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الدرس العملي الخامسالدرس العملي الخامس
Soil ExtractsSoil Extractsمستخلصات التربة مستخلصات التربة 
: أهمية تحضير المستخلصات المائية

n  تتطلب معرفة الكثير من خصائص التربة، عمل مستخلصات تحـدد
)ماء:تربة(فيها نسبة 

nتنخل التربة من خالل منخل سعة ثقوبـه   :تحضير العجينة المشبعة
يؤخذ حجم من هذه التربة المنخولـة ويوضـع فـي كـأس     . مم٢

تضاف لها كميات من الماء المقطر حتـى حتـى تصـبح    . زجاجي
: التربة مشبعة بالماء وذات المواصفات التالية

nلمعان سطح التربة
nعند ميل الكأس تنزلق ببطء على جدرانه
nعند أخذ قطعة بالمقلب تنزلق عليه تاركة إياه
n ال تتجمع المياه في المنخفضات عند ترك الكأس فترة من الزمن
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احتیاطات خاصةاحتیاطات خاصة
n   بالنسبة لألراضي العضوية تبلل التربة لفترة يـوم كامـل

. للحصول على عجينة مشبعة،
n وتتوقف كمية التربة على حجم المستخلص المراد الحصول

. جم مناسبة٢٥٠وتعتبر كمية في حدود . عليه
nطريقة استخالص العجينة المشبعة:
تنقل العجينة المشبعة بعد تحضيرها إلى قمع بوخنر مركـب   

على دورق ذو فتحة جانبية بعد وضع ورقة ترشيح علـى  
، توصل الفتحة الجانبية للدورق بمضخة تفريغ. القمع
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مالحظاتمالحظات
n  يجب إضافة نقطة من محلول سداسي فوسفات الصـوديوم

ملل من المستخلص لمنع ترسـيب  ٢٥عياري لكل ٠.٠٠١
. كربونات الكالسيوم

n إذا كان الغرض من المستخلص تعيين ملوحة التربة وجب
استخالص العجينة المشبعة بعد عدة دقائق من تحضيرها

n  إذا رغب في تحليل محتويات المستخلص الكيميائية فيجـب
. ساعة قبل استخالصها)١٦-٤(ترك العجينة لفترة من 
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٥:١٥:١أو أو   ١:١١:١طریقة تحضیر مستخلص التربة طریقة تحضیر مستخلص التربة   - - ٢٢

توضع وزنة التربة في زجاجة أو دورق، ويضـاف لهـا الكميـة    
 ٥:١الالزمة من الماء حسب نوع المستخلص في حالة مستخلص 

تسـد الزجاجـة أو   ، ملل ماء مقطر١٠٠: جم تربة٢٠مثال توزن 
تترك بعـد  . ق١٥الدورق بسدادة وترج في هزاز ميكانيكي لفترة 

. ثم يرشح المعلق. ق٥ذلك لمدة ساعة على األقل وترج ثانية لمدة 
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أسئلة وتمارینأسئلة وتمارین

ما هي المواصفات الخاصة بعجينة التشبع؟١.

؟١٠:١أو  ٥:١كيف يمكنك تحضير مستخلص التربة ٢.


