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 مصادر مختلفة من الحديد في تربة كلسيةحركيات 

 اللطيف العاني عبد رياض أحمد            أكرم عبد اللطيف حسن الحديثي   
 ارـة األنبــجامع-ة الزراعةـكلي

 الخالصة

الحديد المخلبية المصنعة من تفاعل حامض الهيوميك +  مصادرلدراسة تأثير مختبرية أجريت تجربة 
Fe-بصورة هيومات وفولفات الحديد ) أضيفتخلصة من البتموس مع كبريتات الحديد والتي الفولفيك المست

+FAHA ) بصورة  الحديد المضافةوأسمدةFe DTPA وO2H7.4FeSO مصادر  تحضن. حركيات الحديد في
Fe) ) مخلبية صناعية أم( O2.7H4FeSOسواء كانت معدنية ) لهاي وكيميائالحديد المختلفة لمعرفة السلوك الفيز 

DTPA ( أم مخلبية طبيعية من المخلفات النباتيةFe HA+FA) . 20و 15و 42و 9و 6و 3و 1 حضنت لمدد 
يوما وبواقع مكررين لكل مدة ومتابعة جاهزية الحديد من هذه  60و 55و 50و 45و 11و 53و 30و 25و

النتائج  كدتأالتفاعل. لوك لوصف س اإلحصائيةالمصادر مع الزمن واستعملت المعادالت الحركية وفق المؤشرات 
. أذ كانت األولىبعًا لمعادلة الرتبة تتراكيز الحديد الجاهز مع الزمن وللمصادر وبعالقة ارتباط عالية  انخفاض
وتميز المصدر المخلبي الطبيعي  األخرى المعادالت بفي وصف العالقة بين تراكيز الحديد مع الزمن مقارنة  األكفأ

 (.O2.7H4FeSO)مقارنة بالمصدر المعدني للحديد  مستوى حديد جاهز ولمدة شهرينوالصناعي بالمحافظة على 
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Abstract 

A laboratory experiment was conducted to study the effect of artificial 

chelating sources of Iron made of Fulvic and Humic acid (extracted from peat moss) 

with Iron sulfate which added as iron humate and fulvaet (FeHA+FA), and the effect 

of Iron fertilizers applied as Fe-DTPA and FeSO4.7H2O on the iron kinetics. Iron 

sources were incubated to understand the physiochemical behavior of the various 

sources whether it was mineral (FeSO4.7H2O) or artificial chelate (Fe-DTPA) or 

natural chelate from plant residues (Fe HA+FA). The incubation periods were 1, 3, 6, 

9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 days in two replicates for each period. 

Iron extracted by DTPA with time from these sources was determined. The results 

indicated that the DTPA extractable iron were decreased with time for all sources  
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Linear equation, which was the best to describe the relation between iron 

concentrations with the time compared to other formulas Artificial and natural 

chelating sources، were distinct by keeping on the highest level of available iron for 

two months compared to the mineral source of iron (FeSO4.7H2O). 

 المقدمة                                                   

 وفرته من حيث واأللمنيوموالسليكون  األوكسجينالرابعة بعد كل من عنصر  لمرتبةيحتل عنصر الحديد ا
 رتتراوح نسبة عنصو  .%4.2وهيدروكسيدات وفوسفات  أكاسيدصورة فيها ب تبلغ بسبتهأو  األرضيةفي القشرة 

 الحديد الهيماتايت معادناهم  الطينية. ومنفي الترب  %5.58من  أكثرترب الرملية والى في  %0.42الحديد 
(3O2(Fe  والمكنتايت(4O3Fe ) والسدرايت)3FeCO)  والبايرايتFeS2  والليمونايتO)2.3H3O6Fe) 

100000- ويبلغ محتوى الترب من الحديد الكلي بيني التربة. مـن اهــم معادن الحديد ف FeOOH والجوثايت

ي الترب الكلسية والذي لمزروعة فـتظهر حاالت نقص عنصر الحديد على النباتات ا. (84) 4-كغم ملغم 200
ذلك الى قلة  ويعود سبب (Lime-induced chlorosis)ن الكلس ادة الخضراء الناتج عـيعرف بنقص الم

مناطق الجافة وشبة الرتفا  محتوى الكلس في الترب العراقية ومعظم ترب اللحديد بالنظر الى ل النبات امتصاص
يتعرض للعديد من  ألنهفان جاهزية العناصر الصغرى ومنها الحديد تكون منخفضة،  . لذاpHالجافة وارتفا  

الكلي( في معظم الترب  )الحديدلتركيز الكلي لهذا العنصر مثل االمتزاز والترسيب رغم ان ا تفاعالت االحتجاز
 الكلسية يزيد بشكل كبير عن احتياجات النبات.

 ألكسدةالكالسيوم في تحسين تهوية التربة مما تعمل على توفير ظروفا  أيونات ؤديهان الدور الذي ت 
كذلك ان  .(41)د للنبات بسب ترسيبه الحديديك لذلك تقل جاهزية الحدي منجاهزية  األكثرالحديدوز وهي الصورة 

ظاهرة االصفرار تظهر في الترب ذات المستوى المنخفض من الحديد وتعد البيكاربونات واحده من اهم العوامل 
في الترب ذات المستوى المنخفض من  وباألخص نقص الحديدالناجم عن  في تفاقم ظاهرة االصفرار المؤثرة

ن الكلوروفيل ـلول التربة وهي عبارة عن فشل النباتات فـــي تكـــــــويي محربونات فالحديد والمرتفع في تركيز البيكا
العالقة بين مسلك وسرعة  تأكيد وألجل (.3و 43)النباتـــات ن والذي بدوره يــنعكس سلبا في نمـــو وحـاصل العديد م

الثقيلة مع زمن التفاعل فقد تم  أوالكبرى  أوسواء العناصر الصغرى  األخرى تفاعالت تحرر الحديد والعناصر 
( معادلة Kinetic Chemistryالكيمياء الحركية ) أسسمنها يعتمد على  األولاستخدام نوعين من المعادالت 

طبيعية )معادلة االنتشار( وتجريبية  أسس( والثاني منها يعتمد على 44والرتبة الثانية ) األولىالرتبة صفر والرتبة 
المعادالت الرياضية التي تعتمد على العالقات  أو( 44و 21)رندلخ االعتيادية والمحورة كدالة القوى ومعادلة ف

المعادالت الرياضية يعتمد على عدة  أكفأ( ان اختيار (20 وأوضح(. 45ع زمن التفاعل )والالخطية مـ الخطية
 (SEeقياسي التقديري )والخطأ ال (t)( وقيمة 2r( ومعامل التحديد )rوهي معامل االرتباط ) إحصائيةمؤشرات 

Standard Error estimate . 
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التحوالت البايلوجية لعنصر و لوصف سير التفاعالت الكيميائية استعملت ان تلك المعادالت بنوعيها 
( انه يمكن توظيف بعض ثوابت (12 الترب المختلفة. ولقد ذكر أنظمة أوالحرة  لألنظمةاالثنين معا  أوالحديد 

سرعة ثابت عالقة مباشرة بمعامل التحرر ) والتي لها)الكيمياء الحركية(  األولا النو  تلك المعادالت وخصوص
( ان معادلة 8) أشارفي تقييم بعض مؤشرات الكيمياء الحركية. ولقد  Release rate constant))التحرر( 
ات الحديد( والحديد لمعدني )كبريتمصدره االحديد من  إطالقفي وصف العالقة بين  األفضلكانت  األولىالرتبة 

سلوكية  عنولقة الدراسات  ما تقدموبناءًا على كل  ( مع الزمن في تربة كلسية.Fe EDDHA)المخــــــــــلبي 
الى دراسة حركيات بعض ا البحث هذالعراقية هدف عنصر الحديد من المصادر المختلفة في الترب الكلسية 

 مصادر الحديد المختلفة في تربة كلسية.

 وطرائق العملالمواد 

كلية )غريب  أبيتم أجراء تجربة مختبريه أستخدم فيها تربة كلسية ذات نسجة طينية من منطقة   
 التصنيفنظام  وفق TypicTorrifluventجامعة بغداد( والمصنفة ضمن مجاميع الترب العظمى -الزراعة

الحديد في تربة  فاعالت حركاتت يفمن الحديد  مختلفةلدراسة تأثير أضافة مصادر  (19الحديث ) األمريكي
وجففت هوائيًا وطحنت ونخلت بمنخل قطر لتربة الدراسة  سم 51-1السطحية  الطبقةمن  عيناتأخذت  كلسية.
الدبالية  األحماضفصلت . 4جدول  والموضحة في والفيزيائية المطلوبةالكيميائية  التحاليلت وأجري، ملم 2فتحاته 

موالري بدال  1.4 عمال محلول هيدروكسيد البوتاسيوم( باست42( نة المعتمدة مـ)الهيومك+الفولفيك( بحسب الطريق
ساعة  24لمدة ليا أ رجت المحاليلو ( KOH)خلفات عضوية متحللة:  10:1ة ــد الصوديوم بنسبـــــــــمن هيدروكسي

    4000بسرعة ( Centrifuge)بعدها رشحت باستخدام ورق الترشيح والتنقية باستعمال جهاز الطرد المركزي 
 )حامضــص مستخلـكما هو ك وبقيالراشح فقد جمع  أما. هو الهيومينو الجزء المترسب  أهمل ،4-دقيقة. دورة

كمية معلومة  بأخذبالستيكية كبيرة. قدرت النسبة المئوية للرطوبة  أوعية وحفظ في الفولفيك(الهيومك+ حامض 
 م. 11ها على درجة حرارة من مستخلص حامض الهيوميك+ الفولفيك وتجفيفالحجم 

الحديد المعدني  بإضافةوذلك  HA+FA-(Feالحديد )هيومات وفولفات  تم تحضير 
(O27H.4FeSO الى حامض الهيوميك +حامض الفولفيك بنسبة )حامض  2وزن )ـــال أساسعلى  2:4

  .جربة الحقاً التيستخدم هذا المصدر للحديد في كل معامالت و حديد معدني(،  4هيوميك+حامض الفولفيك: 

 O2.7H4FeSOلدراسة تفاعالت الحديد المضاف من المصدر المعدني تجربة حركيات الحديد  أجريت
( الى التربة ومتابعة Fe HA+FAالحديد )ات والمصدر العضوي هيوميك وفولف Fe DTPAالمخلبي  والمصدر

م ووضعت لم 2له بمنخل قطر فتحاته غم من تربة مجففه هوائيا ومنخو 31 وزن التغاير في جاهزيته مع الزمن. تم 
لكل حاوية. وكان  4-غم  مايكرو غرام 100بتركيز  أنفا المذكورةالحديد  ادرمص أضيفتبالستيكية ثم  حاوياتفي 

 مددوكانت  حاوية 91( =)مكرر 2 × تحضين( مدة) 15 ×)مصدر حديد(  3عدد الحاويات المستخدمة 
يوم وبواقع  21و 33و 31و 13و 11و 53و 51و 23و 21و 43و 42و 9و 6و 5و 1هي  المستخدمةالتحضين 
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طيلة  هعلي والمحافظةمن السعة الحقلية  %100الماء المقطر الى جميع الحاويات بمقدار  أضيف إذمكررين. 
 تحضين تجفف ترب الحاويات هوائيا تم تقدير الحديد الجاهز فيها طبقا لطريقة مدةالتحضين وبعد انتهاء كل  مدد

 الحركية لدراسة تحرر الحديد مع الزمن. النتائج للمعادالت عتوأخض( (14

الكيمياء  أسستجريبية ومعادالت حركية يعتمد على  أسساستعملت معادالت رياضية وفيزيائية ذات  
( لوصف تركيز الحديد في محلول التربة مع الزمن وعالقته بالحديد الموجود Kinetic Chemistryالحركية )

 ( وهذه المعادالت هي: 11و13بنظام التربة )
 
       .Kt – O= C tC Zero order eq                                . معادلة الرتبة صفر                      4
       Kt – O= ln C tln C order eq. St1                             . معادلة الرتبة األولى                    2
       Kt O1/Ct = 1/C order eq. nd2 +                         الرتبة الثانية                          . معادلة 5

         Kt  - O= C tC  .Parabolic diffusion eq           1/2                                                      . معادلة االنتشار  1
    K lnt   - OCt = C     Elovich equation                                             . معادلة ايلوفج   5
 
ود في المحلول كمية )تركيز( الحديد الموج tC، ولموجود في المحلول عند الزمن صفركمية )تركيز( الحديد ا OC ان إذ

 ثابت التحرر للحديد. Kو عند الزمن المحدد.
معامل التحديد إحصائية كاعتمدت المؤشرات  في تربة الدراسة تحرر أيونات الحديد صفتولتحديد أكفأ معادلة 

(2R) و ،( قيمة الخطأ القياسي التخمينيSEe )(Stander Error of Estimate)  قيمة )وt ( الجدولية )التباين بين
 .القيم(

 بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة 1جدول 
 مفصوالت التربة

 4-كغم غم 
صنف 
 النسجة

المادة          
 العضوية
 (4-)غم كغم

 
(pH       ) 

 التوصيل الكهربائي
 (4-)ديسي سيمنز م

CEC       
 )سنتي مول

 تربة( 4-كغم  

الحديد الجاهز        
 4-)ملغم كغم
 تربة(

الحديد الذائب 
 4-كغم )ملغم

 تربة(

 الطين الغرين الرمل
528 81 332 Clay 43.2 4.1 1.5 44.2 8.1 1.42 

 النتائج والمناقشة

 تأثير مدة الحضن في تركيز الحديد الجاهز 

 إضافةمع الزمن )يوم( عند  أسياان الحديد الجاهز في تربة الدراسة يتناقص  4تشير نتائج شكل 
انخفض تركيز الحديد  فقد. FeHA+FAو Fe DTPAو O2.7H4FeSO المضافةمصادر الحديد الثالثة ول
         33.24و 45.35و 30.21إلى  أنفاومن المصادر الثالث المذكورة  اإلضافةلجاهز بعد يوم واحد من ا

 اإلضافةان النسبة المئوية لالنخفاض في تركيز الحديد الجاهز بعد يوم واحد من  أيتربة بالتتابع  4-كغم ملغم
نخفاض تركيز الحديد الجاهز في تربة ااستمر للمصادر المختلفة بالتتابع. و  %11.59و 31.23و 69.79 كان
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كان تركيز الحديد  إذولجميع المصادر،  اإلضافةمن  يوماً  60انخفاض بعد مرور  أدنىسجل و مع الزمن الدراسة 
 90.55 االنخفاض في تركيز الحديد كان نسبةان  أيتربة  4-كغم ملغم 43.24و 42.24و 9.54الجاهز 

 بالتتابع. Fe HA+FAو Fe DTPAو FeSO4.4H2Oمن لكل  % 81.49و 84.49و

( وكان O2.7H4FeSOالمصدر المعدني )سجلت مع انخفاض في تركيز الحديد الجاهز  أعلىان  
يوما من االضافة، ويعود سبب ذلك الى تثبيت وترسيب كميات كبيرة منه في التربة   60بعد %90.55بنسبة 

االس الهيدروجيني  ي من كاربونات الكالسيوم وارتفا بمرور الزمن وذلك لظروف التربة الكلسية ومحتواها العال
ان زيادة فترة  إلىالباحثين  هؤالء أشار إذ(. 9و 44و 4و 5لتربة، تتفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الباحثين )ل

نخفاض السريع في بداية فترة ز في محلول التربة. يعزى سبب االخفض تركيز الحديد الجاه إلى أدتالحضن 
فتحدث  األخرى في المدد  أما( Fast reactionهي تفاعالت سريعة ) األولىن وذلك لكون التفاعالت التحضي

بسبب عدم توفر الوقت  المتأخرة باألزمنةكان كبيرا مقارنة  األولى األزمنةتفاعالت بطيئة، فأن تركيز الحديد في 
ت االحتجاز والترسيب والتي يبقى فيها معادن الكاربونات مثل تفاعال أوالكافي لتكوين المعقدات مع العناصر 

الحظ وجود عالقة معنوية بين امتزاز الحديد وتركيزه في عشر ترب من  إذ( 9العنصر جاهزا وهذا يتفق مع )
نالحظ ان  الثالثةوعند مقارنة مصادر الحديد  نينوى ومحتواها من الطين والمادة العضوية وكاربونات الكالسيوم.

 مدةطوال  األخرى  من المصادر أعلى( كان Fe HA+FAع )لمصدر المخلبي المصنمن اتركيز الحديد الجاهز 
كميه من الحديد الجاهز  أكبر( باحتوائه على Fe HA+FAامتاز مصدر هيومات فولفات الحديد ) اذالتحضين 

ها مع خلب الحديد وثبات معقدات في ك والفولفيكعزى سبب ذلك الى دور حامض الهيوميالمتبقي في التربة وي
 الحديد والبقاء لمدة طويلة.

 
مع مدد تحضين  ( المضاف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة1-كغمالحديد الجاهز )ملغم تركيز  1شكل

 مختلفة
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( Fe DTPA( على المصدر المخلبي الصناعي )Fe HA+FAان تفوق المصدر المخلبي المصنع ) 
الدبالية مع العناصر الصغرى التي تؤدي الى  لألحماضالثباتية  وأيعود الى الخصائص الكيمائية كاالستقرارية 

في التربة وكذلك مساهمتها في زيادة سرعة انتشاره وبقائه في طورها السائل،  اواحتجازه ا خفض عملية تحوالته
ات في استخدامهما لهيومات و فولفات الحديد المستخلصة من قش الحنطة ومخلف 4و 5توافقة مع مهذه النتائج و 

تفق ، وت(O2.7H4FeSOوالحديد المعدني ) DTPA) -(Feي ـالماعز وتفوقهما على الحديد المخلبي الصناع
عند استخدامه لسماد هيومات و فولفات الحديد المستخلصه من كوالح الذرة وتفوقه على الحديد  2مع نتائج  أيضا

في نهاية مدة التحضين عند اضافة  المالحظ ان تركيز الحديد الجاهز المتبقي (. ومن(Fe DTPAالمخلبي 
مقارنة مع االسمدة المخلبية الصناعية والمعدنية وهذا 4-كغم ملغم15.21يقدر بـــــــــ  Fe HA+FAالحديد بصورة 

 يؤكد فاعلية هذا المركب ليس في االسابيع االولى فقط ولكن لجميع مدد التحضين.

 حركيات تحرر الحديد   

وسرعة تفاعالت تحرر الحديد من المصادر المختلفة المعدنية والعضوية مع  لتحديد العالقة بين سلوك 
(  Kinetic Chemistryالكيمياء الحركية ) أسسمدد التحضين استعملت خمسة معادالت اعتمدت بعضها على 

 First order) ىادلة الرتبة األولان مع 2والثانية اوضحت نتائج جدول  واألولىوهي معادالت الرتبة صفر 

reaction األكفأ( كانت هي ( في وصف العالقة بين تحرر الحديد الجاهز مع زمن التفاعلt وذلك لحصولها )
بالرغم من ان معادلة االنتشار اعلى  (0.049)(SEe)(  واقل خطا قياسي (0.982( 2Rمعامل تحديد ) أعلىعلى 

ذات معدل خطا قياسي  إنها الأ 0.983( بمقدار 2Rمن حيث معامل تحديد  )  األولىمن معادلة الرتبة 
تفوقت على بقية المعادالت من حيث معدل معامل التحديد  األولىان معادلة الرتبة  أي( 1.285)(SEe)اعلى

(2R( واقل خطا قياسي )(SEe .أي ( ان النموذج الرياضيKt-º =lnCtlnC لمعادلة الرتبة )األنسبهو  األولى 
 اف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة مع الزمن )يوم(.في وصف العالقة بين الحديد الجاهز المض

 صادر مختلفة من الحديدفي تربة الدراسة المعاملة بم الحديدمؤشرات المعادالت الحركية المختلفة لوصف تفاعل  2جدول
 Zero – order order –. St1 order -. nd2 Diffusion Elovich  المعاملة

4oSFe 2R 1.985 1.995 1.914 1.981 1.833 

SEe 1.845 1.153 1.112 1.915 2.334 

T 24.195- 11.848- 44.521 23.154- 8.484- 

FeDTPA 2R 1.988 1.942 1.915 1.983 1.834 
See 4.542 1.133 1.111 4.521 1.521 

T 54.428- 25.421- 41.294 51.138- 8.811- 

FeHA+FA 2R 1.985 1.948 1.898 1.983 1.824 

SEe 4.259 1.138 1.111 4.318 1.293 

T 28.435- 21.488- 41.411 29.851- 9.254- 

 المعدل
2R 0.969 0.982 0.916 0.983 0.859 

SEe 1.276 0.049 0.004 1.285 3.856 

T -28.938 -30.708 12.250 -28.441 -8.952 
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( ان 45بعض الدراسات فقد وجد ) اليها أشارتيتفق مع النتائج التي  األولىان تفوق معادلة الرتبة 
في عدد من الترب الكلسية يتبع معادلة الرتبة  Fe DTPAو Fe EDTPAـرر الحديد من المركبين المخلبيين تحــ

في وصف  األفضلوالثانية ومعادلة ايلوفج التجريبة كانت هي  األولى( ان معادالت الرتبة 13. كما وجد )األولى
( ان معادلة 44و 2خمس ترب كلسية. كما وجد ) مع الزمن في Fe EDDHAبي تحرر الحديد من المركب المخل

( 8و 1دراسة ) أظهرتفي وصف تحرر الحديد من مركباته المعدنية والمخلبية. كما  األكفأكانت  األولىالرتبة 
يد من مل سرعة تحرر الحدعلى بقية المعادالت المستخدمة في دراستهم تقييم معا األولىتفوق معادلة الرتبة 

 في تربة كلسية. Fe EDDHAو O2.7H4FeSO المركبين

الذي يبن  2في شكل  األولىقا لمعادلة الرتبة الحديد المختلفة طب أسمدةان معادلة الحركيات لمصادر 
( في تربة الدراسة مع الزمن )يوم( ومن هذه المعادلة نالحظ ان قيمة ثابت 4-لتر العالقة بين الحديد الجاهز )ملغم

( كان O2.7H4FeSOلمصدر الحديد المعدني ) (2)شكل  المعادلة بواسطةلتحرر للحديد المحسوب سرعة ا
للمصدر المخلبي  بالنسبة 4-يوم .ملغم 0.558حين بلغ قيمة ثابت سرعة التحرر للحديد  في 4-ملغم يوم 0.326

(DTPA Fe )4-يوم .ملغم 1.224و ( بالنسبة للمصـدر العضويFe HA+FAومن هنا يظه .) ر ان قيمة ثابت
دري ( وتفوقت على مصFe HA+FAالمصدر العضوي ) إضافةسرعة تحرر للحديد اعلى قيمة له كانت عند 

  .الى تربة الدراسة تينالمضاف األخرى الحديد 

 
المضاف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة مع الزمن  (1-كغمالعالقة بين الحديد الجاهز )ملغم  2شكل 

 معادلة الرتبة األولى.)يوم( طبقا ل
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