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 ( الربعة نماذج ترب جبسيةQ / I ) تقييم عممية امتزاز الزنك باستعمال ثوابت العالقة بين الشدة والسعة
*** و جسام سالم الجبوري* ومحمد عمي جمال العبيدي1مجبل محمد عبيد الجميمي

* كمية الزراعة جامعة تكريت ** كمية الزراعة والغابات جامعة الموصل

الخالصــــة

، 140 ، 80 ، 50 اجريت ىذه الدراسة عمى أربعة نماذج ترب ذات محتوى مختمف من الجبس

:الكممات المفتاحية

كغم. غم جبس180

،  السعة التنظيمية، الشدة والسعة

 اضيف. HCl  موالري من حامض0.01  تربة طبيعية وتربة مغسولة بمحمول، نماذج الترب الى قسمين

:لممراسمة

جبس اخذت عينات ممثمة ليذه الترب من مواقع مختمفة لحقول جامعة تكريت

1-

 قسمت. ( Q / I ) وذلك لتقييم عممية امتزاز الزنك بأستعمال ثوابت العالقة بين عاممي الشدة والسعة

، 50 ، 25 ، 10، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 (  مل من محمول كموريد الزنك وبالتراكيز التالية40
.  غم تربة2  زنك الى1-لتر. ) ممغم1000 ، 500 ، 100

.الطاقة الحرة لالستبدال
مجبل محمد عبيد الجميمي
Dr.m.m.aljumaily@tu.edu.iq

وقد بينت نتائج الد ارسة بأن ىناك زيادة في جيد السعة التنظيمية لمترب تتفق مع الزيادة في

 لمترب الطبيعية اما1-غم. ) مول3.28 – 2.32 ( كميات الجبس في التربة حيث تراوحت ىذه القيم مابين

 وقد ادى ىذا الى1-غم. ) مول0.97 – 0.5( في الترب المغسولة فقد تراوحت قيم السعة التنظيمية ما بين

) 0.40 – 0.33(  لمترب الطبيعية والمغسولة حيث تراوح ما بينLabile Zinc زيادة قيم الزنك المتحرك

 كما ادت زيادة كمية الجبس في التربة الى زيادة قيمة. عمى التوالي

1-

كغم. ) مول0.30 – 0.26 ( و

-21.95 (  لكل من الترب الطبيعية والمغسولة حيث تراوحت مابينARZn° الطاقة الحرة االستبدالية عند

 اما قيم الطاقة الحرة لجبس. عمى التوالي

1-

1-

مول.جول. ) كيمو-19.97  الى-18.7 (  ) و-22.33 الى

-  الى-26.80 ( مول لمترب الطبيعية ومابين.جول. ) كيمو-31.41  الى-30.56 ( فقد تراوحت مابين

.  لمترب المغسولة1-مول.جول. ) كيمو28.41

The Evaluation of Zinc Adsorption by Using The Constants of ( Q / I ) Relationship For Four
Gypsoferous Soils
Mijbil M. A. Al-Jumaily*, Jassam S. J. Aljubori* & Muhammad A. J. Al-ubaidiy**
*College of Agri. / University of Tikrit.
** College of Agri. and Forests / University of Mosul.

ABSTRACT
This study has been conducted on four soil samples having different
gypsum content 50 , 80 , 140 , 180 gm gysum.kg soil-1. samples represents these
soils have been taken from different sites of Tikrit university fields to evaluate
Zinc adsorption using the constants of the relationship between intensity and
quantity Q/I . Samples were divided into two parts . natural soil and washed soil
Correspondence:
In.prof. Mijbil M. A. Alwith 0.01 moler of HCl solution.
Jumaily
Fourty ml of ZnCl2 has been added at concentration. ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 10
Dr.m.m.aljumaily@tu.edu.iq , 25 , 50 , 100 , 500 , 1000 ) mg.L-1 to 2 mg soil . Results showed increase in soil
Buffering capacity with values ranged between ( 2.32 – 3.28 ) mole.gm-1 for
natural soil , while the values of washed soils ranged between ( 0.5 – 0.97 )
mole.gm-1 , this results caused washed soils , the values ranged between ( 0.33 –
0.4 ) and ( 0.26 – 0.30 ) mole.kgm-1 respectively . The increase in gypsum
content of soil also caused increase in the value of exchangeable free energy at
ARZn° for both natural and washed soils , the values ranged between ( -21.95 to 22.33 ) and ( -18.7 to -19.97 ) K.Jole.mole-1 ,respectively . Values of Gibbs free
energy ranged between ( -30.56 to -31.41 ) and ( -26.80 to -28.41 ) K.Jole.mole-1
for natural and washed soils respectively .
Keyword:
intensity and quantity ,
buffering capacity ,
exchangeable free energy.

بحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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المقدمة :

عرف ) Maskina et, al (1980العالقة بين عامل الكمية  Quantityوالشدة  Intensityلاليون بانيا العالقة بين

كمية االيون المتحرك  Labile ionالموجود في طور التربة الصمب وشدتو في طور التربة السائل  .وقد استخدم مفيوم ARZn

المعبر عن فعالية ايون الزنك الى مجموع فعالية ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم في محمول التربة السائل المتزن مع طور التربة
الصمب كمقياس لشدة أيون الزنك ويعكس عامل الشدة الجيد الكيميائي اليون الزنك المتحرك الى الجيد الكيميائي اليوني الكالسيوم
والمغنيسيوم المتحركين في محمول التربة

)(Kannan and Veemaraj , 2009 ) (Diatta et al.,2000

) . (Karthikeyan et, al, 2005كما وتعرف ىذه العالقة احياناً بقابمية التربة عمى تعويض ما يستنزف من العنصر الغذائي من
التربة سواء بالغسل او االزالة البايموجية مما سيؤدي الى األخالل في كميتوُ الى الحد الذي يدعو الى ذوبان العنصر من
االحتياطي المخزون والموجود في الطور الصمب وتحرر كمية منو الى محمول التربة المتزن مع طورىا الصمب ( Sinha and

)  .Prasad , 1977ويمكن ان تعرف  Q / Iعمى انيا نسبة كمية العنصر في الطور الصمب الى تركيزه في محمول التربة بينما
يعبر مقدار التغير فييا  ΔQ / ΔIعن السعة التنظيمية لمتربة  Buffering capacityوىي استجابة التربة لتعويض مايفقد من
العنصر في محمول األتزان  .كما عرفيا )  Lee and Doolittle ( 2006بأنيا نسبة العنصر المستخمص بمادة DTPA

 diethylene triamine penta aceticacidالى تركيز الذائب منو في محمول التربة  .ويمكن أن نعبر عن العالقة ما بين  Qو
 Iبالمعادلة الخطية التالية -:
) Q = Kd I + b ……..( 1

حيث أن -:

 = Qكمية العنصر المستخمص بمادة mg.kg DTPA
-1

 = Iتركيز العنصر في محمول األتزان mg.L-1
 = Kdمعامل التوزيع L.kg-1 Distribution Coefficient
 = bثابت
) ( Dang et. Al , 1994
لذلك وحسب مفيوم )  Lee and Doolittle ( 2006فأن الكمية الجاىزة ألي عنصر تمثل كمية العنصر في الحيز

الغير مستقر  Labil poolوالمتمثمة بقاطع الخط المستقيم )  ( bفي المعادلة مضافاً الييا تركيز العنصر بمحمول التربة مضروباً
بمقدار التغير بتركيز العنصر مابين الطور الصمب والسائل .

وبشكل عام فأن القيم المنخفضة لمعامل التوزيع  Kdتشير الى أن معظم كمية العنصر تبقى ضمن محمول التربة وقابمة لالنتقال
ضمن العمميات الكيميائية وتغذية النبات بينما القيم المرتفعة تشير الى حركة اقل لمعنصر في محمول التربة واحتجاز اعمى الطور

الصمب )  . ( Jalali and Moharrami , 2007وبما ان توزيع االيونات الموجبة عمى مواقع التبادل في الطور الصمب تأخذ
بنظر االعتبار نسب األيونات المختمفة في الطور السائل فان العالقة المثالية لـ  Q / Iتتضمن معرفة المتغيرات التالية -:
-1

عامل الكمية واذي يمثل الفقد او االكتساب في االيون الثقيل المتبادل ] . Δ [ EXM

-2

عامل الشدة والذي يعبر عن الفعالية النسبية لاليون الثقيل ويرمز ليا . ARM

-4

الفعالية األيونية لاليون الثقيل عند االتزان ˚. ARM

-5

المواقع المتخصصة لاليون الثقيل . EXMs

-6

السعة التنظيمية لاليون الثقيل . PBCM

-3

عامل االيون الثقيل المتحرك او االيون الثقيل في الحيز غير المستقر .EXM˚ Labil pool
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كما ويطمق عمى العالقة بين عاممي الشدة والسعة احياناً بمعامل التوزيع او االنتشار

) Distribution ( Kd

 coefficientويعرف بأنو النسبة ما بين تركيز العنصر المستخمص بمادة  DTPAالى نسبة الذائب منو في محمول التربة المتزن
)  . ( Lee and Doolittle , 2006ويتأثر معامل التوزيع )  ( Kdبالتركيز االبتدائي لممحمول حيث ان قيم )  ( Kdتقل عكسياً
مع زيادة التركيز االبتدائي لمعنصر وىذا يعتمد عمى مواصفات مواقع االمتزاز فالقيم المرتفعة لـ ) (Kdتكون مرتبطة بالقدرة العالية

لممواقع عمى امتزاز العناصر الثقيمة حيث يكون ليا طاقة ارتباط عالية كما أن االمتزاز يصبح غير نوعي عند التراكيز العالية حيث

تصبح مواقع االمتزاز مشغولة وتؤدي الى انخفاض قيمة ) . ( Lee and Doolittle , 2004 ) ( Kd

وىناك بعض الشروط والمعايير الواجب توفرىا لغرض قياس قيم  Kdومن اىميا انو يمكن قياس  Kdلجميع االوساط المائية
الطبيعية ويجب ان ال تتجاوز القوة االيونية )  ( 0.1 Mوال تتجاوز مموحة الوسط  dS.m-1 15كما ويجب استخدام تراكيز واطئة
من العناصر الصغرى او الثقيمة .وان قيمة  pHالمالئمة تقع بين . 10 – 4

وقد ذكر (1989 ) Sposito

بأنو يمكن الحصول عمى قيم  Kdمن تجارب االعمدة او عن طريق استخدام مفيوم الوجبة

 Batch techniqueوذلك بأستخدام العالقة التالية -:

) ………………( 8

حيث أن -:
 = Sتركيز العنصر الممتز بوحدة

-1

mg.kg

 = Cتركيز العنصر الثقيل في المحمول او الوسط المائي بوحدة

. mg.L

-1

وقد اجريت ىذه الدراسة عمى اربعة نماذج تربة ذات محتوى مختمف من الجبس وذلك لتقييم عممية امتزاز الزنك حسب
ثوابت العالقة بين عاممي الشدة والسعة باعتماد العالقة بين الفعالية النسبية لاليون عمى المحور السيني والكمية الممتزة لمعنصر
بالسنتي مول .كغم

–1

عمى المحور الصادي.

المواد وطرائق العمل :
 - 1تهيئة عينات الترب لمتحاليل:

اخذت عينات ممثمة لممواقع من حقول جامعة تكريت لمترب ذات محتوى مختمف من الجبس ()180 ، 140 ، 80 ، 50

غم .كغم .جبس  ،جففت النماذج ىوائياً ونعمة بمطرقة خشبية ومررت عبر منخل قطر فتحاتو  2ممم  ،تم اجراء التحاليل الفيزيائية
والكيميائية لعينات التربة حسب الطرائق القياسية المذكورة في  Carterو )2008) Gregorichويبين جدول ) )1نتائج ىذه
التحاليل تم تقسيم كل نوع تربة إلى قسمين قسم طبيعي وقسم مغسول حيث تم إزالة قسم الكاربونات وقسم كبير من الجبس
باستعمال محمول molar HCl 0.02حيث تم غسل  gm 250من كل نوع تربة ب ( Liter )3من المحمول وعمى ( )6دفعات
ومن ثم اجراء جميع التحاليل الخاصة بالزنك عمى كل تربة بشكل منفصل.
 -2الزنك الذائب في الماء:

تم تقدير الزنك الذائب باستعمال جياز Automic absorption spectrophotometer

 -3المعايير الثرموديناميكية لعممية االمتزاز :

اضــيف  40مــل مــن محمــول كموريــد الزنــك وبــالتراكيز التاليــة ( ، 500 ، 100 ، 50 ، 25 ، 10، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0

 ) 1000ممغم.لتر

1-

زنك الى  2غم تربة ورجت النماذج الموضوعة في حاويات بالستيكية سعة  50مـل لمـدة سـاعة واحـدة وتركـت

لميـ ــوم التـ ــالي لالت ـ ـزان  ،رشـ ــحت النمـ ــاذج وتـ ــم قيـ ــاس  PH ، ECوتركيـ ــز الزنـ ــك فـ ــي محمـ ــول االت ـ ـزان لغـ ــرض اج ـ ـراء الحسـ ــابات

الثرموديناميكية التالية :
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 -4الطاقة الحرة لجبس ) : ( ΔG

تم حساب المعايير الثرموديناميكية لعممية االمتزاز باعتماد ميل الخط المستقيم بعالقة  Q / Iقيمة لـ K
) ΔG = - R T ln K ………………( 1
 -5الطاقة الحرة االستبدالية ) :( - ΔG
˚

تـم حسـاب قـيم الطاقـة الحـرة االسـتبدالية بـين ايـوني الزنـك والكالسـيوم حسـب المعادلـة المقترحـة مـن قبـل b ( Woodruff

 ) 1955وكاالتي :

 -6القوة األيونية ) Ionic Strength ( I

) -G = 2.303 RT log AR˚Zn ………….( 2

حسبت القوة األيونية في محاليل االتزان بوحدات

الكيربائية حسب الصيغة اآلتية التي افترضيا
حيث ان-:

 mole Lوالتي يتم حسابيا بطريقة غير مباشرة من االيصالية

-1

(:Griffin and Jurinak )1973
) I = 0.013  EC ………………( 3

 = ECالتوصيل الكيربائي لمحمول االتزان dS.m-1

 -4-4معامل الفعالية( : Ion activity coefficient ) fi
:)2008،

تم حساب معامل فعالية األنواع األيونية في محاليل االتزان حسب معادلة ) (Daviesالمحورة طبقاً لما أورده (Sposito

) ………….( 4

AZi 2 I
- log fi 
 0.3 I
1 I

حيث َّ
إن:
 = – log fiالموغاريتم السالب لمعامل الفعالية األيونية
A

= مقدار ثابت ()0.509

 = Zi2مربع شحنة األيون
 = Iالقوة األيونية
 -5-4الفعالية األيونية ai

حسبت فعالية األنواع األيونية في محاليل االتزان وفق معادلة :Lewis
) ai = ci  fi ……………( 5

النتائج والمناقشة :

 -1المدخل الثرموديناميكي :

لقــد رســمت العالقــة بــين عــاممي الشــدة والكميــة لتــرب الد ارســة عمــى نحــو تتخــذ فيــو العالقــات ســموكاً خطيـاً تقــع عميــو معظــم
النقاط وبمعامل ارتباط ٍ
عال ومعنوي .ان انحدار الخطوط المستقيمة والمتمثل بميل زاوية الخط المستقيم يمثل السعة التنظيميـة لجيـد

أيــون الزنــك ممــا يعنــي اخــتالف ا لســعة التنظيميــة ليــذا الجيــد فــي تــرب الد ارســة وكــذلك فــان تقــاطع الخطــوط المســتقيمة مــع المحــور
الصادي يمثل كمية أيـون الزنـك القابـل لمتحـرر او المتحـرك(  ) Labileومـن خـالل ىـذه العالقـات يتضـح اخـتالف التـرب مـن حيـث

قيم الزنك المتحرك وان تباين الترب في قيم معامل االنحـدار وقـيم الزنـك المتحـرك يـرتبط بـاختالف خـواص التـرب والنسـجة والتركيـب
959
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المعـدني ( جـدول  1و  ) 2ومحتواىـا مـن الزنـك الـذائب والمتبـادل ) . )Sposito, 1989وان شـكل ىـذه الخطـوط وسـموكيتيا لعالقـة
عامل الكمية(  ) Qوعامل الشدة (  ) Iيعد صفة مميزة لكل تربة ويمكن استخدام ىذه العالقة لمتمييز بين قدرة الترب عمى امتزاز أو
تحــرر الزنــك  .وان معظــم المتخصصــين بكيميــاء التربــة وصــفوا منحنيــات(  ) Q / Iاعتمــاداً عمــى اســاس ان الخــط المســتقيم ليــذه
المنحنيات يخضع لمعادلة كابون التبادلية . (1964) Beckett

توضح االشكال (  ) 2 ، 1العالقة بين عاممي السعة الذي يمثل كمية أيون الزنك الممتز عمـى طـور التربـة الصـمب C.
كدالــة لنســب فعاليــة أيــون الزنــك فــي محمــول التربــة المتــزن والمعبــر عــن شــدة الجيــد الكيميــائي

moleC .kg-1

Chemical

 potentialأليــون الزنــك المتحــرك نســبة الــى الجيــد الكيميــائي اليونــات (الكالســيوم ت المغنيســيوم ) المتحركــة نحــو محمــول التربــة.
ويتضح من االشكال المذكورة اختالف الترب في قيم معامـل االنحـدار وقـيم القـاطع وىـذا يـرتبط بـاختالف النسـجة والتركيـب المعـدني
ومحتوى الترب من معادن الكاربونات والجـبس و مـن صـور أيـون الزنـك المختمفـة  .كمـا ان الجـزء العمـوي مـن المنحنـى والـذي يكـون
خطيا يسمح بتقـدير نسـبة فعاليـة أيـون الزنـك عـن االتـزان  AR˚Znوكـذلك قـدرة التربـة عمـى التنظـيم ضـد اسـتنزاف أيـون الزنـك .كمـا
(  ) 2 ، 1بان الجزء المستقيم فيو يعبر ع ن أيون الزنك المتبادل الذي يتحرر من المواقع سيمة الجاىزيـة

يتضح من االشكال

امــا الجــزء المنحنــي فيشــير بوضــوح الــى أيــون الزنــك الــذي يتحــرر مــن المواقــع الممســوكة بقــوة اكبــر وىــذه المواقــع تــدعى بــالمواقع
. )Diatta et al.,2000( Specific sites

المتخصصة

نوع
التربة

pH

جدول (  ) 1الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمترب الجبسية قيد الدراسة
CEC
E.C
CaCO3
سنتي
دسي
 CaSO4 O.Mالكمية النشطة الطين الغرين الرمل
مول .
سمنز .
النسجة
1غم.كغم
11كغم
م

االولى 7.38

2.25

16

11

50

130

90

220

126

652

S.C.L

الثانية 7.58

2.46

14

18

80

150

98

160

240

600

S.L

الثالثة 7.54

2.68

15

16

140

140

104

170

130

700

S.L

الرابعة 7.30

2.87

15

13

180

170

118

190

180

630

S.L

جدول (  ) 2االيونات الذائبة لمترب الجبسية قيد الدراسة  .تربة  :ماء ))1 : 1
نوع التربة

Ca++

Mg++

Na+

K+
سنتي مول  .لتر

Cl-

HCO3

SO=4

1-

االولى

2.8

0.58

0.24

0.086

0.88

0.34

3

الثانية

3.2

0.8

0.22

0.074

0.74

0.42

3.4

الثالثة

3.08

1.02

0.168

0.108

0.82

0.32

3.6

الرابعة

3.64

1.12

0.205

0.088

0.92

.36

3.8

 -2السعة التنظيمية لجهد أيون الزنك Zn PBC

تش ـ ــير النت ـ ــائج المبين ـ ــة ف ـ ــي الج ـ ــداول (  ) 4 ، 3ال ـ ــى ان ق ـ ــيم الس ـ ــعة التنظيمي ـ ــة لجيــ ــد أي ـ ــون الزنــ ــك تـ ـ ـراوح م ـ ــا بـ ـ ــين

( mole.gm-1 )3.28 -2.32وبمعدل قدره (  mole.gm-1 ) 2.91بالنسبة لمترب الطبيعية الجبسية وىي في حالـة االمتـزاز  ،امـا
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بالنسبة لمترب المغسولة فقد تراوح جيد السعة التنظيمية أليون الزنك مـا بـين ( mole.gm-1 )0.97 -0.50وبمعـدل قـدره ) ( 0.76
 . mole.gm-1ويالحظ من الجداول اعاله بأن ىناك زيادة في جيد السعة التنظيميـة تتوافـق مـع زيـادة كميـات الجـبس فـي التـرب و
ان اختالف خصائص الترب الكيميائية والفيزيائية ادى الى اختالف قيم السـعة التنظيميـة لجيـد أيـون الزنـك  .تعـد ىـذه القيمـة معيـا ار
لقدرة الترب في الحفاظ عمى جيد االيون النزر ضد أي عممية استنزاف من طوري التربة السائل والصمب وعمى الرغم من ان سرعة
تحرر ىذا العنصر من ال طور غير المتبادل الى الطور المتبادل ال يمكن قياسو من عالقات السعة والشـدة اال انـو يمكـن قيـاس قـدرة
التربــة لمحفــاظ عمــى التغيــر الــذي يحصــل لاليــون النــزر ممــا يجعميــا تعطــي مؤش ـ ار لمتحــرر ( Sparks , ، Beckett , 1964

 . ) 1998أن قــيم جيـد الســعة التنظيميـة لمتـرب الجبســية قبـل وبعــد عمميـة الغســل جـاء متناســباً مـع ســعة االمتـزاز ليــذه التـرب ممــا

يعني ان الكميات الممتزة من أيون الزنك قابمة ألن تعود الى محمول االتزان .

جدول (  ) 3ثوابت قيم السعة التنظيمية لمترب الطبيعية قيد الدراسة في حالة االمتزاز
نوع

معادلة

جهد السعة

التنظيمية لمزنك

الطاقة الحرة

الطاقة الحرة

الزنك المتحرك
L.Zinc
mole.Kg-1

االستبدالية
-ΔG
عند AR˚Zn
K.J.mole-1

0.33

-21.95

-30.56

-22.13

-31.14
-31.28

لجبس

التربة

الخط المستقيم
Q/I

األولى

232826x-33.57

2.32

الثانية

293661x-36.37

2.93

0.36

الثالثة

311184x-39.15

3.11

0.39

-22.33

الرابعة

328123x-40.25

3.28

0.40

-22.33

-31.41

2.91

0.37

-22.18

-31.09

mole.gm-1

المــــــــــــــــــــــــــعـدل

-ΔG
K.J.mole-1

جدول (  ) 4ثوابت قيم السعة التنظيمية لمترب المغسولة قيد الدراسة في حالة االمتزاز
نوع

معادلة

جهد السعة

التنظيمية لمزنك

الطاقة الحرة

الطاقة الحرة

الزنك المتحرك
L.Zinc
mole.Kg-1

االستبدالية
-ΔG
عند AR˚Zn
K.J.mole-1

0.26

-18.70

-26.80

-19.48

-27.83
-27.97

لجبس

التربة

الخط المستقيم
Q/I

األولى

50954x-26.887

0.50

الثانية

77228x-30.045

0.77

0.30

الثالثة

81518x-29.293

0.81

0.29

-19.68

الرابعة

97364x-30.313

0.97

0.30

-19.97

-28.41

0.76

0.28

-19.45

-27.75

المــــــــــــــــــــــــــعـد ل

-1

mole.gm
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 -3الطاقة الحرة االستبدالية )  ( - ΔGعند AR˚Zn

يعد ىذا المعيار الثرموديناميكي تعبيـ اًر عـن حالـة الزنـك فـي طـور التربـة السـائل ومعقـد التبـادل وتشـير النتـائج التـي حصـمنا

عمييــا فــي الجــدولين (  ) 4 ، 3بــان الطاقــة الحـرة كانــت ســالبة ممــا يشــير وبوضــوح الــى ان عمميــة امتـزاز الزنــك ىــي عمميــة تمقائيــة
 Spontaneousوالتحتــاج الــى عوامــل مســاعدة .وقــد تراوحــت ىــذه القيمــة بــين ( -21.95الــى  ) -22.33وبمعــدل ( ) -22.18
 KJ.mole-1لمتـرب االربعــة الجبسـية وىــي فــي حالتيـا الطبيعيــة فـي حالــة االمتـزاز  ،وبـين (  -18.70الــى  )-19.97وبمعــدل

(  KJ.mole-1 ) -19.45لمترب االربعة الجبسية وىي في حالتيا المغسولة في حالة االمتزاز .ان االختالفات في قيم الطاقة الحـرة
لمترب تعود بالدرجة االساس الى اختالف النسبة التي تعكس اختالف الترب في مفصوالتيا الناعمـة ونـوع معـادن الطـين التـي تـرتبط

مباش ـرة بمتغيــر نســب فعاليــة أيــون الزنــك الــى فعاليــة الكالســيوم والمغنيســيوم ) (AR˚Znوالــذي يكــون فــي حالــة تغيــر مســتمر م ـرتبط
بتغي ــر ظ ــروف محمــول الترب ــة والــذي يتج ــدد بتغيــر نس ــب عنصــر الزن ــك بمحم ــول االتـ ـزان  .وتســتخدم ع ــادة المعادلــة الت ــي اقترحي ــا
 ) 1955 ( Woodruffفــي حســاب الطاقــة الحـرة االســتبدالية اســتنادا الــى قــيم ثابــت االتـزان  AR˚Znلنســب لفعاليــة االيونيــة اليــون
الزنــك عنــدما ال يحــدث كســب او فقــد لــو  .وتعــد ىــذه الطاقــة دالــة ثرموديناميكيــة اكثــر شــمولية لكشــف تمقائيــة التفاعــل لكونيــا تمثــل
محصمة عاممين ىما التغير في السعة الح اررية  Hوعامل التغيـر فـي عشـوائية التفاعـل  Sلقـد تـم اسـتخدام ىـذه الدالـة فـي معرفـة
التغير الحاصل في قيم الطاقة الحرة لالستبدال نتيجة ارتفاع الح اررة والذي يرتبط مباشرة بتغير النسبة بين فعالية ايون الزنك وفعاليـة
الكالسيوم والمغنيسيوم والتي تتغيـر بـدورىا بتغيـر ظـروف اتـزان محمـول التربـة مـع طورىـا الصـمب وىـذا ارجـع الـى تـأثير الحـ اررة عمـى
ســرعة تفــاعالت االمت ـزاز التــي تحصــل بعــد اضــافة ايــون الزنــك الــى التربــة  .النتــائج التــي حصــمنا عمييــا تتفــق مــع مــا اشــار اليــو

(  ، Sparks and Liebhart ) 1981والذان اشا ار الى نوع المعادن الموجودة في التربة وتغيرات درجة الح اررة ستؤثر عمى فعالية
االيونات في طور التربة السائل .كما تشير النتائج الموضحة في الجدول الى ان جميع قيم الطاقة الحـرة لمحمـول االتـزان سـالبة ممـا
يدل عمى تمقائية التفاعل الثرموديناميكي .

955

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  -عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعية  82-82 ،آذار 8102
ISSN-1813-1646

 -4الزنك المتحرك (-Δ Zn) Zinc Labile pool

ان قيم أيون الزنك لمحيز غير المستقر والمحسوبة مـن امتـداد منحنيـات عالقـة  Q/Iعنـد مرحمـة االتـزان عنـدما تكـون قيمـة

 AR˚Znتسـاوي صـف ار وباتجـاه القـيم السـالبة (  ) -عمـى المحـور الصـادي وحسـب رأي ) ) Daitta et al.,2000فـأن ىـذه القيمـة
تعطي مؤش ار ميما لمفيوم ( )Phyto-availableومفيوم ( )Bio-availableلمعناصـر الصـغرى فـي التربـة  .تشـير النتـائج المبينـة
في الجدولين (  ) 4 ، 3الى قيم الزنك المتحرك في ترب الدراسة الجبسية في حالة االمتزاز والتي تراوحت ما بين ( 0.33الى )0.4

 mole.kg-1وبمعدل قدره (  mole.kg-1 ) 0.37اما بعد عممية غسل الترب بالحامض وفـي حالـة االمتـزاز فقـد تراوحـت قـيم الزنـك
المتحــرك مــا بــين (  0.26الــى  mole.kg-1 ) 0.30وبمعــدل قــدره (  . mole.kg-1 ) 0.28ان اخــتالف قــيم الزنــك المتحــرك فــي
الترب قيد الدراسة يرجع الى اختالف قيم السـعة التنظيميـة لجيـد أيـون الزنـك الـذي تـأثر بـدوره بطبيعـة النسـجة وتبـاين خـواص التـرب
الفيزيوكيميائية واختالف كمية المعادن االولية والثانوية السـائدة فـي التـرب ونوعيتيـا والتـي تمعـب دور ميـم فـي عمميـات امتـزاز الزنـك

وخاصـة محتـوى التـرب مـن معـادن الكاربونـات والجـبس )( Hashime and Bagherejad , 2009 ) (Ashraf et, al , 2008
حيث نالحظ بأن قـيم الزنـك المتحـرك تـأثرت بسـعة امتـزاز التربـة فكممـا زادت الكميـات الممتـزة مـن الزنـك زادت قـيم الزنـك المتحـرك .
كما نالحظ من الجداول اعاله انخفاض واضح لقيم الزنك المتحرك بعد عممية الغسل .كما تبين انـو كممـا قمـت كميـة الزنـك المتحـرك

كمما زادت قوة ارتباطو بمواقع التبادل عمى ٍ
نحو يصعب معو تحرره وان طاقة ربطو بالتربة تعتمـد عمـى كميـة مواقـع االمتـزاز السـائدة

في التربة ونوعيتيـا وفـي مواقـع ال تكـون متماثمـة حتـى فـي التربـة الواحـدة .واوضـح  ) b 1976 ( Beckett and Nafadyبـان قـيم

الحيز غير المستقر تعطي مقياسا لنسبة االيون المرتبط بالمواقع غيـر النوعيـة وان القـيم العاليـة مـن العنصـر المتحـرك تعنـي التحـرر
العالي لاليون الى طور التربة السائل وان الترب التـي تحتـوي عمـى عـدد محـدود مـن مواقـع االمتـزاز تمتـاز بنشـاط ع ٍ
ـال  .وليـذا فـان
االيــون الثقيــل المنجــذب ليــا خــالل عمميــة االمت ـزاز لمتــرب ذات العــدد المحــدود مــن مواقــع االمت ـزاز تحتــاج الــى طاقــة اكبــر الجــل ان

تحرر الى طور التربة السائل وىذا ما نالحظو واضحاً في انخفاض قـيم الزنـك المتحـرك فـي التـرب المغسـولة وربمـا يكـون الزنـك فـي
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ظروف مثل ىذه الترب قد تعرض الى تفاعالت احالل او ترسيب بما اثر سمباً عمى كمية الزنك المتحرك وتتفـق ىـذه النتـائج مـع مـا
ذكره )  Girija , et , al ( 2013من انو عند ظروف لـ  pHالمرتفع لمحمول التربة فأن الصـي األيونيـة ZnHCO-3 Zn(OH)+

) Zn(OH3ىــي االكثــر تواجــدا فــي محمــول التربــة نســبة الــى  Zn+2وىــذه الصــي تمعــب دور ىــام فــي تفــاعالت االمت ـزاز فــي التربــةالنيا تميل الى االمتصاص الكيمياوي  Chemisorptionبسماحيا لمزنك بالتداخل مع اسطح المعادن ككاتايون احادي التكافؤ كمـا
تمعـب الكبريتـات دور ميـم فـي ترسـيب الزنـك بصـيغة ) ZnSO4 (Zincositeومـا يسـاعد عمـى ىـذه التفـاعالت ىـو انكشـاف سـطوح

االمتزاز النوعي بعد ازالة الجبس .

 – 5الطاقة الحرة لجبس )Gibbs free energy (-ΔG

ان المســار الفيزوكيميــائي لأليونــات فــي اي وســط تفاعــل ىــي محصــمة نيائيــة لممــؤثرات الفيزيائيــة والكيميائيــة المصــاحبة

ألنتقال األيون من صورة الى اخرى ومن طور تفاعل الى طور اخر وغالباً ما يصاحب انتقال األيون من الطور السائل الـى الطـور
الصمب تحرر طاقة ويمكن قياس ىذه الطاقة بأستعمال معادلة  Vant s – Hoffالتقميدية -:

ΔG = - RT ln K
وتوضح الجداول (  ) 4 ، 3قيم الطاقة الحرة المصاحبة لعممية امتزاز الزنك في الترب الجبسية وطبقاً لعالقة  Q / Iحيث

نالحظ من الجداول اعاله بأن قيم الطاقة الحرة المصاحبة لعممية امتزاز الزنك في الترب الجبسية الطبيعية قد تراوحت ما بين

(  -30.56الى  ) -31.41وىي اعمى القيم التي تم الحصول عمييا حيث تراوحت قيم الطاقة الحرة لمترب المغسولة ما بين
(  -26.80الى  ) -28.41ان ا الرتفاع في قيم الطاقة الحرة لمترب الطبيعية يوضح بأن الكميات الممتزة من عنصر الزنك في ىذه
الترب ىي اعمى من الترب االخرى من حيث سعة االمتزاز وطاقة الربط  .ان عممية االمتزاز وبنوعيو الفيزيائي والكيميائي يكون

مصحوباً بتحرر طاقة حرة تعكس طبيعة عممية االمتزاز ونوع االمتزاز السائد وتزداد قيم الطاقة الحرة بزيادة االمتزاز النوعي حيث
اجمع العديد من الباحثين بأن االمتزاز النوعي يمتاز بطاقة ربط عالية وان ىذا االرتباط يعتمد عمى الترتيب االلكتروني لمجموعة

السطح واأليون الموجب وان ىذا النوع من االمتزاز يكون من النوع المعتمد عمى درجة تفاعل التربة ويشمل الغرويات العضوية
وغير العضوية ) (McLean and Bledsoe , 1992لذلك فأن من اىم اسباب انخفاض قيم الطاقة الحرة لمترب المغسولة في
عممية االمتزاز ىو ازالة قسم من معادن الكاربونات والجبس والتي قممت من سعة امتزاز ىذه الترب لمزنك .
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