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 تصنيف بعض ترب محافظة كركوك وبيان مدى حساسيتها للتصحر

 نور جمال هندي            دلشاد رسول عزيز              فرحان محمد جاسم     
 جامعة األنبار-كلية الزراعة            كركوك جامعة -كلية الزراعة           جامعة األنبار-كلية الزراعة     

 الخالصة

التون شوان،  جريت هذه الدراسة في بعض مواقع الترب الواقعة في محافظة كركوك في شمال العراقأ
 54ْ 1ًض ودائرتي عر  شمالا  444 291و 444 021 ، بين خطي طوله هجير، الحويجةقر كوبري، داقوق، ليالن، 

 تدهور التربة والغطاء النباتي ضمن هذه المنطقة فضالا  ولسيما األراضيلمعرفة حالة تدهور  شرقاا، 54ْ 421و
 اختير موقع .زراعياا  استغاللهاعن  والوحدات الفيزيوغرافية فضالا  الجيومرفولوجيةنها تتميز بتنوع المظاهر أعلى 

في ذلك على  فاق معتمداا آم تقسيم كل مقد الى وت 2 جري الكشف لمقدات الترب المختارة والتي عددهاوأالدراسة 
في  المستخدمة، التغايرومن تلك الصفات  فاق التربة.آولية في تحديد أكخطوة  المورفولوجيا،بعض الصفات 

. ثم وصفت األفاقالتربة وبناء التربة ولون التربة والحدود الفاصلة بين  ونسجهمحتوى الترب من الحصى 
ستكمل التصنيف الى مستوى أو  تهمريكي وتعديالصوليات الواردة في دليل مسح التربة األوفق األ على مورفولوجياا 

 . G.T.B.P.C.Dوفق الصيغة على المتطورة  التربة للتربسلسلة 

 البيد وناتولتحديد مواقع  ،ة الفضائية لتحديد منطقة الدراسةوالصور  الجيومرفولوجية الخريطة استخدمت
الطريقة  باعتمادمساحة الوجرت عملية مسح شبه تفصيلي لتغطي ، GPSوبالستعانة بجهاز الـ  الخريطةعلى 

 2وكان عددها  الموجودة ضمن حدود المساحة المنتخبة، Key Soilsالحرة، وكشفت السالسل المفتاحية 
غطاء النباتي وضحت نتائج الدراسة ان دلئل نوعية الأمسح التربة.  خريطةسالسل مع تحديد مواقعها على 

 431CCWسالسل الترب  والتي شملتلسالسل ترب منطقة الدراسة كانت ضمن الصنف ضعيف جداا 
،451CCW 432الصنف ضعيف فقد شمل سالسل الترب  أماCCW،453CCW  في حين كانت السالسل

441CCW,433CCW .ضمن الصنف متوسط  

شرت نتائج الدراسة ان دليل نوعية التربة لسالسل منطقة الدراسة كانت ضمن الصنف منخفضة جدا ا أ
وضمن الصنف  432CCW,431CCWفي حين كانت ضمن الصنف منخفضة للسالسل  441CCWلسلسلة 

، وبينت النتائج تنوع سالسل وصفت حساسية بيئة المنطقة للتصحر. 433CCW,451CCWمعتدلة للسالسل 
أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر السالسل حساسية للتصحر هي  للتصحر إذب في مدى حساسيتها التر 

 أمافقد كانت حساسة 431CCW، 453CCWالسلسلتين أما والتي كانت حساسة جدا   433CCWالسالسل
 أقلحيث كانت متوسطة الحساسية ومنخفضة الحساسية على التوالي أما  432CCW ،441CCW السالسل 

 .451CCWل حساسية هي السلسلة السالس
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Abstract 

This study was conducted at several soil location in Kirkuk Governorate 

between length lines 44° 16 and 44° 29 north and two width circle 35° 7 and 35° 46 

east to determine land deterioration conditions especially soil and vegetation 

deterioration within this location, In addition it is characterized with variety of 

geomorpholical patterns and physiographic units, in addition to their use in 

agriculture. After choosing locations of study, detection of soil pedons their number 

was 6 was done. Every pedon was divided in to horizons according to some 

morphological characters, as a first step in determination horizons of the soil. Among 

these characters, are variation in soil contents of stones, Soil texture, formulation and 

color and the separated lines between horizons as mentioned? Then it was described 

morphologically according to standards of American soil survey Index and its 

changes. Classification was completed to a level of soil series according to 

classification of soil according to the formula G.T.B.P.C.D.  

Geomorphologic map and displine photos were used determine the study 

district and locations of pedons with help of GPS instrument. Semi –detailed survey 

was done to cover an area advocating the free method. Key soils within the margins of 

the selected area were detected and they found to be 6 series with determining of their 

locations on soil survey map. The results of the study revealed that vegetation quality 

index indices of soil series of studied location were within the class very weak and 

they included the soil series 451CCW, 431CCW.The class weak included the soil 

series 432CCW, 453CCW, whereas the series 433CCW and 441CCW were within the 

class moderate. Results of study indicated that soil quality index of soil series of the 

studied location was within the class very low for series 441CCW whereas the series 

432CCW, 431CCW was within the class low, whereas the series 433CCW, 451CCW 

were within the class moderate. Sensitivity of the district environment to 

desertification was described. Results showed that the most sensitive series was 

443CCW, which was very sensitive and series 453CCW, 431CCW was sensitive, 

whereas the series 441CCW, 432CCW were within the class moderate and low 

sensitive respectively. The lower series sensitivity is the series 451CCW. 

 المقدمة 

متنوعة وفي مقدمتها  استعمالتأساس لها  اقتصاديةإن الترب وتجمعاتها في أراضي هي موارد 
 أداءالترب من  إدارةول تتمكن  ،الترب إدارةالستعمالت الزراعية. التي تعد بحد ذاتها متنوعة وهي من مهمات 

ويتولى مسح الترب  :الترب في الرقعة الجغرافية المعنية أول أنواعوظيفتها مالم تبدأ جهودها بمعرفة الموجود من 
تتعرض أراضي منطقة الدراسة كغيرها من أراضي العراق  لترب وتوصيفاتها.وتصنيفها مهمات تشخيص هذه ا

وسيادة الظروف الصحراوية  ،وذلك بسبب حدوث نقصان في المقدرة البيولوجية لها األرض، إنتاجيةالى تدني في 
 ةاألنظمنتيجته إصابة  األثرفي ظل تأثير مزدوج من تغيير وتذبذب في الظروف المناخية مع حدوث كثيف 

الطبيعي،  النبت التربة،اليكوبيدولوجية بالتدهور كما ونوعا وذلك من خالل حدوث عملية هدم أو تغيير للطاقة 
ضمن حدود التعريف العام الشامل لكل الحتمالت والمانع  (2)وهذا ما يعبر عنه بالتصحر ،المياه موارد

 أشكالخذت الدراسات ألقد لألرض".  نساناإلتطرف في الظروف المناخية وسوء استغالل " لالختالطات بأنه
غلبها على المنهج الوصفي ولكل ظاهرة منها وبصورة أ عتمدت في ا متعددة في تعريف وتوصيف هذه الظاهرة 

منفردة ثم بعد ذلك تم تطوير نماذج رياضية تناولت المفهوم الكمي الحديث لتحليل هذه الظاهرة وذلك من خالل 
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والبيدولوجية والتي يمكن التعبير عنها بمصطلح  والجيومرفولوجيةرائط الجيولوجية المعلومات التي تقدمها الخ
عن ذلك يمكن من  فضالا  ،البيدوجيومورفولوجي لتحديد الحساسية البيئية للتصحر وتصنيفها في مديات كمية

المختلفة ومتطلبات الصيانة  األراضيصحاب القرار في موضوع استخدامات أل مهمةمؤشرات  إعطاءخاللها 
، لهذا تهدف هذه لهذه الظاهرة إقليمو أي منطقة همية في ضوء دلئل الحساسية البيئية ألأ  األكثروتحديد المواقع 

من خالل الربط  تحديد درجات الحساسية البيئية للتصحر في محافظة كركوك وتوصيفها وتصنيفهاالدراسة إلى 
  البيدولوجي.-جيالجيولو -بين المنحنى الجغرافي

 المواد وطرائق العمل

التون  شوان،هي  محافظة كركوك في شمال العراق منتشمل منطقة الدراسة بعض مواقع الترب الواقعة 
 54ْ 1ًعرض دائرتي و  شرقاا  444 291و 444 021طول  بين خطي الحويجة، هنجير، قره ليالن، داقوق، كوبري،

. بلغت المساحة م عن مستوى سطح البحر 511-211راضي هذه المنطقة بين أ. ويتراوح ارتفاع شمالا  54ْ 421و
في  الكمي والنوعي وذلك بسبب النقص ؛تم اختيار منطقة الدراسة متر مربع حيث كيلو 92ً9الكلية للمنطقة 

ضمن هذه  تدهور التربة والغطاء النباتي لسيماو  األراضيعدد البحوث والدراسات الخاصة بموضوع تدهور 
عن استغاللها  والوحدات الفيزيوغرافية فضالا  الجيومرفولوجيةنها تتميز بتنوع المظاهر أ على منطقة، فضالا ال

جري الكشف أبعد اختيار مواقع الدراسة  سح شبه المفصل لترب هذه المنطقة.مع وجود تقارير قديمة للم زراعياا 
تقسيم كل مقد على آفاق معتمداا في ذلك على بعض الصفات  وتم 2 لمقدات الترب المختارة وكان عددها

في محتوى  التغاير المستخدمة،تلك الصفات  التربة. ومنكخطوة أولية في تحديد آفاق أو طبقات  المورفولوجية،
 على ثم وصفت مورفولوجياا  التربة وبناء التربة ولون التربة والحدود الفاصلة بين اآلفاق ونسجةالترب من الحصى 

واستكمل التصنيف الى مستوى سلسلة ( 2وتعديالته ) األمريكيالواردة في دليل مسح التربة  األصولياتوفق 
  .G.T.B.P.C.D( للترب المتطورة على وفق الصيغة ْالتربة بحسب تصنيف العكيدي)

 إذ إن

G: Great soil group, T: Texture, B: B horizontation, P: Parent material, C: Calearous 

or gypsum, D: draing.  

كل أفق للبيدونات التي تم اختيارها؛ وبصورة متجانسة ثم نقلت  كغم من 2أخذت نماذج تربة حوالي 
 مم،2ثم نخلت بمنخل قطر فتحاته  بية،خشالى المختبر إذ جففت هوائيا وفككت مدراتها باستخدام مطرقة 

الدراسة. يبين مواقع  0. الشكل وحفظت في أواني بالستيكية تهيئة إلجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية عليها
 Soil crust factorتقشر التربة  وعامل Soil Erodibility factorالريحية عامل قابلية التربة للتعرية  حسب

ساس في تصنيف وتوصيف سالسل ترب المنطقة لحالت أكمعايير  لستخدامهاوذلك  (،5)حسب بأفق  لكل
 حسب الصيغة اآلتية:بالتصحر، و 

EF=1/100 [29.09+(0.31* %sand) + 0.17*%silt)  + (0.33 *%sand/clay) (4.66* 

%organic matter) - (0.95* %CaCO3)]                                       ………….. 1 

 Soil Erodibility  factorعامل قابلية التربة للتعرية الريحية   EFذ إنإ

SCF = 1/(1+0.0049(%clay)²)                                                          ………….…. 2   
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 Soil crust factorتقشر التربة  عامل SCFنإ إذ
لكل أفق حسب المعادلة المقترحة من  Edibility factors of waterحسب عامل قابلية التربة للتعرية المائية 

 -حسب الصيغة اآلتية:بو  (ً)كما جاء في (0قبل)
EFw=[0.37*(%silt+ very fine sand)+(0.28* %clay)+14.87 ]/100    ………..…3    

 Erodibility factors of waterعامل قابلية التربة للتعرية المائية      EFwنإ إذ
لتقدير معامل التغطية الحجمية للنبات وذلك بسبب استغالل مواقع الدراسة جميعها لزراعة  0اعتمدت القيمة 

 الحبوب.

 
 بين مواقع الدراسةخريطة ت 1الشكل 

حسبت جميع األدلة الخاصة بعملية توصيف وتصنيف الحساسية البيئية للتصحر من خالل حساب 
، وصنفت مناطق الدراسة بحسب حساسيتها ودليل نوعية مياه الري  الغطاء النباتيدليل نوعية التربة ودليل نوعية 

 -: 4و ْو 2و0وكما مبينة في الجداول من خالل المعادلت اآلتية( 4ي)على الطرائق الواردة ف للتصحر اعتماداا 

SQI =  (Ip*It*Is*Id)1/4 

دليل  is و النسجةل دلي It و دليل مادة األصل   Ipو Soil Quality Indexنوعية التربة  دليل  SQIإذ إن
 دليل عمق التربة  Id و النحدار

VQI =( I Ero *  IDr * IVC  )1/3 

 دليل  IDrو دليل التعرية I Ero و Vegetation Quality Index النباتيدليل نوعية الغطاء VQI  إن إذ 
   دليل التغطية النباتية IVC و الجفاف

 °01األمطار+ /أستخدم معامل الجفاف لديمارتون = معدل الحرارة    
 1/3*SAR*CL)WIWQI=(EC 
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 وتصنيفها األصلتحديد طبيعة مواد  1 جدول

 مالحظة الدرجة الصنف )الصخور(األصلنوع مادة 
الحجر الرملي غير  الدولومايت، الاليمستون،

 الجيرت الصلبة،طبقات الاليمستون  الهش،
 كلما يزداد الرقم تقل الصالبة 1 جيد

 للصالبة لتحديد ذلك Mochasباإلمكان استخدام مقياس  1.5 متوسط الحجر الرملي الهش البحري،الاليمستون 
باإلمكان االعتماد على مقدار االنعكاسية التي تبديها  2 فقيرة الطين الكلسي الهش

الصورة في حالة استخدام تقانات االستشعار عن بعد 
 وأنظمة المعلومات الجغرافية

 يبين درجات االنحدار وتقديراتها 2 جدول

 المالحظات الدرجة التقديرية درجة االنحدار % صنف الميل
يمكن حساب االنحدارات وتصنيفها من الخرائط               - 1 % 6أقل من  ميل خفيف أو طفيف

 1.33 %8-6من  االنحدارمعتدل  تزداد قيمة التقدير بزيادة االنحدار-

 1.66 % 35-18 شديد االنحدار-منحدر

 2 % 35أكثر من  منحدر قوي 

 التربة وتقديراتها أصنافتوزيع  يبين 3 جدول

 المالحظات درجة التقدير  أصناف عمق التربة
 االنحدارتفحص ميدانيًا ويتغاير العمق عكسيًا مع درجة  1 سم 25ضحلة جدًا سمكها أقل من 

 1.33 سم 50-25ضحلة سمكها بين 

 1.66 سم 100-50عميقة 

 2 سم 100عميقة جدًا أكثر من 

 النسية أصنافتقديرات  يبين 4 جدول

 الدرجة النسجات  الصنف
الرملية                                                       الترب الخشنة

 الرملية المزيجة
2 

الطينية الرملية                                              الترب الناعمة النسجة
الطينية الغرينية                                

 الطينية

1.33 

المزيجة الرملية الناعمة                                                الترب المتوسطة النعومة 
                                            المزيجة الطينية الرملية                 

 المزيجة الطينية الغرينية

1.66 

المزيجة                                                              الترب المتوسطة النعومة
المزيجة الغرينية                                           

 المزيجة الطينية

1 
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CL الكلور و= نسبةSAR نسبة الصوديوم الممتز و =WEC الكهربائية اإليصالية 
DSI =  (SQI * VQI*CQI )1/3 

 
   VQIبة والتر ة نوعيدليل  SQI و   Desertification of Soil Indexدليل حساسية التصحر    DSIإذ إن

 دليل نوعية مياه الري.  IWQIو دليل نوعية الغطاء النباتي

 النتائج والمناقشة

من الدراسات البيدولوجية  استحصالهاصفات ترب المواقع قيد الدراسة والتي تم  5 يبين الجدول
على التوصيفات المورفولوجية والصفات الكيميائية والفيزيائية ،فقد صنفت  المتوافرة في تلك المناطق واعتماداا 

امتازت ترب المواقع من حيث نسجتها بأنها  إذالتربة حسب النظام األمريكي  سلسلةترب المواقع الى مستوى 
لسلسلة  % 29.79تغايرت فيها نسب الرمل الناعم جدا الذي توزع بمدى غرينيه ومزيجهطينية  ومزيجه مزيجه
 أفقياوقد تغايرت نسبة مفصولي الغرين والطين  453CCWلسلسلة التربة  % 431CCW -3.10التربة 

في الموقع  طبيعة التغايرترب تلك المواقع وقد يعزى التغاير الى  أجسامعلى طول المسارات وعمودياا ضمن 
 الجيومورفولوجي اعتماداا على نسبة ودرجة النحدار في كل موقع.

ترب المناطق الجافة امتازت ترب مواقع الدراسة بأنها كلسية في مواقع متباينة وهذه احدى ميزات 
 – 431CCWلسلسلة التربة  % 2.93م التي توزعت بمدى الكالسيو  كربوناتترتفع فيها نسبة ، وشبه الجافة

تحت  التشخيصية األفاقتمتاز ترب المواقع قيد الدراسة بتواجد  453CCWلسلسلة التربة  % 39.50
واألخير الذي تكون في ظروف مناخية سابقة أثناء الفترات المطيرة  Argillicو   Calcic :سطحية وهيال

على ظروف  اعتمادامن العصر الجيولوجي الرباعي فقد تناوبت هذه اآلفاق من حيث درجة وضوحها وسمكها 
تكون ترب المواقع وشدة عوامل وعمليات تكوين التربة في المنطقة حيث لعب عامل الطوبوغرافية ومادة 

العمليات التي تسود فيها هي عملية  أمافي ظروف المنطقة الصحراوية الجافة  أهمية األكثرملين العا األصل
وسبب  % 1.93- % 1.09بمدىتوزعت  إذنسبة المادة العضوية في عموم ترب المواقع  انخفضتالكلسية. 
والشوك  inaicas Centaurea التالية: الكسوبالغطاء النباتي والذي توزع حسب األنواع  انخفاضذلك هو 

farctum Lagonychium  والكعوبtourneforti Delia Gun الحشائش الحولية.  وبعض 

في حساب عامل قابلية التربة للتعرية الريحية  2و 5 جميع الصفات المذكورة في الجدول استخدمت
في المواد وطرائق العمل. ويوضح  ما ذكروعامل تقشر التربة وعامل قابلية الترب للتعرية المائية حسب 

توزع قيم معامل  للتصحر، إذقيم األدلة المذكورة والمستخدمة في معايير تصنيف الحساسية البيئية  ًالجدول 
بينما  0.39- 0.15 توزعت قيم معامل التعرية الريحية بمدى بينما ،1.08- 1.41ب مدىالتعرية المائية 

ويعزى سبب تغاير هذه المعامالت الى التغاير في ظروف ; 0.27- 0.09توزعت قيم دليل تقشر التربة بمدى
ولغرض  التربة وعمق التربة فضالا عن تأثير الغطاء النباتي في المواقع قيد الدراسة.  نسجهوطبيعة  النحدار
نستخدم طريقة ضرب هذه القيم مع    index erosion protectionدليل الحماية من التعرية  استخراج

التي تنص على ان  اإلحصائيةعلى صيغة المعادلة  بالعتمادوذلك  واحد ا البعض والناتج يطرح منبعضه
لت التدهور بفعل التعرية الذلك فأن ناتج عملية ضرب هذه األدلة هو يمثل ح 0عدد حالت النجاح +الفشل=

 وعندما يطرح من واحد فأن الناتج سوف يكون هو حالت الحماية منها. 
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 يبين الصفات الفيزيائية لبيدونات منطقة الدراسة 5الجدول 

طقة
لمن

م ا
اس

 

 المسامية الكثافة الظاهرية النسجة % v.f.s التوزيع الحجمي للدقائق العمق األفق
% 

 

 

SAR الطين الغرين الرمل 
 ْ-مميكا غرام   % سم

شوا
 ن

A 0-20 32.36 22.18 44.36 3.10 8.37 43.45 010ً طينية 

ي  ر
كوب

ن 
لتو

ا
 

1A 0-7 18.64 39.49 41.27 14.84 24.21 55.22 1.49 طينية غرينية 

2A 7-19 21.84 46.83 30.90 0.82 1.53 46.92 012ً طينية مزيجه 

B 19-74 20.44 28.50 34.22 5.50 1.52 54.13 0142 مزيجة طينية 

1K1C 74-102 28.34 42.28 26.18 1.86 2.63 44.66 0120 مزيجه 

 2K2C 102-150 29.90 39.49 27.49 7.30 1.52 47.03 012ً مزيجه 

 6.28 49.59 1.34 طينية مزيجه 6.06 32.01 39.32 23.83 المتوسط

ق  و
داق

 

A 0-10 29.97 35.64 27.50 12.56 42.76 44.77 0120 مزيجه 

B 10-37 31.00 33.02 33.83 0.36 5.36 48.58 01ْ0 طينية مزيجه 

1K1C 37-70 26.50 34.29 29.44 0.92 26.99 50.88 01ًْ طينية مزيجه 

2K2C 70-93 25.46 28.25 34.10 0.32 48.47 51.15 01ْ1 طينية مزيجه 

 30.89 48.84 1.32 طينية مزيجه 3.54 31.22 32.80 28.23 المتوسط

الن
لي

 

A 0-18 10.47 67.81 19.74 4.30 5.35 49.15 01ْ2 غرينية مزيجة 

1B 18-50 22.76 52.66 22.85 10.14 5.89 50.62 01ْ2 غرينية مزيجة 

2B 50-79 14.75 58.20 23.90 10.12 3.68 53.07 014ْ غرينية مزيجة 

C 79-105 42.65 28.87 27.90 33.82 2.36 48.88 01ْ2 غرينية مزيجة 

 4.32 50.43 1.36 غرينية مزيجة 14.50 23.59 51.88 22.65 المتوسط

ره 
ق

جير
هن

 

A 0-6 46.63 20.46 39.57 42.26 1.92 46.66 0122 مزيجة طينية 

B 6-25 25.98 36.51 28.11 2.32 3.31 50.43 01ْ2 مزيجة طينية 

 2.61 48.54 1.31 مزيجة طينية 22.20 33.84 28.49 36.31 المتوسط
جة

حوي
ال

 
P1A 0-8 30.10 44.40 25.50 27.60 32.96 54.84 1.48 مزيجة 

P2A 8-17 34.60 41.10 24.30 31.80 32.82 57.86 1.56 مزيجة 

1A 17-26 37.80 38.30 23.80 35.90 38.02 60.50 1.63 مزيجة 

1C 26-37 25.40 38.60 36.00 23.60 37.75 54.09 1.46 مزيجة طينية 

 35.35 56.83 1.53 مزيجة 29.72 27.40 40.60 31.97 المتوسط
 

على قيم التقدير في توصيف وتصنيف دليل  عتماداا أ و  ًومن خالل النتائج المعروضة في الجدول 
نوعية الغطاء النباتي والذي اعتمد على دليل الحماية من التعرية ودليل التغطية النباتية ودليل الجفاف نالحظ ان 

ثالث درجات وأصناف وقعت بين  وقد صنفت مواقع الدراسة الى 0.07-0.99 قيم هذا الدليل قد توزعت بمدى
 طبيعة التوزيع. يبين الجدول 2وتوضح الخريطة  ًضعيف وضعيف جداا ومتوسط وكما هو موضح في الجدول 

وبعد  النحدارالتربة وعمق التربة ودليل  ونسجةتغاير قيم نوعية التربة والذي أعتمد على دليل مادة األصل  ً
في تصنيف الجمعية  ما جاءعلى  واعتمادا 4,ْ,0,2 اد وطرائق العملفي المو تقديرها حسب الجداول المبينة 

درجات  4وقد صنفت مواقع الدراسة الى  1.18-1.44األوربية للتصحر فقد توزعت قيم هذا الدليل بمدى 
 .ْ والخريطة 8 وأصناف وكما يعرضها الجدول



 ISSN: 1992-7479                                                                    2102، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

411 
 

 يبين الصفات الكيميائية لبيدونات مناطق الدراسة 6جدول 

 البيدون 

فق
اال

 

 العمق
cm 

PH EC 
-m ds

1 

O.M 

 1-kgg 

s 

CaCO

3 
% 

Ca+ Mg+ Na+ K+  
=

4SO 
 

3HCO CO3 Cl- ESP 

Meq 
1-L   

Meq 
1-L   

Meq 
1-L   

Meq  
1-L  

Meq  
1-L  

Meq 
1-L   

Meq   
1-L 

 A 0-20 ً1ًً 1111 019ْ 32.50 3.50 3.30 0.20 0.10 6.66 1114 1 0.40 3.05 شوان

التون 
 كوبري 

A

1 

0-7 ً110 1191 0125 40.00 3.20 2.50 0.10 0.40 5.30 1122 1111 0.60 1.22 

A

2 

7-19 ً191 1121 01ً9 40.00 3.00 2.00 0.30 0.09 4.21 1101 1 1.00 6.49 

B 19-

74 

ً159 2.00 0124 ْ9151 3.10 5.00 0.80 0.10 7.58 1112 1 1.40 12.49 

 1K1C 74-102 ً15

9 
0121 0124 37.00 4.10 4.90 0.40 0.07 8.93 1114 1 0.50 5.57 

 2K2C 102-150 ً110 119 1121 41.00 4.00 3.40 0.50 0.06 6.96 1154 1111 0.38 8.36 

 2.82 0.77 0.03 0.20 6.62 0.16 0.42 3.56 3.48 39.50 1.32 1.20 7.74 المتوسط

 A 0-10 ً194 1121 01ً9 30.00 3.00 4.30 0.40 0.20 6.78 1191 11ْ2 0.82 6.66 داقوق 

1B 10-37 8.00 1151 0150 ْ2151 5.70 2.40 0.40 0.10 7.12 1191 1121 0.30 6.11 

 1K1C 37-70 ً19ً 1121 01ًْ ْْ151 3.40 1.90 0.60 0.10 4.94 1104 11ْ2 0.60 12.67 

2K2C 70-93 ً115 0101 1112 ْ2151 3.70 3.10 0.90 0.06 6.88 1 1111 0.80 15.70 

 01121 0.63 0.23 0.52 6.20 0.14 0.57 2.92 3.95 33.12 1.37 0.70 7.94 المتوسط

 A 0-18 ً1ً1 1.00 01ً9 ًْ151 5.90 2.00 1.10 0.18 7.66 1111 1124 1.20 17.02 ليالن

1B 18-50 ً1ً9 0151 0101 ًْ151 6.00 2.20 3.60 0.03 10.77 1114 1102 0.86 40.48 

2B 50-79 ً122 2141 1112 35.00 5.50 5.00 6.30 0.03 15.97 1112 1102 0.68 49.67 

C 79-105 ً119 1.00 1121 ًْ151 3.80 4.90 2.90 0.03 10.85 1122 1102 0.36 34.24 

 51ْ5ْ 0.77 0.17 0.11 11.31 0.07 3.47 3.52 5.30 36.87 1.09 1.47 7.78 المتوسط

 A 0-6 7.75 1121 0125 ْ2151 4.30 2.70 0.30 0.16 6.52 11ْ2 1121 0.42 4.97 هنجير قره

C 6-25 7.75 1151 019ْ 35.00 3.20 2.00 0.20 0.05 4.29 1122 1102 0.78 3.90 

 414ْ 0.60 0.16 0.29 5.41 0.11 0.25 2.35 3.75 33.75 1.79 0.55 7.75 المتوسط

جة
حوي

ال
 

P1A 0-8 7.70 0.27 8.00 2.87 3.20 2.50 0.10 - - - - - 6.92 

P2A 8-17 7.70 0.24 8.30 3.13 3.00 2.00 0.30 - - - - - 21.03 

1A 17-26 7.70 0.35 6.60 2.91 3.10 5.00 0.80 - - - - - 36.38 

1C 26-37 7.60 0.38 4.00 2.84 4.10 4.90 0.40 - - - - - 20.92 

 20142 - - - - - 0.40 3.60 3.35 2.937 6.72 0.31 7.67 المتوسط

 توزعت قيم الحساسية البيئية للتصحر بمدى إذتغايرت مواقع الدراسة في مدى حساسيتها للتصحر 
 9 درجات وأصناف وكما مبينة في الجدول 5 صنفت المواقع حسب مقياس الحساسية الى وقد 4.54-0.40

 طبيعة توزيع المناطق حسب حساسيتها للتصحر. 4 وتوضح الخريطة
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 المستخدمة في معايير تصنيف الحساسية للتصحر األدلةيبين قيم  7جدول

طقة
لمن

م ا
اس

رية  
لتع

ل ا
عام

م
ئية

لما
ا

 

رية 
لتع

ل ا
عام

م
حية

الري
شر 
التق

مل 
معا

 

رية
لتع

ل ا
دلي

اف 
لجف

ل ا
دلي

ية  
غط

 الت
ليل

د
مية

حج
ال

ية  
نوع

يل 
دل

اء 
غط

ال
V

Q
I

   
 

 

دة 
 ما

ليل
د

صل
األ

جة  
 نس

ليل
د

ربة
الت

ق  
عم

يل 
دل

ربة
الت

دار 
لنح

ل ا
دلي

ية  
نوع

يل 
دل

ة  
لترب

ا
S

Q
I

اه  
 مي

عية
 نو

ليل
د

ي  ر
ال

IW
Q

  
I

   
  

 

ية 
ساس

 ح
ليل

د
قة 

منط
ال

حر 
ص

للت
D

S
I

 

 1.38 1.30 1.27 1.00 1.00 1.33 2.00 0.59 1.00 7.49 1.00 0.09 0.39 0.75 شوان

  1.43 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.65 1.00 7.49 1.30 1101 0.37 0.95 كوبري  التون 
 0111 0.39 110ً 1.80 7.49 1.00 0.80 2.00 1.33 1.00 1.00 1.27 1  
 1111 0.36 1104 1.00 7.49 1.00 0.32 2.00 1.33 1.66 1.00 1.44 1.14  
 1195 0.41 1122 2.00 7.49 1.00 0.87 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.14  
 1111 0.41 1120 2.00 7.49 1.00 0.83 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.14  

 2.25 1.17 1.29 1.00 1.26 1.13 2.00 0.69 0.80 7.49 1.62 0.17 0.39 0.77 المتوسط
  1.25 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.70 1.00 7.49 1.30 1120 0.41 1154 داقوق 
 1140 0.40 1105 1.00 7.49 1.00 0.57 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.06  
 11ْ4 0.39 1109 1.00 7.49 1.00 0.57 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.25  
 11ْ1 0.38 1104 1.00 7.49 1.00 0.54 2.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.43  

 2.15 1.24 1.23 1.00 1.16 1.00 2.00 0.60 1.00 7.49 1.07 0.17 0.39 0.41 المتوسط

  1.21 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.99 1.00 7.49 2.00 11ْ4 0.39 119ً ليالن
 1159 0.38 1121 1.80 7.49 1.00 0.78 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.21  
 11ً1 0.38 1122 2.00 7.49 1.00 0.84 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.21  
 1121 0.37 1121 1.80 7.49 1.00 0.73 2.00 1.00 1.33 1.00 1.27 1.14  

 4.54 1.19 1.25 1.00 1.24 1.00 2.00 0.83 1.00 7.49 1.90 0.27 0.38 0.75 المتوسط
  1 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.75 1.00 7.49 1.80 1100 0.39 0125 نجير قره

 1190 0.39 1121 2.00 7.49 1.00 0.82 2.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.06  
 2.03 1.03 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.78 1.00 7.49 1.90 0.16 0.39 1.08 المتوسط
  1.25 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.13 1.00 7.49 1.00 0.23 0.15 0.48 الحويجة

 0.48 0.13 0.25 1.00 7.49 1.00 0.12 2.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.25  
 0.48 0.17 0.26 1.00 7.49 1.00 0.16 2.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.25  
 0.47 0.14 0.13 1.00 7.49 1.00 0.07 2.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.25  

 0.40 1.25 1.18 1.00 1.00 1.00 2.00 0.12 1.00 7.49 1.00 0.21 0.14 0.47 المتوسط

 

 

 

 

 

خريطة وضح دليل نوعية الغطاء  2 الشكل
 النباتي لترب منطقة الدراسة
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 يبين مديات األدلة لنوعية الغطاء النباتي ونوعية التربة 8جدول

SQI المدى VQI SQI المدى VQI 
 نوعية ضعيفة 1.6-1.4 نوعية منخفضة نوعية جيدة 1.2أقل من  نوعية جيدة
 نوعية ضعيفة جداا  1.6أكبر من  نوعية منخفضة جداً  نوعية متوسطة 1.4-1.2 نوعية معتدلة

 
 

 

 

 

 

يوضح خريطة دليل  3 الشكل
 نوعية التربة لترب منطقة الدراسة

 

 للتصحريبين مديات حساسية منطقة الدراسة  9جدول

 الصنف مديات التقدير مناطق الدراسة الدرجة
تكون المنطقة غير متأثرة وقليلة التحسس  1.65اقل من  شوان 0

 بالتصحر
 منطقة ذات حساسية منخفضة للتصحر DSI<2.03>1.65 قره نجير 2
 تكون ذات حساسية متوسطة للتصحر DSI<2.15>2.03 داقوق  ْ
 تكون حساسة للتصحر DSI<2.25>2.15 الحويجة والتون كوبري  4
 حساسة جداا للتصحر DSI>2.25 ليالن 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح خارطة الحساسية  4الشكل
 البيئية لترب منطقة الدراسة
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