
المقدمةالمقدمة

الدرس العملي السادسالدرس العملي السادس
الحموضة والقلویةالحموضة والقلویة

n تعريف الـPH لمحلول مائي:
n يعرف الـpH   بأنه اللوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين النشـط

ومن هذا التعريف نستنتج المعادلة ). لتر/حيث تركيز الهيدروجين بالجم(
:التالية

 

n جم ) ٠.٠٠١( ٣–١٠فالمحلول الذي يحتوي علىH+/ لتر لهpH = 3
n جم ) ٠.٠٠٠١( ٤–١٠والمحلول الذي يحتوي علىH+/ لتر لهpH = 4

 

                                             1 
pH  = – Log [H]+ =  Log 
                                            [H]+ 
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مالحظاتمالحظات

ومحلول حامض الخلیك ؟ HClمحلول حامض  pHما الفرق في 
npH  محلول حامضHCl   المتأین تماما ومحلول حامض الخلی ك

الضعیف التأین رغم تساویھما ف ي العیاری ة لكنھم ا مختلف ین ف ي      
درجة تأینھما وبالتالي ف ي تركی ز األیون ات النش طة للھی دروجین      

. في المحلول
n عیاري ٠.١نجد عندHCl الـpH  =1.04
n  عیاري ٠.١بینما عندCH3COOH الـpH  =2.87
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::pHpHأھمیة تقدیر رقم الـ أھمیة تقدیر رقم الـ 
. اختباريمكن الحصول عليه بسهولة وسرعة١.
. يعتبر مؤشرا جيدا للحالة الكيميائية العامة للتربة٢.
توقع نقص العناصر  pHويمكن من خالل معرفة رقم الـ ٣.

. الغذائية في التربة



المقدمةالمقدمة

 ٢.٥:١مـاء  :في معلق تربـة  pHوعادة ما يقاس رقم الـ 
. ولكن يفضل أن يتم التقدير في العجينة المشبعة للتربة

n طرق تقديرpH التربة:
:أهم الدالئل المستخدمة هيو" طريقة األدلة"الطريقة اللونية  -١

pH meterاستخدام أجهزة خاصة  -٢

الدليل الذى یقیسھ  pHمدى الـ
Phenol red 6.3-8.4
Bromocresol Green 3.8-5.6
Bromothymol blue 6-7.6
Cresol red 7.2-8.8
Thymol blue 8.0-9.6
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::الفكرة األساسیة للجھازالفكرة األساسیة للجھاز

أنه إذا وضع غشاء رقيق من زجاج معين بين نـوعين مـن   
مختلفة يحدث فرق في الجهد الكهربـي   pHالمحاليل ذات 

لذلك أمكـن اسـتعمال هـذه    . بين جانبي الغشاء الزجاجي
للمحاليـل باسـتعمال    pHالخاصية في قياس درجات الـ 

Glassجهاز يحتوي على قطـب زجـاجي    Electrode  
. Calomel Electrodeوقطب آخر یسمى 
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pHpHقارن بین طریقتى قیاس الـقارن بین طریقتى قیاس الـ

pH meterأجهزة  الطريقة اللونية 
اكثر دقة اقل دقة

تحتاج معامالت خاصة واستخدام اجهزة سريعة

اكثر استعماال فى المعامل اكثر استعماال فى الحقل
يحتاج الى ضبط باستخدام محاليل 

منظمة
األدلة المستخدمة ثابتة فى 
المدى الذى تقيس خالله



المقدمةالمقدمة

::pH meterpH meterمالحظات ھامة عند استخدام جھاز الـ مالحظات ھامة عند استخدام جھاز الـ 
ف  ي معل  ق الترب  ة بزی  ادة تركی  ز ھ  ذه األم  الح        pHیق  ل ال  ـ  ١.

.CaSO4أو  NaClالذائبة مثل 
قری ب م ن    pHیجب ضبط الجھاز باستعمال محلول م نظم ل ھ   ٢.

pH المتوقع للعینة .
یض   بط الجھ   از عل   ى درج   ة ح   رارة معلق   ات الترب   ة وذل   ك     ٣.

. باستعمال مفتاح خاص لذلك
یج   ب غس   ل األقط   اب جی   دا بع   د ك   ل ق   راءة بالم   اء المقط   ر   ٤.

. وتجفیفھا قبل غمسھا في العینة التالیة
المحل ول   pHیجب التأكد من ص حة الق راءات وذل ك بقی اس      ٥.

المعروف ة م ن فت  رة ألخ رى ع ادة بع د ك  ل       pHالم نظم ذو ال ـ   
 . عینات١٠
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مصطلحاتمصطلحات

nActual Soil pH     درجة التفاعل الفعلی ة وھ ي تعب ر
عن تركیز أیون الھیدروجین في محلول التربة فقط 

nPotential Soil pH      درج ة التفاع ل الكامن ة وھ ي
تركیز أیون الھیدروجین في محلول الترب ة مض اف ل ھ    

أیونات الھیدروجین المدمص على غرویات التربة
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أسئلة وتمارینأسئلة وتمارین

nعلل :
ومحل ول ح امض الخلی ك     HClمحلول حامض  pHاختالف 

عند نفس التركیز؟
في معل ق الترب ة الم ائي أو عجین ة التش بع       pHیقدر رقم الـ 

ولیس في المستخلص المائي لھا؟ 

n وضح الفكرة األساسیة لجھازpH meter ؟


