
 کجلدالتعیین ازت کل به روش 

 (گیاهی نمونه و خاک کل برای)

ازت در خاک عمدتاً به صورت ترکیبات آلی ، از جمله پروتئین بوده ، و تنها مقدار ناچیزی ار آن به شکل آمونیوم و 

بنابراین اندازه گیری ازت کل مناسبترین روش برای بیان نیترات در خاک یافت می شود )حدود دو درصد(. 

وضعیت این عنصر در خاک است . امروزه بهترین طریقه اندازه گیری ازت کل خاک استفاده از روش کجلدال 

 (.Mulvaney&Bremner1982)اکسید کردن مرطوب( می باشد.)

 0.0.شد. میزان ازت در خاک های زراعتی از اندازه گیری ازت کل خاک با توجه به اشکال مختلف آن دشوار می با

در صد متغییر است . کاربرد دو روش در اندازه گیری ازت کل خاک مرسوم است. روش کجلدال ، که  00.تا 

اساسا ً یک روش اکسیده کردن مرطوب بوده ، و روش دوماس که خود یک روش اکسیده کردن خشک می باشد . 

( ماده آلی بر اثر ترکیب با اسید سولفوریک غلیظ به صورت سولفات 4NH-Nدر روش کجلدال ، ازت آمونیاکی )

امونیوم در آمده ، آمونیوم حاصل پس از ترکیب با سود غلیظ در دستگاه تقطیر به گاز آمونیاک تبدیل گشته و گاز 

ور حضحاصل سپس بوسیله اسید بوریک جمع آوری می شود . سرعت فعل و انفعاالت فوق با افزایش دما و در 

کاتالیزور فزونی می یابد. در عمل ، به منظور افزایش دما، از سولفات پتاسیم و یا سوافات سدیم استفاده می شود . در 

(تیتر گردیده ، و بدین ترتیب مقدار کل ازت خاک و یا 0.0.پایان باز تشکیل شده با کمک اسید سولفوریک رقیق )

 گیاه تعیین می شود .

درجه سانتی گراد و  00گرم از گیاه خشک شده در دمای  00.از خاک خشک شده و یا روش کار:ابتدا یک گرم 

 0میلیمتر را به دقت توزین کرده و در داخل یک بالن قرار می دهیم .برای نمونه خاک  00.عبور داده شده از الک 

نیم  . و برای گرم قرص کجلدال اضافه می ک 101سی سی آب مقطر و  2سی سی اسید سولفوریک غلیظ  بعالوه 

میلیلیتر مخلوط اسید سولفو سالیسالیک اضافه می نمائیم . هر دو نمونه را می گذاریم یک  200نمونه گیاهی مقدار 

 شب بماند.

درجه سانتی گراد حرارت می دهیم و سپس  .27در روز بعد برای نمونه خاک به مدت یک ساعت بر روی دمای 

ه سانتی گراد که در پایان خاک هضم شده به رنگ سفید درآمده و درج .07به مدت نیم ساعت بر روی دمای 

ئعصاره شفافی روی آن جمع می شود که بالن را کمی سرد کرده و مقداری آب مقطر اضافه و جهت مرحله تقطیر 

درجه سانتی گراد به مدت یک  .18مهیا می گردد. در مورد نمونه گیاهی بالن محتوی نمونه را بر روی دمای 

دقیقه بالن را از  0درجه سانتی گراد رسانیده و در این مرحله تقریباً هر  .28رار می دهیم سپس دما را به ساعت ق

قطره آب اکسیژنه به نمونه اضافه می کنیم و مجدداً نمونه را  2روی حرارت برداشته و صبر می کنیم تا سرد شود و 

ساعد گردد این عمل را تا جایی ادامه می دهیم که روی حرارت می گذاریم تا زمانیکه بخار سفید رنگ از آن مت

میلیمتری خنک شود سپس  آن را برداشته و به  .0رنگ نمونه داخل بالن کامالً شفاف گردد .صبر می کنیم تا بالن 

 حجم می رسانیم . در اینجا نمونه گیاهی ما آماده بریا مرحله تقطیر می باشد .



حلول رویی نمونه را با چند بار شستشو به داخل دستگاه می ریزیم و برای در مرحله تقطیر برای نمونه خاک کل م 

نرمال  .1سی سی از عصاره به حجم رسانده شده را داخل دستگاه می ریزیم . در مورد مقدار سود  0نمونه گیاهی 

سی سی  20سی سی . سپس مقدار  2سی سی می باشد و برای نمونه گیاهی  .2مصرفی برای نمونه خاک مقدار آن 

میلیمتری ریخته و به آن چند  ..1یا  70سی سی برای نمونه گیاهی داخل بشر  10اسید بوریک برای نمونه خاک و 

قطره( معرف بروموکروزال اضافه می نمائیم تا محلول از بی رنگ به رنگ قرمز آلبالویی)شدت رنگ  2قطره )معموالً

وت است ( تبدیل شود در اینجا محلول به دست آمده را در بسته به مقدار اسید بوریک مصرفی و مقدار معرف متفا

 محل خروج گاز آمونیاک متصاعد شده از نمونه ها قرار می دهیم که حاصل در واکنش زیر مشهود است :

 2)4H ( NH3= BO3+ 2 NH 3H3BOبورات آمونیوم 

د و هنگامیکه رنگ محلول به از زمانی که آمونیاک وارد اسید بوریک می شود محلول شروع به تغییر رنگ می ده

درصد آمونیاک نمونه متصاعد شده است که برای اطمینان بیشتر اجازه می دهیم آزمایش تا  .0سبز رسید تقریباً 

 برابر مقدار اولیه اسید بوریک است . 0ادامه یابد که این حجم تقریبا ً  70رسیدن حجم بورات آمونیوم به 

نرمال تیتر می کنیم تا ظهور رنگ قرمز آلبالویی )شدت  0.1.اسید سولفوریک بورات آمونیوم سبز رنگ را بوسیله 

 رنگ بسته به مقدار اسید بوریک مصرفی و مقدار معرف متفاوت است(

 محاسبات :

 سی سی . 4مقدار اسید سولفوریک مصرفی برای نمونه خاک 

 .  سی سی 1700مقدار اسید سولفوریک مصرفی برای نمونه گیاهی )تفاله چایی( 

  

4 cc * 0.01 N = 0.04 meq NH4 

0.04 meq NH4 * 14 = 0.56 mg N 

0.56 mg/1 g soil*100 g soil = 0.056 % N in soil 

17.6 cc * 28*166.6 = 8.21 % N in Tea 
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