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 ،الظيبىيؽ الظىاير ؽ وآلى السريىميؽ  الحسد والثشاء هلل رب العالسيؽ ، والرالة والدالم عمى  يىيد    
 ( . اال ما جعمت  يهال لذكر ربي اواًل واخرًا )فال يهل  لػ الحسد وا

ى اطروحتىيدات األخيرة عمى  يظيب لي وأنا أضع المس    كري وتقىدرري وامتشىاني أن أتقىدم ججز ىل   
فىي  جعىد   عىز  وجىل الذي كان لى  الفزىل اليبيىر غفارصباح حسؾد ال  مذرفّي األيتاذ الدكتؾر 

كسىىا اتقىىدم جالذىىكر  ،رغىىؼ مىىا يحىىمن جىى  مىىؽ مدىى ولمات ومهىىامالىى  ايىىدافها  الطروحىى الؾصىؾ  ههىىذ  ا
لىىىي مؾضىىىؾ   قتراحىىى ال فىىى اد عبىىىدالؾياب العسىىىري فاضىىىل االيىىىتاذ الىىىدكتؾر ذي الوالتقىىىدرر الىىى  أيىىىتا

مىؽ خىال   االطروحى لها طيمى  فتىرة دعىداد يىذ  وتثسيشًا لمجهؾد السخمر  والستؾاصم  التي هىذ البحث
الدىىدردة التىىىي العمسمىىى  فىىىي جسمىىع ز ىىارات العسىىىل الحقمىىي لسشظقىىى  الدرايىى  وتؾجيهاتىى   معىىي تؾاصىىم 

ذي فيىىان لرعارتى  العمسمىى  ولثقتى  العالمى  هدقىى  عسمىي االاىىر اليبيىر الىى الرىعؾباتكانى  كفيمى  هتىىذليل 
كسىىا  الىىؾعمفي، تقاعىىد عشىىد د ىىراف  عمىى  الدرايىى  قبىىل  يؾ افزىىلدفعشىىي لتحسىىل الرىىعاب وتقىىديؼ مىىا

الىىذي  قرىىي عبدالسجيىىد الدىىامرا يفاضىىل االيىىتاذ الىدكتؾر ذي الأيىىتاالى   هىىؾافر الىىؾد والسحبىى اتقىدم 
كممى    ىاكر العبيىدي جايىؼالىدكتؾر كسا ا ىكر ، مشذ الساجدتير ا التخرص الدقيق جعشي عم  يذ

والذىىكر ، فىىي التحميىىل والتفدىىير واضىىح    مىىؽ مدىىاعدة عمسمىى قدىىؼ التربىى  والسمىىا  لسىىا قدمىى الزراعىى 
الىدكتؾر ر ىاع عبىىد  لسىا اهىدا  مىؽ مدىىاعدة االيىتاذ مؾصىؾ  الى  معىاون العسيىد لمذىى ون العمسمى  

   السدتسر مع طمب  الدرايات العمما في كميتشا. وتعاون ومداندة طيم  فترة البحث 
فمى  ايىاتذتي فىي قدىؼ الج را تقىدم جالذىكر والتقىدرر اليبيىر ؽ الى ان ا واالعتىزازمؽ واجب الؾفاء    

 ،لدرايىى اتي الدرايىىم  وتقىىديؼ السذىىؾرة العمسمىى  خىىال  فتىىرة اعىىداد يىىذ  لىىدوريؼ اليبيىىر فىىي اغشىىاء مدىىير 
  سيؽ جأعسا  القدؼ لتعاونهؼ معي .ا كر جسمع التدر دييؽ والسشتدبيؽ القا كسا
فىىىي كممىىى  الزراعىىى   التربىىى  والسىىىؾارد السا مىىى قدىىىؼ ومىىىؾعفي مختبىىىرات ايىىىاتذة  جسمىىىعل ي  ىىىكر اقىىىدم    

لسىا قىدمؾ  مىؽ مدىاعدة فىىي خالىد نبىأ  و م.م. اىىامر ااىار و م.م طىار   واخىص مىشهؼ جالىذكر د.عسىاد
يىىىعد ي فىىىي الجانىىىب  دكتىىؾرو  شديىىى اله مىىىؾعفي مختبىىرات كممىىى فزىىاًل عىىىؽ  ،تحميىىل نسىىىاذر التربىىى 

تقىىىديؼ الذىىىكر الىىى  مىىىؾعفي مدرر ىىى  الزراعىىى  والسىىىؾارد السا مىىى  فىىىي محافغىىى  عمىىىي  و تؾجىىىب  التقشىىىي،
، كسا ا كر مؾعفي السكتبى  السركز ى  الجؾالت السيدانم البعض مشهؼ في لتعاونهؼ ومرافق   )ص.د(

فىىي  السدتشرىىر  جامعىى  الجامعىى  ج ىىداد و الزراعىى  فزىىاًل عىىؽ مكتبىىات التربمىى  وكممىى  ومكتبتىىي كممىى  
رىىد العىىؾن فىىي انجىىاز يىىذ  لىىي مىىّد  اتؾجىى  جالذىىكر والتقىىدرر ليىىل مىىؽ كسىىا ،الحرىىؾ  عمىى  السرىىادر

 .و  السؾفق وغفل قمسي عؽ ذكر ،قدم لي السداعدة  يل مؽل واعتذاري  ي خيرًا  كر أو  دراي ،لا
                                                                                                                                                                                     الب الريسط                                                                                                                        
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 ص ـلـاملستخ

ًت ة ععةا   ععطي اسطظةقععد        تقععم طظةقععد اسة ايععد زععا اساعع م اسلععط سا طععي اسطععلع اس يععديا ًيععن اسمعع ا  
ًيأخععش اعع ال  اطاععةا ا   دس عع   ةطعع     مععد  اسط صععد ب نععني  ظععدا يعع ط ام ًاععط ا اسم يععطد اسم ا  ععد   ععةا 

ًي اعععو  عععدا للععع    اعععد  اخعععع طظةقعععد 2كععع 7711,1ًيططععع ةد    يععع ل اسظلععع  طعععي اسلعععط ا  سععع  اساظعععدا  )
هعععا يعععتج اسعععة ي  طدزععععد عاععع  اعععتت ط  ز ععع ة،  2(كععع 63,2ًيططععع ةد نا ععع   ،(كععع 771,59اسة ايعععد 

ً ىععع س   663.633  عععع   ائ تعععا ة اسا  اف عععد نعععني تا عععة  طظةقعععد اسة ايعععد زاا ععع    عععطي ا ةعععةاا   ،ًي عععةا  
 .(ا ق     6ْ3. 553.25_ 653.9ْ3     دا ًخةا ( اط      93ْ.653_ 

ً  اسمطا عع ة اساندطد زدسد  ععد اسططعع هطد زععا ت ننظعع       ضععا سظلعع    اععد تعع ا اسطععلع اس  اععديياسة ايععد  
ًاس ًا  يعع اظطععي خععتا اسظ عع   ً هعع  زععا نظعع م  قععع   ً ًاسا عع و اساعع    ً  اس  ضعع ل ة اسطااعع  ب  زضععت  عععي  

ً  ل ععع و اساصععع يئ اسطععع ئا  اسطعععلع اس  ضعععا، ًاخععع ي زعععا عطا ععع ة اسا يعععن  اسطااععع  ب  طعععة نعععني  ًتشنش ععع ً 
 ً   مد اس طد ة اسظل يد اسطخاافد. 

ًاسخعع ائن اسطمععةب ططععنق   زقععة  عع ي الاخعع ا اتاععد علعع  طدقمعع   س    ًل ة عاعع   ععدم اسة ايعع ة اسطنةال ععد   نععة
ا ىقعم  اعط ا طظةقعد اسة ايعد زا ا يم طط  اة ا ية د : اسطط   اسلع يةا ا ً  ت ا طظةقد اسة ايد طدزعد

ًل   ًيطثعع اس نعة ًاسططع    (7،2،6 ة  ةأ طي  ظدا قض م ي ط ام ا   لل    اد   تا   قض م اسضادع د 
ًل ة  اسلعععععععع ي ًل ة  5،9،3،1ةا اسثعععععععع لا ىلععععععععطع اس نععععععععة ًاسططعععععععع   اسلعععععععع يةا اسث سعععععععع  ىلععععععععطع اس نععععععععة ،)1 

ًل ة  5،7ْ ًاسطط   اسل يةا اس ا م ىطثع اس نة ،)77 ،72،76.) 
ًةع  طع  نعني           silt ط يا ع  ر يظ ع لطعاد أاع  ة لاع ئا اسة ايعد  سع  ال لطعا ة اساع ا  ط مع  ت ا
loam ًط يا عد  نظ عد ر يظ عد silt clay ًط يا عد loam ًط يا عد  طا عد loamy  sand  ًاساعا تم ع  ،

نا ع  اعاع  ، اطع  لاع ئا ا ىصع س د اسال ي ئ عد زقعة ً ي ط  عطا  ة اسا يعن  تأان  اسمطا  ة اساندطد زدسد  د
ل أطعععععع  اقععععععع   طععععععد زقععععععة يععععععاا  زععععععا ننععععععةً  (7- ىطععععععطظ  و7ْ.57(أذ نا عععععع   1  طععععععد سلعععععع  زععععععا ننععععععةًل  

ًيا   5  ًة      تف عع اسا ا  ،(7- ىططظ  و 699.ْ(  . ( 3.5-1.3  ط  نني pHزا ةني ت ا
ًاسا ط  ئ ععد  سعع  ال  ط ععم       ًاسصععف ة اسفن ي ئ ععد  كلععف  لاعع ئا اسة ايععد طععي خععتا اسديععي اسطد زدسععد ا 

ًل ة تعع ا اسطععلع اس  ضععا سظلع    اععد اسخ  ععمد ساة ايععد يععظف  اسع  ططععادي ت عع  اسطاعع ط م ا سم طعع  ننعة
ًاسم ئعععةب س تنعععد  ًزقععع   ساظ ععع و ا ط ي عععا اس عععة    Entisolsًاساعععا تقعععم  عععطي اساععع ا اس نععع  اسطاةعععد ب  ًذسعععف 

USDA) (2001)  ًاسم ئعة س تنعد ا  يةيعندس  7( ،  أياثظ م اس نةًل  ق  )Aridisols) ،  ًاسعش  تةعد  زنلع
 لا اد سا اك  ط ادي اسان  اسم سا ت   اسطةح . Bا زق 

ًلاعع ئا اسا  سنععع اسطخا  يععد زقععة     ًل ة تعع ا طظةقععد اسة ايععد  ًطعي خععتا اسديععي اسطد زدسععد ا سطقعع  م ننععة
ًها:                               ًينظ  اسظا ئا ال اطد لدع ل طظل    يظف  ت ا طظةقد اسة ايد اس  ططادي ت   اسطاطدعد 
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:     (Typic torrifluvents) 
 ( Typic Calcigyisds 

اسطاماقد   صف ة اساع ا اسططعاخةطد زعا ةطع ا طتئطعد ا    اسة ايد زا لا ئال  اسظل ئ د  اً        
ًالاع ث  الساط  ينع اس  اع د زعا طظةقعد اسة ايعد  لطعاد اسا يعد  لع ع عع و سع  تلع ع عع طت  ط عة ا  سا  اععد 

ًاة زا طظةقد اسة ايد. ًاسخض ا ًاسنط تني   ط  ينع اس  دا 
ًت ععني  Sysاظلع ة لاع ئا تة نعق طم  سعد        ال هظع   ا يمععد ايعظ ئ طتئطعد س  اععد ط  يعنع اس  عدا 

ًل ة  S1 Veryا  ا عععا اسطتئطعععد  عععةا  تقعععم  عععطي يعععظي  (76، 5، 3، 9، 5، 6 اسظاععع ئا ال اس نعععة
suitable  ،اسصعظي قانعع اسطتئطعد ًيع   س  اععد ط  يعنع اس  عداS4، Little suitable ًةعععععععععع عةاة زعا 

ًل ة   (، كطععع  ااععع  ة اسظاععع ئا اسععع  ال هظععع   خططعععد ايعععظ ئ سطتئطعععد ز اععععد 2،1،1اسا يعععد اسططثاعععد   س نعععة
ًل ة ًت عني ال اس نعة  S1 Veryا  ا ععا اسطتئطعد  عةا  تقعم  عطي يعظي  (76، 5، 3، 5، 6 اسنطع تني 

suitable ،  ننظط  اسصظي رن  اسطتئN NoNsiutable  ًل ة   ااع  ة اسظاع ئا (، كط2،1،1زا ة    س نة
ًل ة ًت عني ال اس نععة ًاة  تقعم  ععطي  (76، 5، 9، 5 اسع  ال هظع   خططععد ايعظ ئ سطتئطعد ز اعععد اسخضع ا

ت كع   N NoNsiutableننظط  اسصعظي رنع  اسطتئع ، S1 Very suitableا  ا ا اسطتئطد  ةا  يظي 
 (.1زا اس نةًل 





 للبحث االطار النظري                                                                      ولالفصل اال
 

 1 

 المقدمة :
ن يوددم   شددكم األشددك ا الومومورلولوةيددم الطيطددم ال دد  تمكوندد    مدد  السدديا الضيضدد  تدد  تعدد        

مد  مظقةدم ىلدخ أ د ع تبعد    ، أذ ت بد ن  ال د   ةمومورايد   عطمي   الومومورلولوةيم الطخ مفملظش ط ال
السديا الضيضد   يطثداو  ،ل  تشدكممي  وت خدأ أادظ ل   مخ مفدمألث  العواما القبيعيم والبش يم الطؤث ة 

تعدد  لطميددد   الظلدد  وال   دددم   اذ ، لولوةيدددم الظي يددم ال ددد  شددكمي  الظيدددلمعطميدد   الومومور  مسدد     
 كطد  يط  تشكما ال د   ووةدو  د  رض  ال الظي ي م  العطمي   اال   يم ل  تشكما مظي ه اال

 تشدكما لد  دةمدم نيد  تدثثم  العطميد   لمبد ز ل مد  أنطوذةد    اتطثد ىذ م را دال مظقةدم لد  الل ا ىو
لضدل  لد   الظضد  بط  مدم مد وره بسدب  مود اه وتغمد  وال   دم   الظلد  لطميد    دلا مد ال د   

اندوا   الوا د  الضيضد   ديمو لمدخ ىدأه العطميد   ت د   أن القبيعد  لطد  ،اثد  الضيضد ن   الط رد رة
 مخ مفم م  ال   .

تغم  االني ر مو ريي  بطد ور الدنم  وت د   ن يودم لدأل  الع ند  مد  الطظد ى  الومومورلولوةيدم      
طد أ  لمدخ مظقةدم ومظيد  ال  ةدم، لمخ  قح االرض ال   نشدث  ن يودم لفعدا ونشد ط الظيد   ندأا  

ومظ  يم و ي تيدم مخ مفدم اثد   بشدكا وىم رولوةيم  ال را م  لا لط ى  القويا ظ وف ةمولوةيم
لمددخ الدد ن  مدد  ان بعدد  وتقددوره وتغمدد  مسدد راتو  لدد  القبيعددم الومومورلولوةيددم لظيدد  دةمددوكبمدد  

لطد  الظ  يدم الومولوةيدم تدؤث   ،الخ الوق  الل ض  ولرد  بشد ة اقدامس ط ة م  زال  تم  الظ وف 
ال ر ونيدددم وطب قم دددم ال ددد  تعددد  لوامدددا ميطدددم لددد   ووضدددعم وطبيعدددم الطدددواد الطكوندددم لطوددد ع الظيددد  

مددد   ددلا مدد ع ال ع يدددم واالر دد   لضددف ف الظيددد  نيدد ر والعوامدددا الظ ى يددم اال دد ع  ددموكي   اال
رونددم لمدخ ةدد نب  الظيدد  ال د  تةدد  ضددط  مظقةددم  ال د  تع طدد  الددخ  د  كبمدد  لمددخ طبيعدم الطددواد الط

 ،را د  لد  ال دثثم  لد   دموكيم االنيد ض دور ولمل ك   ال ر ونيم وتثثم ى  ل   قح االر  ،ال را م
الع مددا الطظدد    و  ،) دد لم وقددوة ال يدد ر وكطيددم ال صدد ي   اليم رولوةيددملدد  ظدد وف الظيدد   لضددل  

لد ل غم ا  تغمد  نشد ط العطميد   الومومورلولوةيدم وة ل د ل  تشدكما ال د   دورا  ميط   لد  الأي نؤدي 
 ،ضدط  مظقةدم ال را دم ةمومورلولوةيم ني  دةمم الةد ي الطظ  يم الة يطم ك ن لي  االث  االكب  ل  

وذل  ن ضدح مد   دلا مل ظدم االل دوالا  الظي يدم الة يطدم والطد رة   الظي يدم والسديوا الضيضديم 
مددد   صدددخورالظبددد   القبيعددد  وندددو  الويعددد   ،مواضدددح لددد  الط ليددد   الفضددد ليوال ددد  تظيددد  بشدددكا 

ومد  ثد  الد لك  لد  والظةا واالر د       مث الظل الظي  م لمخ ال ثثم ل  ايض   العواما الطيطم 
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لددأل  ت قمدد  ىددأه ال را ددم ال عدد ف لمددخ طبيعددم تمدد  الظدد وف  ،مظدد ى ة الومومورلولوةيددم الطخ مفددم
 . السيا الضيض  ت   وة ل  ل  لمخ تشكما ونش طول  لطا الظي   تثثم ى الس ل ة  نأا  وم ع 

مقدد ف و  تطددم نعددي  لميدد  لدد  نصددا الميدد  اال مظقةددم ال را ددم مدد  ىدد  اال ني يددم  ان ظددواى        
 ال دد  ىدد  اال دد ع  ددوف ت قددور ولدد  ل دد ة مدد  الددخ نمدد    مددم تقددور  ددبة  الط  مددم الل ليددمبعدد  م

نشددد ط العطميددد   الومومورلولوةيدددم لظيددد  دةمدددم  ب  الب  دددث وىظددد   دددم  ،االن ىددد  لميدددماللددد ا الدددأي 
ومد    الل ليدم م  م دوالدخ  ووادولو ايدوالوغ اايدم الطدؤث ة  عوامداللد  ب ل م ع ال غم  الدأيوكأل  

ل را دددم     لدددأل  ذىبددد  ىددأه ال را دددم ل ظ ةددد  نطوذةددد   ةغ اايددد   ميطددد ،تشدددكما تددد    ددديمم الضيضددد ثدد  
لد  ةدن ه الشدط ل  مد  السديا ال  دوة   ال  ريخ الوغ ال  لونل ميد  مد  العد ات م طدثل  وظيد  دةمدم

خ مظدددددد ى ه الومومورلولوةيددددددم الطخ مفددددددم والرشددددددن لدددددد  مظدددددد ى  االنيدددددد ر الط لونددددددم لم عدددددد ف لمدددددد
وال ددد   ،الضيضددد  والطدد رة   الظي يدددموالطظعقفدد   واالل دددوالا  الظي يددم والبلمددد ا  اليلليدددم والسدديا 

 .ال  ةم روي تو ورى  اد  الخ 
تشدكما الر مظدم ورال  الومومورلولوةيدم لأا   رون ىأه ال را م مل ولم لموقوف لمخ العوامدا       

ل  مظقةم ال را دم مد   دلا ال لممدا الوغ الد  الطسد ظ  لمدخ القد ت العمطيدم ت   السيا الضيض  
ل را ددد   تةظيددد   نظددد  الطعمومددد   الوغ اايدددم والصدددور الفضددد ليم واب  ددد خ ا   الطخ مفدددم معدددنزا  ذلددد 

الطةددد بل  مددد  السدددك ن واةددد ال  وال لمددديل  الطخ ب يدددم لعمظددد   ال ددد   لطل ظدددم الظدددواى  اللةميدددم
الطعمومد   الطقموةدم لمدخ ال  لص ا  رالي  م  اةا اوا  قل   والفل م  وكب ر الس الطلممم  

القدد ل ن دد ل  اكثدد  دقددم ومصدد اعيم لمطشدد و  العمطدد  امددل  لدد  ال واددا الددخ السددبا ال دد  مدد  شددثني  
واالمددد  رد القبيعيدددم الطدددواولددد ر  ىدددأه ال را دددم مسددد ىطم لددد  تلةمددد  الطل لظدددم لمدددخ  ،قمددد  ال را دددم

توازنيدد   الغددأال  وةظدد ل اق صدد د راددم  و ط يددم البمرددم مدد  مظدد ى  ال دد ىور الخقمدد ة واال ددلا لدد 
 .إلل لم االةي ا الة دمم

  : مشكلة الدراسة :1-1
ان اتضدح  وال را د   الطم انيدم الط رد رةظولدم لمدخ الط ليد   الفضد ليم الط  الطدل م   لا ا       

الومولوةيدددم و  لولوةيدددمالومومور ىظددد   تغمددد ا  واضدددلم لطوددد ع نيددد  دةمدددم ن يودددم ل ظدددو  العطميددد   
السددديا  تددد   تشدددكما الطسددد ىطم لددد لبشددد ي وال ددد  قددد د  الدددخ ا ظشددد طوالواليم رولوةيدددم  يدددموالطظ  

 -وى :و ز  ل ة تس  ال  وم  ىظ   ؟الضيض 
ىددو دور ومدد   ؟ل  نيدد  دةمددموالبشدد يم )القبيعيددم ومومورلولوةيددم ال نشدد ط العطميدد  يدد  اثدد  ك -1

 ؟ الضيض   يمو ت   تشكمال   ىأا الظش ط
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اليرع التريري  تغيُر مجرى نهرر دجةرع قال رع  ري لتنشيط التكتوني ولعامال االنحدار وا هل ان -2
  ؟ تر  يهةه الفيضي شكيلوت

دور لددددد  لطميددددد   الظلددددد  والظةدددددا  ىدددددا أن لمعوامدددددا الطظ  يدددددم ولطميددددد   ال صددددد ي  الظيددددد ي  -3
 واالر   .

وتل نددددد  الة وميدددددم وتب نظيددددد  مك نيددددد    ال  ةدددددمادددددف    ىددددا تدددددؤث  العطميددددد   الومومورلولوةيدددددم لددددد  -4
 ىو لعا االنس ن ك   و بم لم د لمخ تم  ال غم ا  ون  لوي  ؟، وم  لي  االن  ةيم والطللطم

 فرضية الدراسة : :1-2
ي   اوليدددم نمددد  مبددد ى  لمميددد  لموادددوا الدددخ  دددا مشدددكمم ال را دددم الوددد  مددد  ال ددد اض ل ضددد      

 :يغم االتيمصتشكم  ل ضي   البلث ال ليسيم ب لمطس ل ة ل  الواوا لظ  ل  اليلم لأا ل
نيددد  دةمدددم  ا ددد ة اريوأثددد   لددد  لددد   قددد   ال ددد   الع نددد  مددد  العوامدددا القبيعيدددم والبشددد يمىظددد    -1

 .ت   السيا الضيض وتغم  مو اه وال   انعكس  و ورى  لمخ تشكما 

للقدم لد  لطميد    تغيُر مجررى نهرر دجةرع  ضالً قن ان لعامال االنحدار والتنشيط التكتوني -2
 .ال   م  وة ل  ل  تشكما ت   السيا الضيض 

 ولع لي تددو ونشدد طولدد   ددمو  مودد ع الظيدد   بشددكا كبمدد   نددأا أثدد   العوامددا الطظ  يددم السدد ل ة  -3
مودد ع الظيدد  مدد   ددلا  ا دد ة اريووار دد   مطدد  انعكددع لمددخ لدد    ونةددا الطخ مفددم مدد  نلدد 

 . مو اه ال   ب   ال   ن  كي  دا ا 

فررري تنررراين الرررامم التررررع ممرررا انعكررر   تررر   انتيت رررا  الومومورلولوةيدددمأثررررل العمتيرررال  -4

 .ومالممت ا االنتاجية

 أهمية الدراسة :  :1-3
 ترط  أىطيم ال را م ايط  يثت  :  

تد   السدديا  لد  ترددوي الطدؤث ة لد  مودد ع نيد  دةمددم ودورىد   الومومورلولوةيددممع لدم العوامدا  -1
 . الضيض 

 . تغم ا  الطو ع وانوا  ال    مل ولم مع لم العلقم وم   -2
 والظش ط البش ي . االق ص ديمذل  لمخ األىطيم  وانعك سأىطيم موق  مظقةم ال را م  -3

 منهج الدراسة :  :1-4
 :وت ضط ( ITC ) الطش ر ىلمي  ل  معي   مورلولوةيمو ت  ال ط د الطظ ى  الوم
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 دددثثم  البظيدددم األرضددديم وال قدددور الل ادددا ويددد  لبددد  العصدددور نيددد   و، مننننهج النشنننتط رال  ننن ر -1
 الومولوةيم وانعك   تي  ل  تشكما الو  ا  األرضيم.

 ىددددددددددأا الطددددددددددظي  لمددددددددددخ الخصدددددددددد ل  الطورلولوةمدددددددددددم  ودددددددددون، منننننننننهج الميهننننننننر ا رضنننننننن  -2
 وتصدددددددددظيفي  ألةدددددددددا الرشدددددددددن لددددددددد  األراضددددددددد  مددددددددد   مدددددددددث ابع دىددددددددد لمو ددددددددد ا  األرضددددددددديم 

 أدارتيددددد  بشدددددددرا، بغمددددددم اللدددددد  مظيدددددد  و ي  دددددد  تواةددددددديالطسدددددد ثط ة، وال عدددددد ف لمددددددخ الطشدددددد كا ال
 يخ    ك ن الطظقةم .

الرطددد  ب  ددد خ ا  ن كدددن ىدددأا الطدددظي  لمدددخ اةددد ال ال لممدددا ،  المننننهج الونننيررم رك ي ال مننن    -3
 وال ددددددددددددددددددددددديط  الط لمددددددددددددددددددددددد   الفضددددددددددددددددددددددد ليم وتلممميددددددددددددددددددددددد  و ةظمددددددددددددددددددددددد   ال قطيدددددددددددددددددددمالبي نددددددددددددددددددد   

 اال  شدددددع ر لددددد  بعددددد  ونظددددد  الطعمومدددددد   الوغ المددددددم ،ألةددددددا تصددددددطي   دددددد ال  تسدددددد ظ  لمددددددخ
   الومومورلولوةيم. اش  ا تقبم  الطع دال  الخ ام ب لطؤ م   ل مظي الطعمومدد   الطشدد ةم 

 مبررات الدراسة : :1-5
ول  ىأه الطظقةم  ىظ   ل ة مب را  دلع  الب  ث الخ البلث وال را م ل  ىأا الطوضو 

 -:م  او زى و  الوغ اايم
لددأل   ،ال دد   رددوي و  العطميدد   الومومورلولوةيددم للقددم  ظ ولددتفصددمميم تلدد   وةددود درا دد    -1

لضدددل  لددد   ،  مددد  ذلددد  الدددظة  لددد  تمددد  ال را ددد  ىدددأه ال را دددم لسددد  ولدددو ةدددنل بسدددي  ةددد ل
مط  دلدد  الب  ددث ال  يدد ر )ةمومورلولوةيدد  ال  ةددم مو االددخ ال خصصدد   ال عيةددم لدد  االل ةدد ر 

 .ىأا الطوضو 
الترنررة ايرتكماالد لدرايرة الماجيررتير فري ج رافيررة  نرة الناحرف فرري درايرة جيومورفولوجيرارغ -2

 .الترنة

 ب إلضدد لم النرالدد  اال دد غلا لمددخ  دد ل  الظيدد ي  األر دد   ط يدد  لدد  الخصددبم ال  ةددم تددوال  -3
 . ني  دةمم مو ع  ة نب  طوا لمخ العط ان ت كن الخ

ةمد ة  يلظدخ بشدبكم نةدا شط ا الع ادطم بغد اد والدأيموق  الطظقةم م  اقمي  السيا ال  وة   -4
لضددل  لدد  نشدد ط اال دد خ ا  النرالدد  بسددب  تددوال  ميدد ه  ،مطدد  يسدديا ال را ددم اللةميددم لمق لدد 

 .اىطيم اق ص ديم ميطم ل  البم  ى ال ي وال  ةم الخصبم مط  الق 

 :اهداف الدراسة  :1-6
 -الخ: ال را م تي ف      
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تشدددددكما تددددد   السددددديا لمدددددخ دور العطميددددد   الومومورلولوةيدددددم الطسدددد ىطم لددددد  لوقددددوف و قدددددم ا :-1
 .الضيض  لظي  دةمم

مع لم ال قورا  الل امم ل  نشثة وتقور مو ع الظيد  وجةد ال تلممدا العلقدم ودم  العطميد    :-2
   .وطبيعم تروي  ال    الومومورلولوةيم

ال   ددم  بفعددا لطميدد   ن يوددم ل ع قدد   نيدد  دةمددم كونيدد  ال دد  ااددظ ف ال دد   مع لددم :-3
الو د ا   لمدخ تدثثم  مد  تعكسدو ومد  نشدثتي  وتقورىد  كيضيدم لمدخ ال عد فو الط رد رة  الضيضد ن  

 .الظش ط البش ي و  األرضيم
 وتوضدددديح أىطمددددم نظدددد  ،را دد   الومومورلولوةيددم لظيدد  دةمددوتيدد ف ال را ددم الددخ ا دد رط ا ال  :-4

تد    تردوي  لد  ال د  اثد  الومومورلولوةيدم   العوامدا ىودد از دور ل (GIS)الطعمومدد   الوغ المددم 
ور دددد   الوويدددم والط لمدددد   الفضدددد ليموددد لخ ال  القوةون المددددم والصددددور  ب ال ددد ع نمالسديا الضيضدد  

 .در ا ال وضدديليم و قددم ل لمددمالخدد ال  واألشد
 تصظي  ال    وتل ن  مللطم االراض  ومع لم ق ومم ي  االن  ةيم. :-5  
ال طدد دا  لمددخ ن دد ل  ال ل لمددا الطخ ب يددم لعمظدد   ال  ةددم   دد ال  لمخصدد ل  الط رو ددمتصددطي   :-6

 .الطث وذة م  مظقةم ال را م

 :م قع من قة الدراسة  :1-7
 وال ،وتسدد رلي  ةيددمو نشدد ط العطميدد   الومومورلوللدد    الطددؤث ة العوامددا اىدد  مدد  الطوقدد  يعدد        

 ولددأا الطكدد ن تل ندد  نمدد  مدد  الوغ الدد  اليدد ف تودد و  موضددوهيو درا ددم الوغ اايددم ال را ددم ترددون 
 االقدد لي  مدد  اقميطدد    الوغ الدد  ندد رس عظدد م ل ،الطكد ن و عمددم  االوا الطةدد   لدد  الوغ الدد  اى طدد   كد ن

 مد  ل   مظدو ن خدأ ودا شد مل   االى ط   ىأا يكون  ان ويو  الوغ ال  ب لطوق  ني   موضوهيو درا م
أثددد   مدد  العدد اتالطدددظخف  الوددنل  لددد  ذلدد لةدد  كدد ن لوقدددو  نيدد  دةمددم  ،درا ددد و لطوضددو  مظققيدد   

مدد  ةيددم ا دد ع مطدد  ا ددي  لدد   وتددثثم  وددم  نشدد ط   الظيدد  وتغم اتددو مدد  ةيددم والبمرددم الطليقددم بددو
 .وة ل  ل  تشكما ت    يمم الضيض زي دة لطمي   ال   م  الطس ط ة ألالف السظم  

 ميطددم ممددنا  لدد ة مميدد ل الطوقدد  ىددأا اضددفخوتبعد   ل ظددو  الطعدد ل  الوغ اايددم لدد  مظقةددم ال را ددم لةد  
 : ى 
  ددد ل   الظي يدددم للر ددد ب   ميطددد  مصددد را   ُةعمددد    ال را دددم لطظقةدددم نيددد  دةمدددم موددد ع  ا  ددد ات -

 . السظم  االف م ع لمخ ال  ةمروي  ت ل  و ورى 
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وتظددددو   النرالدددد  اال دددد غلا لمددددخ  دددد ل  الظيدددد ي  األر دددد   ط يدددد  لدددد  الخصددددبم ال  ةددددم تددددوال  -
 . ني  دةمم مو ع  ة نب  طوا لمخوان ش ره  العط ان ت كن الخ ب إلض لممل اممو 

والدددأي ن طمدددن ب نبسددد ط أرضدددم  ال  دددوة  السددديا مددد  الشدددط ل  الودددنل لددد  ال را دددم مظقةدددم وقدددو  -
 .و يولم ا  خ امي 

  ) طدددددوا و قددددد      شدددددط ال    5ْ. 34_   36. 33) لددددد ض دال تددددد  ودددددم  مظقةدددددم ال را دددددم تةددددد     
السدديا ال  ددوة  ا دد  اقسدد    وة ايددم مدد  العدد ات الوددنل االو دد لدد    شدد ق      3ْ. 29. 44_  5ْ. 34
تشددطا مظقةدددم و الع اددطم بغددد اد و  الددد ن  اددل  ضددط  اللددد ود االداريددم لطلددد لظ  تط ددد  و  السددقح

 ام دد ادا  طوليدد   ويث ددأ شددكمي   ،مل لظددم ديدد لخلدد   الطلدد ذي شدد ت نيدد  دةمددم شدد ي ال را ددم أيضدد  ال
ويبمددط طددوا نيدد    2كدد 1178.7وةطسدد  م) الوظددو مدد  الشددط ا ىلددخ   سدد  طبيعددم ة يدد ن الظيدد 
  .1وكط  ل  الخ يقم ) .2 ك 36.2 ك , وةطس  م ومغ )117.95دةمم دا ا مظقةم ال را م)

 الجغراف  لمن قة الدراسة الم قع  1خري ة ي

 
 ولالح ن داد ، والارامط االدارية لمحافظال1:1111111الملدر: ا تماداد  ت  اريطة العراق االدارية نمقيا  ريم 

 .ARC GIS، ومرمية كوك نيرد، نايتادام نرنامج 1:251111وديال  نمقيا  ريم لدين ا
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  ميت رالبيينيت :مصيدر المع :1-8

  -و تضط  م  يثت  : العمل المك ب  : - أ
 ةطدد  الطعمومدد   الطك بيددم مدد  الر دد  الع ةيددم واألةظبيددم وأطدد ريح الدد ك وراه ور دد لا الط ةسدد م  -1

 لد  الطودل  الع ةيدم واألةظبيدمواألبلد   والطةد ال  الطظشدورة ل  الطك ب   الو معيم و  رةي  
 ال   تخ  موضو  ال را م.

طظشددورة الط عمةددم بطوضدددو  النمدد  ة لدد  الويدد   ال  ددطيم الطظشددورة و ال ةدد ري  الخ اددم الصدد در  -2
,  الدخ ْْْوتةد ري  ال د   ،الط ليدمالطدوارد  ،ال  ةدم، الطظ  يدم ،لوةيمالومو   ة ري البلث مثا )ال

 ،الطددوارد الط ليددم اىطيدد  دوالدد  ،بةدد ر تعمدد  لطميدد  بطوضددو  ال را ددم وم اةعددم الدد وال  ال  ددطيم
 واألنوال الوويم . ،والبمرم ،، واإل ص لالنرالمو 

لمطظقةدددددم  اال ددددد ع نم بددددد لخ ال  الومومورلولوةيدددددم و ددددد ال  مسدددددح ال  ةدددددم ، و ددددد ال  الر د ددددد  و -3
  ,وةطي  الخ ال  ذا  الصمم ب لطوضو  .

البلدددث لددد  شدددبكم الطعمومددد   ال وليدددم )االن  نددد   إلثددد ال موضدددو  البلدددث ب لطعمومددد   القيطدددم  -4
 وت امظو.

 مس لزميت الدراسة : :1-9
 .Land sat8  2ْ17)لض ليم  م ليم -1

 .  DEM)وي ن   االرتف   ال قط  -2

 . قم طوةون اايم  ي -3

 . قم ةمولوةيم  ي -4

 لمظ   م  ت   مظقةم ال را م ن   تلمممي  مخ ب ي  . -5

  و     مع لوم ىأه البي ن   ل  ط ي  موطولم م  الب ام  اىطي  : -6

Erdas) .   2-(ARC GIS.  3-(Global Mapper.   
  هيكلية الدراسة ::  1-11 .1

لضل  ل  اال  ظ  ة   وال وادي   والطصد در وىد  كد الت   ،لصوا  طسمتضطظ  ال را م      
:- 
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ومد  تضدطظو مد  معمومد   لد  مشدكمم ال را دم ول ضدم ي  لمبلدث االطد ر الظظد ي  الفصنل اور  -
و  ود مظقةم ال را م واىد اف ال را دم ومب راتيد  ومدظي  ال را دم ومصد در الطعمومد   والبي ند   

 ال را    الس بةم . لضل  ل ومس منم   ال را م والييكميم 

أذ  العوامدددا الطدددؤث ة لددد  نشددد ط العطميددد   الومومورلولوةيدددم و لممدددالدددث     الفصنننل الينننين امددد   -
تحتيرررل امرررل الجيولررروجي ،تحتيرررل العد)الطعقيددد   القبيعيدددم والط طثمدددم وددداالوا  مبلثدددوتظددد وا لددد  

ومظطدد    العوامددا الب نموةيددم، الت ررر  الررامم ،تحتيررل الوحرردال االر ررية، العامررل المنررااي
، الطشد ري  االرواليددم ،الظشد ط النرالد  ،الظشدد ط السدكظ الطبلدث الثد ن  تظد وا الطعقيد   البش يم)

 . الظش ط   اال  خ اةيم  لم ال ل ، 

لدد  ثظ يدد ه لمددخ العطميدد   الومومورلولوةيددم الطددؤث ة لدد  تشددكما تدد    الييلنن  الفصننل ركددن ومظطدد  -
 .  مورلودنظ م تلمما  -مورلوتر وني  تلمما السيا الضيض  والط طثمم ود)

والط ردون مد  مبلثدم  االوا تظد وا  ،تحتيل وتلنيف ترع منطقة الدراية الفصل الرابنعن ق  و  -
 صددددف  تلممددددا ال)ال لممددددا الطورلولددددوة ،  الخصدددد ل  القبيعيددددم ل دددد   مظقةددددم ال را ددددم تلممددددا

  تصددظي  تدد   مظقةددم ال را ددمالريطي ليددم  ىمدد  الطبلددث الثدد ن  لبددم  ) صددف  تلممددا ال الفمني ليددم،
 لمخ ضول ن  ل  ال را م.

 ،االرضدديم ل ددد   السدديا الضيضددد و ةمدددي  الطللطددم ُلظدد  الدددأي  الخننيمس بفصنننلهي ال ار ددمخدد   تُ  -
   تطم البلث ال   تضطظ  الظ  ل  وال واي   .ل  لضل  

 الدراسيت السيبقة ::  1-11
دةمم وم    م ال وةغ اد ىدو الث لدث او ، اك  ل  درا  و ان مو ع 1995لط  و ى ن الو ا  /  -1

مدددخ البظددد ل للددد ن الظيددد  ووضدددعو اللددد ل  يطمدددا ، يددد  بعددد  اةبددد ا  ددد بةم كشدددف  مواقعيددد ال ابددد  لمظ
وددددد ع وازديددددد د لددددد د الودددددنرا  وال   ددددم  اكثددددد  مظدددددو الدددددخ ال ع يدددددم وددددد لما الضددددم  الل ادددددا لمط

 .  1)ومس   و
، اظيددد   ال را دددم دور الطوددد ع الظيددد ي لددد  تردددوي    2ْْْ /زيظددد  ونددد س  ضدددم  اللسدددظ وي  -2

االشددددك ا االرضدددديم الظي يددددم الظ ليددددم والي ميددددم الط طثمددددم ب لطظعقفدددد   الظي يددددم الطدددد رة   الظي يددددم 

                                                             

بغدد اد بطسد ل ة تةظيدد   ال لسدع الظدد ل  ، اط و ددم  –لطد  و ىدد ن الود ا  ، درا ددم لوتوم  يددم لظيد  دةمددم ودم   دد م ال  - 1
 .  1995 -قس  لمو  االرض  –دك وراة ) نم  مظشوره   ، ة معو بغ اد كميم العمو  
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والودنر الظي يدم والسديا الضيضد  كدأل  تةمدي  مود ع نيد  دةمدم مد   دلا العلقدم ودم  االشددك ا 
 .  1)لم والصظ لم ومواد البظ ل والسي  م والظةا االرضيم والظش ط البش ي ل  مو ال  النرا 

، اكددد  لدد  درا ددد و لمدددخ العوامددا القبيعيدددم لمطظقةدددم  2ْْْر ددي   طمددد  لبددد  ثدد م  السدددع ون /  -3
 ةالظددددد ى  لمددددخ ةمومورلولوةيددددم وتغممددددد  الطودددد ع الظيدددد ي وتطممدددددن ولصددددا  تثثم ىددددد لبيدددد ن مدددد ع 

ل والا  والبلمد ا  اليلليدم والطد رة   الومومورلولوةيم لظي  دةمدم العب  د  الةد ي  الط طثمدم بد ال
 .  2)كا مظيط   نشثةالونر الظي يم والسيا الضيض  والبلث ل  ا ب   ولواما 

، اكدد   لدد  درا دد ي  ان العوامددا القبيعيددم والبشدد يم اثدد    2ْْ1  ا طدد  السدد م ال  / ةددان ر  -4
ى  لددددددد  تط كدددددددن ظددددددد ى ة ال شدددددددع  وتقورىددددددد  ونطوىددددددد  كطددددددد  اثددددددد   ىدددددددأه العوامدددددددا لددددددد  الظدددددددوا 

 . 3)الومومورلولوةيم والظش ط   اللي تيم ل  الطظقةم 
لد  نيد  دةمدو  اللصدويمدرس ال بد ن  الطكد ن  لم وا د   ،2ْْ5اب    طود نف ر الس م ال / -5

لضددل  لدد  تلممددا الخصدد ل  الشددكميم  ،وتظدد وا االشددك ا الظل يددم واالر دد ويم و ددبا ا دد ثط رى ،
 . 4)وتةميطي  ألةا اال  ثط ر

اشدد طا  والددأي درس ال غمدد ا  الومومورلولوةيددم لمظيدد  ،2ْ14 /شددظون الوددواري  كددنارميظدد  لدد لح  -6
وتل ندد  طبيعددم الن ددن وكددأل  درا ددم  لمددخ تغمدد  ابعدد د الطودد ع مدد   مددث تغمدد  معدد ا العدد ض

لضددددل لدددد  درا دددم الوددددنر الظي يددددم وتقورىدددد  ، والثظيدددد   الظي يددددم وتلممدددا لظ ادددد ى الطظعقفددد   
واظيددد   ال را دددم ان لمعطميددد   الظي يدددم واشدددك لي  الومومورلولوةيدددم ، وان ة ليددد  وا  ف ليددد  ونطوىددد 

 .  5)الظ توم للقم م ب دلم م  الظش ط البش ي 

                                                             

د الق رميددم ، اط و ددم دك ددوراة شددط ا بغدد ا –زيظدد  وندد س  ضددم  اللسددظ وي ، ةمومورلولوةيددم نيدد  دةمددم وددم  الف لددم  - 1
 .2ْْْاو  رش  ،  –كميم ال  ةيم –)نم  مظشورة  ، ة معم بغ اد 

 غ. ، ر  لم م ةس م  )   وم  وةغ اد  لا العص  العب   ، تغمم  مو ع ني  دةمم ومر ي   طم  لب  ث م  السع ون - 2
 . 2ْْْكميم االدا  ،  ،  ، ة معو بغ اد 

  ا طدد  السدد م ال  ، ظدد ى ة ال شدع  لدد  مودد ع نيدد  دةمدم وددم   صدد  الة د دديم االثد ي ومصدد  نيدد  العظددي  ،  ن رةد 3)
 .  2ْْ1كميم االدا  ،  –، ة معو بغ اد     .غ)ر  لم م ةس م  

 ،وةمد  وا د ثط رى  ال ب ن  الطكد ن  لم وا د  اللصدويم لد  مود ع نيد  دةمدم ودم  ويود  ،اب    طود مقم  الس م ال   4)
 .  2ْْ5 ،كميم ال  ةيم او  ش  ،ة معم بغ اد ،ر  لم م ةس م  )غ.  

نيدد  العظددي  درا ددم  الطةقدد  الظيدد ي لظيدد  دةمددم مدد  وددم  مظقةددم اال ددل ق  ومصدد  ،ميظدد  لدد لح كددنار شددظون الوددواري   (5
 .2ْ14،نيمكميم ال  ةيم لمعو  االنس ، ة معم تر ي  ،ر  لم م ةس م  )غ.  ،ةمومورلولوةيم
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 املبحث االول

 حتليل املعطيات الطبيعية

 حػػ خج اخ ة جل ص ا ػػق تتبػػن ا خصخرػػنلط خصية ل ػػق صسشيرػػق خص جخوػػق ةػػا اخ ص ا ػػق  ةشػػن         
عجػػج ا نػػنف دجػػ  ساجػػق  وػػججه خص  زػػ    ػػ خ  كةخػػ خ   تػػر   تػػن خ خ   خصتػػ   ، ع خةػػب ين ج ا ػػق  تزػػ  

خصتػ  يرػ ـ  (حػ   درػب  ت وػخ )ب  جه يعسب عجج خختالؼ طة عػق دذػنا خصعسج ػنج خصجخ ة جل صج ػق 
 شػػلب خصحس صػػق خصتػػ   لزػال عػػا خخػػتالؼ كس ػق ،ا خشػػلنؿ خجةػػ قةػذصػػ   عػػابجػن خصشجػػ   ةػػن  شػت  

 عش  خالخ  بشظ  خالعتبػنج خةتػ خس ةشيرػق خص جخوػق خصيػ ص  ةػ  ةجػ ج دجػ  ساجػق دجػ   ، شرججن خصشج 
خف صجػػػػ ه خصخرػػػػنلط خ ػػػػ خ    خةػػػػحن   لػػػػ  خحػػػػ خة خصتمخػػػػ خج خصج س جل ص ا ػػػػق لػػػػ  ةشيرػػػػق خص جخوػػػػق 

  أ م   ه خصع خةب ةن  ػأت  :    تذلخب ت ب وججه خص  ز  .

 تحميل العامل الجيهلهجي: 2-1-1
 عامل السشاخيتحميل ال: 2-1-2
 ضيةهحجات االر تحميل ال: 2-1-3
  خرائص التزاريذ: 2-1-4
 .العهامل البايمهجية: 2-1-5

   

  -: البشية الجيهلهجية :2-1-1
خصجخ ص ا ػق لػ  ةشيرػق خص جخوػق   وػبنجتج ؼ سجخوق خص ةل ق خصجخ ص ا ق خصج ةحن صق تتبػ  خصت     

خذ خعتسػ   ،تذػلخب تػ ب خصدػجب خص  زػ  صجسشيرػق لػ   وػبنجخالؿ خالزةشه خصجخ ص ا ػق  خ ػ   ػ ه خصت
كسػػن خعتسػػ  ، ص جخوػػنج خصتػػ  خا نػػ  عجػػج خصسشيرػػقخصبنحػػف لػػ  سجخوػػتق  ػػ ه عجػػج دتػػنل  خاليحػػنة  خ

 خج عجػػػج دتػػػنل  سجخوػػػنته خصحرج ػػػق خصسدػػػتس ى خصتػػػ  خا نػػػ  عجػػػج خصسشيرػػػق وػػػ خ  عػػػا ط نػػػ  خصسذػػػن 
خف وػػػيل خصسشيرػػػق  ت ػػػ ف ةػػػا خصرػػػخ ج  خظجػػػ ج دتػػػنل  خص جخوػػػق  ،خصحرج ػػػق خ  خصتحجخػػػب خصسختةػػػ   

 جغػػػم تبػػػن ا خاجخ   خختاللجػػػن لػػػ  خ ػػػب ت ػػػ نا  ،خص وػػػ   ق خصتػػػ  تتبػػػ  خصػػػاةا خصثنصػػػف  خصػػػاةا خص خيػػػ 
خص وػ    ت ػ ف  خصدجب خص و     دذأته خال خدجن تتف  ل  خصشجنيق عجج دريق ا   نػق  ػ  أف خصدػجب
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  خصػ   كػنف يذػمجه خصخجػ   خصباليدت وػخش  دت جق خصت وبنج خصت  حسجتجن خادجنج إصػج خصحػ ا خصسرعػ
 خص   يحتجه خصدجب خص و    ل  خص ق  خصحنص . 

تػػ خ م  تجسػػ  كس ػػنج كةخػػ ى ةػػا خ جوػػنينج  وػػن س  لػػ ع خةػػب خصت وػػخ  لػػ  خصسػػ س خصسيخػػ ى خف      
ةشيرػػق خص جخوػػق،  ةػػساصشجػػ  ساجػػق  خصدػػجب خص  زػػ  ةسػػن عسجػػ  عجػػج ت ػػ ناخصدػػجب خص وػػ    لػػ  

لرػػػ  ال تش ذػػػو خصت  نشػػػنج خصجخ ص ا ػػػق خصتػػػ  غيتجػػػن ج خوػػػ  خصػػػاةا صدػػػس  تجػػػ  خالجوػػػنينج  تبعػػػن  
 -:(1( ا  ؿ )2) خ نيق ،ت  سجخوق ال م خصت  نشنج خصجخ ص ا ق ف سن يأ ،خص خي 

 رواسب الباليهستهسين : :1-1 -2
 الجبكخيت : :1-1 -1 -2

 ،2( كػػػم16,3لػػػ  خالاػػػاخ  خصذػػػسنص ق خصم   ػػػق ةػػػا ةشيرػػػق خص جخوػػػق يسدػػػنحق)  يدػػػ س خصجبل نػػػ     
ت وػػبنج خصس ػػنه خصج ف ػػق خصسحسجػػق يػػنالةال  خصتػػ     ػػ  دتػػن  ،% ةػػا ةشيرػػق خص جخوػػق1,38  شدػػبق 

-2طبرػنج خصجػبا خصثػػند   ) نتػ خ   وػس   ، ػ ق خصذػع نق دت جػق خصتبخػ  خصذػ   خجتفعػ  يفعػب خصخن
 . (1)( ةت 3

 الفيزية: وحارواسب السخ  :1-2 -1 -2
( 9,7لػػػ  خةػػن ا قجخجػػق ةػػا خالاػػػاخ  خصم   ػػق صسشيرػػق خص جخوػػق يسدػػػنحق )   خوػػ  ػػ ه خصشتذػػ  ت     

 خصت  ت  د  دت جػق ج خوػ  دجػ  ساجػق  تختفػ   %ةا ةدنحق ةشيرق خص جخوق2.82  شدبق  ، 2 م
تجػ   تتػأصو  ،(2)ص  زػ  صشجػ  ساجػق لػ  خص قػ  خصحنةػ ة خس  ػ ه خصس  حػق تحػ  ت وػبنج خصدػجب خ

 . (3) ةا خالدجن  جخ  ، خصجبد ـ  خصسجل  نتخجججن طبرنج ةا خصحج  خصجخ    خصسنجؿ خصت وبنج
 
 

                                                             

،ةػػ  ةخترػػخا ةػػا كج ػػق خصاجخعػػق قدػػم خصت  ػػق  خصس ػػنى ،انةعػػق 2219(خص جخوػػق خصسخ خد ػػق خػػالؿ ةػػ ى خصبحػػف صدػػشق (1
 ت  ن .

تمخػػ  ةجػػ ج دجػػ  ساجػػق بػػخا بجػػ    مػػ خس)خالؿ خصعرػػ  خصلبنو (ينوػػتعسنؿ ةعي ػػنج  جحػػ م حسخػػ  عةػػ   ػػنة ،( (2
 .48،ص2222خالوتذعنج عا يع ، جونصق ةنادتخ )غخ  ةشذ جه( ، ج ق خآلسخب،يم خس 

(3) Jassim, S. Z. and Goff, Jeremy C.,2006: Geology of Iraq. Publisher Dolin, Czech 

Republic. 341P.  
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 سشظقة الجراسةلجيهلهجية التخسبات ال( 2ظة )يخ خ

   
 خصسشذنى خصعنةق صجسدل خصجخ ص ا  ،1:252222ونة خ    م خس يسق ن  جوم خعتسنسخ  عجج ص حت خصسر ج:     

  .Arc GIS 10.3برنامج باستخدام ،

 

 :رواسب الديل الفيزي  :1-3 -1 -2
 94,11  شدػبق ) 2( كػم 1129,3تمي    ه خصت وبنج خغج  ةشيرق خص جخوػق   سدػنحه ترػ ج )    
 خصيخش ػػق خصسفتتػػق   تت ػػ ف ةػػا تعن بػػنج خصت وػػبنج خصفتنت ػػق خص ةج ػػق  خصم نشػػق ،ةػػا ةشيرػػق خص جخوػػق (%

خصست وػػبق ةػػسا خصةخاػػنج خصشج نػػق   خاػػنج خا سيػػق خصتػػ  تظجػػ  ةل دنتجػػن ةش ذػػفق لػػ  خغجػػ  ةشيرػػق 
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غخػ  خدجػن تختجػو عشجػن ب اػ س طبرػق  ، تذبق   ه خالجونينج إجونينج دج  ساجق خصحنص  ،(1)خص جخوق
  خصلبنوػػػ   تظجػػػةػػػا خصسحتسػػػب خف  ػػػ ه خصت وػػػبنج تعػػػ س إصػػػج دجػػػ  ساجػػػق    ،تحتجػػػنةػػػا خصجبل نػػػ  

إةػن قدػسه خصذػ ق  لت وػبنته ةميػنى ب  خوػ  دجػ  ساجػق خصحػنص   ،ت وبنته ةلذ لق ل  قدسه خصم  ػ 
 . (2)ةسا ةشيرق خص جخوق

 ت الجيهلهجية في مشظقة الجراسةخسباالسداحة والشدبة السئهية لمت(1ججول )
 خصشدبق خصسا نه % 2خصسدنحه / م خصت  نا خصجخ ص ا  ج
 94.11 1109.3 خص  ز ج خو  خصدجب  1
 1.38 16.3 ابل ن  2
 0.42 4.9 خصدبخنج 3
 0.20 2.3 ج خو  ةب  خال سيق 4
 0.82 9.7 ج خو  خصس خ   خص  ز ق 5

 3.07 36.2 خصشج  
 100.00 1178.7 خصسجس ع 

 . Arc GIS 10.3 (   نوتخ خـ ب دنة 2يق )نخصسر ج: ينالعتسنس عجج خصخ  

 :الدبخات :1-4 -1 -2
 تت كػػا % ( ةػػا ةدػػنحق ةشيرػػق خص جخوػػق 2,42) ،2( كػػم4,9) خصدػػبخنجتةجػػن ددػػبق ت وػػبنج      

صشجػ  ساجػق لػ  خالاػاخ  خصم   ػق ةػا ةشيرػق خص جخوػق يذػلب خيػ ا ةتع اػه غخػ   خصدػبخنجت وبنج 
ةػػا ةشيرػػق خص جخوػػق عجػػج شػػلب خصم   ػػق خصجش   ػػق   خدجػػن ت ػػ ف خ ثػػ   ةػػ حن  لػػ  خالاػػاخ  خص وػػيج 

عشػػ  ةشػػنط  خالصتػػ خ   عشػػ    عػػنف خالحػػ خا خص خخج ػػق تميخجػػن ة ػػنه ةنصحػػق ق ةرقتػػقوػػيح  يحخػػ خج
(،  ت اػػػػ  خغجػػػ   ػػػ ه خا ػػػ خج  خصسدػػػتشرعنج إصػػػج عرػػػػ  1 ػػػ جى ) كسػػػن ةةػػػخا لػػػ   ،(3) خصر يسػػػق

 .خا  ودتخصبالي

 

                                                             

خصرشنعق  خصسعنسف، خصسشذنى خصعنةق صجسدل خصجخ ص ا   خصتح   خصسع د ، ترنجن  اخ ص ا ق عا ص حق ونة خ ، (  زخجى 1) 
 .1993صدشق 

 .49، ةر ج ونب ، صعة   نة  خصدع  ف  ( جح م حسخ (2

 خص جخوق خصسخ خد ق بت خجنخ ةختجفق خالؿ ة ى خصبحف. ( ( 3
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 تخسبات الدبخات/ناحية السذاىجة شسال بغجاد( 1صهرة )                

 
 29/9/2217بتنجنخ خص جخوق خصسخ خد ق   

 :رواسب ملء االودية :1-5 -1 -2
%(ةػػػػا ةدػػػػنحق ةشيرػػػػق 2.2  شدػػػػبق ) 2( ػػػػم2.3خصجخ ص ا ػػػػق ) ت  نشػػػػنجتةجػػػػن ةدػػػػنحق  ػػػػ ى خص    

شػسنؿ ةشيرػق خص جخوػق   شدػػبق قجخجػق لػ  ةشيرػق خصدػجب خص  زػ   ذصػػ  الف خدتذػنج ن  دػ س ن خص جخوػق
 ت ػػػ ف خص سيػػػنف خصتػػػ  تشتذػػػ  لخجػػػن  ػػػ ه  ق،ةشػػػنط  خصسػػػ خ   خصشج نػػػ  اػػػ س  ػػػ ه خصت وػػػبنج  ت كػػػا لػػػ 

 ػػ ه  شتذػػ ت ،خصت وػػبنج  خوػػعق  ةػػحجق  ةسجػػرى ينصػػ قنل  خصشنعسػػق كػػنصم نا خصيخشػػ   خصيػػخا  خصم نشػػ 
ة  قجخب ةا خصحرج خصشنعم  خصري  خصرػخ نق ةػ   اػ س خصجػبا عجػج  ل  ةشيرق خص جخوق خصت وبنج

 .(1)شلب حةخبنج خ  ةدح ؽ 

 :تحميل العامل السشاخي: 2-1-2
خصةخاػق خصية ل ػق خصسػر  ى لػ  تدػ ن  خصعسج ػنج خصجخ ة جل ص ا ػق خصتػ   أ م ع خةبيع  خصسشن  ةا      

ذ أف خصرػػ جخج أ ،تدػػجم لػػ  تشذػػ ا عسج ػػنج خصتج نػػق خص  س نل ػػق  خصس لند ل ػػق  ةػػا  ػػم تذػػلخب خصتػػ ب

                                                             

 .خص جخوق خصحرج ق خالؿ ة ى خصبحف  (1)
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خصجخ ة جل صػػػ ا ( خصػػػ   صػػػه خصرػػػ جى عجػػػج إحػػػ خة تمخػػػ خج ا خصية عػػػ  )خصعنةػػػب ت صػػػ  خص وػػػخصسشنخ ػػػق 
،  ةػا  ػ خ خص وػ ا تت صػ  ةجس عػق ةػا ادػم خصرػخ    نصتػنص  تذػلخب خصت  ػقلخاننل ق  ك س نل ػق لػ  

 تعػػ  خصسعي ػػنج . (1)خصعسج ػػنج خصتػػ  ترػػ ـ يتحػػ خة تحػػ ن  لػػ  شػػلب خاجا )دحػػ   درػػب   جوػػنب(
خصسشنخ ػػق  ال وػػ سن سجاػػنج خصحػػ خجى  خاةيػػنج  خص نػػػن  خاوػػن  خصسعػػ ؿ عج ػػه صت صخػػ   ػػ ه خصعسج ػػػنج 

 . وج ؾ خصشج   خصتأ خ  ل  خصج ننف

   (:)مشاخ الدمن الخابعالتغيخات السشاخية القجيسة  :2-1-2-1
دجػػػن تةجػػػن ذج ى لنلػػػ تجن عشػػػ  تجػػػتم خصجخ ة جل ص ا ػػػن يذػػػلب أوػػػن  يسعػػػنصم وػػػيل خاجا، إال  أ     

ب جخوتجن ةا خصشنح ق خصتنجنخ ق، لػال يسلػا تفدػخ  خصسعػنصم خصتزنجندػ ق تفدػخ خ  س  رػن  ةػا س ف  ت و خص
  ةػا خاػب خص جخوػق خصجخ ة جل ص ا ػق اليػق ،خج خصسشنخ ػق خػالؿ خصعرػ ج خصر يسػقخصتعػ ؼ عجػج خصتمخػ  

ةشيرػػق البػػ  ةػػا سجخوػػق خصسشػػن   ت ب ينتػػه ةػػا خػػالؿ خصحرػػ  خصاةش ػػق خصستعن بػػق الف ظػػ خ   ةشيرػػق 
 (.1، شلب ) خي خص اةاخص جخوق دنتجق ةا عسج نج تع نق  ت وخ    ا  تنجنخ ةعظسجن خصج خص

 ػػ  إف خصتمخػػ خج خصسشنخ ػػق خصتػػ  حػػ    خػػالؿ عرػػ  خصباليدت وػػخا ت كػػ    ػػنجخ  ت اػػ  حق رػػق      
تػػ ب ى خصسػػ ج عجػػج خصية غ خف ػػق خصحنص ػػق صسشيرػػق خص جخوػػق لػػ  خصدػػجب خص وػػ    الوػػ سن تذػػلخب يعخػػ 

خصر يسػػػق البػػػ  ةػػػا ت ةػػػ ل وػػػخ  عػػػا خصةخاػػػق خصجم خف ػػػق    عيػػػن   ػػػ جى ةت نةجػػػق ،خصدػػػجب خص  زػػػ 
خاحػػ خة صجةخاػػق خصر يسػػق ةػػا اجػػق  خصتمخػػ خج خصتػػ  حػػ    ةشػػ  ب خيػػق خصشذػػأى حتػػج خص قػػ  خصحنةػػ  

ةػػػػا اجػػػػق خخػػػػ ج،  ذصػػػػ  إوػػػػتشنسخ  إصػػػػج خصػػػػ اللب  خص خيػػػػ تمخ خج خصتػػػػ  حرػػػػج  لػػػػ  خصػػػػاةا ةػػػ  جخ  يػػػػنص
 خصجخ ص ا ق  خصجخ ة جل ص ا ق ل  خصسشيرق .

  خصسشيرػق يػنصتمخ خج خصسشنخ ػق خصتػ  تتسثػب يتدتذػنج  شنؾ خصع    ةا خص اللب خصت  تذخ  إصػج تػأ        
 دت جػػػق تتػػػني  خصعرػػػ ج  خصسيخػػػ ى سػػػ سلػػػ  ةشيرػػػق خص جخوػػػق خصتػػػ  ت  دػػػ  لػػػ  خصخصسرػػػنط  خصشج نػػػق 

خصجنلػػػق خػػػالؿ عرػػػ  خصبال  وخ وػػػخا   ػػػ خ ةػػػن أ  تػػػه خص جخوػػػق خصحرج ػػػق  خصس ل ػػػنج  صسػػػ سخصسيخػػػ ى   خ
 ةػػا خصػػ اللب خالخػػ ج  ػػ   اػػ س ت  ػػق ، ظ خصبنحػػف  اػػ س  ػػالة ةػػ جانج دج نػػقخصفزػػنل ق حخػػف الحػػ

                                                             
 لخ  خصخذنب ، ةرودق سخجخص ت  صجيبنعق  خصشذ  ، انةعق ، أوا خصجخ ة جل ص ا ن ، ت اسق  ص م س    ج دة    ( (1

 . 45، ص 1975خصس  ب ، خصجا  خا ؿ ، 
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 ػػ ه خصتػػ ب ةػػا  ػػفنج خاجخةػػ  خص طبػػق، كسػػن إف ،   (1)  لخجػػن خصسػػنسى خصعزػػ نقفػػةتعػػ سى خآللػػنؽ ت ت
 اػ س خصسػ خ   خص  زػ ق سصخػب  خػ  عجػج تػػأ   خصسشيرػق بجػ ه خصتمخػ خج لسعظػم خصسػ خ   خص  زػػ ق ذخج 
دذػػأى ق يسػػق  أف كس ػػنج خاةيػػنج خصجنطجػػػق لػػ  خص قػػ  خصحنةػػ  صػػ ا صجػػػن خصرػػ جى عجػػج ت ػػ نا  ػػػ ه 

 .خصس خ  

 من مجة فيخم إلى الهقت الحاضخ  ره والتداقطونظام الحخا ( امتجادات الثالجات1شكل )

 
صعسج ػػنج خصجخ ة جل ص ا ػػق لػػ  خصػػاةا خص  ػػنع  عجػػج خصدػػجب خص وػػ    لػػ  ا تأأير رخصعسػػ  ،  بخصسرػػ ج: لػػرخس عةػػ  خص  ػػن

 .16، ص 1992خصع خؽ، خصسرتس  خصعجس  خا ؿ، انةعق خصرنسو ق، 

 خص خي  يسلا خف يردم عجج خصس س  الت ق:ا خاب إعين    جى أوجب صسشن  خصع خؽ خالؿ خصاةا ة  

                                                             
 الدراسة الميدانية بتواريخ مختلفة خالل مدة البحث. ( (1
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خصسشن  ل    ه خصس ى يأةينج غان ى أسج إصػج دذػ   ف زػندنج خةتنز  الباليدتهسين السبكخ:-1
عنجةػػػق  قػػػ  عسجػػػ  خ ةيػػػنج خيزػػػن  عجػػػج دذػػػنا عسج ػػػنج خصتع نػػػق خصشج نػػػق ةػػػا خصسشػػػنط  خصس تفعػػػق 

لػػ  خصسشػػنط  خصسشخفزػػق،  ال وػػ سن لػػ  حػػ ا خصدػػجب خص وػػ    خاعجػػج ةشيرػػق خص جخوػػق    جوػػنبجن
 نعتر  إف ترػ ن  خادجػنج لػ  خصباليدت وػخا قػ  خزػ  إصػج تمخػ خج ةجسػق خن ػق خػالؿ  ،خصحنص ق

خصسػػ ى خصسيخػػ ى لجشػػػنؾ خصع  ػػ  ةػػػا خاشػػلنؿ خصجخ ة جل ص ا ػػػق خصتػػ  تػػػ ؿ عجػػج تجػػػ  خصسػػ ى  خصتمخػػػ خج 
عا خا سيق خصسشتذ ى عجػج وػيحجن   ػ  تػ ؿ عجػج  ق،  لزال  خص  ز  سجن خصس  حق خصحن جق صجن  أ 

تةػػػ الج ع  ػػػ ى صجسجػػػ ج خصشجػػػ  ،  كػػػ ص  لػػػأف خصسجػػػ ج خصشجػػػ   غخػػػ  ةحػػػ س خصسعػػػنصم دت جػػػق صمػػػاخجى 
(1)خ ةينج ةسن  رس  إصج خ    خصسج ج خصشج    ت  ف ل  ع  ند نق ةا خصسجنج  خصشج نق 

. 

 تسخػػاج  ػػ ه خصسػػ ى يجفنلجػػن  دذػػنا عسج ػػنج خصتع نػػق خصسنل ػػق  دحػػ  الستهسييط: الباليدتهسييين -2

  ػػػ خ ةػػػنتة زى خ سيػػػق  ةػػػ جانج دجػػ  ساجػػػه ةػػػا خػػػالؿ تتػػػني   ،رػػػنط  خصشج نػػقخاػػاخ  كةخػػػ ى ةػػػا خصس
خص ةػػػػب لػػػػ ؽ ةدػػػػنحنج  خوػػػػعق شػػػػسنؿ خصدػػػػػجب   خصشحػػػػ   خ جوػػػػنب  دذػػػػ  حس صتجػػػػن ةػػػػا خصحرػػػػج 

 . (2)خص و   

لػ   نظج  أ   سجانج خصح خجى خصس تفعق باننسى ةع الج خصتبخ  لزال  عا خصػ  ج خص ةخػ  صج نػن        
 . (3) ةينج أسج إصج ح  ة ف زندنج انجلقتدنقا أ  ك ص  ،جزننسى ددبق خاةين

 ةسػن يجػػ ج خالشػػنجى خص ػػق لػػ   ػػ ه خص جخوػػنج  ػ  تأ خػػ  ن عجػػج أف ةشػػن  خصعػػ خؽ قػػ  خوػػتر  عجػػج     
يح ة ف ه ةش  ذص  خصحخا خصج أالف ةػا خختاللػنج لػ   ةن ( وشق  خف 5222ةش  )  ةعق خصحنص  

،  قةػػب  ػػ خ خصتػػنجنخ حرػػج  ترجبػػنج ةشنخ ػػق ت عػػ  أحػػ خؿ خصسشػػن   خصيرػػا ال تتجػػن ز حنصػػق خصت بػػ ب
 .ةسن ونسج ل  خصع  ا خصعج ن ةا حر  اجخ يق تخججتجن حر  سلخاق اا خ  

                                                             

 . 62جح م حسخ  عة   نة ، ،ةر ج ونب  ، ص ((1
خحسػػػ  طػػػػه شػػػجنب ،تمخػػػػ  خصسشػػػن   أ ػػػػ ه عجػػػج إدتنا ػػػػق يعػػػط خصسحن ػػػػخب خصاجخ  ػػػق لػػػػ  خصع خؽ،أط  حػػػق سكتػػػػ جخه)غخ   - 2

 .43،ص1996ةشذ جى(،انةعق يم خس، ج ق خآلسخب،
 . 34خصسر ج دفده ، ص( (3
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ةػػا خصتػػأجنخ خصسشػػنخ  صجعرػػ  خصججخػػ   خصستػػأخ  صسعظػػم  تزػػل  مييجة الباليدتهسييين الستيي خخ: -3
خصرحنج  ل  خصعنصم  ةشجن خصرحنج  خصع   ق  خصع خؽ يرػ جى خن ػق خدجػن كندػ  تتسخػا يسػ س ةيخػ ى 

 .(1)تترو يظ  ؼ ةشنخ ق أعجج جط  ق   خقب ح خجى عا خص ق  خصحنة 
ةػػػػا خػػػػالؿ ةالحظػػػػق خصسشػػػػػن  خصرػػػػ يم صسشيرػػػػق خص جخوػػػػق عػػػػػا ط نػػػػ  سجخوػػػػق خاسصػػػػق خصجخ ص ا ػػػػػق    

ة جل ص ا ق  غخ  ن تظج  ينف خصسشيرق قػ  تػأ  ج يػنصتمخ خج  خصت بػ ينج خصسشنخ ػق  خصتػ  تتسثػب    خصجخ
ب اػػػ س شػػػبلق ةػػػا خا سيػػػق خصجنلػػػق ت  دػػػ  لػػػ  خصحرػػػ  خصسيخػػػ ى  أ سيػػػق ةػػػنة ى ال  تشنوػػػ  عسرجػػػن 

 الوػػػ سن لػػ  خصججػػنج خصم   ػػػق ةػػا ةشيرػػق خص جخوػػػق  نظجػػ  ةػػػا نعجن ةػػ  حجػػػم ة ن جػػن حنص ػػن،  ختدػػ
 .خصتمخ خج  خصت ب ينج خصسشنخ ق خصحنص ق 

خةػػػن ف سػػػػن يخػػػط سجاػػػػنج خصحػػػ خجى لرػػػػ  كندػػػ  لػػػػ  ةشػػػنط  اشػػػػ ب شػػػ ؽ خصبحػػػػ  خصست وػػػػا  
ـْ خقب ةا 7- 6)   زسشجن ةشيرق  خس  خص خل  ا بخشسػن لػ   ،اخخػ ىخص ق  خصحنة  ل  ة ى د   خ( 

( وػشق 9222خصس ى خصالحرق لر  تسخاج سجاق خصح خجى ينالجتفنع حتج   ج  إصػج ةدػت ننتجن خصحنص ػق)
 قةب خصحنة .

وػػػػشق ؽ. ـ ( حتػػػػج خآلف ت بػػػػ ينج ةشنخ ػػػػق قرػػػػخ ى   322شػػػػج ج ةشيرػػػػق خص جخوػػػػق  خػػػػالؿ )      
وػػشق ؽ.ـ (،  تبعتجػػن ةػػ س ةيخػػ ى خوػػتس ج حتػػج خاصػػو 122افػػنؼ خوػػتس ج حتػػج )  ةػػ سخدتنبتجػػن 

ةيخػ ى  خوػتس ج  افػنؼ قرػخ ى حتػج خصرػ  ف خص وػيج خصتػ  وػنستجن ةػ ى ةػ هخصثػند  يعػ  خصسػ الس  ػم 
حتج خصر ف خصدنس  عذ  خصسػ الس  ، يعػ  ن وػنسج ةػ س افػنؼ خوػتس ج حتػج خصرػ ف خصثػنةا عذػ  

ؽ.ـ ( خصػػػ   وػػػنس  2222 – 1422ةعػػػ الج خصتدػػػنقا لػػ  خصعػػػ خؽ ةػػا )صػػػ   يسثػػب ، خ(2)خصسػػ الس 
خصػ    ؽ . ـ ( حتػج خص قػ  خصحنةػ  522ا )خصع خؽ ل  خصجا  )أ(،  نسثب خصس ى خصحنص ق خصسست ى ة

 ي ع  ةق نون  ةاللسن  صسرنجدته ة  خاااخ  خاخ ج ةا خصذلب .

 تةػػػػخا أف  شػػػػنؾ خدخفنةػػػن   خجتفنعػػػػن  لػػػػ  خصتدػػػنقا عشػػػػ  ةرنجدػػػػق  خصدػػػنب ةػػػا ةالحظػػػػق خصذػػػػلب      
 (خصسػ ى خاطجدػ ق خص لخاػق  ( لتسثب) -خاااخ  خاخ ج بج خ خصجا ، إذ   ا  خجتفنع ل  خصجاأ ا) ػػ 

ؽ.ـ (، خصتػ  ع ػ ج  14222  ) ػ( تسثب خصس ى ةا ب خيػق لخػـ  خصججخ يػق حتػج ذج تػه لػ  ) ،خص طبق

                                                             
1
 ج ق  خه)غخ  ةشذ جى(بجدم ونصم حسخ  ،خصتنجنخ خصباليدت وخش  صسشخفط خص زخزى  خصث  نج ل   وا خصع خؽ،أط  حق سكت ج  ( (

 . 69،ص2227انةعق يم خس،  ،خصعجـ  

تأ خ  خصسظج  خاجة  ل  خالوت ينف خصبذ   صسشيرق ت  ن ،ة و عق ت  ن   لرخس عة  خص  نب دمحم خصعس  ، ( (2
 .43-39،ص1995، يم خس 1خصثرنف ق،ا
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 – 14222  لػػ  خصذػػػلب ةػػ ى خدخفػػنا خصتدػػػنقا )لتػػ ى ب( خصسستػػ ى بػػػخا  نظجػػ ،يػػػنجسى ةػػ هيسثنيػػق 
 ةرنج ػػػن   سثػػػب خدخفنةػػػن  شػػػ   خ  لػػػ  خصتدػػػنقاؽ. ـ(، خصتػػػ  ت 522 -3222ؽ.ـ (،  ةػػػ ى )  5522

( ؽ.ـ ،  نسلػػػا عػػػ  9222-12222خػػػالؿ لتػػػ ى ) صسػػػ ى)ب( ةػػػ   اػػػ س تاخ ػػػ  قجخػػػب لػػػ  خصتدػػػنقا 
 . (1) نتخا خصس تخا ةسا ة ى ينجسى انلق

خف خصعػ خؽ  ةػا ةػسشه ةشيرػػق خص جخوػق خوػتجس  كس ػنج  كةخػ ى  ةػا خالةيػػنج ةسػن وػة   تزػل     
 سػػػن  خونوػػختنف عسجختػػػنف خف خصظػػػ خ   خصجخ ة جل ص ا ػػق لػػػ  خ  ةشيرػػق تػػػتحلم بجػػن  سػػ هلػػ  تجػػػ  خص

لرػػ  عسجػػ   ػػ ه خالةيػػنج عجػػج زنػػنسى عسج ػػنج خصتع نػػق خصشج نػػق ةػػا  ،عنةػػب خصشحػػ   عنةػػب خصت وػػخ 
 خصس تفعػػق  خجوػػنبجن لػػ  خصسشػػنط  خصسشخفزػػق  الوػػ سن لػػ  حػػ ا خصدػػجب خص وػػ    خالعجػػجخصسشػػنط  

كسػن جخلرػ  عسج ػنج خصتع نػق  خصت وػخ  لػ   ػ ه خصسػ ى   ، خصسدن سق ل  تذلخب ت ب خصدجب خص  زػ 
ح كػػػنج جلػػػ  ت  نش ػػػق خذ كػػػ ف دجػػػ  ساجػػػق خ ةػػػ  سخصػػػق ة  ح ػػػق  خصتػػػ  تت ػػػ ف ةػػػا خصحرػػػج يرػػػ جى 

 وبنج درج  ب خويق  سينف دج نق ذخج طنقق تر ن  ق  نلجػق تفػ ؽ طنقػق  دجػ   خف   ه خصت ،جل د ق
خةن خصحر  خصجنلػق لرػ  شػلج  خصحس صػق خصشج نػق ةػا خص ةػنؿ  خصيػخا  خصمػ نا خصجػا   ،(2)ساجق خصحنص ق 

خال ةػػ   ذصػػ  يدػػة  قجػػق ترػػنجنفق  اعجػػه غخػػ  قػػنسج عجػػج درػػب كس ػػنج كةخػػ ى ةػػا خصحرػػج خصتػػ  تػػم 
 ت وخةجن بخا خصيبرنج خصحر نق صجس جانج خصشج نق . 

خسيػػه  ػػ  حػػ  ة ت بػػ ينج ةشنخ ػػػق  ةػػا خالوػػبنب خصتػػ  سلعػػ  خصشجػػ  خصػػج تمخػػ  ةجػػ خه سخخػػب       
قرػػخ ى خسج خصػػج خصتبػػن ا لػػ  خصترػػنجن  خصسنل ػػق صشجػػ  ساجػػق دػػت  عػػا ذصػػ  ةشعيفػػنج دج نػػق  اػػاج 

 . خصدجب خص  ز    خيق تذلخب 

 :خرائص السشاخ الحجيث : 2 -2- 2-1
أذ يعػ   ،نل   خصسشػن  لػ  عرػ  خصباليدت وػخاةسن ال ش  ف ه خف  شنؾ خختاللن  بخا خصسشن  خصد     

عنةػػػػب خصسشػػػػن  ةػػػػا أ ػػػػم خصع خةػػػػب خصتػػػػ  تػػػػر   تػػػػأ خ خ  ةبنشػػػػ خ   غخػػػػ  ةبنشػػػػ  عجػػػػج دذػػػػنا خصعسج ػػػػنج 
 تذػػػلخب خصت  ػػػػق  طبرنتجػػػػن   خصشحػػػ   خصت وػػػػخ  تج نػػػػق  ػػػخ ج خصرذػػػػ ى خاجةػػػػ قكخصجخ ة جل ص ا ػػػق 

                                                             

 .43صةر ج ونب ،  لرخس عة  خص  نب دمحم خصعس  ، ) (1

ذػر ف سخج خص، دنل ى ا   ه عجج تنجنخ خصف ختخا ل  ة   خص اللب خصجخ ص ا ق  خصسلنشو خال نجنق  ش  ،اعف  خصدن (2)
 .15، ص1993،يم خس، خصثرنف ق خصعنةه
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س جخ  ةػا خػالؿ أ ػ  عشن ػ ه خصستش عػق  خصتػ  صجػػن   ذصػ ، (1) قينعجػن  ةل دنتجػن خصسع د ػق  خصعزػ نق
عجػػػج )*(أاسعػػػ  خص جخوػػنج خصسشنخ ػػق ،ن خصػػج حنصتجػػن خصتػػػ   ػػ  عجخجػػن خالفةجسػػن   لعػػنال  لػػ    ػػػ صج

(  Vladimir Koppen قػ ع ةشيرػػق خص جخوػػق   حدػػ  ترػػش   خصعػػنصم خاصسػػند  لالسيسخػػ  كػػ  ا )
خعتسػػػ ج خص جخوػػػق  ،Bwhsةػػػسا ديػػػنؽ خصسشػػػن  خصرػػػح خ   خصحػػػنج خصجػػػنؼ ذ  خاةيػػػنج خصذػػػت نق  

 ،  ػ  )يمػ خس ، وػنة خ (عجج ةحيتخا سجخوختخا تمي نف ةشيرػق خص جخوػق ةػا خصذػسنؿ خصػج خصجشػ ب 
  ف سن يأت  ش   صعشن   خصسشن :

 -اإلشعاع الذسدي: :2-1- 2-1-2
خصسرػ ج خصػ ل ا صجينقػػق خصػ خجسى إصػػج وػيل خص ػ ى خاجةػػ ق لجػ  خحػػ  خالشػعنع خصذسدػػ   يسثػب      

،  ترتػ ف شػ ى خصتدػخخا يسرػ خج زخ نػق (2) خصسشنخ ق خصسدر صق عا خصترجبنج  خصظػ خ   خصج نػقخصعشن   
عػا خقت خدجػن يعػ س وػنعنج خصدػي ع خصفعج ػق  ور ا خ شػعنع خصذسدػ   طػ ؿ خصشجػنج خصشظػ  ، لزػال  

خصتػػ  تتػػأ   يرػػفن  خصجػػ   خصمخػػ ـ  خصع خ ػػو خصت خب ػػق إذ تعسػػب  ػػ ه خصع خةػػب عجػػج قجػػق عػػ س خايػػنـ 
 . (3) خصرنف ق ل  حنصق تجة  خصدسن  ينصمخ ـ إةنلق إصج ترج ط لت ى خ شعنع   نصعلا

خصفعج ػػػق صسحيتػػػ  يمػػػ خس  وػػػنة خ  ( خف ةعػػػ الج خصدػػػي ع 2(  خصذػػػلب )2 تزػػػل ةػػػا خصجػػػ  ؿ )    
( وػػنعق/  11,2،  11,4 ، 11,5ت تفػػ  لػػ  خاشػػج )حان خف، تسػػ ز،  ب( إذ وػػجج  خصسعػػ الج ) 

( وػنعق/  ـ، لػ  5.3  ـ عجج خصت تخ  إةن خقب   سق لر  وػجج  لػ  شػج  كػند ف خا ؿ خذ بجمػ  )
أةػػػن ةحيػػػق يمػػػ خس لرػػػ   ،( وػػػنعق/  ـ لػػػ  ةحيػػػق وػػػنة خ  8.2حػػػخا بجػػػن خصسعػػػ ؿ خصدػػػش   خصعػػػنـ ) 

                                                             

 .341، ص 1975 وبنجكا ، خصجخ ة جل ص ا ن ، ت اسق صخجج دمحم عثسنف ، ةيبعق خالدجج  خصسر نق ، خصرن  ى ،  (1)
 ( شظ :ػػػػػػػػػ*)
. لنةب ينق  خصحدش ، خاونصخ  خصح  ثق خصستبعق لػ  ترػش   ةشػن  خصريػ  خصع خقػ ، ةججػق خصجسل ػق خصجم خف ػق خصع خ  ػق ، 1 

 .76-71، ص 1976خصسجج  خصتنو  ، ةيبعق خصعند  ، يم خس ، 
 .51، ص1976. ك   خصت ف، خصسشنط  خصجنلق ، ت اسق د ج  خجخب خصة خز ، ةيبعق خصعند  ، يم خس ،2

ب  ف وشق طب   يم خس، خصج  عشن  ه  ترجبنته ،سخج خصح نق صجيبنعق  خصشذ ، عة  خصمش  اسخب وجينف ، - ((2
 .187،ص
 1989خ ولش جنق ،ةر ، ،سخج خصسع لق خصجنةل ق ،خصجم خف ن خصسشنخ ق  خصشبنت ق ،ا سى حدشخا ا سى - (3)

 .73-72،ص



 العوامل المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي                            الفصل الثاني  
 

 
22 

( وػنعق/  ـ عجػػج خصت تخػ   خف خقػب ددػػبق وػجج  لػػ  11.7،11.9،12.2وػجج  صششػج  دفدػػجن )
 ( ونعق/  ـ.  9.1( ونعق/  ـ. ل  حخا بجن خصسع ؿ خصدش   خصعنـ )  6.2شج  كند ف خصثند  ) 

هم( في محظتي بغجاد )ساعة/يالفرمي(  السعجالت الذيخية والدشهية لعجد ساعات الدظهع الذسدي 2ججول )
 (.2117 – 1981وسامخاء لمسجة من )

ةعػػ الج خصدػػي ع  ،قدػػم خصسشػػن  ،خصجخاػػق خصعنةػػق صشدػػ خ  خصج نػػق خصع خ  ػػق  خص  ػػ  خصاصاخصػػ  ، زخجى خصشرػػب -خصسرػػ ج:
 )ب ندنج غخ  ةشذ جى(. 2218، صسحيت  يم خس  ونة خ  خصذسد 

 (2117-1981مشظقة الجراسة لمسجة)فعمي لسحظات ( معجالت ساعات سظهع اإلشعاع الذسدي ال2الذكل )
 

 

 (2خصسر ج:   خعتسنسخ عجج خصج  ؿ ) 

  ةسػػن يجػػ ج خالشػػنجى خص ػػق إف طػػ ؿ وػػنعنج خ شػػعنع خصذسدػػ  تدػػن م لػػ  دذػػنا عسج ػػنج خصتج نػػق 
صجرػػخ ج  تفتتجػػن   نصتػػنص  تتذػػلب خصت  ػػق لزػال  عػػا افػػنؼ خصت  ػػق خصست  دػػق  زنػػنسى لعنص ػػق  خصفخاننل ػق

 خصتبخ   زننسى ددبق خصسج حق دت جق الجتفنع سجانج خصح خجى .

 -درجات الحخارة: :2-2- 2-1-2
تتسخػا سجاػنج خصحػ خجى بػ  ج ن خصفنعػب لػ  عسج ػق خصتج نػق  تذػلخب خصتػ ب صسػن صجػن ةػا قػ جى عجػػج     

، تترػو فػنؼ خصت  ػق  زنػنسى ةعػ الج خصتبخػ عا  خصسدػن سق لػ  ا تفتخ  خصرخ ج  تجذسجن لزال  
ةشيرق خص جخوق يينقتجن خصذسد ق خص ةخػ ى يدػة  زنػنسى عػ س وػنعنج خصشجػنج خصفعج ػق  خصشظ نػق خصسرت دػق 

 ند ف  خصسحيق
  ب تس ز حان خف ةنيا د دنف  ذخج شبنا خصثند 

تذ نا  أ ج ؿ
 خال ؿ

تذ نا 
 خصثند 

 ند ف 
 خصدش    جس عخصس خال ؿ

 9.1 6.1 7.1 8.3 12.2 11.7 11.9 12.2 12.1 8.7 8.2 7.2 6.2 يم خس
 8.2 5.3 6.5 8.1 9.6 11.2 11.4 11.5 8.7 7.8 7.2 6.6 5.4 ونة خ 
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جس ػػػق   ػػ ه خصحق رػػق خصع ،ق خصػػج خصعس سيػػق صسعظػػم خشػػج  خصدػػشقبا خيػػن وػػر ا خاشػػعق خصذسدػػ ق خصر نبػػ
  تػػاسخس لخجػػن  ػػ م تجػػ   ةتػػ  ةػػا خػػالؿ خصسعي ػػنج خص قس ػػق خصسػػ ك جى  دفػػن ، الوػػ سن لػػ  خاشػػج  خصتػػ

صػػػ ص  تػػػأت  أ س ػػػق سجخوػػػق سجاػػػنج خصحػػػ خجى صسػػػن صجػػػن ةػػػا عالقػػػق بت ػػػ نا خصميػػػن  خصشبػػػنت   ،خصستمخػػػ خج
سجاػػنج  نأخػػ  تػػأ خ   ب، ػػق  ةػػ ج تأ خ  ػػن عجػػج تذػػلخب خصتػػ   ةرػػ خج خصتبخػػ   عالقتػػه يجفػػنؼ خصت  

   : جل دق  ال ق ختجن نج خصجخ ة جل ص ا ق عجج خصظ خ   خصح خجى
 إصػج تػرس  إذ نػق   خصحخ خص  س نل ػق خصتج نػق لعػب زنػنسى خصػج  ػرس  خصحػ خجى سجانج ةع الج خجتفنع -1

زنػػنسى دذػػنا  أعػػ خس خالح ػػن  خصسجج نػػق  زنػػنسى خاللػػ خزخج   نصتػػنص  دذػػنا خصتج نػػق   لػػ عخ خالوػػ  
 خصس خس خصعز نق.  خدحالؿ خال ج ق صجس خس خص  س ن نق صتفنعالج خ خصحخ نق

 خص ثنلػق دنح ػق ةػا خصية عػ  خصشبػنج لػ   ر   خصتدنقا قجق ة  خصح خجى سجانج ةع الج خجتفنع إف -2
 .لخجن خصسر  ى صجع خةب خصظ خ   خصجخ ة جل ص ا ق خوتجنيق ة ج ل  خصتأ خ   م  ةا  خصش ع،

خصس لند ل ػق لعشػ  خجتفنعجػن  خصتج نػق لعػب زنػنسى إصػج  ػرس  خصحػ خجى سجاػنج لػ  خص ةخػ  خصتبػن ا إف -3
صرػػخ ج  تجذػػسجن  ةػػا  ػػم تتسػػ  خصرػػخ ج   أدخفنةػػجن تػػش سل   ػػ ى خصعسج ػػق تػػرس  خصػػج تف ػػ  خ

 (.2،  جى)تذلب خصت ب
 (تيذم الرخهر/الزمهعية2صهرة )

 
 7/4/2218 خصسر ج:خص جخوق خصسخ خد ق بتنجنخ
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خص جخوق ل  لرب خصر    تػشخفط لػ  لرػب خصذػتن   نةػخا  ت تف  سجانج خصح خجى ل  ةشيرق     
 ةػػا خػػالؿ قػػ خ ى  ،ج سجاػػنج خصحػػ خجى خصعظسػػج  خصرػػم ج ( ةعػػ ال4(  )3(  خصذػػلجخا )3خصجػػ  ؿ )

(، صسشيرق خص جخوق  تزل أف  شنصػ  خجتفػنع لػ  سجاػنج خصحػ خجى 3خصخرنلط خصح خجنق ل  خصج  ؿ )
ـْ  41,5أ جػػػػ ؿ(إذ بجمػػػ  خصسعػػػػ الج خصذػػػػج نق)خصعظسػػػج لػػػػ  أج عػػػق أشػػػػج    ػػػ  )حان خف.تس ز. ب.

( عجػػج خصتػػ خص   خف خقػػب سجاػػق حػػ خجى وػػجج  لػػ  شػػج  كػػند ف خصثػػند  إذ  42,1ـْ  43,6ـْ  44,3 ـْ
( لػػ  ةحيػػق يمػػ خس 4,1بجمػػ  ) أةػػن ةحيػػق وػػنة خ  لرػػ  وػػجج   ،(ـْ  22,9) خصسعػػ ؿ خصعػػنـ وػػجب ـْ

لػػػ    (عجػػػج خصت تخػػػ   خقػػػب سجاػػػه وػػػججـْ  39,8ـْ ، 43,7ـْ ، 44,3ـْ ،  41,2صػػػشفا خصذػػػج ج )
(  خف خصسع ؿ خصعنـ كنف ) 4,6شج  كند ف خصثند  )  (.ـْ  23,75ـْ

-1981 لمسجة م   وسامخاء( معجالت درجات الحخارة العظسى والرغخى لسحظتي بغجاد 3ججول)
2117 

 خاشج  ج
 ةحيق ونة خ  ةحيق يم خس

 خصسع ؿ خصرم ج  خصعظسج خصسع ؿ خصرم ج  خصعظسج
 9.15 4.6 13.7 9.6 4.1 15.1  ند ف خصثند  1
 13.2 6.6 19.8 12.25 5.6 18.4 شبنا 2
 15.9 9.6 22.2 16.55 9.8 23.5  ذخج 3
 22.4 15.5 29.3 22.7 15.3 32.1 د دنف 4
 28.5 21 36 28.55 22.4 36.7 ةنيا 5
 32.2 23.2 41.2 32.5 23.5 41.5 حان خف 6
 35 25.7 44.3 35.55 25.8 45.3 تس ز 7
 35.3 26.9 43.7 35.7 24.8 46.6  ب 8
 31.6 23.4 39.8 32.45 22.8 42.1 أ ج ؿ 9

 25.75 17.7 33.8 24.8 16.2 33.4 تذ نا خا ؿ 12
 17 12.9 23.1 16.65 9.7 23.6 تذ نا خصثند  11
 11.25 6.4 16.1 11.35 5.3 17.4  ند ف خا ؿ 12

 22.35 17.3 32.2 23 15.1 32.7 خصسع ؿ
ةع الج سجانج خصح خجى خصعظسج  ،قدم خصسشن  ،خصج نق خصع خ  ق  خص    خصاصاخص خصجخاق خصعنةق صشد خ   ،خصسر ج:  زخجى خصشرب 

 ) ب ندنج غخ  ةشذ جى(.،2217  ، خصرم ج صسحيت  يم خس  ونة خ  
 ػق حػنجى تبعن  صسن وة   تةخا خف خجتفنع سجانج خصحػ خجى  ػ فن  تدػجم لػ  خيجػنس ظػ  ؼ ةشنخ

انلػػػػق تت ػػػػ ف لخجػػػػن خصت  ػػػػق  ذصػػػػ  دت جػػػػق صشذػػػػنا خصتج نػػػػق خصس لند ل ػػػػق يدػػػػة  خشػػػػت خس خصحػػػػ خجى  قجػػػػق 
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ةسػػػن يدػػػجم لػػػ  تدػػػنجع دذػػػنا خصعسج ػػػنج خصس جل ةشنخ ػػػق كنصتج نػػػق خصيبق ػػػق يدػػػة  افػػػنؼ  ،خالةيػػػنج
  خصسنل ػػػق ج دذػػػنا خصتع نػػػق خص نح ػػػق  ػػػ خ بػػ  جه يعسػػػب عجػػػ دػػنج خصدػػػيح ق  قجػػػق خصميػػػن  خصشبػػػنت خصسل  

 لزال  عا زننسى عسج ق خصتبخ   خصت  ترس  إصج ت وخ  خاةال  عجج ويل خصت  ق  تمخ   فنتجن.
 

 حخارة العظسى( معجالت درجات ال4شكل )                    في ( معجالت درجات الحخارة الرغخى 3شكل )
 2117-1981وسامخاء لمسجة  محظتي بغجاد                   2117-1981محظتي بغجاد وسامخاء لمسجة 

 (3ينالعتسنس عجج ا  ؿ جقم ) -(                      خصسر ج:3ينالعتسنس عجج ا  ؿ جقم ) -خصسر ج:
  -الخياح: :2-1-2-2-3
تع  خص نن  ةا خصعشن   خصسشنخ ق خصسجسق لػ  تذػلخب ةظػن   وػيل خالجا  الوػ سن خصسظػن        

خذ يظجػػ  خ   ػػن كعنةػػب  ػػ ـ   شػػن   شػػبه خصجنلػػق، خر  ػػن  لػػ  خصسشػػنط  خصجنلػػق  خصجخ ة جل ص ا ػػق
 ،ف لعػب خص نػن  كعنةػب تع نػق ةبنشػ  نلػ   ،ن  ةر خج حس صتجن صجس خس خصسفتته نعتس    خ عجج و عتج

 . (1) تاسخس و عق خص نن  كجسن زخس خصف ؽ ل  خصزما خصج   
 ند  قػ ى ةػر  ى يعػ  خصس ػنه لػ  لعػب خصتج نػق  خصتع نػق  تذلب خصعسج نج خصجخ ة جل ص ا ق خص نح ق     

ف أ ثػ  خاجخةػ  خصجنلػق  شػبه خصجنلػق تدػ س لخجػن  ػ ه خصعسج ػنج ، خاجونب  نلػ ف لعججػن  ،(2)صػ خ لػن 

                                                             

،  1982عجػػم خصةخاػػق  خصسشػػن  ، سخج خص تػػ  صجيبنعػػق  خصشذػػ  ، خصس  ػػب ،   ػػنسؽ اعفػػ  خصرػػ خؼ ، ةبػػنس   (1)
 . 195ص 

(2) R. M.  Pecsi, Geomorphology/ Mass Movements on the Earth Surface, bud a 
pest, Unesco, 1975,p.151. 
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 (1)هس خصستف لػػق ةػػا خص وػػ   نج خصستج نػػيذػػلب ةبنشػػ  كعنةػػب تع نػػق يعسػػب عجػػج درػػب خات  ػػق  خصسػػ خ
أ  يذػلب غخػػ  ةبنشػػ   ذصػػ  بت صخػ  أةػػ خ  عنص ػػق دت جػق صج نػػن  خصذػػ   ى خصتػػ   تآ ػػب خصزػػفنؼةدػةبق 

ترس  إصج تأ ب خصزفق خصر نبق ةا خصشج   ت خاعجن، ةسن  رس  ل  خصحػنصتخا إصػج زنػنسى خص  خوػ  يسػن 
 تكهين  ته  تسهم  يه   يف ؽ طنقق خصشج  عجج حسججن ةسن يدة  ت وػةجن بجخاػق حػ خاا  اػاج دج نػق

 -ا و عق خص نن  ـ/ ن  تزل خآلت :( خص    ةخ5شلب)  ( 4ا  ؿ ) ةا ةالحظق ،السمل الفيض 
 ونة خ . (ـ/ ن ل  ةحيق2,6(ـ/ ن ل  ةحيق يم خس  )3 ةجن خصسع ؿ خصدش   صد عق خص نن ) -1
(ـ/ ػن لػ  4، إذ ترػب إصػج)أقرػن ن لػ  شػج  تسػ ز تختجو و عق خص نن  ةا شج  آلخ   تةجػن -2

     أعجج ةا خصسع ؿ خصعنـ. حان خفل  ةحيق ونة خ  خالؿ  (ـ/ ن3,5ةحيق يم خس  )
 ػػػػنف أسدػػػػج ةعػػػػ ؿ صج نػػػػن  خػػػػالؿ لرػػػػب خصذػػػػتن  صذػػػػج   تذػػػػ نا خصثػػػػند   كػػػػند ف خصثػػػػند  عجػػػػج  -3

ـ/ ػػن لػػ   (2.4، 2.5خةػػن لػػ  ةحيػػق يمػػ خس ل ػػنف)(ـ/ ػػن لػػ  ةحيػػق وػػنة خ  1,9،1,7خصتػػ خص )
 .اشج  تذ نا خصثند   كند ف خال ؿ يم خس ةحيق
 2117-1981( السعجالت الذيخية والدشهية لدخعة الخياح )م/ثا (في مشظقة الجراسة لمسجة 4ججول )

 1 ند ف  2تذ نا 1تذ نا أ ج ؿ  ب تس ز حان خف ةنيا د دنف  ذخج شبنا 2 ند ف  خصسحيق
خصسع ؿ 
 خصدش   

 3.2 2.4 2.5 2.5 2.7 3.5 4.2 3.9 3.3 3.2 3.1 2.8 2.5 يم خس
 2.6 1.7 1.9 2.2 2.3 3.2 3.4 3.5 3.2 2.9 2.6 2.3 1.9 ونة خ 

ةعػ الج خص نػن  صسحيتػ  يمػ خس  ،ن شػقدػم خصس ،خصج نق خصع خ  ق  خص  ػ  خصاصاخصػ خصجخاق خصعنةق صشد خ   ،خصسر ج:  زخجى خصشرب 
 .) ب ندنج غخ  ةشذ جى(2218صدشق  ، ونة خ  

 2117-1981(في مشظقة الجراسة لمسجة  ( السعجالت الذيخية والدشهية لدخعة الخياح )م/ثا5شكل )
 

 

 

                                

 (4ينالعتسنس عجج ا  ؿ جقم ) -خصسر ج :           
                                                             

انةعػػػق  -خآلسخباسخػػب دجخػػػ  عةػػ  ة، ةذػػػلجق اػػػ ؼ خصت  ػػق لػػػ  خصعػػ خؽ  وػػػةب  ػػػ ندتجن، ةججػػق كج ػػػق  (1)
  .132، ص1981، وشق 17خصبر ى، خصع س 
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تعسػػب خص نػػن  عجػػج تع نػػق خصيبرػػق خصعج ػػن ةػػا خصت  ػػق  كذػػو  ػػخ ج ن  درػػب ذجختجػػن الوػػ سن لػػ       
خصسشنط  خصجنلق  خصت  يرب لخجن خصمين  خصشبنت   نظج  ذصػ  اج ػن  لػ  خالاػاخ  خصم   ػق يأتجػنه ةشيرػق 

  .ةا ةشيرق خص جخوق غ ب دج  خصعظ م خصجان ى  ك ص  ل  خالااخ  خصذسنص ق خصذ   ق 

  -األمظار: :2-1-2-2-4
تػػػػشعلا خالةيػػػػنج عجػػػػج ددػػػػبق خصج نػػػػنف خصشجػػػػ   لماخجتجػػػػن  خوػػػػتس خجنتجن ذخج تػػػػأ خ  كةخػػػػ  عجػػػػج     

يستػنز ، خصت وػخ   تذػلخب تػ ب خصدػجب خص  زػ خصتر ن  خصشجػ    حػ  ة خص  زػندنج  زنػنسى كس ػق 
خاةيػنج لػ   دظنـ تدنقا خالةينج بت ب يه ةا ة ه إصج أخ ج لػ  ةشيرػق خص جخوػق إذ  شريػ  تدػنقا

لرػػػب خصرػػػ    نةػػػ أ خصس وػػػم خص طػػػ  لػػػ  ب خيػػػق تذػػػ نا خا ؿ  ةػػػا خػػػالؿ قػػػ خ ى ب ندػػػنج تدػػػنقا 
 -(  تةخا ةن يأت : 6 خصذلب)  (5خاةينج  لرن  صجج  ؿ )

 خاةينج خصستدنقيق تة أ ل  دجنيق شج  أ ج ؿ   لس نج قجخجق. -
  شري  خصتدنقا خالؿ لرب خصر  .  -

كس ػػق ةػػا خصسيػػ  خػػالؿ لرػػب خصذػػتن ) ند ف خا ؿ  كػػند ف خصثػػند   شػػبنا(. تتدػػجم خصسحيػػق أعجػػج 
أةن ةحيػق وػنة خ  لتدػتجم ةجم(. ل  ةحيق يم خس  16,9ةجم ، 25,1ةجم ،  18,3)     سع ؿ  ةجن

إف خصسجس ع خصعػنـ  أ ، عجج خصت خص ةجم( 25,2ةجم ، 31,9ةجم ،  32,9 س ق ةي  صجس ى دفدجن ) 
ةجػم (  خصثند ػق )   174إف خا صػج وػجج  ةجسػ ع بجػن )   إذعجج ةا ةحيػق يمػ خس خ صسحيق ونة خ  

 .2217-1982ةجم (  صجس ى  112,7
 2117-1981 ( السعجالت الذيخية والسجسهع الدشهي لألمظار)ممم( في مشظقة الجراسة لمسجة5ججول)

 2 ج  1ج أ ج ؿ خصسحيق
 ؾ
 ةنيا د دنف خذخج شبنا 2ؾ 1

حان خ
 خصسجس ع  ب تس ز ف

18 15.4 3.3 2.24 يم خس
.3 

25.1 16.9 16.
5 

14.3 2.8 2.2
6 

2 2 112.7 

32 26.7 6.8 2.1 ونة خ 
.9 

31.9 25.2 24.
6 

18.9 8.2 2.7 2 2 174 

. معدالت سقوط األمطار )ملم( لمحطتي جوية العراقية والرصد الزلزالي: وزارة النقل. الهيئة العامة لألنواء الالمصدر

 .) بيانات غير منشورة (. 2017. قسم المناخ .بغداد .2017- 1980وسامراء للمدة بغداد 
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 2117-1981 الذيخية والسجسهع الدشهي لألمظار)ممم( في مشظقة الجراسة لمسجة السعجالت(  6شكل )

 
 .(5ينالعتسنس عجج ا  ؿ جقم ) -خصسر ج:       

تػػر   ة ػػػنى خالةيػػنج لػػػ  دذػػنا خصعسج ػػػنج خصجخ ة جل ص ا ػػػق صجرػػخ ج خال ػػػج ق ةسػػن  ػػػرس  خصػػػج      
لزػال  عػا  ،يعسج ػق تحجػب خصرػخ ج كس حجػق خ صػججػن يعػ  خف ترػ ـ خصتج نػق خص  س نل ػق تتجذسجن  تفتخ

ب خصت  ق تتفنعب ة  خصسعنسف  خصعشن ػ  خصس اػ سه لػ  خصرػخ ج خال ػج ق ةل دػه خصس نه خصستد  ق سخخ
 تزػػػل خف ةشيرػػػق ،  خذخيػػػق يعػػػط خصسعػػػنسفحجػػػب خصرػػػخ ج  كبػػػنج ك س ن نػػػق ا  ػػػ ى تػػػرس  خصػػػج تة

 نة ز س ج خصسيػ  لػ  ، خص جخوق ةا خصسشنط  خصرجخجق خالةينج  خف خةينج ن ةت ب يق بخا وشق  خخ ج 
ةشيرػػق خص جخوػػق  كعنةػػب ةػػا ع خةػػب خصتع نػػق حخػػف وػػر طه يمػػاخجى عجػػج ا خدػػ  خصسشحػػ جخج خصخنص ػػق 

كسػػن لػػ  خالاػػاخ  خصسحنذيػػق صشجػػ  ةػػا خصميػػن  خصشبػػنت  يدػػنع  عجػػج خدجػػ خؼ خصت  ػػق  خزخصتجػػن يأوػػتس خج 
اجػق لػ  ةحنلظػق سيػنصج خصعظ م ةا خصججه خصم   ػق لػ  دنح ػق خصزػج   ق  خصججػه خصذػ   ق ةػا دجػ  س

 .خصتع نق خصسنل ق لخجن يذلب  خةل ةشيرق خص  اسق خذ تشذا
  -:بة الشدبيةه خطال: 2-1-2-2-5

ةسػػػن صجػػػن ةػػػا تػػػأ خ  لػػػ  عسج ػػػنج خصتع نػػػق  تعػػػ  ذخج خ س ػػػق لػػػ  خص جخوػػػنج خصجخ ة جل ص ا ػػػق،      
خص ط  ػػق خصشدػػة ق لػػ  ةشيرػػق خص جخوػػق  ، تاسخس خصتج نػػق خصدػػنل ى  خ   ػػن لػػ  تذػػلخب خص حػػ خج خالجةػػ ق

ل  خشج  خصذتن   نع س ذص  خصج زنػنسى ةعػ الج كس ػنج خالةيػنج خصدػنقيق ةػ  قجػق وػ عق خص نػن  خذ 
%(لػ  ةحيػق 74%( لػ  ةحيػق وػنة خ   )75بجن ةع ؿ خص ط  ق خصشدة ق ل  شج  كند ف خصثػند )

خص ط  ػػق خصعنص ػػق عجػػج زنػػنسى   تػػش عا  ػػ ه ،(7 خصذػػلب) (6خصجػػ  ؿ )لػػ   سػػن  يمػػ خس عجػػج خصتػػ خص 
خصتج نػػػػق خص  س نل ػػػػق لػػػػ  ةشيرػػػػق خص جخوػػػػق  ال وػػػػ سن لػػػػ  خشػػػػج  خصذػػػػتن ، لػػػػ  حػػػػخا تدػػػػ س خصتج نػػػػق 
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خصس لند ل ػػػق لػػػ  خشػػػج  خصرػػػ   الدخفػػػنا ددػػػبق خص ط  ػػػق  خجتفػػػنع سجاػػػق خصحػػػ خجه خصتػػػ  ترػػػب خصػػػج 
 ػػػػ  %(لػػػ  ةحيػػػق يمػػػ خس، ةا  شػػػن  تزػػػل خ23%( لػػػ  شػػػج  تسػػػ ز لػػػ  ةحيػػػق وػػػنة خ   )25)

ةػػ  عشن ػػ  خصسشػػن  خالخػػ ج لػػ  خصتػػأ خ  لػػ  اخ ة جل ص ا ػػق دجػػ  ساجػػق  خص ط  ػػق خصشدػػة ق ةتػػ خخال  
  وججق خص  ز .

 في مشظقة الجراسة (2117-1981)لمسجة  لمخطهبة الشدبية%( السعجالت الذيخية والسعجل الدشهي 6ججول )

 ند ف  خصسحيق
تذ نا  أ ج ؿ  ب تس ز حان خف ةنيا د دنف  ذخج شبنا 2

1 
تذ نا 

2 
 ند ف 

1 
خصسع ؿ 
 خصدش   

 45 71 59 42 32 25 23 26 32 42 54 62 74 يم خس
 46.5 72 64 44 33 26 25 27 32 43 58 63 75 ونة خ 

خصجخاق خصعنةق صشد خ  خصج نق خصع خ  ق  خص    خصاصاخص  . قدػم خصسشػن . ةعػ الج خصتبخػ  صسحيتػ  يمػ خس  ،خصسر ج:  زخجى خصشرب
 ) ب ندنج غخ  ةشذ جى( . 2218 ، ونة خ 

في مشظقة  (2117-1981)لمسجة  لمخطهبة الشدبية%السعجالت الذيخية والسعجل الدشهي ( 7الذكل )
 الجراسة

 
 .(6ينالعتسنس عجج ا  ؿ جقم ) -خصسر ج:             

   -التبخخ:: 2-1-2-2-6
 ،تبعن  اختالؼ ةما يخنج خصسػن  بػخا خصسػن   خصجػ خ  لػ ؽ خصسدػيل خصسػنل  تتحػ س كس ػق خصتػبخ     

 ةػػا خصع خةػػب خصسجسػػق خصتػػ   تػػن   بجػػن خصتبخػػ   ػػ  سجاػػق خصحػػ خجى  وػػعق خصسدػػيل خصسػػنل   خصت ػػنجخج 
يلػ ف تػأ خ  خصتبخػ  وػجة ن  ةػا حخػف ، ( 1)خصج خل ق  خالشعنع خصذسد   د   ق خصس نه  سجاق ةج حتجػن 

جػ   لخجػن  س ق خصس نه خصجنجنق لػ  خحػ خا خالدجػنج   ػ جانج ةتفن تػق تبعػن صظػ  ؼ خصسشيرػق خصتػ  ت

                                                             

 .  178، ص 1985عة  خصمش  اسخب خصدجينف ، خصج  عشن  ه  ترجبنته ، سخج خصح نق ، يم خس ،  (1)
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خادجػػنج خذ خف خصتبخػػ  يعتسػػ  كج ػػن  عجػػج ةرػػ خج خصتدػػنقا لػػنذخ خجتفعػػ  ةعػػ الج خصتبخػػ  عػػا ةعػػ الج 
خالةيػػػنج  شػػػت  عشػػػه عجػػػا ةػػػنل   نلػػػ ف ة تفعػػػن  ال وػػػ سن لػػػ  لرػػػب خصرػػػ   ةػػػ  خدعػػػ خـ  يػػػ ؿ 

 خةػػن خذخ كندػػ  ةعػػ الج خصتبخػػ  خقػػب ةػػا ةعػػ الج خالةيػػنج  شػػت  ،خالةيػػنج  خجتفػػنع سجاػػنج خصحػػ خجى
خصػج   نسلػا خصرػ ؿ خف عسج ػق خصتبخػ  تتشنوػ  ط سيػن  ، نصس نه خصجنجنػقعشه لنلط ةنل   ا س خالدجنج ي
خعجػج ةعػػ ؿ ص س ػق خصتبخػ  لػػ   خف(  7ا خصجػ  ؿ )  نتزػل ةػػ، (1)حػ  س ةعخشػق ةػ  كس ػػق خصتدػنقا 

 .  يم خس  ونة خ ةجم ص ب ةا ةحينج  (483,2،  526,2)وجب شج  تس ز
( 67,1)  لػػ  ةحيػػق وػػنة خ  بجػػن يمػػ خس( ةجػػم لػػ  ةحيػػق 62,7)ةعػػ ؿ ص س ػػق خصتبخػػ  أخ طػػ بجػن   

 دالحػػظ يػػنص غم ةػػا وػػر ا خالةيػػنج لػػ  لرػػب خصذػػتن  لػػنف  شػػنؾ عجػػاخ   صثػػند ةجػػم صذػػج  كػػند ف خ
ةنل ن   ن ا  ذص  خصج خف ةع الج خصتبخ  خعجج ةا ةعػ الج خصتدػنقا يدػة  خجتفػنع سجاػنج خصحػ خجى 

ةػ ى خصدػػي ع خصذسدػػ    ػ ص  لػػنف خصيبرػػق خصخنجا ػق صجت  ػػق تتعػػ ا صججفػػنؼ  طػػ ؿ  خصدػػسن    ػفن 
 لزال  عا دذنا خصخن  ق خصذع نق.  ت  ف خ ث   ذنشق  خقب ةرن ةق صع خةب خصتع نق خصسنل ق

 في مشظقة الجراسة (2117-1981)( لمسجة )ممم لمتبخخ( السعجالت الذيخية والسعجل الدشهي 7ججول )

 ند ف  خصسحيق
تذ نا  أ ج ؿ  ب تس ز حان خف ةنيا د دنف  ذخج شبنا 2

1 
تذ نا 

2 
 ند ف 

1 
 خصسجس ع
 خصدش   

 3,224.5 74.4 115.4 232.2 354.6 457.7 526.2 478.8 372.6 258.9 176.5 96.7 62.7 يم خس
 3,228.6 73.3 121.8 241.7 342.1 436.4 483.2 427.8 343.5 245.5 152.3 95.9 67.1 ونة خ 

ةعػ الج خصتبخػ  صسحيتػ  يمػ خس  ،قدػم خصسشػن  ،خصجخاق خصعنةق صشد خ  خصج نق خصع خ  ق  خص    خصاصاخص   ، زخجى خصشربخصسر ج: 
 ) ب ندنج غخ  ةشذ جى( . 2218 ، ونة خ  

يسلػػا خصرػػ ؿ خف خصعػػ خؽ  ةػػسشه ةشيرػػق خص جخوػػق ةػػ  يسػػ س ةشنخ ػػق ةتبن شػػق لػػ  ظ  لجػػن  وػػة ةسػػن 
سخلاػق كندػ  ةػا خبػ ز  ػنجسى   ج    خ خصتبن ا ةا ة س جطبػق  انلػق   خصح خجى  خالةين عشر   الو سن 

خصرػػػنسج عجػػػج تمخخػػػ    صػػػ ا خصعنةػػػب خصجخ ة جل تشذػػ اع خةػػب خاةػػػعنؼ خصرػػػخ    خصتػػػ  خسج خصػػػج 
خصدػػػػج ؿ خص  زػػػػ ق شػػػلب  ةحتػػػػ ج خصرػػػخ ج   نصتػػػػنص  ت ػػػ نا خشػػػػلنؿ أجةػػػػ ق ا  ػػػ ى ةػػػػا خب ز ػػػن، 

تزػػػػنل ج اس ػػػػ  عشن ػػػػ  خصسشػػػػن  لػػػػ  جوػػػػم خصرػػػػ جى خصسػػػػ جانج خصشج نػػػػق  خصسػػػػ خ   خص  زػػػػ ق  قػػػػ    
 جل ص ا ػق خصسدػن سق لػ  صجعسج ػنج خصجخ ةخصتزنجند ق صسشيرق خص جخوق ةا خالؿ خيجنس بخاق ةاللسػق 

 . تذلخب ت ب خصدجب خص  ز  صشج  ساجق
                                                             

، خصسجج  خصدنس  ، ةيبعق خوع  ،  قةج   خصرحنؼ ، خصتر ن  خصشج    خصع خةب خصت  تر   ف ه ، ةججق خصجسل ق خصجم خف ق خصع خ   (1)
 .   26، ص 1976يم خس ، 



 العوامل المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي                            الفصل الثاني  
 

 
31 

 :تحميل الهحجات االرضية: 2-1-3
خصجخ ة جل صػ ا  صشجػ  ساجػق   ػ ص  تذلج  خص ح خج خالجة ق ل  ةشيرق خص جخوق يفعب خصشذػنا     

ينصدػػػجب خص  زػػػ  خصحػػػ  ف ة خقعجػػػن خصجم خف ػػػق تسثجػػػ     ،تبن شػػػ  لػػػ   وػػػ  خصسدػػػنحنج خصتػػػ  شػػػمجتجن
  ػن   لزػال  عػا كتػ ؼ خالدجػنج  خصتػ  تػم ، جػ  خصرػ يم  خصبحخػ خجش  حػ ى خصخصدجب خص  ز  خصر يم   

لػػ  خجتفنعنتجػػن ةػػا  هبن شػػتس خصتػػ  ترػػنحةجن يعػػط خصػػتالؿ خص هخص جخوػػق خصسخ خد ػػ ةػػا خػػالؿخجتفنعجػػن 
لػ  خصذػ نا خصسحػنذ  صسحنلظػق سيػنصج   شػ قجنلػ  خصزػج   ق  خ  شػسنؿ ةشيرػق خص جخوػقةلنف إصج خ

 .(8ا  ؿ )  ( 3) خ نيق شظ   ( ةت 12 -8إذ تت خ   بخا )
 ( اصشاف الهحجات االرضية في مشظقة الجراسة3) خخيظة

 
ب ندنج  زجخى خصرشنعه  خصسعنسف ،خصذ كق خصعنةق صجسدل خصجخ ص ا   خصتع  ا سر ج: ينالعتسنس عجج خص       

 .1992صدشق  1:252222،خ نيق خصةش ق خصجخ خ ا ق صج حق ونة خ    م خس، 
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 الهحجات االرضية في مشظقة الجراسة (8ججول )

 
 Global Mapper 11.ب دنة  و Arc GIS 10.3 (   نوتخ خـ ب دنة 3يق )نخصسر ج: ينالعتسنس عجج خصخ  

 
 وحجة الديل الفيزي الحجيث :: 2-1-3-1

  ت خلرجػػن ةظػػن   ص ل دػػةدػػت ننج ف زػػ ق تذػػلج  يفعػػب خالجوػػنب خصشجػػ   لػػ   خس  خصسجػػ ج خ      
خصجػػاج  عػػا سشعيفػػنج  خصبحخػػ خج خصجالص ػػق دت جػػق تمخػػ  ةجػػ ج خصشجػػ  سخخػػب  خسيػػق لزػػال  صخجةػػ ق كن

  ت  ف عجج شلب خش طق ة رق تتب  ةج ج دج  ساجق . ،خصشج نق  خصح خاا خص ةج ق

  شدػػػبق  2( ػػػم345,92ترػػػ ج خصسدػػػنحق خصتػػػ  تذػػػمججن ج خوػػػ  خصدػػػجب خص  زػػػ  خصحػػػ  ف )   
دجػػ  ساجػػق ةػا خصذػػسنؿ خصػػج خصجشػػ ب  ى %(ةػػا ةشيرػػق خص جخوػق  ندػػ س خدتذػػنج ن يسحػنذخ 29,3ةا نػق )

ةػػػا ج خوػػػ  دجػػػ  ساجػػػق لػػػ  طػػػ جه خصلبنوػػػ  )خصرػػػ يم (  طػػػ ج دجػػػ  ساجػػػق   تت ػػػ ف  ػػػ ه خالجوػػػنينج
خصحنص  لزال  عا س ج دج  خصعظ م خص   كػنف  جترػ  وػنيرن  بشجػ  ساجػق خصلبنوػ  يػنصر ب ةػا قزػن  
خص اخب ةا خصجند  خصم     خصت  تت  ف خجونينته ةػا خصيػخا  خصمػ نا ةػ   اػ س ع وػنج ةػا خص ةػب 

 .(3  جى ) ،(1)

 

 

 
                                                             

 .48ص ،ةر ج ونب  جح م حسخ  عة   نة ، - 1

 النسبت % 2المساحت/كم الىحداث األرضيت ث

 29.3 345.90 الفيضي الحديثوحدة السهل  1

 51.1 601.80 وحدة السهل الفيضي االقدم 2

 12.5 147.00 وحدة النهر القديم 3

 4.1 47.80 البحيراث 4

 3.1 36.20 النهر 

  1178.70 100.0 



 العوامل المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي                            الفصل الثاني  
 

 
33 

    في قزاء سامخاء ناحية السعترم الفيزي الحجيث( الديل 3صهرة )

 
 23/3/2218 بتنجنخ خصسر ج:خص جخوق خصسخ خد ق

  :القجموحجة الديل الفيزي ا :2-1-3-2
 2( ػػػػػم621,82ه خص حػػػػػ ه لػػػػػ  خغجػػػػػ  خاػػػػػاخ  ةشيرػػػػػق خص جخوػػػػػق   سدػػػػػنحق )يدػػػػػ س خدتذػػػػػنج  ػػػػػ      

خجونب ق ةتبنسصق ةػا خص ةػب  خصمػ نا  خصدػج   ةػا تذلج    ى خص ح ى ةا طبرنج % ( 51,1 ددبق)
 ،خصسحتسػػب خف  ػػ ه خالجوػػنينج تعػػ س خصػػج دجػػ  ساجػػق خصلبنوػػ  خصػػ     اػػ  لػػ  عسػػ ى خصػػج تجػػ  خصسػػ ه

  خص   ت وبنته ةمينى ب  خو  دج  ساجق خصحنص  ةسا ةشيرق خص جخوق.

 : سةالقجي لشيخا وحجة :2-1-3-3
  سدػنحق ترػ ج  ،خص ح ى خالجة ق شلب ط ص  ل  خصججنج خصم   ػق ةػا ةشيرػق يأخ  خدتذنج   ى    
ةجػنجج دجػ  ساجػق خصرػ يم  تت  ف   ه خص حػ ى ةػا  % (12,5  شدبق ةا نق تر ج) 2( كم147,22)

حخػػف خف  خصتػػ  ةنزخصػػ  يرنيػػنه  خةػػحق عجػػج خالةتػػ خس خصم  ػػ  صسشيرػػق خص جخوػػق  خصسختجفػػق هلػػ  خطػػ خج 
 ةػػن زخؿ  ،( ـ15 -12 وػػخش ق ت تفػ  ةػػنبخا )خصباليدتخصشج نػق خصر يسػػق صشجػػ  ساجػق   خصذػػ لنج خا سيػق

 .ينصس نه خصزحجق عش  ةشنط  خالصت خ  خصر يسق  يعط ةا   ه خا سيق ةسج  خ  
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 :البحيخات  :2-1-3-4
يستػػػػػ  خدتذػػػػػنج  ػػػػػ ه  %، (4,1  شدػػػػػبق ) 2 ػػػػػم (47,82تذػػػػػمب ةدػػػػػنحق خصبحخػػػػػ خج ةدػػػػػنحق )     

حخػػ خج  الص ػػق ةػػا يرنيػػن   ػػ  ي  ذػػلب ةتريػػ  خصبحخػػ خج ةػػا اشػػ ب خالوػػحنق  خصػػج شػػسنؿ يمػػ خس 
خصبحخػػ خج  ػ  خصس ػنه خصج ف ػػق   ػ ه أف ةرػػ ج ة ػنه ، (4 ػ جه) خصرػ يم خ خ ػنؿ دجػ  ساجػق خصلبنوػػ 

ةحج ػػق لفػػ  يأوػػسن   ػػ ه خصبحخػػ خج تدػػسج  ، ة ػػنه خالةيػػنج لزػػال  عػػا ة ػػنه خص  زػػندنج صشجػػ  ساجػػق
لػ   عػ خجى   حخػ ى خصا خػ   خةن ل  ةشيرػق خصػ اخب ت اػ  يحخػ ى شج  خصذي يق بخصسشيرق تدسج  شسنؿ

  تدػػػتمب  ػػػ ى ،ةػػػا خصيػػػخا  خصمػػػ نا ةػػػ  ةػػػ خس عزػػػ نق جنخجوػػػنينتتت ػػػ ف    ،خصينجة ػػػق شػػػسنؿ يمػػػ خس
  .(1)خصبحخ خج حنص ن  بت   ق خصجنة  

 /الججيلبقايا نيخ دجمة العباسي ( بحيخة عهارة4صهرة )                  

 6/9/2218 بتنجنخ خص جخوق خصسخ خد قخصسر ج: 
 

 :خصائص التضاريس :2-1-4
إصػػػج  تذػػػمب خصسشيرػػػق خصسذػػػس صق بجػػػ ه خص جخوػػػق اػػػا خ  ةجسػػػن  ةػػػا خصعػػػ خؽ  خصتػػػ  تعػػػ س لخا غ خف ػػػن       

خصدجب خص و    خصستسخا يرجق خصتبن ا خصي   غ خل   خدبدنطه  خدحػ خجه خصعػنـ لػ  ةشيرػق خص جخوػق دحػ  
                                                             

 .6/9/2218خص جخوق خصسخ خد ق بتنجنخ   ( (1
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ية عػػػق خصةش ػػػق صعػػػ  خدعلػػػن  ي  إذ  ،خصجشػػػ ب  خصجشػػػ ب خصذػػػ ق    ػػػ  ختجػػػنه خصج نػػػنف خصعػػػنـ صشجػػػ  ساجػػػق
 نعجػج وػيحج إذ يمجػ  ،خيػ خصاةا خص   خالؿلزال  عا خصعسج نج خصت  شج تجن خصسشيرق   خصجخ ص ا ق
يعط خصسظن   خصتزنجند ق خصتػ  تػم ةالحظتجػن خػالؿ خص جخوػق  ينوتثشن ل  أغج  أااخلجن خالدبدنا 
يلت ؼ خالدجنج صشج  ساجق  جخل ى دج  خصعظ م  خصت   تبن ا خجتفنعجػن ةػا ةشيرػق   خصستسثجقخصسخ خد ق   

 خصينجة ػق  كػ ص  لػ  خصذػ نا (ـ كسػن لػ  اشػ ب وػنة خ   خصزػج   ق 12_2اخػ ج خذ تتػ خ   ةػا) 
 ةػػا خصسظػػن    ،(6-5 ػػ جه)  ا  ػػ ى خصذػػا لػػ  سيػػنصجخصسحػػنذ  صشجػػ  ساجػػق لػػ  خص خشػػ يق  خصذػػ ق 

 ػػ  وػػج ؿ ف زػػػ ق خصتػػ  لػػ  خصججػػنج خصم   ػػػق  خصذػػسنص ق خصم   ػػق   خصشج نػػق  سػػ جانجخصخالخػػ ج  ػػ  
 . ساجق خصباليدت وخش ق ق يسق صبرنين ةجنج  دج 

 الخاشجية قزاء بغجاد/نيخ دجمة ( كتهف5صهره )
 

 

 

 

       

 11/9/2218بتنجنخ  خصسر ج:خص جخوق خصسخ خد ق
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 /الزمهعية( كتهف نيخ العظيم6صهرة رقم )

                 

    

                                                  2/1/2218بتنجنخ  خصسر ج:خص جخوق خصسخ خد ق

 خصتػػ  خدػػ ج  اػػا  ةشجػػن يدػػة  خصتع نػػق  (1) (ـ 5 -3ج خبػػ   ةجػػن خجتفنعجػػن )تظجػػ  عجػػج شػػلب   
 لزػػػال  عػػػا  اػػػ س يعػػػط، خصسنل ػػػق  خص نح ػػػق خصستالحرػػػق  كػػػ ص  يدػػػة  دذػػػنطنج خالددػػػنف خصسختجفػػػق

عجػػج شػػلب يحخػػ خج  الص ػػق ةتريعػػق ةثػػب يحخػػ ى   ػػ يرنيػػن دجػػ  ساجػػق خصلبنوػػ     تسثػػبخصسشخفزػػنج 
 غخ  ػػن  خصتػػ  ترػػ   وػػا  اشػػ ب ةشيرػػق خص جخوػػق لػػ  خالاػػاخ  خصذػػ   ق ةػػا  عػػ خجى   حخػػ ى خصا خػػ   

 ةػػا خصسظػن   خصتزنجندػػ ق خالخػػ ج  ، ة  شػق بجػػ  ب  شػسنؿ يمػػ خس لػػ  قزػن  خصينجة ػػقخقزػن  خصػػ ا
خصػ   )*( يرنين أ تنؼ خادجنج  خصج خ ؿ خالج خل ق خصر يسق ةثب دجػ  خصػ اخب  خالوػحنق   خصشجػ  خف   

خوق ل  خصجا  خصذسنص  يأتجنى ةا خصم ب خصػج خصذػ ؽ   ػ ال  خصػج ةحنلظػق سيػنصج يخت ؽ ةشيرق خص ج 
 -31) بػخاوػيل خصسشيرػق لػ  خصمنصػ  ةػن تػ خ   خجتفػنع  ، (2)ةشيرق خص  اسػق ةػسا ةشيرػق خص جخوػق

                                                             

 . 22، ةر ج ونب  ، ص  زنش   دن  خزخ  أصحدشن   (1)
ةػا ةر ةػق وػ  خصشسػ  س خصتػنجنخ  اشػ ب خص اخب  خالوحنق   خصشج  خف ،    ةذػنجن  أج خل ػق ق يسػق كندػ  تأخػ  ة ن جػن  *()

ة  شػػق وػػنة خ  ، تػػم شػػرجن لػػ  خصعجػػ  خصلبنوػػ  ،   شػػنؾ يعػػط خآلجخ  أصتػػ  ت اػػ  تػػنجنخ يعػػط  ػػ ه خصسذػػنجن  خصػػج خصحزػػنجى 
 .188جح م حسخ  عة   نة  خصدع  ف ، ةر ج ونب  ، ص -خآلش جنق ل  خصع خؽ.  شظ :

 .2/12/2218خص جخوق خصسخ خد ق  ( (2
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 تبعػػػن  صػػػم وػػػة  لػػػأف خالشػػػلنؿ خصتزنجندػػػ ق خصسشتذػػػ ى لػػػ    ،( ةتػػػ  لػػػ ؽ ةدػػػت ج وػػػيل خصبحػػػ 66
عسب خالددنف خ  كجخجسن ةعن   خف خالختالؼ خصظػن   بػخا  عا لعب خالدجنج خ خص جخوق دنتجق ةشيرق 

خص جخوػػق عجػػج تحجخػػب تزػػ    خعتسػػ ج .(1)خاػػاخ  خصسشيرػػق   اػػ  خصػػج خصت ػػ نا  صػػ ا خصػػج خصت كخػػ 
 يغ ػػػق إعيػػػن   ػػػ جى خرػػػنلط خالجتفػػػنع  خالدحػػػ خج  ختجػػػنه خالدحػػػ خجخصسشيرػػػق عػػػا ط نػػػ  تحجخػػػب 

 -ت :خصشح  خآل خصت  وختم ت ة حجن عجج   خصدجب خص  ز تذلخب  ك   ق لجم عجج خةحق 
 :حتليل خصائص االرتفاع  :2-1-4-1

ينالعتسػػنس عجػػج خصة ندػػنج خصسذػػترق  خصدػػجب خص  زػػ  صشجػػ  ساجػػقيسلػػا تح  ػػ  خجتفنعػػنج ةشيرػػق       
جا  خصستػػػ ل ى   غ خف ػػػن خص قس ػػػق صدػػػيل خا  ( خصتػػػ  تسثػػػب خصيDEMةػػػا دسػػػ ذ  خالجتفػػػنع خص قسػػػ  )

 دظػ خ  صدػعق خصسشيرػق  ،عػا ةدػت ج وػيل خصبحػ  يرػ جى  خقل ػقتسثػب خالجتفػنع إذ  ينصر مق خصخج نػق
دجػػن تتبػػن ا ينالجتفنعػػنج ةػػا ةلػػنف تلزػػال  عػػا خعتبنج ػػن خقجػػ م ام خلػػ  ةتجػػندا ل  تشػػ ع تزنجندػػجن

( خصخن ػػػػق ينالجتفنعػػػػنج 4 ةػػػػا ةالحظػػػػق خصخ نيػػػػق ) ، ص ػػػػا صػػػػ ا يرػػػػ جى كةخػػػػ ى اػػػػ خ   خػػػػ  صػػػػج إ
   .ينالجتفنع جن(  تزل ت جا9)  خصج  ؿ

 قػػ  خعتسػػ دن  حدػػ  خجتفنعنتجػػنخ ػػشنؼ  خج ػػ ةشيرػػق خص جخوػػق إصػػج  خصدػػجب خص  زػػ  لػػ   ػػشو     
إذ تت كػا خالجتفنعػنج خصعنص ػق  ،  خ خصترش    ب خز خصتبن ا ل  ويحجن صمجبق طػني  خالدبدػنا عجخجػن

خص وػيج   أةتػ خس لزال  عػا خالاػاخ   ،ينصسريبق خصر يسق صشج  ساجقل  خالااخ  خصذسنص ق خصستسثجق 
خالجخةػػ  خصسع ةػػق صج  زػػنف  خصتػػ  وػػن س  لػػ  تذػػلخب تػػ ب  خصتػػ  تسثػػب  ةػػا خصمػػ ب خصػػج خصذػػ ؽ 

شػ ق  غ  ػ  يأتجػنه خ ج ينالدخفنا خصتػ جنج  ينتجػنه ، ف سن تت ج  خالجتفنعنج خا خصدجب خص  ز 
ف  ةجػػػ ج دجػػػ  ساجػػػق  خصسجػػػ ج خصدػػػجب خص  زػػػ  خصحػػػ    ػػػ ص  تسثػػػب ةشيرػػػق خدترنص ػػػق بػػػخا  خصجشػػػ ب

 .ةشجنااخ  خصجش   ق خص   ير  ل  خا خصر يم
 
 
 

 
                                                             

   تػم خوػتخ(  خ  خجتفنعػنج ةشيرػق خص جخوػق ينالعتسػنس عجػج دسػ ذ  خالجتفػنع خص قسػDEM)  نوػتخ خـ ب دػنة  Arc GIS 
10.3. 

(  دمحم حنة  خصينل ، تح    خقدنـ ويل خصع خؽ،ةججق خصجسل ق خصجم خف ق خصع خ  ق، خصسجج  خصخنةا، ةيبعق خوػع ، يمػ خس، 3)
 .38،ص1969
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 ( االرتفاعات في مشظقة الجراسو4)ظة خيخ

 
 .Arc GIS 10.3برنامج باستخدام ( وDEM) خص قس  خصسر ج: ينالعتسنس عجج دس ذ  خالجتفنع

 والشدب السئهية الرتفاعات مشظقة الجراسة السداحة (9) ججول

 Global Mapper 11.ب دنة  و Arc GIS 10.3 (   نوتخ خـ ب دنة 4يق )نخصسر ج: ينالعتسنس عجج خصخ  

 خصشدبق % 2خصسدنحق كم أ شنؼ خالجتفنع ج
1 31 _41 374.30 31.77 
2 41.1 - 46 318.60 27.05 
3 46.1 - 52 330.84 28.08 
4 52.1 - 66 154.96 13.15 

 %100 1178.70 خصسجس ع 
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ػػػػػتةػػػػػخا يػػػػػأف أ  إذ تذػػػػػمب ةدػػػػػنحق ،ـ (41-31جج  ةػػػػػسا خصفاػػػػػق خا صػػػػػج )قػػػػػب خصفاػػػػػنج خجتفنعػػػػػن  و 
خصسجػػنج  خصر يسػػق صشجػػ  ساجػػق  خصبحخػػ خج ةشػػنط     ػػ  تسثػػب%( 31,77  شدػػبق ) 2 ػػم (374,32)

 خصتػ  تسثػػب اػػاخ  خصذػسنص ق لػػ  حػخا وػجج  أعجػػج خجتفػنع لػ  خا  خصتػ  ترػ  اشػػ ب ةشيرػق خص جخوػق،
 ،ـ (66 - 52,1بػخا ) عجػنخجتفن  تػ خ  ق يسػق  صج  زنف  ةرػنط  دج نػقخالجخة  خصمخ  ةع ةق 

خػػ ج  خصستسثجػػق ينصفاػػق خصثند ػػق أةػػن خصفاػػنج خا %(13,15  شدػػبق ) 2( كػػم154,96) ةدػػنحقتذػػمب   
%( 27,25( عجػػػػػػػج خصتػػػػػػػ خص    شدػػػػػػػبق )332,84(  )318,62لرػػػػػػػ  وػػػػػػػجج  ةدػػػػػػػنحق ) خصثنصثػػػػػػػق 

شػػبه ةدػػت نق ةدػػت نق   أجخةػػ  ج  ينالجتفػػنع ةذػػلجق  تسثػػب تػػ إذ ،%( عجػػج خصتػػ خص  خيزػػن  28,28 )
 س  لػػ  تذػػلخب تػػ ب وػػنصجدػػجب خص  زػػ    ػػ  خجخةػػ  ةع ةػػق صج  زػػندنج  خالجوػػنينج خصسدػػتس ى 

   خصدجب خص  ز .

وػة  ذصػ  نعػ س    لػ  خجتفنعنتجػنةشيرػق خص جخوػق تتبػن ا وػيل عاله أف أقدػنـ أ  تزل ةسن  جس      
 غخ  ػػػنخصت تػػػ د  خصػػػ   عسػػػب عجػػػج جلػػػ  ةشػػػنط  س ف  خصشذػػػناتػػػأ خ   إصػػػج عػػػ ى ع خةػػػب صعػػػب أ سجػػػن

لػػ  ، إذ  ػاسخس خالجتفػنع لػ  خصسشػنط  خصرػخ نق خصرػجبق ت  نشػنجخصخصتبػن ا لػ  د   ػق خصرػخ ج بػخا   
خصجخ ة جل ص ا ػق لػ  خااػاخ  عسج ػنج خصدذنا بخشسن يل ف خالجتفنع أقب تح  تأ خ  خاااخ  خصذسنص ق 

،  خجوػػػنب حػػػ درػػػب    خصشج نػػػق عسج ػػػنجخصخصسرن ةػػػق أةػػػنـ جخجػػػق  قزػػػل فق خصرػػػخ ج خص وػػػيج ةػػػسا خص
لػ  تدػنجع  تػه ق ج خصستسثػب يلس ػق خصتدػنقا خصسيػ   لزال  عا تػأ خ  ق ػ جخج خصسشػن  خصرػ يم  خصحػ  ف 

 .خصدجب خص  ز عسج نج تد نق 
 : حتليل خصائص االحندار :2-1-4-2

ص ػ ف خصسشيرػق يرػ جى عنةػق ةشبدػيق  يرجق خصتبن ا خصي  ػ غ خل  ويل ةشيرق خص جخوق  ترو      
 ،خصػػ   ت ػػ ف خ ػػال  يفعػػب عسج ػػنج خصت وػػخ  صشجػػ  ساجػػق    ت ػػنس تخجػػ  ةػػا خالجتفنعػػنج  خصتس اػػنج

 عجػػج خصػػػ غم ةػػػا  ػػػ خ خالدبدػػػنا لػػػنف  ػػػ خ ال يسشػػػ  ةػػػا  اػػػ س يعػػػط خصتزػػػنجنا كػػػنصتالؿ خصسشفػػػ سى 
ج خصػ   خصر يسػق  خصح  ثػق  خصسدتشرعنج   عط خصسشخفزنج لزال  عا خصتزنجنا خصشنتجػق عػا قشػ خ



 العوامل المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي                            الفصل الثاني  
 

 
40 

،  خف ةن  ا  ةا  ػ ه خالشػلنؿ لجػ  ةػا عسػب خالدجػنج خ  خالددػنف خ  (1)(7  جى )  خصتج ؿ خال  نق
 . (2) جخجسن ةعن   خف خالختالؼ خصظن   بخا خااخ  خصسشيرق   ا  خصج خصت  نا  ص ا خصت كخ 

 /الزمهعيةبعض التالل في مشظقة الجراسة (7) صهرة

                                          5/6/2218 بتنجنخ خصسر ج:خص جخوق خصسخ خد ق       
 

ختػه  ةػا  شػن تةػ ز خ س ،يع  خالدح خج خح  خصعشن   خالونوػ ق لػ  تحجخػب ةظػن   وػيل خالجا   
خذ تعلػػا عسج ػػق تحجخػػب خدحػػ خج خادجػػنج خصتػػأ خ خج خصجخ ص ا ػػق لػػ   لػػ  خص جخوػػنج خصجخ ة جل ص ا ػػق

خص لػػػ   خالدخفػػػنا صجسشدػػػ ب خصرنعػػػ   صجشجػػػ  لزػػػال  عػػػا خصتمخػػػ خج خصسشنخ ػػػق  تأ خ  ػػػن عجػػػج دذػػػنا 
  تشػػػػ ع ،(3)خصجخ ة جل ص ا ػػػػق صجشجػػػػ  ةػػػػا حػػػػ   ت وػػػػخ   تذػػػػلخب تػػػػ ب وػػػػججه خص  زػػػػ  خصعسج ػػػػنج 

تختجػػو خصتػػػ ب لػػػ  وػػسلجن  دػػػ ع خصميػػػن  لرػػػ  خالخػػتالؼ لػػػ  خصس قػػ  ف سػػػن يخػػػط عنةػػب خالدحػػػ خج 
                                                             

 .ةتع سه خالؿ ة ى خصبحفخص جخوق خصسخ خد ق بت خجنخ ( (1
(  دمحم حنة  خصينل ، تح    خقدنـ ويل خصع خؽ،ةججق خصجسل ق خصجم خف ق خصع خ  ق، خصسجج  خصخنةا، ةيبعق 2)

 .38،ص1969خوع ، يم خس، 
، سخج خص تػ  صجيبنعػق  خصشذػ  ، 3عة  خصجنس  يحخج خصرنلن، لنج ؽ  ش  ة خصعس  ، خصجخ ص ا ن خصعنةػق ،  ا ((3

 . 176 -174،ص1999انةعق خصس  ب ، 
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خف خالدح خج خصبدػ ا صشجػ  ساجػق ،(1)ن ةا حةخبنج جةج ق غ نش ق طخش ق خصشبنت  لخجن  دد  خصس خس لخج
عجػج عش  سخ صق خصدػجب خص وػ    ةػسا ةشيرػق خص جخوػق يدػجم لػ  ترجخػب وػ عق خصت ػنج ةسػن  ػشعلا 

عجػػج جلػػ  حس صتػػه خص وػػ   ق لخججػػأ خصشجػػ  خصػػج خجوػػنب  ػػ ه خصحس صػػق عشػػ  خقػػ ب  خةػػعنؼ قػػ جى خصشجػػ 
 .(3)ب ت ب خصدجب خص  ز  خصح  ف صجشج ة ق  ةشنو  عش  خصزفنؼ  تة أ   ه خالجونينج بتذلخ

ص وػػ    ب خيػػق حػػ  س ةشيرػػق خصدػػجب خ قةػػب سخ صػػقيسػػن خف وػػ عق ا نػػنف دجػػ  ساجػػق ت ػػ ف عنص ػػق     
لػػأف  ػػ خ خصتمخػػ  خصسفػػناع لػػ  طة عػػق خالدحػػ خج  ػػشعلا عجػػج خص جخوػػق  خصتػػ  تػػشخفط وػػ عتق لخجػػن 

إصػػػج اندػػػ  ذصػػػ  لػػػتف  ،خصت وػػػ   تذػػػلخب تػػػ ب خصدػػػجب خص  زػػػ  خال س ػػػق خصجخ ة جل ص ا ػػػق صعسج ػػػق
 ػق  درججػن  ت وػخةجن  صالدح خج س ج  ػنـ لػ  أ  ةشيرػق  تةػ ز أ سختػه ةػا خػالؿ تػأ خ ه لػ  تع نػق خصت  

 تػػػأ خ ه يذػػػػبلق خصترػػػ ن  خصدػػػػيح ق  لػػػ  عسج ػػػػنج  ػػػػ ؼ خصت  ػػػق  خيزػػػػن  خدعلنوػػػق عجػػػػج خصميػػػػن  
خصشبػػنت ، لزػػال  عػػا خ سختػػه خصبنصمػػق عشػػ  خصتخيػػ ا اقنةػػق أ  ةذػػ  ع  ش وػػ  كنصدػػ  س  خصخاخدػػنج 

لػ   ه خصسذػنجن   كػ ص ل  تح    شلب  خةت خس  ػ   نةن   خالدح خج س جخ   رس  خصرش خج خ ج خل ق ، إذ  
 ةدػن ستق لػ   ل  ةشيرق خص جخوػقيسلا تجخ ط أ س ق خالدح خج  ،تح    ط ؽ خصشرب ل  أ  ةشيرق

 .(4) يسن يأت  تذلخب ت ب خصدجب خص  ز 
يحػػػ س خالدحػػػ خج وػػػ عق ا نػػػنف خصشجػػػ    ياجػػػن لزػػػال  عػػػا خصتػػػأ خ  لػػػ  شػػػلب أدسػػػنا خصترػػػ ن   -1

  .خصشج   
  درججن  ت وخةجن.خصسدن سق ل  عسج نج ا ؼ خصت ب  -2
 ر   خالدح خج ل  خصميػن  خصشبػنت  ةػا خػالؿ تبػن ا وػس  ت  نشػنج خصتػ ب  ةػ ج دزػججن  ةػا  -3

لػػػػ  خصشذػػػنطنج خصبذػػػػ نق  تح  ػػػػ   ، لزػػػػال  عػػػا أ ػػػػ ىدعلػػػػن  ذصػػػ  عجػػػػج كثنلتجػػػػن  ت زنعجػػػن ػػػم خ
 خوتخ خةنج خاجخة   خدسنا خصعس خف  ط ؽ خصشرب  شلب قش خج خص  .

                                                             
سجخوػػق ت زنػ  أدسػػنا خصتػػ ب لػػ  ت كخػػ  يعذػ رق شػػسنؿ ة  شػػق خصس  ػػب ينوػػتخ خـ  ،ة ػنسى ةحسػػ س حدػػخا خصػػ ص س  ((1

 . 48ص ،2225 ،خصس  ب  ،انةعق خصس  ب ، ج ق خصعجـ ،ةنادتخ )غ.ـ( , جونصقةعي نج خصتحدا خصشنل 
، عجم أشلنؿ ويل خاجا خصتية ر ،  زخجى خصتعج م خصعػنص   خصبحػف خصعجسػ  ،انةعػق  خصبرػ ى سخ ستمج  ا اا (3)

 . 122،ص2222، خص خج خصجنةل ق صجيبنعق  خصشذ   خصت اسق ، 
 .  176 -174،ص، ةر ج ونب عة  خصجنس  يحخج خصرنلن، لنج ؽ  ش  ة خصعس    (4(
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م خالعتسػػػنس دح خجنػػػق صسشيرػػػق خصدػػػجب خص  زػػػ  وػػػخت  غ ػػػق خص  ػػػ ؿ إصػػػج تحجخػػػب خصخرػػػنلط خال     
تحجخػب خرػنلط خالدحػ خجخج ( خصستػ ل ى صDEMخصة ندنج خصسذترق ةا دس ذ  خالجتفنع خص قسػ  )عجج 

خصدنل ى ل  ةشيرق خص جخوق،  دظ خ  صد نسى  فق خالدبدنا ل  عس ـ خصسشيرق  خج  ػن ةػا خصتزػنجنا 
سعرػػػػػػػ ى وػػػػػػػختم خالعتسػػػػػػػنس لػػػػػػػ  ترػػػػػػػش   لاػػػػػػػنج خالدحػػػػػػػ خج عجػػػػػػػج ط نرػػػػػػػق خالطػػػػػػػ خؿ خصستدػػػػػػػن نق               خص

(Equal Interval)  نوػتخ خـ ب دػنة  Arc GIS 10.3)  خاسخى  ) (Geostatistical) صتحجخػب
يحدػػ  شػػ ى  عجػػج شػػلب دينقػػنج( لاػػنج 3تػػم ترػػش   ةشيرػػق خص جخوػػق إصػػج ) ،خالدحػػ خج خحرػػنل ن  

 الحرن . (  كسن ةةخا12 خصج  ؿ ) (5 خصت  ت ةحجن خصخ نيق )خالدح خج 

 في مشظقة الجراسة حدب زنك (اصشاف االنحجار5خخيظة )

 
 .Arc GIS 10.3برنامج باستخدام ( وDEM) خص قس  خصسر ج: ينالعتسنس عجج دس ذ  خالجتفنع 
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 في مشظقة الجراسة فئات االنحجار ومداحاتيا وندبيا السئهية (11) ججول

  Global Mapper.ب دنة  و Arc GIS 10.3   نوتخ خـ ب دنة ( 5يق )نخصسر ج: ينالعتسنس عجج خصخ     

 
 يسلا تحجخب ا  ؿ خ شنؼ خالدح خج عجج خصشح  خآلت : 

ةدػػنحنج خغجػػ  ةدػػت نق تزػػم   تسثػػب أجخةػػ ( 1.1)خقػػب ةػػاخدحػػ خج ن سجاػػق  تتػػ خ   الفئيية األولييى:
خالدحػػػ خج، %( ةػػػا ةدػػػت ننج  88.45شدػػػبق )ب   ،2( كػػػم1042.59) ةشيرػػػق خص جخوػػػق بجػػػن ةجس عجػػػن

    ب ص  تزم خغج  خجخة  ةشيرق خص جخوق  ل  اس   خااخلجن.  
 ،2( كػػم114.40)  خصتػػ  شػػمج  ةدػػنحق سجاػػق (1.11 - 3.1) تػػ خ   خدحػػ خج ن بػػخا الفئيية الثانييية:

لػ   خصججػنج خصذػسنص ق خصم   ػق ةعظمةا خصسجس ع خص ج  صسشيرق خص جخوق  تذسب  %( 9.71)  شدبق  
وػػػػنة خ   خصسعترػػػػم   جػػػػ   خصزػػػػج   ق لزػػػػال  عػػػػا خصججػػػػنج خصجش   ػػػػق خصذػػػػ   ق لػػػػ  ا  ػػػػ ى خصذػػػػا 

خصفاػق خالدترنص ػق خصتػ  تفرػب  تسثػب تج ج خاشنجى يأف خصفاػق خصثند ػق خصينجة ه  خصسذن  ه شسنؿ يم خس، 
د ػػق ةػػن   ػػ ص  تحتػػب خصفاػػق خا صػػج  خصثن خالدحػػ خجخصتػػ ج  لػػ  جخةػػ  ذخج جخةػػ  خصسدػػت نق عػػا خاخا

وػػػػن م  ددػػػػبق خالدحػػػػ خج   ػػػػ  ةرشػػػػ  عجػػػػج أف ةعظسجػػػػن أجخةػػػػ  وػػػػجج ق ةػػػػا (%98.16) بيرػػػػنج 
 .خالدح خج ل  تذلخججن

تذػسب    ،%(1.84) ددػبق   2( كػم21.69) سدػنحق   ،سجاػق( 3.1 –15)تت خ   بخا  الفئة الثالثة:
 خصذػػػسنص قاػػػاخ  خا   خصذػػػ   ق خصجش   ػػػق اػػػاخ لػػػ  خا تدػػػ سجخةػػػ  خصتػػػ  تةػػػ أ ينالجتفػػػنع خصتػػػ جنج    خا

 . ةشيرق خص جخوقةا خصم   ق 
 

ق  وة   ت ت  عجج قجػق خالدحػ خج ةػسا ةشيرػق خص جخوػق قجػق لػ  عسػ  ةجػ ج  عال ى عجج ةن     
ةسػن يدػجم لػ  ت وػخ  حس صتػه ب جاػق خ ةػ  عشػ  خصسشػنط   هةدنج   و عق خصج ننف   تمخ  دج  ساجق

خصػػػتحلم لػػػ  ت وػػػ   خصػػػج ينصتػػػنص    ف خوػػػتس خج عسج ػػػق خصت وػػػخ  خ شػػػن  لتػػػ ى خص  زػػػنف تػػػرس  خصدػػػجج ق
ةػػ    خالصدػػا خصشج نػق لزػػال  عػا خصتحػػنـ يعػط خصجػػاج خصشج نػق ه،ف ػ خصدػجب خص  زػػ   تذػلخب خصتػػ ب

 د ع خالدح خج خصشدبق خصسا نق 2خصسدنحق/ كم سجانج ش ى خالدح خج ج
 خجخة  ةدت نق 88.45 1042.59 1.1 -0 1
 خجخة  شبق ةدت نق 9.71 114.40 3.1 - 1.11 2
 خجخة  قجخجق خالدح خج 1.84 21.69 15 – 3.1 3

  100.00 1178.7 خصسجس ع 
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يدػػة  قجػػق خصج نػػنف  كثنلػػق خصميػػن  خصشبػػنت  ةثػػب خصررػػ   خصةػػ س   ،خصدػػجب خص  زػػ   ت ػػ نا خصت  ػػه
  ػػػ خ  ،صػػػ   صػػػه س ج لػػػ  تػػػ خ م خص  خوػػػ  خصحرػػػ نق  خص ةج ػػػق حػػػ ؿ خصعػػػ خجا خصس اػػػ سى خصمػػػ ب  خ

 شية  عجج ع ى خةن ا تم ةالحظتجن ةا خالؿ خص جخوػق خصسخ خد ػق خر  ػن شػسنؿ ةشيرػق خص جخوػق 
خص خشػػ يق    ا  ػػ ى خصذػػا  دنح ػػق خصزػػج   ق   عػػط خصجػػاج لػػ   خالوػػحنق     خصسعترػػم  لػػ  ةشيرػػق

كسشػػػنط  ت لخج ػػػق عجػػػج  ة ن يدػػػتمب زجخ  ػػػن   خيزػػػن  خوػػػتخ قدػػػسن  ةشجػػػ شػػػسنؿ يمػػػ خس  خصتػػػ  خ ػػػبل
 .ةفنؼ خصشج  

خ  خ  ةجسن ل  تشذ ا خصعسج نج خصجخ ة ل ص ا ق  تت ؾ خرنلط خصتز  )خالجتفنع  خالدح خج
 .ق صجدجب خص  ز  ل  ةشيرق خص جخوقأذ أف خصتز      خدعلن  صجع خةب خصجخ ة ل ص ا ق خصسذلج

 -:ةالبايلوجي العوامل :2-1-5

 -:النباتات :2-1-5-1

عسػػب عجػػج صشبنتػػنج  تتبػػن ا لػػ  ت زنعجػػن ةسػػن تتشتذػػ  لػػ  ةشيرػػق خص جخوػػق خصع  ػػ  ةػػا خ ػػشنؼ خ     
 أف كندػػ   شنصػػ  حػػنالج  ةػػا خصتأ ػػب خصسحنلظػػه عجػػج خصزػػفنؼ  تدػػجم لػػ حفػػظ خصت  ػػق ةػػا خصتأ ػػب 

تر نػػق خصسدػػن سق لػػ  تذػػلخب تػػ ب خصدػػجب خص  زػػ     يسلػػا خسجخ  خ س ػػق خصشبػػنج لػػ  ،ةعن دػػق صػػ ص 
 -: (1) حفظ خصت  ه  ةشعجن ةا خصتع نق عا ط ن  خات 

 .خصشبنتنج خص ث فه خصستجن جى تعسب كسرخ ه صج و   نج  ت وةجن عش  خصزفنؼ -1
 .سي  ةا خصدر ا ةبنش ى  عجج خالجايسش  قي خج خص -2
 .عق خص نل خصجنيق خصت  تعج  خصزفنؼيرجب ةا و   -3
 ةا و عق ت نج خصسن  . يرجب -4
 .تبخ يرجب ةا جط  ق خصت  ه عا ط ن  عسج ق خص -5
 .قظ خصت  ق خوفب خصشبنج ةا خصتع ن ثنلق ت زن  خال جخؽ خصشبنت ه يدن م كثخ خ  ل  حف -6
 ا  ج خصشبنتنج خصرمخ ى  خصذعخ خج خصس ا سه بجن تعسب عجج زننسى تسنو  خصت  ق. -7

  ةا خالؿ خص جخوق خصسخ خد ق  تم ةالحظق ةنيأت :

                                                             
 .93-90دمحم سلمان الجبوري،مصدر سابق ، ص ((1
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عجػػػج طػػػ ؿ ةػػػفنؼ دجػػػ  ساجػػػه  تش عػػػه كأشػػػجنج خصمػػػ ب  خصررػػػ   عييييالظبي كثافييية الشبيييات أواًل:
 خدتذػػنج خدػػ خع ةعخشػػه ةشػػه ةثػػب خصذػػ ؾ  ، قجتػػه كجسػػن ختججشػػن  ػػ ب خصدػػجب خص  زػػ   خصةػػ س   خصثخػػب

تأ خ  ػػػن كػػػنف  خةػػػل اػػػ خ  لتحػػػ  كػػػب دبػػػػنج خال خف   عػػػط خصشبنتػػػنج خصح ص ػػػق  خصسعسػػػ ى،  خصعػػػنق ؿ 
 ػػػرق  ةتسنوػػػلق يفعػػػب تػػػأ خ  كتجػػػق ةػػػا خصتػػػ ب تبرػػػج ةتال تتجسػػػ   ػػػمخ  ةػػػا خصذػػػ ؾ خ  خصعػػػنق ؿ 

    غنصبػن  ةػػنت  ف جػ ى ةػا خصزػفنؼ خصػج سخخػػب خصسجػ ج خصشلزػال  عػا خدػ لنع خصدػػشه  ػمخ ،خصجػ  ج
دفػػػا خصرػػػ ج خف خصزػػػفنؼ   دالحػػػظ لػػػ  ،ى يلثنلػػػق دبنت ػػػق ةػػػا خصررػػػ  عس ةػػػن   ػػػ ه خالصدػػػشه ةميػػػن

جػػن  تأ ججػػن اللترنج ػػن خصػػج خصحسنيػػق  نسلػػا تسخخػػا يعػػط عخصجػػ سخ  يعػػ   ػػ خ خصجدػػنف تعػػند  ةػػا ت خا
 خص تب خصدنقيق ح  ثن  ةا خصزفق ص خخب خصسج ج.

خصشجػػ  عجػػج كػػال اندة ػػق  عجػػج طػػ ؿ ةشيرػػق خص جخوػػق  يسحػػنذخى  ()البديياتينالسدروعة الشباتييات يييًا:ثان
أف خصج  ج كند  تختػ ؽ خصت  ػق  تفتتجػن  تعسػب عجػج  ن دن  تسنةن  صجحنصه خصدنيرق حخف نف تأ خ  ن ةع

 .(8)  جى ، تجذسجن يدة  كة  خالشجنج  ق ى ا  ج ن
 ( ت ثيخ الجحور عمى التخبة ضسن مشظقة الجراسة/الظارمية8صهرة )

 
 12/9/2118بتاريخ السرجر:الجراسة السيجانية                      
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  -: الحيهانات :2-1-5-2
أذ يلػ ف تػأ خ    اعججػن وػججق خصتع نػق ةػفنؼ خصشجػ خصحخ خدنج س جخ  ل  تجذ م  خةعنؼ  رس ت     

 ت  تػػه ةػػا خػػػالؿ صجشجػػ   تيػػ ج خصدػػجب خص  زػػ لػػ  ت ػػػ ف  يرػػ جى غخػػ  ةبنشػػ ى خصشذػػنا خصحخػػ خد 
عػا ط نػػ  زنػنسى كس ػق خص  خوػ  خص خ ػجق إصػػج ةجػ ج خصشجػ  دت جػق صتجذػػ سجن   خصةشػن  عسج ػنج خصجػ ـ 

 .خا تنؼ خصية ل ق صجشج  يي خل  ةختجفق  اعججن ع ةق صعسج ق خصتع نق خصسنل ق  خص نح ق

 يسكن ان يشحرخ ت ثيخ الحيهانات كسا يمي:  
عجػج تأ ػب خصزػفنؼ  خةػعنلجن عػا ط نػ  حف  ػن صذػبلق ةػا خصجػ ذخف  خصفاػ خف تعسػب  القيهار:: -1

خالدفنؽ خصي نجه تستػ  ةػا وػيل خصزػفنؼ   ػ ال  صجحرػ ؿ خصاجخ  ػق ةػسا خصدػجب خص  زػ  حخػف 
تتمػ ج عجػج اػػ  ج  وػ رنف خصشبنتػػنج  ختاللجػن  تدػػن م ة ػنه خصشجػ  عشػػ  ة  ج ػن بجػػ ه خالدفػنؽ خصػػج 

خػػالؿ خص جخوػػق  صػػ حظ ، قػػ  خص  زػػندنج جسةجػػن  خةػػنلق ت  تجػػن خصػػج خصدػػجب خص  زػػ   خر  ػػن  
خصسخ خد ػػق خدتذػػػنج  خوػػػ  صفتحػػػنج خصرػػ خجا عجػػػج طػػػ ؿ خصسجػػػ ج  وػػججق خص  زػػػ    تتخػػػ  يعػػػط 
خصرػػػ خجا ةػػػا خصػػػػتالؿ خصست خاػػػ ه لػػػ  خصدػػػػجب خص  زػػػ  ةدػػػػن ا صجػػػن ةسػػػن اعججػػػػن تت ػػػن    تعسػػػػب 

 .(9ر جى )خص ،خصدجب خص  ز   عشر  ة لند ل  ةر   ل  تذلخب ت ب
 بسشظقة الجراسة/االسحاقي فتحات القهار: ضسن الديل الفيزي( 9صهرة )

 12/5/2218 بتنجنخ ص جخوق خصسخ خد قخخصسر ج: 
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الترػػب خصخجػػن  خصتػػ   سدػػت ننجنصخصزػػفنؼ خصعج ػػن   تدػػتمب خصيخػػ ج لػػ  بشػػن  خعذنشػػجن  : الظيييهر -2
خصشجػ  لػ     ػ خ ةػن تػم ةالحظػق عجػج يعػط كتػ ؼخصس نه خال عش  ة خوم خص  زندنج خصعنص ق اػ خ  

خف خصيخػ ج حخػف  ةشيرق  ث ب  خصحنتس ق   عػط خالاػاخ  ةػا كتػ ؼ خصشجػ  عشػ  قزػن  خصخػنصط
خصزػػػفنؼ  ػػػ  تجػػػ  خصتػػػ  تحفػػػ  خدفنقجػػػن لػػػ    ػػػ ـخصتػػػ  تشتذػػػ  لػػػ  ةشيرػػػق خص جخوػػػق  تػػػر   لػػػ  

خصزػػفنؼ خصسرعػػ ه شػػ   ى خالدحػػ خج  خف اح ج ػػن ت ػػ ف يذػػلب تجسعػػنج ةتبنعػػ ى  أف س ج خصيخػػ ج 
 .ل   ل  خصتأ خ  عجج خصدجب خص  ز  يلنس يل ف ة

(وػػػم 1عػػػا ط نػػػ  حفػػػ  خدفػػػنؽ  ػػػمخ ه ال تجػػػن ز قي  ػػػن ) تأ   ػػػنيلػػػ ف  -:الحذيييخات والجييييجان -3
ةػفنؼ خصشجػ   قنعػه خدػ خع ع  ػ ه ةػا خصدػجب خص  زػ     ت ا  عجػج ،  عس  ع س ةا خصدشتس خج

لػ  تجػ يم خصزػفنؼ ال يلػ ف ذخج خ س ػق يػنجزه خال خدػه  ينصسدػن سهس ج ػن أف    ،خصحذػ خج  خص  ػ خف
ةل ل  تأ ػب ةػفنؼ خصج خدػ  ظج  خ شن  خص جخوه  ا س خد خع ةح سه ةا خصحذ خج صجن خوجنـ  خ

  ناخط خالااخ  خصت  ترب لخجن ددبق خص ةب خصج خصيخا  خصمػ نا حخػف تستػ  خدفنقجػن صعػ ى  خصسرع ى
 أف تػػأ خ  خصحذػػ خج قجخػػب اػػ خ  ص شػػق  ،(1)جػػ  ساجػػقوػػشتست خج لػػ  خصدػػجب خص  زػػ  عجػػج اػػندة  د

 . (2)حق  مخ ى خذخ ت غج  خصس نه لخجن يل ف ةر  خ  عش  خزسينس كثنلتجن ل  ةدن
 ل ػق ةػا خػالؿ حفػ  خالدفػنؽ س لندخصتعسب س ػ خف خاجا يػأختالؼ أد خعجػن بشذػنا خصتج نػق 

(وػم،  خص  ػػ خف خصتػ  تلػػ ل لػ   لتػنج  خحػػ  تةتجػ   تخػػ   52-42أعسنقجػن ) ةعػػ ؿ تػ خ    خصتػ  
 تدػجم  ػ ه خصعسج ػنج لػ  تف  ػ   تفتخػ ، (3)ةا أةعنلجػن أ ثػ  ةػا عذػ ى أطشػنف ةػا خصتػ ب وػش نن  

داالقجن دح  ةج ج خصشج ،  ص شجن تعػ  ةػا ع خةػب زنػنسى ٳكت ؼ خادجنج  ت ب خصدج ؿ خص  ز ه   
خصاجخعػ  ةػا خػالؿ تج نػق خصت  ػق،  صػ حظ عجػج ت  ػق خصدػجب خص  زػ   خر  ق خصت  ق ةا خصجندػ 

 .(4)أدتذنج خصشسب يأد خع ةختجفق إذ يعسب عجج حف  خادفنؽ خصرمخ ى سخخب خاجخة  خصاجخ  ق

 

                                                             

 .122ص ،ةر ج ونب ، عس  ب  نف خصج خ  ( (1
 .126ص ،ةر ج ونب ، دمحم وجسنف خصجة ج  ( (2

 . 98( دمحم  ة   ةحد ب، ةر ج ونب ، ص3)
  .12/4/2218بتنجنخ  ،( خص جخوق خصسخ خد ق4)
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 املبحث الثاني
 ملنطقة الدراسة حتليل املعطيات البشرية

 

يعد  إلنساد أ د دد  إلمعؾإللدي إلمرفؾلؾجيؾمؾلفدّ إلم عل مددّ إلمعدى تعيدي لمددح تلفدي إلمي لد  إلمظ ف فددّ        
لددؽ طي ددن إلماتدد ط   إلمعددى ي ددؾي دهدد إل سا  عدد لي إلنسادد أ   ع مفدد   مهدد   مألسهدد ج هوددهؾمه  إلمةف ددفّ

لخعم ددّ يددى لاظ دّ إلمتردد   عيتددغ لمفهدد  تلفديإل  يددى لردد جا إلتسهد ج هدسيدد   إلمردد  هإلنجودد    آثد ج
 .  تتىهتعيثي ست ط   إلالسا أ 

 الشذاط الدكشي : 2-2-1
 الشذاط الزراعي: 2-2-2
 السذاريع االروائية: 2-2-3
 حرفة الرعي: 2-2-4
 الشذاط االنذائي: 2-2-5
 
 الشذاط الدكشي:: 2-2-1
إلالسه ج دهجإًل قؾ ً  يى  ف ة إلمتتي ّ يعتدفي إلمر ي د   هإلمؾثد ان إلمع ج خفدّ إلأ إلالساد أ يدى  تؤدا      

هلددم لد  يتده ع إلمعدد مؼ إلالأ لدؽ ت دد ي  إلليإل مدّ إلاللفدية قدد  إلودع ظغ سردؾ الدد    إلالسهد ج هإلمترفديإل 
 . (1)ذ  سرؾه  إلل إلد ك فية لؽ إلماك أزإلم  إلالسه ج ترهتظؾج    جا يي  

 ددفؽ إلمع  لدي سعفردّ لمدح إلالج  هدؾ لكد أ دا يدى هتظؾجهد  إلمتتدي ّ إلميادع يإل  ستدؾ  سأ      
ه ععي   إلوع يإلج إلالسا أ لمح تؾيي  إلميدؾإلجد إلمظ ف فدّ ي د ن لدؽ  إليفه  ي فش إلمعى هبفئعه إلالسا أ

 يدىأ إلنساد ج يأودع يإل إلهإلميغد هي إلما تردّ لاهد  إلمعدى تدؤثي يفهد  ط فعّ إلمعيمفد   إلمرفؾلؾجيؾمؾلفدّ
ليدد   دداعكج إلير  ددً  لمددح إلجتتدد    إلالسادد أ  تلؾإلاهدد  الدديهجة إلمعففددت إلمعدد ج رى يعاددى لعفاددّ دفئددّ

 إلمع قد   لدؽ سدؾ  قفد ي ه ادع  لدؽ امدػ لمفهد إل هإلودع يإلجة إلودعثي جه  هإلمعيدي لمدح  د تج 
 إلالوع يإلج.يى لك أ  هإلالقعص ديّ إلاللعي عفّ

                                                             
 هإلمعؾز مإل دإلج إلمث  يه مماتي إلمف   إلمرفؾلؾجيؾمؾلفّيإلمع ،لريؾد دي   جإلالىإل دمحم ص يا لراؾ  ((1

 . 918إل ص1891إلم  هيةإل
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إلميفد ع  ز عه  هإلسعت جه   عؾقد  لمدح لصد دجهتتعً  مذمػ يأأ هلؾد هسيؾ إلمياع يإل  إلمتتي ّ هتؾ      
هالوفي  يى إلميا طن إلمر يّ هشته إلمر يّ ي نسا أ يخع ج لؾإلقم إلماكؽ إلتكثدي ل ايدّ هإلمعدى تر دن 

هدي دلمدّ الديؽ لمح إللعد إلد س جغت ته ه  ل ته إلميخعم ّإل ههذإل ل   يهؽ ما  هلؾد إلمياع يإل  إلمتتي ّ
 صلفية إله قيى . ك س  ل سً  ك فية إلهلاظ ّ إلم جإلوّ وؾإل  

 مده لادع يإلً  إلالساد أ إلتخدذه  إلمعدى إلالودع يإلج إلمتتديا  لدؾإلطؽ دقد يهلدؽ إلمرد  ي   مدذكي يدأأ      
اد  هتيبدّ لصدتّ هلرد جا ميد   عيعدم  ده لدؽ  ودظ  لات إلمعديإل  يدى إلميودؾبى إلمادهي عهدي  يدى
 إل(1)إلمادافؽ إلت  لادذ إلم  ييدّ إلمعصؾج يى إلميإلي  ؽ هإلدا يى إلمر  جة إلزده ج سمح د د عل افّ هيفي 

إلا تؾلددد  يدددى إلمؾقددد  إلمرددد مى إلمع  ددد  لدددؽ إلمعمدددؾي هإلميؾإلقدددم إلالثي دددّ إلمعدددى تيلدددم إلمدددح إلمعهددد  إلمادددؾليا 
يهدى  إلإلمح إلسهد  ك سد  لاظ دّ إلودع يإلج ودكاى قد يؼ هإلمت دمى هإلالو لى يى لاظ ّ إلم جإلوّ لي  يتفي

هلددؽ إلهددؼ إلميدد أ هإلم دديى إلمعددى  إلردد جا إلميهددؼ إلمددذا  دديب  إلمخمددف  إلمعيبددى   شددؾجت ددم لمددح إلمظي ددن إلمع
ف دى ت م لمح ال عى سهي دلمّ إلم ت وى اليؽ لاظ ّ إلم جإلوّ هإلمعدى هدى   مفدً  الديؽ إلمادهي إلمة

اكديع   هلد هة لمدح لد تؼ (9) (إلمرغفيةإل يبحإللك يإلإللادكؽإلدم  إلإلمعم إلمياظ ّ إلم جإلوّ هى) إلم  دودفّ
إلأ  دا ت دفؽ لدؽ لد ي إلم جإلودّ إلميف إلسفدّ أممادك  إلمر ا دّ إلمياد طن لدؽ إلم جإلودّ ي د  تعد  لاظ دّ

 إلمعدى الديؽ لاد طن كعدؾ  إلالسهد ج الودفي إل (11صدؾجة )إلم دلمدّ سهي ال    لمح  عيكز إلماك أ
 .(3)لظي إلمةف  أ لؽ ممري يّ دجا ً  إلماهي لاعؾى  لؽ تيت م

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .99 ص إل 1899 إل  ل إلد إل إلمرؾإلدث لظتعّ إل  إلإلمعي  يى إلمي  ى إلالوعفظ أ إلسي   إل دمحم إلوي لفي ( لمفي(1
 .168ص إللص ج و دنإلث لي يف  ل   ج فؼ  (  (9
 .96/11/9119دع ج خ  إلم جإلوّ إلميف إلسفّ ( (3
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 /بلدعلى ضفاف نهر دجلة ضسن الدهل الفيزي( انتذار الدكان 11صهره )

 
 91/6/9119 دع ج خ إلميص ج:إلم جإلوّ إلميف إلسفّ

 

إلمعيبّ إلمخصتّ ههيدية لفد ع إلمديا   يؾلؾد يى إلماهي إلمةف ى ماهي دلمّإلالوعفظ أ  لؾإلقم لؽ ي  
 و هي    وعثي ج تي  إلماهي إلمةف ى هزجإللعه  هإلوعل مه   تكي لاعغؼ ههذع كمه  تيثي لا صي

  .إلمتتي ّ    يإلإلمياع دا   لؾإلقم لذ  لهيّ اللعف ج
هإلمؾإلقدددم لددددؽ لدددد ي إلم جإلوددددّ إلميف إلسفدددّ   ددددفؽ إلأ إلالوددددعخ إلي إلمتتدددديا مألسهددد ج قدددد  لددددذ  ليإلكددددز     

الدد    إلالسهدد ج يددى وددهؾمه  إلمةف ددفّ إلمعددى تعيفددز   وددعؾإلاه  إلالوددع يإلج هإلالستدد  إل  إلمصددا عفّ سرددؾ 
لثدددي  ماهددي دلمددّههادد ا إلمع  دد  لددؽ إلميدد أ إلمعددى ت ددم لمددح إلماددهي إلمةف ددى ل صدد ّ  إلهلصددؾبعه 

ل  ادّ ودد ليإل  هس  فدّ إلالوددر قى هس  فدّ إلم ددمؾعفّ هق د   دمدد   هق د   إلمدد لفي هق د   إلمظ جلفددّ 
 .  يى دي محهإلمع لى هإلميإلش يّ يى  ل إلد هإلمخ مص 
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 ة لؾإللدي لاهد  ط فعدّ لرديى إلماهدي إللعم   إلسي   إلالوع يإلج إلمتتيا لؽ لك أ آللدي لعدأثية  عد    
 إلقعه  تدتك   إلمديا هطدي  إلميؾإلصد  ي  ن لؽ ل لي إلالسر إلج هل  إلهليمف ته إلمرفؾلؾجيؾمؾلفّ
 :هلؽ إلهؼ تمػ إلالسي   

يادددؾد لمدددح إللعددد إلد لددؽ لددد ي إلم جإلودددّ إلميف إلسفددّ إلت ددد  إلأ هدددذإل إلمدداي   :نسطططل الته يطططع الخ طططي أ:
هإلأ  هكدذمػ لدم إللعد إلد إلمظدي إلإل(11صدؾجة )إلم لاده إلميع يلدّ إلمي افدّ هإلميرد جا  دلمدّ سهدي لرديى 

إلغمغ هذع إلمياع يإل  هى لاع يإل  ج ةفّ تيع ز  ك ي  ريه  هلؽ إلهؼ هدذع إلميادع يإل  هدى لاد طن 
ّ هإلم هليدده هإلماددا يه هإلمخدد مص هل  دد ة إلمتدد  يددى إلميععصددؼ هإلالوددر قى هودد ليإل هإلمدد لفي هإلمظ جلفدد

سفً  لهيددً  تتعددً  معدد ة إللعتدد جإل  لاهدد  تيكزهدد  يددى إلمرؾإلسددغ إل شددكم  هددذع إلمياددع يإل  لرددؾجإًل وددك ديدد مح
هقمّ تعياله  ميخد طي إلمةف د أ ي دً  لدؽ هلدؾد تدي  إلمادهؾي إلمةف دفّ إلمي عية لؽ لريى إلماهي 

 .إلمخصتّ

 ( الشسل الخ ي شسال بغداد11صهره )

 8/19/9112 دع ج خ إلميص ج :إلم جإلوّ إلميف إلسفّ
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يبدّ هلصد دج إلميفد ع لؽ إلمعؾز م  ع ة لؾإللدي لاهد  إلمادظ  هإلمع عأثي هذإل إلماي   :الشسل السبعثر -ب
يهى لتعثية لمح لا     هإلودعّ  صدؾجة لتدؾإلافّ ههدذع إلميادع يإل  لؾزلدّ  ظي  دّ  هسغ ي إلميمففّإل

ياددؾد هددذإل      مددّ لدد ده  هصدلي  ريهدد  إلماددك سىإلغفدي لاعغيددّ هلعت لدد ة هتعصدد  هدذع إلمياددع يإل
 لؽ سهي دلمّ هوهمه إلمةف ى . إلماي  يى  عض إلم يى إلميتعثية هإلمتعف ع

هددددى لعريعدددد   تيعدددد ز لاددددع يإل  هددددذإل إلمدددداي   كؾسهدددد  لعردددد هجة إله لع  دمددددّ ه  الططططشسل الستجسططططع: -ج
تعيفدز  ياد  ه صدلفية هز د دة يدى لد د إلمادك أ تفؾسد  سؾإلتهد   د م ي  لدؽ  لاعغيّ إله غفي لاعغيّ

يدى هدذإل إلمداي  تعدؾيي إلمخد ل   ك مصدرّ هإلمععمدفؼ هإلمد هإلاي إلميوديفّ  إلسهي دلمدّ إله  عفد ة لاده قمدف ً 
إلهلؽ إلمز دد جإل  لدؽ لهدّ إللديى تيثددي ليإلكدزإًل لهيدّ ممعردد جة هإلمعادؾ ن   ماادتّ مم ددؾإل ى إلم ي تدّ لاهد 

 س  فدّ دمد  هليكدز هليكدز ق د   إلميععصدؼ س  فدّ يدى ليكدزيادؾد  إلميف إلسفدّ إلت د  إلأ هدذإل إلمداي 
هليكدز ق د   إلمد لفي هليكدز ق د اى  إل ثدي  س  فدّ هليكدز  دمؾعفّإلإلم هليكز ق     إلإلالور قى

 . إلمظ جلفّ هإلمع لى هق    إلميإلش يّ هليكز ق    إلمخ مص

  :الشذاط الزراعي: 2-2-2
  دددديز دهج إلمعيمفدددد   إلمرفؾلؾجيؾمؾلفدددد  إلماهي ددددّ لددددؽ لدددد ي تاددددؾ  إلشددددك مه  هالوددددفي  إلمياعظ دددد       

دا  عيكدددز إلماتددد    إليدددى تتددد  ؽ إلالسعددد   إلمزجإللدددى هتاؾلدددههإلثيهددد   هإلمثافددد   إلماهي دددّ هإلمادددهؾي إلمةف دددفّ
م يبه  لؽ لص ج إلميف ع هم مدّ إلميمؾ دّ يفهد  كؾسهد  لفد ة  (19صؾجة )إلم إلمزجإللى لمح ال    إلماهي

إلمصدددي  هتتعددددً  مدددذمػ تتددددعهي لاظ دددّ إلم جإلوددددّ دزجإللدددّ إلمتادددد تفؽ هدأ إللدددع   إللعدددد إلد هكث يدددّ هددددذع 
إلمتادد تفؽ  دديتت   ظ فعددّ إلالوددعفظ أ إلا دسهدد  تعيكددز يددى إلميادد طن إلمعددى اإل  إلمعيكددز إلماددك سى إلمعدد مى 

إلمظ جلفّ هل   ة إلمت  يى ديد مح ه كدؾأ إلتتد جه   تدكي شدي   كي  يى إلالور قى هإلم مؾعفّ هبم  ه 
 ييع  لمح ل س ى سهي دلمّ هكذمػ  ؾي لرف   رفيتى لؾإلجة هإلمزهفيا.

كيدد  هتاعتدددي زجإللددّ إلمخ ددديإلهإل  يدددى إلغمددغ لاددد طن إلماددهي إلمةف دددى مماهدددي إلدعدد إلً  لدددؽ لادددؾ      
يددي لمددح إلالدد يّ تيوددت   ودد ليإل   عددح شددي ي  لدد إلد  ادد غ ليمفدد   إلتجودد   إلميعع قتددّ هإلمعددى تع

   هلؾإلد غي افّ ل   ة ممعيبّ هب مع مى ز  دة لصؾبعه . 
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ًّ إللدديى         داعكج تددأثفي إلماتدد   إلمزجإللددى يدى ز دد دة إلمريؾمددّ إلمذإلاتدّ هامددػ لادد  إلتيدديإل  لدؽ لهدد
إل ليد   دؤدا سمدح (1) أوعخ إلي إلتوي ة إلمففيف ه دّ هإلمعدى تعدؾد سمدح إلماهدي لدؽ طي دن لفد ع إلميصد ج 
إل هب معد مى ز د دة (9)إلالظيإل  إلم هجة إلمهف جهمؾلفّ مماهي هت مفي ق جته لمح س ي  يؾمعه لدؽ إلمي ععد  

ليمفد   إلتجودد   هتفددؾأ تدي  إلماددهي إلمةف ددى ههددذإل لد  تددؼ ل  غعدده لدؽ لدد ي إلم جإلوددّ إلميف إلسفددّ 
 لمح طؾي لريى سهي دلمّ يى لاظ ّ إلم جإلوّ.

 /الراشديةي الدهل الفيزي(  راعة البداتين ف12صهرة )

 
 11/8/9119 دع ج خ إلميص ج:إلم جإلوّ إلميف إلسفّ

 

 الرعيحرفة : 2-2-3
 هالددى إلماددهي إلمةف ددى ماهددي دلمددّ هالدد  يتيدد جم لهاددّ إلميلددى يددى لاظ ددّ إلم جإلوددّ يددى إلجإل

تتعددً  معؾز عهدد  إلمرليإليددى ي دد    إلماهددي تفثددي يفهدد  إلشددر ج إلملددي  هست تدد   إلم صددغ هإلم دديدا هإلمثفددي 

                                                             

إل 9116إلتجدأإل  -إل لكعتددّ إلميرعيددم إلمعيبددى مماتددي هإلمعؾز ددمإل ليدد أ1يعرفددّ دمحم إلمراددؽإل لتددك   إلم فئددّإل   (1)
 . 98ص

إل لرمدّ إلمري فدّ ل   إلميرف  د ي  كمفؾإل إلتسا أ كع لدي لفؾلؾجيؾمدؾلى هدهجع يدى إلمعيمفد   إلمرفؾلؾجيؾمؾلفدّ( 9)
 . 13إل ص1891إل 91إلمرليإلففّ إلمفؾ عفّإل إلمع د 
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 تكي كثفت ي ً  لؽ إلسعت ج هذع إلالسؾإل  لؽ إلمات ت   يى إلمرزج ه دؾي لرد جا إلالسهد ج هإلمرم    
إلم  ييددّ هإلمترفدديإل  إلميؾلددؾدة يددى لاظ ددّ إلم جإلوددّ ليدد  لعمهدد  دفئددّ ل ايددّ معيبفددّ إلميؾإلشددى  يخعمدد  

 .(13)صؾجة   لؾميبح ده  إلمر   يى  رفية لؾإلجع هإلمزهفيا إلمعى إلسؾإلله  كي
 ( تربية ورعي الجامهس في بحيرة عهارة/الدجيل13)صهرة               

 6/2/9119 دع ج خ إلميص ج:إلم جإلوّ إلميف إلسفّ

 
إلميؾإلشدددى لزدهلدددً  لدددؽ لددد ي تلدددذ عه  لمدددح  عدددض ست تددد   إلمادددهي إلمةف دددى   يكدددؾأ تدددأثفي

هإلم دددد    إلمعمفدددد  هإلزإلمعهدددد  هي دددد إلأ إل دددد  إلوددددت   إلمري يددددّ إلمظ ف فددددّ إللدددد  إلمعددددأثفي إلمثدددد سى هددددؾ تدددد لفي 
إلم      صؾجة لت شيع لؽ ل ي هزأ  عدض إلميؾإلشدى إلمث فمده ك ال  د ج هإلمرد لؾم هإلمعدى تيلدح إله 

ز دد دة ساددتّ إلسردديإل  تددي  إلماددهي إلمةف ددى  ددؤدا إلمددح  هإلمددذاتيتددؾا لمددح إلم دد    إلم مفددّ إلالسردد إلج 
 . هس مه  هتيوف ه  يى لك أ إللي
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 مذاريع الري في مش قة الدراسة:: 2-2-4
سجتدت  سستد   ه  دي لتديه  إلمااهديهإلأ   ستد   ود  إلمايديهد إلمدذا ي دم لادؾ   -: الشهروان مذروع -1

يددى  ىئهإلمدذا إلستد يدى لؾالددم ي دم قدي  ل  ادّ إلالودر قى كدؼ ت ي تد ً  91ل  ادّ ود ليإل  إلمر مفدّ ددد 
هد دددد   امددددػ إلمما ددددح إلالث ج ددددّ  أ لمددددؾكهؼ كدددد سؾإل  م  ددددؾأ  دددد ماييهدال إلالشددددؾجا إلمعصددددي إلمتدددد دمى ده 

 .(1)إلمياي ج ّ إلمعى س   يى إلمؾق  س اه جدا لؽ  يلعه إلمح إلما و سفؽ
وددداّ ق دددي  9111سأ إلجلددد     دددي إلمااهددديهإلأ إلمدددح إلمعصدددي إلمتددد دمى إله إلالشدددؾجا ق دددي  دددؾإلمى     

  مادددك أ لادددذ دهإللددي إلالمددد  إلمث مددد  ق دددي إلميددف د  ؤكددد  إلأ لاظ دددّ لاددؾ  وددد ليإل  ك سددد  لأهؾمددّ 
ي مفع  دد   إلمياددي ج ّ دكدد    دد أ إلمياظ ددّ  هددي  إلمر لددّ إلمددح إلق لددّ هكددذإل لتدديه إلميددف د مددذمػ ع

 .(2)لاذ إلمع ج خ إلل ع  ك س  لاكؾسّ يع ً 
إل هلدؽ إلطدؾي إلمرد إلهي إلمعدى   دي  ؼ هإلهوم لد هي لييده إلمعد مؼ إلم د يؼيع  إلماهيهإلأ دلغ
كددؼ ت دد د لددؽ س ظددّ إلمصدد ج إلمؾإلقعددّ لاددؾ  ل  اددّ إلمدد هج )شددي ي  311ؽ دا ييعدد  ميادد يّ إلكثددي لدد

هسعفرددّ معدد هؾج إلالهالدد    إل(19. صددؾجة )(3)ل  اددّ ودد ليإل ( إلمددح إلمددذس اغ إلمؾإلقعددّ لاددؾ  إلمفددؾ 
إلماف وددفّ إلسهدد ج إلمادد  يددأدى إلسهفدد جع إلمددح ترددؾي لفدد ع دلمددّ إلمددح إلمتددي  لددؽ لردديإلع إلمردد مى هإلمددذا 
إلدى ددد هجة إلمددح لددي  دلددزإل  لددؽ لتدديه  إلمااهدديهإلأ هإلسع دد ي  عددض لددؽ إلميدد أ هإلم دديى لددؽ لهعدده 

 .(9)إلمتيقفّ إلمح لهعه إلمليبفّ
 كعؾج إل يدد  وؾوده ي ددؾي ففدده:ا هقدد  كدد أ ليدد  لعددي إلمدد كدد أ ك فديإلً  ردد هيه  د ه إلأ هددذإل إلم

ود ل   إلميتديه هب مع كفد  يد أ ك دي هدذإل إل (1)هذإل إلمر هي إللغؼ هإلهوم ل هي لييّ إلمعد مؼ إلم د يؼا 
لمددح ز دد دة إلهيفعدده السدده ياددعؾلغ لفدد ع إلكثددي يفددؤدا إلمددح ز دد دة لادد  ّ إلالجإلالددى إلمزجإلعفددّ إلمعددى 

                                                             

سرفددغ ليهيدددّ إل ترددؾال  إلسهددد ج إلمعدديإل  هدثيهددد  لمدددح إلمعيدديإلأ إل ا إلمددديا لادد  إلمعدددي  ا إل ليكددز إل فددد   إلمعددديإلث  (1)
  1 12-16ص 1898إلمعميى إلمعيبىإل  ل إلد 

إل ليكدز إل فد   إلمعديإلث إلمعميدى إلمعيبدى إل يؾزا جشف  إل ل ؾل   سغؼ إلميا يى إلمعيإل  إلم  يؼ إل إلميا لاد  إلمعدي   (9)
  1 136ص 1898 ل إلد 

لفؾأ لظي جإلهى إل لت ج م إلمديا يدى إلمعهد  إلم ت ودى هل قعهد   يتد ج م إلمديا إلمر  ثدّ إل هقد ام سد هة إلمديا يدى  (3)
إل  1882إلاإلج  16إلمعصي إلم ت وى إلمعى ل  ته  دإلاية إلمعمؾي إلمصييّ هإلمعظ فقفدّ يدى إلميريدم إلمعميدى يدى 

  1 21ص 1888ريم إلمعميى إل  ل إلد لظتعّ إلمي
  1 198صلص ج و دن إلج فؼ  يف  ل   ث لي إلماع هأ إل  (9)
 .116صإل1 إل1899إلإل ل إلدإل لظتعّ إلميع ج إل 1 إل و ليإل  يى له  إلمخ يّ إلم ت وفه جا إل إل ي  وؾوه ((1
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امددػ إلأ إلماصددؾص تتددفي إلمددح لدد أ  إلههددذإل ل  دد ث يعدد ً   هدد  ثددؼ ز دد دة إلوددعفظ أ إلمادد م  ؾمدده يه 
ههص  إلالدج اى ل  ادّ إلماهديهإلأ ل يفهد   إل(1) هقيى ل   ع ل  له لمح ال  يه تاعقفه لؽ ل سته

لدددؽ لاددد يم هلفددديإل  ل  ددد ع كددد أ وددد  ه  سهدددي إلماهيهإلأ:اهمماهددديهإلأ  اددد تفؽ هلاددد   هقددديى لددد ليع 
ى إلمعصدددي ؽ إلميإلشددد ا هقددد  سددد ي إلماهددديهإلأ إلهعيددد ي إلميادددؤهمفؽ يدددإلهغددد   س يعددده هلفددديإل  س يعدددها 

ح إلمر ددددؾي هإلمتادددد تفؽ هإلاللددددؾا يددددأهعيؾإل  كي دددده هتظهفدددديع هت ؾ دددده ودددد إلدع كددددى التظ ددددؾ لف هدددده لمدددد
قفد ي ستد   زجإللدى هإلودم لمدح طدؾي لرديإلع هييهلده هإلدى إلمدح  لمدحو هؼ إلماهديهإلأ إل إلمير هجع مه

إلميادؾجة   مرد جإلأ إلمظفافدّ عتد جة لدؽ  ها ا إلمع    لؽ إلميؾإلقم إلالثي هدا إلأ إلم يى إلمزجإلعفّ  ستؾ 
 .تمؾي صلفيع

 /الدوجسة( مذروع الشهروان االروائي القديم14صهرة )

 

 12/6/9119 دع ج خ إلم جإلوّ إلميف إلسفّإلميص ج: 

                                                             

ليكز إلمترؾث إل إل  ل ي له ا إلميإلش  ؽ هإلتلؾ فؽلت ج م إلميا يى إلمعي إل يرفح دمحم لمح إلمعفث ها  ( (1
 .119صإل9119 إل ل إلدإل 1  إل هفئّ إلدإلجة هإلوعثي ج إلمؾق  إلمااىلظتعّ إل هإلم جإلو   إلالو لفّ
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هددؾ إلميردديى إلالصددمى ماهددي دلمددّ  فدد  إلستددظي إلماهددي ق ددي إلال  إلماددافؽ إلمددح  :الططدجيل نهططر  -9
إللد  إلمليبدى سهدي دلفدي ي د  إل دععيفن لريإلع  إلمر مى(ييلفؽ تيفز إلمتيقى لاه)لريى سهي دلمّ 
مفدً   ي   إلمير جا إلما   ه إلمع  د ع ماهدي دلفدهتيع   إل(1)ل سح لؽ ت سى كيف   إلمعصي ت إلمي اى 

لاؾبى غيبى ل  اّ و ليإل  يى إلم  ّ إلمليبفّ ماهدي دلمدّ ه عدح  ل دفؽ ليكز س  فّ إلالور قى
أ يى إلالودر قى هبمد  هإلمد لفي ه ثدي  هلمدح لد س ى لت ج   ل إلد  هال زإلم  إلث جه  ع هية مم ف 

 .(11) ي  يى إلمصؾجعك .(2)طي ن دم  _إلم لفي_ ل إلد 
 /بلدمجرى نهر الدجيل القديم (15صهرة )

 
 91/1/9119 دع ج خإلميص ج:إلم جإلوّ إلميف إلسفّ 

 

 هفدي سهدي إلمد لفي هزجإللدّ إلالجإلالدى هإللدي  أستد   لادي  يبدىأق ي إلمخمف ّ إلدؾ لع ي إلمياصؾج دع
ودر قى لاد  يى لاظ ّ إلالور قى معاهفي  يكّ إلما ي ل يع هت م إلث ج قي دّ  يبدى يدى لاظ دّ إلال

                                                             
 .111صإل9113إلإلميظتعّ إلمييكز ّ /ل لعّ دي محإل و ليإل  هتظؾجه  إلمر  جا إل ( لرف  لمؾا إلما ليإلاى(1

 91/1/9119إلم جوه إلميف إلسفّ دع ج خ  (9)
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هإلستدأ  إلمع  دد  لدؽ لددؽ إلم ديى لمددح سهدي دلفددي لثدي لك ددية هإلمر ددفيع  إلالد ّ سهددي دلمدّ إلمليبفددّ
هدذع إلم ديى لد ليع لمدح    لد دفؽ دمد  هإلمظ جلفدّ هقد  إلودعيي ت دم ل د ليهإلمعدى ه إلهس  هصي  فؽ ه 

 . (1)لؽ لياي اّ واه  ل  ز  
ههددؾ لددؽ لتدد ج م إلمدديا إلم  ييددّ لدد إًل غددي  سهددي دلمددّ ه عدد  سهدديإًل لرهدددؾي مذططروع االسططحا ي:  -3

هت دؾي يفدية هدذإل إلماهدي لمدح اإل  إلم فدية إلمعدى تدؼ  إلمعايفّ هيى إلمعهد  إلم ت ودى وديى )إلالودر قى(
فؽ هي ددً  ميدد  تددؼ دهدد  لتدديه  إلماهدديهإلأ شددي  دلمددّ هإلمعددى تددؼ إلجلدد   إلصددؾمه  إلمددح إلالشددؾج فؽ/إلمت دمف

 ليالّ إلس ً  .

ه اتددظي إلالوددر قى إلمددح يدديلفؽ هيدد : إلمليبددى ه عردده إلمددح إلجإلالددى إلمرز دديع إلماددهمفّ  عددح 
لددده مفاعهدددى لاددد  لتددد ج  لددد  لكيكدددؾ  غدددي  إلمياددد طن إلمؾإلقعددده شدددي ي شدددي  إلم مؾ  يصدددي إلمدددح

إللددد  إلم دددي  إلمتددديقى يفعرددده إلمدددح لاظ دددّ لعادددكي إلالصدددظت   غدددي  دلمددده ل  ددددي لاظ دددّ  إللددد إلد 
 صؽ إلم  دوفّ شي  دلمه ه اعيي  أتر ع إلمرادؾ  إلمتديقى مفصدغ يدى سهدي إلمد لفي إلم د يؼ ههدؾ 

هيى إلمعه  إلم ت ودى تدؼ إللد دة ت هفدي سهدي  إلإلمليبى لا  لؾالم لاي  يبى إلم  يؼيي  سهي دلمه 
هجع إلمددح إل فدد   إلالجإلالددى هإلسعتدد ج إلميددزإلج  هإلمتادد تفؽ هستددؾ  هتظددؾج إلالوددر قى هإلمددذا إلي ددح ددد 

 .(2) إلم يى إلمزجإلعفّ ل دفؽ ل لذع شي اًل هلصتّ لاؾب ً 

 عؼ لد ص ي دم لدؽ طي دن سددل  لتيه  إلالور قى إلمر مى يأسه ياعي  لف هها لؽ سهي دلمدّ        
ت  يدد  دهإلمتددي  سهددي دلمددّإل دلدد   دد هدع إلمليبفددّ يععيثددي ه ردد ع لددؽ إلمتددي ي  إليددى ل  لددّ ودد ة ودد ليإل 
سا يلددذا لاددد     هإلوددعّ إلدعددد إلً  لددؽ لادددؾ  ق دد   وددد ليإل  لدديهجإًل دا  فدددّ  سهددي إلالوددر قى إلم ددد يؼ
ق ددد   إلمظ جلفدددّ هس  فدددّ إلم تددد يرى هس  فدددّ  إلمدددحهصدددؾاًل هق ددد   إلمددد لفي  ه ثدددي إلالودددر قى هبمددد  

  .(3)ّ لاؾ  لاظ ّ إلم جإلوإلميت ه ة اليؽ لر يغّ  ل إلد 
لدددؽ إلمادددهي  إلمردددز  إلمتدددي مى إلمتددديقىي دددم لتددديه  جا إلميص صدددى يدددى : مذطططروع ري الرصاصطططي -9

ه عد  سهدي دلمدّ إلميدؾجد إلمديافج  إل يعد  لدؽ ود ليإل  إلمدح إلم دمؾعفّه  إلمةف ى اليؽ لاظ ّ إلم جإلوّ

                                                             
 .105صإلو دنلص ج إل لرف  لمؾا إلما ليإلاى ( (1

 .119ص إلميص ج س اّإل ((9
، دجلة وآثاره البٌئٌة -تقٌٌم كفاءة  مشروع ري  االسحاقً إلى  ذراع الثرثار ،مقداد دمحم احمد حسن الجبوري ((3

 .3ص،3102كلية التربية، جامعة تكريت،  ،(غ.م)رساله ماجستٌر، البٌئٌة
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ميفدد ع إلميتدديه  دا ي ددؾي إلماهددي دعرهفددزع   ميفدد ع لددؽ الدد عه إلمفادديى شددي ي ودد ليإل  هقدد  س ددذ لدد د لددؽ 
إل (1)(دهسددؼ93919هتدديها لادد  ّ ) إل( قادد ة91إلم ادد ة إلميافاددفّ دملدد ) إلم يعفددّ لمددح لدد س ى إلم اددؾإل 

ددديز إلم اد طي إلمعدى دستدئ   ىسمح إلوععي ي ل دة إلميص ص يى دا   س   تيلم تايفّ هذإل إلميتيه 
 ويف    وؼ قاظية إلميص صه لمفه 

(2) . 

لدد  دددفؽ ت ددم دجإلالددى هددذإل إلميتدديه  يددى إلمرهددّ إلمفادديى لددؽ سهددي دلمددّ : مذططروع ري الرططعيهية -1
لددؽ  لادد  ّ فدديها م إللدد  اعى ودد ليإل  هإلم ددمؾعفّ ه ألددذ لف هدده لددؽ سهددي دلمددّ دؾإلوددظّ إلمي ددخ  

 . (3)( دم  دهسؼ 19)إلالجإلالى ت مغ 
 

      الشذاط االنذائي: 2-2-5
لثدددددي إلمادددددهي إلمةف دددددى  أهيفدددددّ ك فدددددية يدددددى إلمياددددد   تر دددددح إلمؾ ددددد إل  إلمرفؾلؾجيؾمؾلفدددددّ        

 سفدّ هتيودت   إلمرصدح هإلميلدي إلمرفؾلؾجيؾمؾلى هامػ ال عؾإلاهد  لمدح كيفد   ك فدية لدؽ إلميدؾإلد إلميع
ّ هإلم مدددؾا تعددد  لددد دة دو ودددفّ يدددى  تصدددافم إلمخيوددد سّ  أشدددك ي لعاؾلدددّ ك مياعرددد   إلمفؾسفي عفددد هإلمعدددى

يدى يف كدي إلميتد سى  إل كيد  تد لي هدذع إلميدؾإلد الدياف ً ةهز هإلمدت   هإلتليد ة إلمرد  هإلتس دفغ إلمفؾسفي عفدّ
إلميلددي إلمختددؽ  كيدد  ياددعخي   إل(9)هغفيهدد  هإلالوددععي ال  إلمؾإلوددعّ يددى دليدد ي إلمادد هد هإلمدديا هإلمع مددف 

هتتعدً  مدذمػ تعد  لاظ دّ إلم جإلودّ هإل د ة لدؽ دهدؼ لاد طن قفد ي  ،يى إلم ا   هإست   إلمر إلان  لي  إلمذا
  . إلمصا ل   إلالوعخيإللفّ يى إلم ظي

تعددد  ليمفدددّ دق لدددّ ل ددد مم ممرصدددح لمدددح لددد س ى إلماهدددي هودددهمّ إلمةف دددى ليمفدددّ صدددا عفّ اإل      
 إلإلجتتد   لددؾقعى ك فدي  يردديى إلماهدي ممرصددؾي لمدح كيفدد   ك فدية لددؽ إلمعيودت   إلمرصددؾ ه هإلميلمفددّ

                                                             

تج  يدى لتديه  إلميص صدى إلالجهإلادىإل جود مّ إلمعؾز دم إلميكد سى الودععي ال  إلإل ىور   لمف ّ ليفؽ إلما ليإلا(1)
 . 69ص إل9119إلكمفّ إلمعيبفّ)إلدؽ جش (ل لعّ  ل إلدل لاعفيإل )غ.ي(إل 

 إل1898 إل لد إلد إللظتعدّ إلميعد ج  إل1  إلإلمردز  إلمثد سى إلود ليإل  يدى لهد  إلمخ يدّ إلم ت ودفّجا  إل( إل ي  وؾو9ّ) 
 .339ص
)دف سدد    إل911تفي دد   إلإلم اددؼ إلم اددىإلجد إلمي افددّ يددى لر يغددّ صدد   إلم  ؽل  ي ددّ إلميددؾإلإل هزإلجة إلميددؾإلجد إلمي افددّ( (3

 غفي لاتؾجة ( .
إلمع لّ مميا  إلمرفؾمؾلى إل إلمتيكّ إلمرافؽ ل   إلمفي ؼإل جهإلوغ إلمرصح هإلميلي يى إلمعيإل  ج  ط ي ل  ( (4

 .11إل ص1828 إل828إل جقؼ إلمعصافت هإلمعع  ؽإل  ل إلد
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لددؽ إلمرصددح إلمياددعخي  يددى إلميادد طن إلمتعفدد ع لددؽ  ييكددؽ دلدد إلده   عيمفدد   سسع لفددّ دكثددي إلقعصدد دإلً 
 -:(19)صا  إلمي  مم يى لاظ ّ إلم جإلوّ إلمح صا فؽهت (1)إلماهي

ههدى ل د مم ودظرفّ الترعد   إلمدح   ي د   ليف دّ الودعخيإل  لؾإلدهد  سا  دعؼ  السقالع السفتهحة: -1
 إلوعخيإلله  لؽ إلماظ  هإلميار جإل .

 .لؽ وظ  إلالج   تّ هلر هدة سا ف ً تاعخي  إلميؾإلد لؽ إللي   قي  السقالع الجهفية: -9
هإلمرؾففّ لمح طؾي إللع إلد إلماهي هوهمه إلمةف ى يى لاظ دّ إلم جإلودّ غفدي  هتاعتي إلمي  مم إلمي عؾ ّ

اظ دددّ لدا تعيكدددز  تدددكي ك فدددي يدددى إلمددد لفي _ لاظ دددّ   ؽ يدددى تؾز عددد  هكيف تهددد  لدددؽ إلميدددؾإلدإلسهددد  تعتددد 
 .(16)صؾجة  إلمات لى

 /الدجيل(مقالع الحرى والرمل16صهرة )

 9/9/9118 دع ج خ إلميص ج:إلم جإلوّ إلميف إلسفّ

                                                             
  .178،ص2002، 63توقٌع الصناعات واستقطابها ، مجلة كلٌة اآلداب ، العدد، اثر األنهار فً كامل الكنانً (1)

،  1991 ،مقداد حسٌن علً واخرون ، الجٌولوجٌا الهندسٌة ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل (2)
 .401ص

 



 العوامل المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي                                 الفصل الثاني  
 

 
61 

يعع   دأ تيكز هذع إلميؾإلد يى تمػ إلميا طن هؾ  ا غ ت مفي سهدي دلمدّ لدؽ فف د س ته ليد  ددى     
لددؽ إلالوددع  دة  مرعددي هددذع إلنجودد     صدد مرّ م وددعخ إلي هبخ صددّ إلمرصددح إلمادد لؼ هإلميلددي ي دد ً 
 .لؽ إلمعيبّ إلميز رفّ نست   إلمر إلان هإلوعص    عض إلالجإلالى هزجإللّ إلمتا تفؽ 

هي إلمةف ددى  تددكي غفددي لخظدد  هلددؽ ثددؼ تدديا تمددػ إلتجإلالددى ددد هأ دأ إلوددعثي ج تددي  إلمادد 
ي ( 91تعدد  ي إله جدي ممر ددي إلمعددى لم عهدد  تمددػ إلمصددا ل   تادد غ دؾلددؾد   ددي ليف ددّ تصددي إلمددح )

إلماهددي ك سدد  تددزج   ير صددفي إل هدأ دغمددغ إلجإلالددى إلماددهي إلمةف ددى هإلالجإلالددى إلم ي تددّ لددؽ (1)ت ي تدد ً 
لاددعا ع   ه  ددي ك فددية  ليمد  لمددح جيددم لااددؾ  غفددي إلسهدد  ترؾمد   عدد  لدد ة ودداؾإل  سمدح لخعم دّ 
همددؼ ي عصدي تددأثفي هددذع إلمي د مم لمددح سزإل ددّ إلمعيبددّ إل إلتجإلالدى إلمزجإلعفددّ هتدد هؾجه إلمرؾففددّ إلمددح  إلميفد ع

ترؾمد  لاد     هإلوددعّ لدؽ دجإلالدى إلمادهي إلمةف ددى قدي  هدذع إلمي د مم سمددح دجإل   هتد هؾجه  هإسيد 
 .هإلمي افّ ي رفّلعصرية لعيالّ ممععي ّ إلم

لددؽ إلمصددا لّ إلالوددعخيإللفّ يدد أ هادد ا صددا ل   سستدد افّ تعيثددي  صددا لّ إلمظدد دؾ  هلددؽ  ي دد ً    
إلميع لددي إلميؾلددؾدة لعيددي طدد دؾ  إلم ددمؾعفّ شددي ي لاظ ددّ إلم جإلوددّ هلعيددي طدد دؾ  إلمدد لفي هودد  

إل هإلأ هذع إلميع لي إلقفي  لمح إلود م هلدؾد دهسي  ( 6ميتف  لمح لا  ه ت  ج )لاظ ّ إلم جإلوّ هإل
مفددّ لثددي إلمعددي  إلمظفافددّإل هقدد  ت ددفؽ لددؽ لدد ي إلم جإلوددّ إلميف إلسفددّ إلأ لادد     إلتجإلالددى إلميدد دع إلته 

إلميخصصددّ م وددعثي ج قدد  إلوددعا ذ  ل دتهدد  إلتهمفددّ ليدد   دد ى  أصددر   تمددػ إلميع لددي سمددح شدديإل  
إل غفدددي إلسهدددد  تؾق ددد  لدددؽ إلالسعددد    ادددد غ () لاددد     لدددؽ إلتجإلالدددى إلميردددد هجة مميعيدددي هإلودددعل مه

 . 9113إلمذا مرن ده   ع  إلال ع ي إلاللي كى ل ي إلالاليإلج هإلمعخي غ 
ساددعا  ليدد  ودد ن سأ إلمصددا ل   إلالوددعخيإللفّ تادد      الدديإلج هتدد هؾج تددي  إلماددهي إلمةف ددى      

 إل  عددي إلالسادد أ ودد هي  يددى تلفددي وددظرّإلمخصددتّ هت مفددي سسع لهدد  هلددؽ ثددؼ تفددؾ ؽ إلشددك ي إلجالددفّ 
ودددعخيإللفّ لمددح إلتجإلالدددى إلمزجإلعفدددّ هبددذمػ  ع ددد  مادد   ردددؼ إلميخدد طي إلمعدددى تاددد  ه  إلمصددا ل   إلال

إلمخصدددتّإل هالودددفي  دأ هدددذع إلمصدددا ل   يدددى تظدددؾج هتؾودددم لادددعيي لدددم لددديهج إلمدددزلؽ هامدددػ معم فدددّ 
   ل   إلنسا أ إلميعزإل  ة هتع د لعظمت تهؼ .

                                                             

 .2/19/9112إلم جإلوّ إلميف إلسفّ دع ج خ  ((1
()  11/2/9112م    لم  عض إلميها وفؽ إلم افؽ يى إلميع لي  دع ج خ. 





 العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي           الفصل الثالث   
 

 
63 

 انفصم انثانث

 جُحىانؼمهُاخ اجلُىمىرفىن

يقصدددا عمليطمادددو ولفغلولرةلللنادددو عة ادددم ر دددغمو ول دددةيغك ةدددي ولصددد لر رودددم    دددل   مغادددم وددد       
(، رتشدد طا وليطماددمف ولاغيةمواددو رول اطامواددو ولط مغددك  رولطدد يك  ةددي Lands Formأشددلمأ أرةدداو  

ت دددلة  رتردددلةك أشدددلمأ  ددديا وارن تيطمادددمف ولظرددد، رول يكةدددو روار دددم ،  غظطدددم ييدددك  وليمودددا 
  كملطادم  وليطمادو ولفغلولرةلللنادو ود يك ولفغلولرةلللني عة ه ولل ط وليبايي رولذي عطلنبه تصبا 

 .(1 ولفمرةو رولكةمح
إال أ   شددما ولظاددك ةددي  ،(8شددلا  ولط  معيددو االرساا     ددل  وللدداا ول اضددي عايددا  طماددمف     

ولمملددي  بدداأ عيطماددو ولظردد، لمضددام  ول ددي  ظدد ت  ظاددم ولطا  ددمف ول ددي تظقددا  لو دديو  طماددو ول يكةددو 
رت ل  وللاا ول اضي ةضاًل  د  ولفدير روالللد  ولظاكةدو ول دي تلدم    رصلاًل إلى  طماو والر م 

كطدم يلددا  ول ظشدداط ول   ددل ي رولركتددمف ولطلدد طك  ولددى  ،(2 ةدي  ظددمل وللدداا ول اضددي رتل ددي و ويضددمً 
ر ماده  دظ ظمرأ وليطمادمف ولفغلولرةلللنادو لطيكةدو  فكى  اك دنمدو رتل ديو  دامه ول اضدي،تمغك و

  . طمام ةي ولظاك رتشلغا تك  وللاا ول اضي ةي وظيقو ولارو و  شا   شمطام رأتفم مف

  ( مظاهز االرصاب اننهز8ٌ)شكم                                       

 
 ولطصار:شبلو وال  ك ،               

                                                             

،  دددم اف نمويدددو 1رأخددكر ،  مددد  ولفغلولرةلللنادددم تيكةادده، تيدددلر ، وفمالتددده رتيباقمتدده،   ( رةغددا ول شدددم 1  
 . 39، ص1977عماود  مى  شك ، 

، ( ةددم ي ا ولسالددلي، أ ددر ولفمكوعاددو وليموددو  وليباساددو رولبشددكةو(، دور ولطيكةددو ولفموساددو لمظشددك، وا ددلظارةو2 
 . 91، ص2005
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 -:انرحهُم ادلىرفىذكرىنُك دلنطقح اندراصح :3-1
تردددد، ولصددددار  عملياددددمف ر   طثمددددووول   ل اددددو ركتددددمف وظيقددددو ولارو ددددو لميا ددددا ودددد  ولتيكةدددد،      

ةدددو غل لدددم   ولركتدددمف ولبظتُ  أذ,للةددديام ولبظغدددلي ُتيدددا تمدددا ول كوكغدددي ولفغلللنادددو و يلم دددًم  ،وللددديراو
دررًو عدمرزًو  أدفرقدا  ،ال داطم وظيقدو ولارو دو عيطمامف رةع رخاد  أنديول رو ديو ود   ديا وارن

تمغددك وفددمري وال ادمر ر ددملتام ر مل ددملي ودف ولدى  شددلل رتل ددع وللداا ول اضددي ةددط  وظيقددو ةدي 
 -:تيوآل مى ولظرل يطل  ويضمحام رول ي ولارو و 

 -: انرنشُط انركرىنٍ :3-1-1
تقدع وظيقدو ولارو دو ت  ل ادًم ةدط  ولكصددال سغدك ولطلد قك  ودظ ا  عماود(ولدذي   طغدي علثددك       

أذ  (1  وطددددم تلدددبي ول ددددةيغك ةددددي ولك دددل امف ول ددددي تيمل ددددم ولصدددار  رول لددددامف ةددددي صددد لر ولقم ددددا 
ما ولركتدي ولدذي ت يدكن رةع رو  امن علبي ولظشدليراو ولى  طمامف ولت يكن ول كوكغي تر، 

ةي ولمر نكةدم  ولظادك عافيمدو رو   ذو ولظشما ولطل طك ةي والرتام  روال  امن   يك  له ولطظيقو
ر فدا ةددي ولطظيقددو ولطرصدلر   ددغ  ت كةدد، روظيقدو ولارو ددو يددال  طاددمف ، (2  وفددكو  عم دد طكوريمغدك 

 ولدى حكتدإ إذ ت يدكن  دذ  ول كوكغدي يكف  مى وفكى  اك دنمو روتفم متدهليراو أولوراعه تر، 
رتميدي  دذ  وليادمف تك دبمف ولديو   وللاا ولك ل يطظيقو لتفيل و  تظشاط ت  ل ي  عييل طل ر 
 :رعاطم  مي وليامف ةط  وظيقو ولارو و ، (3  وععولك 
رتط ددا  ودد  وفددكى ولظاددك ودد  وظيقددو ولارو ددو طاددو وراعدده تقددع ةددي ولفادده ولمك اددو تركيببب دمبب : -1

 رةشلا وو اود م ل كتغي عماود ولشكقي. نظل ي شكقي،–عةتفم  شطملي سك ي
عةتفدم  رتط دا ولدى ولفظدل  ود   دموكول ه وراعده  تقدع شدطمأ وا ظدو  دموكول طاد تركيب سبمررء:: -2

 .(4 نظل ي شكقي–شطملي سك ي
                                                             

كماو ، غ.م(،ر دملو ومنلد غك، ه لطظيقدو  مدا رولطظدمطا ولطفدمرر درو و وم مطالداو تاصدغما، ( طك  ك م  ولفكوح (1
 .8ص،1985،نمويو عماود ، وليملم

دور ، ا ولفغلللنادددو رولطلمشدددر واليمرةدددو مةدددذ  نا دددا   مدددى تدددمرةي ولادددكوتغ  ةدددي ةدددلل ولددداالو، وللدددمكظي(نيادددك  (2
 .39-38ص، 1993،عماود،ولثقمعاو وليموهولش ر  

 ندي وم -5- 38-أ  آي ،تقكةك نغلللني    للحدو حا ثدو ، شمكك قظبك حمةظ ،ةمررنم  خمناا  المكام  (3 
 .9ص ،1993 ،(13 -
ولقمد او واليدكي روصدي  ادك خصموص ول شيي ولظاكي ةي  اك دنمو  غ  حص   ،وللموكووي (آ  رني وحطا (4

 .42ص،2001،نمويو عماود، كماو والدو ،ومنل غك  غ.م(ر ملو ، وليظا 
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رتط دا  ولفظدل  ولشدكقي ود  عرغدك  ولثكيدمر عبمر     طاو وراعو تقع ولى تركيب صالح ءل ين: -3
ي تظ شددك ةددي تر ددلي وظيقددو ولارو ددو عيدد  ولصددار  ول ددنظددل ي شددكقي .–عةتفددم  شددطملي سك ددي
 ولط طثمدددو عطفطل دددو صدددار  و دددك روحدددا، رول دددي ال يةدددا  طقادددم  ددد  تغمدددل والنددديول ولمك ادددو وظادددم

ولركتددددمف رو   ددددذ  ول كوكغددددي ال زولدددد، ت يددددكن لظشددددما  نظددددل ،-ولثكيددددمر ذوف والتفددددم  شددددطمأ
وطدددم أيدددك  مدددى تمغدددك ولطفدددكى ولطلددد طك تبيدددًم لم مغدددكوف ول   ل اددده رال ددداطم وليطمادددمف  والرةددداه،

 رددكو  عدداالحظ و ،رةظاددك تددةيغك تكتغددي  مددا  مددى وفددكى  اددك دنمددو ولرددملي ،ولبمطظاددو ولطدد يك 
ولطفكى  رل ولشكق عةتفم  شطمأ وا ظو  ما و ةيكًو  اذو ول كتغي ي    كوندع  د  ولدمر  وليبايدي 

 (.6تطم ةي ول كةيو ، (1  شطمأ وا ظو عماود عيا  ذو ول ةيغك

 لطظطقة ءل رءسة ( ءلترءكيب ءلجيهلهجية6خريطة )                   

 
 .ARC GIS، باستخدام برنامج 000111111التكتونٌة بمقٌاس رسم اعتماداً على خرٌطة العراق ولطصار: 

                                                             

 .52ص، وصار  م ا، (رحا  حطغا  با يموك ولليار   (1
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رندددلد تكتغدددي ترددد،  شدددمرف ولدددى لوةدددا ودددع ودددم ندددمل ةدددي ولارو دددمف وللدددمعقو ول دددي وت ر دددذ  ولرقدددموا 
رتبيدًم لدذلا  فدا و   كى ولظاك رتمغك ولم ه خالأ ولديو ،وف  يري ةي ولطظيقو ودى ولى و ركو 

م  علدبي رندلد در  رندلد  دلورن  ديراو ردم ك  لمساد ةفدموي ادم عشدلا وال امر تمغك وتفم  نكةم
تمغدك كغدي ةة ادم تظردك  ر ةيظا رصلأ وال ادمر ولدى وظدمطا تدةيغك  دذ  ول كو ،ول كوكغي تر،  يراو

لدذلا  فدا و  وفدكى  ادك  ،(1 عيا و   برث ولظاك  د  وظدمطا وقدا ورتادم  ل صدكةل وام ده وفكو م
دنمو ل  يل  يم  ًم ةي ولقيه  بك وازوظو وللمعقو  ا تمغك  ا  وكوف وطم أيك  مدى طبايدو تشدلغا 

رنيماددم تميددي ولطظيقددو عصددلر  تمومددو ر ددذو دلغددا  لدداا ول اضددي رودداى وتلددم   ددذو وللددااتددك  ول
 .(2  مى  ام رالر ولطلمشر ولص كةو لم  مرة  

لدديراو ةددي ولتردد، ولركتددي ولرددا ث ل كوكغددي ول بددم   و  ول ظشدداط رةددي درو ددو لملددمكظي وكددا 
وظمطا و  مادو ود  ر دط وليدكوق تدم  وحدا أ دكز وليلوودا ول دي ودف ولدى حصدلأ تمغدكوف  مودو ةدي 

رةي قددا و   ادددك دنمدددو تردددلأ ودد  ولطفدددكى ولمك دددي ولدددى ولطفدددكى  ، ددملا وال ادددمر ول بغدددك  رولصدددمغك 
حغدث تد دي  دذ  ول كوكغدي ول دي ت قدمطع ودع ولظاددك  لديريولولشدكقي علدبي رندلد تكتغدي  مدا ترد، 

ر قصدم   ظغ  ولدى حصدلأ زةدمد  ةدي والرتادم  وطدم يلدا  ةدي ورتادم  قدم  ولظادك مى واى وال  ولل
والوك ولدذي ورسد  ولظادك  مدى ولبردث  د   ي رقمه ةي ول صكةل،وال راور ر مل ملي زةمد  ةي ول ك غ

 ،ول ددددي لدددد  يلدددد ياع و دددد ايم ام ةددددي عددددمد  والوددددكوفددددكى نا ددددا وقددددا ورتاددددم  وظدددده ل صددددكةل وام دددده 
روقداور قص ةدي درندو و رداور ولظادك ولقداي  ر م  طكور ول ظشاط ولركتي ولرا ث تل طك  طمادمف ولدظ

وام دده وطددم  دد دي ولددى زةددمد  ةددي و دد ايم  ولطفددكى ولفا ددا ولددى و  يفددر ولطفددكى ولقدداي  عمل ددارةت 
 .(3 ولى ولطفكى ولفا ا لغ رلأ وفكو   اموامً 

خدددالأ ولارو ددده ولطغاو اددده  مدددى ولظشدددما ول   دددل ي وددد  خدددالأ والحظدددو تثدددك  تددد  وال ددد االأ وددد      
ظشددما لم تبيددمً  ومزولدد، سغددك ولدد قك  و  ولطظيقدده   مددى ةاددذو و شددك ،رول ددلولوف  اددك دنمددو تيكنددمف

وظيقدو  فدا و   رلادذو ك،ولةيي ةي ولطظلدل  ولقم داي لمظاد واوك ولذي ودى ولى تمغك ،   ل يول
أ  ولركتدددمف ول   ل اددده عظلو ك دددم ولط طثمدددو عدددملالولا ر طمادددمف وليدددي  ،تدددةيكف   كتغدددي  مدددا ولارو دددو

                                                             

درو دددو ةلتلو كةدددو  لظادددك دنمدددو  دددغ   دددموكول ر مددداود عطلدددم ا  تقظادددمف ول رلدددر ولظدددموي ،  طددك  ك دددم  ولفدددكوح( (1
 .182ص، وصار  م ا،

 .173ص، وصار  م ا، تاصغماه لطظيقو  ما رولطظمطا ولطفمرر  درو و وم مطالاو ، طك  ك م  ولفكوح( (2
 .21-19ص، وصار  م ا، نياك وللمكظي ( (3
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  ودداوظددذ   وظيقو ولارو دو(ول يددلر ولفغلولرةللدلني لملدداا ولك ددل يروةقدد، رول ظشداط ول   ددل ي ول دي 
  ةددي ت دلة  رددلو ك نغلولرةلللناده و يدداد وً تبغدك  وً تددم  لادم درر حدا وآل  ولباليل ل دغ  ولطبلدك رولددى 

 ولفغلولرةلللناو ولطكوةقو لام.ولطظم ك رتمغغك وفمري وا امر ولكواله ر  م وللاا ول اضيوظا
ل   دددديا والرن ةددددط  وللدددداا لمركتددددمف ول   ل اددددو ةددددي تشددددلغا ويددددم كطددددم  بددددكز أاليددددك ول بغددددك    

 دد  وفمرةاددم ولقايطددو  اكةددهي ولظوزوحددو ولطفددمر ر رذلددا ودد  خددالأ تةيغك ددم ةددي  ددملا وال اددمر ولك ددل ي 
رةي قددا و  تكتغددي  مددا تددم   ددبي ةددي وزوحددو وفددكى  اددك دنمددو ولسبم ددي ولقدداي  ولددى وفددكى  وللددمعقو،

 .(1  اك دنمو ولرملي 
 لدد ظ ت وطددم  ددبا و   اددك دنمددو ةددي وظيقددو ولارو ددو   طغددي عيددام و دد قكور وفددكو  علددبي رنددلد      

تدددةيغك وليطمادددمف ولظاكةدددو  اًل  ددد راو ذوف حكتدددمف رةدددع رو  ادددمن ولددد طك ةضدددوليادددمف ترددد،  دددي
رول ي  م ط، ةي تشلغا تك  وللاا ول اضي ول دي تل ادم وفدكى  ادك دنمدو وطدم ودى ولدى حدار  

 تمغكوف ولرةلو كةه رولرةلللناو.

 -:انرصزَف اننهزٌ  :3-2
، لا ددك  زوظاددو ويغظدده رةددي ولقددع وردداد ولظاددكعطفددكى كطاددو ولطاددم  ولطددمر   ول صددكةل ولطددموي  ددل     

رة صددر  اددك دنمددو   اددمرف تصددكةاو ولطددموي  ددغ   ددظه  ،(2 /يددم(3 م  ددمدً  عماو ددمر ولطلسبددورةقددمس 
ةضاًل    درر وليمودا ولطظدمخي ولدذي  د رل  ةدي  ،( خك ل صموص وللظه ولطمواوروةصا ر  رأخكى 

ول ك ده رتلزةيو ولاصمي رتامرف درنمف ولركور  رويك م ةي ذر دم  ولثمدل  رتدذلا  دل    وقاور ول لمقط
درر وال لدددددم  ةدددددي تمغغدددددك ولظدددددكر  وليباسادددددو تثمةدددددو ولميدددددمل ولظبدددددمتي ةضددددداًل  ددددد  رول ضدددددمرةر ر 

رأيفدددمد ولظدددكر  والصددديظمعاو ولفا دددا  تة شدددمل وللدددارد وطدددم يرددداد وادددم  ولظادددك  رأ ددد مالله لمظادددك
 .(3  ولطموي عمالطالقمف ولطمواو رولذي  ظ ير  مى ول صكةلو  خالأ ول رل   ولفمرةو

                                                             

 .197ص، وصار  م ا، اه لطظيقو  ما رولطظمطا ولطفمرر درو و وم مطالاو تاصغم ،( طك  ك م  ولفكوح (1
، 1970،( 6ولطفمدددا   ،وليكوقادددووفمدددو ولفطسادددو ، ول صدددكةل ولظادددكي روليلوودددا ولطددد يك  عددده،( واددداي ولصرم  (2
 .26ص
  )  تيك  وللظه ولطمواو: عة ام وقاور ولطادم  ول دي ندكف رتصدكة، ةدي  ادك ويدغ  خدالأ  دظه ويغظده ،وةدمةو ولدى

 طبايو نكةم ام و  حغث ولذرر  ,روللظه ولطمواو تباأ و  تشكة  والرأ و  تا  ظه رتظ اي ةي  اميو و ملأ.
 .77السامرائً،مصدر سابق،ص(ان رجب احمد  (3
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 ظددمل رتشددلغا تددك  وللدداا ةددي  كي ودد  وليلووددا ولطدد يك  عشددلا تبغددك موددا ول صددكةل ولظاددييددا     
روددم   كتددي  اددمر ولطددموي  ر الق دده عمال ردداور رذلددا ودد  خددالأ  القددو ول صددكةل علددك و ولول اضددي 

ةدددي تيكةدددو  تبغدددكأيدددك لادددم  وفوذ أ   دددك و ول ادددمر  ،تيكةدددو رور دددم ر  مدددى ذلدددا  وددد   طمادددمف  رددد، 
 قددددا ةددددي أيددددك تطاددددو واددددم  ولطفددددكى ولظاددددكي ودددد  خددددالأ م  رنددددك  ر ددددل امف ولقدددد ةددددام  وا اددددمر

 طمادو ر مل دملي تديدود  ولظاكةو وع تطامف ولطام  ولفمرةدووذ ت ظم ي طكديًم تطاو ولرطللو  ،ولك ل امف
و   دددذ  ول ك دددبمف و  دلددد،  مدددى شددديل  ،(1 رتطادددو ولطادددم  ولفمرةدددو ول ك دددغي ودددع  دددك و وال لدددام  

 ملادددو تادددلق قمددد،  لو ددديو رديدددم   اكةددو ذوف طمقدددو تصدددكة او  ك ددبمف  ُ تمدددا ولةم طددم تددداأ  مدددى و  
ا روليدغ  ود  ولكودولط  ل دو قا شلم، ولرطللدو ولظاكةدو ، ووم ولرقي ولفمةو ة اك دنمو ولرملاوطمقو 

ودد    بغددك ول طاددمف وليمدده سغددك قددمدر  مددى  قددا  صددمرةل رنول ةدديررولمددكة  ولفدديل والكبددك علددبي 
، رتدذلا ةدط  وظيقدو ولارو دو تك غبام  غ  وليبقمف ولرصلةو لمطارنمف ولظاكةوول ي ت  ر ولرصى 

تبددم   ول صدددمرةل  علدددبيطفددكو  دوخدددا روديدده ل  اددك دنمدددوولددى تمغدددك  طمدد، تذ دددذعمف ولطظددمم ولقددداي  
 . (2 فير ر اويو تشلغا وللاا ول اضي توظييامف  اكةو ر  ام  ت  ظ ، وطمولطمواو

وظلددل ام  ةديا،  طماددو ول يكةددو لمضدام  ر طددا ولظاددك ر كمطدم و  اضدد، تطاددو ولطادم  ولفمرةددو      
رتك ددغبام ةضداًل  دد  زةدمد  ول ك ددغي  ر ظدمل وللدداا ول اضدي ودد  خدالأ إلقدمل ولرطللددو ولظاكةدو  مدى 

ةددي وسمدددي رت ددل  ولفددير ولضدد طو تطددم  ددل ولرددمأ رزةددمد  حفطاددم تددارةفاًم ت ددلة  ولفددير ولظاكةددو 
رقدك  ولضدام  أذ ولظادك ةدي ر دط   ه ولفدير ول بغدك عادك ةي وظيقو ولارو و رول دي تظ شدك ولظاونيول 

وللداا ول اضددي ود  خدالأ ول رموادم عمللدداا  ت دلة م  ةدي وتلدم  ر اتلدا  ولفدير ولقكةبدو ود  ولضدد
ول اضدددي نظدددل  تطدددم  ددل ولردددمأ ةدددي عيددد  ولفددير ول دددي ول رطددد، ةددي عمللددداا ول اضددي رتل دددي ه 
رولطشم ا  شطمأ عماود رول دي و د مم، وروةدغام لميرو ده  ونا ا  ولشط روليمروا موكول رولضملعاو ر 

 .رولك ي روقموو ولط ظي مف  مى شمطئ  اك دنمو 
ل ولطدموي لظادك دنمدو ةصدك  تكتبط وليطمامف ولظاكةو ةي وظيقو ولارو و ورتبمطًم تبغكًو علطادمف ول     

ل ولدددذي   مغددك ودد   دددظه اخددكى تبيدددم ةصددك  أذ أ   ددذ  وليطماددمف تيدددا و يلم ددًم لطدداى تدددلةك  ددذو ول
رتيددا ود  وليلووددا ولكوالداه ول دي تلددا  ةدي تمغددك  ل دي ترددا  ةدي  ظددمم ول صدكةل ولطدمويلم مغدكوف و
رو  ودددداد ولفاددددم  ول ددددي  ددددظ ا  ةغاددددم تصددددكةل  ولظاكةدددده لطفددددكى ولظاددددك خددددالأ ولدددديوظ  ولطظددددم ك

                                                             

، 0976مهدي الصحاف، عدنان النقاش، الجٌومورفو لوجٌا، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، مطبعة كلٌة العلوم،((1

 .348ص

صباح حمود مطلك ، التباٌن المكانً للرواسب الحصوٌة فً مجرى نهر دجلة بٌن بٌجً وبلد واستثمارها، رسالة (2 

 .74ص، 7115(، جامعة بغداد، كلٌة التربٌة ابن رشد، ماجستٌر )غ.م
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ة كوةددا  وللدداا ول اضديل روظلدل   ادك دنمددو خمصدو ةدي ول دد  ولصدغالد تطثدا ولطددا  وا لدي لبظدم
ك  دد   قددا تموددا قمددو ول صددمرةل  بددلا ةددي ولطظم ددغي ر يددئ لمفكةددم  وطددم ييطددا  مددى  فددي ولظادد

 شدلل وللداا  داويمف ك دي  مدى ةدام  ولطفدكى ولل ده  دذلا   مي  د  عيد  وظادم ة  حطلل ه رول
زةدددمد    ول صدددكةل  مدددى وودددم ةدددي ولطددداد ولكطبدددو عايطدددا ورتادددم  ولطظلدددل  رزةدددمد ،ول اضدددي عاطدددم عيدددا

ولدى ولد لى لاًل وطم   يك ةي تظشاط  طماو ولظر، رزةدمد  تطادمف ولرطللدو ولظاكةدو رصد  ك و ولظاك
ةغمفددم ولددى وتبددم  و ددمل  والر ددم  ولددببًم ت ددل  ولرددلوني ول ددي ت يددلر عطددكرر  ،و ولظاددكياددلق طمقدد

 طمادمف ولرد،  زودف  رداور ولظادك لدبو و ة مطدم زودف ،(1 وليو  ولى وظم ك  اكةو روةرو ولطيمل  
 ، ولرطللددددو ولظاكةددددو ولطظقللددددو   بياددددم زةددددمد  ولطفددددكى  ددددك و ولطاددددم   ةددددط   تدددديدودرولاددددام ر مل ددددملي 

ولطادم  ولفمرةدو  لدبو ولرد، رزودف  لدبو ول ك دغي رقسمد،  دك و  و  اض،ر مليلر إذو قا وال راور 
 .تك  وللاا ول اضي رت شلغاوطم يلم   ةي  شلل ولرطللو ولظاكةو ولط ك بو  تطاورزودف 

وو دمز  1933ةادي  دمم عطدكحم غ  خدالأ نكةم ده  دنمو ةدط  وظيقدو ولارو دو  اكوو مز وفكى     
وودددم ولا دددك   ،ر دددمعمف رزةدددمد   لدددبو ول يكةدددورذلدددا لقمدددو والكى ولظادددكي عطدددكرر  عطكحمدددو ولشدددبم  ولطفددد

لشدددا لخو رول دددي رو ( وو دددمز ولطفدددكى عطكحمدددو و  قملادددو ودددم غ  ولظضدددل 1972/2007ولطط دددا   دددغ   
 .(2 ول ك غيت صر   لمري  لي ول يكةو ر 

 ،( رو ل ديه رنمةده ،(   دظلوف رطبده يلل  ول بدم   ةدي تطادو ول صدكةل ولطدموي  مدى شدلا
ةدي وفدكى ولظادك رول دي  مدى رةقاددم  ر دي  دذلا تيدا و شدكًو  مدى وقداور تادمرف تطاددمف ولطادم  ولطدمر 

رةطلدد  ترمغددا تصددمرةل وفددكى  ولصددغالد، دد   ترا ددا حفدد  ولطاددم  ول ددي   لنددي خي اددم ةددي ة ددكوف 
أذ  مدددع ويددداأ  ولظطدددلذ  ولطيمودددا ولط ل دددط ول صدددكةل، ادددك دنمدددو ةدددي وظيقدددو ولارو دددو رةدددا  دددذو 

وخددذف ول صددمرةل  /يددم،3م 787,06(2016-1957   طدداول صددكةل وليددمم لطدد خك   ددا   ددموكول لم
( ددظه ر ددي وددا  طلةمددو  لددباًم رواطدده لطيكة دده أيددك 60 لظاددك دنمددو لطددا  زوظاددو ويغظدده  ممدد،ولطمواددو 

أذ يطلدد  و يددمل صددلر   ولظاكةددو ذوف وليالقددو روتفم متاددم، ول صددمرةل ولطمواددو  مددى  شددما وليطماددمف

                                                             

  .72ص،وصار  م ا ،أ  رني وحطا وللموكووي  ((1
ة ود  با ولل م  ا وليطكي، تقغدا  تادمل   دا   دموكول ، وفمدو  دك ود  روى ، نمويدو ت كةد، ، تمادو تك ادو /  ((7

 .  17، ص 2006 موكول، 
 )  يم(.3م1000  فمرز ول صكةل ولطموي خاللام ةي وفكى ولظاك     وللظه ول ي تي بك  ظه عاضم  رول ي/ 
 )      يم(.3م100وللظه ول ي  ظقص ةغام ولفكةم  رتقا خاللام تطامف ول صكةل ولطموي/ 
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ي تيدا وحدا رول د خالأ نطع تصمرةل و خك  ا   موكولروةرو    تصمرةل وظيقو ولارو و و  
 .و بم  حار   طمامف ول ك غي رتشلغا تك  وظيقو ولارو و عيا و شموام

 ودادليةمد  ترمغا ول صدمرةل ولطموادو للدا   دموكول ةقدا ندكى تقلدا   دذ  وول صدمرةل ولدى يدال      
ا دددك  م(ل1,31أذ  مدددع  طدددلذ  ول صدددكةل  ،كةل ولطدددموي ةدددي  ظدددمل وللددداا ول اضددديل را دددا ويدددك ول صددد

رول دددي  مدددع  ، دددي تيلدددر ودددا  رطبدددو ذوف تصدددكةل  دددملي( رول1976-1957ولطط دددا  وددد   وليوظاددو 
(لمطددا  وليوظاددو ولطط ددا  1,02أ   غظطددم  مددع ولطيددا /يددم،3(م1051,15كةل وليددمم ةغاددم  صددويدداأ ول 

يددداأ رول دددي  مدددع ةغادددم و تيلدددر وددداد و ل ددديو ذوف تصددكةل و ل دددط( رول دددي 1996-1977ودد   
-1997ةددي حددغ   ددفم، ولطددا  وليوظاددو ولثملثددو ولطط ددا  ودد    /يددم،3(م820,07ول صددكةل وليددمم  

رتبدغ  عة اددم  /يدم،3(م532,09 ( عطيداأ ول صدكةل وليددمم 0,66( طدلذ  ويمودا ول صددكةل  2016
وددا  نمةدده وذ و  ادد  ول صددكةل ةغاددم ولددى وقددا وقددداور لدده خددالأ نطاددع وللددظلوف تطددم   ضددا وددد  

  .(11ولفارأ  
 2116-1957لمسظهءت لطؤخرة س ة سمررء: ءلطمئيتبمين ءلتصريف يهضح  (11)ج ول 

 2116-1997 1996-1977 1976-1957 ءلفترءت
 480,2 621,26 438,3 1ف
 526,1 685,4 506,2 2ف
 511,4 696,6 730,2 1ا
 492,01 728,9 815,4 2ا

 533,06 803,2 1081,6 شبما
 577,03 962,5 1536,9 وذور
 550,06 1092,7 2023  الم 
 522,1 1117,1 2018,2 ومير
 569.09 1031 1328,8 حيةكو 
 556,06 796,2 701,2 تطلز
 553,01 675,3 511 و 
 505,3 625,3 437,1 و ملأ
 532,09 820,07 1051,1 ولطياأ

 1366 1312 1331 نطهذج ءلتصريف
قلددد   ،ولطكتدددي ولدددلطظي لمطدددلورد ولطموادددو ،ولطصدددار: وددد   طدددا ولبمحدددث و  طدددمدًو  مدددى  غظدددمف رزرو  ولطدددلورد ولطموادددو

 . ام مف سغك وظشلر   ،ولطاللالف ولطمواو
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ه ةددي ولطظيقددو رولاددكق لدد ظ ت وطددم  ددبا و   ظددما تبم ظددًم رتذ ددذعًم ةددي ويدداالف ول صددمرةل وللددظلة    
ولطمةدداه تم دد، و مددى وطددم  ددي  أذ  فددا و  ويدداالف ول صددمرةل ةددي وللددظلوف ولطموادده كبغددك  غظاطددم،

والر دده والخغددك  وطددم و ددا  ةددي حددار  تمغددكوف ةددي طبايددو وفددكى ولظاددك روظددم ك  ولظاكةدده ةددي  مادده 
رةيددديى  ددذو ول بددم   ةددي ول صددكةل ولطددموي ولددى  دددا   ا ول اضددي خددالأ ولدديو ،وللددا ت ددلة  تددك ر 

دنمددو رخددي  تطاددمف تبغددك  ودد  وللددارد رول يو ددمف  مددى  اددك بم  وظاددم و شددمل تكتاددم وليا ددا ودد  و دد
مددو والويدمر رورتاددم  درنددمف ولرددكور  رزةدمد   لددبو ول ب ددك ول ددي لادم ويددك ةددي قمدده  دد  ق ةضددالً  ولطادم ،

 ول صكةل. 
و   دام و د قكور ول صددكةل ولطدموي و يلدر  مددى تطادو ول صدكةل  ددغ  عاضدم مف وداوك  ترددلأ      

 ،روداد نادم  يقدا وظلدل  ولطادم  ةدي وفدكى ولظادك ول اضي ولدى ولديرمف وموادو نيلًو و  وللاا
ال   ددذ  ًم رياقددًم علطاددمف ول صددكةل ولطددموي ةددي وليطماددمف ولظاكةدده ول ددي تددكتبط ورتبمطدد رتددم  لاددم ويددك

وليطمامف تيا و يلم دًم لطداى تدلةك  دذو ول صدكةل ولدذي   مغدك  دغ   دظه روخدكى تبيدم لم مغدكوف ول دي 
ترا  ةي وقاور والويمر رولثمل  رتلزةيام ولاصدمي رول ادمرف ةدي درندمف ولردكور  رويك دم ةدي ذر دم  

رودد  وليلووددا والخددكى ول ددي لاددم تددميغك ةددي ول صددكةل ولطددموي  ددي تطاددو ولرطللدده ولظاكةددو  ،(1 ثمددل ول
 غك ولظاك لطفكو .غ   تميغك م ةي تم ول ي ت يك ةي  ك و ولفكةم  ولطموي رتطغ ه ةضالً 

مطددك حددلن ولظاددك و  ول اضددم مف ول ددي ترددا  ةددط  رودي ولظاددك   افددو لم صددمرةل وليملاددو ت    
ول ددي  إذ أحدداي،  ول اضددم مف ،تطاددو ررو ددي  مومده  مددى وفددكى ولظاددك وضدداامً  ولكطبدده،ةدي ولطلو دد  

ولقكةبددو  ال دداطم عددملظاك أةددكورًو تبغددك  ةددي ولطظددمطا ولطرايددو 2019 ددظو  حدداي، ويظددمل ة ددك  ولارو ددو
وليلوودا  ود  و دكز رو   ذ  والةيكوعمف ةي ولظاك تيدا ،رططكف ولبلمتغ حغث سكق، ولبغلف وظه 

ودد  ولكروةددا ولطمذيددو  لظاددك دنمددو ولردد، روالر ددم  ودد  خددالأ ومتفمبدده  تظشدداط حكتددو و ةدديولطلددم ط
 رول صددمرةلول اضدم  فمبده ولظاددك ود  ررو ددي خدالأ ة ددكوف  د  وددم يةضدداًل  ررو دي رططددى رطدغ 

خدالأ  مدى رادلر وللداا ول اضدي ما ول قمبمف روياالتام رولو   ول صدمرةل ، وذ  م اف توليملاو
وخد الأ ةدي تدلوز  رود  يد  وحداو   ،ولطلد طك  طمادمف والر دم  ولظادكي ر دي   دم   ة كوف ولصدغالد

وطددم  دد دي ولددى تك ددغي تطاددمف تبغددك  تلددا  ةددي تشددلغا تددك  وللدداا ول اضددي لظاددك دنمددو  ولطفددكى 
 رتل ي ه خالأ وليو .

                                                             

 .26ص،وصار  م ا ،ول صكةل ولظاكي روليلووا ولط يك  عاه ،ي ولصرم ( واا (1
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ر ددذو ييظددي و دد طكور درر  ر لم صددمرةل ولطموادده الزولدد، قموطددهلقددا تبددغ  و  صدداه  ددام وال دد قكو    
 د  طكةدا تدةيغك وليطمادمف  ول صمرةل ولطمواه رتطغ ام ةي  ظمل وللداا ول اضدي ةدي وظيقدو ولارو دو

ك رود يك  مدى تطادو ولك دل امف ول دي موي لده درر تبغدأذ أ  ول بم   ةي تطاو ول صدكةل ولطد ولظاكةه،
 بام.رتك غيرطمام ولظاك 

 

 -:انرؼزَح  :3-3
اددمف ول صددكةل ر ددك و ول اددمر وال ددمس ولددذي يي طددا  ماددو ولظاددك ةددي  طماددو ول يكةددو تطتيددا 

، ةلدك و ولظاك رتامو ده  مدى حطدا ولطا  دمف ر قا ولطا  مف، إذ  يةمد  ول صكةل روللك و تيدود قار 
، أودم إذو زودف وللدك و ةدة  ولظادك  د طل  (1 ول امر تيطا  مى ترلأ ولرطللدو ولط احكندو إلدى  ملقدو

و   قا وا  مف ص كةو تبغك  ولرف ، ر ذو يييدي دلدااًل لظدم  مدى رندلد عيد  ولرصدى روالحفدمر 
 .(2 قا خما ام ول اضم مف وللمعقو   ولرف  ةي عي  أنيول ولطفكى ول بغك 
رخدددلوص  رل ادددهقيدددع ولظادددكي رولظدددكر  ولاغار كطددم تي طدددا ول يكةدددو  مدددى وال رددداور ر دددكن ولط     

يصددديي  قدددا  عيددد   طادددم   قمغمدددو ر دددك و نكةم ادددم عيغ دددوولطادددم  ولاغيةموادددو، ةيظددداوم ت دددل  تطادددو ول
 ليمقددو ولالزوددو لدداةع  ددذ  ولربغبددمفعلددبي قمددو و تمددا ول بغددك  ولرفدد  ريقغمددو ولددلز   ولطا  ددمف ال دداطم

 ،(9شدددلا   رل ددد  ودددع زةدددمد   دددك و ولفكةدددم   بددداأ قلددد  وددد  والر دددمعمف عملركتدددو  مدددى قيدددك ولظادددك
ا حكتددو ولفية ددمف واخددكى عايددا قددل  غرتيطددا ول يكةددو رحكتددو والر ددمعمف ةددي قيددك ولظاددك  مددى تلددا

 .(3 ول صمدم ول ي تيطا  مى ت م ا تطم ا ولك ل امف ةي قيك ولظاك
حطللددددو  اددددك دنمددددو عطظيقددددو ولارو ددددو عط  مددددر و لو اددددم  متفددددو  دددد  طكةددددا ولردددد، و  وصددددار    

و  قمد، ولدى ولطفدكى ةضاًل    ولرطللو ول ي  ةي حلن  اك دنمو ررروةا روال اامروف روال يالقمف 
لددو ولظاكةددو ولددى ور يددو رتقلدد  ولرطل  ،لغبددمر رواددم  ولطبددمزأ رقظددلوف ولددكي عايدا وال لددم  ور ولكةددمح ور و

  -:و لو   ي
 

                                                             
(1)Mehdi Al- Sahf٫ Nabil Rofail, A study of the Tigris River Sediments Based on the 

Physical Model, the IRAQ Geographical Society, Volume XIV, Printed at Al- Ani 

Press, Baghdad, 1984, p.11-12 

 . 111( جودة حسنين جودة، مصدر س بق، ص2)

3  - N. A. AL Ansari, S. H. Ali, A.S. Taga; Sediment discharge of the river Tigris at 

Baghdad, 1979,  

P399-407.   
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 ولرطلالف ولظاكةو (9شلا 

 
 شبلو وال  ك ، :رولطصا        

 -:احلمىنح انذائثح :3-3-1
تظقددا  ددذ  ولرطللددو ةددي وا اددمر عشددلا ورملغددا وذوعددو ت ل دد، ودد  ولطكتبددمف ول اطامواددو ول ددي 

رولط رفددددكوف وثددددا   ولاملغدددد،(  كملرةددددا ولصددددلد لم( رولرفددددك    فدددد،  دددد  أذوعددددو ويددددمد  ولصدددد لر
ولظمتفددو  دد   طماددو ول ام ددا ول اطاددمري  ددغ  ولصدد لر ولطلل ددو لقددم   رولفددبر رولطمظالددغلم ولفغددكي 

أشددمرف   ددموت  أذ،ةضداًل  طددم يضددم  ود  واددم  رومليددمف  متفدو  دد   شددما وال لدم  ،ولظادك رةددامةه
(  ظددددا  ددددموكول رولرمتطاددددو Ecإلددددى أ  قددددا  ول لصددددغا ول اك ددددموي   اددددك دنمددددو واددددم   غظددددمف ترمغددددا 

( وميلكولز/ دددد   مددددى ول ددددلولي، ر مددددع وفطددددل  واوددددالح 818، 715، 520روليمرواددددو قددددا  ممدددد،  
( PH( ندديل/ ولطمغددل ،  غظطددم  ممدد، قددا  واس ولاغدداررنغظي  TDS  )231 ،287 ،375ولذووبددو  

يالحدظ ود  ولظ دموت و  قدا  وليظمصدك وكتايدو لمطلوقع  الام  مدى ول دلولي،  ،(1 (7.7، 7.7، 7. 4 
زةدمد  ةددي تكتغددي ولطددلود ولذووبددو    بياددم ول صددكةلرةديدود والرتاددم  تمطددم وتفاظددم نظل دًم رذلددا ا  قمددو 

تكتغدي ولطدلود ولذووبدو ال تط مدا وللقد،  لطموي تد دي ولدى وليلدر ود  ذلدا ال  غظطم زةمد  ول صكةل و
 ول مةي لالل    طمس وع ةام  ولطفكى عاصبا تكتغي ولذرووي وقا عايا ول   ال.

                                                             

 .  7/8/2018(   موت ترمغا  غظمف ولطام ، و  بكوف نمويو ت كة،،كماو ولاظا و، قل   ظا و ولبغ او،   ميي 1 
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رتبيًم لذلا تيطا ولرطللو ولذووبو ةي تمغغك ول صموص ولاغيةمواو رول اطامواو لمطام  و  ناو 
صموص تك  رول اطامواو لم ك و و  ناو وخكى وطم  ظيلر  مى طبايو رخرول صموص ولاغيةمواو 

 .وللاا ول اضي لظاك دنمو
  -:احلمىنح انؼانقح :3-3-2

طدده تددملمكة  ت اددمرف ولظلددي ولط لاددو لمرطللددو وليملقدده لظاددك دنمددو رولط طثمددو عملطا  ددمف ولظم 
لرو ، معشددددلا روالددددي ول ظاددددو ودددد  ويددددا  ول ددددلورتي رولطيددددمد  وليغ ر يدددد  روليددددغ  رولكوددددا ولظددددم  

ول  ااددو وثا ولاما ددبمر ولكوددا (وةددمةو ولددى  لددي و بم ظددو ودد  ولطيددمد  رولطل  طلرةمل م ، روالال دد،
 (3رو  ويداأ وقدا ود   رولطالم( رتظقا  ذ  ولربغبمف عمل يما روالصياوم    طكةدا نكةدم  ولظادك 

عيكةقددو ول يمددا رولفكةددم  لددو ،  دد    قددا  ددذ  ولرطل  ماددو ةددي ولفكةددم  تيددا ررو ددي  ملقددولم  مددو ول %
ولدارووي لمطادم  رودم  ظد ت  ظده ود  حدار  تادمروف صدم ا  روة ادو ترطدا ويادم ولطدلود ولاقاقدو وليملقددو 

  .(Turbidity currents)  1ةي ت مو ولطام  ولط ركتو ر ذ  ول امروف تيك    امروف وليلك   

رة  مددر تكتغددي ،  لددبو ولرطللددو ولذووبددوال اددمر  دد  تكتاددع  لددبو ولرطللددو وليملقددو ةددي و ر طلوددمً     
لطفدكى ولرطللو وليملقو رتلزةيام ةي  طلد ولطام  وللوحا ةط  ولطقيع وليكةدي لمظادك تبيدًم ليطدا و

ر  افددو ا دد طكور ول مغددكوف ولاغاررلالاددده لمظاددك ةقددا ت ك ددي عيددد   ،ر ددك و ول اددمر رخشددل ه ولقدددم 
ر دددمليلر وددد  ولططلددد  و   ظ قدددا نددديل وددد   قمعادددهملقدددو رتبددداأ عمال  قدددمأ عشدددلا حطللدددو ولفية دددمف ولي

ولرطللددو ولقمعاددو  مددى شددلا حطللددو قددمةي  ور  ملقدده رلطلددمةمف طلةمدده  لو دديو د دد  ولقددل  ولاروواددو 
Turbulence Force ، رلذلا ةإ  ولرطللو ولطر لبه  دي ولرطللدو ول مادو شدمومو ولرطللدو ولقمعاده

لمرطددلالف وليملقددو لظاددك دنمددو ةددط  وظيقددو ( 12فددارأ  ول  ضددا ودد  ترمغددا ، (2 رولقددمةي  روليملقدده
 :ولارو و وم يةتي

(ولددر 8199835(  1989-1988 ممدد، تطاددو ولرطللددو ولظاكةددو وليملقددو لملددظو ولطمواددو ولكطبددو  -1
 ط ، لطام   اك دنمو ةط  وظيقو ولارو و.

                                                             

 .122جودة حسنين جودة، مصدر س بق، ص(1 
2  - D. B. Simon, E. V. Richardson, W. R. Hausuhild; Some effects of fin sediments on 

flow Phenomenon, U.S. Geol. Surv, Water Supply, Paper 1498G. 1963. cited by 

whom.  

 .(147و ظك ويضًم  ا صبكي ورلل ، وصار  م ا ص
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(ل صدا ولدى ود دى 2001-2000و  اض، تطاو ولرطللو ولظاكةو وليملقو لملظو ولطموادو ولفمةدو  -2
 (ولر ط  . 211,1ول لى لام وذ  مم،  

(ولددر طدد  761,8  طغددي شدداك  الددم  عددة مى تطاددو ودد  ولرطللدده وليملقدده ةددي  اددك دنمددو تبمددع   -3
،رذلا تبيًم الرتام  ول صمرةل ةي  ذو ولشاك ل صا ولى ود دى حدا ةدي ول د  ول اضدم  علدبي 

 ذر م  ولثمل .
ولرطللدددو ولظاكةددددو وليملقدددو ةدددي واددددم   ادددك دنمددددو  ييدددا شددداك تددددم ل  والرأ  اويدددو ورتادددم  تطاددددمف -4

ولطموادو خدالأ  دذ  ودع ورتادم  ول صدمرةل  و يووظدمً  ح دى  اميدو شداك تطدلز  ذو والرتادم ةل طك ر 
 ول لمقط ولطيكي رذر م  ولثمل  خالأ ةصا ولك اع. يةمد   ا  و  وللظو رول ي ت طغيولط

 (ولدر طد ،106,6وليملقدو  دفم، خدالأ شداك تشدكة  ولثدم ي وذ  ممد،  و  ود ى تطاو لمرطلله -5
 رةكنع  بي  ذو وال  امن ولى قمو ول صمرةل ولظاكةو.

 ( ولر ط .5502 اك دنمو ةط  وظيقو ولارو و  مع ياأ تطاو ولرطللو وليملقو لطام  و   و -6

  رظطقة ءل رءسةضطن  ظير دجمة)ألف طن(ل عملقة(ءلحطهلة ءل12ج ول)
 ءلجمفةءلسظة 
2111-2111 

 ءألشير 2116-1957 عملببقةهلة ءلبءلحط 1989-1988 ءلسظة ءلرطبة

 1ف 320.5 501.9 240.3
 2ف 106.6 622.4 264.6
 1ا 385.8 598.7 219.0
 2ا 341.0 649.8 211.1
 شبما 508.9 666.2 222.0
 وذور 618.5 1179.8 237.3
  الم  761.8 1515.7 264.6
 ويمر 756.3 1627.6 231.2
 حيةكو  606.7 1437.8 212.9
 تطلز 420.9 1216.9 258.6
 و  352.3 1028.9 275.6
 و ملأ 322.7 952.8 267.7
 ءلطجطهع 5512 8199835 291439

ولطادددم  رول رمددداالف  ، قلددد  وللدددايك   مدددىي ولدددلطظي الدور  ولطدددلورد ولطموادددو، ولطكتدددولطصدددار: رزور  ولطدددلورد ولطموادددو
 . 2017،  ظو ولاغاررللناو، شسبو قم ا   ام مف
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ولفغلولرةللددلني  لظشدما دم  مددى وتةيغك  ةدديأ طاددو تبغدك   لادمولرطللدو وليملقددو و     بددغ وطدم  دبا     
 رولفير رواللظو ولكوماو . ال  اطم وللاا ول اضي بظمل واشلمأ وارةاو  ولط طثالظاك دنمو ر 

 -:احلمىنح انقافزج  :3-3-3
رت  دل  ود   اكي و  خدالأ  طمادو ولقادي رولاحكنده ي تما ولرطلله ول ي تظ قا ةي ولطفكى ولظ    

ياع و   رذروف ولمدددكة  ول شدددظه رول دددي التلددد وا  دددمف خشدددظه تملصددد لر ولصدددمغك  رولرصدددى رولكودددا
قدم  علدبي وليملقدو قدك  ولرال يطل  ولاصدا  غظادم ر دغ  ولرطللدو  عملطمل علبي يقا رز ام  ملقوتبقى 

 مددددى ولددددكس  ودددد  وخدددد ال  لمظاددددك   تبيددددم ل مغددددك ولقددددل  ولاغاررد ظموالاددددو ول بددددمدأ ولطلدددد طك  غظاطددددم،
%ودددد  تصددددكةل ولرطللددددو 10حكنددددورةقددددار تصددددكةل ولرطللددددو ولط ا ،والم الاددددو ولظقددددا ل ددددا وظاددددم

 .(1 وليملقو
 نكةددم  ولطددملر ددك و ولطفددكى  مددى شددلا رحفدد  ولكرو ددي ر طددا والر ددمعمف  قددا تي طددا طكةقددو    

تظ قددا  ولظم طددو روليددغ  ولمددكة كرو ددي ة ، ردداور ولطفددكى ر ددكن ولطقيددع ولظاددكي و ةضدداًل  دد  شددا 
الق وذو  ددم اف و دد اورتام  مددى ذلددا  ظ قددا  مددى  ددكةك ولظاددك عددمال ي ةولكرو ددي ول شددظه ووددم عددمل يما 
لقدل  ولركندو ول دي ت ظم دي ودع م ادمر ولطدموي ودع تدلوةك ولقيك دم عمتفدم  ويدمكر  ودوو داوصدبا ور وذو 

 لو يو ولقاي   افو ل يكةام لضدمط ودموي و بدم     مد  ظ قا ةووم ولكرو ي ولكوماو  ، ذ  والحفمم
تقكةبدددًم ولدددذي  ظقمادددم ولدددى ولدددمةمف وردددارد  ولدددى رةيادددم ل لونددده ول ادددمر ولطدددموي عرغدددث  ددد دي تظمقصدددو 

 مواه و امرته.رت  كر  ذ  وليطماو وع و  طكور تيكن  ذ  ولكرو ي لضيلا و
طدم زود تصدكةل ولظقا رحطا ولطا  دمف تديدود تمر  ول يكةو و  قار  ولظاك  مىوطم  با    ضا 
ط عيالقددو  للدداو وددع يدود  ددذلا حطللددو ولظاددك وم دداو ولرطللددو ولذووبددو ول ددي تددكتب، ة ددولطاددم  ر ددك  ام

 ول صكةل ولظاكي.
 -:محىنح انقاع :3-3-4
، تظ قدا  ددذ  ولرطللددو  لو دديو ولاحكنددو أر وال ديالق الكبددك ولطا  ددمف ولصدد كةو روالحفددمر حفطددمً     

 قدا  ىسملبدًم ومتيطدا ول اضدم مف  مدر  ،قيدك ولقظدم  ولظاكةدو خدالأ ولفكةدم رت ل  حكت ام  مى طدلأ 
ظاددك ولرطمقددو  تدديدود تاددمل أذ تمطددم زود تصددكةل ولظاددك زودف قارتدده  مددى ول يكةددو ر  ،ولرطللددو ولقمعاددو

ا أر عايدقدل  ولطادم   ذ  ولطا  مف ول بغدك  ولرفد  عايدا  تظاةعرقارته  مى  قا  ذ  ولكرو ي ر مل ملي 
                                                             

(1) N.A.AlAnsari,S.H.Ali,A.S.Taga;Sediment discharge of the rever Tigris at 

Baghdad, 1979,P.(399-407). 
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 مغادم ولمدكة  ت  دل  ود  ولكودا عملارندو والرلدى ، ر دي ةدي ولمملدي ولفمذ او والرةاو ترطللو قمعادو
خشددل و ولقددم  رذلددا زةددمد  ةددي درنددو تصددمحبو و  ال ددا ولطددمل نكةددم   ددك و وذ و  زةددمد   ،يدد  وليددغ 

 ول شظو.  كرو يالزديمد قار  ولظاك  مى  قا ول
د حفددد   القدددو طكديدددو ودددع حفددد  ولكرو دددي، وذ تمطدددم زودف  دددك و ولطادددم  زو و  للدددك و ولظادددك     

 د   25، ت يمدي  دك و تيكةدو   ومد (1ةملربغبمف ول شظو ول دي وقيمر دم   ولرطللو ولظاكةو ولطظقللو 
، ةدي حددغ   د  /  ( 100ي  دك و تيكةدو قدار م  ومد ( ت يمد10وقيمر دم  ، رولربغبادمف ول دي /  (

ومدد (، ةددذروف ولمددكة   0,5وللددك و ولركنددو تدديدود ةددي  قددا ولددذروف ولظم طددو ول ددي تقددا أقيمر ددم  دد   
 دد / (، ر ددي يددال  وةدديم  وللددك و   70ومدد (   يمددي  قماددم  ددك و واددم    0,01ول ددي وقيمر ددم  

ا ذروف وليددغ  تصددا ومد ( روللددك و ولطيمل ددو لظقدد 0,01وقيمر ددم  ولطيمل دو لظقددا ذروف ولكوددا ول ددي 
لددددى والل رددددمم عملشددددرظمف رذلددددا ييددددلد ولددددى و  ذروف ولطددددلود ولظم طددددو تطغددددا و ، دددد / ( 125ولددددى  

   نكةم  ولطدمل ر دارل حكت ده ةدلق قايدم  وال ادمر ولطلل دو ود  تك دبمف  م طدو  ، ةضالً ول اك مواو
و  دددديا ولربغبددددمف ، وذ تدددديدود ولددددمحول شددددظو رولفالوغددددااددددمر ذوف ولطددددلود  مددددى  لددددر قايددددم  وال 

درووادو وطدم يالدا ولطفدمأ لظقدا ولربغبدمف ول شدظو  صدبارتولطدمل  ة ضيك  حكتو ولطيكةو لم يكةو
 .(1 ولطيمل و لظقا ولربغبمف ولظم طو علك و تقا    وللك و 

و لظادددك دنمدددو ةدددط  وظيقدددو ولارو دددو ودددم لمرطللدددو ولقمعاددد( 13   ضدددا وددد  ترمغدددا ندددارأ
 -يةتي:

ولددر طدد  ( 1809,11 طاددم   اددك دنمددو  تطاددو ولرطللددو ولظاكةددو ولقمعاددو ل مددع وقصددى حددا ارتاددم -1
 (.2016-1957لملظو ولطمواو ولكطبو لمطا   

أذ ( 2016-1957و  اضددددد، ولرطللدددددو ولظاكةدددددو ولقمعادددددو لملدددددظو ولطموادددددو ولفمةدددددو لما دددددك  وددددد   -2
 ( ولر ط .439,76 مم، 

يد    اميدو شداك ودمير ح دىتطادو ولرطللدو ولقمعادو ود  شداك تشدكة  والرأ رةلد طك ورتادم  باأ   -3
وادم   ادك والرتادم  ولدى ورتادم  تصدمرةل  دبي امن ولدى  اميدو شداك و مدلأ، ييديى تةخذ عمال  

(ولدر 114,2 ةيك شداك  الدم  عدة مى حطللدو قمعادو وذ  ممد،  لدةر خالأ ولش مل رولك ادع  دنمو
 ط .

                                                             

   .99-98ص  وصار  م ا، ،تممي نكنار دورد (1 
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ي لددب(ولدر ط ،رذلدا ع15,99وذ  ممد،  ود دى قددا  لمرطللدو ولقمعادو شداك تشدكة  ولثدم ي  دفا -4
 .دنمو لظاكو  امن ول صمرةل ولطمواو ةي 

(ولددر طدد  825,15ولارو ددو  مددع  طللدده ولقمعاددو لظاددك دنمددو ةددط  وظيقددوو  ويدداأ تطاددو ولر -5
 (.2016-1957  لمطا 

 

 ددم ط، ر شددلا   ضددا وطددم  ددبا و   خصددموص  طماددو ول يكةددو ولفمرةددو ةددي وظيقددو ولارو ددو 
وللدداا ول اضددي رولفددير روالللدد  ولظاكةددو ول ددي قددا تددك   رتشددلغا   شددما  طماددو وبر ددم  ةددي كبغددك

ت دي وذو وم تك ب، عشلا تبغك ةي ولطفكى ولدى تل دع ولدمحمف تدك  وللداا ول اضدي لظادك دنمدو 
ولقكةبدو ي ةدورو  نم ي أخك ةإ   ذ  ولكرو ي تلا  عشلا تبغدك ةدي رةدا وار ، ةي وظيقو ولارو و

عمالطام  رولمكة  ولضكررةو الزد مر وليرو ه تطم و   ذ  ولطدلود ولطظقللدو  دي وللدبي ةدي  و  ولظاك
  .ول اضي لظاك دنمو ةط  وظيقو ولارو وتشلغا رتل اع ولمحه وللاا 

 (ءلحطهلة ءلقمعية )ألف طن(لظير دجمة ضطن رظطقة ءل رءسة  13ج ول)
 ءألشير 2116-1957ءلحطهلة ءلقمعية  1989-1988 ءلرطبةءلسظة  2111-2111 ءلسظة ءلجمفة

 1ف 48.07 75.28 36.04
 2ف 15.99 93.36 39.69
 1ا 57.87 98.80 32.85
 2ا 51.15 97.47 31.66
 شبما 76.33 99.93 33.3
 وذور 92.77 176.95 35.59
  الم  114.2 227.73 39.69
 ويمر 113.4 244.14 34.68
 حيةكو  91.00 215.67 31.93
 تطلز 63.13 182.53 42.84
 و  52.84 154.33 41.34
 و ملأ 48.40 142.92 40.15
 ءلطجطهع 825315 1819311 439376

ولطدلورد ولطموادو، قلد  وللدايك   مدى ولطادم  رول رمداالف ولاغاررللنادو،  ولطصدار: رزور  ولطدلورد ولطموادو، ولطكتدي ولدلطظي الدور 
 . 2017شسبو قم ا   ام مف،  ظو 
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 -:خصائص ػمهُح اننحد :3-4
رتداةا ولطادم  عاده،  وظادك تبًيدم لركتدلمطباساو تردا  نغلولرةلللناو  طماو  ل ولظر، ولظاكي      

رةي حملو وصبمف وا امر أيًضم علبي تاةا ولطا رولفير، حغدث تصدبا  دذ  ولكرو دي ولطرصدلر  
 د   نك دم  مدى طدلأ قدم  ولظادك، وطدم  د دي  أذ، بيضدام ولدبي ل روالح  دما أدروف لرار  ول آكا

وليةددمد ، روددع إلدى زةددمد  تارةفادو ةددي ول ك ددبمف طملطدم و دد طك حفد  ولظاددك ر ددك و وفدكى ولظاددك ةدي 
لظاددك  ا ول اضدديلدداولوطددم  دد دي إلددى راددلر  ولظاددك  دد   تك ددي ولكرو ددي ولطيمقددو و  اددمن  ددك و

ت يك  طمامف ولظر، ةدط  وظيقدو ولارو دو ةدي  ظدمل وللداا ول اضدي ر  ،دنمو دوخا وظيقو ولارو و
 (.14ولفارأ رةطل  والحظو م  ر ر ام رتك غبام ةي ولم  وخك، و  خالأ تةكا ولاض

 اثز ػمهُح اننحد يف ذغري ضفاف نهز دجهح ضمن منطقح اندراصح (14جدول )
 ولاكق  ك 2015 ك 2000 ولاكق  ك 2000 ك 1973  اك دنمو ف
 م1154 91.713 90.559 م116 90.559 90.443 ولضاو ولاطظى 1
 م2107 95.362 93.255 م2179 93.255 91.076 ولضاو ولالكى  2

ا   دددددموكول روظيقدددددو ويدددددي لظادددددك دنمدددددو  دددددغ   دددددوولفدددددلوري، ول طثغدددددا ول ك واظدددددا ةدددددملا تددددديور شدددددظل   :ولطصدددددار
 .2018 ،،،كماو ول ك او لميملم وال لم اولرو  غ.م(،نمويو ت كة ولرمتطاو،وطكرحو دت

لظادددك ةددي وطدددلوأ ولضدددا غ  ولاطظددى رولالدددكى   ظددما تبدددم   روةددداو  (14وددد  ولفدددارأ   ضددا      
 (كد 90.443  ممد،طدلأ ولضداو ولاطظدى لمطفدكى  حغدث و  ،علبي  طمامف ولظر، ولطل طك  دنمو

وودم  (م،116 امرق طدلأ  مدع ر  ،2000  ظوةي  (ك 90.559ةي حغ   فم،   ،1973ةي  مم 
ةدي  (كد 93.255، ةدي حدغ   مدع طللادم 1973  دظو(ك  ةي 91.067بمع طللام ولضاو ولالكى ة

(كد  ةدي  دمم 91.713(م ةدي حدغ   دفم، ولضداو ولاطظدى  2179عادمرق طدلأ  مدع  ،2000  ظو 
 .2015ك   مم (95.362ولالكى ةقا  مع طللام  ولظاك ةاو ووم ،2015

لادم ةدي طل  ولالدكى  دفم، تيو داًو ط اادمً ولظادك ةداو و  رود  ولارو دو ولطغاو ادو وطم  دبا وتضا    
ةددي ولضدداو ولالددكى    ددي ولطقيددك ذلددا ولددى زةددمد  و  شددمر ولفلورةيددلد   مددى  ظغكتاددم ولضدداو ولاطظددى

ةظفددا و  حملددو رةددع  اددك دنمددو  ولضدداو ولاطظددى ول ددي و  شددكف ةغاددم ولفلو ددي ولطراعددو، لددر  مددى 
ول مغدددكوف ولددد طك   ذ ر ددد ،علدددبي  طماددمف ولظرددد، وددد  نادددو روالر ددم  وددد  نادددو وخددكى  سغددك يم  دددو

ولظرد، ولظادكي   طمادو د   تييةدي ول اضدي،   داموةدط   ر رد، ةدامةوولظاك ولفم باو حكتو   افو 
، وثددا ولنددمف ولطاددم  ولظمتفددو ال لددم  لو دديو عيدد  وليطماددمف ول ددي يقددلم  اددم وةددي وظيقددو ولارو ددو 



 العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي           الفصل الثالث   
 

 
81 

 وكثددك كمطدم تدم  تآكدا ةدام  ولظادك  مطدم زودف وليمقددوة ،رول يو دمف رد ظدا وبطدالق ولطادمنئ لملدا
 .(17صلر   

 /بغ ءد ءلرءش يةأثر ءلظحت ءلجمنبي عمى ءلضفمف(17صهرة )

 
 15/7/2019ولطغاو او    مرةي  ولطصار:ولارو و          

ةاددل  اددذو يلددل   ددكةع  ر طددم و   اددك دنمددو يفددكى ودد  وظمعيددو عطظددمطا شددا ا  وال ردداور رول ضددكس
 بداأ ولظادك   مغدك  دملته رصدللو وظيقدو ولارو دو  ر ظدا رةرطا تطامف تبغك  و  والر معمف ولفكةم 

وطددم حدداى ولددى رنددلد تمغددكوف ةددي طبايددو ولثظاددمف رولطظيياددمف يددًم لقمددو وال ردداور رو بلددما والرن تب
 مل دددددملي تمغدددددك ةدددددي طبايدددددو ولظرددددد، رول ك دددددغي رول دددددي تيلدددددر حفددددد  ول مغدددددك وددددد  حغدددددث ولشدددددلا ر 

ولطلرةلللني لطفكى ولظاك ررلو ك  ر دام تطميمدو عشدلا  دمم ود  خدالأ وتلدم  وللداا ول اضدي ةدي 
ةدي والنديول ولشدطملاو ولشدكقاو نظدل   دموكول والنيول ولمك او عةتفم  نظل  وظيقو ولارو و رةضال 

ةددي  محاددو ولطي صدد  رقضددمل ولضدددملعاو وو دداودًو وددع والندديول ولشدددكقاو لظاددك دنمددو ةددط  ورمةظدددو 
عشدلا أ م دي   شمشدو بك وللالأ ولمكةظاو واكثك  رةةخذ ولظاك عمل اةا ديملى رصلاًل ولى عماود ،

 خدالأ يلدل  ولظرد،  مدى أر  قلتدهطلد  أ  و  خالأ ررو به ول ي تكوكطد،  بدك آال  وللدظغ ، رة
علثغدددك ودددد  ول اضدددم مف ولطل دددطاو، حغدددث وددد  وللوةدددا أ  ولظاددددك حغظادددم لايددده طمقدددو أكثدددك  ة دددكوف

ةدددط  رةةخدددذ ولظرددد،  ،ولظدددكر  وليمديدددو رول دددي  دددم ط، ةدددي  ظدددمل رتشدددلغا تدددك  وللددداا ول اضدددي
  ا  طكق  ي:وظيقو ولارو و 
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  (Hydraulic Action) ءليي روليكيءلظحت   :3-4-1

يي طدددا ولظرددد،  ادددذ  وليكةقدددو  مدددى  دددك و ولفكةدددم  رتطادددو ولطادددم ، أذ تلدددم ا ولوةدددع ولضدددير     
ةضددداًل  ددد   ،ولصددد كي تملالوصدددا رولشدددقلق ولضدددمط ولاغددداررلالي لمطادددم    ل دددي ام ر قدددا وا  متادددم

صدا دوخدا ولدذي يرعلدبي ولضدمط  ت دل  ولظادك مدى  كبغدك وودلو   ذوف تدةيغك تللغدا  ك و ولكةمح
 .( 1 ولا رمف رولشقلق رولاكوسمف ولطرصلر   غ  ولربغبمف وطم   دي إلى تاشطام رتا لام

 (abrasion)لظحت ءلطيكمنيكي ء :3-4-2
ة دد دي إلددى  تدد دي حكتددو ولطددلود ول ددي ترطماددم ولطاددم  إلددى وح  مكاددم رورتيمواددم عملقددم  رولفلو ددي     
ولظل  و  ولظر،  مدى ولصد لر ال داطم وذو تم د، ولرطللدو ولل ده ود  ودلود  ورةبكز ةيا  ذ ،تآكمام

ذلدا ا  حكتدو ولطادم   ،ص كةو روحفمر تبغك  ولرف  رتم ، وام  ولظادك تثغدك  ولداروومف روضديك و
 مدى قدم  ولظادك رنلو بدو عقدلً  ويضدًم ولص كةو ولطا لو عقل  رقذةام ولطلود ولاروواو تيطا  مى حكتو 

  .(2 و ة يطا  مى  ر 
 -:(Corrosion)عطمية ءلظحت ءلكيطيمئي  :3-4-3

تظدد ت  ددذ  وليطماددو  دد  ول ام ددا  ددغ  ولطدددلود ول اطامواددو وولطذوعدده ةددي واددم  ولظاددك رولصددد لر 
 .(3 رتيطا  مى ترمغمام  بطلرولطلود ولطلل و لمقم   رولضام  

ليطمادو ولظرد، درر  دمم ةددي تشدلغا وفدكى ولظاددك ود  خدالأ والتفدم  ولكأ ددي ولدذي ييطدا  مددى      
حكتدددو دروواددو رأ دداه  متفددو  دد  زةدددمد   ددك و ولطاددم  وللدديراو وقمر دددو تيطغددا ولطفددكى  دد  طكةددا 

  ول ادمم ودولذي التل ياع در ده  لوودا ولظرد، علك و ولطام   ظا ولقم   رولذي يطل  و  بمر م ولرا 
ةطل لى قم دا  ولظادك  دل ود دى حدا ل آكدا قدم  وفدكى ولظادك رة رداد عطلد لى  ديا ولبردك  عيطمام،

 .  (4 ولذي تصي عاه وال امر

                                                             

ولفديل ولثملدث، تكنطدو ا وللدغا سدال ، ول بدو والشديم   -أشدلمأ ولقشدك  وارةداو -(وريك و  كةامغك، ولفمكوعاو وليباسادو(1
 .137-133، ص1998ولاظاو، وال لظارةه، 

.  . و ار ددل ، ولفغلللناددم ولاغيةمواددو، تكنطددو وفغددا  بددلد نم دد   قلدد  ولاظا ددو ولطا ادددو، (نددل . وي.  ددم ارس، آال .م(2
 .405، ص1983نمويو ولبصك (، ولفيل وارأ، 

 .402 م ا، صارس، آال . و.ح. و ار ل ، وصار نل . وي.  م - 3
و  لو ولثقمةدو  -لليا والرن درو و ةي واشلمأ ول ضمرةلاه - غا وحطا و ل وليغظغ ، وصلأ ولفغلولرةلللنام  حل- 4

 .386-385وال لظارةه،  ار  تمرةي، ص -ولفموساه
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روددد   (Lateral corrosion)واخدددك ليطمادددو ولظرددد، ةغ طثدددا عملظرددد، ولفدددم بي وودددم والتفدددم       
، ةقدا وشدغك ندم بي دل  رد، ولظرد، ةدي وظيقدو ولارو دو  طمادمف  وسمدي ولارو و ولطغاو او وتضدا و 

ةددي عيدد  ولرددمالف إلدددى ولظردد، ولفددم بي ولددذي يقدددلم عدده ولظاددك و طددم  بددداأ  ظدداوم يصددا ولظاددك إلدددى 
رةبدار و   دذ  ولا دك  قدا ندملف ود  ول  معدمف ول دي  ،يلد ياع ول ادمم عملظرد، ولكأ ديوكحمو عرغدث ال
حغظطددم ذتددك    و دده  ظدداوم تدد دي ولرطللددو ول ددي  ظقماددم ولظاددك إلددى تقمغددا  (Gilbert) شددك م نمبددكف 

 ,(1  دددا رروقساددده ذو أ طادددو تبغدددك ((  لدددباهيصدددبا عصدددلر   ظرددد، وليدددمولدي، ةدددإ  ولظرددد، ولفدددم بيول
 (.10ولشلا   يالحظ

 ( اننحد انزأصٍ واألفقٍ جملزي اننهز10)شكم 

 

 

 2019/ 12/6،   مرةي شبلو وال  ك ، :ولطصار

 طماو ولظر، ةط  ولضام  ولطقيك  لمطظييادمف رولثظادمف ةدي وظيقدو   شما ل ظ ت وطم  با      
ولارو ددو رول ددي تددم   ددببام تمغددك  ددك و ولظاددك رتبددمطئ ولفكةددم   اويددو دخللددو وللدداا ولك ددل ي ةددي 

ولرةلللناددو ر دددملا   ددد  درر ولفددير ولظاكةددو ةدددي تمغغددكةضدداًل  رقمدددو وال ردداووددع وظيقددو ولارو ددو 
ولدى نم دي ولظرد، ةدي ،  ةدي والخكى ةفيم، ولظاك يشذ     ملا ولظر، ةي ةاو روالر دم ولظاك

ر ددددام تطميددددا وفددددكى ولظاددددك ةددددي ولوةددددع ولظردددد، ةددددا ي ولظاددددك رول ك ددددغي  مددددى ولفيةددددك  ولظاكةددددو 
 .ولظر، رول ك غي  مى تال ولفم بغ    طمغ ي رولطظييامف رةكنع ذلا ولى وخ ال رول ك غي

 -:الرصاب ا :3-5
تيدددك   طمادددو والر دددم  عة ادددم ولقدددمل ولظادددك لرطلل ددده والر دددم او رنطادددع ولطا  دددمف حدددغ  تقدددا 

ولظادك حطمادم وطدم ييطدا  رحف  وال دكود ولطدموي رزةدمد  حفد  ولكرو دي عادو حغدث يصديي  مدى  ك و
 رتيا  طماو والر م  ولطلل  ولكوالي لملاا ول اضي ةي وظيقو ولارو و. ،ام مى تك غب

                                                             

 . عمال  طمد  مى148ول شم ، وحطا  يغا حا ا، ا ولصرم ،  م  ولفغلولرةلللنام،وصار  م ا، ص غ رةغا حل - 1
G K. Gilbert; The Transportation of debris by running water U. S. Geol. Surv. Paper 

86. 1914. 
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ول مغدددك ولبدددمرز ةدددي  بدددكز درر  شدددما  طمادددمف والر دددم  ةدددي وظيقدددو ولارو دددو وددد  خدددالأ  
 اويددو وللدداا ولك ددل ي  نظددل   ددموكولوظيقددو ولارو ددو وظددذ دخللددو وال ردداور ولددذي يشدداا  ولطفددكى 

ولطاددمنئ ةددي   اددمن وال ولددى دي و  قمددو وال ردداور تدد،  (0,31 و ردداور ولطفددكى  بمددع أذ  ،وليكوقددي
و  امن تطاو روظلل  ولطادم  ةدي ولظادك لرشداك   ديوي  ذةضاًل    ولارر ول كولظا نكةم  ك و 

رتدددال ولردددمل غ  ت لدددبي  ظشدددما تبغدددك ليطمادددو  ،ةغادددمولطدددموي  قمدددو وال دددكود تطدددلز, آ , آ مدددلأ( علدددبي 
   .ررالر وللاا ول اضي ذوف ول ك  ول صبو ةي وظيقو ولارو و (11شلا  وبر م  

 اننهز اجملزي منط ذغري يف انرتصُة أثز ػمهُاخ( 11شكم رقم )
    

 

Physical geology 

(Earth Revealed),Carison.Plummer.Mcgeary,seventh Edition ,2006,ch14,p427                         

                                                                       .                                                                                    

 : (1 تظشاط  طماو والر م  ةي وظيقو ولارو و ر ي بغ  و   وليلووا ولطلم طو ةي  ر ظم

 .قمو وال راور ول ي  كوةقام تظمقص ةي  ك و ول امروف ولطمواو لمظاك رزةمد    لبو ول يك   -1
 ه روال دد  اوومف ولبشددكةو ولط يدداد و دد يطملام لميرو دد ور طماددمف ول ب ددك تطادده ولطاددم  علددبي  قمددو -2

 .ولطام  و  وفكى ولظاك علبي ول لك  و  ظيو   ةضاًل   
خصلصدًم رقد، حدار  ول اضدم مف  رنلد تطامف تبغك  و  ولكرو ي ولظمتفه    ولر، ولظاكي  -3

 .وطم  لنا حملو و   ام ول لوز   غ  ولرطللو روقاور ول صكةل
 كثمةو ولميمل ولظبمتي  مى ةام  ولظاك وطم يفيمام وصموا نغا  لالر معمف. -4
و ردكو  ول ادمر ولطدموي عةتفدم غ   ردل ةدام  ولظادك وطدم ييطدا  ةدي تلدا رنلد ولفدير ولظاكةدو  -5

 .ولطقيك  رول ك غي ةي والومك  ولطراعه  لطظمطاو تيكةو  مى
ةددي  شددما  طماددو والر ددم  علددبي دووطاددو  تيددا  ددك و نكةددم  ولظاددك ودد  و دد  وليلووددا ولطلددم ا  -6

  .  تةيغك 

                                                             

،   د   ام دمف ولطلدا ول ثمغثدي 1950، 1م طمأ ولكي ةدي وليدكوق،   با والوغك والزري،  اك دنمو ر الق ه ع - 1
 .18ص ، ول بغك ةي وليكوق(
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ي وليالقدو  دغ  ول يكةدو ر ددك و ةددويقدا  تطدم   دي سغدك دك و ول ادمر روبر ددم  وليالقدو  دغ   أ      
 دك و  و  ادمنلقده عملطدمل  ظدا ومد ( تبقدى  م 0,1تقا أقيمر م  د   ملطلود ولظم طه ول ي ةولفكةم  

ت ك دددي  ظدداوم تصدددبا  ددك و ولطدددمل   غظطددم ددد /يم(،  30لظقماددم   ولطددمل إلددى ودددمدر  وللددك و ولالزوددده
 ددد /يم(، ر دددذو ولادددكق تبغدددك  دددغ  وللدددك و ولركندددو ولالزوددده لم يكةدددو روللدددك و ولركندددو ولالزوددده  0,8 

 و  اددمنةاددي ت ك ددي وبمشددك  عيددا  (ومدد  1لرطددلالف ول شددظو  ي ددص ور ددم ، ووددم عاطددم ليطماددو وال
 طبايددورلاددذ  ولظددم ك  و طغ اددم ل الددغك  وللددك و ولركنددو ولالزودده لم يكةددو    ددك و ولفكةددم  إلددى وددمدر 

ول شددظو  ظدا ةددام   ذروفوذ ت فطددع ولد  ظددا حدار  ول اضدم مف والحفدممتك دي ولربغبدمف ولط  مادده 
عيدددا خكرنادددم وددد  ولطفدددكى ولل دددو ولفلدددلر  عشدددلا وادددمنئ دددك و ولطدددمل    ادددمنوال اددمر   افددده ال

ولظاددك  نلو دديولبيغددا   دد   وددمك ت فطددع ولربغبددمف ولظم طدده ةددي والوليباساددو  ك ددل  وال اددمر(  غظطددم 
 (.12شلا   ،(1 ول اضاهحغظطم ت ظمقص  ك و ولطمل رةصبا  مدوًم ول قكًو ة   ل  وللالأ 

 ( زحزحة ءلطجرى وطبيعة ءلروءسب ءلظيرية فيو وركهنمتيم12شكل )

 
 

                                                             

 .99تممي نكنار، وصار  م ا، ص- 1
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ل    كتي  مى ناه روحا  ود  ةدام   رو  خالأ ولارو و ولطغاو او تبغ  و   شما  طماو والر م 
عةو داود شدكق ور سدك  ولظادك  دا رادك و دلز   مدى تدال ولفدم بغ    اك دنمو ةدط  وظيقدو ولارو دو

 .  مى طلأ وفكى ولظاك تبيًم للنلد ولطظييامف رولثظامف رولفير ولظاكةو

 -:ذغرياخ جمزي نهز دجهح :3-6
ةددي  علددبي و لددام ام غددك وفمرةاددمتمو دد طكور  ولددى وللدداا ولك ددل يوفددمري وال اددمر ةددي ت يددكن    

 . (1 وظبليو ذوف و راور قمغا رةام  روط و  يورة
وللدداا وقمددا    ظددا دخللددو    صددر عقمددو وال ردداور ه ددةة وفددكى  اددك دنمددو ي ددصووددم عاطددم 

ولددد لةو تلدددم ا  مدددى وظبلددديو ر إذ و  ولطظيقدددو ول دددي يفدددكي ةغادددم   اويدددو وظيقدددو ولارو دددو ولك دددل ي
 مدى تمغغدك ولطفدكى ود   يطداتبغك  و  وليطدي ال داطم ةدي ول د  ول اضدم  عرغدث تتك غي تطامف 

 ل كوكغدي د  ردم ك  ول ظشداط ولركتدي  ، ةضدالً مطم رنا ولظادك ركرةدم والوطدو لدذلاناو ولى وخكى ت
كطدم يلدا  ولظبدمف وليبايدي روليمودا ولبشدكي  ،ول دي تد  ولردا ث  ظادم ولدبقمً  تر، وللديراووليامف 

وادلو  مى ذلا رنلد ويدمر ولطفدمري ولقايطدو صدلر  رو  ، دنموك وفكى  اك ةي تمغغروةا ارر  
ولطددا  واليكةددو ولطظ شددك   مددى ةددام  تمددا  ( رولبرغددكوف ولااللاددو ولط قييددو ةضدداًل  دد  وطددالأ18 

 .(2  وليصلر ولقايطو  فكو  ولظاك لطفكو   ا  وكوف خالأتاأ  مى  ول ير (19صلر    ،ولطفمري 
 ( ذم مضكني ػهً نهز اندجُم انقدَم18صىرج رقم )

 
 27/11/2018  مرةي  ولارو و ولطغاو او :ولطصار       

                                                             

( حطغا حل  طم ك ، قم   وامري ، ترمغا نمكوةي لدظطط ول صدكةل ةدي  ادك دنمدو ةدي ورمةظدو والدم  ،  1 
 . 9، ص  1997،  الم   43وفمو ولفطساو ولفمكوعاو وليكوقاو ، ولياد 

،  1945( وحطا  ل ه ، رودي ولاكوف روشكر   دا  ولاظايدو ، ولفديل ولثدم ي ، ويبيدو ولطيدمر  ، عمداود ،  2 
 . 161ص 



 العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة في تشكيل ترب السهل الفيضي           الفصل الثالث   
 

 
86 

 شطمل بغ ءد /ءلطشمى هبقميم رجرى نير دجمة ءلق يم(19صهرة )

 
 22/12/2018  مرةي ولطصار: ولارو و ولطغاو او             

 

،رقا ت  ر   ولى  ا  وطلور وظيقو ولارو و ةيتقل  ولطكوحا ول ي وك  ام  اك دنمو ةي   
 -ر ي: ،(7خكةيو  والطلور ولقايطو وللوقيو خمر  حارد وظيقو ولارو و لم لةاا 

 -انطىر االول: :3-6-1

رود  ولطر طدا و ده تدم  يفدكي ولدى ولمدك   سك  وفكى  ادك دنمدو ولقداي   ذو وليلر ولى يقع      
حغدددث قظدددم  دنمددده ولثكيمر  عطردددمذو   عشدددلا روةدددا تظادددك وفمرةدددو ولقايطدددو  ،ولثكيمروددد  قظدددم  دنمدددو 

وو دددمزف ولطفدددمري ولقايطددده لظادددك دنمدددو عدددمليحر رتمغدددك وفمرةادددم وددد  والتفدددم  ولمك دددي ولدددى والتفدددم  
ر ددذلا يطلدد  و  يلددل  ولطفددكى والرأ سددك  وا ظددو  ددموكول  ،رولط طثددا  ظاددك دنمددو ولرددملي ولشددكقي

روددد  يددد  يلدددغك  ردددل ولفظدددل  رولفظدددل  ولشدددكقي   دنمدددو  ولثكيدددمر لفظدددل  شدددمساًل قظدددمو فادددًم  ردددل و
 .(1  ( ظه600000 رةطل  ورنم   طك  ذو ولظاك ولى وا  وظاأ 

                                                             

 .138ص، وصار  م ا، رحا  حطغا  با يموك ولليار  ( (1
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 ( ءطهءر نير دجمة في رظطقة ءل رءسة7) خريطة

 
تمغددك وفددكى  اددك دنمددو  ددغ   مددا ر مدداود   ،رحددا  حطغددا  بددا يددموك وللدديار   قدداًل  دد   طددا ولبمحددث ودد  ولطصددار: 

تمغعددو  ،نمويددو عمدداود،  غ.م( ،ر ددملو ومنلدد غك، خددالأ وليصددك ولسبم ددي عة دد يطمأ ويياددمف وال  شدديمر  دد  عيددا
 (.ARC GIS 9.3عم   اوم  ، 138ص، والدو 

 -انطىر انثانٍ: :3-6-2

 ولطظددددم كيقدددع ولددددى ولشدددكق ودددد  ولطفدددكى والرأ   ضدددا ودددد  خدددالأ ر دددل وفدددكى رو ددددع رتبغدددك     
 طدك  أ ده تيدكن ول ي وك  ام ةط  وكوحدا و  مادو ود   رودرور ول ي تكتام ولظاك  ولفغلولرةلللناو

رةبددار    اددك  ولطفددكى ولددى  ددا  ةددكر  و ظاددك  ةددلق ولطكرحددو ولرصددلةو وذ,  ويغددك  رنمةددو وددادولددى 
تقدار ولطلدمةه ول دي ر  ،خدالأ ولطداد ولفمةدو طاقًم ررو يًم  غظطم  بار ولطفكى ةاقًم رتثغك والل دلولوف 

 (ك   كةًم.11مطو رةيمو ةغام حلولي  ومرس ولظاك  ش
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ووددم  ه ندداًو ود  حامتددو ةددط   دذ  ولطظيقددوطدا  طلةمددل مدى و دد قكور ولظاددك  ر دذ  داللددو روةددرو     
 طل  ورنم   طك  ولى وا  وظاأ.باو رلار و  قملاو و  ولم  الخك رةتمغكوته ةاي تمغكوف نم 

 -انطىر انثانث:  :3-6-3

, وللةدددلح وددد  نا دددو ولمك ادددوةردددر عملطدددار  والرأ عرمةدددو شدددا ا  ر  ولثدددم ي, ى ولطفدددك  شدددكق يقدددع    
 حغددث  بدداأ يلددغك ولظاددك عملرمةددو ولمك اددوولشددكقي ةددملفظل  يدد  ولفظددل  ولمك ددي رةفددكي  رددل ولفظددل  

تطددم   اددك  وظدده ةددك  وخددك يفددكي رولفظددل  ولشددكقي  رودد  يدد  يلددغك ولددى ناددو ولشددكق  لمطددار  ولثددم ي
حغددث  بددار ولظاددك  ،حصددلةوورمذيددًم ولددى ناددو ولطددار  ولثددم ي رودد  ولطر طددا و دده تددل  دولددو وكرحاددو 

( ددظه ر ددي وددا  100000-600000رةطلدد  ورنددم  زودد  ت لةظدده ولددى وددا  وظدداأ  رس   ،و ظاددكوً 
 .(1 ت لة  ولطار  والرأ رولثم ي

 -:انطىر انزاتغ :3-6-4
اأ ودد  نظددل   ددموكول ر ددل  بدد لظاددك ورمذيددًم لطفددكى دنمددو ولسبم ددييلددغك وةددي  ددذو وليددلر 

وفدكى  ردمذو  عطًم  ردل ولفظدل  ولشدكقي ادو ف قاو لمطدار  والرأشدك ورمذيًم لمرمةدو ول (ك 12عرلولي  
 ولى ةدكر  يم لةدو دواًل  دذلا ما  سك  وفكى دنمو ولسبم ي(   اك  ولطفكى  قك  اك دنمو ولرملي 

تظاددك ويملطددو عطفددكى ولحددا ررو ددع شددطمأ وا ظددو ولاددمرس ولطفددكى  رةلددغك ، مددى رنددلد ة ددك  ويغددك 
رود  ولطر طددا و   ادك ديددملى ولقداي  تددم   م قددي  ،رمذيددو لطا ظدو عمدداود ود  ولفاددو ولمك اددوولفظل ادو و

 قددمل  اددك ديددملى ولرددملي  ظاددك (كدد  ولددى ولفظددل  ودد  ول21 اددذو ولظاددك نظددل  وا ظددو عمدداود عرددلولي  
وال   ل وحا  ود  ولطفدمري وللدمعقو ولدذتك اذو وليلر   اك دنمووفكى و  و  كس  ر مى ول ،دنمو

ر طددم  كنددع ذلددا ا  ولطفددكى ولظاددكي يلددغك ةددي وللدداا ولك ددل ي  و  ويملطددو  لالدد، روةددرو ولاقددو
علدبي و د ماللام لميرو دو  ةضداًل  د  ليطمادمف ول يكةدو ت ل  ويكةول ي و ولاشوولذي يط مز   ك  ه 

رةطلدد  ورنددم  زودد   ،ى ولظاددكي رتمغددك ول ثغددك ودد  ويملطددووطددم ودى ولددى و يطددمر ولطفددك  صددل  امخ
 .(2  (10000 100000ه ولى وا  ةلرم و   ت لةظ

 
 

                                                             

 .138,ص وصار  م ارحا  حطغا  با يموك ولليار ,  ( (1
 .118,ص1929 اكو  , فموي والقملا  وللبيو ولى  اميو وليطمر ,ودرلر  للي  لز  , ةغظم,( (2
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 -: )جمزي دجهح انؼثاصٍ(انطىر اخلامش :3-6-5
رورو دم ر صددكى  ر دل ولطفدكى ولدذي تدم  يفددكي عةتفدم  ودا  وليمدث رولرضددغك  رولصدلووع ر لبدك     

ةقدا تدم   دذو   ،ولردملييد  تردلأ ولدى ولطفدكى ولشدكقي دنمدو  (1 دو  رولطيرةدو رقيك دار يرسي رولبك 
عةتفددم  ولفظدددل  نظددل  حصدد  ولقمد ددداو اًأ ودد   اددك دنمدددو ةددي وللقدد، ولرمةدددك ولطفددكى يلددغك و  ددد
ةتفدم  نظدل  او عيدا ذلدا يلدغك عح ى  ظيير و ييمةو ول بغك  ظا وا ظو  ما ولرملرولفظل  ولشكقي 

ح دى وذو ومرصدا ولدى وا ظدو ولادمرس ول قدى ظك  مى شلا ول  ا  الة، لمظي  عةتفم  ولفظل   شكق 
يد  يلدغك عةتفدم  ولفظدل   يا ذلا  باأ ولظاك عيا  ول لولوفر  ،اك وليظا  ولقاي  ةي طلر  ولثم يعه  

يد  يلدغك  عةتفدم  ولبدكدو  فاًم  رل ولشدكق و ظاك دنمو ولشكقي نظل  وليمرواو  ولشكقي ح ى  م قي
شددطمأ ول مرطاددو نظددل  سددك  قظددم  ولثكيددمر  دنمددو مددو ولشددكقي  رددل ولفظددل  ح ددى  م قددي  ظاددك دن

 (ك  .4,5 ظرل  

 -انطىر انضادس: :3-6-6

( دظه ود  800 طدك   ر ل  اك حا ث ال   فمرز  وفكى  اك دنمو ولشكقي   اك دنمو ولرملي(   
 .(2 وا  ت ل    افو تمغك ولطفكى ولسبم ي و  نا و ولمك او ولى ناو ولشكق 

، ولشدكق لده وفدمري نا دا  عةتفدم   ودكوف و  دذوً  دا   فدك وفدكو    اك دنموو   ل ظ ت وطم  با    
وظدددمطا رقددا يلدددل   دددبي ذلدددا  ددل وتبدددم  ولطفدددكى  ولدددى تمغغدددك وفددكو   ردددل  دددذو والتفدددم ر ددل يطغدددا 

لدديراو ول دد  ةيددا ولياددمف تردد،  عمطظاددو ولدد طك ول ددي  شددةف   افددو حكتددمف  ر ولفغللددلنيولضددي
وفدكى تمغغدك  يللد،  دارر م  مدى ورول دي  ظيقدو  شديو ود  ولظمحادو ول   ل ادورةاأ  ذو  مدى أ  ولط

 ولظاك . 

 -: اصثاب ذغري اجملزي اننهزٌ :3-6-7
  طمد،  مدىأ دكز وليلوودا ول دي  لديراووللميامف ترد، ولظشما ول   ل ي  ييا :ءلظشمط ءلتكتهني -1

علددبي رنددلد تكتغددي  مددا  رترللددو  ددا  وددكوف  بددك وطددلور  ةددي وفددكى  اددك دنمددوحصددلأ تمغددكوف 
 رتطم ُةصا  معقًم.تر،  يري 

 داد ود  ولبدمحثغ  رندلد تك دغي ةدي نظدل  وليدكوق خدالأ ولطدا  ود   وكدا تغير رستهى ءلقمع ة: -2
الدددك ذلددا عرصددلأ تقدددام لمددال م عيدددا تدد  توكثددك وطدددم  ددل  ماددو وال  رقدددا   ددظو (5000 6000 

                                                             

 .118,ص1929 لز  , ةغظم,  اكو  , فموي والقملا  وللبيو ولى  اميو وليطمر ,ودرلر  للي ( (1
 .143رحا  حطغا  با يموك ولليار , وصار  م ا, ص( (2
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رر طدم ودى  دذو (و دك  د  ولد لو  ولردملي 2.5 1 غ   وام  ول مات وليك دي ودمةي حصلأ ورتام  
ناددو ولشددكق  ولددىولددى زةددمد  ول ك ددغي ةددي قددم   اددك دنمددو ولسبم ددي ولقدداي  رودد  يدد  تمغددك وفددكو  

عيدددا وليادددا ولسبم دددي ةقدددا حصدددا تكوندددع لطادددم  ول مدددات وودددم   دددموكولةدددي نظدددل  حصددد  ولقمد ددداه 
ك وفدكى  ادك دنمدو لطفدكو  و  سغد شما  طمادو ول يكةده رر طدم   لوةدا  دذو عيدا   طا  مىوليك ي 

وطدم  دم ا  مدى  دك و ولفكةدم  ول دي  ولمك ي ولى ولطفكى ولشكقي ولفا دا ولدذي  دل وقدا و  امردمً 
تدد دي ولددى  شددما  طماددو ول يكةددو ر ردد، قددم  ولطفددكى ولفا ددا ح ددى رصددا وظلددل و ولددى وقددا ودد  

(وو ددمر  دد  وظلددل  ولظاددك وللددم ا وطددم ودى ولددى ناددم  قظددلوف وفددمري ولظاددكرو  روال ددرمقي 9 
 . (1 رو  ي  ولانغا

 دمد ولطظيقدو وظدمم وثدملي قصدغك ر دي ، وداالدي(1300 1050ةدي  اميدو ولطدا   ءلطظمخ: تأثير -3
نيل و  ولطا  ولطيغك  ولاوة و ول ي روةق،  صدر ول دك  ولشدطملي رقدا حصدم،   افدو لدذلا وليا دا 
ودد  ول اضددم مف تة دد فمعو لمطددا  ولكطبددو وطددم ودى ولددى زةددمد  ول صددكةل ر قددا تطاددمف تبغددك  ودد  

و   ددذ  وليةددمد   رةددكنا ل بغددك ظاددك  مددى و دد ايم  وليةددمد  وول ك ددبمف ر ددذو ودى ولددى  ددام قددار  ول
 .صمي ولى ولطفكى ولشكقي ولرمليودف ولى خكر  ولطفكى و  وفكو  وال

و ول دمرةي ولقداي  ولدذي  ا  طدكرد وةد   روشداك وشدكر   كةد ايي :س  نطرود وعالقة دظير دجمة -4
 ظاطدًم اًو ةغدذتك عيد  ولبدمحثغ  و   ظدما  د، (2 ولدى وليصدك ولبدم مي ولقداي  و شدمل   يييلد تدمرة

 ادك دنمدو ةدي ندلور  مدا حغدث   مدىكدم  قدا وقدا  وظدذ وقدام والزوظده  ،(3 ولدى  طدكرد تشدغغا   لدي
رذلا ل رلةا وام  دنمو ولى وظيقو صمبو ود  والرن  ولطفدكى ولمك دي( رنيدا  ،تباأ دل م ولظاك

كتايدددو وللوقيدددو  مدددى ولط عرغدددث  ددد و  ويادددم وررول تدددا ولطظيقدددوولطادددم  تفدددكي عطلددد لةمف  ملادددو 
 .ةا ي  اك دنمو

وددا  تك ددل  مددى رقددا عقددي  ددذو وللددا قموطددًم  ، شددمل  ددذو وللدداولددى  طددكرد ةددي وولاضددا رةيدديى       
 . ظو ح ى نكة ه ولطام  ةي  اا وخك ول مامل ولسبم غغ  علبي وال طمأ رولضير (3000 

                                                             

 .160-159رحا  حطغا  با يموك ولليار ، وصار  م ا، ص( (1
 .67،وصار  م ا، ص2(وحطا  ل و, تمرةي حضمر  رودي ولكوةا  ،  (2
 160رحا  حطغا  با يموك ولليار ،ولطصار  الو، ص( (3
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نل ر  غ  تمغك وفكى  اك دنمو ر غ   ا  طكرد حغث ذتدك و   دذو وللدا  ر ط ةغم ررقا     
ك دنمدو م, ةدةدى ذلدا ولدى تردلأ  اد(629مدو وليظدا  ولدذي رقدع ةدي  دظو  قا ندك  ع اضدم  دن

لدددا خك دددو  طددداًو ولفدددا  ولكرودددم ي ول دددكى  ولطلددد ك ال ددد (و   مطددد غظ ولدددى وفدددكو  ولشدددكقي ولردددملي
 .(1 (م363ام (  ظو  وبكوطلر  نللولطظلري رذلا ةي  اا وال

لطفكى ولمك دددي( ترددددلأ ولددددى وفددددكو  كى و  وفدددكى ولظاددددك دنمددددو ولكوالددددي ووودددم  ل ددددو ةغدددد       
ولشددكقي عصددلر  تارةفاددو حغددث تددم  ولطفددكى ولشددكقي عطثمعددو ولطصددك  رو   ددذو ول رددلأ لددار لدده 

تلددا عطدكرر ولدديو  روصددبا نديلًو ودد  والرن ولطكتايددو ةددي   القدو علددا  طددكرد ال ده ةقددا  الوطددو
حدغ  و  وفدكى دنمددو ولمك دي  ظداوم ترددلأ ولدى نادو ولشددكق تم د،  قيدو ترللددو ود  نظدل   ددا 

 .(2  طكرد حغث  ما ولصار وال مى لطفكى  اك ولقلر 
تددم  وليموددا وال م ددي ةدددي   ددكى  ل ددو و  وفدددكى ولقددلر  رجببرى ءلقببهرج وتحببهل نيبببر دجمببة: -5

رو  وفدكى دنمدو تردلأ ولردملي  ترلأ  اك دنمو و  ولطفكى ولمك ي ولقاي  ولى ولطفدكى ولشدكقي
رقددا  حغددث وح ددا ولقلدد  وال مددى ودد  وفددكو     ولددذي   اددك  وظدده صددار  اددك ولقددلر ودد   اددر ولطلددم

مكةظادددو ل اددم تطثدددا وظيقددو وقددداوم ولطكرحددو وكددم   اددك ولقدددلر  يفددكي ةدددي ورن وظ اضددو ر طدددم  ال
   ادددك دنمددو خمصددو ةددي ول ددد  لظاددكي ديددملى روليظا (وطددم نيمددو يلدددري تطاددمف تبغددك  ودد  واددم

وطددم ودى ولددى سددكق وا ظددو عمدداود ولشددكقاه وطددم  دداأ   ددم ا  ةددي ذلددا رنددلد  ددا وليمددث ،ول اضددم 
رتدذلا ذتدك  ، مى حصلأ تيكةدو نم باده لظادك دنمدو عمتفدم  والرن ولطظ اضدو  وفدكى ولقدلر (

ه( ل اضددم   اددك دنمددو ودف 676ه 652ه 646 لوفلددظخددالأ ول  حددلود  و دد  ولاددلطي  ددا
ة رددو  رنددلدول اضددم مف علددبي  ر رولطظددمطا وليروعاددو رحدداي،  ددذ ولددى سددكق عمدداود رولقددكى رولددار 

 .(3 ةي  اك ولقلر 

                                                             

 .490، وصار  م ا، ص2وكول، وحطا  ل و، ري  م ( (1
 .213، وصار  م ا ,ص1( وحطا  ل و، ري  موكول ،  (2
د، ولطل بدو وليك ادو، (و   ولالطي، ولرلود  ولفمويو رول فمر  ولظمةيو ةي ولطموو وللدمعيو، ترقغدا وصدياى ندلو (3

 .394 267 232ص،193عماود,
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 ادلثحث االول
 حتهيم اخلصائص انطثيعيح 

   Morphological characteristicsالرفات السهرفهلهجية  تحميل:4-1-1
صفسؾجيؾفؾوييي ننفلرييت  صف جصسيي نىفييون وييؾننت يي  ؽنمشظقيي نتذير نتايي النصفؾاييونصفسؾجيؾفييؾوننف ريي  ت  ن

فكييي نبرييي  ين صفايييننص ييي  ن ليييون  فييي نصفجرؾمؾجيؾفجيييي نصف ؾصمييي ننتييير ر بيييرؽنصف رييي  ت   ن كييي صن   ييي ننصف ايدييي 
ييننمق مي نن نيرتننتي  نصفدي  نصفضيزيننكيؾنؽب ضنصف سلي  نصف ر  ورشي نصفسؤ  ةنيننتنتر ر صفا   ؽنيننش ةن

فجرؾمؾجيؾفجييي نفش يي ننوليي ن صت   سيي  ن لييونتذيي انصف سلييي  نص ييؽننتلييػنصف ؾصميي نصفسؾلييزنصفتري ف صيييننيزييبلان
(ن8(ن صفخ نظييي ن)15)كسييي نمؾ يييلنييييننصفجييي   ن ط ي ييي نصسييياخ صضنصالجص ييينمؾصليييزنتليييػنصف رييي  ت  ن  ييي فػن

أسي  ن بذي  نصفحي فنن اسي ننجصسي نصفتري ت نمشظقي نصف جصسي نتي  نبري  ت  فاح   نصفسؾصلزنصفجغ صفي نالخايي جن
صفايي  ننبريي  ت  نفشسيي   (ن02اييؾجةن)ن صفسخا  نيي ن فريي تايي النصفاح لييونم ظييي  نصفؾصلييزنصفت لييننصفيي  نأي  تيي ن

ن.ن يق انفاؾ ن   نصفجغ صيننصف  نسر ننال ق ان
سييي نبيييرينتييي  نصفدييي  نصفضيزيييننكيييننتييي  نفرييي ن ج نتؤ ييي نتاييي النصفؾايييونصفسؾجيؾفيييؾوننفل رييي  ت  نصفسننننن

فييي ن نتظييؾجن صفيي ن(1)ن ميي ن يي صنصف ريي  ينجلييؼنA-Cماظييؾجةنى نصينوسيييزنمقيي صت  ن ص نتايي بزنصيقييننمييؽنتييؾ ن
ن صين يي ضنتظييؾجنصفلييمنتيي  نمشظقيي نصف جصسيي نكييؾ نمييؽنمييؾصنن ص نصايي نو دييي ن لدييي ن صفساكييؾيننBصألييي ن

 ن ليونتظيؾجنصفاي   نى نصت    نفظ ي  نصف ؾصم نصفجرؾمؾجيؾفؾوي نصفد ا ةنيننمشظق نصف جصس ن صفاننالنتد  
زنن  تتنمؾصنن ص نصاي نصجسي بنن    ي نصف  ي نضنفجسيزنمؾصلزنصف ر  ت  نصفس ج س نفلد  نصفضيصينم نةنصأل

مشقؾفيي نبؾصسييظ نت يي ننوليي ن صفاييننتكؾتييتنيييننطؾةؾف صفييي نمديياؾن نتق ن يي ن تحييتنمشيي  نويي  ن فظيي  نت يي تنن
صفيييونصفخييي انب فشديييج نن(02 ييي فػنصشييي ج نتاييي النصفجييي   ن) ن  نصتج شييي نتحيييؾنصفش يييم اييي  ن يييينصنن   يييي ن لسييي

ف رييي  ت  نتييي  نصفدييي  نصفضيزيييننصفيييون ييي ضن ويييؾننتسظييي انم رشييي انفاؾ نيييزننصفا ةييي صفاؾ نيييزنصفحجسيييننفستريييؾال ن
صفا سييرمن صف سيي نصفيمشيينن لييوننتيير ر ن ؾصميي  كيي صن   يي ن يي ضنن صفس ج سيي يييننصف ريي  ت  ننصفا ةيي مترييؾال ن

ن.تكؾينك هنصفا   ن فؼن   نصتج ك ان ذر نصفون   ثنتظؾجنيننت  نبر  ت ت  
ب سيا ش  ننماسلحي صفديظحي ننفاليػنصف ري  ت  ن ص نتي  نفري نك فػنتذر نصفشا النىفونصينصفلمنصاليي  ن

(نصفؾصل ي ين يسؽنصفسدي جنصفذي نظنن12 ن8(نصفؾصلزن سؽنصفسدي جنصفذي نظننصف ي تنن صف ري  ت  ن)7صف ر  ين)
ى ن  تيييتنصفسلؾ ييي نماؾسيييظ ن كييي صن  ييييتنىفيييونط ي ييي نصالسييياغبل نصفيجص يييننييييننمشظقييي نصف جصسييي  نأمييي ننصف  فييي 

نيقيي نصع يي نصفؾاييونصفسؾجيؾفييؾوننصخابلييي نيييننسييسػنصفظ قيي  ن ييسؽنصف ريي  ينصفؾص يي ب فشديي  نفدييسػنصالييي  ن
 كيي صن  يييتنىفييونط ي يي ن سلييي نت سييرمنت يي ننوليي نفديي ل نصفضيزيينن ييسؽنن( 01اييؾجه)ن فجسيييزنصف ريي  ت  

ن.مشظق نصف جصس 
 



 تحليل وتصنيف ترب منطقة الدراسة                                                        الفصل الرابع
 

 
94 

  9119ارقام ومهاقع بيدونات الترب السدروسة لدشة  (15الجدول) 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 

 .(نGPSتح   نصفسؾصلزن)نجهازصفسر جن:نمؽن س نصف    نب ال اس نن لونصف جصس نصفسر صتي ن 
 

نت  نمشظق نصف جصس بر  ت  نتج رينمح فر ن رش  نن(02صفرؾجةن)

 
 .7/2/2029بتاريخ  ، جامعة تكريت،كلية الزراعة مختبر التربة والمياه،العمل المختبري، المصدر:               

 تدمدل البيدونات
 السهقع الجغرافي

 Y  دوائر العرض X  خظهط الظهل
P1 411152.7371 3771223.667 
P2 415196.3473 3771129.629 
P3 429104.4855 3769107.824 
P4 417302.7861 3758500.4 
P5 424966.8379 3758688.475 
P6 443097.2575 3759534.812 
P7 445260.1187 3759863.943 
P8 431248.5393 3739975.024 
P9 436326.5614 3740022.042 
P10 443050.2388 3740539.248 
P11 428333.3785 3722926.035 
P12 443247.7288 3722786.93 
P13 445716.987 3722696.797 
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 .9119( التهزيع الجغرافي لسهاقع بيدونات ترب مشظقة الدراسة لدشة 8خريظة )

 
 صفس اييي نصفتزي اي ن ؾ يي نن ARC GIS 9.3(نصفخي انباح  يي نصفسؾصليزن ة تي ملنGPS لييونو ي  ن)صفسري ج:نب ال اسي نن

ن.ن0226
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 ( اختالف سسك الظبقات ضسن البيدون الهاحد/الحاتسية91صهره )

 
ن10/4/0218/نصف جصس نصفسر صتي نبا جنخ

ن
نن صفايينبريي  ت  نصفايي  نصفخ  يي  نفل جصسيي نصفاييننتييؼنتذخيريي  نييينن صفسؾجيؾفؾوييين  صفاؾايييت فيسيي ن ليينننننن

 لييونصف جصسيي نصفحقلييي نص شيي  ن تيي ن صخيي ن رشيي  نصفايي  نمييؽنبريي  ت  نمشظقيي نصف جصسيي نأ نتييؼنتؾاييي نن  اسيي صن
ن اسيي نمييؽنخييبل نتديجر نوسيييزنصفس لؾمي  ن تؾ يق يي ن ميؽن ييؼنصننصفس اسي ةصف ري  ت  نبيي فظ  ن صالفيي  نصف لسييي ن

 ن  سي نمؾ يلنيينناحليبل نصفسخا  ن ن لر ي ن  فشديج ن فيؾينصفا ةي ب ضنصفخر اصنصفسظلؾة نب  نصو ص نصف
نصفج ص  نصألتي .
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 (1الهصف السهرفهلهجي لبيدون رقم) (16جدول )
 

للبيددونا  ليل المختبرية اونتائج التحوالوصف المورفولوجي من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية المصدر:

 خالل مدة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9118/ 96/1تاريخ الفحص  (1بيدون )
نت  ي نصفس ارؼنصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
نخ    ط طيز   يلنصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نح   صفد  نصفضيزننصفنصفترينؾف صفي 
ن لدي ناخؾجنو دي نم نةنصالا 

نضن12صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
ن رونت  ؼنمشاذ نيننب ضنصفسؾصلزنصفحرؾن 
 ض5ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج

 م اي نصفا  ن 
نماؾسظ نصفجؾنهنصفر  نصفظ ي ن

 Calcigyisds نTypicنترشي نصفا  
نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼ صالي 

A 15ن
 مينجييي نجملي  نجوييي ن  ييؾءنصف شييي  نن12ن0/8YRبشييننشييي  منويي صاننصفلييؾين

) عيت ن(  جؼنصف ش  )ماؾسط( تؾ ننصف ش  )ش  ن  ن(ن صفج  جنش  ن ن يري ةن
  صفح  نن ص ح ن مداؾن 

C 177.5نYR5/4نجملييي  نبشيي  ن اليين نفريي ن يي ن ننلريي  نييي نمينجنصفلييؾينبشييننن 
ن عي  نمزنو  جننقيق نللرل  ن    ننمداؾن ن ص ح .

B 027.5نYR5/6نطرشيييي  نبشيي  نفريي ن يي ن نماؾسيييط نيييبشييننفيي م نويي صا نمينجن 
ن.و دي م ا   نلؾصضنللر نصفربلب  نمزن وؾننت صكرمناخ ن ن ةقزن
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 (9) الهصف السهرفهلهجي لبيدون رقم (17جدول )

ليل المختبرية للبيددونا  اونتائج التحوالوصف المورفولوجي المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية 

 خالل مدة الدراسة.

ن

 9118 97/1تاريخ الفحص  (9بيدون )
نمشظق نصفظ نذ /وشؾ نس م ص نصفسؾلز

نمداغل ن جصعي ان ميج   ن شمن جم ينصسا س  نصالجض
نصفذ ر ة صفحشيظ نصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفح   نصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نم نةنصالا 

نضن5صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
ن رونت  ؼنمشاذ نيننب ضنصفسؾصلزنصفحرؾن 
 1ن.11-0ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج

 م اي نصفا  ن 
نصفجؾنةماؾسظ ننصفر  نصفظ ي ن

 Typic torrifluventsنترشي نصفا  
نصفسؾجيؾفؾوننصفؾاونصفُدسػنسؼنصالي 
Ap 08ن(ن0/0صفلييؾينبشييننYRجييؼننم ا فيي ( طرشييي ن نجويي ن  ييؾءنصف شيي  ن)ن12ن  )

   يييي ةنفيضييييي ن   ريييي ةننصف ش  )ماؾسييييط( تؾ ننصف شيييي  )ك   ن  ر يييين(ن صفجيييي  ج
نمشاذ ه صفح  ننيج اي ن مداؾن 

C1 19ن4/6صفليييييؾينبشيييييننمريييييت نيييييي تلننYRنجوييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  نن نطرشيييييي  12ن
صف ش  )تيي  ؼ( تؾ ننصف شيي  )كالننفريي ن يي ننصفي ص يي (  وؾننويي  جن)لؾنيي (  جؼن

نك ر ة صفح  ننيج اي ن مداؾن .
C2 00صفلؾينبشننمرت نن(ن4/5نصكؽYR12-)  نجو ن  ؾءنصف ش  نن ف نشي  و

) عيت ن(  جؼنصف ش  )ماؾسط( تؾ ننصف ش  )ك   ن  ر ن(ن و  جنماؾسظ ن
ن للرل  صفح  نن ص ح ن مداؾن .

C3 01بشييننمرييت ننصكييؽنن(ن4/5YR12-)  نجويي ن  ييؾءنصف شيي  نن مينجييي نف نشييي
نصف شيييييييي  )ك   ن  ر ييييييين(نصفجييييييي  جنفيضييييييييي )لؾنييييييي (  جؼنصف ش  )تييييييي  ؼ( تؾ نن

ن للرل     نن ص ح .
C4 18ن(ن4/5صفلييييؾينبشييييننمرييييت نYR12  نمينجييييي نف نشي)نجويييي ن  ييييؾءنصف شيييي  ن

 صفجييي  جنشييي  ن ن)م ا فيي (  جؼنصف ش  )ماؾسيييط( تؾ ننصف شييي  )ك   ن  ر ييين(ن
ن.قزناغر ةنمؽنصفكل نمزنمدحؾ نت  ؼ ماؾسظ نش  نماتدخ   وؾننب

ن
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 (3(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)18جدول )

ليل المختبرية للبيددونا  اونتائج التحوالوصف المورفولوجي المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية 

 خالل مدة الدراسة.

 

              

 

 

 

 

 9118/ 93/4الفحص  تاريخ (3بيدون )
نلز  نصفزلؾعي نصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
نخ    نب بشػ شؾك   لؾ  شؾي ينصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفق  ؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نم نةنصالا 

نض10صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 ما 1ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

نور ةنصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصفدسػنسؼنصالي 
Ap 00ن4/6صفلؾيننYRمينجي نطرشي ن نصات ني تلنبشنن12ن

 نجو ن  ؾءنصف ش  ن)لؾن (  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ ننSI.C.Lف نشي )م ا ف (
ن  ن(ن صفج  جنفيضي ن اغر ةن صفح  نن ص ح ن مداؾن نصف ش  )كالننفر 

C1 02ن4/4بشننمرت ننصكؽننYRنجو ن  ؾءنصف ش  ن مينجي نطرشي  12ن
)م ا  (  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )ك   ن  ر ن(ن نصفج  جناغر ةن

ن.نو صان صفح  نن ص ح ن مداؾن 
C2 18ن6/4بشنننصكؽننYR12ا  (  جؼننجو ن  ؾءنصف ش  ن)م ن طرشي  ن

 و  جننقيق نو صان ب ضنصف قزنمؽنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )ك   نيا تن(ن
ن.صفكل ن
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 (4السهرفهلهجي لبيدون رقم )( الهصف 19جدول )

 

ليل المختبرية للبيددونا  اونتائج التحوالوصف المورفولوجي المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية 

 خالل مدة الدراسة.

 

 9118 /1 /13تاريخ الفحص  (4بيدون )
نصفت   تي ن/صالسح لنن14مق ط  ننصفسؾلز

نفر نمداغل ن جصعي ان  ميج   ن شظ نس بق اننصسا س  نصالجض
نخ    ش ر ة ط طيز نب بشػ جم ن شؾي ينب  ننصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفق  ؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض5صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 ض6ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج

 م اي نصفا  ن 
نور ةنصفر  نصفظ ي ن

 Typic torrifluventsنترشي نصفا  
نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 01ن

مينجي نطرشي ن نصات ني تلنبشنن12نYRن4/6صفلؾين
نجو ن  ؾءنصف ش  ن)م ا  (  جؼننSI.C.Lف نشي )م ا ف (

ذ ةنفيضي ن ت  س ن صفح  نناصف ش  )ت  ؼ( تؾ نصف ش  )ك   نيا تن( صفج  جنمش
نيج اي ن مداؾن .

C1 00ن

ن6/5بشننمرت نجطمن-YR12ن4/6صفلؾينبشننمرت ني تلنو  ن
YR12نجو ن  ؾءنصف ش  ن)م ا  (  جؼنصف ش  )ماؾسظ ( تؾ نن ف نشي  ن

 صفج  جنماؾسظ ن  وؾننبقزناغر ةنمؽنصفكل نصف ش  )ك   ن  ر ن(
ن صفح  ننيج اي ن مداؾن 

C2 08ن
 نجو ن  ؾءنصف ش  ن طرشي نف نشي  نن12نYRن6/4صفلؾينبشننمرت ننصكؽ

جنللرل ن صفج  ن)م ا  (  جؼنصف ش  )ماؾسظ ( تؾ نصف ش  )كالننفر ن  ن(
ن  وؾننتجس   ن لدي نبذ  نخرؾان صفح  ننيج اي ن مداؾن 

C3 05ن
نجو ن  ؾءنصف ش  ن)لؾن ن ف نشي  ن12نYRن6/4صفلؾينبشننمرت ننصكؽ

ن. نو  جنللرل و صا(  جؼنصف ش  )ماؾسظ ( تؾ نصف ش  )كالنن  ننصفي ص  (
ن
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 (5(الوصف المورفولوجي لبيدون)02جدول)

ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي 

 خالل مدة الدراسة.

 

 

 

 9118/ 95/9تاريخ الفحص  (5بيدون )
نبشننس  ن/نبل ن0مق ط  ننصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
ن ر ن لرمنصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفس   نمدظلنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض0ن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نملؼن0-1%ن ةرلظ جنمؽن12للرل ن لونصفدظلنبح  نننصفحرؾن 
 مداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

ن عي نصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 19ن
نجو ن  ؾءنصف ش  )م ا ف (  جؼن SIف نشي )ماؾسظ ( ش  منبشنن12نYRن0/6صفلؾين

صف ش  )ماؾسط( تؾ نصف ش  )ك   ن  ر ن( نمزن وؾننتجس   نفلكل نبذ  نخرؾان و  جن
نك يت ن ماذ ب   صفح  ننيج اي ن مداؾن 

C1 12ن
نجو نجطم(مينجي نف نشي  ن-YR12ن4/5و  ()ن-12نYRن4/6بشننمرت نف م )نن

 صفج  جنماؾسظ ن  ؾءنصف ش  ن)م ا ف (  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ نصف ش  )ك   نيا تن(
ن فيضي  صفح  ننفر ن ص ح ن مداؾن .

C2 16ن
نجو نجطم(مينجي نطرشي  ن-12نYRن4/4و  ()ن-12نYRن6/4بشننمرت نف م )نن

 مشاذ ةن صفج  جنللرل ن  ؾءنصف ش  ن)م ا  (  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ نصف ش  )ك   ن  ر ن(
ن صفح  ننيج اي ن مداؾن 

C3 02ن
نجو ن نجملي جطم(ننمينجي ن-12نYRن4/4و  ()ن-12نYRن4/6بشننمرت نف م )نن

ن. صفج  جنللرل ن  ؾءنصف ش  ن) عيت (  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ نصف ش  )   س نصف ش  (
ن
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 (6( الوصف المورفولوجي لبيدون رقم )01جدول )

 

 

المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبريدة للبيددونا  خدالل مددة 

 الدراسة.
 

 

 

 9118/ 13/6تاريخ الفحص  (6بيدون )
نمشظق نصفح تسي نل  نود نصفدش   نصفسؾلز

نفر نمداغل ن  في انميج   نبدا ينس بق اننصسا س  نصالجض
ن  لت  خ   ن  ة نن جف     نسؾ صفيجنلننصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفق  ؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض5صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

نور ةنصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننسؼندسػصفنصالي 

Ap 19ن4/6صفلؾيننYRمينجيي نف نشي )ماؾسيظ ( نصايت نيي تلنبشنن12نSI.Lنجوي ن  يؾءنصف شي  ن)م ا في ن 
ننقيق ن ماحلل  صفح  نن ص ح نو صان مداؾن ن(  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )ات احن( و  ج

C1 06ن0/6صفلييييييييؾيننYRييييييييؾءنصف شيييييييي  ن) ييييييييعيت ن(  جييييييييؼن نجويييييييي نمينجييييييييي نجملي  نشيييييييي  منبشيييييييينن12ن  
نشاذ ة صفح  نن ص ح نو صان مداؾن مصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )   س نصف ش  ( و  جنماؾسظ ن ن

C2 02ن4/5صفليييييييييؾيننYRنجوييييييييي ن  يييييييييؾءنصف شييييييييي  ن)لؾنييييييييي ن(  جيييييييييؼنمينجيييييييييي نف نشي  نمريييييييييت نبشييييييييينن12ن 
نصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )ات احن( و  جنماحلل  صفح  نن ص ح نو صان مداؾن .

C3 14ن4/6صفليييييؾيننYRنجوييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  ن) يييييعيت ن(  جيييييؼنمينجيييييي نف نشي  نصايييييت نيييييي تلنبشييييينن12ن 
نصف ش  )ماؾسط( تؾ ننصف ش  )كالننفر ن  ن( و  جنللرل نماتدخ  صفح  نن ص ح نو صان مداؾن 

C4 14ن4/6صفلؾيننYRنجو ن  ؾءنصف ش  ن) عيت ن(  جؼنصف ش  ن)خذؽ( تؾ ننجملي  نصات ني تلنبشنن12ن 
نصف ش  )   س نصف ش  ( و  جنش  ن ن صفح  نن ص ح نو صان مداؾن 

C5 16 ن4/6صفليييييؾينYRنجوييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  ن) يييييعيت ن(  جيييييؼنمينجيييييي نجملي  نصايييييت نيييييي تلنبشييييينن12ن 
نشاذ ة صفح  نن ص ح نو صان مداؾن مصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )   س نصف ش  ( و  جنماؾسظ ن ن

C6 18ن4/6صفليييييؾيننYRنجوييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  ن) يييييعيت ن(  جيييييؼنمينجيييييي نجملي  نصايييييت نيييييي تلنبشييييينن12ن 
ن. )   س نصف ش  ( و  جنللرل نو صانصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش 
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 (7المورفولوجي لبيدون رقم)(الوصف 00جدول )

 9118 /11/1تاريخ الفحص  (7بيدون )
نمشظق نصف  وس نصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
 س  ن   كؾ ف   نشؾن ن نصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفق  ؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض7صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج

 م اي نصفا  ن 
نور ةنصفر  نصفظ ي ن

 Typic torrifluventsنترشي نصفا  
نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصفدسػنسؼنصالي 

Ap 04ن
 نجو ن  ييييؾءنصف شيييي  نمينجييييي ن)ماؾسييييظ ( شيييي  منو صاننبشيييين12نYRن0/7صفلييييؾين

صف شيييي  )كالننفريييي ن  ن( ويييي  جن  ريييي ةنمسلييييؤهن)م ا فيييي ن(  جييييؼنصف ش  )تيييي  ؼ( تؾ ن
ن مداؾن .نب فا س    يج اي 

C1 01ن
) يعيت (  جؼن نجوي ن  يؾءنصف شي  نمينجي نجملي  مرت نبشن12ن4/5YRصفلؾين

ن( تؾ نصف ش  )   سيييي نصف ش  ( ويييي  جن  ريييي ةنماتدييييخ ن  يييي  نن ص ييييح خذييييؽصف ش  )
ن مداؾن .

C2 17ن
) يعيت (  جؼنوي ن  يؾءنصف ش   نجنمينجي نجملي  شي  منبشن12نYRن0/6صفلؾين

( تؾ نصف ش  )   سيي نصف ش  ( ويي  جنماؾسييظ ن شيي  ن ن  وييؾننتجس يي  نخذييؽصف ش  )
  مداؾن .نمؽنصفكل     ننيج اي 

C3 02ن6/5صفلؾيننYRيعيت (  جؼن نجوي ن  يؾءنصف ش  مينجي نجملي  مريت نبشن12ن (
  مداؾن .ن( تؾ نصف ش  )   س نصف ش  ( و  جناغر ةن    ننيج اي خذؽصف ش  )

C4 00ن
 نجوييييييييييي ن  يييييييييييؾءنمينجيييييييييييي نجملي  مريييييييييييت ني تلنبشييييييييييين12نYRن4/6صفليييييييييييؾين

( تؾ نصف ش  )   سيي نصف ش  ( وي  جنللرلي ن مشاذيي ةنخذيؽصف ش  ) يعيت (  جؼنصف ش  )
. 

المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  

 مدة الدراسة. خالل
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 (8(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)03جدول )
 9118 /7/7تاريخ الفحص  (8بيدون )
نت ن  س ين12مق ط  ننصفسؾلز

نفر نمداغل  نميج   نخز ص ص نس بق اننصسا س  نصالجض
ن لت  نشؾك   كؾ  نط طيزنصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفق  ؼنصفترينؾف صفي 

نجسؾةي  نت  ن نل  س نصالا نم نة
نض0صك  نمؽن س نمداؾتنصفس  نصالج ن

ن ؾو نالنصفحرؾن 
 ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

نللرل نصفر  نصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصفدسػنسؼنصالي 

Ap 01ن
ن)ماؾسظ (مينجي ن مرت نبشن12نYRن4/5صفلؾين

Lنجويييييييييييي ن  ييييييييييييؾءنصف شيييييييييييي  ن)م ا فيييييييييييي ن(  جييييييييييييؼنصف ش  )ماؾسييييييييييييط( تؾ نن 
نصف ش  )ك   ( و  جنماؾسظ ن ماتدخ  صفح  نن ص ح ن مداؾن 

C1 05ن

نجويييي ن  ييييؾءنصف شيييي  نن(نمينجييييي نف نشييييي ن YR12ن0/7بشييييننشيييي  منويييي صا)
) ييعيت ن(  جييؼنصف ش  )ماؾسييط( تؾ ننصف شيي  )كالننفريي ن يي ننصفي ص  ( ويي  جن

 صفجييي  جنللرلييي   وؾننب يييضننديييخ  صفح  نن ص يييح ن مدييياؾن ماؾسيييظ ن مات
نصفاجس   نمؽنصفكل نبرؾجةنللرل نبذ  نخرؾان صفح  نن ص ح ن مداؾن 

C2 04ن
نجوي ن  يؾءنصف شي  ن)م ا في نن( طرشيي  YR12ن4/6صفلؾينبشننمرت نيي تل)

(  جيييييؼنصف ش  )ماؾسيييييط( تؾ ننصف شييييي  )ك   ن  ر ن( وييييي  جنللرلييييي ن صفحييييي  نن
ن.نمشاذ ة

C3 02ن
نجوي ن  يؾءنن( مينجيي نطرشيي نف نشيي  YR12ن4/7صفلؾينبشننش  منو صا)

صف شييي  ن)م ا فييي ن(  جيييؼنصف ش  )ماؾسيييط( تؾ نصف شييي  )كالننفرييي ن  ن( وييي  جن
نصفح  نن ص ح ن مداؾن .تجس   نصفكل ن  ر ةنبذ  نخرؾا ننللرل  

C4 07ن
نجوييييي ننو  ( طرشيييييي نف نشيييييي   -12نYRن4/6صفلييييؾينبشيييييننمريييييت نيييييي تل)

الننفرييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  ن)لؾنييييي نوييييي صان(  جيييييؼنصف ش  )خذيييييؽ( تؾ نصف شييييي  )ك
ن.  ن( و  جنمشاذ ةن للرل 

المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  

 خالل مدة الدراسة.
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 (9رقم)(الوصف المورفولوجي لبيدون 04جدول )

 9118 /9/8تاريخ الفحص  (9بيدون )
نمق ط  ن ؾصجهنصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
نصفقرم صفظ ي نصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نمج تنت  ننول نصفق  ؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض1صك  نمؽنن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نصفسؾصلزمشاذ ةنيننب ضننصفحرؾن 
 ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

نللرل نصفر  نصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 06ن
 نجويي نSI.L مينجييي نف نشي )ماؾسييظ ( نبشييننشيي  منويي صانن12نYRن0/7صفلييؾين

سسي  ننصف ش  )كالننيا تن( و  جنن  ؾءنصف ش  ن)م ا ف ن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ 
ن ماحلل نتحس نب ضنصفا س    صفح  نن ص ح ن مداؾن 

C1 05ن
نجويييييي ن  ييييييؾءنصف شيييييي  ن)لؾنييييييي نن(ن طرشيييييييي  12نYRن4/5صفلييييييؾينبشييييييننمرييييييت ن)

 صفجيي  جنللرليي نمشاذيي ةنن(  جؼنصف ش  )ماؾسييط( تؾ ننصف شيي  )كالنن يي ننصفي ص يي (ويي صان
ن تجس   نصفكل نللرل ن ةذ  نمدحؾ  صفح  نن ص ح ن مداؾن .

C2 02ن
نجوييي ن  يييؾءنصف شييي  ن)لؾنييي نن( طرشيييي نف نشيييي  12نYRن0/6صفليييؾينبشيييننشييي  م)

 صفج  جنللرل ن ماؾسظ نن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )كالننفر ن  ننصفي ص  (
نصفدسػ صفح  ننيج اي ن مداؾن .

C3 17ن
نجو ن  ؾءنصف ش  ن) عيت ن( نمينجي  YR12ن6/5صفلؾينبشننمرت ني تل)

  وؾننتجس   نمؽنصفكل نللرل ن(  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ نصف ش  )   س نصف ش  (
نبذ  ن ق نال   صفج  جنللرل ن ماؾسظ نصفدسػ صفح  نن ص ح ن مداؾن .

C4 10ن

صف ش  ن) عيت ننجو ن  ؾءن(نطرشي نف نشي ن 12نYRن4/5صفلؾينبشننمرت ن)
مزن وؾننصفكا ن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ نصف ش  )كالي ن ص ن  ص  نفر ن  نة(

ن.صفا صبي  و  جنماحلل ن مات ل ن تجس   نفلكل نبذ  نخرؾا
ن

المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  
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 (12(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)05جدول )

 9118 /14/9تاريخ الفحص (11بيدون )
نصفذيخنوسر ن4ن مق ط نصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
نلرمنصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نصفد  نصفضيزننصفح   نصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 
نض0صك  نمؽننصالج ن س نمداؾتنصفس  ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 ش  نمداؾ نتق ن  اننصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

ن عي نصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 19ن
 نجو ن  ؾءنصف ش  ن)م ا ف ننSIف نشي )ماؾسظ ( نش  منبشنن12نYRن0/6صفلؾين

(  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )ات احن( و  جن  ر ةنمشاذ ةنيننصالي ن
ن ماحلل  صفح  نن ص ح نو صان مداؾن 

C1 00ن
مينجي نف نشي  نجو ن  ؾءنصف ش  )م ا ف ن(YR12ن4/6صفلؾينبشننمرت ني تل)

 وؾننو  جن  ر ةن فيضي نمشاذ ةنن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )كالننفر ن  ن( 
ن نصفح  نن ص ح نو صان مداؾن ن ب ضنتجس   نصفكل نبذ  نخرؾا

C2 14ن
نجو ن  ؾءنو  (مينجي نطرشي نف نشي  -12نYRن4/6صفلؾينبشننمرت نش  م)

و  جنماؾسظ نش  ن نصف ش  )لؾن ن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )ك   نيا تن( 
ن.ن مداؾن ن صفح  ننيج اي 

C3 19ن(ن4/4صفلؾينبشننمرت ننصكؽYRنمينجي  -12ن)  نجو ن  ؾءنصف ش  ) عيت ننو
نو  جنت  س ن صفح  نن ص ح ن مداؾن .(  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )س ا  ( 

C4 12ن
صف ش  ) عيت ن(  جؼنننجو ن  ؾءن(مينجي نف نشي  YR12ن6/5صفلؾينبشننمرت )

و  جنللرل   وؾننتجس   ن لدي ن  ن( صف ش  )ماؾسظ ( تؾ ننصف ش  )كالننفر ن
ن   ر ي نبذ  نبلؾجص ناغر ة.   ننيج اي ن مداؾن .

C5 00ن
نو  (نمينجي نف نشي  -YR12ن0/6صفلؾينبشننش  من)

للر نمؽنن نيا تن(  ننجو ن  ؾءنصف ش  )م ا ف (  جؼنصف ش  )ماؾسط( تؾ ننصف ش  )ك ن
نصفج  جنش  نماتدخ نمزنب ضنتجس   نصالمبلءنصف يز   صفح  ننمداؾن ن

C6 17ن
نجو ن  ؾءنصف ش  )لؾن نن( مينجي نف نشي  12نYRن4/6صفلؾينبشننمرت ني تل)

ن. صفج  جنللرل نمشاذ ةن(  جؼنصف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )ات احن(
ن
 .الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيدونا  خالل مدة الدراسةالمصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة 
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 (11(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)06جدول )

 9118 /8/5تاريخ الفحص (11بيدون )
نت  ي نصفسذ ك ةنصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
نشؾن نط طيز ن  كؾ  ن شؾكنصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نمدظلنصفس ارؼنصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض0ن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نمشاذ ن لونصفدظلنبرلظ جنمخالت نصفحرؾن 
 %نتق ن  ان1نصالتح صج

 م اي نصفا  ن 
ن عي نصفر  نصفظ ي ن

 Typic torrifluventsنترشي نصفا  
نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 19ن
نف نشي )ماؾسظ ( 12(YRن4/5صفلؾينبشننمرت )

SIنجو ن  ؾءنصف ش  ن) عيت ن(  جؼنصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )كالننن 
نفر ن  ن( و  جنللرل  صفح  نن ص ح ن مداؾن 

C1 01ن

ن(نمينجي نف نشي  12نYRن4/6صفلؾينبشننمرت ني تل)
نجو ن  ؾءنصف ش  )م ا ف ن(  جؼنصف ش  )ماؾسط( تؾ ننصف ش  )ك   نيا تن(ن

    ةن مشاذ ةنيننصالي ن ةر ج ضننتجس   ن    ةنمؽنصالمبلءن صفج  ج
ن   ننماكد ةن مداؾن ن.نفيضي ن اغر ة 

C2 02ن
نو  (نطرشي نف نشي  -12نYRن4/5صفلؾينبشننمرت ن)

صف ش  )خذش ( تؾ نصف ش  )كالننفر ننجو ن  ؾءنصف ش  ) عيت ن(  جؼن
ن  وؾننتجس   نصفكل نبرؾجةن ق نمارل   صفح  ننمداؾن ن  ص ح   ن(

C3 05ن
نو  (نمينجي نطرشي نف نشي  -12نYRن4/5صفلؾينبشننمرت ن)

نجو ن  ؾءنصف ش  ) عيت (  جؼنصف ش  )ماؾسظ ( تؾ ننصف ش  )كالننش  ن
ن  ن(.

على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  المصدر:من عمل الباحث اعتماداً 

 خالل مدة الدراسة.
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 (10(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)07جدول )

اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  المصدر:من عمل الباحث 

 خالل مدة الدراسة.

 

 9118/ 1/6تاريخ الفحص (19بيدون )
نلز  نصفظ جمي نصفسؾلز

نميج   نبدا ينصسا س  نصالجض
نلرم اتر  نصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نكاؾ نصفش  نصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض5ن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نالتؾو نصفحرؾن 
 %نتق ن  ان5نصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

ن عي نصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 06ن
 نجوييييي ن  يييييؾءنصف شييييي  ن)م ا فييييي (  جؼننSIف نشي )ماؾسيييييظ ( شييييي  منو صاننبشييييينن12نYRن0/7صفليييييؾين

نصف ش  )ت  ؼ( تؾ ننصف ش  )ك   نيا تن( و  جنسسي  ن مشاذ ةنيننصالي  صفح  نن ص ح نو صان مداؾن 

C1 10ن
نجوييييي ن  يييييؾءنصف ش  ) يييييعيت (  جؼنن(نمينجيييييي نف نشيييييي  12نYRن4/6صفليييييؾينبشيييييننمريييييت نيييييي تلن)

 صفجيي  جنماؾسييظ ن شيي  ن نمشاذيي ةنيييننصالي  تجس يي  نصف شيي  )  ن  ص يي نفريي ن  نة(صف ش  )تيي  ؼ( تؾ نن
نو دي نبذ  نبلؾجص  صفح  نن ص ح ن مداؾن .

C2 19ن
نجوييييييييي ن  يييييييييؾءنصف ش  ) يييييييييعي ن(  جيييييييييؼن(نمينجيييييييييي نف نشي  YR12ن4/5صفليييييييييؾينبشيييييييييننمريييييييييت ن)

دييخ  صفح  نن ص يييح نللريي نميييؽنصفج  جصفرييغر ةنشييي  نماتصف ش  )ماؾسييط( تؾ ننصف شيي  )فر ن ييي ننصفي ص  (
ن مداؾن 

C3 9ن(6/4صفلؾينبشننمرت نف م نYRنمينجي نطرشي نف نشي  12ن)نجو ن  ؾءنصف ش  )لؾن نوي صان(  جيؼنن
ن و  جن  ر ةن مسلؤةنب فا س    صفح  ننمداؾن ن  ص ح .صف ش  )خذؽ( تؾ ننصف ش  )ك   نيا تن(

C4 16ن
  ييييييييؾءنصف ش  ) ييييييييعيت ن(  جييييييييؼننجويييييييي نن(نف نشييييييييي  12نYRن4/4صفلييييييييؾينبشييييييييننمرييييييييت نفيييييييي م )

نو  جنش  ن  نصفح  نن ص ح نو صان مداؾن .نصف ش  )ماؾسط( تؾ نصف ش  )  ن  ص  نفر ن  ن(

C5 01ن
نجويييييي ن  يييييؾءنصف ش  )لؾنييييي ن(  جيييييؼنصف ش  )تيييييي  ؼ( تؾ نن( نف نشي  YR12ن4/5صفليييييؾينبشيييييننمريييييت ن)

للرليي ن ةذيي  نمديييحؾ  صفح  نن صفجيي  جنللرليي نمشاذيي ةنييييننصالي  تجس يي  نصفكليي نصف شيي  )ك   نيا تن(
ن ص ح ن مداؾن .

C6 10ن
نجويي ن  ييؾءنصف ش  )م ا فيي (  جؼننويي  (نمينجييي نف نشييي  -12نYRن4/6صفلييؾينبشييننمرييت نييي تلن)

مدييحؾ نتيي  ؼ  وؾنن  وؾننبقييزناييغر ةنمييؽنصفكليي نمييزنصف ش  )ماؾسييظ ( تؾ ننصف شيي  )كالننفريي ن يي ن(
ن.و  جنش  نماتدخ 
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 (13(الوصف المورفولوجي لبيدون رقم)08جدول )

 9118 /11/3 تاريخ الفحص (13بيدون )
نت  ي نو   ةنصفذطنصفسؾلز

نفر نمداغل نصسا س  نصالجض
ن ف    لت   ر لرمننصفغظ  نصفش  تن

نو  نصفسش  
نكاونصفش  نصفترينؾف صفي 
نجسؾةي  نت  ن نل  س نم نةنصالا 

نض0ن س نمداؾتنصفس  نصالج ن
نال ؾو نصفحرؾن 
 %نتق ن  ان4نصالتح صج
 م اي نصفا  ن 

نور ةنصفر  نصفظ ي ن
 Typic torrifluventsنترشي نصفا  

نصفؾاونصفسؾجيؾفؾوننصف س نسؼنصالي 

Ap 16ن
نمينجي )ماؾسظ ( نمرت نبشنن12نYRن4/5صفلؾين

L((  جييييييؼنصف ش  )تيييييي  ؼ( تؾ ننصف شيييييي  )ك   ننلؾنيييييي نويييييي صان نجويييييي ن  ييييييؾءنصف شيييييي  ن
نماؾسظ  صفح  ننيج اي ن مداؾن ن  ر ن( و  ج

C1 10ن

نجوييييييييييييي ن  يييييييييييييؾءن(نمينجيييييييييييييي نف نشي  YR12ن4/5صفليييييييييييييؾينبشيييييييييييييننمريييييييييييييت ن)
ماؾسييييظ نن صفجييي  جيا تن(صف ش  )م ا فييي (  جؼنصف ش  )ماؾسيييظ ( تؾ ننصف شيييي  )ك   ن

اغر ةن ش  ن نمشاذ ةنيننصالي نش  نماتدخ ن  ويؾننبقيزنايغر ةنميؽنصفكلي نميزن
نمدحؾ نت  ؼن صفح  نن ص ح ن مداؾن .

C2 9ن
نجويييي ن  ييييؾءنصف شيييي  ن(نمينجييييي نف نشي  12نYRن0/7صفلييييؾينبشييييننشيييي  منويييي صان)

صفكليي ن وييؾننتجس يي  نمييؽن(  جؼنصف ش  )تيي  ؼ( تؾ ننصف شيي  )ك   ن  ر يين( نلؾنيي )
نصفح  ننيج اي ن مداؾن .نبذ  نبقزناغر ةن  وؾننو  جن  ر ة 

C3 18ن
نم ا فيي نجويي ن  ييؾءنصف شيي  ن)ن(نمينجييي نف نشييي  YR12ن4/5صفلييؾينبشييننمرييت ن)

  وؾننوييي  جنللرل  صفحييي  ننيج ايييي ن(  جيييؼنصف ش  )تييي  ؼ( تؾ ننصف شييي  )ك   نياييي تن(
  مداؾن .

C4 15ن
نجويييي ن  ييييؾءنصف شيييي  نن(نمينجييييي نجملييييي  12نYRن4/6صفليييؾينبشييييننمرييييت نييييي تلن)

نللرييييي نميييييؽنصفجييييي  جن(  جيييييؼنصف ش  )خذيييييؽ( تؾ ننصف ش  )   سييييي نصف شييييي  ( ن يييييعيت )
ن.ساتدخ صف

 
المصدر:من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية والوصف المورفولوجي ونتائج التحاليل المختبرية للبيددونا  

 خالل مدة الدراسة.
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 -:هرتتح ن ادلىرفىنىجيح صفاخانتعض : 4-1-2

  Soil colourلهن التربة  :4-1-9-1

ىفيييييييونصينن(ن12( )9 صفخييييييي نظارؽن)ن(09وييييييي   )ن فيييييييؾصيفؤلنتذييييييير نتاييييييي النصفؾايييييييونصفسؾجيؾفيييييييؾون
 نصمييييي نقيسييييي نشييييي ةنصفليييييؾين10YR(نفجسييييييزنبرييييي  ت  نصف جصسييييي ن  تيييييتن  باييييي نHueقيسييييي نصفظيييييؾ نصفسيييييؾونن)

(Valueنيقييييييي نت ص  يييييييتنمييييييي نبيييييييرؽ)(ن8-5ن)برشسييييييي ننجوييييييي ن(تقييييييي  ةنصفليييييييؾينChroma(نمييييييي نبيييييييرؽن)4-0 )ن
 كييييي صن   ييييي نط ي ييييي نصفا ييييي  ؽنصفشدييييي ننييييييننم ؾتييييي  نصفا ةييييي ن صفغييييي   نصف صخليييييي نفاليييييػنصف رييييي  ت  ن صفاييييينن
ص يييييي  ن لييييييونتذيييييي انب ييييييضنصف سلييييييي  نصفاييييييننسيييييي كستنيييييييننأ يييييي صثنكيييييي صنصفا يييييي  ؽنفل يييييييؼنصفلؾتييييييي  ن كيييييي صن

ضنصفريييييييت  نصفسؾجيؾفؾويييييييي نصفاييييييينن اس شيييييييونميييييييزنصفح يقييييييي نصف لسيييييييي نصفق الييييييي نصينفيييييييؾينصفا ةييييييي نتحييييييي نهنب ييييييي
ت  يييي نصفح فيييي نصف  ميييي نفظ ي يييي نم ؾتيييي  نصفا ةيييي ن صفغيييي   نصف صخلييييي نف يييي ن خ ايييي نتييييؾ نم ؾت ت يييي نصف ايديييي ن

ن  ف نصف ي نصفظ ي ن. ن
صينصالفيييييؾصينصف ايديييييي نفلا ةييييي نكيييييينن صالسيييييؾننصال سيييييي ن صالبييييييضن نشييييييالن يييييؽنميو يييييي نميييييزنب زيييييي  ن

نفؤلفييييييؾصينMunsell) (ن)شدييييييصسيييييياخ صضننفريييييي ن)مبل نتيييييي ج نفؤلفييييييؾصين صفايييييينن يييييياؼنصفا يييييي  ن لر يييييي نمييييييؽنخيييييي
فيييييييؾصين(نفييييييؾينمخالييييييون ذييييييس نصال175 ن صفيييييي  ن  يييييي  نبيييييي فر نصفييييييؾصينصفا ةييييييي ن مقدييييييؼنصفييييييون)(00اييييييؾجة)

نصفيييييييؾصيجنةنييييييييننصطلييييييي نينصفا ةييييييي نميييييييزنمجسؾ ييييييي نصالفيييييييؾصينصفيييييييؾص قييييييي جينفيييييييؾن  نصفسا صخلييييييي نصف ايدييييييي ن صفت عيييييييي
ن- رتن:بس ن(2) ن   ن ؽنصفريغ نصفلؾتي نMunsell))مشد 

فيييييؾصينتذييييير نصفيييييونصفليييييؾينييييييننايييييتح نأفيييييؾصينصطلييييي نصألفيييييؾصينصفايييييننت  ييييي ن يييييؽنأن(Hue)قيسييييي نصف ريييييؾ -1
 .10R-(10YRن)صفظي نصفذسدنن تا ص ءنقيسا  نبرؽ

 رييييييي نتاييييييي ص ءنقيسا ييييييي نبييييييييرؽنن يييييييؽنشييييييي ةنصفيييييييؾينص ننجوييييييي نصف  ؾتييييييي ت  ييييييي ن نن(Value)قيسييييييي نصفتييييييي فرؾ -0
 صفلؾينصالبيض.(نصفاننتس  ن10صف  ن س  نصفلؾينصالسؾننصف صكؽنصفون)ن(صفرت )

 صفس   ن ؽننجو نتق  ةنصفلؾي.ن(Chroma)قيس نصفك  م  -0
 

تيييييؼنصفا ييييي  ن ليييييونصفيييييؾصينتييييي  نمشظقييييي نصف جصسييييي ن يييييسؽننMunsell))نفرييييي نمشدييييي نط نييييي ن  يييييؽ
نصفؾ  ص نصفجرؾمؾجيؾفؾوي نصفسخالت ن  س ن لن:

ن
                                                             

 (1)Plaisance G. and A. Carllex, dictionary of Soils, France-English, agence, Tunisienn, public 
relations, Tunis, 1981, P.710                                                                                   ن
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 لأللهان Munsell)) تهضح دليل مشدل (99صهرة )

ن
نش   نصالتا تتن-صفسر ج:نننن

 9119 ( الهصف السهرفهلهجي أللهان الترب في مشظقة الدراسة لدشة99جدول )
صفسؾلزنصفجغ صيننن 

نفل ر  ت  
نصفشق  ةنجلؼنصف ر  ين

 ك  م 
ن  ؾءنصفلؾين

 ي فرؾ
نطؾ نمؾو نصفزؾ 

 كرؾ
نصفلؾين

نبشننش  منو صاننYR12ن8ن0ن1نصفس ارؼن1
 بشن YR12 5 0 0نصفظ نذ  0
 بشننصات ني تل YR12 6 4ن0 صفزلؾعي ن0
 بشنننصات ني تل YR12 6 4ن4 صفت   تي ن4
 بشننش  منYR12 6 0ن5 بشننس  ن5
 بشننصات ني تل YR12 6 4 6 صفح تسي  6
 بشننش  منو صان YR12 7 0ن7 صف  وس ن7
 بشننمرت  YR12 5 4ن8 ت ن  س ين8
 بشننش  من  صان YR12 7 0ن9  ؾصجةن9

 بشنننش  منو صان YR12 6 0ن12 شيخنوسر ن12
 بشننمرت  YR12 5 4 11 صفسذ ك ة 11
 بشننش  منو صان YR12 7 0ن10 صفظ جمي ن10
 بشننمرت  YR12 5 4ن10نو   ةنصفذطن10

 Kazuguki Kawai, Revised standerd soil colorصفسر جن:نصفق ص ةنصفحقلي نفل   ي نأل سي  نصفاي  نصفس ج سي نب السيا  ت نبيي
chart (Munsell) july second edition , 1970 .                                                                
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 نأ نمشظقي نصف جصسي   ن ا   ؽنبيرؽنبري  ت  نافؾصينصفصينصفاؾ نزنصفجغ صيننألفد ب ن ازلنمؽنخبل نصفج   نص
صف ريي  ت  ننيينن ييرؽن  يؾينفيؾينتي   ن(10 12 ن9 ن7 ن1)نصفليؾينصف شيننصفذي  منويي صانييننصف ري  ت   ديؾنن

برشسي ن دييؾننصفليؾينصف شييننصفسرييت نن( 0صميي نصفليؾينصف شييننيرشتي ننبيي نصف ريي  ين)نكيؾنبشييننصايت نييي تل (6 4 ن0)
نذ  م.صف شننكؾنصف(5 صخر صان  ؾينفؾينصف ر  ين)ن (10 11 8)يننصف ر  ت  

 لمتربةمهن نقاوة ال (9)ظةير خ

 
 Kazuguki Kawai, Revisedصفقي ص ةنصفحقليي نفل   ي نأل سي  نصفاي  نصفس ج سي نب السيا  ت نبييصفسري جن:ب ال اسي نن ليون

standerd soil color chart (Munsell) july second edition , 1970 .                                    ن
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 ( وضهح المهن لمتربة11ظة)ير خ

 
 ,Kazuguki Kawaiصفسريي جن:ب ال اسيي نن لييونصفقيي ص ةنصفحقلييي نفل   يي نأل سيي  نصفايي  نصفس ج سيي نب السييا  ت نبييي
Revised standerd soil color chart (Munsell) july second edition , 1970 .ن

   Root distributionتوزيع الجذور :4-1-9-9

صفجيي  جنمييؽن ريي نصفييؾي ةن يي ينميي نبييرؽنصفك ريي ن ريي  ت  نصينتؾ نييزنلمييؽنصفؾاييونصفسؾجيؾفييؾوننفن ازييل
.ن(00اييؾجة)نصفخذييؽصفساؾسييطن ن نصميي نص جيي ضنصفجي  جنيقيي نت ص  ييتنميي نبييرؽنصفذي   نىفييونىفييونصفقلريي نجصالتاذي 

 ةرييؾجةن  ميي نيقيي نفييؾ جنبيي ينصفجيي  جن  تييتن  ريي ةنصالتاذيي جنيييننصتييي  نصفدييظحي نف ريي  ت  نصف جصسيي ن  فييػن
نبد منصالساغبل نصفيجص ننفلسش ط نصفسشاخ  نمؽنصفد  نصف سؾةن.ن
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 /ناحية السعترمفي الظبقة الدظحية (جذور الشباتات93صهرة )

ن
 23/21/3122 الميدانية بتاريخالدراسة المصدر:                          

 :Boundariesالحدود بين اآلفاق :4-1-9-3

صمييي نطؾةؾف صفيييي نن ليييونصفحييي نةنن صفؾص يييح ن صفا جنجيييي ط ي ييي ن ييي  ننصتيييي  نبريييؾجةن  مييي ن صشييياسلتن
 كي صن  ييتنىفييونن( 04ايؾجة)نصتيي  نيقي ن  تيتنمديياؾن نتق ن ي نييننم غيؼنويي  نبريي  ت  نصف جصسي كي هن ي  نن

ن.ننصف ر  ت  نصي  نألفلمن سلي نصفا سرمنط ي  نصتاغ ض
 /احلامتيحومسك انطثقاخ الفاق(احلدود تني ا24صىرج )

 
 32/6/3122 بتاريخ مصدر:الدراسة الميدانيةال            
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 -:لبيدونات ترب مشظقة الدراسةالرفات الفيزيائية تحميل : 4-1-3
صفايينن  يي تننخالتيي سيي نصفا ةيي نفبلسيياخ صم  نصفسامبلييي نفلا ةيي نن جصان  ريي صانييينناصفترين نريي اصصفخنؤن تييننننن

 ت ظي نبذي  ن  ري نكي هنوسي  ي نمن(تي ص صفل  ل بلي نخيينصف طؾة  نن لؾةنصفاحس  ن صفار ن  نف  ن)صفربلب  
صفايي  نصين   يييؾصنصفييونأ نميي تننسييؽنصفستزيي نفلسدييا س نؽنصفيي  ؽن ا يي ملؾينمييزيفيي صنن فا ةيي نصفترين اييي صبح فيي ن

ت ريرؽنمدياق  نتي  نأينكي هنصفخري اصنم سي نييننص نن  س ؽنصينتاغر نك هنصفخيؾصانصف ؾصم ط نأ ن س ةؾن
يييا صن يي ينن خيي تنالصنالسيياخ صم  صن رييش  ننصصفن يجص ييننأصففغيي ضنصالسيياخ صضننصفديي  نصفضيزييننفش يي ننوليي 

جسيؼنصفؾ ي ص نصألج يي ن تذي ر نمجيي ميزنن ييؽنط ني صألج يي ننصفيشغؼ تذي ر ننض احياؼن ليونتريشي نصألجن
بيرؽنخري اصنناذي ب  جي ننصفميؽنخيبل ننجصسي ن تحلري ن صنأك ي ن  يؾ  انن  يؾيننيجيمنأيفنبرش ي  فيس نم ت ظ ن

طي جن ص يلنصيايننجصس نخر اصنصفا ة نتدي   ن ليونبشي  نن ت   انف فػ نصألج ي صفا  نفؤلش   ن صف ش ا ن
ن.نفارشي نصألجص ن

لا ةي ن تريشي نصفي  ضنصألخي نمش ي نتحلري نصفخري اصن صفس ؾتي  نصفسؤفتي نفص اس  نصف جصس ن ليونم ي أننننن
 صميي كؽنتؾ ن  يي نتليػنصفس ؾتيي  ننظ ي يي ىفيونصفاك ميي نفن ليي نصفغي ضنتكييؾنؽناييؾجةننصفاؾ يييحي نصفخيي صاط جسيؼن

صفاييننت يي نن فديي  نصفضيزييننفش يي ننوليي صنتيي  ن ريي  ت  تايي النصفاحليييبل نصفسخا  نيي نف لييونص اسيي نصاننصفجغ صييين
فؾصليزن ةرؽنمي نكيؾن ليي نصنج  ل    رؽنيننك صنصفسفك جن أجص نبرؽنم نتدا    نمؽنأينبس  ب نصفضير نصفح سؼ

رشيييي ص ن ةفرييي نميييؽنل ييي نصف   ييي ن  ليييي نصو نيييتن سليييي نصفاحن صفدييي  نصفضيزييينتذييي ر نتييي  نصفت ليييننفظ ي ييي ن
نيييننمخا يي ص ن لييي نصفيجص يي ن  لييي نصف ش سيي مييؽن   نصالخاريي انن لييي نمديي   ةنت جندييررؽن طل يي ننجصسيي   ن

ن. صفك  ي نصفغ ك ن ننصفشدج كنننصفس ج س ن مؽنصكؼنصفخر اصنو م  نتك نت 

 -:  Soil textureالتربة ندجة : 4-1-3-1
 ليؾصضن ليونت  ريمنصفايننتيؤ  نبذي  نم  شي ننفرت  نصألس سي نصألك ي ن   تي انت  نصفشدج نمؽنصفس   ر ن صننن
 ي نل بليي نصفا ةي ن ليونييننتح ن  ري صانن صفظرؽنف سي نتير ر صاننى نأينصفشدمنصفسئؾن نفلغ نؽن صف م نصفش  ؼنو صانصفا ة ن

ينمق  مييي نصفا ةييي نفل سليييي  نصفجرؾمؾجيؾفؾويييي نت اسييي ن ليييونصفشديييج ن صفايييننت ييي نميييؽنصفخرييي اصنصفا  نييي  ن ص
ن.(1)صألس سي نصفاننتح ننل بلرا  نصفحاي ن

ن

(نصفييونصفاؾ نييزنصفحجسيييننفسترييؾال نصفايي  نف رييي  ت  نتيي  نصفديي  نصفضيزييينن02تذيير نتايي النصفجييي   )
ننصف صبيييزنالسيييس نصفسدييي جنصفذييي نظنف نشيييي نمينجيييي نكييننبريي  ت  نمشظقييي نصف جصسييي نصينصفليييمنتديييج   نازييلن

وشيييؾ نمشظقييي نصف جصسييي ن صف رييي  ينصف صبيييزن صفخييي م نميييؽنصفسدييي جنصفذييي نظننصف ييي تنن ييييننصف رييي  ينصف ييي تننميييؽن
صفسديي جنصفذيي نظننصال  نشيي  نت يي ننوليي  نييينن ييرؽنسيي ن نصفشدييج نصفسينجييي نصفظرشييي نصفغ نشييي نيييننصف ريي  ين

                                                             

 نتقي   نل بلييي نب يضنصفاي  نصف  صقييي نفلا  ني  نمجلي نصف حييؾثنصفيجصعيي ن صفسييؾصجنن صخي  يننت ري نىبي صميؼنىفظييي  ن(نن1)
ن.141-120ان1985 نتسؾ ن0 ن نصف ن4صفس اي  صفسجل ن
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  فييي  نبرشسييي نصتتييي ننصف  فييي نميييؽنصفسدييي جنصفذييي نظننصال  ن صف رييي  ينصف ييي مؽن صفا سيييزنييييننصفسدييي جنصفذييي نظننصف
صفسد جنصفذي نظننصف ي تننييننصف ري  ينصفدي ن نب فشديج نصفسينجيي نفي  نت ي ننولي ن صف ري  ينصفدي بزنب فشديج ن

نصفسينجي نصف ملي نش  نت  ننول .
 ازييلنمسيي ن  يي نص ييبلهنصينكشيي كننتغيي   نييييننأاييش  نصفشدييج  نب التجيي هنصف سييؾن نبييرؽنصييي ن صخييي ن

 ن كيي صن  وييزنىفييونط ي يي نصفسييؾصننصفسشقؾفيي نبؾصسييظ نت يي ننوليي ننصي ييي اننألخيي  ييسؽنصف ريي  ينصفؾص يي ن مييؽنمؾلييزن
يييييننصف سلييييي  نن  ريييي صاننتيييير ر صان صجسيييي ب  ن ييييسؽنسيييي ل نصفضيزييييننيزييييبلان ييييؽنصفسؾلييييزنصفتري ف صيييييننصفيييي  نص يييي ن

صفجرؾمؾجيؾفؾوي ن خ ا ن سلي نصفا سرمنصفاننس    ن ليون ويؾننصفا ي  ؽنييننأايش  نصفشديج  نف ري  ت  ن
نصف جصسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نمسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ن لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون

ن اظييييي ب نييييييننصينتييييي  نصفدييييي  نننفلشديييييج نييييييننوسييييييزنبرييييي  ت  نصف جصسييييي ن كييييي صنمييييي نصخيييييابل  ييييي  ثن  فييييي ن
( يييسؽن6ننصفظ قييي نصفخ مدييي نفل رييي  ينجليييؼ) نيييي سيييصفضيزيييننتا ييي  ؽنط ق ت ييي نبذييي  نمتييي و ن فرييي نمتييي و  ن

خذييش ن كيي صنصالخييابل ن ذيي ن ييؽنب ييي نصف ريي  ت  ننتدييج صفذيي نظننصف يي تنن صفيي  ن ؤشيي نصفييون وييؾنننصفسديي ج
صفا سيرمن فيي ن شايجي ن بظ ي  ن  مي نصفسار  الجتت  نتد  نصف م ن ن  نك صن لونتر ر نصف  م نصفترينؾف صينن

ن.صفا ة مؽن س ننصفاكؾنشي نتا ةصفصف سلي  نصف ر  ورشي نخبل ننخبل نصتاق ف 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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  تيدوناخ منطقح اندراسح (نسجاخ تزب33جدول )

 السهقع الجغرافي رقم البيدون  ت
طبقات 

 التربة
 سسك الظبقات

 )سم(

 الشدجة
 الشدجة

 صشف الشدجة
ن %الظين %الغرين %الرمل

 م ا ف  مينجي نجملي  sandن loamy 20 45 35ن15 1نصفس ارؼ 1 1
 م ا ف  مينجي نجملي  sandن loamy 3.6 15.2 81.2ن17 2نصفس ارؼ  2
 م ا ف  مينجي نطرشي  clay loam 36.8 38.4 24.8ن02 3نصفس ارؼ  3
 ت  س  طرشي  clay 44.4 37.2 18.4 08 1 صفظ نذ  2 4
 ت  س  طرشي  clay 52.8 38.4 8.8 05 2 صفظ نذ   5
 ماؾسظ  ف نشي  silt 2 88 10 00 3 صفظ نذ   6
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 16.8 76.4 6.8 01 4 صفظ نذ   7
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 14.4 83.2 2.4نما مؽنصك  ن 5 صفظ نذ   8

 silt clay loam 30 58 12 00 1 صفزلؾعي  3 9
مينجي نطرشي ن

 ف نشي 
 م ا ف 

 ماؾسظ  مينجي نطرشي  silt loam 20 56 24 18 2 صفزلؾعي   10
 ت  س  طرشي  clay 56 33.6 10.4 02 3 صفزلؾعي   11

مينجي نطرشي ن silt clay loam 38.4 48 13.6 01 1 صفت   تي  4 12
 ف نشي 

 م ا ف 

 ماؾسظ  ف نشي  silt 4.4 83.6 12 00 2 صفت   تي   13
 ماؾسظ  طرشي نف نشي  silty clay 42 55.2 2.8 08 3 صفت   تي   14
نم ا ف  ف نشي  silt 10.4 81.2 8.4 صك  نمؽنما  4 صفت   تي   15
نماؾسظ  ف نشي  silt 3.6 82.4 14 19 1 بشننس   5 16

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 1.2 74 24.8 12 2 بشننس    17

 م ا ف  مينجي نطرشي  clay loam 36.8 38.4 24.8 16 3 بشننس    18

 م ا ف  مينجي نجملي  loamy sand 3.6 15.2 81.2 صك  نمؽنما  4 بشننس    19

نماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 16 65.2 18.8 19 1 صفح تسي  6 20
نم ا ف  مينجي نجملي  sandy loam 4.4 36 59.6 06 2 صفح تسي   21
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 3.4 70.6 26 00 3 صفح تسي   22
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 4 58.6 37.4 18 4 صفح تسي   23
 خذش  جملي  sand 1.6 5.2 93.2 14 5 صفح تسي   24
نم ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  sandy loam 7.6 21.2 71.2 16 6 صفح تسي   25

نم ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  loamy sand 6.4 15.2 78.4 15 7نصفح تسي   26

 ماؾسظ  مينجي  loam 20.4 33.2 46.4 04 1 صف  وس  7 27
 م ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  sandy loam 2.8 29.6 67.6 01 2 صف  وس   28
 م ا ف نصفخذؾت نمينجي نجملي  sandy loam 2.8 45.6 51.6 02 3 صف  وس   29
 م ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  sandy loam 6.8 16.4 76.8 02 4 صف  وس   30
 م ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  sandy loam 2 50 48 18 5 صف  وس   31
 ماؾسظ  مينجي  loam 20 49.2 30.8 01 1 ت ن  س ي 8 32
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 21.6 60.8 17.6 05 2 ت ن  س ي  33
 ت  س  طرشي  clay 51.2 38.4 10.4 04 3 ت ن  س ي  34

مينجي نطرشي ن silt clay loam 38 47.2 14.8 02 4 ت ن  س ي  35
 ف نشي 

نم ا ف 

 ت  س نت  س  طرشي نف نشي  silty clay 40.8 48.4 10.8 صك  نمؽنما  5 ت ن  س ي  36
 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 14.4 77.2 8.4 06 1  ؾصجة 9 37
 ت  س  طرشي  clay 59.2 15.6 25.2 05 2  ؾصجة  38
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 ت  س  طرشي نف نشي  silty clay 42.8 42.4 14.8 02 3  ؾصجة  39

 ماؾسظ  مينجي  loam 16.8 46 37.2 07 4  ؾصجة  40

 ت  س  طرشي نف نشي  silty clay 54 41.2 4.8 صك  نمؽنما  5ن ؾصجة  41

 ماؾسظ  ف نشي  silt 6 84 10 19 1 صفذيخنوسر  10 42

43  
 صفذيخنوسر 

2 00 20.4 57.2 22.4 silt loam  ماؾسظ  مينجي نف نشي 

44  
 صفذيخنوسر 

 silt clay loam 33.6 58 8.4ن14 3
مينجي نطرشي ن

 م ا ف  ف نشي 

45  
 صفذيخنوسر 

4 19 48.8 37.2 14 loam  ماؾسظ  مينجي 

46  
 صفذيخنوسر 

5 12 22.8 56.4 20.8 silt loam  ماؾسظ  مينجي نف نشي 

47  
 صفذيخنوسر 

6 00 30.4 56 13.6 silt loam  ماؾسظ  مينجي نف نشي 

48  
 صفذيخنوسر 

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 9.6 56 34.4 صك  نمؽنما  7

 ماؾسظ  ف نشي  silt 2 82 16 19 1 صفسذ ك ه 11 49

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 9.6 56 34.4 01 2 صفسذ ك ه  50

 ت  س  طرشي نف نشي  silty clay 42 55.2 2.8 02 3 صفسذ ك ه  51

مينجي نطرشي ن silt clay loam 33.6 49.6 16.8 05 4نصفسذ ك ه  52
 ف نشي 

 م ا ف 

 ماؾسظ  ف نشي  silt 2 82 16 06 1 صفظ جمي  12 53

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 4.8 62.4 32.8 10 2 صفظ جمي   54

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 4 51.6 44.4 19 3 صفظ جمي   55

 silt clay loam 33.6 49.6 16.8 9 4 صفظ جمي   56
مينجي نطرشي ن

 م ا ف  ف نشي 

 ماؾسظ  ف نشي  silt 3.6 82 14.4 16 5 صفظ جمي   57

 ماؾسظ  ف نشي  silt 2 92 6 06 6 صفظ جمي   58

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 5.6 70.4 24 صك  نمؽننما  7نصفظ جمي   59

 ماؾسظ  مينجي  loam 17.6 46.8 35.6 00 1 و   ةنصفذط 13 60

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 5.2 66.8 28 05 2 و   ةنصفذط  61

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 16.4 71.2 12.4 08 3 و   ةنصفذط  62

 ماؾسظ  مينجي نف نشي  silt loam 24.4 55.2 20.4 02 4 و   ةنصفذط  63

 م ا ف نصفخذؾت  مينجي نجملي  sandy loam 6.4 19.2 74.4 10 5 و   ةنصفذط  64

 نلدؼن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن لبيدونات تربة المواقع المدروسةصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن
ن.0219فدش ننصفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  

ن
ن
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ن-:  Strip (1)  ادلسار انشزيطي األول :4-1-3-1-1

 قييزننشييس  نمشظقيي نصف جصسيي ن  ايي أنمييؽنوشييؾ نلزيي  نسيي م ص نشيي  نت يي ننوليي نب تجيي هنلزيي  نصفزييلؾعي نننننن
 نس ييييي نصفؾ يييييي ةننت  يييييي نصفس اريييييؼيييييينننوشيييييؾ نسيييييي م ص (ن1 قيييييزنصف رييييي  ي)ن(نص 0 0 1 نس ييييي نصف رييييي  ت  ن)

صفظ نذيي ن ييسؽنصفديي  نصفضيزيينن(ن قييزنيييننمشظقيي ن0صميي نصف ريي  ين)ن نصفترينؾف صفييي نفلديي  نصفضيزييننصفحيي   
 صفق  ؼ.لز  نصفزلؾعي نيننصفؾ  هنصفترينؾف صفي نفلد  نصفضيزنن(ن قزنينن0برشس نصف ر  ين)نصفح    

 : (1بيدون ) :4-1-3-1-1-1
م ا فييييي نصفسينجييييي نصف ملييييي ن)تذيييير نتايييي النصفاؾ نيييييزنصفحجسييييننفسترييييؾال نصفاييييي  نىفييييونسييييي نةنصفشديييييج ننننننن

ب سييا ش  نصالييي ننصف ميي نف يي هنصالييي   بل ييجنصجتتيي  نمحاييؾتنمترييؾ نصفخذييؾت (نيييننصاليقييرؽنصال  ن صف يي تننأ ن
ف يي صنصف ريي  ينصفشدييج نمينجييي نطرشييي ن)م ا فيي ( ن   تييتنم يي ال نمترييؾال نتدييج نصفايي  نى ن  تييتننصألخريي 

 ةشدييج ن  ميي نمينجييي نجملييي نن%(45صميي نصفغيي نؽنيقيي نسييج )ن%(02فل ميي نبرشسيي نصفظييرؽن يي ين)%(05كيين)
 سريينكي صنصف ري  ينكيؾنصجتتي  نتدي  نصفجي  نقي سي انب ف ري  ت  نصالخي تنصالمي نصفي  نصت  ي ننمي نف  صنصف ري  ي 

ضن ييؽنمديياؾتن62 ةرجتتيي  ننصفج   نييتنت سيي    نقييزنكيي صنصف ريي  ين ييسؽنن  لييونط ي يي ناييت  نكيي هنصفايي  
 (.10ش  ن)ن، سظلنصف ح

 ( / مشظقة السعترم1في بيدون ) تربال( الشدب السئهية لشدجات 13شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 :(0بيدون ):4-1-3-1-1-9

صفيييونسيييي نةنصفشديييج نصفظرشيييي نن (0تذييير نتاييي النصفاؾ نيييزنصفحجسيييننفستريييؾال نصفاييي  نييييننصف رييي  ين)
يننكي صنصف ري  ين فيػنألينتديمنصفظيرؽنتقي نميزنصف سي نمسي ن ي  ن ليونيننصفظ قارؽنصال فون صف  تي نن()ت  س 

تذ ان سلي  نصفاجؾني نييننصاليي  نصف ليي ن ش ي نييننصاليي  نصفديتلون  ي ون سليي  ن   ي ن تقي نصفظيرؽنميؽن

35, الرمل  

45, الغرين  

20, الطين  
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ن نصميييييييييي نيييييييييييننصفظ قيييييييييي نصف  ف يييييييييي نيك تييييييييييتنصفشدييييييييييج نصفغ نشي )ماؾسييييييييييظ نصفشدييييييييييج (نصال لييييييييييونصفييييييييييونصالسييييييييييت 
برشسي نيييننصاليقييرؽنصف صبييزن صفخي م ننياس لييتنصفشدييج نصفسينجييي نصفغ نش ي ن)ماؾسييظ نصفخذييؾت (    تتنم يي ال ن

صميي نصفغيي نؽنيقيي نن%(06,28فل ميي نبرشسيي نصفظييرؽن يي ين)%(9,08مترييؾال نتدييج نصفايي  نف يي صنصف ريي  ينكيين)
مترييؾال نصفا ةيي ن ةشدييج ن  ميي نمينجييي نف نشييي نف يي صنصف ريي  ي ن تؤ يي نتايي النتسييطنتؾ نييزن%(ن70,64سييج )

نتلييػنصفسترييؾال نتسظيي اننصفسايير  ةمييزنصف سيي نصفح فيي نصف سييؾةي ن نب ف سلييي نصفسؾلعييي نصفساس ليي نب فا سييرمنى نفييؼنت يي ال
صخييابل نن جص نصفا سييرمن صالسيياغبل نصف ذيي  نفلا ةيي نيزييبلان ييؽنفلاؾ نييزنمييزنصف سيي ن كيي صن  يييتنىفييوننمحيي نصان

صفديييل ننفظ ي ييي ننفلاييير ر  ييي ونتذييي انصف سليييي  نصف ر  ورشيييي نصفسديييؤ ف ن يييؽنتكيييؾنؽن تظيييؾجنصفاييي  نتايجييي ن
نصف ؾصمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نصف رئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نصفدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ةنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييننمشظقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نصف جصسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؽن

صفدييي  نصفضيزييينننج صسيييم نقيييزنكييي صنصف رييي  ين يييسؽنن صف سييي نصفيمشييينن ط ي ييي نمييي نةنصألاييي نوتييي  ن لرييي 
 (.14  ش  ن) ؽنمداؾتنسظلنصف حنض(55ن) ةرجتت  

 الظريذة( / مشظقة 9في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب14شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 : ( 3بيدون ) :4-1-3-1-1-3
(نىفيون ويؾنن  في نت ي  ؽنييننصفاؾ نيزنميزن0تذر نتا النصفاؾ نزنصفحجسيننفستريؾال نصفاي  نفل ري  ين)

يييننصفشدييج ننبييرؽنصتييي  نصفدييظحي ن تحييتنصفدييظحي نى ننت يي  ؽ ن وييؾننصف سيي ن فجسيييزنصفسترييؾال نمسيي ن ؤ يي
صفظ قيي نصال فيونيينن يرؽنسي ن نصفشدييج نييننن بل يجنسيي نةنصفشديج نمينجيي نطرشييي نف نشيي ن)م ا في نصفش ؾمي (

برشسييي ن  تيييتنصفشديييج نطرشي )ت  سييي (يننصاليييي نصف  فييي  نييييننصفظ قييي نصف  تيييي  ننمينجييي نطرشي )م ا فييي نصفش ؾمييي (
صمي نن%(05ين)فل مي نبرشسي نصفظيرؽن ي %(15,46دج نصفاي  نف ي صنصف ري  ينكين)   تتنم  ال نمترؾال نت

 ةشدييج ن  ميي نمينجييي نطرشييي نف نشييي نف يي صنصف ريي  ي نصينصالخييابل نيييننمحاييؾتن%(49,0صفغيي نؽنيقيي نسييج )

,  رمل
9.28 

73.64, غرين  

26.08, طين  
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  ويزنىفيونت ي  ؽنصفي  جص نصفا سير ي نفش ي ننولي نفسيؾصننصفا ةي نييننكي صنصفسؾليزنخيبل ننمترؾال نصفا  ن سؾن  ان
 ن سي نتؤ ي نييننوديؼنصفا ةي نال نصفا ةي ن سؾن ي انصفد بق نمس نأنتنىفون وؾننصخابل نييننمحايؾتنمتريؾننصفتا ة

ضن(55ن) ةرجتتي  صفدي  نصفضيزينننج صسيم نقزنكي صنصف ري  ين يسؽنن الن لون  ونصفشذ انصف ر  ورشن صفشا
 (.15 ش  ) ؽنمداؾتنسظلنصف ح 

 الزمهعية( / مشظقة 3في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب15شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 :Strip (2) ادلسار انشزيطي انثاني :4-1-3-1-9
(نييييننمق ط ييي نصفت   تيييي نفييي  نمجييي تنت ييي ننولييي ن4(نص صن قيييزنصف رييي  ين)7 6 5 4 س ييي نصف رييي  ت  ن)

(ن قيزنييننمق ط ي نبشيينن5صفع  سيننصفقي  ؼنن نس ي نصفؾ ي ةنصفترينؾف صفيي نفلدي  نصفضيزيننصفقي  ؼن صمي نصف ري  ين)
(ن قيزنصلريونشيس  ن6س  ن سؽنلزي  نبلي ن نس ي نصفؾ ي ةنصفترينؾف صفيي نفش ي ننولي نصفقي  ؼ نبرشسي نصف ري  ين)

(ن يييسؽنكييي صن7 نصفح تسيييي نييييننصفؾ ييي هنصفترينؾف صفيييي نفلدييي  نصفضيزيييننصفحييي    نكييي صن نشتييي ننصف رييي  ي)مشظقييي
صفذيي قي نفش يي ننوليي نبسشظقيي نصف  وسيي نيييننمح يغيي نن يي فون ييسؽن  يي ةنصفديي  ننصفج يي صفسديي جنبؾلؾ يي نييينن

 .صفضيزننصفح   
  :(4بيدون ) :4-1-3-1-9-1

أ نأينتديييج نصاليييي نصال  ن  تيييتنمينجيييي نطرشيييي نتديييج  نميييؾصننصفاييي  ناليييي  نكييي صنصف رييي  يننت   شيييت
صالييي نصف يي تننيديي نت نصفشدييج نصفغ نشي )ماؾسييظ نصفشدييج (نييينن ييرؽنع يي  ننميي نف نشييي ن)م ا فيي نصفش ؾميي (نص

صفشدج نصفظرشيي نصفغ نشي )ت  سي (نييننصاليي نصف  في نبرشسي ن ي  ن نصفشديج نصفغ نشيي نييننصاليي نصف صبز)ماؾسيظ ن
فل مييي نبرشسييي نصفظيييرؽن ييي ين%(10,7ؾال نتديييج نصفاييي  نف ييي صنصف رييي  ينكييين)صفشديييج ( ن   تيييتنم ييي ال نمترييي

 ميؽنمبل غي نتاي النن ةشدج ن  مي نمينجيي نف نشيي نف ي صنصف ري  ي ن%(67صم نصفغ نؽنيق نسج )ن%(00,8)

15.46, رمل  

49.2, غرين  

35, طين  
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صفاؾ نيييزنصفحجسيييننفستريييؾال نصفاييي  نف ييي هنصتيييي  ن بل يييجنصجتتييي  نمحايييؾتنمتريييؾفننصفغييي نؽن صفظيييرؽنمق جتييي ن
صينصجتت  نمحاؾتنمترؾفننصفغ نؽن صفظرؽنيننويي  نكي صنصف ري  ين  ييتن نصفقلر نو صاننبسحاؾتنمترؾ نصف م 

ىفييونمريي جنصفا سييرمنصفيي  نسيي   ن لييونت سييرمنصفظييرؽن صفغيي نؽنصفشيي  ؼننمؾلييزنكيي صنصف ريي  ينتديي  اننتيير ر ىفييون
نب سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ن  ريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةن  فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػنفزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ون   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نصفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هن

ننصنصف رييي  ين يييسؽنج صسيييمنصفدييي  نصفضيزييي نقيييزنكييي ن جنصف ايدييينصفش للييي نتايجييي نف  ييي نصفسدييي ي ن يييؽنصفسرييي 
ن(.16سظلنصف ح  ش  )ضن ؽنمداؾتن(45ن) ةرجتت  

 الفرحاتية( / مشظقة 4في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب16شكل )

ن
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 :( 5بيدون ) :4-1-3-1-9-9
مييزنصف سيي نفلسترييؾال نىفييون وييؾننت يي  ؽننكيي صنصف ريي  ينتيي  نتايي النصفاؾ نييزنصفحجسييننفسترييؾال ننتذيير 

يييننصفشدييج نبييرؽنصتييي  نصفدييظحي ن تحييتنصفدييظحي نى ن بل ييجنسييي نةننخييابل   فيي نص وييؾننن يي  ن لييومسيي ن
صفغ نشي )ماؾسظ نصفشدج (نيننصالي نصال   صم نصالي نصف  تننيك تتنتدجا نمينجيي نف نشي )ماؾسيظ نصفشدج ن
ميي نصالييي نصفش ؾميي (نأنم ا فيي صفسينجييي نصفظرشييي نيييننصالييي نصف  فيي ن)ييينن ييرؽن  تييتنصفدييي نةنفلشدييج ننصفشدييج (

   تييتنم يي ال نمترييؾال نتدييج نصفايي  نف يي صنن ينجييي نجملييي ن)م ا فيي نصفخذييؾت (صف صبييزنيقيي ن  تييتنتدييجا نم
 ةشديج ن  مي نن%(50,5صمي نصفغي نؽنيقي نسيج )ن%(11,0فل م نبرشس نصفظرؽن  ين)%(02,45صف ر  ينكن)

نشي ت  نفاليػنصفستريؾال ن صفايننختيتصفضيزي ت  نصفش للي ننط ي   تد ن فػنن ل نف ر  ي مينجي نف نشي نف  صنص
 نيا س تن ش ن فػنصفسشقؾال نصفس ا ف .

نفش يي ننوليي   يييتنىفييونت يي  ؽنصفيي  جص نصفا سيير ي ننصينصالخييابل نيييننمحاييؾتنمترييؾال نصفايي  ن سؾن يي ان
صفدييي  نصفضيزيييننف ييي صننصفاييي  نمقظيييزمسييي نأنتنىفيييونصخيييابل نييييننمحايييؾتنمتريييؾال نصفا ةييي ن سؾن ييي نيييينن

,  رمل
13.7 

67, غرين  

23.8, طين  
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ضن يؽن(45ن)صفجرؾفيؾوننف  صسيمنصفس   ي نصفضيزيي ن ةرجتتي  ن سيرم نقزنكي صنصف ري  ين يسؽنصفا نصف ر  ين
ن(.17  ش  )مداؾتنسظلنصف ح
 بشي سعد( / مشظقة 5في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب17شكل )

ن
ن

ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 :(6) بيدون ن:4-1-3-1-9-3
 ؤ يي ن ميي ن(نىفييون وييؾنن  فيي نت يي  ؽنيييننصفاؾ نييزنمييزنصف سيي ن6تيي  نبريي  ين)مترييؾال نتايي النن ازييلنمييؽ

مينجييي نجملي )م ا فيي ن ن نبييرؽنمينجييي نف نشييي ن)ماؾسييظ نصفشدييج (نيييننصفظ قيي نصال فييونجديي فييػنكييؾنتيي ص ءنصفش
شييي نيا ييؾننصفشدييج نمينجييي نف نصفخذييؾت (نيييننصفظ قيي نصف  تييي نصميي نيييننصفظ قاييرؽنصف  ف يي ن صف صب يي ن لييونصفاييؾصفنن

بل ييجنتى ننصفشدييج  نصفساؾسييظ ن صفس ا فيي يييننصفشدييج نبييرؽن يي نننصخييابل ن)ماؾسييظ نصفشدييج (ن برشسيي ن غ يي 
صفسينجيييي نصف مليييي نيييينن يييرؽن  تيييتنصفديييي نةنفلشديييج نفظ قييي نصفخ مدييي نييييننص(صفخذيييش نصف مليييي ن)صفشديييج ننشييي   

نصفد نس ن صفد ب  .نصفظ ق نيننصفخذؾت (نم ا ف )
ن يينن يبلثنصيي  نى ن  ينمحاؾتنمترؾ نصفغي نؽنننصفا ة مترؾال نتؾ نزنط ي  نيننت   ؽن جصي ن فػنن

  نصالخي تنالسييس نصفظ قي نصفخ مدي  ن   تيتنم ي ال نينن رؽنفؾ جنصجتت  نمحاؾتنمترؾ نصف م نيننصاليي
صفغي نؽنيقي نصمي نن%(10,60فل مي نبرشسي نصفظيرؽن ي ين)%(45,94مترؾال نتديج نصفاي  نف ي صنصف ري  ينكين)

صفجرؾفييؾوننن سييرم نقييزنكيي صنصف ريي  ين ييسؽنصفانشدييج ن  ميي نمينجييي نيييننكيي صنصف ريي  ي  ة%(ن08,85سييج )
ن(.18ضن ؽنمداؾتنسظلنصف ح  ش  )(52) ةرجتت  ننف  صسمنصفد  نصفضيز

ن

20.45, رمل  

52.5, غرين  

11.3, طين  
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 الحاتسية( / مشظقة 6في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب18شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

 

  :(7بيدون رقم ) :4-1-3-1-4
م ا فيييي نصفسينجييييي نصف ملييييي ن)تذييير نتايييي النصفاؾ نييييزنصفحجسييييننفسترييييؾال نصفايييي  نىفيييونسييييي نةنصفشدييييج ن

ى ن  تييتننصأل  فجسيييزنويي  نكيي صنصف ريي  ينب سيا ش  نصالييي نصف مي ن بل ييجنصجتتي  نمحاييؾتنمترييؾ نصفخذيؾت (نأ ن
مترييييييييؾال نتدييييييييج نصفايييييييي  نف يييييييي صنصف ريييييييي  ينصفشدييييييييج ( ن   تييييييييتنم يييييييي ال ننصفشدييييييييج نمينجييييييييي ن)ماؾسييييييييظ 

 ةشديج ن  مي نمينجيي نن%(04,96صم نصفغ نؽنيقي نسيج )%(ن6,96فل م نبرشس نصفظرؽن  ين)%(85,28كن)
 نقيزنكي صنصف ري  ين يسؽنن صجسي  نت ي ننولي صينكي صنصالخيابل نتي تلن يؽنط ي ي ن سليي ننجملي نف  صنصف ري  ي 

 (.19ش  )ن  ضن ؽنمداؾتنسظلنصف ح(45ن) ة جتت  صفجرؾفؾوننف  صسمنصفد  نصفضيزننن سرمصفا
 الدوجسة( مشظقة 7في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب19شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

54.94, رمل 38.85, غرين   

, طين
12.62 

58.08, رمل  

34.96, غرين  

, طين
6.96 
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 :Strip (3) ادلسار انشزيطي انثانث :4-1-3-1-3
(ن8 قيزنصف ري  ين)(نوسي  ي نتقيزن يسؽنلزي  نصفي ور  نص صن12 9 ن8ك صنصفسد جنصف ري  ت  ن)نينتقزن

تييي ن  سيي ينفييي  نمجييي تنت ييي ننوليي نصفع  سيييننصفقييي  ؼنن نس يي نصفؾ ييي ةنصفترينؾف صفيييي نفلدييي  ن12يييننمق ط ييي ن
(ن قزنيننمق ط  ن ؾصجهنب فق  نمؽنبحري ةن يؾصجهن يسؽنصفؾ ي ةنصفترينؾف صفيي نن9صفضيزننصفق  ؼن صم نصف ر  ين)

 نصفذيييخنوسريي نفيي  نت يي ننوليي نصفحيي فننييينن(ن قييزنيييننمشظقيي12فسجيي تنت يي ننوليي نصفقيي  ؼ نبرشسيي نصف ريي  ين)
 صفؾ  هنصفترينؾف صفي نفلد  نصفضيزننصفح   .

 :(8بيدون ) :4-1-3-1-3-1
ييننصفاؾ نيزنن ص يح ن(نىفون وؾنن  في نت ي  ؽ8تذر نتا النصفاؾ نزنصفحجسننفسترؾال نصفا  نفل ر  ين)ننننن

يييننصفشدييج نبييرؽنصتييي  نصفدييظحي ن تحييتننصخييابل   فيي نمييزنصف سيي ن فجسيييزنصفسترييؾال نمسيي ن ؤ يي ن وييؾنن
ييينن ييرؽن  تييتنصفدييي نةنالييي نصال  نيييننصنصفسينجييي ن)ماؾسييظ نصفشدييج (صفدييظحي نى ن بل ييجنسييي نةنصفشدييج ن

صم نتديج نصاليي نصف  في ني يننطرشيي ن)ت  سي نن صالي نصف  تنيننن)ماؾسظ نصفشدج (نصفسينجي نصفغ نشي فلشدج ن
 جصيي ن فيػنصخيابل نن(برشس نصخالتتنصفشدج نيننصاليي نصف صبيزن   تيتنمينجيي نطرشيي نف نشي )م ا في نصفش ؾمي (

نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييننط ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن
يييننصالييي نصفخيي م ن صالخريي نص ن  تييتنصفشدييج نطرشييي نف نشي )ت  سيي ( ن   تييتنم يي ال نتؾ نييزنصفسترييؾال ن

صمي نصفغي نؽنيقي نن%(04,00فل مي نبرشسي نصفظيرؽن ي ين)%(16,88 صنصف ري  ينكين)مترؾال نتديج نصفاي  نف ي
 (.02ش  )نينجي نطرشي نف نشي نف  صنصف ر  ي  ةشدج ن  م نم%(ن48,8سج )

 تل عثسان( مشظقة 8في بيدون رقم ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب91شكل )

ن
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

ن

16.88, رمل  

48.8, غرين  

34.32, طين  



 تحليل وتصنيف ترب منطقة الدراسة                                                        الفصل الرابع
 

 
226 

فش ييي ننولييي نفاليييػنىفيييونت ييي  ؽنصفييي  جص نصفا سييير ي ننصالخيييابل نييييننمتريييؾال نصفاييي  ن سؾن ييي انن  ويييز
 نقيزنن وديؼنصفا ةي  سيؾننيننك صنصفسؾلزنمس نأنتنىفون وؾننصخابل نيننمحايؾتنمتريؾال ننصفسترؾال 

ضن ييؽنمديياؾتنسييظلن(45ن)صفجرؾفييؾوننف  صسييمنصفديي  نصفضيزيينن ةرجتتيي  ن سييرمكيي صنصف ريي  ين ييسؽنصفا
ن .صف ح

 :(9بيدون رقم )ن:4-1-3-1-3-9

الييي نصال  ن طرشيييي نييييننصنمينجييي نف نشي )ماؾسيييظ نصفشدييج (ت ص  ييتنصفشدييج  نييييننكيي صنصفسؾليييزنميي نبيييرؽنننن 
صاليييي نصف  فييي  نبرشسييي نسييي ن نصفشديييج نصفسينجيييي نيييينننطرشيييي نف نشي )ت  سييي (ىفيييون)ت  سييي (نييييننصاليييي نصف ييي تنن

)ماؾسييظ نصفشدييج (نيييننصالييي نصف صبييز ن تاذيي ب نتدييج نصالييي نصفخيي م نصفظرشييي نصفغ نشييي ن)صفش  سيي (نمييزنتدييج ن
 ن   تتنم ي ال نمتريؾال نتديج نيننك  ؽنصاليقرؽنصفظرؽ ر ن بل جن ن نةنمحاؾتنمترؾ نصالي نصف  ف ن

ن%(44,48صمي نصفغي نؽنيقي نسييج )ن%(07,44 مي نبرشسي نصفظيرؽن ي ين)فل%(18,28صفاي  نف ي صنصف ري  ينكين)
 كيي هنصفشايي النتؾ ييلن  فيي نصفا يي  ؽنيييننعيي   نصفيي  جص نن ةشدييج ن  ميي نمينجييي نطرشييي نف نشييي نف يي صنصف ريي  ي 

نصالييي  يييننصفشدييج نميي نبييرؽنناشييؾ صفمييؽنن لييون يي  ثن  فيي فش يي ننوليي ن  يي نتغريي نمجيي صهنمسيي نسيي كؼنصفا سيير ي ن
 نقيييزنكييي صنن ذييي انصفجرؾفيييؾونفشصتايجييي نيزيييبلان يييؽن صفساس ييي نبييي فاغر نصفستييي و نييييننمحايييؾتنمتريييؾال نصفا ةييي ن

 (.01  ش  )ضن ؽنمداؾتنسظلنصف ح(42ن) ة جتت  فد خ  نت س   نصصف ر  ين سؽن
 عهارة( مشظقة 9في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب91شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

ن

 :(11بيدون ) :4-1-3-1-3-3
تايييي النصفاؾ نييييزنصفحجسييييننفسترييييؾال نصفايييي  ن وييييؾننت يييي  ؽنيييييننصفاؾ نييييزنمييييزنصف سيييي ن فجسيييييزنن ازييييلنمييييؽنننن

نصفغ نشي )ماؾسيييظ ييييننصفشديييج نبيييرؽنصتيييي  نى ن بل يييجنسيييي نةنصفشديييج ننصخيييابل صفستريييؾال نمسييي ن ؤ ييي ن ويييؾنن

18.08, رمل  

44.48, غرين  

37.44, طين  
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صفسينجييي نصفغ نشي )ماؾسييظ نصفشدييج (نيييننصالييي نييينن ييرؽن  تييتنصفدييي نةنفلشدييج ننصالييي نصال  نييينننصفشدييج (
 نصميي نصالييي نصف صبييزنيقيي نم ا فيي نصفش ؾميي (نيييننصالييي نصف  فيي صف يي تن نبرشسيي ن  تييتنصفشدييج نمينجييي نطرشييي نف نشي )

ميؽنكيي صنصف ريي  ينصف بل يي نصالخريي ةننفؤليي  تس ليتنتدييجا نب فسينجي )ماؾسيظ نصفشدييج ( ينن ييرؽنتاؾصيي نصفشدييج ن
صفاي  نف ي صنصف ري  يننتديج جي نف نشي )ماؾسظ نصفخذؾت ( ن   تتنم  ال نمتريؾال ن تكؾين ص نتدج نمين

 ةشديييج ن  ميييي نن%(57,80صمييي نصفغييي نؽنيقييي نسيييج )ن%(17,14فل مييي نبرشسييي نصفظيييرؽن ييي ين)%(05,20كييين)
ن جصييييييييييييييييييييييييي ن فييييييييييييييييييييييييػنصخييييييييييييييييييييييييابل نيييييييييييييييييييييييييننط ي يييييييييييييييييييييييي ننمينجييييييييييييييييييييييييي نف نشييييييييييييييييييييييييي نف يييييييييييييييييييييييي صنصف ريييييييييييييييييييييييي  ي 

صالييي نمحاييؾتنمترييؾ نصفغيي نؽنيييننوسيييزنصتييي  نف يي صنصف ريي  ينب سييا ش  نفييؾ جنصجتتيي  نتؾ نييزنصفسترييؾال نى ن
ضن يؽنمدياؾتن(45ن) ة جتتي  صفجرؾفيؾوننف  صسيمنصفدي  نصفضيزينننصفا سيرم نقيزنكي صنصف ري  ين يسؽننصف صبز 

 (.00ش  )ن  سظلنصف ح
 الذيخ جسيل( مشظقة 11في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب99شكل )

 
ن(.02ص اس نصان لونو   )صفسر ج:ننن

 
 :Strip (4) ادلسار انشزيطي انزاتع :4-1-3-1-4

وشييؾ نمشظقي نصف جصسيي  نأ ن قيزنصف ريي  يننصفؾصل ي (ن10 10 ن11 س ي نكي صنصفسديي جنصالخري نفل ريي  ت  ن)
شس  نبغ صننف  نمج تنت  ننولي نصفع  سيننصفقي  ؼنن نس ي نصفؾ ي ةنصفترينؾف صفيي ننصفسذ ك ة(نيننت  ي ن11)

(ن قيزنييننلزي  نصفظ جميي نشيس  نصف  ايس نبغي صننبي فق  نميؽنت ي ن10فلد  نصفضيزننصفقي  ؼن صمي نصف ري  ين)
  يي ةن(ن قييزنيييننت  ييي نو10نوليي نصفحيي فننيييننصفؾ يي ةنصفترينؾف صفييي نفلديي  نصفضيزييننصفقيي  ؼن نبرشسيي نصف ريي  ين)
 صفذطن سؽنمح يغ نن  فون نس  نصفد  نصفضيزننصفح   نمؾل  نصفترينؾف صين.

25.02, رمل  

57.82, غرين  

17.14, طين  
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 :(11بيدون ) :4-1-3-1-4-1
يييييننتؾ نييييزنن ص ييييلنتايييي النصفاؾ نييييزنصفحجسييييننفسترييييؾال نصفايييي  نىفييييون وييييؾننت يييي  ؽن ازييييلنمييييؽنخييييبل ننننن

يييننصفشديج نبيرؽنصتيي  نصفدييظحي ن تحيتنصفديظحي نى ن بل ييجننتشيؾ   في نمسي ن ؤ يي ن ويؾنننصفا ةي متريؾال ن
صفسينجييييييي ن  تييييييتنصفدييييييي نةنفلشدييييييج ننالييييييي نصال  نبرشسيييييي يييييييننصنصفغ نشي )ماؾسييييييظ نصفشدييييييج (سييييييي نةنصفشدييييييج ن

صالييي نصف يي تننصميي نتدييج نصالييي نصف  فيي ني ييننطرشييي نف نشييي ن)ت  سيي (ننبرشسيي نييينننصفغ نشي )ماؾسييظ نصفشدييج (
صفظرشيييي نصفغ نشيييي ن)م ا فييي نصفش ؾمييي (نييييننصاليييي نصف صبيييزن   تيييتنم ييي ال نمتريييؾال ن ليييتنصفشديييج نصفسينجيييي ن

صمييييييي نصفغييييييي نؽنيقييييييي نن%(01,8فل مييييييي نبرشسييييييي نصفظيييييييرؽن يييييي ين)%(17,5تدييييييج نصفاييييييي  نف ييييييي صنصف رييييييي  ينكيييييين)
صفييونصالخييابل نيييننمترييؾال نصفايي  ن ةشدييج ن  ميي نمينجييي نف نشييي نف يي صنصف ريي  ي ن  يييتنن%(62,7سييج )
وديؼن سيؾننمسي نأنتنىفيون ويؾننصخيابل نييننمحايؾتنمتريؾال نفش  ننول نفا سر ي نصف  جص نصط ي  نت   ؽن
ضن يؽنمدياؾتن(42ن) ة جتتي  صفجرؾفيؾوننف  صسيمنصفدي  نصفضيزيننن سيرم قزنك صنصف ر  ين يسؽنصفان صفا ة 

 (.00 ش  ) سظلنصف ح
 السذاهدة( مشظقة 11في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب93شكل )

 
ن(.02ص اس نصان لونو   )صفسر ج:ن

  :(19بيدون ) :4-1-3-1-4-9
ييننصاليي نصال  نصفيونصفشديج ننصفغ نشي ن)ماؾسظ نصفشديج (ي  نك صنصف ر  ينم نبرؽنصتدج  ننصخالتتنننننننن

يننصاليقرؽنصف ي تنن صف  في نيينن يرؽنسي ن نصفشديج ننصفسينجيي نصفظرشيي نننصفسينجي نصفغ نشي )ماؾسظ نصفشدج (
ننفري نصينييننصاليي نصفخي م ن صفدي ن نسي ن نصفشديج نصفغ نشيي نصفغ نشي ن)م ا في نصفش ؾمي (نييننصاليي نصف صبيز 

)ماؾسظ نصفشدج ( ن لي نتغري  نييننصاليي نصفدي بزن صالخري نصفيونتديج نمينجيي نف نشيي ن)ماؾسيظ نصفشديج ( ن
ن%(7,08فل مي نبرشسيي نصفظيرؽن يي ين)%(04,60م ي ال نمترييؾال نتديج نصفايي  نف ي صنصف ري  ينكيين)ن   تيت

17.5, رمل  

60.7, غرين  

21.8, طين  



 تحليل وتصنيف ترب منطقة الدراسة                                                        الفصل الرابع
 

 
229 

 مييؽنمبل غيي نتايي النصفاؾ نييزنن ةشدييج ن  ميي نمينجييي نف نشييي نف يي صنصف ريي  ي ن%(68صميي نصفغيي نؽنيقيي نسييج )
ب فسترييييؾال ن بل ييييجنصجتتيييي  نمحاييييؾتنمترييييؾ نصفغيييي نؽنمق جتيييي ننصف ريييي  ينصفحجسييييننفسترييييؾال نصفايييي  نف يييي هن

مؾليزنكي صنصف ري  ينتدي  ننتير ر صينصجتت  نمحايؾتنمتريؾ نصفغي نؽنييننويي  نكي صنصف ري  ين  ييتنىفيوننصالخ تن
ن  فييػنفزيي ون   يي نصفسييي هننصفشيي  ؼنب سييي  ن  ريي ةنصفغيي نؽىفييونمريي جنصفا سييرمنصفيي  نسيي   ن لييونت سييرمن

ضن يؽنمدياؾتن(42) ة جتتي  صفجرؾفؾوننف  صسيمنصفدي  نصفضيزيننن سرم نقزنك صنصف ر  ين سؽنصفان صفش لل 
 (.04 ش  )صف ح سظلن

 الظارمية قزاء( 19في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب94شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )ننننن

ن

 :(13بيدون ) :4-1-3-1-4-3
مينجيي ننىفيونصفسينجي )ماؾسظ نصفشدج (نيننصالي نصال   ت ص  تنصفشدج  نيننك صنصفسؾلزنم نبرؽن

 نصف  تنن صف  ف ن صف صبزن لونصفايؾصفن نيينن يرؽنسي ن نصفشديج نصفسينجيي نيننصالي ن)ماؾسظ نصفشدج (نف نش 
كي صن ري ن بل يجن ني نةنمحايؾتنمتريؾ نصف مي نييننيي نصفخي م ن صالخري نصف ملي ن)م ا في نصفخذيؾت (نييننصال

ظيييرؽن ييي ينفل مييي نبرشسييي نصف%(04,16   تيييتنم ييي ال نمتريييؾال نتديييج نصفاييي  نف ييي صنصف رييي  ينكييين)نصاليييي  
كييي هنصفشاييي الن ةشديييج ن  مييي نمينجيييي نف نشيييي نف ييي صنصف رييي  ي ن نن%(51,84صمييي نصفغييي نؽنيقييي نسيييج )ن%(14)

فسيييؾصننصفا ةيي نص شييي  نتكؾنش ييي نخيييبل نصفتاييي ةننفش ييي ننولييي ننتؾ ييلن  فييي نصفا ييي  ؽنييييننعييي   نصفيي  جص نصفا سييير ي 
 نقييزنكيي صنن صالييي  بييرؽنيييننصفشدييج نميي ننالخييابل صميؽن  فيي نتغريي نمتيي و ن نصفدي بق نمسيي نسيي   ن لييون يي  ثن

24.62, رمل  

70, غرين  

7.94, طين  
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ضن يييييؽنمدييييياؾتنسييييييظلن(42)صفجرؾفيييييؾوننف  صسيييييمنصفدييييي  نصفضيزييييينن ةرجتتييييي  ن سيييييرمصف رييييي  ين يييييسؽنصفا
 (.05ش  ). صف ح

 جديدة الذط مشظقة( 13في بيدون ) ( الشدب السئهية لشدجات الترب95شكل )

 
ن(.02صفسر ج:نص اس نصان لونو   )

ن

ييننتسيطننمخاليوسي نفي ل ا نصفا ةي ناليي  نصف ري  ت  نلري نصف جص ازلنمس نسي  نصينصفاؾ نيزنصفحجسينن         
تريييؾال نصفا ةييي ن)صف مييي نصفغييي نؽنصفظيييرؽ(ن يييسؽنصف رييي  ينصفؾص ييي نص نبيييرؽنبرييي  ت  نصفاييي  نصفسخالتييي ن نتؾ نيييزنم

  يؾينتيي تلن يؽنط ي يي ننمي ن ن ويزن فيػنصفييونصفا ي  ؽنصفي لر نيييننصف رئي نصفا سيي ي نفش ي ننولي نفكيي نمؾليزن ف ف يي ان
ييييننكييي صنصفسؾليييزنصفترينيييؾف صيننفكييي نبرييي  ينيزيييبلان يييؽنمدييي كس نصف سليييي  نصفجرؾمؾجيؾفؾويييي ننصالخيييابل نيييين

 ننصفا   ؽنيننط ي  نصفا سرم 
   يي نتيير ر نصف سليي  نصفجرؾمؾجيؾفؾوييي نفش يي نتغيي   نقيييؼنمتريؾال نصفايي  نصف ايدي ن سيي م صينخري صانأ

 صينتغيي   نتدييمنمترييؾال نصفا ةيي نن فا سييرمنصفديي ا ةنيييننمشظقيي نصف جصسيي نوليي  ن السيييس ن سلييي  نصفا  نيي ن ص
تقي ضن س يؽنتريشي نتي  نن ت  ي انفسي ن )صف م ن صفغ نؽن صفظرؽ(نبرؾجةن  م ن  تتن  في نيننصفد  نصفضيزن

(نن01(ن صفجيييييييي   ن)ن06 ن سيييييييي نيييييييييننصفذيييييييي  ) تدييييييييجا  ن ييييييييييي نم ليييييييي نصفشدييييييييجمشظقييييييي نصف جصسيييييييي ن دييييييييمن
ن.(14( )10( )10 )(11 صفخ نظ )

ن
ن
ن

34.16, رمل  

51.84, غرين  

14, طين  
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 . التابع لوزارة الزراعة االمريكيةمثلث النسجة  (26شكل)ال

 
 .17ا 1980 ترؾنؾجكن نوؾين ص لنن أ النه 0صفسر ج:نم جتؽنصفكدش  نمق م نيننم     ةرؾفؾوي نصفا ة  نانننننن

 
 (13الجدول )
 

 تصنيف ترب منطقة الدراسة وفق مثلث النسجة

 اننسجح انزمز

 clay loam   مزيجية طيشيةن

 Sand clay loam طيشية رممية مزيجيةن

 loam silty clay مزيجية طيشية غريشيةن

   loam مزيجيةن

   silt loam مزيجية غريشيةن

ن م ل نصفشدج ن.ن 0219صفسر جن:نب ال اس نن لونتا النصفاحليبل نصفسخا  ن نفدش ن
 

2

2
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 في مشظقة الدراسة ( )الرمل%(11الخريظة)

 
 نو م ي نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلدييؼنف ري  ت  نتي  نصفسؾصليزنصفس ج سي (ن02تاي النصفاح فري نصفسخا  ني نوي   )صفسري ج:نب ال اسي نن ليون

ن.0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن
ن( )الظين%(19)ظةالخري  

 
 ليي نصفيجص ي  نلدييؼنن نو م ي نتك نيت ف ري  ت  نتي  نصفسؾصليزنصفس ج سي (ن02صفسري ج:نب ال اسي نن ليونتاي النصفاح فري نصفسخا  ني نوي   )

ن.0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن
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ن( )الغرين%(13الخريظة)

 
 نو م ي نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلدييؼنف ري  ت  نتي  نصفسؾصليزنصفس ج سي (ن02صفسري ج:نب ال اسي نن ليونتاي النصفاح فري نصفسخا  ني نوي   )

ن.0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن
 مشظقة الدراسةلبيدونات  ة(ندجة الترب14خريظة)ال

 
 نو م ي نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلدييؼنف ري  ت  نتي  نصفسؾصليزنصفس ج سي (ن02صفسري ج:نب ال اسي نن ليونتاي النصفاح فري نصفسخا  ني نوي   )

ن.0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن
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ن

ن  Bulk densityانكثافح انظاهزيح  :4-1-3-9
بديي من ريي  ت  نصف جصسيي ن  فييػنفنصفدييظحي نالييي  صفقيي نت   شييتنقيييؼنصفك  ييي نصفغ ك نيي نييينن رشيي  نتيي  ن

صفغظيي  نصفش يي تننيييننصتييي  ن تييؾ ن ييؽنصخييابل ن   ييي ننيزييبلاننصفحجسييننفسترييؾال نمييؾصننصفايي  ت يي  ؽنصفاؾ نييزن
 ن(نقييؼنصفك  يي00صفجي ص  ن)ؾ يلنن نن ييننصفسشظقي نصفا ةي صف ذ ن نصفخ ا نبانصجةن ط ي  نصف سلي  ننصفدظحي 

نك هنصف ر  ت  .نألي  صفغ ك ن ن
 (39الجدول )

 . 9119ترب مشظقة الدراسة لدشة ( لبيدونات 3ية ) غم/سمقيم الكثافة الظاهر 
 الكثافة الظاهرية رقم البيدون  السهقع ت
ن0,2ن1نصفس ارؼن1
ن1,6 0نصفظ نذ  0
ن0,2ن0 صفزلؾعي ن0
ن1,7ن4 صفت   تي ن4
ن1,8ن5 بشننس  ن5
ن1,5 6 صفح تسي  6
 0,7ن7 صف  وس ن7
 1,5ن8 ت ن  س ين8
 1,4ن9  ؾصجةن9

 1,5ن12 شيخنوسر ن12
 1,7 11 صفسذ ك ة 11
 1,5ن10 صفظ جمي ن10
ن1,4ن10نو   ةنصفذطن10

ن نلدؼن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ننننننننننننننن
ن.ن0219فدش ننصفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  

ن

 -:ادلسار انشزيطي األول  :4-1-3-9-1

مق جتي ننصجتت يت(نلي ن0 1)ن  صفديظحي نييننصف ري  تنفؤليي  صفك  يي نصفغ ك ني ننصينقيؼنصفشا النىفونتذر 
 كييي صن  ييييتنىفيييونصجت ييي انصفك  يييي نصفغ ك نييي نن0-مي ييي ف صضنض(1,4)ى نبلغيييتنن(0)ييييننبرييي  يننني نصفديييظحألبييي 

صينمحاؾتنصفا ة نمؽنصفظيرؽن صفغي نؽن صفسي نةنصف زيؾن نتي ت طن ي نةنب بللي ن  ديي نميزننأ برشونصفشدج ن ن
نقيؼنصفك  ي نصفغ ك ن ن  ص نتر ر نم شؾ نيننختز  .ن
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نصالخيييي تنن  ب ألييييي(نليييي نصتختزييييتنمق جتيييي ن0)نفل ريييي  ينتذيييير نصفشايييي النىفييييونصينقيييييؼنصفك  ييييي نصفغ ك نيييي ن
صينصتختييي ضنقييييؼنصفك  يييي نصفغ ك نييي ن  ييييتنىفيييونصجتتييي  ن ن.ن0-مي ييي ف صضنضن(1,6ن)صفديييظحي نى نبلغيييتنقيس ييي ن

صفس  ش ن فري نصفس  شي نييننتحديرؽنبشي  نصفا ةي ن  ني نةنمدي مرا  ن ميؽننفار ر ك محاؾتنصفس نةنصف زؾن ن  فػن
ن. ؼنختضن   يا  نصفغ ك ن ن

ت يي ضنكييي هنن  وييزنصفيييون(0 1)صف ريي  ت  نأليييي  صجتتيي  نقيييؼنصفك  يييي نصفغ ك نيي نصينتديياشالنمسيي نسييي  ن
 ييؽنصفزييغطنصفح ايي ننصسييا س  نصفس ششيي نصفيجصعييي نيزييبلانن تيير ر صتييي  نفبلتزييغ انبت يي نصفقييؾتنصفسي  تي ييي ن

ن.نمؽنم ؾت  نصفا ة ن لونب ز  ننصخلي ان
ن

 -:ادلسار انشزيطي انثاني  :4-1-3-9-9

مي ي ف صضن(0,7ن) ي ا(نى نبلغيتنقيس7قيؼنصفك  ي نصفغ ك ن نيننصف ر  ين) بل جنصجتت  ننصفشا الننخبل نمؽنننن
ن. صتخت ضنمحاؾتنصفس نةنصف زؾن نن  فػنبد من ن نةنمحاؾتنمترؾ نصف م ن 0-ض

(نى نبلغيتن6 5 4)ن  صفديظحي نييننصف ري  تنفؤلي   بل جنمؽنصفشا النصتخت ضنقيؼنصفك  ي نصفغ ك ن ن
 كيي صنصالتختيي ضن  يييتنىفيييونمحاييؾتنصفا ةيي نمييؽنصفسيي نةنصف زيييؾن ن ن0-مي يي ف صضنض(ن1,5 1,8 1,7ن)قيس يي ن

ن.(7مزنصف ر  ينجلؼ)صفس تت  نتد ي نمق جت ن

 -:ادلسار انشزيطي انثانث :4-1-3-9-3

ى نت ص  يتنكي صنصفسدي جنصفديظحي نييننبري  ت  ننفؤليي  قييؼنصفك  يي نصفغ ك ني ننتقي ج تذر نصفشا النىفون
صفيونن(9يننصف ري  ين)نصتخت    (ن ن وزنس من12 9 8يننصف ر  ت  ن)ن 0-مي  ف صضنض(ن1,5 1,4ن)م نبرؽ

ن.   يا  نصفغ ك ن نصتخت ض ن نةن سلي  نصالساخ صضن تتكيػنصفا ة ن  ن نةنمد مرا  نمس نصت   ن لون

 -:ادلسار انشزيطي انزاتع :4-1-3-9-4

صفؾصل يي ن(10 10 11صف ريي  ت  ن)صفدييظحي نيينننفؤلييي  قيييؼنصفك  ييي نصفغ ك ني ننت ي  ؽتذير نصفشايي النىفييون
ن ك صن س يؽنصين  ييتنىفيونصف سليي  ن 0-مي  ف صضنض(1,4 ن1,5 1,7ن) سؽنك صنصفسد جنى نت ص  تنم نبرؽ

بديي منصخييابل ننب ف ريي  ت  نصالخيي تنصليي نمق جتيي نن(10صف ريي  ي)صينصفك  ييي نصفغ ك نيي نييينن ن نصفيجصعييي نصفساكيي جة
يكلسي ن  تيتنصفا ةي نما صاي نصتختزيتنتدي  ننفغ   نصفا ة ن صنصجت ي نصفيجصعيي نتد  نصفسد م  نيننصفا ة نت   ان

ن.ن(15خ نظ )ن س  ت  ن ص نصن ن   يا  نصفغ ك ن صفسد م  نبرؽننل اق  ن تج
ننن
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 ترب مشظقة الدراسةلبيدونات  (3) غم/سم( الكثافة الظاهرية15الخريظة)

ن
نلدؼننن لي نصفيجص   ن و م  نتك نت ت  نصفسؾصلزنصفس ج س نف ر  ت  نفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ص

ن.ن0219فدش ننصفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  
   Chemical Propertiesانكيميائيح : نصفاخا حتهيم:4-1-4

تسيي نصشيي  ن ص يي ن ننف يي لييي ن   شيي ان ص ييح ان لييونسييظلنصألجض نيتنفلايي  نصفكيسي اييي نصفخريي اصتا يي  ؽنننننن
نذيي رل  تنيين ةنؤ خيابل نصف ؾصميي نصفسيفظ ي ي نصصفؾص ي نت  يي اننصف ري  ينن ييسؽتخاليونميؽنم ي ينىفييونأخي ن ايون
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أكسييي ننجصسيي ن يسييي  نصفا ةيي نمييؽنصويي ننت يي   نن  صفيييمؽ صفسشيي  ن صفسييؾصننصف زييؾن نن فسيي نةنصأل فييي ن صفازيي جن ك
صفكيسي اييي نصفريت  ن صف سلييي  نصفجرؾمؾجيؾفؾوييي نصفاييننسي كستنيييننتغري نب ييصنمييؽنم  يي نط ي يي نصف سليي  ن

سييظلنألح  يي نمديي جنصفاتيي  بل نيزييبلان ييؽنتن (1) ثنفلايي  ن صفكذييون ييؽنصفغيي   نصفس لييونفلايي  نصفاييننتحيي
 يسي اييي انيييينننصفجييي نصفشذيييطننُت ييي نصينكيي هنصفغ  نيي  نأ  صفاييننميييؽنصكس يي ن)صفظيييرؽ(نفلا ةييي نصفح ر يي  نصفغ  نيي ن

لي نتدياظيزنم  يي نمي تنخيبل ن فيػن  ن ميؽنصف مي (نغ نؽمق جتي نبغر كي نميؽن  ر ي  نصفا ةي نصفخذيش )صفنصفا  
 ن أ زي نم  يي نني نصفغدي نص نى ي ي نصفسريلح   مح  ف نمؾص تا ي ن يؽنط نن ينصخ تنم رش ن ن نةن ش ا ن

يسيييي اننصفكط نييي نصألسيييس ةنبشؾ ر ييي نن ييي ن يييؽ شنصفا يييؾنضصفا ةييي ن مح  فييي ننييييننفسشختزييي تديييمنصف ش اييي نص
ن.(0)مشظق نصف جصس بر  ت  ن ة فا فننم  ي نم تنصفق بلي نصالتا وي نفا  نصف زؾ ن ن

 مقي صجننجوي نن (ECصال ر في نصفك  ة اي )خبل نصفاظ  نىفون ج نصفخر اصنصفكيسي اي نمؽنشف صنس
ن فييييػيزييييبلان ييييؽنن(OMصفسيييي نةنصف زيييؾن ن) نن(CEC)نصفدييي  نصفا  نفييييي نصفك ترؾتييييي  ييييؼن(نpHتت  ييي نصفا ةيييي ن)

ن (Kصف ؾت سيرؾضن) (Caco3) فكل بي(ن صفساس لي نCationsصفا  نميؽنصأل ؾتي  نصفسؾو ي ن)صفك ترؾتي  ننمحاؾتن
ن(.00صفج   )ن  س نيننصف صام  نصفرؾن ؾضن(Caصفك فدرؾضن)

 .EC))Electric Conductivity االيصانيح انكهزتائيح :4-1-4-1
صفذييييي نظننصال  نبرت ييييي نفريييييي نملحيييييي نب سييييييا ش  نأع ييييي  نتاييييي النصفاؾايييييير نصفك  ةييييي اننفاييييي  نصفسديييييي جننننن 

ض ننسشيين ديين4,95(ن صفيي  ن  تييتنقيسايي ن)0صف ريي  ي)
صميي نصفسديي جنصفذيي نظننصف يي تننن( كييننماؾسييظ نصفسلؾ يي 1-

(صفيي  ن قييزن7يقي نصتختزييتنقييؼنصال ريي في نفييي نييننوسيييزنصف ريي  ت  ن   تيتنللرليي نصفسلؾ ي نميي ن يي صنصف ري  ين)
ض ننسشيين دن12,41 )ش  نت  ننول ن صف  نسج نص لونقيس

ن   نتي  نكي صنصف ري  ين  فيي نصفسلؾ ي(ن ة  صنت1-
(ن سييجلتنقيييؼن12 8برشسيي نصجتت ييتنقيييؼنصال ريي في نصفك  ة اييي نيييننصفسديي جنصفذيي نظننصف  فيي نيييننصف ريي  ت  )

ض ننسشيين دن6,72 ن9,09)
(برشسي ن8(   في نصفسلؾ  نيننصف ر  ي)12(ني ننماؾسظ نصفسلؾ  نيننصف ر  ين)1-

(ن   تيييتنللرلييي نصفسلؾ ييي  نصمييي نصفسدييي جنصفذييي نظننصف صبيييزنيقييي نسيييجلتنقييييؼنصفسلؾ ييي ن9ننصف رييي  ي)صتختزيييتنيييي
( ة يي صن5,72سييج نقيسيي )ن(10(   تييتن ص نملؾ يي نللرليي نبرشسيي نصف ريي  ين)10 11صتختيي ضنيييننصف ريي  ت  ن)

ن(ن.16خ نظ نجلؼ)نصفسلؾ   ي ؾنماؾسطن
ن

                                                             

1
ن.10-11ان نب  ينسش نط ز م  ينو م  نصفق ك ةنفلا ليؼنصفستاؾءن كيسي  نصالجص نصب صميؼن   صف   ن صخ  ي ن(نشتر ن(

0
 ن1985 صفاؾ نز صفقيييي ك ة ننصجنصف ق يييي نفلشذيييي  ليييي  نصفجرؾمؾجيؾفؾوييييي سصف  ندمحمناييي   نمحدييييؾ ,محسؾننن ييي  نجص يييينن(ن(

ن.ن059ا
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 مشظقة الدراسة بعض الرفات الكيسيائية لبيدونات ترب(33جدول )

 نلدؼنصفا ة ن صفسؾصجنن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن نن
ن.ن0219فدش ننصفس اي  

 ص نملؾ ي ن  ننول نيننمشظق نصف جصسي نكيننتي  نصفلمنت  نصفد  نصفضيزننفشصينتداشالنمس نس  ننننننن
ييننقييؼنصال ري في نمبل غي ننؼمي نتيكي صن ننب ضنصف ر  ت  نصفايننتيؼن   كي نص يبله نب سا ش  للرل نصفونماؾسظ ن

صالجتتيي  نن ن وييزنسي من نيي نةنصفسلؾ ي نصفييو(04)ايننت يي ن  فيي نصفسلؾ يي ن دييمنصفجي   صفس تت يي ن صفصفك  ة ايي ن
بريي  ت  نصفديي  نصفضيزييننايي  نصفدييظحي نفنصألييي  يييننتسلييلنصفايي  نييينن سييؾضننصفسديي كؼصف يي ضنفلسيي  نصألج يينن

ميييؽنصفظ يعيييي نصفاييي  نتاييير  نب ف   ييي نمييؽنصف ؾصمييي نعييي ك ةنتسلييلنخا ميي ان س يييؽنصفقيييؾ نصينصف جصسييي  ننيييننمشظقييي 
صفش تجييي ن يييؽني  فيييي  نيزيييبلان يييؽنصف سليييي  نن صفسش خيييي ن صف ر ج فؾويييي  نن يييسش  نصف ؾصمييي نصفجرؾمؾجيؾفؾويييي 

 ني نةن يي نن ننفؤلجص يينصفستي اننصفيجص يننصالسيياخ صضبدي منن  نصفج يي شيي نصفج يي يييننصفسشي ط نالسييس نصإلتدي ين
ن.ىنصجةنك هنصفا  ننصفؾ ننصفيجص ننيننمزنغي  صفسح ار ننألفلمصف ن  ن

ن

 
 ت

السهقع 
الجغرافي 

 لمعيشة

رقم 
البيدو

 ن

درجة 
 شقاءال

PH 

كالديهم 
(Ca) 

مميسكا
 فئ/لتر

 بهتاسيهم
(K)/

PPM 

 الجبس
% 

مادة 
 عزهية

(OM) 
 فؼ.كغ1-

الدعة 
 التبادلية

 الكاتيهنية
CEC 

-سشتي مهل 

 شحشة.كغم 1

 الكمس%
CaCo

3 

االيرالية 
الكهربائية

  EC ن
 سشزديديد

م  
-1 

 الرهديهم
الذائب 

مميسكافئ 
 /لتر

ن17.28ن0.27ن8.4ن1.1ن2.41ن05ن7.52ن50ن7.4ن1نصفس ارؼ 1
ن078.00ن4.95ن07.0ن10.9ن1.79 1.07ن14.04ن00.8ن7ن0نصفظ نذ  0
ن046.09ن0.80ن01.5ن11.0ن1.69 2.60ن4.14ن08ن7.6ن0نصفزلؾعي  0
ن10.14ن2.055ن04.85ن02.0ن1.90 2.56ن0.45ن18ن7.4ن4نصفت   تي  4
ن00.20ن1.110ن00.75ن02.0ن0.59 2.10ن4.14ن8.4ن7.4ن5نس  نبشن 5
ن164.51ن0.59 17.5 8.6 1.01 2.0 0.45 00 7.5ن6نصفح تسي  6
ن744.59ن12.41 06.05 7.2 2.87 2.45 15.90 52.4 7.0ن7نصف  وس  7
ن659.52ن9.09 00.1 10.9 1.67 2.10 14.04 55.8 6.4ن8نت ن  س ي 8
ن49.52ن2.845 08 10.4 2.51 2.8 0.45 8 7.4ن9ن ؾصجة 9

ن549.24ن6.72ن00.45ن12.7ن1.08 2.11ن15.90ن06.0ن7.1ن12نوسر نشيخ 12
ن592.01ن0.1ن05ن10.7ن1.42 2.18ن16.0ن05ن7ن11نصفسذ ك ة 11
ن549.24ن5.72 00.1 14.4 1.45 2.12 19.09 06.4 7.1ن10نصفظ جمي  10
ن19.85ن2.477 08.05 12.4 0.27 2.0 0.45 0.6 7.5ن10نو   ةنصفذطن10
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ن1-ديديدسشز م  ( (EC( السمهحة 16الخريظة)

ن
 نو م  نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلديؼنصفا ةي ن صفسيؾصجننف ر  ت  نت ة نصفسؾصلزنصفس ج س صفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن

ن.ن0219صفس اي  نفدش ن
 

ترشيف الترب حدب درجة ممهحتها اعتسادًا عمى التهصيل الكهربائي )ديدسشز/م(  (34الجدول )
 لعجيشة التربة السذبعة

 صشف التربة ممهحة التربة )ديدسشز/م(
نللرل نصفسلؾ  ن2-4
نماؾسظ نصفسلؾ  ن4-8
ن  في نصفسلؾ  ن8-15

ن  في نصفسلؾ  نو صانن<ن15
FAO unesco, Irrigation Drainage, Salinity , Aninternetional Source, Book London , Hutchin 

son, aelco, 1973, P.75.:المصدر  
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   pHدرجح تفاعم انرتتح : :4-1-4-9
(نت   ش يي ن1 0 0صف ريي  ت  ن)بريي  ت  نصفسديي جنصفذيي نظننصال  نييينننجويي نتت  يي ن ازييلنمييؽنتايي النن

(يييينن7,6 7,4صفظضيييي ن  لؾ  ييي ن يييسؽنصفاييي  نبدييييظ نصفق    ييي ن م ا فييي نصفح مزيييي ن رييي نسيييجلتنقييييؼن)
(صال سيطنميؽنكيي صن0برشسي نصف ريي  ين)(ن05 ) كيننبي فػنت يي نبدييظ نصفق    ي ن دييمنصفجي  نن(0 1صف ري  ت  ن)

ن(ني ؾنم ا  نصفح مزي .7سج نقيس )نيق نصفسد ج
صفسديي جنصفذيي نظننصف يي تننيقيي نتديي   نيييننترييشي نصفايي  ن دييمننجويي نصفحسؾ يي نأ نصميي نبريي  ت  ن

(ن صفايييننوسي  ييي نتقيييزن يييسؽنصفاييي  ن7,0 7,4 7,4 7,4( ليييونصفايييؾصفن)4 5 6 7ت ص  يييتنقييييؼنصف رييي  ت  ن)
بديييظ نصفق    يي  نبرشسيي ن ا يي  ؽنترييشي نصفايي  ن دييمننجويي نصفحسؾ يي ن  يي فػنصف يييؼنيييننصفسديي جنصفذيي نظنن

ني ييييننبديييييظ نصفح مزييييي   لييييونصفاييييؾصفننن(7,1 ن7,4 ن6,4سييييجلتنقيييييؼ)نص ن(8 9 12 ن)صف  فيييي نفل ريييي  ت 
نم ا ف نصفح مزي .ن  بديظ نصفق    

صمي نبري  ينن(7)(قيسي ن11(نيقي نسيج نبري  ين)11 10 10صمي نصفسدي جنصفذي نظننصف صبيزنفل ري  ت  ن)
برشسي نصخاليونبري  ينن ة  صنيق نتذ ب تنيننترشي نصفا  ن دمننجو نصفحسؾ  (ن7,1)نقيسا (ك تتن10)
بريي  ت  نصف جصسيي ننألييي   ا ييرؽنصينقيييؼنتت  يي نصفا ةيي نن تيي  نبديييظ نصفق    يي ننوليي ن  يي ين صن(شيي  نت يي 10)

ن.(17 نظ ن)خصفن(7,6-6,4)ت ص  تنم نبرؽن
صينتيي  نكيي هنصتييي  نتقييزنتحييتنصفايي  نصف ديييظ نصفق    يي ن صفس ا فيي نصفح مزييي ن كيي هنتديياشالنمسيي نسيي  نننننن

ميزنط ي يي نعي   نتذي ر نتيي  نصفدي  نصفضيزيننفش يي ننولي نميؽن ريي نصفسشي  ن مي نةنصألايي نصف ييؼنتاس شيون
ن يييتنصتختيي ضنكيي هنصف يسيي ن ن(نيقيي نصتختزييتنقيسايي نلليييبلان8صف ريي  ين)نب سييا ش  نصفغشييي نب  جةؾتيي  نصفك فدييرؾض

بدي منىفونصتخت ضنتد  ن  جةؾتي  نصفك فديرؾضنصفكليي ن  فيػنفا   ي  نفلغدي نأ نفيني نةنصال سي ضنصف زيؾن ن
نصجتت  نتد  نصفس نةنصف زؾن نف  صنصف ر  ي.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 PHدرجة تفاعل التربة :( 17الخريظة)

 
 

 ن صفسيؾصجنن نو م  نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلديؼنصفا ةيف ر  ت  نت ة نصفسؾصلزنصفس ج س صفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن
ن.ن0219صفس اي  نفدش ن

 ( .pH) أصشاف الترب حدب درجة الحسهضة( 35الجدول)
ننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ننن.044-040ان 1989 نغ صنبن و م  نبغ صنن ترشيت   مدلنصفا  ن ن لؼنصف   فؾون ن فر نخ ف نصف  ر  ن:صفسر ج

 phدرجة التفاعل  االنكميزي االسم  صشف التربة ت
ن4.5صل نمؽن Extermely Acidني اق نصفح مزي ن1
ن5ننن-ننVery Strongly Acid 4.5نك ر ةنصفح مزي ن0
ن5.5ننن-ننStrongly Acid 5نش   ةنصفح مزي ن0
ن6ننن-نننMedium Acid 5.5نماؾسظ ننصفح مزي ن4
ن6,5ننن-ننAcid   Midly 6نبديظ نصفح مزي ن5
ن7.0نن-ننNeutral Acid 6.5نما  نف ننصفح مزي ن6
ن7.8نن-نننMidly Alkaline 7.0نبديظ ننصفق     ن7
ن8.4نن-ننModerately Alkaline 7.8نم ا ف ننصفق     ن8
ن9ننن-نننStongly Alkaline 8.4نش   ةننصفق     ن9
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 CEC Cation Exchange Capacityالسعة التبادلية لاليونا  الموجبة  :4-1-4-3

ن  نصفسدييييييي جنصفسؾو يييييي نيييييييننوييييييي  نبريييييي  تنفؤل ؾتيييييي  ف يييييييؼنصفديييييي  نصفا  نفييييييي ننصاليقيييييين ذيييييير نصفاؾ نييييييزن
سيشايسؾ ن غؼ(  فيػنت  ي انفقلي ن1,1(نأ ن  تيتن)1ييننصف ري  ينجليؼ)ن صتخت  ي صفون(ن1 0 0)صفذ نظننصال  ن

نةنصف زييؾن ن(يك تييتنط يعييي ن  فييػنالجتتيي  نصفسيي 0 0صفسيي نةنصف زييؾن نيييننكيي صنصف ريي  ي نصميي نيييننصف ريي  ت  ن)
ن.ظرؽفلصفسحاؾتنصف  فننفسترؾ نيزبلان ؽن ن نةن

يقيي نصجتت ييتنقيييؼنصفديي  نصفا  نفييي نن(4 5 6 7صفساس يي نب ف ريي  ت  )صميي نوييي  نصفسديي جنصفذيي نظننصف يي تنن
نب سيييا ش  ( ليييونصفايييؾصفنننسيييشايسؾ ن غيييؼ7,2 ن8,6 ن02,0 ن02,0)صفسؾو ييي نى نت ص  يييتنمييي نبيييرؽننفؤل ؾتييي  

سييييشاسؾ نن7,2قيسيييي نصفديييي  نصفا  نفييييي ن ريييي نسييييجلتن)نفييييي (شيييي  نت يييي ننوليييي نصفيييي  نصتختزييييتن7صف ريييي  ين)
 ليييونصف  ييي نميييؽنن صتيييينصييييننكييي  صتختييي ضنصفسييي نةنصف زيييؾن نمحايييؾتنمتريييؾ نصف مييي نكغؼ(  فيييػنالجتتييي  ن
نصف ر  ت  نصالخ ت.

صفسدي جنصفذي نظننصف  في ن(ن يسؽن8 9 12) ري  ت  نصفصفسؾو ي نيينننفؤل ؾتي  صفد  نصفا  نفيي ننأم نقيؼ
ى نت ص  يتنصف زيؾن ن متريؾ نصفظيرؽننصفسي نةىفيونصينكي هنصف ييؼنتاس شيونبذي  ن ي ضنميزنمحايؾتنصتيي  نميؽن

قيسيييي نصفسيييي نةننفييييي (صفيييي  نصتختزييييتن9صف رييي  ين)نب سييييا ش  (نسييييشايسؾ ن غييييؼن12,7 ن10,4ن 10,9)مييي نبييييرؽن
نفت  فيي نييينصن   مديي كسا صفغ  نيي  نالميي نصفيي  ن ؤ يي نن جنصفظييرؽنصف زييؾن ن صجتت ييتنتديي  نصفغيي نؽن صفظييرؽنص

يزييبلان ييؽنصجتتيي  ننجويي نصفات  يي ن صفاييننبيي  جك ن نيييننكيي صنصف ريي  ينصفسؾو يي ننفؤل ؾتيي  صفديي  نصفا  نفييي نصجتتيي  ن
ن.تين نمؽنصفد  نصفا  نفي نصفك ترؾتي نفلس  نينصفس ؾت نفجدؼنصفا ة 

ن14,4 ن10,7(نيقي ن  تيتن)11 10 10صفذ نظننصف صبيزن)د  نصفا  نفي نيننبر  ت  نصفسد جنصم نقيؼنصفننننن
صف زيؾن نييننصيي  نن نصفيونصجتتي  نتدي  نصفسي نة ي  ن ييتنصجتت صفاؾصفنني ننم تت  ننسشاسؾ ن غؼ(ن لو12,4 

ن يي نيكلسيي ن صن نصفسييي نةن صينصف بلليي نبييرؽنصفديي  نصفا  نفييي ن صفسييي نةنصف زييؾن نكيينن بلليي نط نن كيي هنصف ريي  ت  
ن(.18  نخ نظ )قيؼنصفد  نصفا  نفينتتت صف زؾن نصجن

صفك ترؾتيي نف ري  ت  نمشظقي نصف جصسي  ن ت يؾننتداشالنمس نس  نصينكشي كنت ي  ؽنملحيؾلنفلدي  نصفا  نفيي ن
ن بري  ت  نن ينصخي ت نمسي نصت  ي نص ج بييويؾننفظي  نت ي تننصيزي نييننمؾصليزننك هنصفا   ش  نصفس  تي نصفون ن

ىينقيسييي نصفدييي  نصفا  نفيييي نن لسييي انن ير ييي ن  نصفا  نفيييي نصفك ترؾتيييي  نييي نةننصفدييي ن ليييونجييييزنقيسييي نصفسييي نةنصف زيييؾن ن
قييييؼنصفدييي  ننتغييي   صخرييي صانصينن صفاييي  نصف مليييي ن ييي نيييينأ ليييونمشصفسينجيييي نييييننصفاييي  نصفظرشيييي نتكيييؾينصفك ترؾتيييي ن

ن.صفس ت ظ نب  نصفد  نصفضيزننفش  ننول نتالن ؽنتغ   نصفرت  صفا  نفي نصفك ترؾتي نينن رش  نت  ن
ن
ن



 تحليل وتصنيف ترب منطقة الدراسة                                                        الفصل الرابع
 

 
243 

 CECالموجبة  لأليونات( السعة التبادلية 38خريطة )

ن
 نو م  نتك نيت ن ليي نصفيجص ي  نلديؼنصفا ةي ن صفسيؾصجننف ر  ت  نت ة نصفسؾصلزنصفس ج س صفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن

ن.ن0219صفس اي  نفدش ن

   :OM Organic matter ادلادج انعضىيح  :4-1-4-4
 ني  نصفدظحريييي نفآلييؾنييصف زن نةيييؾتنصفسي ص نييننمحاييغ  ييؾننتي(نصفيون وي00تذر نصفشا النيننو   ن)

)ن   تيييت(1صتختزيييتنقيساييي نييييننصف رييي  ي)نى (نييييننصفسدييي جنصفذييي نظننصال   ن1 0 0فسيييؾصننتييي  نصف رييي  ت  )
ييييييننمؾليييييزنكييييي صنصف رييييي  ي صم نييييييننصف رييييي  ت  نتييييي صكؼنصألميييييبلءن ن  فيييييػنت  ييييي انفقلييييي نصفغظييييي  نصفش ييييي تننن(2,41

صمي نب فشدي  نفلسدي جنصفذي نظنننصفغظي  نصفش ي تنن صفاحلي  جتتي  نصفيون ني نةنال(يك تتنم تت  ن ن يتنك صنص0 0)
 لونصفاؾصفنن نبل يجنميؽن(2,87 1,01 0,59 1,90)قيس (يق ن  تتن4 5 6 7صف  تننصفساس  نب ف ر  ت  )



 تحليل وتصنيف ترب منطقة الدراسة                                                        الفصل الرابع
 

 
244 

صالتختييي ضنصفيييونتييي جةنصفغظييي  ن( ن ويييزنسييي منكييي صن7ييييننصف رييي  ي)نصف زيييؾن خبلف ييي نصتختييي ضنتدييي  نصفسييي نةن
(ن ييؽنب ييي نبريي  ت  نكيي صنصفسديي جن تريي نصفييون5صفسيي نةنصف زييؾن نيييننبريي  ين)برشسيي نت تتييزنتديي  نن صالج يين

ن(بد من ي ةنصفش   نصفظ ي نن تحل نو  جك نمزن وؾننصف   صين صفحت ن  نيننك هنصفسش ط .0.59)
(ن ريي ن12 ن9 نن8  يي فػن شظ يي نصفحيي  ن لييونصفسديي جنصفذيي نظننصف  فيي نيييننت يي  ؽنصف يييؼنفل ريي  ت  ن)نننننن

( صتختيي ضن9صف ريي  ينصال سييطن)نصخييابل  لييونصفاييؾصفنن كشيي ن غ يي نن(1,08 ن2,51 نن1,67سييجلتنقيس يي ن)
صينللي نصفغظي  نم نت نصف زؾن نبرشس نصف ر  ت  نصالخ تنصجتت تنير ي نتدي  نصفسي نةنصف زيؾن ن   تيتنط يعيي  ن

صفسي نةن ؾصمي نصن نىفيونصتختي ضنمحايؾتنصفاي  نميؽن ل ي نصفش  تنن صفاد لطن صجتت  نم  ال ننجوي  نصفحي صجةن
برشسيي ن شتيي ننصفسديي جنصفذيي نظننصف صبييزنب جتتيي  نوسيييزنقيييؼنصف ريي  ت  نفلسيي نةنصف زييؾن نن(9يييننبريي  ي)نصف زييؾن 

( لييييونصفايييييؾصفنن0,27 ن1,45 ن1,42)(نص صن  تييييتنقيس ييييي 10 ن10 ن11يييييننصالييييي  نصفديييييظحي نفل ريييي  ت  )
ج يي ننصفذيي قي نفش يي ننوليي ن(نصفيي  ن قييزنيييننصف10صجتتيي  نملحييؾلنيييننقيسيي نصفسيي نةنصف زييؾن نفل ريي  ين) نغ ي ن

(نيييننصفسدي جنصفذي نظننصف يي تننصفي  ن قيزنوغ صفييي انييننتتي نصفج يي ننميؽنت ي ننوليي ن7ص صنمي نليؾجينب ف ري  ين)
صفسلرئيي ننصفا سيي    نيي نةن سييي  نن(صفييو10 ييسؽنسيي ل نصفضيزيينن ن وييزنصجتتيي  نصفسيي نةنصف زييؾن نيييننصف ريي  ي)

ن(.19خ نظ )ن( 7قي س انب ف ر  ين)نل نصفج  جب فسؾصننصف زؾن نيزبلان ؽن ي ةنصفش   نصفظ ي نن تح
صفسدي جنصفذي نظننىفيونوخي ن يسؽننبر  ينصينمحاؾتنصفس نةنصف زؾن ن اغ   نمؽنتداشالنمس نس  ن

   ييي نصفغظيي  نصفش يي تننمييزن  فييػنبديي منتيير ر ص ن يي ملننصفسشيي  ن ننصفسديي جص نصفذيي نظي نصالخيي تنةييرؽن ننصفؾص يي 
م ي ينميؽنن  صايلنلاحلي ن جةسي نصخيابل ن تشيؾ نمري نجصفسي نةنفشي ةنصفشذي انصف ي  ؾفؾونن ت ي ضنكي هننتغي   

نت  نصفد  نصفضيزننيننصفشذ انصفيجص ن.صساغبل نيزبلان ؽنن صفونصخ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 (OM(السادة العزهية )19خريظة)

 نو م يي نتك نييت ن لييي نصفيجص يي  نلدييؼنف ريي  ت  نت ةيي نصفسؾصلييزنصفس ج سيي صفسريي ج:نب ال اسيي نن لييونتايي النصفاح فريي نصفسخا  نيي ن  
ن.ن0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن

ن

   :Lime ( CaCO3انكهس ) :4-1-4-5
(نت   ش يي نصفايي جنجنن صجتتيي  ن1 0 0 ازييلنمييؽنتايي النقيييؼنصفكليي نف ريي  ت  نصفسديي جنصفذيي نظننصال  ن)نننننن

 ليييون%ن(01,5 ن07,0 ن8,4قيس ييي )قيس ييي ن لسييي نصتج شييي ن يييسؽنصفسدييي جنشييي  نمشظقييي نصف جصسييي نص صن  تيييتن
نقي سي انبجسيييزنبري  ت  نمشظقي نصف جصسي ن نيي ولنصين(1بذي  ن ص ييلنييننصف ري  ين)نصتخت  ي  صفايؾصفنن نغ ي ن

كيي صنصف ري  ينىفيونت  ليمن سليي  نصفي  ن صفري  نصفجري ن لييونيينن  يؾينصفدي منكيؾنت ي ضنصفا ةي نصفديظحي ن
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ننصفييي  ن سييي ن ليييونى صبييي نب يييضنم ؾتييي  نصألمييي نمييي تنصال نصفديييشرؽن محايييؾتنصفا ةييي نصفس اييي  نميييؽنصف طؾةييي 
نك جةؾت  نصفك فدرؾضن)صفكل (ن ة فا فننت شيح  نىفونصأل س  نصألب  نمؽنصفا  نتحتنصفدظحي ن.

ن

ن (ص ن  تيييتنقيسييي4 5 6 7فل رييي  ت  ن)نصمييي نصفسدييي جنصفذييي نظننصف ييي تننيقييي نصبييي تنت   شييي انييييننقييييؼنصفكلييي ننننن
ماق جةيييي ن ن لييييونصفاييييؾصفنن نازييييلنصينوسيييييزنصف يييييؼنم تت يييي ن%ن(06,05 ن17,5 ن00,75 ن04,58)كيييي التن
  رييؾ ننصفا ةيي ن صسياغبلف  نصفيجص ييننفي يييتن فيػنىفييونتير ر نىنصجةن%(17,5( ص نصف يسي )6بريي  ين)نب سيا ش  

ن.نفئل صب  سلي نفد نويانن ت     ن
ن

(ص صن  تيييتنصف ييييؼن8 9 12) رييي  ت  نت   شييي انللييييبلانييييننقييييؼنصفنفيييي صمييي نصفسدييي جنصفذييي نظننصف  فييي ن غ ييي نننننن
 لييونصفاييؾصفنن كيي صن يي  ن لييونصجتتيي  نتديي  نصفكليي نيييننوسيييزنبريي  ت  نكيي صنصفسديي جن%(00,1 08 00,45)

نصفذ نظنن كنن  ف نط يعي نيننصفا  نصف  صقي نصفاننتحاؾتن لونصفكل ن.
ن

صفذيي نظننصف  فيي نص ن خالييون  ريي صانتؾ نييزنصفكليي نفل ريي  ت  نيييننصفسديي جنصفذيي نظننصف صبييزن ييؽنصفسديي جننالننننن
 ليون%(08,05 ن00,1 ن05(   تيت)11 10 10سجلتنقيس نتق جة ان ص ح انيننتدمنصفكل نفل ري  ت  ن)

 نصفيييونصينتؾ نيييزن صتاذييي جنصفكلييي ن  يييؾينبذييي  نط ي ييينن ماقييي ج ن سيييطن وشيييؾ نمشظقييي نرصفايييؾفن ن كييي صن ذييي
فا ةيي نصفايييننت تتييزنير يي نتدييي  ن كيي صن  ييؾننصفيييونتؾعييي نصن (02 خ نظييي )صف جصسيي نيييننصفسدييي جنؽنصف  فيي ن صف صبييزن

ن.صفك فدرؾضن سؽنك هنصفؾ  ص نصفترينؾف صفي ن كؾنو تمنط ي ننفلا  نصف  صقي 
ن

فكيؾينمي نةننتغي صاننتداشالنمس نس  نصينتدمنصفكل نيننمشظق نصف جصس نيننصفلمنصف ر  ت  نكننم تت ي ننننن
نصألايييييي نع يييييي جةن ييييييؽنمييييييؾصننجسييييييؾةي نت ب يييييي نفش يييييي ننوليييييي ن جصييييييي هنت يييييي نصف غيييييييؼنتدييييييؾنك نتدييييييمنصفكلييييييي 

بذ  ننل ا نت  س نتقليتنميؽنص ي فننصفذيس  ن ت سي تن تجس يتنميزننلي ا نصفا ةي نييننصفدي  نصف سيؾةنن كي صن
 ييسؽنصفديي  ننفشيي نأينكشيي كنتجيي ت نماقيي ج نيييننمحاييؾتنتؾ ن  يي نفجسيييزنوييي  نبريي  ت  نصف جصسيي ن ميي ن غ يي

ليي  نالينصفايي  نصف  صقييي نبرييؾجةن  ميي نكيننتيي  ن لدييي نتغيي صانفايير ر ن  ميي نصفسشيي  ن صجتتيي  نصفضيزيننفش يي ننو
صف  فرارؽ ن  لونصف فؼنميؽن فيػنييرين ويؾنن  جةؾتي  نصفك فديرؾضنييننصفا ةي ن  يؾينفري نننجو نصفح صجةن صفا خ 

نن  جصانألفلمنصفش  ت  نصفيجصعي نألت نللر نصف  ة ين.
ن
ن
ن
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 :Lime ( CaCO3(الكمس )91خريظة)

 
 نو م يي نتك نييت ن لييي نصفيجص يي  نلدييؼنف ريي  ت  نت ةيي نصفسؾصلييزنصفس ج سيي صفسريي ج:نب ال اسيي نن لييونتايي النصفاح فريي نصفسخا  نيي ن

ن.ن0219صفا ة ن صفسؾصجننصفس اي  نفدش ن
ن

 -:   Potassum ( k )انثىتاسيىو  :4-1-4-6

(نت   شييييي انييييييننقييييييؼنصف ؾت سيييييرؾضنص ن  تيييييتنقيس ييييي ن1 0 0)صبييييي تنصفسدييييي جنصفذييييي نظننصال  نفل رييييي  ت  ن
(ننبدي من1 0يننصف ر  ت  ن)نصتخت    ص نت رؽنن( 01خ نظ )ن( لونصفاؾصفن4,14 ن4ن,04 ن7,52ك ألتن)

ن.الساخ صضنصفيجص ننيننك هنصفسؾصلزلل نصفغظ  نصفش  تنن لل نص
 ن0,45فل ؾت سيرؾضنكينن)ن   تيتنقيسي(يقي ن4 5 6 7ب ف ر  ت  )صم نصفسد جنصفذ نظننصف  تننصفساس  ن

(صفييي  ن7( لييونصفايييؾصفن نص نتذييير نكيي هنصفشاييي النصفيييونتقيي ج نقيس ييي نمييي ن يي صنصف رييي  ين)15,90 ن0,45 ن4,14
ن.ن نةنصالسس ةنيننت  نك صنصف ر  ين نن( ن يتنك صنصالجتت  نصفونص اس  15,90)ا صجتت تنقيس

ن
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 Potassum ( k )(البهتاسيهم 91خريظة )

ن
 نلدؼنصفا ة ن صفسؾصجنن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن

ن.ن0219فدش ننصفس اي  
 ن0,45 ن14,04(نيك تييتن ص نقييييؼ)12 ن9 ن8صميي نبريي  ت  نصفسدييي جنصفذيي نظننصف  فيي نفل رييي  ت  ن)

(ن سييييييطنصفسديييييي جن9يييييييننصف ريييييي  ي)نتصتختزيييييي( لييييييونصفاييييييؾصفنن كييييييننما   شيييييي نييييييينن ص نصفسديييييي جنص ن15,90
(برشسي نصجتت يتنييننصف ري  ت  نصالخي تنتغي صانفظ ي ي نصالسياخ صضنصفيجص يننصفسدياس نييننصالجص ينن0,45   تت)

نؾت سرؾضنيننك هنصف ر  ت  . دمنصف صف  نصت   ن لون ن نةنت
(ننت   شي ان ري نصتختزيتن10 ن10 ن11صفسدي جنصفذي نظننصف صبيز)سجلتنقيؼنصف ؾت سرؾضنيننبر  ت  ن

(فيي  نت يي ننوليي ن10 ن11(نبرشسيي نتق جةييتنيييننصف ريي  ت  )0,45شيي  نت يي ننوليي ن   تييت)ن(10يييننصف ريي  ي)
نفي يتن فػنىفونتر ر نصساغبلف  نصفيجص نن ص  ي نصفسخر   نف  . ن(ن لونصفاؾصفن19,09 ن16,0   تت)

صف ؾت سرؾضن  تتنما   ش نبرؽنبر  ين صخ ن  سؽنصفسدي جنصفذي نظننصفؾص ي نتداشالنمس نس  نصينقيؼن
 ييييتنكييي صنصفا ييي  ؽنىفيييون سليييي نصفا شييييلنبدييي منفدييي نأ يييؾينصف ؾت سيييرؾضنىفيييونصأل سييي  ن نن ةيييرؽنمدييي جن صخييي  
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 ة فاي فننناي جنصفايننأن نىفيونفدي نصفا ةي ن   صبصفدتلونبد منصف  نصفسداس نص نتايجي نف سليي  نسيقؾانصألمظي 
 نىفونصأل س  نصفاحاي  ن صينصالجتت  نيننصف يؼن  ويزنصفيونصالسياغبل نصفيجص يننصفسدياس ن  ني نةن سيي  نت شيح

نجص ننمس ن  س ن لونجيزنقيؼنصف ؾت سرؾض.الصفسخر   نفالػنص
   Calcium( Ca)كانسيىو ان :4-1-4-7

(نىفيون1 0 0تذر نتا النصفاحلر نصفكيسي اننف يؼنصفك فدرؾضنفاي  نبري  ت  نصفسدي جنصفذي نظننصال  ن)نننننننن
مليس يي ي /فا (ن لييونصفاييؾصفننص نن08 00,8 ن50ت   ش ي نصفسلحييؾلننيييننصف يييؼنصالنصت يي نت ي نم تت يي نص ن  تييتن)

بلغييتنقيسيي نصفك فديييرؾضنيييننصفسدييي جن نييينن يييرؽن(مليس ييي ي /فا ن50(ن ةلغييتنتديي ا  )1صجتت ييتنيييننصف رييي  ي)
ص ن بل يجن ن(ن ليونصفايؾصفنمليس ي ي /فا ن52,4 ن00 ن8,4 ن18(نن)4 5 6 7صفذ نظننصف  تننفل ري  ت  ن)

فلا يي  ؽنصفح ايي نيييننن كيي صن  وييزنتايجيي انؽنصفسديي جنيييننصالجتتيي  ن صالتختيي ضنتتيي   نيييننقيييؼنصفك فدييرؾضن ييس
كي صنب إل ي ي نىفيونن ليون سيي  نميؽن  جةؾتي  نصفك فديرؾضتدمنص اؾص نصفرخؾجنصفس ؾت نفا  نك هنصفسؾصلزن 

(ن12 ن9 ن8صميي نصفسديي جنصفذيي نظننصف  فيي نفل ريي  ت  ن)ناييل نيييننتدييج نتيي  نكيي هنصفسؾصلييز   في نصفا يي  ؽنصفح 
نتصتختزيي( لونصفاييؾصفنن كييننما   شيي نييينن ص نصفسديي جنص نمليس يي ي /فا ن06,0 ن8 ن55,8يك تيتن ص نقيييؼ)

(نبدييي من نييي نةننجوييي نصالسييياغبل نصفيجص ييين ن تجييي جنمليس ييي ي /فا ن8(ن سيييطنصفسدييي جن   تيييت)9ييييننصف رييي  ي)
(ن شيي نيييننوسيييزنمؾصلييزنبريي  ت  نمشظقيي ن8صف ريي  ي)نصفك فدييرؾضن  تييتنأك يي نصجتت  يي انييينصإلشيي جةنىفييونىينقيييؼن

ن.نصف جصس ن  فػنبد منص اؾص نت  نك صنصفسؾلزن لون سي  ن  في نمؽنصفس نةنصفكلدي 
(ص زييي انصبييي  نت   شييي انييييننقيس ييي ن10 ن10 ن11 فيسييي ن ا لييي نب ييييؼنصفسدييي جنصفذييي نظننصف صبيييزنفل رييي  ت  )نننننن

 نبل ييجنصتختيي ضنقيسيي نصفك فدييرؾضنبذيي  ن  ريي نن( لونصفاييؾصفن مليس يي ي /فا ن0,6 06,4 ن05 صفاييننبلغييت)
ى صبيي نكيي صنصأل ييؾينبسييي هن كيي صن  يييتنىفييونىويي ص ن سلييي  نفديير نفلايي  نصفدييظحي ن ة فايي فننن(10يييننصف ريي  ي)

ن صفيي  ن صألمظيي جنصألميي نصفيي  نتييالن شيي نت شيييلن سييي  نمشيي نمييؽنصالييي  نصف لييي نفلا ةيي نىفييونصأل سيي  نصفدييتلو
ن.ن(00خ نظ )
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 Calcium( Ca)(انكانسيىو 22طح)يخز

ن
 نلدؼنصفا ة ن صفسؾصجنن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن

ن.ن0219فدش ننصفس اي  
صفا   ؽنصفح ا نبرؽنصف يؼنفل ر  ت  نصفسخالت نتتدي  نأ نفيسي نبيرؽنصفسدي جص نكيؾننتداشالنمس نس  نىيننننننن

تيي  نتلييػنصفسؾصلييزنص نتديي كؼنن تدييجتايجي نفلا يي  ؽنيييننمحاييؾتنصفرييخؾجنمييؽنصفسييؾصننصفكلديي نأ نتايجيي نفا يي  ؽن
 نف  ني  نصفا ةي ن ليونمديػنكي صنصف شري ن شي نسيظؾ   نصف لييي نمسي ن يؤن نىفيونت ي  ؽنصف ييؼنبيرؽنمؾليزن صخيي 

 أينمحاييؾتنصفايي  نمشيي نن صتختيي ضنكيي صنصف شريي نيييننب ييضنصالييي ن جصانييينننتييؤن يزييبلان ييؽنصفغديي نصفيي  ن
 ة ن ناؾصويي نصفك فدييرؾضنيييننصفايي  نب يي ةناييؾجن صفغيي   نصفسش خييي نصفديي انصفسييؾصننصالجسيي بي  خالييونبيي خابل ن

 رييي نصينصفسرييي جنصالك ييي نصكسيييي نكيييننصف  صسيييمنصفس  تيييي ن صفريييخ ن ني شييي نتجؾنا ييي ن احييي جنمش ييي ن شرييي ن
نصفك فدرؾض.ن
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 انصىديىو انذائة  :4-1-4-8
(ن1 0 0تذيير نتاييي النصفاحلرييي نصفكيسيييي اننف ييييؼنصفريييؾن ؾضنفاييي  نبرييي  ت  نصفسدييي جنصفذييي نظننصال  ن)نننننننن

مليس ي ي /فا (ن046,09 ن078,00 ن17,28ىفونت   ش  نصفسلحؾلننيننصف يؼنصالنصت  نت  نم تت  نص ن  تتن)
نتيي  أ ؾنسييي نةنتنصفسلحيينن ن من فييػنالجتتيي  نصفسحاييؾن(ن ن  ييؾننسيي0 0 لييونصفاييؾصفننص نصجتت ييتنيييننصف ريي  ت  )

  ت  نينن رؽنبلغتنقيس نصفرؾن ؾضنصف صامنييننصفسدي جنصفذي نظننصف ي تننفل ريصفرؾن ؾضنيننك  ؽنصأليقرؽ ن
ص ن بل ييجنتتيي   نييينن(ن لييونصفاييؾصفننمليس يي ي /فا ن744,59 ن164,5 ن00,20 ن10,14)ن(ن4 5 6 7)

فلا ي  ؽنصفح اي نن(نتايجي ان6 7 نيننصف ر  ت  )( صجتت   4 5)  قيؼنصفرؾن ؾضنصف صامن صتخت    نيننصف ر  ت
نيننتدمنمترؾال نصفا ة ن.

ن549,24 ن49,52 ن659,52(نيك تييتن ص نقيييؼ)12 9 8نصميي نصفسديي جنصفذيي نظننصف  فيي نفل ريي  ت  ن)ننننن
(ن سييييطنصفسديييي جن9يييييننصف ريييي  ي)نتصتختزيييي( لونصفاييييؾصفنن كييييننما   شيييي نييييينن ص نصفسديييي جنص نمليس يييي ي /فا 

نصف رييي  ت   ن تجييي جنصإلشييي جةنىفيييونىينقييييؼنصفريييؾن ؾضنصفييي صامنصجتت يييتنييييننن(مليس ييي ي /فا ن49,52   تيييت)
صف زيييؾن نيييننصفاييي  نت سيي نكيييننسييس ةنصف زيييؾن ن جيييزنتدييي  نصفسيي نةن مييؽنصفسيي ولنأينى ييي ي نصألن (12 8)

صألخيي تن لييونتقلريي نت شيييلنصفريييؾن ؾضنىفييونصالييي  نصفدييتلونمييؽنصفاييي  نالين)صفسيي نةنصف زييؾن (نت سيي ن ليييون
نتس سػن جص نصفا ة نبذ  نأك  ن.

(يقيي نصبيي  نت   شيي انيييننقيس يي ن صفايينن10 ن10 ن11 فيسيي ن ا ليي نب يييؼنصفسديي جنصفذيي نظننصف صبييزنفل ريي  ت  )ننننن
 نبل يييجننصجتت   ييي نييييننن( 00خ نظييي )ن( لونصفايييؾصفن مليس ييي ي /فا 19,85 نن549,24 ن592,01بلغيييت)

 ن وزن فػنصفيونط ي ي ن سليي  نصفي  نصفايننتدياخ ضنير ي نميي هنللرلي نفري ن  فيي نفغدي ن(ن11 10صف ر  ت  ن)
صفا ةيي نصفدييظحي نيييننكيي هنصفسؾصلييزنبديي منصسيياخ صضنطيي  نصفيي  نبيي فاش يطنصألميي نصفيي  ن  سيي نتيي صكؼن سييي  نمييؽن

ن.صفرؾن ؾضنيننصف س نصأل  نمؽنسظلنصفا ة نمق جت نب أل س  نصألخ تن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 الذائب(الرهديهم 93خريظة)

 

 نلدؼنصفا ة ن صفسؾصجنن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن
ن.ن0219فدش ننصفس اي  

 CaSO4. 2H2O : -  اجلثس :9-4-1-4ننن

صفك ري نييننصف ري  ينصال  ن(صفونت   ش  ن1 0 0)بر  ت  نصفسد جنصفذ نظننصال   ازلنمؽنتا النننن
صينكيي هنن %(05()1)صف ريي  ين ريي نسييجلتنقيييؼننصفج دييي  ييسؽنصفايي  نن  لؾ يي (0 0 شيي نيييننصف ريي  ت  ن)

  نبذيي  نبليييؾجص ن ص نفيييؾين نؾوييي نصفجييين  لدييي نو ديييي  صتسييي ن ص نمييؾصننصاييي ننجسيييؾةي نتيي  ن ييي صفا ةيي نالت
صمييي نييييننن  ن يييؾينكذييي انف جوييي نصفييياس ؽنميييؽنخ شييي نبدييي ؾف نترخييي نشييي  ن  ييي  نص نخريييؾاننصبييييضناييي ين

تييي  نفرييي ن كيييننبييي فػنت ييي ن ليييونصفايييؾصفنن%(2.60 ن1.07يقييي نصتختزيييتن  رييي صان   تيييت)ن(0 0)صف رييي  ت  
أ نت ص  يييييتنقييييييؼنصف رييييي  ت  نتدييييي   نييييييننن   شيييييتصمييييي نبرييييي  ت  نصفسدييييي جنصفذييييي نظننصف ييييي تننيقييييي نتن.نو ديييييي 
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 ص نصفسحاييؾتن صفاييننوسي  يي نتقييزن ييسؽنصفايي  نن%(2.45 2,0 ن2,10 ن2,56( لييونصفاييؾصفن)4 5 6 7)
(نص صن8 9 12صفسدييي جنصفذييي نظننصف  فييي نفل رييي  ت  ن) ليييونن  كييي صنمييي ن شظ ييي نصفج ديييننصفغرييي ن ييي جنب فش ييي  

ن.(04 نخ نظ ن) صفاننت   شتنص ز انبذ  نطضي  لونصفاؾصفننن%(2,11 ن2,8 ن2,10سجلتنقيؼ)
 %(الجبس94خريظة)

ن
 نلدؼنصفا ة ن صفسؾصجنن لي نصفيجص  ن و م  نتك نتن تربة المواقع المدروسة بيدوناتلصفسر ج:نب ال اس نن لونتا النصفاح فر نصفسخا  ن ن

ن.ن0219فدش ننصفس اي  
 ة يي صنن%(2,0 ن2,12 ن2,18ت)(نيقيي نسييجل11 10 10صميي نصفسديي جنصفذيي نظننصف صبييزنفل ريي  ت  ن)

جص ييننصف  صقييي نيييننصلليييؼنصألن لييون ص اؾصا يي نمييؽنصفجيي  ن كيي صنميي ن شظ ييط ي يي نيييننن صلا ةييتنيقيي نتذيي ب ت
صفديي  نصف سييؾةنن تديي  نص اؾصا يي نصفقلرليي نمييؽنصفجيي  ن صفاييننت يي نفريي ن يي جةنبذيي  نسييل نن لييونصالتايي  ن مييؽن

 ييسؽنصاييش  نصفايي  ن ص نصفسحاييؾتنصينتيي  نكيي هنصتييي  نتقييزن نستتتنتم ممتتا ستتب  ييسش  نمشظقيي نصف جصسيي  ن
(ن صفي  نصجتت يتن1  ن   ن  في نط يعيي نييننصفليمنصفاي  نصف  صقيي نب سيا ش  نصف ري  ينجليؼ)صفج دننصفؾصط ن صف

نتد ا نبذ  ن ص لن صتت ننبالػنصفخ اي .
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 ادلثحث انثاني
 تصنيف تزب منطقح اندراسح

تذييير نتاييي النصفؾايييونصفسؾجيؾفيييؾونن صفريييت  نصفترين ايييي ن صفكيسي ايييي نىفيييونصينوسييييزنبرييي  ت  نتييي  ن
تقييزن صفاييننننصتتن ت التتت مستتتوا تجتتت المجتتامي  الع متتتصفديي  نصفضيزييننفش يي ننوليي نصفخ  يي  نفل جصسيي ن

 USDAم ن يييننصفحيي   ن  فيييػن يقيي نفلشغييي ضنصالنEntisols ييسؽنصفاييي  نفريي نصفساظيييؾجةن صف  اييي ةنف ت يي ن

صفاي  ننى نتذس نك هنصف ت  نت  ن     نصفاكؾنؽن فر نماظؾجةنتحاؾ ن لونصفقلر نميؽننالاي نتظيؾجن(2001)
يييييي  نصفاذخيرييييي نتحيييييتن غييييي  نصالنOchric  فييييػنال اؾصا يييي ن ليييييونصالييييي نصفاذخيرييييننصفديييييظحننتييييؾ ن

تشاذيي نيييننصفسشيي ط نصفق ن يي نصفايينن نن(Stratification)ن تاسرييينكيي هنصفايي  نبغيي ك ةنصفظ  قييين سيي ن صفدييظحي 
ن.مؽنصفا  نصفذ ا  نيننصف  ص ن كننن  نفش سج ج نصصفمؽن
صفاح فري نصفسخا  ني نيقي ننتاي ال ننسقي طزنبري  ت  نتي  نمشظقي نصف جصسي صفسؾجيؾفيؾوننف مؽنخبل نصفؾايوننننن

ن-اشتتنت  نمشظق نصف جصس نصفونمداؾتنتحتنصفسجسؾ  ن ةرشتنصفشا النصين س نتؾ  ينمش  ن كن:
4-9-1: ((Typic torrifluvents: 

(صفؾصليزنوشيؾ نسي م ص ن1جليؼن) زؼنك صنصفرشونوسيزنبر  ت  نت  نمشظق نصف جصس نم  ي صنصف ري  يننننننننن
 فريي نماظييؾجةنن    يي نصفاكييؾنؽنEntisols  كييننتيي  نت ييؾننصفييونجت يي نصتايدييؾ نن صفيي  نسيير ننشيي   نال قيي ا 

تشاذييي نيييينن ن(نA-Cتاييي بزنصيييي  نمقييي نصفا ةييي نميييؽنتيييؾ ن)نأي نن تحايييؾ ن ليييونصفقلرييي نميييؽننالاييي نتظيييؾجنصفاييي  
نييننصف ي ص  ن ت ي نميؽنصفاي  نصفذي ا  نصالتاذي جنصفسش ط نصفق ن  نمؽنمج تنت  ننول ن يسؽنسي ل نصفضيزين

فريي نديياس  ن تسايي  نكيي هنصفايي  نبيي فشقصنمييزنتيي صكؼنفلا سيي   نبذيي  نمصفاييننتا يي ضنصفييونفيزيي ت  نماا فييي ن ن
سيي    ن لييون يي ضنتظييؾجنمشياغؼنيييننصفسيي نةنصف زييؾن نمييزنصف سيي  ن تذيي لتنتحييتنعيي   ن  ؾصميي نمخالتيي ن

 نن:م ن رتنصفغ   ن صف ؾصم نن مؽنتلػن صف جصس مشظق ننيننصفا ة بر  ت  ن

 نى نفيؾ جنصينوسييزنبري  ت  نصف جصسي ن سي نةن سلي  نصفا  ن ن صفا سيرمنتذ انصف سلي  نصفجرؾمؾجيؾفؾوي  -1
نمي ةصفؾصل  ن سؽنصفد  نصفضيزنن صفق ن  نمؽنمج تنصفش  نصسالستنميؾصننص ي في نميؽنصالجسي ب  نخيبل ن

 صفضيز ت  نصفساك جة.ن
فؾ جنبرينوسيزنبري  ت  نصفاي  نصفس ج سي نتقيزنتحيتنعي   نمش خيي نو يي نبحري نالننأ صف  م نصفسش خنن -0

وشيؾ ننصألج يي  صجتتي  نصفسيي هنصفجؾفيي نتاؾي نجطؾة نمش س  نفشذ ان سلي  نصفاجؾني نصفكيسي ايي ن صفحرؾني ن
  يي فػنب ييي ن سلييي  نتذيي ر نمشظقيي نصف جصسيي نيزييبلان ييؽنصينمشظقيي نصف جصسيي نكيينن ص نصسييا س  ن جص يين ن

   نصألس سي نصفاننتؤن نىفونتظؾجك .نصفا
 صفيمشي نصفاننتا  ضنخبلف  نصفا  نأل  نصف ؾصم نصفظ يعي .نفس ةصلر ن -0
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أ نتكييؾين سلييي نتذيي ر نصفا ةيي نبظرئيي نمييزنسييي نةنصفس يي نينصأل فييي ننصفسؾفيي ةط ي يي نتكييؾنؽنصفس يي نينفلسييؾصنن -4
صفسؾفيي ة نتكيؾينكيي هنصفايي  نالسييس نصفديي  نصفضيزيينننصفسيي نةصفسق  مي نف سلييي  نصفاجؾني نصف صخلييي نيييننتكيؾنؽن

(ن  ويي  نكيي هنFluventsصفيجص يينن كييننميي ن ظليي ن لر يي )نفئلتايي    ييت  نصالت يي جنمبلاسيي نب جويي ن  ريي ةن
صف غسيونف ي هنصف ت ي ننصفسجسؾ ي  ن تظ ب نايت  نكي هنصفاي  نفسدياؾتن(2)صفا  نتحتنتغ ضنجطؾةننم رؽن

ن. Typicف فػني ننمؽن
ن Entisol جت   -نأ

 suborder تحتنصف ت  ن -ن 
 grate groupصفسجسؾ  نصف غسون -ن 
  subgroupتحتنصفسجسؾ   -نث
لييي ننEntisolsصينتييي  نن صفريييت  نصفترين ايييي ن صفكيسي ايييي كسييي نصع ييي  نتاييي النصفؾايييونصفسؾجيؾفيييؾونننننننن

ى نتا يي ضنن ني ن    ي نيييننمشي ط نصفدي ؾ نصفضيزيي كييننت سي   نت  ننFluventsايشتتنىفيونتحيتنصف ت ي ن
 ةنصفظ  قييي  ن مييؽنمسيي ن  سيي ن لييونتكييؾينعيي كنت  ن تيي صكؼنصالجسيي ب  نبذيي  نمديياس صفييونصفضيزيي كيي هنصفايي  ن

يننك هنصف ر  ت  نكؾنصفشقري ينفري نصفسشياغؼنفلسيؾصننصف زيؾن نميزنصف سي  ن سي نفيؾ جنصينن مؤش ص نصفظ  قي
ت ييؾننن نفيي صنييي ينوسيييزنصف ريي  ت  Torricبريي  ت  نتيي  نصف جصسيي نوسي  يي نتقييزنتحييتنتغيي ضنجطييؾةننمييؽنتييؾ ن

 ن  سيي نكيييؾنTypic Torrifluvent صفييونتحيييتنصفسجسؾ يي ننTorrifluventsىفييونصفسجسؾ يي نصف غسيييون
 ن.(ن06مؾ لنيننو   ن)

4-9-9: (( Typic Calcigypisds 

ايي  نصفييونصفن ت ييؾننكيي ه(نصفؾلييزنيييننت  ييي نصفس ارييؼنوشييؾ نسيي م ص ن1 زييؼنكيي صنصفرييشونبريي  ينجلييؼن)ننننن
 سليييي  ننصفسيييي هنصفجييي كيةنفشذييي اميييؽنن سيييي  ن  فيييي ن ليييون نالنتحايييؾنصفاييينن نن(Aridisolsفي)رؾنجت ييي نصالجن سييي

فسيي  ن ييؽنص  ييؾينم يي  نيقيي نن صفايينكيي هنصفايي  نيييننصفسشيي ط ن ص نصفسشيي  نصف طييؾةننصفجيي  ننتدييؾنن صفاجؾنيي 
نصفييونصتختيي ضن سييي ن سيي يييننتلييػنصفسشيي ط نمسيي ن ناديي لطمييؽن سييي نصفن لييوط نيي ن سلييي  نصفشييالن صفا خيي نصن

%مييؽن02تذيي  نتديي  ن نصف يي فؼننمييؽمشيي ط ن   يي ةننصفايي  نيييننكيي هنتشاذيي  نصفسييي هنصف صخليي نصفييونصوديي ضنصفايي  
 نصفريح ص  ن صفسشي ط نصفسشي ط ن ص نصفسشي ن صفاننتس ل  صف  ص نن سش  نمجسؾ نت  نصفي بد نيننصف  فؼن مؽ

ن.صفس نةنصف زؾن نير  نت ضصتخمزنبلؾت  نصفت تلننك هنصفا  نتاسري ن نصفسج  جةنف ُن

ن

                                                             

ص سييييييييي ناييييييييي فلنمحيسرييييييييي نصفسذ  صتن مديييييييييلن تريييييييييشي نصفا ةييييييييي    صجةنصفا لييييييييييؼنصف ييييييييي فنن صف حييييييييي نصف لسن و م يييييييييي نن(1)
ن.نن108-106 ا1994صفسؾا  
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ً ترب تصنيف ( 36جدول )  USDA (2001) لنظام التصنيف األمريكي الحديث بيدونا  الدراسة وفقا

United States Department Of Agriculture.Keys to Soil Taxonomy   ونظام تصنيف
  (2014) تح  المجموعة لسنة 

نتحتنصف ت  ن(orderصف ت  ن)ننصفسؾلزن 
(suborder)ن

صفسجسؾ  نصف غسون
(grate group)ن

حتنصفسجسؾ  )نت
subgroup) 

 Typic CalcigypisdsنAridisols Gypsids C alcigypsdsنصفس ارؼن1
نTypic torrifluventsنEntisol Fluvents Torrifluventsنصفظ نذ  0
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صفزلؾعي ن0
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صفت   تي ن4
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents بشننس  ن5
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صفح تسي  6
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صف  وس ن7
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents ت ن  س ين8
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents  ؾصجةن9

 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents شيخنوسر ن12
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صفسذ ك ة 11
 Entisol Fluvents Torrifluvents Typic torrifluvents صفظ جمي ن10
 Torrifluvents Typic torrifluventsنEntisol Fluventsنو   ةنصفذطن10
 USDA United States Department Of Agriculture.Keys to Soil Taxonomy (2001) المصدر:

بدييي منصتختييي ضنصفسحاييييؾتنن يييؽنتظيييؾجنكييي هنصفاييي  نتكيييؾين صطئييي ن صفسديييؤ فصينصف سليييي  نصف ر  ورشيييي نننننن
تحاييؾ ن لييونتجس يي  نملحييي نصك يي ن  ةيي ينمييؽنصفجيي  ن مييؽناييت  نكيي هنصفايي  نصت يي نن   ميي نصف طييؾةننص 

ت ييييييؾننصفييييييونتحييييييتننيات يييييي ( ييييييسؽنصفسايييييي نصال  نمييييييؽنسييييييظلنصفا ةيييييي نفيييييي صنSalicبؾوييييييؾننصالييييييي نصفسلحيييييينن)
يي نصفسلحيننيي نصفحي نصالنتيونميؽنصألأصفونتكيؾنؽنن ن ذر (صف Hapl صفونصفسجسؾ  نصف غسو)Salids)صف ت  )

 .(1) أ نصينكش كن  ف نصتاق في نمؽنجت  نألخ تن

يزيبلان يؽنن تايجي نفاي صكؼنصفجي  نتحيتنصفديظلنBتغ صانفلسحاؾتنصف ي فننميؽنصفجي  نيقي نتظيؾجنصاليي ننن   
تكييؾينكيي هننصفييونصفيي تنصنتصالميي نن  لدييي نو دييي  صتسيي ن ص نمييؾصننصايي ننجسييؾةي نتيي  ن يي صينكيي هنصفا ةيي نالت

كيي هنصفايي  ن ريي منصيننيسيي بلانن لننتيي  نمشظقيي نصف جصسيي  بيي ييؽننيرين اييي نتخالييو ننصفا ةيي نبخريي اصن يسي اييي 
ةنميؽنصفش  يي نصف زيؾن نفقلي نمحاؾصكي نميؽنصفظيرؽن ؽنصت  نت  نت  نيقر ننكلد  نيزبلانصنصجت  نبد منتكؾينصفا

 يييضنببلف  نبيجص ييي نغفسح اييير ن فكيييؽن س يييؽنصسييياف   ييي نميييؽنصصالمييي نصفييي  ن ج ل ييي نفرييي نمبلاسييي نفيجص ييي نص
ن.صالاش  نصفسق  م 

 

                                                             

ن.نن149-106مر جنس ب  نان ص س نا فلنمحيسر نصفسذ  صتنن(1)
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 الفصل اخلامس
 لرتب السهل الفيضي التقييم واملالئمة االرضية
 

ص يدد نلديددا مصطنةظ  دد ني لفيزيص يدد ن  لميط لطور ولوجيدد ن ن لتدد  ننخصددص  بعددان تنتطددرنةع  دد ن
ةع  د ننبغيد تحايدانييطهدصن لطوجدودين دين لت بد نن دانةدهنتصدظيفهصن نن لار س نللسهلن لفيضينلظه ندجل 

 لزر عدددين لطتطبددلن زر عددد ن لحددددو نقص ليتهددصن نمتصجيددد نبعدددان تنتددت نة صرمتهدددصنبدددصلو ق ن لفعلددينل سدددت   ن
 لار سدد نتعتطددانعطليدد نت يددي ن لط  طدد ن  رنددي ن ددينةظ  دد ن لار سدد نعلدد ننأذن،  لبسددصتيهن  لرضدد    ط

 تحليلن لرصص  ن لفيزيص ي ن  لميطيص ي نللت بد ن ضد عنعدهن لعو ةدلن لويوةور ولوجيد ن لطد   ينن لطيا مي 
عليهددصن  لتددينةددهنخ لهددصنيددت نتحايدداناديعدد ن نسددتعطص ن لزر عددينللسددهلن لفيضددينلظهدد ندجلدد ،ن ذنتعددان

لت بدد ن نقص ليدد نلددكلانسدديت نتصددظي نتلددان لطحدداد طنةددهن ل لددص زن لطهطدد ن ددينتحايددان لط  طدد ن  رنددي ،
ل دددد ضننلطعصلودددد نةشددددصللنتدددد  ن لسددددهلن لفيضددددين لتوجهددددصطن لطسددددت دلي نونددددي بشددددفلنةفصددددلن دددد نت

 نسددصسن ددينةوددص ن لعظصدد نهددين دد  ينةسددتا ة نلومهددصنن لتدد  نبصعتبددصر لوصددو ن لدد نتظطيدد نةسددتا ة ن
للظهدددوضنبددددصلو ق ننصحددد  لطت  دددالن نةفصميدددصطن ل ديليددد ن  لبشدددد ي ن ذلددددان ن  لهظاسددد لزر عددد ن  لصدددظصع ن

نصصدين ينةظ   ن لار س .ن نقت
هظددصان لعايددانةددهن لتصددصمي ن لعصلطيدد ن لتددينتهدداقن لدد نتحايددان ل ص ليدد ن نمتصجيدد نللت بدد نةظهددصن
 لتصظي ن ل  سين  لتصظي ن نة يفين  لتصظي ن لدلويفين  نخيد نهدون لدكينتد نت دي دان دين لتد  ن

ةدددهنةددد ن لعايدددان(نSys) ن ل سدددوبي ن  لوص ددد ن جدددبان لوص ددد ،نحيدددينمفدددكنهدددك ن لتصدددظي نةدددهنقددددلن لعدددصل
نقدد نقدددونعنلديدد  عننلومددا(نعلدد نت ددوي  نFAO لددكلانعطلددرنةظ)طدد ن)ن، لبددصحبيهنأذن ع دد نمتددص ةنديي دد 

حدددادن لعدددصل نبسددددسنبسدددصاتان متص ودددان لعلطيددد ن لطهطددد ،ن هدددون لدددكينتددد ن عتطدددصد ن دددين لار سددد ن لحصليددد ،ن
 لطعصدلدد ن لتدددينتحسدددسن لارجدد ن لظهص يددد نلصددد حي ن لت بدد نةدددهنخددد  ن،(0)ن0891(عدددص نSys لدلويفددي)

                                                             
نن.ن958،نصن0891 ليانخصلان لعفياين،نعل ن لديا لوجي،نب ا دن،ن(0)
*CS= A*B*C*D* E*F*G*H*I  (*) `نن

=ندليدددلن لصددد قنE لطلوحددد نننD لودددب ن،ننC=نلصربومدددصطن لمصلسددديو ن،ننBةعصةدددلن لظسدددو نننA=ن ل ص ليددد ن نمتصجيددد ن،ننCS ذتن
=نمدددولن لت بددد ن)دليدددلنI= لطدددصدين لعضدددوي ن)ت ددورن ن دددص (ننH=نعطدددالن لت بددد نG=ن لظسدددب ن لطةويددد نللصدددوديو ن لطتبددصد نF لددا خلين

ن: لتووي (ن للطزيانيظ) 
SysIr C.E. van Ranst Debavery, and .F. Beernaet land Evaluation Belgium cenerai 
Administratiom for perelopment cooperation Agriculture publicol tions ,1993 ,p87ن 



 التقييم والمالئمة االرضية لترب السهل الفيضي                                  الفصل الخامس
 

 159 

قددي نةدد نبعضددهصن تعطددلنهددك ن لطعصدلدد نعلدد نةع  دد ن صددظصقنة  طدد ن نرضنعلدد ن لنةددهعددادنندد  ن
ن.ن(0)ن(37 لطصن ين لوا  ن) سصسنةحاد طنصفصطن نرضن

 وفقًا لقابليتيا االنتاجية0981)سايز( ( Sys)( ترشيف التربة 37جدول )
 ناتج قيسة القابلية االنتاجية الرمز الترشيف بالعربية الترشيف االنكليزية
Very siuitble ن(81 لب نةهن)ن50نة  ط نجا عن

Suiteble  ن(75ن–ن81 لب ن)ن59نة  ط
Moderet Suitble  ن(51-ن75)ن53نةتوسطن لط  ط
Little suitable  ن(95ن–ن51)ن55نقليل ن لط  ط
NoNsiutable ة  ط غي ن N ن(95) قلنةهن

 , FAO , frome work of Land Evaluation ,Soil Balletion 32 FA.O , Rome 1976 لطصار:ن
p 21ن

(39  حدددددددددد نجددددددددددا  )ن، لزر عددددددددددينلإلمتددددددددددص   ددددددددددالنة  طتهددددددددددصنن ل ص ليدددددددددد  فيطددددددددددصن دددددددددد تين صددددددددددظصقن

                                                             
 FAO frame work of Land Evaluation , FAO soil Bulletin 32 FAO and Agricultureن(1)
organization of the unit donations , Rome , 1976 ,p21 
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 0831(Sysمنطقة الدراسة وفقًا لتصنيف ) لبيدونات ترب( تصنيف القابلية 83جدول )

 تحليل وترشيف مالئسة األرض لزراعة محاصيل الحبهب

رقم 
 البيدون 

معيار 
 Caco3 Gyps E.C ESP F الشدجة

عسق 
 التربة

تطهر 
 االفاق

دليل 
 التجهية

القابلية 
االنتاجية

CS 

الرشف 
 بالعربية

 الرشف 
 باالنكليزية

 رمز الرشف

ةتوس  نن73.7ن0ن0.011ن0ن1.91ن1.81ن0ن0ن0ن95 0
ن لط  ط 

Moderate  
suitableن

S3 

 Little suitable S4نقليل ن لط  ط ن59.9 0ن0ن0ن1.11ن1.85 0 0ن0 95 2

 S1نVery  suitableنة  ط نجا عنن8155ن0ن0.011ن0ن0ن0ن0ن0ن0ن95 3

 S1نVery suitableنة  ط نجا عنن8559نن0ن0.011ن0ن0ن0ن0ن0ن0ن95 4

 S1نVery suitableنة  ط نجا عنن8558ن0ن0.011ن0ن0ن0ن0ن0ن0ن95 5

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن83.9 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95 6

 Little suitable S4نقليل ن لط  ط ن55.9 0ن0ن0ن1.11ن1.81ن1.85 0ن0ن11 7

 Little suitable S4نقليل ن لط  ط ن57.1ن0ن0ن0ن1.11ن1.85ن1.85ن0ن0ن95 8

   Veryنة  ط نجا عنن8750ن0ن0.011ن0ن1.81ن1.81ن0ن0ن0ن015 9
suitable 

S1 

 S2نSuitableنة  ط ن9553ن0ن0.011ن0ن1.91ن1.81ن0ن0ن0ن011 01

 S2نSuitableنة  ط ن9059ن0ن0.011ن0ن1.91ن1.81ن0ن0ن0ن015 00

 S2نSuitableنة  ط ن98ن0ن0ن0ن1.91ن0ن0ن0ن0ن011 02
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 Very suitable S1نة  ط نجا عنن89ن0ن0.011ن0ن1.91ن0ن0ن0ن0ن015 03

 تحليل وترشيف مالئسة األرض لزراعة البداتين

 Little suitable S4ن لط  ط قليل نن59.9ن0ن0ن0ن1.11ن0ن1.85ن0ن0ن95 0

 NنNoNsiutableنغي نة  ط ن95.0ن0ن0ن0ن1.55ن0ن1.85ن0ن0ن95 2

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن89.3 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95 3

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن85.7 0ن0.011ن0ن0ن1.85ن1.85 0ن0ن85 4

 Suitable S2نة  ط ن7558ن0ن0.011ن0ن0ن1.81ن1.85ن0ن0ن95 5

 S1نVery  suitableنة  ط نجا عنن8353ن0ن0.011ن0ن0ن0ن0ن0ن0ن95 6

 NنNoNsiutableنغي نة  ط ن95.9ن0ن0ن0ن1.55ن0ن1.85ن0ن0ن95 7

 NنNoNsiutableنغي نة  ط ن93.0ن0ن0ن0ن1.55ن0ن1.85ن0ن0ن95 8

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن80.5 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95 9

ةتوس  نن79.0ن0ن0.011ن0ن1.91ن1.85ن0ن0ن0ن95 01
ن لط  ط 

Moderate  
suitableن

S3 

ةتوس  نن70.5ن0ن0ن0ن1.91ن1.85ن1.85ن0ن0ن011 00
ن لط  ط 
ن

Moderate  
suitableن

S3 

متوسطة ن11.8ن0ن0ن0ن1.11ن1.81ن1.85ن0ن0 015 02

 المالئمة

Moderate  

suitable 

S3 

 S1نVery suitableنة  ط نجا عنن8051ن0ن0.011ن0ن0ن0ن0ن0ن0ن95 03

 تحليل وترشيف مالئسة األرض لزراعة الخزراوات

 Moderate  S3متوسطة ن1953ن0ن0.011ن0ن1.11ن1.81ن1.85ن0ن0ن015 0
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(Sysمددددددددددددددددددددددددددن امددددددددددددددددددددددددددق الادلدددددددددددددددددددددددددد   د اتمددددددددددددددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددددددددددد   تدددددددددددددددددددددددددددئ  الت دل ددددددددددددددددددددددددددق الم تا  ددددددددددددددددددددددددددة   طا دددددددددددددددددددددددددد  م د لددددددددددددددددددددددددددة   لمصدددددددددددددددددددددددددد    ا

 suitable المالئمة

 Little suitable S4نقليل ن لط  ط ن58.5 0ن0ن0ن1.11ن1.81ن1.85 0ن0ن95 2

 Suitable S2نة  ط ن97.3 0ن0.011ن0ن0ن1.81ن1.85 0ن0ن85 3

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن89.9 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95 4

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن85.99 0ن0.011ن0ن0ن1.85ن1.85 0ن0ن85 5

 S2نSuitableنة  ط ن97.90 0ن0.011ن0ن0ن0ن1.85 0ن0ن95 6

 NنNoNsiutableنغي نة  ط ن99.7ن0ن0ن0ن1.55ن0ن1.85ن0ن0ن95 7

 Little suitable S4نقليل ن لط  ط ن55.35ن0ن0ن0ن1.11ن0ن1.85ن0ن0ن55 8

9 
 Very suitable S1نة  ط نجا عنن83.8 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95

 S2نSuitableنة  ط ن97ن0ن0ن0ن1.91ن0ن0ن0ن0ن85 01

متوسطة ن79.9ن0ن0ن0ن1.11ن1.81ن1.85ن0ن0ن015 00

 المالئمة

Moderate  

suitable 

S3 

 S2نSuitableنة  ط ن90.3ن0ن0.011ن0ن0ن1.81ن0ن0ن0ن95 02

 Very suitable S1نة  ط نجا عنن85.3 0ن0.011ن0ن0ن0 0 0ن0ن95 03
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 -:السحاصيل في مشطقة الدراسةسة االرض إلنتاج مالئ تقييم: 5-0
(ن لد نت دداي  طنصدفصطن لت بدد ن متدص ةنة  طدد ن  ر ندينلزر عدد نةحصصدديلن39تشدي ن لظتددص ةن دين لوددا  )ننننن

 ددينةظ  دد ن لار سدد ،ن فيطددصن دد تينةلردد ننهدد نهددك ن (Sys) قدددلن لحدددو نعلدد ن  ددالن لظ)ددص ن لط تدد  نةدده
ن.نننةظ   ن لار س ت  ن لسهلن لفيضينلظه ندجل ن ينديا مصطنل لصفصطن ييطهصن

 :   للسحاصيل في مشطقة الدراسةسة االرض ات الترب السدتخدمة في حداب مالئصف: 5-0-0
   
  :ندجة التربة: 5-0-0-0  

بصلطددصون ع قتهددصننل حتفددص تعددان لظسددو نةددهنصددفصطن لت بدد ن لطهطدد ن  لطدد   ين ددينتحايددانقص ليدد ن لت بدد ن
 لمديدد ينبصلسددع ن لتبصدليدد ن لمصتيوميدد ن  لظفصذ دد ،ن لطددصنذلدد نسددصب صعن ددصتنمسددو نتدد  نةظ  دد ن لار سدد نةت ددصي ينةددهن
ةوقد ن لد نرخد نلومهدصنتد  نرسددوبي نةتد   ينبصلت سدبصطن لطظ ولد نلظهد ندجلدد ،ن بشدفلنعدص نلصمدرنمسدو ن لت بدد ن

ةزيويدد نايظيدد ن نsilt loam ةزيويددانغ يظيدداهددينمسددو نن لسص دددددددداين غلددسن يددا مصطنتدد  ن لسددهلن لفيضددي
للزر عد ننةحداد عنن ل نتشفلن لظسو نعدصة عننsandن loamy  ةزيوي نرةلي نloam ةزيوي  نsilt clay غ يظي 

ن  متص نةحصصيلن لحدو ن  لبسصتيهن  لرض    طن ينةظ   ن لار س .
ن

 :ندبة الجبس: 5-0-0-2  
ت   حددرنةدصن دديهنةددهنأذننمسدسنةظرفضدد ،نةظ  د ن لار سدد نهددين يددا مصط لودب ن ددينن مسددب تضد ن تن

لزر عددد ننةحددداد عننتعددانعدددصة عننننلدددك ن ددد تنمسددسن لودددب ن دددينتدد  نةظ  ددد ن لار سددد ،ن%(0537ن)%ن لدد (153)
  لددكين رتفعددرنن(0تدد  ن لديددا تنرقدد ن)نبصسددتبظصون،جطيدد نةظددصاالن لار سدد ن ددي لحدددو ن  لبسددصتيهن  لرضدد   طن

ن. ينةظ   ن لار س  لبسصتيهن بهك ن هينتعانعصة عنةحاد عنلزر ع نن%(95) ل نمسسن لوب نفيا
ن

  السلهحة:: 5-0-0-3
 دينن(5رقد ن)للديدا تنند سدطظز/ (1.335) لمه بص يد نلتد  نةظ  د ن لار سد نلإل صصلي  ل رن قلنييط نننننننن

 بهدددك نجدددفلرن،ن(علددد ن لتدددو لين01550،8598ن(حيدددين ل دددر)9،ن7 علددد ن لقدددي ن دددين لديدددا مصط)نرحددديهنلصمددد
عدصة عنةحداد عنعلد نةحصصديلن لحددو ن  لبسدصتيهن  لرضدد    طن دينهدك ن لديدا مصط،نعلطدصعن تن غلدسن يددا مصطن
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تد  ن لسددهلن لفيضدينلظهدد ندجلدد ن دينةظ  دد ن لار سد نهددينتدد  نذ طنةلوحد ناديليدد نةطدصنجعلهددصنذ طنقص ليدد ن
ن  متصجي نعصلي ن.

  درجة الررف:: 5-0-0-4
 ننWell drainage يدددددددددددددددددددهنةظ  دددددد ن لدددددددددار س ن لديددددددا مصطن ددددددينصطنصدددددد قدرجددددددددددددددددددددنتبصيظددددددر        

Poorlydrainageلزر عددديننلإلمتدددص نةحددداد عننعدددصة عنن(9،7،9ةو قددد ن لديدددا مصطن)ن دددي ةدددصن يظهطدددص،ن جدددفلرنن 
 لملنةهنةحصصيلن لحدو ن  لبسصتيهن  لرض    ط.نSysحسسن

 :عسق التربة: 5-0-0-5
سد ن(ن051) ل ن تنعطالن لت ب نلديدا مصطنةظ  د ن لار سد نلدصتن لبد نةدهن لار س ن لطيا مي نمتص ةنجصرطنأنننن

 (.نن0891)نSys لزر عينحسسننلإلمتص نةحاد عنن ل ن شفلنعصة عن

 التجهية والعسليات البيدوجيشية:  :5-0-0-6
 ننEntisolsةظ  ددددد ن لار سدددد نتعددددودن لدددد نرتدتدددددينن ددددينلظهدددد ندجلدددد ن لسددددهلن لفيضددددديلمددددوتنتدددد  ننم)دددد  عنننن

Aridisols بعطليصطن ل سل.ننةت   يلومهصنغي ن%ن(011) صتنييط ن لاليلنلهصنتموتنن،نلك    

 سة االرض لزراعة محاصيل الحبهب: ات التربة السدتخدمة في حداب مالئتقييم صف: 5-0-2
طد نلهدصن  ع صوهدصن لصدظ ن تعيديهنةسدتوىن لط  ت اي نصدفصتهصنج ىنت يي نصفصطن لت ب نللديا مصطن نننننن

 لطظصسدددددسنبطوجدددددسنمتدددددص ةنت يدددددي ن نر ندددددينلزر عددددد نةحصصددددديلن لحددددددو نلطظ  ددددد ن لار سددددد ن لطديظددددد ن ددددددين
ت دددد ننددددطهنن(03،ن8،ن1،ن5،ن5،ن3)تددددديهن تن لديددددا مصط نن،(95 صددددوري)ن(95 خ ي دددد )ن(39لوددددا  ) 

 غلددددسن مصمددددرن،نةحصصدددديلن لحدددددو لزر عدددد ننVery suitableنS1 نر نددددين لط  طدددد نجددددا عنصددددظ ن
ةظرفضد ن ننتشدفلنعص  دصعن ةدص ن نسدت   ن لزر عدينةطدصن دىن لد ن رتفدصلنيدي نةعصةددلن نرضن لرصدص  ن

 دل ددرنييطتدددان (5%،ن ةددصن لديددا تن)81.5(ن3للديددا مصطن عدد  ،ن ذ ن ل دددرن ل ص ليدد ن نمتصجيدد نللديدددا تن)
%،ن  لديدا تن83.9(ن ل درنييطتدا1%،ن يظطدصن لديدا تن)85.8 ل درن (5%،ن ةصن لديا ت)85.9 نمتصجي ن

%،ن تنهددك ن لقددي ن نددعرنهددك ن لديددا مصطن89( مصمددرنييطتددان03%، ةددصن لديددا تن نخيدد )87.0(ن لدد 8)
أقتصدددددددددددد نصددددظ ن نر نددددين،ن يظطددددصنةحصصدددديلن لحددددو ندددطهنصددددظ ن نر ندددين لط  طدددد نجدددا عنلزر عدددد ن

طدد ن(ن ذنلددصتندليددلن لط  01،00،09ن)علدد ن حددا طن لت بدد ن لططبلدد نبصلديددا مصطنSuitableنS2 لط  طدد ن
 Moderateطددددد نةتوسدددددطن لط    لصدددددظ نن،علددددد ن لتدددددو لي%(98ن) %ن(9059)%ن (9553ن)لهدددددص

suitable, S3قليدلن  لصدظ ن،ن%(7357ن) ذنلدصتنت داي  ن(0) حاين لت بد ن لططبلد نبصلديددددددددددددا تننلصتن ين
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%ن(5959ن) لصمدرن(9،7،9) دين حدددددددددددا طن لت بد ن لططبلد نبصلديدا مصطننLittle suitableن،S4ن لط  طد 
 لزر عين ين لديدا مصطن لططبلد ننلإلمتص %نعل ن لتو لي،نتظوعرن لعو ةلن لطحادين(5751)%ن ن(5559) 

 لدد نتمددهنهظصلددانن ةددصن ددينبقيدد ن نصددظصقن، تامددددددددديندرجدد ن لصدد قن رتفددصلن لطلوحدد للصددظ ن نخيدد ن دديهن
 ددينن يظطددصنلصمددرن لعو ةددلن لطحددادينمسددديصعنن يددا مصطن لتدد  ، ددينللحدددو ن لزر عددددددددددددديننلإلمتددص عو ةددلنةحددادين

بسددددسن نرتفددددصلن ل ليددددلنلعةددد  ن  رتفددددصلنمسددددب نننSuitableنS2بصددددظ ن ل ص ليدددد ن حددداين لت بدددد ن لططبلددد ن
نن.Moderate suitable S3 لمل ن ين لصظ نةتوسطن لط  ط ن

 م مالئسة االرض لزراعة محاصيل الحبهبتقيي (25خريطة )

ن
ن.(39جا  )متص ةنبصنعتطصدنعل نن لطصار:نننننننننننننننننن
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 الزلهعية/ S1 Very suitableاالراضي السالئسة جدًا صشف في  زراعة الحبهب (25صهرة)

ن
ن98/3/9108 لار س ن لطيا مي /ن لطصار:ننننننن

 تقييم صفات التربة السدتخدمة في حداب مالئسة االرض لزراعة البداتين:  :5-0-3
جددد ىنت يدددي نصدددفصطن لت بددد نللديدددا مصطن ت ددداي نصدددفصتهصن تعيددديهنةسدددتوىن لط  طددد نلهدددصن  ع صوهدددصنننننن

ةظ  ددد ن لار سددد ن لطديظددد ن دددين لبسدددصتيهن دددين لصدددظ ن لطظصسدددسنبطوجدددسنمتدددص ةنت يدددي ن نر ندددينلزر عددد ن
 نر ندددينت ددد نندددطهنصدددظ نن(8،03،ن1،ن5،ن3)،ن تدددديهن تن لديدددا مصط(91 خ ي ددد )ن(39 لودددا  )

ن لرصددددص  ن ذن تضدددد ن تن،(95صددددوري)ن لبسددددصتيهلزر عدددد ننVery suitableنS1 لط  طدددد نجددددا عن
ةطدددصن دىن لددد ن رتفدددصلنيدددي نةعصةدددلننزر عددد ن لبسدددصتيهتشدددفلنعص  دددصعن ةدددص نننن لفيزيص يددد ن  لميطص يددد نللتددد  

ن)%،(85.7ن)%،(89.3ن) عددددد  نصط،ن ذ ن ل ددددرن ل ص ليددددد ن نمتصجيدددد نللديدددددا ملهددددك ن لديدددددا مصط نرضن
 لديددا مصطنتلددان نددعرن لط تفعدد نهددك ن لقددي نعلدد ن لتددو لي،ن تن%،ن(80.1ن)%،(80.5ن)%،(83.3

نS2صدددظ ن نر ندددين لط  طددد ننمفددد دأ يظطدددصنن لبسدددصتيهندددطهنصدددظ ن نر ندددين لط  طددد نجدددا عنلزر عددد ن
Suitableلصدددظ نةتوسدددطن لط  طددد ن%،ن(75.8)ييطددد  سدددولنن(5 لديدددا ت)علددد نن  Moderate 

suitable S3نعلدد ن(1158)%ن(7055(%)7950) بقدي ن(01،00،09صطن) ددين لديددددددددددددا منسدصدنن%
%ن(5959)نبقيطدد (ن0)ن لديددا تن دديننLittle suitableن،S4 لصددظ نقليددلن لط  طدد ن تطبددلن،ن لتددو لي

(%ن9550)(بقدددي ن متصجيددد 9،7،9بصلديدددا مصط) تحدددادننNoNsiutableنN لصدددظ نغيددد ن لط  ددد ن يظطدددص،
ن.عل ن لتو لي%(9350)%(9559)

ن
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 /بـلد S1 Very suitableاالراضي السالئسة جدًا صشف زراعة البداتين في  (26صهرة )

ن
ن93/9/9109 لطصار: لار س ن لطيا مي ن تصريخننن

هددددون نرتفددددصلننSuitableنS2 نر نددددين لط  طدددد ن لزر عددددين ددددينصددددظ ننلإلمتددددص  لعو ةددددلن لطحدددداديننةدددده
 طدهنةحاد تدانهدون جدودنننModerate suitable S3ةتوسدطن لط  طد نن ل فيد نللطلوحد ،ن ةدصن لصدظ 

بعددتنتوطعددصطن لملدد ن ددينتدد  نتلددان لدديددا مصط،ن ددينحدديهنلددصتن لعصةددلن لطحددادنلصددظ نقليددلن لط  طدد ن
S4نLittle suitableغيد نة  طد نصدظ ن نر ندين ةدصنهدون رتفدصلنمسدب ن لودب ،ننNنNoNsiutableن

نن. مصتن لعصةلن لطحادنلهصنهون رتفصلنمسب ن لطلوح ن رد ون لتص ي نن
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 يم مالئسة االرض لزراعة البداتينتقي (26خريطة )

ن
ن(.39 لطصار:بصنعتطصدنعل نمتص ةنجا  )ننن
 تقييم صفات التربة السدتخدمة في حداب مالئسة االرض لزراعة الخزراوات: : 5-0-4

ج ىنت يي نصفصطن لت ب نللديا مصطن ت اي نصدفصتهصن تعيديهنةسدتوىن لط  طد نلهدصن  ع صوهدصن لصدظ نننننن
 دددددددينةظ  دددددد ن لار سددددددد ن لطديظدددددد ن ددددددديننرضدددددد    ط لطظصسددددددسنبطوجددددددسنمتدددددددص ةنت يددددددي ن نر ندددددددينلزر عدددددد ن ل

 نر نددين لط  طدد نت د ننددطهنصددظ نن(03،ن8،ن5،ن5)،ن تددديهن تن لديددا مصط(97 خ ي دد )(39 لودا  )
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نهددك ن تن لرصددص  ن ل ديليدد نللتدد  نلدد ،ن(95صددور )ن لرضدد    طلزر عدد ننVery suitableنS1جددا عن
 ل ددرننةعصةددلن نرضنلهددك ن لديددا مصط،ن ذنةطددصن دىن لدد ن رتفددصلنيدي نرضد    طتشدفلنعص  ددصعن ةددص نزر عدد ن ل

هددك نيددي نتفددصلن رنعلدد ن لتددو لي،ن تن(%8553،ن8358،ن85599،ن8959) ل ص ليد ن نمتصجيدد نللديددا مصطن عدد  
صدظ نلدصتنمصديسن،ن يظطدصن لرضد    طندطهنصدظ ن نر ندين لط  طد نجدا عنلزر عد نن لديا مصطنجعلتهدصن

ن97،ن97590،ن9753ن)رنيدددددددي (ن سدددددددول3،1،01،09)للديدددددددا مصطنSuitableنS2 نر ندددددددين لط  طددددددد ن
 دددينننModerate suitable S3 لصدددظ نةتوسدددطن لط  طددد ن محصددد ن نن%،علددد ن لتدددو لي،(9053،

 Littleن،S4%نعلد ن لتددو لي،ن تطبدلن لصدظ نقليددلن لط  طد ن(7959،ن1953)(ن بقدي 0،00)ن لديدا ميه
suitableيظطدددددددددصن لصدددددددددظ نغيددددددددد ن لط  ددددددددد ن،%(55535،ن5855ن)(نبقيطددددددددد ن9،9)نيه دددددددددين لديدددددددددا من Nن

NoNsiutableنن%.(9957)(بقيط ن7ت لزن ين لديا ت)ن
 رتفدصلنهدوننSuitableنS2 لزر عين ينصدظ ن نر ندين لط  طد ننلإلمتص  لعو ةلن لطحاديننةه

 طددهنةحاد تددانهددون جددودنننModerate suitable S3،ن ةددصن لصددظ نةتوسددطن لط  طدد نقليددلنلعةدد  
هدوننLittle suitableنS4 ينحيهنلصتن لعصةلن لطحادنلصظ نقليدلن لط  طد ننني  لملسن لت سبصطبعتن

 مدصتن لعصةدلن لطحدادنلهدصنهدوننNoNsiutableنNغي نة  طد ن ةصنصظ ن نر نيننطلوح  رتفصلنمسب ن ل
ن. لتص ي ني رتفصلنمسب ن لطلوح ن رد و

 االسحاقي/ S1 Very suitableاالراضي السالئسة جدًا صشف في  الخزراواتزراعة  (27صهرة )

ن
ن91/5/9108 لطصار: لار س ن لطيا مي ن تصريخ
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 الخزراواتم مالئسة االرض لزراعة تقيي(27خريطة )

ن
ن(.39 لطصار:بصنعتطصدنعل نمتص ةنجا  ن)

ن
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 التىجهات املستقبلية ملعاجلة مشاكل ترب السهل الفيضي ضمن منطقة الدراسة :5-2
نبعددتن لحلددو نلطشددصللنتدداهورن لتدد   ددين  وددصدننلتوجهددصطن لطسددت دلي ن لط ت حدد  ن طفددهنأتنتسددصه نننننن

ن تنتزيددانةدهن متصجيدد ن  رضن  لقيددص ن تحويددلن لتدد  نغيدد ن لطظتودد ن  لتددينةطفددهن، تحسديظهصن ددين لطسددت دل
ي  ددد نةدددهنلفدددصوين  رضن  متصجيددد ننةسدددتقب عن  تن سدددتعطص نبعدددتنةظهدددصن،ن لددد نتددد  نةظتوددد ن  ن لضدددليف 

 بطددصن تن لت بدد نهدددينن ددينةظ  دد ن لار سدد ،نتدد  ن لسددهلن لفيضددينلظهدد ندجلدد  ي لددلنةددهنةرددصا نتدداهورن
 ذن تنلمدلنةحصدو نمدولنةدهنن،لزر ع ن  تن لع قد ن يظهدصن بديهن نسدتبطصرن لزر عدين  ي د لنل  يسي لطوردن 

 جداطنننسيطصن ينةظ  د ن لار سد ،ن لطحصو ذلان لت ب نذ طنصفصطنتتظصسسنة نمطون  متص نةعيهنةهن
لمظهددصن زد دطن ددين لوقدرن لحصندد نبعددانزةددهنقدا  ن جددز ونةظ  دد ن لار سد نةظددكنبعدتن ددين لت بدد ننةشدف ط
  لتدددين  لدهدددصنزيدددصدين دددين لسدددهلن لفيضدددين زيدددصدينةسدددصح ن  ر ندددين لطسدددت ل نن لطشدددصري ن  ر   يددد  مشدددصون

  ن لفدد  نجطيدد نادد  ن نستصددن سددترا  نةدد ن لددكين دىن لدد نأتنن، ددينةعددانطنمطددون لسددفصتنةلحوظدد 
ن.صمرن لت ب نصصلح ن  نغي نصصلح لن لطحصصيلن  لض طنعل ن لت ب نسو وعننب غلسلزر عتهصن

 

 من ىذه التهجيات ما يأتي:
 نانذاء شبكة مبازل :: 5-2-0

 لسددد حي ننن دددص  ننسددديطصن،(0)نأهددد ن لحلدددو ن لط ت حددد نللدددترل نةدددهن لطلوحددد ن  لطيدددص ن لز  ددداينتعدددانةدددهننن
 ذنتعطددلن لطبددصز نن لضدد  ري نللب ددصو  لعظصصدد ننبصل ددك و لتددينتطتددانجددك رن لظبصتددصطن يهددصن تطدداهصنللديددا مصطن

لطيدص ن لز  داينعدهنهصنلفيتصد نن ض عنعه  ة  ن لطضص  نعهنا يالن لرصصي ن لشع ي ،ننمسب نليلعل نت 
(نحسدسنEC ذ نةدصنعلطظدصن تنمسدب ن لطلوحد )ن لت بد لتينتضصقنعهنا يالنةيدص ن لد ين لد ن  نحصج ن لظبصطن

سجلت  علتج   أذ (7،9ديدا مصط) لينمتص ةن لتحلي طن لطرتد ي نت تف ن ينبعتن جز ون لسدهلن لفيضدين د

تديني  يهدصنندطهن نر ندين للت  علتوعلي في ترب علسهل علفيضي ، ديسيسمنز/م(9,29، 10,41علقيم)
ن.ةش  لن نسحصقين    عا

لددد نجدددبف نةتمصةلددد نةدددهن لطبدددصز نتمدددوتنة    ددد ن ةطدددصنسددددالنيتضددد نلظدددصن تنةظ  ددد ن لار سددد نبحصجددد ن نننن
ةشدد  لن نسددحصقين نر   دددين ذ نةددصنعلطظددصنأتنةظ  ددد ن لار سدد نيوجددان يهدددصننللطشددصري ن  ر   يدد نخصوصدددصعن

بعددتن لطظددصاالنتفت دد ن لد ن لطبددصز ،ن ةددهنخد  ن لار سدد ن لطيا ميدد نتددديهن لمدهن بعدتن لطشددصري ن نخدد ىن

                                                             

ن لبحي.نةاي لط صب طن لشرصي ننطهن(ن لزيصر طن لطيا مي ن ن(0
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 قلعهددصنةطددصن عطدددلنعلدد نتسدد يسن لطيددص ن لددد ننتر يددسن لر سددصم  ن تن جددز ونةددهن لطشدد  لنتع نددرنلتلددد ن
بددر   كنلديدد ن فددو ن لط ددظهن لطددص ينلدد نةيددص ن لدد ين لتددينتسددتعطلنا يددالن ل جدد ن نددص  ن  عطددص ن لت بدد نعددهن

تحسددديهنن يسددده ن دددين لطت  لطدد ةدددهن  ةددد  نن لتددد  ترلددي نن سددده ن ددديتن مشددصون لطبدددصز نلدددك ن ددد نللظبددصط،
نخو صن لت ب ن بصلتصلينر  ن ل ارين نمتصجي نلعرض.

ن:استعسال طرائق اإلرواء الحديثة : 5-2-2
  تن سدددترا  ن سدددصليسن لددد يننبدددصل شبدددصلتظقيطن  لددد ينن سدددص لن لددد ين لحدددايينا ي تدددين لددد ينتتضدددطهن

عدددهن  صدددص ن لطدددصون لددد ن لودددك رنبشدددفلنمطدددوذجينن ضددد عننوظدددسن لت بددد نخ ددد ن لدددتطل ن  نموددد  ق، لحدددايين 
نبصلطيدددص ن  لحفدددص نعلدددد نخدددو صن لتددد  نةدددهن لتدددداهور،ن ذن مهدددصنت ادددسن ل ب ددددصطن  لعطدددلنعلددد نت ليدددلن لهددددار

لدك نن دانةدهن لتوجدانعظدان لزر عد ننةدصز  نقلدي عن بطدصن تن سدتعطص نهدك ن لت ظيدصطن،نلت ب نعظان لودك ر لس حي نل
 .ن ر نين لسهلن لفيضي ل ن سترا ةهصن ينجطي ن محصون

 :ة التي تشاسبوالتهجو السدتقبلي لزراعة كل محرهل في الترب: 5-2-3
للزر عدد ن ددينةظ  دد ن لار سدد نعلدد ن سددصسن لسددهلن لفيضددينلظهدد ندجلدد نتدد  نن ددانةددهنتظ)ددي ن سددتبطصرننننن

 ودسن،نلدك نو نعلد ن متصجيد نعصليد ن لفدصوينألبد  لتينتظصسسنللنةحصو نةدهن جدلن لحصدن صفصطن لت ب
  لطظصسب نةهنخ  ن نعتبصر طن آلتي :ن أتني  ع ن ين لزر ع نمولن لت ب

  د ن لار سد نةظ ديننندطهنتد  ن لسدهلن لفيضدينة نعظصصد ن لت بد ن دينزر عد نةرتلد ن لطحصصديلة و -نأ
لتددوقننتظصسددسنةد نلدلنت بد ،ن فددينةظدصاالنتد  جعدلنةدهن لضد  رين نهتطددص ن زر عد ن لطحصصديلن لتدينت

جدددوصرن لحطضدديصطن  لفصلهدد ن  لظريدددلن ن ق بهددصنةددهن  سدددو  ن طفددهنزر عدد ن   مهددصرن لويدداين تددو  ن لطيدددص
فددديطفهنزر عتهدددصنعدددهن لظهددد نزر عددد ن لظ دددص ن لدددكينيليدددانبطحصصددديلن لرضددد    ط،نأةدددصن  جدددز ون لبعيددداين ن

 بطحصصيلن لحدو ن  لب وليصطن لتينتتحطلن لبعانعهن  سو  ن قل ن لطيص ن.

 لتوجانمحونت لي نةسصحصطنزر ع نةحصصديلن لحددو ن لتدينتمدوتن لتد  نغيد نةظصسدب نلهدصنبشدفلنلديد ن -ن 
ودودن  لتينت للنةهن متصجيتهصننطهن  ر نين لزر عي ن لطحصذ د نلظهد ندجلد ن ر  داينمهد ن لع)دي ن  لتدينت

 يهددصنزر عدد نأجددوصرن لحطضدديصطن  لفصلهدد ،ن  لتوجددانبصتوددص نةع  دد نأ ضددلن لتدد  نةدد نمددولنلددلنةحصددو ن
 خصوصددصعنةحصصدديلن لحدددو ن  لددكرين لصددف  ون لتددينتددزرلنبطسددصحصطن  سددعان  لتددينتمددوتنةوهدداينللت بدد ن

 ةطصنتعطلنعل نتاهورنصفصتهصن.ن
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تنألبد نقص ليدد نلدا،نعددهنا يدالنتحسدديهن لتوجدانمحدون  وددصدنقص ليد نمطددونلدلنةحصدو ن ددين لتد  ن لتددينتمدون -نط
موعي نخو صن لت ب نةهنخ  ن ندص  ن  سدطاين لعضدوي ن زر عتهدصنبطحصصديلنتزيدانةدهنخصدوب ن لت بد ن
ةبددص نعلدد نذلددانزر عدد نةحصصدديلن نعدد قن عطددلنعلدد نزيددصدينغلدد ن لددا م ن لو حددانةددهن نمتددص ن لزر عددي،ن

صددصد  نلزر عتدان دين لدظططن لطرصد نلددان توزيد نلدلنةحصدو نةد نقص ليدد نلدلنت بد ن وعدلن لودا ىن نقت
ن.ننتوجانمحون  د رين لصحيح نللت ب لدي ين  ل

 التهجو نحه زيادة استعسال األسسدة العزهية والكيسياوية :  : 5-2-4
لت بدد ن نخصدص   تن سدترا  ن  سدطاين ضدي ن لد ن لت بد نةدو دنعضدوي نجايداينتسدصعانعلد نتحسديهننننن

 دين لد نتعدويتن لطف دودنةدهن لعظصصد ن ل ك  يد نعطليد نةهطد نتدعدان لتسدطيان بهك ن  لفيزيص ي ن  لميطيص ي ،ن
نمسددب  ن دانةدهنةع  د نمدولن لت بد ن نص،نمفصذيتهد نخدو صن لت بد نخصدوب ن ن لضد  ري نلظطدون لظبصتدصطن تحسديهن

تضدد نبصلت بدد نن لمديدد يلمطيتهددصن لطحددادين تن لمطيددصطنحصجدد ن لظبددصطننليتسددظ نةع  دد  لطددصدين لعضددوي ن يهددصن
ن بصلتصلينتظعف نعل ن لظبصط.ن

نن:الدورة الزراعية التهسع في استخدام: 5-2-5
ةدد ننمفسددهص ددين لتد  ننلعداينسددظو ط لطظددت) نللطحصصديلن لطرتلفدد نصدانبصلددا رين لزر عيد ن لتعصقددسن  

 لطحص )ددد نعلددد ن لرصدددص  ن لويددداينللتددد  ن لطهطددد ن دددين لزر عددد ن لصدددحيح ن هدددين لحصدددو نعلددد ن لدددد ن
 سدتعطص ن لدا رين لزر عيد نن،ن عطدل(0)متص نب قلن لتمصلي نة ن لطحص ) نعل نخصدوب ن لت بد نهن نلطيصطنة

صصدديلنلزر عدد نةحصصدديلن لطحتلددان ذ نلددصتنهظددصانتظددص  ن ددينزر عدد نن عددصدينخصددوب ن لت بدد نخصوصددصعنن ددي
في ن أخيدددد  عنتددددزرلن لرضدددد    طن لصددددينةحصصدددديلن لرضدددد    طن لشددددتوي ن دددد بعدددداهصن يددددزرلنن لحدددددو نةددددب عن

ن عطدلنعلد  نص  ن لظيت  جيهن لد ن لت بد نةطدصنن ي تن ستعطص نهك ن  سلو ن سصعانن،ةحصصيلن نع ق
رينعلدد نقددان لطحص )دد ني لمبيدد نةددهنخددو صن لت بدد ن بصلتددصلن علددن لطحص )دد ن ضدد عنعددهنوبتهص،خصددنتوايددا

 بصلتدددصلينندددور لن عطددلنعلدد نت ليدددلن  ر نددين لت بدد ن لديولوجيدد ن   متصجيدد ،نلطدددصنأتن تبددصلن لددا رين لزر عيددد 
ن.لنةهنأةفصمي نتاهورهصني ل لت

ن
نأنذاء شبكة اروائية متطهرة تعتسد على الشقل باألنابيب واالرواء السعلق :: 5-2-6

  ةد ن لدكين حداننيدص ن  لدتحف ن دينة دصدي نةيدص ن لد ينوسص لنعل نت جديان سدتعطص ن لط لنهك نتعطلنننننن
ضدص عصطن لطص يد ن  لتدينتدكهسنت ليلن لن ض عنعهلت ب ن ل ين لطف كن لكينيظو نعظانتطل ن ةهنعو قسن

                                                             
 .439( وليد خالد علعكيدي، عدعرة علترب وعستعماال  عالرعضي، مصدر سابق، ص (1
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توجيددان لف حدديهنن نن ددانةده،نن  لطحص )د نعلدد ن لطيددص نةدهن لهددارن  لضديصلنعدهنا يددالن ل جد ن  لتبردد 
ه نإرجددصدن لف حدديهن تددوجيه نةددهنخدد  نع ددان لظددا  طن  لطدد تط  طننمحددون سددتعطص نأم)طدد ن لدد ين لحايبدد 

  سددو  ن،نلددك نيظب ددينعلدد ن لحفوةدد نتددو ي نهددك ن  م)طدد ن ددين بيددصتنأهطيدد ن  ر  ون  ددالنهددك ن ل دد  ن
لنةدهنيدت ل لن ديتت و نة ن ةفصمي ن لطز رعيهن ذنأ دتدرنأم)طد ن لد ينأهطيتهدصن لطحلي ن ب سعصرنةاعوة ن

 حصدلنأين  دانللطيدص نخد  ن لظ دلنةدهنن بهدك ننمص يسن   لضص عصطن لطص ي نبسدسنم لن لطيص ن و س  ن
 دينحديهن لت بد  لد ين لطفد كن لدكينيدظو نعظدانتطلد ن ةدهنعو قدسنن  لدلة ن لكين  نل ن لح ل  لطصارن

 .ننطفتوح  ل ظو طن ل لطصون و س  نن ظسسنعصلي نبسدسنم لنص عصطن لظ لن و س  ن ل ين لسيحيننزيات
 ضد نعدهنتبدصيهنخصص صددهص،ن لسددهلن لفيضدينلظهد ندجلد نتد  ن صدظصقنمسدتظتةنةطدصنسددالنتعدادننننن

ن،تهددصن نمتصجيددد قص لي ننة  طتهدددصنةسددتويصطنتصدددظيفي نحسددسنلعددداي نرضننرصددظفن لتبصيظدددصط تبعددصعنلهددك ن
حلددو نلطشددصللن لت بدد ن تحسدديظهصنبعددتن ل يطفددهنأتنتسددصه ن لتوجهددصطن لطسددت دلي ن لط ت حدد ن ددين  وددصدن

 لسددهلن لفيضددين  دد نةددهنلفددصوين  رضن  متصجيدد ن ذنةددصنعلطظددصنبددصتن غلددسنتدد  ن تنتةددهنجددصمهصن  لتددين
 .نصصلح نل ستبطصرن لزر عينل ن ينةظ   ن لار س لظه ندج

ن
ن
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 الاس تنتاجات والتوصيات

تخب الدهل الفيزي لشهخ دجمةة مةسؼ مشط ةة الجرا ةة  كؽيؼتعج العؽامل الطبيعية الدبب الخئيذ في ت -1
ً  عةؼ دور الفيزةانات  والعامل الجيؽلةؽجي والعؽامةل الجيؽمؽرفؽلجيةة  واالنحجاروال يسا عامل السشاخ  فزة

انةةةؽال التةةخب و بيعةةةة تكؽيشهةةةا فةةةي  كةةةؽيؼت فةةةي  والتةةةي ا ةةخت الستكةةخرة فةةةي جمةةةب الخوا ةةب الشهخيةةةة وار ةةةا ها
 الدهل الفيزي.  

خكيةب  ةامخا  تو تبيؼ إن الدهل الفيزي تأ خ بالحخكات التكتؽنية لمطيات تحت الدةطحية ملةل  يةة  مةج -2
تةخب الدةةهل الفيزةي واتدةةال  ونةت  عشهةا تريةةخ لسجةخ  نهةخ دجمةةة لعةجة مةخاوت وسةةحا  ةجوري  ةاسػ فةةي تذة يل

 وأنع ذ ذلغ عمى  بيعة ونؽل العسميات الجيؽمؽرفؽلؽجية . مداحته
دور السعاسخ الجيؽمؽرفؽلؽجية في الشذاط البذخي  حيث تخكد الد ان بةال خب مةؼ مجةخ  الشهةخ  اتزح-3

   .وبلً ة أنساط سي نسط التؽزيع الخطي والشسط الستجسع والشسط السبعلخ 
الجرا ة بدبب كسيةات الحسؽلةة الكبيةخة مةؼ السةؽاد و ةعة ا بتت الجرا ة نذاط عسمية االر اب في مشط ة -4

ً  عةةؼ وجةةؽد السةةائي السجةةخ  وانحةةجاري ال ميةةل ومةةعل  ةةخعة التيةةار  العؽائةةا الشباتيةةة ومدةةانج الجدةةؽر فزةة
 العؽامةةةل البذةةةخية الستسلمةةةة بأنذةةةا   ةةةجة  ةةةامخا  والبشةةةا  السحةةةادد كةةةحلغ دورالتةةةي تعتةةةخي الجخيةةةان والجةةدر 

ً  عؼ نذاط حخكة الدوارق الشهخية.  لمشهخ وترخيف مياي الخي الفائزة الى الشهخ فز
الترةخيف السةةائي لشهةةخ دجمةه فةةي مشط ةةة الجرا ةةة متح ةحب ةةةًر اطةةهخ الدةةشة وتةختبط الديةةادة فةةي معةةجر -5

ؼ اللةاني فيبةجأ الترةخيف السةائي بالديةادة مةؼ تذةخي وذوبةان اللمةؽ  داقط السطةخي تالترخيف السائي ب سية ال
ويحرةل الع ةةذ   عسميتةةا التعخيةة والشحةةت تشذةطوفةةي سةحي السةةجة  ل الةةى الةحروة فةةي طةهخ ماةةار  مةااذ ليرة

ويةةشخفا الترةةخيف السةةائي    اذ تشعةةجا االمطةةار واللمةةؽ  الدةةاقطة تسةةؽز  مبحديةةخان  ةةةًر  ً ةةة اطةةهخ  
ً  عةةؼ   الةةى ادنةةى معجالتةةه  تشذةةط عسميةةة ابر ةةاب فتبعةةا  لةةحلغ زيةةادة مذةةاريع الدةةيطخة فةةي دور السشبعفزةة

 .  الدهل الفيزي تكؽيؼ تخبو 
الةةحي ال ؽار حتةةى ولةةؽلة الةةى مجةةخاي الحةةالي عسةةل نهةةخ دجمةةة عمةةى تريةةخ مجةةخاي لعةةجة مةةخات وبدةةتة ا ةة-6

 عةاا والةحي تكةؽن نتيجةة تريةخ مجةخ  نهةخ دجمةة العبا ةي مةؼ جهتةه الرخبيةة الةى جهةة 888يتجاوز عسخي  
 الذخق دجمة الحالي.

السؽرفؽلؽجيةة  لمرةفاتالجرا ة إلةى وجةؽد تبةايؼ مشط ة تخب ذيخ نتائ  الؽلل السؽرفؽلؽجي لبيجونات ت-7
لكةةةل  يةةةجون والتةةةي ا ةةةخت عمةةةى حالةةةة الجيؽمؽرفؽلجيةةةة العؽامةةةل  تةةةأ يخ ةةةيؼ البيةةةجونات  وسةةةحا اع ةةةذ  الخئيدةةةة

 .تخب الدهل الفيزي كؽيؼبعا العسميات البيجوجيشية السؤ خة في ت تأ يخالتبايؼ في طجة 
تخاوحةةت ندةةجات مةةؽاد التةةخب الفةةاق  يةةجونات الجرا ةةة مةةا  ةةيؼ متؽ ةةطة الشعؽمةةة إلةةى السعتجلةةة الشعؽمةةة -8

ومعتجلةةة الخذةةؽنة   كسةةا لةةؽح   ترةةايخ مةة يل فةةي ألةةشا  الشدةةجة باالتجةةاي العسةةؽدي مةةا  ةةيؼ افةةا واةةةخ 
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سميةات الجيؽمؽرفؽلؽجيةة ال ةيسا عسميةات مسؼ البيجون الؽاحج ومؼ مؽقةع بةةخ افكيةا وسةحا اع ةذ تةأ يخ الع
 التعخية والتخ يب الدائجة في مشط ة الجرا ة.

حيةةةث  اكةةجت نتةةائ  الجرا ةةة مةةعل نذةةةاط العسميةةة البيجوجيشيةةة السةةؤ خة فةةي تكةةةؽيؼ تةةخب الجرا ةةة جسيعةةا  -9
كسةةةا تؤكةةةج  Aridisols  1 ماعةةةجا البيةةةجون رقةةةػ   Entisolsكانةةةت الدةةةيادة الكاممةةةة لمتةةةخب  يةةةخ الستطةةةؽرة 

مةا  ةيؼ  وافكيةا   التخ ةيب عمةى كسيةة و بيعةة تؽزيةع م ؽنةات التخبةة عسؽداةا   عسميةة الشتائ   يادة تةأ يخ  بيعةة
  يجونات الجرا ة.

اكةةجت نتةةائ  الجرا ةةة مةةؼ ةةةًر الؽلةةل السؽرفؽلةةؽجي لس ةةا ع  يةةجونات تةةخب مشط ةةة الجرا ةةة ونتةةائ  -18
ان تةخب مشط ةة الجرا ةة  ترةشل مةسؼ مدةتؽ  تحةت السجسؽعةة التحاليل السختبخية والجرا ة السيجانية الةى 

 Typic)وبيشةةةةت الشتةةةةائ  ان سشةةةةاص نؽعةةةةان مةةةةؼ الةةةةشا  التةةةةخب حيةةةةث كانةةةةت الدةةةةيادة الرالبةةةةة لتخبةةةةة 
torrifluvents)وسةي تةةخب تعةةؽد الةةى رتبةةة االنتيدةةؽيمد Entisols  حجيلةةة التكةةؽيؼ والريةةخ الستطةةؽرة  والتةةي

 Typic الحي اسلل الرشل اللاني مؼ التةخب  1ماعجا البيجون رقػ   طسمت جسيع  يجونات مشط ة الجرا ة
Calcigyisds والتةةي تعةةؽد الةةى رتبةةة االريج ةةيؽلدAridisols   نعةةخا  لمسحتةةؽ  العةةالي مةةؼ الجةةبذ والتةةي

ً  عةؼ ان سةحي التخبةة التعةج تةخب ر ةؽبيه وانسةا  Bتطؽر فيها االفا  نتيجة لتخاكػ الجبذ تحت الدطح  فز
 .ل جبدية كمدية ذات مؽاد ال

ومةعت الجرا ةةة الحةةجود الفالةةمة  ةةيؼ تةخب الدةةهل الفيزةةي لشهةةخ دجمةةة والتةي سةةي تةةخب  يةةخ متطةةؽر -11
 والتخب الجبدية الستطؽرة االفاق والفرل  يشهسا.

الستعم ةةة  برةةفات التةةخب السدةةتخجمة فةةي حدةةاب مًئسةةة الجرا ةةة فةةي نتائجهةةا الشهائيةةة  ا ةةتشتجت -12    
ندةةةجة التخبةةةة الدائةةةةةةةةةجة ب مةةةب  يةةةجونات تةةةخب الدةةةهل  اناالري لمسحالةةةيل الدرا يةةةة فةةةي مشط ةةةة الجرا ةةةة 

ومديجيةة  loam مديجيةةو silt clay مديجيةة  يشيةة  خيشيةةو silt loam مديجيةه  خيشيةهالفيزةي سةي ندةجة 
ً  محةةجدا  لمدراعةةة وانتةةا  محالةةيل وان سةةحي  loamy  sand رمميةةة الشدةةجات بذةة ل عةةاا لةةػ تذةة ل عةةام

 الحبؽب والبداتيؼ والخزخاوات في مشط ة الجرا ة.
ً  اتزح  -13     لدراعةة الحبةؽب والبدةاتيؼ  محةجدا   ان ندب الجبذ فةي تةخب مشط ةة الجرا ةة ال تعةج عةام

  والةةحي ارتفعةةت نيةةه ندةةب الجةةبذ 1رقةةػ   تةةخب البيةةجون  با ةةتلشا ت فةةي جسيةةع مشةةا ا الجرا ةةة  اوالخزةةخاو 
ً  محةةةجدا  لدراعةةةة البدةةةاتي 25  الةةةى   امةةةا ؼ فةةةي سةةةحا الجةةةد  مةةةؼ مشط ةةةة الجرا ةةةة% وبهةةةحا فهةةةي تعةةةج عةةةام

ً  محةةجدا  عمةةى محالةةيل 8 7االارةةالية الكهخبائيةةة فدةةجمت اعمةةى الكةةيػ فةةي البيةةجونات    وبهةةحا طةة مت عةةام
ً  محةجدا   وطة مت درجةة الرةخ   جوناتالحبؽب والبدةاتيؼ والخزةخاوات فةي سةحي البية لإلنتةا  الدراعةي  عةام

   8 7 2ف ط في مؽاقع البيجونات  لكل مؼ محاليل الحبؽب والبداتيؼ والخزخاوات  Sys 1988حدب
أطارت نتائ  الجرا ةة السيجانيةة الةى ان عسةا التخبةة لبيةجونات مشط ةة الجرا ةة كةان اكلةخ ف ج  اما عسا التخبة

ً    ػ ولػ ا 158مؼ   امةا بالشدةبة لمتجؽيةة والعسميةات البيجوجيشيةة فشعةخا    محجدا  لإلنتا  الدراعي ذ ل عام
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  لةةحا Aridisolsو  Entisolsلكةؽن تةةخب الدةهل الفيزةةي لشهةةخ دجمةة فةةي مشط ةة الجرا ةةة تعةةؽد الةى رتبتةةي 
 %   كؽنها  يخ متأ خة بعسميات الردل. 188 فان قيسة الجليل لها تكؽن 

ان سشةاص اربعةة الةشا  مًئسةة لدراعةة محالةيل  Sysتطبيةا معادلةة   الجرا ة مةؼ ةةًرا تشتتجت -14
 S1االرامةي السًئسةة جةجا  ت ع مسؼ لشل   13  9  6  5  4  3 الحبؽب وتبيؼ الشتائ  ان البيجونات

Very suitable   وطةةسل الرةةشل اللةةانيلدراعةةة محالةةيل الحبةةؽب S2 Suitable    عمةةى البيةةجونات
  والرةةشل 1فةةي البيةةةةةةةةةةةةةجون   Moderate suitable, S3    والرةةشل متؽ ةةط السًئسةةة 12 11 18

   كسةةا اطةةةارت 8 7 2فةةةي وحةةةةةةةةةةةةجات التخبةةةة السسلمةةة بالبيةةةجونات   S4  Little suitableقميةةل السًئسةةة 
ت ةع   13  9  6  4  3 الشتائ  الى ان سشاص ةسدة الةشا  لسًئسةة زراعةة البدةاتيؼ وتبةيؼ ان البيةجونات

 S2أنفةخد لةشل االرامةي السًئسةةة  يشسةا    S1 Very suitableاالرامةي السًئسةة جةجا  مةسؼ لةشل 
Suitable  والرةةةةشل متؽ ةةةةط السًئسةةةةة 5عمةةةةى البيةةةةجون  Moderate suitable S3   ةةةةاد فةةةةي 

   يشسةا 1فةي البيةجون   S4  Little suitable    وتسلل الرشل قميل السًئسة 12 11 18البيةةةةةةةةةةةجونات  
   كسةةةا اطةةةارت الشتةةةائ  الةةةى ان سشةةةاص 8 7 2فتحةةةجد بالبيةةةجونات  N NoNsiutableالرةةةشل  يةةةخ السًئةةةػ

ت ةةةةةع مةةةةسؼ لةةةةةشل   13  9  5  4 ةسدةةةةة الةةةةشا  لسًئسةةةةةة زراعةةةةة الخزةةةةةخاوات وتبةةةةيؼ ان البيةةةةجونات
عمةى  S2 Suitableطسل لةشل االرامةي السًئسةة  يشسا   S1 Very suitableاالرامي السًئسة ججا  

فةي البيةجونيؼ   Moderate suitable S3   وانحرخ الرةشل متؽ ةط السًئسةة 12 18 6 3البيجونات 
    يشسةا الرةشل  يةخ 8 2فةي البيةجونيؼ   S4  Little suitable   وتسلل الرشل قميةل السًئسةة 11 1 

  .7تخكد في البيجون  N NoNsiutableالسًئػ
ة الخزةخوات وعمةى امتةجاد تبيؼ ان انتذار زراعة البداتيؼ  اد بال خب مؼ كتؽ  الشهخ تميهةا زراعة -17

 في حيؼ تدرل محاليل الحبؽب في السشا ا اببعج مسؼ الدهل الفيزي . نهخ دجمة

 التوصيات
بةالشعخ لمجةةجر الحالةةل حةةؽر  بيعةة الحةةجود الفالةةمة  ةةيؼ تةةخب الدةهل الفيزةةي وانةةؽال التةةخب السجةةاورة -1

لهةةا سةةل سةةي جيؽلؽجيةةة اا ار ةةا ية  لةةحا تؽلةةي الجرا ةةة بالكيةةاا  جرا ةةات مذةةتخكة مةةع كميةةة الدراعةةة/ قدةةػ 
حالةة التطةؽر الةؽرا ي فيهةةا  التخبةة والسيةاي بةاجخا  درا ةة ماا خومؽرفؽلؽجيةة تةجعػ السعةةاييخ الؽرا يةة فةي إ بةات

 و بيعة تذ يمها.
كسةا فةي معسمةي الزةمؽ ية  الؽاقعة مسؼ الدهل الفيزي اعادة تأسيل وليانة معامل انتا  الطا ؽق -2   

ً  عةةؼ العسةل عمةةى  والةججيل وذلةةغ بدةبب تةةؽفخ السةؽاد االوليةةة مةؼ التةةخب الطيشيةة الجيةةجة واليةج العاممةةة  فزة
وعمةةةى امتةةةجاد مشط ةةةة  لًزمةةةة كالحرةةةى والخمةةةلالبشةةةا  لتةةةؽفخ السةةةادة االوليةةةة اإنذةةةا  مرةةةانع لترةةةشيع مةةةؽاد 

 الجرا ة مسا ادهػ في تحدؼ الجانب االقترادي في السشط ة وال زا  عمى البطالة.
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الجرا ةةةات الدةةاب ة والحاليةةة ومةةةا تزةةسشته مةةؼ ةةةخائط مفرةةةمة لشهةةخ دجمةةة والسشةةةا ا  لؽجةةؽد بعةةاتبعةةا  -3
  ف ج تكؽنت قاعجة  يانات مخسة لسشط ة الجرا ة مس ؼ تؽظيفها فةي التخطةيط وومةع الحمةؽر بهالسحيطة 

ً  عةؼ ااجةاد  الطةخق فةي ا ةتلسارسا والتةي تةشع ذ افزةل الًزمة لسذةاكل تةجسؽر تةخب الدةهل الفيزةي فزة
 لمد ان.واالقترادي والتخفيهي عمى الجانب السعيذي 

 .ي الدراعة والتي تعج مؼ افزل انؽال  التخب واةربهاا تلسار تخب الدهل الفيزي بذ ل او ع ف-4
ا ةةترًر البحيةةخات كبحيختةةي عةةؽارة والدسيةةخي و يخسةةا ب ةةخاي لةةيج اال ةةساص واقامةةة مشتجعةةات تخفيهيةةة -5

 .  مسؼ  همه الفيزي باعتبارسا بحيخات  بيعية تكؽنت مؼ ب ااا نهخ دجمة العبا ي ال جاػ
هةخ وتحؽيمهةا الةى مخاكةد تخفيهيةة ةجميةة وحةجائا ومتشدسةات عامةة االرامةي السحاذاةة لمشبعا ا ترًر -6

 .تبعا  لتؽفخ الس ؽمات الدياحة التي تتستع  ها مشط ة الجرا ة
 .ليانة وتطؽيخ طب ات السبازر ال جاسة وإنذا  طب ة مبازر لسعالجة ظاسخة تسمح التخبة  -7
ا ةتلسارسا مةؼ اجةل   ةتخخا عسميةة اال تسةااابعةج عةؼ الس ةالع  الشاتجةةتدؽية الحفةخ العسي ةة  العسل عمى -8

 .بسذاريع اةخ  
 إ تكسار الجرا ة الحالية  جرا ات الح ة بغية الؽلؽر الى مدح جيؽمؽرفؽلجي طامل لشهخ دجمة . -9
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 .ن الكريم آالقر
 

 -اوالً: املصادر العربية :

 -الكتب: -أ
يىفجػػػلاةافابػػػلفاطيػػػلحوافاطجػػػلاة فاطثجارػػػلفااطةثػػػجلمفاطسجلرػػػلفلػػػوفاطزج ػػػلفاطخػػػج رلاف ج  ػػػ فاذػػػ  -1

 .اطزكةبلفاطرربيلاف غداة

ف-طخػ  فارل فةلاسلفلوفاألشػكجؿفاطةرجلسخػي ف-س دفاحزدافاصلؿفاطث لاللللطلجيجفاابلفاطر س ل -2
 ارسكسدلس افبدافف جلسخ.ف-اؤسخلفاطت جللفاطثجاعي 

اف)عػػػلفبيجلػػػج ف1951اف1اطػػػريفلػػػوفاطرػػػراؽاف ف أعزػػػجؿعبػػػدفارا ػػػرافلةػػػرفةج ػػػلفاع  ةػػػ ففاارزليف -3
 اطزخ فاطةت  توفاطكب رفلوفاطرراؽ(ف.

دمحمفاطخػػ دففاطثػػ افاطتجطػػراف رجزػػلف-أشػػكجؿفاط دػػررفاألل ػػيلف-الثػػرفافاطثغراةيػػلفاط بيعيػػلفااسػػةرسة  ر -4
 .1998غ مافاكةبلفارشرجعفاطيسيلافارسكسدلس اف

فااإلسػػػكسدلسل اةالفاطزررلػػػلفاطثجاعيػػػل ااطثغراةيػػػجفاطزسج يػػػلفااطسبج يػػػل حخػػػس لفجػػػلة فاجػػػلة  -5
 .1989اذرا

األلةفافف-افاكةبلفاطزثةزعفاطرربػوفط سدػرفااطةلزسػعافعزػجف1لةجيلفدمحمافادك  فاطب ئلافطاطجخلاف -6
 .ف2116

لث ػػ اف جػػلر فالةػػجلفاطرػػراؽفاأثرلػػجفع ػػىفاطرزػػراففافرفاطػػريفعسػػدفاطرػػرمفرفافار ػػ فاحيػػجاف رالػػلاف -7
 .1989اطر زوفاطرربواف غداةففاطةرا 

فا برػػلاف1ال ػػ فاأ ػػرافافع ػػوفاطث لاللللطلجيػػجف ررسيػػ اف  ػػللرافاثجر ػػ فا  بي ج ػػ اف اطحدػػجماف -8
 .ف1977افججارلف غداة

اطة بي ػػوافازال فاطةر ػػيوفاطرػػجطوفااطبجػػرفاطر زػػوفف غ ػػ فجػػرجعفافع ػػوفأشػػكجؿفسػػ  فاألل ةاااةاف -9
 .2112اججارلففاطبذر فافاطدالفاطثجاعيلفط  بجعلفااطسدرفااطةرجزلفاف
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فاع  ةةػػجف زدػجلسعفاطػػريفاطجد تػػلفا  ػػلففا ػرفلالػػوفافادػجلسعفاطػػريفلػوفاطرةػػدفاطعبجسػوف، لالػو -11

اطذػػرللفااطة بيةيػػػلفلػػوفاطزثزػػػعفا ػػج عفلػػػدا فاطػػريفلػػػوفاطرذػػرفاطعبجسػػػوفاطةػػوفع ػػػد ةجفةا ػػر فاطر ػػػلـف
 ف.1999 برلفاطزثزعفاطر زوفاف غداةفافاف1997اذالفف16اطر زوفلوف

لػػلزيفافا لاػػج فللػػوفاطػػريفلػػوفاطرػػراؽفاط ػػداوفافاطػػريفعسػػدفاطرػػرمفافار ػػ فاحيػػجافاطةػػرا ففالشػػ د -11
 .ف1989اطر زوفاطرربوفاف غداةف

ر لفاطث لطلجيػػػلفااطزكجشػػػ فلجلػػػج فجد ػػػدرفع ػػػىف ػػػجلسخفاطيػػػرا  لفلػػػوف ػػػلافاطػػػدفجريػػػر فااطخػػػج سو -12
 .1993ارثجلسلف ةالفاطدؤاففاطت جةيلفاطرجا   غداة 

 .2113ااطز برلفاطزر  سلف/ججارلفةاجطىفافسجاراافا  لللجفاطجرجليففاث دفا لؾ اطخجارا واف -13

جػػلف.فاي.فافنرف.ـ.ف .فالدلسػلفافاطث لطلجيػػجفاطي  سج يػلاف رجزػػلفاث ػدفعبػػلةفججسػػوففاسػجلدل  -14
 .1983دليلافججارلفاطبذرر(افاطث افاألاؿاف) خوفاطةسدسلفاطز

بػدافف  غػداةا ابج ػ فاةالفاطجرسػلفط  بجعػلفااطسدػراطثػلفعسجصػررفا    عبػدفاطغسػوفجز ػلافاسػ  جف -15
 سسلفحبعف.

 .1929ال سجفااةاط فللط فللزففاف جطيوفاطخبرلفاطىفلةجالفاطرزجل عثج  فارفاسةرام -16

 .1948ا غداةااا برلفاطزرجلؼ1 ا1طااطعبجسي ليفسجاراافلوفعةدفاطح للففااحزدفسلسلا -17

 .1949اا برلفاطزرجلؼا غداةا2ا 1سلسلااحزدافليفسجاراافلوفعةدفاطح للفاطعبجسيلاط -18

احزػػدافااةيفاطيػػرا فاادػػراعفسػػد فاطةسداػػلفافاطثػػ افاطتػػجلوفافا برػػلفاطزرػػجلؼفاف غػػداةفاففلاسلسػػ -19
 .ف1945

افةالفاطكةػػ ف3عبػػدفاطةػػجةيفاج ػػىافلػػجلاؽفصػػسعفافاطرزػػريافاطث لطلجيػػجفاطرجاػػلفاففطفااطذػػج   -21
 .1999ط  بجعلفااطسدرفافججارلفاطزلصلفاف

اةػػػديافعػػػدلجففاطس ػػػجوافاطث لالللػػػلفطلجيػػػلافازال فاطةر ػػػيوفاطرػػػجطوفااطبجػػػرفاطر زػػػواففااطذػػػججؼ -21
 .1976ا برلف  يلفاطر لـا

ااطزسػج فافةالفاطكةػ فط  بجعػلفااطسدػرفافاطزلصػلفافصجةؽفجريرافابػجة فع ػوفاطب ئػلففااطذراؼ -22
1981. 

حػػ ؿفعبػػدفاطجخػػ لافلااسػػ فاطجذػػىفااطراػػلفلػػوفاطرػػراؽفافاطدػػر لفاطرجاػػلفط زخػػ ففعبػػدفاطكػػرسوا -23
 .1979 ا979اطث لطلجوفااطةرد لفاف غداةفافل وفاطةذسيفف

وفاطزيةػل،افبػدافف يزيجافارلا وافار ػ فججارػلفاط ػجلر فط ةر ػيفشي  فابراهيوفاا رافافاعبداطرجؿ -24
 سسلفحبعاف

 .1989ا غداةفاججارلف غداةفااخ فاطةرمفا ذسييةجفافع وفاطبداطلجوااط دف جطدفااطرك دي -25

 .1988اط دف جطدافاةال فاطةرمفااسةرزجر فارلا واججارلف غداةفا غداةافااطرك دي -26



 المصادر
 

 
183 

ااطسدػرافججارػلفا داةفحخ لفع ػوفاا ػراففافاطث لطلجيػجفاطةسدسػيلفافةالفاطكةػ فط  بجعػلفع واف -27
 .1991اطزلصلف

ار  فاؽف ػػػ ؿفعةػػػديفاطراشػػػد لفااألاػػػلس لاج ػػػىفدمحمفع ػػػىف ادػػػجلسعفاطػػػريفلػػػوفاطرػػػرااطر تػػػجاياف -28
 .2112فا غداةا1طفال ئلفاةال فااسةتزجلفاطل  فاطخسوا برلفااطبجل فااطدلاسج فارس ايل

اطزررلػلفاطثجاعيػلفط سدػرافلج  فدمحمافأسعفاطثغراةيلفاطرجاػلف)اط بيعيػلفااطبدػرسل(افةالففااطعيخليف -29
 .2115األسكسدلسلاف

 .1982افجلففاا  وفاأارةرافل لسللؾا2اجل لفافا دالفلوفاجاكراب لطلجيجفاطةربلافطفااطكخسد -31

عبدفاطزث دفأحزدفافاأللخجفف رجالفج لاللللطلجوفاةالرفلوفاطرز يػج فاطث لاللللطلجيػلاففا   ل -31
 .1985اف81اث لفاطثزعيلفاطثغراةيلفاطكلسةيلافاطردةف

 .1976 وفااطةلفافاطزسجح فاطثجللفاف رجزلفللليف   لفاطبرازيافا برلفاطرجلوفاف غداةفا -32

دمحمفصػػػػػبري اجزلةفةاػػػػػجمفلا ػػػػػوافاطرز يػػػػػج فاطث لاللللطلجيػػػػػلاةالفاطت جلػػػػػ فط سدػػػػػرففااجخػػػػػلم -33
 .1985ااطةلزسعااط جلر ا

 .1982 ا  غداة ا اطجلاة  ا برل ا اطرراؽ لو اطرسيو ارسةي جف الزجط اسزجع لا    لدمحماف -34

اخػػػػػػػ فا ذػػػػػػسيففاطةربػػػػػػلاازال فاطةر ػػػػػػػيوفاطرػػػػػػجطوفااطبجػػػػػػػرففاحزػػػػػػدفصػػػػػػػجط فاجيز ػػػػػػدافااطزدػػػػػػةدالو -35
 .1994اطر زواججارلفاطزلصلا

 .1975لث لفاطزذرسلافاط جلر افافا برلفاراسبجل عافاطث لاللللطلجيجاف رجزلفط  ىفدمحمفعتزجف -36

اف رجزػػػػلفال ػػػػ فاطحدػػػػجمفافاؤسخػػػػلفةالفاطكةػػػػ ففاطػػػػيوفةيفثػػػػللفلبػػػػريفافأسػػػػعفاطث لاللللطلجيػػػػج -37
 ط  بجعلفااطسدرفافججارلفاطزلصلفافاطث افاألاؿف.

 

-:المجالتوالدوريات-ب
لب ػػلفإبػػراهيوافلرسػػدفاث ػػدفعبػػدفادمحمفل ػػجفعبػػدفاألا ػػراف  ػػد رف جب يػػلف رػػ فاطةػػرمفاطررا يػػلففاإط يػػف -1

 .ف1985اف زلزف2افاطردةف4فط ةررسلافاث لفاطبجل فاط لاعيلفااطزلالةفاطزج يلااطزث د
اطجخسوافلج لف ج رفافاألسجط  فاطجد تلفاطزةبرلفلوف ذسيففاسج فاط  ػرفاطررا ػوافاث ػلفاطثزعيػلف -2

 .ف1976افا برلفاطرجلوفاف غداةفافغراةيلفاطررا يلافاطزث دفاطةجسعاطث
اف  يػػلافاث ػػلفاطثزعيػػلفاطثغراةيػػلفاطررارسففاطسةػػريفااطرلااػػلفاطزػػؤثر فةيػػ افاطةذػػاةػػديفااطذػػججؼ -3

 .ف1976اطزث دفاطخجة فافا برلفاسردفاف غداةفاف
اف ج  ػػلفجغرالػػوفطػػسزرفاطةذػػرسففلػػوفلةػػرفةج ػػلفلػػوفاججللػػلفحز ػػدفحخػػلاف جسػػوفاةػػجايففاحػػجلر -4

 .ف1997افليخجففف43ايخجففافاث لفاطثزعيلفاطثغراةيلفاطررا يلفافاطردةف
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يػػػػلفاطررا يػػػػلافاطزث ػػػػػدفاث ػػػػلفاطثزعيػػػػلفاطثغراةفدمحمفحجاػػػػدفاف جد ػػػػدفا خػػػػجـفسػػػػ  فاطرػػػػػراؽافااط ػػػػج و -5
 .1969اطحجاعافا برلفاسرداف غداةاف

ف-جز ػػػلفلث ػػػ فافادػػػك لفجػػػرؼفاطةربػػػلفلػػػوفاطرػػػراؽفاسػػػبلفصػػػيجلةةجافاث ػػػلف  يػػػلفا ةامفاعبػػػدفا -6
 .ف1981اف15افسسلف17ججارلفاطبذر افاطردةف

لػػػػػػؤاةفعبػػػػػػدفاطللػػػػػػجمفدمحمفاف ػػػػػػأث رفاطزلةػػػػػػرفاألل ػػػػػػوفلػػػػػػوفارسػػػػػػةي جففاطبدػػػػػػريفطزس  ػػػػػػلففااطرزػػػػػػريف -7
 .1995اف غداةف1االسلعلف كرستفاطت جةيلاط كرست

لػػؤاةفعبػػدفاطللػػجمفدمحماف   ػػيوف يػػجا فسػػد فسػػجاراافافاث ػػلفسػػرفاػػلفلا فافججارػػلف كرسػػتفاففااطرزػػريف -8
 .ف2116  يلف ربيلف/فسجاراااف

اطثجارػػػػػػػلففاث ػػػػػػػلفا ةامافاجلفلػػػػػػػوف ل يػػػػػػػعفاطذػػػػػػسجعج فااسػػػػػػػة  جبةج جاػػػػػػػلافاثػػػػػػػرفاأللةػػػػػػفااطكسػػػػػػجلو -9
 .2112اف63اطردةفاطزخةسذرسلا

-:الرسائلواالطاريحج_
ةج ػلففف-اطترثػجلفف   ػيوف يػجا ففادػراعفليففارسػجج وفإطػىففذلاعفااطثبلليفافا داةفدمحمفاحزدفحخػل -1

 .2113لسجط فاججخة ر)غ.ـ(اف  يلفاطةربيلافججارلف كرستافاانثجلرفاطب ئيل

 غػداةف زخػجعد ف  سيػج فاطةجخػعفف–اعزرفبرلجففافةلاسلفلل لاةرسلفطسةػرفةج ػلفبػ لفسػجاراافاطثرا،ف -2
فا خػػػوفع ػػػلـفارل فف–اطسػػػج وفافاحراحػػػلفة ةػػػللا ف)فغ ػػػرفاسدػػػللرف(فافججارػػػ ف غػػػداةف  يػػػلفاطر ػػػلـف

 .ف1995

لسػػػػػػجطلفافجحيخػػػػػيلف يذػػػػػ  ي فطزس  ػػػػػلفب ػػػػػػدفااطزسػػػػػجح فاطزثػػػػػجالرساطثػػػػػرا،افعزػػػػػرفبرلػػػػػجفافةلاسػػػػػػلفاغ -3
 .1985ججارلف غداةف اف  يلفاطر لـف)غ.ـ(اراججخة 

اطثلاليااةسػػػػػدفلػػػػػجط ف ػػػػػ الفشػػػػػسلففافاطةزت ػػػػػلفاطحر  ػػػػػوفطسةػػػػػرفةج ػػػػػلفبػػػػػ لفشػػػػػد فسػػػػػجاراافااس  ػػػػػلف -4
 .2118اطجج زيلااحراحلفة للار)غ.ـ(اججارلف كرستا  يلفاطةربيلفط ر لـفارلخجليلافسسلف

شػزجؿف غػداةف/فاط جلايػلفف–جػلفزسسػ فالػج ف رػ رفافجيزللللطلجيػلفلةػرفةج ػلفبػ لفاطيةفااطجخسجايف -5
)ابلفط ر ػلـفارلخػجليلافةلاسلفلوفاطثيزللللطلجيػلفاطة بيةيػلفافأحراحػلفة ةػللارف)غ.ـ(اف  يػلفاطةربيػلف

 .2111لشدف(افججارلف غداةفا غداة ف

رراؽاأحراحػػػلفحز ػػػدافب خػػػوفسػػػجطوفااطةػػػجلسخفاطب اخةلسػػػ سوفطزػػػسحي فاطػػػرزاز فااطترثػػػجلفلػػػوفاسػػػرفاط -6
 .2117ججارلف غداةافا  يلفاطر لـفا(ة ةللار)غ رفاسدلل 

لفةلاسلف لزسعفالزػجطفاطةػرمفلػوف ر  ػ ف ردػي لفشػزجؿفاد سػلفاطزلصػفاايجة فاجزلةفحخ لافاطدطيزو -7
اطزلصػلفاججارػلفاطزلصػلففا  يلفاطر ػلـالسجطلفاججخػة ر)غ.ـ(فا جسةحداـفار يج فاطةجخعفاطسج و

ف.ف2115فا
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ارثػريفف ذج صفاطةدر فاطسةريفلػوفلةػرفةج ػلفبػ لفحذػلفاط جةسػيلفانففلج فاحزدفااطخجارا وف -8
 .2111اججارلف غداةا  يلفارةامفالسجطلفاججخة رف)غ.ـ(اااذ فلةرفاطرليو

ألل فلػػػوفادػػػراعفاطرصجصػػػوفاطةلزسػػػعفاطزكػػػجلوفرسػػػةرزجر فافاسػػػججمف  ييػػػلفجزػػػ لفااطخػػػجارا وف -9
 .ف2114ا غداةفاججارلف غداةفاف  يلفاطةربيل)ابلفلشد(ا)غ.ـ(السجطلفاججخة رفاارلاا وف

صػػبج،فحزػػػلةفغيجلااطةبػػج لفاطزكػػػجلوفط رااسػػ فاطجذػػػلسلفلػػوفاثػػػر فلةػػرفةج ػػػلفبػػػ لفاطخجارا وا -11
 .2115فبيثوفاب دفااسةتزجللجالسجطلفاججخة ر)غ.ـ(ا  يلفاطةربيلفابلفلشداججارلف غداةا غداةا

  ؿفاطرذػرفاطعبجسػو(ف غ رففاثر فلةرفةج لفب لفب دفابغداة)فالحيوفحز دفعبدفثجارفااطخردافف -11
فاججارػػلف غػػداةفا  يػػلفارةامففا جسػػةرزجؿفار يػػج فارسةدػػرجلفعػػلف رػػدف فلسػػجطلفاججخػػة رف)غ.ـ(ف

 .ف2111فا غداةف

شةجمفااحزدفح فا غ رفاطزسج فاأثررفع ىفإلةججيلف ر فاطزججصػ لفاط لاعيػلفلػوفاطرراؽاأحراحػلف -12
 .1996ة ةللار)غ رفاسدلل (اججارلف غداةا  يلفا ةاما

 

-الحكومية:والنشراتد_المطبوعات
ا ػرا رف غػػداةفاصػ ،فاطػػد لفف2009طخػسلفف1: 500000 رس ػلفاطرػراؽفارةالسػػلف زةيػج فلسػوف -1

 .2116ااطزر يلفاطيرج يلف ل لف2119طخسلف250000:1 اةاجطىفارةالسلف زةيج فلسوف

ف38-أففنيفا  رسػرفج لطػلجوفعػلفطلحػلفحد تػلفاشػج رف سبػرفحػجل ففالجلاججفف ججيكفسيخػج يجف -2
 .1993فا(13ف-)جوفاـف-5-

ازال فاطذػػسجعلفااطزرػػجةفافاطزسدػػج فاطرجاػػلفط زخػػ فاطث لطػػلجوفااطةجػػريفاطزرػػدلواف  ػػجلسرفج لطلجيػػلف -3
 .1993علفطلحلفسجارااافطخسلف

اط خػػػػػػػػػػػوفااد رسػػػػػػػػػػػلفاطزػػػػػػػػػػػلالةفاطزج يػػػػػػػػػػػلفلػػػػػػػػػػػوفاججللػػػػػػػػػػػلفصػػػػػػػػػػػ ،فاطد لاازال فاطزػػػػػػػػػػػلالةفاطزج يػػػػػػػػػػػلف -4
 . ف(ف)بيجلج فغ رفاسدللففا2119ا كرستااطيسو

ارػدر فاطخػ لعففا خػوفاطزسػج فااطة ئلفاطرجالفطألللاافاطثلسلفاطررا يػلفااطرصػدفاط ط اطػوفاازال فاطس ل -5
 )بيجلج فغ رفاسدلل (.ف2118افطخسلفاطدزخوفطزج ةوف غداةفاسجاراا
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Abstract 

       The study area is located in the northern part of the sedimentary plain in the 

centre of Iraq, specifically within the confined area between southern Samarra and 

north of the Iraqi capital, Baghdad, and it takes a longitudinal shape according to the 

nature of the river flow from north to south and an area of (1178.7 km2). The length 

of the Tigris River within the study area is (117.95) km And with an area of (36.2) 

km2, distributed over three governorates, which are Salahad Din, Baghdad, and 

Diyala, the study area is astronomically determined within the geographical 

coordinates between the longitude (34  ْ 50.00 - 44.00-29.30) east and two latitude 

latitudes (33 33366 .00 _34.05.05) north. 

     The study shows the role of geomorphological processes contributing to the 

formation of the soils of the flood plain of the Tigris River through carving, 

transportation and sedimentation, as well as the role of frequent floods and fusion of 

islands and their role in building the flood plain, the role of the water drainage 

system and fluctuation from time to time in repeated sedimentation processes and 

the nature of the various river payloads. 

     In the light of previaus studies and pre-prepared maps, thirteen locations of 

pedon soil were investgated in the area which distributed in four strip paths: The 

first strip path is located north of the study area starts from south of Samarra district 

east of the Tigris River towards the district of Dhuluiya and represents the pedons 

(1,2,3) The second strip path includes the pedons (4,5,6,7), the third strip path 

includes the pedons (8 9,10), and the fourth strip path represents the pedons (11, 

12,13.) 

       The results of the study suggest that all soil textures ranged between silt loam, 

silt clay, loam and sandy loam, which reflect the influence of geomorphological 

processes, especially sedimentation processes, and the results of electrical 

conductivity indicated that the soil of the areas under study ranged between 

Unsalted soils to medium salinity and low salinity soils with the exception of the 

two pedons (7,8), which were classified as high salinity, while the values of the 

interaction of soil PH ranged between simple basic, moderate acid and simple acidic 

soils. 

     The results of the study rivear tht, through morphological description, physical 

and chemical characteristics, that all pedons soils of the flood plain of the Tigris 

River under study were classified into a level under the great groups that fall within 

the undeveloped soils belonging to the Entisols level according to the modern 

American system USDA ((2001)) as these include The soil is a newly formed and 

undeveloped soil that has no indices of development, because it contains the surface 



 

B 

diagnostic horizon type Ochric and the absence of subsurface diagnostic horizons. 

This soil is also characterized by the stratification phenomenon that spreads in areas 

near the riverbeds, which follows the horizons of the soil estuary. It is of type (AC), 

and it is one of the common soils in Iraq, except the Paidon No. (1), which is related 

to the rank of Aridisols, in which the horizon B has developed as a result of the 

accumulation of high gypsum content below the surface. 

   Through out the morphological description of the pediatric soil sections of the 

study area and the results of laboratory analyzes, the soil region of the study area 

was classified in to a level under the group and the results showed that there are two 

types of them: 

 : (Typic torrifluvents) 

(Typic Calcigypsid) 

     The study points out that in its final results related to the characteristics of the 

soil used in calculating the suitability of the land for agricultural crops in the study 

area that the prevailing soil texture for most pedon soil soils is a mixture of silt 

loam, silt clay, loam and loamy sand, and that these textures in general did not 

conseder as limititayion for the cultivation and production of grain crops, orchards 

and vegetables at the study area. 

     The results of applying the Sys equation offirm that there are four varieties 

suitablitiy for growing cereal crops. The results show that the pedons (3, 4, 5, 6, 9, 

13) fall within the category of lands that are very suitable S1 Very suitable for 

growing cereal crops, included the second category S2 Suitable on pedons 

(10,11,12), and the medium-adapted variety, Moderate suitable, S3 in pedons (1), 

the little-suitable type S4, Little suitable in soil units represented by pedon (2,7,8), 

the results also indicated that there are five classes suitable for cultivation Orchards 

and it was found that the pedons (3, 4, 6, 9, 13) fall within the category of S1 Very 

suitable lands, while the S2 Suitable category is unique to the pedon (5) and the 

Moderate suitable S3 category prevailed in the pedon (10,11, 12), represented a little 

suitable type S4, Little suitable in the pedon (1), while the inappropriate type N No 

Nsiutable was determined by pedons (2,7,8), and the results also state that there are 

five categories suitable for planting vegetables and show that pedons (4, 5 , 9, 13) 

falls within the category of S1 Very suitable, while it includes P. S2 Suitable land is 

classified on the pedons (3,6,10,12), and the Moderate suitable S3 category is 

confined to the two pedons (1,11), and the S4, Little Suitable category represents the 

two pedon s (2,8), while the cultivar Inappropriately N No Nsiutable concentrated in 

the pedon (7) . 
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