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الدرس العملي السابعالدرس العملي السابع
تقدیر األمالح الذائبة الكلیةتقدیر األمالح الذائبة الكلیة

nأهمية تقدير األمالح الكلية الذائبة بالتربة: 
يمكن التمييز بين األراضي التي تحتوي األمـالح الذائبـة   ١.

بتركيز أقل من الحد الحرج واألراضي المتـأثرة بـاألمالح   
Salt affected soils

االستدالل على كثير من خواص التربة الطبيعية والكيماوية ٢.
كذلك مالئمتها للزراعة والعمليات الزراعية المختلفة مـن  

. حرث وزراعة وري
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nالحد األعلى أو الخطر لألمالح في األرض: 

n هو الحد الذي تكون التربة غير صالحة لنمو وإنتاج معظم
. المحاصيل الحقلية

n ويتوقف ذلـك علـى   %  ٠.٢- ٠.١يتراوح هذا الحد بين
ملمس أو قوام التربة والحد الخطر لألراضي الثقيلة يبلـغ  

أمالح كلية ذائبة بينما يصل في األراضي الخفيفـة  % ٠.٢
%. ٠.١إلى ) الرملية(لقوام 
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: طرق تقدير األمالح الكلية الذائبة في التربة
n الطریقة الوزنیة
n طریقة التوصیل الكھربي جھازEC meter

قد يكتفي بقيـاس التوصـيل    :مستخلص التربة الالزم للتقدير
وقد يسـتلزم األمـر   . الكهربي في مستخلص التربة المائي

عمل مستخلص عجينة التربـة المشـبعة أو فـي بعـض     
األحيان يستلزم المحلول األرضي نفسه ويمكـن الحصـول   

. عليه بطريقة اإلزاحة
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nالطريقة الوزنية: أوال
nأخذ جزء من مستخلص التربة وتبخيـره   :الفكرة األساسية

م ثم توزن األمالح المتبقيـة وتحسـب   ٥١١٠على درجة 
وحتى وقت قريب كانت هذه الطريقـة  . النسبة المئوية لها

. هي المثلي لتقدير األمالح الكلية الذائبة في األرض
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 Electrical conductivity Electrical conductivityطریقة التوصیل الكھربيطریقة التوصیل الكھربي: : ثانیاثانیا
 :) 1Specific Conductiviry(P/) النوعي(التوصیل الخاص 

n  وهو يعبر عن قدرة التوصيل الكهربي لمحلول ما محصور بين قطبـين
سم على درجة حرارة معينة ١والمسافة بينهما  ٢سم١مساحة كل منها 

ولقلة درجات التوصيل في مستخلصات معظم األراضي نسـتخدم وحـدات   
. موز٠.٠٠١= أصغر هي الملليموز 

nمن المعروف أن الماء الخالي مـن األمـالح    :الفكرة األساسية للتقدير
الذائبة عديم التوصيل الكهربي وزيادة نسبة ألمالح الذائبة فـي المـاء   

كمـا تتـأثر درجـة    . فإن درجة التوصيل الكهربي له تزيد تبعا لـذلك 
التوصيل الكهربي بدرجة الحرارة ولذا يجب أخذ ذلك في اإلعتبار عنـد  

.ضبط الجهاز
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ECECقارن بین طریقتى قیاس الـقارن بین طریقتى قیاس الـ
EC meterأجهزة  الطريقة الوزنية 

اكثر سرعة فى التقدير يستلزم إجراءها وقت طويل
ال نحتاج بها الى تبخير او 

تسخين
عند التسخين تتحول البيكربونات 
إلى كربونات مما يغير من الوزن 

.  الحقيقي لألمالح
ال يؤثر ماء التبلور باألمالح 

ECعلى قيمة 
بعض األمالح تحتوي على ماء 
تبلور ال يفقد إلى على درجات 

م٥١١٠حرارة أعلى من 
يحتاج الى ضبط باستخدام  

محاليل منظمة
نحتاج ألفران وميزان دقيق فقط

م٥ ٢٥يجب تصحيح القراء عند  ال تحتاج لتصحيح 
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التحویالت التي یمكن إجراءھا لحساب تركیزات متعددة لألمالحالتحویالت التي یمكن إجراءھا لحساب تركیزات متعددة لألمالح

n  م  ع مالحظ  ة أن یك  ون ق  راءة ال  ـEC س  م /محس  وبة ب  المللیموز
ویكون تركیز األمالح فى المستخلص م ٥٢٥عند 

Ï١٠سم /التركیز بالمللیموز= لتر/بالملیمكافئ١.

٦٤٠ Ïسم/التركیز بالمللیموز=  ppmبالجزء في الملیون ٢.

٠.٣٦ Ïسم /التركیز بالمللیموز=  OPبالضغط األسموزي ٣.
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الخطوات العملیة لتقدیر األمالح الكلیة الذائبةالخطوات العملیة لتقدیر األمالح الكلیة الذائبة
 :الطريقة الوزنية

جم=وزن الجفنة فارغة  -١
جم=  ٥:١ملل مستخلص ٥٠وزن الجفنة بعد التجفيف لـ  -٢
= وزن األمالح  -٣
%   =النسبة المئوية لألمالح  -٤

:طريقة التوصيل الكهربائي
سم/ملليموز=  قراءة جهاز التوصيل الكهربائي  -١
سم/ملليموز=  القراءة المعدلة بالنسبة لثابت الخلية  -٢
سم/ملليموز=  القراءة المعدلة بالنسبة لدرجة الحرارة -٣
=          لتر مستخلص / تركيز األمالح بالمليمكافئ -٤
%=لألمالح الذائبة الكلية في التربة %  -٥
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مصطلحاتمصطلحات
:ثابت الخلية

عياري والمعروف درجة KCl 0.02عند قياس التوصيل الكهربي لمحلول 
اذا تطابقت قـراءة  .ملليموز٢.٧٦٨م وهي ٥٢٥التوصيل الكهربي له عند 

الجهاز مع التوصيل النوعى للمحلول فان ثابت الخلية فـى هـذة الحالـة    
.التوصيل المقدر/التوصيل النوعى =١=

م بينما التوصـيل الكهربـي   ٥٢٥سم عند /مللموز٢= قراءة الجهاز  مثال
سم /ملليموز ٢.٧٦٨=م ٥٢٥عياري عند KCl 0.02لمحلول 

n على ان تعدل قـراءة   ١.٣٨٤= ٢.٧٦٨/٢= اذن فثابت الخلية للجهاز
.اى قياس يتم باللجهاز بان تضرب القيمة المقدرة فى ثابت الخلية

هذا ماهو اال قيمة تعبر عن التوصيل النـوعى عنـد    معامل التصحيح
. التوصيل المقدر عند درجة حرارة القياس/م ٥٢٥درجة حرارة 
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Soil Test Interpretationتفسیر اختبار التربة 
واذا كان ت ق یم ال   ٤dS/mاذا كان مجم وع الكاتیون ات اكب ر م ن     ١.

Na & K  مرتفعة عن قیمCa & Mg     بدرجة كبی رة فھ ذا ی دل
عل  ى ان االرض ملحی  ة او ملحی  ة ص  ودیة و یؤك  د الص  ودیة ان     

و تس  وء ص  فات الترب  ة ول  و اق  ل تك  ون   ESP > 15%تك  ون 
.االرض ملحیة فقط

ارتفاع الصودیوم قد یزید محصول البنجر واللفت و لھ ذا یوص ى   ٢.
.بزراعتھما

فى حالة االرض الملحیة تكون التوصیة بتطھیراو ش ق مص ارف   ٣.
و الغس  یل و ف  ى حال  ة الملحی  ة الص  ودیة ی  تم باالض  افة للس  ابق      

.اضافة الجبس او بدائلھ و المادة العضویة 
ول ھ ت أثیر س ام اذا وج د     . نادر الوجود بتركیزات عالیة Kعنصر ٤.

و  Mnبتركیزات عالیة كما انھ یؤدى الى ظھ ور اع راض نق ص    
االص  فرار الن  اتج ع  ن نق  ص الحدی  د وھ  و یش  بھ الت  أثیر الس  ام ل  ـ   

Mg  ویتم تجنبھ بزیادة الكالسیوم.
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أسئلة وتمارینأسئلة وتمارین

ما هي مصادر األمالح الذائبة في التربة؟
وضح الفكرة األساسية للطريقة الوزنية وما هي عيوبها؟

سم عنـد  /موز ٠.٠٠٥هي  EC-meterإذا كانت قراءة 
نسـبة  (مشـبعة  م فـي مسـتخلص عجينـة تربـة    ٥٢٥

. لألمالح الكلية الذائبة بالتربة% إحسب %) ٩٠=التشبع


