
   
 

 

 

  

 مشكلة الملوحة وأثرها في اإلنتاج الزراعي
 

من الحد  أكثرالذائبة في المنطقة الجذرية  مالحاأل: هي الترب التي تحتوي على كمية من  الترب الملحية

 المحاصيل الزراعية. تاجنإلبه المسموح 

الغذاء , وتبرز مشكلة  ي نقصا فيإنيع األرضيةالكرة  إنثلث سك إن إلى اإلحصائيات: تشير  مشكلة الملوحة

الزيادة  أخذناما  إذاالنامية والمتخلفة وستزداد مشكلة نقص الغذاء خطورة في المستقبل  إنالغذاء في البلد

 .األرضيةالكرة  إنلسكالمستمرة 
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وغذاء  جهةمن  يانسك فجارانالواقع الذي تعيشه البشرية في الوقت الحاضر الذي يتلخص في  إن
يتحقق ذلك من خالل  إنيتطلب بذل الجهود لمعالجة هذه المشكلة )نقص الغذاء( ويمكن  أخرى جهةمحدود من 

جديدة  أراضيحاليا , واستغالل  المستصلحة األراضيالزراعي في  تاجناإلتحسين الزراعة وتحسين مستوى 
الزراعية وبدرجة رئيسية من خالل زيادة  األراضيقابلة للزراعة بالمحاصيل الزراعية وتتم زيادة مساحة 

جديد في الزراعة قد  كأسلوبالري  إدخال إن(. كم بهاالتح انسناإلاالروائية )التي يستطيع  األراضيمساحة 

 Secondary ويانالثما يطلق عليها ظاهرة التملح  أوملحية  أراضي إلى األراضييسبب تحول معظم هذه 
salinization  50 إن إلىت التقارير العالمية أشارالالزمة لمنع هذه الظاهرة. لقد  اإلجراءاتلم تتخذ  إذا %

المناسبة لمنع  اإلجراءاتالتدهور بسبب عدم اتخاذ  أصابهاالزراعية االروائية في العالم قد  األراضيمن مساحة 

 أنب آخرونظاهرة التملح , كما ويقدر علماء 
1

3
الزراعية االروائية في المناطق الجافة وشبه  األراضيمساحة  

من  أصبحت( قد Saline Soilترب الملحية )( والSalinityمشكلة الملوحة ) إنالجافة قد تأثرت بهذه الظاهرة , 

في الوقت الحاضر مشكلة الملوحة  أصبحت إذالعالم .  انبلدالمشاكل الرئيسية التي تعيق الزراعة في معظم 
 أنب اتانالبيحاء العالم تقريبا وتشير بعض إنالمتأثرة بالملوحة في جميع  األراضيتنتشر  مشكلة عالمية اذ

 ( مليون هكتار.950الملحية في العالم تقدر بحوالي ) األراضيمساحة 

 : مشكلة الملوحة في العراق

مشكلة الملوحة من المشاكل الرئيسية في الزراعة العراقية وخاصة في وسط وجنوب العراق ,  تعد
وسط  أراضيمعظم  إنالزراعي في القطر.  تاجنإلالمشاكل المعرقلة ل إحدىهذه المشكلة تعتبر  إنباعتبار 

درجات مختلفة من التملح وذلك بسبب الظروف المناخية السائدة وعدم وجود  إلىوجنوب العراق تخضع 

 إلى( 1970الطائي ) أشارالتربة والمياه , و إدارةوسوء  األرضيةشبكات البزل الفعالة وارتفاع مستويات المياه 

 إلى إضافةوالشديدة الملوحة , هذا وسط وجنوب العراق تقع ضمن الترب المتوسطة  أراضي% من 70-80 إن

هذه المياه  إن أي( ppmجزء بالمليون ) 500-800تتراوح ما بين  أمالحمياه دجلة والفرات تحتوي على  إن

المروية  األراضي إلىما يضاف  إنوهذا يعني  مالحاألطن من ( 5-8كل هكتار سنويا ما قدره ) إلىتضيف 

عدد كبير من  إنسنويا. وبالرغم من  مالحاألطن من  ألف( 18-30د )مليون هكتار بحدو 3.6البالغ مساحتها 

الزراعية  األراضيمشاريع االستصالح )شق المبازل...الخ( قد نفذت في مساحة تقدر بحوالي مليون هكتار من 
 معالجة جذرية جدية لمشكلة الملوحة فيها. إلىهناك مساحات شاسعة التزال بحاجة  إن أال

 منها : أسبابجملة  إلىتملح الترب العراقية قد يعود  إن

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db
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سطح التربة وهذه المياه محملة  إلىبالخاصية الشعرية  األرضيةصعود المياه  إلى أدت األسبابكل هذه 

 هور مشكلة الملوحة.لتربة بعد تبخر المياه وبالتالي ظالذائبة التي تتجمع على سطح ا مالحاألب

 : والحاضر مشكلة الملوحة في العراق بين الماضي

منذ حوالي وتطورها في جنوب وادي الرافدين  هور مشكلة الملوحةتؤكد الكثير من الشواهد على ظ

مشكلة الملوحة في وادي الرافدين ليست ظاهرة اليوم  أنب(Russel 1955,) ة قبل الميالد. يؤكد رسلسن 2400

الفالح العراقي تمكن من التعايش مع الملوحة من خالل  إنما ظاهرة رافقت الزراعة منذ القدم , ويعتقد إنو
. (بور لفترة وزراعتها بالتعاقب األرضترك  أيالنير والنير ) كأسلوبمعينة في الزراعة  أساليباستخدامه 

كدليل على  األثرية( نتائج تحليل اللبن المستخدم في بناء بعض المواقع Hardan , 1970) إناستخدم حرد

الملوحة منذ القدم في وادي الرافدين , حيث قام هذا الباحث بجمع عدد من عينات مواد البناء لبعض  تشاران
قيم توصيلها الكهربائي )ملوحتها( لمعظم العينات  إن إلىاق , وتوصل في وسط وجنوب العر األثريةالمواقع 

التربة التي استخدمت في البناء في ذلك الوقت  إنتتصف بملوحة عالية وهذا يسمح بافتراض  أيعالية نسبيا 

 إلىبالرغم من وجود شواهد عديدة تشير  ةأنب( Buringh , 1960) يعتقد بيورنك تربة ملحية. أصال تانك

هذه المشكلة برزت بشكل ظاهرة خطيرة فقط بعد شق  إن إالمشكلة الملوحة في وادي الرافدين منذ القدم , 
مشكلة  إن إلىهذا االستعراض يوصلنا  إنقنوات الري بشكل واسع كتقنية جديدة في الزراعة االروائية. 

 ذاكآنسائدة  تانكغير الكثيفة التي  ها لم تظهر بشكل واضح بسبب الزراعةإناال الملوحة قد ظهرت منذ القدم , 
استخدام الزراعة الكثيفة  إلىظهورها واتساعها بشكل كبير في الوقت الحاضر فيرجع  أمافي وادي الرافدين 

في وسط وجنوب العراق وزاد من خطر ي األراضالذي عجل في زيادة تملح  األمرواستعمال الري بشكل واسع 
 .هذه المشكلة

 : الزراعي تاجناإلفي  وأثرهامشكلة الملوحة 

العالم. لذلك  انبلدتلعب الزراعة دورا أساسيا في التطور االقتصادي واالجتماعي في عدد كبير من 
الزراعي في وحده  تاجناإل خفاضان إنسيلعب دورا في توفير الغذاء.  انالبلدتطور الزراعة في هذه  إنف

هذه العوامل هي  أهمعدة عوامل ولكن من  إلىالمناطق الجافة وشبه الجافة يعود  انبلدالمساحة وخاصة في 
 مشكلة الملوحة.

 الجدول التالي يوضح تأثير المستويات المختلف للملوحة على الحاصل لمعظم المحاصيل الزراعية.

 النسبة المئوية للحاصل % مستوى ملوحة التربة
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من تغيرات الحاصل % 65-85 أنب أظهرتبعض التجارب في وسط وجنوب العراق والتي  أجريتوقد 

 إنما اعتبرنا  إذاتأثيرات الملوحة ومستوى العناصر الغذائية في التربة . و إلىتعزى  تانكلمحاصيل الحبوب 

 خفاضنالالنسبة المئوية  إنتغير مستوى العناصر الغذائية قليل جدا في معظم ترب وسط وجنوب العراق ف



   
 

 

مشكلة الملوحة في الوقت  أصبحتتأثيرات الملوحة. لقد  إلى األساسيةتعزى بالدرجة  إنالحاصل يمكن 

في وحدة المحاصيل الحقلية  معظم تاجنإلالزراعي ويسبب خسارة كبيرة  تاجنإلالحاضر مشكلة جدية معرقلة  ل

 إن أثبتتفي العراق حول استصالح الترب الملحية  أجريتنتائج التجارب التي  إنالمساحة في الترب الملحية . 

ولمعظم المحاصيل الزراعية. يؤكد  تاجناإلمضاعفة  إلى أدىواستغاللها بشكل فني  مالحاألتخليص التربة من 

السهل الرسوبي تصبح صالحة للزراعة االروائية بعد االستصالح.  أراضيمعظم  إن( 1982الطائي و فوزي )

 األساليبما اتبعت فيها  إذاتاج عالي إنكالماء والمناخ تصبح مؤاتيه للحصول على  خرىاأل تاجناإلعوامل  إنو

 الجيدة عند االستغالل. دارةالعلمية واإل

 األراضيلبعض المحاصيل الزراعية في  تاجناإليبين دور الغسل والتسميد في مضاعفة  األتيوالجدول 

 ( :1979) ألشمريالمستصلحة , 

 المحصول المشروع
 الحاصل كغم / دونم

 غسل + تسميد غسل

 الصقالوية
 475 125 الحنطة

 762 162 الشعير

 طويريج
 707 367 الحنطة

 965 705 الشعير
 

 وجماعته إنالجدول التالي فيبين مقارنة حاصل بعض المحاصيل الزراعية قبل وبعد االستصالح , ديلم أما

(Dileman 1963 : ) 

 الحاصل كغم / دونم 1-ديسيسيمنز.م EC حالة التربة نوع المحصول

 الشعير
 125 8-16 قبل االستصالح

 230 2 بعد االستصالح

 الجت
 مادة خضراء 460 30من  أكثر قبل االستصالح

 مادة خضراء 1220 8اقل من  بعد االستصالح

 البرسيم
 مادة خضراء 1150 30من  أكثر قبل االستصالح

 مادة خضراء 3450 8اقل من  بعد االستصالح

 

وسط وجنوب العراق تبدأ في معالجة مشكلة الملوحة للتربة وغسلها من الزراعي  تاجناإلبداية زيادة  إنلذلك ف

 جيدة للتربة. إدارة وإتباع مالحاأل




