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 Organic matter: تقدير المادة العضوية 

م جالاه مااخ  المادة  الضواة ه  اب رةادن  لاخ الم الادا ال ةدلحاه نال بةاتحاه بدلجاتاه  ا ن دا
لاار ا الماادة  الضوااة ه لااد بااع م ماادع لااا  . بلضاا  اياحاادم المة ا ااه ل ااا  الماادة  الضوااة ه. الج ااا  

 .مخ ا م  ذه الجد بااانال صةتحه صلدا الجاته الكحمحدئحه ناللبز دئحه 
 .لر ا المدة  الضوة ه لا  لةن الجاته ابث لصةح   حه ال  سةةام .1
 Water holding capacityقد احه الجاته لا  مسك المدم  ز دة  المدة  الضوة ه لزةاة  .2

 .دلجدلب لة بزه لا ةداتن 
المااادة  الضواااة ه  اااب مصااا ن لة باااز لا جاااان بخ ناللسااالةن نالرةلدسااابة  نت حاااه الض دصاااا  .3

 .الغذائحه لا ةدا ال دمب 
 .لشةحع ل رب الجاته نلز   مخ  ةدا المةدمحع نل سخ   دم الجاته .4
ات اااد لضمااا  لاااا  لكاااة خ   ااادم  بااا  لسااادل  لاااا  تلد لاااه المااادم ل ساااخ ل ة اااه الجاتاااه اباااث  .5

 .نال ةام
لدلحاه مادنتاه  Cation exchange capacityلامادة  الضواة ه المج اااه ساضه لةدةلحاه  .6

بمضاادةن الناابخ ن ااذا لساا م اااب اياجلاادل بدلض دصااا المغذلااه لااا  مضااا  الجةاادة  ن  ل  ااد 
 .مخ اللا 

 :اشكد  المدة  الضوة ه
 :الضوة ه بض   اشكد  م  دلة   المدة  

م الاادا ال ةدلاادا نال بةاتاادا النا ااه الجااب لكااةن مضاتااه الاا  لماحاادا الج ااا  السااا ضه  .1
 .نل ا ا الض دصا الغذائحه

نالااااذث لملاااا  الماااادة  الضوااااة ه المج ااااااه نلاااا  الاد احااااه لااااا  ام صااااد   Humusالاااا بد   .2
 .اييةتدا المة ةه نل  ةنن اب ل سبخ لاكبب الجاته

 , graphite, coal) دماااه لاماكةاادا الضوااة ه ملاا  الكاااباا  نالل اام ايشااكد  ال .3
charcoal.) 

 :طا اه لا يا المدة  الضوة ه
لضجم  اسدس طا اه الجا يا المجةضه لا  لا يا الكدنتةن الضوةث لخ طا ق مضااه ما   

 يا كمحه  ةاسنه المدة  الضوة ه بض  مضدماج د ب  نمخ  م لا Cr2O7اخجزا  ايةتدا ال الكانمدا 
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أث اكس   المدة  الضواة ه  ةاسانه الا الكانمدا نلواد  . ال الكانمدا غبا الم جزله بدلجس حح 
بضض المةاة لالسااع مخ ايكس   ن ب ادمض الكرا جحك نتضا   لاك ياجم لاا يا كمحاه الا الكانمدا 

لمضااااه ( ماابخةالل باا  أ)الزائاا   نالمجة حااه بدلجساا حح مااع م اااة  كرا جاادا ال  ياا نل بدسااجضمد  ةلباا  
 .تانه ال  دله

 
 :طا اه الضم 

ماغااام ماااخ الكااادنتةن الضواااةث  55 – 01غااام لاتاااه  دااااه  ةائحااادع ادن اااه لاااا   5انلن  .1
 .نتض د اب ةننق م انطب 

 3سام 51 ام اتاف  K2Cr2O7( رحدنث  0)مخ ةالكانمدا الرةلدسبة   3سم 01اتف  .2
 ةنااال لاااا   Ag2SO4ماااخ اااادمض الكرا جحاااك الماكاااز ال ااادنث لاااا  كرا جااادا اللواااه 

 .  نان ال ننق  ةاسنه اسنةاته م ن ه نج ال احط لم   ةقحاه ناا  
 .الاك ال ننق لم   تصف سدله ل  نث لماحه ايكس   .3
لالاااا انللاادع ةن ااه ال اااان  لااذا يجاااك الاا ننق )ماادم مانااا لاج  حاا   3ساام 511اتااف  .4

 (.اج  يراة
لجةتاحح تاناه )الماكز  ةاسنه اسنةاته م ن ه  H3PO4مخ ادمض  3سم 01اتف  .5

 (.ت دله الجلدل 
اجا  يجغباا الااةن ماخ ايلنق ( رحادنث  0)س ح مع المدة  الم جزله كرا جدا ال  ي نل  .6

 .ال  ايخوا
 .مخ المدم نالةع تلس ال نةاا السدباه 3سم 511الم  بالتك بدسجضمد   .7

 
 :ال سدبدا

 FeSO4مكدائادا  مااب –اب الةالتك  FeSO4مكدائدا  ماب= )FeSO4مكدائدا  ماب
 (اب الجاته

 

 =ال سةه المئة ه لاكدنتةن الضوةث 

 

 1.3×0.05×(FeSO4 مكدائدا ماب -مكدائدا ال الكانمدا ماب)

 نلن الضب ه
 

 0.751× ال سةه المئة ه لاكدنتةن الضوةث = ال سةه المئة ه لامدة  الضوة ه 
 


