
التربة ملوحة قسم التربة والموارد المائية                                                                                                                             

 المرحلة الثاثله

 التوازن المائي والملحي في التربة وعالقته بالملوحة

  

ترتبط ظاهرة التملح بعدد كبير من العوامل والظروف مثل الظروف المناخية والجيومورفولوجية 

والهيدرولوجية والطوبوغرافية. وقسم من هذه العوامل تعتبر طبيعية او موروثة والقسم االخر 

ينتج عن فعالية االنسان, لذلك عند دراسة ظاهرة التملح في الترب في اي منطقة يجب ان نفصل 

ين الظروف الطبيعية )الموروثة( والظروف او العوامل الناتجة عن خظأ في االستغالل ب

عادة اختالل في التوازن  تسببالزراعي. والظروف والعوامل التي تلعب دورا في عملية التملح 

او التوازن في المائي والملحي. ففي الظروف االعتيادية )غير الملحية( توجد حالة من االتزان 

دورات المياه ودورات االمالح وعندما يجري اختالل في حاالت االتزان بسبب ظروف عوامل 

طبيعية او بسبب تدخل االنسان تحدث ظاهرة التملح في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتوصف 

 Waterحاالت االتزان هذه رياضيا بواسطة معادالت يطلق عليها معادالت التوازن المائي )

balance والتوازن )( الملحيSalt balance في التربة وتعكس لنا هذه المعادالت العالقة بين )

العوامل الداخلة في عملية التملح وكذلك تساعدنا في كشف وتحديد عوامل االتزان غير المعروفة 

اي بعبارة اخرى تكشف لنا عن االختالل الجاري في حاالت االتزان وكذلك تساعدنا في امكانية 

 الل. معالجة هذا االخت

  balanceConcept of water and saltمفهوم التوازن المائي والتوازن الملحي  

يصف لنا التوازن المائي والتوازن الملحي بمفهومه العام الزيادة او النقصان في كمية المياه او 

 االمالح في مساحة معينة ولفترة زمنية معينة ايضا.

 ويعبر عنه بالمعادلة التالية :

الكمية الخارجة )مياه او امالح( = التغير في كمية الرطوبة او  –الداخلة )مياه او امالح( الكمية 

 االمالح في التربة

 w∆التغير في رطوبة التربة      يرمز لها      

 ∆sالتغير في كمية االمالح       يرمز لها      

توازن فانها ال تساوي صفر ففي حالة التوازن تكون هاتين القيمتين تساوي صفر وفي حالة عدم ال

في كل منطقة من المناطق ذات وتكون القيمة موجبة او سالبة اعتمادا على الظروف السائدة 

 العالقة بدورات المياه او االمالح في هذه المناطق.

 هناك نوعين من التوازن المائي و الملحي هما :

الماء الجوفي منخفضا  : ويقصد بها المناطق التي يكون فيها مستوى المناطق العالية .1

 وبعيدا عن سطح التربة وال يشارك في عملية التوازن.

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


: التي يكون مستوى الماء الجوفي فيها ضحال وقريبا من سطح  المناطق المنخفضة .2

 التربة ويشارك في عملية التوازن.

 :  التوازن المائي او التوازن الملحي في المناطق العالية

 : الحالة االولى

المنطقة المدروسة العالية ذات الماء الجوفي العميق يتوفر فيها بزل طبيعي جيد وتعتمد نفرض ان 

 الزراعة على االمطار فقط.

 ((Rفاذا رمزنا لكمية االمطار الساقطة   

 (Consumptive use(    )Eواالستهالك المائي )

 (D)   وكمية الماء التي تبزل بشكل طبيعي 

 فان معادلة التوازن المائي تكون بالشكل التالي : w=0∆م اي عندما  ففي حالة التوازن المائي التا

R – E – D = 0      …..  (1) 

R – D = E      …..  (2)     او  

R = E + D      …..  (3)     او  

( وبعبارة E+D( تساوي كمية المياه الخارجة منها )Rاي ان كمية المياه الداخلة في التربة )

ح الداخلة في التربة تساوي كمية االمالح الخارجة من التربة )على فرض ان اخرى كمية االمال

 (.الماء ناقل اساسي لالمالح 

 الحالة الثانية :

نفرض ان كمية االمطار قليلة وغير كافية لسد حاجة النبات, لذلك يتطلب االمر استخدام الري في 

الحالة تكون معادلة التوازن المائي كما ( وفي هذه Iالزراعة اي ادخال عامل جديد وهو الري )

 يلي :

R + I = E + D ± ∆W     …..  (4) 

)الذي يمثل الماء الجاري خالل التربة باتجاه المبازل( تصبح المعادلة كما  Dمحل  Pيتم استبدال 

 يلي :

R + I = E + P ± ∆W     …..  (5) 

 = W∆طوبة في نهاية الموسم اي ان  وعندما تكون الرطوبة في بداية الموسم مساوية لكمية الر

 المعادلة :تصبح  0

R + I = E + P    …..  (6) 



(R + I) – (E + P) = 0    …..  (7)   او 

وفي المناطق الجافة تكون كمية االمطار قليلة ويمكن اهمالها في معادلة التوازن المائي عندئذ 

 تصبح المعادلة :

I = E + P    …..  (8) 

ادلة التوازن المائي الى معادلة توازن ملحي ونظرا الن الماء هو الناقل ولغرض تحويل مع

 الرئيسي لالمالح فتكون معادلة التوازن الملحي كما يلي :

I .Ci = E . ce + P . cp ± ∆s    …..  (9) 

تمثل تركيز االمالح في كل من مياه الري واالستهالك المائي والماء  cpو  ceو  ciحيث ان 

على التوالي , واذا كانت كمية االمالح الداخلة الى التربة تساوي  كمية االمالح الخارجة  المبزول

ان تركيز االمالح في الماء المتبخر تساوي صفر لذا حيث  ce = 0وان قيمة  s = 0∆منها فان 

 ( تكون كما يلي :9فان المعادلة )

I . ci = P . cp    ….. (10) 

المنقولة مع  كمية االمالحاما في حالة كون االمالح المنقولة الى التربة مع ماء الري اكثر من 

  s > 0∆مياه البزل فان 

 لذا تصبح المعادلة كما يلي :

I . ci = P . cp + ∆s    …..  (11) 

وفي مثل هذه الحالة يجري تراكم لالمالح في التربة وبالتالي يحتمل ان تتحول الترب غير 

الملحية الى ترب ملحية ولغرض السيطرة على مشكلة الملوحة يجب المحافظة على وضع 

 بعبارة اخرى يجب ان تكون كمية الماء المبزول مساوية الى  :( 10)المعادلة 

P = I . ci / cp    …..  (12) 

 ( نحصل على المعادلة التالية :8في المعادلة ) Pواذا عوضنا عن قيمة 

I = E + I . ci / cp    …..  (13) 

E = 
           

  
 او   (14)  ..…     

I = ( 
  

      
 ) – E    …..  (15) 

في معامل  معنويااي ان كمية ماء الري يجب ان تكون مساوية الى االستهالك المائي للمحصول 

قدرة ) 
  

     
 . s = 0∆( لغرض المحافظة على التوازن الملحي اي ان   

 اما في حالة كون حجم مياه الري :



I < ( 
  

      
 ) E 

 عندئذ تجري عملية التملح في المنطقة المستغلة. 

 ( :10ولغرض حل معادلة رقم )

I . ci = P . cp    …..  (10) 

( خالل التربة فملوحة ماء الري cp( وملوحة الماء المبزول )ciنحتاج معرفة ملوحة ماء الري )

وملوحة ماء البزل يمكن قياسهما مختبريا في حاالت معينة وعند الوصول الى حالة االتزان بين 

الخشنة النسجة. ملوحة محلول التربة في طبقة الجذور وملوحة ماء البزل وخاصة في الترب 

ة الى قيمة ملوحة محلول عندئذ يمكن االفتراض بان ملوحة الماء المبزول مقاربة او مساوي

التربة. بعبارة اخرى مساوية الى قيمة التوصيل الكهربائي لمستخلص عجينة التربة المشبعة النه 

خالل الري تكون معظم المسامات خاصة في منطقة الجذور مشبعة بالماء , اي بعبارة اخرى 

 تقترب التربة من حالة االشباع.

 Eceب  cpيل الكهربائي لماء الري( وعن قيمة )التوص Eciwب  ciفاذا عوضنا عن قيمة 

 )التوصيل الكهربائي لمستخلص العجينة المشبعة(.

 ( :15عندئذ تصبح المعادلة )

I = ( 
   

        
 ) E    …..  (16) 

ملم )عمق الماء( زرع في تربة ملوحتها  1000مثال // محصول زراعي ذو استهالك مائي قدره 

. ما هو عمق الماء الالزم للحفاظ ديسي سيمنز/م  1/م ويسقى بماء ري ملوحته ديسي سيمنز 4

 توازن ملحي طيلة الموسم الزراعي. على

 الحل :

I = ( 
   

         
 ) E 

  = ( 
 

   
 ) 1000 

  = 1330 mm 

 1330 – 1000 = 330 mm 

( 1000ملم خالل موسم النمو زيادة على االستهالك المائي البالغ ) 330معنى هذا يجب اضافة 

 في التربة  )منطقة الجذور( للحفاظ على توازن ملحي.ملم وذلك لغسل االمالح المتراكمة 




