
الجمهورية العربية السورية 
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

ركز بحوث حمصم

فوتومترالسبكترووبجهاز المخبريةالتعريف باألجهزة 

أهميتهاوو العناصر التي يحللها  



ة  يحتوي مخبر التربة على أدوات وأجهزة مختص

إلجراء التحاليل الكيميائية



يستخدم لتجفيف العينات النباتية والترابية

فرن تجفيف العينات



ةفرن تجفيف األدوات الزجاجي



يستخدم لوزن العينات

ميزان حساس



ميزان نصف حساس



يستخدم لتحضير مستخلصات التربة

رحويرجاج



من الرواسبالراشحيستخدم لتنقية 

جهاز طرد مركزي



10-7-4قياسية PHويتم ضبط الجهاز بمحاليل 
ةحامضيالمياه قلوية أو وحيث يتم تحديد نوع التربة 

pHجهاز تقدير الحموضة 



الحموضةدرجة المستوى 
5.1> حامضي قوي 

5.2-6 حامضي متوسط
6.1-6.5 حامضي خفيف
6.6-7.3 متعادل
7.4-8.4 قاعدي

8.5< قوي قاعدي



الكهربائية ليةالناقوتعبر يستخدم الجهاز لتحديد نسبة األمالح في مستخلص التربة
(خلصعجينة مشبعة، مست)في التربة الذوابةالالعضويةعن تركيز األمالح 

الكهربائيةالناقليةجهاز 

الكهربائيةالناقلية
للعجينة المشبعة

التربةنوع

0-2dS/m مالحةغير
2.1-4 قليلة الملوحة
4.1-8 متوسطة الملوحة
8.1-16 عالية الملوحة
16.1< جدا  عالية





البوتاسيومويستخدم لقياس الصوديوم 

(فالم فوتوميتر ) جهاز اللهب 

إلفادةلالقابالبوتاسيوماستخالصيتم:الطريقةمبدأ
بشاردةغنيبمحلولالتربةغروياتمنبإزاحتهالنبات

دييؤ حيثاللهب،جهازعلىقراءتهاثماألمونيوم
ضوئيةةأشعلتصدرالبوتاسيومذراتتهيجإلىاللهب

مناسببحساسشدتهاقراءةتتم



K (PPM) المستوى 
0-85 جدا  منخفض

85-150 منخفض
150-250 متوسط
250-450 عالي
450 < عالي جدا  





يستخدم لتقدير كربونات الكالسيوم في التربة•

وركلتعتمد هذه الطريقة على إضافة كمية زائدة من حمض •

الماء حيث يتفاعل مع الكربونات الموجودة لينطلق غاز
co2  جهازفي الالزئبقعمود انزياحويتم قياسه عن طريق

الكاليسيمترجهاز 





CaCO3 % المستوى 
5> جدا  منخفض

5-10 منخفض
10-25 متوسط
25-50 عالي
50< عالي جدا  



رالسبكتروفوتومتجهاز 



معدني الكلي والاآلزوتالبورونو الفوسفوريستخدم الجهاز لقياس 
(السمادية –النباتية –الترابية ) في العينات  

حيث يقاس كل عنصر على طول موجة محددة



:اآلزوت•

يدخل في بناء األغشية الخلوية-

يدخل في بناء األحماض النووية-

يلعب دوراً هاماً في الثمار وتكوين الجذور-

يدخل في تركيب مشتقات األمينات-

أهمية العناصر التي يقيسها 

السبكتروفوتومتر



PPMاآلزوت المعدني  المستوى 
5> فقير

5.1-9 معتدل تقريبا
9.1-15 متوسط
15.1-19 جيد

20< غني



:الفوسفور•

يدخل في تركيب السائل النووي للخاليا-

الستقالبدور في إعطاء الطاقة الالزمة للفوسفور-

الكربوهيدرات

ألزهار اوفي عملية النضج وإنتاج البذور الفوسفوريؤثر -

من األجزاء القديمة إلى الحديثةالفوسفورينتقل -



P (PPM) المستوى 
0-3 جدا  منخفض
3-8 منخفض
8-14 متوسط
14-20 عالي
20 < عالي جدا  



:البورون•

, كاإلزهار يؤثر في العديد من العمليات الكيميائية في النبات-

إنتاج حبوب اللقاح, تكوين الثمار 

قل تتراكم السكريات في حالة نقصه في األوراق مما يعر-

رالتركيب الضوئي ويقل تأمين المواد النشوية للجذو

دوراً في عملية تنظيم امتصاص الماءالبورونيلعب -



B (PPM) المستوى 
 <0.4 جدا  منخفض

0.4-0.7 منخفض
0.8-1.2 متوسط
1.3-2 عالي
2 < عالي جدا  



الكلي في العيناتاآلزوتلتقدير 

كلداهلجهاز 



N % المستوى 
0.05> فقير جدا  

0.05-0.1 فقير
0.1-0.15 متوسط
0.15-0.2 جيد

0.2< غني



الثقيلة في العيناتويتم فيه قياس العناصر الصغرى 

جهاز االمتصاص الذري



تستخدم لسحب الغازات المنطلقة أثناء عملية الهضم

المخلية



(ة السمادي–الترابية –النباتية ) يستخدم لهضم العينات 

جهاز الهضم



تستخدم لحرق العينات وتحويلها إلى رماد

المرمدة



كمشكراً إلصغائ


