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 مياه الى خمطا   المضاف الييوميك حامض تأثير لدراسة اعمدة تجربة اجريت
 تربة في الصوديوم امتزاز ونسبة االمالح تحرر حركيات في المموحة مختمفة
 تربة اخذت. االمتزاجية االزاحة تقنيات بأستخدام طينية مزيجة نسجة ذات كمسية

 فتحاتو قطر منخل عبر ومررت ىوائيا   جففت( سم 00-0) السطحية الطبقة من
 وارتفاع سم 5.7 قطر ذات الصمب اثمين البولي من اعمدة في وعبأت ممم 2

 بارتفاع العمود اسفل مرشح وضع. 0-م غم ميكا 7.05 ظاىرية وبكثافة سم00
 الخاصية بوساطة االعمدة جميع رطبت. الزجاجي والصوف الرمل من سم7

 عدد اصبح العمود كامل في الرطوبي المحتوى  تجانس عمى لمحفاظ الشعرية
 سمط. عمود 72=0×4 ىي االمالح وتوزيع حركة لدراسة المستخدمة االعمدة

, 0.52 وىي المموحة مختمفة المياه من التربة عمود سطح فوق  ثابت ماء عمود
 وىي الييوميك مستويات مع وبالتوافق7-م سيمنز ديسي 5.00و 7.00, 0.00
 يوميا   الراشح وجمع الغسل عممية واستمرت. 7-لتر غم 0.70و 0.27, 0.00

 لممياه الكيربائي التوصيل مع المضافة لممياه الكيربائي التوصيل تساوي  حين الى
 في الصوديوم امتزاز ونسبة الكيربائي التوصيل قدر. االعمدة من المترشحة

 مع االمالح تحرر لدراسة الحركية لممعادالت النتائج واخضعت المترشحة المياه
 غم) المتحررة االمالح بين العالقة لوصف معادلة افضل ان النتائج بينت. الزمن

 النموذج وان االنتشار معادلة ىي( يوم) والزمن المتحررة SARو( 7-لتر
 اذ. العالقة وصف في االنسب ىو االنتشار لمعادلة  Ct= C0–Kt1/2 الرياضي

 الييوميك حامض مستوى  زيادة مع يزداد( K) التحرر سرعة معدل ان يالحع
 المتحررة االمالح كمية وان الممحية المياه مستويات من مستوى  وألي المضاف

 حامض من االضافة مستويات وبزيادة الزمن مع تزداد الصوديوم امتزاز ونسبة
الييوميك
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Abstract 

A column experiment was conducted to study the effect of added humic acid in a 

mixture of different salinity water in kinetics of salts release and sodium adsorption 

ratio in calcareous soil with a texture clay loam. The soil was taken from the surface 

layer (0-30 cm), dried with an antenna and passed through a 2 mm diameter sieve. It 

was filled with steel polyethylene columns with a diameter of 7.5 cm, height 30 cm 

and a density of 1.37 Mgm m
-3

. Place a filter under the column 5 cm high of sand and

glass wool. All columns were dampened by the poetic properties to maintain 

homogeneity of moisture content in the entire column. The number of columns used 

to study the movement and distribution of salts is 4×3= 12 columns. A fixed column 

of water was placed above the surface of the soil column of different salinity water 

(0.72, 3.00, 5.00 and 7.00 dSm
-1

) in accordance with humic acid levels of 0.00, 0.25

and 0.50 g L
-1

. The washing process continued until the electrical conductivity of the

added water was equal to the electrical conductivity of the running water from the 

columns. The electrical conductivity and sodium adsorption ratio in the candidate 

water was determined and the results were subjected to kinetic equations for the study 

of salts release over time. Results showed that the best equation for describing the 

relationship between the liberated salts (g l -1) and the free SAR and the time (day) is 

the diffusion equation and the mathematical model Ct= C0-Kt
1/2

 for the diffusion

equation is the most appropriate in describing the relationship. It is noticed that the 

rate of release speed (K) increases with the increase in the level of added humic acid 

and any level of salt water used in the experiment and the amount of salts released and 

the proportion of adsorption of sodium increases over time and increase the levels of 

addition of the humic acid

Keywords: Saline Water Irrigation,  Kinetics Equations, Humic Acid  

 المقدمة

في الخصائص الكيميائية لمتربة من خالل قدرتو العالية عمى خمب االيونات الذائبة في  يؤثر حامض الييوميك
( والفينول -COOHمحمول التربة وتكوين معقدات عضوية الحتوائو عمى المجاميع الفعالة كالكاربوكسيل )

(OH-والتي تتحكم في السموك االلكترو )– ة لتفاعالت كيميائي لحامض الييوميك وىي من االسباب الرئيسي
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(. وأن ىذه المعقدات يسيل حركتيا وغسميا مع مياه الري مما 77االمتزاز والتبادل الكتيوني والتعقيد والخمب )
يؤثر في تركيز االيونات في محمول التربة التي تنعكس بدورىا عمى التوصيل الكيربائي وتفاعل التربة ونسبة 

حسين خصائص التربة الفيزياوية كالبناء وزيادة النفاذية وزيادة امتزاز الصوديوم اضافة الى قدرتو العالية في ت
(. وان المعقدات العضوية التي يكونيا الصوديوم تكون اكثر ذوبانا واسيل غسال 8و 75 ,72) سرعة الغسل فييا

(. ان عممية الخمب وتكوين المعقدات 78من التربة بالمقارنة مع المعقدات التي يكونيا الكالسيوم والمغنيسيوم )
من قبل حامض  . ان عممية الخمب لمكتيوناتCa < Mg < K = NH4  < Na (16)تتبع الترتيب االتي  

الييوميك تحدث من خالل عممية التبادل االيوني ما بين االيونات الموجودة في محمول التربة وااليونات الممتزة 
عمى حامض الييوميك وتكون المعقدات العضوية من خالل تكوين جسور كتيونية مع الييوميك لعمميات الخمب 

( تحتجز من قبل حامض الييوميك Mgو Na ,K ,Caدية )(. الكتيونات القاع70المباشرة او غير المباشرة )
 و RCOONaوتكوين المجاميع ) COOH عن طريق التبادل االيوني البسيط مع مجاميع الكاربوكسيل

(RCOOK (19) اثبتت العديد من الدراسات تأثير حامض الييوميك في خصائص التربة الكيميائية كالتوصيل .
 ( في تجربة أصص ان اضافة حامض الييوميك باربع مستويات0وجد ) .الكيربائي ونسبة امتزاز الصوديوم

تربة بشكل سائل الى تربة طينية ادى الى خفض قيم التوصيل  7-غم كغم .0.77و 5...2, 7.558, 0.880
الكيربائي والصوديوم في محمول التربة مقارنة بمعاممة عدم االضافة وعزى سبب ذلك الى تبادل الكتيونات 

الييدروجين الموجود في مجاميع الكربوكسيل والييدروكسيل اضافة الى تحسن مسامية التربة الذي  الممحية مع
( في تجربة حقمية 0شجع من عممية الغسل لاليونات التي اصبحت بشكل معقدات مع حامض الييوميك. بين )

ديسي سيمنز  7.82ي خمطا  مع مياه الري توصيميا الكيربائ 7-كغم ىـ 2ان اضافة حامض الييوميك بمستوى 
 0.00ونسبة امتزاز الصوديوم  7-ديسي سيمنز م 7.70الى تربة مزيجة طينية غرينية توصيميا الكيربائي  7-م

ادى الى خفض التوصيل الكيربائي ونسبة امتزاز الصوديوم وتركيز الصوديوم في التربة مقارنة بمعاممة عدم 
غم  70.0و ...., 0.00افة حامض الييوميك بالمستوى ( في تجربة مختبرية ان اض70االضافة. وجدت )

تربة من مصادر مختمفة الى تربة طينية واجراء عممية التحضين ادى الى خفض التوصيل الكيربائي  7-كغم
( في تجربة أصص ان اضافة حامض الييوميك 7)مقارنة بمعاممة عدم االضافة. بينوالصوديوم المتبادل بالتربة 

% الى تربة مزيجية معاممة بثمانية مصادر ممحية )كموريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم 0.7و 0.07بالمستوى 
وكموريدات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم وكموريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم وكموريدات المغنيسيوم وكبريتات 

مالح ادى الى خفض معنوي في تربة لتمك اال 7-مميمول كغم 720و 0., 00مغنيسيوم( وبتراكيز مختمفة ىي ال
اضافة حامض الييوميك ( في تجربة حقمية ان 77التوصيل الكيربائي لمتربة مقارنة بمعاممة عدم االضافة. وجد )

ديسي  7.80خمطا  مع مياه الري بالتنقيط ذات التوصيل الكيربائي  7-ممغم لتر 227و 770, 57بالمستوى 
والنسبة  7-ديسي سيمنز م 2.87لى تربة رممية توصيميا الكيربائي ا 7.07ونسبة امتزاز صوديوم  7-سيمنز م

ادى الى خفض معنوي في قيم التوصيل الكيربائي والنسبة المئوية لمصوديوم  .0.4المئوية لمصوديوم المتبادل 
المتبادل في التربة مقارنة بمعاممة عدم االضافة وعزى سبب ذلك الى خمب العناصر الممحية بوساطة مجاميع 
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الكاربوكسيل والفينوالت الموجودة في حامض الييوميك وتكوين معقدات وتحسن الخصائص الفيزيائية لمتربة 
كالكثافة الظاىرية والمسامية التي سيمت عممية الغسل لتمك المعقدات. تيدف ىذه الدراسة الى معرفة تأثير خمط 

تمفة في حركيات تحرر االمالح ونسبة مستويات من حامض الييوميك مع مياه ري ذات ايصالية كيربائية مخ
 امتزاز الصوديوم لتربة كمسية.

المواد وطرائق العمل

نفــذت تجربــة مختبريــة فــي مختبــرات جامعــة بغــداد الموقــع البــديل لجامعــة االنبــار, جمبــت ميــاه مالحــة مــن احــد المبــازل 
 0.52ومــن خــالل عمميــة الخمــط مــع ميــاه النيــر ) 7-ديســي ســيمنز م 8.2القريبــة لكميــة الزراعــة توصــيميا الكيربــائي 

 ديســي ســيمنز 5.00و 7.00, 0.00, )ميــاه نيــر( 0.52يــاه ذات ايصــالية ( حصــمنا عمــى اربــع م7-ديســي ســيمنز م
لييوميــك . تمــت عمميــة الخمــط باالعتمــاد عمــى جيــاز قيــاس االيصــالية الكيربائيــة اســتخدمت تراكيــز مــن حــامض ا7-م

زيجــة طينيــة مــن الطبقــة . اخــذت تربــة كمســية ذات نســجة م7-غــم لتــر 0.70و 0.27, 0.00وخمطــت مــع الميــاه ىــي 
ممــم وعبــأت فــي اعمــدة مــن البــولي اثمــين  2ســم( جففــت ىوائيــا  ومــررت عبــر منخــل قطــر فتحاتــو  00 -0الســطحية )

لظاىريـة تـم الحصـول عمـى الكثافـة ا 0-ميكـا غـم م 7.05سم وبكثافـة ظاىريـة  00سم وارتفاع  5.7الصمب ذات قطر 
ســم مــن الرمــل والصــوف الزجــاجي.  7باالعتمــاد عمــى حجــم العمــود ووزن التربــة . وضــع مرشــح اســفل العمــود بارتفــاع 

رطبت جميع االعمدة بوساطة الخاصية الشعرية لمحفاظ عمى تجانس المحتوى الرطوبي فـي كامـل العمـود اصـبح عـدد 
ســطح عمــود  عمــود. ســمط عمــود مــاء ثابــت فــوق  72=0×4االعمــدة المســتخدمة لدراســة حركــة وتوزيــع االمــالح ىــي 

اسـتمرت عمميــة بــالتوافق مـع حـامض الييوميــك(.  7-ديسـي سـيمنز م 5.00و 7.00, 0.00, ميـاه نيــر 0.52التربـة )
الغسل الى حين تساوي التوصيل الكيربائي لممياه المضافة مع التوصيل الكيربائي لممياه المترشحة من االعمـدة وذلـك 

المترشحة من االعمدة وحساب حجميا يوميا . قـدر التوصـيل الكيربـائي وتركيـز االيونـات الذائبـة الموجبـة بجمع الكمية 
اســة تحــرر االمــالح مــع الــزمن ونســبة امتــزاز الصــوديوم فــي الميــاه المترشــحة واخضــعت النتــائج لممعــادالت الحركيــة لدر 

 في التجربة.يبين خصائص الماء المستعمل  2يبين صفات التربة. وجدول  7جدول 

معـادالت رياضـية وفيزيائيـة ذات اسـس تجريبيـة ومعـادالت حركيـة  ىي ت الحركية المستعممة في الدراسةالمعادالكنت 
( لوصــف تركيــز االمــالح ونســبة امتــزاز الصــوديوم فــي Kinetic Chemistryتعتمــد عمــى اســس الكيميــاء الحركيــة )

 ( وىذه المعادالت ىي:74و 5الراشح مع الزمن )

 Zero order eq.                 Ct = C0 - Kt                صفر الرتبة معادلة.  1
 First order eq.                  ln Ct = ln C0 - Kt        االولى الرتبة معادلة.  2
 Second order eq.                1/Ct = 1/C0 + Kt         الثانية الرتبة معادلة.  3
 Parabolic diffusion eq.           Ct= C0 - Kt1/2                النتشارا معادلة.  4
 Elovich eq.                   Ct = C0 - K lnt                 ايموفج معادلة.  5
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 :تمثل اذ

C0 =و االمالح( تركيز) كمية SARصفر الزمن عند الراشح في الموجودة.

Ct  =و االمالح( تركيز) كمية SARالمحدد الزمن عند الراشح في الموجودة.

K  =و لالمالح التحرر ثابتSAR  . 

 :اآلتية المؤشرات اعتمدت االمالح تحرر لوصف معادلة اكفأ ولتحديد

 التحديد معامل (R2.) 
 التخميني القياسي الخطأ قيمة (SEe) (Stander Error of  Estimate.)
 قيمة (T )(.القيم بين التباين) الجدولية 

بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة التجربة المختبرية 7 جدول

 وحدة القياس القيمة الخاصية
 -1سيمنز  م ديسي 2172 (EC) اإليصالية الكهربائية 

pH 5.00ــــ
SAR 0..0 ــــ

-1كغم  غم 2.0.00 معادن الكاربونات

-1كغم  غم2.00 الجبس

 -1كغم  غم 70.50 المادة العضوية
0-ميكا غم م 7.05 الكثافة الظاهرية

 االيونات الذائبة
Ca2+ 5.72 7-مميمول لتر

Mg2+ 7.70 7-مميمول لتر

Na+ 72.00 7-مميمول لتر

K+0.487-مميمول لتر

SO4
7-مميمول لتر4..2-0

Cl-77.407-مميمول لتر

HCO3
7-مميمول لتر 0.00 -

CO3
2- Nil 7-مميمول لتر

 مفصوالت التربة
7-غم كغم000 الرمل

7-غم كغم000 الغرين

7-غم كغم050 الطين

 ـــــــــــ مزيجة طينية النسجة
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لمري  المستعممةبعض الصفات الكيميائية لممياه  2جدول 

 الوحدة الصفة
 مستويات مموحة مياه الري 

 S2 S3 S4 مياه النهر
 7.00 5.00 0.00 70.72-ديسي سيمنز م (ECالتوصيل الكهربائي )

 7.40 7.40 7.70 7.81 ــــــــــــــــ (pHالتفاعل )
 8.75 6.25 3.75 71.89-مميمول لتر  الكالسيوم
 13.00 10.00 5.00 71.62-مميمول لتر  المغنيسيوم
 35.0 29.0 14.0 74.53-مميمول لتر  الصوديوم
 0.08 0.10 0.13 70.09-مميمول لتر  البوتاسيوم
 35.00 27.50 15.00 71.94-مميمول لتر  الكموريد
 28.50 18.60 10.00 70.81-مميمول لتر  الكبريتات

 4.50 3.00 2.50 70.75-مميمول لتر  البيكاربونات
 5.50 7.19 4.70 2.42 ــــــــــــــــ نسبة امتزاز الصوديوم

 USDA C2S1 C4S1 C4S1 C4S1تصنيف مختبر المموحة االمريكي 

والمناقشة النتائج

 المعادالت الى 1 شكل في البيانات اخضاع عندتبين انو  ( مع الزمن1-حركيات تحرر االمالح )غم لتركانت 
 وىي التجربة في المستعممة الخمسة الحركيات لمعادالت الرياضي التحميل 3 جدول في النتائج بينت الحركية
 النتائج بينت ايموفج, ومعادلة االنتشار ومعادلة الثانية الرتبة ومعادلة االولى الرتبة ومعادلة صفر الرتبة معادلة

 االنتشار معادلة معادلة ىي يومبال والزمن 1-لتر غم المتحررة االمالح بين العالقة لوصف معادلة افضل ان
R) تحديد معامل اعطت صفر الرتبة معادلة ان من بالرغم. صفر والرتبة

 معادلة ان اال 27972 بمغ عالي( 2
 فضال ىذا 2721 عند معنوي  وكالىما 27982 بمغ اذ صفر الرتبة معادلة من اعمى تحديد معامل اعطت االنتشار

 االنتشار معادلة اعطت حين في 67622 بمغ اذ صفر الرتبة لمعادلة عالي( SEe) القياسي الخطأ قيم ان عن
 بقية عمى تفوقت االنتشار معادلة ان اي 67113 بمغ اذ صفر الرتبة معادلة من اقل القياسي الخطأ لمعامل قيمة

Ct= C0-Kt الرياضي النموذج ان. قياسي خطأ واقل التحديد لمعامل معدل اعمى حيث من المعادالت
1/2

 مختمفة ممحية مستويات من 1-لتر غم المتحررة االمالح بين العالقة وصف في االنسب ىو االنتشار لمعادلة
, 2722 الييوميك حامض من مختمفة مستويات تأثير تحت الري  لمياه 1-م سيمنز ديسي 772و 572, 372, 175

 في االفضل ىي االنتشار معادلةا ان وجدو  الذين( 6و 4, 1) مع النتائج ىذه وتتفق. 1-لتر غم 2752و 2725
 .االمالح تحرر حركيات وصف

t)  الزمن جذر مع المتحررة االمالح كمية بين العالقة 1 شكل ويبين 
 معدل ان المعادالت من يالحع اذ ,( 1/2

 الممحية المياه مستويات من مستوى  وألي المضاف الييوميك حامض مستوى  زيادة مع يزداد( K) التحرر سرعة
 حامض لمستويات 327563و 227961, 197627 كان التحرر سرعة معدل ان يالحع اذ التجربة في المستعممة
 حين في. الغسل عممية في النير مياه استعمال عند بالتتابع 1-لتر غم 2752و 2725, 2722 المضاف الييوميك
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 357711, 317564 قيمو بمغت اذ الييوميك حامض مستويات زيادة مع( K) التحرر سرعة معدل ازداد
 مياه استعمال عند بالتتابع 1-لتر غم 2752و 2725و 2722 المضاف الييوميك حامض لمستويات 417573و

 بمغت اذ( K) التحرر سرعة معدل قيم وازدادت. الغسل عممية في 1-م سيمنز ديسي 372 ممحي مستوى  ذات
 بالتتابع 1-لتر غم 2752و 2725, 2722 المضاف الييوميك حامض لمستويات 427439و 377569, 34723

 سرعة معدل قيم وازدادت كما. الغسل عممية في 1-م سيمنز ديسي 572 ممحي مستوى  ذات مياه استعمال عند
 2725, 2722 المضاف الييوميك حامض لمستويات 527259و 527121, 467538 بمغت اذ( K) التحرر

 .الغسل عممية في 1-م سيمنز ديسي 772 ممحي مستوى  ذات مياه استعمال عند بالتتابع 1-لتر غم 2752و
دور يرجع الى  ان زيادة سرعة االمالح المتحررة في الراشح مع زيادة مستويات االضافة مه حامض الهيوميك

حامض الييوميك في خمب االيونات الذائبة في محمول التربة وتكوين معقدات عضوية الحتوائو عمى المجاميع 
COOHالفعالة كالكاربوكسيل )

OH( والفينول )-
كيميائي لحامض  –والتي تتحكم في السموك االلكترو (-

(. مما يسبب 16وىي من االسباب الرئيسية لتفاعالت االمتزاز والتبادل الكتيوني والتعقيد والخمب ) الييوميك
يسيل حركتيا وغسميا مع مياه الري مما يؤثر في تركيز االيونات في محمول التربة التي  تفكيك االمالح و

سين خصائص التربة الفيزياوية تنعكس بدورىا عمى كمية االمالح المتحررة اضافة الى قدرتو العالية في تح
(.75و 72, 8كالبناء وزيادة النفاذية وزيادة سرعة الغسل فييا )

 التربة في حركة االمالححامض الهيوميك في  تأثيرمؤشرات المعادالت الحركية المختمفة لوصف  2جدول 

Zero - Order St . – Order  7 nd . – Order 2 Diffusion Elovic المؤشرات المعاممة
h 

 مياه النهر
+ 

HA0 

R20.0080.7880.2770.0070.0.8
SEe ..7720.7000.7702.0054.085

T20.0.2..270-2..0777.80020.008

 مياه النهر
+ 

HA1 

R2 0.0700..270.2.70.0020.077

SEe ..404 0..02 0.772 2.758 ..00.
T22.57...570-0.08878.4.820.082

 مياه النهر
+ 

HA2 

R20.04.0...50.2880.0840.007
SEe0.00.0....0.7774.50270.774
T27.5.75.0.2-0.00547.85070.220

S2 
+ 

HA0 

R20.0..0..080.2080.0880.077
SEe5.4000..040.7074.05277.847
T28.0008.070-0.47040.00475.440

S2 
+ 

HA1 

R20.0.40.5770.00.0.0800.004
SEe8.5700..450.7077.07.74.280
T 25.787 8.078 -0.778 40.557 7..007

S2 R20.0570.5420.07.0.0570.850
SEe0.7200..470.7058.00078.54.

444



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2870، 2العدد  71ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

+ 
HA2 T 00.808 8.000 -0..02 00..80 74.020

S3 
+ 

HA0 

R20.0800.5270.2700.0000.000
SEe 7.7880.7.50.0074.02870..87

T 47.250 8.720 -0.707 70.4.8 7..770
S3 
+ 

HA1 

R20.0850.5400.2.80.0840.887
SEe 7.742 0.758 0.008 ..774 7..408
T 4..7.0 0.008 -0.20. 47.582 74..84

S3 
+ 

HA2 

R20.0000.5.00.2850.0540.8.0
SEe 7.424 0.584 0.700 8.8.7 20..0.
T70..420..75-0.0.702.7.070.744

S4 
+ 

HA0 

R20.00.0.8450.4700.0.880.845
SEe8.0400.0050.2007.0722.208
T0.40072.458-4.700.20.40772.455

S4 
+ 

HA1 

R20.00750.5.40.2500.0500.870
SEe 7.0470..050.70777.07027.272

T 78.000 0.747 -0.245 00.70. 72..42

S4 
+ 

HA2 

R20.00700.5840.28.0.0.20.807
SEe ..0.70.7070.70770.00425.800

T 7..505 70.70. -0.070 2...72 77.00.

 المعدل

R20.0520.5270.2800.0800.804
SEe 

...20 0.700 0.777 ..770 74.025

T 04.205 8.545 0.050- 47.740 7...08
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( من مياه الري المستعممة بمستويات ممحية مختمفة تحت 7-العالقة بين االمالح المتحررة )غم لتر 7شكل 
 من حامض الهيوميك طبقا لمعادلة االنتشار مع جذر الزمن )يوم(1 مختمفة تأثير مستويات

y = 19.607x - 16.418 
R² = 0.9914 

y = 22.961x - 24.988 
R² = 0.9922 

y = 30.563x - 40.008 
R² = 0.9848 
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 HA0+  مياه النهر

 HA1+  مياه النهر

 HA2+  مياه النهر

y = 31.564x - 44.915 
R² = 0.9885 

y = 35.711x - 53.407 
R² = 0.9834 

y = 41.573x - 67.487 
R² = 0.9759 
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S2HA0

S2HA1

S2HA2

y = 34.03x - 48.941 
R² = 0.9903 

y = 37.569x - 58.317 
R² = 0.9842 

y = 42.439x - 71.043 
R² = 0.9743 
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S3HA0

S3HA1

S3HA2

y = 46.538x - 75.521 
R² = 0.9793 

y = 50.121x - 85.593 
R² = 0.9701 

y = 52.259x - 92.486 
R² = 0.9621 
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S4HA2
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الى المعادالت الحركية بينت النتائج في  2عند اخضاع البيانات في شكل ف مع الزمن SARحركيات تحرر اما 
التحميل الرياضي لمعادالت الحركيات الخمسة المستعممة في التجربة التي تمثل معادلة الرتبة صفر  4جدول 

النتائج ان افضل معادلة  ومعادلة الرتبة االولى ومعادلة الرتبة الثانية ومعادلة االنتشار ومعادلة ايموفج, بينت
المتحررة والزمن )يوم( ىي معادلة االنتشار ومعادلة الرتبة صفر. بالرغم من ان  SARلوصف العالقة بين 

اال ان معادلة االنتشار اعطت معامل تحديد  0.0570( عالي بمغ R2معادلة الرتبة صفر اعطت معامل تحديد )
( SEeىذا فضال عن ان قيم الخطأ القياسي ) 0.07وي عند وكالىما معن 0.080اعمى من االنتشار اذ بمغ 

في حين اعطت معادلة االنتشار قيمة لمعامل الخطأ القياسي اقل من  5.045عالي لمعادلة الرتبة صفر اذ بمغ 
اي ان معادلة االنتشار تفوقت عمى بقية المعادالت من حيث اعمى معدل  4.007معادلة الرتبة صفر اذ بمغ 

لمعادلة االنتشار ىو االنسب في  Ct= C0-Kt1/2يد واقل خطأ قياسي. ان النموذج الرياضي لمعامل التحد
لمياه  7-ديسي سيمنز م 5.0و 7.0, 0.0, 7.7 المتحررة من مستويات ممحية مختمفة SARوصف العالقة بين 

مع الزمن وتتفق مع  7-غم لتر 0.70و 0.27, 0.00 الري تحت تأثير مستويات مختمفة من حامض الييوميك
 ا ان معادلة االنتشار ىي االفضل في وصف الحركيات لألمالح.وجد المذان( 4و 2)

(, اذ يالحع من المعادالت ان معدل سرعة t1/2) المتحررة مع جذر الزمن SARالعالقة بين  2يبين شكل 
ات المياه الممحية ( يزداد مع زيادة مستوى حامض الييوميك المضاف وألي مستوى من مستويKالتحرر )

لمستويات  7.0..0و 705..2, 75.0.7 المستعممة في التجربة اذ يالحع ان معدل سرعة التحرر كان
بالتتابع عند استعمال مياه النير في عممية الغسل.  7-غم لتر 0.70و 0.27, 0.00 حامض الييوميك المضاف

, 27.202 لييوميك اذ بمغت قيمو( مع زيادة مستويات حامض اKفي حين ازداد معدل سرعة التحرر )
بالتتابع عند  7-لتر غم 0.70و 0.27, 0.00 لمستويات حامض الييوميك المضاف 270..0و 07.005

في عممية الغسل. وازدادت قيم معدل سرعة التحرر  7-ديسي سيمنز م 0.0استعمال مياه ذات مستوى ممحي 
(K اذ بمغت )0.70و 0.27, 0.00 الييوميك المضافلمستويات حامض  47.270و 05.000 ,02..00 

في عممية الغسل. كما وازدادت  7-ديسي سيمنز م 7.0بالتتابع عند استعمال مياه ذات مستوى ممحي  7-غم لتر
 لمستويات حامض الييوميك المضاف 48..40و 40.700, 07.554 ( اذ بمغتKقيم معدل سرعة التحرر )

في  7-م ديسي سيمنز 5.0ستعمال مياه ذات مستوى ممحي بالتتابع عند ا 7-غم لتر 0.70و 0.27, 0.00
 عممية الغسل.

المتحررة مع زيادة مستويات حامض الييوميك يرجع الى احتواء حامض الييوميك عمى  SARان زيادة سرعة 
المجاميع الفعالة كالكاربوكسيل والييدروكسيل التي تعمل عمى خمب وتعقيد ايونات الصوديوم وتكوين معقدات 

 (.70و 78) SARة سيمة الذوبان والحركة مما زاد من عممية سرعة غسمو وزادة عضوي
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 تأثير حامض الهيوميك في نسبة امتزاز الصوديوم في التربةالحركية المختمفة لمؤشرات المعادالت  1جدول 

 Zero - Order  St . – Order  7 nd . – Order 2 Diffusion Elovich المؤشرات المعاممة
 النهر مياه

+ 
HA 

R20.0850.5740.2850.0070.070
SEe2.7400..770.2007.8707.507
T00.2040..772.5.7-4..74074.755

 مياه النهر
+ 

HA1 

R20.9750.7740.3160.9960.870
SEe4.40.0.70.0.7507.58.70.227
T.0.2808.0500.200-25.20077.070

 مياه النهر
+ 

HA2 

R20.0770.5750.20.0.0040.827
SEe8.5870.8420.7020.0.87.....
T7..77.5.5022.800-70.0200.482

S2 
+ 

HA0 

R20.0700.7070.7500.0880.000
SEe..8540.8770.70.0.0025.050
T20.272..0522.007-40.2.070.840

S2 
+ 

HA1 

R20.08.0..000.7.40.0800.880
SEe4.0570.8700.7054.00774.407
T77.0275.0482.070-47.50074.057

S2 
+ 

HA2 

R20.0520.5.80.2580.0020.877
SEe8.7.00..000.7254.40270.540
T.0.0.00..020.280-07..4072.85.

S3 
+ 

HA0 

R20.0.80.5040.7000.0020.877
SEe..7020.5000.4.70.2.770.005
T72.5205.8082.205-2..7.477.422

S3 
+ 

HA1 

R20.05.0..800.75.0.0000.850
SEe ...82 0.808 0.700 4.022 77..20
T45.700..0002.7.8-00.77072.048

S3 
+ 

HA2 

R20.0.70.5780.7870.0020.840
SEe70.7050.8070.4.04.50727.247
T70.0505.4052.270-24.88.77.700

S4 
+ 

HA0 

R20.0550..520.7820.0580.88.
SEe..4070.8020...0..24574.0.0
T07.7.2..8502.2..-02.05870.404

S4 
+ 

HA1 

R20.05.0.5000.2270.0850.875
SEe8..500.5500.0527.40578.770
T42.7805.8002.775-2..54277.572

S4 
+ 

HA 

R20.0500.5070.78.0.0800.847
SEe70.0440.0070.5427.47727.004
T45..025.4202.205-24.5.577.277

 المعدل
R20.05700.5050.2200.0800.850

SEe5.0450.5500.4404.00774.000
T48.048..0072.777-02.70772.820
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مياه النهر         HA0.00   y = 17.961x - 23.294 
                  R² = 0.9913 

HA0.25 y = 26.107x - 38.692 
R² = 0.996 

HA0.50  y = 36.169x - 60.237 
                R² = 0.9946 
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S2 HA0.00 y = 25.232x - 35.448
R² = 0.9887

HA0.25 y = 31.397x - 47.267
R² = 0.9892

HA0.50y = 36.253x - 58.332
R² = 0.9927
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 S3    HA0.00 y = 30.632x - 48.566 
R² = 0.9922 

HA0.25 y = 37.003x - 56.666 
R² = 0.9925 

HA0.50 y = 45.253x - 72.813 
R² = 0.9929 
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S4       HA0.00 y = 35.774x - 55.517 
R² = 0.9782 

HA0.25 y = 40.1x - 65.228 
R² = 0.9877 

HA0.50 y = 43.648x - 72.49 
R² = 0.989 
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 (يوم( )t1/2)جذر الزمن 

الناتجة من مستويات ممحية مختمفة لمياه الري تحت تأثير مستويات من حامض الهيوميك مع  SARالعالقة بين  2شكل 
 جذر الزمن )يوم( طبقًا لمعادلة االنتشار1
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