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 بعض مناطق التوسع الزراعي غربي العراق في ترب سیوماصیغ البوتدراسة 
  البیاتي         موسى فتیخان یاسین          احمد فرحان العنزي ابراھیم علي حسین

  جامعة االنبار-كلیة الزراعة 
  

  خالصةال
طق�ة من�اطق التوس�ع الزراع�ي ض�من المن بع�ض نفذت ھذه الدراسة لمعرفة حالة البوتاسیوم ف�ي

ولتحقی�ق أھ�داف الدراس�ة اختی�رت .الغربیة من العراق وت鞍نیف تربھ�ا حس�ب مخزونھ�ا م�ن البوتاس�یوم 
تعتم��د ف��ي زراعتھ��ا  ، من��اطق التوس��ع الزراع��ي ف��ي محافظ��ة االنب��ار بحی��ث تش��مل ت��رب عش��رة مواق��ع

 ائم، ھ�ي الق�و، مح鞍ول الحنطة ولم�دة زمنی�ة ال تق�ل ع�ن خم�س س�نوات و متقارب�ة ف�ي أس�الیب أدارتھ�ا 
و�鞍فت . واح�ة كش�یتي واحة حوران، واحة فھیدة، ،٩٨واحة  الحبانیة، الثرثار، ھیت، البغدادي، حدیثة،

ستنادا الى النظام االمریكي بعدھا أستح鞍لت نم�اذج ترابی�ة أمورفولوجیا تم 鞍نفت  المواقع المنتقاة ترب
   -:معدنیة،أظھرت النتائج ما یلي من كل أفق تم تشخی鞍ھ لتقدیر بعض ال鞍فات الفیزیائیة والكیمیائیة وال

 ¹◌ֿ كغ�م.سنتي مول) ٠.٠١٩ – ٠.٠٠٤(كانت في المدى في ترب الدراسة ان قیم البوتاسیوم الذائب  -١
م��ع مالحظ��ة ، ¹◌ֿ كغ��م.س��نتي م��ول) ٠.٥٥٩ – ٠.١٩٣(تراوح��ت ق��یم البوتاس��یوم المتب��ادل  ب��ین  بینم��ا

ما محتوى الت�رب م�ن البوتاس�یوم غی�ر ا، انخفاض تدریجي في محتوى التربة من ھذه ال鞍یغة مع العمق
وقد أت鞍فت ترب الدراس�ة بمحتواھ�ا الع�الي  ،¹◌ֿ كغم.سنتي مول) ٠.٨٧٨-٠.٣٣٢(المتبادل فكانت بین  

 يالبوتاس�یوم الكل�ت�راوح  ، بینم�ام�ن البوتاس�یوم الكل�ي%  ٩٦.٠٦من البوتاسیوم المعدني أذ ش�كل نس�بة 
 . ¹◌ֿ كغم.سنتي مول ٣١.٤١ - ٢٢.٧٨بین 

م��ن مواق��ع % ٣٠الخ��鞍وبي للترب��ة حس��ب محتواھ��ا م��ن البوتاس��یوم الج��اھز اوض��حت ان التقی��یم  -٢
العالي فق�د ش�كلت نس�بة جدا، اما المواقع ذات المحتوى عالي المحتوى الترب ذات الدراسة كانت ضمن ال

،ام�ا الت�رب ذات المحت�وى  سیوم للبوتاھذه ال鞍یغة من قد أظھر محتوى مثالي %١٠ي حین ان ف% ٣٠
 .محتوى منخفض جدا  %١٠ من المواقع المنتقاة للدراسة ،بینما أظھر%٢٠فقد شكل المنخفض 

كانت ذات خزین عالي جدا م�ن البوتاس�یوم القاب�ل للتح�رر ،  اقع قید الدراسة فقط ومن الم% ١٠ ان -٣
كان�ت %   ٤٠في ح�ین ان  ،ضمن الترب عالیة الخزین من البوتاسیوم القابل للتحرر منھا  % ٥٠بینما 

 .عالمیا لترب منخفضة الخزین استناداً الى الت鞍انیف المتبعةضمن ا
 

  المقدمة
ان ثلث سكان العالم یعانون نق鞍اً في الغذاء ، وھذه المشكلة تبرز بش�كل خ�اص ف�ي البل�دان النامی�ة الت�ي 
یقل فیھا معدل ما یح�鞍ل علی�ھ الف�رد م�ن الغ�ذاء كثی�راً م�ن الن�احیتین الكمی�ة والنوعی�ة ع�ن الح�د األدن�ى 
لحاجتھ ، وتعد الزیادة المطردة لس�كان الك�رة االرض�یة الس�بب ال�رئیس ف�ي زی�ادة خط�ورة مش�كلة نق�ص 

و ی�زداد ال�ى  ٢٠٢٥ملی�ار نس�مة ف�ي ع�ام  ٨.٥فمن المتوقع ان ی鞍ل عدد السكان في الع�الم ال�ى . الغذاء
ء ف��ي ت��تم معالج��ة مش��كلة نق��ص الغ��ذا .)١٩٩٤، Bongaarts( م ٢٠٥٠ملیارنس��مة بحل��ول ع��ام  ١٠.٠

رض باس��تخدام وس��ائل نتاجی��ة وح��دة األأراض��ي جدی��دة او زی��ادة أس��تغالل إالع��الم م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي 
ولك��ون الترب��ة نظ��ام معق��د م��ن المركب��ات . )٢٠٠٤،  Zinckو  (Jafarzadeh س��الیب تقنی��ة حدیث��ةإو

ین الترب�ة والنب�ات الحیویة وغیر الحیویة جمیعھا في عالقة مع بعضھا البعض لذا فان العالقة المتداخلة ب
تعتبر معق�دة فللترب�ة دور مھ�م ف�ي حی�اة النب�ات اذ تس�ند النب�ات وتجھ�زه بالم�اء والھ�واء والمغ�ذیات الت�ي 

یع��د البوتاس��یوم م��ن العنا��鞍ر الغذائی��ة الكب��رى .)١٩٨٥، Mengel(یمت��鞍ھا بوس��اطة نظام��ھ الج��ذري 
التركی�ب الض�وئي وكف�اءة اس�تعمال والضروریة لتغذیة النبات ول�ھ ال�دور األس�اس ف�ي النش�اط الحی�وي و

 (Darastالماء وتكوین النشأ وانتقال العنا鞍ر ال鞍غرى كالحدید والزنك والتوازن األیوني داخ�ل النب�ات 
یؤثر البوتاسیوم في اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً لكونھ ضروري لمعظم المحا�鞍یل الزراعی�ة . )١٩٩٢،

ا ،واحیان��ا المرتب��ة الثانی��ة لع��دد م��ن المحا��鞍یل الدرنی��ة اذ یحت��ل المرتب��ة الثالث��ة م��ن حی��ث األھمی��ة لھ��
تتفاوت الترب كثیراً في محتواھا من ھذا العن鞍ر اعتم�اداً عل�ى ،) ٢٠٠٥واخرون ، Kozak(والجذریة 

ق�د ل) .١٩٨٥واخ�رون،  Tisdale(مادة اال�鞍ل الت�ي تكون�ت منھ�ا ودرج�ة التجوی�ة الت�ي تعرض�ت لھ�ا  
 ب�ان) ١٩٩٢( Dhillonو )١٩٨٦( واخ�رون Brar  و )١٩٨٥(  Rowellو Haming ك�ل م�ن أش�ار

  نس�������������جة  عل�������������ى  مباش�������������رة  س�������������رعة تح�������������رر البوتاس�������������یوم تعتم�������������د ب�������������鞍ورة
  

  سالة ماجستیر الباحث الثالثمستل من ر
  ١٢/١/٢٠١١وقبولھ   ٣٠/٥/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٩٦

م�ع البوتاس�یوم  م�ن  يالترب الطینیة تمتاز بمحتوى ع�ال لھا، اذ الحظوا بان  المعدني  والتركیب التربة 
 اذ ان.سرعة تحرر واطئة مقارن�ة ب�الترب الرملی�ة الت�ي تمت�از بخ�زین متوس�ط م�ع س�رعة تح�رر عالی�ة 

الم��鞍در الرئیس��ي للبوتاس��یوم ف��ي معظ��م الت��رب ل��ذلك ف��ان الت��رب تتب��این ف��ي قابلیتھ��ا  یع��د مع��دن المایك��ا
جزیئات�ھ وان المایك�ا م�ن الن�وع الثن�ائي لتجھیز البوتاسیوم اعتماداً على محتواھ�ا م�ن ھ�ذا المع�دن وحج�م 

یك��ون مقاوم��اً للتجوی��ة مقارن��ة بالمایك��ا الثالثی��ة  KAl2(AlSi3O10)(OH)2االوكتاھی��درا كالمس��كوفایت 
فق����دالحظ ). Delvin,1977( K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2) كمع����دن البایوتای����ت(االوكتاھی����درا 

أكبر من المایكا بھیئة المسكوفایت في مف鞍ول رمل تواجد المایكا بھیئة البایوتایت بكمیة ) ٢٠٠٣(عباس
، بینم�ا الح�ظ أنخفاض�ا ف�ي محت�وى ھ�ذه الت�رب م�ن الفیرمكیوالی�ت ترب بعض أراض�ي محافظ�ة نین�وى

بسبب أرتفاع محتوى الترب من معادن الكاربونات ،كم�اان الظ�روف القاعدی�ة للت�رب أض�افة ال�ى س�یادة 
الج��اف للمنطق��ة ق��د س��اعد ف��ي تح��ول البایوتای��ت ال��ى مع��دن عملی��ة األكس��دة نتیج��ة المن��اخ الج��اف وش��بھ 

اال ان ت�رب ،حالة البوتاسیوم في ترب الع�راق مت�وفرة بش�كل كبی�رحول ان الدراسات  .المونتمورلونایت
لذا فقد اجری�ت ھ�ذه الدراس�ة والت�ي ،رلم تأخذ ن鞍یبھا الكافي من ھذه الدراسات قطالمناطق الغربیة من ال

وعالقتھ�ا ألنبارا من�اطق التوس�ع الزراع�ي ض�من محافظ�ة بع�ض ت�رب في غ الوتاسیوم鞍ی معرفة -:الى  ھدفت
  . فیھا ت鞍نیف ترب ھذه المناطق  بالنسبة للخزین من البوتاسیوم و للتربة بالتكوین المعدني

   
  وطرائقھ لبحثا مواد

لزراعي ضمن معرفة حالة البوتاسیوم في ترب مناطق التوسع اھو لما كانت أھداف الدراسة           
وضع ت鞍میم دراسي مراعین فیھ تحقیق توزیع طبیعي یشمل  تم لذا فقد. المنطقة الغربیة من العراق 

مواقع تستخدم أنظمة الري بالرش المحوري وكان ) ستة(استناداً لذلك فقد اختیرت .مواقع ھذه الجمیع 
 : - توزیعھا موازیاًً◌ لنھر الفرات مشكالً المسار التالي 

ھیت  -٤ )المشھد -قریة (البغدادي  -٣ )الخفاجیة -الحقالنیة (حدیثة  -٢ )أم تینة( القائم -١
 )جزیرة الكرمة - ٢٦مقاطعة (الحبانیة  -٦ )الجبل - ٣٦مقاطعة (الثرثار  -٥ )الزویة -ناحیةالفرات (

  -:إضافة إلى ذلك أربع واحات ضمن ال鞍حراء الغربیة وھي 
  .واحة كشیتي -٤  واحة حوران -٣  یدةواحة فھ -٢   ٩٨ الكیلومتر واحة -١

 ٥زراعتھا بمح鞍ول الحنطة ولمدة زمنیة ال تقل عن  مبدأ باالعتماد على أعاله تم أختیار المواقع
من الدوائر الزراعیة واالستعالم  التي تم استق鞍ائھا نتخاب على المعلوماتاألوقد أستھدینا في . سنوات 
. دارة تربھا أمع تقارب طرائق  في الدراسة فترة المطلوبةبكونھا مستغلة لل من المستغلینالمباشر

فیبین بعض المعلومات واألسالیب ) ١(أما الجدول ،  للدراسةمواقع المنتقاة التوضح ) ١( شكلوال
  . المواقع المنتقاة اإلداریة المتبعة في أستغالل ترب

مواقع الكشف المورفولوجي بعد األنتھاء من أختیار المواقع وتحدیدھا وتثبیتھا بوشر في تحدید 
حیث اجریت فحو鞍ات مثقبیة في كل موقع لمعرفة التغایر في األفاق والنسجة واللون وعمق التربة ، 

واعتماداً علیھا تم اقرار مواقع البیدونات الممثلة لكل موقع وكان واحداً في كل منطقة من المناطق 
رب مورفولوجیا تبعاً للقواعد األساسیة بعد الحفر والتشریح اجري و鞍ف الت. المنتقاة للدراسة 
والكتاب الحقلي لو鞍ف ونمذجة  )١٩٥١(  Soil Survey Staff الموضحة في 

استح鞍ال عینات من مواد التربة لكل أفق من األفاق   بعدھا.  )٢٠٠٢، Anonymous(الترب
  .المشخ鞍ة 

  :وكمایاتي تم تقدیر 鞍یغ البوتاسیوم في التربة
  ).١٩٥٤(  Richardsحسب الطریقة المو鞍وفة في ١:١مستخلص القدر في .  البوتاسیوم الذائب -١ 
  .)١٩٨٣( Sparksو  Martinوالمعدني وفق الطرائق المقترحة من قبل  البوتاسیوم المتبادل -٢ 
  . )١٩٨٢( واخرون Pageالبوتاسیوم غیر المتبادل  والكلي وفق الطرائق الواردة في -٣ 
لبوتاسیوم وت鞍نیف الترب حسب خزینھا من البوتاسیوم القابل النسبة المئویة للتشبع با -٤ 

تحلیل حجوم مف鞍والت التربة باستخدام تم  . )١٩٦٨( Pagelعلى الطرائق الواردة في  للتحررأعتمادا
بالنسبة للترب الكلسیة ،اما ) ١٩٦٥( Blackوالواردة في  Dayطریقة الما鞍ة المو鞍وفة من قبل 

قدرت درجة تفاعل التربة واألی鞍الیة الكھربائیة ).١٩٧٦( Hesseیقة الترب الجبسیة فقد قدرت بطر
محتوى التربة من المادة العضویة قدرت  )١٩٥٤( Richardsفي مستخلص العجینة المشبعة وحسب 

،ومكافئ معادن ) ١٩٨٢( واخرون Pageوالمذكورة في  Walkley and Blackحسب طریقة
  ) .١٩٧١( Piperالكاربونات الكلیة قدرت بطریقة 
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  الحدود االداریة لمحافظة األنبار موضحاً علیھا المواقع المنتقاة للدراسة ) ١(الشكل 

  
  .بعض المعلومات العامة واألسالیب األداریة المتبعة في استغالل ترب المواقع المنتقاة ) ١(جدول ال

  اسلوب حراثة  الموقع
  التربة

  ***اسلوب

  الري
  نوع منظومة

  المحوري الري بالرش
  مصدر

  میاه الري
  اسلوب التسمید

  بئـــر  باور  رش  *حراثة تقلیدیة   القائم
  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP  + ھكتار/كغم٢٢٥

 تضاف نثرا

  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP + ھكتار/كغم٢٢٥  بئـــر  باور  رش  حراثة تقلیدیة  حدیثة
  تضاف نثرا

  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP + ھكتار/كغم٢٢٥  بئـــر  خریف  رش  حراثة تقلیدیة  البغدادي
  تضاف نثرا

  بئـــر  خریف  رش  حراثة تقلیدیة  ھیت
  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP + ھكتار/كغم٢٢٥

  تضاف نثرا

  بئـــر  خریف  رش  حراثة تقلیدیة  الثرثار
  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP + ھكتار/كغم٢٢٥

  تضاف نثرا

  بئـــر  أیرفرانس  رش  حراثة تقلیدیة  الحبانیة
  ھكتار یوریا/كغم ٨٠ TSP  +  ھكتار/كغم٢٢٥

  تضاف نثرا

واحة كم 
٩٨  

حراثة بالحد 
  **األدنى

  ھكتار تضاف نثرا/   كغم یوریا ٨٠  بئـــر  أیرفرانس  سیحي

واحة 
  فھیدة

حراثة بالحد 
  ھكتار تضاف نثرا/   كغم یوریا ٨٠  بئـــر  خریف  رش  األدنى

واحة 
  حوران

  ھكتار تضاف نثرا/   كغم یوریا ٨٠  بئـــر  خریف  سیحي  حراثة تقلیدیة

واحة 
  ھكتار تضاف نثرا/   كغم یوریا ٨٠  بئـــر  خریف  سیحي  حراثة تقلیدیة  كشیتي

سم مرة واحدة مع التنعیم مرتان متعامدتان مع اج�راء ٢٥تتضمن الحراثة لعمق  conventional tillageحراثة تقلیدیة * 
  عمیلة التسویة 

سم مرة واح�دة م�ع التنع�یم م�رة واح�دة ب�دون  ٢٠تتضمن الحراثة لعمق )   ( minimum  tillageحراثة بالحد األدنى** 
  اجراء عملیة تسویة 

موس�م بالنس�بة لمنظوم�ات ال�ري ب�الرش المح�وري أم�ا للمن�اطق / مل�م  ٦٥٠-٦٠٠كمیة المیاه المستخدمة للري كان�ت *** 
  . موسم/ ملم  ٩٠٠ -  ٨٠٠المرویة سیحاً فكانت 
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ت�م اج��راء بینم�ا . )١٩٥٤(  Richards ق�ة الترس�یب باألس�یتون وال�واردة ف�يق�در بطری فق�د الج�بس ام�ا
حس���ب الطریق���ة المقترح���ة م���ن  للنم���اذج المدروس���ة التحلی���ل المع���دني ش���بھ الكم���ي لمف���鞍ول الط���ین

ف�ي   X-Rayمع�ادن الط�ین باس�تعمال جھ�از األش�عة الس�ینیة  تفح�鞍 بع�دھا) ١٩٧٩( ،  Jacksonقب�ل
یوض��حان بع���ض  ٢و١والج��دوالن. الجیول���وجي والتح��ري المع��دني  مختب��رات الش��ركة العام��ة للمس��ح

للمواق���ع المنتق���اة ) س���م ٣٠-٠(ت���رب الطبق���ة الس���طحیة م���واد ال���鞍فات الفیزیائیةوالكیمیائی���ة والمعدنی���ة ل
  .للدراسة

  
   .عمقاً لمواقع الدراسة) سم ٣٠ – ٠(التحلیل المعدني للجزء الطیني للترب السطحیة  : )٣(جدول ال

Stratified 
clay  minerals  

 
Smectite  Palygorskite Kaolinite  Illite  * 

Chlorite  Location  No. 

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

١  
٣  
٢  
٣  
٣  
٣  
١  
١  
٢  
٢  

٤  
٢  
٣  
٣  
٤  
٢  
٤  
٤  
٤  
٤  

١  
٢  
٢  
٢  
١  
١  
٢  
٢  
٢  
٢  

٣  
٢  
٣  
٢  
٢  
٢  
٣  
٢  
٢  
٣  

٢  
١  
٢  
٢  
٣  
٣  
٢  
٢  
٢  
٢  

  القائم
  حدیثة

  البغدادي
  ھیت

  الثرثار
  الحبانیة

  ٩٨واحة كیلومتر 
  واحة فھیدة

  واحة حوران
  تيواحة كشی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  

(1: Trace < 5%)   ( 2: Minor 5 – 20%)     (3: Major 20 – 50%)    (4: Dminant 50 - 90%)  
   )وزارة ال鞍ناعة ( تم تحلیل النماذج باستخدام األشعة السینیة في الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتحري المعدني * 
  

  النتائج والمناقشة
  .سیوم المختلفة في ترب الدراسة صیغ البوتا -١
ق���یم البوتاس���یوم ال���ذائب مائی���اً وال���ذي یت���راوح م���ا ) ٤( یوض���ح الج���دول: البوتاسlllیوم الlllذائب  ١-١

ان ھذه الق�یم المس�جلة تق�ع ض�من الم�دى ال�ذي  ¹‾كغم.سنتي مول ٠.٠١٤وكمعدل) ٠.٠١٩–٠.٠٠٤(بین
وس�عد هللا والزبی�دي ) ١٩٩٥( والربیع�ي )١٩٨٣( وجد للترب العراقیة من قبل العدید من الباحثین ذنون

یجد بأنھا اق�ل  والمالحظ لھذه القیم المسجلة في المواقع المدروسة،  )٢٠٠٣( Al-Zubaidiو ) ٢٠٠١(
) ١٩٧٩( Pagelو Al-Zubaidiبكثیر من القیم المسجلة لبعض الترب العراقیة والمشار الیھ�ا م�ن قب�ل 

والت�ي تمت�از الت�رب الرس�وبیة وس�ط وجن�وب الع�راق  ویعزى ذلك ال�ى ان دراس�ة الب�احثین كان�ت ض�من
ان ) ١٩٥٠( Wiklanderلق�د أوض�ح . تربھا بارتفاع محتواھا الملحي مقارن�ة بمواق�ع الدراس�ة الحالی�ة 
ویؤك�د ذل�ك االرتب�اط الع�الي المعنوی�ة  ، زیادة ملوحة التربة تؤدي ال�ى زی�ادة تركی�ز البوتاس�یوم ال�ذائب 

ش��كل البوتاس��یوم ) . ٥(ج��دول  r=٠.٥٦٦**وملوح��ة الترب��ة والت��ي بلغ��ت  ب��ین ھ��ذه ال��鞍یغة للبوتاس��یوم

  .بعض ال鞍فات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب المواقع المدروسة: ) ٢(الجدول 

 Sub soil group  Soil  الموقع
series*  

التوزیع الحجمي لمفصوالت 
 pH  E C  النسجة  تربة ١–كغم.التربةغم

dS/m  

  محتوى التربة
  تربة ١–كغم.غم

  CaCO3  CaSO4مكافئ   .O.M  الطین  الغرین  الرمل

  القائم
  حدیثة

  البغدادي
  ھیت

  الثرثار
  الحبانیة

  98واحةكم
  فھیدة
  حوران
  كشیتي

T.HaploCalcid  
T.HaploCalcid  
T.HaploCalcid  
T.HaploCalcid  
T.Haplogypsid 
T.HaploCalcid 
T.HaploCalcid  
T.Calciargids  

T.HaploCalcid  
T.Calciargids  

122CCW 
121CCW 
121CCW 
122CCW 
122FXW 
122CCW 
142CCE 
142CCE 
121CCW 
132CCE 

106 
463 
436 
271 
601 
455 
550 
556 
381 
427 

593 
288 
291 
481 
263 
320 
198 
314 
309 
323 

301 
249 
273 
248 
136 
225 
252  
130 
310 
250 

SiCL 
SCL 
SCL 
SiL 
SL 
L 

SCL 
SL 
CL 
L 

7.4 
7.7 
7.8 
7.6 
7.7 
7.6 
7.6 
7.7 
7.6 
7.5 

4.1  
3.5 
3.3 
2.6 
2.0 
1.8 
5.8 
3.9 
3.4 
2.8 

4.8 
5.1  
5.0 
4.2 
6.2 
3.7 
6.2 
4.5 
2.1 
4.8 

309  
320  
300  
314  
141 
289 
401 
263 
198 
255  

6.3 
10.2 
11.3 
10.5 
25.6 
6.5 
6.0 
4.2 
6.8 
3.5 

  Typic: T . 1981و1976للترب الرسوبیةوالمتطورة للعام Al-Agidi مستوى السلسلة الت鞍نیفي حسب الت鞍نیف المقترح*
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 م��ن البوتاس��یوم المتب��ادل وھ��ذه النس��بة تتف��ق م��ع م��ا الحظ��ھ حس��ین% ٣.٣ال��ذائب ف��ي ت��رب الدراس��ة 
   عند دراستھ بعض الترب العراقیة) ١٩٨٢(
  

أم�ا نس�بة ھ�ذه ، من البوتاسیوم المتبادل %  ٧.٨-٠.٥حیث أوضح بأن البوتاسیوم الذائب یشكل 
البوتاس�یوم ان ق�یم .على التوالي %٠.٠٥و% ٢.٣ال鞍یغة من البوتاسیوم غیر المتبادل والكلي فقد بلغت 

) ١٩٨٨( Sastryو Data ال�ذائب المس��جل اس�تناداً ال��ى قیم�ة عتب��ة تح�رر البوتاس��یوم المقترح�ة م��ن قب��ل
كان�ت اق�ل مم�ا یتوق�ع وج�ود اتج�اه لتح�رر البوتاس�یوم ف�ي الت�رب ) ¹‾كغم.سنتي مول ٠.٠٢٦٨(والبالغة 

 Sparks( س�ل والزراع�ة ومن المحتمل ان یعود ذلك الى عملی�ة الفق�دان ع�ن طری�ق الغ، تحت الدراسة 
ان سبب ارتفاع قیم ھذه ال鞍یغة من البوتاسیوم ف�ي االف�اق الس�طحیة ال�ى زی�ادة محت�وى الم�ادة ).١٩٨٦،

واك�د ) ١٩٨٩( SparksوParker )العضویة وتكرار تعاقب عملیات الترطیب والتجفیف أثن�اء الزراع�ة
تاس��یوم ومحت��وى الترب��ة م��ن الم��ادة ذل��ك االرتب��اط المعن��وي الع��الي والموج��ب ب��ین ھ��ذه ال��鞍یغة م��ن البو

كم�ا یالح�ظ م�ن نت�ائج الج�دول ایض�اوجود أرتب�اط ع�الي ) .٥(جدول r=٠.٥٤٥**العضویة والتي بلغت 
ویع��ود ذل��ك االت��زان المس��تمر ب��ین ھ��اتین  r=٠.٧٧٨**المعنوی��ة ب��ین البوتاس��یوم ال��ذائب والمتب��ادل بل��غ 

  ).١٩٩٦،العبیدي(ال鞍یغتین للبوتاسیوم 
المس��تخلص (ال��ى ان ق��یم البوتاس��یوم المتب��ادل ) ٤( تش��یر نت��ائج الج��دول: :  م المتبllادلالبوتاسllیو ٢-١

 س�نتي م�ول ٠.٤١٩ وكمعدل ٠.٥٥٩ - ٠.١٩٣قد تراوحت ما بین ) ٠.٥ Mبواسطة كلورید الكالسیوم 
من البوتاسیوم الكلي وھذه النسبة قد ج�اءت مقارب�ة لم�ا %١.٥٠وان نسبة ھذه ال鞍یغة قد شكلت  ¹‾كغم.

鞍و ، من البوتاسیوم الكلي ف�ي الت�رب العراقی�ة % ١.٨٩اذ اوضح بأنھا تشكل ) ١٩٨٣( ل الیھ ذنونتو
للبوتاسیوم المتبادل والمقترح�ة م�ن  (+Threshold-K)استناداً الى القیمة الحرجة لعتبة تحرر البوتاسیوم

  .قیم 鞍یغ البوتاسیوم في الترب المنتقاة للدراسة: ) ٤( الجدول

  الموقع
  النسبة المئویة  ¹‾كغم.اسیوم سنتي مول شحنةالبوت

  بالبوتاسسیوم للتشبع
    الكلي  المعدني  غیر المتبادل  المتبادل  الذائب

٠.٠١  القائم
٣.٥٨  ٣٠.٨٧  ٢٩.٥٩  ٠.٧٠٣  ٠.٥٥٩ ٨  

  حدیثة
٠.٠١

٣.٤٠  ٣٠.٧٨  ٢٩.٦٨  ٠.٧٠٧  ٠.٤٨٦ ٦  

٠.٠١  البغدادي
٥.٤٩  ٣٠.٨٣  ٢٩.٦٨  ٠.٦٧٥  ٠.٤٥٦  ٥  

٠.٠١  ھیت
٠  

٤.٤٩  ٢٩.٧٢  ٢٨.٣٩  ٠.٦٩٨  ٠.٤٦٢  

  الثرثار
٠.٠١

٣.٢٦  ٢٢.٧٨  ٢٢.١٣  ٠.٣٣٢  ٠.٢٩٧  ٧  

٠.٠٠  الحبانیة
١.٥٤  ٢٥.٢٨  ٢٤.٤٩  ٠.٥٩٦  ٠.١٩٣  ٤  

  ٩٨واحة كم 
٠.٠١

٨.٦٨  ٣١.٤١  ٢٩.٩٦  ٠.٨٧٨  ٠.٥٥٦  ٩  

٠.٠١  واحة فھیدة
٤.٢١  ٢٤.٦٤  ٢٣.٩٦  ٠.٣٧٢  ٠.٢٩٥  ١  

٠.٠١  واحة حوران
٢  

٥.١٦  ٢٥.٧٦  ٢٤.٩١  ٠.٤٤٤  ٠.٣٩٢  

  كشیتي واحة
٠.٠١

٦.٧٧  ٢٦.٦٤  ٢٥.١٦  ٠.٦٩٤  ٠.٥٠١  ٩  

LSD  0.05 ٠.٠٠
٠.٨٢٣  ١.٣٠٨  ١.٢٢٥  ٠.٠٢١  ٠.٠٠٧  ١  
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  قب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل
Data and Sastry  )الت�رب المدروس�ة یالحظ بأن عین�ات  ¹‾كغم.سنتي مول ٠.٦٢٦والبالغة  )١٩٨٨

ف��ي ح��ین عن��د اعتم��اد القیم��ة الحرج��ة لعتب��ة ، جمیعھ��ا ق��د كان��ت اق��ل م��ن عتب��ة التح��رر الم��ذكورة اع��اله 
 Al-Zubaidi andوالمقترح�ة م��ن قب�ل  ¹‾كغ��م.س��نتي م�ول ٠.٣٦تحررالبوتاس�یوم المتب��ادل والبالغ�ة 

Pagel   )نف بانھا ترب عالیة التجھی�ز % ٧٠فأن ) ١٩٧٩鞍ماع�دا مواق�ع الثرث�ار من ترب الدراسة ت
ان الق�یم المالحظ�ة لھ�ذه ال�鞍یغة م�ن . والحبانیة وواحة فھیدة والت�ي ت�鞍نف بانھ�ا ت�رب واطئ�ة التجھی�ز 

البوتاس��یوم تظھ��ر بانھ��ا ض��من م��دى البوتاس��یوم المتب��ادل للت��رب العراقی��ة والموض��حة م��ن قب��ل العبی��دي 
كما اظھرت جمی�ع ب�دونات الت�رب  . ¹‾كغم.سنتي مول) ١.٢٥ –٠.٠٨(والتي تراوحت بین  ، )١٩٩٦(

المدروسة تشابھاً في توزیع البوتاسیوم المتبادل مع العمق اذ تن�اقص محتواھ�ا م�ن ھ�ذه ال�鞍یغة ب�鞍ورة 
تدریجیة مع العمق متفقًة بذلك مع طبیع�ة توزی�ع الم�ادة العض�ویة م�ع العم�ق وك�ذلك الط�ین وعكس�یاً م�ع 

االرتباط عالیة المعنویة لقیم ھذه ال鞍یغة من البوتاس�یوم  توزیع كاربونات الكالسیوم وھذا ما اكدتھ عالقة
،  ٥ج�دول  r=٠.٥٥٢**وم�ع الط�ین  r=٠.٤٧١**مع محتوى التربة من الم�ادة العض�ویة والت�ي بلغ�ت 

،  r= -٠.٤٤٢**والعالقة السالبة العالیة المعنویة مع محتوى التربة من معادن الكاربونات والت�ي بلغ�ت 
-Alنت�ائج بخ�鞍وص ھ�ذه ال�鞍یغة وتوزیعھ�ا عمودی�اً اتفق�ت م�ع م�ا اش�ار الی�ھ إن ما تم مالحظتھ م�ن ال

Zubaidi وPagel )١٩٩١(ومحیمید والعبیدي ) ١٩٧٩. (  
اظھرت دراسة محتوى ترب الدراسة لھذه ال鞍یغة من البوتاسیوم قیم�اً : البوتاسیوم غیر المتبادل ٣ –١

) ٤( ج��دول ¹‾كغ��م.س��نتي م��ول ٠.٦١٠وكمع��دل  ¹‾كغ��م.س��نتي م��ول ٠.٨٧٨-٠.٣٣٢تراوح��ت م��ابین 
وھ�ي نس�بة واطئ�ة مم�ا یش�یر بوض�وح ال�ى ،من بوتاسیوم التربة الكلي% ٢.١٨والذي شكل نسبة قدرھا 

وعن��د الرج��وع ال��ى ،ان معظ��م البوتاس��یوم المتواج��د ف��ي الترب��ة م��鞍دره مع��ادن الترب��ة االولی��ة والثانوی��ة 
 )١٩٨٨( Sastryو Dataتاس�یوم والت�ي ح�ددھا القیمة الحرجة لعتبة التح�رر لل�鞍یغة غی�ر المتبادل�ة للبو

  منخفضة یمكن القول بأن جمیع العینات المدروسة تمتاز بقابلیة ¹‾كغم.سنتي مول١.٠٨والبالغة 
  

ق��یم معام��ل األرتب��اط البس��یط ل��鞍یغ البوتاس��یوم المختلف��ة وبع��ض الخ��واص الفیزیائی��ة  : )٥(ج��دول ال
  .والكیمیائیة للتربة

  

  ال鞍فة
鞍یغ البوتاسیوممعامل األرتباط ل  

  البوتاسیوم
  الذائب 

  البوتاسیوم 
  المتبادل

  البوتاسیوم
  غیر المتبادل 

  البوتاسیوم
  المعدني 

  البوتاسیوم 
  الكلي

  ٠.٥٢٩** ٠.٥٠٨**  ٠.٩٨١**  ٠.٥٥٢**  ٠.٣٠٩*  الطین
  ٠.٢٥٤ ٠.٣٢٦* ٠.٧٢٢-**  ٠.٢٨٩  ٠.١٣٢  الغرین
 ٠.٣٥٥-* ٠.٥٧٦-** ٠.١٣٢- ٠.٢٩٦-  ٠.١١٣-  الرمل

  فئ مكا
 ٠.٧٠٠** ٠.٨٥٧** ٠.٩٣٢-** ٠.٤٤٢-** ٠.١١٢-  كاربونات الكالسیوم

 
  ٠.٢٥٩  ٠.٣٠٦*  ٠.١٠٩ ٠.١٨١-  ٠.١٥٣  الجبس

  ٠.٣٢٣*  ٠.٤٠٤** ٠.٩٨٣**  ٠.٤٧١**  ٠.٥٤٥**  المادة العضویة
  ٠.٥٠٢**  ٠.٥٩٦**  ٠.٩٥٣**  ٠.٧٤٠**  ٠.٥٦٦**  التو鞍یل الكھربائي

  ٠.١٣٠  ٠.٢٩٥  ٠.٨٥٧**  ٠.١٣٧  ٠.١٦٩  درجة التفاعل
  

  ٠.٢٨٦  ٠.٣٢٣*  ٠.٨٠٠**  ٠.٧٧٨**  ─  البوتاسیوم الذائب
  ٠.٦٥٦**  ٠.٧٨٤**  ٠.٨٨٦**  ─  ─  البوتاسیوم المتبادل
البوتاسیوم غیر 

  ٠.٤٦٦**  ٠.٥٩٧**  ─  ─  ─  المتبادل

  ٠.٨٠٦**  ─  ─  ─  ─  البوتاسیوم المعدني
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تم��دنا القیم��ة الحرج��ة لل��鞍یغة غی��ر ام��ا اذا اع. للتح��رر م��ن الط��ور غی��ر المتب��ادل ال��ى المتب��ادل وال��ذائب
 ١.٠٠والخاص بالترب العراقی�ة والبالغ�ة ) ١٩٧٩( Pagelو Al-Zubaidi المتبادلة والمقترحة من قبل

ان ق�یم البوتاس�یوم غی�ر . ف�أن جمی�ع الت�رب تت�鞍ف بخ�زین واط�ئ ال�ى متوس�ط نس�یباً  ¹‾كغم.سنتي مول
ح بانھا تقع ضمن مدى الترب العراقیة المشار الیھ�ا المنتقاة اتضالمتبادل والتي تم الح鞍ول علیھا للترب 

وان الق�یم المس�جلة ) ١٩٩٦( و العبیدي) ١٩٩٥(والمعیني ) ١٩٨٨(من قبل العدید من الباحثین التمیمي 
 Havlinلت�رب الكلس�یة حس�ب م�ا اش�ار الی�ھ ضمن مدى محت�واه ف�ي الھذه ال鞍یغة من البوتاسیوم تعتبر 

  . )١٩٨٥( Westfallو
ال���ى المحت���وى الع���الي م���ن ) ٤( تش���یر النت���ائج المعروض���ة ف���ي الج���دول: تاسlllیوم المعlllدنيالبو ٤ –١

 ٢٦.٧٨وكمع��دل ¹‾كغ��م.س��نتي م��ول ٢٩.٩٦ – ٢٢.١٣البوتاس��یوم المع��دني للت��رب اذ تراوح��ت م��ا ب��ین 
األم�ر ، م�ن المحت�وى الكل�ي للت�رب م�ن البوتاس�یوم% ٩٦.٠٩وقد شكلت ھذه ال鞍یغة  ¹‾كغم.سنتي مول

لقد امتازت الت�رب ذات المحت�وى . ان مادة اال鞍ل لھذه الترب ھي الم鞍در الرئیسي لھا  الذي یشیر الى
ویؤكد ذل�ك ، العالي من الطین بزیادة البوتاسیوم المعدني مقارنة بالترب ذات المحتوى العالي من الرمل 

=  ٠.٥٠٨**غ�ة االرتباط المعنوي العالي لھذه ال鞍یغة من البوتاسیوم مع محتوى التربة من الطین والبال
r  ٠.٥٧٦**في حین كانت عالقة االرتباط سالبة وعالیة المعنویة مع الرمل- =r  ان س�بب ،  )٥(ج�دول

التباین بین ترب الدراسة في محتواھا من البوتاسیوم المعدني یعود الى اختالف التركیب المع�دني للت�رب 
  ودرجة تجویتھا 

 )Sharpley  ،یغة في بدونات الدراسة فق�د امت�ازت ب�نمط واح�د .)١٩٨٧鞍اما التوزیع العمودي لھذه ال
ممیز بحیث تماشت مع محتوى وتوزیع الطین في البدونات مع مالحظة انخفاض تركیزه بزیادة محتوى 
التربة من الكلس ویؤكد ذلك االرتباط العالي المعنویة لھذه ال鞍یغة من البوتاس�یوم م�ع مك�افئ كاربون�ات 

  . )٥(جدول r=  -٠.٨٥٧**كالسیوم والبالغة ال
تباین ترب المواقع المدروسة في ق�یم البوتاس�یوم الكل�ي ) ٤(یتضح من الجدول : البوتاسیوم الكلي  ٥-١

یع�ود ال�ى تف�اوت درج�ة التجوی��ة  ق�د والس�بب ¹‾كغ��م.س�نتي م�ول ٣١.٤١–٢٢.٧٨فق�د تراوح�ت م�ا ب�ین 
  .عادن الحاملة للبوتاسیوم الحا鞍لة لھذه الترب وتباین محتواھا من الم

لغ�رض الو�鞍ول :التقییم الخصوبي وتصنیف ترب الدراسة حسب محتواھا من البوتاسیوم الجاھز  -٢
فقد ت�م اعتم�اد الق�یم والح�دود . الى تقییم الترب خ鞍وبیاً وت鞍نیفھا حسب محتواھا من البوتاسیوم الجاھز 

 كان�ت أن ظ�روف المن�اخ الت�ي طب�ق فیھ�اعلم�اً ب� )٢٠٠٣( Sawyerو Al-allarinoالمقترحة م�ن قب�ل 
من مواقع الدراسة وھي % ٣٠اذ یالحظ بأن ) ٢(وكما موضح بالشكل، مقاربة للظروف المناخیة للقطر

كان��ت ض��من الت��رب ذات المحت��وى الع��الي ج��دا م��ن ) و واح��ة كش��یتي  ٩٨الق��ائم و واح��ة الكیل��ومتر (
% ٣٠من البوتاسیوم فقد شكلت ھي األخرى نس�بة  اما المواقع ذات المحتوى العالي، البوتاسیوم الجاھز 

ام��ا الموق��ع ح��وران فق��د اظھ��ر كموق��ع وحی��د محت��وى مث��الي ) حدیث��ة والبغ��دادي وھی��ت( وھ��ي المواق��ع 
ام�ا ).  ¹‾كغ�م.س�نتیمول ٠.٤٣–٠.٣٣(للبوتاسیوم الجاھز ضمن المواقع المدروس�ة وال�ذي یت�راوح  ب�ین 

وھم�ا الثرث�ار و واح�ة فھی�دة ف�ي ح�ین ان الموق�ع % ٢٠ الترب ذات المحتوى المنخفض فقد شكلت نسبة
مش�یراً بأن�ھ ض�من ح�دود المحت�وى الم�نخفض ج�دا  ¹‾كغ�م.س�نتي م�ول ٠.٢٠الحبانیة اظھر محتوى بل�غ 

  .للبوتاسیوم الجاھز 
 ٦٠ب�أن ) ٣( یالح�ظ م�ن الش�كل: تصنیف ترب الدراسة حسب البوتاسlیوم الخlزین القابlل للتحlرر  –٣

% ٤٠یمك�ن ت�鞍نیفھا بت�رب عالی�ة الخ�زین م�ن البوتاس�یوم القاب�ل للتح�رر مقاب�ل  من مواقع الدراسة% 
ذل�ك ال�ى الظ�روف البیئی�ة المحیط�ة ب�鞍فة التح�رر  زىیع�و،منھا التي ظھرت بكونھ�ا منخفض�ة الخ�زین 

الكل�س والج�بس الل�ذان یعم�الن كأغلف�ة تح�یط بالمع�ادن الطینی�ة مم�ا یقل�ل محتوى التربة من والتي اھمھا 
مم�ا ی�ؤدي ال�ى ، ع درج�ة تفاع�ل الترب�ة اف�ترااحة السطحیة المعرض�ة للتح�رر فض�ال ع�ن ذل�ك من المس

رتف��اع خ��زین أان ) . ١٩٩٦،العبی��دي( خف��ض فعالی��ة tی��ون الھی��دروجین ال��ذي یلع��ب دوراً ف��ي التح��رر 
 رتف�اع محتواھ�ا م�ن مف�鞍والت الترب�ةأالترب من البوتاسیوم القابل للتحرر في معظم المواقع یع�ود ال�ى 

ك��ذلك یع��زى ال��ى . )١٩٩٩ ، واخ��رون Halvin( كب��ر م��ن البوتاس��یوم أالناعم��ة والت��ي تمتل��ك محت��وى 
   Shavivرتفاع نسبة معدن االالیت وال�ذي یمت�از بس�رعة تح�رر منخفض�ة وھ�ذا یتف�ق م�ع م�ا الحظ�ھ أ

ثبی�ت حیث وجدوا بأن الترب الحاویة على مع�دن االالی�ت لھ�ا الق�درة العالی�ة عل�ى ت ،) ١٩٨٥( واخرون
والعامل األخر الذي كان لھ دور مھم في تباین قابلیة ترب مواقع الدراسة في مقدار الخ�زین . البوتاسیوم 

ولغ�رض اع�داد خ�رائط ترب�ة وباس�لوب . القابل للتحرر ھو تباین محتواھا من المعادن األولی�ة والثانوی�ة 
، ح�رر ف�ي المن�اطق المنتق�اة للدراس�ة الوحدات الكارتوكرافیة لتوضیح توزیع خزین البوتاسیوم القاب�ل للت

ولك�ي تك�ون المحاول�ة ) . ١٩٨٨(،على قیم�ة أالنح�دار واش�اراتھ وحس�ب م�ا اش�ار الی�ھ ال�راوي أعتمدنا 
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مقبولة تم تحلیل البیانات اح鞍ائیاً بتطبی�ق ع�دة ان�واع م�ن المع�ادالت ث�م ت�م اختی�ار افض�ل معادل�ة تجم�ع 
ق�یم معام�ل االرتب�اط وق�د ك�ان افض�لھا معادل�ة الخ�ط المس�تقیم  البیانات وتعبر عنھا ب鞍ورة فعلیة باعتماد

وحدات الترب المتشابھة في خزین البوتاس�یوم القاب�ل للتح�رر حی�ث یالح�ظ ف�ي ھ�ذه  )٤( شكلوضح الی.
  -:الخریطة ان وحدات الترب المتشابھة تم دمجھا في وحدة خریطة وعلى الوجھ التالي 

 Iرطة اوحدة الخ
  )Y = 1.67 – 0.019X       122CCW      )**0.912 =rلسلة القائم  الس -أ      
  )Y = 0.55 – 0.026X     132CCE    )**0.887 =rواحة كشیتي  السلسلة  -ب     

               
  )Y = 1.11 – 0.023X   )**0.875 =r: ھاتین الوحدتین ھي المعادلة العامة لترب 

ھ�و عم�ق  : X ، ) ¹‾كغ�م.بالسنتي مول(  حرر معبراً عنھ ھو خزین البوتاسیوم القابل للت Y :حیث ان  
، اذ یتض��ح م��ن ھ��ذه المعادل��ة ب��أن خ��زین البوتاس��یوم القاب��ل للتح��رر یتن��اقص باتج��اه العم��ق ) س��م(الترب��ة 

المواق��ع حدیث��ة اذ اش��تملت   IIوح��دة الخارط��ة . عم��ق لك��ل وح��دة ¹‾كغ��م.س��نتي م��ول ٠.٠٢٣وبمق��دار 
  :ي معادالت تغایر محتوى خزین البوتاسیوم القابل للتحرر وكما یلي تشابھت فوالتي والبغدادي وھیت 

 )Y = 0.18 – 0.007X      121CCW     )**0.885 =rحدیثة السلسلة  -  أ
                             )Y = 1.31 – 0.007X    121CCW    )**0.902 =r البغدادي   السلسلة   - ب
 )Y= 1.31 – 0.007X     122CCW )**0.879 =r   ھیت  السلسلة  -ج

  )Y = 0.93 – 0.007X          )**0.892 =r: المعادلة العامة لھذه الوحدة ھي              
س��نتي  ٠.٠٠٧یالح��ظ م��ن المعادل��ة ب��ان خ��زین البوتاس��یوم القاب��ل للتح��رر یق��ل باتج��اه العم��ق بمق��دار 

لموقعین الثرثار والحبانی�ة بالنس�بة ا فقد اشتملت كال IIIاما وحدة الخارطة . لكل وحدة عمق  ¹‾كغم.مول
   -:ا تشابھاً من حیث التوزیع كما یليتاظھرواللتان  لھذا المؤشر

  )Y = 0.52 – 0.005X     122FXW    )**0.798 =rالثرثار      السلسلة  -أ
  )Y = 0.86 – 0.003X     122CCW    )**0.854 =rالحبانیة    السلسلة  -ب

  )Y = 0.69 – 0.004X     )**0.832 =r:   وحدة كانت والمعادلة العامة لھذه ال
 ٠.٠٠٤اذ تشیر ھذه المعادل�ة ب�ان محت�وى الترب�ة م�ن خ�زین البوتاس�یوم القاب�ل للتح�رر ی�نخفض بمق�دار 

  .اتین المنطقتین ھلكل وحدة عمق في ترب  ¹‾كغم.سنتي مول
اوض��حا تش�ابھاً ف�ي توزی��ع  اذواحت�ي فھی�دة و ح�وران فانھ��ا تض�منت ك�ل م��ن   IIIIوح�دة الخارط�ة  ام�ا

   -:خزین البوتاسیوم القابل للتحرر وكما یلي 
  )Y = 0.19 - 0.011X    142CCE   )**0.913 =rواحة فھیدة  السلسلة  -  أ

 )Y = 0.54 – 0.013X    121CCW    )**0.895 =rواحة حوران السلسلة  - ب
  )Y = 0.37 – 0.012X      )**0.893 =r: والمعادلة العامة لھذه الوحدة ھي 

لك�ل  ¹‾كغ�م.س�نتي م�ول ٠.٠١٢مشیرة بان خزین البوتاسیوم في ھذه الوحدة الخرائطیة ت�نخفض بمق�دار 
ف�ي �鞍یغة توزی�ع    142CCEذات السلس�لة  ٩٨في ح�ین انف�ردت ت�رب واح�ة الكیل�ومتر . وحدة عمق 

       Y = 0.16 – 0.051X: خزین البوتاسیوم القابل للتحرر في تربھا وكما یلي 
في مقدار البوتاس�یوم  ¹‾كغم.سنتي مول ٠.٠٥١نخفاض وحدة عمق واحد یسبب انخفاض بمقدار اي ان ا

ویستدل م�ن اتج�اه وح�دات الخریط�ة المنج�زة ان طبیع�ة توزی�ع الم�ادة العض�ویة ، الخزین القابل للتحرر 
ت�تحكم وكذلك الطین ومحتوى التربة من كاربونات الكالسیوم وم�دى ت�أثیر العملی�ات الزراعی�ة ھ�ي الت�ي 

  . في طبیعة توزیع البوتاسیوم الخزین القابل للتحرر في ترب المنطقة 
اخ��تالف ت��رب الدراس��ة ف��ي ق��یم النس��بة ) ٤(یوض��ح ج��دول  :النسllبة المئویllة للتشllبع بالبوتاسllیوم -٥

 Pagelاس���تناداً ال���ى ت���鞍نیف % . ٨.٦٨ – ١.٥٤المئوی���ة للتش���بع بالبوتاس���یوم والت���ي تراوح���ت ب���ین 
بالنسبة لمحتوى التربة من النس�بة المئوی�ة للتش�بع بالبوتاس�یوم  ) ١٩٨٣(، الیھ ذنون  الذي اشار) ١٩٦٨(

من ترب المواقع تع�د غنی�ة بمحتواھ�ا م�ن البوتاس�یوم % ٩٠،اذ یتضح بأن ) ٥(وكما موضح من الشكل 
لق�د .الجاھز ما عدا موقع الحبانیة الذي كان ضمن الترب المتوسطة المحت�وى بالنس�بة للبوتاس�یوم الج�اھز

اظھ��رت العالق��ة الترابطی��ة ب��ین النس��بة المئوی��ة للتش��بع بالبوتاس��یوم والبوتاس��یوم المتب��ادل عالق��ة ارتب��اط 
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، ان وج��ود ھ��ذا األرتب��اط الموج��ب والع��الي المعنوی��ة یب��رر **٠.٦٨٢= rموجب��ة عالی��ة المعنوی��ة بلغ��ت 
  .أعتماد ھذا المؤشر كمقیاس لخ鞍وبة التربة بما یخص البوتاسیوم 

  

-Al توزی���ع المواق���ع حس���ب محتواھ���ا م���ن البوتاس���یوم الج���اھز اعتم���ادا عل���ى ت���鞍نیف: ) ٢( الش���كل
AllarinoوSawyer  )٢٠٠٣ (  

  
   

ف�ي ق�یم االنح�دار  بداللة التغ�ایر والقابل للتحرر في ترب الدراسة توزیع البوتاسیوم الخزین :) ٣( الشكل
  .توكرافیةرالوحدات الكا وأشارتھ وبأسلوب
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  توزی��ع مواق��ع الدراس��ة حس��ب الخ��زین القاب��ل للتح��رر وحس��ب الح��د الح��رج ال��ذي ح��دده : )٤(ش��كل ال

Al-Zubaidi وPagel )١٩٩٦(المذكور في العبیدي و) ١٩٧٩ (  
  

  
  

ت�鞍نیف ت��رب الدراس�ة حس�ب محتواھ��ا م�ن النس��بة المئوی�ة للتش�بع بالبوتاس��یوم اس�تناداً ال��ى :) ٥(الش�كل 

  )١٩٦٨(  , Pagelت鞍نیف 
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  :نستنتج مایاتي مماسبق
اوضحت دراسة ال鞍فات الفیزیائیة بأن ترب ثمان مواقع من ا�鞍ل العش�رة المدروس�ة ك�ان محتواھ�ا  -١

من مف鞍ول الرمل اكبر من مف鞍ولي الطین والغرین مقارنة ب�الموقعین المتبقی�ین الل�ذان اظھ�را محت�وى 
  . اكبر لمف鞍ول الغرین مما یشیر الى ان معظم المواقع ذات نسجة متوسطة

جمی��ع كان��ت ب��ین المعتدل��ة وخفیف��ة ال��鞍ودیة و المواق��ع المدروس��ة تراوح��ت درج��ة تفاع��ل الت��رب -٢
الرتفاع محتوى تربھما من الج�بس  باستثناء موقعي الحبانیة والثرثار )dS.m‾¹ ٤اكبر من (تربھامالحة 

 .  
م�ن ت�رب % ٦٠ التقییم الخ鞍وبي للت�رب المدروس�ة وفق�اً للت�鞍نیف المتب�ع ف�ي الدراس�ة اوض�ح ب�أن-٣ 

منھ�ا كان�ت % ٣٠بینم�ا   ،المواقع ذات محتوى من البوتاسیوم الجاھز ت�راوح ب�ین الع�الي والع�الي ج�دا ً 
ام��ا ت��رب واح��ة ح��وران فق��د كان��ت ذات محت��وى  ،ذات محت��وى ت��راوح ب��ین الم��نخفض والم��نخفض ج��داً 

ن المواق�ع كان�ت ذات خ�زین م�%  ٦٠اما بالنسبة للبوتاسیوم الخزین ف�أن . مثالي من البوتاسیوم الجاھز 
كان��ت ذات خ��زین فق��د المواق��ع المتبقی��ة م��ن % ٤٠ف��ي ح��ین ان   1ع��الي م��ن البوتاس��یوم القاب��ل للتح��رر 

  -:وعلیھ نو鞍ي بما یأتي .منخفض 
غرب�ي الع��راق  لالس�تثمار الزراع�يواع�دة  أج�راء المزی�د م�ن الدراس�ات المماثل�ة ف�ي من�اطق اخ�رى -١

  . والعوامل المؤثرة في جاھزیتھ وخ鞍و鞍اً التكوین المعدني السائد فیھا  لمعرفة حالة ھذا العن鞍ر فیھا
وضع برن�امج علم�ي للتوس�ع ف�ي االس�تغالل الزراع�ي للمن�اطق الواع�دة لالس�تثمار لتالف�ي أس�تنزاف  -٢

  .الخزین من البوتاسیوم في ھذه الترب
  

STUDY THE POTASSIUM STATUS IN SOIL OF SOME 
AGRICULTURAL EXPANSION REGIONS WESTERN OF IRAQ 

A. H.I.Al-Bayati                    M.F.Yasen                  A.F.Al-Anizy 
Soil  and Water Dept. College of Agric. ,Al-Anbar Univ. ,Iraq 

 
ABSTRACT 

The present study was carried out to investigate the potassium status at 
soils of some agricultural expansion regions  western  of Iraq , and classify  
these soils according to its nutrition storage  .To  achieve the study aims ,  ten 
regions cultivated with wheat for a period not less than five years and similar in 
the soil management techniques had been selected. These are distributed in a 
way that ensures the inclusion of the majority of agricultural expansion regions 
of the governorate of  Al-Anbar. Namely Al-Qiam, Haditha, Al-Baghdady,  
Hit, Thirthar, Al-Habanya, Km 98 Oasis, Fehadi Oasis, Horan Oasis, Kishety 
Oasis. The selected regions were morphological descripted and classified than 
soil samples were taken from every horizon to determination some 
physical,chemical and mineralogical properties.The results could be 
summarized as following :- 
        Water soluble-K values of studied soils were ranged from 0.004 – 0.019 C 
mol.kg-1, while the exchangeable-K values were ranged from 0.193 – 0.559 C 
mol.kg-1 . It is noticed that there was a gradual decrease in the soil content of 
form with depth .With respect to the soil content of the non-exchangeable-K its 
values were ranged from 0.332-0.878 C mol.kg-1. In addition, these soils were 
characterized by high mineralogical-K content, which was compose 96.06% 
from the total-K, where as the total-K is ranged from 29.78 – 31.41 C mol.kg -1.   
1- The soil fertility evaluation according to its content of available-K showed 
that most studied soil regions had high content of potassium that can be absorb 
by plant. More than half of the studied regions were classified as highly 
storage-K soils which were able to be released, while other regions were 
classified as low storage-K, according to the used world classification. 
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س���یوم التق���ویم الخ���鞍وبي لمحت���وى ت���رب جن���وب الع���راق م���ن البوتا. )١٩٨٨(تمیم���ي ، ھیف���اء جاس���م لا
جامع�ة  –كلیة الزراعة  –رسالة ماجستیر . الذرة ال鞍فراء للتسمید العضوي والبوتاسي  واستجابة
   .الب鞍رة 

التوزیع البیدولوجي للكبریت والفسفور والحدید ف�ي ت�رب بع�ض ). ١٩٨٨(مثنى خلیل ابراھیم  ، الراوي
  .جامعة بغداد  –عة كلیة الزرا. رسالة ماجستیر . بساتین اواسط  السھل الرسوبي العراقي 

تق��ویم جاھزی��ة البوتاس�یوم ف��ي الت��رب العراقی�ة بأس��تخدام مع��اییر ). ١٩٩٥(الربیع�ي ، ش��ذى ماج��د نق�اوة 
  .جامعة بغداد  –كلیة الزراعھ  –رسالة ماجستیر  –ثرمودینامیكیة 

 .رز حال�ة البوتاس�یوم ف�ي ت�رب ال�) .  ٢٠٠٢(احمد حیدر وبھاء ال�دین مك�ي فی�روز الربیع�ي  ،الزبیدي 
  .٨-١:ص ، )٣( )٣٣( ،الزراعیة العراقیة  مجلة العلوم

دكت�وراه  اطروح�ة. حركیات البوتاسیوم في بعض الترب العراقی�ة . )١٩٩٦(العبیدى، محمد علي جمال 
  .جامعة بغداد  –كلیة الزراعة  –
لت�رب الدیمی�ة الق�وة األمدادی�ة للبوتاس�یوم ف�ي ا. )١٩٩٥(وحیدة علي احمد  ،عبد المجید تركي  ،المعیني 

 –كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات  –الم�ؤتمر العلم�ي األول لعل�وم الترب�ة  .و عند مناطق مطری�ة مختلف�ة 
  .ایلول  ٢٦ – ٢٥للفترة من  –جامعة المو鞍ل 

ومع���ادالت  )Quantity Intensity( دراس���ات عل���ى بع���ض مقی���اس.)١٩٨٢( س جاس���ماعب،حس���ین
 كلی��ة الزراع��ة.رس��الة ماجس��تیر.ة نین��وىاألفض��لیة لعن��鞍ر البوتاس��یوم ف��ي بع��ض ت��رب محافظ��

  .المو鞍ل  جامعة-والغابات
رس�الة . تحدی�د المس�توى الح�رج للبوتاس�یوم ف�ي الت�رب العراقی�ة . )١٩٨٣(ذنون ، عب�د الخ�الق محم�ود 

  .جامعة بغداد . كلیة الزراعة . ماجستیر 
ركی�ات تح�رر البوتاس�یوم العالق�ة ب�ین الملوح�ة وح). ٢٠٠١( احمد حیدر الزبیدي. سعد هللا، علي محمد 

  .٣٢-٢٢) :٥( ٣٢.مجلة العلوم الزراعیة العراقیة. بالتربة
س��لوك المع��ادن الحامل��ة للبوتاس��یوم ف��ي ت��رب بع��ض اراض��ي محافظ��ة ). ٢٠٠٣(عب��اس، محم��د خض��ر 

  .١٥٥ – ١٤٦: ،ص )٦( )٣(مجلة تكریت للعلوم الزراعیة، . شمال العراق –نینوى 
. دراس�ة نوعی�ة می�اه نھ�ر �鞍دام وامكانی�ة اس�تخدامھا ف�ي الزراع�ة  .)١٩٩٥(مھ�دي عب�د الك�اظم  ،عبد 

  . جامعة المو鞍ل  ،كلیة الزراعة والغابات  ،اطروحة دكتوراه 
التوزی�ع البی�دوجیني ل�鞍یغ البوتاس�یوم ف�ي . )١٩٩١( احمد 鞍الح و محمد علي جمال العبی�دي. محیمید 
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