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المستخلص
تعد مشكلة ملوحة التربة من المشكالت البٌئٌة التً تعانٌها األراضً الزراعٌة  ,ومن
ضمنها منطقة الدراسة بسبب عوامل طبٌعٌة  ,واخرى بشرٌة  ,ولذا جاءت هذه الدراسة
لتلقً الضوء فً مدى تأثٌر تلك العوامل على الملوحة  ,وما هً األسباب التً كانت وراء
تباٌن توزٌعها وتصنٌفها .تضمن المشروع مقدمة وفصلٌن  ,تناول الفصل األول /الجانب
النظري  ,حٌث تضمن مجموعة تعارٌف تخص البٌئة  ,وهً تعرٌف البٌئة  ,وتلوث البٌئة
 ,وعلم البٌئة  ,والنظام البٌئً  ,والتوازن البٌئً  ,والتلوث البٌئً  ,وتلوث الهواء  ,وتلوث
المٌاه  ,وتلوث التربة  ,والتصحر ,كما تضمن فرٌضة الدراسة  ,وهدف الدراسة ,
والدراسات السابقة  ,ومنهجٌة البحث ومصادره  ,وهٌكلٌة الدراسة .وكذلك تضمن دور
العوامل الطبٌعٌة فً تملح التربة المتمثلة (بنوعٌة مٌاه الري  ,والمٌاه الجوفٌة  ,والتبخر ,
والرطوبة النسبٌة ,والنبات الطبٌعً  ,والتجوٌة  ,والعوامل المناخٌة  ,و الخواص الفٌزٌاوٌة
والكٌمٌاوٌة .وتضمن اٌضا ً العوامل البشرٌة  ,وهً األسمدة المضافة  ,ومشارٌع البزل .
أما الفصل الثانً فقد تضمن  :تحدٌد موقع منطقة الدراسة  ,وكذلك تحدٌد العوامل
الطبٌعٌة فً منطقة الدراسة  ,وهً التكوٌن الجٌولوجً  ,والسطح  ,والمناخ المتضمن
درجة الحرارة  ,والرٌاح  ,واألمطار  ,وكذلك واقع حال مشكلة تملح التربة فً منطقة
الدراسة  ,ونوعٌة مٌاه السقً ,وتضمنت هذه الدراسة دور العوامل البشرٌة فً تملح تربة
منطقة الدراسة  ,وهً شبكات البزل  ,وطرٌقة الري  ,والسقً من مٌاه البزل ,واالستعمال
غٌر الزراعً لألراضً  ,والزراعة واألسالٌب المتبعة فً منطقة الدراسة وهً  :التبوٌر ,
وعدم إتباع الدورة الزراعٌة الحراثة  ,والتسوٌة للتربة  ,واالسمدة المضافة  ,وكذلك ظاهرة
الرشح (النزٌز)  ,ومشارٌع الري  ,ومن ثم االستنتاجات والتوصٌات .
وتوصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات المستخلصة من نتائج المشروع وأهمها :
 ُتع ّد منطقة الدراسة بخصائصها الجغرافٌة مهٌأة إلنتشار ظاهرة الملوحة وزٌادتها تبعا ًلتلك الخصائص .
 تمتد منطقة الدراسة ضمن المناخ الجاف الذي ٌتصف بأرتفاع درجات الحرارة  ,وقلةسقوط األمطار مما أدى الى تفاقم مشكلة الملوحة .
 ارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة  ,وزٌادة ملوحتها مع ارتفاع نسبة األمالح الذائبة فً المٌاهالسطحٌة مما انعكس سلبا ً على التربة وزٌادة الملوحة .

 ان سوء االستغالل لألراضً ٌُع ّد من العوامل المهمة فً زٌادة نسبة االمالح ضمنالمنطقة .

Abstract:
The salty of soil considered one of the environmental
problems that suffer format they lands and the study and is one
of then and others suffe from natural factors humewity factors .
so this study come to focus on the impalt of these factor on the
salty and ushat is the reasws behind these differ in their
distribution sclassi fication the project cansiston the an
introduction and two chapters . The first chapter the theoretic
sal. Part , which in clued collection of definition coserning of
chvirment system environment balance , are pollution , water
pollution soil pollution sit in cludes the hypo these of the study
the aim of the study and the sources of the study it also in
clueless the role of the natural factoes the salt the soil which
presewterl in the kmet of the irrigation , the v aporiotion . The
moistwe the natural plane , the climate clemeilts , the physical
and chimecal element s and humanity elements .
In the creasing the salt in the aenea .
Chapter tow in cludy speci fication of the location of the study
anea . also spaci fieution of the natural elements of the area
study wohidis the geologic formation temprater the wind , the
rain and also the solution of the salty soil problem in the arear .
and the kind of watering , and it also in cluels the in this studyt ;
the rule of humanity elements in the salt of soil in the study area
, the watering waqy , the used of land . The agriculture and the
ways which follows in the studying area which is the follow ;
not follow do not follow the right way in the agricultwe , plain
the land , the fertilizer , watering projects and ther the can
clusions frecemmewd ations . we coneluded which one " l- the
stuelying area is preparing for spreate the salty phenol menon
and in creasing it according to that characteristics. 2- the
studying area in the dry climate which character ieby the in
creasing the tem preatwe , the raea of raining . 3- the raising of
the cave water and the in creasing in its salty caws eel ta in
crease the proportion of the malted salt in the sur face water . 4the misuse of the lanels one of the most importamt element .

