
                                 

 تأثير ملوحة التربة على نمو النبات               
للتأثير السلبي لملوحة التربة تعتبر ملوحة التربة احد العوامل الرئيسية المعرقله للتطور الزراعي وذلك 

هذه المحاضرة الذي يهمنا هو التعرف على طبيعة تأثير على انتاج معظم المحاصيل الزراعية في 

الملوحة على المحاصيل الزراعية وميكانيكية هذا التأثير ومدى تحمل المحاصيل الزراعية المختلفة 

 للملوحة.

 تصنيف النباتات من ناحية طبيعة تأثرها بالملوحة

 ا بالملوحة:تقسم النباتات في الطبيعة الى مجموعتين رئيسيتين من ناحية تأثره

 halophytesالنباتات الملحية )الهالوفايت(  .1

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

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

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

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

 انواع حسب طريقة التأقلم للملوحة:

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

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

 جسمها.

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

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

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

 خالل سقوط االوراق التي تجمعت فيها كمية نت االمالح.

ه المجموعه في ظروف غير عالية الملوحة الهالوفايت غير النفاذة لالمالح : تنمو نباتات هذ . ت

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

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

 نواتج عمليات التمثيل الغذائي كالكاربوهيدرات.

: لهذه النباتات القابلية على تجميع االمالح في بعض المواقع لمجمعه لالمالح موقعياالهالوفايت ا . ث

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

 خاصة على السطح العلوي والسطح السفلي لالوراق.

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

 التخلص من االمالح من جسم النبات بطريقة ما. . أ

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

 

 :glycophytesالنباتات غير الملحية )الكاليكوفايت(  .2

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db


 تصادية التي يتاثر انتاجها بالملوحة.وهي المجموعه التي تشمل جميع المحاصيل الزراعية االق

 طبيعة تاثير الملوحة على النبات

 للملوحة تاثيرات متنوعه ومتعدده على المحاصيل الزراعية ويمكن ان تقسم الى ما يلي:

 : ويقصد بها تاثير الملوحة بشكل مباشر على النبات وتكون كما يلي: التأثيرات المباشرة . أ

 التنافذي(:تأثير الضغط االزموزي ) .1

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

الحيوية والنتح ويبين الشكل في ادناه العالقة بين الضغط االزموزي في النبات وتركيز كلوريد 

 الصوديوم في محلول التربة وسلوكية النبات المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظ من الشكل ما يلي :حيث نالح

الخط أ يمثل العالقة النظرية بين زيادة )ارتفاع( الضغط االزموزي مع زيادة تركيز كلوريد  .1

 ( في محلول التربة .Naclالصوديوم )

في  Naclالخط ب يمثل العالقة بين الضغط االزموزي للنباتات الملحية )الهالوفايت ( مع تركيز  .2

تستطيع رفع الضغط االزموزي داخل عصيرها الخلوي الى محلول التربة ومثل هذه النباتات 

في محلول التربة   Naclمستوى اعلى من العالقة النظرية بين الضغط االزموزي وتركيز 

)الخط أ( حيث تستطيع تنظيم الضغط االزموزي داخل جسمها من اجل النمو بشكل طبيعي في 

 االوساط الملحية.

لملوحة حيث تستطيع هذه النباتات رفع الضغط االزموزي يمثل النباتات المتحملة ل Sالخط    .3

 داخل عصيرها لمجابهة ارتفاع الضغطط االزموزي الخارجي لحدود معينة فقط.

الخط ج يمثل النباتات غير المتحملة ) الحساسة للمولوحة( : وهي النباتات التي ال تستطيع رفع  .4

ي في وسط النمو , أي هي الضغط االزموزي داخل جسمها عند ارتفاع الضغط االزموز

النباتات التي ليس لها القدرة على تنظيم الضغط االزموزي داخل جسمها من اجل التغلب على 

 الضغط االزموزي الخارجي .



لهذا فان النباتات المقاومة للملوحة يمكن تعريفها بانها النباتات التي لها القدرة على تنظيم الضغط 

 اجل مجابهة التغيرات االزموزية التي تحدث في وسط النمو.االزموزي للعصير الخلوي لها من 

ان المحاصيل المتحملة للملوحة هي التي تستطيع تنظيم الضغط االزموزي داخل جسمها لحدود معينة 

وذلك من خالل تجميع وتراكم المواد العضوية مثل السكريات والبروتينات في جسمها ومن االمثلة على 

ر ارتفاع تركيز مستوى السكريات في الظروف الملحية احد المكونات ذلك نبات الجزر حيث يعتب

االساسية التي يستخدمها هذا النبات لتنظيم الضغط االزموزي داخل جسمه. ومن االمثلة االخرى 

محصول الرقي الذي يسلك سلوك مشابه للجزر حيث ينمو هذا المحصول في الترب الملحية وتكون 

 ابهة التغير في الضغط االزموزي .نسبة السكر مرتفعة وذلك لمج

 : التأثير السمي او النوعي لاليونات .2

ان معظم االيونات الداخلة في تركيب االمالح والمسببة زيادة ملوحة التربة )مثل الصوديوم والكلور 

والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريتات والكاربونات والبيكاربونات( يمكن ان تسبب زيادة تراكيزها 

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

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

% في االوراق 0,5حروقا في اوراق عدد كبير من اشجار الفاكهة عند بلوغ تركيز اكثر من 

% . ومن االيونات االخرى التي تسبب سمية امعظم المحاصيل الزراعية 0,2لصوديوم اكثر من وا

 جزء بالمليون 0,5البورون الذي يكون ساما عند بلوغ تركيزه في التربة اكثر من 

 : التأثير على التوازن الغذائي في التربة .3

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

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

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

 صوديوم سبب انخفاض في مستوى الكالسيوم في النبات.بامالح ال

ان زيادة الملوحة بشكل عام تسبب حدوث نقص في الكالسيوم في كثير من المحاصيل الزراعية مثل 

الطماطا والفلفل والكرفس وفي مثل هذه الظروف ينصح عادة باستخدام الرش بمحاليل حاوية على 

 ( على النباتات.الكالسيوم )مثل محلول نترات الكالسيوم 

 التأثير الفيزولوجي للملوحة: .4

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

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

 التأثير في فعالية االنزيمات:  .5

ز بعض االيونات له تأثير خاص على فعالية االنزيمات في النبات ومن االمثلة لوحظ ان زيادة تركي

في النبات عند زيادة تركيز االمالح في الوسط  dehydrogenaseعلى ذلك انخفاض فعالية انزيم 

الخارجي للنبات. واشارت بعض االبحاث اخيرا الى ان زيادة الملوحة تسبب ضعف نشاط 

 ثيل البروتين.االنزيمات المسؤولة عن تم

 

 



 تأثير الملوحة غير المباشر على النبات -ب

تؤثر الملوحة بشكل غير مباشر على النبات وذلك من خالل تأثير الملوحة او احد مكوناتها )الكاتيونات 

او االنيونات( سلبيا على صفات التربة . ومن االمثلة المعروفة في هذا المجال هو تأثير الصوديوم 

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

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

 على نمو النبات بشكل سلبي.

 مظاهر تأثير الملوحة على المحاصيل الزراعية

ير من البذور على االنبات وكذلك تأخر موعد االنبات وذلك لعدم كفاية الماء فشل عدد كب .1

الممتص النتفاخ البذور يسبب ارتفاع الضغط االزموزي والشكل التالي يوضح العالقة بين نسبة 

 ( لمستخلص التربة:dS|mاالنبات والتوصيل الكهربائي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تؤثر الملوحة في حجم النبات حيث تكون النباتات الناتجة في الظروف الملحية صغيرة الحجمم  .2

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

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

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

بسبب تاثير الملوحة في اختالل التوازن الغذائي في التربة والنبات وكذلك تاثير الملوحة على  .3

( للنبات في امتصاص العناصر الغذائية الالزمة له. فان ذلك selectivityظاهرة التفضيل )

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

في اجزاء النبات من جهة وانخفاض تركيز االيونات االخرى مثل الكالسيوم تراكم هذه االيونات

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

 لي التاثير على نوعية وقيمته الغذائية .مكونات النبات وبالتا

لقد لوحظت تغيرات مورفولوجية وتشريحية عديدة في المحاصيل المتعرضة لتراكيز عالية من  .4

 االمالح مثال ذلك:

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

 زيادة سمك الورقة وصغر فتحات الثغور . ب

 نة مع االزهار االنثويةزيادة نسبة االزهار الذكرية مقار . ت

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

 تحمل المحاصيل للملوحة

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

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

 للملوحة حسب ثالثة معايير:

 قابلية المحصول للعيش في التربة الملحية .1

 مدى تدهور حاصل المحصول في التربة الملحية  .2

الحاصل النسبي للمحصول في التربة الملحية مقارنة مع حاصله في التربة غير الملحية وعند  .3

 نفس ظروف النمو.

ال هو المعيار االقتصادي أي قابلية المحصول للنمو في التربة لذلك فان المعيار االساسي في هذا المج

% واكثر 50الملحية وانتاج محصول اقتصادي , واعتبر الحاصل االقتصادي هو الحصول على 

بالمقارنة مع حاصل نفس المحصول النامي في تربة غير ملحية هذا بالنسبة للمحاصيل الحقلية 

% واكثر من الحاصل الذي 90اكهة فيعتبر الحاصل االقتصادي والخضراوات . اما بالنسبة الشجار الف

 يتم الحصول عليه من التربة غير الملحية.

 البيانات المتعلقة بتحمل المحاصيل للملوحة:

لقد اشرنا قبل قليل الى انه تتوفر في الوقت الحاضر بيانات عديدة حول تحمل المحاصيل الزراعية 

للملوحة. وسوف نتطرق هنا بالتفصيل الة اهم هذه البيانات واالسس التي اعتمدت عليها وذلك الهمية 

ن كثب على اهم الموضوع. كما سيؤخذ بنظر االعتبار التسلسل الزمني لهذه البيانات ليتم االطالع ع

 التطورات التي جرت في هذا المجال.

 

 



 بيانات مختبر الملوحة في الواليات المتحدة االمريكية

 60) 1954تعتبر البيانات المقترحة من قبل مختبر الملوحة في الواليات المتحدة االمريكية سنة 

handbook)  من اولى المحاوالت في مجال تنظيم وترتيب المحاصيل الزراعية بشكل جداول تبين

( .وقد اعتمد العاملون semi quantativeمدى تحمل المحاصيل الزراعية المختلفة بشكل شبه كمي )

في مختبر الملوحة في اعداد البيانات على االسس والمعايير التي سبق االشارة  لها. ولقد رتبت 

فة ) المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضراوات ومحاصيل العلف ومحاصيل اشجار الفاكهة( المحارو

ووزعت محاصيل كل مجموعة من هذه المجاميع بدورها الى ثالث مجاميع من ناحية تحملها للملوحة : 

قليلة التحمل للملوحة متوسطة التحمل للملوحة وعالية التحمل للملوحة , حيث رتبت هذه المحاصيل 

كل عمودي في كل عمود من اعمدة جدول التحمل لمجموعة المحاصيل الزراعية , بحيث تبدا بش

بالمحصول االكثر تحمال للملوحة )اعلى العمود( وتنتهي بالمحصول االقل تحمال للملوحة )اسفل العمود( 

 ضمن كل مجموعه من هذه المجاميع المختلفة بدرجة التحمل. وقد ثبتت قيم التوصيل الكهربائي

لمستخلص العجينة المشبعة لطبقة الجذور في اعلى واسفل كل عمود من اعمدة كل جدول )باستثناء 

ويعني ذلك ان المحصول المذكور عند قيمة التوصيل الكهربائي القريبه منه يمكن ان اشجار الفاكهة(

 % واكثر من الناتج , عند المقارنة بتربة غير ملحية في نفس ظروف النمو .50ينتج 

 ( التحمل النسبي للمحاصيل بالنسبة للملوحة مرتبة حسب درجة التحمل1ل )جدو

 اشجار الفاكهة -1

 متوسطة التحمل                                    قليلة التحمل                                  التحملعالية 

 العرموط                                   الرمان                                           النخيل         

 التين                                             التفاح                                                    

 الزيتون                                         البرتقال                                                    

 العنب                                           كريت فروت                                                    

 االجاص                                                                                                     

 الكوجة                                                                                                      

 اللوز                                                                                                     

 المشمش                                                                                                     

 الشليك                                                                                                     

 الخوخ                                                                                                     

 الليمون                                                                                                     

 افكادو                                                                                                     

 

 

 

 



 الخضراوات -2

 متوسطة التحمل                                        قليلة التحمل                 عالية التحمل            

 م\ديسي سيمنز 4التوصيل الكهربائي=            10التوصيل الكهربائي=      12التوصيل الكهربائي=

 البنجر الحدائقي                               الطماطة                                                 الفجل

 اللفت                                           البروكولي                                              الكرفس

 الفاصوليا                            اللهانة                                                 االسبركيلس        

 الفلفل        السبانغ                                 

 القرنابيط                                                

 الخس                                                

 الذرة الحلوة                                                

 البطاطا                                                

 الجزر                                                

 البصل                                                

 البزاليا                                                

 القرع                                                

 الخيار                                                

 م\ديسي سيمنز 3التوصيل الكهربائي=                      4التوصيل الكهربائي=                10التوصيل الكهربائي=

 

 المحاصيل الحقلية  -3

 التحمل                                          متوسطة التحمل                                         قليلة التحمل عالية

 2التوصيل الكهربائي=                          10التوصيل الكهربائي=                           16التوصيل الكهربائي=

 الشيلم )الحبوب(                                          الفاصوليا الحقلية                   الشعير )الحبوب (           

 البنجر السكري                                 الحنطة)الحبوب(                                          

 الشوفان)الحبوب(العصفر                                         

 القطن                                           الرز

 الذرة البيضاء)الحبوب(                                                  

 الذرة الصفراء                                                  

 لكتانا                                                  

 عباد الشمس                                                  

ديسي 4التوصيل الكهربائي=                            6التوصيل الكهربائي=                    10التوصيل الكهربائي=

 م\سيمنز



 

 محاصيل العلف-4

 لتحمل                                         قليلة التحملعالية التحمل                                  متوسطة ا

 التوصيل الكهربائي                                12التوصيل الكهربائي=                    18التوصيل الكهربائي=

 البرسيم الهولندي االبيض          الحشيش الملحي                              البرسيم الحلو االبيض                        

 الحشيش الطويل                              البرسيم الحوا الصفر                                   البرسيم االحمر

 الدائمي                                    انواع البرسيم االخرى حشيش الشيلم       برموداكراس                           

 رودزكراس                                   برسيم الشليك

 دلس كراس        الشيلم البري                           

 الحشيش السوداني          الكندي                               

 الجت                           حشيش الحنطة     

 الشيلم الدريس       شعير دريس                            

 الحنطة)الدريس(                                                 

 الشوفان)الدريس(                                                 

 التوصيل الكهربائي                                   4التوصيل الكهربائي=                  12التوصيل الكهربائي=

 

 البيانات المقترحة من قبل ماس وهوفمان  

بجمع جميع المعلومات والبيانات المتوفرة في العالم  1976لقد قام العالمان ماس وهوفمان في سنة 

والمتعلقة بنتائج االبحاث والتجارب الخاصة بتحمل مختلف المحاصيل الزراعية للملوحة ولفترة الثالثين 
ك للحصول على بيانات سنة محاولين تصنيفها وتوحيدها في مجاميع باستخدام الحاسبة االلكترونية وذل

تعكس بشكل كمي تحمل المحاصيل الزراعية المختلفة للملوحة. وبالفعل حصال على عالقات ممتعة 
ومهمة في هذا المجال واقترحا بيانات كمية حول مدى تحمل المحاصيل الزراعية للملوحة يمكن 

ن يحدث في حاصل معظم االستفادة منها في النواحي التطبيقية للتنبؤ بمدى الفقدان الذي يمكن ا
المحاصيل الزراعية اذا ما زرعت في ترب ملحية ذات مستويات مختلفة من الملوحة واستنتجا بان 
الحاصل النسبي لمعظم المحاصيل الزراعية يعتبر دالة خطية لقيم التوصيل الكهربائي لمستخلص 

كهربائي خاصة بكل محصول من العجينة المشبعة لطبقة الجذور وذلك بعد تجاوز قيمة معينة للتوصيل ال
( threshold salanity value)المحاصيل الزراعية اطلق عليها بعتبة تاثير الملوحة على الحاصل 

وهي عبارة عن القيمة التي يبدء بعدها حاصل المحصول باالنخفاض بتاثير الملوحة بشكل معنوي 
( relative yieldي للمحصول )بعبارة اخرى وجود عالقة احصائية سلبية خطية بين الحاصل النسب

م بعد تجاوز قيمة عتبة تاثير \وقيم التوصيل الكهربائي لمستخلص العجينة المشبعة مقاسة بالديسي سيمنز
( حصال على حدود معينة تتوزع فيما leastsquare analysisالملوحة على الحاصل. وعند استخدام )

الزراعية )المحاصيل الحقلية ومحاصيل العلف  بينها هذه الخطوط الممثلة لمختلف مجاميع المحاصيل
ومحاصيل الخضر واشجار الفاكهة والحشائش( من ناحية حساسيتها وبالشكل التالي:حساسة للملوحة, 

 متوسطة الحساسية للملوحة, متوسطة التحمل للمولوحة , ومتحملة للملوحة . 

ا عند أي مستوى من مستويات ( رياضيYوقد اصبح باالمكان حساب قيم الحاصل النسبي للمحصول )

 ( بالمعادلة االحصائية التالة:ECeالملوحة )



 

𝑦 =
100(EC0 − EC𝑒)

(𝐸𝐶0 − 𝐸𝐶100)
 

  

 حيث ان :

EC100 قيمة عتبة التأثر بالملوحة_ أي ان الحاصل النسبي عند هذه القيمة من التوصيل الكهربائي يكون=

 .100مساويا الى 

EC0العجينة المشبعة لطبقة الجذور التي عندها يكون الحاصل  =قيمة التوصيل الكهربائي لمستخلص

 النسبي للمحصول مساويا صفر.

 مثال:

. يراد  dS\m 12لمستخلص عجينة التربة المشبعة  ECeهكتار قيمته  2500مشروع زراعي مساحته 

التي يكون  ECeوقيمة  dS\m 8زراعتة المشروع بمحصول الشعير, عتبة الملوحة لهذا المحصول  

. ماهو االنتاج المتوقع لهذا المشروع بالطن , اذا dS\m 28عندها الحاصل النسبي يساوي صفر هي 

 هكتار.\كغم 1600كانت انتاجية المحصول بمعدل 

𝑌 =
100(EC0 − ECe)

(𝐸𝐶0 − 𝐸𝐶100)
 

=
100(28 − 12)

(28 − 8)
 

=
1600

20
 

 =80% 

=
80

100
∗ 1600 = 1280 𝐾𝑔\𝐻    

 االنتاج المتوقع بالكغم  3200000=1280*2500

=
3200000

1000
  

=3200 TONاالنتاج المتوقع بالطن 

 كيفية بناء معلومات مقارنة المحاصيل الزراعية للملوحة

Y=100-b(ECe-a) 

 حيث ان:

Yاالنتاج النسبي لالنتاج مقدرا مقدرا بالنسبة المئوية= 



ECe االيصالية الكهربائية لمستخلص عجينة التربة المشبعة =dS\m 

a مقدرا ب 100=الملوحة التي يكون عندها االنتاج %dS\m 

 b النقص في االنتاج لوحدة زيادة الملوحة اكثر من=EC  100التي يكون عندها االنتاج% 

𝑏 =
100

𝐸𝐶𝑒 − 𝐸𝐶𝑒
 

 مثال:

ويكون انتاجه صفر عندما تكون  ECe 8.0 dS\m% عندما تكون 100محصول شعير يكون انتاجه 

ECe 28.0 dS\m. 

 .ECe 10 ,13 ,18 ,28 dS\mحدد االنتاج عندما تكون 

 الحل:

 𝑏 =
100

28−8
  

=
100

20
= 5 

Y= 100-b(ECe-a) 

 Y= 100-5(10-8)=90%           -------------- →  ECe=10 

Y= 100-5(13-8)=75 %           -------------- →  ECe=133 

Y= 100-5(18-8)=50 %           -------------- →  ECe=18 

Y= 100-5(28-8)=5 %           -------------- →  ECe=28 

 االساليب المستخدمة لزيادة )مقاومة( تحمل المحاصيل الزراعية للملوحة:

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

 ب.االقتصادية للملوحة.ونوجز فيما يلي اهم هذه االسالي

 اجراءات التربية والوراثة: .1

تهدف هذه االجراءات االنتاج سالالت لمحاصيل زراعية يمكن ان تنمو بشكل مرضي في الظروف 

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

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

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

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

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

, كيلوراد( ثم زرعت هذه البذور في 30, 25, 20, 15, 10, 5لجرعات مختلفة من اشعة كاما )

م( ودرست تاثير \, ديسي سيمنز20, 16, 12, 4,8اوساط ملحية ذات مستويات مختلفة من الملوحة )

واستنتجت هذه سة . ذلك على النمو الخضري والجذري وامتصاص العناصر من قبل النباتات المدرو



الباحثة من هذه الدراسة ان هذه المحاصيل اظهرت مقاومة عالية للملوحة في مرحلة االنبات, اال ان 

كيلوراد( اثرت سلبيا على نمو البادرات في المراحل الالحقة من  30-15الجرعات العالية من االشعاع )

لنمو الشعير والعصفر في االوساط  النمو. وبشكل عام اشارت الباحثة الى ان هناك جرعات محفزة

 كيلوراد( 10-5الملحية المدروسة )خاصة الجرعات 

يعتقد ان ابحاث استخدام اساليب التربية التي تهدف الى الحصول ( shanon 1982اال ان شانون )

على اصناف او سالالت مقاومة للملوحة التزال في بدايتها وتحتاج المزيد من المعلومات حول طبيعة 

كانيكية تحمل المحاصيل الزراعية للملوحة على مستوى الخلية ومستوى الجنين ليتسنى لالبحاث ومي

 العلمية االنطالق من هذه النقطة نحو الهدف المنشود.

 االجراءات التطبيقية: .2

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

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

ق باالساليب .ويمكن ان نورد هنا بعض االمثلة في هذا المجال وخاصة فيما يتعليحقق شئ لحد االن 

 ة للملوحة.العلمية المستخدمة لزيادة تحمل المحاصيل االقتصادي

 :تنقيع البذور بمحاليل ملحية قبيل الزراعة . أ

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

(hengelوذلك من الخمسينات من هذا القرن بشكل سلسلة من التجارب ف ) ي هذا المجال. ومضمون

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

%( ومن ثم زراعتها في االراضي الملحية واشارت قسم من نتائج 6الصوديوم( وبتراكيز معتدلة )

 قطن المزروعة في تربة ملحية%( في حاصل محصول الحنطة وال30ابحاثهم الى زيادة تقدر ب )

 ( اال ان نتيجة ابحاث اخرى لم تؤكد ذلك.strogonov 1958نتيجة هذه المعامالت )

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

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

CCC  وسايكوسيل وحامض الكبريليك وغيرها من المواد( ومن ثم زراعة البذور في الترب الملحية او

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

 (.ungers1973النتائج الى ان قسما من هذه المواد ادت الى زيادة تحمل بعض المحاصيل للملوحة)

 salanityالتداخل بين التسميد والملوحة وعالقة ذلك بتحمل المحاصيل الزراعية ) . ج

fertilizer interaction:) 

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

مدة المضافة الى الترب للملوحة في السنوات االخيرة هو موضوع المتعلق بدراسة تداخل االس

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

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

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

( الى تعديل هذا التوازن من خالل اضافة العناصر الغذائية بشكل finck 1976بعض الباحثين)

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

ة )الضرورية( والعناصر غير الضرورية للنبات تلعب دورا في تعديل التوازن بين العناصر الغذائي

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



ان اضافة االسمدة الكيميائية الحاوية على النتروجين او الفسفور او كليهما قد لعب دورا كبيرا في 

 نطة والذرة لمستويات عالية نسبيا من الملوحة.زيادة تحمل بعض المحاصيل مثل الح

 

 

 

 




