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أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا ) 

( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ 6) مِنْ فُرُوجٍ

لِكُلِّ عَبْدٍ (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى 7) وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

(وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ 8) مُنِيبٍ

 ((10)(وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيد9ٌالْحَصِيدِ)
 

 صدق اهلل العظيم

 10-6 اآليةسورة ق  من 
 

 



 
ت

 

 

 

المالءمة االمانيةة اتعةاالمنتألاا   االموسذوة  ـذ)   االطروحذ أشهد أّن إعداد هذه  

ديوايةةةة اتنعةةةاالمناايعةةةااالمال ومةةةنألاا–كفةةة اةا  ةةة اا–الز اعةةةة المعةةةلةع ا  ةةة ا

( قذذد ىذذرت إشذذف إشذذراقس   قذذس قيذذ/ اليةراقدذذ    امدذذ  ا دا    ى ة ذذ   الجغلافةةة 

 .  داتورا  قس اليةراقد الق دسد  . وهس ىزء ةن ةتطمب ت ندل درى  

 

                                                             

                                                                         

االدكاو اذا عان

اصالحاين ك ام كاالخمةس 

اما2021الان يخا:اااا/ااااا/ا

 

 

ال مننقع ا.ااتطلة  تننًءاع ىاالاوصةنألاالماوفلةا،اأ شحاهذها

 

                                                             

 

           

ااتعانذاالمسنعداالدكاو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اعبدا سونا افداموعىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا ئةساقسااالجغلافة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااما2021الان يخا:ااااا/ااااا/ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

 إقرار املشرف



 
ث

ا

ا

ا

ا

 ( الموسومة بـ )كتابعماد راتب الطالب )  اطروحةأشهد أني قد اطلعت على 
 –كفل و حلة  –المالءمة المكانية الستعماالت األرض الزراعية لمشروعي حلة 

قومتها علميًا وأجد أنها صالحة و  ( ديوانية باستعمال نظم المعلومات الجغرافية
 للمناقشة.

ا

ا

االمقوماالال م اا ةا

اشنكلامسةلالفا اتعـــاا:اا

اأا.دالملتب االال مة ا:اا

اجنمال اةاعطا/اك ة االالتة ال ال ومااتيسنية الالنوانا:

ا2021الان يخاااااا/ااااا/ا

ا

ا

االمقوماالال م االثني 

اشه  اذاكلاتوفةقااتعــاا:

االملتب االال مة ا:اأا.د

االالنوانا:االجنمال االمسانصلي ا/اك ة االالتة ااتعنعة 

ا2021الان يخااااا/اااا/ا

ا

ا

ا

 العلميإقرار اخلبري 



 
ج

ا

 

 

 

 

 

المالءمةالمكانيةةستةماماست)الموسومة بــــ اطروحة الدكتوراهأشهد بأن 

ديوانيةباتةمامالنمةاالمالومةات-كفلوحلة-األرضالزراعيةلمشروعيحلة

, تل  مراعتتهلل ملن اليلح لة  عمةادرامةبكمةاب, المقدمة من قبل  الطللل  (الجغرافية

اللغو لللة وتحلللح ر ملللل ورد خ هلللل ملللن أيطللللو لغو لللة وتتب ر لللة, وبللل ل  أحلللبح  

 مؤهلة للميلقشة قدر تتلق األمر بسالمة األسلو  وححة التتب ر . االطروحة

 

 

 

 
 

ايجااعبدامس ااهنشااتعـــاا:ا

اما.دالملتب االال مة ا:ا

اجنمال االقندعة ا/اك ة ااآلدابالالنوانا:اا

 2021الان يخاااااا/ااااا/ا

 
 

 
 

 إقرار اخلبري اللغوي



 
ح

 

    
 

)المالءمةةة نشــهد بنننــا أعلــا  لجنــة المناقشــة قــد اطلعنــا علــى ســة  ا طروحــة الموســومة 
ديوانيةة باسةتعمال نظةم  –كفةل و حلةة  –المكانية الستعماالت األرض الزراعية لمشةروعي حلةة 

وقــد ناقشــنا محتوياتهــا وســي جــدير    عمةةاد راتةةب كتةةابالمقدمــة مــل قبــ   المعلومةةات الجغرافيةةة 
 . (            بالقبو  لني  درجة الدكتورا  في الجغرافية بتقدير )       

 
 

اعضوالجن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ئةسالجن اااااااااااااااااا

ااتعــاا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعـــاا:ااااااااااااااااا

االملتب االال مة ا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااالملتب االال مة ا:اااااااااا

االالنوانا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالنوانا:

ا2021الان يخااااا/اااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااا2021الان يخاااااا/ااااا/ا

ا

ا

اعضوالجن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالجن اعضواااااااااااااااااا

ااتعــاا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعـــاا:ااااااااااااااااا

االملتب االال مة ا:ااااااااااااااااااااااااااااالملتب االال مة ا:اااااااااااااااااا

االالنوانا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالنوانا:

ا2021الان يخااااا/اااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااا2021الان يخاااااا/ااااا/ا

ا

ا

ااةمعلفنًاعضوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالجن اعضوااااااااااااااااا

اصالحاين ك ام كاالخمةس اتعــاا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعـــاا:ااااااااااااااااا

االملتب االال مة ا:ااعانذاااااااااااااااااااااااااااااااالملتب االال مة ا:اااااااااااااا

االنوانا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالنوانا:اجنمال االقندعة ا/اك ة ااآلداباال

ا2021الان يخااااا/اااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااا2021الان يخاااااا/ااااا/ا

ا

ا

اجنمال االقندعة /اااآلدابمصندق اعمةداك ةــ اااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

اااااااااااااااااااينعلاع  اعبداالخنلدياتعـــااا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

االملتب االال مة ا:اأعانذاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                                   2021الان يخاااااا/ااااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 إقرار جلنة املناقشة



 
خ

 

 
 

 وطني العزيز وهو تشرق عليه شمس الحرية .الى           
 .أرواح الشهداء السعداء الذين صبغوا بدمائهم خيوط هذه الشمس

  برًا واحترامًا. -والدي –الى رمز التضحية التي ال حدود لها     
جالاًل . -والدتي  -ر والعطاء يمنبع الخ  برًا وا 

 اعتزازًا وافتخارًا . -أخوتي  - شموع دربي الذين أشد بهم أزري
خالصًا . -زوجتي  -المرأة المؤمنة الصابرة   وفاًء وا 

 . باقر،  جعفر،  حيدر -أبنائي  - فلذات كبدي
 أهلي وأصدقائي. –الى كل من ساندني ودعمني 

 كل من يهمهم شأني .و 
 
 
 

 الباحث

 
 
 

 اإلهداء



 
د

 
 

 
اللهم لك الحمد والشكر كله كما تستحقه، فقد تصـارر عنـد تعـاأم أ شـك شـكرت ، وتلـاش     

فــي جنــب مكرامــك ونــاشي ونشــرت، وأعجانــي عــل محصــا  وناشــك فــي  فلــلك ، فــ   ك جمــة 
لـع  لسـاني عــل محصـاشها ، ونعماشـك كويــر  قصـر فهمـي عــل مدراكهـا واستقصـاشها ، فكيــ  

لـةلك  ي  ك يفتقر ملى شكر ، فكلمـا قلـت لـك الحمـد وجـب علـوشكرت ميا لي بتحصي  الشكر! ،
 أل أقو  لك الحمد .

ـــى كـــ  مـــل ســـاسم فـــي م ـــرا  ســـة      ـــ  مل ـــه لمـــل دواعـــي ســـرورت أل أتقـــدم بالشـــكر الجاي ان
صـح  ياركـة ملـك الـدكتور  ا سـتاة وبا  ص أستاةت المشـر  بصورتها الحالية ،ا طروحة 
ومتابعتها في أونا  مسيرتي البحوية حيث كال  ا طروحة لقبوله اإلشرا  على سة  ، ال ميسي

ـــه  ـــالص الشـــكر  لجهـــود  المتميـــا  ا وـــر الكبيـــر فـــي الوصـــو  بالبحـــث ملـــى ســـةا المســـتو  فل
 والتقدير.

 علـي عبـد عبـال العـااوت )رحمـه ال تعـالى(الـدكتور  ا سـتاة كما أقدم شكرت وتقـديرت ملـى   
 شـرو  عبـال جعفـر المهندسـةالبحـث ، وكـةلك   طـةد لجهود  الكبير  في مساعدتي في تحديـ

 .GISـلالقيمة والكبير  في المساند  في منجاا سةا البحث  اصة في مجا  ا الجهودس
 القادســيةكمــا أتقــدم بالشــكر الجايــ  ملــى أســاتةتي فــي قســم الجغرافيــة  كليــة ا داب جامعــة    

 صــفا  الــدليميد.  اصــةً و  ، االــةيل أســهموا فــي ميصــالي ملــى ســة  النتــاشا فــي الدراســات العليــ
 عبــد الرلــا الغرابــيود. ود. حمــادت الشــبرت صــالا الموســوتود. )رحمه ال(رلــا الشــمرتود.
ود. رافـد  جميـ  العمـرتود. حسـيل العابـدتود. انتأار الموسـوت ود. حسيل عةاب الجبورتود.

 ملافة ملى موأفي المكتبة. ا  ريل، ا ساتة وجميع  موسى رشيل قسم الجغرافية ،
موأفي الشعب الاراعية في محافأة باب  ، وأ ص مـنهم وأقدم امتناني وشكرت الكبير ملى    

لتاويدت بالعديد وعبد مسلم ةياب العباسي، رشيل قسم اإلحصا  الاراعي ا ستاة حسيل مكي 
كمـا  في توجيه الباحـث نحـو أسـدا  بحوـه ، ادر وتقديمهم النصا واإلرشاد مساسميلمل المص

 .أتقدم بشكرت ملى امحشي اللةيل كانوا  ير عول لي 

 واحلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على حممد واله الطيبني الطاهرين
  

 

 الشكروالمقدير

 



 
ذ

 المستخلص
يهد  البحث الى تصني  وتقييم مح مة ا رالي لاراعة المحاصي  الحقلية الشتوية )القما      

والشعير( والصيفية )الةر  الصفرا  والرا( لمنطقة الدراسة التي تقع في السه  الرسوبي لمل محافأة 
حصور  بيل سد  الهندية ديوانية( وتمو  ا رالي الم –كف  و حلة  –باب  ، المتمولة بـــــــ )مشروعي حلة 

شماً  وحدود محافأة باب  مع محافأة الديوانية جنوبًا ، وبيل شط الحلة شرقًا وجدو  الكف  وشط 
 الهندية رربًا .

وللوصو  الى النتاشا المتو ا  مل الدراسة ، تم مسا وحصر اإلمكانات الجغرافية الطبيعية لمنطقة      
ة الجيولوجية ، ال صاشص الطبوررافية ، ال صاشص المنا ية ،  صاشص الدراسة ، والمتمولة بـــــ )البني

التربة ، و صاشص الميا  السطحية( ، ومل وم معرفة واقع اراعة المحاصي  الحقلية وتوايعها الجغرافي 
 في منطقة الدراسة ، وأيلًا تحلي  وتفسير واقع المتطلبات البيشية للمحاصي  الحقلية .

 Arcوملحقاته المتمولة بـصندو  ا دوات ) Arc GISا نأم المعلومات الجغرافية وباستعما  برنام     
Tool box( وأدوات التحلي  المكاني )Spatial Analysis Tools ومنها أدوات تحلي  المح مة )
( ، حيث تم بنا  وتصحيا قواعد Model Builder( وتطبي  )Suitability Analysisالمكانية )

ة والوصفية وربطها مع بعأها البع  لتشك  قاعد  بيانات  اصة بمنطقة الدراسة البيانات المكاني
وجاسا  لعملية التحلي  المكاني ، مة تم تحديد اإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة 

مح مة  ومقارنتها مع المتطلبات الحامة لاراعة وتوطل المحاصي  الحقلية ، و ج  سةا تم بنا  نموة 
 اص بك  محصو  ، مولت م رجاته نتاشا المح مة المكانية لاراعة المحاصي  الحقلية ، مة تبيل أل 

دونم( وتصن  سة  المساحة بيل  S( )529760مساحة ا رالي المحشمة لاراعة محصو  القما )
 407320وبلغت )( S2دونم( وبيل المح مة المتوسطة ) 102920( التي بلغت )S1المح مة العالية )

دونم( ، بينما بلغت المساحة رير المحشمة لاراعة  19520( بلغت )S3دونم( وبيل المح مة الحدية )
دونم( ، أما بالنسبة لمحصو  الشعير فقد بلغت مساحة ا رالي المحشمة  N( )51140المحصو  )
 204760مساحة )( وبS1دونم( وسي تقع لمل صن  المح مة العالية ) S( )524920لاراعته )

دونم( ، في حيل بلغت مساحة  320160( وبمساحة )S2دونم( ولمل صن  المح مة المتوسطة )
دونم( ، سةا وقد بلغت مساحة ا رالي  N( )56280ا رالي رير المحشمة لاراعة المحصو  )

ع لمل دونم( تق 80120دونم( منها مساحة ) S( )528960المحشمة لاراعة محصو  الةر  الصفرا  )
( ، S2دونم( لمل صن  المح مة المتوسطة ) 387560( ، ومساحة )S1صن  المح مة العالية )

دونم( ، أما  S3( )61280بينما تبلغ مساحة ا رالي التي تقع لمل صن  المح مة الحدية )
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 Introductionاملقدمة:      
يعد التوسع الزراعي في المناطق ذات المناخ الصحراوي من أهم األهداف التي يجب األخذ      

بها في خطط التوسع الزراعي في العراق , وذلك لسد الفجوة بين الزيادة السكانية واالحتياجات 
الغذائية , وتعد منطقة الدراسة واحدة من أهم مناطق التوسع المستقبلي من حيث إمكاناتها 

لجغرافية )الطبيعية والبشرية( إذا ما تم تنسيب المحاصيل الزراعية وفقًا لهذه اإلمكانات لزيادة ا
 اإلنتاج واإلنتاجية واستدامة هذه الموارد والحفاظ عليها .

ستعماالت األراضي الزراعية يتطلب تقييم مالءمتها للمحاصيل ا لتنمية لذا فإن التخطيط
شباع الزراعية كخطوة مهمة ال غنى عن ها , لالستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المحدودة وا 

, ان المبدأ المتبع كأساس لتقييم وتصنيف المناطق  الحاجات البشرية المتزايدة بصورة مضطردة
البيئية الزراعية, هو المقارنة بين اإلمكانات الجغرافية المتاحة في منطقة الدراسة من جهة 

ل من جهة ثانية , اعتمادًا على حقيقة إن لكل محصول زراعي ومتطلبات ومحددات كل محصو 
بالتالي أصبح من الممكن حساب تقديرات الصفات و متطلبات مختلفة عن المحاصيل األخرى , 

وتصنيف مالءمة االرض للمحاصيل الحقلية وبدونها يصبح من الصعب ان لم يكن من المستحيل 
 . العلميةدون اعتماد األسس اجراء مثل هذه العمليات 

ولغرض تحديد مالءمة مكان ما لزراعة محصول ما , كان البد من االستعانة بتقانة نظم 
كونه يعد من أهم األدوات التخطيطية  المرتبطة بهاالمعلومات الجغرافية وأدوات التحليل المكاني 

وصفية , ومن ثم التي لها القدرة على تحليل البيانات وخاصًة المكانية المرتبطة بقاعدة البيانات ال
الستكشاف وتحليل المكان أو الموقع بأسلوب تراكمي من خالل  ركائز موضوعية وعلميةصياغة 

تحليل مجموعة الطبقات الرئيسة التي تمثل البيانات المكانية والوصفية للموقع والتي تعمل على 
مكاناته ومعوقات صالحيته لزراعة محصول معين , ا تقدير ألمر الذي مدى مالءمة الموقع وا 

مشكالت أو معوقات المكان , ومن ثم  تقدير اإلمكانات المتاحة وفي تقديريساعد المخططين في 
هذه المقدمات الصادقة عن الظاهرة الزراعية يمكن الوصول الى استنتاجات منطقية صادقة تسهم 

للظاهرة  ومدى موافقتهاالجغرافية  الخصائصفي رفع كفاءة التخطيط الزراعي والتنبؤ بمستقبل 
 . الزراعية
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 -أوالً: اإلطار النظري:
 (The Research Problem)       مشكلة البحث:  1

ن التساؤالت التي , وتتمحور مشكلة البحث حول عدد م اآلتيةن لكل بحث مشكلة تحدد خطواته إ     
مشكلة البحث تباع منهج معين , وتتمثل عن طريق تحليل المتغيرات بإنها , جابة عيحاول الباحث اإل

 تي :الرئيسة بالتساؤل اآل
كفل و  –مشروعي حلة لزراعة المحاصيل الحقلية في  مكانيةالمالءمة ال وتصنيف يمكن تقييمهل )

 (  ديوانية باستعمال نظم المعلومات الجغرافية –حلة 
 تية :الت الثانوية اآلؤ من التسا يس عددويندرج تحت هذا التساؤل الرئ

 ما المتطلبات البيئية الالزمة لزراعة المحاصيل الحقلية ؟ - أ
 ؟ في منطقة الدراسة تاحةما اإلمكانات الجغرافية الطبيعية الم - ب
 ؟في منطقة الدراسة التوزيع الجغرافي لزراعة المحاصيل الحقلية هل يتباين - ت
وفقًا للخصائص الجغرافية لمحاصيل الحقلية المالءمة المكانية لزراعة ا وأصناف درجات ما - ث

 ؟المتاحة 
 (Hypothesis of Research)فرضية البحث       : 2

ط بين الظاهرة واألسباب التي نشك إنها هي التي أدت إلى حدوثها فإنه يمكن تكوين عن طريق الرب     
المدروسة , وذلك بوضع عدة فروض البد من التحقق من يجاد تفسير مقبول للظاهرة حلول ممكنة وا  
 تية :هذه الفروض بالفرضية الرئيسة اآل صحتها , وتتمثل

ديوانية  –كفل و حلة  –يمكن تقييم المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية في مشروعي حلة )
 باستعمال نظم المعلومات الجغرافية ( 

 الفروض الثانوية فهي : أما
بــ )السطح والمناخ والتربة والموارد المائية(  المتطلبات البيئية الالزمة لزراعة المحاصيل الحقلية تتمثل - أ

  ولكل محصول متطلبات خاصة منها .
 تمتلك منطقة الدراسة إمكانات جغرافية طبيعية مالءمة )بدرجات مختلفة( لزراعة المحاصيل الحقلية . - ب
 ., نتيجة لتباين االمكانات الجغرافية في منطقة الدراسةل الحقليةهناك تباين مكاني لزراعة المحاصي - ت
وفر وفقا لت , ومن محصول ألخر ألخرالمالئمة المكانية من مكان  ات وأصنافتختلف درج - ث

  . اإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتوافقة ومتطلبات زراعة المحاصيل الحقلية



 اإلطار النظري واملتطلبات البيئية لزراعة احملاصيل احلقلية .............................الفصل األول :

 

 

3 

  (The aim Research)هدف البحث   : 3
نتاج المحاصيل الحقلية .الكشف  - أ  عن متطلبات زراعة وا 

 في التوزيع المكاني الستعماالت األرض الزراعية  . المؤثرةالكشف عن اإلمكانات الجغرافية الطبيعية  - ب
 الكشف عن العوامل المؤثرة في تباين التوزيع المكاني لزراعة المحاصيل الحقلية .  - ت
اصيل الحقلية , في ضوء المقارنة والموازنة بين تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المح -ث

.المتطلبات واإلمكانات

 (Approach of Research)منهج البحث       :  4
أهم مرتكزات البحث من  ألنهبشكل أساس  يوالتحليل يمنهج الوصفالعلى  الدراسات الجغرافيةتعتمد      

 احةالمت الجغرافية الطبيعية اإلمكاناتفي تحديد  (سقيالن) األصولي المنهج اعتمادتم كما العلمي , 
الذي ساعد في تتبع  والمنهج المحصولي , المؤثرة في التباين المكاني الستعماالت األرض الزراعية

من خالل  المكاني منهج التحليلتبع كما أ معايير وصفات زراعة كل محصول من المحاصيل الحقلية ,
وتقانة نظم المعلومات  فا دقيقا مستعينا باألسلوب الكميجمع البيانات الخاصة بالبحث ووصفها وص

لزراعة المحاصيل  من عدمها درجة المالئمة المكانيةيحدد  ورقمياً  بحث قالبا قياسياً عطاء الإل الجغرافية
 .  الحقلية في منطقة الدراسة

  (Importance of Research)أهمية البحث  : 5
البنية الجيولوجية الموقع و إجراء مسح شامل للموارد الطبيعية في منطقة الدراسة التي تتمثل بـــ )    

والخصائص الطبوغرافية والخصائص المناخية وخصائص التربة وخصائص الموارد المائية( وتحليل واقع 
زراعة المحاصيل الحقلية , ثم تحديد درجات المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية من خالل 

بغية الوصول الى االستعماالت اصيل , مقارنة اإلمكانات الطبيعية المتاحة مع متطلبات زراعة هذه المح
المالئمة واعادة التنظيم المكاني في ضوء االستعمال األمثل للتركيب المحصولي , وتقديم ذلك بهيئة 
استشارات علمية ناضجة لصانعي القرارات وصانعي السياسات في حقل االنتاج الزراعي لتنمية 

باستخدام التقانات والوسائل التي تقود الى نتائج  استعماالت االرض الزراعية على وفق األسس العلمية
 موضوعية و منطقية .
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  (Boundaries of The Research)    البحثحدود :  6
 -الحدود الموضوعية : - أ
تتمثل الحدود الموضوعية باختيار أربعة محاصيل حقلية تعد األكثر أهمية من بين المحاصيل الحقلية     

, وتحديد مالءمتها  على مستوى العراق ومنطقة الدراسة وهي ) القمح والشعير والذرة الصفراء والرز(
 .  المكانية وفقًا للضوابط المتمثلة باإلمكانات الجغرافية الطبيعية

 -الحدود الزمانية و المكانية: - ب
تمثل حدود البحث م( , في حين ت 2019 – 2018لموسم الزراعي )حدود البحث الزمانية باتتمثل       

تحديدًا المنطقة الممتدة  و مشروعي )حلة كفل و حلة ديوانية( في محافظة بابلب  نطقة الدراسةمل المكانية
, ويحدها شط الحلة شرقًا  من سدة الهندية شمااًل الى حدود محافظة بابل مع محافظة القادسية جنوباً 

شمااًل ( وخطي  "0`50°32-"0`10°32) تقع بين دائرتي عرض التي   ,وجدول الكفل ونهر الفرات غرباً 
 ( .1شرقًا( , خريطة )  "0`50°44-"0`10°44طول ) 

دونم( , وهي تمثل نسبة  581200( ما يعادل )2كم 1453تبلغ مساحة منطقة الدراسة ) و     
دونم( , و تضم منطقة  2047600( و)2كم 5119%( من مساحة محافظة بابل البالغة )28.4)

( 329%( من مجموع مقاطعات المحافظة البالغة )40.1( مقاطعة زراعية , تمثل نسبة )132الدراسة )
 ( .2( وخريطة )1جدول ), (1)

 (Research Sources)البحث       مصادر :  7
ساس لمنطقة الدراسة , تأتي مرحلة جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث األعداد الخريطة بعد إ     

 يأتي : ما إلىوالتي يمكن تقسيمها 
 المعلومات المكتبية )النظرية( - أ

 على المصادر ذات العالقة وجردها والسيما )الكتب والبحوث االطالعتم يبعد تحديد موضوع البحث      
( عن طريق مراجعة المكتبات  الجغرافية وغير الجغرافية طاريح الجامعيةوالتقارير العلمية والرسائل واأل

من الدوائر الحكومية وأغلبها بيانات غير منشورة وظفت مع  تحصلةسالمالبيانات  فضاًل عن , العلمية
 مكتبية للوصول الى هدف الدراسة .  المعلومات ال

 
 

                                                           
 . 2018وزارة الزراعة , مديرية زراعة محافظة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة , لعام  (1)
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 من محافظة بابل والعراق . ديوانية -كفل وحلة-مشروعي حلة( موقع 1خريطة )

 
 . 1/1000000الهيأة العامة للمساحة , قسم إنتاج الخرائط , خريطة العراق اإلدارية بمقياس  -1المصدر:  

 .2018, لعام  1:500000بمقياس  , خريطة مقاطعات محافظة بابل GISوزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم  -2     
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 ( مقاطعات منطقة الدراسة حسب المساحة )دونم(.1جدول )

 المساحة المقاطعة المساحة المقاطعة المساحة المقاطعة
 

 المقاطعة
 

 المساحة

 6828 / الشرفةأ37 1390 / النعيميةأ12 914 / السادة36 4619 أ/ المهناوية11
 3273 / حاج عبيدب32 1862 / الحسنيةأ13 639 / البو شناوة4 33486 المهناوية/ 11

/ الشهابية 45 526 / الرشيدية3 708 / أوقاف محمد23
 الغربية

 13102 / الجوذريةج30 868

/ شهابية 46 1199 / حويش السيد2 6567 / أم الهوى5
 13254 / الدليج25 829 الجرف

/ الشهابية 48 1150 / الدوالب1 12452 / الخواص6
 4517 / الضمنةأ19 585 العبيسية

 7852 /ابو حياياج26 839 / ام سعودأ27 12562 / دورة وهمينةأ2 1902 / المعافاة والدغاغلة9
 8578 / السلطب27 434 / الكطنةب26 7424 / هور الشوكب2 4182 / ابو عرايس16
 6142 / العماديةب28 709 / جرازةب25 7355 / ابو كصيبأ1 3823 / ابي غرق8

/ بكرلي ه11 4634 / محيزم وجابر7
/ بساتين أ24 782 والبازول

 2389 / ابو صدفب10 735 المطاليج

 3555 / ابو عشوشب9 951 / الطينيةأ28 7190 / التاجيةأ17 7025 / الطينةج11

/ بساتين أ29 1147 / المعيميرة32 2860 / الطهمازية18
 الطينية

 3384 / الصفرةأ8 429

 972 / بساتين الغليس34 1357 / الغزيلية29
/ جزرة ب30

 4975 / ابو كطةأ18 572 الطينية

/ بساتين أ32 1068 / العيفار33 388 /الكطيوية 22
 751 / البصيرة الغربيةأ6 331 الكطيوية

/ بساتين 35 265 / ابو سباع24
/ الكطيوية ب31 782 الجامعين

 3801 / ام ربع17 736 الوسطى

 2815 / الجبسةأ7 558 / الكطيويةب19 600 / كويخات39 17216 الكص وسويلم/ 12
 1186 / االبراهيميةب5 875 / العشراتأ33 651 / بساتين المهدية38 949 / مصاليب الكيم19
 940 ش/ البصيرة أ16 711 / الصبخايةأ34 790 / القاضيةأ30 3317 / النعيمية وبني14

 702 / ام الجرذانج31 1560 / ابو حجلب18 7381 عنانة/ هور 21 1278 / العيفارية13

/ النخيلة ب22 179 / ام جلعةأ23
/ ابو حجل أ35 810 الوسطى

 1828 / حدة وجناجةأ15 673 الغربية

 978 / الجزرة والنخيلة20 3173 / الرغيلة والبزونية10
/ الفتال أ36

 1093 / البصيرةب36 726 الشمالية

 3096 / المعيالنب34 411 /الكتونية37 398 /النخيلة الجنوبية23 4048 / اليوسفية والمالح9
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 المساحة المقاطعة المساحة المقاطعة المساحة المقاطعة
 

 المقاطعة
 

 المساحة

/ الفتال أ38 24639 / الجازريةأ4 734 / الزغيب17
 4336 / عتابج29 585 الجنوبية

همسانية / ب17 34834 / ابو سميجأ5 292 / مويلحة25
 المعدان

 14080 / االبيخرب33 1335

/همسانية ب16 7891 / هور السلطانب7 577 / هور داود26
 25200 / الزرفيةج24 906 بني مسلم

/ العليا ب8 912 / لدسيمة الشمالية30ا
/ جزرة حجي أ39 7221 والحمزاوية

 8120 / النكابيةب23 1237 حسين

الدولة واالمام / أ20 1624 / الدسيمة الجنوبية31
 زيد

 4960 / الصوفيةب20 862 / جزرة خنياب42 8532

/ بساتين عنانة أ25
 2480 / خريعة ب12 1176 / الترابةأ14 6179 / الجفيرة الغربية41 550 الغربية

/ بساتين عنانة ب24
 4880 / ابو طرفةد11 1564 / ابوموسىب15 839 / الشهابية البيض47 543 الشمالية

/ الشهابية 44 391 عنانة / بساتينأ26
 الوسطى

/ الشهابية 43 738
 الشمالية

/ العكاوية ب13 719
 والعجيز

2400 

 7794 / الرارنجيةأ9 377 / بساتين سنجار27
/الفياضية ب39

 10160 / الطليعةب14 12214 والداورية

/ زوير الغربي 28
/الحكانية ب11 660 والجسرية

 8200 / الهورأ22 12704 / البو جمال40 9957 والكرود 

 30640 / الحسينيةأ41 10727 / الفياضيةب38 9250 / الهيمسانيةأ10 1475 /مكروديب29
 9760 / الوعواعةأ21 906 / الشرفةب35 14594 / المراديةب6 416 / زوير الغربيأ31

 
 .2018لعام ,  وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة ,  المصدر:
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 . مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( مقاطعات 2خريطة )

 
, بيانات غير منشورة , لعام  GISوزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , شعبة ال  الباحث باالعتماد على المصدر:
2018 . 
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 : اآلتيةوالتي تجمع من المصادر  -المعلومات التي اعتمدتها الدراسة الميدانية : -ب
  بشكل مباشر على منطقة الدراسة بهدف اإلحاطة با االطالعحيث يتم المالحظة المباشرة :  .1

 اإلمكانات الجغرافية لمنطقة الدراسة و وصف استعماالت االرض الزراعية وتباينها المكاني .
 31سم( و ) 30 – 0( عينة من تربة منطقة الدراسة وللعمقين )68) جمع تمالتحليل المختبري :  .2

سم( بطريقة عشوائية منتظمة , وتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية في مختبر التربة  60 –
وشط ( نماذج من مياه جدول الكفل 6والموارد المائية التابع لمديرية زراعة بابل , كما تم تحليل )

 ي والشتوي( في المختبر المذكور أعاله .وللموسمين )الصيفالحلة 
 (The Research Out Line)هيكلية البحث       :  8

كي يتحقق الترابط الموضوعي لمحاور الدراسة , فقد تضمنت أربعة فصول , ضم الفصل األول      
)اإلطار النظري و المتطلبات البيئية الالزمة لزراعة المحاصيل الحقلية( , أما الفصل الثاني فقد عنى 

ل الثالث )التوزيع الفص ناقش)بدراسة اإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة( , و 
 وتصنيف الجغرافي لزراعة المحاصيل الحقلية في منطقة الدراسة( , أما الفصل الرابع فقد خصص )لتقييم

 . على االستنتاجات المالئمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية في منطقة الدراسة( زيادةً 
 
 (Similar Studies)      : الدراسات املشابهة :9
 احمللية:: الدراسات أ

تناول فيها منهجية وتفسير مسح التربة بالعراق كأساس  1981عام   Hussein F. Jassim(1)دراسة  -1
لتقييم األرض وتخطيط استعماالت األرض واجراء تقييم مالءمة األرض لمجموعة من المحاصيل 
األساسية باعتبار ظروف المناخ والتربة واعداد خريطة المالءمة لألرض للمحاصيل الزراعية في العراق 

 .1000000/1بمقياس 
, لتصنيف األرض وتحليل بعض خواص التربة المختارة (2)1983عام  سامي صالح عبوداسة در  -2

الزبير جنوب العراق, إذ استخدم الباحث الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية, في عملية  ءلصحرا
 لغايات الزراعة المروية. (Land Evaluationالتصنيف وذلك بهدف تقييم األرض )

                                                           
(1)  Hussein F. Jassim, principles of regional soil survey, Land Evaluation and land use planning 

in Iraq, ph. D. thesis, University of Ghent, Belgium, 1981. 
(2)

اء الزبيـر, جنـوب العـراق, دراسـة فـي الجيولوجيــا صـحر صـالح عبـود, تصـنيف األرض وتحليـل بعـض خـواص التربـة المختـارة ل سـامي 
 م.1983المعرفة الجامعية, التطبيقية , الرياض, دار 
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تناول فيها التخصص الزراعي ألراضي المنطقة  1987 عام (1)كاظم الربيعي دراسة رعد جواد محمد -3
الهامشية في الجزيرة وتحديد األراضي المزروعة بالحبوب عن األراضي التي تستخدم كمراعي وتقييم 
تصنيف أراضي منطقة الدراسة لزراعة محصولي القمح والشعير وتوصل إلى وضع حد فاصل بين 

 ي المراعي.أراضي الحبوب عن أراض
تناول فيها تقدير مالءمة األراضي لزراعة محصول  1988 عام Hussein F. Jassim  (2)دراسة -4

التبغ واستعمل طريقتين األولى: طريقة المحددات في األرض, والثانية: الطريقة الكمية لهذه المحددات 
 وتوصل إلى تحديد أصناف مالءمة األراضي اإلنتاجية على أساس العديد من العوامل الطبيعية.

تناولت الدراسة العوامل المؤثرة على محاصيل الحبوب في  2002 عام (3)دراسة دالل حسن كاظم -5
وركزت الدراسة على ايجاد الموقع االفضل لزراعة محاصيل الحبوب  GISمحافظة النجف باستخدام 

 في المحافظة وتأثير العوامل الطبيعية والبشرية على زراعتها.
تناولت مقارنة طرائق تقييم األراضي ذات المحتوى  2002 عام (4)دراسة حافظ عبد اهلل أحمد العاني -6

الجبسي المتنوع للزراعة اإلروائية للمحاصيل )القمح والشعير والذرة الصفراء( لجزء من مشروعي 
الرصاصي والدور وقيمت صفات األرض باستخدام طريقتين من طرائق تقييم االرض وهي طريقة 

ى اعداد خرائط اصناف مالءمة األرض للمحاصيل في ضرب التقديرات وطريقة الجمع  وتوصل ال
 المشروعين.

تناولت دراسة اربعة مقدات للتربة موزعة على مواقع  2002 عام I. J. Mohammad (5)دراسة -7
مختلفة ألجل توصيفها وتصنيف تربتها وتقييم وتصنيف مالءمة اراضي منطقة العظيم  فيزيوغرافية

 لزراعة محصول القمح والذرة الصفراء الربيعية فيها.

                                                           
رعد جواد محمد كاظم الربيعي، دراسة في معايير تصنيف أراضي المنطقة الهامشية في الجزيرة، رسالة ماجستير،   (1)

 .1987كلية الزراعة، جامعة بغداد، غير منشورة، 
(2)  Hussein F. Jassim, Evaluation of land suitability for tobacco, scientific Bulletin No. 1, 

Ministry of Agriculture and Irrigation, state board for Agricultural research and water 
resources, 1988. 

الحبوب في دالل حسن كاظم الدلو، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة العوامل المؤثرة على انتاج محاصيل   (3)

 .2002غير منشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد،  ماجستيرمحافظة النجف، رسالة  
حافظ عبد هللا أحمد العاني، مقارنة طرائق تقييم األراضي ذات المحتوى الجبسي المتنوع ألغراض الزراعة األروائية   (4)

 .2002في محافظة صالح الدين، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الزراعة، جامعة بغداد، 
(5)  I. J. Mohammad, Soil of Adhaim area and their land suitability for wheat and spring maize 

production, Iraqi Journal Agriculture, (Especial Issue), vol. 7, No. 2, Baghdad, Jan, 2002. 
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, وفيها تم تصنيف وتقييم المالءمة البيئية الزراعية  2006عام  (1)دراسة دالل حسن كاظم الدلو -8
)القمح والشعير والذرة الصفراء والقطن وزهرة الشمس( باستعمال االستشعار عن بعد ونظم  لمحاصيل

المعلومات الجغرافية , وذلك عن طريق المقارنة بين اإلمكانات الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة 
, وفيها  FAOــ والمتطلبات البيئية لزراعة المحاصيل الحقلية حسب نظام تقييم األرض المتبع من قبل الــ

 تبين وجود عدة فئات ودرجات للمالءمة البيئية لكل محصول من المحاصيل الحقلية.
وفيها تم تصنيف وتقييم المالءمة البيئية الزراعية  , 2006عام  (2) جمال اليعقوبي زدراسة سليم ياو  -9

لمحاصيل )القمح والشعير والذرة الصفراء والقطن وزهرة الشمس( باستعمال االستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية , وذلك عن طريق المقارنة بين اإلمكانات الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة 

, وفيها  FAOلمحاصيل الحقلية حسب نظام تقييم األرض المتبع من قبل الــــ والمتطلبات البيئية لزراعة ا
 تبين وجود عدة فئات ودرجات للمالءمة البيئية لكل محصول من المحاصيل الحقلية.

 ب: الدراسات األجنبية:
 FAOتضمنت تقييم األرض في قارة أوربا بواسطة فريق عمل من منظمة  1975 عام FAO(3)دراسة  .1

ومن الدول األوربية, وتناول الدراسة تفسير ومعالجة المسوحات األساسية للموارد األرضية والمقارنة بين 
 LUTبدائل استعماالت األرض الواعدة مع إجراء تصنيف كمي ونوعي لتحديد أنواع استعماالت األرض 

 ديد أصناف المالءمة لألرض.الحالية والمستقبلية ودراسة الصفات الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية لتح
تناولت الدراسة تحديد المناطق البيئية الزراعية لقارة أفريقيا. وتتألف الدراسة  1978 عام FAO (4)دراسة  .2

جراء التقسيم البيئي الزراعي وتناول الثاني الجانب التطبيقي الذي  من جزأين اشتمل األول على المنهجية وا 
األرض للزراعة المطرية التي اشتملت على موارد أرضية مختلفة يوفر معلومات عن إمكانية إنتاجية 

جراء تصنيف مالءمة األرض لزراعة  للبلدان النامية في أفريقيا لمستويين من اإلدخال )منخفض وعاٍل( وا 
 محصواًل.  11

                                                           
ري اواسط دجلة باستخدام االستشعار عن بعد ونظم  دالل حسن كاظم الدلو , المالءمة البيئية الزراعية لمحاصيل حقلية لمشروع (1)

 . 2006المعلومات الجغرافية , اطروحة دكتوراه , كلية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد , 
جمال أحمد اليعقوبي , المناطق البيئية الزراعية لمحاصيل حقلية في مشروع ري الجزيرة الشمالي باستخدام االستشعار  زسليم ياو  (2)

 . 2006عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية , اطروحة دكتوراه , كلية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد , 
 

(3)  FAO, Land evaluation in Europe, soils Bulletin 29, FAO, Rome, 1975. 
(4)  FAO, Repot on the Agro- Ecological zones project, vol. 1, methodology and results for Africa, No. 

48, FAO, Rome, 1978. 
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تناولت الدراسة تحديد المناطق البيئية الزراعية لجنوب شرق آسيا لتسعة  1980 عام FAO(1)دراسة  .3
عشر محصواًل  احدمليون هكتار وصنفت مالءمة األرض لزراعة  898عشر دولة بلغت مساحتها 

لتحديد القدرة اإلنتاجية للمصادر األرضية ولتوفير البيانات األساسية الالزمة للتخطيط والتنمية 
 الزراعية.

بحثت الدراسة تقييم الموارد األرضية إلنتاج  1982 عام (2)وآخرين A.H.Kassamدراسة  - .4
األرض  استخداماتالمحاصيل المطرية في موزنبيق تتألف هذه الدراسة من ستة أجزاء تناولت أنواع 

LUT  نشاء بنك للبيانات لثمانية محاصيل مع أخذ مستويين من المدخالت )منخفض, مرتفع( وا 
نشاء نظام لمعالجة المناطق البيئية الزراعية ومسح األرض المناخية  وتحليلها ومعالجتها بالحاسوب وا 

جراء المالءمة المناخية والمالءمة للتربة إلنتاج المحاصيل  على مستوى الدولة والوالية والمقاطعة وا 
 المطرية وتصنيف مالءمة األرض لهذه المحاصيل.

تناولت الدراسة المقارنة بين أربعة أنظمة  1992 عام H.y. chan (3)و  F.K. Yewدراسة  .5
لتصنيف المالءمة للتربة )نظام خواص األرض, نظام صفات األرض, نظام التصنيف الفني, نظام 
تصنيف مالءمة التربة( لمحصول المطاط في ماليزيا وبقياس الصفات المورفولوجية والطبيعية 

وعة بمحصول المطاط وتوصلت الدراسة إلى تصنيف والكيميائية لثالثة عشر نوعًا من التربة المزر 
 المالءمة في سبعة أصناف.

تضمنت الدراسة المنهجية والتطبيقات للمناطق البيئية الزراعية باستخدام  1994 عام FAO(4)دراسة  .6
GIS وتناولت المبادئ والطرائق وموديالت الـ AEZ  وربطها مع الـGIS  بطريقةFAO  في عدة دول

الفلبين, تايلند, بنغالديش وسريالنكا لتقييم الموارد األرضية وتصنيف مالءمة األرض منها الصين , 
 .AEZ/ GIS  باستخدام

                                                           
(1)  FAO, Report on the Agro- Ecological zones project, vol. 4, results for south-east Asia, No. 48/4, 

FAO, Rome, 1980. 
(2)  A. H. Kassam and others, assessment of land resources for rainfed crop production in 

Mozambique, FAO/AGoA: MoZ/ 75/ o11, No. 32, 33, 36, 37, 1982. 
(3)  F.K. yew, H. Y. chan, soil suitability classification systems for Hevea brasilinsis cultivation, Journal 

of Natural Rubber Research, vol. 7(4), 1992. 
(4)  FAO, AEZ in Asia, No. 75, proceedings of the Regional workshop on Agro- Ecological Zones 

methodology and Applications, FAO Regional office for Asia and pacific (RAPA), Bangkok, Thailand, 
17-23 Nov., 1991, FAO, Rome, 1994. 
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تناولت الدراسة استخدام  1994 عام Madan P.Pariyar (1)و Gajendra Singhدراسة  .7
موديل باالعتماد على نظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ التقسيم البيئي الزراعي في مقاطعة كتوان في 
النيبال . بنيت قواعد بيانات للموارد االرضية في منطقة الدراسة )التربة و المناخ ونظام الري...الخ ( 

الى سبعة اصناف للمالءمة خمسة منها مالئمة للزراعة  وتوصلت الدراسة الى تصنيف مقاطعة كتوان
 واثنان مالئمة للرعي.

 والتي 1997عام (2) (Donganiها في فيتنام لمنطقة )بتصو خي للتربة و ــــدراسة المعهد الدول .8
وتخطيط استخداماتها, وذلك باستخدام الصور الجويــة  ( Land Evaluationتناولت تقييم لألرض )

 . بحسب نظام فآو لتقويم األرض (GISو)ة, ــوالفضائي
(, Doan-Hongلتقويم استخدامات األرض المستقبلية لمنطقة ) 1998عام  (3) (Dcuدراسة ) .9

( كوسيلة لتخطيط وتقويم استخدامات األرض, إذ تم  GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية, )
 .  FAOالـــــ  ها للزراعة على وفق نظامتالئممتصنيف األرض لمجاميع بحسب 

في شمال شرق  (4)(Sonkranض) و راسة قابلية األرض لزراعة المحاصيل االقتصادية في حد .10
, إذ تم في هذه الدراسة تقسيم األرض على 1998تايلندي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية عام 

 . أربع مستويات من إذ قابليتها لزراعة المحاصيل التجارية
تناولت الدراسة تقييم مالءمة االرض لزراعة نخيل  2000 عام (5)واخرين EI. Hushamدراسة  .11

الختيار االراضي المثلى لزراعة نخيل  ALESالتمر المروية في دلتا النيل الشرقي باستخدام برنامج 
التمر وتحديد العوامل المحددة لزراعته من خالل مطابقة صفات االرض مع متطلبات نخيل التمر 

                                                           
(1)  Gajendra Singh, Madan P. pariyar, GIS based Model for Agro-Ecological Zoning, Agricultural and 

Food Engineering Program , School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of 
Technology, Bangkok, Thailand , 1994 . 
(2)

 -  National Institute for Soils and Fertilizers (NISF) land Evaluation for “Dongna” Provinces Following 
FAO Methods. (In Vietnamese). Agricultural Publishing House. Hochiminh Vcity. 1997. 
(3)

 N. V, Duc, H. Q. et al. Land Evaluation for Donanburn District (Phutho Province) following FAO 
Methods. (In vientmanese)./ Research results of national Institute for s8ls and fertilizers (NISF) thank. 
1998. 
(4)

 -  Mongkolsawai P. Thirangoon and P., Kuptawutine. Land Evaluation of songkraon waters shed, for 
combining Economic Crops using GIS and Remotely sensed data khonkaen University, Thailand- 
1998. 
(5)  EI. Hisham, E. van Ranst, A. salah, Land suitability assessment for date palm cultivation in the 

Eastern Nile Delta , Egypt using an automated land evaluation system and GIS, Univ. Gent, 
Belgium, 2000.  
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إلظهار خرائط توزيع النخيل  GISباستخدام شجرة القرار لمتطلبات المناخ والتربة والسطح واستخدام 
 في منطقة الدراسة.

تناولت الدراسة تقييم مالءمة التربة وانواع استخدامات  2002 عام (1)واخرين Orhan Dengizدراسة  .12
الستشعار عن بعد وباستخدام موديل وا GISفي تركيا باستخدام  Beypazariاالرض للزراعة في منطقة 

ILSEN  وصنفت منطقة الدراسة الى ترب غير مالءمة لالستعماالت الزراعية وترب ذات مالءمة عالية
 لالستعماالت الزراعية. 

للمحافظات الثالث  AEZتناولت هذه الدراسة التقسيم البيئي الزراعي  2003 عام FAO(2)دراسة  .13
الشمالية في العراق )سليمانية, اربيل, دهوك( وتوصلت الدراسة الى تقييم مالءمة االرض لزراعة الغابات 
واشجار الفاكهة وبعض المحاصيل الحقلية والخضروات الصيفية المعتمد على االرواء والشتوية المعتمدة 

ين زراعيتين رئيستين هما منطقة الجبال ومنطقة على االمطار وتوصلت الدراسة الى تحديد منطقتين بيئت
 اقدام الجبال والسهول.

بحثت هذه الدراسة تقييم األرض لمنطقة روزه جاي في  2003 عام Jamal Bani Neameh(3)دراسة  .14
 GISإيران باستخدام الطريقة القياسية وتخطيط استعماالت األرض باستخدام تقنيات االستشعار من بعد و

وتوصلت إلى تصنيف مالءمة األرض لألغراض الزراعية إلى أربعة أصناف مع التركيز على االنتاج 
 للحيوان. او المستدام كون المنطقة تعاني من نقص حاد في توفير الغذاء سواء لإلنسان

ى )خريطة تبين مد المالءمة المكانية وتصنيف إن ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها هو تقييم       
والموارد  لكل خاصية من خصائص )السطح والمناخ والتربة مالءمة الخاصية الطبيعية لزراعة المحصول(

( وبصورة منفردة ولكل محصول ثم مطابقتها جميعًا للوصول الى فئات المالءمة المكانية النهائية المائية
, في حين اكتفت الدراسات اعاله بخريطة  وعلى مستوى أصغر وحدة زراعية وهي )المقاطعة الزراعية(

مالءمة نهائية لكل محصول دون توضيح المالءمة الفرعية لكل خاصية من الخصائص الطبيعية 
 )نمذجتها( .

                                                           
(1)  Orhan Dengiz, Lihami Bayramin, Mahmut Yuksel, GIS and Remote sensing based land evaluation 

of Beypazari area soils by ILSEN model, Univ. Ankara. Soil Science Dept, turkey, 2002.  
(2)  FAO, Coordination Office for the Northern Governorates of Iraq, Agro- Ecological Zoning of the 

three northern governorates of Iraq, Field Document, FAO, 2003. 
(3)  Jamal Bani Neameh, Land Evaluation for land use planning with especial attention to sustainable 

fodder production in the Rouzehchai Catchment of Aorumiyeh area-Iran, MSC. Thesis, International 
Institute for Geo- Information Science and Earth Observation, Enschede, The Netherland, 2003. 
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 (Concepts and Terms)        :املفاهيم واملصطلحات -10

  (Land Evaluation) :     تقييم االرض -أ
( هي تقدير او تخمين لفاعلية او كفاءة االرض عندما تستخدم لغرض محدد LEتقييم االرض ) 

السطح, التربة, المناخ,  ألشكالاو معين, ويشتمل على اجراءات وتفسيرات والقيام بمسوحات ودراسات 
استعماالت االرض  ألنواعلغرض تشخيص وعمل مقارنة  لألرضالنبت الطبيعي والمظاهر االخرى 

. ويعرف تقييم االرض بانه كل الطرائق التي توضح او (1)التقييم ألغراضة للتطبيق الواعدة بصيغ قابل
. وبصورة عامة هناك (2)تتنبأ باستعمال االرض الممكن لذلك فهي المفتاح لتخطيط استعماالت االرض

 :(3)نوعان لتقييم االرض هما
مختلفة بشكل  ألغراض وهو يعبر عن مالءمة االرض (Qualitative evaluation)التقييم النوعي  -1

غير مالءمة وهو تقييم يستخدم  نوعي فقط مثل عالية المالءمة, متوسطة المالءمة, محدودة المالءمة او
 للدراسات االستطالعية.

مثل انتاج  لإلنتاجوهو تقييم يستعمل التقديرات الكمية  (Quantitative evaluation)التقييم الكمي  -2
يتضمن بعض الحسابات التقريبية التي تخص الكلف واالسعار  انتاج االخشاب. وهو المحصول او

 لغرض تحديد المدخالت التي تستند عليها تلك التقديرات.
 (Agro- Ecological zoning) : التقسيم البيئي الزراعي -ب

, وتعرف المناطق البيـئية 1978لسنة  FAOمرة من قبل منظمة  ألولاستخدم هذا المصطلح      
الزراعية بانه تقسـيم مسـاحة من االرض الى وحدات اصغر تمتـلك صفات متشـابهة تتعلق بمدى مالءمة 

البيئي الزراعي على مناطق بيئية زراعية  التقسيميشتمل على و  , االرض وامكانية االنتاج وتأثير البيئة
Agro-ecological zones ى انها وحدات الموارد االرضية, معرفة بمصطلحات المناخ, التي تعرف عل

واشكال السطح, والتربة واستعماالت االرض والغطاء االرضي وتمتلك مدى معين من االمكانيات 
فهي اصغر منطقة  Agro-ecological cellاما الخلية البيئية الزراعية  ,والمحددات الستعماالت االرض

                                                           
(1)  FAO, Land Evaluation for Irrigated agriculture, soils Bulletin 55, FAO of UN. Rome, 1985, 

p212. 
(2)  David G. Rossiter, Land Evaluation, Cornell University, USA, 1999, p1. 
(3)  Ir. C. Sys, Land Evaluation part II International training center for post graduate, soil 

scientists, Univ. Gent, Belgium, 1985, p143. 
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وهي وحدة المعالجة االساسية لتحليل المناطق  , المناخ والسطح والتربةاو نقطة لتجمع فريد من صفات 
  (1)البيئية الزراعية.

 (Land Suitability) :    مالءمة االرض -ت
تعرف بمدى مالءمة نوع معين من االرض لنوع من استعماالت االرض المحدد. وتحسب مالءمة  

. اما تصنيف مالءمة (2)الصيانة واالدارة الالزمة لهااالرض كما هي او بعد اجراء التحسينات او اجراءات 
محددة من االرض في اصناف, نسبة الى مالئمتها لنوع  ألنواعاالرض فيعرف بانه عملية تقييم وتجميع 

 . (3)من استعماالت االرض المحددة
 .(4)وتقسم مالءمة االرض الى نوعين هما

وهو مالءمة وحدة االرض  (Actual Suitability Classification)الفعلي( ) تصنيف المالءمة الحالي -1
 .لألرضالستعمال محدد تحت الظروف الحالية بدون اجراء التحسينات او صيانة رئيسة 

( هو مالءمة وحدة Potential Suitability Classificationتصنيف المالءمة المستقبلي )الممكن( ) -2
 االرض الستعمال محدد بعد اجراء التحسينات الضرورية.

هي في جوهرها عملية تقدير إمكانات األرض لمختلف أنواع  تقييم المالءمة المكانيةإن       
االستعماالت ولجميع البدائل المتوافرة , اذ ان تخطيط استعماالت األرض يجب ان يبنى على قاعدة 

سيلة لتخطيط , ويمكن تعريف )تقييم المالءمة( بانه و  (5)العقالنية من خالل تقييم الموارد المتاحة 
استراتيجية استعمال األرض , حيث يتم من خالله التنبؤ باألداء الذي تقدمه األرض من خالل اإلمكانات 

 (6)والقيود المتوقعة من كل استعمال 
 
 

                                                           
(1)  FAO, Agro- ecological zoning, soil bulletin 73, FAO, Rome, 1996, p 71. 
(2)  Freddy Nachtergaele, Land Resource Date Bases Global AEZ, FAO of UN, Baghdad, Iraq 

16-17 Dec, 200, p13. 
(3)  FAO, Land Evaluation of rain fed Agriculture, Op-cit, p228. 
(4)  Ir. C. Sys, , Land Evaluation, part I, International training center for post graduate, soil 

scientists, Univ. Gent, Belgium, 1985, p p21- 22. 
(5) FAO, A Framework for Land evaluation, published by arrangement with the FAO OF THE UNITED 

NATION,1976,p.1.  
(6) Rossiter , D . G. , A theoretical Framework  for Land evaluation , georama .72, 1996 , p.2. 
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  (Land Characteristics Land Quality &) :    صفات االرض وخواص االرض -ث
وهي الصفات التي يمكن قياسها للبيئة الطبيعية ترتبط مباشرة باستعماالت  LCصفات االرض  

التقييم وتشتمل على المناخ  ألغراضاالرض ويمكن الحصول عليها بعد عمليات مسح التربة وتستخدم 
والتضاريس والرطوبة )الفيضان والصرف( والخصائص الفيزيائية للتربة )النسجة, عمق التربة, محتوى 

 CECالكالسيوم, ومحتوى الجبسوم( والخصائص الخصوبية للتربة )السعة التبادلية للكاتيونات كاربونات 
والقلوية  ECe( والملوحة .OM, والمادة العضوية pH, تفاعل التربة BSللجزء الطيني, التشبع بالقواعد 

ESP...)  ويذكرSys بوجود تداخل بين هذه الصفات يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار, 
فيعرف صفات االرض بانها صفات يمكن ان تقاس او تقدر مثل زاوية االنحدار   Nachtergaeleاما

واالمطار ونسجة التربة... وغيرها واشار الى التداخل في تأثير هذه الصفات التي تؤدي الى مشاكل عند 
 .(1)قياسها بصورة مباشرة مثل تركيب التربة والنفاذية والنسجة

التقييم كصفات  ألغراضتقديرها  التي يمكن قياسها او LCفعرفها انها صفات االرض  FAO الـــ اما     
 . LQ  (3)لوصف خواص االرض  وكأداة. التي تميزها من حيث المالءمة لالستعمال (2)لوحدة االرض

فيقصد بها صفات االرض التي تمتلك تأثيرا مميزا او واضحا على LQ اما بالنسبة لخواص االرض      
مالءمة االرض الستعمال االرض المحدد. وهو نتيجة لتداخل تأثير مختلف صفات االرض فمثاًل مخاطر 

. (4)التعرية تحدد بوساطة زاوية االنحدار, وطول االنحدار, وكثافة االمطار, ونسجة وتركيب التربة...
يعمل تمييزها الى حد ما عمل خواص االرض االخرى في مالءمة  لألرضقد وهي ايضا وصف مع

متطلبات محددة من انواع استعماالت  إلكمالاالرض لنوع محدد من استعمال االرض او قدرة االرض 
بانها خواص وصفات االرض يمكن  LQفيعرف خواص االرض Sys   1985. اماLUT (5)االرض 

   FAOوقد اقترحت LUTتمثل متطلبات انواع استعماالت االرض الحالية قياسها او حسابها او تقديرها و 

                                                           
(1)  Freddy, Nachergaele, Op cit. P.11. 
(2)  FAO, Agro- Ecological zoning, Soil bulletin 73, FAO, Rome, 1996 P.72. 
(3)  FAO, Land Evaluation for Irrigated Agriculture, Soils Bulletin 55, FAO, Rome, 1985, P. 

212. 
(4)  E. DePauw, Land Evaluation with particular Relevance to the Iraq National Programmer 

for the preparation of AEZ maps, seminar held at IPA, Baghdad, Iraq, 2001, P.8. 
(5)  David, G, Rossiter, Op cit, p42. 
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كل واحدة تتميز في تأثيرها على مالءمة االرض او استعمال االرض  لألرضثالث خواص شاملة 1976
  :المحدد وهي

  )االنتاجية الكلية )غلة المحصول. 
  )والمدخالت الحالية المطلوبة )االدارة.  
  المطلوبة حاليا )التحسين(.والمدخالت غير 

 (Land)    : األرض - ج
يعني ذلك الجزء من سطح األرض بخصائصه المختلفة والذي يستخدم  لألرضإن المفهوم العام     

. وتعرف حسب منظمة األغذية والزراعة (1)ية, والزراعةفلمزاولة األنشطة اإلنسانية كالسكن والصناعة والتر 
على أنها مساحة من سطح األرض, تشتمل على جميع العناصر الطبيعية والبيئية التي  (FAO)الدولية 

تؤثر على استخدام األرض, أي أنها تشتمل ليس على التربة فحسب بل أيضًا على المناخ والغالف 
شكال سطح األرض, فضال عن التحسينات التياازي, والهيدرولوجي والغطاء غأل  لنباتي, والحياة البرية, وا 

 .(2)أدخلها اإلنسان على األرض
تعني منطقة معينة من سطح األرض وتضم خصائصها جميع  األرضا" للمفهوم الجغرافي فإن قفو أما     

ها للغالف الحيوي الذي فوق وتحت هذه بالصفات المستقرة بصورة معقولة, أو الدورية القابلة, ألن يتنبأ
المياه والمجموعات و لك صفات الغالف الجوي, والتربة, والصخور التحتية, والتضاريس ذالمنطقة متضمنًا 

لى المدى الذي يجعل هذه الصفات  نتائجالنباتية, والحيوانية, و  الفعاليات البشرية في الماضي والحاضر وا 
 .(3)تترك أثر مهمًا على استخدامات األرض الحالية والمستقبلية من اإلنسان

المكان أو الحيز الذي يقوم عليه معظم النشاطات واالستعماالت, وهناك مفاهيم  االرضتعد  
وهناك من يعبر عنها بمصطلح التربة  …أخرى منها االرض كحيز واالرض كملكية واالرض كرأسمال

الذي يعد مجااًل لجميع النشاطات البشرية المختلفة )كالحقول والمزارع والضيعات لإلنتاج الزراعي(, 
 .(4)فة الى االستفادة من النشاطات واستخدامات أخرى تعود بالمنفعة على الفرد والمجتمعباإلضا

                                                           
(1)  Frederick Steiner, The Living Land Scope. An Ecological, Approach to Land Scape 
Planning. M C Graw wll. Hill Inc New York. 1991. P (4). 
(2)

 FAO, Guidelines for land use planning. Fao development series Rome, 1993. P (85). 
(3)

شمخي فيصل األسدي, االتجاهات المكانية لتغير استخدامات األرض الزراعية, في قضاء المناذرة. أطروحة دكتوراه  
 .10ص 1996)غير منشورة( جامعه بغداد, كلية التربية, 

(4)
 .147الغفار وزمالءه, أساسيات علم األرض, االسكندرية, مطابع رويال, بال سنة طبع, صاحمد صبري عبد  
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ويعبر عنها أحيانًا بالتربة او السطح الترابي  (1)هي الحيز اليابس والصلب من الكرة األرضية واألرض    
رع لإلنتاج النباتي والحقول والمزا المنشآتالذي يعد مجااًل لمزاولة مختلف األنشطة البشرية وإلقامة 

 . (2)كافة
مصطلح اوسع واشمل من  فاألرض (Soil)هو غير مصطلح التربة  (Land) الرضان مصطلح ا      

التربة واالرض تضم التربة والمميزات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية االخرى. تشتمل كلمة االرض 
تعددت مفاهيمها نتيجة لتعدد . وقد (3)الى السطح الصلب من كوكب االرض ما يمتعلى كل 

ويبدأ استخدامها من  داري للتعبير عن التربة االستعماالت التي تقوم عليها. فتعرف االرض بانها مفهوم ا
على  Land. وتعرف االرض (4)تصنيف االراضي وينتهي بالتعامل االداري مرورًا بالمجال االقتصادي

بالخصائص المستقرة نسبيًا او الدورية ويمكن التنبؤ وتتميز Earth انها منطقة محدودة من سطح االرض 
بدوريتها للغالف الحيوي في تلك المنطقة وفوق هذا السطح وتحته لتشتمل على الغالف الجوي والتربة 
والجيولوجي والهيدرولوجي والغالف الحيوي )نبات, حيوان, انسان(. ونتائج النشاط االنساني في الماضي 

الحالية  لألرضتترك فيه هذه المتغيرات اثرًا مهمًا في استعماالت االنسان والحاضر الى الحد الذي 
 .(5)والمستقبلية

فتعرف بانها مساحة محدودة من االرض تمتلك صفات وخواص  (Land unit) وحدة االرضاما     
( وتحدد حدودها على الخريطة وتدعى وحدة خريطة Land quality and characteristicsاالرض )

و مسح SMU وترسم عن طريق مسوحات الموارد االرضية مثل مسح التربة LMU االرض الموسومة 
 ... .(6)الغابات

 
 

                                                           
(1)

 .23, ص  1977يوسف توني , معجم المصطلحات الجغرافية , بيروت , دار الفكر العربي ,  

(2)
ة سليمان عبدالخالق محمد عبدلي , اقتصاديات األرض واإلصالح الزراعي في النظرية والتطبيق , بغداد , مطبع 

 .85-81, ص  1977االعظمي, 
 .17, ص1993محمد خضر عباس, ادارة التربة في تخطيط استعماالت االرض, جامعة الموصل, الموصل,   (3)
, 1990وليد خالد العكيدي, ادارة الترب واستعماالت االراضي, دار الحكمة للطباعة والنشر, جامعة الموصل ,   (4)

 .46ص
(5)  FAO, A framework for land evaluation, soils Bulletin 32, FAO, Rome, 1976, p67.  
(6)  FAO, Land Evaluation for Irrigated Agriculture, soil Bell. 55, FAO of UN, Rome, 1985, 

p213. 
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 (Land use)        :استعماالت األرض  - ح

( بأنها Land useوهو أحد الفروع او المواضيع التي تدخل ضمن دائرة الجغرافية ويقصد بـ)        
االنشطة التي يمارسها االنسان في منطقة ما كاالستعماالت الزراعية أو الصناعية او السكنية وغيرها . 
وهو اذن نتيجة للعالقة المتفاعلة بين االنسان واألرض وفق المتغيرات المتمثلة بــ) االرض والماء والهواء 

يه استعمال االرض لخدمة متطلبات الحياة من أجل واالنسان( . وما ينتج من هذه المتغيرات يطلق عل
 . (1)تحقيق التوازن الغذائي للسكان

إذ يحدد  ( Vink ), ومن هذه التعاريف تعريف فنك  الستعماالت األرضالعديد من التعاريف  تظهر  
سواء أي نوع ثابت أو دوري من تدخل اإلنسان لغرض تأمين الحاجات البشرية  استعماالت األرض بأنها )

 .(2)(  أكانت مادية أم معنوية أو كالهما من الموارد الطبيعية والصناعية والتي يقال عنها األرض
تهدف إلى إلقاء الضوء على التغيرات  استعماالت األرضإلى أن  ( Bennard )وقد أشار برنارد     

األرض تعني في  إن استعماالت (Reeds), بينما أشار ريدز  المكانية في الزراعة وبحث أسبابها
 . (3)مفهومها العام السعي لوصف وتفسير االختالفات المساحية في الزراعة 

على التفاعل المستمر بين االنسان واالرض فيعرف على انه نوع ثابت او دوري  استعمال االرضيدل و    
البشري المرتبط . ويقصد باستعمال االرض النشاط (4)في التدخل االنساني لغرض تأمين الحاجات البشـرية

ونستطيع اعتبار استعمال االرض مصطلح  رض كالزراعة والصناعة والسكن..بقطعه معينة من اال
اما الغطاء االرضي  (5)المستمر بين الموارد المتوافرة والحاجات البشرية. التأثيرجغرافي, فهو نتيجة 

واالبنية والمسطحات  كاألشجارفيقصد به نوع الظاهرة )نمط المعالم( التي تقع على سطح االرض 
 .(6)المائية... الخ

                                                           
(1)

م , رسالة ماجستير 2000-1987الدليمي , تغير استعماالت األرض الزراعية في فضاء القائم للمدة  عبد فرحان حايف 
 .  8,جامعة بغداد , ص 2001غير منشورة , كلية التربية ابن رشد , 

 
(2)

زء األوسـط , الجـ , تحليل استعماالت األرض باستخدام الصور الجوية والخرائط الطوبوغرافية ادهام ياسين محمد المعاضيدي 
 .10, ص 1996,  جامعة بغداد  -التربية ابن رشد  , كلية ر منشورةـ, أطروحة دكتوراه غي لمشروع ري وبزل الرمادي

(3)
 .18, ص2001علي احمد هارون , جغرافية الزراعة, القاهرة,  

(4)  A. P. A. Vink, Land use advancing, springer-Verilog, Berlin, Heidelberg, New York 1975. 
p1. 
(5)  Ir. C. Sys, E. Van Rants, Ir. J. Debareye, Land Evaluation, Part I, Agricultural publication, 

No.7,Belgium, 1991, P.P. 23-39.  
(6)  FAO, Development series, Guidelines land use planning, Rom, 1993, p86. 
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 (Agricultural Land Use)       : استعماالت األرض الزراعية -خ
ظهر االهتمام بدراسة استعماالت االرض الزراعية مع تفاقم مشكلة الغذاء من جهة, والمنافسة      

غير زراعية من جهة اخرى. ويمكن االشارة الى الدراسات التي  ألغراضالشديدة على استخدام االرض 
( وكانت هذه على صعيد العالم او قارة من 1925منذ سنة) Economic Geographyتضمنتها مجلة 

وقد تطورت دراسة استعماالت االرض, وقد رافق هذا تطور المقاييس التي استخدمت في قياسها ,  قاراته
ساحات التي تشغلها زراعة كل محصول ونسبة ما تشغلها من مجموع وكان من هذه المقاييس الم

المساحات التي تشغلها المحاصيل المختلفة, وما اقترن بها من مفهوم الرتبة التي تتضمن مفهوم التدرج 
. وقد اخذ بهذا المفهوم في قياس استعماالت  (1)انسبةبحجم ما يشغله كل من المحاصيل من االرض و 

المحاصيل االتحاد الجغرافي الدولي عندما تناول مفهوم االستثمار الزراعي الذي يمثل االرض في زراعة 
 نسب المساحات المخصصة لكل من المحاصيل الزراعية من المساحات المشغولة بالزراعة.

بالتوجه نحو استعماالت األرض في زراعة محصول  مفهوم استعماالت األرض الزراعيةوال يرتبط     
ما بمجموعات المحاصيل على أساس نسبة ما يشغله كل منها. كما انه يتضمن التوجه نحو معين فقط وان

, او الوقتية, لذا فان الصورة العامة لتوجهات استعماالت االرض الزراعية تظهر الدائمة زراعة المحاصيل 
 .(2)ايضا للنسب المتبادلة بين رتب استعماالت االرض الزراعية كذلك بنيتها الداخلية

 (Land Optimal Use)     : االستخدام األمثل لألرض -د
يقصد بِه توزيع األرض توزيعًا صحيحًا ومتوازنًا بين مطالب متنافسة , فكل جزء من األرض         

يجب أن يؤدي وظيفة ما في االقتصاد القومي , فمثاًل من األهمية أن تخصص أحسن أنواع األراضي 
نسلم بأنَّ هناك حاالت نضطر إزاءها إلى تخطي هذا االعتبار من أجل  لإلنتاج الزراعي , ولكن يجب أن

 .(3)احتياجات قومية أخرى
   (spatial Relations) : العالقات املكانية -ذ

يراد بالعالقات المكانية االرتباط القائم بين العوامل المؤثرة والمـتأثرة وبيان مدى تأثير كل منهما        
وتأتي العالقات المكانية نتيجة التفاعل بين  ,على اآلخر , وأثر ذلك في العملية اإلنتاجية الزراعية 

                                                           
(1)

 . 57, ص1976 , , مطبعة االرشاد , بغداد الزراعة في العراق , انماط عبد الرزاق محمد البطيحي 
(2)

 Romoin kulikowski, Technique of successive Quotients to Determine Agricultural land. Use 
orientation, in Noor Mohammad (edt.,) Perspectives, in Agricultural Geography, volume one, 
pp.417-428, New Delhi, Concept publishing company, 1981.p.418. 

(3)
  .108, ص 1972محمد محمد سطيحة , دراسات في علم الخرائط , دار النهضة العربية , بيروت ,  



 اإلطار النظري واملتطلبات البيئية لزراعة احملاصيل احلقلية .............................الفصل األول :

 

 

22 

بمعنى آخر فإنَّ العالقات المكانية  تمتاز  و  ,العوامل الطبيعية والبشرية ومدى تأثير كل منهما في األخر 
بأنَّها وليدة  العوامل الطبيعية والبشرية التي تحدد طبيعة تلك العالقات وتطبعها بطابع  يميزها عن بقية 

  (1)العالقات التي تسود في منطقة أخرى
 (Spatial Analysis)      :التحليل املكاني -ر

منهجية تحليلية لتصميم قدرة موقع ما لدعم نشاط محدد , كما إنه يعمل يعرف التحليل المكاني بأنه     
الميزات  على دراسة العالقات بين الخصائص الجغرافية للدراسات الطبيعية لموقع معين للتعرف على

, وتأتي الفائدة من األخذ بأسلوب التحليل المكاني للتعرف على درجة المالءمة من كونه  (2)الكامنة به
ى تقييم درجة المالءمة والقابلية لموقع الدراسة لتنميته زراعيًا , كما ان له القدرة على استنتاج يعمل عل

التنبؤات ألنه يقوم بإبراز امكانات الموقع واهم مظاهره المكانية من حيث مكانها الجغرافي المعرف 
 (3)بإحداثيات مكانية محددة وطريقة توزيعها على سطح الموقع محل الدراسة 

هو اسلوب لقياس العالقات المكانية بين الظاهرات وبما يضمن تفسير العالقة  والتحليل المكاني   
سلوكها بالمكانية واالستفادة منها , وفهم أسباب وجود وتوزيع هذه الظاهرات على سطح األرض , والتنبؤ 

, كما ان التحليل المكاني يعتمد على أن لكل ظاهرة حيز أو نطاق مكاني ولها انتشار  (4)في المستقبل 
وتوزيع معينين )نمط توزيع( ويهدف هذا النوع من التحليالت الى كشف العالقات واالرتباطات المكانية 

, وذلك  المتبادلة بين مفردات الظاهرة , وايضًا بين عدة انواع من الظاهرات في نفس الحيز المكاني
 .(5)للوصول الى بناء نموذج مكاني للظاهرات المكانية 

 (Geographical Information System) :    نظم املعلومات اجلغرافية -ز
تعددت تعاريف نظم المعلومات الجغرافية بتعدد المجاالت التطبيقية لها فكل يراها من وجهة نظره     

 الخاصة به وسنتناول البعض منها:

                                                           
(1)

, مطبعــة وزارة التعلــيم  العــالي والبحــث  1نــوري خليــل البــرازي , إبــراهيم عبــد الجبــار المشــهداني , الجغرافيــة الزراعيــة , ط 
  0 165, ص 1980لمي  , بغداد , الع
 

(2)Lengley ,Paul and Michael , Advanced Spatial Analysis , the CASA Book of GIS , ESRI 
Press , California , USA , 2003 , P.15.  
(3) Anselin , L . Exploratory spatial Data Analysis and Geographic Information Systems : 
New Tools for Spatial Analysis Luxembourg , 1994 , p.8. 

(4)
 . 51، ص 2003محمد ابراهيم محمد شرف ، التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،  

(5)
، مكة المكرمة ، المملكة العربية  1يل المكاني في اطار نظم المعلومات الجغرافية ، طجمعة محمد داود ، أسس التحل 

 . 5، ص 2012السعودية ، 
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كافة والبرمجيات الخاصة والمعلومات  بأنواعهابانها تجميع متناسق بين اجهزة الحاسوب  ESRIتعرفها 
الجغرافية ويضاف اليها التصميم والتنظيم الشخصي, والتي توفر امكانية خزن البيانات وتحديثها 

 . (1)ومعالجتها وتحليلها وعرض المعلومات الجغرافية
بانها نظام تكاملي لجمع وتخزين ومعالجة وتمثيل البيانات الجغرافية  نظم المعلومات الجغرافيةتعرف كما 

 .(2)وتخزين, وادارة وتحليل واخراج المعلومات الجغرافية إلدخالوهذا النظام يعتمد على انظمة الحاسوب 
بانها تقنية برمجية قوية تسمح بربط كميات غير محدودة من المعلومات  R. W. Greeneوعرفها 

غرافي مقترنة بخرائط رقمية تسمح للمستخدم برؤية االقاليم والمناطق وهي اداة قوية لتحليل بالموقع الج
 .(3)العالقات بين اكثر من نوع من البيانات

على أنه "عبارة عن نظام  GISللمعلومات الجغرافية وتحليلها فيعرف  أما المركز الوطني األمريكي     
عبارة عن أجهزة  GISيستخدم بيانات مرجعية جغرافية وبيانات غير مكانية", وفي تعريف آخر" فان 

جراءاتوبرامج و  (Hardware)صلبة  دارتها, ومعالجتها, وتحليلها,  ا  صممت لدعم جمع المعلومات, وا 
في  نظميةقدة, والمشكالت اإلدارية والتونمذجتها, وعرض البيانات المرجعية المكانية لحل الخطط المع

 .(4)مختلف المجاالت"
 املتطلبات البيئية لزراعة احملاصيل احلقلية -:ثانيا

لكل محصول منها اذ تساعدها على النمو بصوره  ةظروف خاصب ةتتمتع المحاصيل الزراعي
ومنها احتياجاتها  ,ضمن الحدود التي تحتاجها ةاذا ما كانت مثالي ةوبالتالي تعطي انتاج وانتاجي ةصحيح

مناخ مالئم مراحل نمو المحصول فضال عن  ةجيد ةذات خصائص نوعي ةمن السطح جيد االستواء وترب
 تتمتع بها منطقه  ةالمياه وكمياتها ونوعيتها  اذ تقارن هذه المتطلبات مع ما يتوفر من عوامل طبيعي

التي  (sys)التي وضعت لهذا الغرض ومنها معايير  ةاذ يتم ذلك باالعتماد على المعايير الدولي ةالدراس
سيتم االعتماد عليها في تحديد  متطلبات زراعي في منطقه الدراسة ولغرض معرفه تلك المتطلبات سيتم 

 :دراستها على النحو االتي 
                                                           

(1)  Andy Mitchell, understanding GIS the Arc/ Info Method, California, ESRI, 1993, PP1-3. 
, دار صفاء للنشر, عمان, 1ط , محمد عبد الجواد محمد علي, نظم المعلومات الجغرافية العربية وعصر المعلومات  (2)

 .111 -110, ص2001
(3)  R. W. Greene, GIS in public policy, ESRI press, California, USA, 2000, p1. 

(4)
, عمـان,  , نـدوة المعلومـات الجغرافيـة فـي الجامعـة األردنيـة ةنايف الروسان, الكارتوجرافيـا فـي نظـام المعلومـات الجغرافيـ 

 .41, ص  2003
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 : القمحمتطلبات زراعه حمصول :  1

 انتاجيةلكي ينمو وبالتالي الحصول على انتاج جيد و  ة معينةالى ظروف بيئي القمحيحتاج محصول     
 تي : ولغرض معرفه متطلباته سيتم دراستها على النحو اال ةعالي

يحتاج الى سطح  االنحدار والصرف الداخلي اذ بــالمحصول من السطح  متطلباتتتمثل  السطح : -أ
 لإلنتاج المالئم هو( %4-1) بين المحصور ويعد االنحدار  ( % 6 -0قليل االنحدار يتراوح بين )

 ما وهذا جيد صرف الى ايضا المحصول يحتاج و مالئمة االقل هو( % 6 - 4)  بين وما الزراعي
 ةمالئم غير فهي ذلك دون وما الصرف ومعتدلة الصرف جيدة تعد التي(  S1 – S2)الفئات اليه تشير

 (.2للصرف , جدول ) ةقابل غير وضعيفة رديئة تعد اذ

 الثالث بالفئات ممثلة صفتها تكون معتدلة او جيدة نسجة ذات تربة الى يحتاج فالمحصول  :التربة  -ب
 االفضل وهي(  غرينية طينية مزيجية او طينية مزيجية او مزيجية ةغريني او ةغريني) صفات وهي

)  بالصفة تتمثل اذ مالئمة االقل الثانية بالمرتبة( S2) الثانية الفئه وتأتي الحنطة محصول لزراعه واالمثل
 يتمكن ال وبالتالي الماء نفاذية تزداد اذ المحصول لزراعة مالئمتها تقل ذلك بعد وما( رملية طينية غرينية
 . النمو لغرض المياه  من كافيه كميات على الحصول من النبات

 كبريتات من و%(  60 من اكثر - 3)  بين تتراوح الكالسيوم كربونات من نسبة الى تحتاج كما
 مدى مالءمة التربة تحدد النسب وهذه%(  25 من اكثر - 0) بين تتراوح نسبةب(  الجبس)  الكالسيوم

 الكالسيوم كربونات بالنسبة%(  40 - 3) بين ما النسبة هي ةمالئم فاألكثر  لزراعة محصول الحنطة ,
 . الحنطة لمحصول ةمثالي تعد حيث الكالسيوم كبريتات%( 20 - 0)  و

 بين قيمها تتراوح والتي(  كغم/  سنتمول) الكاتيونية التبادلية بالسعة : وتتمثل التربة خصوبة حيث من اما
 درجة اما , (S1- S2- S3) مستوياتها ثالث مع المالئمة ضمن جميعها وتقع(  16 - 24أكثر من )

 محصول لزراعه ةمالئم وهي(  8.5 - 7) بين تتراوح تفاعل درجة الى يحتاج فالمحصول التربة تفاعل
  .(% 0.4 - 0.6)بين يتراوح العضوي الكاربون من مقدار الى المحصور ويحتاج الحنطة

 ديسمنز12  - 0) بين ما التربة في االمالح كميه تتجاوز ال ان فيجب الكهربائية : اإليصالية حيث ومن
 المحصول سيعرض الحد هذا عن قيمتها ازدادت واذا المحصول لزراعه بها المسموح الحدود فهي(  م/ 
  الضرر. الى
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 45 - 0) الذي يتراوح بين الحد نسبتها تتجاوز ال ان يجب :  المتبادل الصوديوم نسبة حيث من اما
 . الضرر الى المحصول سيعرض  هذا بعد وما%( 

 . ( متطلبات السطح والتربة لمحصول القمح2جدول )

األرض خصائص  
 

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

  التضاريس

( 1)  ( %) االنحدار  0 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 - > 6 

   الرطوبة

 + F0 - F1 F2 - F3 الفيضانات

( 4)   الصرف الداخلي  رديء معتدل جيد 
 ضعيف

،  ضعيف

 للصرف قابل

 غير ضعيف،

 جيد معتدل رديء (5) للصرف قابل

الفيزيائية للتربة خصائص    

 .صفة النسجة

غرينية ، 
مزيجية 
غرينية ، 
مزيجية 
طينية ، 
مزيجية 
طينية 
 غرينية

رملية 
طينية ، 
 غرينية

غرينية 
طينية 
 رملية

مزيجية 
 رملية

- 

مزيجية 
رملية خشنة 

، رملية 
ناعمة ، 

 طينية رملية

الكالسيوم )%(كربونات   3 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 60 - > 60 

  كبريتات الكالسيوم )الجبس(
))% 

0 - 3 3 - 10 10 - 20 20 - 25 - > 25 

التربة خصوبة خصائص    

السعة التبادلية الكاتيونية 
 )سنتمول / كغم(

> 24 24 - 16 < 16 (-) < 16 (+) - - 

تفاعل التربة درجة  7.0-7.6 7.6-8.2 8.2-8.4 8.4-8.5 - > 8.5 

       الكاربون العضوي )%(

(8) > 0.6 0.6–0.4 < 0.4 - - - 

والقلوية الملوحة    

االيصالية الكهربائية )ديسمنز 
 / م(

0 - 4 4 – 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 > 20 

 نسبة الصوديوم المتبادل

( % ) 
0 - 15 15 - 20 20 - 35 35 - 45 - > 45 

 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General :المصدر

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 177.                           
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 او اعلى المؤثرة عناصرها مقادير كانت  ما اذ ينمو ان يمكن ال ةمناخي حدود  للمحصول  :المناخ -ت
 الى المحصول يحتاج اذ الحرارة درجات هي العناصر هذه واهم المحصول نمو مراحل وبحسب منها ادنى

 سيتعرض المعدل هذا عن او قلت ازدادت ما واذ(  م   30 -18) بين ما يتراوح حرارة درجة متوسط
 درجة متوسط بحيث يتراوح  النمو مراحل بحسب يتغير المعدل وهذا الهالك وحتى الضرر الى المحصول

 وهي( م   36 - 18) بين يتراوح التزهير مرحلة وفي( م   28 -10)بين ما االنبات مرحلة خالل الحرارة
 المالئمة مثاليه منها الدرجات حسب ايضا وهذا المالئمة ضعيفة ومنها المالئمة الحدود  ضمن تدخل
 خالل الحرارة درجة متوسط على الحال وينطبق , (3)جدول في مبين ما وهذا المالئمة ضعيفة ومنها
 الى تحتاج وبالتالي والجفاف باالصفرار فيها السنابل تبدا التي( م   42 -20) بين تتراوح اذ النضج مرحلة
 ثم ومن الشمس لفحة الى المحصول سيتعرض( م   42)عن ازدادت إذا لذلك مالءمة , حرارة درجات
 . الهالك

 

 لمحصول القمح حراريةالمتطلبات ال (3جدول )

 خصائص المناخ

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 

 

S2

 

S3

 

N1

 

N2

 

0

100

1 

95

2 

85

3 

60

4 

40

0 

25

متوسط درجة الحرارة خالل 

 (مرحلة النمو  )م

18-20 20-23 23-25 25-30 --- > 30 

18-15 15-12 12-10 10-8 --- < 8 

درجة الحرارة خالل متوسط 

 (مرحلة االنبات )م

10-8 8-6 6-4 4-2 --- < 2 

10-12 12-18 18-24 24-28 --- > 28 

متوسط درجة الحرارة خالل 

 (مرحلة التزهير)م

18-14 14-12 12-10 10-8 --- < 8 

18-22 22-26 26-32 32-36 --- > 36 

متوسط درجة الحرارة خالل 

 (مرحلة النضج )م

20-16 16-14 14-12 12-10 --- < 10 

20-24 24-30 30-36 36-42 --- > 42 

 ,Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7 :المصدر

General Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 177.               
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 6 – 4إن محصول الحنطة يحتاج في المناطق اإلروائية )وسط وجنوب العراق( )اإلحتياج المائي  -ث
والتزهير  االستطالةريات( موزعة على أساس رية واحدة في فترة اإلنبات وبدء التفرعات الخضرية وبدء 

المائية للمحصول خالل فصل  االحتياجات( أن مجموع 4, ويتضح من الجدول ) (1)وبدء تكوين الحبوب 
المائي من شهر ألخر , حيث يكون قلياًل في  االحتياج/ دونم( و يتباين مقدار  3م 2014.6النمو يبلغ )

/ دونم( وذلك بسبب قلة مقدار التبخر  3م 184.7,  218.5شهري تشرين الثاني وكانون األول ليبلغ )
المائية  احتياجاتهومع زيادة نمو المحصول تزداد النتح في المرحلة األولى من مراحل نمو المحصول, 

/ دونم( في شهري كانون الثاني وشباط على التوالي , ويزداد  3م 313.4,  216.5لتصل الى )
/  3م 552.2,  529.3المائي للمحصول في مرحلة التزهير ومرحلة تكوين الحبوب  ليبلغ ) االحتياج
 دونم( .

 

 حصول القمح.المائية لم االحتياجات( 4جدول )

 شباط اذار نيسان المجموع
كانون 
 الثاني

 كانون األول
تشرين 
 الثاني

 المتغير / الشهر

581.1 173.8 122.0 71.0 55.3 61.9 97.2 
التبخر النتح الممكن 

 / ملم

 
 معامل المحصول 0.58 0.77 1.01 1.14 1.12 0.82

519.9 142.5 136.6 80.9 55.9 47.7 56.4 
المائي /  االستهالك

 ملم

 ضائعات حقلية 16.9 14.3 16.8 24.3 41.0 42.7 156

 ضائعات النقل 14.1 11.9 14.0 20.2 34.1 35.6 130

 الكلي / ملم االحتياج 87.4 73.9 86.6 125.4 211.7 220.9 805.8

2014.6 552.2 529.3 313.4 216.5 184.7 218.5 
/  3الكلي م االحتياج

 دونم

 . نتائج معادلة نجيب خروفه (29جدول )( 1المصدر : )
 (2 ) N , Kharrufa , G . AL Kawaz and Ismail : Studies an Crops Couguwptivc use of Water in Iraq . 

Unpuplished , pp . 12 – 13 (1973) . p. 14 .                                                                           
,  1981علي عبد االمير عبود العبادي , االنماط الزراعية في محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية االداب , جامعة بغداد , ( 3)

 . 85ص
 

                                                           

( عبد الحميد أحمد اليونس وآخرون , محاصيل الحبوب , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الموصل , 1) 
 . 119, ص 1987
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 :الشعريمتطلبات زراعه حمصول :  2ً

من سطح  يتطلبيحتاج محصول الشعير الى ظروف بيئية تساعد على النمو تتمثل هذه الظروف بما     
جيدة ومناخ مالئم فضاًل عن كمية مياه ذات نوعية جيدة ولمعرفة هذه المتطلبات سيتم  ةمالئم وترب

 التطرق لها على النحو االتي : 

 السطح الى يحتاج اذا الداخلي الصرف و باالنحدار السطح من المحصول متطلبات تتمثل  :السطح -أ
 اكثرها متباينة بدرجات المالئم السطح ضمن يدخل وهو(  %6 -0) بين انحداره يتراوح االنحدار قليل
 تنحصر ءمةمال واالقل فيها تتحقق ان الزراعية العمليات لجميع يمكن والتي( %4-0)بين ما ةمءمال
 العملية في كبير جهد الى وتحتاج المحصول لزراعة ةمالئم  غير فهي %(6) من اكثر اما(%6-4)بين

 والثالثة األولى ومعتدل في الثانية الفئه ضمن يقع جيد صرف ذو سطح الى المحصول ويحتاج الزراعية
 دون وما( % 6-1)بين ينحصر والذي الفئات تلك في االرض انحدار مع تتوافق والتي ناقصة الصرف

فقيرة مع وجود صرف  فئات تضم اذ الشعير محصول ةزراع و إلنتاج جيدة غير اراضي فهي ذلك
 ( .5ضعيف وفقيرة مع عدم وجود صرف , جدول )

 نسجه ذات ةترب الى يتطلب المحصول خصائص كيميائية وفيزيائية محددة , فهو يحتاج:  التربة  -ب
 و تماسكها عن فضال للجذور التهوية تتحقق اذ ةجيد ةبصور  النمو على المحصول تساعد معتدلة

 مزيجيةو  غرينية طينية مزيجية) النسجة ذات التربة في يتحقق وهذا النبات يحتاجه الذي بالماء احتفاظها
(  رملية طينية مزيجيةو  مزيجية رملية طينية) بعدها وتأتي ةمءمال االكثر وهي(  طينية مزيجيةو  غرينية
 نمو يكون ان يمكن وال ( الناعمة الرملية والمزيجية الرملية المزيجية التربة في المحصول مةءمال وتقل

 المادة ةقليل ألنها(  والرملية الناعمة والرملية الخشنة الرملية المزيجية) التربة  في جيداً  المحصول
 . والضرر التلف الى المحصول يعرض مما متماسك غير هش ونسيجها بالماء تحتفظ وال العضوية

 مدى حيث من تفاوتها مع%(  60-3)بين تتراوح ةنسب الى الكالسيوم كربونات من المحصول ويحتاج  
 في المالءمة درجة وتقل للمحصول مالئمة و جيدة نسبة هي%( 40-3)بين تقع التي فالنسبة المالئمة
 . التلف الى المحصول فيتعرض النسب هذه بعد اما%( 60-40)بين النسبة
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 التربة في المحصول يجود اذ%( 25-0) بين تتراوح الكالسيوم بريتاتك من نسبة المحصول ويحتاج    
 تلك بعد اما المحصول لزراعه جيدة تربة وتعد%( 20-0)بين تتراوح الجبس من نسبة على تحتوي التي

 . إنتاجية الدونم منه يقلل قد او االنتاج تلف الى تؤدي وقد الضرر الى المحصول سيعرض النسبة

 التفاعل ودرجة(  كغم/ سنتمول)  الكاتيونية التبادلية بالسعة تتمثل : والتي التربة خصوبة حيث من اما
 وهي(  16 -24 من اكبر)بين تتراوح ةالكاتيوني التبادلية السعه تكون ان ينبغي اذ العضوي والكربون
 ما واذا المحصول لزراعه مالئمة اقل فهي(  16+ من اصغر -16- من اصغر) المحصول لزراعه مثاليه
 الى ويعرضه انتاجيته من يقلل مما صحيحة بصوره النمو من المحصول يتمكن ال الحدود هذه  عن قلت

 هذه ضمن المحصول ينمو اذ(  8.5 - 7)  بين تتراوح تفاعل درجة الى المحصول ويحتاج الهالك
 المحصول ويحتاج درجة(  7.6 - 7) بين تقريبا المتعادلة الدرجة هي ومثاليه مالءمة االكثر و الحدود

 .(  0.4 من اصغر - 0.6 من اكبر) بين تتراوح العضوي الكربون من نسبة الى

 بها المسموح الحدود التربة في االمالح كميه تتجاوز ال ان : فينبغي الكهربائية اإليصالية حيث من اما
 ضمن تقع مالءمة فاألكثر  المقدار ضمن هذا المحصول مالءمة وتتفاوت(  20 - 0) بين تتراوح والتي
/ م ( ديسمنز 20 – 12( والتي تتراوح بين )S3  - S2مة تقع ضمن الفئة ) ءالمال والجيدة(  12 - 0) 

 واما اذا تجاوزت هذه الحدود سيتعرض المحصول الى الضرر وقد تؤدي الى هالكه . 

: فينبغي ان ال تتجاوز هذه النسبة الحدود المسموح بها والتي  اما بالنسبة لنسبة الصوديوم المتبادل
 مة لنموئمة وما بعد هذه النسبة فهي غير مالء%( وهي متفاوتة من حيث المال 45 -0تتراوح بين ) 

 .( 5المحصول بصورة جيدة , جدول )

 لذا الشعير محصول ومنها المحاصيل نمو في تأثيراً  الطبيعية العوامل اكثر هو المناخ فان : المناخ -ت
 الى يحتاج فالمحصول له توافرت ما اذا صحيح بشكل بنمو محدده مناخية متطلبات للمحصول فان

 مالئمة وهي( م   28 – 10)بين تتراوح النمو من الثاني الشهر في االنبات مرحلة في حرارة درجة متوسط
 وقد الضرر الى المحصول سيعرض( م   10) عن  قلت او( م   28)عن ازدادت ما واذا ونمو لزراعته
 مرحلة الثانية المرحلة في اما التلف , ثم ومن االضرار الى اورقه تتعرض ثم ومن الشمس بلفحه يصاب
 لكي( م   36 - 18) بين تتراوح حرارة درجة متوسط الى المحصول فيحتاج الثالث الشهر في التزهير
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 .( متطلبات السطح والتربة لمحصول الشعير5جدول )

األرض خصائص  
 

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

  التضاريس

( 1)  ( %) االنحدار  0 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 - > 6 

   الرطوبة

 + F0 - F1 F2 - F3 الفيضانات

( 4)   الصرف الداخلي  رديء معتدل جيد 

 ضعيف

،  ضعيف

 قابل

 للصرف

 ضعيف،

 قابل غير

 للصرف
 جيد معتدل رديء (5)

الفيزيائية للتربة خصائص    

 صفة النسجة

مزيجية

طينية

غرينية,

غرينية,

مزيجية

غرينية,

مزيجية

 طينية

طينيةرملية

 ,مزيجية

مزيجية

طينية

 رملية

مزيجية

رملية,

مزيجية

رملية

 ناعمة

- 

مزيجية

رمليةخشنة

,رملية

ناعمة,

 رملية

 60 < - 60 - 40 40 - 30 30 - 20 20 - 3 كربونات الكالسيوم )%(

كبريتات الكالسيوم 

 %((  )الجبس(
0 - 3 3 - 10 10 - 20 20 - 25 - > 25 

التربة خصوبة خصائص    

السعة التبادلية الكاتيونية 
 )سنتمول / كغم(

> 24 24 - 16 < 16 (-) 
< 16 

(+) 
- - 

تفاعل التربة درجة  7.0-7.6 7.6-8.2 8.2-8.4 8.4-8.5 - > 8.5 

)%( العضوي الكربون  

(8) > 0.6 0.6–0.4 < 0.4 - - - 

والقلوية الملوحة  

الكهربائية اإليصالية 
 )ديسمنز / م(

0 - 9 9 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 25 > 25 

 نسبة الصوديوم المتبادل

( % ) 
0 - 15 15 - 20 20 - 35 35 - 45 - > 45 

 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General المصدر:

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 27.                       

 فيحتاج النضج مرحلة في أما  السنابل , تكوين على يساعده الذي التزهير من المحصول يتمكن
 النضج عمليه اكمال على تساعد الدرجة هذه( م   42 - 20)  بين تتراوح حرارة درجة الى المحصول
 الحدود تتجاوز ال ان فينبغي الصغرى الحرارة درجة متوسط اما الجافه , المادة تكوين و السنبلة واصفرار
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 عن التوقف الى سيتعرض المحصول فان ازدادت فاذا( م   13 - 8 من اصغر)  بين تتراوح التي الحرارية
 فينبغي العظمى الحرارة درجة اما الصقيع , الى تعرضه بعد يتلف سوف الدرجات هذه استمرت واذا النمو
 المحصول ستعرض ألنها( م   21 من واكبر - 21 من اصغر)  بين تنحصر التي الحدود تتجاوز ال ان
 ( .6والهالل, جدول ) التلف الى

 .( المتطلبات المناخية لمحصول الشعير6جدول )

 خصائص المناخ

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 

 

S2

 

S3

 

N1

 

N2

 

0

100

1 

95

2 

85

3 

60

4 

40

0 

25

متوسط درجة الحرارة خالل 
مرحلة االنبات ) الشهر الثاني ( 

 ()م

10- 88- 6 6- 4 4- 2 --- < 2 

10- 12 12- 18 18 – 24 24 - 28 --- > 28 

متوسط درجة الحرارة خالل 
مرحلة التزهير ) الشهر الثالث 

 (( )م

18- 14 14- 12 12 -10 10 - 8 --- < 8 

18-22 22- 26 26 -32 32 -36 --- > 36 

متوسط درجة الحرارة خالل 
التزهير ) الشهر الرابع 

 (والخامس ( )م

20 – 16 16 -14 14- 12 12 -10 --- < 10 

20- 24 24- 30 30 - 36 36 - 42 --- > 42 

الحرارة الصغرى  درجة متوسط
 درجة متوسط مع البرد شهر

 شهر البرد الحرارة العظمى 

 ()م

< 8  < 8 if 
8 – 13 

if 
--- > 13 

  < 21 > 21  

 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General :المصدر

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 26.                       

ريات( منها ثالث ريات أساسية  4 – 3, فيحتاج المحصول الى ) الشعيرالحتياج المائي لمحصول ا -ث
يوم( بعد الزراعة , و واحدة عند بداية طرد السنابل , وثالثة عند بدء  25, واحدة عند مرور حوالي )

( يتضح أن مجموع االحتياجات المائية للمحصول خالل فصل النمو 7, من الجدول ) (1)تكوين الحبوب 
/ دونم( و يتباين مقدار االحتياج المائي من شهر ألخر , حيث يكون قلياًل في  3م 2014.6يبلغ )

/ دونم( وذلك بسبب قلة مقدار التبخر  3م 184.7,  218.5شهري تشرين الثاني وكانون األول ليبلغ )
ولى من مراحل نمو المحصول , ومع زيادة نمو المحصول تزداد احتياجاته المائية النتح في المرحلة األ

                                                           
,  1981كامل سعيد جواد وعرفان أرشد , وزارة العليم العالي والبحث العلمي , بغداد , مطبعة اوفيست الوسام ,  (1)

 . 155ص
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/ دونم( في شهري كانون الثاني وشباط على التوالي , ويزداد  3م 313.4,  216.5لتصل الى )
/  3م 552.2,  529.3االحتياج المائي للمحصول في مرحلة التزهير ومرحلة تكوين الحبوب  ليبلغ )

 دونم( .

 ( االحتياجات المائية لمحصول الشعير.7) جدول

 شباط اذار نيسان المجموع
كانون 
 الثاني

 كانون األول
تشرين 
 الثاني

 المتغير / الشهر

581.1 173.8 122.0 71.0 55.3 61.9 97.2 
التبخر النتح الممكن 

 / ملم

 
 معامل المحصول 0.58 0.77 1.01 1.14 1.12 0.82

519.9 142.5 136.6 80.9 55.9 47.7 56.4 
اإلستهالك المائي / 

 ملم

 ضائعات حقلية 16.9 14.3 16.8 24.3 41.0 42.7 156

 ضائعات النقل 14.1 11.9 14.0 20.2 34.1 35.6 130

 اإلحتياج الكلي / ملم 87.4 73.9 86.6 125.4 211.7 220.9 805.8

2014.6 552.2 529.3 313.4 216.5 184.7 218.5 
/  3الكلي م اإلحتياج

 دونم

 . نتائج معادلة نجيب خروفه (29( جدول )1المصدر : )

 (2 ) N , Kharrufa , G . AL Kawaz and Ismail : Studies an Crops Couguwptivc use of Water in Iraq . 
Unpuplished , pp . 12 – 13 (1973) . p. 14 .                                                                           

, جامعة بغداد ,  اآلدابعلي عبد االمير عبود العبادي , االنماط الزراعية في محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية ( 3)
 . 85, ص 1981

 الصفراء: الذرةمتطلبات زراعه حمصول :  3

للمحصول متطلبات زراعيه تساعده على النمو بشكل صحيح اذ ما توافرت بصوره مثاليه وهذه   
 -:المتطلبات يمكن اتطرق لها على النحو االتي 

اكثر ما يؤثر في موضوع السطح هو  االنحدار والصرف الداخلي اذ يحتاج  المحصول الى   السطح: -أ
 والمالئمة التأثير( وهذا االنحدار يتفاوت من حيث  % 6 - 0انحداره بين )سطح قليل االنحدار يتراوح 

-2من المقدار المحصور بين )  مالءمة( هو االكثر  %2-0للمحصول اذ يعد المقدار المحصور بين )
( فانه يكون غير مالئم لزراعه المحصول وقد يؤدي الى االضرار % 6( و اما اذا زاد االنحدار عن)% 6

, والتي تؤثر بصوره مباشره وغير مباشره بزراعه المحصول  والتذرية التعريةبه ويجعله عرضه لعوامل 
صرف جيد  او معتدل وهذا ما يتوافر ضمن الفئه  ذات تربةكما يحتاج المحصول الى , ( 8جدول )
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عن الحصول على كميات  ( اذ تتيح لجذور المحصول التهوية الجيدة فضالً S2)ثانيةال( والفئه S1االولى )
 . ةالمياه التي يحتاجها في بناء انسجته الحيوي

 تربةلها فالمحصول يحتاج الى  والكيميائية الفيزيائيةفان االحتياجات تتمثل بالخصائص  التربة : -ب
ة )طينية النسج صفة( وهي S1) هي فئة مالئمةاالكثر و  والثانيةمعتدلة تحققها الفئات االولى  هذات نسج

غرينية ومزيجية طينية غرينية وغرينية ومزيجية غرينية ومزيجية طينية ومزيجية ومزيجية طينية غرينية ( 
( وهي تربة ذات صفات ) مزيجية رملية ناعمة ورملية مزيجية S3 , S2,اما االقل مالئمة فتتمثل بالفئة )

التربة ذات النسجة )الطينية الرملية ( مع زراعة  تتالءمومرلية مزيجية خشنة ( وال ورملية ناعمة 
 المحصول .

 تدخل التي النسبة وهي%( 40 - 0) بين : تتراوح نسبتها الكالسيوم كربونات من المحصول احتياج اما
%( 20-0) بين ما النسبة تعد اذ واالقل االكثر بين ما المالئمة هذه تفاوت مع للمحصول مالئمتها ضمن
 النسبة هذه ازدادت اذا اما%( 40-20) بين تتراوح التي النسبة من للمحصول مالئمة االكثر هي
 الى المحصول ستعرض التربة في وجدت ان و المحصول ةلزراع مالئمة غير تعد فأنها%( 40)عن

 . والتلف الضرر

 لكن%( 20-0) بين تتراوح نسبة الى يحتاج : فالمحصول )الجبس( الكالسيوم لكبريتات بالنسبة اما
 بين المحصورة النسبة ضمن تقع منها واالقل%( 4-0) بين المحصورة النسبة ضمن تدخل مالئمة االكثر

 ةلزراع مالئمة غير تعد فأنها%( 20)من ألكثر التربة في الجبس النسبة زادت اذا اما%( 4-20)
 . الصفراء الذرة محصول

 تفاعل درجة و(  كغم/  سنتمول)الكاتيونية  التبادلية بالسعة تمثل فأنها : التربة خصوبة حيث من اما
 - 24 من اصغر)  بين الكاتيونيه التبادلية السعه مقدار يتراوح ان ينبغي)%(  العضوي والكربون التربة
 من اكبر -16- من اكبر)) بين المحصور المقدار بعدها ويأتي مالئمة االكثر وهي(  كغم/ سنتمول 16

 . االولى الفئه من مةءمال االقل يعد الذي((  16+

 حيث من يتفاوت المقدار وهذا(  8.5 - 6.6) بين تتراوح للتربة تفاعل درجة الى المحصول يحتاج كما
( S1)الفئه ضمن مةءمال االكثر االولى بالمرتبة(  7.8 - 6.6) بين المحصور المقدار يأتي اذ المالئمة
 ازداد واذا (S3 , S2الفئه) ضمن مةءمال االكثر الثانية بالمرتبة(  8.5 - 7.8)بين المحصور والمقدار
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 , اما الهالك او الضرر الى المحصول سيتعرض(  8.5 من اكبر) من اكثر الى الحدود هذه عن المقدار
 - 0.6 من اصغر)  بين تتراوح الكربون من نسبة الى يحتاج المحصول فان العضوي للكربون بالنسبة
 %( . 0.4 من اصغر

)  بين تتراوح والتي بها المسموح الحدود مقدارها تتجاوز ال ان فينبغي : الكهربائية اإليصالية حيث من اما
 مةءمال االكثر هو(  ديسمنز / م 5 – 0)  بين يتراوح الذي المقدار يعد اذ( م/ ديسمنز 10 -0

 مقدارها تجاوز اذا اما منه مةءمال االقل هو( م/  ديسمنز10 - 5)  بين يتراوح الذي والمقدار للمحصول
 . للضرر يتعرض المحصول  فان(  م/  ديسمنز 12)عن

-0) بين والمحصورة بها المسموح الحدود نسبة يتجاوز ال ان : فينبغي المتبادل للصوديوم بالنسبة اما
) بين المحصورة النسبة  تعد اذ للمحصول مالءمتها و تأثيرها درجة حيث من تتفاوت النسبة وهذه%( 30
 بين المحصورة بالنسبة( S1)االولى الفئه ضمن تقع والتي للمحصول مةءمال االكثر هي%( 0-15
 النسبة ازدادت اذا اما (S2 , S3الفئات) ضمن تقع والتي االولى الفئه من مةءمال االقل%( 15-30)

  . (8) وهالكه, جدول هتلف الى تؤدي وقد الضرر الى المحصول تعرض فأنها%( 30) عن

 تساعده مناخية متطلبات الى يحتاج الصفراء الذرة محصول ان( 9)الجدول خالل من يلحظ : المناخ -ت
 النسبية والرطوبة الحرارة درجة) ب تتمثل متطلبات هذه و عالية انتاجية ليعطي جيدة ةبصور  النمو على

 (  الفعلي الشمسي والسطوع

 – 24) بين تتراوح النمو مرحلة خالل حرارة درجة متوسط الى يحتاج فالمحصول الحرارة درجة حيث فمن
 االكثر تعد اذا المحصول لزراعة المثالية هي( م   32 – 24)بين تتراوح التي الحرارة درجة تعد اذ( م   40

 كانت اذا , اما مالءمة منها االقل فهي( م   40 – 32)بين المحصورة الحرارة درجة اما له , مالءمة
 وقد الحرارة درجة بتغير سيتأثر المحصول فان( م   40واكبر من  –م   24دون )الحرارة  درجة متوسط
 النمو مرحلة خالل صغرى حرارة درجة متوسط الى المحصول يحتاج كما النمو وعدم التلف الى يتعرض
 24 – 17) بين المحصور فالمقدار  مةءوالمال التأثير حيث من متفاوتة وهي( م   30 – 17)بين تتراوح

 ستؤثر فأنها( م   30)فوق ارتفعت اما اذا( م   30 – 24)بين المحصور المقدار من مالءمة االكثر هو( م  
  المحصول. على سلبا
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 . ( متطلبات السطح والتربة لمحصول الذرة الصفراء8جدول )

األرض خصائص  
 

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

  التضاريس

( 1)  ( %) االنحدار  0 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 - > 6 

( 4)   الصرف الداخلي  رديء معتدل جيد 
 ضعيف

،  ضعيف
 قابل

 للصرف

 ضعيف،
 قابل غير

 جيد معتدل رديء (5) للصرف

الفيزيائية للتربة خصائص    

 صفة النسجة

طينية

غرينية,

مزيجية

طينية

غرينية,

غرينية,

مزيجية

غرينية,

مزيجية

 طينية

مزيجية,

مزيجية

طينية

 غرينية

مزيجية

غرينية,

مزيجية

رملية

ناعمة,

رملية

 مزيجية

رملية

ناعمة,

رملية,

مزيجية

رملية

 خشنة

 طينيةرملية -

 40 < - 40 – 30 30 – 20 20 - 10 10 - 0 كربونات الكالسيوم )%(

الكالسيوم كبريتات 

 %((  )الجبس(
0 – 2 2 – 4 4 - 10 10 – 20 - > 20 

التربة خصوبة خصائص  

السعة التبادلية الكاتيونية 
 )سنتمول / كغم(

> 24 24 - 16 < 16 (-) < 16 (+) - - 

تفاعل التربة درجة  6.6–7.0 7.0-7.8 7.8-8.2 8.2-8.5 - > 8.5 

)%( العضوي الكربون  

(8) > 0.6 
0.6 – 

0.4 
< 0.4 - - - 

والقلوية الملوحة  

االيصالية الكهربائية 
 )ديسمنز/ م(

0 – 3 3 - 5 5 - 7 7 - 10 10 - 12 > 12 

 نسبة الصوديوم المتبادل

( % ) 
0 – 10 10 – 15 15 - 20 20 - 30 - > 30 

 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General :المصدر

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 85. 
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 المحصول يحتاجها التي النسبة فان الثاني( )الشهر التطور مرحلة في :  النسبية الرطوبة حيث من اما
 تتراوح التي النسبة واما له مةءمال االكثر وهي( % 42- -65)بين تتراوح لزراعته جيدة بيئة توفر والتي
 الرطوبة نسبة قلت اذا اما للمحصول مةءالمال حيث من الثانية بالمرتبة تأتي فأنها( % 30 -42)بين

 المياه من اضافيه كميات الى يحتاج و منها االستفادة يمكنه ال المحصول فان%( 30)عن النسبية
( % 20اكثر من  – 40)بين تتراوح فأنها النضج مرحلة في النسبية للرطوبة بالنسبة اما النمو, لغرض
  وهي( % 24- 40)بين المحصورة النسبة تأتي اذا مةءالمال ومدى األهمية حيث من متفاوتة وهي

 و( %20اكبر من  – 24)بين المحصورة النسبة بعدها تأتي المحصول لزراعه مةءمال واالكثر االفضل
 للمحصول . مةءمال منها اقل هي

 شمسي سطوع الى يحتاج المحصول : فان الثاني الشهر خالل الفعلي الشمسي للسطوع بالنسبة اما
 يحتاج كما المحصول المناخ مةءمال ضمن جميعها تقع والتي( 0,35اكبر من  – 0,55)بين تراوحي فعلي

 لكي( 0,5اكبر من  – 0,7اصغر من )بين يتراوح النضج مرحلة في فعلي شمسي سطوع الى المحصول
 . الثمار وجفاف النضج سرعه على المحصول يساعد

 . ( المتطلبات المناخية لمحصول الذرة الصفراء9جدول )

 خصائص المناخ

 ووزن التصنيف –ودرجات المحددات  –الفئات 

S1 S2 S3 N1 N2 

0

100

1 

95

2 

85

3 

60

4 

40

0 

25

متوسط درجة الحرارة خالل 

 (مرحلة النمو )م

24-22 22-18 18-16 16-14 --- < 14 

24-26 26-32 32-35 35-40 --- > 40 

متوسط درجة الحرارة الصغرى 

 (خالل مرحلة النمو )م

17-16 16-12 12-9 9-7 --- < 7 

17-18 18-24 24-28 28-30 --- > 30 

الرطوبة النسبية في مرحلة 
 التطور

 ) الشهر الثاني ( )%(

65-50 50-42 42-36 36-30 --- < 30 

65-80 > 80 --- - --- > 42 

 مرحلة في النسبية الرطوبة
 )٪( النضج

40-30 30-24 24-20 < 20 --- --- 

40-50 50-75 75-90 > 90 --- --- 

السطوع الفعلي / السطوع 
 النظري خالل مرحلة التطور

 (الثاني الشهر)

0.55-0.5 0.5-0.35 < 0.35 --- --- --- 

0.55- 

0.6 

0.6- 

0.75 
> 0.75 --- --- --- 

السطوع /  السطوع الفعلي
 النضج مرحلة النظري في

> 0.7 0.7- 0.5 < 0.5 --- --- --- 

 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General المصدر:

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 84.                             
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رية( في المعدل  15 – 10, فإن محصول الذرة الصفراء يحتاج الى ) االحتياج المائي للمحصول -ث
 – 8رية( , وبمعدل ) 3 – 2خالل موسم النمو , تبلغ عدد الريات في مرحلة اإلنبات واكتمال البادرات )

ريات( في المعدل خالل  4 – 3( خالل مرحلة تكوين التفرعات الخضرية واالستطالة , والى ) ريات 10
/ دونم( , وهو  3م 1133.8, ويبلغ مجموع االحتياجات المائية للمحصول ) (1)مرحلة التزهير والنضج 

دة مقدار متباين من شهر ألخر , ففي شهر تموز حيث المرحلة األولى من مراحل نمو النبات وبسبب زيا
/ دونم( ,  3م 685.3الضائعات المائية وقلة رطوبة التربة يكون االحتياج المائي كمية كبيرة بحيث يبلغ )

,  100.7ومع قلة الضائعات المائية يقل االحتياج المائي للمحصول ليبلغ في شهري )اب وأيلول( )
و النبات في شهري )تشرين ( , وفي المرحلة األخيرة من مراحل نم10/ دونم( , جدول ) 3م 122.1

 / دونم( . 3م 111.5,  114.2األول وتشرين الثاني( يصل االحتياج المائي للمحصول الى )

 
 المائية لمحصول الذرة الصفراء. االحتياجات( 10جدول )

تشرين  المجموع
 الثاني

تشرين 
 األول

 المتغير / الشهر تموز اب أيلول

التبخر النتح الممكن /  335.9 348.5 319.2 266.0 97.2 1366.9
 ملم

 معامل المحصول 0.48 0.68 0.9 1.01 0.27 

اإلستهالك المائي /  161.2 237.0 287.3 268.6 26.2 980.4
 ملم

 ضائعات حقلية 64.5 94.8 114.9 107.5 10.5 392.2

 ضائعات النقل 48.4 71.1 86.2 80.6 7.9 294.1

 اإلحتياج الكلي / ملم 274.1 402.9 488.4 456.7 44.6 1666.8

/  3اإلحتياج الكلي م 685.3 100.7 122.1 114.2 111.5 1133.8
 دونم

 . نتائج معادلة نجيب خروفه (29( جدول )1المصدر : )
 (2 ) N , Kharrufa , G . AL Kawaz and Ismail : Studies an Crops Couguwptivc use of Water in Iraq . 

Unpuplished , pp . 12 – 13 (1973) . p. 14 .                                                                           
علي عبد االمير عبود العبادي , االنماط الزراعية في محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية االداب , جامعة بغداد , ( 3)

 . 85, ص 1981
 
 
 
 

                                                           
 . 272عبد الحميد أحمد اليونس وآخرون , محاصيل الحبوب , مصدر سابق , ص (1)
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 الشلب: )الرز(متطلبات زراعه حمصول :  4

 متطلبات  هي الظروف وهذه صحيحة بصوره النمو على تساعده بيئية ظروف الرز محصول يتطلب
 والمعرفة عالية ةجود ذات حبوب على للحصول وجفافها الثمار تكوين ةعملي لتكتمل المحصول يحتاجها

 االتي : النحو على دراستها سيتم المتطلبات هذه

اذ يحتاج   (االنحدار والصرف الداخلي)  بـ تتمثل متطلبات المحصول من السطح  السطح: -أ
 مةءوالمال التأثير( وهذا االنحدار يتفاوت من حيث  % 4 - 0المحصول الى سطح  يتراوح انحداره بين )

اظ مة اذ يعطي امكانية االحتفءمال( هو االكثر  % 2-0للمحصول اذ يعد المقدار المحصور بين )
بالماء مما يجعل المحصول يستفاد اكثر من هذا الماء والرطوبة الموجودة في التربة ويأتي بعدها االقل 

 4( و اما اذا زاد االنحدار عن)% 4-2) ( بدرجة انحدار محصورة بين S3مة ضمن الفئة الثالثة )ءمال
  .( فانه يكون غير مالئم لزراعه المحصول %

( S1صرف جيد  او معتدل وهذا ما يتوافر ضمن الفئه االولى ) ذات ةتربالى الرز كما يحتاج محصول 
 المعتدلة والتي توفر بيئة مناسبة لزراعة المحصول , اما بقية الفئات )الرديء والضعيف والضعيف جدًا (

 ( .11, جدول )

 تربةحتاج الى يالرز لها فمحصول  والكيميائية الفيزيائيةفان االحتياجات تتمثل بالخصائص  التربة : -ب
( S1) مةءمالتحققها الفئات االولى االكثر تساعد على االحتفاظ بالماء والرطوبة والتي  ناعمة هذات نسج

ة )طينية وطينية غرينية وطينية غرينية ثقيلة ( وتدخل صفة النسجة )الطينية المزيجية النسج صفةوهي 
مة المعتدلة , وتأتي صفة النسجة ءالثانية ذات المالالغرينية والمزيجية الطينية والغرينية( ضمن الفئة 
( والتي تكون مالئمتها قليلة اما غير هذه الصفات S3)المزيجية الغرينية والطينية الرملية ( ضمن الفئة )

 فهي غير مالئمة للمحصول .

اذ تكون %( 25 - 3اصغر من ) بين : تتراوح نسبتها الكالسيوم كربونات من المحصول احتياج اما
 االقل فهي%( 25-6) بين اما اذا تراوحت للمحصول مةءمال االكثر النسبة %( ( وهي 6 – 23نسبة )

الخطر  الى المحصول ستعرض فأنها%( 25اكثر من )عن النسبة هذه ازدادت اذا اما للمحصول مةءمال
 . وتوقف النمو وحتى التلف
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-1اصغر من ) بين تتراوح نسبة الى يحتاج فالمحصول:  )الجبس( الكالسيوم لكبريتات بالنسبة اما
 نسبة زادت اذا تكون مالئمة بدرجة اقل اما%( 15-3)ومن  محصولمة للءوهي االكثر مال%( 3

 فأن المحصول يتوقف عن النمو وقد يؤدي الى موت النبات. %( 15)عن الجبس

 تفاعل درجة و(  كغم/  سنتمول)الكاتيونية  التبادلية بالسعة تمثلت فأنها : التربة خصوبة حيث من اما
 - 24 من اصغر)  بين ةالكاتيوني التبادلية السعه مقدار يتراوح ان ينبغي)%(  العضوي والكربون التربة
- من اكبر)) بين محصور لزراعة المحصول واذ كان المقدار مةءمال االكثر وهي(  كغم/ سنتمول 16

 ( .S2  -  S3 ضمن الفئة ) وتأتي مةءمال االقل يعد الذي((  16+ من اكبر -16

 من ويتفاوت المقدار درجة وهذا( 9 - 6.5) بين تتراوح للتربة تفاعل درجة الى المحصول يحتاج كما
لمحصول الرز  مةً ءمال االولى بالمرتبة(  8.2 - 6.5) بين المحصور المقدار يأتي اذ مةءالمال حيث
 , S2الفئه) ضمن مةءمال االكثر الثانية بالمرتبة( 9 - 8.2)بين المحصور والمقدار( S1)الفئه  ضمن

S3) الهالك عدم النمو ومن ثم الى المحصول سيتعرض الحدود هذه عن المقدار ازداد واذا . 

 -2 من اصغر)  بين تتراوح الكربون من نسبة الى يحتاج المحصول فان العضوي للكربون بالنسبة اما
 .مة من الصنف االول ء%( هي االقل مال 0.8اكبر من  – 1.5وهي االكثر مثالية وبين )%(  1.5

)  بين تتراوح والتي بها المسموح الحدود مقدارها تتجاوز ال ان فينبغي : الكهربائية اإليصالية حيث من اما
 يتراوح الذي المقدار يعد وهي تتفاوت من حيث مالئمة تربتها لزراعة المحصول اذ( م/ ديسمنز 10 -0

/  ديسمنز 12 – 4)  بين يتراوح الذي والمقدار للمحصول مةءمال االكثر هو( ديسمنز / م 4 - 0)  بين
 للضرر يتعرض المحصول  فان(  م/  ديسمنز 12)عن مقدارها تجاوز اذا اما منه , مةءمال االقل هو( م

 . بالتلف والهالك يصاب وقد

-0) بين والمحصورة بها المسموح الحدود نسبة يتجاوز ال ان فينبغي:  المتبادل للصوديوم بالنسبة اما
) بين المحصورة النسبة  تعد اذ للمحصول مالءمتها و تأثيرها درجة حيث من تتفاوت النسبة وهذه%( 40
 , اما بالنسبة( s1,s2,s3)االولى الفئه ضمن تقع والتي للمحصول مةءمال االكثر هي%( 0-20

 (n1 , n2الفئات) ضمن تقع والتي االولى الفئه من مةءمال االقل%( 40أكثر من  -30) بين المحصورة
 . (11الضرر , جدول ) الى المحصول تعرض فأنها تجاوزت هذه الحدود اذا اما
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 ( متطلبات السطح والتربة لمحصول الرز .11جدول )

 
 Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7, General :المصدر

Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 124.                             

 

 

األرض خصائص  
 

 التصنيف ومقياس التقييد ودرجة الدرجة

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

  التضاريس

( 1)  ( %) االنحدار  0 1 1-2 2-4 - > 4 

   الرطوبة

 ضعيف معتدل رديء الصرف الداخلي
ضعيف 

 جدا
  

الفيزيائية  خصائص
 للتربة

  

 صفة النسجة

طينية,

طينية

 غرينية

طينية

غرينية

 ثقيلة

طينية

متماسكة,

مزيجية

طينيةغرينية

مزيجية,

طينية

 ,غرينية

مزيجية

غرينية,

طينية

 رملية

- 
رملية

 ناعمة

  3 3-6 6-15 15-25 - > 25 كربونات الكالسيوم )%(

كبريتات الكالسيوم 

 %((  )الجبس(
 1 1-3 3 - 10 10 – 15 - > 15 

التربة خصوبة خصائص    

السعة التبادلية الكاتيونية 
 )سنتيمول/ كغم(

> 24 24 - 16 < 16 (-) < 16 (+) - - 

تفاعل التربة درجة  6.5–7.0 7.0-8,2 8,2-8,5 8.5-9.0 - > 9.0 

)%( العضوي الكربون   2 1.5-2 1.5 0.8  0.8 - - 

والقلوية الملوحة    

 االيصالية الكهربائية
 )ديسمنز / م(

0 – 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 12 > 12 

 نسبة الصوديوم المتبادل

( % ) 
0 – 10 10 – 20 20 - 30 30 - 40 - > 40 
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الحصول بصورة مباشرة لذا فانه يحتاج الى متطلبات مناخية تساعده على يؤثر المناخ على  : المناخ -ت
 والرطوبة الحرارة درجة) ب تتمثل المتطلبات هذه النمو بصورة صحيحة ليعطي انتاج وانتاجية جيدة و

  . (12, جدول ) (الفعلي الشمسي والسطوع النسبية

 – 31) بين تتراوح النمو مرحلة خالل حرارة درجة متوسط الى يحتاج فالمحصول الحرارة درجة حيث فمن
 تأثيراً  االكثر هو( م   24 – 31) بين المحصور فالمقدار  والمالئمة التأثير حيث من متفاوتة وهي( م   10
وما قل ( م   10 – 24)هي الفئة المحصورة بين  ومالئمةً  (  واالقل تأثيراً S1ويقع ضمن الفئة ) ملءمةً و 

والهالك , كما  النمو توقف الى تؤدي قد و سيعرض المحصول الى الضررعن هذه الدرجات الحرارية 
م  ( وهي  21 – 35يحتاج الحصول الى متوسط درجة حرارة العظمى ألحر الشهور والذي يتراوح بين )

 21مة وقوتها , اما اذا قلت عن )ءدرجات مالئمة لزراعة المحصول مع تفاوتها من حيث التأثير والمال
( فستكون غي  ر مالئمة للمحصول وقد يتعرض الى الهالك .م 

درجة  الى يحتاج المحصول : فان الثاني( في )الشهر خالل مرحلة االنبات درجة الحرارة متوسط  اما
 مةءمال تتفاوت من حيث التأثير والمالئمة للمحصول حيث االكثر( م   45 –29)بين تتراوح حرارة

( واالقل 36 – 29تتراوح بين )  والتي( S1)االولى الفئه ضمن تقع التي للمحصول  ةالفئ من مةءمال م 
( اما 45 – 36تتراوح بين )  والتي (S2 , S3الفئات) ضمن تقع والتي االولى (  45ازدادت عن ) اذا م  م 
ويحتاج المحصول في مرحلة النضج . هالكه الى وتؤدي الضرر الى ال تالئم المحصول بل تعرضه فأنها

( وهي 30 – 20ط درجة حرارة تتراوح بين ))الشهر الرابع( متوس  ومدى األهمية حيث من متفاوتة م 
 المحصول لزراعه مةءمال واالكثر االفضل  وهي( % 25- 20)بين المحصورة النسبة تأتي اذا مةءالمال
للمحصول . اما اذا تجاوزت عن  مةءمال منها اقل هي و( م   30– 25)بين المحصورة النسبة بعدها تأتي

( فأن المحصور سيتعرض الى الضرر. 30)  م 

الى رطوبة نسبية في مرحلة االنبات في الشهر االول  المحصول : يحتاج النسبية الرطوبة حيث من اما
لمحصول والنسبة المحصورة لمة ءمن حيث التأثير ومال متفاوتة وهي( % 30- -65)بين والثاني تتراوح

 النسبية الرطوبة نسبة قلت اذا اما في المحصول  اً مة وتأثير ءهي األكثر مال (% 30 -65)بين 
 اما مياه الري ,  من ةاضافي كميات الى يحتاج  لذا منها , االستفادة يمكنه ال المحصول فان%( 30)عن

لكي ( % 50 – 30)بين تتراوح النضج فيحتاج المحصول الى نسبة مرحلة في النسبية للرطوبة بالنسبة
 .رطوبة النسبية وتزداد انتاجيتها في سنابله وحبوبه التي تجود بوجود اليحافظ المحصول على الرطوبة 
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أكبر )بين يتراوح فعلي شمسي سطوع الى يحتاج المحصول : فانالفعلي الشمسي لإلشعاع بالنسبة اما
 . خالل موسم النمو (0,45أقل من  – 0,75من 

 . ( المتطلبات المناخية لمحصول الرز12جدول )

 خصائص المناخ

 التصنيف ومقياس التقييد ودرجة المناخية الطبقة

S1 S2 S3 N1 N2 

0

100

1 

95

2 

85

3 

60

4 

40

0 

25

متوسط درجة الحرارة خالل 

 (مرحلة النمو  )م

30-31 24-30 24-18 18-10 --- < 18 

31-32 32-36 36 --- --- ---

متوسط  درجة الحرارة العظمى 

 (الشهور )م ألحر

35-36 36-40 40-45 45-50 --- 50 

35-33 33-30 30-26 26-21 --- 21 

متوسط درجة الحرارة خالل 
مرحلة االنبات ) الشهر الثاني ( 

 ()م

29-2626-2424-1818-10--- 10 

29-3232-3636-4242-45--- 45 

متوسط درجة الحرارة خالل 
مرحلة النضج ) الشهر الرابع ( 

 ()م

20-18 18-14 14-10 10-7 --- < 7 

20-22 22-25 25-28 28-30 --- > 30 

الرطوبة النسبية في مرحلة 
 االنبات

 ) الشهراألول الثاني ( )%(

65-60 60-50 50-40 40-30 --- < 30 

65-75 75-90 90-100 --- ---  

 مرحلة في النسبية الرطوبة
 )٪( النضج

50-37 37-3333-30  ---  

50-65 65-80 80 < 30 ---  

السطوع الفعلي / السطوع 
 دورة النموالنظري في 

0.75 
0.65-

0.75 

0.65-

0.45
0.45 --- _ 

 ,Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture Publication –No.7           :المصدر

General Administration for Development Cooperation, Belgium, 1993,p 121. 

تأثيرًا في  ها, فيعد الري من العمليات المهمة في زراعة الرز وأكثر  االحتياج المائي لمحصول الرز -ث
( يتضح أن مجموع االحتياجات المائية للمحصول بلغت 13كمية اإلنتاج وجودته , ومن الجدول )

مقدار االحتياج المائي للمحصول في / دونم( وهو متباين من مرحلة ألخرى , حيث بلغ  3م 6915.7)
/ دونم( , في حين بلغ في مرحلة النمو الخضري للمحصول  3م 853.5مايس( ) مرحلة اإلنبات )شهر
/ دونم( , أما في مرحلة التزهير )شهر اب( فقد بلغ مقدار  3م 1784.6,  1285.5)حزيران وتموز( )

مرحلة التكوين والنضج )شهر أيلول( بلغ مقدار  / دونم( , وفي 3م 1703.5االحتياج المائي للمحصول )
 / دونم( .3م 1288.9االحتياج المائي )
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 المائية لمحصول الرز )الشلب( . االحتياجات( 13جدول )

 المتغير / الشهر مايس حزيران تموز اب أيلول المجموع

1457.9 319.2 348.5 335.9 263.0 191.2 
التبخر النتح الممكن / 

 ملم

 
 معامل المحصول 1.05 1.15 1.25 1.15 0.95

 المائي / ملم االستهالك 200.7 302.5 419.9 400.8 303.3 1627.2

 ضائعات حقلية 80.3 121.0 168.0 160.3 121.3 650.9

 ضائعات النقل 60.2 90.7 126.0 120.2 91.0 488.2

 الكلي / ملم االحتياج 341.3 514.2 713.9 681.4 515.6 2766.3

6915.7 1288.9 1703.5 1784.6 1285.5 853.2 
/  3الكلي م االحتياج

 دونم

 . نتائج معادلة نجيب خروفه (29( جدول )1المصدر : )     
 (2 ) N , Kharrufa , G . AL Kawaz and Ismail : Studies an Crops Couguwptivc use of Water in Iraq . 

Unpuplished , pp . 12 – 13 (1973) . p. 14 .                                                                           

علي عبد االمير عبود العبادي , االنماط الزراعية في محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية االداب , جامعة بغداد , ( 3)
 . 85, ص 1981



 

 

 الفصل الثاني
 

مكانات لإلالتحليل المكاني 
الجغرافية الطبيعية 
المتاحة في منطقة 

  الدراسة
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 تمهيد : 
، وال هة نسب متشاببتتوزع في كل مكان  الطبيعية المالئمة لنمو المحاصيل الزراعية ال اإلمكاناتإن       

 ، من منطقة ألخرىلقيي  ، فالسط  والمنا  والموارد المائية والتربة تتباين اإلتتوزع توزيعًا متساويًا في داخل 
نموذجًا تمثيت فيه تفاعالت العوامل الطبيعية إحقل دراستنا  ديوانية ، –كفل وحية  –يمثل مشروعي حية  و   

 . منطقةفي هذه ال الزراعية في تشخيص ورس  صور استعماالت األرض
 استعماالتالجغرافية الطبيعية المؤثرة في  اإلمكاناتإلى دراسة وتحييل  الفصل يهدف هذا لذا      

الجيولوجية وطبوغرافية  مامع دراسة بنيته ين، التي تتمثل في المولقع الجغرافي ليمشروع األرض الزراعية
بغية تفسير أسباب تباين نوع ومساحة ،  والموارد المائيةوالتربة  والخصائص المناخية  ، السط 

 . مشروعي حية كفل و حية ديوانيةاالرض الزراعية في  استعماالت
 

ً(ًً(Geological structure propertiesخصائصًالرتكيبًاجليولوجيًً:ًأولاً
والتوزيع الجغرافي ليتكوينات  الطبيعة التركيبية والتكتونية تشير الىدراسة جيولوجية منطقة  إن    

الجيولوجية الموجودة فيها من حيث تركيبها الصخري وتكوينها المعدني لما لهذه العناصر من تأثير في 
استعماالت األرض الزراعية حيث تشتق منها التربة وتؤثر في مساميتها ومحتواها المعدني. كما تؤثر في 

ويضاف إلى  ،(1)لالستعمال الزراعي ونوعيتها وخصائصهاها المياه الجوفية الموجودة فيها من حيث كميت
انعكاس ليتكوينات  إالذلك أن التضاريس التي لها تأثير كبير في استعماالت األرض الزراعية ما هي 

  .تحتها الجيولوجية الموجودة
في منطقة الرصيف غير المستقر ضمن نطاق السهل الفيضي  من الناحية التكتونية منطقة الدراسةتقع    

الزمن الرابع الجزء األكبر من مساحة هذا النطاق الذي تأثرت مناطقه بالحركات  ترسباتحيث تمثل 
التكتونية الحديثة ، التي سببت الطية المقعرة غير المتناظرة ليسهل الفيضي ، والتي الزالت مستمرة 

   . (2)  يجة لثقل الترسبات الهائية من جهة ، والحركات الباطنية من جهة اخرىالتدريجي ، نت باالنخفاض
مييون سنة(  3-2يض  الزمن الجيولوجي الرابع الذي هو اخر االزمنة الجيولوجية والذي يمتد بين   )

وينقس  الزمن الرباعي عيى عصرين )عصر  ، االخيرة التي مرت بها االرض ضمن حقبة الحياة الحديثة
وتغطي رواسبه أكثر من ثيث سط   ، الباليستوسين وعصر الهولوسين( وفق تقسيمات المفهو  األمريكي

                                                           
 .120، ص1981الجامعية ، االسكندرية ، دراسة استغالل االرض في الجغرافية االلقتصادية ، دار المعرفةمحمد خميس الزوكة،  (1)

 (2) Tibor Buday and Saad Jassim , The Regional of Iraq , For Geology Survey and Mineral  
Investigion ,Baghdad , 1984 , p.352                                                                     
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دراسة جيولوجية الزمن  فإن  لذا  (1)مترًا(.200-150العراق واغيبها في حوض السهل الرسوبي بين )
التي هي حصيية  الرابع بعصريه الباليوستوسين والهولوسين تكشف التتابع الطبقي لرسوبيات هذا الزمن

عاميين مهمين ، يتمثل األول بالتغيرات المناخية وما سببته من تكرار لعمييتي النحت والترسيب ، أما 
العامل الثاني فيتمثل بالتضاريس والذي ساعد بدوره عيى توجيه ترسيب هذه الرسوبيات في السهل 

فتغطيها الترسبات النهرية التي يأخذ توزيعها  مشروعي حية كفل و حية ديوانية، وبالنسبة ل(2)الفيضي
 -: اآلتي الشكل

 (Flood Plain Depositsترسبات السهل الفيضي  )-1
يكون السهل الفيضي أكبر الوحدات الجيومورفولوجية الرسوبية النشأة ، إذ تكون بوساطة نهر الفرات     

، وتتكون من ترسبات الطين الغريني الذي يشكل الجزء األكبر ، يتبعه الغرين والرمل ، زيادة  وجداوله
، وتغطي هذه  (3)عيى ترسبات لقنوات الري التي تكون ألقل خشونة من ترسبات السهل الفيضي الطبيعية

( 14ول )، جد  ك ( 1150.4بمساحة بيغت ) ، مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالترسبات معظ  أجزاء 
 ( . 3خريطة )  و
 (Depression Fill Deposits)   المنخفضات ملئترسبات -2

أو منخفضات صغيرة عيى شكل بحيرات ميحية تمأل بالمياه بشكل موسمي  فيضيهتتكون من أحواض     
، زيادة عيى وجود بعض  (4)، وتغطى عادة بالطين الغريني والغرين الطيني والرمال مع لقشرات ميحية

المواد العضوية مثل بقايا االصداف وبقايا النباتات المتفسخة ، ونتيجة ليترطيب المستمر تحدث التشققات 
 . %( 14.9نسبته ) أي ما (2ك  217.2مساحة ) ، وتغطي هذه الترسبات (5)لهذه المنخفضات

                                                           
مكوطر، الخصائص الجيموفولوجية لنهر الفرات وفرعيه الرئيسين الكوفة والعباسية بين الكفل وسن محمد عيي كاظ    (1)

 .8، ص2002وابو صخير والشامية، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كيية التربية، جامعة بغداد، 
الناصرية ، رسالة  –ة الديواني –سحر نافع شاكر ، جيمورفولوجية الكثبان الرميية ليمنطقة المحصورة بين الكوت  (2)

 .11، ص 1985ماجستير ، كيية العيو  ، جامعة بغداد ، 
(3)   Hamaza . N . M , Geomorphological Maps of Iraq , Series of Geological Maps of Iraq , 

sc; (250000) , Geosurve , Publication , Baghdad , 1997 , p39.                                      
   

أسراء حسين عبد عيي ، الجغرافية اإللقييمية لمحافظة بابل ، رسالة ماجستير ، كيية التربية صفي الدين الحيي ، جامعة  (4)
 .30، ص 2011بابل ، 

سميرة محمود حسين ، تأثير التيوث الناتج عن معامل الدباغة والطابوق عيى التربة والمياه في منطقة النهروان شرق  (5)
 .7، ص 2004، رسالة ماجستير ، كيية العيو  ، جامعة بغداد ، بغداد 
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 (Dry Marsh Depositsترسبات األهوار الجافة   ) -3
تتكون ترسباتها من الطين والغرين والمواد العضوية ، وتكون بأشكال مختيفة وأكثرها شيوعا هي المواد     

العضوية الناعمة ، حيث كانت هذه المنخفضات في الماضي القريب مغطاة بمياه األهوار والمستنقعات ، 
وتبيغ مساحة هذه  .(1)ث  جفت مياهها بعد السيطرة عيى فيضان مياه نهر الفرات وفرعه شط الحية

 . مشروعي حية كفل و حية ديوانيةمن مساحة %( 5.9( ، وتمثل نسبة )2ك  85.4الترسبات )
 

 .مشروعي حية كفل و حية ديوانية( مساحة الترسبات النهرية ونسبتها المئوية في 14جدول )

 النسبة المئوية 2المساحة / كم نوع الترسبات

 %79.2 1150.4 السهل الفيضي

 %14.9 217.2 المنخفضات ملئ

 %5.9 85.4 األهوار الجافة

 %100 1453 المجموع
 .Arc map GISبرنامج  الباحث باالعتماد علىالمصدر:

 
ً(propertiesًTopographyالسطحًًًً)خصائصًً":ثانياًا

التي لها تأثير في استعماالت األرض الزراعية، سط  من العوامل الطبيعية المهمة يعد عامل ال   
إذ يتطيب األمر أن تكون األرض منبسطة بشكل يضمن السيطرة عيى مياه الري وتوزيعها بشكل متوازن ، 
كما يؤثر في طبيعة استخدا  اآللة في العمييات الزراعية وسهولة مد طرق النقل ، زيادة عيى أن طبيعة 

عة ااعي فيما إذا كانت جيدة أو سيئة ، األمر الذي يؤثر في زر السط  تحدد عميية الصرف الزر 
 الفيضيالسهل  ضمن مشروعي حية كفل و حية ديوانيةتقع  المحاصيل الحساسة ليتغدق كالذرة الصفراء ،

حيث األراضي المنبسطة التي تنحدر بشكل بطئ من الشمال الى الجنوب ، ومن الشمال الغربي باتجاه 
في استعماالت األرض  بشكل مباشر وغير مباشر وألهمية خصائص السط ،  الشرلقيةاألجزاء الجنوبية 

 .مشروعي حية كفل و حية ديوانيةفي  واالنحدار عيى تحييل خصائص االرتفاع سنركز، الزراعية 

                                                           
عبد االله رزولقي كربل ، التباين المكاني لكفاية انظمة الصرف واستصالح األراضي في محافظة بابل ، اطروحة  (1)

 .59، ص 2001دكتوراه ، كيية االداب ، جامعة بغداد ، 
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 . مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( جيولوجية 3خريطة )

 
 .1/1000000الهيأة العامة للمساحة , خريطة العراق الجيولوجية  بمقياس  وزارة الصناعة والمعادن , المصدر:     
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ً:(DEM)حتليلًخصائصًالرتفاعًًأ:ً
 عيى  االعتمادت  ، مشروعي حية كفل و حية ديوانية، ل(DEM)عداد نمـوذج االرتفاع الرلقمـي إل 

()SRTM، ( وباستخدا  البرنامج الميحقextension )3D Analyst ضمن بيئة عمل برنامجArcGIS  
التي  (4والخريطة )( 15جدول ) ، فئات خمسنموذج االرتفاع الرلقمي الى  Reclassifyواعادة تصنيف 

تتميز بصورة عامة بقية تضرسها، وتباين مناسيب االرتفاع فيها تباينًا  منطقة الدراسةيظهر من خاللها ان 
 15-23األولى ) االرتفاعإن فئة   كما يتض  ،البحر(   عن مستوى سط  15 -48بين ) بسيطًا ما
تشغل مساحة لقدرها و ،  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالمناطق الجنوبية من  تمثيت في  ( ، التي

من المساحة الكيية ،  %(14.6(، وهي تمثل وتمثل المرتبة الرابعة من حيث المساحة  (2ك  211.5)
 بالمرتبة األولى من حيث المساحة التي بيغت ( ،  23.1-26الثانية ) االرتفاعفئة  جاءتفي حين 

 فاحتيت (  26.1 – 29أما الفئة الثالثة )من المساحة الكيية ، ( % 30 ) ، ونسبتها (2ك  435.9)
، أما %( من إجمالي المساحة29.2( وبنسبة )2ك  424.4بيغت ) يالمرتبة الثانية من حيث مساحتها الت

( وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث 2ك  280.3) ( ، فتشغل مساحة لقدرها  29.1-32الرابعة )الفئة 
شمااًل يزداد  وباالتجاه،  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةمن مساحة  %(19.3)، وتمثل  المساحة
%( من 6.9) هما نسبت، أي  (2ك  100.9 ( وبمساحة بيغت ) 32.1 – 48يتراوح بين ) إذ االرتفاع

  من حيث المساحة التي تشغيها  . األخيرةالمساحة الكيية ، وهذه الفئة تحتل المرتبة 
 .مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية(  في 2كموالمساحات التي تشغلها ) لتوزيع النسبي لفئات االرتفاعا )15جدول )

 النسبة المئوية 2المساحة كم / متر االرتفاعفئة 

23 – 15 211.5 14.6 

26 – 23.1 435.9 30 

29 – 26.1 424.4 29.2 

32 – 29.1 280.3 19.3 

48 – 32.1 100.9 6.9 

 %100 1453 المجموع

 .Arc GIS-3D Analyst(. وباستخدام برنامج SRTM) DEMنموذج االرتفاع الرقمي  الباحث باالعتماد علىلمصدر: ا   

                                                           
(( 

 NASA  (National Aeronautics and Space Administration) &Mapping Agency) (National بين مشروع مشترك

Imagery and NIMA  56شماال و  60% من سطح االرض. بين دائرتي عرض )80يهدف لتوفير بيانات طوبوغرافية رقمية تغطي حوالي 

سنة استغرقت لمعالجة البيانات.  1.5طالق المكوك، سنة من بداية المشروع وحتى ا 3.5(م، منها 2001- 1996سنوات ) 5جنوبا(. استمر حوالي 

 http://www.srtm.csi.cgiar.org/mission/htmlللمزيد من التفاصيل ينظر: 
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 .كفل و حلة ديوانيةمشروعي حلة ل )متر( الرقمي االرتفاع( نموذج 4خريطة )

 
 .Arc GIS-3D Analyst(. وباستخدام برنامج SRTM) DEMنموذج االرتفاع الرقمي  الباحث باالعتماد على المصدر:     
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ً-(:% slope)ب:ًحتليلًخصائصًاإلحندارً
في  (1)االنحدار، وألهمية  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةلغرض إدراك المظهر األرضي في      

مشروعي حية كفل ل االنحدارتقيي  األراضي  و تصنيف مالءمتها ليمحاصيل الحقيية ، ت  إعداد خريطة 
 Slope%-Surface( والبرنامج الميحق Arc map  10.7عيى برنامج    ) باالعتماد،  و حية ديوانية

Analysis-3D Analyst   األداة  استعمال، ثReclassify  وحساب  االنحدارإلعادة تصنيف فئات
 ( .5( و خريطة )16مساحتها ونسبتها المئوية ، جدول )

يدل  ، وما مشروعي حية كفل و حية ديوانيةهي الصفة الغالبة في  االنبساطوبصورة عامة فأن صفة     
بسبب تباعد خطوط الكنتور لسعة المسافة األفقية بين  االنحدارعيى ذلك هو الفرق البسيط بين درجات 

البسيطة المتمثية بمجاري فرعي نهر الفرات)شط الحية وشط الهندية(  االنحداراتخط وأخر ، ماعدا بعض 
( يتض  أن الفئة األولى 16والجداول المتفرعة منهما ، زيادة عيى بحيرات تربية األسماك ، ومن الجدول )

 – 2%( ، أما الفئة الثانية )68.7نسبته ) ( أي ما2ك  998.6مساحة األكبر)%( تشغل ال 0 – 1)
 – 3في حين شغيت الفئة الثالثة )     %( ،27.2( وبنسبة )2ك  395.9%( فقد شغيت مساحة ) 1.1
%( ، وبيغت المساحة التي تشغيها الفئة الرابعة 3.5( وتمثل نسبة )2ك  49.9%( مساحة لقدرها ) 2.1

%( فتشغل ألقل  4.1 – 8%( ، أما الفئة األخيرة )0.5( أي ما نسبته )2ك  %7.4( ) 3.1 – 4)
 .  مشروعي حية كفل و حية ديوانية%( من مجموع مساحة 0.1( وتمثل نسبة )2ك  1.2الفئات مساحة )

 .ة ديوانيةمشروعي حلة كفل و حلفي  (2والمساحة التي تشغلها )كم( التوزيع النسبي لفئات االنحدار 16جدول )

 النسبة المئوية 2المساحة كم %/ االنحدارفئة 

1 - 0 998.6 68.7 

2 – 1.1 395.9 27.2 

3 – 2.1 49.9 3.5 

4 – 3.1 7.4 0.5 

8 – 4.1 1.2 0.1 

 %100 1453 المجموع

 .Arc GIS-3D Analyst(. وباستخدام برنامج SRTM) DEMنموذج االرتفاع الرقمي  الباحث باالعتماد علىلمصدر: ا   
 

                                                           
 ((

  57.3× االنحدار = الفاصل الراسي/ المسافة االفقية  درجة . 

 -للمزيد من التفاصيل ينظر الى:

, دار صفاء للنشر والتوزيع ,  1جيومورفولوجية عملية تطبيقية , طخلف حسين الدليمي , التضاريس األرضية دراسة 

 .184, ص 2005عمان , 
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 .  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةفي  )%(االنحدار( فئات 5خريطة )

 
 .Arc GIS-3D Analyst(. وباستخدام برنامج SRTM) DEMنموذج االرتفاع الرقمي  الباحث باالعتماد على: المصدر   
 



 

 الفصل الثاني:......التحليل المكاني لإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة
 

 

52 

ً-:(Drainage)الصرفًً-ت:ًًًً
األرض الزراعية ،  استعماالتتعد حالة الصرف من الصفات المهمة وذات التأثير المباشر عيى        

إذ تعكس هذه الصفة طبيعة الظروف الداخيية ليتربة وعاللقتها مع بعضها ومع طبيعة المولقع 
اه السطحية في عميية صرف التربة ليمي المؤثرةالطبوغرافي ، ويعد العامل الطبوغرافي من أه  العوامل 

 الزراعية . والجوفية الفائضة عن حاجة المحاصيل
 فقد ساهمت الحركات األرضية وعمييات اإلرساب مشروعي حية كفل و حية ديوانيةوبالنسبة ل      

النهري في إعطاء سطحها خصائص معينة تمثيت بفرز ثالث مناطق طبوغرافية تنحدر بشكل عا  من 
 السيماالشمال والغرب الى الجنوب والجنوب الشرلقي ، ولكل منطقة طبوغرافية تأثير في صفات التربة 

يغ مساحتها وتب صفة الصرف ، وتتمثل المنطقة الطبوغرافية األولى بالمنطقة القريبة من مجرى النهر
 هيو  ( ،17، جدول ) مشروعي حية كفل و حية ديوانية%( من مساحة 28( وتمثل نسبة )2ك  406.6)

 – 28بين ) ارتفاعهاتمثل الكتوف الطبيعية ، وهي منطقة مرتفعة لقياسًا بالمناطق األخرى حيث يتراوح 
 س  12 - 6تدلة السرعة )سط  البحر ، وترتها ذات نسجة خشنة وذات نفاذية مع مستوىمترًا( فوق  30
  ( ، األمر الذي يعني أنها منطقة جيدة الصرف .18( ، جدول )ساعة/ 
وتتوزع جغرافيًا  في المنطقة المحصورة بين فرعي الفرات  أما المنطقة الثانية فتمثل أحواض األنهار     

مترًا( فوق مستوى سط  البحر ،  26 – 24بين ) ارتفاعها، ويتراوح  الرئيسين شط الحية وشط الهندية
  / س 6 – 0.5تبيغ )ذات نسجة متوسطة وذات نفاذية معتدلة  وتمتاز تربتها بأنها( ، 6خريطة )

وتشغل مساحة لقدرها  عن منطقة كتوف النهر، انخفاضهابسبب   ردئذات صرف معتدل الى  و ، (ساعة
وتتمثل المنطقة الطبوغرافية الثالثة بمناطق  %( من المساحة الكيية ،61.6( اي ما نسبته )2ك  894.8)

إذ تبيغ  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةاألهوار والمستنقعات التي تتوزع جغرافيًا في األلقسا  الجنوبية من 
يتراوح و ،  مشروعي حية كفل و حية ديوانية%( من مساحة 10.4وتمثل نسبة ) (2ك  151.6مساحتها )
ذات نسجة ناعمة جدًا ونفاذية  مترًا( فوق مستوى سط  البحر ، وتكون تربتها 22 – 20بين ) ارتفاعها
منسوب الماء الجوفي فيها الى مستويات لقريبة من سط   ارتفاعرديئة الصرف ومتغدلقة بسبب  بطيئة و

نية األرض ، زيادة عيى أن المياه السطحية والجوفية الفائضة عن حاجة التربة في المنطقتين األولى والثا
  . االنحدارتنصرف إليها بحك  عامل 

 
 



 

 الفصل الثاني:......التحليل المكاني لإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة
 

 

53 

 .مشروعي حية كفل و حية ديوانيةفي  فئات الصرف الطبيعينسجة التربة في ( 17جدول )

 دليل الصرف
 معدل حجم دقائق التربة )غم / كغم(

 النسبة المئوية 2المساحة / كم
 طين غرين رمل

منطقة الصرف 
 %28 406.6 259.75 623.79 116.46 الجيد

منطقة الصرف 
 %61.6 894.8 330.93 587.87 81.21 المعتدل

منطقة الصرف 
 %10.4 151.6 574.33 211.50 214.17 الرديء

 %100 1453 - - - المجموع
 .Arc map GISبرنامج  ( , و1ملحق ) المصدر:

 ( تصنيف نفاذية التربة تبعًا لمعيار كراس مسح التربة18جدول )
 التربة جةنس ساعة(النفاذية )سم /  الوصف

Rapid  very  ً12 سريعة جدا  رمل , لوم ورمل خشن 

Rapid لوم ورمل خشن , لوم ورمل  12 - 6 سريعة
 ناعم

Moderately  6 - 0.5 معتدلة 

لوم , لوم ورمل ناعم, 
مزيجية غرينية , غرينية , 
مزيجية طينية ,مزيجية 
 طينية غرينية , مزيجية
طينية رملية , طينية 

رملية , طينية غرينية , 
 طينية

Slow غير ثقيلة 0.1 – 0.5 بطيئة 
Very slow  ً0.1 بطيئة جدا  ثقيلة 

 Sys, Ir. C.,   E. Van Ranst, Ir. J. Debaveye, Land evaluation ,Part II method in land evaluation        المصدر:

Agriculture Publication –No.7, General Administration for Development Cooperation,     Belgium, 1991 , p. 
56.                                                                                                                     
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 . ديوانيةمشروعي حلة كفل و حلة في  الطبيعي الصرف واقع (6خريطة )

 
 نفاذية التربة .نسجة و على الوضع الطبوغرافي و  باالعتمادالباحث لمصدر: ا     
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ً(Characteristic Climatic)اخلصائصًاملناخية::ًثالثاًا

يعد المنا  بعناصره عامال رئيسًا ومؤثرًا عيى االنشطة االلقتصادية بصورة عامة والزراعية منها  
بخاصة. اذ ان لكل محصول زراعي متطيبات مناخية معينة، تؤثر في تحديد انواع المحاصيل المزروعة، 

عيى االنتاج الزراعي من الناحية الكمية  تأثيرهاو في طبيعة العمييات الزراعية التي تتطيبها، فضاًل عن 
 وما تصنيف المحاصيل الزراعية الى محاصيل صيفية وشتوية اال تأكيد عيى ذلك. (1)والنوعية.
يمثل المنا  المعدالت الجوية السائدة في مكان ما خالل فترة زمنية معينة، تتردد خاللها االحوال  

في حين تدخل دراسة العاللقة  ، (3)عاماً  30وغالبًا ما تمتد الى ،  (2) الجوية كافة المنتظمة وغير المنتظمة
البحث  ألغراضوالتي يستفاد منها  (Phenology)بين المنا  ومراحل نمو النبات ضمن عي  الفينولوجي 

، وتحديد المتطيبات المناخية ليمحاصيل الحقيية بحسب )4) المتولقع )الغية( باإلنتاجالعيمي وفي التنبؤ 
 المناطق البيئية الزراعية. ألغراضمراحل نمو المحصول 

 
 .خصائص االشعاع الشمسي -:1

 .السطوع الشمسي النظري   -أ:

رض حول الشمس والمولقع الفيكي ألا ةحركإن تباين عدد ساعات السطوع الشمسي يعود الى       
ومن  ألخر،من شهر و تباين عدد ساعات السطوع الشمسي النظري من فصل ألخر ي ةلمنطقه الدراس

 ساعة / يو ( 13.06)معدل عدد ساعات السطوع النظري ليموس  الصيفي بيغت  أنيتض   (19جدول )
 ساعة / يو ( 14.14إذ بيغت ) حزيرانلعدد ساعات السطوع النظري في شهر  ، هذا ولقد بيغ أعيى معدل

   ،لينصف الشمالي من العا ةفي هذا الشهر بالنسب السرطانالشمس عيى مدار  أشعة دوذلك بسبب تعام
في األول في شهر تشرين  ألدنى معدل لهابعد هذا الشهر تدريجيًا لتصل  بالتنالقصساعات النهار  أث  تبد

 ساعة / يو (. 11.25) الموس  الصيفي

                                                           
, 1990عادل سعيد الراوي, قصي عبد المجيد السامرائي,  المناخ التطبيقي, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد,   ( 1)

 .191ص
 .8-7, ص ص 1994, دار الفكر, دمشق, 1على حسن موسى, اساسيات علم المناخ, ط  ( (2

 .4, ص1986, مطابع الخرطوم, الخرطوم, 1مهدي امين التوم, مبادئ الجغرافية المناخية, ط   3))
 -150, ص ص 1990فاضل الحسني, مهدي الصحاف, اساسيات علم المناخ التطبيقي, مطابع دار الحكمة, بغداد,   ( 4)

151. 
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 أنعيى  ساعة / يو ( 11.07ه )ليموس  الشتوي فقد بيغ معدل عدد ساعات النهار في ةبالنسب أما     
 ةشعأدناها في شهر كانون األول بحك  تعامد أبالتنالقص خالل هذا الموس  لتصل  أساعات النهار تبد

ن اتصل في شهر نيس أنبالتزايد التدريجي الى  أرض وبعد ذلك تبدألالشمس عيى النصف الجنوبي من ا
 .خالل هذا الموس  ساعة / يو ( 13.36) ىال

 السطوع الشمسي الفعيي  -ب:

وهي متباينة ساعة / يو ( ،  10.5)معدل عدد ساعات السطوع الفعيي خالل الموس  الصيفي  بيغ      
خالل  ساعة / يو ( وأدنى معدل لها 11.9)معدل لها خالل شهر تموز  أعيى ألخر إذ بيغ شهرمن 

 (.7ة )خريط ساعة / يو ( ، 8.7)هوشهر تشرين األول و 

 يضاً أوهو  ساعة / يو ( ، 7.6) في حين بيغ معدل عدد ساعات السطوع الفعيي ليموس  الشتوي      
في حين سجل  ساعة / يو ( 8.7) معدل بيغ أعيىسجل شهر تشرين األول  ألخر، إذمتباين من شهر 

و  (19) جدول ساعة / يو ( ، 6.3) ليبيغ عدد ساعات السطوع الفعييلمعدل  أدنىشهر كانون األول 
 ( .8ة )خريط

 .2019 – 2013في محطة الحلة للمدة )ساعة / يوم( ( معدل عدد ساعات السطوع النظري والفعلي 19جدول )

 )ساعة / يوم( الموسم الصيفي -

معدل 
 الموسم

تشرين 
 األول

 - الشهر مايس حزيران تموز اب ايلول

13.06 11.25 12.26 13.22 14.04 14.14 13.49 
 نظري
 صيفي

- 

10.5 8.7 10.6 11.2 11.9 11.6 8.8 
 فعلي
 صيفي

- 

 )ساعة / يوم(الموسم الشتوي -

معدل 
 الموسم

 شباط أذار نيسان
كانون 
 الثاني

كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 الشهر

11.07 13.36 12.26 10.07 10.19 10.08 10.31 11.25 
 نظري
 شتوي

7.6 8.4 8.4 7.5 6.4 6.3 7.5 8.7 
 فعلي
 شتوي

 .2019وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات غير منشورة لعام  (1: )المصدر    

 .87, ص 2014( سالم هاتف أحمد الجبوري , علم المناخ التطبيقي , جامعة بغداد , كلية التربية )ابن رشد( , 2)              
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- 2013لمحطة الحلة المناخية للمدة  )ساعة / يوم( ( معدل عدد ساعات السطوع الفعلي )الموسم الصيفي(7خريطة )
2019. 

 
      وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات غير منشورة  الباحث باالعتماد على المصدر :    
 .2019لعام 
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- 2013لمحطة الحلة المناخية للمدة  )ساعة / يوم( (شتوي( معدل عدد ساعات السطوع الفعلي )الموسم ال8خريطة )
2019. 

 
وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :

2019. 
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 خصائص درجة الحرارة.  -:2

  .درجه الحرارة العظمى  -أ:

،  41.45،  40.45) معدل درجه الحرارة العظمى الصيفي ليمحطات الثالث عيى التوالي بيغ    
41.25  ( الحرارة العظمى الشهرية فقد سجيت أعيى درجه حرارة في شهر اب إذ  ةأما عيى مستوى درج
 ( ،20جدول ) ، لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي)   45.35،  45.75، 44.44)بيغت

 خريطة)   43.65،  43.17، 43.17) نت في شهر تشرين األول احرارة عظمى فك ةأما القل درج
   42.56،  42.87، 24.02) الحرارة العظمى ةأما الموس  الشتوي فقد بيغ معدل درج ( ،9)

(، أعيى تشرين األولسجل شهر  فيما، ( 10)وخريطة  (20) جدول ليمحطات الثالث عيى التوالي 
درجه حرارة  ألقل الثانيكانون  شهر سجلبينما )   17.37,17.16,17.15) بيغت  ىعظم ة حرارةدرج

لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى )   43.65،  43.17، 43.17)عظمى ليموس  الشتوي بيغت 
 . التوالي

 . درجه الحرارة الصغرى  -ب:

 الحرارة الصغرى ليموس  الصيفي لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي ةبيغ معدل درج      
(22.73 ،23.04  ،23.53   (  وعيى المستوى الشهري سجيت أعيى درجه حرارة صغرى في شهر

في شهر تشرين  صغرىدرجه حرارة  ألقل سجيت فيما)   27.08،  26.66،  26.25)تموز إذ بيغت 
  وخريطة (21) جدول ، ليمحطات الثالث عيى التوالي(  18.29، 17.57، 18.04ت )حيث بيغ األول

 9.74) الحرارة الصغرى في الموس  الشتوي ليمحطات الثالث عيى التوالي ةبينما بيغ معدل درج ( ،11)
،10.32 ،10.15  ) حرارة صغرى  ةفقد سجل شهر تشرين األول أعيى درج لشهورأما عيى مستوى ا

 حرارة بيغت ةلقل درجأفي حين سجل سجل شهر كانون الثاني (  18.29، 17.57، 18.04) بيغت
(4.11 ،5.05 ،4.66    )( .12) وخريطة (21) جدول ، ليمحطات الثالث عيى التوالي 
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 . 2013/2019للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( معدل درجة الحرارة العظمى لمحطات األنواء الجوية الزراعية في 20جدول )
 درجة الحرارة العظمى )م( للموسم الصيفي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 36.95 38.05 38.22

 حزيران 41.70 42.85 42.51

 تموز 44.28 45.30 44.88

 أب 44.44 45.75 45.35

 أيلول 41.15 42.06 41.90

 تشرين األول 34.17 34.71 34.65

 معدل الموسم 40.45 41.45 41.25

 )م( للموسم الشتوي العظمىدرجة الحرارة  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 34.17 34.71 34.65

 تشرين الثاني 23.90 24.34 24.26

 كانون األول 18.17 18.77 18.95

 كانون الثاني 17.15 17.61 17.37

 شباط 20.00 20.90 20.30

 أذار 24.87 26.14 25.43

 نيسان 29.86 31.62 30.93

 معدل الموسم 24.02 24.87 24.56

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     
  2019/  2013للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( معدل درجة الحرارة الصغرى لمحطات األنواء الجوية الزراعية في 21جدول )   

 درجة الحرارة الصغرى )م( للموسم الصيفي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 19.69 20.51 20.76

 حزيران 23.96 24.48 24.64

 تموز 26.25 26.66 27.08

 أب 25.98 26.32 26.94

 أيلول 22.42 22.71 23.49

 تشرين األول 18.04 17.57 18.29

 معدل الموسم 22.73 23.04 23.53

 درجة الحرارة الصغرى )م( للموسم الشتوي الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 18.04 17.57 18.29

 تشرين الثاني 10.11 10.72 10.37

 كانون األول 5.86 5.98 6.38

 كانون الثاني 4.11 5.05 4.66

 شباط 6.06 7.06 6.22

 أذار 10.07 10.82 10.58

 نيسان 13.90 15.06 14.57

 معدل الموسم 9.74 10.32 10.15

 . 2019: وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام المصدر     
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للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية لمحطات )الموسم الصيفي (معدل درجة الحرارة العظمى ( 9خريطة )
2013/2019  

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :     
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للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةلمحطات )الموسم الشتوي( معدل درجة الحرارة العظمى ( 10خريطة )
2013/2019 . 

 
  . 2019الزراعية , بيانات غير منشورة لعام وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية  الباحث باالعتماد على المصدر :   



 

 الفصل الثاني:......التحليل المكاني لإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة
 

 

63 

للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةلمحطات )الموسم الصيفي(  الصغرىمعدل درجة الحرارة ( 11خريطة )
2013/2019 . 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :     
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للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةلمحطات )الموسم الشتوي(  الصغرىمعدل درجة الحرارة ( 12خريطة )
2013/2019 . 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :    
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 .الحرارة  ةدرجمعدل  -ت:

بيغ ليمحطات الثالث  يفيليموس  الص االعتياديةالحرارة  ةأن معدل درج( 22)يتض  من الجدول      
 أعيى درجة وعيى المستوى الشهري فقد سجل شهر تموز )  32.50، 32.19، 31.49) عيى التوالي

شهر اب في محطة في حين  سجل  (  36.04، 35.33ل )في محطتي المهناوية والكف اعتياديةحرارة 
حرارة شهرية في تشرين األول  ةلقل درجأولقد سجيت  )  36.27) بيغت اعتياديةحرارة  ةالقاس  أعيى درج

و بالنسبة ليموس   ( ،13) خريطة )  26.32، 25.79، 25.70)وليمحطات الثالث عيى التوالي 
 17.34، 16.61) لمحطات الثالث عيى التواليافي  االعتياديةالحرارة  ةبيغ معدل درج فقدالشتوي 

،17.20  ( 25.79، 25.70) في شهر تشرين األول بيغت ةعتيادياحرارة  ةولقد سجيت أعيى درج 
،26.32  ( 10.81، 11.02، 10.26) في شهر كانون الثاني اعتياديةحرارة  ةدرج أدنىسجيت  بينما 
 ) ( .14) وخريطة (22) جدول ، وليمحطات الثالث عيى التوالي 

 . 2019/  2013ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانية( معدل درجة الحرارة لمحطات 22جدول )
 )م( للموسم الصيفي  االعتياديةدرجة الحرارة  الشهر

   المهناوية الكفل القاسم

 مايس 28.47 29.41 29.65

 حزيران 32.98 33.86 33.87

 تموز 35.33 36.04 36.23

 أب 35.05 35.95 36.27

 أيلول 31.42 32.10 32.66

 تشرين األول 25.70 25.79 26.32

 معدل الموسم 31.49 32.19 32.50

 درجة الحرارة اإلعتيادية )م( للموسم الشتوي  الشهر

   المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 25.70 25.79 26.32

 تشرين الثاني 16.54 17.05 17.01

 كانون األول 11.70 12.10 12.33

 كانون الثاني 10.26 11.02 10.81

 شباط 12.81 13.66 13.11

 أذار 17.33 18.33 17.98

 نيسان 21.93 23.44 22.86

 معدل الموسم 16.61 17.34 17.20

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     
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للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( معدل درجة الحرارة )الموسم الصيفي( لمحطات 13خريطة )
2013/2019 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :     
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 للمدة مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( معدل درجة الحرارة )الموسم الشتوي( لمحطات 14خريطة )

2013  /2019 . 

 
 . 2019الزراعية , بيانات غير منشورة لعام وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية  الباحث باالعتماد علىالمصدر :       
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 . خصائص الرياح  -:3

 .سرعة الرياح   -أ: 

   2.20، 1.87، 1.37) بيغ معدل سرعة الرياح ليموس  الصيفي و ليمحطات الثالث عيى التوالي    
 / ثا( ليمحطات  2.71، 2.38، 1.62بيغ ) سرعة الرياح في شهر تموزلولقد بيغ أعيى معدل  /ثا( ،

 1.04حيث بيغ )سرعة الرياح في شهر تشرين األول لمعدل  أدنىفيما سجل  الثالث عيى التوالي ،
 ( ،15) وخريطة (23) جدول ، لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي  / ثا(  1.54، 1.32،

   1.74، 1.56، 1.16) أما بالنسبة ليموس  الشتوي فقد بيغ معدل سرعة الرياح ليمحطات الثالث تباعاً 
سرعة لفي محطتي المهناوية والكفل أعيى معدل  أذاروعيى المستوى الشهري فقد سجل في شهر  / ثا(

ن في محطة القاس  أعيى معدل لسرعة افي حين سجل في شهر نيس   / ثا( 1.78، 1.36) الرياح بيغ
معدل  أدنىحطتي المهناوية والكفل بينما سجل في شهر تشرين األول في م   / ثا( ، 2.04) الرياح بيغ

شهر تشرين الثاني في محطة القاس  أعيى  في حين سجل في   / ثا( 1.32، 1.04) سرعة الرياح بيغل
 ( .16) وخريطة (23) جدول   / ثا( ، 1.42) يرياح بيغتلمعدل سرعة 

 . 2019/  2013ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانية( معدل سرعة الرياح لمحطات 23جدول )
 معدل سرعة الرياح )م / ثا( للموسم الصيفي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 1.37 1.77 2.35

 حزيران 1.58 2.21 2.55

 تموز 1.65 2.38 2.71

 أب 1.41 1.95 2.26

 أيلول 1.17 1.61 1.80

 تشرين األول 1.04 1.32 1.54

 معدل الموسم 1.37 1.87 2.20

 معدل سرعة الرياح )م / ثا( للموسم الشتوي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 1.04 1.32 1.54

 تشرين الثاني 0.97 1.33 1.42

 كانون األول 1.08 1.48 1.59

 كانون الثاني 1.11 1.67 1.79

 شباط 1.22 1.63 1.84

 أذار 1.36 1.78 2.00

 نيسان 1.34 1.72 2.04

 معدل الموسم 1.16 1.56 1.74

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     
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 مشروعي حية كفل و حية ديوانية)الموس  الصيفي( لمحطات  ) /ثا( ( معدل سرعة الرياح15خريطة )
 2019-2013ليمدة 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :    
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 مشروعي حية كفل و حية ديوانية)الموس  الشتوي( لمحطات ) /ثا( ( معدل سرعة الرياح 16خريطة )
 2019-2013ليمدة 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر :     
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 .الرياح  اتجاه -ب:

 ةالبالقي ةفيما توزعت النسب %(16.3) مشروعي حية كفل و حية ديوانيةسكون الهواء في  ةبيغت نسب     
تكرار هبوب  أيا عدد لمعدل  أعيىأن  (1) والشكل (24) ويتض  من الجدول ، االتجاهاتبين جميع 
مشروعي حية كفل و %( وهي الرياح السائدة في 25.4ة بنسبة بيغت )الغربي ةيرياح الشماليلن االرياح ك

 ةبالمرتب ةالرياح الشمالي فيما جاءت %(19.5) بيغت ةوبنسب ةتي بعدها الرياح الغربيأث  ت ، حية ديوانية
 %(7.8بنسبة ) ةالرابع ةالمرتب احتيتفقد  ةالشرلقي ةجنوبيأما الرياح ال %( ،16.4) و بنسبه لقدرها ةالثالث

 ةوالجنوبي ةالشرلقي ةبينما جاءت الرياح الشمالي %(5.6بنسبة لقدرها )بعدها  ةفي حين جاءت الرياح الشرلقي
 ةبنسب ةالغربي ةالرياح الجنوبي ةخير ألاة وبعدها و بالمرتب %( لكِل منهما ،3.4) بنسبة ةالسادس ةبالمرتب
 %( .2.2) بيغت

 . 2019/  2013الرياح لمحطة الحية المناخية ليمدة  اتجاه( نسبة 24جدول )

 اتجاه
الشمالية  الشمالية الرياح

الجنوبية  الشرقية الشرقية
الجنوبية  الجنوبية الشرقية

الشمالية  الغربية الغربية
 السكون الغربية

النسبة 
 16.3 25.4 19.5 2.2 3.4 7.8 5.6 3.4 16.4 المئوية

 . 2019المصدر : وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات غير منشورة لعام 

 . 2019/  2013الرياح لمحطة الحية المناخية ليمدة  اتجاه( نسبة 1شكل )

الجوية , قسم المناخ , بيانات غير وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء  الباحث باالعتماد على المصدر :
 . 2019منشورة لعام 
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 ة .النسبي ةالرطوب -:4
أما  %( 26، 29، 34) وليمحطات الثالث عيى التوالي بيغ معدل الرطوبة النسبية ليموس  الصيفي     

 40، 44إذ بيغت ) يرطوبة النسبية في شهر تشرين األوللن أعيى معدل اعيى المستوى الشهري فقد ك
ليمحطات الثالث %(  19، 22، 26)يرطوبة النسبية لمعدل  أدنىبينما سجل شهر تموز ،  %( 37،

 هأما الموس  الشتوي فقد بيغ معدل الرطوبة النسبية في ( ،17) وخريطة (25) جدول ، عيى التوالي
يرطوبة لسجل أعيى معدل  هذا ولقد %( 52، 54، 55) لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي

يرطوبة النسبية في لفي حين سجل أدنى معدل  %( 64، 68، 66) النسبية في شهر كانون األول وبنسبة
 ( 18) وخريطة (25) جدول ، ليمحطات الثالث عيى التوالي %( 37، 40، 44) شهر تشرين األول بيغ

 . 2019/  2013للمدة  حلة ديوانيةمشروعي حلة كفل و ( معدل الرطوبة النسبية لمحطات 25جدول )
 معدل الرطوبة النسبية )%( للموسم الصيفي الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 39 34 30

 حزيران 31 24 22

 تموز 26 22 19

 أب 30 24 21

 أيلول 34 29 25

 تشرين األول 44 40 37

 معدل الموسم 34 29 26

 للموسم الصيفيمعدل الرطوبة النسبية )%(  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 44 40 37

 تشرين الثاني 58 55 53

 كانون األول 66 68 64

 كانون الثاني 61 64 63

 شباط 58 57 57

 أذار 52 50 51

 نيسان 48 42 42

 معدل الموسم 55 54 52

 . 2019بيانات غير منشورة , لعام المصدر: وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية ,     

 . التساقط المطري -:5
 أن مجموع االمطار ليموس  الصيفي بيغ ليمحطات الثالث عيى التوالي (26) يتض  من الجدول     

ي تسالقط مطري خالل شهور أيسجل  في أما عيى المستوى الشهري  مي ( 11.52، 10.54، 19.86)
 9.62) عيى شهري مايس القتصر التسالقط المطري وبكميات لقييية جداً فيما  (ييولأب و أن وتموز و احزير )
لمحطات المهناوية  مي ( 6.27، 6.21، 10.06) بيغت ةوتشرين األول وبكمي مي ( 5.22، 4.30،

 (.19) خريطة ، والكفل والقاس  عيى التوالي
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ليمدة  حية ديوانيةمشروعي حية كفل و ( لمحطات الصيفي( معدل الرطوبة النسبية )الموس  17خريطة )
2013 – 2019. 

 
 . 2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة , لعام  الباحث باالعتماد علىالمصدر:     
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ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةلمحطات  )الموس  الشتوي( ( معدل الرطوبة النسبية18خريطة )
2013 – 2019. 

 
 .2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد علىالمصدر:     
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 169.38) مطاره و ليمحطات الثالث عيى التواليأأما بالنسبة ليموس  الشتوي فقد بيغ مجموع       
بالنسبة  أذارتسالقط مطري في شهر  أكثر لوعيى المستوى الشهري فقد سج مي ( 115.52، 104.36،

أكثر في حين سجل شهر تشرين الثاني  مي ( 25.17، 39.86وبمجموع بيغ )لمحطتي المهناوية والقاس  
تسالقط مطري في شهر تشرين  ألقلبينما سجل  مي ( 29.34ت )تسالقط مطري في محطة الكفل بيغ كمية

 و خريطة (26) جدول مي ( ، 6.27، 6.21، 10.06) األول و ليمحطات الثالث عيى التوالي بمجموع
(20. ) 

 . 2019/  2013ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانية( مجموع األمطار لمحطات 26جدول )
 معدل مجموع األمطار للموسم الزراعي الصيفي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 9.62 4.30 5.22

 حزيران 0.00 0.01 0.00

 تموز 0.00 0.00 0.03

 أب 0.00 0.01 0.00

 أيلول 0.00 0.00 0.00

 تشرين األول 10.06 6.21 6.27

 مجموع الموسم 19.68 10.54 11.52

  الشتويمعدل مجموع األمطار للموسم الزراعي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 10.06 6.21 6.27

 تشرين الثاني 14.90 29.34 18.95

 كانون األول 19.98 13.90 17.75

 كانون الثاني 24.44 20.81 19.49

 شباط 34.44 14.16 16.62

 أذار 39.86 9.61 25.17

 نيسان 25.70 10.31 11.28

 مجموع الموسم 169.38 104.36 115.52

 2019المصدر: وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام    

 . والغبار العالق ةالعواصف الترابي -:6
 عاصفة( 8)أن مجموع العواصف الترابية خالل الموس  الصيفي لقد بيغ (27) يتض  من الجدول     

عيى أن هذا المجموع هو حصيية شهور متباينة من حيث عدد العواصف فبينما تخيوا بعض الشهور من 
وبينما يسجل بعضها األخر حدوثها كما هو الحال  (ييولأب و أتموز و  ومنها ) حدوث العواصف الترابية

أما بالنسبة الى  ،توالي عاصفة( عيى ال 3،  2،  3( )ن وتشرين األولامايس وحزير  )بالنسبة لشهور
وهي متباينة من شهر ألخر فقد يومًا(  67)عاله فقد بيغ مجموع عدد أيا  تكراره أالغبار العالق و ليموس  
 يومًا( يأتي بعده شهر 15) حزيران بوالقعالغبار في شهر  وثلحد بيغ أعيى معدل تكرار
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 2019-2013للمدة  حلة ديوانيةمشروعي حلة كفل و ( لمحطات الصيفي( مجموع األمطار )الموسم 19خريطة )

 

 .2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر:
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 2019-2013للمدة  حلة ديوانيةمشروعي حلة كفل و ( مجموع األمطار )الموسم الشتوي( لمحطات 20خريطة )

 

 .2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على المصدر:



 

 الفصل الثاني:......التحليل المكاني لإلمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة
 

 

78 

لغبار العالق في معدل لتكرار حدوث القل أبينما بيغ يومًا( ،  13يومًا( ث  شهر تموز بمجموع ) 14) مايس
 ( .27، جدول ) منهما لكلِ  أيا ( 8تشرين األول وأب بوالقع )شهري 
وهذا العدد موزع بشكل  عاصفة( 11) أما الموس  الشتوي فقد بيغ مجموع العواصف الترابية فيه      

وبعده شهري تشرين األول  عاصفة( 4) بيغ نيسان شهور الموس  سجل أعيى عدد في شهر ىمتباين عي
فيما ل  يسجل حدوث عواصف  عاصفة( 1بوالقع ) ث  تشرين الثاني عاصفة( لكل شهر ، 3بعدد ) وأذار

أما بالنسبة الى مجموع أيا  تكرار الغبار العالق  (، كانون األول وكانون الثاني وشباط )ترابيه في شهور 
 نيسانه متباينة من شهر ألخر فقد سجل في شهر أن عدد أيا  تكرار حدوث ىعي يومًا( 64) فقد بيغت

 يومًا( 12) بعده شهر تشرين الثاني بمجموع ويأتي يومًا(  13) أعيى عدد تكرار أليا  حدوثه بمجموع
وشباط بالمرتبة شهور تشرين األول وكانون األول  فيما حيت يومًا( 11ة )وجاء شهر أذار بالمرتبة الثالث

لحدوث  أيا  بألقل عدد ةأما كانون الثاني فقد جاء بالمرتبة االخير  شهر ، لكل أيا ( 8) بمجموع الرابعة
 أيا (. 4الغبار العالق بيغ )

 2019-2013( مجموع العواصف الترابية والغبار العالق لمحطة الحية المناخية ليمدة 27جدول )    
 الموسم الصيفي -

مجموع 
 الموسم

تشرين 
 األول

 - الشهر مايس حزيران تموز اب ايلول

عاصفة  3 2 0 0 0 3 8
 ترابية

- 

غبار  14 15 13 8 9 8 67
 عالق

- 

 الموسم الشتوي -

مجموع 
 الموسم

كانون  شباط أذار نيسان
 الثاني

كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 الشهر

عاصفة  3 1 0 0 0 3 4 11
 ترابية

غبار  8 12 8 4 8 11 13 64
 عالق

 .2019المصدر : وزارة النقل والمواصالت , الهيأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات غير منشورة لعام     

 .التبخر -:7
لمحطات المهناوية  مي ( 1433.91، 1321.83، 1167.48) بيغ مجموع التبخر ليموس  الصيفي      

 192.38مسجاًل )التبخر بالزيادة من شهر مايس  معدل وبشكل عا  يبدأ ، والكفل والقاس  عيى التوالي
 304.96، 287.60، 249.48) خالل شهر تموز حيث بيغ ذروتهليصل  مي ( 245.25، 213.92،

 124.35، 108.22) في شهر تشرين األول معدلث  يبدأ بالتنالقص تدريجيًا ليصل الى أدنى  مي (
بينما بيغ مجموع التبخر  ( ،21) وخريطة (28) جدول التوالي ، ليمحطات الثالث عيى مي ( 133.32،

وعيى المستوى  مي ( 695.45، 663.1، 580.62) في الموس  الشتوي ليمحطات الثالث عيى التوالي
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في حين  مي ( 167.43، 157.59، 141.49بيغ ) ناشهر نيس الشهري فقد سجل أعيى معدل في 
لمحطات  مي ( 56.40، 50.03، 46.32غ )سجل أدنى معدل ليتبخر خالل شهر كانون األول بي

 ( .22) وخريطة (28) جدول ، المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي
 2019-2013للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( مجموع التبخر لمحطات 28جدول )           

 معدل مجموع التبخر )ملم( للموسم الزراعي الصيفي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 192.38 213.92 245.25

 حزيران 235.30 258.53 279.97

 تموز 249.48 287.60 304.96

 أب 219.74 249.78 273.33

 أيلول 162.36 187.65 197.08

 تشرين األول 108.22 124.35 133.32

 مجموع الموسم 1167.48 1321.83 1433.91

 معدل مجموع التبخر )ملم( للموسم الزراعي الشتوي  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 108.22 124.96 133.32

 تشرين الثاني 60.00 79.16 75.10

 كانون األول 46.32 50.03 56.40

 كانون الثاني 50.80 58.33 59.90

 شباط 64.80 72.66 76.73

 أذار 109.02 120.39 126.57

 نيسان 141.46 157.59 167.43

 مجموع الموسم 580.62 663.1 695.45

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة ، لقس  اإلرصاد الجوية الزراعية ، بيانات غير منشورة لعا      

 . ةالمناخي ةالمائي الموازنة -:8
 ن .النت  الكام -التبخر -أ: 

، وهي  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالتبخر /النت  الكامن ل احتساب معادلة نجيب خروفة في اعتمدت
 -:  (1)كاالتي

𝑬𝑻𝑶 =
𝑷

𝟑
𝑪𝟏.𝟑𝟏 

 إذ ان :
ETO)التبخر/النتح الكامن )ملم= . 

P النسبة المئوية لعدد ساعات سطوع الشمس في الشهر بالنسبة لعددها في السنة=. 
C)معدل درجة الحرارة الشهري )مئوي = . 

                                                           
(1)

 . 93، ص 2014، مطابع جامعة بغداد ، بغداد ،  1سال  هاتف أحمد الجبوري ، عي  المنا  التطبيقي ، ط 
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 1683.5) لقد بيغ النت  الكامن ليموس  الصيفي –( تبين أن مجموع التبخر 29) الجدولومن        
عيى أن مقدار التبخر يختيف من شهر  الي ،ليمحطات الثالث عيى التو  مي ( 1754.4، 1733.8،

في حين بيغ أدنى مقدار له  مي ( 353.1، 350.7، 341.7) له في شهر تموز معدل ألخر إذ بيغ أعيى
أما بالنسبة  ، ليمحطات الثالث عيى التوالي مي ( 194.9، 189.8، 188.9) في شهر تشرين األول

لمحطات المهناوية والكفل  مي ( 781.1، 789.1، 746.6) مجموع التبخر فقد بيغ ليموس  الشتوي
 188.9) األول  شهر تشرين األول إذ بيغفي  فكانالنت   -مقدار ليتبخر أعيىأما  ، والقاس  عيى التوالي

 في شهر كانون الثاني حيث بيغ النت  الكامن -يتبخرلفي حين سجل القل مقدار  مي ( 194.9، 189.8،
 . ليمحطات الثالث تباعاً  مي ( 56.1، 75.5، 25.4)
 

 (29جدول )

 2019-2013ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالنت  الممكن لمحطات  –مجموع التبخر 

 النتح الممكن )ملم( للموسم الزراعي الصيفي  –معدل مجموع التبخر  الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 مايس 257.6 268.7 271.6

 حزيران 311.9 322.9 323.0

 تموز 341.7 350.7 353.1

 اب 327.2 338.3 342.3

 ايلول 256.1 263.5 269.5

 األولتشرين  188.9 189.8 194.9

 مجموع الموسم 1683.5 1733.8 1754.4

 النتح الممكن)ملم( للموسم الزراعي الشتوي -معدل مجموع التبخر الشهر

  المهناوية الكفل القاسم

 تشرين األول 188.9 189.8 194.9

 تشرين الثاني 94.7 98.6 98.2

 كانون األول 59.6 62.3 63.8

 كانون الثاني 52.4 57.5 56.1

 شباط 68.3 74.2 70.3

 اذار 117.0 126.0 122.8

 نيسان 165.7 180.8 174.8

 مجموع الموسم 746.6 789.1 781.1

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     
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ليمدة  و حية ديوانيةمشروعي حية كفل لمحطات  )الموس  الصيفي(/النت  ( مجموع التبخر21خريطة )
2013-2019 

 
 . 2019الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  وزارة الباحث باالعتماد على المصدر :    
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ليمدة  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةلمحطات  )الموس  الشتوي(/النت  ( مجموع التبخر22خريطة )
2013-2019 

 
  2019وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد على : المصدر    
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 . الفعالة مطارألا -ب:

مطار الفعالة ليموس  الصيفي و ليمحطات الثالث عيى ألأن مجموع ا (30)  يتض  من الجدول      
مطار الفعالة ألمجموعها من شهر ألخر فقد بيغ مجموع ا ويتباين مي ( 8.6، 7.8، 14.7) التوالي لقد بيغ

 ولجميع المحطات في حين بيغ مجموعها لشهر مايس مي ( 0.0( ، )ييولأب و أن وتموز و راحزي )لشهور
 ، ليمحطات الثالث عيى التوالي مي ( 4.4، 4.4، 7) و لشهر تشرين األول مي (  4.2، 3.4، 7.7)

 80، 71.6، 117.9عيى التوالي ) الفعالة ليموس  الشتوي ليمحطات الثالثمطار ألبينما بيغ مجموع ا
لتباين التسالقط المطري بحيث بيغ أعيى مقدار لها في شهر  بعاً تمن شهر ألخر  مقدارهاويختيف  مي (
في حين سجل شهر تشرين  عيى التوالي ، بالنسبة لمحطتي المهناوية والقاس  مي ( 18.9، 29.9) أذار

بينما سجل شهر تشرين األول  مي ( 20.5) مطار الفعالة بيغتلألمحطة الكفل أعيى مقدار  الثاني في
، جدول  مي ( 4.4، 4.4، 7) و ليمحطات الثالث عيى التوالي حيث بيغت لألمطار الفعالة لقل مقدارأ
(31. ) 

 ( 30جدول )

 2019-2013للمدة  ديوانيةمشروعي حلة كفل و حلة مجموع األمطار الفعالة )الموسم الصيفي( لمحطات 

 المحطة الشهر مايس حزيران تموز أب أيلول 1تش المجموع

19.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 
األمطار 
 المتساقطة

 
 المهناوية

 
معامل 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5

()
 

 المطر

14.7 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 
األمطار 
 الفعالة

10.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 
األمطار 
 المتساقطة

 
 الكفل
 

1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
معامل 
 المطر

7.8 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
األمطار 
 الفعالة

11.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 
األمطار 
 المتساقطة

 
 القاسم

 
1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

معامل 
 المطر

8.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 
األمطار 
 الفعالة

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     

                                                           

(: معامل سيخوزبرو  الروسية ليمنطقة الوسطى من العراق .  ينظر  )- 
 . 105، ص مصدر سابقسال  هاتف الجبوري ، عي  المنا  التطبيقي ، 
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 ( 31جدول )

 2019-2013للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( لمحطات الشتويمجموع األمطار الفعالة )الموسم 
 المحطة الشهر 1تش 2تش 1ك 2ك شباط أذار نيسان المجموع

169.4 25.7 39.9 34.4 24.4 20.0 14.9 10.1 
األمطار 
 المتساقطة

 
 المهناوية

 
4.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

معامل 
 المطر

117.9 19.3 29.9 22.4 15.9 13.0 10.4 7.0 
األمطار 
 الفعالة

94.7 10.3 9,61 14.2 20.8 13.9 29.3 6.2 
األمطار 
 المتساقطة

 
 الكفل

 
4.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

معامل 
 المطر

71.6 7.7 7.2 9.2 13.5 9.0 20.5 4.4 
األمطار 
 الفعالة

115.5 11.3 25.2 16.6 19.5 17.8 19.0 6.3 
األمطار 
 المتساقطة

 
 القاسم

 
4.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

معامل 
 المطر

80.0 8.5 18.9 10.8 12.7 11.5 13.3 4.4 
األمطار 
 الفعالة

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     

 

 . العجز المائي -ت: 

 بيغ مجموع العجز المائي ليموس  الصيفي لمحطات المهناوية والكفل والقاس  عيى التوالي      
حيث بيغ أعيى و يتباين مقدار العجز المائي من شهر ألخر  مي ( 1745.8،  1726.1،  1668.7)

فيما بيغ أدنى مقدار له خالل شهر تشرين  مي (  353.1، 350.7، 341.7) شهر تموز مقدار له في
أما مجموع  ( ،32) جدول مي ( ليمحطات الثالث عيى التوالي ، 190.5، 185.4، 181.9) األول

 مي ( 701.1، 717.5، 628.7) غ و ليمحطات الثالث عيى التواليالعجز المائي ليموس  الشتوي فقد بي
 181.9) سجل في شهر تشرين األول أعيى مقدار ليعجز المائي بيغ إذ وهو متباين من شهر ألخر

 43.4، 44، 36.5) بينما بيغ أدنى مقدار ليعجز المائي في شهر كانون الثاني مي ( 190.5، 185.4،
 (.33) جدول ، تواليليمحطات الثالث عيى ال مي (
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 ( 32جدول )
 2013للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةمحطات الموازنة المائية المناخية )الموسم الصيفي( ل

– 2019  
 

 المحطة الشهر مايس حزيران تموز أب أيلول 1تش المجموع

14.7 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 
األمطار 
  الفعالة

 
 المهناوية

1683.5 188.9 256.1 327.2 341.7 311.9 257.6 ETO 

-1668.7 -181.9 -256.1 -327.2 -341.7 
-

311.9 
-249.9 

العجز 
 المائي

7.8 .44 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
األمطار 
  الفعالة

 
 الكفل

1733.8 189.8 263.5 338.3 350.7 322.9 268.7 ETO 

-1726.1 -185.4 -263.5 -338.3 -350.7 
-

322.9 
-265.3 

العجز 
 المائي

8.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 
األمطار 
  الفعالة

 
 القاسم

1754.4 194.9 269.5 342.3 353.1 323.0 271.6 ETO 

-1745.8 -190.5 -269.5 -342.3 -353.1 
-

323.0 
-267.5 

العجز 
 المائي

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام     

 ( 33جدول )
 . 2019 – 2013للمدة  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةلمحطات الموازنة المائية المناخية )الموسم الشتوي( 

 المحطة الشهر 1تش 2تش 1ك 2ك شباط أذار نيسان المجموع

117.9 19.3 29.9 22.4 15.9 13.0 10.4 7.0 
األمطار 
  الفعالة

 
 المهناوية

746.6 165.7 117.0 68.3 52.4 59.6 94.7 188.9 ETO 

-628.7 -146.4 -87.2 -45.9 -36.5 -46.6 -84.3 -181.9 
العجز 
 المائي

71.6 7.7 7.2 9.2 13.5 9.0 20.5 4.4 
األمطار 
  الفعالة

 
 الكفل

789.1 180.8 126.0 74.2 57.5 62.3 98.6 189.8 ETO 

-717.5 -173.0 -118.8 -65.0 -44.0 -53.3 -78.1 -185.4 
العجز 
 المائي

80.0 8.5 18.9 10.8 12.7 11.5 13.3 4.4 
األمطار 
  الفعالة

 
 القاسم

781.1 174.8 122.8 70.3 56.1 63.8 98.2 194.9 ETO 

-701.1 -166.4 -104.0 -59.5 -43.4 -52.3 -85.0 -190.5 
العجز 
 المائي

 . 2019المصدر : وزارة الزراعة , قسم اإلرصاد الجوية الزراعية , بيانات غير منشورة لعام       
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SOIL Characteristicً:ًالرتبةخصائصً:ًرابعاًاًًًً
عنها في  االستغناءيمكن  تعد التربة عنصرًا من عناصر البيئة الطبيعية الذي يمثل مكانة مهمة ال     

عمييات اإلنتاج الزراعي ، وفي تحديد إنتاجية الدون  ، فأهميتها تكمن في إنها الوسط الذي يمد النبات 
، وتتكون التربة من مزيج من المواد العضوية والمعدنية  (1)جذوره فيها ليحصل عيى المواد الضرورية لنموه

تأثير العوامل الجغرافية المتمثية بالتكوين ل والماء والهواء ، وبنسب مختيفة بين منطقة واخرى تبعاً 
مشروعي حية كفل ، وبالنسبة لتربة  (2)الجيولوجي والتضاريس والمنا  والنبات الطبيعي والكائنات الحية 

فهي جزء من السهل الرسوبي منقولة ومكونة من الرمل والغرين والطين عيى شكل دورات  و حية ديوانية
متتالية تامة أو جزئية حسب وضعية الترسبات وطبيعة فيضان نهر الفرات ، وفيما يأتي وصف  ترسيبيه

 -: مشروعي حية كفل و حية ديوانيةمفصل لتربة 
 التربة     أنواع -1

 تربة كتوف األنهار-أ
األنهار األجزاء الشمالية من المشروع ، عيى شكل شريط ضيق عيى طول  تغطي تربة كتوف        

%( من المساحة 17.4نسبته ) دون ( أي ما 101200ونهر الفرات ، وتشغل مساحة ) الحيةضفاف شط 
( ، تكونت هذه التربة من 23خريطة )  ( ،34جدول ) ، مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالكيية ل

التي حميتها مياه نهر الفرات خالل فيضاناته المتكررة ، حيث ترسبت الرواسب الخشنة لقريبا  اإلرسابات
وبسبب تكرار هذه العميية ، تجمعت  من الضفاف ، بينما ترسبت الرواسب الناعمة والدلقيقة بعيدا" عنها

ر( عن مستوى مت 3-2هذه الكتوف بمعدل ) ارتفاعأكبر اإلرسابات حجما واكثرها كمية ، مما أدى إلى 
 . (3) األراضي التي تييها ، وهي مناطق احواض األنهار .

إن الصفات العامة لتربة كتوف األنهار ، هي أنها ذات نسيج مزيجي غريني ، حيث يبيغ محتواها      
 أما معدل  % تقريبا19,5% بينما بيغت نسبة ذرات الطين 16,5% ومن الرمل 64من الغرين حوالي 

                                                           
الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات األوسط وعالقاتها المكانية في التخصص علي صاحب الموسوي ,  1))

 . 84, ص 2000( , بغداد , 44الزراعي , مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد )
 .158، ص 1979، دار الفكر ، دمشق ،  1صالح الدين بحيري ، أشكال األرض ، ط (2)
العاني ، جغرافية العراق ارضا وسكانا وموارد القتصادية ، وزارة التعيي  العالي والبحث العيمي ، بغداد ،  خطاب صكار (3)

 .64، ص 1988
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، ، وفقا لمعيار  (1) متر/يو ( ، وهي بهذا ذات نفاذية معتدلة السرعة2,8-1,5نفاذيتها فيتراوح مابين )
 (. 35. جدول )  ديوانية -نفاذية التربة المتبع في مشروع حية

 .المطمورة بالغرين تربة أحواض األنهار-ب
، إذ تبيغ  حية كفل و حية ديوانيةمشروعي يشغل هذا النوع من التربة القس  األعظ  من مساحة          
، ضمن  (23%( من المساحة الكيية ، خريطة )70.4دون ( وهي تمثل نسبة ) 409000مساحتها )

متر( عن مستوى كتوف األنهار  3-2بين ) نسبيا الذي يقل بمعدل ما الواطئاألراضي ذات المستوى 
إن الصفات العامة لتربة احواض األنهار ، هي أنها ذات نسجة ناعمة ، تتراوح  ،ورة اولقنوات الري المج

نسبة ميوحتها لقياسا بتربة كتوف األنهار ،  بارتفاع%( ، كما تتصف 70-50بين ) نسبة الطين فيها ما
مستوى الماء الجوفي الذي  ارتفاع، ويعود سبب هذا إلى  (2)مييموز/س ( 15حيث يبيغ معدل ميوحتها )

لى زيادة معدل التبخر من التربة خالل فصل الصيف حيث  يحتوي عيى نسبة عالية من االمالح ، وا 
س /يو ( مما يعني أنها تربة ذات نفاذية  32الكبير لدرجة الحرارة ، أما معدل نفاذيتها فقد بيغ ) االرتفاع

 (3)معتدلة البطء 
 لمطمورة بالغرين.المستنقعات واألهوار اتربة -ت

، الذي يمثل  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةتتمثل تربة االهوار والمستنقعات في الجزء الجنوبي من     
 79الحافات الشمالية لهور ابن نج  الذي يمتد ضمن أراضي محافظة النجف ، وتشغل مساحة لقدرها )

%( من المساحة الكيية ، وتتصف هذه التربة بأنها ذات نسجة مزيجية طينية 12.2دون ( وتمثل نسبة )
% ، ونظرا لكونها 59,5% ومن الغرين 38,1% ومن الطين 2,4غرينية ، إذ بيغ محتواها من الرمل 

ذات نسيج طيني ثقيل ، وذات مستوى منخفض ، فقد اصبحت رديئة الصرف وماؤها الجوفي عالي 
 . (4)تحت الظروف الطبيعية ، واحيانا لقد يصل إلى السط  ( 1المستوى يصل إلى )

 
                                                           

رسالة ماجستير، كيية اآلداب ، جامعة عيي صاحب الموسوي ، دراسة جغرافية لمنظومة الري في محافظة بابل ،  (1)
 .33، ص 1989البصرة ، 

، تيوث وتردي التربة في لقضاء الحية ، رسالة ماجستير ، كيية التربية ليعيو  االنسانية ، جامعة  كفاية حسن الياسري (2)
 .54، ص 2012بابل ، 

 .39ص،  عيي صاحب الموسوي ، المصدر السابق (3)
(4)

ماجستير حسناء يوسف حبيب الخفاجي ، تحييل التباين المكاني إلنتاج المحاصيل الصيفية في لقضاء الهاشمية ، رسالة  
 .57، ص  2012، كيية التربية ليعيو  االنسانية ، جامعة بابل ، 
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 التربة في مشروعي حلة كفل وحلة ديوانية حسب المساحة صنف( 34جدول )

 صنف التربة
 المساحة

 النسبة المئوية
 دونم 2كم

 17.4 101200 253 كتوف األنهار
 70.4 409000 1022.5 األحواض النهرية

 12.2 71000 177.5 المستنقعات واألهوار
 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GISالمصدر: الباحث باالعتماد على برنامج 
 هاشمية –( تصنيف نفاذية التربة المتبع في مشروع حلة  35جدول ) 

 )متر/يوم( النفاذية الوصف
 0,03 بطيئة جدا

 0,12-0.03 بطيئة
 0,48-0,12 معتدلة البطء
 3-1,5 معتدلة السرعة

 6-3 سريعة
 6اكثر من  سريعة جدا

 .2019, لعام  , قسم التربة , بيانات غير منشورة محافظة بابل مديرية زراعةالمصدر:          
 -: التحليل المكاني لخصائص التربة :2

إن تحسين وزيادة اإلنتاج الزراعي يتطيب استغالل الموارد الطبيعية بالشكل األمثل ، وتعد التربة أحد      
أه  الموارد الطبيعية الالزمة ليزراعة ، لذا فإن مسوحات التربة تعد القاعدة األساسية إلجراء أي تقيي  لهذا 

نياتها الستعمال زراعي معين من خالل إيضاح المورد المه  ، كما إن تقيي  أداء التربة أو تقدير إمكا
الفرق بين متطيبات هذا االستعمال وخصائص التربة أصب  شرط واجب لتحقيق التنمية الزراعية 

س ( بصورة عشوائية مع  60 – 30س ( و ) 30- 0( عينة تربة ليعمقين )68لذا ت  أخذ ) المستدامة ،
 6عينة ( لتربة أحواض األنهار ، و ) 32كتوف األنهار ، و)عينة( لتربة  30مراعاة نوع التربة ، بوالقع )

مشروعي حية ( ، وذلك لتصنيف تربة 24( وخريطة )36عينات( لتربة األهوار والمستنقعات ، جدول )
نتاج المحاصيل الحقيية ، ومن ث  تنسيب تيك  كفل و حية ديوانية وفقًا لخصائصها المؤثرة في زراعة وا 

 -، وتتمثل هذه الخصائص بما يأتي : (37جدول ) اتها من تيك الخصائص ،المحاصيل وفقًا الحتياج
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 .مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةالتربة في  صنف( 23خريطة )

 

:  1، بمقياس  1960،   االستكشافيةوزارة الزراعة ، بغداد ، خريطة أراضي العراق جمهورية العراق ،  المصدر:
1000000. 
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 مواقع عينات التربة.ل االحداثيات المترية (36جدول )
     

 X Y المقاطعة ت X Y المقاطعة ت

 3601346 438334 التاجية 18 3614303 436081 المهناوية أ 1

 3593936 437982 الطهمازية 19 3607782 438344 المهناوية 2

3 
بساتين 
 سنجار

 3585329 443799 الخواص 20 3599601 444865

 3591599 441435 اليوسفية 21 3588655 450314 عنانةبساتين  4

 3580669 447939 هور الشوك 22 3604909 440993 هور عنانة 5

النخيلة  6
 3577299 462994 العمادية 23 3602528 443826 الجنوبية

 3576427 470655 38الفياضية 24 3583468 456349 البو شناوة 7

8 
جديدة الحاج 

 3569722 462859 الضمنة 25 3581791 464127 عبيد

 3563660 474007 الزرفية 26 3582277 472207 البو جمال 9

 3557779 467503 الوعواعة 27 3573912 477421 39الفياضية  10

 3574325 452868 الحسينية 28 3566637 480372 االبيخر 11

 3561450 446967 الجازرية 29 3557081 482769 الحسينية 12

بساتين  13
 المطاليج

الجفيرة  30 3587525 433801
 الغربية

436775 3581339 

همسانية بني  14
 3556310 476367 ابو حجل 31 3578127 435953 مسلم

15 
شهابية 
 3560060 463038 الهور 32 3562738 440681 الجرف

 3564756 456027 الطليعة 33 3611119 429465 اوقاف محمد 16

 3569122 448182 ابو سميج 34 3608856 434109 المهناوية 17

 .2019المصدر : الدراسة الميدانية ،  أييول    
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 . مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( مواقع عينات التربة في 24خريطة )

 
 . 2019الدراسة الميدانية , أيلول المصدر:      
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 Soil Textureنسجة التربة: -:أ
األرض الزراعية ، كونها  الستعماالتمن الصفات المؤثرة في مدى مالءمة التربة  تعد صفة النسجة     

بالماء والمواد  االحتفاظتحدد لقوا  التربة ونفاذيتها وحركة الهواء خاللها ، كما تؤثر في لقابييتها عيى 
( وجود تباين مكاني في نسب مفصوالت 37، ويتض  من الجدول ) (1)العضوية والمعدنية المغذية لينبات 

التربة بسبب طبيعة الترسيب النهري ليدلقائق العالقة من الدلقائق األكبر حجمًا الى الدلقائق األصغر حجمًا 
، فبالنسبة لعينات تربة الكتوف بيغ المعدل العا  لمفصوالت التربة من الرمل والغرين والطين عيى التوالي 

( ، مع وجود تباين لهذه المفصوالت من عينة ألخرى    1-غ /كغ  107.39 , 614.26 , 278.35) 
( بينما تراوحت دلقائق الغرين بين 1-غ  /كغ  60.58 – 162.95، إذ تراوحت مفصوالت الرمل بين )

 210.35 – 387.45( ، أما مفصوالت الطين فقد تراوحت بين )1-غ /كغ  544.5 – 641.15)
( تبين أن نسجة التربة )مزيجية 2لنتائج عيى مثيث النسجة )شكل ( ، وعند إسقاط هذه ا   1-غ /كغ 

 ( .25غرينية( ، خريطة )
 , 587.87 , 330.93أما بالنسبة لتربة أحواض األنهار فقد بيغ المعدل العا  لمفصوالت التربة )      

عينة ألخرى ( من الرمل والغرين والطين عيى التوالي ، وتتباين هذه المفصوالت من  1-غ /كغ  81.21
( في حين تراوحت دلقائق الغرين بين 1-غ /كغ  37.75 – 125.95، حيث تراوحت دلقائق الرمل بين )

 – 382.45( أما مفصوالت الطين فقد تراوحت بين )1-غ /كغ  541.20 – 635.6)
 أنها ذات نسجة )مزيجية اتض ( ، وعند تطبيق هذه النتائج عيى مثيث النسجة  1-غ /كغ 242.40

طينية غرينية( ، أما النوع الثالث من أنواع التربة وهي تربة األهوار والمستنقعات ، فقد بيغ المعدل العا  
( عيى أن تيك المفصوالت متباينة 1-غ /كغ  214.17 , 211.50 , 574.33لمفصوالت التربة فيها )

ات نسجة )طينية( ، شكل أنها ذ اتض أيضًا من مكان ألخر ، وبإسقاط تيك النتائج عيى مثيث النسجة 
 (.25( وخريطة )2)
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 43, ص 2016عبد هللا سالم المالكي ونجم عبد هللا رحيم , جغرافية التربة , مكتبة دجلة للطباعة والنشر , عمان ,  
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 . مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةتربة ل الخصائص الكيميائية والفيزيائية( 37جدول )

العين

 ة

 طين غرين رمل

وصف 

 النسجة

كاربونات 

الكالسيوم 

% 

كبريتات 

الكالسيوم 

% 

السعة 

التبادلية 

الكاتيونية 

)سنتي مول 

 /كغم(

درجة 

تفاعل 

 التربة

الكاربون 

العضوي 

% 

اإليصالية 

الكهربائية 

)ديسي 

 (1-سيمنز/م

الصوديوم 

المتبادل 

% 
 غم / كغم

 عينات تربة كتوف األنهار

1 121.05 616.5 262.45 
مزيجية 

 غرينية
19.80 2.56 11.91 7.60 1.20 3.79 18.33 

2 122.1 628.45 249.45 
مزيجية 

 غرينية
17.58 2.66 11.50 7.74 1.06 4.43 19.79 

3 115.45 641.05 243.5 
مزيجية 

 غرينية
18.66 1.59 10.02 7.61 1.02 3.12 29.41 

4 116.15 630.5 253.35 
مزيجية 

 غرينية
20.14 1.98 12.64 7.54 0.96 4.57 19.52 

5 133.45 630.7 235.85 
مزيجية 

 غرينية
18.60 1.57 11.04 7.51 0.91 4.28 25.13 

6 111 641.15 247.85 
مزيجية 

 غرينية
22.75 1.15 10.05 7.56 0.96 3.85 22.36 

7 162.95 614.6 222.45 
مزيجية 

 غرينية
17.87 0.85 9.95 7.73 1.18 5.08 14.23 

8 70.55 580 349.45 
مزيجية 

 طينية
18.45 1.39 9.67 7.68 1.02 5.15 34.27 

9 65.5 604.55 329.95 
مزيجية 

 طينية
20.66 1.76 12.99 7.60 0.69 5.69 16.23 

10 62.05 597.15 340.8 
مزيجية 

 طينية
19.96 1.24 12.16 7.81 1.06 4.67 32.16 

11 60.85 600.3 338.85 
مزيجية 

 طينية
18.80 1.22 9.18 7.64 0.93 4.34 38.39 

12 124.5 632.85 242.65 
مزيجية 

 غرينية
21.45 1.65 12.50 7.63 0.88 5.31 16.02 

13 151 638.65 210.35 
مزيجية 

 غرينية
21.10 1.48 10.47 7.53 0.73 6.35 20.44 

14 68.05 544.5 387.45 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

24.56 1.48 11.93 7.72 0.90 5.34 27.94 

15 126.2 612.95 260.85 
مزيجية 

 غرينية
22.81 1.60 11.14 7.60 1.05 6.07 17.27 

 عينات تربة أحواض األنهار

16 67.3 631.8 300.9 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

25.37 1.74 13.28 7.77 0.59 6.84 15.85 

17 80.5 618.45 301.05 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

26.32 2.62 13.67 7.71 0.64 7.41 17.12 

18 70.15 584.5 345.35 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

26.11 1.44 14.03 7.78 0.61 9.39 24.43 

19 75.6 578.8 345.6 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

27.87 1.89 14.66 7.74 0.65 8.08 19.15 

20 58.2 559.35 382.45 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

24.72 2.21 16.98 7.81 0.77 8.44 16.67 

21 91.05 562.2 346.75 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

24.23 1.84 16.85 7.71 0.78 10.52 19.60 

22 89.8 543.55 366.65 
 مزيجية

طينية 
22.07 1.36 16.13 7.62 0.72 10.12 13.06 
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 غرينية

23 90.8 541.2 368 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

26.06 1.97 15.12 7.74 0.75 10.75 18.14 

24 87.35 611.65 301 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

27.56 1.44 13.72 7.63 0.92 11.48 15.89 

25 62.25 573.9 363.85 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

27.66 1.80 14.59 7.66 0.75 12.33 19.58 

26 120.35 558.55 321.1 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

23.42 1.26 15.52 7.72 0.60 11.19 17.90 

27 60.2 635.6 304.2 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

25.63 2.32 14.87 7.72 0.61 7.47 14.09 

28 37.75 631.75 330.5 
مزيجية 

 طينية
29.48 1.40 16.32 7.56 0.71 10.58 12.10 

29 80.75 581.3 337.95 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

28.92 1.55 17.57 7.76 0.69 9.94 16.06 

30 125.95 631.65 242.4 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

27.14 1.48 18.40 7.79 0.67 8.60 14.48 

31 101.3 561.65 337.05 

مزيجية 

طينية 

 غرينية

24.61 1.86 18.24 7.73 0.72 10.15 16.20 

 عينات تربة المستنقعات واألهوار المطمورة بالغرين

 12.04 1.48 1.10 7.91 23.80 2.08 31.13 طينية 513.1 297.9 189 32

 11.46 1.28 0.95 7.94 24.52 2.23 30.06 طينية 581.85 159.95 258.2 33

 10.92 1.22 0.95 7.92 25.07 2.46 32.18 طينية 628.05 176.65 195.3 34

 ( .2) ( و1) ملحق التحليالت المختبرية , المصدر : نتائج
  ( مثلث نسجة التربة2شكل )

 
 . 64، ص 1980، مطابع التعيي  العالي ، جامعة بغداد ، 1المصدر:عبد اهلل نج  العاني ، مبادىء عي  التربة ، ط      

 كتوف األنهار

 أحواض األنهار

األهوار 

 والمستنقعات
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 .2019لعام  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( التحليل المكاني لنسجة تربة 25) خريطة

 
 .Arc Map GISوبرنامج ( 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :   
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 (Caco3: كاربونات الكالسيوم % :)الكلس ب
الكالسيو  بنسب متباينة في تربة المناطق الجافة وشبه الجافة ، إذ التكاد تخيو التربة  توجد كاربونات    

منه في واحد أو أكثر من أفالقها ، بسبب طبيعة المادة األ  التي أشتقت منها ، زيادة عيى ترسبات 
، لذا فإن أغيب الترب العرالقية  (1)الكاربونات الناتجة عن تبخر مياه التسالقط والري في الفترات الجافة 

%( ، وترتفع هذه النسبة في التربة  35 – 15تحتوي عيى كاربونات الكالسيو  بنسبة تتراوح بين )
 15%( ، بينما تقل في التربة الرسوبية لسهل وادي الرافدين بحيث تتراوح بين )25الصحراوية لتزيد عيى )

دل نسبة كاربونات الكالسيو  في تربة كتوف األنهار ( ، أن مع37، ويتض  من الجدول ) (2)%( 40 –
%( وبالتالي فهي تربة كيسية 24.56 – 17.58%( ، وتتراوح نسبتها في هذه التربة بين )20.21بيغ )

%( وهي متباينة 26.07( ، بينما بيغ معدل كاربونات الكاليو  في تربة أحواض األنهار)38وفقًا لجدول )
%( وتعد تربة كيسية أيضًا ، أما تربة األهوار 29.48 – 2.07راوح بين )من عينة ألخرى إال أنها تت

(، 26%( خريطة )32.18 – 30.06 – 31.13والمستنقعات فقد بيغت نسبة كاربونات الكالسيو  فيها )
الى تباين  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةويرجع سبب تباين نسبة كاربونات الكالسيو  في تربة 

لى كمية مياه الري المضافة ليتربة .خصائص التربة وخا  صة نسجتها ونفاذيتها وا 
 ( تصنيف الترب الكلسية38جدول )

 الرمز نسبة الكلس % المصطلح اإلنكليزي الصنف ت

 Slightly Calcareous 3 SE ضعيفة الكلسية 1

 معتدلة الكلسية 2
Moderately 
Calcareous 

3 – 15 ME 

 شديدة الكلسية 3
Strongly 

Calcareous 
 HE 15أكثر من 

 . 244ص ,  , بدون سنة دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل , وليد خالد العكيدي ,علم البيدولوجي :درالمص

                                                           
األرض الزراعية في ناحية دجلة , سامي خضير سلمان السامرائي , التحليل المكاني للتربة وأثره على استعماالت  (1)

 . 119, ص 2010رسالة ماجستير , جامعة تكريت , كلية التربية , 

,  1شفيق إبراهيم عبد العال  و أمين أحمد الراوي , استصالح وتحسين التربة , كلية الزراعة , جامعة السليمانية , ط (2)

 . 268, ص 1981مطبعة جامعة السليمانية , 
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      مشروعي حية كفل و حية ديوانية( التحييل المكاني لنسبة كاربونات الكالسيو  في تربة 26خريطة )
 .2019لعا  

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :      
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 (Caso4: كبريتات الكالسيوم )الجبس ت
،  تحتوي الترب العرالقية عيى أنواعًا مختيفة من األمالح تتمثل بالكبريتات والكاربونات والكيوريدات     

،  (1)%( 80 – 0في الترب العرالقية إذ تتراوح نسبته بين ) انتشاراويعد الجبس أكثر أنواع األمالح 
، وهو ذو فائدة  (2)%( 25) ال تتجاوزويتصف هذا المركب بمحدودية تأثيره عيى النبات إذا وجد بنسبة 

لبناء التربة ويمنع زيادة لقيويتها ، أما في حالة وجوده بشكل ترسبات كثيفة فإنه يشكل طبقة صيدة غير 
نفاذة ليماء ولجذور النباتات كما يعيق عمييتي الري والتسميد ، وبالنسبة لتركيز هذا المركب في تربة 

%( وهو متباين من 1.61بة كتوف األنهار )، فقد بيغ معدله في تر  مشروعي حية كفل و حية ديوانية
%( لذا فهي تربة ذات تركيز جبسي لقييل جدًا وفقًا لتصنيف 2.66 – 1.15مولقع ألخر إذ يتراوح بين )
( ، أما تربة أحواض األنهار فقد بيغ معدل كبريتات الكالسيو  فيها 39الترب الجبسية ، جدول )

وهي أيضًا تربة ذات تركيز جبسي لقييل جدًا ، في %( 2.62 – 1.26%( وتتراوح نسبته بين )1.76)
 ( .27%( ، خريطة )2.46 – 2.23 – 2.08حين بيغت نسبة الجبس في تربة األهوار والمستنقعات )

 
 ( تصنيف الترب الجبسية .39جدول )

Classification  نسبة الجبس % 

 0.3 – 0 غير جبسية

 3 - 0.3 جداً  ة الجبسقليل

 10 - 3 ة الجبسقليل

 25 - 10 الجبس متوسطة

 50 - 25 عالية الجبس

Source: Barazanji , A. F. Gypsiferous Soil of Iraq . Unpublished ph.D Thesis , Ghant , 
Belgium , 1973 , p . 123.                                                                            

                                                           
(1)

حسون وعبد المطلب حسون وأنيس عبد الخضر , دراسة المحتوى الجبسي للتربة في مناطق مختارة من رائد عزيز  

 .11, ص 2011( , الجزء األول , 37محافظة البصرة لألغراض الهندسية , مجلة أبحاث البصرة , العدد)
)2  (

 Buring  , P , Soils and Soil condition in Iraq , Ministry of Agriculture, Baghdad ,1960,p,106.                        
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لعا   مشروعي حية كفل و حية ديوانية( التحييل المكاني لنسبة كبريتات الكالسيو  في تربة 27خريطة )
2019. 

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :        
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 (Cationic Exchange Capacity: السعة التبادلية الكاتيونية )ث   
هي مقدار درجة لقابيية الدلقائق الغروية المختيفة عيى إمساك األيونات المختيفة ، وهي عدد      

غرا  من التربة الجافة عند  100المكافئات من األيونات الموجبة الموجودة عيى سط  المقد الغروي في 
تقدر عند درجة تفاعل    والتي يمكنها التبادل مع غيرها من األيونات الموجبة ، وعادةً  105درجة حرارة 

( يتض  التباين المكاني ليسعة التبادلية الكاتيونية من نوع تربة ألخر 37، ومن مالحظة الجدول ) (1)( 7)
 11.14، ومن مولقع الى أخر في النوع الواحد من التربة ، إذ بيغ معدلها في عينات تربة كتوف األنهار )

cmol/kg وهي متباينة من عينة ألخرى حيث تر )( 12.99 – 9.18اوح معدلها بين cmol/kg)  وهي
( ، أما السعة التبادلية الكاتيونية لتربة أحواض األنهار 40تربة ذات سعة تبادلية منخفضة وفقًا لجدول )

 – 13.28( عيى أنها متباينة من مولقع ألخر حيث تراوحت بين ) 15.62cmol/kgفقد بيغ معدلها )
18.40  cmol/kg  لذا فهي تربة ذات سعة تبادلية متوسطة ، في حين بيغت السعة التبادلية ، )

( وتعد تربة ذات سعة  25.07cmol/kg – 24.52 – 23.80الكاتيونية لتربة األهوار والمستنقعات )
 ( .28( وخريطة )37تبادلية كاتيونية متوسطة ، جدول )

 
 اتيونية( تصنيف الترب وفقًا لسعتها التبادلية الك40جدول )

 السعة التبادلية )سنتمول / كغم( المدى

  40 عالية جداً 

 40 - 26 عالية

 26 - 13 متوسطة

 12 - 6 قليلة

  6 قليلة جداً 

المصدر: كفاح صالح بجاي , نظم الري والبزل على كتوف األنهار في محافظة ميسان , رسالة ماجستير , كلية اآلداب 
 . 89, ص 1989,  البصرة, جامعة 

 
                                                           

(1)
 . 137, ص 1984عبد الفتاح العاني , أساسيات علم التربة , مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية , بغداد ,  
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لعا   مشروعي حية كفل و حية ديوانية( التحييل المكاني ليسعة التبادلية الكاتيونية في تربة 28خريطة )
2019. 

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :       
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 Soil Reaction(ph)  تفاعل التربة درجة :ج

السالب لنشاط وفاعيية أيون الهيدروجين والهيدروكسيل في  اليوغاريت يقصد بدرجة تفاعل التربة ،         

( في التربة شديدة 2 – 4( والتي تتراوح بين )PHالتربة ، ويعبر عن حامضية ولقاعدية التربة بقيمة الــــ )

التربة متعادلة عندما يكون مقدار  ( في التربة شديدة القاعدية ، بينما تكون9 – 10الحامضية ، وبين )

 . (1)( أي يتساوى أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيل في محيول التربة7تفاعيها )

المادة العضوية إلى إذ يؤدي ارتفاع  محتوى  التربة من ،  تتأثر درجة تفاعل التربة بعوامل عدة       

( في تنظي  درجتها ،  -HO( والهيدروكسيل )+Hتسه  جذور النبات التي تطيق الهيدروجين )و ، فضها خ

معدنية، كحامضي  اً التي تطيق أحماض تعمل األحياء الدلقيقة في التربة عيى تحيل المواد العضوية ، كما

 ، ينتج عنهما تركز األمالح والجفاف، فضال عن إن  الكبريتيك ، والنتريك ، عيى خفض درجة التفاعل

في  حاسماً  عامالً في التربة  فيعد  الكيس  اما وجودلى الجانب القيوي ، إ ومييهاتشبع التربة بالقواعد ، 

إلغاء أو استئصال الحموضة ، من خالل زيادة التركيز النسبي اليونات الكالسيو  والبيكاربونات ، المؤدية 

تتباين صالحية العناصر الغذائية  ونمو النبات ، عيى  ( PH) مقدار الـــ ؤثروي ، (2)إلى خفض درجتها 

 هنوع من النبات درجة تفاعل مناسبة ، يكون إنتاج لذا فان لكل، تبعا لحموضة التربة لينبات في التربة 

في  اختالفاتيمكن تعميمه ، بسبب وجود  إال أن ذلك  يعد فقط دلياًل و مؤشرًا، ال،  فيها بأعيى حدوده

في تيك العاللقة ، مثل نوعية التربة ،   عوامل أخرى اخل تأثيراتعن تد أصناف النبات الواحد ، فضالً 

 .(3) وغيرها من العوامل األخرى والظروف المناخية

 
                                                           

 .154، ص 1985، مطبعة جامعة بغداد ،  1شريف و عيي حسين الشيش ، جغرافية التربة ، ط إبراهي  إبراهي  (1)
 . 241-239ص  ، 1986مطابع جامعة البصرة ، البصرة ،  ، مبادى كيمياء التربةكاظ  مشحوت ، عواد  (2)
،  1999، دار الكتــب ليطباعــة والنشــر ، الموصــل ،  2ط اليــة ألنعيمــي ، األســمدة وخصــوبة التربــة ، ســعدالية نجــ  عبــد (3)

  .92ص
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( يتض  أن معدل درجة تفاعل تربة كتوف األنهار 29( وخريطة )37ومن مالحظة جدول )      
( لذا فهي تربة بسيطة القاعدية وفقًا 7.74 – 7.51( ويتباين من عينة ألخرى إذ يتراوح بين )7.63)

( ، أما تربة أحواض األنهار فقد بيغ معدل درجة 41) ، جدول لمعيار تصنيف التربة حسب درجة تفاعيها
( وهي أيضًا بسيطة 7.81 – 7.56( وهو متباين من مولقع ألخر حيث يتراوح بين )7.71تفاعيها )

( وهي 7.92 – 7.94 – 7.91تربة األهوار والمستنقعات )القاعدية ، بينما بيغت درجة تفاعل عينات 
 . تربة معتدلة القاعدية

 
 ph( تصنيف التربة حسب درجة التفاعل 41جدول )

 PHدرجة التفاعل  صنف التربة ت

 4.5ألقل من  فائقة الحامضية 1

 5 - 4.5 كثيرة الحامضية 2

 5.5 – 5 شديدة الحامضية 3

 6 - 5.5 متوسطة الحامضية 4

 6.5 – 6 بسيطة الحامضية 5

 7.3 – 6.5 متعادلة الحامضية 6

 7.8 – 7.3 بسيطة القاعدية 7

 8.4 – 7.8 معتدلة القاعدية 8

 9 - 8.4 شديدة القاعدية 9

المصدر: وليد خالد العكيدي , علم البيدولوجي مسح وتصنيف التربة , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل 
 .243, ص 1986,
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 .2019لعام  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( التحليل المكاني لدرجة تفاعل تربة 29خريطة )

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :      
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 (% Organic Corbonالكاربون العضوي ): ح
 تعريف يمكن األرض ، هذه عيى ليحياة األساسية المتطيبات أه  من واحدة الكربون تعد دورة إن      

 المكونات من واحد باعتباره التربة في المخزنة الكربون كمية بأنه ( SOC) التربة في العضوي الكربون
 الكربون ويدخل المختيفة ، التحيل ومراحل والنباتية الحيوانية المواد عيى تشتمل التي فيها العضوية
 طريق عن وأيضاً  الميتة والنباتات الحيوانات تحيل طريق عن رئيس بشكل التربة إلى  ( OC)العضوي
 في الموجودة الحية والكائنات الجذرية اإلفرازات إلى باإلضافة الميتة أو الحية سواء الدلقيقة الحية الكائنات
 الجسيمات حج  في تختيف التي ومكوناته تركيبته في متباين التربة في العضوي الكربون إن. التربة
 لميكروبات الرئيسي الطالقة مصدر العضوي الكربون يعتبر. تحييها ومعدل الدوران وولقت الكربون ونسبة

 (1).العضوي الكربون من% 58 نسبة عيى التربة في العضوية المواد التربة ، وتشتمل
 يعمل حيث ليتربة ، العامة الصحة عوامل من رئيسيا عامالً  يعد التربة في الكربون ونسبة محتوى إن     

 وأيضاً ( CEC) الموجبة األيونات تبادل لقدرة زيادة: مثل، ليتربة الفيزيائية الخصائص تحسين عيى الكربون
 حيث الطينية ليتربة الهيكيي االستقرار تعزيز عيى ويساعد كما الرميية التربة في الماء احتباس لقدرة زيادة
 التي( SOM) العضوية التربة إن متماسكة ، كما تربة إلى وتحوليها جزيئاتها ربط عيى الكربون يساعد
 التي األخرى المغذية والعناصر الكايتونات من أكبر نسبة عيى تحتوي منها األكبر النسبة الكربون يشكل
 المواد ارتشاح يمنع أنه أيضاً  العضوي الكربون فوائد ومن النباتات ، ونمو زراعة لعميية جداً  مهمة تعد

لينباتات  المعادن توفر التي العضوية األحماض وتحييل تجزئة في كبرى أهمية له كما التربة ، في المغذية
،  (2).التربة  في تحدث التي القوية الهيدروجينية التغيرات من التخفيف عيى أيضاً  الكربون ويساعد، 

ونوع النباتات الموجودة في التربة ، تختيف الترب من حيث نسبة احتوائها  ليمادة العضوية باختالف كمية 
عضوية عندما تكون نسبة المادة العضوية فيها تتراوح بين )  وطبيعة األحياء الدلقيقة ، وتعد  الترب ال

إذ تقل وتعد أراضي وسط وجنوب ولقسمًا من شمال العراق فقيرة جدًا بالمادة العضوية  ، (3)%( 6 -1
مشروعي حية ( فقر تربة 30( وخريطة )37من الجدول ) ويتض  (3)%( أو في حدودها1عن )نسبتها 

 %( ، ويتباين من 0.97معدله في عينات تربة الكتوف ) تراوحبالكاربون العضوي ، إذ  كفل و حية ديوانية
                                                           

(1)
 . 2017/ شباط /12( , الندوة العالمي حول الكاربون العضوي في التربة , faoمنظمة األغذية والزراعة ) 

(2)
 , 2016/كانون الثاني /  3( , عالقة التربة بالكاربون العضوي , العربية النسخة) المعمرة الزراعة مولقع 

https://permaculturearabia.org/ 
 . 24، ص 2003، دمشق ،لينشر والتوزيع، دار عالء 1ط ، خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة طه الشيخ حسن ، (3)

 .  131عبد الفتاح العاني ، أساسيات عي  التربة ، مصدر سابق ، ص (4)
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لعا   مشروعي حية كفل و حية ديوانية( التحييل المكاني لنسبة الكربون العضوي في تربة 30خريطة )
2019. 

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :     
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%( ، بينما بيغ معدل نسبة الكاربون في تربة أحواض 1.20 – 0.69عينة ألخرى لكنه يتراوح بين )
%( ، في حين بيغت  0.92 – 0.59%( وهو متباين من مولقع ألخر إذ يتراوح بين )0.70األنهار )

 . %( 0.95 – 0.95 – 1.10نسبة الكاربون العضوي في الموالقع الثالث لتربة األهوار والمستنقعات )
 (Electric Conductivityالكهربائية ) التوصيلة: خ
هي أحدى طرق التعبير عن ميوحة التربة ، إذ تقاس األمالح بجهاز لقياس النالقيية الكهربائية حيث يت     

المحتوى الكيي لألمالح الذائبة في التربة ، وتظهر مشكية الميوحة بصورة خاصة في تربة السهل  تقدير
 الرسوبي ، وأصبحت واحدة من المشكالت المعقدة التي تواجه الزراعة والتطور الزراعي في العراق . 

 (1)-وتنشأ الميوحة في التربة من مصادر متعددة منها :          
 العالية نتيجة الرتفاع درجة الحرارة خالل فصل الصيف الطويل .نسبة التبخر  -1
 الصرف الرديء ليتربة . -2
 سوء الري . -3
 ارتفاع نسبة األمالح الذائبة في مياه األنهار .  -4
 ارتفاع نسبة األمالح الذائبة في المياه الجوفية . -5
 عامل الترشي  . -6

 :(2)نتاجية التربة بعدة أشكال منهاوتؤثر هذه األمالح عيى نمو النباتات وانخفاض إ          
عد  مقدرة النباتات عيى امتصاص الماء والعناصر الغذائية وذلك بسبب زيادة تركيز االمالح في  -1

 محيول التربة.
 تسم  النباتات الناتج عن تراك  عناصر الصوديو  والكيور بمستويات عالية في التربة. -2
المختيفة في التربة ونقص بعضها في النبات نتيجة لزيادة اختالل التوازن بين العناصر الغذائية  -3

 تركيز بعض العناصر في محيول التربة.
تدهور تركيب التربة وانخفاض حركة الماء والهواء والعناصر الغذائية في التربة ويعيق نمو  -4

 الجذور وذلك نتيجة لزيادة تراك  بعض العناصر وخاصة الصوديو .
من نوع تربة الى نوع أخر ، إذ يتض  من  شروعي حية كفل و حية ديوانيةموتتباين ميوحة التربة في 

مييموز/ س ( عيى أنها  4.80( ، إن معدل ميوحة تربة كتوف األنهار بيغ )31( والخريطة )37الجدول )
 مييموز/ س ( ، وطبقًا لتصنيف التربة 6.35- 3.12متباينة من عينة ألخرى حيث تراوح معدلها بين )

                                                           
(1)

أصنافها وصيانتها( , دار  –تعريفها  –وفيق حسين الخشاب ومهدي محمد الصحاف , الموارد الطبيعية )ماهيتها  

 .156-154, ص 1976الحرية للطباعة , بغداد , 
(2)

 . 159عبد اهلل نج  العاني ، مصدر سابق ، ص 
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 . 2019لعام  مشروعي حلة كفل و حلة ديوانية( التحليل المكاني لملوحة تربة 31خريطة )

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية , جدول )المصدر :     
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( فهي تعد تربة غير ميحية الى لقييية الميوحة ، بينما معدل 42حسب نالقييتها الكهربائية ، جدول )  
مييموز / س ( وهي بشكل عا  تتراوح بين  9.58الميوحة في عينات تربة أحواض األنهار فقد بيغ )

مييموز / س ( لذا فهي تربة متوسطة الميوحة ، أما معدل ميوحة عينات تربة األهوار  12.33 – 6.84)
مييموز / س ( وتعد تربة عالية الميوحة نتيجة  16.61 – 16.89 – 15.47والمستنقعات فقد بيغ )

 الرتفاع منسوب الماء الجوفي الى مستوى لقريب من سط  األرض .
 تصنيف التربة حسب ملوحتها. (42جدول )

 التوصيلة الكهربائية )مليموز / سم( الوصف

 4 - 0 غير ملحية

 8 – 4 ملوحة قليلة

 15 – 8 ملوحة متوسطة

  15 ملوحة عالية

Source: F.A.O. Unesco , Irrigation Daring and Salinity , London , 1973 , p.75. 

 
 (Exchangeable Sodium Percentage: النسبة المئوية للصوديوم المتبادل )د

النسبة المئوية ليصوديو  المتبادل هي نسبة أيونات الصوديو  المتبادل الى السعة التبادلية الكاتيونية      
ليتربة ، وهي الى جانب اإليصالية الكهربائية ليتربة  يعدان مؤشران أساسين لتوصيف حالة التدهور 

ة كثيرًا بزيادة نسبة أيونات الصوديو  ، إذ يتأثر نمو المحاصيل الزراعي (1)الكيميائي والفيزيائي ليتربة 
%( حيث يكون بناء التربة رديء بفعل عمييات الغسل ، األمر الذي لقد يحول 15القابية ليتبادل عن )

 (2)التربة الى لقاعدية وعندها تتشتت الجزيئات الترابية وتضعف نفاذية التربة وتقل لقابييتها ألعمال الحراثة 
( ، التباين المكاني لينسبة المئوية ليصوديو  المتبادل عيى 32ريطة )( والخ37، ويتض  من الجدول )

 مستوى نوع التربة وعيى مستوى العينات ،

                                                           
(1)

أوراس محي طه الوائلي , بناء مقياس هندسي لتصنيف التدهور الكيميائي للتربة باستعمال بيانات التحسس النائي ,  

 .44, ص 2018( , 2( , عدد )23مجلة الزراعة العراقية , مجلد )
(2)

, الدار  1, طرياض وصفي الصوفي , الطرق العلمية والهندسية الحديثة لبزل األراضي في المناطق الرطبة والجافة  

 . 115, ص 2002العربية للموسوعات , بيروت , لبنان , 
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%( 38.39 – 14.23%( كما تراوحت نسبتها بين )23.43حيث بيغ معدلها في تربة كتوف األنهار )

بيغ معدل النسبة المئوية ( ، بينما 43لذا فهي تصنف ضمن التربة القييية الى الجيدة القيوية )جدول 

من عينة ألخرى حيث  %( وهي متباينة16.90ليصوديو  المتبادل في عينات تربة أحواض األنهار )

%( وتصنف أيضًا ضمن التربة القييية الى الجيدة القيوية ، أما معدلها 24.34 – 12.06تراوحت بين )

%( وتقع ضمن الترب ذات 10.92 – 11.46 – 12.04في عينات تربة األهوار والمستنقعات فقد بيغ )

 النسبة القييية المحتوى من أيونات الصوديو  المتبادل .

 (43جدول )
 تصنيف التربة وفقًا لمحتواها من أيونات الصوديوم المتبادل . 

 نسبة الصوديوم الوصف

  20 ممتازة

 40 - 20 جيدة

 60 - 40 مسموح بها

 80 - 60 مشكوك بها

  80 بهاغير مسموح 

Source : Fitzpatrick E. A . Soils, Longman , London , 1980 , p . 114 .           
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مشروعي حية كفل و حية ( التحييل المكاني لينسبة المئوية ليصوديو  المتبادل في تربة 32خريطة )
 .2019لعا   ديوانية

 
 .Arc Map GIS( وبرنامج 37المختبرية , جدول )الباحث باالعتماد على نتائج التحليالت المصدر :     
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ً( Resource Surface Water)املياهًالسطحيةًخصائصً:خامساًا
في توفير مواردها المائية عيى نهر الفرات وتحديدًا منظومة  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةمد تعت   

ك ( وبتصريف  4.9نالقية طولها ) إذ تنقل المياه من مقد  السدة عن طريق لقناة( ، 3شكل )،  سدة الهندية
( ، BC1كل من )جدول الكفل ولقناة الحية الرئيسة والقناة  لتوزيع المياه عيى/ثا( ، 3  36.7تصميمي )

 : مشروعي حية كفل و حية ديوانيةوفيما يأتي أه  مصادر الري المعتمدة في 

 ( منظومة ري سدة الهندية3شكل )

 
 .2019المصدر: وزارة الموارد المائية , إدارة مشروع ري حلة كفل , بيانات غير منشورة , لعام   

 

Hindiya 

Barrage 
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 . السطحية لمصادر المياه والخصائص الكمية : التوزيع الجغرافي1
 شط الحلةأ: 

 تصميمي ك ( وبتصريف101شط الحية من الضفة اليسرى لنهر الفرات بطول يصل إلى حوالي ) يتفرع
دونمًا( من خالل مجموعة كبيرة من  1.092.748) لقدرهارواء مساحة زراعية إلثا(  /3  250) لقدره

إذ يت  تنظي  المياه إليها من خالل ناظ  صدري جديد متكون من  ،روائية المتفرعة من ضفتيه إلا الجداول
ما وحفرت أمتار( لكل واحدة منها، تتحك  فيه بوابات تعمل بالطالقة الكهربائية، ك 6ست فتحات بعرض )

خالله لقناة تربط مجرى شط الحية القدي  بمؤخر ناظ  صدر شط الحية الجديد بحيث اصبحت لها القدرة 
متر( فوق مستوى سط   32.55-31.9يتراوح بين ) نسوب/ثا( وم3  360عيى تمرير تصريف لقدره )

   . (1) البحر
( أن 44( فيتض  من الجدول )2019 – 2018وبالنسبة ليتصريف المائي لشط الحية خالل عامي )

أنه يتراوح  / ثا( وهو متباين من شهر ألخر إال 3  90بيغ ) 2018المعدل السنوي ليتصريف المائي لعا  
/ ثا( لشهري أييول وأذار ، في حين بيغ المعدل السنوي ليتصريف المائي عا   3  124 – 66بين )
/  3  229( ويتباين من شهر ألخر ، إذ بيغ ذروته خالل شهر تشرين األول )/ ثا 3  166) 2019

  / ثا( . 3  116ثا( ، بينما كان ألقل تصريف خالل شهر نيسان بيغ )
مشروعي إلرواء األراضي الزراعية في  تتفرع من الضفة اليمنى لشط الحية مجموعة من الجداولو 

، والممتدة باتجاه الغرب لمنطقة السط  في ا نحدارالالعا   تجاهالا وهي تسيك ، حية كفل و حية ديوانية
 -وهي كاالتي: (33( وخريطة )45جدول )  ، والجنوبي الغربي

( بطول يصل إلى حوالي 3.97الكييومتر ) ديمن شط الحية عنأ: يتفرع هذا الجدول  جدول المهناوية .1
األراضي الزراعية المقدرة سقاء مساحة من إلثا(  /3  1.40ك (، وبتصريف لقدره ) 16.200)

هذا الجدول من خالل ناظ  القي  في صدره، وهو متكون من بوابة  وتنظ  مياهدونمًا( ،  18240نحو)
 متر( . 1.40واحد وعرض) حديدية واحدة بارتفاع متر

خذ مياهه من ناظ  القي  في صدره ببوابة أ( لي35.615:  يتفرع عند الكييومتر) جدول الطهمازية .2
ك (، وهو ذو أهمية كبيرة في  9.200واحد ويبيغ طوله حوالي) مصممة بارتفاع وعرض مترواحدة 
 ثا(. /3  1.70دون ( بمعدل تصريف لقدره)12000الزراعية البالغة) مساحتهاسقاء 

                                                           
كاراس سادة الهندياة , الهيأة العامة لصيانة وتشغيل مشااريع الاري, دائارة سادة الهندياة, الموارد المائية( جمهورية العراق , وزارة 1)

  . 5, ص1987, بغداد, مسحوب الرونيو,  والنواظم التابعة لها
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ك (، من نقطة تفرعة ايمن شط 9.500خذ جدول الخواص امتدادًا غربيًا بطول )أ: ي جدول الخواص .3
/ثا( من خالل 3  1.50مرار معدل تصريف لقدره )إلك ( ، إذ انه مخصص  21الحية البالغة حوالي )

واحد، وهو بذلك يعمل عيى ارواء مساحة  ناظ  صدري مؤلف من بوابة واحدة بارتفاع وعرض متر
 دونمًا(.13150نحو) زراعية تبيغ

 
 .2019 – 2018/ ثا( لشط الحلة لعامي  3( التصريف المائي )م44جدول )
 2019 2018 العام
 / ثا( 3التصريف المائي )م الشهر

 125 118 كانون الثاني
 139 104 شباط
 167 124 أذار

 116 112 نيسان
 147 80 مايس
 165 80 حزيران
 189 80 تموز
 200 72 أب

 195 66 أيلول
 176 66 تشرين األول
 229 87 تشرين الثاني
 142 88 كانون األول

 166 90 المعدل السنوي
 .2019, بيانات غير منشورة لعام  التشغيل والصيانةالمصدر: مديرية الموارد المائية في محافظة بابل, قسم  
 

( من الضفة اليمنى 36.75عند الكييومتر ) تفرعهك ( من نقطة  15.500:  يبيغ طوله) جدول البيعة .4
واحد  واحد وعرض متر لشط الحية، وتت  عميية اخذه ليمياه بوساطة ناظ  مصم  عند صدره بارتفاع متر

سقاء مساحة من األراضي الزراعية المقدرة بحوالي إل/ثا( 3  1.50فقد حدد بنحو) هايضا، اما معدل تصريف
 دون (.   13500)
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  (45جدول رقم )
 جداول الري المتفرعة يمين شط الحلة ) اطوالها , تصاريفها , المساحات المروية(

 اسم النهر ت
 أو الجدول

موقع التفرع 
من شط 
 الحلة)كم(

 الطول
 )كم(

 التصريف
 /ثا(3)م

المساحة 
 المروية
 )دونمًا(

 18240 1.40 16.200 3.97 المهناوية 1

 13150 1.50 9.500 21 الخواص 2

 12000 1.70 9.200 35.615 الطهمازية 3

 13500 1.50 15.500 36.75 البيعة 4

 6267 0.650 8.770 45.750 التاجية 5

 75479 8.121 32.190 46.550 االميرشاه)القادسية( 6

 35083 3.617 25.080 51.100 الدوره 7

 5017 0.676 8.530 54.375 همينية 8

 1564 0.190 4.500 54.900 الوسمية 9

 45437 6.791 36.470 56.470 عالج 10

 4336 0.440 7.680 60.020 ابوقمجي 11

 8093 1.090 11.240 61.970 العمادية 12

 70395 9.633 29.350 62.120 الجربوعية 13

 5538 0.949 13.130 65 الهاشمية 14

 5270 0.713 4.520 85.750 البازول 15

 4012 0.522 5.800 88.150 االبيخر 16

 41667 7.417 12.230 90.350 الحيدري 17
 .6-5 , ص2019بيانات غير منشورة ,  المصدر: محافظة بابل , مديرية الموارد المائية, القسم الفني, , كراس الموارد المائية ,
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 . مشروعي حلة كفل و حلة ديوانيةفي  منظومة الري( 33خريطة )

 
المائية في محافظة بابل, قسم المرسم , بيانات غير منشورة لعام مديرية الموارد الباحث باالعتماد على المصدر: 

2018.                                                        
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/ثا(، يروي مساحة زراعية لقدرت 3  0.650: يصل تصريف جدول التاجية إلى حوالي) جدول التاجية .5
 الكييو تفرعهدونمًا( مخصصة في معظمها لزراعة المحاصيل الحقيية والبستنة من نقطة  6267بحوالي )
ك ( من خالل ناظ  صدري 8.770( متخذا في جريانه اتجاها جنوبيا غربيا ولمسافة )45.750مترية)

 متر(.   1.60متر( وعرض) 1.5مؤلف من بوابة واحدة بارتفاع)
الجدول ثاني اطول الجداول المتفرعة من يمين  شط الحية، إذ : يعد هذا  جدول االمير شاه) القادسية( .6

(، كما يعد ايضا ثاني 46.550ك ( من نقطة تفرعه عند الكييومتر) 32.190بيغ طوله ما يقرب من)
/ثا(، في حين انه يحتل المكانة األولى في 3  8.121الجداول من حيث التصريف الذي خصص بمقدار)

دونمًا(. فضاًل عن ذلك فهو يتغذى بالمياه من خالل ناظ  75479حوالي)المساحات المزروعة والبالغة 
 متر(.    2.5متر( وعرض ) 1.5القي  عند صدره ببوابتين من نوع )رومايت( بارتفاع )

في االتجاه الجنوبي الغربي  يأخذ( بامتداد 51.100: يتفرع جدول الدورة عند الكييومتر) جدول الدورة .7
من خالل ناظ  صدري مزود ببوابتين ومصم  بارتفاع  ويأخذك (،  250.080لمسافة بيغت نحو)

الزراعية في ضمن منطقة اسقائه المقدرة  لألراضيمتر(، انه يعمل عيى تنظي  وتوزيع المياه  1.5وعرض)
 دونمًا(.  35083بحوالي )

( 54.375: يمثل هذا الجدول احد أه  الجداول المتفرعة يمين شط الحية عند الكييومتر) جدول همينية .8
 5017مساحة منطقة سقيه البالغة) ءال سقا/ثا( 3  0.676ك (، إذ حدد تصريفه بنحو ) 8.530لمسافة )

  القي  مياهه بوساطة ناظويأخذ ،  اعة المحاصيل الحقيية فقطدونمًا(، ومعظ  هذه المساحات مخصصة لزر 
متر( ألجل تنظي  وتوزيع كميات التصريف  1.60متر( وعرض) 1.5في صدره ببوابة واحدة وبارتفاع )

 المساحات الزراعية حسب المقننات المائية التي تتطيبها المحاصيل المزروعة فيها. إلرواءلالزمة 
األراضي الزراعية /ثا( مساحة من 3  0.190) البالغ بتصريفه: يروي جدول الوسمية  جدول الوسمية .9

( 54.900مترية ) الكييو تفرعهك ( من نقطة  4.500دونمًا(، إذ انه يجري بطول) 1564المقدرة بنحو)
المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقيية  إلسقاءليعمل عيى تيبية المتطيبات المائية الواجب توفرها 

 والبستنة .
مساحة منطقة  إلرواءك (  36.470( بطول)56.470: يتفرع جدول عالج عند الكييومتر)  جدول عالج .10

/ثا(، وذلك من خالل ناظ  مؤلف من بوابتين 3  6.791) دونمًا( بتصريف لقدرة 45437) سقية البالغة
 متر( عرضًا .1.5مترين ارتفاعًا و) بأبعادالقي  عند صدره 

الضفة اليمنى لشط الحية بوساطة ناظ  القي  عند صدره ببوابة :  يجري هذا الجدول من  جدول أبو قمجي .11
بطول يبيغ حوالي  (60.020متر(، ويتفرع عند الكييومتر)1.2وعرض) متر(1.25واحدة وبارتفاع )

ثا( عيى اسقاء مساحة من األراضي الزراعية  /3  0.440ك (، لكي يعمل بتصريفه البالغ ) 7.680)
 دونمًا(. 4336المقدرة بنحو)
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ك ( من نقطة 11.240: يعد هذا الجدول امتدادًا لجدول ابولقمجي، إذ انه يجري بطول) جدول العمادية .12
مياهه من خالل ناظ  صدري متكون من بوابة واحدة بارتفاع  يأخذ( بعد ان 61.970مترية) تفرعه الكييو

ى ما يقرب متر(، حيث تبرز اهميته في كونه لقادر عيى امرار تصريف يصل إل1.2متر( وعرض)1.5)
 دونمًا(.  8093قية المقدرة بنحو )مساحة منطقة س إلرواء/ثا( 3  1.090من)

 صدره عند مقامة بوابتين عيى يحتوي ناظ  بوساطة بالمياه الجربوعية جدول يتغذى:  الجربوعية جدول .13
 تصريف امرار عيى لقادر وهو عرضًا،(متر1.5)و ارتفاعاً  (متر2.5)بنحو حددت بأبعاد (روماين) نوع من

 اسقائه منطقة ضمن تقع التي الزراعية األراضي من مساحة اكبر إلسقاء(  ثا/3  9.633)بنحو مقدر
 (. ك 29.350) بحوالي لقدر بطول( 62.120)الكييومتر من يتفرع ان بعد( دون 70395) بنحو

 من( ك 13.130) حوالي بيغ بطول الحية لشط مجاور بامتداد الجدول هذا يجري:   الهاشمية جدول .14
 بارتفاع واحدة ببوابة القي  صدري ناظ  عيى مياهه تنظي  في ويعتمد ،(65)والبالغة مترية الكييو تفرعه

 األراضي من مساحة( ثا/3  0.949)البالغ بتصريفه يروي وانه كما ، (متر1.2)وعرض( متر1.5)
 (.دونماً 5538)بنحو والمقدرة والبستنة الحقيية بالمحاصيل المزروعة الزراعية

( 85.750) الكييومتر عند ليتفرع كبيرة بمسافة الهاشمية جدول عن الجدول هذا يبتعد:  البازول جدول  .15
 5270)بحوالي مقدرة زراعية مساحة ارواء في الجدول هذا ويسه ( ، ك  4.520) يقرب ما بيغ بطول
 صدري ناظ  بوساطة وتوزيعه امراره يت  والذي (ثا/3  0.713)بحوالي المحدد تصريفه خالل من( دونماً 
 (.   متر 0.50)وعرض واحدة بوابة من مؤلف

 ،(ثا /3  0.522)لقدره بتصريف البازول جدول المتداد مشابه بامتداد الجدول هذا يمتد:   االبيخر جدول .16
 يروي وانه كما ،(ك 5.800) حوالي إلى يصل بطول الحية شط يمين( 88.150)الكييومتر عند يتفرع إذ

 متر وعرض بارتفاع واحدة ببوابة صدره عند القي  ناظ  خالل من( دون 4012)بحوالي مقدرة زراعية مساحة
 .  التوالي عيى االبعاد هذه من لكل واحد

 الكييومتر عند الحية لشط اليمنى الضفة من المتفرعة الجداول اخر الجدول هذا يعد:   الحيدري جدول .17
 في اهميتها لها فروع سبعة منه يتفرع المسافة هذه خالل ،(ك 12.230) حوالي بيغ بطول (90.350)

 ساليد)نوع من ببوابتين القي  رئيسي ناظ  خالل من الزراعية األراضي إلى الحية شط من المياه ايصال
 لقدر فقد الجدول هذا تصريف معدل اما عرضا، واحد ومتر ارتفاعاً ( أمتارثالثة ) بأبعاد( لولبي
 (.دونماً  41667)من يقرب بما حددت الزراعية األراضي من مساحة الرواء (ثا/3  7.417)بنحو
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 .(BCب: القناة اإلروائية )
ك ( وبتصريف  17.636( ، ويبيغ طول القناة )2.15تتفرع من القناة النالقية عند الكييو متر )   

بيغ  منافذ حقيية( 6دون ( ، ويتفرع منها ) 4289/ثا( لتروي مساحة لقدرها )3  3.5تصميمي يبيغ )
وتروي مساحة من األراضي لقدرها  / ثا( 3  3.53)ك ( ومجموع تصريف  24.81مجموع أطوالها )

 ( .46دون ( . جدول ) 3213)
 . BCليقناة اإلروائية  الحقيية( المنافذ 46جدول )

 المساحة المروية /دونم /ثا3التصريف م الطول / كم القناة

BC1 2.82 0.6 627 

BC2 4.63 0.45 417 

BC3 4.41 0.6 587 

BC4 2.24 0.53 495 

BC5 0.68 0.3 283 

BC6 10.03 1.05 804 

 3213 3.53 24.81 المجموع

 .2019المصدر: وزارة الموارد المائية , إدارة مشروع ري حلة كفل , بيانات غير منشورة , لعام       
 (.HCM: قناة الحلة الرئيسة )ت

ك ( وبتصريف  50.230( ، ويبيغ طول القناة )3.70تتفرع من القناة النالقية عند الكييو متر )    
 منفذ حقيي( 12( ، ويتفرع منها )دون  15996/ثا( لتروي مساحة لقدرها )3  18.50تصميمي يبيغ )

لقدرها وتروي مساحة من األراضي  / ثا( 3  10.20)ك ( ومجموع تصريف  58.53بيغ مجموع أطوالها )
 ( .47دون ( . جدول ) 9501)

  لقناة الحية الرئيسة . الحقيية( المنافذ 47جدول )
 المساحة المروية /دونم /ثا3التصريف م الطول / كم القناة

HC 1R 11.80 2.13 2306 

HC 2R 4.29 0.83 622 

HC 3R 2.03 0.38 377 

HC 4R 8.04 1.93 1437 

HC 5R 3.32 0.52 521 

HC 6R 6.94 1.20 1169 

HC 7R 3.50 0.45 444 

HC 8R 9.41 1.20 1243 

HC 9R 2.39 0.53 461 

HC 10R 1.64 0.23 164 

HC 11R 1.55 0.30 254 

HC 12R 3.64 0.53 503 

 9501 10.20 58.53 المجموع

 .2019المصدر: وزارة الموارد المائية , إدارة مشروع ري حلة كفل , بيانات غير منشورة , لعام   
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 KC : جدول الكفل ث
( ، 602يتفرع جدول الكفل من الضفة اليسرى لنهر الفرات شمال سدة الهندية عند الكييومتر )

األنهار الطبيعية التي  رواء المساحات الزراعية التي تنحصر بين حافات منطقة كتوفإوهو يعمل عيى 
تصميمي دونمًا( بتصريف 167000تحيط بالضفة اليمنى لشط الهندية وجداول اسقاء شط الحية بحوالي)

جدول  يتألفو ،  ك ( 56/ثا(، عيما بان طول هذا الجدول في محافظة بابل لقدر بحوالي )3 20.500لقدره)
بات مسطحة بارتفاع وعرض مترين لكل الكفل من ناظ  رئيسي يقع عند صدره، وهو مؤلف من اربع بوا

 6.89)ك ( ومجموع تصريف  30.9بيغ مجموع أطوالها ) المنافذ الحقييةمجموعة من  منه ، ويتفرع منها
راضيه أرواء معظ  إيعتمد في و ،  (48)جدول  دون ( 7397وتروي مساحة من األراضي لقدرها ) / ثا( 3 

، في حين ان هناك مساحات زراعية ال يت  ايصال المياه إليها إال الزراعية عيى اسيوب الري السيحي
وبالنسبة ليتصريف المائي لجدول  ، (1)بوساطة مجموعة من النواظ  القاطعية المقامة ضمن هذا الجدول

( أن المعدل السنوي ليتصريف المائي 49( فيتض  من الجدول )2019 – 2018الكفل خالل عامي )
/ ثا(، في  3  25 – 11/ ثا( وهو متباين من شهر ألخر إال أنه يتراوح بين ) 3  17بيغ ) 2018لعا  

/ ثا( ويتباين من شهر ألخر ، إذ بيغ  3  11) 2019حين بيغ المعدل السنوي ليتصريف المائي عا  
ان ألقل تصريف خالل شهري أييول وتشرين األول حيث / ثا( ، بينما ك 3  19ذروته خالل شهر نيسان )

 / ثا( . 3  8بيغ )
 ( المنافذ الحقيية لجدول الكفل .48جدول)

 المساحة المروية /دونم /ثا3التصريف م الطول / كم القناة

KC1 1.73 0.36 573 

KC2 4.56 0.83 1425 

KC3 1.61 0.53 562 

KC4 1.52 0.23 342 

KC5 1.02 0.23 253 

KC6 2.88 0.75 742 

KC7 9.14 1.35 1191 

KC8 4.83 1.65 1511 

KC9 1.45 0.36 339 

KC10 2.16 0.6 459 

 7397 6.89 30.9 المجموع

 .2019المصدر: وزارة الموارد المائية , إدارة مشروع ري حلة كفل , بيانات غير منشورة , لعام     
                                                           

 محافظة بابل، مديرية الموارد المائية، القس  الفني، مصدر سابق.  (1)
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 .2019 – 2018( لجدول الكفل لعامي / ثا 3( التصريف المائي )م49جدول )
 2019 2018 العام
 / ثا( 3التصريف المائي )م الشهر

 10 11 كانون الثاني
 9 11 شباط
 16 16 أذار

 19 16 نيسان
 9 15 مايس
 10 19 حزيران
 10 25 تموز
 9 24 أب

 8 19 أيلول
 8 15 تشرين األول
 9 16 تشرين الثاني
 10 12 كانون األول

 11 17 المعدل السنوي
 .2019, بيانات غير منشورة لعام  التشغيل والصيانةالمصدر: مديرية الموارد المائية في محافظة بابل, قسم  

 الخصائص النوعية للمياه السطحية: 2
ال توجد المياه بحالة نقية بل تحتوي عيى مواد عالقة وأخرى ذائبة بنسب متفاوتة تحدد نوعيتها ، وتعد     

جميع العمييات التي أثرت عيى المياه منذ لحظة تكاثفها في الجو ولغاية سقوطها وجريانها عيى سط  
يمياه السطحية ، وهي مؤشر األرض ، هي المسؤولة عن الصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ل

لتحديد صالحيتها لالستعماالت المختيفة مثل صالحيتها ليشرب أو ليزراعة أو ليصناعة ....الخ ، لذا 
بغية التأكد من  مشروعي حية كفل و حية ديوانيةالبد من تحييل الخصائص النوعية ليمياه السطحية في 

عينات )ثالث منها لشط الحية( و)ثالث من  صالحيتها لري المحاصيل الزراعية ، لذلك ُأخذت ستُ 
( 50، جدول ) مشروعي حية كفل و حية ديوانيةجدول الكفل( باعتبارهما مصدري الري الرئيسين في 

 -( ، وكما يأتي :34وخريطة )
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 ( اإلحداثيات المترية لمواقع عينات المياه السطحية .50جدول )

 تسلسل العينة مصدر العينة
 موقع العينةإحداثيات 

X Y 

 شط الحلة
 3619573 432118 الموقع األول
 3593288 447364 الموقع الثاني
 3581853 467206 الموقع الثالث

 جدول الكفل
 3614824 429570 الموقع األول
 3589220 435325 الموقع الثاني
 3568476 440555 الموقع الثالث

 ( .2019( و )كانون الثاني 2018 المصدر : الدراسة الميدانية ، )تموز
 
 الموسم الصيفي:)شهر تموز( -:أ

تتباين الخصائص النوعية لمياه شط الحية وجدول الكفل من مولقع ألخر ، كما يتض  من الجدول     
( ، بينما بيغ معدله في 6.7( ، إذ بيغ معدل مقدار األس الهيدروجيني لعينات مياه شط الحية )51)

( ، أما التوصيية الكهربائية فقد بيغ معدلها في 7.5 – 6.6( ويتراوح بين )7.4عينات جدول الكفل )
/ مييموز 1049/ س ( في حين بيغ معدلها في عينات جدول الكفل )مييموز 850.8عينات شط الحية )

/ س ( ، هذا ولقد بيغ معدل كمية األمالح مييموز 1073 – 827س ( ويتراوح مقدارها بشكل عا  بين )
ميغ  / لتر( ويتراوح مقدارها  675.7،  544.8المذابة في عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )

 ميغ  / لتر( .  692.1 – 528.9بشكل عا  بين )

ميغ  / لتر(  91بة ومنها أيون الكالسيو  فقد بيغ معدله في عينات شط الحية )وبالنسبة لأليونات الموج
 173.9 – 84.1ميغ  / لتر( ، وتراوح مقداره بين ) 164.7بينما بيغ معدله في عينات جدول الكفل )

،  24.1ميغ  / لتر( ، وبيغ معدل أيون المغنسيو  في عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )
ميغ  / لتر( ، في حين بيغ معدل أيون  79.2 – 22.1يغ  / لتر( وتراوح مقداره بشكل عا  بين )م 73.7

ميغ  /  4.9ميغ  / لتر( وبيغ معدله في عينات جدول الكفل ) 3.5البوتاسيو  في عينات شط الحية )
مقدار له في  ميغ  / لتر( فيما بيغ أعيى 3.3لتر( وبيغ ألقل مقدار له في المولقع األول من شط الحية )

 .ميغ  / لتر(  5.3المولقع الثالث من جدول الكفل )
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 ( مواقع عينات المياه لشط الحلة وجدول الكفل .34خريطة )                          

 
 ( .2019( و )كانون الثاني 2018المصدر : الدراسة الميدانية , )تموز       
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،  49.7وبالنسبة لمعدل أيون الصوديو  فقد بيغ في عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )      
 ميغ  / لتر( . 82.5 – 45.8ميغ  / لتر( وتراوح مقداره في جميع الموالقع بين ) 76.1

ميغ  /  6.2،  4.5فقد بيغ معدله ) ومنها أيون النتراتأما بالنسبة لأليونات السالبة الذائبة في المياه     
لتر( في عينات مياه شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي ، ولقد تراوح مقدارها في جميع العينات بين 

ميغ  /  275.3ميغ  / لتر( ، بينما بيغ معدل أيون الكبريتات في عينات شط الحية ) 6.84 – 4.36)
اوح مقداره في جميع الموالقع بين ميغ  / لتر( وتر  315.1لتر( وبيغ معدله في موالقع جدول الكفل )

في عينات شط الحية وجدول الكفل  ميغ  / لتر( ، بينما بيغ معدل أيون الكيوريدات 324.1 – 250.8)
 71.4ميغ  / لتر( وسجل ألقل مقدار له في المولقع األول من شط الحية ) 153.3،  75.5عيى التوالي )

ميغ  / لتر( ، أما  159.9ميغ  / لتر( في حين سجل أعيى مقدار له في المولقع الثالث من جدول الكفل )
 6.5دلها في عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )، فقد بيغ مع ()(SARالصوديو  ) متزازنسبة إ

 ميغ  / لتر( . 7.3 – 6.1ميغ  / لتر( وتراوحت نسبتها في جميع الموالقع بين ) 7.2، 

 : الموسم الشتوي )كانون الثاني(ب

تتباين الخصائص النوعية لمياه شط الحية وجدول الكفل من مولقع ألخر ، كما يتض  من الجدول     
( ، بينما بيغ معدله في عينات 7( ، إذ بيغ معدل مقدار األس الهيدروجيني لعينات مياه شط الحية )52)

( ، أما التوصيية الكهربائية فقد بيغ معدلها في عينات شط 7.4 – 7.1( ويتراوح بين )7.2جدول الكفل )
/ س ( ويتراوح يموزمي 1016/ س ( في حين بيغ معدلها في عينات جدول الكفل )مييموز 895.3الحية )

/ س ( ، هذا ولقد بيغ معدل كمية األمالح المذابة في مييموز 1034 – 883مقدارها بشكل عا  بين )
ميغ  / لتر( ويتراوح مقدارها بشكل عا   609،  567.2عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )

 ميغ  / لتر( .  685.5 – 558.7بين )

 

 

                                                           
() : استخرجت نسبة إمتزاز الصوديوم باالعتماد على المعادلة𝑺𝑨𝑹 =

𝑵𝑨

√(𝒄𝒂+𝒎𝒈) /𝟐
 

, دار حنين للنشر والتوزيع , عمان  1ينظر: خليفة درادكة , المياه السطحية وهيدرولوجيا المياه الجوفية , ط

 .482, ص 2006, 
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 . 2018الخصائص النوعية لمياه شط الحلة وجدول الكفل لشهر تموز ( 51جدول )         

نوع 
الفحص 
)ملغم / 

 لتر(

 جدول الكفل شط الحلة

الموقع 
 األول

الموقع 
 الثاني

الموقع 
الموقع  المعدل الثالث

 األول
الموقع 
 الثاني

الموقع 
 المعدل الثالث

Ph 6.65 6.75 6.7 6.7 7.2 7.4 7.5 7.4 
E.C 827 829.5 896 850.8 1010 1064 1073 1049.0 
TDS 528.9 531.7 573.9 544.8 658.4 676.5 692.1 675.7 

NO3- 4.61 4.36 4.64 4.5 5.63 6.27 6.84 6.2 
Ca+ 91.5 84.1 97.5 91.0 152.7 167.4 173.9 164.7 
Mg+ 22.1 28.1 22.1 24.1 72.6 69.4 79.2 73.7 
K+ 3.3 3.5 3.7 3.5 4.6 4.8 5.3 4.9 
Na+ 47.2 45.8 56.1 49.7 68.7 77.2 82.5 76.1 
So4- 250.8 286.3 288.9 275.3 311.7 324.1 309.6 315.1 
CL- 71.4 72.4 82.8 75.5 146.9 153.2 159.9 153.3 
SAR 6.3 6.1 7.3 6.5 7.2 7.1 7.3 7.2 

 . 2018, مختبر التربة والموارد المائية , تموز  وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابلتم تحليل النتائج في ,  :المصدر   

ميغ   86.1وبالنسبة لأليونات الموجبة ومنها أيون الكالسيو  فقد بيغ معدله في عينات شط الحية )      
 – 62.4ميغ  / لتر( ، وتراوح مقداره بين ) 143.9/ لتر( بينما بيغ معدله في عينات جدول الكفل )

غ معدل أيون المغنسيو  في عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي ميغ  / لتر( ، وبي 148.9
في حين بيغ  ميغ  / لتر( ، 69.7 – 29.8ميغ  / لتر( وتراوح مقداره بشكل عا  بين ) 62.1، 32.2)

 5.2ميغ  / لتر( وبيغ معدله في عينات جدول الكفل ) 4.3معدل أيون البوتاسيو  في عينات شط الحية )
ميغ  / لتر( فيما بيغ أعيى مقدار  4.2وبيغ ألقل مقدار له في المولقع الثاني من شط الحية ) ميغ  / لتر(

ميغ  / لتر( ، وبالنسبة لمعدل أيون الصوديو  فقد بيغ في  5.5له في المولقع الثاني من جدول الكفل )
في جميع الموالقع ميغ  / لتر( وتراوح مقداره  70.4،  70.5عينات شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي )

 ميغ  / لتر( . 72.4 – 68.3بين )
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ميغ  /  6.1،  4.1فقد بيغ معدله ) ومنها أيون النتراتأما بالنسبة لأليونات السالبة الذائبة في المياه     
لتر( في عينات مياه شط الحية وجدول الكفل عيى التوالي ، ولقد تراوح مقدارها في جميع العينات بين 

ميغ  /  290.7ميغ  / لتر( ، بينما بيغ معدل أيون الكبريتات في عينات شط الحية ) 6.42 – 3.62)
ميغ  / لتر( وتراوح مقداره في جميع الموالقع بين  345.2لتر( وبيغ معدله في موالقع جدول الكفل )

لكفل ميغ  / لتر( ، بينما بيغ معدل أيون الكيوريدات في عينات شط الحية وجدول ا 365.2 – 224.7)
ميغ  / لتر( وسجل ألقل مقدار له في المولقع الثالث من شط الحية  141.3،  117.8عيى التوالي )

ميغ  /  147.9ميغ  / لتر( في حين سجل أعيى مقدار له في المولقع الثالث من جدول الكفل ) 96.2)
ل الكفل عيى ( ، فقد بيغ معدلها في عينات شط الحية وجدو SARالصوديو  ) متزازلتر( ، أما نسبة إ

ميغ  / لتر( . 9.5 – 6.5ميغ  / لتر( وتراوحت نسبتها في جميع الموالقع بين ) 6.9،  9.3التوالي )
 . 2019( الخصائص النوعية لمياه شط الحلة وجدول الكفل لشهر كانون الثاني52جدول ) 

نوع 
الفحص 
)ملغم / 

 لتر(

 جدول الكفل شط الحلة

الموقع 
 األول

الموقع 
 الثاني

الموقع 
 الثالث

 المعدل
الموقع 
 األول

الموقع 
 الثاني

الموقع 
 الثالث

 المعدل

Ph 6.7 7.2 7.1 7 6.9 7.3 7.4 7.2 

E.C 883 910.3 892.5 895.3 983 1034 1031 1016 

TDS 558.7 575.7 567.1 567.2 542.9 685.5 598.7 609 

NO3- 3.62 4.35 4.20 4.1 5.81 6.21 6.42 6.1 

Ca+ 71.5 124.3 62.4 86.1 137.5 145.3 148.9 143.9 

Mg+ 31.8 35 29.8 32.2 51.8 69.7 64.8 62.1 

K+ 4.3 4.2 4.3 4.3 5.2 5.5 4.9 5.2 

Na+ 68.6 68.3 74.2 70.4 72.4 67.1 71.4 70.3 

So4- 224.7 347.9 299.6 290.7 331.7 338.8 365.2 345.2 

CL- 129.2 127.9 96.2 117.8 134.2 141.8 147.9 141.3 

SAR 9.5 7.7 10.6 9.3 7.4 6.5 6.9 6.9 

 . 2018تم تحليل النتائج في , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , مختبر التربة والموارد المائية , تموز : المصدر     

 



  

 

 الفصل الثالث
التوزيع الجغرافي 

الستعماالت األرض الزراعية 
 م 2019-2018للموسم 
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 في منطقة الدراسة. الغطاء األرضي -أواًل:
لغرض معرفة أهمية المنطقة من الناحية االقتصادية )الزراعية( ينبغي التعرف على الغطاء األرضي     

لمنطقة الدراسة , ثم معرفة نسبة األراضي التي تشغلها استعماالت األرض الزراعية من االستعماالت 
( مغطاة 2كم 11.13منها مساحة تبلغ ),  2كم 1453تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الدراسة )األخرى , 

( , أما 35( وخريطة )53( , جدول )2كم 0.64بالمياه , في حين بلغت المساحة المغطاة باألشجار )
اضي ( , فيما بلغت مساحة األر 2كم 0.21المساحة التي تغطيها األعشاب والحشائش القصيرة فقد بلغت )

( , بينما بلغت المساحة المغطاة بالشجيرات 2كم 1042.77المستغلة بزراعة المحاصيل الحقلية )
السكن ( , أما المساحة التي يشغلها 2كم 0.20( وبلغت مساحة النباتات المغمورة بالمياه )2كم 40.54)

  ( .2كم 1.33) ( , هذا وبلغت مساحة األراضي الجرداء )الفارغة(2كم 338.28والبناء فقد بلغت )
 .2019لعام  في مشروعي حلة كفل وحلة ديوانية( الغطاء األرضي 53جدول )

 النسبة المئوية )%( (2المساحة )كم نوع االستعمال

 0.77 11.13 المياه

 0.04 0.64 أشجار كبيرة

 0.01 0.21 أعشاب وحشائش

 71.77 1042.77 محاصيل زراعية

 2.79 40.54 شجيرات صغيرة

 0.01 0.20 مغمورةنباتات 

 23.28 338.28 مساحات مبنية

 1.33 19.22 أراضي جرداء

 100 1453 المجموع
 (.35المصدر: خريطة )
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 .2019لعام  في مشروعي حلة كفل وحلة ديوانية ( الغطاء األرضي35خريطة )

 
   http://github.com/globalmaps/gm_Ic_v3الباحث باالعتماد على  المصدر:      

http://github.com/globalmaps/gm_Ic_v3
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 المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة فعاًل. -:ثانياً 
سنحلل موضوع المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة فعاًل في منطقة الدراسة مقارنة       

إن  (4والشكل ) (54المنطقة هي جزء من المحافظة , إذ يتضح من الجدول ) بمحافظة بابل كون
دونم( في حين تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الدراسة  1549225المساحة الكلية لمحافظة بابل هي )

أما المساحة الصالحة للزراعة فقد  %( من مساحة المحافظة ,37.5دونم( وهي تمثل نسبة ) 581200)
دونم( وهي تمثل نسبة  308649دونم( وفي منطقة الدراسة ) 1209654بلغت في محافظة بابل )

%( من مجموع المساحة الصالحة للزراعة في محافظة بابل, وقد بلغت المساحة المزروعة فعاًل 25.5)
إذ إن القسم لدراسة , وهي نسبة عالية دونم( في منطقة ا 149331دونم( في المحافظة, و ) 613583)

األعظم من المساحة الصالحة للزراعة مزروعة فعاًل , وذلك نتيجة لموقع المنطقة المتوسط بين شط الحلة 
 ونهر الفرات حيث التربة الخصبة الصالحة للزراعة وتوفر المورد المائي الدائم نسبيًا .

 م.2018/2019المزروعة فعاًل للموسم الزراعي ( المساحة الكلية والصالحة للزراعة و 54جدول )

 النسبة المئوية منطقة الدراسة محافظة بابل المساحة )دونم(

 37.5 581200 1549225 المساحة الكلية

 25.5 308649 1209654 المساحة الصالحة للزراعة

 24.3 149331 613583 المساحة المزروعة فعالً 
 .2019مديرية زراعة محافظة بابل , اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام  وزارة الزراعة , المصدر:

 م.2018/2019للموسم الزراعي )دونم( ( المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة فعاًل 4شكل )

 
 (.54المصدر: جدول )
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 في منطقة الدراسة . األرض الزراعية )النباتية( استعماالتأهمية  -ًا:لثثا

تحظ محافظة بابل بشكٍل عام ومنطقة الدراسة بشكٍل خاص بأهمية كبيرة في اإلنتاج الزراعي النباتي      
, إذ  الزراعية( حيث المساحات المزروعة بكافة المحاصيل 5( والشكل )55, وكما موضح في الجدول )

دونم( في  96514)دونم( في المحافظة , و  370701الحقلية )بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل 
%( من مجموع المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في محافظة 26منطقة الدراسة , وهي تمثل نسبة )

األمر الذي يعني أن النمط السائد في المحافظة ككل ومنطقة الدراسة كجزء هو نمط المحاصيل  بابل,
دونم( وفي  112122المحافظة )في حين بلغت المساحة التي تشغلها محاصيل البستنة في  الحقلية ,

%( من المساحة الكلية لمحاصيل البستنة , 54.4نسبته ) دونم( أي ما 61044منطقة الدراسة بلغت )
دونم( في حين  71396أما بالنسبة للمساحة المزروعة بمحاصيل الخضر, فقد بلغت في المحافظة )

من مجموع المساحة المزروعة ,  %(38.3دونم( وهي تمثل نسبة ) 27373بلغت في منطقة الدراسة )
دونم(  16470دونم( في محافظة بابل , و) 51036هذا وقد بلغت المساحة المزروعة بمحاصيل العلف )

%( من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل العلف في 32.3نسبته ) في منطقة الدراسة , أي ما
تساهم به في  طقة الدراسة ومقدار مامحافظة بابل , األمر الذي يوضح أهمية اإلنتاج الزراعي في من

 تغطية الطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية .

 .م2018/2019بالمحاصيل الزراعية للموسم الزراعي  )دونم(( المساحة المزروعة55جدول )

 النسبة المئوية منطقة الدراسة محافظة بابل المحصول

 26 96514 370701 المحاصيل الحقلية

 54.4 61044 112122 محاصيل البستنة

 38.3 27373 71396 محاصيل الخضر

 32.3 16470 51036 محاصيل العلف

 - 203960 605255 المجموع

 .2019مديرية زراعة محافظة بابل , اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام وزارة الزراعة , المصدر: 
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 م.2018/2019للموسم الزراعي )دونم( بالمحاصيل الزراعية  ( المساحة المزروعة5) شكل

 
 (.55المصدر: جدول ) 

 م.2018/2019المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية للموسم الزراعي  -:رابعاً 

يعد نمط زراعة المحاصيل الحقلية هو النمط السائد في محافظة بابل بشكٍل عام ومنطقة الدراسة      
بشكٍل خاص , وذلك نتيجة األهمية الغذائية والصناعية والتجارية التي تحظ بها محاصيل الحبوب , 

ا يتضح نسبة ( تباين المساحة المزروعة من محصول الى أخر, كم6( والشكل )56ويتضح من الجدول )
ويحتل محصول القمح  هذه المحاصيل الحقلية , كل محصول من تساهم به منطقة الدراسة في زراعة ما

دونم( وفي منطقة  220459المرتبة األولى من حيث المساحة المزروعة التي بلغت في محافظة بابل )
في المحافظة , ويأتي %( من مجموع المساحة المزروعة 25.6نسبته ) دونم( أي ما 56524الدراسة )

دونم( في المحافظة ,  116100محصول الذرة الصفراء بالمرتبة الثانية إذ بلغت المساحة المزروعة )
%( من مجموع المساحة المزروعة بهذا 20.2دونم( في منطقة الدراسة , وهي تمثل نسبة ) 23410و)

دونم( بالنسبة لمحافظة  20860) المحصول, وجاء محصول الشعير في المرتبة الثالثة وبمساحة مزروعة
%( من مجموع المساحة المزروعة 61.7دونم( في منطقة الدراسة , وهي تمثل نسبة ) 12878بابل , و)

بالشعير , أما محصول الشلب فقد حل بالمرتبة األخيرة , وذلك ألنه يتطلب كميات كبيرة من المياه طوال 
ة في منطقة الدراسة , لذا فقد بلغت المساحة المزروعة إال في مناطق قليل ال تتوفرمدة زراعته , وهي 

%( من 35.3دونم( في منطقة الدراسة , التي تمثل نسبة ) 3702دونم( في المحافظة , و) 10500)
 مجموع المساحة المزروعة بهذا المحصول .
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 م.2018/2019للموسم الزراعي  )دونم(  بالمحاصيل الحقلية ( المساحة المزروعة56جدول )

 النسبة المئوية منطقة الدراسة محافظة بابل المحصول

 25.6 56524 220459 القمح

 61.7 12878 20860 الشعير

 20.2 23410 116100 الذرة الصفراء

 35.3 3702 10500 الرز

 - 96514 367919 المجموع

 .2019غير منشورة لعام مديرية زراعة محافظة بابل , اإلحصاء الزراعي , بيانات وزارة الزراعة , المصدر: 
 

 م.2018/2019للموسم الزراعي  )دونم(  بالمحاصيل الحقلية ( المساحة المزروعة6شكل )

 
 (.56المصدر : جدول ) 
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لزراعة المحاصيل الحقلية المشمولة بالبحث , من حيث المساحة  المكاني تحليلال يأتيوفيما      
 132المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج لكل محصول وعلى مستوى مقاطعات منطقة الدراسة البالغ عددها )

 -مقاطعة( وكما يلي:

 . 2018/2019للموسم الزراعي  األرض المستثمرة بمحصول القمح الستعماالتالتوزيع الجغرافي -1

 . )دونم( القمحبمحصول  لمساحة المزروعةأ/التوزيع الجغرافي ل

دونم( وهي متباينة من مقاطعة الى أخرى ,  56524) القمحتبلغ المساحة المزروعة بمحصول      
السائد , لذا تم  نتيجة لتباين المساحة الصالحة للزراعة وكمية الموارد المائية المتاحة والتركيب المحصولي

 -وكما يلي: , (36( وخريطة )57جدول ) تقسيم المساحة المزروعة بهذا المحصول الى عدت فئات ,

 دونم( 908 – 10)الفئة األولى  -

وبلغ مجموع المساحة المزروعة لهذه  مقاطعة( , 114بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن هذه الفئة )    
,  القمح%( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول 41.3نسبته ) دونم( أي ما 23363المقاطعات )

دونم( وتتمثل في مقاطعات )الشرفة  10وأقل مساحة مزروعة ضمن هذه الفئة هي )( , 57جدول )
 850والهاشمية و البصيرة الغربية و اإلبراهيمية و البصيرة( , في حين أن أعلى مساحة مزروعة هي )

 (.البوجمالدونم( في مقاطعة )

 دونم( 1806 – 909الفئة الثانية ) -

دونم( وهي تمثل نسبة  13430( وبمساحة مزروعة بلغت )اتمقاطع 11وتقع ضمن هذه الفئة )    
, وتتباين المساحة المزروعة من مقاطعة الى  القمح%( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول 23.8)

( , فيما بلغت المراديةدونم( في مقاطعة ) 970أخرى ضمن هذه الفئة , إذ بلغت أقل مساحة مزروعة )
 (.الفياضية والداوريةدونم( في مقاطعة ) 1700أعلى مساحة مزروعة )

 دونم( 2704 – 1807الفئة الثالثة ) -

مقاطعات( , وبلغ مجموع المساحة المزروعة  4بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن هذه الفئة )        
 %( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول 15.2نسبته ) ي مادونم( أ 8606لهذه المقاطعات )



 .م2018/2019 الزراعي للموسم الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيعالفصل الثالث:.......

 

 

134 

 .2019-2018لعام بمحصول القمح  )دونم(( التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة57جدول )

 المقاطعة
المساحة/دو

 المقاطعة نم
المساحة/دو

 المقاطعة نم
المساحة/دو

 المقاطعة نم
المساحة/دو

 نم
 350 /الشرفة37 250 /النعيمية12 115 /السادة36 1145 أ/ المهناوية11
 150 /جديدة حاج عبيد32 130 /الحسنية13 15 /البو شناوة4 1165 /المهناوية11
 1300 /الجوذرية30 360 /الشهابية الغربية45 85 /الرشيدية1 690 /أوقاف محمد23
 1020 /الدلي25 425 /شهابية الجرف46 130 /حويش السيد2 159 /أم الهوى5
 430 /الضمنة19 420 /الشهابية العبيسية48 125 /الدوالب1 260 /الخواص6

 530 /ابو حيايا26 280 /ام سعود27 300 /دورة وهمينة2 105 /المعافاة والدغاغلة16

 1450 /السلط27 244 /الكطنة26 200 /هور الشوك3 110 /الجبسة وابو عرايس8
 500 /العمادية28 150 /جرازة25 180 /ابو كصيب1 105 /ابي غرق15

 550 /ابو صدف10 220 /بساتين المطاليج24 115 /بكرلي والبازول11 135 /محيزم وجابر7
 450 /ابو عشوش9 260 /الطينية28 210 /التاجية17 140 /الطينة11
 300 /الصفرة8 290 /بساتين الطينية29 125 /المعيميرة32 115 /الطهمازية18

 294 /ابو كطة18 250 /جزرة الطينية30 120 /بساتين الغليس34 75 /الغزيلية29
 10 /البصيرة الغربية6 262 /بساتين الكطيوية32 130 /العيفار33 75 /الكطيوية22
 400 /ام ربع17 245 /الكطيوية الوسطى31 115 /بساتين الجامعين35 65 /ابو سباع24

 325 /الجبسة7 155 /الكطيوية19 110 /كويخات39 370 /الكص وسويلم12
 10 /االبراهيمية5 245 /العشرات33 105 /بساتين المهدية38 90 مصاليب الكيم/19

 75 /البصيرة الشرقية16 270 /الصبخاية34 120 /القاصية30 90 /النعيمية وبني سالة14
 150 /ام الجرذان31 275 /ابو حجل18 195 /هور عنانة21 80 /العيفارية13
 75 /حدة وجناجة15 350 /ابو حجل الغربية35 125 /النخيلة الوسطى22 65 /ام جلعة23

 10 /البصيرة36 260 /الفتال الشمالية36 125 /الجزرة والنخيلة20 115 /الرغيلة والبزونية10
 281 /المعيالن34 130 /الكتونية37 75 /النخيلة الجنوبية23 115 /اليوسفية والمالح9

 250 /عتاب29 145 /الفتال الجنوبية38 2306 /الجازرية4 80 /الزغيب17
 1900 /االبيخر33 180 /همسانية المعدان17 1630 /ابو سميج5 70 /مويلحة25

 275 /هور السلطان7 75 /هور داود26
/همسانية بني 16

 2400 /الزرفية24 150 مسلم

 3216 /النكابية23 153 /جزرة حجي حسين39 215 /العليا والحمزاوية8 95 /الدسيمة الشمالية30
 4500 /الصوفية20 300 /جزرة خنياب42 430 /الدولة واالمام زيد20 100 الجنوبية /الدسيمة31

/خريعة وابو 12 150 /الترابة14 1650 /الجفيرة الغربية41 95 /بساتين عنانة الغربية25
 سمسم

200 

/بساتين عنانة 24
 300 /ابو طرفة11 140 /ابوموسى15 270 /الشهابية البيض47 90 الشمالية

 1500 /العكاوية والعجيز13 330 /الشهابية الشمالية43 300 /الشهابية الوسطى44 80 عنانة /بساتين26

 2000 /الطليعة14 1700 /الفياضية والداورية39 225 /الرارنجية9 75 /بساتين سنجار27

/الحكانية والكرود 11 110 /زوير والجسرية28
 ب

 322 /الهور22 850 /البو جمال40 225

 3409 /الحسينية41 1550 /الفياضية38 145 /الهيمسانية10 150 /مكرودي29

 808 /الوعواعة21 10 /الشرفة والهاشمية35 970 /المرادية والرستمية6 80 /زوير الغربي31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام 
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 . 2019-2018لعام  بمحصول القمح )دونم( الجغرافي للمساحة المزروعة( التوزيع 36خريطة )

 
 .2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام  الباحث باالعتماد علىالمصدر:      
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في ( , األبيخردونم( وتتمثل في مقاطعة ) 1900الحنطة, وأقل مساحة مزروعة ضمن هذه الفئة هي )
 (.زرفيةدونم( في مقاطعة )ال 2400حين أن أعلى مساحة مزروعة هي )

 دونم( 3602 – 2705الفئة الرابعة ) -

دونم( وهي تمثل نسبة  6625مقاطعتان( وبمساحة مزروعة بلغت ) 2وتقع ضمن هذه الفئة )    
ي مقاطعة %( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول القمح , إذ بلغت المساحة المزروعة ف11.7)

 دونم(. 3216دونم( بينما بلغت في في مقاطعة النكابية ) 3409الحسينية )

 دونم( 4500 – 3603الفئة الخامسة ) -

دونم( , وهي تمثل نسبة   4500وتضم هذه الفئة مقاطعة واحدة )الصوفية( وبمساحة مزروعة بلغت )    
 . دونم( 56524%( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول القمح )8)

 . ب / التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية محصول القمح

, وذلك بتأثير عدة عوامل منها خصوبة  تتباين غلة الدونم من محصول القمح من مقاطعة الى أخرى     
التربة وكمية ونوعية المورد المائي وكمية األسمدة زيادة على نوعية البذور المستعملة , لذا قسمت 

 ( 37( وخريطة )58جدول ) مقاطعات منطقة الدراسة الى عدت فئات حسب معدل غلة الدونم الواحد ,
 وكما يلي :

 كغم/دونم(  491 – 415الفئة األولى ) -

%( من المجموع الكلي لمقاطعات منطقة 6.8نسبته ) مقاطعات( , أي ما 9تقع ضمن هذه الفئة )    
كغم / دونم( , في حين بلغ أعلى  420الدراسة , وتمثل أقل متوسط إنتاجية في مقاطعة الجازرية )

كغم / دونم( ويرجع سبب  450بية , الهور( وهو )متوسط إنتاجية في مقاطعات )اإلمام زيد , النكا
 نسبة ملوحة التربة. وارتفاعمتوسط إنتاجية الدونم في هذه المقاطعات الى شحة الموارد المائية  انخفاض
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 .  2019-2018لعام  ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم )كغم( من محصول القمح58جدول )

 اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة
 700 /الشرفة37 700 /النعيمية12 740 /السادة36 625 أ/ المهناوية11
 540 /جديدة حاج عبيد32 710 /الحسنية13 770 /البو شناوة4 650 /المهناوية11
 585 الجوذرية/30 730 /الشهابية الغربية45 765 /الرشيدية1 600 /أوقاف محمد23
 590 /الدلي25 700 /شهابية الجرف46 700 /حويش السيد2 620 /أم الهوى5
 530 /الضمنة19 715 /الشهابية العبيسية48 720 /الدوالب1 580 /الخواص6

/المعافاة 16
 والدغاغلة

 550 /ابو حيايا26 735 /ام سعود27 780 /دورة وهمينة2 615

/الجبسة وابو 8
 700 /السلط27 700 /الكطنة26 590 الشوك/هور 3 600 عرايس

 585 /العمادية28 725 /جرازة25 745 /ابو كصيب1 610 /ابي غرق15
 565 /ابو صدف10 715 /بساتين المطاليج24 725 /بكرلي والبازول11 550 /محيزم وجابر7

 545 /ابو عشوش9 580 /الطينية28 560 /التاجية17 540 /الطينة11
 570 /الصفرة8 745 /بساتين الطينية29 745 /المعيميرة32 525 /الطهمازية18

 525 /ابو كطة18 720 /جزرة الطينية30 735 /بساتين الغليس34 610 /الغزيلية29
 560 /البصيرة الغربية6 585 /بساتين الكطيوية32 755 /العيفار33 660 /الكطيوية22
 580 /ام ربع17 575 الوسطى /الكطيوية31 765 /بساتين الجامعين35 630 /ابو سباع24

 690 /الجبسة7 590 /الكطيوية19 775 /كويخات39 645 /الكص وسويلم12
 575 /االبراهيمية5 735 /العشرات33 790 /بساتين المهدية38 600 /مصاليب الكيم19
/النعيمية وبني 14

 سالة
 695 /البصيرة الشرقية16 550 /الصبخاية34 610 /القاصية30 570

 715 /ام الجرذان31 600 /ابو حجل18 615 /هور عنانة21 560 العيفارية/13
 535 /حدة وجناجة15 570 /ابو حجل الغربية35 640 /النخيلة الوسطى22 565 /ام جلعة23

 550 /البصيرة36 760 /الفتال الشمالية36 585 /الجزرة والنخيلة20 590 /الرغيلة والبزونية10
 560 /المعيالن34 545 /الكتونية37 795 /النخيلة الجنوبية23 670 /اليوسفية والمالح9

 725 /عتاب29 690 /الفتال الجنوبية38 420 /الجازرية4 675 /الزغيب17
 510 /االبيخر33 695 /همسانية المعدان17 445 /ابو سميج5 675 /مويلحة25
 550 الزرفية/24 720 /همسانية بني مسلم16 550 /هور السلطان7 540 /هور داود26

 450 /النكابية23 735 /جزرة حجي حسين39 580 /العليا والحمزاوية8 630 /الدسيمة الشمالية30

/الدولة واالمام 20 650 /الدسيمة الجنوبية31
 زيد

 420 /الصوفية20 775 /جزرة خنياب42 450

/بساتين عنانة 25
 715 /الترابة14 530 /الجفيرة الغربية41 700 الغربية

/خريعة وابو 12
 500 سمسم

/بساتين عنانة 24
 الشمالية

 440 /ابو طرفة11 765 /ابوموسى15 535 /الشهابية البيض47 710

 715 /بساتين عنانة26
/الشهابية 44

 415 /العكاوية والعجيز13 700 /الشهابية الشمالية43 560 الوسطى

 430 /الطليعة14 690 والداورية/الفياضية 39 525 /الرارنجية9 760 /بساتين سنجار27
 450 /الهور22 735 /البو جمال40 550 /الحكانية والكرود 11 730 /زوير والجسرية28

 515 /الحسينية41 695 /الفياضية38 600 /الهيمسانية10 580 /مكرودي29
 510 /الوعواعة21 745 /الشرفة والهاشمية35 610 /المرادية والرستمية6 750 /زوير الغربي31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام   
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 .  2019-2018لعام  ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم )كغم( من محصول القمح37خريطة ) 

 
 .2019الزراعي , بيانات غير منشورة لعام , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء  الباحث باالعتماد على المصدر:   
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 كغم/دونم( 567 – 492الفئة الثانية ) -

%( من مجموع المقاطعات , وتمثل أقل معدل غلة 22.8مقاطعة( وتمثل نسبة ) 30تضم هذه الفئة )    
كغم/ دونم(  565كغم / دونم( , في حين بلغ أعلى معدل ) 500في مقاطعة )خريعة وابو سمسم( وهو )

 مقاطعتي )أبو صدف وأم جلعة ( . في

 كغم/ دونم( 643 – 568الفئة الثالثة ) -

%( من مجموع المقاطعات , مع وجود تباين لمعدل 25مقاطعة( وتمثل نسبة ) 33تشمل هذه الفئة )    
كغم/ دونم( في مقاطعات )الصفرة وأبو  570غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , إذ بلغ أقل معدل غلة )

 كغم / دونم( في مقاطعة )النخيلة الوسطى( . 640حجل الغربية والنعيمية( , بينما بلغ أعلى معدل غلة )

 غم/ دونم(ك 719 – 644الفئة الرابعة ) -

%( من مجموع المقاطعات , ويبلغ أقل 22مقاطعة( وهي تمثل نسبة ) 29تقع ضمن هذه الفئة )    
كغم / دونم( في مقاطعة )الدسيمة الشمالية( , في حين بلغ أعلى معدل  630معدل غلة في هذه الفئة )

ذان , بساتين المطاليج و كغم / دونم( وذلك في مقاطعات )بساتين عنانة , الترابة , ام الجر  715غلة )
 الشهابية العبيسية( .

 كغم/ دونم( 957 – 207الفئة الخامسة ) -

%( من مجموع المقاطعات في منطقة الدراسة , 23.4مقاطعة( وتمثل نسبة ) 31وتضم هذه الفئة )    
كغم/ دونم(  720ويتباين معدل غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , إذ بلغ أدنى معدل غلة ضمن هذه الفئة )

كغم/ دونم( وذلك في مقاطعة  795( , أما أعلى معدل غلة )همسانية بني مسلم والدوالب) تيفي مقاطع
 . )النخيلة الجنوبية(

 . )طن( القمحت / التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول 

طن( , وهو متباين من مقاطعة ألخرى , وذلك حسب تباين  32864بلغ مجموع اإلنتاج الكلي )    
المساحة المزروعة وتباين غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , األمر الذي يستوجب تصنيف مقاطعات 

يع بغية التعرف على التوز  ,( 38( وخريطة )59جدول ) منطقة الدراسة الى عدة فئات حسب اإلنتاج ,
 -: يأتي , وكما القمحالجغرافي إلنتاج محصول 
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 طن( 382 – 5الفئة األولى ) -

%( 42.3) طن( أي مانسبته 13890مقاطعة( وبمجموع إنتاج ) 111بلغ عدد مقاطعات هذه الفئة )    
طن ( في مقاطعات )البصيرة الغربية ,  5من اإلنتاج الكلي , وتراوحت كمية اإلنتاج في هذه الفئة بين )

 طن( في مقاطعة )ابو صدف(. 311اإلبراهيمية , و البصيرة( وبين )

 طن( 759 – 383الفئة الثانية ) -

%( من 14.7طن( , ويمثل نسبة ) 4863مقاطعات( وبمجموع إنتاج بلغ ) 9وتقع ضمن هذه الفئة )    
طن( ,  412مجموع اإلنتاج الكلي , وتمثل أقل إنتاج ضمن هذه الفئة في مقاطعة )الوعواعة(  وقد بلغ )

 طن( وذلك في مقاطعة )المهناوية( . 757فيما بلغ أعلى إنتاج )

 طن( 1136 – 760الفئة الثالثة ) -

نسبة بطن( ,  6525مقاطعات( بلغ مجموع إنتاجها من محصول القمح ) 7هذه الفئة ) طعاتمقاعدد  بلغ
طن(  761%( من مجموع اإلنتاج الكلي في منطقة الدراسة , وبلغ أقل إنتاج ضمن هذه الفئة )19.9)

 )الفياضية( .طن( تمثل في مقاطعة  1077تمثل في مقاطعة )الجوذرية( , بينما بلغ أعلى إنتاج )

 طن( 1513 – 1137الفئة الرابعة ) -

%( من مجموع 12طن( , أي مانسبته ) 3940مقاطعات( بلغ مجموع إنتاجها ) 3تضم هذه الفئة )    
اإلنتاج لمحصول القمح في منطقة الدراسة , على أن هذا اإلنتاج يتباين من مقاطعة ألخرى , حيث بلغ 

 طن(. 1447,  1320,  1173والزرفية والنكابية ) للمقاطعات الثالث على التوالي الفياضية والداورية

 طن( 1890 – 1514الفئة الخامسة ) -

,  1890وتقع ضمن هذه الفئة مقاطعتان فقط هما )الصوفية والحسينية( بلغ إنتاجهما على التوالي )    
 الكلي.%( من مجموع اإلنتاج 11.1طن( , ويمثل نسبة ) 3646طن( وبمجموع إنتاج بلغ ) 1756
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 .2019-2018)طن( لعام ( التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول القمح 59جدول )          

 اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة
  245 /الشرفة37 175 /النعيمية12 85 /السادة36 716 أ/ المهناوية11
 81 /جديدة حاج 32 92.3 /الحسنية13 12 /البو شناوة4 757 /المهناوية11
 761 /الجوذرية30 262.8 /الشهابية الغربية45 65 /الرشيدية1 414 /أوقاف محمد23
  602 /الدلي25 297.5 /شهابية 46 91 /حويش السيد2 99 /أم الهوى5
 228 /الضمنة19 300.3 /الشهابية 48 90 /الدوالب1 151 /الخواص6

 292 /ابو حيايا26 205.8 /ام سعود27 234 وهمينة/دورة 2 65 /المعافاة 16
 1015 /السلط27 170.8 /الكطنة26 118 /هور الشوك3 66 /الجبسة 8
  293 /العمادية28 108.75 /جرازة25 134 /ابو كصيب1 64 /ابي غرق15

 311 /ابو صدف10 157.3 /بساتين المطاليج24 83 /بكرلي والبازول11 74 /محيزم وجابر7
  245 /ابو عشوش9 150.8 /الطينية28 118 /التاجية17 76 /الطينة11
 171 /الصفرة8 216.05 /بساتين الطينية29 93 /المعيميرة32 60 /الطهمازية18

  154 /ابو كطة18 180 /جزرة الطينية30 88 /بساتين الغليس34 46 /الغزيلية29
 5 /البصيرة الغربية6 153.27 /بساتين الكطيوية32 98 /العيفار33 50 /الكطيوية22
 232 /ام ربع17 140.88 /الكطيوية الوسطى31 88 /بساتين الجامعين35 41 /ابو سباع24

  224 /الجبسة7 91.45 /الكطيوية19 85 /كويخات39 239 /الكص وسويلم12
 5 /االبراهيمية5 180.08 /العشرات33 83 /بساتين المهدية38 54 /مصاليب الكيم19
 52 /البصيرة الش16 148.5 /الصبخاية34 73 /القاصية30 51 النعيمية وبني /14

  107 /ام الجرذان31 165 /ابو حجل18 120 /هور عنانة21 45 /العيفارية13
 40 /حدة وجناجة15 205 /ابو حجل 35 80 /النخيلة الوسطى22 37 /ام جلعة23

 5 /البصيرة36 197.6 /الفتال الشمالية36 73 /الجزرة والنخيلة20 68 /الرغيلة والبزونية10
  157 /المعيالن34 70.85 /الكتونية37 60 /النخيلة الجنوبية23 77 /اليوسفية والمالح9

 181 /عتاب29 100.05 /الفتال الجنوب38 969 /الجازرية4 54 /الزغيب17
 969 /االبيخر33 125.1 /همسانية المعدان17 725 /ابو سميج5 47 /مويلحة25
 1320 /الزرفية24 108 /همسانية بني 16 151 /هور السلطان7 41 /هور داود26

 1447 /النكابية23 112.46 /جزرة حجي حسين39 125 /العليا والحمزاوية8 60 /الدسيمة الشمالية30
 1890 /الصوفية20 232.5 /جزرة خنياب42 194 /الدولة واالمام زيد20 65 /الدسيمة 31

 100 /خريعة وابو 12 107.25 /الترابة14 875 /الجفيرة الغربية41 67 /بساتين عنانة 25
 132 /ابو طرفة11 107.1 /ابوموسى15 144 /الشهابية البيض47 64 /بساتين عنانة 24
 623 /العكاوية 13 231 /الشهابية الش43 168 /الشهابية الوسطى44 57 /بساتين عنانة26
 860 /الطليعة14 1173 الفياضية/39 118 /الرارنجية9 57 /بساتين سنجار27
  145 /الهور22 624.75 /البو جمال40 124 /الحكانية والكرود 11 80 /زوير والجسرية28

 1756 /الحسينية41 1077.25 /الفياضية38 87 /الهيمسانية10 87 /مكرودي29
 412 /الوعواعة21 7.45 /الشرفة واله35 592 /المرادية والرستمية6 60 /زوير الغربي31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام    
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 . 2019-2018)طن( لعام  ( التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول القمح38خريطة )

 
 .2019بيانات غير منشورة لعام , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي ,  الباحث باالعتماد على المصدر:    
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  2018/2019للموسم الزراعي  التوزيع الجغرافي إلستعماالت األرض المستثمرة بمحصول الشعير-:2

 أ / التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول الشعير )دونم(

%( من 61دونم( وهي تمثل نسبة ) 12878بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير )         
( إن التوزيع 60مجموع المساحة المزروعة بمحصول الشعير في محافظة بابل ,  ويتضح من الجدول )

الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول الشعير تتباين من مقاطعة ألخرى , نتيجة للمنافسة من محصول 
 العالي , األمر الذي جعل هذا االقتصاديالقمح والخضر الشتوية ومحاصيل العلف األخرى ذات المردود 

منطقة الدراسة , ولتحليل  المحصول يحتل مساحة صغيرة نسبيًا ضمن التركيب المحصولي السائد في
( وخريطة 60جدول ) تباين المساحة المزروعة في مقاطعات منطقة الدراسة فقد صنفت الى عدت فئات ,

 -وكما يأتي : ,( 39)

 دونم( 681 – 10الفئة األولى ) -

دونم( تشكل نسبة  5847مقاطعة( وبمجموع مساحة ) 113بلغ عدد المقاطعات ضمن هذه الفئة )    
 10) وتمثلت أقل مساحة مزروعة وهي%( من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير , 45.4)

, حدة وجناجة  البصيرة الغربية,  الشرفة والهاشمية,  ام الجرذاندونم( في مقاطعات )الكطيوية الوسطى , 
 ةي مقاطعدونم( ف 160, في حين بلغت أعلى مساحة مزروعة ) (, اإلبراهيمية , الكتونية , والبصيرة

 (.ابو سميج)

 دونم(  326 – 169الفئة الثانية ) -
%( من 26دونم( وهي تمثل ) 3350مقاطعة( وبمجموع مساحة مزروعة ) 12تضم هذه الفئة )    

دونم( تمثلت في مقاطعة  220مجموع المساحة المزروعة , وبلغت أقل مساحة ضمن هذه الفئة )
 دونم( . 320وعة في مقاطعة )الطليعة( وهي ))الصوفية( , بينما تمثلت أعلى مساحة مزر 

 دونم( 484 – 327الفئة الثالثة ) -
%( من 12.9دونم( تمثل نسبة ) 1666مقاطعات( بلغ مجموع مساحتها ) 4تقع ضمن هذه الفئة )    

, الهور , الحسينية (  وهي مقاطعات )الضمنة , ابو حياياإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير , 
 . دونم( على التوالي  471,  430,  340,  425بلغت )وبمساحة 
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 .2019-2018لعام  بمحصول الشعير )دونم( ( التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة60جدول )

 المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة
 120 /الشرفة37 75 /النعيمية12 63 /السادة36 250 المهناويةأ/ 11
 40 /جديدة حاج عبيد32 60 /الحسنية13 15 /البو شناوة4 300 /المهناوية11
 250 /الجوذرية30 15 /الشهابية الغربية45 50 /الرشيدية1 125 /أوقاف محمد23
 735 /الدلي25 15 /شهابية الجرف46 65 /حويش السيد2 60 /أم الهوى5
 425 /الضمنة19 15 /الشهابية العبيسية48 65 /الدوالب1 65 /الخواص6

 340 /ابو حيايا26 45 /ام سعود27 110 /دورة وهمينة2 55 /المعافاة والدغاغلة16
 260 /السلط27 75 /الكطنة26 75 /هور الشوك3 75 /الجبسة وابو8

 135 /العمادية28 25 /جرازة25 70 /ابو كصيب1 60 /ابي غرق15
 135 /ابو صدف10 40 /بساتين المطاليج24 60 /بكرلي والبازول11 70 /محيزم وجابر7

 125 /ابو عشوش9 65 /الطينية28 68 /التاجية17 80 /الطينة11
 75 /الصفرة8 30 /بساتين الطينية29 70 /المعيميرة32 45 /الطهمازية18

 155 /ابو كطة18 30 /جزرة الطينية30 60 /بساتين الغليس34 50 /الغزيلية29
 10 /البصيرة الغربية6 15 /بساتين الكطيوية32 68 /العيفار33 35 /الكطيوية22
 85 /ام ربع17 10 /الكطيوية الوسطى31 50 /بساتين الجامعين35 35 /ابو سباع24

 40 /الجبسة7 25 /الكطيوية19 45 /كويخات39 90 /الكص وسويلم12
 10 /االبراهيمية5 15 /العشرات33 47 المهدية/بساتين 38 45 /مصاليب الكيم19
 50 /البصيرة الشرقية16 25 /الصبخاية34 65 /القاصية30 65 /النعيمية وبني14

 10 /ام الجرذان31 25 /ابو حجل18 75 /هور عنانة21 45 /العيفارية13
 10 /حدة وجناجة15 15 /ابو حجل الغربية35 63 /النخيلة الوسطى22 30 /ام جلعة23

 10 /البصيرة36 20 /الفتال الشمالية36 68 /الجزرة والنخيلة20 75 /الرغيلة والبزونية10
 55 /المعيالن34 10 /الكتونية37 45 /النخيلة الجنوبية23 70 /اليوسفية والمالح9

 95 /عتاب29 15 /الفتال الجنوبية38 75 /الجازرية4 45 /الزغيب17
 300 /االبيخر33 35 همسانية المعدان/17 160 /ابو سميج5 25 /مويلحة25
 300 /الزرفية24 30 /همسانية بني16 25 /هور السلطان7 30 /هور داود26
 300 /النكابية23 20 /جزرة حجي39 25 /العليا والحمزاوية8 45 /الدسيمة30

 220 /الصوفية20 30 /جزرة خنياب42 15 /الدولة واالمام زيد20 60 /الدسيمة الجنوبية31
 110 /خريعة وابو12 35 /الترابة14 35 /الجفيرة الغربية41 50 /بساتين عنانة25
 310 /ابو طرفة11 30 /ابوموسى15 15 /الشهابية البيض47 45 /بساتين عنانة24
 300 /العكاوية والعجيز13 30 /الشهابية43 15 /الشهابية الوسطى44 35 /بساتين عنانة26
 320 /الطليعة14 500 /الفياضية39 35 /الرارنجية9 35 /بساتين سنجار27
 430 /الهور22 150 /البو جمال40 70 /الحكانية والكرود ب11 50 /زوير والجسرية28

 471 /الحسينية41 230 /الفياضية38 50 /الهيمسانية10 60 /مكرودي29
 800 /الوعواعة21 10 /الشرفة والهاشمية35 30 /المرادية والرستمية6 40 /زوير الغربي31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام   
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 . 2019-2018لعام  بمحصول الشعير )دونم( ( التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة39خريطة )

 
 .2019الزراعي , بيانات غير منشورة لعام , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الباحث باالعتماد على  المصدر:   
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 .من محصول الشعير )كغم(ب/ التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم
كغم/  450 – 260يتراوح متوسط إنتاجية الدونم من محصول الشعير في منطقة الدراسة بين )       

 675أخرى كمصر حيث تبلغ ) قورنت بمناطق أخرى من العراق أو بدول دونم( , وهي غلة متدنية إذا ما
خصوبة التربة وضعف كفاءة  انخفاضكغم / دونم( , ويعود ذلك الى  1585كغم / دونم( أو السعودية )

 ونتيجة,  (1)الدورات الزراعية والمخصبات الكيمياوية والمبيدات الزراعية  استخدامشبكة الري والبزل وعدم 
منطقة الدراسة فقد قسمت الى خمس فئات لتحليل توزيعها لتباين غلة الدونم من مقاطعة الى أخرى في 

 -وكما يأتي : ,( 40( وخريطة )61جدول ) الجغرافي ,
 كغم / دونم( 298 – 260الفئة األولى ) -

%( من مجموع مقاطعات منطقة الدراسة , 16.7مقاطعة ( وهي تشكل نسبة ) 22تضم هذه الفئة )    
كغم / دونم( , بينما توزعت أعلى غلة وهي  260طرفة( وهي ) وتمثلت أقل إنتاجية في مقاطعة )أبو

 .غم / دونم( في مقاطعة )أم ربع ( ك 295)

 كغم / دونم( 336 – 299الفئة الثانية ) -

%( من العدد 16.7مقاطعة( وهي تمثل نسبة ) 22بلغ عدد المقاطعات ضمن حدود هذه الفئة )     
كغم / دونم ( في مقاطعات )أبو سميج , هور داود ,  300الكلي للمقاطعات , وكانت الغلة األقل )

المعيالن , البصيرة الغربية , ابو كطة , ابو حيايا , بساتين الكطيوية( , في حين تمثلت الغلة األعلى 
 و حجل الغربية , العيفارية( .كغم / دونم( في مقاطعات )المرادية , الشهابية الوسطى , اب 335)

 كغم / دونم( 374 – 337الفئة الثالثة ) -

%( من مجموع المقاطعات , 21.2مقاطعة( وهي تشكل نسبة ) 28تقع ضمن حدود هذه الفئة )    
كغم / دونم( في مقاطعات )التاجية , الطهمازية , الطينة( , بينما  325وبلغت أقل غلة ضمن هذه الفئة )

 كغم / دونم( في مقاطعة )النخيلة الوسطى( . 370لة فيها )بلغت أعلى غ

 

 
                                                           

كاظم شنته سعد , اياد عبد علي الشمري , قطاع الزراعة في العراق )دراسة جغرافية للمقومات والمشاكل والحلول( ,  (1)
 . 415مصدر سابق , ص 
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 . 2019-2018لعام  ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم )كغم( من محصول الشعير61جدول )

 اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة
 395 /الشرفة37 400 /النعيمية12 445 /السادة36 400 أ/ المهناوية11
 290 /جديدة حاج عبيد32 390 /الحسنية13 430 /البو شناوة4 425 /المهناوية11
 275 /الجوذرية30 395 /الشهابية الغربية45 415 /الرشيدية1 390 /أوقاف محمد23
 285 /الدلي25 415 /شهابية الجرف46 400 /حويش السيد2 380 /أم الهوى5
 285 /الضمنة19 410 /الشهابية العبيسية48 415 /الدوالب1 350 /الخواص6

 300 /ابو حيايا26 400 /ام سعود27 430 /دورة وهمينة2 365 /المعافاة والدغاغلة16
 375 /السلط27 405 /الكطنة26 365 /هور الشوك3 345 /الجبسة وابو عرايس8

 310 /العمادية28 425 /جرازة25 425 /ابو كصيب1 330 /ابي غرق15
 315 /ابو صدف10 445 /بساتين المطاليج24 410 /بكرلي والبازول11 365 /محيزم وجابر7

 280 /ابو عشوش9 350 /الطينية28 370 /التاجية17 370 /الطينة11
 290 /الصفرة8 435 /بساتين الطينية29 450 /المعيميرة32 370 /الطهمازية18

 300 /ابو كطة18 440 /جزرة الطينية30 440 /بساتين الغليس34 325 /الغزيلية29
 300 /البصيرة الغربية6 300 /بساتين الكطيوية32 435 /العيفار33 345 /الكطيوية22
 295 /ام ربع17 345 /الكطيوية الوسطى31 445 /بساتين الجامعين35 350 /ابو سباع24

 395 /الجبسة7 320 /الكطيوية19 435 /كويخات39 355 /الكص وسويلم12
 285 /االبراهيمية5 420 /العشرات33 420 /بساتين المهدية38 365 مصاليب الكيم/19

 410 /البصيرة الشرقية16 285 /الصبخاية34 360 /القاصية30 345 /النعيمية وبني سالة14
 375 /ام الجرذان31 310 /ابو حجل18 355 /هور عنانة21 335 /العيفارية13
 275 /حدة وجناجة15 335 /ابو حجل الغربية35 325 /النخيلة الوسطى22 315 /ام جلعة23

 280 /البصيرة36 400 /الفتال الشمالية36 345 /الجزرة والنخيلة20 315 /الرغيلة والبزونية10
 300 /المعيالن34 345 /الكتونية37 450 /النخيلة الجنوبية23 400 /اليوسفية والمالح9

 380 /عتاب29 400 الجنوبية/الفتال 38 310 /الجازرية4 380 /الزغيب17
 270 /االبيخر33 400 /همسانية المعدان17 300 /ابو سميج5 410 /مويلحة25
 275 /الزرفية24 425 /همسانية بني16 350 /هور السلطان7 300 /هور داود26
 265 /النكابية23 450 /جزرة حجي39 365 /العليا والحمزاوية8 320 /الدسيمة30

 265 /الصوفية20 435 /جزرة خنياب42 290 /الدولة واالمام زيد20 365 /الدسيمة الجنوبية31
 285 /خريعة وابو12 445 /الترابة14 355 /الجفيرة الغربية41 440 /بساتين عنانة25
 260 /ابو طرفة11 400 /ابوموسى15 345 /الشهابية البيض47 400 /بساتين عنانة24
 270 /العكاوية والعجيز13 425 /الشهابية43 335 /الشهابية الوسطى44 435 /بساتين عنانة26
 265 /الطليعة14 435 /الفياضية39 365 /الرارنجية9 450 /بساتين سنجار27
 375 /الهور22 415 /البو جمال40 345 /الحكانية والكرود11 415 /زوير والجسرية28

 290 /الحسينية41 400 /الفياضية38 325 /الهيمسانية10 350 /مكرودي29
 280 /الوعواعة21 385 /الشرفة35 335 /المرادية والرستمية6 425 /زوير الغربي31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام        
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 . 2019-2018لعام  من محصول الشعير )كغم( ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم40خريطة )

 
 .2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام الباحث باالعتماد على  المصدر:   
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 كغم / دونم( 412 – 375الفئة الرابعة ) -

%( من مجموع مقاطعات منطقة 18.9مقاطعة ( تمثل نسبة ) 25بلغ عدد مقاطعات هذه الفئة )    
كغم / دونم( في مقاطعات )الهور , ام الجرذان , السلط( وبين  375, وتراوحت غلة الدونم بين )الدراسة 

 كغم / دونم( وذلك في مقاطعات )مويلحة , البصيرة الشرقية , بكرلي والبازول( .  410)

 كغم / دونم( 504 – 413الفئة الخامسة ) -

من مجموع مقاطعات منطقة الدراسة , وتراوح %( 26.5مقاطعة ( تمثل نسبة ) 35تضم هذه الفئة )     
كغم / دونم( في مقاطعات  450( وبين )أم سعود) ةكغم / دونم( في مقاطع 400متوسط الغلة فيها بين )

 .لة الجنوبية , و جزرة حجي حسين( )بساتين سنجار , المعيميرة , النخي

 .)طن(ت / التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الشعير

طن( , وهو متباين من مقاطعة ألخرى ,  4381بلغ إنتاج منطقة الدراسة من محصول الشعير )     
تبعًا لتباين المساحة المزروعة وتباين غلة الدونم , األمر الذي فرض تقسيم مقاطعات منطقة الدراسة الى 

 ,( 41( وخريطة )62)جدول  فئات حسب كمية اإلنتاج للوقوف على الصورة الحقيقية لتوزيعه الجغرافي ,
 -وكما يأتي :

 طن( 47 – 2الفئة األولى ) -

%( 46.2طن( أي مانسبته ) 2024مقاطعة( وبمجموع إنتاج ) 111بلغ عدد مقاطعات هذه الفئة )    
طن ( في مقاطعات )الكطيوية الوسطى  2من اإلنتاج الكلي , وتراوحت كمية اإلنتاج في هذه الفئة بين )

الشرفة , دورة ) تيطن( في مقاطع 47, و البصيرة( وبين ) الكتونية,  حدة وجناجة,  اإلبراهيمية, 
 .( وهمينة

 طن( 91 – 48الفئة الثانية ) -

%( من 16.7طن( يشكل نسبة ) 733مقاطعة( بلغ مجموع إنتاجها ) 10تضم هذه الفئة )        

مقاطعتي )الجوذرية , البو جمال( وبين طن( في  68اإلنتاج الكلي , وتراوح اإلنتاج في هذه الفئة بين )

 طن ( في مقاطعة )الطليعة( . 84)
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 . 2019-2018)طن( لعام  التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الشعير (62جدول )

 اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة
 47 /الشرفة37 30 النعيمية/12 28 /السادة36 100 أ/ المهناوية11
 12 /جديدة حاج 32 23 /الحسنية13 6 /البو شناوة4 136 /المهناوية11
 69 /الجوذرية30 6 /الشهابية الغربية45 21 /الرشيدية1 49 /أوقاف محمد23
 209 /الدلي25 6 /شهابية الجرف46 26 /حويش السيد2 23 /أم الهوى5
 121 /الضمنة19 6 /الشهابية العبيسية48 27 /الدوالب1 23 /الخواص6

 102 /ابو حيايا26 18 /ام سعود27 47 /دورة وهمينة2 20 /المعافاة16
 98 /السلط27 30 /الكطنة26 27 /هور الشوك3 26 /الجبسة وابو8

 42 /العمادية28 11 /جرازة25 30 /ابو كصيب1 20 /ابي غرق15
 43 /ابو صدف10 18 /بساتين المطاليج24 25 /بكرلي والبازول11 26 /محيزم وجابر7

 35 /ابو عشوش9 23 /الطينية28 25 /التاجية17 30 /الطينة11
 22 /الصفرة8 13 /بساتين الطينية29 32 /المعيميرة32 17 /الطهمازية18

 45 /ابو كطة18 13 /جزرة الطينية30 26 /بساتين الغليس34 16 /الغزيلية29
 3 /البصيرة الغربية6 5 /بساتين الكطيوية32 30 /العيفار33 12 /الكطيوية22
 25 /ام ربع17 2 /الكطيوية الوسطى31 22 /بساتين الجامعين35 12 /ابو سباع24

 16 /الجبسة7 8 /الكطيوية19 20 /كويخات39 32 /الكص وسويلم12
 2 /االبراهيمية5 6 /العشرات33 20 /بساتين المهدية38 16 /مصاليب الكيم19
 21 ش/البصيرة 16 7 /الصبخاية34 23 /القاصية30 22 وبني /النعيمية14

 4 /ام الجرذان31 8 /ابو حجل18 27 /هور عنانة21 15 /العيفارية13
 2 /حدة وجناجة15 5 /ابو حجل الغربية35 20 /النخيلة الوسطى22 9 /ام جلعة23
 2 /البصيرة36 8 /الفتال الشمالية36 23 /الجزرة والنخيلة20 24 /الرغيلة10

 17 /المعيالن34 2 /الكتونية37 19 /النخيلة الجنوبية23 28 /اليوسفية والمالح9
 36 /عتاب29 6 /الفتال الجنوبية38 23 /الجازرية4 17 /الزغيب17
 81 /االبيخر33 14 /همسانية المعدان17 47 /ابو سميج5 10 /مويلحة25
 83 الزرفية/24 13 /همسانية بني16 9 /هور السلطان7 9 /هور داود26

 80 /النكابية23 9 /جزرة حجي حسين39 9 /العليا والحمزاوية8 14 /الدسيمة الشمالية30
 58 /الصوفية20 13 /جزرة خنياب42 4 /الدولة واالمام زيد20 22 /الدسيمة الجنوبية31
 31 /خريعة وابو سمسم12 16 /الترابة14 12 /الجفيرة الغربية41 22 /بساتين عنانة الغربية25
 81 /ابو طرفة11 12 /ابوموسى15 5 /الشهابية البيض47 18 /بساتين عنانة الشمالية24

 81 /العكاوية والعجيز13 13 /الشهابية الشمالية43 5 /الشهابية الوسطى44 15 /بساتين عنانة26
 85 /الطليعة14 218 /الفياضية والدا39 13 /الرارنجية9 16 /بساتين سنجار27
 188 /الهور22 68 /البو جمال40 24 /الحكانية والكرود 11 21 /زوير والجسرية28

 137 /الحسينية41 92 /الفياضية38 16 /الهيمسانية10 21 /مكرودي29
 224 /الوعواعة21 4 /الشرفة والهاشمية35 10 /المرادية والرستمية6 17 /زوير الغربي31

 .2019وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام  المصدر:   
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 . 2019-2018)طن( لعام ( التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الشعير41خريطة )

 
 .2019لعام  , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورةالباحث باالعتماد على  المصدر:    
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 طن( 135 – 92الفئة الثالثة ) -

طن( وهو يشكل نسبة  512مقاطعات( بمجموع إنتاج بلغ ) 5وتقع ضمن حدود هذه الفئة )    
 92%( من اإلنتاج الكلي لمحصول الشعير في منطقة الدراسة , وتراوح إنتاج هذه الفئة بين )11.7)

 مقاطعة )الضمنة( .طن( في  121طن( في مقاطعة )الفياضية( وبين )

 طن( 179 – 136الفئة الرابعة ) -

طن( أي مانسبته  272تقع ضمن هذه الفئة مقاطعتان )الحسينية والمهناوية( بمجموع إنتاج )    
 طن( . 136%( من اإلنتاج الكلي لمنطقة الدراسة , لكل مقاطعة منهما إنتاج بلغ )6.2)

 طن( 224 – 180الفئة الخامسة ) -

تحت هذه الفئة مقاطعات )الفياضية والداورية , الدلي , الهور  , والوعواعة( التي بلغ إنتاجها  وتندرج     
طن( ويشكل نسبة  838طن( , إذ بلغ مجموع إنتاجها ) 224,  187,  209,  2171على التتالي )

 %( من مجموع إنتاج محصول الشعير في منطقة الدراسة .19.2)

 . 2018/2019للموسم الزراعي  ت األرض المستثمرة بمحصول الذرة الصفراءالتوزيع الجغرافي إلستعماال-:3
يعد محصول الذرة الصفراء من أهم المحاصيل الصيفية التي تزرع في منطقة الدراسة , إذ تشغل      

دونم( وهي تشكل نسبة  23410زراعته المساحة األكبر بالنسبة للمحاصيل األخرى , إذ تبلغ )
 %( من المساحة المزروعة بهذا المحصول في محافظة بابل , كما بلغ إنتاج محصول الذرة20.2)

مسألة شحة الموارد  االعتباربنظر  ما أخذناطن( , وهي كمية إنتاج جيدة , إذا  16002الصفراء )
 لة األسمدة والمبيدات الزراعية .المائية و ضعف خصوبة التربة وق

 . الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء )دونم( التوزيعأ / 
دونم( وهي متباينة من مقاطعة الى أخرى  23410تبلغ المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء )     

, نتيجة لتباين المساحة الصالحة للزراعة وكمية الموارد المائية المتاحة والتركيب المحصولي السائد , لذا 
وكما  , (42وخريطة )( 63جدول ) تم تقسيم المساحة المزروعة بهذا المحصول الى عدت فئات ,

 -يأتي:
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 دونم( 198 – 10الفئة األولى ) -
مقاطعة( , وبلغ مجموع المساحة المزروعة لهذه  97بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن هذه الفئة )    

%( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء , 35) دونم( أي مانسبته 8205المقاطعات )
دونم( وتتمثل في مقاطعات )الجفيرة الغربية , الشهابية  10, وأقل مساحة مزروعة ضمن هذه الفئة هي )

البيض , الشهابية العربية , شهابية الجرف , الشهابية الوسطى , الشهابية العبيسية , جزرة خنياب , و 
 .عتي )بساتين الكطيوية , الطينة( دونم( في مقاط 190حين أن أعلى مساحة مزروعة هي )الهور( , في 

 دونم( 386 – 199الفئة الثانية ) -

دونم( وهي تمثل نسبة  4561مقاطعة( وبمساحة مزروعة بلغت ) 18وتقع ضمن هذه الفئة )    
%( من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء , وتتباين المساحة المزروعة من 19.5)

دونم( في مقاطعات )الطليعة ,  200مقاطعة الى أخرى ضمن هذه الفئة , إذ بلغت أقل مساحة مزروعة )
دونم( في مقاطعتي )الخواص , الكص  350العيفارية , ام سعود( , فيما بلغت أعلى مساحة مزروعة )

 (.وسويلم

 دونم( 574 – 387الفئة الثالثة ) -

مقاطعات( , وبلغ مجموع المساحة المزروعة  8بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن هذه الفئة )        
%( من مجموع المساحة المزروعة , وأقل مساحة 16.8ته )دونم( أي مانسب 3929لهذه المقاطعات )

دونم( وتتمثل في مقاطعة )النكابية( , في حين أن أعلى مساحة  400مزروعة ضمن هذه الفئة هي )
 . دونم( في مقاطعة )المرادية والرستمية( 582مزروعة هي )

 دونم( 762 – 575الفئة الرابعة ) -

دونم( وهي تمثل نسبة  3995( وبمساحة مزروعة بلغت )مقاطعات 6وتقع ضمن هذه الفئة )    
%( من مجموع المساحة المزروعة , وتتباين المساحة المزروعة من مقاطعة الى أخرى ضمن هذه 17.1)

دونم( في مقاطعة )السلط( , فيما بلغت أعلى مساحة  600الفئة , إذ بلغت أقل مساحة مزروعة )
 ية(.دونم( في مقاطعة )الجازر  720مزروعة )
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 . 2019)دونم( لعام  ( التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء63جدول )

 المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة المساحة/دونم المقاطعة
 510 /الشرفة37 85 /النعيمية12 75 /السادة36 900 أ/ المهناوية11

 55 /الحسنية13 40 /البو شناوة4 950 /المهناوية11
/جديدة حاج 32

 320 عبيد

 450 /الجوذرية30 10 /الشهابية الغربية45 65 /الرشيدية1 700 /أوقاف محمد23
 432 /الدلي25 10 /شهابية الجرف46 65 /حويش السيد2 65 /أم الهوى5

/الشهابية 48 70 /الدوالب1 350 /الخواص6
 العبيسية

 162 /الضمنة19 10

 306 /ابو حيايا26 200 /ام سعود27 225 /دورة وهمينة2 100 /المعافاة 16
 600 /السلط27 135 /الكطنة26 100 /هور الشوك3 75 /الجبسة8
 345 /العمادية28 100 /جرازة25 100 /ابو كصيب1 120 /ابي غرق15

 225 صدف/ابو 10 160 /بساتين المطاليج24 85 /بكرلي والبازول11 125 /محيزم وجابر7
 150 /ابو عشوش9 190 /الطينية28 95 /التاجية17 150 /الطينة11
 147 /الصفرة8 170 /بساتين الطينية29 65 /المعيميرة32 95 /الطهمازية18

 225 /ابو كطة18 165 /جزرة الطينية30 60 /بساتين الغليس34 40 /الغزيلية29
 30 /البصيرة الغربية6 190 /بساتين الكطيوية32 80 /العيفار33 65 /الكطيوية22
 225 /ام ربع17 170 /الكطيوية الوسطى31 55 /بساتين الجامعين35 80 /ابو سباع24

 225 /الجبسة7 85 /الكطيوية19 45 /كويخات39 350 /الكص وسويلم12
 30 /االبراهيمية5 150 /العشرات33 65 /بساتين المهدية38 120 /مصاليب الكيم19
 70 ش/البصيرة 16 140 /الصبخاية34 75 /القاصية30 45 /النعيمية وبني14

 75 /ام الجرذان31 65 /ابو حجل18 90 /هور عنانة21 200 /العيفارية13
 133 /حدة وجناجة15 100 /ابو حجل الغربية35 80 /النخيلة الوسطى22 85 /ام جلعة23

 40 /البصيرة36 85 /الفتال الشمالية36 70 /الجزرة والنخيلة20 35 /الرغيلة والبزونية10
 215 /المعيالن34 125 /الكتونية37 50 /النخيلة الجنوبية23 55 /اليوسفية والمالح9

 250 /عتاب29 138 /الفتال الجنوبية38 720 /الجازرية4 90 /الزغيب17
 625 /االبيخر33 85 /همسانية المعدان17 870 /ابو سميج5 95 /مويلحة25
 650 /الزرفية24 100 /همسانية بني م16 90 /هور السلطان7 110 /هور داود26
/الدسيمة 30

/جزرة حجي 39 160 /العليا والحمزاوية8 210 الشمالية
 400 /النكابية23 135 حسين

/الدسيمة 31
 الجنوبية

 100 /الصوفية20 10 /جزرة خنياب42 45 /الدولة واالمام زيد20 250

/بساتين عنانة 25
 110 /الترابة14 10 /الجفيرة الغربية41 60 الغربية

/خريعة وابو 12
 75 سمسم

/بساتين عنانة 24
 الشمالية

 150 /ابو طرفة11 90 /ابوموسى15 10 /الشهابية البيض47 45

 10 /الشهابية الوسطى44 45 /بساتين عنانة26
/الشهابية 43

 15 الشمالية
/العكاوية 13

 75 والعجيز

 200 /الطليعة14 700 /الفياضية 39 140 /الرارنجية9 45 /بساتين سنجار27
 10 /الهور22 540 /البو جمال40 80 /الحكانية والكرود ب11 60 /زوير والجسرية28

 500 /الحسينية41 525 /الفياضية38 95 /الهيمسانية10 80 /مكرودي29
 250 /الوعواعة21 80 /الشرفة والهاشمية35 582 /المرادية والرستمية6 50 /زوير الغربي31

 .2019الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام المصدر: وزارة 
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 . 2019)دونم( لعام  ( التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء42خريطة )

 
 .2019منشورة لعام , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير الباحث باالعتماد على  المصدر:   
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 دونم( 950 – 763الفئة الخامسة ) -

,  950,  900, أبو سميج( وبمساحة مزروعة بلغت ) وتضم مقاطعات )المهناوية أ , المهناوية    
%( من 11.6دونم( , وهي تمثل نسبة ) 2720دونم( للمقاطعات تباعًا, ليبلغ مجموع المساحة )  780

 .  دونم( 23410مجموع المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء )

 . ة الصفراءمن محصول الذر  )كغم( ة الدونمب / التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجي

تتباين غلة الدونم من محصول الذرة الصفراء من مقاطعة الى أخرى , وذلك بتأثير عدة عوامل منها      
خصوبة التربة وكمية ونوعية المورد المائي وكمية األسمدة زيادة على نوعية البذور المستعملة , لذا 

( وخريطة 64جدول ) قسمت مقاطعات منطقة الدراسة الى عدت فئات حسب معدل غلة الدونم الواحد ,
 وكما يلي : , (43)

 كغم/دونم(  634 – 580الفئة األولى ) -

%( من المجموع الكلي لمقاطعات منطقة 20.5نسبته ) مقاطعات( , أي ما 27تقع ضمن هذه الفئة )    
كغم  630والعجيز( , وبين ) كغم / دونم( في مقاطعة )العكاوية 580الدراسة , وتراوح متوسط الغلة بين )

 . ا والحمزاوية , جديدة حاج عبيد( / دونم( وذلك في مقاطعات )المرادية , العلي

 كغم/دونم( 688 – 635الفئة الثانية ) -

%( من مجموع المقاطعات , وتمثل أقل معدل غلة 28.7مقاطعة( وتمثل نسبة ) 38تضم هذه الفئة )    
كغم / دونم( , في حين بلغ أعلى معدل  635وية , الجازرية( وهو )في مقاطعات )ابو حيايا , الكطي

 كغم/ دونم( ويتمثل في مقاطعات )الهور , الدسيمة الجنوبية , الكص وسويلم , محيزم وجابر ( . 685)

 كغم/ دونم( 742 – 689الفئة الثالثة ) -

%( من مجموع المقاطعات , مع وجود تباين 15.9مقاطعة( وتمثل نسبة ) 21تشمل هذه الفئة )    
كغم/ دونم( في مقاطعات )عتاب ,  690لمعدل غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , إذ بلغ أقل معدل غلة )

كغم / دونم( في  735الفياضية , مكرودي , اليوسفية , مصاليب الكيم( , بينما بلغ أعلى معدل غلة )
 مقاطعة )هور عنانة(.
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 .2019لعام ( من محصول الذرة الصفراء كغمالجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم ) ( التوزيع64جدول )

 اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة اإلنتاجية المقاطعة
 700 /الشرفة37 757 /النعيمية12 815 /السادة36 700 أ/ المهناوية11

 770 /الحسنية13 800 /البو شناوة4 725 /المهناوية11
/جديدة حاج 32

 630 عبيد

 625 /الجوذرية30 745 /الشهابية الغربية45 790 /الرشيدية1 680 /أوقاف محمد23
 600 /الدلي25 785 /شهابية الجرف46 785 /حويش السيد2 665 /أم الهوى5
 665 /الضمنة19 800 /الشهابية العبيسية48 830 /الدوالب1 650 /الخواص6

/المعافاة 16
 635 /ابو حيايا26 795 /ام سعود27 815 /دورة وهمينة2 675 والدغاغلة

 700 /السلط27 750 /الكطنة26 700 /هور الشوك3 655 /الجبسة8
 650 /العمادية28 765 /جرازة25 840 /ابو كصيب1 670 /ابي غرق15

 645 /ابو صدف10 780 /بساتين المطاليج24 845 /بكرلي والبازول11 685 /محيزم وجابر7
 675 /ابو عشوش9 650 /الطينية28 725 /التاجية17 665 /الطينة11
 610 /الصفرة8 785 /بساتين الطينية29 850 /المعيميرة32 655 /الطهمازية18

 625 /ابو كطة18 800 /جزرة الطينية30 845 /بساتين الغليس34 675 /الغزيلية29
 645 /البصيرة الغربية6 620 /بساتين الكطيوية32 835 /العيفار33 700 /الكطيوية22
 665 /ام ربع17 610 /الكطيوية الوسطى31 815 /بساتين الجامعين35 680 /ابو سباع24

 710 /الجبسة7 635 /الكطيوية19 850 /كويخات39 685 /الكص وسويلم12
 600 /االبراهيمية5 810 /العشرات33 840 /بساتين المهدية38 690 /مصاليب الكيم19
/النعيمية وبني 14

 سالة
/البصيرة 16 665 /الصبخاية34 730 /القاصية30 715

 الشرقية
715 

 700 /ام الجرذان31 640 /ابو حجل18 735 /هور عنانة21 710 /العيفارية13
 610 /حدة وجناجة15 650 /ابو حجل الغربية35 725 /النخيلة الوسطى22 675 /ام جلعة23
/الرغيلة 10

 615 /البصيرة36 800 /الفتال الشمالية36 700 /الجزرة والنخيلة20 670 والبزونية

 620 /المعيالن34 655 /الكتونية37 845 /النخيلة الجنوبية23 690 /اليوسفية والمالح9
 690 /عتاب29 757 /الفتال الجنوبية38 635 /الجازرية4 750 /الزغيب17
 600 /االبيخر33 785 المعدان /همسانية17 600 /ابو سميج5 745 /مويلحة25
 610 /الزرفية24 770 /همسانية بني16 670 /هور السلطان7 665 /هور داود26
/الدسيمة 30

 600 /النكابية23 757 /جزرة حجي حسين39 630 /العليا والحمزاوية8 670 الشمالية

/الدسيمة 31
 الجنوبية

 590 /الصوفية20 785 /جزرة خنياب42 610 /الدولة واالمام زيد20 685

/بساتين عنانة 25
 790 /الترابة14 645 /الجفيرة الغربية41 755 الغربية

/خريعة وابو 12
 625 سمسم

/بساتين عنانة 24
 585 /ابو طرفة11 765 /ابوموسى15 665 /الشهابية البيض47 785 الشمالية

/الشهابية 44 795 /بساتين عنانة26
 الوسطى

/العكاوية 13 750 /الشهابية الشمالية43 625
 والعجيز

580 

 600 /الطليعة14 745 /الفياضية والداورية39 615 /الرارنجية9 800 /بساتين سنجار27
 685 /الهور22 755 /البو جمال40 660 /الحكانية والكرود11 790 /زوير والجسرية28

 625 /الحسينية41 690 /الفياضية38 645 /الهيمسانية10 690 /مكرودي29
 615 /الوعواعة21 660 /الشرفة والهاشمية35 630 /المرادية والرستمية6 800 الغربي /زوير31

 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام    
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 .  2019لعام  من محصول الذرة الصفراء )كغم( ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم43خريطة )

 
 .2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام الباحث باالعتماد على  المصدر:    
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 كغم/ دونم( 796 – 743الفئة الرابعة ) -

%( من مجموع المقاطعات , ويبلغ أقل 20.5مقاطعة( وهي تمثل نسبة ) 27تقع ضمن هذه الفئة )    
كغم / دونم( في مقاطعتي )الفياضية والداورية , الشهابية الغربية( , في  745في هذه الفئة )معدل غلة 

 كغم / دونم( وذلك في مقاطعتي )بساتين عنانة , ام سعود( . 795حين بلغ أعلى معدل غلة )

 كغم/ دونم( 850 – 797الفئة الخامسة ) -

من مجموع المقاطعات في منطقة الدراسة , %( 14.4مقاطعة( وتمثل نسبة ) 19وتضم هذه الفئة )    
كغم/ دونم(  800ويتباين معدل غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , إذ بلغ أدنى معدل غلة ضمن هذه الفئة )

كغم/ دونم( وذلك في مقاطعتي )المعيميرة ,  850في مقاطعة )البو شناوة( , أما أعلى معدل غلة )
 . وكويخات(

 . إلنتاج محصول الذرة الصفراءت / التوزيع الجغرافي 

طن( , وهو متباين من مقاطعة ألخرى , وذلك حسب تباين  16002بلغ مجموع اإلنتاج الكلي )    
المساحة المزروعة وتباين غلة الدونم من مقاطعة ألخرى , األمر الذي يستوجب تصنيف مقاطعات 

التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الذرة منطقة الدراسة الى عدة فئات حسب اإلنتاج , بغية التعرف على 
 -وكما يلي : ,( 44( وخريطة )65جدول ) الصفراء ,

 طن( 142 – 6الفئة األولى ) -

%( 40.8نسبته ) طن( أي ما 6536مقاطعة( وبمجموع إنتاج ) 102بلغ عدد مقاطعات هذه الفئة )    
طن ( في مقاطعة )الشهابية الوسطى(  6من اإلنتاج الكلي , وتراوحت كمية اإلنتاج في هذه الفئة بين )

 .طن( في مقاطعة )العيفارية(  142)وبين 

 طن( 279 – 143الفئة الثانية ) -

%( من 18.1طن( , ويمثل نسبة ) 2891مقاطعة( وبمجموع إنتاج بلغ ) 15وتقع ضمن هذه الفئة )    
طن( ,  145مجموع اإلنتاج الكلي , وتمثل أقل إنتاج ضمن هذه الفئة في مقاطعة )ابو صدف( وقد بلغ )

 ( .طن( وذلك في مقاطعة )الدلي 259فيما بلغ أعلى إنتاج )
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 .  2019)طن( لعام  الجغرافي إلنتاج محصول الذرة الصفراء( التوزيع 65جدول )

 اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة اإلنتاج/طن المقاطعة
 357 /الشرفة37 64 /النعيمية12 61 /السادة36 630 أ/ المهناوية11
 202 عبيد /جديدة حاج32 42 /الحسنية13 32 /البو شناوة4 688 /المهناوية11
 281 /الجوذرية30 7 /الشهابية الغربية45 51 /الرشيدية1 476 /أوقاف محمد23
 259 /الدلي25 8 /شهابية الجرف46 51 /حويش السيد2 43 /أم الهوى5
 108 /الضمنة19 8 /الشهابية العبيسية48 58 /الدوالب1 228 /الخواص6

/المعافاة 16
 والدغاغلة

 194 /ابو حيايا26 159 سعود /ام27 183 /دورة وهمينة2 68

 420 /السلط27 101 /الكطنة26 70 /هور الشوك3 49 /الجبسة 8
 224 /العمادية28 77 /جرازة25 84 /ابو كصيب1 80 /ابي غرق15

 145 /ابو صدف10 125 /بساتين المطاليج24 72 /بكرلي والبازول11 86 /محيزم وجابر7
 101 /ابو عشوش9 124 /الطينية28 69 /التاجية17 100 /الطينة11
 93 /الصفرة8 133 /بساتين الطينية29 55 /المعيميرة32 62 /الطهمازية18

 141 /ابو كطة18 132 /جزرة الطينية30 51 /بساتين الغليس34 27 /الغزيلية29
 19 /البصيرة الغربية6 118 /بساتين الكطيوية32 67 /العيفار33 46 /الكطيوية22
 150 /ام ربع17 104 /الكطيوية الوسطى31 45 /بساتين الجامعين35 54 /ابو سباع24

 160 /الجبسة7 54 /الكطيوية19 38 /كويخات39 240 /الكص وسويلم12
 18 /االبراهيمية5 122 /العشرات33 55 /بساتين المهدية38 83 /مصاليب الكيم19
 50 الشرقية/البصيرة 16 93 /الصبخاية34 55 يةض/القا30 32 /النعيمية وبني 14

 53 /ام الجرذان31 42 /ابو حجل18 66 /هور عنانة21 142 /العيفارية13
 81 /حدة وجناجة15 65 /ابو حجل الغربية35 58 /النخيلة الوسطى22 57 /ام جلعة23

 25 /البصيرة36 68 /الفتال الشمالية36 49 /الجزرة والنخيلة20 23 /الرغيلة والبزونية10
 133 /المعيالن34 82 /الكتونية37 42 /النخيلة الجنوبية23 38 /اليوسفية والمالح9

 173 /عتاب29 104 /الفتال الجنوبية38 457 /الجازرية4 68 /الزغيب17
 375 /االبيخر33 67 /همسانية المعدان17 522 /ابو سميج5 71 /مويلحة25

 60 /هور السلطان7 73 /هور داود26
/همسانية بني 16

 397 /الزرفية24 77 مسلم

 240 /النكابية23 102 /جزرة حجي حسين39 101 /العليا والحمزاوية8 141 /الدسيمة الشمالية30
 59 /الصوفية20 8 /جزرة خنياب42 27 /الدولة واالمام زيد20 171 /الدسيمة الجنوبية31

/بساتين عنانة 25
 الغربية

/خريعة وابو 12 87 /الترابة14 6 /الجفيرة الغربية41 45
 سمسم

47 

/بساتين عنانة 24
 88 /ابو طرفة11 69 /ابوموسى15 7 /الشهابية البيض47 35 الشمالية

 44 /العكاوية والعجيز13 11 /الشهابية الشمالية43 6 /الشهابية الوسطى44 36 /بساتين عنانة26
 120 /الطليعة14 522 /الفياضية والداورية39 86 /الرارنجية9 36 /بساتين سنجار27
 7 /الهور22 408 /البو جمال40 53 /الحكانية والكرود ب11 47 والجسرية/زوير 28

 313 /الحسينية41 362 /الفياضية38 61 /الهيمسانية10 55 /مكرودي29
 154 /الوعواعة21 53 /الشرفة والهاشمية35 367 /المرادية والرستمية6 40 /زوير الغربي31

 .2019قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام  المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , 
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 .2019الصفراء )طن( لعام ( التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول الذرة 44خريطة )

 
 .2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام الباحث باالعتماد على  المصدر: 
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 طن( 415 – 280الفئة الثالثة ) -

مقاطعات( بلغ مجموع إنتاجها من محصول الذرة الصفراء  8يبلغ عدد المقاطعات ضمن هذه الفئة )    
%( من مجموع اإلنتاج الكلي في منطقة الدراسة , وبلغ أقل إنتاج 17.9طن( , إذ يمثل نسبة ) 2861)

طن( تمثل في  408)طن( تمثل في مقاطعة )الجوذرية( , بينما بلغ أعلى إنتاج  281ضمن هذه الفئة )
 مقاطعة )البو جمال( .

 طن( 552 – 416الفئة الرابعة ) -

%( من مجموع 15نسبته ) طن( , أي ما 2396مقاطعات( بلغ مجموع إنتاجها ) 5تضم هذه الفئة )    
اإلنتاج لمحصول الذرة الصفراء في منطقة الدراسة , على أن هذا اإلنتاج يتباين من مقاطعة ألخرى , 

طن( تمثل في  522طن( في مقاطعة )السلط( , في حين بلغ أعلى إنتاج ) 420أقل إنتاج ) حيث تمثل
 . مقاطعة )ابو سميج(

 طن( 688 – 553الفئة الخامسة ) -

 طن( أي ما 1318وتقع ضمن هذه الفئة مقاطعتي )المهناوية أ , المهناوية( بلغ مجموع إنتاجها )    
 .  لمنطقة الدراسة من محصول الذرة الصفراء %( من اإلنتاج الكلي8.2نسبته )

  2018/2019للموسم الزراعي  لرزإلستعماالت األرض المستثمرة بمحصول االتوزيع الجغرافي  -:4

الغذائية والصناعية , إال  ألهميتهكبير من قبل المزارعين , نتيجة  باهتمام رزتحَظ زراعة محصول ال     
المائي , أدت الى تباين المساحة  استهالكهإن متطلبات زراعة هذا المحصول وخاصة فيما يتعلق بكمية 

 المزروعة منه من سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى تبعًا لتباين كمية الموارد المائية المتاحة .

 .)دونم( (الشلب) الرز بمحصول لمساحة المزروعةأ / التوزيع الجغرافي ل

دونم( وهي تمثل نسبة  3702بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشلب في منطقة الدراسة )     
دونم( , ونتيجة لشحة الموارد المائية  10500%( من المساحة المزروعة في محافظة بابل )35.3)

لمزروعة في هذه مقاطعة( , على أن المساحة ا 13على مقاطعات معينة بلغ عددها )إقتصرت زراعته 
 (.66المقاطعات متباينة من مقاطعة ألخرى , لذا فقد تم تصنيفها الى عدة فئات , جدول )

مقاطعة ( ,  119التي اليزرع فيها المحصول , وعددها ) بمجموعة المقاطعات الفئة األولىتمثلت     
دونم( وهي  75 – 0.1بين ) تتراوح المساحة المزروعة فيهاالتي  فقد ضمت المقاطعات الفئة الثانيةأما 
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( , بلغت المساحة المزروعة  الشهابية الوسطى , جزرة خنياب , الشهابية الشمالية , الحسينيةمقاطعات )
%( 7.6دونم( تشكل نسبة ) 280وبمجموع مساحة بلغت ) دونم( 75, 60,  70, 75(فيها على التتالي 

 . المزروعة بالمحصولمن المساحة 

 اتدونم( وهي مقاطع 172 – 76فتمثلت بالمقاطعات التي تتراوح المساحة فيها بين ) لثةالفئة الثاأما    
دونم( على  150,  172,  300 , 150( وبمساحة بلغت )الشهابية العبيسية , البو جمال , الجبسة)

%( من المساحة الكلية , في حين 12.7دونم( أي مانسبته ) 472, وبلغ مجموع مساحاتها ) التوالي
دونم( وتضم  250 – 173المقاطعات التي تتراوح المساحة المزروعة فيها بين ) الرابعة الفئة ضمت

دونم(  700, وبمساحة مزروعة ) مقاطعات )الدولة واألمام زيد , الشهابية الغربية , شهابية الجرف(
 الخامسة الفئةأما  %( من المساحة المزروعة بمحصول الشلب في منطقة الدراسة ,18.9وتشكل نسبة )

دونم( وهي مقاطعات )الجفيرة الغربية ,  1500 – 251فقد ضمت المقاطعات التي تتراوح مساحتها بين )
%( من 60.8دونم( وهي تشكل نسبة ) 2250الشهابية البيض , النعيمية ( وبلغ مجموع مساحتها )

 ( .45( وخريطة )66جدول ) مجموع المساحة المزروعة بالمحصول ,

 . الرززيع الجغرافي للمساحة المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج لمحصول ( التو 66جدول )

 اإلنتاج/طن معدل اإلنتاجية )كغم/دونم( المساحة/دونم المقاطعة
 156 625 250 /الدولة واالمام زيد20

 1020 680 1500 /الجفيرة الغربية41
 308 685 450 /الشهابية البيض47
 52 690 75 /الشهابية الوسطى44

 209 695 300 /النعيمية12
 171 685 250 /الشهابية الغربية45
 140 700 200 /شهابية الجرف46
 105 700 150 /الشهابية العبيسية48

 48 680 70 /جزرة خنياب42
 41 695 60 /الشهابية الشمالية43

 119 690 172 /البو جمال40
 93 620 150 /الجبسة7
 47 625 75 /الحسينية41

 2509 675 3702.00 المجموع/المعدل
 .2019المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام          
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 .2019لعام  )دونم(الرزالتوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحصول  (45خريطة )

 
 .2019زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام , مديرية الباحث باالعتماد على  المصدر:   



 .م2018/2019 الزراعي للموسم الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيعالفصل الثالث:.......

 

 

165 

 .الرزمن محصول  )كغم / دونم( ب / التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم

( تباين غلة الدونم من محصول الشلب من مقاطعة ألخرى , لذا فقد قسمت 66يتضح من الجدول )    
مقاطعة( ,  119بالمقاطعات التي اليزرع فيها المحصول وعددها ) الفئة األولىالى خمس فئات , تمثلت 

كغم / دونم( وتشمل  625 – 0.1فقد شملت المقاطعات التي تتراوح الغلة فيها بين ) الفئة الثانيةأما 
فضمت المقاطعات ذات الغلة بين  الفئة الثالثةمقاطعات )الدولة واإلمام زيد, الجبسة , والحسينية( , أما 

كغم / دونم ( وهي )الجفيرة الغربية , شهابية الجرف , الشهابية العبيسية , و جزرة  680 – 626)
كغم / دونم( , وتمثلت في  690 – 681بين ) الفئة الرابعةخنياب ( , في حين تراوحت غلة الدونم في 

 ة الخامسةالفئمقاطعات )الشهابية البيض , الشهابية الوسطى , الشهابية الغربية , البو جمال( أما 
كغم / دونم( وهي مقاطعتي )النعيمية  700 – 691فضمت المقاطعات التي تتراوح غلة الدونم فيها بين )

 ( . 46, الشهابية الشمالية( , خريطة )

 . )طن( الرزت / التوزيع الجغرافي إلنتاج محصول     
لتباين المساحة المزروعة  أما إنتاج محصول الشلب فهو األخر متباين من مقاطعة ألخرى , تبعاً      

المحصول  الخالية منالمقاطعات  الفئة األولىوغلة الدونم منه , لذا قسم الى خمس فئات , ضمت 
 105 – 0.1المقاطعات التي يتراوح اإلنتاج فيها بين ) الفئة الثانيةضمت  ومقاطعة( ,  119وعددها )

خنياب , والشهابية الشمالية , الجبسة ,  طن( وهي )الشهابية الوسطى  , الشهابية العبيسية , جزرة
المقاطعات التي يتراوح  الفئة الثالثة, وتضم  %(15.4) ونسبةطن(  386الحسينية( وبمجموع إنتاج )

طن( وهي مقاطعات )الدولة واإلمام زيد , الشهابية الغربية , شهابية الجرف ,  208 – 106إنتاجها بين )
فتمثلت  الفئة الرابعة%( من اإلنتاج , أما 23.4يشكل ) وطن(  586والبو جمال( بلغ إنتاجها )

مثلت بمقاطعتي )الشهابية البيض , النعيمية( طن( وت 308 – 209بالمقاطعات التي يتراوح إنتاجها بين )
فضمت المقاطعات التي يتراوح  الفئة الخامسة, أما  %(20.6طن( وبنسبة ) 517وبلغ إنتاجهما )

 طن( أي ما 1020طن( وهي مقاطعة واحدة )الجفيرة الغربية( بلغ إنتاجها ) 1020 – 309إنتاجها بين )
 ( .47لب في منطقة الدراسة , خريطة )%( من مجموع انتاج محصول الش40.6نسبته )
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 .2019لعام   الرزمن محصول  )كغم( ( التوزيع الجغرافي لمتوسط إنتاجية الدونم46خريطة )

 
 .2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام الباحث باالعتماد على  المصدر:   
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 .  2019)طن( لعام  الرزالتوزيع الجغرافي إلنتاج محصول  (47خريطة )

 
.2019, مديرية زراعة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لعام الباحث باالعتماد على  المصدر:  
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 نظام تقييم وتصنيف األرض حسب المالءمة:أواًل: 
( مجموعة العمليات التي يتم بموجبها تقدير إمكانية Land Evaluationيقصد بتقييم األراضي )    

 Arableالزراعية كزراعة المحاصيل ) االستعماالتاألراضي الريفية ألغراض معينة، ويشمل  استخدام
Farming( والمراعي ، )Lire task أخر. واألساس في عملية تقييم األراضي  استعمال( ، والغابات، وأي

مكانات في منطقة ما مع  ما هولالستعماالت الزراعية هو مقارنة   المتطلباتمتوفر من خصائص وا 
الزراعية:  االستعماالتن ، لذا يمكن القول أن تقييم األرض ألغراض معي استعمالالضرورية التي يتطلبها 

(  يعنى بتقييم أو تقدير األرض الزراعية وفق مفهوم مالءمة Applied Scienceهو علم تطبيقي) 
 . االستعمالوقابلية األرض ومدى المردود المتحقق لهذا 

 -:(1)وتصنف خرائط نظم معلومات األراضي وفق مراحل إعدادها الى  -1
: وتضم معلومات تقنية عامة أو أساسية مستنبطة من الصور الجوية او  خرائط المرتبة األولى - أ

، مورفولوجيا والجيالمرئيات الفضائية أو المشاهدة والدراسة الميدانية التي توضح سمات األرض )
 ال األرض، النظام المائي ، خصائص المناخ والطبوغرافية(. الموارد المائية، استعم

:. توضح صفات محددة من األرض، وتسمى بخرائط المعلومات اإلضافية  خرائط المرتبة الثانية - ب
 مثل )خرائط عينات المياه و عينات الترب(. 

وتحليلية لسطح األرض ويتم اعدادها من  تفسيرية:، تضم معلومات  خرائط المرتبة الثالثة - ت
 األرض الزراعية. استعماالتالمعلومات العامة والخاصة بخرائط المرتبتين األولى والنقية كخرائط 

:. توضح معلومات لتقييم األرض وهي بمثابة توصيات لتحديد نمط  خرائط المرتبة الرابعة - ث
السابقة الذكر ومنها )خرائط مالءمة  وهي خرائط أكثر تفصياًل من خرائط المراتب استعمالها

 ۔األرض لزراعة محصول معين(
 :  (2)نظام تقييم وتصنيف األرض وفقًا لمالءمتها  -2

(: بأنها عملية يتم من خاللها تقسيم Suitability( مالءمة األرض )FA0عرفت منظمة الزراعة الدولية )
معين ، لذلك تقوم عملية تصنيف األرض على أساس  الستعمالاألرض إلى وحدات وفق مالئمتها 

من إمكانات وبين حدود معينة  ما متوفرالمالءمة على تقدير بالتجربة ، بناء على طبيعة العالقة بين 
معين ، وهنا يكون تصنيف  الستعماليتطلبها هذا المحصول ويقدر من خاللها مدى مالءمة أرض ما 

                                                           
 ((1

ظافر ابراهيم طه , وزمياله , تحليل وتقييم قابلية االرض لزراعة محصولي القمح والشعير باستخدام نظم المعلومات  
  . 13, ص 2011,  25,عدد 7مجلة سر من رأى , مجلد الجغرافية في قضاء الدبس , 

)2  ( FAO, Land Evaluation for rain fed Agriculture, FAO of UN. , Soils Bulletin 52, 
Rome,1983,p.7. 
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زل عن غيره من المحاصيل األخرى ، ويقوم نظام تقييم األرض األرض حسب مالءمتها لكل محصول بمع
 وتصفيفها حسب مالءمتها لزراعة محصول معين على أساسين وهما:. 

 .مسح ودراسة وتحليل المقومات الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة 
 . تحديد متطلبات المحصول من هذه المقومات 

مالءمتها  لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة ، ومنها وهناك طرائق عديدة لتصنيف األرض وفق 
 في الدراسة . اعتمدتوهي الطريقة التي  1993( وأخرون عام Sysطريقة )

 1:- انحراف: يستخدم للتعبير عن صفات و خواص األرض ، والمحددات هي  محددات األرض 
صفات األرض أو خصائصها عن الظروف المثالية ، األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على 

 األرض. استعماالت
 2:- تتألف من تقدير رقمي طريقة قياسية أو حسابيه لتقييم صفات وخصائص األرض :

الى ( 100) العظمىلمختلف مستويات التحديد لصفات و خصائص األرض بدءًا من القيمة 
وتنتهي عملية تقييم األرض بإنتاج خرائط خاصة بالمالءمة  وبشكل يوضح  ،( 0القيمة الدنيا )

األمثل لكل قطعة أرض حسب خصائصها وخيارات التحسين المقترحة خاصًة فيما  االستخدام
أخر ، األمر الذي يجعل هذه الطريقة تختلف  باستخدامالقائم واستبداله  االستخداميتعلق بتغيير 

 األنسب على أساسها  االستعمالالتي تعتمد على مسح الموارد وتنسيب  التقليديةعن طرق التقييم 
 S1 , S2)( الدولية إلى خمسة أصناف للمالءمة FA0( األرض وفق تصنيف منظمة )Sysوقد صنف )

, S3 , N1 , N2) وكما يأتي :(1)وحدة (  –درجة فرعية  –درجة  –ت ) فئة اوبأربع مستوي .- 
 -" وتتضمن فئتين :Orderفئة المالءمة " - أ

 ( مالءمةS( )Suitable:) الموجود فيها ويتوقع  الستعمالويشير إلى أرض يكون بها بقاء ا
 للموارد األرضية . استنزافمنها أن تنتج منافع تحقق دخواًل بدون خطر غير مقبول من 

  ( غير مالءمةN) (Not Suitable)  للنوع  االستعمال: وهي أرض لها معوقات تعيق بقاء
 .بشكل مستمر استدامةالمعني ويحتاج الى 

 -:مة ، وهيئ(: ويتضمن درجات مالءمة و غير مال Classدرجة المالءمة ) - ب

                                                           
(1   ( Sys, Ir. C.,   E. Van Ranst, Ir. J. Debaveye, Land evaluation ,Part II method in land 
evaluation,Agriculture Publication –No.7, General Administration for Development 
Cooperation, Belgium, 1991, p.65. 



 الفصل الرابع:......................تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية
 

 

170 

 (S1 مالءمة عالية : تشير الى األرض المالئمة ألغراض الزراعة، وليس لها محددات خطيرة )
الشبه معنوي وتربتها الجيدة وتوفر الموارد المائية  بانحدارهاوظروفها إلى حد كبير مثالية متمثلة 

 فيها(
  (S2 مالءمة متوسطة: وتشير الى األرض متوسطة المالئمة ألغراض الزراعة ولها معوقات )

نها تقلل من إنتاجية الدونم الواحد للمحاصيل الزراعية التي  تكون باإلجمال متوسطة الخطورة ، وا 
 تزرع فيها.

 (S3 مالئمة )تشير إلى األرض ذات المعوقات الخطرة ، وهي تقلل من اإلنتاجية : و حدية
 عض الخدمات لتقليل حدة معوقاتهاوالمنافع وتزيد من الدخول المطلوبة ، ولذلك هي بحاجة الى ب

 (N1 ، غير مالئمة حاليًا: أرض لها معوقات شديدة والتي يمكن التغلب عليها بمرور الزمن )
وصعوبة توفر الموارد المائية كمًا  انحدارهاهذه األراضي )شدة  استعمالومن بين أهم معوقات 

 ونوعًا لسد حاجة المحاصيل الزراعية فيها أو تربتها الضحلة أو المتدهورة(.
 (N2 غير مالءمة حاليًا ومستقبليًا: وهي األرض لها معوقات قاسية وشديدة جدًا بحيث تمنع أي )

شديد جدًا أو تربتها ضحلة وغير خصبة وتعاني  رهاانحدامعين )ويكون  استعماللنجاح  احتمال
 من شحة الموارد المائية( .

مثل  تمثل القيود المؤقتةالمالئمة  صنففروع  ان (:Subclassالدرجة الفرعية للمالءمة ) - ت
(S2t يشير )طوبوغرافي، و  لمحددS2W)) (يشير لمحدد الرطوبة ، وS2s)  يشير لمحدد في

 ( يشير لمحدد الملوحة والقلوية(S2Nلمحدد خصوبة التربة و )( يشير S2f)صفات التربة و 
 -نموذج المالءمة المكانية: -3
عن الظاهرة  االستعاضةتعمل الدراسات العلمية الحديثة في دراستها للظواهر المختلفة على       

المدروسة بما يدعى بــــ )نموذج الظاهرة( الذي يعد وسيلة لتمثيل الظاهرة ، والتنبؤ بما ستكون عليه 
يحاول تفسير ظاهرة ما  في المستقيل في ظروف معينة  ، ولذلك يعرف النموذج بأنه : تمثيل للواقع ،

، لدرجة يحقق معها الهدف الذي من ظاهرات هذا الواقع ، وهو أبسط منه ، ولكنه قريب من كماله 
ونموذج المالءمة المكانية :هو تطبيق يتكون من مجموعة من األدوات منظمة  ، (1) بني من أجله

سير عمل محدد يتمثل بالوصول للهدف الذي بني من أجله النموذج ،  اتجاهبشكل تخطيطي ، لها 
 ويضم النموذج مدخالت ومخرجات ومعامالت .

                                                           
 ((1

 . 111, ص 2002صفوح خير , الجغرافية موضوعها ومناهجها واهدافها , مطبعة دار الفكر , دمشق ,  
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 -المالءمة المكانية :خطوات عمل نموذج 
 . تحديد المشكلة الخاصة بالدراسة 
 . تحديد المعايير المكانية 
 البيانات من المعايير والشروط السابقة . اشتقاق 
 . دمج الطبقات حسب األهمية النسبية لألوزان 
 .تحديد المكان أو الموقع للظاهرة ، الذي تنطبق عليه المعايير 
 . تحليل النتائج المستخلصة 

 :(1)ذج المالءمة المكانية هو عبارة عن معادلة رياضية صيغتها كما يأتي ونمو 

𝑺 = ∑ 𝒘𝒊 𝒄𝒊 ∏ 𝒓𝒋

𝒎

𝒋=𝑰

𝒏

𝒊=𝑰

 

 حيث أن :
S . المالءمة المكانية للظاهرة = 

Wi . وزن معايير الظاهرة = 
Ci . معايير المالءمة = 
ri . القيود أو الشروط أو المحددات = 
 

 المكانية لمحصول القمح : المالءمةتقييم وتصنيف  -:ثانياً 
 والصرف(: االنحدارمالءمة خصائص السطح )تقييم وتصنيف  -:1

بعد مقارنة متطلبات )معايير( زراعة محصول القمح مع إمكانات السطح المتوافرة في منطقة الدراسة      
 -: ما يأتي اتضح، 
السطح في منطقة الدراسة متباين المالءمة لزراعة محصول القمح ،  انحدارإن  السطح %: انحدار -أ:

والتي تحتل مساحة قدرها حيث وجدت أربع فئات للمالءمة ، تمثلت الفئة األولى بـــ )المالءمة العالية( 
،  (48( وخريطة )67جدول ) من مساحة منطقة الدراسة ، %( ،96.5( وتشغل نسبة )2كم 1380.6)

%( من 3.4( ونسبة )2كم 49.1ة وهي )المالءمة المتوسطة( فقد شغلت مساحة قدرها )أما الفئة الثاني

                                                           
(1) Homere Yohannes and Teshome Soromessa , Land Suitability assessment for major crops 
by using GIS-based multi criteria approach in Andit Tid Watershed , Ethiopia Cogent Food 
and Agriculture , 2018 : 4 : p . 12 . . 
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%( ، 0.1( وبنسبة )2كم 0.9المساحة الكلية ، في حين بلغت مساحة الفئة الثالثة )المالءمة الحدية( )
لزراعة محصول القمح ، إذ  حاليًا ومستقبلياً  مالئمالغير  االنحدارألراضي ذات أما الفئة ألخيرة فتمثلت با

%( من 0.01( وهي تمثل نسبة )2كم 0.1وبمساحة صغيرة بلغت )%( 6أكثر من ) انحدارهابلغ 
 المساحة الكلية .

 السطح لزراعة محصول القمح . انحدار( فئات مالءمة 67جدول )
 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 96.5 552240 1380.6 مالءمة عالية 
S2 3.4 19640 49.1 مالءمة متوسطة 
S3 0.1 360 0.9 مالءمة حدية 
N2  ً0.01 40 0.1 غير مالئمة نهائيا 

 100 572280 1430.7 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 16( وجدول )2المصدر : جدول )

منطقة الدراسة ، فقد تبين أما بالنسبة لمالءمة صفة الصرف الداخلي لسطح  الصرف الداخلي: -ب:
لنسبة لفئتي المالءمة تراوحت بين المالءمة العالية ئمة ، فباوالغير مال ئمةوجود ثالث فئات ما بين المال

%( وبين المالءمة المتوسطة التي تشغل مساحة 28.5( وبنسبة )2كم 413.6التي بلغت مساحتها )
لدراسة ، في حين بلغت مساحة فئة غير %( من مساحة منطقة ا61.2( ونسبة )2كم 888.8قدرها )

ألراضي ذات من المساحة الكلية ، وتتمثل با %(10.3) ما نسبته( أي 2كم 150.6مالئمة حاليًا )ال
 ( .49( وخريطة )68غير المنتظم ، جدول ) االنحدارالنسجة الناعمة جدًا وذات النفاذية البطيئة وذات 

 لزراعة محصول القمح.( فئات مالءمة الصرف الداخلي 68جدول )
 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 28.5 165440 413.6 مالءمة عالية 
S2 61.2 355520 888.8 مالءمة متوسطة 
N1  ً10.3 60240 150.6 غير مالئمة حاليا 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 17( وجدول )2المصدر : جدول )    
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 .مة انحدار السطح لزراعة محصول القمحء( مال48خريطة  )

 

  . Arc map GIS( وبرنامج 16( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :   

 .لزراعة محصول القمح الصرف الداخليمة ء( مال49خريطة  )

          

 . Arc map GIS( وبرنامج 17( و )2جدولي )  الباحث باالعتماد على ,المصدر : 
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  مالءمة خصائص التربة لزراعة محصول القمح :تقييم وتصنيف  -:2
لغرض التعرف على مدى مالءمة خصائص تربة منطقة الدراسة لزراعة ونمو محصول القمح ، فقد      

تم إعادة تصنيفها وفقًا للمعايير )متطلبات خصائص التربة( النموذجية لنمو محصول القمح ، ونتيجة لهذا 
اين مكاني في مالءمة وعدم مالءمة خصائص التربة لزراعة ونمو محصول القمح فقد وجد أن هناك تب

 -في منطقة الدراسة وكما يأتي :
التربة المتوافرة في منطقة الدراسة واتي تتدرج في نسجتها ما بين نسجة  ألنواعوفقًا  نسجة التربة: -أ:

التربة لزراعة محصول القمح لكن  خشنة ونسجة ناعمة ، فقد تبين أن هناك مالءمة مكانية لصفة نسجة
 -بدرجات متفاوتة ، وكما يأتي :

( وهي 2كم 721.9حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1*فئة المالءمة العالية )
%(  من مساحة منطقة الدراسة ، وتمثل الترب الغرينية والطينية الغرينية والمزيجية ، 49.7تمثل نسبة )

 ( .50( وخريطة )69جدول )
( 2كم 632.7بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2*فئة المالءمة المتوسطة)

 %( ، وتمثل التربة الرملية الطينية .43.5ونسبة )
( 2كم 98.3أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3*فئة المالءمة الحدية )

 %( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي التربة الرملية المزيجية الخشنة النسجة . 6.8وتمثل نسبة )
من خالل المقارنة بين نسبة الكلس المتوافرة في تربة منطقة  (:caco3كاربونات الكالسيوم ) -ب:

 هو ضروري لزراعة ونمو محصول القمح ، تبين أن هناك فئتان للمالءمة ، هما: الدراسة وبين ما
%( 30- 3ألراضي التي تحتوي على نسبة كلس تتراوح بين )وتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )* 

( 70%( من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )85.9( وهي تمثل نسبة )2كم 1248.9وتبلغ مساحتها )
 (51وخريطة )

%( 40 – 30ألراضي التي تتراوح نسبة الكلس فيها بين )وتتمثل با (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
 %( من المساحة الكلية .14.1( وتمثل نسبة )2كم 204.0وهي تشغل مساحة قدرها )
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 ( فئات مالءمة نسجة التربة لزراعة محصول القمح .69جدول )
 النسبة المئوية )دونم(المساحة  (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 49.7 288760 721.9 مالءمة عالية 

S2 43.5 253080 632.7 مالءمة متوسطة 

S3 6.8 39360 98.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )2المصدر : جدول )    
 

 الكالسيوم لزراعة محصول القمح . ( فئات مالءمة كاربونات70جدول )
 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 85.9 499560 1248.9 مالءمة عالية 

S2 14.1 81640 204.1 مالءمة متوسطة 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )2المصدر : جدول )    
 

بالنسبة لمالءمة نسبة الجبس التي يجب توافرها في التربة لنمو  :(caso4الكالسيوم )كبريتات  -ت:
( S1)مالءمة عالية( ) اأن تربة منطقة الدراسة تحتوي على نسبة مالءمة جدً  اتضحمحصول القمح ، فقد 

 (.52، خريطة ) من كبريتات الكالسيوم الالزمة لنمو محصول القمح
( ، يتضح أن هناك ثالث 35( والخريطة )17من الجدول ) (:CECالكاتيونية )السعة التبادلية  -ث:

 -فئات لمالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول القمح ، وكما يأتي:
 – 16التي تتراوح بين ) وتتمثل با األراضي ذات السعة التبادلية الكاتيونية (:S1فئة المالءمة العالية )* 
( وهي تمثل نسبة 2كم 336.2سنتمول/كغم( و تبلغ مساحة األراضي التي تقع ضمن هذه الفئة ) 24
 %( من مساحة منطقة الدراسة .23.1)
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 .لزراعة محصول القمح نسجة التربةمة ء( مال50خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,   المصدر :   

 .لزراعة محصول القمح كاربونات الكالسيوممة ء( مال51خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) باالعتماد على ,الباحث    المصدر :   
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 12ألراضي التي تتراوح فيها السعة التبادلية الكاتيونية بين )وتتمثل با (:S2فئة المالءمة المتوسطة ) *
%( من المساحة 52.8نسبته ) ( أي ما2كم 766.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )16 –

 الكلية لمنطقة الدراسة .
 12يونية عن )وتتمثل با األراضي التي تقل فيها السعة التبادلية الكات (:S3فئة المالءمة الحدية ) *

%( من مساحة منطقة 24.1( وتمثل نسبة )2كم 350.4وهي تشغل مساحة قدرها ) سنتمول/كغم(
 الدراسة .

 ( فئات مالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول القمح .71جدول )
 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 23.1 134480 336.2 مالءمة عالية 
S2 52.8 306560 766.4 مالءمة متوسطة 
S3 24.1 140160 350.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )2المصدر : جدول )    
 

( وهي بهذا تقع 7.9 – 7.5إن درجة تفاعل تربة منطقة الدراسة تقع بين ) (:PHتفاعل التربة ) -ج:
 ( .54لنمو محصول القمح ، خريطة ) (S1) ضمن فئة المالءمة العالية

 5.0تحتوي تربة منطقة الدراسة على نسبة كاربون عضوي تتراوح بين )  (:OCالكاربون العضوي ) -ح:
خريطة  ، محصول القمح( لنمو S1المالءمة العالية ) %( ، األمر الذي جعلها تقع ضمن فئة1.4 –
(55. ) 

يعد محصول القمح من المحاصيل المتوسطة المقاومة لملوحة التربة  (:ECeاإليصالية الكهربائية ) -خ:
، لذا من خالل مقارنة مقادير الملوحة في تربة منطقة الدراسة مع معايير خصائص التربة الالزمة لنمو 

 محصول القمح تبين أن هناك ثالث فئات للمالئمة ، وكما يأتي:
ديسمنز/م( والتي تشغل  8 – 0وتتمثل بالتربة التي تتراوح ملوحتها بين ) (:S1فئة المالءمة العالية )* 

 (.56( وخريطة )72%( من المساحة الكلية ، جدول )38.9( وتمثل نسبة )2كم 565.3مساحة قدرها )
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 .لزراعة محصول القمح كبريتات الكالسيوممة ء( مال52خريطة  )

   
 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :

 .لزراعة محصول القمح السعة التبادليةمة ء( مال53خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,   المصدر :   
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 .لزراعة محصول القمح تفاعل التربةمة ء( مال54خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :

 .لزراعة محصول القمح الكاربون العضويمة ء( مال55خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :
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وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على مقدار من الملوحة يتراوح بين  (:S2فئة المالءمة المتوسطة ) *
%( من مساحة منطقة 47.2نسبته ) ( أي ما2كم 686.4ديسمنز/م( والتي تبلغ مساحتها ) 12 – 8)

 الدراسة .
 16 – 12وتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة يتراوح بين ) (:S3فئة المالءمة الحدية ) *

 %( من المساحة الكلية .13.9( وتمثل نسبة )2كم 201.3ديسمنز/م( وهي تشغل مساحة قدرها )
 ( فئات مالءمة اإليصالية الكهربائية لزراعة محصول القمح.72جدول )

 لنسبة المئويةا المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 38.9 226120 565.3 مالءمة عالية 

S2 47.2 274560 686.4 مالءمة متوسطة 

S3 13.9 80520 201.3 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )2المصدر : جدول )    

بعد تصنيف تربة منطقة الدراسة حسب نسبة الصوديوم المتبادل  :(ESPنسبة الصوديوم المتبادل ) -د:
 -وفقًا للمعايير الالزمة لنمو محصول القمح ، تبين وجود ثالث فئات للمالءمة : هي:

وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح  (:S1فئة المالءمة العالية )  *
( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 2كم 1191.7%( وتحتل هذه األراضي مساحة تبلغ )20 – 0بين )

 ( .57( وخريطة )73%( ، جدول )82تمثل نسبة )
 20صوديوم متبادل تتراوح بين )وتمثل التربة التي تحتوي على نسبة  (:S2فئة المالءمة المتوسطة )  *
%( من مساحة منطقة 17.1( وتمثل نسبة )2كم 248.7%( وتحتل هذه التربة مساحة قدرها )35 –

 الدراسة .
وتمثل المناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين  (:S3فئة المالءمة الحدية )  *
%( من المساحة الكلية 0.9نسبته ) ( أي ما2كم 12.6%( وتحتل مساحة صغيرة تبلغ )45 – 35)

 ( .2كم 1453البالغة )
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 ( فئات مالءمة نسبة الصوديوم المتبادل لزراعة محصول القمح .73جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2ة )كمالمساح فئة المالءمة

S1 82 476680 1191.7 مالءمة عالية 

S2 17.1 99480 248.7 مالءمة متوسطة 

S3 0.9 5040 12.6 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )2المصدر : جدول )    
 

 لزراعة محصول القمح .مالءمة خصائص المناخ تقييم وتصنيف  -:3
من خالل المقارنة بين خصائص مناخ منطقة الدراسة ، والمتطلبات المناخية الالزمة لزراعة ونمو     

 -محصول القمح ، تبين ما يأتي  :

تقع منطقة الدراسة وفقًا لهذا العنصر المناخي ، ضمن فئة  معدل درجة الحرارة )لموسم النمو(:-:أ
( وخريطة 74( ، جدول )م 23 – 18( إذ يتراوح معدل درجة الحرارة فيها بين )S1المالءمة العالية )

(58. ) 

تقع منطقة الدراسة وفقًا لهذا العنصر المناخي ، ضمن فئة  معدل درجة الحرارة )مرحلة اإلنبات(: -ب:

 (. 59( ، خريطة )م 24 – 18( إذ يتراوح معدل درجة الحرارة فيها بين )S2المالءمة المتوسطة )

تقع منطقة الدراسة وفقًا لهذا العنصر المناخي ، ضمن فئة  معدل درجة الحرارة )مرحلة التزهير(: -ت:
 (60( ، خريطة )م 26 – 18( إذ يتراوح معدل درجة الحرارة فيها بين )S1المالءمة العالية )

تقع منطقة الدراسة وفقًا  معدل درجة الحرارة )مرحلة التزهير(: معدل درجة الحرارة )مرحلة النضج(: -ج:
 – 18( إذ يتراوح معدل درجة الحرارة فيها بين )S1لهذا العنصر المناخي ، ضمن فئة المالءمة العالية )

 ( .61( ، خريطة )م 26
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 .لزراعة محصول القمح اإليصالية الكهربائيةمة ء( مال56خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي )  الباحث باالعتماد على , المصدر :

 .لزراعة محصول القمح الصوديوم المتبادلمة ء( مال57خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )2جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :
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 مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول القمح .( فئات 74جدول )

 النسبة المئوية (2المساحة )كم فئة المالءمة العنصر المناخي

معدل درجة الحرارة 
 )موسم النمو(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة اإلنبات(

S2 100 1453 مالءمة متوسطة 

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة التزهير(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة النضج(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( وجدول )3المصدر : جدول )    

 المالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول القمح.تقييم وتصنيف : 4
من طبقات مالءمة )خصائص السطح ، خصائص المناخ ، خصائص التربة ، وطبقة استعماالت     

( 1( صنفت هذه الطبقات الى فئات وفق مقياس يبدأ بالرقم )Reclassifyاألرض ( ، وباستخدام أداة )
، أي مدى  ( الذي يمثل الفئة األقرب للمتطلب10الذي يمثل الفئة األبعد عن المتطلب ، وينتهي بالرقم )

قرب أو بعد اإلمكانات المتاحة من المتطلبات النموذجية المالئمة لزراعة المحصول ، ثم ُأدخلت جميع 
( لتأخذ كل منها وزن نسبي )أهمية Weighted Overlayالطبقات المذكورة بأداة التراكب الموزون )

مح ، ليتمثل المخرج النهائي نسبية%(  ، وذلك يعتمد على أهمية الطبقة المدخلة في زراعة محصول الق
( ، و بخريطة تمثل درجات المالءمة النهائية  لزراعة 7بنموذج مالءمة مكانية للمحصول ، شكل )

 محصول القمح في منطقة الدراسة ، وكما يأتي .
( وهي 2كم 257.3عالية )حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة ال (:S1*فئة المالءمة العالية )

وهذه األراضي ال توجد فيها محددات لزراعة ونمو %(  من مساحة منطقة الدراسة ، 17.7تمثل نسبة )
( 62( وخريطة )75، جدول ) محصول القمح



 الفصل الرابع:......................تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية
 

 

184 

 .لزراعة محصول القمح درجة الحرارة )موسم النمو(مة ء( مال58خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )3جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :

 .لزراعة محصول القمح درجة الحرارة )مرحلة اإلنبات(مة ء( مال59خريطة  )

        
 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )3جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :
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 .لزراعة محصول القمح درجة الحرارة )مرحلة النضج(مة ء( مال61خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )3جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :      

 .لزراعة محصول القمح درجة الحرارة )مرحلة التزهير(مة ء( مال60) خريطة 

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )3جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :       
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( 2كم 1018.3بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2*فئة المالءمة المتوسطة)
  تمثل عائقًا أمام زراعة المحصول وهذه األراضي مالئمة لكن فيها محددات بسيطة ال%( ، 70.1ونسبة )

( 2كم 48.8أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3*فئة المالءمة الحدية )
أراضي مالءمة مع وجود محددات طبيعية ، %( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 3.4وتمثل نسبة )

وسعة تبادلية ، والنسجة الطينية الناعمة جدًا ،  البطيء% ، والصرف 6 – 4 االنحدارتتمثل بـــ) درجة 
ديسمنز / م ، ونسبة صوديوم متبادل أعلى  12سنتمول / كغم ، وملوحة أكثر من  16أقل من  كاتيونية

%( لذا فإن هذه األراضي بحاجة الى خدمات إدارية جيدة لتخفيف حدة هذه المحددات أمام زراعة 35من 
نتاج محصول القمح في منطقة الدراسة .  وا 

راضي الحضرية والعمرانية والمسطحات المائية ألوتتمثل با -( :N2مالئمة )ال* فئة األراضي غير 
( وتمثل نسبة 2كم 128.6%( ، وتبلغ مساحتها )6من ) أكثر االنحداروأراضي السباخ واألراضي ذات 

 %( من مساحة منطقة الدراسة . 8.8)
 ( المالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول القمح .75جدول )

 النسبة المئوية )دونم( المساحة (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 17.7 102920 257.3 مالءمة عالية 

S2 70.1 407320 1018.3 مالءمة متوسطة 

S3 3.4 19520 48.8 مالءمة حدية 

N2  ً8.8 51440 128.6 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع
 . Arc map GISوبرنامج ( 37( )22( )17)( 16) (3) ( و2) جداول المصدر :

مقاطعات منطقة الدراسة على خريطة المالءمة المكانية لزراعة محصول القمح وبعد إسقاط خريطة       
كفل (  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  48مقاطعة تقع ضمن فئة المالءمة العالية ( منها ) 60) ، تبين أن

المالءمة ع ضمن فئة ديوانية ( ، فيما بلغ عدد المقاطعات التي تق –مقاطعة ضمن مشروع حلة  11و )
مقاطعة ضمن مشروع  26كفل( و ) –مقاطعة ضمن مشروع حلة  31مقاطعة( منها ) 59) المتوسطة

ديوانية ،  –فقد ضمت مقاطعة واحدة فقط في مشروع حلة  المالءمة الحديةديوانية ( ، أما فئة  –حلة 
والمقاطعات األخرى  كفل ، –هناك مقاطعة واحدة وهي في مشروع حلة  غير المالءمةوضمن فئة 

 ( .63( وخريطة )76توزعت ضمن فئتين أو أكثر ، جدول )
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 . ( نموذج المالءمة المكانية لزراعة محصول القمح7شكل )

 

.Model Builderوتطبيق   Arc map GISبرنامج  الباحث باالعتماد على ,المصدر : 
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 لزراعة محصول القمح .ة المكانية ( المالءم62خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  الباحث باالعتماد على , المصدر :      
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 ( المالءمة المكانية لزراعة محصول القمح حسب المقاطعات .63خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  على , الباحث باالعتماد المصدر :        
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 ( المالءمة المكانية لزراعة محصول القمح حسب المقاطعات .76جدول )
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة

S1  12 النعيمية كفل -حلة S1  أ11 المهناوية كفل -حلة 

S1  13 الحسينية كفل -حلة S1 - S2  11 المهناوية كفل -حلة 

S1  45 الشهابية الغربية كفل -حلة S1  23 أوقاف محمد كفل -حلة 

S1  46 شهابية الجرف كفل -حلة S2  5 ام الهوى كفل -حلة 

S1  48 الشهابية العبيسية كفل -حلة S2  6 الخواص كفل -حلة 

S1  27 ام كفشة كفل -حلة S2  9 المعافاة الدغاغلة كفل -حلة 

S1  26 الكطنة كفل -حلة S2  16 حبية وابو عرايس كفل -حلة 

S1  25 جرازة كفل -حلة S2  8 أبي غرق كفل -حلة 

S1  24 بساتين المطاليج كفل -حلة S2  7 محيزم وجابر كفل -حلة 

S2  28 الطينة كفل -حلة N2  11 االطينة كفل -حلة 

S1  29 بساتين الطينة كفل -حلة S2  18 الطهمازية كفل -حلة 

S1  30 جزرة الطينة كفل -حلة S2  29 الغزيلية كفل -حلة 

S1  32 بساتين الكطيوية كفل -حلة S2  22 الكطيوية كفل -حلة 

S1  31 الكطيوية الوسطى كفل -حلة S2  24 أبوسباع كفل -حلة 

S2  19 الكطيوية كفل -حلة S2  12 وسويلم الكص كفل -حلة 

S1  33 العشرات كفل -حلة S2  19 مطاليب الكيم كفل -حلة 

S2  34 الصبخاية كفل -حلة S2  14 النعيمية/بني ساله كفل -حلة 

S2  18 ابو حجل كفل -حلة S1  13 العيفارية كفل -حلة 

S1  35 ابو حجل الغربية كفل -حلة S2  23 أم جلعة كفل -حلة 

S1  36 الشماليةالفتال  كفل -حلة S2  10 الرغيله والبزونية كفل -حلة 

S1  37 الكتونية كفل -حلة S2  15 اليوسفية والمالح كفل -حلة 

S1  38 الفتال الجنوبي كفل -حلة S2  17 الزغيب كفل -حلة 

S1  17 همانية المعدان كفل -حلة S2  25 مويلحة كفل -حلة 

S1  16 همانية بني مسلم كفل -حلة S2  26 هور داود كفل -حلة 

S1  39 جزرة حجي حسين كفل -حلة S2  30 الدسيمة الشمالية كفل -حلة 

S1  42 جزرة خنياب كفل -حلة S2  31 الدسيمة الجنوبية كفل -حلة 

S1  14 الترابة كفل -حلة S1  كفل -حلة 
بساتين عنانه 

 الغربية
25 

S1  15 ابو جاموس كفل -حلة S1  كفل -حلة 
 بساتين عنانه
 الشمالية

24 

S1  43 الشهابية الشمالية كفل -حلة S1  26 بساتين عنانه كفل -حلة 

S2  39 فياضية كفل -حلة S1  27 بساتين سنجار كفل -حلة 

S2  40 البو جمال ديوانية -حلة S1  28 زوير والجسرية كفل -حلة 

S2  38 فياضية ديوانية -حلة S1  29 مكروري كفل -حلة 

S2  35 الشرفة والهاشمية ديوانية -حلة S1  31 زوير الغربي كفل -حلة 

S2  37 الشرفة ديوانية -حلة S1  36 الساده كفل -حلة 

S2  32 جديدة الحاج عبيد ديوانية -حلة S1  4 البو شناوه كفل -حلة 

S2  30 جوذرية ديوانية -حلة S1  3 الرشيدية ديوانية -حلة 

S2  25 الدلي ديوانية -حلة S1  2 حويش السيد ديوانية -حلة 

S2  19 الضمنة ديوانية -حلة S1  1 الدوالب ديوانية -حلة 

S2  26 جزء ابو حبايا ديوانية -حلة S1 - S2  2 دوره وهمينيه ديوانية -حلة 
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 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

S2  27 السلط ديوانية -حلة S1  2 هور الشوك ديوانية -حلة 

S2  28 العمادية ديوانية -حلة S1 - S2  1 ابو كصيب واللواح ديوانية -حلة 

S2  10 ابو صدف ديوانية -حلة S1  11 بكرلي والبازول ديوانية -حلة 

S2  9 ابو عشاش ديوانية -حلة S2  17 التاجية كفل -حلة 

S2  8 الصفرة ديوانية -حلة S1  32 بساتين المعميرة كفل -حلة 

S2  18 ابو كطة ديوانية -حلة S1  34 بساتين الغليس ديوانية -حلة 

S2  6 البصيرة الغربية ديوانية -حلة S1  33 العيفار كفل -حلة 

S2  ديوانية -حلة 
ام ربع وسوق 

 دوهان
17 S1  35 بساتين الجامعين كفل -حلة 

S2  7 الجبسة ديوانية -حلة S1  39 كويخات كفل -حلة 

S1  5 االبراهيمية ديوانية -حلة S1  38 بساتين المهدية كفل -حلة 

S1  16 البصيرة الشرقية ديوانية -حلة S1  30 القاضية كفل -حلة 

S1  31 ام الجرذان ديوانية -حلة S1  21 هور عنانه كفل -حلة 

S1  15 حدة وجناجة ديوانية -حلة S1  22 النخيلة الوسطى كفل -حلة 

S1  36 البصيرة ديوانية -حلة S1  20 الجزيره والنخيله كفل -حلة 

S1  34 العيالن والمطاليج ديوانية -حلة S1  23 النخيلة الجنوبية كفل -حلة 

S2  29 عتاب ديوانية -حلة S2  4 ريةزالجا كفل -حلة 

S1 - S2 - 
N2 

 33 األبيخر ديوانية -حلة 
S2 - S3 - 

N2 
 5 ابوسميج ديوانية -حلة 

S1 - S2 - 
N2 

 7 هور السلطان ديوانية -حلة  S2 24 الزرفية ديوانية -حلة 

S2  23 النكابية ديوانية -حلة S2  8 العليا والحمزاوية كفل -حلة 

S2  20 الصوفية ديوانية -حلة S2 - S3  كفل -حلة 
الدولة واالمام زيد 

 ع
20 

S2  12 خريعةوأبو سمسم ديوانية -حلة S2  41 الجفيرة الغربية ديوانية -حلة 

S2  11 أبو طرفة ديوانية -حلة S2  47 الشهابية البيض ديوانية -حلة 

S2  13 العكاوية ديوانية -حلة S1  44 الشهابية الوسطى كفل -حلة 

S3  14 الطليعة ديوانية -حلة S2  9 الرارنجية كفل -حلة 

S3 - N2  22 الهور ديوانية -حلة S2  11 الحكانية والكرود ب كفل -حلة 

S1 - S2  41 الحسينية ديوانية -حلة S2  10 الهميانية كفل -حلة 

S2 - S3 - 
N2 

 6 المرادية كفل -حلة  S1 - S2 21 الوعواعة ديوانية -حلة 

 
( .63: خريطة )المصدر 
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 -المالءمة المكانية لمحصول الشعير:تقييم وتصنيف  -ًا:لثثا
 والصرف(: االنحدارمالءمة خصائص السطح )تقييم وتصنيف  -:1

بعد مقارنة متطلبات )معايير( زراعة محصول الشعير مع إمكانات السطح المتوافرة في منطقة      
 -يأتي : ما اتضحالدراسة ، 

السطح في منطقة الدراسة متباين المالءمة لزراعة محصول الشعير،  انحدارإن  السطح %: انحدار -أ:
حيث وجدت أربع فئات للمالءمة ، تمثلت الفئة األولى بـــ )المالءمة العالية( والتي تحتل مساحة قدرها 

( ، 64( وخريطة )77%( ، من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )96.5( وتشغل نسبة )2كم 1380.6)
%( من 3.4( ونسبة )2كم 49.1ة وهي )المالءمة المتوسطة( فقد شغلت مساحة قدرها )أما الفئة الثاني

%( ، 0.1( وبنسبة )2كم 0.9المساحة الكلية ، في حين بلغت مساحة الفئة الثالثة )المالءمة الحدية( )
مالئم حاليًا ومستقبليًا لزراعة محصول الشعير ، الغير  االنحدارألراضي ذات أما الفئة ألخيرة فتمثلت با

%( من 0.01( وهي تمثل نسبة )2كم 0.1%( وبمساحة صغيرة بلغت )6أكثر من ) انحدارهاإذ بلغ 
 المساحة الكلية .

 السطح لزراعة محصول الشعير. انحدار( فئات مالءمة 77جدول )
 المئويةالنسبة  المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 96.5 552240 1380.6 مالءمة عالية 
S2 3.4 19640 49.1 مالءمة متوسطة 
S3 0.1 360 0.9 مالءمة حدية 
N2  ً0.01 40 0.1 غير مالئمة نهائيا 

 100 572280 1430.7 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 16( وجدول )5المصدر : جدول )

أما بالنسبة لمالءمة صفة الصرف الداخلي لسطح منطقة الدراسة ، فقد تبين وجود  الصرف الداخلي: -ب:
لنسبة لفئتي المالءمة تراوحت بين المالءمة العالية التي مالئمة ، فباالين المالئمة وغير ثالث فئات ما ب
ا %( وبين المالءمة المتوسطة التي تشغل مساحة قدره28.5( وبنسبة )2كم 413.6بلغت مساحتها )

%( من مساحة منطقة الدراسة ، في حين بلغت مساحة فئة الغير مالئمة 61.2( ونسبة )2كم 888.8)
ألراضي ذات النسجة ، وتتمثل با%( من المساحة الكلية 10.3نسبته ) ( أي ما2كم 150.6حاليًا )

 ( .65( وخريطة )78غير المنتظم ، جدول ) االنحدارالناعمة جدًا وذات النفاذية البطيئة وذات 
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 ( فئات مالءمة الصرف الداخلي لزراعة محصول الشعير.78جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 28.5 165440 413.6 مالءمة عالية 

S2 61.2 355520 888.8 مالءمة متوسطة 

N1  ً10.3 60240 150.6 غير مالئمة حاليا 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 17( وجدول )5المصدر : جدول )

  مالءمة خصائص التربة لزراعة محصول الشعير:تقييم وتصنيف  -:2
لغرض التعرف على مدى مالءمة خصائص تربة منطقة الدراسة لزراعة ونمو محصول الشعير ، فقد تم 
إعادة تصنيفها وفقًا للمعايير )متطلبات خصائص التربة( النموذجية لنمو محصول الشعير ، ونتيجة لهذا 

 الشعيرحصول فقد وجد أن هناك تباين مكاني في مالءمة وعدم مالءمة خصائص التربة لزراعة ونمو م
 -في منطقة الدراسة وكما يأتي :

التربة المتوافرة في منطقة الدراسة واتي تتدرج في نسجتها ما بين نسجة  ألنواعوفقًا  نسجة التربة: -أ:
لكن  الشعيرخشنة ونسجة ناعمة ، فقد تبين أن هناك مالءمة مكانية لصفة نسجة التربة لزراعة محصول 

 -بدرجات متفاوتة ، وكما يأتي :
( وهي 2كم 721.9حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1*فئة المالءمة العالية )

%(  من مساحة منطقة الدراسة ، وتمثل الترب الغرينية والطينية الغرينية والمزيجية ، 49.7تمثل نسبة )
 ( .66( وخريطة )79جدول )
( 2كم 632.7بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2المالءمة المتوسطة)*فئة 
 %( ، وتمثل التربة الرملية الطينية .43.5ونسبة )

( 2كم 98.3أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3*فئة المالءمة الحدية )
 سة ، وهي التربة الرملية المزيجية الخشنة النسجة.%( من مساحة منطقة الدرا6.8وتمثل نسبة )
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 الشعير.مة انحدار السطح لزراعة محصول ء( مال64خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 16( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :

 الشعير.لزراعة محصول  الصرف الداخليمة ء( مال65خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 17( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :
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 الشعير.( فئات مالءمة نسجة التربة لزراعة محصول 79جدول )
 المئويةالنسبة  المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 49.7 288760 721.9 مالءمة عالية 
S2 43.5 253080 632.7 مالءمة متوسطة 
S3 6.8 39360 98.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )5المصدر : جدول )    

المتوافرة في تربة منطقة من خالل المقارنة بين نسبة الكلس  (:caco3كاربونات الكالسيوم ) -ب:
 ، تبين أن هناك فئتان للمالءمة ، هما:الشعيرهو ضروري لزراعة ونمو محصول  الدراسة وبين ما

%( 30- 3األراضي التي تحتوي على نسبة كلس تتراوح بين ) وتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )* 
( 80%( من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )85.9( وهي تمثل نسبة )2كم 1248.9وتبلغ مساحتها )

 (67وخريطة )
%( 40 – 30ألراضي التي تتراوح نسبة الكلس فيها بين )وتتمثل با (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 

 %( من المساحة الكلية .14.1( وتمثل نسبة )2كم 204.0قدرها )وهي تشغل مساحة 
 

 .الشعير( فئات مالءمة كاربونات الكالسيوم لزراعة محصول 80جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 85.9 499560 1248.9 مالءمة عالية 

S2 14.1 81640 204.1 مالءمة متوسطة 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )5المصدر : جدول )    
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 الشعير.لزراعة محصول  كاربونات الكالسيوممة ء( مال67خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :

 الشعير.لزراعة محصول  نسجة التربةمة ء( مال66خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :
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بالنسبة لمالءمة نسبة الجبس التي يجب توافرها في التربة لنمو  (:caso4كبريتات الكالسيوم ) -ت:
أن تربة منطقة الدراسة تحتوي على نسبة مالءمة جًد )مالءمة عالية(  اتضحمحصول الشعير ، فقد 

(S1( من كبريتات الكالسيوم الالزمة لنمو محصول الشعير ، خريطة )68.) 
( ، يتضح أن هناك ثالث 96( والخريطة )81من الجدول ) (:CECالسعة التبادلية الكاتيونية ) -ث:

 -فئات لمالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول الشعير ، وكما يأتي:
 – 16التي تتراوح بين ) ألراضي ذات السعة التبادلية الكاتيونيةوتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )* 
( وهي تمثل نسبة 2كم 336.2سنتمول/كغم( و تبلغ مساحة األراضي التي تقع ضمن هذه الفئة ) 24
 %( من مساحة منطقة الدراسة .23.1)

 12ألراضي التي تتراوح فيها السعة التبادلية الكاتيونية بين )وتتمثل با (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
%( من المساحة 52.8نسبته ) ( أي ما2كم 766.4هي تشغل مساحة قدرها )سنتمول/كغم( و 16 –

 الكلية لمنطقة الدراسة .
 12ألراضي التي تقل فيها السعة التبادلية الكاتيونية عن )وتتمثل با (:S3فئة المالءمة الحدية )* 

ة %( من مساحة منطق24.1( وتمثل نسبة )2كم 350.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )
 الدراسة .

 
 ( فئات مالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول الشعير .81جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 23.1 134480 336.2 مالءمة عالية 

S2 52.8 306560 766.4 مالءمة متوسطة 

S3 24.1 140160 350.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )5المصدر : جدول )     
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 الشعير.لزراعة محصول  السعة التبادليةمة ء( مال69خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي )  الباحث باالعتماد على , المصدر :

 الشعير.لزراعة محصول  كبريتات الكالسيوممة ء( مال68خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي )  الباحث باالعتماد على , المصدر :
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( وهي بهذا تقع 7.9 – 7.5إن درجة تفاعل تربة منطقة الدراسة تقع بين ) (:PHتفاعل التربة ) -ج:
 ( .70، خريطة )الشعير( لنمو محصول S1ضمن فئة المالءمة العالية )

 
 0.5)نسبة كاربون عضوي تتراوح بين  تحتوي تربة منطقة الدراسة على  (:OCالكاربون العضوي ) -ح:
، خريطة  الشعير( لنمو محصول S1فئة المالءمة العالية )%( ، األمر الذي جعلها تقع ضمن 1.4 –
(71. ) 

 يعد محصول الشعير من المحاصيل العالية المقاومة لملوحة التربة ، (:ECeاإليصالية الكهربائية ) -خ:
لذا بعد تصنيف وحدات تربة منطقة الدراسة وفقًا لمحتواها الملحي وطبقًا للمعايير الالزمة لنمو محصول 

 -أن هناك فئتان للمالءمة هما : اتضحالشعير ، 
ديسمنز/ م(  12 – 0ألراضي التي يتراوح محتواها الملحي بين )وتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )*

( 82%( من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )85.6( وهي تمثل نسبة )2كم 1243.3وتبلغ مساحتها )
 ( .72وخريطة )

 16 – 12ألراضي التي تتراوح نسبة الملوحة في ترتها بين )وتتمثل با (:S2*فئة المالءمة المتوسطة )
 %( من المساحة الكلية .14.4( وتمثل نسبة )2كم 209.7ديسمنز/ م( وهي تحتل مساحة قدرها )

 
 ( مالءمة اإليصالية الكهربائية لزراعة محصول الشعير .82ل )جدو 

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 85.6 497320 1243.3 مالءمة عالية 

S2 14.4 83880 209.7 مالءمة متوسطة 

 100 581200 1453 المجموع

Arc map GI( وبرنامج 37( وجدول )5جدول )المصدر :     
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 .لزراعة محصول القمح تفاعل التربةمة ء( مال70خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :

 .لزراعة محصول القمح الكاربون العضويمة ء( مال71خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على ,  المصدر :
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بعد تصنيف تربة منطقة الدراسة حسب نسبة الصوديوم المتبادل  (:ESPنسبة الصوديوم المتبادل ) -د:

 -، تبين وجود ثالث فئات للمالءمة : هي: الشعيروفقًا للمعايير الالزمة لنمو محصول 
وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح  (:S1فئة المالءمة العالية )  *

( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 2كم 1191.7%( وتحتل هذه األراضي مساحة تبلغ )20 – 0بين )
 ( .73( وخريطة )83%( ، جدول )82تمثل نسبة )

 20وتمثل التربة التي تحتوي على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة )  *
%( من مساحة منطقة 17.1( وتمثل نسبة )2كم 248.7%( وتحتل هذه التربة مساحة قدرها )35 –

 الدراسة .
وتمثل المناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين  (:S3فئة المالءمة الحدية )  *
%( من المساحة الكلية 0.9نسبته ) ( أي ما2كم 12.6%( وتحتل مساحة صغيرة تبلغ )45 – 35)

 ( .2كم 1453البالغة )
 

 ( مالءمة نسبة الصوديوم المتبادل لزراعة محصول الشعير .83جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 82 476680 1191.7 مالءمة عالية 

S2 17.1 99480 248.7 مالءمة متوسطة 

S3 0.9 5040 12.6 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )5المصدر : جدول )    
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 الشعير.لزراعة محصول  الصوديوم المتبادلمة ء( مال73خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :

 الشعير.لزراعة محصول  اإليصالية الكهربائيةمة ء( مال72خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )5جدولي )  باالعتماد على ,الباحث  المصدر :
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 مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الشعير:تقييم وتصنيف  -:3

بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة في محطات منطقة معدل درجة الحرارة )مرحلة اإلنبات(:  -أ:
مع متطلبات محصول الشعير لهذا العنصر ، تبين أن منطقة  لهذه المرحلة من عمر المحصول الدراسة

( ، م 24 – 18( حيث يتراوح معدل درجة الحرارة بين )S2الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة المتوسطة )
 ( .74( وخريطة )84جدول )

بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة في محطات منطقة  معدل درجة الحرارة )مرحلة التزهير(: -ب:
الدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول الشعير لهذا العنصر ، تبين أن منطقة 

( ، م 32 – 26( حيث يتراوح معدل درجة الحرارة بين )S2الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة المتوسطة )
 ( .75خريطة )

بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة في محطات منطقة  معدل درجة الحرارة )مرحلة النضج(: -ت:
العنصر ، تبين أن منطقة الدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول الشعير لهذا 

( ، م 36 – 30( حيث يتراوح معدل درجة الحرارة بين )S2الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة المتوسطة )
 .(76خريطة ) ( ،م 42 – 36بين )معدل درجة الحرارة  يتراوح ( حيثS3) وضمن فئة المالءمة الحدية

. 
 الشعير.( فئات مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول 84جدول )

 النسبة المئوية (2المساحة )كم فئة المالءمة العنصر المناخي

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة اإلنبات(

S2 100 1453 مالءمة متوسطة 

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة التزهير(

S2 100 1453 مالءمة متوسطة 

معدل درجة الحرارة 
 )مرحلة النضج(

S2 72.4 1051.4 مالءمة متوسطة 

S3 27.6 401.6 مالءمة حدية 

.Arc map GIS( وبرنامج 22( وجدول )6المصدر : جدول )    
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 الشعير.لزراعة محصول  درجة الحرارة )مرحلة التزهير(مة ء( مال75خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )6جدولي )  الباحث باالعتماد على , المصدر :

 الشعير.لزراعة محصول  درجة الحرارة )مرحلة اإلنبات(مة ء( مال74خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )6جدولي ) الباحث باالعتماد على , المصدر :
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 الشعير.لزراعة محصول  درجة الحرارة )مرحلة النضج(مة ء( مال76خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )6جدولي ) الباحث باالعتماد على ,المصدر :         
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 .الشعيرالمالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول  تقييم وتصنيف:4
 استعماالتمن طبقات مالءمة )خصائص السطح ، خصائص المناخ ، خصائص التربة ، وطبقة     

( 1( صنفت هذه الطبقات الى فئات وفق مقياس يبدأ بالرقم )Reclassifyأداة ) وباستخداماألرض ( ، 
( الذي يمثل الفئة األقرب للمتطلب ، أي مدى 10الذي يمثل الفئة األبعد عن المتطلب ، وينتهي بالرقم )

لزراعة المحصول ، ثم ُأدخلت جميع قرب أو بعد اإلمكانات المتاحة من المتطلبات النموذجية المالئمة 
( لتأخذ كل منها وزن نسبي )أهمية Weighted Overlayالتراكب الموزون ) بأداةالطبقات المذكورة 

نسبية%(  ، وذلك يعتمد على أهمية الطبقة المدخلة في زراعة محصول الشعير ، ليتمثل المخرج النهائي 
بخريطة تمثل درجات المالءمة النهائية  لزراعة ( ، و 8بنموذج مالءمة مكانية للمحصول ، شكل )

 في منطقة الدراسة ، وكما يأتي . الشعيرمحصول 
 

( وهي 2كم 511.9حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1*فئة المالءمة العالية )
توجد فيها محددات لزراعة ونمو  وهذه األراضي ال%(  من مساحة منطقة الدراسة ، 35.2تمثل نسبة )
 ( .77( وخريطة )85، جدول ) الشعيرمحصول 

( 2كم 800.4بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2*فئة المالءمة المتوسطة)
تمثل عائقًا أمام زراعة  وهذه األراضي مالئمة لكن فيها محددات بسيطة جدًا ال%( ، 55.1ونسبة )

 . المحصول
ألراضي الحضرية والعمرانية والمسطحات المائية وتتمثل با -( :N2مالئمة )ال* فئة األراضي غير 

( وتمثل نسبة 2كم 128.6%( ، وتبلغ مساحتها )6من ) كثرأ االنحداروأراضي السباخ واألراضي ذات 
 %( من مساحة منطقة الدراسة . 8.8)
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 . الشعير( المالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول 85جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 35.2 204760 511.9 مالءمة عالية 

S2 55.1 320160 800.4 مالءمة متوسطة 

N2  ً9.7 56280 140.7 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 . Arc map GISوبرنامج  ( ,37 – 22 – 17 – 16 – 6 – 5) جدواول المصدر :

      
،  الشعيروبعد إسقاط خريطة مقاطعات منطقة الدراسة على خريطة المالءمة المكانية لزراعة محصول  

كفل ( و  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  44مقاطعة تقع ضمن فئة المالءمة العالية ( منها ) 55تبين أن )
 41ديوانية ( ، فيما بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الفئة الثانية ) –مقاطعة ضمن مشروع حلة  11)

ديوانية ( ،  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  22كفل( و ) –مقاطعة ضمن مشروع حلة  19مقاطعة( منها )
وغير  المالءمة وبين العاليةبين المالءمة العالية والمتوسطة أما المقاطعات األخرى توزعت ضمن فئتين 

 ( .78( وخريطة )86، جدول ) مالئمة أو المتوسطة وغير مالئمةال
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 . الشعير( نموذج المالءمة المكانية لزراعة محصول 8شكل )

 
 . Model Builderوتطبيق   Arc map GISبرنامج   الباحث باالعتماد على , المصدر :
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 . الشعير( المالءمة المكانية لزراعة محصول 77خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج   الباحث باالعتماد على , المصدر :      
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 حسب المقاطعات . الشعير( المالءمة المكانية لزراعة محصول 78خريطة )

 
 Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  الباحث باالعتماد على , المصدر :        



 الفصل الرابع:......................تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية
 

 

211 

 
 حسب المقاطعات . الشعير( المالءمة المكانية لزراعة محصول 86جدول )

 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

S2  12 النعيمية كفل -حلة S1  أ11 المهناوية كفل -حلة 

S2  13 الحسينية كفل -حلة S1  11 المهناوية كفل -حلة 

S2 - N2  45 الشهابية الغربية كفل -حلة S1  23 أوقاف محمد كفل -حلة 

S2  46 شهابية الجرف كفل -حلة S1  5 ام الهوى كفل -حلة 

S2  48 الشهابية العبيسية كفل -حلة S1 - N2  6 الخواص كفل -حلة 

S1  27 ام كفشة كفل -حلة S1  9 المعافاة الدغاغلة كفل -حلة 

S1  26 الكطنة كفل -حلة S1  16 حبية وابو عرايس كفل -حلة 

S1  25 جرازة كفل -حلة S1  8 أبي غرق كفل -حلة 

S1  24 بساتين المطاليج كفل -حلة S1  7 محيزم وجابر كفل -حلة 

S1  28 الطينة كفل -حلة S1 - N2  11 االطينة كفل -حلة 

S1  29 بساتين الطينة كفل -حلة S2  18 الطهمازية كفل -حلة 

S1  30 جزرة الطينة كفل -حلة S1  29 الغزيلية كفل -حلة 

S1  32 بساتين الكطيوية كفل -حلة S1  22 الكطيوية كفل -حلة 

S1  31 الكطيوية الوسطى كفل -حلة S1  24 أبوسباع كفل -حلة 

S1  19 الكطيوية كفل -حلة S1 - S2  12 الكص وسويلم كفل -حلة 

S1  33 العشرات كفل -حلة S1  19 مطاليب الكيم كفل -حلة 

S2  34 الصبخاية كفل -حلة S1  14 النعيمية/بني ساله كفل -حلة 

S2  18 ابو حجل كفل -حلة S1  13 العيفارية كفل -حلة 

S2  35 الغربية ابو حجل كفل -حلة S1  23 أم جلعة كفل -حلة 

S2  36 الفتال الشمالية كفل -حلة S1  10 الرغيله والبزونية كفل -حلة 

S1  37 الكتونية كفل -حلة S1 - S2  15 اليوسفية والمالح كفل -حلة 

S1  38 الفتال الجنوبي كفل -حلة S1  17 الزغيب كفل -حلة 

S2  17 همانية المعدان كفل -حلة S1  25 مويلحة كفل -حلة 

S1  16 همانية بني مسلم كفل -حلة S1  26 هور داود كفل -حلة 

S1  39 جزرة حجي حسين كفل -حلة S1  30 الدسيمة الشمالية كفل -حلة 

S1  42 جزرة خنياب كفل -حلة S1  31 الدسيمة الجنوبية كفل -حلة 

S2  14 الترابة كفل -حلة S1  كفل -حلة 
 بساتين عنانه

 الغربية
25 

S2  15 ابو جاموس كفل -حلة S1  كفل -حلة 
بساتين عنانه 

 الشمالية
24 

S2 - N2  43 الشهابية الشمالية كفل -حلة S1  26 بساتين عنانه كفل -حلة 

S1  39 فياضية كفل -حلة S1  27 بساتين سنجار كفل -حلة 

S1  40 البو جمال ديوانية -حلة S1  28 الغربي وال زوير كفل -حلة 

S2  38 فياضية ديوانية -حلة S1 - N2  29 مكروري كفل -حلة 

S2  35 الشرفة والهاشمية ديوانية -حلة S1 - N2  31 زوير الغربي كفل -حلة 

S1 - S2  37 الشرفة ديوانية -حلة S1 - N2  36 الساده كفل -حلة 

S1  32 جديدة الحاج عبيد ديوانية -حلة S1  4 البو شناوه كفل -حلة 

S2 - N2  30 جوذرية ديوانية -حلة S1  3 الرشيدية ديوانية -حلة 

S2  25 الدلي ديوانية -حلة S1  2 حويش السيد ديوانية -حلة 

S2  19 الضمنة ديوانية -حلة S1  1 الدوالب ديوانية -حلة 

S2 - N2  26 جزء ابو حبايا ديوانية -حلة S1 - S2  2 وهمينيهدوره  ديوانية -حلة 
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 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

S2  27 السلط ديوانية -حلة S2  2 هور الشوك ديوانية -حلة 

S1 - S2  28 العمادية ديوانية -حلة S1 - S2  1 ابو كصيب واللواح ديوانية -حلة 

S2  10 ابو صدف ديوانية -حلة S1  11 بكرلي والبازول ديوانية -حلة 

S2  9 ابو عشاش ديوانية -حلة S1 - S2  17 التاجية كفل -حلة 

S2  8 الصفرة ديوانية -حلة S1  32 بساتين المعميرة كفل -حلة 

S2  18 ابو كطة ديوانية -حلة S1  34 بساتين الغليس ديوانية -حلة 

S2  6 الغربيةالبصيرة  ديوانية -حلة S1 - N2  33 العيفار كفل -حلة 

S2  17 ام ربع وسوق دوهان ديوانية -حلة N2  35 بساتين الجامعين كفل -حلة 

S2  7 الجبسة ديوانية -حلة S1 - N2  39 كويخات كفل -حلة 

S2 - N2  5 االبراهيمية ديوانية -حلة S1 - N2  38 بساتين المهدية كفل -حلة 

S1  16 البصيرة الشرقية ديوانية -حلة S1 - N2  30 القاضية كفل -حلة 

S1  31 ام الجرذان ديوانية -حلة S1 - N2  21 هور عنانه كفل -حلة 

S1  15 حدة وجناجة ديوانية -حلة S1 - N2  22 النخيلة الوسطى كفل -حلة 

S1 - S2  36 البصيرة ديوانية -حلة S1 - N2  20 الجزيره والنخيله كفل -حلة 

S1  34 العيالن والمطاليج ديوانية -حلة S1 - N2  23 النخيلة الجنوبية كفل -حلة 

S1 - S2  29 عتاب ديوانية -حلة S2  4 ريةزالجا كفل -حلة 

S1 - N2  33 األبيخر ديوانية -حلة S2 - N2  5 ابوسميج ديوانية -حلة 

S2 - N2  24 الزرفية ديوانية -حلة S2  7 هور السلطان ديوانية -حلة 

S2  23 النكابية ديوانية -حلة S2  8 العليا والحمزاوية كفل -حلة 

S2  20 الصوفية ديوانية -حلة S2  كفل -حلة 
الدولة واالمام زيد 

 ع
20 

S2  12 خريعةوأبو سمسم ديوانية -حلة S2  41 الجفيرة الغربية ديوانية -حلة 

S2  11 أبو طرفة ديوانية -حلة S2  47 الشهابية البيض ديوانية -حلة 

S2  13 العكاوية ديوانية -حلة S2  44 الشهابية الوسطى كفل -حلة 

S2 - N2  14 الطليعة ديوانية -حلة S2  9 الرارنجية كفل -حلة 

S2 - N2  22 الهور ديوانية -حلة S2  كفل -حلة 
الحكانية والكرود 

 ب
11 

S2 - N2  41 الحسينية ديوانية -حلة S2  10 الهميانية كفل -حلة 

S2  21 الوعواعة ديوانية -حلة S1 - S2  6 المرادية كفل -حلة 

 
(77خريطة ) المصدر:
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 -:الذرة الصفراءالمالءمة المكانية لمحصول تقييم وتصنيف  -:رابعاً 
 والصرف(: االنحدارمالءمة خصائص السطح )تقييم وتصنيف  -:1

مع إمكانات السطح المتوافرة في منطقة  الذرة الصفراءبعد مقارنة متطلبات )معايير( زراعة محصول     
 -يأتي : ما اتضحالدراسة ، 

الذرة السطح في منطقة الدراسة متباين المالءمة لزراعة محصول  انحدارإن  السطح %: انحدار -أ:
األولى بـــ )المالءمة العالية( والتي تحتل مساحة ، حيث وجدت أربع فئات للمالءمة ، تمثلت الفئة الصفراء
( وخريطة 87%( ، من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )96.5( وتشغل نسبة )2كم 1380.6قدرها )

( ونسبة 2كم 49.1( ، أما الفئة الثانية وهي )المالءمة المتوسطة( فقد شغلت مساحة قدرها )79)
( وبنسبة 2كم 0.9مساحة الفئة الثالثة )المالءمة الحدية( )%( من المساحة الكلية ، في حين بلغت 3.4)
مالئم حاليًا ومستقبليًا لزراعة محصول الغير  االنحدارألراضي ذات %( ، أما الفئة ألخيرة فتمثلت با0.1)

( وهي تمثل نسبة 2كم 0.1%( وبمساحة صغيرة بلغت )6أكثر من ) انحدارها، إذ بلغ الذرة الصفراء
 %( من المساحة الكلية .0.01)

 .الذرة الصفراءالسطح لزراعة محصول  انحدار( فئات مالءمة 87جدول )
 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 96.5 552240 1380.6 مالءمة عالية 
S2  3.4 19640 49.1 متوسطةمالءمة 
S3 0.1 360 0.9 مالءمة حدية 
N2  ً0.01 40 0.1 غير مالئمة نهائيا 

 100 572280 1430.7 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 16( وجدول )8المصدر : جدول )

أما بالنسبة لمالءمة صفة الصرف الداخلي لسطح منطقة الدراسة ، فقد تبين  الصرف الداخلي: -ب:
لنسبة لفئتي المالءمة تراوحت بين المالءمة العالية امالئمة ، فبالوجود ثالث فئات ما بين المالئمة وغير 

%( وبين المالءمة المتوسطة التي تشغل مساحة 28.5( وبنسبة )2كم 413.6التي بلغت مساحتها )
%( من مساحة منطقة الدراسة ، في حين بلغت مساحة فئة غير 61.2( ونسبة )2كم 888.8ا )قدره
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ألراضي ذات ( من المساحة الكلية ، وتتمثل با%10.3نسبته ) ( أي ما2كم 150.6مالئمة حاليًا )ال
 ( .80( وخريطة )88غير المنتظم ، جدول ) االنحدارالنسجة الناعمة جدًا وذات النفاذية البطيئة وذات 

 
 .الذرة الصفراء( فئات مالءمة الصرف الداخلي لزراعة محصول 88جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 28.5 165440 413.6 مالءمة عالية 

S2 61.2 355520 888.8 مالءمة متوسطة 

N1  ً10.3 60240 150.6 غير مالئمة حاليا 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 17( وجدول )8المصدر : جدول )   

  :الذرة الصفراءمالءمة خصائص التربة لزراعة محصول تقييم وتصنيف  -:2
الذرة لغرض التعرف على مدى مالءمة خصائص تربة منطقة الدراسة لزراعة ونمو محصول     

الذرة ، فقد تم إعادة تصنيفها وفقًا للمعايير )متطلبات خصائص التربة( النموذجية لنمو محصول الصفراء
، ونتيجة لهذا فقد وجد أن هناك تباين مكاني في مالءمة وعدم مالءمة خصائص التربة لزراعة  الصفراء

 -في منطقة الدراسة وكما يأتي : الذرة الصفراءونمو محصول 
التربة المتوافرة في منطقة الدراسة واتي تتدرج في نسجتها ما بين نسجة  ألنواع وفقاً  نسجة التربة: -أ:

الذرة خشنة ونسجة ناعمة ، فقد تبين أن هناك مالءمة مكانية لصفة نسجة التربة لزراعة محصول 
 -لكن بدرجات متفاوتة ، وكما يأتي : الصفراء

( 2كم 721.9حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1فئة المالءمة العالية ) *
%(  من مساحة منطقة الدراسة ، وتمثل الترب الغرينية والطينية الغرينية 49.7وهي تمثل نسبة )
 ( .81( وخريطة )89والمزيجية ، جدول )

( 2كم 632.7بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة) *
 %( ، وتمثل التربة الرملية الطينية .43.5ونسبة )
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  الصرف الداخليمة ء( مال80خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 17( و )8الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :

 الذرة الصفراء.مة انحدار السطح لزراعة محصول ء( مال79خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 16( و )8جدولي ) الباحث باالعتمادعلى ,المصدر :
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( 2كم 98.3أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3*فئة المالءمة الحدية )
 %( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي التربة الرملية المزيجية الخشنة النسجة.6.8وتمثل نسبة )

 .الذرة الصفراء( فئات مالءمة نسجة التربة لزراعة محصول 89جدول )
 لنسبة المئويةا المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 49.7 288760 721.9 مالءمة عالية 
S2 43.5 253080 632.7 مالءمة متوسطة 
S3 6.8 39360 98.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )    

الكلس المتوافرة في تربة منطقة من خالل المقارنة بين نسبة  (:caco3كاربونات الكالسيوم ) -ب:
ثالث فئات للمالءمة ، ، تبين أن هناك الذرة الصفراءهو ضروري لزراعة ونمو محصول  الدراسة وبين ما

 -( ، وكما يأتي :82( وخريطة )90جدول )
%( وتحتل 20 – 0ألراضي التي تتراوح نسبة الكلس فيها بين )وتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )*

 %( من مساحة منطقة الدراسة.15.6( أي مانسبته )2كم 226.8مساحة قدرها )
 – 20ألراضي التي تحتوي على نسبة كلس تتراوح بين )وتتمثل با (:S2*فئة المالءمة المتوسطة )

 %( .69.9وتشغل نسبة )( 2كم 1015.3مساحة قدرها ) تحتل%( 30
%( بلغت 30وهي تمثل األراضي التي تكون فيها نسبة الكلس أكبر من ) (:S3*فئة المالءمة الحدية )

 %( من المساحة الكلية .14.5( وتمثل نسبة )2كم 210.9مساحة قدرها )
 ( فئات مالءمة كاربونات الكالسيوم لزراعة محصول الذرة الصفراء .90جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 15.6 90720 226.8 مالءمة عالية 

S2 69.9 406120 1015.3 مالءمة متوسطة 

S3 14.5 84360 210.9 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
.Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )    
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  كاربونات الكالسيوممة ء( مال82خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  نسجة التربةمة ء( مال81خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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بالنسبة لمالءمة نسبة الجبس التي يجب توافرها في التربة لنمو  (:caso4كبريتات الكالسيوم ) -ت:
أن تربة منطقة الدراسة تحتوي على نسبة مالءمة جًد )مالءمة عالية(  اتضح، فقد  الذرة الصفراءمحصول 

(S1من كبريتات الكالسيوم الالزمة لنمو م ) (.83، خريطة ) الذرة الصفراءحصول 
( ، يتضح أن هناك ثالث 48( والخريطة )91من الجدول ) (:CECالسعة التبادلية الكاتيونية ) -ث:

 -، وكما يأتي: الذرة الصفراءفئات لمالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول 
 – 16ألراضي ذات السعة التبادلية الكاتيونية التي تتراوح بين )وتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )* 
( وهي تمثل نسبة 2كم 336.2سنتمول/كغم( و تبلغ مساحة األراضي التي تقع ضمن هذه الفئة ) 24
 %( من مساحة منطقة الدراسة .23.1)

 12الكاتيونية بين ) ألراضي التي تتراوح فيها السعة التبادليةثل باوتتم (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
%( من المساحة 52.8نسبته ) ( أي ما2كم 766.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )16 –

 الكلية لمنطقة الدراسة .
 12ألراضي التي تقل فيها السعة التبادلية الكاتيونية عن )وتتمثل با (:S3فئة المالءمة الحدية )* 

%( من مساحة منطقة 24.1( وتمثل نسبة )2كم 350.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )
 الدراسة .

 . الذرة الصفراء( فئات مالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول 91جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 23.1 134480 336.2 مالءمة عالية 

S2 52.8 306560 766.4 مالءمة متوسطة 

S3 24.1 140160 350.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )    
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  السعة التبادليةمة ء( مال84خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  كبريتات الكالسيوممة ء( مال83خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :
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( أن حدود تفاعل تربة منطقة 58) خريطة( وال29) جدوليتضح من ال (:PHتفاعل التربة ) -ج:
 -الدراسة ومدى مالءمتها لزراعة محصول الذرة الصفراء ، نتجت عنها فئتان للمالءمة :

( وهي تشغل 7.8 – 6.6ألراضي التي تتراوح درجة تفاعلها بين )وتتمثل با (:S1*فئة المالءمة العالية )
 %( من مساحة منطقة الدراسة.75.9) نسبته ( أي ما2كم 1102.8مساحة قدرها )

( وهي تشغل 7.8ألراضي التي تبلغ درجة تفاعلها أكبر من )وتتمثل با (:S2*فئة المالءمة المتوسطة )
 %( من مساحة منطقة الدراسة.24.1ته )بنس ( أي ما2كم 350.2مساحة قدرها )

 التربة لزراعة محصول الذرة الصفراء.( فئات مالءمة تفاعل 92جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 75.9 441120 1102.8 مالءمة عالية 

S2 24.1 140080 350.2 مالءمة متوسطة 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )    
 

 5.0تحتوي تربة منطقة الدراسة على نسبة كاربون عضوي تتراوح بين )  (:OCالكاربون العضوي ) -ح:
( لنمو محصول القمح ، خريطة S1%( ، األمر الذي جعلها تقع ضمن فئة المالءمة العالية )1.4 –
(86. ) 

من المحاصيل المتوسطة المقاومة لملوحة التربة  الذرةيعد محصول  (:ECeاإليصالية الكهربائية ) -خ:
، لذا من خالل مقارنة مقادير الملوحة في تربة منطقة الدراسة مع معايير خصائص التربة الالزمة لنمو 

 وكما يأتي: وفئتين غير مالءمة ، تبين أن هناك ثالث فئات للمالئمة ،الذرة الصفراء محصول 
ديسمنز/م( والتي تشغل  5 – 0مثل بالتربة التي تتراوح ملوحتها بين )وتت (:S1فئة المالءمة العالية )* 

 (.87( وخريطة )93%( من المساحة الكلية ، جدول )8.8( وتمثل نسبة )2كم 127.7مساحة قدرها )
وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على مقدار من الملوحة يتراوح بين  (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
%( من مساحة منطقة 28.7نسبته ) ( أي ما2كم 416.7ديسمنز/م( والتي تبلغ مساحتها ) 7 – 5)

الدراسة .
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  الكاربون العضويمة ء( مال86خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8جدولي ) ,الباحث باالعتمادعلى  المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  تفاعل التربةمة ء( مال85خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 10 – 7وتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة يتراوح بين ) (:S3فئة المالءمة الحدية ) *
 %( من المساحة الكلية .38.5( وتمثل نسبة )2كم 559.1ديسمنز/م( وهي تشغل مساحة قدرها )

 12 – 10وتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة يتراوح بين ) (:N1*غير مالءمة حاليًا )
 %( من المساحة الكلية .17.6( وتمثل نسبة )2كم 255.6شغل مساحة قدرها )ديسمنز/م( وهي ت

 12) أكبر منوتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة  (:N2) ومستقبلياً  *غير مالءمة حالياً 
 %( من المساحة الكلية .6.5( وتمثل نسبة )2كم 93.9ديسمنز/م( وهي تشغل مساحة قدرها )

 
 مالءمة اإليصالية الكهربائية لزراعة محصول الذرة الصفراء . (93جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 8.8 51080 127.7 مالءمة عالية 

S2 28.7 166680 416.7 مالءمة متوسطة 

S3 38.5 223640 559.1 مالءمة حدية 

N1  ً17.5 102240 255.6 غير مالئمة حاليا 

N2  ً6.5 37560 93.9 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )

 
بعد تصنيف تربة منطقة الدراسة حسب نسبة الصوديوم المتبادل  (:ESPنسبة الصوديوم المتبادل ) -د:

:  وفئة غير مالءمة ، تبين وجود ثالث فئات للمالءمة الذرة الصفراءوفقًا للمعايير الالزمة لنمو محصول 
 -:كما يأتي هي
وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح  (:S1فئة المالءمة العالية )  *

( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 2كم 425.5%( وتحتل هذه األراضي مساحة تبلغ )15 – 0بين )
 ( .88( وخريطة )94%( ، جدول )29.3تمثل نسبة )
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 15وتمثل التربة التي تحتوي على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة )  *
%( من مساحة منطقة 51.6( وتمثل نسبة )2كم 750.4%( وتحتل هذه التربة مساحة قدرها )20 –

 الدراسة .
وتمثل المناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين  (:S3فئة المالءمة الحدية )  *
احة الكلية البالغة %( من المس17.7نسبته ) ( أي ما2كم 256.6%( وتحتل مساحة تبلغ )30 – 20)
 ( .2كم 1453)
 منأكبر وتمثل التربة التي تحتوي على نسبة صوديوم متبادل  (:N2) غير مالءمة حاليًا ومستقبلياً   *
%( من مساحة منطقة الدراسة 1.4( وتمثل نسبة )2كم 20.4%( وتحتل هذه التربة مساحة قدرها )30)
. 

 ( فئات مالءمة نسبة الصوديوم لزراعة محصول الذرة الصفراء .94جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 29.3 170200 425.5 مالءمة عالية 

S2 51.6 300160 750.4 مالءمة متوسطة 

S3 17.7 102640 256.6 مالءمة حدية 

N2  ً1.4 8200 20.5 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )8المصدر : جدول )    
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  اإليصالية الكهربائيةمة ء( مال87خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  الصوديوم المتبادلمة ء( مال88خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 37( و )8الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :
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 -:مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء تقييم وتصنيف -:3
من مقارنة واقع معدل درجة حرارة منطقة الدراسة خالل موسم نمو  معدل درجة الحرارة )موسم النمو(:-أ:

المحصول من هذا العنصر المناخي ، تبين أن منطقة الدراسة تقع  يتطلبه محصول الذرة الصفراء مع ما
( وهذه تحتل م 32 – 24( حيث المعدل الحراري يتراوح بين )S1ضمن فئتين ، فئة المالءمة العالية)

( وتشغل مساحة قدرها S2( ، أما الفئة الثانية فهي فئة المالءمة المتوسطة )2كم 556.7مساحة قدرها )
 ( .89( وخريطة )95جدول )( ، 2كم 896.3)

بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة الصغرى في  معدل درجة الحرارة الصغرى )موسم النمو(: -ب:
محطات منطقة الدراسة مع متطلبات محصول الذرة الصفراء لهذا العنصر ، تبين أن منطقة الدراسة تقع 

 ( .90( ، خريطة )م 24 – 17الحرارة بين )( حيث يتراوح معدل درجة S1ضمن فئة المالءمة العالية )

بعد مقارنة واقع معدل معدل الرطوبة النسبية في محطات منطقة  الرطوبة النسبية )مرحلة التطور(: -ت:
الدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول الذرة الصفراء لهذا العنصر ، تبين أن 

 36 – 30( حيث يتراوح معدل الرطوبة النسبية بين )S3الحدية ) منطقة الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة
 ( .91( ، خريطة )%

الرطوبة النسبية في محطات منطقة  بعد مقارنة واقع معدل معدل الرطوبة النسبية )مرحلة النضج(: -ث:
الدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول الذرة الصفراء لهذا العنصر ، تبين أن 

 40 – 30( حيث يتراوح معدل الرطوبة النسبية بين )S1منطقة الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة العالية )
 ( .92( ، خريطة )%
من خالل مقارنة نسبة اإلشعاع الشمسي في منطقة الدراسة مع  )مرحلة التطور(:اإلشعاع الشمسي  -ج:

مقدار الضوء الالزم لنمو محصول الذرة الصفراء في هذه المرحلة ، تبين أن منطقة الدراسة تقع ضمن فئة 
( وبلغت مساحة هذه الفئة 0.75 – 0.55( حيث يتراوح مقدار الضوء بين )S1المالءمة العالية )

( حيث يكون مقدار الضوء أكثر من S2( ، أما الفئة الثانية وهي فئة المالءمة المتوسطة )2كم 588.2)
 ( .93، خريطة )( 2كم 864.7( وتبلغ مساحة هذه الفئة )0.75)
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من خالل مقارنة نسبة اإلشعاع الشمسي في منطقة  اإلشعاع الشمسي )مرحلة التطور(: -: -ح:
الدراسة مع مقدار الضوء الالزم لنمو محصول الذرة الصفراء في هذه المرحلة ، تبين أن منطقة الدراسة 

 ( .94( ، خريطة )0.7 – 0.5( حيث يتراوح مقدار الضوء بين )S1تقع ضمن فئة المالءمة العالية )
 

 المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء.( فئات مالءمة خصائص 95جدول )

 النسبة المئوية (2المساحة )كم فئة المالءمة العنصر المناخي

معدل درجة الحرارة 
 )موسم النمو(

S1 38.3 556.7 مالءمة عالية 

S2 61.7 896.3 مالءمة متوسطة 

معدل درجة الحرارة 
 الصغرى )موسم النمو(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

النسبية )مرحلة الرطوبة 
 التطور(

S3 100 1453 مالءمة حدية 

الرطوبة النسبية )مرحلة 
 النضج(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

اإلشعاع الشمسي 
 )مرحلة التطور(

 

S1 40.5 588.2 مالءمة عالية 

S2 59.5 864.8 مالءمة متوسطة 

اإلشعاع الشمسي 
 )مرحلة النضج(

 
S1 100 1453 مالءمة عالية 

 .Arc map GISوبرنامج  ( 25 – 22 - 19  – 9المصدر : جدول )
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 الذرة الصفراء.لزراعة محصول  درجة الحرارة )موسم النمو(مة ء( مال89خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )9جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الذرة الصفرا.لزراعة محصول  الحرارة الصغرى )موسم النمو(مة ء( مال90خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 22( و )9الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :
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 الصفراء.الذرة لزراعة  الرطوبة النسبية )مرحلة النضج(مة ء( مال92خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 25( و )9جدولي ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة  الرطوبة النسبية )مرحلة التطور(مة ء( مال91خريطة  )

 

 . Arc map GIS( وبرنامج 25( و )9الباحث باالعتمادعلى , جدولي ) المصدر :
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 الذرة الصفراء.لزراعة  اإلشعاع الشمسي )مرحلة التطور(مة ء( مال93خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 19( و )9جدولي ) المصدر :

 الذرة الصفراء.لزراعة  اإلشعاع الشمسي )مرحلة النضج(مة ء( مال94خريطة  )

 . Arc map GIS( وبرنامج 19( و )9جدولي ) المصدر :
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 .الذرة الصفراءالمالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول تقييم وتصنيف : 4
 استعماالتمن طبقات مالءمة )خصائص السطح ، خصائص المناخ ، خصائص التربة ، وطبقة       

( 1( صنفت هذه الطبقات الى فئات وفق مقياس يبدأ بالرقم )Reclassifyأداة ) وباستخداماألرض ( ، 
( الذي يمثل الفئة األقرب للمتطلب ، أي مدى 10الذي يمثل الفئة األبعد عن المتطلب ، وينتهي بالرقم )

قرب أو بعد اإلمكانات المتاحة من المتطلبات النموذجية المالئمة لزراعة المحصول ، ثم ُأدخلت جميع 
( لتأخذ كل منها وزن نسبي )أهمية Weighted Overlayالتراكب الموزون ) بأداةرة الطبقات المذكو 

، ليتمثل المخرج  الذرة الصفراء%(  ، وذلك يعتمد على أهمية الطبقة المدخلة في زراعة محصول  نسبية
( ، و بخريطة تمثل درجات المالءمة النهائية  9النهائي بنموذج مالءمة مكانية للمحصول ، شكل )

 في منطقة الدراسة ، وكما يأتي . الذرة الصفراءلزراعة محصول 
 

( 2كم 3200.حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1فئة المالءمة العالية ) *
توجد فيها محددات لزراعة  وهذه األراضي ال%(  من مساحة منطقة الدراسة ، 13.8وهي تمثل نسبة )
 ( .95( وخريطة )96، جدول ) الذرة الصفراءونمو محصول 

( 2كم 9689.بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة) *
تمثل عائقًا أمام زراعة  وهذه األراضي مالئمة لكن فيها محددات بسيطة جدًا ال%( ، 66.7ونسبة )

 . المحصول

( 2كم 2315.أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3فئة المالءمة الحدية ) *
أراضي مالءمة مع وجود محددات طبيعية ، %( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 10.5وتمثل نسبة )

ونسبة الكلس  الطينية الناعمة جدًا ، % ، والصرف البطىء ، والنسجة4 – 2 االنحدارتتمثل بـــ) درجة 
ديسمنز  10)، وملوحة أكثر من  (سنتمول / كغم 16)وسعة تبادلية كاتيونية أقل من  %( ،30أكثر من )

، لذا فإن هذه األراضي بحاجة الى خدمات إدارية جيدة لتخفيف حدة هذه المحددات أمام زراعة  (/ م
نتاج محصول   راسة .في منطقة الد الذرة الصفراءوا 
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ألراضي الحضرية والعمرانية والمسطحات المائية وتتمثل با -( :N2مالئمة )ال* فئة األراضي غير 
%( ونسبة جبس 40ونسبة الكلس أعلى من ) %( ،6من ) أكثر االنحداروأراضي السباخ واألراضي ذات 

 .%( من مساحة منطقة الدراسة 9( وتمثل نسبة )2كم 130.6وتبلغ مساحتها ) %(20أعلى من )

 
 . الذرة الصفراء( المالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول 96جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 13.8 80120 200.3 مالءمة عالية 

S2 66.7 387560 968.9 مالءمة متوسطة 

S3 10.5 61280 153.2 مالءمة حدية 

N2  ً9 52240 130.6 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 . Arc map GISوبرنامج  ( , 37 – 25 – 22 – 19 - 17 – 16  – 9 – 8ل )جدو المصدر :
 

الذرة وبعد إسقاط خريطة مقاطعات منطقة الدراسة على خريطة المالءمة المكانية لزراعة محصول       
مقاطعة ضمن مشروع حلة   31مقاطعة تقع ضمن فئة المالءمة العالية ( منها ) 35، تبين أن )الصفراء

ديوانية ( ، فيما بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الفئة  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  4كفل ( و ) –
 –مقاطعة ضمن مشروع حلة  14كفل( و ) –مقاطعة ضمن مشروع حلة  25مقاطعة( منها ) 39الثانية )

ديوانية ، والمقاطعات  –فقط في مشروع حلة  أربع مقاطعاتديوانية ( ، أما الفئة الثالثة فقد ضمت 
 ( .96( وخريطة )97األخرى توزعت ضمن فئتين أو أكثر ، جدول )
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 . الذرة الصفراء( نموذج المالءمة المكانية لزراعة محصول 9شكل )

 . Model Builderوتطبيق   Arc map GISبرنامج  الباحث باالعتمادعلى , المصدر :



 الفصل الرابع:......................تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية
 

 

233 

 . الذرة الصفراء( المالءمة المكانية لزراعة محصول 95خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  ،الباحث باالعتمادعلى  المصدر :       
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 حسب المقاطعات . الذرة الصفراء( المالءمة المكانية لزراعة محصول 96خريطة )        

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  الباحث باالعتمادعلى , المصدر :        
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 حسب المقاطعات . الذرة الصفراء( المالءمة المكانية لزراعة محصول 97جدول )
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة

S1  12 النعيمية كفل -حلة 
S1 - S2 - 

N2 
 أ11 المهناوية كفل -حلة 

S1  13 الحسينية كفل -حلة 
S1 - S2 - 

N2 
 11 المهناوية كفل -حلة 

S1 - N2  45 الشهابية الغربية كفل -حلة S2  23 أوقاف محمد كفل -حلة 

S1  46 شهابية الجرف كفل -حلة S2 - N2  5 ام الهوى كفل -حلة 

S1  48 الشهابية العبي كفل -حلة S2 - N2  6 الخواص كفل -حلة 

S1  27 ام كفشة كفل -حلة S2 - N2  9 المعافاة الدغاغلة كفل -حلة 

S1  26 الكطنة كفل -حلة S2  16 حبية وابو عرايس كفل -حلة 

S1  25 جرازة كفل -حلة S2  8 أبي غرق كفل -حلة 

S1  24 بساتين المطاليج كفل -حلة S2 - N2  7 محيزم وجابر كفل -حلة 

S2  28 الطينة كفل -حلة N2  11 االطينة كفل -حلة 

S1  29 بساتين الطينة كفل -حلة S2  18 الطهمازية كفل -حلة 

S1  30 جزرة الطينة كفل -حلة S2  29 الغزيلية كفل -حلة 

S1  32 اتين الكطيويبس كفل -حلة S2  22 الكطيوية كفل -حلة 

S1  31 الكطيوية الوسط كفل -حلة S2  24 أبوسباع كفل -حلة 

S2  19 الكطيوية كفل -حلة S2 - N2  12 الكص وسويلم كفل -حلة 

S1  33 العشرات كفل -حلة S2  19 مطاليب الكيم كفل -حلة 

S1  34 الصبخاية كفل -حلة S2  14 النعيمية/بني ساله كفل -حلة 

S2  18 ابو حجل كفل -حلة S1  13 العيفارية كفل -حلة 

S1  35 ابو حجل الغربية كفل -حلة S2  23 أم جلعة كفل -حلة 

S1  36 الفتال الشمالية كفل -حلة S2  10 الرغيله والبزونية كفل -حلة 

S1  37 الكتونية كفل -حلة S2  15 اليوسفية والمالح كفل -حلة 

S1  38 الفتال الجنوبي كفل -حلة S2  17 الزغيب كفل -حلة 

S1  17 همانية المعدان كفل -حلة S2  25 مويلحة كفل -حلة 

S1  16 همانية بني م كفل -حلة S2  26 هور داود كفل -حلة 

S1  39 جزرة حجي كفل -حلة S2  30 الدسيمة الشمالية كفل -حلة 

S1  42 جزرة خنياب كفل -حلة S2  31 الدسيمة الجنوبية كفل -حلة 

S1  14 الترابة كفل -حلة S1  25 غبساتين عنانه  كفل -حلة 

S1  15 ابو جاموس كفل -حلة S1  24 شبساتين عنانه  كفل -حلة 

S1 - N2  43 شالشهابية  كفل -حلة S1  26 بساتين عنانه كفل -حلة 

S1 - S2  39 فياضية كفل -حلة S1  27 بساتين سنجار كفل -حلة 

S2  40 البو جمال ديوانية -حلة S1 - N2  28 زوير والجسرية كفل -حلة 

S2 - N2  38 فياضية ديوانية -حلة S1 - N2  29 مكروري كفل -حلة 

S2 - N2  ديوانية -حلة 
الشرفة 
 والهاشمية

35 S1 - N2  31 زوير الغربي كفل -حلة 

S2 - N2  37 الشرفة ديوانية -حلة S1 - N2  36 الساده كفل -حلة 

S2  32 جديدة الحاج  ديوانية -حلة S1 - N2  4 البو شناوه كفل -حلة 

S2 - N2  30 جوذرية ديوانية -حلة S1  3 الرشيدية ديوانية -حلة 

S2 - N2  25 الدلي ديوانية -حلة S1  2 حويش السيد ديوانية -حلة 

S2 - S3  19 الضمنة ديوانية -حلة S1  1 الدوالب ديوانية -حلة 

S2 - N2  26 جزء ابو حبايا ديوانية -حلة S1 - S2  2 دوره وهمينيه ديوانية -حلة 

S2  27 السلط ديوانية -حلة S1 - N2  2 هور الشوك ديوانية -حلة 
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 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة
 المقاطعة إسم المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

S2  28 العمادية ديوانية -حلة 
S1 - S2 - 

N2 
 1 ابو كصيب واللواح ديوانية -حلة 

S2  10 ابو صدف ديوانية -حلة S1 - S2  11 بكرلي والبازول ديوانية -حلة 

S2  9 ابو عشاش ديوانية -حلة 
S1 - S2 - 

N2 
 17 التاجية كفل -حلة 

S2  8 الصفرة ديوانية -حلة S1 - N2  32 بساتين المعميرة كفل -حلة 

S2  18 ابو كطة ديوانية -حلة S1 - N2  34 بساتين الغليس ديوانية -حلة 

S2  6 البصيرة الغربية ديوانية -حلة S1 - N2  33 العيفار كفل -حلة 

S2  17 ام ربع وسوق ديوانية -حلة S1 - N2  35 بساتين الجامعين كفل -حلة 

S2  7 الجبسة ديوانية -حلة S1 - N2  39 كويخات كفل -حلة 

S1 - N2  5 االبراهيمية ديوانية -حلة S1 - N2  38 بساتين المهدية كفل -حلة 

S1  ديوانية -حلة 
البصيرة 
 الشرقية

16 S1 - N2  30 القاضية كفل -حلة 

S1 - S2  31 ام الجرذان ديوانية -حلة S1 - N2  21 هور عنانه كفل -حلة 

S1  15 حدة وجناجة ديوانية -حلة S2  22 النخيلة الوسطى كفل -حلة 

S1 - S2  36 البصيرة ديوانية -حلة S2  20 الجزيره والنخيله كفل -حلة 

S1 - S2  ديوانية -حلة 
العيالن 
 والمطاليج

34 S1 - S2  23 النخيلة الجنوبية كفل -حلة 

S2  29 عتاب ديوانية -حلة S2 - S3  4 الجاذرية كفل -حلة 

S1 - S2 - 
N2 

 33 األبيخر ديوانية -حلة 
S2 - S3 - 

N2 
 5 ابوسميج ديوانية -حلة 

S2 - S3 - 
N2 

 7 هور السلطان ديوانية -حلة  S2 - N2 24 الزرفية ديوانية -حلة 

S2 - S3  23 النكابية ديوانية -حلة S2  8 العليا والحمزاوية كفل -حلة 

S2  20 الصوفية ديوانية -حلة S2 - S3  كفل -حلة 
الدولة واالمام زيد 

 ع
20 

S3  ديوانية -حلة 
خريعةوأبو 

 سمسم
12 S2  41 الجفيرة الغربية ديوانية -حلة 

S3  11 أبو طرفة ديوانية -حلة S1  47 الشهابية البيض ديوانية -حلة 

S3  13 العكاوية ديوانية -حلة S1  44 الشهابية الوسطى كفل -حلة 

S3  14 الطليعة ديوانية -حلة S2  9 الرارنجية كفل -حلة 

S3 - N2  22 الهور ديوانية -حلة S2  كفل -حلة 
الحكانية والكرود 

 ب
11 

S1 - S2 - 
S3 

 10 الهميانية كفل -حلة  S2 - N2 41 الحسينية ديوانية -حلة 

S3 - N2  21 الوعواعة ديوانية -حلة S1 - S2  6 المرادية كفل -حلة 

 
(96: خريطة )المصدر
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 :)الشلب(الرزالمالءمة المكانية لمحصول تقييم وتصنيف  -:اً خامس

 والصرف(: االنحدارمالءمة خصائص السطح )تقييم وتصنيف  -:1
،  الرزالسطح في منطقة الدراسة متباين المالءمة لزراعة محصول  انحدارإن  السطح %: انحدار -أ:

فئات للمالءمة ، تمثلت الفئة األولى بـــ )المالءمة العالية( والتي تحتل مساحة قدرها  ثالثحيث وجدت 
( ، أما 97( وخريطة )98%( ، من مساحة منطقة الدراسة ، جدول )69.6( وتشغل نسبة )2كم 996.6)

%( من 26.4( ونسبة )2كم 377.1الفئة الثانية وهي )المالءمة المتوسطة( فقد شغلت مساحة قدرها )
%( ، 3.9( وبنسبة )2كم 55.8المساحة الكلية ، في حين بلغت مساحة الفئة الثالثة )المالءمة الحدية( )

مالئم حاليًا ومستقبليًا لزراعة محصول القمح ، إذ الغير  االنحدارألراضي ذات أما الفئة ألخيرة فتمثلت با
%( من المساحة 0.1( وهي تمثل نسبة )2كم 1.2بلغت ) %( وبمساحة صغيرة4أكثر من ) انحدارهابلغ 

 الكلية .
 . الرزالسطح لزراعة محصول  انحدار( فئات مالءمة 98جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة
S1 69.6 398640 996.6 مالءمة عالية 
S2 26.4 150840 377.1 مالءمة متوسطة 
S3 3.9 22320 55.8 مالءمة حدية 
N2  ً0.1 480 1.2 غير مالئمة نهائيا 

 100 572280 1430.7 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 16( وجدول )11المصدر : جدول )    

 
أما بالنسبة لمالءمة صفة الصرف الداخلي لسطح منطقة الدراسة ، فقد تبين  الصرف الداخلي: -ب:

( وبنسبة 2كم 1131.4تراوحت بين المالءمة العالية التي بلغت مساحتها ) للمالءمة فئتانوجود 
%( من مساحة 22.1( ونسبة )2كم 321.6التي تشغل مساحة قدرها ) الحدية%( وبين المالءمة 77.9)

 ( .98( وخريطة )99منطقة الدراسة ، جدول )
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 ( فئات مالءمة الصرف الداخلي لزراعة محصول الرز .99جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم المالءمةفئة 
S1 77.9 452560 1131.4 مالءمة عالية 
S3 22.1 128640 321.6 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 17( وجدول )11المصدر : جدول )    

  :الرزمالءمة خصائص التربة لزراعة محصول تقييم وتصنيف  -:2
، فقد تم الرزلغرض التعرف على مدى مالءمة خصائص تربة منطقة الدراسة لزراعة ونمو محصول 

، ونتيجة لهذا فقد  الرزإعادة تصنيفها وفقًا للمعايير )متطلبات خصائص التربة( النموذجية لنمو محصول 
في منطقة الدراسة  الرزوجد أن هناك تباين مكاني في مالءمة خصائص التربة لزراعة ونمو محصول 

 -وكما يأتي :
تتدرج في نسجتها ما بين نسجة  والتيالتربة المتوافرة في منطقة الدراسة  ألنواعوفقًا  نسجة التربة: -أ:

لكن  الرزخشنة ونسجة ناعمة ، فقد تبين أن هناك مالءمة مكانية لصفة نسجة التربة لزراعة محصول 
 -بدرجات متفاوتة ، وكما يأتي :

( 2كم 1182.8حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1الءمة العالية )*فئة الم
%(  من مساحة منطقة الدراسة ، وتمثل الترب الغرينية والطينية الغرينية ، جدول 81.4وهي تمثل نسبة )

 ( .99( وخريطة )100)
( 2كم 270.2بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2*فئة المالءمة المتوسطة)

 . التربة المزيجية الرملية الخشنة%( ، وتمثل ا18.6ونسبة )
 ( فئات مالءمة نسجة التربة لزراعة محصول الرز .100جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة
S1 81.4 473120 1182.8 مالءمة عالية 
S2 18.6 108080 270.2 مالءمة متوسطة 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    
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 الرز.مة انحدار السطح لزراعة محصول ء( مال97خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 16)( وجدول 11جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 
 

 الرز.لزراعة محصول  الصرف الداخليمة ء( مال98خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 17( وجدول )11جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :
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بين نسبة الكلس المتوافرة في تربة منطقة  من خالل المقارنة (:caco3كاربونات الكالسيوم ) -ب:
فئة مالئمة وفئة غير مالئمة ، ، تبين أن هناك الرزهو ضروري لزراعة ونمو محصول  الدراسة وبين ما

 -( ، وكما يأتي :100( وخريطة )101جدول )
وتحتل %( 25 – 15ألراضي التي تتراوح نسبة الكلس فيها بين )وتتمثل با (:S3) الحديةفئة المالءمة *

 %( من مساحة منطقة الدراسة.61.1نسبته ) ( أي ما2كم 887.9مساحة قدرها )
%( وتحتل 25ألراضي التي تحتوي على نسبة كلس أكثر من )وتتمثل با(: N2مالئمة نهائيًا )الفئة غير *

 %( .38.9( وتشغل نسبة )2كم 565.1مساحة قدرها )
 

 لزراعة محصول الرز . كاربونات الكالسيوم( فئات مالءمة 101جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة
S3 61.1 355160 887.9 مالءمة حدية 
N2  ً38.9 226040 565.1 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    

بالنسبة لمالءمة نسبة الجبس التي يجب توافرها في التربة لنمو  (:caso4)كبريتات الكالسيوم  -ت:
( S1أن تربة منطقة الدراسة تحتوي على نسبة مالءمة جًد )مالءمة عالية( ) اتضح، فقد  الرزمحصول 

 (.101، خريطة ) الرزمن كبريتات الكالسيوم الالزمة لنمو محصول 
( ، يتضح أن هناك ثالث 210( والخريطة )210من الجدول ) (:CECالسعة التبادلية الكاتيونية ) -ث:

 -، وكما يأتي: الرزفئات لمالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول 
 – 16التي تتراوح بين ) ألراضي ذات السعة التبادلية الكاتيونيةوتتمثل با (:S1فئة المالءمة العالية )* 
( وهي تمثل نسبة 2كم 336.2سنتمول/كغم( و تبلغ مساحة األراضي التي تقع ضمن هذه الفئة ) 24
 %( من مساحة منطقة الدراسة .23.1)

 12يونية بين )وتتمثل با األراضي التي تتراوح فيها السعة التبادلية الكات (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
%( من المساحة 52.8نسبته ) ( أي ما2كم 766.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )16 –

الكلية لمنطقة الدراسة .
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 الرز .لزراعة محصول  نسجة التربةمة ء( مال99خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الرز .لزراعة محصول  كاربونات الكالسيوممة ء( مال100) خريطة 

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 12عن ) ألراضي التي تقل فيها السعة التبادلية الكاتيونيةوتتمثل با (:S3فئة المالءمة الحدية )* 
%( من مساحة منطقة 24.1( وتمثل نسبة )2كم 350.4سنتمول/كغم( وهي تشغل مساحة قدرها )

 الدراسة .
 . الرز( فئات مالءمة السعة التبادلية الكاتيونية لزراعة محصول 102جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة
S1 23.1 134480 336.2 مالءمة عالية 
S2 52.8 306560 766.4 مالءمة متوسطة 
S3 24.1 140160 350.4 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع
 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    

( وهي بهذا تقع 8.2 –6.5إن درجة تفاعل تربة منطقة الدراسة تقع بين ) (:PHتفاعل التربة ) -ج:
 ( .103، خريطة ) الرز( لنمو محصول S1المالءمة العالية )ضمن فئة 

( أن نسبة الكاربون 410) خريطة( وال310) جدوليتضح من ال (:OCالكاربون العضوي ) -:ح
 -العضوي في تربة منطقة الدراسة ومدى مالءمتها لزراعة محصول الرز ، نتجت عنها فئتان للمالءمة :

 – 0.8ألراضي التي تتراوح نسبة الكاربون العضوي فيها بين )وتتمثل با (:S2) المتوسطةفئة المالءمة  *
 %( من مساحة منطقة الدراسة.54.1) ما يعادل( أي 2كم 785.61%( وهي تشغل مساحة قدرها )1.5
 تكون نسبة الكاربون العضوي فيها أقل منألراضي التي وتتمثل با (:S3) الحديةفئة المالءمة  *
 %( من مساحة منطقة الدراسة.45.9)( أي2كم 667.39مساحة قدرها )( وهي تشغل 0.8%)

 الرزلزراعة محصول  الكاربون العضوي( فئات مالءمة 103جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S2 54.1 314244 785.61 مالءمة متوسطة 

S3 45.9 266956 667.39 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

.Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    
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 الرز .لزراعة محصول  كبريتات الكالسيوممة ء( مال101خريطة  )

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :

 الرز .لزراعة محصول  السعة التبادليةمة ء( مال102خريطة  )

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :
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 الرز .لزراعة محصول  تفاعل التربةمة ء( مال103خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الرز .لزراعة محصول  الكاربون العضويمة ء( مال104خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :



 الفصل الرابع:......................تقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية
 

 

245 

من المحاصيل المتوسطة المقاومة لملوحة التربة  الرزيعد محصول  (:ECeاإليصالية الكهربائية ) -خ:
، لذا من خالل مقارنة مقادير الملوحة في تربة منطقة الدراسة مع معايير خصائص التربة الالزمة لنمو 

 وكما يأتي: مة ،ئغير مال فئتانو  مة ،ءللمال فئتانتبين أن هناك الرز محصول 
وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على مقدار من الملوحة يتراوح بين  (:S2فئة المالءمة المتوسطة )* 
%( من مساحة منطقة الدراسة 4.7نسبته ) ( أي ما2كم 68.4م( والتي تبلغ مساحتها ) ديسمنز/ 4 – 2)

 ( .105( وخريطة )104، جدول )

 6 – 4وحة يتراوح بين )وتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من المل (:S3فئة المالءمة الحدية ) *
 %( من المساحة الكلية .22.7( وتمثل نسبة )2كم 329.9م( وهي تشغل مساحة قدرها ) ديسمنز/

 – 6وتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة يتراوح بين ) (:N1مالءمة حاليًا )الغير فئة  *
 %( من المساحة الكلية .59.4( وتمثل نسبة )2كم 863.7م( وهي تشغل مساحة قدرها ) ديسمنز/ 12
 أكبر منوتتمثل بالتربة التي تحتوي على مقدار من الملوحة  (:N2) ومستقبلياً  مالءمة حالياً الغير فئة  *
 %( من المساحة الكلية .13.2( وتمثل نسبة )2كم 191.3ديسمنز/م( وهي تشغل مساحة قدرها ) 12)

 اإليصالية الكهربائية لزراعة محصول الرز.( فئات مالءمة 104جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S2 4.7 27360 68.4 مالءمة متوسطة 

S3 22.7 131840 329.6 مالءمة حدية 

N1  ً59.4 345480 863.7 غير مالئمة حاليا 

N2  ً13.2 76520 191.3 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    
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بعد تصنيف تربة منطقة الدراسة حسب نسبة الصوديوم المتبادل  (:ESPنسبة الصوديوم المتبادل ) -د:
 -، تبين وجود ثالث فئات للمالءمة : هي: الرزوفقًا للمعايير الالزمة لنمو محصول 

وتتمثل بالمناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح  (:S1فئة المالءمة العالية )  *
( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 2كم 1085.3%( وتحتل هذه األراضي مساحة تبلغ )20 – 0بين )

 ( .106( وخريطة )105%( ، جدول )74.7تمثل نسبة )
 20وتمثل التربة التي تحتوي على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة )  *
%( من مساحة منطقة 23.6( وتمثل نسبة )2كم 342.2%( وتحتل هذه التربة مساحة قدرها )30 –

 الدراسة .
وتمثل المناطق التي تحتوي تربتها على نسبة صوديوم متبادل تتراوح بين  (:S3فئة المالءمة الحدية )  *
%( من المساحة الكلية 1.7نسبته ) ( أي ما2كم 25.5%( وتحتل مساحة صغيرة تبلغ )40 – 30)

 ( .2كم 1453البالغة )
 

 ( مالءمة نسبة الصوديوم المتبادل لزراعة محصول الرز .105جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم فئة المالءمة

S1 74.7 434120 1085.3 مالءمة عالية 

S2 23.6 136880 342.2 مالءمة متوسطة 

S3 1.7 10200 25.5 مالءمة حدية 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11المصدر : جدول )    
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 الرز .لزراعة محصول  اإليصالية الكهربائيةمة ء( مال105خريطة  )

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول ) باالعتمادعلى ,الباحث  المصدر :

 الرز .لزراعة محصول  الصوديوم المتبادلمة ء( مال106خريطة  )

 .Arc map GIS( وبرنامج 37( وجدول )11جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :
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 -:الرزمالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول  تقييم وتصنيف -:3
من مقارنة واقع معدل درجة حرارة منطقة الدراسة خالل موسم نمو  معدل درجة الحرارة )موسم النمو(:-أ:

يتطلبه المحصول من هذا العنصر المناخي ، تبين أن منطقة الدراسة تقع ضمن فئة  مع ما الرزمحصول 
 ( 107( وخريطة )106( ، جدول )م 31 – 24( حيث المعدل الحراري يتراوح بين )S1المالءمة العالية)

العظمى لشهر بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة  (:أحر الشهور) العظمىمعدل درجة الحرارة  -ب:
لهذا العنصر ، تبين أن منطقة الدراسة تقع  الرزفي محطات منطقة الدراسة مع متطلبات محصول  تموز

( ، م 45 – 40بين ) العظمى ( حيث يتراوح معدل درجة الحرارةS2) المتوسطةضمن فئة المالءمة 
 ( .108خريطة )

من مقارنة واقع معدل درجة حرارة منطقة الدراسة خالل هذه  معدل درجة الحرارة )مرحلة التطور(:-ت:
المحصول من هذا العنصر المناخي ، تبين أن منطقة الدراسة تقع ضمن فئة  يتطلبه المرحلة مع ما
 ( .109( ، خريطة )م 29 – 24( حيث المعدل الحراري يتراوح بين )S1) المالءمة العالية

بعد مقارنة واقع معدل درجة الحرارة خالل هذه  معدل درجة الحرارة الصغرى )مرحلة النضج(: -ث:
المحصول في محطات منطقة الدراسة ومقارنتها مع متطلبات محصول الرز لهذا المرحلة من عمر 

( حيث يتراوح معدل درجة الحرارة S1العنصر ، تبين أن منطقة الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة العالية )
 ( .110( ، خريطة )م 25 – 20الصغرى بين )

بعد مقارنة واقع معدل معدل الرطوبة النسبية في محطات منطقة  (:اإلنباتالرطوبة النسبية )مرحلة  -ت:
لهذا العنصر ، تبين أن منطقة  الرزالدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول 

( ، % 40 – 30( حيث يتراوح معدل الرطوبة النسبية بين )S3الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة الحدية )
 ( .111خريطة )

بعد مقارنة واقع معدل معدل الرطوبة النسبية في محطات منطقة  الرطوبة النسبية )مرحلة النضج(: -ث:
لهذا العنصر ، تبين أن منطقة  الرزالدراسة لهذه المرحلة من عمر المحصول مع متطلبات محصول 

( ، % 50 – 33( حيث يتراوح معدل الرطوبة النسبية بين )S1الدراسة تقع ضمن فئة المالءمة العالية )
 ( .112خريطة )
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من خالل مقارنة نسبة اإلشعاع الشمسي في منطقة الدراسة مع  (:موسم النمواإلشعاع الشمسي ) -ج:
في هذه المرحلة ، تبين أن منطقة الدراسة تقع ضمن فئة  الرزمقدار الضوء الالزم لنمو محصول 

 .( 113، خريطة )( 0.75 – 0.65( حيث يتراوح مقدار الضوء بين )S1المالءمة العالية )
 

 .الرز( فئات مالءمة خصائص المناخ لزراعة محصول 106جدول )

 النسبة المئوية (2المساحة )كم فئة المالءمة العنصر المناخي

معدل درجة الحرارة 
 )موسم النمو(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

معدل درجة الحرارة 
 العظمى )أحر الشهور(

S2 100 1453 مالءمة متوسطة 

معدل درجة الحرارة 
 )موسم التطور(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

معدل درجة الحرارة 
 الصغرى )مرحلة النضج(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

الرطوبة النسبية )مرحلة 
 اإلنبات والتطور(

S3 100 1453 مالءمة حدية 

الرطوبة النسبية )مرحلة 
 النضج(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

الشمسي )موسم  اإلشعاع
 النمو(

S1 100 1453 مالءمة عالية 

 .Arc map GISوبرنامج  ( ،25 – 22 – 19 - 12)المصدر : جدول      
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 الرز .لزراعة محصول  درجة الحرارة )موسم النمو(مة ء( مال107خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 22( وجدول )12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الرز.لزراعة محصول  الحرارة العظمى ألحر الشهورمة ء( مال108خريطة  )

 

  .Arc map GIS( وبرنامج 22وجدول )( 12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 لرز.لزراعة محصول ا درجة الحرارة )مرحلة التطور(مة ء( مال109خريطة  )

 .Arc map GIS( وبرنامج 22وجدول )( 12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :

 الرز.لزراعة محصول  الحرارة الصغرى )مرحلة النضج(مة ء( مال110خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 21( وجدول )12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 الرز.لزراعة محصول  الرطوبة النسبية )مرحلة اإلنبات(مة ء( مال111خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 25( وجدول )12جدول )الباحث باالعتمادعلى ,  المصدر :

 الرز.لزراعة محصول  )مرحلة النضج(الرطوبة النسبية مة ء( مال112خريطة  )

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 25( وجدول )12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 الرز.لزراعة محصول  اإلشعاع الشمسي )موسم النمو( مالءمة( 113خريطة  )

 

 

 .Arc map GIS( وبرنامج 19( وجدول )12جدول ) الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 .الرزالمالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول تقييم وتصنيف : 4
 استعماالتمن طبقات مالءمة )خصائص السطح ، خصائص المناخ ، خصائص التربة ، وطبقة     

( 1( صنفت هذه الطبقات الى فئات وفق مقياس يبدأ بالرقم )Reclassifyأداة ) وباستخداماألرض ( ، 
( الذي يمثل الفئة األقرب للمتطلب ، أي مدى 10الذي يمثل الفئة األبعد عن المتطلب ، وينتهي بالرقم )

قرب أو بعد اإلمكانات المتاحة من المتطلبات النموذجية المالئمة لزراعة المحصول ، ثم ُأدخلت جميع 
( لتأخذ كل منها وزن نسبي )أهمية Weighted Overlayالتراكب الموزون ) بأداةرة الطبقات المذكو 

، ليتمثل المخرج النهائي  الرز%(  ، وذلك يعتمد على أهمية الطبقة المدخلة في زراعة محصول  نسبية
( ، و بخريطة تمثل درجات المالءمة النهائية  لزراعة 9بنموذج مالءمة مكانية للمحصول ، شكل )

 -:في منطقة الدراسة ، وكما يأتي  الرزمحصول 
 

( 2كم 940.9حيث بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة العالية ) (:S1فئة المالءمة العالية ) *
توجد فيها محددات لزراعة  وهذه األراضي ال%(  من مساحة منطقة الدراسة ، 64.7وهي تمثل نسبة )
 ( .114( وخريطة )107، جدول ) الرزونمو محصول 

( 2كم 266.9بلغت مساحة فئة األراضي ذات المالءمة المتوسطة ) (:S2فئة المالءمة المتوسطة) *
تمثل عائقًا أمام زراعة  مالئمة لكن فيها محددات بسيطة جدًا الوهذه األراضي %( ، 18.4ونسبة )

 . المحصول
( 2كم 144.6أما فئة األراضي ذات المالءمة الحدية فقد بلغت مساحتها ) (:S3فئة المالءمة الحدية ) *

أراضي مالءمة مع وجود محددات طبيعية ، %( من مساحة منطقة الدراسة ، وهي 10وتمثل نسبة )
ونسبة كلس تتراوح  ، الرملية الخشنة، والنسجة  السريع، والصرف  (%4 – 2 االنحدار) درجة  تتمثل بـــ
ونسبة كاربون عضوي أقل من  ، (سنتمول / كغم 16 )وسعة تبادلية كاتيونية أقل من %( ،25 15بين )

هذه  %( لذا فإن30)، ونسبة صوديوم متبادل أعلى من  (ديسمنز / م 6)وملوحة أكثر من  %( ،0.8)
نتاج محصول   الرزاألراضي بحاجة الى خدمات إدارية جيدة لتخفيف حدة هذه المحددات أمام زراعة وا 

 في منطقة الدراسة .
ألراضي الحضرية والعمرانية والمسطحات المائية وتتمثل با -( :N2مالئمة )ال* فئة األراضي غير 

وذات النسجة الرملية الخشنة جدًا والصرف  %( ، 4من ) أكثر االنحداروأراضي السباخ واألراضي ذات 
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وتبلغ مساحتها  ديسمنز / م( ، 12%( وملوحة أعلى من )25، ونسبة الكلس أكثر من ) والنفاذية العالية
 %( من مساحة منطقة الدراسة 6.9( وتمثل نسبة )2كم 100.6)

 . الرز( المالءمة المكانية النهائية لزراعة محصول 107جدول )

 النسبة المئوية المساحة )دونم( (2المساحة )كم المالءمةفئة 

S1 64.7 376360 940.9 مالءمة عالية 

S2 18.4 106760 266.9 مالءمة متوسطة 

S3 10 57840 144.6 مالءمة حدية 

N2  ً6.9 40240 100.6 غير مالئمة نهائيا 

 100 581200 1453 المجموع

 .Arc map GISوبرنامج  ( ، 21- 37- 25  – 22 – 19 – 17 – 16 – 12 – 11)جدول  المصدر :
 

 ءمة المكانية لزراعة محصول الرزوبعد إسقاط خريطة مقاطعات منطقة الدراسة على خريطة المال      
كفل (  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  32مقاطعة تقع ضمن فئة المالءمة العالية ( منها ) 51، تبين أن )

ديوانية ( ، فيما بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الفئة الثانية  –مقاطعة ضمن مشروع حلة  19و )
 26)،  ( مقاطعة 32)أما الفئة الثالثة فقد ضمت ديوانية ، -جميعها ضمن مشروع حلة  مقاطعة( 8)

ى ، والمقاطعات األخر  مقاطعات ضمن مشروع حلة ديوانية( 6كفل( و ) –مقاطعة ضمن مشروع حلة 
 ( .115( وخريطة )108توزعت ضمن فئتين أو أكثر ، جدول )
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 . الرز( نموذج المالءمة المكانية لزراعة محصول 10شكل )

 . Model Builderوتطبيق   Arc map GISبرنامج  الباحث باالعتمادعلى , المصدر :
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 . الرزلزراعة محصول  النهائية ( المالءمة المكانية114خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  الباحث باالعتمادعلى , المصدر :      
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 حسب المقاطعات . الرز( المالءمة المكانية لزراعة محصول 115خريطة )

 
. Model Builderوتطبيق  Arc mapبرنامج  باالعتمادعلى ,الباحث  المصدر :        
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 حسب المقاطعات . الرز( المالءمة المكانية لزراعة محصول 108جدول )
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة

S3  12 النعيمية كفل -حلة 
S1 - S3 - 

N2 
 أ11 المهناوية كفل -حلة 

S3  13 الحسينية كفل -حلة 
S1 - S3 - 

N2 
 11 المهناوية كفل -حلة 

S3  45 الشهابية الغربية كفل -حلة S1  23 أوقاف محمد كفل -حلة 

S3  46 شهابية الجرف كفل -حلة S1  5 ام الهوى كفل -حلة 

S3  48 الشهابية العبيسية كفل -حلة S1 - N2  6 الخواص كفل -حلة 

S1  27 ام كفشة كفل -حلة S1 - N2  9 المعافاة الدغاغلة كفل -حلة 

S1  26 الكطنة كفل -حلة S1  16 حبية وابو عرايس كفل -حلة 

S1  25 جرازة كفل -حلة S1  8 أبي غرق كفل -حلة 

S3  24 بساتين المطاليج كفل -حلة S1 - N2  7 محيزم وجابر كفل -حلة 

S1  28 الطينة كفل -حلة S1 - N2  11 االطينة كفل -حلة 

S3  29 بساتين الطينة كفل -حلة S1  18 الطهمازية كفل -حلة 

S3  30 جزرة الطينة كفل -حلة S1  29 الغزيلية كفل -حلة 

S3  32 بساتين الكطيوية كفل -حلة S1  22 الكطيوية كفل -حلة 

S1  31 الكطيوية الوسطى كفل -حلة S1  24 أبوسباع كفل -حلة 

S1  19 الكطيوية كفل -حلة S1 - N2  12 الكص وسويلم كفل -حلة 

S3  33 العشرات كفل -حلة S1  19 مطاليب الكيم كفل -حلة 

S1  34 الصبخاية كفل -حلة S1  14 النعيمية/بني ساله كفل -حلة 

S1  18 ابو حجل كفل -حلة S1  13 العيفارية كفل -حلة 

S1  35 ابو حجل الغربية كفل -حلة S1  23 أم جلعة كفل -حلة 

S3  36 الفتال الشمالية كفل -حلة S1  10 الرغيله والبزونية كفل -حلة 

S1  37 الكتونية كفل -حلة S1  15 اليوسفية والمالح كفل -حلة 

S3  38 الفتال الجنوبي كفل -حلة S1  17 الزغيب كفل -حلة 

S3  17 همانية المعدان كفل -حلة S1  25 مويلحة كفل -حلة 

S3  16 همانية بني مسلم كفل -حلة S1  26 هور داود كفل -حلة 

S3  39 جزرة حجي حسين كفل -حلة S1  30 الدسيمة الشمالية كفل -حلة 

S3  42 جزرة خنياب كفل -حلة S1  31 الدسيمة الجنوبية كفل -حلة 

S3  14 الترابة كفل -حلة S3  كفل -حلة 
بساتين عنانه 

 الغربية
25 

S3 15 ابو جاموس كفل - حلة S3  كفل -حلة 
بساتين عنانه 

 الشمالية
24 

S3 - N2  43 الشهابية الشمالية كفل -حلة S1  26 بساتين عنانه كفل -حلة 

S1  39 فياضية ديوانية -حلة S3  27 بساتين سنجار كفل -حلة 

S1 - S2  40 البو جمال ديوانية -حلة S3 - N2  28 زوير والجسرية كفل -حلة 

S1 - N2  38 فياضية ديوانية -حلة S3 - N2  29 مكروري كفل -حلة 

S2 - N2  35 الشرفة والهاشمية ديوانية -حلة S3 - N2  31 زوير الغربي كفل -حلة 

S2 - N2  37 الشرفة ديوانية -حلة S3 - N2  36 الساده كفل -حلة 

S1  32 جديدة الحاج عبيد ديوانية -حلة S3 - N2  4 البو شناوه ديوانية -حلة 

S1 - N2  30 جوذرية ديوانية -حلة S3  3 الرشيدية ديوانية -حلة 

S1 - N2  25 الدلي ديوانية -حلة S3  2 حويش السيد ديوانية -حلة 
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 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة
رقم 

 المقاطعة
 إسم المقاطعة المشروع فئة المالءمة

رقم 
 المقاطعة

S1  19 الضمنة ديوانية -حلة S3  1 الدوالب ديوانية -حلة 

S1 - N2  26 جزء ابو حبايا ديوانية -حلة S1  2 دوره وهمينيه ديوانية -حلة 

S1  27 السلط ديوانية -حلة S2  2 هور الشوك ديوانية -حلة 

S1  28 العمادية ديوانية -حلة S2  1 ابو كصيب واللواح ديوانية -حلة 

S1 - S2  10 ابو صدف ديوانية -حلة S3  11 بكرلي والبازول كفل -حلة 

S1  9 ابو عشاش ديوانية -حلة 
S1 - S3 - 

N2 
 17 التاجية كفل -حلة 

S1  8 الصفرة ديوانية -حلة S3  32 بساتين المعميرة ديوانية -حلة 

S1  18 ابو كطة ديوانية -حلة S3 - N2  34 بساتين الغليس كفل -حلة 

S1  6 البصيرة الغربية ديوانية -حلة S3 - N2  33 العيفار كفل -حلة 

S1  ديوانية -حلة 
ام ربع وسوق 

 دوهان
17 S3 - N2  35 بساتين الجامعين كفل -حلة 

S1  7 الجبسة ديوانية -حلة S3 - N2  39 كويخات كفل -حلة 

S3 - N2  5 االبراهيمية ديوانية -حلة S3 - N2  38 بساتين المهدية كفل -حلة 

S3  16 البصيرة الشرقية ديوانية -حلة S3 - N2  30 القاضية كفل -حلة 

S1  31 ام الجرذان ديوانية -حلة 
S1 - S3 -  

N2 
 21 هور عنانه كفل -حلة 

S3  15 حدة وجناجة ديوانية -حلة S3  22 النخيلة الوسطى كفل -حلة 

S1  36 البصيرة ديوانية -حلة S3  20 الجزيره والنخيله كفل -حلة 

S1 - S3  ديوانية -حلة 
العيالن والمطاليج 

 واالبيتر
34 S3  23 النخيلة الجنوبية كفل -حلة 

S1  29 عتاب ديوانية -حلة S1 - S2  4 الجاذرية ديوانية -حلة 

S1  33 األبيخر ديوانية -حلة 
S1 - S2 - 

N2 
 5 ابوسميج ديوانية -حلة 

S1 - S2 - 
N2 

 7 هور السلطان كفل -حلة  S1 - N2 24 الزرفية ديوانية -حلة 

S1 - S2  23 النكابية ديوانية -حلة S1 - S2  8 العليا والحمزاوية كفل -حلة 

S1  20 الصوفية ديوانية -حلة S1 - S2  20 الدولة واالمام زيد  ديوانية -حلة 

S2  12 خريعةوأبو سمسم ديوانية -حلة S1  41 الجفيرة الغربية ديوانية -حلة 

S2  11 أبو طرفة ديوانية -حلة S1  47 الشهابية البيض كفل -حلة 

S2  13 العكاوية ديوانية -حلة S3  44 الشهابية الوسطى كفل -حلة 

S2  14 الطليعة ديوانية -حلة S1 - S2  9 الرارنجية كفل -حلة 

S2  22 الهور ديوانية -حلة S1 - S2  11 الحكانية والكرود  كفل -حلة 

S1  41 الحسينية ديوانية -حلة S1 - N2  10 الهميانية كفل -حلة 

S2  21 الوعواعة ديوانية -حلة S1  6 المرادية كفل -حلة 

 
(.115خريطة ) المصدر:
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 -:المالءمة المكانية للمياه السطحيةتقييم وتصنيف : سادساً 
 -المالءمة الكمية للمياه السطحية :تقييم  -:1

المائية لمحصول القمح بدليل المساحة المالءمة مع اإليراد المائي خالل  االحتياجاتبعد مقارنة     
المائية للمحصول خالل موسم النمو  االحتياجات( يتضح أن مجموع 109موسم نمو المحصول ، جدول )

نة بينهما ( وبالمقار 3م 2094508800( في حين بلغ مجموع اإليراد المائي )3م 2017994292بلغ )
المائي للمحصول يتباين من  االحتياج( ، وبما أن 3م 76514508يظهر أن هناك فائضًا مائيًا مقداره )

شهر ألخر تبعًا لمرحلة النمو التي يمر بها المحصول ، ويقابله تباين في اإليراد المائي ، فإن مقدار العجز 
ري ) تشرين الثاني وكانون األول( يكون والفائض هو األخر متباين من شهر ألخر وكما يأتي ، في شه

-المائية للمحصول ، وكانت النتيجة وجود عجزًا مائيًا مقداره ) باالحتياجاتاإليراد المائي قلياًل مقارنة 
( للشهرين على التوالي ، أما في بقية األشهر حيث يزداد اإليراد المائي 3م 24583032- ، 799875576

المائية للمحصول ، إذ ينتج فائضًا مائيًا في شهور )كانون الثاني وشباط واذار ونيسان(  باالحتياجاتمقارنة 
 ( .3م 252110268 ،375497460 ،192077496 ، 81287892مقداره )

 ( كفاية المياه السطحية لري األراضي المالئمة لزراعة محصول القمح .109جدول )

 المتغير
 االحتياج
 المائي

مساحة ال
 مةئمالال

المائي االحتياج  
 

 التصريف المائي
 العجز أو الفائض

/ شهر 3م دونم دونم/  3م الشهر  
/  3م

 ثا
/ يوم 3م / شهر 3م   

 799875576- 266976000 8899200 103 1066851576 529560 2014.6 2تش

 24583032- 267840000 8640000 100 292423032 529560 552.2 1ك

 81287892 361584000 11664000 135 280296108 529560 529.3 2ك

 192077496 358041600 12787200 148 165964104 529560 313.4 شباط

 375497460 490147200 15811200 183 114649740 529560 216.5 اذار

 252110268 349920000 11664000 135 97809732 529560 184.7 نيسان

المجمو
 ع

3810.7 ….. 2017994292 804 69465600 2094508800 76514508 

 ( .75 – 44 – 4المصدر : جدول )
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المائية للمحصول بدليل المساحة  االحتياجاتأما بالنسبة لمحصول الشعير و بعد مقارنة    
المائية  االحتياجات( يتضح أن مجموع 110المالءمة مع اإليراد المائي خالل موسم النمو ، جدول )

( في حين بلغ مجموع اإليراد المائي 3م 2000312644للمحصول خالل موسم النمو بلغ )
( ، وبما أن 3م 94196156( وبالمقارنة بينهما يظهر أن هناك فائضًا مائيًا مقداره )3م 2094508800)

صول ، ويقابله المائي للمحصول يتباين من شهر ألخر تبعًا لمرحلة النمو التي يمر بها المح االحتياج
تباين في اإليراد المائي ، فإن مقدار العجز والفائض هو األخر متباين من شهر ألخر وكما يأتي ، في 

المائية للمحصول ،  باالحتياجاتشهري ) تشرين الثاني وكانون األول( يكون اإليراد المائي قلياًل مقارنة 
( للشهرين على التوالي ، أما 3م 22020824- ،  790527832-وكانت النتيجة وجود عجزًا مائيًا مقداره )

المائية للمحصول ، إذ ينتج فائضًا مائيًا  باالحتياجاتفي بقية األشهر حيث يزداد اإليراد المائي مقارنة 
 ،376502020 ،193531672 ،83743844في شهور )كانون الثاني وشباط واذار ونيسان( مقداره )

أن هناك كفاية مائية لري محصولي الحنطة والشعير في معظم ، األمر الذي يعني ( 3م 252967276
األشهر ماعدا شهري )تشرين الثاني وكانون األول( مما يتطلب زيادة التصريف المائي لري المساحة 

 المالئمة لزراعة محصولي القمح والشعير
 ( كفاية المياه السطحية لري األراضي المالئمة لزراعة محصول الشعير .110جدول )

لمتغيرا  
 االحتياج
 المائي

مساحة ال
 مةئمالال

المائي االحتياج  
 

 التصريف المائي
 العجز أو الفائض

/ شهر 3م دونم دونم/  3م الشهر / ثا 3م  / يوم 3م  / شهر 3م   

 790527832- 266976000 8899200 103 1057503832 524920 2014.6 2تش

 22020824- 267840000 8640000 100 289860824 524920 552.2 1ك

 83743844 361584000 11664000 135 277840156 524920 529.3 2ك

 193531672 358041600 12787200 148 164509928 524920 313.4 شباط

 376502020 490147200 15811200 183 113645180 524920 216.5 اذار

 252967276 349920000 11664000 135 96952724 524920 184.7 نيسان

 94196156 2094508800 69465600 804 2000312644 …… 3810.7 المجموع

 . (85- 44 – 7المصدر : جدول )
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( أن هناك كفاية 111وفيما يخص كفاية الري لمحصول الذرة الصفراء ، فيتضح من الجدول )
المائية  االحتياجاتمائية لري المساحة المالءمة لزراعة المحصول في منطقة الدراسة ، حيث بلغ مجموع 

 2726179200( وبالمقابل بلغ مجموع اإليراد المائي )3م 600641888للمحصول خالل موسم نموه )
( ، ويتباين مقدار الفائض المائي تبعًا 3م 2125537312( األمر الذي أفرز فائضًا مائيًا مقداره )3م

 المائية وحجم اإليرادات المائية لكل شهر من شهور موسم نمو محصول الذرة الصفراء  االحتياجاتلتباين 
 

 ( كفاية المياه السطحية لري األراضي المالئمة لزراعة محصول الذرة الصفراء .111جدول )

 المتغير
 االحتياج
 المائي

مساحة ال
 مةئمالال

المائي االحتياج  
 

 التصريف المائي
 العجز أو الفائض

/ شهر 3م دونم دونم/  3م الشهر / ثا 3م  / يوم 3م  / شهر 3م   

 169957072 533001600 17193600 199 363044528 529760 685.3 تموز

 506438768 559785600 18057600 209 53346832 529760 100.7 اب

 453716304 518400000 17280000 200 64683696 529760 122.1 أيلول

 435005408 495504000 15984000 185 60498592 529760 114.2 1تش

 560419760 619488000 20649600 239 59068240 529760 111.5 2تش

 2125537312 2726179200 89164800 1032 600641888 …… 1133.8 المجموع

 ( .96 - 44 – 10المصدر : جدول )

( أن هناك عدم كفاية مائية لري المساحة 112فيتضح من الجدول ) )الشلب( ، محصول الرزأما 
 االحتياجاتدونم( ، فبعد مقارنة  540960المالئمة لزراعة المحصول في منطقة الدراسة  والبالغة )

( على أن مقدار هذا 3م 1253142672-وجود عجزًا مائيًا مقداره ) اتضحالمائية مع اإليراد المائي 
المائية للمحصول خالل مراحل نموه ، وتبعًا لتباين اإليراد  االحتياجاتالعجز المائي يتباين تبعًا لتباين 

( وذلك 3م 432395616-المائي من شهر ألخر ، إذ سجل أعلى مقدار للعجز المائي في شهر تموز)
المائية ، فيما سجل أفل مقدار  حتياجاتهاالن المحصول يمر في مرحلة التلقيح والتزهير حيث تزداد 

( ألن المحصول يمر في مرحلة النضج حيث تقل 3م 178843344-للعجز المائي في شهر أيلول )
 المائية في هذه المرحلة من مراحل نموه . احتياجاته
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 ( كفاية المياه السطحية لري األراضي المالئمة لزراعة محصول الرز .112جدول )

 المتغير
 االحتياج
 المائي

مساحة ال
 مةئمالال

المائي االحتياج  
 

 التصريف المائي
 العجز أو الفائض

/ شهر 3م دونم دونم/  3م الشهر / ثا 3م  / يوم 3م  / شهر 3م   

 38359872- 423187200 13651200 158 461547072 540960 853.2 مايس

 241804080- 453600000 15120000 175 695404080 540960 1285.5 حزيران

 432395616- 533001600 17193600 199 965397216 540960 1784.6 تموز

 361739760- 559785600 18057600 209 921525360 540960 1703.5 اب

 178843344- 518400000 17280000 200 697243344 540960 1288.9 أيلول

 1253142672- 2487974400 81302400 941 3741117072 ..… 6915.7 المجموع

 ( .107 - 44 – 13المصدر : جدول )

 
 : النوعية للمياه السطحيةالخصائص  تقييم: 2

تعد نوعية مياه الري موضوعا" أساسيا" عند التخطيط لوضع أرض جديدة تحت نظام الري او عند 
وتحسين صفات األرض ورفع كفاءتها االنتاجية ، وفي الوقت الحاضر حيث تسعى الدول  استصالح

جاهدة إلى استثمار مواردها المائية بالشكل األمثل ، فإن أهمية معرفة صفات المياه المستعملة ودراستها 
وبمقارنة  ،رها ايمكن إغفالها بالنسبة لعالقتها بنمو النبات ومدى تحسين صفات التربة أو تدهو  في الري ل

( مع المعايير الدولية التي 113نتائج فحص الخصائص النوعية )الموسم الشتوي( للمياه السطحية جدول )
توضح الحدود المسموح بها من هذه الخصائص لري المحاصيل الزراعية ومنها المحاصيل الحقلية قيد 

اسة تقع ضمن الفئة الثالثة ، أي إنها إن خاصية التوصيلة الكهربائية لمياه منطقة الدر  اتضحالدراسة ، 
غير صالحة لري المحاصيل الحقلية قيد الدراسة ماعدا محصول الشعير الذي يعد من المحاصيل التي 

( ، أما مجموع األمالح المذابة في المياه السطحية فقد وقعت ضمن الفئة 114تتحمل الملوحة ، جدول )
الئمة لري المحاصيل الحقلية ، وكذلك الحال بالنسبة لنسبة الثانية في معيار تصنيف مياه الري ، وهي م

، أما عنصر  (115، جدول ) تسبب ضررًا للمحاصيل الحقلية امتزاز الصوديوم فهي نسبة مالئمة وال
، أما  (116، جدول ) يسبب ضررًا لها الكلوريد فأن مقداره في مياه الري يعد مالئم لري المحاصيل وال

بقية العناصر المتمثلة في ) األس الهيدروجيني ، الصوديوم ، الكالسيوم ، المغنسيوم ، البوتاسيوم ، 
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تسبب ضررًا للتربة والمحاصيل  الكبريتات والنترات( فإن مقاديرها تقع ضمن الحدود المسموح بها ، وال
 ( .117المروية ، جدول )

إن خاصية التوصيلة الكهربائية  اتضحسم الصيفي ، أما بالنسبة لخصائص المياه السطحية للمو 
لمياه منطقة الدراسة تقع ضمن الفئة الثالثة ، أي إنها غير صالحة لري المحاصيل الحقلية قيد الدراسة 

( ، أما مجموع 114ماعدا محصول الشعير الذي يعد من المحاصيل التي تتحمل الملوحة ، جدول )
ية فقد وقعت ضمن الفئة الثانية في معيار تصنيف مياه الري ، وهي األمالح المذابة في المياه السطح
 وكذلك الحال بالنسبة لنسبة امتزاز الصوديوم فهي نسبة مالئمة وال مالئمة لري المحاصيل الحقلية ،

تسبب ضررًا للمحاصيل الحقلية ، أما الكلوريد فإن مقداره في مياه شط الحلة مالئم لري المحاصيل ، أما 
في مياه جدول الكفل فهو يسبب ضررًا للمحاصيل الحساسة للكلوريد ، أما بقية العناصر المتمثلة مقداره 

في ) األس الهيدروجيني ، الصوديوم ، الكالسيوم ، المغنسيوم ، البوتاسيوم ، الكبريتات والنترات( فإن 
 ( .117مروية ، جدول )تسبب ضررًا للتربة والمحاصيل ال مقاديرها تقع ضمن الحدود المسموح بها ، وال

 .2019( الخصائص النوعية للمياه السطحية في منطقة الدراسة لعام 113جدول )

 وحدة القياس نوع الفحص
 جدول الكفل شط الحلة

 صيفا   شتاءا   صيفا   شتاءا  

التوصيلة 
 الكهربائية

 1049.0 1016 850.8 895.3 مليموز / سم
مجموع األمالح 

 المذابة
 675.7 609 544.8 567.2 ملغم / لتر

نسبة امتزاز 
 الصوديوم

% 9.3 6.5 6.9 7.2 

 153.3 141.3 75.5 117.8 ملغم / لتر الكلوريد

الحامضية / 
 القاعدية

1 - 14 7 6.7 7.2 7.4 

  70.3 49.7 70.4 ملغم / لتر الصوديوم

 164.7 143.9 91.0 86.1 ملغم / لتر الكالسيوم
 73.7 62.1 24.1 32.2 ملغم / لتر المغنسيوم
 4.9 5.2 3.5 4.3 ملغم / لتر البوتاسيوم
 315.1 345.2 275.3 290.7 ملغم / لتر الكبريتات

 6.2 6.1 4.5 4.1 ملغم / لتر النترات

  2019وزارة الزراعة ، مديرية زراعة بابل ، مختبر التربة والموارد المائية ، كانون الثاني  , الباحث باالعتمادعلى :المصدر  
. 
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 ( تصنيف مياه الري حسب الملوحة .114جدول )

التوصيل الكهربائي 
 )مايكروموز/ سم(

مجموع األمالح المذابة 
 اإلستعماالت الزراعية مدى الصالحية )ملغم /لتر(

 250 0 – 500  المياه صالحة لزراعة جميع
 المحاصيل وفي جميع الترب

صالحة لزراعة جميع 
 المحاصيل

250 ≥ -  750  500 – 1000 

المياه صالحة لري بعض 
المحاصيل التي تتحمل 

الملوحة نسبيًا وفي التربة 
 ذات الصرف الجيد

صالحة لزراعة القمح 
 والشعير والرز والذرة وغيرها

750 ≥ -  2000  1000 – 2000 

المياه صالحة لري 
المحاصيل التي تتحمل 
الملوحة بشرط اإلعتناء 

 بالتربة وصرفها

القطن  صالحة لزراعة
 والنخيل وبنجر السكر وغيرها

2000 ≥ -  3000  2000 – 5000 

المياه صالحة لري بعض 
المحاصيل مع اإلعتناء 
بظروف التربة وصرفها 

 الجيد

صالحة لزراعة النخيل 
 والجت والبرسيم وغيرها

 3000 5000  غير صالحة للري ........... 

 U.S.National Technica Advisory Committee , Report on Water Quality Criteria (1)المصدر: 
Submitted to the secretary of interior Washington .D.C.1968 .P.170.                           

(2) Todd, D. K.: " Ground Water Hydrology. " 3
rd

 edition, John Wiley and Sons, University of 

California, (2005) , ISBN: 978-0-471-05937-0. P. 156 . 
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 ( تصنيف مياه الري تبعًا لنسبة إمتزاز الصوديوم .115جدول )

 مدى مالءمة المياه للري مقدار نسبة إمتزاز الصوديوم صنف المياه

S1 – 10 - 0 قليل الصوديوم 
معظم المحاصيل ، مالئم لري 

ولمعظم الترب ، ماعدا الحساسة 
 جدًا للصوديوم

S2 – 18 - 10 متوسط الصوديوم 
مالئم للتربة ذات النسجة الخشنة 
والنفاذية العالية وغير مالئم للتربة 

 الناعمة النسجة

S3- غير مالئم لمعظم الترب ، وتتطلب  26 - 18 عالي الصوديوم
 صرف جيد مع إضافة الجبس

S4 –  ً26 عالي الصوديوم جدا  غير مالئم للري 
 .241، ص 1992المصدر: أحمد حيدر الزبيدي ، ملوحة التربة ، دار الحكمة للطباعة ، بغداد ،     

 ( تصنيف مياه الري حسب تركيز الكلوريد .116جدول )
 مدى مالءمة المياه للري تركيز الكلوريد )ملغم / لتر(

70  مالئم لجميع المحاصيل 
 مالئم لمعظم المحاصيل ، ماعدا الحساسة للكلوريد 140 – 70
 يؤدي الى أضرار للمحاصيل المتوسطة التحمل 350 – 141

350  يسبب أضرار عديدة لمعظم المحاصيل 
المصدر: يحيى هادي محمد وحسين عبد الواحد ، تقييم مياه نهر دجلة وتصنيفها ألغراض الري الزراعي في العراق ، مجلة أبحاث       

 . 232، ص 2016( ، 3( ، العدد )41البصرة ، المجلد )

 ( دليل نوعية المياه ألغراض الري الزراعي .117جدول )

 به المدى المسموح الوحدة الرمز المتغيرات
 PH 1 - 14 6 – 8.5 الحامضية / القاعدية

 800 - 0 ملغم / لتر Na الصوديوم
 400 - 0 ملغم / لتر Ca الكالسيوم
 60 - 0 ملغم / لتر Mg المغنسيوم
 78 - 0 ملغم / لتر K البوتاسيوم
 960 - 0 ملغم / لتر So4 الكبريتات
 10 - 0 ملغم / لتر No3 النترات

 . 61، ص 2013، الغدير للطباعة والنشر ، البصرة ،  1المصدر: صفاء عبد األمير األسدي ، جغرافية الموارد المائية ، ط    



 

 

 
 االستنتاجات
   والمقترحات
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ي منطقة الدراسة تتباين مكانيًا  , كما إن أظهرت الدراسة أن االمكانات الجغرافية الطبيعية المتاحة ف -1
يصلح من لكل محصول متطلبات طبيعية خاصة ومالئمة لزراعته وانتاجه , وبالتالي فان ما 

على تباين تقييم  انعكساألمر الذي  خصائص طبيعية لمحصول ما قد ال يصلح للمحصول اآلخر ,
األرض الزراعية خاضعة  استعماالتالمالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلية , ذلك الن 

 -وكما يأتي: , للضوابط الطبيعية ومدى تيسر خصائصها ومقوماتها
 ( تقع منطقة الدراسة في منطقة الرصيف غير المستقر ضمن نطاق التركيب خصائص , )الجيولوجي

السهل الفيضي , وترسباتها هي ترسبات نهرية تعود للزمن الجيولوجي الرابع , األمر الذي أثر في 
خصائص السطح وخصائص التربة وخاصة في مقدار ملوحة التربة ومساميتها ونفاذيتها ومحتواها 

التأثير في مالءمة األراضي الستعماالت األرض بزراعة المحاصيل الحقلية في منطقة  المعدني , ومن ثم
 الدراسة .

 وتنحدر بشكل عام   , القليل التضرس )خصائص السطح( , منطقة الدراسة هي جزء من السهل الفيضي
بحر ال ل والشمال الشرقي الى الجنوب والجنوب الغربي , وعامل االرتفاع عن مستوى سطح المن الشما

يمثل عائقًا ومحددًا لزراعة المحاصيل الحقلية إال في مناطق محدودة , إذ بلغت مساحة األراضي التي 
%( من مساحة منطقة 44.6( وهي تمثل نسبة )2كم 6470.4مترًا( ) 26 – 15يتراوح ارتفاعها بين )

( 2كم 704.7مترًا( ) 32 – 26.1الدراسة , بينما بلغت مساحة األراضي التي يتراوح ارتفاعها بين )
%( من المساحة الكلية , في حين بلغت مساحة األراضي ذات االرتفاع أكثر من 48.5وتمثل نسبة )

 %( من مساحة منطقة الدراسة.0.1( وتمثل نسبة قليلة هي )2كم 100.9مترًا( ) 32.1)
 إال في مناطق معينةأما عامل االنحدار فهو أيضًا عامل غير محدد لزراعة المحاصيل الحقلية        

تتمثل بمجاري األنهار وبحيرات األسماك ومناطق أخرى , إذ  %( , و6أكثر من ) انحدارهاتبلغ نسبة 
( وهي تمثل نسبة 2كم 1394.5%( )2 – 1األراضي التي يتراوح انحدارها بين ) بلغت مساحة

 – 2.1%( من مساحة منطقة الدراسة , بينما بلغت مساحة األراضي التي يتراوح ارتفاعها بين )95.9)
%( من المساحة الكلية , في حين بلغت مساحة األراضي ذات 4( وتمثل نسبة )2كم %57.3( )4

 %( من مساحة منطقة الدراسة.0.1( وتمثل نسبة قليلة هي )2كم 1.2%( )4االنحدار أكثر من )

 االستنتاجات
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مع تباينهما  لعاملي االرتفاع واالنحدار للسطح يخضعأما بالنسبة لدليل الصرف الطبيعي فهو       
 413.6الطفيف , إذ تعد المناطق الريبة من مجاري األنهار )الكتوف الطبيعية( التي تبلغ مساحتها )

ناطق وبحكم تربتها ذات النسجة الخشنة والنفاذية ( , ذات صرف جيد بحكم ارتفاعها عن بقية الم2كم
سم / ساعة , أما المنطقة الثانية البعيدة عن مجاري األنهار األقل ارتفاعًا  12 – 6عة التي تبلغ )يالسر 

( , فتعد مناطق ذات صرف 2كم 888.8منها وهي مناطق )احواض األنهار( والتي تبلغ مساحتها )
سم / ساعة( , في حين تكون  6 – 0.5الناعمة وذات النفاذية المعتدلة )معتدل بحكم تربتها ذات النسجة 

التي تبلغ مساحتها  المناطق الجنوبية من منطقة الدراسة التي تعد جزء من مناطق األهوار والمستنقعات
ها وهي أقل ارتفاعًا من المنطقتين األولى والثانية بحيث تمثل مبزاًل طبيعيًا لهما , وتربت,  (2كم 150.6)

سم / ساعة( , لذا فهي ذات صرف  0.1 – 0.5ذات نسجة ناعمة جدًا وذات نفاذية بطيئة تتراوح بين )
 طبيعي رديء يمثل محددًا لزراعة المحاصيل الحقلية وخاصًة محصول الذرة الحساس للتغدق.

 )من نتائج تحليل التباين المكاني لخصائص مناخ منطقة الدراسة المتمثلة بــــ  )خصائص المناخ ,
النتح( , ومفارنتها مع  –)االشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة واألمطار والتبخر والتبخر 

صفراء والرز( , المتطلبات المناخية لزراعة المحاصيل الحقلية الشتوية )القمح والشعير( والصيفية )الذرة ال
نتاج المحاصيل الحقلية , ماعدا األمطار بالنسبة  اتضح انها مالءمة وال تمثل عائقًا امام زراعة وا 
للمحاصيل الشتوية فهي غير كافية لزراعتهما , لذا فهي تعوض بمياه الري , كون منطقة الدراسة تقع 

 ضمن إقليم المناخ الصحراوي )إقليم الري المستديم(.
 أظهرت نتائج التحليل المختبري تباين نوعية التربة في منطقة الدراسة , بين تربة  تربة()خصائص ال ,

كتوف األنهار وتربة أحواض األنهار وتربة األهوار والمستنقعات , وأن لكل نوع خصائص فيزيائية 
,  فإن لكل محصول متطلبات تربة خاصة ومالئمة لزراعته وبالتالي وكيميائية تختلف عن األخرى ,

األمر الذي أثر على درجة مالءمتها لزراعة  فالذي يصلح لمحصول ما قد ال يصلح للمحصول األخر , 
المحاصيل الحقلية , إذ شكلت بعض خصائص التربة عاماًل محددًا لزراعتها , في حين كانت األخرى 

 غير مالئمة لها:
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 لسطحية في ري األراضي الزراعية , )خصائص المياه السطحية( , تعتمد منطقة الدراسة على المياه ا
( و )جدول الكفل وفروعه( , وبعد جهته اليمنىومصدر هذه المياه هو )شط الحلة والجداول المتفرعة من 

وفقًا لمساحة األراضي المالئمة  واالستهالك المائي للمحاصيل الحقلية تحليل العالقة بين اإليراد المائي
موسم النمو وعلى مستوى الموسم بعد طرح الضائعات المائية على مستوى كل شهر من و  لكل محصول ,

(  ويتباين االحتياج 3م 2017994292مح بلغ )اتضح ان مجموع االحتياجات المائية لمحصول الق ,
, وبشكٍل عام هناك عجز مائي في شهري تشرين الثاني  ألخرىالمائي من شهر ألخر ومن مرحلة نمو 

( للشهرين على التوالي , وذلك  3م – 24583032,  - 799875576وكانون األول بلغ مقداره )
بسبب قلة التصريف المائي وزيادة االستهالك المائي للمحصول , وبقية الشهور تحقق فيها فائضًا مائيًا , 

( , مع وجود 3م 2000312644أما بالنسبة لمحصول الشعير , فقد بلغ مجموع احتياجاته المائية )
 3م – 22020824,  - 790527832ين الثاني وكانون األول بلغ مقداره )عجز مائي في شهري تشر 

( للشهرين على التوالي , أما بقية الشهور فقد تحقق فيها فائضًا , هذا وبلغ مجموع االحتياجات المائية 
( , مع تحقق فائض مائي في جميع شهور موسم النمو 3م 600641888) لمحصول الذرة الصفراء

 3741117072يرادات المائية , أما محصول الرز فقد بلغ مجموع احتياجاته المائية )نتيجة لزيادة اال
( , بسبب زيادة 3م 1253142672( , مع وجود عجز مائي خالل موسم النمو بلغ مقداره )3م

 االستهالك المائي للمحصول .
الحقلية وللموسمين  المحاصيلأما بالنسبة للخصائص النوعية للمياه السطحية ومدى مالءمتها لري      

)الشتوي والصيفي( , فقد اتضح من تحليل خصائص المياه في الموسم الشتوي , أن )التوصيلة 
الكهربائية( غير مالئمة لري المحاصيل الحقلية ماعدا محصول الشعير , وان )مجموع األمالح المذابة( و 

ديوم , الكالسيوم , المغنسيوم , )نسبة امتزاز الصوديوم ( و)النترات( و)األس الهيدروجيني , الصو 
الكلوريد , البوتاسيوم , الكبريتات( جميعها مالئمة لري المحاصيل الحقلية وال تسبب ضررًا لها , أما 

غير مالئمة لري  بالنسبة لخصائصها خالل الموسم الصيفي فقد اتضح أن )التوصيلة الكهربائية(
وان )مجموع األمالح المذابة( و )نسبة امتزاز الصوديوم ( ,  ,المحاصيل الحقلية ماعدا محصول الشعير

أما )الكلوريد( فان مقداره في مياه الري يسبب ضررًا للمحاصيل الحساسة لهذا العنصر ومنها المحاصيل 
الحقلية , وبقية العناصر المتمثلة بـــــ )األس الهيدروجيني , الصوديوم , الكالسيوم , المغنسيوم , الكلوريد , 

 البوتاسيوم , الكبريتات( فهي ضمن الحدود المسموح بها , وال تسبب ضررًا للتربة والمحاصيل الحقلية .
كفل و –المالءمة المكانية لزراعة المحاصيل الحقلي في مشروعي حلة  وتصنيف أظهرت نتائج تقييم -2

ة المحاصيل الحقلية , واستنادًا الى المتوافر من اإلمكانات الطبيعية ومتطلبات زراع ديوانية , –حلة 
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أن هناك أراضي مالئمة لزراعة المحاصيل الحقلية وبدرجات مختلفة , وهناك أراضي غير مالئمة 
  -لزراعتها وأيضًا بدرجات مختلفة , وكما يأتي :

 محصول القمح 
 %( من مساحة منطقة الدراسة .17.7( نسبة )S1يشغل صنف المالءمة العالية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .70.1( نسبة )S2المتوسطة )يشغل صنف المالءمة  -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .3.4( نسبة )S3يشغل صنف المالءمة الحدية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .8.8( نسبة )Nيشغل صنف األراضي غير المالئمة ) -
المقاطعات ضمن الصنف  مقاطعة( , وعدد S1( )60بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الصنف ) -

( , N( , ومقاطعة واحدة ضمن الصنف )S3مقاطعة( , ومقاطعة واحدة ضمن الصنف) S2( )59الثاني)
 وبالنسبة لبقية المقاطعات فقد وقعت ضمن صنفين أو أكثر. 

 * محصول الشعير
 %( من مساحة منطقة الدراسة .35.2( نسبة )S1يشغل صنف المالءمة العالية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .55.1( نسبة )S2المالءمة المتوسطة ) يشغل صنف -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .6( نسبة )Nيشغل صنف األراضي غير المالئمة ) -
مقاطعة( , وعدد المقاطعات ضمن الصنف  S1( )55بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الصنف ) -

 المقاطعات فقد وقعت ضمن صنفين أو أكثر.مقاطعة( , وبالنسبة لبقية  S2( )41الثاني)
 * محصول الذرة الصفراء

 %( من مساحة منطقة الدراسة .13.6( نسبة )S1يشغل صنف المالءمة العالية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .66.8( نسبة )S2يشغل صنف المالءمة المتوسطة ) -
 منطقة الدراسة . %( من مساحة10.7( نسبة )S3يشغل صنف المالءمة الحدية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .8.9( نسبة )Nيشغل صنف األراضي غير المالئمة ) -
مقاطعة( , وعدد المقاطعات ضمن الصنف  S1( )35بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الصنف ) -

وقعت  ( , وبالنسبة لبقية المقاطعات فقدS3مقاطعة( , وأربع مقاطعات ضمن الصنف) S2( )39الثاني)
 ضمن صنفين أو أكثر.

 * محصول الرز )الشلب(
 %( من مساحة منطقة الدراسة .64.7( نسبة )S1يشغل صنف المالءمة العالية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .18.4( نسبة )S2يشغل صنف المالءمة المتوسطة ) -
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 .%( من مساحة منطقة الدراسة  10( نسبة )S3يشغل صنف المالءمة الحدية ) -
 %( من مساحة منطقة الدراسة .6.9( نسبة )Nيشغل صنف األراضي غير المالئمة ) -
مقاطعة( , وعدد المقاطعات ضمن الصنف  S1( )51بلغ عدد المقاطعات التي تقع ضمن الصنف ) -

وبالنسبة لبقية المقاطعات فقد وقعت  , (S3ضمن الصنف)مقاطعة(  32مقاطعات( , و) S2( )8الثاني)
 ضمن صنفين أو أكثر.

 االرض الحالية  اظهرت الدراسة اهمية المناطق البيئية الزراعية من خالل تقييم وتصنيف مالءمة -3
لزراعة المحاصيل الحقلية الشتوية )القمح, والشعير(, والصيفية )زهرة الشمس, الذرة الصفراء, القطن( في 

بما يقدم من بدائل لتخطيط استعماالت  ( ,GISنظم المعلومات الجغرافية )باستخدام منطقة الدراسة 
االرض بصورة عامة والزراعية بصورة خاصة, وفقا للموارد االرضية المتاحة, ومتطلبات ومحددات 

 المحاصيل الحقلية اعاله, وتحديد وتقدير الموقع االمثل لزراعة كل محصول.
بما تمتلكه من امكانيات االدخال  وسيلة فعالة GISبينت الدراسة ان نظم المعلومات الجغرافية  -4

البيانات المكانية والوصفية,  معلومات لمنطقة الدراسة تضملل قاعدة والمعالجة والتحليل واالخراج, ألنشاء
 , LURتعماالت االرض(, ومتطلبات اسLURsالتي تشتمل على المقومات والموارد الطبيعية والبشرية )

 (, ومراحل النمو المهمة لتقيم صفاتCRومتطلبات ومحددات المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية )
( Model Builder) تطبيقباستخدام  Modelوبناء نموذج  والتربة والموارد المائية , المناخ السطح و

ق البيئية الزراعية الحالية والمستقبلية ( لتقييم وتصنيف المالءمة للمناطArcGISضمن بيئة عمل برنامج )
( وحساب مساحة المالءمة لكل الذرة الصفراء, الرز للمحاصيل الحقلية الشتوية )القمح, الشعير( والصيفية )

م المعلومات صنف. فضال عن اقتراح طريقة لتقييم وتصنيف المناطق البيئية الزراعية باستخدام نظ
 .الجغرافية 
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 وأسس مكانية أسس على التحليل تدعم التي( , GIS) الجغرافية المعلومات نظم بتقانة االستعانة -1
 والمعالجة بالمدخالت الخاصة البيانات قاعدة مع التعامل في العالية قرتها على زيادة,  وصفية
 خرائط شكل على المخرجات من ومتنوعة جديدة انواع تكوين ثم ومن المكانية العالقات وتحليل
 االرض الستعماالت والتنمية االفادة في تسهم كلها,  بيانية واشكال احصائية وملخصات وجداول
 . الزراعية

  بيانات قاعدة استثمار الموارد الطبيعية المتوافرة في منطقة الدراسة واستدامتها , عن طريق بناء -2
الدراسة من هذه الموارد زيادة على تكوين قاعدة مكانية وايضًا وصفية خاصة بإمكانات منطقة 

بيانات زراعية على مستوى المقاطعة , ومن ثم تنسيب المحاصيل الزراعية مكانيًا حسب 
احتياجاتها من تلك الموارد , االمر الذي يسهم في تعظيم المساحات المزروعة و زيادة االنتاج 

 الزراعي كمًا ونوعًا .
المكانية للموارد الطبيعية في الدراسة , حاليًا ومستقبليًا , كونها تعطي  االفادة من خرائط النمذجة -3

صورة مفصلة لإلمكانات الطبيعية المؤثرة في استعماالت االرض الزراعية , وبالتالي ممكن 
التخفيف من حدة المشكالت التي تقف عائقًا امام استثمار االرض بزراعة المحاصيل الحقلية , 

نها في رسم تصورات مستقبلية للموارد الطبيعية والستعماالت االرض الزراعية كما يمكن االفادة م
 في منطقة الدراسة .

صيانة وتطوير شبكة المبازل في المشروعين , لمعالجة مشكلة ملوحة التربة , التي تعد من أشد  -4
العضوية ,  المحددات أمام زيادة االنتاج الزراعي كمًا ونوعًا , وايضًا التوسع في اضافة األسمدة

 لزيادة نسبة المادة العضوية في التربة , األمر الذي يزيد من صالحية التربة للزراعة .
تطوير جهد االرشاد الزراعي , للتعريف بأهمية الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ عليها وطرائق   -5

قتصادي للمجتمع استدامتها , وأيضًا التعريف بالجوانب االيجابية لهذه االستدامة , ومردودها اال
بشكل عام وللمزارعين بشكل خاص , وذلك عن طريق التوسع في مساحة االراضي الزراعية 

 الزيادة الكمية والنوعية لإلنتاج الزراعي
 

 املقرتحات



 

 

 

 المالحق
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 . 2019في منطقة الدراسة للعام  سم( 60 – 30سم( و ) 30 – 0للعمقين ) الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة (1ملحق )

 % Caco3 % Caso4 % CEC/cmol-kg PH OM% OC%* ECE/ds/m Na mg/l* ESP الخاصية

 30 - 0 الموقع/العمق
30 - 

60 

0 - 
30 

30 - 

60 
0 - 30 

30 - 

60 

0 - 
30 

30 - 

60 

0 - 
30 

30 - 

60 

0 - 
30 

30 - 

60 
0 - 30 

30 - 

60 

0 - 
30 

30 - 

60 
0 - 30 

30 - 

60 

1 20.32 19.28 2.43 2.69 12.34 11.48 7.63 7.57 2.25 1.89 1.31 1.10 4.06 3.51 3.60 3.40 17.92 18.73 

2 18.45 16.71 2.48 2.84 11.57 11.42 7.84 7.63 2.11 1.55 1.22 0.90 4.64 4.22 4.80 3.20 24.15 15.43 

3 20.11 17.20 1.46 1.71 10.41 9.63 7.73 7.48 2.15 1.35 1.25 0.78 3.05 3.18 4.50 5.20 26.55 32.27 

4 21.50 18.78 1.85 2.11 13.11 12.16 7.53 7.55 1.95 1.37 1.13 0.79 5.35 3.79 5.30 3.50 22.42 16.62 

5 19.36 17.84 1.47 1.66 11.35 10.73 7.61 7.41 1.91 1.24 1.11 0.72 4.88 3.68 6.60 4.60 28.54 21.71 

6 24.19 21.31 0.92 1.37 10.88 9.21 7.59 7.52 2.00 1.31 1.16 0.76 4.58 3.11 2.70 5.20 14.09 30.62 

7 18.89 16.85 0.47 1.22 10.71 9.19 7.86 7.59 2.35 1.72 1.36 1.00 5.52 4.64 1.30 3.10 7.13 21.33 

8 19.74 17.15 1.31 1.46 9.98 9.35 7.77 7.58 2.40 1.11 1.39 0.64 6.18 4.12 5.90 6.90 29.38 39.17 

9 20.30 21.01 1.64 1.87 13.54 12.44 7.69 7.51 1.98 0.41 1.15 0.24 6.23 5.14 3.60 4.40 13.55 18.91 

10 19.28 20.64 0.55 1.92 12.81 11.51 7.83 7.78 2.15 1.52 1.25 0.88 4.80 4.53 6.80 7.20 28.79 35.53 

11 19.56 18.04 1.28 1.15 9.74 8.62 7.91 7.36 2.00 1.21 1.16 0.70 4.55 4.13 7.40 4.80 43.50 33.28 

12 19.77 23.13 1.44 1.86 13.15 11.85 7.74 7.52 2.25 0.80 1.31 0.46 6.33 4.28 4.20 3.30 16.83 15.22 

13 22.88 19.32 1.16 1.79 10.66 10.27 7.55 7.51 1.95 0.55 1.13 0.32 7.14 5.55 3.70 4.50 17.46 23.42 

14 25.73 23.38 1.52 1.44 12.31 11.55 7.72 7.72 1.99 1.12 1.15 0.65 6.21 4.47 6.40 5.50 28.62 27.27 

15 23.78 21.83 1.37 1.83 11.63 10.64 7.65 7.54 2.35 1.27 1.36 0.74 6.20 5.93 4.70 3.10 19.60 14.95 

16 25.66 25.07 1.36 2.11 13.98 12.57 7.82 7.72 1.69 0.35 0.98 0.20 7.85 5.83 4.40 3.60 16.70 14.99 

17 27.41 25.22 2.31 2.93 14.45 12.88 7.73 7.69 1.55 0.64 0.90 0.37 9.46 5.36 5.10 4.90 16.11 18.14 

18 26.49 25.72 1.47 1.41 14.74 13.31 7.82 7.74 1.35 0.74 0.78 0.43 10.32 8.46 7.40 6.60 24.07 24.79 

19 28.84 26.89 1.84 1.93 15.12 14.19 7.69 7.78 1.37 0.86 0.79 0.50 8.59 7.57 6.80 5.80 18.92 19.38 

20 24.33 25.11 1.73 2.68 17.22 16.74 7.85 7.77 1.55 1.11 0.90 0.64 9.64 7.24 5.70 7.40 13.57 19.77 

21 25.12 23.34 1.68 2.00 17.71 15.99 7.86 7.56 1.77 0.93 1.03 0.54 11.23 9.81 8.80 6.40 20.54 18.66 

 املالحق



 ...............................................................................................................................................: املالحق

 

 
275 

22 23.53 20.61 0.77 1.94 16.85 15.41 7.72 7.51 1.79 0.69 1.04 0.40 11.67 8.57 4.70 5.50 11.44 14.69 

23 27.21 24.90 1.39 2.54 15.45 14.79 7.85 7.62 1.80 0.78 1.04 0.45 12.21 9.29 6.20 6.30 17.51 18.77 

24 28.57 26.55 1.00 1.88 14.11 13.33 7.66 7.60 1.72 1.44 1.00 0.84 12.24 10.71 5.80 4.90 16.44 15.33 

25 29.17 26.14 1.85 1.75 15.32 13.86 7.74 7.58 1.36 1.22 0.79 0.71 13.44 11.21 7.70 5.80 21.24 17.93 

26 23.72 23.11 1.11 1.40 16.31 14.72 7.87 7.57 1.30 0.76 0.75 0.44 12.45 9.92 6.70 7.20 16.24 19.57 

27 27.11 24.14 2.12 2.51 15.21 14.52 7.69 7.75 1.44 0.68 0.84 0.39 7.99 6.95 4.60 5.70 11.95 16.23 

28 29.52 29.44 1.46 1.33 16.81 15.82 7.59 7.53 1.52 0.94 0.88 0.55 10.68 10.48 5.50 4.70 12.50 11.70 

29 30.74 27.10 1.24 1.86 18.55 16.58 7.88 7.64 1.66 0.72 0.96 0.42 11.53 8.35 8.30 6.10 17.35 14.78 

30 26.00 28.28 1.37 1.59 19.34 17.46 7.84 7.74 1.60 0.71 0.93 0.41 9.89 7.31 6.90 6.20 14.27 14.68 

31 25.22 24.00 1.57 2.14 18.56 17.91 7.75 7.71 1.65 0.83 0.96 0.48 10.39 9.91 7.80 7.10 16.36 16.05 

32 31.15 31.11 2.00 2.16 24.75 22.85 7.93 7.88 2.98 2.11 1.73 1.22 16.66 14.27 7.40 8.30 10.64 13.44 

33 32.00 28.12 1.98 2.47 25.27 23.77 7.97 7.91 2.45 1.97 1.42 1.14 17.37 16.41 8.10 6.90 11.86 11.05 

34 33.14 31.22 2.13 2.79 25.83 24.31 7.96 7.87 2.35 1.85 1.36 1.07 17.53 15.68 7.50 7.20 10.40 11.44 

  . 2019جمهورية العراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , مختبر التربة والموارد المائية ,  -نتائج التحليالت: المصدر:

 ( الكاربون العضوي المؤكسد %=1)  )*( أستخرج مقدار الكاربون العضوي باالعتماد على المعادلة األتية :
𝟎.𝟑×𝑴×[𝑽 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 −𝒗 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒌]

𝒘𝒕
 

  1.334×= الكاربون العضوي المؤكسد  %( الكاربون العضوي الكلي2)                                                                               

 1.724 ×( المادة العضوية% = الكاربون العضوي الكلي% 3)                                                                               

 ن :حيث ا

M .نظامية محلول كبريتات الحديدوز وااللمنيوم = V Sample الالزم لمعايرة العينة   = حجم محلول كبريتات الحديدوز وااللمنيومV blank الالزم لمعايرة  = حجم محلول كبريتات الحديدوز وااللمنيوم

 الشاهد.

Wt  .الوزن المكافئ للكاربون . 0.3= وزن التربة الجافة = 

 . 48, ص 2003, سورية , جون راين وجورج اسطفان وعبد الرشيد , تحليل التربة والنبات دليل مختبري , المركز الوطني للبحوث الزراعية في المناطق الجافة , حلب ينظر : 

𝑬𝑺𝑷  ×100( باالعتماد على المعادلة اآلتية :Esp)*( أستخرجت قيمة ) =
𝒆𝒙𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒂𝒃𝒍𝒆(𝑵𝒂+

𝑪𝑬𝑪
 

 

 .Page,A.L.,R.H.Miller and D .R . Kenney , Methods of Soil Analysis , part (2) . 2nd . Agronomy 9 Am . Soc . Agron. Madison , Wisconsin ,1982 ,p34ينظر: 
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 . 2019 سم( في منطقة الدراسة للعام 60 – 30سم( و ) 30 – 0)نتائج التحليل المختبري لنسجة التربة للعمقين  (2ملحق )

 العمق العينة
 (10الخصائص الفيزيائية للتربة )غم / كغم 

 النسجة النسيج الطيني النسيج الغريني النسيج الرملي

1 
 مزيجية غرينية 264.8 610.5 124.7 30 - 0
 مزيجية غرينية 260.1 622.5 117.4 60 - 30

2 
 مزيجية غرينية 252.6 635.7 111.7 30 - 0
 مزيجية غرينية 246.3 621.2 132.5 60 - 30

3 
 مزيجية غرينية 243.7 647.1 109.2 30 - 0
 مزيجية غرينية 243.3 635 121.7 60 - 30

4 
 مزيجية غرينية 254.3 628.5 117.2 30 - 0
 مزيجية غرينية 252.4 632.5 115.1 60 - 30

5 
 مزيجية غرينية 236.3 632 131.7 30 - 0
 مزيجية غرينية 235.4 629.4 135.2 60 - 30

6 
 مزيجية غرينية 247.4 640.2 112.4 30 - 0
 مزيجية غرينية 248.3 642.1 109.6 60 - 30

7 
 مزيجية غرينية 234.2 595.7 170.1 30 - 0
 مزيجية غرينية 210.7 633.5 155.8 60 - 30

 مزيجية طينية غرينية 342 581.2 76.8 30 - 0 8
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 مزيجية طينية غرينية 342.9 578.8 78.3 60 - 30

9 
 مزيجية غرينية 264.9 663.2 71.9 30 - 0
 مزيجية غرينية 255 665.9 79.1 60 - 30

10 
 مزيجية غرينية 231.2 654 114.8 30 - 0
 مزيجية غرينية 222.4 660.3 117.3 60 - 30

11 
 مزيجية غرينية 251.1 625.3 123.6 30 - 0
 مزيجية غرينية 250.6 621.3 128.1 60 - 30

12 
 مزيجية غرينية 242.7 632.1 125.2 30 - 0
 مزيجية غرينية 242.6 633.6 123.8 60 - 30

13 
 مزيجية غرينية 219.3 624.3 156.4 30 - 0
 مزيجية غرينية 201.4 653 145.6 60 - 30

14 
 مزيجية طينية غرينية 388.1 548.2 63.7 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 386.8 540.8 72.4 60 - 30

15 
 مزيجية غرينية 262.1 613.6 124.3 30 - 0
 مزيجية غرينية 259.6 612.3 128.1 60 - 30

16 
 مزيجية طينية غرينية 300 635.9 64.1 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 301.8 627.7 70.5 60 - 30

17 
 مزيجية طينية غرينية 301.9 614 84.1 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 300.2 622.9 76.9 60 - 30

 مزيجية طينية غرينية 344.5 588.5 67 30 - 0 18
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 مزيجية طينية غرينية 346.2 580.5 73.3 60 - 30

19 
 مزيجية طينية غرينية 344.5 581.4 74.1 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 346.7 576.2 77.1 60 - 30

20 
 مزيجية طينية غرينية 383.4 563.5 53.1 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 381.5 555.2 63.3 60 - 30

21 
 مزيجية طينية غرينية 346.8 560.8 92.4 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 346.7 563.6 89.7 60 - 30

22 
 مزيجية طينية غرينية 369.8 541.4 88.8 30 - 0
 غرينيةمزيجية طينية  363.5 545.7 90.8 60 - 30

23 
 مزيجية طينية غرينية 370.5 547.3 82.2 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 365.5 535.1 99.4 60 - 30

24 
 مزيجية طينية غرينية 290.9 617.3 91.8 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 311.1 606 82.9 60 - 30

25 
 مزيجية طينية غرينية 365.7 578.1 56.2 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 362 569.7 68.3 60 - 30

26 
 مزيجية طينية غرينية 306.4 584.2 109.4 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 335.8 532.9 131.3 60 - 30

27 
 مزيجية طينية غرينية 295.1 661.3 43.6 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 313.3 609.9 76.8 60 - 30

 مزيجية طينية 338.1 622.5 39.4 30 - 0 28
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 مزيجية طينية 322.9 641 36.1 60 - 30

29 
 مزيجية طينية غرينية 356.5 562.1 81.4 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 319.4 600.5 80.1 60 - 30

30 
 مزيجية طينية غرينية 252.6 615.1 132.3 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 232.2 648.2 119.6 60 - 30

31 
 مزيجية طينية غرينية 367.6 532.8 99.6 30 - 0
 مزيجية طينية غرينية 306.5 590.5 103 60 - 30

32 
 طينية 464.7 372.9 162.4 30 - 0
 طينية 561.5 222.9 215.6 60 - 30

33 
 طينية 552.1 136.2 311.7 30 - 0
 طينية 611.6 183.7 204.7 60 - 30

34 
 طينية 603.4 171.3 225.3 30 - 0
 طينية 652.7 182 165.3 60 - 30

 . 2019جمهورية العراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , مختبر التربة والموارد المائية ,  -نتائج التحليالت : المصدر:
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 املصادر واملراجع
 -املصادر باللغة العربية:

 الكريم القرآن -

 -:اوالً : الكتب 

, مطبعة جامعة بغداد  1علي حسين الشلش , جغرافية التربة , ط ,إبراهيم إبراهيم شريف  .1
 ,1985. 

 . 1992, بغداد,  للطباعة الحكمة دار,  التربة ملوحة,  الزبيدي حيدر أحمد .2
وزمالءه, أساسيات علم األرض, االسكندرية, مطابع رويال, بال احمد صبري عبد الغفار  .3

 سنة طبع.
,  1جمعة محمد داود , أسس التحليل المكاني في اطار نظم المعلومات الجغرافية , ط .4

 .2012مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية , 
 المركز,  مختبري دليل والنبات التربة تحليل,  الرشيد عبد,  اسطفان وجورج , راين جون .5

 .2003,  سورية,  حلب,  الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الوطني
خطاب صكار العاني , جغرافية العراق ارضا وسكانا وموارد اقتصادية , وزارة التعليم  .6

 .1988العالي والبحث العلمي , بغداد , 
,  1عملية تطبيقية , ط خلف حسين الدليمي , التضاريس األرضية دراسة جيومورفولوجية .7

 .2005دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , 
, دار حنين للنشر  1خليفة درادكة , المياه السطحية وهيدرولوجيا المياه الجوفية , ط .8

 .2006والتوزيع , عمان , 
رياض وصفي الصوفي , الطرق العلمية والهندسية الحديثة لبزل األراضي في المناطق  .9

 .2002, الدار العربية للموسوعات , بيروت , لبنان ,  1طالرطبة والجافة , 
, دار الكتب للطباعة  2ط ألنعيمي , األسمدة وخصوبة التربة , اهلل نجم عبد اهلل سعد .10

 . 1999والنشر , الموصل , 
, جامعة بغداد , كلية التربية  1سالم هاتف أحمد الجبوري , علم المناخ التطبيقي , ط .11

 .2014)ابن رشد( , 
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وتحسين التربة , كلية الزراعة  استصالحأمين أحمد الراوي ,  ,شفيق إبراهيم عبد العال   .12
 . 1981, مطبعة جامعة السليمانية ,  1, جامعة السليمانية , ط

,  والنشر للطباعة الغدير,  1ط,  المائية الموارد جغرافية,  األسدي األمير عبد صفاء .13
 . 2013,  البصرة

موضوعها ومناهجها واهدافها , مطبعة دار الفكر , دمشق ,  صفوح خير , الجغرافية .14
2002. 

 .1979, دار الفكر , دمشق ,  1صالح الدين بحيري , أشكال األرض , ط .15
, دار عالء الدين للنشر 1طه الشيخ حسن , خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة , ط .16

 .2003والتوزيع, دمشق ,
سامرائي,  المناخ التطبيقي, دار الحكمة عادل سعيد الراوي, قصي عبد المجيد ال .17

 .1990للطباعة والنشر, بغداد, 
محاصيل الحبوب ,  محفوظ عبد القادر , زكي عبد الياس , عبد الحميد أحمد اليونس , .18

 .1987وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الموصل , 
 اد , مطبعة االرشاد . عبد الرزاق محمد البطيحي , انماط الزراعة في العراق , بغد .19
عبد الفتاح العاني , أساسيات علم التربة , مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية , بغداد ,  .20

1984. 
نجم عبد اهلل رحيم , جغرافية التربة , مكتبة دجلة للطباعة , عبد اهلل سالم المالكي  .21

 .2016والنشر , عمان , 
,  بغداد جامعة,  العالي التعليم ابعمط, 1ط,  التربة علم مبادىء,  العاني نجم اهلل عبد .22

1980. 
عبدالخالق محمد عبدلي , اقتصاديات األرض واإلصالح الزراعي في النظرية والتطبيق  .23

 .1977, بغداد , مطبعة سليمان االعظمي, 
 .1994, دار الفكر, دمشق, 1على حسن موسى, اساسيات علم المناخ, ط .24
 .2001القاهرة, علي احمد هارون , جغرافية الزراعة,  .25
 .1986عواد كاظم مشحوت , مبادى كيمياء التربة , مطابع جامعة البصرة , البصرة ,  .26
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فاضل الحسني, مهدي الصحاف, اساسيات علم المناخ التطبيقي, مطابع دار الحكمة,  .27
 .1990بغداد, 

 عرفان أرشد , وزارة العليم العالي والبحث العلمي , بغداد , مطبعة, كامل سعيد جواد  .28
 .1981اوفيست الوسام , 

محمد ابراهيم محمد شرف , التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ,  .29
2003. 

محمد خضر عباس, ادارة التربة في تخطيط استعماالت االرض, جامعة الموصل,  .30
 .1993الموصل, 

معرفة محمد خميس الزوكة, دراسة استغالل االرض في الجغرافية االقتصادية , دار ال .31
 .1981الجامعية , االسكندرية ,

, 1محمد عبد الجواد محمد علي, نظم المعلومات الجغرافية العربية وعصر المعلومات ط .32
 .2001, دار صفاء للنشر, عمان, 13

محمد محمد سطيحة , دراسات في علم الخرائط , دار النهضة العربية , بيروت ,  .33
1972 . 

 .1986,  , مطابع الخرطوم, الخرطوم1المناخية, طمهدي امين التوم, مبادئ الجغرافية  .34
, مطبعة  1نوري خليل البرازي , إبراهيم عبد الجبار المشهداني , الجغرافية الزراعية , ط .35

  . 1980وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي  , بغداد , 
 – تعريفها –مهدي محمد الصحاف , الموارد الطبيعية )ماهيتها , وفيق حسين الخشاب  .36

 .1976أصنافها وصيانتها( , دار الحرية للطباعة , بغداد , 
 والنشر للطباعة الكتب دار,  التربة وتصنيف مسح البيدولوجي علم , العكيدي خالد وليد .37

 .1986, الموصل جامعة, 
وليد خالد العكيدي, ادارة الترب واستعماالت االراضي, دار الحكمة للطباعة والنشر,  .38

 .1990جامعة الموصل , 
 .1977يوسف توني , معجم المصطلحات الجغرافية , بيروت , دار الفكر العربي ,  .39
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 ثانيًا: الرسائل واألطاريح اجلامعية:
 الجوية الصور باستخدام األرض استعماالت تحليل , المعاضيدي محمد ياسين ادهام .1

 دكتوراه أطروحة , الرمادي وبزل ري لمشروع األوسط الجزء , الطوبوغرافية والخرائط
 .1996 ,  بغداد جامعة - رشد ابن التربية كلية , منشورة غيـر

 كلية,  ماجستير رسالة,  بابل لمحافظة األقليمية الجغرافية,  علي عبد حسين أسراء .2
 .2011,  بابل جامعة,  الحلي الدين صفي التربية

حافظ عبد اهلل أحمد العاني, مقارنة طرائق تقييم األراضي ذات المحتوى الجبسي المتنوع  .3
ألغراض الزراعة األروائية في محافظة صالح الدين, رسالة ماجستير غير منشورة , 

 .2002كلية الزراعة, جامعة بغداد, 
 في فيةالصي المحاصيل النتاج المكاني التباين تحليل,  الخفاجي حبيب يوسف حسناء .4

 .  2012,  بابل جامعة  االنسانية للعلوم التربية كلية, ماجستير رسالة,  الهاشمية قضاء
 اواسط ري لمشروع حقلية لمحاصيل الزراعية البيئية المالءمة,  الدلو كاظم حسن دالل .5

 كلية,  دكتوراه اطروحة,  الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن االستشعار باستخدام دجلة
 . 2006,  بغداد جامعة( , رشد ابن) التربية

دالل حسن كاظم الدلو, استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة العوامل المؤثرة على  .6
انتاج محاصيل الحبوب في محافظة النجف, رسالة  ماجستير غير منشورة, كلية التربية 

 .2002ابن رشد, جامعة بغداد, 
معايير تصنيف أراضي المنطقة الهامشية في رعد جواد محمد كاظم الربيعي, دراسة في  .7

 .1987,  الجزيرة, رسالة ماجستير, كلية الزراعة, جامعة بغداد, غير منشورة
 األرض استعماالت على وأثره للتربة المكاني التحليل,  السامرائي سلمان خضير سامي .8

 . 2010,  التربية كلية,  تكريت جامعة,  ماجستير رسالة,  دجلة ناحية في الزراعية
اء صحر صالح عبود, تصنيف األرض وتحليل بعض خواص التربة المختارة ل سامي .9

الزبير, جنوب العراق, دراسة في الجيولوجيا التطبيقية, أطروحة دكتوراه, )منشورة(, 
 م.1983الرياض, دار المعرفة الجامعية, 

 – الكوت بين المحصورة للمنطقة الرملية الكثبان جيمورفولوجية,  شاكر نافع سحر .10
 .1985,  بغداد جامعة,  العلوم كلية,  ماجستير رسالة,  الناصرية – الديوانية
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 مشروع في حقلية لمحاصيل الزراعية البيئية المناطق,  اليعقوبي أحمد جمال ياور سليم .11
 اطروحة,  الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن االستشعار باستخدام الشمالي الجزيرة ري

 .2006,  بغداد جامعة( , رشد ابن) التربية كلية,  دكتوراه
 التربة على والطابوق الدباغة معامل عن الناتج التلوث تأثير,  حسين محمود سميرة .12

,  بغداد جامعة,  العلوم كلية,  ماجستير رسالة,  بغداد شرق النهروان منطقة في والمياه
2004. 

 في الزراعية, األرض استخدامات لتغير المكانية االتجاهات األسدي, فيصل شمخي .13
  .1996, التربية كلية, بغداد جامعه( منشورة غير) دكتوراه أطروحة. المناذرة قضاء

 في األراضي واستصالح الصرف انظمة لكفاية المكاني التباين,  كربل رزوقي االله عبد .14
 .2001,  بغداد جامعة,  االداب كلية,  دكتوراه اطروحة,  بابل محافظة

 للمدة القائم فضاء في الزراعية األرض استعماالت تغير , الدليمي حايف فرحان عبد .15
 بغداد جامعة , رشد ابن التربية كلية , منشورة غير ماجستير رسالة , م1987-2000
2001 . 

,  ماجستير رسالة,  بابل محافظة في الزراعية االنماط,  العبادي عبود االمير عبد علي .16
 .1981,  بغداد جامعة,  االداب كلية

 رسالة,  بابل محافظة في الري لمنظومة جغرافية دراسة,  الموسوي صاحب علي .17
 .1989,  البصرة جامعة,  اآلداب كلية, ماجستير

 كلية,  ماجستير رسالة,  الحله قضاء في التربة وتردي تلوث,  الياسري حسن كفاية .18
 .2012,  بابل جامعة,  االنسانية للعلوم التربية

 الرئيسين وفرعيه الفرات لنهر الجيموفولوجية الخصائص, مكوطر كاظم علي محمد وسن .19
 كلية(, منشورة غير) ماجستير, رسالة, والشامية صخير وابو الكفل بين والعباسية الكوفة
 .2002, بغداد جامعة, التربية

 رسالة,  ميسان محافظة في األنهار كتوف على والبزل الري نظم,  بجاي صالح كفاح .20
 .1989,  البصرة جامعة,  اآلداب كلية,  ماجستير

,  بابل محافظة في األلبان إلنتاج الجغرافية المقومات,  السميع علي بدر محمود .21
 .1999,  البصرة جامعة,  اآلداب كلية,  دكتوراه اطروحة



 
285 

 -ثالثًا: البحوث والدراسات والنشرات الرمسية :
أوراس محي طه الوائلي , بناء مقياس هندسي لتصنيف التدهور الكيميائي للتربة  .1

( , 2( , عدد )23بيانات التحسس النائي , مجلة الزراعة العراقية , مجلد ) باستعمال
2018. 

عبد المطلب حسون وأنيس عبد الخضر , دراسة المحتوى الجبسي , رائد عزيز حسون  .2
محافظة البصرة لألغراض الهندسية , مجلة أبحاث البصرة , للتربة في مناطق مختارة من 

 .2011( , الجزء األول , 37العدد)
, تحليل وتقييم قابلية أمير حسين عبد اهلل , نجيب عبد الرحمن ,  ظافر ابراهيم طه .3

االرض لزراعة محصولي القمح والشعير باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في قضاء 
 .2011,  25,عدد 7رأى , مجلد الدبس , مجلة سر من 

علي صاحب الموسوي , الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات األوسط وعالقاتها  .4
( , بغداد 44المكانية في التخصص الزراعي , مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد )

 ,2000. 
في التربة , ( , الندوة العالمي حول الكاربون العضوي FAOمنظمة األغذية والزراعة ) .5

 . 2017/ شباط /12
نايف الروسان, الكارتوجرافيا في نظام المعلومات الجغرافية , ندوة المعلومات الجغرافية في  .6

 .2003الجامعة األردنية , عمان, 
 الري ألغراض وتصنيفها دجلة نهر مياه تقييم,  الواحد عبد حسين,  محمد هادي يحيى .7

 .2016( , 3) العدد( , 41) المجلد,  البصرة     أبحاث مجلة,  العراق في الزراعي

 
 
 
 
 
 



 
286 

 -رابعًا: التقارير والنشرات اإلحصائية الرمسية:
جمهورية العراق , وزارة الموارد المائية, الهيأة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري, دائرة  .1

 . 1987يو, سدة الهندية, كراس سدة الهندية والنواظم التابعة لها , بغداد, مسحوب الرون
وزارة الزراعة , مديرية زراعة محافظة بابل , قسم اإلحصاء الزراعي , جمهورية العراق ,  .2

 . 2018بيانات غير منشورة , لعام 
وزارة الصحة والبيئة , مديرية بيئة بابل , شعبة التخطيط والمتابعة , جمهورية العراق ,  .3

 . 2019بيانات غير منشورة , لعام 
,  الخرائط إنتاج قسم,  للمساحة العامة هيأة, وزارة الصناعة والمعادن , الجمهورية العراق   .4

 .1/1000000 بمقياس اإلدارية العراق خريطة
 منشورة غير بيانات,  GIS ال شعبة,  بابل زراعة مديرية,  الزراعة وزارةجمهورية العراق ,  .5

 . 2018 لعام, 
 العراق خريطة,  للمساحة العامة الهيأة,  والمعادن الصناعة زارةجمهورية العراق و   .6

 .1/1000000 بمقياس  الجيولوجية
,  المناخ قسم,  والرصد الزلزالي الجوية لألنواء العامة الهيأة,  والمواصالت النقل وزارة .7

 .2019 لعام منشورة غير بيانات
 لعام منشورة غير بيانات,  الزراعية الجوية اإلرصاد قسم,  الزراعة وزارةجمهورية العراق ,  .8

2019 . 
 أيلول,  المائية والموارد التربة مختبر,  بابل زراعة مديرية,  الزراعة وزارةجمهورية العراق ,  .9

2019 . 
السجل التصميمي  , كفل حلة ري مشروع إدارة,  المائية الموارد زارةجمهورية العراق , و  .10

 .2019 لعام,  منشورة غير بيانات ,
 قسم, بابل محافظة في المائية الموارد مديرية,  المائية الموارد زارةجمهورية العراق , و  .11

 .2018 لعام منشورة غير بيانات,  والصيانة التشغيل
 كراس , الفني, القسم المائية, الموارد مديرية ,,  المائية الموارد زارةجمهورية العراق , و  .12

 .2019 , منشورة غير بيانات , المائية الموارد
 قسم, بابل محافظة في المائية الموارد مديرية ,  المائية الموارد زارةو  جمهورية العراق , .13

 .2018 لعام منشورة غير بيانات,  المرسم
 
 
 



 
287 

 -املصادر باللغة اآلنكليزية:
 -أوالً: الكتب:

1. A. H. Kassam and others, assessment of land resources for rainfed 

crop production in Mozambique, FAO/AGoA: MoZ/ 75/ o11, No. 

32, 33, 36, 37, 1982. 

2. A. P. A. Vink, Land use advancing, springer-verlog, Berlin, 

Heidelberg, New York 1975.  

3. Agriculture Publication –No.7, General Administration for 

Development Cooperation, Belgium, 1991. 

4. Andy Mitchell, understanding GIS the Arc/ Info Method, California, 

ESRI, 1993. 

5. Anselin , L . Exploratory spatial Data Analysis and Geographic 

Information Systems : New Tools for Spatial Analysis Luxembourg 

, 1994. 

6. Buring  , P , Soils and Soil condition in Iraq , Ministry of 

Agriculture, Baghdad ,1960.                        

7. David G. Rossiter, Land Evaluation, Cornell University, USA, 1999. 

8. Frederick Steiner, The Living Land Scope. An Ecological, 

Approach to Land Scape Planning. M C Graw wll. Hill Inc New 

York. 1991. Gajendra Singh, Madan P. pariyar, GIS based Model 

for Agro-Ecological Zoning, Agricultural and Food Engineering 

Program , School of Environment, Resources and Development, 

Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. 

9. Hamaza . N . M , Geomorphological Maps of Iraq , Series of 

Geological Maps of Iraq , sc; (250000) , Geosurve , Publication , 

Baghdad , 1997 .                                        . 

10. Ir. C. Sys, , Land Evaluation, part I, International training centre for 

post graduate, soil scientists, Univ. Gent, Belgium, 1985. 

11. Ir. C. Sys, E. Van Rants, Ir. J. Debareye, Land Evaluation, Part I, 

Agricultural publication, No.7,Belgium, 1991 . 

12. Ir. C. Sys, Land Evaluation part II International training center for 

post graduate, soil scientists, Univ. Gent, Belgium, 1985. 

13. Lengley ,Paul and Michael , Advanced Spatial Analysis , the CASA 

Book of GIS , ESRI Press , California , USA , 2003 . 

14. R. W. Greene, GIS in public policy, ESRI press, California, USA, 

2000. 



 
288 

15. Rossiter , D . G. , A theoretical Framework  for Land evaluation , 

georama .72, 1996. 

16.  Tibor Buday and Saad Jassim , The Regional of Iraq , For Geology 

Survey and Mineral  Investigion ,Baghdad , 1984 . 

17.  Ir. C. Sys,  & Others, Land Evaluation , Part III, Agriculture 

Publication –No.7, General Administration for Development 

Cooperation, Belgium, 1993.                  

18.   N , Kharrufa , G . AL Kawaz and Ismail : Studies an Crops 

Couguwptivc use of Water in Iraq . Unpuplished , pp . 12 – 13 

(1973) .  

19. Fitzpatrick E. A . Soils, Longman , London , 1980 . 

20. Todd, D. K.: " Ground Water Hydrology. " 3rd edition, John Wiley 

and Sons, University of California, (2005) , ISBN: 978-0-471-

05937-0. 

21.  Page , A . L ., R.H.Miller and D . R . Kenney , Methods of Soil 

Analysis , part (2) . 2nd . Agronomy 9 Am . Soc . Agron. 

Madison , Wisconsin ,1982 . 

 ثانيًا: الرسائل والبحوث:-

1. E. DePauw, Land Evaluation with particular Relevance to the Iraq 

National Programmer for the preparation of AEZ maps, seminar 

held at IPA, Baghdad, Iraq, 2001. 

2. EI. Hisham, E. van Ranst, A. salah, Land suitability assessment for 

date palm cultivation in the Eastern Nile Delta , Egypt using an 

automated land evaluation system and GIS, Univ. Gent, Belgium, 

2000 . 

3. F.K. yew, H. Y. chan, soil suitability classification systems for 

Hevea brasilinsis cultivation, Journal of Natural Rubber Research, 

vol. 7(4), 1992. 

4. FAO, A Framework for Land evaluation, published by arrangement 

with the FAO OF THE UNITED NATION,1976 . 

5. FAO, A framework for land evaluation, soils Bulletin 32, FAO, 

Rome, 1976 . 

6. FAO, AEZ in Asia, No. 75, proceedings of the Regional workshop 

on Agro- Ecological Zones methodology and Applications, FAO 

Regional office for Asia and pacific (RAPA), Bangkok, Thailand, 

17-23 Nov., 1991, FAO, Rome, 1994. 



 
289 

7. FAO, Agro- Ecological zoning, Soil bulletin 73, FAO, Rome, 1996. 

8. FAO, Agro- ecological zoning, soil bulletin 73, FAO, Rome, 1996. 

9. FAO, Coordination Office for the Northern Governorates of Iraq, 

Agro- Ecological Zoning of the three northern governorates of Iraq, 

Field Document, FAO, 2003. 

10. FAO, Develoment series, Guidelines land use planning, Rom, 1993. 

11. FAO, Guidelines for land use planning. Fao development series 

Rome, 1993. 

12.  FAO, Land Evaluation for Irrigated Agriculture, soil Bell. 55, FAO 

of UN, Rome, 1985. 

13. FAO, Land Evaluation for Irrigated Agriculture, Soils Bulletin 55, 

FAO, Rome, 1985. 

14. FAO, Land Evaluation for rain fed Agriculture, FAO of UN. , Soils 

Bulletin 52, Rome,1983. 

15. FAO, Land evaluation in Europe, soils Bulletin 29, FAO, Rome, 

1975. 

16. FAO, Report on the Agro- Ecological zones project, vol. 4, results 

for south-east Asia, No. 48/4, FAO, Rome, 1980. 

17. FAO, Repot on the Agro- Ecological zones project, vol. 1, 

methodology and results for Africa, No. 48, FAO, Rome, 1978. 

18. Freddy Nachtergaele, Land Resource Date Bases Global AEZ, FAO 

of UN, Baghdad, Iraq 16-17 Dec, 2000. 

19. Hussein F. Jassim, Evaluation of land suitability for tobacco, 

scientific Bulletin No. 1, Ministry of Agriculture and Irrigation, state 

board for Agricultural research and water resources, 1988. 

20. Hussein F. Jassim, principles of regional soil survey, Land 

Evaluation and land use planning in Iraq, ph. D. thesis, University of 

Ghent, Belgium, 1981 

21. . Homere Yohannes and Teshome Soromessa , Land Suitability 

assessment for major crops by using GIS-based multi criteria 

approach in Andit Tid Watershed , Ethiopia Cogent Food and 

Agriculture , 2018 : 4 :. 

22. I. J. Mohammad, Soil of Adhaim area and their land suitability for 

wheat and spring maize production, Iraqi Journal Agriculture, 

(Especial Issue), vol. 7, No. 2, Baghdad, Jan, 2002. 

23. Jamal Bani Neameh, Land Evaluation for land use planning with 

especial attention to sustainable fodder production in the 



 
290 

Rouzehchai Catchment of Aorumiyeh area-Iran, MSC. Thesis, 

International Institute for Geo- Information Science and Earth 

Observation, Enschede, The Netherland, 2003. 

24. Mongkolsawai P. Thirangoon and P., Kuptawutine. Land Evaluation 

of songkraon waters shed, for combining Economic Crops using 

GIS and Remotely sensed data khonkaen University, Thailand- 

1998. 

25.  N. V, Duc, H. Q. et al. Land Evaluation for Donanburn District 

(Phutho Province) following FAO Methods. (In vientmanese)./ 

Research results of national Institute for s8ls and fertilizers (NISF) 

thank. 1998. 

26. National Institute for Soils and Fertilizers (NISF) land Evaluation 

for “Dongna” Provinces Following FAO Methods. (In Vietnamese). 

Agricultural Publishing House. Hochiminh Vcity. 1997. 

27. Orhan Dengiz, Lihami Bayramin, Mahmut Yuksel, GIS and Remote 

sensing based land evaluation of Beypazari area soils by ILSEN 

model, Univ. Ankara. Soil Science Dept, turkey, 2002 . 

28. Romoin kulikowski, Technique of successive Quotients to 

Determine Agricultural land. Use orientation, in Noor Mohammad 

(edt.,) Perspectives, in Agricultural Geography, volume one, pp.417-

428, New Delhi, Concept publishing company, 1981.p.418.  

29. Barazanji , A. F. Gypsiferous Soil of Iraq . Unpublished ph.D Thesis 

, Ghant , Belgium , 1973.  

30.   F.A.O. Unesco , Irrigation Draing and Salinity , London , 1973. 

31.   ) U.S.National Technica Advisory Committee , Report on Water 

Quality Criteria Submitted to the secretary of interior Washington 

.D.C.1968 . 

 -ثالثًا: الشبكة الدولية للمعلومات:
 

  .http://www.srtm.csi.cgiar.org/mission/html1.  
http://github.com/globalmaps/gm_Ic_v32.   

https://permaculturearabia.org .3 
 

 

http://www.srtm.csi.cgiar.org/mission/html
http://github.com/globalmaps/gm_Ic_v3
http://github.com/globalmaps/gm_Ic_v3
https://permaculturearabia.org/


 

a 

Abstract 

     The research aims to classify and evaluate the suitability of lands for 

cultivating winter field crops wheat, barley and summer maize and rice for the 

study area that is located in the alluvial plain within Babel Governorate 

represented by the two projects ( Hilla- Kifl and Hilla- Diwaniya) , representing 

the lands confined between the Hindiyah dam to the north and the borders of 

Babel Governorate with Diwaniyah to the south , and between Shatt al-Hillah in 

the east and Al-Kifl water stream and Shatt al-Hindiya to the west. 

     In order to reach the desired results of the study, the natural geographical 

potentials of the study area were surveyed and counted, represented by the 

(geological structure, topographic characteristics, climatic characteristics, soil 

characteristics, and surface water characteristics), and then knowledge of the 

reality of field crops cultivation and their geographical distribution in the study 

area, as well as analyzing and  interpreting the reality of the environmental 

requirements of field crops. 

   The researcher used  the Arc GIS program and its accessories represented by 

the (Arc Tool box) and (Spatial Analysis Tools), including the (Spatial Suitability 

Analysis tools) and the (Model Builder application) by which the spatial and 

descriptive databases were built and corrected and linked with each other to 

form a database for the study area which is made for the spatial analysis 

process. The natural geographic potentials available in the study area were 

determined and compared with the requirements for cultivating and settling 

field crops. 

For this purpose, a suitable model for each crop was constructed, the outputs of 

which represented the results of the spatial suitability for the cultivation of field 

crops. It was found that the suitable land area for the cultivation of the wheat 
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crop (S) is (529760 dunums) and this area is classified between high suitability 

(S1), which amounted to (102920 dunums) and the medium suitability (S2) and 

amounted to (407320 dunums).The neutral suitability (S3) amounted to (19520 

dunums), while the inappropriate area for crop (N)cultivation was (51,140 

dunums).  The area of land suitable for the cultivation of  the barley crop was 

(524,920 dunums) and it is located within the high suitability class (S1) with an 

area of (204760 dunums) and within the medium suitability category (S 2) with 

an area of( 320160 dunums) , while the area which was unsuitable land for 

crop(N) cultivation was (56280 dunums). The area of land suitable for the 

cultivation of the maize crop reached (528960 dunums)  of which the area of 

(80120 dunums) fell within the high suitability class (S1), and the area of 

(387560 dunums) within the medium suitability class (S2), while the area of 

land that fell within the marginal suitability class (S 3) amounted to (61280 

dunums). The Inappropriate area for the cultivation of crop (N) amounted to 

(52240 dunums)  and for the rice crop, the area of land suitable for the 

cultivation of the crop reached (540 960 dunums) , and this area is classified 

between high suitability (S 1), which amounted to (376360 dunums), and 

medium suitability (S2) which amounted to (106,760 dunums) and between the 

neutral suitability (S3) amounted to ( 57840 dunums) whereas the inappropriate 

area  suitable for crop (N) cultivation was (40240 dunums). 
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