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 اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للرتب الصحراوية يف قضاء هيث.
 أمحذ هالل محود السلماني خالذ أكرب عبذاهلل احلمذاني .د.م.أ

كلية الرتبية للعلوم  –جامعة األنبار 
 اإلنسانية 

 

 ادلستخلص
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمترب 
الصحراوية ضمن قضاء ىيت ليتسنى تحديد مدى مالئمتيا لممحاصيل الزراعية المختمفة في 
حال تم إستغالليا في ىذا الجانب اإلقتصادي، والتي تم من خالليا دراسة نسجة التربة وتحديد 

تيا من الرمل والغرين والطين والتوزي  الجغرافي لكل منيا ضمن منطةة أىم أصنافيا ومفصوال
الدراسة، فضاًل عن التركيز عمى دراسة أىم الخصائص الكيميائية لمترب الصحراوية ومدى 

، السيما فيما يتعمق بدرجة الحامضية اعيةإنعكاس آثار كل منيا عمى المحاصيل الزر 
ومحتوى التربة من المواد العضوية ونسبتيا، فضاًل ( EC( ودرجة المموحة )PHوالةاعدية )

عن كربونات الكالسيوم )الكمس( وكبريتات الكالسيوم )الجبس( م  توضيح اآلثار السمبية 
 .ى المحاصيل الزراعيةواإليجابية ليذه العناصر في حال إرتفاعيا أو إنخفاضيا عم

The physical and chemical merits to deserts soils in Heet spend . 
Dr. Khalid Akber Abdullah Ahmed  Hilal  Hmood 

Al- Anbar University - College of 
Education For Humanity Sciences  

 

Abstract 

This study aims to identify the most important physical and chemical 
merits to desert soils in Heet spend in order to limit the degree of its suitability to 
different agricultural productions if it exploited side by which soil texture was 
studied and limit the most important types and parts of sand, alluvial and mud and 
geography distribution to all then within study place rather than the concentration 
on study of the most important chemical merits to desert soils and range effective 
reflection to the agricultural productions especially which related to asid and 
basicity degree (PH) and salt degree (EC) and content of soil from member ship 
calisiom, sulphurs (gypsum) with clarifying negative and positive effects to these 
elements in case it or increases of decreases on agricultural production. 
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 :ادلقذمة
ق ومحافظة األنبار تحتل المناطق الجافة وشبو الجافة مساحات واسعة من العرا

وبضمنيا منطةة الدراسة، إذ عمى الرغم من التطور العممي والتكنولوجي في مختمف المجاالت 
اإلقتصادية والتنموية اليزال اإلنسان غير قادر عمى إيجاد الحمول والمعالجات الجذرية لكثير 

ما اإلستخدامات من المشاكل المتعمةة بالتربة ومدى مالئمتيا لإلستخدامات المختمفة، السي
 .ى ىذا العنصر الحيوي وتأثرًا بو  الزراعية باعتبارىا من أكثر األنشطة اإلقتصادية إعتمادًا عم

وفي ظل الزيادة السكانية العالية الناتجة عن إرتفاع معدالت النمو السكاني والتي 
 إنعكست آثارىا عمى زيادة الضغط عمى األرض لسد الطمب المتزايد لمسكان من السم 
والمنتجات الغذائية، فضاًل عن المشاكل األخرى التي أصبحت تعاني منيا األراضي الزراعية 
نتيجة لسوء اإلستخدام ليا، مما نجم عنو توجو األنظار نحو إستثمار المناطق الصحراوية 
الواسعة رغم كثرة المشاكل التي تعاني منيا السيما فيما يتعمق بالخصائص الفيزيائية 

فمن المعروف أن الترب الصحراوية ليا خصائصيا وصفاتيا  .لمترب الصحراويةكيميائية وال
التي تميزىا عن غيرىا من أنواع الترب األخرى، السيما فيما يتعمق بانخفاض محتواىا من 
المواد العضوية الضرورية لنمو النباتات وارتفاع معدالت األمالح في بعض أجزائيا، كما 

الةاعدية نتيجة لسيادة ظروف الجفاف وعدم تعرضيا لعمميات تتباين فييا قيم الحامضية و 
الغسل المستمر، فضاًل عن تباين خصائصيا الفيزيائية واختالفيا من منطةة ألخرى تبعًا 

 .ا وطبيعة الصخور التي اشتةت منيالتأثير العوامل الطبيعية التي ساعدت عمى تكويني
 مشكلة البحث :

الصحراوية في منطةة الدراسة من تباين خصائصيا تعاني أغمب أصناف الترب 
الفيزيائية والكيميائية مةارنة بالمناطق األخرى المستثمرة زراعيًا نتيجة لسيادة ظروف الجفاف 
فييا، فضاًل عن تدىور قابميتيا اإلنتاجية بشكل يجعميا غير قادرة عمى تحةيق معدالت إنتاج 

 عالية لممحاصيل الزراعية المختمفة.
 ة البحث :فرضي

إنطمةت فرضية البحث من حةيةة مفادىا أن الترب الصحراوية في منطةة الدراسة رغم 
تدىور خصائصيا يمكن أن تكون صالحة لإلنتاج الزراعي وتحةق معدالت إنتاج عالية إذا ما 

 .ن معالجتيا والحفاظ عمى ديمومتياتم إستغالليا وفق أسس واستراتيجيات عممية متطورة تضم
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 البحث :هذف 
ييدف البحث إلى التعرف عمى أىم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمترب 
الصحراوية في منطةة الدراسة، ومحاولة إعطاء صورة واضحة عن إمكانية تنميتيا بشكل 

 .ميا أكثر مالئمة لإلنتاج الزراعييجع
 موقع وحذود منطقة الذراسة :

( شمااًل، وخطي طول 33 - 02َ 33 02َية  قضاء ىيت بين دائرتي عرض )
(30 - 02َ 33( شرقًا، خريطة )ويعد الةضاء أحد األقضية التابعة لمحافظة األنبار 1 )

%( من 3.1( دونم، وبنسبة )0130222أو ما يعادل ) 0( كم1152إداريًا، وتبمغ مساحتو )
ىي مركز . ويتكون من أربعة وحدات إدارية 0( كم135055مساحة محافظة األنبار والبالغة )

الةضاء وكل من نواح  البغدادي والفرات وكبيسة. أما جغرافيًا فيحد الةضاء من جية الشمال 
كل من قضاء حديثة ومحافظة صالح الدين، ومن جية الجنوب قضاء الرمادي، بينما تتةاسم 
حدوده الشرقية كل من بحيرة الثرثار ومحافظة صالح الدين، كما تتةاسم حدوده الغربية كل 

. وقد أكسبو ىذا الموق  أىمية كبيرة والمتمثمة بتنوع البيئات قضائي عنو والرطبةمن 
الصحراوية فيو والناتجة عن تنوع مظاىر السطح والمتمثمة بمنطةة ىضبة الجزيرة والوديان 
السفمى ومنطةة السيل الرسوبي والتي ىي نتاجًا لتأثير العوامل الجيولوجية والظروف المناخية 

عمى تشكيميا بصورتيا النيائية ومدى إنعكاس آثار كل نوع منيا عمى التي ساعدت 
 .ئية والكيميائية لمترب الصحراويةالخصائص الفيزيا

 أواًل . اخلصائص الفيزوائية للرتب الصحراووة :

 نظراً  الزراعية إستعماالتيا في كبيرة أىمية لمتربة الفيزيائية الخصائص دراسة تحتل
 النبات تجييز عمى التربة قابمية ومدى الجذور ونمو والبزل الري عمميات في الكبيرة ألىميتيا
 مالئمتيا مدى وتحديد لمتربة الفيزيائية الخصائص معرفة فإن لذلك الغذائية، والعناصر بالماء
 لإلستعماالت مالئمة أكثر لجعميا الصفات تمك تحسين إمكانية عمى يساعد النباتات لنمو

 منطةة لترب الفيزيائية الخصائص دراسة سيتم لذلك وتبعاً  .(1)أنواعيا اختالف عمى الزراعية
 الرمل من مفصوالتيا ألىم النسبية والمعدالت التربة، نسجة عمى التعرف خالل من الدراسة
دة عمى كالً  والطين، والغرين  .الزراعي لإلنتاج مالئمتيا مدى تحديد بعد فيما ليتسنى ح 
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 .األنبار والعراقموق  منطةة الدراسة بالنسبة لمحافظة : (1خريطة )

 
 .0222لسنة  1000000: 1المصدر: وزارة الري، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق اإلدارية، مةياس 
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 نسجة التربة : -1
 لمةاديرىا النسبية والةيم المعدنية، لمكوناتيا الميكانيكي التكوين التربة بنسيج يةصد

 مختمفة بأحجام جسيمات من المكونات ىذه وتتكون الكيميائي، لتكوينيا اعتبار دون فييا
 (.0) مرتبة أو منفصل تسمية منيا واحدة كل عمى ويطمق والصمصال، والغرين الرمل تشمل

 تتكون التي لمحبيبات األحجام بين النسبي التناسق التربة نسيج يعني آخر وبمعنى
 أي ممم،( 0) عن حجميا يزيد التي الخشنة المواد التربة نسيج يتضمن ال بحيث التربة، منيا
 يحدد الذي وبالشكل( والطين الغرين الرمل،) بين النسبية العالقة عن يعبر التناسق ىذا أن

 الفيزيائية التفاعالت ومدى بمعدل رئيساً  دوراً  النسجة تمعب إذ التربة، خشونة أو نعومة
 أن يمكن الذي السطح أو المساحة مةدار تحدد ياألن النبات نمو في الميمة والكيميائية

 منطةة من نسجتيا حيث من عامة بصورة الترب وتتباين .التفاعالت ىذه مثل عميو تحصل
 أحجام تتدرج إذ تكوينيا، في ساىمت التي البايولوجية والعوامل الطبيعية لمظروف تبعاً  ألخرى
 إلى وصوالً ( ممم 0-1) حبيباتو أحجام تتجاوز ال والذي جداً  الخشن الرمل من حبيباتيا
 (.1) الجدول ينظر( ممم 2.220) من أقل حبيباتيا أحجام تبمغ والتي الطينية النسجة

 .المئوية ونسبيا وأحجاميا مراتبيا حسب التربة نسجة خصائص: (1جدول )
 النسبة المئوية (2)حدود األقطار/ممم  (1حدود األقطار/ممم ) المرتبة

 203 1022-2022 1 -2 رمل خشن جدا
 607 2052-1022 205-1 رمل خشن

 802 2025-2052 2025-205 رمل متوسط
 904 2012-2025 2012-2025 رمل ناعم

 1205 2025-2012  2025-2012 رمل ناعم جدا
 4408 20222-2025 20222-2025 غرين
 1601 20222أقل من  20222أقل من  طين

 . 111-111عمي حسين الشمش، جغرافية التربة، مصدر سابق، ص  ،شريف ابراىيم ابراىيم -1المصدر: 
1- United states , Department of Agriculture system. 

                                                                  
 اليواء ومرور الماء حركة عمى تأثيرىا خالل من التربة نسجة دراسة أىمية وتبرز

 النسيج ذات الترب تمتاز إذ فييا، النباتات جذور نمو عمى تأثيرىا عن فضالً  التربة، داخل
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 عمى فييا، اليواء حركة وصعوبة بالمياه االحتفاظ عمى العالية بةدرتيا الطينية كالترب الناعم،
 عمى قدرتيا إن أال فييا، والماء اليواء مرور بسيولة تتصف التي الرممية الترب من العكس

 عدم حيث من سمبية آثاراً  يترك مما العالية، لمساميتيا منخفضة تكون بالمياه االحتفاظ
 خصائصيا، من الكثير في التربة نسيج يؤثر كما الزراعية، المحاصيل لبعض مالئمتيا
 وعمميات بالرطوبة لإلحتفاظ وقابميتيا التعرية عمميات لمةاومة بةدرتيا يتعمق فيما السيما
 .(3)فييا الغذائية العناصر جاىزية ومدى والبزل الحراثة

 الدراسة منطةة في التربة نسجة أن( 0) والجدول ( 0الخريطة ) خالل من ويتبين
 الرممية المزيجية النسجة ذات الترب جاءت إذ متفاوتة، وبنسب ألخرى منطةة من متباينة
 تمتيا الدراسة، منطةة في الترب أنواع مجموع من%( 52.1) بمغت وبنسبة األولى بالمرتبة
 حيث%( 1.1) قدرىا وبنسبة الثانية بالمرتبة الرممية الطينية المزيجية النسجة ذات الترب
 وشمال البغدادي لناحية الجنوبية األجزاء من يمتد ضيق نطاق شكل عمى الترب ىذه تظير
 مركز جزيرة إلى وصوالً  الفرات نير مخترقاً  الشرقي والشمال الشرق باتجاه كبيسة ناحية غرب
 والتي والرابعة الثالثة بالمرتبتين الغرينية والمزيجية المزيجية الترب جاءت بينما ىيت، قضاء
%( 3.5) منيما كل نسبة تتجاوز ال إذ ىيت، قضاء مركز جزيرة ضمن صغيرة مساحة تغطي
 .الدراسة منطةة في الترب أنواع مجموع من

 نسبة الرمل : -2
 من%( 12) من وأقل الرمال، من%( 51) من أكثر من الرمل نسيج يتكون

 شديدة أولية معادن من يتكون ألنو نظراً  التماسك، ضعيفة مفككة جسيماتو وتكون الصمصال،
 نسبتو ترتف  الذي الكوارتز معدن مةدمتيا في ويأتي لإلنحالل، عالية مةاومة وذات الصالبة

 لمماء جيد تصريف ذات الرممية الترب تكون الحجم ناحية ومن ،%(11 -12) حوالي إلى
 الترب أنواع أسرع من تكون أنيا أال النباتات، جذور إنتشار سيولة عمى تساعد كما واليواء،
 .(3)لمجفاف تعرضاً 

( أن نسب الرمل متباينة ما بين العينات المأخوذة لترب 0ويتضح من خالل الجدول )
%( بينما جاءت 11.1( والتي بمغت )0منطةة الدراسة، إذ سجمت أعمى نسبة في العينة رقم )

%(، في حين بمغ المعدل العام لنسبة 33.3( بأقل نسبة لمرمل، إذ بمغت )15العينة رقم )
 %(. 11.1الرمل في ترب منطةة الدراسة )
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 أصناف نسجة التربة في منطةة الدراسة.: (0)خريطة 

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:   

  .(0بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0

 
وقد تم توزي  تمك النسب في سبعة فئات، تمثمت أقل نسبة لمرمل في الفئة األولى 

شريط يمتد من الجزء %( حيث ظيرت عمى شكل  12.1 -33.3والتي تراوحت ما بين )
( بينما ظيرت 3الجنوبي الشرقي لمنطةة الدراسة باتجاه الشمال والشمال الشرقي، خريطة )

وحت أعمى نسبة لمرمل في الجزء الغربي لمنطةة الدراسة ضمن ناحية البغدادي والتي ترا
 .%(11.1 -13.5حدودىا ما بين )
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 اسة.الخصائص الفيزيائية لمترب في منطةة الدر  :(0جدول )
رقم 

 العينة

 الصفات الفيزيائية الموقع

 الطين % % الغرين الرمل % صنف النسجة Y دائرة العرض X خط الطول

 33.2 5.5 23.3 مزيجية طينية رملية 22.83 83.24 -1

 12.2 5.5 22.1 مزيجية رملية 22.82 83.35 -3

 13.2 8..2 83.3 مزيجية 22.82 83.34 -2

 13.2 5.8 28.3 رملية مزيجية 22.22 83.28 -8

 13.4 12.2 53.5 مزيجية رملية 22.22 83.82 -5

 12.2 15.1 52.5 مزيجية رملية 22.25 .83.2 -5

 12.2 3..1 23.5 مزيجية رملية 22.21 83.52 -2

 13.1 2.1 22.4 مزيجية رملية 22.51 .83.3 -4

 13.8 5.3 22.2 مزيجية رملية 22.84 83.12 -3

 31.4 15.4 51.8 مزيجية رملية 22.34 83.81 -.1

 13.5 13.8 51 مزيجية رملية 22.25 82.3 -11

 13.2 1..1 5..2 مزيجية رملية 22.55 83.83 -13

 13.5 2.2 23.2 مزيجية رملية 22.54 83.83 -12

 13.3 15 55.1 مزيجية رملية 28.5 .83.8 -18

 33.3 3.4 54 مزيجية طينية رملية 22.25 83.55 -15

 13.3 5.2 28 مزيجية رملية .22.5 83.55 -15

 31.3 11.4 55.2 مزيجية رملية 22.52 83.55 -12

 33.5 22.1 22.2 مزيجية غرينية 22.82 83.51 -14

 13.5 3.3 21.3 مزيجية رملية 22.82 83.58 -13

 13.5 5.5 22.3 مزيجية رملية .22.8 83.51 -.3

 11.5 13 25.8 مزيجية رملية 22.53 83.25 -31

 13.4 13.2 52.5 المعدل

ة في مختبر مديرية زراعة األنبار، قسم المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى نتائج التحاليل المختبري
 .0213، التربة والمياه
 

نسبة الرمل في ترب منطةة الدراسة مةارنة بنسب  من كل ما تةدم يتضح إرتفاع
المفصوالت األخرى من الطين والغرين، ويرج  السبب في ذلك إلى تأثير العوامل المكونة 

واإلرساب، إذ تعمل ىذه  لمتربة، فضاًل عن تأثير العوامل البيئية الخاصة بعمميتي النةل
 بدقائق مةارنة الوزن خفيفة كونيا طحيةالس الطبةة من والغرين الطين دقائق نةل عمىالعوامل 
 قمة بسبب مفككة الـدقائق تكون ىذه كون لمرياح، المباشر التأثير تحت يجعـميا مما الرمل
 الفةيرة المناطق في السيما الرياح قبل من حمميا عممية يسيل مما بينيا، الرابطة المواد

  .النباتي بغطائيا
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 الدراسة. نسبة الرمل في ترب منطةة: (3خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:   

 ( 0بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0

 

 لمنبات، المغذية المعدنية بالمواد فةيرة يجعميا التربة في الرمل نسبة إرتفاع فإن لذلك
 والعضوية، المعدنية باألسمدة مساعدات إلى فييا المزروعة المحاصيل تحتاج وبالتالي
 .الزراعي لإلنتاج صالحيتيا ومدى التربة خصوبة من يزيد الذي وبالشكل

 نسبة الغرين : -3
 مفتتات عن فضالً  الكوارتز، من ناعمة مفتتات من لمغرين الرئيسي النسيج يتكون

 يجعميا مما الكوارتز معدن من صالبة أقل تكون والتي والميكا كالفمسبارات األخرى المعادن
. (1)فييا والمعدنية الغذائية المواد من قدر توفر إحتمال وبالتالي المياه، في لإلنحالل قابمة

 نسبة أعمى سجمت حيث الغرين، نسب عمى إحتوائيا حيث من الدراسة منطةة ترب وتتباين



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (103 (  
 

 الرمل نسبة إلنخفاض نتيجة%( 31.1) بمغت والتي( 15) رقم العينة في الغرين لمفصوالت
 في لمغرين نسبة أقل سجمت بينما( 0) جدول غرينية، مزيجية نسجة ذات جعميا مما فييا

 منطةة ترب عموم في لمغرين العام المعدل بمغ حين في%( 1.3) بمغت إذ( 3) رقم العينة
 المدروسة، المنطةة ضمن الجغرافي توزيعيا في الغرين نسب تتباين كما. %(10.1) الدراسة
%( 1.10-1.3) من األولى الفئة تراوحت( 3) خريطة فئات، خمسة شكل عمى وزعت لذلك
 نسبة أعمى تراوحت بينما والبغدادي، كبيسة ناحيتي ضمن صغيرة مساحات تغطي والتي
 الواقعة المنطةة في ىيت قضاء مركز ضمن تمثمت حيث%( 31.1 -03.3) بين ما لمغرين
 .الفرات نير مجرى شمال

 .الدراسةسبة الغرين في ترب منطةة ن: (3خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 0بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0
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 نسبة الطين : -4
 الرممية الصخور أسطح عمى الكيميائية التجوية عمميات تأثير تحت الطين نسيج ينتج

 يتكون أنو أي الطين، من الحجم ناعمة حبيبات مكونة تتحد أيونات تنتج التي الغرين وحبيبات
 أيونات، إلى األولية المعادن تفكك من باستمرار تتكون التي الثانوية المعادن من رئيسة بدرجة
 المصدر تعد فيي الماء وبين وبينيا المختمفة، األيونات بين تجري التي التفاعالت عن فضالً 

 من مجموعة عمى إلحتوائيا نظراً  النباتات لجذور المغذية المعدنية المواد لتوفير الرئيسي
 .(1)وغيرىا والبوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور الحديد أكاسيد من تتألف التي المعادن

 الدراسة منطةة ترب في الطين لنسبة العام المعدل أن( 0) الجدول خالل من ويتضح
 في أعالىا سجمت إذ المأخوذة، العينات بين متباينة النسبة ىذه إن أال ،%(11.5) بمغت
 بمغت والتي( 01) رقم العينة في نسبة أقل تمثمت بينما ،%(01.1) بمغت( 15) رقم العينة
 فئات، ستة في جغرافياً  الطين نسب وزعت وقد( 0) جدول ،%(11.1) فييا الطين نسبة

 الدراسة لمنطةة الغربي الجزء في تظير والتي%( 11.3 -11.1) بين األولى الفئة تراوحت
 شمال ىيت قضاء مركز في ظيرت فةد الطين لنسب فئة أعمى أما البغدادي، ناحية ضمن
 .(1) الخريطة ينظر%( 01.1 -03.1) بين ما حدودىا تراوحت والتي الفرات نير

 أسطح عمى بإنتظام المياه جريان عمى يساعد الطين لدقائق الناعمة األحجام إن
 االحتفاظ عمى قابميتيا من يزيد التربة في الطين مةدار فإن ذلك عن فضالً  الطين، حبيبات
 النبات، يحتاجيا التي الغذائية والعناصر المياه لخزن مستودعاً  الطينية الترب تعد إذ بالمياه،

 الزراعية، المحاصيل عمى سمباً  ينعكس أن يمكن التربة في كبيرة بدرجات نسبيا زيادة إن أال
 الترب تصمح ال لذلك الزراعية، لمعمميات إعدادىا ويصعب الصرف رديئة ثةيمة، ترب كونيا

 .المياه من كبيرة كميات تتطمب التي المحاصيل لبعض إال الطينية
 ثانيًا . اخلصائص الكيميائية للرتب الصحراووة :

تحتل دراسة الخصائص الكيميائية لمتربة أىمية كبيرة في الدراسات التي تتناول 
موضوع التربة بدرجة أساسية، كونيا تساعد عمى إبراز طبيعة التكوين الكيميائي لمتربة ومدى 
إحتوائيا عمى العناصر الغذائية والمعدنية الالزمة لنمو النبات، إذ أن نةص العناصر 

يا في التربة يؤدي إلى ترك آثارًا سمبية في تكوينيا وبالتالي إنعكاس تمك الكيميائية أو زيادت
اآلثار عمى المحاصيل الزراعية السيما وأن الترب تتباين في خصائصيا الكيميائية من منطةة 
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ألخرى حتى ضمن الحةل الزراعي الواحد نظرًا إلختالف العوامل الرئيسية التي ساىمت في 
ركيز عمى دراسة أىم الخصائص الكيميائية ذات التأثير المباشر في تكوينيا، لذلك سيتم الت

 :عمى اإلنتاج الزراعي وىي كاآلتي تكوين التربة ومةدار إنعكاسيا
 نسبة الطين في ترب منطةة الدراسة. (1خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 0بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0
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 ( :PHدرجة تفاعل التربة ) -1
يةصد بدرجة تفاعل التربة ىي مةدار نشاط وفعالية أيون الييدروجين في التربة، أي 
أنيا تستخدم لمداللة عمى مدى قاعدية وحامضية التربة، وتتراوح مةادير حامضية أو قاعدية 

الييدروجين ( لتركز أيونات 1( م  وجود معدل وسطي وىو الرقم )13 -1التربة من الرقم )
 مما التربة، في ( إذ  يشير إلى تعادل قيم الحامضية والةاعدية3في التربة، ينظر الجدول )

 أيونات تركز مةدار تحديد أن إذ الزراعية، المحاصيل أنواع جمي  لنمو مثالية يجعميا
 ومدى خصوبتيا تحديد عمى يساعد كونو جدًا، ميم عامل التربة محاليل في الييدروجين

 عمى أساسية بدرجة تعتمد المعادن بعض إذابة ألن نظراً  اإلنتاجية، قدرتيا عمى ذلك إنعكاس
 تصبح بذلك فإنيا الحامضية الترب في الةيمة ىذه ترتف  فعندما التربة، في( PH) قيمة مةدار
 والنحاس كالحديد المعدنية العناصر بعض ذوبان قابمية عمى يؤثر مما حموضة، أقل

 حالة في أما ليا، النبات إفتةار إلى المعادن ىذه نةص يؤدي حيث وغيرىا، والةصدير
 المعادن من كبيرة كمية إذابة إلى يؤدي أن يمكن ذلك فإن التربة في( PH) قيمة إنخفاض
 الـ قيم أن يتبين( 3) الجدول معطيات خالل ومن(. 1)النباتات  تسمم وبالتالي فييا الموجودة

(PH )العينتين في قيمة أعمى سجمت إذ الدراسة، منطةة لترب المأخوذة العينات بين متباينة 
 إذ( 0) رقم العينة في قيمة أقل جاءت حين في منيما، لكل( 1.1) بمغت والتي( 10 ،1) رقم

 (1.1) الدراسة منطةة ترب عموم في بمغ فةد( PH) الـ لةيمة العام المعدل أما( 1.3) بمغت
 .(3كما ىو موضح في الجدول )

 ( وصفاتيا.PHتصنيف درجة تفاعل التربة ): (3جدول )
 صفة التربة درجة تفاعل التربة صفة التربة درجة تفاعل التربة

 متعادلة 7032-6062 فائقة الحموضة 405اقل من 
 معتدلة القموية 7082-7042 شديدة الحموضة جدا   405-5022

 متوسطة القموية 8042-7092 شديدة الحموضة 5012-5052
 شديدة القموية 9022-8052 متوسطة الحموضة 5062-6022
 شديدة القموية جدا   9012اكثر من  قميمة الحموضة 6012-6052

  S. Ellis and A. Mellor, Soil and Environmet , Newyork, 1995, P .93.ــ 
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 .الدراسةكيميائية لمترب في منطةة الخصائص ال: (3جدول )

 
اعة األنبار، قسم المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج التحاليل المختبرية في مختبر مديرية زر 

 .0213التربة والمياه، 
 

( يتضح أن قيم الحامضية في ترب منطةة الدراسة تتوزع 1ومن مالحظة الخريطة )
تغطي ىذه الفئة مناطق ( حيث 1.10 -1.3في ثالث فئات، تراوحت الفئة األولى من )

صغيرة في وسط ناحية البغدادي والجزء الجنوبي الشرقي لناحية كبيسة، أما الفئة الثانية 
( في 1.10 -1.10( فييا بين )PHفتغطي غالبية أجزاء منطةة الدراسة وقد تراوحت قيم الـ )

عمى جانبي  ( وتمتد ىذه الفئة1.1 -1.10( في الفئة الثالثة من )PHحين تراوحت قيم الـ )
 .وصواًل إلى شمال شرق ناحية كبيسةنير الفرات إبتداءًا من ناحية البغدادي 

( يتبين أن ترب 3( م  معطيات الجدول )1( في الخريطة )PHوعند مطابةة قيم الـ )
منطةة الدراسة تتراوح ما بين الترب المتعادلة إلى الترب المعتدلة الةموية والمتوسطة الةموية، 

ن الةسم  األكبر من ترب منطةة الدراسة ىي ترب معتدلة الةموية، وىذا يعود بدرجة رئيسة وا 
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كون منطةة الدراسة تعد من المناطق الجافة أو شبو الجافة بسبب قمة نزول األمطار التي 
 .تدلةتعمل عمى غسل التربة، وىذا ما جعل تربتيا تصنف ضمن الترب ذات الةموية المع

 ( :ECالمموحة ) -2
تعد مشكمة تراكم األمالح الذائبة في التربة من أىم المشاكل التي تواجو الزراعة 
اإلروائية في المناطق الجافة وشبو الجافة، إذ تؤدي زيادة نسبة األمالح الذائبة في محمول 

. إنتاجية األرضالتربة عن حد معين إلى تحديد إنبات البذور ونمو النبات وبالتالي إنخفاض 
ة المموحة تعمل عمى رداءة تركيب التربة نتيجة لتشتيت مجاميعيا البنائية وبالتالي كما أن زياد

إنخفاض نسبة المسامية فييا التي تؤثر بشكل سمبي عمى حركة الماء واليواء وعممية تبادل 
الغازات بين التربة ومحيطيا الخارجي، مما ينتج عن ذلك طبةة من األمالح تغطي سطح 

كموريدات باتات، ومن أىم ىذه األمالح ىي )ًة آثارىا السمبية عمى النالةشرة األرضية تارك
وكبريتات وكربونات الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم(، ويتمخص األثر السمبي 

 :في التربة عمى النباتات بما يأتيلزيادة تركيز ىذه األمالح 
ي محمول التربة، وبالتالي عدم تؤدي زيادة تركيز األمالح إلى زيادة الشد األزموزي ف -أ 

 .والعناصر الغذائية الالزمة لنموهمةدرة النبات عمى إمتصاص الماء 
ي التربة تعمل عمى تسمم إن المستويات العالية لتراكم عناصر الصوديوم والكمور ف -ب 

 .النباتات
إن إرتفاع نسبة الصوديوم في التربة تعمل عمى إعاقة نمو جذور النباتات بسب تدىور  -ج 

 .(5)كيب التربة وانخفاض حركة الماء واليواء والعناصر الغذائية فيياتر 
( يتبين أن المعدل العام لنسبة تركز األمالح في ترب 3ومن مالحظة الجدول )

/م، أال إن ىذه النسب جاءت متباينة بين العينات ( ديسيسمنز1.3منطةة الدراسة بمغ )
( ديسيسمنز/م، بينما 15( بمغ )12المدروسة، إذ سجل أعمى معدل ليا في العينة رقم )

( ديسيسمنز/م، إن تباين ىذه 0.1( والتي بمغت )13ظيرت أقل نسبة لألمالح في العينة رقم )
روف الجفاف وبالتالي إنخفاض النسب وارتفاعيا في بعض المناطق جاء كنتيجة لسيادة ظ

 .أدى إلى تراكم ىذه األمالح فييا كميات األمطار الالزمة لغسل التربة مما
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 نسبة الحامضية في ترب منطةة الدراسة.: (1خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 3بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0
 

 بين األولى الفئة تراوحت ،(1) خريطة فئات ثالث في جغرافياً  النسب ىذه وتتوزع
 البغدادي، لناحية الغربي الجزء في صغيرة مساحة تغطي حيث م،/ديسيسمنز( 0.13 -0.1)

 والشمال الشمال باتجاه الدراسة لمنطةة الغربي والجنوب الغرب من إمتدت فةد الثانية الفئة أما
 الثرثار، لبحيرة الغربية والحدود الدين صالح لمحافظة اإلدارية الحدود إلى وصوالً  الشرقي

 إشتممت بينما م،/ديسيسمنز( 3.1 -0.13) بين ما الفئة ىذه ضمن األمالح نسبة وتراوحت
 ىيت، قضاء ومركز الفرات لناحية الشرقية الجنوبية واألجزاء كبيسة ناحية عمى الثالثة الفئة
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 مةارنتيا عند مرتفعة نسبة وىي م،/ ديسيسمنز( 15 -3.1) بين فييا األمالح نسبة بمغت
 المناطق ىذه ضمن الجوفي الماء منسوب إرتفاع إلى ذلك في السبب ويرج  السابةة، بالفئات
 مما التبخر عمميات إشتداد وبالتالي الحرارة درجات إلرتفاع ونتيجة الشعرية الخاصية بواسطة

 .فييا األمالح تركز نسبة إرتفاع إلى أدى
 نسبة األمالح في ترب منطةة الدراسة.: (1خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 3بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0
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 : العضوية المادة -3
يمكن تعريف المواد العضوية في التربة عمى أنيا خميط من بةايا الكائنات الحية 

واألحياء الدقيةة التي تحممت تحت تأثير عمميات فيزيائية وكيميائية خالل النباتية والحيوانية، 
فترات زمنية طويمة، ويدخل في تركيب المادة العضوية مجموعة من العناصر الغذائية أىميا: 

 .(1)الكاربون والييدروجين واألوكسجين والنيتروجين وغيرىا من العناصر المعدنية
األشجار وأغصانيا وجذورىا والمخمفات النباتية األخرى وتعد األنسجة النباتية كأوراق 

من أىم مصادر المادة العضوية، حيث تتحمل ىذه المخمفات عن طريق أنواع مختمفة من 
. وتعتمد سرعة تحمل المادة العضوية المضافة إلى التربة (12)األحياء المجيرية داخل التربة

التربة، درجة حموضة التربة، والتركيب عمى عدة عوامل من أىميا )الرطوبة، درجة حرارة 
 . (11)الكيمياوي لممادة العضوية وخاصة مةدار نسبة الكاربون والنتروجين فييا

لذلك تترك المادة العضوية آثارىا المباشرة عمى خصائص التربة من خالل إرتفاع أو 
رة عامة . وبصو ى النباتات ومةدار إنتاجية األرضإنخفاض نسبتيا والذي ينعكس بدوره عم

تنخفض نسبة المواد العضوية في الترب الصحراوية نتيجة لسادة ظروف الجفاف وقمة الغطاء 
( 3النباتي، أال إن ذلك ال يعني عدم صالحيتيا لإلنتاج الزراعي، فمن مالحظة الجدول )

%( بينما 2.1( والتي بمغت )13يتبين أن أعمى نسبة لممادة العضوية سجمت في العينة رقم )
بعض العينات المأخوذة لتربة منطةة الدراسة خالية تمامًا من المادة العضوية، في حين جاءت 

 . %(2.0وية في ترب منطةة الدراسة )بمغ المعدل العام لةيم المادة العض
( أن قيم المادة العضوية جاءت متباينة في ترب منطةة 5كما توضح الخريطة )

%( والتي 2.21 -2اوحت الفئة األولى بين )الدراسة، لذلك تم توزيعيا في ثالث فئات تر 
تظير في أجزاء صغيرة ضمن ناحية البغدادي والجزء الجنوبي الشرقي لناحية كبيسة، إذ 
تنخفض نسب المادة العضوية ضمن ىذه الفئة نتيجة إلرتفاع نسبة األمالح في التربة، بينما 

ى نير الفرات فضاًل عن تغطي الفئة الثانية أجزاء واسعة من منطةة الدراسة جنوب مجر 
 .%(2.05 -2.211مساحات صغيرة شمال النير، وقد تراوحت قيميا بين )
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 نسبة المادة العضوية في ترب منطةة الدراسة.: (5خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 3بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0

 
 وتراوحت في األجزاء الشمالية والشرقية لمنطةة الدراسة في حين ظيرت الفئة الثالثة

 العضوية المادة قيم إرتفاع سببويرج   %(2.1 -2.05) بين ما فييا العضوية المادة قيم
 ىذه احتواء أن كما فييا، األمالح نسبة إلنخفاض نظراً  السابةة بالفئات مةارنة الفئة ىذه في

 أنواع بعض وجود عمى ساعد لممياه الداخمي التصريف ذات المنخفضات بعض عمى المنطةة
 .التربة في تحمميا بعد العضوية المادة قيم من تزيد التي الطبيعية النباتات
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 : caco3( الكمس) الكالسيوم كربونات -4
 الفوسفات مركبات مثل األولية المعادن من الكثير تركيب في الكالسيوم عنصر يدخل
 كربونات وتتكون. (10)والكمسايت كالدولومايت المختمفة الكالسيوم كربونات وأشكال والفمسبارات،

 متباينة نسب عمى تحتوي التي والبحار األنيار مياه من الترسيب عمميات خالل من الكالسيوم
 فييا، تركيزه زيادة إلى المائية المسطحات من المياه تبخر عممية تؤدي حيث المعدن، ىذا من
 كربونات ترسيب إلى الشعرية الخاصية بواسطة الجوفي الماء إرتفاع عممية تؤدي كما

 .(13)المعدن ىذا من التربة محتوى زيادة وبالتالي السطح عمى الكالسيوم
التربة التي تختمف باختالف  إذ أن وجوده بنسب مرتفعة يعمل عمى تغيير قوامية

مصدر تكوينيا، كما تحدد كربونات الكالسيوم الفراغات المسامية بين دقائق التربة بوصفيا 
مادة الحمة تعمل عمى تجمي  حبيبات التربة، أال إن زيادة نسبة ىذا العنصر ال يؤثر بصورة 

، إذ يؤدي وجوده بكميات مباشرة عمى معظم النباتات لكنو يترك آثارًا ثانوية غير مرغوب بيا
عالية إلى خفض كميات البوتاسيوم والمغنسيوم المأخوذة من قبل النبات، ولذلك تحتاج الترب 

. كما أن إرتفاع نسبة كربونات الكالسيوم (13)الكمسية إلى مستوى عاٍل من التسميد البوتاسي
ث تؤدي زيادة نسبة ىذا يمكن أن تترك آثارًا سمبية عمى بناء التربة وصفاتيا الفيزيائية، حي

العنصر في التربة إلى جعميا ترب صماء قميمة النفاذية لمماء واليواء وبالتالي مدى إنعكاس 
وبصورة عامة ترتف  نسبة كربونات الكالسيوم في ترب منطةة  ذلك عمى المحاصيل الزراعية.

ةت منيا التربة، إذ الدراسة بدرجة كبيرة، وىذا يعود بدرجة رئيسة إلى طبيعة الصخور التي اشت
ت الكالسيوم سجمت في العينتين ( أن أعمى نسبة لمعدالت كربونا3يتضح من خالل الجدول )

( بأقل نسبة لكربونات 11%( لكل منيما، بينما جاءت العينة رقم )31.1( بمغت )13، 3)
 .%(33.1عام ليذا العنصر فةد بمغ )%(، أما المعدل ال11الكالسيوم والتي بمغت )

وعمى الرغم من إرتفاع نسبة ىذا العنصر في أغمب العينات المأخوذة لترب منطةة 
الدراسة، أال إنيا جاءت متباينة لذلك وزعت في ثالث فئات، تمثمت الفئة األولى في األجزاء 
الشمالية لمنطةة الدراسة بالةرب من الحدود اإلدارية لمحافظة صالح الدين وناحية بروانة 

( أما الفئة الثانية فةد تراوحت قيميا بين 1%(، خريطة )00.0 -11ين )تراوحت نسبتيا ب
%( شممت ىذه الفئة الجزء الشمالي لناحية البغدادي، إبتداءًا من المنطةة 35.3 -00.0)

الواقعة غرب مجرى نير الفرات وتمتد باتجاه الشرق والشمال الشرقي وصواًل إلى بحيرة 
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%( إذ تغطي ىذه الفئة ناحية 31.1 -35.3الثالثة من ) الثرثار، بينما تراوحت حدود الفئة
 .ناحية البغدادي جنوب نير الفرات كبيسة وأجزاء واسعة من

 نسبة الكمس في ترب منطةة الدراسة.: (1خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 3بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0

 
 : Caso4( الجبس) الكالسيوم كبريتات -5

 إذ الجافة، وشبو الجافة المناطق في إنتشاراً  الترب أنواع أكثر من الجبسية الترب تعد
 الترب تعريف ويمكن. (11)تكوينيا في المؤثرة المناخية العوامل أىم من المناخية الظروف تعد

 بينما جبس،%( 0) نسبة عمى حاوية السطحية طبةتيا تكون التي الترب أنيا عمى الجبسية
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 األفق مصطمح عمييا يطمق والتي أكثر أو%( 13) نسبة عمى السطحية تحت الطبةة تحتوي
 بالترسبات تعرف األولى نوعين، عمى الطبيعة في الجبسية الترسبات وتكون. (11)الجبسي
 تفتيتيا إلى التجوية لعمميات تعرضيا يؤدي إذ الصخور، مصدرىا يكون والتي األولية الجبسية
 فيعرف الثاني النوع أما المختمفة، النةل وسائل طريق عن أخرى مناطق في ترسيبيا وبالتالي

 الجارية والسيول المياه من الجبس يترسب عندما تتكون والتي الثانوية الجبسية الترسبات بإسم
 التبخر عمميات حدوث نتيجة الجبس يتكون وقد والطين، والغرين الرمل من التربة حبيبات م 

 عن ينتج إذ معين، عمق عمى أو التربة سطح إلى الشعرية بالخاصية األرضي الصاعد لمماء
 إلى التربة في الجبس نسبة إرتفاع ويؤدي. (11)السطحية اآلفاق في جبسية بمورات تكون ذلك

 عمى الجبس حبيبات تعمل حيث متطورة، غير ترب يجعميا مما الفيزيائي تركيبيا إضعاف
 كما منفردة، حبيبات ىيئة عمى تظير يجعميا مما المطاطية وتفةدىا التربة مجامي  تفتيت
 الموجبة باأليونات االحتفاظ عمى التربة قابمية من التةميل إلى الجبس نسبة إرتفاع تؤدي

%( 0) عن تزيد ال بنسبة الجبس وجود حال في أما. (15)والمغنسيوم والبوتاسيوم كالصوديوم
 الجبس ألن الزراعية، المحاصيل لنمو إيجابياً  أثراً  لو يكون أن يمكن ذلك فإن التربة تكوين في
 يتعمق فيما السيما لمتربة، والكيميائية الفيزيائية الصفات بعض يحسن أن يمكن الحالة ىذه في

 مالحظة ومن. (11)صالبتو أو الجبس ذوبان مدى عمى إعتماداً  وتوزيعيا الجذور بنمو
 العينة في سجمت الدراسة منطةة ترب في لمجبس نسبة أعمى أن يتبين( 3) الجدول معطيات

 لترب المأخوذة العينات من%( 31.1) نسبتو ما جاءت بينما ،%(33) بمغت والتي( 11) رقم
وتتباين الترب  %( .11.1) بمغ فةد العام المعدل أما تمامًا، الجبس من خالية الدراسة منطةة

في توزيعيا الجغرافي ضمن منطةة الدراسة لذلك تم تمثيميا عمى شكل أربعة فئات،  الجبسية
%( حيث شممت ناحية كبيسة 11.1 – 2) ( امتدت حدود الفئة األولى بين12خريطة )

وأجزاء واسعة من ناحية البغدادي جنوب مجرى نير الفرات فضاًل عن مساحة صغيرة ضمن 
خفاض نسبة الجبس أو انعداميا ضمن ىذه الفئة مركز قضاء ىيت، ويرج  السبب في إن

أما الفئة  .اسب عكسيًا م  كبريتات الكالسيومنتيجة إلرتفاع نسبة أمالح الصوديوم التي تتن
%( وتظير ىذه الفئة في األجزاء الشمالية لناحية 01.5 -11.1الثانية فةد تراوحت ما بين )

ىيت وناحية الفرات، في حين تراوحت البغدادي، فضاًل عن األجزاء الشرقية لمركز قضاء 
%(، إذ تظير في األجزاء الشمالية لمنطةة الدراسة في كل 31.1 -01.5الفئة الثالثة من )
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من ناحية الفرات ومركز قضاء ىيت وأجزاء صغيرة ضمن ناحية البغدادي، بينما تراوحت قيم 
قضاء ىيت %( حيث تغطي مساحات صغيرة ضمن مركز 33 -31.1الفئة الرابعة بين )

. ويرج  السبب إلرتفاع نسبة الجبس في التربة ضمن ىذه األجزاء الغربية لناحية البغداديو 
الفئات كنتيجة لمتفاعالت الكيميائية التي تحدث داخل التربة، فضاًل عن دور مياه األمطار 
ي والسيول الجارية التي تزيد من محتوى التربة من الجبس، كما يساىم إرتفاع الماء األرض

بواسطة الخاصية الشعرية إلى زيادة نسبة الجبس السيما في المناطق الشمالية لمنطةة الدراسة 
 .ة من نير الفرات  وبحيرة الثرثارفي األجزاء الةريب

 نسبة الجبس في ترب منطةة الدراسة.: (12خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:      
 ( 3بيانات الجدول رقم ) -1
 (.Arc map 9.3برنامج ) -0
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 اإلستنتاجات :
تبين من خالل الدراسة وجود أربعة أصناف لنسجة التربة ضمن منطةة الدراسة وىي  -1

%( 1.1%( تمتيا الترب المزيجية الطينية الرممية بنسبة )52.1مزيجية رممية بنسبة )
بين أن %( لكل منيما، كما ت3.5ومن ثم الترب المزيجية والمزيجية الغرينية بنسبة )

%( تمتيا مفصوالت 11.1أعمى نسبة لمفصوالت التربة كانت لمرمل والتي بمغت )
 .%(10.1%( ومن ثم الغرين )11.5ة )الطين بنسب

 المفصوالت بنسب مةارنة الدراسة منطةة ترب في الرمل نسبة أظيرت الدراسة إرتفاع -0
 لمتربة، المكونة العوامل تأثير إلى ذلك في السبب ويرج  والغرين، الطين من األخرى
 .واإلرساب النةل بعمميتي الخاصة البيئية العوامل تأثير عن فضالً 

تعد ترب منطةة الدراسة من نوع الترب المتعادلة إلى المعتدلة والمتوسطة الةموية  -3
 .ألمطار التي تعمل عمى غسل التربةوالناتجة عن سيادة ظروف الجفاف وقمة نزول ا

( 3.1 -0.1) بين ما بمغت إذ الدراسة، منطةة ربت في المموحة تباينت مستويات -3
 األجزاء في ترتف  حين في الغربية، والشمالية الشمالية األجزاء في م،/ سيمنز ديسي

 ذلك في والسبب م،/ سيمنز ديسي( 15 -3.1) إلى لتصل الشرقية والجنوبية الجنوبية
 من تزيد التي الحرارة درجات إرتفاع عن فضالً  الجوفي، الماء منسوب إرتفاع ىو

 .التبخر عمميات
 والغربية الجنوبية األجزاء في( الكمس) الكالسيوم كربونات نسبة إرتفاع الدراسة أظيرت -1

 الماء منسوب إلرتفاع نتيجة الفرات نير مجرى جنوب الواقعة السيما الدراسة، لمنطةة
 عمى الكالسيوم كربونات ترسيب إلى تؤدي التي الشعرية الخاصية بواسطة الجوفي
 لمنطةة الشمالية األجزاء في( الجبس) الكالسيوم كبريتات نسبة ترتف  حين في السطح،
 .المختمفة التجوية لعمميات لتعرضيا نتيجة الصخور مصدرىا يكون والتي الدراسة،

 التوصيات :
والتوس  في الدراسات البحثية المتعمةة بالترب الصحراوية ومعرفة  زيادة اإلىتمام -1

خصائصيا بشكل يسيل معو تحديد أىم أصناف الترب الموجودة في منطةة الدراسة 
ومدى محتواىا من العناصر الغذائية والمعدنية الالزمة لمنبات ليتسنى تحديد مالئمتيا 

 .لبعض المحاصيل الزراعية دون أخرى
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حسين الخواص الفيزيائية لمترب الصحراوية السيما التي ترتف  فييا العمل عمى ت -0
مفصوالت الرمل من خالل إستخدام المخصبات العضوية والمعدنية وبشكل يجعميا 

، كونيا تكون فةيرة بالمواد المعدنية لمختمف أنواع المحاصيل الزراعية أكثر مالئمة
ركة الماء واليواء داخل التربة مما المغذية لمنبات، كما تكون ذات تأثير مباشر عمى ح

 .ن أكثر أصناف الترب عرضًة لمجفافيجعميا م
إستثمار المناطق التي ترتف  فييا معدالت األمالح بزراعة المحاصيل الزراعية عالية  -3

التحمل لممموحة كأشجار النخيل ومحصول الشعير السيما في األجزاء الجنوبية 
 .اسةوالجنوبية الشرقية لمنطةة الدر 

اإلىتمام بشق المبازل في المناطق التي ترتف  فييا معدالت المموحة بشكل يساعد  -3
عمى تخميصيا من التراكيز الممحية العالية لتصبح أكثر مالئمة لممحاصيل الزراعية، 
فضاًل عن إستخدام الطرق العممية الحديثة في العمميات الزراعية ضمن المناطق 

عدم إمكانية تغير خصائص التربة وانتشار  الصحراوية وبما يضمن المحافظة عمى
 .الخاطئة في عمميات الري المختمفةاألمالح فييا نتيجة لمطرق 
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 ادلصادر :

 الموصل، الموصل، جامعة والنشر، لمطباعة الكتب دار التربة، عمم مبادئ العاني، نجم عبداهلل -1
 .11 ص ،1152

الشمش، جغرافية التربة، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، عمي حسين و  إبراىيم إبراىيم شريف -0
 .111 ، ص1151جامعة بغداد، 

 .11، ص ، مصدر سابقعبداهلل نجم العاني، مبادئ عمم التربة -3
 .101 -102 ، مصدر سابق، صوعمي حسين الشمشابراىيم ابراىيم شريف  -3
 .101 -102 عمي حسين الشمش، مصدر سابق، صو ابراىيم ابراىيم شريف  -1
 .101 -102 عمي حسين الشمش، مصدر سابق، صو ابراىيم ابراىيم شريف  -1
 .011، ص 1155كاظم مشحوت عواد، مبادئ كيمياء التربة، مطبعة جامعة الموصل، الموصل،  -1
 .111عبداهلل نجم العاني، مبادئ عمم التربة، مصدر سابق، ص  -5
 .13 ، ص1153لعالي، بغداد، عبد الفتاح العاني، أساسيات عمم التربة، مطبعة التعميم ا -1
مضر عبد الستار، غياث محمد قاسم، عمم أحياء التربة المجيرية، دار الكتب لمطباعة والنشر،  -12

 .11 ، ص1151الموصل، 
 .023 ، مبادئ عمم التربة، مصدر سابق، صعبداهلل نجم العاني -11
 .030 ، ص1155، ، جامعة البصرة، البصرةكاظم مشحوت عواد، األسمدة وخصوبة التربة -10
 .112 ، ص1111، جامعة بغداد، بغداد، 1، طسييل السنوي وآخرون، الجيولوجيا العامة -13
 .11عبد الفتاح العاني، أساسيات عمم التربة، مصدر سابق، ص  -13

15- Boul, S. M. present soil forming factor and processes in arid semi-arid 
regions. soil scince, 1965, p: 45. 

16- U.S.D.A, Nrcs. Keys to soil taxonomy, soil survey staff, eleventh addition, 
2010, p: 15. 

17- Barzanji, A. F. and stoops, G. fabric and mineralogy of gypsum 
accumulations in some soils of Iraq  trans .10 th Int. congress of soil 
sience, 1974, P: 271 . 

ي وآخرون، الصفات الكيميائية والفيزيائية والمعدنية لمترب الجبسية، بحث مةدم عبد العزيز البرزنج -15
، 1151( تشرين الثاني، بغداد، 1 -3إلى ندوة الترب الجبسية وتأثيرىا عمى المنشآت الزراعية، )

 .15ص 
عالء صالح الجنابي وآخرون، الخصائص الفيزيائية لبعض الترب الجبسية في العراق، وقائ  بحوث  -11

 .11 ، ص1151مؤتمر العممي الخامس لمجمس البحث العممي، بغداد، ال


