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حركيات مصادر مختلفة من الحديد في تربة كلسية
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أكرم عبد اللطيف حسن الحديثي



كليـة الزراعة-جامعــة األنبـار
الخالصة

أجريت تجربة مختبرية لدراسة تأثير مصادر الحديد المخلبية المصنعة من تفاعل حامض الهيوميك +
الفولفيك المستخلصة من البتموس مع كبريتات الحديد والتي أضيفت بصورة هيومات وفولفات الحديد (Fe-
 )HA+FAوأسمدة الحديد المضافة بصورة  Fe DTPAو FeSO4.7H2Oفي حركيات الحديد .حضنت مصادر
الحديد المختلفة لمعرفة السلوك الفيزوكيميائي لها سواء كانت معدنية ( )FeSO4.7H2Oأم مخلبية صناعية ( (Fe
 DTPAأم مخلبية طبيعية من المخلفات النباتية ( .)Fe HA+FAحضنت لمدد  1و 3و 6و 9و 42و 15و20
و 25و 30و 53و 11و 45و 50و 55و 60يوما وبواقع مكررين لكل مدة ومتابعة جاهزية الحديد من هذه
المصادر مع الزمن واستعملت المعادالت الحركية وفق المؤشرات اإلحصائية لوصف سلوك التفاعل .أكدت النتائج
انخفاض تراكيز الحديد الجاهز مع الزمن وللمصادر وبعالقة ارتباط عالية تبعاً لمعادلة الرتبة األولى .أذ كانت
األكفأ في وصف العالقة بين تراكيز الحديد مع الزمن مقارنة بالمعادالت األخرى وتميز المصدر المخلبي الطبيعي
والصناعي بالمحافظة على مستوى حديد جاهز ولمدة شهرين مقارنة بالمصدر المعدني للحديد (.)FeSO4.7H2O
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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

 البحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني
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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
يحتل عنصر الحديد المرتبة الرابعة بعد كل من عنصر األوكسجين والسليكون واأللمنيوم من حيث وفرته
في القشرة األرضية أو تبلغ بسبته فيها بصورة أكاسيد وهيدروكسيدات وفوسفات  .%4.2وتتراوح نسبة عنصر
الحديد  %0.42في ترب الرملية والى أكثر من  %5.58في الترب الطينية .ومن اهم معادن الحديد الهيماتايت
( (Fe2O3والمكنتايت ( )Fe3O4والسدرايت ) )FeCO3والبايرايت  FeS2والليمونايت ))Fe6O3.3H2O
والجوثايت  FeOOHمـن اهــم معادن الحديد في التربة .ويبلغ محتوى الترب من الحديد الكلي بين 100000-
 200ملغم كغم

4-

( .)48تظهر حاالت نقص عنصر الحديد على النباتات المزروعة فـي الترب الكلسية والذي

يعرف بنقص المادة الخضراء الناتج عـن الكلس ) (Lime-induced chlorosisويعود سبب ذلك الى قلة
امتصاص النبات للحديد بالنظر الى الرتفا محتوى الكلس في الترب العراقية ومعظم ترب المناطق الجافة وشبة
الجافة وارتفا  .pHلذا فان جاهزية العناصر الصغرى ومنها الحديد تكون منخفضة ،ألنه يتعرض للعديد من
تفاعالت االحتجاز مثل االمتزاز والترسيب رغم ان التركيز الكلي لهذا العنصر (الحديد الكلي) في معظم الترب
الكلسية يزيد بشكل كبير عن احتياجات النبات.
ان الدور الذي تؤديه أيونات الكالسيوم في تحسين تهوية التربة مما تعمل على توفير ظروفا ألكسدة
الحديدوز وهي الصورة األكثر جاهزية من الحديديك لذلك تقل جاهزية الحديد للنبات بسب ترسيبه ( .)41كذلك ان
ظاهرة االصفرار تظهر في الترب ذات المستوى المنخفض من الحديد وتعد البيكاربونات واحده من اهم العوامل
المؤثرة في تفاقم ظاهرة االصفرار الناجم عن نقص الحديد وباألخص في الترب ذات المستوى المنخفض من
الحديد والمرتفع في تركيز البيكاربونات في محـلول التربة وهي عبارة عن فشل النباتات ف ــي تك ـ ـ ــوين الكلوروفيل
والذي بدوره يــنعكس سلبا في نم ــو وحـاصل العديد من النبات ــات ( 43و .)3وألجل تأكيد العالقة بين مسلك وسرعة
تفاعالت تحرر الحديد والعناصر األخرى سواء العناصر الصغرى أو الكبرى أو الثقيلة مع زمن التفاعل فقد تم
استخدام نوعين من المعادالت األول منها يعتمد على أسس الكيمياء الحركية ( )Kinetic Chemistryمعادلة
الرتبة صفر والرتبة األولى والرتبة الثانية ( )44والثاني منها يعتمد على أسس طبيعية (معادلة االنتشار) وتجريبية
كدالة القوى ومعادلة فرندلخ االعتيادية والمحورة ( 21و )44أو المعادالت الرياضية التي تعتمد على العالقات
الخطية والالخطية مـع زمن التفاعل ( .)45وأوضح ) )20ان اختيار أكفأ المعادالت الرياضية يعتمد على عدة
مؤشرات إحصائية وهي معامل االرتباط ( )rومعامل التحديد ( )r2وقيمة ) (tوالخطأ القياسي التقديري ()SEe
.Standard Error estimate
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ان تلك المعادالت بنوعيها استعملت لوصف سير التفاعالت الكيميائية والتحوالت البايلوجية لعنصر
الحديد أو االثنين معا لألنظمة الحرة أو أنظمة الترب المختلفة .ولقد ذكر) ) 12انه يمكن توظيف بعض ثوابت
تلك المعادالت وخصوصا النو األول (الكيمياء الحركية) والتي لها عالقة مباشرة بمعامل التحرر (ثابت سرعة
التحرر) (( Release rate constantفي تقييم بعض مؤشرات الكيمياء الحركية .ولقد أشار ( )8ان معادلة
الرتبة األولى كانت األفضل في وصف العالقة بين إطالق الحديد من مصدره المعدني (كبريتات الحديد) والحديد
المخـ ـ ـ ـ ــلبي ( )Fe EDDHAمع الزمن في تربة كلسية .وبناءاً على كل ما تقدم ولقة الدراسات عن سلوكية
عنصر الحديد من المصادر المختلفة في الترب الكلسية العراقية هدف هذا البحث الى دراسة حركيات بعض
مصادر الحديد المختلفة في تربة كلسية.
المواد وطرائق العمل
تم أجراء تجربة مختبريه أستخدم فيها تربة كلسية ذات نسجة طينية من منطقة أبي غريب (كلية
الزراعة-جامعة بغداد) والمصنفة ضمن مجاميع الترب العظمى  TypicTorrifluventوفق نظام التصنيف
األمريكي الحديث ( )19لدراسة تأثير أضافة مصادر مختلفة من الحديد في تفاعالت حركات الحديد في تربة
كلسية .أخذت عينات من الطبقة السطحية  51-1سم لتربة الدراسة وجففت هوائياً وطحنت ونخلت بمنخل قطر
فتحاته  2ملم ،وأجريت التحاليل الكيميائية والفيزيائية المطلوبة والموضحة في جدول  .4فصلت األحماض الدبالية
(الهيومك+الفولفيك) بحسب الطريقة المعتمدة مـن ) )42باستعمال محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  1.4موالري بدال
من هيدروكسيـ ـ ـ ـ ـد الصوديوم بنسب ـة ( 10:1خلفات عضوية متحللة )KOH :ورجت المحاليل أليا لمدة  24ساعة
بعدها رشحت باستخدام ورق الترشيح والتنقية باستعمال جهاز الطرد المركزي ( )Centrifugeبسرعة 4000
دورة .دقيقة ،4-أهمل الجزء المترسب وهو الهيومين .أما الراشح فقد جمع وبقي كما هو كمستخل ــص (حامض
الهيومك +حامض الفولفيك) وحفظ في أوعية بالستيكية كبيرة .قدرت النسبة المئوية للرطوبة بأخذ كمية معلومة
الحجم من مستخلص حامض الهيوميك +الفولفيك وتجفيفها على درجة ح اررة  11م.
تم تحضير هيومات وفولفات الحديد ( (Fe-HA+FAوذلك بإضافة الحديد المعدني
( )FeSO4.7H2Oالى حامض الهيوميك +حامض الفولفيك بنسبة  2:4على أساس الـ ـوزن ( 2حامض
هيوميك+حامض الفولفيك 4 :حديد معدني) ،ويستخدم هذا المصدر للحديد في كل معامالت التجربة الحقاً.
أجريت تجربة حركيات الحديد لدراسة تفاعالت الحديد المضاف من المصدر المعدني FeSO4.7H2O
والمصدر المخلبي  Fe DTPAوالمصدر العضوي هيوميك وفولفات الحديد ( )Fe HA+FAالى التربة ومتابعة
التغاير في جاهزيته مع الزمن .تم وزن 31غم من تربة مجففه هوائيا ومنخوله بمنخل قطر فتحاته  2ملم ووضعت
في حاويات بالستيكية ثم أضيفت مصادر الحديد المذكورة أنفا بتركيز  100مايكرو غرام غم

4-

لكل حاوية .وكان

عدد الحاويات المستخدمة ( 3مصدر حديد) × ( 15مدة تحضين) × ( 2مكرر) = 91حاوية وكانت مدد
التحضين المستخدمة هي  1و 5و 6و 9و42و  43و 21و 23و 51و 53و 11و 13و 31و33و  21يوم وبواقع
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مكررين .إذ أضيف الماء المقطر الى جميع الحاويات بمقدار  %100من السعة الحقلية والمحافظة عليه طيلة
مدد التحضين وبعد انتهاء كل مدة تحضين تجفف ترب الحاويات هوائيا تم تقدير الحديد الجاهز فيها طبقا لطريقة
) )14وأخضعت النتائج للمعادالت الحركية لدراسة تحرر الحديد مع الزمن.
استعملت معادالت رياضية وفيزيائية ذات أسس تجريبية ومعادالت حركية يعتمد على أسس الكيمياء
الحركية ( )Kinetic Chemistryلوصف تركيز الحديد في محلول التربة مع الزمن وعالقته بالحديد الموجود
بنظام التربة (13و )11وهذه المعادالت هي:
 . 4معادلة الرتبة صفر

Zero order eq. Ct = CO – Kt

 . 2معادلة الرتبة األولى

1 order eq. ln Ct = ln CO – Kt
St

 . 5معادلة الرتبة الثانية

nd

2 order eq. 1/Ct = 1/CO + Kt

 . 1معادلة االنتشار

1/2

 .5معادلة ايلوفج

Parabolic diffusion eq . Ct = CO - Kt
Ct = CO - K lnt

Elovich equation

إذ ان  COكمية (تركيز) الحديد الموجود في المحلول عند الزمن صفر ،و Ctكمية (تركيز) الحديد الموجود في المحلول
عند الزمن المحدد .و Kثابت التحرر للحديد.

ولتحديد أكفأ معادلة تصف تحرر أيونات الحديد في تربة الدراسة اعتمدت المؤشرات إحصائية كمعامل التحديد

( ،)R2وقيمة الخطأ القياسي التخميني ( (Stander Error of Estimate) )SEeوقيمة ( )tالجدولية (التباين بين
القيم).
جدول  1بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة
التوصيل الكهربائي

مفصوالت التربة

صنف

المادة

غم كغم

النسجة

العضوية

4-

الغرين
81

الرمل
528

الطين
332

4-

()pH

(ديسي سيمنز

(غم كغم )
Clay

43.2

4.1

1.5

م)4-

CEC
(سنتي مول
4-

كغم تربة)
44.2

الحديد الجاهز

الحديد الذائب

(ملغم كغم

(ملغم كغم

4-

تربة)

تربة)

8.1

1.42

النتائج والمناقشة
تأثير مدة الحضن في تركيز الحديد الجاهز
تشير نتائج شكل  4ان الحديد الجاهز في تربة الدراسة يتناقص أسيا مع الزمن (يوم) عند إضافة
ولمصادر الحديد الثالثة المضافة  FeSO4.7H2Oو Fe DTPAو .FeHA+FAفقد انخفض تركيز الحديد
الجاهز بعد يوم واحد من اإلضافة ومن المصادر الثالث المذكورة أنفا إلى  30.21و 45.35و33.24
ملغم كغم

4-

تربة بالتتابع أي ان النسبة المئوية لالنخفاض في تركيز الحديد الجاهز بعد يوم واحد من اإلضافة

كان  69.79و 31.23و %11.59للمصادر المختلفة بالتتابع .واستمر انخفاض تركيز الحديد الجاهز في تربة
16

4-

مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد  41العدد 2142 ،2

ISSN: 1992-7479

الدراسة مع الزمن وسجل أدنى انخفاض بعد مرور  60يوماً من اإلضافة ولجميع المصادر ،إذ كان تركيز الحديد
الجاهز  9.54و 42.24و 43.24ملغم كغم

4-

تربة أي ان نسبة االنخفاض في تركيز الحديد كان 90.55

و 84.49و % 81.49لكل من  H2O4.FeSO4و Fe DTPAو Fe HA+FAبالتتابع.
ان أعلى انخفاض في تركيز الحديد الجاهز سجلت مع المصدر المعدني ( )FeSO4.7H2Oوكان
بنسبة  %90.55بعد  60يوما من االضافة ،ويعود سبب ذلك الى تثبيت وترسيب كميات كبيرة منه في التربة
بمرور الزمن وذلك لظروف التربة الكلسية ومحتواها العالي من كاربونات الكالسيوم وارتفا االس الهيدروجيني
للتربة ،تتفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الباحثين ( 5و 4و 44و .)9إذ أشار هؤالء الباحثين إلى ان زيادة فترة
الحضن أدت إلى خفض تركيز الحديد الجاهز في محلول التربة .يعزى سبب االنخفاض السريع في بداية فترة
التحضين وذلك لكون التفاعالت األولى هي تفاعالت سريعة ( )Fast reactionأما في المدد األخرى فتحدث
تفاعالت بطيئة ،فأن تركيز الحديد في األزمنة األولى كان كبي ار مقارنة باألزمنة المتأخرة بسبب عدم توفر الوقت
الكافي لتكوين المعقدات مع العناصر أو معادن الكاربونات مثل تفاعالت االحتجاز والترسيب والتي يبقى فيها
العنصر جاه از وهذا يتفق مع ( )9إذ الحظ وجود عالقة معنوية بين امتزاز الحديد وتركيزه في عشر ترب من
نينوى ومحتواها من الطين والمادة العضوية وكاربونات الكالسيوم .وعند مقارنة مصادر الحديد الثالثة نالحظ ان
تركيز الحديد الجاهز من المصدر المخلبي المصنع ( )Fe HA+FAكان أعلى من المصادر األخرى طوال مدة
التحضين اذ امتاز مصدر هيومات فولفات الحديد ( )Fe HA+FAباحتوائه على أكبر كميه من الحديد الجاهز
المتبقي في التربة ويعزى سبب ذلك الى دور حامض الهيوميك والفولفيك في خلب الحديد وثبات معقداتها مع
الحديد والبقاء لمدة طويلة.

شكل 1تركيز الحديد الجاهز (ملغم كغم )1-المضاف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة مع مدد تحضين
مختلفة
16
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ان تفوق المصدر المخلبي المصنع ( )Fe HA+FAعلى المصدر المخلبي الصناعي ()Fe DTPA
يعود الى الخصائص الكيمائية كاالستق اررية أو الثباتية لألحماض الدبالية مع العناصر الصغرى التي تؤدي الى
خفض عملية تحوالتها واحتجازها في التربة وكذلك مساهمتها في زيادة سرعة انتشاره وبقائه في طورها السائل،
وهذه النتائج متوافقة مع  5و 4في استخدامهما لهيومات و فولفات الحديد المستخلصة من قش الحنطة ومخلفات
الماعز وتفوقهما على الحديد المخلبي الصناعـي ) (Fe- DTPAوالحديد المعدني ( ،)FeSO4.7H2Oوتتفق
أيضا مع نتائج  2عند استخدامه لسماد هيومات و فولفات الحديد المستخلصه من كوالح الذرة وتفوقه على الحديد
المخلبي ) .)Fe DTPAومن المالحظ ان تركيز الحديد الجاهز المتبقي في نهاية مدة التحضين عند اضافة
الحديد بصورة  Fe HA+FAيقدر بـ ـ ـ ـ ـ 15.21ملغم كغم4-مقارنة مع االسمدة المخلبية الصناعية والمعدنية وهذا
يؤكد فاعلية هذا المركب ليس في االسابيع االولى فقط ولكن لجميع مدد التحضين.
حركيات تحرر الحديد
لتحديد العالقة بين سلوك وسرعة تفاعالت تحرر الحديد من المصادر المختلفة المعدنية والعضوية مع
مدد التحضين استعملت خمسة معادالت اعتمدت بعضها على أسس الكيمياء الحركية () Kinetic Chemistry
وهي معادالت الرتبة صفر واألولى والثانية اوضحت نتائج جدول  2ان معادلة الرتبة األولى ( First order
 )reactionكانت هي األكفأ في وصف العالقة بين تحرر الحديد الجاهز مع زمن التفاعل ( )tوذلك لحصولها
على أعلى معامل تحديد ( )0.982) )R2واقل خطا قياسي ) (SEe)(0.049بالرغم من ان معادلة االنتشار اعلى
من معادلة الرتبة األولى

من حيث معامل تحديد

( )R2بمقدار  0.983أال إنها ذات معدل خطا قياسي

اعلى) )1.285((SEeأي ان معادلة الرتبة األولى تفوقت على بقية المعادالت من حيث معدل معامل التحديد
( )R2واقل خطا قياسي ( .(SEeأي ان النموذج الرياضي ( )lnCt=lnCº -Ktلمعادلة الرتبة األولى هو األنسب
في وصف العالقة بين الحديد الجاهز المضاف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة مع الزمن (يوم).
جدول 2مؤشرات المعادالت الحركية المختلفة لوصف تفاعل الحديد في تربة الدراسة المعاملة بمصادر مختلفة من الحديد
المعاملة
FeSo4

FeDTPA

FeHA+FA

المعدل

Zero – order

1St. – order

2nd. - order

Diffusion

Elovich

R2

1.985

1.995

1.914

1.981

1.833

SEe
T

1.845
-24.195
1.988

1.153
-11.848
1.942

1.112
44.521

1.915
-23.154
1.983

2.334
-8.484
1.834

See
T

4.542
-54.428
1.985

1.133
-25.421
1.948

1.111
41.294

4.521
-51.138
1.983

1.521
-8.811
1.824

SEe
T

4.259
-28.435

1.138
-21.488

1.111
41.411

4.318
-29.851

1.293
-9.254

R2
SEe
T

0.969
1.276
-28.938

0.916
0.004
12.250

0.983
1.285
-28.441

0.859
3.856
-8.952

R2

R2

0.982
0.049
-30.708
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ان تفوق معادلة الرتبة األولى يتفق مع النتائج التي أشارت اليها بعض الدراسات فقد وجد ( )45ان
تح ــرر الحديد من المركبين المخلبيين  Fe EDTPAو Fe DTPAفي عدد من الترب الكلسية يتبع معادلة الرتبة
األولى .كما وجد ( )13ان معادالت الرتبة األولى والثانية ومعادلة ايلوفج التجريبة كانت هي األفضل في وصف
تحرر الحديد من المركب المخلبي  Fe EDDHAمع الزمن في خمس ترب كلسية .كما وجد ( 2و )44ان معادلة
الرتبة األولى كانت األكفأ في وصف تحرر الحديد من مركباته المعدنية والمخلبية .كما أظهرت دراسة ( 1و)8
تفوق معادلة الرتبة األولى على بقية المعادالت المستخدمة في دراستهم تقييم معامل سرعة تحرر الحديد من
المركبين  FeSO4.7H2Oو Fe EDDHAفي تربة كلسية.
ان معادلة الحركيات لمصادر أسمدة الحديد المختلفة طبقا لمعادلة الرتبة األولى في شكل  2الذي يبن
العالقة بين الحديد الجاهز (ملغم لتر )4-في تربة الدراسة مع الزمن (يوم) ومن هذه المعادلة نالحظ ان قيمة ثابت
سرعة التحرر للحديد المحسوب بواسطة المعادلة (شكل  )2لمصدر الحديد المعدني ( )FeSO4.7H2Oكان
 0.326ملغم يوم

4-

في حين بلغ قيمة ثابت سرعة التحرر للحديد  0.558ملغم .يوم

( )Fe DTPAو 1.224ملغم .يوم

4-

4-

بالنسبة للمصدر المخلبي

بالنسبة للمصـدر العضوي ( .)Fe HA+FAومن هنا يظهر ان قيمة ثابت

سرعة تحرر للحديد اعلى قيمة له كانت عند إضافة المصدر العضوي ( )Fe HA+FAوتفوقت على مصدري
الحديد األخرى المضافتين الى تربة الدراسة.

شكل  2العالقة بين الحديد الجاهز (ملغم كغم )1-المضاف من المصادر المختلفة في تربة الدراسة مع الزمن
(يوم) طبقا لمعادلة الرتبة األولى.
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