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نتاج ال رايض  مشلكة امللوحة وأ ثرها يف ا 

 الزراعية يف قضاء ادلجيل

 الزراعية في قضاء الدجيل األراضي إنتاج فيمشكلة الملوحة وأثرها 
 عبدالكريم رشيد عبداللطيفأ.م.    عدنان عطية محمدم.د.

 التربية قسم الجغرافيةكلية  -جامعة تكريت    الجغرافية التطبيقية-اآلدابكلية  -جامعة تكريت 
 المستخلص

 
تعد مشكلة الملوحة من المشكالت الرئيسة التي تواجه الترب في قضاء الدجيل بوصفها تقع     

 ضمن المنطقة الجافة . ومنطقة السهل الرسوبي قليل االنحدار. 
الملوحة  يتناول البحث دور العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية وبيان اثرها في ا نتشار مشكلة

في منطقة الدراسة . واثرها في االراضي الزراعية .ومن خالل الدراسة تبين ان منطقة الدراسة 
تعاني تملحا شديدا في اجزاء عديدة وبشكل خاص االجزاء الوسطى منها ويعود سبب ذلك الى 

شرية ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة التبخر وقلة انحدار السطح فضال عن دور العوامل الب
والمتمثلة بسوء ادارة االنسان لألرض والمياه واثر ذلك في تقلص المساحات الصالحة للزراعة 

 وانخفاض معدل انتاجية الدونم .

 
 المقدمة :

المشكالت التي تواجه الترب المروية في المناطق الجافة  تعد ظاهرة الملوحة من أخطر    
الزراعية في تلك  األراضين نها مصاحبة ألثماالخطورة من تأتي تلك وشبه الجافة من العالم و 

نها تمتاز بنظام تهوية مالئم اعن  فضالا المناطق فهي المصدر الرئيس للمنتجات الزراعية .
السهل الرسوبي وبما إن رواء. بسهولة عن طريق االللزراعة ، كما يمكن التحكم بنظامهـــا المائي 

بمعالجة تحتل مركز الصدارة في االهتمــام  ة جافة، لذا فإن الملوحة التي تواجهه يقع ضمن منطق
 مشاكله الزراعية .

الذي يمثل إحدى المناطق  الدجيلقضاء  ترب الملوحة فيأثر  يتناول البحث دراسة      
تعد واحدة من أفضل  لكونهاالزراعية المهمة في الجزء الشمالي من منطقة السهل الرسوبي ، 

نما   لكن هذه المنطقة،  في العراق كلهالمناطق الزراعية ليس في محافظة صالح الدين فحسب وا 
 ،ةالعوامل الطبيعي عدد من بفعل عوامل  جغرافية منها ما يتعلق بفعلتعرضت لمشكلة الملوحة 

 ال سيما ةمل البشرياو الع عدد من ومنها ما يتعلق بفعل الجافة ، شبه تعد ضمن المناطق نهاأل
   لألرض والمياه .        اإلنسان أدارةسوء 
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 تأثيرهاومدى  هذه المشكلةفي  الطبيعية والبشرية العوامل الجغرافية ربيان دو  يهدف البحث      
 حصول الزراعينوع المو  من حيث حجم  االراضي المزروعةالزراعية في القضاء  األراضي في

 .     وكمية االنتاجية للدونم

 على النحو االتي : يمكن صياغة مشكلة البحث       
ونوع  حجم يللزراعة وفالصالحة  األراضيالتباين المكاني في حجم  فيتؤثر مشكلة الملوحة هل 

 اعي .                                                                      لزر ا اإلنتاج
                                 : تيكاآلهذا التساؤل جاءت فرضية البحث  عنوللجواب 

          المياه الجوفية و ومستوىارتفاع نسبة االمالح سبب ب االراضي الزراعية في قضاء الدجيل تتأثر
 . المحاصيل الزراعية وتباينحجم االنتاج الزراعي  في مما أثر  ، التربة طبيعة
 )الدراسةاستخدام المنهج الوصفي  ولغرض التحقق من صحة الفرضية المطروحة تم      

استخدام المنهج  التجريبي من خالل قياس نسبة  فضال عن( مسحية ودراسة العالقات المتبادلةال
مختلفة من المقاطعات الزراعية ثم  مواقعفي  بة اعتمادا على العينات المدروسةملوحة المياه والتر 

 .  للوصول الى النتائج المطلوبة استبانة على الفالحينتعزيز ذلك بتوزيع استمارة 
 الدين التابع لمحافظة  صالح الدجيل تتحدد منطقة الدراسة بالمقاطعات الزراعية في قضاء   

( 31، 44ـ 43، 44وبين دائرتي عرض )شرقا  (  62,33  ـ   34 ,71طول)  بين خطي والذي يقع
 ( .7خريطة )ال كما في. شماال 

 ( موقع منطقة الدراسة1) الخريطة                            
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 7خريطة الدجيل االدارية مقياس المصدر: وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة للمساحة ،
63222 . 
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 العوامل الجغرافية المؤثرة في انتشار الملوحة في منطقة الدراسة : اوال:
 ـ العوامل الطبيعية :1
   
منها المناخ و  في منطقة الدراسة الطبيعية بشكل فعال في تكون الملوحةتؤثر العوامل   

 وكما يأتي : والموارد المائية والسطح والتربة،
اد للمناخ الصحراوي الذي يسود في وسط وجنوب يتصف مناخ منطقة الدراسة بانه امتدالمناخ : 
( المناخ المداري الصحراوي Bwhتقع ضمن المنطقة شبه المدارية وضمن مناخ ) إذالعراق ،

، وتؤثر درجات الحرارة بشكل واضح في تفاقم (7)حسب تصنيف كوبن لألقاليم المناخية في العراق
( ان درجات 6( و)7( والشكلين )7) ذ يتبين من الجدولإمشكلة الملوحة وزيادة مخاطرها ،

،  3,34،  3,37الحرارة العظمى خالل أشهر الصيف )حزيران ، تموز ،آب ( بلغت معدالتها ) 
( على الترتيب، ومما ساعد على زيادة تأثير درجات الحرارة ارتفاع معدالت التبخر خالل  6,34

عن  ( على الترتيب ، فضالا  3,313، 3,363،  1,332أعاله اذ بلغت ) في األشهر المذكورة 
 قلة الرطوبة والغيوم خالل تلك المدة وكما يتضح من الجدول المذكور . 

ومن العناصر المناخية التي ساهمت في تفاقم مشكلة الملوحة في منطقة الدراسة سيادة     
لصيف الرياح الشمالية الغربية الجافة معظم ايام السنة والتي بلغت معدالت سرعتها خالل اشهر ا

 م/ثا( على التوالي . 2,3،  2,3، 4,3)
في ظهور طبقة من أألمالح على سطح  المذكورة آنفالقد ساهمت العناصر المناخية      

 وكذلكذ ان شدة التبخر تؤدي الى زيادة ترسب االمالح في الترب المروية والغدقة ، إ ،االرض
 توهذا ما تم .(6)في التربة ( ActionCapillaryتؤدي إلى زيادة نشاط الخاصية الشعرية )

غلب المقاطعات الدراسية في قضاء الدجيل ،إذ ادت شدة أ مشاهدته في الدراسة الميدانية في 
 6عوارة ، 4السيما في مقاطعات )،بيضاء على سطح التربة  ملحية التبخر الى ظهور طبقة

 تل مسكين ( .  9الحير و 76قناطر ابو الحسن ، 3الزهيري ، 
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 . 8009ــ  1891( معدالت عناصر المناخ لمحطة بغداد للمدة 1جدول )ال
 العناصر      

 المناخية          
 الشهر

معدل درجة 
الحرارة )ْم 

) 

معدل درجة 
الحرارة 
 العظمى)ْم(

معددددددددددددددددددددددل 
السدددددددددددددد    
الشمسدددددددددددددد  
 )ساعة/ي م (

معدل 
سرعة 

الرياح       
 )م /ثا(

معدددددددددددددددددددل 
الر  بدددددددددددة 
النسدددددددددددددددبية 

)%( 

معدل التبخر    
 ) ملم (

 17,6 15 8,2 6 6,51 9,9 2كان ن 

 2,575 67 5,3 2,1 4,58 2,52 شبا 

 511 15 1,3 8,1 8,22 6,56 آذار

 9,241 47 3,3 8,8 9,29 5,23 نيسان

 9,451 29 1,3 2,57 6,36 9,28 مايس

 1,487 22 3,4 3,52 4,45 6,32 حزيران

 8,128 22 6,4 2,52 8,43 6,31 تم ز

 1,414 21 7,4 8,55 2,43 8,34 آب

 5,315 28 7,3 4,57 3,47 2,35 ايل ل

 1,237 39 1,2 1,8 8,32 5,21 5 تشرين

 9,559 16 1,2 2,1 1,23 2,51 2تشرين 

 1,16 69 6,2 9,1 3,51 1,55 5كان ن 

 1,212 6,42 3,3 7,9 1,37 2,23 المعدل   السن ي

والرصد الزلزالي ، قسم المناخ، بغداد ،  المصدر: وزارة النقل، الهيأة العامة لألنواء الجوية
 .) بيانات غير منشورة ( .6229

 ( 1)  الشكل
 8009ــ  1891السطوع ( لمحطة بغداد للمدة  -سرعة الرياح  –معدالت ) الحرارة 

 
 (7المصدر: بيانات الجدول )  
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 ( 8)  الشكل
 8009ــ  1891الرطوبة النسبية ( لمحطة بغداد للمدة  -معدالت ) التبخر

 
 (7المصدر: بيانات الجدول )

 )           Irrigation Water   ــ مياه الري )8

( إن ميـاه De. Grater)تملح التربة ، وقـد قـدر دي كرويتـرالعوامل الرئيسة ل ىتعد مياه الري احد
الــري فــي العــراق يمكــن ان تضــيف مــا يعــادل ثالثــة ماليــين طــن مــن االمــالح ســنويا الــى التــرب 

غـم مـن االمـالح فـي اللتـر ( تقـوم 7)ن المياه الحاويـة علـى أق ، و االروائية في وسط وجنوب العرا
(1)مــــــــــــــــــــــــــــن االمــــــــــــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــــــــــــاطق المرويــــــــــــــــــــــــــــة (6كغــــــــــــــــــــــــــــم /م7بنقــــــــــــــــــــــــــــل )

مختلفـة مــن  اانواعـ ريفـي الـ ونإذ يســتخدم الفالحـ ،ويـنعكس واقـع الحـال علـى قضـاء الـدجيل     
عــن اســتخدام ميــاه المبــازل التــي تعــد مــن  ، فضــالا  ميــاه اابــارالميــاه منهــا ميــاه نهــر دجلــة واخــرى 

السـيما فـي  ،فـي مقاطعـات منطقـة الدراسـة تسـتخدمإذ واع المياه المستخدمة في اإلرواء ، اخطر ان
 نهاية القنوات بسبب قلة المياه الالزمة للري .

 وتحتــوي ميــاه الــري المســتخدمة فــي قضــاء الــدجيل والمتمثلــة بالميــاه الجوفيــة وميــاه المبــازل      
تتبــاين مــن مكــان الخــر ومــن فصــل اخــر. وبصــورة عامــة  التــي علــى كميــات كبيــرة مــن األمــالح

تــزداد نســبة الملوحــة فــي المنــاطق المنخفضــة وفــي االراضــي الزراعيــة التــي تعــاني مبازلهــا الفرعيــة 
 . تراكم الترسبات الطينية والنباتات المائية التي تعيق عملها بالشكل الصحيح 

وقـــد تبـــين مـــن خـــالل التحاليـــل المختبريـــة لمحلـــول ميـــاه التربـــة لعينـــات مختلفـــة فـــي منطقـــة       
الشـي  جميـل الـى  3( مليموز/سـم  فـي مقاطعـة  92,2تتـراوح مـا بـين ) )*((ECالدراسة ان قيمة )

( في بقية المقاطعات  ECعوارة . ويمكن مالحظة قيمة ) 4( مليموز/سم  في مقاطعة  32,36)
( . ويمكــن ان يعــزى ســبب ارتفــاع نســبة الملوحــة فــي المقاطعــة 6( والخريطــة ) 6دول ) مــن الجــ

غلـب مسـاحات هـذه المقاطعـة عـن أ اهمها انخفـاض مسـتوى االراضـي فـي  عدة االخيرة الى اسباب
المناطق المجاورة لها، زيادة على ذلـك مـرور المبـزل الشـرقي فـي هـذه المقاطعـة ومـا لـه مـن تـأثير 

توى الماء االرضـي وارتفـاع نسـبة االمـالح فـي ميـاه هـذا المبـزل . خاصـة اذا مـا سلبي في رفع مس
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( مليموز/ســم  فــي فصــل الشــتاء ومــن  23,3( فــي ميــاه هــذا المبــزل بلغــت ) ECعلمنــا ان قيمــة )
كميــة التبخــر .  درجــات الحــرارة التــي تزيــد مــن  المؤكــد ان هــذه النســبة ســوف تــزداد صــيفا الرتفــاع

المبزل ، خاصة االراضي المنخفضة  هذا لى باقي المقاطعات التي يمر بهاكذلك ينطبق الحال ع
طر اصـحابها الـى اللجـوء الـى اسـتخدام ميـاه المبـزل او الميـاه ضـاو التي تعـاني شـحة الميـاه ممـا ي
 الجوفية لري محاصيلهم الزراعية

 )*((PH( التي توضح قيمة االيون الهيدروجيني )4( والخريطة )6من مالحظة الجدول )   
في جميع اراضي منطقة الدراسة اذ تتراوح قيمة  تقريبا لمحلول التربة يظهر ان التربة متعادلة

(PHمن )(في مقاطعة 26,1 )الزهيري،ماعدا مقاطعتي6(في مقاطعة 21,1)تل الصخر الى74 
 . في منطقة الدراسة تعاني من التملح  وهذا يدل على ان التربة الشي  جميل( 3طوير( و) 3) 

 
( لعينات مختلفة في  EC( وملوحة التربة ) PH( قيمة االيون الهيدروجيني )8جدول )ال

 منطقة الدراسة .
 ( مليموز/سم ECقيمة ) ( PHقيمة ) رقم العينة وموقعها المقاطعة  

 63,49 43,1 ( جنوب المقاطعة7) الزهيري 6
 36,7 23,3 ( جنوب غرب المقاطعة 6) طوير  3
 92,2 62,3 وسط المقاطعة (4) الشي  جميل 3
 32,36 32,1 ( جنوب شرق المقاطعة3) عوارة 4
 32,74 21,1 ( شرق المقاطعة3) الزهيري 6
 13,32 74,1 ( جنوب المقاطعة2) تل مسكين 9
 39,2 41,1 ( غرب المقاطعة1) االبيتر 1

 74,66 26,1 ( جنوب شرق المقاطعة3) تل الصخر 74
 33,7 73,1 ( شرق المقاطعة9) بزنة 71

، وتــم تحليــل العينــات  73/6/6223لغايــة  73/7/6223المصــدر: الدراســة الميدانيــة للمــدة مــن 
 في جامعة تكريت ـ كلية الزراعة ـ مختبر قسم التربة .
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 ملوحـة الـذي يرتفـع بسـبب الخاصـية الشـعرية تـأثير فـي زيـادة  ان للمياه الجوفية او الماء االرضي
ووســيلة لنقــل االمــالح اثنــاء حركتهــا مــن موقــع اخــر تحــت ســطح األرض ، ويمكــن عــدها  التربــة 

العامــل الــرئيس لنقــل االمــالح فــي كثيــر مــن المنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة وبشــكل خــاص عنــدما 
عــن ان هــذه الميــاه تــذيب كميــات  طح التربــة ، فضــالا تكــون الميــاه ذات تركيــز عــال وقريبــة مــن ســ

اثنــاء مرورهــا بالتراكمــات الملحيــة فــي بــاطن االرض . وهنــاك رأي لخبيــر  فــي كبيــرة مــن االمــالح
ان تكون المياه الجوفية في وسط وجنوب العراق  اكبير  ان هناك احتمااليقول فيه التربة )بيورنك ( 

 . (7)العصور السابقةنطقة كانت مغمورة بالمياه في ن هذه المالعلى اتصال مع مياه البحر 
ان طبيعة المياه الجوفية الموجودة فـي منطقـة الدراسـة تتميـز بارتفـاع نسـبة االمـالح فيهـا ،        

وذلـك لعـدة اسـباب منهـا اسـتواء االراضـي ،يتصف مستواها بارتفاعه واقترابـه مـن سـطح االرض  و
لموجــودة فيهــا التــي تتميــز بانهــا طينيــة وبشــكل خــاص فــي عــن طبيعــة التربــة ا الزراعيــة ، فضــالا 

من خالل العينات التي تم اخـذها مـن منـاطق متفرقـة  ظهراالجزاء الجنوبية والوسطى منها . وقد 
 4( مليموز/سم في مقاطعة  44,3ن نسبة المالح في المياه الجوفية تتراوح من )ألمنطقة الدراسة 

تل شـيخان فـي  73( مليموز/سم في مقاطعة  62,3ة الى ) عوارة الواقعة في وسط منطقة الدراس
  .شمال منطقة الدراسة 

ان هذه النسب من االمالح في المياه الجوفية سوف تضيف كميـات مـن االمـالح الـى التربـة      
عـن االمـالح  اما عن طريق الخاصية الشعرية او عن طريق اسـتخدامها فـي عمليـة الـري ، فضـالا 

 ذه التربة .الموجودة اصال في ه
 

   طبيعة السطح :ـ 3
اجزاء هذا السهل في  كبقيةتتصف منطقة السهل الرسوبي في منطقة الدراسة باالنبساط      

وسط وجنوب العراق نتيجة لعملية االرساب النهري التي اثرت في تكوين هذا السهل، فضال عن 
وجود بعض المنخفضات التي تمثل مجرى نهر دجلة القديم متمثلة باألجزاء الوسطى والجنوبية 

يها وفي المناطق من منطقة الدراسة ، إذ ادى تجمع المياه في هذه المناطق الى تغدق التربة ف
تزايد  ، ومن ثم الذي ساعد على احتفاظ التربة بالمياه  إستواء السطحعن  المجاورة لها ، فضالا 

  مشكلة الملوحة .
( إن 4) ( ECلقيمة )( وخريطة التوزيع الجغرافي 3وهذا ما نالحظه من خريطة االرتفاعات )  

منطقة الدراسة عما يجاورها  حددة من م مشكلة الملوحة تزداد في المناطق المنخفضة في اجزاء
 من االراضي المرتفعة . 
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 عامل الرشح : 
عامل الرشح ظاهرة طبيعية تحدث عندما تكون جـداول الـري والقنـوات المائيـة االخـرى  ان       

 ثـمراضـي ، فتترشـح ميـاه هـذه الجـداول الـى تلـك اال وغيـر مبطنـة اعلى من االراضي المجـاورة لهـا
. وهـذا مـا يحـدث (7)وفعاليـة التبخـر الـذي يسـاعد علـى ظهـور االمـالح فـوق سـطح التربـة أثريأتي 

جيل ، إذ تترشح المياه مـن الجـداول الثانويـة والفرعيـة غيـر المبطنـة السـيما المنـاطق في قضاء الد
مالحظتــــه مــــن خــــالل الدراســــة الميدانيــــة فــــي  تالمنخفضـــة ذات التصــــريف الــــرديء وهــــذا مــــا تمــــ

عـن انتشـار  تـل عثمـان ( . فضـالا  72الشـي  جميـل(، ) 3عـوارة( ،) 4الزهيـري ( ،) 6مقاطعات )
تملـح  مـن ثـماطعات االخرى من القضاء . مما يؤدي الى تغـدق هـذه التـرب و هذه الظاهرة في المق

 الطبقة العلوية من التربة بفعل التبخر وحركة الرياح . 
 ( : Soilـ التربة )1

تعــرف التربــة بأنهــا الغطــاء المفتــت مــن الســطح العلــوي للصــخور ، وتعــد الوعــاء الــذي ينمــو       
      .  فيــــه النبــــات وهــــي المســــؤولة عــــن تثبيــــت الطاقــــة وانتــــاج الغــــذاء فــــي عمليــــة التمثيــــل الضــــوئي

ومن هنا تكمن اهميتها وتتباين انواع الترب من مكان الى آخر في قضاء الدجيل وعلى ضوء هذا 
االمـالح  تحديـد كميـةإذ تؤثر نسـجة التربـة فـي  ،التباين يتضح أثر التربة في تفاقم مشكلة الملوحة

تــزداد نســبة  مــن ثــمو ،تحــتفظ بالميــاه كمــا هــو الحــال فــي التربــة الطينيــة  اهنــاك تربــ إن إذ ، فيهــا
 ( توضح انواع الترب في القضاء .وكما ياتي :3.والخريطة ) (6)االمالح فيها

 73الشي  جميل ،  3طوير،  3: يسود هذا النوع من الترب في المقاطعات )  ة المزيجيةالترب أــ
 الزهيري ، واجزاء متفرقة من المقاطعات االخرى .     6تل شيخان ،  73خيط االجدع ، 

، وتمتاز بارتفاعها عن مستوى مياه نهر دجلة  دجلة نهرتكونت هذه التربة بفعل ترسبات  لقد    
أصـناف لـذا تعـد مـن  ،الن صـرفها للميـاه الزائـدة يكـون طبيعيـا ،ل فيهـا نسـبة االمـالحتقـ من ثـم، و 

ومحاصـيل  اتينزراعـة البسـ التي تجود فيها جميع انواع الزراعة وتسـود فيهـاللزراعة  ةالممتاز  الترب
 الخضروات . 
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: تمتــاز بكونهــا تربــة ذات نســجة متوســطة وذات نفاذيــة متوســطة  التربــة المزيجيــة الرمليــةــــ  ب 
 67الجلوديــات ، شــمال شــرق  77بزنــة ، شــمال  71تــل الصــخر ،  74وتنتشــر فــي مقاطعــات ) 

البيتـر ( . وتكـون ميـاه التربـة فـي اغلـب مسـاحاتها بعيـدة مـن  1الحيـر و 76الجزيرة ، واجزاء مـن 
 ، وتزرع بمحاصيل الخضروات واشجار الفاكهة . السطح وقابليتها لإلنتاج الزراعي جيدة 

 9عـوارة ،  4تـل عثمـان ،  72: يسـود هـذا النـوع مـن التـرب فـي مقاطعـات )  التربة الطينيةــ  ـج
 تهـــاوقلـــة نفاذي أمـــالحجلوديـــات ( . وتعـــاني وجـــود  77الحيـــر ، جنـــوب  76تـــل مســـكين ، شـــمال 

 لمبازل مشروع ري االسحاقي عن االنسدادات الحاصلة في الفروع الثانوية  ،فضالا 
وتكـــون انتاجيتهـــا متوســـطة . وتشـــتهر بزراعـــة اشـــجار الفاكهـــة وبشـــكل خـــاص االعنـــاب والفواكـــه 

 النفضية كالتفاح والمشمش .  
جلوديــات  77: يســود هــذا النــوع مــن التــرب فــي اجــزاء مــن مقاطعــة  التربــة الرمليــة الحصــويةدــــ 

الجزيرة التي تعد من اكبر المقاطعـات الزراعيـة فـي منطقـة الدراسـة  67واجزاء واسعة من مقاطعة 
وتحتل االجزاء الغربية منها .وتزرع هذه الترب بمحاصـيل الحبـوب وبعـض انـواع الخضـروات مثـل 

 ر.                الرقي والبطي  والطماطة والخيا
 

 ثانيا : العوامل البشرية : 
يعد العامل البشري من العوامل الجغرافية المهمة جـدا فـي العمليـة الزراعيـة ويـأتي ذلـك مـن        

ادى الــري المفــرط وعــدم االلتــزام  فــي حــينخــالل االدارة الصــحيحة لعمليــات االرواء وادارة التربــة ،
ـــى  ـــة الالزمـــة لكـــل محصـــول والزراعـــة غيـــر المخطـــط لهـــا فـــي منطقـــة الدراســـة ال بالمقننـــات المائي
اســتفحال مشــكلة الملوحــة ، فضـــال عــن االدارة الســيئة لعمليــات البـــزل فــي مشــروع ري االســـحاقي 

 . (7)الذي تنتشر فروعه الرئيسة والثانوية في اغلب مقاطعات القضاء
الميــــاه مــــن ملوحــــة يمكــــن ان يبنــــي  عليــــه ان اســــتخدام الــــري علــــى نطــــاق مكثــــف بمــــا تحتــــوي   

مستويات الملوحة فـي التربـة نتيجـة الرتفـاع منسـوب المـاء االرضـي بفعـل الخاصـية الشـعرية ومـن 
ثــم تــؤدي عمليــة التبخــر الــى تركــز االمــالح علــى ســطح التربــة او قريبــا منهــا ، كمــا ان نظــم الــري 

. (6)دت الى استخدام كميات كبيـرة مـن الميـاه يزيـد مـن عمليـة التبخـر فـي الميـاه المخزونـةالدائمة ا
ن في مجال التربة ان نسـبة االراضـي المتـأثرة بالملوحـة نتيجـة للـري الـدائم فـي العـراق و ويعد الباحث
 .(4)% 32تصل الى 

نمو االدغال والترسـبات و  شبكة المبازل الفرعية توقفلقد تبين من خالل الدراسة الميدانية ان     
ممــا ادى الــى تغــدقها  المجــاورة  الطينيــة فيهــا قــد ادت الــى طغيــان الميــاه علــى االراضــي الزراعيــة

مـن الـذين  % 32وانتشار االمالح فيها . وهذا ما اكده المزارعون في هذه المنطقـة . اذ ظهـر ان 
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فـي منطقـة الدراسـة .  وفضـال  يعـزون مشـكلة الملوحـة الـى ادارة المبـازل عرضت علـيهم االسـتبانة
يتمثــل بالتوســع الحاصــل بالزراعــة الصــيفية فــي  نفــا هنــاك عامــل اخــرأعــن المســببات التــي ذكــرت 

القضــاء ممثلــة بزراعــة الخضــروات والمحاصــيل الحقليــة التــي تــزرع علــى نطــاق واســع فــي مختلــف 
تفـاقم مشـكلة  مـن ثـمو ، التربـة  أعمـاق المقاطعـات الزراعيـة ممـا يزيـد مـن حجـم الميـاه الواصـلة الـى

ــاه الــري  الملوحــة ، كمــا يعــد جهــل الفــالح وعــدم عنايتــه بالتربــة مــن  وقلــة خبرتــه فــي إســتخدام مي
كميـات كبيـرة مـن الميـاه  وفـي اوقـات ب بالري المسـتمرالمسببات االخرى ، اذ يقوم اغلب الفالحين 

يــؤدي الــى تبخــر كميــات غلــب االحيــان خــالل النهــار ممــا أ ذ تــتم عمليــة الــري فــي ،إغيــر مالئمــة 
فـي  حديثـةري التقليديـة وعـدم اسـتخدام طرائـق كبيرة من المياه ، وهذا ناجم عـن اسـتخدام طرائـق الـ

الـري  حديثـة فـي ( فقـط هـم مـن يسـتخدمون طرائـق%3ذ اتضـح مـن خـالل االسـتبانة ان ) إ. الري
خــرى التــي تــؤدي الــى اال التقليديــة ولـيس لكــل المحاصــيل امــا النســبة المتبقيــة فيسـتخدمون الطرائــق

في  الزراعية ةلشعبلعن عدم االخذ بالخطة الزراعية  عدم مراعاة المقنن المائي للمحاصيل. فضالا 
 .  القضاء

    
 االنتاج الزراعي    فيثانيا: اثر الملوحة 

ارتـــبط االنتـــاج الزراعـــي بـــاألرض منـــذ قـــديم الزمـــان،  اذ تشـــكل االرض القاعـــدة االساســـية        
وتعبــر االنتاجيــة عــن الكفــاءة الفنيــة واالقتصــادية لعوامــل االنتــاج وتحــدد مــدى ، الزراعــيلإلنتــاج 

تمثـل العالقـة بـين االنتـاج فـي وحـدة  وكـذلك   ،مساهمة كـل عامـل فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية
 . (7)زمنية معينة وبين واحد او اكثر من عوامل االنتاج

ان تـــراكم االمـــالح فـــي التـــرب يـــؤثر ســـلبا علـــى صـــفاتها ، وعلـــى نمـــو وانتـــاج المحاصـــيل        
. ومـن االضـرار التـي (6)الزراعية وتختلف شدة هـذا التـأثير حسـب كميـة ونوعيـة االمـالح المتراكمـة

 تسببها االمالح : 
ـــ إن زيــادة )الضــغط االزمــوزي ( يتناســب 7 الح فــي محلــول تناســبا طرديــا مــع نســبة تركيــز االمــ ـ

. ويــؤدي ارتفــاع هــذا الضــغط الــى ضــعف قــدرة النبــات علــى امتصــاص حاجتــه مــن المــاء (4)التربــة
 على الرغم من ان التربة تحتوي على رطوبة مناسبة ، وتسـمى هـذه الحالـة الجفـاف الفسـيولوجي 

Physiological drought) (7)( ، واذا كان تركيز االمالح عاليا فان النبات يذبل ويموت. 
لقد تبين من خالل التحليالت المختبرية والتجارب الزراعية  التي اجريت في وسط العراق ان      
في تغيـرات االنتـاج لمحاصـيل الحبـوب تعـزى الـى تغيـرات الملوحـة ومسـتوى العناصـر  %33ــ 23

 المحاصيل الزراعية . فيالملوحة  تأثير( يبين مستويات 4)والجدول  .(6)الملحية
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 المحاصيل الزراعية . انتاج ( مستويات تاثير الملوحة على3جدول)ال
غير  مستوى ملوحة التربة

 ملحية
قليلة 
 الملوحة

متوسطة 
 الملوحة

شديدة 
 الملوحة

شديدة 
 الملوحة جدا

النسبة المئوية النتاج 
 المحاصيل

 2 32ـــ 2 12ــ 32 32ــ 12 722

 .61، ص  7939بغداد ، ، دار الحكمة ،  6، ملوحة التربة ، طاحمد حيدر الزبيدي المصدر: 
   ــ انخفاض العناصر الغذائية في النبات . 6
للنبـات الفعاليـة الحيويـة  فـيالسـمي  التـأثيروالتـي تمتلـك خاصـية  ــ زيادة التركيز اليونات معينـة 4

 االزموزي .  التأثيربجانب 
ن معـدالت االنتاجيـة قـد انخفضـت بشـكل كبيـر أ( 3لقد تبين من الدراسة الميدانية والجـدول )     

ترتفــع او تكــون ضـمن المســتويات الطبيعيــة فــي التــرب  فـي حــين بالملوحــة ، المتــأثرةفـي االراضــي 
حـة يظهران انتاجية محصول الشعير فـي التربـة العاليـة الملو  ، اذالتي تنخفض فيها نسبة االمالح 

بلغــت فــي  فــي حــين كغــم / دونــم  92مليمــوز بلغــت  72اكثــر مــن   (EC)فيهــا قيمــة  التــي تبلــ  
نالحـظ ان انتاجيـة محصـول التفـاح الـذي يعـد مـن و كغم / دونم .  442التربة المنخفضة الملوحة 

ـــة ال ينمـــو ـــة وال تبلـــ   وال ينـــتج فـــي المحاصـــيل الحساســـة لملوحـــة الترب ـــة ذات الملوحـــة العالي الترب
تبلـ  فـي التربـة المنخفضـة  في حين كغم/ دونم  222انتاجيته في التربة المتوسطة الملوحة سوى 

ذ ان بعضـها إ ،المحاصيل االخـرى عدد من كغم / دونم كذلك ينطبق الحال على 6722الملوحة 
ة مقارنـــة بالمحاصـــيل االخـــرى مكنـــه ان يتحمـــل الملوحـــياالخـــر بعضـــها حساســـا للملوحـــة و يكـــون 

 ( .3ويمكن مالحظة ذلك من الجدول )
 
 . 8008لسنة  ( انتاجية التربة حسب درجة الملوحة لبعض المحاصيل الزراعية في قضاء الدجيل 4جدول )ال

 انتاجية التربة حسب درجة المل حة  كغم /د نم 

 عالية ن   المحص ل
 مليم ز 56اكثر من 

 مت س ة
 مليم ز 56ــ  8

خالية ــ  منخفضة      
 مليم ز 8اقل من 

 3577 5217 477 العنب

 2177 5177 877 النخيل

 2577 677 7 التفاح

 5777 117 177 الرمان

 127 517 17 القمح

 117 277 87 الشعير

 5121 5777 477 ال ما ة

 5577 677 477 الخيار

    الرق 

 . 73/1/6229بتاري  المصدر : الدراسة الميدانية 
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إذ أدى تغــدق التربــة نفســها  فــي تــؤثر فأنهــاالمســاحة المزروعــة  فــيا فيمــا يخــص اثــر الملوحــة امــ
االراضـــي الصـــالحة للزراعـــة ، إذ  مســـاحةالتربـــة وانتشـــار االمـــالح فيهـــا الـــى انخفـــاض كبيـــر فـــي 

 بـاس بهـا مــن المقاطعـات الزراعيـة فـي قضــاء الـدجيل الـى الـتملح واصــبحت مسـاحات التعرضـت 
غيـر ذي جـدوى بفعـل تحـول مسـاحات منهـا الـى مسـتنقعات ، والقسـم االخـر تكسـوه طبقـات بــيض 
مـن االمـالح التــي تكونـت بفعـل عامــل التبخـر بعــد جفـاف الطبقـة مــن التربـة ، كمـا هــو الحـال فــي 

عـــن  الحيـــر(. فضـــالا  76قنـــاطر ابـــو الحســـن ، 3الزهيـــري ،  6عـــوارة ،  4المقاطعـــات الزراعيـــة ) 
    اقل .  نسبةاهرة في المقاطعات االخرى ولكن بوجود هذه الظ

بالملوحـــة فـــي  المتـــأثرةالتبـــاين المكـــاني للمســـاحات ( 2)والخريطـــة  (3) يتضـــح مـــن الجـــدول     
تنتشـر فيهـا الملوحـة بشـكل كبيـر مقارنـة ذ يظهـر ان هنـاك قسـما مـن المقاطعـات ،إ منطقة الدراسة

تبلـ  فيهـا نســبة  إذاالبيتـر( ،  1عــوارة ،  4، قنـاطر ابـو الحسـن  3بغيرهـا مـن المقاطعـات مثــل ) 
علـــــى  (% 2,32، % 3,29 ، % 6,97االراضـــــي المتملحـــــة مـــــن المســـــاحة الكليـــــة للمقاطعـــــة )

هـــا الـــى انخفـــاض اراضـــيها التـــوالي . ويمكـــن ان يعـــزى ســـبب ارتفـــاع نســـبة االراضـــي المتملحـــة في
تليهــا مــن حيــث لمــرور المبــزل الشــرقي بهــذه المقاطعــات . و وارتفــاع مســتوى المــاء االرضــي فيهــا 

زهيــري (  6جزيــرة ، 64الحيــر، 76خــيط االجــدع ، 73حلــيس ، 72النســبة كــل مــن المقاطعــات )
ــــة فــــي الجــــدول ازاء كــــل منهــــا .  ــــ  مســــاحة االراضــــوحســــب النســــب المبين ي المتملحــــة وبهــــذا تبل

مــن مجمــل  %33(دونــم ، وهــي بــذلك تشــكل نســبة  62433) المــذكورة آنفــاللمقاطعــات الثمانيــة 
بهــذه  تــأثرتقــد  واســعة اتمســاحة االراضــي المتملحــة فــي القضــاء ، وهــذا يعنــي ان هنــاك مســاح

بالملوحـة ممـا يـؤدي الـى  متـأثرةان خمـس مسـاحة اراضـي القضـاء المشكلة . خاصة اذا ما علمنـا 
 ص المساحات المزروعة ، وقلة انتاجية الدونم من المحاصيل الزراعية .تقل
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 ( مساحة االراضي المتملحة في قضاء الدجيل حسب المقاطعات الزراعية 1دول )جال
المساحة الكلية  رقم المقاطعة واسمها

 للمقاطعة  )دونم (
مساحة االراضي 
 المتملحة ) دونم (

النسبة المئوية من 
 المقاطعةمساحة 

 22 ,4 5485 6659 زهيري2

 1,69 6813 9861 ع ارة 3

 8 ,4 131 8124 الشيخ جميل 4

 8 2651 33437   ير 1

 ـــ ـــ استعمال خاص اب  جالميد 6

 6,46 2118 1492 االبيتر 1

 95 ,2 3579 3479 قنا ر اب  الحسن 8

 51 5811 52111 تل مسكين 9

 54 2479 51564 تل عثمان 57

 58 ,3 1117 42479 جل ديات 55

 28 2925 57413 الحير 52

 56 2279 53113 تل الصخر 53

 53 5371 57736 تل شيخان 54

 37 ,1 5397 55744 خي  االجد  51

 32 ,1 3546 9652 حليس 56

 5,56 5579 6869 بزنة 51

 23 ,4 4937 25768 جزيرة 23

 27 ,4 41397 222164 المجم  

شعبة زراعة الدجيل، قسم التخطيط  مديرية زراعة صالح الدين، الزراعة، المصدر: وزارة
 . 6229، (بيانات غير منشورة ) الدجيل ، ،والمتابعة
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في الخاتمة الى جملة من االستنتاجات واوصى ببعض التوصـيات وكمـا توصل البحث : الخاتمة
 يأتي :

 اوال :االستنتاجات 
منطقة الدراسة تعاني تملحا شديدا وبشكل خاص في االجزاء الوسطى منها  أجزاء من ان -7

 حليس(72االبيتر،  1عوارة ، 4قناطر ابو الحسن ، 3ضمن مقاطعات )
 للزراعة .وقد ادى ذلك الى عدم صالحيتها 

انخفاض حجم المساحة المزروعة بالمحاصيل وقلة تنوعها بسبب تغدق التربة وارتفاع مستوى  -6
 1الزهيري ،    6قناطر ابو الحسن ، 3لمقاطعات )الماء االرضي فيها، كما هو الحال في ا

 االبيتر (.

بة ، فضال انخفاض معدل الغلة لوحدة المساحة بسبب ارتفاع نسبة االمالح الموجودة في التر  -4
 .  من المبازل واابار عن ارتفاع نسبة االمالح في المياه المستخدمة في الري

ان سوء ادارة االنسان للتربة والمياه من خالل استخدام وسائل االرواء التقليدية كالري السيحي  -3
حة الملو  نسبةوالري بالواسطة واستخدام مياه المبازل ذات الملوحة العالية قد ادى الى زيادة 

 وتغدق التربة وانخفاض انتاجيتها .

 ثانيا :التوصيات 
الملوحة  نسبة االراضي الزراعية في منطقة الدراسة من مساحات ليصقالعمل على ت ضرورة  -7

 وذلك من خالل ما يأتي : 

العمل على تبطين القنوات الرئيسة والفرعية غير المبطنة ضمن مشروع ري االسحاقي الذي  -أ
 منطقة الدراسة . يغطي مساحة كبيرة من

 اكمال ربط المبازل الموجودة في منطقة الدراسة بالشبكة الرئيسة لمبازل المصب العام  -ب
 . في االراضي الزراعية  من خطر الملوحة خلصالت ومحاولة 

عمل على ارواء المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة وال فياستخدام مياه المبازل منع  -ج
 حين بالمخاطر الجسيمة لهذه المياه .ارشاد المزارعين والفال

استخدام طرائق االرواء الحديثة في الزراعة كالري بالرش والري بالتنقيط للحد من االسراف  -د
 لمياه .فضال عن تقليل مخاطر تملح التربة . لهدر ال و

ضرورة اجراء الصيانة الدورية الشاملة وبشكل نصف سنوي للقنوات الرئيسة والفرعية في   -6
 وع االسحاقي . مشر 

 تأثيرهامكافحة االدغال والقضاء على القوارض في اراضي القضاء لغرض الحد من   -4
 على االنتاج الزراعي . 
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Abstract 
Salinity can be considered as main problems in facing the soil 

in Dajeel geest district. The paper shed lights on the role  of 

applied geography and human sources which effects on salinity 

spread problems in the study of the area. During  this study is 

concluded that the area suffered from huge salinity in all the 

parts of the district and within the middle – partial area, the 

reason behind that for high temperature degree with increasing 

the steam instead of the role of human sources and its 

administration. It concluded that through the study the 

contracted and decreasing the range of  acre production 
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 المصادر
                                                 

الكتب للطباعة صالح حميد الجنابي ،سعدي علي غالب ،جغرافية العراق االقليمية ،دار  (7)
 . 723،ص7996والنشر ،الموصل ،

 . 33، ص 7939،دار الحكمة ، بغداد ،  7احمد حيدر الزبيدي ،ملوحة التربة ، ط (6)
فايز سليم ياسين ، طرق تحديد المقننات المائية للمحاصيل الزراعية ، الندوة التدريبية   (4)

 . 7991لتحسين كفاءة الري الحقلي ، جامعة الدول العربية ، عمان ، 
( درجة التوصيل الكهربائي وتوصف التربة حسب التصنيف االميركي بأنها تربة ECتعني )   )*(

       ( مليموز / سم .وبدرجة تفاعل  3التوصيل الى اكثر من)    ملحية إذا ارتفعت فيها درجة
( .لتفصيل اكثر راجع : احمد حيدر 3) االيون الهيدروجيني ( قريبة من التعادل واقل من )

الزبيدي ،إستصالح االراضي :االسس النظرية والتطبيقية ،دار ابن االثير للطباعة والنشر 
 .  41،ص 7996،الموصل ،

 

سعيد ابراهيم الشكال ، استصالح االراضي ، الجزء النظري ، مديرية الكتب  محمد (3)
 والمطبوعات الجامعية ، 

 . 747 – 742، ص 7993حلب ،    
سعدي علي غالب ، تباين الدخل الزراعي في مشروع المسيب الكبير ، رسالة ماجستير )غير  (3)

 منشورة ( ،كلية 
 . 62، ص 7929االداب ، جامعة بغداد ،    

، دار اليازوري العلمية ، عمان ،  7فاضل احمد شهاب ، فريد مجيد عبد ، تلوث التربة ، ط  (2)
 . 36، ص   6223االردن ، 

 

 .   6223/  3/  77الدراسة الميدانية ،  (1)
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  7علي علي البنا ، المشكالت وصيانة الموارد الطبيعية ، ط (3)

 .  13، ص 6222
(9)   Goudie.A. The human Impact, on the natural environment, Oxford, 3

rd ,1990 ,p 48 . 
نتاجية الزراعية ،مجلة عبد الوهاب محمود المصري ،التنمية الزراعية والعوامل المؤثرة في اال (27)

، المنظمة العربية للتنمية  الزراعية ،  7الزراعة العراقية والتنمية في الوطن العربي ، العدد
 . 32، ص 6222الخرطوم ، 

عبدهللا سالم عبدهللا ، مشكلة التصحر في محافظة ذي قار ووسائل الحد منها ، رسالة  (77)
 .  93، ص 7992ماجستير )غير منشورة ( ،جامعة البصرة ، البصرة ،
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،  7912عبد المنعم بلبع ، استصالح وتحسين االراضي ، مطبعة رويال ،االسكندرية ،   (67)

 . 713ص
ديد عن الترب المروية ،ترجمة مهدي ابراهيم عودة ،جامعة دي،دبليو،جيمز واخرون،الج (47)

 .673،ص7931البصرة ،البصرة ،
 .763صالح حميد الجنابي ،سعدي علي غالب،مصدر سابق ،ص (37)


