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الخالصة
لغرض التعرف على أهم العواملل الملرةرع عللى لوا معلادن الللٌن السلائدع ولبٌعلة توزٌع لا .تلم دراسلة التركٌل
المعلد ً رربعللة تلر م للتمة مللن ملواد أصللل كلسللٌر فلً للمال العراق.أا لرت ال تللائي أن التالللاوت ا قلٌملً فللً معللد ت
ارملار الس وٌة تلع دورا أساسٌا فً تحدٌد كمٌة و وعٌة معادن اللٌن السلائدع مةلل معلادن البالٌكورسلكاٌت والكلوراٌلت
والالٌرمكٌالٌت والسمٌكتاٌت وا ٌت والكارلٌ اٌت إضافة لخلٌل المعادن .تم ت خٌص معادن البالٌكورسكاٌت والسمٌكتاٌت
فً ةالث تر وهً الخضلر وتلسلمف وسلمٌل والتلً تراوحلت فٌ لا كمٌلات ارمللار السل وٌة بلٌن  250و 350و 480مللم
س وٌا على التوالً ولكن هذه المعادن اختالت تماما فً مملع تربة بالوفة (معد ت ا ملار الس وٌة إلى حوالً  211مللم)
وسادت بد ع ا معادن الالٌرمكٌالٌت وار ٌت والكارلٌ اٌت .من احٌلة أخلرف فملد ك لف التحلٌلل المعلد ً وجلود كمٌلات
محدودع من خلٌل المعادن,فالً حٌن تم ت لخٌص وجلود خللٌل معلادن البٌوتاٌلت -فٌرمكٌالٌلت فلً ممللع تربلة بالوفلة فملد
لوحا وجود كمٌات متزاٌدع من خللٌل معلادن الكلوراٌلت -سلمٌكتاٌت فلً مملالع الخضلر وتلسلمف وسلمٌل .بصلورع عاملة
أا رت هذه الدراسة أن ا ختالف فً محتوف التربة من معادن الللٌن وتوزٌع لا فلً قفلاق الدراسلة تلتحكم بلر التغلاٌر فلً
الاروف الم اخٌة وما ٌصاحبر من تغاٌر فً مستوٌات التجوٌة فً تلك ألم الق فمعادن البالٌكورسكاٌت تعتبر من المعلادن
التلً تسللود فلً التللر الكلسلٌة محللدودع ا مللار والحاوٌللة عللى الجبسللوم فلً حللٌن تسلود معللادن الالٌرمكٌالٌلت وا ٌالٌللت
والكارلٌ اٌت فً الم الق عالٌة ا ملار.
الكلمات الدالة :التركٌ المعد ً ,معد ت ارملار ,خلٌل المعادن.
تارٌخ تسلم البحث ، 2102/6/22 :وقبولر.2102/4/26 :

المقذمة
ٌلع اللٌن دورا أساسٌا فً تحدٌد خواص التربة الكٌمٌائٌة والالٌزٌائٌة حٌث ٌعتبر الجزء الالعال فً التربة ,و ارا
متالك اللٌن ح ة سلحٌة فا ر ٌدخل فً التالاعالت الك روكٌمٌائٌة مةل التبادل أ ٌو ً وتةبٌت ا ٌو ات ول ذه الخاصٌة
أهمٌللة كبللرف فللً تحدٌللد خللواص التربللة الكٌمٌائٌللة ,كمللا إن اللللٌن ٌمتلللك مسللاحة سلللحٌة كبٌللرع وفعالللة ولللر المللدرع علللى
ا حتالاا بالملاء كلذلك قابلٌلة ا تاللاال وا كملاب بسلب وجلود المعلادن المتملددع كمجموعلة المو تمورٌلو اٌلت .كملا ٌمتللك
اللٌن سعة ت اٌمٌلة عالٌلة ٌ .)1984, Newman( High Buffering Capacityتعلرض الللٌن كبلاقً مكو لات التربلة
لعملٌات تحول بسب اروف التجوٌة بالعل العواملل الم اخٌلة وتغٌلر اللـ  pHمملا ٌ لتي ع لر معلادن لٌ ٌلة جدٌلدع فتحلو ت
الماٌكا ارولٌة الموجودع فً الصخور أو فً مالصول الرمل ٌ تي ع ر معادن الماسكوفاٌت والباٌوتاٌت وملع تللور عملٌلات
التجوٌة فان الباٌوتاٌت ٌتحول إلى ا لٌلت وملن ةلم إللى الالٌرمٌكٌو ٌلت ( Kellerوقخلرون  .)1981,ملن ج لة أخلرف أكلد
 Kapoorوقخللللللرون  (1981),إن للللللواتي تجوٌللللللة الباٌوتاٌللللللت تحللللللت الاللللللروف الجافللللللة والماعدٌللللللة هللللللً عبللللللارع
عن معادن مستلبمة  Interstratified mineralsمع الالٌرمٌكٌو ٌت وٌتم ذللك فلً مراحلل التجوٌلة اروللى ,بٌ ملا ٌتكلون
السمٌكتاٌت فً المراحل المتمدمة لعملٌات التجوٌة Al-Tschuler( .و  .(1963, Karmerإن توزٌع المعلادن أو وجودهلا
ال سبً فً التربة ٌختلف مع اختالف عوامل تكوٌن التربة ) Niederbuddeو  ,(1980, Fisherفمعادن التربة الموروةة
من مادع ارصل تمر بمراحل تحول عبر فترات زم ٌة ومن خالل استجابت ا لعوامل التجوٌة .لذلك جد إن ه لاك اختالفلات
فللً سللٌا دع أ للواا معٌ للة مللن المعللادن اللٌ ٌللة مللع اخللتالف الاللروف الم اخٌللة فمللد لللوحا إن مجموعللة معللادن السللمٌكتاٌت
والبالٌكورسكاٌت غالبا ما تكون هً السائدع فً معام التر الكلسٌة الجافة و بر الجافة ,وقد تصبح السٌادع لمعادن ا لٌت
والكارلٌ اٌت مع تغٌر الم اال ) Vianiوقخرون 1983 ,و Al-Temimiوقخرون (1988 ,درس العدٌد من الباحةٌن تلر
الم الق الجافة و لبر الجافلة فلً العلراق وأ لاروا إللى إن أهلم المعلادن اللٌ ٌلة السلائدع هلً المو تموراٌلو اٌلت وا ٌالٌلت
والكلوراٌت وقلٌل من البالٌكورسكاٌت والالٌرمكٌو ٌت والكوارتز والكالساٌت ( Al-Taie 1968,و  Al-Rawiوقخلرون
 .(1969,وفً دراسات حدٌةة على بعض التر الكلسٌة فً لمال العلراق وجلد Al-Samarraiو(2005), Al-Obaidi
بان أهم المعادن السائدع هلً ارٌالٌلت والسلمٌكتاٌت والكلوراٌلت ةلم الكارلٌ اٌلت .بٌ ملا وجلد حسلـٌن  (2007),فلً دراسلتر
على بعض تر محافاة ٌ لوف بلان المو تموراٌلو اٌلت هلو المعلدن السلائد ٌلٌلر ارٌالٌلت فالكارلٌ اٌلت ةلم الكلوراٌلت .أملا
الس جاري  (2007),وفً دراستر لةالث م الق فً محافاة دهوك (سمٌل وباتٌلل وزاخلو) فملد أكلد وجلود المعلادن ا تٌلة:
السمٌكتاٌت وا ٌالٌت والكارلٌ اٌت والالٌرمكٌو ٌت والبالٌكورسكاٌت والمعادن المستلبمة (اٌالٌلت  -سلمٌكتاٌت) و(اٌالٌلت
 فٌرمٌكٌو ٌت) فً حٌن وجد الم مدا ً  (2008),فلً دراسلة أجراهلا عللى تلر م لملة الملوب والر لٌدٌة فلً محافالةٌ لللوف وم لملللة سلللمٌل ومركلللز دهلللوك وزاوٌتلللر فلللً محافالللة دهلللوك إن ه لللاك سللل متالاوتلللة ملللن معلللادن السلللمٌكتاٌت
والالٌرمٌكٌو ٌللت والكلوراٌللت وا ٌالٌللت والكارلٌ اٌ لت والبالٌكورسللكاٌت لمالصللولً اللللٌن ال للاعم والخ للن .وقللد أ للارت
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الدراسللة التللً أجراهللا الخالللاف  (2010),علللى تللر م لمللة ال للٌخان إلللى وجللود معللادن المو تموراٌلو اٌللت وا ٌالٌللت
والبالٌكورسكاٌت والكلوراٌت والالٌرمٌكٌو ٌت بكمٌات متالاوتة.
ت لدف الدراسللة الحالٌلة إلللى تسللٌل الضللوء عللى تلللةٌر التاللاوت فللً الالروف الم اخٌللة ا قلٌمٌلة علللى التغلاٌر فللً
التراكٌ المعد ٌة لللٌن.

مواد البحث وطرائقه
 -1العمل الحقلي والوصف المورفولوجي للترب :تم حالر أربعة ممدات وبواقع ممد واحد فً كل من م الق الدراسلة وهلً
لرق الموصلل) وتلسلمف ( 29كلم لمال الموصلل) وسلمٌل ( 13كلم ج لو غلر مدٌ لة دهلوك)
الخضر ( 34كم ج و
وبالوفة ( 35كم مال مدٌ ة دهوك) .جمعت العٌ ات من ةالةة أعملاق هلً ) (90 - 60, 60 - 30, 30 - 0سلم ووضلعت
فً أكٌاس من البولً اةٌلٌن وأحكمت الغلق بعد ترقٌم ا.
 -2تحضير عينات الطين لغرض التحليل المعدني للطين Preparation of Clay Samples for Mineralogical
 :Analysisتلخصت عملٌة تحضٌر عٌ ات اللٌن للتحلٌل المعد ً بالخلوات التالٌة:
أ -فصل الطين  :Separation of Clay Fractionتم فصل الللٌن علن مكو لات التربلة ارخلرف بلدون معامللة التربلة
بلٌة مادع أو مرك كٌماوي عدا مادع الكلالكون  Sodium hexa meta phosphateلتالرقلة حبٌبلات التربلة وذللك لببملاء
على التركٌ المعد ً ل ا من دون تغٌٌر وتم فصل اللٌن اعتمادا عللى قلا ون سلتوك باسلتعمال لرٌملة الترسلٌ والسلك
 Sedimentation and Decantationوحس اللرٌمة الموصوفة من قبل .(1979), Jackson
ب -إزالة المواد الالحمة  :Removal of Cementing Materialsأزٌلت المادع العضوٌة بالرغم من محتواها الملٌلل
فلً مالصلول الللٌن باسلتخدام كمٌلات متزاٌلدع ملن محللول .%6 H2O2أملا كربو لات الكالسلٌوم ال للة (الموجلودع بحجلم
اللٌن) فمد تم أزالت ا حس اللرٌملة الموصلوفة ملن قبلل  (1976), Dekimpeوذللك باسلتخدام محللول مل ام ملن خلالت
الصودٌوم ) (1عٌاري ودرجة تالاعلر  pH5حٌلث أضلٌالت كمٌلات متزاٌلدع ملن الخلالت وتلرك المعللق علدع أسلابٌع زاللة
الكربو ات (بسب التالاعلل البللًء بلٌن خلالت الصلودٌوم وكربو لات الكالسلٌوم) ,كملا أزٌللت أكاسلٌد الحدٌلد ملن مالصلول
الللللٌن باسلللتخدام  Dithionite-Citrate-Bicarbonateوحسللل اللرٌملللة الموصلللوفة ملللن قبلللل  Mehraو Jackson
).(1960
ج -معامالت التشبيع لعينات الطين Saturation Treatments of Clay Samples
 -1التشبيع بالمغنسيوم والبوتاسيوم :قسمت عٌ ة اللٌن إلى قسمٌن لغرض الت بٌع بالمغ سلٌوم والبوتاسلٌوم بعلد اللتخلص
من المواد الالحمة.أما ال دف من الت بٌع بالمغ سلٌوم ف لو لجعلل العٌ لات بحاللة م لاب ر لحاللة التربلة اللبٌعٌلة أملا الت لبٌع
بالبوتاسٌوم ف و للك ف عن معدن الالٌرمٌكٌالٌت فً عٌ ات الللٌن .وتلم إتبلاا الخللوات الموصلوفة ملن قبلل (,Jackson
(1979,
 -2المعاملةة بةايليلين يالييةول  :Ethylene Glycol Solvationال للدف ملن هلذه المعامللة هللو للك لف علن المعللادن
المتملللددع مةلللل مجموعلللة المو تمورٌلو اٌلللت ( (1979, ,Jacksonوتلللتم المعامللللة بلللا ةٌلٌن كالٌكلللول للعٌ لللات الم لللبعة
بالمغ سٌوم بعد أن ٌتم الك ف علٌ ا بار عة السٌ ٌة وتتلخص المعاملة بالخلوات التالٌةٌ :وضلع محللول ارةٌللٌن كالٌكلول
أسالل المجالف  disecatorوتوضع ال رٌحة التً سبق قراءت ا بج از ار لعة السلٌ ٌة فلوق ال لبكة المعد ٌلة الموجلودع فٌلر
ةم ٌعاد وضع غلاء المجالف 1وبعدها ٌ مل مع محتوٌاتر إللى فلرن عللى درجلة حلرارع  50 - 40مئوٌلة لملدع  24سلاعة إذ
ٌصبح الجو داخل المجالف م بع ببخار ا ةٌلٌن كالٌكول بالتالً سوف تلدخل جزٌئاتلر بلٌن لبملات معلدن المو تموأٌلو اٌلت
الذي ٌتمدد إلى  18ا كستروم.
 -3معاملة التسخين Heating Treatment:تسخن العٌ ات الجافة هوائٌا والم بعة بالبوتاسٌوم إلى درجة  350و 550
ºم بعد فحص ا ارولً بار عة السٌ ٌة باستخدام فرن ك ربائً ولمدع صف ساعة وال لدف ملن هلذه المعامللة هلو ت لخٌص
معدن الالٌرمٌكٌو ٌت كذلك معدن الكارلٌ اٌت الذي ٌت دم ع د هذه الدرجة وٌختالً ا عكاس كلٌا.
د -فحص عينات الطين بجهاز حيود ايشعة السينية :تم فحص هذه العٌ ات بج از ار عة السلٌ ٌة بلٌن الزاوٌلة (0 - 2Ø
 .)20°وتللم اسللتخدام ج للاز حٌللود ار للعة السللٌ ٌة ( )XRDفللً ت للخٌص المعللادن اللٌ ٌللة وفم لا" للمعللاٌٌر التالٌللة للج للاز
الموجود فً جامعة أ مرع  /تركٌا.
)- X-ray diffraction Co inel CPS120 - LPS 120 - Scan rate: 1° / minute (10 mm / 2°
>- X-ray sources: Co Kα radiation - Receiving Slit Width = 0.2 mm

النحائج والمناقشة
أا لللرت تلللائي التحلٌلللل المعلللد ً لعٌ لللات الللللٌن باسلللتخدام تم ٌلللة حٌلللود ار لللعة السلللٌ ٌة ( )XRDوجلللود معلللادن
الالٌرمٌكٌو ٌلللت والكارلٌ لللات وا ٌالٌللل ت والبالٌكورسللللكاٌت والكلوراٌلللت والسلللمٌكتاٌت أمللللا خللللٌل المعلللادن المسللللتلبمة
 Interstratificationsفمللد أا للرت ال تللائي بصللورع عامللة ولمواقللع الدراسللة أرربعللة ولقعمللاق الةالةللة والموضللحة فللً
ار لللكال ) (4-1وجلللود خللللٌل ع لللوائً لمعلللادن (سلللمٌكتاٌت  -كلوراٌلللت) و (كلوراٌلللت  -فٌرمٌكٌو ٌلللت) و (باٌوتاٌلللت -
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فٌرمٌ كٌو ٌللت) .أن ا ختالفللات فللً لبٌعللة التللداخل الع للوائً بللٌن المعللادن ٌصللع تحدٌللد سللببر ولكللن قللد تحكمللر ,وجللود
الللللاهرتٌن أو عملٌتلللللٌن تحلللللدث للمعلللللادن اللٌ ٌلللللة وتسلللللب التحلللللو ت فلللللً تللللللك المعلللللادن هملللللاChloritization
و .(1997, ,Deher( Vermiculitiztionتباٌ ت س المعلا دن اللٌ ٌلة التلً تلم ت خٌصل ا ملن عملق رخلر وكلذلك ملن
مملع رخر كما هو مبٌن بالجدول ) (1حٌث تم حسا كمٌة هذه المعادن باللرٌمة بر الكمٌة  Semi Quantitativeملن
خلالل قٌلاس المسلاحات تحلت ا عكلاس  Area under peakوبا سلتعا ة ببر لامي حسلا اللـ  Match Phaseالمرافملة
لعملٌلة التحلٌلل بار لعة السللٌ ٌة.تلم ت لخٌص معللادن السلمٌكتاٌت با عكاسلات الممٌللزع بلٌن  17.3-16.14أ كسلتروم لعٌ للة
اللٌن الم بعة بالمغ سٌوم والمعاملة با ةلٌن كالٌكول اما الالٌرمٌكٌو ٌت فمد ت خٌصر ملن خلالل ا خاللاض لدع ا عكلاس
 14ا كسللتروم وزٌللادع للدع ا عكللاس  10أ كسللتروم لعٌ للة اللللٌن الم للبعة بالبوتاسللٌوم والجافللة هوائٌللا وكللذلك المعاملللة
بالتسخٌن ع د 350مئوٌة أما معادن البالٌكورسلكاٌت فملد تلم ت خٌصل ا با عكاسلات الممٌلزع بلٌن  10.7 - 10.4ا كسلتروم
فللً حللٌن خصللت معللادن ا ٌالٌللت والكلوراٌللت با عكاسللات الممٌللزع ع للد  10و  14ا كسللتروم علللى التللوالً ولكافللة
المعلامالت ملن دون حصلول إي تغٌللر ل لذه ا عكاسلات فلً حللٌن لخص الكارلٌ اٌلت با عكلاس  7.20 -7.10ا كسللتروم
واختالاء هذه ا عكاسات لعٌ ات اللٌن الم بعة بالبوتاسٌوم والمسخ ة ع لد  550مئوٌلة.أما خللٌل المعلادن فملد تلم ت لخٌص
خلللٌل (كلوراٌللت -سللمٌكتاٌت) ضللمن ا عكللاس  14.5ا كسللتروم لمعاملللة اللللٌن الم للبعة بالمغ سللٌوم والتجالٌللف ال للوائً
و 15.5أ كستروم لمعاملة المغ سٌوم المعامل با ةٌلٌن كالٌكول ,وخللٌل معلادن (كلوراٌلت -فٌرمٌكٌو ٌلت) ع لد ا عكلاس
 12.6أ كستروم لعٌ ة اللٌن الم لبعة بالمغ سلٌوم والجافلة هوائٌلا و خللٌل معلادن (باٌوتاٌلت -فٌرمٌكٌالٌلت) وتلم ت خٌصلر
با عكاسللات المحصللورع بللٌن  14-10أ كسللتروم لعٌ للة اللللٌن الم للبعة بالمغ سللٌوم والمعاملللة بللا ةٌلٌن كالٌكول.أمللا أكةللر
ا عكاسات ٌوعا ف و ع د  11.8أ كستروم .أما فً مملع تربة الخضر كا ت السٌادع لمعادن السمٌكتاٌت البالٌكورسلكاٌت
وا ٌالٌت والكارلٌ ات حٌث ا رت جمٌع هذه المعادن ب س متماربة جلدا وٌلٌ لا معلد ً الكلوراٌلت والالٌرمكٌالٌلت والتلً
ا رت ب س اقل أما المعادن المستلبمة فكا ت السٌادع لخلٌل معادن (كلوراٌت -سمٌكتاٌت).أما توزٌع المعلادن ملع العملق
فمد أا رت ال تائي إن معادن البالٌكورسكاٌت كا ت فً العمق الةالث اقل من العمق ارول والةا ً اما السمٌكتاٌت فمد كا ت
سبتر فً ارفق اروسل اقل من ارفق ارول والةالث فلً حلٌن ا لر الكاولٌ اٌلت فلً العملق الةاللث ب سلبة اعللً ملن ارفلق
ارول والةللا ً أمللا ا لٌللت فمللد كللان متجا سللا فللً جمٌللع ارعمللاق ال للكل ) (1والجللدول ) .(1أمللا خلللٌل معللادن (كلوراٌللت -
سمٌكتاٌت) فمد ا را فً كل من العممٌن ارول والةاللث بصلورع واضلحة ال لكل ) .(1تمٌلزت تربلة تلسلمف بسلٌادع معلادن
السمٌكتاٌت ولجمٌع ارعماق مع ا خالاض لالٌف فً العمق الةالث الجدول ) (1وال كل) (2كما تمٌزت هلذه التربلة بتجلا س
توزٌع معادن ارٌالٌت والكارلٌ اٌت ولكافة ارعماق أما محتوف البالٌكورسكاٌت والالٌرمٌكٌو ٌت فكا ت متماربة ومتجا سلة
فً العمق ارول والةا ً والةالث .أما الكلوراٌت فمد ا ر بكمٌة محدودع فً العمق ارول والةا ً واختالى فً العمق الةالث,
أملا خلللٌل المعللادن المسلتلبمة فكا للت مللن للوا (كلوراٌلت  -سللمٌكتاٌت) الجللدول )(1وال للكل) .(2تمٌلزت تربللة سللمٌل بلللن
السٌادع فٌ ا كا ت بصورع واضحة لمعدن السمٌكتاٌت وقد ا رت اعلً ال س فً ارفق الوسلً الجلدول ) (1ال لكل )(3
وعلى الرغم من حدوث ا خالاض لالٌف ل ذا المعدن فً ارفق الةالث إ أن تواجده هو ارعلى بٌن تر الدراسة وقد ٌعود
السب إلى أن تربة سمٌل هً من تر الالٌرتٌسول  Vertisolsالتً تتمٌز بالاهرع الت لمق فلً موسلم الجلاف والتملدد فلً
موسللم ارملللار والللذي ٌعللود سللببر إلللى تواجللد معللادن السللمٌكتاٌت بكمٌللات كبٌللرع فللً هللذا ال للوا مللن التللر  .أمللا معللادن
البالٌكورسكاٌت وعلى الرغم من ا خالاض الواضح فً كمٌات ا فً هذا الممللع بالممار لة ملع تربتلً تلسلمف والخضلر إ
أن توزٌع ا كان متجا ساٌ .لتً معدن الكارلٌ اٌت بعد السمٌكتاٌت من حٌث السٌادع ملع ارتاللاا سلبتر فلً العملق الةاللث أملا
الالٌرمٌكٌو ٌت فمد اختالى فً العمق الةالث فلً حلٌن ا لر ا ٌالٌلت فلً العمملٌن ارول والةلا ً ب سل متماربلة ملع ارتاللاا
واضح فً ارفق الةالث الجدول) (1أما معدن الكلوراٌت فمد كا ت سبر لالٌالة وفلً جمٌلع ارعملاق.أملا خللٌل المعلادن فملد
أا رت تائي التحلٌل المعد ً ل ذا الممد أٌضا وجود وعٌن من خلٌل المعادن هما(كلوراٌت  -فٌرمٌكٌو ٌلت) و(كلوراٌلت
 سمٌكتاٌت) فً حٌن ا لر فلً العمملٌن الةلا ً والةاللث وجلود خللٌل المعلادن (.كلوراٌلت  -السلمٌكتاٌت) فملل ال لكل )(3والجدول ) . (1فلً ممللع تربلة بالوفلة كا لت ال تلائي مختلاللة علن بمٌلة تلر الدراسلة .فملد اختاللت معلادن البالٌكورسلكاٌت
والسللمٌكتاٌت فللً جمٌللع ارعمللاق فللً حللٌن ازدادت سللبة الالٌرمٌكٌو ٌللت وا ٌالٌللت والكارلٌ اٌ لت ب للكل واضللح ولجمٌللع
ارعماق.
أملللا المعلللادن المسلللتلبمة فملللد تمٌلللزت تربلللة بالوفلللة علللن التلللر ارخلللرف بسلللٌادع خللللٌل معلللادن (الباٌوتاٌلللت -
فٌرمٌكٌو ٌت) فً ارعماق الةالةة لتربة بالوفة الجدول ) (1ال كل ).(4ع د ممار ة التركٌل المعلد ً لمعلادن الللٌن بلٌن
تر الدراسة ٌالحا وجود تغٌرات واضحة فً كمٌة و وعٌة المعادن اللٌ ٌة السائدع فلً م لالق الدراسلة .وبغلض ال الر
عن لبٌعة توزٌع المعادن مع العمق فمد ت اب ت جمٌع قفاق الدراسة بتواجد معادن الالٌرمكٌو ٌت وا ٌالٌت والكارلٌ اٌلت.
وتالاوتللت سل تواجللد هللذه المعللادن مللن مملللع خللر فالللً حللٌن ٌالحللا تجللا س كمٌللات الالٌرمٌكٌو ٌللت فللً تربللة الخضللر
وتلسمف فإ ا ا خالضت فً تربة سمٌل وعادت با رتالاا ب كل واضح فً تربة بالوفة وخاصة فً العممٌن الةا ً والةالث
الجدول ) (1أما ا ٌالٌت وباستة اء تربة تلسمف ٌالحا أن كمٌاتر كا لت متماربلة فلً جمٌلع عٌ لات تلر الدراسلة باسلتة اء
العمق الةالث لمملع بالوفة حٌث سجلت أعلى ال س فً هذا العمق.كما أا ر الكارلٌ اٌت سلوكا م لاب ا لق ٌلت ولجمٌلع
تللر الدراسللة وجمٌللع ارعمللاق مللع سللٌادع واضللحة ل للذا المعللدن فللً تربللة بالوفللة الجللدول ) (1مللن خللالل ملا تمللدم ٌمكللن
ا ست تاج بان ه اك اختالفات واضحة فً التركٌ المعد ً وفً توزٌع تلك المعلادن فلً الممللع الواحلد وقلد تمٌلزت تربلة
بالوفة بتركٌب ا المعد ً عن بمٌة تر الدراسة وهذا بالضلرورع ٌعكلس التغلاٌر فلً مسلتوٌات التجوٌلة التلً تعرضلت ل لا
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 فسلٌادع معلادن الكارلٌ اٌلت والالٌرمٌكٌو ٌلت وا ٌالٌلت فلً ممللع بالوفلة واختاللاء معلادن البالٌكورسلكاٌت.تر الدراسلة
والسكمتاٌت فٌ ا دلٌل على زٌادع تللةٌر عملٌلات التجوٌلة فلً هلذه الم لملة بالعلل ارمللار التلً تزٌلد معلد ت ا السل وٌة علن
.) س ة/ ملم800(
. س المعادن اللٌ ٌة الموجودع فً تر الدراسة:(1) الجدول
Table (1): Clay mineral percentages in studied soils
Mixed
Depth
كارلٌ اٌت
فٌرمٌكٌو ٌت أ ٌت
سمٌكتاٌت
كلوراٌت
بالٌكورسكاٌت
Kaolinite Illite Vermiculite Smictite Chlorite Palicorskite
layers
Cm
Al-Khudur الخضر
(Chlorite 30 – 0
++
++
+
++
+
++
Smictite)
)Chlorite 60-30
++
++
+
+
+
++
Smictite)
(Chlorite 90-60
+++
++
+
++
+
+
Smictite)
Tal-Auskuf تلسمف
(Chlorite 30 – 0
++
+
+
+++
+
+
Smictite)
(Chlorite 60-30
++
+
++
+++
+
++
Smictite)
(Chlorite 90-60
++
+
++
++
++
Smictite)
Sumeel سمٌل
)Chlorite Vermiculite) 30 - 0
Trace
++
+
+
+++
+
(Chlorite Smictite)
(Chlorite Trace
60-30
++
+
+
++++
+
Smictite)
)Chlorite Trace
90-60
+++
++
++
+
Smictite)
Batofa بالوفة
)Biotite 30 – 0
++
++
++
+
Vermiculite)
)Biotite 60-30
+++
++
+++
+
Vermiculite)
)Biotite 90-60
++++
+++
+++
+
Vermiculite)
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 انعكاسات األشعة السينية لعينات الطين المنتظمة – مقطع الخضر:(1) الشكل
Fig. (0): XRD for oriented clay samples – Al-Khuder profile
A (0 – 30 cm), (30 – 60 cm), (60 – 90 cm), (I = Intensity)
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 انعكاسات األشعة السينية لعينات الطين المنتظمة – مقطع تلسقف:)2( الشكل
Fig. (2): XRD for oriented clay samples – Tel-Auskuf profile
A (0 – 30 cm), (30 – 60 cm), (60 – 90 cm), (I = Intensity)
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 انعكاسات األشعة السينية لعينات الطين المنتظمة – مقطع سميل:)2( الشكل
Fig. (3): XRD for oriented clay samples – Sumeel profile
A (0 – 30 cm), (30 – 60 cm), (60 – 90 cm), (I = Intensity)
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 انعكاسات األشعة السينية لعينات الطين المنتظمة – مقطع باطوفة:)6( الشكل
Fig. (6): XRD for oriented clay samples – Batofa profile
A (0 – 30 cm), (30 – 60 cm), (60 – 90 cm), (I = Intensity)
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ًمن ج ة أخرف ٌالحا سٌادع معادن البالٌكورسكاٌت فً تر الخضر وتلسمف والذي ٌر ر ا خالاض معلد ت التجوٌلة فل
 أملا معلدن السلمٌكتاٌت فملد كا لت سلٌادتر واضلحة فلً تربلة.) سل وٌا/ مللم350 - 250( حة ا مللار
هذه الم الق بسب
 أملا معلدن الكلوراٌلت فملد كلان كمٌاتلر متجا سلة فلً جمٌلع تلر.سمٌل وتلسمف مع تواجده وبكمٌات اقل فً تربة الخضلر
ال راسد ق المد ييدد التدج جريدق للدب كددر تدر
الدراسة باستة اء مملع تربة سميل حيث تواجد كمميد ق يليلدد جد ا
( ج ءق متفقد إلدب حد مد مد مد تو دلق1976), Shubbar( و1975), Khafaji  وAL-Rawi شم ل الدراق م يكل
إليه هذه ال راسد حيث م ق مد الطي الس ئ ة هج المويتمورايلوي يدق الم يمد والملورايدق والم نليي يدق مد تواجد
ممي د ق متف وتددد م د مد د الفيرميميواليددق والك ليمورسددم يق ك إلض د د إلددب تواج د كدددر المد د الموجددو ة ددج ح لددد
االستطك ق الميتظم ميه والدشوائج للمد السليم تيد المتم ة

A COMPARATIVE MINERALOGICAL STUDY OF SOME SOILS FORMED
UNDER VARYING CLIMATIC CONDITIONS FROM NORTHERN IRAQ
Adel Mawlood Salih
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: adel_mawlood@yahoo.com

ABSTRACT
To determine factors controlling abundance and distribution pattern of clay minerals,
four soil pedons derived from calcareous sedimentary parent rocks in Northern Iraq were
investigated. Results revealed that the regional variation in annual rainfall plays a major role
in determining amounts and distribution of clay minerals such as palygorskite,chlorite,
vermiculite, smectite, illite and kaolinite. Palygorskite and smectite are available in three
studied soils (Al-Khuder, Tel-Auskuf and Sumeel) with average annual precipitation of
around 250 mm, 350 mm and 480 mm respectively, but these minerals are totally disappear in
Batofa profile (Annual rainfall around 800mm).However vermiculite illite and kaolinite are
the dominated clay minerals in Batofa soil.XRD analysis was detected a small amounts of
random interstratified layer silicate minerals.Biotite-vermiculite mixed layers were found in
Batofa soil,but in Al-Khuder soil an increasing amounts of (chlorite - smectite) mixed layer
was detected while in Tel-Auskuf soils it appears that (chlorite-vermiculite) is the dominated
mixed layer and (chlorite-smectite) is available at Sumeel soil. The general variations in clay
minerals content and distributions in different soil locations can be attributed mainly to
weathering conditions and mineral transformation. Palygorskite is considered to be inherited
in soils of arid regions with gypsum content and limited annual rainfall, whereas illite,
vermiculite and kaolinite occurs in soils with high annual rainfall.
Keywords: mineralogical structure, precipitation rates, mixed layers
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