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اخلالصة
يركزسلبحث ز لرززتل عبصز ل ز لمعرفززتلثز بعضلاعززالب الززميالبح لتلميلززتلحلززضةلعلززم لبح رهززتل ز ل
إلاه ززمالبحسعب.ززت.لفمعرفززتلمز الثز بعضلبحععبمززالبحرثلعلززتلفبحاغززرئتل ز لث ز لب الززميا.لمززًل ز ل
ث يز ز ل ز ز لمز ززًل ز ززعب لبحلضةز ززتلفم از ززملم ز ززعالبحلضةز ززتلمز ززًلب ز ززم لبحعلز ززعئتلف مع عهز ززم لفك ضي ز ززم ل
بحكمحضز ززلع لفل ز ز ل ز ززًلملح عبهز ززملمز ززًلبح عاز ززلالبح تر ز ززمونلف عملز ززتلبح م ز ززالف يعهز ززم لب عملثز ززتل
فبحضمحثتلبحتيلثتثميًلمملةعنلمعععتلعتم لفملىعةلبح رهت.ل ل
ثلززتًلب ث ز لمف لمعرفززتلبحععبمززالبحرثلعلززتلفبحاغززرئتلب ززئبر ل ز لب الززميالبح لتلميلززتل
فلتززملثىززمف لب ث ز لبحيززمونلثع ززلالبح ثززميًلب كززمونل الززميالبحلضةززتلرززتلبح لززم لفتبززر ل ز لإلاه ززمال
لملتعلفث لال()61لهتعذملم لح لضةلم امل()8لهتمذالحلزضةلمسعف زتلرزتلعزتم لعلزم ل
بحسعب.تلمًل
بح رهززتلفملىع ز ل ززتًلهمدلززتلبحز يرلفل()8لحلززضةلرعزضلمسعف ززتلرززتلعززتم لفملىززعةلبح لززم لفح تعصززتعنل
بحغ عيلفبحلل ن .ل
بعضلب الميالبح لتلميلتلح لضةل لإلاه مالبحسعب.تلمً لم مالال
تمملب ث لبحيمح لثىمف لث ل
ب حثعة لفب الربفب لفبحع ف لفم مالا لبحاضتىت لفبح عزيع لب جغربرت لحتذه لبملحمالا لدضبل
م مطعم لعلم لبح رهت .ل
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The Chemical Characteristics of Soil in Qurna
District and Their Impact on Agricultural Production
for the Period 2007-2013: A Study in Soil Geography
ل

Asst. Prof. Nasr Abdul Al- Moosawi Sagaad
Researcher. Halah Mhmood Shakir
College of Arts/ University of Basra
Abstract
This study investigates the effect of some chemical characteristics of soil in
Qurna district on the agricultural production and the extent to which these
characteristics are affected by the human and physical factors by determining
some characteristics of soil. The human factor (bad administration of soil) and
the Physical factors (represented by differences in surface slops, types of soil,
climatic factors as well as water resources) affect the chemical characteristics of
soil in the district. The study indicates the existence of spatial differences in soil
characteristics and a due effect on agricultural production in Qurna by
collecting and analyzing (16) samples of soil: (8) samples from planted areas
(during the Summer and Winter seasons) in the northern and southern parts of
the district, and (8) samples from non-planted areas in the same parts. The
analyses revealed a variation in the concentration of chemical elements in the
two parts as well as a variation in the concentration of chemical elements
between planted and non-planted soils within the same part. The concentration
of (EC) increases, while the organic content decreases when we move from
north to south.
After determining the chemical characteristics of soil in the areas, the study
investigates the effect of these characteristics upon agricultural production for
the period between 2007- 2013, and the geographical distribution of crops. It is
proved that the soil characteristics in the northern part has an evident effect on
the spreading of extensive agriculture (Cultivation of grain) while agriculture in
the southern part is limited to the horticultural crops and vegetables.

ل
ل
) 251 (

لشنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()73

املقدمة-:
ثخ ززفلهع لززتلبحلضةززتلفصززت تملمززًلمكززمنلإل ز لآ ز لزرلهتلجززتلال ز لل عبمززالبح ززعئًلفبحثىززم لف ز ل
يعمل لثثميًلرتلبحل م لبح لتلميلتلفبحع زعلب جغربرزتل,لإذلثزئ يلزئزم لثركعزملممز لرزتلم زع لبحلضةزتل
لث بعضهملرتلا م لبحلضةتلبح عميميلتلفبح لتلميلتل
ةمح بعضلرتلهتعلفبه ممللتلبملحمالالبحسعب لتلمًل
فبحثلعحعمللززتل,لكتززملثززئبرلب عدززتلب تضززاثتل ززًلبحززريلةتلززمهل محلززتلب عدززتلبفلحضززع لإلا بع لر زتلكتلززتل
ب حماالفهع ل لفحعنلفمظترلفثركلبلبحىثم لفبحيتمعل.ل ل
مغك تلبح عبصتل:لممهتل عملتلثز بعضلب الزميالبح لتلميلزتلح لضةزتل ز لإلاه زمالبحسعب.زتلرزتلبح لزم ل
ف لهع لتلبملحمالالبحسعب لتلفكتلتلإلاه مالرتلمىر تلبح عبصتل.ل ل
فر لتلبح عبصتل:لثتثميًلب ضمدم لب سعف تلةمملحمالالفكتلتلإلاه مالهتلجتلح ثزميًلمضزمدم ل
معبض يلبحلم حتلح سعب تلفثثميًلهععلبحلضةتلف عملتل لع تاملفع عتاملإلاه ممللتلفلتملةعنلب ععععن .ل
هلك لز ززتلبح عبصز ززتل:لثلز ززتًلب ث ز ز لمف لمعرفز ززتلبحععبمز ززالبحرثلعلز ززتلفبحاغز ززرئتلب ز ززئبر ل ز ز ل
ب ال ززميالبح لتلميل ززتلفلت ززملثى ززمف لب ث ز ز لبحي ززمونلثع ززلالبح ث ززميًلب ك ززمونل ال ززميالبحلضة ززتلر ززتل
بح لم لفتبر ل لإلاه مالبحسعب.تلتمملب ث لبحيمحز لثىزمف لثز بعضلب الزميالبح لتلميلزتلح لزضةل ز ل
إلاه مالبحسعب.تل .ل
ه للبح عبصتل:ليا للبحث لإل لثع لالبح ثميًلب كمونل الميالبحلضةتلبح لتلمفئزتلرزتلعلزم ل
بح رهتلفتبرهمل لإلاه مالبحسعب.تل .ل

املبحح االول :
 -1املوقع واملشاحة-:
ي علعلم لبح رهتلرتلب جس لبحغتملتلبحغرقتلمًلم مفظتلبحثلر لف عنلععشلطع ل-601لَ71لإل ل
ً
.َ4ل َ7لف بيرتنل رضل 00.01لإل ل 063.68لعتماللفثتيالم مفظتلميضمنلب ح ف لبحغتمحلتلفعلم ل
عط لبحعرة لب ح ف لبحغرعلت لفعلم لب يىت لب ح ف لبحغر لت لتمم لعلم لبحثلر لفبحس عضلف تيال
ب ح ف لب جىع لتلفثث غلمضمد ل()4070لكم4ل.لفهيلتغكال()%60,87لمًلمضمدتلبملحمفظتلبحثمحغتل
()69070لكم4ل(.)6لعكال( )6ل
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عكال()6ل رئرتلمعععلبح عبصت,لم مفظتلبحثلر /لعلم لبح رهتلب ل ع:لIkonos 2013
لللللللللللللللللللللللللللل ل
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 -2التكوين اجليولوجي-:

ً
يع ز لعلززم لبح رهززتلملززس بلمززًلإع ززلملبحضززتالبحرصززعلنلب جىززعلنلبحززذيلث ززعنلة عززالبحرفبصززبلبحتززيل
مل ثتاملبنامعلبحكمعفنلفبح ر تلمزًلبحغزر لففب يلبحثزمطًلمزًلبحغزرةلفنازريل مل زتلفبح زرب لبحتزيلمز ل
لبحعلرلبح لضمن(.)4لفاللثسب ل ت لتلةىم ل
ب حعضلب عرلبحذيلث عنلة عالبه ضمعلملمهلة رلثلثطل
زمعلفبحرئزم لفمزملمملزسب لبحغزتمحلتلمزًلبملحمفظزتل
هذبلبحضتالمض تر لإل لبحععتلب حم رلةعبصرتلمنا ل
فب تي ززتلةمحز ح ملبحتززيلث ززعنلمززًلم ززولناززريل مل ززتلفبح ززرب ل ىز لم يىززتلبح رهززتلإ لاللملززس لمززًلبحز ح مل
ب حز ز ي لب ززعنلم ززًلث ززربكملثرص ززثم لة رئ ززتلف عضي ززتلفنارئ ززتلح ا ززريل مل ززتلفبح ززرب (.)0لمت ززملثرك ززتل
ةلتمتاملرتلهع لتلب الميالبح عميميلتلفبح لتلميلتلحلضةلب ىر ت .ل

 - 3الشطح ويقشه سطح القضاء اىل -:
لت -ك ززعللمناززمع:لفهززتل ثززمع ل ززًلثرصززثم لالناززمعل مل ززتلفبح ززرب لفعززطلبحعززرةلثت ز لاغززكالتعززرطتل
زمعلف معث زمعل(َ)ل لفزع لمضز عالصزرالبحث زرل ىز ل ز مللنازرل مل زتلرزتلدزعنل
طعحلتلةمم ب لث لمنا ل
ً
ث زعنل ىز ل ز مللنازرلبح ززرب لبعزالبعث م ززملفل()4,5ل لفززع لمضز عالصززرالبحث زرل ىز ل ز مللعززطل
بحعززرة(َ).لتمززملبتضززم تملفلث ززغل()4لكززمل ز لملززمههيلنا زرل مل ززتل()4-6لكززمل ز لملززمههيلنا زرلبح ززرب لهتلجززتل
حلضصبلدتعحتلبح ارلرتلهععلب حتمع.
ة -تدعبضلمنامع:لفث تيالةم ىمطقلبحثعل ل ًلبح ارلبحتيليىخ المض عبهمل()0-4ل ل ًلمض عال
ل
بحل ز مللبملجززمفع لفئث ززغلبعث م تززمل()4-6ل ل ززًلمض ز عالصززرالبحث ززر,لتمززملمض ز عالب لززمهلمع ززلتل
فل ززعنل()0.5ل .لمت ززملت الإلز ز لزئ ززم لوض ززثتلممز ز لفيا ززملفع ززتلبحيغ ززم لبحسعب .ززت(.)5لفث ل ززالمى ززمطقل
مدعبضلرتلتملسبئاملبحغتمحلتلبحغر لتل تًلتعبض يلبهعبعلررةلبح رهتلبملج زتلبحتزيلبه ضزر ل ازمل
ب لمه.
زعبعل
ال -هززعبع:لفث تيززالةززم جس لبحغززرقتلمززًلهززععلب حت ززمعلفب جززس لب جىززعلنلمززًلهززععلب حززعئس لفل ه ز ل
بحعص ززرلتلب ض ززتم ل(به ززعبعلبح ره ززتل)لإذليث ززغلبتض ززمعله ززععلب حت ززمعل()45لك ززملفلعت ززقل()0لك ززملر ززتلدمح ززتل
بعث معلمىمصيبلب لمه.لتمملهععلب حعئس لفلث غل ت ل(-0ل)0.5ل ( .)1ل
َ-بحلضةتل:لفث ضملإل -:ل
ت-لثر ززتلك ززعللمناززمع:لفثظت زرلثر ززتلك ززعللمناززمعلرززتلعلززم لبح رهززتل ى ز لبح ززم لناززريل مل ززتلفبح ززرب ل
فثت ل لملمههيلعطلبحعرةل لفثرث علفياملوضبل عميقلبحغرئًلفبحرعنلالعث معلوضزبلث ز لبحز عميقلرزتل
عفبصبلملمهلعطلبحعزرة.لإذليث زغلوضزبل عزميقلبحغزرئًل()504,7لرزمل/كغزملرزتلدزعنلثث زغلوضزبل عزميقل
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بحرعنل(َ)06لرمل/كغملفث ال عميقلبحرمال()680,0لرزمل/كغزملفتعز لهزذهلبحلضةزتلمزًلبحلزضةلب سئجلزتل
بحرليلتلبحغرئيلت ل
طث مل ي لبحيسجتل.لفئث غلم عبهملمًلب م لبحعلعئتل(6َ,9ل)لرمل/لكغملفئث غلمع لرلالب م ل
فيامل(6,َ4ل)لصمل/لصم تل(.)7ل
ةل-لثززرةلتدززعبضلمناززمعل/لت الع ب لبح لززرئفلفياززملإل ز لثززربكملمم ز لف ززعفلإلاه ممللززتل.لإذلة ززغل
معز ز لم عدتاز ززمل()45,65ل يضيضز ززت مل/ل ل,لبمز ززملم ز ززعالب ز ززم لبحعلز ززعئتلفث ز ززغل()60,07لرز ززم/لكغز ززمل
فث ززعيل ز لب جززاطلةيضززثتل()60لرززم/كغززملفثرث ززعلفياززملوضززبلبحك ززطلإل ز ()460,75لرززم/كغززمل(.)9ل
فث لفلةلزغرلججزململسئتمتازملف عتازملالعث زمعلوضزثتل طلزمنلفبحغزرئًلإذليغزكالبحرزعنلوضزثتل(050ل)ل
رم/كغززملفبحغززرئًل(519ل)لرم/كغززملفبحرمززال(78ل)لرم/كغززملفتع ز لثززرةل(لمسئجلززتلطليلززتللررئيلززتلل)ل
طث ززمل ي ز لبحيسززجت()60ل.لفثتيززالمىززمطقلةززس ل لززمهلبحززريلبحسبيز لرززتلمىززمطقلبح ززعللبملجززمفع لفث ززعنل
م لعع لمملةعنل مللنارل مل تلفص ب لهععلب حعئس ل,لةيىتملث عبمل لرزتلمملزسب لبحغزتمحلتلبحغر لزتل
ة ززعنل ز ملل مل ززتلفث ززرةلبه ززعبعلع ززتم لر زرةلبح ره ززتل.لكت ززملثعمل ز لر ززتلممل ززسب لب جىع ل ززتلبحغر ل ززتلة ززعنل
مللعطلبحعزرةلفثزرةلهزععلب حتزمعلب ض لز حتل(.)8لال-لثزرةل هزعبعل/لفث لزفلةمعث زمعلبملح زعال
بحرط ززعلنلمت ززملهل ز لبحظ ززرفللبحرثلعل ززتلب يت ززتلحىت زعلهثمث ززم لبح ل ززبلفبح ززض يلفث ززعيلل ز لوض ززثتل
محل ززتلم ززًلممز ز لبحذبيث ززتلإذلثربفد ززتلة ززعنل()9,5ل يضليضز زت م/ل لر ززتلبه ززعبعلب ح ززعئس لفبعث ع ززتلإلز ز ل
()60,7ل يضيضت مل /لرتلبهعبعلبح رهتلةيىتملبهخ لتلإل ل()5,9ل يضيضت مل /لرتلهععللب حتمعل(.)66
-5لب الززميالب ىم لززتل-:ليعز لب ىززم لمززًلب الززميالبحرثلعلززتلمصمصززلتلب ز لئبر ل ز ل لززميال
بحلضةتلبح لتلميلتلبذلة ضلزبفئتلص ع لإلاعزعمعلبحغتسز يلفبعث زمعل عملزم لب حزربع لفع زتلمزمليتضزمعطل
تمرمعلثس ب لوضثتلبح ثخرلمتمليسئ لمًلوضثتلثربكعملاعالبحعىمارلرتلبحلضةزتلفئزىع طلذحز لصز ثمل
مًل ل
ز ز لث ز ز هععلهع لتاز ززملمز ززًل ز ز ل ت لز ززم لبح جعئز ززتلبملا ز ززتلفم ز ز الا ز ز دلتاملح سعب ز ززتل.لفث تيز ززال
ب الميالب ىم لتل -:ل
ت-لإلاعززعمعلبحغتس ز يل/لث لززفلمىر ززتلبح عبصززتلةمعث ززمعلزبفئززتلص ز ع لإلاعززعمعلبحغتس ز يلفطززع ل
صززم م لبح اززمعلاززل ملإذلثرث ززعلفياززمل عملززم لب حززربع ل,لفئ ط ز لمززًلب ج ز ف ل()6لتنلب ع ز لبحضززىعيل
زترلبحلززلفل
حسبفئززتلبحض ز ع لة ززغل()60,69ل  3لفئتثززميًلهززذبلب ع ز لمززًلعززترلإل ز لآ ززرل.لإذلثززس ب لرززتلتعز ل
فئث ز ززغلت ز ز لمع ز ز لحتز ززملرز ززتلعز ززترلدسئز ززربنلإذلة ز ززغل()60,61لل  3لفثز ززىخ الب ع ز ز ال لبحغز ززترئتلحسبفئز ززتل
تعترلبحغ م لفيسجالعترل مهعنلبحيمونلب ونلمع لإذلة غل()7,07ل 3ل .ل
بحض ع لرتل ل
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لصر تلف بنلبحرطع تلمزًلبحرث زتل
فثئبرل لاعال لميالبحلضةتلمًل
ل -عملم لب حربع /ل ل
بحضززر لتلح لضةززتلهتلجززتلحسئززم ل ت لززم لبح ثخزرلمتززمليززئ يلإلز لزئززم لاززعع لب ززم لمعضز يل ززًلطرئززقل
ب امالتلبحغعرئتلفبوعكمشلذح ل لزئم لثربكملمم لفع لبحلضةتلبحتيلتعتال لثيالتلمجمملعل
بحلضةتلفزئم لثل بلبحرث تلبحضر لتل( .)64ل
مل ف ل(:)6لب ع ال لبحغترئتلفبحضىعئتلحإلععمعلبحغتس يلف عملم لب حربع لبحعظمىلفبحلغرالفممرمعلفبح ثخرل
فبحرطع تلبحيضالتلفصر تلبحرئم لرتلم مفظتلبحثلر لح ت لمًل 4064-6990ل
صر تل
بحرطع تل
بح ثخرل
مجتععل
عملم ل
عملم ل
إلاععمعل
معتر ل
ممرمعلم م ل م م ل بحيضالتل %ل بحرئم ل
ب حربع ل
ب حربع ل
بحغتس ي ل
ال
بحلغر ل
بحعظمى ل
,32
,737
7,,37
4,32
737
1,31
73,7
كاهون ثاوي
,3,
,732
,,,34
1,3,
73,
4134
73,,
صباط
231
2,37,
1,,,3,
23,
1,37
4,34
73,2
آذاز
23,
,,3,,
177,
1,37
1737
,,34
73,7
هيسان
234
4,347
47,7
73,
4,3,
2,34
11341
مايس
,3,
4,3,4
4,,,34
صفس
4,3,
2237
1,31,
حصيسان
ثموش
,3,
413,,
,,,,3,
صفس
,,34
2,37
1432,
237
42
47,,37
صفس
473,
2,37
1437,
آب
أيلول
231
4,37
441,
,3,
4,3,
2437
14321
جضسين أول
,
,,32
1,,4
173,
4134
,7
73,1
,34
,4
,47
1,3,
1231
473,
737,
جضسين ثاوي
كاهون أول
,34
,,
4773,
,13,
73,
4,32
73,1
23,7
,,3,
1,22
1223,
173,
,,37
1,317
املعدل
السىوي
ب لز عل-:فزبع لبحسعب ززتل,ل بيززر لبح خرززلطلفب ماعززت,لعضززملإ بع لب لززمهلفبحلضةززتل,لم رززم لتة ززمتلبح ضملضززلتل,لةلمهززم ل
رعضلميغعع ل,ل,4064ل(مل بف ل)ل ل

زترل(دسئززربن,ل
فمزًلةلمهزم لب جز ف ل()6لي دز لتنلمعز ل عملزم لب حزربع لثلزالذعفتازمل ز لمع ل
ثتز ززعز,لآةل)لإذلة ز ززغلمع ز ز لب حز ززربع لبحلز ززغرال()69,1ل 3للفبحعظمز ززىل()00,7ل 3للبز ززملث ز ززذلةمالهخ ز ززمضل
بح ز عئلتلحلل ززالب ع ز لإل ز لت ه ززمهلر ززتلع ززترل ززمهعنلبحي ززمونل.لإذلة ززغلمع ز لب ح ززربع لبحل ززغرال()7,9ل 3لل
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لفبحعظمززىل()68,6ل  3للفبنلبعث ززمعل عملززتلب حززربع ليسئ ز لمززًلث ززالب ززم لبحعلززعئتلاضززابلزئززم لوغززم ل
بحكميىز ززم لب حلز ززتلبح عل ز ززتلفزئز ززم لتكض ز ز لب ز ززم لبحعلز ززعئتلفث عئ تز ززملإل ز ز لمز ززعب لاللتض ز ز ل لم از ززمل
بحىثمثم ()60ل .ل
زترلبحض ززىتلإذلث ل ززفلةمالعث ززمعلف ز لة ززغل
ال-بح ثخ زرل/لثتث ززميًلمع ز ال لبح ثخ زرلفثعزيعت ززمل ز لتع ز ل
مجتع تز ززملبحضز ززىعيل(ََ)65لم ز ززمل,فئ دز ز لمز ززًلب جز ز ف ل()6لإنلبح ثخز زرلي ز ززع لبملجتز ززععلبحضز ززىعيل
زترلبحلززلفل(لمززميطل,لدسئززربنل,لثتززعز,لآةل)ل(ل-4717
ح مرززمعل(6ََ,1ل)لم ززملإذلة ززغلتعلززمهل ز لتعز ل
تعترلبحغ م ل(لتغزرئًلبحيزمونل,ل زمهعنل
ل ل
-0001,5-4050,4ل)4701,7م مل لبح عبلتل,لفئىخ ال
تف لل,ل ززمهعنلبحيززمونل,لعززثم ل)ل(لل801-700,5-َ77,0-849ل)للم ززملفث ززمف لكتلززم لبح ثخ زرلبحغ ززترئتل
ثثع ززملح ززمف لكتل ززتلإلاع ززعمعلبحغتس ز يلف عمل ززم لب ح ززربع لفص ززر تلبحرئ ززم لبحت ززيلث ززرثثطلمعت ززملاع ع ززتل
طر يتلفم بعلبحرطع تلبحتيلثرثثطلمعتملاع عتل ضلتل.ل ل
زمعل ز ز ل ل ززميالبحلضة ززتلم ززًل ز ز لث بعضه ززمل ز ز ل ت ل ززتله ززالبحز ز عميقل
لممر ززمعل/لث ززئبرلممر ز لب ع هلتلف يعهم لفمم لمًلبحرث تلبحضر لتلإلز لبحرث زم لبحضز لإذلة تازملث زال ت لزتلرضزال
زمعل ز لع زتل
هذهل يعهم لب عملثتلفبحضمحثتلب عبمل لرتلبحرث زتلبحضزر لتل.لكتزمليزىع طلع زتلممر ل
بحغر ززم لبحىث ززمتنلبحرثلع ززتلبح ززذيلي ززعفرلب ززم لبحعل ززعئتلر ززتلبحلضة ززتلإذلة ززغلبملجت ززععلبحض ززىعيلح مر ززمعل
تعترلتغرئًلمف للإلز لمزميطلفبنلت ز ل
ل ل
(6ََ,1ل)لم ملمعز تل ل()8لتعترل,لفئث تلبحتضمعطل
تعترلبحغ م لهتلجتلح ربعلب ىخ لم لب جعئتلب جباعئت .ل
ل ل
مع ال لبحتضمعطلث عنل
هز-لبحرئم /لتعتالبحرئم ل له البحرمعتلب حربعئتلف خمعلب م لفرعضهملفعى مملث عنلبحرئزم لملمفزتل
ع ي لبحضر تلثس ب لكتلتلبح ثخرلمتمليىع طل ل لميالبحلضةتلمًلمل مللفيعر تملح عرئتل.ل
يث ززغلب عز لبحضززىعيلحضززر تلبحرئززم ل()َ,07ل /لبززملفئززس ب لم عصززطلبحضززر تلةلززعع لث عئجلززتل ز ل
آذبعلدتىلعترلآةلإذلة غل()َ,7ل /لبمل,لبملث ذلصر تلبحرئم لةمح ىمعالبح عئلتلمًلعترلتي ع لل
عترل ل
إذلفا ز تلإل ز ل(َ,6ل)ل /بززملف ززجالعززترلتغززرئًلتف للت وززولمع ز لحضززر تلبحرئززم لإذلة غززتل()0ل /لبززمل,ل
مل ف ل( )6ل
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مل ف ل(:)4لبحيضثتلب تعئتل ع ال لث ربعلبثجمهلبحرئم لرتلم مفظتلبحثلر لح ت لمًل 4064-6999ل
ثجمه ل

بع

الضمالية

الضمالية
الضسقية

الضسقية

الجىوبية
الضسقية

الجىوبية

الجىوبية
الغسبية

الغسبية

الضمالية
الغسبية

السكون

123,

,3,

,3,

,3,

,3,

,34

1,32

,737

1134

ب ل عل-:فزبع لبحسعب تل,ل بير لبح خرلطلفب ماعت,لعضملإ بع لب لزمهلفبحلضةزتل,لم رزتلتة زمتلبح ضملضزلتل,لةلمهزم لرعزضل
ميغعع ل,ل,4064ل(مل ف ل)ل ل
ل

كتز ززملتضز ززع لبحرئز ززم لبحغز ززتمحلتلبحغر لز ززتلمز ززًلمجتز ززععلبحرئز ززم لم ز ززراللبحتمةز ززتلف يضز ززثتل(07,7ل)%ل
مل ز ف ()4لفتغ ززكاله ززذهل ثجمه ززم لبحي ب ززتلوض ززثتل(11,7ل)%لم ززًلمجت ززععلبثجمه ززم لبحرئ ززم لبحعمم ززتل
بحتمةززتل ز لب ىر ززتل,لرززتلدززعنلث ززالبحرئززم لب جىع لززتلبحغر لززتلبعززال ثجمهززم لب ززرع لةيضززثتل(0,4ل
)%ل لفبد البحض عنلوضثتل(6604ل%ل)لهتلجتل ل ص ربعلالعث معل عملم لب حربع لب ث ر .ل
-1لب عبع لب ميلتل/لتع لهع لتلملمهلبحريلمًلبحععبمالبحرثلعلتلب زئبر ل ز ل لزميالبحلضةزتل,لإذل
تضمهملةإ مفتلكتلم لمًل يعهزم لبحذبيثزتلإلز لبحلضةزتلفثزئبرلاغزكالبيجزملنلت لفلصز هيل ز ل لميلزتمل
مئبرب لرتلث عئ املفثعفعضلبحعىمارلبحغذبيلتلح ىثم (َ)6ل.ل
فل ل ًلتهتلتلب لمهلكعنامل مم ل ل
بنامعل مل تلفبح رب لفعطلبحعرةل,لفتع لب ل علبحرييس يل لمهلبحري لرتلبح لم لفئث غل
فث تيالرتل ل
مجتععلطع ل الم املرتلبح لم ل()10,َ0,َ7لكمل لبح عبلتل,لتمم ل ر تملفلث غل رضلنارل مل تل
ةعنل()َ0ل ل ى لب ح ف لبحغتمحلتل()610ل ل ى لفلم لبح رهتلفلتمليث غل رضلنارلبح رب لةعنل()50ل
ل ى لد ف لبملحمفظتلمعلذيلعمعلإل ل( )400ل ى لبح رهتلفئلضبف ل رضلنارلعطلبحعرةل()450ل ل
ى لبح رهت ل( .)65لف غ لمع ل( )Ecل( لَ 0,9َ-0,68-4,0ل) ل لبح عبلت لفلتم لة غ لميضعة لنارل مل تل
()41,58ل /0بملفنارلبح رب ل()44,97ل /0بملفلتمل جالثلرئفلنارل مل تلمع ل(1َ-ََ-16ل)ل 0ل/ل
(.)61ل
بملح ضىعب ل()4064,4066,4060لف غلمع لثلرئفلعطلبحعرةل()79,0ل /0بملح عم ل 4064ل
ممرمعل
ل
فثخ فلكتلم لبح لرئفلفمىمصيبلب لمهلمًلمعصملإل لآ لرلفهيلثس ب ل ى لبعث معلكتلم ل
فم بعلممليتضمعطلمًلبحي عال ى لمىماعلبح ارلفثىخ ال ى لمعبصملب ج ملل .ل
تمم ل هعبعلب تي تلة هعبع لررة لبح رهتلفب جس لبحغرقت لمًلهععلب حتمعلفب جس لبحغرلنلمًلهععل
ب حعئس ل.لة غتلمضمدتلهذهل هعبعلرتلبح لم ل()044-510-655لكم 4ل لبح عبلتلاع ل رتمع لإذل
رتمعل
ل
ألهعبعلررةلبح رهتلفل()%86لحتععلب حتمعل,لفلتملة غتلوضثتل
ل
ة غتلوضثتل رتمع ل()%0َ,5ل
حتععلب حعئس ل()%6لح عم لل4064ل(.)67ل ل
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ل4ل-بحععبمالبحاغرئتل/ليع لبحيغم لبحاغريلبحذيليتمعص لإلاوضمنلمًلبحععبمالمصمصلتلذب ل
بعضل لاعالب الميالبح عميميلتلفبح لتلميلتلفبحثلعحعمللت لح لضةتلفئتىمصبلطر يملمعل عملتل
بح ل
ل ت لم لدرببتلبحلضةتلفبحتضتل لفبحسعب تلف متلبملحلع ل .ل
بص عتم لمعضلفئ تيالمًل
ت -لتالتت لمعض ل /ل ً لطرئق لع ب لبحلضةت لةعبصرت لبملحمعئ لحغرض لث ضعن ل لميا لبحلضةتل
بحسعب لتلفحتمل فعلمتملرتلث ضعنلا م لبحلضةتلفتالتتلفث لعضلمت لم يملح ثذفعلفثعفعضلبحظرفلل
ب يتتلإلهثمتاملفتضم لملذفعلبحىثمثم ل لبح عرالرتلعرمعلبحلضةتلمضمفم لاعل لفلمي لةذح لمًل
ثيالت لبحىثم لةم لألعض ل(.)68لكتم لثئ ي لب حرببت لبحعتل ت لإل لث ضعن لاعا لب الميا لبح لتلميلتل
ل رتملح م لةعنلطث متاملبملا تلمتملي المًلوضثتاملرتلبحلضةتل.ل
فبح عميميلتلح لضةتلمً ل
فيضم ل لإذبةتامل .ل
ة-لبحتضتل ل/ليع لمًلتهملبحععبمالبحرييضلتلرتلزئم لإلاه مالبحسعب.زتلإذلتنلبصز عتم لمصزت ل
ةىع ياززملبحعلززعئتلفبح لتلميلززتلمززًلمصززمحلبلبحتززيلثسئ ز لمززًل لززع تلبحلضةززتلفث ضززعنلةىمئاززملفزئززم ل
ه مذيتاملفتضزتلالدركزتلب زم لفبحتزعب لفيازملح زعنلبحلضكعزملرزتلبحسعب زتلةز فنلتعزعئالبحعىمازرلبحغذبيلزتل
ي ززئ يلإل ز لبص ز مبفتملم ززًلبحلضة ززتلفم ززًلب ززمل ززالإه ممللتا ززملح ززذبلي عمل ززبلإ ززمفتلمص ززت لح ع ززعئال
بحعىمارلب ع لم املفح ضعنل لع تامل .ل
ل
ا-لبحززريلفبح ززم ل/لفبح ززريللهع ززمنل(لبحززريلبحض ززلبتلفبحززريلةمحعبص ززرتل)لتمززملطربيززقلثعزي ززعلب لززمهلإل ز ل
بعضلبحزريل ز ل لزميالبحلضةزتل
زمحغترلفبحزريلةزمألدعبضلفبحزريللةزم رفز)للفئظتزرلثز ل
بحىثمثم لفهيل(لبحريلة ل
لملتالبح لةمالد لمملم لب ميلتلح لضةتلفبحىثم لمعمل.لفإ رم لبحىثم لملمهلثسئ ل ًلدممل ل
مًل
متززملث ززئبرل ز ل ل ززميالبحلضة ززتلبح عميميلززتلفبح لتلميل ززتلمززًل ز لتغ ززثعلمضززمدم لبحلضة ززتلبحل ززغعض ل
بعضلذح ل لتاعئتلبحلضةتلفهتعلبحثذفعلكتمليئ يلفملع لب لزمهلفزع ل
فبح ثعض لباذهلب لمهلف لطعئ تلفث ل
صززرالبحلضةززتلإلز لتعر ززتملح ثخزرلاززل ملة عززالب حززربع لفعز لصززر تلبحرئززم لفثززر لممز لبحتززيل مهززتل
ث ت تملب لمهلفع لبحلضةتل( .)69ل
تمملبح م لفهزيل ت لزتلبحز خ المزًلب لزمهلبحسبيز ل زًلدمملزتلبحلضةزتلفبحىثزم لفتعزمونلمعبضز يلبحتزيل
يىع لفياملبح م لمًلبعث معلمض عالب م لمعض يلة عالب امازلتلبحغزعرئتلمتزمليضزم ل ز لإ زمفتل
ممز لإلز لبحلضةزتلة عزالبح ثخزرلفث لزفلهززذهلبحلضةزتلة عنازملف عزض لبحثىزم لفذب لمجزمملعلمثعلزض لة عززال
صلم لتم لبحلع يع لفثر يلتاعئتلبحلضةتل .ل
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 -املبحح الجاني  /اخلصائص الكينيائية لرتب منطقة الدراسة -:

-6لب ززم لبحعل ززعئتل/لتع ززمع له ززميتلبح ززل لبح لتلميل ززتلح جز ز ف ل()0لإنلب عز ز لبحع ززم لملح ززعال
بحل ززضةلب عفص ززتلم ززًلب ززم لبحعل ززعئتلعز ز لة ززغل()ََ,08ل()4َ,04لر ززم/لكغ ززمل ز ز لبح ززعبلتلح تعبع ززعل
()C1,A1لفح عتقل()10-0لصزملإذلي دز لفملزع لبعث زمعلعزلملرزتللب زم لبحعلزعئتل ىز لب عبعزعل(A1ل)لالنل
هذهلبحلضةلث عل تًلمضر م ل هعبعلصمة ملفتعر تلإل لبح ج لفلحذبلث عيلل لوضبل محلتل
مزًلب زعب لبحعلزعئتلة عزالث زالبحىثمثزم ل,لفلتزملي دز لبهخ زمضلرزتلعزلم )) O.Mل ىز لب ععزعل(C1ل)ل
م معهززتلم ززعلب ععززعل(A1ل)لفذح ز لح ززتلبحغرززم لبحىث ززمتنلرززتله ززذهلب ىر ززتللمتززملي ززىع طل ز لع ززتلب ززم ل
بحعلعئتلكعناملهمثجم لمًلث البملا م لبحعلعئتل.ل ل
مل ف ل(:)0لب ع ال لبحعممتلح تم لبحعلعئتل,ل مع عهم لبحكمحضلع ل,لك ضي م ل
بحكمحضلع لح لضةلب سعف تلفرعضلب سعف تلرتلعلم لبح رهتلح عم ل 4060ل
مع عهم لبحكمحضلع ل ك ضي م لبحكمحضلع ل
ب م لبحعلعئتل
بحعتقل/لصم ل
ب ععع ل
رم/كغم ل
رم/كغم ل
رم/كغم ل
,73,4
1,,3,,
223,,
,,-,
A1
,23,
4,,377
423,4
,,-,
C1
7132,
1,,3,,
1731,
,,-,
A2
,73,,
4,2344
173,1
,,-,
C2
ب ل ع:له ميتلبح ل لبح لتلميلتلرتلمركسل ع لبحث مع.لعضملب جلعحعمللملبحث رئتل4060ل.ل ل
ل

فلت ززملتع ززمع له ز ززميتلب جز ز ف ل()0ل عبع ززعلبحلز ززضةلرعز زضلب سعف ززتلل(C2,A2ل)لإلز ز لتنلب عز ز لبحعز ززم ل
ملح ززعاله ززذهلبحلززضةلم ززًلب ززم لبحعل ززعئتلع ز لة ززغل()69,60ل()69,06لر ززم/كغززملفح عت ززقل()10-0لص ززمل
فئ ط لمًله زميتلب جز ف لبهخ زمضلرزتلعزلمل()O.Mلح تزععععنلفهزذبليعزسالبلز لع زتلبحىثزم لبحرثلعزتل
فبهخ مضلب م لبحعلعئتلعرمل لبص خ بمتملرتلبحيغم لبحسعب.تل .ل
-4ل مع عهم لبحكمحضلع ل caco3ل ل
ي ط ز ز لمز ززًلب ج ز ز ف ل()0لإنلب ع ز ز لبحعز ززم لملح ز ززعالبحل ز ززضةلب سعف ز ززتلح تعبعز ززعل()C1,A1لم ز ززًل
()caco3لع ز لة ززغل(618,00ل)ل()405,47لرززمل/كغززمل ز لبح ززعبلتلح عتززقل()10-0لصززملإذلي د ز لفملززع ل
بعث ز ززمعلرز ززتلعلتتز ززمل ى ز ز لب عبعز ززعل()C1لم معهز ززتلمز ززعلب ععز ززعل()A1لفهز ززذبليعز ززع لإل ز ز لطثلعز ززتلبحرفبصز ززبل
ف صمةم لبح ارئتلحتذبلب عبععل .ل
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تم ززمل ى ز لب عبع ززعلرع زضلب سعف ززتل()C2,A2لف ز لتع ززمع له ززميتلمل ز ف ل()0لتنلب ع ز لبحع ززم لح ززلمل
مع عهم لبحكمحضلع لع لة زغل()610,05ل()40َ,44لرزمل/كغزمل ز لبح زعبلتلفبحعتزقل()10-0لصزملفيعزع ل
للرتلعلمل()caco3لمملةعنلب ععععنلبحصاععلما لتلب عهتلحتذهلب عبععل .ل
-0لك ضي م لبحكمحضلع ل()caso4ل ل
تغززعضله ززميتلبح ززل لبح لتلميلززتلح ج ز ف ل()0لللبنلب ع ز لبحعززم لملح ززعالبحلززضةلب سعف ززتلم ززًل
( )caso4لعز لة ززغل ىز لب عبعززعل()C1,A1ل()8َ,8()87,04لرززمل/كغززمل ز لبح ززعبلتلفبحعتززقل()10-0ل
صززم,لإذلي د ز لبنلهىمح ز لفرفعززم لوضززالتلاضززلرتلمززملةززعنلب عبعززعلةيىتززملتعززمع له ززميتلب ج ز ف ل()0ل
ح تعبعز ززعلرع ز زضلب سعف ز ززتل()C2,A2لإنلم ز ززعالهز ززذهلبحلز ززضةلمز ززًل()caso4لع ز ز لة ز ززغلمع ز ز حتمل()76,َ5ل
()19,58لرم/كغمل لبح عبلتلفح عتقل()10-0لصمل .ل
لَ-لبح عالالبح تر مونل ل
هعلزئم لثربكعمل يعهم لب عملثتلفبحضمحثتلرتلم عالبحلضةتل ًلب ح ف لب علىتلح لضبكعملفثلزىفل
بحلضةززتلم حلززتل ىز مملي جززمفزلم عبهززملمززًلممز لوضززثتلثلززضبف لمززملةززعنل()%4-6لرززتلبف ل()40لصززملمززًل
صرالبحلضةتل,لفئت ًلبح ع لبنلظرفللبح ت لث رزععل ىز مملثلزضبكمل مز لة لز لثلزالإلز لبحلضبكعزمل
بحلزمع لحىتزعلبحىثزم لبحتزيلتضزابلزئزم لرزتلبحلزغطل زمزععيلفبحزذيليربف ز لزئزم لث ميلزتلرزتلاززعع تل
بص م لبحىثم لمًلب م ()40ل.لكتزملث زالزئزم لب عدزتلمزًلوغزم لبحكميىزم لبح عل زتلرزتلبحلضةزتلفث زال
ملمهسئ ززتلبحعىماز زرلبحغذبيل ززتلفيا ززمل(.)46لفئ طز ز لم ززًلب جز ز ف ل(َ)لثثميى ززملةلضبكعز زمل()Ecلر ززتلث ززرةلمعبع ززعل
مىر ز ززتلبح عبصز ززتلح تعصز ززملبحغ ز ز عيلفح عبض ز ز يلب سعف ز ززتل()C1,A1لبذلة ز ززغلمع ز ز حتملبحعز ززم ل()4,08ل
يضيضت م /لح عتقل()10-0لصملفلة غتل ىز لب ععزعل()A1ل()6,98ل يضيضزت م /لفلتزملبعث عزتلفيازمل
ى لب عععل()C1لف غتل()4,78ل يضيضت م /لففف ملبل لثليلفلم عدتلبحلضةتلرتلب ج ف ل()5لفإنامل
ثزرةلع ل ززتلب عدزتلفثرملززعلبحسئززم لرزتلوضززثتلب عدزتلح تععززعل()4لإلز لبعث زمعلعززلملب عدزتل تززملبثجتىززمل
مًلبحغتم له علب جىعةل .ل
مل ف ل(َ):لب ع ال لبحعممتلح الميالبح لتلميلتلح لضةلب سعف تلرتلعلم لبح رهت ل
قضاء القرنة

ب ععع ل

ب عصملبحسعب.ت ل

ح تعصتعنلبحغ عيلفبحلل نل,ل 4060ل
بحعتق ل EC

PH

يعهم لب عملثتل/م تلمع ل/حلض ل

( ) 261

يعهم لبحضمحثتل/لم تلمع ل/لحلض ل

لشنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()73

ca
A1

املوسم الضحوي
املوسم الصيفي

C1

املوسم الضحوي
املوسم الصيفي

ب ل عل-:له ميتلبح

ل

 Naل

mg

Kل

 CLل

So4

Hco3

,,-,

137,

73,7

,73,2

2,344

47374

1377

4773,2

4,3,1

,31,

,,-,
,,-,

437,
437,

73,,
73,,

2,31,
,73,,

,13,,
2,3,7

,,3,7
47374

137,
13,,

,4,3,,
4,,32,

4,3,,
4,3,,

2347
137,

,,-,

,3,4

7372

,7341

273,,

,,37,

137,

,7,3,,

4,3,7

4372

لبح لتلميلتلرتلمركسل ع لبحث معل,لعضملب جلعحعمللملبحث رئتل4060,ل ل

رتلدعنلة غتلعلمل()Ecلحزذب لب ععزعلح تعصزملبحلزل نلملز ف ل(َ)ل()0,05ل يضيضزت م /لمعز زتل
لب عبععلب هلف تع ل()4,78ل يضيضت م /ل ىز لب ععزعلبحسعب.زتل()A1لح عتزقل()10-0لصزملفلتزمل
ة غ ززتلعلتتا ززمل()0,04ل يضيض ززت م /ل ىز ز لب عع ززعلبحسعب .ززتل()C1لفح ززذب لبحعت ززقلةيىت ززملبع ززمع له ززميتل
بح ل لح ج ف ل()1لح تعبعزعل()C2,A2لبنلب عز لبحعزم لح زلمل()Ecلح لزضةلرعزضلب سعف زتلح تعصزمل
بحغ عيلع لة غل()0,40ل يضيضت م /لح عتزقل()10-0لصزملمعز ز ل ز لب زععععنل.لبذلة زغلمعز حتمل ىز ل
ب عععل()A2ل()4,11ل يضيضت م /لفلتملبعث عتل ى لب عععل()C2لح ث زغل()0,8ل يضضزت مل /لفثلزىفل
تًلبحلضةلبح ل تلب عدتلمل ف ل()5ل,لفثرملعلبحسئم لرتلعلملب عدتل ى لب عععل()C2لالعث معلعلمل
ب عدزتل تززملبثجتىززملمززًلبحغزتم له زعلب جىززعةلال ز للبحظزرفللبحرثلعلززتلح لضةززتلفب ز للم عدززتل
ملمهلبحريل.ل ل
ةيىت ززملة ززغلب عز ز لبحع ززم لملح ززعاله ززذهلبحل ززضةلم ززًل()ECلح تعص ززملبحل ززل ن,لملز ز ف ل()1ل()5,60ل
يضتضز م /لمعز زتل ز لب زععععنلبذلة زغلمعز حتمل ىز لب ععزعل()A2ل()َ,14ل يضضزت م /لح عتززقل(-0
)10لصززملفلتززملة ززغلمع ز حتمل ى ز لب ععززعل()C2ل()5,58ل يضضززت م /لح عتززقل()10-0لصززملفتع ز ل ززتًل
بحلضة ززتلب عص ززرتلب عد ززت.لبذلي دز ز لفمل ززع لبعث ززمعلر ززتلع ززلملبح عا ززلالبح تر ززمونلح تعص ززملبحل ززل نل
م معهززتلمززعلب عصززملبحغز عيلهتلجززتل ت لززم لبحغضززالبحتززيلث عززرضلحتززملبحلضةززتلة لززال مرززمعلبحتززيلب ل
بل ز لث لززالوض ززثتل م ز لر ززتلهززذهلبحرث ززتلفهسفحت ززملبل ز لبحرث ززتلبح ززتلبحضززر لت.لةيىت ززملثرث ززعله ززذهل
م لرتلب عصملبحلل نلبل لبحرث تلبحضر لتلة عالب امالتلبحغعرئتلفبح ثخرلمًلبحلضةت .ل
لبح عاالبح تر مونل()Ecل

مل ف ل(:)5لثليلفلبحلضةلدضبل عملتلم عدتاملب تم ل
يضتلض /لحعجلىتلبحلضةتلب غثعت ل
اىفلبحلضةت ل
م عدتلبحلضةت ل
قليلة امللوحة
2-,
محوسطة امللوحة
,-2
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عالية امللوحة
عالية امللوحة جدا

1,-,
اكثر من 1,

-FAO-unesco Irrigation and salinity Aninte nalional source book London 1973 p.75

درجة تفاعل -: PH

ً
ه ززتلعلت ززتلعلمص ززلتل حتع ززتلتفلع عئ ززتلبحلضة ززتلإذلثز ز حالبح ززلملبحعمحل ززتل ز ز لبح م ي ززتلبحت ززيلي ززعنلرمحث ززمل
ملز عهملممز لفثى لزرلعزلمل PHلألر زبلث ز لبحلزضةلبحسعب لزتلةزعنل()9-5ل(.)44لف عملزتلبح م زالمزًلبحععبمززال
ب تتززتلب ززئبر لرززتل لززع تلبحلضةززتلفتغذيززتلبحىثززم لحع عتاززملةت ز ع لبحلضةززتل ز لثجتعزملبحىثمثززم لبحىمملززتلةمحيضززثتل
بحصحل تلمًلبحعىمارلبحغذبيلتلبحتيلي مملتم .ل
ة غلب ع لبحعم لملح عالبحلضةلب سعف زتلح تعبعزعل()C1 , A1لح تعصزملبحغز عيل()7,87لح عتزق()10-0لصزمل
بذلة غلمع حتمل ى لب ععزعل()A1ل()7,87لفلتزملة زغل ىز لب ععزعل()C1ل()7,88لفحزذب لبحعتزق.لرزتلدزعنلة زغلمعز حتمل
ىز لب عصزملبحلزل نل()7.7لمعز ز ل ز لب عبعزعلت ز هلإذلة غززتل ىز لب ععزعل()A1ل()7,11لح عتزقل()10-0لصززمل
فلتززملة غززتل ى ز لب ععززعل()C1ل(َ.)7,7لإنلعززلملث م ززالبحلضةززتلب ا ل ززتلبح م يززتلهززذهلتعززع لإل ز لطثلعززتلبحلضةززتل
ح عنا ززملثر ززم لمسئجلز ز لففيا ززملوغ ززم لزعب .ززتلفه ززذبلت الإلز ز لزئ ززم لبحيغ ززم لبحثلعح ززعةتلر ززتلعر ززمعلبحلضة ززتلفئت ززًل
م دظززتلذحز لرززتلبح ززلملب رث عززتلرززتلوضززثتلب ززم لبحعلززعئتلفبحززذيليززئ يلإلز لث لززالعززلمل phلرززتلبحلضةززتلفمززًلبززمل
بح لالمًلعم يتلهذهلبحلضةل,عكا( )4ل
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نهر دجلة

A1
1
1

طريق القرنة –
ميسان
ِ
A

عكال()4لمعبععلب ذلبحعلىم لح لضةل(ب سعف تلفلرعضلب سعف ت)ل ىر تلبح عبصتللعتم لعلم لبح رهت ل
ب ل ع:لثملعصملبحغكالةمال تم ل ل:لIkonos 2013لللللللللللللللللللللل ل
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فلتملتظتر له ميتلمل ف ل()1لتنلب ع لبحعم لح لملبح م زال phللح عبضز يلرعزضلب سعف زتلعز لة زغل
()7,14لح تعصز ززملبحغز ز عيلإذلة ز ززغلمعز ز حتمل ىز ز لب ععز ززعل()A2ل()7,76لح عتز ززقل()10-0لصز ززملفلتز ززملة ز ززغل
ً
ً
معز ز حتمل ىز ز لب ععز ززعل()C2ل()7,50لفحز ززذب لبحعتز ززقل,لةيىتز ززمل ز ززج تلعلتتز ززملمعز ز الل ممز ززملة ز ززغل()7,76ل
ح تعصززملبحلززل نلثعز ززتلمززملةززعنلب ززععععنلإذلة ززغلمع ز حتمل ى ز لب لععززعل()A1ل()7,58لتمززمل ى ز لب ععززعل
()C2لة غ ززتل()7,85لح عت ززقل()10-0لص ززملفتع ز له ززذهلبحل ززضةل ل ززتلبح م ي ززتلفم ثعح ززتلم ززًلبحىمدل ززتل
بحسعب لززتلفبحثلعحعمللززتلفهززذبليعززع لإلز لبهخ ززمضلمضز عالب عدززتلرززتلهززذهلبحلززضةلاضززابلبعث ززمعلوضززثتل
ممرززمعلبحضززمعرتلحتززذبلبحعززم لمتززملت رززولاز تلبح م يززتلبح ل ززتلتفلب ع حززتلحعملززع ل عززتل ضززلتل
ةعنلعلمل ECلفل PHلرتلبحلضةت .ل
مل ف ل(:)1لب ع ال لبحعممتلح الميالبح لتلميلتلح لضةلرعضلب سعف تلرتلعلم ل
بح رهتلح تعصتعنلبحغ عيلفبحلل ن ل
ب ععع ل ب عصملبحسعب.ت ل

A2

املوسم الضحوي
املوسم الصيفي

C2

املوسم الضحوي
املوسم الصيفي

ب ل عل-:له ميتلبح

ل

بحع ز ز ز ززت
ل

EC

PH

يعهم لب عملثتل/م تلمع ل/حلض ل
mg
Na
ca

يعهم لبحضمحثتل/لم تلمع ل/لحلضل ل
K

CL

So4

Hc
o3

,,-,

43,,

7371

2,37,

,13,1

1,,3,,

13,,

4413,4

423,,

4342

,,-,

23,4

73,,

2,32,

,,37,

2,344

13,2

47737,

41322

432,

,,-,

,3,1

73,,

,,37,

21377

17437,

1321

17,3,7

1734,

4342

,,-,

,3,,

73,,

,231,

27324

,,374

132,

44232,

4,3,,

,31,

لبح لتلميلتلرتلمركسل ع لبحث معل,لعضملب جلعحعمللملبحث رئتل,ل 4060ل

 االيونات املوجبة والشالبة يف حملول الرتبة-:تعز لمعرفززتلثربكعزمل يعهززم لب عملثززتلفبحضززمحثتلبحذبيثززتلرززتلم ززع لبحلضةززتل حززل لمللز ب ل ز لدمحززتل
بحلززضةلمززًلبحىمدلززتلب الززع لتلفإلاه ممللززت.لإذلة غززتلعززلمل يعهززم لب عملثززتل()K,Mg,Na,Caلحلززضةل
ب عععلب سعف زتل()C1, A1لة ضزبلب جز ف ل(َ)لفبحغزكال(,)4ل()08,68ل()َ0,49ل()49,84ل()6,5لم زتل
م ززع /لحل زضل ز لبح ززعبلتلح عت ززقل()10-0لص ززملمعز ززتل ز لب ززععععنلإذلة ززغلمع ز حتمل ى ز لب عع ززعل()A1ل
(َ)09,0ل()َ1,44ل()49,94ل()6,97لم تلمع /لحلضل لبح عبلت.لفلتزملة غزتل ىز لب ععزعل()C1ل()07,00ل
()َ0,67ل()49,74ل()6,00لم تلمع /حلضل لبح عبلتلفلتملة غتلعلمل يعهم لبحضمحثتل( Hco3 , So4,
)Clل()494,45ل()4َ,َ0ل()4,56لم ززتلم ززع /لحلز زضل ز ز لبح ززعبلتلإذلة غ ززتل ىز ز لب عع ززعل()A1ل(َ)499,0ل
( ) 265
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()40,06ل()0,6لم ززتلمززع /لحلزضل ز لبح ززعبلت.لفلتززملة غززتل ىز لب ععززعل()C1ل()485,َ1ل()45,80ل()6,90ل
م ززتلمززع /حلضل ز لبح ززعبلت,لإذلي د ز لبعث ززمعلرززتلعززلمل()Hco3ل ى ز لب ععززعل()A1لاضززابلطثلعززتلبحلززضةل
فبه ز بعهملم ززًلبحغ ززتم لإل ز لب جى ززعة.لفلت ززملتع ززمع له ززميتلب ج ز ف ل(َ)لبل ز لبعث ززمعلر ززتلع ززلمل يعه ززم ل
ب عملث ز ززتلفبحض ز ززمحثتلح تعبع ز ززعلذبتا ز ززملفح تعص ز ززملبحل ز ززل نلإذلة ز ززغلمع ز ز ل()K,Mg,Na,Caل()َ,067ل
()50,06ل()0َ,86ل()6,80لم ززتلمززع /حلضل ز لبح ززعبلتلح عتززقل()10-0لص زملمعز ززتلمززملةززعنللب ززععععنلبذل
ة غلمع حتمل ى لب عععل()A1ل()َ5,60ل()56,55ل()08,87ل()6,90لم تلمع /لحلزضل ز لبح زعبلت,لتمزمل ىز ل
ب عع ز ززعل()C1ل()07,46ل()َ9,08ل()00,75ل()6,81لم ز ززتلم ز ززع /حلضل ز ز ز لبح ز ززعبلت.لفئ دز ز ز لم ز ززًل ز ز ز ل
ب ج ف ل(َ)لإنلهىم لثثميىم لرتلعلملهذهلبحعىمارلةعنلب ععععنلإذلثرث علعلمل()Mg,Caل ى لب عععل
مف ل()A1لم معهتلمعلب عععلبحيمونل(.)C1لفذح لال ز للبحظزرفللبحرثلعلزتلح لزضةلرزتلهزذهلب ىر زتل
ف ت لتلبحغضزالفدركزتل يعهزم له زعلم تزم لة عزالصز ع لممرزمعلفت تزم لبحزريلبحضزلبتلح لزضةلرزتل
هذبلب عصم .ل
فلتزملة غزتلمعز ال ل يعهزم لبحضزمحثتل()Hco3 , So4, Clل()055,15ل()41,5ل()0,16لم زتلمزع /ل
حلضل لبح عبلتلإذلي د لبعث معلعلمل))Hco3 , So4ل ى لب عععل()A1ل()48,00ل()َ,49لم زتلمزع /لحلزضل
لبح عبلتلم معهتلمعلب عععلب عععل()C1ل()45,09ل(َ)4,9لم تلمع /حلضل لبح عبلت.لفيعسالذحز لإلز ل
وغزم لب امازلتلبحغزعرئتلرزتلهزذهلبحلزضةل ز لب عصزملبحلزل نلاضزابلبعث زمعل عملزتلب حزربع لفزئززم ل
بح ثخرلمتمليئ يلالعث معلب لمهلف يعهم لبحذبيثتلفثتركسهمل تًلبحرث تلبحضر لت.ل ل

اخلصائص الكينيائية للرتب غري املزروعة يف قضاء القرنة-:
يتيززالب ج ز ف ل()1لعززلملب ع ز ال لبحعممززتلح يعهززم لب عملثززتلفبحضززمحثتلحلززضةلب عبعززعلرع زضلب سعف ززتل
بحتزيلعزت تلب عبعزعل()C2, A2لإذلة زغلمعز حتملح تعصزملبحغز عيل()َ5,90ل()56,86ل()618,58ل()6,05ل
م ززتلم ززع /حلضل ز لبح ززعبلتلح عتززقل()10-0لص ززملإذلي د ز لفمل ززع لبعث ززمعلر ززتلع ززلمل()Mgل ززتًلب عع ززعل
()C2لإذلة ز ززغلمع ز ز حتملل()694,78لم ز ززتلم ز ززع /حلضل لفذح ز ز لحع ز ز لبص ز ززتيتمعله ز ززذهلبحل ز ززضةلر ز ززتلبحيغ ز ززمطم ل
بحسعب لت .ل
فلتملبعث عتلعلمل()Clل ى لب عععل()A2لف غتلل()44,04لم تلمع /حلضلرتلدعنلة غتل ى لب عععل
()C2ل()70,87لم ززتلم ززع /حلضلفذحز ز لهتلج ززتلحظ ززرفللفطثلع ززتلبحلضة ززتلفث ززر ل ي ززعنل ز ز لبح ل ززال
بحغ ز عيلبحض ززمةقلة ع ززالزئ ززم لممر ززمعلف ت ل ززم لبح ززريلحل ززضةلب ىر ززتلةيىت ززملة ززغلب ع ز لبحع ززم لح ززلمل
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يعهم ل(Hco3,So4ل)ل()46,90ل()4,40لم زتلمزع /لحلزضل ز لبح زعبلت,لفيغزعضلب جز ف ل()1لبنلبلب عز ل
بحعم لح لمل يعهم لب عملثزتل()K,Mg,Na,Caلح تعبعزعلرعزضلب سعف زتل,لعزكال(0ل)لعز لة زغلل()َ0,45ل
()80,08ل()07,07ل()6,59لم ززتلم ز لع /لحل زضل ز لبح ززعبلتلح عتززقل()10-0لصززملح تعصززملبحلززل نلمعز ززتل
لب ععععنل()C2, A2لإذلي د لفملع لبعث معلاضزلطلرزتلعزلملبحعىمازرل ىز لب ععزعل()A2لم معهزتلمزعل
ب عععل()C2لحع لبصتيتمعلهذهلبحلضةلةمحيغم لبحسعب.تلمتمليئ يلإل لتغعضلهذهلبحلضةلفث بعضلعلملهذهل
يعهم لرتلصرالفث تلبحضرالرزتلبحلضةزت.لفلتزملة غزتلعزلمل يعهزم لبحضزمحثتلب جز ف ل()1لح لزضةلرعزضل
ب سعف ت,لعكال(ل)0لح تعصملبحلل نل()454,66ل()46ل()4,80لم زتلمزع /لحلزضل ز لبح زعبلتلح عتزقل(-0
)10لصملل.فئ د لفملع لثثميًلوضهيلاضلطلح لملهذهلبحعىمارلةعنلب ععععنلب ج ف ل(.)1ل ل
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قضاء القرنة

الدير

نهر دجلة

C1

طريق قرنة  -دير

C2

عكال()0لمعبععلب ذل لىم لبحلضةل(ب سعف تلفلرعضلب سعف ت)ل ىر تلبح عبصتلملىعةلعلم لبح رهت ل
-لهمدلتلبح ليرلب ل عل:لIkonos 2013لللللللللللللللللللللللل ل

ل
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املبحح الجالح
ث ز بعضلب ال ززميالبح لتلميل ززتلح ل ززضةل ز لإلاه ززمالبحسعب .ززتلر ززتلعل ززم لبح ره ززتل/لاع ز لبح ع ززرلل ز ز ل
ب الميالبح لتلميلتلح لضةلب سعف تلفرعضلب سعف تلرزتلبح لزم لييث زتلمىمعغزتلث بعضبتازمل ز لإلاه زمال
بحسعب.ززتلحززثعالبملحماززلالبحسعب لززتلرززتلبح لززم لح تز لمززًل4007ل–ل,4060لثث ززغلب ضززمدتلبحلززم حتل
ح سعب ز ززتل()067448ل فهتز ز زم لف يض ز ززثتل()%10,5لم ز ززًلمجت ز ززععلب ض ز ززمدتلبحك ل ز ززتلح ل ز ززم لفبحثمحغ ز ززتل
ً
()َ99400ل فهتم لفثث غلب ضمدتلب سعف تلفعز ل()10ََ0ل فهتزم لفتغزكالوضزثتل()%69لمزًلمجتزععل
ب ضمدتلبحلم حتلح سعب زتلف ى زعل()%64لمزًلمجتزععلب ضزمدتلبحك لزتلح لزم لبح رهزتلرزتلدزعنلة غزتل
ب ضمدتلب سعف تلفع لةمملحمالالبحغ عئتل()َ7178ل فهتم لمًلمجتععلب ضمدتلب سعف تلف يضثتل
()%79لم از ززمل()َ5060ل فهتز زم لإله ز ززمالم ماز ززلالب حثز ززعةلبحغز ز عئتلفثئحز ززفلوضز ززثتل()%95ل,ل()795ل
فهتز زم لإله ززمالم ما ززلالبحع ززفل(ت ج ززت)لفثئح ززفلوض ززثتل()%6ل,ل()6870ل فهتز زم لإله ززمالم ما ززلال
ب الرفب لبحغ عئتلف يضثتل(َ)%للفلتملبص بر لب ضمدتلرعضلب سعف تلةيضثتل()%86لمًلمجتععل
ب ضمدتلبحلم حتلح سعب ت .ل
رتلدعنلعك تلوضثتلب ضزمدتلب سعف زتلفعز لةمملحمازلالبحلزل لتل()64714ل فهتزم لمزًلمجتزععل
ب ض ززمدتلب سعف ززتلفع ز ل()4601لإله ززمالم ما ززلالب حث ززعةلبحل ززل لتلفثئح ززفلوض ززثتل()%67لفل()49ل
فهززملإله ززمالبملحماززلالبحث عحلززتل(ب ززمظ)لفثئحززفلوضززثتل()%0.4لفل()0064ل فهت زم لإله ززمالم ماززلال
ب الرلبحلل لتلف يضثتل()%41لةيىتملعك تلب ضمدتلب سعف تلةمحىخلالوضثتل()%51,8لف تجتععل
(َ)748ل فهتم لمًلمجتععلب ضمدتلب سعف ت .ل
 -6لم مالا لب حثعة ل /لفث تيا لةمملحمالا لبحتي لثسعع لحغرض لإه ما لدثعبام لح صتا لبحاغريل
ةمح عملتلمفل لفث تيالب حثعةلبحغ عئتل(ةمح تا لفبحغععض)لتمم لب حثعةلبحلل لتلف تيال(لةمحذع ل
بحل رب لفبحذع لبحثللم ل)لف غلمع لب ضمدتلب سعف تلة لبملحمالالح ت لمًل4007ل–ل4060ل
( )َ76َ1ل فهتم لم ام ل( )07878ل فهتم لإله ما لم مالا لبح تا لف يضثت ل( )%80لمً لإملتملتل
بملحمالالبحسعب لتل()7604ل فهتم لإله ما لم لع لبحغععضلف يضثتل()%65لمًلإملتملت لب ضمدتل
ب سعف تلةت مالالب حثعةلفلتملة غتلب ضمدتلب سعف تلةمحذع لبحثللم لل()6587ل فهتم لف يضثتل
(َ)%لمًلإملتملتلب ضمدتلب سعف تلةم حثعةلفلتملة غتلب ضمدتلب سعف تلةمحذع لبحل رب لل()5َ9ل
فهتم لف يضثتل()%6لمًلإملتملتلب ضمدتلب سعف تلةمملحمالالبحلل لت.
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 -6بح تا  /ليع لمً لتهم لب حثعة لبحتي لثسعع لرت لعلم لبح رهت ل مت لظرفل لب ىم لبحضمي لرتل
بح لم ل للحسعب تلفإه ما لبملحلع لإذ لثث غل عملتلب حربع لب ي ل()45ل  3لفلتملثلضبف ل عملتلب حربع ل
لعترلتغرئًلبحيمونل
بحعظمىلةعنل( 00ل -ل)04ل  3لفب حربع لبحلغرا ل(َ)ل 3ل ل()40ل .لفئسععلرتلبح لم ل
(َ)4ل.لفثجع لزعب لرت لبحلضة لب سئجلت لفبحرليلت لبفلبحغرئيلت لبحغىلت لةمحك ط لفب عب لبحعلعئت لبحتيل
ثت مزلةجع لبحلرل.لفئ لالبنلث عنلذب لث م الم عم لةعنل(-1لَ)7,ل .)45(pHل
فئ ط ز لمززًلب ج ز ف ل()7لإنلمع ز لب ضززمدتلب سعف ززتلةمملحلززع لح ت ز لمززًل-4007ل4060لع ز لة ززغل
ً
()07878ل فهتزم لإذلبتضزتتلب ضزمدتلب سعف زتلةمح ذةزذةلفعزت لم زعب ل(-4009ل)4066لثىمعلززمل
رتلب ضمدتلب سعف تلبحتيلة غلمع حتمل()440َ4ل فهتم لفذح لحى الب حلتلب ميلتلتمملإلاه زمالف ز ل
عت لزئم لرتلكتلمث لح عم ل(-4008ل)4009لإذلة زغلمع حزتل()57004لطزًلفلتزملعزت لب عصزمل(-4060ل
)4066لثىمعلملرتلكتلتلإلاه مالبحتيلة غتل()8600لطىملالهخ مضلب ضمدتلب سعف تلباذبلبملحلزع ل
ن)لوضزثتل%75لمزًلإملتزملتل
فثتيالم مطعم ل(ةنيلممح لفبحغغممثتلفتةزعلةخلزتلفصز لعزنلفبحتتزميع ل
ب ضمدتلب سعف ت .ل
 -4بحغززععض /ليع ز لمززًلبملحماززلالبحتززيلث تززالب ج ززمللفبح ززمف لبح ثع زضلرززتل عملززم لب حززربع ل ز ل
فلززالبحىت زعلفثززى لزعب ز لرززتلمعبض ز يلبحتززيلثلززالم عدتاززملإل ز ل()1ل يضيض زت م /لكتززملبه ز ليت ز ال
م عد ززتلبحلضة ززتل(.)41لفثث ز تلزعب ز ز لم ززًلتفبي ززالتغ ززرئًلمف للدت ززىلتفب ز لزرل ززمهعنلبحي ززمون.لفئ ز تنلةم رثث ززتل
بحيمهل ززتلم ززًلدل ز لم ما ززلالب حث ززعةلبحغز ز عئتلم ززًلدل ز لب ض ززمدتلب سعف ززت.لإذلة غ ززتلب ض ززمدم ل
ب ض ززتيتر لةسعب ز ل()7604ل فهت زم لفم ززمليع ززم ل()%65لم ززًلملت ززتلب ض ززمدم لب ض ززتيتر لر ززتلزعب ززتل
ب حثز ززعةلرز ززتلبح لز ززم لفبحثمحغز ززتل()َ76َ1ل فهت ز زم لح ت ز ز ل(-4007ل)4060لةيىتز ززملتغز ززكال()%61لمز ززًل
مجت ززععلب ض ززمدتلب سعف ززتلةت ما ززلالب حث ززعةلبحغز ز عئتل.لفئ دز ز لم ززًلب جز ز ف ل()7لفمل ززع ل ز ز ل
بح ج ززموطلر ززتلب ض ززمدم لب سعف ززتلبذل ززجالب عص ززمل(-4007ل)4008لت ز ز لوض ززثتلف غ ززتل()60110ل
فهتم لفلتملعت لب عبصمل(-4009ل)4060لثىمعلزملرزتلب ضزمدم لب سعف زتلبذلة زغلمعز حتمل()5548ل
فهتم لفئرملعلبحضابلرتلذح لإل لبح ع لحسعب تلم لع لب حىرت .ل
تمززملإلاه ززمالف ز لع ززت لزئززم لرززتلكتلززم لح تعبص ززمل(-4007ل)4009لإذلة ززغلمع ز حتملبحع ززم ل()5099ل
طىم لفهذبليعع لحسئم لب ضمدم لب سعف تلفلتملعت لب عبصملبح د تلثىمعلملرتلكتلتلإلاه زمالإذل
ة ززغلمع ز حتمل()6580لطىز زم لفه ززذبلبح ث ززميًلر ززتلإلاه ززمالا ززعع بلفلهثعط ززملي ززرثثطلةمح ث ززميًلر ززتلب ض ززمدتل
بحسعب ل ززتلفإه مملل ززتلبحز ز فهملألص ززثمةلث ع ززقلة ل ززرعلب ض ززمدم لة ع ززالآلاف ززم لفلز ز ل ززًلمص ززت ل
ب ض عت تلرتلصالالعفعلإه ممللتلبح فهم .ل
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فث ززالم مطعززم لبة زعلةخلززتلفبحغززغممثتلفبحضززعئب)لوضززثتل%15لمززًلوضززبلب ضززمدم لب سعف ززتل
باذبلبملحلع لرتلبح لم  .ل
 -0م مازلالبحع ززفل(ب جززت)ل/لفيعز لمززًلبملحماززلالب ع حززتلب حضمصزتلح ت عدززتلفث ر ززبلزعب ز ل
ثر م لمسئجل لملل لبحلرل.لتممل عملزتلبح م زالمميزال(-1ل)8لفث ز عل عملزتلب حزربع لبحلزغرال()6ل  3ل
م يتتلحىتعلبملحلع لرتلدزعنلثث زغل عملزتلب حزربع لبحعظمزىل()05ل  3لبمزمل عملزتلب حزربع لب ي ز لف تيزال
آذبعلبوضززبلمع ز لح سعب ززتلبحر لعلززتلفئت ززًل ص ز تربعلةسعب ز لإل ز لناميززتل
()00ل 3لل(.)47لفيع ز لعززترل ل
بحىلفلمف للمًلعترلهيضمن.
فئ ط لمًلب ج ف ل()7لتنلب ضمدتلبحسعب لتلعزت ل ز لبح جزموطلةزعنلعلتتزم.لإذلعزك تلم زعب ل
(-4007ل)4009لص ززىعب لزئ ززم لر ززتلب ض ززمدتلب سعف ززتل ززًلب ع ز لبحع ززم لبحث ززمحغل()795ل فهت زم لف ززغل
معز حتمل()6َ40ل فهتزم .لفئرملززعلصززابلذحز لحسئززم لبحر ززبل لززتلكع ززفلح حلعبهززم لفلز ل ززًلكززعنل
فبع هلذبلإع ززم لمرث عززتلرززتلدززعنل ززجالبحعززم ل(-4064ل)4060لت وززولمع ز لح تضززمدتلب سعف ززتلإذلة ززغل
()98ل فهتم لفئرملعلصابلذح لإل لمىمفضتلم مالالبح تالفبحغععض.ل ل
تمملإلاه مالف ز لعزت لزئزم لرزتلكتلمثز لح زعب ل(-4007ل)4009لففازالإلز ل()68100لطىزم لرزتلمعصزمل
(-4007ل)4008لةسئم لع عهمل()9684لطىم ل زًلب عز لبحعزم لبحثزمحغل()9َ68لطزًلفعزت لب عبصزمل
(-4060ل)4060لهثعطزم لفبضززحم لرززتلكتلمثز ل ززًلب عز لبحعززم لإذلة غززتل()55َ0لطىزم لفذحز لح ثززميًل
ب ضمدتلب سعف تلباذبلبملحلع .لفث الم مطعم ل(ةنيلممح ل,لمسئر ت,لبحغتلت,لع تتلب حضً)6ل
وضثتل()%78لمًلإملتملتلب ضمدتلب سعف تلباذبلبملحلع  .ل
َ -ب الرفب لبحغ عئتل/لفثلىفلب الرفب لدضبلمعصملزعب تاملإل ل لرفب لع عئتلفت رالل
ال لتلفهجم لزعب تاملي مالإل لثر تلمسئجل ل ل تلفل ل ًلإنلب الرفب لبحعععلتلث زمالإلز ل
ثر تلرىلتلةم عب لبحعلعئتلحذبلف نلإ مفتلب عب لبح لتلميلتل رفعئتلإله مملتم(.)48
لفملززع لبحلضةززتلبحرصززع لتلرززتلبح لززم لةتززملثت ز لمززًل لززميالث عبفززقلمززعلبد لمملززم لبر ززبل
فئز
م ما ززلالب ال ززرفب ل محيس ززجتلبحرليل ززتلبحغرئيل ززتلب سئجل ززتلفبحرليل ززتلبحغرئيل ززتلفلز ز ل ززًلث ززعفرل
ب ر ثززم لب ميلززت.لفث تيززالم ماززلالب الززرفب لبحغ ز عئتلةل(بحثززمع لفبحثلززالم لز لزرلفب جززسعلفل
بحغ غملفبحغعه علفلب اطلفرعضهمل) .ل
فئ ط لمًلب ج ف ل()7لإنلمع لب ضمدتلب سعف تلةم الزرفب لرزتلبح لزم لف ز لبح عبصزتلعز ل
ة زغل()6870ل فهتزم لفتغزكالوضزثتل(َ)%لمزًلمعز لب ضزمدتلب سعف زتلةمملحمازلالبحغز عئتلفبحثمحغززتل
ً
()َ7178ل فهتم .لفمًلم دظزتلب جز ف لهجز لتنلهىمحز لثثميىز لملةزعنلعزلملب ضزمدم لب سعف زتلح زعب ل
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عل لبح عبصتلبذلة غلمع حتملح عب ل(4060-4007ل)ل()0175ل فهتم لمسج تلت لعلتتلحتملح تعصزمل
()4008-4007لإذلة غ ززتل()َ981ل فهتز زم لفذحز ز لاض ززابلبح عملز ز له ز زعلزعب ززتله ززذهلبملحما ززلالح ززتل
ب حل ززتلب ميل ززتل.لر ززتلد ززعنل ززج تلب عبص ززمل4064-4008لت و ززولمعز ز لح تض ززمدتلب سعف ززتلبذلة غ ززتل
()840,5ل فهتم لاضابلمىمفضتلم مالالث تيالةم حثعةل صلضبثلجلتل,لت ذ لةمالعث زمعلبح ز عئلتل
حتسجلالت لد لحتملح ت لب ث لتللف مهتل()6660ل فهتم ل .ل
تمززملإلاه ززمالفززل د ل لز لبح ثززميًلةززعنلعلتززتلإذلة ززغلمع ح ز ل()1080لطى زم لح تعبصززمل4060-4007ل
فه زعلت ز لمززًلب ع ز لبحعززم لبحثززمحغل()0570لطى زم لف ززجالب عصززمل()4008-4007لت ز لوضززثتلإه ززمال
ف غتل()8470لطىم لالعث معلب ضمدم لب سعف تلإ مفتلالص خ ب لبملالثم ل .ل
مل ف ل(:)7لمع لب ضمدم لب سعف تلفإلاه مالملحمالالب حثعةلفب الرفب لفم مالالبحع فلبحغ عئتلرتل
علم لبح رهتلح ت لمًل4060-4007ل ل
بحضىت ل

 4008-4007ل

4,1,-4,,7

 4,,7-4,,,ل

 4,11-4,1,ل

 4,14-4,11ل

 4,1,-4,14ل
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ه ما ل
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ل فهم ل

ه مال ل
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ب ضمدت ل
ل فهم* ل

ه ما ل
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بح تا ل
بحغععض ل
ب جت ل

 05750ل
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1,27
,,,,

4,,,4
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2,,

124,,
17,7
,,,,

,,,,,
,4,4
7,

417,,
1272
127,

 َ981ل

 8470ل

,27

4,22

4,,2

227,

17,,

17,,

11,2

4,2,

1,,,

4,11

ب الرفب ل
لبحغ عئت ل

ب ل عل6-:ل-للم يرئتلزعب تلبحثلر ل,لعضملبح خرلطل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-4لععبلزعب تلبح رهتل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-0لم يرئتلإدلم لبحثلر ل,لعضملبح خرلطلبحسعب.تل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
َ-ل*لبح عبصتلب ل بهلتل.ل
بملحمالالبحلل لت

ت-لبحذع لبحثللزم ل/لإنلبحظزرفللب ىم لزتلب يتزتلحسعب ز لث تيزالة عملزتلب حزربع لب ي ز لةزعنل()04-05ل
5لف عملززتلب حززربع لبحلززغرال(5 )60لتمززملبحعظمززىلفهززيل(5 )َ0للل,للفثجززع لزعب ز لرززتلبحلززضةلبحرليلززتل
فبحرليل ززتلب سئجل ززتلكت ززمليت ززًلزعب ز لر ززتلبحل ززضةلبح ع ززض لبفلبح عئ ززتلفب حل ززتلإاللتنلدما ز تملي ززعنل
مىخ لزملفتعرززنلبك زضلدماززالرززتلبحلززضةلب ع حززتلب حتع ززتل()1,7-5لPHل()49ل.لفئززسععلةتع ز لع لعززتل
مًلتفبصطلآذبعلإل لتفبصطلهيضمنل .ل
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فئظترلمًلملز ف ل()8لتنلمعز لب ضزمدتلب سعف زتلةمملحلزع لح تز لب عفصزتلعز لة زغلل()6587ل
فهت زم لفه ززتلتغ ززكالوض ززثتل(َ)%64,لم ززًلمع ز لب ض ززمدتلب سعف ززتلةمملحما ززلالبحل ززل لتلفبحثمحغ ززتل
مض ز ززمدتامل()4601ل فهتز ز زم لف يض ز ززثتل(َ)%7لف غ ز ززتلب ض ز ززمدتلب سعف ز ززتل()6605ل فهتز ز زم لح ز ززعب ل
()4009-4007لبهخ ل ززتلر ززتلبحع ززم ل()4064لبلز ز ل()65َ7ل فهتز زم للب ززملبعث ع ززتلإلز ز ل()69َ0ل فهتز زم ل
ح ع ززم ل()4060لفه ززذبليع ززع لبل ز لبتض ززمعلزعب ز لاض ززابلزئ ززم لبحر ززبل ل ز لم ززًلعث ززالمرل ززنلبح ز فبملًل
زعمعلعززرب لبملحلززع لمززًلب ززسبع عنل,لتمززملإلاه ززمالف ز لعززت ل
فلز ل ززًلحضلمصززتلبح فحززتلف تتززملألصز ل
زئززم لرززتلكتلمث ز لفثع ز لتنلة ززغل()َ678لطى زم لرززتلم ززعب ل()4008-4007ل ززجالبحعززم ل()4066لت ز ل
علت ززتلإه ززمالإذلة غ ززتل()8900لطىز زم ل فئرمل ززعلص ززابلذحز ز لبلز ز لبصز ز خ ب لبملال ززثم لبحت ززيلثرف ززعلم ززًل
إه ممللزتلبحز فهملبحعبدز ل.لفث زالم مطعززم لهززععلبحضزع ل,لبةزعلةخلززتلفبحغزغممثت,لةنززيلممحز ل)لوضززثتل
%57لمًلإملتملتلب ضمدتلب سعف تلرتلبح لم ل.ل ل
-4لبحذع لبحل رب ل/ليىتعلم لع لبحذع لبحل رب لفيعرنلتكلضلإه مململإذل منلم عصطل عملزتلب حزربع ل
رززتلتبىززم لفلززالبحىت زعليلززضبف لةززعنل()44-40ل 5لف عملززتلب حززربع لبحلززغرالحإلهثززم ل()65ل 5لفئ ززالإه ززمال
بملحلع لإذبلبز ب لم عصطل عملتلب حربع ل ًل()00ل 5ل.لفثجع لزعب ز لرزتلبحلزضةلب سئجلزتلب الزثتل
ب جلز لبحلززرلل.لذب ل عملززتلبح م ززالةززعنل(8-5,5ل)لPHل()00ل.لفئززسععلرززتلبح لززم لاعززرف لع لعلززتلثثز تل
آذبعلدتززىلمى لززفلثتززعز.لفيعز لمززًلبملحماززلالب عصززرتلب مفمززتلح ت عدززتل.لفتعز لمىززمطقل
مززًلعززترل ل
()06
تكلضلم متلحسعب لرتلبحععتلب حم رل  .ل
تدعبضلمنامعل ل
فتغعضله ميتلب جز ف ل()7لبنلب عز لبحعزم لح تضزمدتلب سعف زتلةت لزع لبحزذع لبحلز رب لعز لة زغل
()5َ9ل فهتز ز ززم لح ت ز ز ز لمز ز ززًل,4060-4007لفهز ز ززتلتغز ز ززكال()%َ,0لمز ز ززًلإملتز ز ززملتلب ضز ز ززمدتلب سعف ز ز ززتل
ةمملحمالالبحلل لتلرتلبح لم لفبحثمحغتل()64714ل فهتم لفملزم لهزذبلبملحلزع لةم رثثزتلبحيمهلزتلةزعنل
ب ضز ززمدم لب سعف ز ززتلةت ماز ززلالب حثز ززعةلرز ززتلبح لز ززم لفبحثمحغز ززتل()4601ل فهت ز زم لف يضز ززثتل()%41ل
فبتضززتتلب ضززمدتلب سعف ززتلةمح ذةززذةلاززعع بل لفلهثعطززملإذل ززجالبحعززم ل()4060لت وززولمضززمدتلحتززمل
فعز لة غززتل(ل)085ل فهتزم لفلتززمل ززجالبحعززم ل()4066لت ز لمعز لحتززملفعز لة ززغل()757ل فهتزم ,لفهززذبل
يعع لإل لبتضمعلزعب لحسئم لبحر بل ل لكع فلح حلعبهم لتمملإلاه مالف ز لعزت لزئزم لرزتلكتلمثز ل
فثع ز لتنلة ززغل()6770لط ززًلر ززتل ززم ل()4007لفا ززالبل ز ل()6900لطى زم لر ززتل ززم ل()4008لةسئ ززم لع ز عهمل
()610لطى زم لفعززت لم ززعب ل(4060-4064-4009ل)لهثعط ززملفبضززحملرززتلكتلمث ز ل ززًلب ع ز لبحع ززم ل
فبحثززمحغل()6804لطى زم ل,لفلتززملعززت لم ززعب ل(4066-4008ل)لزئززم لفبضززحتلفئرملززعلصززابلذح ز لإل ز ل
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بح ثميًلرتلب ضمدتلب سعف تلباذبلبملحلع ل.لفث الم مطعتل(لةنيلممح ل)لوضثتل(َ)%1لمًلإملتملتل
ب ضمدتلب سعف تلباذبلبملحلع ل.لفلتملة غتل()%44لرتلم مطعتيل(نارلبحثمعملفمسئر تل)ل .ل
-0ب مظل/لفحز لبهتلزتلرزتلعفزعل لزع تلبحلضةزتلاعز لبنلثخ زطلمخ مثز لبحعلزعئتلةمحلضةزتلببىزم ل ت لزم ل
مزفل ل()04ل.لفئ ززماله ززذبلبملحل ززع لبل ز ل عمل ززتلد ززربع ل هل ززمل
ب حربب ززتلالد عبي ز ل ز لوض ززبل محل ززتلم ززًل ل
5
لحسعب ل لفل عملتلب حربع لب ي ل
حىتعهلثث غل()65ل 5لبممل عملتلب حربع ل(َ)0ل لف ناملثتيالب ح ل
ثلضبف لةعنل()41-44ل 5لفثجع لزعب لرتلبحلضةلب سئجلتلفئت زًلزعب ز لرزتلبحلزضةلبحرم لزتلبفلبحرليلزتل
ب سئجلتلبذبلدضًلارللب لمهلبحسبيز لم ازمل(,)00لفهزعلمزًلبملحمازلالبحتزيلث تزالب عدزتلفب ج زملل
وضالملفئسععلرتلبح لم لةتع لع لعتلمًلمى لفلبذبعلدتىلهيضمنل .ل
فئ دز لمززًلب جز ف ل()8لفملززع ل ز لبح جززموطلرززتلب ضززمدتلب سعف ززتلبذلعززت ل ززعب ل-4060
4060لهثعطززملرززتلب ضززمدتلب سعف ززتلبذلة ززغلمع ز حتمل()0,5ل فهززملفه زعلبعززالمززًلب ع ز لبحعززم لفبحثززمحغل
(َ)49,ل فهمل,لفئرملعلصابلبهخ مضلب ضمدتلب سعف تلبل لمىمفضتلم مالالب رالعييضزلتل,لفلتزمل
ع ز ززت ل ز ززعب ل(4064-4009-4008-4007ل)لزئ ز ززم لر ز ززتلب ض ز ززمدتلب سعف ز ززتلبذلة ز ززغلمع ز ز حتمل()َ0ل
فهتم  .ل
تمززملإلاه ززمالف ز لعززت لم ززعب ل(4060-4060ل)لهثعطززملرززتلكتلمثز ل ززًلب عز لبحعززم لبحثززمحغل()9ل
طززًلفلتززملعززت لم ززعب ل()4060-4009-4008-4007لزئززم لرززتلكتلمثز ل ززًلب عز لبحعززم لبذلة غززتل
()64,5لطًلفذح لح ثميًلرتلب ضمدتلب سعف تل .ل
-0لم مالالب الرلبحلل لتل/لفتغتالهذهلبملحمالال(لبحثمململفبحثمذهجمنلفبحرقزتلفبحثرزلولف لزمعل
ب زم لفبح ع لزملفب الزرلبحعععلزتلفرعضهززم)لإذلة زغلمعز لب ضزمدتلب سعف ززتلبازذهلبملحمازلالح تز لبحتززيل
عززت تاملبح عبصززتل()64714ل فهت زم ل,لفئ د ز لمززًلب ج ز ف ل()8لإنلمع ز لب ضززمدتلب سعف ززتلع ز لة ززغل
()4087ل فهتز زم لح ززعب ل(ل)4009-4007لبعث ع ززتلاعز ز هملحتس ززجالت ز ز لعلت ززتلر ززتل ززم ل()4060لبذل
ة غززتل()1َ64ل فهتزم لفئرملززعلصززابلذحز لإلز لثربملززعلب ضززمدم لب سعف ززتلةت ماززلالب حثززعةلهتلجززتل
حصززحتلب لززمهلبحتززيل ززمنلبصززتيتمعهملةسعب ززتلم ماززلالب الززرفب لذب لب ضززمدم لبح ل ززتلتكلز لزضله عززمل
فل ًلزئم لبحر بل لهذهلبملحمالالمًلعثالبحضع لبملح لتل ل
تمززملإلاه ززمالفززل د ل ل ز لبح ثززميًلةززعنلعلتززتل ز لم ز لبح عبصززتلإذلة ززغلمع ز لإلاه ززمال()8050ل
طى زم لح ززعب لمززًل()4060-4060لفه زعلت ز لمززًلب ع ز لبحعززم لبحثززمحغل()1075لطى زم لف ززجالبحعززم ل
()4060لت ز ز لوض ززثتلإه ززمالة غ ززتل()60569,5لطىز زم لاض ززابلزئ ززم لب ض ززمدم لب سعف ززتلةمملحما ززلال
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بحل ززل لتل.لفلت ززملة ززغلمع ز لإلاه ززمالح ززعب ل()4009-4007ل()0707لطى زم ل,لفه زعلبع ززالم ززًلب ع ز ل
بحعم لح ثميًلب ضمدتلب سعف تلباذهلبملحمالال ىمفضتلم مالالت رالل .ل
مل ف ل(:)8لمع لب ضمدم لب سعف تلفإلاه مالملحمالالب حثعةلفب الرفب لفبملحمالالبحث عحلتلح تعصمل
بحلل نلرتلعلم لبح رهتلح ت لمًل4060-4007لل ل
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الخضسوات

الصيفية

ب ل عل-:لل-6لم يرئتلزعب تلبحثلر ل,لعضملبح خرلطل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-4لععبلزعب تلبح رهتل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-0لم يرئتلإدلم لبحثلر ل,لعضملبح خرلطلبحسعب.تل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
َ-ل(*)لبح عبصتلب ل بهلتل.ل ل

-2لم ماززلالبحاضززتىتل(لبح تززعع)ل/لثلززضبف لب حز ف لب حربعئززتلب ي ز لحىتزعلبحىخلززالةززعنل()50-68ل 5لتيل
زجمعلبحىخلزالرزتلتهزعبعلمخ زتلمزًل
تناملث مال عملم لدربع ل محلتلطل تلمعصزملبحىتزع(َ)0لل.لفثىتزعلتش ل
بحلزضةلإاللتنلتملزع لتهزعبعلبحلزضةلب يتزتلحتزملهزتلبحلضةزتلب سئجلزتلمزًل ىمازرلبحرزعنلفبحرمزالفع لزالمززًل
بحك زط()05ل.لحزذبلثجزع لزعب ز لرزتلبحلزضةلبحرصزع لتلب جلز لبحلزرللفبحتاعئزتلذب ل عملزتلبح م زالةززعنل
()7,5-1,7ل PHل()01ل .ل
زجمعلبحىخل ززالح تز ز لم ززًل()4060-4007ل(َ)748ل فهت ززم لفتغ ززكال
ة غ ززتلب ض ززمدتلب سعف ززتلة ش ز ل
وضززثتل()%51,8لمززًلمجتززععلب ضززمدتلب سعف ززتلةمملحماززلالبحلززل لتلرززتلبح لززم لملز ف ل()9لرززتلدززعنل
زجمعلبحىخلززالب يتززر ل()694947لهخ ززت,لتمززملإلاه ززمالف ز لة ززغلمع حز ل()90,7لطىزم لفئ دز لفملززع ل
ة ززغل ز لتشز ل
زجمعل
بهخ ززمضلر ززتلإلاه ززمالح ض ززىعب لم ززًل(ل4060-4066ل)لفذحز ز لاض ززابلبهخ ززمضلب ض ززمدم لب سعف ززتلة ش ز ل
بحىخل ززالفع ززتلبه مملل ززتلاعل ززتملك لعنا ززملاض ززمثعنلع يت ززتلذب لهخل ززال ززم لفرع زضلعمة ززالح ل ززع لع ل.فتغ ززكالاض ززمثعنل
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بحىخلزالمضزمدتلم ز بعهمل()1764ل فهتزم ل زم ل()4060لفثلززملهزذهلب ضزمدتله زعل()600169لهخ زتل,لملز ف ل
()9لف غلإه مملتملمًلبحىتعل()1007لطىم ل .ل
تشجمعلبحىخلالب يتر لرتلبح لم لف لثل علعلزم لبحز يرلب رثثزتلمفلز لةإ ز ب لهخل ز لإذل
ل
تمملثعزيعلإ ب ل
ة ززغل()70465لهخ ززتلفتغ ززكالوض ززثتل()%19لم ززًلمجت ززالت ز ز ب لبحىخل ززالب يت ززر لر ززتلبح ل ززم لفلت ززملد ززالمركز زسل
بح لززم لةم رثثززتلبحيمهلززتلةإ ز ب لبحىخلززالبذلة ززغلمجتع تززمل()00َ71لهخ ززتلفثتيززال()%06لمززًلمجتززالت ز ب ل
بحىخلالرتلبح لم ل.لمل ف ل( )60ل
ففلت ززملي ع ززقلةإه ززمالبح ت ززععلف ز ز لبد ززتلهمدل ززتلبحز ز يرلب ركز زسلمف للةإه ززمالة ززغلمجتع ززتل()َ064لطى ززمل
زجمعلبحىخلززال
ف يضزثتل()%76لمزًلمجتززالإلاه زمالبح زتلح تززععلرزتلبح لزم ل.لإنلهززذبلبح ثزميًلحز ل عززتلاعز لتش ل
رزتلبحعدز ب لإلا بعئززتلالصزلتملب يتز لزرلم ازمل,لتمزملإه ممللززتلبحىخ زتلبحعبدز لف ز لة زغلمعز ل()50لكغزمل.لفثلز ع ل
همدلتلبح يرلةإه ممللتلة غتل()05,8لكغم/لهخ تلرتلدعنلملم لمركسلبح لزم لةم رثثزتلبحيمهلزتلةتعز لإه ممللزتلة زغل
زجمعلبحىخلززالفت ز ب هملفإه مملتززملمززًلبح تززععلرززتل
(َ)6لكغززم/هخ ززتلف ززمحررملمززًلتهتلززتلمىر ززتلبح عبصززتلرززتلتشز ل
زجمعلبحىخلززالفإه مملتززملع ز لعززت لثربملعززمل ززم ل4060لعلمصززملكتززمل ززمنل
بملحمفظززتلفززمنلب ضززمدتلب سعف ززتلة شز ل
ل ل م ل4007ل .ل
مل ف ل()9لب ضمدم لب سعف تلفمع ال ل ه مالاضمثعنلبحىخلالرتلعلم لبح رهتل
ح ت لمًل 4060-4007ل
ه مالطً ل
ل شجمعلب يتر ل
ب ضمدتلب سعف تل فهم ل
بحضىت ل
1,,,,
,,1,,,
774,
4,,7
14,,,
472,1,
774,
4,,,
1,1,,
44,,,1
771,
4,,7
1,247
4,,,,7
77,,
4,1,
7,,,
1,1,,,
,7,,
4,11
,1,1
1,4,4,
,7,,
4,14
,,,7
1,,,17
,714
4,1,
7,17
172747
74,2
املعدل
ب ل عل-:ل-6لم يرئتلزعب تلبحثلر ل,لعضملبحىخلال,لةلمهم لرعضلميغعع ل 4060,ل
-4لععثتلزعب تلبح رهتل,لعضملبح خرلطل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-0لم يرئتلإدلم لبحثلر ل,لعضملإلادلم لبحسعب.تل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
مل ف ل(:)60لمع لب ضمدتلب سعف تلفإلاه مالفإلاه ممللتلحاضمثعنلبحىخلالرتلعلم لبح رهتل
ففقلبحعد ب لإلا بعئتل 4060ل
بحعد لإلا بعئت ل
مع لب ضمدتلب سعف تل فهم ل مع لإلاه مالطً ل مع لإلاه ممللتلرم/كغم ل
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174,
171,
القسهة
2,14
2772
الديس
,,,7
,714
املجموع
ب ل عل-:ل-6لم يرئتلزعب تلبحثلر ل,لعضملبحىخلا,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-4لععثتلزعب تلبح رهتل,لعضملبح خرلطل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل4060ل ل

1234
,,3,
,,

االستنتاجات
-1لح ععبمززالبحرثلعلززتل ب زرلبحعبض ز ل ز لب الززميالبح لتلميلززتلحلززضةلب عبعززعلب عفصززتلرززتلعلززم ل
بعضلبحعىما زرلب ىم لززتلا ززل ملفع ز م لبذلةمعث ززمعل عمل ززم لب حززربع لفزئ ززم لبح ثخ زرل
بح رهززتلم ززًل ز لث ز ل
بعضل ز ز لمل ززمللبحرث ز ززتلبحض ززر لتلمز ززًلبحلضةز ززتل
فزئ ززم لصز ززر تلبحرئ ززم لفبوعز ز ب لفثذة ززذةل مرز ززمعلثز ز ل
فتغ تملفزئم لب اماتلبحغعرئتلفع تل ت لم لرضالبحلضةتل .ل
-4لبوع ض ززتلب بع ل وض ززمنلب امطت ززتلح لضة ززتلة بعضه ززمل ز ز ل ل ززميالبحلضة ززتلبح لتلميل ززتلم ززًل ز ز ل
ب حرببززتلب امطتززتلفبص ز خ ب لطززر لبحززريلبحث بيلززتل لفب لبل ز لث ززعئًلطث ززتلاززتم لا ز ثتلث ززتلصززرال
بحلضةززتللفتغ ز عتملفع ززتلبحتاعئززتلفل ز ل ززًلع ززتلب ززم لبحعلززعئتلفزئززم لم عدززتلبحلضةززتلفبعث ززمعلميضززعةل
ب لمهل ع لتلمتملبوع طل الث الب ضمدم لبحلم حتلح سعب تلفع تلبه مملتمل .ل
-0لث ززذلعززلملب ززم لبحعلززعئتلةمالهخ ززمضلبح ز عئلتلمززًلثززرةلب عبعززعلعززتم لبح رهززتل(لب سعف ززتلفرعزضل
ب سعلف تل)لبل لب عبععلب عفصتلرتلهمدلتلبح يرلفذح لح ثميًلبحغرم لبحىثمتنل .ل
َ-لزئززم لعززلمل يعهززم لب عملث ززتلفبحضززمحثتلفعززلمل()Ecلرززتلث ززرةلب عبعززعل()C2,C1لم معهززتلمززعلب عبع ززعل
()A2,A1لعتم لبح رهتلبحتيلثلىفلةمناملثرةلع ل تلب عدتل()6,98ل يضت م /ل.ل ل
-5لتضززع لهتززطلبحسعب ززتلبحعبصززعتلرززتلم مطعززم لعززتم لبح رهززتل(لبح تززال,لبحغززععض,لبحززذع لبحثللززم ,ل
بحززذع لبحل ز رب ل)لفذح ز لة عززال لززميالثرباززملبح لتلميلززتلفبح عميميلززتلمززعلثززعفرل مكمهززم لبحسعب لززتل.ل
فلتز ززملتضز ززع لزعب ز ززتلم ماز ززلالبحاضز ززتىتل(لبحىخلز ززا)لفث ز ز ب المعتز ززملزعب ز ززتلب الز ززرفب لبحلز ززل لتل
فبحغ عئتلرتلعلم لبح يرلملىعةلبح رهتل .ل
زمهرهلم ززًل ز لث ززعئًلمى ززمطقل
-1ببززر ل ت لززم لإلاعصززمةلبح ا ززريل ز لطثلعززتلبه ز بعلبحضززرالفمظز ل
ك عللمنامعلفمدعبضلفمىمطقل هعبعل .ل
-7إنلبحلضةتلرزتلبح لزم لثتثزميًلفلتزملث عئز لمزًلب الزميالبح لتلميلزتلفحزذح لثز بعضب لم ثميىزتل ز ل
إلاه مالبحسعب.تلهظربلال لل عملتلثت لبحلضةتل تًلب ععععنلفصلم ل عب لمتغمباتلث رئثمل .ل
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-8ة غتلب ضمدتلب سعف تلةم حثعةلبحغز عئتل()%95لمزًلمجتزععلب ضزمدتلب سعف زتلفعز لرزتلعزتم ل
بح رهززتلفلتززملبد ززتلب ضززمدتلب سعف ززتلةمحىخلززالوضززثتل()%51,8لمززًلب ضززمدتلب سعف ززتلةمملحماززلال
بحلززل لتلهتلجززتلثززعفرلبحظززرفللبحرثلعلززتلفبحاغززرئتلب يتززتلحسعب ززتلهززذهلب حثززعةلرززتلمىززمطقلعززتم ل
بح رهتلم معهتلمعلمىمطقلملىعةلبح رهتلبحتيلتضع لفياملزعب تلم مالالبحاضتىتل.ل ل

قائنة اهلوامش

-1لفزبع لبح خرز ززلطلفبح عز ززمفنلإلاهتز ززمونل,ب جتز ززمزلب ركز ززسيلحإلدلز ززم لفث ىعحعمللز ززملب ع عمز ززم ل,بملجتع ز ززتلإلادلز ززميلتل
بحضىعئت,ل4009-4008ل,ل ل47ل .ل
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2- Owen –R.. and Nesr . the streglig rephy of Kawait –Basrah oren , Amer
Ass oc . petrol , ceol . Hobitoteo of oil symposiam 1958,p.1263.
3- Buday .T. and s. jassim , the Regional ecology of Araq vol -2, Baghdad ,
1987-p.21.
َ-اغ ززراليمص ززعنلعمل ززمنل,لبحع عززم لب كمهلززتلة ززعنلمض ز عئم لبحضززرالفبحسعب ززتلر ززتلم مفظ ززتلبحثل ززر ل,ل ل ززتلآلا بةل,ل
ملممعتلبحثلر ل,لبطرفدتل ك ععبهل(لرعضلميغعع ل)ل6998لل ,ل41ل ل
-5از لمت ز يلب جىززملنل,لصززع يل ززتلرمحززبل,لملغربفلززتلبحع زرب ل ع لتلززتل,لب عاززا,ل بعلبح ززبلح رثم ززتلفبحيغ زرل,ل
6994ل,ل ل77ل ل
6-(UNEP) the mesopotmine marsh Land :Devnis of An Ecosysten , 2004 .p
32.
-7عفال ث ز لبح ززرئملب حض ززعن,لبح ل ززالب جغربر ززتلحر ززر لا ززلمهتلث ززرةلإلاع ززلملبحغ ززرقتلم ززًلم مفظ ززتلبحثل ززر ,ل ل ززتل
آلا بة.لملممعتلبحثلر ل,لعصمحتلممملض عضل(رعضلميغعع ل)ل,ل .4066ل 09ل
-8هز ز الع ززعثمنلبحعرل ززتل,لعل ززم لبح ره ززتل عبص ززتلر ززتلب جغربفل ززتلإلاع لتل ززت,ل ل ززتلآلا بة,لملممع ززتلبحثل ززر ل,لعص ززمحتل
ممملض عضل(رعضلميغعع ل),ل4004ل,ل لَ9ل ل
-9عفال ث لبح رئملب حضعنل ,لمل علصمةقل,ل لَ9ل ل
 -60بف لملمصملبحر لعتل,لمًل لميالبحلضةتلرتلم مفظتلبحثلر ل,لمعصع تلبحثلر لب حلمعئتل,ل,6988ل َ1ل ل
-66اغززرالعملززمنليمصززعنل,لم عمززم لبح ىتلززتلبحرئ لززتلرززتلبع ززلملبهززعبعلم مفظززتلبحثلززر ل,لمج ززتل لززتلآلا بةل,لبحع ز ل
641ل,4066,لل 60ل .ل
-64هج ززمل ث ز ل لعد ززلملبحعث ز ل ل,لب ال ززميالبح عميميلززتلفبح لتلميل ززتلحلضة ززتلم مفظ ززتلذيلعززمعلفث بعضبتا ززملر ززتلإلاه ززمال
بحسعب.تل,ل عبصتلرتلملغربفلتلبحلضةتل ,لتلآلا بةلملممعتلبحثلر ل,ل,لتطرفدتل ك ععبهل(لرعضلميغعع ل)ل4001ل,ل َ4ل ل
-60هجمل ث ل لعدلملبحعث ل ل,لمل علصمةقل,ل ل 45ل
َ-6لفزبع لب عبع لب ميلتل,لعضملبح خرلطل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
منامعلرتلم مفظتلبحثلر ل,لمعصع تلبحثلر لب حلمعئتل,ل6988ل,ل َ7ل ل
 -65ث ل ح لعزفقتلكرئا,ل ل
-61م يرئتلب عبع لب ميلتل,لةلمهم لرعضلميغعع ل,ل 4060ل
-67فزبع لب عبع لب ميلتل,لمركسلبوعمظل هعبعلف عبض يلبحرطثتلبحعربعلتل,ل4064ل ل
-68بحثىززم,ل سئ زسلعد زعل,لتالتززتلبحلضةززتل,لم يرئززتل بعلبح ززبلح رثم ززتلفبحيغززر,ل لززتلبحسعب ززتلفبحغمةززم لملممعززتلب عاززال,ل
فزبع لبح ع لملبحعملتلفبحث

لبحع ميل,لملتتععئتلبحعرب ل,ل,6990ل ل10ل ل
19-the New carton Encyclopedia R\10 , volume tonp. 3330
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 -40يل ة لعلمللتس,لب ج ي لرتلبحلضةلب رفئزتل,لثرملتزتلمتز يلبةزربهلمل زع ل,لمرثعزتل بعلب ح تزتل,لملممعزتلبحثلزر ,ل
,6987ل ل400ل ل
-46ل ز ززمظملع ز زي لصز ززع ل,لب الز ززميالبحسعب لز ززتلح لز ززضةل ز ز مللناز زرل مل ز ززتلفبدعب ز ز لرز ززتلمىر ز ززتلبحضز ززتالبحرصز ززعلنل
فبحععبمالب ئبر ل يامل,ل,ل لتلآلا بةل,لملممعتلبحثلر ل,لبطرفدتل ك ععبهل(رعضلميغعع ل),ل,6999ل ل09ل ل
22-stocking .M.A .and N. marnayhon (2001) Hand book for field
assessment of Land degredation Earth son publication Ltd , Landon , UK.
P 35
بعضلب ىززم لرززتلث ز يرل د لمملززم لب ميلززتلملحلززعلتلبح تززالفبحغززععضلرززتلم مفظززتلبحثلززر ل,ل
 -40ثز ل لصززمحملب ززمحكنل,لثز ل
ميضمن,لذيلعمعل,لمج تلب تةلبحثلر ل,لبحع لََل,ل,4007ل ل698ل ل
َ-4بح عبصتلب ل بهلتل .ل
-45مخ فلع

نلبح لمةل,لملغربفلتلبحسعب تل,لملممعتلب عاال,ل6989ل,ل لَ65ل ل
لمر.تل,لإةربهلملدمحملدضع ل

-41ا ز لدتل ز لب جىززملنل,لصززع يل ززتلرمحززبل,لملغربفلززتلبحرززر ل ع لتلززتل,ل بعلبح ززبلح رثم ززتلفبحيغ زرل,لملممعززتل
ب عاال,لب عاال,ل  .ل,ل ل006ل ل
-47عملز ززمنلبدت ز ز لحرلز ززفلبح رئتز ززيلفب ز ززرفنل,لم ماز ززلالبحع ز ززفلفب رب.ز ززتل,ل 6لل,ل بعلبح ز ززبلح رثم ز ززتلفبحيغ ز زرل,ل
ب عاا,ل6986ل,ل 6َ0ل ل
-48إةربهلمل ث لب جثمعلب غزت بونل,لمثزم لفتصزطلب جغربفلزتلبحسعب لزتل,ل ,4لمرثعزتل بعلبحضز ل,لاغز ب ل,ل6975ل,ل
ل 4َ8ل
 -49ث ززمشلدض ززمنلع ززعئ ل لفب ززرفن,لإه ززمالم ما ززلالب حث ززعةلفبحث ززع ل,لفزبع لبح ع ززلملبحع ززملتلفبحث ز ز لبحع م ززيل,ل
ملممعتلاغ ب ل,ل6991ل,ل ل650ل ل
 -00ثمشلدضمنلععئ لتلفآ رفن,لمل علصمةق,ل  .654ل
-06لبح عبصتلب ل بهلت .ل
-04لدتل ل ث لب حضعنلبحلمحمي,لبح

لالب كمونلإله مالبملحمالالب ح لتلرتلم مفظتلب ينى,ل لتلآلا بة,ل

ملممعتلبح م صلت,ل,لعصمحتلممملض عضل(رعضلميغعع ل)400َ,ل 656 .,ل
-00لدتل ,لعملبل ث لب ح لملب جىملن,لب ىم لفتبر ل

لزعب تلبملحمالالبحث عحلتلرتلبحعرب ,ل لتلآلا بة,لملممعتل

اغ ب ,ل,لتطرفدتل ك ععبهل(رعضلميغععل )لَ,400ل  .55ل
َ-0ل لم لطمحبلب عثع ,لدمحملعملمنلدمحم,ل عبصتلملغربفلتلحعبععلزعب تلفضميالبحىخلالرتلعلم لبلنلب اليب,ل
مج تل لتلآلا بة,لبحع ,لََ,ل .461 ,4007ل
-05لملع رلب ج هي,لبح تع لعلد ييملفع يتم,لمرثعتلب عمعل,ل .05 ,6989ل
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ل ث لبملحضً,لبحىخلالفبح تععللفآفمعتم,لفزبع لبح ع لملبحعملتلفبحث

 .95ل
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لبحع مي,لملممعتلب عاا,6985,ل

