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 الملخص :

 دائختي و شخقا( 44° 44′ ـــ 44° 33′تقع مشظقة الجراسة في محافغة صالح الجيؽ بيؽ دائختي خظي الظؾل ) 
 ىحه تعج حيث, كخكؾك مجيشة جشؾب كؼ 74 حؾالي بعج وعمى شساال( 34° 55′ ـــ 34° 54′)  العخض خظي

ع درجات الحخارة وجفاف اليؾاء ارتفا بدبب وذلػ جافة شبو مشظقة عامة برؾرة السشاخية الشاحية مؽ السشظقة
 فييا. 

تزسشت الجراسات الييجروكيسيائية لسياه السسمحة تحجيج ندب االيؾنات الخئيدية السؾجبة )الرؾديؾم , البؾتاسيؾم 
نات( وبعض العشاصخ , الكالديؾم , السغشيديؾم( وااليؾنات الخئيدية الدالبة )الكمؾريج , الكبخيتات , البيكخبؾ 

الذحيحة )الشدرة( فييا باالضافة الى دراسة الخرائص الفيديائية )الظبيعية( لمسياه . ومؽ خالل دراسة السكؾنات 
 رؾديؾم لالستخجامات الغحائية بدببالسؾجؾدة في مياه السسمحة تبيؽ امكانية تذغيل السسمحة وانتاج ممح كمؾريج ال

ضسؽ السجيات السقبؾلة حدب السؾاصفات  محية وان ندبة السكؾنات االخخى سعالية ضسؽ السكؾنات الالندبتو 
القياسية. ولغخض تحديؽ نقاوة السمح السشتج مؽ السسمحة تظخقت الجراسة الى ادخال بعض الخظؾات واالجخاءات 

وذلػ مؽ خالل جعل تخسيب االضافية ضسؽ مخاحل انتاج السمح مؽ االحؾاض السخررة لتخسيب االمالح 
 : مالح يسخ بثالث مخاحل وبالذكل اآلتياال
عدل االمالح التي تستمػ , بسعشى آخخ  االحؾاضالبجاية داخل في السخحمة االولى تدتبعج االمالح الستخسبة في ف

 احؾاض اخخى لتبجأ جعل السياه السالحة الستبقية تشتقل الىبحيث قابمية ذوبان قميمة مثل مخكبات الكالديؾم 
السحمؾل  ريج الرؾديؾم بشقاوة عالية واستخالصيا مؽؽ التخسيب والتي تزؼ تخسيب امالح كمؾ السخحمة الثانية م

وبعج استخالص امالح  الحاوي عمى االمالح السخة التي تستمػ قابمية ذوبان عالية , وفي السخحمة االخيخةالستبقي 
لتخسيب االمالح السخة الستبقية في السحمؾل مثل  ميا في االحؾاضتتؼ عسمية تبخيخ السياه ك كمؾريج الرؾديؾم

 الح البؾتاسيؾم والسغشيديؾم .   ام
 

 : طؾزخؾرماتؾ , السسمحة , كمؾريج الرؾديؾم , الخرائص الييجروكيسيائية. الكلمات الدالة
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Hydochemical Characteristics of Tuz Khurmatu Saltern Brine and improvement 

of traditional salt production process 

 

 

Abstract The studied area is located in Salahaddin governorate between longitudes  (

(44° 44′ـــ  °44 ′33  and latitudes ′ (54 °34  34° 55′ـــ)  about 70 km south of Kirkuk city. 

The area is generally considered as a semi-arid region due to high temperature and dry 

weather. 

 Hydrochemical studies of the saline water included determination of the Cations and 

anions with some trace elements, in addition to the study of physical properties of the 

water. A study of the saline water components revealed that the site can be used for 

production of salt for food uses because of its high percentage of sodium chloride 

component compared to other components. 

 In order to improve the purity of the produced salt, the study referred to some 

additional steps and procedures within the stages of salt production from the ponds by 

making the deposition of salts pass through three stages and as follows: 

In the first stage, the salts which were initially deposited in the ponds are excluded. In 

other words, the salts that have low solubility such as calcium compounds are isolated 

so that the remaining saline water is transferred to other ponds to start the second 

phase of deposition, which involves deposition of sodium chloride salts with high 

purity. In the final stage, after the extraction of sodium chloride salts, the remaining 

saline water which contains bitter salts that have high solubility is completely 

evaporated in the ponds to produce the bitter salts such as potassium and magnesium 

salts. 
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 المقدمة

يعة ومؽ ارخريا ثسشا فيؾ يسثل قيسة اكثخ السعادن الغيخ العزؾية انتذارا في الظب ا مؽحجيعج السمح الظبيعي وا
او غيخ مباشخ , أحج العشاصخ التي تجخل في اغمب الرشاعات سؾاء بذكل مباشخ  اقترادية بالغة االىسية كؾنو

السمح اول معجن  ب السؾاد الغحائية . كسا ويعججخل في تخكيباالضافة الى أنو مؽ احج العشاصخ االساسية التي ت
 استخجمو االندان في طعامو وبذكل مباشخ باالضافة الى استخجامو في عسمية حفظ الظعام . 

ما بالشدبة لسرادر انتاج السمح في العالؼ عامة وفي الؾطؽ العخبي بذكل خاص فيي متعجدة وتذسل تخسبات أ
حار والسحيظات أو البحيخات السمحية , التخسبات الدظحية والربخات , أو عؽ طخيق بالسمح الرخخي , مياه ال

ق السدتخجمة في انتاجو فيي ايزا السياه السالحة السؾجؾدة في طبقات الرخؾر الخسؾبية , ومؽ حيث الظخ 
متعجدة , فيتؼ انتاجو اما بؾاسظة التعجيؽ كقظع صخخية مذابية الستخخاج الخامات السعجنية أو تخسبات الفحؼ , 

 أو عؽ طخيق التبخيخ الذسدي )الظبيعي( أو التبخيخ االصظشاعي لمسياه السالحة. 

 مشتذخة في مشاطق مختمفة مؽ البمج مؽ السؾاقع السمحيةاما مؽ حيث تؾاجج االمالح في العخاق فيشالػ الكثيخ 
 (,8978تختمف في ما بيشيا مؽ حيث سعتيا وفي تخكيبيا الكيسياوي ومرادر السمح فييا )الفياض والذسدي, 

(Al-Sinawi & Saadallah, 1974 ) لجراسة الحالية لسؾقع مسمحة طؾزخؾرماتؾ تيجف الى دراسة ن الحا فا
 .يا الفيدياوية وتحديؽ طخيقة انتاج السمح فيياصفات السياه السالحة في السسمحة ومعخفةىيجروكيسيائية 

 

 السؾقع والسسيدات العامة لسشظقة الجراسة :

والعاصسة بغجاد بيؽ  –كؼ جشؾب مجيشة كخكؾك عمى طخيق مجيشة كخكؾك  74تقع ىحه السسمحة عمى بعج حؾالي 
 شساال( 34° 55′ ـــ 34° 54′)  العخض خظي دائختي و شخقا( 44° 44′ ـــ 44° 33′دائختي خظي الظؾل ) 

كؼ الى الذخق مؽ قزاء طؾزخؾرماتؾ نفديا عمى الجانب االيدخ مؽ وادي  5.5, كسا وتبعج بسقجار  (8)الذكل 
 ق صؾ )نيخ طؾزخؾرماتؾ( . آ

ن مرجر خيت , وأىحه االحؾاض مبظؽ بالكؾنكالسسمحة عبارة عؽ مجسؾعة مؽ االحؾاض االصظشاعية ومعغؼ 
( والتي Middle Miocene( )سابقا السمح في السسمحة ىؾ الظبقات السمحية في تكؾيؽ الفتحة )الفارس االسفل

تتألف بذكل اساسي مؽ صخؾر الحجخ الجيخي والحجخ الظيشي والدمتي باالضافة الى تخسبات الرخؾر 
دتخخج ي , حيث ان الساء السالح(5)الذكل  (Buday, 1980الجبدية واالنيجرايت مع تخسبات السمح الرخخي )

خ الظبيعي االحؾاض االصظشاعية لغخض انتاج السمح بعسمية التبخي ويزخ عبخ ساقية صغيخة باتجاهمؽ البئخ 
 (. 3ذكل ال)تحت اشعة الذسذ 

 اذ تتخاوح درجة اشتاءالسشاطق الحارة والجافة صيفا والباردة السسظخة  بالشدبة لمسشاخ فتعتبخ مشظقة الجراسة مؽو 
 درجة مئؾية في فرل الريف الذتاء الى اكثخ مؽ خسدة وثالثيؽ الحخارة مابيؽ اقل مؽ عذخ درجات في فرل

(Al-Janabi, 2008 لحلػ فان فتخة انتاج السمح مؽ االحؾاض الكؾنكخيتية لمسسمحة ) تبجأ بعج شيخ نيدان عادة
 وتدتسخ حتى نياية شيخ تذخيؽ االول .
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 (Rasheed, 2012خارطة تبيؽ مؾقع مشظقة الجراسة )  (8الذكل )

 

 
 (Barwary & Selwa, 1995خارطة جيؾلجية لسشظقة الجراسة. محؾرة مؽ )( 5الذكل )
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 صؾرة لسؾقع السسمحة تبيؽ االحؾاض السمحية النتاج السمح (3الذكل )

 

 االعمال الحقلية والمختبرية 

حيث تؼ حفغيا  مسسمحةالسياه السالحة للتخ مؽ  84جخى العسل الحقمي في نياية شيخ تذخيؽ االول وذلػ بأخح 
 لغخض اجخاء الفحؾصات السختبخية الحقا . لتخ 8سعة كل مشيا  نغيفة في قشاني بالستيكية

لسمحي حيث شسمت قياس فيسا يخص العسل السختبخي فقج تزسؽ دراسة الرفات الفيدياوية )الظبيعية( لمسحمؾل ا
(, وقياس الؾزن الشؾعي باستخجام اداة السكثاف EC(, والتؾصيمة الكيخبائية )pHمؽ الجالة الحاضية ) كال

(Hydrometer)( وايجاد كسية السؾاد الحائبة الكمية ,Total (dissolved solids (T.D.S. .بظخيقة التبخيخ )
اتبعت طخق التحاليل الكيسياوية القياسية لفحؾصات السياه ومياه أما بالشدبة لمسكؾنات الكيسياوية فيو فقج 

يؾنات الخئيدية ( فذسمت الجراسة عمى تقجيخ كال مؽ األAPHA, AWWA & WEF, 1999الفزالت )
يؾنات الخئيدية الدالبة ( , واألK, البؾتاسيؾم  Mg, السغشيديؾم  Na, الرؾديؾم  Caالسؾجبة )الكالديؾم 

( , وايزا تقجيخ تخاكيد العشاصخ الذحيحة )الشدرة( السيسة HCO3ات , البيكخبؾن Clالكمؾريج ,  SO4)الكبخيتات 
 Cu, الشحاس  Fe( مثل )الحجيج Atomic Absorption Spectrometerباستخجام جياز االمتراص الحري )

 ( .Mn,السشغشيد  Pb, الخصاص Zn , الخارصيؽ 
 

 مناقذة النتائج :

( بأن قيسة الجالة 8 )الججولأعيخت الشتائج لفحؾصات الخرائص الفيدياوية )الظبيعية( لمسحمؾل السمحي لمسسمحة 
(  وىحه الحالة بجورىا pH= (7.16 القاعجية الزعيفة خ الى ان مياه السسمحة تسيل الى لمسياه تذيالحامزية 

147



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

 
 

( والؾزن الشؾعي ECان التؾصيمة الكيخبائية ) في مياه السسمحة . كساCa(HCO3 )5وجؾد ندبة قميمة مؽ  تعكذ
(S.G.( وكسية السؾاد الحائبة الكمية )T.D.S.) ( 312.7كانت بالذكل التالي ms/cm( , )1.148 , )

(264.6 gm/l )لمسؾاد  ت ممؾحة عالية وبسحتؾى تخكيد عاليذيخ الى ان مياه السسمحة ذاعمى التؾالي مسا ي
 الحائبة فييا.

 

 الخؾاص الفيديائية )الظبيعية( لمسحمؾل السمحي لمسسمحة( 8ججول )

 

مؽ جية اخخى بيشت نتائج التحميالت الكيسيائية لشدب السكؾنات الخئيدية لمسحمؾل السمحي بالسكافىء الكمي 
الشدبة  ايؾنات الرؾديؾم والكمؾريج شكمتا( , بأن  4 ) الذكل  (%epm) (equivalent per millionبالسميؾن )

ذيخ الى ان مرجر ىحه االيؾنات ىؾ بدبب اذابة التخسبات السمحية سى مؽ مكؾنات مياه السسمحة مسا يالعغ
 عة لتكؾيؽ الفتحة( الستسثمة بظبقات الرخؾر التابRock Saltدظحية الحاوية عمى كمؾريج الرؾديؾم )الالتحت 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخواص الطبيعية 
T.D.S. gm/L EC ms/cm Sp.Gr. pH 

264.6 312.07 1/148 7.16 
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 (%epmمخظط بياني يبيؽ ندب السكؾنات الخئيدية في السحمؾل السمحي بذكل ندبة مئؾية )( 4شكل )

( , 0.53والكالديؾم( فكانت بشدب معتجلة )أما بالشدبة لاليؾنات الخئيدية السؾجبة )البؾتاسيؾم والسغشيديؾم 
مؽ االيؾنات الدالبة الكبخيتات والبيكخبؾنات قميمة ايزا ( عمى التؾالي مع وجؾد ندب 2.32( , )2.77)
(  5) الججول رقؼ    سالح العخاقية في السؾاقع االخخى بعض ال مع تفقوبيحا ت( عمى التؾالي , 0.03( , )3.74)

 . 

ممحية مؽ مؾاقع اخخى بذكل ندبة  وفي محميل تخاكيد االيؾنات الخئيدية في السحمؾل السمحي لمسمحة (5ججول )
 (%epmمئؾية )

 مملحة الذاري 
(Omer, 1989) 

 -مملحة الطويل 
 البوغارس

(Al-Baidari, 1988) 

 مملحة الدماوة
(Samaan, 

1985) 

 مملحة  الخليفة
Kh1 

(Salih et al., 
2002) 

االيونات  الدراسة الحالية
epm% 

0.14 3.26 2.502 0.25 0.53 K+ 

91.8 90.17 79.402 94.41 94.38 Na+ 

0.16 2.054 1.488 2.11 2.32 Ca++ 

7.55 4.32 16.597 3,23 2.77 Mg++ 

25.45 1.48 5.736 2.53 3.74 SO4
-- 

74.5 98.5 94.187 97.45 96.23 Cl- 

0.03 0.014 0.007 0.02 0.03 HCO3
- 

 

 

 Piperومؽ جية اخخى مؽ خالل تدقيط ندب السكؾنات الخئيدية لمسحمؾل السمحي عمى الذكل الثالثي لبايبخ )
Trilinear diagram  ) ( يتبيؽ بان السحمؾل السمحي لمسسمحة يقع بالقخب مؽ ماء البحخ ضسؽ الداويا 5)الذكل

 ,Hounslowشيفات السحكؾرة في )واستشادا الى التر ,(Shah et al., 2019) اليسشى مؽ الذكل العمؾي 
 (.6الذكل مؽ ايؾنات الكمؾريج والرؾديؾم ) خ عمييا ممؾحة اولية وبتخكيد عال( فان مياه السسمحة تديظ1995
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 ( بظخيقة بايبخ لمسحمؾل السمحي لمسسمحة%epmالتسثيل الثالثي لشتائج التحميل ) (5شكل )
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 (Shah et al., 2019) يغيخ فيو انؾاع السياه ؾي لسخظط بايبخالجدء العم (6شكل )
( كسا ىؾ Hypothetical saltsومؽ خالل ايجاد ندب االمالح االفتخاضية حدابيا في السحمؾل السمحي )

تبيؽ بان كمؾريج الرؾديؾم يأتي بالسختبة االولى ضسؽ مكؾنات السحمؾل السمحي لمسسمحة  (7)الذكل مؾضح في 
 ( .3الججول ) ساسيوبحلػ تتفق مع بعض السسالح العخاقية مؽ حيث محتؾاىا اال سكؾنات االخخى مقارنة بال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشدب االفتخاضية في السحمؾل السمحي لمسسمحة مخظط بياني دائخي يبيؽ  (7الذكل )
 
 

 الشدب االفتخاضية لالمالح لمسحمؾل السمحي لمسسمحة ومؽ مؾاقع ممحية اخخى .(  3ججول )  
 

 مملحة الذاري 
(Omer, 1989) 

 -مملحة الطويل 
 البوغارس

(Al-Baidari, 
1988) 

 مملحة الدماوة
(Samaan, 

1985) 

مملحة  الخليفة 
Kh1 

(Salih et al., 
2002) 

 الدراسة الحالية
المكونات 

االفتراضية 
 لالمالح

71.16 92.6 80.61 94.41 94.38 NaCl 

0.59 1.2 2.484 0.25 0.53 KCl 
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---- 3.5 11.819 2.79 1.32 MgCl2 

7.49 ---- 4.151 0.44 1.45 MgSO4 

0.14 1.7 1.402 2.09 2.29 CaSO4 

20.55 ---- ---- ---- ---- Na2SO4 

0.043 0.01 0.007 0.02 0.03 Ca(HCO3)2 

 
كانت ضئيمة ايزا بحيث تعتبخ ضسؽ السجيات قج أما بالشدبة الى محتؾى االمالح لمعشاصخ الذحيحة )الشدرة( ف

 ( .4الججول السقبؾلة حدب السؾاصفات العخاقية لمسمح لالستعساالت الغحائية )
 
 
 

العخاقية لسمح  مؽ السسمحة بالسقارنة مع السؾاصفاتندب العشاصخ الذحيحة )الشدرة( في السمح السشتج  (4ججول )
 ة الشؾعية(خ الظعام لالستعساالت الغحائية )الجياز السخكدي لمتقييذ والديظ

   
 
 

ومؽ أجل رفع ندبة كمؾريج الرؾديؾم وتحديؽ نقاوة انتاج السمح داخل االحؾاض السخررة بعسمية التبخيخ 
سيب البج مؽ ادخال بعض االجخاءات االضافية بحيث يجخي تخ كان الظبيعي لمسياه السالحة تحت اشعة الذسذ 

سعتادة مؽ قبل مشتجي ممح الظعام في بسخحمة واحجة كسا ىي الحالة التقميجية ال االمالح باكثخ مؽ مخحمة وليذ
ضسؽ نفذ  االمالح غيخ السخغؾب بيا وامتداجيا مع ممح كمؾريج الرؾديؾم والغاية عجم حرؾل تخسيب السسمحة
ومؽ ضسشيا كمؾريج  , حيث ان عدل االصشاف السختمفة مؽ االمالح الحائبة في السحمؾل السمحيالحؾض

حي بذكل تتابع تخسيبي حدب قابمية ذوبان كل نؾع مؽ السخكبات الى تبخيخ السحمؾل السم الرؾديؾم يتظمب

 نوع الملح
الحديد   

(%Fe ) 
 حد اقرى

النحاس 
(%Cu) 

 حد اقرى

الخارصين 
(%Zn) 

 حد اقرى

الرصاص 
(%Pb) 

 حد اقرى

المنغنيز 
(%Mn) 

 حد اقرى

 --- 0.0002 --- 0.00005 0.005 ملح الطعام

 0.0001 0.0001 0.0002 0.00042 0.0038 ملح منتج من المملحة
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وبحلػ تؼ وضع مقتخح لتظبيق االجخاءات التالية عشج عسمية  (Omer, 1989) السؾجؾدة في السحمؾل السمحي
 انتاج السمح مؽ السسمحة وىي :

لتخسيب السجسؾعة االولى مؽ السخحمة االولى : تبخيخ السياه السالحة كسخحمة ابتجائية في احؾاض مخررة فقط 
االمالح والتي تزؼ السخكبات التي تستمػ قابمية ذوبان قميمة مثل مخكبات الكالديؾم ومؽ ثؼ جعل السياه السخكدة 
الستبقية مؽ السخحمة االولى تشتقل الى احؾاض اخخى لتبجأ السخحمة الثانية مؽ التخسيب والتي تخص تخسيب امالح 

لمسياه , يحرل تبخيخ كمي الان  ظبيعي ولفتخة زمشية معيشة بذخطعالية بعسمية التبخيخ الكمؾريج الرؾديؾم بشقاوة 
اوي عدليا عؽ السحمؾل الستبقي االكثخ تخكيدا والح وفي ىحه السخحمة يتؼ استخالص االمالح بشقاوة عالية ومؽ ثؼ

 ج استخالص امالح كمؾريج الرؾديؾموبع قابمية ذوبان عالية . وفي السخحمة االخيخة عمى االمالح السخة التي ليا
يؾم والسغشيديؾم اجل تخسيب االمالح السخة مثل امالح البؾتاس ؽالستبقة بذكل كمي م تتؼ عسمية تبخيخ السياه

 . لغخض االستخجامات االخخى 
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