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  كأحد مظاھر التصحر والترب القلوية الترب المتأثرة باألمالح

  :مقدمة 
مشكالت الترب المروية والصحراوية والقاحلة التي تحولت العديد منھا الى ترب غير ن ملوحة التربة تعد إحدى ا

، والملوحة بشكل عام ھي توفر عدد كبير من المركبات الكيميائية في التربة  منتجة بسبب تراكم األمالح فيھا
م عندئذ تسمى تربة لبعض األمالح المعدنية مثل كلوريدات أو كبريتات الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الصوديو

. ، السيما الصوديوم تسمى تربة قلوية وعند توفر أمالح قلوية من كربونات العناصر الثالثة السابقة الذكر .ملحية
مع تقدير النسبة المئوية  وتفاعل التربة الكھربائية الناقليةمن خالل تقدير  نوعي التربة السابقينويمكن التمييز بين 

  . لللصوديوم القابل للتباد
، وعند وصول الملوحة إلى  والقلويات وھناك تأثيران لتراكم األمالح في التربة على النبات ھما تأثير األمالح

وھذا يقلل من نمو النباتات  ، بار يعني دخول النبات مرحلة الذبول الدائم٤مقداره  تركيز يعادل ضغط أزموزي
  .المعروفة بتحملھا العالي للملوحة كالبرسيم والقطن والبنجر السكري ونخيل التمر

  
   مصادر ملوحة التربة
  : الى ان األمالح تأتي من  مصادر متعددة يمكن ايجازھا بما يأتي Kovdaأشار العالم الروسي 

وبية  -١ ة: الصخور الرس د تجوي ة  عن الح الذواب ن االم رة م ات كبي ون كمي ة ، الصخور تتك غ كمي إذ تبل
دار االمالح ، مليار طن سنويا  ٢٫٣٧٥األمالح التي تنقلھا المياه من اليابسة الى المحيطات  بينما يبلغ مق

ذه . مليار طن سنويا  ١المتجمعة في القارات نحو  ه ھ ا تحتوي ة المالحة و م فعند تكشف الصخور القاري
يح الصخور األم و الترب الصخو ى تمل ا تعمل عل ة فإنھ ذه الصخور في . ر من أمالح ذواب و تنتشر ھ

 . المناطق الصحراوية و القاحلة في العالم 
ات   -٢ ار و المحيط ي: البح ر ف الح البح ع أم ن تجم تج ع ھول  تن ى  الس ة وعل احلية لألراضي الجاف الس

ا ، البحر الى المياه الجوفية للسھول الساحلية و ذلك من خالل تسرب مياه ،  سواحل الخلجان الضحلة كم
 . الرياح في نقل رذاذ مياه البحار و المحيطات الى اماكن بعيدة عن الشاطئ تساعد 

رات : جفاف البحيرات المالحة  -٣ ع بحي ا في مواق تنتشر مساحات واسعة من الترب المالحة نتيجة لتكونھ
و مثل ھذه الحاالت واضحة للعيان حول بحر قزوين و  ،مالحة جفت و تركت تراكيز عالية من األمالح 

درجات ، كما نراھا في منطقة العتيبة شرقي غوطة دمشق ، في اسيا الوسطى  إذ تنتشر ترب متملحة ب
 .متفاوتة 

. وھى واسعة االنتشار وذات أھمية كبيرة ألن اإلنسان تمكن من ري دلتا األنھار من أقدم العصور :الدلتا -٤
ا األ ز دلت راكم وتتمي ات ت ار وعملي ارة بواسطة األنھ ن الق ل األمالح م ات نق ين عملي االزدواج ب ار ب نھ

 .األمالح المنقولة من البحر في أوقات مختلفة
ة أو : الرياح  -٥ تتعرض بعض االراضي للتملح نتيجة لنقل االمالح بواسطة الرياح سواء من مصادر مائي

ة من االمالح . مصادر قارية  اح يترسب كمي ين و بفعل الري راوح ب م/ طن  ٢٠ – ٢تت نويا في  ٢ك س
 . مناطق محددة من اليابسة 

ور و  يترافق ثوران البراكين مع انطالق كميات ھائلة: البراكين  -٦ من الغازات و األبخرة التي تحوي الكل
 .الكبريت حيث تسھم في تكوين الملوحة الكلوريدية و السلفاتية 

زه و ، يعد الماء األرضي أحد مصادر ملوحة التربة : الماء األرضي  -٧ اد تركي ه مع ازدي و تزداد خطورت
ة فعند تبخره تت. نوعية االمالح فيه و قرب مستوى توضعه من سطح التربة  ة عامل رسب األمالح الذواب

ح الترب و بخاصة ، على تمليح التربة  ة في تمل ر أھمي و في كثير من االحيان يعد ھذا العامل ھو األكث
 .  في المناطق الجافة 

ات  -٨ ات الملحة : النبات ة Halophytesتلعب النبات را في امتصاص   Xerophytes و الجفافي دورا كبي
ة األمالح من الطبقات العميقة ل اق السطحية للترب دنھا في األف ويمكن ، لتربة لتوضعھا بعد موتھا و تمع

اء  ا عن الم ، ادراك ھذا الدور إذا علمنا أن جذور ھذه النباتات تتعمق لمسافات كبيرة داخل األرض بحث
ة (كما تتصف ھذه النباتات بمحتواھا العالي من الرماد  ا ) االمالح المعدني ذي يصل في بعض أنواعھ ال

 .    من وزنھا الجاف  ٪ ٣٠أكثر من  الى
تحكم في تجمع : الري  -٩ ي ت ة القواعد الت وھى المتصلة بأخطاء النشاط االقتصادي لإلنسان وعدم معرف

اه المالحة، ري بالمي اء األرضي وال اع مستوي الم  األمالح مثل تملح األراضي المروية الناتج عن ارتف
ذي يضاف  اء ال دار الم ة ھي مق وھنالك ثالثة عوامل رئيسة تتحكم في تجمع األمالح عند الترب المروي

ة األمطار المتساقطة ه، وكمي ز األمالح في اء األرضي مع تركي ة، وعمق الم ى  .في كل ري ق عل ويطل
 . الملوحة الناشئة عن استخدام اإلنسان للتربة الملوحة الثانوية 
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اخ  -١٠ د: المن ة و بخاصة تتوقف ش ى الظروف المناخي رب عل ي الت ا ف وزع االمالح و تجمعھ ات ت ة عملي
ليا . النسبة ما بين كمية الھطل السنوي و مقدار البخر  ائي غس و ، ففي المناخات الرطبة يكون النظام الم

ة من األ، سنويا بمياه الھطل ھذا يعني غسل التربة  ات العميق ى الطبق ة ال ذا تغسل االمالح الذواب رض ل
ة الھطل عدة . خارج حدود التربة  أما في المناخات الجافة و الصحراوية حيث يفوق البخر السنوي كمي

د أخر ، مرات  ا بع اه األرضية عام وفر ، فإن األمالح ستتراكم في الصخور األم و المي دوره ي ذا ب و ھ
 . ناخات الظروف المالئمة لتملح الترب مما يؤدي الى انتشارھا الواسع في مثل ھذه الم

وزع الملوحة : التضاريس   -١١ ادة في ، تؤثر التضاريس بصورة واضحة في ت إذ تنتشر الترب المالحة ع
و يكون دور التضاريس الدقيقة واضحا بجالء في . المناطق المنخفضة كالوديان و الداالت و الشواطئ 

اين ) فسيفسائي(إذ تعمل على تكوين غطاء أرضي معقد ، المناطق السھبية الجافة  أثير المتب من خالل الت
ا ، للتضاريس المختلفة في النظام المائي للترب  حيث تتكون أنماط متعددة من الترب تختلف في ملوحتھ

 . في مساحة محدودة من األرض 
اء و : الظروف الھيدرولوجية أو الخصائص المائية للصخور األم و الترب  -١٢ ة الم م حرك ي تحك و ھي الت

كيب الميكانيكي و البنية و المسامية و سائر العوامل المحددة لحركة تيارات المياه و تتعلق بالتر، اتجاھه 
 . صعودا أو نزوال أو في االتجاھات كافة 

  
   آلية تجمع األمالح 

ا  ا وثيق رتبط ارتباط ة ي هعالقة الماء األرضي بتجمع األمالح في الترب ز األمالح في اء األرضي وتركي . بعمق الم
ان ينتجمع  وعليه ف ة السطحية محصلة لعمليت اء األرضي في الطبق اء من :  األمالح من الم ى صعود الم األول

عرية ى السطح بواسطة الخاصة الش اء األرضي إل ن  ، مستوى الم ه م ا محتويات التبخر تارك اء ب د الم ة فق والثاني
من موقع إلى أخر في نظام وان ميكانيكية حركة الماء بالخاصية الشعرية تتضمن حركة الماء . األمالح في التربة

، إذ يتجه الماء من الموقع الذي يمتلك  قوة شد  عند كال الموقعين) التوتر( التربة والماء عندما يوجد فرق في الشد
ة وة شد عالي ك ق ذي يمتل ع اآلخر ال ى الموق ة  منخفضة ال ر من الجاذبي ى أكب اء األعل وة شد الم دما تكون ق ، وعن

ا  . لى أعلى وبارتفاع يتناسب عكسيا مع نصف قطر المساماألرضية فإن الماء يتحرك ا وبذلك فان نسجة التربة لھ
ه في . أثر كبير في مدى ارتفاع الماء بالخاصة الشعرية ا علي ر مم اء أكث اع الم ة يكون ارتف لذلك في الترب الطيني

اء األرضي تكون سريعة في األرض ا. الترب الرملية ة الم ان من المعروف أن حرك ة في ولما ك ة وبطيئ لرملي
ة إذا ( األرض الطينية فإن صعود الماء من مستوى الماء األرضي الى سطح التربة يكون أسرع في الترب الرملي

ى  مقارنة بالترب الطينية) توفر توتر إلى أعلى ة ال اء في الترب الطيني اع الم ، ولكنه مع مضي الوقت يصل ارتف
  . ليةعلو يزيد كثيرا عن االرتفاع في الترب الرم

اء ،  التعرف على العمق الحرج والتركيز الحرج للماء األرضيوفي ضوء ذلك فالبد من  إذ ان العمق الحرج للم
المتر أو السنتيمتر، ه ب ر عن اء بالخاصة الشعرية ويعب اع الم ة نتيجة ارتف  األرضي يبدأ عنده تملح سطح الترب

ري ام ال ة ونظ روف الجوي ي والظ اء األرض ي الم الح ف ز األم ى تركي ق عل ذا العم ف ھ ع  .ويتوق د وض وق
ارب  ١-لتر غ ١٥ -١٠حدا حرج لعمق الماء األرضي الذي يتراوح فيه تركيز األمالح بين   Kovdaالعالم بما يق
ين . م٢٫٥ -٢ راوح ب ر غ ٢ -١بينما إذا كان تركيز األمالح في الماء األرضي يت اء األرضي  ١-لت ان عمق الم ف

راوح ن أن يت ة١٫٥-١يمك ى ملحي ة ال ول الترب ال لتح اك احتم ون ھن اء و .م دون أن يك ق الم وم أن عم ن المعل م
اً  ا دون العمق الحرج منع ى م الحرج يحدد عمق التصاريف التي يجب أقامتھا لينخفض مستوي الماء األرضي ال

  .حي من التربةلتأثير الماء األرضي في تملح القسم السط
اء  ع الم د تجم ات عن ف النبات ى تل ؤدي ال ذي ي د ال و الح اء األرضي ھ ي الم الح ف رج لألم التركيز الح ويقصد ب

ة بالخاصية الشعرية اه . األرضي على سطح الترب ز االمالح في المي ول لتركي ه الحد األقصى المقب ا يقصد ب كم
اء بالخاص ة و األرضية و الذي اذا تم تجاوزه فإن صعود الم اق السطحية للترب ح األف ى تمل ية الشعرية سيؤدي ال

ة / غ  ٣-٢يختلف ھذا الحد حسب نوعية الملوحة إذ يتراوح بين  لفاتية الكلوريدي غ  ١ – ٠٫٧و ، ليتر للملوحة الس
  . ليتر للملوحة الصودية / 
  

   :التملح األولي والثانوي في التربة
ذا المصدر في  تعد عملية تجوية المعادن األولية المصدر الرئيسي لألمالح في الترب وبمساحات شاسعة إال أن ھ

ي آخر  ان إل حد ذاته ال يؤدي الى ملوحة التربة، فعادة ما تنشأ الملوحة نتيجة النتقال األمالح بوساطة الماء من مك
بدور ھام في نشوء ) Drainage( رفويقوم الص .)انحدار في التربة(ثم تجمعھا بسبب ظروف طبوغرافية معينة

ع اء أرضي مرتف ة أو وجود مستوي م ك ، ملوحة الترب إذا كان من النوع  المحدود الذي يتضمن نفاذية رديئ وذل
د تركيب  ى األسفل عن اء ال ة الم ة حرك ي إعاق ألن النفاذية الرديئة التي تتحكم فيھا نسجة التربة وتركيبھا تؤدي إل

رديء ة ال د يعزى. الترب ات الصماء   وق ا يسمي بالطبق ى وجود م اء ). Hard pans(السبب ال توي الم ا مس أم
ائدة ة الس الظروف الطبوغرافي ادة ب رتبط ع ه ي ع فإن اورة . األرضي المرتف ة المج رب العالي ك ألن صرف الت وذل
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اء األرضي في الترب د سطح  المنخفضة للوديان واألحواض يؤدي إلى ارتفاع مستوي الم ة عن االترب لقرب أو ب
ه ة   . من ة األولي مى بالملوح ذ تس ة عندئ رب الملحي وء الت ى نش ة ال روف الطبيعي ا أدت الظ  Primary(وإذا م

Salinization(،  ة أصال م تكن ملحي ة ل وذلك للتمييز بينھا وبين الملوحة الناشئة عن سوء اإلدارة أو تحول ترب
ويؤدي استعمال  ).Secondary Salinization(انويةالى ملحية عندئذ تسمى الملوحة في ھذه الحالة بالملوحة الث

د  اء األرضي عن اع مستوي الم انوي سواء بسبب ارتف تملح الث نظام الري الدائم في الترب الزراعية الى نشوء ال
دام الصرف ري انع اه ال ي مي الح ف ز األم اع تركي اء . ، أو ارتف توى الم اع مس ة الرتف انوي نتيج تملح الث إذ ان ال

عادة عدة سنوات بعد أن توضع الترب تحت نظام ري يتصف بعدم الكفاءة في ظل ترشح المياه  يستغرق األرضي
اء  من قنوات الري تغطي التربة بكميات من الماء تزيد كثيراً عن حاجتھا ، األمر الذي يتسبب في رفع مستوي الم

ه فعا ذي تتحدد بموجب ك العمق الحرج ال ة الخاصية الشعريةاألرضي واقترابه من السطح متعدياً في ذل ا  لي ، مم
ه ين إنشاء . تصعد األمالح الى السطح مسببة إعاقة في نمو النبات وانخفاض إنتاجيت ي تمضي ب دة الت وتتوقف الم

ا دما ال تتخذ : نظام الري الجديد وظھور التملح في المنطقة على عدة عوامل أھمھ ري عن اءة منشئات ال درجة كف
رةأية وسيلة لمنع الفقد أو تقليله ت أن  نخفض كفاءة القنوات وترشيح المياه بكميات كبي ري ك ع في ال ، والنظام المتب

ة أو بالتنقيط أو بالرش، وكذلك العمق األصلي للماء األرضي رمغلابيكون  د . ، والصرف الطبيعي في المنطق ويع
ا ة من الع اطق مختلف في حين يغلب .  لمالتملح الثانوي أحد األسباب الرئيسية لوجود ترب متأثرة باألمالح في من

ي ار المالحة الت اه اآلب اه الصرف أو مي تتغذي  حدوث التملح الثانوي نتيجة للري بماء مالح من خالل استعمال مي
د الم من مياه جوفية افة من مجرى النھر عن ى مس ة ، وھذه الحالة منتشرة في أحواض األنھار وعل اطق المرتفع ن
  . عن مستواه

اء : ويتأثر التملح الثانوي للترب نتيجة لملوحة ماء الري بعدد من العوامل أھمھا روى بالم ي ت خصائص الترب الت
ة الصرف . وطبيعة المناخ السائد في المنطقة، سيما درجة الحرارة ومعدل سقوط األمطار. الملحي فضال عن حال

اطق ذات الجو  )(Kovdaكوفداالعالم وقد اقترح . في التربة ة في المن ة والعذب أتباع نظام التبادل بين المياه الملحي
رية في العام، ففي مثل ھذه الظروف تحمل المياه الملحية الى األرض مقادير كبيرة من ١٥-٥الحار لتروى التربة 

ه يجب أن ي ٢٠-١٠األمالح قد تصل الى  دا فإن نوياً، وبمقتضي رأي كوف ار س الح طن للھكت اء م ري بم صحب ال
زداد  و الجذور وت ة نم د منطق ة عن اه الملحي ري بماء عذب يعمل على طرد األمالح التي تحتفظ بھا التربة من المي

انوي نتيجة . مرات الري بالماء العذب كلما زاد تركيز األمالح تملح الث ى ال ومن خالل الدراسات التي أجريت عل
، وذات )أبعد من العمق الحرج( التربة ذات مستوى الماء األرضي البعيد :الري بماء مالح يوضح حقيقتان ھامتان

ه  ذي تحتفظ ب اء ال دار الم ا يكون في مق ر م الح غي اء م ري بم الصرف الجيد ال يتجمع فيھا من األمالح نتيجة لل
ري ذي أضيف أو عدد مرات ال ري ال اء ال ة . التربة عند السعة الحقلية بصرف النظر عن مقدار م ة والحقيق الثاني

اء دار الم رتبط بمق الح ال ي اء م ري بم د ال الي ، تركيز األمالح في مستخلص ھذه التربة عند درجة التشبع بع وبالت
ين من األمالح ال  ز مع اء ذي تركي بع رويت بم ة التش د درج ة عن ة طيني ي مستخلص ترب ز األمالح ف ان تركي ف

ة عن ة رملي اءيختلف كثيراً عن تركيز األمالح في مستخلص ترب نفس الم ة  د درجة التشبع رويت ب ، ولكن كمي
ذي  اء ال دار الم ادة مق ك لزي ة، وذل ة الرملي ه الترب ا احتفظت ب د عم األمالح التي احتفظت بھا األرض الطينية يزي

   .تحتفظ به التربة الطينية عند درجة التشبع أو السعة الحقلية عن نظيرتھا الرملية
  

  ح في المزروعات تأثير زيادة محتوى التربة من االمال
 :اآلتية من تأثيرھا في خصائص التربةفي النبات تؤثر الملوحة بشكل غير مباشر : التأثيرات غير المباشرة
ة ائص الفيزيائي وديوم: الخص ون الص ز أي بة تركي اع نس د ارتف يوم)Na(يع وني الكالس ز أي ى تركي ) +Ca2(إل

ى . في محلول التربة من أھم المؤثرات في تفكك كتل التربة إلى كتل ثانوية أصغر )+Mg2(والمغنيسيوم إضافة إل
ى تصلب القشرة  ك ال ؤدي ذل ا ي  Surface(تشتت معادن الطين وترسيبھا في مسامات التربة وعلى سطحھا، مم

Crusting (امية ا وانخفاض المس ا . ونفاذيتھ ى قابليتھ راً عل اداً كبي د اعتم ة للزراعة تعتم ا أن صالحية الترب وبم
ادة ، وعلى خصائص كتل)النفاذية(لتوصيل الماء والھواء  إن زي ة  ف ة الحراث ھا التي تتحكم في سھولة إجراء عملي
  .شكلة رئيسية في األراضي المرويةصودية التربة تشكل م
ة ادل  :الخصائص الكيميائي دات التب طوح معق ى س ة أو عل ول الترب ي محل ون الصوديوم ف ز أي ادة تركي د زي عن

ا  ل وجودھ يما الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويقل ة، الس ة العناصر الغذائي ل جاھزي ى تقلي الغروية يؤدي ال
ه يسبب . مما يعيق امتصاصھا من قبل النبات على تلك السطوح، ة ب فضال عن وجود الصوديوم في الترب الغني

  .نقصان في األوكسجين الذي بدوره يقلل من جاھزية العناصر
ل : التأثيرات المباشرة وه وتقلي ة نم ى عرقل ؤدي ال ات ت ويقصد بھا تأثير الملوحة التي تحدث بشكل مباشر في النب
 :ن ايجازھا على النحو اآلتيكفاءته اإلنتاجية يمك

ات .١ د الناشئ عن ملوحة  :اإلجھاد الملحي وأثره في النب ك الجھ ه ذل ى ان اد الملحي عل يمكن أن يعرف اإلجھ
ائي ة الشد الم ري يسبب أضرار ناتجة عن حال د األزموزي )water stress( التربة ومياه ال أثير الجھ  )Ψs( بت

ة،  الناجم عن وجود تراكيز ة الجذري ه في المنطق اء وجزئيات عالية من المواد الصلبة الذائبة الملحية تقيد حركة الم
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م  دور مھ وم ب ذي يق وبالتالي يصعب على النبات امتصاص الماء نتيجة للتأثير الملحي في رفع الجھد األزموزي ال
ار ة االنتش ي عملي ات المخت) Diffusion(ف ة للجزيئ ة دائم ا الحرك ون فيھ ي تك ر الت ائي غي ول الم ي المحل ة ف لف

ين أجزاء . المتجانس من أعلى تركيز الى أقل تركيز بصورة تلقائية اميكي ب زان الثرمودين ة االت ق حال وذلك لتحقي
ة . النظام وعندما يكون ھناك عائق بين أجزاء المحلول مختلفة التركيز كما ھو الحال بين المحلول المائي في الترب

اً ويك. وخاليا جذور النبات ائق غشاء انتقائي اء ) selective membrane(ون ھذا الع ات الم يسمح بمرور جزيئ
ات سيسعان . ويعوق الجزيئات واأليونات األخرى ا جذور النب ة وخالي ائي في الترب وبذلك  فإن نظام المحلول الم

اتخال(في تحقيق حالة االتزان الثرموديناميكي بحركة جزيئات الماء من الجزء األقل تركيزا  ى )يا جذور النب ، إل
وھذا . ، وأن محاولة الحركة المعاكسة للجزئيات يمنعھا ذلك الغشاء االنتقائي)محلول التربة(الجزء األكثر تركيزا 

ة جذور . بطبيعة الحال يُضعف عمليات النمو واإلنتاج ة في منطق وفي ضوء ذلك يبدأ التأثير السلبي للملوحة الكلي
ة للملوحةالنبات، وبالتالي في نمّوه  ة حدي د قيم ة  وإنتاجيته عن ات والظروف والعوامل البيئي وع النب ى ن د عل تعتم

ى . السائدة ه إل ّوه وإنتاجيت ات ازداد تراجع نم وكلما ازدادت الملوحة الكلية لمستخلص التربة في منطقة جذور النب
 . أن يموت

اتا .٢ وعي لأليون ادة ملوحة  :لتأثير السمي أو الن ببة زي ة في تركيب األمالح والمس ات الداخل ان معظم األيون
ات يمكن ان  ات والبيكربون ات والكربون ذلك الكبريت يوم، وك يوم والمغنيس ور والكالس ل الصوديوم والكل ة مث الترب

ة ق الت تسبب زيادة تراكيزھا تأثيرات نوعي ا عن طري ة إم ة المحاصيل الزراعي و وإنتاجي يما في نم أثيرات ، الس
و ة في وسط النم ين العناصر الغذائي ذائي ب زان الغ ا في االت ق تأثيرھ ى سبيل . السمية في النبات أو عن طري فعل

ذائي في آن واحد االتزان الغ وان وجود الصوديوم . المثال زيادة تركيز الصوديوم يؤدي الى السمية واالختالل ب
ة . اتوالكلوريد يسببان حرق في أوراق عدد كبير من النبات كما ان للبورون تأثير سمي لمعظم المحاصيل الزراعي

 . عند وجوده بتراكيز عالية في الترب الملحية
تأثيرات الملوحة في اختالل االتزان الغذائي للنبات يرتبط بدرجة  ان معظم: التأثير في االتزان الغذائي للتربة .٣

ة  ، رئيسية بالتغذية لأليونات الموجبة ة المطلق ى الكمي د عل ات ال يعتم ل النب السيما وان امتصاص األيونات من قب
بعض اآلخر لھا في التربة ى ال ات بعضھا ال ذه األيون ة . ، وإنما يعتمد أيضا على نسبة ھ ح الترب وحظ ان تمل د ل فق

حة بشكل عام تسبب كما ان زيادة الملو. بأمالح الصوديوم والكالسيوم سبب انخفاض مستوى البوتاسيوم في النبات
ل والكرفس مفي كثير من المحاصيل الزراعية كالطماط حدوث نقص بالكالسيوم ذه الظروف  والفلف ل ھ ، وفي مث

ات ى النب رات الكالسيوم عل ول نت ل محل ى الكالسيوم مث ة عل ل حاوي ادة .  ينصح عادة باستعمال الرش بمحالي وزي
ةكلوريد الصوديوم في التربة يؤثر في إنتاج المحاص ة العناصر الغذائي أثيره في جاھزي  .يل الزراعية من خالل ت

ه ا ة وظيفت ن وصول أيونات الصوديوم إلى الخاليا الحارسة لمسام أوراق النبات يمنع عنصر البوتاسيوم من تأدي
د النبات فإذا بقيت المسامات مفتوحةً بشكٍل دائم فق. في تنظيم عمل مسام النبات ويبقيھا مفتوحةً أو مغلًق بشكل دائم

ات م ، سوائله عن طريق التبخر ويحصل انھياٌر في التوازن المائي داخل النب ذه المسامات بشكل دائ وإذا أغلقت ھ
نفس و التركيب الضوئي ام  .تعذر على النبات الحصول على الغازات الالزمة إلتمام عمليتي الت أي أن عمل المس

ي ال تحتمل يتعطل عند وصول أيونات الصوديوم إلى سايتوبالزم ا ات الت لخاليا الحارسة لمسام األوراق في النبات
الح ي  األم ام ف ل المس ة عم ن آلي ف ع الح تختل ة لألم ات الكارھ ي النبات امات ف ل المس ة عم ي أن آلي ذا يعن ، وھ

ات المتحمل ة النباتات المتحملة لألمالح حتى أن بعض الدراسات العلمية تذكر أن الخاليا الحارسة للمسام في النبات
ا ة واضحة في بعض  .لألمالح تستعمل أيونات الصوديوم بدالً من البوتاسيوم للقيام بعملھ ك عالق إن ھنال ذا ف وھك

ات ذه النبات ائي لھ ا ازداد مستوى  النباتات المتحملة لألمالح بين مستوى األيونات القلوية وبين المحتوى الم ، فكلم
اه  إذ. األيونات القلوية كلما ازداد المحتوى المائي ان النبات يقوم بعملية زيادة المحتوى المائي داخل أنسجته وخالي

  .حتى يضائل من سمية ھذه األيونات
ينعكس تأثير كل من ملوحة التربة والجفاف في نقص الماء  : مظاھر تأثير الملوحة في المحاصيل الزراعية

ألوراق وتبقعھا وتقزم النبات وزيادة المتاح للنبات ينتج عنه حدوث أعراض متعددة على النبات مثل احتراق ا
، وتتفاوت النباتات فيما بينھا في درجة تحملھا لألمالح وذلك ألسباب   الضرر مع زيادة مدة تعرضه للملوحة

ويؤدي ازدياد تركيز األمالح في التربة إلى جفاف الجذور ألن أمالح التربة تقوم  ، فسيولوجية خاصة بالنبات
وفي األشجار  . ، ويزداد تأثير األمالح على النبات خالل األجواء الجافة و الحارة بسحب الماء من ھذه الجذور

ً في أواخر فصل الصيف ائمة الخضرة فان تأثير أما في األشجار د. متساقطة األوراق يظھر تأثير األمالح غالبا
  .األمالح قد يظھر في أواخر الشتاء وبدايات الربيع
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  ھم االمالح الذوابة المنتشرة في الترب  أ
  :تقسم األمالح الشائعة في التربة تبعا لدرجة ذوبانھا وعالقتھا بملوحة التربة إلى ثالثة أقسام

  
   :أمالح الكربونات

ذه األمالح  في األراضي القاحلة وشبه القاحلة الكربونيكتأتي من خالل انتشار أمالح حامض  أثير ھ ، وسلوك وت
ات ه ومدي سميته للنب ائعة في . يعتمد على نوع الملح وتركيزه ودرجة ذوبان ومن أمالح حامض الكربونيك الش

ات الكالسيومالتربة  اء  )CaCO3( ھي كربون دا في الم ذوبان ج ة ال ي تكون قليل ر٠٫٠١٣١(الت زداد  )١-غ لت وت
ى  ا إل ة ذوبانھ ر ٠٫١٤درج يوم  ١-غ لت ات الكالس وين بيكربون ك لتك امض الكربوني ود  ح . [Ca(HCO3)]بوج

ة وجود حامض  ١٠٫٢ -١٠ بين )pH( تحلل ھذا الملح ينتج عنه تأثير قاعدي يمتاز بتفاعلعندما يو ، أما في حال
ان  ٨٫٥-٧٫٩ بين تفاعله الكربونيك أو غاز ثاني أكسيد الكربون يتراوح ات الكالسيوم ف ، ونظرا لقلة ذوبان كربون

ة يل الزراعي م المحاص ي معظ ؤثر ف ة ال ي ي الترب ا ف ة  ،وجودھ ث كمي ن حي أثر م يل تت ض المحاص إال أن بع
المحصول وجودته في حالة وجود نسبة عالية من كربونات الكالسيوم في التربة مثل أشجار الكاكاو والبن والموز 

ة وتحتو. والحمضيات ات الكالسيوم الذائب ا من بيكربون اس بھ ى غالبية مياه األنھار والمياه الجوفية على نسبة ال ب
   ومعظم الترسبات المحمولة بواسطة مياه األنھار والبحيرات تحتوى على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم

ن.  )٪ ١٥ -٧( ة م ة القريب اه الجوفي ر المي ة تبخ ة نتيج اق الترب ي آف ب ف ن  وتترس رة م ات كبي طح كمي الس
يوم ات الكالس ن . كربون ة م اق معين ي آف يوم ف ات الكالس ع كربون ا تتجم عوأحيان بتھا  مقط ل نس د تص ة ق الترب

ى  ة إل ي الترب ة.  ٪ ٨٠ف ة النفاذي ة أو عديم ة قليل لبة ذات نفاذي ة ص ون طبق ا ي وتتك ة مم ي إعاق بب ف تس
ة ي الترب ذور ف ل الج اه وتغلغ ة المي ل كربون. حرك ي وتعم ام ف أثير ھ ا ت ة ولھ ادة الحم يوم كم ات الكالس

ة اء الترب وين بن ين  تك راوح ب رة ري تت د فت ة بع ي الترب ة ف ادة الحم دورھا كم وم ب ن ان تق  ٧-٥، ممك
يبھا اريخ ترس ن ت نوات م ا . س يض إم ون اب ا ل ون لھ ة إذ يك ي الترب يوم ف ات الكالس ة كربون ن مالحظ ويمك

ب روق تش كل ع ى ش ات أو عل كل تجمع ى ش الفطرعل اص ب يليوم الخ ي  ه الميس ديرھا ف ن تق ا يمك ، كم
ة ة كمي ر بطريق ين . المختب ي ح يومف ات المغنيس ون )MgCO3( كربون ن  تك ر م ا أكث ة ذوبانھ درج

ذوبان ة ال زداد درج يوم وت ات الكالس ون كربون يد الكرب اني أكس از ث ك أو غ امض الكربوني ود ح ا و .بوج لھ
ل  ل تفاع د يص دي ق أثير قاع يوم ت ات المغنيس ل كربون ن تحل تج ع ه ين ات ألن ى النبات دا عل ار ج أثير ض ت

ة ى) pH(  الترب ات١٠ال ود كربون د وج ادرا ، ويع رة ن ورة ح ة بص ي الطبيع يوم ف را المغنيس وين  نظ لتك
دولوميت دن ال ين) Dolomite( مع ادن الط ى مع يوم عل زاز المغنيس د  .وامت ا تع ات بينم كربون

وديوم الح  )Na2CO3(الص ن األم ات م رة وبكمي اطق كثي ي من ة ف ة بالترب ة، ومتجمع ي الطبيع ائعة ف الش
ا أس بھ وديوم ال ب يد الص ك وھيدروكس امض الكربوني ين ح ل ب ن التفاع ون م ات . ، تتك ع كمي ور م د تتبل وق

ن  ورات م ة بل اء مكون ن الم ة م ديد . Na2CO3.10H2O أو  Na2CO3.H2Oمختلف الح ش ي أم وھ
ة  اء بكمي ي الم ذوبان ف ر١٧٨ال م لت ه. ١-غ ل تفاعل دي يص طا قاع ه وس تج عن ائي ين ا الم ى ) pH( وتحللھ ال

ات ١٢ م النبات مية لمعظ ديدة الس ون  ش وى تك دي الق ا القاع ا وتأثيرھ دة ذوبانھ را لش ود . ، ونظ ؤدى وج وي
ق  ار وتفري ى انتش ة ال ي الترب وديوم ف ات الص دم) Dispersion(كربون ين وھ ات الط  جزيئ

)Destruction( اء اميع البن ا  مج ة وإنتاجيتھ وبة الترب ص خص ة ونق ة النفاذي ن قل ك م احب ذل ا يص ، وم
  .  )٪ ٠٫٥ -٠٫١( حتى لو وجدت كربونات الصوديوم بتراكيز واطئة

ات ون بيكربون ات  وتك ي لكربون ادل الجزئ ن التع تج م ا تن ات الصوديوم ألنھ ن كربون ة م ل قاعدي الصوديوم اق
  : الصوديوم مع حامض الكربونيك

  
Na2CO3 + CO2 + H2O                                 2NaHCO3  
                        

.  في حالة التحلل الشديدة للمواد العضوية أو عندما تنخفض درجة الحرارة ويتجه التفاعل نحو تكوين البيكربونات
ادة العضوية ضعيف أو  وعلى العكس يتجه التفاعل لتكوين الكربونات إذا كان مفعول األحياء الدقيقة في تحلل الم

ة وعندما تتبخر المياه الجوفية المحتوية على ھذين الملحين فإنھم. ترتفع درجة الحرارة عندما ا يترسبان في الترب
ائي  ى شكل  Na2CO3. NaHCO3 . 2H2Oبشكل ثن ى  NaHCO3أو عل ات   ، نق د كربون ا توج ادرا م ون

ات  ول كربون را لتح بس نظ ن الج ة م بة عالي وى نس ي تحت حارى الت ة أو الص ي القاحل ي األراض وديوم ف الص
  :الصوديوم إلى كربونات كالسيوم

  
 Na2CO3 + CaSO4                  CaCO3 + Na2SO4             
   

، وبذلك يصعب  ºم ٨ كربونات الصوديوم بشدة عندما تنخفض درجة الحرارة إلي أقل منوتنخفض درجة ذوبان 
االملحين والترب التي تحتوى على ھذ. غسلھا في فصل الشتاء ة لوجود ين مع ة قلوي ات  ملحي تكون ملحي كربون
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اء االستصالحمعا وكبريتات الصوديوم  امالت خاصة أثن اج مع ات البوتاسيومفي حين . وتحت في  وجود كربون
ؤثر  التربة أكثر ندرة من وجود كربونات الصوديوم ، ونظرا لشدة ذوبانه وقاعديته فانه يعد شديد السمية للنبات وي

  .كربونات الصوديوم، وعمليا فان ھذا الملح مشابه في تأثيره لملح  تأثير سيئا على خواص التربة الطبيعية
  

   :أمالح الكبريتات
ذه  ة وتترسب ھ ات مختلف ة بكمي اه الجوفي م األراضي والمي ي معظ ك ف امض الكبريتي ود ح ن وج ة ع ي ناتج وھ

ا اس بھ ات ال ب ة بكمي ا الختالف .  األمالح في الترب ات االستصالح تبع ى المحاصيل وعملي ا عل ويختلف تأثيرھ
الح ذه األم ب ھ الح ال تركي ن أم ي، وم ة ھ ي الترب ائعة ف ات الش الجبس كبريت ة ب يوم المعروف ات الكالس  كبريت

)CaSO4.2H2O(  ات ى النب ة الضرر عل الح عديم ن األم د م ي تع اءالت ي الم ا ف ة ذوبانھ ر ١٫٩( لقل   ).١-غ لت
ث  ة بحي اه المالح ر المي ة تبخ ت نتيج بس تجمع ن الج بة م ى نس به الصحراوية عل اطق ش وي أراضي المن وتحت

اف  يكون وفى الصحاري حيث.  أصبحت تربتھا تحتوى على الجبس الذي تجمع منذ قديم الزمان الجو شديد الجف
ور )االنھيدرايت( CaSO4.H2O إلى CaSO4.2H2Oيتحول الجبس من  اء التبل ويوجد . عندما يفقد جزئ من م

كل ة الش فائح منتظم فافة أو ص فافة أو نصف ش ورات ش ة بل ى ھيئ ة عل كال مختلف ة بأش ي الترب بس ف ى . الج وف
اق  ات اآلف امية تجعل محتوي ة مس فنجية ذات كتل ة أس األراضي التي تحتوى نسبة عالية من الجبس فانه يكون طبق

ةوھذه . في التربة متماسكة جدا ويستعمل . الطبقة تكون نفاذيتھا للماء والھواء قليلة وتحدد تغلغل الجذور في الترب
ادل ون الصوديوم المتب ة من أي ى نسبة عالي وى عل ي تحت ة الت  .الجبس كمادة مصلحة الستصالح األراضي القلوي

د أحدى األمالح الرئيسية في األراضي  MgSO4.7H2Oفي صورة كبريتات المغنيسيوم توجد بينما  ي تع الت
اء عالي . الملحية والمياه الجوفية المالحة ومياه البحيرات وبعض أنواع الطين وذوبان كبريتات المغنيسيوم في الم

ة  ر٢٦٢(بقيم ات)١-غ لت ة للنبات امة والمؤذي الح الس ن األم د م ذلك تع ا . ، ل يوم مطلق ات المغنيس ع كبريت وال تتجم
ات الصوديوموتعد  .قية في التربة بل تكون دائما مترسبة مع بعض األمالح األخرىبصورة ن  )Na2SO4( كبريت

رات اه البحي ذا  أحدى األمالح الرئيسية في األراضي المتأثرة باألمالح والمياه الجوفية المالحة وفى مي ، وسمية ھ
إذ ان درجة ذوبان كبريتات الصوديوم تعتمد على درجة  .  الملح أقل مرتين أو ثالثة من ملح كبريتات المغنيسيوم

ادة درجة الحرارة ى  حرارة الوسط التي تزداد بزي دا إل ة معق ات الصوديوم في الترب ذلك يكون وضع كبريت ، ول
ة مع األمالح األخرى. درجة كبيرة ات ( ففي المواسم الدافئة فان كبريتات الصوديوم ترتفع الى سطح الترب كبريت
ي د الصوديومالمغنيس يوم، كلوري د المغنيس ن سطح )وم، كلوري الح األخرى م ل األم اردة تغس م الب ى المواس ، وف
اع درجة الحرارة )نتيجة سقوط األمطار( التربة ى موسم ارتف . ويبقى قسم من كبريتات الصوديوم في السطح حت

دن  ول مع رارة يتح ة الح ع درج دما ترتف ه و Mirabiliteوعن دالNa2SO4.10H2O تركيب ا ذي يوج ي  غالب ف
دن ارة عن مسحوق أبيض  Thenardite ( Na2SO4 ) صورة بلورات كبيرة شفافة الى مع ور. عب ا تتبل  وأحيان

يوم  ات الكالس ع كبريت ات الصوديوم م بس(كبريت مى) الج ا يس ة م ،  Glauberite (CaSO4. Na2SO)مكون
ات الصو ح كبريت ة من مل اه واألرض الملحية التي تحتوى على نسبة عالي رة من المي ات كبي ى كمي اج ال ديوم تحت

ة األمالح بالغسل يال إلزال ة قل دما تكون درجة الحرارة مرتفع ة الغسل عن ة(، ويفضل أن تجرى عملي ع ) دافئ م
في التربة بكميات كبيرة وخواصھا تقريبا  في حين كبريتات البوتاسيوم ال تتجمع .زراعة األرز إذا كان ذلك ممكنا

ة  ى نسبة عالي وى عل ي تحت مشابھة لكبريتات الصوديوم ولكن سميتھا أقل توجد أحيانا بعض التكوينات الملحية الت
  .من كبريتات البوتاسيوم التي تستعمل كسماد

  
  : أمالح الكلوريدات

وتتميز الكلوريدات بدرجة ذوبانھا العالية في .  ملحةتكون مع الكبريتات معظم األمالح الرئيسية في األراضي المت
ة . ، وعليه فأن جميعھا يكون سام للنبات الماء اه الجوفي ة أو المي ا زادت نسبة األمالح في الترب وبشكل عام كلم

دات د الكلوري ة( تزي ة طردي دات ، )عالق ن الكلوري ي وم ي ھ ام األرض ي النظ ائعة ف يوم  الش د الكالس كلوري
)CaCl2( ل ذي يتفاع ات  ال يوم أو كبريت ات الكالس ا كربون ات الصوديوم مكون ات الصوديوم وكربون ع كبريت م

وعليه فإن كلوريد الكالسيوم يوجد في التربة أو محلولھا أو في مياه البحيرات . الكالسيوم التي تترسب في التربة
ة جدا دما تكون درجة الملوحة عالي ر ٥٠٠ - ٤٠٠( فقط عن ة  . )١-غ لت د يوجد في الطبق د الكالسيوم ق وكلوري

  :السطحية لبعض الترب نتيجة لتفاعل اإلحالل اآلتي
  

          x]Ca +2NaCl                   x]2Na   + CaCl2   
 

د ا من أمالح كلوري أس بھ ة مرتبطة مع بعض الترسبات  وتوجد كميات ال ب ة العميق اه الجوفي الكالسيوم في المي
ل سمية . وقد ترتفع ھذه المياه إلى السطح عن طريق الشقوق. البترولية ويعد كلوريد الكالسيوم ملح سام ولكنه اق

يوم أو الصوديوم د المغنيس ن كلوري ا  . م يومبينم د المغنيس ي األراضي وال كلوري ائعة ف الح  الش ن األم اه م مي
ات نظرا لدرجة . الجوفية المالحة يتجمع  بكميات كبيرة في حالة األراضي الشديدة الملوحة وھو ملح سام جدا للنب
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ة ه العالي ر٣٥٣( ذوبان ة). ١-غ لت ة العميق اه الجوفي ي المي رة ف ات كبي د بكمي د يوج د  وق ن أن يصعد كلوري ، ويمك
ى  المغنيسيوم ادل عل ذاب والمغنيسيوم المتب ين الصوديوم الم ادلي ب ق التفاعل التب عن طريق الشقوق أو عن طري

  .  سطح الطين كما يحدث مع كلوريد الكالسيوم
ويعد كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم ملحان متميعان يمتصان الرطوبة من الجو، السيما عندما تكون درجة 

ا خاصة ولذل. حرارة الجو منخفضة تال دائم ذين الملحين يكون مب ك فان مظھر التربة الملحية التي تحتوى على ھ
ى غسيل . بعد سقوط األمطار أو الندى اج إل د المغنيسيوم تحت رة من كلوري ة كبي وى كمي والترب الملحية التي تحت

ائعة كلوريد الصوديوم مع كلوريد وكبريتات المغنيسيوم من المكوفأن  كذلك .مركز للتخلص منه نات الرئيسية الش
ة اء. للتربة الملحي ه في الم اع درجة ذوبان ة نظرا الرتف د الصوديوم عالي ر٢٦٤( ودرجة سمية كلوري  ، )١-غ لت

لبيا أثر س رب  .وحتى لو وجد بتركيزات منخفضة فان النباتات سوف تت ة من والت ى كمي وى عل المالحة التي تحت
ي يكون  اوعملي جرداء،تكون  ٪ ٥ -٢كلوريد الصوديوم تتراوح بين  ة األمالح الت استصالحھا إال بالغسيل إلزال

ة  .علما ان عملية الغسل لھذا الملح تكون سھلة عند وجود الجبس في التربة .توجد فيھا اطق القاحل وفى معظم المن
ا ة الغسيل، مم اء عملي ة أثن وني في الترب ادل األي دات سطوح التب يسبب  وشبه القاحلة يمتص الصوديوم على معق

  .انتشار جزيئات الطين وقلة النفاذية وإعاقة عملية اإلصالح
د البوتاسيوم ال يوجد  و أن كلوري ائي ول د الصوديوم من حيث التركيب الكيمي د البوتاسيوم يشبه كلوري ان كلوري

وإضافة الى انه يكون عرضة  بكثرة في التربة مثل كلوريد الصوديوم، نظرا الستھالك األحياء الدقيقة للبوتاسيوم،
ين ات الط ى حبيب ي عل ون . لالدمصاص العكس ات تك ميته للنب ان س ة ف بة عالي يوم بنس د البوتاس د كلوري وإذا وج

د الصوديوم مية كلوري ابھة لس ة. مش ديدة الملوح ي األراضي ش ود ف ل الوج ه قلي ام فان ة . وبشكل ع را ألھمي ونظ
د  لملح تعد ذات أھمية في التسميد،البوتاسيوم كعنصر غذائي فان ترسبات ھذا ا ويوصى باستعمال أسمدة  كلوري

ى شكل  ر مالحة، ولكن ال يوصى   Granallite (MgCl2.KCl.6H2O) البوتاسيوم أو عل في األراضي غي
  . باستعمالھا في األراضي الملحية

التي تعد من أمالح حامض النتريك  )٪ ٠٫٠٥ال تتجاوز( وھنالك أمالح النترات ال تتجمع بكميات كبيرة في التربة
)HNO3 (وعند بعض الحاالت االستثنائية في المناطق الصحراوية قد . غاية األھمية كسماد نتروجيني للتربة

، وكذلك كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم  ٪  ٥٠   تتسبب نترات الصوديوم والبوتاسيوم عندما تصل الى نسبة
وبصفة عامة إذا زادت نسبة النترات في التربة . اء على أثر تلك النسبةملوحة في التربة لتصبح التربة جرد

تصبح ضارة للنباتات ويكون ضررھا أكثر من ضرر الكلوريدات ويمكن التخلص من  ٪ ٠٫١  - ٠٫٠٧عن
وفى الظروف الالھوائية في المستنقعات أو عند زيادة الري عن . النترات بسھولة أثناء عملية الغسيل لشدة ذوبانھا

أو غاز  NH3وعندئذ تختزل النترات بواسطة األحياء الدقيقة الى أمونيا . الحد الالزم تقل نسبة األوكسجين
نادرة الوجود في التربة إال في ) (H3BO3 في حين أمالح البورات الناتجة عن حامض البوريك. N2النيتروجين 

، والساحل  وبعض المناطق الساحلية بحوض البحر المتوسط في أفريقيا ، البراكين بأمريكا الالتينية منطقة
  .الشمالي في مصر

  
  Solonchaksالترب المالحة السولونتشاك 

السولونتشاك كلمة روسية معناھا الترب التي تحتوي كميات كبيرة من االمالح الذوابة في   الماء بحيث يتوضع 
   ٢- ١سم و تتجاوز نسبة االمالح عادة  ٤٠ – ٠أو   ٣٠- ٠حية للتربة أعلى تركيز لتلك االمالح في الطبقة السط

يتغطى سطح السولونتشاك عادة و بدرجات متفاوتة . من وزنھا  ٪ ٣٠- ٢٠لتصل احيانا الى ، من وزنھا  ٪
أما ، و في معظم األحيان ال تنمو المحاصيل الزراعية على ھذه الترب . بتزھرات أو قشور من االمالح الذوابة 

) المحبة للملوحة (في الظروف الطبيعية فقد ينعدم منھا الغطاء النباتي تماما أو يتمثل ببعض النباتات الملحة 
Halophytes  تحمل  حيث تتصف ھذه النباتات بقدرتھا العالية على، مثل الحمض و الرمث و األشنان و غيره

غير أن السولونتشاك المرجية لبعض المناطق ھي أقل انواع السولونتشاك خطورة و أكثرھا مالئمة ، الملوحة 
  .لنمو الغطاء النباتي 

و يرجع السبب في ، التركيب الميكانيكي لترب السولونتشاك و شبه السولونتشاك ثقيال في معظم الحاالت يكون 
حيث تتجمع فيھا الصخور األم  ،في السھول و المنخفضات و الوھاد  ذلك الى انتشار و تموضع ھذه الترب

إذ تكون بعض الترب ، لكن ھذه القاعدة ليست مطلقة ، الرسوبية الطينية منقولة من التضاريس األكثر ارتفاعا 
  . المالحة خفيفة او رملية 

و يدل ، نصف الثالثية في مقطعھا  يتميز معظم ھذه الترب بتوزع منتظم لمجموعة الغضار و السيليس و األكاسيد
و يشذ عن ھذه القاعدة السولونتشاك الصودية و الترب ، ھذا على ثبات السيليكات األلومينية في ھذه الترب 

المالحة القلوية إذ تنتقل الغرويات المعدنية من األفق السطحي لتتوضع على عمق معين تحت السطح مكونة األفق 
B1 .  
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و نتيجة لوجود مقادير عالية من . حبية ثابتة مائيا  –عدم احتوائھا على بنى فتاتية تتصف الترب المالحة ب
األلكتروليتات تكون المواد الغروية متخثرة و ثابتة لذلك تتميز ھذه الترب لغناھا باالمالح بسالستھا و نفوذيتھا و 

  .احتوائھا على البنى الكاذبة التي سرعان ما تتھدم عند غمرھا بالماء 
في أفقھا العلوي باستثناء  ٪ ١٫٢٥ – ٠٫٧إذ يتراوح بين ، محتوى الدبال في الترب المذكورة  منخفض جدا إن 

  .من وزن التربة  ٪ ١٠ – ٨المرجيه منھا التي يمكن أن تصل نسبة الدبال فيھا الى 
. غرام  ١٠٠/ ميلي مكافئ  ٢٠ – ١٠تتصف معظم ترب السولونتشاك بانخفاض سعتھا التبادلية إذ تتراوح  بين 

أما السولونتشاك الصودية فإن المغنزيوم و ، و يسود الكالسيوم و المغنزيوم في معقد االمتزاز ثم يأتي الصوديوم 
  .الصوديوم ھما المكونان الرئيسان لمعقد االمتزاز 

و يتعلق ھذا عادة بمحتوى كربونات و  ، ٨٫٣ – ٧٫٥بين  pHإن تفاعل محلول التربة قلوي خفيف إذ يتراوح ال 
فيھا  pHذات تفاعل قلوي شديد و يتراوح ال اما السولونتشاك الصودية فھي ، بيكربونات الكالسيوم و المغنزيوم 

  . نتيجة لوجود كربونات و بيكربونات الصوديوم  ١١ -٩من 
األمالح في مقطع ھذه التربة بحيث  يتناقص محتوى االمالح الذوابة في السولونتشاك مع العمق و يتوزع تراكم

،  MgCl2  ،MgSO4  ،Na2CO3  ،Na2SO4: تتوضع في األفاق السطحية األمالح األكثر ذوبانا و ھي 
NaCl   غير أنه يمكن أن توجد أيضاCaSO4  ،CaCO3  ، ٢و قد تصل نسبة الجبس في األفق السطحي الى – 

  . من وزن التربة  ٪ ١٠أو حتى  ٣
باستمرار فإن األمالح الذوابة تتواجد في محلول التربة ، و نتيجة لوجود الماء الشعري ، و في الظروف الطبيعية 

و يصل أحيانا الى ، ل /غ ٢٠٠-  ١٠٠إذ يتراوح بين ، لھذا يتميز محلول ھذه الترب بارتفاع تركيزه الملحي . 
  .ل في األفاق السفلى /غ ٥٠ -٢٠و ينخفض الى . ل في األفاق السطحية /غ  ٤٠٠ - ٣٠٠

و يفوق ، إن تركيز محلول ترب السولونتشاك اعلى دائما من تركيز المياه األرضية التي تقع تحت تلك التربة 
  . ل /غ ٣٥عدة مرات تركيز األمالح في مياه البحار الذي يبلغ و سطيا نحو 

  
  

  
   كاشتنولوسلا برت نع جذومن
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  تصنيف ملوحة الترب حسب سمية األمالح 
و ھو ، لكي تصنف الترب المالحة بشكل دقيق يفضل أن يوضع في الحسبان التأثير اإلجمالي للشوارد السامة 

و يعبر عادة عن ، إذ تتباين درجة سمية الشوارد المختلفة ، محصلة تأثير سائر الشوارد السامة في النباتات 
  :لتالية التأثير اإلجمالي لھذه السمية بمكافئات الكلور حسب المعادالت ا

  
1 Cl- = 0.1CO3

=  =(2.5-3.0)HCO3
-  = (5.0-6.0)SO4

=  
  

يدل الرقم األكبر الموجود بين قوسين على وجود ملوحة نقية و الرقم األصغر على وجود ملوحة مختلطة و على 
  :ھذا الشكل يمكن تحديد درجة ملوحة التربة اعتمادا على مكافئات الكلور و ذلك حسب الجدول التالي 

  )غرام تربة  100/ ميلي مكافئ (مكافئات الكلور   الملوحةدرجة 
     0.3 ˃                         غير متملحة 

)   خفيفة الملوحة  1.5  ) 1.0 – 0.3     
  )3.5 ( 3.0 – 1.0  متوسطة الملوحة 
  )7.5( 7.0 -  3.0  شديدة الملوحة 

  ) 7.5(  7.0 ˂  شديدة الملوحة جدا 
  

التذبذب في مقدار التأثير األجمالي للشوارد السامة بأن سمية ملح معين عند وجوده وحيدا في المحلول تكون  يفسر
 كما ھو مبين في األرقام الموضوعة بين قوسين ، عالية بينما تنخفض نسبيا عندما تختلط مع غيرھا من األمالح 

في حالة الملوحة  1.0 – 0.3ميليمكافئات الكلور بين و ھذا يعني أن درجة الملوحة تكون خفيفة إذا تراوح عدد ، 
  .ميلي مكافئ في الملوحة الخليطة  1.5 – 0.3النقية تزداد الى 

  أمثلة على حساب سمية االمالح 
ميلي مكافئ كبريتات ألمالح سامة  10ميلي مكافئ كلور و   2.6إذا احتوى مستخلص مائي لتربة على  -

ميلي   4.6=  10/5 +  2.6= السامة معبرا عنه بمكافئات الكلور  فأن التأثير اإلجمالي للشوارد، 
 .و تعد شديدة الملوحة و ذلك حسب الجدول السابق ، مكافئ 

و  CO3ميلي مكافئ  0.4و  HCO3 ميلي مكافئ بيكربونات    5.0مستخلص مائي لتربة إذا احتوى  -
فإن التأثير اإلجمالي للشوارد ، غرام تربة  SO4 /100ميلي مكافئ  2.0و  -Clميلي مكافئ كلور  3.4

  x 10+3.4 0.4+ 5.0/2.5=  )غرام تربة 100/ بالميلي مكافئ (السامة معبرا عنھا بمكافئات الكلور 
أكبر نسبة من  فإن توضعت، و تعد ھذه التربة شديدة الملوحة جدا ، ميلي مكافئ  9.8=  2.0/5.0+ 

 .األمالح في األفق السطحي كانت التربة سولونتشاك 
  TAKYRترب التاكير 

حيث تنتشر في داالت األنھار ، التاكير ھو نمط خاص من الترب الطينية الصحراوية المتملحة في أسيا الوسطى 
و يمكن ان تتطور ھذه . و تتوضع ھذه الترب في المنخفضات المنبسطة الطينية ، و مصباتھا ووھادھا  القديمة 

و ان الخاصية المميزة . الترب على مختلف أنواع الصخور المنقولة بسائر الوسائل شريطة ان تكون طينية 
  . لصخورھا االم ھي ملوحتھا و غناھا بكربونات الكالسيوم 

في فترة  Lichenو الحزاز  Algeaبيد أنھا تتغطى بالطالحب ، على التاكير و ال توجد نباتات زھرية راقية 
  .و نادرا ما تالحظ نباتات متفرقة من الشيح و األشنان و ما شابھھا ، الترطيب 

  المالمح األساسية للتاكير 
يشبه األرضيات الخشبية أو الحجارة ، إذ يكون سطحھا مضلع الشقوق كثيفا ، يتميز مقطع التاكير ببناء خاص به 

  .رمادي قشي  لونھا وردي او، المرصوفة بشكل غير منتظم 
سم تتحول مع العمق الى طبقة  ٥ – ٢سماكتھا ) خلوية(أما األفق السطحي فيتمثل بقشرة كثيفة ضخمة المسام 

يلي ذلك أفق فتاتي . سم  ١٠ -٥تصل سماكة ھذه الطبقة مع القشرة ، صفائحية أو حرشفية مسامية و أقل تماسكا 
أما في التاكير ، اكير المقلونه نتيجة الغنائه بالدقائق الغرويدية يكون جيد الوضوح و شديد التماسك في الت، البنية 

  .غير المقلونة فيالحظ توزع شبه منتظم للدقائق الغرويدية في مقطع التربة 
سم ومن أھم خصائصھا احتواءھا على الكربونات التي يتوضع أكبر نسبة  ٤٠ -٣٠يتراوح عمق ھذه الترب بين 

و يرتبط تكون ، أن وجود القشرة في ھذه الترب يعد واحدا من مالمحھا الخاصة كما . منھا في األفق السطحي 
    .   القشور مع دور الصوديوم الممتز في بعثرة الغرويدات ثم تعرضھا لجفاف شديد 

  منشأ التاكير 
  .ھناك نظريات عديدة في تكون التاكير 

و البعض األخر يعطي أھمية كبيرة ، إذ يعطي بعضھم الدور األكبر لترسيب المعلقات الدقيقة من التيارات المائية 
  . و يعتقد فريق ثالث أنھا تكونت في قيعان البحيرات بعد جفافھا ، لتشكل التضاريس و تأثير الرياح 
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إال أنھم يختلفون في آلية تلك ، وين تربة صرفة أما لدى علماء التربة فالكل يجمع ان تكون التاكير ھي عملية تك
إذ يلعب ، فيرى البعض ان تكون ھذه الترب يندرج تحت نمط الترب المملحة المقلونة مائية التشكل . العملية 

  .تناوب التملح و التحلية الدور األكبر في تكوين التاكير التي تعد سولونتس سطحية في مناطق صحراوية 
علماء نشوء ھذه الترب الى التركيب الميكانيكي الطيني و حسب رأيھم ليس بالضرورة أن بينما يرجع بعض ال

و ھناك فريق ثالث يركز على أھمية نوعية النباتات الدنيئة من طحالب و حزاز . تكون التاكير مملحة أو مقلونة 
  .في تكوين ھذه الترب 

تلعب : تعددة متباينة إال أنه يمكن استنتاج ما يلي يتبين مما سبق أن الفرضيات التي تبحث في تكوين التاكير م
كما يشارك في ذلك التركيب الميكانيكي الطيني ، عمليات التملح و القلونة دورا ھاما في تكوين ترب التاكير 

إذ يعمل على منع تسرب المياه الى األعماق مما يسبب ركود المياه على سطح التربة لفترة معينة كل ، للمواد األم 
و يجعل التربة غدقة لفترة من الزمن مما ينشط العمليات الالھوائية في تفسخ المخلفات العضوية للطحالب . م عا

  . و الحزاز لتنتج أحماض عضوية ذات أوزان جزيئية منخفضة تسھم في تھديم الجزء المعدني من التربة 
  خواص ترب التاكير

 ١٠ -٥و تبلغ سعة امتزازھا ، من وزن التربة   ٪ ٠٫٨  - ٠٫٣إن ھذه الترب فقيرة بالدبال إذ تتراوح نسبته بين 
يتراوح ، من السعة التبادلية  ٪ ٢٠و غالبا ما تزيد نسبة الصوديوم الممتز على . غرام تربة  ١٠٠/ ميلي مكافئ 

إذ توجد أكبر نسبة من األمالح ، و غالبا ما تكون ھذه التربة شديدة الملوحة  ، ١٠ – ٨في ھذه الترب بين  pHال 
كما تتصف ھذه الترب بخواص مائية و ، وھي ملوحة كلوريدية سلفاتية صوديومية ، تحت القشرة مباشرة 

  .فيزيائية سيئة 
لتركيب الميكانيكي الطيني و ان ا. مما سبق نجد أن ترب التاكير لھا مزيج من صفات السولونتشاك و السولونتس 

  .يلعب الدور الرئيس في جعل خواصھا الفيزيائية سيئة للغاية 
  
   

  
  ريكاتلا برت نع جذومن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



12 
 

Desertification  
Dr. Kais Ali Sultan   

   SOLONETZ) السولونتس (الترب القلوية 
في أفق الترسيب )  ESP(السولونتس ھي الترب التي يحوي معقد امتزازھا  نسبة عالية من الصوديوم التبادلي 

B1  حسب التصنيف األمريكي و   ٪ ١٥من السعة التبادلية حسب التصنيف الروسي و على  ٪ ٢٠تزيد على
  . الدولي 

و كذلك في أسرة ، و تتوضع ھذه الترب غالبا في الوھاد و المنخفضات و في السھول رديئة الصرف أو عديمته 
اقع التي تتعرض لغسل و عند مقارنة السولونتس بالسولونتشاك يالحظ توضع األولى في تلك المو. الوديان 

  . األمالح من طبقتھا السطحية 
  

  :الخصائص االساسية لعملية تكوين ترب السولونتس و فرضيات نشوئھا 
و ، إال أن األمالح تتوضع فيھا على عمق معين ، على الرغم من انتساب السولونتس الى الترب المتأثرة باألمالح 

و التختلف السولونتس عن . الطبقة السطحية من التربة سوى نسبة ضئيلة من األمالح الذوابة ال تحتوي 
السولونتشاك بنسبة األمالح و توضعھا فحسب  و إنما بالھجرة الواضحة للغرويات من الطبقة السطحية و ترسبھا 

و التعرف عليه بسھولة استنادا الذي يمكن تمييزه  B1في مقطع التربة مكونة أفق ترسيب واضح ھو األفق القلوي 
  . الى خصائصه المورفولوجية  

، تترافق عملية القلونة في تكوين الترب مع تخريب شديد للجزء المعدني و العضوي و ھجرتھما في مقطع الترب 
و نتيجة لتلك الھجرة يتمايز مقطع التربة بدرجة كبيرة الى أفاق ، إذ تحدث في ظروف تفاعل الوسط القلوي 

  . لفة مخت
و يوجد فرضيات متعددة حول نشأة السولونتس لكن جميعھا يتفق على ان لشاردة الصوديوم الدور االساسي في 

  .تطور الخصائص السيئة لترب السولونتس 
تتكون السولونتس عند إزالة ملوحة السولونتشاك الغنية بأمالح  فاستنادا الى الفرضية الكيميائية الغرويدية

ففي الترب التي تحتوي على نسب كبيرة من امالح الصوديوم تصبح الظروف مالئمة . دلة الصوديوم  المتعا
و تفقد دقائق التربة المشبعة ، لتشبع معقد األمتزاز بشوارد الصوديوم بعد ان تزيح غيرھا من الكاتيونات 

    . بالصوديوم تجمعھا الن شوارد الصوديوم شديدة اإلماھة 
تتضمن األولى تملح الترب بأمالح الصوديوم المتعادلة : ويمكن تمييز مرحلتين رئيستين لتطور ترب السولونتس 

السولونتشاك و تنامي قلونة الترب مع ) إزالة الملوحة(تتلخص المرحلة الثانية بتحلية بينما ، لتكوين السولونتشاك 
  .ما يميزھا من بناء خاص بالمقطع و غيره من الخصائص 

  :وأبرز العلماء ثالثة أطوار في مرحلة تحلية السولونتشاك ھي 
 .إبعاد األمالح الذوابة  -
 .تكوين الصودا  -
 . تبعثر دقائق التربة و نقلھا الى األسفل في مقطع التربة  -

و لكن نتائج الدراسات الالحقة بينت أن تكوين السولونتس عند تحلية السولونتشاك يمكن أن يتم فقط في الحالة 
  .   Na/Ca+Mg ˃ 4: التي تكون فيھا نسبة الصوديوم الى الكالسيوم و المغنزيوم في أمالح التربة كما يلي 

فعند تحلية السولونتشاك التي تشكل فيھا أمالح ، و في الظروف الطبيعية فإن  تلك النسبة ال تصادف إال نادرا جدا 
و على ھذا األساس فإن ، القلونة ال تظھر في تلك الترب فإن خصائص ، من األمالح  ٪ ٢٠الكالسيوم أكثر من 

  . فرضية نشوء السولونتس عند تحلية السولونتشاك ال يمكن عدھا الطريقة الوحيدة و الشاملة لتكوين السولونتس 
و التي تعد النباتات السھبية نصف الصحراوية مثل األشنان و الشيح و أما الفرضية الثانية فھي البيولوجية  

فعند تمعدن مخلفات تلك النباتات فإنھا تعطي كميات كبيرة من ، حمض المصدر األساسي ألمالح الصوديوم ال
و إن اغناء الترب باألمالح و بخاصة الصوديومية يعمل على تشبع معقد االمتزاز . األمالح و من بينھا الصودا 

و عند ازدياد تركيز االمالح و ھذا ، ثم قلوية  و تتحول الترب غير المقلونة تدريجيا الى ترب مقلونة، بالصوديوم 
ما يالحظ في التضاريس المنخفضة فإن السولونتس تتطور الى سولونتشاك و على ھذا االساس تتطور ملوحة 

  :التربة حسب التسلسل التالي 
  ).سولونتشاك(بة مالحة تر)        سولونتس(تربة غير مملحة أو مقلونة           تربة مقلونة          تربة قلوية  

  
  طرائق تكوين الصودا 

في تكوين السولونتس لذا البد من اإلشارة الى أھم طرائق تكوينھا في نظرا ألن الصودا تلعب الدور األعظم 
  :الترب 
الصخور و المعادن المحتوية على القواعد و القواعد الترابية  عند تجوية :تجوية الصخور و المعادن  -

تتفاعل ھذه العناصر مع حمض الكربون الموجود في محلول التربة مكونة مختلف أنواع الكربونات و 
 .كربونات الصوديوم منھا 
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  :تتفاعل األمالح المتعادلة مع كربونات القواعد الترابية وذلك حسب المعادلة التالية -
 

Na2SO4 + CaCO3     CaSO4 + Na2 CO3 
  

  .لكن التفاعل السابق ال يتم إال إذا تكونت كميات كبيرة من غاز الكربون في التربة 
  

  :التفاعل التبادلي  -
مع الكالسيوم او الھيدروجين الموجودين في محلول التربة ويتم  من التفاعل التبادلي للصوديوم الممتزو ذلك 

  : ذلك حسب المعادلتين التاليتين 
  

Na( معقد االمتزاز
Na

  + Ca (HCO3)2   )معقد االمتزاز Ca + 2NaHCO3 
 

Na( معقد االمتزاز
Na

  + H2CO3   )معقد االمتزاز H
H + Na2CO3 

  
و ذلك بوجود  تتكون الصودا بفعل األحياء الدقيقة المختلفة و بخاصة المرجعة للسلفات أو النترات -

 :المواد العضوية و في ظروف ال ھوائية و ذلك حسب المعادالت التالية 
 

Na2 SO4 + 2C     Na2S + 2CO2  
Na2S + CO2 + H2O  Na2CO3 + H2S  
NaNO3 + 5 C     2Na2CO3 + 3CO2+ 2N2  
    

 : تفاعل سيليكات الصوديوم مع حمض الكربون وذلك كما يلي  -
Na2SiO3 + CO2 + H2O    Na2CO3 + SiO2 + H2O  

  
 : حلمأة سيليكات الصوديوم و ذلك كما يلي -

Na2SiO3 + H2O    SiO2 + H2O + 2NaOH 
 
2NaOH + CO2   Na2CO3 + H2O 

 
  بناء مقطع السولونتس 
بغض النظر عن منشئھا بالمالمح المورفولوجية لبناء مقطعھا الذي يتألف من أفاق جيدة  تشترك ترب السولونتس

  :التمايز ھي 
و عموما يكون رمادي اللون أو فاتحا نتيجة ، يختلف لونه حسب نسبة الدبال :  Aأفق دبالي مغسول  -

و قد يصبح احيانا ، و يتصف بقلة اندماجه ، منه الى األسفل  لھجرة قسم من الدبال و الغرويدات
و ، سم  ٣٠ – ٢و تبلغ سماكته بين ، ة غير ثابتة عالية المسامية أو اسفنجية متماسكا ليشكل قشورا رقيق

 . حادا من خالل الكثافة و البنية   Bيكون االنتقال الى األفق 
  . B2و  B1الى  و يقسم  Aو ھو متميز عن األفق  Bأفق الترسيب  -
كما انه غني باألكاسيد نصف الثالثية و ، يحتوي أعلى نسبة من الصوديوم الممتز  B1األفق القلوي  -

و ھو أغمق لونا من األفق السطحي إذ يكون غالبا أسمر ، وكذلك بحبيبات الغضار  Al2O3بخاصة 
نصف الثالثية و الغضار و  و أھم خصائص ھذا األفق شدة تماسكه الناتجة عن تجمع األكاسيد. اللون 

كما يتصف بتشققه الشاقولي أثناء الجفاف ليكون بنى ، بعض المواد الدبالية المھاجرة من األفق العلوي 
 .سم  ٣٠ – ٢٠بين  B1يتراوح سمك األفق ، عمدية أو موشورية 

غالبا ما  .سم  ٤٠ -٣٠و تصل سماكته الى ، يتوضع تحت األفق السابق ، يسمى األفق الملحي  B2أفق  -
يحتوي على نسبة كبيرة من كربونات الكالسيوم بصورة . يتصف ھذا األفق ببنية بندقية أو بندقية فتاتية 

كما يحتوي على األمالح الذوابة و كذلك على الجبس بصورة بللورات ، مجمعات كروية بيضاء اللون 
 .أو عروق 
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  خواص السولونتس 
أي انه غير متملح  ٪ ٠٫٢نسبة ملوحته إذ تقل عادة عن بانخفاض  يتصف االفق السطحي لترب السولونتس

  . في الماء إضافة الى األمالح مواد غرويدية مبعثرة كما يوجد ضمن المواد الذوابة ، 
و إن كمية و نوعية األمالح متباينة ، األمالح في السولونتس في أسفل األفق القلوي أو أعمق من ذلك تتركز 

  . جدا و غير ثابتة 
سم يعد مؤشرا ايجابيا إلمكان استخدامه  ٤٥ – ٤٠وجود أفق من الجبس أو كربونات الكالسيوم على عمق 

  .في االستصالح الذاتي للسولونتس 
و أن النسبة بين ،  B1فھي أعلى ما تكون في األفق ، تتباين السعة التبادلية و تركيبھا من افق الى اخر 

الذي ،  A1مقارنة باألفق  B1و تزداد نسبة الصوديوم الممتز كثيرا في األفق  ،الكالسيوم و المغنزيوم ضيقة 
يغلب فيه الكالسيوم على غيره من العناصر في معظم الحاالت نتيجة لعملية التكوين العشبي مما يؤدي الى 

  . تحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية لھذا األفق 
  .كما ان درجة تحبب ھذا األفق عالية ، في حدود المتعادل  A1تربة في األفق محلول ال pHإن تفاعل وسط 

و عند وصول رطوبة التربة الى السعة الحقلية ، في األفق القلوي يزداد تماسك التربة كثيرا و تقل مساميتھا 
كما ان الرطوبة الفعالة أو الميسرة تكون ، فقط  A1تنخفض التھوية كثيرا بينما تكون مالئمة في األفق 

  .منخفضة نتيجة الرتفاع معامل الذبول 
  

  
   ستنولوسلا برت نع جذومن
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  تصنيف الترب المتأثرة باالمالح حسب المدرسة االمريكية 
  :يقسم مخبر بحوث التربة الملحية في الواليات المتحدة الترب المتأثرة باألمالح الى األنواع التالية 

   Saline nonsodic soils ترب ملحية غير صودية  -١
محتوى الصوديوم و عادة ال يزيد ، تتصف ھذه الترب باحتوائھا على نسبة كبيرة من األمالح الذوابة في الماء 

و بالتالي فأن الصوديوم التبادلي قليل نسبيا ، الذائب في مستخلص العجينة المشبعة على نصف الكاتيونات الذائبة 
و تسود الملوحة . المغنزيوم من تربة الى اخرى سواء الذائب منھما أم الممتز و تختلف نسبة الكالسيوم و ، 

يبلغ التوصيل الكھربائي لمستخلص ، إذ ال توجد الكربونات الذائبة عادة ، الكلوريدية أو السلفاتية او كلتاھما 
تعدى النسبة المئوية و ال ت، سم أو أكثر /مليموز  ٤مئوية  ٢٥العجينة المشبعة لھذه الترب عند درجة حرارة 

و نظرا لوجود  ٨٫٥و ال يزيد رقم الحموضة على ، من السعة التبادلية الكاتيونية  ٪ ١٥للصوديوم الممتز 
  . األمالح تكون غرويات التربة متخثرة و بالتالي تكون نفاذية الماء في التربة جيدة 

  
    Sodic nonsaline soilsترب صودية غير ملحية  -٢

 ٢٥سم عند درجة حرارة /مليموز  ٤ھربائي لمستخلص العجينة المشبعة في ھذه الترب عن يقل التوصيل الك
لذلك يرتفع رقم ، من سعة التبادل الكاتيوني  ٪ ١٥على )  ESP(و تزيد نسبة الصوديوم التبادلي ، مئوية 

  . B1في األفق القلوي أو الصودي  ٨٫٥الى أكثر من  pHالحموضة 
و تشبه ھذه . التي تسھم بفعالية في نشوء ھذه الترب ، تتصف ھذه الترب بارتفاع محتوى كربونات الصوديوم 

  .الترب السولونتس في المدرسة الروسية كثيرا و تعد في كثير من الحاالت مرادفا لھا 
  

   Saline sodic soilsترب ملحية صودية  -٣
كما ، م  ٢٥سم عند درجة / مليموز  ٤ھي الترب التي يزيد التوصيل الكھربائي لمستخلص عجينتھا المشبعة على 

و نظرا لوجود تركيز عالي نسبيا من االمالح ، من السعة التبادلية  ٪ ١٥تزيد نسبة الصوديوم التبادلي على 
و قد تحتوي ھذه الترب على أمالح غير ذوابة مثل كربونات ،   ٨٫٥ال يتعدى   pH الذوابة فإن رقم الحموضة

  . الكالسيوم و المغنزيوم كما تحتوي على الجبس 
  . FAOويلخص الجدول التالي تصنيف الترب المتأثرة باألمالح حسب المدرسة األمريكية و ال 

  
   

 pH )١-مليموز سم(ECe  صنف التربة
ESP 
  

)النسبة المئوية للصوديوم المتبادل(

  ١٥أقل من  ٨٫٥أقل من  ٤أقل من   ترب غير ملحية

  ١٥أقل من  ٨٫٥أقل من  ٤أعلى من  ترب ملحية

ترب ملحية 
  ١٥أكثر من  ٨٫٥أقل من  ٤أعلى من  صودية

  ١٥أكثر من ٨٫٥أكبر من  ٤أقل من  ترب صودية

  
  

  . تصنيف مجموعة الترب الملحية حسب درجة تأثيرھا في النمو النباتي
ECe)تأثير الملوحة على اإلنتاجية  )١-ديسيمنز م  

  ال يوجد تأثير  ٢-٠
  .انتاجية المحاصيل الحساسة جدا يمكن ان تتأثر  ٤-٢
  انتاجية العديد من المحاصيل تتأثر  ٨-٤
  يمكن أن تنمو بشكل مرضي المتحملة للملوحةالمحاصيل   ١٦-٨
  عدد قليل جدا من المحاصيل يمكن أن ينمو بشكل مرضي  أكثر -١٦
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  في تقسيم الترب الملحية  FAOالنظام الدولي 
و ، إذ تقع الترب المتأثرة باألمالح تحت ترب السولونتشاك و السولونتس ، اعتمد ھذا التقسيم التسمية الروسية 

  :تضم ترب السولونتشاك وحدات الترب التالية
Gleyic, Takyric, Molic and Orthic 

  :وتضم السولونتس الوحدات التالية 
Mollic, Orthic , Solentez  
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