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 ستخدام المعايير الثرموديناميكية في تقييم جاهزية البوتاسيوم في الترب الكلسية ا

 لمنطقة الفرات االوسط
       

 علي عيسى حسين القيسي                 دي عبد الكاظم عبد   مه

 الخضراء القاسم جامعة / الزراعة كلية

 

 

 الخالصة :

تاسيوم في الترب الكلسية لمنطقة الفرات األوسط وذلك باستخدام المعايير اهتمت الدراسة بتقييم جاهزية البو         

الثرموديناميكية)معامل الفعالية، الفعالية األيونية، السعة والشدة، الطاقة الحرة، ثابت كابون(، حيث أظهرت نتائج 

مول لتر 010021- 010013اختبارات المعايير الثرموديناميكية ان قيم الفعالية األيونية تراوحت بين )
-1

(، أما قيم 

سنتيمول كغم 0120-0110( فكانت بين) -∆Kالقاطع)
-1

( والنتائج هذه  تشير الى ان التربة التي تحرر كميات كبيرة 

من البوتاسيوم تثبت أقل كمية منه وواضح هذا في تربة)الكاضي والسهيلية والمشروع والخواص والدغارة( وقد 

معدن  السيمكتايت، اما تربة)الرشدية، الغليس( فكانت أقل الترب أحتواءا على  تميزت الترب هذه بأحتوائها على

معدن السيمكتايت ومحتوى عال من المايكا وأنها تثبت كميات أكثر مما تحرره من البوتاسيوم، اما تربة العباسية فأنها 

(، بينما في 7152-1122حت بين)للطبقات السطحية فتراو تسلك سلوكا وسطا بين الحالتين1 اما قيم شدة البوتاسيوم

(، وقسمت ترب الدراسة على مجموعتين أحدهما مستوى البوتاسيوم 7122-7102الطبقات تحت السطحية فكانت)

مالئما متمثال في تربة)الكاضي، السهيلية، المشروع، الخواص( واألخرى يقترب فيها مستوى البوتاسيوم من حدود 

-7230اسية، الغليس، الدغارة(1 اما قيم الطاقة الحرة تقع ضمن المدى)النقص متمثال في تربة)الرشدية، العب

سعرة مول -3230الى
-1

( فإن جميع ترب الدراسة تعاني نقصا في تجهيز Woodruff،1255(، وحسب تصنيف)

ت البوتاسيوم بأستثناء تربة )الخواص، والمشروع( اذ كان مستوى تجهيز البوتاسيوم فيهما مالئما، وتراوحت قيم ثاب

مول 31110-1130كابون بين)
-1

لتر( 
 ½

وأن جميع ترب الدراسة يكون فيها البوتاسيوم من نوع بوتاسيوم الحواف   

 المتوسط الجاهزية1 

 

USE THE THERMODYNAMIC CRITERIA FOR EVALUATES OF 

POTASSIUM AVAILABILITY IN CALCAREOUS SOILS FOR THE 

MIDDLE EUPHRATES REGION 

 

Mahdi A. Kadium Abed                                   Ali I. Hussein Al –Qaisi 

 

ABSTRACT     

             The study included potassium availability in Calcareous soils for the Middle 

Euphrates region. Results of thermodynamic criteria showed that ionicactivity ranged 

between 0.0013 -0.0071mol l
-1

, the intercept ΔK range betwee 0.10-0.60 Cmol kg
-1

. The 

results show that the soil which releases significant amounts of potassium fixes smaller 

amount of it as in soils of (Al-kadi and Al-suhalah and Al-Mashrou, Al-Kwauss and Al-

Dagharah); these soils contains the Smectite clay mineral. Soils of (Al- Rushdiyah, Al-

Glees) were low in Smectite and high in Mica clay minerals and they fix potassium more 

than the released quantity. The Al- Abbasiyah soil behaves in between. Potassium 

intensity was between 1.77 and 2.59 for the surface layer and between 2.07 and 2.76 for 

the sub layer. The studied soils were classified into soils of convenient potassium level 

(Al-kadi, Al-suhalah, Al-Mashrou, Al-Kwauss) and soils of deficient potassium level 

(Al-Rushdiyah, Al-Abbasiyah, Al-Glees, Al-Dagharah). Values of free energy within the 

range  -2930 to-3930 cal mol
-1

. According to Woodruff, 1955 all studied soils suffer from 

 جستير للباحث الثانيالبحث مستل من رسالة ما
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potassium defiency except the soils of (Al-Kwauss, and Al-Mashrou) where potassium 

supply was sufficient. Gapon cocnstant was between 1.3 – 31.1 mol 
-1

 l 
½
. Potassium of 

all soils of medium availability.                                                               

 

 : المقدمة

أتجهت الدراسات في اآلونة األخيرة الخاصة بتقييم جاهزية البوتاسيوم في التربة الى أستخدام المعايير  

الثرموديناميكية بعد أن كان ذلك محصورا في أستخدام المعايير التقليدية التي تتضمن تقييم البوتاسيوم الجاهز 

( Cooke)،1222يار الكمي لم يحقق الهدف في كثير من األحيان باألستخالص بخالت األمونيوم إال أن مثل هذا المع

مما حدا بالباحثين التوجه نحو المعايير الثرموديناميكية كونها تعد مدخال سليما في دراسة قدرة التربة على تجهيز 

األيونية ( الى ان أستخدام المعايير الثرموديناميكية والمتضمنة الفعالية 1225البوتاسيوم1 وأشارت )الربيعي،

والطاقة الحرة والسعة التنظيمية للبوتاسيوم كان ناجحا في  (I/Q)للبوتاسيوم ومعامل الفعالية وعالقة السعة والشدة

( الى أن أستخدام السعة التبادلية Cox et al. ،1222تقييم قوة جاهزية البوتاسيوم في ترب عراقية مختلفة1 وأشار)

فات البفرية قد اليعكس الحالة الحقيقية للترب التي يسود فيها تثبيت البوتاسيوم لأليونات الموجبة وحدها في تقدير الص

( تعد من الطرق األساسية التي Beckett،1221وتحرره من الصيغة غير المتبادلة، لذا فأن الطريقة التي أستخدمها)

 IPI) ،7000 )International potassiumوذكر في منشورات ساعدت على دراسة السعة التنظيمية للبوتاسيوم1

institute  (ان الترب الطينية تمتلك سعة تنظيمية للبوتاسيوم أعلى من الترب الرملية، وأوضحWang et 

al.،7001ان نسب فعالية البوتاسيوم )ARK   تعبر عن شدة البوتاسيوم في طور التربة السائل المتوازن مع طور

ن التغاير في قيم الطاقة الحرة لألستبدال أرتبطت بشكل مباشر ( فقد بينت أ7005 أما )السامرائي، الترب الصلب1

بتغير النسبة بين فعالية البوتاسيوم وفعالية كل من الكالسيوم والمغنسيوم التي تغيرت بتغير ظروف أتزان محلول 

 ( تصنيفا لصيغ البوتاسيوم الموجود في الطور الصلبMengel،1225وضع) و التربة مع الجزء الصلب للتربة،

 ( وكما يأتي:KGعلى أساس موقعها وقوة أرتباطها وتفضيل أمتزازها والمعبر عنه بثابت كابـون)

)مول1117≥ بوتاسيوم السطوح وقيمة ثابت كابـون فيه  -1
-1

لتر( 
½

 1 

)مول107 – 1117بوتاسيوم الحواف وتتراوح قيمة ثابت كابـون فيه بين  -7
-1

لتر( 
½

1 

)مول107 >ثابت كابـون  البوتاسيوم المثبت وتكون قيمة -3
-1

لتر( 
½ 

الى أن الترب تختلف في قابليتها للتفضيل أعتمادا على التركيب المعدني والمادة  (Sparks،1222كما أشار) 

( و Zarrabi and  Jalali ،7002السعة التنظيمية للبوتاسيوم1 ويرى)يونات الموجبة، والعضوية وسعة التبادل لأل

(Saleque et al.،7002)  حالة التوازن الديناميكي لعنصر البوتاسيوم بين طوري التربة الصلب والسائل يعتمد ان

أليونات البوتاسيوم والكالسيوم أضافة للمغنسيوم وأن هذا  Ratio Lawعلى مفهوم التبادل األيوني وفق قانون النسب 

ن خالل بعض المقاييس التبادل األيوني يعد من الطرائق الفيزوكيميائية المهمة للتعرف على جاهزيته م

PBC الثرموديناميكية)
k
, ARK  (KG, - ∆F,   1التي تساعد في فهم حركيات البوتاسيوم في التربة

 

 

 : المواد وطرق العمل

مواقع ألخذ العينات المستخدمة في الدراسة من محافظات الفرات األوسط)النجف األشرف  ثمانيةأختيرت        

محافظة النجف األشرف)العباسية والسهيلية( وأثنان منها في  في بابل(، أثنان منهاوكربالء المقدسة والديوانية و

مواقع في محافظة  وثالث )الدغارة( ةمحافظة كربالء المقدسة)الكاضي والرشدية( وموقع  في محافظة الديواني

سم(، 20-30سم( و) 30-0وتم جلب نماذج التربة من مناطق الدراسة  وبعمق ) بابل)الخواص والغليس والمشروع(،

( بعض الصفات الكيميائية 1ملم ويبين الجدول) 7وجففت هذه الترب هوائيا ثم طحنت لتمر خالل منخل فتحاته 

 والفيزيائية لها1

ودرست حالة األتزان التبادلي للبوتاسيوم بين طوري التربة السائل والصلب وفق األسلوب المقترح من        

 M 0.002مل من محلول كلوريد الكالسيوم 50غم من التربة مع 5دل سلسلة ( وذلك بتعاBeckett)،1221قبل

CaCl2  ويحتوي على تراكيز متزايدة من محلول كلوريد البوتاسيومKCl(010, 0175, 0150, 0125, 2.00 ,1.75 

لتر ملي مول1 1.00, 1.25, 1.50,
-1

اعة س 71المحلول لمدة ثالث ساعات ويترك محلول األتزان لمدة (، ثم يرج

وبعدها تجرى عملية األستخالص في اليوم التالي، ثم تقدير تركيز كل من الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم كما هو 

 ( وقد تم حساب المعايير الثيرموديناميكية األتية:Acquaye and Maclean) ،1222مقترح من قبل

 Griffin الكهربائي وحسب العالقة التي أقترحهاتم حساب القوة األيونية في المستخلصات المائية من قيم التوصيل 

and Jurinac)،1223                                               )ECe × I = 0.013  
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I                القوة االيونية =   EC    =االيصالية الكهربائية      

 قيم التركيز وحسب العالقة اآلتية: ( للبوتاسيوم واأليونات األخرى منaتم حساب الفعالية األيونية)  

ai = fi × ci                                                                                          

aiالفعالية االيونية مول1لتر :
-1

   ciتركيز االيون المقاس مول1لتر :
-1

    fi  :معامل الفعالية االيونية       

  Debye-Huckel  Extended( لأليون المنفرد بأستخدام معادلةfiل الفعالية)تم حساب معام  

 :( في شكلها التالي Lindsay،1222 والمذكورة في )

log fi =                                                                                                    

 نصف قطرااليون :d   مربع شحنة االيون: لب لمعامل الفعالية االيونية1  اللوغارتم السا :  

 

 

 ( الخصائص الكيميائية والفيزيائية لعينات الترب المدروسة1جدول)

 

Textur Sand Silt Clay CaC

O3 

O.M CEC ECe pH   

 العمق

 

 الموقع

غم كغم
-1

سنتمول                             

كغم
-1

 

يسمنز د

م
-1

 

Si L 142.9 689.2 167.9 205.0 3.7 26.96 4.0 7.8 0-30  

 Si L 148.9 694.7 165.4 280.0 2.8 21.56 3.7 7.8 30-60 العباسية

Si L 220.6 661.0 118.4 245.0 5.3 24.46 3.7 7.7 0-30  

 Si L 140.3 701.0 158.3 230.0 4.8 19.76 4.0 7.6 30-60 السهيلية

C L 325.5 372.8 301.7 235.0 5.9 24.52 4.0 7.6 0-30  

 C L 411.3 292.8 295.9 295.0 5.6 22.18 4.2 7.8 30-60 الكاضي

S L  790.9 90.2 118.9 240.0 2.0 10.0 3.3 7.9 0-30  

 S L  839.9 45.0 115.1 230.0 1.7 9.40 4.3 7.5 30-60 الرشدية

Si C L 99.3 564.0 336.7 336.7 4.1 21.40 1.7 8.0 0-30  

 Si L 254.1 507.0 238.9 295.9 2.6 18.16 1.9 7.8 30-60 الدغارة

Si C L 120.1 563.8 317.1 317.1 5.3 30.63 1.7 8.0 0-30  

 Si C L 104.9 576.5 318.6 318.6 4.8 24.05 2.1 8.0 30-60 الخواص

L 342.3 409.8 247.9 315.0 3.7 17.83 2.0 8.1 0-30  

ليسالغ  L 345.1 397.4 257.5 290.0 2.9 18.06 4.2 7.9 30-60 

L 350.9 461.2 187.9 230.0 4.1 17.51 1.5 7.9 0-30  

 S L  802.2 95.8 101.7 225.0 1.3 8.36 1.7 8.1 30-60 المشروع

 

 0.328: ثابت مقداره B            01502: ثابت مقداره A : الجذر التربيعي للقوة االيونية      

لكل راشح وذلك بعد التعبير عن تراكيز أيونات الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم في الراشح  ثم حسبت نسبة النشاط

 activity  1بالنشاط 

                                                                                                         

والذي اليحوي  CaCl2شدة البوتاسيوم بأخذ اللوغاريتم السالب لنسبة النشاط عند تعادل التربة مع محلول حسبت و

 KCl  1على تراكيز مضافة من كلوريد البوتاسيوم

                                                 

P.B.Cالسعة التنظيمية للجهد اما      
k
الحاوي على تراكبز   CaCl2تعادل التربة مع محلولبعد  ( تم حسابها(

K Cmol Kg ∆±))الواردة سابقا( قد يحصل فقد أو كسب للبوتاسيومKClمتزايدة من 
-1

نتيجة ألختالف تراكيز   (

)شدة  Intensityالبوتاسيوم قبل وبعد تعادل المحلول المضاف مع التربة1 وتم رسم العالقة بين قيم نسبة النشاط 

iflog

I
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AReم في طور التربة السائل( والمعبر عنها)البوتاسيو
K

( والتي تمثل كمية (K∆±بينما رسمت ( على المحور السيني،

على المحور الصادي والمحسوبة من)الفرق في تركيز البوتاسيوم قبل   Quantityالبوتاسيوم في طور التربة الصلب 

 خاللها حسبت المعايير التالية: ( للحصول على منحنيات الشدة والسعة التي من1وبعد األتزان( شكل)

  قيم نسبة النشاط عند األتزان ARe
K

مول لتر
-1

 (K=0∆)عندما اليكون هناك فقدان وأكتساب للبوتاسيوم 

 مع المحور السينيQ/I 1والذي يمثل نقطة تقاطع 

 السعة التنظيمية للجهد في التربةP.B.C
K

( سنتمول كغم(
-1

/ مول لتر
-1

اضلية والذي يعبر عن القيمة التف 

 .على -∆ K للتغير في طور التربة الصلب نتيجة تغير شدة البوتاسيوم في محلول األتزان وتستخرج بقسمة

ARe
k

 

والطاقة الحرة األستبدالية بين أيونات البوتاسيوم و)الكالسيوم + المغنسيوم( حسبت كما في المعادلة المقترحة من 

 ( وكاآلتي :Woodruff،1255قبل)

                                                             ∆F= ─2.303 R T Log 

                                                                   Log ARK F = -1.364  ∆ 

)مول والذي تم تقديره (Sparks،1222اما معامل التفضيل لكابون تم حسابه من خالل العالقة المستخدمة من قبل)
-1

 

لتر(
½

         
CEC

PBC
K k

G
                                                                            

PBC
k

 : السعة التبادلية لأليونات الموجبةCEC: السعة التنظيمية للجهد                   

 

 : النتائج والمناقشة

  ملي الكمية والشدة.العالقة بين عا1

أعتمدت الدراسات الحديثة الشدة والسعة التنظيمية للجهد لعنصر البوتاسيوم للتعبير عن جاهزيتة في الطبقة           

-0السطحية من التربة ومن هنا تم مراعاة التركيز على طبقات مقد التربة الفعالة ألمداد النبات بالبوتاسيوم)الطبقتين 

 نات ترب الدراسة، والمناقشة في نتائج هذه الدراسة تتركز تحت األجزاء اآلتية:سم( لعي 30-20 ; 30

 

AReنسبة النشاط ) 1.1
K

  K ∆ -               ( و قيمة القاطع

ARe(  قيم)1( شكل)7يبين الجدول)
K

( التي تعبر عن شدة فعالية البوتاسيوم في طور التربة السائل عندما اليحدث 

AReفي التربة1 وقد تراوحت نسبة النشاط أو الفعالية األيونية) كسب أو فقد للبوتاسيوم
K

( لترب الدراسة 

مول لتر 010021-010013بين)
-1

)
½

مول  010021-010077أذ كانت قيم نسبة النشاط للطبقة السطحية تتراوح بين ) 

لتر
-1

)
 ½

مول لتر 010052-010013وللطبقات تحت السطحية تتراوح بين)
-1

)
½

سبة النشاط تنخفض ، ويالحظ أن قيم ن

     (1 1222مع زيادة العمق، وهذا يتفق مع ما توصل اليه )التميمي،

وهذه القيمة تمثل مقدار البوتاسيوم الموجود على السطح   Q/I)( العالقة بين) 1( الشكل)7يوضح جدول)      

Planer surface (وهذا ماذكرهBeckett،1221والقيم التي تم الحصول عليها تراوحت ب )(0120-0110ين 

سنتيمول كغم
-1

( للطبقات السطحية والسبب في ذلك يرجع الى كمية البوتاسيوم المرتبط بالحواف والتي يصعب 

( أن التربة التي تحرر كميات كبيرة من البوتاسيوم 1(، ويوضح الشكل)Beckett،1221أزاحتها تحت هذه الظروف)

والمشروع والخواص والدغارة( وكذلك وجد أنه بعض الترب تثبت أقل كمية منه كما في تربة)الكاضي والسهيلية 

تثبت كميات من البوتاسيوم أكثر مما تحرره مثل تربة)الرشدية والغليس( أما بالنسبة لتربة العباسية فأنها تسلك سلوكا 

 وسطا بين الحالتين1   

  

P.B.Cالشدة والسعة التنظيمية للبوتاسيوم)  1.2
k

) 

( للطبقات السطحية، بينما في الطبقات  7152-1122التي تراوحت بين) يم شدة البوتاسيوم( ق7يبين جدول)          

 Woodruff( وبالرجوع إلى القيم المقترحة من قبل)7122-7102تحت السطحية تراوحت بين)

ئمة( = مال 7170أو اكثر= نقصان( و) 7125( في تحديد مستوى البوتاسيوم في التربة فأن قيم شدة البوتاسيوم)1255،

( نالحظ أن ترب الدراسة يمكن تقسيمها الى 7أو اقل= زيادة( وبالمقارنة مع قيم الدراسة والمبينة في الشكل)1112و)

مجموعتين أحدهما يكون فيها مستوى البوتاسيوم مالئما كما في تربة)الكاضي، السهيلية، المشروع، الخواص( 
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قص كما في تربة)الرشدية، العباسية، الغليس، الدغارة( كما واألخرى يقترب فيها مستوى البوتاسيوم من حدود الن

 (71موضح في الشكل)

( الى ان قيم السعة التنظيمية لجهد البوتاسيوم تعبر عن سعة التربة لحفظ الجهد ضد 7يشيرالجدول)             

Cmol  Kg(معبرا عنها Iاألنخفاض وبمعنى أدق قابلية التربة لتعويض ما يفقد في مقدار الشدة)
-1

/Mol L
-1

 

K / ARKe ∆ -والمستخرجة من النسبة بين
k

Cmolc Kg( 727110 -72115وتتراوح القيم بمدى واسع بين ) 
-

1
/Mol L

-1
ان القيم العالية للسعة التنظيمية تعني أمتالك التربة سعة تنظيمية عالية ضد التغيرات التي تجري بالنسبة  ،

للتربة القدرة على المحافظة على مستوى معين من البوتاسيوم في محلولها إلى البوتاسيوم في محلول التربة، أي أن 

 وهذا مهم جدا للمحاصيل الزراعية خال فترة نموها، 

 

   ─)         ∆(F. الطاقة الحرة2
 (  قيم الطاقة الحرة لألستبدال للترب المدروسة ويظهر أن جميع قيم الطاقة الحرة سالبة مما يدل7يوضح الجدول)      

سعرة مول-3230الى-7230على تلقائية التفاعل وتراوحت بين)
-1

(، وأذا أعتمدنا التصنيف المقترح من 

( نالحظ أن تربة الخواص، والطبقة السطحية لتربة المشروع 3( والموضحة في الشكل)Woodruff)،1255قبل

في تجهيز البوتاسيوم1 لذا فأن جميع  يكون مستوى تجهيز البوتاسيوم مالئما، أما بقية ترب الدراسة فأنها تعاني نقصا

(، وكذلك فأن 1222ترب الدراسة بحاجة الى التسميد البوتاسي، وهذه النتيجة توافق ماتوصل اليه )العبيدي وخضير،

( و)الزبيدي والربيعي 1225القيم التي حصلت عليها في هذه الدراسة كانت مقاربة للقيم التي حصل عليها )الربيعي،

،2002bاستهم لمختلف الترب العراقية، ويعتقد كثير من الباحثين أن استخدام قيم الطاقة الحرة وتصنيف) ( عند در 

Woodruff،1255 في تقييم جاهزية البوتاسيوم في التربة ال يعبر عن حالة البوتاسيوم في محلول التربة وحسب )

 إنما عن حالته في معقد التبادل أيضا 

Al-zubidi and Bassam)، (1992ضروري لتحديد جاهزية لذ )ا نستنتج أن المعيار الثرموديناميكي)الطاقة الحرة

 البوتاسيوم في التربة1

 

       KG  . ثابت كابون3

( ان معامل األفضلية)ثابت كابون( يمكن أتخاذه كمعيار للتمييز بين الترب 7تشير النتائج المبينة في الجدول)        

مول  31110-1130البوتاسيوم بالنسبة للنبات1 تراوحت القيم بين)المختلفة وكذلك في تحديد جاهزية 
-1

لتر( 
 ½ 

والقيم 

ويمكن أتخاذه معيارا أو مقياسا لتفضيل التربة أليون (، 7005)السامرائي، هذه تقع ضمن المدى التي حصلت عليه

الف في قيم ثابت كابون تعكس معين على أيون آخر والذي يعد معيارا لشدة األيون في طور التربة السائل، وهذا األخت

Kالكفاءة العالية لطبيعة التبادل األيوني بين األيونات األحادية الشحنة
+

Mgواأليونات ثنائية الشحنة  
++

،Ca
++

، وهذا 

 وأذا أعتمدنا التصنيف المقترح (1 1223الزبيدي وبكر،ماذكره )

( )مول 107 – 1117قيم ثابت كابون بين)( والذي يشير الى أن التربة التي تكون فيها Mengel ،1225من قبل)
-1

 

لتر(
½

، لذا فأن جميع ترب الدراسة يكون فيها E-positionيكون فيها البوتاسيوم بصيغة بوتاسيوم الحواف  

 البوتاسيوم من نوع بوتاسيوم الحواف المتوسط الجاهزية 1
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 ( قيم المعايير الثرموديناميكية لترب الدراسة2جدول)

 

 

Locatio

n 

 

 

Dept. 

Cm 

 

intensit

y K 

 

 

ARe
K 

(M/L) 

 10
-3

 

 

 

- ∆K 

 

PBC
K      

Cmol Kg
-1

/ 

   Mol L
-1 

 

 

∆F  – 

Cal/mol 

 

 

KG 
1/2

(mol
-1

.L) 

 

 العباسية

0-30 2.35 3.00 0.12 40.00 3430 1.30 

30-60 2.42 1.70 0.08 47.05 3760 3.07 

 

 السهيلية

0-30 1.89 4.25 0.43 101.18 3230 4.13 

30-60 2.13 2.90 0.24 82.76 3460 4.18 

 

 الكاضي

0-30 2.02 2.60 0.60 230.76 3510 23.07 

30-60 2.07 1.71 0.50 292.40 3770 31.10 

 

 الرشدية

0-30 2.54 3.43 0.10 29.15 3360 1.36 

30-60 2.70 1.35 0.06 44.44 3910 2.44 

 

 الدغارة

0-30 2.55 3.81 0.19 49.87 3360 1.84 

30-60 2.64 1.63 0.09 55.21 3800 2.56 

 

 الخواص

0-30 1.77 7.10 0.37 52.78 2930 3.01 

30-60 2.08 5.92 0.27 45.61 3040 5.41 

 

 الغليس

0-30 2.59 2.20 0.10 45.45 3620 2.54 

30-60 2.76 1.31 0.08 61.07 3930 3.38 

 

 المشروع

0-30 2.10 6.45 0.43 66.67 2990 2.71 

30-60 2.39 2.67 0.25 93.63 3520 4.22 
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AR*10
-3

 (Mol L
-1

) 

 
 
 

ARe(1)   سم 20 – 30التربة تحت السطحية    سم  30 – 0التربة السطحية 
k

 عند األتزان 

 لترب الدراسة   Q/I( منحنيات االتزان والتي تبين العالقة1شكل)

 

± ∆K 
Cmol 

Kg-1 

 العباسية السهيلية

 الرشدية

 الخواص الدغارة

 الغليس المشروع

 الكاضي
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 Woodruff, 1955)مستوى البوتاسيوم في ترب الدراسة أعتماد على قيم شدة البوتاسيوم حسب)( 2شكل) 

 

 
 

   لتحديد حالة البوتاسيوم في التربة أعتمادا على قيم الطاقة الحرة Woodruff  (1955)( تصتبف 3شكل)
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 : المصادر

واستجابة الذرة  التقويم الخصوبي لمحتوى ترب جنوبي العراق من البوتاسيوم .(1988التميمي، هيفاء جاسم1 )

 بغداد1جامعة  –الزراعة   كلية –ماجستير الصفراء للتسميد العضوي والبوتاسي1 رسالة

لترب العراقية باستخدام معايير ثرموديناميكية1 تقويم جاهزية البوتاسيوم في ا .(1225الربيعي، شذى ماجد نفاوة1 )

 رسالة ماجستير1 كلية الزراعة1 جامعة بغداد1

جرش للبحوث  ,(، ثرموديناميكية البوتاسيوم في الترب العراقيةb7007الزبيدي، احمد حيدر وشذى ماجد الربيعي1 )

 371-73والدراسات1 المجلد العدد االول: 

اختبار صالحية ست معادالت لوصف التبادل الكايتوني في الكاؤولينات  .(1223) الزبيدي، احمد حيدر ونايف بكر1

–الزراعة 1 722-727:  3والنبتونايت لبعض الترب العراقية1 مجلة ابحاث اباء لالبحاث الزراعية المجلد، 

 بغداد1 ةجامع

اعة المحمية1 اطروحة دكتوراه1 حالة وسلوكية البوتاسيوم في ترب الزر .(7005السامرائي، عروبة عبد هللا احمد1 )

 كلية الزراعة1 جامعة بغداد1

بعض معايير البوتايسوم الثرموديناميكية  في تصنيف  .(1222العبيدي، محمد علي جمال وخضير احمد محمد1 )

 121-17:  1،  العدد 30الترب الزراعية لشمال العراق1 مجلة زراعة الرافدين1 المجلد 
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