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 الولخض 

روٕف االهواه الوٍطى الغنوثيخ الْوقيخ الغوثيخ ثأنهب من المنبٛق الجيئيخ المهمخ ماد الٖفبد المزفوكح 

 الوٙغ رقييم ؽبليب المزواعلح الجيئيخ اللهاٍخرمزبى هنه ، ثبلَيبكح المنبفيخ ثمب رؾزوي من الميبه الؼنثخ 

 ئعواء من فالل، الجيئي والمنبفي واهواه الوٍطى الغنوثيخ الْوقيخ الغوثيخ  ألهاٙي الموهفولوعي

 وقيمخ الؼٚويخ المبكح روكييو الكبلَيوم كبهثونبد اىكيبك لوؽظ األوليخ الزوثخ فٖبئٔ رؾليالد ثؼ٘

 مواقغ في الميبه نوػيخ مإّواد ثؼ٘ رغيواد كهاٍخ , الزوثخ PH)) قيمخ وانقفبٗ لكهوثبئي الزوٕيل

 الوٙغ والى الزغفيف ػمليبد ثَجت المزوكي الجيئي الوٙغ الى اللهاٍخهنه  اّبهد. مقزلفخ

  لألهواه . الموهفولوعي

 الومذهخ 

رنزْو في عنوة الؼواق من مؾبفظخ ميَبن كضيو من المَطؾبد المبئيخ الزي ينجذ فيهب القٖت والجوكي 

في عنوة  لألهواهويمكن ان ينطجق ػليهب مفهوم )االهواه( ، لكن هنه الوقفخ عبءد ثبللهعخ االولى 

الؼواق ثأقَبمهب الضالس الوئيَيخ ، االهواه الوٍطى ، هوه الؾمبه ، واالهواه الْوقيخ . وملك نظواً 

ثه من اهميخ ربهيقيخ ونمومط  مب رزمزغالوقؼخ الغغوافيخ الزي رْكلهب رلك االهواه،اٙبفخ الى  الرَبع

لزي مود في رلك المنطقخ ػلى ملى الىال ؽزى وقذ قويت يؾزفظ ثْي من نمٜ الؾيبح القليمخ للْؼوة ا

ربهيقهب الطويل . االهواه الوٍطى " االهواه الموكييخ " هي المضلش الواقغ كافل االهاٙي الؼواقيخ ثين 

)ميَبن ، مي قبه ، الجٖوح ( ، ومن اهم منبٛقهب الٖؾين ، الغلي ، الَنيخ ،  الضالصخالمؾبفظبد الغنوثيخ 

يل ، اثو اليوه ، قويخ ام الْويظ ، ىعوي . رمضل االهواه الوٍطى الْطبنيخ ، الؼكو ، الطبه ، الٖك

 الجيولوعي فيهب رزوكي الكضبفخ الَكبنيخ ؽيش في رلك المنطقخ يقغ صقل الزنوع،  لألهواهالؼمق االٍبٍي 

، ػن نهو كعلخ  هنه المنطقخ ميبههب ثْكل اٍبً من االنهو المزفوػخ رأفنالؼواق ،  ألهواه الموهفولوعي

الممزلح من ّمبل ّوق مؾبفظخ ميَبن نيوال الى قٚبء القونخ ، اهواه ّوق كعلخ   واه الْوقيخ هيااله

وهي اهواه مالٕقخ للغبنت االيواني ومنهب هوه الؾوييح الني يغطي المَبؽخ الواقؼخ ّوق نهو كعلخ 

المَبؽخ  / الجٖوح عنوثب. ٙمن االهاٙي الؼواقيخ ورجلأ من منطقخ الْيت / الؼمبهح ّمبالً وؽزى الَويت

( كونم رْمل )نبؽيخ الؼييو ، قٚبء قلؼخ ٕبلؼ ، نبؽيخ ثني هبّم 1220,600الْوقيخ ) لألهواهاالعمبليخ 

( كونم رْمل )نبؽيخ الؼلل ، نبؽيخ القيو 417,109الغوثيخ ) لألهواه االعمبليخ المَبؽخ( ، نبؽيخ المْوػ 

المٖبكه المبئيخ االكجو لهنه االهواه رأري من فووع نهو كعلخ  ، نبؽيخ الَالم ، نبؽيخ الميمونخ ( . ان

ثبلمغمل الؼبم الْوقيخ في مؾبفظخ ميَبن ، وكميبد افوى رأري من نهو الكوفخ في االهاٙي االيوانيخ .



ان المَبؽخ الزي رزملك فيهب االهواه الضالصخ االٍبٍيخ عنوة الؼواق ركبك ركون مَبؽخ واؽلح وان رقللزهب 

او ثؼ٘ الَلوك المٖطنؼخ الزي فوٙزهب امب ٙووهاد الؼيِ او ٛغيبن الَيبٍخ  اليبثَخمن  مَبفبد

 وعجوود اللكزبروهيخ .

ام االهواه هقؼخ عغوافيخ رمَك ثأٛوافهب اٍزقواه الجيئخ الطجيؼيخ للمنطقخ ورمزل عنوههب الى ػمق الزبهيـ 

لمالٕقخ لجؼٚهب رإكل ملك . رلك االهواه ؽزى الؼقوك االفيوح من القون الؼْوين فبن مَبؽخ االهواه ا

هي الوهيش الطجيؼي من مالمؼ الؼيِ في الؾٚبهاد القليمخ لجالك مب ثين النهوين ، انهب قليمخ قلم 

اليمبن واالنَبن ، وثقيذ ؽزى الؼقوك االفيوح رؾبفظ ػلى عيء كجيو من موهوصهب القليم من الؼبكاد 

هغم ـهواه الغنوجيخ في الؼهاق من اكضه أالقبليم الجيئيخ ضهاء فزؼك منبٛق االوالزقبليل وٛويقخ الؼيِ .

واه الغنوة والمنبٛق ـبى اهـوٖنبػيب زمز،واغزمبػيب،المزؼمك لهمه المنٛقخ ضقبفيب ل الزقلف واإلهمب

االقزٖبكيخ والقٚه(الميبػ ،  1994ل )يـالمؾيٛخ جهب جزوفه الميبه وٖالؾيخ المنبؿ لىهاػخ المؾبٖ

ى ئن ـْخ الغبموً المي ال يزيَه له الؼيُ في غيه همه المنبٛق ؾزـخ لمؼيـخالٛجيؼيـيئوزؼزجه االهواه الج

ها جَجة ـئال انهب زٚههد كضيػْهاد اآلالف من همه الؾيوانبد .  الضمبنينبد كبند زٚمـل خ قجـالمنٛق

ػنبٖه الضهوح  الؾيوانيخ في منٛقخ االهواه وزمزبى  األَمبك من أهم وزؼك (.6)ػمليخ زغفيف االهواه

 هزؼزج (.5) لكضيه من الٖيبكين المين يَكنون المنٛقخل ٖكه الكقـه مـجزؼكك انواػهب ووفهزهب كمب وزؼزج

 المقزلفخ الؼبلم منبٛق من بـوهغهزه وَكنهب الٛيوه لزكبضه الجيئبد أهم الؼهاق غنوة االهواه منبٛق

 اهواه في الٛيوه وزٚم والهجيغ الْزبء أيبم في قٖوٖب أوهجب لوْمب َيجيهيب لمض الجبهكح كبلمنبٛق

 اهواه فبن زقكم مب ئلى ئٚبفخ( 1994.)ؾَين الؼظيمخ الضهوح مهـه من النبكهح لالفٖبئ أهم الؼهاق

 المزنوػخهالؾٖ لٖنبػخ لزَزؼم كبند الزي والقٖة والغوالن الجهكي ضهوح ػلى ويـزؾز وةـالغن

 لزْغ .(6) الوهق لٖنبػخ خـػغين واكـالم مهـه زؼزجه كمب ،للؾيوانبد غنيب غماء يؼك جؼٚهب ئن ػن فٚال

 جين المؾٖوهح المنٛقخ وهي للؼهاق وجيـالهَ لَهـال من الغنوجي القَم مَبؾخ من كجيهح نَجخ االهواه

 األهواهفبهٛخ ميبه  (1) لكـْ،  غهجب الْيوؿ وَوق هقبـوْ غنوجب والجٖهح ْمبال الؼمبهح مكينخ

 . في ميَبنالغوثيخ  الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى



 

 هٍظبى فً الغزثٍخ الشزلٍخ الجٌىثٍخ الىططى األهىار هٍبٍ خبرطخ( 1) لكـش

 الؾيبح رنوع ؽيش من ، الؼبلم منبٛق أغنى من رؼزجو . (10) مـك20000 واليـؾ واهـااله َبؾخـم غـزجل

 الني و للْوة ميبههب من يَزفبك أن يمكن الزي الؼنثخ للميبه الكجيو المبئي القيان وهو الجويخ أو المبئيخ

 فلف الواقؼخ الؼنثخ الجؾيواد في لززوفو ركن لم مييح وهنه فيواره وػلى ػليه واػزبُ اإلنَبن ٍكنه

 االقزٖبكيخ والضوواد المبئيخ ثبلمواهك غنيخ منبٛق األهواه رؼزجو ٕؼوثزهب أو األنْطخ هنه النؼلام الَلوك

 روفو ان والّك والطيوه والَمكيخ الؾيوانيخ وصووارهب القٚوي ثكَبئهب غنيخ فهي مؼينهب ينٚت ال الزي

 االفوى الضوواد اىكهبه في االٍبً الؼبمل هو المنطقخ هنه في في واىكهبهه والطجيؼي النجبري الغطبء

 المبئيخ للؾيوانبد غنيخ ٛجيؼيخ ومواػي فٖجخ ثيئخ رلؼجه الني الهبم اللوه الى فجبإلٙبفخ ورطويوهب

 المنطقخ هنه من ّبٍؼخ مَبؽبد رغطي والجوكي القٖت فمنبثذ ، والغبموً والجٜ كبألٍمبك والجويخ

 يٚيف المنطقخ في المبئيخ النجبربد كضبفخ وان النبظوين نفوً في والَووه الجهغخ كضيوح فٚواء ثطبئؼ

 والغمبليخ الَيبؽيخ االهميخ الى ثبإلٙبفخ وٛجيخ وٕنبػيخ ػلميخ اهميخ ػليهب

ً  االهواه ميبه وؽموٙخ ملوؽخ روىيغ كهاٍخ الى الؾبلي الجؾش يهلف:  الذراطخ هذف  ورؾليل عغوافيب

 مقبهنخ فالل من االهواه ميبه لملوؽخ والمكبني اليمبني الزجبين هنا اؽلاس في الغغوافيخ الؼوامل رأصيو

 الملح فالل( الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى لألهواه) كعلخ نهو مغوى ٛول ػلى منبٛق صمبنيخ ثين

-1983 المؾلكح ولملح الموٙوع هنا افزيبه اٍجبة روعغ( . 2015-2007للؼوام ) الجؾش ؽلكهب الزي

 ؽيش من مزجبينزين ؽقيقزين رمضل ملح ثوٙؼهب االهواه لميبه الملؾي الزلوس مَججبد رجبين الى 1993

االهواه  رؼوٗ ملح رمضل وهي 1988 ػبم الى رمزل األولى الملح كون والؾبمٚي الملؾي الزلوس مَججبد

 الفؼبليبد ثبنزهبء رمييد الزي 1994- 1989 من رمزلك الضبنيخ والملح. للزلوس الملؾي والؾبمٚي 

 افو عبنت من المؾلكح للملكح ثبلموٙوع القبٕخ المؼلومبد وروفو عبنت من هنا ، الؼَكويخ والؼمليبد

ً مك االهواه اؽزلذ . ً  رمضل ؽيش الكجيوح ألهميخ الجؾضيخ واللهاٍبد المْبهيغ من الؼليل في ثبهىاً  بنب  ؽلا



 ً  المٖله االهواه هنه رؼل ؽيش المؾلي النطبق وػلى ، اللولي النطبق ػلى وايوان الؼواق ثين ٍيبٍيب

 للجيئيخ االٍبٍيخ المكونبد اؽل االهواه ميبه ان وثمب.  الؼمبهح ملينخ في الجْويخ لالٍزقلامبد الوئيَي

ً  امواً  االهواه لهنه الكيميبويخ الطجيؼخ رؾليل إجؼ ، الؾيويخ  لالٍزقلام ٕالؽيزهب لزؾليل ٙووهيب

 ثلوههب رزؼوٗ الزي االهواه ميبه في والؾموٙخ المناثخ االمالػ ونوػيخ كميخ رؾليل فالل من الجْوي

 ثجؼ٘ مقبهنزهب ػنل الملوؽخ ػبليخ االهواه ميبه رؼل,  ثْويخ او ٛجيؼيخ ألٍجبة نزيغخ المَزمو الزغيو الى

 االمو ثْويخ وافوى ٛجيؼيخ ألٍجبة الملؾي الزلوس لقطو االهواه هنه ورزؼوٗ ، الؼبليخ االنهو ميبه

 .  النهو هنا يقزوقهب الزي المنبٛق ػموم في الميبه هنه اٍزقلام ػلى مجبّو ثْكل اصو الني

 لأللٍخ تجفٍف االهىارالتغٍٍز الطجٍؼً والتىسٌغ الجغزافً 

عنوثي  ثأهواهمن المَطؾبد المبئيخ والمزمضلخ  (كم15000نزوقغ أن رغفيف مَبؽخ رقله)،  (8(وٙؼ 

ػلى اقل رقليو ئن لم يكن  الؼواقٍيكون له اصو مهم وكجيو في رؾويو منبؿ المنطقخ الغنوثيخ من  الؼواق

االهواه والمنبٛق المغبوهح لهب ٍزؾلس فيهب وان ٕؼ ملك فهنا يؼني أن منبٛق  ، الزأصيو أوٍغ من ملك

افزالفبد واٙؾخ في ػنبٕو وظواهو منبؿ المنطقخ وقل ركون هنه االفزالفبد مزجبينخ من ػنٖو ألفو 

.ومن هنب أرذ  ثْكل أٍوع من الؼنبٕو والظواهو األفوى فجؼ٘ الؼنبٕو والظواهو يزوقغ اٍزغبثزهب

 االفزالفبد الؾبٕلخ في فٖبئٔ منبؿ المنطقخ الغنوثيخ منالجؾش ػن ٛجيؼخ  في اللهاٍخ فكوح هنه 

كونهب رمضل منطقخ االهواه والمنبٛق المؾبميخ لهب ورؾليل أي الؼنبٕووالظواهو رأصّو وثْكل  الؼواق

 واٙؼ، وٛجيؼخ االفزالفبد الؾبٕلخ وملك من فالل رؾليل

 اهواه ئلى االهواه رقَيم يمكن وى.الجيبنبد المَغلخ لهنه الؼنبٕو والوثٜ ثينهب وثين الؼنبٕو األف

 رْكل ال وهي الؼبم ٛيلخ الميبه¼  أمب. االهواه مَبؽخ فيهب رَزقو اللائميخ فبألهواه فٖليخ وأفوى كائميخ

 ال ئم اللائميخ للمنقفٚبد المغبوهح المورفؼخ المنبٛق فزمضل الفٖليخ االهواه ٍوى الفيٚبن موٍم فالل

 مبئيخ مَطؾبد مكونخ المغبوهح المنبٛق لزغطي الميبه فزورفغ الفيٚبن ميبه اٍزيؼبة األفيوح رَزطيغ

 هنه رمول. االهواه مَبؽخ 4/3مَبؽزهب ورْكل الواؽل المزو فيهب المبء اهرفبع يزغبوى ال ٙؾلخ

 المنؾلهح األنهبه من وأيٚب وفووػهمب هد ا والف كعلخ نهوي من الفيٚبن موٍم في ثبلميبه المَبؽبد

 رغمو الني  لألهواه الوٍوثي الَهلان  .كعلخ نهو ّوق الواقؼخ لألهواه ثبلنَجخ االيوانيخ المورفؼبد من

 ػبم ثؼل (.6)يؼزجو اقليم االهواه الغنوثيخ  أفوى  أعياؤه فٖليب ورغمو الؼبم ٛول أعياؤه  ثؼ٘ الميبه

 من لؼلك هنلٍي ثغهل رنفينهب ورم االهواه لزغفيف فطخ وٙؼذ ٍيبٍيخ لقواهاد ونزيغخ 1991

 ورمؽيش رم  الؼَكوي والزٖنيغ والزؼميو ،اإلٍكبن والٖنبػخ ،النفٜاليهاػخ  الؼالقخ ماد الوىاهاد

 ٍلح لكل كم 18-6 ثين أٛوالهب رزواوػ رواثيخ ٍلاك ثانْبء وملك ميَبن مؾبفظخ في الؼمليخ هنه رنفين

وهي كبالري ) نهو الؼلل , ونهو الكفبػ ، نهو  ميَبن اهواه رغني الزي الوئيَخ األنهبه عبنجي ػلى رواثيخ

هافق  . ام  1992ؽيش رم االنغبى فالل ّهو رموه  الْومقيخ ( مَجؼ ، نهو ام عوى , نهو الواكيخ ، نهو

 نهوي ميبه رقطغ كعلخ نهو ػلى فبٕخ ثنواظم ميبههب من% 95 نَجزه مب  قطغ الَجؼخ األنهبه ركزيف

 الووافل هد ا ػِ ػن الميبه قطغ رم ئم. .ثبلميبه الَجؼخ األنهبه ييوكان اللنان ونهوالجزيوح الكجيو المغو

 والجٖوح ميَبن مؾبفظزي في ػمليخ رقَيم االهواه رمذام  (.7) الهوه ئلى الميبه وٕول وػلم  والغلاول

 الزي الَلاك من ػلك من االٍزفبكح ،ورم رغفيفهب ليَهل ٍلاك ثؼلح االهواه لزغيئخ رواثيخ د ٍلاك ثؼمل

 رقله مَبؽخ ثزغفيف وؽلهب الؼمليخ هنه وقبمذ. الضمبنينبد في الؼواقيخ االيوانيخ الؾوة فالل انْأد

 (9) موثغ كيلومزو وفمَمبئخ ثألف



 

 UNEP,1994) ( اهىار جٌىة الؼزاق )2شكل ) 

 اثبر الخظبئض الوٌبخٍخ لألهىار

الني  ألمنبفي النظبم اٙطواة ئلى ملك وأكى النظبم هنا ػنبٕو من أكضو أو ػنٖو في رغييو أي ؽلوس

ورجبكل  النظبم نفٌ ٙمن المبكحوالني يزٚمن  له المْكلخ الؼنبٕو ثين المزجبكلخ الؼالقبد مغموعهو 

 ػلم في مهمب نهبها أصوه فيكون والنهبه الليل ثين مب يقزلف المبئي للمَطؼ المنبفي األصو ألن وهناالطبقخ 

 في الؾبٕلخ االفزالفبد مزبثؼخ ئلى نؾزبطلنلك  ليال انقفبٙهب ػلم ئلى ئٙبفخ ورطوفهب الؾواهح اهرفبع

 الغيء في المبء ثقبه نَجخ ىيبكح النهبهيخ ومؼلل الؾواهح الٖغوى الليليخ الؼظمى الؾواهح مؼلالد

 .االهواه رغفيف ػمليخ ػن نبرغب كبن الؼواق من الغنوثي

 :الؼول وطزائك الوىاد

 األهىار وتزثخ للوٍبٍ االولٍخ التذبلٍل -1

 Electric Conductivity(  الولىدخ)  الكهزثبئً التىطٍل لٍبص طزٌمخ -1-1

 وئفواط وٍؾقهب الؼينخ رغفيف ثؼل( 2:1) أو( 1:1) ثنَجخ االهواه وميبه الزوثخ من نمومط أفن يزم

 قواءح نأفن ، الزوّيؼ وهقخ ثبٍزؼمبل المَزقلٔ يوّؼ صم ٍبػخ نٖف لملح المييظ هط ، منهب الْوائت

 كل قيبً رم ٍم/  المليموى ثوؽلح النزيغخ واٍزقواط الكهوثبئي الزوٕيل قيبً عهبى EC-meter  ال

 : أكنبه الْكل في موٙؼ كمب ميَبن ىهاػخ مليويخ مقزجو في االفزجبهاد



 

 EC-meter الكهزثبئً  التىطٍل لٍبص جهبس( 3) لكـش

 (PH) والذبهضٍخ المبػذٌخ لٍبص طزٌمخ -1-2

 نمومط لنفٌ PH-meter عهبى ثبٍزؼمبل PH الـ قيبً يزم والميبه الزوثخ لؼينبد الملوؽخ EC  قيبً ثؼل

 في موٙؼ كمب للزوثخ االوليخ القٖبئٔ رقليو رم EC لهب قيبً رم الزي الميبه ػينخ او الزوثخ مَزقلٔ

 -:يلي وكمب( 1)  علول

 رفبػل كهعخ وقلهد EC-meter  ثبٍزقلام المْجؼخ الزوثخ ػغينخ لمَزقلٔ الكهوثبئي الزوٕيل قله

(. 1982)  في مكوهب الواهك الطوق وؽَتPH-meter  عهبى ثبٍزؼمبل المْجؼخ الزوثخ لؼغينخ الزوثخ

Page et alٛويقخ ؽَت الكبلَيوم كبهثونبد ؽَجذ Volumetric Calcimeter ّوؽهب الزي 

Allison and Modie ٛويقخ ؽَت الؼٚويخ المبكح قلهد (12) في والمنكوهح (Walkely & 

Black )(13)مكوهب والزي الجوربٍيوم كايكوومبد ٛويقخ ثبٍزقلام الؼٚوي الكبهثون رقليو فالل من 

 : أكنبه الْكل في موٙؼ كمب ميَبن ىهاػخ مليويخ مقزجو في االفزجبهاد كل قيبً رم



 

 PH-meter جهبس( 4) لكـش

 

 

 

 هىالغ الىدذاد اإلدارٌخ الذراطخ -2

 الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى ألهواها لمنبٛق الجيئي والمغبل المنبفي للنظبم المزنوػخ كهاٍخ الزغيواد رم

والقٖبئٔ الموهفولوعيخ لؼْوح أقٚيخ )منبٛق اللهاٍخ ( الزي رٖت ثهب  ميَبن مؾبفظخ في الغوثيخ

لألهواه ولمؼوفخ منبٍيت اهرفبع وانقفبٗ ميبه  نهو كعلخ لألػلاك كهاٍخ منبفيخ ثيئيخ موهفولوعيخ

 مليويخ/  اليهاػيخ الْؼت الى الزبثؼخوالزوثخ  الميبه رؾبليل ثنزبئظ القبٓاالهواه كمب مجينه في الغلول 

للوؽلاد اإلكاهيخ  المزٚمنخ لللهاٍخ  موهفولوعيخالرٚمنذ القٖبئٔ ،  اكنبه للَنواد ميَبن ىهاػخ

 اكنبه : (1) كمب مجينخ في الغلول

 نوع الوواٍت الفيييو غوافيخ االنؾلاه المنبؿ الزؼويخ ٕنف الزوثخ )النَغخ( نوع الزوثخ

 ٛينيخ

 غوين

 همل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للظٌىاد ادًبٍ( الخبص ثٌتبئج تذبلٍل الوٍبٍ التبثؼخ الى الشؼت الشراػٍخ / هذٌزٌخ سراػخ هٍظبى 2الجذول )

الشؼت 

 الشراػٍخ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

هؼذل

EC 

هؼذل 

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

هؼذل 

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

 ػذد

الؼ

ٌٌب

 د

هؼ

دل

E

C 

 هؼذل

PH 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

 ػذد

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼ

دل

E

C 

هؼ

 دل

P

H 

 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

ػلً 

 الغزثً 

1.1 7.4 1 2.3 7.3 21 1.5 7.7 20 1.

1 

7.7 27 1.1 7.6 37 1.9 7 6 1.6 7.2 4 1.3 7.4 3 1.

2 

7 10 

  1.8 الكذالء

7.6 

1 2.7 7.6 4 2 7.3 6 1.

2 

7.5 11 1.2 8.1 4 1.7 7.2 2 1.2 7.5 2 1.1 7.2 2 1.

3 

7 4 

.2 8 7.7 2 2 7.2 2 2 7.2 1.4 ثًٌ هبشن

8 

7.4 4 1.3 7.5 12 2.3 7.2 7 1.6 7.4 6 2.2 7.4 6 2.

9 

7.

7 

6 

.1 3 7.9 2.5 3 7.4 2.3 4 7 1.5 الوشزح

8 

7.4 3 1.2 7.6 6 2.5 7.1 3 1.7 7.4 3 3.1 7.7 2 2 8.

1 

3 

.1 3 7.2 1.9 5 7.3 2.8 7 7.8 1.9 الؼشٌز

6 

7 5 1.7 7.2 1 2.3 7.6 3 1.3 7.4 2 1.6 7.7 1 1.

3 

7.

2 

3 

.1 4 7.9 2.5 5 7.3 2.3 2 7.3 1.6 الظالم 

4 

8 2 1 7 1 2.2 7.1 2 2 7 1 2.3 7.1 2 1.

8 

7.

8 

2 

.2 1 7.8 3.1 2 7.1 2.2 2 7.3 1.3 للؼخ طبلخ

4 

7.1 3 2.1 7.4 7 2.3 7.6 9 2.7 7.2 3 2.7 7.2 4 1.

9 

7.

6 

8 

الؼذل / 

 الخٍز

1.2 7 1 2 7.7 1 1.1 7.4 2 1.

2 

7.2 3 1.2 8 2 2.3 7.5 1 1.3 7.1 1 1.4 7.6 1 2.

4 

7.

6 
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 ( الخبص ثٌتبئج تذبلٍل التزثخ التبثؼخ الى الشؼت الشراػٍخ / هذٌزٌخ سراػخ هٍظبى للظٌىاد ادًب3ٍالجذول )

 

الشؼت 

 الشراػٍخ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

هؼذل

EC 

هؼذل 

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

هؼذل 

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

 ػذد

الؼ

ٌٌب

 د

هؼ

دل

E

C 

 هؼذل

PH 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼذل

EC 

 هؼذل

PH 

ػذد 

 الؼٌٍبد

هؼ

دل

E

C 

هؼ

 دل

P

H 

 

ػذد 

الؼٌٍب

 د

ػلً 

 الغزثً 

4.7 7.6 12 5.2 7.6 26 6.4 7.9 19 6.

9 

7.9 15 3.9 8 20 2.9 7.2 10 2.1 7.4 51 3.1 7.2 7 5.

1 

7.

6 

3 

.4 5 7.5 4.2 6 7.7 5.8 7 7.8 3.8 الكذالء

8 

8 4 5.1 7.9 33 3.9 7.4 9 4.2 7.4 16 4.6 7.6 3 4.

8 

7.

6 

5 

.5 6 7.3 5.2 8 7.5 4.3 9 7.4 4.2 ثًٌ هبشن

9 

8 15 7.6 8 10 3.1 8 2 2.9 7.8 4 6.8 7.6 5 5.

6 

7.

2 

3 

.5 5 7.5 7.3 6 7.3 4.3 4 7.1 4.6 الوشزح

5 

8 4 3.9 7.3 9 6.5 7.4 7 6.7 7.2 8 6.2 7.1 6 5.

8 

7.

4 

5 

.3 7 7.3 3.3 9 7.2 3.2 11 7.4 3.4 الؼشٌز

5 

7.5 8 3.7 7.6 9 2.6 7.2 10 5.1 7.3 25 3.9 7.6 18 4.

1 

7.

4 

15 

.5 8 7.8 3.6 3 7.4 9.1 4 7.8 9.6 الظالم 

7 

7.3 7 4.2 7.8 13 4.9 7.4 34 3.6 7.4 8 3.2 7.2 5 3.

5 

7.

9 

12 

.4 4 7.4 4.9 5 7.8 4.4 7 7.6 4.6 للؼخ طبلخ

7 

7.3 6 3.9 7.3 10 4 7.3 16 4 7.2 12 1.4 7.5 1 2.

6 

7.

3 

5 

الؼذل / 

 الخٍز

5.1 7.9 18 3.2 7.5 12 8.1 7.9 8 10

.8 

8 1 5.8 8 21 3 7.6 8 3.5 7.4 2 2.8 7.5 15 4.

4 

7.

3 
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 : ادًبٍ( 10090807060504030201) الجذاول فً هجٌٍخ كوب للذراطخ الوتضوٌخ  اإلدارٌخ للىدذاد الوىرفىلىجٍخ الخظبئض

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 : الٌتبئج والوٌبلشخ

 : الجٍئً االثز -1

 وملك الؼواق من الغنوثيخ المنطقخ في وفٖوٕب مهمخ ثيئيخ  رغيواد ؽلوس يزوقغ االهواه رغفيف ثؼل

 المنبفي للنظبم المزنوػخكهاٍخ الزغيواد  رم ولنلك ٙمنهب رقغ المغففخ االهواه مَبؽبد اكجو كون

  الؼواق أهواه لمنبٛق الجيئي والمغبل

 الجٍئً لوٌبطك أهىار الؼزاقالوجبل الوٌبخً و للٌظبمالتغٍزاد الوتٌىػخ 

 : الوٌبخً الٌظبم -1-1

 للطجيؼخ و للزوثخ مجبّوح ػالقخ لهب والزي المنبفيخ الزغيواد فـي مإصوا كوها االهواه رغفيف لؼت

 كنلك واٙؼ ثْكل الزغفيف  ثؼـل االػزيبكيخ مؼلالرهب ػـن ثبالهرفبع ثلأد الؾواهح فلهعبد اليهاػيخ

 فـي الَبئلح الويـبػ كون المنبٛق رٖؾو الى اكى ممب االفوى هي ثبالنقفبٗ ثلأد الوٛوثـخ مؼلالد

 كهعبد انقفبٗ كون رؾول ممب ثبلوٛوثخ مؾملـخ غيو عبفخ ركون الغوثيخ الْمبليخ الويبػ هي المنطقخ

 رمبٍك وػلم النجبري الغطبء اىالخ الى اكد مغزمؼخ االموه هنه كل الزغفيف قجل الؾبل هو كمــب الؾواهح

 الغلاول أن الؾبليخ الَنين فالل المزالؽقخ الزواثيخ الؼوإف الــى منبٛقنب رزؼوٗ ان اكى الزوثخ ؽجيجبد

 رقٔ الزي األهواه رغفيف موؽلخ ثؼل مب الؼْو للَنواد الواٙؼ االصو رضجذ المنبفيخ الؼنبٕو رؾلك الزي

 رغفيف ئن،  النَجيخ والوٛوثخ الؼظمى الؾواهح ومؼلالد الؾواهح للهعبد والَنويخ الْهويخ المؼلالد

 الجْويخ والؾيبح اليهاػيخ االؽوال ػلى رأصيو لهب الزي المنبفيخ األؽوال رغيو في مإصواً  كوهاً  لؼت األهواه

 م   23,9 كبنذ الزغفيف ٍجقذ الزي الؼْو للَنواد الؾواهح فمؼلالد الكجيوح الفووقبد رغل ؽيش، 

 ومقلاه م   33,2 إجؾذ م  31,6 كبنذ الؼظمى الؾواهح ومؼلالد م   25,17 الزَؼينيبد في إجؾذ

 المنطقخ في الَبئلح الغوثيخ الْمبليخ الويبػ ان الى يؼوك هنا وكل% 41 إجؾذ% 61 كبنذ الوٛوثخ

 . الؾواهح كهعبد اهرفبع ػلم في الٚبثٜ ركون لكي فيهب هٛوثخ فال عبفخ اهٗ ػلى رغوي إجؾذ

 واالمطبه الؾواهح كهعبد في الكجيو ثبلزطوف االهواه منبٛق في ػبمخ ثٖوهحثأن المنبؿ يزٖف  (4)

 الَبئل الويبػ ارغبه يكون ػبمخ وثٖوهح الؼبلي الْمٌ ٍطوع ثنَجخ وكنلك الواٛئخ والوٛوثخ القليلخ

 .الَوػخ مؼزللخ الى ففيفخ غوثيخ ّمبليخ

 



 

 هٍظبى فً الغزثٍخ الشزلٍخ الجٌىثٍخ الىططى األهىار هٍبٍ لطبع ػي طىرح( 5) لكـش

 : الجٍئً الوجبل -1-2

 ، الؼبلم فــي ثيئيخ كبهصه اكجو اهركبة الى آنناك الؼواق فـــي القبئم النظبم اقلم المبٙي القون رَؼينبد في

 ثبلزنوع الؼواق منبٛق اغنى من رؼل والزي االهواه مـن موثغ مزو كيلو الف ػْوين مَبؽخ رغفيف ان

 مـن مغموػخ ثبنقواٗ كجيوح اٙواه الزنوع ثهنا لؾقذ ؽيش كبهصه ثؼلهب مب ثيئيخ كبهصه رؼل االؽيبئي

 المنبؿ في الكجيوح الزغيواد الــى ثبإلٙبفخ الَنين مئبد منن المنطقخ في المزوٛنخ والنجبربد الؾيوانبد

 النجبربد ثهب رغـــوك كبنذ الزي االهواه ثيئخ -:يلي ثمب الزغفيف اؽلصزهب الزي الزغيواد نغمل ان ويمكن

 هنه من ولكـل وغيوهب والكؼيجخ والغوالن والكبٛ والْمجالن والجوكي القٖت مضل المؼموح الطجيؼيخ

 اصود ممب الزغفيف ػمليخ ثؼل النجبربد هنه افزفذ ، االهواه لَكبن القبٕخ اٍزقلامبرهب الطجيؼيخ النجبربد

 فبن الؾيواني الغبنت فــي امب ، الويبػ رنهوهب عوكاء اهٗ وإجؾذ اؽيبئيب المنطقخ ٛجيؼخ ػلــــى

 فيين الــى ثبإلٙبفخ والمزوٛنخ المهبعوح الطيوه من مقزلفخ ألنواع ٛجيؼيــخ عنة منبٛق رؼل االهواه

 االٕنبف ػن نبهيك االٍمبك من الؼواق ؽبعخ من% 65  رغطي كبنذ والزي الَمكيخ الضووح من االهواه

 عويمخ ثؼــــل الؼواقيخ االٍواق مــن افزفذ والزي والْجوٛ والكطبن كبلجنــي االٍمبك هنه مـن الغيلح

 والؾيوانبد النجبربد هنه ثلأد  الَقوٛ ثؼـل صبنيخ االهواه في رلة الؾيبح ثلأد ان ثؼل ولكن الزغفيف

 الؼواقيخ االهــواه الــى ػلن عنخ رؼوك ان نأمــل مؾلوكح ثكميبد ولكن االهــواه فـي مغلكا رظهو

 هللا عنخ مبٙيهب الى واالهواه مغبهيهب الى الميبه ثاػبكح الغهوك كل رزظبفو ان ثؼل الغنوة ثأهواه المزمضلخ

 رؼجيو ؽل ػلى مقبهنزهب يمكن األهواه ثيئخ في ؽلصذ الزي الزغيواد ٍوػخ ان . األهٗ ػلى( وػال عل)

 من واؽل ػقل من اقل ففي آهال ثؾو رغفيف او االميون منطقخ في الغبثبد اىالخ ٍوػخ مغ القجواء اؽل

 مَبؽزهب رجلغ الزي المنطقخ هنه رغفيف ن، أ الؼبلم في الؼنثخ للميبه مبئي مغمغ اكجو رغفيف رم اليمبن

 ثيئي نظبم واكجو والجيولوعي االؽيبئي ثبلزنوع الجالك منبٛق اغنى من رؼل كيلومزو الف 20.000

 االٙواه الى ثبإلٙبفخ ، الؼبلم في الجيئيخ الكواهس اكجو مضلذ االوٍٜ الْوق في المبئيخ للمَطؾبد

 االموه ومن،  األهواه في المزوٛنخ الؾيوانبد من مغموػخ وانقواٗ الؾيوي ثبلزنوع لؾقذ الزي الكجيوح

 واالٍمبك للطيوه القبهاد ثين اللافليخ الهغوح في اٍبٍيخ كؾلقخ كفولهب األهواه رلؼجهب الزي المهمخ

 عيني ومقيون اٍزضنبئي ٛجيؼي اهس ػلى رؾزوي الزي المبئيخ المَطؾبد من الجيئخ هنه ان الى ثبإلٙبفخ



 الغويخ الزجقو والوٛوثخ نَجخ وانقفبٗ ثبلمنبؿ لؾقذ الزي الكجيوح الزغيواد الى ثبإلٙبفخ،  وػبلمي مهم

 كجيو انقفبٗ وؽلس الزواثيخ الؼوإف نَجخ واىكاكد كجيوح رغيواد المنطقخ في االمطبه نظبم ّهل وقل

 من المزجقيخ لألػلاك والمنبػيخ الٖؾيخ الؾبلخ ان كمب األهواه منطقخ في والغبموً األثقبه اػلاك في

 في ّبٍؼخ مَبؽخ ثبلميبه المغطبح األهاٙي رإلف . االفٚو الؼلف نقٔ ثَجت روكد قل الؾيوانبد

 المَزوٛنخ الجويخ الؾيبح من مهمخ لزغمؼبد المنبٍت المكبن الجيئخ هنه ورإمن الؼواق عنوة أهٗ

ً  لنلك فبن الٖؾواوي للمؾيٜ مؾبميخ المبئيخ الجيئخ هنه ولكون والمهبعوح  من الؾل ػلى كجيواً  رأصيوا

 المنطقخ في الزٖؾو

 

 هٍظبى فً الغزثٍخ الشزلٍخ الجٌىثٍخ الىططى األهىار هٍبٍ لطبع ػي طىرح( 6) لكـش

 

 هٍظبى فً الغزثٍخ الشزلٍخ الجٌىثٍخ الىططى األهىار هٍبٍ لطبع طىرح ػي( 7) لكـش

 اػمبل فجؼل ،الجيئي  الطجيؼي الغغوافي الوٙغ نبؽيخ من وٕفذ كمب االهواه انطقه رؼل لم،  (11) وٙؼ

 الى أكد أم للزٖؾو، مؼوٙخ قبؽلخ أهاٙي إجؾذ الزَؼينيبد ػقل في مهورهب ثلأد الزي  الزغفيف

 رْكل منن االٍفل الوافلين واكي لؾوٗ الجيئي الطجيؼي النظبم من غيود الميبه من ٙقمخ كميبد فقلان



 الؾليش الزوٍيت وثلايخ( Quaternary) الوثبػي الؼٖو نهبيخ في الوافلين لواكي النهويخ المنظومخ

 .(Holocene) الهولوٍين لؼٖو

 :االولٍخ  الكٍوٍبئٍخ التذبلٍل ًتبئج -2

 

 O.M) ) الؼضىٌخ الوبدح درجخ ًظجخ 1-1

 ميَبن مؾبفظخ في الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى عنوة الؼواق ومنهب االهواهرمزبى اهواه 

ثبؽزوائهب ػلى نَجخ ػبليخ من المبكح الؼٚويخ ويؼوك ٍجت ملك الى رؾليل المقلفبد الؼٚويخ 

المزواكمخ النبرغخ من ثقبيب ثؼ٘ النجبربد )الجوكي , القٖت( واالؽيبء االفوى الزي كبنذ رؼيِ 

ً  الؼٚويخ المبكح كميخ رقزلف ،(4) ػنلمب كبنذ االهاٙي مغموهح ثبلميبه  أنواع نثي كجيواً  افزالفب

 رٖل قل المؼلنيخ األهاٙي لجؼ٘ الَطؾيخ الطجقخ في اآلصبه الرزغبوى قل فجينمب المقزلفخ األروثخ

 القوام فْنخ أن األهاٙي نغل ػبمخ فجٖوهح فبٕخ ظووف ورؾذ األهاٙي في% ٥١ ئلى

النجبربد  كضبفخ ألن نظواً  القوام النبػم األهاٙي من أقل الؼٚويخ المبكح من كميخ ػلى رؾزوي

 وهّؾهب الَويؼخ الؼٚويخ المبكح ألكَلح أؽَن ورهويزهب أقل القوام فْنخ األهاٙي في النبميخ

 المؾووصخ األهاٙي في الؼٚويخ المبكح رقل ئم. القوام نبػمخ األهاٙي في ػليه هو كمب أٍوع

 والغبثبد المواػي كأهاٙي الؾواصخ المؼوٙخ لؼمليبد غيو األهاٙي في منهب% ٦-٠٣ ثؾوالي

 في المزواكمخ المبكح الؼٚويخ من ح كجيو نَجخ يييل أن ّأنه من الَطؾيخ الزوثخ انغواف أن كمب

ً  عيء رْكل الؼٚويخ فبلمبكح الطجقخ هنه  soils Productive القٖجخ األهاٙي من هئيَيب

 الغنائيخ الؼنبٕو من لكضيو كمقين فانهب لألهٗ الطجيؼيخ للقوآ رؾَينهب عبنت ئلى فهي

 والؾليل والفوٍفوه كجيوح كهعخ ئلى والنزووعين الكوثون وفبٕخ ػنبٕو للنجبد الالىمخ

 الؼٚويخ غيو ٕوهرهب في الؼنبٕو من هنه كضيو ٕالؽيخ ورزأصو كمب أقل ثلهعخ والكجويذ

ً  ثينهمب رزم الزي الكضيوح للزفبػالد نظواً  الؼٚويخ ثبلمبكح  ٍبؽخ في الموعوكح األهاٙي فان ػمومب

مؾزواهب  في المنقفٚخ األهاٙي أن ئال الؼٚويخ المبكح من مؾزواهب ثييبكح فٖوثزهب ريكاك مؼينخ

ً  ليَذ الؼٚوي  مؾزواهب في المنقفٚخ الٖؾواويخ األهاٙي من الكضيو ان ام فٖجخ غيو كائمب

الْكل أكنبه  .  اليهاػخ نظبم رؾذ وٙؼهب ػنل ػبليخ فٖوثخ ماد الؼٚويخ ركون المبكح من

  لمؾبفظخ ميَبن لليهاػخ الٖبلؾخ والغيو الٖبلؾخ يوٙؼ مَبؽبد االهاٙي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 هٍظبى الظبلذخ والغٍز الظبلذخ للشراػخ لوذبفظخ االراضً هظبدبد ٌىضخ (8شكل)

 

  التزثخ تفبػل (PH)تمذٌزدرجخ  1-2

 Determination   of  Soil  Reaction  PH  

 الؼنبٕو ريَو ملي ػلي رأصيوهب مضل هبمخ كيميبئيخ رأصيواد ثبلزوثخ(  PH) الهيلهوعين أيون يإصو

( PH) لهب اليهاػيخ الزوثخ. ثهب الؾيوي والنْبٛ الؼٚويخ المواك رؾلل وكنلك ثبلزوثخ الكبريوني والزجبكل

 .الكجويذ ػلى المؾزويخ واألٍملح االمونيوم نزواد مضل ثبٍزمواه األٍملح ئٙبفخ لؼمليبد نزيغخ منقف٘

 منبٛق لغميغ ؽبمٚيخ كبنذ ؽيش الزوثخ رفبػل كهعخ قيمخ انقفبٗ( 1،2) الغلول في النزبئظ روٙؼ

 الؼٚويخ المبكح رؾلل من النبرغخ اٍل والفولفك اٍل الهيومك اؽمبٗ وعوك الى ملك ٍجت ويؼوك .اللهاٍخ

 افزالف ئلي كجيوح ثنَجخ االفزالف ٍجت ويوعغ ؽموٙزهب في الزوثخ ورقزلف ، (4) الزوثخ في المزواكمخ

 الٖوكيوم ىيبكح ؽبلخ ففي) الزوثخ مؾلول في والنائجخ المزجبكلخ كبريونبرهب و المقزلفخ األمالػ من مؾزواهب

 المنبٛق في وفبٕخ قبػليب الزوثخ رفبػل ويٖجؼ الهيلهوعيني الوقم يورفغ الزوثخ مؾلول في المزجبكل

 ويٖجؼ الهيلهوعيني الوقم ينقف٘ المزجبكلين األلومنيوم أو الهيلهوعين أيونبد ىيبكح ػنل ولكن الغبفخ

 في(  PH)  الزوثخ ؽموٙخ هقم يقزلف .للزوثخ المبئي المؾزوي في الزغيو وكنلك( ؽبمٚيب الزوثخ رفبػل

 الزوثخ ركون و منقفٚب الهيلهوعيني الوقم يكون الوٛجخ وّجه الوٛجخ المنبٛق روثخ ففي المقزلفخ المنبٛق

  .المورفغ الهيلهوعيني الوقم ماد الغبفخ المنبٛق أهاٙي روثخ ثقالف ؽبمٚيخ

 

 



  EC   Electrical  Conductivity للتزثخ الكهزثبئٍخ االٌظبلٍخ 1-3

 ػلى رأصيو لهب الؾواهح كهعخ وأن. ثبلزقفيف كضيوا يزأصو الزوثخ لمؾلول ألكهوثبئي الزوٕيل كهعخ أن

 أن الغهبى ٕمم وقل ألزوثخ مؾلول في األيونبد فؼبليخ في مهم كوه رإكي الؾواهح الن وملك الغهبى قواءح

يالؽظ من النزبئظ اكنبه اهرفبع قيم االيٖبليخ  .القيبً ػنل ػليهب ألمزفق اللهعخ هي( 0م 25) ركون

اللهاٍخ ويؼوك ٍجت ملك الى ان رغفيف االهواه ػمل ػلى رواكم االمالػ  منبٛق لجؼ٘الكهوثبئيخ للزوثخ 

لهوه لنبؽيخ  قيمخ اػلىكبنذ رؾملهب الميبه الزي كبنذ رغمو المنطقخ ورواوؽذ القيم ثين  الزي

ورؼزمل هنه الطويقخ ػلى  1.4(ds/m) .ؽيش ثلغذ   قلؼخ ٕبلؼ هوهقيمخ ل قلالى ا( ds/m)9.6الَالم

وهي من اكضو  -قبثليخ مؾلول الزوثخ او المؾلول الملؾي ػلى الزوٕيل الكهوثبئي او المقبومخ الكهوثبئيخ 

الطوق اٍزؼمبال في الوقذ الؾبٙو. وثبإلمكبن اٍزؼمبل هنه الطويقخ الن هنبك ػالقخ فطيخ ثين الزوٕيل 

ان يكون لنوع المؾلول الملؾي او نوع االمالػ رأصيو ػلى الكهوثبئي والزوكيي الملؾي في المؾبليل كون 

   Electricalّكل رلك الؼالقخ. ويَزقلم لهنا الغوٗ عهبى يلػى عهبى قيبً اإليٖبليخ ألكهوثبئيخ   

Conductivity   EC 1 -(  ( ويؼطي الغهبى القواءح مجبّوح ) ثبلمليموى/ٍم  أو  كيَيمني/ م  dS. m-

1  .) 

 : التىطٍبدو االطتٌتبجبد

لغوٗ رغنت  .األهٗ اٍزقلام وٛجيؼخ يزوافق ثمب والقيانبد الوي وقنواد الَلوك رنظيم ئػبكح -1

 ؽٖول فلل في روىيغ الميبه في منبٛق االهواه نزيغخ ٍوء اكاهح قنواد الوي .

 أو ميَبن مؾبفظخ في الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى االهواه منبٛق لجؼ٘ الميبه ان ػوكح -2

 مؾبفظخ ميَبن . أهواه ثنطبق هئيٌ ثْكل والممضل منه، ثل وال ٙووهيًب يكون منهب عيء

 النبؽيزين من اٍزضمبههب ئمكبنيخ للمنطقخ ورؾليل الجيئيخ الظووف كهاٍخ ٙووهح ئمكبنيخ رؾليل -3

 .والَيبؽيخ االقزٖبكيخ

 الزي األهاٙي اٍزٖالػ فالل من والؾيواني النجبري ثْقيهب اليهاػيخ المواهك اٍزغالل ٙووهح -4

 مؾبفظخ في الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى االهواه أٛواف ػلى والواقؼخ ىهاػزهب يمكن

 الجيئخ ؽيش والغبموً األثقبه روثيخ في األهاٙي من كجيوح مَبؽبد اٍزغالل يمكن كمب ميَبن

 . ّبٍؼخ مَبؽبد ػلى األٍمبك مياهع ئنْبء ويمكن ،كمب األغواٗ لهنه مالئمخ

 وهوافلهمب والفواد كعلخ نهوي من ثبلميبه المغففخ االهواه منبٛق لزيويل مبئيخ قنواد فزؼ -5

 الميبه كميبد رقليل ومؾبولخ االهواه رغهيي في وعيه مل من الطجيؼيخ الؾبلخ ػلى اػزمبكا

 ميَبن مؾبفظخ في الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى االهواه رزمكن لكي الؼوة ّٜ الى المَوثخ

 .اكجو مبئيخ ؽٖخ ػلى الؾٖول من

 ركون أن ممكن ئنهب ئال الؾبلي، الوقذ في مؾلوكح الزغفيف أػمبل من النبرغخ الَلجيخ الزأصيواد -6

 واكي ؽوٗ منطقخ رؾزبط لنا .للجيئخ الزكزوني االٍزقواه ؽبلخ ػلى مإصوح مَزقجليخ ظبهوح

 فٚالً  ثلقخ الؾبٕل الزكزوني الهجوٛ مقلاه لزقمين روكيجيخ عيولوعيخ كهاٍخ ئلى األٍفل الوافلين

 الزواىن ؽبلخ لمقلاه كقيق رقييم ئلى للزوٕل وملك االهواه رٚيفهب الزي الزوٍجبد ٍمك رقليو ػن

 .الزواىن وػلم

 ميَبن مؾبفظخ في الغوثيخ الْوقيخ الغنوثيخ الوٍطى االهواه من واٍؼخ لمَبؽبد رغفيف ؽٖل -7

 .( األٕليخ المَبؽخ من% ) 90 رغفيف رم ئم ،
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ABSTRACT 

Is described South Central Marshes East of Western as one of the unique 

attributes of sovereignty, including climatic features of the freshwater important 

environmental areas , These existing environmental study characterized 

currently assessing morphological status of the territory of South Central 

Marshes of the East of Western, environmental and climate, by making some 

analyzes of the initial soil properties of the observed increase in calcium 

carbonate and the concentration of organic matter and the value of conductivity 

for electric and low value ((PH soil) . The study of changes in some water 

quality indicators in different locations. The study pointed to the deteriorating 

environmental situation due to the drying processes and morphological 

marshland situation.                                                                                                  


