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ABSTRACT
The research include analytical study for geographic element (natural and
humanitarian) and its influence on the Geomorphology operations to form
soil and the variation on the location for the soil calcification and type. The
data have been collected from the references and other supported
information related to the study location. The data collecting process came
up with climate and humanitarian changes and depending on offices records
dealing with this type of research, then the laboratory works came to
complete the analysis of the soils taken already from the targeted area of
research to reinforce the and combine the theoretical and practical works. As
a second phase for the research the data and the analytical information
transformed to maps for better illustration. The study included the role of
natural element and its effectiveness in soil formation, this include
geomorphology elements for the selected area, and the surface property,
climate ability, natural plants and water resources. Also, the humanitarian
elements which effects the study area through the role of human on the soil
from plowing ,fertilizing and arrogation methods. Main natural properties for
the study area based on scientific data. The physical property for the soil also
considered in this research from the depth and tissue beside the chemical
properties included the organic substance and soil content on gypsum
combination. Classifying the soil based on productive ability, The risks of
climate changes will affect the soil by different type of erosion, salt and
flooded.
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التحليل الجيمورفولوجي لترب منطقة مكيشيفة
، جامعة تكريت، كلية االداب،  محمد نجم خلف صالح.م
الخالصة
يتضمن البحث دراسة تحليلية للكشف عن العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية ) وتأثيرها على العمليىات
 وقد جمعىت المعلومىات مىن المصىادر و، الجيومورفولوجية لتكوين الترب والتباين المكاني الصناف التربة وانواعها
 ومرحلة جمى البيانىات عىن منطقىة الد ارسىة، وجاءت عل مراحل العمل المكتبي، البيانات المتعلقة بمنطقه الدراسة

 واالعتمىىاد عل ى سىىجبت. التىىي تتصىىل فىىي الخصىىاعي الطبيعيىىة المكانيىىة المناخيىىة فضىىب عىىن العوامىىل البش ىرية

الدواعر ذات العبقة و استكماال للمعلومات جاءت مرحلة العمل المختبري من خبل تحليل نماذج ترب مىن منطقىة
الدراسة شملت المقاطعات كأصغر وحدة مكانيه اضافة ال تعزيىز المعلومىة بالعمىل الميىداني مىن خىبل المشىاهدة
 تضمنت الدراسة تناول دور.  ثم حولت المعلومات والبيانات ال خراعط بيانيه لتوضيح المعلومات بصوره افضل.
 وقد شملت العوامل الجيومرفولوجية لمنطقه الدراسة وخصىاعي السىطح، العوامل الطبيعية المؤثرة في تكوين التربة
 فضب عن العوامل البشرية المؤثرة في منطقه الدراسة من خبل. وقدرات المناخ والنبات الطبيعي والموارد الماعية
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دور االنسىىان جيومورفولوجيىىا فىىي تغييىىر خصىىاعي التربىىة مىىن خىىبل عوامىىل كالح ارثىىة والتسىىميد وطىىر الىىري  .واهىىم
الخصىىاعي الطبيعيىىة لتربىىه منطقىىه الد ارسىىة المبنيىىة على معطيىىات العلميىىة فىىي التحليىىل المختبىىري  ،وتضىىمن د ارسىىة
الخصىىاعي الزيزياعيىىة للتربيىىة شىىملت العم ى و النسىىجة وتناولىىت الخصىىاعي الكيمياعيىىة تضىىمنت المىىادة العضىىوية

ومحتوى التربية عل مركب الجبس والوقوف عل مؤهبت ومخاطر التربة كتقييم والمبعمة التربة تصنيف تربها
حسب قابلية اإلنتاجية  ،والمخاطر العوامل الجيومرفولوجية بتأثير المناخ من التعرية و الملوحة و الزيضان
المقدمة

.

ان دراسة جيومرفولوجية الترية تعد من الد ارسىات المهمىة ن التربىة ناتجىة عىن العمليىات الجيومرفولوجيىة (

تعرية التجويىة ) بتىأثير العوامىل الجغرافيىة والطبيعيىة والبشىرية فىي تباينهىا مكانيىاى تعمىل على تغييىر خصىاعي

التربة  ،وتعتبر دراسة التربة من الزروع ا ساسية لدارسي الجغرافيا الطبيعية تعرف التربىة بانهىا الطبقىة الهشىة
التىىي تغطىىي صىىخور القش ىرة ا رضىىية .وهىىي خلىىيط معقىىد مىىن المزتتىىات الصىىخرية والعضىىوية والمىىاء واله ىواء،
وتعتبر دراسة التربة بانها همزة وصل ما بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية اما العلم الذي يدرس التربية فيسم
) (Pedologyيرجى هىذا العلىم لى

رواخىر القىرن التاسى عشىر اذ كشىف عىالم التربىة الروسىي بوكىو شىيف

الذي وض القواعد ا ساسية االختصىاي فىي علىم التربىة ان المنىاخ والتضىاريس والنبىات هىي عناصىر مىؤثره
فيها ولها اهمية جغرافية مما لها من تأثير عل الحياة الحيوانية والنباتية وبالتالي عل االنسان نزسىه تختلىف
اهتمامات الجغرافيا للتربة عن اهتمامات عالم التربىة الىذي يىدرس علىم اصىوليا وعليىه فىان على الجغىرافيين رن

يأخ ىىذوا م ىىن العل ىىم ا ص ىىولي م ىىا يزي ىىد د ارس ىىة ويتجن ىىب التزاص ىىيل الت ىىي ل ىىيس له ىىا عبق ىىة ف ىىي د ارس ىىة الجغرافي ىىا
وبالمنهج الجغرافي تعاني منطقة الدراسة في وجود مشىكبت التربىة تتمثىل فىي التعريىة والىتملح والجزىاف واثىار

الزيضانات عل التربة واثر ذلك عل قابلية ومدى قابليتهىا فببىد مىن د ارسىة الجوانىب الطبيعيىة والبشىرية التىي
لها رثر في تشكيل تراب منطقه الدراسة .

اوالً  :مشككككلة ال حككك  :آن الكشىىف عىىن انمىىاي التىىرب فىىي منطقىىة الد ارسىىة تعىىد الخطىىوة ا ول ى فىىي تحديىىد
اصناف الترب ويمكن تحديد مشكلة البحث وايجازها من خبل التساؤالت االتية :
هل ان العمليات الجيومرفولوجية رثر في تشكيل ترب منطقة الدراسة ؟ وكيف تساهم العوامل الجغرافية في

ذلك ؟ وما هو دورها في تغيير بعض خصاعصها ؟ هل ان لنهىر دجلىه اثىر فىي تشىكيل تىرب السىهل الزيضىي
؟ كيف تتوزع استعماالت ا رض وما هي رصناف الترب في منطقة الدراسة ؟

ثانياً  :فرضية ال ح :

رن العمليىىات الجيومرفولوجيىىة والعوامىىل الجغرافيىىة لهىىا الىىدور فىىي تشىىكيل وتغييىىر خصاعصىىها الزيزياعيىىة

والكيمياعية وتباينها بما فىي ذلىك عوامىل المنىاخ والميىاة الجاريىة متمثلىة فىي نهىر دجلىه ودور االنسىان ممىا ادى
ل تعدد اصناف الترب وتعدد مستويات المبعمة ا رضية للتربة وتنوع استعماالت ا رض.

ثالث كاً  :مو ككط منطقككة ال ار ككة  :تقى منطقىىة الد ارسىىة فىىي الجىىزء الش ىرقي مىىن ناحيىىة دجلىىة التىىي تشىىغل الجىىزء
الشمالي الغربي من قضاء سامراء في محافظة صىب الىدين يحىدها مجىرى نهىر دجلىة مىن جهىة الشىر ومىن

الغرب مقاطعة  9الجزيرة احدى مقاطعات ناحية دجلة من الشمال تحدها مقاطعىة  ۱۳الملحىة التابعىة لقضىاء
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تكريىىت ومىىن الجنىىوب تحىىدها مقاطعىىات  7القادريىىة  11الملحىىة و  48ا جىىودي تابعىىة لناحيىىة دجلىىة كمىىا فىىي
خريطىىة ( . )1امىىا فلكيىىا فتق ى منطقىىة الد ارسىىة بىىين داعرتىىي عىىرض ( °34 ، 17 -، 5 -و) 34- 25- 5
شى ىىماالى وخطى ىىي طى ىىول ( )°43 ، 37- ، ،4-و ( )°43 ، 49- ، ،2-ش ى ىرقاى وتشى ىىمل منطقى ىىة الد ارسى ىىة ررب ى ى
مقاطعات هي (  12مكيشيزة  8 ،سموم 7 ،حويصبت  ،و  28ربو توينة(.

خريطة ( )1مو ط منطقة ال ار ة

المصدر  :باالعتماد على خريطة العراق االدارية بمقياس  1/,,,,,,1وخريطة محافظة صالح الدين االدارية بمقياس  1/,,,,,1لسنة .7,,2

ار عاً  :أهمية ال ار ة  :تكمن رهميىة الد ارسىة فىي معرفىة دور العمليىات الجيومرفولوجيىة المسىاهمة فىي تشىكيل
تىىرب منطقىىة الد ارسىىة  ،ذ تعىىد التربىىة مىىن رهىىم المكونىىات البيعيىىة الطبيعيىىة المهمىىة وهىىي نتىىاج عمليىىات التجويىىة

الكيمياعية والزيزياعية والحيوية  ،فضبى عن عوامل رخرى مناحيه وبايلوجيه  ،وزمنية .
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خام اً  :منهج ال ار ة  :رتبعت الدراسة منهج البحث التحليلي والتجريبي والوصزي من خبل تعزيزها بنتاعج
التحليل المختبري وتوظيف العمل المكتبي و الميداني للبحث عن دور العمليات الجيومرفولوجية  ،في تشكيل
الترب في منطقة الدراسة.

ا ا -العوامل الطبيعية المؤثرة في تكوين التربة

 - 1البنية الجيولوجيكة :تعىد مىادة االصىل (الصىخر االم) العامىل ا ول والضىروري لتكىوين التربىة بعىد رن
تمر بسلسلة من عمليات الهدم والتزتيت واالذابة والتحول والنقل لتصبح حالة وسط بين مىاده االصىل والتربىة

 ،واليطل ى عليهىىا تسىىمية التربىىة ا بعىىد اختبطهىىا بالمىىادة العضىىوية

()1

تق ى منطقىىة الد ارسىىة جيولوجي ىاى ضىىمن

الىرف الغيىىر مسىىتقر ضىىمن نطىا وادي ال ارفىىدين ( السىىهل الرسىىوبي ) فىىي الجىزء الغربىىي مىىن فىىال  -عىىامج -
حلبجة العمي وتتخلل المنطقة فوال تحت سطحية وطيات تركيبية تحت السطحية غيىر ظىاهرة على السىطح

بسبب سمك الترسبات الحديثة  .وتعد المواد الرسوبية هي نتاج الترسبات التي حملها نهر دجلة والريا ومياه
االمطىىار ال ى الحىىوض المقعىىر خىىبل العصىىر الربىىاعي عبىىر االف السىىنين  .وقىىد تراجعىىت الىىدلتا التىىي كانىىت
بدايتها قرب مدينة سامراء ال موقعها الحالي عند ررس الخليج العربي

()2

ويتضىىح مىىن الخريطىىة (  ) 2تعىىدد التكوينىىات الجيولوجيىىة لمنطقىىة الد ارسىىة  .وقىىد تراوحىىت اعمىىار الصىىخور

المنكشزة في منطقىة الد ارسىة بىين الىزمن الثالىث لحقىب الحيىاة الحديثىة لى الىزمن الربىاعي ( العصىر الحىديث)
من عصر الببيوستوسين ل عصر الهلوسين.
خريطة ( )2االقسام الجيولوجية لمنطقة الدراسة

المصدر  :باالعتماد على لوحة سامراء الجيولوجية بمقياس  1/,,,,25لسنة .1963
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وفي ما يلي االقسام الجيولوجية لمنطقة الدراسة:
ا  -تكوين المقدادية  :يعود هذا التكوين الى ترسبات الزمن الثالث عصثر الباليوسثين  ,يمتثاج بوجثود المثواد
الفتاتية وقد ثبت وجوده تحت الوحدات الرسوبية التي يصعب تميزها وذلك من خالل اآلبثار التثي حفثرت فثي
المنطقة ابي دلف بين سامراء والدور حي استمر وجوده الى اكثثر مثن  ,,2متثر كمثا يوجثد هثذا التكثوين فثي
المنطقثثة الواقعثثة بثثين بيجثثي و سثثامراء تمطيثثت سبقثثة مثثن الترسثثبات الحديثثثة بسثثمك  8متثثر ( . )3يتثثفلف تكثثوين
المقدادية من تتابع سبقي تشمل رواسبت من الطين والكلس واالحجار الرملية ذات التطابق المتقاسع والهث و
يمتد هذا التكوين في مقاسعت (  8ابو توينة ) .
ب  -روا ب األو ية النهرية  :تعد ا ودية من الظواهر الجيومرفولوجية التي تنشا بزعىل تسىاقط ا مطىار ،
وتعىىود رواسىىب ا وديىىة النهريىىة ل ى الىىزمن الربىىاعي مىىن عصىىر (الببيوستوسىىين والهولوسىىين ) التىىي تغطىىي

مساحات واسعة من الع ار في السهل الرسوبي والوديان  ،ذ تتكون ا ودية النهريىة فىي منطقىة الد ارسىة بزعىل

جريان الماء بعد سقوي ا مطار الغزيرة لتجري المياه عبر هذه الوديىان لتقلىي مياههىا فىي نهىر دجلىة  ،تتكىون
هىىذه الرواسىىب مىىن الحصى والغىرين والرمىىل والطىىين  ،ومصىىدرها منطقىىة الهضىىبة جلبتهىىا سىىيول الميىىاه وحركىىة

الريا ال ا راضي المنخزضة

()4

وتمتد هذه الرواسب عل الحافىة الغربيىة لكىل مىن مقاطعىة (  12مكيشىيزه

،و 8سموم  2 ،حويصبت  ،والحافة الشرقية لمقاطعة (  28ابو توينة).

ج  -روا ككب الم كراوف الفيضككية  :تعتبىىر مىىن الظ ىواهر الجيومرفولوجيىىة المتىىأثرة فىىي عمليىىات والترسىىيب التىىي

تشكلت لتوفر عوامل مساعدة كاالنحدار و المواد البزمة لبناعها في المناط الجافىه وشىبه الجافىه تتكىون مىن
تجمعات رسوبية فيضيه منقولة متزاوتة االحجام خصبه وقابلة الختزان الرطوبة او المياه الجوفية مما يتسرب

من مياه ا مطار التي تهطل عل سطحها مباشرة  ،او ما يجري في اوديتها (.)5

تعود هذه الرواسب ال الزمن الرباعي تمتد في شكل حزام شريطي نسبي يتب مجاري ا نهار والوديان مؤقته

الجريىىان تكىىون ترسىىباتها مىىن الغ ىرين والرمىىل والحص ى وتبىىدا الترسىىبات مىىن الم ىواد االكبىىر حجمىىا فىىي حمولتهىىا
عنىىدما يقىىل االنحىىدار تىىدريجيا فيرسىىب الحص ى ا كبىىر ثىىم ا صىىغر والرمىىال والغ ىرين بشىىكل تىىدريجي وتمتىىد

رواسب المراو الزيضي في المقاطعة (  28ابو توينة ) .

 -روا ب ال هل الفيضي  :يرج تكوين السهل الزيضي ل الزمن الراب بسىبب ارسىابات نهىر دجلىة اذ

يأخذ السهل الزيضي شكل حزام شريطي متعرج عل طول مجرى نهر من جانبه الغربىي بسىمك يزيىد على 3

امتار  ،وتتكون الرواسب من الرمل والغرين الطيني بيعة ترسيبيه نهريه في كل من مقاطعة(  12مكيشيزه ،
 8سموم  7 ،حويصبت).

ككا عا  -المنككا  :يعىىد المنىىاخ احىىد العوامىىل الطبيعيىىة المهمىىة والمسىىاهمة فىىي تكىىوين التىىرب كمىىا رن طبيعىىة

المنىىاخ فىىي منطقىىة الد ارسىىة لىىه انعكىىاس على التربىىة  ،تعتبىىر عناصىىر المنىىاخ عىىامب فعىىاال فىىي تكىىوين انمىىاي
الترب وميكانيكية تكوينها  ،و تتحكم بدرجة كبيرة في تنظىيم معظمهىا  ،حتى لىو كانىت مكونىة مىن مىواد روليىة
مختلزة  ،وهذا نها تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في توزي احياعها النباتية منها و الحيوانية وفي فاعليىة

العوامل ا خرى التي تساهم في تكوينها  ،وفي نشاي العمليات المختلزة التىي يجىري بهىا التكىوين .و ينحصىر
تىىأثير المنىىاخ فىىي تشىىكيل العمليىىات الجيومرفولوجيىىة التىىي تشىىمل عل ى العمليىىات الموروفوماناخيىىة ( التجويىىة ،
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تحرك المواد ) والتي ينىتج عنهىا رواسىب فىي الموضى تمهيىدا لنقلهىا فىي احىدى العمليىات المورفوديناميكيىة ( ،
المياه الجارية  ،نشاي الريا )

()6

.

ويتصىىف من ىىاخ منطق ىىة الد ارس ىىة بالقاري ىىة والجز ىىاف ويع ىىد من ىىاخ ش ىىبه ص ىىحراوي  ،حي ىىث تتس ىىاقط ا مط ىىار

بكميىىات قليلىىة فىىي فصىىل الشىىتاء والربي ى م ى صىىيف حىىار جىىاف وبحسىىب تصىىنيف كىىوبن فىىان منىىاخ منطقىىة

الدراسة يق ضمن المناخ المداري الصحراوي الحىار الجىاف ( )  . ( BWNومىن اهىم عناصىر المنىاخ الزعالىة

في تكوين الترب هي :

ا  -رجة الحرارة  :لدرجة الح اررة تأثي ار مباش ار وفعاالى فىي تكىوين وتشىكيل التربيىة وتحديىد خصاعصىها تىتحكم
بسىىرعة وتنشىىيط التجويىىة الزيزياعيىىة والتزىىاعبت الكيمياعيىىة فتىىزداد (  ) 3 - 2م ىرات م ى كىىل ارتزىىاع ( ، ) ،1

خاصة في الطبقة السطحية منها بينما تكون الح اررة ثابتة عند العم (  )،5سم ()7يتبين من الجىدول ( )1ان

معىىدالت درجىىات الحى اررة منطقىىة الد ارسىىة بلغىىت رعلى معىىدل فىىي فصىىل الصىىيف حيىىث بلغىىت فىىي شىىهر تمىىوز (
 ، ) 44.3بالتزامن م انعدام ا مطار وانخزاض نسبة الرطوبة يؤثر في خصاعي التربة منها بسىرعة فقىدان
رطوبىىة الطبقىىة السىىطحية مىىن التربىىة وتأكسىىد المىىادة العضىىوية فيهىىا  ،م ى فقىىدان التربىىة والنبىىات للمىىاء بعمليىىة

التبخىىر رو النىىتح كمىىا تعمىىل عل ى جزىىاف التربىىة و زيىىادة فعاليىىة الخاصىىية الشىىعرية اضىىافة ال ى تىىأثير الح ى اررة
السلبي عل نشاي الكاعنات المجهرية المهمة فىي تحلىل المىادة العضىوية ومزجهىا مى المىواد المعدنيىة المشىكلة

للتىىرب امىىا فصىىل الشىتاء فىىان درجىىه الحى اررة تىىنخزض بسىىبب مىىيبن اشىىعة الشىىمس الواصىىلة الى سىىطح االرض
اضافة ال قصر النهار وتكىون فىي اقىل مىن معىدل خىبل شىهر كىانون الثىاني (  13.5م ) يتضىح رن المىدى

الحراري يكون كبير بين ساعات اليوم وبين الزصول خبل السنة ينعكس عل نشاي التجوية الزيزياعية وتزتت
جسيمات التربة وتجمعاتها ال احجام صغيرة تكون ركثر عرضة للتعرية الريحية والماعية ويسهم فىي ذلىك قلىة

الغطىىاء النبىىاتي

()8

 .ذكىىر رن الدرجىىة الح ى اررة دو ار ايجابيىىا هىىو فىىي نشىىاي وفعاليىىة ا حيىىاء الدقيقىىة فىىي التربىىة

وتحلىل المىواد العضىىوية يظهىر ذلىىك الجىىزء الشىرقي المحىىاذي لنهىىر دجلىة مىىن منطقىىة الد ارسىة التىىي يتشىىكل فيهىىا
تراب السهل الزيضىي  ،التىي تتميىز بىوفرة المىادة العضىوية  ،ذ يتوقىف نشىاطها عنىدما تىنخزض درجىات حى اررة

التربة عن (  ) ،1م  ،وتصل ال اقص نشاطها عندما تتراو درجة الح اررة ما بين ( .) ،3 - 18
جدول ( )1درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل السنوي لمحطة سامراء للمدة ()2,17-1991

المحطة
سامراء

ك2

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

المعدل
السنوي

13.5

16.9

21.7

29.1

35

5.,4

44.3

42.7

39.9

32.2

22.2

16.3

29.5

المصدر  :الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ,قسم المناخ (بيانات غير منشورة).2,17

ب  -األمطككار  :تمتىىاز منطقىىة الد ارسىىة بتسىىاقط ا مطىىار فصىىلياى  ،بيىىدر التسىىاقط اواخىىر فصىىل الخريىىف خىىبل
فصل الشتاء وبداية الربي  ،يىرتبط تسىاقط ا مطىار فىي العى ار مىن خىبل مىرور المنخزضىات الجويىة القادمىة

من البحر المتوسط والريا القادمة من الخليج العربي  ,ويتضح من الجدول ()2رن كمية ا مطار المتساقطة

( )158.4ملىىم  ،وان رعل ى كميىىة اسىىتلمتها منطقىىة الد ارسىىة فىىي شىىهر كىىانون الثىىاني بمقىىدار ()37.7ملىىم  ،رن

فصىىلية وقلىىة كميىىة ا مطىىار السىىاقطة انعكىىس سىىلباى وبشىىكل مباشىىر عل ى خصىىاعي تىىرب  ،اذ تىىنخزض نسىىبة
132

المادة العضىوية فيهىا بسىبب قلىة النبىات الطبيعىي  ،اذ تىرتبط كثافتىه الى حىد كبيىر بكميىة التسىاقط اضىافة لى
انخزاض الرطوبة في التربة الذي يؤدي ل تعرض تماسك الترب للتزكك بسبب طول مدة الجزىاف وتعرضىها

للتعريىىة الريحيىىه ،ذ ان تسىىاقط ا مطىىار بشىىكل زخىىات قويىىة بعىىد فتىرة جزىىاف طويلىىه على التىىرب المكونىىة مىىن
ذرات ناعمة ومزككه  ،وضعف الغطاء النباتي يجعل الترب عرضه لبنجراف بزعل التعرية الماعية

()9

.

جدول ( )2مجموع األمطار الشهرية والسنوية (ملم) في محطة سامراء للمدة ()2,17-1991

المحطة
سامراء

ك2

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

المجموع

37.7

23.2

17.3

18

3.3

7.,

,

,

1.,

8.9

23.6

25.6

158.4

المصدر  :الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ,قسم المناخ (بيانات غير منشورة).2,17

ج  -الرياف  :رن الريا السىاعدة فىي منطقىة الد ارسىة هىي شىمالية غربيىة وتتسىم سىرعة الريىا بمعىدالت سىرعة

منخزضة لوقوع الع ار تحت تأثير الضغط الجوي العىالي صىيزا والمىنخزض الحىواري شىتاء  ،و هىذه الظىروف
ال تس ىىاعد على ى هب ىىوب ري ىىا ش ىىديدة الس ىىرعة اال مى ى حرك ىىة المنخزض ىىات الجوي ىىة المتوس ىىطية الت ىىي تحى ىدث

اضطراب جوي وسرعة عالية قد تصل المديات االعصارية خبل فصل الربي (.)،1

يتبين من الجدول (  ) 3رن معدل سرعة الريا يزيىد خىبل فصىل الصىيف  ،حيىث تكىون فىي اعلى معىدالتها

خبل اشىهر ( حزيىران  ،تمىوز  ،آب ) ذ سىجلت ( ) 3.2 ، 3.5 ، 3.4م  /ثىا  ،نوان رعلى سىرعه فىي شىهر
تم ىوز خىىبل السىىنة بلغىىت (  ، ) 3.5امىىا فصىىل الشىىتاء تىىنخزض فيهىىا معىىدل سىىرعة الريىىا لتصىىل ال ى ادنىىي

سرعة خىبل شىهر كىانون ا ول بلغىت ( )1.3م  /ثىا  ،آن قىدرة الريىا فىي منطقىة الد ارسىة تعمىل على تسىري

عملية التعرية للتربة ويسهم ذلك في ضعاف انتاجياتها  ،ويق هذا ضمن عملية التصحر ويساعد على ذلىك

اسىىتواء سىىطح ا رض نسىىبياى ومبعمىىة الظىىروف المناخيىىة اضىىافة ال ى قلىىة الغطىىاء النبىىاتي ذ يعىىد اثىىر التعريىىة
الهواعية احد اسباب ضحالة التربة ويظهر ذلك في الجزء الغربىي مىن منطقىة الد ارسىة ضىمن مقاطعىة (  8ربىو

توينة ) نوان تأثير الريا عل منطقة السهل الصىيزي ضىمن مقاطعىة ( 12مكيشىيزة  8سىموم 2 ،حويصىبت

) قليل نسبيا لوجود النبات الطبيعي.

جدول ( )3سرعة الرياح م/ثا في محطة سامراء ()2,17-1991

المحطة
سامراء

ك2

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايلول

ت1

ت2

ك1

المعدل

2.8

2.3

2.4

2.8

2.9

3.4

3.5

3.2

2.8

2.5

2.7

1.3

2.71

المصدر  :الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ,قسم المناخ (بيانات غير منشورة)2,17

ثامنا  -ال طح  :يعد السطح من العوامل الطبيعية المهمة التىي تسىهم اسىهاما فىاعب فىي تكىوين التربىة اذ ان
هن ىىاك ارتباط ىىا وثيقى ىاى ب ىىين عام ىىل الس ىىطح وس ىىمك التربي ىىة وتحدي ىىد نوعيته ىىا  ،اذ يتس ىىم س ىىطح منطق ىىة الد ارس ىىة
باالنبسىىاي النسىىبي ويأخىىذ باالنحىىدار بىىين خطىىي االرتزىىاع ( )،7-136يبلىىأ رعل ى ارتزىىاع لىىه فىىي وسىىط منطقىىة

الد ارسىىة  ،ويىىنخزض تىىدريجيا باالتجىىاه الجنىىوبي الش ىرقي ويصىىل اقىىل ارتزىىاع لىىه فىىي الجىىزء الش ىرقي مىىن منطقىىة

الدراسة المطلة عل نهر دجلة

()11

 ،ان اهم وحدات السطح لمنطقة الدراسة هي:
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ا  -ال هل الفيضي  :يعرف السهل الزيضي بانه ا رض المنبسطة التي تق على جىانبي مجىرى النهىر ،
ويتشكل نتيجة لزعل النهر في عمليات التعرية واالرساب مرسيا بذلك كميات كبيرة من الرواسب المتنوعىة مىن
حيىىث درجىىه الخشىىونة والسىىمك  .ويأخىىذ السىىهل الزيضىىي فىىي منطقىىة الد ارسىىة شىىكل ش ىريط منبسىىط بمحىىاذات

مجرى نهر دجلة يتراو عرضه بين (  ) 5 - 4م  ،ويبلأ سمك الترسبات فيه بين (  ) 3 - 1م  ،و تتىألف
من الحص والرمل والغرين الطيني نتيجة لزيضان النهر وتطل عل السهل الزيضي اراضي مرتزعىات تتمثىل

بالشى ىرفات النهري ىىة الت ىىي ش ىىكلتها ارس ىىابات نه ىىر دجل ىىة  .خ ىىبل عص ىىر الببيستوس ىىين المكون ىىة م ىىن الحصى ى

المتماسىىك او الرخىىو ورواسىىب الرمىىل والسىىلت و الج ىبس وتنق ىىل مسىىيبت الميىىاه الرواسىىب منهىىا اعل ى الس ىىهل
الزيضي  ،ذ تصرف مياهها ال نهر دجلة.

ب  -هض ة الجزيرة  :تمثل الجزء الغربي لمنطقة الدراسة ضمن مقاطعة (  28ابو توينىة )  ،تحتىل هضىبة
الجزيرة (  28ابوتوينة ) الجزء الشرقي من منطقة هضبة الجزيرة في الع ار تمتىاز بانبسىاي ررضىها النسىبي ،
ذ يعى ىىد انعكى ىىاس طبيعى ىىة البنيى ىىة الجيولوجيى ىىة فضى ىىب عى ىىن العمليى ىىات التى ىىي شى ىىهدتها المنطقى ىىة بمى ىىرور العصى ىىور

الجيولوجية واخرها الزمن الرباعي
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 .ذ يكاد سطحها يخلو من الظواهر الطبيعية  ،يرج سبب ذلك نهىا

لم تتأثر بالحركىات الباطنيىة التىي حىدثت فىي الىزمن الجيولىوجي ا ول وامتىداد صىخور الكتلىة الصىلبة تحتهىا ،

فلهىىذا حافظىىت على انبسىىاطها ضىىمن اقلىىيم الرصىىيف العربىىي المسىىتقر جيولوجيىىا  ،وعلى هىىذا ا سىىاس ينحىىدر

سىىطحها تىىدريجيا مىىن الشىىمال الى الجنىىوب  ،ذ يىىنعكس هىىذا على درجىىات االنحىىدار وهىىي مىىن ا مىىور المهمىىة

التي يجب التركيز عليها في دراسة مورفولوجية المنطقة  ،اذ تعد من العوامل الطبيعية المهمة التي تسهم فىي

نشوء ظاهرة التصحر بينما يأخذ ارتزاع الهضبة من ()176-86م فو مستوى سىطح البحىر  ،يتخللهىا تمىوج

بسىىيط ووجىىود بعىىض الىىتبل التىىي ال يزيىىد ارتزاعهىىا عىىن ( )،3م مىىن ا ارضىىي المجىىاورة  ،لىىذا تنشىىط عمليىىة

التعريىىة فىىي سىىزو المنحىىدرات  ،ذ تنقىىل ميىىاه ا مطىىار مىىا تحملىىه مىىن ترسىىبات لى ا ارضىىي المنخزضىىة وفىىي
والجبس.

تا عا  -الموار المانية :تعد الموارد الماعية من العوامل المهمة التي تؤثر في عمليات تكوين التربة وتبىاين
خصاعصىىها الزيزياعيىىة والكيمياعيىىة  ،ذ لهىىا دور فىىي فعاليىىة ا حيىىاء كافىىة فهىىي تىىذيب ا مىىب وتعيىىد توزيعهىىا

ونقلهىىا فىىي التربىىة لجمي ى االتجاهىىات  ( ،قىىد تكىىون مىىن االعل ى ال ى االسىىزل او مىىن ا سىىزل ل ى ا عل ى ) او
تغييىىر هيعىىة المعىىدن او الملىىح مىىن خىىبل ان ىواع التزىىاعبت الكيمياعيىىة التىىي تحىىدث فىىي التربىىة او تنقىىل حبيبىىات

التربىىة وتحركهىىا م ىن مواضىىعها وتعيىىد ترسىىيبها فىىي مواض ى جديىىدة بصىىورة غيىىر صىىورتها ا ول ى نتيجىىة النقىىل
وتمثل الموارد الماعية في منطقه الدراسة االتي :

 -1المياه ال كطحية  :تعىد ميىاه ا نهىار عىامب مهمىا فىي تكىوين التىرب  ،ومظىاهر السىطح مىن خىبل قابليىة
الماء عل اذابة المواد التي يمر بها او ما يسم بالتآكل وعملية التزتىت و تتعىرض المىواد المنقولىة فىي المىاء
ال التكسر خبل النقل والعامل الهيدروليكي فضب عن عملية الطحن والتي تعني المواد المنقولىة بالمىاء الى

التكسر والتزتيت وتحولها ال اشكال اخرى و يرتبط ذلك بعوامل سرعة حركة مياه ا نهار  ،ومعدل االنحدار
فضب عن عمل النهر وشكل مجراه

()13

 .ومن اهم المياه السطحية في منطقة الدراسة هي :
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ا  -نهككر جلككة  :يتىىدرج التهىىر بىىين منطقىىة بيجىىي وصىوال لى سىىدة سىىامراء  ،وقىىد ترتىىب على ذلىىك انخزىىاض
عمقه وارتزاع ضزافه فىي منطقىة السىهل وترسىيب حمولتىه بكميىات كبيىرة  ،و تبىاطؤ سىرعته نتيجىة قلىة انحىداره
مما سبب تدهور قدرته عل نقل حمولته التي تتباين كمياتهىا وتركيزهىا بتىأثير كميىة ا مطىار وتشىغيل السىدود

فضىىب عىىن موق ى سىىدة سىىامراء الىىذي ادى ال ى تجم ى الترسىىبات شىىمال السىىدة وارتزىىاع قىىاع النهىىر عىىده امتىىار
والمسىافة تصىل الى ( )،2كىم
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 ،كمىىا رن عمىل النهىر على تجىدد السىىهول نتيجىة اإلرسىاالت الطمويىة التىىي

يحملها روقات الزيضانات فتزيد من خصوبة التربة بسبب جلب طبقة جديدة تضاف فو التربة التي قد تكىون
انهكتها النباتات  ،وتظهر بصمات البيعة النهرية فىي تشىكيل تىرب السىهل الزيضىي فىي منطقىة الد ارسىة متمثلىه

في اراضي كل من مقاطعة (  12مكيشيزه  8 ،سموم  21حويصبت)

ب  -مشاريط الري :يعد مشىروع الرعيسىي فىي منطقىة الد ارسىة بىدء انشىاعه عىام  ، 1982ترفى ميىاه المشىروع
مىىن نهىىر دجلىىة بواسىىطة خمىىس مضىىخات بتصىريف (  ) 5م  /ثىىا  .يبىىدا المشىىروع مىىن قريىىة عوينىىات يتضىىمن
تس فروع يبدا الزرع الثالث داخل في العباسية والزرع الساب يدخل سىموم  ،طىول المشىروع  22كىم  ،و تقىدر

المساحة المروية (  ) ،،11.5كىم  ، ۲تىروي ا ارضىي كىل مىن (  12مكيشىيزه  8 ،السىموم ) التىي تعىد التىرب
فيهىىا قليلىىة االم ىىب وجيىىدة الخص ىىوبة والعم ى

 ،رن المي ىىاه المسىىتخدمة ل ىىري ا ارضىىي الزراعي ىىة س ىواء كان ىىت

سطحية او جوفية لها تأثير عل التربة والنبات من خبل ما ينقل معها من مواد عالقة رو ذاتية

()15

.

 - 2المياه الجوفية  :يقصد بها المياه التي تترشح من السطح عبر طبقىة التربىة الهشىة لى تكوينىات القشىرة
ا رضىىية لتصىىبح فيمىىا بعىىد خ ازنىىات كبي ىرة للميىىاه الجوفيىىة .تعىىد مىىن احىىد الم ىوارد الماعيىىة المهمىىة السىىيما فىىي
المناط الجافة وشبه الجافة لتعىويض الىنقي الحاصىل فىي المىوارد الماعيىة السىطحية  ،ذ يحىدد نوعيىة الميىاه

ومحتواهىىا كميىىة ا مطىىار السىىاقطة اضىىافة ال ى نوعيىىة الصىىخور التىىي تمىىر به ىا  ،وتتمثىىل المركبىىات الرعيسىىية
الموجودة في المياه الجوفية لمنطقه الدراسة بكبريتات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم وكلوريد الصوديوم

()16

،

ذ ترتزى درجىىة الملوحىىة فىىي ميىىاه االبىىار مى ارتزىىاع رعماقهىىا  ،وقىىد تىىتخزض نتيجىىة تسىىرب ميىىاه النهىىر وقنىوات

الري ال المياه الجوفيىة التىي يكىون معظمهىا مىن نهىر دجلىة  ،وتسىتخرج عىن طريى حزىر اعبىار النبعيىة التىي
يتراو عمقها بين حوالي (  ) 9 - 4م  ،في ارض السهل الزيضي ويزداد عمقا كلما اتجهنا غرباى ليصل الى

اكثر من ( )،2م

.

 - 3الن ككاا الطبيعككي :يعىىد النبىىات الطبيعىىي مىىن اهىىم العوامىىل الطبيعيىىة المسىىاهمة فىىي عمليىىة تكىىوين التىىرب
وتطورها والمحافظة عليها من خبل تجهيزها لمعظم الموارد العضوية و التأثير المباشرعل درجة التزاعل(ph
) فيهىىا وخصىىوبتها وخصاعصىىها الزيزياعيىىة فضىىب عىىن حمايتهىىا مىىن التعريىىة

()17

 ،ذ يقلىىل النبىىات مىىن تطىىرف

درجىىات الح ى اررة عل ى سىىطح التربىىة  ، ،فيىىزداد التيىىات الطبيعىىي بصىىورة واضىىحة فىىي السىىهل الزيضىىي كىىل مىىن
مقاطعة (  12مكيشيزه  8 ،سموم  7حويصبت )  ،وكان لموق سد سامراء قرب منطقة الدراسة جنوبىا اقىل

مىن (  ) ،1كىىم  ،اثىر فىىي ذلىك  ،وذلىىك رن السىدود تسىىبب بتبىاطا جريىىان ا نهىار وحىىدوث تغيىرات بيعيىىة منهىىا
ارتزاع تركيز ا مىب فىي الميىاه ذ يتضىح زيىادة كثافىة نمىو النبىات القصىب والبىردي التىي تتىراو اطوالهىا بىين

( )2 -5.،م حىىول مجىىرى نهىىر دجلىىة فىىي منطقىىة الد ارسىىة فضىىب عىىن نمىىو نباتىىات غريبىىة عىىن المنطقىىة  .و
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تنتش ىىر الش ىىجيرات المعمى ىرة ف ىىي الس ىىهل الزيض ىىي مث ىىل الغ ىىرب  ،الحلز ىىاء  ،ا عش ىىاب فض ىىب ع ىىن نم ىىو بع ىىض
النباتات مثل الطرفة و الطرطي والتويل والعكرش في الترب الرديعة التصريف وعالية الملوحة .

عاش ار  -العوامل ال شرية المؤثرة في تكوين التربة

يلعىىب االنسىىان مىىن خىىبل ممارسىىته العديىىد مىىن االنشىىطة المختلزىىة ادوار رعيسىىية فىىي زيىىاد الجيومرفولوجيىىة (

التجويىىة والتعريىىة ) وتنىىوع االشىىكال االرضىىية الناتجىىة عنهىىا سىواء كىىان ذلىىك بشىىكل مباشىىر وتتمثىىل رهىىم العوامىىل

الجيومرفولوجيىىة البش ىرية فىىي كىىون االنسىىان احىىد عوامىىل تغييىىر بعىىض خصاعصىىها فيمىىا يمارسىىه االنسىىان مىىن
نشاطات مختلزة ورهمها النشاي الزراعي ومن اهم العمليات الزراعية هي:

ا  -حراثككة التربككة وت ككويتها  :تتسىىم بعىىض ا ارضىىي منطقىىة الد ارسىىة الواقعىىة خىىارج نطىىا السىىهل الزيضىىي فىىي
تربتهىىا بضىىحالة العمى كمىىا هىىو الحىىال فىىي مقاطعىىة ( 28ابىىو توينىىة ) ولىىذا فىىأن عىىدم االعتىىدال فىىي الح ارثىىة قىىد
يتس ىىبب ب ىىانجراف الترب ىىة الس ىىطحية او ظه ىىور افاقه ىىا (الطبق ىىات) العميق ىىة الغي ىىر خص ىىبة او العديم ىىة النش ىىاي

البيولىىوجي او الى حىىد تظهىىر فيىىه الطبقىىات الصىىخرية عنىىد الح ارثىىة .كمىىا يظهىىر للح ارثىىة تىىأثيرات واضىىحة على

خصىىاعي التربىىة كيماعيىىا اذ ان للح ارثىىة الجيىىدة تسىىاعد عل ى ا مىىب ودلىىك بخلىىط االمىىب بىىين طبقاتهىىا ممىىا

تعط فرصة اكبر إلذابة قسم من تلك ا مب بدال مىن تجمعهىا فىو سىطح التربىة  ،وتىؤدي الح ارثىة العميقىة

ال ى زيىىادة نسىىبة االوكسىىجين وشىىتاعي اوكسىىيد الكىىاربون ممىىا يىىنجم زيىىادة محتىىوى التربىىة مىىن بعىىض العناصىىر
الغذاعية مثل النترات والزوسزات الذاعبة في الماء و تعقىب الح ارثىة عمليىة التسىوية وهىي نقىل التربىة مىن المواقى

المرتزعىىة الى المنخزضىىة منهىىا لتسىىوية ا رض ومىىن اثارهىىا زيىىادة قىىيم كثافىىة التربىىة الظاهريىىة فضىىب عىىن رثرهىىا
عل انسيابية المياه والتوزي المنتظم للمياه ال السواقي وااللوا خبل عملية الري.

ب  -الت مي  :يقصد بالتسميد اضافة المىواد التىي تىوفر العناصىر الغذاعيىة فىي التربىة لتكىون كافيىة وموجىودة
بصىيأ وتراكيىب يمكىن الجىذور النباتىات امتصاصىها واالسىتزادة منهىا اذ يعىد التسىميد اجىراء اساسىي يىؤدي لى
تعويض المزقود من العناصر الغذاعية الضرورية لنمو النبات وتحسين نواقي التربىة وخصىوبتها

ا سمدة المستخدمة في منطقة الدراسة ال :

-1

()18

و تقسىم

اال م ة العضويه  :تضاف ا سمدة العضوية للتربة من مخلزات الحيوانات او بقايا النبات كا و ار

والقىىش ع ىىن طري ى قل ىىب التربىىة بع ىىد موسىىم الز ارع ىىة ويطل ى عليه ىىا ا سىىمدة النباتي ىىة

(.)19

و تضىىاف ا س ىىمدة

العضىىوية للتربىىة فىىي منطقىىة الد ارسىىة لتعويضىىها نقىىي المىىادة العضىىوية رن تىىنخزض كميتهىىا فىىي التربىىة العاليىىة

الجبسية بشكل كبير واهم ا سمدة المستخدمة هي من مخلزات ا بقار وا غنام والجاموس والطيىور اذ تتبىاين
في محتواها للمادة العضوية الغذاعية الضرورية للنبات باختبف الحيوان باإلضافة عن عملها تحسين خواي

التربة الكيمياعية والزيزياعية و البايولوجية والنشاي البكتيري المزيد ونتشيط بذور النباتات لدخولها طور النشىاي

الحيوي فيها في وقت مستمر من الربي فضب عن ما تىوفره مخلزىات المحاصىيل المزروعىة كمصىدر ل سىمدة
الخضراء .

 - 2األ م ة الكيمياوية  :تعد ا سمدة الكيمياوية ذات اهمية لرف خصوبة التربة فضب عن زيادتها مقاومة
النباتات للملوحة

()،2

ومن رهم هذه ا سمدة المستخدمة ( اليوريا  -والسوبر فوسزات الثبثىي والسىماد المركىب
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(  ) 27.27و (  ) 18,18,18فضىىب عىىن ا سىىمدة السىىاعلة التىىي تعطىىي فعاليىىة عاليىىة كونهىىا ذاعبىىة فىىي المىىاء
واكثر جاهزية لبذور النبات من ا سمدة الجافة

(.)63

ج  -الري  :هىو عمليىة تزويىد التربىة بالميىاه باسىتعمال ط ارعى واسىاليب متعىددة جىل تىوفير مسىتوى رطىوبي
مبعم لنمو النبات  ،يبرز تأثير الري في تربة منطقة الدراسة من خبل انتقىال كميىات كبيىرة مىن ا مىب الى

التربىىة مى ميىىاه الىىري الزاعضىىة عىىن حاجىىة الحقىىل و التىىي تت ازيىىد نسىىبها مى مىىرور الوقىىت رن تىىزرع تىىرب السىىهل

الرسىىوبي فىىي الع ى ار عل ى سىىبيل المثىىال منىىذ( )،،،7سىىنة وتسىىتخدم ط ارع ى الىىري بىىاالحواض والمىىروز والىىري

السيحي والري بالرش والتنقيط في منطقة الدراسة .

 - 3البككز  :يقصىىد بىىه عمليىىة الىىتخلي مليىىة الىىتخلي مىىن المىىاء ال ازعىىدة مىىن المىىاء ال ازعىىد فىىي مقىىد التربىىة

()21

وتعىىد الميىىاه الزاعضىىة عىىن حاجىىة النبىىات ان تتسىىرب بزعىىل تىىأثير الجاذبيىىة ا رضىىية ال ى الطبقىىات السىىزلي مىىن

التربىىة بعىىد ان تكىىون قىىد وصىىلت ال ى سىىعتها الحقليىىة مصىىدر ضىىرر التربىىة والنيىىات  .اذ يغىىور جىىزء منهىىا ال ى

مستوى المياه الجوفية ويبق الجزء االخر عند جذور النبات تشي بها فراغات التربىة و التىي تعمىل على طىرد
اله ىواء ومىىن ثىىم حرمىىان النباتىىات مىىن ا وكسىىجين داخىىل التربىىة ممىىا يتسىىبب فىىي هبكهمىىا وهىىذا مىىا يىىؤدي ال ى

تىىدهور تربتهىىا والتىىأثير عل ى انخزىىاض انتاجيىىة ومىىرض النباتىىات وتعمىىل زيىىادة الميىىاه داخىىل التربىىة عل ى زيىىادة

المياه الجوفية و ارتزاع منسوبها عن طريى الخاصىية الشىعرية ويزضىل التبخىر وارتزىاع درجىات الحى اررة لتىراكم

ا مب عل السطح بمرور الوقت مما يؤثر عل خواي التربة .

تعد منطقة الدراسة قليلة الميازل ان تقتصر عل مبزل واحىد يقى فىي مقاطعىة (  12مكيشىيزة ) ويبلىأ طولىه

حىوالي  2كىىم لتصىريف ميىىاه ا مطىىار والميىىاه الزاعضىىة عىىن الىىري لىىبعض التىىرب التىىي ترويهىىا ميىىاه مشىىروع ري
دجلة وتتراو تصريزه بين (  5 - ،م /ثا ) .

اح عشر  -الخصائص الطبيعية لترب منطقه ال ار ة
تعد دراسة خصاعي الترب من الناحية الجيومرفولوجية ( الزيزياعية و الكيمياعية ) ذات رهميه كبيىره للجغرافيىة
نها نتا عمليىة ( التجويىة والتعريىة ) اضىافة الى دور النهىر و الريىا فىي عمليىة النقىل و النحىت وا رسىاب

لتشىىكيل تىىرب منطقىىة الد ارسىىة اذ تعىىد التربىىة مىىوردا مهمىىا مىىن م ىوارد الثىىروة الطبيعيىىة و رن مىىن المهىىم معرفىىه

التغيرات التي تط رر عليها بمرور الزمن ومعرفة رثر العوامل الطبيعية .

 - 1الخصكائص الفيزيائيككة  :تهىدف د ارسىىة الخصىاعي الزيزياعيىىة لتىرب منطقىىه الد ارسىة الى فهىم ميكانيىىك

التربة  ،ودور الخصاعي الزيزياعية في مبعمة التربية لبستخدامات المتعددة منها الصىببة  ،وقىوة التحمىل ،

والتصىريف  ،وقابليىىة الخىىزن والرطوبىىة اللدانىىة ( قابليىىة التشىىكيل )  .هىىذه جميعهىىا مرتبطىىة بشىىكل وثيى بالحالىىة

الزيزياعية للتربة لذا من المزضل للمسىتثمرين الىذين يتعىاملون مى التىرب رن يعرفىوا الى ري مىدى وبواسىطه اي
عوامل يمكن ان تتغير هذه الخواي  ،ومن اهم الخصاعي الزيزياعية التي نتناولها البحث هي:
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ا  -عمق التربة  :آن عم التربة او سىمكها بالنسىبة لحىدودها السىزلي مىن الخصىاعي المهمىة اذ يتحىدد مىن
خبلها مقدار توغل جذور النبات في التربة و امتصاي النبات للمىاء و العناصىر الغذاعيىة وتعىد تربىه منطقىه

الد ارسىىة عميقىىه فىىي السىىهل الزيضىىي الىىذي يصىىل عمقهىىا لى (3م) ( .)22وتقى ضىىمن ا ارضىىي مقاطعىىات ( 12
مكيشيزه  8 ،سموم 7 ،حويصبت ) بينما يتزاوت عمقها بين ضحل ل عمي في مقاطعة ( 28ابو توينة

(اذ تشكل الصخور والترسبات الجبسية ا ولية للحدود المقلية لها  .ويتذبذب عمقها بين موض واخر ضمن
المقاطعة الزراعية الواحدة قد يأخىذ سىمك التربىة شىكل غطىاء رقيى بعىض سىطح المنحىدرات و بسىبب عمليىات

التعريىىة المسىىتمرة وعامىىل الجانبيىىة بينمىىا تىىزداد سىىمكا فىىي ا ارضىىي المسىىتوية .يعىىد عمى التربىىة احىىد المحىىددات
المؤثرة عل توزي استعماالت ا رض الزراعية في منطقة الدراسة  ،اذ تشكل الترسبات الجبسية ا وليىة التىي
تسم ماده االصل والترسبات الصىخرية السىميكة الناتجىة عىن تبخىر ميىاه المسىتنقعات المغلقىة عاعقىا رمىام نزىذ

بنور النبات في مقد التربة لنمىو جىذورها

()23

 .يتبىين هىذا بشىكل واضىح فىي هضىبه الجزيىرة ضىمن مقاطعىه (

 28ابو تؤينه ) من حيث تأثير المنىاخ على التربىة و قلىة الغطىاء النبىاتي اضىافة الى العامىل ا ول هىو مىادة

ا صل التي تكون في من التربة يتضح من الخريطة ()3عم التربة.
خريطة (  ) 3عمق التربة

المصدر  :باالعتماد على الدراسة الميدانية ومقابلة عدد من حفاري االبار في المنطقة بتاريخ .2,19/8/15
ب  -الن كككجة :يعنىىي نسىىيج التربىىة التكىىوين الميكىىانيكي لمكوناتهىىا المعدنيىىة  .والقىىيم النسىىبية لمقاديرهىىا دون
اعتبىىار لتكوينهىىا الكيميىىاعي  ،وتتكىىون هىىذه المكونىىات مىىن جسىىيمات بأحجىىام مختلزىىة تشىىمل الرمىىل والغ ىرين و

138

الطىىين

()24

 .تعبىىر النسىىجة عىىن درجىىه نعومىىه او خشىىونة التربىىة  ،ولنسىىجه التربىىة اهميىىه كبيىره نهىىا ذات تىىأثير

مباشر رو غير مباشر عل العديد من خصاعي التربة التي تحدد مدى مبعمة التربة ل غراض المختلزة

.

تتباين خصاعي الترب م تباين نسجتها من خبل التحكم فىي خصاعصىها الزيزياعيىة ا خىرى مثىل النزاذيىة ،
و تماسىىك التربىىة وبناؤهىىا ولىىدانتها و حركىىة مىىرور اله ىواء وسىىعة ابقىىاء المىىاء الموجىىود فىىي جسىىمها فضىىب عىىن

كونهىىا مؤش ى ار الخصىىوبة التربىىة  .ويتضىىح مىىن الجىىدول (  ) 4ان اصىىناف النسىىجة فىىي تربىىة منطقىىة الد ارسىىة

تسىىود نسىىجة متوسىىطة مزيجيىىة فىىي ش ىرقي منطقىىة الد ارسىىة فىىي مقاطعىىات (  7حويصىىبت  8 ،سىىموم 12 ،

مكيشيزة ) عند كتف نهر دجلة و تكون النسجة معتدلة الدقة ( مزيجيه  ،طينيه ) في رجزاء من تريه مقاطعة

(  12مكيشيزة ) وكل مساحه مقاطعة ( 28ابو توينه( .اذ ان النسجة تتنوع وذلك بسبب العوامىل المىؤثرة فىي
تكىىوين التىىرب  ،اذ تتىىألف فىىي السىىهل الزيضىىي مىىن الم ىواد الدقيقىىة كالرواسىىب الرمليىىة و الغرينيىىة والطينيىىة و

االضىىافات مىىن عىىال النهىىر ( دجلىىه )  ،لىىذلك تنتشىىر تربىىه الىىذات نسىىجه متوسىىطة جيىىده الصىىرف ذات قىىدره

متوسىىطة لبحتزىىال بالمىىاء فضىىب عىىن اسىىتواء سىىطحها فىىي تىىرب مقاطعىىات ( 7حويصىىبت  8 ،سىىموم 12 ،
مكيشيزه ) ضمن كتوف االنهار  ،بينما تكون التربة متنوعة النسجة في مقاطعة (  28ابو توينه ).
جدول ( )4نسبة مفصوالت وصنف النسجة حسب مقاطعة منطقة الدراسة لعام 2,17
صنف النسجة
الطين
الغرين
الرمل
المقاطعة
ت
1
2
3
4

( )7حويصالت
( )8سموم
( )12مكيشيفة
( )28ابو توينة

46
48
41
38

,3
33
,3
29

24
19
29
33

مزيجية
مزيجية
مزيجية
مزيجية  /طينية

المصدر :باالعتمثاد علثى نتثاال التحلثيالت الميتبريثة  ,كليثة الزراعثة  ,قسثم علثوو التربثة والميثاة و جامعثة تكريثت  ,تكريثت ,
 ,2,18بيانات غير منشوره.

 - 2الخصككائص الكيميائيككة :يتبىىاين التىىرب فىىي خواصىىها الكيمياعيىىة تباينىىا واضىىحا على سىىطح االرض هىىي
ليست عل شكل واحد وانمىا تختلىف مىن مكىان لى آخىر حتى فىي الحقىل الز ارعىي  ،بخصىوبتها وخصاعصىها

ا خ ىىرى وتبع ىىا الخ ىىتبف العوام ىىل الم ىىؤثرة على ى تكوينه ىىا مث ىىل الم ىىادة ا ولي ىىة و المى ىواد العض ىىوية و المن ىىاخ
والتضاريس و الزمن ومن اهم الخصاعي هي :

ا  -الما ة العضكوية  :هىي عبىاره عىن خلىيط مىن المىواد المتبقيىة مىن الكاعنىات الحيىه نباتيىه كانىت رم حيوانيىه

والكاعن ىىات الدقيق ىىة ا خ ىىرى الت ىىي نتج ىىت خ ىىبل عملي ىىات التحل ىىل و اخ ىىذت فتى ىره طويل ىىه م ىىن ال ىىزمن .رن الم ىىادة
العضوية في التربة مصدرها تحلل ا و ار و البراعم و ا زهار و االغصان المتساقطة وبقايا الحيوانات و ما

يع ىىرض ف ىىي النزاي ىىات الت ىىي تظه ىىر على ى الس ىىطح فض ىىب ع ىىن الج ىىذور تح ىىت الس ىىطح وس ىىهله التحل ىىل للنب ىىات
والحشاعش الزصلية و الكاعنات المجهرية والمرعية التي تعيش وتموت في التربىة (.)25

اذ ان تحلىل المىادة

العضىىوية ينىىتج مىىاده الىىدبال  ،حيىىث تمتىىاز مىىاده الىىدبال بقىىدرتها عل ى االحتزىىال بالعناصىىر الغذاعيىىة وكىىذلك
لتحسين بناء التربة وخصاعصها الزيزياعية مثل زياده تجمعات التربة وعمل عل تجمي حبيبات التربة الرمليىة
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المتزككىىة و التقليىىل مىىن االنىىدماج حبيباتهىىا فىىي التىىرب الطينيىىة اذ تتسى مسىىاماتها وترتزى قىىدره المىىادة العضىىوية
فيها عل االحتزال بالماء  ،و يتضح من الجدول ( )5والخريطة ( )4ان ترب منطقىه الد ارسىة تعىد تىرب قليلىة
المادة العضوية  ،وقد تراوحت نسبة المادة العضوية لمقاطعة  7حويصبت ( 17.1غىم  /كغىم ) و  8سىموم

بلغىىت نسىىبة المىىادة العضىىوية (  ) 13.1و  12مكيشىىيزه (  ) 12.4و  28ابىىو توينىىة ( )6.5يتبىىين رن نسىىبة

المادة العضوية ترتز نسبيا في الطبقة السطحية تحتوي عل كميىة اكبىر مىن المىادة العضىوية كبقايىا النباتىات
ومخلزىىات االحيىىاء لىىذا يتركىىز فىىي الطبقىىة العليىىا مىىن التربىىة فضىىب عىىدم كزايىىة كميىىات ا مطىىار السىىاقطة النقىىل

المادة العضوية ال عم مقد التربة ،
جدول ( )5نسب المادة العضوية (غم/كغم) في التربة حسب المقاطعة
ت

المقاطعة

العضوية

1
2
3
4

( )7حويصالت
( )8سموم
( )12مكيشيفة
( )28ابو توينة

17.1
13.1
,.13
6.5

المصدر :باالعتمثاد علثى نتثاال التحلثيالت الميتبريثة  ,كليثة الزراعثة  ,قسثم علثوو التربثة والميثاة و جامعثة تكريثت  ,تكريثت ,
.2,18

خريطة ( )4المادة العضوية
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المصدر  :باالعتماد على الجدول (. )4

وتبىاين المىىادة العضىىوية فىىي تىىرب منطقىىه الد ارسىىة مكانيىىا حيىث ترتزى نسىىبه فىىي تىىرب السىىهل الزيضىىي لكىىل مىىن

مقاطعه (  12مكيشيزه 8 ،سموم  7 ،حويصبت ) ويرج ال كثافة الغطاء النبىاتي و االسىتعمال الز ارعىي
ل رض اضافة ال اعتدال المحتوى الرطوب فيهىا فضىب عمىا ينقلىه النهىر مىن مىاده عضىوية خىبل الزيضىان
كل ذلك ترك اث ار ايجابيا عل الخصاعي الزيزياعية والكيمياعية  .تعد اكثر خصوبة ومبعمة لنمىو المحاصىيل

الزراعية اال ان نسبة المادة العضوية تنخزض في التربة مقاطعه (  28ابو توينه ) بسبب قلة الغطىاء النبىاتي

لذا تكون اقل خصوبة مقارنه م تراب السهل الزيضي .

ب  -الجك

كبريتكاا الكال كيو

caso4هو عباره عن امب قابله للذوبان من كبريتات الكالسيوم الماعية ومقدار ذوبانه (6.2غم ) في اللتر

الواحد من الماء النقي وتحت درجه ح ارره ( ،2م) وضغط جوي واحد وهناك نوعان مىن الجىبس ا ساسىي (

) Gypsum primaryالىىذي ينشىىا بشىىكل طبقىىه قاسىىيه تحىىت السىىطح والىىذي ينشىىا عىىن طري ى العمليىىات

الجيومرفولوجيىة حيىث تعىىد هىذه الطبقىىات هىي ا صىىل للجىبس المتكىىون بهىذه الطريقىىة امىا الجىىبس الثىانوي (

)  Secondly Gypsumهىي عبىاره عىن بلىورات الجىبس المتكونىة نتيجىة لعمليىات تكىوين التربىة حيىث ينتقىل

الجىىبس المىىذاب فىىي المىىاء ال ى ا ارضىىي بواسىىطه الخاصىىية الشىىعرية ويىىؤدي التبلىىور الشىىديد لهىىذه المىىادة فىىي
المناط الجافه وشبه الجافه ال ترسيبه عل سطح التربة (.)26
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ويتميىز الجىبس بسىهولة الىذوبان والترسىيب وتسىبب هىذه الخاصىية حىدوث التخسىزات التىي غالبىا مىا تحىدث فىي
التربة الجبسية المروية من مياه قليله االمب تسبب اذابه المياه للمادة البحمة في الجىبس

()27

 .ويتبىين مىن

الخريطة (  ) 5والجدول (  ) 6ان نسبة الجبس تتراو في المقاطعة (  12مكيشيزه  31غم  /كغىم ) و ( 8
سموم نسبه  28غم  /كغم ) و (7حويصبت  34غم  /كغم
جدول ( )6نسبة كبريتات الكالسيوم (الجبس) في ترب منطقة الدراسة حسب المقاطعة في منطقة الدراسة لعام ()2,18

ت

المقاطعات

الجبس غم/كغم

1
2
3
4

( )7حويصالت
()8سموم
( )12مكيشيفة
( )28ابو توينة

34
28
31
142

المصدر :باالعتمثاد علثى نتثاال التحلثيالت الميتبريثة  ,كليثة الزراعثة  ,قسثم علثوو التربثة والميثاة و جامعثة تكريثت  ,تكريثت ,
) .2,18

خريطة ( )5الجبس
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المصدر  :باالعتماد على جدول (. )6

يتضح انخزاض نسبة الجبس في ترب السىهل الزيضىي بسىبب عمليىات الغسىل التىي تتعىرض لهىا التربىة خىبل

عمليات النقل و االرساب والغسل بواسطة مياه النهر .اما مقاطعة (  28ابوتوينه ) فقد ارتزعت نسىبه الجىبس
ال (  142غم  /كغم ) ويرج السىبب فىي ذلىك رنىي وجىود هىذا المركىب فىي مىاده االصىل للتربىة وقىد ظهىرت
تباين كمياته مكانيا اذ ترتز نسبه في (  28ابو توينه ) هضبة الجزيرة عل العكس في ترب السهل الزيضي
تنخزض نسبه ويرج ذلك ل المادة ا صل المكونة من الصخور والرواسب الجبسية اضافة ال قلىة كميىات

ا مطار الساقطة وعدم توفر الغسيل الكافي للتربية  .وال تتمكن كميات ا مطىار السىاقطة التىي قىد ال تتجىاوز
 ،17ملىىم سىىنويا مىىن اذابتىىه فىىي هىىذه المقاطعىىة ويتصىىف هىىذا المركىىب بمحدوديىىة تىىأثيره عل ى النبىىات اذا كىىان
موجىىود بنسىىب معقولىىه .اضىىافة ال ى ان قلىىه ا مطىىار يكىىون طبقىىة صىىلبة تحىىت الطبقىىة السىىطحية للتربىىة تمن ى

امتداد جذور ا شجار ال االسزل مما يعي زراعة ا شجار التي تمتد جذورها عموديا في مقاطعه (  28ابو

توينه )  .امىا تربىه السىهل الزيضىي كىل مىن مقاطعىه (  12مكيشىيزه  8 ،سىموم  7 ،حويصىبت) فيرجى الى

دور البيعة النهرية في تشكيل التربة استمرار عملية الغسل نتيجة تعاقب عمليات الري والصرف .

ثاني عشر  -مؤهالا ومخاطر ترب منطقه ال ار ة
143

تعى ى ىىد مى ى ىىؤهبت ومخى ى ىىاطر تى ى ىىرب منطقى ى ىىه الد ارسى ى ىىة نتيجى ى ىىة العمليى ى ىىات الجيومرفولوجيى ى ىىة ( المورفى ى ىىو مناخيى ى ىىة و
المورفوديناميكية ) من العوامل ا ساسية لتشكيل تىرب بمنطقىه الد ارسىة و نظى ار للتغيىرات الهاعلىة التىي تحىدثها
هىىذه العمليىىات التىىي تظهىىر آثارهىىا فىىي نقىىل التىىرب عىىن طري ى التعريىىة واالرسىىاب  ،يتضىىح رن منطقىىه الد ارسىىة
تش ىىكل متجمى ى بيعي ىىا يجمى ى ب ىىين خص ىىاعي المن ىىاخ الج ىىاف والش ىىبه ج ىىاف  ،واس ىىتجابة المعطي ىىات ا رض ىىية
وبدرجات متزاوتة للعمليات الجيومورفولوجية التي تخض لتأثير التطرف الذي يحدث في المعطيىات الطقسىية

و المناخية ورثرها عل ترب منطقه الدراسة وسيتناول في هذا الزصل دراسة كل من :

 - 1المالئمة األرضية :يقصد بالمبعمة ا رضية مجموعه من الثوابت التي بموجبهىا تقىدر امكانيىة اسىتخدام
ا رض غراض معينه  ،وذلك التقدير وتقييم ا رض وف مزهىوم قابليىة او مبعمىة االرض  ،ومىدى المىردود

المتحقى

ي اسىتخدام

()28

و تهىدف الى التعريىف بىأنواع االسىتخدام ا مثىل وانشىاء خىراعط توزيى اسىىتخدامات

ا رض  ،وتقىدير مىىدى مبعمىىة كىىل جىىزء مىىن ا رض نىواع االسىىتخدام المختلزىىة  .يعىىد مسىىح التربىىة وتحليىىل

خصاعص ى ىىها االغى ى ىراض المختلز ى ىىة مض ى ىىافا الي ى ىىه معلوم ى ىىات ع ى ىىن خص ى ىىاعي ا رض ا خ ى ىىرى م ى ىىن النى ى ىواحي
الجيومرفولوجية و المناخ والنبات الطبيعي لذا فان مزهىوم المبعمىة ا رضىية يعىد دليىل مبعمىة التربىة مضىاف

اليه تلك المعايير ۔صنزت المبعمة ا رضية المنطقه الدراسة حسب معايير منظمه للزراعة الدولية ) ( fao

عل مستوى التزضىيل المعتىدل وعلى اسىاس الزعىه )  ( orderالدرجىة )  ( classويتضىح مىن الخريطىة ()6
ان اراضي منطقه الدراسة تصنف ال ارب فعات كاالتي :

اوال  :فئة مالئمه عاليكة (  : ) s1تمتىاز ا ارضىي هىذه الزعىة بالمبعمىة العاليىة حيىث تعىد اسىتعماالت ا رض

الزراعية والرعوية  ،تشمل مقاطعتي (  8سموم  7 ،حويصىبت ) و معظىم ا ارضىي مقاطعىه ( 12مكيشىيزه )
ضمن السهل الزيضي لنهر دجلة  ،تتصف التربة فيها بجىوده خصاعصىها الزيزياعيىة والكيمياعيىة  ،اضىافة الى

ان سطح منطقه مستوي وتتوفر في تلك ا راضي المياه السطحية قليلة المحتىوى ل مىب  ،فضىب عىن تىوفر
الغسل المناسب للتربة واعتدال كثافه النبات الطبيعي لىذا اتصىزت بالز ارعىة الكثيزىة وتتركىز المسىتقرات البشىرية

ضمن هذه الزعة.
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خريطة ( )6المالئمة والقابلية االرضية

المصدر  :باالعتماد على التحليالت الميتبرية واليريطة الطبوغرافية والدراسة الحقلية لمنطقة الدراسة .

ثانيككا  :فئككة مالئمككة معت لككة ( :) s2تعىىد ظىىروف مبعمىىة هىىذه الزعىىه اقىىل مىىن المثاليىىة  ،تشىىمل اال ارضىىي
المنبسىىطة والزضىىيات ( هىىورات ) فىىي مقاطعىىه (  28و توينىىه ) تتمثىىل العواعى الطبيعيىىة السىىتعماالت االرض
فيهىىا  ،بانتشىىار الجىىبس فىىي التربىىة واقتصىىار المىوارد الماعيىىة على الميىىاه الجوفيىىة عاليىىة الملوحىىة  .اضىىافة الى

تأثير عناصر المناخ عل التربة واستعمال الساعد ل رض من حيث الزراعة والرعىي حيىث تمثىل م ارعىي جيىده

بسبب انتشار النبات الطبيعي االعشاب الزصلية و بعض النباتات المعمرة .

ثالثكا  :فئكة مالةمكة محك و ة ) : (S3شىملت هىذه الزعىه معظىم مسىاحه مقاطعىة (  28ابىو توينىه ) اذ تعىد
اراضي ضعيزة المبعمة  ،بسبب وجود عواع طبيعية تتمثل بضحالة سمك التربة و ارتزاع نسبة الجىيس فىي

مقىىدها  ،وابتعىىاد الميىىاه الجوفيىىة عل ى السىىطح اضىىافه لى عىىدم اتسىىاغتها لملوحتهىىا العاليىىة كمىىا رن اسىىتخدامها
بىىالأ الصىىعوبة وعىىالي التكىىاليف  .باإلضىىافة ال ى ت ازيىىد تىىأثير المنىىاخ عل ى ا ارضىىي هىىذه الزعىىة تنشىىط التعريىىة
الريحيىىة  ،بسىىبب قلىىة النبىىات الطبيعىىي و الرعىىي الجىىاعر و الز ارعىىة السىىاعدة فيهىىا هىىي ز ارعىىة محاصىيل الحبىىوب

والخض اروات فضب عن الزراعة الديمية عل نطا محدود والرعي كذلك ويأخذ االستيطان فيهىا نمطىا منتشىر

.
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ار عكا  :فئكة ريكر مالئمكة شككل مؤ كا )  : ( N1شىغلت هىذه هىي الزعىة مقاطعىة (  28ابىو توينىه 12 ،

مكيشىىيزه ) وتتمثىىل فىىي تشىىكيل المىىدرج النهىىري  ،تتخللهىىا ا وديىىة و المسىىيبت الماعيىىة  ،التىىي تتحىىدر باتجىىاه
السهل الزيضي  ،تتضح العواع الطبيعية فيها تأثير التعرية الماعية والهواعية للتربة التي تتصف بارتزاع نسبة

الحصى والجىبس وتبىاين السىمك بىين السىزو المنحىدرات وا ارضىي المسىتوية  .اضىافه الى ان الميىاه الجوفيىة

عالية الملوحة  ،وبعيدة عن السطح حيث تصل ال عم اكثىر مىن (  ،3م ) لإليىار التبعيىة  ،وقىد تزيىد عىن
(  ،9م ) لإلبار االرتوازية اذ تعد غير صالحة للزراعة.

 - 2مخاطر العوامل الجيومرفولوجية علي ترب منطقه ال ار ة
ان للتربىىة قابليتهىىا للتطىىور والتغيىىر وي ىرتبط هىىذا التغيىىر بعوامىىل جيومورفولوجيىىة م ىن ناحيىىة (االنحىىدار  ،نىىوع
الصى ىىخر  ،الريى ىىا وا مطى ىىار  ،الجريى ىىان السى ىىطحي ) وذلى ىىك عى ىىن طري ى ى تى ىىأثير العمليى ىىات الجيومورفولوجيى ىىة
(التجويىىة  ،التحىىت  ،النقىىل  ،الترسىىيب) التىىي هىىي نتىىاج العوامىىل الجيومرفولوجيىىة  .وت ىرتبط مشىىكبت التربىىة
ومخاطرها بحدوث اضطراب في النظام الجيومرفولوجي من حيث نوعية وعدد المتغيىرات وذلىك بتىأثير المنىاخ
بدرجة كبيرة ثم ياتي دور االنسان جيومورفولوجيا من خبل استغبله الجاعر للتربة و انهكهىا  ،ومىن رهىم هىذه

المشاكل هي :

ا  -التعرية  :هي عملية طبيعية تتجرد وتتزكىك فيهىا التربىة و الصىخور مىن سىطح ا رض فىي منطقىه معينىه
وتنتقل ل منطقىة اخىرى  ،و تعمىل التعريىة على تشىكيل و تغييىر معىالم االرض

()29

 ،وتعىد التعريىة مىن اهىم

العمليىىات التىىي تىىؤدي باسىىتمرار ال ى تغييىىر مظىىاهر سىىطح ا رض ومعالمهىىا وتبىىاين شىىده عملهىىا تبعىىا لتبىىاين

العوامل المسببة لها وتأخذ التعرية في منطقه الدراسة نوعان.

ا  -التعرية المائية :تعد التعرية الماعية احدى العمليات ا ساسية المهمة فىي تشىكيل معظىم مظىاهر سىطح
ا رض فىىي منطقىىه الد ارسىىة مىىن خىىبل عمليىىات النحىىت والنقىىل وا رسىىاب  ،السىىيما خىىبل العصىىور المطيىرة و

شهدها المناط الجافة وشبه الجافه ومنهىا منطقىه الد ارسىة بالتحديىد خىبل العصىر الربىاعي الىذي تميىز بغى ازرة
االمطار و تتم عملية التعرية الماعية بعدة اشكال منها :

اوال  :التعرية النهرية  :تعد ا نهار مىن العمليىات الجيومرفولوجيىة المهمىة التىي تلعىب دو ار رساسىيا فىي تغييىر
مظىىاهر بىىاريس عل ى سىىطح ا رض تهىىدف ا نهىىار داعمىىا ل ى توسىىي مجاريهىىا وتعميقهىىا  .ويعىىد وادي النهىىار
مسىىرحا عملياتىىه المختلزىىة مىىن تعريىىه وارسىىاب التىىي يترتىىب عليهىىا تكىىوين العديىىد مىىن االشىىكال االرضىىية ويعتمىىد

ذلىك على كميىىة التصىريف وطبيعىىة تكوينىات المجىرى وانحىىداره  .لىذا تتبىىاين العمليىات النهريىة مىىن فتىرة خىىرى
ومىىن مكىىان عخىىر مىىن مجىىرى منبعىىه الى مصىىبه  ،يتميىىز النهىىر فىىي منطقىىه الد ارسىىة بالتىىدرج وصىوال حتى مىىدة
سامراء التي تق جمن اراضي السهل الرسوبي مما يترتب قلة في العم وقلة ارتزاع الضزاف ممىا يىؤدي الى

ترسيب الحمولة  :عند المناط السهلية  .يتميز النهر في منطقىة الد ارسىة بمرحلىة الشىيخوخة المتقدمىة اذ رن

دور الترسيب فيه جيد من حيث يبدا بترسب الحص ا كبر ثم الحص ا صغر و الرمىال ثىم الغىرين ويعنىي

ذلك رن الترسيب ان يكون منتظمىا ومتىدرج ممىا ينىتج عىن هىذه الرسىوبيات فقىط تكىون فىي قىاع فىي ا نهىار او
عل ى ضىىزاف ا نهىىار بشىىكل ش ىرفات نهريىىه رو بشىىكل سىىهول فيضىىيه تتميىىز هىىذه الرسىىوبيات بخصىىوبتها كىىون

ترتز بينها نسبة مادة عضوية
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ثانيا  :تعرية قوط األمطار (التعرية التصا مية)  :يحدث هذا النوع مىن التعريىة اثنىاء سىقوي ا مطىار على
شكل زخات مطر قوية  ،وفي عام  1971قدر(  ( Hodsonرن الطاقة الحركية ل مطار تعادل (  256مرة
) اكث ىىر م ىىن الطاق ىىة الحركي ىىة للجري ىىان الس ىىطحي

()1,4

 ،اذ تعم ىىل قطى ىرات المط ىىر القوي ىىة وكبيى ىرة الحج ىىم اثن ىىاء

اصىىطدامها بسىىطح التربىىة الخاليىىة مىىن الغطىىاء النبىىاتي المكونىىة مىىن ذرات ناعمىىه وهشىىة  ،اذ ان حبيبىىات التربىىة

الناعمة التي تنقل تدخل في الشقو الموجودة في التربة المنقولة اليها مما يؤدي ال تقليل مساماتها وبالتالي
نقل كمية المياه المترسبة داخل التربة فيزداد معها كثافه الجريان السىطحي ليىنعكس فىي ازديىاد انجىراف دقىاع

التربة المتناثرة و المزككة

()،3

.

حيث ينجم عن ذلك ازاله العناصىر العضىوية فىي التربىة و يبقى السىطح مكسىوا بطبقىه هشىة او ضىحلة للتربىة

يضىىهر هىىذا النىىوع مىىن التعريىىة فىىي هضىىبه الجزي ىرة (  28ربوتوينىىة ) اذ تنتقىىل ميىىاه ا مطىىار ومىىا تحملىىه مىىن

الترسبات ل ا راضي المنخزضة .

ثالثككا  :التعريككة الريحيككة :هىىي عمليىىه ا ازلىىه مىىاده السىىطح الهشىىة بواسىىطه الريىىا ممىىا يزقىىد الطبقىىة الخصىىبة مىىن
التربىىة ويىىؤثر فيهىىا بيعيىىا واقتصىىاديا  .وان هىىذه النىىوع يحىىدث فىىي منىىاط الجافىىة التىىي تتىراو امطىىار مىىا بىىين (

 ،25ال  ،،3ملم ) سنويا و تعتمد قابلية الريا في نقل حبيبات التربة على سىرعة الريىا و حجىم الحبيبىات
نزسىها  .ويرجى سىبب حىدوث التعريىة فىي منطقىة الد ارسىىة فىي تىدهور التربىة وعىدم تماسىكها بسىبب قلىة الغطىىاء

النباتي فضب عن طبيعة التربة وتاثيرها بقىوة الريىا السىاعدة متمثلىة بهبىوب الريىا الشىمالية والشىمالية الغربيىة

التي تتعدى سرعتها(  3.3م/ثا) لزتىرة تتعىدى ثبثىة اشىهر وجزىاف االرض نتيجىة قلىة سىقوي االمطىار وارتزىاع

درجىىات الح ى اررة وهبىىوب الريىىا  ،ادى ال ى جعىىل قابليىىة ا رض للتعريىىة الريحيىىة كبي ىرة اذ يكىىون نشىىاي التعريىىة

الريحيىىة واضىىح فىىي هضىىبه الجزي ىرة (  28ربوتوينىىة ) بسىىبب تىىأثير (عناصىىر المنىىاخ  ،قلىىه الغطىىاء النبىىاتي ،
استواء السطح ) اما منطقه سهل الزيضىي هىل تتسىم بقلىة تأثيرهىا بنشىاي التعريىة الريحيىة وذلىك لوجىود الغطىاء

النباتي الذي يحمي سطح التربة .

ار عككككا  :الفيضككككان  :يعن ىىي الزيض ىىان ارتز ىىاع مناس ىىيب االنه ىىار ع ىىن مع ىىدلها الطبيع ىىي بش ىىكل يز ىىو الطاق ىىة

االستيعابية للقناة او المجري  ،تجاوز المياه الضزاف و السىداد الجانبيىة فىي بعىض المنىاط فتغمىر مسىاحات
واسعة من ا راضي المحيطة بالمجرى التىي تقى ضىمن مسىاحات واسىعة مىن ا ارضىي المحيطىة فىي المجىرى

التىىي تق ى ضىىمن وادي النهىىر  ،وقىىد تكىىون بنسىىب عاليىىة تعمىىل عل ى غمىىر عىىدد مىىن المىىدن والقىىرى والمنشىىعات

الواقعة عل نطا التأثير فيتسبب في حدوث خساعر مادية وبشريه كبيرة و التي يكون فيها النهر اقل انحدا ار

او ابطىىا جريانىىا والضىىزاف اقىىل ارتزاعىىا فىىو منسىىوب الميىىاه االعتيىىادي

()1,9

 ،ومىىن اشىىكال الزيضىىانات فىىي

منطقة الدراسة هي (الزيضانات النهريىة ) عبىاره عىن فيضىانات ناتجىه عىن ارتزىاع منسىوب ميىاه ا نهىار بزعىل

ارتزاع التساقطات المطرية التي اسقطت في الحوض النهري  ،خبل مىده زمنيىه معينىه وقىد تضىاف لى ميىاه

العيون و المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج  ،ويتميىز بطىول مىدة مىن اكثىر الزيضىان الزجىاعي

()31

 .تتنىاول هىذه

الد ارسىىة الكشىىف عىىن االثىىار البيعيىىة الناتجىىة عىىن فيضىىان نهىىر دجلىىه لعىىام  2,19وتأثيرهىىا عل ى تىىرب منطقىىه

الد ارسىة .ان ارتزىاع منسىوب نهىر وغمىر ا ارضىي المجىاورة التىي تمتىاز بكونهىا ا ارضى زراعيىه منتجىه بسىبب
ارتزاع بنية المادة العضوية اضافة ال قربها من النهىر غىراض السىقي ادي الزيضىان بسىبب ازديىاد التسىاقط
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المطري ال غمر ا راضي الزراعية عل جانىب النهىر اضىافه الى تلىوث الميىاه ممىا ادى الى خسىاره ا ارضىي
زراعيىىه بشىىكل رعيسىىي حيىىث تعىىد الز ارعىىة الحرفىىة الرعيسىية لسىىكان منطقىىه الد ارسىىة  ،و تشىىتهر المنطقىىة بز ارعىىة
المحاصيل الحقلية (القمح والشعير ) و محاصيل الخض اروات  ،و وكذلك تشىتهر بز ارعىه بسىاتين الزاكهىة  ،و
(  ،،،1دونىم ) واكثىر  ،وتتعىدى آثىار الزيضىان فىي

تتراو مساحه االراضي التي غمرتها مياه الزيضىان

القضىىاء عل ى المحاصىىيل المزروعىىة بىىل تسىىبب القضىىاء عل ى التربىىة الزراعيىىة وتغيىىر تركيبهىىا وتعريىىه المنىىاط

المنحىىدرة و القضىىاء على الكاعنىىات المهمىىة التىىي تعىىيش فىىي مجىىرى النهىىر  .ومىىن االجىراءات التىىي اتخىىذت فىىي
منطقىة الد ارسىة ان شىاء سىىدة ترابيىه لحمايىه مىا تبقى مىن ا ارضىي التىي تعىىد ا ارضىي سىكنيه ولمواجهىه خطىىورة

الزيضىىان حيىىث يتىراو طىىول السىىدة داخىىل منطقىىه الد ارسىىة مىىن محطىىه ري دجلىىة وال ى مبىىزل سىىيول مكيشىىيزة (
 ،7.75كم ) ومن مبزل السيول حت سامراء طولها (  11كم ) اما ارتزاع السدة تختلف السىدة يتىراو حسىب
طبوغرافية المنطقة يبدا االرتزاع من (  1.5م ) ال ارتزاع (  4م ) قرب سموم وعرض من (  ،3.8م ) ال

(7م) وتتراو المسافة بىين مجىرى النهىر و السىدة الترابيىة حسىب كىل مقاطعىه حيىث تكىون المسىافة بىين مجىرى
النهر و السدة في مكيشيزة بين (  ،5م –  ،15م )  ،اما فىي سىموم تكىون المسىافة بىين (،،1م  ،،2 -م ) ،

و تكون السدة في مقاطعه حويصبت حد فاصل بين طري الخط السري للنقل البري و مجرى النهر.

خام ا  :الملوحة  :يطل مصطلح ( الترب الملحية ) عل التربة التي ترتز فيها نسبة ا مب الناتجة عىن
تحلل الصخور الرسوبية الحاوية عل ا مب وكذلك ارتزاع منسوب المياه الجوفية وقربها من سطح ا رض

 ،يتم تبخر الماء من السىطح وتبقى ا مىب بشىكل طبقىه ملحيىة على سىطح ا رض

()32

 .ان تركىز االمىب

في الترب يؤدي ال تدهور تركيبها  ،وانخزاض حركة المىاء و الهىواء و العناصىر الغذاعيىة فىي داخىل جسىمها

وانسداد مساماتها وانخزاض خصوبتها وتتسبب في اختبف التوازن بين العناصىر الغذاعيىة المختلزىة فيهىا  ،اذ
ينقي بعضها في النبات ويرتز البعض اعخر في محلول التربة  ،كمىا تحىد االمىب مىن قىدره النبىات على

امتصاي الماء و العناصر الغذاعية بسرعه كافيه و يؤدي زياده التركيز الملحي و العناصر السامه للنبات .

و تعىىد تىىرب منطقىىه الد ارسىىة غيىىر ملحيىىة بشىىكل قليىىل وقىىد تراوحىىت بىىين (  35.،1ديسىىمتر/م ) فىىي مقاطعىىه 8

سموم اما مقاطعة  7حويصبت تراوحت نسبة الملوحة (  ) 6،.12و في مقاطعة  12مكيشيزة (  ) 5،.2و

 28ابىو تؤيتىه ( . )186رن نسىىبة الملوحىة تىىنخزض فىي تىىرب السىهل الزيضىىي لمقاطعىات (  12مكيشىىيزة 8 ،

سىىموم 7 ،حويصىىبت ) بسىىبب تىىوفر الغسىىيل الكىىافي ل مىىب مىىن سىىطح التربىىة ضىىمن تىىرب كتىىوف ا نهىىار
العميقة وجيده الصرف فضب عن انخزاض نسبة ا مب في مياه الري .

اال تنتاجاا :

-1العوامىىل الطبيعيىىة عل ى تكىىوين التربىىة وخصاعصىىها فيزياعيىىا وكيمياعي ىاى  ،عل ى العمليىىات الجيومرفولوجيىىة و

نتاج هذه العمليات تكوين وتشكيل التربة بزعل النحت والنقل وا رساب  ،كما اثر االنسان كعامىل ولىوجي فىي

تغييىىر بعىىض الخصىىاعي عىىن طريى اسىىتغبله للتربىىة اضىىافة ا سىىمدة العضىىوية والكيمياعيىىة  ،خدامىىه للح ارثىىة

وطىىر الىىري وكزىىاءة المبىىازل فضىىب عىىن نوعيىىة الميىىاه المسىىتخدمة التىىي ترتز ى ملوحتهىىا فىىي وطىىر اسىىتخدامه

للحراثة المياه الجوفية منها مقارنة
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 -2يعىىد ع ىىاملي الس ىىطح والمنىىاخ ذو ت ىىأثير واض ىىح عل ى الترب ىىة اذ يتس ىىم السىىطح باالنبس ىىاي النس ىىبي والمن ىىاخ

بالقارية والجزاف  .ان المناخ شبه الصحراوي قليل التساقط م درجات ح اررة عالية يزيد تنشيط عملية التعرية

.

 -3من خبل تقييم المبعمة ا رضية اتضح رن ترب منطقة الدراسة تصنف ال ارب فعات هىي فعىة مبعمىة

 :ذ تأخذ فعة مبعمة عالية ترب السهل الزيضي من حيث جودة التربة وقلة االنحىدار وتىوفر الميىاه السىطحية
 ،رما فعة مبعمة معتدلة شملت هضبة الجزيرة مقاطعة  28ابو تؤينه بسبب وجود عواع طبيعية مىن انتشىار
الجىىبس و االعتمىىاد عل ى ميىىاه جوفيىىة عاليىىة الملوحىىة اضىىافة ال ى تىىأثير المن ىاخ عل ى التربىىة ومبعمىىة محىىدودة

شىىملت معظىىم مقاطعىىة ( 28ابىىو توينىىة) بسىىبب التعريىىة الريحيىىة النشىىطة وقلىىة الغطىىاء النبىىاتي امىىا الزعىىة الرابعىىة
فهي غير مبعمة بشكل مؤقت متمثلة بالمدرج نهىري فىي مقاطعىه (  28ابىو تؤينىه  12 ،مكيشىيزة ) تتخللهىا
ا ودية ومسيبت الماعية ويتزايد فيها التعرية الماعية والهواعية وانحدارها شديد .

 -4تعاني غرب منطقة الدراسة هضبة الجزيرة من مشكلة بيعيىة خطىرة وهىي ظىاهرة التصىحر وتىأثير عناصىر
المنىىاخ فىىي ذلىىك بسىىبب قلىىة االمطىىار وارتزىىاع درجىىة الح ى اررة ممىىا يسىىبب زيىىاده نسىىبة التبخىىر ممىىا سىىاعد عل ى

تصىعيد ظىىاهرة الجزىاف  ،وهىىذا كلىىه نتىاج عمليىىة التعريىة ممىىا ادى الى فقىر التربيىىة بالعناصىر الغذاعيىىة وارتزىىاع
نسبة الملوحة مما ردى ل تدهور خصوبة التربة .

التوصياا:

توصي الدراسة في ما ياتي

-1دراسة رهمية انشاء مبازل جديدة لزياده كزاءة تصريف المياه الزاعد في مقاطعتي ( 12مكيشىيزة  8 ،سىموم

) صيانة منشعات مشروع ري دجلة االرواعي وكري سواقيه من نباتات القصب والبردي التي تعي جريانه .

 -2دراسة امكانية انشاء مشروع ارواعي جديىد إليصىال ميىاه نهىر دجلىه الى مقاطعىة (  28ابىو توينىة ) ورفى

مستوى المياه الجوفية .

 -2التشجي عل زراعة ا شجار كمصدات للريا من اجل التقليل من شىده سىرعة الريىا و الحىد مىن اثىار

التعرية .

 -2كشىىزت الد ارسىىة ان لبنسىىان تىىأثير كونىىه عىىامب جيومورفولوجيىىا ان يبىىرز اثىىار فىىي التىىدخل فىىي نظىىام
النهر من اجىل الحىد مىن الخطىر الىذي يهىدد نشىاطاته اذا التجىا لى انشىاء السىداد الترابيىة للحيلولىة

دون طغيان مياه النهر اثناء مواسم الزيضانات عل القرى الواقعة عل النهر وذلك فىي الىتحكم فىي
حركة المياه داخل المجرى.
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