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  Determination  of  Total  Soluble  Salts   (EC)ألكلية ألذائبة تقديرأالمالح

 ييؤد التي ألتربة بأنها ألمالحة بالتربة يقصد -( : Soil  Salinity)  ألتربة ملوحة

 لوحةم زيادة أن حيث - ألنباتات لنمو ضارة بدرجة فيها ألموجودة االمالح كمية أرتفاع

يؤدي ألى ظهور  مما ألتربة لمحلول أالزموزي ألضغط زيادة ألى تؤدي ألتربة محلول

عالمات ألذبول على ألنباتات بالرغم من وجود كميات البأس بها من ألماء في 

 أخذ ىأل ويميل بل ألغذائية ألعناصر ألمتصاص ألنبات وذلك لعدم أمكانية - ألتربة

 عامل ةفالملوح لذا ألتربة محلول في أالكثر ألتركيز ذات للملوحة ألمسببة ألعناصر

 الةالح مااستمرت واذا - للنبات ألغذائية عناصر ألي جاهزية خفض في مباشر غير

 وهذا. كبيرة نسبة ألى أالنتاج خفض أو ألنبات موت ألى تؤدي فأنها معالجة بدون هكذا

 ةنسب على تحوي ألخصبة فالترب أالحوال كل في ضارة هي أالمالح بأن اليعني

 لغذائيةأ ألعناصر من تحتاجة بما ألنبات تمد ألتي هي فأنها وبالتالي أالمالح من مناسبة

. ناسبةم بمقادير ولكن ألتربة ألى أالمالح أضافة هي ألتربة تسميد عملية فأن ولذلك

 -: من تتكون ألتربة في ألموجودة ألمياه في ألذائبة أالمالح أن وعموما

a-   ( وهي ألكاتيونات أاليونات ألموجبة ) - - - - -        + 2Mg  ،+ 2Ca ، +Na  ، + K   . 

b-   وهي  ( أالنيونات )  أاليونات ألسالبة - - - - -        -
3HCO  ،-3NO   ،-Cl   ،2-

4SO . 

 

(  CaCl ( ، كلوريد ألكالسيوم ) NaCl كلوريد ألصوديوم ) -: وأهم أالمالح ألذائبة هي

 ( . MgSO4)  ألمغنيسيوم كبريتات ( 4SO2Na ، كبريتات الصوديوم )

 



 

 ألتربة في ألذائبة أالمالح كمية تقدير طريقة

 ألوزنية ألطريقة-1

 بروتعت - الماء في الذائبة االمالح لوزن المباشر القياس على الطريقة هذه وتعتمد

 الالزمة االجهزة اليملك لمن فائدة ذات تكون قد معرفتها ان اال البدائية الطرق من

 مع التربة  من معلومة كمية مزج يتم الطريقة هذه وفي - االخرى بالطرق للقياس

 حرارة رجةد عند بالفرن ذلك بعد وتجفيفة الراشح وتبخير ترشيح يتم ثم ومن - الماء

 لجافا التربة لوزن بالنسبة مئوية كنسبة يحسب ثم المتبقي الملح يوزن - معينة

 .التجربة في المستعملة

 ندفع - المستخلص في الماء الى الترب نسبة تحديد جدا المهم من الطريقة هذه في

 الجبس ذوبان احتمال الى ذلك يؤدي قد - معين حد عن التربة الى الماء نسبة زيادة

 (Caso4  )الذائب الجبس يؤدي الحالة هذه وفي - الذائبة االمالح من اليعتبر والذي 

 ملماتستع غالبا االشكالية هذه ولتجنب - المقدرة الذائبة االمالح وزن في تغير الى

 .وألماء ألتربة من 1:1 بنسبة اوخليط االشباع عجينة

 التربة في الذائبة والسالبة الموجبة االيونات جمع ناتج   -2

 على لالحصو بعد التربة في والموجبة السالبة االيونات تقدير يتم الطريقة هذه في

 الكلورو والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم الكالسيوم تقدير يتم حيث - الراشح

  واسطةب او التقليدية بالطرق اما - والبيكاربونات والكاربونات والنترات والكبريتات

    الذري االمتصاص سبكتروفوتوميتر كجهاز تطورا اكثر اجهزة

 



 absorption spectrophoto Meter) atomic )الضوئي اللهب اوجهاز         

 (flame  photometer ) من معين وزن في بالميلمكافيء النتائج حساب ويتم 

 .التربة

 المالحا مجموع على للحصول والسالبة الموجبة لاليونات الميلمكافئات تجمع ذلك بعد

 تستغرق انها مساوئها ومن ودقيقة جيدة انها هي الطريقة هذه محاسن ومن - الذائبة

 ذهه مشاكل من فان لذلك اضافة. الثمن وباهضة دقيقة اجهزة الى وتحتاج طويال وقتا

 من جمزي يستعمل لذلك - السابقة الطريقة في كما الجبس ذوبان مشكلة هي الطريقة

 .ألتربة من ألذائبة االمالح الستخالص 1:1بنسبة واالسيتون الماء

 Conductivity  Electrical   - -(  EC ) - - طريقة ألتوصيل ألكهربائي لمستخلص ألتربة-3

 او الكهربائي التوصيل على الملحي اوالمحلول التربة محلول قابلية على الطريقة هذه وتعتمد

 هذه استعمال وباالمكان.الحاضر الوقت في استعماال الطرق اكثر من وهي - الكهربائية المقاومة

 يكون نا دون المحاليل في الملحي والتركيز الكهربائي التوصيل بين خطية عالقة هناك الن الطريقة

 .ألعالقة تلك شكل على تأثير االمالح اونوع الملحي المحلول لنوع

   Electrical   ألكهربائية أاليصالية جهازقياس يدعى جهاز ألغرض لهذا ويستخدم -

Conductivity   ( EC ) أو  سم/بالمليموز)  مباشرة ألقراءة ألجهاز ويعطي  

 راكثي يتاثر التربة لمحلول ألكهربائي ألتوصيل درجة أن(.  dS. m-1  1 -م/ ديسيمنز

 تؤدي ألحرارة الن وذلك ألجهاز قراءة على تاثير لها ألحرارة درجة وأن. بالتخفيف

( 0م 52) تكون أن ألجهاز صمم وقد ألتربة محلول في أاليونات فعالية في مهم دور

 .ألقياس عند عليها ألمتفق ألدرجة هي


