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Article info  الخالصة 

تقع منطقةة الدراةةة  ةي الجةزس االةةسه للسةيه الحيضةي ل ةوف نيةر السةرا .  ةم  
. اذ بلغت المساحة المدروةة 7الندةا للقمر الصناعي   37والصف    169المسار

هكتارًا. اةتخدم دليه تدهور االرا ي الةتخراج بعض التقديرا  الكمية 8051.94
التةةدهور ومعةةدت التةةدهورت كمةةا تةةم  وشةةد درجةةة التةةدهور واالمتةةداد النسةة ي )للتةةدهور 

االنتاج النسة ي للم اصةيه ال نطةة والرةعير والقطة  والةصر  الصةسراس باةةتخدام   تقييم
  .معادلة ال اصه النس ي

هناك زياد  مستمر   ي مساحة األرا ي ذا  التةدهور الرةديد والرةديد بينت النتائج 
علة  التةوالي مةع زيةاد   1-ةهكتةار. ةةن 16.5, 1-ةهكتةار. ةةن 10.21جدا وبمقدار

 ةةةنويا، 1-ةهكتةةار ةةةن 3.43بسةةيطة  ةةي مسةةاحة األرا ةةي تحيسةةة التةةدهور بمقةةدار 
 1-ةةنة هكتةار 30.17كما لوحظ تنةاق  مسةاحة األرا ةي معتدلةة التةدهور بمقةدار

مما يستدعي  رور  االنتباه بخطر التدهور الم دق بمنطقة الدراةة نتيجة الت ةوت 
ان    وبمستويا  شديد  وشديد  جدا. كما بينت الدراةةالمستمر ال  ارا ي متدهور 

%, 72.42شةةةةةكلت  نسةةةةةح مسةةةةةاحة التةةةةةرن ذا  االنتةةةةةاج النسةةةةة ي المةةةةةنخسض جةةةةةدا
% لم صةولي 43.30والصر  الصسراس وال نطة عل  التوالي   % للم اصيه46.46
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Abstract 

The study area is located in the lower part of the Euphrates basin at the modern plain 

of Mesopotamian at 169 path and 37 row landsat7, the area was 8051.94 hectare. 

Land degradation was studied using Land Degradation Index (LDI), to determine 

some of the quantitate parameters of land degradation degree as relative extent, 

degradation rate, severity of degradation level. in the study area. The Relative yield of 

some major crops (tractum, bare, zea, and cotton) was assessed using the relative 

yield equation.  

The Results showed that there is a continuous increase in the areas of lands with 

severe and very severe degradation with value of (10.21hactar/year,16.5hectar/year). 

with a mild increase in the area of land of slight degradation with value of (3.43h/y 

with ratio of 0.04% year with a significant with decrease in lands with moderate 

degradation by 30.17 hectare/year with ratio 0.37%. which shows the seriousness of 

the degradation danger in the study area due to the continuous transformation of lands 

to sever and very sever degradation areas. Area with 72.42% of total area is very low 

Relative yield for maize planting and 46.46 % of total area is very low relative yield 

for wheat and with 43.30% of total area is very low Relative yield for barley and 

cotton planting. 

Keywords: Land Degradation, Relative Yield, Degradation Index, Temporal 

Variation. 

 المقدمة

 وم  الصعوبة الم ا ظة عل  توازنيةا.نظم بيئية هرة عبار  ع  األرا ي  ي المناطق الجا ة وشبه الجا ة   تعت ر
  ي االنتاج النباتيةوف يتدهور بكه مكوناته، وبالتالي يؤدي إل  انخساف ه  ان معينة إذا تعر ت لظاهر  بيئية 

منيةا الضةغع علة  االرا ةي الزراعيةة لةدعم االمة  الغةصائي الةوطني  عنةه ةلسةلة مة  العالقةا  ال يئيةةيترتح والصي  
رتيا وبالتةةةالي انخسةةةاف  ةةةي نسةةةبة االرا ةةةي الزراعيةةةة توزعةةةت بةةةي  االرا ةةةي المتروكةةةة والتةةةي أنيكةةةت و ةةةعست قةةةد

االنتاجيةةة  ضةةال عةة  انترةةار مةةاهر  الملوحةةة ممةةا اد  الةة  تنةةاق   ةةي االنتاجيةةة برةةقييا النبةةاتي وال يةةواني. أشةةار 
مسيةةوم األرف يرةةتمه علةة  كةةه عناصةةر الم ةةيع السيزيةةاوي والتةةي تةةؤمر  ةةي إمكانيةةة اةةةتعمات األرف  الةة  أن ت6)

 تتضةةةم  أيضةةةًا جميةةةع المكونةةةا  االتةةةر  م ةةةه لةةةصلأ  ةةةضن األرف ال ترةةةير إلةةة  التربةةةة  قةةةع ولكنيةةةا ،الةةة  حةةةد مةةةا
درولوجي والغطةةاس النبةةاتي والعامةةه البةةايولوجي والسعاليةةا  السةةابقة وال اليةةة يةةوالي والمنةةا  الجيولةةوجي وشةةكه األرف

منسعةةة او ةةةلعة معينةةة مةة   إلنتةةاجت بةةان األرف تتةةدهور عنةةدما ي صةةه انخسةةاف  ةةي قابليتيةةا 4)ذكةةر  ،لإلنسةةان
اةتعمات ارف ت ت شكه م دد م  ادار  األرف. إذ إن مسيوم تدهور األرف يرتمه عل  تدهور التربة وتدهور 

ألرف مةةا هةةةو اال لةة  أن تةةةدهور ا( ا12) الغطةةاس النبةةةاتي وتةةدهور مصةةةادر الميةةاه. وعلةةة  اةةةا  هةةةصا الم ةةدأ اشةةةار
االقتصادية ونر  ان الك ير م  الب وث تركةز  علة   -نتيجة تداتال  معقد  بي  العوامه السيزيائية واالجتماعية 
ت بةان الصةعوبة الرئيسةة  ةي تقيةيم تةدهور األرف تكمة  8تقدير تعريةة التربةة كمؤشةر ل الةة تةدهور األرف. ذكةر )

 التدهور ذو قيمة  وباألحر  البضائع والخدما   إلنتاجابلية األرف  ي عالقته بالعديد م  الصسا  ذا  الصلة بق
غير م دد  ناتجة م  مجموعة م  العمليا  المتداتلة ولكه منيا قيم تختلف م  حيث المديا  وال دود م  اجه 

ائع طرائةق تقيةيم تةدهور األرف اعتمةد  علة  طرائةق المسةا الميةداني للتربةة وتةر  أك رالكرف عنيا ومراق تيا. ان 
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المتطلبةةا  العمليةةة مقارنةةة مةةع تلةةأ  ألغةةرافالغطةةاس النبةةاتي وتقيةةيم مالسمةةة األرف وان هةةصه الطرائةةق اقةةه أهميةةة 
ت 5)أكةد  دقةة وتاصةة للمسةاحا  الصةغير  نسة يا. أك ةرالطرائق المعتمد  عل  التجارن الميدانية كونيةا ذا  نتةائج 
اطق الرةمالية لةدلتا النيةه  ةي مصةر، بةان أك ةر المرةاكه حينما درةوا التقييم الكمي لتةدهور األرف  ةي بعةض المنة

. اشةةار ت وبعةةض العوامةةه الط يايةةة األتةةر  Man-made)اإلنسةةان التةةي تقةةود إلةة  تةةدهور األرف هةةي مةة  صةةنع 
 10-5ت إلةة  ان تةةةدهور األرا ةةي مةةة  المرةةاكه ال يئيةةةة الرةةائعة  ةةةي المنةةاطق الجا ةةةة ويسةة ح  ةةةيا  حةةةوالي 14)

بليةون  28 – 13مليون هكتار م  االرا ي الزراعية ةنويا و ةيا  االنتاجيةة  ةي المنةاطق الجا ةة بمةا قيمتةه بةي  
ا ةةي، ومةةد  التغةةاير، والمقةةدار، والتوزيةةع دوالر ةةةنويًا  ةةي العةةالم، لةةصلأ مةة  الميةةم جةةدا دراةةةة ط يعةةة تةةدهور األر 

والسةةلوك الزمةةاني لتةةدهور األرا ةةي. وي ةةدث تةةدهور األرف نتيجةةة للظةةروف المناتيةةة القاةةةية والعوامةةه الط يايةةة 
االتةةةر  او االةةةةتغالت غيةةةر المالئةةةم للمةةةوارد الط يايةةةة مةةة  ق ةةةه االنسةةةان متم لةةةة  ةةةي مسةةةاهمته  ةةةي تعريةةةة التربةةةة 

الة  أن حييقةة تةدهور األرف مةا ( 2)اشةار النباتي، وحرق بقايةا النباتةا ، والرعةي الجةائر.  المعجلة، وازالة الغطاس
هي اال مجموعة م  العمليا  السل ية الممتد   وق مساحا  شاةعة م  االرف وان الطرائق السيزيائيةة والجغراييةة 

االجتماعيةةة  -مةةه االقتصةةاديةاالجتماعيةةة هةةي اال ضةةه لتقيةةيم عمليةةا  تةةدهور األرف، كمةةا اشةةار الةة  ان العوا -
Socio-economic   ال يقه اهمية ع  العوامةه الط يايةة و ةي بعةض ال ةاال   تضميرودور االنسان االجتماعي له

ت الة  إن تةدهور التربةة يرةترك بانخسةاف نوعيةة األرف التةي تنةتج عة  ممارةةة 11)واكد يكون أك ر اهمية منيا. 
إنتاجيةة التربةة تةالت التغيةرا  السةل ية  ةي م تةو  التربةة مة  المغةصيا  اإلنسان الخاطئة واالنخساف ال اصةه  ةي 

 المتدهور  لألرا يت  ي دراةة وتقييم حالة تدهور 15قام )والماد  العضوية وبناس التربة والمواد الكيميائية السامة. 
لسضةةةةائية مسةةةتخدمي  الصةةةور ا Kenlyبسعةةةه عمليةةةا  الةةةتملا  ةةةي تةةةرن ةةةةواحه دلتةةةا النيةةةر االصةةةسر  ةةةي منطقةةةة 

ت ولرةةير مةةايت مسةةتعيني  ب ساةةةية ال ةةزم الطيحيةةة للتةةرن المتمل ةةة باةةةتخدام 2005، 1998، 1987وللسةةنوا  )
والتي توزعت بي  التدهور الرديد والمعتدت والصي اوعةزوه الة     land degradation indexدليه تدهور الترن 

ان تصةبا متةدهور   ن مالئمة التربة لدعم نمو الم صوت بةدو ان نوعية التربة تعني ت 1(اشار دور االنسان السل ي.
 التربةةة يكةةون وان تغييةةر نوعيةةة  نوعيتيةةا،الةة  ان صةة ة التربةةة هةةي  ونوعيتيةةا بإشةةارتيماا بةةي  صةة ة التربةةة يةةوربط

 بتسةةار  ت ةةت النرةةار البرةةري واةةةتخدام األرا ةةي وتغييةةر التجويةةة وتتغيةةر الط يايةةة، م ةةهبطيئةةًا بسةة ح العمليةةا  
 التربة لأل ضه أو لألةواس. يوصه نوعيةةا  الزراعية وقد الممار 

الةةة  ان تصةةةائ  التربةةةة تنقسةةم الةةة  الخصةةةائ  ال ابتةةةة والمتغيةةةر  زمانيةةا ومةةة  تةةةالت دراةةةةة وتقيةةةيم  ت10)اشةةار  
انتةةاج الم صةةوت، ) لةةإلدار تةةداتال  هةةصه الخصةةائ  يمكةة  ايجةةاد قةةيم لومةةائف التربةةة المرتبطةةة باليةةدف المنرةةود 

بان الترن المتضمر  باألمالح هي الترن التةي ت ةوي مسةتو  مل ةي  ت7)وأشار  ت.سايا ، ال ساظ عل  ال يئةتدوير الن
العوامةةه مةة   ت بةةإن  9)أشةةار  كةةا ي لتةةدهور أنتةةاج الم اصةةيه أو قةةد يةةؤدي إلةة  توقةةف أنتةةاج الم اصةةيه الزراعيةةة.

الملوحةةةة هةةةي  ةةي أرا ةةةي م طةةةة بالسةةةاردي  ةةي إيةةةران  تال نطةةة والرةةةعير والةةةصر  الصةةةسراس)الرئيسةةة الم ةةةدد  لزراعةةةة 
 ال  العوامه االتر . باإل ا ةالقلوية، و 
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 وألهميةةةمكانيةةة  ةةي قيةةا  ومراقبةةة التةةدهور -نظةةرا لمةةا تةةو ره وةةةائه والتقانةةا  الجيومكانيةةة مةة  كسةةاس  ودقةةة زمانيةةة
منطقة الدراةة كونيا مة  مرةاريع المسةا الزراعيةة المنجةز  ةةابقا وذا  موقةع جغرا ةي يضةم العديةد مة  المقاطعةا  
الزراعية وتتوةع المسا ة بي  مدينتي الرمادي والسلوجة وت اذي نير السرا  مة  كةال الجةان ي  انجةز  هةصه الدراةةة 

الرا ةةي الصةةال ة  لزراعةةةة بعةةض الم اصةةيه الزراعيةةةة المكةةاني ولتقةةدير مسةةةاحا  ا-ل يةةان حالةةة التةةدهور الزمةةةاني
 االحتياطا  والتدابير الالزمة لل د م  تدهور االرا ي. ألتصلو ع المعلوما  امام انظار الجيا  المسؤولة 

 المواد وطرائق العمل 

 اختيار منطقة الدراسة.
للقمةر  37والصةف  169المسارالةسه للسيه الحيضي ل وف نير السرا .  م   ي الجزس ا  منطقة الدراةة  تقع 

نيةةةر  علةةة  جةةةان ي وتتةةةوز  منطقةةةة الدراةةةةة هكتةةةاراً 8051.94اذ بلغةةةت المسةةةاحة المدروةةةةة  ،7الصةةةناعي الندةةةةا 
السلوجة و مت مرروعي ايمة  السةرا  ومرةرو  الصةقالوية الةزراعيي  كمةا مو ة ة  ةي شةكه  مدينة  غرنالسرا   

يتصف منا  منطقة الدراةة بمنا  قاري شةبه قاحةه مةع صةير حةار وجةاف وشةتاس بةارد ممطر.وقلةة االمطةار   .1
 .Torricوحةةار جةةاف  Aridic جةةاف هةةو نظةةام رطوبةةة التةةرنصةةنف  السةةاقطة مقارنةةة بكميةةا  التبخةةر العاليةةة. ان

ف السةرا  االةةسه وان تقع منطقةة الدراةةة  ةم  منطقةة حةو .  (Hyperthermic)ربة هو تنظام درجة حرار  الو 
 الرا ةةدي ،وهةي جةةزس مة  ةةيه وادي ترةةباتيا هةي ترةةةبا  السةيوت الحيضةية التةةي ترةة ت امنةاس عصةةر اليالوةةي  

قسةم الة  نت التةي Quaternaryالرباعيةة  ال يبةةعمليةا  الترةةيح مةا زالةت مسةتمر  مةع انيةا اقةه شةد  تةالت  انو 
  Holoceneاليالوةي   و Pleistoceneال اليستوةي  

 

 منطقة الدراسة موزعة عليها مواقع الفحص الحقلي  1شكل
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لقطةةةا   6باالةةةةتعانة بالتقانةةةا  الجيوالمكانيةةةة اذ اتتيةةةر   تةةةم دراةةةةة تةةةدهور االرا ةةةي الجانةةةح االحصةةةائياجةةةري 
ولرةةةةير مةةةةةايت ت 2012و 2008, 2003, 2002, 2000, 1985) ضةةةةائية لسةةةةنوا  مختلسةةةةةة تم ةةةةه السةةةةةنوا  

 ERDASوقةةةد قورنةةةت ةةةةنة الدراةةةةة مةةةع السةةةنوا  السةةةابقة وقةةةد اةةةةتخدم برنةةةامجي  ETM+وTMوللمت سةةةت 
IMAGINE   ونظم المعلوما  الجغرايية  ي دراةة التغير  ي مساحة المناطق المعر ة للتدهور مة  تةالت انتةاج

تةةرائع التةةةدهور للسةةنوا  قيةةةد الدراةةةةة ورةةةمت تةةةرائع تةةةدهور االرا ةةي لكةةةه ةةةةنة وحسةة ت المسةةةاحا  وامتةةةداداها 
 36 اصيه الرئيسةة اتتيةر ولغرف تقييم انتاجية أرا ي المررو  لبعض الم  النس ي واةتخرجت معدال  التغير.

الوحةدا  السيزيوغراييةه الرةةائعة وجل ةت العينةةا  وجسسةت هوائيةةا موقةع   ة  حقلةةي موزعةة بصةةور  عرةوائية  ةةم  
 المربعة.ملم وقيست االيصالية الكيربائية بمستخل  العجينة 2ومرر  بمنخه 

 ت15و 3مةة  ق ةةه)وقةةد اةةةتخدم هةةصا الةةدليه  :Land Degradation Index (LDI)دليةةه تةةدهور األرف 
 عل  بعض التقديرا  :ويعتمد التقييم الكمي لتدهور األرف 

 والمناتيت  ال يوي والتدهور   الكيميائي،والتدهور   السيزيائي،نو  التدهور: ويرتمه عل  )التدهور   -
درجةةة التةةدهور: وترةةتمه علةة  عةةدد مةة  الةةدرجا  التةةي حسةة ت و ةةق مةةديا  قةةيم دليةةه تةةدهور األرف  -

  سح المعادلة األتية:وبويعطي ميياةا لدرجة تدهور األرف 
LDI= ((255- (green+red)) / (255+ (green+red))  

 تم اجراس معاير  الدليه باةتخدام طريقة المد  ب سح المعادلة األتية: 
)*100aMin-a/MaxaMin-=(a0LDI 

  ان:اذ  
 :0LDI  قيمة دليه تدهور االرف المعير : 

a::  قيمة دليه تدهور االرفLDI المراد تعييرها 
aMin  اقه قيمة لدليه تدهور االرف :LDI 
aMax   اعل  قيمة لدليه تدهور االرف :LDI 
 . 1درجا  ب سح مديا  قيم هصا الدليه بعد ان تمت المعاير  وب سح جدوت  وقد قسم ال  اربع     

 

 LDIدرجات تدهور االرض بحسب مديات دليل تدهور االرض  1 جدول

 شديد  جدا شديد  معتدلة تحيسة  -غير متدهور   درجة التدهور
 30اقه م   30-60 60 -90 90اك ر م   LDIمديات الدليل

 

االمتةةداد النسةة ي: هةةو نسةةبة المسةةاحة التةةي ترةةغليا كةةه مةة  درجةةا  التةةدهور مةة  المسةةاحة الكليةةة لوحةةد  الخريطةةة. 
        2ت كما مو ا  ي الجدوت 13وقسمت ال  تمت اصناف ب سح ما حددته )

 ما تشغلة درجة التدهور من مساحة االمتداد النسبي بحسب نسبة  اصناف  2 جدول
 النسبة من وحدة الخريطة )%( االمتداد النسبيصنف  الصنف الرمز

 6اقل من  Infrequent غير متكرر 1

 Common 6 – 11 شائع 2

 Frequent 11- 26 متكرر 3

 Very frequent 26-50 متكرر جدا 4
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 Dominant 50  -100 سائد 5

الة  اربةةع مسةةتويا  هةةي شةد  التةةدهور: صةةنف شةد  التةةدهور اعتمةةادا علة  صةةنف درجةةة التةدهور واالمتةةداد النسةة ي 
 3 جدوت شد  عالية جدات عالية،شد   معتدلة،شد   منخسضة،)شد  

 مستوى شدة التدهور بحسب العالقة بين درجة التدهور واالمتداد النسبي 3 جدول

 درجة التدهور
 النسبي للتدهور % االمتداد 

 شدة عالية جدا شدة عالية  شدة معتدلة شدة منخفضة
 - - - 100-0 خفيفة-متدهورةغير 

 100-50 50-26 26-6 6-0 معتدلة
 100-26 26-11 11-0 - عالية

 100-11 11-6 6-0 - عالية جدا
 

وتم ه السارق بي  مساحا  اي ةنة م  ةنوا  الدراةة ومساحا  السةنة التةي ق ليةا مقسةوما علة    التدهور:معدت  
 يةصا  كةان موجبةا إذاةالبة  يصا يعنةي هنةاك تنةاق   ةي المسةاحا  الم ةدد  امةا  السارق قيمعدد السنوا   اذا كان 

 وجود تغير. يعني ان هناك زياد   ي المساحا  الم دد   ي حي  ترير قيمة الصسر ال  عدم
  .تقييم االنتاج النسبي للمحاصيل المزروعة

المل ةي للتربةة  عنةد المسةتو  ان مد  مقاومة الم اصيه الزراعيةة للملوحةة يتضةا مة  تةالت مةا ينتجةة الم صةوت 
)نقةال عةة  مقارنةة مةع تربةة غيةر مل يةة بةدون االتةص بنظةر االعتبةةار عنةد التقيةيم التةامير الغةصائي والسةمي لالمةالح. 

 تالير بدر جاةم عالوي وتالد بدر حماديت االرا ي،اةتصالح  كتان
)100EC-0)/(ECeEC-0Y=100(EC 

 اذ ان:
Yاالنتاج النس ي = 
0ECملوحة التربة عندها يكون االنتاج صسر = 

100EC 100= ملوحة التربة عندها يكون االنتاج% 
eEC=  1-مةمنز مستخل  العجينة المربعةت ديسي )التربة ملوحة 

 اعاله. المعادلةاةاةا ل سان دليه االنتاج النس ي وباعتماد  4الجدوت اعتمد  قيم ملوحة التربة  ي 
 حدود عتبة االنتاج النسبي عند قيم ملوحة التربة 4جدول 

 1-م ديسي سمنز /0EC 1-مسمنز ديسي /100EC المحصول 
 20 6 الحنطة 
 28 8 الشعير 
 27 8 القطن

 10 2 الذرة الصفراء
 

 النتائج والمناقشة 
مسةاحة االرا ةي ب سةح و  درجةا  تةدهور االرف وامتةداده النسة ي 7-2واالشةكات مة   6و 5يو ةا الجةدولي    

وبامتةداد  لألرا ةيهكتةار  327.87ليا اذ كانت مساحة االرا ةي تحيسةة التةدهور   واالمتداد النس يدرجة تدهورها  
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% 18.41هكتةةةار وبامتةةةداد نسةةة ي 1482.30الةةة   2003,  2002,  2000% تةةةالت السةةةنوا  4.07نسةةة ي بلةةة  
هكتةار وبامتةداد  3150.81هكتار الة  488.97. اما درجة التدهور المعتدت تراوح المساحة م  2008تالت ةنة  

علة  الترتيةح.  ةي حةي  درجةة التةدهور الرةديد  1985و 2003 % تةالت ةةنة39.13% ال   6.07له م     نس ي
هكتةةةار وبامتةةةداد  4230.36 وصةةةلت الةةة حتةةة   2008% 35.75نسةةة ي لةةةه  وامتةةةدادهكتةةةار  2878.29 قةةةد بلغةةةت
علةةةةة  التةةةةةوالي.  ةةةةةي حةةةةةي  درجةةةةةة التةةةةةدهور الرةةةةةديد جةةةةةدا  تةةةةةراوح  2000و 2008 % تةةةةةالت ةةةةةةنة52.54نسةةةةة ي 

 % تةةةالت ةةةةةنة 38.41هكتةةةةار وبامتةةةداد نسةةةة ي  3092.40% الةةة  11.48هكتةةةةار وبامتةةةداد نسةةةة ي  924.21مةةة 
مسةاحة  ةةي األرا ةي المعر ةةة  واألوةةةعهةي االك ةر  2003علة  التةوالي. ويمكةة  القةوت ان ةةةنة  2003و 2008

زيةاد  علة  ارتسةا   ارلألشةجالمتم لةة  ةي القطةع الجةائر   عاليةا  االنسةانللتةدهور ذا  الدرجةة الرةديد  جةدا بسة ح 
مناةيح مياه المبازت واعةاد  الةتملا مةر  اتةر  بسة ح العمليةا  العسةكرية التةي شةنتيا امريكةا ابةان احةتالت العةراق. 

بصةةور  غيةةر مباشةةر  علةة  مقةةدار درجةةة تةةدهور  تضميرهةةاالةة  صةةسا  اتةةر  للتربةةة ميةةر  سالسةةي تضميرهةةاحتةة  امتةةد 
وعةدم اةةتغالت األرف زراعيةا  لةألرفي كيحيةة ادار  المةوارد الط يايةة  ة لإلنساناالرف  ضال ع  االدار  السيئة 
 واتبا  ةياةة الت ويرغير الممنيج.

 مساحة درجات التدهور ضمن منطقة الدراسة 5جدول
درجة 
 التدهور 

 المساحة / هكتار 
1985 2000 2002 2003 2008 2012 

 721.71 1482.30 327.87 327.87 327.87 629.10 خفيفة
 2336.22 2767.14 488.97 1552.14 1938.42 3150.81 معتدلة 
 3495.96 2878.29 4142.70 4176.72 4230.36 3220.20 شديدة

 1498.05 924.21 3092.40 1995.21 1555.29 1051.83 شديدة جدا
 8051.94 8051.94 8051.94 8051.94 8051.94 8051.94 المجموع 

 
 لدرجات التدهور ضمن منطقة الدراسة االمتداد النسبي  6 جدول

 االمتداد النسبي %  درجة التدهور 
1985 2000 2002 2003 2008 2012 

 8.96 18.41 4.07 4.07 4.07 7.81 خفيفة
 29.01 34.37 6.07 19.28 24.07 39.13 معتدلة 
 43.42 35.75 51.45 51.87 52.54 39.99 شديدة

 18.61 11.48 38.41 24.78 19.32 13.06 شديدة جدا
 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع 
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 1985درجات تدهور األرض ضمن منطقة الدراسة خالل سنة  2شكل 

 
 2000 درجات تدهور األرض ضمن منطقة الدراسة خالل سنة 3شكل 
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 2002درجات التدهور ضمن منطقة الدراسة خالل سنة  4شكل

 

 2003تدهور األرض ضمن منطقة الدراسة خالل سنة  درجات 5شكل 
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 2008تدهور األرض ضمن منطقة الدراسة خالل سنة  درجات 6شكل 

 
 2012درجات تدهور األرض ضمن منطقة الدراسة خالل سنة  7شكل 
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مسةتويا  ومة  تةالت االةةتعانة  أربةعصةنست شةد  التةدهور الة   Degradation severity االرفشةد  تةدهور 
بينما تراوحت شد  التةدهور المعتةدت مةا بةي  المتوةةطة  ،منخسضةكانت درجة التدهور الخحير ذا  شد    3بجدوت

Medium    كون االمتداد النس ي كان  م  السئتي  متكرر  والرائعة ال   2012و 2008، 2003تالت السنوا
الن امتةدادها النسة ي  ةم  متكةرر جةدا. امةا درجةة التةدهور  2002و 2000، 1985عالية الرد  تةالت السةنوا  

% مةة  مسةةاحة 50ليةةا بسة ح تجةةاوز االمتةةداد النسة ي  Very highالرةديد والرةةديد جةةدا كةان ذو شةةد  عاليةةة جةدا 
 الوحد  السيزيوغرايية.

مقةةةدار التزايةةةد والتنةةةاق   ةةةي مسةةةاحا  درجةةةا   7بو ةةةا جةةةدوت Degradation Rateمعةةةدت تةةةدهور االرف 
انه يوجد تزايد مستمر  ي األرا ي شديد  التدهور مع تناق  مساحا  األرا ي   مالحظتهان ما يمك     التدهور،

معتدلة التدهور  م  منطقة الدراةة. كما يالحظ ان هناك زياد   ي مساحا  األرا ي ذا  التدهور الرديد جدا 
مة ان ما يمك  مالحظته ان هناك زيةاد  مسةتمر   ةي مسةاحا  األرا ةي ذا  التةدهور الرةديد والرةديد وبصور  عا

ةةةنةت علةة  التةةوالي مةةع زيةةاد  بسةةيطة  ةةي مسةةاحا  األرا ةةي  هكتةةار 16.5ةةةنة ,  هكتةةار  10.21جةةدا وبمقةةدار )
سةةاحا  األرا ةةةي ةةةنويا .مةةةع تنةةاق  مل ةةوظ  ةةةي م %0.04هكتةةار  ةةةنة وبنسةةةبة 3.43تحيسةةة التةةدهور بمقةةةدار 
% ممةةةا يسةةةتدعي الةةة   ةةةرور  االنتبةةةاه بخطةةةر التةةةدهور 0.37هكتار ةةةةنة وبنسةةةبة  30.17معتدلةةةة التةةةدهور بمقةةةدار

 الم دق بمنطقة الدراةة نتيجة ت وت مستمر ال  ارا ي متدهور  بدرجة  شديد  وشديد  جدا  . 
 مقدار التغاير في مساحات درجات التدهور خالل سنوات الدراسة 7جدول

 رجة التدهور د
 المساحة / هكتار 

1985 2000 2002 2003 2008 2012 

 92.61 853.2 301.23- 301.23- 301.23- 629.1 خفيفة

 814.59- 383.67- 2661.84- 1598.67- 1212.39- 3150.81 معتدلة 

 275.76 341.91- 922.5 956.52 1010.16 3220.2 شديدة

 446.22 127.62- 2040.57 943.38 503.46 1051.83 شديدة جدا
 

 

ان مسةةاحة االرا ةةي ذا   9بجةةدوت وباالةةةتعانة  8يالحةةظ مةة  جةةدوت للم اصةةيه المزروعةةة االنتةةاج النسةة يتقيةةيم 
% مةة  44.75هكتةةار وبنسةةبة 3602.88االنتةةاج النسةة ي العةةالي مةة  الم اصةةيه كانةةت للقطةة  والرةةعير وبمسةةاحة 

 ملةي مةوز  28و 27مساحة منطقة الدراةة بس ح كون القط  والرعير مة  الم اصةيه التةي تت مةه ملوحةة لغايةة 
هكتةةار وبنسةةبة  3075.03ا م صةوت ال نطةةة وبمسةةاحة ةةم علةة  التةةوالي والتةةي يكةون عنةةدها االنتةةاج صةةسر. تالهةة

ةةةم والتةةي يكةةةون  ملةةي مةةوز  20% مةة  مسةةاحة منطقةةة الدراةةةة والةةةصي تصةةه درجةةة ت ملةةه للملوحةةة الةةة  38.19
 االنتاجية بعدها صسر ويعت ر م  الم اصيه ال  وبية متوةطة المقاومة للملوحة.

% مةةم 8.79هكتةةار وبنسةةبة  707.85 كانةةت للقطةة  والرةةعير امةةا المنةةاطق المتوقةةع ان تعطةةي انتةةاج نسةة ي معتةةدت 
هكتةةةةةار وبنسةةةةةبة  527.85% مةةةةم ال نطةةةةةة وبمسةةةةةاحة  6.57هكتةةةةةار وبنسةةةةةبة  528.84الةةةةصر  الصةةةةةسراس وبمسةةةةةاحة 

% هةةي غيةةر صةةال ة لزراعةةة الةةصر  الصةةسراس كةةون االنتةةاج 72.42هكتةةار وبنسةةبة 5831.01%. ان مسةةاحة 6.56
% هةةي 46.46هكتةةار وبنسةةبة  3741.21وان %25االنتةةاج النسةة ي عةة   النسةة ي  ةةاير جةةدا وال تتجةةاوز نسةةبة
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% غيةر صةال ة 43.30هكتةار وبنسةبة  3486.42غير صال ة لزراعة ال نطة وذا  انتاج نسة ي  ةاير جةدا و
لزراعةةة القطةة  والرةةعير. لةةصا يجةةح االهتمةةام بخسةةض ملوحةةة التربةةة لت قيةةق انتةةاج نسةة ي اعلةة  وتاصةةة لم صةةولي 

 القط  والرعير.
 االنتاج النسبي للمحاصيل المختارة  ألصناف مساحة االرض  8ولجد

 اصناف 
االنتاج  
 النسبي 

 محصول الذرة  محصول الشعير  محصول القطن  محصول الحنطة  المدى

 % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة 

ضعيف  
 جدا

<25 3741.21 46.46 3486.42 43.3 3486.42 43.3 5831.01 72.42 

-25 ضعيف 
50 

707.85 8.79 254.79 3.16 254.79 3.16 159.57 1.98 

-50 معتدل 
75 

527.85 6.56 707.85 8.79 707.85 8.79 528.84 6.57 

-75 عالي 
100 

3075.03 38.19 3602.88 44.75 3602.88 44.75 1532.52 19.03 

 100 8051.94 100 8051.94 100 8051.94 100 8051.94 مجموع المساحة
 

 

 المحاصيل المختارة ومساحة مواقع الفحص الحقلي  إلنتاجيةالنسبة المئوية  9جدول
موقع 
 الفحص

الملوحة/ديسي  
 سيمنز م-1

 المحاصيل  إلنتاجية% 
 المساحة/هكتار 

 ذرة شعير قطن  حنطة 

1 3.4 118.57 124.21 123 82.5 301.23 

2 10.1 70.71 88.95 89.5 0 199.98 

3 2.3 126.43 130 128.5 96.25 319.05 

4 22.2 0 25.26 29 0 254.79 

5 16.1 27.86 57.37 59.5 0 217.71 

6 150.1 0 0 0 0 116.37 

7 2.7 123.57 127.89 126.5 91.25 137.79 

8 89 0 0 0 0 220.59 

9 5.2 105.71 114.74 114 60 209.16 

10 2.8 122.86 127.37 126 90 135.63 

11 9.3 76.43 93.16 93.5 8.75 242.46 

12 4.1 113.57 120.53 119.5 73.75 187.74 

13 3 121.43 126.32 125 87.5 300.78 

14 186.1 0 0 0 0 63.45 

15 86.3 0 0 0 0 276.12 

16 23.9 0 16.32 20.5 0 140.49 

17 3.1 120.71 125.79 124.5 86.25 338.04 

18 65.9 0 0 0 0 223.47 

19 8.3 83.57 98.42 98.5 21.25 249.21 

20 93.5 0 0 0 0 243 

21 61.1 0 0 0 0 128.7 

22 53.2 0 0 0 0 130.23 

23 76.76 0 0 0 0 316.35 

24 100.7 0 0 0 0 185.4 

25 42.4 0 0 0 0 250.65 

26 107.9 0 0 0 0 157.05 
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27 10.2 70 88.42 89 0 327.87 

28 8.8 80 95.79 96 15 362.43 

29 4.5 110.71 118.42 117.5 68.75 131.94 

30 121.24 0 0 0 0 138.51 

31 86.3 0 0 0 0 291.87 

32 86 0 0 0 0 107.37 

33 100.7 0 0 0 0 315.99 

34 7.9 86.43 100.53 100.5 26.25 159.57 

35 13.6 45.71 70.53 72 0 490.14 

36 102.8 0 0 0 0 180.81 
      8051.94 
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