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 تغراير فري السرادد  الريراح وسررعة الريحية التعرية تأثير دراسة إلى البحث ييدف
 اختيررار تررم الرررزاز , شرررق  منطقررة فرري الكيمياديررة خصادصرريا وبعرر  التربررة عمرر 
 مواقرررر  ثرررر ث عميررررو حرررردد كررررم 3 وبعررررر  كيمررررومتر 04 بطررررول شررررريطي مسررررار
 5 ,0) النقررا  وىرري القطرراع طررول عمررى كررم 04و 52 ,04 أبعرراد عمررى لمنمذجررة

  3 الموقررر  عنرررد التربرررة عمررر  فررري زيررراد  النتررراد  أوضرررحت .التررروالي عمرررى(  3و
 السمسرررررمة لترررررر  التفاعررررر  درجرررررات قررررريم وان, 0 برررررالموق  مقارنرررررة% 7.7 بنسررررربة

 الكيرباديرة االيصرالية قريم وان(. 7.3-7.2) المرد  ضرمن توزعت قد المدروسة
 المررراد  قررريم انخفرررا  مررر ( 0-م سررريمنز ديسررري 5.02-3.03) برررين تراوحرررت قرررد

 التبادليررة السررعة قرريم ان (.0-كغررم غررم4.09-0.53) بحرردود وصررمت إذ العضرروية
 وتررروزع( 0-كغرررم شرررحنة مرررول سرررنتي 2.5-02.9) برررين كانرررت الموجبرررة لأليونرررات
 وقرررد( 0-كغرررم غرررم 029.0-557.0) بمرررد  المنطقرررة ترررر  فررري الجررربس محترررو  
 الترر  بردونات فري والعمرود  األفقري التوزير  فري تغرايرا الكربونرات مكافئ أظير

 غررم 87.4 -003.4) بمررد  المكررون  ىررذا مررن التربررة محتررو   وترروزع المدروسررة
.(0-كغم
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Abstract 

The study aims to study the effect of wind erosion and wind speed in changing the 

depth and some of the Chemical properties in the East of  Razazah. A strip transeet of 

40km long and 3km wide was selected. Three modelling sites were set on dimension 

10,25 and 40 along the transset points1, 2 and3 Respectively. The result showed an 

increase in the depth of the soil at site 3by 7.7% compared to site 1and that the values 

of the reaction levels for the chain of the studies series were distributed within the 

range (7.3-7.5). The electrical conductivity values ranged from (2.45-3.43). The 

values of the exchange capacity of the cations were between (5.2-15.9 cent. Mol, Kg
-

1
). The gypsum content is distributed in the area's soil with a range of (159.1-227.1gm 

kg
-1

). The carbonate equivalent showed a difference in the horizontal and vertical 

distribution in studies breeding isolates and the soil content of the component was 

distributed with range of  (87.0-143.0 gm kg
-1

). 

Keywords: Wind Erosion, Chemical Properties Of Soil, Soil Depth. 

 المقدمة

 لتدىور المباشر والمسب  اإلنسان نشاطات بوساطة والمعجمة الخطر  الطبيعية العمميات من الريحية التعرية تعد
 المناط  في طبيعية بصور  وتحدث الرياح, بفع  آخر إلى مكان من التربة لدقاد  فيزيادية نق  عممية وىي التربة
 ندر  م  الناعمة النسجة ذات الجافة اليشة كالتربة لحدوثيا الم دمة الظروف توافرت إذا الجافة وشبة الجافة
 وانخفا  , المنطقة في السادد  لمرياح معرضة واسعة مساحات وتوفر األر  سطح عمى النباتي الغطاء
 في المؤثر  العالمية المشاك  من تعد الريحية التعرية إن. الرياح وشد  الحرار  درجات وارتفاع األمطار معدالت
 بين(. 6) المناخ تطرف إلى يعود األخير  السنوات في واشتدادىا خاص بشك  والزراعة عام بشك  البيدية النظم

 الكمية المساحة من 64% تشك  والتي الريحية لمتعرية العراق أراضي من ىكتار مميون  5.0 تعر  إلى( 0)
 وتعرية فيزيادي تدىور ىو العراق في األراضي من المتدىور  المساحات من 08.0% بان( 00) أوضح .لمعراق
 األنواع من 00% العراق في سج  وما النباتي الحيو   التنوع عمى األراضي في التدىور ىذا انعكس.  ريحية
 الحبيبات تنق  فيي لمتربة الخصوبية الحالة في سمبي تأثير ذات الريحية التعرية أن .(8)باالنقرا  ميدد  النباتية
 في يتسب  مما النبات لنمو الضرورية الغذادية العناصر عن فض  العضوية والماد  والخفيفة الحجم الصغير 
 بسب  مباشر وبشك  لمنباتات تدىورا تسب  ان الريحية لمتعرية يمكن كما(. 05) لمتربة الخصوبي المستو   تدني

 نمو وتثبيط( 5) الضودي التركي  لعممية انخفا  أو (03) بالتربة البذور تغطية أو  لألوراق الحك عمميات
 وشك  وحجم كمية وعمى,  الريح سرعة عمى كبير بشك  يعتمد النباتات تدىور أن وعموما(. 3) النباتات وتطور
 24% بنسبة انخفضت قد تونس من الشرقي الجنو  في التربة إنتاجية بان( 7) وجد(. 07) المعرا  المواد وكثافة
 قب  من أجريت دراسة وفي. الغذادية بالعناصر الغنية السطحية لمتربة المعنو   الفقد نتيجة الريحية التعرية بسب 

 الجافة شبة المناط  في المغذيات وفقدان الريحية التعرية مجال في اإلدارية األبحاث من جزءا اسبانيا في( 9)
دار  األر  استخدام في التغيرات تأثير عن لمتنبؤ  األراضي في الريحية التعرية بوساطة تدىورىا في التربة وا 

 (CT) االعتيادية الحراثة المتضمنة الزراعية الممارسات تأثيرات درسوا حيث, أركون  لمنطقة الزراعية



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2119, 2العدد  17ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

183 

 

Conventional tillage   األدنى بالحد الحراثة مقاب (RT) Reduced tillage المتأثر السطح ظروف عمى 
 قد المنجرفة التربة لكمية نسبة أعمى ان .غبار بييدة وكذلك بالقفز المتحركة التربة دقاد  قدرت إذ, بالتعرية
 خ ل لوحظت قد كمية أدنى حين في الدراسة لمنطقة كمعدل 00.87% نسبة شكمت حزيران شير عند سجمت
, WEQ 89.5 المعادلة باستخدام بيا المتنبأ الريحية التعرية قيم بمغت. 0.60% بمغت األول تشرين شير
 األفقية باألجيز  فعميا بالمقاسة مقارنة التوالي عمى 3و 5, 0 المواق  عند 0-سنة 0-ه ميكاغرام 044.4و 95.9

 معرفة إلى البحث وييدف(. 05) الدراسة منطقة لنفس 0-سنة 0-0ه ميكاغرام 6.40و 0.56, 0.06 بمغت إذ
 .الكيميادية وخصادصيا التربة عم  تغاير في السادد  الرياح وسرعة الريحية التعرية تأثير

 المواد وطرائق العمل
 تم, الدراسة لمنطقة االستط عية الجوالت من عدد وأجراء لممنطقة الكنتورية والخارطة 5 الشك  دراسة بعد

 مواق  ث ث وتحديد المنطقة, في السادد  الرياح اتجاه في  كم  04 وبطول كم  3 بعر  شريطي مسار اختيار
 الخطو  م  وبتقاط  القطاع طول عمى كم  04و كم  52و كم  04 مسافة وعمى 3و 5, 0 رقم منطقة وىي

 انحدار تأثير لمعرفة وذلك الشرقي الجنو  الى الغربي الشمال من وباتجاه السادد  لمرياح مواز   وباتجاه الكنتورية
 .بيدولوجيا   التعرية في األر 

 

 منطقة الدراسة.صورة فضائية تبين حدود  1 الشكل
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 خارطة منطقة الدراسة تبين القطاع الذي تم انتقاءه ومواقع حفر البدونات 2 الشكل

 والمناقشة النتائج
 عمميات نتيجة والمتسببة كميا التربة تغايرات قياس الفقر  ىذه تتضمناذ  التربة عم  في الريحية التعرية تأثير
 الناحية من الميمة التربة خواص عمى التركيز م  التربة مفقودات مد  وتحديد التربة عم  وخصوصا التعرية

 فقد التربة عم  في واضح تغاير وجود 0 الجدول من يتضح. التعرية بفع  تغايرىا الممكن من والتي الخصوبية
 البالغ 0 بالموق  مقارنة سم 74 بمغ 3  الموق  عند Bو A األف  سمك  التربة عم  في زياد  حصول لوحظ
 5 االنحدار نسبة بمغ فقد االنحدار تغاير إلى يعود المسج  التغاير ىذا%. 7.7 زياد  بنسبة إ  سم 62 عنده
 التعرية بان( 06) تفسير وحس  %.0  االنحدار عندىما بمغ المتان 3و 5 بالموقعين مقارنة  ,0 الموق  عند%

. التربة سطح فوق  الريح وتأثير ضغط زياد  نتيجة بالمستوية مقارنة المنحدر  األر  عمى اشد تكون  الريحية
 من الفحص موق  بتغاير تغايرت قد الدراسة مناط  في التربة عم  بان يتضح(  00) تصنيف إلى الرجوع وعند
 من ىو 3و 5 المناط  في المطمور  التربة صنف كون  إلى يشير مما سم, 62 -74  بين تراوح  إذ. 3 إلى  0

 تق  أيضا الريح بواسطة التربة من المنجرفة المواد كمية مقارنة وعند 0 ىو تعريتيا ودرجة الخفيف الصنف
 .الخفيف الصنف ضمن

 عند مواقع الدراسة× التغاير في عمق التربة  1ل الجدو

 مقدار التغاير ما يمثمو كنسبة مئوية سم(×)عمق التربة الموقع
1 65 100.0 - 
2 68 104.6 4.6 
3 70 107.7 7.7 

 .Soil Survey Staff (1993)حسب  Bو A * عمق التربة يمثل سمك األفقين   
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 لتر  التفاع  درجات قيم بان التربة تفاع  درجة - المنطقة لتر  الكيميادية الصفات  5 جدول نتاد  تشير  
 قيد التربة سمسمة تر  فان( 02) في جاء لما وطبقا( 7.3-7.2) المد  ضمن توزعت قد المدروسة التربة سمسمة
 عن فض  الكاربونات وجود بسب  ذلك نحو التر  تمي  إذ. الخفيفة والقاعدية المتعادلة التر  تحت تق  الدراسة
 . فييا الصودية خاصية تكون  من يمن  والذ  التر  ىذه في الجبسوم وجود

 بعض الصفات الكيميائية لترب البدونات المنتقاة لمدراسة. 2الجدول

رقم 
 األف  البدون 

 العمق
 pH )سم(

االيصالية 
 الكهربائية
dS m-1 

 المادة العضوية
 1-كغم غم

السعة التبادلية 
 لاليونات الموجبة
Cmol+ kg-1 

 الجبس
 1-كغم غم

مكافئ 
 الكاربونات

 1-كغم غم

1 
Ay 

By 

Cy 

0-20 

20-65 

65-105 

7.3 

7.3 

7.5 

2.69 

2.45 

2.74 

0.79 

0.36 

0.28 

15.9 

8.8 

5.2 

159.1 

180.1 

217.6 

116.0 

101.0 

101.0 

2 
Apy 

By 

Cy 

0-25 

25-68 

68-98 

7.3 

7.3 

7.4 

2.90 

2.50 

3.02 

0.88 

0.79 

0.71 

11.1 

8.3 

7.2 

187.1 

189.6 

226.1 

132.0 

95.0 

87.0 

3 
Apy 

By 

Cy 

0-30 

30-70 

70-121 

7.3 

7.3 

7.4 

2.62 

2.48 

3.43 

1.23 

0.36 

0.19 

13.9 

8.7 

6.6 

192.9 

195.6 

227.1 

143.0 

98.0 

93.0 

 
 تراوحت قد الصفة ىذه قيم بان ي حظ  إذ. الدراسة تر  بيدونات في الكيربادية االيصالية قيم 5 الجدول يعر 
 وتبين( 0-م سيمنز ديسي 5.02-3.03) بمد  توزعت فقد عامة بصور  المموحة متوسطة إلى الواطدة بين

 عادت ثم السطحية اآلفاق في المؤشر ىذا قيم ارتفاع ي حظ إذ عموديا, منتظما غير المموحة توزي   ان النتاد 
 قد السطحي األف  في المموحة ارتفاع سب  إن لمبيدونات, جبسيو آفاق تمث  التي الوسطية اآلفاق في ل نخفا 

 األف  عند المسجمة الزياد  أما. الر   لغر  اآلبار مياه استخدام عن فض  الشديد  الجفاف ظروف الى يعز  
Cy الجبس من التربة محتو   زياد  م  متوافقة فكانت. 

 المد  ضمن تراوحت إذ المدروسة, السمسمة بيدونات ولجمي  العضوية الماد  قيم انخفا  5 الجدول من ي حظ
 م  يتف  وىذا. السطحية اآلفاق عند قيميا وارتفاع العم  م  الواضح انخفاضيا م ( 0-كغم غم 4.09 -0.53)
 سب  يعز  . 0-كغم غم 0.22تتجاوز ال الصفة ىذه قيم إن من المنطقة تر  دراستو عند( 0) إليو أشار ما

 حدوث عمى تساعد والتي السادد  المناخية الظروف إلى العضوية الماد  من الدراسة تر  محتو   انخفا 
 كمية إن حيث النباتي, الغطاء ونذره السواقط وقمة الحرار  درجات الرتفاع نتيجة العضوية لمماد  األكسد  عمميات
 شد  واخت ف النباتي والغطاء والمناخ التربة بين لمتداخ  نيادية محصمة ىي التربة في وتراكميا العضوية الماد 
 األف  ماد  محتو   لزياد  واضح اتجاه وجود  الشك  من والم حظ(. 04) التأثير حيث من الث ثة العوام  ىذه
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A بالتيار المنقولة التر  م  المكون  ىذا النتقال ذلك ويعز   اآلخرين الدراسة بموقعي مقارن 3  الموق  عند 
( 0) والشك . لممنطقة الجيومورفولوجي التغاير بسب  لمحركة وتعرضو المكون  ىذا كثافة النخفا  وذلك ألريحي
 .الدراسة قطاع طول عمى A األف  تر  في العضوية الماد  توزي  يبين

 
 .عمى طول قطاع الدراسة Aتوزيع المادة العضوية في ترب األفق  4الشكل 

 قد المدروسة السمسمة لتر  الموجبة لأليونات التبادلية السعة قيم بان 5 الجدول في المعروضة النتاد  تبين 
 العم , م  الصفة ىذه قيم في واضح انخفا  وجود م ( 0-كغم شحنة مول سنتي 2.5 -02.9) بين تراوحت
 المتمدد  غير لممعادن سياد  يرافقو والذ  الجبس من التربة محتو   زياد  إلى ىذا في السب  ويعز  

 (.2) ذكرىا كما والباليكورسكايت كاالتوبولوكايت
 إذ. المدروسة التربة سمسمة بدونات ضمن وعموديا أفقيا وتغايرىا الجبس من التربة محتو   5 الجدول يعر 
 المكون  ىذا من التربة محتو   في تزايد وجود م ( 0-كغم غم029.0-557.0) بمد  فييا الجبس محتو   توزعت

 لسطح الجيومورفولوجي التأثير إلى التغاير ىذا ويعز  . فييا الكاربونات لتوزي  معاكسا توزيعيا وكان العم  م 
 مما المنخفضة األراضي ضمن لوقوعيا وذلك 3 البدون  عند سج  قد تغاير أعمى أن. ذلك في اثر والذ  التربة
 في اثر قد الشرق  باتجاه الغر  جية من األر  انحدار وان. ارتفاعا األكثر المواق  من الترسبات تستمم جعميا
 السطحية األفاق في ناعم مسحوق  بشك  المدروسة التر  سمسمة في المكون  ىذا ظير وقد ألجبسي األف  سمك
 الريحية التعرية لعمميات معرضة الدراسة منطقة بان الميداني التحر   من وظير العم , م  خشونة ويزداد
 محتو   في الواضح التغاير يؤكده وىذا. الرياح م  وزنيا خفة بفض  الجبسية المواد نق  في ساعد مما النشطة
 عمى 3و 5 الموقعين عند 59.6%و 08.9% بنسبة زياد  حصول لوحظ إذ المكون, ىذا من A لألف  التربة
 الجبسية بالتر  والخاصة( 0) الحظو ما م  متوافقة الصفة ىذه دراسة نتاد  جاءت قد. 0 بالموق  مقارنة التوالي
 .المنطقة ىذه في
 تغايرا أظيرت قد األخر   ىي والتي الكاربونات مكافئ من الدراسة قيد التربة سمسمة  تر  محتو   5 الجدول يبين
 الجبس من التربة محتو   لتوزي  معاكسا تغايرىا وكان. المدروسة التر  بدونات في والعمود  األفقي التوزي  في
 م  قيمتيا انخفضت اذ( 0-كغم غم 87.4-003.4)بمد  المكون  ىذا من التربة محتو   توزعت .العم  م 

 0 الموق  من باالنتقال المكون  ىذا من A األف  عند التربة محتو   لزياد  اتجاه وجود م  موق , ك  في العم 
 ىذا ,0بالموق  مقارنة التوالي عمى 3و 5 لمموقعين 52.7%و 2.5% بمغت زياد  وبنسبة 3 الموق  باتجاه
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 الرياح باتجاه الدقيقة والمكونات المفصوالت نسبة وزياد  الريحية لمتعرية المنطقة ىذه تعر  يؤكد أيضا التغاير
 .الترسي  عممية في الجيومورفولوجي الموق  ودور
 عمى تأثير لو وىذا الكيميادية خصادصيا وبع  التربة عم  تغاير في كبير تأثير الرياح لحركة ان االستنتاج تم

 .المناسبة الحمول وضعت ما إذا والزراعي البيدي المستو  

 المصادر
1. AL-Asawy, D  F. O .(2011). Characterization and  classification of some soil 

series and land evaluation of Al-haweja region south of Fallujah city. MSc 

Thesis, University Of Anbar, pp. 32. 

2. Armbrust, D. V. (1982). Physiological Responses to Wind and Sandblast 

Damage by Grain Sorghum Plants 1. Agronomy journal, 74(1), 133-135.   
3. Armbrust, D. V. (1984). Wind and Sandblast Injury to Field Crops: Effect of 

Plant Age 1. Agronomy Journal, 76(6), 991-993.   

4. Al-Ansari, N., Ezz-Aldeen, M., Knutsson, S., & Zakaria, S. (2013). Water 

harvesting and reservoir optimization in selected areas of South Sinjar 

Mountain, Iraq. Journal of Hydrologic Engineering, 18(12), 1607-1616.   

5. Al-Saoudi, N. K., Al-Khafaji, A. N., & Al-Mosawi, M. J. (2013). Challenging 

problems of gypseous soils in Iraq. In Proceedings of the 18th International 

Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 479-482).   

6. Angelis, D. M. (1987). Aerosol concentration over the last climatic cycle 

(160Kyr) from an Antarctic ice core. Nature, 325, 321-328.  

7. Dregne, H. E. (1990). Erosion and soil productivity in Africa. Journal of Soil 

and Water conservation, 45(4), 431-436.  

8. Fryrear, D. W., & Downes, J. D. (1975). Estimating seedling survival from 

wind erosion parameters. TRANSACTIONS of the ASAE, 18(5), 888-0891.  

9. Gomes, L., Arrue, J. L., Lopez, M. V., Sterk, G., Richard, D., Gracia, R., ... & 

Frangi, J. P. (2003). Wind erosion in a semiarid agricultural area of Spain: the 

WELSONS project. Catena, 52(3-4), 235-256.  

10. Jenny, H. (1983). Factors of soil formation: a system of quantitative pedology. 

New York: McGraw-Hill.  

11. Oldeman, L. R., Hakkeling, R. T. A., & Sombroek, W. G. (2017). World map 

of the status of human-induced soil degradation: an explanatory note. 

International Soil Reference and Information Centre.  

12. Reja, A. M. (2016). Detection and following of wind erosion status by 

geospatial technologies at east Razaza region its effect on land productivity 

degradation. Doctoral dissertation, University Of Anbar, pp. 67. 

13. Skidmore, E. L. (1966). Wind and Sandblast Injury to Seedling Green Beans 

1. Agronomy Journal, 58(3), 311-315.  

14. Shabaev, A. I., Proezdov, P. N., & Mashtakov, D. A. (2012). Adaptive 

landscape modernization of forest and hydraulic ameliorative land 

management in the Volga region. Russian agricultural sciences, 38(4), 301-

306.  



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2119, 2العدد  17ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

188 

 

15. Soil Survey Division Staff (Washington DC). (1993). Soil survey manual. 

USDA.   

16.  Woodruff, N. P., & Siddoway, F. H. (1965). A Wind Erosion Equation 1. Soil 

Science Society of America Journal, 29(5), 602-608.  

17.  Zobeck, T. M., & Fryrear, D. W. (1986). Chemical and physical 

characteristics of windblown sediment I. Quantities and physical 

characteristics. Transactions of the ASAE, 29(4), 1032-1036.               


