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  محافظة نینوى/ دراسة مقاییس الشدة والسعة لعنصر البوتاسیوم في بعض الترب الكلسیة 
  محمد طاھر سعید خلیل

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 
  

  صة الخال
للتعرف على بعŢض المعŢاییر  Beckettدرست القدرة التنظیمیة لتجھیز البوتاسیوم باستخدام أسلوب      

بوتاسŢیوم واسŢتخدامھا كتقŢویم للحالŢة الخصŢوبیة فŢي بعŢض التŢرب الكلسŢیة السŢائدة فŢي الثرمودینامیكیة لل
أشارت النتائج الى سیادة معدني السمكتایت واألیالیت في الجزء الطینŢي  . شمال العراق/ محافظة نینوى 

 - ٣-١٠×١١٩,٤٨وأتضŢŢح أن الفعالیŢŢة النسŢŢبیة للبوتاسŢŢیوم فŢŢي تŢŢرب الدراسŢŢة تراوحŢŢت مŢŢن . للتŢŢرب،
فیمŢا ١-كغŢم.سŢنتي مŢول ١٠٤,٦١ - ٣٨,٨٢، و البوتاسŢیوم المتحŢرك مŢن   ١/٢-لتر.مول ٣-١٠×٣٠٠,٦٩

، ١/٢- )١- لمŢŢو.كغŢŢم.(سŢŢنتي مŢŢول ٠,٨٠  - ٠,١٥تراوحŢŢت قŢŢیم جھŢŢد السŢŢعة التنظیمیŢŢة للبوتاسŢŢیوم مŢŢن 
ن أمŢا معامŢل كŢابون فقŢد تŢراوح مŢ.١-مŢول.عرةسŢ .٢٩,٥١ -الŢى  ٥٢,١٧ -والطاقة الحرة االستبدالیة مŢن

اسŢتنادا إلŢى قŢیم القŢدرة التنظیمیŢة لجھŢد البوتاسŢیوم المجھŢز والطاقŢة الحŢرة  .١-مŢول.لتر ٠,٠٣ - ٠,٠٠٨
  . االستبدالیة فأن نتائج التقویم الخصوبي أشارت إلى أن ترب الدراسة متوسطة التجھیز بالبوتاسیوم

  
  المقدمة

بجاھزیة البوتاسیوم لذا بات من الضŢروري للبوتاسیوم دورا مھما في التنبؤ ) السعة/ الشدة (لعالقات     
دراسة حالة وسلوكیة ھذا العنصŢر وإعŢادة النظŢر فŢي تقŢویم قدرتŢھ األمدادیŢة  وفŢق أسŢس ثرمودینامیكیŢة 

بھŢŢدف رفŢŢع اإلنتŢŢاج الزراعŢŢي مŢŢن خŢŢالل اسŢŢتخدام معŢŢاییر الشŢŢدة والسŢŢعة  للنبŢŢات تŢŢھللتعŢŢرف علŢŢى جاھزی
Sparks)  وLeopard   ،١٩٨١ .(ŢŢŢŢن طبŢŢŢŢوم أن أول مŢŢŢŢذا المفھŢŢŢŢق ھWoodruff )رى ) ١٩٥٥ŢŢŢŢوی
Zarrabi  وJalal  )٢٠٠٨ ( و Saleque  رونŢŢوآخ) ر ). ٢٠٠٩ŢŢدینامیكي لعنصŢŢوازن الŢŢة التŢŢأن حال

 البوتاسیوم بین طوري التربŢة الصŢلب والسŢائل یعتمŢد علŢى مفھŢوم التبŢادل األیŢوني وفŢق قŢانون النسŢب 
Ratios Law یومŢŢیوم والكالسŢŢات البوتاسŢŢافةألیونŢŢن ل أضŢŢد مŢŢوني یعŢŢادل األیŢŢذا التبŢŢیوم  وأن ھŢŢلمغنیس

الطرائŢŢŢŢŢŢق الفیزیوكیمیائیŢŢŢŢŢŢة المھمŢŢŢŢŢŢة للتعŢŢŢŢŢŢرف علŢŢŢŢŢŢى جاھزیتŢŢŢŢŢŢھ  مŢŢŢŢŢŢن خŢŢŢŢŢŢالل بعŢŢŢŢŢŢض المقŢŢŢŢŢŢاییس 
التŢŢي تسŢŢاعدنا  فŢŢي فھŢŢم الحالŢŢة الخصŢŢوبیة للتربŢŢة الثرمودینامیكیŢŢة

عŢن شŢدة البوتاسŢیوم  یوم تعبر نسب فعالیة البوتاس إذ ، بغیة تحدید األحتیاجات السمادیة للبوتاسیوم
فŢŢŢي طŢŢŢور التربŢŢŢة السŢŢŢائل المتŢŢŢوازن مŢŢŢع طŢŢŢور التربŢŢŢة الصŢŢŢلب والŢŢŢذي یعبŢŢŢر عنŢŢŢھ بŢŢŢالخزین القابŢŢŢل 

التŢي ) ٢٠٠٤وآخŢرون ،   (Wangوبوتاسیوم المواقع المتخصصة وغیŢر المتخصصŢة  (rk±)للتحرر
) ٢٠٠١،  Srivastava و  (SubbaلھŢŢا الŢŢدور الكبیŢŢر فŢŢي أمŢŢداد البوتاسŢŢیوم الŢŢى طŢŢور التŢŢرب السŢŢائل 

لقŢد جŢرت محŢاوالت عدیŢدة فŢي العŢراق لتطبیŢق مفھŢوم الشŢدة . عندما ال یحŢدث كسŢب أو فقŢد للبوتاسŢیوم
توصل البŢاحثون   فقدوالسعة للتحري عن حالة البوتاسیوم واستنتج بإمكانیة استخدام ھذا المفھوم بنجاح ، 

أمكانیŢŢة اسŢŢتخدام  إلŢŢى) ٢٠٠١ (ن وآخŢŢرون حسŢŢی و )١٩٩٨ (ألعبیŢŢدي و خضŢŢیر  و  )١٩٨٢ (حسŢŢین 
معاییر الدینامیكا الحراري للبوتاسیوم في طوري التربة السŢائل والصŢلب مŢن فعالیŢة أیونیŢة وطاقŢة حŢرة 
وعالقŢŢة سŢŢعة الطŢŢور الصŢŢلب وشŢŢدة البوتاسŢŢیوم فŢŢي طŢŢور التربŢŢة السŢŢائل المسŢŢتندة علŢŢى أسŢŢس نظریŢŢة 

  .وتجریبیة لتقییم حالة البوتاسیوم في التربة
الھدف من دراستنا الحالیŢة ھŢو تقŢویم الحالŢة الخصŢوبیة للبوتاسŢیوم فŢي بعŢض تŢرب محافظŢة نینŢوى مŢن 

  .المعاییر الثرمودینامیكیة للبوتاسیوم بعض خالل  استخدام
  

  مواد البحث وطرائقھ
، ١شŢŢمال العŢŢراق موزعŢŢة علŢŢى مواقŢŢع بعشŢŢیقة/ محافظŢŢة نینŢŢوى جمعŢŢت سŢŢت نمŢŢاذج تŢŢرب كلسŢŢیة مŢŢن

 InceptisolsضŢŢŢمن رتبŢŢŢة  ١،٢و برطلŢŢŢة ٢ومواقŢŢŢع بعشŢŢŢیقة AridisolsرتبŢŢŢة  ضŢŢŢمن ١،٢وكŢŢŢرملیس
Anonymous) ،م ٣٠-على عمق صفر) ١٩٩٢Ţأثرة.سŢرب المتŢن التŢعا مŢدى واسŢل مŢرب تمثŢذه التŢھ   

  
  ٢٠١١/   ٤/    ١١وقبولھ  ٢٠١١/   ٢/  ٨تاریخ تسلم البحث  
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 لŢم و قŢدرت فیھŢا كمیŢة المفصŢوالتم ٢جففت ھذه الترب ھوائیŢا ومŢررت مŢن خŢالل منخŢل بالكربونات 
  الثالث 

الطین والغرین والرمل وكربونات الكالسیوم الكلیة والنشŢطة والمŢادة العضŢویة  والسŢعة التبادلیŢة لألیونŢا 
بŢŢŢالطرق الموصŢŢŢوفة سŢŢŢابقا،   ECوالتوصŢŢŢیل الكھربŢŢŢائي  pHوالدالŢŢŢة الحامضŢŢŢیة  CEC ت الموجبŢŢŢة

)Barauh وBarthakur ، تعمال فحصت المعادن ). ١٩٩٩Ţرب باسŢالطینیة لمفصول الطین في ھذه الت
   جھاز حیود

 السŢŢینیة فŢŢي مختبŢŢرات الشŢŢركة العامŢŢة للمسŢŢح الجیولŢŢوجي، والخŢŢواص الفیزیائیŢŢة و الكیمیائیŢŢة األشŢŢعة
درسŢت حالŢة االتŢزان التبŢادلي للبوتاسŢیوم بŢین  ). ٢(و ) ١(ین الترب موضحة في الجدولوالمعدنیة لھذه 

غŢم  ٥ وذلك بمعاملة) ١٩٦٤(  Beckettالصلب وفق األسلوب المقترح من قبل طوري التربة السائل و
مŢوالري یحŢوي علŢى تراكیŢز متزایŢدة مŢن  ٠,٠٠١مل من محلŢول كلوریŢد الكالسŢیوم  ٥٠التربة مع  من

تركŢت .  ١-لتŢر. مول) ٢و  ١و  ٠,٨و  ٠,٤و  ٠,٢و  ٠,١صفر و (البوتاسیوم بھیئة كلورید البوتاسیوم 
فصŢلت رواشŢح . كلفŢن ° ١±  ٢٩٨ساعة وعنŢد درجŢة حŢرارة ثابتŢة   ٤٨زان الھادئ لمدة المعلقات لالت

االتزان وقدر فیھا كŢل مŢن البوتاسŢیوم الŢذائب والمتبŢادل وغیŢر المتبŢادل باسŢتخدام جھŢاز قیŢاس العناصŢر 
، كما قŢدر الكالسŢیوم والمغنیسŢیوم بطریقŢة التسŢحیح ) ٢(الجدول  flame photometerباللھب الضوئي

  .في مستخلصات الترب المتزنة EDTAع محلول الفرسین م
  
  بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لترب الدراسة) : ١(الجدول        
  
 ت

  
  موقعال

 

  غرین طین
 

  مادة CaCO3 رمل
 عضویة

EC 
  

dS.m-1 

pH  
  
 

CEC  
 .سنتي مول

 ١-كغم
 نشطة كلیة

١- كغم.غم  
 ١٨,٥ ٧,٤ ٠,٢٩١ ١٦,٥ ٦٣ ١٨٢ ٢٣٣ ٣٨٢ ٣٨٥ ١بعشیقة  ١
 ١٨,٢ ٧,٥ ٠,٤٨٧ ١٤,٧ ٧٢ ٢٠٨ ٢٣٣ ٣٩٢ ٣٧٥ ١كرملیس ٢
 ٢٢,١ ٧,٢ ٠,٣٣٩ ١٥,٤ ٩١ ٢٧٠ ٢٥٣ ٣٨٣ ٣٦٤ ٢كرملیس ٣

 ١٨,٩ ٧,٦ ٠,٨٦٩ ١٦,٧ ٧١ ٢٠٢ ٣٥٠ ٣١٥ ٣٣٥ ٢بعشیقة  ٤
 ١٥,٦ ٧,٣ ٠,٥٩٨ ١٣,٦ ٦٨ ١٩٤ ١٩٨ ٤٨١ ٣١٩ ١برطلة   ٥
 ١٣,٢ ٧,٥ ٠,٤١١ ١٢,٢ ٦٩ ٢١٠ ٢٣٠ ٥٣١ ٢٣٩ ٢برطلة   ٦
  

  :المحورة وكاآلتي Davisوفق معادلة   fiحسب معامل الفعالیة األیونیة 

                                                                       )١ (-   =    - 0.3 I   

 ------               
  

القŢŢوة األیونیŢŢة والتŢŢي =    IمربŢŢع شŢŢحنة األیŢŢون ،  =    ،   ) ر ثابŢŢتمقŢŢدا( ٥٠٩=   A   أذ أن
  تحسب

  :وكاآلتي )  ١٩٧٣( Jurinak  و (Griffi  وفق معادلة 
        I  =  0.013  ×  EC           ------             )٢(     
                   

  :                                                      فقد حسبت كاآلتي    Mg , Ca , Kأما الفعالیة لألنواع األیونیة
                                                                       )٣ ( a  =  c  ×  f                     --

----              
  ،  ١-ترل.الفعالیة األیونیة   مول:     :   أذ أن 

            c     :١-لتر.التركیز األیوني    مول  
فŢي محلŢول االتŢزان اسŢتنادا إلŢى  قŢانون النسŢب ) Iعامل الشدة (حسبت نسب الفعالیة األیونیة للبوتاسیوم 

  : وكاآلتي
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 ١٣٠

                                                                       )٤  (  ------            =   
  

 
من الفرق في (المحسوبة   rk± لقد رسمت قیم الفعالیة النسبیة على المحور السیني  بینما  رسمت   

على المحور الصادي للحصول على منحنیات الشدة والسعة والتي ) تركیز البوتاسیوم قبل وبعد االتزان
  :من خاللھا حسبت المعاییر التالیة 

  .  صفر= rKعندما یكون ھناك فقدان واكتساب للبوتاسیوم أي  ١/٢-لتر.مول   قیم  -١
 .من امتداد  تقاطع المنحني مع المحور الصادي  ١-كغم.سنتي مول   البوتاسیوم القابل للتحرر -٢
  .صفر  = ∆ Kقیمةعند من امتداد المنحني من المنطقة التي یكون فیھا  -٣
 حسŢŢبت بقسŢŢمة   ١/٢ -)١- مŢŢول.كغŢŢم.(سŢŢنتي مŢŢولالسŢŢعة التنظیمیŢŢة لحھŢŢد البوتاسŢŢیوم -٤

  على
  .میل العالقة الخطیة. 

  
  ائدة في ترب الدراسةصیغ البوتاسیوم المختلفة والمعادن الطینیة الس) : ٢(الجدول            

  
 ت

  
  موقعال
 

 معادن الطین حسب السیادة محتوى الترب من البوتاسیوم
  .Sem متبادل غیر متبادل ذائب

 
ill. Chl. Bad. 

 ١- كغم.سنتي مول ٣-م.مول
 ١ ٢ ٣ ٤ ١,٦ ٠,٥٥ ٣,٥٨ ١بعشیقة  ١
 ١ ٢ ٣ ٤ ١,٦٥ ٠,٦٣ ٣,٧ ١كرملیس ٢
 ١ ١ ٣ ٤ ١,٩٢ ٠,٧٥ ١,٥٣ ٢كرملیس ٣
 ١ ١ ٣ ٤ ١,٥ ٠,٦٥ ٢,٥٦ ٢بعشیقة  ٤
 ١ ٢ ٣ ٤ ١,٦٦ ٠,٦٠ ٣,٦ ١برطلة  ٥
 ١ ١ ٣ ٤ ١,٨٣ ٠,٦٨ ٣,١ ٢برطلة  ٦

 Dominant =  ٤،    Major =  ٣،    Minor=   ٢،    Trace =  ١     : مالحظة            
 
  : تیةحسبت من المعادلة اآل.١-مول.عرةس   -rGالطاقة الحرة األستبدالیة   -٥
                                                                         )٥ (      ------       -rG =  RT 
     
   ، )الثابت العام للغازات(  ٠,٠٨٢٤=      R    :أن  إذ 

              T     =درجة الحرارة المطلقة  
  :  وكما یأتي ) ٢٠٠٠ Sparks(دا إلى استنا ١-مول.ثابت كابون  لتر - ٦

                                                                        )٦    (      ------                   

      =    

  
  

  النتائج والمناقشة
العالقŢة ) ١(حŢو الخطیŢة ، ویوضŢح الشŢكل تتجھ ھŢذه العالقŢة ن:   Q/Iالعالقة بین عاملي السعة والشدة

بین عامل السعة الذي یعبر عن كمیŢة البوتاسŢیوم المتحŢررة أو الممتŢزة علŢى طŢور التربŢة الصŢلب كدالŢة 
لنسŢŢب فعالیŢŢة البوتاسŢŢیوم فŢŢي طŢŢور التربŢŢة السŢŢائل والŢŢذي یعبŢŢر عŢŢن شŢŢدة الجھŢŢد الكیمیŢŢائي للبوتاسŢŢیوم 

. أیوني الكالسیوم والمغنیسیوم المتحركŢة نحŢو محلŢول التربŢةالمتحرك نسبة إلى الجھد الكیمیائي لكل من 
ویتضح من الشكل اختالف الترب في معامل االنحŢدار وقŢیم التقŢاطع وھŢذا یŢرتبط بتبŢاین محتŢوى التŢرب 
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 ١٣١

من الطین والمادة العضویة وكربونات الكالسیوم والسعة التبادلیة لألیونات الموجبة ومحتŢوى التربŢة مŢن 
 Al-Zubaidiو ) ٢٠٠١(وھŢŢذا یتفŢŢق مŢŢع مŢŢا أشŢŢار إلیŢŢھ حسŢŢین وآخŢŢرون  .والمتبŢŢادل البوتاسŢŢیوم الŢŢذائب

اخŢŢتالف قŢŢدرة التŢŢرب علŢŢى تجھیŢŢز البوتاسŢŢیوم  إلŢŢىوتشŢŢیر ھŢŢذه المنحنیŢŢات ). ٢٠٠٨(ورسŢŢول ) ٢٠٠٣(
ومدى احتیاجھا إلى التسŢمید البوتاسŢي، إضŢافة إلŢى ذلŢك فŢأن شŢكل ھŢذه الخطŢوط المسŢتقیمة و سŢلوكیتھا 

البوتاسŢیوم ودینامیكیŢة أمتŢزازه وتحŢرره ، كمŢا د صفة ممیزة لكل تربة وتصف سŢلوكیة تع  Q/Iلعالقة  
الذي یتحرر من المواقع الممسوكة بقŢوة  أن أمتداد الجزء المستقیم  من ھذه الخطوط یعبر عن البوتاسیوم

، كمŢŢا أن جھŢŢد السŢŢعة التنظیمیŢŢة )٢٠٠٤وآخŢŢرون  Wang(عالیŢŢة وھŢŢذه تŢŢدعى بŢŢالمواقع المتخصصŢŢة 
  ).١(أزداد مع زیادة السعة التبادلیة لألیونات الموجبة الجدول 

الى أن قŢیم  ) ٣(تشیر النتائج المبینة في الجدول : نسب الفعالیة األیونیة للبوتاسیوم عند االتزان  
 یحŢŢدث كسŢŢب أو فقŢŢد التŢŢي تعبŢŢر عŢŢن شŢŢدة فعالیŢŢة البوتاسŢŢیوم فŢŢي طŢŢور التربŢŢة السŢŢائل عنŢŢدما ال

 ٣-١٠×١١٩,٤٨ھŢŢي  ١فقŢŢد سŢŢجلت أقŢŢل قیمŢŢة للفعالیŢŢة األیونیŢŢة فŢŢي موقŢŢع بعشŢŢیقة. فŢŢي التربŢŢةللبوتاسŢیوم 
-لتŢر.مŢول ٣ -١٠×٣٠٠,٦٩ھي ١بینما سجلت أعلى قیمة للفعالیة األیونیة في موقع برطلة  ١/٢ -لتر.مول

راھŢŢي وآخŢŢرون  و  )١٩٨٢(لنتŢŢائج التŢŢي حصŢŢلنا علیھŢŢا تتفŢŢق  مŢŢع مŢŢا حصŢŢل علیŢŢھ كŢŢل مŢŢن حسŢŢین   ١/٢
فŢŢŢي دراسŢŢŢتھم ) ٢٠٠٨(رسŢŢŢول  و  )٢٠٠٧(وحسŢŢŢین  ) ١٩٩٠(وآخŢŢŢرون  Al-Nuaimiو   )١٩٨٧(

والتŢŢŢي ) ١٩٥٥( WoodruffوبŢŢŢالرجوع الŢŢŢى الحŢŢŢدود المقترحŢŢŢة مŢŢŢن قبŢŢŢل . لتŢŢŢرب عراقیŢŢŢة مختلفŢŢŢة
فأن ھذه القŢیم تعŢد مقیاسŢا للمحتŢوى الجŢاھز آنیŢا للتربŢة كمŢا   ١/٢-لتر.ولم  ٣-١٠×٣٤إلى  ٤-١٠×٢٧تبلغ

تŢŢدل علŢŢى شŢŢدة البوتاسŢŢیوم فŢŢي طŢŢور التربŢŢة السŢŢائل ولŢŢیس لŢŢھ عالقŢŢة بقŢŢدرة التŢŢرب المختلفŢŢة علŢŢى أمŢŢداد 
البوتاسیوم خالل فترة زمنیة طویلة ووفق ھذه الحدود نرى بأن الترب المدروسŢة تصŢنف خصŢوبیا بأنھŢا 

وانخفاض تحŢرره ) ٣(الجدول ب المسؤولة عن تثبیت البوتاسیوم د یعود ذلك إلى معادن الترمتوسطة وق
االتŢزان مŢع دور لمعŢادن المائل قلیال إلى القاعدیŢة فŢي وسŢط  pHإضافة إلى ارتفاع قیم الدالة الحامضیة 

فŢاظ علŢى التŢرب الكربونات في ھذا الصدد فأن القیم متساویة الشŢدة ال تمتلŢك قŢدرة تنظیمیŢة متسŢاویة للح
كمŢا أن ھŢذه القŢیم تŢدل  ).١٩٦٤،   Beckett(خالل فترة استنزاف ھذا العنصر بواسطة جذور النباتات 
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y = 0.1511x - 38.817

R2 = 0.8686
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 ٢تربة بعشیقة                              ١تربة بعشیقة                         

y = 0.2909x - 66.322

R2 = 0.9448
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y = 0.1932x - 58.094

R2 = 0.9825

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700

ARk (مول.لتر-١\٢)
شدة فعالیŢة البوتاسŢیوم 0

 (١
 - م
كغ
ل. 

و
م
ي 

نت
س

 ) 
Δ
k 

ك
ر

ح
مت

 ال
وم

سی
وتا

الب

 

                 ١تربة برطلة                                       ١تربة كرملیس                    



 ینمجلة زراعة الرافد
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

 ١٣٢

y = 0.7993x - 104.61

R2 = 0.9809
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y = 0.3232x - 88.95

R2 = 0.9887
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  ٢تربة  برطلة                                                ٢تربة كرملیس                     

  .للبوتاسیوم في ترب الدراسة )Q/I(العالقة بین ) : ١(الشكل 
  

القŢیم المنخفضŢة لھŢا ممŢا یعطŢي مؤشŢرا واضŢحا  ثابتة للبوتاسیوم ولمدة طویلة على العكس مŢن جاھزیة 
أن االخŢŢتالف فŢŢي قŢŢیم السŢŢعة التنظیمیŢŢة لجھŢŢد . بأنھŢŢا تحتŢŢاج إلŢŢى تسŢŢمید بوتاسŢŢي وعلŢŢى فتŢŢرات متقاربŢŢة 

البوتاسŢŢیوم قŢŢد یعŢŢزى إلŢŢى اخŢŢتالف عŢŢدد المواقŢŢع النوعیŢŢة للبوتاسŢŢیوم بŢŢین التŢŢرب وقŢŢدرتھا علŢŢى مسŢŢك 
كمŢŢŢا أن جھŢŢŢد السŢŢŢعة التنظیمیŢŢŢة  ) . ١٩٩٦(السŢŢŢامرائي  مŢŢŢا توصŢŢŢل إلیŢŢŢھ البوتاسŢŢŢیوم ، وھŢŢŢذا یتفŢŢŢق مŢŢŢع

، علŢŢى الŢŢرغم مŢŢن ذلŢŢك ال یمكŢŢن )١(أزداد مŢŢع زیŢŢادة السŢŢعة التبادلیŢŢة لألیونŢŢات الموجبŢŢة الجŢŢدول 
التنبŢؤ بجھŢد السŢŢعة التنظیمیŢة بالضŢŢبط مŢن قŢیم السŢŢعة التبادلیŢة لألیونŢŢات الموجبŢة لعŢدم تشŢŢابھ قŢوة سŢŢطح 

  .م  و كثافة شحنة السطحامتصاص البوتاسیو
تعد ھŢذه الطاقŢة دالŢة ثرمودینامیكیŢة أكثŢر شŢمولیة لكشŢف تلقائیŢة التفاعŢل :  rG-الطاقة الحرة لالتزان 

وتسŢŢتخدم مŢŢن أجŢŢل ربŢŢط . لكونھŢا تمثŢŢل محصŢŢلة عŢŢاملي التغیŢر فŢŢي السŢŢعة الحراریŢŢة وعشŢŢوائیة التفاعŢل 
التŢي ) ١٩٥٥،   (Woodruffد إلŢى معادلŢة التغیرات بالطاقة التŢي تحŢدث فŢي تفŢاعالت األمتŢزاز اسŢتنا

لنسب الفعالیة األیونیŢة للبوتاسŢیوم عنŢدما ال یحŢدث كسŢب    تعتمد قیم ثابت االتزان الثرمودینامیكي
بŢأن جمیŢŢع القŢیم كانŢŢت سŢالبة ممŢŢا یŢدل علŢŢى  ) ٣(وتشŢŢیر النتŢائج المبینŢŢة فŢي الجŢŢدول . أو فقŢد للبوتاسŢیوم 
فŢي  .١-مŢول.هعرس ٢٩,٥١ -إلى  ١في موقع بعشیقة.١-مول.هعرس ٥٢,١٧ -اوحت منتلقائیة التفاعل وتر

أن التغیŢŢر الحاصŢŢل  فŢŢي قŢŢیم الطاقŢŢة الحŢŢرة  ..١-مŢŢول.عرهسŢŢ  ٣٨,٨٣ - وبمعŢŢدل قŢŢدره  ١موقŢŢع برطلŢŢة
النتŢائج . بین التŢرب یŢرتبط مباشŢرة بتغیŢر ظŢروف أتŢزان محلŢول التربŢة م ع طورھŢا الصŢلب 

 والعبیŢŢدي و خضŢŢیر) ١٩٨٢( Liebhart وSparks  علیھŢŢا تتفŢŢق مŢŢع مŢŢا حصŢŢل علیŢŢھ التŢŢي حصŢŢلنا
أن التقویم الخصوبي للترب وفق مفھŢوم الطاقŢة الحŢرة یشŢیر إلŢى وضŢع خصŢوبي غیŢر حŢرج ). ١٩٩٨(

  .بین الكفایة والنقص
معیŢار ك) ثابŢت كŢابون(أن معامل األفضلیة  إلى) ٣(تشیر النتائج المبینة في الجدول :   ثابت كابون 

تراوحŢŢŢت القŢŢŢیم . للتمییŢŢز بŢŢŢین التŢŢŢرب المختلفŢŢŢة وكŢŢŢذلك فŢŢŢي تحدیŢŢŢد جاھزیŢŢŢة البوتاسŢŢŢیوم بالنسŢŢŢبة للنبŢŢŢات
، أن ھŢذه القŢیم تتفŢق  ٢فŢي موقŢع كŢرملیس ١-مول.لتر ٠,٠٣ إلى ٢في موقع بعشیقة١-مول.لتر ٠,٠٠٨من

. ض ترب شŢمال العŢراقفي بع) ٢٠٠٨(ورسول ) ٢٠٠٧(و حسین ) ١٩٨٢(حصل علیھ حسین  مع ما
تعمŢل وأن القیم التŢي حصŢلنا علیھŢا إن معامل األفضلیة یمثل قیم شدة البوتاسیوم في طور التربة السائل، 

ارتفاع قیمھا بحیث أن القیم المرتفعة یصاحبھا انخفاض في تحŢرر البوتاسŢیوم مع  على خفض الجاھزیة 
ھما أقل تحررا البوتاسیوم من بقیŢة  ٢و برطلة ٢نرى أن ترب كرملیس ، لذا والمتجھ نحو الطور السائل

  .الترب
نستنج من البحث أن الترب قید الدراسة امتازت بطاقة ربط عالیة تعمل على مسŢك البوتاسŢیوم وبالتŢالي  

تقلل من االستفادة من السماد المضاف لھا لŢذا فأننŢا نحتŢاج إلŢى أدارة خاصŢة فŢي التسŢمید البوتاسŢي لمثŢل 
  .الذي یستخدم ھو السعة التنظیمیة لجھد البوتاسیومالمعیار . ھذه الترب
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ABSTRACT  

Potassium supplying power by using Beckett approach to evaluate some 
criteria  of potassium thermodynamics and its uses an indicators to evaluate soil 
fertility in some arid soils sampled from six locations of Nineveh Province in 
northern of Iraq. The results showed that soils were dominated with semictite 
and illite clay minerals. Regarding to Q/I ratio suggested by Beckett, the 
activity ratios   values  ranged from 119.48 - 300.69×10-3 mole.L-½, the 
labile pool of potassium  values ranged from 38.82 - 104.61 c.mole.kg-1 
,where potassium potential buffering capacity  values ranged from 0.15 - 
0.80 c.mole.(kg.mole-1)-½.  On the other hand Gibbs free energy  -rG values 
were negatively spontaneous reaction were ranged from - 52.17 to  - 29.51 
cal..mole-1 and Gapon selectivity  values fluctuated from the  range 0.008 - 

0.030 L.mole-1.                                                                                                    
  

  رالمصاد
 لعنصŢر الشŢدة ومعŢامالت األفضŢلیة/ مقŢاییس السŢعةدراسات عن بعض . ) ١٩٨٢(عباس جاسم  حسین ،

رسŢالة ماجسŢتیر، كلیŢة الزراعŢة والغابŢات،  جامعŢة . البوتاسیوم في بعض ترب محافظŢة نینŢوى
  .الموصل

 تطبیŢŢŢŢق المعŢŢŢŢاییر). ٢٠٠١(عبŢŢŢŢاس جاسŢŢŢŢم و محمŢŢŢŢد علŢŢŢŢى جمŢŢŢŢال و ھشŢŢŢŢام محمŢŢŢŢود حسŢŢŢŢن حسŢŢŢŢین ، 
  البوتاسŢŢیوم فŢŢي بعŢŢض تŢŢرب شŢŢمال العŢŢراقالثرمودینامیكیŢŢة لعالقŢŢة الشŢŢدة و الكمیŢŢة لتقŢŢویم حالŢŢة 

  .٤١-٣٥) : ١(٢المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . محدودة األمطار
 دراسة سلوكیة و حركیŢات أمتŢزاز وتحŢرر البوتاسŢیوم فŢي بعŢض) . ٢٠٠٧(عبد الرحمن سمو حسین ، 

  . أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل. محافظة نینوى  ترب
 ).منطقŢة الŢدور(حالŢة وسŢلوكیة البوتاسŢیوم فŢي التŢرب الجبسŢیة ) . ١٩٩٦(سŢامرائي ،عروبŢة عبŢدا r ال

  .، جامعة بغداد ماجستیر، كلیة الزراعة رسالة
بعŢض معŢاییر البوتاسŢیوم الثرمودینامیكیŢة ) . ١٩٩٨(العبیدي ، محمد علي جمال و خضیر أحمد محمŢد 
  .٤٩-٤٢) : ١(٣٠ ، مجلة زراعة الرافدین.  في تصنیف الترب الزراعیة لشمال العراق

) . ١٩٨٧(راھي ، حمدا r سلیمان، سŢلمان خلŢف عیسŢى، عبŢدا r حسŢین ومحمŢد علŢي جمŢال ألعبیŢدي 
. العلŢوم الزراعیŢة. حالة البوتاسیوم فŢي بعŢض تŢرب محافظŢة أربیŢل، المجلŢة الزراعیŢة العراقیŢة

  . ١٠٧-٩١) : ٢( ٥زانكو 
 وك الفیزیوكیمیŢŢائي للبوتاسŢŢیوم فŢŢي رتŢŢب التŢŢرب السŢŢائدة فŢŢيلالسŢŢ). ٢٠٠٨(غفŢŢور احمŢŢد مŢŢام  رسŢŢول ،

   .، جامعة السلیمانیة أطروحة  دكتوراه، كلیة الزراعة. محافظة السلیمانیة
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