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 -إدارة الرتبة : – 3

 -حراثة الرتبة : 1 – 3

كاستعمال احملاريث  ان اتباع أساليب إدارة خاطئة بنطاق واسع وخاصة يف األراضي الدميية

العميقة القالبة بدون احلاجة الفعلية هلا، واحلراثة املبكرة للرتبة خبطوط موازية الجتاه الريح 

السائد يف املنطقة ثم ترك األرض بدون زراعتها لفرتة طويلة خالل فصل الصيف احلار مما يعرض 

يسهل تعرضها للرياح الرتبة اىل اجلفاف وحتطم جماميعها يف الطبقة السطحية وتفككها ف

 وتعريتها بوجه الرياح.

 -الرعي اجلائر : 2 – 3

ان زيادة الضغط على النباتات الطبيعية واستنزافها والقضاء عليها يسهل تعريض الرتبة اىل فعل 

الرياح كما ان الرعي املبكر )استغال املراعي قبل بلوغ النباتات مرحلة النضج( هو ممارسة خاطئة 

فقط اىل حصول املاشية على كمية قليلة من العلف وامنا تؤدي أيضا اىل اختفاء وخسارة ال تؤدي 

النباتات احلولية وعدم إعطائها الفرصة لتكوين بذورها. وحركة احليوانات ذات احلوافر 

كاألغنام واملاعز تعد أيضا من العوامل الضارة اليت تلعب دورا يف حتطيم جماميع الطبقة السطحية 

 تفكيكها وتعرضها للتعرية الرحيية.   للرتبة ومن ثم 

  -تبوير األرض: 3 – 3

ان ترك األرض بدون زراعة لفرتة طويلة يؤدي اىل اخنفاض حمتواها من الرطوبة واخنفاض حمتواها 

 من املادة العضوية فتسهل تعريتها بالرياح .

الزراعية واحملاريث يؤثر  االستخدام املفرط يف استخدام االالت .:استخدام املكائن واآلالت  4 – 3

على تركيب الرتبة وثباتية التجمعات من خالل ضغط العجالت على سطح الرتبة مما يعرض 

 الرتبة اىل التعرية الرحيية.

  -مصدات الرياح : 5 – 3

ودورها  بأهميتهاان عدم االهتمام بإقامة مصدات الرياح ملعظم احلقول واألراضي الزراعية واجلهل 

 بة من التعرية الرحيية له دور يف تعرض الرتبة للتعرية.يف محاية الرت

أدى اجناز مشاريع السدود واخلزانات على نهري دجلة والفرات اىل السيطرة على مياه  – 4

الفيضانات اليت كانت حتدث يف السابق. فنتج عن ذلك حرمان مساحات كبرية من األراضي 

بالرغم من مساوئها املعروفة( اىل تأثري انت تؤدي )القريبة من األنهار من مياه الفيضانات اليت ك

إجيابي وهو غمر مساحات كبرية من األراضي غري املستغلة ولفرتة طويلة قد تستمر اىل نهاية 
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فصل الصيف مما يعمل على زيادة يف حمتواها الرطوبي ويبعد عنها خطر اجلفاف فيقل احتمال 

 تعرضها ملخاطر التعرية الرحيية. 

ة الفالحني والسكان الريفيني اىل مراكز املدن واحملافظات اىل ترك أراضي واسعة أدت هجر -5

من احلياة  معينة ألمناطبدون زراعة. اذ ترك مناطق كانت تعد سابقا مراكز لنشاط وفعاليات 

  الريفية. 

 

 -مواقع تواجد الكثبان الرملية:

 تتواجد الكثبان الرملية وشبه الرملية يف املناطق التالية من العراق . 

دومن والعث  0599وترتكز يف منطقيت بيجي تقدر حبوالي  -حمافظة صالح الدين : -1

 دومن. 509999مبساحة 

الف  059بني حوضي نهري دجلة والفرات يتواجد اكثر من  -منطقة السهل الرسوبي : -2

ة بالتعرية الرحيية الشديدة وتشمل أراضي حمافظات بابل و هكتار من األراضي املتأثر

 واسط والقادسية .

الكويتية ونقدر  –منطقة الشريط املمتد يف حمافظة النجف وحتى احلدود العراقية    -3

 دومن ومتتد عرب حمافظات النجف واملثنى وذي قار والبصرة.  180.48999مساحتها حبوالي 

عرية الرحيية الشديدة وتكون الكثبان يف حمافظات بالت متأثرةمناطق متفرقة أخرى  -4

 االنبار ودياىل وميسان وكربالء . 

( مواقع الكثبان الرملية واجتاه الرياح واملناطق املتأثرة بالتعرية 1 – 4يوضح الشكل رقم )

 الرحيية يف العراق . 
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