
   

 تصنيف وتسمية الترب المتأثرة باالمالح

ملوحة . وبتقدم علوم لفي أي بلد توجد مشكلة للملوحة نالحظ وجود تسميات وتصنيف للترب المتأثرة با

وتصنيف هذه الترب.وتعتبر طرق التصنيف التالية اكثر التربة فقد اقترحت مؤشرات اساسية لتوصيف 

 الطرق شيوعا واستعماال في تصنيف الترب بالملوحة في العالم:

 ثرة بالملوحة.مريكي للترب المتأالتصنيف اال .1

 ثرة بالملوحة.التصنيف الروسي للترب المتأ .2

 ثرة بالملوحة.التصنيف االسترالي للترب المتأ .3

 لوحة في العراق.ثرة بالمتصنيف الترب المتأ .4

 ثرة بالملوحةالتصنيف االمريكي للترب المتأ

لقد اعتمد مختبر الملوحة في الواليات المتحدة االمريكية ثالث مؤشرات اساسية في توصيف وتصنيف 

 الترب المتاثرة بالملوحة وهي:

 (.ECeالتوصيل الكهربائي لمستخلص عجينة التربة المشبعة) .1

 (.pHاالس الهيدروجيني ) .2

 (.ESPالنسبة المئوية للصوديوم المتبادل ) .3

( تكمن ESP, Ph, ECeعتبارات التي اخذت بنظر االعتبار عند اختيار هذه المؤشرات الثالث )واال

في مدى تاثيرها في صفات التربة ونمو النبات.وبناء على ذلك فقد قسمت الترب المتاثرة باللموحة الى 

 المجاميع التالية:

 النسبة المئوية للصوديوم        التوصيل الكهربائي               االس الهيدروجيني                    صنف التربة        

                                     (ECe )dS\m                      pH                                المتبادلESP 

 %15اقل من                           8.5اقل من                         4ترب غير ملحية                    اقل من 

 % 15اقل من                          8.5اقل من                        4ترب ملحية                          اكثر من 

 %15اكثر من                          8.5من اكثر                        4ترب ملحية قلوية                   اكثر من 

 %15اكثر من                          8.5اكثر من                         4ترب قلوية                          اقل من 

لقد جرى في السنوات االخيرة تعديل في تسمية بعض هذه المجاميع حيث استبدل مصطلح القلوية 

(Alkaliبمصطل )( ح الصوديةsodic) ( 2واعتبر الحد الفاصل بين الترب الملحية وغير الملحية) 

( بدال من مصطلح SAR(. واستخدم مصطلح نسبة امتزاز الصوديوم )4م بدال من )\سيمنز وديسي

سم( و \( , كما واستخدمت وحدة النظام العالمي )ملي سيمنزESPالنسبة المئوية للصوديوم المتبادل )

 سم\م(بدال من ملموز\)ديسي سيمنز

( 1971وفي الفترة االخيرة عرف معجم مصطلحات علم التربة من قبل اتحاد علم االمريكي في سنة ) 

 مجاميع الترب المتاثرة بالملوحة بالتعاريف التالية:

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


 saline soilsالترب الملحية 

تاجية المحاصيل الزراعية ان مية من االمالح كافية للتاثير فيهي الترب غير القلوية التي تحتوي على ك

 م. º 25م عند درجة حرارة \ديسي سمنز 2والتوصيل الكهربائي للمستخلص لها اكثر من 

 :sodic soils الترب الصودية

نمو معظم المحاصيل الزراعية والتي  ى صوديوم متبادل كافي للتاثير فيهي الترب التي تحتوي عل

 او اكثر. 15%( SARتكون فيها نسبة امتزاز الصوديوم )

 sodic soils -salineالترب الملحية الصودية 

نمو معظم  ديوم المتبادل كافيين للتاثير فيهي الترب التي تحتوي على كمية من االمالح الذائبة والصو

م ونسبة امتزاز \ديسي سيمنز  2المحاصيل الزراعية حيث يكون التوصيل الكهربائي اكثر من 

 %.15( اكثر من SARالصوديوم )

نمو النبات فقد قسمت الى المجاميع التالية  فيالترب الملحية حسب تاثيرها  ةاما من ناحية تقسيم مجموع

 عادة في خرائط الملوحة:والتي تستخدم 

  انتاجتاثير الملوحة في             التوصيل الكهربائي لمستخلص عجينة التربة المشبعة        

               dS\m                                                        المحاصيل الزراعية 

 ال يوجد تاثير                                                2-صفر               

                                         انتاج المحاصيل الزراعية الحساسة                                                 2-4                 

 جدا للملوحة يمكن ان يتاثر                                                                         

                                     انتاج كثير من المحاصيل يمكن ان                                                                   4-8                

 يتاثر                                                                          

 المحاصيل المتحملة للملوحة يمكن ان                                                 8-16                

 يتنمو بشكل مرض                                                                          

 او اكثر                                            عدد قليل جدا من المحاصيل يمكن ان 16               

 تنمو بشكل مرضي                                                                         

 

  التصنيف الروسي للترب المتاثرة بالملوحة

عند تصنيفه وتسميته للترب المتاثرة   انت التصنيف الروسي اعتمد المؤشرات الكيميائية والمورفولوجية

 بالملوحة. فمن الناحية الكيميائية استخدمت المؤشرات التالية:



لتربة الجافة , وتقدر عادة الملوحة معبرا عنها كنسبة مئوية لالمالح القابلة للذوبان من وزن ا .1

 ( .5:1االمالح الذائبة في مستخلص تربة:ماء )

التركيب الملحي لالمالح المتراكمةفي التربة وذلك للتدليل على نوع االمالح السائدة ونوع  .2

 ( ايضا.5:1) الكاتيونات واالنيونات السائدة في التربة ويتم تقديرها في المستخلص تربة :ماء 

( خاصة بالنسبة للترب المتاثرة بامالح Bللصوديوم المتبادل في االفق )النسبة المئوية  .3

 الصوديوم.

ء في بعض االفاق ااما من الناحية المورفولوجية فقد استخدم التصنيف الروسي القشرة الملحية ونوع البن

 كاساس لتصنيف الترب المتاثرة بالملوحة اضافة الى التحليل الكيميائي.

 وبناء على ذلك فقد قسمت الترب المتاثرة بالملوحة الى مجموعتين:

 solonchakترب السولنجاك  .1

 solonetsترب السولونيتس  .2

   ترب السولنجاك

سم( وتزيد فيها 30-وهي الترب الملحية الحاوية على كمية كبيرة من االمالح في االفاق العليا )صفر

( وتتصف هذه  8.3 -7.5قليلة القلوية )–, وتكون درجة تفاعل التربة متعادلة  %2نسبة االمالح على 

 الترب في بعض االحيان بقشرة ملحية على سطح التربة.

    ترب السولونيتس

الذي يكسبه صفات الصالدة وعدم النفاذية للماء  Bببناء عمودي في االفق  ز ترب هذه المجموعة تتمي

( الذي يعتبر ESPنسبة عالية من الصوديوم المتبادل )عادة على  Bالفق والهواء والجذور , ويحتوي ا

 السبب المباشر لتكوين البناء العمودي الصلد.

 االفاق التالية مميزة في ترب السولونيتس : kovda    (1973)ا ويعتبر كوفد

 20-يتراوح بين صفر تعرض الى عملية التدهور وسمكه : افق مغسول قليل الملوحة Aاالفق  .1

 سم.

سم ذو بناء عمودي او منشوري وذو تفاعل قلوي  20او  10عي سمكه ي: افق تجم  Bاالفق  .2

(pH9 ويحتوي على بيكاربونات الصودي ) ( كما يحتوي على نسبة 0,1وم بمقدار )او اكثر%

 % من السعة التبادلية الكاتيونية. 25-20عالية من الصوديوم المتبادل بنسبة 

: افق في معظم االحيان يكون ملحي ويحتوي على الكاربونات والكبريتات    Cافق  .3

 والكلوريدات.

ا النسبة المئوية واستخدم كوفد وبشكل عام تتميز ترب السولونيتس بماء جوفي عميق دون العمق الحرج.

 %(.30) كمعيار او مؤشر لتصنيف ترب السولونيتس  Bللصوديوم المتبادل في االفق 

    التصنيف االسترالي للترب المتاثرة بالملوحة

ولقد اعتمد هذا التصنيف ثالث مؤشرات  skene (1969)هذا التصنيف مقترح من قبل سكن 

 لتوصيف الترب المتاثرة بالملوحة:



 .الملوحة معبر عنها بقيمة النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في التربة .1

 معبر عنها بالنسبة المئوية للصوديوم المتبادل. الصودية .2

 ( 5:1القلوية معبر عنها باالس الهيدروجيني في مستخلص التربة ) .3

( صنف ممثلة بجميع 27وبناء على هذه القيم تم تصنيف الترب المتاثرة بالملوحة في استراليا الى )

 احتماالت التداخل.

  : المجاميع حسب الملوحة اوال

 %0,1اقل من   Naclالنسبة المئوية ل       صفر  –صنف                غير ملحية   .1

 في الترب  Nacl   0,1النسبة المئوية ل                1-صنف    ذات ملوحة سطحية   .2

                                            في في الترب الطينية  0,2المزيجة والرملية و                                                     

 او الطبقة السطحية من التربة  Aفي االفق                                                           

 سم( 20-)صفر                                                          

 في 0,3اكثر من   Naclالنسبة المئوية ل            2-ذات ملوحة تحت السطح   صنف .3

 Bاالفق                                                                

 

 : المجاميع حسب الصودية ثانيا

 6اقل من  ESP صفر                    -غير صودية    صنف .1
  14-6بين  ESP                        1-صنف             صودية .2
 14اكثر من  ESP                     2-شديدة الصودية    صنف .3

 : المجاميع حسب القلويةثالثا

 8اقل من pHصفر            -لة جدا        صنفقلوية قلي .1
 9,5 -8بين  pH               1-قلوية                   صنف .2
 9,5اكثر من   pH               2-شديدة القلوية           صنف .3

 التعبير عن الملوحة في خرائط الترب المتاثرة بالملوحة

لغرض حصر مساحات الترب المتاثرة بالملوحة الغراض استصالح االراضي وادارتها يجب تهيئة 
الملوحة المواقع( المتقاربة خرائط ملوحة خاصة بذلك ولغرض رسم هذه الخرائط يتم حصر المساحات )

(للداللة على الملوحة مع رقم يشير الى درجة sوحسب درجات الملوحة المختلفة ويرمز عادة بالرمز )
 الملوحة .

 eEC                       الرمز                         درجة الملوحة

 4-صفر                             S0غير ملحية                            

  S1                                          4-8قليلة الملوحة                            

 S2                                8-16                       متوسطة الملوحة

 16اكثر من                            S3شديدة الملوحة                          



 

 تصنيف الترب المتاثرة بالملوحة في العراق

( اول من حاول تصنيف الترب المتاثرة بالملوحة في العراق معتمدا 1957)  Russelيعتبر رسل 
 التسميات المحلية لهذه التربة حيث قسم الترب المتاثرة بالملوحة الى 

 Shura soilsترب الشورة  .1
  Sabach soils السبخ ترب  .2

الناحيتين المورفولوجية والكيميائية مبينا من   وقد قام بمقارنة هاتين المجموعتين من الترب الملحية        

ترات المغنيسيوم تان ترب السبخة هي ترب ملحية حاوية على نسبة عالية من امالح كلوريدات و

تصف بالرطوبة واللزوجة واللون لذلك فان سطح ترب السبخة ي التميؤوالكالسيوم والتي لها القابلية على 

 .الداكن

بينما ترب الشورة هي ترب ملحية تتصف بقشرة ملحية بيضاء اللون جافة نوعا ما وذلك لتراكم كمية 

كبيرة نسبيا من امالح كلوريدات وكبريتات الصوديوم والمغنيسيوم غير المتميئة وتقسم ترب الشورة 

 ث انواع من ناحية التركيب الملحي:الملحية الى ثال

 .ترب شورة كلوريد الصوديوم تتميز بقشرة ملحية متماسكة مكونة من حبيبات دقيقة .1

ترب شورة كبريتات الصوديوم تكون قشرتها الملحية مفككة وهشة ومنتفخة وتكون دقائق الملح بشكل  .2

 ابري.

بدون تجمع لالمالح  ولكن  قشرتها الملحية مفككة وهشة ومنتفخة ترب الشورة كبريتات المغنيسيوم .3

 االبرية البيضاء.

 

           

                                            




