
 أ
 







 

(2020 -1991بين عامي ) ظاهرة التصحر واثاره البيئية في ناحية كنعان 

 بحث مقدم 

جامعة ديالى ، وهو جزء من  -كلية التربيّة للعلوم اإلنسانية  -الى قسم الجغرافية  

متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في الجغرافية  



 من قبل الطالبة

 علياء فاضل حمد

 

 إشراف

 خلفد.سهاد شالش م.

 م 2022                                                        هـ1443





 ب
 









 ج
 

 االهداء

وسرةالحياةالىبسمالىمعنىالحبوالعطاء،ةالىمالكيفيالحيا

"ةاميالحبيبالىمنكاندعائهاسرنجاحي..الوجود،

بدونانتظار،الىالىمنعلمنيالعطاءالىمنكللههللابالهيبةوالوقار،

ابيالغالي"مناحملاسمهبكلافتخار..

ةالىمنبوجودهماكتسبالقوحياتي،ةالتيتنيرظلمةالىشموعالمتقدم

والمحبةواالخالص..اخوتي"

حرفاالىالنجومالعلياالتياهتديبها،الىمنالىكلمنعلمني،

سهادشالش".دم...ةوالمعرفةارشدنيبالحكم

لىمصدرتشجيعيوآلهاميفيتخطيجميعالعوائقالتيتقفصداا

حسامنجمالدين".دم...ةيمنعنيمنالوصولالىالقم







































 د
 

 الشكر والتقدير

الشكروالحمدهللربالعالمينمنقبلومنبعدالصالةوالسالمعلىسيدنا

محمدوألهاجمعين

ائحاالوراقلكلمنعلمنيومنأزالصفىتتناثرالكلماتحبراوحباعل

ولكلمناعادرسممالمحيالجهلالتيتفانتبريحالعلمالطيبةةغيم

وتصحيحعثراتي..

سهادشالشخلف".دم.شكروتقديرواحترامالى..ةأبعثتحي

واقدمايضاشكريواعتزازيالىاستاذيالذيالاجدكلماتألشكره

واالخالقيةوحسن دروسالحياهالعلميةوالعمليةفيها،النهاعطانياجمل

عقليةواعيه،ادعوهللاانيحفظهةوالتعاملوالتصرفمعالمقابلبحكم

حسامنجمالدينعبد".دم.منكلشروانيديمهلناجميعاالى..
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 المستخلص

 في التصحر ظاهرة حول الدراسة تمحورت كنعان البشناحيه العوامل ريةدور

فيالحدمنتفاقمتلكالظاهرةوالتطرقإلىأهمالعواملالتيأثرتفيوالطبيعية

معالجةهذه أبرزالحلولفيسبيل والتواصلإلى وبيانمظاهرها المشكلةتباينها

الناحيهحيث التصحرشأنهتواجه تتمثلبمشكلة بيئية أكبرمشكله كبيرا شأنعدد

 المحافظامن في متفرقه االخرئمناطق ت العظيم وطننا منمن تعاني التي

السنواتاألخيرةلتصبحكارثهبيئيةتهددأمناإلنسانالمشكلةالتيأخذتتزدادفي

كماأنللتصحرنتائجاقتصاديةواجتماعيةوعدمقدرتهاعلىسدالغذائيوالصحي

السكانمنالريفإلىالمد يوديإلىهجره السكانمنالغذاءمما حيثينةحاجة

الطبيعيةصفبتنوعالخصائصمنطقهالدراسةتتتوصلالبحثإلىنتائجعديدهان

الرعي ظاهرة وزياده السكاني النمو معدالت وزياده واتباعوالبشرية الجائر

الملوحةفي وهناكجملهمن،المياهاألساليبالريالتقليديةالخاطئةوارتفاعنسبة

ا ظاهرة تفاقم من للحد الالحلول في واخرناحيهلتصحر دايميه بعضها موقتهى

حديثهوغسلالتربة طرقري المبازلواتباع من التشجيربإنشاءشبكة واعتماد

وعمل .مصداتالرياحوتثبيتالكثبانالرمليةواتباعالدورةالزراعية
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 فصل االولال

  االطار النظري

 المقدمة

 التصحر مشكلة التيdesertification Problemتعد التحديات اخطر من

فيتقليصمساحاتاألراضيالزراعية تسهم انها فيالوقتالحاضراذ تواجهها

أمنة تهدد باتت اذ الجاف وشبه الجاف المناخ ذات المناطق في انتاجها وتدني

 ملحوظ بشكل وتفاقمالغذائي للزراعة الصالحة اراضيه انتاجية تدني خالل من

الرملية الكثبان وزحف النباتي الغطاء وتدهور الترب وتذوق التملح مشاكل

المتحركةمنخاللنشاطالعواصفالغباريةوالتيأخذتتطهرالمشاريعالزراعية

نيمنمشكلةواالروائيةوطرقالنقلوالمدنويعدالعراقاحددولالعالمالتيتعا

االحتاللاالمريكيللعراقفي بشكلواضحوكبيربعد التصحرالتيأخذتتتفاقم

 على۲۰۰۳عام واالقتصادية االجتماعية النظم في تغيراتسلبية من أحدثه وما

التصحرنحو) أيما۲4النشاطالزراعيتكلفظاهرة العالم مليوندوالرفي )

 عند الناجمة الخسائر قيمة )يعادل االراضي۲4فقد تربة طبقة من طن مليون )

فهي االنسان فيصحة مباشر تأثير لها األرضكما سطح على سنويا الزراعية

العصبي واالرهاق الراحة وعدم النفسي القلق وتسبب المخاطية األغشية تهيج

اهميه ذات الظاهره .وهذه وأمراضالقلبوالسرطان األمراضالجلدية وتورث

لقدرته السببالذيدفعبالغة المناخمنالناحيةالنظرية اعلىضربمختلفنظم

الباحثينعلىدراسههذهالظاهرةلغرضتحليلهاوتحديدمفهومهاوالعواملالمؤثرة

لها. بهاوالمشاكلالتيتنتجعنها،للوضعالحلولالمناسبه
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 البحث ةمشكل

انمنطقهالدراسةتعانيمنمظاهرانمشكلهالبحثيمكنانتطرحبحقيقهمفادها)

الحقيقة عديدهللتصحروتظهرفينطاقاتمعينهتختلفمنمكانألخر(.ومنهذا

نطرحالتساؤالتاالتيه:

التصحرفيكنعان؟1 والمشكلهلظاهرة .ماهيالعواملالمؤثرة

.ماهيالمشاكلالناجمةعنظاهرةالتصحرفيناحيةكنعان؟۲

وكيفيةمعالجتها؟.ماهياالساليبالت۳ لغرضالحدمنهذهالظاهرة ييمكناتباعها

التصحريوجدرقعةهلهليوجدتصحرفيناحيةكنعان،و.4 اتساعفيظاهره

وماهياثارهاالبيئية؟۲۰۲۰-۲۰۰۰فيناحيهكنعانبينسنه) )



 ة البحثفرضي

اعلىالوجهتعدالفرضيةاجابهاوليهعنالتساؤالتالسابقةحيثيمكنصياغته

االتي:

علىظاهرهالتصحرفي1 المسؤولةوالمؤثرة .تتضافرالعواملالطبيعيةوالبشرية

ناحيهكنعان.

التيتزيد۲ المناخية والتغيرات .الكشفعناالساليبالغيرصحيحهفيالزراعة،

منتفاقممظاهرالتصحر.

التصحرفيناحيه.وضعالحلولوالوسائلالتييمكنمنخاللهاالحدمنمخاطر۳

كنعان.

،و.4 هنالكاتساعفيظاهرهالتصحربيننعميوجدتصحرفيمنطقةالدراسة

فيناحيهكنعان.۲۰۲۰-۲۰۰۰عامين) )
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 هدف البحث

االكثر1 العناصر وتحديد التصحر، وظاهره الخصائصالمناخية عالقه .الكشف

تأثيراعلىهذهالظاهرة.

الخصائص۲ على الخصائصفي.التعرف تلك واثر العام االتجاه على البشرية

ظاهرةالتصحر.

الظاهرةوبياندرجات۳ .تسليطالضوءعلىابرزالمشاكلالبيئيةالتيتشكلهاهذه

تلكالظاهرة.

التي4 علىشكلنقاطمهمه الحلولواالساليبالمقدمة .تسليطالضوءعلىابرز

وتقل يلاثارهاوشدةدرجاتها.يمكناتباعهالحدفيهذهالظاهرة



 أهميه البحث 

عامة تعدظاهرةالتصحرمنالظواهرالتيتهددالحياةالنباتيةوالحيوانيةبصورة

الزراعي االنتاج وكذلك الطبيعي النبات قلة الى ادى الظاهرة هذه انتشار ان

ازوالزحفعلىالغاباتألجلالسكنوالرعيالجائر،أذتأتياهميهالبحثفيابر

تقليصالمساحات االولى  بالدرجة تهدد والتي كنعان ناحية في الظاهرة خطورة

والمتملحه الجافه المناطق نسبه وارتفاع بعضالمناطق في وانعدامها الخضراء

بدأتتتفاقمخاللالسنواتاالخيرة. والكثبانالرمليةوخاصهانتلكالظاهرة



 منهجيه البحث

المنهجال الطبيعيةوالبشريةاعتمدتالدراسة العواملالجغرافية تحليليفيدراسة

والبشريةفي لبيانكيفاثرتالعواملالطبيعية  الدراسة منطقه التيتتصفبها

مظاهر وبيان االيجابي او السلبي الجانب من كان سواء التصحر ظاهرة بروز

 اهم الى والتواصل الجغرافية العوامل تلك تباين عن الناتجة المعالجاتالتصحر

 البرمجيات) .واستخدام الظاهرة هذه نسبGISلمكافحة ورصد الخرائط (،لرسم

فيمنطقهالدراسة)كنعان( تلكالظاهرة
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 حدود البحث

درجهشماال،(°۳۳،46و°۳۳،۲تتحددمنطقهالدراسة،فلكيابيندائرتيعرض)

ضمنحدوددرجهشرقا،وتقعمنطقهالدراسة(°44،58و°44،4۲وخطيطول)

طرفها عند الجنوبي ساريه مبزل ويمر منه الشرقي الجزء في الرسوبي السهل

تتحدد واداريا بهرز، ناحيه عن ويفصلها لها، واداريا طبيعيا حدا مشكال الغربي

بناحيهكنعان( منطقهالدراسة)

بعقوبة. قضاء )مركز وتشمل بعقوبة لقضاء التابعة الخمس النواحي احدى وهي

لمحافظهديالى.كنعان خانبنيسعد(التيتقعفيالجزءالجنوبي ،بهرز،العباره،

قضاء الشمال ومن بهرز، ناحية الغرب ومن بلدروز، ناحية الشرق من ويحدها

واحد، خارطهرقم يالحظ بغداد، ومنالجنوبمحافظه الوجيهيه، ناحية المقداديه

(كم،وتتكونناحيهكنعان15)ويبعدمركزالناحيةكنعانعنمركزقضاءبعقوبة

( مساحتها مجموع يبلغ مقاطعه، مايعادل)(۲4۳۲۰۰منثالثين اي (6۰8دونما

للبحثتتلخصلعامو۲كم الزمنية .۲۰۲۰الحدود
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ناحيهكنعان(1خريطة)

العامهللمساحه،خريطهمحافظهديالى علىالهيئه الباحثاعتمادا المصدر:

ن برنامج1:5۰۰۰۰۰،مقياسرسم۲۰۲۰احيهكنعان،االداريه،خريطه ،باستخدام

Arc gis 10.2 
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:مفهومالتصحرالفصلالثاني

مفهومالتصحراوال:

( اوبرفيل الفرنسي النبات عالم مصطلحAubrevilleيعد استخدم من أول )

Desertificationالتصحر) عام وذلك التدهور1949( عملية إلى لإلشارة

التي االرضالىصحراءااليكولوجي وانتهتبتحول النباتي الغطاء بإزالة بدت

المناخ من اكثر البشرية المؤثرات دور على يؤكد بذلك وهو
(1)

مصطلح ووضع

للصحراء الطبيعية الحدود خارج أناألرضالمنتجة هو مختلفا التصحرتصورا

 منتجه اراضي يصيب التصحر ان أي االنتاج على قدرتها وتفقد فيوتتدهور

تزالتكبر ما أولاألمرمتباعدة التدهورفي الجافةويكون الجافةوشبه المناطق

يضافالى قاحل نطاق منها وبشكل وتندمج تلتقي حتى المتنامية كالرقع وتصبح

صحاريالمناطقالمناخيةاذااصبحاشبهبها
(۲)

.كمايعرفالتصحربانهتكثيفاو

تدهورفيالطاقةالبيولوجيةللبيئةيقللمنتعميقللظروفالجافةمنخاللحدوث

الرعي،الغابات( قدرتهاعلىاعالةاستخداماتاألرض)الزراعة،
(۳)



ثانيا:درجاتالتصحر

للتصحرالذيعقدفينيروبيللمدةمن المتحدة آبالى۲9حددمؤتمراألمم

التصحرحاالتوذلكبحسبدرجةحدةحاالتالتصحربأربعة19۷۷ايلولعام9

للبيئة وتعدددرجاتالتصحرفياربعانواع:اوحدةالتدهورفيالقدرةالبيولوجية

بيني .1 تدهور تلفاو بوادر ظهور فيها يبدأ التي المرحلة طفيفوهو تصحر

 طفيف.

تصحرمعتدلويمكنالتعرفعليهبحدوثتلفبدرجةمتوسطةللغطاءالنباتي .۲

 وتكونكثبانرملية.
ي .۳ شديد الحشائشغيرتصحر انتشار من التصحر الصنفمن هذا على ستدل

الطبيعية المرغوبةفيالمراعي  المرغوبةعلىحساباالنواع
التصحرشديدجدايوجدهذاالصنففيالمناطقالتيتكونالكثبانالرمليةفيها .4

كبيرةوعاريةمنالنباتالطبيعي
(4) 

 
______________________________________________________________

دارالفكرالعربيللطباعةوالنشر،1عليعليالبناء،المشكالتالبيئيةوصيانةالمواردالطبيعية،ط .1 ،

6۲،ص۲۰۰۰القاهرة

العربيةافاقوحلول،ط .۲ فيدولشبهالجزيرة التصحرومشاكلالمياه الدين، العلىسرى ،1عايده

 1۰-۷.ص۲۰۰6توزيع،لبناندارالهاديللطباعةوالنشروال

للنشروالتوزيع،عمان،ص1صبريفارسالهيتي،التصحر،ط .۳  ،1۳،دارالبازوريالعلمية

التقاناتالمعاصرة، .4 قيسحماديالعبيديومحمدطارقالعبيدي،عولمةالتصحرفيالعراقباستخدام

۲۰18،11۲،دارغيداءللنشروالتوزيع،عمان1ط



۷ 
 

:اسبابالتصحرثالثا

باستعمال الثاني و بالطبيعة يتعلق األول التصحر وراء رئيسيين محركين هناك

بشكل األحيان معظم في ببعضهما يتداخالن العامالن وهذان لألرض االنسان

. يصعبالتفريقبينهما

بظاهرة حديثأ تعرف أخذت التي المناخية الظاهرة ان الطبيعية األسباب اوال:

التيتنعكسجفافةوقحطفيمناطقفيالعالموفيالوقتنفسهالفيضانات)النيتو(

اعمق معرفة الى فهمها يؤدي أن يؤمل والتي أخرى مناطق في هائلة وامطارة

الدراسات الحاليةفيتفسره انتوزيعالمناطقالمناخية بالتغيراتالمناخيةوالعالم

عل تطرا أنالتاريخالجيولوجيوانالتغيراتالتي التييمكن مناخاالرضاو ى

تقعفيالمستقبلالمتطورتدعوبالفعلإلىالخوفوكذلكالتعريةعيأحداألسباب

الجاريةمن بفعلالرياحأوالمياه الترابياوانجرافه الطبيعيةهيانحسارالغطاء

المياه الرياحاوسرعة بازديادسرعة التعريةحدة الطبيعيأنتزداد
(1)

اذ اخاصة

الصحاري في المروحية للترسبات بالنسبة كما متماسك غير الترابي الغطاء كان

خواطر من كذلك للتربة المدروس غير االنسان باستغالل خطرالتعرية ويزداد

التربة قابلية في يعمل الذي النباتي الغطاء تدهور المهمة الصحراوية الزحف

عنطريق التدهوريأتيما للتعريةوهذا التغيرفيالمناخاوعنطريقالخصبة

فضاءالحيوانعليهفيالرعياوعنطريقتكاثرالنباتاتالضارةالتيتنموعلى

تغطيها واخرى الصخور تكسوها هناكصحاري ان كما المفيدة النباتات حساب

في خطرها ويمكن العالم في الصحاري مساحة خمس تشكل واالخيرة الرمال

تذ اذا المتحركة السطحيةطبيعتها المواد تنقل الكثبان فتكون الرياح روها

الرمال تعني وهذا بقفزاتالصحراوية اما و السطح على بالتدحرج اما والغبار

متتابعةواماتضلسابحةفيالهواء
(۲)

.













،دارالنشرمركزدراساتالوحدةالعربية،1محمدرضوانخولي،التصحرفيالوطنالعربي،ط .1

 صهبيروت،

 ۲5،صنفسهمحمدرضوانخولي،مصدر .۲
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ثانيا:اسباببشرية

أنتدركأنتصحرهو اجتماعية،ومناألهمية اناالسبابالبشريةمتنوعةمنها

اعتمادعلى اخر حلتويختلفتقويمهمنمجتمعالى وكيفما اينما بالنتيجةسلبي

حوالالسياسيةواالجتماعيةالمدينةالقائمةمعكلمايعينهذلكمنطرقالعيشواال

عالقة والسطحية الجوفية الطبيعية مواردها باألرض يتعلق ما كل أن القائمة

الموارد اإلنسانبهذاالمواردبالتاليالدورةالتفاعليةلحياةاالنساناليوميةمعهذا

كلهذايجبانتكونمضبوطةومنسقمنقبلالمؤسساتوهذاالمؤسساتماأن

محل إلىتكون شاملة أنهناكنظرة المختلفة بأجهزتها الدولة اوعامةتسيرها ية

الدول كبيرمنهذا قسم خطرالتصحرتطهرلنا الدولالتيتواجهبعضأجزائها

بيئة اين االنسان ان المأثور القول ان كما الخصبة نقصباألراضي من تعاني

البقعةم لهذه المؤلفة علىباقيالعناصر ايضا ناألرضالتييتفاعلمعهاينطبق

معينةوهيتنطويعلى الخصائصفيبقعة هيوصفلكلهذه االنسانفالبيئة

بينهذهالعناصروخصائصهابعضهاببعض،وانالضغطالشديد توازنوتناغم

تدمير وبالتالي تملحها الى يؤدي مما جائرة بطريقة الجوفية المياه سحب على

الم الجائرفيالمناطقالمحاصيلالزراعيةفي الجافةوالرعي ناطقالجافةوشبة

الهشةبيئيافيطوافالبواديالعربيةاومايطلقعليهابالمناطقالحديةوالقطع

الجائرألشجاروتشجيراتالغاباتسواءالدولالعربيةاواالجنبيةوعدمزراعةما

زرا عدم قائم البيئي التوازن ليبقى األشجار تلك من الرغويةاقتطع األراضي عة

سنوات الثالث في سقايتها و وحمايتها الرعوية والشجيرات النباتية بالمبادرات

األولىمنحياتهاوتنظيم
(1)

.

















______________________________________________________________

۳6-۳۳،صنفسهمحمدرضوانخولي،مصدر .1
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الرعيييفيهييا
(1)

بحييوثوالدراسيياتالعلميييةوالتطبيقيييةعلييىمسييتوىوعييدمتشييجيعال

الوطنالعربيلوضعالحلولالجذرييةلهيذهالمعضيلةالبيئييةالخطييرةوفقيداناالعيالم

البيئيخاصةفيوطنناالعربيبالتركيزعلىخطورةهيذاالظياهرةكيذلكعيدموضيع

خطيطعملييةمدروسيةوشياملةللمنياطقالتييتضيررتمينزحيفالتصيحر
(۲)

فيي،

األمكنيةالتيييتتجميعفيهيياهيذهاالعييدادالمهياجرةيبييدأاالسيتهالكالزائييدلميواردالبيئيية

فتسيربطريقاالنحاللوالتقهقرففيضيواحيمراكيزالتجميعالجدييدةانكانيتمدنيه

اومجمعيياتمتحدثييةغيييرمؤهلييهويبييدأالقييادمونالجييددبزيييادةضييغطاالسييتهالك

ويزيييدالطلييبعلييىاألخشييابالمصييروفاتانالمحليييميينزراعييةومييراعومواشييي

بيئييةجغرافيييةمعينييةتتييوازنفيهييادوراسييتغاللالمييواردالطبيعيييةمييعالحفيياظعلييى

اسييتمراريتهاوعطائهييافقييدادخلييتالطييرقالزراعيييةالحديثييةأنالسييكانيسييتطيعون

اسييتعمالهاوكييذلكبالنسييبةلزيييادةأعييدادالمواشيييدوندراسيياتصييحيحةإلمكانيييات

السييتيعاباذالييميباشييربالمكافحييةالصييحيحةفيييمكنأنتصييلحالييةاالنحيياللالييىا

درجييةالتعييرضاالنسييبضييئيلة
(۳)

والتزايييدالسييكانيالمطييردفيييالييوطنالعربييي

موهيذاالعيدديحتياجاليىالمنتجياتالحيوانيية۲۰11مليوننسمةعيام4۰۰خاصةبلغ

واتالقحيطوالجفييافعليىاألراضيييميناللحيومومشييتقاتاأللبيانكميياأنتيوالىسيين

اليوطنالعربييقييدسياهمبيدورهفيييتيدميرالمراعييوالقضيياءعليىالكسياءاألخضيير

وزحفالتصحرالحضريفييالميدنالرئيسييةسيواءوطننياالعربييخاصيةاوالعيالم

الخارجبوجهعام
(4)



















______________________________________________________________

 ۳۳-۳۲،دارصفاءللنشروالتوزيع،عمان،ص1عليسالمحميدانالشواوره،التصحرومخاطرة،ط .1

 ۳5-۳4،صنفسهعليسالمحميدانالشواوره،مصدر .۲
 ۳9-۳8،صنفسهمحمدرضوانخولي،مصدر .۳

 ۳۵-4۳،صنفسهعليسالمحميدانالشواوره، .4
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رابعا:نتائجالتصحر

ا نتائج ان االنسانةمع حياة من اوجه عده تطال االجتماعي النظام اولها لتصحر

اليوميةكبيئتهبكلماتعنيهذهالكلمةكالتربةالتييستغلهاوالنباتوالحيوانالذي

يتعايشمعهوالمياهالتييشربويزرعويصنعمنهاانمااهممنكلهذابالحقيقة

اال هوناتجعنههوالنتائجالتيتؤثربالنظام االجتماعي بالنظام تعنيه ما جتماعي

ومن معينة جغرافية منطقة في معينة بشرية هيكلية عليها تقوم التي االس كل

افريقيا من انحاء عدة في الداخلية المناطق اهالي يوجهها التي الرئيسية المشاكل

ب يكفيمناألكلإلبقائهم ما التيتؤمنلهم اليومية واعمالهم المحدود وضعدخلهم

النسبة الى المدناضافة سكانالمناطقالى هجرة مقبولأن جسديوصحيشبه

العاليةالكثافةسكانالمدنبالمقارنةمعالريفمنناحيةأخرىيمكنأنتفقدالدولة

كبيرةتهاجرالىالخارجاماالىالبالدالمجاوراوالىبالداكثرتقدم اعدادا
(1)

.

خامسا:اثارالتصحر

عمليةالتصحرقابلةللتطورلذلكفأنهاقدتزدادفيالمنياطقالتييتنشيأبهياكمياتعتبر

انهامرتبطةبندرةاألمطاراألمرالذييعيودوبأثيارسيلبيةعليىحيياةالسيكانوالتنميية

الحيوانييةوالزراعييةفييالمنياطقالمختلفيةكمياقيديقيودالهجيرةالسيكانمينالمنطقيية

كانفيييالمنيياطقالتيييينشييأبيهييابشييكلكبيييروبشييكلويلحييقالتصييحرمقييدراتالسيي

خيياصفيييحالييةانتشييارانشييطةالتربيييةالحيوانيييةوالزراعيييةفيهيياكميياانالتصييحر

تأثيرةمباشرةفيمعيدالتالتنمييةبسيبباالثيارالسيلبيةالتيييلحقهيابيالخططالتنمويية

ييرةوالنامييةونتيجيةالحكوميةوعلىالنمواالقتصياديللدوليةوخاصيةفييالبليدانالفق

الهجرةالناسمنالمنياطقالتييتنشيرفيهياالمجاعياتوالخسيائرالفادحيةالتيييخلفهيا

السكانالمناطقالقرويةفقدشكلالتصحرمشاكلاقتصياديةهيكلييةفييهيذهالمنياطق

تسبباوكادتأنتسببفيعرقلةمسارالتنميةاالقتصاديةوالبشرية
(۲)

.











______________________________________________________________

۳8-۳۷،صنفسهمحمدرضوانخولي،مصدر .1

 www.mawdoo3.comخولهالشوملي،ظاهرهالتصحر،عنموقعااللكتروني .۲
  

http://www.mawdoo3.com/
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 الفصل الثالث

 احيه كنعانفي ظاهره التصحر في ن أثر العوامل الطبيعيه والبشريه

تسميةناحيةكنعانوالخصائصالطبيعية :

)جدول الكبير للنهر نسبة )مهروذ( او )مهروت( سابقا كنعان ناحية تسمي

التي ديالى محافظة في بعقوبة لقضاء التابعة النواحي إحدى وهي مهروت(،

)15تبعد) مساحتها وتبلغ بعقوبة مدينة عن كم يعادل۲4۳۲۰۰( ما أي دونم )

(6۰8 حتى۲كم( ذلك توسعتبعد ثم صغيرة قرية عن عبارة الناحية وأصل ،

 ياقوتالحموي. فيمعجمالبلدان أصبحتناحية،وقدوردذكرها

أتوا حتى جلوالء نحو ساروا وملكوها المدن من المسلمون فرغ لما ( قال إذ

 نصر) جمدة عصر إلى المنطقة هذه تاريخ ويرجع ق.م(،۳۰۰۰مهروت(، سنة

االستداللعلىذلكمنخاللالتاللاألثرية)الخرابة،العجير،البدير(التيويمكن

توجدحالياضمنمقاطعةهورةالمويلحةفيقريةزكوكقربجدولشيبانضمن

كنعان) والتركمان(1ناحية العرب منهم الطوائف من الكثير المنطقه في ويسكن

فيمنطقةدورمندلي. ويتركزاالكراد واالكراد























______________________________________________________________

شهابمحسنعباساألميري،مدنعراقيةحضارةوأصالة،دارالكتبوالوثائق،المكتبةالوطنية، .1

19۷۰،ص۲۰1۳
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مدخل:

فيبعضهاالبعضمنحيثالتأثيرفي تتداخلالخصائصأوالعواملالطبيعية

،مظاهرانتشارظا التصحر،وتتمثلهذهالعواملفيالتركيبالجيولوجي هره

المائية،وتعدهذهالعواملمنالعناصراألساسية السطح،المناخ،التربة،الموارد

التيتؤثرعلىقدرةاإلنسانوالتربهمنتحسيناالنتاجونوعيهاالرض والثابتة

ينتأثيركلعاملعلىحدهبعيدةعنوبناءعلىذلكيكونمنغيرالسهلالفصلب

تأثيرالعواملاألخرى،كمايكونمنالصعبقياسمدىتأثيرايمنالعوامل

بصورةمنفصلة.

العواملالطبيعيههي:

أوال:الموقع:

1. ، الطول وخطوط العرض دوائر تحدده الذي الموقع هو : الفلكي الموقع

( التتغير ، ثابتة قيمته الجزء(.1وهوموقع في تقع الناحية أن سابقا أشير

عرض) دائرتي بين ديالى محافظة من ۳۳الجنوبي شماال،۲5-46.۳۳. )

( طول خطي 4۲ويحصرها ،°44–58 ،44 الشرق°( من ويحدها شرقا،

ناحية / المقدادية ومنالشمالقضاء قضاءبلدروزومنالغربناحيةبهرز،

(،وتكمن1وكماهوموضحفيخريطة)الوجيهية.ومنالجنوبمحافظةبغداد

النباتية والحياة المناخ نوع عن المسؤولة العرضهي دوائر کون في أهميته

السائدةفيذلكالموقعكماأنلهتأثيرمباشرفيتوزيعالسكانوطبيعةالحرف

 التييمارسهااألفراد.

بالنسب .۲ للبيئة العالقاتالمكانية به ويقصد منالموقعالجغرافي: يحيطبها لما ة

فهوموقعمتغيرفيقيمته المفهوم ومنخاللهذا . متباعدة أو بيئاتمتاخمة

(إنلموقع۲وأهميتهتبعالمايحدثمنتغيراتتؤثرفيهذهالعالقاتالمكانية)

ناحيةكنعانالجغرافيتأثيركبيرةعلىالنواحياالقتصاديةكونهيقعفيمنطقة

توف إلى إضافة اغلبزراعية إن إذ كنعان، بجدول والمتمثلة المائة الموارد ر

الطريق فيها ويمر محدوده، لمساحات الزراعة حرفة يمارسون الناحيه سكان

)بعقوبة بمركز-بلدروز-كنعان-الرئيس بلدروز قضاء يربط الذي مندلي(

كنعان ( طريق وكذلك في-المحافظه، الناحيه يربط الذي الطابوق( معامل

 بغداد.العاصمه

 
_____________________________________________________________

1. ( رقم الجغرافية الكتب سلسلة ومشاكل(، )عالقات واالنسان البيئة مقصود، عبد العابدين (،5۲زين

ص1981)االسكندرية،منشأةالمعارف،دارعطوةللطباعة( ،81. 

19 صسه،المقدرنفزينالعابدينعبدمقصود، .۲
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العراق،خريطةمحافظهديالى۲خريطه) (موقعناحيهكنعان،بالنسبهلخريطة

ديالىاالداريه،خريطهالمصدر: علىالهيئهالعامهللمساحه،خريطهمحافظه الباحثاعتمادا
Arc gis 10.2،باستخدامبرنامج1:5۰۰۰۰۰،مقياسرسم۲۰۲۰ناحيهكنعان،
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: ثانيا:التركيبالجيولوجي

تحليل في خاصة أهمية له الدراسة منطقة لموضع الجيولوجية البنية دراسة آن

ونسبه والخصوبه، الملوحه، ونسبه وخواصها التربة بنسجة المتعلق الوضع

التصحركذلكالتعرفعلىالطبيعةالجيولوجيةلمنطقةالدراسةمنخاللالخريطة

تتكونمنترسبات۲) انها يتضحمنتلكالخريطة إذ السهلالفيضيالتيتعود(

الىالعصرالرباعي بتاريخها
(1)

.

وتالل شرقا االيرانية العراقية والحدود غربة دجلة نهر بين المنطقة هذه تمتد

بين ويتراوحارتفاعها ، معمحافظةواسطجنوبا اإلدارية حمرينشماالوالحدود

ل49-56) الجيولوجي التاريخ البحر.يبدأ سطح مستوى عن مترا المنطقة( هذه

المنطقة،فترسبتتكوينات بالعصرالطباشيرياألسفلحيثتقدمالبحروشملهذه

.کريتاسيهسميكة

الحديثوهي العصر الى تعود األحدثألنها النهرية الترسبات عليها أطلق وقد

نواتجالتعريةالتيتنقلبواسطةاالنهاروتترسبفيأثناءالفيضانتتألفمكوناتها

النهرمنحصى عن ابتعدنا كلما الحبيباتفيها ورمل،غرين،وطينويقلحجم

،وتتحولكليةالىحجمالطينلقلةفعاليةالنهر
(۲)

.



















______________________________________________________________

الخلف،ط .1 العراق،تعريبجاسممحمد العربية،1کوردهستد،األسسالطبيعيةالجغرافية ،المطبعة

، ص19۶8بغداد ،۲۵ 

الهسنياني،هيدروجيولوجيةمنطقةالمشراقالمحصورةبيننهريدجلة .۲ –زاهدعمرمصطفىابراهيم

، ،۲۰۰۳والزاباألعلى،رسالةماجستيرغيرمنشورة(،جامعةالموصل،كليةالموصل،كليةالعلوم

1۳4ص
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(۳خريطه)
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 السطح:ثالثا:طبوغرافية

االراضي ونسبه التصحر نسبه في تؤثر التي العوامل أهم من السطح عامل يعد

المزروعه
(1)

للتضاريس الخارجي الشكل ضوء في الزراعية العمليات تتحدد إذ

انحدارالسطح األرضية.وهناكارتباطبينعاملالسطحوسمكالتربةفكلمازاد

 فيطبيعة يؤثرسلبا فيقلسمكالتربةمما وزياده الزراعية األراضي استثمار

مزروعة الغير نسبهاالراضي
(۲)

السهلالفيضي هيجزءمن الدراسة منطقة آن

الذيهوجزءمنالسهلالرسوبياذتغلبعليةصفةاالنبساطواالنحدارالضعيف

. منالشمالوالشمالالشرقينحوالجنوبوالجنوبالغربي

واحدلسطحهو:وتتكونمنطقةالدراسةمنمظهر

السهلالفيضي:وهذاالسهليشكلجزءأمنسهلالعراقالرسوبيالذياسهمفي

منالمرتفعاتالشرقية( المنحدرة والسيول والوديان كلمننهرديالى تكوينه
(۳)

.

والتوجدمعالمتضاريسيةبارزةوواضحةتميزهمنباقيالسهلالرسوبيأنالسهل

(مترعنمستوىسطحالبحر.56-۳1ين)يتراوحأرتفاعسطحهب

أهممايميزسطحمنطقةالدراسةهوانحدارجدولکنعانمنالشمالنحوالجنوب

ليروياألراضيالزراعية عنأراضيالمنطقة الجدولنسبيا ويالحظارتفاعقناة

والبساتينسيح(
(4)



















______________________________________________________________

.14،ص1981خطابصكارالعاني،الجغرافيةاالقتصادية،مطبعةجامعةبغداد، .1

۲. ، 19۷۳شاكرخصباك،العراقالشمالي،دراسةلنواحيهالطبيعيةوالبشرية،مطبعةشفيق،بغداد

 .۳4،ص

السعدي،ناحيةهبهبدراسةفيالجغرافيةالزراعيةواستغاللاألرض .۳ ،مصدررياضابراهيم

 1۲سابق،ص

۲۰۲1-1۲-9،دراسةميدانيةلمنطقةالدراسة .4



1۷ 
 

رابعا:المناخ

استعمال تحديد في كبيرة أهمية ذات خصائصه ومعرفة المناخ دراسة أن

تباينالمحاصيلالزراعيةمن أهميته يؤكد الجفافوالتصحرومما االرض،ونسبه

شتوية،وتت الىمحاصيلصيفيةواخرى فاوتاالراضيالمزروعةحيثتصنيفها

عنالغيراالراضيالغيرمزروعةاالتأكيدلذلك،إذتتصفالظروفالمناخيةفي

األمطار كمية وتذبذب الحرارة درجة وارتفاع بالتطرف الدراسة منطقة
(1)

وتقع

المنطقة من الدافيء القسم ضمن عمومأ خاصوالمحافظة بشكل الدراسة منطقة

ومن الشمالية يتميزالمعتدلة فهو ومداريته وقاريته بجفافه يمتاز صحراوي اخها

بأرتفاعدرجةالحرارةصيفاوانخفاضهاشتاءومدىحراريكبيربينالليلوالنهار

يصل بالتطرفاذ ويتصفالمناخ عالي ،والتبخر غربية شمالية السائدة والرياح

صولاألربعةصفر(والتتضحالف-۳9الفرقبينمعدلاعظموادنیدرجةحرارة)

تأخذ آذار شهر وبعد مفاجئا يكون والشتاء الصيف بين واالنتقال السنة خالل

تموزوآبمناألشهراألكثر شهر شهرحزيرانويكون باالرتفاعحتى الحرارة

 حرارة
(۲)























______________________________________________________________

نترجمةماجدالسيدولي،عبدااللهرزوقيکربل،مطبعةجامعةعليشلش،مناخالعراق .1

ص1988البصرة، ،18

فليحكاظماألموي،أثرالمناخفيانتاجيةمحاصيلالخضرواتفيمحافظةديالى،أطروحة .۲

.۲،ص199۷دكتوراةغيرمنشورة،كليةالتربية)ابنرشد(،جامعةبغداد،
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درجهالحرارة:

الح العناصرتعتبر أغلب على تؤثر إلنها المهمة المناخ عناصر أهم أحد رارة

درجات إختالف معرفة على يتوقف الجوي الضغط فتوزيع األخرى، المناخية

 آلخر، مكان ومن آلخر فصل من الحرارةالحرارة لدرجة السنوي المعدل بلغ

االعتياد۲۳.4االعتياديةفيمحطةخانقين) درجاتالحرارة تبدا م"، باالرتفاع( ية

( شهري وبمعدل حزيران شهر )۳۳.9في الجدول في موضح كما م، ثم1( ،)

بلغتفيشهر اذ فيشهري)تموزواب(، لها معدل لتصلأعلى ترتفعتدريجيا

الحرارة۳6.۳تموز) درجات تسجل آب شهر وفي خانقين، محطة في م )

دنىمستوىفيشهر(م،ثمتنخفضدرجاتالحرارةاالعتياديةلتصلالىأ۳5.8)

الثاني) العظم1۰.۰كانون لدرجاتالحرارة وانالمعدالتالشهرية م، ترتفعی(

آب( تموز، )حزيران، ألشهر السنة من الحار الفصل -45.۲-4۲.5)بمعدلفي

(م،اماادنىالمعدالتالشهريةلدرجاتالحرارةالصغرىيسجلشهركانون45.4

( بواقع شهري معدل ادنى الدراسةفي(5.۰الثاني الجويمنطقة الضغط وإن

يتحكمفيتوزيعالرياحونظامهبوبها،وتحتاجمياهالمسطحاتالمائيةإلىالحرارة

والندي والثلوج السحبواألمطار منها عدة إشكال البخار ياخذ إذ لغرضالتبخر

والنبات اإلنسان حياة في مباشر وغير مباشرا تأثيزا ايضا ذلك ويؤثر والبرد

والحيوانوالتربهمعا
(1)

انارتفاعدرجاتالحرارةوقلهاالمطاراوندرتهاتساعد

علئسرعهالتبخروتراكماالمالحفوقاالراضي)فتراتالجفاف(.كماانلهدور

فيتهديدخصوبهالتربهويجعلهااكثرعرضهللتصحروالتيترتبطارتباطامباشر

حرفيمنطقهمعينهواخرغيرمباشرفيتباينرقعهالتص
(۲)

.

















______________________________________________________________

۲49،ص۲۰1۲عليسالمالشواورة،الجغرافيةالطبيعيةوالبشرية،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،عمان، .1

المناخالتطبيقي،ط .۲ الجبوري،علم ۳۳۷،ص۲۰14،جامعهبغداد،1سالمهاتفاحمد
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(1)جدول



۲۰ 
 

األمطار:

السحبويصلالى األمطارتسميةعامةتطلقعلىالتساقطالذيينزلمنقواعد

بينأقلمن) ملم4,5۰,5سطحاألرضفيشكلقطراتماءتتراوحاقطارها )

التي القطرت تسمى )وعادة الجدول خالل من األمطار۲يتضح مجموع أن ،)

الدراسةبلغت)الساقطةفي ملم،وكانتأعلىكميةلألمطارالهاطلة۲9۰منطقة )

ملم،(6.۲(ملموأدناهافيشهرأياراذبلغت)54.1كانونالثانيبلغت)شهرفي

تغير في ومباشر كبيرا دورا المختلفة بعناصره للمناخ أن القول نمطويمكن

الغطاء فان الصخري او المائي او النباتي كان سواء األرضية يحتاجاألغطية

عنا زاد إذا أما لنموه المناسبة المسموحبهسوفاألمطاروالحرارة ينعكسلحد

الخضري. الغطاء على )سلبا منها الواحد قطر تبلغ1,5يصل والتي رذاذ ملم )

( فأكثرتسميوابال5أقطارها أوأنهارملم(
(1)

أنالعاملتذبذباألمطاربين. كما

الفالحونبحراثةاألراضي يقوم اذ األرضالزراعية كبيرعلى سنةوأخرىأثر

األمطارولكنقديحصلالعكسفي تسقطعليها امالان األمطار، غيرمضمونة

العامللهآثارسلبيةعلىاألراضياذتزدادعملياتالتع ريةأغلباألحيان،وهذا

أوانعدامسقوطالمطر،عندهاتصبحالتربية الهوائيةبسببحراثةاألرضمعقلة

سهلةالتعريةبفعلالرياحمعاألخذبنظراالعتبارانبساطالسطحممايسهلعمليات

جرفالتربةوهذهأخطرعواملالتصحر
(۲)

.

الدراسةفيفصلالشتا ءيتزامنومنالجديربالذكرأنسقوطاألمطارفيمنطقة

وتشبع الجفاف مظهر قلة الى يؤدي الذي األمر الحرارة انخفاضدرجات مع

االراضيالغيرمستغلهللزراعهاوللسكنبكمياتتصلالىدرجهقريبهللتشبعفي

علئسطحالتربه،ومنشأنهيقلل فصلالشتاءفنجدنموبعضاالعشابالصغيره

بيعمنمظهرالتصحروزحفالرمالفيفصلالر

(۲۰۲۰-1991)انقينللمدةفيمحطةخ(لمم)المجموعالشهريوالسنويللموسم(۲)جدول

اتالمحط

االشهر
 المجموع
السنوي

تشرين

االول

تشرين

الثاني

كانون

االول

كانون

الثاني
ايارنيساناذارشباط

19,۰51,844,854,1۳9,۷4۲,6۳1,86,۲۲9۰,۰خانقين

علىاعتمادالباحثالمصدر العر:ا النقلوالمواصالت،اقجمهورية الهيئة،وزارة

الزلزاليالعامةلال المناخ،نواءالجويةوالرصد .۲۰۲1بياناتغيرمنشورة،قسم

______________________________________________________________

للطباعةوالنشر، .1 ،دارالحكمة العاليوالبحثالعلمي ابراهيمشريف،جغرافيةالطقس،وزارةالتعليم

، ص1991بغداد ،1۳۲ 

بغداد،سنه .۲ التصحرواثرهاع۲۰۰۰محمودحمادهصالحالجبوري، لئاالراضيالزراعيهفي،ظاهره

۷6صالحالدين،صفحه



۲1 
 

التبخر:

المائية المسطحات من الجوي الغالف الى الماء بخار انتقال بأنه التبخر يعرف

األرض وسطح
(1 )

اثناء الحرارية الطاقة على الماء جزيئات تحصل فعندما .

وىالتيتربطالتسخين،تتزايدالطاقةالحركيةللجزيئاتالىانتصبحاكبرمنالق

هذه وتسمى ، الغازية الحالة الى فتحول ، بالبعضاآلخر بعضها الماء جزيئات

العمليةالتبخر(وبازديادمعدالتالحرارةتزيدحركةجزيئاتالماءفتقلقوةالجذب

لذلكمعدلالتبخر تبعا السطحيبينجزيئاتالماءفيزداد
(۲)

ارتفاعدرجةالحرارة

ند أو األمطار األراضيوقلة في األمالح وتراكم التبخر سرعة علي تساعد رتها

اسبابمنشأنهاانترفع وهذا التربة. المزروعة)فتراتالجفاف(يهددخصوبة

الئ الحراره فيفصلالصيفحيثترتقعدرجات التصحروخصوصا 5۰نسبه

درجه،فعمليهالتبخرتزداد
(۳)

.



























_____________________________________________________________________________________________

 .۲۳9،صنفسهابراهيمشريف،جغرافيةالطقس،مصدر .1

للطباعةوالنشر،جامعة .۲ المناخ،دارالحكمة صباحمحمودالراويوعدنانهزاعالبياتي،اسسعلم

۲۳9،ص199۰الموصل،

3. https://ar.m.wikipedia.org 
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الرياح

تعنيالرياحهوالهواءالمتحركافقيةعلىسطحاألرضبسببفروقفيقيمالضغطالجوي،

فيتحركالهواءمنمناطقالضغطالمرتفعنحومناطقالضغطالمنخفضحامالمعهخصائصه

الفيزيائيةالتيتميزهمنحرارةورطوبةوأمطار
(1)

قومتلعبدوراهامافيعمليهالتصحراذت

تشهدمنطقةبنقلذراتالرمالمنمناطقالئاخرى،فعندماتكونقويهتنقلالبذورالزراعيه

(،يظهرأنالمعدلالسنوي۳الجدول)الدراسةانخفاضفيسرعةالرياح،بناءاعلىمعطيات

ثا،1.۳لسرعةالرياحبلغت) علىمعدالتالسرعةالرياحخاللفصلالصيفسجلتأ(م/

(ماثا،نتيجةالرتفاعدرجاتالحرارة.اما1.۳-1.4-1.5اب(بمعدلبلغ)-تموز-)حزيران

المعدلفيفصلخاللفصليالخريفوالشتاءسجلتأدنىمعدالتلسرعةالرياحاذبلغت

(مانافيمحطةخانقين،بينما1.۲-1.1-1.۲تشرينالثاني()-تشريناألول-الخريف)أيلول

(م/1.4-1۲-1.۰شباط()-كانونالثاني-الشتاء)كانوناألولتكونسرعةالرياحفيفصل

منارضهاالئاخرىوقدتكونغيرقابلهللزراعهكماتعملعلئتكسيرمنطقةالدراسة.فيثا

التربهبنسبمتفاوته. انجرافاتفي الئ يؤدي مما القصيرة وقلعاالشجار االشجار اغصان

التصحر رقعه زياده علئ يساعد وذلك
(۲)

عمليات زيادة في فاعل اسهام الرياح أسرع أن

التصحروخاصةعندماتهبفيفصلالصيفالجافوالحار،ذاتؤديإلىزيادةمعدلالتبخر

وجفافالتربةوذبولالمحاصيلالزراعية.كماأنزيادةسرعتهاتزيحطبقةالهواءالسطحية

دةفعلالخاصيةالشعرية،وباتاليزيادةالرطبةليحلمحلهاهواءاكثرجفافا،ويؤديإلىزيا

تراكماالمالحعلىسطحاألرضبسببزيادةالتبخرلسدالنقصفيكميةالرطوبةالمفقودة،

فاعليةالتعريةوخاصةفيالمناطقالصحراوية أنالسرعةالرياحأثرواضحفيزيادة كما
والمفتوحة
(۳)

.



انقينللمدةفيمحطةخ(لمم)سرعةالرياحم/ثالةوالسنويةالشهريالمعدالت(۳)جدول

(1991-۲۰۲۰)

اتالمحط
االشهر

المجموع
السنوي

كانون
الثاني

ابزتمويرانحزايسمنيساناذارشباط
تشرين
االول

تشرين
الثاني

ايار

1,۲1,41,51,۷1,61,51,41,۲1,۲1,11,۰1,۳خانقين


نواءالهيئةالعامةلال،وزارةالنقلوالمواصالت،اقجمهوريةالعر:اعلىاعتمادالباحثالمصدر
.۲۰۲1بياناتغيرمنشورة،قسمالمناخ،الجويةوالرصدالزلزالي

______________________________________________________________

المناخية،ط .1 ،۲۰۰9،دارالصفاللطباعةوالنشراألردن،1صالحةمصطفىعيسى،الجغرافية

 .۷۷ص

ندوههاللجودهاالبعاداالقتصاديهوالبيئيهللتصحرفيالعراق،جامعهالبصره،كليهاالدارهواالقتصاد، .۲

 1۳ص

بغدا .۳ التصحرواثرهاعلئاالراضيالزراعيهفي۲۰۰۰د،سنهمحمودحمادهصالحالجبوري، ،ظاهره

۷9صالحالدين،ص
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 التربة

الصخور بين المتبادل للتأثير  األرضكناتج سطح على تكون طبيعي جسم هي

والعواملالطبيعيةمنمناخونشاطعضويوبشري.والتربةالزراعيةهيبدرجة

 . البيوكيميائية للعوامل نتاج الفتاتاألولى من خليط من الزراعية وتتألفالتربة

البقايا ومن والمتحولة والرسوبية النارية الصخور تعرية عن الناتج الصخري

ورطوبة الشعاعشمسي من الطبيعية مباشرللعوامل تأثر وذلكتحت العضوية،

أو الجودة التغيرسواءمنناحية دائم اذنالتربةماهياالجسم ونشاطعضوي.

والفيزيائيةسما كةاوالخصائصالكيميائية
(1)

.

الذييحتوي السهلالرسوبيفيالعراق الدراسةجزءمنتربة تربةمنطقة وتعد

المنقولة الترب من وهي للزراعة الصالحة الجيدة المكونات من عالية نسبة على

التعريةواالنجرافاتعنطريقنهرديالىومنالمرتفعاتالشرقية بواسطة
(۲)

.

الترب:

تجعلها ومزاياها بخصائصها المتشابهة الترب جمع بواسطتها يمكن وسيلة هي

تختلفعنالترباألخرى،فقدقامبيورنكبدراسةاستكشافيةلتربالعراقبعنوان

منترب جزءا الدراسة منطقة تربة وعد ، ))التربوأحوالالتربةفيالعراق((

السهلالرسوب
(4)

ربمنطقةالدراسةعلىمايأتي:ولذلكيمكنتصنيفت



















______________________________________________________________

التربة،ط .1 بيروت،۲كمالالشيخحسين،جغرافية 9،ص۲۰1۲،دارالمنهلاللبناني،

2. Buring , Soil and soil conditiom in Iraq , ministary of agricutture,.P 7,1960

۳. ، التربة،مطبعةجامعةبغداد .1۳۷-1۳۵،ص198۰ابراهيمشريفوعليشلش،جغرافية

4. Buring , opcit , P.32  
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 تربةانخفاضاتاألحواض .1

تحتلهذهالتربةأخفضالمناطقفيمنطقةالدراسةاذتنتشرفياألجزاءالوسطى

ذاتنس تربة بكونها وتتميز ، كنعان لناحية تشققاتوالجنوبية ووجود ناعمة جة

(Craks(علىسطحالتربةيصلعمقهاإلى)مفضالعنالسطوحاللماعة،1,5)

(۵1-۳۳(منسبةالغرين،)5-1صرفهارديءعمقالماءاألرضييصلمابين)

(%والمادة۰.۲۰۰.۰۳(%والجبس)۳4-1۳(%الكلس)64-4۷%،الصلصال)

(1.8-۰,۰العضوية)
(1)

.

بالغرينتربةأحواضاأل .۲  نهارالمطمورة

التوجد وقد ، لكتوفاألنهار المتاخمة المناطق التربفي من النوع هذا يسود

حدودفاصلةوملموسةأحيانةبينهذهالترب،وتكونتبفعلالفيضاناتالتيجلبت

الناعم والرمل والطين الغرين مثل الناعمة الترسبات من كثيرة معها
(۲)

تكون

وتنتشربصورةواسعةفيجميعاجزاءمنطقةالدراسةنسجتهامنخفضةطبوغرافية

الغرين) متوسطةنسبة الى (%والكلس۷9-4۰(%والصلصال)۰8-1۷ناعمة

(۲6-۳8( من اقل )%۳(%والجبس العضوية والمادة ph(%تفاعلها۲,1۰۰,۲(

معظمها8.9-۷) فيها الملوحة نسبة وترتفع الجوفية المياه مستوى ويرتفع %)

الخضرواتومحاصيلمستغ زراعة الى باالضافة الحقلية المحاصيل الزراعة لة

البستنة
(۳)

.

الدراسة منطقة اراضي األراضي للتربواستصالح العامة المؤسسة صنفت وقد

التحديدامكانياتاستغاللأصنافاألراضيبحسبخواصترتيبهاوظروفهاوالتي

ونفاذيتهاللصخوراألم المناخالملوحةوطرقالريوالبزلتشملنسجتهاوتركيبها
(4)











___________________________________________________________

M.macdonald and partner , Diyala and middleTigrisproject, part1,19601.  

Buring , opcit , P. 1482. 

يالسهلالرسوبي،مجلةالجمعيةلزراعينوريخليلالبرازي،التربةواثارهافيالتطورالزراعيف .۳

العراقية،مجلد .119،ص199۲،بغداد،1فيالجغرافية

للتربواستصالحاألراضي،المنشأةالعامةلدراساتالتربيةوالتصاميم،خريطةقابلية .4 المؤسسةالعامة

ص19۷8األراضياإلنتاجيةلمحافظةديالى، ،18
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(4خريطه)
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المائي :الموارد ة

، الزراعية الستعماالتاألراضي الطبيعية المقومات اهم من المائية الموارد تعد

اذاليمكنتصورقيام ، المختلفة االنسانونشاطاته الحيويفيحياة وذلكلدورها

اينشاطدونوجودمياهسواءكانتتلكالمياهسطحيةأمجوفية،وليسأدلعلى

نآمنآلُماءڪُلشُيءٍحي(ذلكمنقولهتعالى:)ُوٍجٍعلُ
(1)

.

الماء أوانعدام أنقلة اذ استمرارالحياة الماءهوسر مائيوان اناصلالحياة

الماءفهناكيؤديالىشللالنشاطالبشريوكماقال وجد حياة(الحكماء)حينما
(۲)



ا النشاطالزراعيوتتحكمالموارد مهمافيقيام لمائيةوتؤديالمواردالمائيةدورا

ثالث الدراسة منطقة في وتوجد النباتي الغطاء وكثافة ونوع التربة بخصوبة

السطحيةوالجوفيةوقدسبقأنأشرنا التساقطوالمياه المائيةهي مصادرللموارد

األرض استعماالت في جدا ضعيف اثرها يكون المطري التساقط كمية أن إلى

وذلكبسببس الدراسة، التركيزالزراعيةفيمنطقة سيتم المناخالجاف.لذا يادة

والمياه السطحية )المياه وهي الدراسة منطقة في للمياه األساسية المصادر على

الجوفية(.

1. : المياهالسطحية

المناخ لسيادة وذلك المنطقة في المائية المصادر أهم من السطحية المياه وتعد

مهروت/ك جدول عن نبذة يلي وفيما ، فيها المصدرالصحراوي يعد الذي نعان

: الرئيسللمياهفيمنطقةالدراسة

















______________________________________________________________

 (.۳۰القرانالكريم،سورةاألنبياءاالية) .1

لتربية،عبدهللاحسونمحمد،مشكلةالمياهفيمحافظةديالىوترشيداستهالكها،مجلةديالى،كليةا .۲

 ۲،ص46،۲۰1۰األصمعي،جامعةديالى،العدد
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 أ.جدولمهروت:

الكيلو) اليسرىعند منجهته المشترك منجدولالصدر (وهو14،۲۰۰يتفرع

م/ثا(أماالتصريف۲1.6منالجداولالقديمةجدأ،التصريفالتصميميللجدول)

( للجدول ۲9االعتيادي أراض۳، الجدول يروي . الوجيهيةم/ثا( ناحية في تقع ي

المساحة أما . لقضاءبعقوبة المقداديةوأراضيناحيةكنعانالتابعة لقضاء التابعة

(دونم.انالمشروعيروي19۵998الواقعةضمنحدودارواءالمشروعبحدود)

( مساحتها ،56۰۰۰أراضي المقدادية قضاء في الوجيهية ناحية ضمن دونم )

( مساحة 1۳9998ويروي ) بعقوبة قضاء ضمن الزراعيةدونم الكثافة ،أما

(زراعةصيفية%۲۰%(شتوي،)6۰)
(1)

ويبلغطولجدولمهروتعندتفرعه

ناحيةالوجيهية)منقناةالصدرالمشتركضمنقضاءا كم((۲۰لمقدادية
(۲)

.

.جدولکنعان:ب

ةعليىالمنطقيةنهرکنعاناوالكنعانيةفقيدحفيرهالميدعوکنعيانأغيااليذيكيانحاكمي

فيزمنالواليالعثمانيمحمدرشيدباشياالمشيهوربيلكيوزلكي)ابيومنياظر(واليذي

(مييالدي18۵۷-18۵۲ه()1۲۷۳-1۲98وليبغدادفييالفتيرةمين)
(۳)

كيانجيدول

مهروتکنعانيتفرعسابقأمنمقدمسددياليالثابتوعنيدانشياءمشيروعسيددييالى

(وبعيدانشياء14،۲۰۰نعيانيتفيرعميننياظمالكيم)ك–الثابتاصبحجدولمهروت

ناظمالصيدرالمشيتركفيياعيوامالثمانينياتتيمالعميلبأنشياءجيدولمهيروتكنعيان

۲۰۰1کيم(منيهفييعيام۲8المبطنحسبتصياميماالستصيالحوتيمبالفعيلانشياء)

كييم(طييولضييمنکنعييانويسييمى۷وتييمتقسيييمجييدولمهييروتاکنعييانالييىجييزئين)

لميبطنوهييومصيدراألرواءالييرئيسوالوحييدلكنعيانحيييثبلغيتالمسيياحةمهيروتا

ا(دونييموجميييعاألراضيييتسييتقىسيييح۲۰۷,۰۰۰الصييافيةالتييييرويهيياالجييدول)
(4)

وحالييابسيببظيروفالشيحةالسيقيبالضييخ.حييثبلغيتعيددمضيخاتالمنصييوبة

ه(مضييخ18۳۰علييىجييدولکنعييانوالقنييواتاألروائيييةالمتفرعييةمنييه)
(5)

ويقييوم

الجيدولبييأرواءاألراضيييالزراعيييةابتييداءميندخولييهمنطقييةالدراسييةعنييدمقاطعيية

/كركيشييةوميينثييميتفييرعميينالجييداولالييرئيسمهييروتالمييبطنعييدةنييواظممنهييا1

كييموسيسييبانة۳۰كييموكنعييانالييرئيس۷فرعييةورئيسييةوكميياييياتيمهييروتالميبطن

کييم(وقنبييرالفرعييي۲وقنبييرالييرئيس)کييم(11کييم(وسيسييبانةالفرعييية)1۰الرئيسيية)

كيييييييييييم(وجميعهييييييييييياغييييييييييييرمبطنييييييييييية۲5كيييييييييييم(وابيييييييييييوعاکوليييييييييييه)15)
______________________________________________________________

ديالی .1 محافظة في البيئية وأثاره الزراعي التغير ألنماط المكاني التحليل ، العزاوي حمود رحيم رعد

مصدرسابق،19۷۷-199۰)  .1۰6-1۰4ص(،

المائيةفيمحافظةديالى،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشورة، .۲  ۲۰1۳مديريةالموارد

 .۲۶۰-۲۵9جمالبابان،أصولاسماءالمدنوالمواقعالعراقية،مصدرسابق،ص .۳

المائيةفيديالى،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشورة، .4  .۲۰1۳مديريةالموارد

.۲۰1۳شعبةريکنعان،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشورة، .5
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(1)جدول

جدولالقنواتاالروائيهفيناحيهديالى



المائيه/ ى،قسمالتخطيطوالمتابعهمحافظهديالمديريهالموارد





























طول)كم(نوعهاسمالجدولت

۷مبطنمهروتالمبطن1

۳۰ترابيكنعانالرئيس۲

1۰ترابيسيسبانةالرئيسية۳

11ترابيسيسبانةالفرعية4

۲ترابيقنبرالرئيس5

15ترابيقنبرالفرعي6

۲5ترابيابوعاكولة۷

كم1۰۰المجموع
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: المياهالجوفية

داخل الى الهشة التربة طبقة عبر السطح من ترشحت مياه هي الجوفية المياه

القش الجوفيهتكوينات للمياه كبيرة خزانات بعد فيما تصبح والتي األرضية رة
(1)

تدخل طريق عن او والينابيع كالعيون طبيعية بصورة اما ، السطح على وتظهر

)الكهاريز( االنسانکاالباروالكواظم
(۲)

.

ويرجعأصلالمياهالجوفيةإلىالمياةالمتأتيةمناألمطارومايترسبويترشحمن

طوبغرافيةاألرضوطبيعة األنهاروالبحيراتوالخزاناتالتيتحدمساراتها مياه

الجوفية ومصادرالمياه للمنطقة، والظروفالهيدرولوجية للمياه الحاملة الصخور

ائصهافضالعنعناصرالمناخاألخرى،اذغيرثابتتبعالطبيعةاألمطاروخص

خالل كبير تتناقصبشكل فيما األمطار سقوط مواسم في فيها المياه كمية تزداد

الجافةوحسبكميةاألمطارالساقطة المواسم
(۳)

.

اننوعيةالمياهالجوفيةوخصائصهاالفيزيائيةوالكيميائيةوالحيوية،لهاأهميةالتقل

وك وجودها منطقةعنأهمية أي الجوفيهفي المياه الممكنأنتوجد فمن ، مياتها

المياه هذه صالحية مدى اليحدد ذلك أن اال مختلفة وبكميات اعماق وعلى

اذ استعماالتها لغرضتحديد المياه اهميةنوعية لالستعماالتالمختلفةولذلكتؤكد

يعدالماءمصدراحيويةمهمةلنشاطاتاالنسانكافة
(4)

لمياهالجوفيةأهميةوتحتلا

السطحية المياه مصادر من ابتعدنا كلما أهميتها وتزداد الدراسة منطقة في كبيرة

الحصولعلى ويتم ، المقامةعليه األروائية جدولکنعانوالنواظم بمياه المتمثلة

واستثمارها منها المياه وسحب اآلبار حفر طريق عن الدراسة منطقة في المياه

 سهال العنايةاستثمارا واخذت ، الري جداول عن البعيدة المناطق في والسيما

واالعتمادعليهاتزدادفيالمدةاألخيرةبسببقلةااليراداتالمائيةالواصلةللناحية

فضالعنأتباعأسلوبالمراشنةفيالري(
(5)

.





______________________________________________________________

دارالصفاللنشروالتوزيع،عمان،1وروحامدالخطيب،جغرافيةالمواردالمائية،طحسنأبوسم .1 ،

.1۵1،ص1999

محاصيلالخضرواتفيمحافظةصالحالدين،سامرائي،اثرالمناخفيزراعةعمرمزاحمحبيبال .۲

.4۷مصدرسابق،ص

الجوفيةفيالهضبةالغربيةمنالع .۳ المياه ،رسالةماجستيريحيیعباسحسين، راقوأوجهاستثمارها

 94،ص198۳غيرمنشورة،كليةاآلداب،جامعةبغداد،

عروبةعبدالواحدعبدالحميدالهيتي،دراسةهيدروجيولوجية،لمنطقةشرقالموصل،جامعةبغداد،كلية .4

،قسمعلوماألرض،رسالةماجستيرغيرمنشورة،  .1۲8،س۲۰۰۲العلوم

.۲۰1۳يكنعان،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشورة،شعبةر .5
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النباتالطبيعي

االنسانيطلقاسمالنباتالطبيعيعلىالنباتاتالتيتنموبصورةطبيعيةدونتدخل
(1)

ويرتبط

توزيعالنباتالطبيعيبمجموعةمنالعواملالطبيعيةوالسيماالمناخوالتربةكمايتأثربأشكال

فيالغطاءالنباتيالطبيعيسطح األرضبلباالنساننفسهعنطريقالتغيراتالتيأحدثها

نتيجةالستغاللةالغراضزراعيةأوصناعيةأوعمرانية
(۲)

ويرتبطالنباتالطبيعيارتباطا

وثيقابالمناخالسائدفياألقليمفلكلمناخنوعمنالنباتتحددهعناصرهالرئيسةالسيمااألمطار

رجةالحرارةود
(۳)

.لذانجدانهذهالعواملالسابقةلهااثرمهمفيتوزيعوتحديدنوعيةوكمية

الغطاءالنباتيأليمنطقةتعدالظروفالمناخيةالسائدةفيمنطقةالدراسة)يالحظجدولرقم

المقاطعاتالزراعيهالموجودهفيمنطقهالدراسه(والتيتتصفبارتفاعمعدالتدرجات۲

تأثيرمباشرفيتحديدنوعالح والتبخروالمصحوبةبانخفاضكميةاألمطارالسنويةلها رارة

فصليةالعدمكفاية الغطاءالنباتي،وتتصفالنباتاتالطبيعيةالتيتنتشرفيالمنطقةبكونها

ونباتات علىاالدغال المنطقة فيهذه النباتية اقتصرتالحياة لهذا لنموها الساقطة االمطار

تمتلكهمنوسائلتكيفمتعددةعنا لصحراءالتيتتحملالجفافمدةطويلةمنالزمنلما
الماءالباطني(طريقمدجذورهاالتيتضربفيأعماقالتربةلتصلالى

(4)
.

فيمنطقةالدراسةالىقسمينهماتنقسمالنباتاتالطبيعية
(5)

:

1. : تقضيالنباتاتالحولية اذ األجل نباتاتقصيرة المالئمةهي المواسم في حياتها مدة

لنموهاوتبقىجذورهافيالتربةفتنموثانيةوأكثرهاشيوعاالحلبةوالبابونج

اللجفاف .۲ كيفتنفسها وقد عليها اسمها يدل كما النباتاتالدائمية هي : النباتاتالمعمرة

كت على .وتوجد والطرطيع والشيح والشوك الطرفاء ومنها العالية وفاألنهاروالحرارة

والشوك والصفصاف والطرفة الغرب مثل العميقة الجذور ذات والشجيرات األشجار

توجدنباتاتالشوك والكسوبوعرقالسوستوجدفيالمناطقالمزروعةبالبستنةكما

الدراسة منطقة في ويسود والشعير القمح محاصيل حقول معظم في والخباز والعاقول

وا والطرطيع وقنواتنباتاتالشويل فيضفافالمبازل والعجرشأما والعاقول لطرفاء

الريفتنتشرنباتاتالقصبوالبرديوالبابونجومنهاماهوصالحلرعيويكونانتشارها

 علئجانبيمجرئنهركنعانوالقنواتاالروائيهالمتفرعهمنه.


______________________________________________________________

اأن .1 مكتبة الزراعيةوالحيوانية، المواد األول، القسم ،اسسالجغرافيةاالقتصادية، لشوق،ورالعقاد

.۷4،ص1965،حلب

ط .۲ ، العامة الجغرافية ، اميابي السيد ونبيل البنا ،۳علي المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة ،198۷،

.199ص

،جغرافيةالوطنالعربي،ط،بغداد،خطابصكارالعانيوابراهيمعبدالجبارالمشهد .۳ اني

.1۲۵،ص1999

4.  والنشر للطباعة الحرية دار ، المائية الموارد الصحاف، محمد مهددي ، الخشاب حسين بغدادوفيق

 ۳۲1،ص19۷9،

)رسالة .5 ، الجوفيةفيقضاءالمقداديةوسبلتنميتها أبارالمياه أدارة اسماءعبداألميرخليفةالجميلي،

.48،ص۲۰11ستيرغيرمنشورة(كليةالتربيةاألصمعي،جامعةديالى،ماج
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فيكنعان(5جدول) المقاطعاتالزراعيه
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علىظاهرهالتصحرفيناحيهكنعان المؤثره العواملالبشريه

 سكان  عن البشرية Populationمقدمه البعضاألنشطة يعد : كنعان ناحيه

غير االستخدام في متمثلة هي الزراعية لالراضي التصحراألمثل عن المسؤولة

عالم الباحثينومنهم الكثيرمن يراه ما ذلكوهذا تأتيبعد الطبيعية العوامل وان

( اوبريفيل الفرنسي مصطلحAubrevilleالنبات استخدم من أول يعد والذي )

(Desertification وذلكعام التدهورااليكول1949( الىعملية وجيلالشارة

بذلك وهو االرضالىصحراء، وانتهتبتحول النباتي الغطاء بإزالة بدات التي

اكثرمنالمناخ البشرية يؤكدعلىدورالمؤثرات
(1)

.

 سنه في كنعان ناحيه سكان بلغ احياء4966۷،)۲۰۲۰قد شغلت حيث (نسمه،

السكان(.وياتيحيالعسكريفيالمرتبهاالولئفياعداد۲۳68۰الناحيهحوالي)

( سكانها عدد بلغ بلغ886۷حيث حيث الثانيه المرتبه مندلي دور حي ويليه )

الحي۳89۳) هذا سكان بلغ حيث الثالثه المرتبه في العصري حي يليه ثم .)

رقم۳558) هوموضوحفيجدول كما  عدد1( آن  نجد  وفقللجداولادناه ،

تدلعلى۲598۷سكانالريفأكثرمنسكانالحضربنسبهبلغت) (وهذهالزيادة

أنالناحيةتكثرفيهااأليديالعاملةالزراعية.وتوزيعهذهاالعدادعلىالمقاطعات

سكان اعداد في االولئ المرتبه بربوتي تصدرت حيث. للناحية. التابعة والقرى

قريهاالزدهار)۳۲۷6الريفبنسبه) تليها قريه۳۰۰1( وثم الثانيه، (فيالمرتبه

(،اذتتباينهذهالمقاطعاتوالقرىفيعدد18۰4يسرفيالمرتبهالثالثه)النهرال

الى مقاطعه. الريفبين اعداد الريفتباين الجدول خالل من لنا يتضح السكان.

التي ويعزىذلكإلىعدةعواملمنهاسعةمساحاتاألراضيالزراعية أخرى،

 توفر وكذلك التربة، وخصوبة ، الناحية بها منتتميز والخدماتاألخرى المياه

ال صحيةوغيرها،ينظر (.6جدول)ىطرقنقل،ومدارس،ومراكز















______________________________________________________________

1. Buring,opcit,p,130  



۳۳ 
 

عددالسكانحسباحياءمدينةكنعان(6جدول)

انعددالسكهكتار-المساحةاسمالحيالتسلسل
النسبةالمؤية
لعددالسكان

%۲4,۰89۷5۳۳89۳16,4حيدورمندلي1

%68,۲۳5۳6۳5۰6۲,1حيالصديق۲
%8۲,69۰۳68568۲,۳حيالخضراء۳
%۳۲,1۲651۲186۰۷,8حيالعروبة4
%۳1,8۳91۷۳۲6۷۲11,۲حيالمشتل5
%88,16161۳886۷۳۷,4حيالعسكري6
%۳1,۲۰۲۳1۳۳55815حيالعصري۷
%۲9,9849۷61۷56۷,4حيالنصروالبغادة8

%۳88,۳۳۰۰۷1۲۳68۰1۰۰المجموع
عددالسكانحسبقرىمدينةكنعان(۷جدول)

 السكانن. عدد السكان هكتار -المساحة  اسم القرية التسلسل

 %6,7 1754 268,03بزايز نهر االعوج حسين عويد 1

 %4 1040 1221تل ابو طيور  بزايز ابو عاكولة 2

 %2,1 555 1150,3تل ابو راسين  صيهود تويني 3

 %4,6 1205 888ابو حالوة  كوام الشيخ تميم 4

 %6,9 1804 1221تل ابو طيور  النهر اليسر 5

 %12,6 3276 1623,8الضايف والرهبي  بربوتي 6

 %3,3 862 372هورة بزيبز  هادي السعدوني 7

 %11,5 3001 460ابو صخول  االزدهار 8

 %1,9 504  2451,8نهر ابراهيم  نهر ابراهيم 9

 %0,6 165 1858,3شور حبيب  خميس الحرامي 10

 %1,5 394 1221تل ابو طيور  الهدف 11

 %1,5 390 1614,3سيسبانة الفرعية  ابراهيم الجاسم 12

 %0,5 150 2228الجعاري والجيخوة بني زيد 13

 %0,9 240 2228الجعاري والجيخوة الغزالي 14

 %1,5 406 602سيسبانة الرئيسية  ابو عاكولة \سليمان ناصر 15

 %4,6 1221 1279امام عون  سيسبانة الرئيسية 16

 %3,5 921 1269نهر شطب  احمد خلف حسين 17

 %6,1 1610 362بزايزكصب  حميد ذعذاع 18

 %3,6 957 1864امام وهورت سليم  عبدالكريم ناصر 19

 %2,2 591 1221طيور تل ابو  االحرار 20

 %6 1575 1623,8الضايف والرهبي  ابو ضبع 21

 %4,5 1185 1686,8جنوب كنعان  البدعة 22

 %3,6 945 1864امام وهورت سليم  حميدات 23

 %0,7 205 1398هورت الكلب  حسين علوان 24

 %4 1040 1847 ابو عاكولة حميد منصور 25

 %100 25987 المجموع



 ۲۰۲۰احصاء،محافظهديالى،بياناتغيرمنشوره،مديريهالمصدر:



۳4 
 



الكثافةالسكانية/هكتار(1رسمبياني)





۲۰۲۰مديريهاحصاء،محافظهديالى،بياناتغيرمنشوره،
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ويتحددتأثيرالنشاطالبشريعلئ.زيادهالتصحرفيمايلي

:Over Grazingاوال:الرعيالجائر

المراعيعلىيقصدبالرعيالج ائرتحميلالمراعيالطبيعيةاعدادمنالحيواناتتفوققدرة

أيبمعنیسوءاستثمارالمراعيباإلضافةالىذلكاالخذبالحسباننوعالنباتاتفي تحملها

الغطاء في سلبا ويؤثرهذا المنطقة فيتلك ترعي للحيواناتالتي ومدیمالئمتها المراعي
تصحرالتربةوجعلهامعرضةللتعريةوالالنباتيمنخاللانكشاف

(1)


:Methods of irrigationثانيا:االساليباالروائية

بالرطوبةالالزمةلنموالنباتأيانهالوسيلةإليصال الريهواضافةالماءللتربةاإلمدادها

ا القصر طريقة القدم استعملتمنذ فقد الزراعية المحاصيل اإلرواء التربة الى لسائبالمياه

بعدهااخذتتتطورانظمةوطرقوتقنياتايصالللحدمنظاهرةالهدروالتبذيرفسوءادارة

اذ يؤديالىعدةمشاكلفهويكلفوبسبباضرارعديدة عملياتالريواالفراطفيالمياه

وجود عدم ومع الجوفية المياه مستوى الريوارتفاع انظمة على العبء زيادة يترتبعليه

لكفؤةفأنذلكيؤديالىتملحالتربةوترديخواصهاانظمةبز
(۲)



تعدهذهالظاهرةمنالظواهرالخطيرةالتيتواجه-ثالثا:ظاهرةاالحتطابواقتالعاألشجار:

والنباتات األشجار هذه استخدام يؤدي اذ ، الصحراوية المناطق في الزراعية األراضي
غطاءالنباتيومنثمتدهورالتربهوتصحرهاالغراضالطبخوالتدفئةالىالقضاءعلىال

(۳)


رابعا:نظامالتبوير:ويعنيبهذاالنظامتركاألراضيبدونزراعةلمدةسنةومنثمزراعتها

فيالسنةالقادمة،اذيعتقدالفالحخاطئةأنهذهالطريقةسوفتعيدللتربةخصوبتهالكنعملية

ال لالراضي مصرقة التربة تجعل لالمراضوالحشراتونموالتبوير ويعرضها لها مجاورة

ممارسة لعدم والتصحر للجفاف التربة من المتروك تعرضالجزء عن فضال ، االدغال

األرضية المياه تأخذ اذ الشعرية الخاصية نشاط زيادة على يساعد مما فيه والري الزراعة

االمالحعلىسطحالتربةالمالحةبالصعودالىاالعلىوتحتظروفالتبخرالشديدةفتترسب

وفضالعنالعواملالسابقةالذكرادتحركةااللياتفيالمناطقالصحراويةدورةسلبيةفي

الحركةعلىتفتيتالطبقةالسطحية للتصحراذتعملهذه زيادةحالةالتدهورللتربةوتهيئتها

حرك اسهل ذلك بعد التربة وتصبح موجاتغبارية لتشكل واثارتها الرياحللتربة بواسطة ة
هوالحالفيالعراقبعدعام ۲۰۰۳وخاصةالحركاتالعسكريةكما

(4)








______________________________________________________________

المكان)الثابتوالمتحول(،ط .1 ،تونس1عليلبيب،جغرافية  ۷1،ص۲۰۰۳،الدارالعربيةللعلوم

 ۳۲-۳1،صنفسهوري،مصدرمحمودحماةصالحالجب .۲

۳.  الطيفوعصامخضيرالحديثي،الريواساسياتهوتطبيقاته،جامعةبغداد  ۲۳،ص1988نبيلابراهيم

علئاالراضيالزراعيه،۳ .4 التصحرواثرها ،ظاهره اللطيف،جامعهتكريت عبد ،ا،م،د،عبدالكريمرشيد

۲۰1۰ 
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الفصلالرابع

التصحرفيكنعان

مقدمه:

كنعانمناالراضيالزراعيهالمهمهفيمحافظهديالئحيثبلغتنسبهتعدناحيه

( للزراعه الصالحه المساحه1۰6۲۳1االراضي هذه استثمرت حيث دونم، )

تلتها الشعير، محصول الثانيه المرتبه ،وفي  االولئ المرتبه في الحنطه لزراعه

نسبههذهالمحاصيلقليلهالفلفل(وتكون-بالمرتبهالثالثةمحاصيلالخضار)الباميه

( رقم أدناه الجدول  االخرئ.ومن المحاصيل الفالحين8عن اعداد يبين الذي )

الفالحين اعداد تفاوتبين لنا يتبين الدراسه. منطقه ضمن الزراعه في العاملين

 سنه في تراجع فنجد السنين العشر۲۰1۳،۲۰14،۲۰15خالل السنوات ،عن

عده الئ يرجع وذلك الخالبقيه الفتره، هذه خالل االمنيه االسباب اسباباهمها

 فيسنه بلغت)۲۰11،بينما الفالحين اناعداد السنين(8۰1۰نجد حيثتفوق

(وهذاالتفاوتبينالسنينلهاثره8۰۰1فقدبلغ.)۲۰۲۰العشرجميعها،وفيسنه

 سنه في وخصوصا الناحيه، في الزراعه تراجع الم۲۰۲۰علئ قله واردبسبب

،فتكونهنالكنسبمتفاوتهفيالزراعهكذلك. المائيهصيفافيالناحيه



(8)جدول

النسبة%اعدادالفالحينالسنين

۲۰118۰1۰15.1

۲۰1۲۷98۰15

۲۰1۳1۰551،9

۲۰141۰۲91،9

۲۰151۰1۰1،8

۲۰165۳۰۰1۰

۲۰1۷694۰1۳

۲۰18655۰1۲،۳

۲۰19۷۰1۰1۳،۲

۲۰۲۰8۰۰115،1

%5۲8۷61۰۰المجموع



ناحيهكنعان مديريهزراعه المصدر:





۳۷ 
 

بلغت) قد الدراسة البساتينفيمنطقه النخيل۲۰۰۰وانمساحه زراعه يتم (دونم

 بنسبه كالبرتقال85فيها الحمضيات اشجار بعض وتليها الناحية تلك في %

بلغت) فقد للزراعة صالحه الغير المساحات اما بسبب114969والنارنج، (دونم

ارتفاعنسبهاالمالحفيهاوكذلكانهاشبهخاليهمنالمستقراتالبشرية)الفالحين(

الذينيزرعونفيها،حيثتكونبعيدهعنمركزالناحيةوتكونفياطرافالناحية

(9)واليتوفرفيهاالخدماتاوانتكونبعيدهعنموردمائي.يالحظجدولرقم



(9)جدول

نسبهالمساحاتبدونمالمساحات

الصالحهللزراعة 1۰6۲۳1المساحه

الغيرصالحهللزراعه 114969المساحه

االراضيالتيالتتوفرفيهاالحصة

المائيه

15۰۰۰

۲۰۰۰االراضيالتيتسقىبالواسطه

6۷۰۰۰االراضيالتيتسقئسيحا

۲965مساحهاالهوار

48۲6مساحهالنفعالعام

الحيوانيهمساحهالمخص 19۲6صهللثروه

المتملحه 1۲۳۰6۷المساحه

654۳مساحهالغابات

۲۰۰۰مساحهالبساتين



ناحيهكنعان مديريهزراعه المصدر:

( مساحه تستغل كنعان ناحيه في الحيوانية للثروة بالنسبه فهي19۲6اما  (دونم

فيهذ حيثتتواجد فيالمرتبةاالولئ. التربيهفيجميعتتمثلفيتربيهاالغنام ه

مقاطعاتناحيهكنعانتليهاتربيهاالبقارفيالمرتبهالثانيهفضالعنتربيه.الماعز

ووتربيهالجاموسوتربيهالدواجنالتيتتوفرحقوللتربيهتلكالحيوانات،وكذلك

 وهي)ابوحالوه جدا فيمقاطعاتمحدوده تلابو–تربيهاالسماكالتيتتواجد

في-حبيبشور-راسين تتواجد النحل تربيه ان الذكر من والبد سمسم( ابو نهر

 فيمقاطعه)جنوبكنعان ولكنبنسبقليله،حيثتوجد الدراسه ام-منطقه نهر

وانعددالنحالينفيمنطقهالدراسهاليتجاو-سمسم فقط.4زاراضيالبايجة(
(1)



______________________________________________________________

مديريهزراعهناحي1 كنعانه.المصدر:
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باستخدام مؤشر  ( ،2020-1991رصد الغطاء النباتي لناحيه كنعان بين عامين )

NDVI  

يالحظنسبالغطاءالنباتيباستخدام۲و1وخريطة۳منخاللالنظراليجدول

بينعامينNDVIمؤشر) لناحيه النباتية .وذلك۲۰۲۰-1991(الستخراجالحالة

 لمده المقارنه دراسه حيث۳۰الجراء الدراسة، منطقه  في النباتي للغطاء سنه

 عام في القليله النباتات فئه 1991شكلت ۳۲9،54مساحه مئويه۲كم وبنسبه

54،۲ عام في شكلت ،بينما %۲۰۲۰ ۲۷8،44مساحه مئويه۲كم وبنسبه

54،۷9 سنه اي  %1991 سنه القليله،بن۲۰۲۰تفوق النباتات سبه

انعام النباتيفيها،رغم كانعامرطبوذلكيرجعالى۲۰۲۰وانحسارالغطاء

المناخية العناصر من وغيرها بالتساقط المتمثله العامين بين المناخيه الفروق

. المؤثره

لفئهالنباتاتالمتوسطهففيعام ،۲كم۲۰4،۷۷بلغتمساحتها1991امابالنسبه

41،9وبنسبهمئويه۲كم۲54،96بلغت۲۰۲۰%،وفيعام۳۳ئويهوبنسبهم

ازديادنسبهالنباتاتالكثيفهفيسنه ،ويرجعذلكالئ۲۰۲۰%،وهذايدلعلى

النباتاتويرجع مساحاتغيرقليلهمن زرعوا السنهكانترطبهوكذلك انهذه

هالنباتاتالكثيفهفقدايضاالىوعيالمزارعواهتمامهباالراضيالزراعيةامافئ

 عام في 1991بلغتمساحتها ۷4،۰9،حوالي ۲كم مئويه %وفي1۲،8وبنسبه

۲۰۲۰عام %.ومنخاللذلكيتبين1۲،۳1وبنسبه۲كم۷4،98بلغتمساحتها

ايضافيحالهازديادبالنسبهويرجعذلكلنفساالسبابالمذكورة۲۰۲۰انسنه

سابقا
(1)



(1۰)جدول

الفئات
1991۲۰۲۰

%۲كم/المساحة%۲كم/المساحة

۳۲9,5454,۲۲۷8,4445,۷9نباتاتقليلة

۲۰4,۷۷۳۳۲54,9641,9نباتاتمتوسظة

۷4,۰91۲,8۷4,981۲,۳1نباتاتكثيفة

6۰81۰۰6۰81۰۰المجموع



باالعتمادعلىمرئيات لالعوامLandsat,78المصدرمنعملالطالبة

ARS GIS 10.4.1برنامجباستخدام1991/۲۰۲۰

______________________________________________________________

۲۰۲۲-5-۷.مقابلهمعالسيدعامرعدنانفارس،منقريهفارس1
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1991خريظةالغطاءالخضريلعام(5)خريطه

باالعتمادعلىمرئيات /1991لالعوامLandsat,78المصدرمنعملالطالبة

برنامج۲۰۲۰ ARS GIS 10.4.1باستخدام



4۰ 
 

۲۰۲۲خريظةالغطاءالخضريلعام(6)خريطه

باالعتمادعلىمرئيات لالعوامLandsat,78المصدرمنعملالطالبة

ARS GIS 10.4.1باستخدامبرنامج1991/۲۰۲۰
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باستخدام المؤشر  2020/ 1991في منطقه الدراسه لعامين  رصد االراضي المتصحره

 : LDI التصحر

يالحظنسبالتصحربأستخداممؤشر۳،4وخريطةرقم4منخاللالنظرالىجدولرقم

LDI (وذلكالجراءالمقارنة1991-۲۰۲۰الستخراجمساحاتالتصحرفيكنعانبينعامين)

 الخفيفمساحه۳۰لمده التصحر حيثشكلتفئه الدراسة، منطقه في التصحر لنسبه سنه

شكلت۲۰۲۰%منمساحهالمنطقه،بينمافيسنه۳9وبنسبه1991فيسنه۲(كم۲۳۷،4)

بالنسبهلفئهالتصحر18ونسبه۲كم1۰9،۷ اما يدلعلىاهتمامالفالحينبالزراعة، %،وهذا

%منمساحهناحيهكنعان41،6،وبنسبه۲كم۲5۳مساحه1991المعتدلشكلتفيسنه

 سنه في ۲۰۲۰،اما ۲۷8،4شكلت ۲كم نسب45،۷وبنسبه ارتفاع علئ يدل %،وهذا

التصحرالمعتدلفيهذاالسنهويرجعذلكاليازدياداعدادالسكانوتحويلاراضيهمالزراعيه

اليقطعسكنيهفضالعنتجريفالبساتينوغيابالوعيالثقافيوغيابالقوانينامابنسبهلفئه

سنه في الشديد 1991التصحر ۲كم8۲،9شكلتمساحه بنسبه مساحه1۳،6اي %من

فيسنه %وهذا۳۰،4وبنسبه185،۳شكلتمساحهالتصحرالشديد۲۰۲۰الناحيةبينما

السنهويرجعلذلكالىاالسبابالمناخيةوانخفاض دليلعلىارتفاعنسبهالتصحرفيهذه

االراضي  البعضمن استخدام فضالعن االمالح بسببازدياد للزراعه الصالحه االراضي

هالتيكانتمخصصهللزراعهاستخدامهالبناءالخقولالخاصهبتربيهالدواجن،وكذلكالزراعي

كلها وهذه زهيده، بأثمان لغرضبيعها سكنيه قطع الئ االراضي من البعضاالخر تحويل

اسبابتؤشرعلىزيادهنسبهالتصحرممايقودفيالمستقبلالىالجفاف
(1)

ومنخاللمالحظه

الخرائطوالجداول فيوبعدالتحليلنستنتجانالتصحرفيناحيةكنعانارتفعبنسبكبيره

اكثرمنسنه۲۰۲۰عنالسنواتالسابقةوانتصحرفيسنهالجانبالجنوبيمنالناحية

السنوات،1991 في واكثر اكثر سوفتزداد نسبالتصحر فان هذا على الحال بقى واذا
قبلانتتحولالىمشكلهبيئيهخطيره.ةهذهالظاهرالالحقه،فالبدمنوضعالحلوللمكافحه

مؤشرالتصحراالراضي(11)جدول

الفئات
1991۲۰۲۰

%۲كم/المساحة%۲كم/المساحة

۲۳۷,4۳91۰9,۷18تصحرخفيف

۲5۳41,6۲۷8,445,۷معتدلتصحر

8۲,91۳,6185,۳۳۰,4شديدتصحر

6۰81۰۰6۰81۰۰المجموع



باالعتمادعلىمرئياتالمصدرمنعمل 1991لالعوامLand sat7,8الطالبة

برنامج۲۰۲۰و Arc GIS 10.4.1وبأستخدام



______________________________________________________________

۲۰۲۲-5-۷مقابلهمعالسيدعامرعدنانفارس،منقريهفارس .1



4۲ 
 



مؤشرالتصحرفيناحيهكنعان(۷)خريطة



ال مرئيات باالعتمادعلى الطالبة Land sat7,8مصدرمنعمل 1991لالعوام

برنامج۲۰۲۰و Arc GIS 10.4.1وبأستخدام
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مؤشرالتصحرفيناحيهكنعان(8)خريطة



باالعتمادعلىمرئيات 1991لالعوامLand sat7,8المصدرمنعملالطالبة

برنامج۲۰۲۰و Arc GIS 10.4.1وبأستخدام
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التصحر:االث المترتبهعلئظاهره ارالبيئيه

الجافه،1 التربه تتعرضلها التي التصحر مظاهر احدئ هي الريحيه: .التعريه

الطبقه من للتعريه القابله والمفككه الجافه حبيبات ونقل رفع عمليه بها ويقصد

الريحيهعندم التعريه للرياحوتحدثعمليه الحركيه بفعلالطاقه للتربه االسطحيه

تكونقوهضغطالرياحعلىالجبهاتالجافهلسطحالتربه.فتنقلهعلئقوهالجاذبيه

ثم السطح ذلك من انفصالها الئ ممايودي الحبيباتذاتها علئ الواقعه االرضيه

عمليه .وان طرديا االرضتناسبا سطح علئ الرياح ضغط تتناسبقوه حركتها

الحبيباتوبدايه بين الترابط قوه تزدادالفقدان عندما اال تتم ان اليمكن تحركها

لتحركهذهالحبيبات) (1سرعهالرياحاالزمه

.تضيقنطاقاالراضيالزراعيهنتيجهموتالنباتوتراجعزراعهالمحاصيل،۲

يالحظصورهرقم) بكثره)الطرطيع( (.1فضالعنوجودالنباتالصحراوي

فياالرا1)رقمصوره ابوطغار(توضحنباتالطرطيع التابعةلمقاطعه ضي



ابوطغار۲۰۲۲/5/۷بتاريخطتالتقت
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ذلك۳ عن المسؤول النباتي الغطاء غياب اثر وذلك التنفسيه، العمليه .اضطراب

الخ فضالعنظهورامراضالتيتسببصعوبهبالتنفسمثلمرض)الربو(

حفيتركيبهالتربه.انجرافالتربهوتأكلها.وتشققهافضالعنارتفاعنسبهاالمال4

نتيجهافتقارهاللمغذيات) (۳(يالحظصورهرقم)۲فتصبحالبيئهسيئهللزراعه



الىمقاطعهنهرابراهيم۲صوره) (توضحتشققالتربهفياالراضيالتابعه





نهرابراهيم۲۰۲۲/5/۷بتاريخطتالتق
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الزراعيةوتهيئتها.الملوحة:تلعبالملوحةدورةكبيرةفيتأثيرهاعلىاألرض5

للزحفالعمرانيواألراضيالملحميةهياراضيتحويعلىنسبمن)األمالح

 –وكالسيوم التربة–فسفور محلول في العالية تركيز بدرجة مذابة ) بوتاسيوم

األرض لتهيئة ينتجعنه كافيةألضراربالنباتواتالفانتاجيةاألرضمما وهي

التصحروتظهرظاهرة اكثرلظاهرة المياه استخدام بفعلزيادة التملحعلىالتربة

منحاجةالنباتاتوتركهذهالمياهفيالتربةتتعرضللتبخرممايؤديفيالنهاية

واستخدام الحديثة الري طرق في القالع جهل إلى السبب ويعود التملح لظهور

الغمرللمزروعاتبالمياهويمكنأنيكونسببالتملحفيالت هوطريقة ايضا ربة

فيالنشاطالزراعي. وجودالمياهالحاويةعلىنسبةعاليةمناألمالحوالمستخدمة

وهذا6 التيتحدثظاهرة فيالعواملاألساسية ايضأ الغبارفيالجو: انتشار .

الرياحفيحدودتلكالمناطق) صورهرقم۳يرتبطبحركة 4،5(يالحظ



ف(۳)صوره التابعهلمقاطعهنهرابراهيمتوضحالعواصفالغباريه ي.االراضي



نهرابراهيم۲۰۲۲/5/۷بتاريخطتالتق
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التصحر المشاكلالناتجةعنظاهرة

الخارجي .1 السطح على األمالح تجمع مشكلة تكون ;تكاد التربة تملح مشكلة

الجافة وشبة الجافة المناطق بما تتصف صفه الجذرية المنطقة وفي للتربة

المنقو واألمالحفاألمالح الشعرية الخاصية طريق عن األرضية المياه من لة

الحرارة فيدرجة المناخالصحراويحيثاالرتفاعالشديد الناتجةعنطبيعة

وقلةاألمطاروزيادةمعدالتالتبخرمناهمالمصادراالساسيةللتملحالتربة
(1) 

۲.  مظاهر اخطر احد الرملية الكثبان تعد الرملية; الكثبان وهيمشكلة التصحر

بواسطة المنقولة للدقائق األخيرة المحطة او الريحية للتعرية الحتمية النتيجة

المجاورة األراضي في تأثيرها ويكون تدريجيا سرعتها تفقد عندما الرياح

العوامل مجموعة فيحركتها النقلالبريةوقنواتالريوالبزلتتحكم وطرق

فيالكثبان الدقائقالسائدة حجم قلةمنها الدقائقكبيرة كانحجم فكلما الرملية

 حركةالكثبانالرملية
(۲) 

مشكلةالتعريةالريحية:تبرزمشكلةالتعريةالريحيةمنخاللتأثيرهافيالتربة .۳

العضوية الدقائقالناعمةوالمواد ازاحة تعملعلى انها اذ االنتاجية وقابليتها

وفقرالتربةمنموادهاالغذائيةالتيوالتيتتناقصعمقالطبقةالسطحيةللتربة

الفيزيائية التغيرات الى باإلضافة المحاصيلالزراعيةوتدنياالنتاجية تتطلبها

الريحيةوتشيرالدراسات التعرية علىالتربةمنجراء التيتطرأ والكيميائية

(فيالتربالتي%۲۰التيتثبتعلمياالىاناالنتاجالزراعييتناقصبنسبة)

الريحية8قلسمكهاالى)ي نتيجةلعملالتعرية ملم(منالطبقةالخارجية
(۳)

















______________________________________________________________

1.   .۲۳،ص1988نبيلابراهيموعصامخضيرالحديثي،الريواساسياتهوتطبيقاته،جامعةبغداد
الفراتاالوسطواثارهاالبيئيةباستخدامنضمعتابيوسفكريمسريعاللهيبي، .۲ مشكلةالتصحرفيمنطقة

( كليةالتربيةللبنات،جامعةالكوفة61المعلوماتالجغرافية ،ص۲۰۰8(،رسالةماجستير)ع.م(،

1۷۰ 

1۷۰،صفحهنفسهعتابيوسفكريم،مصدر .۳





48 
 

التصحر الحلولالمناسبةلمواجهةظاهرة

الحلولالمناسبةلهاتعنيمنعتدهوراألراضيالزراعيةمكافحةالتصحراووضع

الجافة المناطق األرضفي موارد تنمية بمعنى الغذائي االساسلألمن تمثل التي

مستدامهأيتوفيراحتياجاتالحاضرمعالمحافظةعلىتلبية وشبهالجافةبصورة

مؤتمراتلوضعالحلولال كانتهناكعدة المستقبلفقد لمكافحةاحتياجات مناسبة

التصحر لمشكلة منوضعحلولمناسبة البد انه وتجدراالشارة التصحر ظاهرة

تكونطويلة قد البدمنأنيكونهناكسياسةعامةتضعخطة فيناحيهكنعان

األمداومتوسطةأوقصيرةتتضمنعدةنقاطإليجادحلولجذريةلهذهالمشكلةفي

ناحيهكنعان

:علىسبيلالمثال

لمواجهةهذهالمشكلة .1 اوالعلمية  رصداإلمكاناتالماديةالتطبيقاتالعلمية

الجغرافيةفي .۲ عنبعدونظمالمعلومات التقنياتالحديثةمثلاالستشعار استخدام

للتدهوروالتصحرومعالجتها .۳ تحديدوحصرالمناطقالمعرفة
(1)



البيئ .4 مع يتناسب بما التصحر ظاهرة لمعالجة طرق المنقطةاستخدام العامة ة

 الدراسة
مشكلةالتصحر. .5  التركيزعلىدورالثقافةوالتوعيةلسكانالمنقطةبخطورة

المنطقةالطبيعيةوالبشريةوالمحافظةعلىاستدامته .6 االتجاهنحوتنميةموارد
(۲)



وعلىهذااألساسسيتمخاللهذهالدراسةوضعاهمالحلولالمناسبةلمكافحةتفاقم

التص هذهظاهرة وكل كنعان ناحيه في الزراعية األراضي تنمية وامكانية حر

التصحروكاالتي: الحلولتقعضمنالدولالبشريللحدمنتفاقمظاهرة















محمدعبدالفتاحالقصاص،التصحر)تدهوراألراضيفيالمناطقالجافة،عالمالمعرفة، .1

ص199۰الكويت ،4۷ 

14۷،صنفسهرمحمدعبدالفتاحالقصاص،مصد .۲
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.معالجةمشكلةملوحةالتربة:أنمعالجةمشاكلالتربةومحاولةالمحافظةعلى1

نجاح مدى اساسها على تقام التي معايير من تعد وحمايتها ومكوناتها خصوبتها

عمليةالمعالجةفالتربةاساسالحياةوبدونهاتصبحاألرضعديمةالفائدةلذلككان

التربةاألبدمنايجادطرق واساليبللمحافظةعلىالتربةومعالجةمشكلةملوحة

التيتنتجعنهااراضيمتصحرهومنبينهذاالطرفواالساليبالمتبعةفيمنطقة

الدراسةمايأتي
(1)

:

امراساسي أ.انشاءشبكةمنالمبازلآنوجودشبكةمنالمبازلذاتكفاءةعالية

عمليةانشاءالشبكةاالروائيةأليمنطقةاذفيقيامأيمشروعاروائيفهيترافق

المرويةمناألمالح انهاتخلصاألراضي
(۲)



بااتباعطرقريحديثة،وللتقليلمناألمالحالتيتتجمععلىسطحالتربةفي

منطقةالدراسةوكاالتي:

.الريبالرشتعدمنطرقالريالحديثةوالتيعادةماتستخدمفيالمناطقذات1

قدرةالم التيليسلها ناخالجافأوفيالمناطقالصحراويةذاتاالرضالرملية

تروي التي األراضي في عليها االعتماد يتم اذ طويلة لفترة بالماء االحتفاظ على

اذيتمرفعالمياهضمنمصادرمختلفة بالرفعمناآلباراالرتوازية
(۳)



للنبات.الريبالتنقيطهياحدىاساليبالريالحديثةو۲ ايصالالمياه التيتوفر

استخدامها يتم ما ضمنالتربةوعادة جدأ بكمياتقليلهفينقاطوساحاتمحدودة

اذحققهذا المياه المحدودةأوالتيتعانيمنشحة المائية فيالدولذاتالموارد

مقارنةبطرقالريالتقليدية%9۰األسلوبمنالريكفاءةبحدود
(4)



اوعمليةغسلا-ج بغسلالتربةعمليةغسلاوازالةاالمالحالزائدة لتربةيقصد

هذه وتعد التربة خالل للماء السفلية الحركة بواسطة للذوبان القابلة األمالح اذابة

العمليةمنأهمالطرقاستصالحالتربةوتحسينقدرتهااالنتاجية
(5)





______________________________________________________________

التربة،مصدر .1 الشريفعليحسينالتلش،جغرافية  .۲۳9–۲۳۳،صنفسهابراهيمابراهيم

عليمخلفسبعنهارالصبيحي،التصحرفيمحافظةاالنبارواثرعلىاألراضيالزراعية،أطروحة .۲

ص۲۰۰8دكتوراه،كليةاآلدابجامعةبغداد، ،۳۰9 

،۲۰۰1ةالزراعة،مركزالبحوثالزراعيةمعهدبحوثاالراضيوالمياه،انظمةالريالحديثة،وزار .۳

 4.۲-ص

المائيةوتنميةاالنتاج .4 تقاناتالريالحديثةفياستثمارالموارد فاضلجواددهش،تحليلاثراستخدام

ص8.۲۰16الزراعيفيالعراق،مجلةدنانير،العدد .1۲۲ 

لالخرائطيلمظاهرالتصحرفيمحافظةالبصرةباستخدامتقنيتيعمارعبدالرحيمحسين،التمثي .5

االنسانية،جامعة االستشعارعنبعدونظمالمعلوماتالجغرافية،أطروحةدكتوراه،كليةالتربيةللعلوم

8۳-8۲،ص۲۰1۰البصرة
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.معالجةمشكلةالكثبانالرملية۲

الزراعيةوتثبيتالكثبانالرمليةوهذههناكطرقلمنعظاهرةالزحفالرمليباتجاهاألراضي

الطرققدتكونميكانيكيةاوبيولوجيةبالتاليالحدمنظاهرةالتصحروتجدراالشارةالىان
هناكطرقدائمةلتثبتالكثبانالرمليةواخرىمؤقتةوكاالتي:

بتثبيتالكثب الطريقة هذه وتتضمن دائمة بصورة الرملية الكثبان مشكلة الرمليةأ.معالجة ان

نباتي غطاء بإقامة الطريقة هذه وتتمثل البيولوجية الطرائق من وهي دائم بشكل

)التشجير()الحزاماألخضر(اذانهيعملعلىاستقرارالكثبانالرمليةبشكلدائموهناكعدة
طرقللتشجيرالجافوالتشجيربالريوالتيستوضحكاالتي
(1)

:

ال1 شبهكافيةمن.طريقةالتشجيرالجاف:هذه فيها طريقةفيالمناطقالتيتكونتربتها
الرطوبةفيموسمسقوطاألمطاروبالتالييتيحفرصةلزراعةاألشجار
(۲)



المنطقة۲ في األمطار تكون عندما الطريقة علىهذه االعتماد يتم : التشجيربالري .طريقة

منقطعةاذتعانيالتربةمنقلةالرطوبةالالزم ةلنموالنباتلذلكيتماللجوءالىمعدومةاو
الريالسطحياوباستخداممياهاالبار
(۳)

.

ب.معالجهمشكلةالكثبانالرمليةبصورةمؤقتةهياحداالساليبالمتبعةإليقافزحفالكثبان

األساليب وتتضمنهذه الرمليةبشكلمؤقتلبعضهاشهراوعدةسنواتيتماالعتمادعليها

يةوالموادوانشاءالسدودالترابيةاونقطيةالكثبانالرمليةبطبقةمنالطينوالتيالمشتقاتالنفط
يتمتوضيحهابالشكلاالتي
(4)

:

الطريقةفيبعض1 يتماالعتمادعلىهذه ما .تغطيةالكثبانالرمليةبالمشتقاتالنفطيةعادة

تتل اذ بكمياتكبيرة المشتقاتالنفطية فيها تتوفر التي الرمليةالبلدان خصالىرشالكثبان
بمشتقاتنفطيةعلىتماسكالرمالومنعزحفها

)ه(
.

.تغطيةالكثبانالرمليةبطبقةطينيةتتلخصهذهالطريقةمنخاللاالعتمادعلىالجرافاتفي۲

الكثب فوق طبقة شكل على وفرشها الرملية الكثبان وجود مناطق الى الطينية التربة نقل

(سم۳۰-1۰ويتراوحسمكهذهالطبقة)والتموجاتالرملية
(6)



__________________________________________________________________________________

1.
188،صنفسهعتابيوسفكريمسريعاللهيبي،مصدر 

 

۲.
 ، الدين فيصالح الزراعية األراضي على واثرها التصحر ظاهرة ، الجبوري صالح حمادة محمود

ا ۲9۰،ص۲۰۰۰طروحةدكتوراه،كليةاآلدابجامعةبغداد
 

۳.
صالححسنعليخلفالجوهر،مشكلةالتصحرفيمحافظةديالىوأبعادهاالبيئية،رسالةماجستير،۳ 

االنسانيةجامعةديالى، 18۷،ص۲۰1۳كليةالتربيةللعلوم
 

4.
هيفاءکريمخليل،مخاطرالكثبا  فياضالجميلي، االنبار،،مجلةمشعلمحمود فيمحافظة الرملية ن

االنسانية،العدد ۲،ص4،۲۰1۲جامعةاالنبارللعلوم
 

5.
189،صنفسهعتابيوسفکريمسريعاللهيبي،المصدر 

 

6.
.صنفسهصالححسنعليخلفالجوهر،مشكلةالتصحرفيمحافظةديالىوابعادهاالبينية،المصدر 

418
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النب .۳ المواد من اسيجة النباتيةعمل المواد باستخدام الطريقة هذه تتضمن اتية

الجافةمنالقصبوسعفالنخيلواغصاناألشجاروالشجيراتونباتالطرفة

الجافة منالنباتاتالطبيعية وغيرها
(1)



من .4 الترابية السدود طريقة تتمثل الكيميائية والمواد الترابية السدود طريقة

ا الكثبان زحف لمنع المتبعة السدودالطرق عمل خالل من وتثبيتها لرملية

على عمودية الرياح تكون بمعنى الرياح لهبوب مواجهة بحيثتكون الترابية

السددالترابيه
(۲)



لمنع التعريةالريحية:هناكعدةطرقواساليبيمكناتباعها جـ.معالجةمشكلة

الريحيةوبالتاليالحدمنظاهرةالتصحرفي التعرية العراقوبالشكلتفاقممشكلة

االتي:

األرض-أ زراعة تكرار الزراعية بالدورة يقصد : الزراعية الدورة نظام اتباع

بمحاصيلمختلفةبالتناوبضمننفسالحقلأيبمعنىنظامزراعةالمحاصيل

الزراعيةبصورةمتتابعةوبشكلدوريعلىاسسعلميةاذيتممنخلهاتقسيم

محاصيلزراعيةبالتناوبهناكاراضيتتصفالمزرعةالىحقولتزرعفيها

زراعة على المساحات اغلب واقتصار الزراعية المحاصيل تنوع بانعدام

محصولالحنطةوبعضالمحاصيل
(۳)



عملمصداتللرياحتعملالمصداتعائقاامامسرعةالرياحوتأثيراتهاالسلبية-ب

 طبيعة بحسب وسمكاتها كثافتها في الحواجز هذه ونوعهاوتتباين األشجار

ولذلكيتطلباألمرالعملعلىاالشجاركمصداتللرياح وشكلها
(4)















______________________________________________________________

 18۰،صنفسهعتابيوسفکريمسريعاللهيبي،مصدر .1
ب .۲ قضاء في والموصالت طرق على واثراها التصحر ظاهرة ، شالل طه الكثبانعادل منطقة ( يجي

،كليةالتربيةجامعةتكريت۷،العدد16الرمليةفيبيجي(مجلةجامعةتكريتللعلوماالنسانية،المجلد

 448،ص۲۰۰9،

 ۲9۷۰۲99،صنفسهعليمخلفسبعنهارالصبيحي،مصدر .۳
المعطيمحمدالتالويزراعةمصداتالرياحفياألردن،المركزالوطنيللبحوث .4 الزراعيةوتقلعبد

 4-۲التكنلوجياومديريةنقلالتكنلوجياوالتدريب،ص
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 االستنتاجات

توصلتالدراسةالىجملةمناالستنتاجاتتمثلتبمايلي:

بتنو .1 اتصف كنعان ناحيه )أن المتمثلة الطبيعية الخصائص والنباتع والتربة المناخ

الجائرواالساليباالروائية(وهذا(والخصائصالبشريةالمتمثلة)السكانوالريالطبيعي

 اثربدورهفيظاهرةالتصحرسواءمنالجانبااليجابياوالسلبي.
علىالغطاءالنباتي .۲ لللتباينفيالظروفالطبيعيةمنسطحمناخوتربةتعكسهذا نظرا

وتنوعهبالرغممنقلةالغطاءالنباتيوهذاجانباخرمنتفاقمظاهرةالتصحراذاتصف

 المنطقةبالغطاءالنباتيوالمتكيفمعالظروفالمناخية.
الرعيالجائراذاليوجدتوازنبينقدرةاالرضبيناعداداألغناموهذا .۳ زيادةظاهرة

 يؤثرسلباعلىالغطاءالنباتي.
ظروفالمناخ .4 مع فيالمياه الملوحة نسبة وارتفاع التقليديةالخاطئة اساليبالري اتباع

 لتعلىارتفاعتركيزاألمالحالجافةعم
۲۰۲۰نتيجةلتفاقمظاهرةالتصحرفيناحيهكنعانقدنتجعنازديادظاهرهالتصحرفي .5

وادئذلكالىاثاربيئيهكثيرهاهمهازيادهالعواصفالترابيهفيالناحيهوتقلصالمساحات

 الزراعيه.
ظاهرة .6 تفاقم من للحد الحلول من الىجملة كنعانتوصلتالدراسة ناحيه في التصحر

وغسل واتباعطرقريحديثة مبازل شبكة بأنشاء واخرىمؤقتة دائميه طرق بعضها

مصدات وعمل الزراعية الدورة واتباع الرملية وتشبثالكثبان التشجير واعتماد التربة

 . للرياح

 المقترحات

:المقترحاتالىةالدراسوصلتناحيهكنعانتفيالتصحرمشكلةابعادعلىاالطالعبعد

األساسالعاملهواالنساناناذالتصحرمخاطرحولالبيئيالوعيونشرالفالحينتوعية .1

المترتبةواالثارالمخاطرلتوضيحندواتواعطاءومكافحتهاالتصحرظاهرةتقويضفي

 .معالجتهاوالتصحرظاهرةعلى
وتبطينالزائدةوالمياهمالحاألمنللتخلصعاليةكفاءةذاتالمبازلمنشبكةانشاء .۲

صيانتهاعلىوالعملاألرضباطنالىالمياهتسربمنللحداالروائيةوالجداولالمبازل

 .دوريبشكل
الرمليةالكثبانزحفوايقافالتعريةمخاطرلتالفياألخضربالحزامالمنطقةاحاطة .۳

 .وتماسكهاالتربةوتثبيت

األشجارقطعمنعالنباتيالغطاءعلىوالمحافظةيعيةالطبالمراعيتدهورظاهرةمنالحد .4

 .الحياتيةاالستخداماتفيالداخلةوالشجيرات
والخوخوالتفاحوالمشمشوالزيتونوالرمانكالسدرالفواكهاشجارزراعةعلىاالعتماد .5

.الكثبانوزحفالتربةتعريةمنللحدولذلكالعاليةالتعريةذاتالمناطقفي
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 المصادر

 اوال: القران الكريم 

 36-33. سوره يس،االية 1

 30. سوره االنبياء، االية 2

 ثانيا: الكتب 

، جغرافية الطقس ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار الحكمة  فيشر ميابراه .1

 .1991للطباعة والنشر ، بغداد ، 

 .1980 شريف وعلي شلش ، جغرافية التربة ، مطبعة جامعة بغداد ، ابراهيم .2

، دار الفكر العربي للطباعة  1علي ، المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ، ط البناء .3

 .2000والنشر ، القاهرة

، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، 3علي ونبيل السيد اميابي ، الجغرافية العامة ، ط البنا .4

1987. 

ه التصحر واثرها علئ االراضي ،ظاهر2000حماده صالح ، بغداد ،سنه  الجبوري،محمود .5

 الزراعيه في صالح الدين.

 .2012، دار المنهل اللبناني، بيروت،  2الشيخ  ، جغرافية التربة ، ط حسين،كمال .6

وفيق حسين ، مهددي محمد الصحاف ، الموارد المائية ، دار الحرية للطباعة  الخشاب، .7

 .1979والنشر بغداد ، 

، دار الصفا للنشر  1رافية الموارد المائية ، طحامد وحسن أبو سمور ، جغ الخطيب، .8

 .1999والتوزيع ، عمان ، 

، دار النشر مركز دراسات الوحدة  1محمد رضوان ، التصحر في الوطن العربي ، ط خولي .9

  روتيالعربية ، ب

الراوي، صباح محمود وعدنان هزاع البياتي ، اسس علم المناخ ، دار الحكمة للطباعة  .10

 .1990لموصل ، والنشر ، جامعة ا

سرى الدين، عايده العلى  ، التصحر ومشاكل المياه في دول شبه الجزيرة العربية افاق  .11

 .2006، دارا لهادي للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان  1وحلول ، ط

شاكر خصباك ، العراق الشمالي ، دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية ، مطبعة شفيق ،  .12

 . 1973بغداد ، 

، دار صفاء للنشر والتوزيع ،  1علي سالم حميدان  ، التصحر ومخاطرة ، ط الشواوره، .13

 عمان .

الصالحي، سعدية عاكول  ، عبد العباس فضيخ الغريري ، البيئة الصحراوية وشبه  .14

 .2004الصحراوية، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،

بيقاته ، جامعة الطيف، نبيل ابراهيم وعصام خضير الحديثي ، الري واساسياته وتط .15

 .1988بغداد 

العاني، خطاب صكار  وابراهيم عبدالجبار المشهداني ، جغرافية الوطن العربي ، ط ،  .16

 .1999بغداد ، 

العبيدي،  قيس حمادي  و محمد طارق العبيدي ، عولمة التصحر في العراق باستخدام  .17

 .2018، دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان  1التقانات المعاصرة ، ط
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العقاد،أنور  ، اسس الجغرافية االقتصادية ، القسم األول ، المواد الزراعية والحيوانية ،  .18

 . 1965مكتبة الشوق ، حلب ، 

علي شلش ، مناخ العراق ن ترجمة ماجد السيد ولي ، عبداالله رزوقي کربل ، مطبعة  .19

 .1988جامعة البصرة ، 

الصفا للطباعة والنشر األردن  ، دار 1عيسى صالحة مصطفى ، الجغرافية المناخية ، ط .20

 ،2009. 

،  1کورد هستد ، األسس الطبيعية الجغرافية العراق ، تعريب جاسم محمد الخلف ، ط .21

 .19۶8المطبعة العربية ، بغداد ، 

عبد ،البيئة واالنسان )عالقات ومشاكل(، سلسلة الكتب الجغرافية  نيالعابد نيمقصود،  ز .22

 .1981معارف، دار عطوة للطباعة( (، )االسكندرية، منشأة ال52رقم )

االميري، شهاب محسن عباس ، مدن عراقية حضارة وأصالة، دار الكتب والوثائق،  .23

 .1970، ص2013المكتبة الوطنية، 

 ثالثا: الرسائل واالطاريح 

المركزالوطنيللبحوث.1 التالويعبدالمعطيمحمدزراعةمصداتالرياحفياألردن،
لوجياومديريةنقلالتكنلوجياوالتدريب.الزراعيةوتقلالتكن

الجبوريمحمودحمادةصالح،ظاهرةالتصحرواثرهاعلىاألراضيالزراعيةفيصالح.۲
.۲۰۰۰الدين،اطروحةدكتوراه،كليةاآلدابجامعةبغداد

بلتنميتهاالجميلياسماءعبداألميرخليفة،أدارةأبارالمياهالجوفيةفيقضاءالمقداديةوس.۳
.۲۰11،رسالةماجستيرغيرمنشورة(كليةالتربيةاألصمعي،جامعةديالى،

الجوهرصالححسنعليخلف،مشكلةالتصحرفيمحافظةديالىوأبعادهاالبيئية،رسالة.4
.۲۰1۳ماجستير،كليةالتربيةللعلوماالنسانيةجامعةديالى،

يلالخرائطيلمظاهرالتصحرفيمحافظةالبصرةباستخدامحسين،عمارعبدالرحيم،التمث.5

تقنيتياالستشعارعنبعدونظمالمعلوماتالجغرافية،أطروحةدكتوراه،كليةالتربيةللعلوم
.۲۰1۰االنسانية،جامعةالبصرة

يح.6 ،يیحسين، استثمارها وأوجه العراق من الهضبةالغربية في الجوفية المياه عباس،
.198۳ةماجستيرغيرمنشورة،كليةاآلداب،جامعةبغداد،رسال

الصبيحيعليمخلفسبعنهار،التصحرفيمحافظةاالنبارواثرعلىاألراضيالزراعية.۷
.۲۰۰8،أطروحةدكتوراه،كليةاآلدابجامعةبغداد،

طواثارهاالبيئيةاللهيبيعتابيوسفكريمسريع،مشكلةالتصحرفيمنطقةالفراتاالوس.8

(،رسالةماجستير،كليةالتربيةللبنات،جامعة61باستخدامنضمالمعلوماتالجغرافية)
،۲۰۰8الكوفة

،دراسةهيدروجيولوجية،لمنطقةشرقالموصل،.9 الهيتيعروبةعبدالواحدعبدالحميد
۲۰۰۲يرمنشورة،جامعةبغداد،كليةالعلوم،قسمعلوماألرض،رسالةماجستيرغ
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 والدوريات  المجالترابعا: 

الجميليمشعلمحمودفياض،هيفاءكريمخليل،مخاطرالكثبانالرمليةفيمحافظهاالنبار .1

4،۲۰1۲للعلوماالنسانيهالعدد

اثراستخدامتقاناتالريالحديثةفياستثمارالمواردالمائيةليدهش،فاضلجواد،تحل .۲

.8.۲۰16زراعيفيالعراق،مجلةدنانير،العددوتنميةاالنتاجال

شاللعادلمحمد،ظاهرهالتصحرواثارهاعلىطرقالمواصالتفيقضاءبيجي،مجله .۳

 .۷.۲۰۰9،العدد16جامعهتكريتللعلوماالنسانيةالمجلد
عهمحمد،عبدهللاحسون،مشكلهالمياهفيمحافظهديالىوترشيداستهالكها،مجلهجام .4

46،۲۰1۰ديالىالعدد

 الحكومية الدوائرخامسا: 

.۲۰1۳شعبهريكنعان،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشوره، .1

.۲۰۲۰شعبهزراعهكنعان،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشوره، .۲

.۲۰1۳مديريهالمواردالمائية،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشوره .۳

۲۰۲۰االحصاء،محافظهديالى،قسمالتخطيطوالمتابعة،بياناتغيرمنشوره،مديريه .4

 : المصادر االجنبيةسادسا

Buring , Soil and soil conditiom in Iraq , ministary of agricutture1. 

2. Macdonald and partner ,Diyala and middle Tigris project ,part1

 : المواقع الكترونيةسابعا

 www.mawdoo3.comخولهالشوملي،ظاهرهالتصحر،عنموقعااللكتروني .1

۲. https://ar.m.wikipedia.org 

۳. https://mhtwyat.com 

 

 


