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  التربة وتملحها في ریف الرماديأدارةتأثیر العامل البشري في 

  

  *یثيدیاس خضیر الحو**محمود إبراهیم متعب،*سعودعبیر عبد العزیز
  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة*

  األنبارجامعة / كلیة التربیة**

  

  ةصالالخ

لتربة والمیاه والتي تؤدي إلـى المسـاهمة السیئة لإدارتهمن خالل ) الفالح(تم دراسة تأثیر العامل البشري 

) 17(, زویــة البــوفراج) 16(مختــارة هــي فــي ریــف منطقــة الرمــادي فــي خمســة مقاطعــاتتــربالفــي تــدهور وتملــح 

تنطلـق الدراسـة مـن فرضـیة . 2008خـالل عـام البوعسـاف ) 20(البوعلي جاسـم ) 19(, الطالعة) 18(, البو ذیاب

بسب االستخدام الجیدة من قبل الفالح إضافة إلى وجود مشكلة تملح التربة دارةاإلإتباعمفادها وجود مشكلة عدم 

. لتـــرباإلـــى انخفـــاض المســـاحات المزروعـــة وتـــدهور ادى المفـــرط للمیـــاه وعـــدم وجـــود شـــبكات البـــزل الفعالـــة ممـــا 

راســات الســابقة اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي اعتمــادا علــى البحــوث العلمیــة والتقــاریر الرســمیة والد

تـــم . األرضـــیةإضـــافة إلـــى الدراســـات المیدانیـــة فـــي المنطقـــة مـــن خـــالل دراســـات التربـــة والملوحـــة ومناســـیب المیـــاه 

  :التوصل من خالل الدراسة إلى مایلي

سوء استخدام الموارد المائیة من خالل االستخدام العشوائي للمیاه أدى إلى هدر كبیر فـي المیـاه ورشـح كمیـات -1

  .األراضيالتي ساهمت في تملح األرضیةوبالتالي ارتفاع مناسیب المیاه األرضیةتجاه المیاه كبیرة با

جهــل الفــالح فــي مــدى حاجــة المحاصــیل الزراعیــة للمیــاه وعــدم االعتمــاد علــى اســتخدام المقــنن المــائي الــذي -2

وبالتـالي المسـاهمة فــي یعطـي حاجـة المحصـول للمـاء خـالل موســم النمـو أدى إلـى هـدر كبیـر فــي اسـتخدام المیـاه

  .تملح التربة

عــدم إجــراء عملیــات الصــیانة المســتمرة للمبــازل أدى إلــى انخفــاض كفــاءة نظــام البــزل وارتفــاع مناســیب المیــاه -3

  .والمشاركة في تملح التربةاألرضیة

یل المالئمـــة لتربـــة ومنهـــا التعـــدیل والتســـویة وحراثـــة التربـــة واختیـــار المحاصـــالجیـــدة لاإلدارةطـــرق إتبـــاععـــدم -4

  .واستخدام متطلبات الغسل واستخدام طریقة الري المناسبة وانخفاض المساحات الصالحة للزراعة
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Abstract
The effect of human factor (peasant) was studies through the bad 

administration for dust water that led to contributing in deteriorate and salinity of lead 
in Ramadi's countryside it's represented in five chosen region and.
1. (16) Zuaya AL-Bou Farage.
2. (17) AL-Bou Dhyab
3. (18) Al- Talaa
4. (19) AL- Bou Ali AL-Jassim
5. AL-Bou Assaff. During 2008.

This study stem from the hypothesis that a problem with don’t fallowing the 
good administration by the (peasant) additionally there are the problem of salty dust 
because the extreme use to water without activity irrigation system that leader to 
contraction and deteriorating the lands. The study depended on descriptive and 
analytic method by depending on the scientific researches, Repots and

The last studies additionally the field study in region. Through the studied of 
dust, salty and level of water we conclude the following:
1- Losing and useless of water made it oozing in to inside the earth because it use by 

random way to the sources of land.
2- The farmer ignores the needs of agricultural crops for the water. He doesn’t depend 

on using the consumptive use that gives the crops what need of water during the 
season of growth. That leads to waste the water and make the land salty.

3- To not make a continuous maintenance for the steams that leads to reduce the 
steams system and increase the quantity of water and participate to make the land 
salty.

4- To not follow the methods of management the good dust including modification 
and cultivation of the land and not choice the suitable crops and using the 
requirements and the suitable method of fertilizer. All these reasons lead to make 
the land salty and reduce the land of agriculture.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المقدمة

كبیـر مـن بلـدان العـالم وخاصـة في التطـور االقتصـادي واالجتمـاعي فـي عـددأساسیاتلعب الزراعة دورا 

لــذلك فــان تطــور الزراعــة فــي هــذه البلــدان . البلــدان النامیــة والتــي تقــع معظمهــا فــي المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة

الزراعي فـي اإلنتاجإن انخفاض . ادیا واجتماعیاسیكون له دور في توفیر الغذاء وتطویر سكان هذه البلدان اقتص

حیـث تتعـرض . في هـذا المجـالاألساسيوحدة المساحة یعود إلى عدة عوامل ولكن تعتبر مشكلة الملوحة العامل 

نتیجـة زیـادة التبخـر وقلـة سـقوط األمطـار مـع اسـتخدام میـاه تـرب المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة إلـى تـأثیر الملوحـة 

وقـد یصـل تركیـز األمـالح فـي تلـك التـرب إلـى المسـتوى الـذي یتعـارض مـع . على نسب من األمـالحالري الحاویة

  .]1[نمو النباتات اقتصادیا 

بســب اإلرواء الخــاطئ إضــافة إلــى ارتفــاع مناســیب بــاألمالحمتــأثرةمعظــم التــرب متملحــة أو أصــبحت

االروائیـة دون األخـذ األراضـيزیـادة مسـاحة مـن خـاللاألراضـيوقد یكون للفالح دورا في تملـح . األرضیةالمیاه 

فــتح شــبكات البــزل الفعــال فــي كثیــر مــن إن عــدم . األراضــيالالزمــة لمنــع تملــح هــذه اإلجــراءاتبنظــر االعتبــار 

الســیئة للتربـة والمیــاه إدارتـهومــن خـالل اإلنسـانهنــا دور ویـأتي. األراضـيأدى إلـى تملــح وتـدهور هــذه األراضـي

الزراعیــة لألراضــيیئة ســاللــإلداراتبعــض األمثلــة ]2[ر ویؤشــ. األراضــيهور وتملــح هــذه مســاهمة فــي تــدالإلــى 

يومنها استخدام الري الزائد وعدم استخدام متطلبات الغسل إضافة إلى الـر األراضيتؤدي إلى تملح والتي بدورها 

 soilالتربـة التي تسبب في انضـغاط بة إضافة إلى استخدام المكننة الثقیلة بكثرة و ر ة التیتسو م دبالمیاه المالحة وع

compactionذیة وعدم استخدام الدورات الزراعیة في التربةفاة النءوردا.  

  

  مشكلة البحث

كم األمـالح اوالمفرط للمیاه في عملیة اإلرواء مما یؤدي إلى تر ئالسیتكمن مشكلة البحث في االستخدام 

طــم حمكــائن الزراعیــة بكثــرة ممــا تــؤدي إلــى رص التربــة وتالمإلــى اســتخداإضــافةاألرضــیةالمیــاه مناســیبوارتفــاع 

  .والكیمیائیةةتجمعاتها وتدهور خواصها الفیزیائی

  

  أهمیة البحث

ورد طبیعـي لـذلك مـكوأهمیتهـاالتربـة أدارهأسـالیبإتبـاعوع ضـأهمیة البحث من خالل االهتمام بمو تأتي

ــ متبعــة تســاعدنا فــي تقــیم تــأثیر هــذه األســالیب فــي صــفات الزراعیــة الاإلدارةألســالیبالتــرب ن معرفــة اســتجابة اف

  .إنتاجیتهاالزراعي لها وانخفاض لاالستغالاصل لها بفعل حالتربة ومقدار التدهور ال

  

  البحثهدف

اإلنســانودراســة قیــام بــاألمالحالمتــأثرةالتــربوأهمهــایهــدف البحــث إلــى دراســة مشــاكل التربــة المختلفــة 

إلــــى بعــــض تربــــة ودراســـة طــــرق الــــري الحدیثــــة بهـــدف ترشــــید اســــتهالك المـــاء والتوصــــل الأدارةأســــالیبباعتمـــاد 

المشاكل التي تواجه الزراعة فـي منطقـة ریـف الرمـادي وخاصـة فـي المقاطعـات ات التي من شانها معالجة المقترح

  .تحت الدراسة

  

  

  



  فرضیة البحث

وجـود مشـكلة إلـىإضـافةالجیدة رةاإلداطرق أتباعهناك مشكلة عدم تنطلق الدراسة من فرضیة مفادها 

انخفـاض المسـاحات إلـىالبـزل الفعـال ممـا یـودي المفـرط للمیـاه وعـدم وجـود شـبكاتتملح التربة بسـبب االسـتخدام

  .األراضيالمزروعة وبالتالي تدهور هذه 

  

  منهجیة البحث

اعتمـــادا علـــى فـــي دراســـة مشـــكلة الملوحـــة التحلیلـــي والمـــنهج الكمـــييالوصـــفمـــنهجاعتمـــدت الدراســـة ال

البحــوث العلمیــة والوثــائق والتقــاریر الرســمیة والدراســات الســابقة فــي جمــع المعلومــات وتنظیمهــا ودراســتها ومقارنتهــا 

  .واستخالص النتائج واختیار فرضیة البحث

  

  الحدود المكانیة

اج و زویــة البــو فــر ) 16: (للمقاطعــاتفــي ریــف منطقــة الرمــادي ةیــالزراعاألراضــيشــملت الدراســة كافــة 

  .البو عساف) 20(البو علي الجاسم و ) 19(الطالعة و ) 18(البو ذیاب و ) 17(

  

  الحدود الزمانیة

  .2008حدیثة خالل عام الاإلدارةأسالیبأتباعتمت دراسة واقع الزراعة ومشكلة الملوحة وعدم 

  

  الدراسات السابقة

فــي منطقــة الدراســة أجریــتتــي الدراســات الأهــمأدنــاهلغــرض عــرض الموضــوع بصــورة شــاملة نــدرج فــي 

  :یأتيوكما 

الحراثـة والتسـمید فـي بعـض صـفات أسـلوبتـأثیرتحـت عنـوان دراسـة ) محمد عبد المنعم حسن العـاني(دراسة -1

والتابعــة لمنطقــة البوذیــاب والتــي تبلــغ مســاحتها ) الطالعــة(18فــي مقاطعــة أجریــتالتربــة والحاصــل والتــي 

فــي الحراثــة والتســمید المعـــدني والتســمید العضــوي حیــث كـــان بأســـالیعــدة دونــم حیــث اســتخدم 2499.84

  .]3[معنویا في صفاتها الفیزیائیة والكیمیائیةتأثیراالتربة أدارةألسلوب

الزراعیة في ریف مركز قضاء الرمادي األراضيتحت عنوان استعماالت ) كمال صالح كزكوز العاني(دراسة -2

.]4[الزراعیة وتغیراتها األراضيؤثرة في استعماالت الملجغرافیةاالتي تناول فیها الخصائص 

والتــي . الزراعـي فــي ریــف قضـاء الرمــادياإلنتــاجتحــت عنـوان مشــاكل ) ســعدون ظــاهر خلـف الــدلیمي(دراسـة -3

الزراعــي بنوعیهــا الطبیعــي والبشــري فــي ریــف قضــاء الرمــادي علــى اإلنتــاجتهــدف إلــى الكشــف عــن مشــاكل 

الزراعیـة لتحقیـق أهـداف التنمیـة الزراعیـة فـي لألراضـياالسـتثمار األمثـل مستوى المقاطعات وتوجیهها نحو

.]5[المنطقة 

فـي إنتـاج أضـافتهاالفوسـفاتیة وطریقـة األسمدةتحت عنوان مقارنة بعض ) وقاص محمود عبد اللطیف(دراسة -4

علـى ) الجبـل(36تحت نظام الري بالرش المحوري والتي أجریت في مقاطعة جبسیهالذرة الصفراء في تربة 

الزراعــي والحاصــل لمحصــول الــذرة اإلنتــاجكــم شــرق مدینــة الرمــادي والتــي توصــل فیهــا إلــى زیــادة 15بعــد 

.]6[األسمدةالصفراء مع زیادة استخدام 



تحت عنوان تقیم أداء منظومة الـري بـالرش المحـوري فـي بعـض الخصـائص الفیزیائیـة ) عادل خیر اهللا(دراسة -5

كــم شــرق مدینــة 15علــى بعــد ) الجبــل(36الــذرة الصــفراء والتــي أجریــت فــي مقاطعــة وٕانتاجیــة جبســیهلتربــة 

أدت إلـى ) الـري بـالرش المحـوري(تقانات الري الحدیثة في المنطقـة أتباعوالتي توصل فیها إلى إن الرمادي

تـار هك/ میكـاغرام3005حیـث بلغـت اإلنتاجیـةتغلغـل الجـذور وبالتـالي زیـادة وتحسـینأفضـلتوزیع رطوبي 

]7[.

  الدراسة المیدانیة وطریقة العمل

  منطقة الدراسة

الواقعـــة إلـــى الغـــرب مـــن مدینـــة (اختیـــرت منطقـــة الدراســـة ضـــمن خمســـة مقاطعـــات فـــي منطقـــة الجزیـــرة 

  .°25�33وخط عرض °43  �18والواقعة عند خط طول) الرمادي وعلى الجهة الیسرى من نهر الفرات

والخارطـة المقاطعـات ومسـاحتها الكلیـة والصـالحة للزراعـة والمسـتغلةءوأسـماأرقـامیوضح ) 1(والجدول 

األســـرإعـــداد ) 2(أیضـــا ضـــمن منطقـــة الدراســـة كمـــا یوضـــح الجـــدول المقاطعـــاتوأســـماءأرقـــامتوضـــح )1(رقـــم 

  .والسكان ضمن مقاطعات منطقة الدراسة

  

ة للزراعة والمستغلة فعالوالمساحة الكلیة والمساحة الصالحوأرقامهاالمقاطعات أسماء) 1(جدول 

  ]5[بالدونم 

  المساحة الكلیة  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
المساحة الصالحة 

  للزراعة
  المساحة المزروعة

16  
  الزویة

  زویة البوفراج
8125  1100  1025  

  2500  3275  6750  البوذیاب  17

  5400  6145  10563  الطالعة  18

  1600  3700  6275  البوعلي الجاسم  19

  950  3250  7375  وعسافالب  20

  

  ]5[ومجموع السكان ضمن مقاطعات منطقة الدراسةاألسرعدد ) 2(جدول 

  مجموع السكان  األسرعدد   اسم المقاطعة  رقم المقاطعة

16  
  الزویة

  زویة البوفراج
1450  12326  

  4039  558  البوذیاب  17

  10054  982  الطالعة  18

  11778  993  البوعلي الجاسم  19

  6996  913  البوعساف  20

  

  المیدانیةاإلجراءات



المیدانیة التي تمثلت بالتحري الحقلي عن طبیعة االستغالل الزراعـي فـي المنطقـة اإلجراءاتلقد اتخذت 

التربة فیها فضال عن المعلومات التي تم الحصول علیها من الدوائر الزراعیة في المنطقة واالعتمـاد أدارةوطریقة 

یوضــح 3جــدول (جــراء فحوصــات حقلیــة لمعرفــة خــواص التربــة الفیزیائیــة والكیمیائیــة تــم إ. علــى الدراســات الســابقة

كـذلك تـم تحدیـد الصـفات الكیمیائیـة لمیـاه النهـر والمیـاه ) بعض الصفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة لتـرب بعـض المواقـع

  یوضح ذلك) 4جدول(ضمن منطقة الدراسة األرضیة

  

  الدراسةمواقع ترب بعض ئیة لالصفات الفیزیائیة والكیمیا) 3(جدول 

  المواقع

  تحلیل حجوم الدقائق

  النسجة

الكثافة 

الظاهریة 

  3م/میكاغرام

EC
ds/ m3PH

عمق 

الماءاالرضي

  سم
  طین  غرین  رمل

  cl1.24  12  7.6  170  288  447  245  الزویة

Sicl1.40  14  7.8  170  310  520  170  البوذیاب

Sicl1.36  17  7.8  170  289  531  180  الطالعة

Sil1.25  12  7.6  170  204  513  283  البوعلي الجاسم

Sl1.20  8  7.8  170  130  90  780  البوعساف

  

  منطقة الدراسةفياألرضیةوالمیاه ) الفراتنهر (ري الصفات الكیمیائیة لمیاه ال) 4(جدول 

  األرضیةالمیاه   میاه النهر  الصفات

  2.23  1.2  م/سیمنزدیسيECالتوصیل الكهربائي

  PH8.1  8التربةدرجة تفاعل

االیونات الموجبة والسالبة الذائبة 

  لتر/ ئمكافملي

Ca3.2  4.8  
Mg2.8  6.8  
Na3.3  10.7  

CO3-  -  

HCO30.8  2  
Cl3.2  4.2  

SO46.7  16.1  
SAR  3.93  10.45  

  

  المقومات الطبیعیة لمنطقة الدراسة: المبحث األول

  يجالتكوین الجیولو : أوال

تقع منطقة الدراسة ضمن سهل الفرات السفلي وان ترسباتها هي ترسبات السهل الفیضي والتي تعود إلى 

ومــن تعصــر الهالوســین ویمتــاز هــذا الســهل بكونــه منبســطا إال إن هنــاك بعــض الــتالل التــي نتجــت مــن الفیضــانا

لوســین فــي التــي بــداءت منــذ عصــر الهونتیجــة للتطبیقــات الزراعیــة واالروائیــة وا]8[عملیــات الــري آلالف الســنین 

التربة األصلیة سهل وادي الرافدین وباإلضافة إلى استمرار الفیضانات ترسبت طبقات مهمة من الطمى على مواد 

لـذلك فـان العملیـات الجیولوجیـة الحدیثـة فـي المنطقـة قـد , وقد غطى الحـوض كلـه تقریبـا بطبقـة مـن المـواد الغرینیـة

لــذا فــان مــادة األصــل . اعمــة مــن الطــین والغــرین والرمــل ألمزیجــي والتــي الزالــت مســتمرةأدت إلــى ترســب المــواد الن



لتــرب المنطقــة قــد تكونــت بشــكل رئیســي مــن الترســبات النهریــة الحدیثــة ذات المنشــأ الكلســي فضــال عــن الترســبات 

  .الرئیسیة المنقولة من الصحراء الغربیة والتي تجمعت ومزجت مع الترسبات النهریة

  المناخ:ثانیاً 

فـي خصـائص التـرب أساسـيحیـث إن للمنـاخ دور , یعتبر المناخ احد العوامل الرئیسة في تكـوین التـرب

مـن خـالل تـأثیره فـي توزیـع النبـات الطبیعـي , الزراعیـةاألراضـيالفیزیائیة والكیمیائیة وكذلك في تحدید استعماالت 

  .وتطور الترب المتكونة

-1998(الجویـــة للفتـــرة األنـــواءوافرة عـــن المنطقـــة لـــدى محطـــة لقـــد أوضـــحت المعلومـــات المناخیـــة المتـــ

معدل في حین بلغ °م34.5ن خالل شهر تموز اشهري لدرجة الحرارة كبان أعلى معدل ) 5(جدول رقم ) 2007

معــدل شــهري لدرجــة أوطــألي واعلــى التــو °م26.5و °م42.6جــات الحــرارة العظمــى والصــغرى لــنفس الشــهر در 

أمـا مسـتوى . ملـم95.1أما معدل سقوط األمطار السنوي فقد بلغـت . °م10.4شهر كانون الثاني الحرارة كان في

. ملم3118.8في حین یبلغ مجموع التبخر السنوي , ملم363.5في فصل الصیف وبمعدل أقصاهالتبخر فیصل 

ول والثـاني وتـنخفض فـي في شـهر كـانون األ% 77.4وترتفع قیم الرطوبة النسبیة في فصل الشتاء إذ یبلغ معدلها 

  .]3[%33.5مستوى في شهر تموز أدنىفصل الصیف لیصل إلى 

  

  ]3[) 2007-1998(البیانات المناخیة لمدینة الرمادي للفترة ) 5(جدول 

  الشهر
معدل درجة 

  الحرارة

درجة الحرارة 

  العظمى

درجة الحرارة 

  الصغرى

المطر الساقط 

  ملم
  التبخر ملم

الرطوبة 

  %النسبیة

  77.4  92.4  19.50  5.19  15.70  10.45  2ك

  67  123.9  18.20  6.25  18.70  12.47  شباط

  57.3  183.2  11.30  9.90  23.40  16.65  آذار

  50.3  202.2  7.40  14.92  28.97  21.94  نیسان

  42.8  311  2.9  20.00  35.50  27.75  مایس

  37.8  373  --  23.80  39.80  31.80  حزیران

  33.5  493  --  26.50  42.60  34.55  تموز

  35.5  459  --  25.30  42.10  33.70  أب

  40  343  --  21.2  38.30  29.75  أیلول

  49.5  267.5  4.65  16.6  32.30  24.55  1ت

  63.4  168.6  11.8  10.15  23.30  16.72  2ت

  77.4  102  19.40  6.32  17.60  11.96  1ك

  

  

  

  

  

  

  

  فیه وفیزوغرافیه منطقة الدراسةاطوبوغر : ثالثاً 



بشـــكل عـــام بأنهـــا مســـتویة تقریبـــا مـــع وجـــود تفـــاوت دقیـــق فـــي ]9[منطقـــة الدراســـة تمتـــاز طوبوغرافیـــه 

واســتنادا إلــى المالحظــات المیدانیــة فــان المنطقــة تقــع ضــمن . االرتفاعــات ألثــار قنــوات قدیمــة منحــدرة مــن األنهــار

  :التالیةوتضمنت الوحدات الفیزیوغرافیة الثانویة. الوحدة الفیزیوغرافیة الرئیسة لسهل الفرات العالي

  وحدة كتوف األنهار-1

وتنتشــر , تــرب هــذه الوحــدة ذات تضــاریس مســتویة تقریبــا مــع ارتفــاع مســتواها عــن مســتوى حــوض النهــر

بمحــاذاة النهــر مــن بدایــة منطقــة الدراســة غربــا وحتــى نهایتهــا شــرقا وان جمیــع المقاطعــات فــي منطقــة الدراســة تقــع 

تمتـاز نسـجاتها . تحظـى بهـذه التـرب لعـدم وقوعهـا بمحـاذاة النهـرالبوذیـاب ال) 17(على نهر الفرات عدا المقاطعـة 

تمتاز ترب هـذه الوحـدة بكونهـا ذات بـزل جیـد . بكونها متوسطة الخشونة مع وجود اختالف في النسجة بین األفاق

.وملوحة منخفضة

  وحدة حوض النهر-2

تكونت هذه الترب بفعـل . ترب هذه الوحدة تمتد بشكل طولي بین الترب الصحراویة وترب كتوف األنهار

تربهــا منخفضــة عــن تــرب كتــوف النهــر وذات . فیضــانات نهــر الفــرات عنــد غمــره للمنــاطق الواقعــة خلــف الكتــوف

خصـوبتها اقـل . ترتفع نسبة الكلـس فـي هـذه التـرب إضـافة إلـى ارتفـاع مناسـیب المیـاه األرضـیة فیهـا. نسجات انعم

تبــدو أثــار الملوحــة واضــحة فیهــا وتــزداد نســبة األمــالح كلمــا . جیــةمــن الوحــدة األولــى ممــا یقلــل مــن قابلیتهــا اإلنتا

إضافة إلـى نسـبة . اتجهنا شرقا في منطقة الدراسة وهذا مرتبط بانحدار األرض وانسیاب میاه المبازل باالتجاه ذاته

  .كبیرة من هذه األراضي بداءت تتعرض لعدم االستغالل ألسباب كثیرة

  الترب الصحراویة-3

ب فــي منــاطق الــتالل والهضــاب فــي منطقــة الدراســة وهــي امتــداد للصــحراء وترتفــع نســبة تنتشــر هــذه التــر 

  %.25الجبس في هذه الترب إذ تصل إلى 

  الموارد المائیة: رابعاً 

  .تعتمد منطقة الدراسة في أرواء أراضیها على میاه األمطار ومیاه نهر الفرات إضافة إلى المیاه الجوفیة

  األمطار-1

بمنـاخ المنـاطق الجافـة وشــبه الجافـة الـذي یتصـف بارتفـاع درجـات الحـرارة وزیــادة یتصـف منـاخ المنطقـة 

التبخر وقلة سقوط األمطار حیث إن كمیات األمطار أما إن تكـون قلیلـة بحیـث التكفـي لنمـو المحاصـیل الزراعیـة 

لرطوبــة التــي أو أنهــا تســقط بصــورة غیــر منتظمــة بحیــث ال یمكــن االعتمــاد علیهــا لتــوفیر الكمیــات الالزمــة مــن ا

وكمـا . ملم100وبصورة عامة ألتزید كمیة األمطار الساقطة في المنطقة عن . یحتاجها النبات خالل موسم النمو

) 2007-1998(ملـم خـالل الفتـرة 95.1حیث یبلغ معدل سقوط األمطار السـنوي ) 5(أشیر إلى ذلك في جدول 

  .]10[قة لذا الیمكن االعتماد على هذا المصدر لإلرواء في المنط

  میاه نهر الفرات -2

یعتبر نهر الفرات المصدر األساسي إلرواء األراضي الزراعیة في منطقة الدراسـة حیـث یختـرق المنطقـة 

وان كمیـــة المیـــاه تـــؤمن اســـتثمار كافـــة األراضـــي الزراعیـــة اى إن ســـوء . ویكـــون محاذیـــا للمقاطعـــات قیـــد الدراســـة

الجیدة والكفؤة أدى إلى زیادة االسـتخدام فـي بعـض المنـاطق وشـحتها االستخدام من قبل الفالح وعدم أتباع اإلدارة

إضــافة إلــى ذلــك إن المیــاه المســتعملة ألغــراض الــري تحتــوي علــى كمیــة معینــة مــن األمــالح . فــي منــاطق أخــرى

األول تــأثیر مباشــر مــن خــالل : الذائبــة حیــث إن هــذه المیــاه تشــارك فــي عملیــة الــتملح للتــرب مــن خــالل تــأثیرین

والتـأثیر . ت األمالح المنقولة بواسطة میاه الـري حیـث إن هـذه األمـالح تتـراكم فـي التربـة بعـد تبخـر میـاه الـريكمیا



اآلخر هو تأثیر غیر مباشر وذلك من خالل رشـح كمیـات كبیـرة مـن میـاه الـري خـالل التربـة باتجـاه المـاء الجـوفي 

  .]1[بازل فعالة أو بزل طبیعي مسببة ارتفاعه ومساهمته في التملح خاصة في حالة عدم وجود م

  المیاه الجوفیة-3

تتمیز المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة بارتفاع نسبة األمالح الذائبة والتي أیضا تساهم في عملیـة تملـح 

كمــا إن بعــض المــزارعین ولشــحه المیــاه بــدأ بحفــر . التــرب خاصــة عنــدما یكــون المــاء الجــوفي قریــب مــن الســطح

وهــذا ممــا ســاهم فــي تملــح التربــة . ه الجوفیــة فــي الــري وخاصــة المنــاطق البعیــدة عــن النهــراآلبــار واســتخدام المیــا

]11[.  

  النبات الطبیعي: خامساً 

أولــيتمیــز حــدودها بشــكل و . التربــةیعــد النبــات الطبیعــي واحــد مــن أهــم العوامــل الدینامیكیــة فــي تكــوین 

یقـع ضـمن قي للنبـات الطبیعـي اطـفـان التوزیـع النلـذا. دة العضـویةفي تحید محتوى التربة من المـاألهمیتهإضافة 

ویتبین مـن خـالل الدراسـة المیدانیـة لمنطقـة الدراسـة , منطقتین هما سهل الفرات الرسوبي والمنطقة شبه الصحراویة

  .]3[الثیل , الشوك, االحلف, الشویل, العاقول, الطرطیع:كانت هيأساسیةفان النبات الطبیعي السائد وبصورة 

  

  العوامل الطبیعیة التي أدت إلى تملح التربة:المبحث الثاني

مشكلة الملوحة في الوقت الحاضر في العراق مشكلة جدیة معرقلة للتطور الزراعي إضافة أصبحتلقد 

لمعظـم المحاصـیل الزراعیـة فـي وحـدة المسـاحة وزیـادة اإلنتـاجإلى الخسارة الكبیرة الناتجـة بسـببها نتیجـة انخفـاض 

بالملوحـة یـرتبط بشـكل مباشـر المتـأثرةإن عملیات تجمع األمالح وتكوین التـرب . ]1[باألمالحالمتأثرةت المساحا

  بظروف وعوامل عدیدة نذكر منها

:الظروف المناخیة-1

تقــع ضــمن المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة والتــي تتصــف بقلــة ســقوط بــاألمالحالمتــأثرةإن معظــم التــرب 

وممـــا یمیـــز هـــذه المنـــاطق هـــي إن كمیـــة . ارة والجفـــاف خـــالل معظـــم أشـــهر الســـنةاألمطـــار وارتفـــاع درجـــات الحـــر 

وان اتجاه حركة األمالح خـالل هـذه التـرب , األمطار الساقطة اقل بكثیر من كمیة المیاه المتبخرة من سطح التربة

ا یــؤدي إلــى وممــاألرضــیةبفعــل الخاصــیة الشــعریة وارتفــاع مناســیب المیــاه األعلــىیكــون فــي معظــم األحیــان نحــو 

  .تجمع األمالح عل سطح الترب وزیادة شدة التملح

:الظروف الجیومورفولوجیة والهیدرولوجیة والطبوغرافیة-2

بالملوحة في بعض المناطق قد یكون سببه وجود منخفض كبیر محاط بسلسـلة المتأثرةإن انتشار الترب 

المیـاه السـطحیة والجوفیـة والتـي لـة بواسـطة من المرتفعات حیث یكـون هـذا المـنخفض مركـز لتجمـع األمـالح المنقو 

إن جریـان تیـارات المیـاه باتجـاه المـنخفض تنقـل لـیس فقـط المـواد . تعمل على تملـح هـذه التـرب فـي هـذا المـنخفض

انخفاضا ثم تتعـرض األكثرویستمر نقل المواد الذائبة إلى المواقع , تنقل أیضا المواد العالقةوٕانماالذائبةواألمالح

وتكـوین األراضـيإن جمیـع هـذه الظـروف تـؤدي إلـى تملـح . إلى التبخر تاركـة كمیـات كبیـرة مـن األمـالحبعد ذلك

  .الترب المملحة

:المیاه الجوفیة-3

احـــد مصـــادر األمـــالح ومـــن عوامـــل وكـــذلكیمكـــن إن تكـــون المیـــاه الجوفیـــة احـــد عوامـــل نقـــل األمـــالح 

ون المـاء الجـوفي قریبـا مـن كـتحدث عنـدما یاألراضيتملح في ةالجوفیمساهمة المیاهإن . ةیملحانتشار الترب الو 

تساهم مساهمة فعالة في عملیة التملح عندما تكون إن المیاه الجوفیة ]12[لقد وجدت من التجارب . سطح التربة



فوقـه المـاء الجـوفي بالمسـاهمة فـي عملیـة الـتملح بـالعمق الحـرج ویطلـق علـى العمـق الـذي یبـدأ , قریبة مـن السـطح

الصـــفات الفیزیائیـــة الـــذي یوضـــح) 3(مـــن الجـــدول ونالحـــظ . مـــن خـــالل صـــعود المـــاء بالخاصـــیة الشـــعریةوذلـــك 

شـر وهـذا یعتبـر مؤ سـم ) 170(تـرب الدراسـة إن معـدل عمـق المـاء الجـوفي فـي منطقـة الدراسـة بحـدود والكیمیائیة ل

.األراضيمهم على مشاركة المیاه الجوفیة في تملح 

:میاه الري-4

ویـزداد دور میـاه الـري , ي احد الوسائل الرئیسیة في نقل األمالح ومصدرا لهـا فـي المنطقـةتعتبر میاه الر 

احــد ) C3-C2(الجیــدة نوعیتهــاوتعتبــر میــاه الــري رغــم , كلمــا كانــت كمیــة األمــالح فیهــا أعلــىاألراضــيفــي تملــح 

: تـأثیرینالـتملح مـن خـالل ویمكـن إن تسـاهم میـاه الـري فـي عملیـة. فـي المنطقـةاألراضـيالعوامل الرئیسیة لـتملح 

خالل كمیات األمـالح المنقولـة بواسـطة میـاه الـري حیـث إن هـذه األمـالح نوذلك متأثیر مباشر األول هو التأثیر

هو تأثیر غیر مباشر وذلك من خـالل رشـح كمیـات األخیرثیر أوالت, تتراكم في الترب المرویة بعد تبخر میاه الري

ســاهمته فــي عملیــة الــتملح وخاصــة عنــد بــة باتجــاه المــاء الجــوفي مســببه ارتفاعــه ومكبیــرة مــن میــاه الــري خــالل التر 

یوضح الصفات الكیمیائیة لمیاه الري خالل منطقـة ) 4(والجدول , عدم وجود مبازل صناعیة فعالة أو بزل طبیعي

م أي بحـدود /نزدیسـي سـیم1.2لمیاه نهر الفرات كانت ) EC(الدراسة حیث نالحظ إن درجة التوصیل الكهربائي

طـن 2لذلك نتوقع إن المیاه الالزمة لسـقي دونـم مـن األرض الزراعیـة سـوف یحمـل . جزء بالملیون700أكثر من 

% 0.08األول من التربـة بمقـدار إن هذه الكمیة سببت زیادة الملوحة في المتر . الواحدخالل الموسممن األمالح 

ســنه ) 3-2(الزراعـة بعـد ار تملــح التـرب وخروجهـا مـن نطـاق ویمكـن إن یسـبب تـراكم األمـالح بهـذا المقـد. سـنویا

.خاصة عند عدم توفر نظام البزل

:ظروف البزل الطبیعي-5

المتـأثرة بالملوحـة هـووتكـوین التـرب األراضـيفـي تملـح یعتقد بعض الباحثین إن احد العوامل األساسـیة 

عملیة التملح ضمن موقع الدراسـة إلـى ثـالث المتعرضة لاألراضيولقد قسمت . عدم توفر أو وجود البزل الطبیعي

: أنواع وهي

, حیــث یجــري غســل األمــالح بشــكل طبیعــي) األنهــارتــرب كتــوف (التــي تتصــف ببــزل طبیعــي جیــد األراضــي  - أ

وان استخدام الري في مثـل هـذه المنـاطق یزیـد مـن شـدة غسـل األمـالح لـذلك الیوجـد احتمـال تملـح مثـل هـذه 

البوذیـاب لعـدم ) 17(المقاطعـةزل وهذا یشـمل كـل المقاطعـات الدراسـة عـدا كمبالترب حیث یعمل هنا النهر

  .محاذاتها للنهر

لبقــع الملحیـة علـى ســطح األرض ویكـون المــاء التـي الیتــوفر فیهـا بــزل طبیعـي كـافي حیــث تتواجـد ااألراضـي  -ب

ارتفــاع حیــث إن اســتخدام الــري یســبب, رالجــوفي قریبــا مــن الســطح وهــذه شــملت األراضــي البعیــدة عــن النهــ

.الماء الجوفي إلى السطح ومساهمة في التملح

امتـــدادااألخـــرى فـــي منطقـــة الدراســـة وهـــي عبـــارة عـــن سلســـلة مـــن المرتفعـــات الواطئـــة والتـــي تكـــون األراضـــي-ج

  %.25كوناتها إذ تصل نسبته بحدود للصحاري ویغلب الجبس على م

  

  األرضيتأثیر العامل البشري في تملح : ثالثالمبحث ال

حیــث إن اشــتراك , الســیئة للتربــة والمیــاهأدارتــهمــن خــالل األراضــيدورا فــي تملــح اإلنســانفعالیــة تلعــب

بصــورة جدیــة فــي تفــاقم هــذه المشــكلة ومــن أســهمإلــى العوامــل الســابق ذكرهــا باإلضــافة) اإلنســان(البشــريالعامــل 

  :هياألراضيدورا مما أدى إلى تملح لإلنسانالمشاكل التي كان 



  :ام الموارد المائیةسوء استخد-1

نســـجام التصـــریف االروائـــي مـــع اتســـاع مســـاحة نظـــرا لعـــدم كفایـــة كمیـــة المیـــاه الخاصـــة بـــالري وعـــدم ا

نة والتجــاوز علــى المراشــالزراعیــة المعتمــدة علــى االروائیــات هــذا أدى إلــى قیــام الفــالح بالتالعــب بعملیــة األراضــي

البعیـدة مـن األراضـيالقریبة من مصدر الري على حساب الزراعیةاألراضيالحصة المائیة إضافة إلى استغالل 

مصـــدر الـــري التـــي ال یصـــلها المـــاء االبكمیـــات قلیلـــة جـــدا وخاصـــة فـــي فصـــل الصـــیف وهـــذا یـــؤدي إلـــى ضـــیاع 

إضــافة إلــى ذلــك فــان االســتخدام العشــوائي للمیــاه یــؤدي إلــى هــدر كبیــر فــي المیــاه . مســاحات كبیــرة وعــدم زراعتهــا

ارتفــاع مناســیب المیــاه الجوفیــة وصــعودها إلــى الســطح بالخاصــیة الشــعریة ومســاهمتها فــي وهــذا بــدوره یــؤدي إلــى

كمــا إن اســتخدام الــري الزائــد عــن حاجــة المحصــول . تملــح األراضــي وتحویلهــا إلــى ارضــي غیــر صــالحة للزراعــة

ائـد باتجـاه المـاء إضافة إلى ذلك فان رشـح كمیـات كبیـرة مـن میـاه الـري الز .یتسبب أیضا في تكوین الترب الملحیة

خـالل عـدم االعتمـاد علـى الجوفي والذي یكون سببه جهل الفالح فـي مـدى حاجـة المحاصـیل الزراعیـة للمیـاه مـن 

ین القنــوات خــالل موســم النمــو أو بســبب عــدم تبطــالمائیــة التــي تعطــي حاجــة المحصــول للمــاءاســتخدام المقننــات

مـن كمیـة % 30والجـداول الحقلیـة بحـوالي ات المائیـة مـن القنـواتوتقدر الضـائع, الرئیسیة أو الفرعیة الناقلة للماء

  .]1[میاه الري 

ارتفــاع ىإلــقبــل الفــالح فــي میــاه الــري أدى فــان الهــدر مــن األســفیتــوفر فــي المنطقــة نظــام بــزل لكــن ومــع -2

ات إضــافة إلـى نمــو النباتــممــا أدى إلـى انخفــاض قابلیـة المبــازل علـى ســحب المیـاه األرضـیةمناسـیب المیــاه 

ممــا أدى إلــى انســداد المبــازل وفقــدان فعالیتهــا وهــذا یــؤدي إلــى عــدم ســحب القصــب والحلفــا والبــردي وأهمهــا

.[4]المیاه وارتفاع مناسیبها في التربة والمساهمة في عملیة التملح مرة أخرى

. رب الملحیـةتسـبب فـي تكـوین التـیمـن شـانه إن الحة والمرتفعةترك األرض بورا في الصیف وبوجود المیاه الم-3

األرضـيإن یقیم على أساس تأثیر كل مـن المـاء ألرض بورا وعملیة تملح التربة یجبإن العالقة بین ترك ا

بـور غیـر واألرضقریـب مـن السـطح األرضـيا كان الماء فكلم, التبخر والنتحالمرتفع وفقدان الماء بعملیتي 

راعتهــا صــیفا یعمــل علــى تقلیــل فقــدان المــاء إن تغطیــة األرض وز . مزروعــة كلمــا زادت مشــاركته فــي الــتملح

.فرصة تملح التربةنخفضالمتبخر وی

شـــانه إن ینـــتج عنـــه زیـــادة فـــي التركیـــز األرض هطوبوغرافیـــإن عـــدم القیـــام بتســـویة التربـــة ووجـــود تغیـــرات فـــي -4

إضــافة إلــى إن وجــود . فــي المنــاطق المنخفضــةلألمــالحغســل أفضــلالملحــي للمنــاطق المرتفعــة وحصــول 

المرتفعــة وبهــذه األجــزاءرتفاعــات داخــل األرض یــدفع الفــالح إلــى اســتخدام میــاه إضــافیة مــن اجــل تغطیــة اال

الطریقــة یســاهم فــي هــدر اســتخدام المیــاه وبالتــالي زیــادة الــتملح عــن طریــق صــعود المــاء بالخاصــیة الشــعریة 

ن عـدم إجـراء عملیـة التعـدیل إ. والتبخر المباشر لمیاه الري ممـا یـؤدي إلـى تـراكم األمـالح علـى سـطح التربـة

والتسویة یؤدي إلى فشل فـي اإلنبـات فـي المنـاطق المرتفعـة التـي الیصـلها المـاء إضـافة إلـى تجمـع األمـالح 

.في المناطق المرتفعة وبالتالي یؤدي إلى خسارة اقتصادیة ومساهمة في التملح

عـالوة علـى ذلـك , ة قریبا من السطحإن عدم حراثة التربة بالصورة الصحیحة ربما یجلب الطبقة تحت السطحی-5

راثـة غیـر الجیـدة تكـون ذات تـأثیر سـلبي علـى صـفات التربـة ممـا یعـرض التربـة إلـى الضــغط حفـان عملیـة ال

وزیادة الكثافة الظاهریة مما یؤدي إلى حـدوث طبقـات صـلدة تحـت التربـة تمنـع نفاذیـة المـاء وتغلغـل الجـذور 

  .]16[ا إلى التبخر وترك األمالح عل السطح وتزید من تجمع المیاه على السطح وتعرضه

الدراســة وهــي علــى نــوعین البحیــرات منطقــةفــي ]4[المنخفضــة األراضــيإضــافة إلــى كــل مــا تقــدم فــان وجــود -6

مــن دونــم490یــرتین هاللیــة تشــغل مســاحة حیــث توجــد فــي منطقــة الدراســة بح, األحــراشوأراضــيالهاللیــة



) 19(وذیـــاب والثانیـــة فـــي المقاطعـــة بال) 17(ألولـــى فـــي مقاطعـــة الصـــالحة للزراعـــة تقـــع ااألراضـــيمســـاحة 

وهذه البحیرات یكون مسـتوى المـاء فیهـا غیـر ثابـت تبعـا لمسـتوى المیـاه الجوفیـة وینمـو علـى البوعلي الجاسم 

فتنتشــر فــي األحــراشأراضــيأمــا . جانبیهــا القصــب بكثافــة عالیــة ممــا یــؤدي إلــى تقلیــل المســاحات الزراعیــة

المجـاورة وأصـبحت األراضـيیـنخفض مسـتواها عـن أراضـيات منطقة الدراسة وهي عبارة عن اغلب مقاطع

.الصالحة للزراعةاألراضيموضع لتجمع میاه األمطار ومیاه النزیز وهذا یعتبر هدر في مساحة 

  

  )المناسبةاإلدارةطریقة (استخدام الطرق البدیلة لمجابهة مشاكل الملوحة : رابعالمبحث ال

للتغلـــب عـــل مشـــكلة الملوحـــة هـــو تحســـین جاهزیـــة مـــاء التربـــة اإلدارةفـــي اختیـــار األساســـيإن الهـــدف

  :العلمیة التي یجب إن تستخدم لمجابهة مشاكل الملوحة هياإلدارةلهذا فان طرق حصول ملل

  تكرار الري -1

فـي الجـزء جاهزیـة للمـاءأفضلإبقاءبإمكانهوان الري المتكرر , تتغیر حسب الريإن ملوحة ماء التربة 

تغسل الطبقة العلیا مقارنة بالطبقة التحتیـة لمنطقـة الجـذور وهـذا یـؤدي ریهلذا فان كل , العلوي من منطقة الجذور

كما إن المعرفة الجیدة الحتیاجات المحصول ضروریة , االزموزي وبالتالي خفض تأثیر الملوحةالتأثیرإلى خفض 

  .]17[تكرار للريأفضللحساب 

اختیار المحصول-2

حیث الینمـو إال , تتباین المحاصیل الزراعیة في درجة تحملها للملوحة فمنها ما هو حساس جدا للملوحة

والــبعض اآلخــر وســط بــین . فـي مســتویات الملوحــة الواطئــة ومنهــا مــا یســتطیع تحمــل مســتویات عالیــة مــن الملوحــة

عتبـــار نـــوع المحاصـــیل ومـــدى تحملـــه بالملوحـــة یجـــب إن تؤخـــذ بنظـــر االالمتـــأثرةلـــذا عنـــد زراعـــة التربـــة النـــوعین 

.]17[للملوحة 

استخدام متطلبات الغسل-3

وبمـرور , عند اسـتخدام میـاه الـري لسـقي المحاصـیل الزراعیـة فـان هـذه المیـاه تحمـل كمیـات مـن األمـالح

الــتخلص مــن هــذه وألجــلإلــى تــرب متملحــة التربــةاســتخدام هــذه المیــاه ســوف تتــراكم فــي التربــة وتــؤدي إلــى تحــول 

یـــة كمیـــات میـــاه إضـــافیة تضـــاف زیـــادة علـــى حاجـــة النبـــات الفعلنســـتخدموالحفـــاظ علـــى التربـــة مـــن الـــتملح میـــاه ال

ي تضاف التاإلضافیةوهي كمیة المیاه  leading requirementوتسمى بمتطلبات الغسل ) ياالستهالك المائ(

  .]18[ي لغرض الحفاظ على توازن ملحي مناسب زیادة على االستهالك المائ

  
  

  یر طریقة الريیتغ-4

یسـاعد علـى ) الـري السـطحي أو الـري بـالرش أو التنقـیط(إن اختیار طریقة الري المناسبة للترب الملحیة 

بهـدف التعـایش مـع ویجب تبدیل طریقة الري عندما توجد ضرورة وذلـك . السیطرة على الملوحة في الترب الملحیة

  .]17[ل والظروف المناخیة الملوحة اخذین بنظر االعتبار نوع التربة والمحصو 

  التسویة والتعدیل-5

الملحیة یساعد علـى توزیـع المـاء بشـكل متجـانس فـي التربـة خاصـة األراضيإن تحقیق تسویة جیدة في 

تكـون وبالتـالي یسـاعد علـى غسـل األمـالح یشـكل جیـد مـن الطبقـة السـطحیة أیضـا ویمنـع األلواحعند الزراعة في 



تحقیق كفاءة فشل اإلنبات ونمو النبات إضافة إلى ذلك تؤدي إلى إلىل مما یؤدي البقع الملحیة في الحقروانتشا

  .]17[جیدة للري في مثل هذه الترب

  التسمید-6

الملحیة المستویاتالملحیة ذات األراضيإن التسمید یلعب دورا في زیادة تحمل المحصول للملوحة في 

نــاتج عــن اخــتالل فــي تغذیــة النبــات ولــیس بســبب ول فــي نمــو المحصــاإلخفــاقكــان إذاخاصــة , غیــر العالیــة جــدا

الدراســات الحدیثــة إمكانیــة زراعــة التــرب أظهــرتالنــاتج عــن زیــادة مســتوى الملوحــة ولقــد تــأثیر الضــغط االزمــوزي 

النیتروجینیــة أو الفســفوریة أو كالهمــا األســمدةبعــد إضــافة كمیــات كبیــرة مــن ) م/ ســیمنزدیســي 8بحــدود (الملحیــة 

  .]19[معا 

  

  الستنتاجاتا

  :لقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالیة

سوء استخدام الموارد المائیة من خالل االستخدام العشوائي للمیاه أدى إلى هدر كبیر في المیـاه ورشـح كمیـات -1

وبالتـــالي مســـاهمتها فـــي تملـــح األرضـــیةأدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع مناســـیب المیـــاه األرضـــیةكبیـــرة باتجـــاه المیـــاه 

  .األراضي

جهــل الفــالح فــي مــدى حاجــة المحاصــیل الزراعیــة للمیــاه وعــدم االعتمــاد علــى اســتخدام المقــنن المــائي الــذي -2

یعطـــي حاجـــة المحصـــول مـــن المـــاء خـــالل موســـم النمـــو أدى إلـــى هـــدر كبیـــر فـــي اســـتخدام المیـــاه وبالتـــالي 

.المساهمة في عملیة التملح

صیانة المستمرة للمبازل أدى إلى انسـداد المبـازل ونمـو انخفاض كفاءة نظام البزل بسبب عدم إجراء عملیات ال-3

األدغــال فیهــا ممــا أدى إلــى عــدم حركــة المیــاه فــي المبــازل وبالتــالي ارتفــاع مناســیب المیــاه والمســاهمة فــي 

.عملیة التملح

وعـدم ةئمـالمالالجیدة للتربة ومنها التعدیل والتسویة وحراثة التربة واختیار المحاصـیل اإلدارةطرائق أتباععدم -4

استخدام متطلبـات الغسـل واسـتخدام طریقـة الـري المناسـبة وأجـراء عملیـات التسـمید كلهـا عوامـل سـاهمت فـي 

.إلى انخفاض المساحات الصالحة للزراعةوأدتتملح الترب 

  

  

  

  

  

  التوصیات

تیــار المحاصـــیل الجیــدة للتربــة وتشـــمل التعــدیل والتســویة والحراثــة الجیــدة واخاإلدارةطــرق إتبــاععلــى التأكیــد-1

  .المالئمة واستخدام طرق الري المناسبة كلها عوامل تساهم في الحد من مشكلة الملوحة

الماء حسب المقنن المائي للمحصول أي إعطاء حاجة النبات الفعلیـة وٕاضـافة متطلبـات بإضافةتوجیه الفالح -2

.ة على توازن ملحي مناسبزیادة على المقنن المائي لغرض المحافظاإلضافیةالغسل وهي كمیة المیاه 

.طرق الري الحدیثة مثل الري بالرش والتنقیط إتباع-3

.إجراء عملیات الصیانة المستمرة لتنظیف المبازل وكریها وتخلیصها من األدغال النامیة فیها-4



لغرض تحسـین صـفات التربـة ) بقولیات-حبوب(نظام الدورات الزراعیة وخاصة نظام الزراعة المتعاقب إتباع-5

.إنتاجیتهایادة وز 

الملحیــة لغــرض خفــض ملوحــة التربــة وخفــض مناســیب األراضــيإنشــاء شــبكات ري وبــزل متكاملــة واستصــالح -6

.األرضیةالمیاه 

نظــام التعــایش مــع الملوحــة مــن إتبــاعالحاضــر ضــرورة فــي حالــة عــدم إجــراء عملیــات االستصــالح فــي الوقــت -7

:مایليإتباعخالل 

  .وحةاختیار المحاصیل المقاومة للمل  - أ

.ثقیلة قبل الزراعةریهإعطاء   -ب

  .بدال من ریات ثقیلة متباعدةمتقاربةإعطاء ریات خفیفة -ج

  .إجراء عملیات التعدیل والتسویة-د

  .مرة بقدر المعدالت االعتیادیة) 2-1.5(إعطاء معدالت بذار -ـه

  .من كتف المروزاألسفلاعتماد الزراعة على مروز وفي الثلث -و
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