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 :الممخص
 وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط ضغط الرياح المسمط عمى سطح التربة  عممية أن

 الحرارة، درجات معدالت كارتفاع المنطقة في السائدة المناخية بالمعطيات
 في تسيم مما الصيف أشير خالل النسبية الرطوبة قمة الشمسي، السطوع
 التعرية لعمميات مستجابة وجعميا التربة جفاف ثم ومن التبخر نسبة زيادة

 اسةالدر  منطقة من الجنوبية األجزاء في الخصوص وجو وعمى الريحية
 لمتربة الريحية التعرية عممية فأن ولذلك والبعاج ، الحضر بقضاء المتمثمة
 سطح عمى المسمطة الرياح ضغط قوة معرفة عمى رئيسية بصورة تعتمد

 الريحية ، لمتعرية التربة قابمية الريحية ، لمتعرية المناخية القابمية االرض ،
معادالت مناخية  اعتماد تم الوصول الى ما ييدف اليو البحث ولغرض

،  (2م/  كغم) الرياح ضغط ذات الصمة بالموضوع منيا )معادلة قوة
 Chepil and( ، ومعادلة Zacharومعادلة تحديد سرعة الرياح لـ)

woodruff الزراعة وزارة في الزراعية البحوث ىيأة بيا أوصت التي 
نموذجا من الطبقة السطحية لتربة  22األمريكية ، باإلضافة الى جمع 

االراضي  المتروكة والكثبان الرممية ضمن منطقة الدراسة وتحميميا مختبريا 
من اجل معرفة كمية الدقائق التي تنقميا الرياح بأسموب كمي ، اذ تباينت 

والمجاميع النسبة المئوية لمحتوى الطبقة السطحية لمتربة من الدقائق 
ممم ، و توصمت الدراسة  2المقاومة لمتعرية الريحية التي يقل قطرىا عن 

 الى عدة استنتاجات و توصيات . 

DOI 

10.37653/juah.2020.171095 

 22/6/2229 تم االستالم:
 5/22/2229 قبل لمنشر:
 1/3/2020   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 ترب االراضي الزراعية المتروكة

 الرمميةترب الكثبان 
 محافظة نينوى



(649) 
 

 

       Measuring the pressure of the wind on the soil surface of the 

agricultural lands left and the soils of sand dunes in the western part of 

Nineveh Governorate 
Assistant Lecturer Mohammed T. H               Lecturer Bashar F. A   

           University of Mosul                                 University of Mosul          

 College of Education for Humanities                College of Basic Education 

Submitted: 23/06/2019 

Accepted: 05/11/2019 

Published: 01/03/2020 

Abstract: 

The wind pressure applied to the surface of the soil is 

closely related to the climatic data prevailing in the 

region such as high temperature, solar brightness, 

relative humidity during the summer months which 

contribute to increasing the evaporation rate and then dry 

the soil and make it responsive to wind erosion In 

particular in the southern parts of the study area 

Represented by al-Hadhar and al-baaj district. Therefore, 

the soil erosion process depends mainly on the 

knowledge of the force of wind pressure on the surface 

of the earth, the climatic susceptibility of wind erosion, 

soil susceptibility to wind erosion , And for the purpose 

of reaching the aim of the research , a number of relevant 

climatic equations were adopted (wind pressure strength 

(kg / m2), Zachar wind speed equation, Chepil and 

woodruff equation recommended by the Agricultural 

Research Authority of the Ministry of Agriculture 

America , In addition to collecting 12 models of the 

surface layer of the soil of the abandoned land and sand 

dunes within the study area and laboratory analysis in 

order to know the amount of flours transported by the 

wind in a quantitative level , Where the percentage of the 

surface layer content of the soil varied from the flours 

and the groups resistant to wind erosion less than( 1 mm) 

in diameter. The study reached several conclusions and 

recommendations  
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 المقدمة
 الدراسة :هدف  -1

 الزراعيــة االراضــي تربــة ســطح عمــى المســمط الريــاح ضــغط قيــاستيــدف الدراســة الــى 
 المسـمط الريـاح ضـغط قياسوتاثير العوامل المناخية في  والبعاج الحضر قضائي في المتروكة

 لتربة االراضي الزراعية المتروكو . الريحية لمتعرية المناخية القابميةو  التربة سطح عمى

 البحث :مشكمة  -2

 تتركز مشكمة البحث حول وضع مشكمة رئيسية تتمحور حول مجموعة من االسئمة التالية :
 ؟  منطقة الدراسةىل ىناك تكرار لمتعرية الريحية في  -2

 ىل ىناك قابمية مناخية ليا دور عمى نشاط التعرية الريحية لمتربة ؟ -2

 ؟ االراضي الزراعية المتروكة  تربة لدقائق ضغط مسمطىل ىناك  -2

 مبررات الدراسة : -3

 : اآلتيةانطمقت الدراسة من المبررات 

 الظاىرة في منطقة الدراسة . هعدم توافر دراسة تفصيمية عن ىذ -2

أن اىتمام العديد من الدول ومراكز البحوث والباحثين المختصين بدراسة مشكمة  -2
اسة ىذه المشكمة دراسة التعرية الريحية دفع الباحثين الى دراسة ىذه المشكمة بوصفو باحثًا ودر 

 . جغرافية

 فرضية البحث : -4

فـي  تنطمق الدراسة من فرضية أن ترب منطقة الدراسة تتعـرض لظـاىرة التعريـة الريحيـة
بســـبب كونيـــا اراضـــي منبســـطة واراضـــي زراعيـــة متروكـــة وخاليـــة مـــن النبـــات  بعـــض المنـــاطق

، باالضــافة الــى انتشــار ســم الجــاففــي المو الطبيعــي وانعــدام وجــود الميــاه الكافيــة لقيــام الزراعــة 
المنخفضــات الصــحراوية  و الكثبــان الرمميــة حتــى أصــبحت منطقــة الدراســة تعــاني مــن مشــكمة 

 بيئية يمتد تأثيرىا الى المناطق المجاورة . 
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 منهجية البحث : -5

اعتمــــدت الدراســــة عمــــى المــــنيي الوصــــفي و التحميمــــي الــــذي يبــــدأ مــــن الجزئيــــات الــــى  
المــنيي التحميمــي العممــي فــي تحميــل البيانــات االحصــائية واســتخدام المعــادالت الكميــات معتمــدًا 

 .  المناخية الرياضية تمثيل البيانات الكمية

 هيكمية البحث  -6

لقد اقتضت الضرورة العممية من اجل التوصل الـى ىـدف الدراسـة فقـد قسـم البحـث الـى 
امـا المبحـث  التربـة سـطح عمـى المسـمط الرياح ضغط قياس: مبحثين رئيسين المبحث االول : 

توصـــمت الدراســـة الـــى عـــدة  و،فـــي منطقـــة الدراســـة  الريحيـــة لمتعريـــة المناخيـــة القابميـــةالثـــاني : 
 استنتاجات و توصيات .

 موقع منطقة الدراسة  -7

تقـع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــمالي الغربـي مــن العــراق ضــمن االجــزاء الغربيــة مــن  
مــن الغــرب حــدود الجميوريــة العربيــة الســورية، ومــن الشــمال الشــرقي  دىــامحافظــة نينــوى، يحاد

يحَدىا محافظة دىوك، ومن الشرق يحَدىا قضاء تمكيف ومركز قضاء الموصل، ومن الجنوب 
 الشرقي محافظة صالح الدين، ومن الجنوب محافظة االنبار .

ـــا بـــين دائرتـــي عـــرض )ً  ( شـــمااًل 273 26َ 29 - 243 22َ 22تقـــع منطقـــة الدراســـة فمكي
 (.2( شرقًا،. الحظ الخريطة )423 29َ 22ً -423 22َ 52ًوخطي طول )
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 (الموقع الجغرافي والفمكي لمنطقة الدراسة2خريطة)

المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا عمى : خارطة العراق االدارية وخارطة محافظـة نينـوى االداريـة، 
 .2992صادرة عن الييئة العامة لممساحة، بغداد، 

 المبحث االول : قياس ضغط الرياح المسمط عمى سطح التربة :_

ويعبر عنو قوة ضغط الرياح المسمطة عمى محتوى سطح التربة من المجـاميع والـدقائق 
القابمة وغير القابمـة لمتعريـة، والتـي تتبـاين مكانيـًا تبعـًا لتبـاين الخصـائص الفيزياويـة والكيمياويـة 

لمـــدة الجفـــاف الطويمـــة أثـــر كبيـــر عمـــى عمميـــات تكـــوين التربـــة لمطبقـــة الســـطحية لمتربـــة، اذ أن 
 وتجـــــددىا وأنيـــــا تعـــــد عـــــاماًل مســـــاعدًا عمـــــى ازديـــــاد عمميـــــة التعريـــــة بفعـــــل الريـــــاح، ومـــــن ثـــــم 
انجــراف التربــة الســطحية، فالتربــة التــي تبــدو جافــة ومفككــة فــي الفصــل الجــاف والطويــل تكــون 

 عنـــــــدما تتجـــــــاوز الريـــــــاح الســـــــرعة الحرجـــــــة ، الســـــــيما  (2)ذات قابميـــــــة لمتعريـــــــة بفعـــــــل الريـــــــاح
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(Threshold wind velocity) )*( وتبعــًا الخــتالف ســرعة الريــاح أن لمريــاح قــوة ضــغط ،
ـــة  مســـمطة عمـــى ســـطح التربـــة تتناســـب طرديـــًا مـــع مربـــع ســـرعتيا وحســـب مـــا توضـــحو المعادل

 : (2)التالية
 ساعة(. مربع سرعة الرياح )كغم /×  00006( = 2قوة ضغط الرياح )كغم / م

فعندما تكون قوة ضغط الرياح المسمطة عمى الدقائق الجافة والمفككة لسطح التربة تبدأ 
تمــك الــدقائق باالنفصــال عــن ســطح التربــة ومــن ثــم التحــرك بفعــل طاقــة الريــاح محدثــة التعريــة 
الريحيــة، حينمــا تســمح أحــوال الســطح مــن تربــة جافــة عاريــة مــن الغطــاء النبــاتي أو مصــدات 

يشتد ضغط الرياح بازدياد سرعتيا ومقدار جفافيا، فالـذرات والحبيبـات سـوف تفقـد قـوة الرياح، و 
ترابطيا باألرض حينما تتعرض لالضطراب اليوائي، وتبدأ بالتحرك حينما تتغمب سـرعة الريـاح 

، وال يمكــن أن تــتم ىــذه الحركــة إال  (2)عمــى قــوة احتكــاك الــذرة بســطح االرض وثقــل الــذرة ذاتيــا
ســرعة الريــاح عــن الســرعة األوليــة الالزمــة لحركــة الــدقائق القابمــة لمتعريــة الريحيــة  عنــدما تــزداد

قيم قوة ضغط الريـاح )كغـم  (2كما يتضح من الجدول )التي تتباين بتباين أحجام تمك الدقائق، 
وطبقـًا لمعادلـة قـوة ضـغط  لسرع الرياح )م / ثا( )كـم / سـاعة( Beaufort( وفقًا لمقياس 2/ م

 مقدار قوة ضغط الرياح تزداد بزيادة سرعتيا. الرياح فأن
لسرع الرياح )م / ثا( )كم /  Beaufort( وفقًا لمقياس 2قيم قوة ضغط الرياح )كغم / م( 1الجدول )

 ساعة(

رقم 
 بيفورت

وصف حالة 
 الرياح

قوة ضغط  سرعة الرياح
 الرياح
( 2)كغم/م
)*( 

 المتوسط المدى

 )كم/ساعة( )م/ثا( )كم/ساعة( )م/ثا(

 2 2 2 2-2 2,2 – 2 هادئة 2
 2,25 2 2,9 5-2 2,5 -2,2 هواء خفيف 2

                                                 
 السرعة الحرجة :_ ىي سرعة الرياح الالزمة لبدء حركة الحبيبات عمى سطح التربة. )*(
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 2,49 9 2,4 22-6 2,2 -2,6 نسيم خفيف 2
 2,54 26 4,4 29-22 5,4 - 2,4 نسيم عميل 2
 2,46 24 6,7 28-22 7,9 - 5,5 نسيم متوسط 4
 6,94 24 9,2 28-29 22,7 - 8,2 نسيم نشط 5
 22,62 44 22,2 49-29 22,8 - 22,8 نسيم قوي 6
 28,82 56 25,5 62-52 27,2 - 22,9 ريح متوسطة 7
 27,74 68 28,9 74-62 22,7 - 27,2 ريح نشطة 8

( من قبل الباحث، اعتمادًا عمى معادلـة قـوة ضـغط الريـاح )كغـم / 2)*( استخرجت قوة ضغط الرياح )كغم / م
          ( المذكورة.2م

 بـين اليواء جزيئات حركة وتتم ، االرض سطح فوق لميواء االفقية الحركة الرياح تمثل اذ 
 الضـــغط منـــاطق الـــى المرتفـــع الضـــغط منـــاطق مـــن تتحـــرك حيـــث مختمفـــة، ضـــغوط ذات أمـــاكن

 الســـنة، شـــيور خـــالل ســـرعتيا بانخفـــاض عامـــة بصـــورة العـــراق فـــي الريـــاح تتميـــز ، (2)المـــنخفض
ـــــة المنخفضـــــات ترافـــــق جويـــــة راباتاضـــــط فييـــــا تحـــــدث التـــــي الحـــــاالت بعـــــض باســـــتثناء  الجوي
 والشـكل (2) الجـدول من يتضح فإنو الدراسة، منطقة في الرياح لسرعة بالنسبة أما ، (4)المتوسطة

 الدراســـــة منطقـــــة فـــــي المناخيـــــة المحطـــــات فـــــي )م/ثـــــا( الريـــــاح لســـــرعة الشـــــيرية المعـــــدالت (2)
 (2,28) بمــ  الدراســة منطقــة فــي الريــاح لســرعة الســنوي المعــدل إن اذ ، (2224 -2995لممــدة)
ن ، م/ثا  تمعفـر( البعـاج، عبطـة، تـل ربيعـة، )سـنجار، محطـة فـي الريـاح لسـرعة السـنوي المعدل وا 
 فـي سـنوي معـدل اعمـى بمـ  اذ التـوالي، عمـى م/ثا (2,92 ،2,28 ،2,52 ،2,22 ،2,55) بم  قد

 إذ (2,55) ســنجار محطــة فــي ســنوي معــدل ادنــى بمــ  حــين فــي م/ثــا، (2,52) عبطــة تــل محطــة
ـــزداد  بمـــ  إذ ، آب( تمـــوز، حزيـــران، أيـــار، نيســـان، )أذار، االشـــير خـــالل الريـــاح ســـرعة معـــدل ي
 ،4,28 ،4,22 ،2,42 ،2,9 ،2,28) ســنجار محطـة فـي االشـير تمـك مـن لكـل الشـيري المعـدل
 ،2,52) ربيعـة محطـة فـي الريـاح سـرعة بمغـت حين في الترتيب، عمى االشير لنفس م/ثا (2,85
 بمغــــت عبطــــة تــــل محطــــة فــــي أمــــا الترتيــــب، عمــــى م/ثــــا (2,25 ،2,22 ،2,95 ،2,87 ،2,62

 الريـاح سـرعة بمغـت حـين في التوالي، عمى م/ثا (4,47 ،4,55 ،4,49 ،4,25 ،2,96 ،2,25)
 عمــــى م/ثــــا (4,22 ،4,26 ،4,27 ،2,86 ،2,74 ،2,82) األشــــير لــــنفس البعــــاج محطــــة فــــي

 ،2,4 ،2,7 ،2,2) الـذكر آنفـة األشـير خـالل الريـاح ةسـرع بمغـت تمعفـر لمحطـة بالنسبة التوالي،
 ابتــداءاً  بالتنــاقص الريــاح الســرعة الشــيرية لمعــدالت تأخــذ ثــم التــوالي عمــى م/ثــا (4,2 ،4,4 ،2,9
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 ،2,22) سـنجار محطة في األشير تمك من لكل المعدل بم  إذ شباط، نياية حتى أيمول شير من
 فــــي الريــــاح ســــرعة بمغــــت حــــين فــــي التــــوالي، عمــــى م/ثــــا (2,98 ،2,46 ،2,22 ،2,25 ،2,22
ــــا (2,25 ،2,7 ،2,5 ،2,6 ،2,72 ،2,22) ربيعــــة محطــــة ــــى م/ث ــــوالي، عم  ســــرعة بمغــــت إذ الت
 م/ثـا (2,6 ،2,2 ،2,6 ،2,2 ،2,27 ،4,28) آنفـاً  المـذكورة الفترة لنفس عبطة تل لمحطة الرياح
 ،2,24 ،2,28 ،2,22 ،2,84 ،2,76) الريــاح ســرعة بمغــت البعــاج محطــة وفــي التــوالي، عمــى
 (2,8 ،2,5 ،2,2 ،2,2 ،2,9 ،2,8) الريـــاح ســـرعة بمغـــت تمعفـــر لمحطـــة بالنســـبة م/ثـــا، (2,24
 أشــير خــالل تــزداد اذ الســنة، شــيور بــين تتبــاين الريــاح ســرعة أن لــوحظ كمــا الترتيــب. عمــى م/ثــا

 ســرعة أقصــى بمغــت إذ (5)الجــوي الضــغط معــدالت ارتفــاع بســبب الشــتاء اشــير فــي وتقــل الصــيف
 الريــاح ســرعة تتغيــر كمــا ، (6)م/ثــا (4,55) عبطــة تــل لمحطــة تمــوز شــير خــالل ســجمت لمريــاح
 الشـروق بعـد أمـا الميـل في ىادئة تكون السطحية فالرياح الحرارة لدرجة اليومية بالدورة متأثرة يومياً 
 مــا خــالل ومــن ، (7)الظييــرة فتــرة بدايــة عنــد اقصــاىا تبمــ  أن الــى بالزيــادة تأخــذ الريــاح ســرعة فــإن
 وبالتــالي التربــة مــن العمــوي الجــزء تعريــة إلــى الجزيــرة إقمــيم فــي الريــاح ســرع اشــتداد عنــد ينــتي تقــدم

 مـن المـدة خالل ورممية ترابية عواصف الى سنوياً  الجزيرة اقميم يتعرض ذلك عن فضالً  تصحرىا،
 ظيــور فــي بـال  أثــر الجفـاف أشــير فـي الريــاح لسـرعة إن كمــا ، (8)ايمـول شــير وحتـى نيســان شـير

 ســـطح مـــن التبخـــر قـــيم وزيـــادة التذريـــة وعمميـــة الرمميـــة الكثبـــان بزحـــف متمثمـــة التصـــحر مظـــاىر
 ســـطح عمــى االمــالح وتــراكم زيـــادة الــى يــؤدي مــا وىــو الشـــعرية الخاصــية بفعــل وتنشــط (9)التربــة
 وتممـح جفـاف إلـى يـؤدي جفافـاً  اكثـر ىـواء محميـا ليحـل الرطبـة اليـواء لطبقـة وازاحتيـا ، (22)التربـة
 الجنوبي الجزء في واالشقر سنيسمة لمممحتي واضح ىو كما التصحر، مظاىر من كمظير التربة
 كمـا نباتي، بغطاء المحمية غير لمتربة السطحية الطبقة بإزاحة الرياح تقوم إذ الدراسة، منطقة من
 بشــكل تســيم التــي يــةالريح التعريــة عمميــة الــى الناعمــة دقائقيــا ُيعــرض وتفككيــا التربــة جفــاف أن

 الترابيـة العواصـف وظيـور الدراسـة منطقـة مـن الجنـوبي الجـزء مـن الرمميـة الكثبان زحف في كبير
نمـا الجفـاف حـدة زيـادة عمـى اضـراره تقتصـر ال الريـاح ىبوب وان السنة، من الجاف الفصل في  وا 

 والجنــوبي الغربـي الجنـوبي الجـزء فـي وبخاصـة السـائدة الريــاح اتجـاه مـع الكثبـان زحـف الـى تـؤدي
 مـن مظيـرين أىـم بروز في أسيمت التي االرض تضرس وقمة سطحيا باستواء تتسم التي الشرقي
 أن بعـد واالشـقر سنيسـمة مممحتـي وبـروز الرمميـة الكثبـان مـن تالل ببروز متمثمة التصحر مظاىر
 المواشي. إلرواء تستخدم التي المائية المنخفضات أىم من كانا
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  لمنطقة المناخية المحطات في (م/ثا ) السطحية الرياح لسرعة الشيرية تالمعدال : (2) شكل

 (2) الجدول بيانات عمى اعتمادً  المصدر:
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 منطقة في المناخية المحطات في )م/ثا( الرياح لسرعة الشهرية المعدالت : (2) جدول

 (2014 -1995)لممدة الدراسة
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 2,52 تمعفر
2,8
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 قسددم الزلزالددي  والرصددد الجويددة لألنددواء العامددة الهيئددة والمواصدد،ت  النقددل وزارة العددراق  جمهوريددة : المصدددر

 غيددر بيانددات ) بغددداد _ 2014 -1995 لممدددة الريدداح لسددرع الشددهرية المعدددالت الزراعددي  المندداخ

  ( منشورة
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 (2) خريطة
 الدراسة منطقة لمحطات السنوية )*(الرياح وردة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وCorel Draw 11.00)( وبرنددام  2المصدددر: مددن عمددل الباحددث اعتمددادًا عمددى الجدددول )

ARCGIS 9.3)) 

ن الغربية، الشمالية الرياح ىي الدراسة منطقة في السائدة الرياح إن ( 2 ) الخريطة خالل من  وا 

 إذ آب( تموز، )حزيران، أشير خالل نشاطيا ذروة وتبم  الصيف فصل في تنشط الرياح ىذه
 أنيا كما ، (22)الرمال ذرات حمل إلى قدرتيا تزايد عمى يؤدي مما وتكرارىا سرعتيا معدالتيا تزداد

 تسيل ثم ومن المتروكة االراضي تربة وخاصة التربة سطح دقائق ككوتف جفاف الى تؤدي

 ترسب عائق ألي الرمال ىذه اعتراض وعند آخر، الى مكان من التربة جزيئات وتنقل تعريتيا

                                                 
وردة الريــاح : عبــارة عــن شــكل تتوســطو دائــرة تحــيط بيــا مجموعــة مــن االعمــدة الصــغيرة لتوضــيح النســب  )*(

ليبـــوب الريـــاح واتجاىاتيـــا المختمفـــة، ويالحـــظ ان الـــدائرة المرســـومة بوســـط الـــوردة عـــادًة مـــا يكتـــب  العامـــة
 وسطيا نسبة السكون، لمتفاصيل ينظر :

 .292، ص2224االرصاد الجوية، بدون مكان طبع، ،  احمد حمد الشيخ                
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 مكونة الرياح سرعة إضعاف عمى تعمل التي العوائق ىذه بفعل الرمال من حمولتيا الرياح

 لتشكل االكوام ىذه تكبر الريحية التعرية عممية استمراروب العوائق ىذه حول الرمال من كومات

 السنة ايام لمعظم معين اتجاه من الرياح ىبوب تكوينيا شروط أىم من التي ، (22)الرممية الكثبان

 تحديد في يساعد الدراسة منطقة في السائدة الرياح اتجاه عمى التعرف فإن تقدم لما باالضافة

 الكثبان وزحف الريحية التعرية من لمحد الرياح بمصدات تيازراع الممكن من التي االماكن

،  وفيما يتعمق بمنطقة الدراسة الدراسة. منطقة في التصحر مظاىر من مظيراً  يعد الذي الرممية
( في 2المعدالت الشيرية لمقدار قوة ضغط الرياح )كغم / م (2إذ يتضح من الجدول )
ح في جميع محطات منطقة الدراسة )سنجار، ،اذ أن قوة ضغط الريامحطات منطقة الدراسة

ربيعة، تل عبطة، البعاج، تمعفر( ترتفع ابتداًء من شير نيسان تبعًا لمزيادة في المعدالت 
الشيرية لسرع الرياح فييما، لتصل الى اقصاىا خالل )حزيران، تموز( في جميع المحطات، 

( 2,26، 2,26سنجار )إذ بمغت معدل قوة ضغط الرياح لكل من تمك األشير في محطة 
عمى التوالي، في حين  2( كغم/م2,76، 2,22عمى التوالي، وبم  في محطة ربيعة ) 2كغم/م

في محطة 2( كغم/م2,48، 2,42، وبم  )2( كغم/م2,55، 2,57بم  في محطة تل عبطة )
ولنفس األشير  2( كغم/م2,52، 2,28البعاج عمى الترتيب، أما بالنسبة لمحطة تمعفر بم  )

ثم تأخذ تمك المعدالت باالنخفاض بدءًا من شير أيمول لتصل  فة الذكر وعمى الترتيب.اآلن
الى أدنى قيميا في شير كانون األول في جميع محطات منطقة الدراسة )سنجار، ربيعة، تل 

( 2,6، 7,8، 8,2، 9، 2,72عبطة، البعاج، تمعفر( والذي بم  معدل سرعة الرياح فييما )
( 2,27، 2,27، 2,42، 2,49، 2,28ي وبم  قوة ضغط الرياح فييما )كم/ ساعة عمى التوال

 عمى الترتيب. 2كغم/م
 الدراسة منطقة تا( في محط2قوة ضغط الرياح )كغم / م المعدالت الشهرية لمقدار( 3الجدول )
 تمعفر البعاج تل عبطة ربيعة سنجار الشيور

 2,27 2,26 2,52 2,26 2,27 كانون الثاني
 2,25 2,42 2,52 2,77 2,22 شباط
 2,42 2,62 2,82 2,96 2,25 آذار
 2,26 2,29 2,22 2,22 2,65 نيسان
 2,92 2,26 2,42 2,26 2,92 مايس
 2,28 2,42 2,57 2,22 2,26 حزيران
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 2,52 2,48 2,55 2,76 2,26 تموز
 2,22 2,22 2,62 2,72 2,25 آب
 2,22 2,82 2,29 2,72 2,72 أيمول

 2,65 2,62 2,78 2,58 2,22 تشرين األول
 2,28 2,42 2,52 2,52 2,24 تشرين الثاني
 2,27 2,27 2,42 2,49 2,28 كانون األول

 .(2( ومعادلة قوة ضغط الرياح )كغم / م2المصدر : اعتمادًا عمى بيانات الجدول )  
          (.306× ))*( تم تحويل سرع الرياح من )م / ثا( إلى )كم / ساعة( من قبل الباحث بعد ضربها   

نســـتنتي مـــن ذلـــك بـــأن إزالـــة دقـــائق الرمـــل بواســـطة التعريـــة الريحيـــة تعتمـــد عمـــى ســـرعة 
دىا ، التـي حـد (4)الرياح والمحتوى الرطوبي، إذ تتباين سـرعة الريـاح تبعـًا لتبـاين أقطـار الـدقائق

( Zvonkov  1962  ; Chepil 1959 ; Zachar 1982فـي قياسـات تجريبيـة كـل مـن )
 .(5)( ممم2,2-2,25( م/ثا لدقائق التربة ذات أقطار تتراوح بين )4-2,5بمقدار يتراوح بين )
( معادلــة تجريبيــة تطبــق عمــى تحديــد ســرعة الريــاح 2982عــام  Zacharلقــد اســتخدم )

ة والتي شاع استخداميا لمختمف أنواع الترب وفي منـاطق متعـددة فيما يتعمق بحجم دقائق الترب
 .(6)من العالم وصيغتيا كاآلتي

Vt = 46.5 √  0.14d + 0.006  

Vt .)السرعة األولية لمرياح الالزمة لحركة الدقائق )متر / ثانية : 
d .قطر الدقائق السائدة )سم( لمواضع العينات المختارة : 
الباحــث تمــك المعادلــة لتحديــد الســرع األوليــة الالزمــة لحركــة الــدقائق ولــذلك فقــد اعتمــد  

القابمـــة لمتعريـــة مـــن عينـــات تـــرب األراضـــي المتروكـــة )غيـــر المســـتغمة( وتـــرب الكثبـــان الرمميـــة 
أقطـــار الـــدقائق )ممـــم( والســـرع األوليـــة لمريـــاح  (4ضـــمن منطقـــة الدراســـة، يمحـــظ مـــن الجـــدول )

 الالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لحركتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 (.Zachar يتبين من خاللو نتائي معادلة) والذي )م / ثا(

 السرع األولية لمرياح ال،زمة لحركتها )م / ثا(و أقطار الدقائق )ممم( ( 4جدول )

 قطر الدقائق
 )ممم(

قطر 
 السرعة األولية لمرياح)م / ثا( نوعها )*(الدقائق)سم(
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 2,6 غرين متوسط وناعم وطين 2,222 فأقل 2,22
 2,7 غرين متوسط 2,2225 2,225
 2,8 غرين خشن 2,225 2,25
 4,2 رمل ناعم جداً  2,22 2,2
 4,5 رمل متوسط 2,225 2,25
 5,2 رمل خشن 2,25 2,5
 6,6 رمل خشن جداً  2,2 2,2
 (.Zachar 1982( اعتمادًا عمى معادلة )1المصدر : )

والبصدددرة    دراسدددة جغرافيدددة   أطروحدددة ( عبدددداا سدددالم عبدددداا المدددالكي   ظددداهرة التذريدددة الريحيدددة فدددي محدددافظتي ذي قدددار 2)
   0 60  ص 1999  كمية اآلداب  جامعة البصرة    )غير منشورة(دكتوراه

 )*( تم تحويل أقطار الدقائق من )ممم( إلى )سم( من قبل الباحث. 

ــدقائق القابمــة لمتعريــة   يمحــظ مــن نتــائي المعادلــة بــأن الســرعة األوليــة الالزمــة لحركــة ال
( أن الحد األدنى لمسرعة الالزمـة 4كما يتضح من الجدول )تتناسب طرديًا مع أقطار الدقائق، 

المتمثمة بـدقائق )الغـرين و ممم( فأقل  2,22لحركة الدقائق الناعمة جدًا التي يبم  مقدار قطرىا )
م/ثـــا( وتـــزداد الســــرعة كممـــا زاد قطـــر الــــدقائق حتـــى تصـــل الــــى 2,6لمتوســـط والنـــاعم( يبمــــ  )ا
وممـا تقـدم اتضـح  ممم( المتمثمة بـدقائق )الرمـل الخشـن جـدًا(، 2م/ثا( عندما يبم  قطرىا )6,6)

بــأن الســرع األوليــة لمريــاح الالزمــة لحركــة الــدقائق القابمــة لمتعريــة الريحيــة مــن الطبقــة الســطحية 
 – 2,6( ممـــم فأقــل تتــراوح مــا بـــين )2نــات منطقــة الدراســة، أي الـــدقائق التــي يبمــ  قطرىــا )لعي
( كـم / سـاعة وان ىـاتين السـرعتين تقعـان ضـمن 22,76 – 22,96( م/ثا أي ما يعـادل )6,6

 – 2,227المـــرتبتين الثالثـــة والرابعـــة بالنســـبة لمقيـــاس بيفـــورت، وتتـــراوح قـــوة ضـــغط تمـــك الريـــاح بـــين )
( إن 4، إذ عنـــدما تـــزداد ســـرعة الريـــاح عـــن الســـرعة األوليـــة المـــذكورة فـــي الجـــدول )2م/م( كغـــ2,287

الدقائق القابمة لمتعرية ترتفع مـن سـطح األرض وتنقـل بفعـل الريـاح لمسـافات مختمفـة تبعـًا لتبـاين سـرعة 
ون ( أن المعــدالت الشــيرية لســرع الريــاح تكــ2الريــاح وأقطــار الــدقائق الســائدة، ويتضــح مــن الجــدول )

متباينـة فـي جميـع محطــات منطقـة الدراسـة، إذ أن األشــير التـي تزيـد عـن الحــد األدنـى لمسـرعة األوليــة 
لمريــاح تمثمــت فــي محطــة ســنجار باألشــير )حزيــران، تمــوز، آب( و محطــة ربيعــة باألشــير )نيســان، 

وز، أب، أيــار، حزيــران(، أمــا بالنســبة لمحطــة تــل عبطــة فتمثمــت باألشــير )نيســان، أيــار، حزيــران، تمــ
أيمول( أمـا ضـمن محطـة البعـاج تمثمـت باألشـير )نيسـان، أيـار، حزيـران، تمـوز، أب، ايمـول( فـي حـين 
تمثمـــت باألشـــير )شـــباط، أذار، نيســـان، أيـــار، حزيـــران، تمـــوز، أب، أيمـــول، تشـــرين األول(فـــي محطـــة 

نطقـة الدراسـة، تمعفر، وتقل في األشير المتبقية عن الحـد األدنـى لمسـرعة األوليـة فـي جميـع محطـات م
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وان سرع الرياح تمك تكون كافية لحركة الدقائق القابمة لمتعريـة ونقميـا مـن مكـان الـى أخـر عنـدما تكـون 
الظروف مالئمة لذلك في المنطقة، وأن عممية تحرك دقائق التربة الجافـة والمفككـة بفعـل عامـل الريـاح 

وسـاطتيا، وىـذه الـذرات او الـدقائق الرمميـة تبعًا لمقدار سرعتيا وبحسب أقطار تمك الدقائق التي تنتقل ب
، وتتخـــذ ثـــالث صـــور فـــي تحركيـــا تبعـــًا (Deplation)المنفصـــمة مـــن ســـطح التربـــة تعـــرف بالتذريـــة 

 : (7)لحجميا
   Suspensionالتعمق :  -2

 Saltationالقفز :  -2

 .Crepingالزحف :  -2

إذ تعتمد طبيعة الحركـة واالنتقـال عمـى حجـوم الـدقائق، إذ أن الـدقائق التـي تصـل أقطارىـا الـى 
( ممــم فأقــل تنتقــل بطريقــة التعمــق بشــكل معمقــات ىوائيــة، فــي حــين تنتقــل الــدقائق التــي تتــراوح 2,25)

ل أقطارىـا ( ممم بطريقة القفز لمسافات قصيرة متكررة، أما الـدقائق التـي تصـ2,5 – 2,2أقطارىا بين )
ــم فإنيــا تنتقــل بطريقــة الزحــف عمــى ســطح األرض2الــى ) ــدقائق القابمــة لمتعريــة مــن  ، (8)( مم وان ال

الطبقــة الســطحية لتربــة األراضــي المتروكــة وتربــة الكثبــان الرمميــة مــن عينــات منطقــة الدراســة، 
  . تتحرك عمى وفق الطرائق التي ذكرت آنفاً 

 (6جدول )
 10 – 0من سطح ترب األراضي المتروكة و الكثبان الرممية ضمن العمق من )القابمة لمتعرية الريحية 

 سم( في منطقة الدراسة.

اسم 
(*)موقع العينة القضاء

 

 
X 

 
 
Y 
 

أقطار الدقائق )ممم( القابمة لمتعرية الريحية 
 (***)ونسبها المئوية

 المجموع

الدقائق 
غير 
القابمة 
لمتعرية 
)%( 

0005 
ممم 
 فأقل

001 
 ممم

0025 
 ممم

005 
 ممم 1 ممم

 42,2 57,2 28,7 22,9 27,4 608 2,2 36.217 46.464 حمرة السراي تمعفر

                                                 

 Coordinate System Geographic Coordinate System TOتم تحويل االحداثيات مدن  (*) 

Projection   باستخدام برنامDegree,Minute,Second Converter 

 اعتمد تصنيف مفصوالت التربة حسب اقطار الدقائق وفق التقسيم االمريكي لمترب  (**)
 لمتفاصيل ينظر :

مظفر احمد الموصمي وقحطان درويش الخفداجي  اساسديات التربدة العامدة  مطبعدة دار دجمدة  االردن   .1
 .36 ص  2013   1ط

دي زاخار  تعرية التربة  ترجمة نبيل إبراهيم الطيف وحسوني جددوع  مطدابع التعمديم العدالي  الموصدل   .2
 .126 ص1990
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ابو مارية 
 44,5 55,5 25,4 22,7 25,6 7,2 4,5 36.416 42.599 والمزرع

 48,2 52,8 22,5 22,5 24,2 8,2 6,2 36.398 41.389 باره وجفوي سنجار
 45,2 54,9 24,6 22,2 24,6 9,2 5,2 36.185 42.132 السيباية الغربية

 28,2 72,7 27,2 22,6 22,2 5,4 2,2 35.938 41.633 بوثة الشرقية البعاج
 28,9 72,2 26,7 26,2 22,7 9,2 5,2 36.056 41.305 تل سفوك

 22,2 66,8 25,2 29,6 22,5 8,4 2,2 35.858 42.678 مفمكة شمالية الحضر
 22,5 67,5 26,5 27,2 26,4 5,2 2,2 35.828 42.295 ادحيمة

كثبان 
 الحضر

 2,8 96,2 2,75 22,4 46,2 22,5 2,5 35.772 42.707 مفمكة الشمالية
 2 222 2 42,4 52,7 2,8 2,2 35.756 42.273 ادحيمة

كثبان 
 البعاج

 7,5 92,52 8,86 25,4 26,4 9,26 22,29 35.873 41.670 بوثة الشرقية
 2,8 98,2 2,5 28,2 52,2 22,2 4,2 36.009 41.365 تل سفوك

مختبدددر التربدددة   –جامعدددة الموصدددل  –المصدددر : التحمدددي،ت المختبريدددة  التدددي أجريدددت فدددي كميددة الهندسدددة 
2013. 

 وغيـــر القابمـــة الـــدقائق القطـــار المئويـــة النســـب( 2) والشـــكل( 5) الجـــدول مـــن ويتضـــح
 مـن العمـق ضـمن الرمميـة الكثبـان و المتروكـة األراضـي تـرب سـطح مـن الريحية لمتعرية القابمة

 تمــك ســطح لمحتــوى المئويــة النســب مجمــوع معــدل أن اذ الدراســة، منطقــة فــي( ســم 22 – 2)
 التـي الـدقائق نسـب معـدل ويشـكل%( 98,2) بمـ  فأقـل ممـم( 2) الريحيـة لمتعرية القابمة الدقائق
 التي%( 92,4) القفز بطريقة تتحرك التي الدقائق تشكل بينما%( 4,2) التعمق بطريقة تتحرك
 حــــين فــــي ممــــم،( 2,5 -2,25 ،2,25–2,2 ،2,2–2,25) الــــدقائق أقطــــار بمعــــدالت تمثمــــت
 لمتعريــة القابمــة الــدقائق مجمــوع مــن%( 2,5) الزحــف بطريقــة تتحــرك التــي الــدقائق نســبة تشــكل

 الــدقائق مــن الكبــرى النســبة تشــكل التــي القفــز بطرقــة تتحــرك التــي لمــدقائق فــإن وبيــذا الريحيــة،
 الحركــة، عمــى األخـرى الــدقائق بقيـة ومســاعدة حـث فــي ومـؤثراً  ميمــاً  دورا الريـاح بفعــل المنقولـة

 أخـرى وبعبـارة اليـواء، في جداً  الصغيرة الدقائق ترفع أو الزحف عمى الكبيرة الدقائق تحث فيي
 تزيـد أنيـا أي لالنتقـال، والقابمـة المفككـة التربـة دقـائق تحريك عمى تعمل مضاعفة قوة ىناك أن
 .(9)الريحية التعرية عممية نشوء في الرياح فعالية من

ولغــرض تقـــدير كميـــة الـــدقائق التـــي تنقميــا الريـــاح مـــن الطبقـــة الســـطحية ألراض  التـــرب 
السـطحية وتـرب الكثبــان الرمميـة فــي منطقـة الدراســة، تـم اعتمـاد المعادلــة التـي اقترحيــا كـل مــن 

Chepil and woodruff  واسـتخدمت مـن قبـل كـل مـن 2962عـام ،Siddoway and 

hayes  ــــــل 2965عــــــام ،  (22) 2972عــــــام  Skidmore، فضــــــاًل عــــــن اســــــتخداميا مــــــن قب
عــام  Earl Bond , Leonlyles and W.A.Hayesواســتخدمت مــن قبــل كــل مــن   

 ، فضاًل عن استخداميا من قبل دراسات أخرى كثيرة.2982
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ـــة شـــيوعًا والتـــي أوصـــت بيـــا ىيـــأة وتعـــد ىـــذه المعادلـــة مـــن أكثـــر ا  لمعـــادالت التجريبي
ختزلت صيغتيا ، كون أن أغمب األراضـي وزارة الزراعة األمريكية والتي ا البحوث الزراعية في

فــي منطقــة الدراســة غيــر مســتثمرة بالزراعــة وغيــر محميــة بغطــاء نبــاتي كــافي لتصــبح صــيغتيا 
 : (22)كاآلتي

E = I C 

E ميا الرياح )طن / ىكتار. سنة( = كمية الدقائق التي تنق 
C  )%( القابمية المناخية السنوية لمتعرية الريحية = 
I  )معامل قابمية التربة لمتعرية الريحية )طن / ىكتار . سنة = 
وقـد اسـتخدمت ىـذه المعادلـة فـي تقــدير الكميـات الشـيرية والسـنوية لمـدقائق التـي تنقميــا  

المتروكـــة وتربـــة الكثبـــان الرمميـــة فـــي منطقـــة  زراعيـــةالريـــاح مـــن الطبقـــة الســـطحية ل راضـــي ال
 .الدراسة

 ( :_C)المبحث الثاني : القابمية المناخية لمتعرية الريحية 
تعتمــد القابميــة المناخيــة لمتعريــة الريحيــة عمــى العامــل المنــاخي الــذي يعبــر عنــو بســرع 
الريـاح والقيمــة الفعميــة ل مطـار التــي تــؤثر بـدورىا فــي المحتــوى الرطـوبي لمطبقــة الســطحية مــن 

 Climatic)عمــى ىــذا العامــل بالقابميــة المناخيــة لتعريــة الريــاح  Chepilالتربــة، وقــد أطمــق 

Erodibility) (22). 
( مقياســًا لقــدرة العناصــر المناخيــة عمــى جفــاف وتفكــك الرواســب Cتعــد ىــذه القابميــة ) 

 ىيــأة بيــا أوصــت والتــي( الشــيري والســنوي Cونقميــا الــى أمــاكن أخــرى، ولغــرض تحديــد قيمــة )
 :  (22)، وصيغتيا كاآلتياألمريكية  الزراعة وزارة في الزراعية البحوث

                    V
3
             (PET – P x N)         

C = Ʃ 12 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد × ددددددددددددددددددددددددددددددددد 
                  100                     PET 

 حيث أن : 
C القابمية المناخية السنوية لتعرية الرياح =  
V  )المعدل الشيري لسرعة الرياح )م / ثا = 

PET  )المعدل الشيري لمتبخر / النتي المتوقع )ممم = 
P  )كمية األمطار الشيرية )ممم = 
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N  عدد أيام الشير = 
ذا تراوحـت 22فإذا كانت نتيجة المعادلة أقل من )  ( فإن درجـة التعريـة تكـون طفيفـة، وا 

( 252 – 52,2( تكــون درجــة التعريــة متوســطة، وعنــدما تتــراوح مــا بــين )52 – 22مــا بــين )
( فــإن درجــة التعريــة شــديدة 252تكــون درجــة التعريــة شــديدة، أمــا إذا كانــت القيمــة أكثــر مــن )

 جدًا.
ــة لتقــدير القابميــة المناخيــة لمتعريــة الريحيــة فــي العديــد مــن   وقــد اســتخدمت ىــذه المعادل

المنــاطق الجافــة، لــذا فقــد اعتمــدىا الباحــث فــي تقــدير القــيم الشــيرية والســنوية لمقابميــة المناخيــة 
لمتعريــة الريحيــة فــي منطقــة الدراســة، ولحســاب المعــدالت الشــيرية لممتغيــر )التبخــر / النـــتح ( 

( ، فقـد وجـد نجيـب 2985وقع والتي تـم حسـابيا اعتمـادًا عمـى معادلـة )نجيـب خروفـة عـام المت
( العالقة بين درجـات الحـرارة بالمقيـاس المئـوي وطـول النيـار مـن جيـة ومقـدار 2985خروفة )

( مـن جيـة اخـرى، وتسـتخدم ىـذه المعادلـة لممنـاطق الجافـة EToالنتح  المتوقـع) –قدرة التبخر 
 .(22)( شمااًل والتي يقع العراق فييا°55,2 – °22,5واقعة بين دائرتي عرض )وشبو الجافة وال

المعــدالت الشــيرية والســنوية  (5فــي الجــدول ) وقــد دونــت نتــائي معادلــة نجيــب خروفــة 
، اذ (2224 – 2995لمتبخــر / النــتح المتوقــع )ممــم( فــي محطــات منطقــة الدراســة لممــدة مــن )

 متوقع من خالل الصيغو اآلتية : يتم حساب قيم )التبخر / النتح( ال
ETo = C. P. T

1.30
 

 إذ أن :
ETo  النتح المتوقع )ممم / شير(. –: التبخر 

T .)  : معدل درجة الحرارة الشيري )م3
P .النسبة المئوية لعدد ساعات النيار في الشير نسبة الى عددىا في السنة : 
C  ،عامــل محمــي يحســب لكــل موقــع مــن معــدالت البيانــات المناخيــة ل شــير حزيــران، تمــوز :

 أب، وفق العالقة اآلتية :
 (97 + Z/ 10.000.0( )1-0.5RH/100( )0.90 + W2 /100( )1 + n/N )C = 

0.22  
 إذ أن :
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n / N .نسبة سطوع الشمس : 
n .)مدة سطوع الشمس المقاسة الفعمية )ساعة : 
N .)مدة سطوع الشمس القصوى المحتممة النظرية )ساعة : 

W2 ( عمى ارتفاع )( متر2: سرعة الرياح )كم / ساعة(
†

*). 

RH .)%( الرطوبة النسبية : 
Z .)ارتفاع الموقع فوق مستوى سطح البحر )م : 

(6جدول )  

 منطقة الدراسةت ا)ممم( في محط( المتوقع / النتح متبخر)لالمعدالت الشهرية والسنوية 
 (2014 – 1995لممدة من )

 المحطات        
 تمعفر البعاج تل عبطة ربيعة سنجار الشيور

 22,7 22,2 22,4 22,9 27,2 2 ك
 46,2 49,2 48,2 27,2 52,2 شباط

                                                 

النـتح المتوقـع  –تقاس سرعة الرياح عند مختمـف االرتفاعـات فـوق مسـتوى سـطح األرض، وان قـيم التبخـر ( *)
(ETo( تتطمب سرعة الرياح عند )م، ويمكن تعديميا حسب االرتفاع المطموب وفق العالقة اآلتية2 )(24) 
 : 

 4.87  

W2 = WZ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      Ln (67.8z – 5.42) 

W2 ( م2: سرعة الرياح فوق مستوى سطح األرض عند ارتفاع ) .  
Wz ا(.: سرعة الرياح المقاسة فوق مستوى سطح األرض )م / ث 

z .)ارتفاع المقياس فوق مستوى سطح األرض )م : 
 لمزيد من التفاصيل ينظر: 

(13)Kharrufa , N.S. Simplified equation for evapotranspiration in arid regions , 

Beitrage Zur Hydrologie , Sounderhe ft , 5.1 , 1985. 
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 82,2 86,8 92,4 68,9 95,8 آذار
 229,4 264,9 259,2 222,2 252,2 نيسان
 227,2 262,2 258,6 292,7 248,2 مايس
 282,2 227,2 272,6 252,9 228,2 حزيران
 264,2 272,2 297,2 299,2 279,2 تموز
 225,5 229,2 252,7 282,2 248,5 آب
 242,6 249,7 255,2 222,8 265,7 أيمول
 262,7 252,8 294,2 222,4 276,6 2 ت
 92,4 84,4 88,7 64,6 92,2 2 ت
 45,4 48,2 22,4 22,2 49,9 2 ك

 والرصددد الجويددة لألنددواء العامددة الهيئددة والمواصدد،ت  النقددل وزارة العددراق  جمهوريددةعمددى المصدددر : اعتمددادًا 

 بغددداد _ 2014 -1995 لممدددة والنددتح متبخددرل والسددنوية ريةالشدده المعدددالت الزراعددي  المندداخ قسددم الزلزالددي 

 .نجيب خروفةومعادلة  ( منشورة غير بيانات )
 

القابمية المناخيـة لمتعريـة الريحيـة عمـى منطقـة الدراسـة، التـي دونـت وعند تطبيق معادلة 
المعـــدالت الشـــيرية والســـنوية لمقابميـــة المناخيـــة لمتعريـــة الريحيـــة فـــي  (7نتائجيـــا فـــي الجـــدول )

، يتضـح مـن خالليـا أن ىنـاك تباينـًا فـي قـيم (2224 – 2995محطات منطقة الدراسة لممـدة )
ناخية لمتعرية الريحيـة فـي كـل مـن المحطـات المناخيـة فـي منطقـة المعدالت الشيرية لمقابمية الم

الدراســة، إذ أن تمــك القابميــة تنعــدم خــالل أشــير الشــتاء النظــري )كــانون األول، كــانون الثــاني، 
ـــك الـــى تزايـــد معـــدالت األمطـــار عمـــى  ـــع محطـــات منطقـــة الدراســـة ويعـــزى ذل شـــباط( فـــي جمي

لزيادة في األمطار تتغمغل عبر مسامات التربـة ممـا معدالت التبخر / النتح المتوقع، وان تمك ا
يؤدي الى ارتفاع محتواىا الرطوبي وتماسك دقائقيا وعدم تأثرىا بالتعرية الريحية، وتبدأ القابمية 
ـــد بمـــ  مجمـــوع المعـــدالت  ـــار( فق ـــاع التـــدريجي خـــالل أشـــير )أذار، نيســـان، أي المناخيـــة باالرتف

( فـــي محطـــة 24,89، 25,67، 46,22، 28,72، 27,78الشـــيرية ل شـــير المشـــار إلييـــا )
، 24,59، 22,25)سنجار، ربيعة، تل عبطة، البعاج، تمعفـر( عمـى التـوالي، وبنسـبة مقـدارىا )

%( من المجمـوع الكمـي لمقابميـة المناخيـة، وتصـل القابميـة المناخيـة 22,44، 27,27، 27,29
أب( إذ بمــــ  مجموعيــــا لمتعريـــة الــــى ذروتيـــا خــــالل أشــــير الصـــيف النظــــري )حزيــــران، تمـــوز، 

( فــي المحطــات المناخيــة اآلنفــة الــذكر وعمــى 65,44، 72,52، 84,22، 26,89، 59,82)
%( مـــــــن  56,27، 52,52، 49,67، 44,42، 67,42التــــــوالي، وشــــــكمت نســــــبة مقــــــدارىا )

المجموع السنوي لمقابمية المناخية فييما، ويعود ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة وانقطـاع تسـاقط 
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ار فضـــاًل عـــن زيـــادة المعـــدالت الشـــيرية لســـرعة الريـــاح التـــي تصـــل ذروتيـــا خـــالل تمـــك األمطـــ
األشــير، ممــا يــؤدي الــى زيــادة جفــاف وتفكــك دقــائق الطبقــة الســطحية لمتربــة وســيولة تعريتيــا 

 ريحيًا.
ثـــم تأخـــذ القابميـــة المناخيـــة لمتعريـــة الريحيـــة بالتنـــاقص خـــالل أشـــير الخريـــف النظـــري  

، 22,22ل، تشـرين الثـاني( إذ بمـ  مجمـوع القابميـة المناخيـة لتمـك األشـير ))أيمول، تشـرين األو 
ــــــدارىا )25,77، 25,59، 24,48، 27,42 ، 22,28، 22,99، 22,52( وتشــــــكل نســــــبة مق
%( من المجموع السنوي لمقابمية المناخية في محطات منطقـة الدراسـة اآلنفـة 22,22، 29,42

ك القابميـة الـى تـدني المعـدالت الشـيرية لممتغيـرات الذكر، ويرجع سبب ىذا التنـاقص فـي قـيم تمـ
 المناخية المؤثرة في القابمية المناخية خالل ىذه األشير.

ت االمعدالت الشهرية والسنوية لمقابمية المناخية لمتعرية الريحية في محط( 7جدول )
 (2014 – 1995لممدة )منطقة الدراسة 

 المحطات
 تمعفر البعاج تل عبطة ربيعة سنجار الشيور

 - - - - - 2 ك
 - - - - - شباط
 2,84 2,96 5,47 2,22 - آذار
 22,95 24,44 27,22 22,29 6,26 نيسان
 22,22 27,27 22,22 26,42 22,72 مايس
 27,72 22,42 27,22 28,62 29,52 حزيران
 26,25 25,72 29,24 9,62 22,62 تموز
 22,29 22,29 27,59 8,68 27,67 آب
 26,52 25,92 22,42 8,22 8,42 أيمول
 6,72 6,82 9,42 5,22 2,25 2 ت
 2,56 2,86 4,66 4,22 2,46 2 ت
 - - - - - 2 ك

ة ددددة الريحيدة لمتعريدددالمناخيدد ةددددة القابميدددد( ومعادل19  17  13عمددى بيانددات الجددداول ) المصدددر : اعتمددادً 
 (  F.A.Oل )المقترحة من قب
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وجود عالقة ارتباط طردية بين المعدالت الشيرية لمقابمية  (7ويتضح من الجدول )        
المناخية والمعدالت الشيرية لسرعة الرياح من جية وبينيا وبين المعدالت الشيرية لمتبخر / 
النتح المتوقع من جية أخرى في جميع محطات منطقة الدراسة، ولوحظ وجود تباين مكاني 

الت الشيرية أم في المجموع السنوي لمقابمية بين المحطات المناخية سواء في قيم المعد
المناخية لمتعرية، أما فيما يتعمق بالمجموع السنوي لمقابمية المناخية لمتعرية الريحية، فقد بم  

، 222,78، 269,27، 82,24، 88,69في كل من المحطات المناخية آنفة الذكر )
، 22,28، 28,72 ،24,22، 25,26( وعمى التوالي وتشكل نسبة مقدارىا  )226,2
%( وعمى التوالي، ويرجع ىذا التباين المكاني بين المحطات المناخية الى التباين 29,72

بينيما في معدالت المتغيرات المناخية ذات العالقة بالقابمية المناخية لمتعرية الريحية، إذ أن 
لمتوقع تتباين من المعدالت الشيرية والسنوية لكل من سرعة الرياح، والتبخر، والتبخر_النتح ا

 محطة مناخية ألخرى.
 االستنتاجات:

 االمطار سقوط وقمة الحرارة درجات بارتفاع متمثمة مناخية بظروف الدراسة منطقة تتميز. 2
 . الريحية التعرية عممية نشاط عمى ذلك انعكس مما التبخر، قيم وارتفاع

 الصيف فصل خالل يزداد التربة عمى الرياح ضغط مقدار ان الدراسة خالل من اتضح. 2
 مقدار اعمى جعل مما(  اب ، تموز ، حزيران)  اشير خالل لمرياح سرعة اقصى بم  حتى

 .التوالي عمى نفسيا االشير ىذه خالل التربة عمى الرياح لضغط
 عبطة، تل ربيعة، سنجار،) الدراسة منطقة محطات جميع في الرياح ضغط قوة أن. 2

 بمغت إذ المحطات، جميع في( تموز حزيران،) خالل اقصاىا الى لتصل( تمعفر البعاج،
 2م/كغم( 2,26 ، 2,26) سنجار محطة في األشير تمك من لكل الرياح ضغط قوة معدل
 في بم  حين في التوالي، عمى 2م/كغم( 2,76 ،2,22) ربيعة محطة في وبم  التوالي، عمى

 محطة في2م/كغم( 2,48 ، 2,42) وبم  ،2م/كغم( 2,55 ، 2,57)  عبطة تل محطة
 األشير ولنفس 2م/كغم( 2,52 ، 2,28) بم  تمعفر لمحطة بالنسبة أما الترتيب، عمى البعاج
 .الترتيب وعمى الذكر اآلنفة

 التوصيات:
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 حاجرا يمثل كونو الريحية التعرية عمى السيطرة في لممساعدة الرياح مصدات اقامة. 2
 . الدراسة منطقة فوق عبورىا عند لمرياح الطبيعي االنسياب سرعة من يبطئ و يعترض

 المسمط الضغط وتقميل الريحية التعرية اثر من لمتقميل المزروعة االراضي مساحة زيادة. 2
 . الترب عمى
 تشجيع لغرض وسمف مائية وموارد زراعية واآلالت اسمدة من يحتاجو ما بكل المزارع دعم. 2

 . الزراعية العممية
 من لمعديد الحياة اعادة في اىمية لو لما الجنوبي الجزيرة ري مشروع تفعيل عمى العمل. 4

 . المتروكة الزراعية االراضي
االىتمام باإلنسان ونشر الوعي البيئي متمثمة بعقد الندوات الزراعية اليادفة وزيادة اعداد . 5

 المرشدين الزراعين .
 :االحاالت

 .227ص ،2982 الموصل، جامعة مطبعة الموصل، المحمي، المناخ وآخرون، حديد سعيد أحمد( 2)
 العالي، التعميم مطابع الموصل، جدوع، وحسوني الطيف إبراىيم نبيل ترجمة التربة، تعرية زاخار، دي( 2)

 .297 ص ،2992
 . 259ص ،2225 دمشق، دمشق، جامعة مطبعة المناخ، جغرافية موسى، حسن عمي( 2)
 ،2982 الموصل، ، والنشر لمطباعة الكتب دار مطبعة المحمي، المناخ وآخرون، حديد سعيد أحمد( 4)

 . 248ص
 تكريت جامعة مجمة بيجي، قضاء في المواصالت طرق عمى وأثرىا التصحر ظاىرة شالل، طو عادل( 5)

 .442ص ،2229 ،7 عدد ،26 المجمد االنسانية، لمعموم
 المعدالت الزراعي، المناخ قسم الزلزالي، والرصد الجوية ل نواء العامة الييئة والمواصالت، النقل وزارة( 6)

 (. منشورة غير بيانات)  بغداد ،2224 ـ 2995 لممدة الصغرى الحرارة لدرجات الشيرية
 الموصل، والنشر، لمطباعة المحكمة دار المناخ، عمم أسس البياتي، ىزاع وعدنان الراوي محمود صباح( 7)

 . 222ص ،2999
 مصدر الجزيرة، اقميم في الزراعية االراضي عمى وأثرىا التصحر ظاىرة ن المطيف عبد رشيد الكريم عبد( 8)

 .222ص سابق،
 ،252ص البصرة، أبحاث مجمة الزبير، قضاء في التصحر لمشكمة جغرافي تحميل الحمادة، مجيد منعم( 9)

 .286ص ،2222 ،2العدد ،26 المجمد
 قار، ذي آداب مجمة المثنى، محافظة في التصحر لظاىرة الجغرافي التحميل الخفاجي، تميم سرحان( 22)

 .252ص ،2224 ،2عدد ،2مجمد
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 بيجي، قضاء في التصحر لمشكمة البيئية االثار محمد، الكريم عبد واشواق الصبيحي سبع مخمف عمي( 22)
 .284ص 2222 ،5 العدد ،22 المجمد لمعموم، تكريت جامعة مجمة

 مجمة( GIS&RS) باستخدام الرافدين سيل جنوب في الرممية الكثبان التصحر دراسة محمد، كريم عمي( 22)
 .22ص ،2224 ،2 العدد ،28 المجمد االنسانية، لمعموم بابل جامعة

 (13)Kharrufa , N.S. Simplified equation for evapotranspiration in arid regions , 
Beitrage Zur Hydrologie , Sounderhe ft , 5.1 , 1985. 

 بمحافظة مختارة ألقضية التصحر لظاىرة المكاني التحميل ، العبيدي حامد طارق محمد( 24)
  2227 جامعة الموصل ، ، منشورة غير ماجستير رسالة ،( GIS) الجغرافية المعمومات نظم باستخدام نينوى
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