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 :The sand dunes in Iraq  الكثبان الرملية يف العراق 

  -:منشأ الكثبان الرملية

ان عملية التصحر تأخذ منحى استمراريا متزايدا حاملا تبدأ مما يزيد من تأثرياتها السلبية 

اىل اسوء اىل ان تصبح األرض صحراء ال  واخلطرية مبرور الزمن فتتدهور الظروف البيئية من سيء

 ميكن استغالهلا. 

تعد الكثبان الرملية وشبة الرملية احجى اهم الظواهر اخلطرية اىل ترافق عملية التصحر من 

اهم نتائجها اخلطرية وذلك للصعوبة املرتتبة على معاجلتها، نظرا لطبيعة الكثبان الدائمية 

اضي الزراعية وتهديد املناطق احلضرية واالقتصادية احلركة حيث تؤدي اىل غزو وطمر األر

 والعسكرية وعرقلة ومهامجة طرق املواصالت ودفن قنوات الري وشبكات املبازل.

العوامل اليت تلعب أدوارا مباينة يف عملية تسهم يف تكوين الكثبان جمموعة متداخلة من 

ومن اهم هذه العوامل قطع األشجار  الكثبان الرملية. واعطائها خصائصها املورفولوجية املتميزة،

والشجريات والرعي اجلائر باإلضافة اىل تأثري الظروف املناخية القاسية اذ تؤدي اىل إمتام الدور يف 

 تعرية الرتبة ويف النهاية تفكك وحتطم جماميع الرتبة ومن ثم سهولة تأثري الرياح عليها. 

 -:التاليةوتنشأ الكثبان الرملية فيما لو توافرت الظروف 

 تربة سهلة التفتت وجافة. -1

 وجود مساحات كبرية منبسطة ال تعرتض الرياح وتسمح هلا ببلوغ سرعات كبرية. -2

 انعدام وجود غطاء نباتي طبيعي او وجوده بشكل ضعيف ومستنزف. -3

 ان تكون سرعة الرياح كبرية ومستمرة لفرتة من الزمن تكفي لتحريك دقائق الرتبة.  -4

ننة واستخدامها يف العمليات املتصلة بالزراعة والرتبة اىل تسريع كما يؤدي ادخال املك

 .عملية تكوين الكثبان الرملية

 -:أسباب تكون الكثبان الرملية يف العراق

ان أسباب تكون الكثبان الرملية يف العراق ميكن ارجاعها اىل الظروف البيئية من جهة 

ة الرتبة واملياه من جهة أخرى. وتؤكد واىل طبيعة إدارة املوارد البيئية الطبيعية وخباص

كم مشال بغداد( حيث  232املعلومات القادمة من منطقة بيجي يف حمافظة صالح الدين )

 لبقية احملافظات.توجد مئات االالف من الدومنات من الكثبان الرملية وهي مشابهة باخلواص 
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 عامل املناخ  -1

  -:الرياح 1 – 1

العوامل املؤثرة يف تكوين وحركة الكثبان الرملية. اذ تؤثر الرياح  تعد الرياح من اخطر

اجلافة والسريعة وخاصة يف اشهر الصيف وبوجود العوامل املساعدة كاخنفاض معدل االمطار 

واستنزاف الغطاء النباتي يف انتقال دقائق الرتبة من مكانها األصلي لترتسب يف املنخفضات او 

 االصطناعية مما يقود اىل تكوين الكثبان الرملية يف املنطقة.  امام احلواجز الطبيعية او

 382كم جنوب بغداد اىل الناصرية ) 02ففي منطقة املصب العام اليت تبدأ من مسافة 

كم يف اجلزء  02جنوب بغداد( وبعرض يرتاوح بني بضع كيلومرتات يف اجلز الشمالي اىل 

م / ثا وحتدث الرياح السريعة  3.8 – 3.4ما بني  اجلنوبي، يرتاوح املعدل السنوي لسرعة الرياح

م / ثا وان االجتاه السائد هلا  4.4 – 4اب( اذ تبلغ سرعتها بني  –يف اشهر الصيف اجلافة )حزيران 

م / ثا وان عدد األيام اليت حتدث  32هو االجتاه الشمالي الغربي وقد تصل سرعة الرياح أحيانا اىل 

  .يوم يف السنة 42 – 44فيها الزوابع الرتابية بني 

كم مشال بغداد( فان اعلى معدل شهري لسرعة الرياح يكون  232اما يف منطقة بيجي )

شهر كم /ثا وادنى معدل يف  3.80يف متوز اذ يبلغ 
2

وان التجاه العام للرياح  م / ثا 2.40يبلغ  

  .يوم يف السنة 13هناك الشمال الغربي وجمموع األيام اليت حتدث فيها زوابع ترابية هي 

 -االمطار: 2 – 1

ملم  222تقع الكثبان الرملية ضمن املناطق اليت ال يزيد فيها التساقط السنوي عن 

 .تنحصر يف فصل الشتاء

 -درجة حرارة اهلواء: 3 – 1

ناطق الكثبان الرملية يف العراق ضمن مناطق يبلغ فيها معدل درجات تقع مجيع م

و  34م واعلى معدل شهري حيدث خالل شهري متوز واب يبلغ  22.4احلرارة السنوية اكثر من 

 م.  41.0م على التوالي واعلى درجة سجلت خالل شهر متوز بلغت  30.3

 

 

 



 د. فرحان محمد جاسم.م.أ : مدرس المادة                                    مادة التصحر                                                                                                                                   المرحلة الرابعة

 م.م. محمد سالم جمعة                                                                      الثامنةالمحاضرة                                                                                    علوم التربة والموارد المائية : قسم
 

  -:الرطوبة النسبية 4 – 1

ان املعدل السنوي للرطوبة النسبية للهواء هو عموما واطئ. اذ يرتاوح يف منطقة املصب 

كان خالل شهر ك % 03وان اعلى معدل شهري للرطوبة النسبية بلغ  % 40 – 4العام بني 
2
 

 .% 20وادنى معدل خالل شهر متوز بلغ 

 -التبخر: 5 – 1

يف احلارة وان اعلى معدل سنوي ان معدالت التبخر تكون عالية وخاصة خالل اشهر الص

 ملم.  2414ملم وادنى قيمة كانت  4414بلغ 

 -:التضاريس – 2

ان تكون وحركة الكثبان الرملية غالبا ما حيدث يف املناطق السهلة اخلالية من 

العوارض الطبيعية او االصطناعية اليت تؤثر على سرعة الرياح وهذا ما يالحظ يف مناطق 

     .العراقالكثبان الرملية يف 


