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E.mail : Nadu_1975@yahoo.com
23/8/2015تاریخ قبول النشر :2/8/2015تاریخ استالم البحث :

الخالصة
تم اختیار مشروع ري الجزیرة الشمالي في محافظة نینوى ممثال للزراعة التكمیلیة في شمال 

. تحت ظروف الري التكمیليالحنطةلغرض دراسة مدى مالئمة أألراضي لزراعة محصول العراق
% من 34التي تشكل نسبة Inceptisolsالممثلة برتبة الترب بدائیة التطورتتكون ترب المشروع من 

من المساحة الكلیة%42.83التي تشكل نسبة Mollisolsالمشروع وترب الحشائش الداكنة ال مساحة
%. تم جمع المعلومات الخاصة بترب مشروع الجزیرة من اعمال 22.78والترب الترافقیة وتشكل نسبة 

التغیرات وحسبتقیم المالءمة لمحصول الحنطة  للتربة والمناخ وتم حساب.1980مسح نفذت في عام 
وأخرونsys(اعتمادا على نظام1980-1990للسنواتواالمطارالمناخیة ممثلة بدرجات الحرارة 

2012عامایطالیا/ من قبل المعھد االیطالي في فلورنسا المطورةFAO1976ال ومنھجیة)1993
.100cmواستخدام صفات التربة الموزونة و لعمق بیان المحددات المعقدةطریقة الجمع مع واعتماد
شكل نسبة إذS1عالي المالءمة تقع ضمن صنفمساحة المشروعغالبیة نأإلىالنتائجأشارت
في حین تقع باقي وحدات التربة والتي تشكل نسبة.الدراسةلمنطقة الكلیة مساحة المن97.31%

عامل متوسط التحدید لزراعة ویعد المحتوى العضوي S2تدل المالءمة%.ضمن الصنف مع2.3
اثر على مالءمة جمیع وحدات الترب لزراعة محصول الحنطة في مشروع ري والحنطةمحصول 
صنف إنواألمطار)الحرارة (درجاتوتشیر النتائج الخاصة بالمناخ .60كانت قیم المالءمة إذالجزیرة 

الزمنیةالفترةخالل لإلمطاربالنسبة S2بالنسبة للحرارة وكان من الصنف S1المالءمة العام من نوع
.المناخیةالتي جمعت فیھا المعلومات 

الحنطة.التربة،،األرض،األرضالكلمات المفتاحیة : مالءمة 
املقدمة 

األراضيوحدة إنتاجیةبغیة تحقیق زیادة 
من عملیات التدھور، توجھتزراعیاً وحمایتھا

استنباط العدید إلىالعدید من الدوائر الزراعیة 
األراضيالخاصة بتصنیف األنظمةمن 

متنوعة منھا ما ھو عام ومنھا ما ھو ألغراض
یربط العالقة بین المتطلبات الخاصة لكل 
محصول مراد زراعتھ والصفات العامة لوحدة 

على سبیل المثال األنظمة. ومن تلك األرض
لعام اإلنتاجیةنیف القابلیة لتصاألمریكيالنظام 
مدى قابلیة إیضاحإلىالذي یھدف 1961

اعتمادا على لألرضالزراعیة االستعماالت
. ونظام األراضيطبیعة المحددات السائدة في 

وآخرونSysالمالءمة الذي اقترحھ الباحث 
الذي یربط بین صفات 1993,1980لألعوام
الً فضومتطلبات المحاصیل الزراعیة، األرض

وغیرھا 1995لعامالمتحدةاألممعن  نظام 
وحدة إنتاجیةزیادة إلىالتي تھدف األنظمةمن 

أيإنتاجیةإنوحمایتھا. ومن المعلوم األراضي

محصول تعتمد بدرجة رئیسة  على عوامل 
للتربة وطبیعة األساسیةعدیدة  ومنھا الصفات 

الخصائص المناخیة وبخاصة درجات الحرارة 
التي تلبي متطلبات األمطارمیة ومعدل ك

ال بد من لذاالمحصول خالل مراحل النمو.
حالة من الربط بین متطلبات المحصول إیجاد

مدى إلیضاحالمعني وطبیعة الظروف البیئیة 
الزراعي وعلى نطاق واسع لإلنتاجالمالئمة لھا 

في ) 1993وآخرونSys(ذلكأوضحكما و
وآخرونRosa(وبین. مقترحھ لنظام المالءمة

حمایة التربة تتطلب تحسین استخدام ) إن2004
وإدارتھاالزراعیة من حیث تخطیطھا األرض

یعد تداخال ما بین مصادر األرضكما وان تقییم 
ومسوحاتھا من اجل القیام باستخدام األرض
Ritungوأكد (. وإدارتھااألرض
صفات التربة التي أھممنإن) 2007وآخرون

تقییم ھي الطوبوغرافیة،أيفي أساسیةتكون 
صفتي التربة إنوأضافالمناخ التربة،

لباحث الثاني لدكتوراه*البحث مستل من أطروحة
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والطوبوغرافیة مھمة جدا وبشكل مترافق في 
ومن صفات التربة .األرضصف وحدة و

الصرف ،األساسیة المعتمدة ھي نسجة التربة
الداخلي وملوحة التربة والسعة التبادلیة

االس الھیدروجینيالتربة ووعمقالكاتیونیة 
AIbaji(. قامأخرىعن صفات التربة فضالً 

منطقة ھنداجیین بتقییم مدى مالءمة)2012
لزراعة عدد من المحاصیل إیرانجنوب غرب 

كالحنطة والشعیر والذرة باستخدام الطریقة 
إنالقیاسیة مع بیان المحددات البسیطة وتوصل 

جة العوامل المحددة للزراعة كانت النسأھممن 
. عامل الصرفعن قاعدیة فضالً والملوحة وال

من خالل دراستھ )2013محمد أوضح (
لمشروع شرق السعدیة في محافظة دیالى
لغرض تحدید مدى مالئمة عوامل المناخ 
والتربة لزراعة محاصیل الحنطة والشعیر 

أنأوضحوالذرة الصفراء وزھرة الشمس وقد 
) (S1قیم مالئمة عالیة أبدتنتائج تقییم المناخ 

طة والشعیر وزھرة عة محاصیل الحنلزرا
عدا الذرة الصفراء فكانت ذات ا مالشمس، 

) انھ 2001(الموسويذكر.S2مالئمة معتدلة 
استخدام تقنیة االستشعار عن بعد من یعتبر

الوسائل الحدیثة لدراسة الموارد الطبیعیة (المیاه 
وأماكنوالتعرف على خصائصھا والتربة )

ھا ووضع الخطط تواجدھا ومن ثم مراقبت
الالزمة الستغاللھا اضافة الى  تطبیقاتھا في 
رصد وتتبع الظواھر الطبیعیة المْوثرة في 
عملیات التنمیة الزراعیة لما تمتاز بھ ھذه 
التقنیات من قدرات تمیزیة وطبیعیھ وزمانیة.

) وسائل 2012، وآخرونGoswami(استخدم
التحسس النائي واالستشعار عن بعد في دراسة
محصول الحنطة حیث كانت فعالة في دراسة 

لألراضيتوزیع المحاصیل واستخداماتھا 
من خالل Rabia(2012وأوضح (المختلفة. 

دراستھ لمدى مالئمة زراعة المحاصیل في 
إنأثیوبیافي Kilte Awulaeloمقاطعة

خرائط المالئمة قد تطورت لتبین درجات 
المالئمة المالئمة وتبین التوزیع المكاني للترب

2002(شرحل، للمحاصی Jaradat طبیعة (
نھ أوضح االمناخ وتغیراتھ في العراق حیث 

لك امناخ شبھ استوائي من النوع شبھ الجاف وھن
تفاوت كبیر ما بین درجات الحرارة ما بین اللیل 

اختالف إلىإضافةوالنھار والشتاء والصیف 
ا ما بین المنطقة الشمالیة وتشابھاألمطاركمیات 

البلدانأكثرللوسطى والجنوبیة ویعتبر واحد من 

یرات كبیرة تنوعا في مصادر المیاه وحدثت تغ
2009–2007لألعواماألمطارفي كمیة میاه 

إلى% نسبة 200األمطاربلغت معدالت إذ
في المناطق الجنوبیة من األصلیةمعدالتھا 

تقییم إن) 2010الشافعي(وأكد.العراق
المعتمدة وعلى األنظمةأھمد احد یعاألراضي

نطاق فعلي بھدف المحافظة على استدامة 
الموارد الزراعیة كجزء مھم من عملیة التخطیط 
الزراعي ووضع سیاسة وطنیة قریبة وبعیدة 

ونظراً لمحدودیة الدراسات الرابطة بین المدى.
نظم المعلومات الجغرافیة والتحسس النائي مع 

لمالءمة لالراضي الیة بعض انظم تصنیف ا
النتاج بعض محاصیل الحبوب في العراق 
ولمناطق مناخیة مختلفة لذا فقد توجھت ھذه 

:اآلتیةاألھدافالدراسة لتحقیق 
تقییم صفات التربة والمناخ لزراعة محصول -1

الحنطة.
اعداد خرائط التوزیع المكاني والزماني -2

لزراعة الحنطة األراضيمالءمة ألصناف
ظام المعلومات الجغرافیة.باستخدام ن

ثرة في زراعة المؤتحدید اھم صفات االرض -3
الحنطة.

العملائقاملواد وطر
تم اختیار مشروع ري الجزیرة الشمالي في 
محافظة نینوى ممثال للزراعة التكمیلیة في 

من قبل  المشروع أنجز.شمال العراق
Saleh) وتتكون ترب )  1980واخرون

بدائیة التطور الممثلة برتبة الترب المشروع من
Inceptisols من 34التي تشكل نسبة %

مساحة المشروع و ترب الحشائش الداكنة ال 
Mollisols من %42.83التي تشكل نسبة

المساحة الكلیة والترب الترافقیة وتشكل نسبة 
ان سیادة ھذه الترب  یعزا الى تاْثیر .22.78%

ناخ فیھا.الموتأثیر طبیعة ظروف تكوین التربة 
) طبیعة التوزیع المكاني 1ویوضح الشكل (

لوحدات الترب في مشروع ري الجزیرة 
یتكون المشروع من ثمانیة من إذالشمالي 

الرتبتین فضال" عن إلىسالسل الترب العائدة 
سالسل تعود 3ووجودوجود وحدتین ترافقیة

إلىسالسل تعود 4وInceptsolرتبة الإلى
وكانت السیادة للسلسلة Mollisolsترب ال 

M1في حین كانت 33.83شكلت نسبة إذ %
بنسبة Incptisolsالرتبة X3السیادة لسلسلة 

ولوحظ وجود وحدتین ترافقیة احدھما %31.7
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المتمثلة بالوحدة %21.4ذات نسبة عالیة بلغت 
)M3-X3() وتلیھا الوحدةM3-X2( وبنسبة

.%1.48بلغت 

1980كاني لسالسل ترب مشروع الجزیرة الشمالي عام  ) التوزیع الم1شكل (
یتمیز مناخ منطقة الدراسة بأنھ حار جاف صیفا 
وبارد ممطر شتاء معدل درجة الحرارة في 

ومعدل درجة 29.6م وفي الصیف 7.8الشتاء 
م ترب المشروع ذات 17.45الحرارة السنوي 

الرطوبة ونظامXericنظام حراري من نوع
حار بأنھیتصف المناخ Thermicمن نوع

ومعدل التساقط اً ممطر شتاءجاف صیفا وبارد
ملم وقد جمعت المعلومات 400المطري 

إلى1980المناخیة لمنطقة الدراسة للفترة من 
المحاصیل المزروعة الحنطة أھم.1990

والشعیر والطماطة التي تعتمد على نمط 
أثناءالري التكمیلي إتباعالزراعة الدیمیة مع 

ویمثل المشروع الحالة .األمطارمدة انحسار 
تم . االنتقالیة بین المناطق الدیمیة واالروائیة

الترب وخصائص (األرضخصائصتقییم 
لزراعة )واألمطارمناخیة وھي درجة الحرارة 

Sys(محصول الحنطة بحسب مقترحات
) والبرنامج االیطالي لسنة 1993وآخرون

ة بعض لغرض تحدید درجة مالءم2012
لزراعة التربة والمناخ )( األرض خصائص

طریقة الجمع مع محصول الحنطة وباعتماد
اعتماد  نظم إلىإضافةبیان المحددات المعقدة 

خرائط المالءمة إعدادالمعلومات الجغرافیة في 
المشاریع المختارة لزراعة محصول ألراضي

وباستخدام الحنطة وللمدد الزمنیة المحددة.
تم تقییم المناخ للزراعة Arc Mapبرنامج 
)2جدول ()،1(جدولوالمتأخرةالمبكرة 

) مراحل نمو محصول الحنطة بالزراعة الدیمیة المبكره1جدول (
No of DaysToFromStage

21720  May28octgrowing cycle
16630Mar28octVegetative stage
98 Apr30Marflowering stage
4220May8AprRipening stage

المصدر البرنامج الوطني إلعداد خرائط التقسیم البیئي الزراعي في العراق (وزارة الزراعة)
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) مراحل نمو محصول الحنطة بالزراعة الدیمیة المتأخره2جدول ( 
No of DaysToFromStage

1725-Jon15- Decgrowing cycle
13125-Apr15- DecVegetative stage

83-May25-Aprflowering stage

335-Jon3-MayRipening stage

النتائج واملناقشة 
وحدات ترب مشروع الجزیرة تقییم مالءمة

1980لزراعة الحنطة عام 
) وجدول 3(النتائج الموضحة في جدولتشیر

ترب المشروع كانت أنإلى)2(وشكل 4)(
تقع إذعة محصول الحنطة،عالیة المالءمة لزرا

غالبیة مساحة المشروع ضمن صنف عالي 
من مساحة %97.41وشكل نسبة S1المالءمة 

في حین تقع باقي وحدات التربة المشروع الكلیة
ضمن الصنف معتدل % 2.3والتي تشكل نسبة 

ویالحظ من النتائج ان جمیع S2المالءمة 
Mollisolsرتبة ال إلىوحدات الترب العائدة 

كانت مالءمة لزراعة محصول الحنطة وتقع 
فقط وكذلك الحال مع S1ضمن الصنف

اما . الوحدات الترافقیة الموجودة في المشروع

وحدات الترب العائدة لرتبة الترب البدائیة 
من التباین فقد أبدت نوعاً Inceptisolsالتطور

في قیم المالءمة لزراعة محصول الحنطة والتي 
% 31.7وبنسبة S1نف تراوحت بین الص

إلى% وھذا یعزا 2.3وبنسبة S2والصنف 
أثرتبعض صفات وحدات الترب التي تأثیر
على مالءمتھا لزراعة محصول الحنطة سلباً 

االنحدار والسعةوخاصة نسجة التربة ودرجة 
التبادلیة الكاتیونیة التي كانت فیھا قیمة المالءمة 

ات وبصورة عامة یعد المحتوى العضوي ذ60
على مالءمة جمیع أثرتقیم مالءمة متوسطة 

وحدات الترب زراعة محصول الحنطة في 
.60مشروع ري الجزیرة اذ كانت قیم المالءمة

1980) مالءمة وحدات الترب في مشروع الجزیرة لزراعة الحنطة 3جدول (
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S260601001008060951001009510095X1

S185100100100956085100100958595X3

S2731001001008060951001008560100X4

S18510010010085601001001009585100M1

S18095100100806010010010095100100M2

S185951001008585100100100858595M3
S18510010010085608510010010085100M4
S1931001001009560951001009585100M5

S193100100100956095100100958595X2-X3

S18595100100856010010010095100100M3-X3
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1980) مالءمة وحدات ترب مشروع الجزیرة لزراعة الحنطة لسنة  4جدول ( 

التربةوحدات التربةhaالمساحة الكلیةالنسبة المئویةنوع المالءمة

S142.8326247M1,M2 ,M3,M4,M5Mollisoils

S131.719530.5X3
Inceptions

S22.31464X1,X4
S122.7814.04X2-X3 ,M3-X3Soil associations

)التوزیع المكاني الصناف مالءمة الترب لمحصول الحنطة في مشروع ري الجزیرة الشمالي2شكل (
1980

تقییم مالءمة المناخ لزراعة محصول الحنطة :
قیم مالءمة معدل إن)5النتائج (جدولأشارت

راحل على وفق مدرجات الحرارة أبدت تبایناً 
كانت عالیة المالءمة إذنمو محصول الحنطة 

بصورة عامة لجمیع مراحل النمو باستثناء 

كانت درجة إذنمو وتكوین الحبوب مرحلة
لذا فان صنف %72.5المالءمة قرابة

.بالنسبة للحرارة S1المالءمة العام من نوع 

الحنطة الدیمیةالمبكرة في مشروع درجات الحرارة لزراعة محصول) نتائج تقییم مالءمة5جدول (
الجزیرة

Rating scoreTemp DataClimate characteristicNo

72.510.57growing cycle1

93.157.63Vegetative stage2

97.1115.69flowering stage3

99.3820.50Ripening stage4

75-100Climate Index Ci5

S1Suitability class of climate6
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) تقییم مالءمة 6ویالحظ من الجدول ( كما
على مراحل نمو محصول الحنطة اإلمطار

) 6للزراعة المبكرة، فقد اظھرت النتائج (جدول 
ما ان قیم مالءمة كمیات االمطار اظھرت تبایناً 

والحصاد والتزھیر وان اإلنباتبین مرحلة 
المالءمة المعدل العام للمالءمة تقع ضمن صنف 

وذلك الن قیم المالءمة لجمیع المراحل S2نوع 

81.35إلىمرحلة النمو 97.23تراوحت بین 
انخفاض  القیم النھائیة إنلمرحلة الحصاد.

قلتھا في مرحلة إلىیعزا بدرجة رئیسة لألمطار
المباشر في التأثیرالحبوب مما ساعد على ملئ

.اإلنتاجیة

1980میة االمطار لمحصول الحنطة الدیمیةالمبكرة في مشروع الجزیرة ) تقییم مالءمة ك6جدول (
Rating scoreRain faII( mm)Climate characteristicNo

89.5349.03growing cycle1

97.2353.91Vegetative stage2

90.0045.01flowering stage3

81.3527.68Ripening stage4

75-50Climate Index Ci5

S2Suitability class of climate6

خاص بتقییم )7وتشیر النتائج في جدول (
معدالت إندرجات الحرارة للزراعة المتأخرة 

إذمنھا للزراعة المبكرة أعلىالحرارة كانت 
أماS1وكانت المالءمة من نوع 99.62بلغت 

واضحا في كل من تبایناً أظھرتفقد األمطار
والتزھیر والحصاد وقد بلغت اإلنباتمراحل

S2والمالءمة من النوع 90.9نسبة المالءمة 
).8كما موضح في الجدول (

) تقییم مالءمة درجات الحرارة لزراعة محصول الحنطة الدیمیة المتأخرة في مشروع ري 7جدول (
الجزیرة الشمالي

Rating scoreTemp DataClimate characteristicNo

86.3312.40growing cycle1
98.639.45Vegetative stage2
99.5118.39flowering stage3
96.6622.67Ripening stage4

75-100Climate Index Ci5
S1Suitability class of climate6

ي مشروع ري ) تقییم مالءمة كمیة االمطار لزراعة محصول الحنطة الدیمیة المتأخرة ف8جدول (
الجزیرة الشمالي

Rating scoreRainfall (mm)Climate characteristicNo

85.0649.13growing cycle1
98.2057.78Vegetative stage2
86.4534.34flowering stage3

70.5318.42Ripening stage4

50-75Climate Index Ci5
S2Suitability class of climate6
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ترب مشروع الجزیرة درجات عالیة أبدتوقد
حیث شكل الصنف لمالءمة محصول الحنطة

) شكل نسبة (S1عالي  المالءمة ممثال بالصنف 
في حین . من مساحة المشروع الكلیة97.41%

وقعت باقي وحدات التربة والتي تشكل نسبة 
S2ضمن الصنف معتدل المالءمة  %.2.3

لعضوي ذات قیم مالءمة وكان المحتوى ا
متوسطة اثرت على مالءمة جمیع وحدات 

زراعة محصول الحنطة في مشروع لالترب 
كما .60ري الجزیرة اذ كانت قیم المالءمة 

اشارت النتائج ان مالءمة المناخ وقعت ضمن 
بالنسبة للحرارة عالي المالءمة S1الصنف

.S2متوسط المالءمة للصنف S2والصنف 

املصادر
). مقارنة 2002اني، حافظ عبد هللا احمد، (ألع
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االروائیة في محافظة صالح الدین. رسالة 

جامعة بغداد. –كلیة الزراعة –ماجستیر 
) استخدام 2010(، ولید محمد مخلف الشافعي

نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن 
بعد في تقییم االراضي في وسط السھل 

–الرسوبي العراقي . رسالة ماجستیر 
.بغداد جامعة–كلیة الزراعة 

) .استخدام تقنیة 2001الموسوي، حسن حمید (
االستشعار عن بعد في مسح وتصنیف 
الترب للمناطق المتاخمة لغرب بحیرة 
الرزازة. اطروحة دكتوراه كلیة الزراعة 

.–معة بغداد جا–قسم التربة –
) العالقة 2014الموسوي ،علي سعدون زاجي (

وبعض SPIما بین دلیل المطر القیاسي 
صفات ترب شمال العراق . رسالة 

كلیة العلوم الجامعة –ماجستیر 
المستنصریة

Albaji M., Papan P.2, Hosseinzadeh
M. 2, and Barani3 S.(2012).
Evaluation of land Sultabilty for
principal crops in the hendijan
region. International Journal of
Modern Agriculture, Volume 1,
No.1, p24-32

Jaradat. A. A (2002) Agriculture in
Iraq department of state middle
east working  group on
agriculture Washington  D.c
.USA

Goswami S.B.,A. Saxena and G.D.
Bairagi (2012)Remote sensing
and GIS based wheat crop
acreage estimation of Indore
district, M.P

Ritung S,W., F Agus and H, Hidayat
(2007) Indonesian soil research
institute and world agroforestry
Centre .

Rosa D, F.Mayal ,E. Diaz-pereira,
and M. Fernandez (2004). A
land evaluation decision support
system (Micro LEIS DSS) for
agricultural  soil protection with
special reference  to the
Mediterranean region
Environmental modelling and
software 19(2004) 929-942

Saleh, A, j .Mohammed and G.f.
Thawakar .(1980) .Soil
investigation and land
classification of al-jezira project
(Northern part) directorate of
soil investigations and land
classification general
establishment for designs and
research state organization for
land reclamation .Baghdad-
Iraq.

Sys, C., Van Ranst E., and Debaveye
J.,Beernaert, F.(1993). Land
evaluation. PartI ,II, crops
requirement Agri. Publications.
General administration for
development cooperation
Brussels Belgium.



2016لسنة 1العدد /6المجلد /مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

36

Evaluation of Suitability of Al – Jazira Project Lands for Wheat
Cultivation

Ahmed  Muhaimeed
College of agriculture
University of Baghdad

*Nada Farook Aboud
College of science

University of Al-Mustansiriya

Kasam A .Al kassey
Ministry of
Agriculture

Abstract
Al –Jazira project located in Nainawa  governorate is selected to represent

the supplemental irrigated cultivation system in north Iraq in order to study Land
suitability for wheat cultivation. The dominant soils of the project include
Inceptions with %34 and Mollisols with % 42.83 and Soil associations %22.78
of the total area. Some historical soil data have been collected from previous
work done in 1980 and climatic data are collected for the last thirty years. Soils
and climate (temperature, rainfall) characteristics are evaluated for wheat
growing by using FAO, (1976) and SYS et al system (1993) which has been
developed by the Italian institute in Florence (2012). Soil properties are weighed
to depth 100 cm. The results indicate that most of the  project areas show high
degree of suitability for wheat growing with the suitability classes including S1
with %97.31 , S2 with % 2.3 from the total area of the project. Organic carbon is
moderately limited factor for wheat. The suitability is 60 results which indicates
that climate suitability for wheat (temperature, rainfall) is high suitable (S1)
temperature and moderately suitable S2 for ( rain fall ).

Key words: Land Suitability , Land , Soil , Wheat.
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