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 الخالصة

تحةرر البوتاسةيوم مةن بعةت التةر  سةرعة و سةعةاجريت دراسةة متتبريةة لمعرفةة تة نير ةوعيةة ميةا  الةري فة  
اذ سمح لةوعين من ،باستتدام طريقة الجريان المستمر الهادئ ف  اعمدة تربة طبيعية غير مستنارة لمحافظة ةيةوى الكلسية
ذات وشةي  محمةد  ذات ةسةجة طيةيةة )كلوريديةة وكبريتيةة( مةن الجريةان فة  تةربتين متتلنتة  الةسةجة لمةوقع  زمةارالميا  

(،وقةةد اشةةارت الةتةةائز الةةا زيةةادة كميةةة Pvولعشةةرة دورات ري علةةا اسةةام الحجةةم المسةةام  ) ةسةةجة مزيجيةةة غريةيةةة

اذ حةررت الميةا  الكبريتيةة كميةات اكبةر مةن ،التربةة  البوتاسيوم المتحرر بزيادة عدد الحجوم المسامية المةارة تة ل اعمةدة
لمةوقع   1-كغةم .سةت  مول 2.92و 1.93 البوتاسيوم مقارةه مع ما حررته الميا  الكلوريدية، فقد بلغت سعة التحرر كمعدل

الكلوريديةةة للمةةوقعين اما البوتاسةةيوم المتحةةرر باسةةتتدام الميةةا  ،علةةا التةةوال  باسةةتتدام الميةةا  الكبريتيةةةوزمةةار شةةي  محمةةد 
علةا التةوال ، وقةد اظهةر الوصةي الريامة  لعمليةة التحةرر تنةوق معادلةة  1-كغةم.سةةت  مةول 2.01و1.12فقةد بلة   ذاتهما

ف  حةين لةم تصةي معادلةة ،معادلة دالة القوى )متعدد الرت ( نم معادلة الرتبة االولا نم معادلة الرتبةة صةنر االةتشار تلتها
بالكناءة ذاتها، وقد بلغت سرعة تحةرر البوتاسةيوم وفةق معادلةة االةتشةار باسةتتدام الميةا  الكلوريديةة ايلوفيز عملية التحرر 

علا التوال  ف  حين ادى استتدام الميا  الكبريتية الا وزمار شي  محمد  لموقع  8\1-دقيقه.1-كغم.سةت  مول 0.12و 0.06
 للموقعين ذاتهما علا التوال . 8\1-دقيقه .1-كغم.لسةت  مو 0.22و 0.14زيادة سرعة تحرر البوتاسيوم اذ بلغت 

 .البوتاسيومسعة و سرعة تحرر ،مدة الجريان ،ميا  كبريتية ،ميا  كلوريدية :دالةالكلمات ال

 .86/2/8116: وقبوله ،84/11/8112 :تاري  تسلم البحث

 المقذمة

كمةا اةةه  .(1996عال من البوتاسيوم اال ان سةرعة تحةرر  تعةد واطئةة جةدا )العبيةدي،التر  العراقية تمتاز بتزين 

يتعةةرت الةةا االمتةةزاز والتنبيةةت فةة  التةةر  الطيةيةةة وان مشةةاكل تنبيتةةه تةةزداد بزيةةادة محتةةوى التةةر  مةةن المعةةادن الطيةيةةة 
لقةةةةد اشةةةةار العبيةةةةدي  ،(Nicderbudde ،2007 و Pooniaو  Dahiya، 2006و  Shanwallو Jalali، 2006المتمةةةةددة وةوعيتهةةةةا )

( بان التر  العراقية ذات صنه قاعدية وذات محتوى عةال مةن الكربوةةات ممةا يجعلهةا ذات سةعة تةزين 2001والزبيدي )
ومةن ذةذا المةطلةق اتجهةت الدراسةات الحدينةة الةا دراسةة ديةاميكيةة  ،متوسط الةا عةال لكةن سةرعة تحةرر  مةتنمةه جةدا

 ،Shanwallو Simard، 1992و Sparks، 1985و  Cracki) السةبل الكنيلةةة بزيةادة سةرعة تحةةرر تحةررا لبوتاسةيوم و
ومن ذذ  الوسائل استتدام ةوعيات ميا  متتلنة لمةا لهةا مةن تة نير كيميةائ  فة   (Hussain، 2010و  AlObidiو  2006

 وان لمةرور المحلةول االلكتروليتة  ،(2013 ،ملوحتها وةوعية ايوةاتها الت  تساذم ف  تحرر البوتاسيوم من التربة )الكيك 

وذةةا تعةد االتتياريةة صةنة تعكةم  ،وتماسه مع طور التربة الصل  انر كبير فة  تصةائا التربةة التبادليةة ()ةوعية الميا 
 طبيعة التبادل االيةوة  ل يوةةات احاديةة الشةحةة وااليوةةات نةائيةة الشةحةة ممةا يعكةم التةر  فة  قابليةة تنمةيلها ل يوةةات

 ،Jalaliو Kolahchi) االحادية والت  تتانر بالتركي  المعدة  للتر  والمادة العموية والسعة التبادليةة ل يوةةات الموجبةة
ان تحرر البوتاسيوم من التربة ذ  عملية ديةاميكيةة تسةتةد علةا قةواةين السةرعة والتة  تعتمةد علةا عامةل الةزمن  ،(2007

ل  الةا طورذةا السةائل تةزداد مةع زيةادة فتةرات تمةام المةاء مةع التربةة وعةدد وان الكمية المتحررة مةن طةور التربةة الصة
( اذ تعةةد الميةةا  مصةةدرا Hussain، 2010و AlObidiو  Jalali ،2006) الحجةةوم المسةةامية المةةارة تةة ل جسةةم التربةةة

مةةل علةةا احةةداث لأليوةةةات الموجبةةة منةةل الكالسةةيوم والمغةسةةيوم والصةةوديوم وذةةذ  الصةةنة مهمةةة الن االيوةةةات تع اساسةةيا
اذ تعمةل علةا تبةادل  ،تغيرات عةد مرورذا ف  جسةم التربةة وان اول مةا تحدنةه مةن تغيةرات ذةو تنةاع ت التبةادل االيةوة 

ايوةةات الكالسةةيوم والمغةسةيوم والصةةوديوم وبالتةال  تحةةرر البوتاسةةيوم الةا طةةور التربةة السةةائل وفةق اسةةم نرموديةاميكيةةة 
لقلةة الدراسةه حةول  ةظرا   .(Du،2004وSparks، 2003 (نميل لعملية التبادل االيوة وحركية وباالعتماد علا نوابت الت
التعةري علةا دور الميةا  فة  تحةرر  هةدي دراسةةتةم اتتيةار ذةذا البحةث بلةذا  البوتاسةيوم تانير ةوعية ميا  الري ف  تحةرر

 .ة ةيةوىظالبوتاسيوم من بعت التر  الكلسية السائدة ف  محاف

 مواد البحث وطرائقو

جمعةةت ةمةةاذت التةةر  الكلسةةية مةةن مةةوقع  زمةةار وشةةي  محمةةد فةة  محافظةةة ةيةةةوى شةةمال  العةةراق مةةمن رتبتةة  
Aridisols  وEntisols اع   علةا التةوال   للموقعين(Anonymous،2008علةا عمةق ) سةم باالمةافة الةا جلة   30

ومعاملتها بةوعين من الميا  الجوفيةة  ،سم 6.5سم وةصي قطر 30اعمدة تربة طبيعية )غير مستنار ( اتذت موقعيا بطول 
 Gregorichو Carter)كلوريديةةة و كبريتية(.قةةدرت بعةةت التةةواا النيزيائيةةة والكيميائيةةة للتةةر  والميةةا  اسةةتةادا الةةا

يةةة لمنصةةول الطةةين باسةةتتدام جهةةاز حيةةود ا شةةعة السةةيةية فةة  متتبةةرات الشةةركة العامةةة ن الطيةد(، فحصةةت المعةةا2008)
الجةدولين  (.Richard،1954كما صةةنت الميةا  حسة  متتبةر الملوحةة االمريكة  ) ،للمسح الجيولوج  والتعدين ف  بغداد
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اذ تةةم السةةمام للميةةا   (،(Sparks 2003تةةم دراسةةة تحةةرر البوتاسةةيوم بطريقةةة االزاحةةة االمتزاجيةةة الهادئةةة حسةة   2)و(1
مل لموقع  شي  محمد وزمارعلا 131و 96غم وبحجم مسام  قدر   375و320وزةه  تربة بالجريان الهادئ ت ل عمود

وبعد تسجيل زمن ةةزول اول قطةر   (Al-Obaidi،2011و  Mam Rasul) 1-دقيقة.مل 1وبسرعة جريان قدرذا التوال  
اسةتمرت عمليةة الجريةان الهةادئ  ،( وسةجل زمةةهPv1الا الحجم المسةام  االول ) لرواشح االتزان جمعت لحين الوصول

قةةدر  .( مةةع تسةةجيل زمةةن الوصةةول الةةا كةةل حجةةم مسةةام  ولمكةةررين مةةن االعمةةدةPv10)لغايةةة الحجةةم المسةةام  العاشةةر
ررة فةة  حسةةبت كميةةة البوتاسةةيوم المتحةة Flame photometer البوتاسةةيوم فةة  الرواشةةح بجهةةاز قيةةام العةاصةةر باللهةة 

وتم استتدام الدوال الحركية ف  وصي عملية التحةرر مةن تة ل تة نير  (،1-. كغمشحةه رواشح االتزان بوحدات )سةت  مول

الزمن علا معامل سرعة التحرر، و جل تحديد افمل معادلة ريامية لوصي عملية التحرر فقد تةم االعتمةاد علةا اعلةا 
Rلمعامل التحديد ) قيمة

 .(SE) ( واقل تطا قياس 2

 .بعت التصائا النيزيائية والكيميائية والمعدةية لتر  الدراسة :(1الجدول )
Table (1): Some physical and chemical characteristics of studied soils. 

 الصنة
Characteristic 

 الوحدة
Unit 

 Locationالموقع 

 زمار
Zummar 

 شي  محمد
Sheikh Mohammed 

Clay 

gm.kg
-1

 

480 165 

Silt 400 430 

Sand 120 405 

CaCO3 210 230 

Organic matter 18.2 14.4 

EC dS.m
-1

 0.85 1. 9 

pH  7.5 7.4 

CEC c.molec.kg
-1

 26.2 17.1 

Soluble 
Ions 

Ca
2+

 

mole.m
-3

 

 

3.0 10.2 

Mg
2+

 1.5 6.3 

Na
+

 0.5 2.5 

K
+

 0.1 1.0 

HCO3
-

 2.5 4.2 

Cl
-

 1.0 8.6 

SO4
2-

 1.6 7.2 

Clay minerals% 

Smictite 26 25 

Illite 35 13 

Chlorite 12 8 

Vermiculite 6 41 
 

 بعت التصائا النيزيائية والكيميائية لميا  الري المستتدمة. :( 2الجدول )
Table (2): Some physical and chemical characteristics of irrigation waters used. 

 ةوع الماء
Water 
quality 

pH 
EC 

dS.m
-1

 

 Soluble ionsا يوةات الذائبة

SAR 
 تصةيي الماء

Water 
classification 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+

 K
+

 HCO3
-

 Cl
-

 SO4
2- 

m.mole.liter
-1

 

Chlorine 7.8 1.2 2.0 1.5 5.5 0.4 4.2 3.5 2.4 2.9 C3S1 

sulfuric 7.4 7.2 15.6 10.0 35.0 1.0 10.0 7.5 35.0 7.0 C4S1 

تم رسم الع قة بين كمية البوتاسيوم المتحرر تجميعيةا  كدالةة لعةدد الحجةوم المسةامية الةازلةة بعةد ري التةر  بالميةا  
 Sammieiباسةتتدام المعادلةة المقترحةة مةن قبةل  C˳المتتلنة، إذ أمكن الحصةول علةا تركيةز االتةزان عةةد الةزمن صةنر 

 عية للبوتاسيوم المتحرر كدالة تطية لمقلو  الزمن وكاآلت :( وذلك ب تذ مقلو  التراكيز التجمي1986) Chahalو

   1         1         b          
----- = ----- + -----……… (1)   
  Ct         C˳       t  

 :اذ ان

Ct = التركيز عةد زمن االستت ا 
C˳ =  المحور الصاديالتركيز عةد الزمن صنر، وتم حسابه من ةقطة تقاطع التط المستقيم مع 
b = اةحدار التط المستقيم 
t = الزمن 
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بإتماع الةتائز الا سلسلة من المعادالت الحركية باعتبةار زمةن أو  البوتاسيوم تم حسا  معامل سرعة تحرر أيون
 مدة تمام الميا  المارة ت ل جسم التربة دالة لتحرر ا يوةات والمعادالت المطبقة: 

 Zero order equationمعادلة الرتبة صنر  -1

C˳ - Ct = C˳ - Kt  ………..… (2)  

 First order equation معادلة الرتبة ا ولا -8

Ln (C˳- Ct) = LnC˳ - Kt ………… (3)  

 Parabolic diffusion equationمعادلة االةتشار  -2

Ct = C˳ - K t
½ 

  ………… (4) 

  Elovitch equation معادلة ايلوفيز -6

C t = C˳ + K Lnt  ………… (5) 

 Power function equation معادلة دالة القوة -5

LnCt = LnCt – K Lnt  ………… (6)  

 : اذ ان
C˳ = صنر تركيز البوتاسيوم القابل للتحرر عةد الزمن 
Ct   = تركيز البوتاسيوم القابل للتحرر عةد الزمن t 

C˳ - Ct   = الكمية المتبقية ف  التزين بعد التحرر 
K  =  معامل سرعة التحرر ازاء كل معادلة 
t   = الزمن ساعة أو دقيقة 

R و جل تحديد أفمل معادلة ريامية لوصي عملية التحرر فقد تم اعتماد أعلا قيمة لمعامل التحديد
وأقةل تطة   2

 حس  المعادلة التالية: SEقياس  

SE = [
 (     

 ) 

   
]
 

 ………… (7)  

 (1992وآترون ) Simardحس  ما ذكر  

 : اذ ان
Ct =  تركيز البوتاسيوم المقام من المحلول عةد الزمنt 

Ct
 tتركيز البوتاسيوم المحسو  من المعادلة عةد الزمن  = *
n  = عدد مرات القيام 

 

 النتائج والمناقشة

الةا حصةةول زيةةادة فةة  قةةيم البوتاسةيوم المتحةةرر تجميعيةةا مةةن التةةر  قيةةد ( 2و1تشةير الةتةةائز المبيةةةة فةة  الشةةكلين )

الدراسة بزيادة عةدد الحجةوم المسةامية المةارة تة ل جسةم التربةة، وي حةظ بةان كميةة البوتاسةيوم المتحةررة مةن التةر  قةد 
لتربةة الصةل  باسةتتدام اذ بلغت كمية البوتاسةيوم المتحةرر تجميعيةا مةن طةور ا،اتتلنت باتت ي ةوعيات الميا  المستتدمة

فة  حةين مةا تةم تحريةر  مةن  ،علةا التةوال  وزمةار شةي  محمةد لمةوقع  1-كغةم.سةةت  مةول 2.01و 1.12 الميا  الكلوريدية
اذ ي حةظ ان ،علةا التةوال  1-سةةت  مةول. كغةم 2.92و1.93 ذاتهمةا باسةتتدام الميةا  الكبريتيةة فقةد بلة  البوتاسيوم للمةوقعين

رت بوتاسيوم من طور التربة الصل  كمية تنوق ما حررته الميا  الكلوريدية وقد يعود سب  اتت ي الميا  الكبريتية قد حر
 ةةةةوع  الميةةةا  المسةةةتتدمة فةةة  كميةةةة البوتاسةةةيوم المتحةةةرر الةةةا دور االيةةةون السةةةال  المرافةةةق للميةةةا  والقةةةو  االيوةيةةةة

(Sparks،2003)، بة والميا  ودرجة اتت ي قابلية ذوبان ام حها كما ان لطبيعة االيوةات الداتلة ف  تركي  كل من التر

وكذلك اتت ي قابلية االيوةات الموجبة فيها علا عملية االمتزاز علا طور التربة الصةل  دورا كبيةرا فة  ازاحةة االةةواع 
التربةةة وتماسةةه مةةع طةةور  (، وان لمةةرور المحلةةول االلكتروليتةة  )ةوعيةةة الميةةا (Du،2004وام حهةةا ) االيوةيةةة فةة  التربةةة

وذةا تعةد االتتياريةة صةنة تعكةم طبيعةة التبةادل االيةوة  لأليوةةات احاديةة ،الصل  انر كبير ف  تصائا التربةة التبادليةة
)الكالسةةيوم والمغةسةةيوم( ممةةا يعكةةم التةةر  فةة  قابليةةة تنمةةيلها  الشةةحةة )البوتاسةةيوم( وااليوةةةات الموجبةةة نةائيةةة الشةةحةة

 Kolahchi)تركي  المعدة  للتر  والمادة العموية والسةعة التبادليةة لأليوةةات الموجبةة لأليوةات االحادية والت  تت نر بال
( الا اتت ي الميا  ف  قدرتها علا تحرر البوتاسيوم مةن التربةة 2002)واترون  Al-Wabel( وقد عزا Jalali،2007و

شةحةة االيةون الموجة  واالسةتقطابية يعود الا صنات االيوةات الموجبة الداتلةة فة  تركيبهةا منةل ةصةي القطةر االيةوة  و
وطاقة التادرت، وبشكل عام فان االيون الموج  ذو ةصي قطر االيةوة  القرية  مةن ةصةي قطةر ايةون البوتاسةيوم يمتلةك 

 Bhonو 2004)واتةرون ) Wangوفة  ذةذا المجةال وجةد  ،استقطابية عالية تجعل لةه قابليةة اعلةا فة  تحةرر البوتاسةيوم
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ومةن الشةكلين  .زيةادة فة  تحةرر البوتاسةيوم بزيةادة تركيةز ايةون الكالسةيوم فة  محلةول التربةة ( بان ذةاك(2005واترون 
( يتبين ان ذةاك اتجا  عاما لمسار عملية التحرر يتمنل فة  زيةادة كميةة البوتاسةيوم المتحةرر تجميعيةا مةع زيةادة عةدد 2و1)

ت بالتةةةاقا تةةدريجيا بعةةد الحجةةم المسةةام  السةةادم اال ان ذةةذ  الزيةةادة اتةةذ ،الحجةةوم المسةةامية المةةارة تةة ل عمةةود التربةةة
وتصوصا للتر  المعاملة بالميا  الكلوريدية اكنر مةه للتر  المعاملةة بالميةا  الكبريتيةة وعةةد متابعةة عمليةة التحةرر امكةن 

الناةية فةي حظ  اما المرحلة،تمييز مرحلتين للتحرر االولا يسلك فيها مةحةا التحرر مي  شديدا انةاء عمليات الغسل االولا
بان ذةاك اةتناما ف  اةحدار مةحةيات التحرر الا ان تصبح ذذ  المةحةيات موازية تقريبةا للمحةور السةية  اال ان التحةرر 

ان جريان الميا  ف  اعمدة التةر  .(2013،ال يصل الا حالة التحرر النابت مما يتطل  اعتماد حجوم مسامية اكنر )الكيك 
بير ف  مل ء النراغات البةية لمسام التربة الت  تعمل علا تجويةة البوتاسةيوم مةن التربةة عةن طريةق جرياةا ذادئا له دور ك

والتبادل االيوة  الموج  ممن تركي  البةائ  للمايكا عةد درجةات الحةرارة  Hydrolsisن ث عمليات ذ  التحلل المائ  
-Alو  Al-Samarraiو  2004ن، واتةةةةةةةروWang و Sparks،2003 (االعتياديةةةةةةةة وفعاليةةةةةةةة ايةةةةةةةون الهيةةةةةةةدروجين

Obaidi،2005الا اح ل الميا  الجديدة محل ميا  المسام المليئة بالبوتاسيوم المتحرر  ل  حقه( بعدذا سيؤدي تدفق الميا  ا
( ذادئةة تاركةة وراءذةا فراغةات ومسةام Pistil Flowودفعها باتجا  اسنل العمود وازاحتها الا التارت وبحركةة مكبسةيه )

( االمر الذي سيسةمح 2010،( )العبيدي واترونThreshold valueدون عتبة التحرر )اال اةها  مليئة بالميا  الجديدةتربة 
 بتحرر المزيد من البوتاسيوم من الطــور الصل  انةاء عمليــة التحلل المائــ  والتبةادل االيةوة  وفعاليةة ايةون الهيةدروجين

Ghosh)  ،الةا تحةرر  عمليةة المةزت واالزاحةة الهادئةة للميةا  مةع جسةم التربةة سةيؤديان االستمرار ف  ،(2010واترون

وذلك لصعوبة تحرر البوتاسيوم غير المتبادل مما يكس  مةحةةا التحةرر  التحررالبوتاسيوم بكميات اقل من بداية  من مزيد
R( قيم معامل التحديةد)3وبين الجدول ) ،اةحةاء باتجا  التط االفق 

( للمعةادالت الحركيةة المطبقةة SE( والتطة  القياسة  )2
 .ف  الدراسة

 
 .شي  محمدعدد الحجوم المسامية علا تحرر البوتاسيوم ف  موقع ت نير ةوعية الميا  و :(1الشكل )

Fig. (1): Effect of water quality and No. of porosity volumes on K
+
 desorption in Sheik 

Mohamed location 
 

 
 .زمارت نير ةوعية الميا  و عدد الحجوم المسامية علا تحرر البوتاسيوم ف  موقع  :(2الشكل )

Fig. (2): Effect of water quality and No. of porosity volumes on K
+
 desorption in Zummar 

location. 
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وجةاءت معادلةة االةتشةار فة  المرتبةة  ،ذ تشير الةتائز ان جميع المعةادالت وصةنت وبشةكل جيةد تحةرر البوتاسةيومإ
Rالتحةرر اذ اعطةت اعلةا معامةل تحديةد )االولا من حيث افمةليتها فة  وصةي عمليةة 

( تلتهةا SE( واقةل تطةا قياسة  )2
صنر ف  حين جاءت معادلة ايلةوفيز فة  المرتبةة االولا نم معادلة الرتبة  معادلة دالة القوى متعددة الرت  نم معادلة الرتبة

بان االةتشةار ذةو العامةل المسةيطر االتيرة ف  وصي عملية التحرر، ان معادلة االةتشار تنسر ميكاةيكية تحرر البوتاسيوم 
وذةذا يعكةم اذميةة المعةدن الطيةة   ،علا حركة البوتاسيوم بين طبقةات المعةادن الحاملةة لةه نةم تحةرر  الةا محلةول التربةة

اليت( ودورذمةا فة  اسةتمرارية تةدفق واةتشةار البوتاسةيوم مةن الطةور الصةل  للتةربتين باتجةا  ميةا   السائد )السمكتايت وا
اليةت مؤكةدا علةا دور ذةذين  ( لتةر  عراقيةة غةيةه بالسةمكتايت وا2005،العايةدي)يتنق مةع مةا توصةل اليةه  الغسل وذذا

لكون المعدن االول ذات مساحه سةطحية عاليةة مةع مةعي ارتبةاط البوتاسةيوم الةسةب   المعدةين ف  زيادة تحرر البوتاسيوم
 (4و 3)ي حةظ مةن الةتةائز المبيةةة فة  الشةكلين  ،Al-Obaidi ,2011)و  (Mam Rasulمما يؤذله للتحرر بكميات اكبر
 8\1-دقيقةةه.1-كغةةم.سةةةت  مةةول 0.12و 0.06 البوتاسةةيوم بلغةةت ان قةةيم معامةةل سةةرعة تحةةرر( 3والمعرومةةة فةة  الجةةدول )

بيةمةا بلغةت قةيم معامةل سةرعة تحةرر البوتاسةيوم  ،علا التةوال  عةةد اسةتتدام الميةا  الكلوريديةة وزمار لموقع  شي  محمد
وقةد يعةود سةب  ذلةك  ،علا التوال  عةةد اسةتتدام الميةا  الكبريتيةة 8\1-دقيقه.1كغم.سةت  مول 0.22و 0.14للموقعين ذاتهما 

لت نير علةا الا اتت ي القو  االيوةية للميا  الكبريتية عن الكلوريدية فم  عن وجود جذر الكبريتات وقدرته المتنوقة ف  ا
 (.2007،مكوةات التربة الصلبة مما يساذم ف  زيادة سعة وسرعة التحرر )السماك

 
Rقيم معامل التحديد  :(3الجدول )

 .لمعادالت التحرر الحركية للبوتاسيوم SEوالتط  القياس   2
Tab. (3): Determination coefficient values R

2
 and slandered error values for potassium kinetic 

desorption equation 

 ةوع الماء
Water 

quality 

 معادلة االةتشار
Diffusion 

 معادلة دالة القوى
Power function 

معادلة الرتبة 
 االولا

First order 

 صنر معادلة الرتبة
Zero order 

 معادلة ايلوفيز
Elovitch 

SE R
2

 SE R
2

 SE R
2

 SE R
2

 SE R
2

 

 Sheik Mohamedشي  محمد 

 0.95 3.122 0.96 1.823 0.98 1.020 0.97 0.131 0.99 0.011 كلوريدية

 0.83 4.111 0.93 1.621 0.96 0.961 0.97 0.528 0.93 0.154 كبريتية

 Zummarزمار

 0.96 3.867 0.92 0.711 0.93 0.922 0.93 0.226 0.99 0.050 كلوريدية

 0.89 2.851 0.94 1.451 0.94 1.521 0.96 0.823 0.97 0.158 كبريتية

 

 
 والكبريتيةة باسةتتدام الميةا  الكلوريديةة الع قة بين الجذر التربيع  لمدة الجريان والبوتاسيوم المتحرر تجميعيةا :(3)الشكل 

 .شي  محمدحس  معادلة االةتشار لموقع 
Fig.(3): Relationship between square root of flow time and accumulative K

+
 desorbed by 

using chlorine and sulfuric water according diffusion equation for Sheik 

Mohammed location 
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 والكبريتيةة دام الميةا  الكلوريديةةباسةتت الع قة بين الجذر التربيع  لمدة الجريان والبوتاسيوم المتحرر تجميعيةا :(4)الشكل 

 .زمار لموقع حس  معادلة االةتشار
Fig.(4): Relationship between square root of flow time and accumulative K

+
 desorbed by 

using chlorine and sulfuric water according diffusion equation for Zummar location 

 
 االةتشارت نير ةوعية الميا  علا قيم معامل سرعة تحرر البوتاسيوم حس  معادلة  :(4الجدول )

Tab. (4): Effect of water quality on release rate coefficient values according to parabolic 

diffusion equation 

 ةوع الماء
 water quality 

 Release rate coefficient معامل سرعة التحرر
c.mole.kg

-1
.min

-½ 

 Zummar زمار Sheikh Mohammed شي  محمد

 Chlorine 0.06 0.12   كلوريدية

 Sulfuric 0.14 0.22   كبريتية

 

ROLE OF WATER IRRIGATION ON POTASSIUM RELEASE IN SOME 

CALCAREUS SOILS OF NORTHERN IRAQ 

 

Abdul-Kader Abash Sbak Al-Hadede 
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

E-mail: Abdalkaderalhadede@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

A laboratory study was conducted to determine the effect of irrigation water quality on 

capacity and rate of potassium release in some calcareous soils in Nineveh province. It was 

constructed by miscible displacement technique with natural un disturbed soil columns using 

chlorine and sulfuric water of two different textured soils from location of Zummar of clayey 

and Sheikh Mohammed of loamy silt texture for ten irrigation epochs on the basis of porosity 

volume (PV). Results indicated for presence values of desorbed potassium rate with increase 

of porosity volumes passed through soil columns. Sulfuric water caused more desorption of 

potassium in comparison with chlorine water. Desorption capacity rate were 1.93, 2.92 

c.mole.kg
-1

 for Sheikh Mohammed and Zummar locations respectively by using sulfuric 

water, while desorbed potassium by using chlorine water for the same Soils were 1.12, 2.01 

c.mole.kg
-1

. Mathematical description for desorption process appeared harmony of diffusion 

equation, power function equation, first order equation, zero order equation, while Elovitch 

equation did not describe desorption process with the same efficiency. K
+
 desorption rate due 

y = 0.1222x - 0.6153 
R² = 0.9936 
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to diffusion equation by using chlorine water were 0.06, 1.2 c.mole.kg
-1.

min
-½

 for the Soil of 

Sheikh Mohammed and Zummar locations respectively, yet using sulfuric water increased 

desorption rate which were 0.14, 0.22 c.mole.kg
-1.

min
-½

 for the same locations respectively. 

Keywords: chlorine water, sulfuric water, Flow time, K
+
 desorption rate. 
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