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 الملخص
التضاريسي واالرتفاع  حسبان التباينمع األخذ بال ،مواقع تمثل منطقة الدراسة ثالثةنفذت هذه الدراسة في 

السفح الغربي لجبل العرب مع الجزء الشرقي لسهل حوران. بلغ عدد  المنطقةوتمثل  ،عن سطح البحر
 في الموقع األولم  1300رتفاعاتها بين تراوحت ا ،)مكررات( مقاطع ترابية 3في كل موقع المقاطع 

أخذ منها عينات بشكل . ملم 200 – 450ري بين م للموقع الثالث، مع تفاوت في الهطول المط 700و
تم خلط العينات المفردة من المقاطع )المكررات( للحصول على  ،(Cحي واألفق )فق السطمن األ يمنهج

على المجموعات الحبيبية  عوملت هذه العينات بمعامالت مختلفة للحصول ،عينة تربة مركبة لكل موقع
-Xاألشعة السينية )بينت نتائج الدراسة المعدنية بواسطة (. رملو  ،سلتو  ،للتربة بشكل منفصل )طين

Ray)، يليه الفلدسبار واألولفين وذلك في حبيبات الرمل. تتشابه حبيبات السلت  ،سيادة معدن الكوارتز
وتواجد كل من الميكا والكاؤولينيت في حبيبات  ،ي مع الرمل ما عدا غياب األولفينفي تركيبها المعدن

جود كل من مع مالحظة و  ،معادن السمكتيتفتسودها  ،أما حبيبات الطين يلة.ميات قللكن بك ،السلت
 .ولكن بكميات قليلة نسبيا   ،الميكا  والكاؤولينيت
 .السمكتي ،األشعة السينية ،التركيب المعدني ،جبل العرب ،العامل الطبوغرافي الكلمات المفتاحية:

 :مةالمقد
 ،تتميز ببنية بلورية محددةا في رباعيات وجوه وثمانيات وجوه تنتظم مكوناته ،ومينيةيكات االلمن السيل تتكون معادن الطين أساسا  

مثل السطوح النوعية الكبيرة والشحنات الكهربائية والطبيعة الغروية.  ،إضافة لحجم حبيباتها الدقيق وخواصها الكهراكيميائية والفيزيائية
(Jackson et al., 1986) . معادن طين أولية ،في مجموعتينحسب منشأها  معادن الطينتصنف (Primary clay minerals) 

كانت قد تشكلت تحت درجة حرارة عالية إبان تمايز الصخور االندفاعية أو تشكل الصخور  ،تدخل باألصل في تركيب الصخرة األم
 ،في بنيتها البلوريةر يذكر ال في تركيبها الكيميائي وال التي أدت إلى تغير أبعادها دون تغيي ،وتأثرت بعدئذ بالتجوية الفيزيائية ،المتحولة

تشكلت في الترب أو الصخور الرسوبية  (Secondary clay minerals) معادن طين ثانوية الميكا والكلوريت. ،لمعادنومن هذه ا
 ،متنوعة في الشدة والشروط تحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة. ونتجت عن المعادن األولية وما تعرضت له من تجوية كيميائية

تسود معادن الطين و  ،المعادن والتي تتوقف على الظروف السائدة خالل عمليات التجوية األمر الذي ال بد أن ينعكس في طبيعة هذه
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لينيت وتقل كميتها في ترب المناخ الجاف. ومن هذه المعادن نذكر مجموعة السمكتيت والكاؤو  ،الثانوية على األولية في معظم الترب
 .(Allen and Fanning, 1983)والباليغورسكيت 

Muir (1951 )ففي دراسة قام بها  العديد من الدراسات العامة التي تناولت ترب سورية وتأثرها بالمناخ السائد في هذه المنطقة.هناك 
انتشارا  هي  ذه المجموعاتوكان أكثر ه ،خالل مروره في القطر من الشرق إلى الغرب ،كشف عن وجود أربع مجموعات من الترب

ترب التراروزا والترب البنية على الصخور البازلتية في المناطق المتأثرة بالمناخ المتوسطي. وقد بين في  ،ترب الصحراء البنية في الشرق 
وبعض الكوارتز  تتكون من الكاؤولينيت ،دراسته لمعادن الطين أن المعادن األساسية في ترب التراروزا والترب البنية على البازلت

نطاقات مناخية  ةقسم المنطقة إلى أربع ،نشر خريطة تخطيطية لترب سورية ولبنانقد  Reinfenberg (1952)وكان  ا.والميك
 لباحثفي دراسة لـو  (.Muirالرطبة(. وتشابهت مجموعات الترب لديه مع مجموعات الترب عند ) ،شبه الرطبة ،شبه الجافة ،)الجافة

Van liere (1965) ثم صّغر  ،(1/100،000خرائط للتربة بمقياس ) عاما ونشر خاللها مجموعة 14استمرت مدة  عن ترب سورية
 إلى بعض الصعوبات عند تصنيف الترب في سورية. وهذه الصعوبات تتلخص في أشار( بعد ذلك. حيث 1/500،000المقياس إلى )

الطبيعة المونتموريونيتية لمعادن الطين. وقد درس  ،كربونات الكالسيوم المحتوى العالي من ،انخفاض محتوى الترب من المادة العضوية
حيث تتلقى الترب فيها كمية من األمطار تراوح بين  ،عينات ترابية عديدة من الشمال الشرقي للمنطقة والجنوب الغربي للحوض البركاني

العينات. والنونترونيت يسود في  تسود في معظم -ونيتخاصة المونتموري - وقد أظهر أن معادن السمكتيت ،مم( سنويا   500 – 250)
 مناطق جبل العرب واللجاة.

أن التركيب المعدني للطين )لعينات سطحية وتحت سطحية  Mulders (1969)بين  ،في دراسته للترب الجافة لحوض البليخ )سورية(
الكلوريت  ،يليه الباليغورسكيت. أما المونتموريونيت ،( يسود فيه االليتمن ثمانية مقاطع تمثل المناطق الفيزيوغرافية المختلفة

والكاؤولينيت فكانت بكميات قليلة. كذلك وجد في المنطقة البركانية أن الكلوريت والمونتموريونيت والكاؤولينيت توجد في السلت الناعم 
 كثر سيادة في أجزاء الرمل. ن كان األاألولفي ،سلت الخشنوالمتوسط وأن نسبة األوجيت كانت عالية نسبيا  في الرمل الناعم وال

مع وجود كل  ،أن الترب السورية الواقعة في النظام الرطوبي المتوسطي تسود فيها معادن السمكتيت ACSAD (1980) ت منظمةبين
 ،االليتو  ،سمكتيتلاو  ،الباليغورسكيت من معادن االليت والكاؤولينيت لكن بنسب قليلة. التركيب المعدني لترب المناطق الجافة يتمثل في

ومن  ،مع كميات قليلة من الكاؤولينيت. الترب المتطورة من الرماد البركاني في منطقة الرقة يتواجد فيها الباليغروسكيت ،والكوارتز
عدة مجموعات من الترب شكلت  سوريةفي دراسته لترب حوض حوران في  Abu Nukta (1982)ميز الممكن وجود السمكتيت. 

(Xereptsالق )تتميز هذه الترب بشكل عام بمحتوى منخفض من المادة العضوية يتناقص مع العمقكبر من مساحة المنطقة. سم األ، 
( متعادل في األفق pHو) ،غسل جزئي إلى كامل تقريبا لكربونات الكالسيوم )اعتمادا  على كمية الهطول المطري( ،نسيج ثقيل نسبيا  

حث أن معدن المونتموريونيت هو السائد في مجموعة الغضار في اق تحت السطحية. وقد بين الباومائل قليال  للقلوية في اآلف ،السطحي
 ومعدن النونترونيت في الترب األكثر رطوبة. ،الترب األكثر جفافا  

أن الترب المدروسة تتميز بسيادة معدن  Habib (1983, 1986)في دراسته لبعض الترب في سهل حوران ومنطقة جبل العرب بين 
ونسيج  ،وتجانس مقطع التربة ،مع تواجد قليل للميكا. باإلضافة إلى محتوى جيد من المادة العضوية ،يليه معدن الكاؤولينيت ،السمكتيت
وسعة تبادل كاتيوني عالية. وفي الدراسة المجهرية )ميكرومورفولوجية( تبين أن األفق السطحي للتربة مفكك وذو مسامية  ،ثقيل نسبيا  
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( من خالل إعداد خريطة للترب السورية بمقياس 1983) Ilaiwiكما بين  حت السطحية متراصة.اآلفاق ت عالية بينما
وقد توقع وجود  ;(Vertisols) ،(Mollisols) ،(Inceptisols) ،(Entisols) ،(Aridisolsوجود الترب التالية: ) ،(1000،000/1)

وقد بينت  ،عينة للتعرف على التركيب المعدني للترب 50حليل ما قام بت( في مناطق الرماد البركاني في سورية. كAndisolsترب )
النتائج أن المناخ له التأثير األكبر على التركيب المعدني لهذه الترب. وقد وجد أن السمكتيت هو المعدن السائد في كل الترب الواقعة 

 Associatedفإن معادن الطين المرافقة ) ،السمكتيت بغض النظر عن مادتها األم. باإلضافة إلى ،في النظام الرطوبي المتوسطي
mineralكذلك وجد  ،وأن كمية المعدنين األول والثاني تزداد مع زيادة الجفاف ،الكاؤولينيت ،الكلوريت ،( تتألف من االليت

النظام الرطوبي  بينما في الترب الواقعة في ،في سهل حوران البركاني Xereptsالباليغروسكيت في األفق السطحي لبعض ترب 
( المجاورة Aridisolsمع بعض الكلوريت والكاؤولينيت. في بعض ترب ) ،فإن معادن الطين السائدة هي االليت والباليغورسكيت ،الجاف

ضهر الجبل فهي من  للنظام الرطوبي المتوسطي وجد السمكتيت في األفق السطحي من مقطع التربة. أما الترب السائدة في منطقة
وأن التركيب المعدني لهذه الترب تسيطر عليه معادن السمكتيت مع معادن  ،وقد تكون هذه الترب عميقة أو ضحلة ،(Mollisolsرتبة )

 رافقة مثل الكاؤولينيت واالليت.أخرى م
د نوع من خالل تحدياية سهل حوران في السفح الغربي لجبل العرب وبد لترببعض اتأتي أهمية البحث في تحديد التركيب المعدني ل

 بالشكل األمثل. هااستثمار عملية وما ينعكس إيجابيا في فيها السائد الطين 
 مواد البحث وطرائقه:

ريسية اتضع واقثالث مل ،(X-ray diffraction) باستخدام األشعة السينية ،تمت دراسة التركيب المعدني لحبيبات الطين والسلت والرمل
( الذي يمتد من الشمال Backslopeعبارة عن ظهر المنحدر الغربي لجبل العرب )األول  عالموق (.1 شكلال) المدروسة المنطقةتمثل 

ويمتد غربا  حتى قريتي ولغا وكناكر. يمتاز ظهر المنحدر بارتفاعه عن سطح البحر من  ،)قرية قنوات( إلى الجنوب )قرية سهوة بالطة(
( Footslopeيمثل منطقة األقدام الجبلية )ع الثاني وقالم( مم. 600-400وهطول مطري سنوي يتراوح بين ) ،( م1284 – 916)

 – 815بارتفاع عن سطح البحر بين ) ،وغربا  حتى قريتي الثعلة وأم ولدالذي يمتد من الشمال )قرية ولغا( إلى الجنوب )قرية كناكر( 
يمتد من  ،(Plain areaلدراسة )الموقع الثالث يمثل المنطقة المنبسطة من منطقة ا (.400-250وهطول مطري حوالي ) ،( م889

يمتاز هذا الموقع بارتفاع عن  ،غربية والمسيفرهالشمال )قرية الثعلة( إلى الجنوب )قرية أم ولد( وباتجاه الغرب حتى قريتي المليحة ال
 (.250-200وهطول مطري بين ) ،م 795م إلى  670سطح البحر يختلف بين 

تم خلط  العينات المفردة من المقاطع )المكررات( للحصول على عينة تربة مركبة لكل  ،كل موقع يحوي ثالث مقاطع ترابية )مكررات(
على المجموعات الحبيبية للتربة  وذلك للحصول ،تهدف إلى إزالة المواد الالحمة ،معامالت مختلفةتمت معاملة هذه العينات ب ،موقع

 (Whittig and allardice, 1986) الية:رمل(. ولتحقيق ذلك نفذت المعامالت الت ،سلت ،بشكل منفصل )طين
 ( %.30أكسدة المادة العضوية بواسطة الماء األوكسجيني ) .1

 (pH 5) ، (NaOAC( )1 Nالكالسيوم باستخدام )إزالة كربونات 
 .ميكرو متر( 50تم فصل حبيبات الرمل باستخدام النخل الرطب على منخل أقطاره ) .2
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%( كمادة مفرقة لحبيبات التربة. جمعت  3CO2Na( )2ترسيب المتتالي باستخدام )تم فصل حبيبات الطين عن السلت بطريقة ال
تم  ( سم وذلك اعتمادا  على قانون ستوكس.10من سطح المعلق حتى عمق ) ،ساعات وخمس وثالثون دقيقةحبيبات الطين بعد ثماني 

 التحليل المعدني ألجزاء التربة في المؤسسة العامة للجيولوجيا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصورة ثالثية األبعاد لمنطقة الدراسة تظهر فيها التضاريس المتواجدة في المنطقة، ومواقع أخذ العين . 1الشكل 

 :النتائج
ذات قوام طيني إلى طيني ثقيل، مع مالحظة وجود زيادة في أن معظم آفاق التربة في المقاطع المدروسة أظهرت نتائج تحاليل التربة 

تماثل إشارة إلى االتجاه نحو المنطقة السهلية، الكثافة الحقيقية والظاهرية كانت متقاربة بين المواقع مما يعطي بع العمق و نسبة الطين م
بين المعتدلة في  ،( التربة في المواقع المدروسةpHتتأرجح قيم ) .تقريبي في التركيب المعدني للترب، مع تغيرات بالكميات الموجودة

ويعود ذلك  ،الحظة زيادة متدرجة في قيم تفاعل التربة مع االنخفاض في االرتفاعائلة للقلوية في الموقع الثالث. مع مالموقع األول, والم
الطبوغرافية إلى زيادة محتوى التربة من كربونات الكالسيوم مع االتجاه نحو الغرب بسبب عمليات الغسل الجانبي للكربونات في المواقع 

لما اتجهنا نحو ت النتائج عدم وجود ملوحة في منطقة الدراسة، بالرغم من ازدياد تراكيز الملوحة كة الترب فقد بين. بالنسبة لملوحالمختلفة
 (.1جدول الالمنطقة السهلية )
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 بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية لترب المواقع المدروسةيبين  .1الجدول 

 المواقع

 التحليل الحبيبي   )%( العمق
الكثافة 

 يقيةالحق

الكثافة 

 الظاهرية

المادة 

 العضوية

  pH   

H2O 
  EC 

CaCO3 

 الكلية 

 %  3غ/سم  3غ/سم رمل  سلت طين سم
(1 : 

2.5) 
dS/m % 

لموقع ا

 األول

18 – 0 33.58 39.21 27.21 2.63 1.36 1.23 7.18 0.05 1 

60 – 18 41.58 33.21 25.21 2.60 1.55 1.05 7.25 0.05 1 

90 – 60 51.58 23.21 25.21  -  - 0.56 7.39 0.06 1.5 

  

الموقع 

 الثاني

0 - 10 53.51 25.21 21.28 2.58 1.20 1.00 7.80 0.09 9 

10 – 50 61.51 20.21 18.28 2.55 1.33 0.45 7.90 0.08 11 

90 - 50 63.51 17.21 19.28 - - 0.33 8.00 0.10 15 

  

الموقع 

 الثالث

15 - 0 59.73 23.21 17.06 2.55 1.16 0.89 7.86 0.11 12 

50 - 15 63.73 19.21 17.06 2.57 1.28 0.56 7.96 0.14 13 

100 - 50 61.73 21.21 17.06  -  - 0.22 8.09 0.16 20 

 مايلي: السينية لحبيبات التربة المختلفةنتائج التحليل باألشعة  بينت
 :حبيبات الرمل

تزداد  ، °A( 3.34و  4.26منها الكوارتز عند االنعراجات ) ،ع األولوقالسطحي للموجود عدة معادن في األفق  (2)الشكل يبين 
على التوالي. كما  ،°A( 2.53و  2.99و  3.18. يأتي بعده الفلدسبار واألوجيت واأللوفين عند االنعراجات )Cكميته في األفق 
. ليصبح الكوارتز سائدا  في األفق السطحي قليلة نسبيا  لكن بكمية  ،°A( 7.2ات وجود الكاؤولينيت عند االنعراج )أظهرت االنعراج

األلوفين والكاؤولينيت( مع االتجاه نحو  ،األوجيت ،عين الثاني والثالث. وتتناقص نسبة المعادن األخرى )الفلدسباروقوذلك للم ،Cواألفق 
 (. الموقع الثالثالمنطقة السهلية )

 :حبيبات السلت
ع الثالثة واقفي الم ،°A( 3.34و  4.26رتز عند االنعراجات )سيادة الكوا (3شكل ال) السلتبيبات تبين مخططات األشعة السينية لح

( 3.18ع الثاني. يأتي بعده الفلدسبار عند انعراج )وقفي الم ،°A( 4.26مع مالحظة زيادة في كمية الكوارتز عند انعراج ) ،المدروسة
A°، ما عدا األفق  ،روسةحيث تبدو كميته متماثلة في جميع اآلفاق المدC ظ تناقص نسبي في كمية يالححيث ع األول وقمن الم

 الفلدسبار.
، يتواجد بكميات قليلة في كل المواقع، ما عدا األفق األول من الموقع الثاني، حيث °A( 2.99وعلى عكس الفلدسبار فإن األوجيت )

، على التوالي، يتواجدان °A( 7.2و  10.1عند االنعراجات ) نجد ارتفاع نسبي في كمية األوجيت. الميكا )األليت( والكاؤولينيت
موقع الثاني بشكل ملحوظ عن الموقعين الباقيين. ويعتقد أن وجود بكميات صغيرة نسبيا . مع اإلشارة إلى ارتفاع نسبة المعدنين في ال

 في التربة. الميكا والكاؤولينيت يعود إلى عملية الفصل غير الكافية ألجزاء الطين، أو لتكوينهما
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 األفق السطحي (Cاألفق )

  
 

  
 

  
 

 الثالث( ،الثاني ،ع المدروسة )األولواق( لحبيبات الرمل للمX-ray. مخططات األشعة السينية )2الشكل 

 

 

 

األول الموقع  

الثاني الموقع  

الثالث الموقع  
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 األفق السطحي (Cاألفق )

  
 

  
 

  
 

 الثالث( ،الثاني ،المدروسة )األولللمواقع لسلت ( لحبيبات اX-ray. مخططات األشعة السينية )3الشكل 

 

 

األول الموقع  

الثاني الموقع  

الثالث الموقع  
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 األفق السطحي (Cاألفق )

 
 

 

  

 

  

 

 الثالث( ،الثاني ،المدروسة )األولللمواقع ( لحبيبات الطين X-rayمخططات األشعة السينية ) .4الشكل 

األول الموقع  

الثاني الموقع  

الثالث الموقع  
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 :حبيبات الطين
إلى سيادة معدن السمكتيت )يعتقد أن يكون المونتموريونيت(  ،(4شكل ال) السينيةيشير التحليل المعدني لحبيبات الطين بواسطة األشعة 

لتزداد بكميات كبير جدا  في كامل الموقع الثاني  ،Cتتناقص قليال  في األفق  ،بنسب متوسطة في الموقع األول ،°A 14عند انعراج 
حيث  ،مع السمكتيت ،على التوالي ،°A( 3.6 ، 7و ) °A( 3.3 ، 10يتماثل تواجد األلييت والكاؤولينيت عند االنعراجات ) ،والثالث
 تبدي تناقصا  مع العمق. وقع الثالث عن باقي المواقع.  ويالحظ بأن المعادن السابقةتناقص واضح في األفق السطحي للم يالحظ

 :المناقشة
إضافة إلى وجود األليت  ،يرات بالكميات الموجودةتغ مع ،في المواقع الثالثة اإن التركيب المعدني لحبيبات الرمل والسلت متماثل تقريب

 واأللوفين في حبيبات الرمل.  ،في حبيبات السلت
 كاؤولينيت.  ،أوجيت ،فلدسبار ،يظهر تواجد رئيسي للكوارتز

، لقشرة األرضيةمن أكثر المعادن شيوعا  في ا كونهويعتبر مكون أساسي لمعظم الترب  ،: يوجد الكوارتز في التربة بشكل كبيرالكوارتز
 ،(Senkayi et al., 1985مما يجعله المعدن األكثر شيوعا  في أجزاء الرمل والسلت ) ،مقاومته القوية لعمليات التجويةإضافة إلى 

 ،خاصة عندما تكون حبيباته صغيرة جدا . إضافة لذلك ،وبالرغم من ثباته فإنه قد يتعرض لالنحالل تحت ظروف التجوية الشديدة
( Mizutani, 1970والتي ليس من السهل توافرها في الترب. ) ،تز إلى ظروف خاصة من الحرارة والضغط والوقتيحتاج تشكل الكوار 

 (.Velde, 1985و )
قد يكون من الممكن االفتراض بأن جزء من الكوارتز قد أضيف إلى التربة بواسطة عمليات النقل  ،ى االعتبارات السابقةالنظر إلبو 

( Jackson et al., 1971وقد تشارك عمليات االنجراف والترسيب في توافر الكوارتز في التربة في بعض الظروف. ) ،الريحي
فإن وجودهما قد يكون مبررا  باعتبار أنها تشكل جزء هام نسبيا  من  ،ت واأللوفينبالنسبة لألوجي. (Johnson et al., 1962و)

والتي يعتقد أنها تشكل المصدر الرئيس لتكوين مادة التربة فيها. وإن وجود  ،تسود في المنطقة التركيب المعدني للصخور البركانية. التي
 يفقد بناءه قبل الوصول إلى أحجام صغيرة.حيث  ،األلوفين في حبيبات الرمل قد يعود إلى سرعة تجويته

. وقد يحتل معظم حبيبات الرمل والسلت في بعض من أكثر المعادن انتشارا  في الترب ،بجانب الكوارتز ،يعد الفلدسبارالفلدسبار: 
 (. Shovic et al., 1982المتطورة من مواد أم عالية المحتوى من الفلدسبار ) ،الترب ذات التجوية الخفيفة

لطين إال أنه ممكن أن يوجد في أجزاء ا ،ةأكثر منها في الترب الطيني ،يوجد الفلدسبار عادة  في حبيبات التربة ذات القوام الخشن
   .(Norrish and Pickering, 1983لكن بكميات صغيرة جدا  ) ،الخشنة

تبعا  لرقم حموضة الوسط ونوع الشاردة فيه. فقد ينتج السمكتيت في وسط قلوي مع وجود  ،عند تجوية الفلدسبار تتكون بعض المعادن
 ،أما في وسط حامضي ،الحموضة مع وفرة من البوتاسيوم كما قد تتكون الميكا )األليت( في وسط خفيف ،وفرة من المغنزيوم والكالسيوم

 (.  Fanning and Keramidas, 1977بوجود الهيدروجين يتكون عادة الكاوؤلينيت )
حيث يعد أحد نواتج تجوية أنواع مختلفة من  ،يعزى وجود السمكتيت في التربة إلى مجموعة من العمليات المنشئية المختلفةالسمكتيت: 

(. قد يعود السمكتيت إلى تخلقات جديدة Velde, 1985( و)Jackson, 1959روف تجوية معتدلة إلى قليلة الشدة )الصخور تحت ظ
 Allen andفي محلول التربة ) 2Mg+و  4Si+وتراكيز عالية من  ،المترافقة مع وسط قلوي  ،تج تجوية الصخور األم المختلفةلنوا



 

AlHennawi et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 261-275 March 2019   

2019 ارسم/آذار 275-261(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - الحناوي وآخرون 270  

Fanning, 1983يتشكل السمكتيت من الميكا أو الكلوريت )أن  ،من جهة ثانية ،(. كما يمكنBorchardt, 1977( و )De 
Coninck, 1978الترب المتطورة فوق رماد بركاني وذلك بتصنيعه من نواتج تجوية المواد األم (. ويتردد السمكتيت في كثير من، 

 Chichester( و )Flash, 1964) ( وKunze and Templin, 1956إضافة إلى أنه يعد معدن الطين السائد في الترب القالبة )
et al., 1969( و )Mulders, 1969( و )Eswaran et al., 1981). 

( Nettleton et al., 1973-1968معادن أولية موروثة من المادة األم ) ،وإلى حد كبير ،معادن الميكا في التربةتعد  الميكا:
 (. Allen and Jacob, 1983و)

في . يالحظ فإن انتشارها قليل نسبيا  أو معدوم ،نيتية والحامضية. أما في الصخور المعتدلة أو السوداءتنتشر الميكا في الصخور الغرا
بينما لم يالحظ في  ،وبكميات أقل منه في السلت ،وجود الميكا )غالبا  األليت( بشكل أساسي في حبيبات الطين ،ع المدروسةواقالم

إال أن بعض الدراسات  ،الميكاوالصخور البازلتية ال تحتوي على  ،وثة من المواد األمالرمل. وبالرغم من أن هذه المعادن تعتبر مور 
 ،(Swindale and Uehara, 1966التي أجريت على ترب هاواي ترى إمكان تشكل الميكا في األفق السطحي لبعض هذه الترب )

ز البوتاسيوم في األفق السطحي بواسطة النشاط الحيوي إال أن تركي ،ويستند هذا الرأي في افتراضه إلى خلو الصخرة األم من الميكا
( حالة مماثلة في دراسته Habib, 1983وقد وجد ) ،قد ساهم في خلق الظروف المناسبة لتصنيع الميكا في هذه الترب ،لمتكررا

في إضافة  ،ولو جزئيا   ،ةولكن أضاف إمكانية مساهمة المنقوالت الهوائي ،للتركيب المعدني لبعض ترب المنطقة الجنوبية من سورية
 الميكا للتربة. 
( 20 – 5وفي بعض األحيان في حبيبات السلت المتوسط ) ،µm(  5 – 2يوجد الكاؤولينيت في حبيبات السلت الناعم ) الكاؤولينيت:

µm( 2 – 0.2فتوجد كميات كبيرة منه في الجزء الخشن ) ،. أما في حبيبات الطينµm، عنها في أجزاء الطين الناع( 0.2>م µm.) 
أدرجت  ،بما فيها البيوتيت ،فإن أغلب معادن السيليكات األساسية ،وعلى كل حال ،وصف الكاؤولينيت عموما  كناتج تجوية للفلدسباراتي

 (Dixon and Weed, 1989كمعادن يتشكل منها الكاؤولينيت. )
وقد يوجد كمعدن  ،الترب المتطورة تحت ظروف تجوية شديدة في يسود ،يعد معدن الكاؤولينيت من أكثر معادن الطين انتشارا  في الترب

في ترب المناخ  ،وبنسب ال بأس بها ،إضافة إلى أن كثير من المصادر تذكر وجوده ،موروث في كثير من ترب المناخ المعتدل
أن  ،Grim (1968) وضح. وقد أ(Jackson et al., 1986)أنه نادرا  ما تخلو تربة من هذا المعدن  ،الجاف. حيث يمكن القول

عندما  ،زالته فورا  إإذا لم تستطع األمطار وعمليات الصرف في التربة من  ،2Mg+الصخور النارية القاعدية تحوي كميات مقبولة من 
 ويتشكل بدال  عنه السمكتيت. وأضاف بأنه يمكن تشكل الكاؤولينيت إذا أزيلت ،فإن الكاؤولينيت لن يتشكل ،يتحرر من المواد األم

 أو إذا كانت بيئة التربة حامضية. ،قلويات فورا  بعد تحررها من الصخور األمال
 Differential Thermal Analysis (DTA)التحليل الحراري التفاضلي 

من األفق السطحي واألفق  ،ميكرون( 50حيث أخذت عينات تربة ناعمة ) ،بالتحليل الحراري التفاضلي ترب المواقع الثالثةتمت دراسة 
C ، .من المواقع السابقة  

يتبعها تفاعل آخر من نفس النوع  ،°(م 100( ماص للحرارة حول درجة حرارة )Endothermicيالحظ وجود تفاعل حراري داخلي )
وذلك لآلفاق °(. م 900( ناشر للحرارة على درجة حرارة )Exothermicثم تفاعل حراري خارجي ) ،°(م 645حتى  585قوي عند )
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 ،أو أكثر قليال   ،°م 100التفاعل األول الماص للحرارة على درجة حول  إن (.5 شكلال)سطحية للمقاطع الثالثة ة وتحت الالسطحي
يعد ماء التكثيف ° م 100حيث ترتبط جزيئات الماء بروابط مختلفة. فالماء المتحرر على درجة حرارة  ،(O2Hيشير إلى فقد الماء )

(Condensated Water). حيث يحتفظ  ،يكون ممسوكا  بقوى أكبر من ماء التكثيف ،على درجة حرارة أعلى نسبيا   أما الماء المتحرر
وإلى حد  ،دلة. إن كال النوعين من الماء قد تتواجد في السمكتيت والباليغورسكيتبه بقوى متساوية على سطح أو حول الكاتيونات المتبا

تعود إلى نزع جزيئات °( م 650ص للحرارة على درجة نحو )التفاعل الما (.Zelazny and Calhoun, 1977أقل في األليت )
 وهذا النوع من الفقد قد يظهر في الكاؤولينيت والميكا والسمكتيت. ،(Dehydroxylationالهيدروكسيل )

 Dixon and) .(Recrystallizationربما يعزى إلى إعادة التبلور ) ،°م 900أما التفاعل الناشر للحرارة على درجة حرارة حول 
Weed, 1989 .) 
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 األفق السطحي (Cاألفق )

  

 

  

 

  

 

 ( للمواقع )األول والثاني والثالث(DTA. مخططات )5الشكل 
 
 
 

األول الموقع  

الثاني الموقع  

الثالث الموقع  
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 االستنتاجات:
ليات إضافة إلى مساهمة عم ،تواجد الكوارتز في حبيبات الرمل والسلت في كل المواقع وذلك بسبب مقاومته العالية للتجويةتبين الدراسة 

حيث يفقد  ،تهوجود األولفين في حبيبات الرمل وعدم وجوده في السلت والطين وذلك بسبب سرعة تجوي، و نجراف والترسيب في وجودهاال
 حجم السلت والطين. بناءه قبل الوصول إلى

من البوتاسيوم مع وسط خفيف الميكا بوجود وفرة ل ، وتشكالسمكتييت في الترب القالبة والترب المتطورة فوق الرماد البركانيسيادة 
 ووفرة من الكالسيوم والمغنزيوم في األوساط القلوية )الموقع الثاني والثالث(. ،الحموضة )الموقع األول(

كال من  دو إلى وج ،يشير التحليل الحراري التفاضلي، كما حامضي تفاعلأو في تربة ذات  ،الكاؤولينيت عند إزالة القلويات فورا  تشكل 
 .األليت والكؤولينيت والميكايت و السمكت
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Abstract 

This study carried out on three locations were selected, on topo sequence, with 

an altitude of 1300 m in the eastern part of the studied area, decreasing to 700 

m in Hauran Plain. Then bulk samples were collected from the surface and (c) 

horizon. A combined sample was treated to obtain granular groups of soil 

separately (clay, silt and sand). The mineralogical composition of the soil by 

(X-Ray), showed a dominance of Quartz, then Feldspar and Olivine in sand and 

silt fractions. Silt granules contained mica and kaolinite in small amounts, but 

Olivine was absent. Smectite minerals were dominate in the clay granules, with 

small amounts of Mica and Kaolinite. 

Key words: Topographical factor, Jabal Al Arab, Mineralogical composition, 

X-ray, Smectite. 

  


