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خلصائص ترب حمافظت البصرة باستخدام ادلكانيت نمذجت ال
 التقاناث اجلغرافيت احلديثت 

 عال عمي صالح حسين أل الوي         أ. د محمد عبد الوهاب حسن االسديالباحثة. 
 جامعة البصرة / كمية اآلداب

Dr.mohamedalsady@yahoo.com                    oas.surface@gmail.com 

 الممخص:
تتباين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية باختالف مواقعيا من مكان الى اخر في منطقة     

الدراسة تبعا الختالف مكوناتيا والعوامل والعمميات التي ساىمت في تكوينيا حيث تنقسم التربة في 
التي تقع فوق الصخور التي اشتقت منيا وتمثميا ترب لمحمية منطقة الدراسة الى نوعين ىما التربة ا

قضاء الزبير والنوع االخر ىو التربة المنقولة التي تم نقميا بعوامل النقل المختمفة وترسبت في اماكن 
ان زيادة ايون  وكذلك, بعيدة عن اماكن تكوينيا وتمثل تربة جميع اقضية المحافظة عدا قضاء الزبير

والتي تؤثر  بة بعض المناطق يؤثر بشكل كبير عمى خواصيا الفيزيائية والكيميائيةالصوديوم في تر 
 . عمى جودة التربة واستخداماتيا وما ان كانت مالئمة لمزراعة 

, نسجة التربة , الكالسايت , حموضة التربة او خصائص التربة ,عينات التربة  الكممات المفتاحية :
 . ECت , مموحة التربة , الدلوماي phدرجة تفاعل التربة 

Modeling the physical and chemical properties of the soils of Basra 

Governorate using techniques modern geography 

 

Ola Ali Saleh Hussein Al Lawy   - Prof. Dr.Mohammed Abdullwahab Hassan Al-

Assady 

Extract: The physical and chemical properties of soil vary according to their 

locations from one place to another in the study area depending on the 

different components, factors and processes that contributed to its formation. 

Which was transported by various transport factors and deposited in places 

far from the places of its formation and represents the soil of all districts of 

the governorate except for the district of Zubair, and also that the increase of 

sodium ion in the soil of some areas greatly affects its physical and chemical 

properties, which affects the quality of the soil and its uses And whether it is 

suitable for cultivation 

 

Key words:        soil properties, soil samples, soil texture, calcite. Soil acidity 

or degree Soil interaction ph, dolomite, soil salinity EC 
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التعرف عمى خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية في المحافظة   -:هدف البحث
وتحديد االختالفات فييا بين مكان واخرفي محاولة الوقوف عمى اىم الطرق التي يمكن 

 ألىميتياقدر منيا وذلك  بأكبرمن خالليا معالجة التربة واستصالحيا لالستفادة 
 االقتصادية . 
 ني بين خصائص التربة في محافظة البصرة ؟ىناك تباين مكا ىل -:مشكمة البحث
توثر عدة عوامل من اىميا نوع  -والتي يمكن صياغتيا كاالتي: -:فرضية البحث

التربة ومكوناتيا والعوامل والعمميات التي ساىمت في تكوينيا في تباين الخصائص 
 لدراسة . من مواقع مختمفة من منطقة ا المأخوذةلعينات التربة الفيزيائية والكيميائية 

توظيف التقانات الحديثة المتمثمة ب االستشعار عن بعد ونظم  -:بحثاهمية ال
المعمومات الجغرافية لرسم خرائط توزيع اىم الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تتمتع 

 بيا العينات التي تم جمعيا من تربة المنطقة المدروسة. 
افي التحميمي والمنيج الوصفي مسترشدة اتبعت الباحثة المنيج الجغر  -:هج البحث من

بالدراسات السابقة وباالعتماد عمى المصادر المكتبية والمرئيات الفضائية لتحديد منطقة 
الدراسة , اضافة الى الدراسة الميدانية الن الدراسة الميدانية ىي االساس في ىذه 

تمفة من (سم في مناطق مخ00-0الدراسة حيث تم جمع عينات من التربة لمعمق )
 المحافظة وحممت باستعمال اجيزة عالية الدقة في مختبرات كمية عموم البحار . 

 حدود منطقة البحث
تتمثل منطقة الدراسة بالحدود االدارية لمحافظة البصرة الواقعة جنوب العراق والتي تبمغ 

وتقع محافظة البصرة فمكيا بين خطي طول  , 2(كم68000,91مساحتيا )
( 06˚03'0 - 28˚22'00) عرض دائرتي وبين. شرقا( 69˚00'00 - 61˚20'00)

 (6) خريطة. الدراسة منطقة موقع. شماال



 هـ4443-م  2022. لسنة  3ملحق  الثاني العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
610 

( موقع منطقة الدراسة1خريطة )

 
وخريطة 6/6000000المصدر: الباحثة باالعتماد عمى خريطة العراق اإلدارية مقياس 

 6/230000البصرة اإلدارية مقياس 
التربة والمادة العضوية وىي  سجةنتمثمت ب  والتي -الخصائص الفيزيائية: -اوال:

 -كاالتي :
 -التربة:  سجةن-1

ن , ي)الرمل، الغر ىي التوزيع النسي لمجاميع االحجام المختمفة لمفصوالت التربة     
والتي تحدد مدى نعومة وخشونة التربة , وان نسيج التربة يتدرج من نسيج  الطين (
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مي متوسط الخشونة والى رممي ناعم ومن ثم رممي خشن جدا الى نسيج رممي خشن ورم
رممي ناعم جدا ثم الى مزيجي غريني ومن ثم نسيج طيني , اما حجم ذرات ىذه 

 (  6النسجة فانو يكون كما في الجدول )

 ( أنواع النسيج حسب حجم الذرات1جدول )
كمية -، جامعة الكوفة ونوعيا  صفاء مجيد المظفر، جغرافية التربة -المصدر: 

 .00,صاآلداب
 

ع واحد من ىذه الذرات وانما تكون في الغالب من خميط وان التربة ال تكون من نو    
من الرمل والغرين والطين ولكن في بعض األحيان تزيد نسبة احد ىذه الذرات في التربة 
عن البقية وعندئذ تسمى التربة باسميا , كما ان نسجة التربة تعد ذات خاصية ثابتة 

لزمن لذلك ال يمكن االعتماد عمى العكس من الخصائص الكيميائية التي تتغير بمرور ا
عمييا , وان نسجة التربة ليا تأثير كبير في مرور حركة الماء واليواء في التربة , حيث 
ان التربة ذات النسيج الخشن يكون تأثيرىا قميل عمى حركة الماء واليواء عمى العكس 

تمنعيا  من التربة ذات النسيج الطيني التي ال تبطئ حركة الماء واليواء فقط وانما

 النسب المئوية حدود األقطار )ممم( المرتبة
 2,0 2-6 رمل خشن جدا  

 1,0 6- 0,3 رمل خشن
 9,2 0,3- 0,23 رمل متوسط

 8,6 0,23 – 0,6 ل ناعمرم
 62,3 0,6 – 0,03 رمل ناعم جدا  

 66,9 0,03 – 0,002 غرين
 61,6 0,002اقل من  صمصال طيني
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أحيانا , والنسجة الناعمة تساعد عمى زيادة التبخر وذلك بسبب قابمية التربة عمى 
 . (1)التوصيل الشعري 
 ( مثمث النسجة المقرح من قبل وزارة الزراعة األمريكي1شكل )

 
( لمخصائص الفيزيائية لتربة 2)من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول -المصدر: 

 منطقة الدراسة
نسجة  م( ممم , ول2ال تمثل المواد الخشنة التي يزيد حجميا عمى ) التربةالنسجة  ان    

أىمية كبيرة اذ انيا تحدد الكثير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبايموجية في 
وقد تم االعتماد عمى مثمث النسجة في تحديد نسجة التربة لعينات منطقة . (2)التربة 
الطين والغرين والرمل )كل من مفصوالت التربة لنسب  عن طريق تثبيت الدراسة

لمتربة لعينات مواقع  النسب عمى المثمت والتوصل الى نوع النسجة وتحديد نقطة التقاء(
                                                           

اهلل , انخظائض انفٍشٌائٍح نتزتح انظٓم انزطٕتً فً لضاء حُاٌ كزٌى يطهك، خانذ اكثز عثذ  -1
 .  344, ص  2222,  1, يهحك  2, عذد  44انزيادي , انعهٕو اإلَظاٍَح ٔاالجتًاعٍح , انًجهذ 

شاكز يظٍز انشايهً , خظائض انتزتح ٔاثزْا تاإلَتاج انشراعً فً لضاء انًٕفمٍح , جايعح  2-
 .  242ظاٍَح , صكهٍح انتزتٍح نهعهٕو اإلَ –ٔاطط 
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وتختمف نسجة التربة بين أنواع الترب في منطقة الدراسة حيث  ,منطقة الدراسة  
ة مزيجية طينية غرينية تختمف نسجة التربة في ترب كتوف األنيارالتي تكون ذات نسج

تساعد عمى تغمغل الماء فييا ويزداد محتواىا الرطوبي مما يزيد من تماسكيا ويمنع 
تعريتيا وتكون ذات صرف جيد لمماء لذا تقل فييا نسبة المموحة بسبب ارتفاعيا عن 
األراضي المجاورة ,  منو في ترب احواض األنيارذات النسجة  )الطينية الغرينية ( 

ل فييا نسبة الرمل وترتفع فييا نسبة االطيان  مما يجعميا ترب غدقة قميمة التي تق
النفاذية رديئة التيوية  مما يجعل قابميتيا عالية لرفع الماء بالخاصية الشعري ,  كما 
تختمف نسجة  ترب المستنقعات واالىوار عن نسجة  ترب المناطق الجافة واراضي 

ات نسجة طينية ثقيمة تساعد عمى ارتفاع الماء السباخ  . حيث تتسم السباخ بانيا ذ
 . (6)الجوفي الحاوي عمى االمالح الى السطح 

الذي يوضح بعض الخصائص الفيزيائية لمجموعة  (2)قد تبين من خالل الجدول     
 سم ( 00من العينات لترب محافظة البصرة , مأخوذة من مواقع  متفرقة وعمى عمق )

ة تختمف من مكان الى اخر في ترب المنطقة حيث كانت ان نسجة الترب (6, والشكل)
نسجة التربة خشنة في مناطق ضفاف األنيار وتكون متوسطة الى ناعمة في مناطق 
االحواض و كان ىناك اختالف بسيط بين ىذه العينات , وقد اختمفت وتباينت عينات 

ن , حيث اتضح ان التربة لممنطقة المدروسة لمفصوالت التربة من الرمل  والغرين والطي
( في حين بمغت نسبة  62.20تربة ابي الخصيب تربة طينية بمغت فييا نسبة الرمل ) 

( عمى التوالي , اما ترب منطقة سيد حامد  28.03,  29.09الطين والغرين فييا ) 
( بينما بمغت نسبة الطين والغرين )  02,00فقد كانت تربة طينية بمغت فييا الرمل ) 

( عمى التوالي , اما تربة المقطة فقد كانت تربة طينية بمغ فييا نسبة  69.09,  21.00
( عمى  29.09,  28.00( فيما كانت نسبة الطين والغرين فييا ) 22.93الرمل ) 

(  60.03التوالي , بينما كانت تربة السيبة تربة طينية طموية بمغ نسبة الرمل فييا ) 
( تواليا , في حين كانت تربة طريق  33.69,  00.00ونسبة الطين والغرين فييا  ) 

                                                           

عاٌذ جاطى انشايهً , االشكال األرضٍح فً انحافاخ انًتمطعح نهٓضثح انغزتٍح تٍٍ تحٍزتً  1-
 .  2224انزساسج ٔطأِ , تحث , كهٍح االداب , جايعح انكٕفح ,
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( ونسبة الطين والغرين فييا  20.31الفاو تربة ذات نسجة طينية بمغ فييا نسبة الرمل )
( تواليا , اما تربة راس البيشة فقد كانت تربة غرينية , وتربة القرنة 61,00,  28.10

تربة رممية طينية , تربة ذات نسجة طينية طموية , اما تربة منطقة الكرمة فقد كانت 
في حين كانت نسجة التربة طينية طموية في منطقة المقطة , اما نسجة التربة في 

( والطين والغرين)   06.20الزبير فقد كانت تربة طين بمغت نسبة الرمل فييا ) 
( . ان تباين النسجة لعينات التربة لممنطقة لجميع ىذه المواقع  66,60,  26,31

عممية الترسيب النيري التي تكون متوافقة مع عممية جريان المياه  المدروسة يرجع الى
من الجية  الشمالية  لمنطقة الدراسة باتجاه الخميج العربي , ويقوم النير بترسيب 
الرواسب الكبيرة الحجم وثقيمة الوزن والتي ال يستطيع الماء االستمرار بحمميا لفترة 

لنير فيمقي بيذه الرواسب في تمك المناطق أطول فيقوم بترسيبيا عندما يضعف تيار ا
ولذلك عندما يتخمص النير من الرواسب كبيرة الحجم والتي ىي مفصوالت الرمل 
وبعدىا يقوم بترسيب مفصوالت الغرين ثم بعدىا يرسب مفصوالت الطين الناعمة , لذلك 

ترتفع  نالحظ ان المناطق  القريبة لكتوف األنيار تكون ذات نسجة مائمة لمخشونة أي
فييا دقائق الرمل من المناطق البعيدة التي يستطيع تيار الماء حمل مفصوالتيا ويرسبيا 
في مناطق االحواض وترتفع فييا نسبة دقائق الغرين والطين بشكل كبير لذلك نالحظ 
اختالف النسجة بسبب عممية الترسيب التي يقوم بيا النير , والعامل الثاني المسبب 

ي ترب المنطقة ىو عامل الخدمة الزراعية اذ نالحظ اختالف نسجة الختالف النسجة ف
المناطق المزروعة الحديثة والمناطق المتروكة , اذ ترتفع نسبة االطيان والغرين في 
المناطق المزروعة بسبب تكرر عممية الري واستخدام المكائن والمضخات في رييا 

ي ىذه المناطق وتكون نسجتيا فيساعد ذلك عمى زيادة نسبة دقائق الطين والغرين ف
ناعمة عنو في األراضي المتروكة , كذلك ان تعرض المناطق المكشوفة لمرياح السريعة 
التي تقوم بنقل ذرات التربة وترسبيا في مناطق أخرى أيضا تؤدي الى تباين نسجة 

 التربة لتمك المواقع التي تم دراستيا .
 ة المأخوذة من منطقة الدراسة  ( الخصائص الفيزيائية لعينات الترب2جدول )
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 نسجة التربة  العمق رمزالعينة مكان العينة ت
Texture 

الرمل 
Sand 

الطين 
Clay 

 الغرين
  ٍSilt 

 

المادة 
العضوية 

O.m 
ابي  1

 الخصيب
S1 0-00 غم/كغم0.26 28,03 29,09 62.20 تربة طينية 

طريق سيد  2
 حامد

S2 0-00 غم/كغم6.083 66,61 21,00 02,00 طين 

 غم/كغم0.21 69,09 28,00 22,93 تربة طينية S3 0-00 المقطة 3
تربة طينية  S4 0-00 السيبة 4

 طموية
 غم/كغم0.630 33,69 00,00 60,03

 غم/كغم0.26 61,00 28,10 20,31 تربة طينية S5 0-00 طريق الفاو 5
تربة طينية  S6 0-00 المخراق 6

 طموية
 غم/كغم0,69 20,66 22,10 36,68

 غم/كغم0.20 36,08 21,88 26,82 تربة غرينية S7 0-00 س البيشةرا 7
تربة طينية  S8 0-00 القرنة 8

 طموية
 غم/كغم 0.63 33,01 00,00 60,90

 غم/كغم0,21 66,02 69,00 00,26 تربة طينية S9 0-00 الكرمة 9
 غم/كغم 0,20 66,60 26,31 06,20 طين S10 0-00 الزبير 11
قرب ناحية  11

 ام قصر
S11 0-00 غم/كغم 8,6 68 8 08 تربة رممية 

 غم /كغم 0,8 9 9 96 تربة رممية S12 0-00 قرب البادية 12
قرب البادية  13

 من االسفل
S13 0-00 غم/كغم 6,0 60 8 06 تربة رممية 

الحدود  14
الفاصمة بين 
البصرة وذي 

S14 0-00  غم/كغم 2,6 60 0 90 تربة رممية 
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الباحثة , باالعتماد عمى نتائج التحاليل المختبرية بمختبرات كمية عموم  -المصدر: 
 م . 60/60/2026البحار , قسم الرسوبيات والقيعان البحرية ,

 

 قار
منتصف  15

 سفوان
S15 0-00 غم /كغم 6,6 61 8 03 رممية 

مزيجية  S16 0-00 شط العرب 16
 غرينية

 غم /كغم 8,6 60,0 01,0 21,6
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 الرمل لعينات التربة لمنطقة الدراسة( معدل تركيز 2خريطة رقم )

الخصائص الفيزيائية (2من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر: 
 لعينات تربة منطقة الدراسة.
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 ( معدل تركيز الطين لعينات التربة لمنطقة الدراسة3خريطة رقم )

 (2من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر: 
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 ( معدل تركيز الغرين لعينات منطقة الدراسة4) خريطة رقم

 (2من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر:
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 -المادة العضوية:  - 2
تعرف المادة العضوية بانيا خميط من المواد المتبقية من الكائنات الحية نباتية      

ت من خالل عمميات تحول كانت ام حيوانية والكائنات الحية الدقيقة األخرى التي نتج
اخذت فترة طويمة من الزمن , وتتركب المادة العضوية من عدد من العناصر الغذائية 
أىميا )الكاربون , الييدروجين , االوكسجين , النيتروجين , الكبريت , الفسفور ( وغيرىا 

وشبو ورغم قمة المادة العضوية في المناطق الجافة .  (6(المعدنية األخرى  العناصرمن 
الجافة اال ان تأثيرىا بالغ عمى خواص التربة ومراحل نمو النباتات وخاصة تأثيرىا عمى 
الخواص الكورفولوجية لمتربة من لون وبناء وكذلك عمى خصائصيا الطبيعية، كما انيا 
تعتبر المصدر الرئيسي ألمداد التربة بعنصري الكبريت والفسفور وكذلك النتروجين. وقد 

ان اعمى نسبة لممادة العضوية بين العينات التي تم تحميميا  (2الجدول )تبين من خالل 
(، بينما كانت ادناىا في تربة القرنة 6.08كانت في تربة طريق سيد حامد بنسبة )

(. حيث 0.01، 0.20( لكمييما، وتراوحت بقية الترب بين نسب )0.63والسيبة بنسبة )
تربة منطقة الدراسة, ان ىذا االختالف في نالحظ تباين قيم المادة العضوية في عينات 

نسبة المادة العضوية لترب منطقة الدراسة يعود الى قمة الغطاء النباتي في العديد من 
األماكن والذي لو الدور األكبر في وجود ىذه المادة في التربة وفي ارتفاع نسبتيا 

تستطيع العيش في إضافة الى وجود االحياء التي تضيف ىذه المادة لمتربة والتي ال 
الترب ذات المموحة العالية مما يتسبب بموتيا وموت النباتات مما يسبب قمة نسبة 
المادة العضوية فييا عمى عكس المناطق التي تكون تربتيا معتدلة او قميمة المموحة 

 والتي تحتوي عمى غطاء نباتي حيث ترتفع فييا نسبة المادة العضوية. 
عضوية بين طبقات التربة حيث تختمف ىذه القيمة بين العمق كما تختمف قيمة المادة ال

االول من التربة منو في العمق الثاني, ويعود ذلك الى نمو النباتات وتغمغل جذورىا 
وانتشارىا في الطبقة العميا بشكل اكثف من الطبقة السفمى وبذلك تكون الطبقة السطحية 

ساقط عمييا من مخمفات نباتية مختمفة لمتربة اقرب من الطبقة السفمى في استالم ما يت
                                                           

سٌُة َاجً جثز , انتثاٌٍ انًكاًَ نهعاللاخ انًتثادنح تٍٍ خظائض انتزب َٕٔعٍح انًحاطٍم 1-
 .  32,ص و2212جايعح انثظزج , -اَداباء انزيٍثح فً يحافظح انًثُى , كهٍح انشراعٍح نمض
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ومتنوعة يكون ليا دور كبير بإضافة المادة العضوية لمتربة بعد تحمميا , لذلك تختمف 
 قيم المادة العضوية بين عينات تربة منطقة الدراسة . 

 ( المادة العضوية لعينات منطقة الدراسة5خارطة رقم ) 

 (2جدول رقم ) من عمل الباحثة باالعتماد عمى  -المصدر :
 -الخصائص الكيميائية :-ثانيا:

تشير درجة تفاعل التربة الى درجة تركيز  -:  PHحموضة التربة ودرجة تفاعل  -1
ويعبر   . (6(.التربة  PHوتسمى أحيانا درجة حموضة التربة او   PHايون االيدروجين 

                                                           
جايعح انماْزج -اَداب,اطض ٔيفاٍْى حذٌثح ,كهٍح يحًذ طثزي يحظٕب , انجغزافٍا انطثٍعٍح  1-1

 .  222, ص  و1226َظز, حٔانُشز, يذٌُ,دار انفكز انعزتً نهطثاعح 
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يونات ( , فاذا كانت ا 66-6( الذي تتراوح قيمتو بين ) PHعنيا بمقياس ) 
( فالمحمول في ىذه  OHالييدروجين في محمول التربة اكثر من ايونات الييدروكسيل ) 

( , اما اذا 0( اقل من )  PH( وتكون قيمة ال )  Acidityالحالة يكون حامضيا ) 
(  Alkalinityكانت ايونات الييدروكسيل ىي األكثر فيكون المحمول عندئذ قمويا ) 

( , وعندما تتساوى ايونات اليدروجين مع  0ر من ) ( اكث PHوتكون قيمة ال ) 
(  PH( وتكون قيمة ال )  Neutralايونات الييدروكسيل  يكون المحمول متعادال ) 

وتعاني تربة المناطق الجافة وشبو الجافة من التشبع بالقواعد أي  (,0جدول )  (6)( 0)
تكون التربة ذات  ( ففي حالة سيادة عنصر الصوديوم0ذات درجة تفاعل اكثر من )

بناء رديء الن الصوديوم يعمل عمى تفريق حبيبات التربة بعكس الكالسيوم الذي يعمل 
عمى تجميع الحبيبات , والبد من اإلشارة الى ان التركيز العالي من ايون الييدروجين 
يعمل عمى تجوية معادن التربة مما يؤدي ذلك الى انطالق الكثير من االيونات مثل ) 

Mg+2 )  (وNa+2    ( (وAL+3(و )K+ وكذلك يساىم في زيادة ذوبان الكثير من , )
في  pHوالفوسفات والكبريتات وكذلك يساىم ارتفاع ال  الكربوناتاالمالح مثل امالح 

 . (2)زيادة ترسيب العناصر الثقيمة وتكون اكثر حركة 
ذية النباتات النامية ودرجة التفاعل من العوامل الميمة المؤثرة في خصوبة التربة وتغ   

الذي  (3)ومن خالل الجدول 0بالنسبة الصحيحة من العناصر الغذائية التي يحتاجيا .
بين نسبة العناصر الكيميائية لمجموعة من العينات مأخوذة من أماكن متفرقة من ترب 

( في تربة  phسم ( يتضح ان نسبة الحموضة  )  00محافظة البصرة وعمى عمق )
( , فيما كانت  تربة سيد حامد تربة ضعفة  108نت ضعيفة بنسبة ) ابي الخصيب كا

( , اما تربة منطقة المقطة فكانت تربة معتدلة القاعدية بنسبة  0,10القاعدية بنسبة ) 
 0.36( في تربة الزبير والقرنة وراس البيشة )   ph( , في حين بمغت نسبة )  9.61)

                                                           
 .  24و , ص  2216كهٍح انتزتٍح ,  –ايعح يٍظاٌ كاظى شُتح طعذ , جغزافٍح انتزتح , ج -1
َادٌح طهًاٌ َظٍف , تغٍز انخظائض انطثٍعٍح نهتزتح ٔانًٍاِ انجٕفٍح نًٕالع طًز انُفاٌاخ فً  -2

 . 45و , ص  2214انجايعح انًظتُظزٌح , -يذٌُح تغذاد , رطانح , كهٍح انتزتٍح 
انكًٍٍأٌح نتزتح لضاء  ضذادي, انخظائانثغَظز عثذ انظجاد انًٕطٕي , ْانح يحًٕد شاكز  -3

كهٍح -انثظزج حانتزتح, جايع,دراطح فً جغزافٍح 2213-2224انمزَح ٔاثزْا عهى انشراعح نهًذج 
 .  263, ص  و2215, 43انثظزج,عذد ادأب, يجهح اَداب
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 (.ويعود9.60بتيا في تربة طريق الفاو )( عمى التوالي . وبمغت نس 0.16,  0.31, 
 فتبقىىذا االختالف الى ان بعض المناطق تتعرض تربتيا لعممية الغسل بصورة كاممة 

فييا القاعدية معتدلة او متوسطة ,عمى عكس الترب التي ال تتعرض الى عممية الغسل 
عة مما ينتج او يكون فييا الغسل جزئي ,وتبقى فييا نسبة الكاربونات والكالسيوم مرتف

عنو رفع قيمة القاعدية بعكس الترب التي تتعرض لعممية الغسل , وفي تربة المناطق 
(في المواقع القريبة من المعامل phالرطبة عنو في المناطق الجافة, وكذلك ترتفع نسبة )

 والمصانع بسبب ما تطرحو من مواد ومركبات قاعدية وامالح الى التربة القريبة منيا .
 ( PHالصفات المستعممة لمترب حسب حدود درجة تفاعمها )  (3جدول )

م  2061كمية التربية ,  –كاظم شنتة سعد، جغرافية التربة، جامعة ميسان  -المصدر: 
 . 80, ص 
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 ( لعينات تربة منطقة الدراسة(PHمعدل تركيز الحموضة (1خريطة رقم )

 (3االعتماد عمى جدول رقم )من عمل الباحثة ب -المصدر:                           
 

يقصد بمموحة التربة زيادة تركيز االيونات الرئيسية  -: ECمموحة التربة  - 2
( CI( والكمور ) Mg++( والمغنسيوم ) K+( والبوتاسيوم ) Naالصوديوم ) 
( والنترات ) SO4( والكبريتات ) HCO3( والبيكاربونات ) -CO3والكاربونات ) 

NO3-ة ويعبر عنيا دائما بالتوصيل الكيربائي وتقاس ) ديسيمنز / ( في محمول الترب
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مئوي ( , وتتصف الترب التي يزيد فييا التوصيل  23متر ( عند درجة حرارة )
% 63( عن E.S.P( ديسيمنز /م واليزيد فييا الصوديوم المتبادل )6الكيربائي عن )

الح الكمية الذائبة في ( . ويعتبر تقدير االمSaline soil( )6عمى انيا ترب ممحية ) 
مستخمص التربة من العوامل الرئيسية الميمة لمحكم عمى درجة مموحة التربة حيث ان 
تأثير االمالح ال يتوقف عمى كميتيا بل عمى نوعية تمك االمالح اذ تختمف كمية 
االمالح المذابة الموجودة في لتربة من تربة ألخرى وذلك يعود الى ظروف تكوين التربة 

.وتصنف التربة حسب درجة مموحتيا اعتمادا عمى التوصيل الكيربائي )  (2)ا .ونوعي
EC ويتضح من الجدول نسب مموحة التربة في مجموعة من العينات المأخوذة من . )

 msالمنطقة المدروسة ان اعمى نسبة لالمالح كانت في تربة ابي الخصيب بنسبة ) 
(, وكانت بقية العينات بين ىذين ms) 3,8( وادناىا في تربة سفوان بنسبة 18.9

حيث تختمف نسبة االمالح في الترب الجافة (3وجدول) (0القيمتين   . ينظرخريطة)
عنو في الترب الرطبة ,الن ترب المنطقة الغربية وبسبب نسجتيا الخشنة فيي ال 
تستطيع االحتفاظ بالماء وبالتالي ال تحتوي عمى امالح عنو في التربة الناعمة النسجة 

 كالتربة الطينية التي تحتفظ الماء وتساعد عمى ترسب االمالح فييا بنسبة عالية .    
 مريكيتصنيف الترب الممحية المقترح من قبل وزارة الزراعة األ(4جدول )

                                                           
 .  52-42, ص  و2212,يظذر طاتك سٌُة َاجً جثز, -1

 .  64و , ص  2214َادٌح طهًاٌ َظٍف , يظذر طاتك ,  2-

 
 مموحة التربة

 
 صنف التربة

 قميمة المموحة 1-4

 متوسطة المموحة 4-8
 عالية المموحة 8-15

 عالية المموحة جدا 15اكثر من 
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نصر عبد السجاد الموسوي، ىالة محمود شاكر البغدادي، الخصائص  -المصدر: 
في دراسة  2060-2000الكيمياوية لترب قضاء القرنة واثرىا عمى الزراعة لممدة من 

 .212, ص  2060,  00جغرافية التربة، مجمة ادأب البصرة، عدد 
 ة لمنطقة الدراسة( لعينات الترب(ECمعدل تركيز المموحة  (7خريطة رقم )

 (3)من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم-المصدر: 
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تتمثل مصادر ىذا العنصر في التربة بمادة األصل ومياه الري  -:Na+1الصوديوم -3

والمياه األرضية والجوفية كما يوجد في تربة المناطق المنخفضة واألراضي الصحراوية 
زداد نسبة ايون ىذا العنصر في محمول التربة وقرب سواحل البحار والمحيطات , وقد ت

بسبب ترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم في ىذا المحمول عمى شكل مركبات قميمة الذوبان 
ايونات الصوديوم القابمة لمتبادل  كالكمس والجبس , والبد من اإلشارة الى ان زيادة نسبة

ؤثر ذلك كثيرا عمى نمو يؤدي الى تكوين ما يسمى بالترب الصودوية او القموية اذ ي
يتبين ان اعمى  (9( والخريطة)3)ومن خالل الجدول. (6(عظم المحاصيل الزراعية م

كانت في تربة ابي الخصيب بنسبة )  في ترب منطقة الدراسة  نسبة لعنصر الصوديوم
 تربةويعود السبب الى ان ( .  6.90( وادناىا في تربة منطقة الكرمة بنسبة ) 0,18

رتفع تكون مرتفعة وبالتالي فيمي بعيدة عن تأثير المياه االرضية التي ت قضاء الكرمة
الى السطح بالخاصية الشعرية , بينما تكون تربة قضاء ابي الخصيب منخفضو 
وبالتالي يسيل فييا نشاط الخاصية الشعرية وصعود المياه االرضية التي تكون قريبة 

 وديوم فييا . من السطح مما يزيد نسبة عنصر الص

                                                           
  14و , ص  2216كاظى شُتح طعذ، يظذر طاتك , -1
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لعينات تربة منطقة  (NA)معدل تركيز عنصرالصوديوم  (8خريطة رقم )
 الدراسة

 (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر: 
يعد عنصر البوتاسيوم من العناصر المعدنية السبعة األكثر وفرة  -:  K+بوتاسيوم -4

م بمناطق واسعة من القشرة األرضية لكنو في القشرة األرضية اذ يوجد اذ يوجد البوتاسيو 
الطبيعة وانما يوجد متحد مع ايونات أخرى ,  +Kال يوجد بصورة ايون البوتاسيوم في 

وتختمف الترب في محتواىا من البوتاسيوم تبعا لنوع وكمية المعادن السائدة فييا , ان 
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التي تحرر  اصل البوتاسيوم في التربة يكمن في تواجده في المعادن الحاممة لو
البوتاسيوم خالل عمميات التجوية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية التي تتعرض ليا , 
وتتباين نسب أوكسيد البوتاسيوم في المعادن حسب نوعيا , ان من اىم مصادر 
البوتاسيوم في معادن التربة األولية ىي الفمدسبار البوتاسي والمايكا وفي معادن الطين 

ي االاليت والكمورايت والفيرمكيواليت ,اال ان معدن الفمدسبار غالبا ما يوجد الثانوية ى
في الترب الرممية وان تحرر البوتاسيوم من التركيب البموري يكون ببطء لذلك ال يكون 

ية البوتاسيوم الجاىز لمنبات , اما مىناك ارتباطا كبيرا بين كمية الفمدسبار في التربة وك
من المصادر الرئيسية لمبوتاسيوم في التربة ومن اكثر المعادن معادن المايكا فتعد 

القادرة عمى تحرير البوتاسيوم بالمقارنة مع المعادن األخرى مثل الفمدسبار البوتاسي 
والسبب في ذلك يعود الى تجوية الفمدسبار عمى السطح الخارجي اذ يتفكك المعدن بعد 

يعة مما يؤدي الى تحرير البوتاسيوم , ذوبانو في الماء واالحماض الخفيفة بصورة سر 
ويتواجد البوتاسيوم بصور واشكال مختمفة في التربة فمن ناحية جاىزيتو لمنبات ينقسم 
الى ثالث اقسام ىي ) البوتاسيوم الجاىز , البوتاسيوم بطيئ الجاىزية , البوتاسيوم غير 

ن اعمى نسبة لعنصر ا (8( والخريطة)3. ويتبين من خالل الجدول رقم ) ( 6)الجاىز ( 
( في حين كانت ادنى نسبة  6,80البوتاسيوم كان في تربة سفوان حيث بمغت نسبتو ) 

( عمى  0,32لو في تربة الكرمة والقرنة حيث بمغت نسبتو في ترب ىذه المناطق) 
 التوالي . 

 

                                                           

جثزٌم عثاص يحًذ انشٌذي , تأثٍز انظًاد انثٕتاطً ٔانعضٕي فً طٕر انثٕتاطٍٕو نتزتح  1-
و ,  2214انزاٌشٔطفٍز ٔخارجٓا ًَٕٔ َثاخ انذرج انظفزاء , كهٍح انشراعح , جايعح انمادطٍح , 

 .  21-11ص
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 لعينات التربة لمنطقة الدراسة (K) معدل تركيزعنصر البوتاسيوم  (9خريطة رقم )

  (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )  -المصدر:     
يوجد ىذا العنصر كمادة اصل في المعادن األولية والمعادن   -: Ca+2الكالسيوم -5

الثانوية لمتربة والمتمثمة بمعادن الفمدسبار واالباتايت والكالسايت والدولومايت والجبس 
ذكورة يتحرر عنصر الكالسيوم الى وكذلك معدن االمفول , وعند تجوية المعادن الم

محمول التربة عمى شكل ايون الكالسيوم الذائب , وتشكل كاربونات الكالسيوم ) 
CaCo3 مصدرا ميما لمكالسيوم وخصوصا في المناطق الجافة وشبو الجافة , وتعد )
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االمالح البسيطة مصدرا اليون الكالسيوم الذي يوجد مربطا بأيونات أخرى 
والنترات والفوسفات والكبريتات وغيرىا , وليذا العنصر أىمية في نمو كالبيكاربونات 

جذور النباتات وتقوية السيقان فضال عن دوره في اتزان امتصاص النبات لمعناصر 
 (6(الغذائية األخرى كالمغنيسيوم والبوتاسيوم 

                                                           

 .  14و , ص  2216اتك , كاظى شُتح , يظذر ط 1-
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 ( لعينات التربة لمنطقة الدراسة(Caمعدل تركيز عنصر الكمسيوم (11خريطة رقم )

 (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )  -المصدر :
 

ان نسبة الكالسيوم في تربة ابي (60( والخريطة)3وقد تبين من خالل الجدول )    
( وىي اعمى نسبة لمكالسيوم في ترب المنطقة المدروسة , بينما 1.00الخصيب كانت )

نة حيث بمغت نسبة كانت اقل الترب احتواءا ليذا العنصر ىي تربة منطقة القر 
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( , وتتراوح نسبة الكالسيوم في ترب المنطقة المدروسة بين  6.66الكالسيوم فييا )
, وذلك يعود الى ارتفاع مموحة التربة في تربة قضاء ابي الخصيب التي  ىاتين القيمتين

 . تؤدي بدورىا الى تحرر الكثير من االمالح والتي ابرزىا كاربونات الكالسيوم 
تتمثل معادن ىذا العنصر في التربة بالدولومايت والبيوتايت  -: Mg+2ومالمغنسي-6

واليورنبمد واالولفين فضال عن معادن الطين الثانوية كاالليت والكمورايت 
والمونتموريمونات , ويتحرر ايون المغنيسيوم الى محمول التربة بعد تعرض ىذه المعادن 

يوم , وقد يوجد ايون ىذا العنصر عمى لعمميات التجوية كما يحصل ذلك اليون الكالس
شكل امالح ذائبة في الترب المالحة , ويقل محتوى الترب الرممية من ىذا العنصر 

ار الغزيرة اذ تعمل ىذه االمطار عمى غسل ايونات ىذا طوكذلك في المناطق ذات االم
نبات اذ . يشغل المغنيسيوم عنصرا ميما جدا لم (6)العنصر الى االفاق السفمى لمتربة 

يدخل في تركيب الكموروفيل , ومن دونو ال تتم عممية التركيب الضوئي فضال عن دوره 
في تمثيل الفسفور في النبات وتثبيت العقد الجذرية لمنتروجين الجوي , ويوجد في القشرة 

وتبين .  (2( األرضية عمى صورة معادن الدولوميت) كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (
ان اعمى نسبة لعنصر المغنيسيوم كانت في تربة  (66( والخريطة)3)دولمن خالل الج
 (. 6,10( وادناىا في تربة الكرمة بنسبة )2.18الزبير بنسبة )

يساىم الكمور في عممية التركيب الضوئي لمنبات ويتحرك مع  -:CL-2الكمور-7
ب الضرر اذا محمول التربة ويستيمكو النبات بعممية النتح اذ يتجمع في األوراق ويسب

جزء بالمميون , فيو يعد من اكثر االمالح سمية وتأثير في نمو  3000زاد تركيزه عن 
النباتات بسبب رمي المخمفات الزراعية والصناعية في التربة ومياه الري مع ذوبان 

. يتضح من الجدول  (0)الصخور الرسوبية والممحية الحاوية عمى الكمور
لعنصر الكمور في مجموع عينات التربة كان في تربة  ان اعمى نسبة(62(والخريطة)3)

( بينما كانت أدني نسبة ليذا العنصر في 60.60ابي الخصيب حيث بمغت نسبتو )

                                                           

 .  14و , ص 2216كاظى شُتح ,يظذر طاتك , 1 -
 .  241شاكز يٍظز انشايهً , يظذر طاتك , ص  2-
 .  235انًظذر َفظّ , ص  -3
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وتتراوح نسبة الكمور في ترب المنطقة المدروسة بين ىاتين ( 6.22تربة الكرمة وبنسبة )
 القيمتين .

سالبة في التربة وتوجد في تعد الكبريتات من العناصر ال -:SO4-2الكبريتات -8
الصخور الرسوبية نتيجة عمميات االذابة لمجبس في المياه السطحية والجوفية , وتعد 
ذات فائدة غذائية لممحاصيل باالخص عنصر الكبريت اذ يدخل في تركيب بعض 
االحماض االمينية ويعمل عمى بناء البروتينيات , اال ان الزيادة في تركيزه يعد مؤثرا 

فأكثر , اذ يزداد تركيزه بفعل العوامل  2300لنمو النباتات اذا وصل الى ومحدد 
. وقد اتضح ( 6)البشرية من اسمدة ومبيدات وفضالت المياه المنزلية ونفايات المصانع 

ان اعمى نسبة لعنصر الكبريتات ان في تربة (60( والخريطة)3من خالل الجدول )
نسبة ليذا العنصر في تربة منطقة المقطة (، بينما كانت ادنى 60,36الزبير بنسبة )

 .  وتتراوح قيم الكبريتات في ترب منطقة الدراسة بين ىاتين القيمتين . (6.68بنسبة )
  

                                                           
سٌُة ضًذ حظٍ , جٍٕيٕرفٕنٕجٍح انظٓم انزطٕتً فً انعزاق تاطتعًال تمٍُاخ االطتشعار عٍ  -1

 . 233و , ص  2216كهٍح انتزتٍح نهثُاخ , –جايعح تغذاد  ( ,GISتعذ َٔظى انًعهٕياخ انجغزافٍح )
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 لعينات التربة لمنطقة الدراسة (MG)معدل تركيز المغنسيوم  (11خريطة رقم )

 (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر: 
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 ( لعينات التربة لمنطقة الدراسة(CLمعدل تركيز الكمور  (12خريطة رقم )

 
 (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر: 
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 لعينات التربة لمنطقة الدراسة (SO4)معدل تركيز الكبريتات (13خريطة رقم )

 (3من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم ) -المصدر :
 -)الكالسايت( : CaCO3كاربونات الكالسيوم -9

ينتشر معدن الكالسايت في الطبيعة انتشارا واسعا , فيو المكون الرئيسي لمصخور      
الكمسية , ويسود في ترب المناطق ذات المناخات الجافة , كما يوجد أيضا في 
الصخور المتحولة منخفضة الشحنة , وال تخمو من وجود او انتشاره اال المناطق 
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. وترب العراق بشكل عام غنية بكاربونات  (6)الت المطرية المرتفعة الماطرة ذات اليطو 
% ( ويرجع ذلك الى انحدارىا من مواد اصل  00-20الكالسيوم , اذ تتراوح بين ) 

كمسية , فضال عن قمة التساقط الذي ال يساعد عمى غسل ىذه االمالح من التربة , 
بين الترب الكمسية وغير الكمسية  % ( الحد الفاصل3وقد عدت النسبة المئوية لمكمس )

. وبصورة عامة تتسم الكمسية بمحتواىا الواطئ من المادة العضوية والنيتروجينية 
والسعة التبادلية والكاتونية مما يؤدي الى انخفاض قابمية ىذه الترب عمى االحتفاظ 

ر عمى بالعناصر الغذائية لدخوليا في المناطق الجافة وشبو الجافة , ويكون لو تأثي
بعض الخواص الفيزوكيميائية ومن ثم النبات حيث يقل احتفاظ التربة بالرطوبة , 
ويصعب عمى جذور النباتات امتصاص الماء والعناصر الغذائية , وفي حالة الزيادة 
الكبيرة لقيم كاربونات الكالسيوم فانيا تولد طبقة صمبة تمنع من انبات البادرات وتحد 

وانتشارىا , وتأثيرىا في قمة مسامية التربة وزيادة الكثافة من توغل جذور النباتات 
الظاىرية وىذه العوامل تساعد عمى بطئ حركة وتبادل الماء واليواء بين جذور النباتات 

. يتكون ىذا الممح من اتحاد ايونات  (2) واالحياء الدقيقة الموجودة داخل التربة
بونات الكالسيوم، وعند تعرض ىذا الممح البايكاربونات مع ايون الكالسيوم ليكون بيكار 

لمحرارة والجفاف يفقد جزء من ثاني أوكسيد الكاربون بشكل غاز مكونا كاربونات 
الكالسيوم، وتعد مياه الري والمياه الجوفية المصدر الرئيس لتكون الكمس في التربة 

 -وذلك بسبب: 
، اذ تترسب الكاربونات احتوائيا عمى كمية معتبرة من البيكاربونات والكالسيوم -أ 

عند وصول المحمول حالة االشباع وذلك عند تعرض ىذه المياه لمجفاف الذي 
تحتوي مياه الري عمى اذ يؤدي الى تطاير جزء من ثاني أوكسيد الكاربونات .

كميات كبيرة من ىذا الممح بصورة دقائق ناعمة اذ يتم نقل الدقائق مع مفصوالت 

                                                           

حظٍٍ طهًٍاٌ طهًٍاٌ , انتزكٍة انًعذًَ نثعض انتزب فً شًال شزق طٕرٌح ٔتأثٍزِ فً تعض  1-
 36و , ص  2211جايعح ديشك ,  –خظائض انتزتح انفٍشٌائٍح ٔانكًٍٍائٍح , رطانح , كهٍح انشراعح 

 . 
 .  246طاتك , ص شاكز يٍظز انشايهً , يظذر  2-
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م تترسب مع بقية الدقائق عند تواجد ظروف مالئمة التربة من مصادر التجوية ث
 لمترسيب والتجميع.

من المحتمل ان يترسب قسم من كاربونات الكالسيوم في التربة كيميائيا وذلك  -ب 
من مياه الري او المياه الجوفية عند تماسيا بمقد التربة وذلك نتيجة اتحاد ايونات 

ية من غاز ثاني اوكسيد الكاربون عند الكالسيوم مع ايونات البيكاربونات ولفظ كم
تعرض ىذه المياه لمجفاف، اذ تترسب كاربونات الكالسيوم بشكل عروق او نقاط 
بيضاء في مقد التربة عند وجود نسبة عالية من كاربونات الكالسيوم في احد افاق 

% عن األفق الذي يميو او الذي يقع فوقو يصنف ىذا األفق الى  3التربة بنسبة 
Calcic Horizon  والذي يتميز بقمة نفاذيتو وتسمى الترب الحاوية عمى مثل ىذا

األفق بالترب الكمسية , وبسبب قمة ذوبان كاربونات الكالسيوم فأن ىذا الممح ال يعد 
ساما لمنبات , اال ان وجوده بكمية بكمية كبيرة في الترب الممحية لو اثار سمبية 

يات الضرورية لنمو النبات و خاصة كونو يعيق جاىزية عدد كبير من المغذ
الصغرى منيا فضال عن خفضو لمسعة التبادلية الكاتونية لمتربة , وجعل درجة 
تفاعل التربة ضمن المدى القاعدي , اال ان من ابرز ايجابياتو تحسينو لبناء التربة 

Soil structure )6)  .( 3وتبين من خالل الجدول)( ان نسبة 66والخريطة )
لسايت بمغت اعالىا في تربة طريق سيد حامد وتربة المخراق بنسبة عنصر الكا

 ( . 1.60( لكمييما في حين بمغت ادناىا في تربة ابي الخصيب بنسبة )60.62)

                                                           

أراص يحً طّ انٕائهً , يشكهح انًهٕحح ٔاثزْا عهى اإلَتاج انشراعً , جايعح انماطى  1-
 .  44انخضزاء, تحث  , ص 
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( لعينات التربة لمنطقة (CaCo3معدل تركيز كاربونات الكالسيوم (14خريطة رقم )
 الدراسة

 (3رقم )من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول  -المصدر: 
يعد محتوى التربة من كبريتات  -الجبس:  CaSO4 كبريتات الكالسيوم -11

الكالسيوم من الخصائص الكيميائية الميمة لمتربة والتي ىي عبارة عن كبريتات 
( التي اما ان تكون عمى شكل ترسبات جبسية  CaSO4.2H2Oالكالسيوم المائية ) 
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التكوينات الجبسية في صورتين ,  نقية , او مختمطة مع الصخور الكمسية وتوجد
األولى وىي ما يسمى الجبس االولي الذي يتكون نتيجة لتفتت الصخور الجبسية 
المتكونة أصال في بعض المناطق ,  اما الصورة الثانية فيي ما يسمى الجبس 

وقد تبين من خالل .  (6(الثانوي الذي يترسب من مياه الري والبزل والمياه الجوفية .
ان اعمى نسبة ليذا العنصر كان في تربة المخراق حيث  (63( والخريطة)3)الجدول

ناىا في تربة راس البيشة بنسبة د(، في حين بمغت النسبة ا61.28بمغت نسبتو )
(3.00 . ) 

                                                           

 .  124و , ص  2216كاظى شُتح طعذ ,يظذر طاتك ,  1-
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( لعينات التربة لمنطقة (CaSo4معدل تركيز كبريتات الكالسيوم (15خريطة رقم )
الدراسة

 
 (3عتماد عمى جدول رقم )من عمل الباحثة باال -المصدر: 
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 الخصائص الكيميائية لعينات التربة المأخوذة من منطقة الدراسة(5)جدول 

مكان  ت
 العينة

رمز 
 العينة 

 ph Ec كاربونات  كبريتات كمور مغنسيوم  كالسيوم  بوتاسيوم  صوديوم
 الكالسيوم 

كبريتات 
 الكالسيوم

ابي  1
 الخصيب

S1 1.8 18.9 0.18 6.02 1.00 2.02 60.60 8.06 1.60 63.33 

طريق  2
سيد 
 حامد

S2 0.10 26.6 0.86 0.02 0.96 2.02 1.66 0.22 60.62 61.08 

 S3 9.61 21.1 6.60 0.03 0.01 0.10 9.33 6.68 0.00 9.90 المقطة 3

 S4 9.26 23.6 0.92 0,12 0.06 2.66 0.00 8.66 60.60 66.99 السيبة 4

طريق  5
 الفاو

S5 9.60 66.3 1.66 6.00 3.10 6.06 66.06 8.02 61.21 9.00 

 S6 0,09 29,9 6,36 0,00 0,20 2,26 9,33 6,12 60,62 61,28 المخراق 6

راس  7
 البيشة 

S7 0.16 60.0 1.20 6.06 2.60 2.60 63.99 9.23 60.00 3.00 

 S8 0.31 26.3 6.09 0.32 6.66 6.01 1.02 1.63 62.20 66,36 القرنة  8

 S9 9.0 0.63 6.90 0.32 2.09 6.10 6.22 1.09 6.02 3.08 الكرمة  9

 S10 0.36 00.6 3.09 0.11 2.02 2.18 62.26 60.36 62.10 60.99 الزبير 11

قرب  11
ناحية ام 

 قصر 

S11 00 6,8 2,26 0,89 3,2 1,9 02,1 3,6 668 60.36 

قرب  12
 البادية

S12 0,2 1,6 6,6 6,60 0,6 2,6 61,8 6,0 699,6 1.6 

قرب  13
البادية 

من 
 األسفل 

S13 0,0 0,08 9,98 6,66 62,3 9,8 60,6 28,6 632,0 0.6 

الحدود  14
الفاصمة 

بين 
البصرة 

S14 8,0 60,6 0,2 0,89 2,0 0,6 26,2 66,8 699,6 9.0 
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نتائج التحاليل المختبرية لمختبرات كمية عموم باالعتماد عمى ,الباحثة -المصدر:
 م.60/60/2026البحار, قسم الكيمياء البحرية ,

 
 -استنتاجات :

توصل البحث الى ان ىناك تباين بين ترب منطقة الدراسة عمى نحو كبير من  – 6
الفيزيائية و الكيميائية في تربة مواقع العينات القضية حيث النسجة والخصائص 

 المحافظة. 
الخصائص الفيزيائية والكيمائية لتربة منطقة الدراسة ىناك عالقة متبادلة بين  – 2

حيث توثر وتتاثر ببعضيا مما ينتج عنو تباين ىذه الخصائص في تربة المنطقة بين 
 ربة .المواقع المختمفة التي اخذت منيا عينات الت

حيث تؤثر النسجة , لنسجة التربة تاثير كبير عمى لكثير من خصائص التربة  – 0
عمى بناء التربة وتركيبيا ,كما تؤثر النسجة عمى تيوية التربة وقابميتيا عمى االحتفاظ 

لنموه الالزمة واد المغذية بالماء وبالتالي ليا تاثير كبير عمى نمو النباتات وجاىزية الم
 .ير في تكوين ترب مزيجية غرينية تساعد عمى نجاح الزراعةوليا دور كب

خصوبة التربة وتغذية النباتات النامية فييا,  ىعم phتؤثر درجة تفاعل التربة  – 6
وتكون التربة قاعدية في المناطق الجافة وحامضية في المناطق الرطبة , وعندما تكون 

ونات وذوبان الكثير من االمالح التربة حامضية فيي تساعد عمى تحرر الكثير من االي
 فييا . 

تتباين الخصائص الكيميائية في عينات المنطقة المدروسة تبعا الختالف نسبة  – 3
 المادة العضوية والظروف البيئية لممنطقة .

 وذي قار
منتصف  15

 سفوان 
S15 0,3 3,8 6,3 6,80 0,6 3,8 21,2 62,6 660 3.06 

شط  16
 العرب

S16 0,2 08,6 96,2 0,6 639.6 60.06 36 02.0 66,9 0و 
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 -3S-1Sترتفع مموحة التربة في بعض مواقع منطقة الدراسة وخاصة العينات ) -1
0S) طقة الدراسة والتي ال يمكن استغالليا في الزراعة التي تمثل تربة السبخات من من

 اال بعد استصالحيا .
 -توصيات:

اتباع الطرق المناسبة الستصالح أالراضي المتاثرة بارتفاع االمالح والعناصر  – 6
الكيميائية األخرى الستغالليا في الزراعة وزيادة مساحة األراضي الخضراء في 

 المحافظة .
اتباع نظام عمى  يملتشجيع التوعوي لممزارعين و الزراعي تفعيل دور االرشاد – 2

الدورات الزراعية واستخدام األسمدة العضوية التي تساعد في إعادة حيوية التربة 
 وتحافظ عمى خصوبتيا وخصائصيا .

التوجو نحو انشاء شبكة بزل متكاممة تقوم بايصال المياه لكل أجزاء المحافظة  – 0
كما  والمواد الذائبة االخرىتربة وتخميصيا من نسبة المموحة لتساعد في عممية غسل ال

ي يساعد جفاف التربة السطحية عمى مستوى الماء األرضي الذتساعد عمى خفض 
 صعوده بسبب نشاط الخاصية الشعرية فييا .

 -مصادر:
الوائمي , اوراس محي طو ,مشكمة المموحة واثرىا عمى اإلنتاج الزراعي , جامعة  – 6

 الخضراء القاسم 
الزيدي , جبريل عباس محمد ,تاثير السماد البوتاسي والعضوي في صور  – 2

جامعة -الذرة الصفراء, كمية الزراعة ونمو نباتالبوتاسيوم لتربة الرايزوسفير وخارجيا 
 .م2060القادسية ,

مطمك,حنان كريم,خالد اكبر عبد اهلل , الخصائص الفيزيائية لتربة السيل الرسوبي  – 0
 6,ممحق2,عدد60قضاء الرمادي ,كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية , مجمدفي 

 م.2020,
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سميمان,حسين سميمان, التركيب المعدني لبعض الترب في شمال شرق سوريا  – 6
جامعة -وتأثيره في بعض خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية ,كمية الزراعة

 م.2069دمشق,
وجية السيل الرسوبي في العراق باستعمال تقنيات زينب ضمد  ,جيومورفولحسن, – 3

كمية التربية -(,جامعة بغدادGISاالستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية )
 م. 2061لمبنات,

جبر,زينب ناجي  ,التباين المكاني لمعالقات المتبادلة بين خصائص الترب ونوعية  – 1
كمية -ثنى ,جامعة البصرةالمحاصيل الزراعية لقضاء الرميثة في محافظة الم

 م. 2068االداب,
ر, خصائص التربة واثرىا باإلنتاج الزراعي في قضاء الموفقية سيالزاممي,شاكر م – 0

مجمة واسط لمعموم اإلنسانية كمية التربية لمعموم اإلنسانية , -,جامعة واسط 
 م.2020, 63,عدد61,مجمد

 وفة , كمية االداب. المظفر,صفاء مجيد,جغرافية التربة , جامعة الك – 9
الزاممي ,عايد جاسم, االشكال األرضية في الحافات المتقطعة لميضبة الغربية بين  – 8

 . 2000جامعة الكوفة , -بحيرتي الرزازة وساوة ,كمية االداب
 م. 2061سعد,كاظم شنتة, جغرافية التربة, جامعة ميسان,كمية التربية,  – 60
ية الطبيعية ,أسس ومفاىيم حديثة , كمية محسوب, محمد صبري , الجغراف – 66

 م. 2061جامعة القاىرة,دار الفكر العربي لمطباعة والنشر,مدينة نصر, -االداب
نصيف,نادية سممان , تغير الخصائص الطبيعية لمتربة والمياه الجوفية لمواقع  – 62

 م.2066الجامعة المستنصرية,  -طمر النفايات في مدينة بغداد ,كمية التربية
الموسوي,نصر عبد السجاد , ىالة محمود شاكر البغدادي, الخصائص  – 60

,دراسة في  2060-2000الكيميائية لتربة قضاء القرنة واثرىا عمى الزراعة لممدة 
 م.2063, 00مجمة اداب البصرة , عددكمية االداب, -جغرافية التربة ,جامعة البصرة 

 
 


