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  تقدير االيونات الذائبة في محلول التربة

محلول التربة يحتوي على مجموعة من االيونات الذائبة وتنقسم هذه االيونات الى ايونات موجبة 

Cations مثل+K ،+Na  ،+2Mg  ،+2Ca  وايونات سالبةAnions  مثل-
3HCO ،-Cl،2-

3CO 

 ،2-
4SO  الكشف النوعي لبعض االيونات في مستخلص التربة: ولغرض 

غم تربة يضاف اليها  20يحضر مستخلص التربة بوضع كمية من التربة في دورق مخروطي 

( ويرج لمدة نصف ساعة ومن ثم يرشح ونجري الكشف على الراشح 5: 1مل ماء مقطر ) 100

 كاالتي:

ع 6       مل من محلول 1مل من الراشح في انبوبة اختبار واضف  5ضع  :Cl-ايون الكلوريد  -1

– 3HNO  نترات الفضة فيتكون راسب ابيض دليل على وجود 0.25مل من محلول  1ثم % 

 الكلوريد.

-2الكبريت  -2
4SO:  6مل من محلول                  1من الراشح في انبوبة اختبار واضف  5ضع 

% من كلوريد الباريوم فيتكون راسب ابيض يدل على وجود 10من محلول مل  2ثم  HCl –ع 

 الكبريتات.

-2الكربونات  -3
3CO:  مل من الراشح، ان ظهور  5اضف قطرة واحدة من دليل الفينولفثالين الى

 اللون الوردي يدل على وجود الكاربونات.

-النترات  -4
3NO:  مل من الراشح فيتكون لون ازرق  5مل من دليل داي فنيل امين الى  2اضف

 يدل على وجودها.

مل من  1مل من الراشـــــح في أنبوبـــــة اختبــــار واضف  5يوضع  :Ca+2الكالسيوم  -5

 محلـــول

سب مل من محلول مشبع الوكزاالت االمونيوم وبعد الرج يظهر را 1ع هيدروكسيد االمونيوم و 6

 ابيض دليل على وجود الكالسيوم.

قطرات من الراشح في انبوبة اختبار واضف قطرة واحدة من  3ضع  :2Mg+المغنيسيوم  -6

فظهور اللون  Titan yellowمحلول مل من  1هيدروكسيد الصوديوم ثم  NaOH% من 10

 االصفر دليل علي وجود المغنيسيوم بكمية ضئيلة. 

الكشف عن الصوديوم يكون باختبار اللهب حيث يغمر سلك بالتيني في  :2Na+الصوديوم  -7

 .Na+الراشح ويعرض الى اللهب فيكون لون اللهب اصفر برتقالي دليل على وجود 
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التقدير الكمي( )وبعد الكشف عن وجود هذه االيونات في مستخلص التربة يمكن تقدير تركيزها 

 بأجراء االتي:

 :2Ca+ الكالسيوم ايون طريقة العمل لتقدير

 .Flaskمل من الراشح في دورق  5يؤخذ  -1

 مل ماء مقطر. 20يضاف لها  -2

الى  pHلرفع قيمة الــ   NaoH، 4Nقطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  5يضاف  -3

 والتي تؤدي الى ترسيب ايونات العناصر الثقيلة وتمنع تفاعلها. 12 يحوال

ً لنقطة النهاية عند استعمال الكاشف  12الى  pHرفع قيمة الــ  -4 ميروكسايد )يكون مناسبا

Miroxide.) 

 ملغم من كاشف الميروكسايد. 50يضاف  -5

 الى ان يتغير اللون الى االرجواني. 0.1عيارية  EDTAيسحح مقابل محلول الفيرسينت  -6

 معا   2Mg+و  2Ca+قة تقدير ايون يطر

 .Flaskمل من المستخلص ويتم وضعه في  5يؤخذ  -1

 مل ماء مقطر. 20اضف له  -2

وهيدروكسيد االمونيوم  Cl4NHقطرات من محلول بفر كلوريد االمونيوم  10يضاف  -3

OH4NH اضافته لرفع قيمة الـ  )قواعد قوية جداً( وسببpH  لظهور نقطة نهاية التفاعل عند

 ,Al, Mn)يساعد في ترسيب ايونات العناصر الثقيلة  pH)ان رفع الـ  .EBTاستعمال كاشف 

Fe) .وجعل الوسط مالئم للتسحيح الى ان يتحول اللون من االحمر الى االخضر المزرق 

 الحسابات:

Ca+2  meq L = ml of EDTA × N ×
1000

ml in liquid (الراشح )حجم
 ⁄  

Ca+2 + Mg+2  meq L = ml of EDTA × N ×
1000

 حجم الراشح المستخدم
 ⁄  

meq LMg+2 =  meq L (⁄ Ca+2 + Mg+2) − meq L⁄ Ca+2   ⁄   
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-2طريقة تقدير ايون 
3CO  ،-

3HCO  

 .Flaskمل من الراشح  5نأخذ  -1

 مل ماء مقطر. 20يضاف  -2

فينولفثالين فاذا تغير اللون الى اللون الوردي للمحلول  (ph. .ph)قطرات من كاشف  3يضاف  -3

الى ان يختفي  .100ذو عيارية  4SO2Hفيسحح مقابل حامض الكبريتيك  3COيدل على وجود 

 .اللون الوردي

 .. واذا لم يظهر اللون الوردي عند إضافة ) yنسجل حجم حامض الكبريتيك والذي يرمز له  -4

ph .ph)  2فهذا دليل على عدم وجود-
3CO  غم من كاشف المثيل البرتقالي. 2/1فيضاف 

 الى ان يتغير اللون من البرتقالي الى الوردي. 0.01ذو عيارية 4SO2Hسحح مقابل حامض  -5

 الحسابات:

meq LCa+2⁄ = 2y × N ×
1000

 حجم الراشح المستخدم
 

meq LHCO3
−⁄ = (Z − 2y)  × N ×

1000

 حجم الراشح المستخدم
 

 اذ ان:

N  4= عياريةSO2H  =0.01 

Z  الحجم الكلي المستخدم في تسحيح =(3CO  +3HCO). 

2y  3= الحجم المستهلك معCO. 

  Cl-طريقة تقدير ايون الكلوريد 

 .Flaskمل من الراشح وضعه في  5خذ  -1

 مل من الماء المقطر. 20اضف لها  -2

 قطرات. 3بمقدار  4Cro2Kيضاف كاشف كرومات البوتاسيوم  -3
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 حتى يتكون راسب احمر او قهوائي.0.005عيارية  ذو 3AgNOمقابل سحح  -4

كمرجع: وهو عبارة عن استعمال ماء نقي ونفس طريقة العمل والمواد  (B)عمل بالك  -5

الكيمائية المستعملة وطرح ذلك من القراءات التي نحصل عليها، وذلك للتخلص من الخطأ 

 الحاصل في الشوائب الموجودة في المواد الكيميائية او الخطأ الشخصي.

 الحسابات:

meq LCl−⁄ = ml of  AgNO3 × (S − B) × N ×
1000

 حجم الراشح المستخدم
 

 اذ ان:

S  3= حجمAgNO .المستهلك مع عينة الراشح 

B  3= حجمAgNO .المستهلك بدون عينة الراشح 

   K+و  Na+تقدير ايونات 

 Flame photometerتقدر هذه االيونات الموجودة في مستخلص التربة بواسطة جهاز اللهب 

والحصول على عالقة بين بعد تحضير محاليل قياسية لهذين العنصرين وقراءة هذه المحاليل 

 التركيز وقراءة الجهاز ومن ثم معرفة تركيز العينة من تسقيط قراءة الجهاز للعينة.

 2Mg+و  2Ca+تحضير المواد الكيميائية لتقدير 

غم من مادة كلوريد االمونيوم  7.5يذوب  :Buffer solutionمحلول منظم او محلول بفر  -1

Cl4NH  لتر. 1مل من محلول االمونيا )هيدروكسيد االمونيوم( ويكمل الحجم الى  570في 

2- NaOH (4N) .اربعة عياري 

3- Eriochrom black T:  من  غم 0.5يذوبHydrochloride)) غم من مادة  4.5و

(Hydroxyle amine)  95مل من االيثانول  100ثم يذوبان في.% 

4- Miroxide  )ميروكسايد((Ammonium purpurate) غم من امونيوم  0.5: يطحن

 .4SO2Kغم  100بربوريت مع 

5- Vercenat ( ذو عياريةN 0.1 يذوب )غم من  2EDTA  غم  0.05معO2.6H2MgCl. 
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