تقسیم -

-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال
 یقدر تربة فى كبیرة بكمیات الكلورید عندوجود التعلیل مع تتصرف كیف -
.OM بھا
*

  -: االتى احسب : العاشر السؤال
 وزن ان علمت اذا بالتربة OM و العضوى الكربون لصور % احسب -

 كبریتات عیاریة ان و تماما جافة جم ٢ التحلیل فى المأخوذة التربة عینة
 و مل ١٢ العینة مع منھا المستھلك الحجم و  ع ٠.٥ االمونیوم و الحدیدوز

. مل ٢٠ البالنك مع



تقدير الكربونات الكلية
Determination of 

Total Carbonates

الدرس العملى العشرون



  كربونات : ھى صور عدة على التربة فى الكربونات تتواجد *
  مغنسیوم كربونات – )calcite الكالسیت( كالسیوم

  مغنسیوم و كالسیوم كربونات – )magnesiteالمجنیزیت(
  علیھا یطلق الصور ھذه وكل )dolomiteالدولومیت(

  و الجیریة باالراضى نسبتھا تزداد التى و ذائبة الغیر الكربونات
lime جیریة احجار صورة فى خصوصا stones 

)CaCO3( . 
  من نسبیا اقل لكن و الكربونات ھذه من ذائبة صور تتواجد *

  و صودیوم كربونات صورة فى یكون منھا الشائع و ذائبة الغیر
. الجافة بالمناطق  القلویة االراضى فى كمیتھا تزداد التى

  اصطالح الذائبة و ذائبة الغیر الكربونات مجموع على یطلق *
total الكلیة الكربونات carbonates .

Introduction:  مقدمة  



 الذى HCl بحمض الكالسیمیتر تفاعل زجاجة فى توضع التى التربة معاملة *
  و ماء و ملح التفاعل نھایة عند ینتج و الكربونات صور كل مع یتفاعل
CO2 االتیة للمعادلة طبقا :

:الفكرة االساسية 

 كربونات من صغیرة وزنة تؤخذ ثم بالكالسیمیتر ٢أ ك حجم یقاس *
 الذى ٢أ ك حجم یقاس و بالعینة كما بالحمض تعامل و النقیة الكالسیوم
 كربونات وزن = بالعینة الكربونات وزن الیجاد العینة من الناتج مع یقارن

  . نقیة كربونات CO2 حجم/ العینةCO2 حجم x النقیة الكالسیوم
  )تماما جافة العینة وزن/العینة كربونات وزن( = CaCO3 % تحسب *
× 100

2 HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2



  الحمض مع الفوران طریقة استخدم الكربونات من التقریبى التربة محتوى لتحدید *
effervescence with acid : عدة توضع . الحقل فى الطریقة ھذه تستخدم و 

 الماء من كافیة كمیة اضف الماصة بواسطة – ساعة زجاجة على التربة من جرامات
 بتفاعلھ المضاف الحمض فقد لعدم التربة ھواء اغلب طرد بھدف وھذا – التربة لتشبیع
  حمض من قلیلة نقط اضف – التربة كربونات فوران مع الھواء فقاعات تداخل عدم و معھ

HCl 3 N سجل و الناتج الفوران الحظ – )مركز حمض ١ : ماء ٣ خفف( المخفف 
  : التربة على تطلق التى التالیة الدرجات احد مع تماثلھ

Slightly – moderatley – highly calcareous soil

procedures: خطوات العمل 



 السابق بالبند كما الفوران شدة من تقریبیا یحدد الذى الكربونات من لمحتواھا طبقا ھوائى جافة تربة جم ٠.٢-٥ زن *
  : التالى الجدول و
  فى الوزن ھذا ضع . الجیریة للتربة  جم ٠.٢  -  للطینیة جم ٢  – الرملیة للتربة   جم ٥ المناسب الوزن ان یالحظ *

.حقلیا الجیریة االرض تشخیص جدول انظر( التفاعل زجاجة او دورق
  . الكالسیمیتر جھاز مانومیتر انبوبتى فى قلیال محمض ماء القمع طریق عن ضع *
 بالماء تغسل ذلك حدث لو و الخارجى الجدار على الحمض انسیاب دون حمض مل ١٠ –٥المرفقة باالنبوبة  ضع *
. التفاعل زجاجة داخل رأسیة االنبوبة وضع الخارج من
. السدادة طریق عن بالكالسیمیتر التفاعل زجاجة صل ثم الجھاز صنبور افتح *
. الجھاز صنبور اغلق ثم صفر التدریج یقرأ حتى المانومیتر انبوبتى حرك *
  احكامھ من التأكد فیتم محكم غیر الجھاز یكون واال دقائق لعدة الصفر قراءة ثبات من تأكد *
 مع الحمض تفاعل حدوث یبدأ و التربة عینة على باالنبوبة الحمض ینسكب حتى قلیال التفاعل زجاجة میل یتم *

. الجھاز صنبور فتح یتم وھنا الفوران ظھور و بالتربة الكربونات
 لتفاعلھا المغنسیوم كربونات مع خصوصا التفاعل التمام التفاعل زجاجة بجدران تالمسھا دون رحویا الدورق حرك *

  . ببطء
 مانومیتر بانبوبتى السائل سطحى ثبات و االخرى باالنبوبة ارتفاعھا و المدرجة باالنبوبة السائل انخفاض الحظ *

. CO2 خروج انتھاء اى التفاعل انتھاء على یدل الجھاز
. واحد مستوى فى بھما السائل یصبح حتى الجھاز مانومیتر انبوبتى حرك *
.  CO2 حجم عن تعبر ھى و المدرجة المانومیتر انبوبة قراءة سجل *
.  CO2 حجم سجل و نقیة كالسیوم كربونات جم ٠.١ مع السابقة الخطوات كرر *
: یلى كما % و بالعینة كالسیوم كربونات صورة فى الكلیة الكربونات وزن احسب *

  . نقیة كربونات CO2 حجم/ العینةCO2 حجم x النقیة الكالسیوم كربونات وزن = بالعینة الكربونات وزن
x )تماما جافة العینة وزن/العینة كربونات وزن( = CaCO3 % تحسب  100







  محتوى یعرف و الكربونات من محتواھا مع عكسیا للتحلیل المأخوذ العینة وزن یتناسب*
 ١ بنسبة مخفف HCl بحمض فرعیة تربة عینة معاملة من تقریبیا الكربونات من التربة

  : ھذا یوضح التالى الجدول و الفوران ارتفاع و حالة تسجیل و مقطر ماء ٣ : حمض

Range of
CaCO3 %

Weight of
Air dry soil, g

Degree of
effervescence

0.8-3.45.0Moderate
2.1-8.52.0Fairly vigorous
4.2-17.01.0Vigorous
8.5-34.00.5Very vigorous

21.0-85.00.2Extremely vigorous

 Notes: مالحظات 



 ٠.٥ ثقوبھ سعة بمنخل العینة تطحن التفاعل وسھولة االخطاء لتقلیل*
  االقل االوزان حالة فى و ، جم ٥.٠- ٠.٥ اوزان استخدام حالة فى مم
. نعومة اكثر التربة تكون ان یجب جم ٠.٥ من
 جھاز اى استخدام یمكن CO2لقیاس الكالسیمیتر توفر عدم حالة فى *
: من یتكون فھو بالمعمل الكالسیمیتر عمل یتم او الغاز قیاس اجھزة من

 على مثبتتان و مطاط بخرطوم اسفل من متصلتین سحاحة انبوبتى -
.قمع الیسرى على و حامل

 و مشبك او بصنبور ینتھى  بخرطوم متصلة و مدرجة الیمنى االنبوبة -
. التفاعل زجاجة او دورق فوھة لسد كاوتش بسدادة متصل

 مل ٥ بحجم التفاعل حامض بھا یوضع بخیط مربوطة صغیرة انبوبة -
.بالدورق العینة وزنة وضع بعد التفاعل زجاجة داخل معتدلة توضع و
 مل ٥٠ ھو الجھاز ھذا على قیاسھ یمكن CO2 حجم اقصى -



 باستخدام التربة عینة تقارن بالكالسیمیتر الكلیة الكربونات لتقدیر *
  فى تستخدم انھا كما النقیة الكالسیوم كربونات من صغیرة وزنة
. االجھزة معایرة

  قابل منجنیز اكسید ثانى على تحتوى التى االراضى *
 CO2 منھا ینطلق ان یمكن OM وجود مع reactiveللتفاعل
 المادة اكسدة خالل من ذلك و HCl حمض محلول وجود عند

manganese المنجنیز اكسید بثانى  العضویة dioxide  و 
 مادة اى من من قلیلة بلورات بعض باضافة ذلك على التغلب یمكن
reducing مختزلة agent مثل: stannous chloride ,

ferrous sulphate , hydroxylamine yydrochloride 
. التفاعل حدوث و الحمض اضافة قبل التربة عینة الى



.النشطة الكربونات تقدیر طریقة فى المعاییر انظر *
effervescence الحمض مع الفوران طریقة * with acid : 
  التربة من جرامات عدة توضع . الحقل فى الطریقة ھذه تستخدم و

  الماء من كافیة كمیة اضف الماصة بواسطة – ساعة زجاجة على
  فقد لعدم التربة ھواء اغلب طرد بھدف وھذا –التربة لتشبیع
 مع الھواء فقاعات تداخل عدم و معھ بتفاعلھ المضاف الحمض
HCl حمض من قلیلة نقط اضف –التربة كربونات فوران 3 N 

  سجل و الناتج الفوران الحظ –)مركز حمض ١ : ماء ٣ خفف(
  : التربة على تطلق التى التالیة الدرجات احد مع تماثلھ

Slightly – moderatley – highly calcareous soil .

Standard Criterion: املعايري القياسية 



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
النشطة الكربونات تقدیر طریقة فى واالسئلة المسائل انظر *

  : االول السؤال
  الكربونات  تقدیر فى المستخدمة االساسیة الفكرة اذكرة  -

.بالكالسیمیتر الكلیة
: الثانى السؤال

  الكلیة الكربونات تقدیر فى المستخدمة االخرى الطرق اذكر -
.الكالسیمیتر طریقة غیر

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



تقدير كربونات الكالسيوم النشطة
Determination of 

Active Calcium Carbonates

الدرس العملى احلادى و العشرون



 الجزء مع تتداخل ذائبة الغیر الكربونات حبیبات فان قبل من ذكر كما *
 حجم فى تكون الحبیبات وھذه . )باسوان منھما%٧٥( السلتى و الطینى
. السلت و الطین حبیبات

 حبیبات الى تعزى الكالسیوم كربونات الى تعزى التى التربة خواص *
active النشطة الكربونات علیھا یطلق لذلك و  الدقیقة الكالسیوم

carbonates  .  
 الظواھر من كثیر لتفسیر النشطة الكربونات تقدیر التربة بتحلیل المھتم على *
. المشاكل حل و
 كمیة تقدیر ثم مخففة باكساالت المعاملة ھو النشطة الكربونات تقدیر اساس *

active النشطة الجیریة الحبیبات سطوح علي المترسبة االمونیوم اكساالت
lime كالسیوم اكساالت صورة فى .

 و المشاكل عنده تظھر الذى و النشطة للكربونات الحرج الحد ان وجد *
lime الجیریة باالراضى النباتات اصفرار خصوصا induced

chlorosis . التربة وزن من 10%

Introduction:  مقدمة  



 االمونیوم اكساالت من حجم مع التربة من وزن رج *
 و المضافة االمونیوم اكساالت ملىمكافئات عدد تقدیر و

 فى الضرب و الطرح ثم الرج بعد الراشح فى المتبقیة
 على نحصل ٥٠ الكالسیوم لكربونات المكافئ الوزن
 على تقسم التى النشطة الكالسیوم كربونات حبیبات وزن
 % على لنحصل ١٠٠ فى والضرب التربة وزن

 القسمة عند و للتربة بالنسبة النشطة الكالسیوم لكربونات
 فى الضرب و التربة بعینة الكلیة الكربونات وزن على
 النشطة الكالسیوم لكربونات % على نحصل ١٠٠
. الكلیة للكربونات منسوبة

:الفكرة االساسية 



    : االكساالت مع التربة مستخلص تجھیز -اوال ♣
.  مم ٠.٢ او ٠.٥ ثقوبھ سعة منخل فى انخل و اطحنھا ثم ھوائیا التربة جفف *
.  رج زجاجة فى تماما جاف جم ٢.٠ یعادل ما ھوائى الجافة التربة من ضع *
=pH ع ٠.٢ امونیوم اكساالت محلول مل ٢٠٠ اضف *   لمدة رج ثم  7

. ساعتین
  المركزى الطرد طریق عن او المسام متوسطة ترشیح ورقة باستخدام رشح *
. )لفة ١٠٠٠(
  : االكساالت تقدیر -ثانیا ♣
 ٠.٢( القوة معلوم اكسالیك حمض بالماصة مل ١٠  باخذ البرمنجنات قوة تقدر *
-٧٥( جیدا التسخین ثم  ع ٢ كبرتیك حمض مل ٥ + مخروطى دورق فى )ع
  حتى بالبرمنجنات التنقیط ثم )االكسالیك حمض تحلل لتجنب الغلیان دون م٥ ٨٠
  قوة تحسب و . دقیقة ٢ –١ لمدة ثباتھ و )pink قرنفلى او( الوردى اللون

: العالقة من البرمنجنات
. برمنجنات ٢ع x ٢ح = اكسالیك ١ع x ١ح 

procedures: خطوات العمل 



 قشرة بتكون الجیریة االراضى تتصف *
surface سطحیة crust عن عبارة ھى و 
 من ناتجة )سنتیمترات عدة( سطحیة طبقة
 الجفاف عند ناعمة مفككة تربة حبیبات تصلب

 كالسیوم كربونات حبیبات من تتكون التى و
 الحبیبات ھذة بین الحمة كمادة تعمل التى

.  الجفاف عند الناعمة

 Notes: مالحظات 



 الجیریة االرض تشخیص فى تستخدم الكلیة لكربونات % *
 و الجیریة الكربونیةو االراضى اقسام على التعرف فى اى

 كربونات % ٦ عن التربة زادت اذا حیث الكلسیة االفاق
. جیریة تعتبر )CaCO3( كلیة

  تكون عندما الجیریة االرض مشاكل لظھور الحرج الحد *
%١٠ اكبرمن النشطة للكربونات %
 التى االراضى عن تتحدث االجنبیة المراجع بعض *

  االراضى حالة( CaCO3 %٣ حوالى على تحتوى
. جیریة انھا على )الدلتا و الوادى فى المصریة

Standard Criterion: املعايري القياسية 



  مع الكالسیوم كربونات لوجود للبیاض یمیل الذى الفاتح اللون *
. الحدید لوجود االحمرار و الرمل نسبة الرتفاع االاصفرار

  المصریة للبحیرات المتاخمة السلتیة او الطینیة االراضى *
  ضوء فى تتألأل بیضاء نقط ذات االسود اللون الى تمیل الشمالیة
. %٦ عن CaCO3 ترفع التى و بھا االصداف النتشار الشمس

 العناصر وبعض الحدید لنقص العلویة النبات اوراق اصفرار *
الصغرى

 المادة و النتروجین لنقص السفلیة النبات اوراق اصفرار *
 تحللھا لسرعة العضویة

  الفوسفور لنقص بالنبات السفلیة االوراق لبعض ارجوانى لون *
لتثبیتھ

) :حقليا(كيفية تشخيص االراضى اجلريية تطبيقيا  ♣



  فى المذكورة النباتیة المواقع على تظھر ذكرھا السابق التلونات *
  معظم التلونات تشمل قد الوقت مرور مع لكن و النقص بدایة حالة
  الواحد النبات اوراق

  بعضھا( متانسقة غیر و طبیعیة غیر بالحقل النباتات نموات *
)متوسطة اخرى و متقزم

  الجفاف و العطش نتیجة كبیرة بدرجة التصلب *
)الجفاف( مناسب الغیر الوقت فى الحرث عند صلبة كتل تتكون *
  كثرة *                  المطر ماء نزول او الرى عقب لزجة *

 الصقیع بتأثیر تضخمھا
  السطح من قریبة المنزرعة باالراضى الكلسیة االفاق كانت اذا*
  الحدید نقص اصفرار و P&Zn نقص من تعانى المحاصیل فان

iron chlorosis . بالریاح للتعریة االراضى تتعرض و .



Range of
CaCO3 %

Weight of
Air dry soil, g

Degree of
effervescence

0.8-3.45.0Moderate
2.1-8.52.0Fairly vigorous

4.2-17.01.0Vigorous
8.5-34.00.5Very vigorous
21.0-85.00.2Extremely 

vigorous

 الكربونات من محتواھا و التربة حالة على التعرف یمكن
  HCl بحمض بالماء ترطیبھا یتم عینة معاملة من تقریبیا
  ارتفاع و حالة وتسجیل مقطر ماء٣ : حمض ١ بنسبة مخفف
:یلى كما الفوران



  یرتبط قد و للنباتات ++Ca لعنصر مصدر تكون الكالسیوم فى الغنیة االراضى -
exchangeable( التبادل معقد سطح على Ca عنصر فى نقص یحدث قد و K 

Ca بین للتضاد( & K( الصالحة االحادیة للفوسفات تثبیت یحدث كما )من تحولھ 
  عدیم ثالثى الى ثم ذوبانا اقل ثنائى فوسفات الى ذائب احادى كالسیوم فوسفات
  و المتبادل و الذائب Ca من كل بسبب صالحة غیر صورة الى تحولھا اى )الذوبات
  على الكالسیوم یثبت حیث الحجم الدقیقة خصوصا الكالسیوم كربونات حبیبات
 الى ذلك بعد یتحول ثم physical طبیعیا االمر اول فى التفاعل یكون و سطوحھا
  النیتروجین لصورة فقد یحدث  الجیریة وباالراضى و chemical كیماوى تفاعل

  نقص اعراض ظھور یحدث كما pH ال ارتفاع بسبب لتطایرھا االمونیومیة
  یطلق الذى و االصفرار فى تتمثل التى الحدید منھا و )الدقیقة( الصغرى العناصر
lime علیھ induced chlorosis  .

  العضویة المادة فى الشدید فقرھا : الجیریة لالرض االخرى المشاكل من و -
  الرى عقب لزجة –  الجفاف و العطش نتیجة كبیرة بدرجة التصلب –تحللھا لسرعة

  مناسب الغیر الوقت فى الحرث عند صلبة كتل تتكون –المطر ماء نزول او
  . الصقیع بتأثیر تضخمھا كثرة – )الجفاف(

.و طبيعية ) اضطرابات غذائية(ماهى مشاكل االرض اجلريية ؟ مشاكل كيماوية   ♣



 اى او العضویة المادة اضافة - العضویة االسمدة من االكثار*
الجفاف لحالة تصل التربة تترك ال –الكبریت و صناعیة محسنات

 –الرطوبة من نسبة بھا و الحرث –قصیرة فترات على الرى –
 كذلك و لفقده االمونیومى تجنب و النیتروجینى بالتسمید االھتمام
  او تكبیش االضافة یفضل و البوتاسى و الفوسفاتى بالتسمید االھتمام

  برش االھتمام –الخفیفة االراضى حالة فى الرش او جور فى
  اكبر SAR ذات میاه استخدام عدم –الصغرى العناصر و الحدید
 القشرة تكون لتجنب بالصرف واالھتمام الغسیل و ١٠ من

 الصماء الطبقات تكسیر –صماء طبقات تتكون ال حتى و السطحیة
  مواقع بتغییر او السطح من قریبة كانت اذا بالحرث وجدت ان

. اعماق على كانت اذا عام كل الصرف و الرى قنوات

ما هو عالج مشاكل االرض اجلريية ؟  ♣



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

١-  total carbonates  .     ٢- active carbonates or lime  .
   -: الخطأ تصحیح مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع : الثانى السؤال

`collinsكولینس كالیمیتر علیھ یطلق والذى الكالسیمیتر یستخدم )     (- calcimeter حجم قیاس فى  
CO2 صورة فى تحسب التى الكلیة الكربونات مع الحمض تفاعل من المنطلق  %MgCO3 .
-: االتیة العبارات امام القوسین بین االصح االجابة رقم ضع :الثالث السؤال

 زیادة حمض مع و مل ٥٠ = مضاف حمض مع المستھلكة الصودا كانت اذا المعایرة طریقة فى )   ( -١
  التربة حالة و CaCO3% یكون –جم ٠.٢ جافة التربة وزن – ع ٠.٢٥ = صودا ع – مل ٤٠

............   .
جیریة غیر %٥.٠ -٤  جیریة غیر %٥.٥ -٣  جیریة - %٥٠ -٢  جیریة-% ٥٥ -١
  )ع ٠.١( البرمنجنات حجم كان امونیوم اكساالت مل ٢٠٠ مع تماما  تربة جم ٢ باستخدام )   (-٢

  % اذن . مل ٥.٠   = الراشح من مل ١٠ مع المتفاعل حجمھا و مل ٣٠.٠ = منھا مل ١٠ مع المتفاعل
: ..... النسبة حالة و ..... = النشطة Ca لكربونات

  حرجة غیر –١٢٥)٣حرجة –١٢.٥)٣حرجة –١٢٥)٢حرجة غیر - ١٢.٥ )١
:  ........ = النشطة الكالسیوم لكربونات الحرج الحد )   (-٣
% ١٠ )٤ كلیة كربونات من %١٠ )٣ تربة جم ١٠٠/جم ١٠ )٢ لتر/مك ١٠ )١

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



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

back titrationیعتبر ) ١ ھو تقدیر limeتقدیر (  ) -١
م٥  ٥٥٠تحرق العینة على ) ٢ تشبع التربة فى طریقة الفوران بالماء(   ) -٢

م٥  ٩٢٥تحرق العینة على ) ٣ تقدیركربونات كلیة بالمعایرة بحمض(   ) -٣

٤ (total carbonates لتقدیر كربونات الكالسیوم(   ) -٤
لتجنب تداخل فقاعات الھواء مع الفوران) ٥ OMلتقدیر (  ) -٥

  -: قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الخامس السؤال
 . الرطب المناخ باراضى كالسیوم كربونات وجود عدم -
*

 -: التالیة العبارات اكمل : السادس السؤال
  ......... ثقوبھ سعة بمنخل العینة تطحن التفاعل وسھولة االخطاء لتقلیل *

  من االقل االوزان حالة فى و ،..................اوزان استخدام حالة فى
. .......... اكثر التربة تكون ان یجب جم ٠.٥



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

  . النشطة الكربونات تقدیر -
-:  فقط اذكر : الثامن السؤال

   .بالتربة الكربونات صور -
-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال

 یتعدى عنما و تربة بعینة الكلیة الكربونات تقدیر حالة فى تتصرف كیف -
. ) مل ٥٠( تدریج اقصى بالمانومیتر السائل سطح

  -: یدل ما على : العاشر السؤال
. التربة على حمض اضافة عند الفوران شدة -

 -: تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
 عند الكالسیمیتر جھاز مانومیتر بفرعى السائل سطح على تالحظ ماذا -

. التربة على الحمض اضافة



  - : االتى بین )قارن(  الفرق اذكر : عشر الثانى السؤال
؟ المغنسیوم و الكالسیوم كربونات بین الفرق اذكر -
*

-: )ھى( ھو ما  : عشر الثالث السؤال
  ؟ الجیریة االرض مشاكل عالج ھو ما -
*

  - : االتى تفسر كیف : عشر الرابع السؤال
Extremely جدا شدید فوران تجد عندما احتیاطاتك ھى ما و تفسر كیف -

vigorous للتربة حمض اضافة عند .
*  

  -: االتى احسب : عشر الخامس السؤال
 ٠.٢ مایعادل استخدام حالة فى ٣سم ٥ الكالسیمیتر جھاز قراءة كانت اذا -
  % . كالسیوم كربونات جم ٠.١ حالة فى ٣سم ١٠ و تماما جافة تربة جم

CaCO3 حالتھا حدد و .



تقدير النيرتوجني الصاحل
)االستخالص بكربيتات البوتاسيوم(

 
Determination of 

Available Nitrogen, N
(Extraction by K2SO4) 

الدرس العملى الثانى و العشرون



صوره جمیع بتقدیر یھتم لذلك اخرو عنصر اى من اكثر بالنیتروجین محدد النبات نمو *
.المیكروبى النشاط الى ترجع التربة فى تحدث التى النیتروجین تغیرات جمیع تقریبا*
 بعض فى االعظم النسبة تمثل ھى و organic العضویة : فى بالتربة N صور تتمثل *

 mineralization المعدنة عملیة فى تحولھ بعد اال صالح غیر ومعظمھا . االراضى
 النشدرة عملیة فى )+NH4 ( االمونیومیة المعدنیة الصورة مثل ذائبة معدنیة صور الى

ammonification التى و  الموجبة لشحنتھا التبادل معقد على متبادلة تكون قد وھى 
 بواسطة( nitrification التأزت عملیة فى ) -NO3 ( النتراتیة الصورة الى تتحول
 الى nitrobacter بكتریا و للنبات صالح غیر نیتریت الى nitrosomonas بكتریا
 الصالحة المعدنیة الصور من ھما و السالبة لشحنتھا الغسیل سھلة وھى )صالح نترات

.النبات المتصاص
* N غیر عنصریة صورة فى انھ اال )الجوى الھواء حجم ٤/٥( انتشاره رغم الجوى 

. صالحة
 : منھا بالتربة الصالح النیتروجین لتقدیر عدیدة طرق توجد *
    -NO3 و +NH4 تقدیر )أ
total الكلى النیتروجین من التربة محتوى تقدیر )ب nitrogen 
. incubation التحضین )ج

Introduction:  مقدمة  



NH4(  بالتربة الصالح المعدنى النتروجین لتقدیر *
+-N + NO3

-
-N( 

K2SO4 بمحلول التربة استخالص یتم ,  نفس على یضاف  و 1%
sulphamic السلفامیك حمض من مائى محلول مل ١ العینة acid
 تحتوى بھذا و امونیوم الى اختزالھ ولتجنب النیتریت من للتخلص 2%
 من جم ٠.٢ الیھا یضاف بعدذلك .فقط النترات و االمونیوم على العینة
 یتم االمونیوم واجمالى و امونیوم الى النترات الختزال الدیفاردا سبیكة
 االحمر لونھ یتحول الذى( بوریك حمض فى باالستقبال وتقدیره تقطیره
 المعایرة تتم و )امونیوم بورات یتكون حیث الفاتح االزرق الى الشفاف
 بالمعایره تقدیره یتم او القوة معلوم )H2SO4 او HCl(بحمض مباشرة
 كمیة تقدیر و كبرتیك حمض من معلومة كمیة فى باالستقبال الخلفیة
  حیث القوة معلوم NaOH بمحلول بالمعایرة( المتبقیة الكبرتیك حمض
  )الحمض مع امونیوم كبریتات االمونیوم تكون

The Main Idea: الفكرة االساسية 



  : الحمض عیاریة تقدیر -اوال ♣
 مخروطى دورق فى ع٠.٠١ القیاسیة الصودیوم كربونات من مل ٢٥ ضع*

. مل ٢٥٠ سعة
 النھائى الحجم لیصل )CO2 من خالى( غلیھ سبق مقطر ماء مل٢٥ اضف*
. مل ٥٠ الى

. احمر لون یظھر الفینولفثالین دلیل من نقط ٣ ضع *
 یكون یكاد(جدا الخفیف الوردى ظھوراللون حتى الحمض سحاحة من نقط *

  . دقیقتین لمدة یثبت و )اللون عدیم
x واضربھ "ح الحمض حجم حدد و السحاحة قراءة سجل*  على تحصل 2

. "ح ٢ الصودیوم كربونات مع المتفاعل الحمض
  : العالقة من الحمض عیاریة احسب *
  حمض "ع x "ح  =  قیاسى صودیوم كربونات ع x ح   
  حمض "ح٢ / قیاسى صودیوم كربونات ع x ح =  حمض "ع اذن

procedures: خطوات العمل 



 ھوائى جافة تربھ عینة وزن احسب االیجرسكوبیة للرطوبة % بمعلومیة *
: التالیة بالمعادلة باالستعانة تماما تماما جافة تربة جم ١٠ تعادل
  ١٠ = تماما جم ١٠ یعادل و ھوائى الجاف التربة عینة وزن

جم .....  = ١٠٠)/للرطوبة%+١٠٠(
  محلول ١٠٠ الیھا اضف و مناسبة رج زجاجة فى التربة عینة وزنة ضع *

K2SO4 ,  داعى ال رائقا المعلق كان لو و رشح . ساعة لمدة رج ثم1%
. للترشیح

 بواسطة الرائق الجزء او الراشح من مل ٢٥ میكروكالداھل جھاز فى ضع *
. الماصة

  السلفامیك حمض من مائى محلول مل ١ ضع النیتریت من للتخلص *
sulphamic acid  ال و النیتریت من التخلص یتم حتى دقیقة انتظر و 2%

  فقط النترات و االصلى االمونیوم على العینة تحتوى بھذا و امونیوم الى یختزل
.

 ثانيا استخالص و تقدير ♣
):NH4+-N + NO3—N(صورتى النرتوجني املعدنى الصاحل 



١٠٠ح راشح كلى  N 14xو مك  xع حمض  xح                 
ppm N   =1000× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزن التربة تماما   x) راشح للتقطیر(ح ماصة  ١٠             

. امونیوم الى النترات الختزال الدیفاردا سبیكة من جم ٠.٢ اضف *
NaOH  محلول مل ١٠ اضف * 45  الجھاز شغل و الصنبور واغلق %

. االمونیوم لتقطیر
 مل ١٠ على یحتوى مل ١٠٠ سعة مخروطى دورق فى التقطیر ناتج استقبل *

. )فاتح قرنفلى( الشفاف االحمر اللون ذو  المختلط الدلیل مع بوریك حمض
 الحجم یصل اى التقطیر ناتج من مل ٤٠ تستقبل حتى التقطیر فى استمر*

 وسط( االزرق الى االحمر اللون تحول والحظ مل ٥٠ الى بالدورق النھائى
. االمونیوم بورات لتكون )قلوى

HCl بحمض الدورق تنقیط یتم * or H2SO4 0.01 N نقطة اول حتى 
  . ثانیة )فاتح قرنفلى( شفاف احمر الى االزرق اللون تحول

NH4+-N الصالح المعدنى النیتروجین تركیز احسب و الحمض حجم سجل *
+ NO3—N بال ppm )تربة كجم/مجم( :



ملل ٢٥عینة مستخلص التربة مرحلة التقطیر  - ٢
ملل ھیدروكسید صودیوم ١٠+ 

ملل ١٠االستقبال في حامض بوریك 

جھاز كلداھل







أشكال وأنواع مختلفة من جھاز كلداھل



  استخالص یتم حدة على بالتربة الذائبة النتروجین صور من صورة كل لتقدیر*
KCl بمحلول التربة 4 M او K2SO4 ,  سبیكة من جم ٠.٢ اضافة یتم و 1%

  تقدیر و تقطیر یتم ثو امونیوم الى النتریت و النترات من كل تختزل التى الدیفاردا
  النیتریتى و النتراتى و االصلى االمونیومى N تمثل التى و الحالة ھذه فى االمونیوم

  ثم فقط NH4+-N االصلى االمونیوم تقدیر و تقطیر یتم منفصلة عینة فى ثم معا
  السلفامیك حمض من مائى محلول مل ١ یضاف العینة نفس على یضاف

sulphamic acid   ال و النیتریت من التخلص یتم حتى دقیقة انتظر و 2%
  ٠.٢ الیھا یضاف لذلك فقط النترات على العینة تحتوى بھذا و امونیوم الى یختزل
  نحصل ھنا و التقدیر و التقطیر یم و امونیوم الى الختزالھا الدیفاردا سبیكة من جم
 فقط النیتریتى النتروجین عن اما . NO3—N فقط النتراتى النیتروجین على

NO2—Nمجموع بطرح علیھ الحصول فیتم )NH4+-N + NO3—N( من 
.الدیفاردا اضافة حالة فى الناتجة الكلیة النتروجین صور

readily التیسر السھل للنتروجین مقیاس النتراتى النیتروجین* available
nitrogen مع یستخدم و .بالتربة%OMسماد توصیات لوضع  
nitrogenالنیتروجین fertilizer recommendation.

 Notes: مالحظات 



 بعض معايري احلكم على صالحية العنصر بالرتبة •
: و مدى استجابة احملصول الضافةمساد العنصر•

ppmLevels  in
soils

Method of
extraction

Plant
nutrient

تحتاج تسمید 40  <
Lعالى

K2SO4 ,  
1%N 40 – تحتاج تسمید 80

Mمتوسط

Hال تحتاج تسمید80 >



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
  تصحیح مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع -١

  :الخطأ
 معنوى ارتباط فى التى الكمیة ھى العنصر من الصالحة الكمیة )   (-

. الجافة المادة محصول مع و الممتصة الكمیة مع موجب
  - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل*٢
. بالتربة الصالح النتروجین تقدیر عند الدیفاردا سبیكة استخدام -١
sulphamic السلفامیك حمض من مائى محلول مل ١ اضافة - ٢

acid  النتروجین تقدیر عینة مستخلص الى دقیقة انتظر و 2%
. الصالح المعدنى

مسائل و اسئلة
  Problems  and questions



 -: التالیة العبارات اكمل *٣
 H3BO3 البوریك حمض مع NH3 االمونیا تفاعل توضح التالیة المعادالت *

ammonium امونیوم بورات تكوین و فیھ االستقبال عند borate :

:مع الحمض) االمونیوم فى بورات(المعادلة التالیة توضح تفاعل انیون البورات * 

 -: االتى احسب*
 مل ١٠٠ ب االستخالص تم اذا الصالح النتروجین من تربة محتوى احسب - ١

 الدیفاردا اضافة بعد و مل ١٠ التقطیر فى ستخدم و K كبریتات محلول
 ٠٠١(٠.٢ المستھلك الحمض حجم كان بوریك حمض فى االستقبال و والتقطیر

. للناتج تفسیرك ما . مل )ع

NH4
+ + H2BO3

-

H+ + H2BO3
-



تقدير الفوسفور الصاحل
Determination of 

Available Phosphorus, P 

الدرس العملى الثالث و العشرون



٠.٥M صودیوم بیكربونات بمحلول التربة استخالص * pH =
  اللون المتصاص النشط الفحم من صغیرة ملعقة اضافة مع 8.5
 الرج ثم الدبالیة للمواد الصودیوم بیكربونات قلوى اذابة من الناتج
  بقیاس الراشح فى الفوسفور تقدیر ثم الترشیح و دقیقة ٣٠ لمدة

  االمونیوم مولیبدات اضافة الناتجمن االزرق اللون نفاذیة او امتصاص
  جھاز على القصدیروز كلورید و الكبریتیك حمض و

  لمعرفة P قیاسى منحنى على القراءة ھذه توقیع و االسبكتروفوتومیتر
. P من التربة محتوى حساب ثم المقابل التركیز

Introduction:  مقدمة 
 دائما لذلك ، تثبیتھ لسرعة الفوسفور نقص من المصریة االراضى تعانى *

.الضافتھ نحتاج

:الفكرة االساسية



Preparation of standard curve: تجھیز المنحنى القیاسى  -اوال

)الملح النقى( KH2PO4فوسفات احادى البوتاسیوم جم من  ٠.٤٣٩٣یوزن 
مع مراعاة اإلستخدام الصحیح للمیزان

procedures: خطوات العمل 



P Standard قیاسى تجھیز محلول یحضر Stock Solution احادى فوسفات من 
100 بتركیز KH2PO4 البوتاسیوم ppm P  النقى الملح من جم ٠.٤٣٩٣ باذابة ذلك و 

لتر سعة معیارى دورق فى م٥ ١٠٠ على الجاف

یراعى الرج 
الجید

یراعى استكمال  
الحجم



100 التجھیز محلول من یحضر ppm P 10 مخفف محلول ppm P من مل ٢٥ بتخفیف ذلك و 
. الجید الرج مع للعالمة المقطر بالماء والتكملة مل ٢٥٠ سعة معیارى دورق فى التجھیز محلول

: یتم تحضیر تركیزات المنحنى القیاسى االتیة ثم 
Zero – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 - 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0  ppm P 



Preparation of samples: تجھیز العینات  - ثانیا

 تربة جم ٥ یعادل ما( التربة عینة وزنة ضع•
مناسبة رج زجاجة فى )تماما جافة

 صودیوم بیكربونات محلول ١٠٠ الیھا ضف•
pH ع ٠.٥ =  من صغیرة ملعقة اضافة مع 8.5
 اذابة من الناتج اللون المتصاص النشط الفحم
 الدبالیة للمواد الصودیوم بیكربونات قلوى

 وجت اذا و . الترشیح و دقیقة ٣٠ لمدة رج•
ترشیحھ یعاد بالراشح عكارة



:Spectrophotometerتقدیر العینات باستخدام الـ : ثالثا

ضبط الـ  صفر
لالسبكتروفوتومتر 

 ١٠٠ضبط الـ  
لالسبكتروفوتومتر

قراءة العینة على
اإلسبكتروفوتومیتر 



أنواع مختلفة من اإلسبكتروفوتومتر



 یضاف صودیوم ببیكربونات بالتربة الصالح الفوسفور استخالص عند *
 قلوى اذابة من الناتج اللون المتصاص النشط الفحم من صغیرة ملعقة

. الدبالیة للمواد الصودیوم بیكربونات

>   10LNaHCO3
0.5M, 
pH,8.5

( Olsen )

P

10 - 15M

<  15H

 Notes: مالحظات 

 بالرتبة P صالحية على احلكم معايري بعض يلى فيما *
  :Pمساد إلضافة احملصول استجابة مدى و



 ناحية من الرتبة خصوبة درجة علي للحكم و
 السماد إلضافة احملصول استجابة مدي و الفسفور

-: أن وجد الفوسفاتي
  باوند ٢٥( ملیون / جزء ٥ بالتربة الصالح الفسفور تركیز یكون عندما - ١

P2O5 / المحصول یستجیب سوف و منخفض التركیز ھذا یعتبر )إیكر 
الفوسفاتي السماد إلضافة

 )رإیك / P2O5 باوند ٥٠ - ٢٥( ملیون / جزء ١٠-٥ من التركیز یعتبر - ٢
. الفوسفاتي للتسمید استجابة حدوث یحتمل و متوسط

  / P2O5 باوند ٥٠من أكثر ( ملیون / جزء ١٠ من أكثر التركیز یعتبر - ٣
. الفسفور إلضافة النباتات تستجیب ال ھنا و مناسب )إیكر
P ملیون / جزء  ٢٥ - ١٨ من المدي في التركیزات - ٤ 90-150 )٩٠ - 

الخصبة األراضي خصائص من تعتبر )رإیك / P2O5 باوند ١٥٠



  بواسطة المستخلص ( بالتربة الصالح الفسفور تركیزات بین البعض ربط وقدر
-:یلي كما المختلفة المحاصیل من لعدد الخصوبة درجات و ) الصودیوم بیكربونات

المحصول
ملیون/ درجات تركیز الفسفور الصالح في التربة بالجزء 

الموقع
منخفضمتوسطمرتفع

٧٤–٨٥محاصیل العلف

أ
١٠٦–١١٧القطن
١٣٦–١٤٧الطماطم
٢٦١–٢٧١٢البطاطس

١٠٥–١١٦قطن  فاصولیا–ذرة –قمح 

ب ١١٧–١٢٨بسلة  بطاطس–برسیم حجازي 

٢١١٤–٢٢١٥خضر–بنجر السكر 

.لزیادة صالحیة الفوسفور بالتربة او المضاف ینصح باضافة المادة العضویة والتسمید الحیوى* 



:  قم بتقدیم تقریر عن حلول ما یلى* 
-:داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة  - ١
وھى تصلح لالراضى التى تزداد بھا   Olsenالصالح طریقة  Pمن طرق تقدیر (     ) -١ 

.و لھذا الطریقة ناجحة فى حالة االراضى المصریة  3NaCOنسبة 
-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة  - ٢

م ل ف ى دورق   ......  یس تخدم من ھ    ١٠٠٠ppm Pمن محلول قیاس ى   ١٠ppm Pلتحضیر محلول (  ) -١
.مل   ٢٥٠معیارى سعة 

٢.٥  -ى٢٥  -ك
٢.٥٥   -ز٢٥.٥   -ر

-:اذكر فقط   -٣
.الصالح بالتربة الذىعنده یستجیب المحصول الضافتھ   Pتركیز  -

مسائل و اسئلة
 Problems  and questions



  -: تالحظ ماذا -٤
 لتقدیر الصودیوم بیكربونات بمحلول دبال بھا تربة استخالص عند - ١

. الصالح الفوسفور
*  
 -: االتى تفسر كیف -٥
 تقدیر عند التربة مستخلص مع نشط فحم ملعقة استخدام من الھدف -

. الصالح الفوسفور
*  
  -: االتى احسب -٦
 و خصوبتھا حالة و ppm بال الفوسفور من التربة محتوى احسب -- ٢

 جافة تربة جم ٥ یعادل ما من الناتج المستخلص ان علمت اذا توصیاتك
 فى مل ١٠ منھ استخدم صودیوم بیكربونات محلول مل ١٠٠ فى تماما
 اجھاز قراءة كلنت الذى االزرق المعقد لتكوین مل ٥٠ سعة معیارى دورق
 مع ملیون/جزء ٠.٠٤ القیاسى المنحنى على المقابل التركیز و ٠.٨ لھ

. الكنترول على الجھاز صفر ضبط تم انھ العلم



تقدير البوتاسيوم الصاحل
Determination of 

Available Potassium, K 

الدرس العملى الرابع و العشرون



.العالى السد بناء قبل النیل طمى بسبب البوتاسیوم فى غنیة الرسوبیة المصریة االراضى *
 السد بناء بعد الطمى لتوقف الشرھة للمحاصیل البوتاسیة االسمدة اضافة الضروریا من *

.العالى
: ھى صور ٣ فى یتواجد التربة فى البوتاسیوم فان التیسر ناحیة من *
readilyالتیسر السھل )أ  available K الذائب یشمل وھو soluble المتبادل و 

exchangeable .
slowlyالتیس الطئ)ب available K طبقات بین البللورى التركیب داخل وھوالمثبت 

.الطین معادن
unavailable میسر الغیر )ج K االولیة للمعادن البللورى التركیب فى یدخل الذى وھو 
. المیكروكلین و االورثوكالز و البیوتیت و المسكوفیت و المیكا مثل

. والمتبادل الذائب K وتقدیر استخالص یتم Kناحیة من التربة خصوبة حالة لتحدید *
  pH=7 ع ١ االمونیوم خالت محلول ھىاستخدام الصالح البوتاسیوم استخالص طرق من*
.
 یعتبر ٢٠٠ من اكبر ان و نقصھ دلیل ھو ایكر/K باوند ١٠٠ ان Bray(1948) اعتبر *

. كافى

Introduction:  مقدمة  



 تتلخص بالتربة الصالح البوتاسیوم تقدیر فكرة *
 بمحلول التربة من معین وزن استخالص فى

١N امونیوم خالت pH =  ٣٠ لمدة الرج ثم 7
 عن یعبر الذى اللون شدة قیاس و الترشیح و دقیقة
flame جھاز على الراشح بعینة K تركیز

photometer منحنى على القراءة توقیع و 
 و المقابل التركیز تسجیل و K عنصر قیاسى
 من اقل كان فاذا ppm ب التربة محتوى حساب
. للتسمید تحتاج و فقیرة التربة كانت ٢٠٠

:الفكرة االساسية 



١٠٠٠ppm قیاسى منحنى جھز ♣ * K التالیة الطریقة باتباع : 
stock تجھیز محلول تحضیر یتم * solution 1000 بتركیز ppm Kو 

  على الجافة( النقي KCl البوتاسیوم كلورید ملح من جم  ١.٩٠٧ باذابة ذلك
 مل ١٠٠ سعة زجاجى كأس المقطرفى الماء من قلیل فى )ساعة لمدة م٥ ١٠٠

 فى المتبعة الكمى والنقل االذابة طریقة بنفس لتر سعة معیارى دور الى ینقل ثم
   . الفرسنات محلول تحضیر

flame جھاز حساسیة و لمودیل طبقا * photometer كتیب فى المذكورة  
  بالتخفیف ذلك و البوتاسیوم من تركیزات عدة عمل یتم بالجھاز الخاص التعلیمات

  الجھاز تدریج صفر على )مقطر ماء( الكنترول یضبط ان على التجھیز محلول من
  . الجھاز بتدریج انبعاث شدة قراءة اعلى على یضبط بھ یوصى تركیز واعلى

procedures: خطوات العمل 
راجع الدرس العملي الثالث عشر



  یسمح الجھاز مودیل ان بافتراض  و بالمحالیل البوتاسیوم تركیزات لصغر نظرا *
ppm( ملیون/جزء ٢٠ –صفر بین K تركیز یكون بان = mg/L( یتم لذلك  

١٠٠ppm بتركیز تجھیز محلول تحضیر K تجیز محلو من مل ٥٠ باخذ ذلك و  
١٠٠٠ppm K للعالمة المقطر بالماء التكملة و مل ٥٠٠ سعة معیارى دورق فى  

١٠٠ التجھیز محلول من بالتخفیف االتیة التركیزات تجھیز یتم ثم الجید الرج ثم
ppm :  

0 - 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20 ppm
١٠٠ppm محلول من االتیة االحجام باخذ ھذا یتم و Na سعة معیاریة دوارق فى  

  : مل ١٠٠
 ٢٠ – ١٨– ١٦ – ١٤–١٢– ١٠–٨ – ٦– ٤– ٢– )مقطر ماء( صفر
 و المقطر بالماء للعالمة التكملة و المناسبة الماصات استخدام مع التوالى على مل

. الرج
  االعلى الحد قراءة تركیزعلى اعلى و الجھاز صفر قراءة على البالنك یضبط*

. ١٠٠ للتدریج
  على الموجى الطول ضبط او االحمر الفلتر اختیار بعد تركیز لكل قراءة تؤخذ *

766.5 nm  االصل نقطة فیھم بما النقط من عدد باكبر یمر مستقیم خط یرسم ثم .



  تماما جم ٥ یعادل ما  ھوائى الجاف التربة من زن ♣
جم .....  = ١٠٠)/للرطوبة%+١٠٠( ٥ =
 رج و امونیوم خالت محلول ١٠٠ الیھا اضف  *

. رشح ثم دقیقة ٣٠ لمدة
  الحور على توقع و الجھاز على العینة قراءة سجل *

 و المقابل التركیز یسجل ثم القیاسى للمنحنى الرأسى
ppm التربة محتوى یحسب Kموضح ھو كما 
. بالنتائج



, Hamissaوضع* et al (1993 )   حدود الصالحیة التالیة عند االستخالص بخالت امونیوم:

> 200L

Ammonium
AcetateK 200 - 400M

< 400H

 Notes: مالحظات 
 یتم )١٠٠ قراءة( القیاسى بالمنحنى تركیز اعلى العینة قراءة تعدت اذا *

 حجم الى بالتبخیر معین حجم یركز الصفر قرب كانت اذا كذلك ، التخفیف
. الحسابات فى ھذا یراعى و معلوم

 بالرتبة  Kبعض معايري احلكم على صالحية * 
: Kو مدى استجابة احملصول الضافةمساد



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة* 
- :اذكر مفھوم االتى - ١

available  potassium :
   -:داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة - ٢
الكمیة الصالحة من العنصر ھى الكمیة التى فى ارتباط معنوى موجب مع الكمیة الممتصة و مع (    ) * -

.محصول المادة الجافة 
- :ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة - ٢

ف ى دورق    KClجم من ملح ....  یذاب  ١٠٠٠ppm Kبتركیز  KClتحضیر محلول قیاسى من (  )-١
)  K = 40 & Cl = 35لسھولة الحساب افترض ان (لتر  ١/٢معیارى سعة 

١.٨٧٥ -أ٠.٩٣٧٥  -ك

٠.١٨٧٥  -ج٠.٠٩٣٧٥ -ر
ایك  ر /باون  د ٢٥٠= عن  د اس  تخالص ترب  ة بخ  الت امونی  وم ووج  دت ان محتواھ  ا م  ن البوتاس  یوم (    ) -٢

..................   : تكون خصوبة التربة  Brayفانھ طبقا ل 
فقیرة وتحتاج للتسمید البوتاسى -أمتوسطة وتحتاج للتسمید البوتاسى -ك

عالیة و ال تحتاج للتسمید البوتاسى  -جعالیة وتحتاج للتسمید البوتاسى  -ر

مسائل و اسئلة
  Problems  and questions



-: ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة  -٣

١ (N م حدود صالحیة/ج ٤٠(   ) -١

٢ (P م حدود صالحیة/ج ١٠(   ) -٢

٣ (K م حدود صالحیة/ج ٢٠٠(   ) -٣

-: لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر -٤
 طبقا الصالحیة حدود ھى ما و . بالخالت الصالح البوتاسیوم تقدیر  -
. Bray ـــل



 تقدير عناصر
النحاس الصاحلة، املنجنيز، الزنك، احلديد

Determination of 
Available Fe, Zn, Mn, Cu

الدرس العملى اخلامس و العشرون



  االراضى ظروف تحت الصغرى بالعناصر للتسمید الحاجة تزداد *
CaCO3 و pH ال رقم من كل الرتفاع المصریة   نقص و %

OM العناصر ھذه فى التربة فقر و .
  التربة حموضة بزیادة الصغرى العناصر صالحیة تزداد *
. Mo عدا )pH رقم انخفاض(
  واالختالف الصالحة الصغرى العناصر لتقدیر عدیدة طرق توجد *

  العنصر قیاس وسیلة و االستخالص محلول نوع فى یتمثل بینھا
.  ) االجھزة او المعایرة استخدام(
  مع المستخلص العنصر كمیة فیھا یرتبط التى الطریقة اختیار یتم *

. موجبا معنویا ارتباطا نموه او النبات بواسطة الممتصة الكمیة

Introduction:  مقدمة  



  لطریقة طبقا للعنصرالواحد تختلف بل عنصرالخر من الصالحیة معاییر تختلف*
.وقیاسھ اسخالصھ

  االحماماض : الصالحة الكاتیونیة الصغرى العناصر استخالص محالیل من *
امالحھا و الستریك او الخلیك مثل الضعیفة االحماض –HCl مثل المخففة القویة
EDTA منھا المخلبیة العضویة المركبات من عدید تستخدم حدیثا و – & DTPA 

.  الخ  ......
  الصغرى العذائیة العناصر ستخالص ال المخلبیة المركبات اختیار یحدد الذى *

,Fe( الكاتیونیة Zn, Mn, Cu( معامل یعطى ان و بالتربة ثباتھ درجة ھو 
. النبات بواسطة الممتص مع معنوى موجب ارتباط

  ھو و DTPA ھو المصریة و الجیریة االراضى یناسب الذى المخلبى المركب *
diethylene اختصار triamine penta acetic acid یقوم وھو  

,Fe باستخالص Zn, Mn, Cu الكادمیوم الستخالص استخدامھ ممیزاتھ من و – 
. رصاص –نیكل

 – المستخلص المادة pH ب تتأثر DTPA ال بواسطة المستخلصة رالعنص كمیة *
  حرارة – الرج زمن – المخلبیة المادة تركیز – المحلول الى التربة نسبة

. االستخالص



  الكاتیونیة الصغرى العذائیة العناصر تقدیر فكرة تتلخص *
)Fe, Zn, Mn, Cu( ال باستخدام DTPA استخدام فى 

  ال محلول من معین حجم الى التربة من معین وزن
DTPA و والترشیح الرج و محلول ٢ : تربة ١ بنسبة 
 بكل خاص معین موجى لطول االمتصاص شدة قیاس
 ذلك و الراشح بعینة العنصر تركیز عن یعبر الذى عنصر
atomic الذرى االمتصاص جھاز على absorption و 
 و عنصر بكل خاص قیاسى منحنى على القراءة توقیع
 كل من التربة محتوى حساب و المقابل التركیز تسجیل
,Fe عنصر Zn, Mn, Cu بال ppm  .

:الفكرة االساسية 



.  ١٠mesh ثقوبھ سعة للصدأ قابل غیر بمنخل وتنخل ھوائى الجافة التربة تطحن*
: التالیة بالمعادلة باالستعانة تماما جم ٢٠ یعادل ما ھوائى الجافة التربة من زن *
جم .....  = ١٠٠)/للرطوبة%+١٠٠( ٢٠ = تماما جم ٢٠ 
. )٢ : ١ بنسبة DTPA خلیط( االستخالص محلول من مل ٤٠ اضف *
 او تبادلى او محورى رج جھاز باستخدام ساعتین لمدة ترج و جیدا الزجاجة تغلق *

. اكثر او دقیقة/لفة ١٨٠ بسرعة تبادلى
Whatman ورق باستخدام الترشیح یتم* No.   نفس لھ ترشیح ورق اواى 42

.الدرجة
  . ترشیحھ یعاد فانھ )عكارة بھ( رائق غیر المحلول ان لوحظ اذا *
. اصفر الراشح لون یكون فسوف الحدید الستخالص نظرا *
  السابقة الخطولت بنفس بالنك عمل یتم *
 لكل یرسم و القیاسى المنحنى قراءات تؤخذ و الذرى االمتصاص جھاز تجھیز یتم *

  القیاسى المنحنى على عینة كل قراءة توقع و التوقیت نفس فى العینات و عنصر
 كما ppm بال العنصر من التربة محتوى ویحسب المقابل التركیز یسجل و بھا الخاص
. بالنتائج موضح ھو

procedures: خطوات العمل 



DTPA

مل من محلول االستخالص  ٤٠ضف أجم تماما ٢٠زن من التربة الجافة ھوائى ما یعادل 
)٢:  ١بنسبة  DTPAخلیط (

تغلق الزجاجة جیدا و ترج لمدة ساعتین باستخدام جھاز رج



.اى ورق ترشیح لھ نفس الدرجة او Whatman No. 42یتم الترشیح باستخدام ورق 
. فانھ یعاد ترشیحھ ) بھ عكارة(اذا لوحظ ان المحلول غیر رائق * 

.نظرا الستخالص الحدید فسوف یكون لون الراشح اصفر 
یتم عمل بالنك بنفس الخطولت السابقة * 



أنواع من أجھزة
اإلدمصاص الذري 

Atomic 
Absorption 



. فانھ یعاد ترشیحھ ) بھ عكارة(اذا لوحظ ان المحلول غیر رائق * 
.نظرا الستخالص الحدید فسوف یكون لون الراشح اصفر * 
ك ذلك اذا كان ت   ، ی تم التخفی ف   ) ١٠٠ق راءة  (اذا تعدت قراءة العینة اعلى تركیز بالمنحنى القیاسى * 

. قرب الصفر یركز حجم معین بالتبخیر الى حجم معلوم و یراعى ھذا فى الحسابات 
: بعض معاییر الحكم على  الصالحیة بالتربة و مدى استجابة المحصول الضافة السماد* 
:  DTPAحدود الصالحیة التالیة عند االستخالص ب   Hamissa , et al (1993 )وضع*

>  1L
DTPAZn 1 – 1.5M

< 1.5H
> 2L

DTPAFe 2 - 4M
<  4H

>  1.8L
DTPAMn

< 1.8H
> 0.5L

DTPACu
< 0.5H

 Notes: مالحظات 



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة* 
-:اذكر مفھوم االتى  -١
-  DTPA  :

داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ    ×او √ضع عالمة * - ٢
- (    )stock solution  : ھو محلول التجھیز و ھو عبارة عن محلول

ثم یحضر منھ تركیزات المنحنى القیاسى ) عالى(یحضر بتركیز معین 
.بالتخفیف ) المخففة(المتدرجة 

-: ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة  -٣

١ (Fe م حدود صالحیة/ج ١.٠(   ) -١

٢ (Mn م حدود صالحیة/ج ١.٨(   ) -٢

٣ (Zn م حدود صالحیة/ج ٢.٠(   ) -٣

مسائل و اسئلة
 Problems  and questions



   -: قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل -٤
.  B لیس و بالتربة الصالح  Fe استخالص فى DTPA ال استخدام  -
*  
-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف -٥
 بتدریج قراءة اعلى او القیاسى بالمنحنى تركیز اعلى العینة قراءة تعدت اذا -

  الجھاز
*  
  -: یدل ما على -٦
.  DTPA ال مستخلص راشح فى االصفر اللون -
*  
-: )ھى( ھو ما  -٧
  : قیاس فى المستخدم الجھاز اسم

  : الحدید )ب                               : الصودیوم )أ *



 ان على الصغرى العناصر من تربة حالة تشخیص : عن تقریر اكتب -٨
  : یلى كما التربة تحلیل نتائج كانت فاكھة اشجار لمزرعة توصیاتك یشمل

Fe = 0.5, Zn = 0.2, Mn = 2.0 ppm
  : یلى كما ھى ppm بال المعاییر بان المعاییر علما

>  1L
DTPAZn 1 – 1.5M

< 1.5H
> 2L

DTPAFe 2 - 4M
<  4H

>  1.8L
DTPAMn

< 1.8H
> 0.5L

DTPACu
< 0.5H



تقدير البورون الصاحل
 

Determination of 
Available Boron, B 

الدرس العملى السادس و العشرون



 الكمیة وتتوقف . الساخن بالماء باالستخالص بالتربة الصالح البورون یقدر *
 ،)الرج حالة( االستخالص ظروف على و الماء الى التربة نسبة على الذائبة
. B وسمیة نقص مع ترتبط ان البد الطریقة لذلك

Introduction:  مقدمة  

 مع التربة من وزن استخدام فى بالتربة الصالح البورون تقدیر فكرة تتلخص *
 مكثف استخدام مع دقائق ٥ لمدة الغلیان و )ح/و ٢ : ١( الماء من معین حجم
 التربة غرویات لتجمیع و . بالتبخیر المعلق محلول حجم نقص لتجنب عاكس
 یتم ثم الكالسیوم كلورید او المغنسیوم كلورید من مخفف محلول یستخدم
  او carmine الكارمین صبغة باستخدام لونیا البورون وتقدیر الترشیح

carminic acid االحمر من لونھا یتحول التى الكبرتیك حمض فى الذائبة 
 ٥٨٥ الموجى للطول اللون ھذ نفاذیة او امتصاص یقاس و االزرق الى

 المقابل التركیز ویسجل للبورن قیاسى منحنى على القراءة وتوقع ملىمیكرون
. ppmبال Bمن التربة محتوى ویحسب

The Main Idea: الفكرة االساسية 



 ما ھوائى الجافة التربة من زن
تماما جافة تربة جم ٢٥ یعادل

  الدورق فى التربة عینة ضع
 مل ٥٠ الیھا اضف و المخروطى

 ع ٠.٠٢ مغنسیوم كلورید محلول

 خطوات العمل
PROCEDURES



صل المكثف بالدورق و ضع الدورق على حمام مائى او مسخن متوسط الحرارة و من 
دقائق ثم ارفع الدورق بعیدا عن المسخن و اتركھ یبرد ٥بدایة الغلیان احسب 



استخدم الطرد المركزى 
للحصول على الراشح رائق 

تماما

 ضعھا و الراشح من مل ٢ بالماصة خذ
 ضع ثم مل ٥٠ سعة مخروطى دورق فى

 یضاف ثم مركز HCl حمض من نقطتین
 حمض مل ١٠ الدورق جدار على

H2SO4 مركز .
  من مل ١٠ ضع ثم لیبرد الدورق اترك*

  یغطى ثم الجید الرج مع الكارمین محلول
.ساعة یترك و
 مع الطریقة بنفس بالنك عمل یتم *

.العینة راشح من بدال ماء مل ٢ استخدام
 بنفس القیاسى المنحنى تركیزات تعامل *

 . الطریقة

  ویقاس االزرق الى االحمر اللون یتحول  ساعة الزمن بعد
  ملىمیكرون ٥٨٥ الموجى للطول اللون ھذ نفاذیة او امتصاص

Spectrophotometer اسبكتروفوتومیتر جھاز على



 Spectrophotometerجھاز اسبكتروفوتومیتر 



 الماء راشح الى الحمراء الكارمین صبغة اضافة من اواكثر ساعة بعد *
 یختفى ثم بطئ التفاعل الن ازرق لونھ معقد ظھور یبدأ لتقدیرالبورون الساخن
.  الزمن بزیادة

 ١ عن B كمیة تقل ال عندما B لتقدیر مناسب المیاه او المستخلص یعتبر *
 فى تجف حتى بالتبخیر العینة من كبیر حجم تركیز یجب قل اذا و . م/ج

 من صغیر بحجم الراسب اذابة ذلك یتبع ثم )البورات فقد لتجنب( قلوى وجود
. مخفف حمض

 التلوث لتجنب البوروسیلیكات من مصنوعة اوعیة تستخدم ال Bتقدیر عند*
. بالبورون

. للبورن ادمصاصھا لتجنب بالستیكیة اوعیة تستخدم ال Bتقدیر عند *
 لتجنب و الكارمین صبغة مع البورون تفاعل مع النترات ایونات تتداخل قد *
. مؤكسدة اخرى جواھر اى تجنب یجب و . HCl حمض یضاف ھذا

 Notes: مالحظات 



: ل طبقا للبورون النباتات مقاومة معاییر 
United States Salinity Laboratory Staff. (Richards, L.
A. ;Editor) (1969)
Table : Relative tolerance of plants to boron
* In each group, the plants first named are considered
as being more tolerant and the last named more
sensitive .

 م/ج ٢٠٠-٣ المدى فى یقع الكلى البورون من الطبیعى  التربة محتوى ▲
Chapman ـــل طبقا and Pratt ( 1961 )

 عدة الى یصل قد و  م/ج  ١  من اقل یكون بالتربة الصالح البورون ▲▲
. الملیون من اجزاء

 بالرتبة  Bبعض معايري احلكم على صالحية 
: Bــ ل مساد ومدى استجابة احملصول الضافة



SensitiveSemitolerantTolerant
PecanSunflower(native)Athel(Tamarix aphylla)

Black walnutPotatoAsparagus
Persian(English)Acala cottonPalm(phoenix 

canariensis) WalnutPima cotton
Jerusalem artichokeTomatoDate palm (P.dactylifera)

Navy beanSweetpea
American elmRadishSugar beet

PlumField peaMangel
PearRagged Robin roseGarden beet

AppleOliveAlfalfa
Grape(Sultanina&Malaga)BarleyGladiolus

Kadota figWheatBroadbean
PersimmonCornOnion

CherryMiloTurnip
PeachOatCabbage
ApricotZinniaLettuce

Thornless blackberryPumpkinCarrot



قم بتقدیم تقریر عن حلول المسائل واالسئلة التالیة* 
-: ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة  -١
Bلون المحلول المقاس فى حالة(   ) -١عدیم -أ 

Kلون المحلول المقاس فى حالة(   ) -٢ازرق -ب

 flameع     دیم عن     د القی     اس عل     ى -ج
photometer

Pلون المحلول المقاس فى حالة(   ) -٣

 Feلون المحلول المقاس فى حالة(  ) -٤ازرق بعد اضافة الصبغة  -د

  -:علل العبارات االتیة بكلمة او جملة قصیرة  -٢
.  Bالصالح بالتربة و لیس   Feفى استخالص  DTPAاستخدام ال   -
-:اسطر لالتى  ٥اذكر الفكرة االساسیة باختصار فیما ال یزید عن  -٣
. تقدیر البورون الصالح بالتربة   -

مسائل و اسئلة
  Problems  and questions



-:  فقط اذكر -٤
  ملیون/جزء    ..... = بالتربة البورون صالحیة حدود -
- : االتیة الحاالت فى تتصرف كبف -٥
.  ١ppm من اقل البورون تركیز كان اذا -
  -: تالحظ ماذا -٦
 الماء راشح الى الحمراء الكارمین صبغة اضافة من اواكثر ساعة بعد -

.لتقدیرالبورون الساخن
B محتوى ذات بتربة للزراعة تصلح االقتصادیة المحاصیل اى - ٧ = 1.1

ppm.
 ان على الصغرى العناصر من تربة حالة تشخیص : عن تقریر اكتب -٨

 كما التربة تحلیل نتائج كانت اذا السكر بنجر مزروع لحقل توصیاتك یشمل
B : یلى 0.02 ppm
. ١ ھى ppm بال الصالحیة حدود معیار بان علما



تقدير املوليبدنيوم الصاحل
 

Determination of 
Available Molybdenum, Mo 

الدرس العملى السابع و العشرون



  بمحلول التربة استخالص یتم بالتربة الصالح المولیبدنیوم لتقدیر *
oxalic اكسالیك حمض من مكون acid 0.2 N + اكساالت  
oxalate امونیوم ammonium  عند المخلوط ضبط مع 2.5%

pH = 3.3  .
  الى سباعى من الملیبدات ایون اختزال یتم المستخلص ھذا فى *

  الثیوسیانات وجود فى قصدیروز كلورید باستخدام التكافؤ خماسى
  المولیبدات و الثیوسیانات ایون بین اللون برتقالى معقد یتكون حیث

. التكافؤ الخماسى
 الملون المعقد فان المستخلصة المولیبدات كمیة لصغر نظرا *

 انسب من لذلك المائیة الصورة تاركا عضوى مذیب فى یذوب
  و و الكربون كلورید رابع من خلیط استخدام اعضویة المذیبات
. االیزوامایل كحول

Introduction:  مقدمة  



  تكون ان یجب فانھ المولیبدنیوم و الثیوسیانات معقد یتكون عندما *
  تركیزالثیوسیانات یكون و ع ١ قرب )HCl كحمض( الحموضة

. )بوتاسى كملح %١( % ٠.٥ االقل على
  التركیز وعادة القصدیروز كلورید من متباین تركیز باستخدام یسمح*

.%٢- ١ المستخدم  النھائى
 المعقد ظھورلون تمام الى یؤدى Fe االقل على مجم١ حوالى وجود*

  حدیدیك او حدیدوز مجم١ یضاف لذلك .عكسى تأثیر لھ لیس واالكبر
. التربة فى اصال موجودة الكمیة ان من بالرغم

  ثیوسیانات تكون یمنع لذلك و الجدیدیك یختزل القصدیروز كلورید *
.االحمر الحدیدیك

 –التیتانیوم –التنجستن من كل وجود المولیبدنیوم مع یتداخل قد *
  غیر اخطاء تسبب بتركیزات وجودھم لذلك ، البالتینیوم –الفانادیوم
  . مرغوب



 الكسالیك حمض و االمونیوم اكساالت خلیط بمحلول التربة استخالص *
 من للتخلص م٥ ٤٥٠ عى الحرق و الجفاف حتى الراشح تبخیر و الحامضى
 یذاب ثم تربة بدون لكن و الطریقة و المحلول بنفس بالنك عمل مع االكساالت
 مل ٢ یضاف و مل ٢٠ الى یكمل و فصل قمع الى ینقل و حمض فى الراسب
 المحلول من احجام تؤخذ . مل ٢٢ النھائى الحجم یكون بھذا و حدید محلول
 ٢٢ الى النھائى الحجم لیصل الحدید محلول و الحمض الیھا یضاف و القیاسى
 السفلیة الصورة من التخلص یتم و العضوى المذیب للجمیع یضاف ثم ایضا مل
 جھاز على القراءة تتم ذلك بعد . عضوى مذیب ثم ثیوسیانات محلول یضاف ثم

 على اللون البرتقالى المتكون الملون المعقد من جزء على االسبكتوفوتومیتر
 من قراءتھ یطرح الى البالنك و العینة من لكل میكرون ملى ٤٧٠ موجى طول
 تركیز صفر على الحھاز صفر یضبط حیث القیاسى المنحنى تركیزات و العینة

 التركیز یسجل و العینة قراءة علیھ توقع و المنحنى ویرسم  القیاسى المنحنى
. ppm بال Mo ال من التربة محتوى یحسب و المقابل

:الفكرة االساسية 



زن من التربة الجافة 
جم  ٢٥ھوائى ما یعادل 
تماما

ضع عینة التربة فى دورق  
مل و   ٥٠٠مخروطى سعة 

مل من   ٢٥٠اضف علیھا 
محلول االكساالت الحامضى

 ١٦-٨رج من  
ساعة اى لمدة لیلة  

PROCEDURES: خطوات العمل 



  مل ٢٠٠ مراحل على انقل ثم الترشیح یتم
 سعة سلیكا او صینى جفنة فى الراشح من
  حتى التبخیر یتم مرة كل فى و مل ٣٥- ٣٠

الجفاف

  فرن فى ساعات ٤- ٣  لمدة م ٥ ٤٥٠ درجة على بالجفنة المتبقى الراسب یحرق التبخیر و التجفیف بعد
muffle االحتراق furnace الفازلین و االكساالت لتكسیر ذلك و



HCl حمض مل ٥ یضاف و البوتقة تبرد  5 N ذو الفصل قمع الى تنقل ثم االمالح الذابة  
 یتم االمالح ذوبان عدم لوحظ اذا و مل ٢٠ المحلول حجم لیصل بالماء تكمل و مل ٥٠ حجم

  ورقة غسیل مع الفصل قمع فى الراشح یستقبل و ترشیح ورقة خالل الجفنة محتویات ترشیح
منھا ضرر ھناك یكون فال بسیط عكارة وجد اذا و بالحمض الترشیح



- ١–) بالنك(اقماع فصل و ینقل الیھا على التوالى صفر  ٦لتجھیز تركیزات المنحنى القیاسى  یحضر 
مل   ٢و  HCl 5 Nمل حمض  ٥ثم یضاف  ppm Mo ١٠مل من المحلول القیاسى  ٥–٤–٣- ٢

مل ماء مقطر و ھكذا یقل   ١٥مل اى یضاف للبالنك  ٢٢محلول حدید ثم یكمل الحجم بالماء لیصل الى 
  ٥٠ - ٤٠–٣٠-٢٠–١٠–بھذا تكون التركیزات صفر . بمقدار حجم المحلول القیاسى المستخدم 

μg Mo/22ml  .



.یستقبل فى انبوبة جھاز االسبكتروفوتومیتر كمیة من المعقد العضوى الملون 
و ذلك لكل من  )  نانومیتر(ملىمیكرون  ٤٧٠یتم قراءة االمتصاص او النفاذیة عند طول موجى * 

العینة و البالنك و تركیزات المنحنى القیاسى مع ضبط صفر الجھاز على صفر تركیز المنحنى 
ثم اطرح قراءة البالنك من قراءة العینة . القیاسى

القیاس على الجھازالجھاز ١٠٠ضبط ضبط صفر الجھاز



-:ل طبقا م/ج٥ –٠.٢بین یتراوح بالتربة الكلى المولیبدنیوم
Chapman and Pratt ( 1961 ) .

  ٠.١٢   -٠.٠٤   المدى فى یقع بالتربة الصالح المولیبدنیوم **
 م/ج

 Notes: مالحظات 
 الراشح حجم لكن و الراشح من مل ٢٠٠ تبخیر تم انھ یالحظ *

  اللون یالحظ كمانھ . تربة جم ٢٥ من ناتج ھو و ٢٥٠ الكلى
. ملىمیكرون ٤٧٠ موجى طول على البرتقالى ھو المقاس

 بعض معايري احلكم على صالحية العنصر بالرتبة 
: مساد العنصر ومدى استجابة احملصول الضافة



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
- : التالیة العبارات اقواس داخل الصحیحة االجابة رقم ضع - ١

١ (Cu م حدود صالحیة /ج ١(   ) -١
٢ (B م حدود صالحیة/م ج/ج ٠.١٢-٠.٠٤(    ) -٢

٣ (Mo م حدود صالحیة/ج ٠.٥(   ) -٣

  -: قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل -٢
.  B لیس و بالتربة الصالح  Fe استخالص فى DTPA ال استخدام -
* 
-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف -٣
.  ٠.٠٤ppm من اقل Mo تركیز كان اذا -

مسائل و اسئلة
  Problems  and questions



 -:على ما یدل  - ٤
.قراءة العینة عند الحد االدنى من تدریج الجھاز   -

 *
 -:بین االتى ) قارن(اذكر الفرق   - ٥
: تقدیر المولیبدنیوم الصالح و البورون الصالح من حیث  -

B Mo وجھ االختالف
المستخلص

المادة المضافة لتكوین معقد 
لون المادة المضافة لتكوین معقد

لون المعقد الناتج
الجھاز المستخدم لقیاس اللون

  توصیاتك یشمل ان على الصغرى العناصر من تربة حالة تشخیص : عن تقریر اكتب - ٦
15 : یلى كما  الصالح للبورون التربة تحلیل نتائج كانت اذا فاكھة اشجار لمزرعة ppm

  م/ج٠.١٢  -٠.٠٤   المدى فى یقع بالتربة الصالح المولیبدنیوم : المعاییرھى بان  علما



حتديد صالحية املياه للرى
 

Determination of 
Water Quality for Irrigation

الدرس العملى الثامن و العشرون



المصدر باختالف المیاه صالحیة درجة تختلف *
 مقارنتھا ثم للرى المیاه صالحیة تحدد التى التحلیالت عمل من البد *

.القیاسیة بالمعاییر
 تحلیل فى المستخدمة الطرق نفس ھى التحلیالت ھذه طرق *

.المائیة المستخلصات
 الملوحة : ھى للرى المیاه صالحیة لتحدید تستخدم التى المعاییر *

(EC) – الصودیوم ادمصاص نسبة SAR – الصودیوم كربونات 
 واالمونیوم النیترات - -Cl الكلورید –B البورون –RSC المتبقیة

NO3
- & NH4

+ .  
 كل تقدیر ھى للرى المیاه صالحیة معاییر فى المستخدمة التحلیالت *
 : من
Na - Ca+Mg - CO3

- - + HCO3 - -B - Cl- - NO3
- - NH4

+ - EC  

Introduction:  مقدمة  



بعض معاییر الحكم على صالحیة المیاه* 
Very high

االقل ص■■■
High  ■■

منخفض صالحیة
Medium ■
متوسط صالحیة

Low
صالح للرى

Criterion

*<  2.250.75-2.250.25-0.750.1– 0.25EC, Ds/m
ppm < 1440480-1440160-48064-160

*< 26    ▲18 – 2610 – 180 - 10SAR
**▲▲< 2.501.25-2.50>  1.25RSC, meq/L
♥▲▲▲< 7560-75> 60Na+ , %
♥< 20.5-2.0> 0.5B , ppm
♥< 105 – 10> 5Cl-, meq/L
in ppm< 305 - 30> 5NO3

- -N
NH4+-N

: توجد احتياطات الستخدام هذه المياه و التى تزداد بزيادة القيم و التى تتمثل فى■■■ - ■■ -■
معالجة المياه بالخلط بمياه صالحة او اضافة محسنات -٣محصول يتحمل    -٢تربة خفيفة    -١
.زيادة معدل الرشح   -٦المناخ                -٥صرف جيد                -٤



* According  to :- United  States  Salinity  Laboratory  Staff .
( Richards, L. A. ; Editor ) ( 1969 ) . 

** According  to :- Eaton , F. M. ( 1950 ) - Doneen, L. D. ( 1954 ). 

Na
SAR  =

[ (Ca+Mg) /2]½
▲ ions  in  meq/L

▲▲ Residual  sodium  carbonate  (RSC) =
(CO3

- - + HCO3
- ) – (Ca++ + Mg++)

ions  in  meq/L

▲▲▲ Sodium  percentage  ( Na  % ) =

Na+
Ca++ + Mg++ + Na+

x   100



التالیة واالسئلة المسائل حلول عن تقریر بتقدیم قم *
-: االتى مفهوم اذكر - ١
- water quality
  الخطأ تصحيح مع التالية العبارات اقواس داخل × او√ عالمة ضع - ٢
 تيار من تؤخذ مائى مجرى من ممثلة مياه عينة على للحصول )   ( -

. الجوانب من و تقريبا سم ٦٠ عمق على و الجارى الماء
: االتية العبارات امام القوسين بين االصح االجابة رقم ضع - ٣
وحجمها .... تجمع عينة المياه التى يقدر بها البورون فى وعاء (   ) -

:مل ... يكون 
٢٥٠<  -الصودا ) ٣ ٢٥٠>  -الصودا ) ٢  ٢٥٠–بولىايثيلين ) ١

مسائل و اسئلة
  Problems  and questions



: ضع رقم االجابة الصحيحة داخل اقواس العبارات التالية  - ٤
٤) ١ سم.. عمق اخذ عينة المياه هو(  ) -١
١او  ١/٢) ٢ لتر... كمية المياه المناسبةهى(  ) -٢
٦٠)  ٣ لتر... هى  Bكمية مياه تقدير(  ) -٣
٢)  ٤ ساعة...تؤخذ عينةاالبار بعد الضخ (  )-٤
١/٤)  ٥ عام.../عدد عينات مياه موسمية(   ) -٥

  - : التالية العبارات اكمل - ٥
   : فى يتمثل المياه صالحية تحديد-
........ـلل المياه صالحية تحديد )أ
 ..........ـلل. المياه صالحية تحديد )ب
..........لل المياه صالحية تحديد )ج
-: )هى( هو ما - ٦
 . صالحيتها تحدد التى المياه مصادر هى ما -



+)بو(تقدير كاتيونات البوتاسيوم الذائبة 
 

Determination of 
Soluble Potassium (K+)

الدرس العملى الثالث عشر



 اتركھا و اثالجة من التشبع او المائى المستخلص عینات زجاجات احضر ♣
  . الغرفة حرارة درجة تأخذ
١٠٠٠ppm قیاسى منحنى جھز ♣ K التالیة الطریقة باتباع : 
stock تجھیز محلول تحضیر یتم * solution 1000 بتركیز ppm

K.
  الخاص التعلیمات كتیب فى المذكورة الجھاز حساسیة و لمودیل طبقا *

 محلول من بالتخفیف ذلك و الصودیوم من تركیزات عدة عمل یتم بالجھاز
 الجھاز تدریج صفر على )مقطر ماء( الكنترول یضبط ان على التجھیز
  الجھاز بتدریج انبعاث شدة قراءة اعلى على یضبط بھ یوصى تركیز واعلى

:الفكرة االساسية 
انظر الدرس العملى عن تقدیر الصودیوم الذائب* 

procedures: خطوات العمل 



  ان بافتراض  و بالمحالیل البوتاسیوم تركیزات لصغر نظرا *
  ٢٠ –صفر بین K تركیز یكون بان یسمح الجھاز مودیل
ppm( ملیون/جزء = mg/L( محلول تحضیر یتم لذلك  

  الطول ضبط او االحمر الفلتر اختیار بعد تركیز لكل قراءة تؤخذ *
 عدد باكبر یمر مستقیم خط یرسم ثم  ٧٦٦.٥nm على الموجى

. االصل نقطة فیھم بما النقط من
  الجھاز على عینة كل emission انبعاث  شدة  قراءة تؤخذ ♣
  التركیز یسجل ثم القیاسى للمنحنى الرأسى الحور على توقع و

 التعبیر فى یستخدم الذى ppm بال االفقى المحور على المقابل
. بالنتائج موضح ھو كما  مختلفة بطرق التركیز عن



باتباع الطریقة التالیة  ppm  K  ١٠٠٠جھز منحنى قیاسى 

stock تجھیز محلول تحضیر یتم * solution 1000 بتركیز ppm Kذلك و 
  لمدة م٥ ١٠٠ على الجافة( النقي KCl البوتاسیوم كلورید ملح من جم  ١.٩٠٧ 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 



نظرا لصغر تركیزات البوتاسیوم بالمحالیل و  بافتراض ان مودیل الجھاز یسمح بان یكون تركیز * 
K  ملیون /جزء ٢٠–بین صفر)ppm = mg/L ( ١٠٠لذلك یتم تحضیر محلول تجھیز بتركیز

ppm K  ١٠٠٠مل من محلو تجیز  ٥٠و ذلك باخذppm K  مل و   ٥٠٠فى دورق معیارى سعة
التكملة بالماء المقطر للعالمة ثم الرج الجید ثم یتم تجھیز التركیزات االتیة بالتخفیف من محلول  

:   ١٠٠ppmالتجھیز 
0 - 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20     ppm



ثم   ٥٨٩.٠nmتؤخذ قراءة لكل تركیز بعد اختیار الفلتر البرتقالى 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



الـأنواع مختلفة من أجھزة  
Flam photometer



  قد و ارقام امام یتحرك بمؤشر مزود الجھاز تدریج یكون قد *
. digital رقمى یكون

 على البالنك یكون بحیث القیاسى المنحنى تركیزات ضبط یتم *
   . للتدریج االعلى الحد على یضبط تركیز اعلى و الجھاز صفر

 تعلیمات و نوع باختالف تركیزاتھ یختلف القیاسى المنحنى *
  حالة فى عموما و . بالعینات السائد العنصر تركیز و الجھاز
flame جھاز photometer تركیز یكون Na بال ppm  
 لتركیز طبقا ٤٠ او ٢٠ –صفر من K و ١٠٠ –صفر من

atomic جھاز حالة فى اما . الدراسة تحت العینات
absorption ٥ فھوppm من لكل فاقل Na & K .

 Notes: مالحظات 



 Naخاص البرتقالى مثل معین فلتر عنصر لكل استخدام من بدال *
 الطول لضبط بذراع مزودة تكون االجھزة فان Caاالزرق و Kواالحمر
٥٨٩.٠nm مثل عنصر بكل الخاص الموجى for Na and 766.5

nm for K الجھاز تعلیمات حسب او .

  كانت فاذا . التدریج قراءات وسط عند العینة قراءة تقع ان یجب *
  تعدتھ او القیاسى المنحنى قراءات او  للتدریج االعلى الحد قرب
  حتى معقولة بنسبة تخفیف تحتاج و مركزة العینة ان على یدل فھذا

  عند و القیاسى المنحنى قراءات او تدریج تقریبا  القراءة تتوسط
 الحد زیادة یمكن و . التخفیف نسبة مقلوب فى یضرب الحسابات
 االعلى الحد عند یضبط و القیاسى المنحنى لتركیزات االعلى
  بدرجة مركزة العینة كانت اذا ما حالة فى ھذا و الجھاز لتدریج
. بذلك تسمح الجھاز حساسیة و بسیطة



  او  للتدریج االدنى الحد قرب  تقع العینة قراءة كانت اذا *
 تحتاج و مخففة العینة ان على یدل فھذا القیاسى المنحنى قراءات
  او الجھاز تدریج تقریبا  القراءة تتوسط حتى معقولة بنسبة تركیز
  مقلوب فى یضرب الحسابات عند و القیاسى المنحنى قراءات
 الى توصیلھ و معین حجم بتبخیر التركیز یتم و . التركیز نسبة
 الى تركز مل ١٠٠ مثال( معیارى بدورق باالستعانة اقل حجم
 و القیاسى المنحنى لتركیزات االعلى الحد تقلیل یمكن و )مل ٥٠

  اذا ما حالة فى ھذا و الجھاز لتدریج االعلى الحد عند یضبط
. بذلك تسمح الجھاز حساسیة و معقولة بدرجة مخففة العینة كانت

flame اللھب فى اللون قیاس جھاز * photometer ان یمكن 
,Calcium الكالسیوم عناص یقیس Ca اللیثیوم و Lithium,

Li عنصرى الى باالضافة Na & K  .



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

 تكون البیكربونات و الكربونات عن الكبریتات و الكلورید
 العكس و السائد لالنیون طبقا كبریتیة او كلوریدیة الملوحة

 و صودیة االرض تكون % ١٥ عن ESPال ارتفاع مع
. )الھواء و الماء نفاذیة سوء( التربة صفات تسوء

Standard Criteria: املعايري القياسية 



 و اللفت و البنجر محصول یزید قد الصودیوم ارتفاع *
. بزراعتھما یوصى لھذا

 شق او بتطھیر التوصیة تكون الملحیة االرض حالة فى *
 یتم الصودیة الملحیة حالة فى و الغسیل و مصارف
 المادة و بدائلھ او الجبس اضافة للسابق باالضافة
. العضویة

 عالیة بتركیزات الوجود نادر K عنصر ان من بالرغم *
 اذا سام تأثیر لھ بان االشارة تمت انھ اال التربة محلول فى
 اعراض ظھور الى یؤدى انھ كما عالیة بتركیزات وجد
 یشبھ ھو الحدیدو نقص عن الناتج اصفرار و Mn نقص
. الكالسیوم بزیادة بتجنبھ Mg ل السام التأثیر



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

- flame photometer  .
*

  - :داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة : السؤال الثانى 
و كذلك   +Potassium, Kو البوتاسیوم   calcium, Caتنتمى عناصر الكالسیوم (    )  -

بالجدول الدورى و ھى جزء من مجموعة   ١Aالى مجموعة  +Lithium, Liاللیثیوم 
.  alkali metalsعناصر یطلق علیھا المعادن القلویة

-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة : السؤال الثالث

فى محلول  ٣٩ppm flame photometerالمقابل  لقراءة  Kتركیز (    ) -
= ........لتر /اذن تركیزه بالملىمكافئ.  ٥: من مستخلص ا  ١٠٠/٥٠مركز 

١.٠)  ٢ ٠.٥)  ١
٢.٠)  ٤ ١.٥)   ٣ 

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



   - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الرابع السؤال
Na تقدیر عند فلتر استخدام - & K  .
* 

-: االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : الخامس السؤال
flame جھاز تدریج على١٠٠ قیمة العینة K قراءة تتعدى عندما تتصرف كیف -

photometer .
* 

 - : تالحظ ماذا : السادس السؤال
Na تقدیر عند تالحظ ماذا - & K جھاز على flame photometer مخففة لعینات 

. جدا
* 

  - : االتى بین )قارن(  الفرق اذكر : السابع السؤال
Na تقدیر طریقتى بین قارن - & K جھاز استخدام و ذائبة غیر معقدات بتكوین flame

photometer  .
* 

 -: توصیاتك ھى وما االتى تفسر كیف : الثامن السؤال
Na ال قیم ارتفاع مع ٤٠ عن لتر/بالملىمكافئ الكاتیونات مجموع ارتفاع تفسر كیف -

& K قیم عن Ca & Mg توصیاتك ھى ما و . كبیرة بدرجة .



 تقدير انيونات 
الكربونات و البيكربونات الذائبة

Determination of 
Soluble Carbonate and Bicarbonate Anions

الدرس العملى الرابع عشر



Introduction:  مقدمة  

 انیونات الى باالضافة الذائبة البیكربونات و الكربونات تقدیر على یطلق *
total الكلیة القلویة تعبیر والسلیكات البورات و الفوسفاتات alkalinity . و 

 المستخلصات و المیاه فى جدا بسیطة بكمیات االخیرة الثالثة لوجود نظرا
. البیكربونات و الكربونات مجموع على یطلق الكلیة القلویة تعبیر فان المائیة

 انیونات مجموع یتعدى  بالملىمكافئ الكاتیونات مجموع ان وجد اذا *
 ھذا فان محسوسة بدرجة الكبریتات و الكلورید و البیكربونات و الكربونات

 الحالة ھذه فى یالحظ و تقدیره من البد ھنا و النیترات انیون وجود على یدل
. الكاتیونات مجموع یعادل النیترات الیھ مضاف االنیونات مجموع  ان
 بمستخلصات الذائبة السلیكات فى محسوسة بكمیات السلیكات انیون یتواجد *

. السلیكات انیون تقدیر یتم ھنا و مرتفع pH رقم ذات القلویة االراضى
  ال یرتفع عندما المائیة التربة مستخلصات او المیاه فى الكربونات تتواجد *

pH صودیوم كربونات صورة فى تكون و ٨.٤ عن .  



 )م٥ ٢٠ عند لتر/جم ١٧٨( الذوبان مرتفع مركب الصودیوم كربونات*
.  ١٠ الى pH وترفع

 تركیز زیادة اما اسموزى ضغط مشاكل ھى االمالح تركیز زیادة مشاكل *
 على یؤثر مما عنصرى اتزان عدم او سمیة مشاكل فھى معین ایون

. النبات میتابولیزم و فسیولوجیا
*Na2CO3 من سمیة اكثر MgCO3 اماCaCO3 بدلیل سامة غیر فھى 

.الجیریة االراضى فى النمو
* ٠.٠٠٥% Na2CO3انیونات تكون الماء فى النھا الحرج الحد ھو  OH 

: السامة

Na2CO3 +   H2O             NaOH    +    NaHCO3

2  NaHCO3 Na2CO3 +   H2O     +   CO2 

 الى وتتحول الكربونات من ضررا اقل الصودیوم بیكربونات انیونات*
:الجفاف عند كربونات



  و القوة معلوم حمض یستخدم البیكربونات و الكربونات لتقدیر *
Ph دلیل باضافة اوال الكربونات تقدیر یتم Th محتویات على  

  وجود حالة فى االحمر باللون یتلون الذى المستخلص عینة دورق
   ھنا و )البیكربونات وجود عدم حالة فى یتلون ال او( الكربونات

 الوردى الى اللون یتحول حتى القوة المعلوم بالحمض التنقیط یتم
  یضرب و ١ح المستھلك الحمض حجم یسجل و العدیم او الخفیف

x   نقط یضاف الدورق محتویات نفس وعلى الكربونات لحساب 2
  البیكربونات لوجود( اصفر بلون المستخلص فیتلون MO دلیل من

 الى اللون تحول حتى بالحمض التنقیط یتم و )االصلیة و المتحولة
  منھ یطرح و ٢ح الحمض حجم یسجل و )محمر برتقالى( البصلى

. بالعینة االصلیة البیكربونات محتوى لحساب ١ح

 :الفكرة االساسية 



تقدير انيونات الكربونات الذائبة  -اوال
Determination of Soluble Carbonate, CO3

- -

procedures: خطوات العمل 

تقدير انيونات البيكربونات الذائبة - ثانيا
Determination of Soluble Bicarbonate, HCO3

-

نقطة بدایة المعایرة نقطة نھایة المعایرة



 من نقط ٣ القطارة من اضف الكربونات تقدیر دورق محتویات نفس على*
 لوجود اصفر بلون الدورق محتویات تتلون سوف MO المیثیل برتقالى دلیل

. االصلیة و المتحولة البكربونات
. بھا فقاعات وجود تجنب مع بالحمض المملوءة السحاحة قراءة سجل *
 الى االصفر اللون یتحول حتى الرج مع نقطة نقطة الحمض سحاحة من نقط *

. دقیقتین لمدة ثباتھ مع محمر برتقالى او بصلى
 البیكربونات مع المتفاعل الحمض حجم  یعادل ھو و السحاحة قراءة سجل*

. واالصلیة المتحولة
 MOبالنك ( البالنك مع المستھلك الحمض حجم سجل السابقة الطریقة بنفس *

 على تحصل ح من اطرحھ و )العینة عدا الكشافة الجواھر جمیع وھو
 و الكربونات عن المتحولة الببیكربونات مع المتفاعل الحمض حجم(٢ح

. االصلیة
. بالنتائج موضح ھو كما مختلفة بطرق عنھ معبرا الكربونات محتوى احسب*

:ملحوظة



 و التربة حبیبات تفرق فھى للبیكربونات تحملھا فى النباتیة االنواع تختلف *
-٠.٠٥( المنخفضة التركیزات عند حتى سام تأثیر لھا و خصوبتھا تفلل
Dallis حشائش و Bean فالفول )%٠.١ grass البنجر و جدا حساس  

Beets حشائش و Rhodes grass للبیكربونات نسبیا مقاوم .
 الغذائیة العناصر امتصاص و میتابولیزم على تؤثر البیكربونات ان وجد *

 نباتات فمثال النباتیة االنواع باختالف التأثیر ھذا یختلف و النبات بواسطة
 مقارنة اكثر Kو اقل Ca على تحتوى البكربونات انیون وجود فى الفول

 المغنسیوم من النبات محتوى فى نقص یحدث البنجر حالة فى بینما بالكنترول
  الوراثیة النباتیة االنواع الختیاریة ھذا یعزى و الصودیوم فى زیادة و

Inherent selectivity المعدنیة للتغذیة .  
bicarbonate البیكربونات لوجود للنباتات اصفرار یحدث قد *

induced chlorosis بالتفصیل اسبابھ معروف غیر و .
 ٩.٥-%٠.١ عند و النبات نمو یسوء HCO3-pH=8.7%٠.٠٧ عند*

. النباتات تموت

Standard Criteria: املعايري القياسية 



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

total مفھوم اذكر -  alkalinity
  - : الخطأ تصحیح مع التالیة العبارات اقواس داخل  × او√ عالمة ضع : الثانى السؤال

 )كبریتیك او ایدروكلوریك حمض( معدنى بحمض بالتنقیط یتم البیكربونات و الكربونات تقدیر * )   (-
 ینتھى الذى لقلویة و الحموضة  تفاعالت اى الترسیب تفاعالت من یعتبر التفاعل ھذا الن القوة معلوم
. CO2 الكربون اكسید ثانى و H2O ماء و ملح بتكوین
-: االتیة العبارات امام القوسین بین االصح االجابة رقم ضع :الثالث السؤال

CO3عند تقدیر (  )-
HCO3و  -2

ف ى البدای ة و عن د نقط ة انتھ اء التفاع ل ف ى حال ة          ٤كانت قراءة السحاحة  -
=....   ٢و ح ١اذن ح ٣٠اصبحت  MOوفى حالة دلیل ١٢اصبحت  ph thدلیل 

٨   -  ١٨)    ١ ١٠  -  ٢٠)   ٢
١٨  - ١٢)    ٤ ١٨   -  ٨)   ٣

CO3عند تقدیر (  ) -
HCO3و  -2

فى البدایة و عن د نقط ة انتھ اء التفاع ل ف ى حال ة        ٤كانت قراءة السحاحة  -
=اذن حمض القلویة الكلیة  ٣٠اصبحت  MOوفى حالة دلیل ١٢اصبحت  ph thدلیل 

٢٦)  ٦ ٣٠)  ٥
١٨)  ٨ ١٢)   ٧

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



-: ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الرابع 
٨.٤  - ١٠) ١ ph thیتغیر لون دلیل (  ) -١
بصلى -اصفر ) ٢ MOیتغیر لون دلیل (  ) -٢
عدیم -احمر ) ٣ pHفى مدى  ph thیغیر لون دلیل (   ) -٣
٣.٨–٨.٤) ٤ pHفى مدى  MOیغیر لون دلیل (   ) -٤

  - : قصیرة جملة او بكلمة االتیة العبارات علل : الخامس السؤال
. الذائبة الكربونات من صودیة الغیر العادیة االراضى محتوى صغر علل -
*

 - : التالیة العبارات اكمل : السادس السؤال
  و الكربونات انیونات مجموع یتعدى  بالملىمكافئ الكاتیونات مجموع ان وجد اذا *-

 انیون وجود على یدل ھذا فان محسوسة بدرجة الكبریتات و الكلورید و البیكربونات
  االنیونات مجموع  ان الحالة ھذه فى یالحظ و تقدیره من البد ھنا و ................

. الكاتیونات مجموع یعادل    .................. الیھ مضاف
- : لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : السابع السؤال

. الذائبة البكربونات و الكربونات انیونات تقدیر فكرة اذكر -



- :  فقط اذكر : الثامن السؤال
. الرطوبة محتوى زیادة مع االیونات من للتربة المائى المستخلص محتوى تغیر عن المسئولة العملیات اذكر *
* 

- : االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال
  مادة بھا و صودیوم كربونات على تحتوى لتربة الذائبة البكربونات و الكربونات تقدیر عند تتصرف كیف -

. عضویة
* 

 -: یدل ما على : العاشر السؤال
ph دلیل نقط اضافة عند االحمر باللون الكربونات تقدیر دورق محتویات تلون یدل ما على- th.
* 

 -: تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
ph دلیل اضافة عند عادیة الرض تقدیرالكربونات دورق محتویات على تالحظ ماذا - th.
* 

 -: االتى احسب : عشر الثانى السؤال
H2SO4 حمض مل ٥ استھلك ٥ : ١ مستخلص مل ٢٥ باستخدام - ph دلیل حالة فى ع 0.01 th  مل ١٣ و 
  : االتى احسب  MO دلیل حالة فى
.  لتر/ملىمكافئ ب الكلیة القلویة )أ
.  تربة جم CO32-/100 ملىمكافئ الكربونات محتوى )ب
.  تربة جم HCO3-/100 ملىمكافئ البیكربونات محتوى )ج
. بالتربة الصودیوم لكربونات % )د



تقديرانيونات الكلوريد الذائبة  
 

Determination of 
Soluble Chlorides , Cl-

الدرس العملى اخلامس عشر



 بالتربة ایون اى او الكلورید انیون محتوى زیادة عند تأثیران یوجد *
osmotic اسموزى االول effect و للماء النبات امتصاص یعوق  

specific نوعى الثانى و الغذائیة العناصر effect فى یتمثل الذى و 
toxicity السمیة تأثیر effect ومحصول نمو نقص الى تؤدى حیث  

 اشجار انواع بعض فى واضحة تظھر التى و واحتراقھا النباتات
.الفاكھة

Cl الى طبقا الملحیة االراضى تسمى *  :  یلى كما %
sulphate كبریتیة ملحیة اراضى Cl %١٠ من اقل )أ

solonchak  .
-chloride كبریتیة –  كلوریدیة ملحیة اراضىCl %٢٥ - ١٠ )ب

sulphate solonchak.
chloride كلوریدیة ملحیة اراضىCl %٤٠ من اكبر  )ج

solonchak

Introduction:  مقدمة  



 امتصاص زیادة الى تعزى االیونات سمیة مشاكل اغلب *
 تتراكم حیث البورون و الكلورید و للصودیوم النبات

 و االوراق احتراق اعراض ظھور الى تؤدى و باالوراق
  الوقت مع و المسنة االوراق خصوصا  حوافھا من تبدأ
. الورقة منتصف الى تصل

;NaC مثل سامة كلھا الكلوریدات امالح * - MgCl2
– CaCl2 انیون الى االمالح ھذه سمیة تعزى و 
. االمالح باقى من ضررا اكثر ھى و  الكلورید

 من ھو و الفضة نترات مع بالتفاعل الكلورید تقدیر یتم*
.AgClصورة فى یترسب حیث الترسیب تفاعالت



 یلون الذى البوتاسیوم كرومات ھو المستخدم الدلیل*
 الكرومات انیون یتفاعل حیث اصفر بلون المحلول

 و الفضة كرومات من احمر راسب مكونا الفضة مع
 تكوین و الكلورید انیونات انتھاء بعد یتكون لذى

 اذابة حاصل الن االبیض الفضة كلورید راسب
  الفضة كرومات اذابة حاصل من اكبر الفضة كلورید

 تعطى نقطة اول ھى التفاعل انتھاء نقطة لھذا و
 الراسب مع و الفضة كرومات من احمر راسب
 اى جلدى راسب التفاعل انتھاء نقطة یكون االبیض

 راسب الى اصفر لونھ محلول من یتحول الدلیل ان
.جلدى لونھ



  و الفضة مع بالمستخلص التى الكربونات لتفاعل نظرا *
 استھالك من یزید مما الفضة كربونات من راسب تكوین
 تكسیرھا اى الكربونات من التخلص من فالبد الفضة نترات
 یكون ان بشرط الكلیة القلویة یعادل حامض باضافة
 انیون تفاعل لتجنب ایدروكلوریك لیس و كبرتیك الحامض
  فضة كلورید راسب مكونا ایضا الفضة مع الحامض كلورید
  و . اخرى مرة الفضة نترات استھالك من یزید مما اضافى
 نفس على الكلورید تقدیر یتم ان البعض یقترح لذلك

 بعد البیكربونات و الكربونات تقدیر دورق محتویات
 بشرط MO دلیل اضافة بعد البصلى للون الوصول
 البكربونات و الكربونات تقدیر فى كبرتیك حمض استخدام
 سابقا المذكور للسبب



 العینة تنقیط فى الكلورید انیونات تقدیر فى االساسیة الفكرة تتلخص *
 دلیل من نقط ٣ وضع بعد الفضة نترات من القوة معلوم بمحلول
 اصفر باللون التفاعل بدایة عند المحلول یلون الذى البوتاسیوم كرومات
 تفاعل یبدأ ثم  التنقیط مع الفضة كلورید من ابیض راسب یتكون حیث
 من احمر راسب تعطى التى الفضة مع بالدلیل الكرومات انیون

  الن ذلك و ( الكلورید انیونات تفاعل انتھاء بعد  ذلك و الفضة كرومات
  كرومات اذابة حاصل من اكبر الفضة كلورید راسب اذابة حاصل
 لذلك و الجلدى باللون االبیض الفضة كلورید راسب یتلون حیث )الفضة
 انتھاء نقطة ھى جلدى لون ذو راسب تعطى الفضة نترات من نقطة اول

  الحجم بطرح و المستھلك الفضة نترات حجم عندھا یسجل و التفاعل
  مع المتفاعل الفضة نترات )ح( حجم على نحصل البالنك مع المستھلك
 . الحسابات فى یستخدم الذى و بالعینة الكلورید انیونات

The Main Idea: الفكرة االساسية 



تقدیر انیونات الكلورید الذائبة فى العینة -ثانیا

procedures: خطوات العمل 
تقدیر عیاریة نترات الفضة  -اوال

نقطة بدایة المعایرة نقطة نھایة المعایرة



 و التربة ملوحة زیادة یعنى التربة بمحلول الكلورید انیونات تركیز زیادة *
  نوعى تأثیر و للماء النبات امتصاص من یقلل اسموزى تأثیر عنھا ینتج لھذا

specific effect سمیة صورة فى یظھر toxic effect نمو یقل حیث 
. الفاكھة اشجار بعض فى خصوصا احتراق حدوث و النباتات

 صورة فى خصوصا الكلورید انیونات التربة ملوحة مصدر یكون قد *
 انیونات من التربة محتوى یصل عندما ھذا یؤكد و صودیوم كلورید
 ٤ من اكبر( لتر/ملىمكافئ ٤٠ من اكبر الى الصودیوم و الكلورید
 كلورید لملح % تصل او االخرى االیونات من اكبر ھذا ویكون )م/دیسیمنز
 مشاكل ظھور تبدأ ھنا االخرى باالمالح مقارنة % ٠.٢ اكبر الى الصودیوم
 عملیة تقل حیث بالتربة المختلفة العملیات على و النبات على الملوحة
  حدوث و التأزت لعملیة تثبیط یحدث الملوحة بزیادة و بالتربة التأزت

immobilization تظھر الكلورید سمیة مشاكل لكن و النیتروجین لبعض 
. ذلك من اقل عند

Standard Criteria: املعايري القياسية 



 تطھیر( الجید الصرف الملوحة عالج قبل من ذكر كما *
.  صالحة بماء الغسیل و )مصارف انشاء –المصارف

  مثل  الحساسة المحاصیل على  الكلورید انیون سمیة تظھر *
  التشبع مستخلص فى تركیزه یصل عندما الفاكھة اشجار معظم
 ٠.٥ –٠.٣على االوراق تحتوى عندما او لتر/مك ١٠ الى
% Cl  
Cl من التربة محتوى یكون عندما النباتات تتأثر *   و % 0.1
. عادیة بدرجة تنمو ال



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

 - sulphate solonchak - chloride-sulphate solonchak  - chloride solonchak
  - :داخل اقواس العبارات التالیة مع تصحیح الخطأ   ×او √ضع عالمة : السؤال الثانى 

المغنسیوم  و الكلورید  + اغلب مشاكل سمیة االیونات تعزى الى زیادة امتصاص النبات  للكالسیوم (    ) -
و البورون  حیث تتراكم باالوراق و تؤدى الى ظھور اعراض احتراق االوراق و تبدأ من حوافھا  خصوصا  

.االوراق المسنة و مع الوقت  تصل الى منتصف الورقة 
- ;NaCامالح الكلوریدات كلھا سامة مثل (    )- MgCl2 – CaCl2   و تعزى سمیة ھذه االمالح الى

.انیون الكلورید  و ھى اكثر ضررا من باقى االمالح 
-:ضع رقم االجابة االصح بین القوسین امام العبارات االتیة : السؤال الثالث

....تكون .... اذن عیاریة :  AgNO3مل  ٢٥مع   ٠.٠١N NaClمل ٢٠استھلك  (   )-
٨)   ٢x 10-4 NaCl =   ٨) ١x 10-4 AgNO3 =   
٨)   ٤x 10-3 NaCl =      ٨) = ٣x 10-3 AgNO3 

اذن ، تم تركیزه بالدورق المخروطى ال ى النص ف    ٥: ١مل مستخلص  ٢٥مع   ٠.٠١N AgNO3مل ٢٠استھلك (   ) -
....تكون % فى صورة  -Clمحتوى التربة من انیون 

٠.١٤)  ٦ ٠.١٣)  ٥
٠.٠٤)  ٨ ٠.٢٤)   ٧

مسائل و اسئلة
Problems  and questions



- : ضع رقم االجابة الصحیحة داخل اقواس العبارات التالیة : السؤال الرابع 
AgNO3یتفاعل انیون الكلورید مع (   ) -١و تعطى راسب ) ١

AgNO3یتفاعل انیون الكرومات مع (   ) -٢و یعطى راسب جلدى) ٢

CrO4فى وجود AgNO3معClیتفاعل (   ) -٣و یعطى راسب احمر طوبى) ٣

AgNO3تتفاعل الكربونات مع (  ) -٤و یعطى راسب ابیض ) ٤

  -:علل العبارات االتیة بكلمة او جملة قصیرة : السؤال الخامس 
.تفاعل نترات الفضة مع دلیل كرومات البوتاسیوم بعد انتھاء انیونات الكلورید  -

 *
الحمض المضاف عند تق دیر الكلوری د بنت رات الفض ة و ال ذى یع ادل القلوی ة الكلی ة یج ب ان           -

.  HClو لیس  H2SO4یكون حمض 
 *
.یجب الرج الشدید اثناء التنقیط بنترات الفضة  -

 -:اكمل العبارات التالیة : السؤال السادس 
یوج     د ت     أثیران عن     د زی     ادة محت     وى انی     ون الكلوری     د او اى ای     ون بالترب     ة االول     *  -

الغذائی     ة و  .........و  .........و ھ     و یع     وق امتص     اص النب     ات ل     ل    .........................
حیث تؤدى الى نقص نمو ومحصول ................ و الذى یتمثل فى تأثیر  .................الثانى

.النباتات واحتراقھا و التى تظھر واضحة فى بعض انواع اشجار الفاكھة



-: لالتى اسطر ٥ عن یزید ال فیما باختصار االساسیة الفكرة اذكر : السابع السؤال
. البوتاسیوم كرومات دلیل وجود فى الفضة بنترات الكلورید تقدیر فكرة اذكر -

- :  فقط اذكر : الثامن السؤال
. البیكربونات و الكربونات تقدیر دورق محتویات نفس على الكلورید تقدیر شرط اذكر -

- : االتیة الحاالت فى تتصرف كیف : التاسع السؤال
. الفضة بنترات الكلورید تقدیر عند البیكربونات و الكربونات فى تتصرف كیف -

  -: یدل ما على : العاشر السؤال
. الكلورید تقدیر عند صغیر راسب حجم مع التفاعل انتھاء نقطة تحدید صعوبة یدل ما على -

 - : تالحظ ماذا : عشر الحادى السؤال
 مستخلصات مثل الكلورید انیونات من العالى المحتوى ذات العینات حالة فى تالحظ ماذا -

.  الملحیة االراضى
 -: االتى بین )قارن(  الفرق اذكر : عشر الثانى السؤال

. الكلورید تقدیر عند البالنك و العینة بین الفرق اذكر -
 - : االتى احسب : عشر الثالث السؤال

 و % ٨٠ تشبع مستخلص من مل ٥/٥٠ مخفف مستخلص من مل ٢٥ استخدم الكلورید لتقدیر -
 احسب مل ١.٧ البالنك مع و مل ٢١.٧ العینة مع المستھلك )ع ٠.٠١( الفضة نترات حجم كان
   :  القیم فسر ثم
  .  التشبع مستخلص حالة )%( تربة جمNaCl/100 جرام )ب  لتر/-Cl ملىمكافئ )*أ


