Impact of the Geographical Factors on Soil
Saltation in Al-Hinddiya District

 سلمى عبد الرزاق عبد.د.أ
 حيدر محمد مجيد الحسيني:الباحث
Prof.Dr. Salma `Abidalrazaq `Abid ، Department
Researcher. Haider Mohammed Majeed

تأﺛري العوامﻞ اﳉغراﻓية يف ﲤلح الرتبة يف قﻀاء
اهلندية
Impact of the Geographical Factors on Soil
Saltation in Al-Hinddiya District

 سلمى عبد الرزاق عبد.د.أ
 قسم الجغرافية التطبيقية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
Prof.Dr. Salma `Abidalrazaq `Abid ، Department
of Applied Geography ، College of Education for
Humanist Sciences ، University of Karbala
Dr.salme57@yahoo.com

 حيدر محمد مجيد الحسيني:الباحث
(ماجستير جغرافية بشرية من كلية التربية للعلوم االنسانية بجامعة
)كربالء
Researcher. Haider Mohammed Majeed
Hussein، Department of Applied Geography ،
College of Education for Humanist Sciences ،
University of Karbala
Haidermoh61@gmail.com
2018/01/29 :تاريخ التسليم
2018/07/21: تاريخ القبول
خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي

Turnitin - passed research

ملخص البحث:
يتضمن هذا البحث إجراء حتليل تأثري العوامل اجلغرافية يف ارتفاع نسبة امللوحة

أو انخفاضها يف الرتبة وما يرتتب عليها من آثار يف نمو النبات وإنتاجيته ،إذ أجريت

حتليالت ﳐتربية عىل نامذج من أعامق ﳐتلفة من تربة قضاء اهلندية التي تتكون
من الوحدات اإلدارية اآلتية( :مركز القضاء ،وناحية اخلريات ،وناحية اجلدول

الغريب) ،وتوزعت هذه النامذج بواقع ( 18نموذجا) عىل هذه الوحدات ،وتوزعت
نامذج الوحدة اإلدارية عىل ستة مواقع من كل وحدة إدارية ،وتضمن املوقع الواحد

عمقني :األول ( )0-30سم ،والثاﲏ ( )30-60سم .وذلك من أجل الكشف عن
كبريا يف معدالت امللوحة بني
معدالت امللوحة ،إذ أوضحت النتائج أن هناك تباينًا ً
الوحدات اإلدارية لقضاء اهلندية ،إذ جاءت ناحية اخلريات باملرتبة األوىل من حيث
معدل امللوحة ،ثم اجلدول الغريب ومركز قضاء اهلندية عىل التوايل.
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Abstract:
The preset research study embraces an analysis to the natural
and human components of the high –low scale of the soil saltation
and the repercussion on the vegetation and the plant products.
There are laboratory experiments carried out ; some soil samples
from different rates of depth in the Al-Hinddiya district ; city center
، Alkhairaa and Aljadwal Algharbi) ، these samples are distributed
into ١٨ ones to each unit ، ٦ per unit، and each site runs with a
depth of ٠ t٣٠ ٠ centimeter and ٣٠ to ٦٠ centimeter to fathom the
rate of saltation . Furthermore، the findings manifest that there
is a diversity in the saltation between these units in the district
; Alkhairaat as first، then Aljadwal Algharbi and finally then city
center .

١٧٠

املقدمة
تعد مشكلة ملوحة األراﴈ من أهم املشاكل التي تعاﲏ منها الزراعة يف املناطق

انخفاضا
اجلافة وشبه اجلافة إذ تؤدي إىل تدهور اإلنتاج الزراعي وانخفاض إنتاجيته
ً

كبريا.
ً

ومن املعروف أن أراﴈ املناطق اجلافة وشبه اجلافة تعدّ من أثمن األراﴈ

إلمكانية استغالهلا يف أكثر من حمصول واحد يف السنة ،فض ً
ال عن سهولة استغالهلا؛

ألهنا متتاز بنظام هتوية ونظام حرارة مالئمني جد ًا للزراعة ،ويمكن التحكم بنظامها

املائي بسهولة كبرية وذلك عن طريق الري.

()1

وتعاﲏ حوايل  %70من أراﴈ السهل الفيﴤ العراقي من التملح بدرجات

متباينة ،إذ حتتوي عىل نسبة من األمالح سهلة الذوبان تؤثر تأثري ًا سلبي ًا يف نمو

املحاصيل الزراعية ،أما عىل صعيد منطقة الدراسة (قضاء اهلندية) أحد االقضية

التابعة ملدينة كربالء فمعظم تربته من تربة كتوف األهنار.

ويمكن أن نقول إن امللوحة هي نتاج تفاعل العوامل الطبيعية املتمثلة بارتفاع

درجات احلرارة وقلة كميات األمطار والعوامل البرشية املتمثلة بسوء استغالل
اإلنسان ملوارد املياه واإلفراط يف استعامل مياه الري التي تؤدي إىل خفض قدرة
األرض اإلنتاجية وتدهورها ومن ثم هتيئتها للتحول إىل ارض متصحرة.

وعىل وفق ما تقدم جاء اختيارنا هلذا البحث ألﳘية منطقة الدراسة ومساﳘتها

الكبرية يف الزراعة وإنتاج ﳐتلف املحاصيل الزراعية ،ودراسة أهم العوامل الطبيعية

والبرشية التي تؤدي اىل ارتفاع امللوحة.
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مشكلة البحث :تطلبت مؤﴍات البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما تأثري العوامل اجلغرافية الطبيعية والبرشية يف ارتفاع نسبة امللوحة.
 .2كيف تتوزع األمالح مكاني ًا يف قضاء اهلندية ؟
 .3ما اآلثار املرتتبة عىل ارتفاع معدالت امللوحة يف الرتبة؟
فرضية البحث :تتضمن اإلجابة عن التساؤالت اآلنفة الذكر وعىل النحو اآليت:
للعوامل اجلغرافية الطبيعية والبرشية تأثري يف زيادة امللوحة يف بعض املناطق

ضمن قضاء اهلندية ،مما يؤثر يف قلة األراﴈ الصاحلة للزراعة ومن ثم التأثري يف نمو
بعض املحاصيل الزراعية وانتاجيتها .

ﳜتلف توزيع معدالت امللوحة من منطقة اىل أخرى يف قضاء اهلندية ،وذلك

حسب درجة تأثري العوامل اجلغرافية الطبيعية واختالفها من منطقة اىل أخرى.

الرتفاع معدالت امللوحة آثار يف الرتبة ،ونمو النباتات وانتاجيتها ،وأنواع

املحاصيل املزروعة.

هدف البحث :هيدف البحث اىل بيان أثر العوامل اجلغرافية الطبيعية والبرشية

يف ارتفاع ملوحة الرتبة أو انخفاضها يف قضاء اهلندية ،ومن ثم تبيان أثرها يف تراجع
أو زيادة مساحة األراﴈ الصاحلة للزراعة ،فض ً
ال عن دراسة التوزيع اجلغرايف
ملعدالت متلح الرتبة حسب الوحدات اإلدارية لقضاء اهلندية.

منهجية البحث :اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي والتحلييل ،فض ً
ال عن
١٧٢

أسلوب الدراسة امليدانية ملنطقة الدراسة (قضاء اهلندية).
هيكلية البحث :تضمن البحث مبحثني يف املبحث األول تم دراسة تأثري أهم

العوامل اجلغرافية الطبيعية والبرشية يف متلح الرتبة يف قضاء اهلندية ،وأبرزها املوقع
اجلغرايف ونوع الرتبة وسوء التخطيط الزراعي واتباع أنامط الري التقليدية.

يف حني تناول املبحث الثاﲏ حتليل التوزيع اجلغرايف ملعدالت ملوحة الرتبة يف

قضاء اهلندية لعام 2015م ،وذلك حسب التقسيم اإلداري لقضاء اهلندية الذي
يتضمن اخلريات واجلدول الغريب ومركز قضاء اهلندية.

احلدود الزمانية واملكانية :تضمن هذا البحث دراسة واقع حال معدالت

امللوحة يف مناطق ﳐتلفة من مدينة اهلندية من خالل العوامل اجلغرافية الطبيعية

والبرشية لسنة 2015م.

أما احلدود املكانية :فتشمل قضاء اهلندية الواقع اىل اجلنويب الرشقي من مدينة

كربالء بمسافة تصل اىل ( 22كم) ،وغرب مدينة احللة بمسافة تصل اىل (20كم).
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املبحث األول :تأثري العوامل اجلغرافية يف متلح الرتبة يف قضاء اهلندية
إن دراسة أي ظاهرة جغرافية معينة يف إقليم جغرايف حمدد ال يمكن فهمها بصورة

دقيقة ما مل حتدد طبيعة العوامل الطبيعية والبرشية لذلك اإلقليم وفهم طبيعة تلك

العوامل ،لذلك سنعرض يف هذا املبحث العوامل الطبيعية املتمثلة باملوقع اجلغرايف
ملنطقة الدراسة بالنسبة للمحافظة مع دراسة مظاهر السطح  ،ونتناول اخلصائص
املناخية لقضاء اهلندية ،فض ً
ال عن دراسة بعض العوامل البرشية من أجل التوصل
إىل األسباب الرئيسة واملؤثرة يف مشكلة امللوحة ضمن منطقة الدراسة.
أوالً :العوامل الطبيعية.
-1املوقع اجلغرايف:
يقع قضاء اهلندية يف القسم اجلنويب الرشقي من حمافظة كربالء بني خطي طول

( ) °44 ¯22 _ °43 ¯22ﴍق ًا وبني دائري عرض ( ) °32 ¯36_ °32 ¯31شامال
ويأخذ القضاء يف امتداده شكال أشبه باملستطيل ﳛادده خان احلامد وحمافظة النجف
من أطرافه اجلنوبية يف حني ﳛادده من الشامل ناحية احلسينية يف حمافظة كربالء ومن

الرشق احلدود اإلدارية ملحافظة بابل وحتادد جهاهتا الغربية قضاء كربالء )2(.خريطة

( )1وبحكم موقعه هذا فان قضاء اهلندية يقع ضمن منطقة السهل الفيﴤ ،إذ يكون
السطح اقرب إىل االنبساط والذي يكون تأثريه سلبي ًا يف ترصيف املياه بشكل

جيد ،ومن ثم فان ذلك يزيد من إمكانية تراكم األمالح  ،إذ تعاﲏ منطقة السهل

الفيﴤ كثريا من تراكم األمالح  ،وذلك العتامد طريقة الري سيحا بكثرة يف هذه
املنطقة لقلة تساقط األمطار  ،إذ إن أكثر من  % 70من مساحة األراﴈ االروائية
١٧٤

يف وسط العراق وجنوبه أي يف منطقة السهل الفيﴤ تعد ترب ًة متأثرة باألمالح
بسبب الظروف املناخية السائدة ورداءة الرتبة وارتفاع املياه اجلوفية  )3(،لكن يمكن

القول إن متلح الرتبة يف هذه املنطقة جاء نتيجة االعتامد إىل الزراعة االروائية وارتفاع
درجات احلرارة بشكل كبري ومن ثم ارتفاع التبخر وارتفاع األمالح.
 -2الرتكيب اجليولوجي:
يعد الرتكيب اجليولوجي العامل املؤثر يف حتديد خصائص أي منطقة ،سواء

أكانت الطبيعية منها أم البرشية ورسم سامهتا لكونه يكشف طبيعة الصخور

ونوعيتها وتركيبها وحركتها والتي يمكن حتديدها من معرفة التطور اجليولوجي
الذي مرت به املنطقة الذي يتحدد يف ضوئه طبيعة الوضع الطبوغرايف.

إن البناء اجليولوجي ألي منطقة يوضح إىل ﹴ
حد ما نوعية األشكال األرضية

والطبقات احلاملة للمياه اجلوفية والرتبة .وتشري الدراسات يف هذا اجلانب إىل أن

ارض العراق كانت مغمورة بمياه بحر قديم يسمى بحر تيثيس ( ،)Tethysيف
العرص الربمي آخر عصور الزمن األول قبل حوايل ( 650مليون سنة)( .)4مما أدى

إىل تراكم امللوحة بنسب كبرية بعد جفاف هذا البحر ،وهذا ما يفرس ارتفاع نسبة

امللوحة يف املنطقة السهل الفيﴤ.

أما فيام يتعلق بمنطقة الدراسة فتعد جزء ًا من التكوينات الفيضية التي تعود

إىل العرص اجليولوجي الرابع (الباليوستوسني و اهلولوسني) ويرتاوح سمكها بني

( 40-30م) املتكونة من الغرين والرمال إضافة إىل الطني واحلﴡ والدولومايت
والصلصال لذلك فهي أراﴈ رخوة (، )5إذ نشطت يف العرص الرباعي عوامل
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التعرية املائية واهلوائية التي هي عبارة عن ترسبات هنرية ﲪلها هنر الفرات وترسبت

حتت الظروف اجلوية احلارة( ،)6وهذا ما يفرس ارتفاع نسبة امللوحة يف منطقة الدراسة
وخاصة (السهل الفيﴤ) .من هذا نستنتج أن للرتكيب اجليولوجي دور ًا يف متلح

منطقة الدراسة بوصفها جزء ًا من ترسبات السهل الفيﴤ.

خريطة ( )1موقع قضاء اهلندية من حمافظة كربالء

.3السطح:
١٧٦

تبدو حمافظة كربالء التي تنتمي هلا منطقة الدراسة متجانسة من ناحية االرتفاع،

إذ ان االرتفاع يتغري من حوايل (140م) يف اقﴡ املنطقة الغربية من املحافظة اىل نحو

(20م) عن سطح البحر يف اجلزء الرشقي منها ،وبذلك تتصف منطقة الدراسة التي

تقع يف القسم الرشقي من املحافظة بقلة طبغرافية األرض ،إذ ترتاوح االرتفاعات
فيها من ( 20اىل30م) عن مستوى سطح البحر ينظر خريطة ( ،)2إذ تقع ضمن
السهل الفيﴤ الذي تكون من ترسبات قديمة وحديثة من الطمى والرمل الذي

يملؤه هنر الفرات عند فيضاناته املستمرة ،أضافت هذه الرتسبات خصوب ًة اىل

تربتها ،وقد ساعد استواء السطح يف منطقة الدراسة عىل قيام الري سيح ًا يف كثري
من املناطق ،فض ً
ال عن أن استواء السطح فيه جانب إجيايب آخر ،إذ يساهم يف إعطاء
مرونة عند القيام بالفعاليات الزراعية من خالل ممارسة الزراعة ،حيث احلراثة ومد

قنوات الري ،فضال عن القدرة العالية عىل االحتفاظ بمياه األمطار والري داخل
الرتبة( )7كصفة إجيابية.

وأما اجلانب السلبي الستواء السطح فيظهر من خالل صعوبة ترصيف

املياه الزائدة عن حاجة النباتات والرتبة مما يؤدي إىل زيادة املياه اجلوفية ومع ارتفاع
درجات احلرارة التي تؤدي إىل زيادة التبخر ومن ثم تنشيط اخلاصية الشعرية وتراكم

األمالح عىل سطح الرتبة.
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خريطة ( )2خطوط الكنتور ملحافظة كربالء

املصدر :مديرية التخطيط العمراﲏ ملحافظة كربالء ،قسم نظم املعلومات

اجلغرافية.

 -4الرتبة:
تعد الرتبة السائدة يف منطقة الدراسة تربة مزجيية طينية غرينية وتدخل ضمن

الرتبة املتوسطة النسجة وهذا النوع من الرتبة يتميز باحلركة البطيئة للامء واهلواء

وتصل طاقتها االستيعابية من املاء ببطء شديد لصغر حجم ذراهتا وضيق مسامها
 ،األمر الذي يقلل من كميات املياه للزراعة مما مهد الطريق النتشار امللوحة عندما
١٧٨

يامرس الري السيحي فيها بشكل مفرط ،تليها تربة أكتاف األهنار التي تعد من أجود

أنواع الرتبة ومتتاز بكوهنا ذات نسيج خشن)8( .وهناك ترب انخفاضات األحواض،
وتتميز بصغر مساحتها مقارن ًة بأنواع الرتبة آنفة الذكر ،ينظر خريطة (.)3
خريطة ( )3أنواع الرتبة يف قضاء اهلندية

املصدر :من عمل الباحث إعتامد ًا عىل مديرية التخطيط
العمراﲏ يف حمافظة كربالء ،قسم نظم املعلومات اجلغرافية.

إذ تتميز كتوف األهنار لشطي اهلندية وبني حسن بأن حمتواها من الغرين silt

يصل إىل حوايل ( )%64ومن الرمل ( )%16،5بينام تبلغ نسبة الطني ()%9.5
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تقريب ًا ،لكن يف املناطق التي تبعد عن كتوف األهنار وقنوات الري تربة أحواض
األهنار التي يامرس فيها الري سيح ًا فيصل معدل حمتواها من الغرين ( )%23ومن

الطني ( )%46ومن الرمل ( )%31وطبقا ملثلث نسجة الرتبة فهي من تربة طينية
مزجيية ،ويبلغ معدل النفاذية فيها ( 46ملم/يوم ) ،وتعد هذه النفاذية معتدلة البطء

طبقا ملعيار كراس مسح الرتبة ( ،)9ولذلك متتاز تلك الرتبة بارتفاع مستوى امللوحة
وبنسبة أكرب من تربة كتوف األهنار ،خاصة وإهنا تتميز بارتفاع نسبة الرتبة الطينية

التي تعمل عىل حجز املياه وعدم ترسﲠا إىل باطن األرض مما يؤدي إىل تعرضها
للتبخري يف أيام ارتفاع درجات احلرارة يف الصيف مما يؤدي إىل ﲡمع األمالح فيها

بكثرة.

 -5املناخ:
يعد املناخ من أكثر العوامل الطبيعية املؤثرة يف تكوين الرتبة وتشكيلها من خالل

العمليات امليكانيكية التي حتدث للصخور وتفكيكها إىل مفتتات صغرية .ويؤثر يف

الرتبة منذ بداية تكوينها حتى آخر مرحلة من مراحل تطورها وتعمل عنارصه عىل

تغري صفات الرتبة ألنه احد العوامل املسيطرة عىل نمو النباتات وتوزيعها وكثافتها
وتنوع العمليات احليوية(.)10

ويعدُّ املناخ من املحددات التي يستند إليها يف حتديد نوعية الرتبة السائدة ،إذ إن

هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني نوعية الرتبة ونوع املناخ السائد يف املنطقة .ومن أهم العوامل
املناخية التي يظهر دورها يف متلح الرتبة ما يأيت:

أ -اإلشعاع الشمﴘ :يعد اإلشعاع الشمﴘ املصدر الرئيس للطاقة (احلرارة
١٨٠

والضوء) يف الغالف اجلوي فاألشعة الواصلة إىل سطح األرض تتألف من أشعة
حرارية (حتت احلمراء) وأشعة ضوئية فوق البنفسجية( ،)11يرتفع املعدل الشهري

لﻺشعاع الشمﴘ الفعيل يف فصل الصيف يف منطقة الدراسة ليصل يف شهر متوز
( 11،2ساعة�يوم) وهي أعىل نسبة اشعاع يف السنة بسبب صفاء السامء من الغيوم

وقلة الرطوبة وكرب زاوية اإلشعاع الشمﴘ ،ثم تقل ساعات السطوع متاشي ًا مع

تناقص زاوية اإلشعاع الشمﴘ طول النهار حتى تصل أدناها يف شهر كانون األول
والثاﲏ إىل ( 5،9ساعة�يوم) ينظر اجلدول (.)2

نستنتج مما تقدم أن منطقة الدراسة تستلم كمية كبرية من اإلشعاع الشمﴘ

فضال عن تأثري اإلشعاع الشمﴘ يف رفع درجات احلرارة وخاصة يف فصل الصيف

مما يتسبب يف زيادة جفاف الرتبة نتيجة التبخر وهذا يؤدي إىل تراكم األمالح إذ إن
ارتفاع درجات حرارة الرتبة ترافقه نتيجتان تتمثل األوىل بجفافها وتبخر حمتواها
من الرطوبة ،وما يعكسه ذلك من تأثري يف النبات الذي ينمو فيها ،وللتعويض عن

ذلك يضاف عدد من الر ّيات لسد النقص يف حمتواها الرطويب الذي يؤدي حت ًام إىل
رفع نسبة األمالح نتيجة التبخر ،فض ً
ال عن صعود املياه اجلوفية (أي نشاط اخلاصية

الشعرية) إىل السطح مسبب ًة متلح األراﴈ ،أما النتيجة الثانية الرتفاع درجة حرارة

الرتبة فهو متدد وتقلص مكوناهتا ومن ثم تفككها وتعرضها لتأثري عنرص من عنارص
املناخ (الرياح) والتي تسهم بتعريتها وﲡريدها من مكوناهتا ومن ثم حتويلها إىل

ارض جرداء ﲣلو من النبات.

جدول ( )2املعدل الشهري والسنوي لساعات سطوع اإلشعاع الشمﴘ الفعيل

١٨١
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يف حمطة كربالء املناخية للمدة (1989ــ )2009ساعة/يوم.
الشهر

االشعاع الشمﴘ

كانون الثاﲏ
شباط
آذار

5،9
7
7،9

مايس

9،5

نيسان

8،4

حزيران
متوز

11
11،2

ترشين األول

8،1

أب
أيلول

ترشين الثاﲏ
كانون األول
املعدل السنوي

10،9
9،9
7
5،9
8،5

املصدر :وزارة النقل اهليأة العامة لﻸنواء اجلوية والرصد الزلزايل قسم املناخ

شعبة الزراعة ،بيانات غري منشورة.

ب -درجات احلرارة :تعد درجات احلرارة من عنارص املناخ الرئيسة التي

تؤدي دور ًا فعاالً يف متلح الرتبة حيث ان ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل زيادة تبخر
املياه سواء السطحية منها املستخدمة يف ري األراﴈ أم اجلوفية القريبة من سطح
األرض التي ترتفع إىل سطح الرتبة بواسطة اخلاصية الشعرية ،مما يؤدي إىل تراكم
١٨٢

األمالح عىل السطح (.)12
وفيام يتعلق بمناخ منطقة الدراسة نجد انه ينتمي اىل إقليم املناخ الصحراوي

احلار الذي يتميز بأمطار شحيحة ومتذبذبة وتسقط يف أشهر الشتاء حيث يبلغ
املعدل السنوي لدرجات احلرارة ( 24،2ﹾم) كام أن املدى احلراري السنوي يصل إىل

( 25،5ﹾم) ،ويتميز بوجود فصلني واضحني أحدﳘا فصل حار يبدأ من نيسان حتى
هناية ترشين األول وفصل بارد يبدأ من أواخر ترشين األول حتى هناية آذار تقريب ًا.

ويتباين معدل درجة احلرارة من شهر آلخر ،إذ سجل اقل معدل للحرارة يف

شهر كانون الثاﲏ ( 10،1درجة مئوية) يف حني وصل أعىل معدل هلا يف شهر متوز إذ
بلغ ( 36،8درجة مئوية) ينظر اجلدول (.)1

جدول ( )1معدل درجة احلرارة الشهري والسنوي ودرجة احلرارة الصغرى

والعظمى يف حمطة كربالء املناخية للمدة 2009-1989م.
الشهر

كانون الثاﲏ
شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
متوز
آب
أيلول

املعدل

درجة احلرارة
العظمى

10،1
12،8
17،7
24،4
30،2
34،6
36،8
36،3
32،2

15،4
18،7
24
30،8
37،3
41،9
44،3
44
40،1

درجة
احلرارة
الصغرى
5،4
7،3
11،5
17،5
22،9
26،8
29،3
28،6
24،7
١٨٣

أ.د .سلمى عبد الرزاق عبد  /الباحث :حيدر محمد مجيد الحسيني

ترشين األول
ترشين الثاﲏ
كانون األول
املعدل

25،9
17،5
12
24،2

34
23،9
13،6
31

19،6
11،9
7،1
17،7

املصدر :وزارة النقل ،اهليأة العامة لﻸنواء اجلوية والرصد الزلزايل ،قسم املناخ،

شعبة الزراعة ،بيانات غري منشورة.

ويتباين املعدل الشهري لدرجة احلرارة العظمى من شهر آلخر ،فقد بلغ أدنى

معدل له يف شهر كانون الثاﲏ ( 15،4درجة مئوية) يف حني سجل أعىل معدل له يف

شهر متوز وبلغ ( 44،3درجه مئوية) ،ينظر جدول ( ،)1ويوجد تفاوت يف املعدل
احلراري الشهري بني فصل الشتاء وفصل الصيف إذ سجل أدنى معدل احلرارة
الصغرى يف شهر كانون الثاﲏ وبلغ ( 5،4درجة مئوية) بينام سجل أعىل معدل هلا يف

شهر متوز وبلغت ( 29،3درجة مئوية) .وبنا ًء عىل ذلك نجد ارتفاع درجات احلرارة
يف الصيف يف منطقة الدراسة يؤدي إىل زيادة ملوحة الرتبة ،إذ إن ارتفاعها يؤدي
إىل زيادة تبخر املياه من سطح األرض خاصة إذ ما عرفنا أن طرائق ري املحاصيل

الزراعية تكون بالدرجة األوىل (سيح ًا) والذي يلعب دور ًا مه ًام يف متلح الرتبة عندما

تتعرض املياه للتبخر تارك ًة األمالح ترتاكم عىل سطح األرض .وإن املياه اجلوفية
الصاعدة إىل السطح نتيجة الرتفاع درجات احلرارة تؤدي إىل ﲣلخل الضغط بني
السطح واألعامق السفىل ومن ثم رفع املاء اجلويف إىل سطح الرتبة باخلاصية الشعرية

مما يتعرض إىل عملية التبخر تارك ًا األمالح مرتاكمة عىل سطح الرتبة.

ج-الرطوبة النسبية :وتعرف بأهنا النسبة املئوية لبخار املاء املوجود فعال يف

درجة احلرارة والضغط نفسه .وتؤثر الرطوبة النسبية يف خفض درجات احلرارة
١٨٤

السيام يف أثناء زيادة نسبتها ألهنا تعمل عىل امتصاص اإلشعاع الشمﴘ الواصل إىل
سطح األرض ومن ثم خفض نسبة امللوحة أو تقليلها.

تتأثر الرطوبة بعوامل عدة منها :كمية األمطار الساقطة ودرجة احلرارة ورسعة

الرياح ونوعيتها ،وهي ﲣتلف باختالف نوعية الرتبة واختالف الليل والنهار(،)13

فارتفاع الرطوبة بالرتبة إىل حد اإلشباع يؤدي إىل تغدقها ومن ثم زيادة فرص متلحها
وذلك عندما تتعرض لدرجات حرارة وإشعاع شمﴘ كبريين  ،إذ تتبخر املياه

وﲣلف األمالح .ومن اجلدول ( )3يتضح تفاوت للمعدالت الشهرية للرطوبة
النسبية من شهر آلخر ومن فصل آلخر حيث سجل أعىل نسبة للرطوبة يف شهر

كانون الثاﲏ ( )9%،75لكثرة الغيوم وسقوط األمطار ثم تأخذ معدالت الرطوبة
النسبية باالنخفاض لتصل إىل أدناها يف شهر حزيران ( )%29.1الرتفاع درجات
احلرارة وصفاء السامء إذ إن العالقة عكسية بني التبخر والرطوبة النسبية ،فكلام

زادت نسبة التبخر قلت الرطوبة النسبية فضال عن أن انخفاض الرطوبة النسبية
املصاحب الرتفاع درجات احلرارة يف الفصل احلار يؤدي إىل فقدان الرتبة لرطوبتها
وزيادة جفافها مما يعرضها إىل التملح وظهور السباخ فيها.

١٨٥
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جدول ( )3املعدل الشهري السنوي للرطوبة النسبية يف حمطة كربالء املناخية

للمدة ( 1989ــ.)2009
الشهر

كانون الثاﲏ
شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
متوز
آب
أيلول
ترشين األول
ترشين الثاﲏ
كانون األول
املعدل السنوي

معدل الرطوبة
75،9
61،7
51،9
43،5
34،4
29،1
30،7
32،3
37،1
46،4
61،3
70،8
48،1

املصدر :وزارة النقل اهليأة العامة لﻸنواء اجلوية والرصد الزلزايل قسم املناخ

شعبة الزراعة ،بيانات غري منشورة.
-6املياه اجلوفية:

وهي املياه املوجودة حتت سطح األرض والتي تتباين أعامقها من مكان آلخر،

إذ تعود أصال إىل املياه السطحية التي تتغلغل إىل باطن األرض واملتأتية من التساقط

والرشح والترسب من األهنار والبحريات واخلزانات ،فضال عن الترسب من

قنوات الري املوجودة يف املنطقة .تتميز املياه اجلوفية باحتوائها عىل أنواع ﳐتلفة

من األمالح الذائبة كأمالح الكالسيوم واملغنيسيوم والصوديوم والكلوريد بنسبة
١٨٦

عالية وبرتكيزات ﳐتلفة اعتامد ًا عىل مصادر املياه وكمية املكونات القابلة للذوبان
املوجودة يف التكوينات اجليولوجية.

()14

تعد املياه اجلوفية احد املصادر املهمة مللوحة تربة منطقة الدراسة ،ويزداد دورها

يف متلح الرتبة كلام زاد تركيز األمالح فيها وكلام ارتفع مستواها وقرﲠا إىل سطح
األرض ،أو تقوم بنقل األمالح من مكان إىل آخر عند متلحها حتت سطح الرتبة،

وقد وجد أن للخاصية الشعرية قدرة عىل رفع املياه اجلوفية من عمق (2،5م) يف
الرتبة الطينية ومن عمق (0،7م) يف الرتبة الرملية كحد أقﴡ( ،)15ويزيد من املياه

اجلوفية أن طرائق الري قديمة (الري السيحي)وتعاﲏ منطقة الدراسة من قلة املبازل
التي تعرقل عملية التخلص منها ،ومن املعروف أن قضاء اهلندية يقع ضمن منطقة

السهل الفيﴤ الذي يتكون من الرتسبات الغرينية والطينية وهي ترسبات مسامية
هشة وضعيفة البنية تساعد عىل ترسب املياه من خالهلا ومن ثم تعمل عىل زيادة

منسوب املاء اجلويف(.)16

ثاني ًا :العوامل البرشية.
استخدام وسائل الري التقليدية :تعاﲏ منطقة الدراسة من اإلﳘال من ناحية

استخدام التقنيات احلديثة يف الري ،إذ تبني من الدراسة امليدانية التي قام ﲠا
الباحثان أن الطرق التقليدية هي األكثر استخدام ًا كالري السيحي الذي يستخدم

بنسبة تتجاوز( ،)%73وقد يامرس الري السيحي بالواسطة أو بام يسمى بالري

باملضــخات الكهربائية أو مضخات الديزل وخاصة يف مزارع أكتاف األهنار ،فض ً
ال

عن طريقة املروز ،ويقل استخدام الطرق احلديثة كطرق الرش والتنقيط )17(،ويكثر
استخدام الطرق التقليدية كوهنا تعد من أسهل االساليب املستخدمة يف الري ومن
١٨٧
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أكثرها شيوع ًا بسبب قلة التكاليف املادية الناﲨة عن استخدامها.
ومن هنا ّ
فإن إكثار عمليات السقي وعدم التحكم ﲠا بام يناسب حاجة

املحصول الزراعي ،يمكنها أن ﲡعل األمالح ترتاكم يف األراﴈ املروية بفعل
التبخر الناجم من ارتفاع درجات احلرارة ،مما أدى اىل أن يكون هذا السبب الرئيس
يف مشكلة ملوحة الرتبة يف منطقة الدراسة.

سوء التخطيط الزراعي :كام هو معروف فإن االستغالل الﴘء واملستمر

لﻸراﴈ الزراعية يؤدي إىل ﲣفيض خصوبتها ،لذا فإن من الﴬوري العمل عىل

اتباع سياسة زراعية حتافﻆ عىل الرتبة من التدهور والتملح ،ومن ثم صالحيتها

لﻺنتاج الزراعي.

واملحافظة عىل الرتبة وزيادة خصوبتها يكون باﲣاذ بعض اإلجراءات ،مثل

إجراء عمليات التسميد املستمر ،وإتباع الدورات الزراعية التي تقوم عىل أسس

علمية ،وزراعة املحاصيل يف املواعيد املحددة هلا ،ومنع تفتيت األراﴈ الزراعية،
وحتسني نوعية الرتبة بخفض منسوب املاء األرﴈ فض ً
ال عن استصالح األراﴈ

الزراعية من خالل شق املبازل وتبطني قنوات الري )18(.ومن الﴬوري أن توضع
خطط عمل متوسطة وطويلة األجل يكون من شأهنا املحافظة عىل الرتبة من التملح.
ومن الدراسة امليدانية التي قام ﲠا الباحثان ملنطقة الدراسة تبني أن هناك

إﳘاالً
واضحا لتطبيق سياسات التخطيط الزراعي ،إذ ال يتم اتباع الدورة الزراعية
ً

يف أغلب مناطق قضاء اهلندية ،وتقل زراعة املحاصيل التي يمكنها أن حتافﻆ عىل
خصوبة الرتبة كالبقوليات وحماصيل العلف )19(.فض ً
ال عن القيام بتفتيت الكثري من
١٨٨

األراﴈ الزراعية يف مدة الدراسة 2015م ،بحيث أصبح هناك إﳘال كبري للزراعة،
مما أدى اىل متلح مساحات كبرية من الرتبة ،بسبب عدم صيانتها واملحافظة عليها.

سوء إدارة املوارد املائية املستخدمة للزراعة :إن أبرز مصادر املياه املستخدمة

للري يف قضاء اهلندية هو املياه السطحية املتمثلة بنهر الفرات وفروعه وابرزها هنر
بني حسن ،إذ يعاﲏ هنر الفرات من التلوث الفيزيائي والكيميائي نتيجة الستخدامه

يف التخلص من مياه الرصف الصحي للمناطق املحيطة به ،فض ً
ال عن املخلفات
والنفايات ومياه الرصف اخلارجة من النشاطات الصناعية والتجارية عىل طول هذا

النهر.

()20

وقد أسهم تلوث هذا املصدر املائي املهم بتلوث االراﴈ املستخدمة للزراعة

يف قضاء اهلندية ،نتيجة الستعامل مياهه يف الري.

وتعاﲏ منطقة الدراسة من قلة منشﺂت البزل وعدم مالءمتها للتخلص من

املياه املاحلة املرصوفة التي تنتج عن عمليات الري .وبسبب استخدام املياه املاحلة

يف الري دون اللجوء اىل ممارسات إدارية كافية ،فض ً
ال عن انخفاض كفاءة منشﺂت
البزل يف التخلص من مياه الرصف املاحلة الناﲡة عن املزارع املروية ،كوهنا شيدت

منذ مدة طويلة ال تقل عن ( 30عام ًا) وعدم صيانتها بحيث تم التخيل عن معظمها

أو اهنا اصبحت خارج اخلدمة ،فقد اصبحت األراﴈ الزراعية يف منطقة الدراسة

تعاﲏ من ﲡمع املياه اجلوفية املاحلة مما زاد من متلح الرتبة وقلة كفاءهتا يف الزراعة.

()21

-3قنوات الري غري املبطنة:
إن ما يزيد من تفاقم تأثري املياه الباطنية هو أن معظم قنوات الري يف منطقة
١٨٩

أ.د .سلمى عبد الرزاق عبد  /الباحث :حيدر محمد مجيد الحسيني

الدراسة غري مبطنة  ،إذ ترتشح املياه نحو أعامق الرتبة لتعمل عىل زيادة املياه اجلوفية

فيها  ،لذا فال غرابة من ظهور املياه األرضية فوق سطح الرتبة عند امتالء قنوات
الري باملياه ،وأن ترسب املياه من هذه القنوات نحو املناطق املجاورة وتعرضها
للتبخر يؤدي إىل زيادة متلح تربة هذه املناطق( ،)22ويف السنوات األخرية ُب ﱢطن عدد

من اجلداول يف منطقة الدراسة إال ان بعضها تعرض إىل الكرس والتصدع ألن املادة
املستخدمة يف التبطني (االسمنت الكونكريت) من النوع الرديء ومن ثم ترسب

املياه من اجلداول إىل باطن األرض التي تدفعها عىل السطح بشكل مياه جوفية
بواسطة اخلاصية الشعرية.

-4املقننات املائية للمحاصيل الزراعية:
ّ
إن من السلوكيات اخلاطئة املتبعة يف العراق هي استخدام كميات كبريه من

املياه ،من دون االعتامد عىل املقننات املائية للمحاصيل الزراعية ،إذ إن هذه الظاهرة

اخلاطئة متبعة بكثرة يف املنطقة ،لكثرة األهنار والرتع واجلداول املالصقة لﻸراﴈ
الزراعية ،وينتج عن ذلك زيادة الضائعات املائية وتقليل كفاءة الري من جانب

وارتفاع درجة امللوحة يف الرتبة بسبب قلة عمليات البزل والرصف االصطناعي
والذي يتزامن مع ارتفاع درجات احلرارة والتبخر ،ومما يزيد املشكلة سوء ًا هو أن

ﹴ
أراض
الفالحني واملزارعني يف هذه املنطقة غال ًبا ما يقومون بتوجيه مياه البزل نحو
مرتوكة ﲡاور األراﴈ الزراعية أو قد توجه نحو جماري األهنار ،ففي احلالة األوىل

تؤدي إىل رفع مستوى املياه الباطنية املاحلة كام أن بقاءها عىل السطح ملدة طويلة
وتعرضها للتبخر من شأنه أن يؤدي إىل تراكم األمالح فوق سطح الرتبة املرتوكة،
أما احلالة الثانية فان مياه البزل تعمل عىل زيادة تركيز األمالح يف مياه (جدول بني
١٩٠

حسن) الذي يعد املصدر الرئيس ملياه الري.

خريطة ( )4التوزيع اجلغرايف لعينات الرتبة املشمولة بالدراسة يف قضاء اهلندية

املصدر :من عمل الباحثني اعتامد ًا عىل اهليئة العامة للمساحة.
١٩١

أ.د .سلمى عبد الرزاق عبد  /الباحث :حيدر محمد مجيد الحسيني

املبحث الثاﲏ:
حتليل التوزيع اجلغرايف ملعدالت ملوحة الرتبة يف قضاء اهلندية لعام 2015م.
ّ
إن تعرف التوزيع اجلغرايف ملعدالت متلح الرتبة يف أي منطقة له دور مهم يف

تعرف مساحة األراﴈ ذات امللوحة العالية واملتوسطة والقليلة امللوحة ،وبمعنى
آخر الصاحلة منها وغري الصاحلة للزراعة.

وتم تعرف التوزيع اجلغرايف ملعدالت ملوحة الرتبة يف قضاء اهلندية بإجراء

التحليل املختربي لنامذجها التي ُأخذت من عمقني ،إذ يتكون القضاء من الوحدات
اإلدارية اآلتية :مركز القضاء ،وناحية اخلريات ،وناحية اجلدول الغريب ،وبلغ عدد

النامذج املأخوذة ( 18نموذج ًا) وزعت عىل الوحدات املذكورة آنف ًا ينظر اخلريطة

( ،)4وتوزعت نامذج الوحدة اإلدارية عىل ستة مواقع من كل وحدة إدارية ،وتضمن
املوقع الواحد عمقني :األول سم (30سم) ،والثاﲏ ( 30-60سم).

وأظهرت نتائج التحليل الكيميائي لنامذج الرتبة باملواقع املدروسة أن معدل

ملوحة منطقة الدراسة لعام  2015يبلغ ( 5،3ديسيمنز/م) ُينظر جدول ( ،)4وهي

بذلك تعد تربة متوسطة امللوحة حسب تصنيف قسم الزراعة األمريكية ()U.S.D

لعام 1945م كام يف جدول (.)5

ففي العمق األول (30سم) واستناد ًا ملعيار ملوحة الرتبة املذكور آنف ًا ،تعد تربة

منطقة الدراسة ذات ملوحة عالية لثالثة مواقع يف (ناحية اخلريات) إذ بلغت درجة
ملوحة ترتبها ( 8،5 -8،3-8،1ديسيمنز/م) عىل التوايل ،يف حني تعد الرتبة متوسطة
امللوحة يف اجلدول الغريب إذ بلغت درجة امللوحة لثالثة مواقع فيها (-7،1-7،9
١٩٢

 6،9ديسيمنز/م) عىل التوايل ،بينام تعد الرتبة قليلة امللوحة يف ثالثة مواقع يف (مركز

قضاء اهلندية) إذ بلغت امللوحة فيها ( 1.8-2.0-1،55ديسيمنز/م) عىل التايل.
جدول( )4نتائج التحليل الكيميائي لنامذج تربة املواقع املشمولة بالدراسة يف قضاء

اهلندية لعام 2015م.
اﻟﻮﺣﺪة
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املصدر :من عمل الباحثني إعتامد ًا عىل الدراسة امليدانية.
١٩٣
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جدول ( )5أصناف الرتبة حسب درجة ملوحتها وفق تصنيف قسم الزراعة

األمريكية ()U.S.D

درجة امللوحة ds/m
4-0
8-4
15-8
أكثر من 15

صنف الرتبة

قليلة امللوحة low saline
متوسطة امللوحة medium saline
high saline
عالية امللوحة
عالية امللوحة جدا very high saline

املصدر :هدى هاشم بدر ،تأثري عمليات الري يف الرتبة ،جملة جامعة دمشق

للعلوم اهلندسية ،املجلد ( ،)25العدد الثاﲏ ،2009 ،ص.8

أما يف العمق الثاﲏ ( 60- 30سم) واستنادا ملعيار امللوحة االمريكي فتعد تربة

منطقة الدراسة متوسطة امللوحة يف ثالثة مواقع يف (ناحية اخلريات) إذ بلغت (-6،8

 7،3- 7،1ديسيمنز/م) عىل التوايل ،بينام تعد الرتبة عالية امللوحة يف اجلدول الغريب

إذ بلغت لثالثة مواقع فيها ( 8،1- 8،2 - 8،4ديسيمنز/م)  ،يف حني تعد الرتبة
قليلة امللوحة يف (مركز قضاء اهلندية) إذ كانت درجة ملوحتها (4،1-4،2- 4،5
ديسيمنز/م) عىل التوايل ،ينظر جدول (.)4

وفيام يتعلق بنسبة الصوديوم املتبادل ( )23()ESP%فقد بلغ املعدل العام

لرتبة منطقة الدراسة ( )%4 ،55وهي بذلك تعد تربة ملحية غري قلوية طبقا ملعيار

( )u.s.d.a1945كام يف جدول (.)6
١٩٤

جدول ( )6تصنيف الرتبة املتأثرة بامللوحة وفق ًا ملعيار ﳐترب امللوحة األمريكي

.1945

صنﻒ الرتبة

غريملحية-غري قلوية
ملحية-غري قلوية
ملحية-قلوية
قلوية-غري ملحية

امللوحة ds.m
اقل من 4
أكثر من 4
أكثر من 4
اقل من 4

نسبة
الصوديوم
املتبادل%
اقل من 15
اقل من 15
أكثر من 15
أكثر من 15

تفاعﻞ الرتبة
PH
اقل من 8،5
اقل من 8،5
اقل من 8،5
أكثر من 8،5

Source: U.S. salinity laboratory staﬀ. diagnosis and improvement of saline and Alkali soil ، U.S. D A ، Agricultur-

al hand book.NO. Washington government prin�ng oﬃce
.،1969، p.15
ففي العمق ( 30سم) تراوحت هذه النسبة بني ()%1،5،%1،6،%1،3

ملواقع تربة مركز قضاء اهلندية ،وتعد هذه الرتبة هنا طبقا للمعيار املذكور آنف ًا تربة

غري ملحية وغري قلوية وتنطبق القاعدة نفسها عىل مواقع ناحية اجلدول الغريب

( )%3،1،%3،4،%3،5يف حني يكون احلال معكوس ًا يف مواقع اخلريات التي
تراوحت هذه النسبة بني ( )%8،3،%8،5،%8،2إذ تعد هذه الرتبة هنا طبقا للمعيار

املذكور ملحية غري قلوية ،أما يف العمق الثاﲏ ( 60-30سم) فقد بلغت نسبة

الصوديوم املتبادل يف موقع ناحية اخلريات ( )%8،4،%8،2،%8،1عىل الرتتيب
١٩٥

أ.د .سلمى عبد الرزاق عبد  /الباحث :حيدر محمد مجيد الحسيني

وبذلك تعد هي األخرى تربة ملحية غري قلوية ،و ُينظر الشكل( )1الذي جيمع بني
درجة امللوحة ونسبة الصوديوم املتبادل بني الوحدات اإلدارية الثالثة.

شكل ( )1درجة ملوحة الرتبة (ديسيمنز/م) ونسبة الصوديوم املتبادل ()%

ملواقع الرتبة املشمولة بالدراسة لقضاء اهلندية .2015

املصدر :من عمل الباحثني إعتامد ًا عىل بيانات اجلدول (.)4
وﲠذا يتضح أن درجة ملوحة تربة ناحية اخلريات أعىل نسبي ًا من درجة ملوحة

تربة ناحية اجلدول الغريب ومركز قضاء اهلندية ،إما نسبة الصوديوم املتبادل فهي
األخرى كانت يف تربة ناحية اخلريات أعىل مما هي عليه بالنسبة لرتبة اجلدول الغريب

ومركز قضاء اهلندية.

ومما تقدم يتضح أن ناحية اخلريات جاءت بأعىل معدل للملوحة ،تأيت بعدها

ناحية اجلدول الغريب برتبة متوسطة امللوحة ،ليأيت بعدها مركز القضاء بأقل معدل
للملوحة ،ينظر اخلريطة (.)4

١٩٦

خريطة ( )4التوزيع اجلغرايف لكثافة ملوحة الرتبة يف قضاء اهلندية 2015م

املصدر :من عمل الباحثني اعتامد ًا عىل نتائج التحليل املختربي يف اجلدول (.)4

١٩٧
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ثانيا :اآلثار املرتتبة عىل تزايد ملوحة الرتبة.
أن لﻸمالح املختلفة املوجودة يف حملول الرتبة أو ماء الري تأثريات متعددة

يف املحاصيل الزراعية وان هذه التأثريات أما أن تكون غري مباﴍة يف نمو النبات

من خالل تأثريها يف صفات الرتبة الفيزياوية والكيمياوية ونمو األحياء الدقيقة يف
الرتبة أو أن تؤثر يف جاهزية العنارص الغذائية املوجودة يف الرتبة مثل الكالسيوم
واملغنيسيوم واحلديد والنحاس ،وان زيادة ايونات الصوديوم بالرتبة نتيجة ارتفاع
مقدار تفاعل الرتبة يؤدي إىل عدم نمو النبات بصورة طبيعية أو هالكه إذا كان

حساسا للملوحة والقلوية ،أما ما ﳜص التأثريات املباﴍة لﻸمالح يف املحاصيل
الزراعية فإهنا حتدث من خالل احد التأثريات اآلتية أو مشاركتها ﲨيع ًا:

-1زيادة الضغط االزموزي :بسبب زيادة األمالح الذائبة يف الرتبة إذ يؤدي

إىل تأثر جاهزية املاء للنبات وبذلك تصبح عملية امتصاص النبات املاء من حملول

الرتبة صعبة نتيجة زيادة الضغط االزموزي ملحلول اخلاليا اجلذرية وبذا يتوقف
امتصاص املاء وتظهر عالمات الذبول عىل النبات ثم هيلك( .)24هذا مع العلم أن

النبات الذي ينمو يف مثل هذه الرتبة يتصف بصغر حجمه وصغر حجم األوراق

ولوهنا الغامق مقارنة مع النبات نفسه الذي ينمو يف تربة غري صاحلة وبذلك تقل
إنتاجية هذه النباتات(.)25

 -2التأثري الغذائي لﻸمالح :يعزى انخفاض نمو املحاصيل وإنتاجيتها

إىل وجود ايونات األمالح يف املحلول الغذائي أو حملول الرتبة برتاكيز يؤدي إىل

امتصاصه وﲡمعه يف أنسجة النباتات ،وتؤدي هذه احلالة إىل نضوب املغذيات

ونقص املاء ومن ثم خفض قابلية النبات عىل امتصاص وتركز ايون أو عنرص
١٩٨

غذائي آخر ﴐوري لنمو النبات ،األمر الذي يرتتب عليه نقص ذلك االيون يف

النبات مما يوثر يف نموه وإنتاجيته (.)26

-3التأثري السمي لﻸمالح :يأيت التأثري السمي لﻸمالح يف النبات نتيجة ﲡمع

بعض األمالح وتراكمها برتاكيز عالية تؤثر يف األغشية السطحية جلذور النباتات
وأنسجتها مثل أمالح الكربونات احلرة  CO2--وتؤدي الرتاكيز العالية أليونات

الصوديوم والكلور إىل حرق األوراق وتساقطها ،فضال عن ان زيادة درجة تفاعل
الرتبة يؤدي اىل جاهزية بعض العنارص كالبورون بحيث تكون سامة للنبات.

()27

وهنا البد من اإلشارة إىل ان النباتات تتفاوت يف درجة تأثرها ومقاومتها لﻸيونات،
فمثال وجد ان كميات قليلة من الصوديوم والكلوريد تسبب السمية املباﴍة

ألشجار الفاكهة واحلمضيات ،بينام تكون هذه الرتاكيز نفسها غري سامة لنباتات
أخرى(.)28

مباﴍا فقد وجد ان رسعة
تأثريا
ً
-4تؤثر ملوحة الرتبة يف عملية إنبات املحاصيل ً

إنبات بذور حماصيل القمح والربسيم والذرة الصفراء إذا كانت ( %100و%94

و )%96عىل الرتتيب قد انخفضت اىل ( %28وصفر %و )%60عندما ارتفعت نسبة

ملوحة الرتبة من ( )%0،1يف احلالة األوىل اىل ( )%1،6يف احلالة الثانية .ولذلك
اقترصت زراعة القمح عىل املناطق القليلة امللوحة من منطقة الدراسة  ،وتُركت

ﹴ
أراض زراعية واسعة بسبب ارتفاع نسبة امللوحة ،وهذا يعد احد اآلثار السيئة

للملوحة ،إذ تبني لنا ان مساحات واسعة يف ناحية اخلريات مل تستغل يف الزراعة فعال
وذلك من خالل مقارنة مساحة األرض املزروعة فعال بمساحة األراﴈ الصاحلة
للزراعة إذ تبلغ مساحة األراﴈ الصاحلة للزراعة ( 47458دون ًام) ،أما املزروعة
١٩٩
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فعال فتقدر ( 23016دون ًام) ،يف حني احتلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة الثانية

يف املساحات الصاحلة للزراعة والتي وصلت إىل حدود ( 44743دون ًام) مقارنة

باملساحات املزروعة فعال ( 35627،3دون ًام) ،وأخريا جاء مركز قضاء اهلندية

باملرتبة الثالثة من خالل مقارنة مساحات األراﴈ الصاحلة للزراعة بمساحات
األراﴈ املزروعة فعال .وكام مبني يف اجلدول (.)7

جدول ( )7املساحة الصاحلة وغري الصاحلة للزراعة واملزروعة فع ً
ال يف قضاء

اهلندية لعام  2013دونم.
الوحدة اإلدارية

مركز قضاء اهلندية
ناحية اجلدول الغريب
ناحية اخلريات
املجموع

غري الصاحلة
للزراعة
6758
16265
2882
25905

الصاحلة للزراعة

املزروعة ﻓعال

17930
44743
47458
110131

15553
35627،3
23016
38569

املصدر :مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء /التخطيط واملتابعة ،اإلحصاء

الزراعي ،بيانات غري منشورة لعام .2013

ويالحﻆ من اجلدول ( )8أن مركز القضاء احتل املرتبة األوىل يف زراعة القمح

واخلﴬ وحماصيل أخرى إذ بلغت ( 4000دون ًام) و( 14492دون ًام) عىل التوايل،

يف حني احتلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة الثانية يف املساحات املزروعة بالقمح
واخلﴬ فقد وصلت إىل ) 3700دون ًام( و( 5635دون ًام) عىل التوايل ،وأخري ًا جاءت

ناحية اخلريات باملرتبة الثالثة يف املساحات املزروعة بالقمح واخلﴬ حيث وصلت
إىل ( 2879دون ًام) و( 2359دون ًام) عىل التوايل ،يف حني نجد احلال معكوس ًا متام ًا يف
٢٠٠

زراعة الشعري يف الوحدات اإلدارية يف منطقة الدراسة فقد احتلت اخلريات املرتبة
األوىل لقابليته عىل حتمل امللوحة العالية ثم ناحية اجلدول الغريب ومركز القضاء.

جدول ( )8املساحات املزروعة بمحاصيل احلبوب واخلﴬ للموسم الزراعي

2013م حسب الوحدات اإلدارية لقضاء اهلندية.
الوحدات
اإلدارية

مركز قضاء
اهلندية
ناحية اجلدول
الغريب
ناحية اخلريات

املساحات
املزروعة
باحلنطة/دونم
4000

املساحات املزروعة املساحات املزروعة
باخلﴬ وحماصيل
بالشعري/دونم
اخرى/دونم
14492
200

3700

2000

5635

2879

3000

2359

املصدر :مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،شعبة اإلحصاء ،بيانات غري منشورة

.2013

نستنتج مما تقدم أن معدالت امللوحة يف منطقة الدراسة متباينة بني وحداته

اإلدارية ،إذ تأيت ناحية اخلريات باملرتبة األوىل ثم اجلدول الغريب ومركز القضاء.

-5تؤدي ملوحة الرتبة العالية إىل تقليل نشاط الكائنات الدقيقة يف الرتبة التي

تعمل عىل حتليل املواد العضوية وقد يعزى ذلك إىل أن األمالح تعمل عىل إحداث
تغيريات يف بروتوبالزم هذه الكائنات فينتج عن ذلك بروتني قلوي جيعل نشاط

الربوتوبالزم غري طبيعي (.)29

٢٠١
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االستنتاﺟات
-1تبني ان للعوامل اجلغرافية الطبيعية (كاملوقع اجلغرايف والسطح والرتبة

والرتكيب اجليولوجي واملياه اجلوفية) والعوامل البرشية كاملقننات املائية للمحاصيل

كبريا يف ارتفاع نسبة امللوحة يف الرتبة
الزراعية وطرائق الري املتبعة وغريهاً ،
دورا ً

أو انخفاضها.

-2لقد وجد ان الرتبة القريبة من كتوف االهنار وخاصة يف منطقة مركز قضاء

اهلندية متتاز بأقل معدالت للملوحة ،إذ صنفت ضمن الرتبة قليلة امللوحة حسب

تصنيف قسم الزراعة االمريكية (1945م).

-3تتصف تربة اجلدول الغريب واخلريات بأهنا ذات معدالت ملوحة تفوق

مركز اهلندية ،حسب ﳐترب امللوحة األمريكي ،اذ وقعت تربة اجلدول الغريب ضمن

الرتبة متوسطة امللوحة بنسبة ( 5.2ديسيمنز/م) ونسبة الـ( )PHبلغت ()8.2

يف حني صنفت تربة اخلريات ضمن الرتبة عالية امللوحة بنسبة ( 8.1ديسيمنز/م)
ونسبة الـ( )PHبلغت (.)8.2

-4تتصف نسبة امللوحة يف منطقة الدراسة بتباينها حسب االعامق ()30

و( ،)60-30اذ تتدرج نسبة امللوحة من أكرب عمق ( 60-30سم) اىل اقل عمق

(30سم) فام دون ،أي من أسفل اىل اعىل وذلك التباع عمليات الري غري املقنن
واالفراط يف ارواء املحاصيل ،وبطء ترسب مياه الري داخل الرتبة مما يتيح بقاءه

فوق سطح الرتبة مدة طويلة ،اذ تتعرض للتبخر حتت ظروف ارتفاع درجات
احلرارة فض ً
ال عن استخدام مياه ذات تراكيز عالية للملوحة.
٢٠٢

 -5لقد تبني أن هناك إﳘاالً واضح ًا لﻸراﴈ الزراعية يف منطقة الدراسة ،مما

أدى اىل ارتفاع نسبة األمالح فيها ،إذ مل يتم اتباع الدورات الزراعية ،فض ً
ال عن

تدهور أنظمة البزل والري ،واعتامد الطرق التقليدية يف الري واستخدام مياه ذات
ملوحة عالية.

التوصيات
-1ان من الﴬوري اتباع طرق الري الصحيحة والتقنيات احلديثة يف الري

فض ً
ال عن انشاء املبازل من أجل التخلص من ملوحة الرتبة يف ناحيتي اخلريات
واجلدول الغريب ،لتقليل ملوحة الرتبة.

-2نظر ًا الن اراﴈ كتوف األهنار تعد من أفضل أنواع الرتبة يف الزراعة فمن

الﴬوري استغالهلا استغالالً صحيح ًا يف الزراعة واملحافظة عليها لزيادة مساحة
األراﴈ الصاحلة للزراعة يف هذه املناطق.

-3ﴐورة العمل عىل زيادة مساحة األراﴈ الصاحلة للزراعة يف قضاء

اهلندية ،إذ إن هناك الكثري من األراﴈ املرتوكة واملهملة الواجب إصالحها وهتيئتها

لﻺنتاج.

 -4منع استخدام املياه ذات االمالح العالية يف الري ،والعمل عىل تبطني قنوات

الري ،وإنشاء نظام بزل متطور ملياه الري.

-5ﴐورة اعتامد وسائل املحافظة عىل خصوبة الرتبة ومنعها من التدهور ،من

خالل تطبيق مشاريع استصالح األراﴈ ،واتباع الدورات الزراعية.
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 -6نرص عبد السجاد املوسوي ،أثر املقومات الطبيعية عىل انتاج املحاصيل الزراعية
االسرتاتيجية يف املحافظات اجلنوبية من العراق (البرصة-ميسان – ذي قار) بحث منشور عىل
االنرتنيت:
www.basrahcity.net/pather/report/basrah/61.html
 -7وفاء كاظم ماﴈ وفالح حممود خﴬ ،مدينة اهلندية النشأة التارﳜية والتطور العمراﲏ
حتى عام ( ،)1958جملة العلوم االنسانية ،كلية الرتبية صفي الدين احليل  ،2011،ص-147
148
 -8عباس عبيد ﲪادي وفالح حممود خﴬ ،مدينة اهلندية دراسة يف تطورها العمراﲏ
واالجتامعي ( ،)1958-1817جملة الرتبية االساسية /جامعة بابل  ،2011،ص3
 -9عيل صاحب طالب وسلمى عبد الرزاق ،حتليل وتقويم جغرايف ألثر اخلصائص الطبيعية
عىل عمليات الري والرصف يف قضاء اهلندية –املؤمتر العلمي ــجامعة بابل كلية الرتبية ،العدد

٢٠٤

الثالث  ،2007،ص12
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