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 تقدير المادة العضوية

 هناك طرائق متعددة لتقدير المادة العضوية في التربة:

عن طريق قياس فرق الوزن: وهي تشمل مجموعة من الطرائق منها: -1  

 )بيروكسيد الهيدروجين(. 2O2Hاالكسدة بواسطة   -أ

ساعات ومن ثم حساب فرق  8 – 7م لمدة ˚400 – 350الحرق في درجات حرارة عالية  –ب 

 الوزن.

ان التفاعل في هذه الطريقة  :Chromic acidعن طريق االكسدة بواسطة حامض الكروميك  -2

 بين حامض الكروميك والمادة العضوية يمكن ان يمثل بالتفاعل:

4Cr+6 + 3Cr° →  4Cr+2 + 3C+4 

داي  7O2Cr2Kالطريقة اساساً على اكسدة الكاربون للمادة العضوية للتربة ويستعمل )تعتمد هذه 

كرومات البوتاسيوم( كعامل مساعد وان الفائض منها يعين بواسطة التسحيح مع كبريتات 

ضوية تختلف من تربة الى اخرى. ففي الترب وان االكسدة الكلية للمادة الع ،الحديدوز االمونياكية

% من الكاربون الموجود في المادة العضوية والباقي يقاوم التأكسد، وفي 77العراقية نقوم بتقدير 

 %. 58هذه الحالة فان ما تحتويه المادة العضوية من الكاربون يساوي 

 طريقة عمل تقدير المادة العضوية باالكسدة الرطبة 

 مل(. 500)دورق سعة  Flaskملم( في فالسك  2)غم من عينة التربة المنخولة 0.5يوضع  -1

 .7O2Cr2Kعياري داي كرومات البوتاسيوم  1مل من  10يضاف  -2

 1)حامض الكبريتيك( المركز ويرج لمدة  4SO2Hمل من حامض  20يرج بهدوء ثم يضاف  -3

 ساعة. 2/1دقيقة ثم يترك لمدة 

 مل من الماء المقطر. 160يخفف المحلول باضافة  -4

 %.85تركيزه  4PO3Hمل من حامض الفسفوريك  10يضاف  -5

 .NaFغم من فلوريد الصوديوم  0.2يضاف  -6

 قطرة من كاشف او دليل )داي فنيل امين( حيث يصبح لون المحلول ازرق مخضر. 30يضاف  -7

 وذلك باتباع الخطوات االنفة جميعاً باستثناء اضافة نموذج التربة. Blankيعمل  -8
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مع كبريتات الحديدوز االمونياكية  Blankيسحح المحلول لعينة التربة وكذلك الـــــــــــ  -9

O26H.2)4Fe(SO2)4(NH  = ويستمر بالتسحيح لحين تحول اللون  392.14الوزن الجزيئي لها

 اللون االخضر الفاتح.  من اللون االزرق المخضر الى

 الحسابات:

%O. M = 10(1 −
T

S
) × 1.34 

 اذ ان:

 O.M%     = النسبة المئوية للمادة العضوية في التربة.

 T = الحجم المستهلك من كبريتات الحديدوز في عينة التربة.

 S =.الحجم المستهلك من كبريتات الحديدوز في البالنك 

 = حجم الداي كرومات.10

تغير وكذلك نسبة الكاربون في ن نسبة المادة العضوية المتحللة تيسمى الثابت المتغير ال =1.34

معامل له عالقة بالوزن المكافئ للكاربون والوزن الذري ونسبة الكاربون في )العضوية المادة 

 التالية: ويمكن الحصول عليه من القيم المادة العضوية(

1N ×
12

4000
×

1.72

0.77
×

100

0.5
 

 

. K2Cr2O7 1= عياريةN 

نسبة الكاربون في المادة العضوية الذي يقدر في هذه الطريقة )االكسدة الرطبة(.  = 0.77 

ن عينة التربة المستخدمة.= وز  0.5 

الوزن الذري للكاربون. 12= الوزن المكافئ للكاربون =  4000  

%.58= معامل له عالقة بنسبة الكاربون في المادة العضوية والتي تساوي   1.72 

 (.1اقل من ) S/Tلماذا تكون قيمة  س:


