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:تعرٌف التدهور الكٌمٌائً •   

تجمع األمالح و تركٌزها فى *

الطبقات السطحٌة من القطاع 

األرضى ٌتركز أغلبه فى 

. منطقة نشاط جذور النباتات  



Salt Affected Soil 

Saline Sodic Saline 
Sodic 

Normal 

EC >4 <4 >4 <4 

PH <8.5 >8.5 <8.5 <8.5 

ESP(%) <15 >15 >15 <15 



: أسباب التدهور •   

 المناخ 

 والطبوغرافٌة  الجٌومورفولوجٌة

 الظروف الهٌدرولوجٌة

 االخطاء البشرٌة 



معظم األراضً المتأثرة باألمالح تقع فً المناطق • 

.الجافة الحارة  

تعتمد على الخلل الحادث فً المٌزان المائى عن • 

.طرٌق البخر  

سنة فً /مم 2000طاقة البخر تصل إلى أكبر من • 

الصحارى الجافة مكونة طبقة هشة من األمالح 

.المتبلورة  

 

المناخ : اوالً   



التبخر -1  

• سنة/مم1200فصل الصٌف   

• سنة/مم750فصل الربٌع و الخرٌف   

• سنة/ مم90فصل الشتاء   

• سنة/مم2040األجمالى   

ترسٌب -2  

• سنة عند الساحل و /مم250-100و هو معدل سقوط األمطار 
سنة عند القاهرة ثم تنعدم/مم25  

:طرٌق عن المائً مصر ٌحسب المٌزان فً ☺   



 الجيومورفولوجيةالظروف : ثانياً 

 والطبوغرافية  

ً على قدرة الماء تعتمد •  للوصول إلى سطح التربة أما عن األرض  

.الضغط أو الخاصٌة الشعرٌة طرٌق   

 

أرض وسعة منخفضة ٌحٌط بها سالسل جبلٌة و الصحراء • 

ً بشكل كلى أو  هضبٌه . جزئ  

 



 فرق األرتفعات

سم10-30  

• الجزء المرتفع ٌكون أكثر 

تملح من الجزء المنخفض 

(     ٌعمل كفلتر)      

«               ظهر الخط»
    Micro Relief 

م1-2  

• تتراكم األمالح فى 

الجزء المنخفض على 

عكس المرتفعة          

( لقرب الماء األرضى)   

 Macro Relief 



 تأثٌر الطبوغرافٌا



حركة الماء األرضى القرٌب من السطح  -1تعتمد على   

التركٌب المٌكانٌكى للتربة   -2              

«فى حالة وجود الصرف الجٌد تقل فرصة وجود تملح »الحظ   

تعتمد عملٌة التملح على                                           

العمق الحرج لماء األرضى           *                             

الملوحة الحرجة لماء األرضى*                               

الظروف الهٌدرولوجٌة: ثالثاً   



«                                   العمق الحرج لماء األرضى»  

مستوى الماء األرضى الذى إذا ارتفع الماء أعلى منة ٌكون      
.التبخر شدٌد و ٌؤدى إلى التملح  

 
المناخ عالقة  طردٌة                         -1بـ        ٌتأثر   

                    (النعومة)القوام  عالقة طردٌة  -2                 
         

عكسٌة   عالقة النباتى الغطاء -3                   

             

«                                             الملوحة الحرجة»     

الملوحة التى فوقها ٌصبح صعود الماء من مستوى الماء  مستوى
  .األرضى بالخاصٌة الشعرٌة مصدر كبٌر لتراكم األمالح



Ca Mg Na K 

 x x صالح صالح كربونات

 x x x صالح كبرٌتات

 x x x x كلورٌدات

 x x x x نترات



 التمليح

 عوامل ٌتوقف علٌها عملٌة التملٌح

 عوامل تعجل من عملٌة التملٌح

 عوامل تمنع عملٌة التملٌح



عوامل ٌتوقف علٌها التملٌح: اوالً   

• خواص التربة المائٌة و خاصٌة االرتفاع الشعرى -1  

المناخ السائد بالمنطقة و تأثٌره على مٌزان الماء -2  

• حالة الصرف الطبٌعى أو الصناعى فى المنطقة و درجة -3

   كفاءتة

• مقدار و خواص الماء المتاح للري -4  

• نظم الري المُتبعة و فترات الري -5  

• العمق األصلى للماء الجوفى أو طبقات قلٌلة النفاذٌة أو -6
 الطبقات الصخرٌة و الصماء 



عوامل تعجل التملٌح:ثانٌا  

• .ارتفاع مستوى الماء األرضى إلى ما فوق العمق الحرج-1  

• ارتفاع تركٌز األمالح بالماء األرضى إلى ما فوق -2

.الملوحة الحرجة  

• سٌادة المناخ الحار الجاف و سٌطرة التبخٌر على مٌزان -3

.المائى   

• . القوام الناعم للتربة-4  

• .عدم كفاءة نظم الرى-5  

• .طول فترات بٌن الرٌات-6  

• .إستخدام مٌاة عالٌة الملوحة فى الرى-7  



عوامل تمنع التملٌح:ثالثا  

• انخفاض مستوى الماء األرضى إلى عمق أكبر من العمق -1

.الحرج   

• .توفر نظام صرف كفء-2  

• المٌزان المائى فى صالح الغسٌل باستعمال نظام الرى -3

(غمر)المناسب   

• .قصر الفترة بٌن الرٌات -4  

• عدم اإلسراف فى مٌاة الرى لتجنب ارتفاع الماء -5

.األرضى  

 



التأثٌر الغٌر مباشر 

والمباشر لألمالح 

 علً النبات 



التأثٌر الغٌر المباشر: اوالً   

 التأثٌر األسموزى 

ارتفاع تركٌز األمالح فى المحلول ٌؤدى إلى أرتفاع الضغط *
 األسموزى لهذا المحلول

O.P = EC(ds/m)*0.36 

 

متصاص احتٌاجاته المائٌة و قد اوٌؤدى إلى ضعف قدرة النبات على 
ٌصل إلى                                                                   

                     

(العطش الفسٌولوجى)                                                 



التأثٌر المباشر : ثانٌاً   

(مشاكل السمٌة )  لألنٌوناتالتأثٌر النوعً   

و  الكاتٌوناتعلى كل من لألمالح التأثٌر السام ٌتوقف • 

. األنٌونات  

ذات  األنٌوناتو   المتشابة  الكاتٌوناتكل األمالح ذات حٌث • 

.للسمٌةمتفاوتة  درجات   

 



 : المتماثلة األنٌوناتأمثلة علً   

الكربونات أمالح -1  

Na2CO3>MgCO3>CaCO3  
 

 Na2CO3                         اكثرهم سمٌة        

غٌر سام                             CaCO3      
الجٌرٌة فٌها ملح كربونات الكالسٌوم أكثر من  ًاألراضحٌث أن 

 . النباتات تنمو بصورة طبٌعٌةو % 15-20  



•   الكبرٌتات أمالح-2

• *MgSO4>Na2SO4>CaSO4 

 

 

 غٌر سام                  أكثرهم سمٌة

أمالح الكلورٌد-3  

«جمٌعها سامة وإن كانت تختلف فً درجة السمٌة»  

*NaCl>MgCl2>CaCl2 

 



• أمالح الصودٌوم -1  

• جمٌعها ضارة ولكن تختلف فً درجة السمٌة  على حسب »

«األنٌوننوع   

• *Na2CO3>NaCl>NaHCO3>Na2SO4 

• أمالح الماغنسٌوم-2  

• *MgCl2>MgSO4>MgCO3>Mg(HCO3)2 

• أمالح الكالسٌوم-3  

• *CaCl2>CaSO4>CaCO3>Ca(HCO3)2 

:المتماثلة  الكاتٌوناتأمثلة علً   



0%  50%  100%  المحصول 

ECw ECe ECw ECe ECw ECe 

 قمح 6 4 13 8.7 20 13

 أرز 3 2 7.2 4.8 11 7.6

 طماطم 2.5 1.7 7.6 5 13 8.4

 بطاطس 1.7 1.1 5.9 3.9 10 6.7

برسٌم 1.5 1 10 6.8 19 13  

برتقال 1.7 1.1 4.8 3.2 8 5.3  

 عنب 1.5 1 6.7 4.5 12 7.9

تأثٌر تركٌز األمالح فً الماء و التربة 
 على كمٌة المحصول المنتجة



باألمالح المتأثرة األراضً ستصالحا  

• ن استصالح األراضً المتأثرة باألمالح ٌعتمد على عملٌة ا
.الغسٌل  

• و الغسٌل عملٌة معاكسة لعملٌة التملٌح ولكن كالهما ٌعتمد 
 على حركة الماء فً التربة 

• هو حركة الماء من أسفل إلى أعلى محمل : فالتملٌح
باألمالح الذائبة بواسطة الخاصٌة الشعرٌة حٌث حدث تبخر 

 للماء و ترسبت األمالح على السطح

• لى أسفل مبعداً إهو حركة الماء من أعلى  :أما الغسٌل
  .األمالح عن منطقة الجذور للنبات



 غسٌل اولً 

 مرحلة االستزراع

 عملٌة طبٌعٌة ام كٌمٌائٌة 

 الغسٌل الهٌدرولوجً



• منطقة :  فى(الذائبة ) ٌلزم  فٌها خفض تركٌز األمالح الكلى • 

 الجذور حٌث

• Ece=4ds/m, Cl=0.1 

• (عملٌة الغسٌل المبدئً) بأسمتعرف  هىو   

الغسٌل االولً : اوالً   

الغسٌل فً مرحلة االستزراع : ثانٌاً   

األفقٌة إلى أسفل للماء استمرارٌة الحركة الهدف منها ضمان 

و ذلك لمنع تراكمها األرضً   



الغسٌل عملٌة طبٌعٌة ام كٌمٌائٌة : ثالثاً   

 فىمرور ماء الغسٌل داخل قطاع التربة ٌنتج عنه مجموعة من التغٌرات 

 الخواص الكٌمٌائٌة مثل

تتحول األمالح إلى صورة محلول ملحى و خاصة أمالح سهلة  -1

.الذوبان  

تحرك األمالح الذائبة مع ماء الغسٌل الزائد من السعة الحقلٌة  -2

.أما إلى باطن األرض أو إلى الصرف  
حدوث ترسٌب لبعض األمالح  -3  األٌونات الً درجة التشبع 

وصولشحٌحة الذوبان عند   



نفس الوقت  فىإذا عملٌة الغسٌل عملٌة طبٌعٌة وكٌمٌائٌة 

كاتٌونىأنها تعمل على حدوث إزاحة و تبادل   أى  

(Ca-Solonchank)غسٌل 

 طبٌعىمن الناحٌة العملٌة و التطبٌقٌة عبارة عن عملٌة تخلص 

 من األمالح الذائبة 

(Na-Solonchank)غسٌل 

 أىلتشبع غروٌات التربة بأٌونات الصودٌوم  الكٌمٌائىالتفاعل  هى

. القلونةظهور عملٌات   

 



Leaching Efficiency كفاءة الغسٌل 

• النسبة المئوٌة لألمالح المغسولة بالنسبة للملوحة : التعرٌف

األصلٌة قبل الغسٌل بعد إمرار كمٌة من ماء الغسٌل تعادل 

حجم المحلول األرضً عند السعة الحقلٌة للعمق المراد 
: و تتوقف بصفة عامة على غسٌلة من القطاع   

• ً : كفاءة الصرف من إذا توفر كفأ بكثٌر االصرف الطبٌع

الصناعىالصرف   

• للتربة و  المٌكانٌكىٌتوقف على التركٌب : النفاذٌة معدل
.حالة بنائها  


