
 خصوبة تربة الجزء العملي                                         م.م ساره نعيم عبدالحسن  / رابعهالمحاضره 

 قسم المحاصيل الحقلية المرحلة الثانية

 التربة في الجاهز النتروجين تقدير

 ختيارا حسن : على تعتمد تكراريته ومدى تحليل اي دقة ان القول من البد البداية في

 ومدى ، الكيميائية المستخلصات اختيار وحسن ، تحليله المراد للجزء الممثلة العينة

 . للفحص المستعمل الجهاز اختيار وحسن،  المعينة التربة لظروف مالءمتها

 الجاهزة ورالص على الحصول كيفية على التركيز سيتم(:التربة فحص)التربة تحليل

 ابلةالق العنصر كميات وتمثل التربة خصوبة في اهمية االكثر ألنها عنصر كل من

 .مباشر بشكل للتجهيز

 :جانبان لها  المغذية للعناصر التقدير طرائق معظم ان كما-

  المعينة العناصر او العنصر على الحاوي( الراشح) المستخلص على الحصول-1

 .التربة في ثم ومن الراشح في العنصر محتوى تقدير-2

 و محلولال في المتواجد واالمونيوم بالمحلول الذائبة النترات يمثل: الجاهز النتروجين

 .التبادل اسطح على المتبادل

 :يأتي وكما البوتاسيوم كلوريد باستعمال يتم: االستخالص-ا

 مخروطي دورق في تربة غم 11 توضع-1

 البوتاسيوم كلوريد محلول من مللتر 111 يضاف-2

 .والترشيح دقيقة 11 لمدة رج-3

 



 

 

 Micro تقدير المحتوى : يتم هنا استخدام جهاز يسمى مايكرو كلدال -أ

Kjeldhal Steam Distillation 

 تقدير االمونيوم : •

من الراشح في الفقرة ا اعاله ويوضع في انبوبة او دورق  مللتر 11يؤخذ  .1

 الجهاز 

َ من اوكسيد المغنيسيوم  ويعاد الدورق الى مكانه  1.2يضاف  .2 غم تقريبا

 المخصص في الجهاز

 مع عدد من الكواشف البوريكمن حامض  مللتر 5في جهة االستقبال يوضع  •

(Bromo cresol green +Methyl red في دورق مخروطي )ألستقبال 

 . المتقطرةاالمونيا 

 صبحي ان الى االمونيا بجمع ويستمر جيد بشكل الماء دورة وتشغل الجهاز يشغل

 .مللتر 25 بحدود االستقبال جهة في المتجمع الحجم

 . (1.115N H2SO4  ) الكبريتيك حامض مع التسحيح يتم

 اللون يتغير االمونيا مع شوندري الكواشف مع البوريك حامض لون: مالحظة

 اللون ىال اللون لتغير المطلوب الحجم يحسب التسحيح وفي المزرق االخضر الى

 .االصلي

 

 

 

 



 

 :تقدير االمونيوم+النترات   •

 من الراشح في الفقرة ا اعاله ويوضع في انبوبة او دورق الجهاز  مللتر 11يؤخذ -1 •

َ من اوكسيد المغنيسيوم + 1.2يضاف -2 • )  الديفاردةغم من سبيكة  1.2غم تقريبا

Devarda alloy  .ويعاد الدورق الى مكانه المخصص في الجهاز  ) 

 تتبع الخطوات اعاله نفسها وبالتتابع.-3 •

•  

 تية:ولحساب النسبة المئوية للنتروجين تستعمل المعادلة اال •

 411×مقلوب التخفيف  ×41×عياريته ×حجم حامض الكبريتيك المستعمل                     •

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----------------------------------نسبة النتروجين =  •

 4111×وزن التربة                                         •

•   

• N  %  ×11111  ملغم =N  كغم
-1

 تربة 

• %  =PPM  /11111 

 


