مجلة جكريث للعلوم الصرفة2016 ) 5( 32 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

محتوى الترب من بعض االكاسيد كدالة لتطور التربة في محافظة نينوى /شمال العراق
قحطان درويش عيسى الخفاجي ، 2اياد عبداهلل خمف الدليمي ، 3عمار سعدي اسماعيل ، 3محمد جار اهلل فرحان

3

 1قسم عموم التربة والموارد المائية  ،كمية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق
 2قسم عموم التربة والموارد المائية  ،كمية الزراعة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

qahtan_darwish@yahoo.com

الممخص

استتتفد

البحتتث معرفتتة درجتتة تطتتور التربتتة باستتتعدام بعتتض معتتايير التجويتتة اذ جمعتتت عيتتتات ترب تة متتن عمستتة مواقتتم اتتمن محافظتتة تيتتتو و ت

(الحار والقيارة وحمام العميتل وتمعرتر وفايتدةس مستتغمة بز ارعتة الحتطتة الديميتة ومتن العمتق (30-0سستم ولكتفتا تعتمت

فت الظترو

البيئيتة والمتتاخ

لذلك تم إجراء التحميل الكيميائ لعيتات التربة
باستتعدام جفتاز (XRFس تقتيتة األشتعة الستيتية الومياتية متن تتوع  Spectro X- LAB 2000وأظفترت تتتائ التحميتل ارترتاع تستا ااكاستيد يتر
المتحركة لمسميكون والحديد واأللمتيوم (Al2O3, Fe2O3, SiO2س والعتاصر التادرة (ZrO2, MnO, TiO2س فت تربتة فايتدة وتتدرجت بااتعرتاض فت
مواقتتم تمعرتتر وحمتتام العميتتل والقيتتارة ووصتتمت أدتتتم مستتتوياتفا فت تربتتة الحاتتر ف ت حتتين ارترعتتت تستتا ااكاستتيد المتحركتتة (CaOس وكتتذلك الرقتتدان
بتالحرق (LOIس فت تربتة الحاتر وتتدرجت بااتعرتتاض فت القيتارة وحمتام العميتل وتمعرتتر ووصتمت أدتتم التستا فت تربتتة فايتدة .كمتا تتم حستاا بعتتض
دائتتل التجويتتة متفتتا :تستتبة )KNس Kronberg & Nesbitt Indexودليتتل جفتتد التجويتتة المعتتدل (MWPIس

Modified Weathering

 Potential Indexودليتل تبتاين البوجتوكوز )PIAس Plagioclase Index of Alterationوتستبة التجويتة (WRسWeathering Ratioوتستبة
القواعتد /ااوميتتتا (B/Aس ودليتل التجويتتة (WI-1س (WI-2س إذ أظفترت جميتتم حستابات دائتتل التجويتتة إن أعمتم مستتتو لمتجويتة كتتان فت تربتتة فايتتدة
(ساقط مطري عال تسبياس وأدتم مستو لمتجوية كان ف تربة الحار (ساقط مطتري أقتلس وكمتا تو معترو

فترن درجتة تطتور التربتة مترتبط بدرجتة

التجوية لذلك فان أعمم درجة لتطور التربة كان ف موقم تربة فايدة واتعرات ف مواقم ترا تمعرر وحمام العميل والقيارة والحار عمم التوال .
الكممات المفتاحية :دليل التجوية  ،األكاسيد  ،تطور التربة .

المقدمة

تع تتر الترب تتة بإتف تتا جس تتم طبيعت ت ديت تتاميك متط تتور ت تتات ع تتن الت تتر ير

المتقدمة لممعادن م تل الرمدستبار يت دي التم فقتدان الكالستيوم والبوتاستيوم

المتتتداعل لممتتتاخ والمتتادة الحيتتة عمتتم المتتادة اام تحتتت تتتر ير ااتحتتدار

والصتوديوم وتحولفتا التتم معتادن أك تتر استتق ار ار تحتتت الظترو

الستتطحية

لرتترة متتن ال تزمن .لتتذلك يعتتد المتتتاخ واحتتداو متتن العوامتتل المفمتتة والم ت رة

] .[4اوات ] [5ان تتترا المتتتاطق شتتب الجافتتة ا تتميتتز بدرجتتة عاليتتة
متتن التجويتتة اذ ت ت دي التتم تحطتتيم المعتتادن الستتميكاتية وعاصتتة ال اتويتتة

عموديت تتا وافقيت تتا ف ت ت تكت تتوين وتطت تتور التربت تتة وعاصت تتة معت تتدات األمطت تتار

الساقطة ودرجات الح اررة وذلك من عول تر ير ا فت العتواص الريزيائيتة

وتكتتوين معتتادن ستتميكاتية جديتتدة ومتبمتتورة .أمتتا ] [6عتتتد د ارستتت لتتبعض

والكيميائي ت تتة والمعدتي ت تتة لمترب ت تتة ،وتر ير ت تتا فت ت ت تش ت تتاط عممي ت تتات التجوي ت تتة

تت تترا شت تتمال الع ت تراق فقت تتد وجت تتد اتعرت تتاض مست تتتويات التجويت تتة ف ت ت تت تترا

الريزيائيتتة والكيميائيتتة ،فاتتو عتتن دور تا ف ت توزيتتم المحاصتتيل الزراعيتتة

المتاطق ذات الساقط المطري القميل وارتراع مستويات التجويتة فت تترا

والتبات تتات الطبيعي تتة .تتع تترض ت تترا المت تتاطق الجاف تتة وش تتب الجاف تتة ال تتم

المت تتاطق ذات الس تتاقط المط تتري المرتر تتم ،و تتذا ي تتدل عم تتم درج تتة تط تتور

عوامتتل وعمميتتات تكتتوين التربتتة كمتتا يحتتدث لتتترا المتتتاطق الرطبتتة ولكتتن

التربتتة ف ت تمتتك المتتتاطق اذ ان ذلتتك يكتتون م ترتبط بدرجتتة التجويتتة فتتان

قمتة كميتتة اامطتار فت المتتتاطق شتب الجافتتة (أقتل متتن  500ممم/ستتتوياس

المتاعي تتة المرتبط تتة بكميت تة ووفت ترة الس تتاقط المط تتري تمع تتا دو ار

أدت الم اعتو

الظ تترو

مفمتتا ف ت زيتتادة درجتتة التجويتتة والمتم متتة بعمميتتات الغستتل والتتذي يعكتتس

شدة ذه العمميات عما و عميت فت المتتاطق ااك تر

رطوبة ] .[1بصورة عامة تكون عمميات التجوية الكيميائيتة محتدودة فت

بالتتيج تتة عم تتم درج تتة تط تتور الترب تتة وم تتد جا زي تتة العتاص تتر الغذائي تتة

تت تترا المتت تتاطق الجافت تتة وشت تتب الجافت تتة حيت تتث قمت تتة اامطت تتار ومحدوديت تتة

وتحرير تتا وزي تتادة تركيز تتا فت ت الترب تتة و تتو اام تتر المف تتم ال تتذي يحتاجت ت
البحث الم التعر عمم متد درجتة تطتور التربتة متن

عمميات التجوية الكيميائية والحيوية وزيادة التجويتة الكيميائيتة يت دي التم

التبات .لذا د

سيادة معادن الطتين ذات الطبقتات المتعتددة (1:2س ممتا يتتت عتت زيتادة

عت تتول محتت تتو التربت تتة مت تتن بعت تتض ااكاست تتيد باست تتتعدام بعت تتض معت تتايير

التبتتادل اايتتوت الموجتتا ] [2أمتتا ف ت تتترا المتتتاطق ااستتتوائية والت ت

التجوية.

تك تتون فيف تتا كمي تتة األمط تتار الس تتتوية كبيت ترة إا تتافة إل تتم ارتر تتاع درج تتات

مواد العمل وطرائقها

كبيترة اذ يتكتتون تتتوع متتن التتترا تستتود فيفتتا معتتادن الطتتين(1:1س ،ااتتافة

المعموم ت تتات المرجعي ت تتة المم م ت تتة بت ت تالعرائط والمرئي ت تتات الرا ت تتائية ش ت تتممت

الحت ت اررة ف تتان مع تتادن الط تتين تتع تترض لعممي تتة التجوي تتة الكيميائي تتة بدرج تتة

اختياااار مواقاااا الدراساااة :بع تتد ااس تتتطوع والمش تتا دة الحقمي تتة ومراجع تتة

الم المعادن المرافقتة م تل الحديتد واأللمتيتوم ] .[3ان التجويتة الكيميائيتة

الد ارستتة عمتتم تحديتتد عمتتس مواقتتم مم متتة اتتمن محافظتتة تيتتتو و ت
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الظتتا رة ففتتو تكتتوين االتجاتتتة (Injanahس المتكوتتتة متتن الحجتتر الرمم ت

(الحا ت تتر والقي ت تتارة وحم ت تتام العمي ت تتل وتمعر ت تتر وفاي ت تتدةس وكم ت تتا مبيت ت تتة فت ت ت
الشت ت تتكل(1سومست ت تتتغمة بز ارعت ت تتة الحتطت ت تتة الديميت ت تتة وبتت ت تتاري (-11 -13
2013س وذات ظ تترو

(Sandstoneس والحجت ت ت ت تتر الست ت ت ت تتمت ( (Siltstoneوالحجت ت ت ت تتر الطيت ت ت ت ت ت

بيئي تتة ومتاعي تتة معتمر تتة (ج تتدول1-س .م تتن اج تتل

تحديتتد درجتتة تطتتور التربتتة ف ت الظتترو

(Claystoneس من عصتر اايوستين المتترعر (Late Eoceneس  ،كمتا

المتاعيتتة الجافتتة وشتتب الجافتتة

تظفر تكويتات المقدادية وباي حسن ( البعتياري ستابقاو س باااتافة التم

وذل تتك م تتن ع تتول محت تتو الت تترا م تتن بع تتض ااكاس تتيد وعوقتت ت بدرج تتة

ترسبات العصر الرباع .

تطور التربة باستعدام بعض معايير التجوية.

البياناااااات والمعموماااااات المناخياااااة :تقت تتم جميت تتم مواقت تتم الد ارست تتة ات تتمن

جيولوجيااة منطقااة الدراسااة  :تعتتود أقتتدم التك تاوين الجيولوجيتتة المتكشتترة

الظ تترو

فت ت المتطق تتة ال تتم تك تتوين البيوس تتب (Pila Spi Formationس م تتن

الح ت اررة المرترعتتة صتتيراو والمتعراتتة شتتتاءاو ،والت ت تترتتاوت ف ت معتتدات

عصتر اايوستين المتترعر (Late Eoceneس حيتث يتكتتون متن الحجتتر
الجت ت تيري (Limestoneس والحجت تتر الجي ت تري الطباشت تتيري (

المتاعيت تتة الجاف تتة وشت تتب الجافت تتة وش تتب الرطبت تتة ذات الت تتدرجات

اامطار الساقطة شتفريا وستتوياو اذ تتركتز اكبتر كميتة ل مطتار الستاقطة
ولجميتتم المواقتتم ف ت اشتتفر تش ترين ال تتات وكتتاتون ااول وكتتاتون ال تتات

Chalky

Limestoneس والحج ت ت ت ت ت ت ت ت تتر الجي ت ت ت ت ت ت ت ت تتري ال ت ت ت ت ت ت ت ت تتدولومات (Limestone

وش تتباط واذار واق تتل كمي تتة ال تتم معدوم تتة فت ت اش تتفر حزيت تران وتم تتوز واا

Dolomiticس وك ت ت تتذلك تك ت ت تتوين الرتح ت ت تتة (Fat’haس بعم ت ت تتر المايوس ت ت تتين

وايمول ،وتتباين معدات اامطار الستاقطة بتين مواقتم الد ارستة والتت لفتا

Middleس والمتكوت ت تتة م ت تتن الحج ت تتر الجي ت تتري

تتتر ير كبيتتر ف ت درجتتة تطتتور التربتتة اذ كتتان اعمتتم معتتدل لفتتا ف ت موقتتم

(Limestoneس والم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتارل (Marlس وص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتعور المتبعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترات

فايدة واعذت بااتعراض التدريج الم ان بمغتت اقتل متايكون فت موقتم

ااوس ت تتط (Miocene

( (Evaporatesوالحجتتر الطيتت ( .(Claystoneأمتتا أحتتدث التكتتاوين

الحار(الشكل1س.

الشكل ( : )1خارطة شمال العراق توضح مواقا الدراسة
جدول( :) 2بعض البيانات والمعمومات المناخية لمواقا الدراسة وحسب اقرب محطة مناخية.
المحطة المتاعية

الرترة الزمتية

الحار
الموصل
تمعرر

257.51
328150

21195
20175

392100

19150

557161

17185

2011-1995

القياره

المجموع الستوي ل مطار(مممس
201195

معدل درجات الح اررة الستوي
23110

د وك
 :بع تتد تحدي تتد واعتي تتار المواق تتم استحص تتمت

العماااال المختبااااري :بعت تتد اج ت تراء التحمت تتيوت المعتبريت تتة والتعت تتر عمت تتم

استحصاااال وجماااا النماااا

تمتتاذج التربتتة متتن كتتل موقتتم م تتن مواقتتم الد ارستتة متتن الطبقتتة الس تتطحية

عتواص التتترا الريزيائيتتة والكيميائيتتة جتتدول (2س تتتم قيتتاس تتذه العتاصتتر

والطح تتن والتع تتل

باستعدام جفاز األشعة السيتية الومياية (XRFس متن تتوع Spectro

بمتعت تتل قطت تتر فتحات ت ت (2س ممت تتم ووات تتعت التمت تتاذج ف ت ت عمت تتا متتظمت تتة

 X- LAB 2000الموجتتود ف ت معتب ترات قستتم الجيولتتوج ف ت كميتتة

(30-0س س تتم وت تتم تفيئتف تتا واجت تراء عممي تتات التجريت ت
وكارتات التعري

الفتدس ت تتة /جامع ت تتة أتقت ت ترة /تركي ت تتا وق ت تتد س ت تتبقت عممي ت تتة التحمي ت تتل بجف ت تتاز

العاصة بفا بحيث اصبحت جا زة لدراستفا معدتياو.

140

مجلة جكريث للعلوم الصرفة2016 ) 5( 32 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

(XRFس تحا تتير أقت تراص (Pelletsس م تتن تم تتاذج ت تترا الد ارس تتة وذل تتك
برعذ ( 4مس من التربة برقطار أقتل متن (75µmس وأاتي

بحستاا دائتل التجويتة المستتعدمة فت الد ارستة .كمتا حستبت تستبة الرقتتد
بتتالحرق (L.O.Iس لغتترض استتتكمال الصتتورة لعمميتتة التحميتتل الكيميتتائ

إليفتا (0.9

مس من مادة مالئة من الشتمم) (Waxلغترض تماستك التمتوذج مزجتت

إذ ت ت تتم ح ت تترق تمت ت تاذج الترب ت تتة عت ت تتد درج ت تتة حت ت ت اررة (1000–1100°Cس

العيتتتة جي تتدا وواتتعت فت ت جفتتاز ك تتبس األق تراص م تتم استتتعدام ا تتغط

باستعدام فرن كفربتائ (Muffle Furnaceس .تتاتمن المتواد المرقتودة

( 15بتتارس لمتتدة دقيقتتة واحتتدة وبعتتد ذلتتك واتتعت داعتتل جفتتاز األشتتعة

عتول عمميتتة الحتترق كتل متتن المتواد الطيتارة (CO2, SO3, Cl , Fس

السيتية الومياية (XRFس وحستا الطريقتة المعتمتدة فت المعتبتر إذ تتم

والمتواد العاتوية ) (Organic Matterوحستا الطريقتة المتذكورة فت

تش ت تتعيص ااكاس ت تتيد التالي ت تتة (،P2O5،Na2O ،K2O ،MgO ،CaO

]. [9] [8

ZrO2 ،MnO ،TiO2 ،SiO2 ،Al2O3 ،Fe2O3س والت ت تستتاعدتا
جدول( )2الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب منطقة الدراسة
التوزيم الحجم لدقائق التربة
م.كغم

1-

pH

المادة العاوية

Ec

الكمس

الجبس

مواقم عيتات التربة
الرمل

الغرين

الطين

الحار

630

216

154

7.54

القيارة

849.9

37.2

112.8

7.71

2.55

حمام العميل

363.7

454.4

181.9

7.65

0.61

1.56

تمعرر

137.1

465.9

397.0

7.66

0.37

13.1

398.4

فايدة

71.8

415.7

512.2

7.96

0.27

15.2

403.3

حسااااب دالئااال التجوياااة المساااتخدمة فاااي الدراساااة :ت تتم حس تتاا دائ تتل
التجوية لغرض التعر عمم ااعتتو

-

فت درجتة التجويتة ومتد تطتور

 -1دالئاااال التجويااااة الكيميائيااااة

1.5

184

5.6

170.2

111

242.5

10.3
16.1
11.0

دلياااال تباااااين الب جيااااوك ز (

of

Index

Plagioclase

التتم العتاصتتر ال ابتتتة ( تتذا التتدليل يرتتترض ان االمتيتتوم يتتر متحتتركس
و ذه ترسر قياس مد تحويتل الرمدستبارات التم طتين .ويتتم التعبيتر عتت

Chemical

 :Indicesان دور دائل التجوية الكيميائية و باألستاس لتحديتد درجتة
استتت از

1-

م.كغم
208.4

 )Alteration PIAتعتمتتد عمتتم تستتبة مجموعتتة العتاصتتر المتحركتتة

ترا الدراسة اذ تم استعدام بعض معادات دائل التجوية وكما يم :
Weathering

دسيسمتز.م
2.68

1-

وفق ].[4
 -2نساابة التجويااة (WR- Weathering Ratioس :تعبتتر تستتبة

المكوتتات المتحركتة تستبة التتم المكوتتات يتر المتحركتة عتتول

عمميتتة التجويتتة ] [10متتن عتتول بياتتتات العتاصتتر الرئيستتية التت يمكتتن

التجوي ت ت تتة (WRس ع ت ت تتن الرق ت ت تتدان التس ت ت تتب (Lossesس لمعتاص ت ت تتر (Tiس

ان تست تتتعمل لحس ت تتاا دائ ت تتل التجوي ت تتة الكيميائيت تتة والتت ت ت تح ت تتول معظ ت تتم

واا تتاء التستتب (Enrichmentس لعتاصتتر الستتميكون واأللمتيتتوم Si ,

م تتن

)Alس فت ت الترب تتة ع تتول الم ارح تتل المعتمر تتة لعممي تتات التجوي تتة لممت تواد

مكوت تتات العتص تتر الرئيست ت ال تتم قيم تتة واح تتدة لك تتل عيت تتة والف تتد
حستاا دائتل التجويتة الكيميائيتة تو التعتر عمتم ااعتتو

األولية المكوتة لمترا .يعبر عتفا وفق ما ذكره ].[13

فت درجتتة

التجوية ومد تطور ترا الدراسة ] .[11وقتد تتم حستاا دائتل التجويتة

-

لمتت تتاطق الد ارست تتة بااعتمت تتاد عمت تتم تتت تتائ التحميت تتل الكيميت تتائ لمعتاصت تتر

كمية الكاتيوتات القاعدية الم تسبة االمتيوم وفق ما جاء ف ].[14

وحسا المعادات المواحة ف الجدول (3س.

-

نسبة القواعاد الاى االلوميناا ( :)B/Aتستتعدم تذه التستبة لحستاا
دليل التجوياة ( : )Weathering Index (WI-2),(WI-1تتم

نسابة (  :)Kronberg & Nesbitt Index KNتعبتر تذه

حساا معامل التجوية لعيتات التربة قيد الد ارستة لمعرفتة متد تتر ر تذه

التسبة عن محتو الكاتيوتات القاعدية (Ca , K & Naس التم محتوا تا

الترا بعمميات التجوية وكذلك لمحصول عمم دقة عالية فت ترستير تمتك

م تتم االمتي تتوم (Alس فت ت تم تتاذج الت تترا والمت تواد الجدي تتدة المكوت تتة ع تتول

التتائ  .وقد

الم ارحتتل المبكت ترة لعممي تتات التجوي تتة لمص تتعور والترب تتة ويعب تتر ع تتن دلي تتل

استتتعدمت المعتتادات التالي تة لحستتاا معامتتل التجويتتة وفتتق متتا جتتاء ف ت

-

(KNس وفق ].[12

].[15
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جدول ( )3بعض الدالئل المستخدمة لحساب درجة التجوية في ه ه الدراسة.
Index
Formula
Reference
Kronberg & Nesbitt Index
KN = (CaO+K2O+ Na2O) /
Kronberg and Nesbitt
)(KN
)(Al2O3+CaO+K2O+ Na2O
)(1981
Modified Weathering
MWPI = (Na2O+K2O+CaO+MgO) /
)Price and Velbel (2003
)Potential Index (MWPI
(Na2O+K2O
)+CaO+MgO+SiO2+Al2O3+Fe2O3) *(100
Plagioclase Index of
PIA = [(Al2O3–K2O) /
)Fedo et al. (1995
)Alteration (PIA
)(Al2O3 + CaO + Na2O–K2O)] * (100
)Weathering ratio (WR
WR = (CaO+MgO+Na2O)/TiO2
)Chittleborough (1991
)Bases/alumina (B/A
B/A = (K2O+Na2O+CaO+MgO)/Al2O3
)Birkeland (1999
Weathering Index-1
WI-1 = (SiO2+TiO2+ZrO2) /
)Schaetzl et al. (2006
)(MgO+CaO+Na2O+K2O
Weathering Index-2
WI-2 = [(Ti + Zr) /
)Schaetzl et al. (2006
(Ca+Mg+K+Mn+Na+P+Rb+Sr)] * 100

النتائج والمناقشة

فا توو عتتن عمميتتات اااتتافة (Additionس كااتتافة الميتتاه ومتتا تحمم ت

تركيتتز أوكستتيد
متتن متواد ذائبتتة م تتل ايتتون البوتاستتيوم التتذائا ( Kس .امتتا ا

أظف تترت تت تتائ التحمي تتل الكيمي تتائ ج تتدول (4س باس تتتعدام تقتي تتة األش تتعة

+

ٍ
بتسا قميمة جداو وف جميتم تترا متتاطق
الصوديوم (Na2Oس فقد كاتت

الستتيتية الومياتتية (XRFس ف ت تتترا الد ارستتة ان تتتاك ترتتاوت واا ت

الدراسة (جدول4س و (الشكل5س.

ف ت ت تراكيت تتز الكالست تتيوم والمقت تتدرة بفيئت تتة أكاست تتيد الكالست تتيوم(CaOس فقت تتد

ويعود السبا ف ذلتك التم سترعة الحركتة والغستيل لفتذا العتصتر بتالر م

أظفرت تربة الحار أعمتم التراكيتز (24.020 %س و تذه التستبة بتدأت

متن ظترو

بالتت تتاقص باتج تتاه الش تتمال م تترو ار بمتطق تتة القي تتارة وحم تتام العمي تتل وتمعر تتر

تتذه التتترا امتتا متتن التاحيتتة البيدوجيتيتتة فتتان اتعرتتاض تركيتتز اوكستتيد

ووصمت أقل تسبة فت تربتة فايتدة (15.419 %س (الشتكل 2س .قتد يعتز
ااعتتتو

ف ت تراكيتتز تتذا ااوكستتيد متتن متطقتتة ألعتتر ربمتتا يعتتود التتم

الظتترو

المتاعيتتة الستتائدة ف ت تمتتك المت تاطق والمتم متتة بكميتتات الستتاقط

الصتتوديوم(Na2Oس فت تتترا الد ارستتة قتتد يعتتود التتم تتتر ير عمميتتة القموتتتة
(Alkizationس وذل ت تتك عت ت تتد اش ت تتغال الس ت تتطوح الرعال ت تتة لمط ت تتين والم ت تتادة
العاوية بريون الصوديوم .اما بالتسبة لتراكيز الرسترور (P2O5س فكاتتت

المطري الذي يعد ذو تر ير مفم عمم عممية سل اايوتات الذائبتة م تل

متعراة تسبيا ومتقاربة فت جميتم عيتتات تترا الد ارستة فقتد تبتين متن

(Ca++س ،وك ت تتذلك ال ت تتم ت ت تتر ير العممي ت تتات البيدوجيتي ت تتة والمتم م ت تتة بحرك ت تتة

عتول الجتدول (4س ان أقتل تستبة كاتتت فت تربتة الحاتر (0.124 %س

الكاربوت تتات (Decalcificationس ا تتمن جس تتم الترب تتة وعصوصت تاو فت ت
المت تتاطق قميم تتة اامط تتار (مت تتاخ ج تتا

بيتمتتا أعمتتم تستتبة كاتتتت ف ت تربتتة فايتتدة وبتستتبة (0.229 %س ويتعممفتتا

– ش تتب ج تتا س وبالتت تال تح تتدث

ترا القيارة وحمام العميل وتمعرر عمم التوال (الشكل 6س ويمكتن القتول

عممي تتة تت تراكم الكاربوت تتات أم تتا تس تتبة تركي تتز المغتس تتيوم والمق تتدرة بفيئ تتة

تا بان تقارا تستا تركيتز الروسترور بتين التترا  ،ربمتا يتدل عمتم عتدم

أكاستتيد المغتستتيوم (MgOس فقتتد كاتتتت التستتا متقاربتتة ف ت جميتتم تتترا

تر ره بعمميات الغسل بشكل واا وذلك كتون تترا متتاطق الد ارستة تعتد

الد ارستتة (5.061 % 4.415 % 5.620 % 3.741 %

ترا كمسية تعمل عمم مسك وت بيت الروسرور .يوحتظ متن عتول ترتس

4.944 %س لمتاطق الحاتر والقيتارة وحمتام العميتل وتمعرتر وفايتدة عمتم

الجتتدول ان تراكيتتز أكاستتيد الحديتتد واأللمتيتتوم (Fe2O3س (Al2O3س فت

التوال (جدول 3سو(الشكل 3س وربمتا يعكتس تذا تواجتد بعتض مصتادر

تتترا الد ارستتة والت ت تعتبتتر م ش ت اور إاتتافياو إلتتم درجتتة التجويتتة ومستتتو

ال تتدولومايت (البطت تتن الت تتذوبانس وبكميت تتات محت تتددة ف ت ت متت تتاطق الد ارست تتة،

تطتتور التتترا فقتتد لتتوحظ تتتاك ازديتتاد تستتا تتذه األكاستتيد باتجتتاه تربتتة

فاتوو عتتن إذابتتة وتقتتل و ستتل األمتتوح فت التربتتة والت ت تعتتد مفمتتة ف ت

فاي تتدة اذ ارترع تتت تس تتبة أكاس تتيد الحدي تتد م تتن (%

درج تتة تط تتور تتذه الت تترا وك تتذلك قربف تتا وبع تتد ا ع تتن ص تتعور المص تتدر

4.744س فت ت ترب تتة

الحاتتر إلتتم (6.432 %س ف ت تربتتة فايتتدة .امتتا ستتموك األلمتيتتوم كتتان

والت تحتوي عمتم معتادن فيرومغتستية م تل البايوتايتت والمغتستايت .امتا

مش تتابفا لس تتموك الحدي تتد وارترع تتت تس تتبت م تتن (%

تراكيتتز البوتاستتيوم عمتتم صتتورة أوكستتيد البوتاستتيوم (K2Oس فقتتد أظفتترت

8.196س فت ت ترب تتة

الحاتتر التتم (11.124 %س ف ت تربتتة فايتتدة أمتتا تتترا القيتتارة وحمتتام

التستتا ارتراعتتا تتتدريجيا طريرتتا ف ت تتترا الد ارستتة (جتتدول4س فقتتد كاتتتت

العميل وتمعرر فقد تدرجت ف محتوا ا من أكاسيد الحديد واأللمتيتوم بتين

أقتل قيمتة فت تربتة الحاتر (1.221 %س وتبتدأ بالت ازيتد التتدريج عتول

تربتت ت الحا تتر وفاي تتدة (الش تتكل 7و 8س .أم تتا العتاص تتر ي تتر المتحرك تتة

متاطق الدراسة ووصمت أعمم قيمة ف تربة فايتدة وبتستبة (1.990 %س

والمقاوم تتة لعمميت تتات التجويت تتة والمم م تتة بركاست تتيد الست تتميكون (SiO2س فقت تتد

(الشتتكل 4س والتبتتاين الحاصتتل بكميتتات (K2Oس ف ت تمتتاذج التتترا متتن

أظفتترت التتتتائ ان أعمتتم التستتا (46.745 %س كاتتتت فت تربتتة فايتتدة

متطقة ألعتر ربمتا يعتود التم طبيعتة وعصوصتية كتل متطقتة متن حيتث
الظتترو

المتتتاخ الجافتة وشتتب الجافتة وكتتذلك يعكتس قمتتة األمتوح فت

اما أقل التسا فكاتت ف تربة الحاتر (35.248 %س (جتدول 4س .امتا

المتاعيتتة (شتتدة وكميتتة الستتاقط المطتتريس والطوبو رافيتتة وشتتدة

الت تترا األع تتر فتت تتدرج فيف تتا التس تتا تص تتاعديا م تتن الحا تتر ال تتم فاي تتدة

عمميتتات التجويتتة وكتتذلك التتم تتتوع وكميتتة المعتتادن الحاممتتة لمبوتاستتيوم،
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والترتتاوت ف ت درجتتات التجويتتة

( 200 - 300ممتم /ستتة فت متطقتة الحاتر و  500 - 600ممم/ستتة

والغسيل ف متاطق الد ارستة بستبا الترتاوت فت كميتة األمطتار الستاقطة

فت ت ت متطق ت تتة فاي ت تتدةس اذ زي ت تتادة اامط ت تتار يت ت ت دي ال ت تتم س ت تتل اايوت ت تتات.

الجدول ( : ) 4التحميل الكيميائي العنصري لترب الدراسة باستخدام تقنية األشعة السينية الوميضية ( ) XRF
عينات الحربة
Soil Samples
الحضر
Hadher
القيارة
Qayarah
حمام العليل
Hamam
Al-alil
جلعفر
Tallafar
فايدة
Faidah

CaO
()%
24.020

MgO
()%
3.741

K2O
()%
1.221

Na2O
()%
0.074

P2O5
()%
0.124

Fe2O3
()%
4.744

Al2O3
()%
8.196

SiO2
()%
35.248

TiO2
()%
0.628

MnO
()%
0.079

ZrO2
()%
0.018

LOI
()%
21.68

18.412

5.620

1.497

0.096

0.148

4.985

8.418

37.287

0.624

0.068

0.016

17.55

18.199

4.415

1.731

0.077

0.152

5.854

10.634

42.809

0.745

0.113

0.021

14.94

16.639

5.061

1.767

0.077

0.170

5.899

10.838

45.961

0.741

0.110

0.020

12.66

15.419

4.944

1.990

0.079

0.229

6.432

11.124

46.745

0.767

0.119

0.021

11.73

العتاص تتر القابمت تتة لاذابت تتة وبالتت تتال الت تتم زيت تتادة ت ت تراكم أكاست تتيد العتاصت تتر
المقاومتتة لمتجويتتة م تتل الستتميكون (SiO2س عمتتم حستتاا بقيتتة العتاصتتر
القابمتة لمغستل.اما العتاصتتر التتادرة (ZrO2 , MnO , TiO2س فعمتتم
الر م من تراكيز تا المتعراتة جتدا فت جميتم تترا الد ارستة اا إن تتاك
تراوت بسيط ف تراكيز ا بتين تترا الد ارستة (ااشتكال 10و11و12س اذ
يوحظ من الجدول (4س ان أعمم القيم لفتذه األكاستيد ( ZrO2 , MnO
, TiO2س كاتت ف تربة الحار ( 0.018 % , 0.079 % , 0.628
%س عمتتم التتتتابم ويوحتتظ متتن تتذه التتتتائ إن الرروق تات البستتيطة بتتين

الشكل ( :)3محتوى أكاسيد الكالسيوم في مواقا الدراسة

تتترا متتتاطق الد ارستتة قتتد يعتتز إلتتم طبيعتتة تتذه األكاستتيد واستتتق ارريتفا
العالي تتة ع تتول عممي تتات التجوي تتة الكيميائي تتة وك تتذلك ق تتد تت تتر ر بعممي تتات
تكوين التربة (الرقد والكساس و تذه التتتائ تترتق متم متا توصتل اليت ][1
عتتد د ارستتت لتتترا شتمال العتراق .إن أ تتم مكوتتات مرقتتودات الحتترق ت
الكاربوتتات برتواعفتا والمتتادة العاتوية والمحتتو الرطتتوب وجزيئتات متتاء
التبمتتور والمتبع ترات والم تواد الطيتتارة وقتتد أظفتترت تتتتائ مرقتتودات الحتترق
(L.O.Iس تبايتا وااتحا بتين تترا متتاطق الد ارستة ( جتدول 4س اذ لتوحظ
إن أعم تتم مع تتدل فق تتد ب تتالحرق ك تتان فت ت ترب تتة الحا تتر (%

21.68س

الشكل ( :)4محتوى أكاسيد المغنسيوم في مواقا الدراسة

وجتتاءت بعتتد ا تتترا متطقتتة القيتتارة وحمتتام العميتتل وتمعرتتر عمتتم الت توال ،
ف حين ظفر اقل معدات الرقدان بالحرق ف تربتة فايتدة (11.73 %س
(الش تتكل 13س  .إن التر تتاوت فت ت تس تتا المرق تتودات م تتن متطق تتة ألع تتر
يك تتون مت ترتبط بعممي تتات الغس تتل وعصوص تتا فت ت المت تتاطق ذات الس تتاقط
المطت تتري العت تتال ( متطقت تتة فايت تتدةس اذ تقت تتل تست تتبة ت تتذه المكوتت تتات وعمت تتم
العكتس متن ذلتك تتزداد تستبة تتذه المكوتتات متم قمتة عمميتات الغستل فت
المتاطق ذات الساقط المطري القميل (متطقة الحارس ]. [6] [1

الشكل ( :)5محتوى أكاسيد البوتاسيوم في مواقا الدراسة
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الشكل ( :)6محتوى أكاسيد الصوديوم في مواقا الدراسة

الشكل ( :)21محتوى أكاسيد التيتانيوم في مواقا الدراسة

الشكل ( :)7محتوى أكاسيد الفسفور في مواقا الدراسة

الشكل ( :)22محتوى أكاسيد المنغنيز في مواقا الدراسة

الشكل )8( :محتوى أكاسيد الحديد في مواقا الدراسة

الشكل ( :)23محتوى أكاسيد الزركون في مواقا الدراسة

الشكل ( :)9محتوى أكاسيد الأللمنيوم في مواقا الدراسة

الشكل ( :)24الفقد في الحرق في مواقا الدراسة
بصورة عامة  ،يوحظ اتعراض تراكيز ( & ,Al2O3, Fe2O3, MnO
SiO2 TiO2س ف تماذج ترا متطقة الدراسة  ،اذ تكتون تذه العتاصتر
اك ر مقاومة لعمميات التجوية ،ف متاطق م ل الحار ومتن تم زيادتفتا
بشتكل تتتدريج وصتتوا التم اعمتتم قتتيم لفتا فت تربتتة فايتدة وعمتتم العكتتس
متتن ذلتتك فتتيوحظ زيتتادة تراكيتتز (CaO & L.O.I.س ،اذ تكتتون اقتتل
مقاومتتة لعمميتتات التجويتتة ،فت متتتاطق م تتل الحاتتر ومتتن تتم اتعرااتتفا
بشتكل تتدريج وصتواو التم اقتل قتيم لفتا فت تربتة فايتدة و تذا يتدلل عمتتم

الشكل ( :):محتوى أكاسيد السيميكون في مواقا الدراسة

درجتتة تطتتور التربتتة ف ت تمتتك المتتتاطق اذ ان ذلتتك يكتتون م ترتبط بدرجتتة
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المتاعيتة المرتبطتة بكميتة ووفترة

العتاصتتر يحتتدث بشتتكل س تريم عتتول عمميتتة تكتتوين التربتتة ف ت البيئتتات

الس تتاقط المط تتري تمع تتا دو اور مفمت تاو فت ت زي تتادة درج تتة التجوي تتة والمتم م تتة

ااستتتوائية الرطبتتة الت ت تستتتمم كميتتات عاليتتة متتن الستتاقط المطتتري وكمتتا

بعمميات الغسل ويبدو ذا وااحا فت متتاطق م تل فايتدة (ستاقط مطتري

يعتتد تتذا العامتتل مفمتتام وأك تتر موئمتتة ف ت التعبيتتر عتتن الم ارحتتل األوليتتة

عال تسبياس وعمم العكس متفا متطقة الحار (ساقط مطري قميلس.

لتجويتتة الصتتعور متتن د ارستتة التتترا المتطتتورة و تتذه التتتتائ تترتتق متتم متتا

يوحظ من الجدول (5س ان قيمة (KNس العالية كاتتت فت تربتة الحاتر

ذكتره ] .[17لتتذا فتتان قتيم (KNس المتعراتتة فت متطقتة فايتتدة ربمتتا دلتتت

(0.755س ف ت حتتين اتعراتتت تتذه القيمتتة وبشتتكل تتتدريج باتجتتاه تربتتة

عم تتم ت تتر ير عممي تتات التجوي تتة فت ت

تتذه الت تترا مم تتا س تتبا فق تتدان لف تتذه

متطقتتة القيتتارة وحمتتام العميتتل وتمعرتتر ووصتتمت التتم أدتتتم قيمتتة ف ت تربتتة

العتاصر وا تاء تسب لعتصتر األلمتيتوم وكمتا معترو

متطق تتة فاي تتدة (0.611س ان اتعر تتاض ق تتيم (KNس يش تتير ال تتم اا تت تتاء

تمت تتاز بارتر تتاع تس تتب فت ت مع تتدات الس تتاقط الس تتتوي عم تتم ع تتو

التستب ل لمتيتتوم والرقتتدان الكبيتتر فت العتاصتتر (Ca, Na, Kس عتتول

المتاطق األعر ويعد ذا العامل األعير مفمام أياتام فت ترستير زيتادة

المراحل األولية لعمميتات التجويتة وعمميتات تكتوين التربتة وان فقتدان تذه

عممية وكمية الغسل الت ت ر عمم تمك الترا.

الجدول ( :)5بعض أنواع معام ت التجوية لعينات ترب الدراسة
WI-1
B/A
WR
PIA MWPI
عينات التربة KN
1.235 3.545 44.323 0.224
0.376 0.755
الحضر

إن متطقتة فايتدة
بقي تتة

WI-2
1.943

القيارة

0.703

0.335

0.272

38.666

3.044

1.480

2.225

حمام العميل

0.652

0.291

0.327

30.457

2.296

1.784

2.790

تمعفر

0.630

0.272

0.351

29.388

2.172

1.984

2.895

فايدة

0.611

0.258

0.370

26.711

2.016

2.118

3.161

اظفتترت تتتتائ الجتتدول (5س ان تتتاك تتتدرج تستتب ف ت قتتيم (MWPIس

يوحتتظ متتن الجتتدول (5س كاتتتت قتتيم (WRس متبايتتتة فت متتتاطق الد ارستتة

لجميتم تترا الد ارستتة ولكتن تظفتتر الرروقتات بصتورة وااتتحة عتتد مقارتتتة

اياتتا حيتتث ان اقتتل قيم تة لتستتبة التجويتتة (WRس كاتتتت ف ت ترب تة فايتتدة

تربت تة الحا تتر وتربت تة فاي تتدة اذ كات تتت ق تتيم (MWPIس فت ت تربت تة متطق تتة

(26.711س ف ت حتتين ارترعتتت تتذه القيم تة وبشتتكل تتتدريج باتجتتاه تربتتة

الحار (0.376س ف حين كاتتت فت تربتة متطقتة فايتدة (0.258س أمتا

متطقتتة تمعرتتر وحمتتام العميتل والقيتتارة ووصتتمت التتم أعمتتم قيمتتة فت تربتتة

تربة متطقة القيارة وحمام العميل وتمعرر فقد كاتت قيمتة (MWPIس فيفتا

متطقتتة الحاتتر (44.323س .كممتتا قمتتت قيمتتة (WRس يتتدل عمتتم زيتتادة

بتتين تتاتين المتطقتتتين .يعتتز ارترتتاع قتتيم (MWPIس ف ت ترب تة الحاتتر

درجة التجوية وعمتم العكتس متن ذلتك اذ ارترتاع قيمتة (WRس يتدل عمتم

التتم محدوديتتة عمميتتات الغستتل لمم تواد والعتاصتتر المتحركتتة إاتتافة إلتتم

اتعراض درجتة التجويتة و تذا دليتل ااتاف برتت تربتة فايتدة اعمتم درجتة

عمميات اإلاافة الم عمود التربة متن عتول عمميتات اإلرواء ل ارات

تجويتتة وتتتدرجت بعتتد ا تتترا متتتاطق تمعرتتر وحمتتام العميتتل والقيتتارة واقتتل

البتتا متتا تكتتون تيتتة بتمتتك العتاصتتر وبتتذلك تتتزداد

درجتتة تجويتتة كاتتتت ف ت تربتتة الحاتتر .أظفتترت تتتتائ تستتبة (B/Aس ان

بالميتتاه الجوفيتتة والتت

المكوتتتات والعتاصتتر المتحركتتة وترترتتم قيمتتة (MWPIس فيفتتا أمتتا ستتبا

أعمم التسا (3.545س كاتتت فت تربتة الحاتر امتا أقتل التستا فكاتتت

اتعرت تتاض ق ت تتيم (MWPIس فت ت ت تت تترا متطق ت تتة فاي ت تتدة يعت تتود إل ت تتم فق ت تتدان

فت ت ترب تتة فاي تتدة (2.016س (ج تتدول4س .ام تتا الت تترا األع تتر فتت تتدرج فيف تتا

المكوتات والعتاصر ير المقاومة والمتحركة م ل (Al2O3 , Fe2O3 ,

التس تتا تتازليت تتا مت تتن الحات تتر الت تتم فايت تتدة ،و ت تتذا م شت تتر إلت تتم ااعت تتتو

SiO2س تتيجة عمميات التجوية وعمميات الغستل التت تستود فت المتطقتة

والتراوت ف درجات التجوية والغسيل ف متاطق الدراسة.

ذه الترا .أعطتت تتتائ دليتل تبتاين

لتتوحظ متتن الجتتدول(5س إن تتتتائ معامتتل التجويتتة (WI-1س ف ت تمتتاذج

مما يقمل من قيمة (MWPIس ف

البوجيت تتوكمس (PIAس دائت تتل واات تتحة ومفمت تتة عت تتن طبيعت تتة تت تتر ر تمت تتك

ت تترا الد ارس تتة كات تتت متبايت تتة ،إذ س تتجمت أوط تتر الق تتيم فت ت ت تترا متطق تتة

التمتتاذج بعمميتتات التجويتتة فقتتد لتتوحظ إن تالتتك تبتتاين فت تتتتائ (PIAس

الحاتتر (1.235س بيتمتتا بتتدأت ترترتتم تتذه القيمتتة باتجتتاه متطقتتة القيتتارة

المتاعية (كميات الستاقط المطتري الستتوي

وحمتام العميتل وتمعرتر (1.984 , 1.738 , 1.480س عمتم التتتابم امتا

ودرجتتات الحت اررةس ومتتا يترتتتا عمتتم تتذه العوامتتل متتن تتتر ير عمتتم تكتتوين

أعمتتم القتتيم فقتتد ظفتترت فت ت تتترا متطقتتة فايتتدة (2.118س  .ت كتتد تتذه

التربتتة .بص تتورة عامتتة كات تتت تتتتائ (PIAس متراوت تتة تستتبيا لجمي تتم ت تترا

التتائ ان القيمة العالية لمعامل التجوية (WI-1س ف تربة متطقتة فايتدة

الدراسة كما و موحظ بالجدول (5س اذ كاتت القيمتة التدتيا وااتحة فت

تتدل عمتتم زيتتادة تتتر ر تتذه التربتة بعمميتتات التجويتتة والغستتل بالمقارتتتة متتم

من موقم آلعر تبعاو لمظرو

تربة الحاتر (0.224س ،فت حتين ستجمت تربتة متطقتة فايتدة أعمتم القتيم
(0.370س وكم تتا أش تتير س تتابقا ف تتان ت تتر ير الظ تترو

بقي تتة ت تترا الد ارس تتة و تتذا متعم تتق بالتر تتاوت ب تتالظرو

المتاعي تتة فت ت درج تتة

المتاعي تتة (كمي تتات

األمطار ودرجات الح اررةس لتمك المتاطق .كما يوحظ متن ترتس الجتدول

التجويتتة وشتتدة الغس تل ت العوامتتل الم ت رة ف ت شتتدة المعامتتل الكيميتتائ

ان تتتتائ معامتتل التجويتتة (WI-2س ف ت تتترا الد ارستتة كاتتتت متبايتتتة ،اذ

لمتجوية.

سجمت اوطر قيمة لفتا فت تربتة الحاتر (1.946 %س بيتمتا بتدأت ترترتم

145

مجلة جكريث للعلوم الصرفة2016 ) 5( 32 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line
(ZrO, MnO, TiO2س فت تربتتة فايتتدة واتعرااتتفا فت تربتتة الحاتتر

تتذه القيمتتة باتجتتاه مواقتتم القيتتارة وحمتتام العميتتل وتمعرتتر لتصتتل التتم اعمتتم
قيمة لفا ف تربة فايدة (3.167 %س .

فت ت ح تتين ارترع تتت تس تتا ااكاس تتيد المتحرك تتة (CaOس والرق تتدان ب تتالحرق

ان القيمتتة العاليتتة لمعامتتل التجويتتة (WI-2س ف ت تربتتة فايتتدة تتتدل عم تتم

(LOIس ف تربة الحار وتدرجت بااتعرتاض فت القيتارة وحمتام العميتل

تتتر ر التربتتة بعمميتتات التجويتتة والغستتل بصتتورة اشتتد ف ت المواقتتم ااعتتر

وتمعر تتر ووص تتمت إل تتم أدت تتم مس تتتوياتفا فت ت ترب تتة فاي تتدة وأظف تترت ق تتيم

المدروست تتة و ت تتذا كم ت ت متعمت تتق بت تتالظرو

معايير التجوية (WI-2, WI-1, B/A, WR, PIA, MWPI, VRس

المتاعيت تتة والطوبو رافيت تتة لتمت تتك

المتاطق ،اذ تزداد تسا المكوتات الرتاتيتة والمقاومتة عمتم حستاا فقتدان

ان تتتاك تجويتتة عاليتتة لمتربتتة فت ت موقتتم فايتتدة واتعراتتت تتتدريجيا فت ت

المكوت ت تتات والعتاص ت تتر المتحرك ت تتة تتيج ت تتة عممي ت تتات التجوي ت تتة والعممي ت تتات

مواقتم تمعرتتر وحمتام العميتتل والقيتارة والحاتر عمتتم التتوال  .بالتتتال ت كتتد

البيدوجيتي تتة (الغس تتل Leachingس و تتذا ج تتاء متوافقت تاو م تتم تت تتائ د ارس تتة

الدراسة ان تشاط عمميات التجوية لفا عوقة كبيترة بتطتور التترا والتت

(Schaetzl,2006س لعصت ت تتائص التربت ت تتة المتعمق ت ت تتة بعمميت ت تتات التجوي ت ت تتة

تعكتتس متتد تحتترر العتاصتتر الغذائيتتة التت يحتاجفتتا التبتتات تظت ار لكتتون

والبيدوجيتية ف ترا ميشيغان (جدول5 -س.

المع تتادن واح تتدة مت تتن ا تتم المص تتادر الرئيست تتة لمعتاص تتر الغذائيت تتة اا ان

تست تتتتت ممت تتا ست تتبق ارترت تتاع تست تتا ااكاست تتيد يت تتر المتحركت تتة لمست تتميكون

عممي تتة تح تترر تتذه العتاص تتر يت تتر ر بمعتمت ت

والحديتتد واأللمتيتتوم (Al2O3, Fe2O3, SiO2س كتتذلك العتاصتتر التتتادرة

التربة سيما وان عامل المتاخ يعد واحدا من ا م ذه العوامل.
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Abstract
The objective of this study was soil development by using some weathering parameters, soil samples were
selected from four different locations in Ninavah Governorate (Al-Hadher, Al-Qayarah, Hamam al-alil, Tallafer,
Faidah). The studied areas were selected according the variation of environmental conditions and climate.
Chemical analysis was conducted using (XRF) Technique. Results of XRF Analysis also showed a clear
increasing in immobile oxides of (SiO2, Fe2O3 and Al2O3) and trace (rare) elements (ZrO, MnO and TiO2) in
Faidah soil and gradually decreased in Tallafer, Hamam al-alil, Al-Qayarah and reach its lowest levels in AlHadher soil. However the mobile oxides of (CaO) and the loss in ignition was increased in Al-Hadher soil and
gradually decreased in Al-Qayarah, Hamam al-alil, Tallafer and reach its lowest levels in Faidah soil.
Calculation of weathering indices has been done such as modified weathering potential index (MWPI),
plagioclase index of alteration (PIA), weathering ratio (WR), bases / alumina (B/A), and weathering index (WI1), (WI-2). Results of weathering indices included that the highest levels of weathering levels was found in
Faidah soil (High Average rainfall) and the lowest weathering levels in Al-Hadher soil (Low Average rainfall ).
Key words: Weathering indices , Oxides , Soil development.

147

