
                                                 

   

 

 

 مصادر ومكونات األمالح

 

 غموضا هو السوآل التالي : األسئلة أكثر: من  في الطبيعة مالحاألمصدر 

الذائبة في المحيطات والبحار نتجت خال عمليات التجوية للصخور في اليابسة  ماحاأل إنهل 

قد وجدت وتراكمت في  ماحاأل إنالبحار والمحيطات بواسطة المياه الجارية ام  إلىثم نقلت 

وتراكمت في مواقع اليابسة  إلىالبحار والمحيطات اثناء تكون هذه البحار والمحيطات ثم نقلت 

 معينة منها وفي ظروف معينة؟

 لقد اجيب على هذا السوال من عدة باحثين :

لقد تناول العامة الجيولوجي النرويجي االصل )كولد سمث( االجابة على هذا السوال  .1

ت ( سنة واجرى حسابات عديدة حول التوازن االيوني لمعظم االيونا75من ) ثرأكقبل 

الكلور والكبريت والبورون  إنذه الحسابات هنتيجة  بين اليابسة والمحيطات وقد ظهر

التي توجد بكميات كبيرة جدا في البحار والمحيطات في الوقت الحاضر وجدت اصا 

البحار والمحيطات مصدر هذه االيونات  إنلباحث فيها اثناء تكوينها , لذلك يعتبر هذا ا

كمصدر لهذه في الطبيعة . لكن هذا الباحث ال يستبعد ايضا دور البراكين في المساهمة 

 Ca  ,Mg  ,Kاما حسابات كولد سمث بالنسبة للكاتيونات وخاصة  االيونات في اليابسة.

 ,Na  ,Al  ,Si  البحار  إلىهذه االيونات تكونت في اليابسة ثم نقلت  ان إلىفاشارت

 الذي يوجد بتراكيز عالية جدا في البحار والمحيطات. Naوالمحيطات باستثناء 

البحار مصدر  إن( وجهه نظر كولد سمث في Egorov ,1954)يؤيد يوكوروف   .2

لبحار تحتوي ا إنالحقيقة وهي  إلىلايونات المكونة للترب الملحية على اليابسة مستندا 

غم / لتر( والملح السائد فيها يشكل  35الذائبة )حوالي  ماحاألعلى تراكيز كبيرة من 

 ( من الخليط الملحي فيها.NaCl% )كلوريد الصوديوم 77حوالي 

باحثين اخرين مثل )لينك وكوسوفيج( يعارضون وجهه نظر كولد سمث حول مصدر  .3

البحار والمحيطات.  إلىونقلت بعدئذ  ماحاألاليابسة هي مصدر  إنويعتقدون  ماحاأل

وجهه النظر هذه قد وجدت لها صدى كبير في حسابات العالم االمريكي )كارك(  إن

البحار تقدر بحوالي  إلىالتي نقلت من اليابسة  ماحاألمعدل كمية  إن إلىالذي توصل 

 مليون طن. 2735

لمختلفة حول مصدر ( وبعد استعراض وجهات النظر اKovdaلقد توصل كوفدا ) .4

ه عبر التاريخ الجيولوجي للكره االرضية خضعت إناالستنتاج التالي :  إلى ماحاأل

ت محصلة التوازن إندورات بين اليابسة والمحيطات وبالعكس, وك إلىالذائبة  ماحاأل

كميتها الحالية اصبحت اكبر في البحار , وخال هذه  إنلصالح البحار والمحيطات اي 

تفاضل في التوزيع بين اليابسة والبحار حسب  إلىالمختلفة  ماحاألضعت الدورات خ

. وسبق ذلك ترسب الكبريتات والكاربونات بدرجة اساسية في إنقابليتها على الذوب

 اليابسة والكلوريدات في البحار.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db


                                                 

   

 

جلت قدرته خلق  إلىهللا تع إنالتالي :  يؤيد من خال االستنتاج إنلشخصي يمكن الرأي ا .5

هذا عذب  إنيستوي البحر هار العذبة والبحار المالحة )بسم هللا الرحمن الرحيم *وماناإل

فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج* صدق هللا  العظيم(. واثناء تكوين الخليقة حدثت 

دورات بين اليابسة والمحيطات ومنها في زمن سيدنا نوح )عليه السام( حيث حدث 

الذائبة بين اليابسة والبحار  ماحث توزيع جديد لألومن خال هذا الحدث حد إنالطوف

تهت إنالذائبة بين البحار واليابسة و ماححدثت حالة المفاضلة لأل إنتهى الطوفإنوعندما 

 هي علية في ذلك الوقت. ما إلى

 

 : مالحاألمصادر 

تعتبر الصخور والمعادن المكونة للقشرة االرضية مصدر  : تجوية الصخور والمعادن .1

طاق هذه االيونات باتجاه تكوين إنوذلك بعد تجويتها و ماحمعظم االيونات المكونة لأل

 الترب الملحية والتراكمات الملحية.

 والجدول التالي يوضح محتوى القشرة االرضية من العناصر المختلفة )%( :

 النسبة المئوية العنصر النسبة المئوية العنصر النسبة المئوية العنصر

 * االوكسجين

 السليكون

 االلمنيوم

 الحديد

 * الكالسيوم

49.13 

26.00 

7.45 

4.30 

3.25 

 * الصوديوم

 * المغنيسيوم

 * البوتاسيوم

 الهيدروجين

* 

 يومإنالتيت

2.40 

2.35 

2.35 

1.00 

0.61 

 * الكاربون

 * الكلور

 الفسفور

 * الكبريت

 المنغنيز

0.35 

0.25 

0.12 

0.10 

0.10 

   

هذه  إنمعة في الترب الملحية. جتالم ماحلقد وضعت اشارة )*( امام العناصر المكونة لأل

 جديدة. أماحالعناصر تنطلق اثناء تجوية الصخور والمعادن مكونة 

واستخاص هذه االيونات من الصخور ليست واحدة حيث تعتمد  طاقإنسرعة او شدة  إناال 

 شدة االستخاص على العوامل التالية :

 معامل الطاقة .1

 نصف القطر االيوني .2

 الشحنة .3

 ثبات البلورة الداخل في تكوينها االيون او العنصر .4

اقة جديدة يزداد بقلة معامل الط أماحاستخاص االيونات وحركتها ثم تجمعها مكونة  إنحيث 

ونصف القطر االيوني او الشحنة. والجدول التالي يبين معامل الطاقة ونصف القطر االيوني 

 لبعض االيونات :



                                                 

   

 

Aنصف القطر االيوني  معامل الطاقة االيون
0

 

 الكلور , البروم

 النترات

 الكبريتات

 الكاربونات

 الصوديوم

 البوتاسيوم

 الكالسيوم

 المغنيسيوم

 السيليكات

 الحديد

 االلمنيوم

0.23 

0.18 

0.66 

0.77 

0.45 

0.36 

1.75 

2.10 

2.75 

5.15 

4.25 

 1.81الكلور 

- 

1.82 

- 

0.98 

1.32 

1.04 

0.74 

0.39 

0.67 

0.57 

 

مجاميع  إلىجديدة  أماح( العناصر المختلفة حسب حركتها وتكوينها 1973لقد قسم كوفدا )

 Leachabilityغسال ناإلمختلفة. والجدول التالي يبين مجاميع االيونات حسب قابليتها على 

 Mobility (Kovda  ,1973: )والحركة 

 

 االيونات المجموعة ت

1 

2 

3 

4 

5 

غسال نعديمة اإل

 والحركة

 غسالنقليلة اإل

 قابلة للغسل

 غسالنشديدة اإل

 شديدة االتغسال جدا

 السليكون في الكوارتز

 الحديد وااللمنيوم والسليكون في معادن اخرى غير الكوارتز

 السليكون والفسفور والمنغنيز في معادن اخرى غير الكوارتز

الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكوبلت 

 والزنك

 الكلور والبروم واليود والكبريت والكاربون والبورون

 

االيونات قابلية على الغسل  أكثرايونات المجموعة الرابعة والخامسة هي  إنيظهر لنا من الجدول 

على سطح القشرة االرضية عند تواجد الظروف المشجعة  ماحاألوالحركة وتشارك في تكوين 

( Mgcl2( وكلوريد المغنيسيوم )Naclهي كلويد الصوديوم ) ماحاألعلى ذلك ومثال هذه 

وم ( وكاربونات الصوديCaSO4( وكبريتات الكالسيوم )MgSO4وكبريتات المغنيسيوم )

(Na2CO3( والكلس )CaCO3 ومثل هذه , )تتجمع عادة في المناطق القاحلة وفي  ماحاأل

وتتراكم على سطح اليابسة  ماحاألعندما تتجمع البحيرات والمحيطات والتراكمات الملحية. 

ية لتكوين صخور إنعمليات جديدة من تجوية وحركة و نقل ثم التجمع مرة ث إلىتخضع بدورها 

نواتج التجوية تتجه بتأثير حركة  إنالماء الناقل الرئيسي في هذه العمليات فنتوقع  إنكولما  جديدة

البحار والمحيطات وهناك تتجمع مرة اخرى مكونة الصخور الرسوبية ,  إلىالماء من اليابسة 

حجم هذا الترسيب يتضخم مكونا الجزر وتخضع هذه الجزر  إنوبعد مرور قرون من الزمن ف



                                                 

   

 

عمليات تجوية ونقل وتجمع من جديد مارة بنفس الدورة , يطلق الجيولوجيين  إلىبدورها ايضا 

 على مثل هذه الدورة بالدورة الجيولوجية الكبرى.

 الدورة الجيولوجية الكبرى تختلف عن الدورة البايولوجية الصغرى.  

( حيث إنحيوالدورة البايولوجية الصغرى : هي دورة العناصر بين التربة واالحياء )النبات وال

معظم العناصر التي تشترك بالدورة  إنتشترك في هذه الدورة العناصر التي تحتاجها االحياء . 

البايولوجية الصغرى يكون دورها اقل من العناصر المشاركة في الدورة الجيولوجية الكبرى في 

ورة عنصر البوتاسيوم العنصر الذي يشترك في الدتكوين الترب الملحية. مثال على ذلك 

البايولوجية مقارنة مع الصوديوم الذي يشترك بدرجة اساسية في الدورة الجيولوجية الكبرى . 

تشار الترب الملحية الصوديومية إن إنعلى ترب ملحية بوتاسيومية اال  ثرنا نادرا ما نعإنلذلك ف

 يعتبر شائعا.

في البحار والمحيطات يمكن  ماحاأل إن( 1954: يعتقد يوكوروف ) البحار والمحيطات .2

الذائبة في الترب الملحية في اليابسة من خال  ماحتساهم مساهمة كبيرة كمصدر لأل إن

 الطرق التالية :

سحاب البحر يترك وراءه جزءا من المياه المالحة التي تتبخر بدورها وخاصة في إنعند  . أ

ينطبق هذا  إنويمكن  .ماحاألظروف المناطق الجافة تاركة وراءها كميات هائلة من 

 على ظروف التراكمات البحرية تحت سطح االرض في وسط وجنوب العراق.

يقتطع جزء من البحر وعند تبخر المياه من  إنسنلسبب ما في الطبيعة او بسبب فعالية اإل . ب

هذا الجزء تترك ورائها كميات كبيرة من التراكمات الملحية التي تكون مصدر مباشر 

 الملحية.في الترب  ماحلأل

من البحار والمحيطات مع رذاذ المياه بواسطة الرياح والعواصف  ماحاألتقال إن . ت

مكونة  ماحاألالمناطق الساحلية المجاورة للبحار والمحيطات وتتجمع هذه  إلىالمطرية 

 مع مرور الزمن تراكمات وترب ملحية.

الذائبة  ماحاأل: البراكين تسام مساهمة فعالة في امداد اليابسة بكميات كبيرة من  البراكين .3

المصدر االساسي  إنوذلك بشكل غازات تتراكم الحقا مكونة تراكمات وترب ملحية . 

 للكلور والكبريت هو البراكين.

 التربة : إلى مالحاألوسائل )اليات( نقل 

 ماحتبار البحار والمحيطات المصدر االساسي لأله يمكن اعإن إلى: كما اشرنا  االمطار .1

اليابسة حسب رأي  إلىمن البحار  ماحاألفي بعض مناطق العالم. وااللية الرئيسية لنقل 

 إنمع قطرات الماء المالحة .  ماحاأل( هي نقل Bresslor  ,1982برسلير وجماعته )

تنقل من البحار بواسطة العواصف والرياح بشكل رذاذ  إنقطرات المياه المالحة يمكن 

بهذه  ماحاألتنقل لها  إنمطري بالنسبة للمناطق االبعد , وتعتمد المسافة التي يمكن 

 ماحاألالطريقة على الظروف الطوبوغرافية للمنطقة , وتقدر المسافة التي تنقل بها 

 كم من ساحل البحر.50-150بحوالي 



                                                 

   

 

في الطبيعة حيث تنقل البلورات  ماحاألياح احد الطرق الرئيسية لنقل : تعتبر الرالرياح  .2

موقع اخر وتتجمع هناك  إلىالملحية مع الدقائق الترابية اثناء حدوث العواصف من موقع 

 مكونة تراكمات او ترب ملحية.

ومصدرا لها في  ماحاأل: تعتبر مياه الري احدى الوسائل الرئيسية في نقل  مياه الري .3

من مواقع التجوية  ماحاألمن المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تنقل مياه الري  كثير

مواقع اخرى مكونة ترب او تراكمات ملحية خاصة في المنخفضات والمناطق ذات  إلى

احد الطوبوغرافية الواطئة , وتعتبر مياه الري في العراق رغم نوعيتها الجيدة نسبيا 

 Deفي وادي الرافدين , فقد قدر )دي كرويتر  األراضيالعوامل الرئيسية لتملح 

Gruyter )مايين طن من  3تضيف سنويا ما يعادل  إنمياه الري في العراق يمكن  إن

 في الترب االروائية في وسط وجنوب العراق. ماحاأل

اثناء حركتها  ماحاألالمياه االرضية تعتبر وسيلة لنقل  إن:  المياه االرضية )الجوفية( .4

 ماحتعتبر العامل الرئيسي الناقل لأل إناخر تحت سطح االرض ويمكن  إلىن موقع م

هذه المياه ذات تراكيز عالية تكون في كثر من المناطق الجافة وشبه الجافة خاصة عندما 

اثناء  ماحاألالمياه االرضية تذيب كميات كبيرة من  إنالتربة.  حوقريبة من سط

ي باطن االرض وكذلك عند تماسها مع الصخور والمعادن مرورها بالتراكمات الملحية ف

المياه الجوفية العميقة في وسط وجنوب  إن( Buringh  ,1960, ويعتقد بيورنك )

تكون على اتصال مع مياه البحر ويزداد دور المياه االرضية في عملية  إنالعراق يحتمل 

قريبة من سطح التربة , وبشكل عام  كلما ازدادت ملوحتها واصبحت األراضيتملح 

في التربة في وسط وجنوب العراق وذلك  ماحتعتبر المياه االرضية مصدر اساسي لأل

 (متر.1-2(غم/لتر وكذلك قربها من سطح التربة )7-20بسبب ملوحتها العالية )

 




