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  ةصالخال

حسـب تقسـیماتوثانویـةرئیسـیه فیزیوغرافیـةتوزعـت ضـمن وحـداتةتربـموقع22شملت دراسةأجریت

Buringh)1( حســب تقســیماتمتنوعــةةبیئیــأنظمــةومثلــتGuest)2(. تــرب الفــي الكلیــةقــدرت االكاســید

للتعبیر عـن حاالتهـا تجوبهكدالئل )(HM.SM.IM.R1.R2.CaO\MgOنسبوحسبت معدالتها واستخدمت 

النتـائج أوضـحت. لهـا األصـلونظامهـا البیئـي ومـاده الفیزیـوغرافيباختالف موقعهـا المواقعهذهوشدتها في ترب 

الصــحراء الرئیســیةفیزیوغرافیـةالالوحــدةبالزیــادة ضـمن أخــذتالدراســة وٕانهـافــي عمــوم تـرب ةضـعف حالــه التجویـ

انعزلــت ضــمن بیئاتهــا الدراســةالنتــائج إلــى أن تــرب أشــارتكمــا .ر وضــمن النظــام البیئــي الصــحراوي بصــوره اكبــ

ونطاق الجنوبیةاالهوار بیئةضمن نطاقي الثانویةفیزیوغرافیةالتداخل بین الوحدات هنالكوان المتنوعةألترسبیه

واالخــتالف إلــى وجــود تــداخل فــي تشــابه بعــض سالســل وأوضــحت مقــاییس التشــابه .المصــب والشــریط الســاحلي 

التحلیــل أوضــحكمــا .المختلفــةالبیئیــةوأنظمتهــافیزیوغرافیــةالتــرب مــع مثیالتهــا علــى الــرغم مــن تباعــد وحــداتها ال

أفضــلیتهاالتــي تحقــق اقــل تبــاین وانحــراف قیاســي واقــل خطــا  قیاســي وحســب التجویــةدالئــل نســب أن اإلحصــائي

\R2> R1 >HM> IM >SM >CaO.  التسلسل التاليتأخذ MgO.  

علـى السـائدةالبیئیـةوالمنظومـةالزراعيستغاللاالوطبیعةالمناخیةالظروفتداخل تأثیرعكس وهذا ی

  .األطیانلمختلف البلوریةمن الشباكوتحرر العناصر ةعلى التجویة معادن األطیان قدر 
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Abstract
Twenty two soil site were chosen in the main and sub physiographic units according 
to exploratory soil map of Iraq (1); these soil site represented various Ecosystem 
systems (2). Morphological. Chemical and physical soil properties were studied.. 
Total Oxide in these soil were determined– Weathering indices for heavy minerals 
(HM); Silica minerals (SM); index minerals (IM); R1; R2; and (MgO\ CaO) were use 
in these soil which various in parent material and Ecosystem .Results showed 
decrease of  weathering in all soils sites and the rate of  weathering increase in desert
soil under the DWD Ecosystem. According to Nessibet scheme soils clustering in 
sedimentary environment and shows the interaction between Marsh and eastern 
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region. Similarity index showed similarity some soil site with another in spite of 
various physiographic and Ecosystem. Statistic analysis showed the weathering 
indices arrangement as fallow R2> R1> HM >IM >SM >CaO\ MgO. These 
arrangements reflect the effects of Climate nature practices and Ecosystem on 
weathering of minerals from various Clay mineral.

  

  المقدمة

مــع بعضــها تــرتبط وتــتحكم فیهــا ةأن التــرب عبــارة عــن أجســام طبیعیــه مســتقلة ولهــا تــاریخ وعالقــات كمیــ

والتـي المعادلـة العامـة لتكـوین التـرب ب)  3(مجموعه من العوامل المسـتقلة التـي عـرف خمسـه منهـا وعبـر عنهـا

إن هـذه المعادلـة النمـوذج تشـیر إلـى .)4(كوینهـاتبعوامـلالتربـةتصف عالقة نظام داله لعدة متغیراتةلترباتعد 

غیــر أومباشــراتــأثیرا وان لكــل عامــل مــن عوامــل تكوینهــاةجغرافیــأنظمــةوٕانهــاةدینامیكیــأن التــرب ذات طبیعــة 

أن منظـور )6(ذكـر  )5(في هـذا النمـوذجةجوهریةوان التغایر الجغرافي یعد سماألرضمباشر على سطح 

عـن األرضسـطح علـىةمعینـمجموع كلـي للصـفات التـي تمیـز منطقـه بأنه soil-land scapeتربة –األرض

األرضعلـى عن وجـود فعـل اإلنسـانكذلكفحسب بلةطبیعیةالصفات لیس عن قو هذهوتنتج األخرىالمناطق 

  .واستعماله لها

)7(أشـارلقـد و .فولوجیین البیدولوجیین واالیدادراسةشوطا واسعا في وأخذتتعد دراسة االكاسید مهمة 

وراثــة وتطــور التــرب وتصــنیفها اســتنادا إلــى حقیقــة تزایــد تركیــز هــذه دراســةاســتخدام هــذه النســب فــي أهمیــهإلــى 

الناحیـــةمـــن والكلیـــةالحـــرةإلـــى أن االكاســـید )8(وذكـــرا .وتقـــادم عمـــر ألتربـــه ةكبـــات بزیـــادة عمـــر التجویـــر الم

وتثبیـت العضـویةلألحمـاضختزال وامتـزاز االیونـات واالاألكسدةر من عملیات تلعب دورا فعاال في كثیالكیمیائیة

على سطوحها والموزعةالمؤثرةات ومراكز الشحنة عالیةسطحیةلما لها من مساحةالكثیر من العناصر في ألترب

ةیكیـة التجویـأن یوضـحوا میكانوآخـرون)9(اسـتطاع.ةتؤثر في تكوین مركبات تساعد على تجمعات ألتربوٕانها.

أكثـرةإلـى حالـه كیمیائیـللتربـةوالمكونـةالمسـتقرةعملیة تحول بطئ الیونات معـادن الصـخور غیـر بأنهاوعرفوها 

والتي تسودها : األولى المرحلة :هي ةومیز ثالث مراحل من التجوی. استقرارا ضمن النظام البیئي المؤثر علیها 

متبلــورةكــل االكاســید علــى شــكل مــواد غیــر أوعلــى احــد ةالطــین محتویــأجــزاءغیــر المجــواة مــع المعــادن األولیــة 

أیضــا2:1الطــین مــن نــوع ألجــزاءالســیادةتكــون فیهــا : ة،ومرحلــه وســطی2:1مــن نــوع أطیــانوكلورایــت ومعــادن 

معـــدن الفیرمیكیوالیـــت الیـــت مـــع انعـــدام وجـــودفیهـــا لمعـــادن مجموعـــة الســـمكتایت وقلیـــل مـــن االیالســـیادةوتكـــون 

الجزیئیـةطبقـت النسـب .ةالسـائدة موجـودة ضـمن مخلفـات التجویـالمعدنیةاألطوارالتي تكون :الثالثةلمرحلةوا،

أن أسـاسلقیاس شدتها مسـتندین علـى ةیتجو كدالئل )13(و )11(و)10(و)4(في دراساتالكلیةلالكا سید

  .ختلفةالمةبفعل عملیات التجویأخرىمن عناصر حركةأصعببعض العناصر 

اســتخدامها فــي التــرب وأفضــلیةومقارنتهــا ةعــن دالئــل التجویــواضــحةةفكــر إعطــاءویهــدف البحــث إلــى 

خـرائط إعـدادتمهیـدا لمحاولـة المتباینـةالبیئیـةواالختالف بین الترب ضمن منظوماتها التشابهأوجهوبیان العراقیة

  .ةتعبر عن التوزیع المكاني لشدة التجوی

  

  

  

  

  ئق العملالمواد وطرا
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وضــمن ) 1(وحســب تقســیمات والثانویــةالرئیســیةالفیزیوغرافیــةالوحـدات تــربتربــة مثلــتموقــع22تـم انتخــاب -1

المعـدل العـام قُـدرَ و األفـاقمـن جمیـع عینـات التربـةأخـذتبحیـث)2(حسـب تقسـیمات متنوعـةمه بیئیـه ظان

انتشـارا وحسـبة لترباسالسل أوسعم بیئي من كل نظاأخذتلنسبة االوكسید في البیدون الممثل للسلسلة و

والغطـاء النبـاتي األصـلفضال عن االختالف الحاصل في ظـروف المنـاخ العـام ومـادة )8(و)7(تصنیف

  .)1(وطبیعة االستغالل الزراعي وكما مبین في شكل 

ل أفــق مــن األفــاق لتربــة مــن كــاوأخـذت عینــات مــواد تـم الكشــف والتشــریح عــن البیــدونات فــي المواقــع المختــارة-2

التربـــةالمشخصـــة  اعتمـــادا علـــى التوصـــیف المورفولـــوجي األصـــولي لهـــا حســـب مـــا جـــاء فـــي دلیـــل مســـح 

.U.S.D.Aاألمریكي  1993.  

-Xاجـري تحلیـل عنصـري كلـي بوسـاطة انبعـاث أو تفلـور األشـعة السـینیة -3 ray Florence's. وذلـك حســب

  .في كل أفق من األفاق المشخصةید الكلیةاألكاسوحسبت نسبة ) 14(الطریقة التي جاء بها 

وكسـید علـى عـدد األفـاق أمـن حاصـل قسـمه المجمـوع الكلـي لكـل بیـدونحسبت معدالت االكاسید الكلیة لكـل -4

واستخرجت معدالت  دالئل جمیع البیدوناتمتر ول1.2ولعمق .المشخصة في البیدون الممثل لتك السلسلة

.R2.R1.CaO\MgO.IM)التجویة  SM .HM)  

SM = SiO2\Al2O3+Fe2O3

CaO+Na2O+K2O\ Al2O3+CaO+Na2O+K2O  = R1

SiO2+CaO+Na2O+K2O\Al2O3+SiO2+CaO+Na2O+K2O= R2

Al2O3\Fe2O3= IM
CaO \ MgO

CaO\SiO2+Al2O3+Fe2O3= HM

  أجریت عملیه تعییر لمعدالت  دالئل التجویة حسب طریقه المدى وباعتماد المعادلة  -5

X=X-X min.\X max -X min

X     =لألوكسیدالقیمة المعیرة             x =القیمة األصلیة لألوكسید .  

X min =لألوكسیدأوطأ قیمة                    X max =لألوكسیدأعلى قیمة  

  طبقت المعادلة المعتمدة لغرض إیجاد دلیل التشابه والتي هي)15(المعتمدة من قبل

SI=2W \A+B *100

  :ث أنحی

=  SI            دلیل التشابه  

=2W              ضعف مجموع الصفات الكلي لبیدوني المقارنة  

A               =مجموع صفات البیدون األول  

B               =مجموع صفات البیدون الثاني  

ب ضـــمن مســـار لبیـــان مواقـــع التـــر ) 11(علـــى المخطـــط المســـتخدم مـــن قبـــل R1وR2ســـقط دلیلـــي التجویـــة -6

  .التجویة

حسب طول المسار الكلي من المخطـط وذلـك باسـتخدام ألطریقـة الریاضـیة المتبعـة فـي حسـاب المسـافات بـین -7

  .نقطتین معلومة اإلحداثیات ثم حساب المسافة حسب نظریة فیثاغورس 

  .ع التناسبيیاستخرجت النسبة المؤویة  لمسار التجویة نسبة إلى المجموع الكلي حسب طریقة التوز -8
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الخطـأ .التبـاین .االنحـراف القیاسـي .جرى تحلیل إحصائي لنسب دالئـل التجویـة شـمل إیجـاد الوسـط الحسـابي -9

معامل االختالف وتحدیـد فتـره الثقـة للمتوسـط العـام لكـل دلیـل ولجمیـع تـرب الدراسـة وعنـد مسـتوى . القیاسي 

%5معنویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وغرافیة العراق موضحا علیها مواقع الدراسة واهم التقسیمات البیئیة الثانویةیارطة فیز خ) 1(شكل 
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  النتائج والمناقشة

وطبیعـــةأصـــلهاومـــواد البیئیـــة المتنوعـــةواألنظمـــة ةمعـــدالت نســـب دالئـــل التجویـــ)1(یبـــین الجـــدول

تمثـل نسـبه إذ.التجویـةدالئـل سـبنیتضح من الجدول أن هناك تباین واسع في قـیم معـدالت.استغاللها الزراعي 

(HM) باوكســـید الكالســـیوم والمتمثلـــةالحركـــةةألســـهلنســـبه االكاســـیدبأنهـــاCaO الحركـــةالبطیئـــةإلـــى االكاســـید

تغــــایرت نســــب هــــذا الــــدلیل ضــــمن إذ.FeO3والحدیــــدAL2O3واأللمنیــــومSiO2باوكســــید الســــلیكونوالمتمثلــــة

0.4( بمـــدىاذ توزعـــتویـــةوالثانالرئیســـیةالفیزیوغرافیـــةالوحـــدات  - الوحـــدة ضـــمن تـــرب%) 1.034 %

فـــي تـــرب ) %0.766-%0.424(وبمـــدى (DWD)وضـــمن النظـــام البیئـــي الغربیـــة الصـــحراءالفیزیوغرافیـــة 

فــي سالســل تــرب الســهل %)0.574  -% 0.369(وضــمن نفــس النظــام البیئــي وبمــدى العلــويالفــرات ســهل 

ضـــمن سالســـل )%1.247-%  0.504(بلــغ مـــداهبینمـــا (LCA)بیئـــي ضـــمن النظــام الالوســـطيالرســوبي

وLSM(تـــرب نطـــاق االهـــوار الجنـــوبي ونطـــاق المصـــب والشـــریط الســـاحلي الـــواقعین ضـــمن النظـــامین البیئیـــین

LBA(وقــد توزعــت نســب هــذا الـدلیل بمــدى تــراوح بــین .وعلـى التــوالي)%فــي رواســب )%0.649-0.589

التبـاین فـي قـیم هـذا الـدلیل یعـزىوقـد LEAو FRAالبیئیـةاألنظمةل الفیضي الشرقي ضمن التالل والسهأقدام

التطـــرف فــي ظــروف عامـــل المنــاخ المتمثـــل إلــىالبیئیـــة المتنوعــة واألنظمــةبــین الوحــدات الفیزیوغرافیـــة الرئیســیة 

التجویــة علــى شــدة أثیرهــاتوالتــي تســاهم جمیعــا فــي األمطــاربــدرجات الحــرارة والرطوبــة النســبیة ومعــدالت ســقوط 

بینمـا یعـزى التبـاین ضـمن حـدود .فضال عن التغـایر فـي عملیـه الـتكلس وٕازالتهـا النقلنواتجها بفعل عملیات وٕازالة 

وضمن نفس النظام البیئي إلـى تـأثیر ظـروف المنـاخ الـدقیق والموقـع الطوبـوغرافي فضـال عـن فیزیوغرافیةالالوحدة 

من قبل اإلنسان والتي تعمـل هـذه العوامـل مجتمعـة علـى تغـایر عملیـات التجویـة طبیعة االستغالل الزراعي للترب

الســلیكون إلــى مجمــوع أوكســیدنســبة SMتمثــل نســبة دلیــل التجویــة . ضــمن أجســام تــرب تلــك البیئــات الحیویــة 

) 1(ن جــدولالحدیــد واأللمنیـوم ویعبـر هــذا الـدلیل عـن قابلیــة المعـادن السـلیكاتیة للتجویــة ویتضـح مـأوكسـیدنسـبتي 

-1.938%إذ تـوزع بمـدى DWDزیادة في نسب هذا الدلیل في سالسل الترب الصحراویة ضمن النظـام البیئـي 

نطــاق الجزیــرة الســفلي والســهل الفیضــي الشــرقي .وفــي سالســل تــرب الوحــدة الفیزیوغرافیــة أقــدام الــتالل %5.893

.FAR..   (.LEA( ضـمن األنظمـة البیئیـة DJAوبنسـب %) 2.659  -2.225(% ىعلـى التـوالي وبمـد

أعلى من نسب تواجده في سالسل الترب الرسوبیة ضـمن حـدود الوحـدة الفیزیوغرافیـة سـهل الفـرات العلـوي والسـهل 

والــــذي تــــوزع هــــذا االوكســــید فیهمــــا بمــــدى بلــــغ ) ضــــمن نطــــاق المصــــب والشــــریط الســــاحلي (الرســــوبي الســــفلي 

بیعـة هـذا االوكسـید إلـى زیـادة خشـونة النسـجة فـي سالسـل وقد یعزى  سبب التغایر في ط%) 1.79-2.806(%

الوحدة الفیزیوغرافیة الصحراء والرواسب القادمة من جهة الشرق فضـال عـن التكـوین المعـدني لتـرب هـذه السالسـل 

من المعادن الحاملة للحدید واأللمنیـوم والمعـادن الفیرومغنسـیة ضـمن معادنهـا األولیـة بینمـا یعـزى سـبب انخفاضـها 

الحدیـــد أوكســـیدسالســـل التـــرب الرســـوبیة األخـــرى وخصوصـــا الســـهل الرســـوبي الســـفلي إلـــى انخفـــاض قیمـــة فـــي 

واأللمنیوم واللذان یرتبطان بنعومة النسجة وتأثیر عملیات الغمر والتجفیف األمر الذي ساعد علـى تكـوین معقـدات 

بذب مستویات المـاء األرضـي فیهـا المـر تذاوكسیدیة مما أدى إلى بروز ظاهرة التبقع في أجسام هذه الترب بتأثیر 

  .فیها  Decalcificationعملیة .و Salanizationوعملیة  Gleyizationالذي ساعد على سیادة عملیة 

  

  

  

  ونوع االستغالل الزراعيمعدالت نسب دالئل التجویة) 1(جدول
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النظام 

  البیئي

مادة 

  األصل

مواقع سالسل الترب   معدالت نسب دالئل التجویة

ونوع االستغالل 

  الزراعي

  سالسل الترب
رقم 

  البیدون
CaO\
MgO

R2  R1IMSMHM

DWD
رواسب 

قدیمة
7.2120.9180.8074.0125.893  0.453

أشجار /االنبار/ألگعره

  زیتون
133FXW1  

DWD  
رملیة 

  كلسیه
5.9330.840  0.682.11  2.0950.444

/ وادي الحسینیات

  مراعي/االنبار
123SCE2

DWD
رملیة 

كلسیه
5.8880.7870.6064.0291.938  0.40

/االنبار/101الكیلو

  مراعي
141SKE3  

DWD
رملیة 

كلسیه
6.500.8850.792.287  2.760.658

  /االنبار/وادي حوران

  حنطة دیم
121SCE4

DWD
رملیة 

كلسیه
122SKW5  مراعي/االنبار/حدیثه  3.381.034  0.9220.8742.187  8.568

DWD
رملیة 

كلسیه
TW4456  بساتین/القائم0.574  2.168  0.7192.571  0.874  5.915

DWD
رسوبیة 

فیضیة
6.4230.8900.8102.609  2.8060.766

/االنبار/الفالحات

  محاصیل حقلیة
TM1056L7

DWD
رسوبیة 

فیضیة
4.363  0.8410.6881.656  1.946  0.424

/االنبار/البوشجل

  خضرمحاصیل
TW445CL8  

LCA  
رسوبیة 

  فیضیة
5.548  0.8770.768  1.9462.5380.574  

/كربالء/الحسینیة

  بساتین
TM555L9  

LCA
رسوبیة 

فیضیة
3.997  0.836  0.670  1.821  1.9780.369

/الناصریة/بحیرة اریدو

  مراعي
TP866L10

LCA0.486  4.5420.8380.7021.6791.791رسوبیة
/ریةالناص/عكیكه

  محاصیل علف
TM353CL11

LSM0.7131.6861.8540.504  4.4460.844رسوبیة  
/الناصریة/هور لنساف

  مراعي
TM845SICL12

LSM2.1730.538  0.6800.7401.891  4.729رسوبیة  
/ألبصره/هور الزجبه

  مراعي
TM877C13

LBA0.8741.5521.9631.247  0.916  4.968رسوبیة  
/لقرنهأ/مزیرعه

  محاصیل
DF56SICL14

LBAبساتین/أبو الخصیب2.1740.59  0.7731.54  0.875  4.571رسوبیة  TW976L15

LBAبساتین/الفاو  0.652  2.35  1.757  5.1030.880.786رسوبیة  TF1257SICL16  

FAR2.4110.604  0.7582.377  0.867  6.178رسوبیة
/النون كوبري/كتكه

  مراعي
TW455L17  

FKI  قطن/كركوك/الحویجة0.649  2.659  0.8860.7931.979  5.744  رسوبیة  TW364SL18

DJA0.7641.672.2250.589  0.871  5.039حصویة
/سامراء/النباعي

  مراعي
121GXW19  

LEAبساتین/دیالى/بعقوبة0.647  1.7782.337  0.8780.784  408.5رسوبیة  TW846SIL20  

LEA  مراعي/دیالى/بلدروز5.3190.8780.7741.7712.2690.623  رسوبیة  TW377L21  

LEA  بساتین/دیالى/مندلي0.630  2.427  2.156  0.772  0.861  6.280رسوبیة  TW566CL22  

DWD=الصحراء الغربیة.  FAR.FKA=إقدام التالل.  DJA=نطاق الجزیرة السفلي.  

LCA=السهل الرسوبي الفیضي.           LSM=السهل الرسوبي السفلي.        LEA =السهل الفیضي الشرقي  

والــذي یعبــر عــن نســبة أوكســید )  (IMالتبــاین العــام فــي مــدیات الــدلیل) 1(وأوضــحت نتــائج الجــدول 

األلمنیـوم إلـى أوكسـید الحدیـد وتعبـر هـذه النسـبة عـن مـدى غنـى التـرب بهـذه األكاسـید الناتجـة مـن تجویـة المعـادن 
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فـي تـرب الصـحراء %) 4.01–2.11(%موروثة من مادة األصل وقد توزعـت نسـبة هـذا الـدلیل بمـدى األولیة ال

فـــي تـــرب ســـهل الفـــرات العلـــوي علـــى الـــرغم مـــن وقـــوع كـــال ) 2.75% –1.65(% الغربیـــة بینمـــا توزعـــت بمـــدى

قــل والترســیب ویعــزى ســبب التبــاین إلــى ظــروف الن DWDالوحــدتین الفیزیــوغرافیتین ضــمن نفــس النظــام البیئــي 

للرواسب القادمة من الصحراء باتجاه السهل الرسوبي فضال عن التغایر في تأثیر االستغالل الزراعي وكثافته فـي 

  . ترب هذا النظام البیئي 

ویعـزى سـبب ) 2.37%–% 1.54(تقاربت نسبة المعدن الدلیل في بقیة األنظمة البیئیة المختلفة وتوزعت بمدى 

هذا التقارب في هذه النسـبة علـى الـرغم مـن تباعـد الوحـدات الفیزیوغرافیـة واخـتالف النظـام البیئـي إلـى قلـة محتـوى 

فضـــال عـــن انخفـــاض تـــأثیر عملیـــات التجویـــة فیهـــا التـــرب مـــن المعـــادن األولیـــة الحاویـــة علـــى الحدیـــد واأللمنیـــوم 

. التـي تســاهم فـي إزالـة نــواتج التجویـة الحاصـلة ضــمن تلـك الوحــدات باإلضـافة إلـى تــأثیر عملیـة النقـل والحركــة

دلیـل التجویـة والـذي هـو عبـارة عـن مجمـوع نسـبة أكاسـید الكالسـیوم والصـودیوم والبوتاسـیوم إلـى ) (R1تبـین نسـبة

وتوضــح هــذه النســبة درجــة تحطــم الفلدســبار مؤدیــا إلــى .المــذكورة مضــافا إلیهــا أوكســید األلمنیــوم مجمــوع االكاســید

فــي سالســل )0.874%-0.606(%وقــد تــوزع هــذا الــدلیل بمــدى ) االیالیــت الســمكتایت (تكــوین المعــادن الثانویــة 

طي الـــواقعین فـــي سالســـل تـــرب الســـهل الرســـوبي العلـــوي والوســـ) 0.847%-0.688(%تـــرب الصـــحراء وبمـــدى 

فـي سالسـل تـرب السـهل الرسـوبي السـفلي ) 0.874–0.670(بینما توزعـت بمـدى  DWDضمن النظام البیئي 

بینمــا تقــارب محتــوى سالســل تــرب نظــام إقــدام الــتالل والجزیــرة الســفلي LBA)و LSM(ضــمن األنظمــة البیئیــة

اخـتالف مقاومـة أنـواع الفلدسـبار للتجویـة والسهل الفیضي الشرقي ویعزى سبب االختالف فـي قـیم هـذا الـدلیل إلـى

إذ یزداد الفلدسـبار البوتاسـي البالجیـوكلیز واألورثـوكلیز فـي سالسـل تـرب الوحـدة الفیزیوغرافیـة والمتمثلـة بالصـحراء 

بینمـا یـزداد الفلدسـبار الصـودیومي االنورتــایتي فـي تـرب السـهل الرسـوبي السـفلي حسـب مــا ). 16(الغربیـة حسـب  

نســبة دلیــل التجویــة والــذي هــو عبــارة عــن نســبة مجمــوع أوكســید البوتاســیوم )R2( وتمثــل نســبة) .17(أشــار ألیــه 

والصودیوم والكالسیوم والسلیكون إلى مجموع أوكسید العناصر المذكورة مضافا إلیها أوكسـید األلمنیـوم  وتبـین هـذه 

الســهلة الحركــة مــن أوكســید الصــودیوم النســبة درجــة إیضــاح عملیــة النقــل والحركــة التــي تســاهم فــي إزالــة االكاســید

والبوتاسیوم والكالسیوم وتركز االكاسید بطیئـة الحركـة مثـل أوكسـید األلمنیـوم والسـلیكون ضـمن أجسـام التـرب تحـت 

–0.787(%تقاربــــت نســــبة هــــذا الــــدلیل فــــي عمــــوم تــــرب الدراســــة وتوزعــــت بمــــدى . الظـــروف البیئیــــة المختلفــــة 

رب رقم حموضة التربة التي تعد عامال مهما ومؤثرا في درجة تحلل المعـادن ویعزى سبب ذلك إلى تقا) %0.922

الحاملــة لهـــذه العناصـــر فضـــال عـــن قلــة ســـقوط األمطـــار وتأثیرهـــا فـــي إزالــة المكونـــات ذات التـــأثیر القاعـــدي مثـــل 

أوكســید تبــین نســبة . الصــودیوم والبوتاســیوم والكالســیوم ولــذا یالحــظ عملیــة تراكمهــا ضــمن مقــدات تــرب الدراســة 

الكالسیوم إلى أوكسید المغنیسیوم مقدار درجة أغناء التربة بمجموعـة معـادن الكاربونیـت إذ تـزداد نسـبة هـذا الـدلیل 

ویتنـــاقص % ) 8.568–% 4.363(المتمثـــل بالصـــحراء الغربیـــة وتوزعـــت بمقـــدار DWDضـــمن النظـــام البیئـــي 

) 5.598% –3.997(%لیصــل المــدى إلــى . ت كلمــا ابتعــدنا عــن الصــحراء  باتجــاه الســهل الفیضــي لنهــر الفــرا

( ضـمن السـهل الرسـوبي الوسـطي ویأخـذ بالزیـادة مـرة أخـرى ضـمن النظـامیین البیئیـین LCAضمن النظام البیئـي 

LSM وLBA ( حتــى یصــل المــدى إلــى%)ویعــزى ســبب ذلــك إلــى تــأثیر عملیــات النقــل %) 5.103-4.446

ل معظـم أصـدافها التـي معظمهـا مـن معـادن االركونایـت بینمـا یصـل والترسیب فضال عن تأثیر وجود القواقع وتحلـ

مدى نسبة هـذا الـدلیل فـي بـاقي األنظمـة البیئیـة ضـمن الوحـدة الفیزیوغرافیـة إقـدام الـتالل والسـهل الفیضـي الشـرقي 

ولــذا یالحــظ ازدیــاد هــذه النسـبة فــي تــرب الصــحراء مــن جهــة الغــرب ) 6.280%–5.039( %بمـدى یتــراوح بــین

رق المتمثلــة بالســهل الفیضــي الشــرقي وتتــدرج هــذه النســبة باتجــاه الســهل الفیضــي الوســطي والســفلي وهــذا مــا والشــ
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فضـــال عـــن إن معظـــم مجموعـــة معـــادن الكاربونیـــت مـــن المعـــادن الخفیفـــة . یعكــس دور عملیـــات النقـــل والترســـیب 

تجویــة ولــذلك توجــد ضــمن مفصــوالت الســهلة الحركــة واالنتقــال ســواء أكانــت بالمــاء أو الهــواء مــع قلــة مقاومتهــا لل

زیوكیمیائیــة فــي التربــة الناعمــة فــي سالســل تــرب الســهل الرســوبي الســفلي ویــزداد تأثیرهــا علــى معظــم العملیــات الفی

  .ترب هذه الوحدة 

بیانــات نســب دالئــل التجویــة المعیــرة وحســب طریقــة المــدى مــن أجــل بیــان مقــدار ) 2(ویعــرض جــدول 

دلیــل التشــابه بــین وحــدات ) 3(یوضــح جــدول حیــثجمــوع الكلــي لنســب دالئــل التجویــة واالخــتالف بــین المالتشــابه

قیـــد كــان هنـــاك تبــاین واضـــح بـــین مجمــوع نســـب دالئــل التجویـــة ضــمن البیئـــات حیـــث قیـــد الدراســةالفیزیوغرافیــة

-%   48.8( بـــین )DWD(وضـــمن بیئـــة الصـــحراء الغربیـــةفیمـــا بینهـــاالتشـــابهحیـــث تـــراوح معامـــل الدراســـة

لـه تشـابهواقـل ) 5بیـدون (ومنطقـة القـائم ) 1بیـدون ( حیث أن أعلـى تشـابه كـان بـین مـنخفض الكعـرة%) 99.9

) LCA(ضمن بیئة السهل الرسوبي الوسطي التشابهبینما تراوحت نسب ) 3بیدون (101كان بین منطقة الكیلو 

الناصـریة /ومنطقة عكیكـة ) 10(دون كان بین منطقة بحیرة اریدو بیتشابهأعلىحیث %) 85.4-% 51.8(بین 

ضـمن التشابهبینما بلغت  نسب ) 9بیدون (كربالء /له كان بین منطقة الحسینیة   تشابهبینما اقل ) 11بیدون ( 

بیــدون ( ومنطقــة هــور الزجیــة ) 12بیــدون (بــین منطقــة هــور النســاف % 82.2)LSM(الســهل الرســوبي الســفلي

% ) 89.4–71.6%بــین ) LBA( نطــاق المصــب والشــریط الســاحليبینمــا تراوحــت نســب التشــابه ضــمن) 13

الــتالل أقــدامبیئــة أمــا) 16بیــدون ( ومنطقــة الفــاو) 15بیــدون (الخصــیب أبــوتشــابه بــین منطقــةأعلــىحیــث كــان 

فتراوحـت نسـب التشـابه DJAومنطقـة نطـاق الجزیـرة السـفلي FKI  ونطـاق كركـوك FARوالمتمثلـة بنطـاق اربیـل

وبـین منطقـة ) 17بیـدون (اربیـل/ بین كتكة التوت كوبري%97.3تشابه كانأعلىحیث 97.3-% 84.2بین 

فتراوحت النسـب بـین LEAنسب التشابه ضمن بیئة السهل الفیضي الشرقي أما)18بیدون (كركوك / الحویجة

دیــالى /دروزومنطقــة بلــ) 20بیــدون (دیــالى / نســبة تشــابه بــین منطقــة بعقوبــةأعلــىحیــث كانــت % 97-% 93.2

ویتضــح مــن خــالل نســب التشــابه أن أكثــر البیئــات تشــابها فــي نســب معــدالت التجویــة كــان ضــمن ) . 21بیــدون (

االنتقــال عملیــة اتضــاحوكــذلك هنــاك تقــارب فــي درجــة تحطــم الفلدســبار ودرجــة . بیئــة الســهل الفیضــي الشــرقي 

ن هنـــاك تفـــاوت واضـــح فـــي مقـــدار تحطـــم الـــتالل والســـهل الفیضـــي الشـــرقي بینمـــا كـــاأقـــدامضـــمن بیئـــة والحركـــة

ضــمن النقــل والحركــةعملیــات تــأثیروضــوح  مــدىالفلدســبار ضــمن بیئــة الصــحراء الغربیــة مــع تقــارب واضــح فــي

االیالیـــت (تلـــك البیئـــة ممـــا یـــدل علـــى كـــون تحطـــم الفلدســـبار هـــي العملیـــة المـــؤثرة فـــي تكـــوین المعـــادن الثانویـــة 

یـــل تجویـــة وأفضـــل نســـبة تعبـــر عـــن حالـــة التجویـــة فـــي التـــرب العراقیـــة ولغـــرض تحدیـــد  أفضـــل دل.) الســـمكتایت 

اعتمدت بعض المعاییر اإلحصائیة وعلـى األدلـة المسـتخدمة فـي الدراسـة والمواقـع المعتمـدة فیهـا ویعـرض الجـدول 

:بعض االختبارات اإلحصائیة واتضح من الجدول نفسه أن تسلسل استخدام هذه األدلة یأخذ التسلسل التالي) 4(

R2>R1>HM>IM>SM>CaO\MgO. وذلك حسـب أفضـلیتها والتـي تحقـق اقـل تبـاین وانحـراف قیاسـي واقـل

  .خطا قیاسي

  

  

  

  بیانات نسب دالئل التجویة المعیرة حسب طریقة المدى) 2(جدول

رقم   سالسل الترب  المواقع  دالئل التجویةالمجموع 
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الكلي للنسب 

  المعیرة

CaO/ 
MgO

R2R1IMSMHM
  البیدون

133FXW1  االنبار/ألگعره  4.4820.7030.970.750.9931.00.066

1.4500.4230.3920.2760.2290.0740.066
/وادي الحسینیات

  االنبار
123SCE2

1.4520.4130.00.01.00  0.035  0.004
/101الكیلو 

  االنبار
141SKE3

2.8640.5740.7250.686  0.300.2360.307
/حورانوادي

  االنبار
121SCE4

122SKW5  االنبار/حدیثه4.3951.001.01.00.2590.3870.947

TW44SCL6  االنبار/القائم1.9660.4190.4440.4210.4140.0910.177

TM1056L7  االنبار/الفالحات3.1630.350.7620.7610.4290.2470.434

TW445CL8  االنبار/البوشجل0.900.080.400.3050.0460.0370.032

TM555L9كربالء/الحسینیة2.1630.3990.6660.6040.1630.1810.209

0.7570.000.3620.2380.1120.0450.00
/بحیرة اریدو

  الناصریة
TP866L10

TM353CL11  الناصریة/عكیكه1.0140.1190.3770.3580.0550.000.105

1.1180.0980.4220.3990.0580.0150.126
/هور النساف

  الناصریة
TM845SICL12

1.600.160.540.500.1410.0930.166
/هور الزجبه

  ألبصره
TM877C13

DF56SICL14  ألقرنه/مزیرعه3.080.2120.9550.8990.0040.011.00

1.7190.1250.6510.6230.000.0930.227
/أبو الخصیب

  البصرة
TW976L15

TF1257SICL  16  الفاو2.1230.2410.6880.6710.0870.1360.30

2.3670.4770.5920.5670.3360.1510.244
التون /كتكه

  كوبري
TW455L17

TW364SL18  كركوك/الحویجة  0.297  2.4960.3820.7330.6970.1760.211

121GXW19  سامراء/النباعي1.8180.2270.6220.5890.0520.1050.223

TW846SIL20  دیالى/بعقوبة2.1680.3080.6740.6640.0950.1330.294

TW377L21  دیالى/بلدروز2.0440.2890.6440.6260.0920.1160.277

TW566CL22  دیالى/يمندل0.5480.6190.2470.1550.274  2.3420.499

  

  :أنوأخیرا یمكن القول
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أن جمیع نسب االكاسید والمسـتخدمة كـدالئل تجویـة تعبـر عـن حالـة تغـایر فـي طبیعـة التجویـة ضـمن وحـداتها .1

.لبیئیة المتنوعةوأنظمتها افیزیوغرافیةال

أن لظروف التجویة الفیزیائیة على المعادن األولیة التي هي مصدر معظم الترب المنقولة والمترسـبة اثـر اكبـر .2

.دلة التجویة في ظروف ترب الصحراءلكیمیائیة وهذا ما یالحظ من خالل ارتفاع قیم أمن ظروف التجویة ا

الثانویــة وٕانمــا تــنعكس الفــرو قــات فیزیوغرافیــةلــیس هنالــك مــن فــرق فــي نســب دالئــل التجویــة ضــمن الوحــدات ال.3

.الوحدات الفیزیوغرافیة الرئیسیةبین

الواحـدة اثـر فـي عملیـة التجویـة وهـذا مـا اتضـح مـن افیـةفیزیوغر لظروف المناخ الـدقیق وتباینـه ضـمن الوحـدة ال.4

  .یئیه مختلفةمتنوعة وانظمه بفیزیوغرافیةوجود تشابه بین سالسل الترب مع مثیالتها في وحدات 

  

  الدراسةقید تربالفي التجویةاالختبارات اإلحصائیة لتحدید أفضل النسب في التعبیر عن حالة ) 4(جدول 

عام لدلیل فتره الثقة للمتوسط ال

  التجویة

X=t 0.05xs\n < m<x + t
0.05x s\n  

معامل 

  االختالف

الخطأ 

  القیاسي
  التباین

االنحراف 

  القیاسي

متوسط 

دلیل 

التجویة

  ةدالئل التجوی

0.539 <M<0.683  32.4  0.042  0.039  0.1980.611HM

2.149<M<2.77134.6  0.1810.7240.8512.46SM

1.969<M<2.30931.880.0990.4650.6822.139  IM

5.189<M<5.96318.9380.2251.1151.0565.576CaO\MgO

0.735<M<0.7757.8140.0120.0030.0590.755R1

0.856<M<0.8763.3480.0060.00080.0290.866R2

  

ة المختلفـــة ولغـــرض بیـــان مراحـــل التجویـــة ونســـبة مســـارها ضـــمن األنظمـــة البیئیـــة والوحـــدات الفیزیوغرافیـــ

ویبــین شــكل ). 11(ووصـفت بشــكل مخطــط بیـاني مقتــرح كمــا جـاء فــي R2وR1اسـتخدمت نســبتي دلیلــي التجویـة 

صــیغة العالقــة بــین دلیلــي التجویــة ویتضــح مــن اإلشــكال إلــى زیــادة عملیــات التجویــة ) د,ج ,ب ,أ(اإلشــكال ) 2(

لــى الــرغم مــن التطــرف الحاصــل فـــي وع.علــى بــاقي البیئـــات األخــرى DWDضــمن بیئــة المنطقــة الصــحراویة 

الظــروف البیئیــة للمنطقــة الصــحراویة وقــد یكــون الســبب أن تــرب هــذه الوحــدة قــد تــأثرت بحــاالت التجویــة وحــاالت 

ولغــرض معرفــة نســـبة تــأثیر الوحـــدة .تطــور التــرب فیهـــا ضــمن الظـــروف الســابقة ولــیس ضـــمن الفتــرات الحدیثـــة 

وذلـك مـن .اعتمدت طریقة التوزیع التناسبي والمعروفـة إحصـائیا التجویة الفیزیوغرافیة ونظامها البیئي على مسار 

خالل حساب المسـافة الكلیـة بـین مواقـع تلـك التـرب كمسـافات علـى خـط مسـتقیم خرائطـي ومـن ثـم جمـع المسـارات 

حیــث بلــغ إلـى طــول المســار الكلـي فیزیوغرافیــةالكلیـة وأخــذت نسـبة طــول كــل مسـار علــى انفـراد ضــمن كــل وحـدة 

حیـث مثلـت .وحسب طول المسـافة المسـتخرجة حسـب نظریـة فیثـاغورس)  13.258(ل مسار التجویة الكلي طو 

مـــن طـــول مســـار التجویـــة الكلـــي أمـــا بالنســـبة لبیئـــة الســـهل %) 46.61( وبنســـبة) 6.191(البیئـــة الصـــحراویة 

لكلــي توزعــت هــذه مــن طــول مســار التجویــة ا) 46.81(وبنســبة ) 6.287(الفیضــي الرســوبي بلــغ طــول المســار 

وبنســــبة ) 3.441(وLCAضــــمن نطــــاق الســــهل الفیضــــي المركــــزي %  37.47وبنســــبة ) 2.356(إلــــىالنســــب 

ضـــمن نطـــاق الســـهل الفیضــــي %) 2.71(وبنســـبة ) 0.17(وLSMضـــمن نطـــاق االهـــوار الجنـــوبي % 54.73

الـتالل فقـد بلـغ امأقـدأمـا منطقـة . ضمن نطاق  البصرة السـاحلي %) 5.09(وبنسبة ) 0.32(و    LEAالشرقي 
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تـداخلهنـاك أنویالحـظ منـه . من طول مسـار التجویـة الكلـي %) 7.09(وبنسبة ) 0.952(طول مسار التجویة 

بــالرغم مــن اختالفهــا فــي الموقــع البیئــي وخاصــة بــین المتنوعــةالفیزیوغرافیــةالثانویــة ضــمن الوحــدات بــین البیئــات

  .حراء وبیئة السهل الفیضي الرسوبيبیئة الص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )R2(و ) R1(العالقة بین دلیلي التجویة ) 2(شكل 
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  كلیة الزراعة جامعة االنبار–البادیة الشمالیة رسالة ماجستیر / الغربیة

رســـوبي وجـــود وطبیعـــة معـــادن الفلدســـبارات فـــي بعـــض تـــرب الســـهل ال, 2002,لمـــى عبـــد اإللـــه , الفـــتالوي -17

  .كلیة الزراعة–ستیر جامعة بغداد رسالة ماج, العراقي 
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  قید الدراسةبین بیدونات الوحدات الفیزیوغرافیة ) SI(یوضح دلیل التشابه ) 3(جدول 

  1  2345678910111213141516171819202122

1100                                        

248.8100                                        

348.999.3  100                                        

477.867.267.3  100                                    

5  99.049.649.678.9100                                  

660.984.884.981.461.8100                                

782.762.862.995.083.776.6100                              

8  33.4  76.676.547.833.962.844.3  100                            

9  65.180.2  80.386.065.995.281.258.7  100                          

1028.368.668.541.825.655.638.691.351.8  100                        

1136.982.382.252.437.567.748.594.063.885.4100                      

1239.987.087.056.140.5  72.552.289.168.180.795.1  100                    

1352.695.095.171.653.389.767.272.085.064.277.582.2100                  

1481.464.064.096.382.477.968.645.282.539.449.553.268.3100                

1555.491.591.575.056.293.270.468.788.561.174.278.896.471.6100              

1664.981.181.285.165.1  96.280.259.599.052.564.668.985.981.689.4100            

1769.175.976.090.570.0  90.785.655.195.548.4  59.9  64.1  80.686.984.1  94.5100          

1871.573.573.5  93.1  72.4  88.1  88.2  53.092.846.557.7  61.878.189.581.591.9  97.3  100        

19  57.788.7  88.877.658.596.0  72.966.291.3  58.852.9  76.193.674.297.2  92.287.8  84.2100        

2065.280.180.286.166.095.181.358.6  99.851.763.768.0  84.982.688.4  98.9  95.692.991.2100    

2167.682.983.083.263.498.078.561.197.154.066.370.787.879.791.398.192.690.094.497.0  100  

22  68.6  76.4  76.589.969.591.285.055.596.048.860.464.681.186.384.695.099.696.887.496.193.2  100  
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