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العراقالمضاف الى بعض الترب الكلسیة من شمالوم تاثیر دورات الترطیب والتجفیف على تحرر البوتاسی
فاتح عبد سید حسنرائدة اسماعیل عبدهللا الحمدانيمحمد علي جمال العبیدي       

لعراقا/ جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات  / قسم علوم التربة والمیاة 

الخالصة

Calciorthid
بعد لتحرر  ا

لغم٤٠٠،٢٠٠،١٠٠صفر و(البوتاسیوم  .) ١-كغم.Kم
تناوب ترطیب وتجفیف الترب زاد منتذبذب المحتوى الرطوبي من خالل 

ا
رصة منالمتحرر من التربة الخشنة القوام وان عملیة التسمید البوتاس ف

.نحو المستودع الراتنجيیة من البوتاسیوم تحرر كمیات اضاف

المقدمة
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اخرونAssimakopoulosو ان رطوبة ا)١٩٩٤(و

وسرعة تحرره من خالل عملیات تعاقب الترطیب والتجفیف وشدة الغسل الى اعماق التربة ومن خالل عملیة 
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Indigenous مضاف ل او ا
وضوعةالتثبسابقاً وان الفھم المتكامل لاللیات المسؤولة عن عملیة لم ت ا
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خالل وان التغیرات ال. المتحركالطینیة ودرجة الحرارة وكمیة البوتاسیوم 
وان .

.االنتشار االیوني للبوتاسیومعملیة
في توازن

).١٩٨٥،Mengel(ة االنتشاروالتربة مما یشجع على عملیلعدم المزج التام بین الكمیة المضافة 

الطور الصلب  تعویضاً لحالة  النقص  بغیة الو

٦/٢٠٠٩/ ٢٥وقبولھ ١٢/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
.)٢٠٠٠و١٩٨٧،Sparks(والصلب 
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تناوب .العراق
.في تربتین مختلفتینطیب والتجفیفالتر

مواد البحث وطرائقھ
) سم٣٠-صفر (

Aridsolوالمصنفة ضمن رتبة
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).١٩٧٩،X-ray diffraction)Jacksonباستعمال جھاز االشعة السینیة بطریقة 
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% ١٣٨-كغم.Kملغم٦٢
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تحرر  ال

ھ ) ١(الجدول) مكتایتسال(
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ان ماحصلنا علیھ یحفزنا الى امكانیة الشروع في دراسات.التحرر

.البوتاسیوم الموروث طبیعیاً بعملیات الترطیب والتجفیف
: ما ا

د بعد امتزازه ازدادت بزیادة الى تباین النسجتین في تحرر البوتاسیوم الممتز وان كمیة البوتاسیوم المستر) ٣(
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:وفق المعادلة  االتیة
K-soil +     Ca-resin                                      2K-resin +Ca+2 --------------- (1)

٣٣٢
عق١-كغم.ملغم
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EFFECT OF WETTING AND DRYING CYCLES ON ADDED POTASSIUM
RELEASE TO SOME CALCAREOUS SOILS IN NORTH IRAQ
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Two surfaces soils horizon from calcareous soils in Mosul city classified as
calciorthid with semictite dominance were chosen to study the effect of wetting and
drying cycles on release of native and added potassium.Potassium was added to soil
samples at rate (0,100,200,and 400 mgk.kg-1) as potassium chloride.

Potassium release was determined by using Ca-resin capsules for 10 cycles
of wetting to F.C and drying. Results showed that flaccuted water conten drying
wetting and drying cycles increased of K-release of pedogenic and K-added to Ca-
resin capsules until the tenth of wetting –drying cycle.Fine texture release more
pedogenic K than coarse texture, also potassium fertilization rates with wetting and
drying cycles increased of K-release to Ca-resin capsules.
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