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 المادة العضوية

حسب نوع المادة العضوية في  %(65-55% ) من 55نسبة الكربون في المادة العضوية 

 التربة وعمرها وتحللها 

 طرق تقدير المادة العضوية

 األكسدة الرطبة                                                         طرق قياس فرق الوزن

 تعتمد علي أكسدة الكربون العضوي بواسطة                طريقة الحرق بدرجات حرارة عالية 

 مض الكبريتيك المركزداي كرومات البوتاسيوم وحا      درجه مئويه(              355-455)

                                                    ويحسب فرق الوزن                     ويتم معايرة الزيادة من داي كرومات البوتاسيوم       

) بواسطة كبريتات الحديدوز بوجود دليل داي فينيل أمين 

وظهور اللون األخضر الزيتوني )نقطة األزق المخضر( 

 نهاية التفاعل (

 طريقة األكسدة المبتلة:

2K2Cr2O7 + 3C + 8H2SO4                        3CO2  + 8H2O + 2K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 

K2Cr2O7  )زيادة( 

اتج من داي كرومات البوتاسيوم وحمض لمادة العضوية بحمض الكروميك النهي أكسدة ا

 المركز الكبريتيك

 طريقة التقدير

جم( جافة هوائيا ومعلوم نسبة الرطوبة وتكون منخوله من  2-5.5أخذ عينة التربة ) -1

  500mlفي دورق سعته  2mmمنخل قطره 

 ( 1Nمن محلول داي كرومات البوتاسيوم  )  10mlإضافة  -2

من حمض الكبريتيك المركز ويرج جيدا ثم يترك لمدة  20mlيرج بهدوء ويضاف  -3

 نصف ساعه علي لوح خشبي وليس علي البنش البالط لتجنب فقد الحرارة

 من الماء المقطر وذلك لتخفيف االلوان لرؤية نهاية التفاعل 200mlيضاف  -4

 فلوريد الصوديوم مع الرج 0.2gmحامض أورثوفوسفوريك ويضاف   10mlإضافة  -5

 نقط من دليل الفيريون )داي فينيل أمين(  5إضافة  -6

 Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O( 0.5Nالمعايرة بكبريتات الحديدوز األمونيومية  ) -7

 FeSO4.7H2O( 0.5Nأو كبريتات الحديدوز )

 يستخدم حامض األرثوفوسفورك مع دليل الفيريون علل :

الن حامض األرثوفوسوفرك يعمل علي تثبط المواد التي تتفاعل مع الحديدوز ويقلل 

 للوصول لنقطة نهاية التفاعل. جهد أكسدة التفاعل
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 إضافة فلوريد الصوديوم مع دليل الفيريون علل :

ويستهلك جزء من الن يتفاعل مع الكلور والمنجنيز حتي ال يتفاعل مع الحديدوز 

 كبريتات الحديدوز

وال يحتاج  orthophanan throline 1,10يوجد دليل أخر غير الفيرون يسمي  -5

ألرثوفوسفورك وال فلورد الصوديوم . لون الدليل أخضر ونقطة نهاية التفاعل حامض ا

 اللون األحمر 

 

 :الحسابات 

 

O.C %= 
              كبريتات الحديدوز(   )  داي كرومات البوتاسيوم(   )

           
 

 Eq.wt = 3و  %75دقة التجربة 

O.M% = O.C *
   

  
 

 % من المادة العضوية55الن نسبة الكربون حوالي 

 )يتم عمل بالنك ) دورق ويوضع كل الكيماويات بدون تربة 

 في حالة البالنك

 

O.C %= 
(     )                

           

O.M%= O.C*
   

  
  

 أحسب:

 

من  12mlوأضيف  %7تربة بها محتوي رطوبي  1.7gmلتقدير المادة العضوية أخذ 

وكان  (0.6N)وتمت المعايرة بكبريتات الحديدوز  (1.3N)داي كرومات البوتاسيوم 

. أحسب نسبة الكربون  22mlبينما في البالنك  7mlالحجم المستهلك في العينة 

 %.55.7العضوي والمادة العضوية أذا علمت أن نسبة الكربون في المادة العضوية 

 


