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(التربةpH)درجة تفاعل التربة -7-1

 تعريف وأهميةpHالتربة:

  الـرقمريعب(pH)فيالهيدروجينأيوناتلتركيزالسالبالعشرياللوغاريتمعن

.األيوناتهذهتركيزمقلوبلوغاريتمعنأوالمحلول،

  ريعبpHالتربةخصائصعنواضحةفكرةويعطيقلويتهاأوالتربةحموضةعنالتربة

،للنباتفيهاالمغذيةالعناصرجاهزيةومدىوتركيبها

فيمااتنبزراعةنجاحوإمكانية،العضويةالمادةمعدنةلمعد  عنؤالتنب  فييساعدكما

،(2008،وشمشمعودة)التربة

لحديدامثلعناصرهاذوبانوزيادةاألرضيةالمعادنلمعظمذوبانا  الحموضةبتسب  كما

،النباتاتسميةإلىيؤديمماوالنحاسوالمنغنيز

غيرصبحوتالهامة،العناصرهذهترسيبإلىيتؤد  الشديدةفالقلويةذلكمنالعكسعلى

.غذائينقصيحدثوبالتاليللنبات،متاحة
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 يمكن أن يؤّثر رقم الـــــpH  شاط النباتات من خالل تأثيره على ننمو أيضاً  على

.الميكروبات أو الكائنات الدقيقة ذات األثر المفيد للتربة

قيمةتتراوحpH(10-3)بينماعموما  الزراعيةالترب

  منكلمنلتربةاوبمحتوى،التربةفيوكميتهاالطينفلزاتبنوعالقيمةهذهرتتأث

منرهاوغيالذائبةواألمالحالمتبادلةوالقواعدالكليةوالكربوناتالعضويةالمادة

الخ،......العوامل

لمغذيةاالعناصرجاهزيةومدىتركيبهاوالتربةخصائصعنواضحةفكرةيعطي

عادة  تكون7.5إلى5.8المدىفيالهيدروجينيرقمهايكونالتيفالترب،فيها

.ذلكمناألقلأواألعلىالهيدروجينيالرقمذاتبالتربمقارنةالمشاكلمنخالية

صنقلوجودمؤشرا  يكونقدذلكفإن  أقلأو5.0الهيدروجينيالرقميكونفعندما

والبورونينيوموالمولبيدوالفوسفوروالمغنزيومالكالسيوممثلعناصررتيسّ عدمأو
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كلوالنينيوممواأللووالمنغنيزالزنكمنسامةكمياتعلىالتربهذهتحتويقد

،الذوبانيةزيادةبسببأخرىوعناصر

أوالصوديومكربوناتوجودإلى8.5مناألعلىالهيدروجينيالرقمقيمتدل

،عال  متبادلصوديوم

  ودوجإلىعادة  شيري  ذلكفإن  8.5إلى8.0منالهيدروجينيالرقميتراوحعندمااأم

.الحرةالكالسيومكربونات

فوسفورال(إتاحة)رتيس  سيكونمنهأعلىأوالمدىهذافيهأن  إلىاإلشارةوتجدر

.ا  منخفضغالبا  والنحاسوالزنكوالمنغنيز

لمحلولتربةقمعل  فيالتربةحموضةدرجةتقديرفيهايتم  التيالحاالتمعظمفي

الحالةفيأنهبعلما  الماءبواسطةأوالكالسيومكلوريدمنغالبا  )مخففإلكتروليتي

0.3بينتراوحيبمقدارالثانيةالحالةفيمنهاأقلعليهالالمتحص  القيمةتكوناألولى

الهيدروجينمحلالكالسيومإلحاللذلكويرجعوحدة0.6بمتوسطأيوحدة1.0–

رضياألالمحلولإلىالهيدروجينوينطلقاألرضيةالغروياتأسطحعلىالمتبادل

.(نشطةصورةفي
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5

pHالـدرجاتمخطط(1)رقمالشكل



ثحيباوأوروسطفي،الكثيرةطارماألذاتبالمناطقالحامضيةاألراضيتتركز

،6.5-5بمتوسط8-3منفيهاpHالـرقميتراوح

مطاراألليلةقالجافةوشبهالجافةالمناطقفيتتركزالقلويةاألراضيأن  نجدحينفي،

.فيهاالصوديومأواألمالحنسبةزيادةفيمشكلتهاوتكمن

  هويةاألرضالغروياتأسطحعلىالمتبادلاأللمنيومأوالهيدروجينمنكليكونعادة

علىمنالهيدروجينانطالقييؤد  حيثpHالتربةحموضةدرجةلخفضبالمسب  

ييؤد  اوهذبهالنشطالهيدروجينكميةزيادةإلىاألرضيالمحلولإلىاتالغرويسطحأ

.الحموضةدرجةخفضإلى

  األيونيبادلالتعمليةنتيجةالتبادلسطحأعلىمناأللمنيومأيونخروجمنينتجأيضا

المعادلةفيكماالهيدروجينأيوناتينتجلأللمنيومالمائيالتحللحدوثومع

:التالية

 𝐴𝐿+3 + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝐿 𝑂𝐻 3 + 3𝐻+
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:  مصادر حموضة التربة

الـرقمانخفاضفيالرئيسيالسببأن  وذكرناسبقكماpHزيادةهوالتربة

لقواعداغسيلالوقتنفسوفياألرضيالمحلولفيالهيدروجينأيونتركيز

.الممطرةالمناطقفيالحالهوكمااألرضية

  ريتأث  أيضاpHصلاألمادةأدقوبمعنىالسائدةالطينبمعادنالزراعيةالتربة

األرضتلكمنهاالناشئة

تنطلقةالتجويعملياتحدوثومعالمعادنبتلكالقواعدسيادةمعهأنّ وجدحيث

التربةpHلىعريؤثّ مماالقواعدبهذهالتبادللمواقععتشب  ويحدثالقواعدتلك

...التربةوعمرالمناخومنهارةمؤثّ أخرىعواملجانبإلىهذا

الناريةالصخورقدرةترتيبمكني  (األمالصخرة)األصلمادةتأثيرناحيةومن

:يليكماpHالـخفضعلى

البازلتBasalt>الديوريتDiorite>الجرانيتGranite(درمش

(1992،وأخرون
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1-منونالكربأوكسيدثانيغازينتج:التربةمحلولفيالذائبالكربونيكحمض

بالتربةضويةالعللمادةاألكسدةعمليةمنوأيضا  النباتاتوجذورالدقيقةالكائناتتنفس

:الكربونيكحمضلويشك  التربةبماءوينحل

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑂3
−+𝐻+

منمرتفعمحتوىذواألرضيالهواءيكونذلكونتيجة𝐶𝑂2تأثيرهلهيكونوبالتالي

البياناتوالمنخفضةالتنظيميةالسعةذاتاألراضيفيوخاصة  التربةpHخفضعلى

منمختلفمحتوىذيهواءمعالمتوازنالماءpHقيمةحتوض  الجدولفيالموجودة

𝐶𝑂2:
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𝐶𝑂2( حجم%) قيمة الـPH

0.035.6:الهواء الجوي

:الهواء األرضي

0.305.2

1.005.0

10.004.5

9
 ,CO2: (Schroederالماء المتوازن مع هواء ذي محتوى مختلف من pHقيمة ( 2)جدول 

1984)



2-الجذورامتصاصعندمعروفهوكما:النباتاتجذورمنالناتجالهيدروجين

+𝑘:مثلللكاتيونات ,𝑁𝐻4
+ ,𝐶𝑎+2,𝑀𝑔+2يحدثأنبد  الأخرىكاتيوناتأيأو

نالهيدروجيمنمحتواهامنجزءا  الجذورتفقدهذاوعلىالجذرداخلأيونيتوازن

.التوازنهذاإلحداث

3-ألكسدةاعمليةأثناءالكربونأوكسيدثانيانطالقبجانب:العضويةالمادةتحلل

حمضومنهاpHالـخفضعلىتأثيرهالهاوالتيالعضويةاألحماضمنالعديدينتج

Fulvicالفولفيك acidالهيوميكوحمضHumic acid.

4-ريتيدكبأكسدةفيذلكويتضح:العناصرلبعضالمختزلةالصوربعضأكسدة

نتريتإلىاألمونيومأكسدةأن  كما،كبريتيكحمضأوكبريتاتإلى𝐻2𝑆الهيدروجين

.التربةحموضةلزيادةتؤديالنتريكحمضأونتراتثم
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5-ألكاسيدباالغنيالهواءذاتالصناعيةالمناطقفيالحالهوكما:البيئيالتلوث

أمطارمياهاعنهينتجاألمطارمياهفياألكاسيدتلكذوبانومعواآلزوتيةالكبريتية

تحويوالتيالنظيفةاألمطاربمياهبالمقارنة4حواليpHذاتالحموضةشديدة

𝐶𝑂2ذاتتكونوالتيفقطpH(5.6)قدره.

6-اتوكبريتفوسفاتالسوبراألسمدةهذهمن:الحامضيالتأثيرذاتاألسمدة

،خرونآودرمش).المضافةالنيتروجينيةاألسمدةمناألمونياوأكسدةاألمونيوم

1992)

7-(الماءجزيئاتانقسام)المائيالتحلل.
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:التربةpHعلى رقم رةالمؤث  العوامل 
الــقيمةعلىتؤثرالتيالعواملمنالعديدهناكpHمنها:

علىالموجودةالتبادلمواقععلىعادة  الكاتيوناتتدمص:بالقواعدالكاتيونيعالتشب  نسبة1.

نةكو  مكاتيوناتإلىتنقسمأنيمكنالكاتيوناتوهذه،(وعضويةمعدنية)التربةغرويات

المغنيزيوموالكالسيوممثلللقاعديةنةمكو  وكاتيونات،والهيدروجيناأللمنيوممثلللحموضة

القاعديةالكاتيوناتبهتساهمماومقداراألخرى،الكاتيوناتوبعضوالصوديوموالبوتاسيوم

الكاتيونيشبعالتنسبةاسمعليهيطلقالتبادلدمعق  علىالكليةالكاتيوناتمنمئويةكنسبة

.القاعدي

فالتربةصحيح،والعكسلهاpHالــرقمارتفعللتربةالقاعديالكاتيونيالتشبعنسبةزادتوكلما

المتبادلينللهيدروجسيادةمعالقاعديةبالكاتيوناتعالتشب  منمنخفضةنسبةذاتالحامضية

.الذائبةاأللمنيوموأيونات
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التشبعوتدنيpHالــانخفاضبيندقيقةطرديةعالقةوجودعدممنالرغموعلى

:يليمامالحظةيمكنلكنبالقواعد،

الــيكونعندماpHلأقإلىبالقواعدالتشبعنسبةتنخفض4منأقلأومساويا  التربة

.%10من

الــرقميكونعندماpHدبالقواعالتربةعتشب  نسبةتتراوحعندها7مساويا  التربة

.%90-60حوالي

الــرقميكونالكالسيوموسيادة،الفعالبالكلسغنيةالتربةتكونعندماpHأكبرالتربة

.8.5إلىيصلأنويمكن7من
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Suspensionالمعلَّقتأثير-2 effect:الــرقميرتفعpHاألرض

هذهمىوتسالتربة،معلقفيقيسماإذاعنهالرائقالمحلولفيقياسهعند

.المعلقبتأثيرالظاهرة

يزدادجينالهيدروأيوناتتركيزأن  أساسعلىالظاهرةتلكتفسيرويتم

بشدةخفضينثم.سالبةشحناتتحملالتيالتربةحبيباتأسطحمنبالقرب

.المزدوجةالكهربائيةالطبقةلمفهومطبقااألسطحهذهعنبالبعد

التربةpHالــرقمقياسعندهفإن  ،قالمعلَّ تأثيرظاهرةعلىوللتغلب

يوضعينمابقالمعل  منالمترسبةالتربةفيمغموراالزجاجيالقطبيوضع

.الرائقالمحلولفي(الكالوميل)المرجعيالقطب
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pHرقمعلىركبيتأثيرالتربةفيالذائبةاألمالحلتركيز:الكليةالذائبةاألمالحتركيز-3

،المزدوجةالكهربائيةالطبقةطبيعةعلىريؤث  هن  أحيث،التربة

المقاسحموضةالرقمينخفضالتربةمحلولفيالذائبةاألمالحتركيزبزيادةهأن  وجدفلقد

Dilutionالتخفيفأثرالظاهرةهذهسمى  وت  ،التربةلهذه effectبأن  ذلكتفسيرويمكن

،التربةحبيباتأسطحعلىدالمقي  الهيدروجينمعتتبادلاألمالحمنالعاليالتركيزكاتيونات

عنهينتجواألرضيالمحلولفيتركيزهاوزيادةالهيدروجينأيوناتانفرادإلىذلكييؤد  

.المقاسpHالــرقمفيانخفاض

وعادة.مخففملحيمحلولفياألرضpHرقمقياسيتمهفإن  الظاهرةهذهعلىبوللتغل  

كلوريدمنمول0.01محلولأوالبوتاسيومكلوريدمننظامي0.1محلوليكونما

.الكالسيوم

بعدأخرإلىيوممنروتتغي  ثابتةغيرتكونالتربةفيالرطوبةنسبةفإن  العمليةالوجهةمن

ماأعلىتكونحيثالتربةpHعلىريؤث  بدورههذا،النباتوامتصاصالبخرنتيجةالري

فياألمالحيزتركوزيادةالرطوبةنسبةنقصمعباالنخفاضتبدأثم،مباشرةالريبعديمكن

.األرضيالماء
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:pHالـتغييرفيالحقليةوالظروفالفيزيائيةالخواصتأثير-4

الخواصبعض)مثلالتربةفيCO2غازضغطمنترفعالتيالعواملكافةتلعب-

(مناسبرطوبيومحتوىجيدةهوائيةومساميةمنخفضةظاهريةكثافةمنالفيزيائية،

الكربونأكسيدثانيغازوتدفقانتشاروزيادةالغازيالتبادلعمليةفيمهما  دورا  

CO2الـرقمخفضبالتاليالمختفة،التربةأعماقفيpHاألعماقتلكفي.

صيفا  العاليةةوالحرارالحقليةالسعةمنالقريبدالجي  الرطوبيالمحتوىأن  حيث  -

الـدرجةمنويخفضCO2منالمزيدرويحر  التربة،فيالحيويالنشاطزانيحف  

pH.

يشغللذيااألرضيالهواءفيالكربونأكسيدثانيغازتركيززيادةأن  نجدوهكذا-

ذلكويرجع،التربةpHرقمانخفاضإلىييؤد  التربةلحبيباتالبينيةالفراغات

يالذالكربونيكحمضوتكويناألرضيالماءفيالغازهذامنجزءذوبانإلى

.ادلالتعمنوالقريبةالمتعادلةاألراضيفيوخاصة  pHالـــرقمخفضعلىيعمل
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وتدفقانتشارمنتحد  التيالسيئةالحقليةالظروفكافةتأثيرنجدبالمقابل

:مثل،pHالـرقممنرفعإلىCO2غاز

ازغتركيزفيوانخفاضعاليةتهويةإلىتؤديالمرتفعةالمسامية

CO2

بغازةالفقيراالمطارمنكبيرةكمياتوتسربالتربة،انغسالعمليات

الكربون

  ضغطتحديدإلى،شتاء  الحرارةدرجةانخفاضييؤدCO2التربةفي

.للجذورالحيويالنشاطفيخفضبسبب
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:أنواع الحموضة
:Activity acidityالنشطة الحموضة -1

  حلولمفيالهيدروجينأيوناتوجودإلىعزىوت  التربة،محلولحموضةعنرتعب

.فيهالهيدروكسيدأيوناتمعبالمقارنةالتربة

بتعيينالحموضةهذهتقاسpHبقياسيسمحمما(1:2.5)بنسبةالماءفيالتربةمعلق

أيوناتوتسلك.للتربةالسائلالطورفيالهيدروجينأيونات(اليةفع  أو)تركيز

كنيم،ضعيفحمضسلوكالتربةادمصاصمعقدسطوحعلىالمدمصةالهيدروجين

:التاليالنحوعلىيتأينأن

 𝐻𝐴 − 𝑆𝑜𝑖𝑙 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐴− − 𝑆𝑜𝑖𝑙 + 𝐻3𝑂
+

إلىبمناسملحيمحلولبإضافةالمباشراالتجاهفيالسابقالتوازنإزاحةالممكنومن

تعادلمملحمحلولإضافةبعدالمقاسةالتربةحموضةوتدعىللتربة،المائيالمعلق

(1N,KCl)التبادليةبالحموضةExchangeable acidity
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طريقعنالغسلعملياتأوالكلسبإضافةسواء  التوازنبهذااإلخاللإن  -

رتحر  أوكتفك  إلىييؤد  سوفالةالفع  الهيدروجينأيوناتمنجزءمعادلة

وناتأيفإن  الشكلبهذا.التوازنإلعادةالمدمصةالهيدروجينأيوناتمنعدد

بأيونةالتربمحلولإلمداداحتياطيا  تمثلاالدمصاصمعقدعلىالهيدروجين

.الهيدروجين

مركباتأوحرةعضويةأحماضوجودالتربةمحلولحموضةعلىريؤث  -

حمضيةوظيفيةمجموعاتتحتويأخرىعضوية

𝐹𝑒+3:أيوناتالحموضةعلىريؤث  كما- , 𝐴𝑙+3وأمالحهالكربونوحمض

الحمضية

تأثيرهاقيتعل  وواحدا  ليسالنشطةالحموضةعلىالمختلفةالمركباتتأثيرإن  -

.التربةمحلولفيمركبكلومحتوىالحموضةعنالتعبيربدرجة
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:Potential Acidityالكامنة الحموضة -2

تربةالغروياتسطحعلىالمدمصالهيدروجينإلىالكامنةالحموضةسببيرجع

سطحلىعوالمدمصةللتبادلالقابلةالهيدروجينكميةالكامنةالحموضةلتمث  أي

.التربةمحلولفيحربشكلالموجودةغيرتكونالتياالدمصاصمعقد

  لتربةاغروياتسطوحعلىالمدمصةواأللمنيومالهيدروجينأيوناتمنجزءا  إن

فيإدخالهيمكنالوبالتالي،متعادللملحبمحلولالسائلالطورإلىإزاحتهيمكنال

أساسمنمشتقمحلوليستخدمالحموضةمنالنوعهذاولتعيين،pHالـــقياس

الهيدروجينكاتيوناتالصوديوميزيححيث(1N,CH3COONa)قوي

:الغرويةالسطوحعلىبقوةالمدمصةواأللمنيوم

𝐻 − 𝑆𝑜𝑖𝑙 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ↔ 𝑁𝑎 − 𝑆𝑜𝑖𝑙 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

تج بأساس للتربة عن طريق معايرة حمض الخل الناالهيدروليتيةالحموضة ن يوتعي

(.2011،وشمشمعودة . )مناسب
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"βC" Soil Buffering:القوة التنظيمية للتربة
السريعةراتالتغي  درءعلىالتربةمقدرةهي:التنظيميةالسعةأوللتربةالتنظيميةالقوة

أوضالحمبكميةللتربةالتنظيميةالقدرةوتقاس،رضياألالمحلولpHدرجةفيوالمفاجئة

.فقطواحدةدرجةفيهاpHالـريتغي  بحيثالتربةمنواحدغرامإلىضافتهاإزمالالالقاعدة

للتربةالتنظيميةالقوةفيرةالمؤث  العوامل:

.الكربونأكسيدثانيغازوبخاصةالغازات،بانحاللأي.لمحلولهااأليونيالتركيب1.

بالمركباتلوثوالتالمضافة،باألسمدةالتلوثعنالناتجة)التربةفيالكليةالذائبةمالحاألكمية2.

.(والعضويةالدبالية

ذههادمصاصطريقعن،والعضويةالمعدنيةالغروياتلسطوحالكهروكيميائيةالخواص3.

السريعةاتالتغيريكبحوهذاللتربة،المضافةوالهيدروكسيلالهيدروجينأليوناتالغرويات

Ca-R:المعادلةفيكماالتربةpHفيوالحادة + 2Hcl → H-H-H + CaCl2

أن  حيثRىإليقودوهوالتربةفيشائعالتفاعالتهذهمثلحدوثإن.الطينفلزاتأحد

فيالةالفعالمتأينةاأليوناتعلىيدلاألخيرالقياسألنالتربة،pHدرجةفيطفيفةتغيرات

.التربةمحلول
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للترب،نظيميةالتالقوةتزدادحيث:للتربةالكاتيونيةالتبادليةالسعة-4

منالتربةمحتوىإلىذلكويرجعالكاتيونيةالتبادليةسعتهابارتفاع

،والدبالالطينمنونوعها،والعضويةالمعدنيةالغرويات

(-OH)واعدالقتجاهأكبرتنظيميةبسعةالحمضيةالتربتتمتعحيث)
تنظيميةسعةبأكبروالقلويةالمتعادلةالتربفيهتتميزالذيالوقتفي

.الحموضتجاه

المرتفعتواهامحبسبب،عاليةتنظيميةبقدرةالسوريةراضياألزوتتمي  

منهوبهاالموجودالطينأنكماجهةمنالكالسيوم،كربوناتمن

.المونتموريونيتنوع
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  رقمقياسنتائجإنPHالـبجهازنقيسألنناالقياسوظروفالتربةنوعحسبتختلف

PHطحسعلىالموجودةوليسالتربةمحلولفيالموجودةالهيدروجينأيوناتفعالية

.التربةمبادل

منتخفضالمستخلصأوالمعلقتحضيرأثناءالتربةإلىالماءمنعاليةنسبةاستعمالإن

نسبةوحسباقواآلفالتربةنوعحسبالتأثيرهذايختلفالهيدروجينأيونوفعاليةتركيز

.للتربةالماء

ضيخف  (1:2.5)ماءإلىتربةنسبةاستعمالأن  األراضيلعلومالعالميةالجمعيةبينتلقد

.التربةإلىالماءنسبةعنالناتجاالختالفمن

  رقمفيقاسأوربافياأمPHمنملحيمحلولإضافةبعد𝐾𝐶𝑙لمنعوذلكنظاميواحد

.التربةمعلقفيالرائقوالسائلالراسبالجزءبينPHقيمفياالختالف
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 َّالـوقياسالتربةمعلقلتحضيرحاليا  الماءاستعمالإنpHوذلكعلميغيرفيه

:التاليةلألسباب

1-شواردالاأم  المحلولفيالموجودةالشواردإالالطريقةبهذهنقيسأننستطيعال

ىإلييؤد  وهذاالقياسمجالخارجفتبقى،(المبادل)التبادلأسطحعلىالموجودة

.الماءاستعمالعندوذلكالتربةلنفسالقياسنتائجاختالف

2-الـقياسعلىالتأثيراتبعضتظهركماpHسرعةفياالختالفعنوالناتجة

+𝐾)مثلالشواردمنوكثيرجهةمنالكلورشواردانفصال ,𝐶𝑎+2,𝐻+)

التاليةلألسبابوذلكمائيةمحاليلفيالقياسمنأدقملحيةمحاليلفيالقياسنَّ إ:

.التربةطبيعةواقعإلىأقربةلحيالمالمحاليلإن  -

،وآخروندرمش).كثيرةوتسميديةفصليةراتلتغي  يخضعمائيةبمحاليلالقياسإن  -

1992)
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:في التربة ومياه الري(TSS)األمالح الكلية الذائبة-7-2

التربةينتكوظروفحسبوذلكألخرى،تربةمنالذائبةالكليةمالحاألنسبةتختلف.

حسبوذلك،الذائبةالكليةاالمالحمنالتربةمحتوىفيمهما  دورا  المناخيلعبحيث

عاليةالهطلكميةتكونعندماكبيرة،ألعماقاالمالحغسليتم  ذإالسنوي،الهطولكمية

.نتح-التبخرلمعد  منوأكبر

  تراكمليحصالهطل،معدلمنأكبرنتح-التبخرمعدلفيهايكونالتيالمناطقفياأم

.جافةالوشبهالجافةالمناخاتفييالحظماوهذاالسطحية،الطبقاتفيالذوابةاألمالح

علىنماإوفحسب،مالحاألكميةعلىالتربةحتمل  ودرجةالملوحةخطورةفتتوق  ال

منتختلفالنباتمونعلىالسلبيوتأثيرهالملحةسمي  أن  إذ.أيضا  فيهااالمالحتلكنوعية

.وانتاجيتهالنباتنموبذلكويتأثر.آلخرملح

األمالحتجذبثحي،للماءالكيميائيالنشاطتقليلإلىالذائبةلألمالحلضاراالتأثيريعود

،ألسموزياالضغطلذلكتبعا  فيتغيروانتشارهاحركتهافتقلالماءجزيئاتالذائبة

.الماءامصاصعلىالنباتيةالجذورقدرةوتضعف
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ملوحةديربتقذلكويتمونوعيتها،األمالحنسبةعلىبناء  التربةملوحةتقييميتم

الكهربائية(ليةالناق)الموصليةبقياسأوالتجفيفبطريقتيللتربةالمائيالمستخلص

.المائيةالعينةأوالتربةلمستخلص

بشكل  لماءافيالذائبةالكليةاألمالحمنمحتواهاارتفعإذامالحةبأن هاتربةعنونقول

.للنباتالطبيعيالنمومنأوإعاقةإلىيؤد ي

الجافةونصفالجافةاألراضىفيالمشاكلوأخطرأهممنالتربةحتمل  مشكلةتعتبر

.عامةالعالممن

والكلوريديومزوالمغنوالكالسيومالصوديوممنعادةالذائبةاألمالحتتكون

بصفةورونالبو،والنترات،والبيكربوناتالبوتاسيومومنأساسيةبصفةوالكبريتات

.ثانوية
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لميزاناهذاريتأث  كما،المنطقةفييالمائبالميزانباألرضاالمالحتراكمعمليةوتتأثر

.البشرىالنشاطعلىعالوةوالطبوغرافيةالمناخيةبالظروفأيضاً المائي

  (نتح-ربخ  تال)المخارجمع(لمطرا)المداخلبينالتوازنعلىالمائيالميزانكلمةوتدل..

التبخيرعملياتن  إفالشتاءفصلفيسنوياً ملليمتر40مطاراألمتوسطن  أاعتبرناذاإف

وهذا..ملليمتر2000مقدارهبمتوسطالسنةفيأشهرتسعةخاللتماماً السائدةهيتكون

يجعلمماالتربةمنالسطحيةالطبقةفياالمالحوترسيبتراكمالىىيؤد  بالضرورة

Saltباألمالحمتأثرةأراضيدائماراضيناأ affected soils

4عنةالمشبعالتربةعجينهمستخلصفياألمالحتركيزدرجةتزيدااليجبعامةوبصفة

يمكنالحالةهذهوفى(اللتر/ملليجرام2500أوالمليونفىجزء2500حوالى)سم/ملليموز

ةالمناسبالغسيلاحتياجاتإضافةةامراعمعمشاكلحدوثبدونالخضرواتمعظمزراعة

.الريمقنناتوضمنالزراعةأثناء

الالزمةاالستصالحعملياتإجراءفيجبسم/ملليموز4عنالتربةملوحةزيادةحالةوفى

لىإالتربةملوحةلخفضمراتعدةالنوعيةحيدةبمياهاألرضغمرطريقعنالزراعةقبل

.المناسبةالحدود
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28

الموصلية الكهربائية لمستخلص

لى سم ع/ العجينة المشبعة  ميليموز

. 25OCدرجة حرارة 

نتاجيتهاإوالنباتات ر تأث  درجة ملوحة التربة

ال يذكر تأثير للملوحةغير مالحة0-2

ل يمكن أن ينخفض انتاج بعض المحاصيخفيفة الملوحة2-4

الحساسة جدا  

ما يحد انتاج المحاصيل الحساسة لألمالح، كمتوسطة الملوحة4-8

تؤثر على معظم المحاصيل

ة ينحصر االنتاج في المحاصيل المتحملعالية الملوحة8-16

للملوحة فقط

ة بعض المحاصيل المتحملة جدا  للملوحعالية الملوحة جدا  16أكبر من 

رضيا  م  يمكن أن تعطي انتاجا  

سم/بالـميليموزمقدرًا ECتصنيف ملوحة التربة حسب المدرسة االمريكية استنادًا لـ (: 1)جدول رقم 



تأثير الملوحة على النباتات
غطالضارتفاعهمابظاهرتينوالتربةالنباتعلىللملوحةالسلبىاألثريعرف

.السامةلأليوناتالتراكمىواألثراالسموزى

األسموزيارتفاع الضغط : أوال  

منطقةيفاألسموزيالضغطيزدادالتربةقطاعفيللذوبانالقابلةاألمالحزيادةفعند

الجذورانتشار

قومتالتربةمحلولفيمالئمةالغيرالظروفهذهمقاومةمنالنباتنيتمكَّ حتى

فقدإلىىيؤد  ماوهذاللسيتوبالزماالداخلياألسموزىالضغطبرفعالنباتيةالخاليا

.يتهإنتاجوقلةضعفهإلىىيؤد  مماونموهلتطورهالالزمةالحيويةللطاقةالنبات

األتيةالمعادلةمناالرضيللمحلولاالسموزيالضغطقيمةحسابويمكن:

.(0.36×سم/بالملموزالكهربائيالتوصيل=(جــو)االسموزيالضغط)
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السامةالتراكمي لأليونات االثر :ثانيا  

ريقطعنوالصوديوموالبورونالكلورمثلالسامةيوناتاألامتصاصنسبةتتزايد

لنوعيابالتأثيريسمىماوهوالتربةمحلولفيمنهامرتفعةنسبةوجودفيالجذور

Specific)لألمالح effect).

  صاصوامتالتغذيةاعاقةإلىالنباتأوراقفىالعناصرهذهوجودنسبةارتفاعىيؤد

.األخرىالعناصر

البورونأثيرتيعتبرفمثال  ،للنباتيونيةأسميةحداثإلكافيتركيزهاارتفاعأنَّ كما

واحدنعتركيزهزادإذاالنباتاتمنكثيرنموعلىريؤث  إذنوعياتأثيراالنباتعلى

الصوديومعنصرتركيززيادةوكذلكاألرضيالمحلولفي(ppm)مليون/جــزء

.بالنباتاإلضرارإلىييؤد  
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:األتىملوحة مياه الري على خصوبة التربة وإنتاجية النباتات حيث نجد تؤثر 

  سطحعلىالذائبةاألمالحتراكمطريقعنالتربةخصوبةعلىالريمياهملوحةرتؤث

.التربةنوعبحسبالجذورمنطقةوفيالتربة

  ناءبهدمإلىالطينيةاألراضيفيوخاصة  الريفيالمالحةالمياهاستخدامىيؤد

لغنيةاالمالحةالمياهأنَّ المعلومومنالتهويةوعديمةالنفاذيةقليلةوجعلهاالتربة

صوديطينإلىالتربةفيالموجودالطينلتحو  Na+الصوديوموخاصةبالكاتيونات

.ويتفرقاألمطارمياهتأثيرتحتبسرعةيتفككثابتغير

  فيةالزراعيالمحاصيلتختلفحيثالنباتاتإنتاجيةعلىالريمياهملوحةرتؤث

.الريمياهفيالذائبةلألمالححساسيتها
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أعراض الملوحة على النباتات

منالناتجةالجفافأعراضمعأعراضهاوتتشابهالنباتاتعلىالملوحةأعراضتتعدد

:تىاآلفيصتتلخ  والتيالرينقص

.ظهور اللون األخضر الداكن أو المزرق على األوراق-1

احتراق حواف األوراق ثم جفاف األوراق-2

.م النباتاتتقز  -3
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:التربةمعالجة ملوحة 
مالحاألعلىالسيطرةعلىالعمليجبولذلكسهلةالغيرالعملياتمنالملوحةعالجعتبري  

تكاملطريقعنبهاالمسموحالحدودتتجاوزالبحيثمعهاوالتعايشبالتربةالموجودة

:يتاآلبأتباعللملوحةومعالجةوصرفورىوتسميدحرثمنالزراعيةالعمليات

التربةإلىالزراعيالجبسإضافة-1

:يتاآلالنظاماتباعيتمالتربةمنعيناتتحليليتمالالتياألراضيفي-2

الري بالغمر أو الري الغسيل بواسطة يتم ، غسيل التربة-ب.حرث االرض بسكتين-أ

ر للتربةفةإضا-ت.    بالرشاشات  السماد البلدي المتخم 

أخيرةيتم إجراء رية غسيل -ث

رفصنظاموجودمعالمناسبةالغسيلحتياجاتاإضافةمعالسماديةالمعدالتإضافةيتم-3

.جيد

ن حول ذلك إلى طرد األمالح مى يؤد  يثبتركيز مناسب حيتجارالتكبريالحمض يتم حقن -4

.الجذور وإخراجها على سطح التربة مما يحسن من نمو النباتات

استخدام بعض المركبات الكيماوية الخاصة بمعالجة الملوحة-5

33



:الكليةالكربونات -7-3
مقدمة:

كالسيت)الكالسيومكربوناتمثلالكربوناتمنمختلفةأنواععلىعادة  التربتحتوي
Calcit)،المغنيزيوموكربونات(ماغنزيتMagnezit)،الكالسيوموكربونات

....وغيرهاالصوديوموكربونات,(Dolomitدولوميت)والمغنزيوم

المكونةاألموالصخورالسائدالمناخباختالفالكليةالكربوناتمنالتربمحتوىويختلف
،أخرىعديدةوعواملللتربة

حينفي،طبةالرالمناخاتكتربالترببعضفيثاراآإالالكليةالكربوناتفتؤل  الفقد
تربفيكماالجافةالتربةوزنمن%80-%50إلىاآلخرالبعضفينسبتهاتصلقد

.الجافةالمناخات

فيواجدهاتنسبةحيثمنالكربوناتأنواعبيناألولالمكانالكالسيومكربوناتوتحتل
Calcareousالكلسيةبالتربوتدعى،التربة soilsنسبةتحتويالتيالتربتلك
إنقولالويمكنكالسيومكربوناتشكلعلىمعظمهايكون،الكليةالكربوناتمنعالية
.كلسيةتربعنعبارةالجافةالمناطقتربمعظم
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علىبسيطةسبةبنالتربةفيوجودهاعندتساعدالكالسيومكربوناتأن  فيهشك  الومما

،بنائهاوتحسينالتربةتحببزيادة

ذلكويعود،يتهاإنتاجوانخفاضالتربةخصوبةتدنيمعغالبايترافقنسبتهاارتفاعلكن

فكثير،للنباتهاوجاهزيتالغذائيةالعناصرإتاحةفيالسلبيالكالسيومكربوناتتأثيرإلى

جاهزيةأقلحتصبوالبورونوالزنكوالمنغنيزوالحديدكالفوسفورالغذائيةالعناصرمن

.الكالسيومكربوناتمنالتربةمحتوىارتفاعمعللنبات

بالكلسيدعىو،حبيباتهانعومةبازديادالتربةفيالكالسيومكربوناتيةالفع  وتزداد

Activeالفعال limeيفتماثلالتيالكالسيومكربوناتحبيباتمنالجزءذلك

ائياكيمينشاطاتكسبهاكبيرةبسطوحوالمتمتعة(مم0.002>)الطينحبيباتأبعادها

.الرجمنمعينزمنخاللاألمونيومأوكزاالتمعالتفاعلمنيمكنها

35



ن الترب الكلسية تكو 
أوقاتلبأغجافمناخيسودحيثوالجافةالجافةنصفالمناطقفيالكلسيةالتربتنتشر

ولكنهاكالسيوماللكربوناتالتامللغسيلاألمطاركميةتكفيوالقصيرا  الشتاءويكونالسنة،

.التربةلتتخلوالتيالساقطةاألمطارماءرشحعمقعلىتتوقفأعماقعلىبالتربةتتجمع

الكالسيوماتكربونتوزيعإعادةعمليةعنعبارةوهيسبالتكل  التكوينيةالعمليةهذهوتعرف

خاللالكالسيومعلىالحاويةبالمركباتالغنيةاألصلموادتجويةمنالناتجةأي،األولية

إلىعالقطاداخلوتتحركاألرضيالماءفيالمكوناتهذهتذوبحيثالقصيراألمطارموسم

وتترسبماء،الريتبخ  حيثالجفافموسمفيتترسبثمالراشحالماءإليهيصلالذيالعمق

.الكربونات

نإن :همامهمينعاملينربتوف  عامةبصفةيرتبطالتربهذهتكوَّ

يةغنموادمناألقلعلىأوالدولوميتأوالكالسيتأوالكلسيالحجرمنمكونةأصلمادة(1)

.الكالسيومبعنصر

الحيثقصيرةالالترطيبوفتراتالطويلةالجفاففتراتفيهاتتابعمناخيةظروفتوف ر(2)

.منتشرةتظلولذاألسفلالكالسيومكربوناتونقلإلذابةاألمطارتكفي
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خصائص الترب الكلسية
والفيزيائيةجيةالمورفولوالخواصعلىمنهاالفعالالجزءوخاصة  الكالسيومكربوناتمنالعاليالمحتوىيؤث ر

:التأثيراتهذهأهميليوفيما،التربلهذهوالخصوبيةوالكيميائية

الكلسيةللتربالمورفولوجيةالخواص-

1-التربةبالقطاعالكلسيومكربوناتعليهاتوجدالتيالحالة:

العينتستطيعالكلهالقطاعفيمنتشرةمم(1)منأقلدقيقةحبيباتصورةفيالكالسيومكربوناتتوجدقد-

.التربةحبيباتمنحبيباتهاتمييزالمجردة

فيهاناتالكربوتوجدأخرىمواقعبعضهاعنتفصلهاالقطاعمنمواقعفيتتركزتجمعاتصورةفيتوجدأو-

.التربةحبيباتبقيةمعومختلطةالدقيقةالحبيباتصورةوفيمانوعامنخفضةبنسبة

عنالناتجةربةالتفجواتالكالسيومكربوناتتمألذإبالخيوطشبيهةصورةالكالسيومكربوناتتجمعاتتأخذقد-

بينتفتالصلبةعقدصورةفيأواألسودأواألحمرمنبأثراللونبيضاءهشةكتلصورةفيأوالجذور،انحالل

.الرطوبةبزيادةوتقلبالجفاففتزدادرطوبتهادرجةحسبصالبتهاتختلفاألصابع

عقدصورةعلىأوةالترببحبيباتمختلطة  إماالقطاعبطولمتصلةتجمعاتفيأيضا  الكالسيومكربوناتتوجدقد-

.التربةمكوناتمنالمكوناتمن%60نحوالحالةهذهفيوتكون



الفيزيائية للترب الكلسية الخواص -2

القوام(أ)

تقديرأن  الواقعوالكالسيومكربوناتمنالمختلفةبالنسبالكلسيةالتربةقواميرتبط

لألسبابسهال  أمرا  ليسالكالسيومكربوناتوجودفيالتربةلحبيباتالحجميالتوزيع

:التالية

-ولدراسةمتقنةغيرعادةالكالسيومكربوناتبوجودالحبيباتتفريقعمليةتعد

ويكونالسيومالككربوناتمنالتخلصيجبالتربةلحبيباتالفعليالحجميالتوزيع

المحافظةالضروريومنالماءكلورحمضمنممددبمحلولالتربةبمعاملةذلك

.قصيرغيروقتا  العمليةتستغرقولذاالتربةحبيباتبناءعلى

-أفقيفيالتربةقواميختلف(A)و(B)زدادتولكنها،فيهاالكالسيومكربوناتبنقص

غامقاللون،مندرجاتثالثالقطاعاتبهذهويتميزبالعمقأوالطيننسبةبزيادة

.جدا  وفاتحوفاتح

38



البناء(ب)

الكلسيةالتربمننوعينتمييزيمكنالبناءناحيةمن:

د دمتعيكونجفافحالةفيوبنائهكلسيغيرسم30-20عمقهسطحيا  أفقا  يحتوياألول

الكالسيوم،كربوناتعلىأيضا  يحتويالسم50-30منأفقيتلوهاألوجه،

أوالعشرةونوتكالسطحياألفقفيالكالسيومكربوناتعلىيحتويقطاعذوالثانيوالنوع

وناتكربونسبةاللونفيمختلفةأوجهذوجيدا  البناءيكونالسطحية(سم)العشرون

الغامق،اللونحالةفيالكالسيوم
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:المائية للترب الكلسيةالخواص -3

للتربظيرهنالكلسيةللتربالرطوبةمنحنىيشبهعامةبصفة:للماءالتربةحفظقوة-3-1
الرملية،

تمامعندالحبيباتمجاميعتمسكهأنيمكنعماشد  أيعندالممسوكةالرطوبةكميةتقلأي
منيقللالكالسيومبكربوناتالطينحبيباتتغليفأن  بمعنىالكالسيومكربوناتمنالتخلص

كربوناتالحبيباتعلىالموجودةالشحناتوأنخاصةبالماءاالحتفاظعلىالحبيباتقدرة
.ضعيفةعامةبصفةتعتبر

المتقاربالريزميستلمماامتصاصهالنباتيستطيعالذيالماءتفقدالكلسيةالتربةأن  أي
التربةهذهفتتصالتيالميزةفكأن،باستمرارالماءمنكفايتهالنباتيجدحتىالتربلهذه
رطوبةالمنواسعبمدىاالحتفاظصفةلهاتهيئالالدقيقةالحبيباتذيقوامهانعومةمن

لةتجعلهاأنيمكنالتيخصائصهاأهمتفقدوبذلكللنبات،الميسرة عناالستزراعفيمفض 
.الرمليةالترب
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3-2-غيربالترفيمنهأسرعالكلسيةالتربفيعامةبصفةالماءيتحرك:الماءحركة

لقشرةاوجودعدمحالةفيفقطصحيحا  يعد  هذاأن  معالمماثل،القوامذاتالكلسية

الكثافةاعالرتفنظرا  الرشحمعدلكبيرحدإلىيقللالقشرةهذهوجودإنحيثالسطحية،

.طبقاتمنيليهاعماكثيرا  المساميةانخفاضوبالتاليلهاالظاهرية

3-3-لنموالمحددةالعواملمنالتربةتهويةتعتبر:الكلسيةالتربفيالتهويةحالة

التبادليتمحيثالتهويةعنولةؤالمسهيالواسعةالبينيةالمساموتعتبرالجذور،وانتشار

والتربة،الغازيوالتبادلالماءمسكوقوةالرطوبةبالمحتوىكثيرا  تتأثروهذهالغازي،

قطراتادمتصمثللقوىتعرضهاعندالمندمجةالسطحيةالقشرةلتكوينمعرضةالكلسية

سبةنزيادةعندوخاصةالغازيالتبادلعملياتمنكبيرةبدرجةيحدمماالرذاذأوالمطر

.الرطوبة
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:الخواص الكيميائية للترب الكلسية

كربوناتتحتويكلسيةلتربةالرقمهذايكون:pHالهيدروجينيالرقم(أ)

كربوناتحالفيوحدة1.5بمقدارذلكعنويزيد8.4-8حدودفيحرةكالسيوم

المائيحللالتإلىالكلسيةللتربالهيدروجينيالرقمارتفاعويرجعالمغنزيوم،

:للمعادلةطبقا  الكالسيوملكربونات

CaCO3 + HOH ↔ Ca  +++ HCO3
-  +OH-

OH-+HOH ↔ H2CO3  +HCO3
-
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صالحيتهاتقل  التيالعناصرأهممن:الكلسيةالتربفيللنباتالمغذيةالعناصرتيس ر(ب)

مشاكلأن  إلىاإلشارةوتجدر.والزنكوالمنغنيزوالحديدالفوسفورهيالكلسيةالتربفي

البالكلسترتبطالكلسيةالتربفيالتغذية الكالسيومكربوناتبةبنسارتباطهامنأكثرالفع 

.الكلية

المكونهيوتعتبر،ورالفوسفتثبيتفيكبيرا  دورا  الكالسيومكربوناتتلعب:الفوسفور-1

دقيقةباتحبيصورةفيكانتإذاخاصةالفوسفورصالحيةنقصعنالمسئولاألساسي

تعتبرهاأن  إلىباإلضافة،بسطوحهاالفوسفورربطعلىالقدرةولهاالغروياتخواصلها

أوثنائيةومكالسيفوسفاتصورةعلىالفوسفاتترسبالتيالكالسيومأليوناتمصدر

.الماءفيذائبةغيرثالثية

ومتبادلذائبهصوربجميعللبوتاسيومعامةبصفةالكلسيةالتربتفتقر:البوتاسيوم-2

عنصرلالكلسيةللترباالمداديةالقدرةضعفويرجعكلي،وبوتاسيوممتبادلوغير

والمغنزيومالكالسيوممنكلنسبةزيادةإلىالبوتاسيوم
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فيالكالسيوموناتبكربالغنيةالتربفيالنتروجينيةالتغذيةشاكلملتتمث:النتروجين-3

الرقمعارتفانتيجةنشادرصورةعلىللتربةالمضافاألمونيوميالنتروجينفقد

NH4األمونيومتحوليزيدالقلويةوبزيادةالهيدروجيني
وقدNH3النشادرغازإلى+

نسبةزيادةمع8عندالهيدروجينيالرقمبثباتحتىيستمراألمونيافيالفقدأن  وجد

:يتاآلبالتفاعلذلك(1999،بلبع)فس روقدالكالسيومكربونات

CaSO4  +CO3(NH4)2NH4)2 SO4            + )CaCO3

.العاديةالحرارةدرجةعنديتحللوالذيأمونيومكربوناتالتبادليبالتفاعليتكونأي

اتالنباتعلى(الجيرياالصفرار)الحديدنقصأعراضتظهر:الصغرىالعناصر-4

سيومالكالبكربوناتالغنيةالكلسيةالتربفيالحمضياتأشجاروخاصةالنامية

لحديدوزاأكسدةعلىيعملمؤكسداعامالبكونهاذلكفيالكالسيومكربوناتدورويفسر

ذائبةرغيصورةإلىلالمتصاصالصالحةالذائبةالصورةتتحولحيثحديديك،إلى

.النباتقبلمنلالمتصاصصالحةغير
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المحددة تتطلب الزراعة في الترب الكلسية التقليل من تأثير العوامل

المناسبةالستزراع هذه الترب بأتباع الطرق 

المناسبةالمحاصيلاختيار-1

.األخضروالتسميدالعضويةالمادةإضافةمناإلكثار-2

.لهالنباتامتصاصوفتراتمعدالتمعيتناسببماالفوسفاتيالتسميدمواعيدضبط-3

.باستمرارالبوتاسيةاألسمدةمنالمثلىالمعدالتبإضافةاالهتمام-4

.األمونيومعلىتحتويأسمدةصورةفيالنتروجينإضافةتجنب-5

رشا  الحديدعنصرإضافةأينقصه،أعراضظهورعندالحديدبعنصرالنباتاترش-6

.الخضريالمجموععلى

ظاهرةبنتجنحتىكثيراالتربةتجفحتىاالنتظاروعدممتقاربةفتراتعلىالري-7

.بنائهاثباتعدمنتيجةاالبتاللعنداالنهيار

.المناسبالوقتفيوالعزيقالحرثمثلالخدمةبعملياتالعناية-8

.الصماءالطبقاتتتكونحيثبالصرفالعناية-9

45



ةالتوصيات الخاصة باستزراع وتحسين الترب الكلسي

لويفض  عميقرغيبقطاعتتميزالكلسيةالتربمعظمكونالكلسيةالتربةبتسويةينصحال-1

.التنقيطأوبالرشالري

القنواتمنالمياهرشحإلىيؤديمماالنفاذيةسريعةكونهاالترببهذهالريقنواتتبطين-2

.الثانويالتمل حيحدثقدولذلكالمجاورة،المساحاتإلى

هذهصالبةتقليلعلىويساعدالصلبةالسطحيةالقشرةتكونلمنعالمتقاربالرييتبع-3

ت زرعأنبالترهذهواستزراعاستصالحبدايةعندينصحولذلكالعضوية،المادةبزيادةالقشرة

.مركبةحبيباتوبناءلتكوينحرثاالتربةفييقلبأخضركسمادنباتات

لمناسبةاالمحاصيلاختيارروعيماإذااالقتصادياإلنتاجالكلسيةالتربخواصتعيقال-4

.الظروفهذهتتحملالتي

علىةالعمليهذهمثلإتمامإمكانيةوتتوقفالصماءالطبقاتلتكسيرعميقةحراثةإجراء-5

.القوةالعاليةالمحاريثوتوف رالصماءالطبقاتعمق

.المغذيةاصرالعنمنومحتواهاالكلسيةالتربةإنتاجيةتحسينعلىالعضويالتسميديساعد-6
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