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 بانًهىحت انًتأثرةانقىة االيىنيت وانفعانيت نبعض انترب 

 طفا يهذي عبذ انكاظى 

 كهيت انزراعت –جايعت انقاسى انخضراء 

  -انًستخهض :

 ػًٍ يذافظح تاتم عد يٕاقغ تأخزتانًهٕدح ٔرنك  انًرأششجاجشيد دساعح تٓذف ايجاد قيى انقٕٖ االيَٕيح ٔانفؼانيح في تؼغ انرشب 

يذطح انثغرُح ٔكهيح انضساػح ٔكيش ٔانًُٓأيح ٔانطهيؼح ( ٔذى دغاب تياَاخ انقٕٖ االيَٕيح ٔانفؼانيح ٔفق يؼٓذ انًغية ، ْٔي ) 

( ٔرنك الذجاِ انذساعاخ انذذيصح انٗ انٕطف انكًي تاعرؼًال انًفاْيى انصشيٕديُاييكيح ٔذشيش انُرائج انٗ اٌ  Wolt , 1988تشَايج 

َٕٔع االيٌٕ 5 ٔاششخ ْزِ  تاخرالف انًٕقغايا يؼايم انفؼانيح االيَٕيح فرخرهف قيًرّ 5   05193 – 05055انقٕٖ االيَٕيح كاَد في انًذٖ

Naيَٕاخ انذشج ار كاٌ ذشذية ْزِ االيَٕاخ انقيى انصشيٕديُاييكيح ػهٗ اال
+ 

> Ca
+2

> Mg
+2

> SO4
-2

> HCO3
-1

ػهٗ  ٔتانُريجح 

 % . 3751 – 551ار اصدادخ ْزِ انُغثح تًذٖ ذشأح تيٍ SARطاص انظٕديٕو َغثح ايذ

 

Ionic Strength and Activity in Some Soils affected by Salinity 

ABSTRACT :-  

 The study was conducted to find the ionic strength and activity of some soils in Babylon 

affected by salinity which were Al-Musaib , Horticulture station , College of Agriculture , Guish , Al – 

Mhanwia , and Al – Taliea . Data of ionic strength and activity were calculated according toWolt , 

1988 program because of the importance this overlap recent studies it has tended to quantitative 

description using thermodynamic concepts . The result of ionic strength between 0.055 – 0.193 and 

activity coefficient different according location and type of ion . The sequence of the free ions 

concentration was in the following order Na
+
> Ca

+2
> Mg

+2
> SO4

-2
> HCO3

-1
 . According to these free 

ions the sodium adsorption ratio increasefrom 5.1 – 37.1%. 

 -انًقذيت :

ذؼدددذ انرشتدددح انًهذيدددح اددداْشج يرضايُدددح يدددغ انضساػدددح 

ٔذرظددف تظددفاخ يٕسفٕنٕجيددح ٔفيضٔكيًيائيددح يرميددشج اػرًددادا 

االَيَٕددداخ فدددي عدددهٕ  ػهدددٗ االَظًدددح انثيكيدددح نركٕيُٓدددا 5 ذددد شش 

دشكدددح  ألًْيدددحكاذيَٕددداخ يذهدددٕل انرشتدددح ٔايرضاصْدددا َٔظدددشا 

انكاذيَٕددداخ انذيُاييكيدددح فدددي يذهدددٕل انرشتدددح فددداٌ انردددذاخم تددديٍ 

 Ragabاالَيَٕاذٕانكاذيَٕاخ نّ دٔس في اداسج انرشتح ٔانًيداِ ) 

and etal , 2002 ٗٔػهيّ فقدذ اذجٓدد انذساعداخ انذذيصدح اند )

 ٔكيًيائيدحٔانفيضخ ٔانظدٕاْش انكيًيائيدح انٕطف انكًدي نهؼًهيدا

 ذددأشيشٔتاعدرؼًال يفداْيى انصشيٕديُاييدك ار يكدٌٕ نهقدٕج االيَٕيدح 

ػهددٗ عددشػح ذذددشس ٔ صيددادج فددي االيددالح يظددذٕتح ترميددش فددي 

 ( Lindsay , 1979  5انرشكيض ٔانرشكية االيَٕي ) 

ذجددددذس اال دددداسج اال اٌ جًيددددغ انرفدددداػالخ انكيًيائيددددح 

ػهدٗ ذد شش انري ذذذز في َظاو انرشتدح ٔانًيداِ  ٔانفيض ٔكيًيائيح

) Concentrationٔنيظ انرشكيض انرذهيهدي  Activityانفؼانيح 

Adams , 1971  انًرأششجتاأليالح( 5 اٌ االداسج انجيذج نهرشب 

 Aquatic Chemistryذرطهة يؼشفدح جيدذج نكيًيدال انًذانيدم 

خاطح انرذاخم تيٍ االيَٕاخ ٔعهٕكيرٓا  ٔذى اقردشاح انؼذيدذ يدٍ 

 Sparks , 2003انثشايج نذغاب انفؼانيح ٔيؼايم انفؼانيح يصم 

; Wolt , 1988  فدي  ألًْيرٓدانمشع االْرًاو تٓزِ انذغداتاخ

تؼغ انظدفاخ انكيًيائيدح ٔخاطدح َغدثح ايذطداص انظدٕديٕو 

SAR ذ االْدددذاف ٔاداسج ٔذظدددُيف انرشتدددح ْٔدددزا يشدددكم ادددد

 5 ْزا انثذس ال جشالانشئيغيح 

  -انًىاد وطرق انعًم :

عى ( يٍ عد يٕاقدغ  30 – 0ذى جًغ ػيُاخ انرشتح )  

يخرهفددح فددي يذافظددح تاتددم ْددي ) يؼٓددذ انًغددية ، يذطددح تغددرُح 

انًذأيددددم ، كهيددددح انضساػددددح ، كدددديش ، انًُٓأيددددح ٔانطهيؼددددح ( 

قطددش ٔجففددد انؼيُدداخ ْٕائيددا شددى رذُددد ٔيددشسخ يددٍ يُخددم 

يهددى ٔاجشيددد انرذانيددم انكيًيائيددح نًغددرخهض انؼجيُددح  2فرذاذددّ 

ٔدسجدح انرفاػدم  ECeانًشثؼح ار ذى قياط انرٕطيم انكٓشتدائي 

pH  ٔااليَٕددداخ انًٕجثدددحK
+
 , Na

+
 , Mg

+2
 , 

Ca
+2

HCO3ٔاالَيَٕداخ انغدانثح 
-
 , Cl

-
 , SO4

-2
ٔدغدة   , 

Page etal , 1982 شددى ذددى دغدداب انقدديى انصشيٕديُاييكيددح 

  -ٔكاالذي :
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 , Lews  (Wolttانقددٕٖ االيَٕيددح دغددة يؼادنددح  -

ذشكيددض ٔرثيؼددح االيَٕدداخ ( ٔانرددي ذؼرًددذ ػهددٗ  1988

 ٔ ذُرٓا 5

I = 
  

  
         

 يؼايم انفؼانيح : -

 Debye – Hockel extended equationدغدة

(Sposito , 2008 ) 

     
   √ 

 

    √ 
 

 -ار اٌ :

LogX :- انغانة نًؼايم انفؼانيح 5 انهٕغاسذى 

A :-  05509شاتد 

Zi
2

 يشتغ  ذُح االيٌٕ 5  -: 

I :-  انقٕج االيَٕيح 

B :-  at 25C
2

05328   

D :-  ٌٕدجى االي 

 -اننتائج وانًناقشت :

( انخظائض انكيًيائيح  1ذٕػخ انُرائج في جذٔل ) 

نًغرخهض انؼجيُح انًشثؼح تاٌ انرشب انًذسٔعح ذظُف ػًٍ 

( ار  Richards , 1954انرشب انًهذيح ٔفقا نرظُيف ) 

dsmذشأدد قيى انرٕطيم انكٓشتائي تيٍ 
-1

 4520 – 16515 

نًٕقؼي يذطح انثغرُح في انًذأيم ٔانطهيؼح ٔذشكيض االيَٕاخ 

انًٕجثح ٔانغانثح اذجّ َفظ االذجاِ ار ذضداد ْزِ االيَٕاخ يغ 

 صيادج انرٕطيم انكٓشتائي 5 

 

: انخظائض انكيًيائيت نًستخهض انعجينت انًشبعت نهترب ) يهيًىل .نتر 1جذول  
-1

 ) 

 EC انًٕقغ خ

dsm
-1 

pH Ca
2 

Mg
2 

Na
+ 

K
+ 

SO4
-2 

Cl
-1 

HCO3
-1 

 1585 25500 14502 0530 28512 5502 6560 756 5540 يؼٓذ انًغية 1

 257 1655 12500 0532 1250 4550 11502 755 452 يذطح انثغرُح 2

 2560 39540 22550 0535 33500 10550 16580 759 8532 كهيح انضساػح 3

 2545 26500 18510 0540 29510 9570 10540 758 6540 كيش 4

 2500 18590 15520 0545 11514 9530 10505 755 5525 انًُٓأيح 5

 3502 4455 6058 0508 9855 1855 14503 759 16515 انطهيؼح 6

ٔقذ اَؼكغد ْزِ انثياَاخ ػهٗ انقيى انصشيٕديُاييكيح نهقٕج 

( انًذغٕتح تثشَايج )  2االيَٕيح ٔيؼايم انفؼانيح) جذٔل 

Wolt , 1988  ٖ05055( ار كاَد انقٕٖ االيَٕيح في انًذ – 

نهًٕقؼيٍ انًزكٕسيٍ ايا يؼايم انفؼانيح فرخرهف قيًرّ  05193

تاخرالف انًٕاقغ َٕٔع االيٌٕ ار ذؼرًذ ػهٗ انقٕٖ االيَٕيح 

 ٔقطش االيٌٕ ٔ ذُرّ 

 نهًىاقع انًذروست Wolt( يخرجاث برنايج  2جذول ) 

 انثغرُّ                                                                                     انًغية                 
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 كيش                                                                                انضساػح                    

 

 انًُٓأيح                                                                                  انطهيؼّ                

 

ٔنمشع انرؼثيش ػٍ ذشكيض االيَٕاخ انذقيقي ٔنيظ 

ٔانًثيُح  Ions Activityانرذهيهي ذى دغاب انفؼانيح االيَٕيح 

اخ انصُائيح ( ار يالدظ اَخفاع فؼانيح االيَٕ 3في جذٔل ) 

Caانكانغيٕو 
+2

Mgٔانًمُغيٕو  
+2

 تاأليَٕاختانًقاسَح 

Naاالداديح 
+

انصُائيح  نأليَٕاخْٔزا يؼضٖ انٗ االنفح انؼانيح  

انغانثح  األيَٕاخانًٕجثح نركٕيٍ انًضدٔجاخ االيَٕيح يغ 

SO4
-2

 يًا اَؼكظ ػهٗ انفؼانيح االيَٕيح 5 

 

( انفعانيت االيىنيت في يستخهض انعجينت انًشبعت ) يهيًىل .نتر 3جذول ) 
-1

  

Ca انًٕقغ خ
2 

Mg
2 

Na
+ 

K
+ 

SO4
-2 

HCO3
-1 

 15488 45389 05229 225149 15783 25028 يؼٓذ انًغية 1

 25030 35530 05249 95606 15726 35889 يذطح انثغرُح 2

 15807 55037 05254 245874 35326 45664 كهيح انضساػح 3

 15776 45654 05298 225452 35267 35070 كيش 4

 15472 45125 05344 85789 35361 35301 انًُٓأيح 5

 25041 125092 0555 685560 35939 15987 انطهيؼح 6
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( عيادج  4َرائج جذٔل )  فأٔػذدانذشج  نأليَٕاخايا تانُغثح 

Naااليَٕاخ انًٕجثح 
+

>Ca
+2

>Mg
+2

ٔدغة انرشذية تيًُا 

SO4انكثشيراخ  أليَٕاخكاَد انغيادج 
-2

شى ذهيٓا ايَٕاخ  

ٔقذ ذفٕقد ْزِ انقيى نًٕقغ انطهيؼح ػهٗ HCO3انثيكاستَٕاخ 

تقيح انًٕاقغ ْٔزا يرٕافق يغ ذشكيضْا انرذهيهي ار تهمد انُغثح 

% تيًُا 96 -% 80انظٕديٕو انذشج يٍ  أليَٕاخانًكٕيح 

 % 5 70 -% 42انكانغيٕو يٍ 

ْٔزا ي  ش انٗ جاَة ذطثيقي يٓى جذا في يجال 

دساعح انرشب انًهذيح ٔاعرظالدٓا ار تاالػرًاد ػهٗ انًفاْيى 

انصشٔديُاييكيح اػالِ ذثيٍ اًْيح دغاب قيى َغثح ايذطاص 

يٍ خالل االيَٕاخ انذشج تذال ػٍ انرشكيض  SARانظٕديٕو 

انرذهيهي ار ذى يالدظح يٍ خالل انجذأل اػالِ تاٌ االيَٕاخ 

انظٕديٕو االداديح ذضداد تيًُا االيَٕاخ انصُائيح ذُخفغ ٔكًا 

( يثيٍ  5اعهفُا تفؼم ذكٕيٍ انًضدٔجاخ االيَٕيح ٔانجذٔل ) 

ْزِ انذقائق انؼهًيح انًذغٕتح 

ناث انحرة انرئيسيت في يستخهض انعجينت انًشبعت ) يهيًىل .نتر: االيى 4جذول 
-1

 

Ca انًٕقغ خ
2 

Mg
2 

Na
+ 

K+ SO4
-2 

HCO3
-1 

 15762 105759 05291 275715 35652 45499 يؼٓذ انًغية 1

 25506 85200 05312 115859 35413 85264 يذطح انثغرُح 2

 25360 145642 05338 325478 75564 115803 كهيح انضساػح 3

 25267 125344 05387 285664 75030 75243 كيش 4

 15840 105083 05437 105989 65870 75305 انًُٓأيح 5

 25830 445662 05074 955046 105253 55999 انطهيؼح 6

 

انحرة  نأليىناث: نسبت ايتظاص انظىديىو  5جذول   

SAR SAR انًٕقغ خ انذشج نأليَٕاخ  انُغثح انًكٕيح نهضيادج  

 1755 9572 8527 انًغية 1

 1450 453 3505 يذطح انثغرُح  2

 3951 8579 6532 انضساػح  3

 1459 7544 6547 كيش 4

 551 2566 2553 انًُٓأيح  5

 3751 2357 17528 انطهيؼح  6

 

References :-  

Adams , F. 1971 . Ionic Concentration and 

activities  , Soil Sci. Amer Proc. 35 : 420 . 

Lindsay , W. L. and De Ment J. D. 1961 . 

Effectiveness of some iron phosphates as 

sources of phosphorus for plant . Plant and 

Soil 14 : 118 – 126 .  

Page , A. L ; R. H. Miller and D. R. Keeney ( 

1982 ) . Methods of Soils analysis part 2 : 

Chemical and Microbiological Properties . 

Agron Series No. 9 Amer. Soc. Agron. Soil 

Sci. Soc. Am. Inc. Madison , USA .  

Ragab , A. A. M ; F. A. Hellal and M. Abd El-

Hady ( 2002 ) . Water Salinity Impacts on 

Some Soil Properties and Nutrients Uptake by 

Wheat Plants and Calcareous soil , Australian 

Journal of Basic and Applied Sciences . 2 ( 2 ) 

: 225 – 233 .  

Richards , A. 1954 . Diagnosis and 

Improvement of Saline and alkali Soils . 

Agriculture Hand – Book No: 60 USAD 

Wasington .  

Sparks , D. L. ( 2003 ) . Enivromental Soil 

Chemistry . Second Edition , ACADEMIC 

PRESS . 

Sposito , G. ( 2008) . The Chemistry of Soils 

Seconds edition Oxford University Press .  

Wolt , H. D. 1988 . Solution Chemistry 

Application to Environmental Sciences and 

Agriculture , John Wiley and Sons. Inc. 

Network . 



 عبد الكاظم....(                                               2012) ,  223 -  220المؤتمر الزراعي الثالث:   /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ISSN 2072-3875                                                                           224   
 

 


