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حركیات امتزاز وتحرر البوتاسیوم في بعض ترب محافظة نینوى
*عبد الرحمن سمو حسینمحمد علي جمال العبیدي

قسم علوم التربة والمیاه-جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
ب

٠.٠١،م
استخدام ھ١٠٠ولمدة االزاحة االمتزاجیة  موالر٠.٠١ب
االولى، صفر(تبة االزاحة االمتزاجیة بة  الرت  ،

:وقد أشارت النتائج الى ما یلي .)معادلة االنتشار، معادلة ایلوفیج ومعادلة دالة القوة
% ٦٤-٣٢شكل البوتاسیوم الممتز نسبة -١

%.٦٢-٢٢المضاف بنسبة قدرھا 
وان, أظھرت معادلة الرتبة األ-٢

٣١٦٦-٣-١٠١-٣-١٠

الى ١-٣-١٠×١.٧االبوت
.والتي اقل بكثیر من معامل سرعة االمتزاز لنفس المعادلة والطریقة المستخدمة١-دقیقة٣-١٠×٢.٥

.متوسطة -وان الترب امتازت بسعة تثبیت عالیة٠.٩-٠.٢بین DIتراوحت قیم دلیل التحرر -٣

المقدمة
،

Stanley)٢٠٠٥ (
تربةاكثر للللمحصول یأتي من ازالة  ،ال

حیث الكمیة والنوعیة معا بما یستدعي الى ضرورة دراسة حالة وسلوك

.الحاویة علیھ 

،الجافة
Al؛ ١٩٩٦،العبیدي(في ظروف الزراعة الكثیفة  – Zubaidi ،٢٠٠١. (

.)١٩٩٨، Evangelouو Tsadlis(والحركي وسلوك البوتاسیوم في التربة 

الباحثین الى الحاجة المتزایدة للفھم الصحیح لسلوكیة ھذا العنصر وضرورة التحول من المعاییر ا
معاییر الشدة و السعة التنظیمیة و فعالیة البوت(المعاییر الحدیثة 

) ا البوتاسیوم باتجاه جذور النباتالمختلفة أي السرعة التي یتحرر بھ

. لتربة قبل حدوثھا من جھة اخرى ادارة ھذا العنصر في ا
) . ٢٠٠١،و٢٠٠٠،Sparks(التربة 

.البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني*
٨/٢/٢٠١٠وقبوله ١٢/٣/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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تحرردراسة امتزاز البوتاسیوم وقدرة تحرره من التربة مع حساب دلیل استخدام المدخل الحركي في بھدف  ال
.

ھوطرائقالبحث مواد 
عشرة مواقع:

عظمى مجامیع الىھاملیمتر وتم تصنیف) ٨٠٠-٢٠٠(الزراعیة في محافظة نینوى وتشمل الخط المطري بین 
)Calciorthids،Gypsyorthids،Xerochrepts،Argids،Saliothrids (

)Soil Survey Laboratory Staff ،١٩٩٢ ( .
.ملم وحفظت داخل علب بالستیكیة للتحلیالت المختلفة ٢بمنخل قطر ثقوبھ 

بعض ال) ١(یوضح الجدول رقم :تقدیر الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة 
.)١٩٨٢وآخرون، Page(ترب الدراسة حسب

بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للترب قید الدراسة:)١(الجدول 

رقم 
التصنیفالموقعالعینة

التوصیل 
الكھربائي
dS.m-1

EC

درجة 
تفاعل 
التربة
pH

السعة التبادلیة
لالیونات الموجبة سنتي  

١-كغم.شحنة.مول

CEC

١-كغم.محتوى التربة غم

جة
نس

ال

المادة 
العضویة

معادن 
ملالكاربونات

الر

ین
غر

ال

ین
لط

ا

مزیجیةArgids٠.٢٦٨.٢٢٢.١٢١٨.٩٢٤٦.٤٤١٠٣٦٠٢٣٠تلكیف١
طینیةSaliothrids١٤.٥٧.٦٣٨.١٥٩.٩١٧٧.١٢٥٠٢٣٠٥٢٠ربیعة٢

مزیجیة Xerochrepts٠.٢١٨.٠٢٠.٣٥١٤.٤٢٣٤.٨٢٠٥١٨٥٦١٠قرقوش٣
طینیة

غابة ٤
رملیة Xerochrepts٠.٢٠٧.٩١٨.٥٤١٩.٤١٢٧.٠٢٧٥٣٤٩٣٧٦نینوى

مزیجیة

مزیجیة Gypsyorthids٠.٤٨٨.٢٢٠.٠٤٩.٩١١٩.٣٥١٠٢٠٠٢٩٠الحضر٥
طینیة

یجیة مزGypsyorthids١.٥٣٧.٨١٩.٦٥١١.٠٢٠٧.٩٣٠٠٣٤٠٣٦٠الصكار٦
غرینیة

مزیجیةCalciorthids٠.٣٨٧.٩٢٩.٠٤٨.٥٢٣١.٠٤١٠٢٨٠٣١٠اتروش٧

مزیجیة Calciorthids٠.٣٤٨.٠٣٢.٢٣١٣.٧١٩٢.٥٢٦٠٢٦٠٤٨٠عقرة٨
طینیة

مزیجیة Calciorthids٠.٢٦٨.٢٣٠.٦٥١٧.٥٣٣١.١٢٩٠٣٢٠٣٩٠سنجار٩
طینیة

مزیجیة ٢Calciorthids٢.٥٧٨.٠٣٧.١٥٢٦.١١٦٩.٧٣٥٠٣٢٠٣٣٠زمار١٠

 :
)٢() ١٩٨٢(وآخرون Pageالطرق الواردة 

) ١٩٧٩(Jacksonبعد فصلھ حسب ماورد في 
Philips EM430TEM- /

.Tube : K - Cu , Diffractometer with Ni-Filtered , Power: 40Kv ,
Tube Current: 20min. , Speed of gonimeter: 20min..

١- كغم.صیغ البوتاسیوم في طور التربة الصلب بوحدات سنتي مول): ٢(الجدول 

رقم 
العینة

البوتاسیوم المتبادل 
البوتاسیومالمستخلص بـ

غیر 
المتبادل

البوتاسیوم
المعدني

البوتاسیوم
الكلي

النسبة المئویة للمعدن

كلورید 
الكالسیوم

موالر١

خالت 
یوماالمون

موالر١
كلورایتكاؤولیناتایالیتمونتمورلونایت

١٠.٢٦٠.٦٠١.٣٠٢٤.٨٠٢٦.١٣٤.٩٣٦.٦١٥.٣١٣.٢
٢٠.١٨٠.٦٠٠.٧٧٢٠.٠٦٢٢.٠٤٧.٩٣٥.٩٨.٧٧.٥
٣٠.٢٢٠.٤٢١.٣٣٣٢.٧٧٣٤.١٤٥.٣٣١.٦١٧.٦٥.٥
٤٠.١٥٠.٣٧١.٢٠٣٧.٨٠٣٦.٠٣٤.٦٣٢.٣١٥.٧٩.٤
٥٠.٠٦٠.١٢٠.٧٧٢٣.٢٣٢٤.٠٣٨.٤٣٠.٦١٧.٢١٣.٨
٦٠.١٦٠.٢٤٠.٧٩٣٢.٦١٣٣.٤٤٤.٣٣٠.٣١٦.٦٨.٨
٧٠.٤٦١.٠١١.٩٤٥٤.٣٣٥٥.١٣١.٤٣٥.٦١٩.٨١٣.٢
٨٠.٢٧٠.٣٦٠.٧٦٢٥.٣٧٢٦.١٣٢.٦٤٥.٦١١.٨١٠.٠
٩٠.٢٧٠.٣٣١.٠٧٢٤.٥٣٢٥.٦٣٥.٣٢٥.٦٢٤.٦١٤.٥

١٠٠.١٨٠.٤٠١.٣٠٢٢.٧٠٢٤.٠٣٦.١٤٦.٣٨.٦٩.٠

:وتحررهالبوتاسیوم امتزاز المدخل الحركي لدراسة 
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:المعامالت االولیة 

CracksiوSparks)االمتزاجیة اإلزاحة( طریقة الجریان الھادئ ء عملیة االمتزاز حسب ، تم اجرا)١٩٨٥
 ()٠.٠١ (

)١-.) ١،
Sparks وJardin)١٩٨٤ (

٠.٠١بعدھا تم غسل كلفن ٢٩٨حراریة ثابتة 
CracksiوSparks ،)١٩٨٥(،

١-دقیقة.مل) ١( ستقبل رواشح االتزان بمعدل حیث ا

تم .. مل من الرواشح ) ١٠( الوقت الالزم للحصول على 
:كاألتيحساب حركیات امتزاز وتحرر البوتاسیوم الممتز 

Ct = Co:معادلة الرتبة صفر – Kt …………. (1)
Log (1:معادلة الرتبة االولى – Ct / Co) = Kat …………………… (2)

= Co.وCt =tو= Ka:حیث ان 
.كمیة البوتاسیوم الممتزة عند االتزان 

:لتقنیات االزاحة الممتزجة 
Log (Ct/Co) = Kdt  ……………………….. (3)

.Ct =tو.= Kd:حیث ان 
.كمیة البوتاسیوم المتحرر عند االتزان =Coو

Co:(1/Ct(خزین البوتاسیوم القابل للتحرر حساب = 1/Co + b. 1/t ……. (4)
Ct = Co + Kt1/2:معادلة االنتشار  ……………. (5)
Ct =1/K ln (Cok) + 1/k lnt:معادلة ایلوفیج  ……………. (6)

ln Ct = ln Co + k lnt:دالة القوة  ……………. (7)
ادلة ) SE( اقلو) R2( معامل تحدید اعلى اعتماد بتحدید افضل معادلة ریاضیةتم  لمع سب ا ح

: االتیة 

 2
1

2* 2)/(n)Kt(KtSE   ……… (8)
*tلبوتاسیوم المحسوب عند الزمن تركیز ا= *t.،Ktتركیز البوتاسیوم المقاس عند الزمن = Kt:حیث ان 

.،n = )Hundal وPasricha ،١٩٩٣;Sparks ،١٩٩٨(
:لالمتزاز ، تم حسابھا كاالتي

KRTG ln ……………… (9)
.معامل سرعة االمتزاز للرتبة االولى= K، كلفن ) ٢٩٨(الحرارة المطلقة = Tثابت الغازات ، = Rحیث 

النتائج والمناقشة
:

) ،معادلة الرتبة صفر(الكیمیائیة 
)El – Khatib ،آخرون ) ١٩٨٨و

)( .)١ (
 .

)٣ (
 .

)R2 (عادالت في وصف البوتاسیوم الممتزتاج الى امكانیة استخدام أي من ھذه المیقودنا الى االستن.
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 )Sparks ،١٩٩٢ ،
) ١٩٩٦العبیدي،و

ي واعلى معامل تحدید بان اقل خطأ قیاسي حصلنا علیھ مع اعلى ارتباط كان من نصیب معادلة اقل خطأ قیاس
:الرتبة االولى وان ترتیب المعادالت من حیث افضلیتھا في وصف عملیة االمتزاز كاالتي 

ایلوفیجالرتبة صفر دالة القوة االنتشار الرتبة االولى  

د والخطأ القیاسي المتزاز البوتاسیومقیم معامل التحدی:)٣(الجدول 
رقم 
الموقع

دالة القوىایلوفیجاالنتشارالرتبة االولىالرتبة صفر
R2S.ER2S.ER2S.ER2S.ER2S.E

١٠.٩٩٠.٠٧٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٦.٥٥٠.٩٩٠.٠٠٢
٢٠.٩٩٠.٢١٠.٩٩٠.٠٠٥٠.٩٨٠.٠٠٤٠.٩٠٨.٥٨١.٠٠٠.٠٠٢
٣١.٠٠٠.٠٥٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٤٠.٩٠٧.٦٣١.٠٠٠.٠٠١
٤٠.٩٩٠.٠٧٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٤٠.٩٠٧.٠٤٠.٩٩٠.٠٠٢
٥٠.٩٩٠.٠٩٠.٩٩٠.٠٠٠٥٠.٩٨٠.٠٠١٠.٩٠٧.٢٥٠.٩٩٠.٠٠٢
٦٠.٩٩٠.٠٥٠.٩٩٠.٠٠٠٢٠.٩٨٠.٠٠١٠.٩٠٧.٢٣١.٠٠٠.٠١٦
٧٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٨٠.٩٠٨.٦١١.٠٠٠.٠٠٢
٨١.٠٠٠.٠٣٠.٩٩٠.٠٠٠٢٠.٩٨٠.٠٠١٠.٩١٨.٤٠١.٠٠٠.٠٠٩
٩٠.٩٩٠.١٥٠.٩٩٠.٠٠٠٤٠.٩٨٠.٠٠١٠.٩٠٩.٣٦٠.٩٩٠.٠٠٣

١٠٠.٩٩٠.٠٩٠.٩٩٠.٠٠٠٤٠.٩٨٠.٠٠١٠.٩٠٩.٦١٠.٩٩٠.٠٠٣
٠.٩٩٠.٠٩٠.٩٩٠.٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٨.٠٣٠.٩٩٦٠.٠١٥المعدل

R2 = معامل التحدید.S.E = الخطأ القیاسي.

لرتبة ) ٤(تبین النتائج الموضحة في الجدول :معامل سرعة االمتزاز  لة ا اد لمع از  تز االم مل سرعة  ا ان مع لى  ا
) غابة نینوىتكلیف وقرقوش و(لمواقع ١-دقیقة٣-١٠×٣االولى بلغ 

مما یعكس وبوضوح ١-دقیقة٣-١٠× ١٤وكمعدل عام لجمیع الترب بلغ ) اتروش(لموقع ١-دقیقة٣-١٠× ٦٦

معامل سرعة االمتزاز 
External planner sites

لحواف ) Internal exchange sites(الطینیة  ع ا
).١٩٨٦، Sparksو Inter layer edges)Ogawadaالداخلیة 

قیم معامل سرعة امتزاز البوتاسیوم حسب المعادالت الریاضیة): ٤(الجدول 
قیم معامل سرعة امتزاز البوتاسیوم حسب معادلةالعینة

الرتبة صفر
-كغم.ملغم

١-دقیقة.١

الرتبة 
االولى
١-دقیقة

االنتشار

قیقةد.كغم.ملغم

ایلوفیج
١- دقیقة.١-كغم.ملغم

دالة القوة
-كغم.ملغم

١-دقیقة.١

١١٠.٠٠٠٠.٠٠٣٩.٢١٧٢.٩١٠.٨٥
٢١.١١١٠.٠٣١٧.٠١٩٤.٦٥٠.٧٠
٣١٠.٠٠٠٠.٠٠٣٩.٢١٨٥.٢٦٠.٧٠
٤١٠.٠٠٠٠.٠٠٣٩.٢١٧٨.٤٥٠.٧٨
٥٣٣.٣٣٠.٠٠٩٨.١١٨٠.٥٣٠.٧٨
٦٥٠.٠٠٠.٠٠٦٨.٥٢٨٠.٨٣٠.٧٥
٧٠.٥٢٦٠.٠٦٦٥.٢٧٩٥.٩٩٠.٥٧
٨٥.٠٠٠٠.٠٠٧٨.٥٢٩٤.٢٥٠.٥٩
٩٥.٠٠٠٠.٠٠٨٨.٥٢١٠٧.٧٩٠.٥٠
١٠٥.٠٠٠٠.٠٠٨٨.٥٢١٠٧.١٣٠.٤٨

2
1
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y = -0.5663x + 1112
R2 = 0.99
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y = -0.0005x + 7.0146
R2 = 0.99
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دلة الرتبة االولىمعادلة الرتبة صفر                                      معا

y = 33.305x - 94.647

R2 = 0.90
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معادلة االنتشار                                    معادلة ایلوفج

y = 1.0236x - 0.6954

R2 = 1
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اللوغاریتم الطبیعي للزمن (دقیقة)
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:)(یك الحراري استخدام المدخل الحركي في حساب بعض مفاھیم الدینام
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 .
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Woodruff ،)١٦٨٠() ١٩٥٥- (
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تم وصف نتائج تحرر :اإلزاحة االمتزاجیةحسب طریقة الوصف الریاضي لتحرر البوتاسیوم الممتز 
وذلك , یاضیة المعتمدة على أسس الحركیاتبھدف كشف مدى صالحیة المعادالت الراالبوتاسیوم ریاضی

والمعادالت التجریبیة ) االنتشار, الرتبة االولى, صفرالرتبة (متحررة كدالة للزمن باعتماد كمیة البوتاسیوم ال
بین البوتاسیوم المتحرر وزمن التحرر ازاء ات الخمسالعالق) ٣(رض في الشكل عون) دالة القوة, جفیایلو(

وان معطیات القیم تشیر الى وقوع اغلب نقاط قیم البوتاسیوم المتحرر على ھذه ،كل معادلة لموقع ربیعة
ي دالئل قاطعة على صالحیة جمیع المعادالت المذكورة اعاله في وصف عملیة تحرر الخطوط مما یعط

البوتاسیوم الممتز ریاضیاً وھذا ما اكدتھ  نتائج التحلیل االحصائي المبینة في 
تحریر البوتاسیوم الممتز وزمن الى وجود عالقة ارتباط احصائیة مؤكدة بینالذي أتضح) ٦(الجدول 

اي من ھذه المعادالت في تقودنا إلى االستنتاج الى امكانیة استخدام) R2(تفاع قیم وان ار،االستخالص
، Sparkو ) ١٩٨٥(Westfallو Havlinوصف تحرر البوتاسوم الممتز وھذا یتفق مع ما توصل الیھ

)١٩٩٢( ،Sevag وBalwent ،)٢٠٠٤.(

یوم بطریقة االزاحة االمتزاجیةقیم معامل التحدید والخطأ القیاسي لتحرر البوتاس:)٦(الجدول 
دالة القوةایلوفیجاالنتشارالرتبة االولىالرتبة صفرالعینة

R2SER2SER2SER2SER2SE
١٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٥.٢٥٠.٩٩٠.٠٠٣
٢٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٦.٨٣٠.٩٩٠.٠٠٢
٣٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٦.٢٤٠.٩٤٠.٠٠٢
٤٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٥.٧٥٠.٩٩٠.٠٠٢
٥٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٧٠.٠٠٣٠.٩٠٥.٨٥٠.٩٩٠.٠٠٢
٦٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٦.٠٤٠.٩٩٠.٠٠٢
٧٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٢٠.٩٠٧.٤٢٠.٩٩٠.٠٠٢
٨٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٧٠.٠٠٣٠.٩٠٧.٢٢٠.٩٩٠.٠٠٢
٩٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٢٠.٩٠٧.٩١١.٠٠٠.٠٠٢

١٠٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠٠٠.٩٨٠.٠٠٢٠.٩٠٨.٢١١.٠٠٠.٠٠٢
٠.٩٩٠.٠٨٠.٩٩٠.٠٠٠١٠.٩٨٠.٠٠٣٠.٩٠٦.٦٧٠.٩٩٠.٠٠٢المعدل

فضل المعادالت المطبقة في عملیة تحرر البوتاسیوم فقد أعتمد تحلیل اقل خطأ ولغرض كشف أ
بأن أقل ) ٦(وتوضح معطیات الجدول ،)١٩٩٢(Sparksقیاسي وأعلى معامل تحدید  حسب ما جاء بھ 

اعلى معامل تحدید كان من نصیب معادلة الرتبة االولى وكان ترتیب المعادالت خطأ قیاسي حصلنا علیھ مع
:یث أفضلیتھا  في وصف عملیة التحرر كاالتي من ح

ج فیولایواالنتشار والرتبة صفر ودالة القوة والرتبة االولى 
وبین .في دراستھما لبعض الترب الھندیة ) ٢٠٠٠(Swamiو Sharmaوھذا ما اكده

Hosseinpour وKalbasi)الولى ودالة في دراستھما لبعض الترب االیرانیة بأن معادلة الرتبة ا) ٢٠٠٢
أقل خطأ والقوة توصف تحرر البوتاسیوم بدرجة أكفأ من المعادالت االخرى اعتماد على اعلى معامل ارتباط 

.قیاسي 
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١.٧قیم معامل سرعة تحرر البوتاسیوم حیث بلغ ) ٧(یبین الجدول :امل سرعة تحرر البوتاسیوم الممتزمع
في ١- دقیقة٣- ١٠× ٢.٥في حین ظھر اعلى قیم معامل تحرر البوتاسیوم ) ٢زمار(لموقع ١- دقیقة٣- ١٠× 

مما یعكس وبوضوح تأثیر خصائص ١-دقیقة٣- ١٠× ٢.٢وكمعدل عام لجمیع الترب بلغ ) قرقوش(موقع 
) ٧(جدول وعند تقییم معطیات العلى معامل سرعة تحرر البوتاسیوم الترب الكیمیائیة والفیزیائیة والمعدنیة 

لمعامل تحرر ) ١٩٩٣(Pasrichaو Hundalو)١٩٨٧(Sharpleyباالعتماد على ما حصل علیھ 
البوتاسیوم حسب معادلة الرتبة االولى فانھ یستنتج بان قیم معامل سرعة تحرر البوتاسیوم للترب قید الدراسة 

اسیوم اختلفت باختالف الترب تعد واطئة نسبیا كما یالحظ من الجدول نفسھ بان معامل سرعة تحرر البوت
.والمعادالت المستخدمة 

)٧(:
االمتزاجیة

قیم معامل سرعة تحرر البوتاسیوم الممتز حسب معادلةالعینة
دالة القوةایلوفیجاالنتشارالرتبة االولىالرتبة صفر
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٥١٠.٠٠.٠٠٢٤٩.٢١٦٤.٩٦٠.٩٦
٦١٠.٠٠.٠٠٢٤٩.٢١٦٧.١٧٠.٩٣
٧١٤.٢٠.٠٠٢١٩.٥٨٨٢.٦٩٠.٧٢
٨١٤.٢٠.٠٠٢١٩.٥٧٨٠.٤٧٠.٧٤
٩١٦.٦٠.٠٠١٩٩.٧٢٨٨.٢٣٠.٦٥
١٠٢٠.٠٠.٠٠١٧٩.٩٠٩١.٥٥٠.٦١

١٣.٧٠.٠٠٢٢٩.٤٣٧٤.٢٧٠.٨٤المعدل

للتع) Desorption index)DIتم استخدام دلیل التحرر :دلیل تحرر البوتاسیوم الممتز
١الترب لتثبیت االیون واالحتفاظ بھ فان كانت قیمة ھذا المعیار اكبر من 

آخرون، Mazadori() ١(غیر عكسیة اما اذا كانت قیمة ھذا المعیار اقل من  و
١٩٩١ (

) ٨(ھذا ما تم عرضھ في الجدول . للمعادلة نفسھا لعملیة االمتزاز 
،لموقع قرقوش وربیعة٠.٩وسنجار الى ٢لموقع زمار٠.٢تراوحت من 

. ٠.٥. الترب ھي 
.بظاھرة التخلف 

تحرر البوتاسیوم الممتزدلیل معیار :)٨(الجدول 
DIدلیل التحرر میل منحنى االمتزازمیل منحنى التحررالموقع

١٠.٠٢١٠.٠٣٠٠.٧
٢٠.٠٢٨٠.٠٣١٠.٩
٣٠.٠٢٦٠.٠٣٠٠.٩
٤٠.٠٢٣٠.٠٣٠٠.٨
٥٠.٠٢٤٠.٠٩٠٠.٣
٦٠.٠٢٤٠.٠٦٠٠.٤
٧٠.٠٢١٠.٠٦٦٠.٣
٨٠.٠٢١٠.٠٧٠٠.٣
٩٠.٠١٩٠.٠٨٠٠.٢
١٠٠.٠١٧٠.٠٨٠٠.٢

. وبالتالي صعوبة تحرر ایون البوتا

.والمعدنیة والفیزیائیة لھا دورا كبیرا في اختالف الخواص االمتزازیة والتحرریة في ھذه الترب 
ماشى مع ) ( ان ا تت

Kado)١٩٧٨(وShaviv)و)١٩٨٥Badroui
) ١٩٩٧(وآخرون Prasadو)١٩٩٣(وآخرون Arocenaو )١٩٩٢(

desorption
K–Hystersis الى اشاروا كمابدرجة كبیرة

2
1
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 .
Reversibility

.لالزمة لنمو النبات مستویات البوتاسیوم في طور التربة السائل وا

KINETICS OF POTASSIUM ADSORPTION AND DESORPTION IN SOME
NINEVEH GOVERNORATE SOILS

Mohammed A. Jamal Al - Obaidi Abdel – Rhman Sammo Hussien
Dept. of Soil and Water Sci.College of Agric. and Forestry, Mosul Univ.

ABSTRACT
This research was conducted to study physico – chemical behavior of potassium

adsorption–desorption phenomena in some soils of Nineveh Governorate. To fulfill the
mentioned target above 10 different locations in their rainfall and land management.
Series chemical experiments were done . The results of the above experiments
revealed the following:
1- Potassium adsorption was ranged between 32 – 64% of added potassium while K

– desorption was ranged between 22 – 56% of added potassium.
2- The adsorption amounts were significantly correlated with Cation Exchange

capacity (r = 0.48*) and organic matter (r = 0.36*).
3- According to kinetic approach showed a significant effect of time on potassium

adsorption and soils a different pathways of adsorption curves, the first order
equation was the best to describe the adsorption of potassium. The studied soils
appeared to be high in potassium adsorption rate (310-3  6610-3 min-1).

4- Potassium desorption according to kinetic approach showed a significant effect of
time on potassium desorption, there are two stages of K release, and first order
equation was the best to describe the desorption of potassium by using missible
displacement. Rate coefficient of K – desorption according to first order
equation were range between (1.7 – 2.510-3) min-1. Studied soils appeared to be
low in potassium desorption rate coefficient as well.

5- Desorption index ranged between 0.2 – 0.9 according to (Kd/Ka) by using first
order equation. Studied soils appeared to be high–moderate fixing.
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