
 

 االنتاج الزراعي  مشكلة الملوحة وأثرها على
 

يعتبر الباحثون ان االرض هو كوكب مالح وذلك بسبب حقيقه ان المحيطات والبحار تشكل ثالث ارباع مساحه هذا 

غم / لتر كلوريد الصوديوم. ان 03الكوكب وهي )اي البحار والمحيطات( ذات مياه عالية المحتوى من االمالح بما يقارب 

البحار والمحيطات تؤثر وتستمر بالتأثير على االرض حيث تنمو انتاجيه المحاصيل بسبب الملوحة .أضافه الى تحول  مياه

ماليين هكتار سنويا من االراضي لتصبح غير صالحه للزراعة بسبب الظروف الملحية فيها.ان مشكلة  ٠3ما يقارب 

في معظم بلدان العالم . ان تدهور التربة بسبب مشكلة الملوحة الملوحة اصبحت من المشاكل الرئيسية التي تعيق الزراعة 

يأتي بالدرجة الثالثة من مسببات تدهور االراضي في عموم المناطق الجافه والشبه الجافة بعد التعرية الريحية او زحف 

الملوحة والتغدق من ترب السهل الرسوبي لواد الرافدين متأثره ب %٠3-٠3الرمال وتدهور المراعي .في العراق حوالي 

بسبب التغيرات االساسيه الفعاله في الترب هءا السهل والتي تشمل التملح االولي والثانوي باإلضافة الى العمليات التغدق 

.وتعتبر الملوحة بشكل مباشر او غير مباشر احد اهم االسباب في انخفاض معدالت انتاج المحاصيل في هذا السهل هي 

 عالم ويعود ذلك بصوره رئيسيه الى التملح والتغذق.من اوطئ المستويات في ال

 مشكلة الملوحة في العراق
مشكلة الملوحة ظاهرة رافقت الزراعة في وادي الرافدين منذ القدم حيث ان اول اشاره لمشكلة الملوحة كعامل محدد 

تحول في نسبه الحنطة  قبل الميالد وبسبب هذا التدهور حدث٠٠33و ٠333للزراعة ظهرت في وثائق تأريخية في سنه 

مثل الشعير لقد حاول جاكبسون وادمز  ةق.م الى محاصيل عالية التحمل نسبيا للمملوح٠٠33للفترة ٠:٠: الشعير من 

 -تقسيم فترات انتشار الملوحة  في اراضي وادي الرافدين الى ثالث مراحل :

في جنوب وادي الرافدين وكان لها اثر ق.م( انتشرت فية الملوحة بشكل كبير ٠٠33-٠٠33(الفترة المبكره جدا  -１

 كبير على الزراعة فيه.

ق.م(انتشرت خاللها الملوحة في وسط وادي الرادفين اال انها كانت اقل خطوره من ٠33-٠033الفترة الثانية ) -２

 الفترة السابقة

شاهد على ذلك وكبر  ةق.م( والتي توفرت فيها معلومات كثيره حول الترب الملحي٠٠33الفترة الثالثة )بعد سنة -３

 هو نتشار الملوحة في منطقة النهروان .   

 مظاهر التأثير السلبي للملوحة حقليا
ان التأثير السلبي للملوحة في المحاصيل الزراعية حقيقه ال جدل فيها وتتوفر في الوقت الحاضر العديد من البيانات في 

المحاصيل الحقلية وبصوره عامة فأن تأثيرات الملوحة  المراجع العلمية توضح تأثير الملوحة بشكل كمي على انتاج معظم

 :تتضح من الجدول التالي والذي يبين انخفاض الحاصل مع زياده ملوحة التربة

 

 حالة الحاصل % مستوى ملوحة التربة 

 ٠33% غير ملحية 

 ٠3-٠3% قليلة الملوحة 

 ٠3-٠3% متوسطة الملوحة 

 ٠3-3% شديدة الملوحة 

 3 جداشديده الملوحة 

 



ويمكن glycophtesوبصوره عامه فان المحاصيل متحملة لثلث تركيز االمالح الموجود في ماء البحر وهي تسمى 

 تشخيص الملوحة حقليا من خالل الدالئل التالية:

 -الدالئل المبكرة : –أوال 

 . ارتفاع لزوجة التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة وصعوبة العمل بها 

  نمو االدغال المتحمل للملوحة 

 .ضعف نمو المحاصيل وعدم حيويتها 
 

 الدالئل المتقدمة: -ثانيا

 .وجود قشره بيضاء على السطح او بقع في حالة عدم وجود قشرة 

 .وجود حلقات ملحية في التربة القريبة من مصادر المياه 

  وجود الغطاء النباتي العالي التحمل للملوحة 

 

 



 

Mg2SiO4 + 4H2CO3   2Mg+²  +  4HCO3-  + H4SiO4 

 

 



 

 



دورات تجمع االمالح في الطبيعة وعالقة ذلك بتكوين الترب 

 المتأثرة بالملوحة

ان تكوين وانتشار الترب المتأثرة بالملوحة على سطح  �

القشرة االرضية مرتبطة بطبيعة تجمع االمالح في الطبيعة . 

 التالية : وقد ميز كوفدا دورات االمالح

تجمع االمالح المرتبط بالدورات القارية :وهي دورات االمالح  -1

المرتبطة بحركة واعادة توزيع وتجمع امالح الكاربونات 

والكبريتات والكلوريدات في الجزر التي ال يوجد فيها جريان 

سطحي . وطبقاً ألصل االمالح المتجمعة في التربة والمياه تقسم 

 هذه الدورات الى :

دورات اصلية او اولية : اي دورات االمالح الناتجة من تجوية  -أ 

 الصخور النارية .     

دورات ثانوية : مرتبطة بدورات االمالح المتراكمة سابقاً  -ب

 بشكل صخور رسوبية .

تجمع االمالح المرتبط بالدورات البحرية : الدورات التي لها  -2

اساسية كلوريد الصوديوم عالقة بتجمع االمالح البحرية وبدرجة 

 في السواحل البحرية والشواطيء

تجمع االمالح المرتبط بدورات الدلتا : تنتشر هذه الدورات  -3

بشكل كبير في الطبيعة وتعتبر ذات اهمية بالنسبة لإلنسان . حيث 

منذ القدم فان دلتا االنهار استخدمت بشكل مكثف من قبل االنسان 

 رافدين ودلتا النيل ( .ألغراض الري ) مثال دلتا ال

هذه الدورات تتصف باالرتباط المعقد بين عمليات حركة وتجمع 

االمالح المنقولة بواسطة االنهار وتفرعات الدلتا من جهة 



وبحركة وتجمع االمالح المنقولة من البحر عبر العصور من جهة 

 اخرى.

تجمع االمالح المرتبط بالدورات االرتوازية: يقصد به تجمع  -4

مالح المرتبطة بتبخر المياه االرضية العميقة المنحسرة اال

والمتدفقة نحو سطح االرض بواسطة الحركات التكتونية او بسبب 

تحطم البناء ) مثال ذلك البراكين الطينية في منطقة بحر قزوين ( 

 او تجمع االمالح في المنخفضات القديمة والعميقة .

رية : ويقصد به تجمع تجمع االمالح المرتبط بالدورات البش -5

االمالح المرتبط باخطاء النشاط االقتصادي لالنسان اثناء استغالل 

االرضي الغراض الزراعة مثال ذلك تجمع االمالح في االراضي 

المروية ) التملح الثانوي ( وتكون الترب الملحية في وادي 

 الرافدين مثاالً واضح على ذلك .

 

لة عن تكوين وانتشار أن من أهم العوامل والظروف المسؤو

الترب المتأثرة بالملوحة والتي تشكل عوامل توازن الملحي وهي 

 ما يأتي:

تعد الترب المتأثرة بالملوحة حالة شائعة  -_ الظروف المناخية :1

ألراضي المناطق الجافة ويجب معرف انه ليست كل ترب المناطق 

باالمالح  الجافة تكون متأثرة بالملوحة ولكن اغلب الترب المتأثرة

تكون ضمن المناخات الجافة وشبه الجافة وفي نظام المناخ 

الجاف فإن التبخر يفوق وبدرجة كبيرة قيمة الساقط السنوية، 

يعتبر وسط وجنوب العراق مثال واضح لهذه الظروف اذال يزيد 

ملم في حين أن معدل سرعة التبخر  222الساقط المطري عن 

ي التوازن المائي بمقدار ملم وهذا يعني عجز ف 2422يعادل 



ملم سنويا. وهذا الفرق سيعرض من تبخر مياه الري  2222

والجزء المتبقي من تبخر المياه األرضية القريبة من السطح وذلك 

من خالل صعودها بواسطة الخاص الشعرية. إن حركة األمالح 

نحو األعلى سيؤدي إلى تجمع األمالح في األفاق السطحية للتربة 

 جميع آفاق المقد. وربما في 

 

_الظروف الجيومورفولوجية والهيدرولوجية والطبوغرافية 2

أن تكوين الترب المتأثرة بالملوحة يمكن أن يجري في  —:

الظروف الجافة فقط عند توفر الظروف الجيومورفولوجية أو 

الهيدرولوجية أو الطبوغرافية. إن وجود األراضي المنخفضة 

لمرتفعات حيث يكون هذا المنخفض المحاطة بسالسل الجبال أو ا

مركز لتجمع األمالح المنقولة بواسطة المياه السطحية والمياه 

الجوفية عندما يبزل الماء ويتجمع طبيعيا. وهذه الحالة ترافق 

ظروف البزل الداخلي المحددة للتربة التي توصل الماء إلى 

 ظروف الماء األرضي المرتفع. إن المناطق المرتفعة التي تسهم

 Rechargeبتصريف المياه إلى األراضي االخرئ تسمئ 

area .)أما األراضي المنخفضة التي تستقبل )منطقة التصريف

مياه بزل سطحي أو تحت سطحي من األراضي المجاورة تسمئ 

discharge area  ) والتي عند تبخرها )منطقة أو حوض البزل

تعمل على تملح األراضي. إن أحواض البزل ربما تشمل هكتارات 

قليلة أو آالف الكيلومترات المربعة مثل وادي الرافدين. وعند 

تقييم هذا العامل في عمليات التملح الجارية في وادي الرافدين 

البد من الرجوع إلى نظريات تكون السهل الرسوبي في وسط 

 De Morgenتوجد نظريتان األولى من قبل وجنوب العراق و

بأنه تكون من ترسبات دجلة والفرات بعد االنحسار التدريجي 



والتي تعتبر  Less and Falconللخليج العربي. أما الثانية حسب 

األكثر قبوال فتنص على أن السهل الرسوبي تكون من ترسبات 

ثناء دجلة والفرات بعد ملئ القعر الناشئ من هبوط المنطقة أ

الحركة التكوينية بهذه الترسبات. فإذا اعتمدت النظرية الثانية نجد 

أن السهل الرسوبي عبارة عن منخفض كبير نقلت له مواد الطمئ 

واألمالح بواسطة نهري دجلة والفرات وروافدهما حيث تجمعت 

األمالح في المناطق المنبسطة والمنخفضة في هذا المنخفض 

 ية. الكبير لتكون الترب الملح

 

أن مدئ مساهمة الماء  —:_ الماء الجوفي أو األرضي 3

  —:الجوفي في تملح الترب يتحدد من خالل ما يلي 

 : ويعرف بأنه مستوئ عمق  -العمق الحرج للماء الجوفي

الماء الجوفي الذي فوقه يبدأ الماء الجوفي بالمساهمة في 

عملية التملح. ويعتمد على الظروف المناخية مثل درجات 

لحرارة والتبخر. كذالك يعتمد على صفات التربة مثل ا

 -النسجة والكثافة الظاهرية ويحسب من المعادلة التالية :

Y = 170 +8t +- 15 

معدل درجات =tالعمق الحرج )سم( / = Y -حيث أن :

 الحرارة )ْم( 

 

وفق الظروف السائدة في وسط وجنوب العراق  -مثال :

ْم خالل  2٢جات الحرارة وعند اعتبار المعدل السنوي لدر

 -السنة نحصل على ما يلي :

Y = 170 + 8(29)+- 15  

Y = 402 +- 15  



 _ cm 417اي ان العمق الحرج يتراوح ما بين 

م( وهذا يعني أن مستوى الماء األرضي الذي 4)كمعدل 387

يقل عن هذا العمق يؤدي إلى تملح التربة والواقع يبين أن 

أغلب الترب الماء األرضي الذي يقل عن هذا العمق يؤدي 

إلى تملح التربة والواقع يبين أن أغلب الترب العراقية يقل 

ا يشير المستوى كثيرآ عن هذا الحد في كثير من األحيان مم

إلى المساهمة الفعالة في عملية التملح الثانوي في هذه 

 الترب. 

 

 : وتعرف بأنها مستوى  -الملوحة الحرجة للماء األرضي

الملوحة التي يبدأ بعدها الماء الجوفي بالمساهمة بشكل 

فعال في التملح. وهي تعتمد على نوع األمالح السائدة. ففي 

في الماء الجوفي فإن  حالة سيادة الكلوريدات والكبريتات

غم /لتر وفي حالة  3إلى  2الملوحة الحرجة تتراوح من 

سيادة كاربونات الصوديوم فإن الملوحة الحرجة تتراوح من 

غم /لتر. وكلما كانت ملوحة الماء الجوفي أعلى  1إلى  ٠.2

كلما وجب أن يكون الماء الجوفي أكثر عمقا والعكس. 

ملية تملح بواسطة ويعبر عن مدى خضوع التربة إلى ع

 salt regim indexدليل الحالة الملحية 

في الماء  تالكلوريدات : والكبريتادليل الحالة الملحية = 

 الجوفي

 الكلوريدات :الكبريتات في الطبقة السطحية في التربة

قيمة الدليل أقل من واحد يدل على أن التربة تخضع إذا كانت 

لعملية تملح. في حين إذا كان لدليل أكثر من واحد يدل على أن 

 التربة التخضع لعملية تملح بسبب الماء األرضي. 

 



تشارك مياه الري في تملح من خالل تأثيرين  -_ مياه الري :4

لة بواسطة األول هو تأثير مباشر من خالل كمية األمالح المنقو

مياه الري والتي تتراكم في التربة المروية. والتأثير الثاني غير 

مباشر من خالل رشح كميات كبيرة من مياه الري خالل التربة 

باتجاه الماء الجوفي مسببا ارتفاع مستواه ومساهمته في 

عملية التملح وخاصة في حالة عدم وجود مبازل فعالة أو بزل 

ملح الثانوي. وأسباب الرشح اما طبيعي وهو ما يطلق بالت

بسبب الري الزائد عن الحاجة االستهالك المائي للنبات أو 

الرشح من قنوات الري الرئيسية والفرعية بسبب عدم تبطينها 

 ٪32إذ تقدر الضائعات المائية من القنوات والجدول ما يقدر 

من كمية ماء الري. وبالرغم من أن نوعية مياه دجلة والفرات 

يدة اال ان كمية األمالح المنقولة بواسطة مياه دجلة تعد ج

 ماليين طن سنوياً من األمالح.  3والفرات وروافدهما بحدود 

 

يؤثر من خالل امتصاص الماء من قبل  -الغطاء النباتي : -5

في  ةى تراكم األمالح عند المنطقة الجذريالجذور مما يؤدي إل

ذا في حالة حالة عدم وجود غسل كافي لهذه األمالح وه

المحاصيل الحقلية ذات الجذور غير المتعمقة والتي ال تبقى طويالً 

األمالح في التربة )اي غير المعمرة(. وبشكل عام فإن كمية 

المتراكمة أقل مقارنة مما يتراكم نتيجة الماء األرضي أو مياه 

الري. ومن جهة أخرى فإن وجود الغطاء النباتي يقلل تبخر الماء 

وبالتالي تقليل تجمع األمالح من سطح التربة والطبقات من التربة 

العليا وهذا يبدو مؤثرا بشكل أكبر في حالة الغطاء النباتي المعمر 

ذو الجذور المتعمقة التي تمتص كميات أكبر من الماء مسببة 

خفض مستوى الماء األرضي وتقليل التبخر. وفي استراليا حصل 



النباتي الطبيعي وزراعة  التملح الثانوي بسبب إزالة الغطاء

المحاصيل واستخدام الري مما أدى إلى زيادة ارتفاع الماء 

األرضي وتملح التربة بعد أن كانت غير ملحية بوجود الغطاء 

النباتي الطبيعي مما حدا الباحثين إلى استصالحها بزراعة أشجار 

عميقة الجذور المتصاص الماء األرضي ومنعه من تملح التربة 

 ذي يؤدي إلى إعادة التوازن الملحي إلى هذه الترب. األمر ال

 

تقسم األراضي بناءا على مدى توفر  -ظروف البزل الطبيعي :-٦

 -البزل الطبيعي فيها :

  األراضي التي تتصف ببزل طبيعي جيد مثل كترف األنهار

في وسط العراق يجري غسل معظم األمالح بشكل طبيعي 

وان استخدام الري في مثل هذه المناطق يزيد من غسل 

األمالح أن وجدت لذالك ال توجد احتمال لتملح مثل هذه 

 األراضي. 

 ادة األراضي التي ال يتوفر فيها بزل طبيعي كافي ويالحظ ع

وجود بقع ملحية على سطح التربة ويكون الماء األرضي 

قريبآ من سطح التربة في معظم األحيان. إن استخدام الري 

في مثل هذه الترب يؤدي إلى التملح الثانوي وخاصة في 

المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تتميز بسرعة تبخر 

 عالية. 

 : ذه المناطق تتميز ه -األراضي التي التتصف ببزل طبيعي

بالملوحة واالغداق وان استخدام الري غير مجدي بدون 

 شبكات بزل فعالة فيها. 

أن الشيء األكثر أهمية تاريخياً واقتصادياً  -فعالية اإلنسان : -٠

هو تكوين الترب المتأثرة باالمالح بسبب فعاليات اإلنسان والتي 



ة على تنتج عن عدم اتباع األساليب اإلدارية الصحيحة للسيطر

 -تجمع األمالح. ومن األمثلة لإلدارة السيئة لألراضي الزراعية :

  استخدام الري الزائد عن االستهالك المائي للمحاصيل 

  عدم استخدام متطلبات الغسل 

  الري بالمياه المالحة دون أخذ صفات التربة بنظر

 االعتبار 

  .التسوية الرديئة 

 ة المالحة تبوير التربة صيفاً بوجود المياه األرضي

 والضحلة. 

  استخدام المكننة الثقيلة بكثرة مما يؤدي إلى دك التربة

 ورداءة النفاذية. 

  .استخدام دورات زراعية غير مناسبة للتربة 

 



 



 



 



 بالملوحة تأثرها طبيعة ناحية من النباتات تصنيف
 

 :بالملوحة تأثرها ناحية من رئيسيتين مجموعتين الى الطبيعة في النباتات تقسم

 halophytes) الهالوفايت( الملحية النباتات. ٠

  وذلك الوسط هذا على تأقلمت حيث الملحية الظروف في اعتيادي بشكل النمو تستطيع التي النباتات وهي

  على لتساعدها الفسيولوجية او المورفولوجية او التشريحية الخصائص بعض تحور او تطور خالل من

  تستطيع النباتات من المجموعة هذه ان العلمية النظر وجه من. الملحية االوساط هذه مثل في العيش

  او مجاميع عدة الى الهالوفايت نباتات وتقسم الملحية االوساط العالي االزموزي الضغط اثر على التغلب

 :للملوحة التأقلم طريقة حسب انواع

  ان.  للملوحة مقاومة الملحية النباتات اكثر المجموعه هذه وتشمل: االمالح المجمعة الهالوفايت. أ

  داخل االمالح من كبيرة كميات تجميع على القابلية ولها االمالح نفاذة النباتات هذه خاليا

 .جسمها

  هذه خاليا برتوبالزم يتميز): االمالح من التخلص( االمالح لفظ على القابلية لها التي الهالوفايت. ب

  او لفظ على القابلية المجموعه لهذه ان.   االمالح النفاذية على العالية بالقابلية النباتات

  من او النبات جسم او االوراق سطح على تنتشر خاص تمدد بواسطة االمالح من التخلص

 .االمالح نت كمية فيها تجمعت التي االوراق سقوط خالل

  الملوحة عالية غير ظروف في المجموعه هذه نباتات تنمو:  لألمالح النفاذة غير الهالوفايت. ت

  االمالح نفاذية اقل او االمالح لمرور سماحا اقل المجموعه هذه في النباتات خاليا وتعتبر

  تجمع نتيجة جسمها داخل االزموزي الضغط رفع خالل من العالي االزموزي الضغط وتقاوم

 .كالكاربوهيدرات الغذائي التمثيل عمليات نواتج

  المواقع بعض في االمالح تجميع على القابلية النباتات لهذه: موقعيا االمالح المجمعة الهالوفايت. ث

  شعيرات في االمالح تجميع ذلك على مثال ملحية ظروف في تنمو عندما جسمها من الجزء او

 .قال لورا السفلي والسطح العلوي السطح على خاصة

 :يلي فيما حصرها يتم النباتات هذه في تحورت او تطورت التي التأقلم طرق ان نالحظ تقدم مما

 

 .ما بطريقة النبات جسم من االمالح من التخلص. أ

 .الخارجي االزموزي الضغط مقاومة او لمعادلة النبات جسم داخل االزموزي الضغط رفع. ب

 )الكاليكوفايت( الملحية غير النباتات.٠

 .بالملوحة انتاجها يتاثر التي االقتصادية الزراعية المحاصيل جميع تشمل التي المجموعه وهي



 النبات على الملوحة تاثير طبيعة
 :يلي ما الى تقسم ان ويمكن الزراعية المحاصيل على ومتعدده متنوعه تاثيرات للملوحة

 : المباشرة التأثيرات .أ

 :يلي كما وتكون النبات على مباشر بشكل الملوحة تاثير بها ويقصد

 (التنافذي)االزموزي الضغط تأثير. ٠

  لفعالياته االلزم الماء امتصاص من النبات عجز الى التربة محلول في االزموزي الضغط ارتفاع يؤدي

 التربة محلول في لصوديوم كلوريد وتركيز النبات في زموزياال الضغط بين العالقة ادناه في الشكل ويبين والنتح الحيوية

 .المختلفة النبات وسلوكية

 النوعي لاليونات. التأثير السمي او ٠

  والكلور الصوديوم مثل( التربة ملوحة زيادة والمسببة االمالح تركيب في الداخلة األيونات معظم ان

  تراكيزها زيادة تسبب ان يمكن) والبيكاربونات والكاربونات والكبريتات والمغنيسيوم والكالسيوم

  على معينة سمية تاثيرات خالل من وذلك الزراعية المحاصيل وانتاج نمو على خاصة نوعية تاثيرات

  يسبب للنباتات الكلوريد سمية حاالت زيادتها تسبب والكلوريد الصوديوم مثل العناصر بعض ان. النبات

  االوراق في% 5،2 من اكثر تركيز بلوغ عند الفاكهة اشجار من كبير عدد اوراق في حروقا

  الزراعية المحاصيل لمعظم سمية تسبب التي االخرى االيونات ومن. % 2،2 من اكثر والصوديوم

 بالمليون جزء 5،2 من اكثر التربة في تركيزه بلوغ عند ساما يكون الذي البورون

 : التربة في الغذائي التوازن على التأثير. 3

  بالتغذية رئيسية بدرجة يرتبط للنبات الغذائي التوازن اختالل على الملوحة تاثيرات معظم ان

  في لها المطلقة الكمية على يعتمد ال النبات قبل من الكاتيونات امتصاص وان خاصة الكاتيونية

  الترب تملح ان لوحظ حيث. االخرى البعض الى بعضها الكاتيونات هذه نسبة على يعتمد وانما التربة

 .النبات في الكالسيوم مستوى في انخفاض سبب الصوديوم الملح

 للملوحة الفيزولوجي التأثير.٠

  حيث النبات في الهورموني التوازن على سلبيا تأثيرا تسبب التربة في الملوحة زيادة ان لوحظ

 في االوراق الحوامض بعض وتجميع االوراق الى الجذر من النقل عمليات انخفاض تسبب

 : اإلنزيمات فعالية في التأثير.٠

  لهالمثا ومن النبات في االنزيمات فعالية على خاص تأثير له االيونات بعض تركيز زيادة ان لوحظ

  الوسط في االمالح تركيز زيادة عند النبات في dehydrogenase انزيم فعالية انخفاض ذلك على

االنزيمات المسؤولة عن تمثيل  نشاط ضعف تسبب الملوحة زيادة ان الى اخيرا االبحاث بعض واشارت. للنبات الخارجي

 البروتين.



 النبات على المباشر غير الملوحة تأثير -ب
  الكاتيونات( مكوناتها احد او الملوحة تأثير خالل من وذلك النبات على مباشر غير بشكل الملوحة تؤثر

  الصوديوم تأثير هو المجال هذا في المعروفة االمثلة  ومن.  التربة صفات على سلبياااليونات  او

  نفاذية وخفض القلوية باتجاه التفاعل درجة رفع. للتربة والفيزيائية الكيميائية الصفات على ESP المتبادل

  حتما ستنعكس التربة صفات في التأثيرات هذه ان. بالتربة الماء حركة وانخفاض البناء وضعف التربة

 .سلبي بشكل النبات نمو على

  الزراعية المحاصيل على الملوحة تأثير مظاهر
  الماء كفاية لعدم وذلك االنبات موعد تأخر وكذلك االنبات  على البذور من كبير عدد فشل. ٠

 .االزموزي الضغط ارتفاع يسبب البذور خالنتفا الممتص

  الحجم صغيرة الملحية الظروف في الناتجة النباتات تكون حيث النبات حجم في الملوحة ؤثر.ت ٠

  بسبب التقزم بظاهرة عليه يطلق ما وهذا الملحية غير الظروف في الناتجة مثيالتها مع بالمقارنة

  على النبات حجم في الملوحة تأثير وينعكس. ونوعا كما الحاصل على ينعكس وهذا.  الملوحة

 .الجذور( له السفلي والجزء) والسيقان االوراق( للنبات العلوي للجزء الجاف الوزن على

  على الملوحة تاثير وكذلك والنبات التربة في الغذائي التوازن اختالل  في الملوحة تاثير بسبب. 0

  ذلك فان. له االلزمة الغذائية العناصر امتصاص في للنبات( selectivity( التفضيل ظاهرة

  وان. االضرار من ذلك وغير الحروق له مسببه النبات يحتاجها ال عناصر امتصاص يسبب

  الكالسيوم مثل ايونات اخرى تركيز وانخفاض جهة من النبات اجزاء ه االيونات في هذ تراكم

  تغير الى ذلك كل يؤدي عضوية مواد تراكم وكذلك اخرى جهة من الجزاء هذه في والفسفور

 . الغذائية وقيمته نوعية على التاثير وبالتالي النبات مكونات

  من عالية لتراكيز المتعرضة المحاصيل في عديدة وتشريحية مورفولوجية تغيرات لوحظت لقد. ٠

 :ذلك مثال االمالح 

  الخلية حجم كبر مع فيها الخاليا  عدد وقلة الورقة صغر. أ

 الثغور فتحات وصغر الورقة سمك زيادة. ب

 االنثويه االزهار  مع مقارنة الذكرية االزهار نسبة زيادة. ت

 .الملحية الظروف في مزرق اخضر الى الورقة لون تغير. ث

 للملوحة المحاصيل تحمل
  دون النبات جسم في وتراكمها االيونات تجمع بانه الفسيولوجية الناحية من التحمل مصطلح يعرف

  المحصول تحمل مدى فيقرر الزراعية الناحية من اما. الناتج النمو على سلبية تاثيرات أي ظهور

 :معايير ثالثة حسب للملوحة



 الملحية التربة في للعيش المحصول قابلية. ٠

  الملحية التربة في المحصول حاصل تدهور مدى. ٠

  وعند الملحية غير التربة في حاصله مع مقارنة الملحية التربة في للمحصول النسبي الحاصل. 0

 .النمو ظروف نفس

 وهوفمان ماس قبل من المقترحة البيانات

  العالم في المتوفرة والبيانات المعلومات جميع بجمع ٠٠٠٠ سنة في وهوفمان ماس العالمان قام لقد

  الثالثين ولفترة للملوحة الزراعية المحاصيل مختلف بتحمل الخاصة والتجارب االحباث بنتائج والمتعلقة

  بيانات على للحصول وذلك االلكترونيه الحاسبة باستخدام مجاميع في وتوحيدها تصنيفها محاولين سنة

  ممتعة عالقات على حصال وبالفعل. للملوحة المختلفة الزراعية المحاصيل تحمل كمي بشكل تعكس

  يمكن للملوحة الزراعية المحاصيل تحمل مدى حول كمية بيانات واقترحا المجال هذا في ومهمة

  معظم حاصل في يحدث ان يمكن الذي الفقدان بمدى للتنبؤ التطبيقية النواحي في منها االستفادة

  بان واستنتجا الملوحة من مختلفة مستويات ذات ملحية ترب في زرعت ما اذا الزراعية المحاصيل

  لمستخلص الكهربائي التوصيل لقيم خطية دالة يعتبر الزراعية المحاصيل لمعظم النسبي الحاصل

  من محصول بكل خاصة الكهربائي للتوصيل معينة قيمة تجاوز بعد وذلك الجذور لطبقة المشبعة العجينة

 ( value salanity threshold( الحاصل على الملوحة تاثير بعتبة عليها اطلق الزراعية المحاصيل

  معنوي بشكل الملوحة بتاثير باالنخفاض المحصول حاصل بعدها يبدء التي القيمة عن عبارة وهي

 ( yield relative( للمحصول النسبي الحاصل بين خطية سلبية احصائية عالقة وجود اخرى بعبارة

  تاثير عتبة قيمة تجاوز بعد م\سيمنز بالديسي مقاسة المشبعة العجينة لمستخلص الكهربائي التوصيل وقيم

  فيما تتوزع معينة حدود على حصال( analysis leastsquare( استخدام وعند. الحاصل على الملوحة

  العلف ومحاصيل الحقلية المحاصيل( الزراعية المحاصيل مجاميع لمختلف الممثلة الخطوط هذه بينها

 , للملوحة التالي حساسة وبالشكل حساسيتها ناحية من) والحشائش الفاكهة واشجار الخضر ومحاصيل

 . للملوحة ومتحملة,  للمولوحة التحمل متوسطة, للملوحة الحساسية متوسطة

 :للملوحة الزراعية المحاصيل تحمل  لزيادة المستخدمة األساليب

  الزراعية المحاصيل تحمل او مقاومة زيادة هو منها الهدف عديدة وتجارب محاوالت جرت لقد

 .األساليب هذه اهم يلي فيما للملوحة ونوجز االقتصادية

 :والوراثة التربية اجراءات. ٠

  الظروف في مرضي بشكل تنمو ان يمكن زراعية لمحاصيل سالالت الناتج اإلجراءات هذه تهدف

  غير االنصاف  وتزاوج التربية خالل من وذلك الوراثية الطفرات احداث طريق عن الملحية



  زراعية محاصيل على للحصول للملوحة التحمل العالية االقتصادي غير االصناف مع للملوحة المقاومة

  ذلك مثال الوراثية الطفرات الحداث اخرى اساليب استخدام خالل من او. للملوحة ومتحملة اقتصادية

  وتشير.  المجال هذا في االشعاع استخدام ذلك مثال الوراثية الطفرات الحداث اخرى اساليب استخدام

  والشعير والعصفر الحنطة وهي الزراعية المحاصيل من انواع ثالثة بذور نتائج الى المجال هذا في

  في البذور هذه زرعت ثم (كيلوراد, 03, ٠٠, ٠3, ٠٠, ٠3, ٠) كاما اشعة من مختلفة لجرعات

  تاثير ودرست (م\سيمنز ديسي, ٠3, ٠٠, ٠٠, ٠,٠)الملوحة من مختلفه مستويات ذات ملحية اوساط

 هذه ان الدراسة هذه من واستنتجت.  المدروسة النباتات قبل من العناصر وامتصاص والجذري الخضري النمو على ذلك

 اثرت (كيلوراد 03-٠٠) االشعاع من العالية الجرعاتان ,النبات مرحلة في للملوحة عالية مقاومة اظهرت المحاصيل

 لنمو محفزة جرعات هناك ان الى الباحثة اشارت عام وبشكل نمو  من االحقه المراحل في الباردات نمو على سلبيا

 ان يعتقد shanon ٠٠٠٠ شانون ان كيلو ٠3-٠ الجرعات المدروسه الخاصه الملحية االوساط في والعصفر الشعير

 بدايتها في التزال للملوحة مقاومة سالالت او اصناف على الحصول الى تهدف التي التربية اساليب استخدام ابحاث

 ومستوى الخلية مستوى على للملوحة الزراعية المحاصيل تحمل وميكانيكية طبيعة حول المعلومات من المزيد وتحتاج

 .المنشود الهدف نحو النقطة هذه من االنطالق العلميةاالبحاث  ليتسنى الجنين

 :التطبيقية االجراءات .

  الخبرة من المقتبسة او العلمية الخبرة على المبينة التطبيقية االجراءات جميع استخدام بها ويقصد

  لم االخرى والقسم النجاح حقق منها قسم, ومتنوعة كثيرة االجراءات هذه ومثال. المجال هذا في المتوارثة

  باالساليب يتعلق فيما وخاصة المجال هذا في االمثله بعض هنا نورد ان ويمكن. االن لحد شئ يحقق

 .للملوحة االقتصادية المحاصيل تحمل لزيادة المستخدمة العلمية

 

  البروفسور مقدمتهم وفي الروس العلماء قبل من الخصوص وجه على االسلوب هذا استخدم لقد

)hengel )ومضمون. المجال هذا في التجارب من سلسلة بشكل القرن هذا من الخمسينات من وذلك  

  كلوريد ذلك مثال( ملحية بمحاليل) اكثر او ساعة الزمن من معينة ولمدة البذور تنقيع هو االسلوب هذا

  نتائج من قسم واشارت الملحية االراضي في زراعتها ثم ومن% ٠ معتدلة وبتراكيز الصوديوم

 ملحية تربة في المزروعة والقطن الحنطة محصول حاصل في%03ب تقدر زيادة الى ابحاثهم

 .ذلك تؤكد لم اخرى ابحاث نتيجة ان اال strogonov ٠٠٠٠ المعامالت هذه نتيجة

 :الهورمونات او النمو محفزات على تحتوي بمحاليل النبات رش او البذور تنقيع. ب

  و phofon  ذلك مثال المواد هذه بمحاليل الزراعية المحاصيل بذور تنقيع االسلوب هذا ويتضمن

CCC او الملحية الترب في البذور زراعة ثم ومن المواد من وغيرها يتيك الكبر وحامض وسايكوسيل  

  بعض وتشير. المحاليل هذه بمثل الملحية الترب في المزروعة الزراعية المحاصيل رش خالل من

 ungers1973للملوحة المحاصيل بعض تحمل زيادة الى ادت المواد هذه من قسما ان الى النتائج



 salanity  الزراعية المحاصيل بتحمل ذلك وعالقة والملوحة التسميد بين التداخل. ج

fertilizer interaction 

  المحاصيل وتحمل والتسميد التربة ملوحة حقول في المختصين اهتمام اثارت التي المواضيع من

  الترب الى المضافة األسمدة تداخل بدراسة المتعلق موضوع هو االخيره السنوات في للملوحة

  من العديد اجراء تم وبالفعل. للملوحة المحاصيل تحمل زيادة في ذلك ودور التربة وملوحة الملحية

  على التربة ملوحة تاثيرات احد ان الى االشاره لنا سبق ولقد. المجال هذا في واالبحاث التجارب

  اقترح لذلك. وامتصاصها الغذائية العناصر بين التوازن اختالل على الملوحة تاثير في يكمن النبات

  بشكل الغذائية العناصر اضافة خالل من التوازن هذا تعديل الى finck ٠٠٠٠الباحثين بعض

  ان يمكن المالحة التربة الى الغذائية العناصر على الحاوية األسمدة اضافة ان يعتقد لذلك.  سماد

  للنبات الضرورية غير والعناصر الضرورية الغذائية العناصر بين التوازن تعديل في دورا تلعب

 األسمدة اضافة  االبحاث ان  نتائج اشارت فقد وبالفعل. معينة حدود عند الملوحة تحمل على النبات قدرة من تزيد وبذلك

 الحنطة مثل المحاصيل بعض تحمل زيادة في كبيرا دورا لعب قد كليهما او الفسفور او النتروجين على الحاوية الكيميائية

 .الملوحة من نسبيا عالية لمستويات والذرة

 

 تصنيف وتسمية الترب المتأثرة باالمالح
 

  علوم وبتقدم.  بالملوحة المتأثرة للترب وتصنيف تسميات وجود نالحظ للملوحة مشكلة توجد بلد أي في .

  اكثر التالية التصنيف طرق الترب وتعتبر هذه وتصنيف لتوصيف اساسية مؤشرات اقترحت فقد التربة

 :العالم في بالملوحة الترب تصنيف في واستعمال شيوعا الطرق

 .بالملوحة المتأثرة للترب األمريكي التصنيف. ٠

 .بالملوحة المتأثرة للترب الروسي التصنيف. ٠

 .بالملوحة المتأثرة للترب األسترالي التصنيف. 0

 .العراق في بالملوحة المتأثرة الترب تصنيف. ٠

 بالملوحة المتأثرة للترب األمريكي التصنيف

  وتصنيف توصيف في اساسية مؤشرات ثالث األمريكية المتحدة الواليات في الملوحة مختبر اعتمد لقد

 :وهي بالملوحة المتأثرة الترب

 .(ECe)المشبعة التربة عجينة لمستخلص الكهربائي التوصيل. ٠

 .(pH) الهيدروجيني االس. ٠

 .(ESP) المتبادل للصوديوم المئوية النسبة. 0



  تكمن( (ECe, Ph, ESP الثالث المؤشرات هذه اختيار عند االعتبار بنظر اخذت التي واالعتبارات

 المجاميع التالية: الى باللموحة المتاثرة الترب قسمت فقد ذلك على وبناء.النبات ونمو التربة صفات في تاثيرها مدى في

 

  القلوية مصطلح استبدل حيث المجاميع هذه بعض تسمية في تعديل االخيره السنوات في جرى لقد

Alkali )الصودية بمصطلح (sodic )(٠) الملحية وغير الملحية الترب بين الفاصل الحد واعتبر 

  مصطلح من بدال( SAR) الصوديوم امتزاز نسبة مصطلح واستخدم ٠( من بدال م\سيمنز وديسي

 بدال(م\سيمنز ديسي)و(سم\سيمنز ملي) العالمي النظام وحدة واستخدمت كما, ( ESP) المتبادل للصوديوم المئوية النسبة

 سم\ملموز من

 ( ٠٠٠٠) سنة في االمريكي علم اتحاد قبل من التربة علم مصطلحات معجم عرف االخيره الفترة وفي

 :التالية بالتعاريف بالملوحة المتاثرة الترب مجاميع

 soils saline الملحية الترب

  الزراعية المحاصيل انتاجية في للتاثير  كافية مالحاال من كمية على تحتوي التي القلوية غير الترب هي

 .م º ٠٠ حرارة درجة عند م\سمنز ديسي ٠ من اكثر لها للمستخلص الكهربائي والتوصيل

 soils sodic: الصودية الترب

  والتي الزراعية المحاصيل معظم نمو في للتاثير كافي متبادل صوديوم على تحتوي التي الترب هي

 .اكثر او% SAR )15( الصوديوم امتزاز نسبة فيها تكون

 soils sodic- saline الصودية الملحية الترب

  معظم نمو في للتاثير كافيين المتبادل والصوديوم الذائبة االمالح من كمية على تحتوي التي الترب هي

  امتزاز ونسبة م\ سيمنز ديسي ٠ من اكثر الكهربائي التوصيل يكون حيث الزراعية المحاصيل

 .%٠٠ من اكثر( SAR) الصوديوم



 التالية المجاميع الى قسمت فقد النبات نمو في تاثيرها حسب الملحية الترب مجموعة تقسيم ناحية من اما

 

 بالملوحة المتاثرة للترب الروسي التصنيف

  المتاثرة للترب وتسميته تصنيفه عند والمورفولوجية الكيميائية المؤشرات اعتمد الروسي التصنيف انت

 :التالية المؤشرات استخدمت الكيميائية الناحية فمن. بالملوحة

  عادة وتقدر,  الجافة التربة وزن من للذوبان القابلة اللمالح مئوية كنسبة عنها معبرا الملوحة.

 . (٠:٠) ماء:تربة مستخلص في الذائبة االمالح

  ونوع السائدة االمالح نوع على للتدليل وذلك التربة المتراكمةفي اللمالح الملحي التركيب. ٠

 .ايضا( ٠:٠( ماء: تربة المستخلص في تقديرها ويتم التربة في السائدة واأليونات الكاتيونات

  بامالح المتاثرة للترب بالنسبة خاصة( B) فقاال في المتبادل للصوديوم المئوية النسبة. 0

 .الصوديوم

  االفاق بعض في البناء ونوع الملحية القشرة الروسي التصنيف استخدم فقد المورفولوجية الناحية من اما

 .الكيميائي التحليل الى اضافة بالملوحة المتاثرة الترب لتصنيف كاساس

 :مجموعتين الى بالملوحة المتاثرة الترب قسمت فقد ذلك على وبناء

 solonchak السولنجاك ترب. ٠

 solonets السولونيتس ترب. ٠



  السولنجاك ترب

,  ٠ على االمالح نسبة فيها وتزيد) سم03-صفر( العليا االفاق في االمالح من كبيرة كمية على الحاوية الملحية الترب وهي

  هذه وتتصف(  0.٠- ٠.٠( القلوية قليلة– متعادلة التربة تفاعل درجة وتكون%

 .التربة سطح على ملحية بقشرة االحيان بعض في الترب

  السولونيتس ترب

  للماء النفاذية وعدم الصالدة صفات يكسبه الذي B االفق في عمودي ببناء المجموعة هذه ترب تتميز

  يعتبر الذي( ESP( المتبادل الصوديوم من عالية نسبة على عادة B االفق ويحتوي,  والجذور والهواء

 .الصلد العمودي البناء لتكوين المباشر السبب

 في مميزة التالية االفاقkovda( 1973 ) كوفدا ويعتبر

 : السولونيتس ترب 

 ٠3-صفر بين يتراوح وسمكه التدهور عملية الى تعرض الملوحة قليل مغسول افق:  A االفق. ٠

 .سم

  قلوي تفاعل وذو منشوري او عمودي بناء ذو سم ٠3 او ٠3 سمكه تجميعي افق:  B االفق. ٠

٠pH نسبة على يحتوي كما(% ٠,3) بمقدار الصوديوم بيكاربونات على ويحتوي  اكثر او  

 .الكاتيونية التبادلية السعة من % ٠٠-٠3 بنسبة المتبادل الصوديوم من عالية

  والكبريتات الكاربونات على ويحتوي ملحي يكون االحيان معظم في افق:  C افق. 0

 .والكلوريدات

  المئوية النسبة كوفدا واستخدم. الحرج العمق دون عميق جوفي بماء السولونيتس ترب تتميز عام وبشكل

 .(%03) السولونيتس ترب لتصنيف مؤشر او كمعيار B االفق في المتبادل للصوديوم

  بالملوحة المتاثرة للترب االسترالي التصنيف

 مؤشرات ثالث التصنيف هذا اعتمد ولقدskene( 1969 ) سكن قبل من مقترح التصنيف هذا

 :بالملوحة المتاثرة الترب لتوصيف

 .التربة في الصوديوم لكلوريد المئوية النسبة بقيمة عنها معبر الملوحة.

 .المتبادل للصوديوم المئوية بالنسبة عنها معبر الصودية. ٠

 ( ٠:٠ه)الترب مستخلص في الهيدروجيني باالس عنها معبر القلوية. 0

 بجميع ممثلة صنف( ٠٠) الى استراليا في بالملوحة المتاثرة الترب تصنيف تم القيم هذه على وبناء

 .التداخل االحتماالت

 s( الملوح حسب المجاميع: اوال



 

 بالملوحة المتاثرة الترب خرائط في الملوحة عن التعبير

  تهيئة يجب وادارتها االراضي استصالح الغراض بالملوحة المتاثرة الترب مساحات حصر لغرض

  الملوحة المتقاربة المساحات لمواقع حصر يتم الخرائط هذه رسم ولغرض بذلك خاصة ملوحة خرائط

 درجة الى يشير رقم مع الملوحة على للداللة(بالرمز عادة ويرمز المختلفة الملوحة درجات وحسب

 



 

 العراق في بالملوحة المتاثرة الترب تصنيف

  معتمدا العراق في بالملوحة المتاثرة الترب تصنيف حاول من اولRussel( 1957 ) رسل يعتبر

  الى بالملوحة المتاثرة الترب قسم حيث التربة لهذه المحلية التسميات

Shura soils ٠. ترب الشورة 

Sabach soils ٠. ترب السبخ 

  مبينا والكيميائية المورفولوجية الناحيتين من الملحية الترب من المجموعتين هاتين بمقارنة قام وقد 

  المغنيسيوم وتترات كلوريدات امالح من عالية نسبة على حاوية ملحية ترب هي السبخة ترب ان

  واللون واللزوجة بالرطوبة يتصف السبخة ترب سطح فان لذلك التميؤ على القابلية لها والتي والكالسيوم

 .الداكن

  كمية لتراكم وذلك ما نوعا جافة اللون بيضاء ملحية بقشرة تتصف ملحية ترب هي الشورة ترب بينما

  الشورة ترب وتقسم المتميئة غير والمغنيسيوم الصوديوم وكبريتات كلوريدات امالح من نسبيا كبيرة

 :الملحي التركيب ناحية من انواع ثالث الى الملحية

 .دقيقة حبيبات من مكونة متماسكة ملحية بقشرة تتميز الصوديوم كلوريد شورة ترب. ٠

  بشكل الملح دقائق وتكون ومنتفخة وهشة مفككة الملحية قشرتها تكون الصوديوم كبريتات شورة ترب. ٠

 .ابري

 0. اللمالح تجمع بدون ولكن ومنتفخة وهشة مفككة الملحية قشرتها المغنيسيوم كبريتات الشورة ترب

 .البيضاء االتربة

 

 التوازن الملحي



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاثير الملوحة على نمو النباتات

هو حدوث تراكم كمي لالطالع الذاتية في منطقة انتشار الحذور بتركيز عالي لدرجة يعيق فيها 

النمو المثالي وتحول قطاع التربة الئ بيئة غير صالحة النتسار الجذور وتتكون االمالح الذائبة 

سيوم عادة من الصوديوم والكالسيوم والمغنسبوم والكلوريد والكبريتات لصفة اساسية ومن البوتا

 والبكربونات والنترات والبوران بصفة ثانوية 

وتتاثر عملية تراكم االمالح بالتربة بالميزان المائي للمنطقة كما يتاثر ايضا بالظروف المناخية 

 والطبوغرافية 

 

 *تقسم النباتات في الطبيعة الئ مجموعتين اعتمادا علئ ملوحة التربة 

 ::halophyteالنباتات الملحية الهالوفايت 

تستطيع النمو في الظروف الملحية بسبب تحوير بعض الخصائص التشريحية او المورفولوجية 

او الفيزيو لوجية وهناك عدة أنواع حسب تأقلمها للملوحة :الهالوفايت المجمعة للملوحة داخل 

جسمها او في شعيرات خاصة علئ السطح العلوي او السفلي لالوراق أو في مايسمئ بالغدد 

وهي من اكثر النباتات مقاومة للملوحة .او الهالوفايت الطاردة لالمالح في خاليا الملحية 

الجذور او بعض االوراق او الهالوفايت غير النفاذة لالمالح والتي تقاوم خالل رفع الضغط 

 االزموزي نتيجة تجمع نواتج عمليات التمثيل الغذائي مثل الكاربوهيدرات 

 

 : Glygophytesثانيا :النباتات غير الملحية 

وهي معظم الناتات االقتصادية التي يتاثر انتاجها بالملوحة .اذا ان الملوحة عامل محدد لالنتاج 

عند توفر كافة الظروف االخرئ ويالحظ ان انخفاض االنتاج يكون اشد في الترب الترب 

 الخصبة مقارنة مع الترب الغير خصبة . 

 تربة خصبة -٠

 تربة غير خصبة -٠

 ثير الملوحة علئ النبات طبيعة تا

 أ:التاثيرات المباشرة :

التاثير االزموزي :زيادة تركيز االمالح الذائبة في محلول التربة تسبب ارتفاع الضغط -٠

االزموزي في محلول التربة ان الضغط السالب يطلق علية الجهد  يمتص النبات الماءبواسطة 

كانت قوة مسك الماء في التربة اكبر كما في بذل قوة اكبر من قوة مسك الماء في التربة واذا 

نقطة الذبول سوف يعاني النبات من االجهاد وهذا الجهد المبذول يتناسب طرديا مع ملوحة ماء 

 التربة ويعرف بالجهد االزموزي والجهد الكلي للخلية النباتية يساوي :



اف هي من خالل وتكون االستجابة للجف ٠٠atmبدال من ٠٠.٠مما يعاني ذبول النبات عند 

نقص التبخر نتح وزيادة امتصاص الماء ان التاثيرات الضارة للملوحة علئ نمو المحاصيل ناتج 

من الجهد االزموزي الذي يثيط امتصاص الماء من التربة ويضطر النبات الستخدام طاقة 

نباتات وكاربوهيدرات لتصنيع مواد عضوية ذائبة لتعديل الجهد االزموزي داخل ان الفرق بين ال

الملحية والنباتات المتحملة للملوحة من ناحية ميكانيكة التحمل للملوحة هو ان نباتات المجموعة 

االولئ تستطيع تنظيم الضغط االزموزي في النبات حسب تذبذب مستوئ الضغط االزموزي 

الح الخارجي وذلك من خالل تجميع وتراكم االمالح في خاليا جسمها دون التاثير سلبا بهذه االم

المتراكمة .بينما المحاصيل المتحملة للملوحة تستطيع تنظيم الظغط االزموزي داخل جسمها 

 لحدود وذلك من خالل تجميع وتراكم المواد العضوية مثل السكريات والبروتين . 

عند تشابة مستويات الضغط االزموزي فان مدئ تاثير نمو -التاثير السمي او النوعي ;-٠

عتمد علئ نمو نوع االيون السائد في الوسط الملحي ايونات الصوديوم المحصول بالملوحة ي

والكلوريد تسبب حروق في اوراق عدد كبير من اشجار الفاكهة عند بلوغ تركيز تركبز 

 في االوراق3.٠وتركيز الصوديوم  3.٠الكلوريد اكثر من 

 التاثير علئ التوازن الغذائي في التربة :-0

يوم والكالسيوم يسبب انخفاض مستوئ للبوتاسيوم في النبات كما ان تملح التربة بامالح الصود

زيادة الملوحة بشكل عام تودي الئ نقص الكالسيوم في كثير من المحاصيل الزراعية مثل 

 الطماطة والفلفل. 

.التاثير الفسيولوجي للملوحة :تسبب الملوحة تاثيرا سلبيا علئ التوازن الهورموني في النبات ٠

نخفاض عمليات النقل من الجذور الئ االوراق وتجميع بعض الحوامض في حيث تسبب ا

 االوراق. 

تاثير ملوحة علي فعالية االنزيمات :زيادة الملوحة وايونات الصوديوم تسبب ضعف       -٠

 نشاط االنزيمات المسؤولة عن تمثيل البروتين. 

 

 تاثير الملوحة غير المباشر علئ النبات :-ب

 

تودي الئ رفع درجة  Espتوثر الملوحة سلبيا علئ صفات التربة زيادة الصوديوم المابادل 

التفاعل وخفضرة نفاذية التربة وضعف البناء وصالدتة وانخفاض حركة الماء بالتربة مما 

 ينعكس علئ نمو النبات بشكل سلبي 

 

 مظاهر تاثير الملوحة علئ نمو النبات :



دم كفاية امتصاص الماء الالزم للتشرب واالنتفاخ للبذور بسبب :فشل او تاخير االنبات لع٠

 ارتفاع الضغط االزموزي. 

تقزم النبات وتاثيرة علئ الحاصل كما ونوعا وكذلك احتراق اطراف االوراق وخاصة -٠

ولجزء الخضري %٠٠القديمة وقد وجد انخفاض في وزن جذور الذرة الصفراء بمقدار 

 ديسميسز  ٠٠.٠الئ 0.٠عند زيادة الملوحة من %0٠

توثر الملوحة علئ ضاهرة التفصيل للنبات في امتصاص العناصر الغذائية الالزمة له مما -0

 يسبب امتصاص عناصر اليحتاجها النبات مثل الصوديوم والكلوريد. 

تغيرات مورفولوجية وتشريحية عديدة منها صغر حجم الورقة وقلة عدد الخاليا فيها مع كبر -٠

وزيادة سمك الورقة وصغر فتحات الثغور وزيادة نسبة االزهار الذكرية مقارنة مع حجم الخلية 

 االنثوية وتغير لون الورقة الئ أخضر في الظروف الملحية.

  :SaltToleranceتحمل المحاصيل للملوحة 

ان الحاصل االقتصادي يعد المعيار االساسي لتحمل الملوحة .لذلك يعرف التحمل الملحي بانة 

النبات علئ النمو في التربة الملحية ويعرف من الناحية الفسيولوجية هو تجمع االيونات  قابلية

وتراكمها في جسم النبات دون ظهور اي اعراض سلبية علئ النمو واالنتاج ومن الناحية 

الزراعية يقدر مدئ تحمل الملوحة وقابلية العيش في التربة الملحية ومدئ تدهور الحاصل 

 لنسبي بالمقارنة مع الحاصل في تربة غير ملحية .ومقدار الحاصل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اساليب التعايش مع الملوحة

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


