
                                            

                                           

 الخواص الكيميائية والفيزيائية لالمالح

 

تجوية الصخور والمعادن ينطلق عدد كبير من االيونات المختلفة والتي تتحد خالل عمليات 

مع بعضها بعد نقلها مكونة مركبات جديدة في مواقع جديدة , وبسبب ظروف معينة وبسب 

اختالل التوازن المائي والملحي فان قسم من المركبات الجديدة سوف تتراكم بشكل امالح مكونة 

 ثرة بالملوحة.تراكمات ملحية او ترب متأ

ان االمالح المتراكمة تكون دائما في حالة ديناميكية اي تخضع لعمليات االذابة والترسيب في 

 مقد التربة وكذلك تخضع لعمليات الحركة االفقية والعمودية في التربة.

 انواع االمالح المتراكمة في الترب المتأثرة بالملوحة :

هي ايونات الكلوريدات لتي تدخل في تركيب امالح الترب المتأثرة باالمالح امن اهم االيونات 

والكبريتات والكاربونات والبيكاربونات والنترات والبورات والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم 

والبوتاسيوم , وباتحاد الكاتيونات )االيونات الموجبة( مع االنيونات )االيونات السالبة( يتكون 

ن االمالح مثال ذلك كلوريد الصوديوم وكبريتات المغنسيوم وكاربونات الكالسيوم عدد كبير م

والصوديوم ... الخ. وتختلف االمالح من ناحية قابليتها على الذوبان والصفات الفيزيائية 

 والكيميائية.

 وفي ادناه الصيغ الكيميائية لالمالح الرئيسية المتراكمة :

 CaCl2 . 6H2O        كلوريد الكالسيوم 

 MgCl2 . 6H2O       كلوريد المغنسيوم 

 NaCl       كلوريد الصوديوم 

 MgSO4 . 7H2O      سيومكبريتات المغن

 Na2SO4     كبريتات الصوديوم 

 CaSO4 . 2H2O      كبريتات الكالسيوم 

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


 Na2CO3 . 10H2O     كاربونات الصوديوم

 NaHCO3   بيكاربونات الصوديوم

 Ca(HCO3)2    الكالسيوم بيكاربونات

 Mg(NO3)2 . 6H2O     نترات المغنسيوم

 NaNO3 . 6H2O     نترات الصوديوم

في ظروف درجات الحرارة العالية وعند تزايد تركيز محلول التربة ووصوله حد االشباع 

بالنسبة لبعض االمالح فأن هذه االمالح تترسب بشكل بلورات ملحية على شكل معادن ملحية 

 من ملح واحد او خليط من ملحين او اكثر. مكونة

وفيما يلي بعض معادن االمالح المترسبة في الترب المتأثرة والحد االعلى لتركيز المحلول الذي 

 تترسب فيه هذه المعادن :

 تركيز االشباع غم/لتر الصيغة الكيميائية اسم المعدن الملحي

 Garnallite Kcl , MgCl2 . 6H2O 379كارنااليت  

 Halite NaCl 360لهااليت  ا

 Gypsum CaSO4 . 2H2O 002الجبس  

 Epsomite MgSO4 . 7H2O 400ايبسومايت  

 Berkyite 2Na2SO4 . Na2CO3 400بيركايت  

 Trona NaHCO3 . Na2CO3 . 2H2O 300ترونا  

ولدراسة خصائص االمالح المتراكمة في الترب المتأثرة بالملوحة تقسم الى مجاميع اعتمادا  

 على نوع االنيون المكون للمجموعة.

 الكاربونات : .1

توجد امالح حامض الكاربونيك في الترب المتأثرة بالملوحة والمياه الجوفية والمياه 

الجافة وشبه الجافة , ومن اهم هذه االمالح هي كاربونات  السطحية في معظم المناطق

الكالسيوم وبيكاربونات الكالسيوم وكاربونات وبيكاربونات الصوديوم وكاربونات 



وبيكاربونات المغنسيوم . وان دور وتأثير كل ملح من هذه االمالح على صفات التربة 

 والنبات يعتمد على درجة ذوبانه وكميته وسميته.

 : CaCO3ت الكالسيوم )الكالسايت( كاربونا . أ

 يتكون هذا الملح من اتحاد ايون البيكاربونات مع ايون الكالسيوم 

Ca + 2HCO3 → Ca(HCO3)2 

( CO2وعند تعرض هذا الملح للحرارة والجفاف يفقد جزء من ثاني اوكسيد الكاربون )

 بشكل غاز مكونا كاربونات الكالسيوم .

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 

يعتبر ملح كاربونات الكالسيوم من اهم االمالح الكاربونية شائع الوجود في ترب المناطق 

غم/لتر وعند  0.031الجافة وشبه الجافة وهو ملح قليل الذوبان بحيث اليزيد ذوبانه عن 

غم/لتر  0.14وفرة من حامض الكاربونيك في المحلول فان درجة ذوبانه ترتفع الى وجود 

 كاربونات الكالسيوم.نتيجة لتكون بي

CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2 

كما ان قابلية ذوبان هذا الملح ترتبط بدرجة تفاعل المحلول فتزداد كلما قلت قيمة االس 

الهيدروجيني للمحلول والعكس بالعكس ويتميز محلول كاربونات الكالسيوم بدرجة تفاعل 

 قاعدية.

تعتبر مياه الري والمياه الجوفية المصدر االساسي لتكوين الكلس في التربة وذلك بسبب 

على احتوائها على كمية معتبرة من ايونات البيكاربونات والكالسيوم . كما تحتوي مياه الري 

كميات كبيرة ايضا من هذا الملح بشكل دقائق ناعمة حيث يتم نقل الدقائق مع الدقائق 

والغرين والرمل( من مصادر التجوية ثم تترسب مع بقية الدقائق عند تواجد  االخرى )الطين

 ظروف مالئمة للترسيب والتجمع . 

( ان معظم كاربونات الكالسيوم في الترب العراقية قد نقلت Deliver  ,1962يعتقد دلفر )

ق وتجمعت مع دقائ ائق ناعمة من اعالي الشمال وترسبتمع مياه دجلة والفرات بشكل دق

التربة االخرى في السهل الرسوبي . كما يمكن احتمال ترسب قسم من كاربونات الكالسيوم 



في التربة كيميائيا وذلك من مياه الري والمياه الجوفية عند تماسها بمقد تربة وذلك نتيجة 

هذه المياه عند تعرض  CO2كمية من  سيوم مع ايونات البيكاربونات وفقداتحاد ايونات الكال

 . حيث تترسب كاربونات الكالسيوم بشكل عروق او نقط بيضاء في مقد التربة . للجفاف

يعتبر ملح كاربونات الكالسيوم )الكلس( غير سام للنبات بسبب قلة ذوبانه , اال ان وجوده  

بكميات كبيرة في الترب الملحية له تأثيرات كثيرة على صفات التربة ونمو النبات منها 

منها تقليل جاهزية سلبية . فوجودة بكميات كبيرة له تأثيرات سلبية . ايجابية والقسم االخر 

العناصر الغذائية لعدد كبير من العناصر الغذائية وتقليل السعة التبادلية الكاتيونية للتربة 

وجعل درجة التفاعل قاعدية . اما التأثيرات االيجابية يعتقد ان وجود الكلس في التربة 

 (.Soil structureيحسن من بناء التربة )

 : 3MgCO( Magnesiteكاربونات المغنسيوم ) . ب

لتربة بنفس الطريقة التي ايعتبر احد المعادن الرئيسية لمجموعة الكاربونات , يتراكم في 

يتراكم فيها كاربونات الكالسيوم , يتصف هذا الملح بقابلية ذوبان اعلى نسبيا من كاربونات 

( لذلك يعتبر هذا الملح قلوي 10تفاعل عالية )اكثر من الكالسيوم كما يتصف محلوله بدرجة 

 جدا وسام للنبات , اال ان وجوده بكميات كبيرة حرة في التربة نادر جدا لالسباب التالية :

 امتزاز المغنسيوم من قبل غرويات التربة. .1

( Dolomiteتكون مركب كاربوني قليل الذوبان جدا وهو مركب الدولومايت ) .2

Ca.Mg(CO3)2 .الذي يعتبر قليل الذوبان جدا 

 

 

 : 3CO2Naكاربونات الصوديوم )الصودا( ج. 

يوجد هذا الملح بشكل حر نقي او بشكل خليط مع بعض االمالح االخرى في بعض الترب 

والمياه الجوفية ومياه البحيرات ويترسب هذا الملح من المحلول بشكل بلورات مع عدد 

 حد االشباع وبالصيغ التالية : صولة مختلف من جزيئات الماء وذلك عند و

Na2CO3 . H2O  ,  Na2CO3 10H2O   



عند التحلل يكون وسطا قلويا  ,غم/لتر( 178يتصف هذا الملح بدرجة ذوبان عالية حوالي )

( . يعتبر هذا الملح من اكثر االمالح 12. يصل االس الهيدروجيني له في بعض االحيان )

ودرجة تفاعله على الذوبان  الدقيقة في التربة بسبب قابليته العالية  سمية للنبات ولالحياء

القلوية , ولهذا الملح قابلية عالية على تشبيع معقد التبادل في التربة بالصوديوم مقارنة مع 

بقية االمالح الصوديومية االخرى . كلما ازداد تشبع معقد التبادل في التربة بالصوديوم كلما 

سلبي على صفات التربة من حيث تشتت غرويات التربة وتحطم التركيب ازداد تأثيره ال

ة التربة خصوبلورداءة النفاذية , لذلك يعتبر هذا الملح احد العوامل الرئيسية المحددة 

 يسبب تكوين التربة الصودية )القلوية(.ووجوده بكثرة في الترب 

 CaSO4الحاوية على الجبس ) وكقاعدة عامة نادرا ما تتكون كاربونات الصوديوم في الترب

. 2H2O.وذلك لحدوث تفاعل سريع تتحول من خالله كاربونات الصوديوم الى الكلس ) 

Na2CO3 + CaSO4 → CaCO3 + Na2SO4 

بشكل ايونات  لذلك يعتبر وجود الكلس ووجود كمية من ايونات الكالسيوم والمغنسيوم

متبادلة وذائبة في الترب العراقية وخاصة الملحية منها احد العوامل الرئيسية التي تمنع 

 تكون كاربونات الصوديوم.

 ظروف وطرق تراكم كاربونات الصوديوم في بعض الترب :

 لقد طرحت عدة فرضيات حول تكون كاربونات الصوديوم في التربة نذكر منها :  

 معادن الحاوية على الكاربونات.تجوية الصخور وال .1

والذي سمي التفاعل باسمه احتمال تكون  هيلكارد : يعتقد العالم Hilgardتفاعل هيلكارد  .2

كاربونات الصوديوم من تفاعل كاربونات الكالسيوم مع كلوريد الصوديوم او كبريتات 

 الصوديوم وحسب التفاعالت التالية :

CaCO3 + 2NaCl → CaCl2 + Na2CO3 

CaCO3 + Na2SO4 → CaSO4 + Na2CO3 

 : 3CO2Kكاربونات البوتاسيوم د. 

يشبه هذا الملح كاربونات الصوديوم من ناحية ذوبانه وقلويته وتأثيره على خواص 

التربة وسميته للنبات , اال انه نادرا ما نعثر عليه بشكل حر بكميات كبيرة في التربة 

 يولوجية الصغرى .وذلك بسبب مشاركة البوتاسيوم في الدورة البا



 امالح الكبريتات :  

,  Na  ,K  ,Caايون الكبريتات مع احد الكاتيونات القلوية )اتحاد وهي االمالح المتكونة نتيجة 

Mg. الموجودة في التربة والمياه االرضية ) 

 اهم االمالح المتكونة :

 )كبريتات الكالسيوم )الجبس 

 كبريتات الصوديوم 

 كبريتات المغنسيوم 

 كميات قليلة من كبريتات البوتاسيوم 

 : O2. 2H 4CaSOكبريتات الكالسيوم )الجبس( 

في الترب الملحية نتيجة اتحاد الكالسيوم مع يترسب الجبس بشكل دقائق مع جزيئتين ماء 

 الكبريتات.

Ca + SO4 + 2H2O → CaSO4 . 2H2O  

وفي الظروف الصحراوية يمكن ان يفقد الجبس بعض ماء تبلوره ويبقى محتفظا بجزيئة 

 Semi hydratedونصف من الماء ويسمى الجبس في هذه الحالة الجبس النصف المائي ) 

gypsum )CaSO4.1.1/2H2O . 

بس ويطلق على الجبس المترسب من مياه الري والمياه الجوفية بالجبس الثانوي وتميزا عن الج

االولي الذي يتكون نتيجة تفتت الصخور الجبسية المتكون اصال في بعض المناطق . عندما 

يشكل الجبس نسبة عالية نسبيا في احد افاق التربة يطلق على هذا االفق باالفق الجبسي 

(Gypsic horizon ويطلق على الترب الحاوية على هذا االفق بالترب الجبسية )

(Gypsiferous Soilsتت .) ميز الترب الجبسية بمشاكل وخصائص معينة وان مشاكل الجبس

( ان الحد الذي تبدأ فيه 1973عندما تتعدى نسبة الجبس حدود معينة , ويعتبر البرزنجي )تبدأ 

مساحة  1\5% فما فوق . تغطي الترب الجبسية مساحة حوالي 10المشاكل في التربة هو 

 العراق وتنتشر في السهل الرسوبي .



يمكن ان تصل نسبته في ومع بقية االمالح االخرى  الجبس في الترب المتأثرة باالمالح يترسب

(% وتعتبر مياه الري والمياه الجوفية المصدر الرئيسي للجبس 3-1كثير من الترب الملحية )

نه ذوبايعتبر الجبس من االمالح القليلة الذوبان نسبيا حيث تبلغ قابليته المترسب في هذه التربة. 

ملي مكافئ / لتر, ويزداد ذوبانه عند وجود امالح اخرى في  30غم / لتر او ما يعادل  2حوالي 

تشترك معه بايون وتقل قابلية ذوبانه عند وجود امالح اخرى في المحلول  NaClالمحلول مثل 

. االيونات الناتجة من ذوبان الجبس هي الكالسيوم والكبريتات. يعتبر ملح CaCl2مشترك مثل 

وغير سام للنبات  بسبب قلة ذوبانه. وجود كمية معينة من  كبريتات الكالسيوم ملح غير ضار 

هذا الملح في التربة يعتبر ضروري حيث يعتبر مصدر جيد اليونات الكالسيوم. يعتبر الجبس 

الن يعد عامل اساسي في منع تكوين كاربونات الصوديوم في التربة ومنع في التربة ضروري 

 رب القلوية لذلك يستخدم الجبس كمصلح للترب القلوية.تكوين الت

 : 4MgSOكبريتات المغنسيوم 

يعتبر هذا الملح من االمالح  MgSO4 . 7H2Oالصيغة الشائعة لهذا الملح في الترب الملحية 

الرئيسية المتراكمة في الترب الملحية والمياه الجوفية ومياه البحيرات , ويعتبر ايضا احد 

غم /  262االمالح الرئيسية في الترب الملحية العراقية. يتميز هذا الملح بدرجة ذوبانه العالية 

الزموزي لمحلول الترب المتأثرة لتر لذلك يشارك هذا الملح مشاركة رئيسية في رفع الضغط ا

 بالملوحة.

 : 4NaSOكبريتات الصوديوم 

في الترب الملحية والمياه الجوفية ومياه البحيرات. يعتبر هذا الملح احد االمالح الرئيسية 

يترسب هذا الملح من محلول التربة والمياه الجوفية المالحة بشكل بلورات شفافة كبيرة تحتوي 

وعند ارتفاع درجات  Mirabiliteويطلق عليها معدن )ميرياباليت(  ( جزيئات ماء10على )

. يعتبر  Thenarditeالحرارة يفقد هذا الملح جزء من ماء تبلوره ويسمى عندئذ )الثيناردايت( 

( مرة من سمية 3-2هذا الملح من االمالح السامة للنبات اال ان درجة سميته اقل بحوالي )

الملح من االمالح العالية الذوبان في درجات الحرارة االعتيادية  كبريتات المغنسيوم. يعتبر هذا

اال ان درجة  0م30-20( غم/لتر بين درجة حرارة 290-161حيث تتراوح قابلية ذوبانه من )

ذوبانه تعتمد بشكل كبير على درجة الحرارة, حيث تنخفض قابلية ذوبان بشدة عند درجات 

 قابل تزداد بشدة عند ارتفاع درجات الحرارة.( وبالم0م10الحرارة الواطئة )اقل من 



 : 4SO2Kكبريتات البوتاسيوم 

انه غير سام للنبات  كما ان وجوده في  يشبه هذا الملح الى حد كبير ملح كبريتات الصوديوم اال

التربة بشكل حر بكميات كبيرة نادر. وعندما يتراكم بكميات كبيرة في التراكمات الملحية فان 

 يستخلص ويستخدم كسماد.

 : امالح الكلوريدات .3

المتراكمة في الترب الملحية  تعتبر االمالح الكلوريدية من اهم المكونات االساسية لالمالح

والمياه الجوفية والبحيرات والتراكمات الملحية االخرى. تتصف جميع االمالح الكلوريدية 

 بقابلية عالية على الذوبان وتتميز بسمية عالية للنبات.

 اهم االمالح الكلوريدية المتراكمة في الترب الملحية :

 كلوريد الصوديوم 

 كلوريد المغنسيوم 

 لكالسيومكلوريد ا 

 كلوريد البوتاسيوم 

 : NaClكلوريد الصوديوم 

غم/لتر ويعتبر اكثر االمالح مشاركة في رفع الضغط  360يتميز بدرجة ذوبان عالية جدا 

 . Clو  Naاالزموزي لمحلول التربة ومن االمالح السامة جدا للنبات الحتوائه على عنصري 

 : 2MgClكلوريد المغنسيوم 

غم/لتر ويكون سام للبنات ويشارك مشاركة فعالة في  250يعتبر من االمالح العالية الذوبان 

رفع الضغط االزموزي لمحلول التربة. يتصف هذا الملح كملح هايكروسكوبي حيث له القابلية 

جزيئات  6على امتصاص الرطوبة من الفضاء الخارجي. ويمكن ان يصل محتواه من الماء 

لذلك فان الترب الملحية الحاوية على نسبة عالية من هذا الملح في الطبقة  MgCl2 . 6H2Oماء 

 السطحية )ترب السبخة( تكون رطبه ولزجة خاصة في المواسم الرطبة والباردة من السنة.

 : KClكلوريد البوتاسيوم 



 حرة.من ناحية القابلية على الذوبان ونادرا مانعثر عليه بصورة  NaClيشبه الى حد كبير ملح 

 : 2CaClكلوريد الكالسيوم 

غم/لتر في درجة  500يعتبر كلوريد الكالسيوم من االمالح العالية الذوبان حيث يبلغ ذوبانه 

الكالسيوم  , ويعتبر هذا الملح سام للنبات, ومن النادر ان نعثر على ملح كلوريد 0م30حرارة 

بكميات كبيرة في الترب الملحية خاصة في مستويات الملوحة غير العالية حيث يتفاعل هذا 

الملح مع كبريتات وكاربونات الصوديوم متحوال الى كبريتات الكالسيوم وكاربونات الكالسيوم, 

ة. ويعتقد وكذلك بسبب القابلية العالية للكالسيوم على االمتزاز على معقدات التبادل في الترب

( ان ظهور الكالسيوم في محلول التربة عند مستويات الملوحة العالية Kovda , 1973كوفدا )

 ازاحة الكالسيوم من معقد التبادل من قبل الصوديوم وحسب المعادلة :هو بسبب 

           XCa + 2NaCl → X2Na + CaCl2 

 




