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ـ العالي والبحث العمميوزارة   التعمي
 الجامعة التقنية الجنوبية 
                                      المعيد التقني / الشطرة

 قسـ االنتاج النباتي
 

 
 المفردات الدراسية لمتخصصات الزراعية

 
بالمغة  اسـ المادة

 العربية 
الري ومموحة 

 التربة
السنة 
 الدراسية

 عدد الساعات االسبوعية 

بالمغة 
 االنكميزية 

Irrigation & 
Soil Salinity 

عدد  المجموع  العممية النظرية
 الوحدات

 4 4 3 1 الثانية المغة االنكميزية لغة تدريس المادة
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 (( Over View)) النظرة الشاممة :  
 
 
 

 : Target Populationالفئة المستيدفة 
 

 قسـ االنتاج النباتي  -طمبة المرحمة الثانية 
 الجامعة التقنية الجنوبية –المعيد التقني / الشطرة 

 
 
 
 
 
 
 Rtionaleمبررات الوحدة : 
 

 التعرؼ عمى طرؽ الري وكيفية ري المحاصيؿ وتحديد نوعية مياه 
 المتممحة  الري وتاثيرات المموحة عمى االنتاج الزراعي وتشخيص الترب

 
 

 Central Ideaالفكرة المركزية : 
 

 . التعرؼ عمى طرؽ الري واىميتو في االنتاج الزراعي 
 . تحديد نوعية مياه الري وتاثيرىا في تممح الترب 
  التعرؼ عمى مموحة التربة واسباب التممح وتحديد الترب المالحة وكيفية

 التعايش مع المموحة .
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   Objectivesاىداؼ المادة : 
 

 اليدؼ العاـ : 
تمكيف الطالب مف معرفة ري التربة ومموحتيا وانػواع الػتممح ودور المػا            

 االرضي في عممية تممح التربة .
 
 
 
 

 اليدؼ الخاص :
 سيكوف الطالب قادرا عمى :          

 
 معرفة اىمية الري في العراؽ . -1
 لمتبعة في ري الحقوؿ ونقؿ المياه معرفة طرؽ ونظـ الري ا -2
 معرفة تصانيؼ نوعية مياه الري وتاثير نوعية المياه عمى  -3
 عممية تممح الترب .     
 رب المتاثرة باالمالح وتصنيفاتيا .تحديد الت-4
 مالح الشائعة في الترب المتممحة .التعرؼ عمى اال -5
 . معرفة طرؽ التعايش مع المموحة -6
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 النظرية :المفردات 
 تفاصيؿ المفردات                       االسبوع
 دور الري في نجاح عممية الزراعة –اىمية الري  –تعريؼ الري  االوؿ
 انواع الري –طرؽ الري  الثاني
 العوامؿ المؤثرة عمى صالحية مياه الري –مريلالمياه المستخدمة  الثالث
تاثير نوعية مياه الري عمػى تممػح  –انتقاؿ مياه الري في مقد التربة  الرابع

 التربة
 -سػدود –طػرؽ خػزف الميػاه –سائؿ ايصاؿ ميػاه الػري الػى الحقػوؿو  الخامس

 خزانات
 تقييـ نوعية مياه الري وفؽ التصانيؼ المختمفة  السادس
انتشػػار التػػرب الممحيػػة فػػي العػػراؽ والػػوطف  –تعريػػؼ مموحػػة التربػػة  السابع

 العربي والعالـ 
انػػػواع االمػػػالح الشػػػائعة فػػػي التػػػرب  –مصػػػادر االمػػػالح فػػػي التػػػرب  الثامف

 المتاثرة باالمالح
 التممح االولي والتممح الثانوي التاسع
 حركة االمالح وتوزيعيا عمى مقد التربة العاشر
الحادي 
 عشر

تاثير االمالح عمى خواص التربة  –التوازف الممحي في الترب 
 والكيميائية والحيوية  المورفولوجية

 المالح في نظـ التصنيؼ المختمفةتصنيؼ الترب المتاثرة با الثاني عشر
مباشػر وييػػر  –اثػر زيػادة االمػالح فػي التربػػة عمػى النباتػات الناميػة  الثالث عشر

 مباشر
اسػػػتزراع  -الطػػػرؽ المتبعػػة فػػػي التعػػػايش –التعػػايش مػػػع المموحػػػة  الرابع عشر

 الترب المتاثرة باالمالح
الخامس 
 عشر

اختيػار المحاصػيؿ لمتػػرب المتػاثرة بػاالمالح وتصػػنيؼ النباتػات وتػػاثر 
 تسميد الترب المتاثرة باالمالح  –انتاجيا حسب تحمميا لممموحة 
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 االوؿ :االسبوع 
 

 دور الري في نجاح عممية الزراعة –اىمية الري  –تعريؼ الري 
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 دور الري في نجاح عممية الزراعة –اىمية الري  –تعريؼ الري 
 

 أالختبار القبمي
 قصود بالري وكيؼ نروي المحاصيؿ ؟مالم – 1س
 لماذا نروي المحاصيؿ ؟ – 2س
االقتصػادي لوحػدة انتػاج المحاصػيؿ وزيػادة المػردود  ىؿ يؤثر الري في زيادة -3س

 المساحة ؟
 

 عرض الوحدة النمطية 
 تعريؼ الري :

يمكػف تعريػػؼ الػري بانػػو اضػافة المػػا  الػى التربػػة بيػدؼ امػػدادىا بالرطوبػػة        
 الالزمة لنمو النبات .

بانػو اضػافة    Israelsen and Hensenوقػد عػرؼ الػري مػف قبػؿ العػالميف 
الما  الى التربة لتحقيؽ واحد او اكثر مف االيػراض او االىػداؼ التػي تنػدرج تحػت 

 موضوع اىمية الري .
 

 اىمية الري :
لػػـ يكػػف لمػػري ىػػدؼ او يػػرض واحػػد بػػؿ اف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف االيػػػراض        

 واالىداؼ تحدد اىميتو وىذه االيراض يمكف ادراجيا بما يمي :
 بالمتطمبات المائية الالزمة لنموىا وانتاجيا .تجييز النباتات -1
تػاميف المحاصػيؿ ضػد فتػرات الجفػاؼ التػي قػد يتعػرض ليػا المحصػوؿ اثنػا  -2

 مراحؿ نموه المختمفة .
ترطيػػب وتمطيػػؼ التربػػة والجػػو المحػػيط وتييئػػة ظػػروؼ اكثػػر مالئمػػة لنمػػو -3

 النباتات وانتاجيا .
التركيػػز الممحػػي ضػػمف يسػػؿ االمػػالح مػػف مقػػد التربػػة وسػػطحيا او تخفيػػؼ -4

 المنطقة الجذرية .
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 تقميؿ خطورة تصمب القشرة السطحية لمتربة .-5
 تسييؿ العمميات الزراعية المختمفة كالحراثة والعزؽ وييرىا .-6

 
 دور الري في نجاح عممية الزراعة :

تقسـ مناطؽ العالـ المختمفة الى مجموعة مف االقاليـ المناخية استنادا الػى       
مطػػار التػػي تسػػتمميا ىػػذه المنطقػػة او تمػػؾ ويمكػػف ايضػػاح ىػػذه االقػػاليـ كميػػات اال

 بالجدوؿ التالي :
 

 لـ ومعدالت االمطار السنوية فيياجدوؿ يبيف االقاليـ المناخية في العا
 معدؿ االمطار السنوية ) ممـ ( االقميـ المناخي

 250اقؿ مف  اقميـ المناطؽ الجافة
اقميـ المناطؽ شبو 

 الجافة
250 – 500 

اقميـ المناطؽ تحت 
 الرطبة

500 – 1000 

 1500 – 1000 اقميـ المناطؽ الرطبة
 2000 – 1500 اقميـ المناطؽ المبتمة
اقميـ المناطؽ المبتمة 

 جدا
 2000اكثر مف 

 
وتقػع ايمػػب منػػاطؽ العػػراؽ ضػػمف اقميمػػي المنػػاطؽ الجافػػة وشػػبو الجافػػة كػػوف اف 

فػي ايمػب مناطقػو خاصػة المنػاطؽ الوسػطى والجنوبيػة   المعػدالت السػنوية لالمطػار
ممـ سنويا  كما اف ىذه االمطار يقتصر سػقوطيا عمػى فصػؿ الشػتا   500اقؿ مف 

لذلؾ فاف المحاصيؿ الصيفية تحتػاج الػى عمميػات الػري لتغطيػة احتياجاتيػا المائيػة 
مميػة الػري الكافية لنموىا وانتاجيا كذلؾ فاف المحاصيؿ الشتوية تحتاج ايضا الى ع

في الفترات التي تنحبس فييا االمطار او اف كميات االمطار ال تكفي اصال  لتغطية 
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احتياجػػات النبػػات المائيػػة الالزمػػة لمنمػػو واالنتػػاج كمػػا اف زراعػػة المحاصػػيؿ ديمػػا 
تحتػػاج الػػى ريػػة االنبػػات التػػي يتوجػػب توفيرىػػا عنػػد انحبػػاس االمطػػار وذلػػؾ لمتقيػػد 

 المختمفة . بمواعيد الزراعة لممحاصيؿ
 

 االختبار البعدي 
 عممية الري ؟  Israelsen & Hensenكيؼ عرفا  -1س
 
نػػػاقش المفيػػػوـ التػػػالي بعبػػػارات عمميػػػة واضػػػحة ) لمػػػري اىميػػػة كبيػػػرة فػػػي  -2س

 الزراعة الديمية (
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 االسبوع الثاني :
 
 انواع الري –طػػػػػرؽ الري 
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 الري : طرؽ وانواع
 

 االختبار القبمي 
 مؾ الطرؽ ؟كيؼ يتـ اروا  المزارعيف الراضييـ الزراعيػػػػػة وماذا نسمي ت -1س
في حقؿ زراعي نظاما لمػري بػالرش او لمػري  ىؿ شاىدت في حديقة عامة او -2س

 بالتنقيط ؟
 ىؿ يمكف اجرا  عممية الري مف اسفؿ سطح التربة ؟ -3س
 
 

 عرض الوحدة النمطية
 
 

 وانواع الري :طرؽ 
 بع طرؽ رئيسية لري المحاصيؿ ىي :ىناؾ ار         
                     surface irrigationالري السطحي -1
      subsurface irrigation    الري تحت السطحي-2
                   sprinkler irrigationالري بالرش -3
                        drip irrigationالري بالتنقيط -4

 
واف لكػػؿ طريقػػة مػػف ىػػذه الطػػرؽ مزايػػا وعيوبػػا لػػذلؾ يتوجػػب تحديػػد مػػد          

مالئمػػة وكفػػػا ة كػػػؿ طريقػػة بمعرفػػػة مقػػػدار الضػػػائعات المائيػػة التػػػي تتسػػػبب عػػػف 
او  Deep percolationاو الغػػور العميػػؽ لممػػا   Runoffالجريػػاف السػػطحي 
طريقػػة الػػري المناسػػبة لكػؿ محصػػوؿ او لكػػؿ منطقػػة يعتمػػد عمػػى التبخػر لػػذلؾ فػػاف 

عوامػؿ كثيػرة تتعمػؽ بالميػاه والتربػة وطبيعػة المحصػوؿ والعوامػؿ المناخيػة وتكػػاليؼ 
 كؿ طريقة مف طرؽ الري المختمفة .
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 :  water factorsالعوامؿ ذات العالقة بمياه الري  - أ
قرب او بعد مصدر تجييػز  –نوعية المياه  –وتشمؿ كمية المياه المتوفرة          

 اضافة الى مقدار كمفة المياه .  المياه
 : soil factorsعوامؿ التربة -ب
 تحدد نوع نظاـ الري المتبع ىي : اف مف اىـ عوامؿ التربة التي 
 طبويرافية المنطقة المروية :  -*

حيػث كممػا كانػت المنطقػة مسػػتوية او مسػتوية تقريبػا فانيػا تناسػب كافػػة          
طرؽ الري اما اذا كانت المنطقة المراد اروائيػا ييػر مسػتوية فيجػب اف يصػار الػى 

 بالرش او الري بالتنقيط .اختيار احد نظامي الري 
 نسجة التربة : -*

بػالرش او الػري بػػالتنقيط   فػي التػرب خشػنة النسػػجة يفضػؿ اسػتخداـ الػػري         
الف التربة الرممية تحتػاج الػى فتػرات ري متقاربػة وبكميػات قميمػة مػف الميػاه بسػبب 
انخفػاض سػعة احتفػاظ التربػػة لممػا  امػا اذا كانػت التربػػة ذات سػعة احتفػاظ عاليػػة 

 المجو  الى طريقة الري السطحي . لمما  كالترب الطينية ففي ىذه الحالة يمكف
 : crop factorsلنباتية العوامؿ ا -ج

اف نػوع النبػػات وانتشػار جػػذوره تعتبػر عوامػػؿ ميمػة فػػي تحديػد طريقػػة الػػري        
فمثال يصمح الري بالرش لػري المحاصػيؿ التػي تتصػؼ بالجػذور السػطحية فػي حػيف 
يعتبػػر الػػري بػػالتنقيط صػػػالحا لػػري اشػػجار الفاكيػػة التػػػي تتميػػز بعمػػؽ مجموعتيػػػا 

ؼ فػػي مقػػدار االسػػتيالؾ المػػائي او االحتياجػػات المائيػػة الجذريػػة . كمػػا اف االخػػتال
 محاصيؿ تحدد طريقة الري المثمى .لم
 :  climatic factorsعوامؿ المناخ  -د

تعػػد درجػػات الحػػرارة والريػػاح الشػػديدة عوامػػؿ مناخيػػة ميمػػة ومحػػددة لػػنظـ         
الحػاؿ ىػذه الري حيث اف ىذيف العامميف يقمالف مف كفا ة نظاـ الري بػالرش لػذلؾ و 

يػتـ المجػو  الػى طػرؽ اخػػر  تكػوف اكثػر كفػا ة بسػػبب التبخػر الػذي يحصػؿ لمميػػاه 
المتدفقػة مػف الرشاشػػات وكػذلؾ فػػاف الريػاح العاليػة تػػؤدي الػى سػػو  عمميػة توزيػػع 
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ه السػػػمبية عمػػػى التربػػػة الميػػاه وانخفػػػاض معامػػػؿ التجػػػانس االمػػػر الػػػذي يتػػػرؾ اثػػػار 
 والمحصوؿ .

 : economic factorsالعامؿ االقتصادي  -ىػ
ويتعمػؽ ىػػذا العامػػؿ بتكمفػػة تسػػوية االراضػػي والكمفػػة االبتدائيػػة لنظػػاـ الػػري        

 وكمفة االيدي العاممة وييرىا مف التكاليؼ
 جامعة ايراف لمعموـ الطبية 

 
 : surface irrigationالري السطحي 

يعرؼ ىذا النوع مف الري بانو اضافة المػا  الػى سػطح التربػة مباشػرة وعنػد        
 اعمى منسوب لالرض فيغمر سطح التربة كميا او جزئيا او ينساب فوقو . 

عتماد عمى ثالثػة عوامػؿ ميمػة وفي ىذه الطريقة كما في طرؽ الري االخر  يتـ اال
 ىي :

 مياه الري تصريؼ -*
 ساحة المطموب اروائياالرض او المسعة ا  -*
 معدؿ ييض الما   -*

لػذلؾ يتوجػب تعػديؿ معػدؿ تصػريؼ الميػاه ومسػاحة االرض المرويػة فػي ضػػو       
معدؿ الغيض . وقد يعتبر انحدار االرض ميما اضافة الى اية عوامؿ اخر  يمكنيا 
اف تسػاىـ فػي اعاقػػة المػا  كالغطػػا  النبػاتي او طبويرافيػة المنطقػػة . اف مػف اىػػـ 

اوئ ىػػذه الطريقػػة ىػػو عػػدـ امكانيػػة تحقيػػؽ تناسػػؽ لتوزيػػع الميػػاه خاصػػة فػػي مسػػ
ه الطريقػة طػرؽ عديػدة الترب عالية النفاذية لمما  كالترب الرممية وتندرج تحػت ىػذ

 اخر  منيا :
 الري بالغمر -1

 الري باالحواض - أ
 الري السيحي  - ب

 الغمر الحر 
 الري الشريطي 
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 الري بالمروز-2
 لمري بطريقة الري السطحي :الزمة حساب كمية المياه ال

يعتمد عمؽ وكمية مياه الري الواجب توفيرىا لحقؿ معػيف عمػى مسػاحة الحقػؿ      
، نسبة الرطوبة عند السعة الحقمية ، النسبة المئوية لمرطوبة عند نقطة الذبوؿ او 
قبػؿ الػري ، عمػؽ المنطقػة الجذريػة لممحصػوؿ المػزروع والكثافػة الظاىريػة لمتربػة . 

 ستخداـ الصيغ الرياضية التالية لحساب عمؽ وكمية مياه الري المطموبة :ويمكف ا
d  = ( Pw1 – Pw2 ) . As . D 
Q = A . d 

 -50مالحظة / مف المعمػوـ اف عمميػة الػري الالحقػة يجػب اف تجػري بعػد اسػتنفاذ 
% او 50% مػف المػػا  الجػاىز لػػذلؾ يجػب اف يضػػرب القػانوف السػػابؽ بنسػػبة 75

وفي ىذه الحالة يجب والتي تكوف محصورة بيف النسبتيف اعاله  باي نسبة يعتمدىا
 بالنسػػبة المئويػػة لمرطوبػػة عنػػد السػػعة الحقميػػة وعػػف  Pw1 اف يػػتـ التعػػويض عػػف

Pw2 . بنسبة الرطوبة عند نقطة الذبوؿ حصرا 
 حيث تمثؿ :

d  عمؽ مياه الري الواجب توفيرىا : 
Pw1 النسبة المئوية لمرطوبة عند السعة الحقمية : 
Pw2 النسبة المئوية لمرطوبة قبؿ الري او عند نقطة الذبوؿ : 

As الكثافة الظاىرية لمتربة : 
D  عمؽ المنطقة الجذرية : 
Q كمية المياه الالزمة لري الحقؿ : 
A  مساحة الحقؿ : 

 مثاؿ /
ىكتػار لرفػع رطوبػػة  5سػاحتو احسػب حجػـ المػا  الواجػب اضػافتو الػى حقػؿ م     

التربػػة فيػػو الػػى السػػعة الحقميػػة ومػػا ىػػو الػػزمف الػػالـز لمػػري اذا تػػوفرت المعمومػػات 
 :التالية 

 %25النسبة المئوية لمرطوبة عند السعة الحقمية 



 16 

 %10النسبة المئوية لمرطوبة قبؿ الري 
 يـ /سـ مكعب 1,4الكثافة الظاىرية لمتربة 
 سـ 70عمؽ المنطقة الجذرية 

 ـ مكعب / دقيقة 3تصريؼ المصدر 
 الحؿ :

Q = A . d 
d  = ( Pw1 – Pw2 ) . As . D 
    =  ( 0.25 – 0.1 ) x 1.4 x 70 
    = 14.7 cm = 0.147 m 
Q = 0.147 x 2500 = 367.5 m3 
Time = Q / discharge 
          = 367.5 / 3 = 122.5 min 
 

 :الري تحت السطحي 
وىي العممية التي يتـ بواسطتيا تجييز النباتات بالكميات المائية المطموبػة        

مف االسفؿ بسبب حركة الما  االرضي الػى االعمػى . وقػد اختمفػت االرا  حػوؿ ىػذه 
الطريقػة بسػبب اف حركػة المػػا  االرضػي الػى االعمػى تػػؤدي الػى تجمػع كميػات مػػف 

 طؽ الجافة وشبو الجافة .االمالح عمى سطح التربة السيما في المنا
وعنػد اسػػتخداـ ىػػذه الطريقػة يقتضػػي تجييػػز او تعػويض المػػا  االرضػػي مػػف       

خػالؿ قنػػوات مفتوحػة مػػع وضػع ابػػار لممراقبػة بػػيف كػؿ قنػػاتيف حيػث يتوجػػب تنظػػيـ 
مستو  الما  االرضي بالشكؿ الذي يوفر الرطوبة الالزمة لتغطية حاجة المحاصػيؿ 

 ف ىناؾ تيوية مناسبة لمجذور .تكومع المحافظة عمى اف 
 لري بالرش :ا

وىي عممية تجييز النباتات باحتياجاتيا المائيػة عمػى شػكؿ رذاذ نتيجػة ضػ        
المياه في االنابيػب تحػت ضػغط معػيف يتناسػب وطبيعػة الرشاشػات المسػتخدمة فػي 

 النظاـ . ويتكوف نظاـ الري بالرش مف االجزا  الرئيسية التالية :
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 وحدة الض -1
 النابيب الرئيسيةا-2
 االنابيب الفرعية-3
 قصبة او حامؿ المرشة-4
 المرشات-5

 وىناؾ ثالثة انواع مف انظمة الري بالرش ىي :
   portable system    النظاـ المتحرؾ                 -1
 system        semi permanentالنظاـ نصؼ الثابت-2
                        permanent systemالنظاـ الثابت -3

 
 الري بالتنقيط :

تعتبػػر كفػػا ة الػػري بػػالتنقيط عاليػػة مقارنػػة بطػػرؽ الػػري االخػػر  وتالئػػـ ىػػذه       
الطريقة المناطؽ التي تعاني مػف شػحة الميػاه او مػف مشػاكؿ المموحػة كمػا اف مػف 
مزايػا ىػػذه الطريقػة ىػػو اف كميػة المفقػػودات بػالتبخر او الغػػور العميػؽ او الجريػػاف 

مػػا يمكػػف . وتتكػػوف ىػػذه المنظومػػة مػػف المكونػػات الرئيسػػية  السػػطحي تكػػوف باقػػؿ
 التالية :
المضػخة ومػا يتبعيػا مػف فالتػر ومنظمػات الضػغط وحػاقف االسػمدة ومقيػػاس -1

 التصريؼ وييرىا مف االجزا 
 مجموعة االنابيب الرئيسية والفرعية-2
 المنقطات -3
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 االختبار البعدي
 

 اي مف طرؽ الري التي درستيا تناسب المنطقة الوسطى والجنوبيػػػة مف  -1س
 العراؽ ؟        
 مالمقصود بمعامؿ التجانس في انظمة الػػػػػػػػػري بالرش وماىي العوامؿ  -2س

 المؤثرة في خفض نسبتو  وكيؼ يتـ حسابو .         
 متر ،النسبة  30متيا سـ/ ساعة وقطر دائرة خد2مرشػػػػة تصريفيػػػػػػا  -3س

 % ، النسبة المئوية لمرطوبة عند 15المئوية لرطوبػػػػػة التربة قبؿ الري        
 وعمؽ  3يـ / سـ 1.4% ، الكثافة الظاىرية لمتربة 25السعة الحقميػػػػة         
 سـ . احسب : 20لممحصوؿ المزروع  المنطقة الجذرية        

 يا لممساحة المروية عمؽ وكمية الما  الواجب اضافت-1
 فترة تشغيؿ المرشة-2

 لية ذاكرا سبب اختيارؾ لمطريقة :حدد طريقة الري المناسبة لمحاالت التا -4س   
 مناطؽ متموجة ذات رياح شديدة-1
 مناطؽ متموجة ذات رياح ىادئة-2
 مناطؽ تعاني تربيا مف مشكمة المموحة -3
 مناطؽ تعاني مف شحة المياه-4
 في المياهمناطؽ مستوية تتميز بوفرة -5
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 االسبوع الثالث :
 

 العوامؿ المؤثرة عمى صالحية مياه الري –المياه المستخدمة في الري 
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 المياه المستخدمة في الري :
 االختبار القبمي 

 
 اىي مصادر مياه الري في العراؽ ؟م -1س
 اه صالحة لمري واخر  يير صالحة ؟ىؿ ىناؾ مي -2س
 ماذا بتصورؾ تمؾ العوامؿ التي تؤثر عمى صالحية مياه الري ؟ -3س
 

 عرض الوحدة النمطية
 المياه المستخدمة في الري :

ـ يمكػف حصػرىا بالمصػادر تتنوع المياه المستخدمة في الري ولكف بشػكؿ عػا       
 التالية :

  precipitationمياه السقيط    -1
وتشػمؿ االمطػار والثمػوج والنػد  ويمكػف االعتمػاد عمػى االمطػار فػي بعػػض          

المناطؽ الشمالية مف العراؽ في الزراعػة الديميػة ويقتصػر ذلػؾ عمػى فصػؿ الشػتا  
فقط لطبيعة سقوط االمطار في العراؽ . اما المناطؽ الوسطى والجنوبية مف العراؽ 

 االمطار في ىاتيف المنطقتيف . مةفال يمكف االعتماد عمى ىذا المصدر لق
 surface waterالمياه السطحية  -2

كاالنيػػار والبحيػػرات واالىػػوار وييرىػػا ويعتبػػر نيػػرا دجمػػة والفػػرات مػػف اىػػـ          
المصادر في العراؽ لتوفير المياه الالزمة النجاح عممية الزراعػة وذلػؾ لتميػز منػاخ 

اطقػو السػيما االروائيػة فػي ايمػب من العراؽ بالجفاؼ وىو بذلؾ يعتمػد عمػى الزراعػة
 الوسطى والجنوبية . 

   underground waterالمياه الجوفية  -3 
كاالبار والعيوف وتتميػز ميػاه ايمػب االبػار فػي العػراؽ بزيػادة مموحتيػا ومػع         

 ىذا فانيا تعتمد في الري في مناطؽ العراؽ المختمفة .
 : العوامؿ المؤثرة عمى صالحية مياه الري
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ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف الصػػػفات التػػػي تحػػػدد نوعيػػػة  الميػػػاه  ومػػػد  صػػػالحيتيا     
 ومف ىذه الصفات ما يمي : اليراض الري

 : Electrical conductivityمموحة مياه الري -1
حيث يتـ تصنيؼ مياه الري استنادا الى مقدار التوصيؿ الكيربػائي لمميػاه او       

تيػة واستنادا الػى ذلػؾ تصػنؼ الميػاه الػى االصػناؼ اال  مقدار التركيز الكمي لالمالح
 والموضحة في الجدوؿ االتي :

Ec mS /cm مالئمتيا لممحاصيؿ خطورة المموحة صنؼ المياه 
100 – 250 C1 مالئمة لجميع  منخفضة

 المحاصيؿ
250 – 750 C2 مالئمة لممحاصيؿ  متوسطة

 عدا الحساسة
750 – 2250 C3 لممحاصيؿ مالئمة  عالية

 المقاومة
 يير مالئمة لالروا  عالية جدا C4 2250اكثر مف 

 
 : Sodium adsorption ratioنسبة الصوديوـ الممدص -2
يعتبر تقييـ الصوديوـ ميما في مياه الري اذ تتحدد صػالحية ميػاه الػري بالشػكؿ    

كمما الذي ينسجـ وتركيز الصوديوـ حيث كمما ازدادت عدد ممي مكافئات الصوديوـ 
انخفضػت نوعيػة الميػػاه وذلػؾ لتسػببيا فػػي نشػو  او زيػادة قمويػػة التربػة . والجػػدوؿ 

 نادا الى نسبة الصوديوـ الممدص :االتي يبيف اصناؼ مياه الري است
 مستو  الصوديوـ الصنؼ المعدلة SARقيمة 

 قميؿ الصوديوـ S1 10 –صفر 
10 – 18  S2 متوسط الصوديوـ 
18 – 26 S3  الصوديوـعالي 

عالي الصوديوـ  S4 26اكثر مف 
 جدا
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 : Residual sodium carbonate ( RSC )مخاطر البيكربونات  -3
تبدأ مخاطر البيكربونات عندما يزداد تركيزىا عف تراكيز ايونات الكالسيوـ         

 ياه استنادا الى الجدوؿ التالي :والمغنيسيوـ . ويمكف تحديد صنؼ الم
RSC meq / L مخاطر البيكربونات المياه صنؼ 

 ال توجد مخاطر HCO3 -1 1.25 –صفر 
1.25 – 2.5 HCO3 -2 توجد مخاطر جدية 

 ما  يير مالئـ لالروا  HCO3 -3 2.5اكثر مف 
 

 مخاطر البوروف :-4
السمي ليذا العنصر وتعتبر مياه  تعد مخاطر البوروف ميمة بسبب التاثير         

دجمة والفرات مػف الميػاه التػي ال تعػاني مػف مخػاطر البػوروف بسػبب تراكيػزه القميمػة 
جز  بالمميوف ويمكف اعتماد  0.6 – 0.4في مياه النيريف حيث يتراوح تركيزه بيف 
 الجدوؿ التالي في تحديد صنؼ المياه :

 
تركيز 
  ppmالبوروف

صنؼ 
 المياه

 B1 0.5اقؿ مف 
0.5 - 1 B2 
1 – 2  B3 
2 – 4 B4 

 B5  4اكثر مف 
 

 خطورة الكمورايد :-5
تعتبػر المحاصػيؿ الحوليػة او المحولػػة مػف المحاصػيؿ المقاومػة او معتدلػػة         

. ويػؤدي ىػذا االيػوف فػي ميػاه الػري الػى عرقمػة النمػو او  المقاومة اليػوف الكمورايػد
 يسبب التركيز السمي ويعتمد الجدوؿ االتي في تحديد صنؼ المياه :
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Cl meq/L صنؼ المياه 
 Cl.1 2اقؿ مف 

2 - 4 Cl.2 
4 - 8 Cl.3 
8 – 10 Cl.4 

 Cl.5 10اكثر مف 
 

 االختبار البعدي
 

ش اه االمطار( ناقميا عمى يمكف االعتماد كميالري ال ) في العراؽ واليراض  -1س
 العبارة السابقة باسموب عممي .

توصػػػيميا يػػػاه االنيػػػار والروافػػد التاليػػػة فػػػي العػػراؽ وحسػػػب مقػػػدار صػػنؼ م -2س
 دجمة . –الفرات  –ديالى  -العظيـ  –الزاب االسفؿ  –الكيربائي : الزاب الكبيػػر 

 مف العراؽ :ي المناطؽ التالية اليراض الري فحدد مصدر الما  الرئيسي  -3س
 سيؿ اربيؿ -1
 منطقة الجزيرة الشمالية -2
 البادية الجنوبية مف العراؽ -3
 مناطؽ السيؿ الرسوبي  -4
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 االسبوع الرابع :
  

 تاثير نوعية مياه الري عمى تممح التربة . –انتقاؿ مياه الري في مقد التربة 
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 تاثير نوعية مياه الري عمى تممح التربة –انتقاؿ مياه الري في مقد التربة 
 االختبار القبمي

 لما  مف سطح التربة الى داخميا ؟لماذا يتحرؾ ا -1س
ـ االجابػة بػنعلتربة باتجاه سطحيا ؟ فػاذا كانػت ىؿ يتحرؾ الما  مف اسفؿ ا -2س

 فما ىي القو  المؤثرة في ذلؾ ؟
 ؟ الحركةه الما  ضمف مقد التربة ؟ وما اسباب ىذكيؼ يتحرؾ  -3س
 ىؿ تعتبر مياه الري احد مصادر تممح التربة ؟ كيؼ يتـ ذلؾ؟ -4س
 
 نتقاؿ مياه الري في مقد التربة :ا

ىناؾ مجموعة مف القو  التي تؤثر في حركة الما  ضػمف مقػد التربػة  ومػف       
 ايمي :ىذه القو  م

 قوة الجذب االرضي :-1
وبسبب ىذه القوة يتحرؾ الما  الى االسفؿ كما تتحرؾ كافػة االجسػاـ االخػر        

 باتجاه االسفؿ .
 التبخر مف سطح التربة :-2

وبسببيا يتحرؾ الما  الى االعمى اي باتجاه معاكس لحركة الما  بسبب           
التػي الجاذبية االرضية ويسػاعد فػي ىػذه الحركػة قػوة الخاصػية الشػعرية فػي التربػة 

يحددىا تركيب التربة ونسجتيا حيػث تػزداد الخاصػية الشػعرية وحركػة المػا  باتجػاه 
 االعمى كمما مالت التربة بنسجتيا الى التربة الطينية .

 االختالؼ في ضغط الما  :-3
يكوف ضغط الما  اما اكبر مف الضغط الجوي او اقػؿ منػو وعندئػذ يسػمى          

سوا ا اكاف ذلؾ باتجػاه الجاذبيػة او بعكسػيا او  الشد حيث يتحرؾ الما  باي اتجاه
بايػة زاويػة عمػى قػوة الجػذب االرضػي ويتحػػرؾ المػا  مػف منػاطؽ الشػد الواطئػة الػػى 

 المناطؽ التي تتصؼ بشدىا العالي عمى الما  .
وقد يتحرؾ الما  بفعؿ امتصػاص المػا  مػف قبػؿ الجػذور او بسػبب المموحػة        

مقػد التربػة . كػذلؾ فػاف المػا  يمكنػو التحػرؾ عمػػى  او االخػتالؼ فػي مقػدارىا ضػمف
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شػكؿ بخػار خاصػة عنػدما يكػػوف ىػذا المػا  تحػت شػد عػػاؿ جػدا كمػا ىػو الحػاؿ فػػي 
 الما  الييكروسكوبي .

اف حركة الما  في الحقػؿ تختمػؼ عػف حركتػو فػي تربػة متجانسػة اذ اف مقػد التربػة 
يا وفي نسجتيا وبشػكؿ بواقعو الطبيعي يتكوف مف افاؽ او طبقات تختمؼ في تركيب

عاـ فاف حركػة المػا  تكػوف اكبػر عنػدما يكػوف التركيػب جيػدا ونسػجة التربػة رمميػة 
وىذا يحصؿ في حالػة كػوف التربػة متجانسػة امػا فػي حالػة وجػود طبقػات فػي التربػة 
فػػاف ذلػػؾ يػػؤثر عمػػى حركػػة المػػا  ففػػي حالػػة كػػوف الطبقػػة التحتيػػة رمميػػة والطبقػػة 

مػا  باتجػػاه الطبقػة الرمميػػة تكػوف بطيئػػة وتبػدأ الحركػػة االعمػى طينيػػة فػاف حركػػة ال
عنػدما تتشػبع الطبقػة الطينيػة ويكػوف مقػدار الشػد عمػى المػا  صػفرا او يقتػرب مػف 
الصفر وذلؾ الف المسامات البينية الكبيرة في الطبقة الرممية تمنع مف جذب المػا  

بقػػة الطينيػػة او الييػا لقمػػة مقػدار الشػػد عمػى المػػا  مقارنػػة بالشػد الػػذي تسػببو الط
المزيجػة الواقعػة فػػوؽ الطبقػة الرمميػة والمتػػاف تتصػفاف بقابميػة عاليػػة لمسػؾ المػػا  
وسعة حقمية عالية ايضا . اما اذا كانت التربة ذات طبقة رممية عميا وطبقة مزيجة 
او طينية سفمى فاف الما  سيتجمع في الطبقة الرمميػة بسػبب نفاذيتيػا العاليػة الف 

تكوف فييا حركة الما  قميمػة لػذلؾ فعنػد االسػتمرار فػي اضػافة ميػاه الطبقة السفمية 
 الري او ىطوؿ االمطار فاف ذلؾ يؤدي الى تكوف ما  ارضي في الطبقة الرممية .

 
 عية مياه الري عمى تممح التربة :تاثير نو 
اف لنوعية مياه الري تاثيرا مباشرا في تممح الترب حيث كمما ازدادت مموحػة        
الري كمما ازداد احتماؿ تممح التربة وزيػادة االمػالح المترسػبة فػي مقػدىا عمػى مياه 

سطحيا او ضمف قطاعيا كما اف لنوعية االمالح الموجودة في مياه الػري تػاثيرا فػي 
تممػح التػرب فمػثال عنػد وجػود الصػوديوـ والكاربونػات فػاف ذلػؾ يمكػف اف يػؤدي الػى 

يػػػة االمػػػالح المترسػػػبة فػػػي التربػػػة ظيػػور القمويػػػة فػػػي التربػػػة . ويمكػػػف حسػػػاب كم
 مالحة باستعماؿ الصيغ التالية : باستخداـ مياه الري سوا ا اكانت مالحة او يير

Psw = Ec x 0.06 
ppm = psw x 10000 
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 مثاؿ / ما كميػػػػػػػػة االمالح المتجمعة في دونـ مف االرض بسبب مياه الري اذا كاف 
 ديسي سيمنس / ـ واف عمؽ مياه  0.5مقدار التوصيػػػػػػػؿ الكيربائي لمما        
 سـ ؟ 30الري المستخدمة كاف          

Psw = 0.5 x 0.064 = 0.032 % = 320 ppm 
0.3 x 2500 = 750 m3= 750000 liter 
320 x 750000 / 1000000 = 240 kg of salt 
 
   

 االختبار البعدي
 سطح التربة عمى حركتو الى داخؿ مقدىا ؟ المػػػػػػػػػػا  فوؽىؿ يؤثر عمود  -1س
 كيؼ يؤثر جيد الما  عمى حركتو ؟ -2س
سػبب فػي زيػادة تممػح التربػػة بشػكؿ اكبػر اي النيريف ) دجمة اـ الفرات ( يت -3س

 ولماذا ؟
الػػذي  ع تحديػد االتجػاهاذكػر القػو  المػؤثرة عمػى حركػة المػػا  فػي التربػػػػػة مػ -4س

 يتحرؾ بو الما  .
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 االسبوع الخامس :
 

 طرؽ خزف المياه –وسائؿ ايصاؿ الما  الى الحقوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 29 

 وسائؿ ايصاؿ الما  الى الحقوؿ :
 

 االختبار القبمي
 بأي الوسائؿ يتـ نقؿ المياه ؟ -1س
 في طرؽ النقؿ ىذه اـ ال ؟ ىؿ ىناؾ فرؽ -2س
 كيؼ يتحرؾ الما  قي القناة ؟  -3س
 

 وسائؿ ايصاؿ الما  الى الحقوؿ :
 عرض الوحدة النمطية 

تنقؿ المياه مف مصػادرىا الػى مواقػع اسػتخداميا ) الحقػوؿ ( امػا بواسػطة          
االنابيػػػػب او بواسػػػػطة القنػػػػوات واف ىػػػػاتيف الطػػػػريقتيف متشػػػػابيتاف مػػػػف الناحيػػػػػة 

ختالفػػػات فػػي المعػػػادالت التػػػي تسػػػتخدـ لحسػػػاب الييدروليكيػػة فيمػػػا عػػػدا بعػػػض اال
التصػػػريؼ فػػػي كػػػؿ منيمػػػا وذلػػػؾ الف نقػػػؿ الميػػػاه بواسػػػطة االنابيػػػب يعتمػػػد عمػػػى 
االختالؼ في الضغط وعمى االختالؼ في مقدار الشحنة في حػيف يعتمػد نقػؿ الميػاه 
بواسػػطة القنػػوات عمػػى مقػػدار الفػػرؽ فػػي االنحػػدار الييػػدروليكي واف الضػػغط يكػػوف 

ف المعادلػػة االساسػػػية لمجريػػاف والتػػػي تسػػمى ايضػػػا بمعادلػػة االسػػػتمرارية ثابتػػا . ا
توضػح العالقػػة بػػيف التصػريؼ فػػي اي مقطػػع مػػف مقػاطع القنػػوات او االنابيػػب مػػع 

 المقطع العرضي لمجرياف ، اي اف :سرعة السائؿ ومساحة 
Q1 = A1 . V1 = Q2 = A2 . V2 = Q3 = A3 . V3 ……….. 

 عندما :
Q  مقدار التصريؼ .... متر مكعب / ثانية 
A  مساحة المقطع العرضي لمجرياف ... متر مربع 
 V  سرعة السائؿ .... متر / ثانية 

وفػػػي تصػػػميـ القنػػػوات او اليػػػراض حسػػػاب سػػػرعة المػػػا  فػػػي القنػػػوات او مقػػػػدار 
التصػػريؼ يتوجػػػب حسػػاب مقػػػدار نصػػػؼ القطػػر الييػػػدروليكي لمقنػػاة والػػػذي يمكػػػف 
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لنسبة بػيف مسػاحة المقطػع العرضػي لمجريػاف الػى المحػيط المبتػؿ اي تعريفو بانو ا
 :اف 

           A 
R = ------- 
           P  

  :عندما 
    R نصؼ القطر الييدروليكي ... متر 
    A مساحة المقطع العرضي لمجرياف .... متر مربع 
    P لمحيط الذي يالمس الما  .... مترا 

 القنوات يمكف استخراج قيمتو مف العالقة التالية :اما سرعة الما  في 
           R2/3 . S1/2          
V = ----------------- 
              n  

 عندما :
     V سرعة السائؿ .... ـ / ثا 
     R نصؼ القطر الييدروليكي .... ـ 
     S االنحدار الييدروليكي ويعبر عنو بنسبة مئوية 
     n  معامؿ الخشونة ويتـ الحصوؿ عميو مف جداوؿ خاصة 

ويتـ استخداـ العالقات اعاله عند المجو  لحساب تصريؼ القنػوات باعتمػاد الطػرؽ 
ييػػر المباشػػرة اي باعتمػػاد المعػػادالت الرياضػػية . اال اف ىنػػاؾ طرقػػا اخػػر  يمكػػف 
اعتبارىا مباشرة كحساب التصػريؼ مػف خػالؿ اوعيػة ذات حجػوـ معمومػة حيػث يػتـ 

قسػمة حجػـ الخػزاف عمػى الػزمف حسػاب الوقػت الػالـز لممػا وعػا  او خػزاف معػيف وب
فػػػي نحصػػؿ عمػػػى تصػػػريؼ االنابيػػب او القنػػػوات . كػػػذلؾ يمكػػف حسػػػاب التصػػػريؼ 

مػػػف خػػػالؿ مسػػػاحة مقطػػػع الجريػػػاف وسػػػرعة المػػػا  باسػػػتخداـ الطوافػػػة او القنػػوات 
اال انو في ىذه الحالػة يتوجػب تصػحيح او االجيزة المسماة مقاييس التيار الصبغة 

 . 0.85ة في سرعة الما  بضرب قيمة السرع
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انيػػػا عمػػػى شػػػكؿ شػػػبو منحػػػرؼ مثػػػاؿ / احسػػػب تصػػػريؼ قنػػػاة مسػػػاحة مقطػػػع جري
متػر واف  1ػػػػػاع المػػػػا  فييػا متر وارتفػ 2متر وعرض قاعيا  5مف االعمى عرضيػػا 

القنػاة متر عمى طوؿ  200عف بعضيمػػػػا  منسوبي سطح الما  في نقطتيف تبعداف
  .  0.025اة متر ومعامؿ خشونة القن 2.6و  2.5ىما 

 الحؿ :
           5 + 2 
A = --------------- x1  = 3.5 m2 
              2  
P = ( 12 + 1.52 )1/2 x 2 + 2 = 5.16 m 
          3.5 
R = -------- = 0.67 m  
        5.16 
S = ( 2.6 – 2.5 ) / 200 = 0.0005 
         0.672/3 x 0.00051/2 

V = --------------------------- = 0.67 m / sec 
                 0.025 
Q = 3.5 x 0.67 = 2.4 m3 / sec 

 يا مف رياف فييا عمى شكؿ شبو منحرؼ عرضمثاؿ / قنػػػػػػػاة المقطع العرضي لمج
 ـ فاذا قطعت 1,5ا  فييا ػػػػػػػػػػػػػػػػوارتفاع المـ  3ـ وعرض قاعيػػا  6االعمى      
 القناة ؟ ا ىو تصريؼ ىذهػممتر مف القناة بعشرة دقائؽ ف 100مسافة ة الطواف   

Q = A . V 
           6 + 3 
A = -------------- x 1.5  = 6.75 m2 
              2 
V = 100 / 10 = 10 m / min 
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Vadj = 10 x 0.85 = 8.5 m / min 
Q = 8.5 x 6.75 = 57.37 m3 / min 

 المياه :طرؽ خزف 
التخػزيف امػا اف يكػوف سػػطحيا او باطنيػا ففػي التخػػزيف السػطحي تخػزف الميػػاه     

اما في البحيرات كما في بحيرة الحبانية او المنخفضات كما في منخفض الثرثار او 
في مجر  النير نفسو وتوجد سدود عديدة في العراؽ تستخدـ لخزف المياه كما فػي 

وكاف وييرىا مػف السػدود التػي تحفػظ فييػا الميػاه سد العظيـ وسد دربنديخاف وسد د
لتعػويض الػنقص الحاصػػؿ فػي تصػاريؼ االنيػػار فػي اشػير الصػػيؼ بػدال مػف تركيػػا 
لتذىب الى البحار وعدـ االستفادة منيا . وقد يستفاد مف ىذه المياه المخزونػة فػي 
توليػػػػد الطاقػػػػة الكيرومائيػػػػة اضػػػػافة الػػػػى اف خػػػػزف الميػػػػاه يفيػػػػد فػػػػي درأ مخػػػػاطر 

 يضانات. وينقسـ التخزيف السطحي الى :الف
 Seasonal Storageالتخزيف السنوي : -1

وفيػػو يػػتـ حجػػز كميػػة مػػف الميػػاه ليػػتـ تعػػويض نقػػص الميػػاه انخفػػاض           
تصػػاريؼ االنيػػػار ويتعػػػرض الخػػػزف السػػػنوي الػػى دورة سػػػنوية ثابتػػػة مػػػف الممػػػى  

 والتفريغ .
  Long – Term Storageالتخزيف المستمر : -2
وفيػو يػػتـ حجػز الميػػاه لتعػويض الػػنقص الحاصػؿ فػػي قابػؿ السػػنيف التػػي           

تنخفض فييا ايرادات االنيار . ويفيػد ىػذا النػوع مػف التخػزيف عنػدما تشػيد ايػرادات 
 االنيار تذبذبا كبيرا .

 ويتطمب اختيار موقع حوض التخزيف جممة امور منيا :
 اف يكوف حوض الخزف ذا سعة مناسبة  -*
مػة طبيعػة الموقػػع لمخػزف حيػػث اف الكثيػر مػػف احػواض التخػػزيف قػد جفػػت مالئ -*

 بسبب تسرب المياه منيا نتيجة وجود صخور مسامية او ميؿ في طبقات التربة 
 اف يمتاز موقع التخزيف بالعمؽ الكافي لتقميؿ الفقد بالتبخر . -*
واف  يفضػػؿ قػػدر االمكػػاف اف يكػػوف الخػػزف قريبػػا مػػف مواقػػع اسػػتخداـ الميػػاه . -*

 ينساب الما  دوف استخداـ الواسطة .
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امػا التخػزيف البػػاطني فيػو تخػزيف الميػػاه فػي مسػاـ التربػػة واسػتخداميا كميػػاه      
جوفيػة يمكػف الحصػػوؿ عمييػا مػػف خػالؿ االبػار . ومػػف مزايػا الخػػزف الجػوفي انػػو ال 
يحتػػاج الػػى اقامػػػة منشػػات ضػػخمة كمػػػا ىػػو الحػػاؿ فػػػي الخػػزف السػػطحي كمػػػا اف 

اليراض الشرب او الري يخفض مستواىا وبذلؾ فانيا تعمؿ عمؿ المبػازؿ  استنزافيا
. امػػا عيوبيػػا فيػػي اف مموحػػة الميػػاه الجوفيػػو ىػػي يالبػػا اكثػػر مػػف مموحػػة الميػػاه 
السػػطحية اضػػافة الػػى اف اسػػتغالليا يحتػػاج الػػى دراسػػات جيولوجيػػة موسػػعةلتحديد 

فػي الػػتحكـ بمسػػار  نوعيػة وسػػمؾ الطبقػات الحاممػػة لممػا  ، كمػػا اف ىنػاؾ صػػعوبة
 المياه الجوفية .

 
 االختبار البعدي

 لماذا عند حساب تصريؼ القنوات بواسطة الطوافة او الصبغة يتـ  -1س 
 % ؟85حيح السرعة بضربيا بالعامؿ تص         

 ال ؟ ىؿ الترب الرممية ذات كفا ة خزف عالية اـ -2س
 اذا كانت مساحة المقطع العرضي لمجرياف في القنوات ال تمثؿ شكال  -3س
 ىندسيا فكيؼ يتـ حسابيا ؟        

 سـ وقد تـ  12اذا كاف عمؽ المياه التي تحتاجيا المنطقة الجذرية  -4س
 سـ فما ىي كفا ة خزف الما  في ىذه التربة ؟6خزف ما يشكؿ عـ        
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 السادس :االسبوع 
 
 التصنيؼ االمريكي –تصنيؼ مياه الري 
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 ياه الري حسب التصنيؼ االمريكي :تصنيؼ م
 االختبار القبمي 

 ما ضرورة تصنيؼ مياه الري ؟ -1س
 ا ميمة في تحديد صنؼ مياه الري ؟ماىي العوامؿ التي تراى -2س
 مياه الري ؟ىؿ تشترؾ كافة ايونات االمالح في خفض نوعية  -3س
 

 اه الري حسب التصنيؼ االمريكي : تصنيؼ مي
 عرض الوحدة النمطية 

اعتمػػد تصػػنيؼ ميػػػاه الػػري عمػػػى مجموعػػة مػػف الصػػػفات كمقػػدار التوصػػػيؿ        
الكيربائي وقد اعتبر اف مشكمة المموحة تبدأ في مياه الري عندما يتجاوز توصػيميا 

وال يبػيف اصػناؼ ىػذه الميػاه مايكرو سػيمنس / سػـ وقػد وضػع جػد 250الكيربائي 
 تمت االشارة اليو سمفا .

وىنػاؾ عامػػؿ ميػػـ اخػػر وىػػو مخػػاطر القمويػػة فػي ميػػاه الػػري وقػػد عبػػر عنػػو بػػدالئؿ 
كثيػػرة كنسػػبة الصػػوديوـ الػػذائب والمتبػػادؿ والممػػدص اضػػافة الػػى نسػػبة الصػػوديوـ 
ت الممػدص المعدلػػة ونسػػبة الصػوديوـ المسػػموح بيػػا اضػافة الػػى مخػػاطر الكاربونػػا

والبيكربونػػػات والتػػػي يعبػػػر عنيػػػا بتركيػػػز الكاربونػػػات المتبقيػػػة حيػػػث عنػػػد وجودىػػػا 
يػة االمػالح وبوجود ايونػات الصػوديـ تبػدأ قمويػة المػا  والتػي ال تقػؿ خطػورة عػف كم

 الموجودة في المياه .
 ديوـ الممدص مف الصيغة التالية :ويمكف حساب نسبة الصو 

SAR = Na / { ( Ca + Mg ) / 2 }1/2 
ويعبر عف تراكيز ايونات الكالسيوـ والمغنيسيوـ والصوديوـ بػالممي مكػافا / لتػر . 

السػػػػتخراج نسػػػبة الصػػػػوديوـ  SARويمكػػػف اسػػػػتخداـ قيمػػػة الصػػػػوديوـ الممػػػدص 
 باستخداـ الصيغة التالية  : ESPالمتبادؿ 

      ESP 
-------------- = 0.015 SAR 
100 – ESP 
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الػػى مػػا يسػػمى بنسػػػبة   SARالممػػدص وقػػد عػػدلت قيمػػة او نسػػبة الصػػػوديوـ 
 :ويمكف حسابيا بالمعادلة التالية  SARadjالصوديوـ الممدص المعدلة 

SARadj = SAR [ 1 + ( 8.4 – PHc ) ] 
PHc = ( PK2 - PKc ) + P ( Ca + Mg ) + P ( Alk ) 

مػػف جمػع تراكيػػز كػػؿ مػف الصػػوديوـ والكالسػػيوـ  PK2 – PKcوتسػتخرج قيمػػة  
مػػف العمػود الخػػاص بيػا فػػي والمغنيسػيوـ ثػـ تسػػتخرج قيمتيػا مػػف الجػدوؿ التػالي و 

 .ادناه الجدوؿ 
فيتـ جمع تراكيز الكالسيوـ والمغنيسيوـ ويعتمد نفس  P ( Ca + Mg )اما قيمة  

 قيمتيا ومف العمود المخصص ليا . الجدوؿ الستخراج
بجمع تراكيز الكاربونات والبيكربونات ويعتمػد ذات  P( Alk )في حيف يتـ حساب  

الجػدوؿ فػػي اسػتخراج القيمػػة ويػتـ اسػػتخراج كافػة القػػيـ مػف االعمػػدة الخاصػة بكػػؿ 
 ار القيمة التي تقابؿ التراكيز .حالة عمى حدة وتخت

وعية مياه اص بيا لتحديد نالمعدلة يراجع الجدوؿ الخ  SARوبعد استخراج قيمة  
 الري .

المعدلػة تسػقط القػيـ   SARوبعد استخراج قيـ كؿ مف التوصيؿ الكيربائي وقيمػة  
 ي ادناه لتحديد صنؼ مياه الري  .عمى الشكؿ البيان
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  PHcجدوؿ حساب قيمة 
P(Alk)  P( Ca + Mg ) PK2- PKc  مجموع تراكيز االيوناتmeq /L 
4.3 
4 

3.8 
3.7 
3.6 
3.5 
3.4 
3.3 
3.1 
3 

2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2 

1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
1.3 
1.1 

4.6 
4.3 
4.1 
4 

3.9 
3.8 
3.8 
3.6 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
3 

2.8 
2.7 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2 

1.8 
1.6 
1.4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 
2.5 
2,5 

0.05 
0.1 
0.15 
0.2 
0.25 
0.3 
0.4 
0.5 
0.75 

1 
1.25 
1.5 
2 

2.5 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

12.5 
15 
20 
30 
50 
80 
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التقنػػي فػػي الشػػطرة اذا كػػاف مثػػاؿ / مػػاىو صػػنؼ الميػػػػػػاه المسػػتخدمة فػػي المعيػػد 
 نس / سػـ وتراكيػز كػؿ مػف الصػوديوـمايكروسػيم 850التوصيػػػػؿ الكيربػائي  مقدار

 – 2,1 –3,8 – 2الكاربونات ىي  –ػػػػػات البيكربونػ –المغنيسيوـ  –الكالسيوـ  –
 ؟ وىػؿ اـ الوىؿ اف نسػبة الصػوديوـ مسػموح بيػا ممي مكافا / لتػػر  1,3 – 2,7

 توجد مخاطر لمكاربونات ؟
Concentration of Ca+Mg+Na = 3.8 +2.1 +2 = 7.9 meq / L 
From table the value of pk2 – pkc = 2.25 
Mg + Ca = 3.8 + 2.1 = 5.9 meq / L 
P ( Ca + Mg ) = 2.5  from table 
HCO3 + CO3 = 2.7 + 1.3 = 4 meq / L 
P ( Alk ) = 2.4 from table 
PHc = 2.25 + 2.5 + 2.4 = 7.15 
                       2 
SARadj = ------------------ [ 1+ ( 8.4 – 7.15 )] = 2.63 
             [ ( 3.8 + 2.1 ) / 2 ]1/2 
Water class : C3S1 

 االختبار البعدي 
 لماذا : -1س

 يعتبر ايوف الصوديوـ ميما في تصنيؼ مياه الري . -1
يتمتع ايوف الكاربونات او البيكربونات باىمية كبيرة في تحديد نوعيػة ميػاه   -2

 الري . 
 الكالسيوـ والمغنيسيوـ نفس مخاطر الصوديوـ ؟  ىؿ اليونػػػػػػػػػات -2س
 بالمصادريػػػػػػاه في العراؽ باالستعانة حدد صنػػػؼ مياه الري لمصػػػػػادر الم -3س

 الرياضية التي تـػاه والصيػػغ ػػػػخصائص تمؾ الميػػػػالعممية التي تتوفر فييا       
 شرحيا لؾ .      
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 االسبوع السابع :
 

 انتشار الترب المتاثرة باالمالح –حة التربة تعريؼ ممو 
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 انتشار الترب المتاثرة باالمالح : –تعريؼ مموحة التربة 
 

 االختبار القبمي 
 ماذا نعني بالممح ؟ -1س
 ماىي الترب المتممحة ؟ -2س
 سبؽ لؾ وتعاممت مع تربة متممحة ؟ىؿ  -3س
التػػرب ؿ اف ىػػذه العوامػػؿ فعالػػة فػػي ظػػروؼ مػػاىي اسػػباب تممػػح التػػرب وىػػ -4س

 العراقية ؟
 

 مموحة التربة :
 عرض الوحدة النمطية 

 
 الممح : ىو عبارة عف مركب كيمياوي يتكوف مف ايػػػوف موجب وجذر سالب وينتج   

 مع القواعد المختمفة . مف تفاعؿ الحوامض           
 الترب الممحية : ىي التػػػػرب التي تتجمع االمالح في مقدىا بالتراكيز التي تغير مف 

والحيويػػة وىػػي بػػذلؾ تػػؤثر فػػي  صػػفات التربػػة الكيمياويػػػػػػػة والفيزياويػػة            
لترب التي النبات وانتاجو . ويمكف القوؿ اف التػػػػػػرب الممحية ىي ا نمو
ديسػػي  4نتيػا المشػبعة عػف تخمص عجيالتوصػيؿ الكيربػائي لمسػ يػزداد

 درجة مئوية . 25ـ في درجة حرارة  سيمنس / 
 

 انتشار الترب الممحية :
تنتشر الترب الممحيػة فػي بقػاع كثيػرة مػف العػالـ السػيما فػي المنػاطؽ ذات         

المناخ الجاؼ وشبو الجػاؼ اذ اف كميػة االمطػار فػي ىػذه المنػاطؽ ال تكفػي لغسػؿ 
كف اف تتجمع فييا بسبب عمميات الري او سو  ادارة التربة كما اف االمالح التي يم

ىػػذه المنػػاطؽ تعػػاني مػػف زيػػادة عمميػػة التبخػػر اي اف التػػرب الممحيػػة تتكػػوف فػػي 
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المناطؽ التي تزداد فييا كميات المياه المتبخرة عمى كميات االمطػار وعنػدما تتػوفر 
 ظروؼ او عوامؿ تممح الترب .

متػػاثرة بػػاالمالح فػػي الواليػػات المتحػػدة ويػػزداد انتشػػارىا فػػي وتتواجػػد التػػرب ال      
معظـ الواليات خاصة في المناطؽ الصحراوية واكثر ىذه الواليات تاثرا ىي تكساس 
واريزونا ونيومكسيكو . كذلؾ تتواجد الترب الممحية في يرب كندا وفػي دلتػا كوبػا . 

عمػى سػواحؿ االطمنطػي وفػي امريكػا الجنوبيػة توجػد مسػاحات كبيػرة مػف ىػذه التػرب 
 واليادي في البرازيؿ واوركواي واالرجنتيف وفنزويال وكذلؾ في جنوب تشيمي . 

وتوجد الترب الممحية ايضا في وديػاف االنيػار فػي المنطقػة الوسػطى والجافػة       
مف استراليا ويعز  تممح ىذه الترب الى ارتفاع مستو  الما  االرضي الػذي يقتػرب 

االحياف . وقد ذكػر كوفػدا اف التػرب الممحيػة تغطػي مسػاحات مف السطح في ايمب 
كبيرة فػي اسػيا ففػي الصػيف توجػد فػي سػيوؿ وادي نيػر سػنكارو امػا فػي الينػد فقػد 
كػاف سػػبب الػػتممح ىػػي الميػػاه السػػاحمية الممحيػػة امػػا فػػي المنػػاطؽ االخػػر  فيكػػوف 

ا فػػي سػبب تكونيػػا ىػو سػػو  نظػاـ الػػري ، كمػا اف لممػػا  االرضػي دور فػػي ذلػؾ كمػػ
واليػػة نيػػودليي . كػػػذلؾ تنتشػػر التػػػرب الممحيػػة فػػػي يػػرب الباكسػػػتاف وفػػي منطقػػػة 
البنجػػػاب وفػػػي سػػػيوؿ ايػػػراف وفػػػي طيػػػراف وفػػػي تركيػػػا حػػػوؿ بحيػػػرة فػػػاف . وتعػػػاني 
الجميوريػػػات االسػػػيوية مػػػػف االتحػػػاد الػػػػوفيتي السػػػابؽ مػػػف مشػػػػكمة الػػػتممح مثػػػػؿ 

والصػغيرة فػي شػرؽ ويػرب اذريبيجاف وكايستاف اضػافة الػى وديػاف االنيػار الكبيػرة 
سيبيريا وفي رواسػب انيػار الػدوف والػدانوب فػي القوقػاز ومولػدافيا وتعتبػر المموحػة 
اىػػػـ مشػػػاكؿ االنتػػػاج الزراعػػػي فػػػي اوربػػػا الشػػػرقية وخاصػػػة المجػػػر فػػػي وادي نيػػػر 
الػػدانوب والتيػػزا . وفػػي فمنػػدا تكزنػػت ىػػذه التػػرب بفعػػؿ تجفيػػؼ السػػواحؿ والخمجػػاف 

دا وبسبب تجفيؼ االراضػي التػي كانػت مغمػورة بميػاه البحػر البحرية . اما في ىولن
فانيا عانت ايضػا مػف المموحػة . وتشػكؿ التػرب الممحيػة فػي القػارة االفريقيػة نسػبة 

 % شماؿ ىذا الخط . 1% جنوب خط االستوا  و2
وتنتشر الترب الممحية في العراؽ وفي بمداف عربية كثيػرة ففػي العػراؽ وصػؿ        

% وتنتشػر ابتػػدا ا مػف الخػػط الواصػؿ بػػيف 50فػػي بعػض التػػرب الػىتركيػز االمػالح 
سػامرا  عمػػى دجمػػة وىيػػت عمػػى الفػػرات حتػػى جنػػوب العػػراؽ وتقػػدر نسػػبة االراضػػي 
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% وقػػد قػػدر اف العػػراؽ يخسػػر سػػنويا مػػف 80 – 70المتممحػػة فػػي العػػراؽ بحػػدود 
وداف الؼ دونما . كذلؾ تنتشر الترب الممحية في الس 100اراضيو الزراعية بحدود 

ومصػػر وسػػوريا واالردف واقطػػار المغػػرب العربػػي ويعػػز  انتشػػار المموحػػة فػػي بمػػداف 
الػوطف العربػػي السػباب كثيػػرة كالمنػاخ الجػػاؼ وزيػادة عمميػػة التبخػر وارتفػػاع المػػا  

 االرضي وسو  عمميات ادارة التربة والري وييرىا مف االسباب .
 

 االختبار البعدي 
 

 تممح الترب العراقية ؟ مؤثرة في اي العوامؿ تراىا -1س
 ارعيف اثر في عممية تممح التربة؟ىؿ لنوع ادارة الترب مف قبؿ المز  -2س
 ىؿ تتشابو عوامؿ تممح الترب في مناطؽ العالـ المختمفة ؟ -3س
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 االسبوع الثامف :
 

 انواع االمالح الشائعة في الترب الممحية –مصادر االمالح في الترب 
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 انواع االمالح الشائعة في الترب الممحية  : –مصادر االمالح في الترب 
 

 االختبار القبمي
 مالح في التربة وما ىي مصادرىا ؟كيؼ تتجمع اال -1س
 تممح نشطة في وسط وجنوب العراؽ ؟لماذا تكوف عممية ال -2س
 المتممحة ؟ىؿ يمكنؾ تحديد انواع االمالح الشائعة في الترب  -3س
 

 مصادر االمالح في الترب :
 

 عرض الوحدة النمطية
 ىناؾ مصادر عديدة لالمالح الموجودة في التربة ىي :

 المادة االـ :-1
اف المػػػادة االـ تعتبػػػر احػػػد مصػػػادر االمػػػالح فػػػاذا كانػػػت الصػػػخور والمعػػػادف       

تتجمػػػع  تحتػػػوي عمػػػى االمػػػالح فعنػػػد تفتتيػػػا بفعػػػؿ العوامػػػؿ الكيمياويػػػة والفيزياويػػػة
خػر  بفعػؿ االمالح في التربػة المتكونػة ويمكػف ليػذه االمػالح االنتقػاؿ الػى التػرب اال

 عوامؿ النقؿ المختمفة .
 البحار والمحيطات :-2
اف ميػػاه البحػػار والمحيطػػات ومػػا تحممػػو مػػف االمػػالح يمكػػف اف تكػػوف سػػببا       

الصػخور الرسػوبية لتممح الترب عند انتقاؿ ىذه المياه الى الترب المجػاورة كمػا اف 
 لبحري تكوف مصدرا ميما لالمالح .ذات االصؿ ا

 المياه الجوفية : -3
يحػػدث اف تتحػػرؾ الميػػاه الجوفيػػة بمػػا تحممػػو مػػف امػػالح اثنػػا  مرورىػػا عمػػى      

مكونات االرض المختمفػة الػى السػطح بالخاصػية الشػعرية حيػث تتبخػر ىػذه الميػاه 
تاركة االمالح عمى سطح التربة وضمف قطاعيا . كذلؾ فاف لمميػاه االرتوازيػة نفػس 

 ربة .الدور عند اندفاع المياه عبر الشقوؽ الى سطح الت
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 دلتا االنيار :-4
تعتبػػر دلتػػا االنيػػػار مػػف اكثػػر المنػػػاطؽ عرضػػة لمػػتممح بفعػػػؿ االنسػػاف عنػػػد       

تحمميػا ميػاه اضافتو مياه الػري الػى تػرب منػاطؽ الػدلتا حيػث تتجمػع االمػالح التػي 
 الري في ىذه الترب .

 التموث الجوي :-5
ح وكػذلؾ رذاذ البحػر اف الغالؼ الجوي يكوف محمػال باالتربػة الحاممػة لالمػال       

 لتربة تنقؿ االمالح الى التربة .وعند تراكـ ىذه العوالؽ عمى سطح ا
 المواد الحية :-6

تحػتفظ الكائنػػات الحيػػة بمجموعػة واسػػعة مػػف مكونػات االمػػالح حيػػث تحػػتفظ       
بالكالسػػػيوـ والمغنيسػػػيوـ والكبريػػػت والصػػػوديوـ وييرىػػػا مػػػف العناصػػػر التػػػي تكػػػوف 

 في التربة تكوف مصدرا لتممحيا . ااالمالح وعند ترسبي
وبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ اف المػػادة االـ وانخفػػاض مسػػتو  االرض عػػف المنػػاطؽ 
المجػػاورة اضػػافة الػػى ميػػاه الػػري وميػػاه البحػػار اضػػافة الػػى المػػا  االرضػػي تعتبػػر 
مصػػادر لالمػػالح فػػي التػػرب وىنػػاؾ عوامػػػؿ تزيػػد مػػف عمميػػة الػػتممح بسػػبب المػػػا  

  االرضػي وتركيػػز االمػػالح فيػو اضػػافة الػى سػػرعة صػػعوده االرضػي ىػػي عمػؽ المػػا
 بالخاصية الشعرية وزيادة سرعة التبخر .

 
 واع االمالح في الترب :ان

 ـ االمالح الشائعة في الترب ىي :اف مف اى      
 امالح الكبريتات :-1

وتنػػتج مػػف تفاعػػؿ حػػامض الكبريتيػػؾ مػػع القواعػػد مثػػؿ كبريتػػات الكالسػػيوـ        
 وـ والصوديوـ والبوتاسيوـ .غنيسيوالم
 امالح الكموريدات :-2
وتنػػتج مػػف تفاعػػؿ حػػامض الييػػدروكموريؾ والقواعػػد واىػػـ امػػالح الكموريػػدات       

 ىي كموريد الصوديوـ والكالسيوـ والمغنيسيوـ والبوتاسيوـ .
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 امالح الكربونات :-3
جموعػة وتنتج مف تفاعػؿ حػامض الكربونيػؾ مػع القواعػد ومػف امػالح ىػذه الم      

كاربونػػػػات الكالسػػػػيوـ وكاربونػػػػات المغنيسػػػػػيوـ زكاربونػػػػات الصػػػػوديوـ وكاربونػػػػػات 
 البوتاسيوـ .

وىنػػاؾ امػػالح اخػػر  كػػامالح النتػػرات او البػػورات . اال اف اىػػـ االمػػالح ىػػي امػػالح 
الكبريتػات والكموريػػدات وكاربونػػات الصػوديوـ الػػذي يعتبػػر ممحػا ىامػػا واساسػػيا فػػي 

 تكوف الترب القموية .
 

 
 االختبار البعدي

 
التػػػرب  بعػػػد دراسػػػتؾ لعوامػػػؿ تممػػػػػػػػػػػح التػػػرب مػػػاىي بتقػػػديرؾ اسػػػباب تممػػػح -1س

 العراقية ؟
وجنػػػوب باسػػػموب عممػػػي ) تعتبػػػر منػػػاطؽ وسػػػط  ناقػػػػػػػػػػػػػػػش العبػػػارة التاليػػػة -2س

 يعيا كبيرا لمناطقو الشمالية . (العراؽ مبزال طب
 المجاورة ليا ؟ متى تعتبر االنيار كمبازؿ لممناطؽ -3س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
 
 

 
 
 
 

 االسبوع التاسع :
 

 التممح االولي والتممح الثانوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 التممح االولي والتممح الثانوي :
 االختبار القبمي

 التممح االولي ؟ وما ىي عواممو ؟ما المقصود ب -1س
 ماذا نعني بالتممح الثانوي ؟ -2س
 

 التممح االولي :
 النمطيةعرض الوحدة 

يقصد بتممح الترب مجمؿ العمميات المعقدة والمتداخمة مػع بعضػيا التػي تػؤدي     
فػػي نيايػػة المطػػاؼ الػػى تجمػػع االمػػالح سػػيمة الػػذوباف فػػي التربػػة او زيػػادة تركيػػز 
االمالح فػي الميػاه االرضػية بحيػث يػؤدي ذلػؾ الػى اعاقػة نمػو النباتػات االقتصػادية 

 وتقميؿ انتاجيتيا .
االولػػي تنشػا مشػػكمة المموحػة منػػذ بدايػة نشػػاة التربػة اي اف المموحػػة وفػي الػتممح 

تتكػػوف مػػع تكػػوف التػػرب ومصػػدر االمػػالح ىنػػا المػػواد االـ ومقاومػػة ىػػذا النػػوع مػػف 
الػػتممح ييػػر ممكنػػػة الف معنػػى ذلػػؾ ىػػػو ايقػػاؼ عمميػػات تكػػػوف التػػرب وىػػذا امػػػر 

مػف االمػالح اوال مستحيؿ ولكف يمكػف الوقايػة مػف المموحػة االوليػة وذلػؾ بػالتخمص 
 باوؿ عف طريؽ تصريفيا مع المياه الزائدة .

اف التممح االولي يختمؼ باختالؼ طبيعة تكوف التربة فترب الدلتا تتكوف عادة      
مػػف تجمػػع المػػواد المحمولػػة مػػع الميػػاه وترسػػبيا فػػي الميػػاه المالحػػة وتكػػوف عػػادة 

مػع المػواد وخاصػػة اذا  مياىيػا الجوفيػة قريبػة مػػف السػطح لػذا فػاف االمػػالح تتجمػع
شػبو جػاؼ كمػا ىػو  حصؿ ترسب ىذه المواد في ميػاه مالحػة وكػاف المنػاخ جافػا او

الحاؿ في ترب وادي الرافػديف ووادي النيػؿ والسػند وييرىػا وقػد يصػنؼ الػتممح الػذي 
 ار ضمف التممح االولي ايضا .    يحصؿ في ترب االراضي الواقعة عمى سواحؿ البح

 
 التممح الثانوي :

ونعني بو تحوؿ الترب يير الممحية او الترب ذات المموحة القميمة الى ترب        
ممحية بسبب نقؿ االمالح مػف منػاطؽ تواجػدىا الػى ىػذه التػرب بفعػؿ ميػاه الػري او 
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ارتفاع مستو  الما  االرضي وبذلؾ تتغير صفاتيا المختمفة االمر الػذي يػؤدي الػى 
ح سػػػيمة الػػػذوباف والضػػػارة لمنبػػػات . اي اف تػػػدىور انتاجيتيػػػا نظػػػرا لتػػػراكـ االمػػػال

المموحػػػة الثانويػػػة تحػػػدث نتيجػػػة االخطػػػا  او سػػػو  ادارة التربػػػة والميػػػاه حيػػػث اف 
العمميات الطبيعية لػـ تكػف ذات قػدر محسػوس فػي تكػوف ىػذه التػرب وىنػاؾ حػاالت 

 ا النوع مف المموحة وكما يمي  : لوجود ىذ
 مموحة طبيعية :حدوث المموحة الثانوية في تربة ذات -1
وىػػذا يرجػػع الػػى تػػاثير المموحػػة الطبيعيػػة عمػػى اف يكػػوف المػػا  االرضػػي ذا       

 صوديوـ والمغنيسيوـ والكمورايد .مموحة عالية ويحتوي عمى ايونات ال
 حدوث المموحة الثانوية في تربة ذات مموحة متبقية قميمة :-2

فػػي المػا  االرضػػي حيػػث وفػي ىػػذه التربػػة توجػد كميػػة كبيػػرة مػف الكبريتػػات        
يػػرة فػػػي االفػػاؽ الحاممػػػة يتػػراكـ فػػي التربػػػة الجػػبس وكبريتػػات الصػػػوديوـ بكميػػة كب

 لممموحة .
 حدوث المموحة الثانوية في تربة يير ممحية :-3

ويتحكـ في المراحؿ االولى ظروؼ عمميػة الػري حيػث كميػة ونوعيػة ميػاه           
لعمميات الزراعية ككمية ونوع االسمدة الري اضافة الى طريقة الري المتبعة وكذلؾ ا

المستخدمة ودرجة استوا  االرض وتتميز المراحؿ االولى مف التممح بارتفػاع قمويػة 
 التربة وتراكـ كاربونات الكالسيوـ والمغنيسيوـ .

ويحدث الػتممح الثػانوي نتيجػة الرتفػاع مسػتو  المػا  االرضػي حيػث تسػتغرؽ      
ة سنوات بعػد ادخػاؿ نظػاـ الػري حيػث يحػدث الرشػح عممية التممح الثانوي عادة عد

مف القنوات اضافة الى الكميات الكبيرة مف المياه التي تعطى لمدونـ مما يؤدي الى 
زيػادة المػػا  المخػػزوف فػػي بػػاطف االرض واقتػػراب مسػػتواه مػػف سػػطح التربػػة خاصػػة 
 عمػػى جوانػػب القنػػوات االروائيػػة وبعػػدىا تصػػبح ظػػاىرة عامػػة فػػي المنطقػػة وتتوقػػؼ
المػػدة التػػي تمضػػي بػػيف انشػػا  نظػػاـ الػػري ووضػػوح عمميػػة الػػتممح عمػػى العوامػػؿ 

 التالية :الميمة 
 درجة كفا ة منشات الري-1
 النظاـ المتبع في الري-2
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 حالة البزؿ الطبيعي في المنطقة-3
 العمؽ االصمي لمما  االرضي -4
ويالحػظ اف مقػدار الرشػح مػف قنػوات الػػري يػزداد عنػدما تكػوف نسػجة التربػػة -5

 . مزيجة
وذت ىػػذه حكػذلؾ يحصػؿ الػتممح الثػانوي نتيجػة الػري بميػاه مالحػة حيػث اسػت      

الحالة عمى اىمية خاصة في البمداف التي تستخدـ مياه البزؿ في استصالح التػرب 
الممحية او في الري ويتاثر التممح الثانوي نتيجة عمميات الري بمياه مالحة بجممػة 

سػي وىػػو تركيػز االمػػالح فػي ميػػاه الػري ونػػوع مػف العوامػؿ اضػػافة الػى العامػػؿ االسا
 ىذه االمالح ومف ىذه العوامؿ :

 خواص التربة التي ترو  بالما  الممحي -1
 المناخ السائد في المنطقة خصوصا درجة الحرارة ومعدؿ سقوط االمطار -2
 حالة البزؿ -3
وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ اف التممح الثانوي يحصػؿ عنػدما تنتقػؿ االمػالح مػف       

محػؿ تكوينيػا الػػى المنػاطؽ االخػػر  بفعػؿ الميػػاه ايػا كػػاف مصػدرىا حيػػث يػتـ اذابػػة 
االمالح بالما  وعند انتقاؿ المياه الى المناطؽ المجاورة تترسب االمػالح مػرة اخػر  

بة تغييػرا فػي صػفاتيا الكيمياويػة والفيزياويػة في ىذه الترب يير المالحة اصال مسب
والحيويػة . وتنشػػا المموحػػة الثانويػة بفعػػؿ الجريػػاف السػطحي لممػػا  ييػػر المسػػيطر 
عميػو باتجػاه المنخفضػات او مػف خػالؿ المػػا  االرضػي الحػاوي عمػى االمػالح اومػػف 
 خػالؿ ميػاه الػري . وقػػد يكػوف ىنػاؾ ثػػاثير لمريػاح فػي نقػؿ االمػػالح مػف منطقػة الػػى

 اخر  .
 

 االختبار البعدي
 انوي ؟الث مية التممػػػػػػػػػػح االولي اـىؿ اف الترب العراقية تممحت بفعؿ عم -1س
 استغالؿ مياه الري بشكؿ يير كفو  في تممح الترب؟ ثركيؼ يؤ  -2س
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 االسبوع العاشر :
 

 حركة االمالح وتوزيعيا عمى مقد التربة
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 االمالح وتوزيعيا عمى مقد التربة :حركة 
 

 االختبار القبمي 
 ؟كيؼ تتحرؾ االمالح في التربة  -1س
 عند حركتيما عمى حركة االمالح ؟ ىؿ تؤثر مياه الري او الما  االرضي -2س
 ما ىو تاثير وجود المبازؿ عمى حركة االمالح ؟ -3س
 

 المالح وتوزيعيا في مقد التربة :حركة ا
 مطية عرض الوحدة الن

يالحظ مف خالؿ عممية الري اف رطوبة التربة تتوزع في طبقػات التربػة باتجػاه      
االسفؿ اذا استمرت عممية ترطيب التربة بحيث اف جرياف المػا  يكػوف الػى االسػفؿ 
بصػورة مسػػتمرة وفػػي ىػذه الحالػػة ال يوجػػد خطػػر لممموحػة الف معظػػـ االمػػالح تػػذاب 

الطبقػة السػطحية لمتربػػة واف اسػتمرار جريػػاف  بالمػا  وتنػزؿ الػػى االسػفؿ بعيػدا عػػف
الما  نحو االسفؿ مع وجود المبازؿ سوؼ تجعؿ طبقة التربة السػطحية التػي تنمػو 
فييا جذور النباتات خالية مف االمالح . وفي حالة عدـ وجود المبازؿ سػيؤدي ذلػؾ 
الػػى تجمػػع المػػا  االرضػػي فػػي االسػػػفؿ ومػػف ثػػـ صػػعوده تػػدريجيا بفعػػؿ الخاصػػػية 

عرية الػػى سػػطح التربػػة حػػامال معػػو االمػػالح ونتيجػػة لتبخػػر المػػا  سػػوؼ تبقػػى الشػ
 االمالح عمى سطح التربة .

كما اف لمما  االرضي تاثيرا سمبيا عند ارتفاعو حيث اف وصولو الػى العمػؽ الحػرج 
يػؤدي الػى حركػػة االمػالح باتجػاه سػػطح التربػة وتجمعيػا فػػي الطبقػة السػطحية بعػػد 

 تبخر المياه .
وقد بينت الدراسات وجود عالقػات خاصػة بػيف كميػة االمػالح المذابػة وتركيبيػا      

في المياه الطبيعية وفي الترب . اف االمػالح الموجػودة فػي التػرب الممحيػة والقمويػة 
التي ليػا القابميػة عمػى الػذوباف تشػمؿ كاربونػات وبيكاربونػات وكبريتػات وكموريػدات 

الصػػوديوـ والبوتاسػيوـ . ولػيس مػف الضػػروري اف ونتػرات الكالسػيوـ والمغنيسػيوـ و 
تحتوي الترب عمى جميع ىذه االيونات بؿ في الكثير مف الحاالت تكػوف الكاربونػات 
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يير موجودة . اف دراسػة االمػالح مػف حيػث طبيعػة توزيعيػا وكمياتيػا وانواعيػا فػي 
مختمػؼ انػػواع التػرب ذو فائػػدة كبيػرة حيػػث عمػػى ضػوئيا يمكػػف تصػنيؼ تمػػؾ التػػرب 

 وتحديد عمميات االستصالح .
اف تجييز التربة بالما  اثنا  عممية الري فاف حركة الما  تكوف باتجاه االسفؿ     

بفعؿ الجاذبية االرضية واف االسػتمرار فػي ترطيػب التربػة يػؤدي الػى اسػتمرار حركػة 
 الما  باتجاه االسفؿ وتتجو المياه االكثر مف قابمية مسؾ التربة لمما  الػى المبػازؿ
فػػي حالػػة وجػػود المبػػازؿ او الػػى المػػا  االرضػػي مؤديػػة الػػى ارتفػػاع منسػػوب المػػا  
االرضي . عند حركة الما  الى االسػفؿ فانيػا تقػوـ باذابػة االمػالح الموجػودة ضػمف 
مقد التربة وتحريكيا الى المبازؿ وبذلؾ فاف خطورة االمالح تكوف قميمة او معدومػة 

المياه المتحركة نحو االسفؿ تػؤدي الػى رفػع  . اما في حالة عدـ وجود المبازؿ فاف
مسػػتو  المػػا  االرضػػي وبالتػػالي يتحػػرؾ ىػػذا المػػا  بفعػػؿ الخاصػػية الشػػعرية الػػى 
االعمػػى وعنػػد تبخػػر ىػػذه الميػػاه تتجمػػع االمػػالح عمػػى سػػطح التربػػة وضػػمف مقػػدىا 
ويمكف القوؿ اذا كاف مقػدار المموحػة يػزداد مػع عمػؽ التربػة فػاف سػبب الػتممح ىػو 

لػػري امػػا اذا كانػػت المموحػػة عاليػػة عنػػد سػػطح التربػػة ويقػػؿ مقػػدارىا باتجػػاه ميػػاه ا
االسفؿ فاف سبب التممح في ىذه الحالة ىػو المػا  االرضػي . ويبػدا المػا  االرضػي 

 بتحريؾ االمالح الى السطح عندما يكوف ضمف عمقو الحرج .
 

 تحديد العمؽ الحرج لمما  االرضي :
رضي بانػو عمػؽ المػا  االرضػي الػذي عنػده تبػدا يعرؼ العمؽ الحرج لمما  اال      

عمميػػة تممػػح سػػطح التربػػة ويػػؤثر تركيػػز االمػػالح فػػي المػػا  االرضػػي عمػػى العمػػؽ 
الحرج حيث كمما زاد تركيز االمالح كمما قؿ العمؽ الحرج ويكوف العكػس صػحيحا .  

 وقد اقترح العالـ كوفدا معادلة لحساب العمؽ الحرج لمما  االرضي وكما يمي :
Y = 170 + 8t + or – 15 

 ىي العمؽ الحرج لمما  االرضي بالسـ yحيث اف 
            T معدؿ درجات الحرارة السنوية مئوي 
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مثػاؿ / احسػػب العمػؽ الحػػرج لممػا  االرضػػي فػػي منطقػة مػػا اذا كػاف معػػدؿ درجػػات 
 29 – 35 – 38 – 32 – 25 – 20 – 12 – 10 – 8الحػػرارة الشػػير السػػنة 

– 22 – 18 – 11 . 
 الحؿ

Mean of yearly temp.=(8+10+12 ….+11 )/12 = 21.7 co 
Y = 170 + 8 x 21.7 + , - 15  
سـ  15سـ او مطروحا منو  15مضافا اليو  343 =      

( =  15- 343( او )  358=  15+  343)  اي اف العمػؽ الحػرج يتػراوح بػيف
 . سـ  328

 
 االختبار البعدي

 
 في الترب العراقية نشطة اـ ال ؟ ىؿ اف حركة االمالح -1س
 ما ىي العوامؿ التي ادت الى ذلؾ؟اف كانت حركة االمالح نشطة  -2س
الشمالية والوسػطى ما  االرضي في المناطؽ ماىي توقعاتؾ لمعمؽ الحرج لم -3س

 والجنوبية مف العراؽ ؟
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 االسبوع الحادي عشر :
 

 تاثير االمالح عمى خواص التربة –التوازف الممحي في التربة 
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 تاثير االمالح عمى خواص التربة : –التوازف الممحي في التربة 
 

 االختبارالقبمي
 ماذا نعني بالتوازف الممحي ؟ -1س
 في خواص الترب وفي انتػاج المحاصيؿ ؟ ةىؿ لمتوازف الممحي اىمي -2س
 منطقة تاثير في التوازف الممحي ؟لطبويرافية الىؿ  -3س
 والفيزياوية والحيوية ؟ح عمى خػواص التربة الكيمياوية المماىي تاثيرات اال -4س
 

 التوازف الممحي في التربة :
 عرض الوحدة النمطية

نعني بالتوازف الممحػي ىػو الحفػاظ عمػى مقػدار معػيف مػف المموحػة فػي التربػة      
حيػػث اف ىػػذا المقػػدار يختػػؿ عنػػد اىمػػاؿ التػػرب او نتيجػػة االسػػتخداـ السػػي  فػػي 
ادارتيا ولمنع التربة مف التممح مرة اخػر  يتوجػب اضػافة كميػات ميػاه اضػافية مػع 

 وازف ىما :فاف ىناؾ نوعاف مف التمياه الري . وبشكؿ عاـ 
التوازف الممحػي فػي التػرب العاليػة اي التػرب التػي ال يسػاىـ المػا  االرضػي -1

بتممحيا اذ اف عممية البػزؿ تكػوف طبيعيػة ويمكػف اسػتخداـ الصػيغة التاليػة 
 لمحفاظ عمى المستو  المطموب مف المموحة 

                 Cp 
I = E  ------------ 
            Cp – Ci 

 حيث اف :
          I ) عمؽ مياه الري ) سـ : 

         E ) االستيالؾ المائي لممحصوؿ المزروع ) سـ : 
         Cp ) مموحة التربة الواجب الحفاظ عمييا ) ديسي سيمنس / ـ : 
          Ci ) مموحة مياه الري ) ديسي سيمنس / ـ : 
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ا لمحصػػػوؿ معػػيف لمحفػػاظ عمػػػى احسػػب عمػػؽ ميػػػاه الػػري الواجػػب اضػػافتي مثػػاؿ /
مقػػػػػػػػػدار االسػػتيالؾ  ديسػػي سػػيمنس / ـ اذا كػاف 2تربػػة مقػػػػػػػدارىا مموحػة 
 .ديسي سيمنس / ـ 0,5سـ واف مموحة مياه الري  50لممحصوؿ المائي 

 الحؿ :
                     2 
I = 50 x-------------- 
               2 – 0.5 
  = 66.6 cm 
Leaching requirement = 66.6 – 50 = 16.6 cm 

وىذه تعتبر احتياجات يسيؿ لمحفاظ عمى المموحة المطموبة ونعنػي باحتياجػات     
فػاظ عمػى الغسيؿ بانيا جز  مف مياه الري والذي يمر مػف خػالؿ منطقػة الجػذور لمح

 مستو  معيف مف المموحة .
المػا  االرضػي التوازف الممحي في الترب المنخفضة اي التػرب التػي يسػاىـ -2

في عممية تممحيا وفي ىػذه الحالػة يمكػف اسػتخداـ الصػيغة التاليػة لحسػاب 
 متطمبات الغسيؿ :

 عمؽ ما  البزؿ          مموحة مياه الري                            
 -------------=  -----------------متطمبات الغسيؿ = 

 مموحة مياه البزؿ        الري   عمؽ ما                              
              Dd         Eci 
LR = -------- = ---------- 
              Di          Ecd 

 دمنا معمومات المثاؿ السابؽ فاف ولو استخ
            0.5 
LR = -------- = 0.25 
             2 
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LR = 0.25 x 50 = 12.5 cm 
 االمالح عمى خواص التربة : تاثير

تعتبر مشكمة تراكـ االمالح الذائبة في الترب مػف اىػـ المشػاكؿ فػي الزراعػة        
االروائية في المناطؽ الجافة وشبو الجافة فزيادة نسبة االمالح الذائبػة فػي محمػوؿ 
التربػة عػف حػد معػيف تػؤدي الػى تحديػد انبػات البػذور وبػزوغ البػادرات ونمػو النبػػات 

يسػػػبب خفػػػض االنتاجيػػػة والمػػػردود االقتصػػػادي لػػػالرض ويعػػػود تحديػػػد النمػػػو  ممػػػا
 و اكثر مف االسباب التالية :وانخفاض االنتاج الى واحد ا

زيادة تركيز االمالح التي تؤدي الى زيادة الشد االوزموزي في محموؿ التربة  -1
وعػدـ مقػدرة النبػات عمػى امتصػػاص المػا  والعناصػر الغذائيػة بسػرعة كافيػػة 

 وه بسرعة طبيعية .لنم
تراكـ بعض العناصر كالصوديوـ والكمور بمستويات عالية فػي التربػة بحيػث  -2

 تكوف سامة لنمو النبات .
زيػػادة تركيػػز بعػػض العناصػػر فػػي محمػػوؿ التربػػة بحيػػث يػػؤدي الػػى اخػػتالؿ  -3

 التوازف بيف العناصر المختمفة ونقص بعضيا في النبات .
تػراكـ بعػػض العناصػر وخصوصػػا الصػػوديوـ الػذي يػػؤدي الػى تػػدىور تركيػػب  -4

التربة وانخفاض حركة الما  واليوا  والعناصػر الغذائيػة فييػا ويعيػؽ امتػداد 
ونمػػو جػػػذور النباتػػات بسػػػبب زيػػادة المقاومػػػة الميكانيكيػػة لتغمغػػػؿ الجػػػذور 

خػػر  وردا ة التيويػػة التػػي تػػؤثر عمػػى تػػنفس الجػػذور وفعاليتيػػا الحيويػػة اال
باالضافة الػى انخفػاض قابميػة التربػة عمػى تجييػز المػا  والعناصػر الغذائيػة 

 لمنبات .
اضافة الػى ذلػؾ فػاف لممموحػة تػاثير فػي الصػفات المورفولوجيػة لمتػرب حيػث  -5

تتصػػؼ التػػػرب التػػػي يسػػود فييػػػا كموريػػػد الكالسػػيوـ او المغنيسػػػيوـ بمونيػػػا 
ح المتواجػدة فييػا ىػي مػف الداكف وذلؾ بسبب زيادة الرطوبة فييا الف االمػال

االمالح المتميئة اما التػرب التػي يسػود فييػا كموريػد الصػوديوـ فانيػا تعطػي 
المػوف االبػيض عمػى سػطحيا بسػبب تجمػع جػز  مػف ىػذا الممػح عمػى سػػطح 

 التربة .
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كذلؾ لوحظ زيادة نسبة الرطوبة عند نقطػة الػذبوؿ وعنػد السػعة الحقميػة فػي  -6

 الترب المالحة مقارنة بالترب يير الممحية والتي تتصؼ بذات النسجة .
 
 
 

 االختبار البعدي
 
 عمؿ الظواىر التالية : -1س

زيػػادة نسػػػبة الرطوبػػػة فػػػي التػػرب الحاويػػػة عمػػػى كموريػػػدات الكالسػػػيوـ -1
 والمغنيسيوـ .

ة نسػػبة الرطوبػػة عنػػد نقطػػة الػػذبوؿ والسػػعة الحقميػػة فػػي التػػرب زيػػاد -2
 المتاثرة باالمالح .

عدـ امكانية النبات في الترب الممحية عمى امتصاص الما  والعناصػر -3
 المغذية .

 تدىور تركيب التربة الممحية عند سيادة ايوف الصوديوـ فييا. -4
جػػدىا ظيػور حالػػة نقػػص بعػػض العناصػػر عمػػى النبػػات بػػالريـ مػػف توا -5

 بكميات كافية .
 ماىي ضرورة  مراعاة الحفاظ عمى التوازف الممحي في الترب ؟ -2س
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 االسبوع الثاني عشر :
 

 تصنيؼ الترب المتاثرة باالمالح وفؽ نظـ تصانيؼ مختمفة
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 تصنيؼ الترب المتاثرة باالمالح وفؽ نظـ تصانيؼ مختمفة :
 

 االختبار القبمي 
 
 ماىو الغرض مف تصنيؼ الترب ؟ -1س
 الترب ؟مختمفة تعتبرىا ضرورية في تصنيؼ اي مف صفات التربة ال -2س
 

 تصنيؼ الترب المتاثرة باالمالح  :
 

 عرض الوحدة النمطية 
بغية تسييؿ دراسة الترب المتممحة ونظرا لكوف ىذه الترب تختمػؼ اختالفػا كبيػرا    

تصػنيفيا الػى اصػناؼ متعػددة واسػتنادا الػى قواعػد  فيما بينيا فقد جرت العادة عمػى
مختمفة واىـ نظػـ التصػنيؼ المعتمػدة فػي الوقػت الحاضػر ىمػا التصػنيؼ االمريكػي 

 والتصنيؼ الروسي .
 

 النظاـ االمريكي :  -اوال 
ويقصػػد بػػو النظػػاـ المقتػػرح مػػف قبػػؿ مختبػػر المموحػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة       

 لتصنيؼ ثالثة اسس ىي :عتمد ىذا ااالمريكية وقد ا
 مئوي 25التوصيؿ الكيربائي لمستخمص العجينة المشبعة في درجة حرارة -1
  pHدرجة تفاعؿ التربة -2
  ESPنسبة الصوديوـ المتبادؿ -3
باالمالح الى  واستنادا الى االسس المبينة في اعاله تـ تصنيؼ الترب المتاثرة     

 االصناؼ التالية :
 : saline soilsالترب الممحية -1
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وىي الترب التي يكوف مقدار التوصيؿ الكيربػائي لمسػتخمص عجينتيػا المشػبعة    
%  15ديسػي سػػيمنس / ـ ونسػػبة الصػوديوـ المتبػػادؿ فييػا اقػػؿ مػػف  4اكثػر مػػف 

 . 8.5ودرجة تفاعميا اقؿ مف 
 :  saline alkali soilsالترب الممحية القموية -2

ويكوف مقدار التوصيؿ الكيربائي لمستخمص العجينة المشبعة اكثر مف            
% ودرجػة تفاعميػا 15 ديسي سػيمنس / ـ ونسػبة الصػوديوـ المتبػادؿ اكثػر مػف 4

 . 8.5اقؿ مف 
 : non saline alkali soilsالترب القموية يير الممحية -3

 4جينة المشبعة اقؿ مف وفييا يكوف التوصيؿ الكيربائي لمستخمص الع           
قدار تفاعؿ التربة % وم15ديسي سيمنس / ـ ونسبة الصوديوـ المتبادؿ اكثر مف 

 . 8.5اكثر مف 
ؿ ويعتبر النظاـ االمريكي شائع االسػتخداـ فػي العػراؽ وىػو نظػاـ بسػيط وسػي      

خػػذ تطػػاؿ ىػػذا التصػػنيؼ منيػػا اف التصػػنيؼ ال آاالسػػتخداـ اال اف ىنػػاؾ بعػػض الم
وع االمػالح الموجػودة فػي التربػة كمػا اف ىنػاؾ اعتراضػا عمػى الحػد الفاصػػؿ يراعػي نػ

ديسي سيمنس قميمػة وال يصػمح لجميػع  4بيف صفة المموحة مف عدميا واعتبر اف 
% لـ تكف دقيقة الف ىذه النسبة قد 15الترب اضافة الى نسبة الصوديوـ المتبادؿ 

تربػػة اضػافة الػػى اسػػباب ى ال% ولػـ تظيػػر عالمػػات القمويػة عمػػ15تبمػغ اكثػػر مػػف 
 اخر  .
  
 النظاـ السوفيتي : –ثانيا 

 تصنؼ الترب وفؽ ىذا النظاـ الى :       
وتتبػع االسػس التاليػة فػي تصػنيؼ ىػذه  solonchackترب الصولونجاؾ  -1

 الترب :
 يمقدار االمالح سيمة الذوباف في افؽ او طبقة التجمع الممح . 
 عمؽ افؽ او طبقة التجمع الممحي . 
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  نوعيػػة االمػػالح الموجػػودة فػػي االفػػؽ الممحػػي . واسػػتنادا الػػى موقػػػع
 االفؽ الممحي قسمت ىذه الترب الى :

اكثر مف  ترب يير متممحة ويقع فييا افؽ او طبقة التجمع الممحي عمى عمؽ -*
 سـ مف سطح التربة . 200

 – 100تػرب عميقػة الػػتممح جػدا ويقػع االفػػؽ الممحػي عمػى عمػػؽ يتػراوح بػػيف  -*
 سـ مف سطح التربة . 200

سػـ مػف  100 – 70بػيف ترب عميقة التممح وفييا يقع افػؽ التجمػع الممحػي  -*
 سطح التربة .

 70 – 30الممحي عمػى عمػؽ بػيف ترب اشباه الصولونجاؾ ويقع افؽ التجمع  -*
 سـ .

 سـ . 30عمى عمؽ اقؿ مف ترب الصولونجاؾ وفييا يقع افؽ التجمع الممحي  -*
قميمػػة  –تػرب اسػتنادا الػى مقػدار االمػالح فييػا الػى ييػر متممحػة وقػد قسػمت ال    

 شديدة التممح جدا . –شديدة التممح  –متوسطة التممح  –التممح 
 -اما بالنسبة الى نوعيػة االمػالح فقػد قسػمت الػى كموريديػة وكبريتاتيػة كموريديػة  

 وصودية ومختمطة . –كبريتاتية وكموريدية كبريتاتية 
 

 :  solonetz soilيتس مجموعة الصولون-2
وىي الترب الحاوية عمى نسبة عالية مف الصوديوـ المتبادؿ في معقد تبادليػا      
% او اكثر وتصنؼ التػرب ضػمف ىػذه المجموعػة اذا تػوفرت الشػروط 20 – 5بيف 

  Bالتالية في االفؽ 
 كثافتو الظاىرية عالية 
  يحتوي عمى نسبة عالية مف الطيف 
  منػػتظـ فػي بدايػػة تكونػػو ويتطػػور البنػػا  الػػى بنػاؤه يكػػوف كتمػػي ييػػر

 العمودي .
 مجموعة الصولود :-3
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وىػي التػػرب التػي يكػػوف محموليػا مشػػبع باكاسػيد السػػيميكوف ييػر المتبمػػورة مػػع    
ارتفػػاع نسػػبة الصػػوديوـ المتبػػادؿ فػػي افاقيػػا العميقػػة . اف انتشػػار ىػػذا النػػوع مػػف 

 الترب قميؿ وظروؼ تكونيا نادرة .
 

 دياالختبار البع
 

 رة باالمالح في النظاميف الروسي واالمريكي ؟ايف تقع الترب العراقية المتاث -1س
 ىؿ تر  ضرورة لتوحيد التصانيؼ بنظاـ تصنيفي عالمي ؟ -2س
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 االسبوع الثالث عشر :
 

 اثر زيادة االمالح في التربة عمى النباتات النامية
 يير مباشر ( –) مباشر  
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 يير مباشر ( –اثر زيادة االمالح في التربة عمى النباتات النامي ) مباشر 
 

 االختبار القبمي 
 تات المحاصيؿ المزروعة في الترب الممحية ؟كيؼ تؤثر االمالح عمى نبا -1س
 صفات التربة المختمفة ؟ ىؿ ىناؾ تاثير لالمالح عمى -2س
 الح تاثير عمى النبات ؟ىؿ لصفات التربة المتاثرة باالم -3س
 

 مباشر(اليير و  مباشرالتاثير ال) ةاثر زيادة االمالح في التربة عمى النباتات النامي
 

 عرض الوحدة النمطية 
لوحظ انخفاض ممحوظ في العائد لممحاصيؿ التي تنمو في الترب ذات المحتو      

المرتفػع مػػف االمػػالح او قػػد تفقػػد نباتػػات ىػػذه المحاصػػيؿ القػػدرة عمػػى النمػػو وعميػػو 
بػدات الدراسػات العمميػػة التػي تتنػاوؿ اثػػر االمػالح كمػا ونوعػػا عمػى نمػو المحاصػػيؿ 

لالمػالح واللقػػا  الضػو  عمػى دراسػػة المختمفػة ومقػدرتيا عمػى مقاومػػة االثػر الضػار 
اثر زيادة المموحة او القموية في البيئة التي تنمو فييػا النباتػات فانػو يمكػف اجمػاؿ 

 ىذا االثر في نوعيف ىما :
 

 المباشر :  االثر -1
تػؤدي زيػػادة االمػػالح الذائبػة فػػي التربػػة الػى تػػاخير فػػي نمػو النبػػات والػػى          

لناميػػة تحػت ظػػروؼ مالئمػػة فغالبػػا مػػاتكوف اوراؽ صػغر حجمػػو مقارنػػة بالنباتػػات ا
النباتات النامية في تربة ممحية قميمة العدد وخضرا  يامقة الموف مقارنة بالنباتػات 
الناميػة فػػي تػػرب ييػػر ممحيػػة . وريػػـ انخفػاض النمػػو الخضػػري فػػاف نػػاتج الجػػذور 

لنمػػو والثمػػار قػػد يػػرتبط او ال يػػرتبط بػػنقص النمػػو الخضػػري فمػػثال يتػػاثر كػػؿ مػػف ا
الخضري وانتاج البذور في الذرة الصفرا  بنفس الدرجة عند زيادة مموحة التربة اما 
في الشعير والقطف وبعض الحشائش االخػر  فػاف انتػاج البػذور قػد يكػوف جيػدا فػي 
التػػرب الممحيػػة ريػػـ اف النمػػو الخضػػري قػػد ال يكػػوف بالمسػػتو  الطبيعػػي . ويػػؤدي 
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جيػػد المػا  فييػػا ممػػا يعنػي اف القػػوة التػػي وجػود االمػػالح فػي التربػػة الػػى انخفػاض 
يمسؾ بيا الما  في التربة تزداد مع زيادة نسبة االمالح ريـ ثبات نسبة الرطوبة . 
ويسػػمى الشػػد االضػػافي عمػػى مػػا  التربػػة المتسػػبب عػػف االمػػالح بالشػػد االوزمػػوزي 
وينتج ىذا الشد بسبب وجود االيونات التي تقوـ بمسؾ كمية مف المػا  عمػى شػكؿ 

ا  متمػػي  . اف طػػور االنبػػات ال يكػػوف فػػي العػػادة اكثػػر حساسػػية لممموحػػة مػػف مػػ
اطوار النمو االخر  اال اف نمو النبات بعد االنبات مباشرة قػد يكػوف اكثػر حساسػية 
لممموحة مف االطوار االخر  فمػثال يكػوف طػور نمػو البػدرات مػف االنبػات ولحػد اربػع 

حساسػػية مػف طػػور االنبػات او اطػػوار  ورقػات لنباتػات الشػػعير والحنطػة والػػرز اكثػر
 النمو المتاخرة .

تكوف االمالح المختمفة المكونات متقاربة مع بعضيا مف حيث تاثيرىا عمى جاىزية 
الما  لمنبات عندما يكوف التركيز بدرجة اف الشد االوزموزي لتمؾ االمالح المختمفة 

ما يؤدي الى نقص في متساويا لكف النبات قد يعاني احيانا مف تاثير ايوف معيف م
النمػػو واالنتػػاج بسػػبب سػػمية ذلػػؾ العنصػػر ولػػيس بسػػبب انخفػػاض جيػػد المػػا  او 
انخفاض جاىزيتو لمنبػات وريػـ اف العديػد مػف العناصػر فػي التربػة قػد تكػوف سػامة 
لبعض النباتات اال اف النباتات يالبا ما تعاني مػف وجػود ايػوني الكمػور والصػوديوـ 

ات االخػر  فقػد يحصػؿ تسػمـ بالصػوديوـ لػبعض اشػجار اكثر مما تعاني مػف االيونػ
الفاكية الحساسة ليذا العنصر ريـ اف نسبتو عمى معقد التبادؿ قد ال تكػوف عاليػة 
لمدرجػػة التػػي يتػػاثر بيػػا تركيػػب التربػػة . وفػػي المحاليػػؿ الغذائيػػة قػػد تعػػاني بعػػض 

فػػي النباتػػات مػػف نقػػص بعػػض العناصػػر كالبوتاسػػيوـ ريػػـ وجػػوده بكميػػات معتدلػػة 
التربػة وذلػؾ عنػػد زيػادة عناصػػر اخػر  كالكالسػػيوـ . والحتػوا  التػػرب الممحيػة عمػػى 
مػػزيج مػػف االمػػالح فػػاف التػػاثير الخػػاص لمعناصػػر قػػد ال يكػػوف ميمػػا عنػػد مقارنتػػو 

 وزموزي لالمالح عمى نمو النبات .بالتاثير اال 
 
  التاثير يير المباشر :  -2
ريػػـ اف بعػػض النباتػػات تكػػوف حساسػػة لمصػػوديوـ اال اف معظػػـ المحاصػػيؿ قػػد     

تعطػػػي انتاجػػػا مالئمػػػا عنػػػدما يكػػػوف تركيػػػب التربػػػة جيػػػدا حتػػػى اف وصػػػمت نسػػػبة 
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بالمئػة وبسػبب صػعوبة المحافظػة عمػػى  30الػػى  15الصػوديوـ القابػؿ لمتبػادؿ بػيف 
بالمئػة بصػورة عامػة  15تركيب جيد لمتربة عند زيادة الصوديوـ القابؿ لمتبػادؿ عػف 

لذلؾ فاف ردا ة التركيب سػتكوف محػددة لمنمػو عنػد زيػادة نسػبة الصػوديوـ عػف ىػذا 
الحػػػد سػػػوا  وجػػػدت تػػػاثيرات اخػػػر  لمصػػػوديوـ او لػػػـ توجػػػد . وتػػػؤدي زيػػػادة نسػػػبة 
الصوديوـ عمى معقد التبادؿ فػي التربػة الػى تكػوف ظػروؼ فيزياويػة وكيمياويػة ييػر 

الصػػوديوـ المتبػػادؿ تػػؤدي الػػى تشػػتت مجػػاميع التربػػة مالئمػػة لنمػػو النبػػات فزيػػادة 
وانتشار دقائقيا مما يؤدي الى كوف التربػة قميمػة التوصػيؿ لممػا  واليػوا  ويالبػا مػا 
يؤدي ذلؾ ايضا الى تكوف قشػرة صػمبة فػوؽ سػطح التربػة تػؤثر عمػى انبػات البػذور 

 وبزوغ البادرات .
كذلؾ فاف زيادة نسبة الصوديوـ المتبادؿ في التربة تؤدي الى ارتفاع رقـ الحموضة 

وريػـ اف زيػادة رقػـ الحموضػة ال يػؤثر بصػورة مباشػرة عمػى  10الذي قد يصؿ الػى 
نمو النبات اال انو يؤدي الى انخفاض جاىزية بعض العناصر الغذائية كالكالسػيوـ 

والنحػػػاس وعػػػود سػػػبب انخفػػػاض جاىزيػػػة  والمغنيسػػػيوـ والحديػػػد والمنغنيػػػز والزنػػػؾ
الحديػػد والمنغنيػػز والزنػػؾ والنحػػاس تحػػت الظػػروؼ القاعديػػة الػػى انخفػػاض قابميػػة 
ذوبانيا اما بالنسبة لمكالسيوـ والمغنيسيوـ فيعود سبب عدـ جاىزيتيا ) عند زيػادة 
نسػػبة الصػػوديوـ ( الػػى حمػػوؿ الصػػوديوـ محميمػػا عمػػى معقػػد التبػػادؿ . كػػذلؾ فػػاف 

عػػض العناصػػر كػػالبوروف قػػد تػػزداد فػػي التربػػة مػػع زيػػادة رقػػـ الحموضػػة جاىزيػػة ب
بحيث تكوف سامة لمنبػات وبشػكؿ عػاـ يمكػف ادراج تػاثيرات المموحػة عمػى النباتػات 

 بالنقاط التالية : 
زيػادة تركيػػز االمػػالح يػػؤدي الػػى زيػػادة الشػػد االوزمػػوزي وعػػدـ مقػػدرة  - أ

ش عمى النبػات النبات عمى امتصاص الما  مما يظير عالمات العط
 بالريـ مف احتوا  التربة عمى الرطوبة المناسبة .

ايونػػات بعػػض االمػػالح كالصػػوديوـ والكمػػور عنػػد تواجػػدىا بتراكيػػز  - ب
 عالية تكوف سامة لمنبات لتاثيرىا عمى العمميات الحيوية المختمفة
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زيػػػادة مموحػػػة التربػػػة تػػػؤدي الػػػى اخػػػالؿ التػػػوازف بػػػيف العناصػػػر   - ت
ظيػػر نقصػػػيا عمػػى النبػػات او زيػػادة تركيػػػز المغذيػػة المختمفػػة ممػػا ي

 بعضيا فيو .
االسا ة الى الصفات الفيزياوية لمتربة كالتركيب مما يخمػؽ سػو ا   - ث

في تيويػة التربػة وايصػاليا لممػا  بشػكؿ جيػد واعاقػة انتشػار الجػذور 
واالسػػا ة الػػى الصػػفات الكيمياويػػة كالتػػاثير عمػػى جاىزيػػة العناصػػر 

 لييدروجيني .المغذية او تغيير في الرقـ ا
 

 االختبار البعدي 
 

 ح عمى النبات ولماذا سميت بيذا االسـ ؟الاىي التاثيرات المباشرة لالمم -1س
ح عمػى النبػػػػػػاتات التاميػػة فػػي التػػرب مػاىي التػػاثيرات ييػػر المباشػػػػػرة لالمػػال -2س

 الممحية ؟
تربػػػة ي التاثيػػػػػػػػر عمػػػى خػػػواص الأذكػػػر الكيفيػػػة التػػػي يعمػػػؿ بيػػػا الممػػػح  فػػػ -3س

 المختمفة ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 71 

 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع الرابع عشر :
 

استزراع الترب المتاثرة  –الطرؽ المتبعة في التعايش  –التعايش مع المموحة 
 باالمالح
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اسػػتزراع التػػرب المتػػاثرة  –الطػػرؽ المتبعػػة فػػي التعػػايش  –التعػػايش مػػع المموحػػة 
 باالمالح

 
 االختبار القبمي

 معنى التعايش مع المموحة ؟ما  -1س
 كيؼ يتـ التعايش مع المموحة ؟ -2س
 
 

 المموحة والطرؽ المتبعة في ذلؾ :التعايش مع 
 عرض الوحدة النمطية 

عنػد عػدـ وجػود نظػاـ بػزؿ وحيػػث تكػوف التػرب متػاثرة بػاالمالح باالمكػاف انتػػاج     
لنمػو النبػات وقػد المحاصيؿ باتباع بعض االجرا ات التي تجعؿ التربة اكثر مالئمػة 

تساعد بعض ىذه الطرؽ المتبعة في تحسػيف ظػروؼ التربػة او منػع تػدىورىا عمػى 
االقػػػؿ وريػػػـ ىػػػذه االجػػػرا ات تسػػػتعمؿ عػػػادة فػػػي التػػػرب المتػػػاثرة بػػػػاالمالح اال اف 
معضميا قد تكوف ذات فائدة عند استعماليا في الترب المستصػمحة وخصوصػا عنػد 

تػي وجػدت ذات فائػدة عنػد زراعػة التػرب الممحيػة بداية زراعتيا . ومػف االجػرا ات ال
 ما يمي :

 
 اختيار المحاصيؿ التي تتحمؿ المموحة :-1

يالبا ما تؤدي زراعػة النباتػات الحساسػة لممموحػة فػي التػرب الممحيػة الػى فشػؿ    
المحصوؿ وريـ اف عدد المحاصيؿ االقتصادية المقاومػة لممموحػة محػدودة نوعػا مػا 
اال اف ىنػػاؾ اختالفػػا فػػػي مقاومػػة المحاصػػػيؿ ليػػذه الظػػػروؼ واف اختيػػار محصػػػوؿ 

راعػػة االراضػػي الممحيػػة مػػف عػػالي التحمػػؿ لممموحػػة يكػػوف دومػػا اكثػػر اقتصػػاديا لز 
المحصػوؿ واطػي  التحمػػؿ وىنػا ال بػد مػػف االشػارة الػى اف اختيػػار المحصػوؿ عػػالي 
المقاومػػة ال يعنػػػي الحصػػػوؿ عمػػى انتػػػاج جيػػػد فػػػي االراضػػي الممحيػػػة مػػػالـ ترافقػػػو 
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خطػوات اخػػر  مالئمػػة لزراعػة مثػػؿ ىػػذه االراضػػي واتبػػػػاع الطػػرؽ المالئمػػة لزراعػػة 
 المحصوؿ .

 ؽ االروا  المناسبة :استعماؿ طر-2
قػد تسػاعد بعػض تطبيقػػات االروا  عمػى زيػادة نمػو النباتػػات فػي التػرب الممحيػػة    

بطرؽ عديدة فباالمكاف اضػافة المػا  باوقػات متقاربػة بحيػث يمكػف تخفيػؼ التركيػز 
الممحػػي لمحمػػوؿ التربػػة بصػػورة مسػػتمرة كػػذلؾ فقػػد يقػػوـ مػػا  الػػري احيانػػا بغسػػػؿ 

جذرية فعند الري بالرش يتحرؾ الما  الى االسفؿ وباالمكاف االمالح تحت المنطقة ال
المحافظة عمى تركيز ممحي منخفض في المنطقة الجذرية عنػد اضػافة المػا  بشػدة 
مناسبة وقد يقوـ ما  الري بغسؿ االمالح في المنطقة المحيطة بالجذور لممحاصيؿ 

لنمػو وامتصػاص المزروعة عمى مروز وىذا يؤدي الى تحسيف قابمية الجذور عمػى ا
الما  والعناصر الغذائية مف المناطؽ المنخفضة في نسبة االمالح ويالبا ما يقتػرح 
اضػػافة كميػػة كبيػػرة مػػف الميػػاه عنػػدما يكػػوف ذلػػؾ ممكنػػا لغسػػؿ االمػػالح بعيػػدا عػػف 
منطقة نمو الجذور . وتساعد طريقة الري بالتنقيط احيانا عمى يسؿ االمالح بعيػدا 

رة يير دائمية حيث اف استمرار استعماؿ طريقة التنقػيط عف المنطقة الجذرية بصو
 دوف يسؿ االمالح او البزؿ قد يؤدي بعد فترة الى تممح المنطقة الجذرية ايضا .

 
 استعماؿ طرؽ زراعة مناسبة :-3

اذ اف مػف اىػػـ الطػرؽ المتبعػػة فػي زراعػػة التػرب الممحيػػة ىػي الزراعػػة عمػػى       
اعػة قػػرب مسػتو  المػا  فػػي المػرز الجػؿ يسػػؿ مػروز وتعييػر المػرز بالمػػا  ثػـ الزر 

االمػػالح بعيػػدا عػػف البػػذور وتسػػييؿ عمميػػػة االنبػػات وتقميػػؿ االمػػالح فػػي المنطقػػػة 
الجذرية . وقد يساعد ري االرض رية قوية قبؿ الزراعة عمى تخفيؼ تركيػز االمػالح 
حوؿ البذور لممسػاعدة عمػى االنبػات ونمػو البػادرات وفػي المنػاطؽ التػي يوجػد فييػا 
المػا  االرضػي المػالح عمػى اعمػاؽ ضػػحمة فباالمكػاف عػزؽ سػطح التربػة باسػػتمرار 
لمتقميؿ مف ارتفػاع المػا  االرضػي المػالح بواسػطة الخاصػية الشػعرية اال اف العػزؽ 
المستمر في االراضي الصودية قد يؤدي الى مشاكؿ فيزياوية في التربة لػذلؾ يجػب 
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يػاـ بمثػػؿ ىػذه االجػػرا ات فػي التػػرب الحػذر ودراسػة ظػػروؼ التربػة الصػػودية قبػؿ الق
 عندما تكوف نسبة الرطوبة عالية .الصودية 

ال تحتػاج التػػرب الممحيػػة الػػى معػػامالت معينػػة عنػػدما تكػػوف ييػػر صػػودية امػػا فػػي -4
فػاف ىنػاؾ القميػؿ مػف التطبيقػات المالئمػة لمتعػايش مػع الصػػوديوـ  التػرب الصػودية

ومػػػف اىػػػـ ىػػػذه التطبيقػػػات زراعػػػة المحاصػػػيؿ المقاومػػػة المعمػػػرة ويجػػػب االعتنػػػا  
بالزراعػػة وذلػػؾ بتييئػػة ميػػاد جيػػد لمبػػذور والتاكػػد مػػف بػػزوغ البػػادرات قبػػؿ حصػػوؿ 

ذر مػف اضػافة مػا  تغيرات فيزياوية في التربة السطحية الميياة لمزراعة فيجػب الحػ
الري قبؿ بزوغ البادرات الف ذلؾ قد يؤدي الػى انغػالؽ المسػامات واختنػاؽ البػادرات 
. كما اف الضافة المصمحات كالجبس اىمية كبيرة في تحسػيف الظػروؼ الفيزياويػة 
لمتػػرب الصػػودية وقػػد يكػػوف الضػػافة بقايػػا النباتػػات والسػػماد الحيػػواني اىميػػة فػػػي 

 ية .تحسيف ظروؼ الترب الصود
 
 

 االختبار البعدي 
 المحسنات االخر  مف صفات الترب ؟كيؼ تحسف االسمدة العضوية و  -1س
 المروز في التعايش مع المموحة ؟ كيؼ تساعد الزراعة عمى -2س
 ىؿ تعتقد اف مبدأ التعايش مع المموحة فعاال عند استخدامو في الترب  -3س

 العراقية ؟        
 اي مف طرؽ الري تراىا مناسبة لري الترب المتممحة ؟ -4س
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 االسبوع الخامس عشر :
 

اختيار المحاصيؿ المالئمة لمترب الممحية وتصنيؼ النباتات وتاثر انتاجيا حسب 
 تسميد الترب الممحية . –تحمميا لممموحة 
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اختيار المحاصيؿ المالئمة لمترب الممحيػة وتصػنيؼ النباتػات وتػاثر انتاجيػا حسػب 
 تسميد الترب الممحية : –تحمميا لممموحة 

 
 االختبار القبمي 

 ىؿ ىناؾ نباتات مقاومة لممموحة واخر  يير مقاومة ؟ -1س
 النباتات المقاومة لممموحة ؟ مف خالؿ دراستؾ ىؿ يمكنؾ ذكر -2س
 االسمدة تنصح باستخداميا في الترب الممحية ؟اي انواع  -3س
 
 

اختيار المحاصيؿ المالئمة لمترب الممحيػة وتصػنيؼ النباتػات وتػاثر انتاجيػا حسػب 
 تسميد الترب الممحية : –لممموحة تحمميا 

 عرض الوحدة النمطية 
اف احد الوسائؿ الميمة في استغالؿ الترب الممحيػة عنػدما ال تتػوفر ظػروؼ        

استصالحيا وبغية عدـ ترؾ االرض واالستفادة مف انتاجيا ىو زراعة ىػذه االراضػي 
بالمحاصػػيؿ المقاومػػػة لممموحػػة وفػػػي ادنػػاه الجػػػداوؿ الخاصػػة بمقاومػػػة المحاصػػػيؿ 

 ة الى مقدار مموحة التربة .المختمفة لممموحة ومقدار تاثر انتاجيا نسب
 

 جدوؿ يبيف تحمؿ النباتات لممموحة 
 مقدار التوصيؿ الكيربائي الذي ينخفض عنده االنتاج بنسبة : المحصوؿ

 
 %50 %25 %10 صفر%

 الشعير
 القطف

 البنجر السكري
 الحنطة
 العصفر

8 
7.7 
7 
6 

5.3 

10 
9.6 
8.7 
7.4 
6.2 

13 
13 
11 
9.5 
7.6 

18 
17 
15 
13 
9.9 



 77 

 فوؿ الصويا
 الذرة البيضا 
 فستؽ الحقؿ

 الرز
 السيسبانيا
 الذرة الصفرا 

 الكتاف
 الباقال 
 البنجر
 الطماطة
 الخيار
 البطي 
 السبانغ
 الميانة
 البطاطا

 الذرة الحموة
 البطاطا الحموة

 الفمفؿ
 الخس
 الفجؿ
 البصؿ
 الجزر
 الحنطة
 الثيؿ

 الشعير لمدرس
 حشيش السوداف

5 
4 

3.2 
3 

2.3 
1.7 
1.7 
1.6 
4 

2.5 
2.5 
2.2 
2 

1.8 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
1 

7.5 
6.9 
6 

2.8 

5.5 
5.1 
3.5 
3.8 
3.7 
4.5 
4.5 
2.6 
5.1 
3.5 
3.3 
3.6 
3.3 
2.8 
2.5 
2.5 
4.4 
2.2 
2.1 
2 

1.8 
1.7 
9 

8.5 
7.4 
5.1 

6.2 
7.2 
4.1 
5.1 
5.9 
3.3 
3.3 
4.2 
6.8 
5 

4.4 
5.7 
5.3 
4.4 
3.8 
3.8 
3.8 
3.3 
3.2 
3.1 
2.8 
2.8 
11 

10.8 
9.5 
8.6 

7.5 
11 
4.9 
7.2 
9.4 
5.9 
5.9 
6.8 
9.6 
7.6 
6.3 
9.1 
8.6 
7 

5.9 
5.9 
6 

5.1 
5.2 
5 

4.3 
4.6 
15 

14.7 
13 

14.4 
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 الشيمـ البري
 النفؿ
 الجت

 ذرة صفرا لمعمؼ
 البرسيـ
 النخيؿ

 تيف زيتوف رماف
 البرتقاؿ
 الميموف

 التفاح والكمثر 
 الجوز
 الخوخ
 المشمش
 العنب
 الموز
 الشميؾ

2.7 
2.3 
2 

1.8 
1.5 
4 

2.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1 
 

4.4 
2.8 
3.4 
3.2 
3.2 
6.8 
3.8 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2 

2.5 
2 

1.3 

6.9 
3.6 
5.4 
5.2 
5.9 
10.9 
5.5 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
2.9 
2.6 
4.1 
2.8 
1.8 

11 
4.9 
8.8 
8.6 
10.3 
17.9 
8.4 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.1 
3.7 
6.7 
4.1 
2.5 

 
 الترب الممحية :تسميد 
تسػمد التػرب المتػػاثرة بالمموحػة باالسػمدة العضػػوية بالدرجػة االساسػية امػػا اذا      

اقتضت الضرورة تسميدىا باالسمدة الكيمياوية فيجػب اف يكػوف ذلػؾ بطريقػة الػرش 
وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ انو ال ينصح بزراعػة التػرب التػي تزيػد نسػبة االمػالح فييػا 

يػـ / لتػر وعنػدما  3 – 2يز االمػالح فػي المػا  الجػوفي % وترك 0.8 – 0.5عف 
 سـ عف سطح التربة . 150يكوف عمقو اكثر مف 
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 االختبار البعدي
 
المتممحػة  كيمياوية فػي تسػميد االراضػيلماذا ال ينصح باستخداـ االسمدة ال -1س

 ميا بطريقة الرش عمى النباتات  ؟بؿ استخدا
ب المتػاثرة اـ السػماد العضػػػػوي فػي التػر تتوجو الدراسات الػى ضػرورة اسػتخد -2س

 باالمالح . لماذا ؟
 الممحية ؟ػا في زراعة الترب العراقية مياي المحاصيؿ توصي باستخدا -3س
 
 
 
 

 اهلل 
 مف ورا  القصد

 وىو 
 ولي التوفيؽ

 
 


