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 تأثیر وجود الكاربونات الكلیة وإزالتھا في التوزیع ألحجمي لمفصوالت التربة
لوزانصالح الدین عبد العزیز مصطفى القصاب                      فارس أكرم صالح ا  

العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم التربة والمیاه   
 

 الخالصة 
جمعت عشرة نماذج للترب من مناطق متعددة في محافظة نینوى ذات نسجات مختلفة تراوحت بین        

كغم وتم تقسیم  /غم  ٢٦٥ – ٥٣الرملیة والطینیة وذات محتوى مختلف من الكاربونات الكلیة تراوحت بین 
تم . كل نموذج من التربة إلى جزئیین األول بقى على حالتھ الطبیعیة و الثاني أزیلت الكاربونات الكلیة منھ 

. قیاس التوزیع ألحجمي لدقائق التربة بوجود الكاربونات الكلیة وبعد إزالتھا في جمیع عینات التربة 
نسجتھا نحو األنعم بعد أزالة الكاربونات منھا  أظھرت نتائج الدراسة أن معظم عینات التربة تحولت

  . وصاحبتھا زیادة في كمیة الطین وانخفاض في كمیة الرمل وتذبذب في كمیة الغرین 
 

 المقدمة
یعد التوزیع ألحجمي لمفصوالت التربة الذي یحدد نسجة التربة إحدى الخواص الفیزیائیة المھمة التي        

مثل المساحة السطحیة النوعیة التي لھا أھمیة كبیرة في الخواص الفیزیائیة  تؤثر في كثیر من صفات التربة
والكیمیائیة والحیویة في التربة كذلك تؤثر في قابلیتھا على مسك الماء فضال عن تأثیرھا في التمدد والتقلص 

المھمة التي تؤثر  من العوامل) .  ١٩٨٠العاني ، (والتماسك والنفاذیة وفي التبادل أالیوني ثم في اإلنتاجیة 
في صفات التربة الفیزیائیة ھي الكاربونات الكلیة التي تنتشر على نحو كبیر في المناطق الجافة وشبھ 
الجافة ومنھا الترب العراقیة إذ أنھا تؤثر على نحو واضح وسلبي في المحتوى الرطوبي للتربة وقابلیتھا في 

منحنیات الوصف الرطوبي ووجود الكاربونات النشطة  االحتفاظ بالماء باإلضافة إلى تأثیرھا في خصائص
والتي تكون بصورة غرویة وحجمھا بحجم دقائق الطین التي تمتاز بقلة قابلیتھا على االحتفاظ بالرطوبة 
باإلضافة إلى تأثیرھا في صفات التربة الفیزیائیة منھا إحداث التشقق والتقشر وقد تتجمع الكاربونات الكلیة 

)  ١٩٩٠حسن وآخرون ،(مجامیع كبیرة تتكون نتیجة لتعاقب فترات الترطیب والجفاف  على شكل عقد أو
ولقد درس عدد من الباحثین التوزیع ألحجمي لدقائق التربة قبل إزالة الكاربونات الكلیة وبعدھا لمعرفة مدى 

لسیة من التربة أن إزالة المواد الك) ١٩٧٦( Rimmerتأثیرھا في التوزیع الحجمي لدقائق التربة فقد وجد 
حصول زیادة في نسبة الطین بمقدار عال ) ١٩٧٧(Asseed أدى إلى ارتفاع المحتوى الطیني كما الحظ

ونقص في نسبتي كل من الغرین والرمل بعد إزالة الكاربونات الكلیة وان نسجة التربة أصبحت طینیة بعد 
تغیر في النسب المئویة لمفصوالت إلى أن مقدار ال )١٩٨٣( Al-kaysi إن كانت طینیة غرینیة وأشار 

التربة نتیجة إلزالة الكاربونات الكلیة یعتمد على طبیعة وجودھا في التربة إذ وجد أن إزالة الكاربونات 
الكلیة الموجودة على شكل أغلفة حول دقائق التربة أو على شكل مادة رابطة بین دقائق التربة أدت إلى 

فصول الطین أما مفصول الغرین فكان بین الزیادة أو النقصان انخفاض في مفصول الرمل وزیادة في م
اعتمادا على مقدار النقص الحاصل في مفصول الرمل ومقدار ما یفقده الغرین نفسھ بعد إزالة أغلفة 

  . الكاربونات 
إلى أن اإلزالة الجزئیة للكاربونات الكلیة من الطین تؤدي إلى ) ١٩٨٨(ولقد أشار مصطفى وآخرون       

  یادة في الكاربونات النشطة وخفض في السعة التبادلیة الكاتیونیة فضال عن زیادة النسبة المئویة للطینز
إلى أن الكاربونات الكلیة تمنع تمدد الطین الموجود في تجمعات ) ١٩٨٩(   Boberو Mcbrideوأشار  

  .التربة عن طریق تكوین مواد  رابطة وأغلفة حول حبیبات التربة 
  

   ٢٠٠٠ل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني بحث مست
   ٢٠٠٦/  ٢/ ٨وقبولھ     ٢٠٠٥/ ١٠/  ٢تاریخ تسلم البحث 
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  مواد البحث وطرائقھ
عشرة مواقع مختلفة في محافظة نینوى ذات نسجات مختلفة جمعت عینات ترب سطحیة ممثلة ل     

تراوحت بین الطینیة والرملیة تقع ضمن المناطق الجافة وشبھ الجافة لشمال العراق حیث الترب كلسیة 
وشملت ھذه المواقع قریة قبر العبد  Calciorthids والمجموعة العظمى لھا حسب التصنیف االمریكي 

، وجامعة الموصل ، ووانة ، وغابات الموصل ، والرشیدیة ، وغابات ) عینة قریبة من نھر دجلة (
جففت . ، وربیعة والفاضلیة ) بعیدة عن النھر ( ، وفایدة ،و قریة قبر العبد ) حافة نھر دجلة ( الموصل 

ملم ومزجت جیدا لتكون جاھزة للتحالیل الفیزیائیة   ٢الترب ھوائیا ثم طحنت ونخلت بمنخل قطر فتحاتھ 
قسمت كل عینة من عینات الترب العشرة إلى جزئیین األول ترك على ) . ١ -الجدول  (ا موضحة في كم

حالتھ الطبیعیة أما الجزء الثاني فقد تمت إزالة الكاربونات الكلیة منھ وذلك بإضافة كمیات كافیة من حامض 
 Ostromوكما جاء في  عیاري لتجنب حدوث أي تغیر في التركیب المعدني٠,٣الھایدروكلوریك بتركیز  

مع مالحظة االستمرار بتحریك العینات بین فترة وأخرى وإضافة كمیات أخرى من الحامض إلى ) ١٩٦١(
ثم غسلت عینات التربة )  ١٩٨٨مصطفى وآخرون ، (العینات حتى تم التأكد من انتھاء االزیز والفوران 

ات وذلك بالكشف عنھا باستخدام نترات الفضة ،  بعد ذلك بالماء المقطر عدة مرات إلى أن تم إزالة الكلورید
جففت ھذه العینات ھوائیا وتم أجراء التحالیل الفیزیائیة علیھا باعتبارھا عینات خالیھ من الكاربونات الكلیة، 

  ) .١٩٩٩(BarthakurوBaruhأما الصفات الكیمیائیة فتم تقدیرھا حسب) . ١٩٨٦( Kluteوكما جاء في
  

  ض التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیة لعینات الدراسة   نتائج بع): ١(الجدول 
    الموقع

  pH  
Ec  

  م/دسیسیمنز
  الظاھریة الكثافة 

  ٣م/میكا غرام
  المادة العضویة

  )كغم/غم(
  الكاربونات الكلیة

  )كغم/غم (
الكاربونات 

  النشطة
  )كغم/غم (

  ٦٠  ٢١٠  ١٦.٤٨  ١.٢٣٤  ٠.٨  ٧.١١  )قرب النھر ( قبر العبد
  ٤٥  ٩٥  ٧.٣١  ١.١٥٤  ٠.٥  ٧.١٢  جامعة الموصل

  ٨٠  ٢٦٥  ١٠.٩٧  ١.٣٣٠  ١.٥  ٧.١٤  وانة
  ٦٥  ٢٢٠  ١٦.٤٨  ١.٢٦٥  ٠.٣  ٧.٥٥  غابات الموصل

  ٩٥  ٢٣٥  ٩.١٦  ١.٢٠٢  ٠.٦  ٧.٥٢  الرشیدیة
  ٥  ٥٣  ١.٨٠  ١.٥٢٠  ٠.١  ٧.٩٠  )غابات الموصل(حافة نھردجلة

  ٩٠  ٢٠٠  ١٨.٢٠  ١.١٢٢  ٢.٩  ٧.٢٠  فایدة
  ٧٠  ٢٤٥  ١٦.٤٨  ١.٢١٨  ٠.٩  ٧.٤٧  )بعیدة عن النھر(قبر العبد

  ٥٥  ١٣٠  ١٠.٩٧  ١.٢٣٤  ١.٦  ٧.٣٧  ربیعة
  ٦٠  ١٤٥  ١٢.٨٠  ١.٣٦١  ١.٥  ٧.١٥  الفاضلیة

  
  النتائج والمناقشة

النسب المئویة لمفصوالت التربة لجمیع عینات الدراسة قبل إزالة الكاربونات الكلیة ) ٢(یبین الجدول       
یرة في مفصوالت التربة ووجود زیادة في المحتوى الطیني في منھا وبعدھا إذ یالحظ وجود اختالفات كب

معظم عینات التربة بعد اإلزالة وھذه الزیادة تعتمد على ما تحتویھ من الكاربونات الكلیة كما أظھرت النتائج 
حصول انخفاض واضح في نسبة الرمل بعد اإلزالة في جمیع العینات وبنسب مختلفة ویعود السبب في ذلك 

الكاربونات الكلیة وتوزیعھا وانتشارھا على نحو رئیس في مفصول الرمل أكثر من وجودھا في  إلى وجود
مفصولي الغرین والطین وقد تكون الكاربونات الكلیة متكتلھ ومتجمعة حول دقائق التربة المختلفة على ھیئة 

الة الكاربونات الكلیة أغلفة حول الدقائق مما یزید من قطرھا ویجعلھا تقع ضمن مفصول الرمل لذا فان إز
 Al- Kaysiوھذه النتائج تتفق مع ماتوصل الیة كل من . أدت إلى انخفاض واضح في كمیة الرمل 

  A 10و  A9 و A8و A7و A5و A3و A1أظھرت العینات )  ١٩٨٨(ومصطفى واخرون )  ١٩٨٣(
  حدوث زیادة
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التوزیع  الحجمي لمفصوالت التربة وكمیة الكاربونات الكلیة لعینات ترب الدراسة فبل ) :   ٢( الجدول 
  وبعد إزالة الكاربونات الكلیة

/ الكاربونات الكلیة     غم  كغم/التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة غم  رقم   العینة
  كغم

  النسجة
  الرمل  الغرین  الطین

A1*  مزیجیة  ٢١٠  ٣٧٠  ٤٠٠  ٢٣٠  

B1*  مزیجیة طینیة  --------  ٣٠٠  ٤١٠  ٢٩٠  

A2  طینیة  ٩٥  ٢٣٠  ٣٢٠  ٤٥٠  

B2  طینیة  --------  ٢٠٠  ٣١٥  ٤٨٥  

A3  مزیجیة  ٢٦٥  ٣٥٠  ٣٦٥  ٢٨٥  

B3  مزیجیة طینیة غرینیة  --------  ١٧٠  ٤٨٠  ٣٥٠  

A4  مزیجیة  ٢٢٠  ٣٢٠  ٤٠٠  ٢٨٠  

B4  مزیجیة طینیة  --------  ٢٧٠  ٣٨٠  ٣٥٠  

A5  مزیجیة طینیة  ٢٣٥  ٢٥٠  ٤٤٥  ٣٠٥  

B5  مزیجیة طینیة غرینیة  --------  ١٦٠  ٤٦٥  ٣٧٥  

A6  رملیة  ٥٣  ٩٥٥  ٣٠  ١٥  

B6  رملیة  --------  ٩٥٠  ٢٥  ٢٥  

A7  مزیجیة طینیة  ٢٠٠  ٢٣٠  ٣٣٠  ٤٠٠  

B7  طینیة  --------  ١٦٠  ٤٠٠  ٤٤٠  

A8  مزیجیة  ٢٤٥  ٤٠٠  ٣٦٥  ٢٣٥  

B8  مزیجیة طینیة  --------  ٢٩٠  ٤١٠  ٣١٠  

A9  طینیة  ١٣٠  ١٦٠  ٣٨٥  ٤٥٥  

B9  طینیة  --------  ١٣٥  ٤٠٠  ٤٦٥  

A10  طینیة  ١٤٥  ٢١٠  ٣٦٠  ٤٣٠  

B10  طینیة  --------  ١٦٠  ٣٩٠  ٤٥٠  
        : A*  قبل ازالة الكاربونات الكلیة      B*   : بعد ازالة الكاربونات الكلیة  

  
والغرین وانخفاض في كمیة الرمل بعد إزالة الكاربونات الكلیة منھا إذ انھ على  في كمیة كل من الطین

الرغم من حصول انخفاض في  مفصولي الطین والغرین نتیجة الزالة الكاربونات منھا فقد حصل تعویض 
عدم حصول   A10و A9وإضافة بكمیة اكبر من الفقد جاءت من مفصول الرمل ، كما یلحظ في العینتین 

ر في نسجات ھذه الترب على الرغم من الزیادة في مفصولي الطین والغرین واالنخفاض في كمیة تغیی
الرمل بعد اإلزالة إذ بقت النسجة طینیة لكل منھما نظرا إلحتواءھا على كمیة عالیة من الطین ، أما العینات  

A1  وA3  وA5  وA7  وA8   فقد حصل تغییر في نسجاتھا بعد ازالة الكاربونات منھا إذ تحولت نحو
النسجات األكثر نعمومة وأصبحت مزیجیة طینیة ، مزیجیة طینیة غرینیة ، مزیجیة طینیة غرینیة ، طینیة 

كذلك یبین الجدول حصول تذبذب في مفصول الغرین بعد إزالة الكاربونات . ومزیجیة طینیة على التوالي 
انخفاضاً في   A6و A4و A2جمیع عینات ترب الدراسة إذ حصلت زیادة ونقصان وأظھرت العینات في 

آذ بقت )  A6و  A2( مفصول الغرین وزیادة في مفصول الطین ، ولم یحصل تغییر في نسجة التربتین 
كغم /غم ٤٥ ٠طینیة ورملیة على التوالي نظرا الحتواء األولى على كمیة عالیة من الطین والتي بلغت 

كغم وكمیة قلیلة من الطین والغرین والكاربونات /غم ٩٥٠واحتواء الثانیة على كمیة عالیة من الرمل بلغت 
وبصورة .   فقد حصل تحول في نسجتھا نحو األنعم إذ  أصبحت  مزیجیة  طینیة  A4أما التربة . الكلیة 

را أساسیا في مقدار التغییر في نسجة التربة عامة  فقد  لوحظ  باالضافة  إلى  أن الكاربونات الكلیة ذات دو
  قبل ازالتھا وبعده إال أن سیادة احد مفصوالت التربة كان 
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 A2عدم حدوث أي تغییر في نسجة عینات الترب   لھ تأثیر واضح ومباشر في نسجة التربة وھذا أدى إلى
  .بعد إزالة الكاربونات منھا   A10و A9و   A6و
أن محتوى الكاربونات الكلیة ونوعھا في التربة لھ أھمیة كبیرة في شكل ارتباطھا مع مفصوالت التربة     

غنیسیوم لذلك فان قابلیتھا حیث إن لكاربونات الكالسیوم درجة تبلور عالیة تفوق درجة تبلور كاربونات الم
على االرتباط حول حبیبات الطین وتكوین أغلفة أعلى بكثیر من كاربونات المغنیسیوم لذا فان كاربونات 
المغنیسیوم كانت قلیلة التأثیر في العینات المدروسة لكون جمیع الترب في األصل من مواد كلسیة ، وان 

أن قسم من دقائق : إزالة الكاربونات قد یكون بالصورة التالیة   میكانیكیة التحول في حجوم دقائق التربة بعد
الرمل یتحول إلى دقائق الغرین والطین في حین أن قسم من دقائق الغرین یتجول إلى دقائق الطین أما دقائق 
الطین فقسم منھا یحصل لھ فقد بعد اإلزالة ولكن یتم تعویض لھا بنسب أعلى من الفقد من خالل اإلضافة 

  .مفصولي الرمل والغرین من 
لھذا یبقى التساؤل عن طریقة تحدید نسجة التربة ھل تترك التربة دون إزالة الكاربونات الكلیة منھا       

لكونھا جزءاً أساسیا من مكوناتھا أو تزال لكونھا ال تعطي النسبة الحقیقیة لمفصوالت التربة ألنھا أما تغلف 
ھا أو توجد بشكل دقائق حرة في المفصوالت المختلفة ومن المعروف أن دقائق التربة الصغیرة أو تربط بین

للكاربونات الكلیة تأثیرات في صفات التربة الفیزیائیة والكیمیائیة والخصوبیة لذا من الممكن وفي ضوء 
فة ھذه النتائج تم اقتراح معادلة لتقدیر نسجة التربة الحقیقیة من دون إزالة الكاربونات الكلیة وذلك بإضا

وطرح ثوابت لكل مفصول ماخوذ بوصفھ معدالً لنتائج ھذه الدراسة ویمكن التحقق من مدى صحة ھذا 
المقترح بتعیین نسبة الكاربونات الكلیة في التربة وتحدید نسجة التربة بعد إزالة الكاربونات لمعرفة مدى 

  ) . ١٩٨٨(التغیر في  توزیع مفصوالت التریة وھذا یتفق مع ما أشار الیھ العبیدي 
   Soil texture ( without Carbonate ) = ( S-a ) + ( Si-b) + ( C-c )  

  تمثل النسبة المئویة للرمل   S:          حیث أن                   
                                  Si   تمثل النسبة المئویة للغرین  
                                  C  بة المئویة للطین تمثل النس  

 a   ،b   ،c   معامل التصحیح لكل من الرمل والغرین والطین على التوالي  
       

  یوضح نسبة الكاربونات الكلیة وقیم معامالت التصحیح للرمل والغرین والطین):  ٣( الجدول   
  معامالت التصحیح  )كغم/ غم (نسبة الكاربونات الكلیة 

)a   (للرمل  ( b  )   ینللغر   )( c  للطین  
  ٣.٤٥  ١.٤٠  ٢.٠٥  ١٠٠أقل من 

٣.٧٥  ١.٥٠  ٢.٢٥  ١٥٠-١٠٠  
٤.٨٥  ١.٧٥  ٣.١٠  ٢٠٠-١٥٠  
٧.٢٠  ٢.٠٥  ٥.١٥  ٢٥٠-٢٠٠  
١٠.٣٥  ٢.٨٠  ٧.٥٥  ٣٠٠-٢٥٠  

  
ویالحظ من قیم معامل التصحیح أن تقدیر مفصولي الطین والرمل من دون إزالة الكاربونات الكلیة من      

ا مشابھ لكال المفصولین عند إزالة الكاربونات الكلیة من التربة وبصورة عامة ترتفع التربة قد أعطى قیم
وتنخفض نسبة الرمل بعد اإلزالة ، أما تحدید مفصول الغرین تمثل المشكلة الرئیسیة لھذه   كمیة الطین

التربة ومن ثم المعادلھ نظرا الن مفصول الغرین تحدث لھ زیادة ونقصان عند إزالة الكاربونات الكلیة من 
فان إزالة الكاربونات الكلیة تمثل الطریقة األمثل لتقدیر نسجة التربة والمعادلة السابقة ھي طریقة تقریبیة 
إلیجاد نسجة التربة  بدون إزالة وقد أعطى نتائج جیدة في حالة انخفاض نسبة الكاربونات الكلیة بمستوى 

كغم فمن الضروري /غم  ٢٠٠ت الكلیة بكمیة أعلى من كغم ولكن عند ارتفاع نسبة الكاربونا/غم٢٠٠دون 
  إزالتھا عند تقدیر 
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التربة وخاصة في  وقد تبین من ھذه الدراسة أن للكاربونات الكلیة تأثیر واضح في تحدید نسجة. النسجة 
الترب الكلسیة ذات المحتوى العالي من الكاربونات الكلیة ومن ثم أحداث التغیرات في صفات التربة 
الفیزیائیة والكیمیائیة    وان إزالة الكاربونات الكلیة من التربة أدت إلى تغییر نسب مفصوالتھا ثم إلى تغییر 

الطین وانخفضت نسبة الرمل في حین حدث تذبذب في في نسجتھا لمعظم ترب الدراسة إذ ارتفعت نسبة 
  .نسبة الغرین 
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                                                              ABSTRACT  
     Ten soil samples have been collected from different locations in Nineva province with 
different textures ranged from sand to clay having different content of total carbonates 
range  from (53-265)g / kg . Each soil sample was divided in to two parts, the first one 
was kept on  its natural condition while the total carbonate was removed from the second 
one . the soil particle size distribution has been measured in the presence and after 
removal of the total  carbonate in all soil samples. The results have shown that most of 
the soil samples were changed to finer texture after the carbonate has been removed 
where as clay percents were increased and the sand percents were decrease .  
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