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تأثير الموقع الطوبوغرافي في الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب الفيضات في بادية
محافظة المثنى

أ.م.د .أياد كاظم عمي الحسيني

ابوالحسن عادل عمي المحسن

قسم عموم التربة والموارد المائية  /كمية الزراعة  /جامعة المثنى

المستخمص  :اختيرت سبعة بيدونات موزعة في مسارين  Transectsجنوب غرب العراق ضمن ثالث مناطق متمثمة بمنطقة
بريبج والبت والذريات في البادية الجنوبية من محافظة المثنى لتنفيذ ىذه الدراسة أذ أستحصمت العينات ألجراء التحاليل
الفيزيائية والكيميائية وبينت النتائج أن نسجة التربة تراوحت بين المزيجية الرممية إلى الرممية في بيدونات المسار األول والطينية
إلى المزيجية في بيدونات المسار الثاني والكثافة الظاىرية كانت منخفضة في المسار األول مقارنة بالمسار الثاني فقد تراوحت
بين ( )2.10-86.0ميكاغرام6م

3-

والكثافة الحقيقية كانت منخفضة في المسار األول بينما في المسار الثاني كانت مرتفعة

حيث تراوحت بين (  ) 2.55 - 2.12ميكاغرام6م

3-

 ,أما المسامية فقد كانت عالية في المسار األول بينما كانت منخفضة في

ترب المسار الثاني  .بينت نتائج الصفات الكيميائية أن قيم  pHالتربة تراوحت بين (  ) 8 – 6.5التي تصنف ضمن المتعادلة
لممسار الثاني إلى خفيفة القاعدية في المسار األول بينما تراوحت قيم المموحة بين (  ) 20 – 0.32ديسيسمنز 6م 1-أذ كانت
القييم منخفضة في المسار الثاني مقارنة مع المسار األول وقد بمغت قيم ال  CECبين (  ) 15.4 – 6.5سنتيمول  6كغم
والتي كانت منخفضة في كال المسارين وبمغ محتوى الكمس بين () 490 – 110غم6كغم
 ) 63غم6كغم

1-

بينما بمغت المادة العضوية قيما تراوحت بين (  ) 13.1 – 0.2غم6كغم

1-

1-

ومحتوى الجبس بين ( – 0.10
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المقدمة :
تعد الهضبة الغربية من العراق عامة والبادية الجنوبية بخاصة في محافظة المثنى منن المظنا ر الجغرافينة الممينما بمنا
تملكه من خصائص سطح متنوعة وموارد طبيعية كبيرا ورغم ذلك يعاني سكانها من سوء الوضن اققتصنادو وتندني المسنتو
المعيشي نتيجة لطبيعة استغاللهم لموارد البيئة الطبيعية المعتمد بشنك رئنيع علنى ممارسنة نشناطي المراعنة والرعني ( رعند
 )2008وقد بين الخفاجي  3102أن البادية الجنوبية تضم في ثنايا ا موارد مائية ائلة سيما المياه الجوفية والتي تتدفق فني
أجماء كثيرا منها على شك عيون متدفقة بصورا طبيعية مما جع البادية الجنوبينة تعند واحندا منن أفضن المنناطق فني العنراق
التنني تتمت ن بمننناج جننذاش ومشننج لالسننتثمار فنني مجننا المننوارد المائيننة ومننن خاللهننا المراعيننة ومننن أشننهر المعننالم الطبيعيننة
الجيولوجيننة والجيومورفيننة السننائدا فنني الباديننة الجنوبيننة نني منننخف

السننلمان ومنننخف

و ننور الصننليبات ومنننخف

بننريبج

والمنيعيه وودينان الكصنير واقشنعلي وابونفيلنه والنذيش وغير نا منن الودينان لقند أشنار كن منن  Verseyو Sweeting
 1972إلى أن المنخفضات تعد من أكثر اإلشكا الجيومورفية انتشاراً في المناطق الصحراوية و ي من الننو المعنروب باسنم
بولجي ) (Poljeبين الهربود  2006أن اإلشكا األرضية في منطقة السلمان ي حصيلة عم مشترك للحركات األرضنية
التي تعرضت لها صخور المنطقة في األممنة الماضنية والمنناج القنديم فاإلشنكا الممينما (المنخفضنات والودينان الكبينرا) فني
المنطقننة ليسننت ولينندا المننناج الحنندي وإنمننا نني نتنناا مناخننات قديمننة سننادت المنطقننة فنني العصننور المطيننرا ممننن الباليستوسننين
( )Pleistoceneوالعامالن السابقان (الحركات األرضية والمناج القديم) ليع لهما أو تأثير إق إذا تركم تأثير منا علنى قاعندا
صننخرية تسننتجيش لمتثراتهمننا بينننت سننالمه  2004أثننر التجويننة الفيميائيننة مننن خننال تكننرار التجفيننب والترطيننش للصننخور
والترش في قا المنخفضات مما يتدو إلى حدو تشققات في الترش الحاوية على المعادن الطينية أ مها معدن المونتمورلونايت
( . )Montmorilloniteبين ابوسمور  2005أن الترش الصحراوية تكونت تحت ظروب مناخية جافة أو في المناطق التي
تق أمطار ا عن ( )250مم سنويا ً وعليه فإنّ األمطار غير قادرا على إذابة األمالح القاعدينة وإمالتهنا بواسنطة الترشنيح كمنا
وتمتام ذه الترش باحتوائها على مستويات منخفضة من المنادا العضنوية ودرجنة تفاعن متعادلنة إلنى خفيفنة قاعدينة و انخفنا
الفاعلية البايولوجية ووجود العديد من المحددات المتثرا علنى اإلنتناا المراعني فيهنا خاصنة تنراكم األمنالح التني تنتثر فني نمنو
النباتننات وتشننغ

ننذه المننناطق أكثننر مننن  % 30مننن سننطح الكننرا األرضننية  .ذكننر السننلطاني  2006مننن خننال دراسننة

جيومورفولوجية و يدرولوجية منطقه الشبجة جنوش غرش العراق أن غالبية المنخفضات قسيما الكبيرا منها نشأت بفع عملينة
اإلذابة السطحية على امتداد الفوالق والفواص

أو أنها قد تكونت في ظروب مناخية رطبة قديمة في حين إن نسبة قليلة منها

نشأت بفع اإلذابة للمياه الجوفينة وانهينار سنقوب الفجنوات والكهنوب تحنت السنطحية و ني العملينة السنائدا حالينا ً  .بنين سنليمان
وعبد الجبار  2012إلى أن مادا األص والطوبوغرافية من أ م وابرم عوام تكنوين التربنة المنتثرا فني مننخف

العكنرا إذ

إن المنناج لننيع لنه تننأثير ممينم بسننبش درجنات الحننرارا العاليننة وقلنة األمطننار السناقطة والننذو انعكنع بنندوره علنى عامن النبننت
الطبيعنني وق يق ن تننأثير العام ن الطوبننوغرافي عننن مننادا األص ن حي ن بننرم تننأثيره مننن خننال اقنحنندار العننام للمنطقننة ولكننال
المحورين حي كان لنه األثنر الواضنح فني عملينة التعرينة والترسنيش وانعكناع ذلنك علنى الصنفات المورفولوجينة والفيميائينة
والكيميائيننة وتومي ن الطننين والكلننع  .حي ن يهنندب البح ن إلننى تحدينند تننأثير الموق ن الطوبننوغرافي وحالننة التغنناير فنني الصننفات
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المواد وطرائق العمل
اختير سبعة مواق للبيدونات مومعة في ثال

مناطق من البادية الجنوبية التي تمث الفيضات وحسش المساحات ( فيضه

كبيرا المساحة اكبر من  2000دونم فيضه متوسطة المساحة بين (  ) 1500-500دونم فيضه صغيرا المساحة أق من
 500دونم ) وكما موضح في الشك ( . )1واختير مسارين األو يمث البيدونات ( 0و4و ) 5والواقعة في المناطق المرتفعة
والتي تحيط بالفيضات والمسار الثاني يمث البيدونات ( 3و2و6و ) 7والواقعة في المناطق المنخفضة داخ الفيضات .
أستحصلت عينات التربة الممثلة لك أفق لغر
-1

أجراء التحليالت المختبرية وكما يلي

الصفات الفيزيائية :
تقديرت تومي حجوم الدقائق بأستخدام طريقنة الماصنة الموصنوفة فني (  Kilmerو  )1949 Alexanderوالنواردا

في ( ) 1954 USDA Handbook No. 60وتقديرت الكثافة الظا رية والكثافة الحقيقية حسش الطرق الموضحة في (
 )1965 , Blackو (. (Richards, 1954
-2

الصفات الكيميائية :
قدرت تفاع التربة في مسنتخلص عيننة التربنة من المناء ( )1:1بطريقنة )  (1982 , Mcleanالموصنوفة فني ( راينن

وآخنرون  ) 2003و اقيصنالية الكهربائينة وحسنش الطريقنة النواردا فني )(Richards, 1954

قندرت السنعة التبادلينة

لاليونننات الموجبننة بطريقننة المثي ن األمرق حسننش طريقننة (  )0994 Savantوقنندرت المننادا العضننوية بطريقننة األكسنندا
الرطبة وحسش ماورد فني ) (Jackson, 1958قندرت كربوننات الكالسنيوم بالتسنحيح من
مننناورد فننني )Jackson

يدروكسنيد الصنوديوم وحسنش

 )1958قننندر الجنننبع بطريقنننة الترسنننيش بوسننناطة محلنننو األسنننيتون وحسنننش مننناورد فننني

). (Richards, 1954
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شك ( )1صورا فضائية لمنطقة الدراسة في البادية الجنوبية  -الهضبة الغربية من العراق مأخوذا من الموق اقليكتروني
( )Googleتوضح مواق بيدونات الدراسة

النتائج والمناقشة :
-1الصفات الفيزيائية :
بينت نتائج التحلي الميكانيكي لمفصوقت التربة والموضحة في الجدو ( )0إلى وجود سيادا لمفصو الرمن ثنم الغنرين
والطين وتباين واضح للنسجة في بيدونات المسار األو والواقعة ضمن المناطق المرتفعة حين تراوحنت قيمنت الرمن بنين (

 ) 738 – 411غم.كغم 0-وكانت أق قيمة له في األفق  Cky2من البيدون ( )4وأعلى قيمة له في األفق  Ckyمن البيندون
( )0وأن السيادا في ذا المفصو قد يرج باألسناع إلنى طبيعنة منادا األصن الكلسنية والتني تكنون إحجامهنا مقاربنة ألحجنام
دقائق الرم وبالتالي تكون السيادا لهذا المفصو ( األعظمي ) 2006 ,

كما أكدت النتائج على ميادا محتنو الطنين الكلني

فنني األفنناق تحننت السننطحية فنني بينندونات المسننار الثنناني والواقعننة ضننمن المننناطق المنخفضننة حين

تراوحننت قيمننت الطننين فنني

بيدونات ذا المسار بين (  ) 551 – 081غم.كغم 0-وكانت أق قيمة له في األفق  Aمن البيندون ( )7وأعلنى قيمنة لنه فني
األفق  Btk2من البيدون ( )3و ذا قد يعنود إلنى نشناط العملينات البيدوجينينة التني تحند نتيجنة تجمن ميناه السنيو فني تنرش
الفيضات .
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تبين من الجدو ( )0أن قيم الكثافة الظا رية لبيدونات المسار األو تراوحت بين ( )1.36 – 0.68ميكاغرام.م 2-حين
اق قيمة ظهرت في األفق  Ckyمن البيدون ( )1وأعلى قيمة كانت في األفق  Aمن البيدون ( )5أمنا بيندونات المسنار الثناني
فقد تراوحت قيمها بين ( )2.10-1.20ميكاغرام.م 2-إذ سُجلت أق قيمة في األفق  Aمن البيدون ( )3و ( )7في حنين سنجلت
أعلننى قيمننة فنني األفننق  Btk2مننن البينندون ( )2نتيجننة ارتفننا محتننو مفصننو الطننين كمننا يعننم اقنخفننا

فنني قننيم الكثافننة

الظا رية في اآلفاق ال سنطحية نتيجنة مينادا التراكمنات الخشننة المتأتينة منن المنناطق المرتفعنة وكنذلك دور المنظومنة الجذرينة
والتنني تعم ن علننى خف ن

الكثافننة الظا ريننة فنني األفنناق السننطحية  .كمننا تبننين أن قننيم الكثافننة الحقيقيننة لبينندونات المسننار األو

تراوحت بين (  )2.50 1.49ميكاغرام.م 2-إذ سجلت أق قيمة لها في األفق  Cky1وأعلى قيمة لها في األفق  Aمن البيدون
( )4حي

إن الكثافة الحقيقية انخفضت م العمق في جمي بيدونات ذا المسار و ذا قد يعود نتيجنة ارتفنا محتنو الجنبع

م العمق ألن ناك عالقة عكسية بين الجبع والكثافة الحقيقية أما بيدونات المسنار الثناني فقند تراوحنت قنيم الكثافنة الحقيقينة
فيها بين (  ) 2.55 - 2.12ميكاغرام.م 2-وأن أق قيمنة لهنا كاننت فني األفنق  Aمنن البيندون ( )7وأعلنى قيمنة لهنا كاننت فني
األفق  Btk2من البيدون ( . )2وتشير النتائج أيضا ً إلى أن قيم الكثافة الحقيقية لألفاق السنطحية فني جمين البيندونات كاننت أقن
من قيمها في األفاق التحتية وامدادت ي األخر م العمق وقند يعنم سنبش ذلنك إلنى مينادا محتنو األفناق السنطحية منن
المادا العضوية األمر الذو أد إلى انخفنا

قنيم الكثافنة الحقيقينة لهنذه األفناق (الحسنيني  2005اقعظمني  . )2006كمنا

بينت النتائج في الجدو ( )1أن قيم المسامية في ترش المسار األو كانت عموما ً متبايننة وتراوحنت قيمهنا بنين (%)75-23
إذ بلغت أعلى قيمة لها في األفق  Aواق قيمة لها في األفق  Ckمن البيدون ( )4أما قيم المسامية في ترش المسار الثاني فقد
تراوحت بين (  %) 47-18وكانت أعلى قيمة في األفق  Aمن البيدون ( )3وأن أق قيمه كانت في األفق  Btk2منن البيندون
(. )2

 -2الصفات الكيميائية :
تبين نتائج تحلي الصفات الكيميائية أن قيم تفاع التربة في الجدو ( )2كانت متقاربة تقريبا ً في بيدونات الدراسنة ضنمن
المسارين األو والثاني إذ تراوحت مابين (  . ) 8 – 6.5وظهرت أق قيمنة فني األفنق تحنت السنطحي  Bkللبيندون رقنم ()3
والذو يق في األراضي المنخفضة في حين ظهرت أعلى قيمة في األفق  Ckفي البيدون رقنم ( )4النذو يقن ضنمن األراضني
المرتفعة حي

أن ميادا محتو معادن كاربونات الكالسيوم قد أد إلى رفن التفاعن إلنى خفيفنة القاعدينة و نذه القنيم عمومنا ً

ي ضمن المد الطبيعي لقيم تفاع التربة المقاسة في الترش العراقية و ي مطابقة لمنا أشنار إلينه (  )1974 , Breadyمنن
إن مد تفاع التربة لترش المناطق الجافة وشبه الجافة يتراوح بين (. ) 9 - 7
كما بينت النتائج إن قيم الملوحة لترش المسار األو تراوحت بين (  ) 20 – 1.8ديسيسمنم .م 0-وقد كانت اق قيمنة فني
األفق السطحي  Aمن البيدون ( )1وأعلى قيمة في األفق  Ckyمنن البيندون ( )1واألفنق  Cky2منن البيندون ( )5ويالحنظ إن
ناك ميادا في ملوحة التربة م العمق في جمي البيدونات وقد يعم ذلك إلنى قلنة السنواقط وارتفنا درجنات الحنرارا فضنال
عن مواقعها الطوبوغرافية المرتفعة ومد قربها منن منادا األصن الغنينة بناألمالح وعندم اسنتغاللها فني المراعنة كمنا بيننت
النتائج أن ذه الترش امدادت قيم اقيصنالية الكهربائينة فيهنا بشنك كبينر فني األفناق السنفلى فني األفقنين  Cky2 Cky1وكاننت
قيمهما (  ) 20 – 15.17ديسيسمنم .م

0-

على التوالي من البيدون ( )5وقد يعم ذلك إلى كون مادا األصن غنينة بناألمالح

وكذلك عدم وجود الغطاء النباتي فضالً عن ظروب المناج الجافنة ومينادا نشناط عملينة التبخنر فضنالً عنن ذلنك أن وقنت جمن
النماذا كان في شهر (تشرين األو ) وق وجود لألمطار م ارتفا واضح في درجات الحرارا خال فص الصيب و ذان
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العامالن ق يشجعان على تحرك األمالح وإعادا توميعها في التربة ) النعيمي  . ( 2003أما بيدونات المسار الثاني فقند كنان
ناك انخفا

في قيم التوصي الكهربائي و ذا يشير إلى أن ترش الدراسة ي ترش غير ملحية إذ تراوحت ذه القيم بنين (

 )5.3- 0.32ديسيسمنم .م 0-وسجلت أق قيمة في األفق  Bkمن بيدون ( )3في حين سنجلت أعلنى قيمنة فني األفنق  Btk2منن
بيدون ( )2في منطقة بريبج إن انخفا

مستو الملوحة في ذه الترش يعم إلى ضعب نشاط عملية التملح ونشاط عملينة

أمالة التملح وعدم وجود ماء أرضني قرينش فضنالً عنن تجمن ميناه السنيو فني نذه المنناطق األمنر النذو سناعد علنى ذوبانينة
وغس األمالح إلى خارا جسم التربة .
بينت نتائج جدو ( )2إلى أن قيم السعة التبادلية الكاتيونينة لأليوننات الموجبنة  CECألغلنش أفناق بيندونات الدراسنة فني
المسار األو والثاني كانت منخفضة إذ تراوحت قيمها في المسنار األو بنين (  ) 10.2 – 6.5سننتيمو  .كغنم  0-إذ سنجلت
أق قيمة في األفق  Aمن البيدون (  0و  ) 5وأعلى قيمة لها في األفق  Cky2أما ترش المسار الثناني فقند تراوحنت قيمهنا بنين
( )15.4 – 10.6سنتيمو  .كغم

0-

أذ سجلت أق قيمة لها في األفق  Btk2من البيدون (  2و  ) 7وأعلى قيمنة لهنا فني األفنق

 Aمن البيدون (  3و  ) 6أن انخفا

قيم  CECيعود إلى ارتفا محتو معادن الكاربونات فضنالً عنن قلنة محتنو التربنة

من المادا العضوية (البياتي  ) 0997و ( الراوو . )2005
بيننت النتنائج أن محتنو معننادن كاربوننات الكالسنيوم فنني بيندونات تنرش المسنار األو فنني األراضني المرتفعنة والمتمثلننة
بالبينندونات ( )1و ( )4و ( )5إلننى أن التننرش كانننت ذات محتننو عننا م ن وجننود حالننة مننن التجننانع والتقننارش فنني توميعهننا
العمودو وتراوحت قيم كاربونات الكالسيوم بين () 490 – 400غم.كغم 0-حي كانت اق قيمنة لنه فني األفنق  Aمنن البيندون
( )1وأعلى قيمة له في األفق  Aمن البيدون ( . )5وقد يعم ذلك إلى طبيعة مادا األص الكلسية وكذلك قلنة تسناقط األمطنار
التي تنتدو إلن ى ضنعب عملينة إعنادا تومين الكاربوننات ( إبنرا يم ) 2007

أمنا محتنو كاربوننات الكالسنيوم فني تنرش

المسار الثاني في األراضي المنخفضة داخ الفيضات والمتمثلة بالبيدونات ( )2و ( )3و ( )6و ( )7فقد تراوحت بين ( 110
  ) 430غم.كغم 0-حي كانت اق قيمه له في األفق  Aمن البيندون ( )2وأعلنى قيمنه لنه فني األفنق  Btk1منن البيندون ()7و ذا قد يعم إلى طبيعة مادا األص الغنية أصالً بمعادن الكاربونات خاصة وان مواد األص السائدا في البادية ي من نو
الكلسية والتي تلعش دوراً كبيراً في ميادا محتو األفاق السفلى من الكاربونات .
تبين نتائج الجدو ( )3محتو الجبع وتغايره عموديا ً ضمن بيدونات ترش المسار األو للموق الطوبوغرافي المرتف .
وتشير النتائج بصورا عامة إلنى ان خفنا

محتنو الجنبع فني األفناق السنطحية وارتفاعهنا البسنيط فني األفناق تحنت السنطحية
0-

والسفلى مننه  .فقند تراوحنت قيمنة الجنبع فني نذا المسنار بنين (  ) 63 – 2.8غم.كغنم حين كاننت اقن قيمنة فني األفنق A
وأعلى قيمة في األفق  Ckyمن البيدون ( )1كما تبين أن ناك انخفا
في األراضي المنخفضة حي تواجد الجبع في بع

كبير في نسبة الجبع فني جمين تنرش المسنار الثناني

أفاق البيدونات بكمية قليلنة جنداً وتراوحنت قيمن ُه بنين ( ) 0.6 – 0.10

غم.كغم 0-وكانت أعلى قيمة لنه فني األفنق  Bkمنن البيندون ( )2وأقن قيمنة لنه فني األفنق  Bkفني البيندون ( )3و نذا يعنود إلنى
ارتفا محتو الكلع في أفاق بيدونات الدراسة والعالقة العكسنية بينهمنا وكنذلك كوننه منقنو ريحينا ً فضنالً عنن قلنة المحتنو
الملحي حي يمداد مستو الجبع بميادا المحتو الملحي ( األعظمي . )3116
بينت النتائج في الجدو ( )3إلى أن محتو التربة في المسار األو من المادا العضوية كنان منخفضنا ً جنداً حين تنراوح
بين (  ) 4.3 – 0.2غم.كغم 0-حي كانت أق قيمة في األفق  Ckyوأعلى قيمة فني األفنق  Aمنن البيندون ( )1أمنا بيندونات
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المسار الثاني فقد تراوحت بين (  )13.1 – 2.3غم.كغم 0-حي كانت اق قيمة في األفق  Btk2من البيدون ( )7واق قيمة في
األفق  Aمن البيدون ( ) 6و ذه النتائج تبين قلة تواجد المادا العضوية في ترش الدراسة والذو يمكن أن يعنم إلنى المنناج
الجاب السائد في المنطقة الذو ينعكع على شدا تحل المادا العضوية في التربة فضنالً عنن كثافنة الرعني الجنائر والتبناين فني
كمية الغطاء النباتي الطبيعي في وحدا المساحة وضعب اقستغال المراعي .
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Effect of topographic location in the Soil physical and chemical
properties of the flood Muthanna governorate

A. A.Ali Al-Mohsen

Dr. A.K.Ali Al-Hasseiny

Dept. of Soil Sciences and Water Resources / Coll.of Agriculture / Univ. of AlMuthana

Abstract: Selected seven Pedonts distributed in two Transects in Southwest of Iraq within
three homologous regions tower and decide and off springs in the southern desert of Muthanna
province to carry out this study, where obtained the samples to conduct the physical and
chemical analysis of the results showed that the soil texture ranged from sandy to sandy Loamy
in Pedonat first track and Texture to clay in Pedonts second track and Bulk density was low in
the first track compared to the second path ranged from )0.68 – 2.10( Mg.m-3 and real density
was low in the first track, while the second track was high, ranging between (2.12 - 2.55) As for
porosity was high in the first track while it was low in soils second track . Results showed that
the chemical properties of soil pH values ranged between (8 – 6.5) Which are classified as
neutral for a second path to the basal light in the first path, while salinity values ranged between )
0.32 – 20( ds.m-1 Where Agayam low in the second track, compared with the first track has been
reached the values of the CEC between (6.5 – 15.4) Sm.kg-1 and which was low in both tracks
and hit the lime content between (110 – 490) gm.kg-1 and gypsum content between )0.10 – 63)
gm.kg-1 While organic matter gave values ranging from )0.2 – 13.1) gm.kg-1 .
Part of . ph.M. thesis of fist author .

Muthanna Journal of Agricultural Science

Volume3, Issue 1, 2014

