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 :حتضري عجينة  الرتبة املشبعة واملستخلصات املائية وحساب  النسبة املئوية  لالشباع

 

جةة فاالةل التربةة  دفرة  ر لغرض اجراء التحاليل الكيميائية للترب مثل قياس ملوحة التربةة در  
. بعض اال ونات الموجبة داال ونات السالبة الذائبة في الماء نعمل المسةتلل  المةائي للتربةة 

دهةي   .فوج  طريرتين للحصول للى المسةتلل  المةائي دلغرض الحصول للى المستلل  
: 
 Saturation paste extractمستلل  العجينة المشبعة    . أ
 لمستويات الرطوبية األللى من العجينة المشبعة المستلل  المائي لن  ا . ب
 

 : بعة تحضير مستخلص العجينة المش: اوال 
مجااة هوائيا دذات نسبة  طوبة معلومةة (  غم  033بح در ) خذ دزن معلوم من التربة  .1

 .دضعها في ق ح بالستيكي 
اضةةم مةةاء مراةةر بالتةة  ي  سواسةةاة اسةةاوانة م  جةةة مةةا مةةسك المسةةتمر سواسةةاة سةةكين  .2

 :حتى فصل الى لجينة بالمواصاات التالية (  spatula) خاصة 
 فعكس الضياء بشكل داضح فكون ذات ساح لماع - أ
 .لن  لمل شق فيها سواساة السكين يجب ل م التصاق ألعجينه بالسكين  - ب
 اذا اخذ جسء من العجينة بارف السكين فانها فسرط بسهولة في كتلة داح ة  - ت

دفيهةا فكةون كةل المسةامات الةينيةة (  Saturated paste)ٍ بعة هذه العجينة فسمى العجينةة المشة
 .سين رقائق التربة مشغولة بالماء 

فتةةرا افةةرا العجينةةة الةةى اليةةوم الثةةاني حتةةى يحصةةل فةةوازن سةةين المحلةةول دالتربةةة حيةة     .0
للتأكةة  مةةن الوصةةول للةةى حالةةه ا شةةباع [ سةةالة بعةة  لملهةةا 22]العجينةةة لمةة ة مةةن الةةسمن 
جما الماء فوق ساح العجينة حي  لن فجما الماء يعني أن العجينة حي  يشترط ل م ف

فةةةوق حالةةةة ا شةةةباع األمةةةر الةةةةذي  تالةةةب لضةةةافة كميةةةة لضةةةةا ية مةةةن التربةةةة مةةةا المةةةةسك 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 
 املرحلة األوىل

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رشع ةسمااحملاضرة اخل
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أمةةا فةةي حالةةة مالحبةةة فصةةلب سةةاح العجينةةة دفرةة ان اللمعةةان فهةةذا يعنةةي أن . المسةةتمر 
مةن المةاء المراةر مةا المةسك  العجينة ردن ح  ا شباع  األمر الذي  تالب لضةافة كميةة

 المستمر
(  Suction pump) استلل  ماء التشبا سترشيحه من التربة باستل ام جهاز السحب  .2

لسيارة سرلة الترشيح حي  فوضا لجينة التربة في قما بلنر مربوط باحكام في فالسك  
 .داالخير  ربط بجهاز السحب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
اكةر كميةة ممكنةة مةن الراشةح التربةة حية  ان المةاء للحصول للى نتيجة رقيرة ياضل جما )

 ( النازل من التربة للى فترات ملتلاة ملتلاة بعض الشئ في فركيبه الكيميادي 
 :من الرانون التالي (   .W. S)احسب النسبة المئوية للتشبا  .5

 = بالماء للتشبع المئوية النسبة

 

 ×011 
 اءالم من التربة محتوى+  المضافة الماء كمية

 الجافة التربة وزن

 
هذه النسبة فكون اكةر في الترب النالمة النسجة لن الترب اللشنة في حالةة اخةذ دزن باسة  

 من التربتين 
 

 :مستخلص التربة للماء بنسب معلومة : ثانيا  
 :المستلل  المائي لن  المستويات الرطوبية االللى من العجينة المشبعة   
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دفيها يحضر المستلل  المائي . هولة العمل دسرلة اجراء التحاليل فستل م هذه الاريرة لس
أد [ 2:1]أد [ 1:  1[ ]مةةةاء: فربةةةة] مةةةن خةةةالل مةةةسك التربةةةة مةةةا المةةةاء المراةةةر سنسةةةبة للتربةةةة 
دذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل لضةةةةافة حجةةةةم معةةةةين مةةةةن [    13:1[ ........ ]5:1]أد [ 2:1]أد [ 0:1]

حية   ةرك . دحسةب النسةبة المالوبةة  افةة هوائيةا مةن التربةة الجالماء المرار للى دزن معلةوم 
ديتةةةرا لاتةةةرة معينةةةة بةةةم يسةةةتلل  المسةةةتلل   (Shaker) الللةةةيط  جيةةة ا باليةةة  أد بالرجةةةاك

سواساة طرق الترشيح االلتياري أد سواساة الاصل الميكانيكي للراشح لن الرائق لن رقةائق 
 .التربة الراك ة في قعر ا ناء
 الذائبة سواساة جهاز التوصيل الكهربائي            دمن بم فراس نسبة االمالح 

ديسةةتاار مةةن سيانةةات الملوحةةة التةةي  ةةتم الحصةةول لليهةةا مةةن هةةذه المستللصةةات لترةة  ر كميةةة 
 األمالح التي يمكن أن فغسل أبناء الغسل 

 
 مسك التربة دالماء هذا  رك سواساة الي  اد جهاز الرجاك الميكانيكي

  ( Shaker)  لة بعة ها يسةتلل  المحلةول التربةة سترشةيح المةسي  سواسةاة لمة ة نصةم سةا
 . د قة فرشيح 

 :مثال
 133، بافتراض اخذ %25لتربة ذات نسبة  طوبة  1:1المل معلق فربة الى ماء سنسبة  

 .غم من هذه التربة

 =دزن التربة الجافة 
 الوزن الرطب

= 
133 

 غم 03= 
1  +Pw/133 1 +25/133 

 كمية الرطوبة في التربة  0سم  23=  03 – 133=  تربة كمية الرطوبة في ال
% 25غم فربة ذات نسبة  طوبة   133كمية الماء الواجب اضافتها الى  0سم 03=  23 – 03

 .فربة الى ماء 1:1اللااء نسبة 
 

 :قياس درجة تفاعل التربة والتوصيل الكهربائي 
 

/  ونةةات الهيةة  دجين فةةي المحلةةول بةةالمول هةةو اللوغةةا يتم  السةةالب لتركيةةس ا(  PH)  بةةةفاالةةل التر 
 لتر 

PH = - Log [H+] 
 هذا المحلول   PHمول فان  303331فلو فرضنا لن محلول فركيس  يه 

pH = - log [H+] = - log [10-4] = 4 



4 

 

 pHلذا يمكن الرول انه كلما زار فركيس ا ونات الهي  دجين في المحلول  فرل قيمة 
 (.فناسب لكسي)

دهو عبا ة لن خلية  pH-meterة فاالل المحلول سواساة جهاز  تم قياس ر ج
 :كهربائية  تصل سها قاةين هما

كلو ي  الاضة  –عبا ة لن قاب فضة :  Glass electrode(ال ليل)الراب السجاجي  .0
Ag-AgCl. 

عبا ة لن سلك :  Reference or Calomel electrode( المرجا)قاب الكالوميل  .2
دالسئةق دمحلول مشبا من كلو ي   Hg2Cl2لو ي  السئةق  من البالفين مغمو  في ك

 .الةوفاسيوم 
دلسهولة العمل فر  فم دضا الراةين راخل قاب زجاجي داح  يحاظ في حالة ل م استل ام 

- :قةل القياس بالجهاز يجب لمل ما يأفي. الجهاز في الماء المرار 
 .لى فلك ال  جةقياس ر جة حرا ة المحلول دضبط المنبم الحرا ي للجهاز ل .0
معلومة   Buffer solutionفعيير الجهاز للى محاليل قياسية فسمى بالمحلول المنبم  .2

دفي الترب الرال ية   2له  pHالحموضة دهذه للترب الحامضية  يستل م محلول قيمة 
7. 

 . تم قياس ر جة فاالل محلول التربة .3
 

 : Electrical conductivity, EC (درجة ملوحة التربة )التوصيل الكهربائي 
 

الاريرة الشائعة في فر  ر ملوحة التربة فربة فكةون لةن طريةق قيةاس التوصةيل الكهربةائي فةي 
 .مستلل  لجينة التربة المشبعة أد في مستللصات مسي  فربة دماء سنسب معلومة 
 Electricديةةةةةتم قيةةةةةاس التوصةةةةةيل الكهربةةةةةائي لةةةةةن طريةةةةةق جهةةةةةاز جهةةةةةاز يسةةةةةمى جهةةةةةاز 

conductivity)    )Ec    ديعةر لن التوصيل الكهربائي سوح اتmhos   حي  ان : 
 

mhos          

    
م /هذه الوح ة ق  فم الغائها داستة الها بالوح ة العالمية  ريسي سيمنس: مالحبة  

(deci-Siemens/meter )دهي فشبه الوح ات الاله من حي  القيمة. 

mmhos
ohms

1000
1
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حادي  electrodeهربائي في محلول التربة لن طريق قاب الجهاز يقيس التوصيل الك
كلما زارت المسافة سين الصفيحتين ارى ذلك ( . سم 1)للى صفيحتين مع نية المسافة سينهما 

اد سوح ة ( سم/مليموز)الى قلة التوصيل لسيارة المرادمة ذا يعةر لن قيمة التوصيل سوح ات 
 (.م/ريسي سيمنس)

للى قيمة التوصيل حي  كلما زارت ر جة الحرا ة للمحلول  سرار ان ل  جة الحرا ة فابير 
م أي    25نشاط اال ونات ديسرار التوصيل لذا جرى االفااق للى قياس التوصيل لن  ر جة حرا ة 

م ديستل م الرانون التالي    25لن  ر جة حرا ة ( م/ريسي سيمنس)سم /فكون الرراءة بالمليموز
 : اليجار القيمة المصححة

EC25= ECt × ft 
 : حي  ان 

EC25  = م   25قيمة التوصيل المصححة لن  ر جة حرا ة. 
ECt  =قيمة التوصيل للمحلول. 

ft  =لامل التصحيح المستلرك من ج ادل التصحيح. 
 

لقيةاس قيمةة ر جةة التاالةل دملوحةة التربةة فةي   Ecدجهةاز    PH meterاسةتل م جهةازي 
ضمن الترب الحامضية ) ي أي م ى يرا النموذك  عرفة فممستلل  لجينة فربة المشبعة  ل

 .( المالحة أم غير المالحة ، أم الرال ية  
 
 : التربة ملوحة لتقدير اخرى طرق هناك

 
 : القياس المباشر لوزن االمالح الذائبة في الماء .0

فعتةر من الارق الة ائية اال ان معرفتها ق  يكون ذا فائ ة لمن ال يمتلك أجهسة للقياس  
بم ( معلومة الوزن )ارق االخرى دفتلل  هذه الاريرة بان فؤخذ كمية معلومة من التربة بال

يضاف اليها كمية من الماء دفللط لاترة معينة بم بع  ذلك  تم الترشيح باستعمال د ق فرشيح 
م  فيتبلر الماء    113بم  ؤخذ الراشح ديوضا في فرن كهربائي للى ر جة حرا ة ( 1#دافمان )

 ؤخذ الملح ديوزن الملح ديحسب كنسبة مئوية بالنسبة لوزن التربة الجافة المستعملة في  ديبرى بم
 :التجربة حسب الرانون التالي

 =النسبة المئوية لالمالح الذائبة

 

 دزن الملح المتبري 133× 
 دزن التربة الجافة
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لاللمال  اال ان هذه الاريرة فحتاك الى ددق  طويل دهي غير رقيرة دغير مناسبة
الردفينية  دمن مسادئ هذه الاريرة احتمال ذدبان الجبس الذي ال يعتةر من االمالح الذائبة 

 .دبذلك  ؤري الجبس الى فغير في دزن االمالح الذائبة
 

 :ناف  جما اال ونات الموجبة دالسالبة الذائبة .2
لمنيوم دالكلو  فر   اال ونات الذائبة الموجبة دالسالبة مثل الصور وم دالكالسيوم داال

Na+, K+,Ca++,Mg++,Cl-,SO4)دالكةريتات دالكا بونات دالةيكا بونات 
=,CO3

=,HCO3
-  )

دغيرها من اال ونات اما بالارق الترلي ية أي بالتسحيح اد باستل ام بعض االجهسة المتاو ة بم 
 .فجما هذه اال ونات الموجبة دالسالبة للحصول للى دزن االمالح الذائبة

 
 
 
 
 

 :العالقات المهمة بعض
ECe × 10 = meq/L 
ECe × 640 = ppm = mg/L 
ECe × 0.064= % salts 
ECe × 0.36 = osmotic pressure (O.P.) 
Mhos/cm = 1000 mmhos/cm 
mmhos/cm = 1000 Mmhos/cm 

 
 

 :اآلثار السلبية لتراكم االمالح
تي فواجه الس الة اال دائية ان فراكم االمالح الذائبة في محلول التربة من اهم المشاكل ال

في المناطق الجافة دشبه الجافة  فسيارة نسبة االمالح الذائبة في محلول التربة لن ح  معين 
فؤري الى فح    انبات الةذد  دبسدغ البار ات مما  ؤري الى خاض النمو دبالتالي انلااض 

 :ر من االسباب التاليةاالنتاجية دالمرردر االقتصاري للتربة ديعور ذلك الى داح  اد اكث
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ان زيارة فركيس االمالح الذائبة في محلول التربة  ؤري الى زيارة الش  االزموزي  .0
Osmotic suction  دبذلك ال يمكن للنبات من الحصول للى الماء دالعناصر

 .الغذائية بسرلة كا ية لنموه
سامة فراكم بعض العناصر مثل الصور وم دالكلو  بمستويات لالية بحي  فكون  .2

 .للنبات
 .زيارة فركيس بعض العناصر  ؤري الى اختالل التوازن سين العناصر االخرى  .3
فراكم بعض العناصر مثل الصور وم فؤري الى ف هو  فركيب التربة ل د ه في  .4

 .فشتي  حةيبات التربة دبذلك  ؤري الى خاض حركة الماء دالهواء
الذائبة دان مر ا  ما فحتويه فتبا ن الترب في محتواها من االمالح الذائبة دغير 

التربة من هذه االمالح دباالخ  الذائبة منها  هو الذي يح ر م ى صالحيتها  
لالستغالل الس الي دفابيرها للى نمو النبات دمن اهم االمالح الذائبة الشائعة هي 

، دكلو ي  الكالسيوم  Na2SO4، كةريتات الصور وم  NaClكلو ي  الصور وم 
CaCl2 تات المغنسيوم ، دكةريMgSO4  د كلو ي  المغنسيومMgCl2  دهناا امالح

 CaCO3اخرى قليلة الذدبان دفوج  بشكل مترسب داهمها كا بونات الكالسيوم 
 .CaSO4.2H2Oدكةريتات الكالسيوم المائية 

 
 
 

افبةا اللاةوات  Ecد   PH لعمةل فجربةة فوضةح فةابير زيةارة فلةا يب التربةة للةى القيمةة كةل مةن
 :التالية 

،  1:1مةةاء  بالنسةةب التاليةةة : خةةذ نمةةوذك التربةةة اللةةام بةةك دالمةةل معلةةق فربةةة   .1
5:1  ،13:1  ،1 :23   . 
 .   نرك المسي  لم ة نصم سالة بم  شح باستل ام د قة فرشيح  .2
 .للمستللصات المائية باستل ام االجهسة السابرة PH د Ecخذ قراءة   .0
ا  سم فلك العالقة للى د قة سيانيةة للتربة م  Ec ناقش فأبير التلفيب للى  قيمة .2

 .   PHدالمل ناس الشئ ما 
 
 
 
  


