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   الملوحة: األسباب واآلثار

Salinity: Causes and Effects 

على أنها تراكم األمالح المعدنٌة الذائبة فً مٌاه التربة ، وزٌادة أٌونات الصودٌوم فً منطقة  Salinityٌمكن تعرٌف الملوحة 

 primary . ٌمكن أن ٌكون أصل أمالح التربة طبٌعًٌا )أي التملح األولًRizosphere (Tanji ،2002)الغالف الجذري 

salinization ( أو ناتج عن نشاط بشري )أي التملح الثانوي secondary salinization  ًالمصدر الطبٌعً الرئٌس .)

من المعادن فً الصخور والرواسب والتربة. المصادر األخرى الشائعة ألمالح التربة  Weathering  للملوحة هو التجوٌة

ٌمكن أن تكون الملوحة الثانوٌة  .ٌةهً الترسب الجوي ألمالح المحٌطات وتوغل مٌاه البحر فً المٌاه الجوفٌة للمناطق الساحل

هذا  ٌؤدي.  brackish water حةوملقلٌلة الة بمٌاه التربة المالحبري ناتجة عن الري ، الذي ٌحدث أًٌضا فً بعض األحٌان 

ة الندرة الحالٌة للموارد المائٌة ألغراض الزراعة ، والتً تحددها المنافسة مع زٌادفً  للمٌاه االستخدام غٌر التقلٌدي

ار التطبٌق المتكرر . باإلضافة إلى ذلك ، ٌمكن اعتب(2022واخرون،   (Maggio االستخدامات البشرٌة والصناعٌة المختلفة 

. لذلك ، تعد االستراتٌجٌات المناسبة إلدارة للتملح الثانويللسماد الحٌوانً وحمأة المجاري على األراضً الزراعٌة مصدراً 

 )أي التسمٌد Controlled Biodegradation Processesالمسٌطر علٌها النفاٌات ، مثل عملٌات التحلل الحٌوي 

Composting  ها فً الزراعة عمالالنفاٌات قبل است ستخداملتقلٌل التأثٌر البٌئً السلبً المحتمل ال( ، ضرورٌة

(Montemurro  ،2002واخرون) التربة بالتسربداخل . ٌتأثر توزٌع األمالح القابلة للذوبان leaching  والتبخر 

Evaporation  مثل التً تكون ةعٌنمن سطح التربة. بعض األٌونات الم( اٌونات متراكمة −Cl) ًٌمكن أن تكون سامة  والت

ان .  Physiological Disorders اضطرابات فسٌولوجٌة سببالخاص بالنبات ، وقد ت ملتحالبشكل مباشر ، اعتماًدا على 

الكمٌات المفرطة من األمالح ٌمكن أن تمنع امتصاص العناصر الغذائٌة المعدنٌة ، وتسبب الشٌخوخة المبكرة ، وتقلل من 

 . (2002واخرون،  Romero-Aranda)  غلةالتمثٌل الضوئً إلى مستوى ال ٌمكن أن ٌحافظ على نمو المحاصٌل وال نشاط

 

على  كذلك تؤثروباإلضافة إلى ذلك ، قد تؤثر زٌادة األمالح سلبا على الخصائص البٌولوجٌة والفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة. 

 ( ، ونسبة الصودٌوم القابلة للتبادلCEC، وسعة تبادل الكاتٌون ) pH الهٌدروجٌنًالخواص الكٌمٌائٌة للتربة ، مثل األس 

(ESP) Cation Exchange Capacity  والكربون العضوي فً التربة ،  Carbon Organic Soil  وتغٌٌر اإلمكانات ،

المتأثرة بالملح تعانً من نقص . معظم التربة (2022واخرون،  Wang)لمحلول التربة  Osmotic Potential التناضحٌة 

األسمدة. ٌبدو أن نقص المغذٌات  من المزٌد استخدام فً العدٌد من العناصر الغذائٌة ، وبالتالً ، قد تكون هناك حاجة إلى

 Ionsٌة منافسة األٌونالو  Soil Alkalinizationقلونة التربة  عنها نتجالدقٌقة هو أحد اآلثار الجانبٌة للملوحة وٌمكن أن ٌ

Competition (Grattan  وGrieve ،2222) عالوة على ذلك ، أظهر كل من .Garcia و Hernandez (2221)  أن

-βو  Alkaline Phosphatase للتربة ، مثل الفوسفاتٌز القلوي  الزٌادة فً ملوحة التربة تمنع العدٌد من األنشطة األنزٌمٌة

glucosidase كل من ، بٌنما أشار Rietz  وHaynes (2002 ) إلى آثار الملوحة ، سواء على الكربون الحٌوي للمٌكروبات

. على وجه الخصوص ، تم  Enzyme Activities و أنشطة االنزٌم Soil Microbial Biomass Carbon فً التربة

فً التربة المالحة  The Microbial Biomass الجزء الفطري من الكتلة الحٌوٌة المٌكروبٌةوبشكل كبٌر تخفٌض 

(Diacono  ،2020واخرون) لذلك ، فإن األدوات الفعالة لتحسٌن خواص التربة فً التربة المتأثرة بالملح ضرورٌة لضمان .

 دخل المزارعٌن خاصة فً المناطق القاحلة فً العالم.
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