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 تقدٌرال و الشكر

 لمن االمتنان و الشكر أُقَّدم أن هللا كتاب المٌمونة الرحلة هذه بعد لً ٌطٌب    

 .  هذا بحثً فً عونا   لً كانوا

 كان يذال ، ( د. ياسر فخري) لالستاذ االعتزاز و الثناء و بالشكر اتقدم    

 جمٌع وعن ، خٌرا   عنً هللا اهفجز ، البحث صفحات من صفحة كل   فً حاضر

 لهذا بحثً مع رحلتً فً ُمعٌن خٌر كان فقد،  العون ٌد لهم مد الذٌن الطلبة

 .  العام

 وأبا   فاضال   أستاذا   كان فقد ، قسمال رئٌس للسٌد العرفان و الشكر أُقدم كما    

 . خٌرا   عنّا هللا فجزاه علٌنا عطوفا  

 و بالعطف تظلنً التً الخٌمة الكرٌمة لعائلتً وعرفانً شكري وأُقدم    

 .  البحث طباعة فً اعانونً الذٌن اخوتً وكذلك الرعاٌة و الحنان

 افادونً الذٌن اساتذتً لجمٌع وعرفانً وثنائً شكري أقدم أن والٌفوتنً    

 خٌر وعنً القرآن لغة عن الجمٌع هللا وجزا ملحوظة أو مشورة أو برآي

 .  الجزاء

 

 

 

 

 

ى 
ض   مرت 
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تعددددد اسددددتجابة الشاددددات الددددى الىياددددات لات السحتددددؾ  السمحددددي السرتفددددع مددددؽ اىددددؼ 
السحدددددات الزرا يدددة التدددي ايدددتؼ  يدددا الاددداح يؽ فدددي مجدددال االنتددداج الزراعدددي  حيددد  تعدددد 

الرئيدددددة التددددي تحددددد مددددؽ لنتدددداج السحاصدددديل الزرا يددددة  ال تدددد  ر  السمؾحددددة مددددؽ العؾامددددل
التراكيز السمحية العالية سماا" عمى التؾسع الزراعي وخاصة في السشداط  الجافدة وشداة 
الجافددة   تحدددث ممؾحددة التربددة نتيجددة لتددراكؼ االمددالح فييددا كددرمالح الرددؾداؾم )كمؾريددد 

ومسدددا الشدددػ  يدددو ان االمدددالح الردددؾداؾم  كربؾندددات الردددؾداؾم وكىريتدددات الردددؾداؾم( 
Naتدد  ر عمددى خددؾاب التربددة وحركددة السدداء فييددا  فزيددادة تركيددز ااؾنددات الرددؾداؾم )

+) 
فددي محمددؾل التربددة ادد دي الددى زيددادة الدددعة التاادليددة الماتيؾنيددة لمرددؾداؾم فددالا وصددم  

% او اك در فدان للدػ يددىي تغيدرا 65نداة امتزاز الرؾداؾم عمى حىياات الظديؽ الدى 
 (1)في صفات التربة الفيزيائية والميسيائية وبالتالي اختالل تركيي نغام التربة.

ر االجياد السمحي عمى االناات حيد  تعتىدر أوضح  العداد مؽ الدراسات تر ي
درجة ممؾحة التربة عامل ميؼ في تؾقي  اناات  ذور الشااتات السمحيدة وييدر السمحيدة  

( ان اجيداد السمؾحدة اد  الدى نقد  Mansour,1996كسا اوضح  دراسدة قدام  يدا )
معددددل االنادددات واسدددتظالة الجدددذار والريذدددة فدددي صدددشفيؽ مدددؽ اصدددشا  القسددد  احددددىسا 

س واالخددددر مقدددداوم  وعمددددى عكددددس ىددددذه الشتددددائج وجددددد ان  ددددذور الشااتددددات السمحيددددة حدددددا
تدددتظيع الاقدداء حيددة لفتددرة زمشيددة طؾيمددة تحدد  عددرو  االجيدداد السمحددي السرتفددع فىددذور 

تتحسددل الغسددر فددي مدداء الاحددر لسدددة تتددراوح  دديؽ  Messerchmida argentaناددات 
   (2)اؾم دون ان تفقد حيؾيتيا. 21-31

Naمؽ قىل الشااتات السمحية بقدرتيا عمى استخدام  NaClاتعم  امتراب 
+
 

Clو 
-
الستؾاجددددان فدددي الؾسددد  الخدددارجي لتشغددديؼ الزدددغ  األزمدددؾزي داخدددل الخاليدددا   

لتفددادي حدددوث الدددسية نتيجددة لتددراكؼ العشرددريؽ السددذكؾريؽ. لن قدددرة الشااتددات السمحيددة 
                                                           

1  - Ashraf, M.; Karim, F. and Rasul, E. (2002): Interactive effects of gibberellic 

acid (GA3) and salt stress on growth, ion accumulation and photosynthetic 

capacity of two spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars differing in 

salt tolerance. Plant Physiol. 36, 1, 49. 
2  - Mansour, M.M.F. (1996): The influence of NaCl on germination and ion 

contents of two wheat cultivars differing in salt tolerance effect of 

gibberellic acid. Egypt J. Physiol. 20, No. 102, 59. 
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يدز ممحيدة عاليدة عمى التحكؼ بامتراب عشرري الممدؾر والردؾداؾم حتدى  ؾجدؾد تراك
في الؾس  الخارجي اتؾاف  مع نسؾ ىذه الشااتدات ويحددد ىدذا الشسدؾ سدرعة قددرة الشادات 
فددي تخزيشددو لااؾنددات السددذكؾرة كسددا يحدددد نسددؾ الشاددات اآلليددة الفددديؾلؾجية لتددراكؼ السمدد  
فددي الشاددات ألنددو أ شدداء تعددرإل الشاددات ل جيدداد السمحددي اددتؼ دفدد  المربددؾن والشيتددروجيؽ 

ات مسددددا اشددددتج عشددددو نددددؾاتج اسددددتقال ية يدددددتخدميا الشاددددات ولددددؾ بذددددكل م قدددد  للددددى الشادددد
 ,polyols, cyclitols, ammonium compounds, amino acidsم ددل)

sugar (1). (  اوضدAbd-El- Ghaffer et al 1998  ان تعدرإل نادات القسد )
% مددؽ ممدد  كمؾريددد الرددؾداؾم اد  الددى انخفدداإل 6،3،9الددى االجيدداد السمحددي  شدددي 

 Singh andالىروتيشدددددات المميدددددة الذائادددددة وعمدددددى العكدددددس مدددددؽ للدددددػ اوضددددد  )

Vijayakumar, 1974  ان السمؾحدددة تددد دي الدددى زيدددادة محتدددؾ  الىدددروتيؽ ونقددد )
 Leptochloa fusca)ان معاممدة نادات  (2)الددىؾن فدي حىدؾب القسد . كسدا اوضد  

L. لت ىدددي  مدددؾل مدددؽ ممددد  كمؾريدددد الردددؾداؾم ادت الدددى تميددد  الشادددات  1016(  تركيدددز
 تر ير االجياد السمحي.

تتسيدددز الشااتدددات السحادددة لمسمؾحدددة بقددددرتيا عمدددى تشغددديؼ دفددد  السددداء للييدددا أ شددداء 
(  glycophytesالتعددرإل ل جيدداد السمحددي مقارنددة مددع الشااتددات ييددر السحاددة لمسمدد  )

  حيدد  تدد  ر (3)كسددا أن زيددادة التعددرإل لمسمؾحددة ادد دي يالاددا للددى انخفدداإل فددي الشددت  
عمددى انتقددال األاؾنددات القادمددة مددؽ خاليددا قذددرة الجددذر للددى خذددي الجددذر نددداة الشددت  

. كسا تعسل السمؾحة عمى احداث تغيرات تركيىية عدادة فدي (4)ومشو للى خذي الداق 
                                                           

1  - Mobaraky, M. (2001): Effect of NaCl Stress on Germination and Seedling 

Growth of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill). M.Sc. Thesis Botany 

Department, King Saud Univ. 

2  - Ola, H. Abd Elbar, Reham, E. Farag, S.S. Eisa and S.A. Habib.(2012)  

Morpho-Anatomical Changes In Salt Stressed Kallar Grass (Leptochloa 

fusca L. Kunth) Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 

8(2): 158-166, 2012 

3  - Prado, F.E.; Boero, C.; Gallardo, M. and Gonzalez, J.A. (2000): Effect of 

NaCl on germination, growth, and soluble sugar content in Chenopodium 

quinoawilld . Seeds. Bot. Bull. Acad. Sin. 41, 27. 

4  - Trotel, P.; Bouchereau, A.; Niogret, M.F. and Larher, F. (1996): The fate of 

osmo-accumulated proline in leaf discs of rape (Brassica napus L.) 

incubated in a medium of low osmolarity. Plant Sci. 118: 31. 
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م ددل سددسػ صددفائ  القذددرة وعدددد وحجددؼ ال غددؾر وسددسػ الميؾتيكددل.  (1)اوراق الشااتددات 
 ددل االجيدداد الحددراري والسددائي كسددا ان تعددرإل الشااتددات الددى عددرو  االجيدداد الىياددي م

ومحاولدددة الشااتدددات التغمدددي عمدددى ىدددذه االجيدددادات عدددؽ طريددد  زيدددادة بعدددض السركادددات 
( الدى ان تعدرإل Stewart and Lee, 1974الخاصة م ل الىروليؽ. اشار كل مدؽ )

مددددؽ ممدددد  كمؾريددددد  6-يؼ.لتددددر62اوراق الظسدددداطؼ السفرددددؾلة لسدددددة سدددد  سدددداعات الددددى 
تددراكؼ محتددؾ  الىددروليؽ فددي اوراق ناددات الظسدداطؼ الحددداس الرددؾداؾم ادت الددى زيددادة 

   (2)لمسمؾحة اعمى مؽ محتؾ  االوراق لاصشا  السقاومة.
 

 

                                                           

1  - Azmi, A.R. and Alam, S.M. (1990): Effect of salt stress on germination, 

growth, leaf anatomy and mineral element composition of wheat cultivars. 

Acta Physiologiae Plantarum. Vol. 12. No. 3, 215. 
2  - Lee. (1996): Effect of salinity seed germination, growth and ion 

accumulation of Atriplex patula (chenopoiaceae) American Journal of 

Botony 83 (5): 604. 
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 االطار الشظري 
 :   لبحثامذكمة :  اوالا 

   -: تيالال الدؤ البحث بايسكن تحديد مذكمة 
 ؟ عمى السحاصيل الذتوةة  ىار يثتأما و في قزاء السقدادية مموحة التربة  -

 : اخرى مشيات ؤالال تدالدؤ ا ايثير ىذ اوىش
 ؟ما ىي العوامل السؤثرة في زةادة مموحة تربة قزاء السقدادية -1
 ؟السحاصيل الذتوةة  زراعةتأثير مموحة التربة عمى ما مدى -2

 :   لبحثافرضية :  ثانياا 
  ن :انفترض 

  طبيعية وبذرةة تؤثر في زةادة مموحة التربة  عواملىشاك  -1
 اثر في انخفاض انتاج السحاصيل الذتوةة  سموحة التربةل -2
 :   لبحثاهدف :  ثالثاا 

مموحررة بيرران مرردى ترراثير لتعرررع عمررى العوامررل ال بيعيررة و البذرررةة السررؤثرة فرري ا -
 .قزاء السقداديةالسحاصيل الذتوةة في انتاجية التربة عمى 

لمتربررة فرري تدررخيرىا فرري توسرري  السدرراحات مثررل الار اسررتثسالا:  لبحااثاهسيااة ا:  رابعاااا 
د اقتررررخدمرررة لا االنتررراج الزراعررريلتوسررر  فررري اجرررل البحرررث مرررن امش قرررة الزراعيرررة فررري 

 لوطشي .ا
   لبحث:ا يةمشهج:  خامداا 

اعتسررد البحرررث عمرررى السررشيي االسرررتقرامي الرررذي يبرردا مرررن الخرررا  يشتيرري بالعرررام اي يرررت  
لعسرل السكتبري وض  قاعدة اساسية لمبيانات السدتحررمة مر  اتبرال السرشيي الوصرفي وا

مجسوعررررة مؤلفررررات مررررن وترررري و رسررررامل و اطررررارة  جامعيررررة  تزررررسن اعتسرررراد الباحررررث
ومشذرررورات احررررامية مرررن مررررادر مكتبيرررة تخرررت السعمومرررات التررري تتعمررر  بسوضرررول 

ومررا ترراثير مموحررة التربررة عمررى السحاصرريل البحررث مررن اجررل الوصررول الررى نتررامي د يقررة 
 . الذتية في مش قة البحث 
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 لبحث:احدود :  سادساا 
( 34.00ْ-33.45ْمرتري عررض  ابرين د ديرةالسقداء اقزريقر   الحدود السكانياة :

          مبرررررررين فررررررري  ا، وسرررررررو ادارةرررررررا  اشررررررررقْ( 45.15-44.45ْوبرررررررين خ ررررررري طرررررررول   الاشرررررررس
 (. 1 رطة الخا

الحدود الزمانية : اثر مموحة التربة عمى السحاصيل الذتوةة فري قزراء السقداديرة 
 2021لعام 

 
  

  ( 1-1 ة   رةخ
 لىافظة ديادية من محالسقداء اموق  قز

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . 2012د,ارةة ,بغدادالالى افظة دياحة ,خرة ة محامة لمسدالعالييئة السردر: ا
 
 
 
 

باالعتساد عمى الخارطة االدارةة لسحافظة  السردر : الخارطة من عسل الباحث
  7102ديالى 
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 الفرل االول
 ديةالسقدافية لسديشة الجغر ائص الخرا

 لبحث .ا: طبيعة سطح مشطقة  والا
عرري، ا لزر ار اسررتثسالالترري تررؤثر فرري عسميررة ال بيعيررة ات السقومرراحررد الدرر   ايعررد 

فة اضرالاب اسي ىرذالرو اوتجسي   اسكياوتس التربة من حيث ترويبيافيو يؤثر عمى نول 
نرر  ان وام مشبدررو و السش قررة بذرركل عرران سرر   اء. حيررث ارو الاثيره فرري عسميررة الررى تررا

ل لرررى تررراا لذررررقي، وصررروالالي الذرررساو  لي،الذرررسالقدررر  ات فررري التسوجررراتتخممرررو بعررر  
لسش قررررة ان ىررررذه البحررررر. و ام عررررن مدررررتوى سرررر    711ل ارتفرررراقعررررة عمررررى الو احسرررررةن 

 .  (1 لستسوجة السش قة الرسوبي و الديل الية بين انتقا
 اط وةشحرردر سرر حيانبدررالام باز بذرركل عررالسش قررة ميستررالجشرروبي مررن القدرر  ا امررا
قي امررن برر اطاقررل نذررا ان تربتيرراذ الغربرري الجشررو  الذرررقي نحررو ال الذررسامررن  اترردرةجي

ن اتين لمرمرررابعرر  بدررر  اولكرررن رذرر  ذلرررف تترروفر فييررر اقرررل صرررفاو  لبحررثاتررر  مش قرررة 
ر انحرررردالاز باتسترررر انيرررراف لبحررررثالغربيررررة مررررن مش قررررة ام اقدررررالا امرررراخرررررى، الاكررررو الفو او 
تين البدراعرة ا بزر  الخرربة جردا اضرييار اسرتغم  الذرقي وقرد الجشو  اه اتجالتدرةجي با
 (2  لشخيل.ال و البرتقاو  الرمانتين ابد اسيسال

 لبحررثالبررة عمررى مش قررة الغالرررفة اط ىرري انبدررالان صررفة القررول ايسكررن  اخيررر او 
ط  امشرر اذ تتخمميررالغربرري الجشررو  الذرررقي نحررو ال الذررسامررن  الدرر   ترردرةجياوةشحرردر 

لجيولرروجي لدررر   مش قرررة التكررروةن الرررى ال وةرجررر  ذلررف ارتفرررالاخررررى قميمررة امشخفزررة و 
 . (3  لبحثا

 ثانياا : التربة 
تعرررررع التربررررة عمررررى انيررررا ال بقررررة الر يقررررة السفتتررررة الترررري تغ رررري صررررخور القذرررررة 
األرضررية عمررى ارتفررال يتررراوح مررابين بزرر  سررشتسترات الررى عرردة امتررار، وىرري مررزةي ذو 

                                                 

خضٍز ػجبص إثزاٍْى انزًًًٍ، االطزٍطبٌ انزٌفً فً لضبء انًمذادٌخ، رطبنخ يبخظزٍز "غٍز  -1

 . 2، ص0991يُشٕرح"، خبيؼخ ثغذاد، كهٍخ اَداة، 

ٍَزاٌ ػهً زظٍٍ انًشٓذاًَ، يٕاصفبد رزثخ لضبء انًمذادٌخ ٔرصٍُفٓب، رطبنخ يبخظزٍز "غٍز  -2

 . 77ص ، 7112يُشٕرح"، خبيؼخ دٌبنى، كهٍخ انززثٍخ، 

زظٍ دمحم زظٍ,انًمذادٌخ ٔظبئفٓب ٔػاللبرٓب اإللهًٍٍخ , رطبنخ يبخظزٍز ,غٍز يُشٕرح,خبيؼخ ثغذاد ,  -3

 . 77, ص 0999كهٍخ انززثٍخ األٔنى  , 
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خمرريو معقررد مررن السرررواد السعدنيررة والعزرروةة واليررواء والسررراء، فييررا يسررد الشبررات جرررذوره، 
ومشيا يدتسد مقومات حياتو الازمرة لبقامرو وتكراثره وانتاجرو. لرذا فيري مرن اىر  مكونرات 

بكونيرا تتكرون مرن  البحرثالبيئة ال بيعية التي تقوم عمييا الزراعة، حيث تستاز مش قرة 
قميرا نيررر ديرالى. وجداولررو الرميدرية  ميررروت، خرةدران، الررروز، الترر  الرسروبية الترري ن

اليارونية، السقدادية( بفعل عوامل الشقرل واررسرا  وقر  الايزرانات، او ترسربات ميراه 
الرررري، ونتيجرررة لتمرررف الترسررربات تكونررر  تربرررة حديثرررة التكررروةن، شرررأنيا شرررأن ترررر  وسرررو 

العشاصرر السعدنيرة التري يت مبيرا . تعتبرر التربرة بسثابرة مخرزن لمسيراه و (1  وجشو  العراق
الشبات لشسوه وعمرى ىرذا فران التربرة ليرا اىسيرة بالغرة لريس لشسرو الشبرات فقرو برل تتعرداىا 
الررى الحيوانررات الترري تدررتعسل ىررذه الشباتررات وغررذاء ليررا .ان التربررة الزراعيررة عبررارة عررن 
 وسررو عمررى درجررة عاليررة مررن التعقيررد فيرري تتكررون مررن عرردد وبيررر مررن السروبررات الترري
تختمرررخ اختافرررا وبيررررا فررري ورررل مرررن خواصررريا ال بيعيرررة والكيساوةرررة مررربع  العشاصرررر 
الزررررورةة لشسرررو الشباترررات توجرررد متحررردة فررري التربرررة عمرررى صرررور مختمفرررة وعمرررى درجرررة 

 .  (2 متفاوتة من حيث قدرة الشبات عمى امتراصيا واستعساليا
  بدربي ىي جزء من تربرة الدريل الرسروبي ولكونيرا تكونر البحثان تربة مش قة 

اررسرا  الستكرررر لرذا تعررد مرن اجررود انروال التررر  الررالحة لمزراعررة فري العررراق. يشظررر 
 -:البحث(. ومن اى  انوال التر  في مش قة 7الخرة ة  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .02خضٍز ػجبص إثزاٍْى انزًًًٍ، يصذر طبثك , ص -1

ُشز ٔانزٕسٌغ، انمبْزح، ، انذار انؼزثٍخ نه0دمحم انظٍذ ػًزاٌ، خصٕثخ األراضً ٔرغذٌخ انُجبد، ط -2

 . 24-22، ص 7112
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 ( 2-1) خريطة
 انواع الترب في قزاء السقدادية

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
وصرروال  الررى  تتسثررل ىررذه التررر  فرري مروحررة مشرردلي الررى شررسالو: التاارب السروحيااة .1

. وقرررد تكونررر  مرررن الدررريول واألنيرررار مرررن الجيرررة الذرررسالية الذرررر ية اراضررري السقداديرررة
القرررريرة اةتيرررة مرررن السرتفعرررات الذرررر ية وتستررراز تربتيرررا بأنيرررا ذات ندرررجو ناعسرررة الرررى 

 .(1 متوس ة الشعومة وبانخفاض ندبة السموحة فييا نتيجة النحدار األرض

وتسترد عمرى طرول نيرر ديرالى بش راق يزري   -ترب كتوف األنهاار الطبييياة : .2
تررررارة وةتدرررر  تررررارة اخرررررى. وتتسثررررل ىررررذه التررررر  بذرررركل رمرررريس فرررري وررررل مررررن السقداديررررة 
والسشرراط  األخرررى الترري يسررر نيررر ديررالى مررن خاليررا بارضررافة الررى بعرر  السشرراط  
الترري تق عيررا القشرروات األرواميررة الستفرعررة مررن نيررر ديررالى تتررراوح ندررجتيا بررين مزةجيررو 

                                                 

أكزو زظٍٍ ػهً، رسظٍٍ ػهً خْٕز، رمزٌز يظر انززثخ شجّ انًفصم ٔانزسزٌبد انٍٓذرٔنٕخٍخ  1-

 .  72يسبفظخ دٌبنى، انًؤطظخ انؼبيخ نهززثخ ٔاطزصالذ األراضً، ص -نًشزٔع انزٔس اندُٕثً
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 LOAM  او مزةجيررررو ذرةشيررررو )SILTLOAM  او مزةجيررررو طيشيررررة )CLAYLOAM )
( م فروق مدرتوى األرض السجراورة حيرث يرشخف  2-1وذالبا ما تكون مرتفعة بشحرو  

فييرا مشدررو  السيرراه الجوميرة وةتذبررذ  بتذبررذ  مشدرو  ميرراه الشيررر وتستراز ىررذه التررر  
مرررن اخرررري اراضررري كونيرررا قميمرررة السموحرررة ألنيرررا جيررردة الرررررع والتيوةرررة حيرررث تعرررد 

 .(1 البحثمش قة 

يدررود ىرررذا الشررول مرررن الترررر  فرري السشررراط  الستاخسرررة  -تااارب الداااهول ال يزاااية: .3
لكتررروع األنيرررار وقرررد ال توجرررد حررردود فاصرررمة ممسوسرررة احيانرررا برررين ىرررذه الترررر ، وتبررردو 
واضررحة فررري األجرررزاء الوسررر ى والجشوبيرررة مرررن محافظرررة ديرررالى فررري ورررل مرررن السقداديرررة 

وتكونررر  بفعرررل الايزرررانات التررري جمبررر  وثيرررر مرررن الترسررربات  والوجيييرررة وابررري صررريدا.
 .(2 الشاعسة مثل الغرةن وال ين والرمل 

تسترد مرا والستسثمة بسش قرة  العيثرة( : وىي جزء من قزاء السقدادية الترب الرممية .4
( 45.1-44.55( شررساال  وبررين خ رري طررول  33.58-33.48بررين دامرترري عرررض   

ة ورمميرة ذرةشيرة ورمميرة ذات مرادة عزروةة قميمرة جردا ذرةشيرة رمميرشرقا  تستاز بكونيرا 
%( وسرررربي انخفرررراض السررررادة العزرررروةة السشرررراخ الحررررار 1.8-1.1تتررررراوح ندرررربتيا بررررين 

الجاع فزرا عرن سريادة التربرة ذات الشدرجية الرمميرة , ندربة الرطوبرة فييرا مشخفزرة 
 . (3 جدا وسا ان ليذه التربة القابمية عمى التعرةة الرةحية

يدررود ىررذا الشررول فرري بعرر  السشرراط  الوسرر ى والجشوبيررة مررن  -تاارب السشخفزااات : .5
وىرري تررر  ذات ذرات ناعسررة تكونرر  بفعررل الرةرراح  البحررثمحافظررة ديررالى ومشيررا مش قررة 

او مجرررراري األنيررررار القديسررررة تتررررأثر ىررررذه التررررر  بعامررررل التسرررردد والررررتقمت بفعررررل ارتفررررال 
ات فري القذررة األرضرية وتكرون مرا وانخفاض درجرة الحررارة مسرا يرؤدي الرى حردوث تذرقق

يدسى بالتر  السسزقرة وىري ترر  فقيررة برالسواد الغذاميرة والعزروةة، فزرا عرن مموحتيرا 
 . (4 فيي قميمة الفامدة 

                                                 

 .74أكزو زظٍٍ ػهً,رسظٍٍ ػهً خْٕز, انًصذر َفظّ,ص -1

 . 72، صانًصذر َفظّ  -2

ٌؼزة دمحم زًٍذ يسًٕد أنهٍٓجً,خًٍٕرفٕنٕخٍخ انكثجبٌ انزيهٍخ فً يُطمخ انؼٍثخ فً لضبء انًمذادٌخ  -3

 .79,ص7112رطبنخ يبخظزٍز)غٍز يُشٕرح(خبيؼخ دٌبنى كهٍخ انززثٍخ,

 . 72زظٍ دمحم زظٍ، يصذر طبثك، ص  -4
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اراضي خربة صالحة لمزراعة والتي يرل عسقيا الى اكثر  البحثيدود مش قة 
%( فرري 0تجرراوز  ( سرر  وتتسيررز بدررعة مدرراحتيا وانحرردارىا البدرريو الررذي ال ي041مررن  

اذمرري اتجاىاتررو، حيررث تتروررز فرري مروررز مديشررة السقداديررة وناحيررة ابرري صرريدا األراضرري 
التي ترم  بدرجرة وبيررة رنتراج جسير  الغرات الزراعيرة بارضرافة الرى زراعرة البدراتين 
الغشية بأشجار الرمان والحسزيات والشخيل، وىذه األراضي مجاورة لألنيرار والجرداول، 

 اط  جاذبة لمدكان بدبي مردودىا االقترادي الوفير.وتعد ىذه السش
اما ناحية الوجيييرة فتعرد اراضرييا قميمرة ارنتراج بدربي ارتفرال ندربة السموحرة فييرا 
اال انررو ترر  معالجررة اذمرري األراضرري بواسرر ة عسميررات البررزل. حيررث تحتررل ىررذه الشاحيررة 

. ومررن (1 ابرري صرريدا الشدرربة األقررل مررن اعررداد الدرركان مقارنررة بسروررز مديشررة السقداديررة و 
جرردول  البحررثخررال االطررال عمررى بعرر  التحمرريات الترري اجرةرر  عمررى تربررة مش قررة 

( اتزررر  ان اذمررري الترررر  ىررري طيشيرررة مزةجيرررو مسرررا لرررو األثرررر الواضررر  عمرررى نذررراط 0 
 ارنتاج الزراعي وزراعة بداتين الرمان والفواكو األخرى السختمفة.

القزرراء ان األس الييرردروجيشي بمرر  فرري كسررا يتزرر  مررن التحاليررل األخرررى لتربررة 
(%، 09.9( ديدرري/م وندرربة الكمررس  2.7( والتوصرريل الكيربررامي  2.1مروررز القزرراء  

(%، وتتررررخ بكونيرررا تربرررة 00.2(% ،امرررا الرطوبرررة بمغررر   9.02والسرررادة العزررروةة  
مرررن ىرررذا ندرررتشتي ان تربرررة القزررراء ىررري تربرررة  ( .0طيشيرررة مزةجيرررو وسرررا فررري الجررردول  

 لقدرة عمى الشفاذية ومدف العشاصر الغذامية والتيوةة والررع .زراعية ليا ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بِ اندٕفٍخ فً لضبء انًمذادٌخ ٔطجم رًٍُزٓب، رطبنخ يبخظزٍز أطًبء ػجذ األيٍز خهٍفخ، إدارح آثبر انًٍ -1

 . 22، ص7100"غٍز يُشٕرح"، خبيؼخ دٌبنى، كهٍخ انززثٍخ، 
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 (  التوزيع ألحجسي ونتائج تحميالت التربة لسشطقة الدراسة1جدول )

 العسق موقع الشسوذج ت

 مفروالت التربة

 الشدجة
األس 

الهياادروجيش
 ي

كماااااااس
% 

التوصااايل 
الكهرباااااائ

 ي

الرطوبااااااة
SP% 

السااااااااااادة 
العزاااوية

% 
غاااااري  رمل%

% 
 طي %

-33 قوشتا 1
63 

رمميررررررررررررررررررررررررررة  1381 1584 6887
 مزةجيو

789 1885 3836 1381 7865 

-33 مروز السقدادية 2
63 

 طيشيرررررررررررررررررررررررررة 3381 3983 3383
 مزةجيو

783 1988 382 1184 8816 

الوجيييررررررررررررررررررررررررررة/  3
 بيشس

33-
63 

 طيشيرررررررررررررررررررررررررة 3785 4489 1786
 مزةجيو

783 2383 683 889 886 

-33 شكانييب 4
63 

 12811 783 387 2285 788 طيشية 4388 3887 1785

-33 صيدا ابي 5
63 

 ذرةشيرررررررررررررررررررررة 2583 6285 1285
 مزةجيو

782 2383 883 781 8835 

-33 األثرةةتل احسر  6
63 

ذرةشيرررررررررررررررررررررة  4787 4383 1283
 طيشية

686 2383 488 1381 385 

-33 شرطة الدراي 7
63 

 1381 787 281 2185 788 طيشية 4685 3982 1483

-33 العالي 8
63 

 ذيرةشيررررررررررررررررررة 1188 6283 2682
 مزةجيو

7858 1888 1894 1182 1285 

 ابوالوجيييرررررررررررررررررررة 9
 جدره

33-
63 

 11865 782 185 2383 6873 طيشية 4785 3881 1483

1
3 

 ابرررررررررري مق عررررررررررة
 صيدا

33-
63 

 ذرةشيرررررررررررررررررررررة 2583 6285 1285
 مزةجيو

7826 1888 782 885 15831 

قزراء السقداديرة، رسرالة ماجدرتير، ذير السردر: نيران عمي حدرين السذريداني، مواصرفات تربرة 
 .21،  7112مشذورة(, ومية التربية، قد  الجغرامية، 

 (CLIMAT) -خ :السشا:  الثاث
ن السكرراحية عشررد تحديررد صررا ام بيررالسررالالترري يجرري الرميدررة امررل العو اخ مررن السشررايعرد    
يعسرل عمرى ل قرس الرة الذي يدرس معدل حالعم  انو اخ عمى السشاعة، حيث يعرع ا لمزر 

 اكثررر. ونظررر ا( سررشة و 24لررى  السرردة ا.قررد ترررل ىررذه  (1 لررزمن السرردة طوةمررة مررن  اتحميميرر
 اصرررة بسررالسعاميررة الجغر اىتسرر  ا تو، فقررد اطان ونذراندررالاة اخ عمررى حيررالسشرراثررر ال اتدرال

                                                 

ػجذ خهٍم فضٍم ٔػهٕاٌ خبطى انٕائهً، ػهى انجٍئخ، ٔسارح انزؼهٍى انؼبنً ٔانجسث انؼهًً، خبيؼخ  -1

 . 02، ص 0994انًٕصم، انًٕصم، 
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لذررؤون الررذي ترررتبو ا( Applied Climatologyلت بيقرري  اخ السشرراسرر  عمرر  ايعرررع ب
رة الحرر الذسدري و ال اشرعالاخيرة والسشامت الخرراوب اوثيقر اطرارتباعية برو ا لزر ال اعسالاو 
 (1 لسختمفررة ا احررل نسوىرراء مر اثشررات فرري اتررالشباثررر عمررى نسررو ا الترري ليرراح الرةررالرطوبررة و او 
لسش قرة افئ مرن الردالقدر  اتقر  ضرسن مش قرة  الى يجعميافظة ديالفمكي لسحالسوق  ان ا.
 ارة صرررريفالحررررر ات ال درجررررارتفررررالررررذي يتسيررررز باري، و القرررراخ السشررررات الية ذالذررررسالسعتدلررررة ا
لررري ، افرري فرررل  اميانعررداء، و الذررتار فرري فرررل ام ررالاوسررقوط  اءاشررت اضرريانخفاو 

ين فررري ار فررررمية تتبرررام رررات، مررر  اوقرررالالغربيرررة فررري معظررر  الية الذرررساح الرةرررادة اوسررري
لسش قرررة ضرررسن اذ تقررر  ا، (2 خررررى الرررى مش قرررة اخرررر ومرررن مش قرررة مرررن موسررر  ال اتيررراكسي

مح ررة  لبحررثاتترروفر فرري مش قررة  .وال(3 ر حدرري تقدرري  ورروبن الحرراع و الجرراقمرري  شرربو الا
مرة العالييئة السدجمة لدى اخية السشات السعموماعمى  لبحثاعتسدت ا  الجوةة لذاء انو لا
   لبحثامن مش قة  انقين( لقربيالت وخالخات  الجوةة لمسح اء انو لا

 ( .Temperature) -درجة الحرارة :

 اوثيقرررر اطررررارتبا اصررررر بيرررالعشاط تمررررف ارتبرررخيررررة الالسشاصررررر العشاىررر  ا رة الحررررر اتعرررد 
خيررة السشاصررر العشاكثررر امررن  انيررارة بالحررر اتتدرر   ا، وسرر(4 شرررةاشرررة وذيررر مبابرررورة مب

ت اليرات اترالسي وليدر  لمشبالعرالسدرتوى اعمرى  اسريست والاترالشبالتي تؤثر عمى توزة  ا
ميرة ومرن الفيزةاميرة و الكيسيات عاالتفات معدالرة في الحر ارة وتؤثر الحر انذ ة لمتحك  ب
لفررررول اع ختاالدرررشة برررار ارة عمرررى مررردالحرررر ا، حيرررث تتغيرررر (5 تالشبررراثررر  فدررريولوجية 

سرررر  السو اع ختاات تحرررردث برررراتررررالشبايجعررررل طبيعررررة نسررررو وتكذررررخ  ار مسررررالشيررررالميرررل و او 
ت وتكذررررفو فقررررد يذررررتد الشبرررراسرررري برررررفة مدررررتسرة مرررر  نسررررو اتتش ال انيررررا الالفرررررول، او 
ت الشبراشرر عمرى نسرو وت رور ان ذلف يؤثر وبذكل مباومن ث  ف اضيانخفاو ا اعيارتفا

                                                 

 . 79-72زأي، يصذر طبثك، ص لصً انظبيزائً ٔػبدل ان -1

 . 00اكزو زظٍٍ ػهً, رسظٍٍ ػهً خْٕز، يصذر طبثك، ص  -2

ػبدل طؼٍذ انزأي، لصً ػجذ انًدٍذ انظبيزائً، انًُبش انزطجٍمً، ٔسارح انزؼهٍى انؼبنً ٔانجسث  -3

 . 097، ص 0991انؼهًً، خبيؼخ ثغذاد، 

، 7110انًُبش، انطجؼخ انثبٍَخ، انًٕصم، صجبذ يسًٕد انزأي ٔػذَبٌ ْشاع أنجٍبرً، أطض ػهى  -4

 .22ص

 . 09َظزٌٍ ػٕاد ػجذٌٔ، يصذر طبثك , ص -5
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عمرى  اثيرىرات مرن تالشبراة ارة عمرى حيرالحرر اسري لدرجرة اسالاثير الترا، وةرج  (1 جوانتاو 
، حيرررث تجرررود شرررجرة (2 لترررشفسالزرررومي و التسثيرررل اعسميرررة  اسررريتين ىسررراسالالعسميترررين ا

لترري اط  السشررامية، ووررذلف فرري اسررتو الامية وشرربو اسررتو الاط  السشرراوتزدىررر فرري  الرمرران
 لية وندبة رطوبة جوةة مشخفزة(.ارة عا حر  اري صيفالقاخ السشاتترخ ب

رة الحرررر ات الدرررشوي لررردرجالسعررردل ان ا( 7لجررردول   احظرررة ل ماوةتبرررين مرررن خرررا
 م  (72.9، 77.7نقين ىرررو  الت وخرررالخرررافررري مح تررري  لبحرررثاديرررة فررري مش قرررة اعتيالا

مررد اىرةررة وتعالظالذررسس اء، بدرربي حروررة الذررتاذ تررشخف  فرري فرررل الي. التررو اعمررى 
رة الحرررر ات ادنرررى معررردل لررردرجالغيررروم. وقرررد سرررجل الجررردي، ووجرررود ار اشرررعة عمرررى مررردالا

ذ بمر  اني( الثرانون الشدربية فري شرير  كرالرطوبرة ادة ندربة ارد مر  زةرالبرالفررل ال خا
رة الحررررر ات ادرجرررر انقين. وبعرررد ذلررررف تبررردالت وخررررالخرررا، فررري مح ترررري م  (01.02، 9.4 
ن الدررطار الذرسس عمرى مرداشرعة امرد الرري  بدربي تعافي فرل  ال تدرةجيارتفالاب

لشدربية، حيرث سرجل الرطوبرة اض انخفراء، و الدرساء ار وصرفالشيرات اعادة طول سراوزة
فرررري مح ترررري  م  (22.9، 22.0ر فرررري شررررير تسرررروز  الحررررالفرررررل ال عمررررى معرررردل خرررراا 
 ان وسررقوطيالدرررطار الذررسس عمررى مررداشررعة امررد انقين، وذلررف بدرربي تعالت وخررالخررا
شرررير الال رة خرراالحرررر ات ارة، وةبمرر  معررردل درجررالحرررر ات ال درجررارتفررراوةررة عسوديررة و ابز 
لت الخررافرري مح ررة  م  (04.4، 72.2، 79.2ني(  الثرراول، تذرررةن الايمررول، تذرررةن ا 

يس( ان، مررررار، نيدررراذاشررررير الانقين. وفررري افررري مح رررة خرررر م  (02.2، 72.0، 20.4و 
فرري مح ررة  م  (79.2، 77.2، 02.7لت و  الخررافرري مح ررة  م  (72.9 ،77.2، 00.4 
 لبحرثات ان مح را( يتبين 7لجدول  الرقسية في ات السع يال ىذه نقين. ومن خااخ

 ء .الذتافي فرل  اضيانخفالري  و ال فرل خا ارة مرتفعة جدات حر اتتست  بدرج
 
 
 

                                                 

يسًٕد رأفذ ٔػجذ انؼشٌش زظٍٍ إٌٔة، أطبطٍبد انخضبر ٔانفبكٓخ، يذٌزٌخ انكزت ٔانًطجٕػبد  -1

 . 47، ص0992اندبيؼٍخ، يطجؼخ اثٍ خهذٌٔ، ديشك، يُشٕراد خبيؼخ زهت، 

طبطٍبد سراػخ انفبكٓخ، دار انًطجٕػبد اندذٌذح، اإلطكُذرٌخ، يٍ دٌٔ طُخ دمحم ػهً ازًذ ثبشب، أ -2

 . 20طجغ، ص
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 ( 7جدول  
رة السختات السح ا( في م  دية اعتيالارة الحر ات الدشوةة لدرجالذيرةة و ات لسعدالا

 (.7109 - 7107لمسدة من  
السعدل  1ك 2ت  1ت  ايمول ا  تسوز حزةران مايس نيدان اذار شباط 2ك االشير

 الدشوي 

مح رررررررررررررة 
 الخالت

985 1283 1185 2283 2788 3282 3481 3481 2986 2486 1585 1183 2282 

مح رررررررررررررة 
 خانقين

13816 1381 1782 2287 2983 3488 3688 3682 3185 2681 1783 1287 2389 

 (. 7109ت ذير مشذورة,  السردر : الييئة العامة لانواء الجوةة العرا ية , قد  السشاخ , بيانا
 -ئية :السارد السو ا:  ابعار 

لدررر حية اه السيرررار و ام رررالاه والسيرررادر ال مرررراشررركاميرررة جسيررر  السارد السرررو اتزررر  
لدرر حية اه السيرراعرري، حيررث تحرررل ا لزر اج انتررالافرري  اودورىرر اىسيتيررا ين الجوميررة وتتبرراو 

 الحديث عشيرالتي سب  ار ام الا اماخرى، الادر السراب اسالعظسى  ياىسية الاعمى 
 انيراومك انيرازم اعي مدتقر لتذبذ  سقوطيا ط زر ام نذافي  ي اد عميياعتسالايسكن  فا

لتررري تفتقرررر اط  السشرررالجوميرررة فررري اه السيررراىسيرررة ا . فررري حرررين تظيرررر لبحرررثافررري مش قرررة 
 لرميدة.اه السيادر السر

 لدطحية.اه السيا - أ

لى مررررن الى يشبرررر  نيررررر ديررررابشيررررر ديرررر لبحررررثالدرررر حية فرررري مش قررررة اه السيرررراتتسثررررل 
( م فروق مدرتوى 7111عرن  امياقدراعمرى ا ل ارتفراوز ايتج لتي الالذر ية و ات السرتفعا

لحقيقيرة اب  السشرالرذي يسثرل ان( افد  سريرو ار  اوليسافدين ا. وةتكون من ر (1 لبحراس   
فرد مرن نيررةن الر ا الخ ىرذان، وةترايرر ان ذرر  الى وىرو يشبر  مرن مش قرة لورسرتالشيرر دير

ل سررششدج، الررذي يشبرر  مررن جبرران( دي  قذررااول مررن و الاسرر  نفدررو يتكررون الان بايعرفرر
ن الدريرو انرة( وةتحرد ان ورخالاني فيتكرون مرن فررعين  كرالثران الدريرو ااماوة( ادي  كاوو 

                                                 

 .92,ص7111يمذاد ػهً زظٍٍ ٔآخزٌٔ,ػهٕو أنًٍبِ ,يذٌزٌخ دار انكزت نهطجبػخ ٔانُشز , ثغذاد , -1
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فرررد الر ان بافرررد سررريرو الر الجشوبيرررة. وةمتقررري ان ال ىورمررراعشرررد سمدرررمة جبررر ولالاني مررر  الثرررا
ن وعشرد ذلرف ا( عشد مقدم مزي  دربشردخانجرو اج  طالتالى وىو نير الي لشير ديالذسا
( وررر  ضرررسن 791  ا( وررر ، مشيررر292لرررذي يبمررر  طولرررو  الى، اء يتكرررون نيرررر ديرررالتقرررالا

لحررردود اخرررل اوررر  د (2972  ا، مشيررر7( وررر 20992حة حوضرررو  الى، ومدرررافظرررة ديرررامح
رده اىسيرة لشظر الا، وبر(1  يرةالعر اضي ار الا( و  في 72127نية و اير الا لعسرود الشيرر بعد
ن المرذان وسرد حسررةن اسرد دربشردخ ات عميرو عردة سردود مشيرانذرافظرة فقرد الفقري لمسحا

 .  (2 ميةالكيرباقة ال الرييود وتوليد اه في موس  السيافي توفير  اد مشيسايدتف
ديررة عبررر شرربكة مررن السقداء اعيررة لقزررا لزر ارض الاتررروى  -ديااة :السقداشاابكة ري  -ا
لرذي اء و القزرال اقر  شرسالو السذرترك الرردر التي تتفررل مرن جردول اول الجدار و انيالا

ضرري ار ه لاالسيرراول الجرردار و انيررالالى حيررث تررؤمن ىررذه اظ  سررد ديررايتفرررل برردوره مررن نرر
 جردول  ان، ومشيات ونخيل ورماحسزيلسختم ة من اعة ا لزر ات اتين ذالبداعية و ا لزر ا
لية ،  الذررررسارونيررررة اليالعررررردة  ، جرررردول السررررب ن، جرررردول سشدررررل ، جرررردول اديررررة السقدا

لبتيررررة ، جررردول مشررردلي ، جررردول انرررة  ، جررردول الجشررروبي ، جررردول برو ارونيرررة الياجررردول 
 لرميس( الروز ال ، جدول الرواحسر ، جدول الا

   -: ابي صيداشبكة ري  - ب
لزرفة الى فري اة نيرر ديرا ذان يسترد بسحرالقردي  ورارةة ان جردول سرا -رةة :اجدول س

ليدررى وجردول الى اقعة بين ضفة نير ديالو اتين البدات احاليدرى مشو ليروي مدا
 .ابقالى سارةة. وىو يتفرل من مقدم سد دياس
 
 
 
 

                                                 

اِ "غٍز ػجذ األيٍز ازًذ ػجذ هللا انزًًًٍ، رجبٌٍ اإلَزبج انشراػً فً يسبفظخ دٌبنى، أطزٔزخ دكزٕر -1

 .22-27يُشٕرح"، كهٍخ اَداة، اندبيؼخ انًظزُصزٌخ، ص

دمحم يزسح خبطى ٔفهٍر زظٍ كبظى، انًُبْح ٔاألطبنٍت انًزجؼخ، نزمذٌز ركهفخ إربزخ يٍبِ انزي ٔاَثبر  -2

 . 4، ص0999انًززرجخ ػهٍٓب فً انمطز انؼزالً، خًٕٓرٌخ انؼزاق، ثغذاد، 
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  -لوجيهية :اشبكة ري  -ج 
( دونرر  002222  ارىاعيررة مقرردا حة زر اء مدررارو ميررة الاول مالررى عرردة جررداتشقدرر  

ول الجرررداعيرررة ومرررن ىرررذه ا ضررري زر ار ا( دونررر  019421تين و ا( دونررر  بدررر4712  امشيررر
لبدعررة  ابررو جدرررة ، جرردول العزةررة ،  جرردول بروشيررة ، جرردول ا جرردول ميررروت ، جرردول 

 . (1 ، جدول دوةمية( 
 -لجوفية:اه السياب. 

برررين  ىررري السيررراه الكامشرررة تحررر  سررر   األرض فررري الفراذرررات والذرررقوق السوجرررودة
دقام  ذرات الرخور وال بقات الرخرةة السختمفة الواقعة عمرى مدرتوةات متبايشرة مرن 
سرر   األرض سررواء وانرر  ىررذه السيرراه راكرردة ام جارةررة وقررد تظيررر عمررى الدرر   بذرركل 

. وتعرد السيراه الجوميرة مرن مررادر السيراه السيسرة والسريسا فري (2 طبيعي او اصر شاعي
حرررردودة والقميمررررة الس ررررر ,اذ مررررا يترررروفر مررررن ميرررراه السشرررراط  ذات السرررررادر الساميررررة الس

.حيرث تعرد  (3 س حية وام ار ذيرر واميرة لتمبيرة االحتياجرات الساميرة لمتشسيرة الزراعيرة 
الزراعررة اكثررر الشذرراطات اسررتياكا واسررتشزافا لمسيرراه، الن السيرراه تذرركل عشررررا اساسرريا 

اه الجوميرة فري القزراء الستسرار عسمية ارنتراج الزراعري ونجاحيرا، وعميرو تدرتخدم السير
لألذررراض الزراعيررة بالدرجررة األولررى ورذررراض الذررر  بالدرجررة الثانيررة خروصررا فرري 
مشرررراط  جشررررو  مديشررررة السقداديررررة وشرررررقيا، حيررررث تررررزداد اىسيررررة السيرررراه الجوميررررة ررواء 
األراضرري الزراعيررة مرر  قمررة السيرراه الدرر حية فرري فرررل الجفرراع والترري يذرريدىا القزرراء 

السيدانيرررة وجرررود الكثيرررر مرررن السدرررراحات البحث، وسرررا تؤوررررد فررري اذمررري فررررول الرررري 
تعتسرررررد عمرررررى السيررررراه الجوميرررررة فررررري ارواميرررررا خروصرررررا تمرررررف البحثالسروةرررررة فررررري مش قرررررة 

السدررراحات الزراعيرررة البعيررردة عرررن مررررادر السيررراه الدررر حية. ان لشرررول التربرررة واألحررروال 
يظيررر مرردى   السشاخيررة واررواء السسررارس تررأثير فرري ردود فعررل السحرررول الزراعرري، اذ

تحسمرو الشدربي لألمراح تحر  احروال اررواء السعترادة وىشالرف عامرل مير  متررل بشسررو 

                                                 

 . 7102انًٕارد انًبئٍخ فً يسبفظخ دٌبنى، شؼجخ ري انٕخٍٍٓخ، ٔسارح انًٕارد انًبئٍخ، يذٌزٌخ  -1

خطبة صكبر انؼبًَ، َٕري خهٍم أنجزاسي، خغزافٍخ انؼزاق، ٔسارح انزؼهٍى انؼبنً ٔانجسث انؼهًً،  -2

 . 092، ص 0920يذٌزٌخ دار انكزت نهطجبػخ ٔانُشز، ثغذاد، 

ٍخ يغ انزطجٍك ػهى يٕارد انًٍبِ فً انٕطٍ انؼزثً، دمحم ػجذ انؼشٌش أثٕ انؼٍٍٍُ، خغزافٍخ انًٕارد انًبئ-3

 . 012، ص 7112كهٍخ اَداة، خبيؼخ انًُصٕرح، 
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السحاصيل وىرو الترررة  فر ذا وانر  التربرة مفتوحرة وذات ترررة  جيرد فالسحاصريل 
قد تشسو عمييا بالرذ  مرن وجرود وسيرات متشوعرة مرن السيراه السالحرة ولكرن فري السشراط  

انتررراج محررررول مقبرررول اذ ان الترررررة  الزرررعي  ضرررعيفة الترررررة  قرررد تفذرررل فررري 
. وتختمررخ قرردرة الشباتررات لألمرراح الرررمبة السذابررة (1 يدررس  بتروررز األمرراح فرري التربررة 

والتوصرريمة الكيرباميررة مررن نبررات الررى بخررر فمكررل نبررات قرردرة تحسررل تختمررخ عررن الشبررات 
يل ( نوعيررة السحاصررTodd , 1980اةخررر، واعتسررادا عمررى ىررذا التبرراين فقررد صررشخ  

الزراعية وبحدي قدرة تحسميا ومقاومة الشبرات لمظرروع البيئيرة القاسرية، اذ ان انتاجيرة 
كل نبات تتوقخ عمى مقاومتو ليذه الظروع وورذلف خروا  التربرة وندريجيا وقابميتيرا 

( يوضر  ىرذا التررشي ، وبسرا ان 2عمى االحتفاظ بالساء والسواد العزوةة والجردول   
ع فان ندبة السموحة فري مياىيرا الجوميرة تكرون متوسر ة مشاخ جا البحثمشاخ مش قة 

الررى عاليررة لررذلف يرررعي االعتسرراد عمررى ىررذه السيرراه لدررقي السزروعررات اال فرري حرراالت 
الزرررورة خروصررا جشررو  وشرررق السقداديررة ، يدررتثشا مررن ذلررف ببررار شررسال السقداديررة 

نباترررات ووسررر يا اذ تكرررون مياىيرررا اكثرررر عذوبرررة لقربيرررا مرررن نيرررر ديرررالى ومررر  ىرررذا فررران 
ميررا القرردرة عمررى تحسررل السموحررة وخاصررة فرري السشرراط  الترري تكررون تربتيرررا البحثمش قررة 

ذات نفاذية عالية، ومن خال ىذا التقدري  ، اذ قدرس  السحاصريل الرى ثاثرة مجرامي  
ىررري الفواكرررو والخزرررروات والسحاصررريل الحقميرررة وبرررثاث مدرررتوةات، محاصررريل مقاومرررة 

ل مقاومرررة لمتراكيرررز الستوسررر ة لألمررراح، واخررررى لمتراكيرررز الواطئرررة لألمررراح، ومحاصررري
 مقاومة لمتراكيز العالية لألماح في السياه الجومية، حيث تظير قدرة تحسل بع  

السحاصيل ومن ضسشيا محررول الرمران لمتراكيرز الستوسر ة مرن األمراح السذابرة فري 
   . (2 السياه الجومية 

 
 
 

                                                 

 )1) R.s,Ayers, and D.W,westcot, Quality for Agriculture irrigation and draing 

paper 2 q, Rev -1,f o, Rom , Italy , 1989 , p179 . 

دراطخ ثؼض انصفبد انفٍشٌٕكًٍٍبٌٔخ نهًٍبِ اندٕفٍخ فً لضبء ػجذ األيٍز ػجبص انسٍبنً ٔآخزٌٔ،  -2

 . 24، ص7107، 44انًمذادٌخ، يدهخ دٌبنى، انؼذد 
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 ( توزة  اةبار في مش قة الدراسة.2جدول  

 
 
 

 
 
 
 

 .7109السردر : من عسل الباحث، باالعتساد عمى بيانات الذعي الزراعية في قزاء السقدادية
 ( مقدار تحسل بع  الفواكو لترويز األماح.2جدول  

 اصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررشاع
 السحاصيل

السحاصررررررررريل السقاومرررررررررة لمتراكيرررررررررز 
الذامبرررة فررري  األمررراحالواطئرررة مرررن 

 الساء 

السحاصررررررررررررررريل السقاومرررررررررررررررة 
لمتراكيرررررز الستوسررررر ة  مرررررن 

 الذامبة في الساء األماح

السحاصررررررررررررررريل السقاومرررررررررررررررة 
لمتراكيرررررررررررز العاليرررررررررررة مرررررررررررن 

 الذامبة في الساء األماح
 3333-3 الفواكو

Mmohs/cm 

الميسرررون، الفراولرررة، الخررروخ، المررروز، 
 األجا البرتقال، التفاح، 

3333-4333 
Mmohs/cm 

 الزةتون، التين، الرمان

4333-13333 
Mmohs/cm 

 الشخيل اشجار

السردر : من عسل الباحث باالعتساد عمى، عبد األمير عباس الحيرالي وبخررون، دراسرة بعر   
 7107، 44قزررراء السقداديرررة، مجمرررة ديرررالى، العررردد الررررفات الفيزةوويسياوةرررة لمسيررراه الجوميرررة فررري 

 ,24. 
القررررروض السيدرررررة دعسررررا لمفاحررررين لتذررررجيعي  عمررررى حفررررر اةبررررار سرررردا لمررررشقت 

( اعررداد 2الحاصررل فرري ميرراه الررري حدرري السبررادرة الزراعيررة لمدولررة حيررث يبررين الجرردول 
 (.2اةبار العاممة في الق ال الخا  ضسن حدود قزاء السقدادية.يشظر خرة ة 

 
 
 
 

 عدد اةبار السش قة

 292 السقدادية  مروز القزاء(

 247 ناحية ابي صيدا

 742 ناحية الوجييية
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 ( 3-1طة )ار خ
 قزاء السقدادية  –التوزيع الجغرافي لالبار في مشطقة الدراسة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .7109السردر : من عسل الباحث، باالعتساد عمى بيانات الذعي الزراعية في قزاء السقدادية
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 الفرل الثاني 

 السحاصيل الذتوية في السقدادية 

دونرر ( 022227الرررالحة لمزراعررة فرري قزرراء السقداديررة تبمرر   ان السدرراحات االراضرري 
دونرر ( ، 27922دونرر ( و اراضرري ذيررر مدترررمحة  29901مشيررا اراضرري مدترررمحة  
دونر (  السحاصريل  09994دونر ( و اراضري رمميرة  21922تذسل مداحات بدراتين  

 (  4الزراعية التي تزرل في قزاء السقدادية جدول  
 (5جدول )
 الرالحة لمزراعةمداحات االراضي 

قزاااااااااااااء 
 السقدادية

مدااااااحات االراضاااااي 
 الرالحة لمزراعة

مدااااحات االراضاااي 
 مداحات االراضي السدترمحة غير السدترمحة

 دونم 31837 دونم 137731
 دونم 38813

 بداتي 
 دونم 33833

 اراضي رممية
 دونم 18895

 7109مشذورة ،  السردر : من عسل الباحث ، شعبة زراعة السقدادية ، بيانات ذير
 

 الخزر الذتوية السغطاة :  -

مررررن السحاصرررريل الترررري يزرعيررررا الفرررراح فرررري فرررررل الذررررتاء محرررررول ال ساطررررة 
طررررررن ( ثرررررر  محرررررررول 07دونرررررر ( حيررررررث يرررررررل انتاجيررررررا  2بالدرجررررررة االولررررررى  

دونررر ( 7طرررن( ورررذلف محررررول الخيرررار  29دونررر ( وةبمررر  انتاجرررو  2الباذنجررران 
 (2طن ( جدول  27وانتي يرالى  
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 (3جدول )

 مداحة و انتاج خزر شتوية مغطاة
 طن  \االنتاجية  دون  \مداحة مشفذة  السحرول

 07 0 طساطة
 27 7 خيار

 29 2 باذنجان
 97 2 السجسول

السردر : جدول من عسرل الباحرث ، شرعبة زراعرة السقداديرة ، بيانرات ذيرر مشذرورة ، 
7109  
 خزر شتوية مكذوفة :  -

الزراعيررررة الترررري تررررزرل فرررري فرررررل الذررررتاء محرررررول البرررراقاء مررررن اىرررر  السحاصرررريل 
دونرر ( وانتاجررو 22طررن و بالسرتبررة الثانيررة محرررول برررل  072دونرر ( وانترراج 27 

طررن( وسررا ان محرررول ليانررة لررو اىسيررة فرري الدرروق السحميررة حيررث 94يرررل الررى  
طرررررن(  و محررررررول القرنرررررابيو 70دونررررر ( و بانتررررراج  2تبمررررر  السدررررراحة السزروعرررررة  

 ( .  2طن( جدول  70تاج  دون ( بان2 
 (7جدول )

 مداحة و انتاج خزر شتوية مكذوفة
 طن  \االنتاجية  دون  \مداحة مشفذة  السحرول

 94 22 برل 
 072 27 باقاء
 70 2 ليانة

 70 2 قرنابيو
 740 001 السجسول

السردر : جدول من عسرل الباحرث ، شرعبة زراعرة السقداديرة ، بيانرات ذيرر مشذرورة ، 
7109  
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 :  و الذعير  محرول الحشطة -

نظرا  لاىسية االقترادية و الغذاميرة التري توارثتيرا محاصريل الحبرو  مشرذ زمرن 
بعيد حتى وقتشا الحاضر ومدى حاجة االندان الييا وونيا مادة ذذاميرة رميدرية 
انرردف  السزارعررون فرري قزرراء السقداديررة الررى االىتسررام بزراعررة ىررذه السحاصرريل اذ 

(دونرر   74101  7109روعررة بحدرري الخ ررة السشفررذة لعررام بمغرر  السدرراحة السز 
طررن بعرردىا محرررول الذررعير اذ بمغرر  01202بالسرتبررة االولررى و بكسيررة انترراج 

( طررررن وفرررري 941( دونرررر  و بانترررراج مدرررروق قرررردره  0241السدرررراحة السزروعررررة  
السرتبرررة الثالثرررة يرررأتي محررررول الرررذرة الررررفراء حيرررث تبمررر  السدررراحة السزروعرررة 

 (9(طن . جدول  211قة انتاجية  ( دون  و ب ا271 
 (8جدول )

 مداحة و انتاج خزر صي ية مكذوفة
 طن  \االنتاجية  دون  \مداحة مشفذة  السحرول
 01202 74101 الحش ة 
 921 0241 الذعير 

 211 271 الذرة الرفراء 
السردر : جدول من عسرل الباحرث ، شرعبة زراعرة السقداديرة ، بيانرات ذيرر مشذرورة ، 

7109  
 

 العوامل السؤثرة في مموحة التربة :
السحرول بتحديد الشول السسكن زراعتو وةشقت  ىعم تؤثرزةادة السموحة في ماء الري 

وةرج  ذلف ألسبا  فديولوجية اىسيا نقت مقدره الشبات في  ،متو وةتغير صفاتو ذ
اصب  والعديدة الدابقة ومن الدراسات ، ازم لشسوهلاوفايتو من الساء  ىالحرول عم

من السؤود ان الشباتات تختمخ ميسا بيشيسا  سواء من ناحية الشول او الدالة او حتى 
 ة نسوارنبات وسرع ىبتداء من القدرة عماالشسو في الدالة الواحدة  من ناحية طور

 (1 طور الشزي( في درجة تحسميا لسموحة مياه الري . ىلاالبادرات 
                                                 

 .001ص،يصذر طبثك  ػجذ األيٍز ازًذ ػجذ هللا انزًًًٍ، رجبٌٍ اإلَزبج انشراػً فً يسبفظخ دٌبنى، - 1
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ظروع خاصة من البيئة الرشاعية ترتيي ولقد امكن في وثير من السشاط  وتح  
وفي الجدول  ،تحسل مموحة السياه التي تروي مشيا  ىالسحاصيل حدي قدرتيا عم

ترتيي لبع  السحاصيل الحقمية ومحاصيل الخزر والفاكية تبعا لدرجة  (9 
 . مقاومتيا لمسموحة

 
 (9جدول )

 لمسموحةدرجة مقاومة السحاصيل الحقمية و محاصيل الخزر و  

السردر : عبد االمير احسد عبد هللا ، تباين االنتاج الزراعي في محافظة ديالى ، 
 اطروحة ذير مشذورة ، ومية االدا  ، الجامعة السدتشررةة . 

عشد الشظر في صاحية الساء من ناحية السموحة  ذا الجدولسترشاد بيروةسكن ا
لديشا السعمومات وامية لترتيي السحاصيل  يكون الكمية لري السحاصيل السختمفة حتى 

 تح  ظروع التربة والسشاخ الدامدة من حيث تحسميا لسموحة مياه الري .
ة مشعزلة التربة ف ذا اقترضشا ان لديشا ق ع ىاما من ناحية تأثير مموحة مياه الري عم

نو ال توجد اي فرصة لتررة  السياه الزامدة من مياه الري ، امن األرض الزراعية و 
، ووان  ىذه السياه  قدر حاجة الشبات فقو ىاألمر الذي يقتزي اع اء السياه عم

ندبة ما من األماح الذامبة فدشجد ان ندبة األماح في التربة ستزداد  ىتحتوي عم

 
 نول السحاصيل

 سمي/س بال مموحة الري 
 %53  التي يرحبيا نقت 
 من السحرول (

 
 س  السحرولا

 4 الخزر محاصيل-1
13 

 
 
12 

  -طساط  لخزراءا الفاصوليا
 -ب اطس -خس -قرنبيو -فمفل اخزر

 بدمة  -برل -جزر

 
 6 محاصيل الحقل  -2

13 
 القس  

 الذعير 
 12 محاصيل العمخ -3

18 
 البرسي  الحجازي  –ذيذة الدودان ح

Bormuda grass –Satt grass 
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 يتوالبو ،  دتقبمو من ىذه األماح الواردة في ماء الري عاما بعد عام بدبي ما ت
الدشين ترب  التربة تح  ىذا الظروع ذات مموحة محدده لمسحرول في وسيتو 

 ونوعو .
ن  اضعاع السموحة السذوورة فا شف اولو وان  مموحة السياه السدتعسمة لمري عذرة 

 قل .اق  ضعاع وفي و اعذرة  ىلاالتربة والسحرول سيزداد  ىالخ ر عم
ما اذا وان الررع الداخمي  اي الشفاذية في جد  التربة( مستاز ووان ىشاك مخرج ا

لتررة  السياه الزامدة عن حاجة الشبات بعيدا عن العس  الزراعي في التربة ووان  
األقل  ىنو يرب  من السسكن مش  تراك  األماح في التربة او عم مياه الري متوفرة ف

ع اء زةادة ا  معين من السموحة في مش قة الجذور وذلف عن طرة حتفاظ بسدتوى را
ووظيفة ىذه الزةادة في ماء الري اذابة وازالة الستراك  من  ،ة ةمن ماء الري م  ول ر 

 يوسوع تتوقخ ندبة ىذه الزةادة من ماء الري   وى ،األماح مش قة نسو الجذور 
مموحة ماء  ىعم (Leaching requirementما تعرع باالحتياجات الغديمية

الري والسموحة السراد االحتفاظ بيا في مش قة الجذور وةسكن التوصل لسعرفتيا بقياس 
 (1 مموحة ماء الررع.

 
 وعمي ىذا األساس تكون :

   ي درجة التوصيل في ماء الر                                             
              L. R.  = )----------------   X 133  (االحتياجات الغديمية 

 درجة لتوصيل في ماء الررع                                             

 الغديمية من مياه الري السختمفة السموحة لكل االحتياجاتاألتي يبين  (13  والجدول
 مموحة في مش قة الجذور:  درجة

 

 
                                                 

دمحم يزسح خبطى ٔفهٍر زظٍ كبظى، انًُبْح ٔاألطبنٍت انًزجؼخ، نزمذٌز ركهفخ إربزخ يٍبِ انزي ٔاَثبر  - 1

 . 94ص يصذر طبثك ،انًززرجخ ػهٍٓب فً انمطز انؼزالً، 
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 (10جدول )

 السالحةاالحتياجات الغديمية م  مياه الري 

التوصيل  درجة
الكيربامي في ماء 
 الري مممي / س 

من السموحة  األقرىالغديمية % بالشدبة لمحد  االحتياجات
 السدسوح بيا في مش قة الجذور

 مممي 4
 / س 

 مممي 8
 / س 

 مممي 12
 / س 

 مممي 16
 / س 

381 285 182 388 386 
3825 682 381 281 186 
3875 1888 984 682 487 
2825 5682 2881 1888 1481 
5833 ----- 6285 4187 3182 
دمحم يزسح خبطى ٔفهٍر زظٍ كبظى، انًُبْح ٔاألطبنٍت انًزجؼخ، نزمذٌز السردر : 

ركهفخ إربزخ يٍبِ انزي ٔاَثبر انًززرجخ ػهٍٓب فً انمطز انؼزالً، خًٕٓرٌخ انؼزاق، 

 . 0999ثغذاد، 
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 االستشتاجات و التوصيات
 االستشتاجات : 

اظيررررت الستغيررررات ال بيعيرررة ان الدررر   يقدررر  الرررى قدرررسين ىسرررا الدررريل الايزررري  -0
% مررن السدرراحة الكميرة ، و السدرراحة الجبميرة تذرركل ندرربة 27.2الرذي يذرركل ندربة 

 % من السداحة الكمية وىي ذير صالحة لمزراعة . 22.2

عرن ترأثير الرةراح و  االم ار السشاخية الداق ة تستاز بقمرة وسياتيرا وتذبرذبيا فزرا -7
التبخرررر و الرطوبرررة الشدررربية والتررري وضرررع  قزررراء السقداديرررة باالعتسررراد عمرررى ميررراه 

 الري 

 قمة االىتسام بالدورة الزراعية في اذمي نواحي قزاء السقدادية  البحث اظير -2

تبررين قمررة االىتسررام بسعالجررة السذرركات الزراعيررة وابرزىررا مذرركمة السموحررة ومازالرر   -2
 اذمي ىذه السعالجات تعتسد بذكل وبير عمى قدرات الفاح الذاتية 

عن نقت وبير في قمة الردع  الحكرومي مرن اسرسدة و مبيردات و برذور البحثكذف   -4
 و اذ ية باستيكية لمفاح 

االولرررى مرررن االراضررري السدرررتثسرة بالزراعرررة تمييرررا محاصررريل الحبرررو  تحترررل السرتبرررة  -2
 بالسرتبة الثانية البدتشة ث  محاصيل الخزروات . 

تغيررررا  فررري السدررراحات السزروعرررة وفررري وسيرررات االنتررراج لكافررررة البحثشررريدت مش قرررة  -2
 .  نتيجة تاثير مموحة التربة السحاصيل 
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 التوصيات : 
 في ضوء االستشتاجات التي ذورت ت  تثبي  التوصيات االتية : 

نوصررري بقيرررام الحكومرررة بتقررردي  الررردع  السرررالي و االرشرررادي السرررتخدام تقشيرررات الرررري  -0
الحديثررررة نظرررررا لكونيررررا ذات ومفررررة اقررررل وانتاجيررررة اعمررررى فزررررا عررررن وونيررررا االدارة 

بررار بسشرراط  الرميدررية الترري تدرري  فرري معالجررة مذرركمة شررحة السيرراه وزةررادة حفررر اال
 قزاء السقدادية السختمفة . 

نوصرري برران تكررون الدياسررة الزراعيررة الترري تتبعيررا الحكومررة ان تقرروم عمررى تذررجي   -7
 السزارعين وحساية توجياتي  عن طرة  رس  سياسات زراعية لدع  السزارعين . 

االسرررررتسرار بتقررررردي  الررررردع  لمسحاصررررريل االسرررررتراتيجية  الحبرررررو ( وذلرررررف الرتباطيرررررا  -2
 الحيوي باالمن الغذامي .  السباشر و

 شبكات بزل تررة  السياة السالحة انذاء  -2

  وض  خ ة حديثة الستراح االراضي الزراعية -4
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 در : السرا

 اوالا : السرادر العربية : 
 القران الكريم  

دمحم عبد العزةز ، جغرامية السوارد السامية م  الت بي  عمى ، ابو العيشين  .0
 7112في الوطن العربي، ومية اةدا ، جامعة السشرورة، موارد السياه 

اساسيات زراعة الفاكية، دار الس بوعات الجديدة،  ،باشا، دمحم عمي احسد .7
 ارسكشدرةة، من دون سشة طب 

خزير عباس ابراهي  ، االستي ان الرةفي في قزاء السقدادية، ، التسيسي  .2
 0991اةدا ،  رسالة ماجدتير "ذير مشذورة"، جامعة بغداد، ومية

عبد األمير احسد عبد هللا ، تباين ارنتاج الزراعي في محافظة ، التسيسي  .2
 ديالى، اطروحة دوتوراه "ذير مشذورة"، ومية اةدا ، الجامعة السدتشررةة

 ،7110 
دمحم مرزة وفمي  حدن واظ ، السشاىي واألساليي الستبعة، لتقدير ، جاس   .4

لسترتبة عمييا في الق ر العراقي، جسيورةة تكمفة اتاحة مياه الري واةثار ا
 0999العراق، بغداد، 

دمحم حدن,السقدادية وظامفيا وعاقاتيا ارقميسية , رسالة ماجدتير ، حدن  .2
  0999,ذير مشذورة,جامعة بغداد , ومية التربية األولى  , 

مقداد عمي وبخرون,عموم السياه ,مديرةة دار الكتي لم باعة ، حدين  .2
 7111غداد ,والشذر , ب

عبد األمير عباس وبخرون، دراسة بع  الرفات ، الحيالي  .9
الفيزةوويسياوةة لمسياه الجومية في قزاء السقدادية، مجمة ديالى، العدد 

44 ،7107 
اسساء عبد األمير ، ادارة ببار السياه الجومية في قزاء السقدادية ، خميفة  .9

ة ديالى، ومية التربية، وسبل تشسيتيا، رسالة ماجدتير "ذير مشذورة"، جامع
7100 
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محسود حدين وعبد العزةز ايو ، اساسيات الخزار والفاكية، ، راف   .01
مديرةة الكتي والس بوعات الجامعية، م بعة ابن خمدون، دمذ ، 

 0992مشذورات جامعة حمي، 
، اسس عم  السشاخ، ال بعة الثانية، وبخرون صباح محسود ، الراوي  .00

 ، 7110السوصل، 
دل سعيد ، قري عبد السجيد الدامرامي، السشاخ الت بيقي، عا، الراوي  .07

 0991وزارة التعمي  العالي والبحث العمسي، جامعة بغداد، 
خ ا  صكار ، نوري خميل البرازي، جغرامية العراق، وزارة ، العاني  .02

التعمي  العالي والبحث العمسي، مديرةة دار الكتي لم باعة والشذر، بغداد، 
0920 

حدين ، تحدين عمي جوىر، تقرةر مد  التربة شبو اكرم ، عمي  .02
محافظة ديالى،  -السفرل والتحرةات الييدرولوجية لسذرول الروز الجشوبي

 7117 ,السؤسدة العامة لمتربة واستراح األراضي

، الدار 0دمحم الديد ، خروبة األراضي وتغذية الشبات، ط، عسران  .04
 7112العربية لمشذر والتوزة ، القاىرة، 

عبد خميل وعموان جاس  الواممي، عم  البيئة، وزارة التعمي  ، فزيل  .02
 0994العالي والبحث العمسي، جامعة السوصل، السوصل، 

نيران عمي حدين ، مواصفات تربة قزاء السقدادية ، السذيداني  .02
وترشيفيا، رسالة ماجدتير "ذير مشذورة"، جامعة ديالى، ومية التربية، 

7112 
جيسورفولوجية الكثبان الرممية في ،  حسيد محسود يعر  دمحم لييبي,ا .09

جامعة  مش قة العيثة في قزاء السقدادية رسالة ماجدتير ذير مشذورة(
 7112ديالى ومية التربية,
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