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الخالصة
بظاھرة التشقق ھي بھدف دراسة التشققات الطینیة ومواصفاتھا ، تم اختیار سبع ترب تمتاز 

Typic-Torrifluvent، الطلیعة Typic-Torrifluvent، الدیوانیة Vertic-Torrifluvent(عفك 
-Vertic، ناحیة الوحدة Typic-Torrifluvent، كلیة الزراعة Vertic-Torrifluvent، بابل 

Torrifluvent ومشروع الرائدTypic-Torrifluventلصفات ) ، إذ تم دراسة بعضاً من ا
المورفولوجیة الناتجة من عملیة التشقق حقلیاً وقد شملت تلك الصفات كالً من (أعداد الكتل المتشققة ، 

، محیط الكتل طول الشق ، عرض الشق ، عمق الشق ، سمك الجزء الصلب ، سمك الجزء الھش 
المتشققة وأشكالھا).

الفاً واضحاً في أشكالھا وكذلك عرض أظھرت نتائج الوصف المورفولوجي الحقلي للكتل المتشققة اخت
التشققات فیما كان عمق التشققات یتناسب مع عرضھا نتیجة تأثیر نوعیة وكمیة المعادن الطینیة ورطوبة 
التربة التي أدت إلى االختالف في لدانة تلك الترب. كما أن سمك الكتل المتشققة كان متبایناً ضمن ترب 

ستغالل الزراعي وعمق الماء األرضي للترب وطول موسم النمو.الدراسة والذي أثرت فیھ طبیعة اال
عمق التشققات.اشكال التشققات ، السھل الرسوبي ، التشققات الطینیة ، الكلمات المفتاحیة : 

املقدمة
تعد التشققات الطینیة المرافقة للقشرة السطحیة 

السائدة من المظاھر السطحیة والمورفولوجیة
في معظم ترب السھل الرسوبي ، والتي تسود 
في العدید مع النسجات، وأما المعادن الطینیة 

التي تمتاز بظاھرة التمدد والتقلص l:2من نوع 
فتعد أحد األسباب الرئیسة لتكونھا.

أن بعض األطیان القابلة FAO,1995لقد بینت 
للتمدد القدرة على مسك ماء حجمھ عدة مرات 

م الطین نفسھ ، وأن األغشیة المائیة بین قدر حج
طبقات ھذه المعادن ومنھا معدن 
المونتموریلونایت نتیجة لسطوحھ الداخلیة 
والخارجیة مما یمنحھ مساحة سطحیة عالیة 
وبالتالي تكسب التربة ككل خاصیة التمدد 
والتقلص واللدانة العالیة. وتحت ظروف الجفاف 

بین طبقاتھا فإن األطیان سوف تفقد الماء من 
مسببة تقلص التربة بمقدار یكون أكبر أو مساویاً 
قلیالً لحجم الماء المفقود 

(Bronswijk,1991).
,National Botanical Instituteبینت 
أن التشققات الطینیة الموجودة على 2004

سطح التربة تتسبب بواسطة التمدد والتقلص 
2:1للتربة نتیجة لوجود المعادن الطینیة نوع 

أنھ Bronswijk,1991المتمددة . وأضاف 

عندما تبدأ األطیان بالجفاف سوف یفقد الماء من 
بین طبقاتھا مسببة تقلص التربة بمقدار یكون 

لیالً لحجم الماء المفقود، وان اكبر أو مساویاً ق
في %49اكبر حجم یتناقص عند الجفاف كان 

بعض الترب الطینیة في ھولندا، مسجلًة بذلك 
أكبر تمدد وتقلص للترب في العالم .

عملیات الجفاف ان FAO,1995ولقد بین
تسلط اجھادات فیزیائیة كبیرة على دقائق التربة، 

ات عمیقة، إذ أن التقلص یتسبب في تشكیل تشقق
والرص في سطح التربة، ھذه الحالة یكون فیھا 
التقلص طبیعي، ویمكن أن یستمر ھذا التقلص 

بار أو ما یطلق علیھ نقطة 15إلى شد عالي (
الذبول الدائم)، ما عدا ھذه النقطة فان التقلص 
یكون اقل من حجم الماء المفقود من الطبقات 

إن ء. الداخلیة للطین والذي یدخل مكانھ الھوا
عمق التشققات وعرضھا وكثافتھا یلعب دوراً 
مھماً عند البزل في الترب الطینیة المتشققة وإن 
ھذه الشقوق تجھز طریقاً سھالً للماء واألمالح 

.FAO,1995وحركة المغذیات 
أن حدود مدرات التربة White,2001لقد بین 

ل صتمتاز بالضعف وھذه المدرات الطبیعیة تف
تیجة الجفاف ، وأن تشققات في نفس الموقع ن

التربة المرئیة تتبع حدود ھذه المدرات الطبیعیة 
، ومن الممكن تشكل تشققات ضیقة جداً بین 

البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول .
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المدرات الطبیعیة عند الجفاف ، وأن التشققات 
تغلق في بعض المناطق وتعرض في مواقع 
أخرى إذ أن ترتیب الشقوق وتوزیعھا یعتمد 

على الرطوبة.
Chertkovوقد ذكر  and Ravina,1999 أن

كثافة التشققات الطینیة (أعدادھا) تتناقص مع 
Vogelزیادة العمق في التربة الطینیة. أما  et.

al.,2005 فقد بین أن التركیب المسامي یتغیر
مع المحتوى الرطوبي مسبباً تمدداً دینامیكیاً 
وتقلصاً للمواد وبالتعاقب، وان ظروف جریان 

ل لھ صفات مواد غیر ثابتة الماء وانتقال المحالی
في الترب الطینیة.

Wellsوبین  et. al.,2003 انھ في كثیر من
الترب فان التغیرات الفیزیائیة التي تحدث مثل 
(التمدد، السداد، التقلص والتشقق) خالل 
العاصفة المطریة وبعدھا والتي لھا تأثیر كبیر 
في حركة الماء في التربة. وقد أوجد 

White,2001 مودیالً ریاضیاً حول كیفیة
تطور الترب المتشققة وغیض الماء من مكان 
آلخر، وكذلك بین أن الرطوبة تعتمد على 

ترتیب الشقوق وتوزیعھا.
إن مجامیع التربة المكشوفة على السطح تكون 
أكثر عرضًة إلى قوى التحطم إذ إنھا تنحل 
وتسیل خالل االبتالل وتكون طبقة من الوحل 

لغ سمكھا عدة سنتمترات فتسد المتشتت یب
المسامات السطحیة الكبیرة وبذلك تحد من 
غیض الماء بالتربة وتبادل الغازات بین التربة 
والجو فتنكمش ھذه الطبقة عند الجفاف لتصبح 
قشرة قویة كثیفة تعیق بزوغ البادرات لصالبتھا 

وتمزق جذورھا عند تشققھا.
وقد ركزت معظم تلك الدراسات على ظاھرة 
التمدد في التربة وأثرھا في تطور الشقوق 

، في Infiltrationوكذلك تأثیرھا في النفاذیة 
حین أن ھناك دراسات قلیلة حول مورفولوجیة 

تلك الشقوق وتوزیعھا.
وبناًء على ما تقدم ھدفت الدراسة الحالیة إلى 
دراسة ظاھرة التشقق في بعض ترب السھل 

الرسوبي وذلك من خالل اآلتي :
یص وتوصیف ظاھرة التشقق في تشخ-1

بعض الترب الرسوبیة.

محاولة تحدید وتشخیص العوامل -2
المؤثرة في تكوینھا.

املواد وطرائق العمل
استطلعت ترب الدراسة میدانیاً، واختیرت سبع 
ترب تمتاز بنسجة ثقیلة، وتتصف بظاھرة 
التشقق وصنفت حسب نظام التصنیف 

وكما یأتي:1975األمریكي،
تربة مشروع الرائد: تربة غیر مستغلة ●

Typic-Torrifluvent.
تربة حقول كلیة الزراعة/جامعة بغداد: تربة ●

-Typicمستغلة بزراعة الخضر 
Torrifluvent.

تربة ناحیة الوحدة: تربة غیر مستغلة ●
Vertic-Torrifluvent.

تربة بابل: تربة مستغلة بزراعة المحاصیل ●
.Vertic-Torrifluvent(الحنطة) 

تربة ناحیة الطلیعة:تربة مستغلة بزراعة ●
.Typic-Torrifluventالمحاصیل (الشعیر) 

-Typicتربة مركز الدیوانیة: تربة بساتین ●
Torrifluvent.

تربة عفك: تربة مستغلة بزراعة المحاصیل ●
.Vertic-Torrifluvent(الشعیر) 

جرى استحصال عینات الترب المتكتلة (الجزء 
لمتصلب السطحي، والجزء الھش تحت ا

السطحي) وألعماق مختلفة اعتماداً على سمك 
). 1الكتل الترابیة الصورة (

قسمت كل عینة تربة إلى ثالثة أجزاء: تربة 
الجزء الصلب (القشرة السطحیة)، تربة الجزء 
الھش، وتربة مخلوطة من الجزئین (الصلب 

ي والھش)، وحفظت العینات في أكیاس من البول
أثیلین.

القیاسات الحقلیة
تم إجراء بعض القیاسات الحقلیة قبل رفع الكتل 
المتشققة من مواقعھا وشملت قیاس (عدد 

، عمق الشقوق، عرض الشقوق، 2الشقوق/م
قیاس محیط الكتل المتشققة، شكل الكتل المتشققة 
وسطحھا، وزن الكتل المتشققة (وزن الجزء 

الصلب الصلب والجزء الھش)، وطول الجزء
) .1والھش) بعد رفعھا من التربة الصورة (
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أحجام الكتل المتشققة.(1)صورة 

النتائج واملناقشة
الوصف العام لمواقع أخذ العینات

مواصفات مواقع أخذ العینات، )1(یبین الجدول 
إذ یظھر أن الترب قید الدراسة كانت تتباین في 
طبیعة االستغالل الزراعي، فھناك الترب 
المستغلة بزراعة المحاصیل (عفك، الطلیعة، 
وبابل) واألخرى المستغلة بزراعة الخضر 
(تربة كلیة الزراعة)، أما تربة الدیوانیة فكانت 

تمثلت الترب غیر تمثل تربة بساتین نخیل. و

المستغلة بموقعین ھما تربتي ناحیة الوحدة 
ومشروع الرائد.

أن مستوى الماء )1(أظھرت النتائج في الجدول 
األرضي كان متذبذباً ما بین فصلي الصیف 
والشتاء ولمواقع الترب جمیعھا. إذ تراوح عمقھ 

130ما بین ( - سم) خالل فصل الشتاء في 43
182حین تراوح ما بین ( - سم) في فصل 95

الصیف. كما تباینت أبعاد مواقع ترب الدراسة 
عن مصادر المیاه، إذ تراوحت تلك األبعاد ما 

64بین ( - م)، وتمیزت مواقع الترب 13
جمیعھا بكونھا ترب ذات طوبوغرافیة مستویة.
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عینات: الوصف العام لمواقع أخذ ال)1(جدول 

البعد عن النھر عمق الماء األرضي (سم)نوع االستغالل الزراعيالموقعت
الطوبوغرافیة(متر)

حزیرانتشرین األول

تربة مزروعة بالشعیر عفك1
مستویة6213532ومحصودة

تربة بستان تسود فیھا الدیوانیة2
مستویة13018228أدغال

تربة مزروعة شعیر الطلیعة3
مستویة559565ومحصودة

تربة مزروعة حنطة بابل4
مستویة6711824.5ومحصودة

5
كلیة 

مستویة11818022تربة مزروعة بالخضرالزراعة

ناحیة 6
عن نھر 4315248تربة مبورةالوحدة

مستویةالمشروع

مشروع 7
عن نھر 8216313تربة مبورةالرائد

مستویةالمشروع

إن لعمق الماء األرضي دوٌر كبیر في 
مواصفات التشققات إذ أن انخفاض مستوى 
الماء األرضي في الترب كان لھ دوٌر كبیر في 
انخفاض مواصفات التشققات الطینیة في حین 
أن قربھ من سطح التربة یؤدي إلى زیادة ھذه 

المواصفات.
) نجد 2و 1اردة في الجدولین (من النتائج الو

130أن تربة الدیوانیة ذات عمق الماء األرضي 
31سم كانت أعداد الكتل  – في حین كان 2/م22

سم في تربة ناحیة 43عمق الماء األرضي 
71الوحدة وكانت أعداد الوحدات  – 2/م62

ومن ذلك نجد ان قرب الماء األرضي من سطح 
د التشققات والعكس التربة قد أدى إلى زیادة أعدا

صحیح. وقد شذت تربة كلیة الزراعة وإن ذلك 
.قد یعود الرتفاع محتوى الغرین فیھا 

1.7أما عرض التشققات فكان  – سم في 0.3
3.9تربة الدیوانیة و  – سم في تربة ناحیة 1.7

الوحدة فیما كان عمق التشققات في تربة 
4.9الدیوانیة  – وفي تربة ناحیة الوحدة سم1.5

9.7 – سم وقد شذت تربة بابل في المدى 3.6
األكبر من عرض وعمق التشققات لكن في 
المدى األصغر فقد تفوقت علیھا تربة ناحیة 
الوحدة. ومن ھذه النتائج أیضاً نجد أن للماء 
األرضي دوٌر كبیر في زیادة عمق وعرض 

التشققات الطینیة.

للكتل المتشققةالمواصفات الحقلیة 
لقد كان من بین أھداف الدراسة الحالیة، ھو 
إعطاء وصف مورفولوجي للكتل المتشققة، قبل 
إجراء المعامالت علیھا وبعده ، وكان الغرض 
من ذلك اإلجراء ھو لمعرفة مدى تأثیر تلك 
المواصفات في بعض من الصفات الكیمیائیة 

راً والفیزیائیة لترب الدراسة أوالً، ثم وضع تصو
واضحاً لمیكانیكیة تكون الشقوق وأسالیب 
معالجتھا ثانیاً، وقد شمل ذلك الوصف (أشكال 

، عرض الشق، 2الكتل المتشققة، عدد الوحدات/م
عمق الشق، سمك الكتل المتشققة، ومحیط 

الكتلة).
) 4، 3، 2(والصور)2(بین الجدول 

(الحقلیة) للكتل المواصفات المورفولوجیة
المتشققة، حیث تباینت تلك الكتل في أشكالھا 
بشكٍل واضح في الترب قید الدراسة، إذ سادت 
األشكال الرباعیة والخماسیة في معظم تلك 
الترب، في حین سادت األشكال الخماسیة في 
تربتي ناحیة الوحدة ومشروع الرائد. كما 

مثلثة أظھرت النتائج تواجداً محدوداً لألشكال ال
في كل من ترب عفك، الدیوانیة، الطلیعة، وبابل 

). وقد یعود سبب ھذا التباین في 3(الصورة 
أشكال تلك الكتل إلى تعاقب حالتي الترطیب 
والجفاف التي یرافقھا تمدد المعادن الطینیة 
وانكماشھا وخصوصاً المتمددة منھا وبشكل غیر 

أن 1990متجانس. إذ بین دوغرامھ جي،
امیع التربة بحد ذاتھ یؤدي إلى ترطیب مج
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انحاللھا بفعل ضعف أو ذوبان المواد الرابطة، 
وعندھا یبدأ الطین بالتمدد أو التشتت أحیاناً. 
فعندما یكون الترطیب غیر متجانس فإن أجزاًء 
من مجامیع التربة سوف تتمدد أكثر من أجزاء 
أخرى، األمر الذي یؤدي إلى زیادة الجھد 

لیة االنكماش الالحق، مما المتكون نتیجة لعم
لمجامیع التربة، Fructureیؤدي إلى انفالق 

وإن المجامیع األكثر تعرضاً لالنحالل ھي تلك 
التي تمر بفترة ابتالل سریعة ومفاجئة مقارنًة 
بتلك المجامیع التي تمر بفترة ابتالل تدریجي 
نتیجة لتأثیر انحسار الھواء ، إذ یبدو من خالل 

أن )2(علیھا في الجدول النتائج المتحصل
التشققات المتكونة تمثل حدود تجمعات التربة 
المنفصلة، وأن أشكال الكتل المتشققة ھي نتاج 
لھذا االنفصال، وھذه النتائج تتفق مع ما أورده 

White,2001 إذ بین أن حدود تجمعات التربة
تكون مستویة وضعیفة، وإن ھذه التجمعات 

دوث أي جفاف، تنفصل في نفس الموقع عند ح
حیث تتبع تشققات التربة المرئیة حدود 

التجمعات المنفصلة.
أما عدد الوحدات المتشققة لكل متر مربع، فقد 

) في تربة كلیة 2/م54-192كان أكثرھا عدداً (
) في تربة 2/م16-18الزراعة، وأقلھا عدداً (

مشروع الرائد. كما أظھرت النتائج أن عدد 
سب عكسیاً مع حجومھا، الكتل المتشققة كان یتنا

وأن السبب في ذلك قد یعود إلى كون أن القیم 
مقاسة لكل متر مربع، وإن زیادة حجم تلك الكتل 
(وفقاً لظروف تكوینھا في كل تربة) تكون على 

حساب خفض أعدادھا.

: المواصفات الحقلیة لترب الدراسة.) 2(جدول

أشكال القطع الموقعت
المتشققة

عدد 
2الوحدات/م

عرض 
الشق 
(سم)

عمق 
الشق 
(سم)

سمك 
الكتل 
(سم)

سمك 
الجزء 
الصلب 
(سم)

الوزن 
للكتل (كغم)

محیط 
الكتل 
(سم)

رباعیة وخماسیة عفك1
24-30)2/م4ومثلثة قلیلة (

2.7-
1.5

14.7-
3.5

28.5-
17.9

8.6-
4.3

23.40-
3.6

184.0-
65.5

رباعیة وخماسیة الدیوانیة2
22-31)2/م2ومثلثة قلیلة (

1.7-
0.3

4.9-
1.5

16.3-
7.40

3.7-
2.2

8.875-
5.750

81.8-
47.0

رباعیة وخماسیة الطلیعة3
19-20)2/م1ومثلثة قلیلة (

3.7-
1.8

15.9-
8.8

23.8-
20.7

7.7-
6.1

40.300-
5.740

116.0-
72.3

بابل4
رباعیة وخماسیة 

-3ومثلثة قلیلة (
)2/م2

28-235.0-
1.7

20.3-
3.5

25.0-
15.5

14.1-
8.2

29.675-
5.550

116.5-
67.0

كلیة 5
الزراعة

رباعیة سائدة 
وخماسیة قلیلة ما 

)2/م6یقارب (
192-541.6-

0.4
6.9-
1.0

10.7-
5.40

6.1-
2.6

2.15-
0.95

77.3-
70.3

6
ناحیة 
62-71خماسیة ورباعیةالوحدة

3.9-
1.7

9.7-
3.6

11.1-
6.2

3.9-
1.8

7.60-
3.30

88.1-
47.3

مشروع 7
-162.8-18خماسیةالرائد

1.0
10.9-
2.3

12.6-
7.1

3.1-
2.5

3.700-
2.450

158.3-
65.3
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(االشكال الرباعیة)بعض أشكال التشققات الطینیة(2)الصورة 

نتیجًة لعدم تجانس عرض الشقوق في ترب 
الدراسة، كونھا عریضة في مناطق معینة ثم 
تضیق في مناطق أخرى، فقد عمدت الدراسة 
الحالیة إلى استحصال القیم الخاصة بعرض 
الشقوق بصورة مدیات رقمیة. إذ كان أعرضھا 

-1.7سم) وأضیقھا    (1.7-5.0في تربة بابل (
ة، في حین انحصرت سم) في تربة الدیوانی0.3

القیم لباقي المواقع بین ھذین المدیین، وھذه 
إذ بین Horton,2001النتائج تتفق مع ما وجده 

أن عرض الشقوق یتباین تبعاً لظروف تكوینھا 
سم) 3فقد تصل في عرضھا األكبر إلى (

سم) في 10وتزداد حتى تصل إلى أكبر من (
حاالت الجفاف الشدید.
الشقوق ضمن الترب قید إن التباین في عرض 

الدراسة یمكن أن یعود سببھ إلى التباین في 
قابلیة الترب في خاصیة اللدانة، وقابلیتھا على 

س التمدد والتقلص والذي یعتمد بالدرجة األسا
. فقد ذكر على طبیعة التكوین المعدني لھا

أن زیادة معادن التربة ذات البناء 1999حسن،
و الطباقي الشكل أsheet structureالصفائحي 

في التربة، یؤدي إلى زیادة لدانتھا نتیجة لزیادة 
مساھمة سطوح المعادن وتالمسھا مع بعضھا 
عن طریق الدقائق المكونة لألشكال الصفائحیة، 
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والتي تساعد في إبراز ظاھرة اللدانة، وتأثیرھا 
في مقدار ما تمتصھ من ماء على سطوح 

یت في ترب دقائقھا. إذ إن سیادة معدن السمكتا
الدراسة وتباین كمیتھ ضمن مواقع الترب 
المختلفة ، فضالً عن تباین الترب في نسجتھا 
سیسھمان في تباین المحتوى الرطوبي من موقع 
إلى آخر، ومن ثم التأثیر في عرض الشقوق 
المتكونة، حیث تبدأ تلك التشققات بالزیادة عند 
الجفاف وتغلق في بعض المواقع أو قد تعرض 

واقع أخرى ، وأن ترتیب وتوزیع فراغ في م
الشق یعتمد على الرطوبة المتوافرة.

لقد عبر عن عمق التشققات المتكونة بصیغة 
)، وذلك بسبب 2مدیات رقمیة أیضاً (الجدول 

تفاوت أعماقھا وفقاً للظروف التي أدت إلى 
سم) 3.5-20.3تكوینھا، فقد بلغ أقصى عمق (

ه في تربة في تربة بابل، في حین بلغ أدنا
سم)، كما بینت 1.5-4.9الدیوانیة مسجالً (

النتائج أن عمق التشققات كان یتناسب مع 
عرضھا، األمر الذي یؤكد مدى تأثیر نوعیة 
التكوین المعدني وكذلك المحتوى الرطوبي 
للتربة في عملیتي التمدد والتقلص ولكال 
االتجاھین األفقي (العرض) والعمودي (العمق). 

White,2001ئج تتفق مع ما ذكره وھذه النتا
من أن عرض التشققات في الجزء األعلى من 

التربة ھو دالة لعمق الجفاف (للكتل المتشققة).

) االشكال المثلثة والخماسیة3صورة (
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) االشكال المختلطة4(الصورة 

أن سمك الكتل المتشققة )2(بینت نتائج الجدول 
كان متغایراً ضمن الترب قید الدراسة. إذ بلغ 

سم) في تربة كلیة 5.4-10.7أقل سمك (
الزراعة، في حین سجل أعلى سمك لتلك الكتل 

، بابل ، سم) ضمن ترب (عفك28.5-17.9(
والطلیعة). أن سبب التباین في سمك الكتل 
المتشققة یمكن أن یعود إلى طبیعة االستغالل 
الزراعي للتربة ، وطول موسم الزراعة الجدول 

، إذ تمیزت ترب (عفك ، بابل ، والطلیعة) )1(
بأكبر سمك للكتل المتشققة مقارنًة بالترب 
األخرى، حیث استغلت تلك الترب بزراعة 

ل الحنطة والشعیر وبطول موسم نمو محاصی

(ستة أشھر تقریباً)، في حین امتازت الترب 
األخرى بكونھا ترب مبورة (تربة الوحدة 
ومشروع الرائد) أو ترب مستغلة بزراعة 
الخضر ذات الموسم الزراعي القصیر (تربة 
كلیة الزراعة) في حین استغلت (تربة الدیوانیة) 

للتھا األدغال. إذ بزراعة بساتین النخیل التي تخ
أن لعملیات الفالحة وخدمة األرض أثراً في 
سمك تلك الكتل ، فقد بین الجیالني 

من أن تكرار عملیة الري یمكن 1998وغیبة،
أن تؤدي إلى زیادة سمك الكتلة الصلبة مع تقدم 
الموسم الزراعي، وشاطره الرأي بذلك 

Robertson, et al.,1976 من أن تركیبة
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قة ھي انعكاس للنشاط الزراعي الكتل المتشق
وطول موسم النمو.

) أن 2كذلك أظھرت الفحوصات (الجدول 
الجزء الصلب (العلوي) للكتل المتشققة كان أقل 
سمكاً من الجزء الھش (السفلي) وللعینات 
المفحوصة جمیعھا، وأن أقل سمك للجزء 

سم) وجد ضمن تربة الرائد 2.5-3.1الصلب (
سم) 8.2-14.1ء (، وأعلى سمك لھذا الجز

وجد ضمن تربة بابل. إذ یبدو من خالل النتائج 
أن أبعاد (عمق وعرض) الشقوق لتربتي 
الدیوانیة وبابل كانت تتطابق مع سمك الجزء 
الصلب في ھاتین التربتین، أي أنھا سجلت أقل 
عمقاً وعرضاً في تربة الدیوانیة، وأعلى عمقاً 

ك عوامل وعرضاً في تربة بابل، إذ نعتقد أن ھنا
متعددة مشتركة تؤثر في المواصفات 
المورفولوجیة للكتل المتشققة في كل تربة وكما 
ذكرنا أھمھا طبیعة التكوین المعدني والمحتوى 

الرطوبي للتربة.
تباینت أوزان الكتل المتشققة، حیث سجلت تربة 

5.74-40.30الطلیعة أعلى وزن تراوح بین (
م) في تربة كغ0.95-2.15كغم) وأقلھا وزناً (

كلیة الزراعة. ومن خالل النتائج المتحصل 
علیھا نجد أن وزن الكتل المتشققة یتحدد بالقیمة 
الصغرى لمدى عمق التشقق ، إذ تناسبت تلك 
القیمة طردیاً مع وزن الكتلة المتشققة (الجدول 

). أما محیط الكتل المتشققة فقد كان أكبرھا 3
ھا سم) في تربة عفك وأصغر184.0-65.5(
سم) في تربة كلیة الزراعة. وأن 77.3-70.3(

المحیط یتحدد بمساحة انفصال التجمعات ووفقاً 
لظروف تكوین التشققات في كل تربة.
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Clay Cracks Properties in Some Soils of Mesopotamia plane / Iraq
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Abstract
In order to investigate clayey cracks and their properties. Seven soils sites

(Afak Vertic-Torrifluvent , Al-Diwaniyah Typic-Torrifluvent , Al-Taleea Typic-
Torrifluvent , Babel Vertic-Torrifluvent , Agriculture college Typic-Torrifluvent
, Al-Wahda Vertic-Torrifluvent and Al-Raid project Typic-Torrifluvent) were
chosen for this study. Some field morphological properties of cracking mass
(numbers of cracking mass, crack's length , crack's width , crack's depth ,
thickness of hard part , thickness of friable part , surrounding of cracking mass
and their shapes) were studied.
Results of morphological discretion of cracking mass showed there were some
different in shape , width and depth depending on the plasticity , specific and
quantitative of clay minerals, depth of ground water , period of growth season
and land use.

Keywords : Clay Cracks , Mesopotamia plane , Cracks shapes, Cracks
depth.
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