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 ملخص الدراسة

تجةاع  مةت تةدنالر مةر  عجةةة اةمال   ةالر ا رهي ونة  منطقةة منطقةة تقع منطقة الدراسةة ية  

مصاهرنا الطبيجية سالاء كاعت تربة او مصاهر مياه حيث تجاع  تربتها مت تةدنالر ية  الخةالا  

اةةو وعقةةص يةة  ميةةاه الةةر  عةةت كيميائيةةة والفيزيائيةةة وارتفةةا  عمةةبة الملالحةةة والصةةالهيالم عةةات  ال

واستخدام مياه ذات عالعية سيئة وارتفا  ي  عمةبة ملالحتهةا وايةاهة تركيةز الصةالهيالم ييهةا وذلة  

حيةث اامةت واارة  .مصاهر مياه بديلة  سةتخدامها ية  الةر  عتمما اهى للبحث  ،لفترات طاليلة

 باعشاء محطة لتحلية المياه واستخدامها ي  الزراعة.  الزراعة

الفيزيائيةةة  المالحةةخصةائص اليهةد  نة ا البحةث الةى هراسةة تةاثير اسةتخدام الميةاه المحةالة علةى 

خاصة  عمةبة اهمصةا  الصةالهيالم وبنةاء التربةة والمحتةالى الرطةالب  للترب المالحة والكميائية 

 ا يضل الت  تضمت استمرارية التربة واستدامتها. للتربة با ضاية لتحديد عمبة خلط المياه

ولتحقيق ند  الدراسة تم استخدام اربع مجامالت للميةاه بحيةث تحتةال  كةل مجاملةة علةى تراكيةز 

 و T1للمجاملةةة ا ولةةى  ،ملةة ل ليتةةر 4500و  1600 ،750 ، 200 ،مختلفةةة مةةت ا مةةالئ ال ائبةةة 

T2 وT3 وT4  . على التالال 

 SARابل الزراعة وبجد الزراعة لدراسة تاثير عمةبة اهمصةا  الصةالهيالم اخ ت عينات التربة 

ومةت الةل هراسةة المحتةالى  ،سم  60-45و 45- 30 ، 30-15 ، 15-0وذل  على اربجة اعماق 

لنفس ا عماق الم كالرة و على مراحل مختلفة مت تربة اخ ت عينات ,للتربة والملالحة الرطالب  

الثاعيةة كاعةت بجةد اةهر مةت تةاريا الزراعةة الجينةة الرية الثالثة وا ول  بجد الجينة الزراعة كاعت 

والجينةةة الثالثةةة كاعةةت بجةةد اةةهريت مةةت تةةاريا الزراعةةة امةةا الجينةةة الرابجةةة يكاعةةت عنةةد اعتهةةاء 

المحصةةالو وبجةةد الريةةة ا خيةةرة علمةةا بةةاي هراسةةة المحتةةالى الرطةةالب  تةةم هراسةةت  علةةى المجالةةة 

 .T4والمجاملة الرابجة   T1ا ولى

ا ولةى ابةل الزراعةة  ،اما هراسة بنية التربة يقد تم هراستها ي  مالاع تنفي  البحث على مةرحلتيت 

 وتحضير ا رض اما المرحلة الثاعية كاعت بجد ا عتهاء مت التةربة.
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اهت الةى ارتفةا  عمةبة الثقيلةة بينت عتيةة الدراسة اي استخدام المياه المحالة لةر  التةرب المالحةة 

بينمةا ننةا  T1 ي  لميع اعماق التربة المدروسة للمجاملةة ا ولةى   SARيالم اهمصا  الصاله

حيةةث   T3مالت ا خةرى خاصةةة المجاملةة الثالثةةة اية  المجةة   SARاعخفةاض واضةةو ية  ايمةةة 

ي  لميةع ا عمةاق, وبينةت الدراسةة ايضةا اي المحتةالى الرطةالب  للتربةة  SARسةلت اال عمبة 

وتبةةيت ايضةةا ااهيةةاه عمةةبة  T4مقارعةةة مةةع المجاملةةة الرابجةةة T1 ااهاه ايقيةا يةة  المجاملةةة ا ولةةى 

الرطالبةةة عامالهيةةا يةة  المجاملةةة الرابجةةة مقارعةةة مةةع المجاملةةة ا ولى.ويجةةاله المةةب  يةة  ذلةة  الةةى 

ي  المجاملةة ا ولةى واعخفاضةها ية  المجاملةة الرابجةة با ضةاية الةى ارتفةا   SAR ارتفا  عمبة 

 .1T واعخفضها ي  المجاملة ا ولىعمبة الملالحة ي  ن ه المجاملة 

تةدنالر  اما بنية التربة يقد بينت النتائ  حدوث تغيير ية  عالعيةة بنةاء التربةة ية  المجاملةة ا ولةى 

بينمةةا لةةم يحةةدث ا  تغيةةر ملمةةال  علةةى بنيةةة التربةةة يةة  المجةةامالت الخةةالا  الفيزيائيةةة للتربةةة, 

 .مياه الر بمب  ارتفا  تركيز الكالميالم والمغنيميالم ي   ا خرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


