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 :المستخلص
              

الواقة  مةمام مديزةة الوةماو  لتغايرات الزمانية والمكانيةة لةض ص صة ات تةرش  م ةروث الملزةى الزراعة  اعلى تحليل ورصد الدراسة  اعتمدت

هكتةار5.01021والضالغ مواحته ، )محافظة الملزى(
.
حية  حللةخ اةراال الوحةدات ال يزويرافيةة واةراال الملوحةة اللاصةة  الم ةروث وحةد ت مة   

مر  2  تة   هكتار 5.01021والضالغة مواحته   ،ق  ضم  محافظة الملزى يالم روث  ،االلها مواق  الضيدونات والح ر الملقا ية المطلوش تز يذها حقليا 

لتةرش الممللةة لكةل وحةد  فيزويرافيةة واستحصةلخ الصةور ال لةااية اللاصةة  الم ةروث للوةزوات ات ال يزةتحليل   ص الص ات ال يزيااية الكيميااية 

، ت  ايجةا  وم  االلها ت   راسة  ليل الملوحة Arc Mapصز خ  تصزيف يير موجه وا الخ  ضرنامج اذ ( 1972 ,1982 ,1992 ,2002 ,2017)

للحصةوم علةى م لومةات عة  مقةدار التغةاير الحاصةل للم مةر   (2005)وآاةرو   Khan ( وفة  الصةيغة المقترحةة مة  قضةل SIقي  الدليل الملحة  )

عزةد وحةد  تةرش فتةون ارنهةار  15.71 لغخ اقصةاها  واقة    .579ف  ال ام ا  قي  الدليل الملح   ما يأت :م  الزتااج االم مراحل الرصد واتلح 

فة  وحةد  تةرش  أمةا ا نةى قيمةة فقةد سةجلخ2 13.41، والمزل ص  واقة  13.96 واق  وفتون قزوات الري وارهوار المطمور ، تليها وحد  ارهوار و

، تليها فال م  وحةدات  53217فقد فانخ اعلى قيمة ف  وحد  ترش ارهوار وارحواض الزهرية و واق   .579، أما ف  عام   53231ارحواض  واق  

،   9299أما ا نى قيمة فقد فانةخ فة  وحةد   ارهةوار المطمةور   واقة   ،55271 واق  ، والمزل ص 12.96فتون ارنهار وفتون قزوات الري و واق  

ف  وحد  فتون ارنهار2 أما ا نى قيمةة   53251ف  فال م  وحدت  ارهوار وفتون قزوات الري تليها  512.9فقد  لغخ أعلى قيمة  .577أما ف  عام 

فة  وحةد   59215فقةد  لغةخ أعلةى قيمةة  .00.أمةا فة  عةام ،  اض وارهةوار المطمةور فة  فةال وحةداتكتون قزةوات الةري وارحةو 50257فقد  لغخ 

امةا ا نةى قيمةة فقةد  لغةخ  921، االحواض  واقة  552.1ف  وحد  المزل ص ،ووحد  ارهوار وفتون ارنهار  واق   51299ارهوار المطمور  ، تليها 

تليهةةا تةةرش ارهةةوار  57291 واقةة   اتأعلةةى نوةةضة عزةةد وحةةد  تةةرش المزل لةةنةةخ فافقةةد  059.فةة  ال ةةام أمةةا فةة  وحةةد  فتةةون قزةةوات الةةري2  1201

فةة  وحةةد   25.279 أمةةا  الزوةةضة ر نةةى قيمةةة فقةةد  لغةةخ 17.72، تةةرش فتةةون ارنهةةار و قزةةوات الةةري وارحةةواض الزهريةةة  واقةة   57201المطمةةور  

 ةتصةاعديذو قةي  فةا  ولم ظة  الوحةدات الجيومورفولوجيةة  059.ولغاية  .579، ا  الزتيجة الزهااية لدليل ملوحة التر ة م  ال ام ارهوار المطمور 

  ار على تدهور ترش الم روث عضر اعوام الدراسة 2

 الطي ية2ارن كاسية  ،الدليل الملح  ،ملوحة الترش  ،م روث الملزى الكلمات المفتاحية : 

   

SPATIAL -TEMPORAL AND VARIATIONS OF THE SOIL 

SALINITY INDEX IN THE MUTHANNA AGRICULTURAL 

PROJECT USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC 

INFORMATION TECHNIQUES 
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ABSTRACT: 
  

The current study is based on the analysis and monitoring of spatial and temporal variations in some of the soil 

characteristics of the Muthanna agricultural project located north of the city of Samawah, where analyzed the 

maps of the physical units and salinity maps of the project and identified the sites of pedons and excavation 

Auger hole required field implementation, the project lies within the province of Muthanna, an area of 12050.5 

Ha quarter 2  Some of the physico-chemical characteristics of the sample samples were analyzed for each 

physiographic unit. The satellite images of the project for the years (2017, 2002, 1992, 1982, and 1972) were 

classified by a non-directed classification and entered by Arc Map. The salinity index , The values of the saline 
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 index (SI) were found according to the formula proposed by Khan et al. (2005) was studied for information on 

the amount of variation of the indicator during the monitoring stages and it became clear what follows: The 

saline index values in 1972 reached a maximum of 15.71 in the unit of River levee soils (RL), the Irrigation 

levee (IL) and the Silted Haur soils (SH), followed by the (H) Haur soils unit at 13.96, and the low by 13.41. The 

lowest value was recorded in the River basin soils (B) unit at 13.34. In 1982, it was the highest value in the 

marshland and river basin unit at 13.49, followed by the two rivers and (IL) by 12.96 and the lowest by 11.95. 

The lowest value was in the unit of the (SH) by 8.77, and in 1992 the highest value of 14.28 in both the (H) units 

and rows of (IL), followed by 13.16 in the unit of rivers. The lowest value was 10.19 in each of the units, such as 

irrigation channels, docks and (SH). In 2002, the highest value was 17.41 in the (H)   unit, followed by 15.87 in 

the low unit, the (H)   and (RL), by 11.24, the basins were 8.4, 6.05 per unit of (IL). In 2017, the highest 

percentage was found in the low soil unit at 19.74, followed by the 19.04 (H)   , the (RL), the (IL) and the (B) at 

17.72. As for the lowest value, it reached 12.97 in the unit of the (SH), The final result of the soil salinity index 

from 1972 to 2017 and most of the geomorphological units was of progressive values in relation to the 

deterioration of the soil of the project through the years of study.  

Keywords: Muthanna Project, Soil salinity, Salt Guide, Spectral reflectivity 

 

 :المقدمة
           

إ  م كلة الملوحة م  الم افل ارساسية الت  ت رقل 

م  الم افل اللطر ،  ف  ال ال  وت دالتطور الزراع  

وم  القلايا المهمة عالميا، رسيما ف  المزاط  الجافة 

ومضه الجافة والت  ت تمد على الري فوسيلة رايوة ف  

ظاهر   يزاميكية تحتاج أ  تكو  الزراعة2 إ  التملح 

تحخ رقا ة موتمر  يوجل تاريخ ظهورها و رجتها 

ذ إ  ، أ صور  موتمر ومدتها والتوزي  المكان  لها 

استلدام التقانات الحديلة لضيانات التحوس الزاا   استلدام 

صور فلااية و يانات طي ية حرارية تحوب م  ان كاس 

ارم ة ع  ارجوام اررضية وقد قدمخ ف اء  افلر 

 2ف  تحقي  الهدن اقتصا يا

ا  ان كاسية  Walsh(.050)و   Shepherd  ذفر

او امتصاص الطيف الكهرومغزاطيو  فدالة للطوم 

الموج  ت ط  م ال  اساسية ااصة للموا  الملتل ة يطل  

ووصف  Spectral Signatureعليها الضصمة الطي ية 

ارن كاسية الطي ية للتر ة انها الص ة ارساس الت  تكم  

 الحاجة اليها ف  ارست  ار ع    د وعرفها انها الزوضة

 ي  الطاقة المز كوة الى الواقطة فدالة للطوم الموج ، 

اذ تتغاير ارن كاسية م  الطوم الموج   وضب تض لر او 

امتصاص الطـــاقة الواقطة على الهدن  درجات مت اوتة 

حوب طضي ته2 وفتح افاق جديد  للزمذجة وار ار  عزد 

 تقيي  التر ة لالستلدامات الزراعية والضيئية والهزدسية،

رسيما   د ا  ثضتخ جدوى عالقة ارن كاسية الطي ية 

 للتر ة  ص ات التر ة ارارى2

ا  ارست  ار ع  ( 003.) واارو  Ostir امار 

  د ا ا  مهمة ف  تقدير ومراقضة تدهور اررض فونها 

تزو نا  م لومات تدريجية وفمية متكرر  تتو   الورعة 

ر طها   القة والكل ة الواطئة لمواحات فضير  ويمك  

 Al-Khaierوجد ، وتجريضية م  الضيانات الحقلية

 راسته ف  تحديد التُرّش المتّملحة ف  عزد ( (2003

م   SI حوض نهر ال رات ف  سوريا  أ   ليل الملوحة 

الم ايير الطي ية يير الللرية المهمة ف  رصد عمليات 

أ   (2007)وآارو   Viera ذفر  ، وتملح التر ة

ن كاسية توت مل فم لومات ت يد ف  توصيف  يانات ار

التغايرات المكانية لص ات التر ة ف  الحقل، اذ يمك  

توثي  مرج يتها الجغرافية م  االم اسقاطها ف  نظام 

 GPS2ارحداثيات ال الم  

( التضاي  المكان  والموسم  لص ة 2011 رس س د )

ملوحة التر ة ف  ترش فتون نهري  جلة 

 راق(، وتضي  أ  م دم ملوحة ترش وال رات)جزوش ال

dS.mفتون نهر  جلة  لغ 
-1

2 أما نوضة الصو يوم 12.3 

، ف  حي   لغخ ملوحة 8.8%المتضا م فقد  لغخ قيمتها 

dS.m ترش فتون نهر ال رات فم دم
-1

، ف  حي  19.5 

%، واستزتج م  7.8 لغخ نوضة الصو يوم المتضا م فيها 

لت اق  م كلة الملوحة ف   راسته  أ  هزاك اسضا اً عديد  

مزطقة الوهل الرسو   ومزها التجوية الجيوفيميااية 

للم ا   ارولية ونوعية مياه الري والحالة المزااية 

 لمزطقة الدراسة وارت اث موتوى الماء اررض 2

ف   ليل الملوحة ( م مر 2012طضّ  وهيب )

الى    راسته   راسته لترش وسل ال راق اذ امارت نتااج

ارتضطخ م زوياً م  الحزمتي  قد أّ  ملوحة التُر ّة 

( أوصى  است مام قي  ارن كاسية فضديل 9و 1الطي يتي  )

ع  األعدا  الرقمية لكونها  افلر  قة ف  الت ضير ع  

 الزتااج 2

عزد  راستها Kumar (.053 )و Allbed استزتجخ

 الملوحة ف  استراليا  ا   استلدام  المتأثر لض ص الترش 

 يانات ارست  ار ع    د على نطاق واس  له  ور فضير 

ف  تحديد المزاط  الملحية ، و تقيي  ملوحة التر ة ورس  

ارااطها، و ت د الموت  رات المت د   األطيان ه  

ورصد ملوحة التر ة ،  الطريقة الم للة لرس  اراال

التكل ة المزل لة لملل هذه  ويرج  ذلك إلى حد فضير إلى

الصور والقدر  على رس  سطح التر ة مديد  الملوحة2 

وإ  الضيانات مت د   األطيان تتمت   قدرات محدو   
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 وضب الدقة المكانية والطي يةوتومح للصور المتزاهية  

  الدقة للتغايرات المكانية والطي ية الدقيقة 2

( تقيي  موتوى 051.)واارو   Zewdu رس 

م  ارروااية ف  إثيو يا  (Sego)الملوحة ف  مزطقة 

عمل اارطة للتوزي  الزمان  والمكان  لملوحة  االم

ف  التر ة المتلرر  ولدع   رامج اإل ار 2 استلدمخ 

لرس  اريطة  للمزاط  الدراسة تصزيف صور ال لااية

 ملوحة التر ة ، وذلك  استلدام األ وات الجيوفلااية2

مت د  الزمزية للك ف ع  المزاط  المتأثر   الملوحة ، 

هكتارات م  المزطقة  1وف  خ نتااج الدراسة أ  حوال  

تحظى  ملوحة متوسطة إلى حد فضير فل سزة، و أ  

م   %1129فانخ مديد  الملوحة ف  حي   20%.

 ة2يالمزطقة فانخ يير مالح

(  ا  الك ف  051.)واارو   Morshedأوضح  

ستلدام  تحليل صور األقمار  اع  ملوحة التر ة 

م مرات  ليل  الصزاعية هو نهج متكامل  استلدام

تقزيات ف ف الملوحة ا  الملوحة والضيانات الميدانية ، و

التقليدية ع  طري  الموح الميدان  وأاذ ال يزات 

توتغرق وقتا طويال ومكل ة وا   نظام ارست  ار ع  

والم لومات الجغرافية يوفر تكل ة اقتصا ية وف      د 

ورس  ارااطها والتزض   ملوحة التر ة ، و ت   لرصد

اعتما ا إلى القيمة ال الية  لالنحدارااتيار أفلل نموذج 

  لم امل اررتضاط  ي  الضيانات الميدانية والمتزضأ عزها ، 

٪  ي  الضيانات 0.وجو  ااتالن  زوضة  واورحظ

م  تحليل صور  ملوحة التر ةة وتوق ات قي  الميداني

 األقمار الصزاعية2

 الدراسة الحالية للت رن على التغايرات هذه لذا ن ذت

الزمانية لقي   ليل ملوحة التر ة  لم روث و  المكانية

الملزى الزراع   استلدام تقانات ارست  ار ع    د 

 ونظ  الم لومات الجغرافية2
        

 والطرائق:المواد 
                 

 12050.5تضلغ مواحة م روث الملزى الزراع  

 "16.74 '12اط  طوم   ي هكتار، وتق   التحديد 

º45   36.04 '25و" º45 42 اارت  عرضو' 

37.82" º31   05.68 '18و" º31  ممار ممام

مديزة الوماو  ف  محافظة الملزى ، يحده م  الجزوش 

نهر   رقوالغرش نهر ال رات ، نهر الووير وم  ال

 الكري 2

  د الحصوم على اللريطة ار ارية لمحافظة 

( واللراال اللاصة  م روث 5الملزى اللريطة )

ارمي  والمزجز م  قضل  .579الملزى الزراع  ل ام 

وتقريراعا    راسة التغايرات  (.579واارو  )

( 2015)واارو   Zeidanضم  الم روث م  قضل  

طضي ة استغالم  م رفةت  استطالث ارراض  و

حد ت مواق ها حقليا واررض ضم  الم روث 

 GPS2 استلدام 

توفراف  للراال طضويرافية رمكتضيا ت  التحليل الكا

 Arc  االها لضرنامج وفيزويرافية التر ة للم روث   د ا

GIS 10.2 2 وتحديد مواحات فل وحد  فيزويرافية

 ثانوية2 
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الملزى الزراع   لم روثمزطقة الدراسة ملصخ ف   

وفيما يل  مواص ات فل وحد  وحدات فيزويرافية  ستة

 فيزويرافية:

 River levee soilترب كتوف االنهار  -2

(RL):  

تق  ترش هذه الوحد  ال يزويرافية  محاذا  نهر 

ال رات وه  مرت  ة طضويرافيا تمتاز  كونها ذات 

نوجة ا زة الى متوسطة ف  الطضقتي  الوطحية وتحخ 

ض يف الى متوسل   زاءالوطحية تتصف تر تها 

، ضزاءم  الزوث الكتل   دو  زوايا، وعديمة ال وضوحال

وإ  موتوى الماء اررض  فيها مزل ص للتر ة متأثر 

   كل فضير  موتوى الماء  الزهر2

 :Depression soils (D)ترب المنخفضات  -.

تق  ترش هذه الوحد  ف  القو  الغر   والوسط   

ضئيلة م  أراض  م  الم روث، إذ تملل نوضه 

الم روث وه  مزل لة طضويرافيا  الزوضة الى 

الوحدات ارارى، وتتصف تر تها  احتوااها على 

نوضة عالية م  الطي  وسطح التر ة يتميز  كلر  

الت ققات، وفلر  ارصدان المزت ر  على سطحها، 

رنغمارها  المياه  وهولة نظرا الى انل اضها  الزوضة 

 ا2لألراض  المحيطة  ه

 River basin soilsترب احواض االنهار  -3

(B):       تق  م ظ  ترش هذه الوحد  ف  القو  الغر

والوسط  م  أراض  الم روث، إذ تملل نوضة فضير  

 م  أراض  المزطقة2 

وتملل هذه الوحد  ترش حوض نهر ال رات ومل 

الووير وه  مزل لة طضويرافيا  الزوضة للوحدات 

نتيجة الى الترسضات الغريزية المترسضة الوا قة2 تكونخ 

فوق ترش احواض ارنهار االم مواس  ال يلانات 

 وارستغالم الزراع  القدي  للمزطقة2

 Silted haur soilsترب االهوار المطمورة  -4

(SH):   تق  هذه الوحد  ف  القو  ال رق  م

الم روث تكونخ تر ها  وضب الترسضات الغريزية 

ل يلانات  وضب ارستغالم الزراع  المحملة  مياه ا

الوا   للمزطقة، مما ا ى الى تراف  هذه الترسضات 

 ترش ارهوار2 وتجم ها سزويا فوق 

وه  : Haur soils (H)ترب وحدة االهوار  -5

وحد  مزل لة طو ويرافيا  الزوضة الى الوحدات 

الوا قة، إذ ت كل امتدا ا رراض  ارهوار مرقا الف 

مل فري  وفانخ مغمور  لوقخ قريب  المياه، لذا 

على سطح  Shellsيالحظ فلر  انت ار ارصدان 

التر ة، وتكلر ا يام الضر ي المزت ر  ف  هذه المزطقة 

قات  الواضحة تحخ ثاثير ويتميز سطح التر ة  الت ق

موتوى الماء اررض  ولذا تكوب اواص 

( توضح الوحدات .واللريطة )، مورفولوجية م يزة

 2ال يزيويرافية اللانوية الم لصة ضم  الم روث

 Irrigation( ILترب كتوف قنوات الري ) -6

levee soil : تق  ترش هذه الوحدات عزد قزوات الري

وموتوى الماء اررض  فيها  القديمة المزت ر   المزطقة

(cm 230-2002)  ي د نهر ال رات ومل الووير

للري  المزطقة ولك  فمية مياه  يا الرايو ا المصدر

الري هذه يير فافية ف    ص المواس  وااصة عزد 

مل الووير، إذ تقل فمية المياه   د مواس  ال يلانات، 

هذا نتيجه للترسضات الغريزية الكلير  المترافمة االم 

يتذ ذش ارت اث وانل اض موتوى المياه   ، الموس 

الجوفية وفقا ررت اث المياه ف  األنهار، وعموما فإ  

أعماق المياه الجوفية يزل ص عزدما نزتقل إلى جهة 

ال رق م  مزطقة الدراسة اعتما ا على ارت اث  

 موتوى سطح األرض2

 

 
 ضم  المشروع لمنطقة. المشخصةالوحدات الفيزوغرافية الثانوية  .2 خريطة
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 البيانات الفضائية:

 

   د الحصوم على الصور ال لااية م  المرج  

land sat  ولل ترات الموضحة ف  الدراسة لمزطقة

حللخ المرايات ال لااية  استلدام ، (5الجدوم )

 ، ت  Erdas ،2014،و  Arc view 10.2 رنامج  

( geometric correctionأجراء التصحيح الهزدس  )

اذ ت  ف  هذه الدراسة أستلدام طريقة التصحيح  صور  

(،   دها ت  تحديد image to imageفلااية مصححة )

( حي  يق  م روث الملزى subsetالدراسة ) ةمزطق

الوماو ( ف  الزراع  تحديدا ف  محافظة الملزى )مديزة 

قصها م  جمي  المرايات  يق ( اذ 38\168موار القمر )

ال لااية لل راق  استلدام احداثيات زوايا المزطقة ونتج 

ع  هذه ال ملية صور لمزاط  الدراسة  أستلدام ن س 

ارحداثيات   دها ت  تصزيف هذه المرايات 

classification) )أجراء عملية فرز لكل عزصر  اي

ل لااية حوب أن كاسيته الطي ية، ت  اعطاء ف  الصور  ا

لكل عزصر  صمة طي ية واحد  ف  مزطقة التصزيف 

وملتل ة ع   قية ال زاصر ونتج ع  هذه ال ملية اريطة 

يرضية موضح فيها المواق  الجغرافية والوحدات 

ال يزويرافية وقد ت  ف  هذه الدراسة تصزيف صور 

 unsupervisedمزطقة الدراسة  تصزيف يير مراقب )

classification و  د ذلك ت  أجراء تصزيف مراقب ، )

(supervised classification وف  للزيارات )

 trainingوعمل تحق  حقل )الميدانية لمزطقة الدراسة 

area  للتأفد م  مجموعات التصزيف (  لقي  الملوحة

         وتصحيح م طيات صور ارقمار الصزاعية2
 

 
( وف  الصيغة المقترحة SIت  ايجا  قي  الدليل الملح  )

 وفقا للم ا لة ارتية:  (2005)وآارو   Khan م  قضل 

Salinity Index (SI1) = (B3 * B4) 
0.5

 

 حي  ا :

    B3 الحزمة الحمراء : 

B4    الحزمة المتوسطة تحخ الحمراء القريضة :

 :االجراءات المختبرية 
 

جلضةةخ ال يزةةات الترا يةةة الموتحصةةلة مةة  الضيةةدونات   

الممللة لكل وحد  فيزويرافية الى الملتضر وج  خ هواايا 

ملة  واجريةخ عليهةا التحاليةل  2ث  طحزخ ونللخ  مزلةل 

 الكيميااية ارتية :

: التوصةةيل الكهر ةةاا : تةة  الحصةةوم التحليللل الكيميللائي

علةةةةى موةةةةتللة ال جيزةةةةة الم ةةةةض ة وقيةةةةاس التوصةةةةيل 

، ثةة  صةةز خ  قةةي  Ec meterالكهر ةةاا   واسةةطة جهةةاز 

الملوحةةة المتحصةةل عليهةةا وفقةةا للمةةديات الموصةةوفة فةة  

                              (2.جدوم )

 
 :النتائج والمناقشة

 

(، لقةي  الةدليل الملحة  للوحةدات 3ت ير  يانات جدوم )

ال يزياايةةةة اللانويةةةة الم لصةةةة فةةة  الم ةةةروث للوةةةزوات 

،  ةةأ  قةةي  .579فةة   (3)(  واللريطةةة  2017-1972)

عزد وحد   15.71الدليل الملح  قد  لغخ اقصاها  واق   

تةةرش فتةةون ارنهةةار وفتةةون قزةةوات الةةري وارهةةوار 

، 13.96المطمةةةةةور ، تليهةةةةةا وحةةةةةد  ارهةةةةةوار و واقةةةةة  

2 أما ا نى قيمة فقةد سةجلخ فة  13.41والمزل ص  واق  

،  أمةةا فةة  عةةام   53231وحةةد  تةةرش ارحةةواض  واقةة  

فانةةخ اعلةةى قيمةةة فةة  وحةةد  تةةرش ارهةةوار فقةةد  .579

، تليهةةةا فةةةال مةةة  53217وارحةةةواض الزهريةةةة و واقةةة  

وحةةدات  فتةةون ارنهةةار وفتةةون قزةةوات الةةري و واقةة  

2 أمةةا ا نةةى قيمةةة فقةةد 55271، والمةةزل ص  واقةة  12.96

و  9299فانةةةخ فةةة  وحةةةد   ارهةةةوار المطمةةةور   واقةةة  

لتةةرش ( تملةةل توزيةة  قةةي  الةةدليل الملحةة  1اللريطةةة  )

فقد  لغخ أعلةى قيمةة  .577مزطقة الدراسة2 أما ف  عام 

فةة  فةةال مةة  وحةةدت  ارهةةوار وفتةةون قزةةوات  512.9

فةة  وحةةد  فتةةون ارنهةةار2 أمةةا ا نةةى  53251الةةري تليهةةا 

فةة  فةةال وحةةدات فتةةون قزةةوات  50257قيمةةة  فقةةد  لغةةخ 

(، أمةا 1) الري وارحواض وارهوار المطمور  اريطةة

فة  وحةد   59215خ أعلةى قيمةة فقةد  لغة .00.ف  عةام 

فةة  وحةد  المةةزل ص  51299ارهةوار المطمةةور  ، تليهةا 

، 552.1،ووحةةةةةد  ارهةةةةةوار وفتةةةةةون ارنهةةةةةار  واقةةةةة  

فة   1201اما ا نى قيمةة فقةد  لغةخ  921االحواض  واق  

(،  أمةا عزةد ال ةام 1) وحد  فتةون قزةوات الةري اريطةة

بيانات القمر الصناعي المستخدمة للدراسة* .2جدول  

No. 
Date of 

images 

Type of 

sensor 
Satellite 

1 21-4-1972 ETM+ land sat7 

2 23-4-1982 ETM+ land sat7 

3 4-28 -2992 ETM+ land sat7 

4 12-4-2002 ETM+ land sat7 

5 17-4-2017 ETM+ land sat7 

 earth explorer -2027*المصدر: موقع 

(earthexplorer.usgs.gov) 
 

واخرون،  Mohammad)مديات ملوحة التربة حسب  .2 جدول

2993) 

RANGES(dS.m
-1

) CLASSES 

0-4 S0 

4-8 S1 

8-16 S2 

>16 S3 
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 فقد فانخ أعلى نوةضة عزةد وحةد  تةرش المةزل ص 059. 

،  57201تليهةةا تةةرش ارهةةوار المطمةةور   57291 واقةة  

قزةوات الةري وارحةواض الزهريةة  ترش فتون ارنهار و

 25.279 أما  الزوضة ر نى قيمةة فقةد  لغةخ 17.72 واق  

تملةةةل  (9) فةةة  وحةةةد  ارهةةةوار المطمةةةور ، واللريطةةةة

لتةرش مزطقةة  059.توزي  قي  الدليل الملح   ف  ال ام  

 الدراسة2

ولغايةة عةام  .00.رت اث قي  الملوحة م  عام ي زى ا

، نتيجةةة الةةى ضةة ف الزظةةام ار اري المطضةة  مةة  059.

قضل القاامي  على الم روث فلالع  التغايرات المزااية 

التةة  سةةضضخ احتضاسةةاً حراريةةاً وزا ت مةة  م درتةةه عةة  

المتوسل ال ام رافقها قلة التوةاقل فة  المزطقةة وتغةايرت 

جةة الةى انل ةاض مزاسةيب مصةا ر نوعية مياه الري، نتي

ميةةاه الةةري فةةل ذلةةك لةةه تةةاثير سةةلض  فةة  نوعيةةة اررض 

 .وزيا   ملوحة التر ة

،  ةأ  أعلةى .579فة  ، 1مكانيا ت ةير  يانةات جةدوم 

% فةةة   فتةةةون ارنهةةةار، 59موةةةاحة قةةةد فانةةةخ  زوةةةضة 

وفتةةون قزةةوات الةةري، و ارحةةواض الزهريةةة أمةةا ا نةةى 

، والهةةةةور، % فةةةة  المزل لةةةةات51نوةةةةضة فقةةةةد فانةةةةخ 

 وارهوار المطمور 2

فانةةخ وحةةدات فتةةون ارنهةةار  .579 يزمةةا فةة  عةةام 

مةةغلخ موةةاحة  .579وفتةةون قزةةوات الةةري فةة  ال ةةام 

 %2 أما  الزوضة للمزل لات وارحواض الزهرية 59

%، تليهةةةا تةةةرش 51وارهةةةوار فقةةةد مةةةغلخ موةةةاحة 

فانخ اعلى  % فأ نى نوضة512ارهوار المطمور   زوضة 

% فةةة   فةةةال مةةة  وحةةةدات فتةةةون 59 .577نوةةةضة فةةة  

ارنهةةةةار وفتةةةةون قزةةةةوات الةةةةري وارحةةةةواض الزهريةةةةة 

% ف  ترش المزل لةات، 51وارهوار المطمور 2 تليها 

فقةةد  .00.%، أمةةا 51ثةة  وحةةد  تةةرش  ارهةةوار  واقةة  

% فةةة  تةةةرش فتةةةون ارنهةةةار و 59فانةةةخ اعلةةةى نوةةةضة 

المةزل ص  واقة  فتون قزةوات الةري، تليهةا وحةد  تةرش 

% فةةة  فةةةال مةةة  51% أمةةةا ا نةةةى نوةةةضة فقةةةد فانةةةخ 51

وحةةةةةدات ارحةةةةةواض الزهريةةةةةة وارهةةةةةوار وارهةةةةةوار 

فقةد مةغلخ تةرش فتةون ارنهةار  059.المطمور ، وف  

وفتةةون قزةةوات الةةري والمةةزل ص وارهةةوار المطمةةور  

%2 أمةةةا 51% تليهةةةا وحةةةد  ارحةةةواض  زوةةةضة 59نوةةةضة 

 2% ف  ارهوار51 الزوضة أل نى قيمة فقد فانخ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

للوحدات الفيزيائية الثانوية المشخصة  SI. قي  الدليل الملحي 3جدول 

 1972-2017في المشروع للسنوات

الوحدة 

 الفيزوغرافية

 السنوات

2972 2982 2992 2002 2027 

RL 15.7 12.9 13.1 11.2 17.4 

D 13.3 13.5 10.1 8.4 17.7 

IL 13.4 11.9 14.2 15.8 19.4 

B 15.7 12.9 10.1 6.0 17.2 

H 13.9 13.4 14.2 11.2 12.9 

SH 15.7 8.7 10.1 .427 29.0 

 

 
 

 2972قي  الدليل الملحي في العام  . 3 خريطة
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 2982 قي  الدليل الملحي في العام .4 خريطة

 

 
  2992قي  الدليل الملحي في العام . 5 خريطة
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  2002قي  الدليل الملحي في العام . 6 خريطة

 

 
  2027 قي  الدليل الملحي في العام .7خريطة  

 
 

 

 

 

 

 مساحات الوحدات الفيزوغرافية م  الدليل الملحي .4 -جدول

الوحدة 

 الفيزوغرافية

 نسبة الوحدة الفيزوغرافية م  المشروع % مساحة الوحدة ) هكتار(

2972 2982 2992 2002 2027 2972 2982 2992 2002 2027 

RL 1962.0 2222.4 2150.0 2383.2 2032.9 28 28 27 28 28 

D 1831.0 2132.9 2049.9 2175.6 2032.9 26 27 26 28 28 

IL 1962.0 2222.4 2150.0 2383.2 2032.9 28 27 27 28 28 

B 1955.6 2132.9 2150.0 1954.2 1962.0 26 27 27 26 25 

H 1843.5 2132.9 1963.9 2050.2 1819.9 27 27 26 26 22 

SH 1740.1 1916.1 2150.0 1970.5 2032.9 25 24 27 24 28 
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 :ستنتا اال

 

( زمانيا ومكانيا تض ا SIتغايرت قي  الدليل الملح  )

وفانخ الدراسة الى الظرون الضيئية الت  تمر  ها لمزطقة 

الحالة المزااية الجافة وحالة التر ة الهيدرولوجية م  

والت  ت ثر على  ةالم ثر  ف  تغاير هذه الص ال وامل 

 الزظر  حالة است مام اررض ف  مزطقة الم روث2

ررت اث ملوحة التر ة م  الزم  ف  ترش الم روث 

توص  الدراسة  لرور  استلدام اساليب ا ارية مالامة 

وتوعية لتالف  ت اق  م كلة الملوحة ف  ترش الم روث،

لى التر ة م  االم عدم المزارعي   اهمية المحافظة ع

ارفراط ف  استلدام فميات زااد  م  مياه الري 

واستلدام فميات م  ارسمد  الكيمياوية  دو  توصيات 

سما ية علمية واجراء عمليات يويل التر ة م  ارمالح 

و  كل موتمرواتضاث اساليب مزاسضة ف  الزراعة 

 ملزى لتزاوم،وت جي  طالش فلية الزراعة ف  جام ة ال

و م كلة الملوحة وت اقمها ف  ترش مزطقة الدراسة 

تصمي  مضازم وفقا لدراسات  قيقة مالءمة م  طضي ة 

الترش ومزطقة الدراسة، وا اام تقانات ري مالامة 

ف  ت اق  الم كلة، و ا اام محاصيل ذات مقاومة اللت

للملوحة م  مراعا  الظرون المزااية الوااد  ف  

 ورية لتقيي  نوعية مياه الري  المزطقة، و اجراء  راسات

المتوافر  ف  مزطقة الم روث لتحديد متطلضات الغول 

الواجب اضافتها م  مياه الري، فلال ع  اتضاث الدورات 

 الزراعية لتالف  تدهور ص ات التر ة2
 

 ة:عربيالمصادر ال
 

2 تقرير موح التر ة .579األمي  ، االد ،جا ر عضدالرسوم 2

م روث  –وتصزيف ارراض  لم روث الملزى الزراع  

مديرية التر ة واستصالح ارراض   –، وزار  الري الووير 

 . ال امة 2 قو  الموح وتصزيف ارراض 

2 التضاي  المكان  وال صل  لملوحة ترش 055.س د، فاظ  مزتة 2 

 جلة وال رات ف  جزو   ال راق2، جام ة ميوا  فتون نهري 

 112-27 :53 2التر يةفلية 

2 ص ات ارن كاسية الطي ية .05.وهيب ، قص  عضد الرزاق 2 

للترش الوطحية و اريطية اررضية لمزل ص الولما  جزوش 

( )عد  1) 13ال راق 2 مجلة ال لوم الزراعية  ال راقية 2

 2 510 – 5.7ااص( : 
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