اسعد وعبد الرسول

7102/ 48)6(: 1704 -1697 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
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المستخمص

)نفذت تجربتا أصص أحدىا في تربة ذات نسجة مزيجة طينية غرينية واالخــــرى ذات نسجة رمميـة مزيجة بزراعة محصول الشـــعير صنف (سمير

NaCl,,MgCl2 ,CaCl2,BaCl2  لتقــييم كفاءة سبعة مستخمصات كيميائية في أستخالص البوتاسيوم الجــــاىزىــــي2016-2015 لمموسم الزراعي

 نفذت الدراسة بأضــافة, من خالل عالقة االرتباط مع البوتاسيــــوم الممتص من محصول الشعيرNH4HCO3+DTPA, NH4HCO3, CH3COONH4

بأربعة مكررات وفــــق تصميم القطاعات

1-

 ىــK  كغم150,100,50,0 )ىـــيK% 41.5( أربعة مستويات من السماد البوتاسي كبريتات البوتاسيوم

في نياية الموسم الزراعي تم أخــــذ عينات وأستــــخمص البوتاسيوم الجاىز في التربة بالمستخمصات المذكورة آنفآ واخـــذت. RCBD الكاممة المعشـاة
 زيادة قيم البوتاسيـوم الجـــــاىز المستخمص بالمستخمصــــات-: حبوب) لقيــــاس البوتاسيوم الممتص من النبــــات أظيرت النتائج+ عينات نباتية (قش
كما اظيرت النتائج أختالف كــفاءة المستخمصات. الكيميائية المختمفة والممتص من النبات في كمتـــــا التربتين مع زيادة كـمية السماد البوتاسي المضاف
بأختالف نسجة التربة من خالل عالقة االرتبـــاط بين المستخمص والممتص أذ أظيرمستخمص كموريد الصوديوم وكموريد المغنيسيوم وكموريد الكالسيوم

بأستثناء كموريد الباريوم تفوقــــا عمى المستخمصات االمونياكية في التربـــــة ناع مة النسجة وأظيرت المستخمصات االمونياكية بأستثناء خالت االمونيوم
=MgCl2<NaCl  في الترب الناعمة-:تفوقاً عمى المستخمصات الكموريدية في التربة خشنةالنسجة أذ كـانت كفاءة المستخمصات في التربتين كما يأتي

 نستنتج من ىذه الدراسة أن مستخمصMgCl2<

NH4HCO3<CaCl2 <NH4HCO3+DTPA  في الترب الخشنة, CH3COONH4 <CaCl2
MgCl2  كان ذاكفاءة جيدة في كمتا التربتين يميو مستخمصCaCl2
 البوتاسيوم الممتص, طرائق االستخالص, البوتاسيوم الجاىز:كممات مفتاحية
البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
Two pots experiments were conducted one of silty clay loam texture and the other in loamy sand texture by planting
barley crop variety “Samir” to evaluate extraction efficiency of seven chemical extractants via the correlation with the
potassium taken up by barley crop. Four of these extractants were: BaCl2, CaCl2, MgCl2 and NaC l; the remaining three
were: CH3COONH4, NH4HCO3, NH4HCO3 + DTPA. The study was performed by the application of four levels of
potassium sulfate fertilizer (41.5 % K): 0, 50, 100, and 150 kg K ha-1 in four replicates using RCBD design . At the end of
the agricultural season, soil available potassium was extracted using these extractants. Plant samples (straw+ cereal)
were digested to test K taken up by plants. Results indicated: that available potassium increased potassium uptake in both
soils with increasing of amount potassium fertilizer applied. Results of the study also showed differences in extractants
efficiency in both soils textures through correlation between K extracted and absorbed. All chlorides extractants except
Barium chloride have shown superiority on ammoniac extractants in fine texture soil while the ammoniac extractants
except CH3COONH4 showed superiorityon chloride extractants in coarse texture soil.The efficiency of the extractants in
soils were as follows: in coarse soils NH4HCO3+DTPA > CaCl2 > NH4HCO3 >MgCl2, in fine soils NaCl > MgCl2 = CaCl2>
CH3COONH4 This study concluded that calcium chloride extractants had good efficiency in both soils, followed by
magnesium chloride extractant.
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ومركبات مخمبية وراتنجات .أستعممت الطرائق التقميدية أو

المقدمة

مايسمى أختبار التربة لتقدير البوتاسيوم الذائب بعد

يعد عنصر البوتاسيوم من المغذيات الرئيسة التي تؤدي دو ار

أستخالصو بالمـ ـ ـ ـ ــاء المقطر وعــد دليالً عمى جاىزي ـ ـ ـ ــة

ميما في نمو النبات واكمال دورة حياتو وىو من المغذيات

البوتاسيوم ذكرSparksو (16) Martinو )28(Sparksإن

التي تحتاجو النباتات كافة بالرغم من عدم دخولو في أي

المستخمصات الحاوية عمى ايون االمونيوم تعمل عمى تحرير

مركب عضوي داخل النبات سوى األحماض العضوية التي

كميات اكبر من البوتاسيوم قياساً بالمستخمصات الحاوية عمى

يتحد معيا لتكوين أمالحاً عضوية (19( .وأن امتصاص ىذا

الكالسيوم والمغنيسيوم وذلك بسبب التقارب في نصف القطر

المغذي يكون نشطاً وذلك لـ ــتراكمو في أنسجة النب ــات ضد
ت ــدرج التركيز مـع المحيط

مع ايون البوتاسيوم والذي يكسبو المقدرة عمى النفاذ والتغمغل

الــمغذي ال ــخارجــي ( )22يعد

الى مواقع الفتحات السداسية وازاحة البوتاسيوم منيا عمى وفق

البوتاسيوم من الناحية الفسمجية من االيونات الموجبة الميمة

اسس

إذ يحفز العديد من العمميات الحيوية لمنباتات ) )19ويؤدي

التبادل

الكاتيونـي.

Fanning

واوضح

و (11(Kermidasإن سرعـ ـ ـ ـ ــة وكمية البوتاسيوم المتحررة

التسميد دو ار فاعال وكبي ار في تعويض التربة عما فقدتو من

المغذيات والتي تجعل النبات ينمو بشكل جيد ويعطي اإلنتاج

من التربة تتأثر بطبيعة وتراكيز محاليل االستخالص الممحية

المطموب لذا تعد إضافة األسمدة سواء الى التربة أو التغذية

المستعممة ,وفـ ــي دراسة ق ـ ــام ب ــيا (8) Dhillonبمقارنـ ــة

الورقية من أىم العوامل التي تساعد عمى زيادة إنتاجية

أرب ــعة أنـواع من المستخمصات الــممحية الكموريدية المختمفة

ى ــي كمــوريد الباريوم وكموريــد االمونيـ ـ ــوم وكمـوريد الصوديـوم

المحاصيل .أن المتتبع لواقع الترب العراقية يجدىا تتصف

وكموريد الكالسـ ــيوم الستخالص ال ــبوتاسيوم من بعض الترب

بأنيا ترب كمسية ذات محتوى يزيد أو يقل عن  %25معادن

الكاربون ـ ـ ــات وان وجود ايون الكالسيوم بكميات عالية في

ال ــيندية وجدوا أن االم ــالح المستعممة تترتب عمى الشكل

محمول التربة قـ ـ ـ ـ ــد يعيق نسبيآ إمتصاص ايون البوتاسيوم كما

البوتاسي ــوم

االتي

من

حيث

مقدرتيا

عمى

تحرر

 , NaCl<CaCl2<NH4Cl<BaCl2حصلHossienpur

إن الترب العراقية تكون غنية بمعادن الطين من ن ـ ـ ــوع2:1

و)14( Motaghianعند دراستيما لطرائق أستخالص

والتي ليا قابمية عالية عمى تثبيت البوتاسيوم الموجود بصورة

البوتاسيـوم الجاىز من تربـة ذات محــتوى طيـني  330غم

جاىزة وتحويمو الى الشكل بطيء الجاىزية لمنبات (,)25

كغم

األمر الذي دعا إلى ضرورة المحافظة عمى البوتاسيوم

1-

وسعو تبادليـة
1-

كاتيونية

CEC 15.9سنتي مول

شحنة كغم تربة في أيران بأستخدام المستخمصات االتي ـ ــة-:

بصورتو الجاىزة لمنبات عن طريق إضافة األسمدة البوتاسية

المــاء المقطر 1,11موالري وكـموري ـ ـ ـ ــد الكالسيـ ـ ــوم وبيـكاربونات

الى التربة واجريت دراسات كثيرة عن كمية وحالة البوتاسيوم

االمونيـوم  DTPA+وكـموريد الصوديوم وخـالت االمونــيوم

في الترب العراقية ( )24,25,26اذ بينت نتائج ىذه الدراسات

وكموري ـد الباريوم وحامض الــنتري ـ ـ ــك عمى قيـ ـ ـ ـ ـم لمبوتاسيوم

ان الترب العراقية تحوي خزينا معتدالً من عنصر البوتاسيوم

الجـاىز ب ــمغت 31و  47و 122و 135و 253و277

ولكنو بطيء التجييز لمنباتات واليمبي حاجتيا وان تجزئة

و 2100ممغم  Kكغم

اضافة السماد البوت ـ ـ ــاسي افضل من اضافتو دفعة واحدة من

1-

تربة عمى التـتـ ـ ـ ــابع .إن تقدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

البوت ــاسيوم الجاىز في التربة بأستعمال المستخمصات

حيث جاىزية البوتاسيوم في التربة وامتصاصو وزيادة

تعد الطريقة الشائعة فــي قيــاس ج ـ ـ ــاىزية

الحاصل والصفات النوعية بالنسب ـ ــة لممحصول .أستعممت

الكيميائية

المستخمصات الكيميائية لتقدير الكمية الجاىزة من البوتاسيوم

ال ــبوتاسيوم فـ ـ ـ ــي التـربة .أن عـ ــدداً كبي اًر من البحـوث تشير

محمول حامض الستريك المخفف الستخالص العنصر

بالمحاليل الكيميائية والبوتاسيــوم الممتص من النبات أقتـ ـ ــرح

الى وجـود عالقة معنوية عالي ـ ـ ـ ــة بين البوتاسيوم المستخمص

ألول مرة من الباحث  (10) Dyerإذ أستعمل  %1من

عدد من الباحثين مستخمصات مختمفة لتـحديد كميـ ـ ــة

المغذي الجاىز .أوضح  )28( Sparksأن المستخمصات
الكيميائية المستعممة فــي تــقييــم بوتاســيوم التـربــة يمكن

البوتاسيوم الجاىز تبعآ لن ـ ــوع التربة قي ـ ـ ــد الدراسة ((15

تصنيــفيا الى مــستخمصات مــائ ـيــة وممحية وحامضية

أظيرت الترب تباين ــآ في نوعي ــة المستخمصات المناسبة لذلك
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مجلة العلوم الزراعية العراقية – 7102/ 48)6(: 1704 -1697

اسعد وعبد الرسول

فمن الضروري تحديـد أفضل المستخمصات الستخالص

مستويــات ىـي 0و50و100و150كغم Kىـ1 -دفعة واحدة

البوتاسيوم الجاىز والمتوفر لمنبات في مدى واسع من الترب

خمطت مع التربة قبل الزراعة وأضيف النتروجين بمستوى
1-

عمى ىيئة سماد اليوريا ( )N%46عمى

والنباتات والسيما الترب الكمسية.

100كغم Nىـ

المواد وطرائق العمل

دفعتين ولالصص جميعاً إذ أضيفت نصف الكمية فـ ــي

أجريت تجربتا أصص تحت الظروف الطبيعية ف ـ ــي كمية

الدفعة األولـ ـ ـ ــى بعد  15يوماً من الز ارع ــة (بعداالنبات)

2015بأستعمال تربتين مختمفتين بالنسجة االولى ذات نسجة

األولـ ـ ـى .كما أضيف الفسفور بمستوى 50كغم Pىـ1-عمى

الزراعة/

جامعة

بغ ـ ــداد

لمموسـ ــم

الـزراعي

وأضيفت الدفعة الثانية بعد  45يوماً من إضافة الدفعة

2016-

ىيئة سوبر فوسفات الثالثي ( )P%20خمطاً مع التربة

 Silt clay loamأخذت من موقع كمية الزراعة سابقآ في أبو
غريب والثانية ذات نسجة  Loamy sandجمبت من منطقة

لممعامالت جميعاً قبل الزراعة( .)2نفذت التجربتان حسب

ساعة ىوائياً وطحنت بمطرقة خشبية ثم نخمت بمنخل قطر

تجربة أربعة مستويات من البوتاسيوم وبأربعة مكررات .زرعت

7كغم لكل أصيص .أخذت عينة من التربتين المطحونتين
ِ
فتحاتو 2مم
ىذه ثم طحنت مرة أخرى ومررت من منخل قطر

والتي تم الحصول عمييا من دائرة فحص وتصديق البذور في

األصص

الستعماليا في تقدير بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية

وبواقع 10بذور لكل أصيص وخفت الى  4نباتات بعد

لمتربتين (جدول.)1أضيف البوتاسيوم الى التربة في تجربة

من االنبات ,أجريت عمميات العزق والتعشيب

تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوتضمنت كل

الجادرية الواقعة عمى نير دجمة .جففت التربتين لمدة 48

بذور الشعير ) ) Hordeum vulgare L.صنف سمير

فتحات ـو  4مم ,ثـ ــم عبئت في أصص بالستيكية وبمقدار

أسبوعين

األصص عمى ىيئة كبريتات البوتاسيوم ( )K%41.5وبأربعة

عمى

الحاوية

التربة

لالصص كمما أقتضت الحاجة لذلك حتى نياية الموسم .

جدول . 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربتي دراسة قبل الزراعة
انظفح

أتوغرية
2.14

Ca2+
Mg2+

7.7
10.7
7.1
2.5
1.6
Nill
11.4
1.2

7.6
1.5
1.1
0.5
0.5
Nill
2.2
0.4

8.8
40
12

1.1
29
5

145
)(23
12

7

242
46
22.8

120
36
9.6

330
500
170
()8
يسيجح طيُيح
غريُيح

50
124

)1:1( EC
(1:1) pH

Na2+
K1+
CO3
HCO3SO2-4
Cl1انُتروجيٍ انجاهس

انجادريح
0.37

وحذج انقياش
دسي سيًُس و

انًظذر
0-

ـــــــــــــــــــ
()21
يهي يكافئ نتر

1-

يهغى كغى 0-ترتح

)(20

انفسفور انجاهس
انثوتاسيــــوو

انجاهس

انًـــــــــادج

انعضويـــح
نهترتـــــح
انكارتوَاخ

يعــــــــــادٌ
درجح انتشثع
انسعح انتثادنيـــــــح
يفظوالخ انترتح

انكـــاتيوَيح
طيٍ
غريٍ
ريم
طُف

انُسجح

بتاريخ2015-11-10

45
غى كغى

0-

)(21
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0-

غى كغى
%
0سُتي يول شحُح كغى

غى كغى

0-

826
ريهيح يسيجح
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رويت النباتات لحد ثمثي السعة الحقمية طيمة مدة نمو النباتات

مع  .)1( Abdul Rasulمن خالل المتوسط العام لقيـم

بالطريقة الوزنية وتـم قطع الري قبل الحصاد تم أخذ عينات

البوتاسيـوم الجاى ــز المستخمص بالمستخمصـات المذكورة

الترب ـ ـ ـ ـ ــة من االصص المزروعة بالشعير بعد الحصاد وعمى

لمستوي ــات البوتاسيوم االربعة يمكن ترتيب ىذه المستخمصات

عمق 15سم وجففت ىوائي ـ ــا لمدة  48ساعة وطحنت ومررت

من االكثر أستخالصاً لمبوتاسيوم ال ـ ــى االقـ ـ ــل أستخالصـ ـاً

وك ــاالت ــي -:
< NH4HCO3 < MgCl2< NaCl < BaCl2
CaCl2 < CH3COONH4 < NH4HCO3+DTPA
يظير في الترتيب أعاله أن أمالح كموريد الباريوم وكموريد

من منخل قطر فتحاتو  2مم.أستخمصت عينات التربة

بالمستخمصات قيد الدراسة بنسبة  0.25( 1:10موالري

كموريد الباريوم و 0.1موالري كموريد الصوديوم و0.25
موالري كموري ــد المغنيسيوم و 0.5موالري كموريد الكالسيوم و1

الصوديوم وكموريد المغنيسيوم أظيرت تفوقاً عمى أم ــالح

موالري بيكاربونات االمونيوم و 1موالري بيكاربونات االمونيوم

االمونيوم بأستثناء ممح كموريد الكالسيوم .أذ

 0.005+موالري  DTPAعند 7.6= pHو 1موالري

كموريد الباريــوم عمى بقية المستخمصات االخـرى بمقدرتو

خـ ـ ـ ـ ــالت االمونيوم عند  .)7= pHورجت المعمقات لمدة

االستخالصية وىذا يتفق مع

نصف ساعة ثم رشحت وحفظت المستخمصات في أوعية

) . (14أمـ ـ ـ ـ ــا كموري ـ ـ ـ ـ ـ ــد

الصوديــوم فقد أستخمص كمية بوتاسيوم جاىـ ــز أعمى من بقية

بالستيكية لحين التقدير .تم تقدير البوتاسيوم الجاىزفي التربة

المستخمصات االخرى وأق ـ ــل من ممح كموريد الباريوم أما أما

بوساطة جيازقياس الميب الضوئي .جمعت العينات النباتية

كموريد الكالسيوم فقد أستخمص أقل كمية م ــن البوتاسيوم

والحبـ ـ ـ ـ ـ ــوب بعد الحصاد بتاري ـ ـ ــخ  10/4/2016وبعد تنظيفيا

الجاى ـ ـ ـ ــز قياساً ببقية المستخمصات االخرى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يعـ ـ ـ ــزى

جففت في الفرن عمى درجة ح اررة  o65م لحين ثبات الوزن

ذلك الى مقدرة أي ـ ـ ـ ــون الكالسيــوم عمى أزاحة البوتاسيوم

ثم بعد ذلك طحنت بطاحونة خاصة بالمواد النباتية وىضمت

المنجذب من مواقع التبادل فقط وعدم قدرت ـ ــو عمى أ ازحـ ــة

ىضمآ رطبآ ( )13و قدر البوتاسيوم في المحمول المخفف

البوتاسيــوم المرتبط بالمواقع النوعية

بأستعمال جياز الميب الضوئي .تم حساب البوتاسيوم

الممتص من

Specific Sites

(الفتحة السداسية بين طبقات المعدن  )2:1وىذا يتف ــق مع مـا

النبات بضرب تركيزالبوتاسيوم في الحبوب

توصل اليو  Hossienpurو . )14( Motaghianأشار

والقش لمنبات في الوزن الجاف لكل من الحبوب والقش ومن

( ) 5 Awadالى أن ىذا التباين في المقدرة االستخالصي ــة

ثم جمع الكميتين معاً .تم حساب معامل االرتباط البسيط

لممحالي ــل يـعود الـى

 Simple Correlation Coefficientبي ـ ـ ـ ــن البوتاسيوم

أختالف الخصائص

تتحدد بصفــات االيـ ـون (تكافئو ,حجمو ,درجة تأدرتو وتركيزه)

التربة بالمستخمصات المعتمدة في البحث()3

وأن ىذه الصفات تعد المحدد الرئـ ـ ــيس لممقدرة االستبدالية

النتائج والمناقشة

لاليونات فضالً عن ذلك فــأن الطبيعة الكيميائية وبناء معقد

يظير من ج ـ ـ ـ ــدول  2زيـ ـ ــادة قيم البوتاسيوم الجاىز

التبادل ليا أىمية كبي ـرة ف ـ ـ ـ ــي ىذا المجال من حيث السعة

المستخمص من التربة فـي نياية التجربة ( بعد حصاد

التبادلية لاليونات الموجبة

المحصول ) بالمستخمصات الكيميائيـ ـ ـ ـ ـ ــة المختمفـ ــة جميع ًا

ودرجة أنتظام توزيع الشحنات

ومـدى مالئمة حجم االيون لموق ــع التثبيت.

مــع زيـادة مستويات السمــاد البوتاسي المضاف وىذا يتفق

جــدول . 2تأثيرمستويات السماد البوتـاســي وطرائق أستخالصو في البوتاسيوم الجاىز لتربــــة أبوغريــــــــب (ممغم  Kكغم
K0
K1

K2
K3
انًتوسظ
LSD 0.05

طرائق االستخالص
NH4HCO3+
NH4HCO3
MgCl2
NaCl
BaCl2
DTPA
234.5
281.7
290.5
600.6
1284.4
237.1
281.7
321.0
644.1
1299.7
272.9
284.3
336.4
662.6
1330.3
299.3
290.5
351.5
670.3
1345.6
261.1
284.6
324.9
644.0
1315.5
22.1

التركيبيـة

والكيميائي ــة ليا أذ أن المقدرة التبادلية لاليونات الموجبة

الممتص من النبات والبوتاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوم الجاىز المستخمص من

يستوياخ انسًاد
انثوتاسي

تفوق ممح

29.8

41.5

22.3

1700

16.8

CH3COONH4
179.3
191.3
211.5
211.5
200.5
20.5

CaCl2
142 .3
158.0
161.0
163.8
156.3
3.4

1-

تربة)
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يظير من جدول  3زي ــادة قيم البوتاسيوم الجاىز المستخمص

كموريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المغنيسيوم مقابل بيكاربونات االمونيوم في عممية

من التربة بالمستخمصات الكيميائي ــة المختمفة نتيجة الضافة

االختبار ىذه ت ــم توحي ــد نسـب التخفيف والـ ـ  pHلممحاليل

مستويات السماد البوتــاسي وىذا يتفق مع ( )1من خالل
المتوسط العام لقيم البوتاسيوم الجاىز المستخمص من تربة

جميعاً أذ ك ـ ــانت نســب التخفيف  10:1والـ 7.6 = pH
بأستثناء خــالت االمونيـ ـ ـ ــوم  7= pHأذ تعد درجة التفاعل

الجادري ـ ــة بالمستخمصـات المذكورة مع مستويـات البوتاسيوم

ىـذه مالئمة جـ ـ ــداً لمحصول عمى أعمى جاىزية لمبوتاسي ــوم .
يبقى الفيصل في ىذه العمميـ ـ ـ ــة طبيعة االمـالح الداخمة فـ ـ ــي

االرب ــعة يمكن ترتيب ىذه المستخمصات من االكـ ــثرأستخالصاً

عممية االستخالص الـذي يؤدي الى االحالل وخصائصو

لمبوتاسيوم الــى االقــل أستخالصاً وكاآلت ـ ـ ــي

الكيميائية وكذلك تأث ـ ـ ــير االيـون المرافق وقطر االيون

<MgCl2<NH4HCO3<NaCl<BaCl2

وتكـ ـ ـ ــافؤه وأيضاً ترك ـ ـ ــيز المحاليل .

CaCl2<CH3COONH4<NH4HCO3+DTPA

يمحظ أن القابمية االستخالصي ــة لممركبات قي ــد الدراسة لم

تختمف رغم أختالف نسجة التربتي ــن,

بأستثناء تراجع

جــدول . 3تأثير مستويات السمــــــاد البوتــــــــاســــــي وطرائق أستخالصو في البوتاسيوم الجاىز لتربة الجادرية (ممغم  Kكغم
يستوياخ
انسًاد
انثوتاسي
K0

K1
K2
K3
انًتوسظ
LSD
0.05

BaCl2

NaCl

MgCl2

1055.0
51.6
190.0 1100.9
46.2
205.4 1177.4
52.5
308.2 1177.4
55.3
218.2 1127.7
48.4
8.9
39.3
1.0

طرائق االستخالص
NH4HCO3+ NH4HCO3
DTPA

169.5
39 .6
91.7

87.2

يستوياخ
انسًاد
انثوتاسي
K0
K1
K2
K3

انًتوسظ
LSD0.05

0.79
0.85
0.86
0.90
0.85
0.11

85.0

116.6

148.9

66.0

60.3

117.7

175.3

66.3

60.3

100.6

117.6

62.5

57.2

1.9

1.0

8.3

6.9

 145.8ممغم كغم
ممغم كغم

انوزٌ انجاف (غى)

يستوياخ
انسًاد
انثوتاسي
K0
K1
K2
K3

انًتوسظ
LSD0.05

0.75
0.76
0.81
0.83
0.78
0.04

يتبين من الجدولي ــن  6و7

42.1
42.1
42.5
43.7
42. 6
3.8

تربة  .قد ي ــعزى ذلك الى أن زيادة مستويات

في التربة ومن ثم أدى ذلك الى زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة امتصاصو من

قبـ ــل النبات ( )4تظير النتائـ ــج أيضاً أن البوتاسيوم الممتص

من قبل الج ـ ـ ـ ـ ــزء الخضري أعمى مالبوتاسيوم الممتص من

قبل الحـ ــبوب فـ ــي تربتي الدراسة بمقدار أربعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أضعاف
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبآ ). (17

انوزٌ انجاف (غى)

جدول  . 6تأثير مستويات مختمفة من السماد البوتاسي في

33.0
33.7
34.2
37.7
34. 7
4.3

قيم البوتاسيوم الممتص لنبات الشعير في تربة أبو غريب
(ممغم  Kأصيص

يستوياخ
انسًاد
انثوتاسي
K0
K1
K2
K3

أن كمية البوتاسيـ ـ ــوم الممتصة

من (القش  +الحبوب ) زادت مع مستويات السماد البوتاسي
في تربتــي الدراسة أذ كانت أعمى كمية ممتصة في تربة أبو

غريـ ــب عند المست ـ ـ ــوى  150( K3كغم kى ـ(-

1-

السمـاد البوت ــاسي المضاف أدت الى زيادة البوتاسيـ ــوم الجاىز

الجاف لمنبات (غم) في تربة الجادرية
تركيس
انثوتاسيوو في
انقش %
0.94
1.38
1.56
1.74
1.40
0.07

1-

تربة

لكل من القش والحبوب وفي

ترب ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجادري ــة عند المستوى  K3أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً أذ بمغت 116.2

جدول  5تركيز البوتاسيوم في( القش +الحبوب ) %والوزن
تركيس انثوتاسيوو
في انحثوب %

64.3
65.1

والوزن الجاف لمنبات (غم) في تربة ابو غريب
تركيس
انثوتاسيوو في
انقش %
1.60
1.74
1.75
1.76
1.71
0.07

61.3

تربة)

CaCl2

56.7

جدول  . 4تركيز البوتاسيوم في( القش +الحبوب )%
تركيس انثوتاسيوو
في انحثوب %

CH3COONH4

1-

1

انًتوسظ

أذ بمغ ـ ـ ــت

LSD0.05

1701

انثوتاســــــــيوو
انًًتض في انقش
674.1
732.6
737.1
768.6
728.0
4.5

1-

انثوتاسيـــوو
انًًتض في
انحثوب
156.8
205.8
242.9
277.2
220.5
3.1

)

انثوتاسيوو انًًتض
انكـــــــــــــــــهي
830.7
938.0
980.0
1045.8
942. 2
3.9
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* 0.95* ,0.97بالتتابع

جدول  . 7تأثير مستويات مختمفة من السماد البوتاسي في

وكموريــد الصوديوم وخ ــالت االمونيـ ــوم فقد كان االرتباط غير

قيم البوتاسيوم الممتص لنبات الشعير في تربة الجادرية
(ممغم  Kأصيص

يستوياخ
انسًاد

1-

انثوتاســــــــيوو
انًًتض في انقش

انثوتاسي

أم ــابالنسبة لكموري ــد البــاريوم

معنوي مع الكمية الممتصة من النبـات وتبعآ ليذه النتائج

)

فـأن ترتيــب المستخمصات الكيميائيـ ـ ــة حسب كفاءتيا في تربة

انثوتاسيوو
انثوتاسيـــوو

انًًتض

انًًتض في

انكـــــــــــــــــهي

الجادرية الخشنة يكون كاالتي -:
MgCl2 < NH4HCO3 < CaCl2 < NH4HCO3 +
DTPA

انحثوب

نستنتج من ىذه النتيجة أن ك ـ ـ ـ ــفاءة المستخمصـات تعتمد

K0

310.8

74.2

385.0

K1

465.5

39.8

559.3

K2

534.1

128.1

662.2

K3

655.9

157.5

813.4

انًتوسظ

491.4

113.4

604. 8

قيد الدراسة تـبعآ لتغير نوع التربة والس ـ ــيما نسجتيا كما يـمحظ

LSD0.05

2.7

2.7

4.7

أن المستخمصات الكموريدي ـ ــة كانت االكفأ في تربة أبو غريــب

بدرجة كبيرة عمى خصائص التربة ومنيـ ــا نسجة التربــة
ومعادن التربة .أذ لحظ تبدل كـفاءة المستخمصات الكيميائية

أستعمل معامل االرتباط البسيط ( )rفي أختبـ ـ ــار أفضل

الناعمة فيما كـ ـ ــانت االفضمية لممستخمصات االمونياكية في

الطرائق الكيميائية المعبرة عن جاىزيـ ـ ــة البوتـاسيوم في التربة

تربة الجادرية الخشنة  ,و ذكر  )30( Thomasأن ىـ ــناك

لقد أش ـ ــارت النتائج في جدول  8الـ ــى أن طريقة أستخالص

مقدمتيا تباين الترب أذ ذك ار وبالنص مايأتي(أنو من المشكوك

من خالل أرتباطيا مع كميـة البوتاسيـ ــوم الممتصة من النبــات

جممـ ــة من العوامل ت ـ ـ ـ ــؤثر في نتائج مثل ىذه الدراسات وفي

البوتاسيوم الجاىز بوساط ـ ــة كموريـ ــد الصودي ــوم كان أرتباطيا

فيـ ـ ــو تطوير مستخمص واحد لكل ترب الواليات المتحدة

عالي المعنوية عمى مستـ ـ ــوى  0.01مع الكميـ ـ ــة الممتص ــة

االمريكي ـ ـ ـ ــة ولكن من

من النب ـ ـ ــات أذ بــمغت قيمة االرتباط ( ** (0.99أمابالنسبة

المحتمل أستعمال عدد قميـ ــل مـ ـ ــن

المستخمصات بشكل مؤثر ) ,ولنــوع النب ـ ـ ـ ــات أث ـ ـ ــر ميم

لكموريد المغنيسي ــوم وكموريد الكالسيوم وخالت االمونيــوم فقـد

أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـي تقييم المستخمصات).(27وكذلك لمنظام الجذري

الممتصـة من ق ـ ــبل النبات أذ كانت قيم  rىـ ــي *0.98

أختالف كفاءة المستخمصات الكيميائي ـ ــة المدروسة بأختـالف

كــان االرتبــاط معنوي عمى مستوى  0.05مع الكمية

تأثي ــر في أمتصاص المغذيـ ـ ـ ــات ) .(18نستنتج من الدراسة

أما طريقة االستخالص

ن ـ ــوع الت ــرب أذ أظيرمستخمص كموريد الصوديوم وكموريـ ـ ــد

0.95*, 0.97*,

عم ــى التتابــع

بوساطة كموريــد الباريوم وبيكاربونات االمونيوم وبيكاربونـ ــات

المغنيسيوم وكموريد الكالسيوم بأستثنـاء كموريد الباريوم تفوقا

يؤك ـ ــد عدم كفاءتيا التقديريــة لكمية البوتاسيوم الجاىزوتبعآ

وفي حين أظيرت المستخمص ـ ــات االمونياكية تفوق ـاً عمــى

االمونيوم  DTPA+فقد ك ـ ـ ــان االرتباط غير معنوي مما

عمى المستخمصات االمونياكيــة في التربة الناعمة النسجة

ليذه النتائج فأن ترتيـب المستخمصات الكيميائية حسب

المستخمصات االخرى في التربة الخشنة النسجـة كانت كفاءة

كفاءتيا في تربة أبو غريب الناعمة يكون كاالتي :
CH3COONH4 < CaCl2 = MgCl2 < NaCl

المستخمصات في التربتين كما يأتي :
في التربة الناعمة

أما بالنسبة لتربـة الجادرية فيشير جدول  8الى أن طريقة

< CaCl2 = MgCl 2< NaCl

االستخالص بوساطة بيكاربونـ ــات االمونيوم  DTPA +كان

في التربة الخشنة

ارتباطيا عالي المعنوية مع كمية البوتاسيوم الممتصة من

النبات عمى مستـوى  0.01أذ

MgCl2< NH4HCO3 <CaCl2<NH4HCO3+DTPA

بــمغت قيـمة االرتبــاط

)**(r=0.99فيما كان االرتباط بين البوتاسيـوم الجاىز

المستخمص بكل من كموريـد الكالسيوم وكموريد المغنيسيوم
وبيكابونات االمونيـو م

CH3COONH4

والممتص من قبل النبـات معنوي

وعمى مستــوى  0.05أذ كـانت قي ـ ـ ــم  rى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي *,0.98
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) بين البوتاسيوم الجاىز المستخمص بالطرائـــــق الكيمائية المختمفة و البوتاسيومr( قيم معامل االرتباط البسيط. 8 جـــدول
الممتص من نبات الشعير في تربة ابو غريب والجادرية
يعايم االرتثاط
r

انثوتاسيـــوو انًًتض
 ترتح0-يهغى كغى

انثوتاســـــــــيوو انجاهــــــــــــــــس
 ترتح0-يهغى كغى

انًستخهظاخ انكيًيائيح

0.94n.s

1315.5

BaCl2

0.99**

644.5

NaCl

0.98*
0.98*

156.3
134.6

0.95*

CaCl2

324.9

MgCl2

200.5

0.78n.s

CH3 COONH4

284.6

0.85n.s

261.1

0.93n.s

NH4HCO3+DTPA

1127.7

BaCl2

218.2

NaCl

0.98*

48.4

CaCl2

100.6

MgCl2

0.95*

86.4

أتــــــــــــــو
غريـــــــــة

NH4HCO3

n.s

0.90

َوع انترتح

انجــــــادريح
0.93n.s

57.2

0.97*
0.99*

CH3 COONH4

117.6
65.5

NH4HCO3
NH4HCO3+DTPA

0.95= 2  ودرجاخ حريح0.05  انجذونيـــــح عهي يستوىr قيًح
0.99=2  ودرجاخ حريح0.01  انجذونيـــــــح عهي يستوىr قيًح
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