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اىجؾااش صسا ااخ ٍؾظاا٘ه اىااشص ٗاىاازٛ ٝ ااذ ٗاؽااذ ٍااِ إااٌ اىَؾبطااٞو اىضسا ٞااخ ىظاايزٔ ْٝااب    -: المستتلص  

اىَجبششح ثبالعزٖالك اىجششٛ ع٘اء ٍجبششحً م٘عجخ غزاء سئٞغخ اٗ ث ذ دخ٘ىٔ فٜ اى ذٝذ ٍِ اىظْب بد اىغزائٞاخ   

ٗعابئو ٗؽاشح ؽذٝضاخ رؾاذد افؼاو  غاذثغبّات االّزابط اىْجابرٜ اُ ٕٝٗزٓ االَٕٞخ ع يذ ٍِ اىجبؽضِٞ ٗاىَخزظِٞ 

ٗاىزاٜ رناُ٘ اّزبعٞزٖاب  بىٞاخ ٍٗاِ ٕازٓ اى٘عابئو ثشّابٍظ ّواٌ اىَ يٍ٘ابد االساػٜ ٍِ ؽٞش ٍالءٍزٖاب ىضسا زأ 

( اىزٛ ٝ ذ ٍِ اىجشاٍظ اىؾذٝضخ اىزٜ ر طٜ ّزبئظ د ٞقخ   فزقٌٞٞ اىَالءٍاخ اىَنبّٞاخ ثاِٞ خظابئض GISاىغغشافٞخ )

ٍؾظاا٘ه اىااشص فاٜ ٍؾبفواابد اىوااشاد االٗعااؾ ٍااِ إاٌ اىذساعاابد اىزااٜ رغاازخذً ّوااٌ اىزشثاخ اىنَٞٞبئٞااخ ٗصسا ااخ 

اىَ يٍ٘بد اىغغشافٞخ فٜ رؾذٝذ ٗرظْٞف االساػٜ رج بً ىخظبئض رشثزٖب اىنَٞٞبئٞخ   ار رٌ فاٜ ػا٘ء رىال رقٞاٌٞ 

ٖشثبئٞخ ٗرظْٞف خظبئض اىزشثخ ٍِ ؽٞش )اىَبدح اى ؼ٘ٝخ ٗاىنبسثُ٘ اى ؼ٘ٛ ٗدسعخ اىزوب و ٗاالٝظبىٞخ اىن

ٗمشثّ٘بد اىنبىغًٞ٘ ٗمجشٝزبد اىنبىغًٞ٘ ٗاىغ خ اىزجبدىٞخ اىنبرّٞ٘ٞخ( ٗرَذ  َيٞخ اىزقٌٞٞ ٗاىزظاْٞف فاٜ ثشّابٍظ 

ٗفقابً ىَزطيجابد ٍؾظا٘ه اىاشص ( Reclassify( ٍِ خاله ا بدح رظْٞوٖب ثادداح )GISّوٌ اىَ يٍ٘بد اىغغشافٞخ )

(ٗاىزااٜ ٗػاا ذ ؽااذٗداً FAOٍْوَااخ اىضسا اخ ٗاالغزٝااخ ) اىَ زَاذح ٍااِ  جااو( SYSٍْٖاب ا زَاابداً  يااٚ ٍ اابٝٞش )

(   فؼااالً  اِ  َاو َّاا٘رط ىيَالءٍاخ اىَنبّٞااخ N2-N1-S3-S2-S1ٍضبىٞاخ ىضسا زأ رَضيااذ ثخَغاخ ٍغاز٘ٝبد )

إل طابء ٗصُ ىناو خبطاٞخ  (Overly  Weightedاداح )( ٍِٗ صٌ اعزخذاً Model Builderاىْٖبئٞخ ثزطجٞق )

  ٗثبىزبىٜ ر٘طو اىجؾش  يٚ إَٞزٖب ٍٗذٙ ردصٞشٕب فٜ اىَؾظ٘ه ٍٗقذاسٕب فٜ اىزشثخ ٍِ ريل اىخ٘اص ا زَبداً 

( اٛ اُ S2(   رجشص فٖٞب اىوئاخ اىضبّٞاخ ٍز٘عاطخ اىَالءٍاخ )S3-S2-S1اىٚ اُ ْٕبىل صالس ٍغز٘ٝبد ىيزشثخ ٕٜ )

%( ٍاِ 8.28اىٚ )رشثخ ٍْطقخ اىذساعخ ٕٜ رشثخ ٍز٘عطخ اىَالءٍخ ىضسا خ ٍؾظ٘ه اىشص ٗاىزٜ ٗطيذ ّغجزٖب 

 ٍغبؽخ ٍْطقخ اىذساعخ 2 

 نموذج المالءمة المكانية (  – GIS –محصول الرز  –الك مات المفلاحية : ) تقييم المالءمة المكانية 

Title  

Evaluation of spatial fit between soil chemical properties and rice 

 cultivation in Middle Euphrates Governorates Using (GIS) 

ph. Salah Yarkah melek Al-Khamisi                M . M Mohammed Khudair Kilef 
          salah.melek@qu.edu.iq                           com  mohammed.kilef1980@gmail. 

Al-Qadisiyah University/College of Arts      Al-Qadisiyah Education Directorate 

 Department of Geography                   

Abstract: The research discusses the cultivation of rice, which is one of the most 

important agricultural crops for its direct connection to human consumption, whether 

directly as a main meal or after its entry into many food industries, and this 

importance made researchers and specialists besides plant production to find modern 

means and methods that determine the best lands In terms of its suitability for its 
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cultivation, which has high productivity, one of these means is the Geographic 

Information Systems (GIS) program, which is one of the modern programs that gives 

accurate results. In defining and classifying lands according to their soil chemical 

properties, in light of that, soil properties were evaluated and classified in terms of 

(organic matter, organic carbon, interaction degree, electrical conductivity, calcium 

carbonate, calcium sulfate, and cationic exchange capacity). By reclassifying it with 

the Reclassify tool according to the requirements of the rice crop, based on my 

criteria (SYS) approved by the Food and Agriculture Organization (FAO), which set 

ideal limits for its cultivation represented by five levels (N2-N1-S3-S2-S1), in 

addition to making a model for the final spatial fit by applying (Model Builder) and 

then using a tool ( Overly Weighted) to give a weight for each of those properties 

depending on its importance and its impact on the crop and its amount in the soil, and 

therefore the research found that there are three levels of soil are (S3-S2-S1), in 

which the second category of medium suitability (S2) stands out. The soil of the 

study area is medium soil suitable for the cultivation of the rice crop, which reached 

(82.1%) of the area of the study area                                                                                       . 

Keywords: (evaluation of spatial fit - rice crop - GIS - spatial fit model)  

 

                                                                                                                                   

المكانيددة مددم الماتددامام المتمددة التددل تعتمددد بالدرجددة امسددا  ملدد  البددرام  يعددد تقيدديم الم  مددة  -: المقدمةةة

الحديثة امنتا برنام  نظم المعلامام الجغرافية ، اذ تعطل امكانية كبيرة فل معرفدة افتدا المنداطن مدم حيد  

تددم مددم م  متتددا ، فددالر  مددم محاحدديا الحبدداب امسددتراتيجية ذام ام ميددة الكبيددرة لحيدداة امنسددام اتدد تل ا مي

دخالم فل العديد مم المنتجام الغذائية فت ً مم استت كم المباشر مم قبا امنسام اذ يحتاي مل  نسبة كبيرة 

مم الكربا يدرام االنشايام المتمدة للجسدم ، كمدا ام مخلهاتدم تسدتخدم كعلدو للحيااندام ، فدراسدة خحدائ  

بير فل تحديد افتا امراتل مم حي  م  متتا التربة الكيميائية فل محافظام الهرام اماسط تسامد بشكا ك

ل رامة مححاا الدر  ايعتمدد ذلدل ملد  معرفدة متطلبدام المححداا المثاليدة مدم  دذو الخحدائ  االتدل تعدد 

كمحددام ل رامتم فل المنطقة فتاافر ا تمم  ذو المتطلبام تعطل حارة ااتحة مم ا م اافتدا المنداطن 

يو  دددذو الخحدددائ  فدددل تدددا  تلدددل المتطلبدددام باسدددتخدام اداة ل رامتدددم ايدددتم ذلدددل مدددم خددد ا امدددادة تحدددن

(Reclassify(  فل برنام )GIS( امم ثم مما نماذج للم  مة المكانية )Model Builder يستخدم فيدم اداة )

(Overly  Weighted  لتحديد ا م كا خاحية مم تلل الخحائ  ابحسب ا ميتتا للمححاا معتمددا ملد )

  ( FAO 2ٍْوَخ اىضسا خ ٗاالغزٝخ )قبا ( المعتمد مم Sysمعيار )

 -فتمثلت مشكلة البحث بطرح التساؤالت االتٌة :

 ؟فل محافظام الهرام اماسط ما مدى م  مة خحائ  التربة الكيميائية ل رامة مححاا الر   -1

 ما حارة التا يع الجغرافل لمححاا الر  فل محافظام الهرام اماسط ؟ -2

 ؟  فل محافظام الهرام اماسط المناطن م  مة ل رامة مححاا الر   كيو يمكم تحديد افتا -3

  -باالتً : فتتلخصاما فرضٌة البحث 

 تتمتع محافظام الهرام اماسط بتربة ذام خحائ  كيميائية جيدة ت  م  رامة مححاا الر  . -1

 . يتا ع مححاا الر  فل محافظام الهرام اماسط فل ج   حغير مم الستا الرسابل -2

امكانيددة كبيددرة فددل تحديددد افتددا المندداطن ل رامددة مححدداا الددر  فددل  (GIS) لددنظم المعلامددام الجغرافيددة -3

 محافظام الهرام اماسط .
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يتدو البحد  الد  الكشدو مدم خحدائ  التربدة الكيميائيدة امددى م  متتدا ل رامدة مححداا  -هدف البحث :

ئ  ايددتم ذلددل مددم خدد ا اسددتخدام برنددام  نظددم الددر  ايددتم ذلددل مددم خدد ا معرفددة متطلباتتددا مددم  ددذو الخحددا

امم ثم تحنيو اتقييم الم  مة المكانيدة ل رامدة مححداا الدر  فدل محافظدام  (GIS) المعلامام الجغرافية 

 الهرام اماسط . 

امتمددد البحدد  المددنت  النظددامل الددذي امتمددد دراسددة خحددائ  التربددة الكيميائيددة ، ادمددم ذلددل  -مةةج ا البحةةث :

الل الذي يعن  بدراسة المححاا مم حي  التعريو بم مم حي  طبيعتم اكمية انتاجم ، كما تم بالمنت  المحح

للكشددو مددم مدددى م  مددة خحددائ  التربددة الكيميائيددة  (GIS) اسددتخدام برنددام  نظددم المعلامددام الجغرافيددة 

 ل رامة مححاا الر  فل محافظام الهرام اماسط .

رشاَو ؽاذٗد اىذساعاخ اىؾاذٗد اىَ٘ػا٘ ٞخ ٗاىَنبّٞاخ ٗاىضٍبّٞاخ   رزَضاو اىؾاذٗد اىَ٘ػا٘ ٞخ  -: حدود الدراستة 

  2   يٚ االَٕٞخ اال زظبدٝخ مدعبط فٜ  َيٞخ االخزٞبسٍ زَذا  ثَؾظ٘ه اىشص فٜ ٍؾبفوبد اىوشاد االٗعؾ

 –اىقبدعااٞخ  –غااف اىْ –الء مااشث –اٍااب اىؾااذٗد اىَنبّٞااخ فزَضيااذ ثَؾبفواابد اىوااشاد االٗعااؾ اىخَااظ ) ثبثااو     

(   رشنو ٕزٓ اىَؾبفوبد اىخَظ ٍْطقخ عغشافٞخ ٍزغبٗسح ٍٗشازشمخ ثبىخظابئض اىطجٞ ٞاخ ػاَِ اىغاٖو اىَضْٚ

اىشع٘ثٜ ٗاىٖؼجخ اىغشثٞخ اى شا ٞخ رزخز ىٖب اٍزذادا عغشافٞب ) شَبه غشة عْ٘ة ششح ( ٕٜٗ ؽيقخ اى٘طو ثِٞ 

ٍاِ اىشاَبه ٍؾبفواخ ثغاذاد ٍٗاِ اىشاَبه اىغشثاٜ ٍؾبفواخ  اىَؾبفوبد اىغشثٞاخ ٗاىَؾبفوابد اىغْ٘ثٞاخ   ار رؾاذٕب

ٍااِ اىغْاا٘ة اىشااش ٜ االّجاابس ٍٗااِ اىغااشة اىؾااذٗد اى شا ٞااخ اىغاا ٘دٝخ ٍٗااِ اىشااشح ٍؾاابفوزٜ ٗاعااؾ ٗرٛ  اابس ٗ

اٍب فينٞابً فزقام ٍْطقاخ اىذساعاخ ثاِٞ دائشراٜ  اشع )  ٍؾبفوخ اىجظشح 
-

4 2.9
o
 - 

-
3 233

o
شاَبالً ( ٗثاِٞ خطاٜ  

43ؽ٘ه )
o
 -46

o
 ( 2 8شش بً ( 2 خشٝطخ س ٌ )  
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مٌ  98879ار ٝجيغ ٍغَ٘ع ٍغبؽخ اىَؾبفوبد اىخَغخ ) 
.
 %( ٍِ ٍغَ٘ع ٍغبؽخ اى شاح ..( ثَب ّغجزٔ )  

مٌ .435295اىجبىغخ ) 
.
 )

(1 )
 ( 2 8ّبؽٞخ (   عذٗه س ٌ )  69 ؼبء ٗ  9.  ٗرقغٌ اداسٝبً اىٚ ) 

 (  8عذٗه س ٌ ) 

 989ً.ٍغبؽزٖب ٗ ذد ٗؽذارٖب االداسٝخ ى بً ٍؾبفوبد اىوشاد االٗعؾ 

اىَغبؽخ )مٌ  ذد اىْ٘اؽٜ  ذد اال ؼٞخ ٍشمض اىَؾبفوخ اىَؾبفوخ
.
 % ىيَغبؽخ ( 

 .52 5889 86 4 اىؾيخ ثبثو

 528 5934 7 3 مشثالء مشثالء

 .92. 88.4. 89 4 اىْغف اىْغف

 .82 8853 85 4 اىذٝ٘اّٞخ اىقبدعٞخ

 5.23 58749 .8 5 اىغَبٗح اىَضْٚ

 899 98879 69 9. اىَغَ٘ع

 2 4ً   ص989.اىَظذس : عَٖ٘سٝخ اى شاح   ٗصاسح اىزخطٞؾ   اىغٖبص اىَشمضٛ ىإلؽظبء ٗرنْي٘عٞب اىَ يٍ٘بد   اىَغَ٘ خ االؽظبئٞخ اىغْ٘ٝخ   

  -المفاهٌم والمصطلحات :

  -( :Evaluationاللقييم ) -1

االساػااٜ ٗاىاازٛ ٝزْجااد ثاادداء االسع ٍااِ ؽٞااش اىو٘ائااذ اىَز٘  ااخ ىيزخطااٞؾ االعاازشارٞغٜ العاازخذاٍبد ٕاا٘ اداح    

ٗاىقٞا٘د اىَوشٗػااخ  يااٚ اعازخذاً االساػااٜ اىَْزغااخ   فؼااالً  اِ اىجٞئااخ اىَز٘  ااخ ىيزاذٕ٘س اىؾبطااو ثغااجت ٕاازٓ 

االعزخذاٍبد
(.)

 2 

 -( :Information Systems  Geographicalنظم المع ومات الجغرافية ) -2

ىز شٝوابد اىخبطاخ ثاْوٌ اىَ يٍ٘ابد اىغغشافٞاخ إَاب ٍاب عابء ثأ اىغغشافاٜ ٗاىازٛ ٝ اذ اُ ٗسدد اى ذٝذ ٍاِ ا     

ر شٝف ّواٌ اىَ يٍ٘ابد اىغغشافٞاخ الثاذ اُ ٝشاَو ٍاْٖظ اىاشثؾ ثاِٞ اىَ يٍ٘ابد اىْ٘ ٞاخ اٗ اىنَٞاخ ٗثاِٞ ٍ٘ا  ٖاب 

اىؾقٞقٞخ  يٚ عطؼ االسع
(3)

2 

  -:( Suitability of the spatial) المالءمة المكانية -3

ٕٜ داىخ ىَزطيجبد اىَؾبطٞو ٗخظبئض االسع ٕٜٗ ٍقٞبط ىنٞوٞخ ٍ شفخ طوبد ٗؽذح االسع ٍٗزطيجابد     

شنو ٍ ِٞ ٍِ اعزخذاٍبد االساػٜ
(4)

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .10م ،  2019اتكنلاجيا المعلامام ، المجمامة امححائية السناية ،  لإلححا جمتارية العران ، ا ارة التخطيط ، الجتا  المرك ي (  
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 المحور االول 
      محافظات الفرات االودطالخصائص الكيميائية لتربة 

تعطددل دراسددة الخحددائ  الكيميائيددة للتربددة امكانيددة معرفددة العناحددر الغذائيددة االمعدنيددة التددل يسددتهاد منتددا      

النبددام بعمليددة التغذيددة مددم مددا تسددامد ا ملدد  النمددا اامنبددام ، فتدد ً مددم انتددا تحدددد حدد حية التربددة لإلنتدداج 

سددلباً ملدد  التربددة ابالتددالل ت ثير ددا ملدد  ال رامددل فدد م اي  يددادة اا نقدد  فددل  ددذا العنحددر تدد دي الدد  التدد ثير 

بد    اذ تم اخذ مينام للتربة بحسدب ناميتتدا لدراسدة خحائحدتا الكيميائيدة التدل  تتمثدا  المحاحيا ال رامية  ،

( ااميحدالية الكتربائيدة ) PH( ادرجدة تهامدا التربدة )OC( االكاربام العتداي ) OMالمادة العتاية ) )

EC ( اكربانام الكالسيام )CaCo3( ) ( اكبريتام الكالسيام )الجبCaSo4 )التبادلية الكاتيانية )  االسعة

ECe  ) ): ( 2جداا ) (  2خريطة )  -ايمكم التطرن ادراسة  ذو الخحائ  مل  النحا اآلتل 
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 ( 2جداا رقم ) 

 محافظام الهرام اماسطألنااع التربة فل  الكيميااية الخحائ  

 

بة
تر
 ال
ع
جو

 

 

 

ٌج
لع
 ا
قم
ر

ة
 

 
 موقع العٌجة

 
 العمق

المادة 
 العضوٌة

 (OM) 
% 

الكاربون
 

 العضوي
(OC) 

% 

درجة 
 التفاعل

 (PH ) 

االٌصالٌة 
 الك ربائٌة

 (EC  )
 / سم ملموز

كربوجات 
الكالسٌوم 

(CaCo3)

% 

كبرٌتات 
الكالسٌوم 

(CaSo3)
 % 

السعة التبادلٌة 
 الكاتٌوجٌة

 (CEC  )
 100ملٌمكافئ / 
 غم تربة

ر
تا
من
 ا
و
تا
ك

 

 

 
1 

بابا / مرك  
 قتا  المحاايا

9-39 2.43 1.41 7.6 5.1 20.32 2.64 12.3 

30-69 1.92 1.11 7.4 4.8 18.45 2.97 11.6 

 11.95 2.81 19.39 4.95 7.5 1.26 2.18 ٍ ذه اى َقِٞ

 
2 

كرب   / قتا  
 التندية

9-39 2.21 1.28 7.7 4.7 19.61 1.94 10.2 

30-69 1.84 1.07 7.6 4.3 16.93 2.23 10.7 

 10.45 2.09 18.27 4.5 7.65 1.17 2.03 ٍ ذه اى َقِٞ

 
3 

/ ناحية  قادسيةال
 السدير

9-39 2.35 1.36 7.8 3.9 16.48 2.8 4.3 

30-69 1.76 1.02 8.1 3.7 15.30 3 5.4 

 4285 2.9 15.89 3.8 7295 1.19 2.06 ٍ ذه اى َقِٞ

 
4 

مرك  السمااة / 
 قتا  الختر

9-39 1.94 1.13 7.7 6.1 31.26 3.4 7.5 

30-69 1.65 0.96 8 5.9 18.20 4.12 8.1 

 728 3.76 24.73 6 7285 1.04 1.80 ٍ ذه اى َقِٞ

 8266 2.89 19.57 4.81 7.74 1.17 2.02 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 

ر
تا
من
 ا
ض
اا
ح
ا

 

 

 
5 

 
ناحية  / بابا

 اممام

9-39 2.92 1.69 8.1 4.8 19.69 1.58 13.9 

30-69 2.31 1.34 8.2 4.4 19 1.94 10.4 

 12.15 1.76 19.35 4.6 8.15 1.52 2.62 ٍ ذه اى َقِٞ

 
6 

كرب   / ناحية 
 الحسينية

9-39 2.84 1.65 8 4.9 14.55 2.53 16.5 

30-69 2.42 1.40 8.1 4.6 14.31 2.96 13.4 

 14.95 2.75 14.43 4.75 8.05 1.53 2.63 ٍ ذه اى َقِٞ

 
7 

 
ناحية  / بابا

 القاسم

9-39 2.11 1.22 7.8 6.3 22.57 0.98 10.6 

30-69 1.57 0.91 8 6.1 21.36 1.24 10.2 

 10.4 1.11 21.97 6.2 7.9 1.07 1.84 ٍ ذه اى َقِٞ

 
8 

 
/  القادسية 

 ناحية السنية

9-39 2.58 1.50 7.8 6.7 16.2 2.14 11.8 

30-69 1.73 1.00 8.1 6.4 13.54 2.94 13.9 

 8.285 2.54 14.87 6255 7295 1.25 2.16 ٍ ذه اى َقِٞ

 
9 

مرك  السمااة / 
 الاركا  قتا 

9-39 1.86 1.08 82. 7.1 18.76 1.2 11.7 

30-69 1.45 0.84 8.3 6.9 15.91 1.4 10.2 

 89295 1.3 17.34 7 8.3 0.96 1.66 ٍ ذه اى َقِٞ

 8.2.6 1.89 17.59 5.82 8297 1.26 2.18 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 

م 
تا
خه
من
ال

م(
عا
نق
ست
لم
اا
ر 
اا
م 
)ا

 

 

 
10 

 
       / بابا

 ناحية الطليعة

9-39 1.71 0.99 8.2 6.2 34.41 3.11 18.6 

30-69 1.55 0.90 8.4 6.8 32.79 2.96 18.7 

 18.65 3.04 33.6 6.5 8.3 0.95 1.63 ٍ ذه اى َقِٞ

 
11 

مرك  النجو / 
 المشخاب قتا 

9-39 2.23 1.29 7.6 6 35.1 2.45 9.6 

30-69 1.88 1.09 7.9 6.4 33.44 1.14 5.5 

 7.55 1.8 34.27 .62 7.75 1.19 2.06 ٍ ذه اى َقِٞ

 
12 

/  القادسية 
قتا  مرك  

 الشامية

9-39 2.44 1.42 7.9 7.4 32.07 4.3 15.5 

30-69 1.79 1.04 8.1 7.2 25.8 3.41 17.1 

 8623 3.86 28.94 723 8 1.23 2.12 ٍ ذه اى َقِٞ

 83283 2.9 32.27 6267 .829 1.13 1.94 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 
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 -المحدر : الباح  باممتماد مل  :

    2020نتائ  التحلي م المختبرية لعينام التربة ، مديرية  رامة القادسية ، شعبة المياو االتربة ، مختبر التربة لسنة  -1

 .  2020نتائ  التحلي م المختبرية لعينام التربة ، مديرية  رامة بابا ، شعبة المياو االتربة ، مختبر التربة لسنة  -2

  -)*( تم استخراج نسبة الكاربام العتاي باممتماد مل  المعادلة امتية :

 الكاربام العتاي الم كسد % =  -1
                        

  
 

 1.334× الكاربام العتاي الكلل % = الكاربام العتاي الم كسد  -2

 1.724× المادة العتاية % = الكاربام العتاي الكلل %  -3

 = نظامية محلاا كبريتام الحديدا  ااملمنيام . M  -حٌث ان :

       = vsample  .حجم محلاا كبريتام الحديدا  ااملمنيام ال  م لمعايرة العينة 

 vblank          .حجم محلاا كبريتام الحديدا  ااملمنيام ال  م لمعايرة الشا د = 

W t                . المكافئ للكاربام . = الا م 0.3= ا م التربة الجافة 

المحدر : جام رايم اجارج اسطهام امبد الرشيد ، تحليا التربة االنبام دليا مختبري ، المرك  الاطنل للبحا  ال رامية 

 . 48م ،  2003فل المناطن الجافة ، حلب ، سارية ، 

بة
ر
الت
ع 
نا

 

 

ْخ
ٞ 

 اى
ٌ 

س
 

 
 ماقع العينة

 
 العمن

 المادة
 العتاية

 (OM) 

% 

اىنبسثُ٘
 )*(
 

 اى ؼ٘ٛ
(OC) 

% 

درجة 
 التهاما

 (PH ) 

اميحالية 
 الكتربائية

 (EC  )
 ملما /سم

كربانام 
الكالسيام 

(CaCo3)

% 

كبريتام 
الكالسيام 

(CaSo3)
 % 

السعة التبادلية 
 الكاتيانية

 (CEC  )
 100مليمكافئ / 
 غم تربة

ية
مل
ر
 ال
م
حا
سا
لم
ا
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بابا / ناحية 
 المدحتية

9-39 1.65 0.96 7.8 2.7 6.25 1.52 6.2 

30-69 1.12 0.65 7.6 1.6 5.81 1.64 5.1 

 5.65 1.58 6.03 285. 727 0.80 1.39 ٍ ذه اى َقِٞ

 
14 

القادسية  / 
ناحية 
 الشنافية

9-39 1.43 0.83 7.7 2.8 14.6 3.34 5.2 

30-69 1.22 0.71 7.4 2.4 15.8 3.46 4.8 

 5 3.4 15.2 26. 7255 0.77 1.33 ٍ ذه اى َقِٞ

 5233 2.49 10.62 238. 7.63 0.79 1.36 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 

ية
مل
ر
 ال
م
با
كث
ال

 

 
15 

 
/  القادسية 
 نهرناحية 

9-39 1.35 0.78 8 2.2 15.17 0.82 4.5 

30-69 0.94 0.55 7.8 1.9 14.2 1.21 3.1 

 3.8 1.02 14.69 295. 729 0.66 1.15 ٍ ذه اى َقِٞ

 
16 

السمااة / 
مرك  قتا  
 السمااة

9-39 1.51 0.88 7.6 2.7 9.8 1.15 6.1 

30-69 0.83 0.48 7.9 1.6 8.71 1.33 5.8 

 5295 1.24 9.26 285. 7275 0.68 1.17 ٍ ذه اى َقِٞ

 4288 1.13 11.97 28. 7.83 0.67 1.16 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 

ة 
سي
جب
 ال
ية
اا
ر
ح
ح
ال

طة
ختل
لم
ا

 

 
17 

النجو / 
ناحية 
 الحيدرية

9-39 2.42 1.40 7.6 5.6 18.32 14.4 3.7 

30-69 1.76 1.02 7.8 4.3 16.9 20.2 3.2 

 3245 17.30 17.61 4295 727 1.21 2.09 ٍ ذه اى َقِٞ

 
18 

السمااة / 
 ناحية بحية

9-39 2.24 1.30 7.9 4.2 6.82 21.23 4.8 

30-69 1.62 0.94 8.1 5.1 6.44 25.8 4.3 

 4.55 23.52 6.63 4265 8 1.12 1.93 ٍ ذه اى َقِٞ

 4 20.41 12.12 428 7285 1.17 2.01 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 

ية
اا
ر
ح
ح
ال

 

طة
ختل
لم
 ا
ية
ر
ج
ح
ال

 

 
19 

النجو / 
ناحية 
 الشبكة

9-39 2.18 1.26 7.6 3.5 17.9 13.56 7.3 

30-69 1.53 0.89 8.1 2.9 16.51 14.23 4.9 

 6.1 13.9 17.21 .32 7285 1.08 1.86 ٍ ذه اى َقِٞ

 
20 

السمااة / 
مرك  قتا   

 السلمام

9-39 2.62 1.52 8 2.6 26.15 12.4 6.4 

30-69 1.81 1.05 7.9 2.5 24.2 15.6 628 

 62.5 14 25.18 285. 7295 1.28 2.22 ٍ ذه اى َقِٞ

 6288 13.95 21.19 3293 729 1.18 2.04 اىَ ذه اى بً ىأل َبح 
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 (Organic Carbon)والكاربون العضوي  ( Organic Matter) المادة العضوٌة  –أ  

تعرو المادة العتاية ب نتا خليط مم المااد المتبقية مم الكائنام الحية النباتية االحياانية االكائندام الحيدة      

الدقيقة امخرى التل نتجم خ ا مملية التحلا المدة طايلة مم ال مم ، تتركدب المدادة العتداية مدم مجمامدة 

يدراجيم االنيتراجيم االكبريم االهسهار اغير ا مم العناحدر المعدنيدة مناحر غذائية ا متا الكاربام االتا

 .( 5)التل تنطلن بعد تحللتا لتكام محدراً غذائيا متما للنبام النامل اامحيا  فل التربة

ام اظيهة المادة العتاية امساسية فل التربة  دل تدافير الطاقدة اميتدية التدل تحدرل العمليدام البيالاجيدة     

ة االتل ت ثر بشكا مباشر اغير مباشر مل  خحائحتا امخرى ، اذ تسامد المادة العتداية فدل ممليدام للترب

تحايددا ثددانل ااكسدديد الكدداربام الدد  كلاكددا  ، فتدد ً مددم مجمامددة كبيددرة مددم المركبددام العتدداية امخددرى 

 منتا النبام اثنا  نماو مم )السيليلا  االتياسليلا  االلجنيم االد ام االبراتينام .... الخ ( االتل يستهاد 

 .(6)طرين العمليام امن يمية التل يقام بتا

تعد الطبقة السطحية مدم مقدد التربدة الجد   المتدم فيتدا ، اذ تتركد  فيتدا المدادة العتداية الناتجدة مدم ااران     

 ال   ااغحام اجذار امشجار االشجيرام االحشائش اغير ا مم النباتام ، ابعد تحللتا تتحرل اتترشح

 .(7)امسها نتيجة لت ثير الظراو الهي يائية للتربة

يختلو حجم المااد العتاية مم تربة ألخرى ، فتل ت داد فل المناطن الرطبة الحالحة لل رامة اتقدا فدل     

المناطن الححرااية الجافة ، فت ً مم ام خحابة التربة تعتمد مل  مدى تافر المادة العتاية فيتا االمثاليدة 

%( مدااد 5%(  داا  ا )25مدا  ا ) % (25% ( مدااد معدنيدة ا ) 45لل رامة  ل التل تتكام مدم نحدا ) 

   .(8)متاية

اما الكاربام العتاي ف م ت ثيرو يبر  فل التربة االمحاحيا ال رامية مل  حدد سداا  ، فتد ثيرو فدل التربدة    

يتتح مم خ ا التحسينام التل يحدثتا فل خحائحتا الممثلة ب المسامية الكلية اامسدتقرار الكلدل اامنتدغاط 

حتهاظ بالمياو ادارو المغذيام االتخ يم الم قم للرقم التايدراجينل كما يع   التبدادا اميدانل االقدرة مل  ام

إلنتاجيددة التربددة ، امددا تدد ثيرو فددل المحاحدديا ال راميددة فتددا يعمددا ملدد  اسددتدامة انتاجيتتددا ، فدد م اي  يددادة فددل 

 .(9)مقاديرو تعما مل   يادة انتاجية الدانم الااحد مم المحاحيا ال رامية

فهل منطقة الدراسة اظترم التحلي م المختبرية  لعينام التربة ام  نالل تبايم فل نسبة المادة العتداية مدا    

 30 – 0بيم انااع التربة فيتا فت ً مم تباينتا لناع التربة الااحد ما بيم مناطن تا يعتا الجغرافل اللعمقيم )

 -م دراسدتتا بحسدب نداع التربدة املد  النحدا اآلتدل : سم ( ، الغرض اظتدار  دذا التبدايم سديت60 – 30سم ا 

 . ( 4 - 3( خريطة )  2جداا ) 

% ( االكاربام 2002بلغ المعدا العام لنسبة المادة العتاية فل تربة كتاو امنتار )  -تربة كتوف االج ار : -

%( 1026ا% 2018%( ، اذ سجلم املد  نسدبة لتمدا فدل مركد  قتدا  المحاايدا اذ بلغدم ) 1017العتاي )

%( ، امدا ناحيدة السددير 1004% ا1080مل  التاالل ، اادند  نسدبة لتمدا فدل مركد  قتدا  الختدر اذ بلغدم )

%( للكداربام 1017% ا1019%( للمدادة العتداية ا)2003% ا2006امرك  قتا  التندية فقد سدج  نسدبة )

 العتاي .

% ( االكداربام العتداي 2018ة فل تربتتا ) بلغ المعدا العام لنسبة المادة العتاي -تربة احواض االج ار : -

% ( للمادة العتاية 2063% ا2062%( ، اذ سجلم امل  نسب فل ناحيتل اممام االحسينية اذ بلغم )1026)

% ( للكاربام العتاي ا ل امل  نسبة مم المعددا العدام ألممدان التربدة ، اادند  نسدبة 1053% ا 1052ا) 

%( ملد  التداالل ، امدا نداحيتل القاسدم االسدنية فقدد 0096% ا1066م ) لتما فل مركد  قتدا  الاركدا  اذ بلغد

 %( للكاربام العتاي . 1025% ا1007%( للمادة العتاية ا)2016% ا1084سجلتا نسب بلغم ) 

بلدغ المعددا العدام لنسدبة المدادة العتداية ألممدان  -تربة المجخفضةات ) االهةوار والمسةتجقعات المطمةورة ( : -

 قتا  الشامية اذ بلغم  %( اذ سجلم امل  نسبة لتما فل مرك 1013( اللكاربام العتاي )% 1094التربة ) 



 (GIS) باستخدام االوسط الفرات حمافظات يف الرز حمصول وزراعة الكيميائية الرتبة خصائص بني املكانية املالءمة تقييم
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لتمدا فدل ناحيدة الطليعدة اذ بلغدم %( مل  التاالل ا ل امل  مم المعدا العام ، اادن  نسدبة 1023% ا2012)

 التاالل %( مل  1019% ا2006%(مل  التاالل ،اما مرك  قتا  المشخاب فقد بلغم نسبتم)0095% ا163)

% ( اللكداربام 1036بلدغ المعددا العدام لنسدبة المدادة العتداية ألممدان التربدة )  -تربة المساحات الرملٌة : -

 % ( مل  0080% ا1039%( اذ سجلم امل  نسبة لتما فل ناحية المدحتية اذ بلغم ) 0096العتاي )

 %( مل  التاالل .0.77% ا1033التاالل ، اادن  نسبة لتما فل ناحية الشنافية اذ بلغم ) 

% ( اللكدداربام 1016بلددغ المعدددا العددام لنسددبة المددادة العتدداية ألممددان التربددة )  -تربةةة الكثبةةان الرملٌةةة : -

% 0066% ( للمدددادة العتددداية ا)1017% ا 1015%( ، اذ سدددجلم نسدددب متقاربدددة بلغدددم )0067العتددداي )

السدمااة ملد  التداالل ، ا دذا يعداد الد  قلدة %( للكاربام العتاي لكا مدم ناحيدة نهدر امركد  قتدا  0068ا

 النبام الطبيعل اامحيا  امخرى فت ً مم تشابم ظراو تكاينتا اخحائ  جغرافية اخرى .

% ( 2001بلغ المعدا العام لنسبة المادة العتداية ألممدان التربدة )  -التربة الصحراوٌة الجبسٌة المختلطة : -

%( 1021% ا2009امل  نسبة لتما فل ناحية الحيدرية اذ بلغم )  %( ، اذ سجلم1017اللكاربام العتاي )

 %( مل  التاالل . 1012% ا1093مل  التاالل ، اادن  نسبة لتما فل ناحية بحية اذ بلغم )

% ( اللكداربام 2004بلغ المعدا العام لنسبة المادة العتاية ألممان التربدة ) -: التربة الصحراوٌة الحجرٌة -

% ( ملد  1028% ا2022، اذ سجلم امل  نسبة لتما فل مرك  قتدا  السدلمام بلغدم ) %( 1018العتاي )

 %( مل  التاالل .1008% ا1086التاالل ، اادن  نسبة لتما فل ناحية الشبكة بلغم ) 

    
 ( اتتح ام  نالل تبايم فل النسب المئاية للمادة العتاية االكاربام  2مم خ ا ما تقدم امم جداا رقم )    

 العتاي فل منطقة الدراسة ما بيم انااع التربة المكانة لسطحتا ، اذ سجلم امل  نسبة لتما فل تربة احااض 

%( ايعاد ذلل ال  ظراو تكايم المادة العتاية االححاا مليتا االتل ت تل 1026% ا2018امنتار بلغم )

، فتد ً مدم مدا يتداو مدم العمليدام مم محادر متعدددة ا متدا بقايدا النباتدام االمحاحديا ال راميدة اتحللتدا 
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ال رامية التدل يقدام بتدا اله حديم ، امدا ارتهامتدا فدل تربدة )كتداو امنتدار اام داار االمسدتنقعام المطمدارة 

االحددحرااية الجبسددية المختلطددة االحددحرااية الحجريددة المختلطددة ( فتعدداد الدد  اجدداد النبددام الطبيعددل ملدد  

و المدادة العتداية الد  تربتتدا ، فتد ً مدم اجداد امحيدا  انشداطتا سطحتا االذي يتحلا بمرار الاقم ليتي

الكبيددر فددل تربتتددا ، امددا انخهاتددتا فددل تربددة المسدداحام الرمليددة االكثبددام الرمليددة فيعدداد الدد  فقر ددا بالنباتددام 

 الطبيعية فت ً مم جهافتا اانعدام امحيا  فيتا .

( ام النسبة ترتهع فل العمن اماا  2تر مم خ ا جداا ) سم ( فقد ظ60 –سم 30اما تباينتا بيم العمقيم )    

سم ( ايعاد ذلل الد  تحلدا النباتدام االحيااندام اامحيدا  امخدرى فدل  دذا العمدن امددم نهاذ دا الد   30- 0) 

سم ( فت ً مم ما يتاو خ ا العمليام 60 – 30العمن الذي يقع اسهلتا لذا ف نتا تنخهض فل العمن الثانل ) 

 ال رامية االتل تترك  فل العمن اماا . 

 ( Degree of soil interaction)( PH)درجة تفاعل التربة  –ب 

ايعدرو ب ندم اللاغداريتم  (PHلدم )تتمثا درجة تهاما التربدة بدالرقم التايددراجينل لمحلداا التربدة ايرمد      

 (PH)السالب لتركي  ايانام التايدراجيم المتااجدة فدل الدرجدة الرئيسدة فدل محلداا التربدة ، اتنححدر قيمدة 

( ايكدام قامددياً اذا  7( فيكام محلاا التربة فل حالة تعادا منددما تكدام قيمتتدا )  14 –العددية بيم ) حهر 

 .(10)( 7ا كانم قيمتتا اقا مم ) ( احامتياً اذ 7كانم قيمتتا اكثر مم ) 

ي ثر تهاما التربة مل  العمليام البياجياكيميائية للتربة اذ ياحدو الدرقم التايددراجينل للتربدة ب ندم متغيدر     

 التربة الرئي  الذي ي ثر مل  مدد كبير مم خحائ  التربة البيالاجية االكيميائية االهي يائية االعمليام 

 . (11)بام اانتاجية الكتلة الحيايةالتل ت ثر مل  نما الن

تسددامد درجددة التهامددا ملدد  تدداافر المغددذيام اامتحاحددتا مددم قبددا النباتددام اام معظددم التربددة الم رامددة     

بالمحاحيا فل جميع انحا  العالم تحتاج ال  درجة حماتة محايدة ، اذ يكام تاافر  ذو المغذيام مدم الحدداد 

تربة التل تقع خارج  ذا النطان يمكم ام تد ثر سدلباً ملد  المححداا المد راع ( ، فال 8 – 6المثالية ما بيم ) 

( اكثدر قامديدة مدم مدا تسدامد  8( تكام اكثر حامتية االتل ت يد مم )  6فيتا فدرجة التهاما التل تقا مم ) 

م ما يعرتدتا مل  امتحا  السمام األيانية االت ثير مل  الع قام األيانية االمغذيام داخا النباتام نهستا م

 . (12)ال  قلة فعاليتتا امم ثم انتاجيتتا مم الغذا 

يتطلب نما النباتام درجة تهاما معينة لكا نبام فمث ً  نالل مححاا م يتحما الحماتة اينما فقط بشكا    

 جيد فل التهاما المتعدادا اا القليدا القامديدة بينمدا  نالدل مححداا يتحمدا درجدة ماليدة مدم الحماتدة ا نالدل

محاحديا تحتدا اسدطاً بدديم تلدل المحاحديا ، تعتمدد م قددة النباتدام بدرجدة التهامدا فددل التربدة ملد  الظددراو 

 . (13)المحيطة بتا

فهل منطقة الدراسة اظترم نتائ  التحلي م المختبرية لعينام التربة ام  نالل تبايم فل درجة تهاما التربة     

فتد ً مدم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحددة مدا بديم منداطن تا يعتدا ما بيم انااع التربدة فدل منطقدة الدراسدة ، 

سددم ( ، الغددرض معرفددة  ددذا التبددايم بحددارة اكثددر دقددة فقددد تددم  60- 30سددم ا  30- 0الجغرافددل اللعمقدديم ) 

 .(  5( خريطة  )  2)   جداا -دراستتا بحسب ناع التربة امل  النحا اآلتل :

% ( ، اذ سدجلم املد  مقددار لتدا فدل 7074العدام لدرجدة تهامدا التربدة ) عددا بلدغ الم -تربة كتوف االج ار : -

( ا دل املد  مدم المعددا العدام ألممدان التربدة ، اادند  مقددار لتدا فدل مركد   709تربة ناحية السدير اذ بلغ ) 

 7065)   قتا  الختدر فقدد بلغدم مقادير مدا ( ، اما مرك  قتا  التندية امرك 705قتا  المحاايا اذ بلغ ) 

   .( لكا منتما مل  التاالل  7085ا

لتا فل مركد   ( ، اذ سجلم امل  مقدار 807بلغ المعدا العام لدرجة تهاما التربة )  -تربة احواض االج ار : -

اذ بلغ ( ا ل امل  مم المعدا العام ألممان التربة ، اادن  مقدار لتا فل ناحية القاسم  803قتا  الاركا  بلغ )

 ( لكا منتا  7095ا  8005ا  8015) اممام االحسينية االسنية ( فقد بلغم مقادير ا ) ( ، اما نااحل  709) 
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 مل  التاالل .

( ، اذ  8002بلغ المعدا العام لدرجة تهاما التربة )  -تربة المجخفضات ) االهوار والمستجقعات المطمورة ( : -

(  7075)  ( اادن  مقدار لتا فل مرك  قتا  المشدخاب بلدغ 803ليعة بلغ )قدار لتا فل ناحية الطسجلم امل  م

 ( . 8، اما مرك  قتا  الشامية فقد بلغ مقدار ) 

لتا فل ناحية ( ، سجلم امل  مقدار  7063بلغ المعدا العام لدرجة تهاما التربة )  -تربة المساحات الرملٌة : -

 ( . 7055بلغ )  الشنافية احية ( ، اادن  مقدار لتا فل ن707المدحتية بلغ )

( ، اذ سدجلم مقدادير متقاربدة بلغدم )  7083بلغ المعدا العام لدرجة تهامدا التربدة )  -تربة الكثبان الرملٌة : -

 ( لكا مم ناحية نهر امرك  قتا  السمااة مل  التاالل . 7075ا  709

( اذ سدجلم املد   7085بلدغ المعددا العدام لدرجدة تهامدا التربدة ) -التربة الصةحراوٌة الجبسةٌة المختلطةة  : -

 ( . 707( ، اادن  مقدار فل ناحية الحيدرية بلغ )  8بلغ ) ناحية بحية مقدار لتا فل 

( اذ سجلم مقادير متقاربدة بلغدم  709بلغ المعدا العام لدرجة تهاما التربة )  -: التربة الصحراوٌة الحجرٌة -

 كا مم ناحية الشبكة امرك  قتا  السلمام مل  التاالل .( ل 7095ا  7085) 

( اتتدح ام  نالدل تبدايم فدل مقدادير درجدة تهامدا التربدة مدا بديم اندااع  2مم خ ا ما تقدم امدم جدداا )     

         منداطن تا يعتدا الجغرافدل اللعمقديمالتربة المكانة لسطحتا فت ً مم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحدد مدا بديم 

سم ( ، اذ ارتهعم قيمتا فل تربة احااض امنتار اتربة المنخهتام ، ايعاد السبب  60 -30سم ا  30 - 0 )

فل ذلل ال  اجاد نسبة مم الما  فل تربتتدا االدذي يعمدا ملد  قلدة التتايدة فيتدا ايعمدا ملد  اذابدة الكاتياندام 

م قامديدة التهامدا ، اانخهتدم قيمتدا فدل ااميانام فترتهع درجة تهاما التربة اتميا بدرجة اكبر الد  ام تكدا

باقل انااع التربة ايعاد ذلل ال  نسجتتا المعتدلة االتل تعما مل  تتاية التربة ا يادة اماكسجيم فيتا مم ما 

بدرجة اقا ، اما تباينتا مدا بديم  ي دي ال  قلة مملية امذابة االتهاما فل تربتتا لذا تميا ال  التعادا اا القامدية

سدم ( فيعداد الد  تبدايم نسدبة اممد ر فدل تربتتدا فتد ً مدم تبدايم ممليدام  60 -30سدم ا 30  - 0ن ) اممما

الخدمة ال رامية مم غسا للتربة احرثتا اتتايتتا ، امل  العمام فام تربتتا تربة قامدية التهاما بسبب اجاد 

 طل نسبة كبيرة مم منطقة الدراسة لتل تغالكاتيانام ااأليانام فل تربتتا ، اا فل محادر المياو المغذية لتا اا

 ( Electrical conductivity)(  EC)  االٌصالٌة الك ربائٌة –ج 

اإليحالية الكتربائية بقيم ايانام امم ر الماجبة االسالبة فل التربة مند اذابتتا بالما  ا تقا  باحدة  تتمثا    

 .  (14)(oم 25المليما / سم مند درجة حرارة )

ترتبط اإليحالية الكتربائية بخحائ  التربة التل لتدا تد ثير فدل انتاجيدة المححداا كنسدي  التربدة اظدراو    

الحرو االكثافة الظا رية االنهاذية االمادة العتداية االملاحدة االسدعة التبادليدة الكاتيانيدة اغير دا ، تسدتخدم 

غير مباشر امركدب للمتغيدرام التدل تد ثر ملد  لقيا  ملاحة التربة بحارة مباشرة ، فت ً مم مد ا مقياساً 

 . (15)جادة التربة

كما ت ثر اإليحالية الكتربائية مل   ذو الخحائ  مم خ ا ث   مسارام تتعلن بمظتدر التربدة ، اماا )    

المرحلة السائلة ( مم طرين امم ر الااردة فل مياو التربة ، االثانل مم خ ا ) المرحلدة الحدلبة(مم طريدن 

ج يئددام التربددة بامتحدداا بشددكا مباشددر امسددتمر مددع بعتددتا الددبعض ، االثالدد  مددم خدد ا ) المرحلددة الحددلبة 

السائلة ( فل المقام اماا مم طرين امستبداا الكاتيانل المرتبط بالمعادم الطينية ، ا ذو ت ثر مل  النتراجيم 

 . (16)لمحاحيا ال راميةالذي يعد العنحر الرئي  االمحدد لنما النبام اانتاج اانتاجية ا

فهل منطقة الدراسة اظترم نتائ  التحلي م المختبرية لعينام التربة ام  نالل تبايم فل مقدادير اميحدالية      

بديم منداطن  الكتربائية ما بيم انااع التربة فل منطقة الدراسدة ، فتد ً مدم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحددة مدا

 سم ( ، اإلظتار  ذا التبايم بحارة اكثر دقة فقد تم  60- 30سم ا  30- 0 تا يعتا الجغرافل اللعمقيم )
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 .( 6) ( خريطة 2جداا )  -: دراستتا بحسب ناع التربة امل  النحا اآلتل

  
مليمددا  / سددم ( ، اذ  Ec ( )4081بلددغ المعدددا العددام لمقددادير اميحددالية الكتربائيددة )  -:تربةةة كتةةوف االج ةةار  -

مليما  /سم ( ا ا املد  مقددار مدم معددا امممدان ،  6سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتا  الختر بلغ ) 

مليما  / سم ( ، امدا مركد  قتدا  المحاايدا امركد  قتدا   308لتا سجا فل ناحية السدير بلغ )  اادن  مقدار

 مليما  / سم ( لكا منتما مل  التاالل . 405ما  / سم ا ملي 4095فقد سجلم مقادير بلغم )  التندية

مليمدا  / سدم ( ، اذ  Ec ( )5082بلدغ المعددا العدام لمقدادير اميحدالية الكتربائيدة )  -تربة احواض االج ار : -

 مليما  /سم ( ا ا امل  مقدار مم معدا امممان  7سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتا  الاركا  بلغ ) 

مليما  / سم ( ، اما نااحل الحسينية االقاسدم االسدنية فقدد  406مقدار لتا سجا فل ناحية السدير بلغ )  ، اادن 

 مليما  / سم ( لكا منتا مل  التاالل . 6055مليما  / سم ا 602مليما  / سم ا  4075سجلم مقادير بلغم ) 

مليمدا  / سدم ( ، اذ  Ec ( )5082ربائيدة ) بلدغ المعددا العدام لمقدادير اميحدالية الكت -تربة احواض االج ار : -

مليما  /سم ( ا ا املد  مقددار مدم معددا امممدان ،  7سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتا  الاركا  بلغ ) 

مليمدا  / سدم ( ، امدا ندااحل الحسدينية االقاسدم االسدنية فقدد  406اادن  مقدار لتا سجا فل ناحية السدير بلغ ) 

 مليما  / سم ( لكا منتا مل  التاالل . 6055مليما  / سم ا 602مليما  / سم ا  4.75سجلم مقادير بلغم ) 

(  Ecبلغ المعدا العام لمقدادير اميحدالية الكتربائيدة )  تربة المجخفضات ) االهوار والمستجقعات المطمورة ( -

يما  /سم ( ا ا املد  مل 703مليما  / سم ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتا  الشامية بلغ ) 6067)

مليمدا  / سدم ( ، امدا  602مقدار مم معدا امممان ، اادن  مقدار لتدا سدجا فدل مركد  قتدا  المشدخاب بلدغ )

 مليما  / سم ( لكا منتا مل  التاالل . 605ية الطليعة فقد سجلم مقدار بلغ )ناح

مليمدا  / سدم ( ، اذ  Ec ( )2038بلغ المعدا العام لمقادير اميحالية الكتربائية )  -تربة المساحات الرملٌة : -

 ليتا مليما  /سم ( ا ا امل  مقدار مم معدا امممان ، ت 206بلغ )  الشنافية سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية 
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 مليما  /سم ( . 2015) ناحية المدحتية بمقدار بلغ 

مليمددا  / سددم ( ، اذ  Ec ( )201غ المعدددا العددام لمقددادير اميحددالية الكتربائيددة ) بلدد -تربةةة الكثبةةان الرملٌةةة : -

امركد  قتدا  مليمدا  / سدم ( لكدا مدم ناحيدة نهدر 2015مليمدا  /سدم ا  2005سجلم مقادير متقاربدة بلغدم ) 

 السمااة مل  التاالل.

مليمدا   Ec ( )408الية الكتربائيدة ) بلغ المعدا العام لمقادير اميح -التربة الصحراوٌة الجبسٌة المختلطة : -

مليما  /سدم ( ا دا املد  مقددار مدم معددا  4095/ سم ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية الحيدرية بلغ ) 

 مليما  /سم ( . 4065بمقدار بلغ ) ناحية بحية امممان ، يليتا 

مليما  / سم ( ،  Ec ( )3003بلغ المعدا العام لمقادير اميحالية الكتربائية )  -: التربة الصحراوٌة الحجرٌة -

مليما  /سدم ( ، يليتدا مركد  قتدا  السدلمام بمقددار بلدغ )  302اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية الشبكة بلغ )

 مليما  /سم ( . 2085

( مدا بديم  Ecادير اميحالية الكتربائيدة ) ( اتتح ام  نالل تبايم فل مق 2مم خ ا ما تقدم امم جداا )      

انااع التربة المكانة لسطح منطقة الدراسدة فتد ً مدم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحدد مدا بديم منداطن تا يعتدا 

سم ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل تربة المنخهتام ايعاد ذلل  60 -30سم ا 30 - 0الجغرافل اللعمقيم ) 

سطح امرض مم ما يد دي الد  قربتدا مدم الميداو الجافيدة ماليدة الملاحدة فتد ً مدم  ال  انخهاض المنطقة مم

تربتتا ذام النسجة الناممة ) الطينية ( المتراحة ، فعم طرين الخاحية الشعرية ترتهع امم ر فل تربتتدا مدم 

العمقديم ، اذ سدجا العمدن ما ي يد مم مقادير اميحالية الكتربائية فيتا ، ا ذا ما انعك  ايتاً مل  تباينتا بيم 

سدم( ، تليتدا تربدة احدااض امنتدار االتدل سدجلم مقدادير 60-30سم( مقدار اقا بالمقارنة مع العمن ) -3 – 0)

مرتهعة ايتاً ايعاد السبب فل ذلل ال  ممليام السقل مم امنتار االتل ترتهع فيتا نسبة امم ر مم ما يد دي 

افة كميام  ائدة مم حاجة المححاا مم ما تعرتتا ال  التبخر تاركة ال  ارتهاع امم ر فيتا خاحًة بعد ات

 سم ( .  60 – 30سم ( بالمقارنة مع العمن )  30- 0امم ر فل التربة ، ا ذا ما مك  ارتهامتا مند العمن ) 

ة كتداو اما تربة كتاو امنتار االتربة الححرااية الجبسية المختلطة فقد سجلتا مقادير متاسطة ، فهدل تربد   

امنتار يعاد السبب ال  انتا تربة جيدة ذام حرو طبيعل للمياو لاجاد ا فل مناطن اكثر ارتهاماً مم المناطن 

المجاارة لتا خاحة اادية امنتار امجاريتدا ، ا دا مدا فسدر التبدايم مدا بديم العمقديم ، امدا التربدة الحدحرااية 

الرملية ذام النهاذية العالية االتل تسمح للميداو بالنهداذ الد   الجبسية المختلطة فيعاد السبب ال  نسجتتا الم يجية

اممددان بعيدددة مددم مددا تقلددا مددم نسددبة اممدد ر ملدد  سددطحتا ، ا ددذا مددا يهسددر التبددايم بدديم العمقدديم ، امددا تربددة 

  المساحام الرملية االكثبام الرملية االححرااية الحجرية المختلطة ، فقد سجلم ادن  مقادير لتا ا ذا يعاد ال

طبيعددة تكاينتددا انسددجتتا الخشددنة كمددا  ددا الحدداا فددل تربددة المسدداحام الرمليددة االكثبددام الرمليددة ذام النسددجة ) 

الرملية الم يجية ( التل تسدمح للميداو بالنهداذ الد  اممدان بعيددة مدم سدطحتا ، امدا التربدة الحدحرااية الحجريدة 

ة الغربيدة مدم مدا يجعلتدا جيددة الحدرو ، المختلطة فيعاد السبب ال  اقامتا فل مناطن مرتهعدة تدمم التتدب

 فت ً مم نامية الحخار المكانة لتربتتا الخالية مم امم ر .

 (CaCo3( )Calcium carbonateكاربونات الكالسيوم ) –د 

يبر  ت ثير كارباندام الكالسديام فدل التربدة االنبدام ملد  حدد سداا  ، اذ تد ثر بخحدائ  التربدة الهي يائيدة     

االكيميائية ايتتح ذلل الت ثير بشكا مباشر مل  درجة تهاما التربة ، اذ ت دي  يادتم ال  رفع درجدة التهامدا 

(pHاتجعلتا تميا الد  القامديدة ابالتدالل تعمدا ملد  تقليدا ج ) ا  يدة معظدم العناحدر الغذائيدة للنبدام ، امنتدا

 .  (17)منحر الهسهار الذي ي داد ترسيبم بالتربة ابالتالل تقا جا  يتم ل متحا  مم قبا النبام

اما ت ثيرو فل النبام ف نم يظتر مندما يحا تركي  كربانام الكالسيام الد  مسدتاى املد  مدم تحمدا النبدام    

ام اا خهض نماو اانتاجيتم مم خد ا حددا  اخدت ا فدل تداا م امياندام بالنبدام في دي ذلل ال  ت خير امنب

 ابالتالل تعو نما النباتام احدا  احهرار اماران ، كما ت ثر مستاياتتا العالية مل  بعض الكائنام 



 (GIS) باستخدام االوسط الفرات حمافظات يف الرز حمصول وزراعة الكيميائية الرتبة خصائص بني املكانية املالءمة تقييم

 

 

14 

 .  (18)الدقيقة التامة الماجادة بالتربة

ة لعيندام التربدة ام  نالدل تبدايم فدل نسدبة كارباندام فهل منطقة الدراسة اظترم نتائ  التحلي م المختبريد    

الكالسيام ما بيم انااع التربة فل منطقدة الدراسدة ، فتد ً مدم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحددة مدا بديم منداطن 

سم ( ، األجا معرفة  ذا التبايم بحارة اكثر دقة فقد تدم  60- 30سم ا  30- 0تا يعتا الجغرافل اللعمقيم ) 

 (.7( خريطة ) 2جداا )  -بحسب ناع التربة امل  النحا اآلتل :دراستتا 

%( تحنو تمم التربدة الشدديدة 19057بلغ المعدا العام لنسب كاربانام الكالسيام ) -تربة كتوف االج ار : -

%( ا ل املد  مدم المعددا العدام 24073الكلسية ، اذ سجلم امل  نسبة لتا فل مرك  قتا  الختر اذ بلغم )

%( ، اما قتا  التندية امرك  قتا  المحاايا 15089التربة ، اادن  نسبة فل ناحية السدير اذ بلغم )ألممان 

 %( مل  التاالل .19039% ا18027فقد سج  نسبة بلغم )

%( اذ تحدنو تدمم التربدة 17059بلدغ المعددا العدام لنسدبة كارباندام الكالسديام ) -تربة احواض االج ةار : -

%( ا ل امل  مدم المعددا العدام 21097د سجلم امل  نسبة لتا فل ناحية القاسم اذ بلغم )الشديدة الكلسية ، فق

%( ملدد  14087% ا14043ألممددان التربددة ، اادندد  نسددبة سددجلم فددل ندداحيتل الحسددينية االسددنية اذ بلغددم ) 

 تاالل . %( مل  ال17034% ا19035التاالل ، اما ناحية اممام امرك  قتا  الاركا  فقد سج  نسب بلغم ) 

%( ا دل تربدة 32027بلغ المعدا العام لنسبة كاربانام الكالسيام ) -تربة االهوار والمستجقعات المطمورة : -

%( ا دل املد  مدم 34027شديدة الكلسية ، اذ سجلم املد  نسدبة لتدا فدل مركد  قتدا  المشدخاب ، اذ بلغدم )

%( ، امدا ناحيدة الطليعدة 28094ة اذ بلغدم )المعدا العام لإلممان ، اادن  نسبة سجلم فل مرك  قتا  الشامي

 %( .3306فقد سجلم نسبة بلغم )

%( ا ددل تربددة معتدلددة 10062بلددغ المعدددا العددام لمسددبة كاربانددام الكالسدديام ) -تربةةة المسةةاحات الرملٌةةة : -

%( ا دل املد  مدم المعددا العدام ألممدان 1502الكلسية ، اذ سدجلم املد  نسدبة فدل ناحيدة الشدنافية اذ بلغدم )

 %( . 6003اادن  نسبة لتا فل تربة ناحية المدحتية اذ بلغم )، التربة 

 %( ا ل تربة معتدلة الكلسية 11097بلغ المعدا العام لنسبة كاربانام الكالسيام ) -تربة الكثبان الرملٌة : -

سدمااة %( ، اادن  نسبة سجلم فل مرك  قتدا  ال14069، اذ سجلم امل  نسبة فل تربة ناحية نهر اذ بلغم )

 %( .  9026اذ بلغم )

%( ا دل تربدة 12012بلغ المعدا العام لنسبة كاربانام الكالسيام ) -التربة الصحراوٌة الجبسٌة المختلطة : -

%( ، اادند  نسدبة سدجلم فدل 17061معتدلة الكلسية ، اذ سجلم امل  نسبة فل تربة ناحية الحيدرية اذ بلغم )

 %( .  6063تربة ناحية بحية اذ بلغم )

%( ا ل تربدة 13093بلغ المعدا العام لنسبة كاربانام الكالسيام ) -التربة الصحراوٌة الحجرٌة المختلطة : -

%( ، اادند  نسدبة سدجلم فدل 25018شديدة الكلسية ، اذ سجلم امل  نسبة فل مرك  قتا  السلمام اذ بلغدم )

 %( .  17021مرك  قتا  السمااة اذ بلغم )

( اتتح ام  نالل تبايم فل نسدب كارباندام الكالسديام مدا بديم اندااع التربدة  2)  مم خ ا ما تقدم امم جداا

المكانددة لسددطح منطقددة الدراسددة فتدد ً مددم تباينتددا فددل ندداع التربددة الااحددد مددا بدديم مندداطن تا يعتددا الجغرافددل 

مطمدارة سدم ( ، اذ ي حدظ ارتهداع نسدبتا فدل تربدة ام داار االمسدتنقعام ال 60 -30سدم ا 30 - 0اللعمقديم ) 

 ناميددة ايعدداد السددبب فددل ذلددل الدد  ارتهدداع نسددبة الرطابددة فيتددا نتيجددة ل يددادة الخاحددية الشددعرية فتدد ً مددم

المححاا الم راع فيتا اذ تتخح   ذو المناطن ب رامة مححاا الر  )الشلب( االذي يتطلب كميام كبيرة 

لذي يتهاما بظراو الرطابة العاليدة بالتربدة مم المياو التل بطبيعتتا ترتهع فيتا نسبة امم ر امنتا الكالسيام ا

مكانة كاربانام الكالسيام فيتا ، اتنخهض نسبتتا فل تربة ) المساحام الرملية االكثبام الرمليدة االحدحرااية 

الجبسية المختلطة ( ايعاد السبب فل ذلل ال  ارتهاع مساميتتا انهاذيتتا بسبب طبيعة نسدجتتا الخشدنة ابالتدالل 
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بالما  فت ً مم مدم تماسدل ذراتتدا مدا يعرتدتا الد  الجهداو المسدتمر ا دذا يدنعك  ملد  مددم  مدم امحتهاظ

 تهاما الكالسيام ام بنسبة قليلة . 

سم ( ف تتح ام نسبتتا ترتهع فل العمن اماا مم العمن  60 -30سم ا 30 - 0اما تباينتا ما بيم األممان)     

امم ر فدل  الثانل ، ايعاد السبب فل ذلل ال  قلة ممليام غسا التربة بسبب قلة المياو فت ً مم ارتهاع نسبة

لد  التبخدر ابالتدالل تتدرل مدا فيتدا مدم امد ر فدل مياو الري االتل تسق  فيتا امراتل ال رامية مدا تتعدرض ا

 العمن اماا ابعد تهاما الكالسيام يتكام كاربانام الكالسيام ات داد نسبتتا فل العمن اماا .

   -: (Calcium sulfate) (CaSo4) ) الجبس ( كبريلات الكالسيوم –ه 

الغذائية لذا تستخدم كسماد كبريتل لتع ي  انتاج تعد مم العناحر امساسية التل تعما مل  تغذية المحاحيا     

المحاحيا ال رامية فل التربة التل تعانل مم نق  الكبريم ، اذ مبد ام يتداافر باسدتمرار فدل منطقدة الجدذار 

ابالكميام التل يحتاجتا المححداا المد راع فكبريتدام الكالسديام تتهامدا مدع النتدراجيم مدا ي يدد مدم انتاجيدة 

 . (19)المححاا

كبريتدام الكالسديام ملد   يدادة نمدا الجدذار مدا يعطدل ا ميدة كبيدرة لتدا اذ تمكدم المححداا مدم كما تعما     

الاحاا ال  مساحة اكبر للتغذية اذام قدرة تحما للجهاو مالية ، كما تسامد ا مل  النما فل التربة الهقيرة ، 

 .(20)كثر تشعباً اتعما كبريتام الكالسيام مل   يادة نما النبام اتجعلم اطاا اا

فهدل منطقدة الدراسددة اظتدرم نتدائ  التحلددي م المختبريدة لعيندام التربددة ام  نالدل تبدايم فددل نسدبة كبريتددام    

الكالسيام ما بيم انااع التربة فل منطقدة الدراسدة ، فتد ً مدم تباينتدا فدل نداع التربدة الااحددة مدا بديم منداطن 

سم ( ، الغرض معرفة  ذا التبايم بحارة اكثدر دقدة فقدد  60- 30سم ا  30- 0تا يعتا الجغرافل اللعمقيم ) 

 (.8( خريطة ) 2جداا )  -تم دراستتا بحسب ناع التربة امل  النحا اآلتل :

  
%( ا ل تحنو ب نتا قليلة الجبسية 2.89بلغ المعدا العام لنسبة كبريتام الكالسيام ) -تربة كتوف االج ار : -

%( ا ل امل  مم المعددا العدام 3.76جداً ، اذ سجلم امل  نسبة لتا فل تربة مرك  قتا  الختر اذ بلغم )
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يددا اناحيددة %( ، امددا مركدد  قتددا  المحاا2.9ألممددان التربددة ، اادندد  نسددبة لتددا فددل قتددا  التنديددة اذ بلغددم )

 %( مل  التاالل . 2.9% ا2.81السدير فقد بلغم النسبة )

%( ا ددل تحددنو ب نتددا قليلددة 1.89بلددغ المعدددا العددام لنسددبة كبريتددام الكالسدديام ) -تربةةة احةةواض االج ةةار : -

%( ا دل املد  مدم المعددا العدام 2.75ذ بلغدم )ل  نسبة لتا فدل ناحيدة الحسدينية االجبسية جداً ، اذ سجلم ام

%( اما نااحل اممام االسدنية امركد  قتدا  1.11ان التربة ، اادن  نسبة لتا فل ناحية القاسم اذ بلغم )ألمم

 %( لكا منتا مل  التاالل . 1.3% ا2.54% ا1.76الاركا  فقد سجلم نسبة بلغم )

ل تحدنو %( ا د2.9بلغ المعدا العدام لنسدبة كبريتدام الكالسديام ) -تربة االهوار والمستجقعات المطمورة : -

%( ا ل 3.86تمم التربة القليلة الجبسية جداً ، اذ سجلم امل  نسبة لتا فل مرك  قتا  الشامية اذ بلغم ) 

امل  مم المعدا العام ألممان التربة اتدخا تمم التربة المتاسطة الجبسدية ، اادند  نسدبة سدجلم فدل مركد  

 %( . 3.4نسبة بلغم ) %( ، اما ناحية الطليعة فقد سجلم1.8قتا  المشخاب اذ بلغم )

%( ا دل تربدة تحدنو تدمم 2.49بلغ المعدا العام لنسبة كبريتدام الكالسديام ) -تربة المساحات الرملٌة : -

%( ، اادند  نسدبة فدل 3.4التربة القليلة الجبسية جداً ، اذ سجلم امل  نسدبة لتدا فدل ناحيدة الشدنافية اذ بلغدم )

 %( .1.58ناحية المدحتية اذ بلغم )

%( ا ل تقدع تدمم التربدة القليلدة 1.13بلغ المعدا العام لنسبة كبريتام الكالسيام ) -تربة الكثبان الرملٌة : -

%( ، اادن  نسبة فل ناحية نهدر 1.24الجبسية جداً ، اذ سجلم امل  نسبة لتا فل مرك  قتا  السمااة بلغم )

 %( .  1.02اذ بلغم )

%( ا دل 20.41لنسدبة كبريتدام الكالسديام ) بلدغ المعددا العدام -التربة الصحراوٌة الجبسةٌة المختلطةة : -   

%( ، اادند  23.52تربة تحنو بانتا متاسطة الجبسية ، اذ سدجلم املد  نسدبة لتدا فدل ناحيدة بحدية بلغدم )

 %( .17.30نسبة سجلم فل ناحية الحيدرية بلغم )

%( ا ددل 12.95بلددغ المعدددا العددام لنسددبة كبريتددام الكالسدديام ) -لمختلطةةة :التربةةة الصةةحراوٌة الحجرٌةةة ا -

تحنو بانتا تربة متاسطة الجبسية ، اذ سجلم نسبة متقاربة جدا ما بيم ناحية شبجة امرك  قتا  السدلمام اذ 

 %( مل  التاالل .14% ا12.9بلغم نسبتتا )

فل نسبة كبريتام الكالسيام مدا بديم اندااع التربدة ( اتتح ام  نالل تبايم  2مم خ ا ما تقدم امم جداا )    

 - 0) فل منطقة الدراسة ، فت ً مم تباينتا فل ناع التربة الااحدة ما بيم مناطن تا يعتا الجغرافل اللعمقيم 

فيلحظ ارتهاع نسبتا فل تربتل )الححرااية الجبسدية المختلطدة االحدحرااية الحجريدة  سم ( 60 -30سم ا 30

المختلطة ( يعاد السبب فل ذلل ال  طبيعة التكايم الجيالاجل لحخار ا االتل تحتداي ملد  نسدبة ماليدة مدم 

ر الجددب  الجددب  سددريع التهامددا مددع المددا  االتددل يعدداد تكاينتددا الدد   مددم الماياسدديم اماسددط المتمثلددة بحددخا

فل تربة الكثبام الرملية  نسبةً االحجر الجيري االطهلل ، اانخهتم نسبتتا فل بقية انااع التربة اذ سجلم اقلتا 

ايعاد السبب فل ذلل امنخهاض ال  مساميتتا انهاذيتتا العالية االتل م تسمح بامحتهاظ بالما  مم ما يقلدا مدم 

مددا  ، امددا ارتهامتددا النسددبل فددل تربددة كتدداو امنتددار اام دداار ممليددة التهامددا بدديم الكبريددم االكالسدديام اال

االمستنقعام المطمارة فيعاد ال  مملية امذابة المستمرة التل ت تل مدم الرطابدة التدل تافر دا الميداو فدل تربدة 

كتاو امنتار اامحااض ، اما تربة ام داار االمسدتنقعام فتدل ايتداً ترتهدع فيتدا نسدبة الرطابدة افدل بعدض 

 حيام تحا ال  التغدن ا ذا ما يسامد مل  ارتهاع ممليام التهاما اتكايم ذرام كبريتام الكالسيام فيتا . ام

 60 – 30فقد اتتح ام نسبتا تد داد فدل العمدن ) سم ( 60 -30سم ا 30 - 0) اما تباينتا ما بيم امممان     

ام داار االمسدتنقعام المطمدارة فيحدد   سم( لجميع انااع التربة مدا مددا تربدة30 – 0سم( اتقا فل العمن ) 

االتل تتعرض  العك  ، يعاد السبب فل ذلل ال  نشاط ممليام تكايم التربة مم الحخار الحااية مل  الجب 

ال  ممليام امذابة ابالتالل تنتقا مم العمن امال  ال  الثانل اتكدام ذرام كبريتدام الكالسديام فدل الهراغدام 
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فيعداد الد  تدراكم مدااد سدم( 30 – 0تد ً مدم ذلدل فد م انخهداض الجدب  فدل الطبقدة ) البينية داخا التربدة ، ف

 . (21)التربة ذام المحتاى الجبسل القليا كالمادة العتاية اا المخلهام النباتية

 30سدم( مدم العمدن )30- 0اما تربة ام اار االمستنقعام المطمارة فيكام نسبة الجب  امل  فل العمن )    

سم( فيعاد ذلل ال  ترا  ذراتتا اقلم المسامية بينتا ا ذا ما يعين مملية الترشيح ال  امسها لذا تتراكم 60 –

فل الطبقام امال  مم سطح التربة ، فت ً مدم الرطابدة العاليدة التدل تحايتدا تربدة ام داار التدل تعمدا ملد  

 لكالسيام فل العمن اماا منتا .  نشاط الخاحية الشعرية فيتا ابالتالل تسمح بتركي  كبريتام ا

  ( CEC()Cation exchange capacity)السعة التبادلٌة الكاتٌوجٌة  –د 

تعرو السعة التبادلية الكاتيانية ب نتا مقيا  لقدرة التربة مل  حما اتبادا اميانام اذ يافر الطيم االمدااد     

ة لتا التدل تحمدا الشدحنام الماجبدة اامحتهداظ بتدا ، العتاية للتربة الشحنام السالبة اتجذب العناحر المتاد

تتمتع الكاتيانام بالقدرة مل  استبداا أيام آخر ماجب الشحنة مم اسطح معدادم الطديم االمدااد العتداية فدل 

التربة ، يقترم التبادا الكاتيانل مع التشدبع القامددي الدذي يشدير الد  العناحدر امساسدية اا القلايدة فدل تهاملتدا 

اتاسديام االمغنيسديام االكالسديام اتاجدد كميدام قليلدة مدم الحداديام ااممانيدام االتايددراجيم الدذي ا ل الب

 .  (22)يحما الشحنام الماجبة ايعما مما الكاتيام االتربة المشبعة بالتايدراجيم  ل تربة حامتية

يدد ثر التبددادا الكدداتيانل للتربددة فددل الحددهام الهي يائيددة لتددا ، فالتربددة المشددبعة بعنحددر الكالسدديام تكددام ذام     

تركيب حبيبل جيد النهاذ للمياو اممليام اممداد االحراثة مم ما تكام م  مة لنمدا النباتدام ، امدا التربدة التدل 

ام حلدة غير نهاذة للمياو مم ما تعرض النباتام ال  تكام مشبعة بعنحر الحاديام تكام تربة رديئة ذام طبق

الترر ، فت ً مم ت ثير السعة التبادلية مل  نشاط الكائنام الحية الدقيقة الناشطة داخا التربة ، اذ تعد الاسيلة 

التل بااسطتتا تسدتطيع التربدة خد م مددد مدم الكاتياندام التدل تحدرر الد  محلداا التربدة ابالتدالل تكدام ذائبدة 

يسرة ل متحا  مم قبا النبام االسعة الكاتيانية العالية تعد مخ اناً كبيدراً يحتداي ملد  كميدام كبيدرة مدم مت

الكاتيانام الجا  ة مم العناحدر الغذائيدة التدل تمدت  مدم قبدا النبدام ، فتدل تهسدر مقددرة التربدة العاليدة ملد  

 . (23)امحتهاظ بالعناحر الغذائية اخ نتا

ة اظتددرم نتددائ  التحلددي م المختبريددة لعينددام التربددة ام  نالددل تبددايم فددل مقددادير السددعة فهددل منطقددة الدراسدد   

( ما بيم انااع التربة فل منطقة الدراسة ، فت ً مم تباينتا فل ناع التربة الااحدة مدا CECالتبادلية الكاتيانية )

ر  ذا التبايم بحارة اكثر دقة سم ( ، اإلظتا 60- 30سم ا  30- 0بيم مناطن تا يعتا الجغرافل اللعمقيم ) 

 (. 9( خريطة )  2جداا )  -فقد تم دراستتا بحسب ناع التربة امل  النحا اآلتل :

غدم 100مليمكافئ /  CEC ( )8066بلغ المعدا العام لمقادير السعة التبادلية الكاتيانية ) -تربة كتوف االج ار : -

غدم تربدة( ا دل 100مليمكدافئ /  11095محاايا اذ بلدغ )تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتا  ال

غدم 100مليمكدافئ /  4085امل  مم المعدا العام ألممان التربة ، اادن  مقدار لتدا فدل ناحيدة السددير اذ بلدغ ) 

غم تربة 100مليمكافئ /  10045تربة ( ، اما مرك  قتا  التندية امرك  قتا  الختر فقد بلغم مقادير ما ) 

 غم تربة ( لكا منتما مل  التاالل .100فئ / مليمكا 708ا

مليمكددافئ /  CEC ( )12026بلددغ المعدددا العددام لمقددادير السددعة التبادليددة الكاتيانيددة ) -تربةةة احةةواض االج ةةار : -

غدم تربدة ( ا دا 100مليمكافئ /  14095غم تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية الحسينية  بلغ ) 100

غم تربة ( 100مليمكافئ /  1004معدا امممان ، اادن  مقدار لتا سجا فل ناحية القاسم بلغ ) امل  مقدار مم 

غم 100مليمكافئ /  12015، اما ناحية اممام اناحية السنية امرك  قتا  الاركا  فقد بلغم مقادير ا مقادير ) 

 منتا مل  التاالل . غم تربة ( لكا100مليمكافئ /  10095غم تربة ا100مليمكافئ /  12085تربة ا

بلدغ المعددا العدام لمقدادير السدعة التبادليدة الكاتيانيدة  -تربة المجخفضات ) االهوار والمستجقعات المطمورة (: -

(CEC ( )13083  / 18065غم تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية الطليعة بلغ ) 100مليمكافئ  
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م معدا امممان ، اادن  مقددار لتدا فدل مركد  قتدا  المشدخاب غم تربة ( ا ا امل  مقدار م100مليمكافئ / 

غدم 100مليمكدافئ /  1603غم تربة ( ، اما مركد  قتدا  الشدامية فقدد بلدغ مقددار )100مليمكافئ /  7055بلغ ) 

 تربة (.

ئ / مليمكدداف CEC( )5033بلددغ المعدددا العددام لمقددادير السددعة التبادليددة الكاتيانيددة ) -تربةةة المسةةاحات الرملٌةةة : -

اادند   غم تربة ( ،100مليمكافئ /  5065غم تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية المدحتية بلغ ) 100

 غم تربة ( .100مليمكافئ /  5مقدار لتا فل ناحية الشنافية  بلغ ) 

غم 100مليمكافئ /  CEC( )4088بلغ المعدا العام لمقادير السعة التبادلية الكاتيانية ) -تربة الكثبان الرملٌة : -

غدم تربدة ( ، اادند  100مليمكدافئ /  5095تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل مرك  قتدا  السدمااة بلدغ ) 

 غم تربة ( .100مليمكافئ /  308مقدار لتا فل ناحية نهر بلغ ) 

 CEC ( )4تيانيددة )بلددغ المعدددا العددام لمقددادير السددعة التبادليددة الكا -التربةةة الصةةحراوٌة الجبسةةٌة المختلطةةة : -

غم تربدة ( 100مليمكافئ /  4055غم تربة ( ، اذ سجلم امل  مقدار لتا فل ناحية بحية بلغ ) 100مليمكافئ / 

 غم تربة ( .100مليمكافئ /  3045، تليتا ناحية الحيدرية بمقدار بلغ ) 

مليمكدافئ /  CEC( )6018الكاتيانيدة )بلغ المعدا العام لمقادير السعة التبادليدة  -: التربة الصحراوٌة الحجرٌة -

غدم 100مليمكدافئ /  6025غدم تربدة ا100مليمكدافئ /  601غم تربة ( ، اذ سجلم مقادير متقاربة بلغم ) 100

 تربة ( لكا مم ناحية الشبكة امرك  قتا  السلمام مل  التاالل .
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( اتتح ام  نالل تبايم فل مقادير السعة التبادلية الكاتيانية ما بديم اندااع  2مم خ ا ما تقدم امم جداا )    

التربددة المكانددة لسددطح منطقددة الدراسددة ، فتدد ً مددم تباينتددا فددل ندداع التربددة الااحدددة مددا بدديم منطقددة تا يعتددا 

منتدار سم( اذ ارتهعم مقادير ا فل تربدة ) كتداو امنتدار ااحدااض ا60-30سم ا30- 0الجغرافل اللعمقيم )

االمنخهتام )ام اار االمستنقعام المطمارة( ( ، يعاد  ذا امرتهاع فل مقادير ا ال  جملة مم العااما منتا 

ارتهداع مهحدامتتا مدم الطديم االغدريم االتدل تسدامد ملدد  التبدادا الكداتيانل فيتدا تبعداً لنداع المعدادم المكانددة 

قامديددة ، امددا  ا امددي م درجددة التهامددا الدد  ام تكدداملتربتتددا ، فتدد ً مددم ارتهدداع نسددب المددادة العتدداية فيتدد

االحددحرااية   انخهاتددتا فددل تربددة ) المسدداحام الرمليددة االكثبددام الرمليددة االحددحرااية الجبسددية المختلطددة

الحجريددة المختلطددة ( ، فيعدداد الدد  نسددجتتا الخشددنة التددل تشددكلتا ارتهدداع نسددبة الرمددا االددذي قلددا مددم التبددادا 

 مم انخهاض المادة العتداية فيتدا بالمقارندة مدع اندااع التربدة امخدرى ، كمدا ام اجداد الكاتيانل فيتا ، فت ً 

الجدب  فددل التربددة الحددحرااية الجبسددية يعمددا ملدد  اتددعاو تبددادا الكاتيانددام مددم مددا يقلددا مددم مقددادير السددعة 

 التبادلية الكاتيانية فيتا .

اد ال  التبدايم فدل العاامدا التدل تشدترل فدل ايجداد سم ( فيع60 -30سم ا 30- 0اما تباينتا ما بيم العمقيم )   

مقددادير السددعة التبادليددة الكاتيانيددة كالمددادة العتدداية امهحددامم التربددة ااحتاائتددا ملدد  المعددادم ، فتدد ً مددم 

 رطابتتا اا جهافتا .
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 المحور الثاني
   في محافظات الفرات االودط محصول الرز ) الذلب (التوزيع الجغرافي ل

يعد مححاا الر  مدم المحاحديا امسدتراتيجية المتمدة ملد  مسدتاى العدالم ، اذ يد تل بالمرتبدة الثانيدة بعدد     

القمح مم حي  ام مية الغذائية ، اذ يعد الغذا  الرئي  فل اغلب داا العام خاحة فل شرن اجناب شرن اسيا 

سدنة قبدا  3000رامتدم فيتدا الد  نحدا ، ايرجح ام تكام التند االحديم المداطم امحدلل ل رامتدم اذ تمدم  

المي د ، امنتا انتشرم  رامتم فل جميع داا شرن اسيا االشرن اماسط ، اقد نقا العرب  رامة الدر  الد  

شماا افريقيا ااسبانيا امم ثدم نقلدم امسدبام الد  اممدريكيتيم ، اقدام البرتغداليام ب رامتدم فدل غدرب افريقيدا ، 

للغذا  ابقلة تكاليو انتاجم فت ً مم كانم مححامً يعطل انتاجية ماليدة بالمقارندة فالر  يمتا  بستالة امدادو 

 . (24)مع محاحيا الحباب امخرى

اذ تحتاي حباب الر  مل  العديد مم العناحر الغذائية التل تختلو باخت و ناع التربة اظرافتا البيئية ،     

طاقددة الغذائيددة الرئيسددة لجسددم امنسددام االتددل تقدددر سددعرتتا فددالر  يعددد الغددذا  الددرئي  ل نسددام اذ يسددا م فددل ال

%( 7.3كالاري( ، امم ا م العناحر الغذائية للحباب  ل البراتينام االتل تبلدغ نسدبتتا ) 358الحرارية ب  )

%( ، فتدد ً مددم 79%( انسددبة كبيددرة مددم الكربا يدددرام االتددل تبلددغ نسددبتتا )1.5االددد ام التددل نسددبتتا )

 .   (25)ة ال  مة لغذا  امنسامامحماض امميني

امددا مخلهاتددم مددم القددش فتسددتعما كعلددو للحياانددام المجتددرة اا كاقدداد للطددبخ اا كمددادة االيددة فددل العمليددام     

الحددنامية اا متددا حددنامة الددارن ، اللقددش فاائددد مديدددة للتربددة اذ يحددافظ ملدد  تدداا م المغددذيام فددل التربددة 

ي مل  نسبة جيددة مدم ال ندل االسديليكام االدذي ي يدد مدم الخحدابة اخحابتتا مل  المدى الطايا فتا يحتا

  .(26)ايحافظ مل  احتياطل مغذيام التربة
ي رع مححاا الر  فل منطقة الدراسة الجميع امنااع فل المدة المححارة ما بيم )منتحو شتر ماي       

( اامندااع  25/6 – 10/6احت  نتاية شتر ح يرام ( ايهتا ام تبدأ  راع انااع العنبر فل المددة مدا بديم )

الم رامدة بمححداا الدر  مقددار ، فهدل منطقدة الدراسدة تبلدغ المسداحة  (27)(1/7 – 15/6امخرى فل المددة )

%( مددم مسدداحة المحاحدديا الحدديهية ، امددا نسددبتتا مددم مسدداحة محاحدديا 72.9دانمدداً( ابنسددبة ) 367467)

%( ، انسددبتتا مددم مسدداحة المححدداا فددل العددران فقددد بلغددم 15.9الحبدداب فددل منطقددة الدراسددة فقددد بلغددم )

(71.9)%(28) . 

 امتطلباتم مم خحائ  التربة الكيميائية امل  النحا امتل:سيتم دراسة المححاا مم حي  تا يعم الجغرافل 

الجيددة مدم فل احدام ادارية تتاافن ااجاد التربدة  ي رع المححاا -التوزٌع الجغرافً لمحصول الرز : -1 

، امدا الاحددام امداريدة امخدرى التدل يد رع فيتدا المححداا فتكدام مسداحتتا اقدا  حي  خحائحتا الكيميائية

دن  ، امم خ ا ما تقددم الكدل تكدام الحدارة ااتدحة مدم  دذا التا يدع سديتم دراسدتم مدم حيد  اانتاجيتتا ا

 . ( 3جداا ) -: )*(المساحة اامنتاج اامنتاجية امل  النحا اآلتل

  -التوزٌع الجغرافً لمحصول الرز فً محافظة بابل : –أ 

تترك   رامة مححاا الر  فل محافظة بابا بث   احدام ادارية تباينم فيتا مقدادير الدر  ملد  مسدتاى     

 المساحة اامنتاج اامنتاجية . 

دانمداً( ، تتبدايم  دذو المسداحة مدا  10550اذ بلغ المجماع الكلل للمساحة الم رامدة ) -: من حٌث المساحة -

دانماً  9950، اذ سجلم ناحية الكها امل  مقدار للمساحة بلغ ) ححااالم راع فيتا المبيم الاحدام امدارية 

%( ، امدا 0.9دانمداً( ابنسدبة ) 100%( ، اادن  مقدار سجا فل مرك  قتا  الحلة اذ بلغ )94.3( ابنسبة )

    %( .  4.7دانماً( ابنسبة ) 500ناحية اممام فقد سجلم مقدار بلغ ) 
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 (3جداا )
 م (2020/  2019)  ال رامل للماسم امدارية الاحدام بحسب اماسط الهرام محافظام فل الشلب )الر ( لمححاا اامنتاجية اامنتاج الم رامة المساحة

 محافظة كرب    محافظة بابا 

 الناحية القتا 
 اىَغبؽخ

 )دٌّٗ(
% 

 االّزبط

 )ؽِ(
% 

 االّزبعٞخ

 )مغٌ /دٌّٗ(
 الناحية القتا 

 المساحة
 )دانم(

% 
 امنتاج
 )طم(

% 
 امنتاجية
 )كغم /دانم(

 
 الحلة

 1050 0.8 105 0.9 100 مرك  القتا 

 مشثالء

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء

 ---- ---- ---- ---- ---- اىؾغْٞٞخ 1250 95.1 12437.5 94.3 9950 الكها 

 ---- ---- ---- ---- ---- اىؾش ---- ---- ---- ---- ---- ابا غرل 

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع / المعدا لإلنتاجية  1150 95.9 12542.5 95.3 10050 المجماع / المعدا لإلنتاجية 

 
 المحاايا
 

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء  ِٞ اىزَش ---- ---- ---- ---- ----  مرك  القتا  

 ---- ---- ---- ---- ---- المشراع 

 اىْٖذٝخ

 ---- ---- ---- ----  ٍشمض اىقؼبء

 ---- ---- ---- ---- ---- اىغذٗه اىغشثٜ 1063 4.1 531.5 4.7 500 مام ام

 ---- ---- ---- ---- ---- اىخٞشاد ---- ---- ---- ---- ---- النيا 

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع / المعدا لإلنتاجية  1063 4.1 531.5 4.7 500 المجماع / المعدا لإلنتاجية 

 
 

 التاشمية

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع الكلل / المعدا لإلنتاجية ---- ---- ---- ---- ----  مرك  القتا  

 ٍؾبفوخ اىْغف  ---- ---- ---- ---- ---- القاسم 

 ---- ---- ---- ---- ---- حتية دالم

 اىْغف

 1300  4.6 13000  4.8 10000 ٍشمض اىقؼبء  

 1250  0.7 1896.3  0.7 1517 اىؾٞذسٝخ   ---- ---- ---- ---- ---- الشاملل 

 ---- ---- ---- ---- ---- اىشجنخ    ---- ---- ---- ---- ----  الطليعة

 1275  5.2 14896.3  5.5 11517 المجماع / المعدا لإلنتاجية ---- ---- ---- ----  / المعدا لإلنتاجية المجماع 

 المسيب

 ---- ---- ---- ---- ----  مرك  القتا  

 اىن٘فخ

 1250  0.6 1800.0 0.7 1440 ٍشمض اىقؼبء  

 1350  24.8 70763.8 26.9 56611 اى جبعٞخ  ---- ---- ---- ---- ---- سدة التندية 

 1366  11.0 31422.1 10.9 23003 اىؾشٝخ  ---- ---- ---- ---- ---- خر جرو الح

 1322   36.5 103985.8 38.5 81054 المجماع / المعدا لإلنتاجية  ---- ---- ---- ---- ---- رية امسكند

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع / المعدا لإلنتاجية 
 اىَْبرسح

 1250  2.9 8401.3 3.2 6721 ٍشمض اىقؼبء  

 1400  13.8 39251.8 13.3 28037 اىؾٞشح 1106.5 100 13074 100  10550 لل / المعدا لإلنتاجية المجماع الك

 1325  16.7 47653.1 16.5 34758 المجماع / المعدا لإلنتاجية  

 المشخاب
 1750  16.2 46054.4 16.6 34858 مرك  القتا   

 1500  25.4 72255.0 22.9 48170 القادسية 

 1625  41.6 118309.4 39.5 83028 المجماع / المعدا لإلنتاجية 

 1386.8 100 284844.6 100 210357 المجماع الكلل / المعدا لإلنتاجية 
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 م . 2021المثن  ( ، بيانام غير منشارة ،  –القادسية  –النجو  –كرب    –المحدر : جمتارية العران ، ا ارة ال رامة ، مديريام ال رامة فل محافظام )بابا 

 المثن محافظة  القادسيةمحافظة 

 الناحية القتا 
 اىَغبؽخ

 )دٌّٗ(
% 

 االّزبط

 )ؽِ(
% 

 االّزبعٞخ

 )مغٌ /دٌّٗ(
 الناحية القتا 

 اىَغبؽخ

 )دٌّٗ(
% 

 االّزبط

 )ؽِ(
% 

 االّزبعٞخ

)مغٌ 

 /دٌّٗ(

 اىذٝ٘اّٞخ

 ---- ---- ---- ---- ---- سمض اىقؼبء
 السمااة

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء

 ---- ---- ---- ---- ---- الساير ---- ---- ---- ---- ---- اىغْٞخ

 ---- ---- ---- ----  المجماع / المعدا لإلنتاجية  ---- ---- ---- ---- ---- اىشبف ٞخ

 ---- ---- ---- ---- ---- اىذغبسح

 الرميثة
 

 753.2 58.2 2636.2 54.1 3500 ٍشمض اىقؼبء

 655.1  5.4 243.7 5.8 372 المجد ---- ---- ---- ----  المجماع / المعدا لإلنتاجية 

 

  ول

 669.4  18.3 826.7 19.1 1235 النجمل ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء

 561.2  0.5 22.4 0.6 40 الت ا ---- ---- ---- ---- ---- ّوش

 659.7 82.3 3729 79.6 5147 المجماع / المعدا لإلنتاجية  ---- ---- ---- ---- ---- اىجذٝش

 السلمام ---- ---- ---- ---- ---- عٍ٘ش
 

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء

 ---- ---- ---- ---- ---- البحية ---- ---- ---- ----  المجماع / المعدا لإلنتاجية 

 اىشبٍٞخ

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع / المعدا لإلنتاجية  1152.9 28 49000 28.3 42500 ٍشمض اىقؼبء

 1160.5 27.3 47691 27.4 41093 غَبط
 الختر

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء

 ---- ---- ---- ---- ---- الدراجل 1283 23.5 41057 21.3 32000 اىَْٖبٗٝخ

 ---- ---- ---- ---- ---- المجماع / المعدا لإلنتاجية  1158.7 17.2 30125 17.3 26000 اىظالؽٞخ

 651.1 17.7 800.8 20.4 1320 ٍشمض اىقؼبء  الاركا  1188.8 96 167873 94.3 141593 ع / المعدا لإلنتاجية المجما

 اىؾَضح

 ---- ---- ---- ---- ---- ٍشمض اىقؼبء
المجماع الكلل / المعدا 

 لإلنتاجية 
6467 100 4529.8 100 655.4 

  ---- ---- ---- ---- ---- اىغذٝش

 823.5 4 7000 5.7 8500 اىشْبفٞخ 

 823.5 4 7000 5.7 8500 المجماع / المعدا لإلنتاجية 

المجماع الكلل / المعدا 
 لإلنتاجية 

150093 100 174873 100 1006.2 
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طنداً ( ، اذ تبدايم  دذا  13074فقدد بلدغ المجمداع الكلدل ل نتداج فدل محافظدة بابدا ) -: اما مةن حٌةث االجتةاج -

امنتاج ما بيم الاحدام امدارية مرتباطم بالمساحة الم رامة ، اذ سجا امل  مقدار ل نتاج فل ناحية الكها اذ 

 105لدة اذ بلدغ )%( ، اادند  مقددار ل نتداج سدجا فدل مركد  قتدا  الح95.1طناً( ابنسبة ) 12437.5بلغ )

( مدم اجمدالل 4.15طنداً( ابنسدبة ) 531.5%( ، ااما ناحية اممام فقد سدجلم مقددار بلدغ )0.8طناً( ابنسبة )

 امنتاج فل المحافظة . 

كغدم /داندم( ، تتبدايم مدا بديم  1106.5فقد بلدغ المعددا العدام لإلنتاجيدة فدل المحافظدة ) -: من حٌث االجتاجٌة -

كغددم  1250اع فيتددا المححدداا اذ سددجلم املدد  انتاجيددة فددل ناحيددة الكهددا اذ بلغددم )الاحدددام امداريددة المدد ر

كغم /دانم( ، ااما ناحية اممام فقد بلغدم  1050/دانم( ، اادن  انتاجية بلغم فل مرك  قتا  الحلة اذ بلغم )

 كغم /دانم( .  1063انتاجيتتا )

  -: الججفالتوزٌع الجغرافً لمحصول الرز فً محافظة  -ب 

تنتشر  رامة مححاا الر  فل جميع الاحدام امدارية لمحافظة النجو ما مددا ناحيدة الشدبكة ، اذ يظتدر      

  ذا التبايم مل  مستاى المساحة اامنتاج اامنتاجية .  

 دانماً ( ، اذ تباينم  ذو المساحة ما بديم 210357فقد بلغ المجماع الكلل للمساحة )  -: فمن حٌث المساحة -

%( ملد  التداالل ، اادند  مقددار سدجا فدل قتدا  النجدو اذ بلدغ 39.5% ا38.5دانماً( ابنسبة ) 83028ا

دانمدداً( ابنسددبة  28037%( ، امددا قتددا  المندداذرة فقددد سددجا مقدددار بلددغ )5.5دانمدداً( ابنسددبة ) 11517)

دانماً(  56611لغ )%( ، اما مل  مستاى النااحل فقد سجلم ناحية العباسية امل  مقدار للمساحة اذ ب16.5)

 1330ا 1517%( ، اادن  مقدار سجا فل ) ناحية الحيدرية امرك  قتا  الكافة ( اذ بلغ ) 26.9ابنسبة )

%( مم اجمالل المساحة الم رامة بالمححاا فل المحافظة ، اما بقية الاحدام امدارية 0.7دانماً ( ابنسبة )

 .  دانماً( 5661ا 1440فقد تباينم مقادير ا ما بيم )

طناً( تدا ع  دذا امنتداج  284844.6فقد بلغ المجماع الكلل ل نتاج فل المحافظة ) -: اما من حٌث االجتاج  -

 118309.4مل  الاحددام امداريدة بشدكا متبدايم ، اذ سدجا املد  مقددار ل نتداج فدل قتدا  المشدخاب بلدغ )

%( ، 5.2طناً( ابنسدبة ) 14896.3) %( ، اادن  مقدار سجا فل قتا  النجو اذ بلغ41.6دانماً( ابنسبة )

 36.5طنداً( ابنسدب بلغدم ) 47653ا  103985.8اما قتا ي ) الكافة االمناذرة ( فقدد سدج  مقددار بلدغ )

%( مل  التاالل مم اجمالل امنتاج فل المحافظة ، اما مل  مستاى الاحددام امداريدة فقدد سدجلم 16.7% ا

%( ، اادند  مقددار سدجا فدل مركد  25.4طنداً( ابنسدبة ) 72255غ )ناحية القادسية امل  مقدار ل نتاج اذ بل

%( ، اما بقيدة الاحددام امداريدة فقدد تبايندم مقادير دا مدا بديم 0.6طناً( ابنسبة ) 1800قتا  الكافة اذ بلغ )

 طناً( .  72255 – 1800)

كغدم /داندم( ، اذ  1386.8فقدد بلدغ المعددا العدام لإلنتاجيدة فدل المحافظدة مقددار ) -: اما مةن حٌةث االجتاجٌةة -

كغدم  1625يتبايم  ذا المقددار مدا بديم الاحددام امداريدة ، اذ سدجا قتدا  المشدخاب املد  انتاجيدة اذ بلغدم )

 /دانم( ، ايعاد السبب فل ارتهاع انتاجية الدانم فل القتا  ال  متارة اليد العاملة االخدمة التل تافر ا ل رامة 

ا  بغنا ا بالمعادم انسجتتا الناممدة االمتراحدة االتدل تدافر البيئدة المناسدبة المححاا النامية التربة التل تمت

 لجذار المححاا اذ تافر لتا الرطابة ال  مة األطاا مدة ممكنة فت ً مم ارتهاع المنطقة التل تافر انحدار 

، اما ادند  انتاجيدة فقدد سدجلم  )**(نسبل يسامد مل  جادة الحرو الداخلل للمياو الهائتة مم حاجة المححاا

كغم /دانم( مل  التاالل ، اما مم حي   1325ا 1322فل قتا ي ) الكافة االمناذرة ( فقد بلغم انتاجيتتما )

كغم /دانم( ، اان  انتاجية سجلم  1750النااحل فقد سجلم امل  انتاجية فل مرك  قتا  المشخاب اذ بلغم )

كغم /دانم( لتما ، اما بقية الاحدام امداريدة فقدد ترااحدم  1250ذ بلغم )فل ناحيتل ) الحيدرية االمناذرة ( ا

 كغم /دانم( . 1750 – 1250انتاجيتتا ما بيم )
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  -: القادسٌةالتوزٌع الجغرافً لمحصول الرز فً محافظة  -ج 

احة اامنتداج تترك   رامة المححاا بقتا  الشامية اناحية الشنافية ، اذ تباينم مقادير ا مم حي  ) المس    

 اامنتاجية ( ما بيم النااحل الم راع فيتا المححاا . 

دانمدداً( ، اذ تباينددم  ددذو  150093فقددد بلددغ المجمدداع الكلددل للمسدداحة الم رامددة ) -: فمةةن حٌةةث المسةةاحة -

دانمداً (   42500المساحة مدا بديم الاحددام امداريدة لتسدجا املد  مقددار فدل مركد  قتدا  الشدامية اذ بلدغ ) 

اجا م %( ، 27.4دانماً( ابنسبة ) 41093%( ، تليتا ناحية غما  بالمرتبة الثانية بمقدار )28.3ابنسبة )

%( ، امدا ناحيدة الحد حية فقدد سدجلم 21.3دانمداً( بنسدبة ) 32000ناحية المتنااية بالمرتبة الثالثة بمقددار )

%( ، امددا ادندد  مقدددار للمسدداحة سددجا فددل ناحيددة الشددنافية اذ بلددغ 1773دانمدداً( ابنسددبة ) 26000مقدددار بلددغ )

 %( . 5.7دانماً( ابنسبة ) 8500)

طنداً( تدا ع  ددذا  174873د بلدغ المجمداع الكلدل ل نتداج فددل المحافظدة مقددار )فقدد -:امةا مةن حٌةث االجتةاج  -

امنتاج ما بيم الاحدام امدارية التدل يد رع فيتدا المححداا ، اذ سدجا املد  مقددار ل نتداج فدل مركد  قتدا  

،  %(27.3طناً( ابنسدبة ) 47691%( تليم ناحية غما  بمقدار )28طناً( ابنسبة ) 49000الشامية اذ بلغ )

%( ، امدا ناحيدة الحد حية فقدد 23.5طنداً( ابنسدبة ) 41057ات تل ناحيدة المتناايدة بالمرتبدة الثالثدة بمقددار )

%( ، اادند  مقددار ل نتداج سدجا فدل ناحيدة الشدنافية اذ بلدغ 17.2طنداً( ابنسدبة ) 30125سجلم مقدار بلدغ )

 %( .4طناً( ابنسبة ) 7000)

كغدم /داندم( ، اذ تبايندم مدا بديم  1006.2المعددا العدام لإلنتاجيدة مقددار )فقدد بلدغ  -: اما من حٌث االجتاجٌة -

كغدم  1283الاحدام امدارية الم راع فيتا المححاا ، اذ سجلم امل  انتاجية فل ناحية المتنااية اذ بلغدم )

حية كغددم /دانددم( ، اجددا م ناحيددة الحدد  1160.5/دانددم( ، تليتددا ناحيددة غمددا  بالمرتبددة الثانيددة بمقدددار بلددغ )

كغددم  1152.9كغددم /دانددم( ، امددا مركدد  قتددا  الشددامية فقددد سددجا مقدددار ) 1158.7بالمرتبددة الثالثددة بمقدددار )

كغدم /داندم( ، اذ يعداد السدبب فدل  823.5/دانم( ، اجا م ناحية الشنافية بالمرتبة امخيرة بد دن  مقددار بلدغ )

ة امم ر فت ً مم نامية التربة فل الناحية االتل انخهاض انتاجية الدانم ال  نامية المياو التل ترتهع فيتا نسب

تحتداي ملدد  نسدبة مددم الرمدداا اذام حدهة م يجيددة رمليددة فدل اغلددب اقسدامتا ا ددذا مددا قلدا م  متتددا ل رامددة 

 المححاا فل الناحية ما انعك  سلباً مل  انتاجيتم .

  -: المثجىالتوزٌع الجغرافً لمحصول الرز فً محافظة  -د 

 رامة المححاا فل امراتل الااقعة تمم الستا الرسابل مم المحافظة اخاحدة تدمم نطدان تترك       

تربة احااض امنتار اكتاو امنتار فل قتا  الرميثة امرك  قتا  الاركا  ، اذ يتبايم تا يعتا الجغرافل ما 

 ة ( .بيم الاحدام امدارية الم راع فيتا المححاا امم حي  ) المساحة اامنتاج اامنتاجي

دانمداً ( ،  6467فقد بلغ المجمداع الكلدل للمسداحة الم رامدة فدل المحافظدة مقددار )  -: فمن حٌث المساحة -

دانمداً( ابنسدبة  3500تتا ع بحسب الاحدام امدارية لتسجا املد  مقددار فدل مركد  قتدا  الرميثدة اذ بلدغ )

%( ، اجا م 20.4دانماً( ابنسبة ) 1320%( ، اي تل بالمرتبة الثانية مرك  قتا  الاركا  بمقدار )54.1)

%( ، ااما ناحيدة المجدد فقدد سدجلم مقددار 19.1دانماً( ابنسبة ) 1235ناحية النجمل بالمرتبة الثالثة بمقدار )

دانمداً(  40%( ، اما ادن  مقدار للمساحة فقد سجا فل ناحية التد ا اذ بلدغ )5.8دانماً ( ابنسبة ) 372بلغ ) 

 %( .0.6ابنسبة )

طندداً( ، تا مددم ملدد   4529.8فقددد بلددغ المجمدداع الكلددل ل نتدداج فددل المحافظددة ) -: ا مةةن حٌةةث االجتةةاجامةة -

الاحدددام امداريددة المدد راع فيتددا المححدداا ، اذ سددجا املدد  مقدددار ل نتدداج فددل مركدد  قتددا  الرميثددة بلددغ 

طنددداً( ابنسدددبة  826.7%( ، تليدددم بالمرتبدددة الثانيدددة ناحيدددة النجمدددل بمقددددار )58.2طندداً( ابنسدددبة ) 2636.2)

%( ، امدا 17.7طناً( ابنسبة ) 800.8%( ، اما بالمرتبة الثالثة فقد جا  مرك  قتا  الاركا  بمقدار )18.3)

%( ، اجدا م ناحيدة التد ا بد دن  انتداج اذ بلدغ 5.4طناً( ابنسبة ) 243.7ناحية المجد فقد سجلم مقدار بلغ )

 %( . 0.5طناً( ابنسبة ) 22.4)
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كغددم /دانددم( ، اذ تبددايم مددا بدديم  655.4فقددد بلددغ المعدددا العددام لإلنتاجيددة مقدددار ) -: االجتاجٌةةةامةةا مةةن حٌةةث  -

 753.2الاحدام امدارية الم راع فيتا المححاا ، اذ سجلم امل  انتاجية فدل مركد  قتدا  الرميثدة بلغدم )

الثالثة ت تل ناحية المجد بمقدار بلغ كغم /دانم( ، افل المرتبة  669.4كغم /دانم( ، تليتا ناحية النجمل بمقدار )

كغم /دانم( ، اجا م ناحيدة التد ا  651.1كغم /دانم( ، اما مرك  قتا  الاركا  فقد سجا مقدار ) 655.1)

كغددم /دانددم( ، املدد  العمددام فددام المحافظددة سددجلم ادندد  انتاجيددة فددل منطقددة  561.2بدد دن  انتاجيددة اذ بلغددم )

 الدراسة . 

حارة التا يع الجغرافل ااتحة فقد تم دراسة مححاا الر  بحسدب الهئدام مدم حيد  مم اجا ام تكام      

  -)المساحة اامنتاج اامنتاجية( ، اذ حنهم ال  خم  فئام امل  النحا اآلتل :

دانمداً( مقسدمة  17157.6فقد بلغ المعددا العدام للمسداحة الم رامدة بمححداا الدر  ) -: من حٌث المساحة -

 ( 10خريطة ) -ية الم راع فيتا المححاا ابحسب الهئام اآلتية :مل  الاحدام امدار

( احدددة اداريددة بلغددم نسددبتتا 37تددمم  ددذو الهئددة ) -الفئةةة االولةةى )صةةفر( ال توجةةد مسةةاحة مزروعةةة : -

%( مم مجماع الاحدام امدارية ، ا ل نسبة مرتهعة بالمقارنة مع الهئام امخرى ، اذ خلم  ذو الهئة 62.7)

مححاا ا ذا يعاد ال  العديد مم العاامدا التدل اشدتركم فدل مددم  رامدة المححداا امنتدا قلدة مم  رامة ال

الاارد المائل لمنطقة الدراسة اارتهاع نسدبة اممد ر فدل تربدة منطقدة الدراسدة االتدل اثدرم سدلباً ملد   رامدة 

  المححاا .

% ( مدم 22اداريدة بلغدم نسدبتتا ) ( احددة 13تدمم  دذو الهئدة ) -دوجمةا(( : 14183 – 40الفئة الثاجٌة ) -

دانماً( ا ا معدا منخهض بالمقارندة مدع المعددا  3476.5مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا مساحتتا )

 دانماُ( . 17157.6العام للمساحة االبالغ )

%( 5.1( احددام اداريدة بلغدم نسدبتتا )3تدمم  دذو الهئدة ) -دوجما(( : 28326 – 14184الفئة الثالثة ) -

دانماً( ، ا ل امل  مم المعدا العام للمساحة  25680مم مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا مساحتتا )

 دانماً( . 17157.6االبالغ )

%( 5.1( احددام اداريدة بلغدم نسدبتتا )3تمم  ذو الهئدة ) -دوجما(( : 42468 – 28327الفئة الرابعة ) -

دانمدداً( ، ا ددل املدد  مددم المعجددا العددام  35983.7عدددا مسدداحتتا )مددم مجمدداع الاحدددام امداريددة ، اذ بلددغ م

 دانماً( . 17157.6للمساحة االبالغ )

%( 5.1( احدام ادارية بلغم نسدبتتا )3تمم  ذو الهئة ) -دوجما(( : 56611 – 42469الفئة الخامسة ) -

معدددا مسدداحتتا  مددم ماجدداع الاحدددام امداريددة ، ا ددل املدد  مسدداحة سددجلم فددل منطقددة الدراسددة ، اذ بلددغ

 دانماً( . 17157.6دانماً( ا ل امل  مم المعدا العام للمساحة االبالغ ) 49093.7)

دانماً( مقسمة مل  الاحددام امداريدة التدل  24696.4فقد بلغ المعدا العام ل نتاج ) -: اما من حٌث االجتاج -

 ( .11خريطة ) -ت رع فيتا المححاا ابحسب الهئام اآلتية :

%( مددم 62.7( احدددة اداريددة بلغددم نسددبتتا )37تددمم  ددذو الهئددة ) -لةةى )صةةفر( ال ٌوجةةد اجتةةاج :الوالفئةةة ا -

مجماع الاحدام امدارية ، اذ يرتبط امنتاج بالمساحة الم رامة لذا فتل خلم ايتاً مدم امنتداج لعددم  رامدة 

 المححاا فيتا . 

%( مم مجماع 22( احدة ادارية بلغم نسبتتا )13تمم  ذو الهئة ) -طجا(( : 18081 – 22الفئة الثاجٌة ) -

طندداً( ، ا ددا معدددا مددنخهض بالمقارنددة مددع المعدددا العددام  3823.2الاحدددام امداريددة ، اذ بلددغ معدددا انتاجتددا )

 طناً( .  21696.4ل نتاج االبالغ )

%( مدم 3.4يدة بلغدم نسدبتتا )( احددة ادار2تمم  ذو الهئدة ) -طجا(( : 36139 – 18082الفئة الثالثة )  -

طناً( ، ا ا معدا امل  مم المعدا العام ل نتداج  30773.5مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا انتاجتا )

 دانماً( .  21696.4االبالغ )
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%( مم 8.5( احدام ادارية بلغم نسبتتا )5تمم  ذو الهئة ) -( :طجا(  54197 – 36140الفئة الرابعة )  -

طندداً( ، ا ددا املدد  مددم المعدددا العددام ل نتدداج  44610.8الاحدددام امداريددة ، اذ بلددغ معدددا انتاجتددا ) مجمدداع

طناً( ، ايعد ذلل م شر جيدد يعطدل حدارة مدم ارتهداع انتاجيدة الددانم فدل  دذو الاحددام  21696.4االبالغ )

 امدارية .

%( مدم 3.4ادارة بلغدم نسدبتتا ) ( احددة2تمم  ذو الهئدة ) -طجا(( : 72255 – 54198الفئة الخامسة ) -

 طناً( ، ا ا امل  معدا فل منطقة الدراسة ،  71509.4مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا انتاجتا )

 طناً( . 21696.4ايعد امل  مم المعدا العام االبالغ )

كغم /دانم( ا ا  1120.3)فقد بلغ المعدا العام لإلنتاجية فل منطقة الدراسة مقدار  -: اما من حٌث االجتاجٌة -

، ااما بالمقارنة مع داا الجداار  (29)كغم /دانم( 1125.3قريب مم المعدا العام لإلنتاجية فل العران االبالغ )

االدداا العربيدة امخدرى فتد ً مدم الدداا ذام التجدارب العلميدة المتقدمدة فدل الجاندب ال رامدل ، فقدد سدجلم 

 كغم /دانم(  1977.6ا 1139.6)ايرام اتركيا( االبالغة انتاجيتتما ) منطقة الدراسة ادن  انتاجية مم دالتل

مل  التاالل ، ابالمقارنة مع الداا العربية فقد سجلم انتاجية منطقة الدراسة مقدار ادن  مم انتاجيتتا ، اكذلل 

الدداا انتاجيدة ماليدة  الحاا مع الداا المتقدمة ملمياً اتقنياً فقد كام  نالل فارل كبير باإلنتاجية ، اذ سجلم  ذو

تهان انتاجية منطقدة الدراسدة ب تدعاو ، اذ تحددرم ) الاميدام المتحددة االتندد االحديم ااسدتراليا ( المرتبدة 

كغدددم /داندددم( ملددد   2192.8ا 2822.5ا 2028.9ا 2093.4امالددد  بانتاجيدددة الدددر  اذ بلغدددم انتاجيتتدددا )

قدة الدراسدة اانتاجيدة الدداا المتقدمدة مددى التطدار الدذي ، اذ يعك   ذا الهارن مدا بديم انتاجيدة منط (30)التاالل

احلم اليم  ذو الداا خاحة فل جانب المستل مام ال رامية مم اآلم اتقانام حديثة لدري المحاحديا فتد ً 

مم المختبرام العلمية التل مملم مل  تتجيم البذار لتعطل انتاجية مالية التقاام الظدراو الطبيعيدة فدل تلدل 

ننس  ما للمخحبام مم دار متم فل رفع كها ة التربدة ا دذا مدا يدنعك  ايجابداً ملد  رفدع انتاجيدة المناطن ام 

 ( .12الدانم الااحد . خريطة )

%( مدم 62.7( احددة اداريدة بلغدم نسدبتتا )37تدمم  دذو الهئدة ) -الفئة االولى )صفر( ال توجد اجتاجٌةة : -

 مجماع الاحدام امدارية ، اذ خلم  ذو الاحدام امدارية مم امنتاجية لعدم  رامة المححاا فيتا .
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%( ، 10.2( احددام اداريدة بلغدم نسدبتتا )6تمم  ذو الهئدة ) -كغم /دوجم( : 858 – 561الفئة الثاجٌة ) -

كغم /دانم( ا دا ادند  مدم المعددا العدام  685.6مم مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا انتاجيتتا مقدار )

 كغم /دانم( . 1120.3لإلنتاجية االبالغ )

%( مم 5.1م ادارية بلغم نسبتتا )( احدا3تمم  ذو الهئة ) -كغم /دوجم( : 1156 – 859الفئة الثالثة ) -

 كغم /دانم( ، ا ل انتاجية مرتهعة الكنتا  1088.6مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معدا انتاجيتتا مقدار )

 كغم /دانم( . 1120.3اقا مم المعدا العام لإلنتاجية االبالغ )

%( 18.6ة ادارية بلغم نسبتتا )( احد11تمم  ذو الهئة ) -كغم /دوجم( : 1453 – 1157الفئة الرابعة ) -

كغدم /داندم( ، ا دل انتاجيدة مرتهعدة  1274.4مم مجماع الاحدام امداريدة ، اذ بلدغ معددا انتاجيتتدا مقددار )

 كغم /دانم( . 1120.3تسجا امل  معدا مم المعدا العام االبالغ )

%( 3.4( احددة اداريدة بلغدم نسدبتتا )2تمم  ذو الهئة ) -كغم /دوجم( : 1750 – 1454الفئة الخامسة ) -

كغدم /داندم( ا دل امنتاجيدة امملد  فدل  1625مم مجماع الاحدام امدارية ، اذ بلغ معددا انتاجيتتدا مقددار )

 كغم /دانم( .      1120.3منطقة الدراسة اقد سجا مقدار امل  مم المعدا العام لإلنتاجية االبالغ )

دم يتتح ام انتاجية منطقة الدراسة  ل مرتهعة بالمقارنة مع المحاحيا امخرى خاحدة فدل مم خ ا ما تق    

الهئتدديم الرابعددة االخامسددة االتددل سددجلم املدد  مقدددار لإلنتاجيددة ، اذ يتاافددن مددع مندداطن اجدداد التربددة الناممددة 

مناسبة للمححداا ا دذا النسجة ) تربة ام اار االمستنقعام المطمارة ( ا ل امفتا مم حي  تافير البيئة ال

يعد م شر جيد لتكام اقليم  رامل يخت  ب رامة مححاا الر  ا يادة مساحاتم لي يد انتاجم ابالتالل السعل 

 . ال  تحقين امكتها  الذاتل فل العران

 
  -: الكٌمٌائٌة من خصائص التربة )الشلب(محصول الرزمتطلبات  -2

 ددل متطلبددام يحتاجتددا اتسددامدو ملدد  النمددا بحددارة حددحيحة  ملدد  تربددة جيدددةيتطلددب مححدداا الددر      

المححاا ليتم مملية النما اتكايم الحباب اجهافتا اللححداا ملد  حبداب ذام جدادة ماليدة ، المعرفدة  دذو 

 ( .4جداا ) -المتطلبام سيتم دراستتا مل  النحا اآلتل :

 مم كاربانام الكالسيام  ال  نسبة االمححا يحتاج ، اذيبر  دار التربة مم خ ا خحائحتا الكيميائية 
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%(  ل اممل  6 - <3تعد النسبة التل تتراار بيم )احغر مم ا%( ، 25 - <3تتراار ما بيم ) احغر مم 

%( 25 – 6( ، اتد تل بعدد ا النسدبة التدل تتدراار مدا بديم )S1مم حي  الم  مة اذ تقع تمم الهئة امالد  )

( ا ل امقدا م  مدة للمححداا ، امدا اذا ا دادم النسدبة مدم S2,S1االتل تقع تمم الهئتيم الثانية االثالثة )

%( ف نم سيعرض المححاا ال  الخطر اقد ي دي ال  التلدو ، امدا بالنسدبة لكبريتدام الكالسديام 25)اكثر مم 

%( ، اذ تعد النسبة التل تتراار بيم 15 – < 1نسبة تتراار بيم )احغر مم يحتاج ال   )الجب ( فالمححاا

(  ل اممل  م  مة للمححاا ، اما امقا م  مة منتا فتقع تمم الهئدة الثانيدة االثالثدة  3 - < 1)احغر مم 

(S3 , S2( االتدل تتددراار مددا بديم )ف نتددا سددت ثر ملدد  15%( ، امددا اذا ا دادم النسددبة مدم )15 – 3 )%

 ا يمام .المححاا اقد يتاقو مم النما ا

 امددا مددم حيدد  خحددابة التربددة االمتمثددا بدد  )السددعة التبادليددة الكاتيانيددة سددنتماا/كغم ادرجددة تهامددا التربددة -

 24االكاربام العتاي( ، فالمححاا يحتاج ال  مقدار مم السعة التبادلية الكاتيانية يتراار ما بيم )اكبدر مدم

 16 - > 24الددذي يتددراار مددا بدديم )اكبددر مددم سددنتماا / كغددم( ، اذ يعددد المقدددار  < 16ا غددر مددم ) (  –>

( ا ددا امملدد  مددم حيدد  م  متددم للمححدداا اامقددرب S1سددنتماا / كغددم ( االددذي يقددع تددمم الهئددة امالدد  )

( فيكام اقا م  مدة  < 16احغر مم ) (  –< 16(-للمثالية ، اما المقدار الذي يتراار ما بيم ) احغر مم )

( ، اما مم حي  درجة تهاما التربة فالمححاا ي رع فل التربة التدل يتدراار S3 , S2اذ يقع تمم الهئتيم )

 (  8.2 – 6.5( ايجاد فل التربة التل تتراار قيمتا ما بيم ) 9 – 7تهاملتا ما بيم )

( ا ل امكثر م  مة امثالية للمححاا ، اامقا م  مة تقدع تدمم الهئدام S1االتل تقع تمم الهئة امال  )

(S3 , S2ا )( ف نتدا > 9( ، امدا اذا ا دادم درجدة التهامدا مدم )9 – 8.2التدل تتدراار مقادير دا مدا بديم )

ستعرض المححاا ال  الترر اقد يحا ال  الت ل ، اما بالنسبة ال  الكاربام العتاي فالمححاا  يد رع 

التربة التل  اد فل( ، اذ يج< 0.8ا غر مم  - > 2فل التربة التل تحتاي مل  نسبة تتراار ما بيم )اكبر مم 

%( االتددل تعدد امملدد  مدم حيدد  1.5 - > 2تكدام نسدبة الكدداربام العتداي فيتددا تتدراار مددا بديم )اكبددر مدم 

 ( . < 0.8احغر مم  – 1.5الم  مة ، اما امقا منتا م  مة فتقع ما بيم ) 

 تتجاا  الحداد التل تتراار ما اما مم حي  امم ر فل التربة االمتمثلة ب )اميحالية الكتربائية( ، فينبغل ام -

ديسمين / م( ا ذا المقدار يتبايم مم حي  الم  مة للمححاا اذ يكام المقدار الذي يتراار بيم  10 – 0بيم )

 – 5، اامدا مدا بديم )( S1االدذي يقدع تدمم الهئدة )ديسمين / م(  ا اممل  م  مة اامقرب للمثالية  5 – 0)

ديسدمين / م( ف نتدا  12 - 10، اما اذا ترااحدم مدا بديم )  مة مم الهئة امال  ديسمين / م( فيكام اقا م  10

ديسدمين / م( فدام  >12( ، امدا اذا ا دادم مدم )S3 , S2غير م  مة للمححداا االتدل تقدع تدمم الهئتديم )

 المححاا سيتعرض ال  الترر .

 (  4جداا )
  الكيميائية  مم خحائ  التربة مححاا الر متطلبام 

التربةخحائ    

 اا م التحنيو –ادرجام المحددام  –الهئام 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

  3 3-6 6-15 15-25 - > 25 مشثّ٘بد اىنبىغًٞ٘ )%(

  1 1-3 3 - 10 10 – 15 - > 15 %())اىغجظ(  اىنبىغًٞ٘ مجشٝزبد

(اىغ خ اىزجبدىٞخ اىنبرّٞ٘ٞخ )عْزَ٘ه / مغٌ  > 24 24 - 16 < 16 (-) < 16 (+) - - 

روب و اىزشثخ دسعخ  6.5–7.0 7.0-8,2 8,2-8,5 8.5-9.0 - > 9.0 

(اىنبسثُ٘ اى ؼ٘ٛ )%   2 1.5-2 1.5 0.8  0.8 - - 

)دٝغَْٞض / ً(االٝظبىٞخ اىنٖشثبئٞخ  0 – 3 3 - 5 5 - 7 7 - 10 10 - 12 > 12 

Ir. C. Sys et al, Part III(Land appraisal) Crop Requirements, Op – cit , 1993, p
122-124

. Source:    
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 المحور الثالث
 في محافظات الفرات االودط محصول الرزتقييم وتصنيف المالءمة المكانية لزرارة 

مدم خحدائ  التربدة الكيميائيدة اتا يعدم  ة متطلباتدمدراسد لمححاا الر  بعدد تقييم الم  مة المكانية  يتم     

المكانيدة مدم خد ا  م دراسة المعايير الخاحدة ب رامتدم ابالتدالل سديتم الكشدو مدم م قاتدمفت ً مالجغرافل 

 ، ل رامتدملتقييم مدى امستهادة مم افتا المساحام م  مدة (  GIS)  استخدام تقانة نظم المعلامام الجغرافية

الم ثر فيدم احدبح باإلمكدام  بعد دراسة مححاا الر  مم حي  تا يعم الجغرافل امتطلبام  رامتم االعااما

الاحداا الدد  الع قدام المكانيددة بينتمددا امدم ثددم الاحداا الدد  م  مددة مكانيدة تحدددد افتدا امراتددل ل رامددة 

تددم اجددرا  ممليددة النمذجددة  امددم ثددم ،المححداا االتددل تختددع للتقيدديم االتحددنيو ملدد  افددن العاامددا الطبيعيددة 

بعد امادة تحنيهتا افقداً  (GIS)( فل برنام  Model Builderالخرائطية باستخدام نماذج الم  مة المكانية )

لتذو المتطلبام االمحددام )المعايير( ، ا ذا ما افر  فئام للم  مة المكانية تباينم مساحاتتا احهاتتا مدا بديم 

 -المساحام الم  مة اغير الم  مة ل رامة مححاا الر  فل منطقة الدراسة امل  النحا اآلتل :

 N1( ام  نالل اربع فئام للم  مدة  دل )13( اخريطة )5اتتح مم خ ا جداا ) -المادة العضوٌة : – 1

– S3 – S2 – S1 ( ، تمثلم بالهئة امالد  فئدة )الم  مدة العاليدةS1( االتدل بلغدم مسداحتتا )5509200 

( االتددددل بلغددددم مسدددداحتتا S2%( ، امددددا الهئددددة الثانيددددة فئددددة )الم  مددددة المتاسددددطة 13.9دانمدددداً( ابنسددددبة )

%( ا ل نسبة مرتهعة تعك  تعو منطقة الدراسة مم المادة العتاية 64.3دانماً( ابنسبة ) 25425600)

%( امدا 17.2دانمداً( ابنسدبة ) 6780400( فقدد بلغدم مسداحتتا )S3، اما الهئة الثالثة فئة )الم  مدة الحديدة 

دانماً( ابنسدبة  1832800( اذ بلغم مساحتتا )N1  مة حالياً الهئة امخيرة تمثلم بالهئة الرابعة فئة )غير الم

 %( مم مساحة منطقة الدراسة .4.6)

 ( 5جداا ) 
 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  المادة العتاية للتربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  8329 5599.99 83773 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 6423 54.5699. 63564 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 872 6789499 86958 ٍالءٍخ ؽذٝخ. 

N1  ً426 883.899 .458 غٞش ٍالءٍخ ؽبىٞب 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 13المحدر : الباح  باممتماد مل  خريطة )         

يعمددا الكدداربام العتدداي ملدد  تحسدديم خدداا  التربددة ابالتددالل يرفددع مددم كهددا ة  -: الكةةاربون العضةةوي – 2

 – S3( ام  نالل ث   فئام للم  مة المكانية  دل )14( اخريطة )6انتاجيتتا ، اذ اتتح مم خ ا جداا )

S2 – S1 ( ، تمثلم الهئة امال  بهئة )الم  مة العاليةS1دانماً(  1389200) ( االتل بلغم مساحتتا 

 ( 6جداا ) 

 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  الكاربام العتاي للتربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  325 8389.99 3473 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 9.27 36656899 .9864 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 328 859.999 3755 ٍالءٍخ ؽذٝخ 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 14: الباح  باممتماد مل  خريطة ) المحدر         
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%( ، تبيم  ذو النسدبة القليلدة تدعو التربدة بالمدادة العتداية ، اذ بلغدم مسداحة الهئدة الثانيدة فئدة 3.5ابنسبة )

%( ا ل النسبة اممل  مدم بديم فئدام 92.7دانماً( ابنسبة ) 36656800( مقدار )S2)الم  مة المتاسطة 

%( 3.8دانماً( ابنسبة ) 1502000( فقد بلغم مساحتتا )S3الم  مة ، اما الهئة الثالثة فئة )الم  مة الحدية 

 مم مساحة منطقة الدراسة .

  
( ام  نالل فئتام مدم الم  مدة المكانيدة 15)( اخريطة 7اتتح مم خ ا جداا ) -درجة تفاعل التربة : – 3

%( مددم مسدداحة منطقددة 93.3دانمدداً( ابنسددبة ) 26890800، االتددل بلغددم مسدداحتتا ) (S2 – S1 مددا )

الدراسة ا ل النسبة اممل  التل تعطل م شراً ملد  ام درجدة التهامدا تدمم الحدداد التدل يحتاجتدا مححداا 

دانمداً( ابنسدبة  2657200( التدل بلغدم مسداحتتا مقددار )S2المتاسطة الر  ، اما الهئة الثانية فئة )الم  مة 

 %( مم مساحة منطقة الدراسة .6.7)

 ( 7جداا ) 
 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  درجة تهاما التربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  9323 36899899 7...9 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 627 657.99. 6643 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 15: الباح  باممتماد مل  خريطة ) المحدر         

يبر  ت ثير اميحالية الكتربائية مدم خد ا التد ثير فدل خحدائ  التربدة ابالتدالل  -االٌصالٌة الك ربائٌة : – 4

( ام  نالل ث   فئام للم  مة  دل 16( اخريطة )8ينعك  مل  انتاجية التربة ، اذ اتتح مم خ ا جداا )

(S3 – S2 – S1 ( ، اذ تمثلم بالهئة امال  فئة )الم  مة العاليةS1( االتل بلغم مساحتتا )32145600 

%( ا ل نسبة مالية جداً تعطل امكانية كبيرة مل  استثمار مساحة ااسعة مم امراتل 81.3دانماً( ابنسبة )
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دانمداً(  4540400( فقدد بلغدم مسداحتتا )S2ل رامة المححاا ، اما الهئدة الثانيدة فئدة )الم  مدة المتاسدطة 

دانماً( ابنسبة  2862000( فقد بلغم مساحتتا )S3ثة فئة )الم  مة الحدية %( ، اما الهئة الثال11.5ابنسبة )

 %( مم مساحة منطقة الدراسة .7.2)

 ( 8جداا ) 

 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  اميحالية الكتربائية للتربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  8823 3.845699 89364 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 8825 4549499 88358 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 72 86.999. 7855 ٍالءٍخ ؽذٝخ. 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 16المحدر : الباح  باممتماد مل  خريطة )         

   

تدد ثير كاربانددام الكالسدديام مندددما تدد داد تراكي  ددا ، اذ اتتددح مددم خدد ا يتتددح  -كاربوجةةات الكالسةةٌوم : – 5

( ، تمثلدم الهئدة N2 – S3 – S2 – S1( ام  نالدل اربدع فئدام للم  مدة  دل )17( اخريطدة )9جدداا )

%( ، امدا الهئدة 21.7دانمداً( ابنسدبة ) 8590000( االتل بلغدم مسداحتتا )S1امال  بهئة )الم  مة العالية 

%( ا دل نسدبة 63.3دانماً( ابنسبة ) 25052200( فقد بلغم مساحتتا )S2ئة )الم  مة المتاسطة الثانية ف

( فقدددد بلغدددم مسددداحتتا S3مرتهعدددة تددد ثر فدددل انتاجيدددة المححددداا ، امدددا الهئدددة الثالثدددة فئدددة )الم  مدددة الحديدددة 

ة فقدد تمثلدم فئدة %( مم مساحة منطقدة الدراسدة ، امدا الهئدة غيدر الم  مد12.7دانماً( ابنسبة ) 5009600)

%( مددم مسدداحة منطقددة 2.3دانمدداً( ابنسددبة ) 894000( االتددل بلغددم مسدداحتتا )N2)غيددر الم  مددة نتائيدداً 

 الدراسة . 
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 ( 9جداا ) 
 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  كاربانام الكالسيام للتربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  827. 8599999 8475. ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 6323 99..595. 6.636 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 8.27 5999699 8.5.4 ٍالءٍخ ؽذٝخ 

N1  ً23. 894999 35.. غٞش ٍالءٍخ ؽبىٞب 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 17المحدر : الباح  باممتماد مل  خريطة )         

تسامد كبريتام الكالسيام مل  رفع انتاجيدة التربدة بعدد تهاملتدا مدع النتدراجيم ، اذ  -كبرٌتات الكالسٌوم : – 6

( ام  نالل تبايم فل فئام الم  مة االتل تمثلم بدث   فئدام  دل 18( اخريطة )10اتتح مم خ ا جداا )

(N2 – S3 – S2  اي ام المنطقة تعانل مم نق  فل كبريتام الكالسيام ا ذا ما ينعك  اثرو فل  رامة ، )

دانمداً(  6789200( االتدل بلغدم مسداحتتا )S2المححاا ، اذ تمثلم بالهئة الثانية فئدة )الم  مدة المتاسدطة 

دانمدداً(  29849600( فقددد بلغددم مسدداحتتا )S3%( ، امددا الهئددة الثالثددة فئددة )الم  مددة الحديددة 17.2ابنسددبة )

( االتدددل بلغدددم مسددداحتتا N2%( ، امدددا الهئدددة امخيدددرة فتمثلدددم بالهئدددة )غيدددر الم  مدددة نتائيددداً 75.5ابنسدددبة )

 %( مم مساحة منطقة الدراسة . 7.3دانماً( ابنسبة ) 2909200)

 ( 10جداا ) 
 ط فل محافظام الهرام اماس الر ل رامة مححاا  كبريتام الكالسيام للتربةفئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S2 872 6789.99 86973 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ. 

S3 7525 9849699. 746.4 ٍالءٍخ ؽذٝخ 

N1  ً723 999.99. 7.73 غٞش ٍالءٍخ ؽبىٞب 

 899 39548999  98879  اىَغَ٘ع 

 (Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 18المحدر : الباح  باممتماد مل  خريطة )         
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تبر  ا مية السعة التبادلية الكاتيانية بت ثير ا فدل خحدائ  التربدة اخاحدة  -السعة التبادلٌة الكاتٌوجٌة : – 7

( 11الهي يائيددة منتددا ا ددذا مددا يددنعك  ملدد  مدددى م  متتددا ل رامددة المححدداا ، اذ اتتددح مددم خدد ا جددداا )

( اي انتدا تقدع جميعتدا تدمم فئدة S3 – S2 – S1ثد   فئدام للم  مدة  دل )( ام  نالدل 19اخريطدة )

( S1امراتل الم  مة اام كانم متهااتة مم حيد  المسداحة ، اذ تمثلدم الهئدة امالد  بهئدة )الم  مدة العاليدة 

( S2 %( ، امدا الهئدة الثانيدة فئدة )الم  مدة المتاسدطة6.1دانماً( ابنسبة ) 2420800االتل بلغم مساحتتا )

%( ا ددل نسددبة مرتهعددة جددداً، اامددا الهئددة الثالثددة 78.3دانمدداً( ابنسددبة ) 30946400فقددد بلغددم مسدداحتتا )

%( مدم مسداحة 15.6دانمداً( ابنسدبة ) 6150800( فقدد بلغدم مسداحتتا )S3اامخيرة فئة )الم  مة الحدية 

 منطقة الدراسة . 

 ( 11جداا ) 
 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  للتربةالسعة التبادلية الكاتيانية فئام م  مة 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  628 4.9899. 68.7 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 7823 39946499 77366 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 8526 6859899 85377 ٍالءٍخ ؽذٝخ 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 19: الباح  باممتماد مل  خريطة ) المحدر         

  -المالءمة المكاجٌة للخصائص الجوعٌة للتربة لزراعة محصول الرز : – 8

تم مما نماذج مستخراج م  مة مكانية تشترل فيتدا جميدع  الكيميائية بعد دراسة م  مة خحائ  التربة     

( اامطدا  ا م لكدا خاحدية بحسدب Weighted Overlyباسدتخدام اداة التركيدب المدا ام )  ذو الخحدائ 

ا ميتتا ات ثير ا ، ابالتالل الاحداا الد  افتدا المسداحام م  مدة ل رامدة المححداا ، اذ اتتدح مدم خد ا 

( N2 – S3 – S2 – S1( ام  نالدل اربدع فئدام للم  مدة  دل )1شدكا )( ا 20( اخريطدة )12جدداا )

( االتدل بلغدم مسداحتتا S1تباينم مساحتتا ما بيم فئة ااخرى ، اذ تمثلم الهئة امالد  بهئدة )الم  مدة العاليدة 

( فقددد بلغددم مسدداحتتا S2%( ، امددا الهئددة الثانيددة فئددة )الم  مددة المتاسددطة 6.9دانمدداً( ابنسددبة ) 2715200)

( فقدد بلغدم مسداحتتا S3%( ، اامدا الهئدة الثالثدة فئدة )الم  مدة الحديدة 82.1دانماً( ابنسبة ) 32494000)

، تبيم مم ما سبن ام م  مة التربة ل رامة %( مم مساحة منطقة الدراسة 11دانماً( ابنسبة )  4338800)

  ال رامدل فدل المنداطن امكثدر مححاا الر   ل م  مة متاسطة الد  حديدة ابالتدالل ينبغدل ام يكدام التركد

 م  مة لكل يتم الححاا مل  امل  انتاجية ممكنة لتا . 

 ( 12جداا ) 
 فل محافظام الهرام اماسط  الر ل رامة مححاا  الم  مة المكانية للخحائ  النامية للتربةفئام 

اىَغبؽخ )مٌ فئبد اىَالءٍخ 
.

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىَغبؽخ )دٌّٗ( (

S1  629 785.99. 6788 ٍالءٍخ  بىٞخ 

S2 8.28 3.494999 88.35 ٍالءٍخ ٍز٘عطخ 

S3 88 4338899 89847 ٍالءٍخ ؽذٝخ 

 899 39548999 98879 اىَغَ٘ع 

 ( Arc Map Gis 10.7.1( ابرنام   ) 20: الباح  باممتماد مل  خريطة ) المحدر         
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 ( 1شكا )

 المكانية بيم خحائ  التربة الكيميائية ا رامة مححاا الر  فل محافظام الهرام اماسطنماذج تقييم الم  مة 

 

 ( Model Builder( ابتطبين )GISالمحدر : الباح  باممتماد مل  برنام  نظم المعلامام الجغرافية )           
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  اىَقزشؽبداالعزْزبعبد ٗ

 االعزْزبعبد 

ٍْطقخ اىذساعخ ٕٜ رشثخ ٍز٘عطخ اىَالءٍخ ٍِ ؽٞش خظبئظاٖب اىنَٞٞبئٞاخ   ارؼؼ ٍِ خاله اىجؾش اُ رشثخ  -8

مٌ 88.35ار شنيذ ٍغبؽخ ثيغذ )
.

 %( ٍِ ٍغبؽخ ٍؾبفوبد اىوشاد االٗعؾ 8.282( ٗثْغجخ )

رجِٞ اُ ٗا م اىز٘صٝم اىغغشافٜ ىضسا خ ٍؾظ٘ه اىشص ال ٝز٘افق ٍٗزطيجبرٔ ٍِ اىخظابئض اىنَٞٞبئٞاخ ىيزشثاخ  -.

 ٍغبؽبد ٗاع خ ىٌ رغزضَش ثضسا زٔ 2ار اُ ْٕبك 

اُ ىااْوٌ اىَ يٍ٘اابد اىغغشافٞااخ دٗس ٍٖااٌ فااٜ رقٞااٌٞ ٗرظااْٞف االساػااٜ ثؾغاات ٍالءٍزٖااب ىيَؾظاا٘ه ٗاىزااٜ  -3

 ( S3-S2-S12اظٖشد صالس فئبد ىيَالءٍخ ٕٜ )

 اىَقزشؽبد 

ٝشٕاب فاٜ ٍؾبفوابد اى َو  يٚ رؾغِٞ ث غ خ٘اص اىزشثاخ اىنَٞٞبئٞاخ منجشٝزابد اىنبىغاًٞ٘ اىزاٜ رشروام ٍقبد -8

 2اىوشاد االٗعؾ 

فزؼ ٍشامض فٜ ٍؾبفوابد اىواشاد االٗعاؾ رناُ٘ ٍزخظظاخ ثَشا جاخ اىزغٞاشاد اىزاٜ رؾظاو ىخا٘اص اىزشثاخ  -.

 ٍَٖزٖب رؾيٞو اىزشثخ ثبعزَشاس ٗٗػم اىَ بىغبد اىَْبعجخ ىٖب 2

االساػااٜ راد اىزشثااخ رو ٞااو دٗس اىغٞبعااخ اىؾنٍ٘ٞااخ اىخبطااخ ثز٘عٞاأ اىوااالػ ىضسا ااخ ٍؾظاا٘ه اىااشص فااٜ  -3

 اىَالءٍخ ٗاىزٜ ر طٜ اّزبعٞخ  بىٞخ ٕٗزٓ االساػٜ رقم ػَِ اىوئخ االٗىٚ  بىٞخ اىَالءٍخ 2

 اىٖ٘اٍ 
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 2  88ً   ص8998االعنْذسٝخ   
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9) Humberto Blanco-canqui and Others ,Soil Organic Carbon : The value to Soil properties , 
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 . 136- 135م ،  1976الحرية للطبامة ، بغداد ، 
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