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خاکشناسی عمومی
5و4فصول
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:فصل چهارم
(Colloide)کلوئید های مهم خاک

، انواع رس ها، ترکیبات هوموسی و ترکیبات فی مابین و شبه هوموسی و هیدروکسید های کلوئیدی آهن
هر یک از به طور کلی ذرات مشابهی که قطر. سیلیسیم و آلومینیوم کلوئیدهای مهم خاک را تشکیل می دهند

آن این خاصیت مانع. میکرون باشد می توانند در محلول خاک حالت کلوئیدی داشته باشند۲آنها کمتر است 
ند بلکه در نیست که ذرات مزبور در جایی دیگر یا درشرایط موافق محیط در فعل و انفعاالت شیمیایی دخالت کن

میکرون دانست که عالوه بر خاصیت اصلی ماده می توانند ۲واقع کلوئید را باید اسم دیگری برای ذرات کمتر از 
. در محلول خاک خصوصیات ویژه ای داشته باشند که به آنها خاصیت کلوئیدی اطالق می شود

در خاک دو گروه کلوئیدهای معدنی و آلی تشکیل داده می شود در گروه اول رسها هیدروکسیدهای آهن 
.آلومینیوم و سیلیس قرار دارند گروه دوم شامل کلوئیدهای عالی یعنی هوموس و اسیدهای آلی است
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خواص کلوئیدهای خاک

ست بدین داشتن بار الکتریکی مهم ترین خاصیت کلویید ها

ریکی ترتیب که ساعته هر ذره کالید پوشیده از بار الکت

بار مثبت یا منفی است به طوری که می تواند یونهای با

در خاک . الکتریکی مختلف را به طرف خود جذب کند

ر است که کلوئیدهای با بار الکتریکی منفی به مراتب زیادت

. قسمت اعظم آن را هوموس ها و رس ها تشکیل می دهند

د ها در یک حالت کلی شمای مقابل را می توان برای کلویی

:از نظر چگونگی بار الکتریکی در نظر گرفت

ت یا سطح هر ذره کلوئی پوشیده از بار الکتریکی مثب)

هت منفی است یونهای با بار الکتریکی مخالف در چند ج

ر هر ضربه کلوئید را احاطه می کنند به طوری که هرقد

ب آنها به از سطح کلوئید دورتر باشند وابستگی یا شدت جذ

.(کلوئید ضعیف تر خواهد بود
3

کلوئید رس

اته رس ها از تجزیه و تخریب مالیم و مواد معدنی سیلیک
ایط مانند فلدسپات، میکا ،آمفیبول و بیوکسن در شر

ن به فیزیکوشیمیایی الیه های سطحی پوسته جامد زمی
کات از نظر شیمیایی روزها را می توان سیلی. وجود می آیند

ومی های آلومینیوم کم و بیش آبدار دانست که فرمول عم
.  نشان می دهند𝑆𝑖𝑜2و𝐿2𝑂3وnH2Oآن ها به صورت 

اند از نظر فیزیکی روس ها دارای ساختمان کوچک متبلور
.  که به وسیله اشعه ایکس قابل تشخیص اند
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:گروه های اصلی رس

ناشی از با شرح مختصر فرمول شیمیایی و ساختمان فیزیکی روز ها می توان گفت که ترکیب شیمیایی رس
ن کننده در صورتی که شرایط و عوامل موثر در تشکیل رس تعیی. ترکیب ماده ی اولیه تشکیل دهنده آن است

شکیل به طوری که در خاکهای مختلف که در شرایط اقلیمی متفاوت ت. چگونگی ساختمان فیزیکی آن است
.شده اند اغلب نوعی رس بیشتر از انواع دیگر وجود دارد

:گروه های اصلی رس
(Kaolinite) گروه کائولینیت.۱
(montmorillonite)گروه مونث موریلونایت. ۲
(illite)گروه ایلیت. ۳
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:گروه های اصلی رس

:(montmorillonite)گروه مونث موریلونایت. ۲ :(Kaolinite) گروه کائولینیت.۱
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کلوئید هوموس

هوموس از تجزیه و تخریب مواد آلی در خاک حاصل می شود در حقیقت هوموس همان ماده سیاه رنگی است که
ک و از قسمت پایین توده کود های حیوانی و گیاهی پس از طی دوره ای از پوسیدگی جاری میشود در حالت خش

.  دموس به صورت ماده ای بی شکل و متخلخل به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه و یا سیاه رنگ دیده می شو
.کلوئید های حوزه مانند رس دارای بار الکتریکی منفی اند

عضی از اگر کلوئید هوموس نسبت به تاثیر تجمع کننده کاتیونها حساسیت کمتری نشان می دهد درعوض ب
عوامل فیزیکی در سرعت و چگونگی تجمع آنها تاثیر دارد مثالً تناوب مرطوب شدن مالیم و خشک شدن

.ی کندتدریجی موجبات تسریع تجمع این کلوئیدها و تشکیل ساختمان فیزیکی خاک دانه ای در آنها فراهم م
:  دو تیپ اصلی کلوئید هوموس تشخیص داده می شود

(هوموس کلسیک) کلوئیدهای هوموس که در محیط غنی از کلسیم تشکیل شده اند.۱
.کلوئیدهای هوموس که در محیط اسید و فقیر است کلسیم تشکیل شده اند. ۲
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(هوموس_کمپلکس رس)کلوئید مختلط رس هوموس 

و نوع در خاکهایی که حاوی کم و بیش مواد آلی هستند کلوئید خاک در حقیقت شامل مخلوطی است کلوءید آلی و معدنی است گاهی این د
.  ی سازندکلوئید طوری با هم تلفیق می شوند که مجموعه حالت کلوئیدی واحدی را به خود می گیرند و خواص مشترک و تعدیل شده ای را ظاهر م

س مشاهده وقتی به وسیله میکروسکوپ الکترونی که در رسوب رس و هوموس دقت شود، ذرات کلوئیدی هوموس به شکل نامنظم بین دانه ای ر
.می شوند که به صورت پوشش این دانه ها را احاطه نموده اند

کلوئید هیدروکسید آهن
معروف ترین آنها که از نظر خاک . هیدروکسید های اولیه آهن در خاک به طور طبیعی از تجزیه و تخریب سنگ های اولیه به وجود آمده اند

.  وجود داردگوئنیت و لپیدوکروسیت که اولی بیشتر از دومی تقریباً در اغلب خاکها کم و بیش: شناسی حائز اهمیت زیاد تر است عبارتند از
( کس کلوئیدیکمپل)کلوئیدهای هیدروکسید آهن اغلب با مشارکت سایر کلوئیدهای خاک از قبیل رس، هوموس و سیلیس کلوئیدی های مختلط 

.تشکیل می دهند و به این ترتیب پایداری آنها در محیط خاک افزایش می یابد
ه عهده هیدروکسید آهن با هوموس نیز کلوءید مختلط تشکیل می دهد که در آن هوموس،رل حامی را در پایداری حالت کلوئیدی هیدروکسید ب

.می گیرد
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۵فصل
اصول شیمیایی خاک

تبادل کاتیونی
مواد خاک به تبادل فی مابین یک کاتیون از محلول خاک با کاتیونی در سطح مواد مبادله کننده فعال را تبادل کاتیونی می گویند که اگرچه

.درجات مختلف در ایجاد نقاط تبادل کاتیونی نقش دارند اما این خصوصیت در قالب خاکها در بخش رس و مواد آلی آنها متمرکز است
ماهیت تبادل کاتیونی

ثل هر م. فعل و انفعاالت تبادل کاتیونی در خاک ها عمدتاً در مجاورت سطوح کلوئید های روسی و ذرات هوموسی یا میسل ها صورت می گیرد
.  ممکن است از هزاران نقطه یا بار الکتریکی منفی تشکیل شده باشد که با جذب کاتیونها خنثی شده است

پدیده تبادل کاتیونی در کلوئیدها
ادل یون در با توجه به خاصیت اسیدی ضعیف رس و هوموس و در نتیجه جذب کاتیون های فلزی به وسیله این مواد مطالعه در پدیده قابلیت تب

دارای بار به طور کلی می توان گفت که رس های گروهی ایلیت. خاک آغاز شد که در آن به رس ها در برابر چنین پدیده ای بیشتر تکیه می شود
دارای شدت رس های گروه کائولینیت فقط در کنار ورق ها و به ویژه در محل بریدگی جانبی. الکتریکی نسبتاً قوی در تمام سطوح و ورقه هایند

.رس های گروه مونت موریونیت دارای شدت الکتریکی متوسط در همه سطوح فرقه های خود هستند. الکتریکی بیشترند
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cation)ظرفیت تبادل کاتیون خاک exchange capacity)

ت در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک عبارت است از حداکثر مقدار کاتیونی است که وزن معینی از خاک قادر اس
.خود جذب یا نگهداری کند

𝑇 = 𝑆 + 𝐻+

عنوان ظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک اهمیت فوق العاده ای در خواص فیزیکی و شیمیایی آن دارد و از آن به
ظرفیت هرچقدر خاکی از کلیدهای معدنی و آلی غنی باشد این. یک مشخصه تعیین نوع خاک استفاده می شود

عت خاک در تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تاکنون روش های متعدد بسته به طبی. در آن بیشتر است
ر ولی آنچه اصول اندازه گیری است همان پ. پیشنهاد شده که در متد های متعدد آزمایشگاهی منعکس است

یون مصرف کردن ظرفیت مزبور به وسیله کاتیونی معین از محلولی شناخته شده است که در نتیجه مقدار کات
.شده بر حسب میلی اکی واالن معرفی ظرفیت تبادل کاتیونی در مقدار خاک مورد آزمایش خواهد بود
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انواع و مقادیری کاتیون های تبادلی

ی خاک هوادیدگی کانی ها منبع طبیعی کاتیون های تبادل
تر هرقدر میزان کاتیون حاصل از هوادیدگی بیش. است

باشد بالطبع طبق قانون اثر جرم ها امکان جذب آن 
یون های کاتیون بیشتر است به طور کلی نوع و مقدار کات
ون تبادلی عمالً تابعی است از ظرفیت و شعاع کاتی

یروی کاتیون هایی که ظرفیت باالتر دارند با ن. هیدراته
ین تر زیادتری نسبت به کاتیون های دارای ظرفیت پای

اع جذب می شوند و در ظرفیت مساوی کاتیونی که شع
ی آب هیدرات آن کمتر است با نیروی بیشتری جذب م

یون یک ۴در جدول شعاع هیدرات و غیر هیدراته . شود
:ظرفیتی نشان داده شده است
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از ختالف یون های سدیم و کلسیم➢
نظر ظرفیت و شعاع آب هیدرات 

اختالف یون های سدیم و کلسیم از نظر ۲.۵در شکل 
یم ظرفیت و شعاع آب هیدرات نشان داده شده است کلس

روی به علت ظرفیت باالتر و شعاع هیدرات نازک تر با نی
یجه بیشتری نسبت به سدیم جذب گردیده است در نت

سدیم با سهولت از خاکهای مناطق مرطوب جدا شده و 
.شسته میشود
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تبادل آنیونی

عمده در کل گیاهان همانقدر که کاتیون جذب می کنند آنیون هم جذب می کنند قابلیت استفاده سه آنیون
ی که تبادل نقاط. نیترات، سولفات و فسفات توسط گیاه تا حد زیادی به معدنی شدن مواد آلی خاک بستگی دارد

.  ی آیندآنیونی انجام می دهند در اثر جذب هیدروژن یا پروتئین به وسیله هیدروکسیل های سطح رس به وجود م
خاک باالتر رود، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک افزایش می  PHهر چه واکنش خاک قلیایی تر شود یا به عبارتی 

ارای خاکهایی که د. یابد و بر عکس هر چه واکنش خاک پایین تر رود ظرفیت تبادل آنیونی افزوده می شود
ود دور می ظرفیت تبادل کاتیونی باال یا دارای رس های سیلیکات با نقاط منفی زیاد هستند و آنیون ها را از خ

ی کاتیون ها در عمل از خاصیت قابلیت تبادل نسب. کنند و در نتیجه جذب آنیونی در آنها اهمیت بسیار کمی دارد
.برای اصالح خاکهای قلیایی استفاده می شود
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پدیده تبادل آنیون در کلوئیدها

ود با توجه به بار منفی آنیون ها در وهله اول به نظر می رسد که مسئله تبادل اورانیوم در خاک فقط در وج
موس و به کلوئیدها ی با بار الکتریکی مثبت خالصه می شود ولی در عمل کلوئیدهای دیگر خاک مانند رس، هو

تبادل ویژه کلوئیدهای حاصل از اختالط آنها با هیدروکسیدها همواره می توانند مقداری آنیون را به صورت قابل
.نگهداری کند

آنیون کلوئید های عالی نیز نقش مهمی در برقراری پدیده تعادل آنیون خاک به عهده دارند و همواره در نگهداری
ای تحقیقات نشان داده که در یک خاک غنی از مواد آلی ،هومات ه. فسفر به عنوان یک ذخیره غذایی موثر اند

ید آمونیوم حاصل از شستشوی متناوب خاک به وسیله امالح آمونیوم خون و آب حاوی مقدار قابل مالحظه اس
.می کندفسفریک اند و از آن به برقراری یک اختالالت کلوئیدی بین آنیون فسفات و کلوئید هوموس اشاره

به در خصوص قابلیت تبادل نیستی آنیون ها می توان گفت که به شدت جذب آنیون های مختلف در خاک
.طبیعت آنیون ارتباط دارد
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واکنش خاک

منظور از واکنش خاک اسیدی، خنثی یا قلیایی بودن آن است این حاالت در نتیجه واکنش های
ت که در واکنش خاک یکی از عواملی اس. شیمیایی و بیوشیمیایی انجام شده در خاک تعیین می شوند

تا رشد گیاه و فعالیت موجودات زنده ریز خاک تاثیر زیاد دارد لذا با تعیین واکنش خاک می توان
ی گیاه حدودی وضعیت رشد گیاه را تخمین زد و درجه قابلیت استفاده بسیاری از عناصر غذایی ضرور

.را پیش بینی کرد

و طرز اندازه گیری آن PHتعریف
خاک باید خاک را به نسبت معینی با آب مخلوط کرد و پس از برقراری تعادل PHجهت اندازه گیری

آن اقدام PHتوسط محلول ها یا کاغذهای معرف و یا به وسیله الکترود های شیشه ای نسبت به تعیین 
.کرد
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منابع یون هیدروژن و هیدروکسیل در خاک

وبه در خاکهای اسیدی قوی مقدار آلومینیوم جذب سطحی شده کلوئیدها زیاد است و این ها نیز به ن
خود با یون آلومینیوم در محلول در حال تعادل اند چون هیدرولیز یون آلومینیوم سبب آزاد شدن

هیدروژن در محلول می شود لذا منبع مهم یون هیدروژن در خاک های اسیدی قوی همان آلومینیوم 
هیدروژن جذب سطحی شده در این خاکها نقش چندانی را در اسیدی کردن. جذب سطحی شده است

تنها مقداری از هیدروژن گروه های اسیدی هوموس و برخی هیدروژن . واکنش خاک بر عهده ندارد
تر نقاط در خاکهای خنثی و قلیایی بیش. روس ها قابل تبادل است و با محلول خاک نیز در تعادل است

ی جذب تبادل ای توسط کاتیونهای بازی اشغال شده است در چنین خاک های هیدرولیز کاتیونهای باز
حلول خاک سطحی شده نظیر کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم سبب آزاد شدن هیدروکسیل به داخل م

.محلول خاک را باال میبرد PHشده و 
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PHبررسی خاک های ایران از نقطه نظر

Ph است و علت آن وجود کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و امالح شور و ۷خاک های فالت مرکزی ایران در اکثر موارد بیش از
و حتی بیشتر ۹.۷نیز تجاوز می کند و به ۹خاک از  PHدر بعضی از خاکهای غنی از سدیم و کربنات های محلول، . سدیمی است

.می رسد

PHاصالح خاک های آهکی از نقطه نظر کاهش
ر در خاک های آهکی ایران مسئله کمبود و عناص. جذب تعداد زیادی از عناصر معدنی در خاکهای آهکی به کندی انجام می شود

م فراوان کمیاب در حقیقت مطرح نیست زیرا این عناصر حتی به مقدار زیاد در خاک هستند ولی به علت وجود آهک و یون کلسی
.جذب عناصر کم مصرف با مشکالت فراوانی انجام می شود

ا از طرف دیگر ب. خاک های آهکی بی اندازه از مواد آلی فقیر اند و یکی از نقایص این خاک ها کمبود مواد آلی و هوموس است
میایی روش دیگر عبارت خواهد بود از اضافه کردن کود های شی. اضافه کردن مواد آلی می توان از نقش مضره آهک جلوگیری کرد

.رددر بین آنها می توان سولفات آمونیوم را نام ب. تعداد این کودها کم و تاثیر آنها کند و بطئی است. اسیدی کننده خاک

17

3-5جدول 

از نتایج حاصل در جدول می توان چنین 
خاک را  PHاستنباط کرد که برای اینکه بتوان

در حدود نیم واحد کاهش داد باید در حدود 
مترمکعب اسید ۲.۵تن گوگرد معادل ۷.۸

.سولفوریک به خاک اضافه کرد

18
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اسیدیته کل_اسیدیته حقیقی 

:در خاک دو نوع اسیدیته تشخیص داده میشود
کنون در اسیدیته حقیقی که آن را اسیدیته لحظه ای نیز می نامند در واقع همان مفهومی است که تا. ۱

.به طور کلی نام برده می شود منظور این اسیدیته است PHخاک گفته شد و وقتی از PHمورد
از اسیدیته اسیدیته کل در واقع بیان کننده توانایی ذهنی خاک در دارا بودن خاصیت اسیدی بیشتر. ۲

.حقیقی است به همین جهت آنرا اسیدیته پتانسیل نیز می نامند
و به طور کلی در میان واحد ها و ترکیبات عمده تشکیل دهنده خاک عده ای به عنوان عوامل اسیدی
عده ای دیگر در نقش عوامل قلیایی عمل می کنند از دسته اول رس و موس را می توان نام برد که 

.همانند یک اسید ضعیف اهمیت فراوان در خواص فیزیکی و شیمیایی خاک دارند

19

(tampon)قدرت تامپون خاک

 PHار با آشنایی به ظرفیت تبادل یون ها در خاک و با اشاره به مفهوم اسیدیته ی کل می توان در جو

.مشخصه دیگری را به نام قدرت تامپون برای خاک در نظر گرفت
از خود مقاومت  PHاگر به یک خاک خنثی مقداری اسید یا قلیا اضافه شود خاک در مقابل تغییر سریع

ن ای. نشان می دهد و هرقدر از کلوئیدهای آلی یا معدنی غنی تر باشد این قدرت در آن زیادتر است
نرمال ۱/۱۰خاک و آب را با کاهش مقادیر زیاد شونده اسید کلریدریک PHمنحنی ها حالت کلی تغییر

.نرمال نشان می دهد۱/۱۰و سود 

20

PHمنحنی تغییرات 

21

نقش آلومینیوم قابل تبادل در اسیدیته خاک

در اسیدیته +++𝐴𝑙گرچه در اوایل قرن حاضر محققان مختلف به اهمیت یون 
ها خاک و به مقدار قابل مالحظه آن در جذب کلوئید رس پی بردند، ولی بعد

صریحاً کارها و تحقیقات دانشمندان دیگر نقش آلومینیوم را در اسیدیته خاک
و با خاصیت( رس)معموالً در خاک های حاوی کلوئید های معدنی. آشکار کرد

در جذب کلوئیدها شرکت  +Hبیشتر از یون  +++Alاسیدی قابل مالحظه یون 
قابل تبادل در اسیدیته +++𝐴𝑙در این منحنی ها تأثیر وابستگی یون . دارد

:خاک نشان داده شده است

نقش گاز کربنیک در اسیدیته خاک
CO2  موجود در فضای خاک کم و بیش درPH  به ویژه خاکهای آهکی تاثیر

می کند در این نوع خاک ها همواره رابطه ای برگشت پذیر بین آهک و 
خاک  PHبی کربنات کلسیم محلول وجود دارد که تغییر جهت این رابطه تغییر

.را به دنبال دارد

22

خاک PHتغییرات 

.قرار دارد۱۲تا ۱۱و حداکثر ۳.۵تا ۳در خاک های طبیعی موجود معموالً بین حداقل PHدامنه تغییرات 
لیل مهاجرت رد به ددر شرایط یکنواخت مواد اولیه تشکیل دهنده خاک و سایر مشخصات فیزیکوشیمیایی یکسان معموالً هرقدر شست وشو در خاکی بیشتر صورت گی

.خاک تنزل می یابد PHکاتیون ها و عوامل قلیایی، 
یشتر شاخ و دارای تغییرات فصلی است شدت بارندگی در بعضی از فصول سال خشکی و تبخیر زیاد خاک سطحی در فصول دیگر انتقال ب PHدر یک خاک معین، 

ت محلول غلظو برگ مرده گیاهان به خاک در فصل خزان و چگونگی توسعه فعالیت موجودات زنده خاک در مدت سال همه و همه عواملی اند که کم و بیشتر ترکیب
.تاثیر می گذارد PHخاک و در نتیجه در تغییرات فصلی 

PHو حاصلخیزی خاک
PH را نباید به تنهایی عاملی مستقل برای تعیین حاصلخیزی خاک دانست بلکهPH  معمولی از عوامل مختلف شیمیایی است که به عنوان یک معیار قابل اندازه

تجمع ذرات کلوئیدی برای. با خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و کالً با رشد و بازدهی گیاهان ارتباط دارد PH. گیری نمایانگر چگونگی تلفیق عوامل مزبور است
مناسب با  PHتشکیل خاک دانه ها و برقراری ساختمان فیزیکی مطلوب در خاک مستلزم

.طبیعت کلوئید است
همواره مناسب تر و گاهی ضروری PHبرای قابلیت جذب بسیاری از عناصر مورد نیاز گیاهان حدودی از 

.است
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درارزیابیوسیلهتنهاعنوانبهPHاگر
فادهاستجدولکلیحالتیکدرباشداختیار

:کردارائهزیرشرحبهتوانمیرااراضیاز
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خاکPHعوامل موثر در 

نزدیک تر و یا حتی باالتر از ۷خاک به  PHهرچه درصد اشباع بازی خاک بیشتر باشد،: درصد اشباع بازی(الف
.آن است

دارای قدرت های مختلف جهت عرضه یون) رس های مختلف یا هوموس)انواع مختلف کلوئید : نوع میسل( ب
حاصل از کلیدهای مختلف  PHدر نتیجه حتی اگر درصد اشباع بازی نیز یکسان باشد،. هیدروژن به خاک اند

.متفاوت است
بیشتر از  PHکلوئید هایی که عمدتاً با سدیم اشباع شده اند دارای : نوع کاتیون های بازی جذب سطح شده( ج

.کلوئیدها ای اند که با کلسیم یا منیزیم اشباع شده اند
خاک در کلیه نقاط یک خاک معین ممکن است با  PHآخرین نکته ای که در اینجا باید تذکر داد این است که 

.یکدیگر متفاوت باشد
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Phمناسب برای گیاهان مختلف
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PHراه های کنترل

آنها کمتر از حد مطلوب باشد میتوان سنگ آهک به آنها اضافه کرد این  PHبرای اصالح خاک های اسیدی که
.ماده در برابر خاک از عکس العمل نشان می دهد و سبب اشباع نسبی کلوئیدها با کلسیم میشود

آن را به حد کافی تنزل  PHخاک های قلیایی را نیز با دادن اسیدی یا مواد اسیدی لذا می توان اصالح نمود و 
.  داد و به سطح مطلوب رساند بدین منظور می توان از اسید سولفوریک یا گوگرد استفاده کرد

ور طبیعی بسیاری از خاکهای مناطق جنوبی ایران از موادی تشکیل شده اند که مقدار کربنات کلسیم در آنها به ط
ا را زیاد است به نحوی که این ماده به صورت ترکیب جامد غیر محلول ای در خاک ظاهر می شود اینگونه خاکه

.اصطالحاً خاکهای آهکی می نامند
امل مقدار کربنات کلسیم آزاد در خاک های آهکی جنوب ایران و معموالً به قدری زیاد است که خنثی کردن ک

.آن با مواد اسید را عملی نیست و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد
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پایان
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