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 تحضير العجينة المشبعة للتربة

تحضير العجينة المشبعة لغرض الحصول على مستخلص التربة ومن ثم قياس درجة تفاعل التربة 

pH  والتوصيل الكهربائيEC . 

    Saturated Soil    التربة المشبعة 

في التربة التي تكون جميع المسامات البينية مملوءة بالماء، ويحدث ذلك بعد اجراء عملية السقي 

 الحقل مباشرةً.

 .غم تربة جافة 100نسبة االشباع: كمية الماء الالزمة الشباع 

    Saturated soil pasteطريقة عمل العجينة المشبعة 

  ( ووضعها في كاس بالستك.pHغم تربة جافة هوائياً )المحسوبة لها  200زن  -1

الى التربة على  Cylinder اضف كمية معينة من الماء المقطر بواسطة اسطوانة مدرجة -2

)اداة لخلط التربة  Spatulaمتعاقبة وبكميات قليلة مع التحريك والخلط المستمر بواسطة  فترات

  وهي: العجينة المشبعة( الى ان نصل الى صفات العجينة المشبعةوالماء للحصول على 

 يكون سطحها لماع وعاكس للضوء. -أ

 عند ميل االناء او الكاس تسيل بهدوء وبطأ على الجدار. -ب 

)السباجولة( فانها تسقط بحرية تاركة  Spatulaعند اخذ كمية من العجينة بواسطة الــــــــــ  -جـ 

   السباجولة نظيفة.

 م هذا الشق عند تحريك العجينة عدة مرات.عند عمل شق في سطح العجينة سوف يلتأ -د

تترك العجينة لمدة ساعة او اكثر لكي تستقر وعند تجمع الماء فوق سطحها فذلك يعني بأننا  -3

تجاوزنا حد االشباع لذا يجب إضافة كمية من التربة معروفة الوزن وتخلط جيداً لحين الوصول 

   ات العجينة المشبعة المطلوبة.الى صف

 احسب وزن التربة وحجم الماء المضاف للحصول على العجينة المشبعة. -4

 تحدد نسبة التشبع كمايلي: -5

100 ×
حجم الماء الموجود فيها + حجم الماء المضاف(ملم)

وزن التربة الجافة بالفرن( غم)
=  نسبة التشبع
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الرطوبة المئوية والتي تمثل في هذه الحالة  او يؤخذ جزء من العجينة المشبعة وتقدر فيها نسبة

 نسبة االشباع.

.S ( نسبة االشباع) P = Pw (للعجينة ) =
Ww − Ws

Ws
× 100 

 

يؤخذ القسم المتبقي من العجينة الى قمع بخنر مثبت على دورق متصل بمضخة تفريغ وبمساعدة 

. Soil extractيمكن الحصول على مستخلص العجينة المشبعة  سحب الهواء()السحب جهاز 

ومرور الهواء خالل ورقة الترشيح، وفي  ةنوقف عملية السحب عندما يبدأ تشقق سطح العجين

حالة عدم الحصول على مستخلص رائق يعاد ترشيح المستخلص مرة اخرى عبر ورقة ترشيح 

 .)كما في الشكل ادناه( جديدة

مل  5مل ماء مقطر او  1غم تربة يضاف لها  1)اي  5: 1،  1: 1ويمكن استخدام المستخلصات 

 على التوالي(.
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 Soil Reaction (pH)درجة تفاعل التربة 

تعتبر درجة تفاعل التربة )حموضة، قلوية)قاعدية(( من اكثر الخواص الكيميائية التي لها تأثير 

مستخلص التربة هو دالة لفعالية  pHعلى نمو النباتات ونشاط االحياء الدقيقة في التربة، وان 

 عنها: ويعبر H+ايون 

pH = Log
1

aH+
 

pH = -Log H 

هو سبب القاعدية، وكما  OH-هو سبب الحموضة وايون الهيدروكسيل  H+ان ايون الهيدروجين 

 معروف ان الماء المقطر يتأين )قليالً( كاالتي:
-+ OH +H                           O2H 
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10−14 = 10−7 + 10−7 

 POH =7والـ  pH =7فان 

 متعادل. pHمعنى ذلك الـ  H  ،-OH+في حالة تساوي التركيزين 

وتكون قيمته يميل نحو القاعدية.  7يميل نحو الحامضية وكلما كانت قيمته اعلى من  7اقل من 

  ويكون المحلول متعادالً. H+يساوي ايونات   OH-عندما تكون قيمة  7مساوي الى 

  pHطرائق قياس الـــ 

 تعتمد على استخدام الدالئل اللونية. الطريقة اللونية: -1

ـ  pH- meterوتجري بواسطة جهاز  الطريقة الكهربائية: -2 في مستخلص العجينة  pHويقاس الـ

غم  10أي يؤخذ وزن من التربة وليكن  5: 1،  1: 1المشبعة او المستخلصات األخرى مثل 

ويرج ومن ثم يرشح ( 5: 1مل ماء مقطر ) 50ويضاف له وزن مكافئ من الماء اي يضاف 

 مرة. 5للحصول على مستخلص نسبة التخفيف فيه 

 تقدير الملوحة

  Electrical Conductivity (EC)التوصيل الكهربائي لمستخلص التربة 

ويقصد بالتربة المالحة بانها التربة التي يؤدي ارتفاع كمية االمالح الموجودة فيها بدرجة ضارة 

 التربة مما يؤدي الى ظهور عالمات الذبول لنمو النباتات، وذلك لزيادة الضغط االزموزي لمحلول 

الح ضارة على النبات رغم وجود كميات ال بأس بها من الماء في التربة وهذا ال يعني بان االم

في كل األحوال فالترب الخصبة تحتوي على نسبة مناسبة وبالتالي فان االمالح هي التي تمد 

النبات بما تحتاجه من العناصر الغذائية ولذلك فعملية تسميد التربة هي إضافة االمالح الى التربة 

 تربة وتتألف من: ولكن بمقادير مناسبة، وعموماً ان االمالح الذائبة في المياه الموجودة في ال

  Na ، +K ،+2Ca  ،+2Mg+: وهي الكاتيونات )االيونات الموجبة(

-،  HCO-االيونات )االيونات السالبة( وهي: 
3NO  ،2-

4SO ،-Cl  

 NaCl  ،4SO2Na  ،2CaCl  ،4MgSOواهم االمالح الذائبة: 

 :تقدير كمية االمالح الذائبة في التربةل وهناك طريقتان
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الوزنية: بعد الحصول على مستخلص التربة يتم تبخير الماء ووزن الراسب المتبقي الطريقة  -1

 الذي هو عبارة عن االمالح الذائبة في التربة.

طريقة التوصيل الكهربائي: تعتمد هذه الطريقة على قابلية المحلول الملحي على التوصيل  -2

لغرض جهاز يدعى جهاز التوصيل الكهربائي وحسب تركيز االمالح المتأينة، اذ يستخدم لهذا 

 (. ds.m-1   1-او ديسسمنز م 1-الكهربائي. ويعطي الجهاز القراءة مباشرةً )المليموز سم

 تأثيركثيراً بالتخفيف، وان درجة الحرارة لها  يتأثران درجة التوصيل الكهربائي لمحلول التربة 

على قراءة الجهاز وذلك الن الحرارة تؤدي دوراً مهماً في فعالية االيونات في محلول التربة وقد 

 م لكونها الدرجة المتفق عليها عند القياس.˚25درجة حرارة  جهاز علىصمم ال

 

 


