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  المستخلص

  

مناطق  بعض ھتمت الدراسة بحالة وصور وجاھزیة البوتاسیوم في الترب الملحیة العراقیة الموجودة فيأ
، البصرة ) حیث تم تقییم جاھزیة  ذي قار،  واسط،  القادسیةوسط وجنوب العراق ( كربالء المقدسة ، بابل ، 

بأعتماد  الثرمودینامیكي ومعادالت التبادل االیونيالبوتاسیوم حسب المعیار التقلیدي الكیمیائي والمعیار 
  البوتاسیوم في ھذه الترب حالة النكمایر وفروندلخ والمقارنة بین المداخل الثالثة لتقییم  معادلتي

وتم تجفیفھا وتمریر العینات سم  0 - 30خذ عینات ممثلة لمناطق الدراسة ولثالث مكررات بعمق من أتم 
صیغ  البوتاسیوم المختلفة  المتمثلة  البوتاسیوم الذائب والمتبادل وغیر المتبادل ملم  تم تقدیر  2بمنخل 

  في ھذه الترب .وحساب السعة التشبیعیة للبوتاسیوم والمعدني والكلي  وفق المعاییر الكیمیائیة 

 ARK،  جھد البوتاسیوم ، تم تقدیر المعاییر الثرمودینامیكیة المتمثلة ( القوه االیونیة ، معامل الفعالیة ، الفعالیة
االتزان  Beckett مختبریة بأعتماد طریقة  تجربة اجراءوتم  والطاقة الحرة وثابت كابون ) ،  

 السعة التنظیمیة للبوتاسیوم ، البوتاسیوم المتحرك ،   حیث تم قیاس كل من لعینات الدراسة   الثرمودینامیكي
 ARK ،Q/I على امتزازأس ( مایر وفروندلخ لقیایوني النكألوتطبیق معادالت التبادل اb   وطاقة الربطk 

  ) 2Rبین القیم  معامل التحدیدو

  - :اوال المعیار الكیمیائي 

القیاسات المختبریة لصور البوتاسیوم المختلفة لمواقع الدراسة  حیث تراوحت قیم البوتاسیوم  اجریت
 ) 1.163 - 0.298بین (  المتبادلالبوتاسیوم ، وقیم  1- لتر) سنتیمول  0.570 - 0.118 (الذائب بین 

،  وقیم البوتاسیوم 1-سنتیمول كغم  ) 2.864 - 1.349وقیم البوتاسیوم غیر المتبادل (  1-كغم     سنتیمول
17.048 - ، وقیم البوتاسیوم الكلي بین (  1-سنتیمول كغم   )14.540 - 1.261المعدني تراوحت بین   ( 

ن ترب الدراسة أفالذائب  وعند تقییم ترب الدراسة واعتماد الحد الحرج للبوتاسیوم  1-سنتیمول كغم  ) 3.108
تعد عالیة التجھیز للبوتاسیوم الذائب وتعد متوسطة الى عالیة التجھیز من البوتاسیوم المتبادل وان ترب كافة 

كانت تتراوح بین     ، اما السعة التشبیعیة للبوتاسیومالدراسة جمیعھا تمتلك خزین جید من البوتاسیوم 
مواقع الدراسة الى ترب عالیة  تحیث صنف 1968)(  Pagelوحسب تصنیف  % 1.47 - 10.99)(

  متوسط التجھیز. یعد 5)( ذي قارموقع ماعدا  للبوتاسیوم التجھیز
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  - : المعیار الثرمودینامیكيثانیا 

 كأیون منافس للبوتاسیوم یون الصودیومأولى بوجود ألالطریقة اظھرت نتائج المعیار الثرمودینامیكي أ
     ما قیم معامل فعالیة البوتاسیوم تراوحت بینأ،  1-مول.لتر 1.14 - 60.0ان قیم القوة االیونیة تراوحت بین 

 جزء من وھذا یدل على ان 1-مول.لتر 040.00- 070.00  وتراوحت قیم فعالیة البوتاسیوم،  92.0 - .650
       ما قیم جھد البوتاسیوم تراوحت بینأ،  المتبقي الموجود في التربة یوجد بصیغة غیر فعالة تركیز البوتاسیوم

في تحدید جھد البوتاسیوم في  Woodruff (1955)وحسب التصنیف المقترح من قبل العالم  2.39 - 3.13
،   قادسیة كربالء ، موقعیكون مالئم اما في   واسط، فان مواقع الدراسة تكون في موقع بابل ، بصرة  التربة

وقیم الطاقة الحرة  2\1-مول.لتر 180.0 - 200.00 تراوحت بین ARKوقیم  یعاني من النقصان   ذي قار
  .مول  \سعرة  ‾5432 -‾6813  تراوحت بین 

 كافة وحسب التصنیف فان ترب مواقع الدراسة1- مول.لتر 14.39 - 4.76تراوحت قیم ثابت كابون بین 
متوسط الجاھزیة ، ونتائج تجربة  یعدي أالبوتاسیوم من نوع البوتاسیوم الموجود في الحواف یكون فیھا 

ان حیث بینت من خالل المرتسمات الخاصة بتجھیز البوتاسیوم في التربة  Beckettاألتزان الثرمودینامیكي 
تعد  كافة  راسةترب الد اذ 1-سعرة.مول‾2552 - ‾3668كانت تتراوح بین   في مواقع الدراسة  GΔقیم 

كان یعاني نقص في التجھیز وھو مؤشر مھم جدا في  ذي قار 5)متوسطة التجھیز للبوتاسیوم ماعدا موقع (
معرفة قابلیة الترب على تجھیز البوتاسیوم في المحاصیل الزراعیة آنیا وعلى المدى البعید ومعرفة مدى 

mol .  1-Cmol. Kg /  217.4 - 12.9فقد تراوحت بین  ما قیم السعة التنظیمیة للبوتاسیومأحاجتھا للتسمید ، 
1-L 1   2.058- 0.173  ، وقیم البوتاسیوم المتحرك كان یتراوح بین-Cmole.L.  

) 0.007-0.045بین ( ARKالصودیوم في الحسابات اذ بلغت قیم  ایون وجود بدوناما الطریقة الثانیة  
وتراوحت قیم ثابت كابون بین ، مول  \سعرة  ‾1829- ‾2931  وقیم الطاقة الحرة تراوحت بین  1-مول.لتر

وحسب التصنیف فان جمیع ترب مواقع الدراسة یكون فیھا البوتاسیوم من نوع  1-مول.لتر  9.72 - 4.2
 Beckettاألتزان الثرمودینامیكي متوسط الجاھزیة ، ونتائج تجربة  یعدي أالبوتاسیوم الموجود في الحواف 

في مواقع الدراسة  كانت  - GΔحیث بینت من خالل المرتسمات الخاصة بتجھیز البوتاسیوم في التربة ان قیم 
حیث جمیع ترب الدراسة تعد متوسطة التجھیز للبوتاسیوم ماعدا  1-سعرة.مول ‾2230 - ‾3588تتراوح بین   

      للبوتاسیوم فقد تراوحت بین اما قیم السعة التنظیمیة كان یعاني نقص في التجھیز ذي قار 5)موقع (
12.2 - 154.1 1-/ mol . L 1-Cmol. Kg  2.004 - 0.171 ، وقیم البوتاسیوم المتحرك كان یتراوح بین   

1-Cmol. L  ، في نتائجھا مقارنة  ة وحساسیة عالیة جداءمتازت المعاییر الثرمودینامیكیة بدقة وكفاأوبھذا فقد
أنیا وعلى  وكانت اكثر دقة في وصف جاھزیة البوتاسیوم في عینات الدراسةر الكیمیائي التقلیدي بنتائج المعیا
  .المدى البعید 
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  - ) : النكمایر ، فروندلخ ثالثا معادالت التبادل االیوني (

تم نجاح المعادلتین  إذمتزاز البوتاسیوم في مواقع الدراسة إتم تطبیق معادلتي النكمایر وفروندلخ لوصف 
من  واقعیة في وصف وتقییم البوتاسیوم  متزاز ولكن كانت كفاءة معادلة النكمایر اكثرالفي وصف ھذا ا

  اعلى. 2Rمعادلة فروندلخ نتیجة حصولھا على قیم 

وطاقة  1-سنتیمول .كغم 29.49 - 3.02عظم في معادلة النكمایر یتراوح بین ألحیث كان االمتزاز ا
  0.999 - 0.972  كانت تتراوح بین ) 2R(وقیم  1-لتر .سنتیمول 36.80 - 132.55  )K(الربط 

وطاقة الربط  1-سنتیمول.كغم 0.119 - 0.030  ت الكمیة الممتزة تتراوح بینما في معادلة فروندلخ كانأ
)K(   2وقیم  1- سنتیموللتر. 1.467 - 0.468تراوحت بینR  0.775 - 0.508تراوحت بین   

   


