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 ظاهزج انكهىرج وأسثاب حذوثها في انتزب انكستُائيح نشًال انعزاق

 

 سهًاٌ خهف عيسى                            عثاص صثز سزواٌ انىطيفي     

 جايعح تغذاد/  كهيح انشراعح                      جايعح انماسى انخضزاء /  كهيح انشراعح

 

 انخالصح :

الزوشة النغوزٍبةٙخ الزوٗ ٘ىنوً تي رزوظصش ث وبِشح  رعوذ ووً ثوخ الغومٙىبٌٙخ لنٌّٓوبره خالل الجؾش دساعخ خوٓاؿ رش

النمٓسح. إر رعىل ِزَ ال بِشح عمٕ رؾٓل وعذي الىٌٓزىٓس٘مٌٓب٘ذ ثبرغبَ وعذي النمٓسا٘وذ النوعٙا الزجموٓس)الىٍز، (  

لمزشثخ. ْألعل رلو  روه اخزٙوبس  ٌزٙغخ لزشعٙت هجقخ الجشْعب٘ذ ثًٙ هجقبرُ الذاخمٙخ  وىب رغجت خ،ل الخٓاؿ الزجبدلٙخ

(  لزؤخز وً آفبقّىب ٌىبرط رشثخ ثعذ تي ْفو،ذ وٓسفٓلٓعٙوب عموٕ 1 4وٓقعبي فٗ وذٍ٘خ ثٍغًٓ٘ عمٕ ِٙئخ ثٙذْي سقه)

ْفق دلٙل وغؼ الزشثخ األوش٘نٗ. ثعذِب ِٙئوذ ابفوخ الىزبمجوبد الالصووخ لإوشك إعوشاو ال،ؾوٓؿ الزقٙٙىٙوخ لمعٍٙوبد قٙوذ 

 الذساعخ.

( اسر،وب  فوٗ الىغوبؽخ الغوبؾٙخ ْاٌخ،وبك فوٗ الغوعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد 4بق رشثوخ الجٙوذْي سقوه)تثذد ثعل آف

الىٓعجخ  ْازل  ص٘بدح اىٙخ الىإٍٙغوٙٓن يٙوش الىزجوبدل  سثىوب رعوضٔ األعوجبة إلوٕ ؽوذْس كوبِشح النموٓسح فوٗ وعبدٌّوب 

ْعٓد وعذي النمٓسا٘وذ الىٍوز،  الوزٖ ٘زنوٓي  XRD( الىزىذدح. ِْزا وب تاذرُ ٌزبةظ األؽعخ الغٍٙٙخ الؾبةذح 4:1البٍٙٙخ)

وٓقعٙب وً وعذي الىٌٓزىٓس٘مٌٓب٘ذ ثغجت رشعٙت هجقخ ِٙذسْاغوٙذ الىإٍٙغوٙٓن الذاخمٙخ)الجشْعوب٘ذ(  قوذ رغوّه الىوبدح 

العنووووٓ٘خ ْتؽىبمووووّب فووووٗ رنووووًٓ٘ وعقووووذاد ِٙٓوٙنٙووووخ وووووق تٌ٘ٓووووبد الىإٍٙغووووٙٓن ثووووًٙ البجقووووبد الذاخمٙووووخ لىعووووذي 

 مخ رم  البجقخ الذاخمٙخ.الىٌٓزىٓس٘مٌٓب٘ذ وؾن

 

CHLORITIZATION PHENOMENON AND ITS REASONS ON 

CHESTNUT SOIL FOR NORTH OF IRAQ 

 

Abstract: 

In the present research had been study of Alsulaimanya soil properties, because 

its chestnut soil which effects chloritizition phenomenon. Therefore the samples had 

been taken with form pedon(1,2) in Benjwen town, and described according to Soil 

Survey Staff(2006). Also preparation all requires for completing evaluation tests. 

The some horizons of soil in pedon(1) shown rising specific surface area and 

decreasing CEC, addition to increasing enexchange magnesium  quantity, evidence 

occurrence of chloritization phenomenon in extension clay  minerals (2:1). 

The results of x-ray diffraction enhanced presence of swelling chlorite clay 

which formed at position, because of precipitation hydroxy-Mg interlayered 

montmorillonite due to organic matter and its acids which formed humic complex with 

magnesium ions. Thereby brucite layer was formed.   

  

 انًمذيح:

ٙت تٌ٘ٓوبد األلىٍٙوٓن تْ الىإٍٙغوٙٓن تْ الؾذ٘وذ عموٕ ثظٌّوب عىمٙوخ رشعو Chloritizationرعشف كوبِشح النموٓسح 

( الىزىوذدح  سعوٙىب وعوبدي الىٌٓزىٓس٘مٌٓب٘وذ 4:1ِٙئخ ثٓلٙىشاد ِٙذسْاغٙذ٘خ ثًٙ البجقوبد الذاخمٙوخ لمىعوبدي البٍٙٙوخ)

(. ْثوزل  رعىول Nurcholis 1002؛4618ْآخوشْي  Malcolmْال،ٙشونٙٓس٘ذ ْرؾٓلّوب ثبرغوبَ وعوذي النمٓسا٘وذ )

 نهثاحث االول يستم يٍ أطزوحح انذكتىراِانثحث 
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ل الخووٓاؿ ال،ٙضْاٙىٙبةٙووخ لمزشثووخ ثغووجت اٌخ،ووبك الىغووبؽخ الغووبؾٙخ الٍٓعٙووخ ْالغووعخ الزجبدلٙووخ ل ٌ٘ٓووبد عمووٕ خ،وو

الىٓعجخ فٗ الىعوبدي البٍٙٙوخ الزوٗ رزٓقوا عمّٙوب النضٙوش ووً الز،وبعالد النٙىٙبةٙوخ فوٗ الزشثوخ  تِىّوب اسوزوضاص ْالزجوبدل 

ىبل وزبمجبد الٍىٓ الٍجبرٗ ثؾنل تٌ٘ٓوبد عوبِضح فوٗ وؾموٓل ْالزؾشس األٌ٘ٓٗ الزٗ ٍ٘زظ عٍّب رٓفٙش عٍبفش يزاةٙخ إلا

 الزشثخ الإشْٖ.

تي تؽووذٔ تعووجبة ؽووذْس كووبِشح النمووٓسح فووٗ الزووشة النغووزٍبةٙخ الىٍزؾووشح فووٗ ؽووىبل العووشاق ِووٓ رؾموول الىووبدح 

ىٓس٘مٌٓب٘وذ العنٓ٘خ ْرٓفش تٌ٘ٓبد الىإٍٙغٙٓن ثقٓسح رشافقٙخ وق ْعٓد الىعبدي البٍٙٙوخ الىزىوذدح  وٍّوب وعوذي الىٌٓز

 -(. إر تي ؽوبول الّٙٓوٙو  ٘غوّه فوٗ  رنوًٓ٘ وعقوذاد عنوٓ٘خ4661؛ الجنوشٖ 1004الغبةذ فٗ رم  الزشة)الغوعذٖ 

تٌ٘ٓٙوووخ يٙوووش راةجوووخ وووووق تٌ٘ٓوووبد الىإٍٙغوووٙٓن ثووووًٙ البجقوووبد الذاخمٙوووخ لمىعوووذي البٍٙووووٗ ونٌٓوووب هجقوووخ الّٙذسْاغووووٙذ 

 (.Mg3(OH)6()Jackson 4611الذاخمٙخ)الجشْعب٘ذ()

( الىزىووذدح فووٗ الزشثووخ آٌووُ ٘ىزموو  وغووبؽخ عووبؾٙخ 4:1الىٌٓزىٓس٘مٌٓب٘ووذ وووً تِووه الىعووبدي البٍٙٙووخ) ٘عووذ وعووذي

ن 800-100ٌٓعٙخ رزشاْػ ثًٙ)
1

يه
-4

عوٍزٙىٓل420-80(  ْ٘ىزبص ثغعخ رجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد الىٓعجوخ رزوشاْػ ثوًٙ )
+

اإوه
-

4
()Inoue ْSatoh 4661 خ الىزظصشح ث بِشح النموٓسح وؾٓلوخ إ٘وبَ (. ْازل  ٘عذ وً تِه الىعبدي الب1044ٍٙٙ؛ ال،شاط

ن 80ثبرغبَ وعذي النمٓسا٘ذ الزٖ ثذْسَ ٘ىزم  وغبؽخ عبؾٙخ ٌٓعٙخ قذسِب)
1

يه
-4

(  ْعوعخ رجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ 

عٍزٙىٓل 40-40رزشاْػ ثًٙ)
+

اإه
-4

( )Cerato 1001 وىب ٘ؤصش ِزا الزؾوٓل فوٗ خقوٓثخ الزشثوخ ْإٌزبعٙزّوب لنٌّٓوب .)

(. لزا رٓعّذ الذساعخ الؾبلٙخ فوٗ رؾقٙوق 1001عمٕ ٌٓعٙخ ْاىٙخ الىعبدي البٍٙٙخ فٗ الزشثخ )الخبٙت  رعزىذ ثبألعبط

 -األِذاف اٚرٙخ:

 . دساعخ تعجبة ؽذْس كبِشح النمٓسح فٗ الزشة النغزٍبةٙخ ْوذٔ رظصٙشِب فٗ الخقبةـ ال،ٙضْاٙىٙبةٙخ.4

 ِشح النمٓسح ثٓعبهخ األؽعخ الغٍٙٙخ الؾبةذح.. دساعخ الخقبةـ الىعذٌٙخ ألهٙبي الزشثخ الىزظصشح ث ب1

 

 انًىاد وطزائك انعًم:

 اإلجزاءاخ انتًهيذيح: -1

رووووه اخزٙووووبس وٓقعووووبي فووووٗ وذٍ٘ووووخ ثٍغووووًٓ٘ لىؾبف ووووخ الغوووومٙىبٌٙخ ؽووووىبل العووووشاق الزووووٗ رعووووذ وووووً الزووووشة 

خوش ووً ٌوٓ  الؾؾوبةؼ. (  تؽذِىب ٘زىضل ثبلإببو الٍجبرٗ وً ٌوٓ  تؽوغبس يبثوخ الجموٓه  ْاأل4681النغزٍبةٙخ)العنٙذٖ 

( ْفووٍ،ذ عمووٕ ْفووق وووب عووبو فووٗ دلٙوول وغووؼ 4 1تخووزد ٌىووبرط الزشثووخ عووً هش٘ووق ؽ،ووش ثٙووذْي فووٗ اوول وووً الىٓقووق)

وموه( ووق  1(. ع،،وذ العٍٙوبد ْهؾٍوذ لزىوشس ووً وٍخول قبوش فزؾبروُ)Soil survey staff 1001ْرقوٍٙا الزشثوخ)

 ثبل،ؾٓؿ الزقٙٙىٙخ لمعٍٙبد قٙذ الذساعخ.وشاعبح اإلعشاواد الزىّٙذ٘خ األخشٔ ْالىبمٓثخ قجل الجذو 

 انخصائص انفيشيائيح نهتزتح: -2

 Pansu ْGautheyrouره رقذ٘ش الزٓص٘ق الؾغىٗ لى،قوٓسد الزشثوخ عموٕ ْفوق البش٘قوخ الىٓفوٓفخ ووً قجول 

 Manual of testing(. ْقووذسد الىغووبؽخ الغووبؾٙخ الٍٓعٙووخ لمزشثووخ عمووٕ ْفووق البش٘قووخ الووٓاسدح فووٗ 1001)

RC355.01(4661.) 

 انخصائص انكيًيائيح نهتزتح:  -3

 درجح انتفاعم وانتىصيم انكهزتائي: 1.3

 Fisher (1004.)(  ْثٓعبهخ عّبص 4624) Richardsره رقذ٘شِىب عمٕ ْفق وب عبو ثُ 

 انًادج انعضىيح ويفصىالتها: 2.3

و،قووٓسرّب الزووٗ (. توووب 4614) WalkleyْBlackقووذسد ثٓعووبهخ دا٘نشْوووبد الجٓربعووٙٓن عمووٕ ْفووق هش٘قووخ 

 (.4682ْآخشْي) Aikenرنىً فٗ تؽىبك الّٙٓوٙ  ْال،ٓل،ٙ  ْالّٙٓوًٙ فقذ ره رقذ٘شِب ثبش٘قخ 

 انسعح انتثادنيح نأليىَاخ انًىجثح: 3.3

 (.1001)ثؾٓس ْالقبةغ FAOره رقذ٘شِب عمٕ ْفق هشق رؾمٙل رشثخ الىٍبهق الغبفخ ْؽجخ الغبفخ لىٍ ىخ 

 انًختهفح:صىر أيىَاخ انًغُيسيىو  4.3
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(  فوٗ ؽوًٙ روه رقوذ٘ش 1004ْآخوشْي) Ryanقذس الىإٍٙغٙٓن الزاةت ثبش٘قخ الزغوؾٙؼ ثبل،شعوٍٙذ اىوب ْسد فوٗ 

 HNO3(. ْيٙوش الىزجوبدل اعوزخمـ ثٓعوبهخ 4664الىٓفٓفخ فٗ ساِٗ ْآخشْي) Puriالىإٍٙغٙٓن الىزجبدل ثبش٘قخ 

ب الىإٍٙغٙٓن الىعذٌٗ فقوذ روه ؽغوبثُ عوً هش٘وق (. تو4628)Jacksonوٓسس( اىب ْسد فٗ  4ْ0.04الىإمٗ ثزشاٙضٖ)

 -(  ْعمٕ ْفق الىعبدلخ اٚرٙخ:Sturgeon 4681رقذ٘ش الىإٍٙغٙٓن النمٗ ثبش٘قخ الّنه )

 Jackson(4611.))الغبِض + يٙش الىزجبدل( اىب عبو ثُ  -الىعذٌٗ= النمٗ

 

 انخصائص انًعذَيح ألطياٌ انتزتح:  -4

 ثإذاد. -فٗ الىعّذ الىزخقـ لمقٍبعبد الٍّذعٙخ XRDٍٙٙخ الؾبةذح ره النؾا عٍّب ثٓعبهخ األؽعخ الغ

 

 انُتائج وانًُالشح:

 انتىصيف انًىرفىنىجي وتصُيف انتزتح: -1

( إلٕ ْعٓد ؽبلخ وً الزجبً٘ فٗ دسعخ ربوٓس الزشثوخ ٌزٙغوخ لمزإوب٘ش فوٗ 4 1رؾٙش الٍزبةظ الىجٍٙخ فٗ الجٙذْي سقه)

قعٗ الذساعخ  الزٗ ثذْسِب تصوشد فوٗ ؽوذح الزغٓ٘وخ ٌْؾوبه العىمٙوبد الجٙذْعٍٙٙوخ  هجٙعخ ال شْف الجٙئٙخ الغبةذح فٗ وٓ

( رغمغوال ثبٚفوبق ووً 4وىب عبعذ رل  عمٕ ربٓس ثعل الى بِش الىٓسفٓلٓعٙخ فٗ الزشثخ. إر تثذد رشثخ الجٙذْي سقوه)

  ٌٓC,Bt2,Btk1,A12,A11(رغمغال ثبٚفوبق ووً ٌوٓ  1. ثٍٙىب تثذد رشثخ الجٙذْي سقه )C,Bt2,Bt1,A الوزٖ ْفول  

عه( ثغوجت ص٘وبدح الىعوذسد الغوٍٓ٘خ لنىٙوخ األوبوبس  وىوب رغوّه فوٗ ٌؾوبه عىمٙوبد إصالوخ 412إلٕ) Bفّٙب عى  اٚفبق

فٗ اٚفوبق الغوبؾٙخ لّوب  ْرغىعّوب فوٗ اٚفوبق رؾوذ الغوبؾٙخ ٌزٙغوخ  Eluvlationْال،قذ  Decalcificationالزنمظ 

(.إموبفخ إلوٕ ربوٓس الموٓي الوذااً ووً Soil Survey 1001)Calcificationْالوزنمظ  Illuvitionلعىمٙبد النغوت 

خووالل رغىووق الىووٓاد العنووٓ٘خ الٍبرغووخ عووً اضبفووخ الإبووبو الٍجووبرٗ ْرؾممّووب  لووزخمو وووق الىنٌٓووبد الىعذٌٙووخ عمووٕ ْفووق 

 (.Eckmeier 1001ال شْف ْالعٓاول الجٙئٙخ الخبفخ ثنل وٓقق)

 انخصائص انفيشيائيح نهتزتح: -2

( الزٓص٘ووق الؾغىووٗ لى،قووٓسد الزشثووخ قٙووذ الذساعووخ  إر ابٌووذ الغووٙبدح لى،قووٓل الشووول ثٍغووجخ 4ذْل)٘جووًٙ الغوو

يوه اإوه280.20-144.10رشاْؽذ ثًٙ)
-4

يوه اإوه422.10-141.40(  ٘مٙوُ و،قوٓل البوًٙ ثٍغوجخ رشاْؽوذ ثوًٙ)
-4

 )

يووه اإووه441.20-68.00ْثعووذَ ٘ووظرٗ الإووشً٘ ثٍغووجخ رشاْؽووذ ثووًٙ)
-4

(. ثٍٙىووب ابٌووذ الغووٙبدح 4( فووٗ رشثووخ الجٙووذْي سقووه)

يووه اإووه482.10-180.80(  الووزٖ رشاْؽووذ ٌغووجزُ ثووًٙ)1لى،قووٓل البووًٙ فووٗ الجٙووذْي سقووه)
-4

(  ٘مٙووُ الشووول ثٍغووجخ 

يووه اإووه414.80-121.00رشاْؽوذ ثووًٙ )
-4

يووه اإووه111.40-416.10( ْثعوذَ ٘ووظرٗ و،قووٓل الإووشً٘ ثوًٙ)
-4

(. ِْووزَ 

ثٙذْي  سعٙىب عىمٙبد الزعش٘خ ْالزشعٙت الزوٗ ٍ٘وزظ عٍّوب رجوبً٘ فوٗ الٍزبةظ رعنظ رظصٙش العٓاول الىٓقعٙخ الخبفخ ثنل 

 (.1040ف،بد وبدح األفل الىؤصشح ثقٓسح وجبؽشح فٗ وؾزٓٔ و،قٓسد الزشثخ عٍذ ال ثٙذْي)الؾغٍٙٗ 

-141.81( ثوًٙ)4(  فقوذ رشاْؽوذ فوٗ الجٙوذْي سقوه)4توب ٌزبةظ الىغبؽخ الغبؾٙخ الٍٓعٙوخ الىجٍٙوخ فوٗ الغوذْل)

ن 108.18
1

يه
-4

ن 401.21-164.18( رشاْؽوذ ثوًٙ)1(. ْفوٗ الجٙوذْي سقوه)
1

يوه
-4

(. إر ابٌوذ الىغوبؽخ الغوبؾٙخ فوٗ 

(  قوذ رعوضٔ األعوجبة إلوٕ ص٘وبدح وؾزوٓٔ البوًٙ فوٗ 4( تعمٕ وىب ِٗ عمّٙب فٗ رشثخ الجٙوذْي سقوه)1رشثخ الجٙذْي سقه)

ٓعٙوخ لمزشثوخ ٌزٙغوخ لقوإش ؽغوه دقبةقوُ الزوٗ ( الزٖ ٘غّه ثؾنل فعبل فٗ سفق الىغبؽخ الغبؾٙخ ال1ٍرشثخ الجٙذْي سقه)

ومووه(. فنووال عووً الؾوونل القوو،بةؾٗ الووزٖ ٘ىزمنووُ الىعووذي البٍٙووٗ  االِىووب ٘ووؤصشاي فووٗ ص٘ووبدح  0.001رنووٓي تقوول وووً)

الىغوووووووووبؽخ الغوووووووووبؾٙخ الٍٓعٙووووووووووخ لمىعوووووووووذي البٍٙووووووووووٗ الوووووووووزٖ ٘عووووووووووذ الغوووووووووضو الإووووووووووشْٖ ال،عوووووووووبل فووووووووووٗ 

 (.Foolamand 1044؛1001الزشثخ)الٓهٙ،ٗ 

 

Pedon No.:1  

Date of description:1-8-2010  

Soil series: 443CCW 

Classification: Calcic Haploxerolls 
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Location:Alsulaimanya – Benjwen – district 11 – Boban – 2Km                                                                                         

Land use: Oak forest 

Drainage:  Well drained   

Parent material: Calcareous (Colluvium) 

Climate: Semi humid      

Physiography: Mountain region 

Topography: Nearly level 

G.W.D: V. Deep 

 

Horizon 

(P1) 

Depth 

(cm) 

Description 

A11 

 

 

 

 

A12 

 

 

 

 

Btk1 

 

 

 

 

 

Bt2 

  

 

 

 

 C 

 

0 – 10 

 

 

 

 

10 – 35 

 

 

 

 

35 – 65 

 

 

 

 

 

65 – 110 

 

 

 

 

+110 

 

 

Strong brown (7.5YR5/6,d) todark brown 

(7.5YR3/3,m); sandy clay loam; strong medium 

angular blocky; hard (d), firm (m), slightly sticky and 

no plastic (w); few fine pores; few very coarse roots; 

clear smooth boundary . 

yellowish brown(10YR 4/4,d) to dark yellowish brown 

(10YR 4/3,m); sandy clay loam; strong coarse angular 

blocky; firm (m), slightly sticky and plastic(w); 

common medium pores; abundance very coarse roots; 

clear smooth boundary. 

Yellowish brown(10YR5/4,d) to dark yellowish brown 

(10YR 3/4,m);clayey loam; moderate  medium  sub 

angular blocky ; slightly hard (d),friable (m), slightly 

sticky and slightly plastic (m) ; common medium pores; 

plentiful very coarse roots; gradual wavy boundary. 

Brown (10YR 5/3,d) to dark brown (7.5YR 3/2,m); 

clayey; moderate medium sub angular blocky ; hard 

(d), firm (m), slightly sticky and slightly plastic (w); 

many medium pores; few very coarse roots; gradual 

wavy boundary. 

Light yellowish brown (10YR 6/4,d) to dark yellowish 

brown (10YR4/4,m); loamy; strong medium angular 

blocky; slightly hard (d), firm (m), sticky and plastic 

(w); many medium pores; few very coarse roots. 

 

Pedon No.: 2 

Date of description: 1-8-2006 

Soil series: 453CCW        

Classification: Calcic Argixerolls 

Location:Alsulaimanya – Benjwen – district 39 – Ibrahim awa - 7Km                                                        

Land use: Natural Grasses 

Drainage:  Well drained  

Parent material: Calcareous (Colluvium) 



  الوطيفي وعيسى                                                            (1041) , 414-448(: 4) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

421 
ISSN 2072-3875 

Climate: Semi humid  

Physiography: Mountain region 

Topography: Nearly level 

G.W.D: V.Deep  

 

 

  

 Horizon 

(P2) 

Depth 

(cm) 

Description 

A 

 

 

 

 

 

Bt1 

 

 

 

 

 

Bt2 

 

 

 

 

C 

 

 

0 – 25 

 

 

 

 

 

25 – 35 

 

 

 

 

 

35 – 70 

 

 

 

 

70-150 

 

 

 

 

Brown (7.5YR 5/2,d) to dark brown (7.5YR 3/2,m); 

sandy clay; cracks   found ; strong  coarse angular 

blocky ;very hard (d), firm (m), very sticky and 

very plastic (w); many fine pores; plentiful coarse 

roots; clear smooth boundary.  

 

Pinkish gray (705YR 6/2,d)brown to dark (7.5YR 

4/2,m); clayey; strong very coarse angular blocky; 

very hard(m), very firm (m), very sticky and very 

plastic (w) ; many medium pores; plentiful  coarse 

roots; clear smooth boundary. 

 

Pinkish gray (70.5YR 6/2,d) to brown (7.5YR 

5/2,m); clayey; strong coarse angular blocky; very 

hard (d), firm  (m), sticky and plastic (w); common 

medium pores ; no roots; clear smooth boundary. 

 

Pinkish gray (7.5YR 5/2,d) to brown (7.5YR 5/2,m); 

clayey; strong very coarse angular blocky; very 

hard (d), very firm (m), very  sticky and very  

plastic (w) ; no roots; few fine pores.  

 

 انخصائص انكيًيائيح نهتزتح: -3

-1.18( ٌزووبةظ دسعووخ الز،بعوول ْالزٓفووٙل النّشثووبةٗ لمزشثووخ. ار رشاْؽووذ دسعووخ الز،بعوول ثووًٙ)1٘جووًٙ الغووذْل)

د٘غٙىٍض ن 0.61-0.42(  ْالزٓفٙل النّشثبةٗ ثًٙ)1.42
-4

(. ثٍٙىوب رشاْؽوذ دسعوخ الز،بعول 4( فٗ رشثخ الجٙذْي سقوه)

د٘غووٙىٍض ن 0.18-0.42ثووًٙ) ( ْالزٓفووٙل النّشثووبة1.11ٗ-1.11ثووًٙ)
-4

(. تي اٌخ،ووبك دسعووخ 1( فووٗ الجٙووذْي سقووه)

الز،بعل ْالزٓفٙل النّشثبةٗ سثىب رعوضٔ األعوجبة الوٕ عىمٙوبد الإغول ثغوجت رغوبقو األوبوبس الزوٗ رعىول عموٕ يغول 

،بعول ٌؾوٓ النبرٌٙٓبد القبعذ٘خ وً اٚفبق الغبؾٙخ  امبفخ الٕ وغبِىخ الىبدح العنوٓ٘خ ْتؽىبموّب فوٗ سفوق دسعوخ الز

الؾبونٙخ. فنال عً ؽبلخ الجضل البجٙعٗ الغٙذح الزٗ رغوبعذ عموٕ رْثبٌٙوخ ْيغول األووالػ خوبسط عغوه الزشثوخ. ِْوزَ 

 (.1040(؛ النبؽٗ)4681الٍزبةظ عبود وزٓافقخ وق وب ْعذَ ال وً ٘ؾٕٙ)
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يووه اإووه44.81-2.61رشاْؽووذ اىٙووخ الىووبدح العنووٓ٘خ ثووًٙ)
-4

يووه اإووه4.16-11.11( )
-4

الجٙووذْي ( عٍووذ رشثووخ 

(. ْرشاْؽوووذ اىٙوووخ األؽىوووبك العنوووٓ٘خ الّٙٓوٙووو  ْال،ٓل،ٙووو  ْالّٙوووٓوًٙ 1( عموووٕ الززوووبثق فوووٗ الغوووذْل)4 1سقوووه)

يوووه اإوووه4.26 4.14 1.01ووووً)
-4

يوووه اإوووه 41.11 44.14 11.64( إلوووٕ )
-4

(. ْرشاْؽوووذ 4( فوووٗ الجٙوووذْي سقوووه )

يه اإه4.14 0.18 1.10وً)
-4

يه اإه41.08 8.44 42.01( إلٕ)
-4

 ( عمٕ الززبثق. 1سقه) ( فٗ الجٙذْي

ْوً خالل والؽ خ الٍزبةظ تي ٍِبل  رجوبً٘ فوٗ اىٙوخ الىوبدح العنوٓ٘خ  ْتؽىبموّب العنوٓ٘خ فوٗ  الزشثوخ قٙوذ الذساعوخ  

سثىووب رعووضٔ األعووجبة إلووٕ الزجووبً٘ فووٗ رٍووٓ  الإبووبو الٍجووبرٗ. فعٍووذوب ٘نووٓي وووً ٌووٓ  األؽووغبس ٘غووّه فووٗ ؽشاووخ الىووبدح 

الىىزذح فٗ العىق تعش  وىب ِٓ عمُٙ فٗ الإببو الٍجبرٗ وً ٌٓ  الؾؾبةؼ الزٖ ٘ىزمو  العنٓ٘خ ٌزٙغخ لغزْسَ الإمٙ خ 

اضبفخ عبلٙخ ْعزْس ٌبعىخ وزؾبثنخ عٍذ تع،ل الغبؼ وىب رعٙق وً ؽشاخ ْاٌزقبل الإشْ٘بد إلٕ اٚفبق رؾذ الغوبؾٙخ. 

العنوٓ٘خ وقبسٌوخ ثبألؽوغبس الذاةىٙوخ. فنال عً ٌٓعٙخ األؽغبس فٙىب إرا ابٌوذ وزغوبقبخ ٍ٘وزظ عٍّوب روشااه عوبلٗ لمجقب٘وب 

( الىزىضمخ ثبلإبوبو الٍجوبرٗ ووً ٌوٓ  تؽوغبس الجموٓه تعموٕ 4األوش الزٖ ععل اىٙخ الىبدح العنٓ٘خ فٗ رشثخ الجٙذْي سقه)

 ( الىزىضمخ ثبلإببو الٍجبرٗ وً ٌٓ  الؾؾبةؼ.1وىب ِٗ عمّٙب فٗ رشثخ الجٙذْي سقه)

ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ ْاألٌ٘ٓبد الىزجبدلخ لزشثوخ الذساعوخ. إر رشاْؽوذ الغوعخ  ( قٙه الغعخ الزجبدلٙخ1ثًٙ الغذْل سقه)

عوٍزٙىٓل10.42-11.14الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ ثوًٙ )
+

اإوه
-4

-11.11(. ْرشاْؽوذ ثوًٙ)4( فوٗ رشثوخ الجٙوذْي سقوه)

عوٍزٙىٓل 11.61
+

اإوه
-4

الغوعخ الزجبدلٙووخ  (. رؾووٙش الٍزوبةظ إلوٕ تي ٍِووبن رجوبً٘ ْامووؼ فوٗ قووٙه1( فووٗ رشثوخ الجٙووذْي سقوه)

ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ. قذ رعضٔ األعجبة إلٕ الزجبً٘ فٗ اىٙخ الىبدح العنٓ٘خ  فنال عً الزجبً٘ فوٗ اىٙوخ ٌْٓعٙوخ الىعوذي 

البٍٙٗ. إر تي ْعٓد الىبدح العنٓ٘خ ٘غّه ثؾنل فعبل فٗ ص٘بدح الغعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ لمزشثوخ  آٌّوب رىمو  

عوٍزٙىٓل 100-420الىٓعجخ رزشاْػ ثوًٙ)ععخ رجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد 
+

اإوه
-4

(. ْاوزل  تي الغوعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ 

 (.1001؛الخبٙت 4681رزٓقا عمٕ اىٙخ ٌْٓعٙخ الىعذي البٍٙٗ الغبةذ فٗ الزشثخ)الشاْٖ ْآخشْي 

 

 ( انتىسيع انحجًي نهًفصىالخ وانًساحح انسطحيح آلفاق تيذوَاخ تزتح انذراسح.1انجذول)

 

مح يُط

 انذراسح

رلى 

 انثيذوٌ

 انعًك األفك

 )سى(

 

 انتىسيع انحجًي نًفصىالخ انتزتح

)غى كغى
-1

) 

انًساحح  انُسجح

 انسطحيح

و
2

غى
-1

 انطيٍ انغزيٍ انزيم 

 

 

 

 

 تُجىيٍ

 

 

 

 

 

P1 

 

A11 0-10    580.50 98.00 321.50 SCL 308.68 

A12 10-35 520.80 151.10 328.10 SCL 300.89 

Btk1 35-65 337.90 310.40 351.70 CL 316.04 

Bt2 65-110 241.60 303.20 455.20 C 251.89 

C 110+ 314.40 442.50 243.10 L 246.86 

 

 

P2 

A 0-25 461.80 157.40 380.80 SC 351.77 

Bt1 25-35 381.90 201.70 416.40 C 294.38 

Bt2 35-70 399.00 139.70 461.30 C 402.57 

C 70-150 252.00 262.40 485.60 C 371.99 
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( يع انًادج انعضىيح ويفصىالتها في آفاق تيذوَي ECe( وانتىصيم انكهزتائي)pH( درجح انتفاعم)2انجذول)

 تزتح انذراسح.

 

يُطمح 

 انذراسح

رلى 

 انثيذوٌ

 انعًك األفك

 )سى(

pH 

 

ECe 

ds m
-1

 

انًادج انعضىيح ويفصىالتها)غى كغى
-1

) 

 انهيىييٍ انفىنفيك انهيىييك انكهيح

 

 

 

 

 تُجىيٍ

 

 

 

 

P1 

A11 0-10 7.03 0.67 38.57 12.37 11.31 14.89 

A12   10-35 6.68 0.97 44.82 6.90 4.01 33.91 

Btk1 35-65 7.10 0.51 19.70 4.60 3.84 11.26 

Bt2 65-110 6.78 0.45 15.82 5.49 2.21 8.12 

C 110+ 7.15 0.71 5.93 1.59 1.31 3.03 

 

 

P2 

A 0-25 7.01 0.70 24.63 9.01 4.21 11.41 

Bt1 25-35 7.13 0.45 15.16 6.10 3.05 6.01 

Bt2 35-70 6.73 0.78 6.26 13.08 8.11 15.07 

C 70-150 7.23 0.48 4.39 1.31 0.78 2.30 

 

اىب تي رٍٓ  الإبوبو الٍجوبرٗ لوُ روظصٙش فوٗ الغوعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ. ار تي روشة الؾؾوبةؼ رىزمو  عوعخ رجبدلٙوخ 

ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ تعمٕ وىب ِٗ عمّٙب فٗ رشة الإبثبد ٌزٙغخ لقبثمٙزّب عمٕ اسؽز،بك ثبلىبو تاضش ْالزٖ ٘غّه فٗ ص٘وبدح 

(. ْسثذ اإلؽوبسح ٍِوب إلوٕ تي ثعول آفوبق ثٙوذٌْٗ الزشثوخ قٙوذ 1001ٌ٘ٓٗ)الخبٙت الزؾجق ثبلقٓاعذ ْعىمٙبد الزجبدلٗ األ

الذساعخ قذ اٌخ،نذ فّٙب الغعخ الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ ْاسر،عذ وغبؽزّب الغبؾٙخ  عموٕ الوشيه ووً ْعوٓد الىوبدح 

( ْالخبٙووت 1001)Reeuwijkالعنووٓ٘خ ْراد ٌغووغخ رشاْؽووذ ثووًٙ البٍٙٙووخ إلووٕ البٍٙٙووخ الإشٍ٘ٙووخ. إر ثووًٙ اوول وووً 

عوٍزٙىٓل 40-10( ثظي الزشة الزٗ رىزم  ِنزا ٌغغخ رزشاْػ فّٙب الغعخ الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ ثوًٙ)1001)
+

اإوه
-

4
( ْتاضش ووً رلو . قوذ ر،غوش ؽبلوخ اٌخ،وبك الغوعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ ْاسر،وب  الىغوبؽخ الغوبؾٙخ الوٕ ْعوٓد 

 Scheinost( الىزىوووووذدح اىوووووب تؽوووووبس إلّٙوووووب عوووووذدا ووووووً الجوووووبؽض4:1ًٙ)كوووووبِشح النموووووٓسح فوووووٗ الىعوووووبدي البٍٙٙوووووخ

(؛ 1004ْآخوووووشْي ) Kureshy(؛ 4661ْآخوووووشْي) Michot(؛ b1001ْآخوووووشْي) Janssen(؛1001ْآخوووووشْي)

Chárez-Carcía (عمٕ تٌّب رؤصش فٗ الىغبؽخ الغبؾٙخ الٍٓعٙخ ْالغعخ الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ. 1001ْآخشْي )

ثٓعٓد النمٓسا٘وذ الىٍوز،  الوزٖ ٘زنوٓي وٓقعٙوب ٌزٙغوخ لزشعوٙت هجقوخ  XRDةظ األؽعخ الغٍٙٙخ الؾبةذح ِْزا وب ثٍٙزُ ٌزب

 .Chloritizationالجشْعب٘ذ ثًٙ البجقبد الذاخمٙخ لىعذي الغىنزب٘ذ وً خالل ؽذْس كبِشح النمٓسح

Ca( ٌزوووبةظ األٌ٘ٓوووبد الىزجبدلوووخ)1اووزل  ثوووًٙ الغوووذْل )
+2

 Mg
+2

 Na
+1

 K
+1

-1.10اىٙبرّوووب  ثوووًٙ)( الزوووٗ رشاْؽوووذ 

عووٍزٙىٓل0.43-1.97 0.01-0.64 2.55-4.11 3.05
+

اإووه
-4

-1.04(. ْرشاْؽووذ ثووًٙ)4( فووٗ رشثووخ الجٙووذْي سقووه)

عٍزٙىٓل0.27-4.11 0.14-0.11 70.1-4.12 4.04
+

اإه
-4

( عموٕ الززوبثق. رؾوٙش الٍزوبةظ 4 1( فٗ رشثخ الجٙذْي سقوه)

رجبً٘ اىٙخ األٌ٘ٓوبد الىزجبدلوخ  إموبفخ إلوٕ رٍوٓ  الإبوبو الٍجوبرٗ إلٕ تي ؽبلخ الإغل ثغجت رغبقو األوببس قذ تصشد فٗ 

ْوب ٍ٘زظ عٍُ وً وخم،بد عنٓ٘خ ٘ىنً تي رزؾمل الٕ تؽىبمّب العنٓ٘خ الزوٗ رعىول عموٕ رنوًٓ٘ وعقوذاد يٙوش راةجوخ 

ْقذ رنٓي وعقوذاد  وق النبرٌٙٓبد الضٍبةٙخ الىزٓفشح فٗ آفبق الزشثخ قٙذ الذساعخ اىب ِٓ الؾبل ثبلٍغجخ لؾبول الّٙٓوٙ  

(. ْفووٗ وووب ٘خووـ الض٘ووبدح فووٗ اىٙووخ الجٓربعووٙٓن 4681راةجووخ وووق رموو  النبرٌٙٓووبد ثغووجت ْعووٓد ؽووبول ال،ٓل،ٙوو )عٓاد 

الىزجبدل قذ رعضٔ األعجبة إلٕ ْعٓد الىعبدي الؾبومخ لمجٓربعٙٓن رزىضل فٗ وعبدي الىب٘نب الىزظصشح ثعىمٙبد الزغٓ٘خ الزوٗ 

الؾشاسح   فنال عً رشااه الىبدح العنوٓ٘خ ْإفوشاصاد الغوزْس ْرؾممّوب. ْالزوٗ رغوّه  رنىً فٗ رغبقو األوببس ْدسعخ

(. ثٍٙىب القٓد٘ٓن الىزجبدل قذ عغل تْهظ القٙه فوٗ آفوبق 1006عىٙعّب فٗ رغٓ٘خ الىعبدي الؾبومخ لمجٓربعٙٓن )النبؽٗ 

ألوبوبس  إموبفخ إلوٕ اضبفوخ الإبوبو ثٙذٌْٗ رشثخ الذساعخ   ٌزٙغوخ لزعشموُ إلوٕ عىمٙوبد الإغول الىغوزىش ث،عول رغوبقو ا

الٍجبرٗ ْؽبلخ الجضل البجٙعٗ الغٙذح فّٙىب. األوش الزٖ عبعذ عمٕ رْثبٌٙخ ْيغل األووالػ خوبسط عغوه الزشثوخ. ِْوزا ووب 

 تاذرُ قٙه الزٓفٙل النّشثبةٗ الىٍخ،نخ فٗ ِزَ الزشة قٙذ الذساعخ.
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فووٗ الىإٍٙغووٙٓن الوووزاةت ثنىٙووخ رشاْؽوووذ  ( فووٓس الىإٍٙغوووٙٓن الىخزم،ووخ الزووٗ رنىووو4ًفووٗ ؽووًٙ ثوووًٙ الغووذْل)

عووٍزٙىٓل 0.11-0.40ثووًٙ)
+

اإووه
-4

عووٍزٙىٓل 0.11-0.04(  ْثووًٙ)
+

اإووه
-4

( عمووٕ الززووبثق. 4 1( فووٗ رشثووخ الجٙووذْي سقووه)

عٍزٙىٓل 4.11-1.22ْرشاْؽذ اىٙخ الىإٍٙغٙٓن الىزجبدل ثًٙ)
+

اإوه
-4

 4.12-4.10(  ْثوًٙ)4( فوٗ رشثوخ الجٙوذْي سقوه)

عوووٍزٙىٓل
+

اإوووه
-4

-14.12(. فوووٗ ؽوووًٙ رشاْؽوووذ اىٙوووخ الىإٍٙغوووٙٓن يٙوووش الىزجوووبدل ثوووًٙ)1الجٙوووذْي سقوووه) ( فوووٗ رشثوووخ

عوووووٍزٙىٓل 20.01-22.22 48.24
+

اإوووووه
-4

-26.91(. ْثنىٙوووووخ رشاْؽوووووذ ثوووووًٙ)4 1( فوووووٗ رشثوووووخ الجٙوووووذْي سقوووووه)

عوووووٍزٙىٓل 35.14-146.11 248.78
+

اإوووووه
-4

 111.44-47.32 102.14-11.82( لمىإٍٙغوووووٙٓن الىعوووووذٌٗ  ْثوووووًٙ)

عٍزٙىٓل
+

اإه
-4

 ىإٍٙغٙٓن النمٗ فٗ رشثخ اال الجٙذًٌْٙ عمٕ الززبثق.( لم

تي الزجووبً٘ فووٗ اىٙووخ الىإٍٙغووٙٓن الووزاةت قووذ ٘عووضٔ إلووٕ اضبفووخ الإبووبو الٍجووبرٗ ٌْٓعٙزووُ  الووزٖ ٘غووّه ثؾوونل سةٙغووٗ فووٗ 

ل ووً اعزٍضاف اىٙخ الىإٍٙغٙٓن الزاةت. ْثؾنل عبن تي ٌزبةظ الىإٍٙغٙٓن الزاةت عبود وقبسثخ فٗ قٙىّب إلٕ وب ْعذَ او

عوٍزٙىٓل 1.10-0.10( ثظي اىٙخ الىإٍٙغٙٓن قذ رزوشاْػ ثوًٙ )4681(؛ النجٙغٗ)4682(؛ العقبثٗ)4681ٌذٖ٘ٓ)
+

اإوه
-

4
 .) 

ازل  فظي الزشثخ قٙذ الذساعخ تثوذد رجبٍ٘وب فوٗ اىٙوخ الىإٍٙغوٙٓن الىزجوبدل. سثىوب رعوضٔ األعوجبة إلوٕ الزجوبً٘ فوٗ الزٓص٘وق 

ؾٙخ الزوٗ رقوٓن ثوذْس وّوه فوٗ كوٓاِش اسوزوضاص ْالزجوبدل النوبرٌٙٓٗ عموٕ الؾغىٗ لى،قٓسد الزشثوخ  ْوغوبؽزّب الغوب

عبٓػ الإشْ٘بد الىزىضمخ ثبلىعبدي البٍٙٙخ ْالىبدح العنٓ٘خ الىزجبٍ٘خ ثٍٓعٙزّب ْاىٙزّب فٗ رشثزٗ الجٙذًٌْٙ. فنال عوً 

إي ؽوبول الّٙٓوٙو  ٘نوٓي  الزجبً٘ فٗ اىٙخ ٌْٓعٙخ األؽىوبك العنوٓ٘خ الىزىضموخ ثبلّٙٓوٙو  ْال،ٓل،ٙو  ْالّٙوٓوًٙ. إر

وعقذاد ِٙٓوٙنٙخ يٙش راةجخ وق النبرٌٙٓبد الضٍبةٙخ  ْتي ؽبول ال،ٓل،ٙ  ٘نٓي وق النبرٌٙٓبد الضٍبةٙخ وعقذاد فٓل،ٙنٙوخ 

(؛ 4684(. ِْزَ الٍزبةظ رز،ق وق وب ْعوذَ وؾىوذ)4681؛عٓاد 4681راةجخ ْوزؾشاخ فٗ عغه الزشثخ)الشاْٖ ْآخشْي 

عوٍزٙىٓل41.10-1.11( تي اىٙوخ الىإٍٙغوٙٓن الىزجوبدل قوذ رزوشاْػ ثوًٙ)4681(؛ النجٙغوٗ)4682العقبثٗ )
+

اإوه
-4

( فوٗ 

 ثعل الزشة الشعٓثٙخ. اىب ْعذْا عالقخ اسرجبه وعٍٓ٘خ ثًٙ الىإٍٙغٙٓن الىزجبدل ْالغعخ الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ. 

ٙش الىزجوبدل فوٗ رشثوخ الجٙوذًٌْٙ قٙوذ الذساعوخ ت٘نوب  سثىوب ْقذ تؽبسد الٍزبةظ إلٕ تي ٍِبل  رإب٘ش فٗ اىٙخ الىإٍٙغٙٓن ي

رعضٔ األعجبة إلٕ الزجبً٘ فٗ ؽذح الزغٓ٘خ لمىعبدي الؾبومخ لمىإٍٙغٙٓن يٙش الىزجوبدل  الوزٖ ٘ٓعوذ ثوًٙ هجقوبد الىعوبدي 

الىعوذي  ْالىىغٓن ثقٓٔ فبٌذس ْْلض ٌبرغخ عً ْعوٓد الؾوؾٍبد الغوبلجخ عموٕ عوبٓػ الٓؽوذاد الجٍبةٙوخ الىنٌٓوخ لوزل  

(. Sposito 1008؛Sparks 4661ِْزَ القٙإخ وً الىإٍٙغٙٓن فٗ ؽبلخ ارضاي ٘زؾنه فّٙوب ر،وبعال الزضجٙوذ ْالزؾوشس)

عووالْح عمووٕ رلوو  فووظي الإبووبو الٍجووبرٗ لووُ دْس فووٗ عىمٙووخ اعووزٍضاف الىإٍٙغووٙٓن الووزاةت الووزٖ ٘عووٓك وووً قجوول اىٙووخ 

ذٍ٘بوٙنٙووووووووخ فووووووووٗ فووووووووٙغ الىإٍٙغووووووووٙٓن الىإٍٙغووووووووٙٓن يٙووووووووش الىزجووووووووبدل ألعوووووووول رؾقٙووووووووق ؽبلووووووووخ اسرووووووووضاي ال

 (.Sparks 1985b؛Salmon 4611الغبِضح)

 

 ( انسعح انتثادنيح نأليىَاخ انًىجثح واأليىَاخ انًتثادنح في تيذوَي تزتح انذراسح.3انجذول)

 

يُطمح 

 انذراسح

 انعًك األفك رلى انثيذوٌ

 )سى(

CECcmmol
+

   

kg
-1  

 

cmmolاأليىَاخ انًتثادنح)    
+
 kg

-1
) 

Ca
+2

 Mg
+2

 Na
+1

 K
+1

 

 

 

 

 

 

 

 تُجىيٍ

 

 

 

 

P1 

 

 

A11  0-10 26.45 2.85 3.21 0.39 0.43 

A12  10-35 22.74 2.45 4.67 0.64 2.05 

Btk1  35-65 30.15 2.30 3.70 0.41 1.97 

Bt2  65-110 28.06 3.05 4.19 0.07 1.24 

C 110+ 29.91 2.90 2.55 0.22 0.59 

 

P2 

A 0-25 32.46 3.30 2.15 0.65 0.40 

Btk1 25-35 28.03 3.04 4.35 0.73 1.32 

Bt2  35-70 27.23 3.19 4.25 0.34 0.27 

C  70-150 37.96 4.01 1.70 0.14 0.32 
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 ( صىر انًغُيسيىو انًختهفح في تيذوَي تزتح انذراسح.4انجذول)

 

يُطمح 

 انذراسح

رلى 

 انثيذوٌ

 انعًك األفك

 )سى(

cmmolنًغُيسيىو انًختهفح )صىر ا        
+
 kg

-1
) 

 انكهي انًعذَي غيز انًتثادل انًتثادل انذائة

 

 

 

 

 

 

 تُجىيٍ

 

 

 

P1 

 

 

 

A11 0-10 0.22 3.21 48.51 141.92 193.86 

A12 10-35 0.10 4.67 39.93 26.91 305.61 

Btk1 35-65 0.18 3.70 30.90 208.88 247.66 

Bt2 65-110 0.12 4.19 34.36 229.3 267.99 

C 110+ 0.17 2.55 21.35 248.78 72.85 

 

P2 

A 0-25 0.22 2.15 55.55 35.14 93.04 

Btk1 25-35 0.16 4.35 52.94 319.66 377.11 

Bt2 35-70 0.04 4.25 20.01 86.54 110.84 

C 70-150 0.08 1.70 40.24 5.30 47.32 

 

فٗ اىٙخ الىإٍٙغٙٓن الىعذٌٗ ْالنموٗ فوٗ رشثوخ الذساعوخ ت٘نوب. سثىوب رعوضٔ األعوجبة ازل  ثٍٙذ الٍزبةظ تي ٍِبل  رإب٘ش 

إلوووٕ رجوووبً٘ اىٙوووخ ْرغٓ٘وووخ الىعوووبدي الؾبوموووخ لمىإٍٙغوووٙٓن  ْالىزجوووبً٘ ْعٓدِوووب فوووٗ الزوووشة الشعوووٓثٙخ وٍّوووب الىعوووبدي 

(. 4660القٙغوٗ ؛ 4660ال،ٙشْوإٍٙغٙخ  ْوعوبدي النشثٌٓوبد تِىّوب وعوذٌٗ الوذْلٓوب٘ذ ْالىإٍٙغب٘ذ)ؽغوً ْآخوشْي 

(. إموبفخ إلوٕ اىٙوخ 4666ْثؾنل عبن فظي ٌزبةظ اىٙخ الىإٍٙغٙٓن الىعذٌٗ ابٌذ وقبسثخ فٗ قٙىّب إلٕ وب ْعوذَ الالووٗ)

-421.20الىإٍٙغٙٓن النمٗ فٗ رشثزٗ الجٙذًٌْٙ قٙذ الذساعخ ابٌذ وقبسثخ إلٕ وب ْعذَ الجبؽوش ٌ،غوُ تٌّوب رزوشاْػ ثوًٙ)

عٍزٙىٓل 141.20
+

اإوه
-4

عوزُ لزقٙوٙه عبِض٘وخ الىإٍٙغوٙٓن فوٗ روشة الجٙوٓد الجالعوزٙنٙخ. ثٍٙىوب اعزوبصد اىٙوخ ( عٍوذ دسا

عووٍزٙىٓل 14.88-41.00الىإٍٙغوٙٓن يٙوش الىزجوبدل الؾوذْد الزووٗ راشِوب الجبؽوش ٌ،غوُ ثوًٙ)
+

اإوه
-4

( فوٗ رشثوخ الذساعووخ 

تي ٍِبلوو  وقووذس تخووش  الؾبلٙووخ  عمووٕ الووشيه وووً اعووزعىبلُ هش٘قووخ اسعووزخالؿ قٙووذ الذساعووخ. وىووب رؾووٙش الٍزووبةظ  إلووٕ

لمىإٍٙغووٙٓن يٙووش الىزجووبدل فووٗ رشثووخ الجٙووذًٌْٙ ْص٘ووبدح اىٙزووُ فووٗ ثعوول اٚفووبق  قووذ رعووضٔ األعووجبة إلووٕ ْعووٓد كووبِشح 

النمٓسح الىزىضمخ ثبجقخ ِٙذسْاغٙذ الىإٍٙغٙٓن الذاخمٙخ)الجشْعب٘ذ( ثًٙ البجقبد الذاخمٙخ لىعذي الغىنزب٘ذ  الزوٗ سثىوب 

 إٍٙغٙٓن يٙش الىزجبدل فٗ آفبق ثٙذٌْبد الزشثخ قٙذ الذساعخ.رعذ وقذس إمبفٗ لنىٙخ الى

 

 انخصائص انًعذَيح ألطياٌ انتزتح: -4

الخقووبةـ الىعذٌٙووخ ألهٙووبي األفقووًٙ الغووبؾٗ ْرؾووذ  XRDتكّووشد ٌزووبةظ فؾووٓؿ األؽووعخ الغووٍٙٙخ الؾبةووذح 

-dٓد الىغووبفخ القبعذ٘ووخ ( ْعوو4 1(  اىووب ِووٗ وجٍٙووخ فووٗ الؾوونمًٙ)4( لجٙووذْي رشثووخ ثٍغووًٓ٘ سقووه)A11 ْA12الغووبؾٗ)

spacing(44.46 44.12(عٍووذ العٍٙووبد الىؾووجعخ ثبلىإٍٙغووٙٓن ْالغبفووخ ِٓاةٙووب )ن12تٌنغووزشْنº  ْقووذ ارغووعذ رموو .)

تٌنغوزشْن(عمٕ الززوبثق. وىوب 41.11 41.11الىغبفخ القبعذ٘خ عٍذ الزؾوجٙق ثوبألصمًٙ اال٘نوٓل لزقول إلوٕ ؽٙوٓد الزوذاخل)

 ٓس٘مٌٓب٘ذ(. رؤاذ ْعٓد وعذي الغىنزب٘ذ)الىٌٓزى

تٌنغوزشْن( فوٗ اوال الٍىوٓرعًٙ موىً الىعبوموخ الىؾوجعخ ثبلجٓربعوٙٓن 44ازل  ثٍٙوذ الٍزوبةظ اعوزىشاس الىغوبفخ القبعذ٘وخ)

٘وذل عموٕ ْعوٓد   Broad peaks(. إر كّش ؽٙٓدِىب ثّٙئوخ قىوه وزغوعخ ºن220ْ 120ْالىغخٍخ إلٕ دسعزٗ ؽشاسح )

الووزٖ ٘زنووٓي وٓقعٙووب ٌزٙغووخ لزشعووٙت هجقووخ ِٙذسْاغووٙذ الىإٍٙغووٙٓن  Swelling Chlloriteوعووذي النمٓسا٘ووذ الىٍووز،  

 Barnhisel ْBertschالذاخمٙخ)الجشْعب٘ذ( ثًٙ البجقبد الذاخمٙخ لىعذي الغىنزب٘ذ. ِْوزَ الٍزوبةظ رز،وق ووق اول ووً 

عووذي (. إر ثٍٙووٓا تي ْعووٓد هجقووخ الّٙذسْاغووٙذ الذاخمٙووخ ثووًٙ البجقووبد الذاخمٙووخ لى4661)Sjöström ْLin(؛ 4686)

تٌنغووزشْن( عٍووذ ال،ؾووـ 44فٙووُ رعبووٗ وغووبفخ قبعذ٘ووخ قووذسِب) Chloritizationالغووىنزب٘ذ ْؽووذْس كووبِشح النمووٓسح 

الوزٖ ٘ىنوً تي ٘غوزىش ؽزوٕ وعبوموخ الزغوخًٙ إلوٕ  Broad peaks. ْثؾٙٓد وزغق القىخ XRDثبألؽعخ الغٍٙٙخ الؾبةذح 

ٙش رلوو  إلووٕ رؾووٓل وعووذي الغووىنزب٘ذ ثبرغووبَ وعووذي ( فووٗ العٍٙووبد الىؾووجعخ ثبلجٓربعووٙٓن. وىووب ٘ؾووºن220دسعووخ ؽووشاسح)
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(؛ 1040(؛ الغجوووٓسٖ )1040النمٓسا٘وووذ الىٍوووز، . ِْوووزَ الٍزوووبةظ عوووبود وزٓافقوووخ ووووق ووووب ْعوووذَ اووول ووووً النوووبؽٗ)

 (.1040الؾغٍٙٗ)

 
 

 (.1( في تيذوٌ تزتح تُجىيٍ رلى )A11( األشعح انسيُيح انحائذج ألطياٌ األفك)1انشكم)

 

 
 (.1( في تيذوٌ تزتح تُجىيٍ رلى )A12يح انحائذج ألطياٌ األفك)األشعح انسيُ 2انشكم)
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( ثووظي كووبِشح النمووٓسح ؽووبةعخ فووٗ الزووشة النغووزٍبةٙخ العشاقٙووخ. ْعمٙووُ فووبي الٍزووبةظ a4611 b4611) Jacksonإر تاووذ  

إر إي اسر،وب  (. 4 1عبود وزٓافقخ وق قٙه الىغبؽخ الغوبؾٙخ الٍٓعٙوخ ْالغوعخ الزجبدلٙوخ ل ٌ٘ٓوبد الىٓعجوخ فوٗ الغوذْل)

قٙه الىغبؽخ الغبؾٙخ الٍٓعٙخ سافقُ اٌخ،بك فٗ الغعخ الزجبدلٙخ ل ٌ٘ٓبد الىٓعجخ فٗ ِزً٘ األفقًٙ. إمبفخ إلٕ اسر،وب  

اىٙخ الىإٍٙغٙٓن يٙش الىزجبدل ْالىعذٌٗ فّٙىب  وىب ٘ؤاذ افزشاك ؽذْس كبِشح النمٓسح فٗ تهٙبي الزشثوخ قٙوذ الذساعوخ 

 Montargesخ الغوووبؾٙخ الٍٓعٙوووخ ْخ،وووول الغوووعخ الزجبدلٙوووخ ل ٌ٘ٓوووبد الىٓعجووووخ)الزوووٗ رعىووول عموووٕ سفووووق الىغوووبؽ

 (.1001ْآخشْي   Chàvez-Garcîa؛ 4662ْآخشْي 

 

 االستُتاجاخ وانتىصياخ: 

 -٘ىنً تعىبل وب رٓفمذ إلُٙ الذساعخ الؾبلٙخ ثىب ٘ظرٗ:

ىبٌٙخ( فووٗ العووشاق ْالىخزووبسح فووٗ ألهٙووبي رشثووخ الىٍبقووخ الؾىبلٙخ)الغوومٙ XRDثٍٙووذ ٌزووبةظ األؽووعخ الغووٍٙٙخ الؾبةووذح .4

 ( الىزىذدح.4:1الذساعخ الؾبلٙخ ْعٓد كبِشح النمٓسح فٗ وعبدٌّب البٍٙٙخ)

تكّووشد رشثووخ الذساعووخ اسر،ووب  فووٗ الىغووبؽخ الغووبؾٙخ الٍٓعٙووخ ْاٌخ،ووبك فووٗ الغووعخ الزجبدلٙووخ ل ٌ٘ٓووبد الىٓعجووخ   .1

ق ثٙوذٌْبرّب قوذ رعنوظ ْعوٓد كوبِشح النموٓسح فنال عً الض٘بدح فٗ اىٙبد الىإٍٙغٙٓن يٙش الىزجوبدل فوٗ ثعول آفوب

 الزٗ رؤصش قٗ رم  الخقبةـ ال،ٙضْاٙىٙبةٙخ لمزشثخ.

 -ْوً خالل وب تفشصرُ الذساعخ الؾبلٙخ وً اعزٍزبعبد ٘ىنً تي رٓفٗ ثىب ٘ظرٗ:

بد . رٍ،ٙووز ؽشاصووخ عٙووذح قجوول تعىووبل الزغووٓ٘خ ْالزعووذ٘ل فووٗ الزووشة الىضسْعووخ ألعوول رؾغووًٙ الٍ،بر٘ووخ ْؽشاووخ الإشْ٘وو4

العنوٓ٘خ ثبرغوبَ وٍبقوخ الشا٘ضْعو،ٙش لمؾووذ ووً رشااىّوب إلوٕ الٍغوجخ الىبمٓثووخ فوٗ ؽوذْس كوبِشح النموٓسح  ْألعوول 

اعزّالاّب وً قجل اإلؽٙبو الىغّش٘خ الزٗ رٓعذ ثنضبفخ عبلٙخ عٍوذ رمو  الىٍبقوخ لزوٓفش الشهٓثوخ الىٍبعوجخ لّوب. فنوال 

لجقٓلٙوبد الزوٗ رعىول عموٕ رؾغوًٙ الخقوبةـ النٙىٙبةٙوخ عً اخزٙبس الوذْساد الضساعٙوخ الالصووخ ووً الىؾبفوٙل ْا

 ْال،ٙض٘بةٙخ لمزشثخ.

. تعشاو دساعخ وٙذاٌٙخ فٗ وٓاقق تخشٔ يٙش الزٗ اخزبسرّب الذساعخ الؾبلٙخ لمنؾوا عوً كوبِشح النموٓسح ْووب ٘شافقّوب 1

 وً دساعخ وخزجش٘خ رزنىً وبِٙخ الغجل الالصوخ لمؾذ وً رنٓي ِزَ ال بِشح.

 

 انًصادر:

  رظصٙش الزشاٙت الىعذٌٗ لى،قٓل البًٙ فٗ رضجٙذ ال،غ،ٓس ْعالقزوُ ثىؾزوٓٔ النموظ 1997نشٖ فبلؼ عجذ الشمب الج

 عبوعخ ثإذاد. -امٙخ الضساعخ -ْاألابعٙذ الؾشح فٗ رشة وؾشْ  الىغٙت      النجٙش  سعبلخ وبعغزٙش

د وعوذي الغوىنزب٘ذ فوٗ ثعول روشة   روظصٙش ٌوٓ  الإبوبو الٍجوبرٗ فوٗ رؾوٓس2010الغجٓسٖ دٌٙب عجوذ الوشصاق عجوبط 

 عبوعخ ثإذاد. -يبثبد ؽىبل العشاق  سعبلخ وبعغزٙش  امٙخ الضساعخ 

امٙوخ  -  ْساصوخ ْربوٓس آفوبق النغوت لوجعل روشة ؽوىبلٗ  العوشاق  تهشْؽوخ دازوٓسا2010َالؾغٍٙٗ ت٘بد ابكه عموٗ 

 عبوعخ ثإذاد. -الضساعخ

 ٙخ الضساعخ  عبوعخ    اإلعنٍذس٘خ  القبِشح.  تعبعٙبد عمه األسامٗ  ام2006الخبٙت الغٙذ اؽىذ 

  اٙىٙووبو الزشثووخ  امٙووخ الضساعووخ  عبوعووخ ثإووذاد  4681الشاْٖ اؽىووذ عجووذ الّبدٖ الضثٙذٖ اؽىووذ ؽٙذس قذْسٖ ٌ ٙىووخ 

 ْصاسح الزعمٙه العبلٗ ْالجؾش العمىٗ.

ل روشة الغوّل الشعوٓثٗ    هجٙعخ رذاخل الىبدح العنٓ٘خ وق وعذي الغىنزب٘ذ فٗ ثع2001الغعذٖ اش٘ه عجٙذ ؽغً 

 عبوعخ ثإذاد. -امٙخ الضساعخ  -سعبلخ وبعغزٙش 

  رظصٙش الإببو الٍجبرٗ فٗ رغٓ٘خ وعوبدي الىب٘نوب فوٗ ثعول روشة يبثوبد ؽوىبل 2009النبؽٗ ِبؽه ؽًٍٙ اش٘ه وؾىذ 

 عبوعخ ثإذاد. -امٙخ الضساعخ -العشاق  تهشْؽخ دازٓساَ

وعب٘ٙش رقٍٙا تساموٗ الٍخٙول فوٗ ثعول الزوشة الشعوٓثٙخ العشاقٙوخ     دساعخ ف1985ٗالعقبثٗ توبي إثشاِٙه الؾغً 

 عبوعخ ثإذاد. -امٙخ الضساعخ -سعبلخ وبعغزٙش
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  عمووه الجٙووذْلٓعٗ )وغووؼ ْرقووٍٙا الزووشة(  عبوعووخ ثإووذاد ْصاسح الزعمووٙه العووبلٗ ْالجؾووش 1986العنٙذٖ ْلٙووذ خبلووذ 

 العمىٗ.

عبوعوووخ الىمووو  عوووعٓد  الىىمنوووخ العشثٙوووخ الغوووعٓد٘خ  الىٓقوووق    اٙىٙوووبو الزشثوووخ 2011ال،شاط عجوووذ ل عووومٙىبي فوووشاط 

 sfarraj@ksu.edu.saاسلنزشٌْٗ:

  رظصٙش النبلغٙٓن ْالىإٍٙغوٙٓن فوٗ وؾموٓل الزشثوخ عموٕ رؾوٓسد ْعبِض٘وخ 1990القٙغٗ ؽ،ٙق عالة عمٙه ِبٌٗ ثٍّبن 

 .  10ذد   الع14ال،غ،ٓس فٗ الزشثخ  وغمخ العمٓن الضساعٙخ         العشاقٙخ  الىغمذ

  رظصٙش اشثٌٓبد النبلغوٙٓن عموٕ ثعول فو،بد الزشثوخ ال،ٙض٘بةٙوخ ْالىعذٌٙوخ  سعوبلخ 1986النجٙغٗ ٌٓسٖ ؽىذ اسص٘  

 عبوعخ ثإذاد. -امٙخ الضساعخ -وبعغزٙش

امٙووخ  -  رقٙووٙه عبِض٘ووخ الىإٍٙغووٙٓن فووٗ رووشة الجٙووٓد الجالعووزٙنٙخ  تهشْؽووخ دازووٓسا1999َالالوٗ عجووذ عوومىبي عجووش 

 وعخ ثإذاد.عب -الضساعخ 

  روظصٙش ؽونل ْؽغوه الىعوبدي البٍٙٙوخ القو،بةؾٙخ فوٗ الىغوبؽخ الغوبؾٙخ الٍٓعٙوُ 2007الٓهٙ،ٗ عجبط فوجش عوشْاي 

لالعووزخذان فووٗ الىغووبسد الىزٍٓعووخ  وغمووخ ٌووبثٓ لمجؾووٓس ْالذساعووبد  امٙووخ الزشثٙووخ ال،ٍٙووخ  عبوعووخ ثبثوول  العووذد 

 . 150-155الضبٌٗ:

  الغبوعوخ FAOهوشق رؾمٙول رشثوخ الىٍوبهق الغبفوخ ْؽوجُ الغبفوخ  وٍ ىوخ      2007ثؾٓس عقبن  القبةغ  تٌبوٓاي 

 األوش٘نٙخ  ثٙشْد  لجٍبي.

  تعبعوٙبد عموه الغٙٓلٓعٙوب  داس عوٓاي ْا٘موٗ 1990ؽغً وؾىذ ٘ٓعا  ؽش٘ا  عىوش ؽغوًٙ  الٍقوبػ  عوذٌبي ثوبقش 

 ْتثٍبةُ  وشاض النزت اسسدٌٗ  اسسدي.

  عبوعوووخ فوووالػ الوووذً٘  ْصاسح 4664إثشاِٙه العجٙذٖ وؾىوووذ عموووٗ عىوووبل ساِٗ ؽىوووذ ل عمٙىبي خنٙش إعوووىبعٙل 
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