
 

 م.م ساره نعيم عبدالحسن               ىـــــالمرحلة االول   تربة / الجزء العملي          مبادئ  ثانيةالمحاضره 

 للتربة ألمائي ألمستخلص تحضير

 ودرجة(  EC)  ألتربة ملوحة قياس مثل للترب ألكيميائية ألتحاليل أجراء لغرض

 لنا بدال - ألماء في ألذائبة والسالبة ألموجبة أاليونات بعض وتقدير(  PH) الحموضة

 يمكن - ألمسخلص هذا على ألحصول ولغرض- للتربة ألمائي المستخلص عمل من

 -: ألتاليتين ألطريقتين أحدى أتباع

 مستخلص ألعجينة ألمشبعة   -أوال :

ألتربة ألتي تكون جميع مساماتها ألبينية -: Soil  Saturated--ألتربة ألمشبعة -#

 بالماء. مملوءة 

 أجراء عملية ألسقي في الحقل مباشرة. ذلك بعد ويحدثـ 

غم  100 كمية ألماء ألالزمة ألشباع-: tPersen  Saturation--نسبة أالشباع-#

 من ألتربة .

 Saturated Soil Paste ---- طريقة عمل ألعجينة ألمشبعة -

( وضعها في Pwمحسوبة لها نسبة ألرطوبة % تربة جافة هوائيا ) غم 200 أوزن-1

 بالستك .كأس 

( ألى ألتربة Cylinderأضف كمية من ألماء ألمقطر بواسطة اسطوانة مدرجة )-2

ألمستمر بواسطة  وألخلط مع ألتحريك  وعلى فترات متعاقبة وبكميات قليلة

(  ألمشبعة وهي أداة لخلط ألتربة وألماء للحصول على ألعجينة ) Spatula ىألسباجول

 -:  هيو (تربة المشبعهالعجينة مواصفاة )ألى صفاة ألعجينة المشبعة ألى أن نصل 



a-للضوء.ذات سطح لماع وعاكس  تكون 

b-. عند ميل أالناء أو ألكأس تسيل بهدوء وبطأ على الجدار 

c-سوف يلتأم هذا ألشق عند تحريك ألعجينة عدة  - عند عمل شق في سطح ألعجينة

 مرات .

e-اليتجمع ماء زائد فوقها . - عند ترك ألعجينة 

f-أخذ كمية من ألعجينة بواسطة أل عند Spatula -   تاركة  بحرية  تسقط  فأنها

 نظيفة .  Spatula ــأل

حتى تستقر ويحصل توازن بين ألمحلول وألتربة  -أترك ألعجينة لمدة ساعة أو أكثر-3

لذا  - حد أالشباع سطحها فهذا يعني أننا تجاوزنا  . وأذا حدث أن تجمع ماء فوق

ألوصول ألى  جيدا لحين وتخلط  - أضافة كمية معلومة ألوزن من ألتربةيجب 

 صفاة ألعجينة ألمطلوبة .موا

 وحجم الماء المضاف للحصول على ألعجينة ألمشبعة . أحسب وزن ألتربة -4

(  .Water Saturation Percente   W.Sيتم حساب ألنسبة ألمئوية للتشبع )  -5

 -كما يلي :

( 1 ) 

 

 



 

هي أن تؤخذ جزء من ألعجينة المشبعة  :لطريقة أالخرى لحساب نسبة التشبعأ -2

 ألمئوية والتي تمثل في هذه الحالة ألنسبة المئوية لألشباع . وتقدر فيها نسبة الرطوبة

    

  -حيث أن :

PW% = أالشباع( )نسبةألمئوية لرطوبة العجينة  ألنسبة 

W = ألرطب لتربة ألعجينة ألوزن 

0W = ألجاف لتربة ألعجينة ألوزن 

يؤخذ ألجزء ألمتبقي من ألعجينة ألستخالص ماء ألتشبع منها بالترشيح وذلك  -6

لزيادة  (Suction Pump)متصل بمضخة تفريغ  باستخدام قمع بخنرمثبت على دورق

وللحصول على مستخلص العجينةألمشبعة  .(1 )شكل سرعة ألترشيح

( Soil  extract بسهولة . نوقف عملية ألسحب عندما يبدأ سطح العجينة بالتشقق )- 

 -ومرور الهواء خالل ورقة الترشيح , وفي حالة عدم حصول على مستخلص رائق

     ر ورقة ترشيح جددة .يعاد ترشيح المستخلص مرة اخرى عب

 



 

 قمع بخنر متصل بمضخة التفريغ (1)شكل 

 

 

 

 



 

 مستخلص ألتربة للماء بنسب معلومة   -ثانيا :      

 

لسهولة العمل بها وسرعة  -تستخدم هذه ألطريقة لعمل مستخلص او معلق ألتربة 

 اجراء ألتحاليل المختلفة للتربة

 

 - - - - -طريقة عمل مستخلص ألتربة للماء   -

من التربة  غم()من ألماء ألمقطر ألى وزن معلوم  مل()يضاف حجم معلوم    -1

 -  5:1 ، 4:1 ، 3:1 ، 2:1 ، 1:1 ب قد تكونوهذه ألنس -ألجافة هوائيا وبنسب معلومة 

ماء مقطر  مل 1 تربة يضاف لها غم 1 وهكذا ) أي أن كل - -
 على ألتوالي ( . مل 5 أو مل 4 أو مل 3 أو مل 2 أو

 Shaker)  ألميكانيكي جهازالرجاج أو اليد بواسطة يرج وألماء ألتربة مزيج -2

 . ساعة نصف لمدة( 

تخدام وبأس -محلول ألتربة بترشيح ألمزيج بواسطة ورق ترشيح  يستخلص-3

 زجاجين.دورق وقمع 

 

 تحفظ في علب الخاصة بحفظ عينات المستخلص ( في المختبر بعد ترشيحها )*

 . ألمختلفةالعناصر ألستخدامها للتقديرات 

 

 

 

 

 

 


