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 شمال العراقلكیمیائیة وتحوالت المركبات الدبالیة في بعض الترب الكلسیة 
  عصام عبد الستار صدیق  حازم محمود احمد
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التربة والمیاه 

  
  الخالصة

Cة كمCة للتربCة والفیزیائیCائص الكیمیائیCین الخصCي تحسCبتساھم المركبات الدبالیة فCعة  ھاا تكسCس
وتتعCرض ھCذه المركبCات لعملیCات التحلCل والتفسCخ ثCم . ھCالمقاومة التغیر فCي درجCة تفاعل تنظیمیة عالیة

یحدث لھا تحول اعتماداً على الظروف الداخلیة لنظام التربة والظروف البیئیة الخارجیCة، لCذلك تضCمنت 
خالل بیدون التربCة فCي بعCض  ھا مع العمقالمركبات الدبالیة والتغیرات الحاصلة لھذه الدراسة كیمیائیة 

بیCدونات لتربCة كلسCیة  ٣والجCل ذلCك تCم اختیCار . الكلسیة في المناطق شCبھ الجافCة لشCمال العCراق الترب
 FAو  HAوبعCد فضCل كCل مCن ) جنCوب مدینCة الموصCل(من شCمال العCراق  Calciorthidesمصنفة 

 FAعلCCى حCCامض الفولفیCCك  HAیومیCCك تفCCوق واضCCح لنسCCب وتراكیCCز حCCامض الھاشCCارت النتCCائج الCCى 
مما یدل على حدوث تفسخ وتحلل عالي وھذا راجع الCى ) ١(اضافة الى ان النسبة بینھما كانت اكبر من 

الظروف المناخیة السائدة، كمCا بّینCت النتCائج انخفCاض قCیم حCامض الھیومیCك والفولفیCك مCع زیCادة عمCق 
الCى الھیومیCك  علCى وجCود تحCول لحCامض الفولفیCكؤشCر ھذه الظروف مالتربة واعطت النتائج في مثل 

وھCي صCفة تحCدث فCي التربCة الزراعیCة التCي تتعCرض  Condensingتركیزه بتCأثیر عملیCة لذلك یزداد 
  .الى حرارة وفترات جفاف خالل السنة

  
  المقدمة

بتغیرات عدیدة خالل مراحل تحللھا وتفسخھا وینتج عن ذلCك في التربة تمر المخلفات العضویة 
كبCCCات داكنCCCة اللCCCون تعCCCرف بالمركبCCCات الدبالیCCCة التCCCي تعتبCCCر دالCCCة لCCCبعض التفCCCاعالت الكیمیائیCCCة مر
)Bascomb ،ة ). ١٩٦٠CCروف التربCCا ظCCل منھCCن العوامCCدد مCCة بعCCلوكاً وطبیعCCات سCCذه المركبCCأثر ھCCوتت

وتضCCم ھCCذه ). ١٩٨٠، Sharmaو  Sachan(وبیئتھCCا، الطبوغرافیCCة، المنCCاخ السCCائد، الغطCCاء النبCCاتي 
الدبالیة ثالث مكونات ھي حامض الھیومیك وحامض الفولفیك والھیCومین تختلCف فCي سCلوكھا ركبات الم

مع المحالیل الحامضیة والقاعدیة ویتصف حCامض الھیومیCك والفولفیCك بCذوبانھما فCي المحالیCل القاعدیCة 
الیCل ولكن حامض الھیومیCك یترسCب فCي المحلCول الحامضCي امCا حCامض الفولفیCك فانCھ یCذوب فCي المح

ھCCذا ). ١٩٨٧، Tate(فCCي الحCCامض وال فCCي القاعCCدة الھیCCومین ال یCCذوب الحامضCCیة والقاعدیCCة واخیCCراً 
في الذوبانیة یعود الى الوزن الجزیئCي المعقCد لھCذه المكونCات لCذا نجCد ان حCامض الفولفیCك لCھ االختالف 

، Schnitzerو  Whitby(وزن جزیئCCي قلیCCل فCCي حCCین یمتCCاز حCCامض الھیومیCCك بCCوزن جزیئCCي عCCالي 
لتCCأثیر علCى تركیCب المكونCات الدبالیCة حیCCث اب الظCروف الكیمیائیCة والفیزیائیCة دوراً فCي عCلوت). ١٩٨٧
ودرجCCة تفاعCCل التربCCة علCCى التركیCCب الكیمیCCائي لالحمCCاض الھیومیكیCCة، فقCCد وجCCد درجCCة الحCCرارة تCCؤثر 

Schnitzer )ا) ١٩٧٦CCع المركبCCCة ان توزیCCCیة والقاعدیCCرب الحامضCCCتھ للتCCCي دراسCCبة فCCCة ونسCCCت الدبالی
تعتبر مCن الخصCائص والصCفات الممیCزة والمحCددة لكCل الفولفیك في بیدونات الترب / حامض الھیومیك 

صCدیق وحCازم، (بمسCتویات تصCنیفیة مختلفCة فCي تشCخیص وتعریCف التربCة تربة والتي یمكن اسCتعمالھا 
المCCCواد العضCCCویة  وتتبCCCاین ھCCCذه المركبCCCات فCCCي صCCCفاتھا وتراكیبھCCCا بسCCCبب اخCCCتالف مصCCCادر). ١٩٩٣

صCدیق (ومكوناتھا اضافة الى دور التربة فCي التCأثیر علCى سCرعة تفسCخ ودرجCة تكCوین ھCذه المركبCات 
  ).١٩٩٧التمیمي، (و ) ١٩٩٤وآخرون، 

واسCCتھدف البحCCث معرفCCة السCCلوك الكیمیCCائي لكCCل مCCن حCCامض الھیومیCCك والفولفیCCك وتحوالتھCCا 
  .لداخلیة للتربة والظروف الخارجیة في ذلكاخالل بیدون التربة ومساھمة الظروف البیئیة 

  
  ھقائوطرالبحث مواد 

) منطقCة الدراسCة(تشكل الترب الكلسیة مساحات مCن المنCاطق الجافCة وشCبھ الجافCة وتعتبCر حمCام العلیCل 
، Calciorthids )Al-JuburiاحCCCدى ھCCCذه المسCCCاحات المصCCCنفة تربتھCCCا ضCCCمن المجموعCCCة العظمCCCى 

واختیCCرت ثCCالث بیCCدونات ). ١٩٨٠، Buday(جي الCCى تكCCوین الفتحCCة ویعCCود تركیبھCCا الجیولCCو) ١٩٧٣
لدراسة السلوك الكیمیCائي للمركبCات الدبالیCة وتغیراتھCا مCع العمCق، ُوصCفْت ھCذه البیCدونات مورفولوجیCاً 

التربة من االفاق الممثلCة لكCل بیCدون، جففCت عینCات واخذت عینات ) ١٩٧٤، Hodgson(اعتماداً على 
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وقCCُدرت المCCادة العضCCویة ودرجCCة تفاعCCل التربCCة والتحلیCCل الحجمCCي لمفصCCوالت . ملCCم ٢بمنخCCل 
امCا المركبCات الدبالیCة المتمثلCة بحCامض الھیومیCك ). ١٩٦٥، Black(التربة وكاربونات الكالسیوم وفق 

اذ ) ١٩٨٢واخCCرون،  Page(طریقCCة التCCرب حسCCب وحCCامض الفولفیCCك تCCم استخالصCCھا وفصCCلھا مCCن 
الزالCCة كاربونCCات الكالسCCیوم ثCCم عوملCCت بخلCCیط مCCCن ) مCCوالري ٠,١( HClعوملCCت التربCCة بحCCامض 

وتCCم قیCCاس الكثافCCة ). مCCوالري ٠,١(وبایروفوسCCفات الصCCودیوم ) مCCوالري ٠,١(ھیدروكسCCید الصCCودیوم 
 E4یومیك عن حامض الفولفیك المتمثلCة بCـ المستخلصة قبل فصل حامض الھالضوئیة للمركبات الدبالیة 

 Spectrophotometerنانومیتر بواسطة جھاز الطیCف اللCوني  ٦٦٥و  ٤٦٥على موجة طولھا  E6و 
  ).١٩٨٢واخرون،  Page(وفق 

  :الوصف المورفولوجي للتربة في البیدونات الثالثة
  :البیدون االول

  الوصف  االفق  ) سم(العمق 

١٧-٠   Ap 
، الحالCCة الرطبCCة بنCCي 10YR5/4لحالCCة الجافCCة بنCCي مصCCفر لCCون التربCCة فCCي ا

، البنCCاء فتCCاتي، النسCCجة طینیCCة غرینیCCة، كاربونCCات 10YR4/4مصCCفر داكCCن 
  .الكالسیوم كمیتھا قلیلة، الحدود تدریجیة، تفاعل التربة قاعدي

٤٧-١٧   B12t 
، الحالة الرطبة بنCي 10YR6/4لون التربة في الحالة الجافة بني مصفر فاتح 

CCC10فر مصYR5/6 دودCCCة، الحCCCجة طینیCCCا، النسCCCدیم الزوایCCCي عCCCاء كتلCCCالبن ،
  .متداخلة، یزداد انتشار كاربونات الكالسیوم، تفاعل التربة قاعدي

٨٠-٤٧  CCa 
، الحالCة الرطبCة بنCي 10YR7/4لون التربة في الحالة الجافة بني شاحب جداً 

ربونCCات ، البنCCاء كتلCCي واضCCح الحCCدود، النسCCجة طینیCCة، كا10YR5/8مصCCفر 
  .التربة قاعدي م تصبح بشكل عقد وتجمعات، تفاعلالكالسیو

  :البیدون الثاني

١٩-٠  Ap 
، الحالة الرطبة بنCي 10YR6/4لون التربة في الحالة الجافة بني مصفر فاتح 

، البنCCاء فتCCاتي، النسCCجة طینیCCة غرینیCCة، كاربونCCات 10YR4/4مصCCفر داكCCن 
  .فاعل التربة قاعديالكالسیوم وفرتھا قلیلة، الحدود حادة، ت

٤٥-١٩  B11t  
، الحالCCة الرطبCCة بنCCي 7.5YR7/4لCCون التربCCة فCCي الحالCCة الجافCCة بنCCي شCCاحب 

، النسCCCجة طینیCCة، البنCCCاء كتلCCCي عCCCدیم الزوایCCCا، كاربونCCCات 5/6 7.5صCCارخ 
  .تجمعات، الحدود واضحة، تفاعل التربة قاعديالكالسیوم بشكل 

٧٨-٤٥  CCa 
، الحالCCة الرطبCCة بنCCي 7.5YR6/4نCCي فCCاتح لCCون التربCCة فCCي الحالCCة الجافCCة ب

، النسجة طینیCة، البنCاء كتلCي واضCح الحCدود، كاربونCات 7.5YR5/6صارخ 
  .الكالسیوم تصبح بشكل عقد وتجمعات، تفاعل التربة قاعدي

 :البیدون الثالث

١٧-٠   Ap 
، الحالة الرطبة بنCي 10YR6/4لون التربة في الحالة الجافة بني مصفر فاتح 

CCفر داكCC10ن مصYR4/4 اتCCة، كاربونCCة طینیCCجة مزیجیCCي، النسCCاء حبیبCCالبن ،
  .الكالسیوم كمیتھا قلیلة، الحدود واضحة، تفاعل التربة قاعدي

٤٧-١٧   BCa 
الحالة الرطبCة بنCي داكCن ، 7.5YR6/4لون التربة في الحالة الجافة بني فاتح 

7.5YR4/4یCCCات الكالسCCCة، كاربونCCCة غرینیCCCجة طینیCCCاتي، النسCCCاء فتCCCوم ، البن
  .وفرتھا اكثر، الحدود حادة، تفاعل التربة قاعدي

٨٥-٤٩  CCa 
، الحالة الرطبCة بنCي صCارخ 7.5YR7/4لون التربة في الحالة الجافة شاحب 

7.5YR6/6 یومCCCات الكالسCCCة، كاربونCCCجة طینیCCCا، النسCCCي ذو زوایCCCاء كتلCCCالبن ،
  .بشكل عقد وتجمعات، تفاعل التربة قاعدي

 

  النتائج والمناقشة
تCCرب الكلسCCیة فCCي المنCCاطق الجافCCة وشCCبھ الجافCCة بخصCCائص كیمیائیCCة وفیزیائیCCة تتCCأثر تتصCCف ال

ان تCCرب الدراسCCة ذات ) ١(رب والظCCروف المناخیCCة السCCائدة، علیCCھ یالحCCظ مCCن الجCCدول تCCبطبیعCCة ھCCذه ال
 عبCیعة كلسیة في تكونھا ونشCوئھا ویتتفاعل قاعدي الى قریب من التعادل بسبب كون ھذه الترب ذات طب

-١٦٩تCزداد مCع زیCادة عمCق التربCة فCي البیCدونات الثالثCة اذ تراوحCت یCبن ان كاربونات الكالسیوم ذلك 
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ایضCاً ، ویبCین الجCدول ١-كغCم.غم ٢٧٨-٢٥٣في االفاق السطحیة، وفي االعماق كانت  ١-كغم.غم ١٩٢
 ١-غCمك.غCم ٥٨٧-٤٠٣نتائج مفصوالت التربة التي تشیر الى سیادة الطCین مCن خCالل محتCواه الCذي بلCغ 

  .الرمل ثمالبیدونات الثالثة ثم یلیھ الغرین في 
  

  .بعض خصائص تربة الدراسة): ١(جدول ال

 pH  )سم(العمق 
كاربونات 
  الكالسیوم

  الرمل  الغرین  الطین
  النسجة

  تربة ١-كغم.غم
  ١-بیدون 

طینیة   ١٩٨  ٣٩٩  ٤٠٣  ١٨١,٣  ٧,٦  ١٧-٠
  غرینیة

  طینیة  ١٤٥  ٣٦٧  ٤٨٨  ٢١٤,٠  ٧,٩  ٤٧-١٧
  طینیة  ١٢٣  ٣٥٢  ٨٢٥  ٢٥٣,١  ٨,١  ٨٠-٤٧

  ٢ –بیدون 

١٢٩  ٤٢٣  ٤٤٨  ١٩٢,٨  ٧,٩  ١٩-٠  
طینیة 
  غرینیة

طینیة   ٨٥  ٤١١  ٥٠٤  ٢٣٤,٤  ٨,٠  ٤٥-١٩
  غرینیة

  طینیة  ٨١  ٣٥٦  ٥٦٣  ٢٦٣.٥  ٨,٠  ٧٨-٤٥
  ٣ –بیدون 

طینیة   ١٠٤  ٤٣٧  ٤٥٩  ١٦٩,٩  ٧,٧  ٢٢-٠
  غرینیة

طینیة   ٩٣  ٤١٥  ٤٩٢  ٢٢٢,٧  ٧,٩  ٤٩-٢٢
  غرینیة

  طینیة  ٨٢  ٣٣١  ٥٨٧  ٢٧٨,٤  ٨,١  ٨٥-٤٩
  

تختلف سرعة تفسخ وتحلل البقایا النباتیة المضافة الCى التربCة بCاختالف طبیعCة البیئCة  :االحماض الدبالیة
التي تتواجد فیھا وتكوینھا للمركبات الدبالیة كما تتأثر بنCوع المنCاخ والتركیCب المعCدني للتربCة ومكونCات 

ولھCCذا نجCCد ان درجCCة تفاعCCل التربCCة ونشCCاط ). ١٩٨٧، Kumada(المخلفCCات العضCCویة كعوامCCل بیئیCCة 
ان قیم المادة العضCویة ) ٢(ویشیر الجدول ). ١٩٨٧، Tate(االحیاء لھا تأثیر على سرعة تكوین الدبال 

حیث كان محتواھا عالي فCي الطبقCات السCطحیة مقارنCة مCع االفCاق  ١-كغم/غم ١٧,١-٤,١تراوحت بین 
 HAظھCCر الجCCدول قCCیم المركبCCات العضCCویة لكCCل مCCن حCCامض الھیومیCCك تحCCت السCCطحیة والعمیقCCة، ویُ 

وكCذلك النسCبة بینھمCا فقCد اوضCحت ھCذه النتCائج تفCوق تركیCز حCامض الھیومیCك  FAوحامض الفولفیCك 
مع العمق حیث كانت اقCل نسCبة ھذین الحامضین بنقصانھما على الفولفیك كنسبة مئویة واتصفت تراكیز 

لكCCل مCCن حCCامض الھیومیCCك والفولفیCCك علCCى التCCوالي،  ٥,٣، ٦,٩فCCي العمCCق الثالCCث مCCن البیCCدون الثCCاني 
النسCCCبة بCCCین حCCCامض وفیمCCCا یخCCCص ). ١٩٩٧(واتفقCCCت ھCCCذه النتCCCائج مCCCع مCCCا توصCCCلت الیCCCھ التمیمCCCي 

جمیع االعمCاق مCا عCدا العمCق في ) ١(حامض الفولفیك یالحظ من الجدول انھا كانت اكثر من /الھیومیك
، ھCCذا التبCCاین ربمCا ُیعCCزى الCCى الظCروف القاعدیCCة للتربCCة )٠,٩(الثCاني للبیCCدون الثالCث بلغCCت ھCCذه النسCبة 

وفترة الجفاف التیتتعرض لھا مما لھ تأثیر على سرعة تكون المركبات الدبالیة وتركیCز كCل مCن حCامض 
ف طبیعCCCة تلCCCك المركبCCCات العضCCCویة واخCCCتالف او اخCCCتال) ١٩٦٧، Schnitzer(الھیومیCCCك والفولفیCCCك 

اما سلوك ھذین الحامضCین مCع العمCق ). ١٩٩٧التمیمي، (مصادرھا وظروف التحلل التي تعرضت لھا 
كمCCا اظھرتھCCا النتCCائج فCCان الحالCCة متوقعCCة الن محتCCوى المCCادة العضCCویة یقCCل بزیCCادة عمCCق التربCCة ولكCCن 

حكمھCا الظCروف الداخلیCة لنظCام التربCة وطبیعCة التربCة تحوالت المركبCات الدبالیCة خCالل بیCدون التربCة ی
، فقCد اوضCحوا ان تركیCز )١٩٩٤( و صCدیق وآخCرون )١٩٨٢، Stevenson(واتفقت ھCذه النتCائج مCع 

للمناطق التي تتصف بفترات جفCاف حامض الھیومیك یفوق تركیز حامض الفولفیك في الترب الزراعیة 
منھCا تحCول حCامض ھ حCدوث تحCوالت للمركبCات الدبالیCة تزید من سرعة تفسخ المادة العضCویة یصCاحب
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وھCي عملیCة دینامیكیCة  Condensingالفولفیك الى الھیومیك في ظروف التCرب الزراعیCة طبقCاً لعملیCة 
وفیما یتعلق بالكثافCة الضCوئیة للمركبCات الدبالیCة تCم التعبیCر عنھCا بنسCبة . متغیرة مع الزمن وعمر التربة

E4/E6  كما وصفتھا)Kononova ،ات ) ١٩٦٦Cذه المركبCوھذه النسبة تعتمد على التركیب الكیمیائي لھ
 و ٠,٩ و ٠,٨ان قCیم ھCذه النسCبة كانCت قلیلCة ) ٢(لذلك استعملت في توصCیفھا، فقCد لCوحظ مCن الجCدول 

وھذه النسب بشCكل عCام انخفضCت مCع زیCادة  ٢,٢ و ٢,١ و ١,٨ و ١,٥وقیم عالیة  ١,٣ و ١,٢ و ١,١
ھناك تباین في قیمھا بین االعماق للبیدونات الثالثة، ھCذا التبCاین یفسCر حسCب كCل مCن عمق التربة ولكن 

)Kumada ،(و ) ١٩٨٧Kononova ،ي ) ). ١٩٦٦Cاربون فCب ذرات الكCي ترتیCتالف فCبان ھناك اخ
 E4 – E6الذي یمثل بCـ  DKالمركبات الدبالیة المتمثلة بحامض الھیومیك والفولفیك، علیھ فان التغیر في 

دما تكون ھذه القیمة عالیCة معنCى ذلCك وجCود المركبCات الدبالیCة ذات السلسCلة االلیفاتیكیCة التCي تمتلCك فعن
فانھCا تعنCي سCیادة المركبCات ذات الشCبكة االروماتیكیCة  DKاوزان جزیئیة عالیة اما القیمة المنخفضة لCـ 

مھCا وتراكیزھCا اكثCر مCن قیھCذا یؤكCد ان احمCاض الھیومیCك  .التي تتصف بCاوزان جزیئیCة واطئCة نسCبیاً 
من النتCائج اعCاله یتضCح ان ھنCاك تغیCر  ).١٩٨٢، Stevenson(احماض الفولفیك في الترب الزراعیة 

ھCCذا التغیCCر صCCاحبھ تحCول لCCبعض المكونCCات الدبالیCة علCCى حسCCاب المكCCون فCي سCCلوك المركبCCات الدبالیCة 
جCة اصCبحت النسCبة بینھمCا اقCل لدرالھیومیCك الCى اآلخر بمعنى وجود تحول لجزء من حامض الفولفیCك 

كمCا یالحCظ . لذلك یزداد تركیزه، ھCذه الحالCة یحكمھCا ظCروف التCرب الزراعیCة الجافCة والحCارة) ١(من 
تحCت ظCروف المنCاطق الجافCة وشCبھ الجافCة یتبعCھ زیCادة  humificationحدوث تحلل وتفسخ عضCوي 
حCامض الھیومیCك النCاتج تحCت ھCذه وعCن انتقCال  )١(حامض الفولفیك عCن /النسبة بین حامض الھیومیك

الظروف من السCطح الCى االعمCاق سCوف یجCد ظCروف حCرارة وجفCاف اكثCر وزیCادة االیونCات الموجبCة 
ولیس الCى الفولفیCك ) الخامل(التي تعمل على تجمیعھ وترسیبھ واعادة تنظیمھ باتجاه الھیومین ) المثبطة(

نسCبة ھCذا الحCامض الفعCال فCي االعمCاق تحCت من االحماض سریعة الحركة واالنتقCال لCذلك تقCل  هوغیر
ظروف الترب المدروسة الذي یكون اكثر كفاءة من حامض الفولفیك في كثیر من الخصCائص الكیمیائیCة 

  ).٢٠٠٢الحدیثي وآخرون، (و ) ١٩٨٧، Tate(للتربة منھا امتزاز العناصر 
  

  .ن حامض الھیومیك والفولفیكللمركبات الدبالیة ومحتواھا م E6, E4الكثافة الضوئیة ): ٢(جدول ال

  العمق
  )سم(

%  
المادة 
  العضویة

%  
الكاربون 
  العضوي

%  
حامض 
  الھیومیك

%  
 حامض
    الفولفیك

 
E4 – E6 

  ١ -بیدون 
٠,٦٢  ٢,٢  ١,٢  ٢٤,٥  ٢٩,٨  ٠,٩٩  ١,٧١  ١٧-٠  
٠,٤١  ١,٣  ١,١  ١٤,٢  ١٧,٧  ٠,٥٩  ١,٠٣  ٤٧-١٧  
٠,٣١  ٠,٩  ١,١  ٨,٤  ٩,٣  ٠,٣٣  ٠,٥٨  ٨٠-٤٧  

  ٢ -بیدون 
٠,٥١  ١,٨  ١,٢  ١٩,٤  ٢٣,٨  ٠,٧٩  ١,٣٧  ١٩-٠  
٠,٣٦  ١,٢  ١,٤  ١٠,٧  ١٥,٣  ٠,٥١  ٠,٨٩  ٤٥-١٩  
٠,٢٩  ١,١  ١,٣  ٥,٣  ٦,٩  ٠,٢٣  ٠,٤١  ٧٨-٤٥  

  ٣ -بیدون 
٠,٥٨  ١,١  ١,١  ٢٣,٣  ٢٦,٨  ٠,٨٩  ١,٥٤  ٢٢-٠  
٠,٣٩  ٠,٩  ٠,٩  ١٩,٧  ١٨,٣  ٠,٦١  ١,٠٦  ٤٩-٢٢  
٠,٣٣  ١,٢  ١,٢  ٩,١  ١٠,٥  ٠,٣٥  ٠,٦١  ٨٥-٤٩  
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 ٤٨

Humus compounds contribute improving the soil chemical and physical 
characteristics which give buffering capacity feature to the soil, these 
compounds expose to several processes that decompose them to another form 
by internal environmental of soil system and external conditions. This study 
concerning the chemical transformation through the depth of soil pedon in 
some calcareous soils of semi-arid regions of Northern Iraq. Results showed 
that humic acid concentration was more than fulvic acid, as well as the 
percentage between the acids was higher than one (1), indicating to a high 
organic decomposition which related to climate conditions. Also results stated 
that there was a decreasing in humic and fulvic acid values with soil depth, in 
such condition results gave an indicating presence of fulvic transformation to 
humic acid which causing an increasing in its concentration due to condensing 
process considered as a characteristics happen in the agriculture soils which 
have high temperature and dry season during the year. 

  

  المصادر
السلوك الكیمیائي السمدة المغذیات الصCغرى الشCائعة والمخلبیCة . )١٩٩٧(. التمیمي، ھیفاء جاسم حسین

اطروحCة دكتCوراه، كلیCة الزراعCة، . المصنعة من الحCوامض الدبالیCة وكفائتھCا فCي التCرب الكلسCیة
  .جامعة البصرة

طبیعCة وخصCائص المركبCات الدبالیCة تحCت . )١٩٩٣(. صدیق، عصام عبد الستار وحازم محمCود احمCد
  .٧٠-٦٠ :)١٣(مجلة التربیة والعلم، . مختلفة في بعض مناطق شمال العراق اغطیة غاباتیة

المركبCCات الدبالیCCة . )١٩٩٤(. صCCدیق، عصCCام عبCCد السCCتار وحCCازم محمCCود احمCCد وثریCCا خلCCف بCCدوي
مجلCة زراعCة الرافCدین، . مشCروع ري الجزیCرة الشCماليتCرب ومعقداتھا كمتغیCرات فCي تصCنیف 

٦٥-٥٧): ١( ٢٦.  
تCCأثیر . )٢٠٠٢(. عبCCد اللطیCCف وابCCراھیم بكCCري عبCCد الCCرزاق، وحمCCدهللا سCCلیمان زاھCCي الحCCدیثي، اكCCرم

 ،مجلة العلCوم الزراعیCة العراقیCة. االحماض الدبالیة في تفاعالت امتزاز الحدید في الترب الكلسیة
٥٨-٥١): ٦( ٣٣.  

Al-Juburi, K.D. (1973). Comparative Studies of Selected Semi-Arid Soils Near 
Mosul, Iraq. Ph.D. Thesis, Univ. of Aberdeen, England. 

Bascomb, C.L. (1960). Distribution of pyrophosphate extractable iron and 
organic carbon in soils of various groups. J. Soil Sci., 19: 151-168. 

Black, C.A. (1965). Methods of Soil Analysis. Am. Soc. of Agron., No. 9. Part 
1. 

Buday, T. (1980). The regional geology of Iraq. Stratigraphy and 
paleageography. State organization for minerals, P.O. Box 2330 Alwiya, 
Baghdad, Iraq. 

Hodgson, J.M. (1974). Soil Survey Field Handbook, Describing and Sampling 
Soil Profiles. Tech. Mon., No. 5. Soil Survery of England and Wales. 

Kononova, M.N. (1966). Soil Organic Matter. 2nd Ed. Pergamon Press. 
Oxford. 

Kumada, K. (1987). Chemistry of Soil Organic Matter. Japan Scientific 
Societies Press. Tokyo. 

Page, A.L., R.H. Miller and D.R. Keenege. (1982). Methods of Soil Analysis 
part 2. Am. Soc. Agron. Inc. Pub. Madison, Wisconson, U.S.A. 

Sachan, R.S. and R.B. Sharma. (1980). Humic to fuluic acid ratio in relation to 
depth of cracking in some vertisols of India. Pedologie. 3: 335-339. 



 ٢٠١١) ٢(العدد ) ٣٩(المجلد                  (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                 

 

 ٤٩

Schnitzer, M. (1967). Humic-Fuluic acid relationships in organic soil and 
humification of organic matter in these soils. Can. J. Soil Sci., 47: 245-
250. 

Stevenson, F.J. (1982). Humus Chemistry, Genesis, Composition, Reaction. 
N.Y., John Wiley and Sons, p.442. 

Tate, R.L. (1987). Soil Organic Matter. A Wiley Inter Science Publication. 
John Wiley and Sons, N.Y., U.S.A. 

Whitby, L.M. and M. Schnitzer, (1987). Humic and fulvic acids in sediments 
and soils of agricultural watersheds. Can. J. Soil Sci., 58: 167-178. 


