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 المجتمع لخدمة طريقنا االرتقاء بالبحوث العلمية

 

 نينوى محافظة ربغ في التصحر مظاهر من كمظهر والمكانية( )الفصمية الريحية لمتعرية جغرافي تحميل
 خالد صطم عطية الجبوري،  محمد طارق حامد العبيدي

 ، الموصل ، العراق جامعة الموصل، كمية التربية لمعموم االنسانية 
 

 معلومات البحث

 الكممات المفتاحية:

 خالد صطم عطية الجبوري االسم:

  البريد االليكتروني:
 

 رقم الهاتف:

  

 الملخص

، طق الجافة وشبه الجافة في العالمتعد التعرية الريحية من أهم المشاكل التي تتعرض لها ترب المنا
لكل من كمية الحبيبات التي اذ يهدف البحث الى تسميط الضوء عمى التوزيع الفصمي والمكاني 

تنقمها الرياح من سطح التربة في الجزء الغربي من محافظة نينوى المتمثمة باالقضية )البعاج، 
الحضر، سنجار، تمعفر( وتم التركيز عمى عنصر الرياح لما له من أهمية في التعرية الريحية ضمن 

( أنموذجًا 54ين المكاني تم جمع )، ولغرض التعرف عمى التبا4152_  5991منطقة الدراسة لممدة 
من الطبقة السطحية لترب األراضي المتروكة وترب الكثبان الرممية في منطقة الدراسة وضمن 

( سم، موزعة عمى أماكن عدة وتحميمها مختبريا لغرض تصنيف حجم الحبيبات 51 – 1) العمق
لذلك فأن معدل مجموع النسب وكمية الحبيبات التي تنقمها الرياح فصميا ومكانيا باسموب كمي، و 

%( أذ توزعت 9884( ممم فأقل بمغ )5المئوية لمحتوى سطح تمك الدقائق القابمة لمتعرية الريحية )
%( بينما تشكل الدقائق التي تتحرك 284النسب وشكمت معدل الدقائق التي تتحرك بطريقة التعمق )

 1841،  1841 –185،  185–1811)%( التي تمثمت بمعدالت أقطار الدقائق 9582بطريقة القفز )
%( من مجموع الدقائق 481( ممم، في حين تشكل نسبة الدقائق التي تتحرك بطريقة الزحف )181 -

 .القابمة لمتعرية الريحية

 المقدمة
تهدددف الدراسددة الددى تحميددل جغرافددي لمتعريددة الريحيددة )الفصددمية والمكانيددة( 
باعتبارهددا مظهددر مددن مظدداهر التصددحر فددي الجددزء الغربددي مددن محافظددة 
نينوى وتاثير العوامل المناخية في قابميدة التربدة لمتعريدة الريحيدة وتحميمهدا 

تتركدددز مشدددكمة البحدددث حدددول و مختبريدددا باسدددموب كمدددي جغرافدددي مكددداني. 
هندداك  شدكمة رئيسدية تتمحدور حدول مجموعدة مدن االسدئمة التاليدة وضدع م

، حدددوث وتكددرار لمتعريددة الريحيددة فددي الجددزء الغربددي مددن محافظددة نينددوى
هندددداك قابميددددة مناخيددددة )مكانيددددة، زمانيددددة( لهددددا دور عمددددى نشدددداط التعريددددة 

هندداك توزيددع فصددمي ومكدداني لكميددة الدددقائق التددي تنقمهددا ، الريحيددة لمتربددة
عددم   اآلتيدةانطمقت الدراسة مدن المبدررات . كما التربالرياح من سطح 

اهتمدددام ، و الظددداهرة فدددي منطقدددة الدراسدددة هدددذ ن تدددوافر دراسدددة تفصددديمية عددد
العديددد مددن الدددول ومراكددز البحددوث والبدداحثين المختصددين بدراسددة مشددكمة 
التعريدددة الريحيدددة دفدددع البددداحثين الدددى دراسدددة هدددذ  المشدددكمة بوصدددفه باحثدددًا 

دراسددة جغرافيددة وتصددنيف مظاهرهددا اعتمددادًا عمددى ودراسددة هددذ  المشددكمة 
تنطمدق الدراسدة مدن فرضدية أن تدرب منطقدة الدراسدة  التقانات المعاصدرة.

تتعدرض لظداهرة التعريدة الريحيدة بسددبب كونهدا اراضدي منبسدطة واراضددي 

زراعية متروكة وخاليدة مدن النبدات الطبيعدي وانعددام وجدود الميدا  الكافيدة 
الددى انتشددار المنخفضددات الصددحراوية والكثبددان لقيددام الزراعددة، باالضددافة 

الرمميددة حتددى أصددبحت منطقددة الدراسددة تعدداني مددن مشددكمة بيئيددة خطيددرة 
اعتمددددت الدراسدددة عمدددى المدددنه  و يمتدددد تأثيرهدددا الدددى المنددداطق المجددداورة. 

الوصفي والتحميمي الدذي يبددأ مدن الجزئيدات الدى الكميدات معتمددًا المدنه  
اندددات االحصدددائية واسدددتخدام المعدددادالت التحميمدددي العممدددي فدددي تحميدددل البي

المناخيددددة الرياضددددية واظهددددار العطقددددات والتددددرابط بددددين العوامددددل البشددددرية 
والطبيعية وتفاعمهمدا معدًا فدي تكدوين مظداهر التعريدة الريحيدة فدي منطقدة 
الدراسة، إذ تم تعزيز الدراسة بالرجوع الى نظم المعمومدات الجغرافيدة فدي 

يددة ومراقبدددة التغيددر الحاصددل خددطل الفتدددرة تصددنيف وتمثيددل البيانددات الكم
تقع منطقة الدراسة في الجزء الشدمالي الغربدي مدن اذ (. 4111-4152)

العددراق ضددمن االجددزاء الغربيددة مددن محافظددة نينددوى، يحاددهددا مددن الغددرب 
حدود الجمهورية العربيدة السدورية، ومدن الشدمال الشدرقي يحدداها محافظدة 

ومركدز قضداء الموصدل، ومدن  دهوك، ومن الشرق يحدداها قضداء تمكيدف
 .لددين، ومدن الجندوب محافظدة االنبدارالجنوب الشرقي محافظة صدطح ا
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 163 59 - 415 413 54بين دائرتدي عدرض )ً  جغرافياً تقع منطقة الدراسة 
( شدددرقًا،. الحدددظ 255 593 415 -245 543 115( شدددمااًل وخطدددي طدددول )475

 (.5) شكلال

 

 
 الدراسة لمنطقة والفمكي الجغرافي الموقع (5) شكل

 

 المبحث االول : قابمية التربة لمتعرية الريحية : 

Climatic Erodibllity: 
يقصدد بهددا قدددرة العناصدر المناخيددة فددي تكددوين حداالت تددؤدي الددى جفدداف 

(، 5بفعدددل الريددداح)وتفكدددك دقدددائق سدددطح التربدددة ممدددا يسدددهل عمميدددة نقمهدددا 
وتتبداين تمدك القابميدة مكانيدًا وزمانيدًا تبعدًا لتبداين محتدوى سدطح التربدة مدن 

( ممدم، إذ 5المجاميع والدقائق غير القابمة لمتعرية التي يزيد قطرها عدن )
أن هناك تناسبًا عكسيًا ما بدين النسدبة المئويدة لمحتدوى سدطح التربدة مدن 

، ولغدرض التعددرف عمددى (4الريحيددة) بددين قابميتهدا لمتعريددةتمدك المجدداميع و 
( أنموذجدددددًا مدددددن الطبقدددددة 54التبددددداين المكددددداني لتمدددددك النسدددددب تدددددم جمدددددع )

السدددطحية لتدددرب األراضدددي المتروكدددة وتدددرب الكثبدددان الرمميدددة فدددي منطقدددة 
( سددم، موزعدددة عمددى أمدداكن عدددة كمدددا 51 – 1الدراسددة وضددمن العمددق )

ة ( مواضددددع نمددداذج التددددرب المدروسددددة فددددي منطقدددد4) شددددكليتضدددح مددددن ال
 الدراسة.

 

 
 الدراسة منطقة في المدروسة الترب نماذج مواضع( 2) شكل

 

لمعيندددددات، وتضددددمن العممدددددي  )*( وقددددد تددددم اجدددددراء التحمدددديطت المختبريددددة
 الحقمي 

 تحديد مناطق تواجد الكثبان الرممية في قضاء الحضر والبعاج. -5
( سدددم، 51 - 1أخدددذ العيندددات مدددن جسدددم الكثيدددب ضدددمن العمدددق ) -4

 العينددة وعبئددت (، X ،Yوتحديددد موضددع العينددة مكانيددًا )وتحديددد ارتفاعدده 
 .في أكياس نظيفة من البولي اثيمين ونقمت إلى المختبر

( 51 - 1) بعمددق لمكثبددان المجدداورة التددرب مددن سددطحية عينددات أخددذ تددم
 الرمميدة، الكثبدان تكدوين فدي التدرب هدذ  دقدائق مسداهمة مددى لمعرفة سم
 تددم ، العمددل أجددراء تددم العينددات، أخددذ آلليددة الحقمددي العمددل أكممنددا أن بعددد

 لعينددات المختبريددة التحمدديطت أجددراء تضددمن  اذ المختبددري، العمددل أجددراء
  كاآلتي التربة
 طريقدددة اتبعدددت ثدددم غدددم،(111) عيندددة لكدددل الرمميدددة الكثبدددان عيندددات وزن

 معرفددددة فددددي تسدددداعد التددددي اليدددددوي االهتددددزاز باسددددتخدام المنخمددددي التحميددددل
 ،41 ،51) فتحاتده قطدر منخدال واسدتخدام لمتعريدة القابمدة غيدر المجاميع

 الريحيددة لمتعريددة القابمددة غيددر الخشددنة الجزئيددات لفصددل ممدم( 411 ،511
 نسدبة تحسدب ممدم( 411) منخدل مدن والمتبقي لمتعرية، القابمة والجزيئات

 و( stock's Law) سدددتوك طريقدددة باسدددتخدام والطدددين والغدددرين الرمدددل
(page etalg )و(Gee Bauder 1986 )الددقائق مجداميع فصدل فدي 

 قيددداس حيدددث مدددن ،( 5)التربدددة دقدددائق حجدددوم قيددداس يمكدددن الطريقدددة وبهدددذ 
 كمددا القيدداس طريقددة وتددتمخص معينددة زمنيددة فتددرات عمددى الترسدديب سددرعة

  يمي
 مشدددتتة مدددادة مدددع كهربائيدددة خططدددة فدددي ويوضدددع التربدددة مدددن عيندددة تؤخدددذ

( Sedium Hexa metaphosphate) الخماسدية الصدوديوم فوسدفات
 ويدددددتم الحجمدددددي، التدددددرب عيندددددات جزئيدددددات بتفريدددددق المدددددادة هدددددذ  تقدددددوم إذ

 العينددة اسددتخراج بعددد ،(Soil Hydrometer) التربددة مكثدداف اسددتخدام
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 ثدددم ،4سدددم( 5111) سدددعتها( Jar) أسدددطوانة فدددي وتوضدددع الخططدددة مدددن
 المحمددول ويددرج عينددة، لكددل لتددر( 5) بقدددر مقطددر مدداء لممحمددول يضدداف

 يتدددرك ثدددم طاولدددة عمدددى األسدددطوانة توضدددع ثدددم واحددددة، دقيقدددة مددددة يددددوياً 
 وتدتم الوقدت مدرور مع بالترسيب التربة جزئيات تبدأ حيث ليركد المحمول

 ،51 ،8 ،2 ،4 ،5 ،5/4 ،5/2) التاليدددة الزمنيدددة الفتدددرات حسدددب القددراءة
 إذ قددراءة كددل عنددد المحمددول حددرارة درجددة وتدددون دقيقددة،( 541 ،61 ،41

( 1_  5) الصددور وتوضددح لمسددائل، النددوعي الدوزن عمددى تددأثير لهددا يكدون
 .المختبرية التجربة طريقة

  

 
(Soil Hydrometer) الـ المختبرية التجربة طريقة  5-5) ) الصور        

 

التدددرج بعددد أجددراء عمميددة تحميددل التربددة مختبريددًا ولغددرض التعددرف عمددى 
الحجمددي لمجدداميع الدددقائق لكددل عينددة، تددم إسددقاط نتددائ  كددل تجربددة فددي 
مخطددط بيدداني نصددف لوغددارتمي يعددرف بمنحنددى تدددرج حبيبددات التربددة إذ 
يمثددل المحددور األفقددي أقطددار حبيبددات التربددة وذلددك حسددب تصددنيف نظددام 

 M.I.T. Classificationالمعهددد التقنددي فددي واليددة ماساشيوسددت )

Systemثل المحور العمودي النسبة المئوية الوزنية لمتربة . ( بينما يم 
( 5وأجريت لهذ  النماذج تحمديطت مختبريدة دوندت نتائجهدا فدي الجددول )

الدددذي تشدددير معطياتدددده الدددى وجددددود تفددداوت فدددي النسددددب المئويدددة لمحتددددوى 
الطبقة السطحية لترب األراضي المتروكة وترب الكثبان لمنطقدة الدراسدة 

ت غيددر القابمدة لمتعريددة الريحيدة، لغددرض الحصددول مدن المجدداميع والحبيبدا
عمددى قدديم قابميددة تددرب منطقددة الدراسددة لمتعريددة الريحيددة، فقددد تددم االعتمدداد 

5961عدددددام  Shiyatyiعمدددددى المعادلدددددة التدددددي اقترحهدددددا 
، وصددددديغتها  (4)

 كاآلتي 
I = 10 

4.03691 – 0.0384 S 

I (.4= قابمية التربة لمتعرية الريحية )غم / سم 
S ( ممم.5= النسبة المئوية لمجاميع التربة ذات األقطار األكثر من ) 

إذ طبقددت معادلددة قابميددة التربددة لمتعريددة الريحيددة عمددى مواقددع مختمفددة مددن 
( قابميدددة تدددرب منطقدددة 5منطقدددة الدراسدددة، ودوندددت نتائجهدددا فدددي الجددددول )

. سددنة( الددذي يتضددح مددن معطياتدده متددرالدراسددة لمتعريددة الريحيددة )طددن / 
التفددداوت فدددي قابميدددة تربدددة منطقدددة الدراسدددة لمتعريدددة الريحيدددة وفقدددًا لتفددداوت 
محتددوى الطبقددة السددطحية مددن نسددبة المجدداميع والدددقائق التددي يزيددد قطرهددا 

 ( ممم.5عن )
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 . سنة(مترالريحية )طن /  ( قابمية ترب منطقة الدراسة لمتعرية5جدول )
 نسبة الدقائق غير موقع العينة اسم القضاء

 القابمة لمتعرية أكبر
 ممم( بد)%( 5من)

 قابمية التربة لمتعرية
 . سنةمترطن/ . سنة4غم / م

 5884 58484 2481 حمرة السراي تمعفر
 5819 51987 2281 ابو مارية والمزرع

 5851 55185 2884 بار  وجفوي سنجار
 5815 51582 2185 السيباية الغربية

 6868 66887 4884 بوثة الشرقية البعاج
 6842 64284 4889 تل سفوك

 2844 24486 4484 مفمكة شمالية الحضر
 2865 26584 4481 ادحيمة

 18841 184185 488 مفمكة الشمالية كثبان الحضر
 85861 8561848 1 ادحيمة

 24817 241781 781 الشرقيةبوثة  كثبان البعاج
 69864 696489 588 تل سفوك

 

 
 الدراسة منطقة قرى في الرممية الكثبان زحف في وآثارها الريحية التعرية تمثل( 9 - 6)صور

 

في طن/متدر. سدنة( 5851لقد تراوحت قابمية التربة لمتعرية الريحيدة بدين )
(التابعدة لقضداء سدنجار وذلدك يعدود الرتفداع نسدبة وجفويباره تربة قرية )

المجدداميع والدددقائق غيددر القابمددة لمتعريدددة فددي هددذ  القريددة إذ وصددمت الدددى 
في تربددة األراضددي طن/متددر. سددنة( 6868%(، فددي حددين بمغددت )2884)

( التابعدددة لقضددداء البعددداج وبمغدددت أعمدددى بوثـــة الشـــرقيةالمتروكدددة لقريدددة )
، 24817، 85861، 18841الرممية إذ بمغدت )نسبة لها في ترب الكثبان 

. سددنة، ويعددود ذلددك الددى انخفدداض نسددبة الدددقائق غيددر متددر( طن/69864

%( 588، 781، صدددفر، 488القابمدددة لمتعريدددة فدددي هدددذ  التدددرب إذ بمغدددت )
ضددمن قريددة )مفمكددة شددمالية، ادحيمددة، بوثددة الشددرقية، تددل سددفوك( وعمددى 

وجدددود عطقدددة بدددين ( يتضدددح 5الجددددول ) التدددوالي، ومدددن خدددطل معطيدددات
قابميددة التربددة لمتعريددة ونسددبة الدددقائق والمجدداميع غيددر القابمددة لمتعريددة، إذ 

الدددددقائق تددددزداد قابميددددة التربددددة لمتعريددددة الريحيددددة والعكددددس حجددددم  كممددددا قددددل
ولتددددأثير الظددددروف المناخيددددة عمدددى التعريددددة والمتمثمددددة بارتفدددداع  الصدددحيح.

تبخددر، ممددا انعكددس درجددات الحددرارة وقمددة سددقوط االمطددار وارتفدداع قدديم ال
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ذلك عمى نشاط عممية التعرية الريحية، وسوف يتم التأكيدد عمدى عنصدر 
الرياح كعامل مناخي مهم ومؤثر عمى التعريدة الريحيدة مدن حيدث سدرعة 

 وأتجا  الرياح.
 Speed Windسرعة الرياح  -5

تتبددداين المعددددالت السدددنوية لسدددرعة الريددداح فدددي محطدددات محافظدددة نيندددوى 
هددذ  المندداطق وتبدداين الضددغط الجددوي، ومددن  بحسددب تبدداين السددطح بددين

( نجددد أن التبدداين واضددح بددين محطددات المنطقددة 5( والشددكل )4الجدددول )
فط يمكن اعطداء وصدف موحدد لحركتهدا وان أعمدى معددل سدنوي لسدرعة 

( 4،4 – 2،4الريددداح سدددجل فدددي محطتدددي )تمعفدددر، وتدددل عبطدددة( بنحدددو )
تددل عبطددة، أمددا م/ثددا عمددى التددوالي وذلددك السددتواء سددطحهما بخاصددة عنددد 

بدددداقي المحطددددات فقددددد سددددجل معدددددل سددددرعة أقددددل بسددددبب تمددددوج سددددطحها 
واحاطددة المنطقددة بددتطل وجبددال تعيددق حركددة الريدداح وتقمددل سددرعتها، فقددد 
بمغ المعددل السدنوي لسدرعة الريداح فدي محطدات )سدنجار،البعاج، ربيعدة( 

( م/ثددا عمددى التددوالي أمددا المعدددل الشددهري فددي 5،8 – 4،4 – 4،9نحددو )
اء فتبدددددأ معدالتدددده بددددالهبوط التدددددريجي تزامنددددًا مددددع انخفدددداض فصددددل الشددددت

درجددات الحدددرارة فقددد سدددجل شددهر كدددانون الثدداني معددددل سددرعة ريددداح مدددن 
( م/ثدا فدي 1،5 – 5،1 – 6،5 –4،5 – 4،6األعمى إلى األدنى نحدو )

، البعدددداج( عمددددى التددددوالي )تمعفر،تددددل عبطددددة ، ربيعددددة ، سددددنجار محطددددات
ي هددددذا الفصدددل بخاصدددة شددددهري ويرجدددع سدددبب انحددددار سددددرعة الريددداح فددد

)كانون األول، كانون الثداني( إلدى ارتفداع قديم الضدغط الجدوي ومدا يرافدق 
ذلدددك مدددن سددديطرة المرتفعدددات الجويدددة بخاصدددة، أمدددا نهايدددة شدددهر )شدددباط( 

 (.4. الجدول )(2)فإنها تمثل نشاط المنخفضات الجوية
 

 لمحطات( ثا/م) الرياح لسرعة والسنوية الشهرية المعدالت( 2) الجدول
 (2154-5995) لممدة الدراسة منطقة

 البعاج تل عبطة سنجار تمعفر ربيعة الشهر

 1.5 2.1 1.5 3.6 1.6 كانون الثاني

 1.7 2.5 2.3 4.0 1.9 شباط

 2.1 3.0 2.5 4.1 2.0 اذار

 2.2 3.6 3.1 4.4 1.7 نيسان

 2.7 4.1 3.7 4.6 2.0 ايار

 3.1 4.2 4.2 5.2 2.2 حزيران

 3.4 4.5 4.4 5.4 2.2 تموز

 2.9 4.4 3.7 4.9 2.0 اب

 2.3 3.6 3.1 4.6 1.8 ايمول

 1.9 3.0 2.2 4.1 1.6 تشرين االول

 1.5 2.5 2.1 3.7 1.3 تشرين الثاني

 1.2 2.1 1.4 3.4 1.1 كانون االول

 2.2 3.3 2.9 4.3 1.8 المجموع السنوي

 

 
 (2154-5995) من لممدة الدراسة منطقة لمحطات ثا/م الرياح لسرعة والسنوية الشهرية المعدالت( 3) الشكل

 

وفي أشدهر فصدل الخريدف )أيمدول، وتشدرين األول، وتشدرين الثداني( تبددأ 
معدددالت سددرعة الريدداح باالنخفدداض التدددريجي عمددا كددان عميدده صدديفًا إذ 

( م/ثدا و أعمدى 4،4أدنى معدل له في محطدة البعداج )سجل شهر أيمول 
 ( م/ثا.286معدل له في محطة تمعفر )

ويتضدددح مدددن دراسدددة معددددالت سدددرعة الريددداح فدددي منطقدددة الدراسدددة وجدددود 
تبددداين فصدددمي واضدددح فدددي سدددرعة الريددداح بدددين فصدددمي الشدددتاء والصددديف 
وتحكددم الضددغط الجددوي فددي وضددعية الريدداح ممددا ينددت  عندده هددذا التبدداين، 

أن محطدة تمعفدر قدد سددجمت أعمدى سدرعة لمريداح إذ بمدغ المعدددل  ونطحدظ
( م/ثدددا، ويرجدددع سدددبب ذلدددك لموقعهدددا ضدددمن المنطقدددة التدددي 284السدددنوي )

يبددددو عميهدددا الضدددغط العدددالي المتمركدددز فدددوق هضدددبة األناضدددول، فضدددًط 
عمددا يحصدددل مدددن تبددداين بدددين السطسدددل الجبميدددة والمرتفعدددات الجبميدددة فدددي 

الشدددرقية مدددن العدددراق وبدددين منطقدددة الضدددغط  األجدددزاء الشدددمالية والشدددمالية
المدددنخفض الددددذي يسدددديطر عمددددى السدددهل الرسددددوبي والخمددددي  العربددددي ممددددا 

 .(1)جعمها تقع في منطقة انحدار ضغط كبير
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 اتجاه الرياح-2
يشار إلى الرياح باالتجا  الذي تأتي منه ولديس باالتجدا  الدذي تهدب اليده 

ويخضددددع العددددراق  ،(6)ألن خصائصددددها تددددأثر بالمكددددان الددددذي تددددأتي مندددده 
لتأثيرات منظومات الضغط العالي المختمفدة والمنخفضدات الجويدة شدتاًء، 
في حدين يخضدع صديفًا لتدأثير المنخفضدات الموسدمية الحراريدة والضدغط 

المرتفددع الشددبه مددداري ويصدداحب هددذ  المنخفضددات ريدداح مختمفددة االتجددا  
 .(7)حاممة معها صفات المنطقة الهابة منها 

( سديادة الريداح الشدمالية والشدمالية الغربيدة والغربيدة 4)ويتبين من الشكل 
فدددي محطدددات منطقدددة الدراسدددة ويدددنخفض هبدددوب الريددداح مدددن األتجاهدددات 

 األخرى، مما ساهم في زيادة حدة التعرية الريحية.
 

 
 الدراسة منطقة لمحطات السنوية الرياح وردة( 4) الشكل

 

المبحث الثاني: التوزيع الفصمي والمكـاني لكميـة الـدقااق التـي تنقمهـا 
 -الرياح من سطح ترب منطقة الدراسة :

بعددددد اسددددتخراج قدددديم العدددداممين الرئيسدددديين المددددؤثرين فددددي التعريددددة الريحيددددة 
يددددة لمطبقددددة السددددطحية مددددن التربددددة فددددي منطقددددة الدراسددددة والمتمثمددددين بالقابم

(، يمكددن I( وقابميددة التربددة لمتعريددة الريحيددة )Cالمناخيددة لمتعريددة الريحيددة )
تقدددددير كميددددة الدددددقائق التددددي تنقمهددددا الريدددداح مددددن الطبقددددة السددددطحية لتددددرب 

، التددي سددبق ذكرهددا  (8)عينددات منطقددة الدراسددة باسددتخدام المعادلددة اآلتيددة
 E = IC  سابقًا.

األمدداكن قيددد الدراسددة فددي اذ اعتمددد البدداحثين تطبيددق المعادلددة عمددى تددرب 
تقددير الكميدات السدنوية لمددقائق التدي تنقمهدا الريداح مدن الطبقدة السدطحية 
وتقددددددير الكميدددددات الشدددددهرية، بعدددددد تحويدددددل المعددددددالت الشدددددهرية لمقابميدددددة 
المناخيدددة لمتعريدددة الريحيدددة فدددي المحطدددات المناخيدددة لمنطقدددة الدراسدددة الدددى 

لممعدددالت الشددهرية  النسددب المئويددة (4نسددب مئويددة دونددت فددي الجدددول )
والسددنوية لمقابميددة المناخيددة لمتعريددة الريحيددة فددي محطددات منطقددة الدراسددة 

( ثم انشئت عممية ضرب تمدك النسدب مدع نتدائ  4151 – 5991لممدة )
الكميدددددات  (2(، ثدددددم دوندددددت النتدددددائ  النهائيدددددة فدددددي الجددددددول )5الجددددددول )

لسددطحية فددي الشددهرية والسددنوية لمدددقائق التددي تنقمهددا الريدداح مددن الطبقددة ا
 .  )طن/متر. سنة(تربة منطقة الدراسة 

 المناخية لمقابمية والسنوية الشهرية لممعدالت الماوية النسب( 3) جدول
 الدراسة منطقة محطات في الريحية لمتعرية

 المحطة
 الشهور

 سنجار
 

 تمعفر البعاج تل عبطة ربيعة

 - - - - - كانون الثاني
 - - - - - شباط
 1815 1814 1811 1814 - آذار

 1855 1852 1857 1851 1816 نيسان
 1855 1857 1844 1856 1855 مايس

 1857 1844 1847 1858 1859 حزيران
 1846 1841 1849 1819 1844 تموز
 1845 1845 1847 1818 1857 آب

 1856 1851 1841 1818 1818 أيمول
 1816 1816 1819 1811 1814 تشرين األول
 1814 1814 1812 1812 18112 تشرين الثاني
 - - - - - كانون األول

 5855 5846 5856 188 18812 المجموع السنوي
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الكميدات الشدهرية  (2ففيما يتعمدق بدالتوزيع الفصدمي يتضدح مدن الجددول )
والسنوية لمدقائق التي تنقمها الرياح من الطبقة السطحية في تربدة منطقدة 

وجود تفاوت فصدمي ومكداني فدي كميدة الددقائق  )طن/متر. سنة(الدراسة 
التدددي تنقمهدددا الريددداح، ففيمدددا يتعمدددق بدددالتوزيع الفصدددمي أن عمميدددة التعريدددة 
الريحيدددة تنعددددم خددددطل أشدددهر الشددددتاء النظدددري وهدددو يتطددددابق مدددع انعدددددام 
القابميدددة المناخيدددة لمتعريدددة الريحيدددة خدددطل تمدددك األشدددهر، ثدددم تبددددأ التعريدددة 

ي خطل أشهر الربيع النظدري توافقدًا مدع الزيدادة الريحية باالرتفاع التدريج
التدريجيددة لقدديم القابميددة المناخيددة لمتعريددة الريحيددة، قددد بمددغ مجمددوع معدددل 
الدددقائق التددي تنقمهدددا الريدداح مدددن الطبقددة السددطحية لتربدددة منطقددة الدراسدددة 

. متددر( طن/2811، 2822، 1826، 1878خددطل أشددهر الربيددع النظددري )
سددنجار، البعدداج، الحضددر( وبنسددبة مقدددارها  سددنة، ضددمن قضدداء )تمعفددر،

%( من مجموع المعدل السنوي لكل 47895، 4782، 41819، 41872)
مدددن تمدددك التدددرب وعمدددى الترتيدددب، ويرجدددع سدددبب الزيدددادة الفصدددمية ألشدددهر 
الربيع النظدري الدى الزيدادة التدريجيدة فدي قديم القابميدة المناخيدة، أمدا أثنداء 

الشهرية لكميدة الددقائق التدي تنقمهدا أشهر الصيف النظري فأن المعدالت 
الريددداح مدددن سدددطح تربدددة منطقدددة الدراسدددة تصدددل ذروتهدددا توافقدددًا مدددع زيدددادة 
القابميددددة المناخيددددة لمتعريددددة الريحيددددة مددددع اشددددتداد وطئددددة الجفدددداف وسددددرعة 
الريددداح فددددي منطقددددة الدراسددددة، إذ أن مجمدددوع معدددددل كميددددة الدددددقائق التددددي 

تمددك التددرب ضددمن أقضددية تنقمهددا الريدداح مددن الطبقددة السددطحية لكددل مددن 
، 4857منطقدددددة الدراسدددددة )تمعفدددددر، سدددددنجار، البعددددداج، الحضدددددر( إذ بمدددددغ )

، 17875وشددددددددكمت نسددددددددبة مقدددددددددارها ) متددددددددر( طن/7842، 8899، 5811
%( من مجموع المعدل السنوي لكل مدن تمدك 11848، 12871، 67869

الترب وعمى الترتيب، وتأخذ شدة التعرية الريحية بالتناقص خدطل أشدهر 
ف النظددددري تبعددددًا لتندددداقص المعدددددالت الشددددهرية لمقابميددددة المناخيددددة الخريدددد

لمتعرية في تمك األشهر، إذ بمدغ مجمدوع معددل كميدة الددقائق التدي تنقمهدا 
الريدداح أثندداء تمددك األشددهر لمتددرب ولاقضددية ذاتهددا ضددمن منطقددة الدراسددة 

. سدددنة، وتشدددكل نسدددبة مقددددارها متدددر(طن/4892، 4899، 1847، 1885)

%( مددددن مجمددددوع المعدددددل السددددنوي 41826، 58845 ،55879، 45812)
أمددا بالنسددبة لتربددة الكثبددان الرمميددة  لكددل مددن تمددك التددرب وعمددى الترتيددب.

)مفمكددة شددمالية، ادحيمددة( فددي قضدداء الحضددر ضددمن منطقددة الدراسددة، إذ 
بمغ مجموع معدل الدقائق التي تنقمها الرياح من الطبقدة السدطحية خدطل 

( وبنسدبة مقددارها طن/متر. سنة 46872، 46846أشهر الربيع النظري )
%( من مجموع المعدل السدنوي لكدل مدن تمدك الكثبدان 47891، 49815)

 وعمى الترتيب.
وبمددغ فددي تربددة الكثبددان الرمميددة )البوثددة الشددرقية، تددل سددفوك( فددي قضدداء 

وبنسددبة طن/متددر. سنة 42817، 52841البعدداج  ضددمن منطقددة الدراسددة )
وع المعدل السدنوي لكدل مدن تمدك %( من مجم47822، 46898مقدارها )

الكثبدان وعمدى الترتيددب، أمدا بالنسددبة ألشدهر الصديف النظددري فدإن عمميددة 
التعرية الريحية تتميز بأعمى شدتها توافقًا مدع زيدادة قديم القابميدة المناخيدة 
لمتعريدددة وقدددد بمدددغ مجمدددوع معددددل كميدددة الددددقائق التدددي تنقمهدددا الريددداح مدددن 

بدان الرمميدة )مفمكدة شدمالية، ادحيمدة( الطبقة السدطحية لكدل مدن تدرب الكث
وبنسددددددبة ( طن/متددددددر. سددددددنة 67878، 28824ضددددددمن قضدددددداء الحضددددددر )

%( وعمددى الترتيددب وبمغددت فددي كثبددان )البوثددة 15816، 12825مقدددارها )
طن/متدددددددر.  17879، 49814الشدددددددرقية، تدددددددل سدددددددفوك( وعمدددددددى التدددددددوالي )

 %( وعمى الترتيب.61887، 12877وتشكل نسبة مقدارها )سنة
المعدالت الشهرية لمقابمية المناخية لمتعرية خدطل أشدهر الخريدف وتتدنى 

النظري، إذ بمغ مجموع معدل كمية الدقائق التي تنقمهدا الريداح أثنداء تمدك 
 46891، 52845األشدددهر مدددن الكثبدددان الرمميدددة ضدددمن قضددداء الحضدددر )

%( مددن مجمددوع 41811، 56818وشددكمت نسددبة مقدددارها )طن/متددر. سنة
مددددن تمددددك الكثبددددان وعمددددى الترتيددددب فددددي حددددين بمددددغ المعدددددل السددددنوي لكددددل 

وعمدددى التدددوالي فددي كثبدددان قريدددة )البوثدددة  متر.سددنة(طن/ 56815، 9867)
، 58841الشدددرقية، تدددل سدددفوك(، ضدددمن قضددداء البعددداج وبنسدددبة مقددددارها )

 %( من مجموع المعدل السنوي لكل من تمك الكثبان.58841

 )طن/متر.سنة(( الكميات الشهرية والسنوية لمدقااق التي تنقمها الرياح من الطبقة السطحية في تربة منطقة الدراسة 4جدول )
 الشهور

 المواقع
 المجموع 5ك 4ت 5ت ايمول آب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 4ك

 السنوي
 4814 - 1812 1855 1849 1848 1827 1845 1841 1841 1814 - - حمرة السراي

 5872 - 1814 1819 1841 1844 1825 1847 1857 1857 1814 - - ابو مارية والمزرع
 1899 - 18111 1814 1819 1841 1841 1844 1854 1817 - - - بار  وجفوي

 5841 - 18116 1814 1854 1846 1844 1849 1857 1819 - - - السيباية الغربية
 8824 - 1854 1821 5811 5821 5867 5812 5852 1892 1841 - - بوثة الشرقية

 8811 - 1854 1848 1891 5844 5819 5826 5818 1889 1859 - - تل سفوك
 6897 - 1857 1849 1887 5857 5846 5857 1899 1872 1845 - - مفمكة الشمالية

 7821 - 1858 1825 1894 5842 5842 5842 5816 1878 1844 - - ادحيمة
 88899 - 4844 1845 55867 51871 56894 51871 54824 9894 4894 - - الشماليةكثبان مفمكة 
 545827 - 4847 7841 56844 44811 44868 44811 58878 54888 2818 - - كثبان ادحيمة

 14811 - 1882 4814 6845 8884 51814 9868 7851 1889 5846 - - كثبان بوثة الشرقية
 87874 - 5849 2858 51822 52864 57825 56815 55882 9871 4819 - - كثبان تل سفوك

 (.4(، )5ن اعتمادًا عمى الجدولين )االمصدر   من عمل الباحث
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التبداين المكداني لمجمدوع معددالت كميدة الددقائق  ومما تقددم يسدتدل وجدود
الدراسدددة خدددطل التدددي تنقمهدددا الريددداح مدددن الطبقدددة السدددطحية لتدددرب منطقدددة 

(، فهنددددداك تناسدددددب طدددددردي بدددددين 4اشدددددهر الجفددددداف كمدددددا فدددددي الخريطدددددة )

المعددالت الشددهرية لمقابميددة المناخيددة لمتعريدة الريحيددة والمعدددالت الشددهرية 
 لكمية الدقائق المنقولة.

 

 
 . الجفاف اشهر خالل الدراسة منطقة لترب السطحية الطبقة من الرياح تنقمها التي الدقااق كمية معدالت لمجموع المكاني التباين (5) شكل

 

( أن 4أما فيما يتعمق بالتوزيع المكاني فأنده يتضدح مدن بياندات الجددول )
هندداك تباينددًا مكانيددًا لكميددة الدددقائق المنقولددة مددن تددرب األراضددي المتروكددة 
والكثبان الرممية في منطقدة الدراسدة، فقدد تدراوح المجمدوع السدنوي لمددقائق 

)بدددار   فدددي قريدددة( طن/متدددر. سدددنة 1899المنقولدددة بفعدددل الريددداح مدددا بدددين )
وجفدددوي( التابعدددة لقضددداء سدددنجار، وبمدددغ المجمدددوع السدددنوي لمددددقائق التدددي 

فددي ( طن/متددر. سددنة 545827تنقمهددا الريدداح مددن تربددة الكثبددان الرمميددة )
وعنددد مقارنددة الكميددات السددنوية   قريددة )ادحيمددة( التابعددة لقضدداء الحضددر.

لمدددقائق التددي تنقمهددا الريدداح مددن سددطح التربددة فددي كددل موضددع مددن تربددة 
طقة الدراسة مع معيدار شددة التعريدة الريحيدة، يظهدر تبداين مكداني فدي من

 شدة التعرية الريحية في عموم منطقة الدراسة.
 االستنتاجات

. تتميز منطقة الدراسة بظروف مناخية متمثمة بارتفاع درجدات الحدرارة 5
وقمددة سددقوط االمطددار وارتفدداع قدديم التبخددر، ممددا انعكددس ذلددك عمددى نشدداط 

 .الريحية عممية التعرية
. اتضح من خدطل الدراسدة ان مقددار ضدغط الريداح عمدى التربدة يدزداد 4

خددددطل فصددددل الصدددديف حتددددى بمددددغ اقصددددى سددددرعة لمريدددداح خددددطل اشددددهر 
)حزيران، تموز، اب( مما جعدل اعمدى مقددار لضدغط الريداح عمدى التربدة 

 خطل هذ  االشهر نفسها عمى التوالي.

أن قددوة ضددغط الريدداح فددي جميددع محطددات منطقددة الدراسددة )سددنجار،  .4
ربيعددة، تددل عبطددة، البعدداج، تمعفددر( لتصددل الددى اقصدداها خددطل )حزيددران، 
تموز( في جميدع المحطدات، إذ بمغدت معددل قدوة ضدغط الريداح لكدل مدن 

عمدى التددوالي،  4( كغددم/م5846، 5846تمدك األشددهر فدي محطددة سدنجار )
حدين عمدى التدوالي، فدي  4( كغدم/م1876 ،5845وبمغ في محطدة ربيعدة )

،  5824، وبمدددغ )4( كغدددم/م5811، 5817بمدددغ فدددي محطدددة تدددل عبطدددة ) 
فدددي محطدددة البعددداج عمدددى الترتيدددب، أمدددا بالنسدددبة لمحطدددة 4( كغدددم/م5828

ولدنفس األشدهر اآلنفدة الدذكر وعمدى  4( كغم/م5815،  5858تمعفر بمغ )
 الترتيب.

سددطح تمدك الدددقائق القابمددة . أن معددل مجمددوع النسددب المئويدة لمحتددوى 2
%( ويشددددكل معدددددل نسددددب 9884( ممددددم فأقددددل بمددددغ )5لمتعريددددة الريحيددددة )

%( بينمددا تشددكل الدددقائق التددي 284الدددقائق التددي تتحددرك بطريقددة التعمددق )
%( التدددي تمثمددت بمعدددالت أقطددار الددددقائق 9582تتحددرك بطريقددة القفددز )

بة ( ممددم ، فددي حددين تشددكل نسدد181 -1841، 1841–185، 185–1811)
%( من مجموع الددقائق القابمدة 481الدقائق التي تتحرك بطريقة الزحف )

 لمتعرية الريحية .
( طن/متددر. سدددنة 5851. تراوحددت قابميدددة التربددة لمتعريدددة الريحيددة بدددين )1

فدددي تربدددة قريدددة )بدددار  وجفوي(التابعدددة لقضددداء سدددنجار ، فدددي حدددين بمغدددت 
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ة )بوثدددددة فدددددي تربددددة األراضددددي المتروكدددددة لقريدددد( طن/متددددر. سددددنة( 6868)
 الشرقية( التابعة لقضاء البعاج.

. وجددود تفدداوت فصددمي ومكدداني فددي كميددة الدددقائق التددي تنقمهددا الريدداح، 6
 1899فقد تراوح المجموع السنوي لمددقائق المنقولدة بفعدل الريداح مدا بدين )

فددي قريدددة )بددار  وجفدددوي( التابعددة لقضددداء سددنجار، وبمدددغ ( طن/متددر. سدددنة
تنقمهدددا الريددداح مدددن تربدددة الكثبدددان الرمميدددة المجمدددوع السدددنوي لمددددقائق التدددي 

 في قرية )ادحيمة( التابعة لقضاء الحضر. (سنةطن/متر. 545827)
 
 

 التوصيات
. اقامددة مصدددات الريدداح لممسدداعدة فددي السدديطرة عمددى التعريددة الريحيددة 5

كونددده يمثدددل حددداجرا يعتدددرض و يبطدددىء مدددن سدددرعة االنسدددياب الطبيعدددي 
 الدراسة .لمرياح اثاء عبورها فوق منطقة 

 . زيادة مساحة االراضي المزروعة لمتقميل من اثر التعرية الريحية .4
. دعدددم المدددزارع بكدددل مدددا يحتاجددده مدددن اسدددمدة واآلالت زراعيدددة ومدددوارد 4

 مائية وسمف لغرض تشجيع عممية الزراعية.
. العمددل عمدددى تفعيددل مشدددروع ري الجزيددرة الجندددوبي لمددا لددده اهميددة فدددي 2

 االراضي الزراعية المتروكة.اعادة الحياة لمعديد من 
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Abstract 
Wind erosion is one of the most important problems to which arid and semi-arid lands in the world are exposed, 

The research aims to shedding light on the seasonal and spatial distribution of the amount of wind-borne 

particles  from the soil surface in the western part of Nineveh Governorate, represented by the districts of  (Baaj, 

Hatra, Sinjar, Talafar). The focus was on the wind factor because of its importance in wind erosion within the 

study area for the period 1995 – 2014, For the purpose of identifying the spatial variation, 12 samples were taken 

from the surface layer of the abandoned lands and sand dunes soils in the study area at a depth (0-10)cm, 

distributed in several places and analyzed in the laboratory for purpose of classifing the size and amount of 

particles moved by the wind seasonally and spatially  in a quantitive manner. The percentage rates of the surface 

content of those wind erodible particles  (1) mm or less, was (98.2%). the percentages of the three processes of 

wind erosion showed that the particles moved by Suspension (4.3%) , whereas the particles that are moved by 

saltation (91.4%), representing particles of (0.05-0.1, 0.1-0.25, 0.25-0.5) mm in diameter, with the result, The 

percentage of particles  that can be moved by creeping (2.5%) of the total wind erodibal particles .  
 

 قبل من نتائ ال تدقيق(1)
 المختصة المهندسة


