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يبلغ مجموع مساحة األراضي التي•

1.87يتأثر إنتاجها باألمالح حوالي 

مليون فدان، وليس معني ذلك أن 

به، الباقي غير مهدد بارتفاع الملوحة

ولكن من المؤكد أن األمالح ترتفع

إلي بها تدريجيا ولكنها لم تصل بعد

يرا الدرجة إلي الدرجة التي تؤثر تأث

ملحوظا علي اإلنتاج

أساس عملية اإلستصالح هو معرفة•

ة مصدر األمالح في األراضي الملحي

والصودية وبصفة عامة تقتضي 

:عملية اإلستصالح ما يلي





طرق استصالح األراضي الملحية•



اإلصالح البيولوجي(أ)•

حية تعتمد هذه الطرق على الكائنات ال•

:في عملية االستصالح، ومنها

اومة وفيه تزرع النباتات البرية المق•

سة للملوحة والتي تمتص كمية محسو

من األمالح وبحصاد هذه النباتات 

فإنه يتم التخلص من هذه األمالح، 

التأثير ولكن هذه الطريقة تعتبر بطيئة

حيث يحتاج هذا النوع من 

يلة اإلستصالح إلي فترات زمنية طو

ينقد تصل إلي عشرات أو مئات السن



منيقلليوبالتال:المنزرعةبالنباتاتوتظليلهاالتربةتغطية•

.التربةلرطوبةالتبخيرمعدالت

االشجاربزراعةذلكويتم:االرضىالماءمستوىخفض•

ظروفالهذهمثلفىكثيرايفيدمعقولةبكثافةالخشبية

دعائتحقيقمعاالرضىالماءمستوىخفضالىويؤدى

.مجزىمادى



اإلصالح الميكانيكي( ب)•

هو عبارة عن التخلص من األمالح علي السطح •
د عن طريق إزالة الطبقة السطحية للتربة وق

ث أعطت هذه الطريقة بعض النتائج العملية حي
جد إنها تستخدم في المساحات المحدودة التي تو

اقي بها األمالح متزهرة علي السطح بينما يكون ب
القطاع خالي من األمالح ومن عيوب هذه 

الطريقة أنه يتطلب تكرارها عدة مرات



ئيةالفيزياالخواصلتحسينأخريميكانيكيةوسائلأوطرقعدةتوجدكما•

:منهاوالنفايةوالبناءكالقوامللتربة(الطبيعية)

Deepالعميقالحرث• plowing:قاتالطبلتكسيرمفيدةالطريقةهذهتعتبر

التىىاألراضفىالعميقالحرثيستخدمكماالتربة،فيالموجودةمنفذةالغير

التحتالطبقةتحتويبينماالمتبادلبالصوديوممتأثرةمنهاالسطحيةالطبقةتكون

طبقةنوتحسياستصالحفىمنهااالستفادةيمكنالجبسمنكميةعلىسطحية

.السفلطمرهابعدالصوديوم

قوامالذاتالتربةأوالثقيلةالتربةالىالرملاضافة:Sandingالرملاضافة•

لجذورااختراقعمليةمنتسهيلوبالتاليالنفاذيةتحسينالىوتؤدىالناعم

اتذمحاصيلزراعةعنداالالطريقةبهذهالينصحوعموماالسطحية،للطبقة

.العاليةنكلفتهالتغطيةمرتفعنقدىعائد



Profileالتربةقلب.ج• inversion:غيرطبقةتغطيةبهدف

التقليبيتمحيث.صفاتهافىأفضلولكنهاأسفلهاتقعبطبقةمرغوبة

علىالتربةتفجالتىالقالبةالمحاريثباستعمالاالستصالحبدايةمع

قوىجرارالىالمحاريثهذهوتحتاجسم90-60منتتراوحأعماق

.بالطبعمكلفةعمليةفهىولذلكلجرها

ينتحسبغرضالرمليةاألراضىفىتتم:Siltingالطمىاضافة.د•

ئعةشاالطريقةهذهوكانتبالماء،االحتفاظعلىاالراضىهذهمقدرة

غيريجعلهاممامرتفعةتكلفتهااناالالماضىفىاالستخدام

.نفسهالطمىتوافرعدمعلىعالوةاقتصادية



غسيل األراضي الملحية. ج

األمالحةبإذابلهايسمحبحيثالمياهإطالق)الملحيةاألراضيبغسيليقصد•

إليأوالصرفشبكةإليالزائدةاألمالححاملةوتخرجالتربةقطاعوتتخلل

لهيكونقداألمالحوغسيلالجذري،المجموعمجالعنبعيدةأعماق

:مختلفينغرضين

عيداباألرضيالقطاعمنالملحيةاألرضفيللذوبانالقابلةاألمالحإذابة•

الجذورعن

تراكميمنعالمرويةاألرضفيالملوحةمنمناسببمستوياالحتفاظ•

الجوفيالماءأومنالريمياهمنسواءاألرضفياألمالح

وديومالصمحلالكالسيومإحاللعمليةعنتنتجالتيالصوديومأمالحإزالة•

الصوديةاألراضيعالجفيالمتبادل





يوتعتبر أكثر الطرق شيوعا في إجراء عملية الغسيل ه•

الغسيل المستمر•

الغسيل المتقطع•



طريقة الغسيل المستمر

10بمقدارعترتفحتيالتربةإليالمياهتطلقثمأحواض،إلياألرضتقسيميتم•

خفاضاالنتعويضطريقعناالرتفاعهذاعليويحافظالتربة،سطحفوقسم

االتجاهيعلالغسيلمياهلتدفعالمياه،منبمزيدالبخرأوالرشحبسببالحادث

التربةمناألمالححاملةالصرف،شبكةصوبأسفلإلي

صالحاالستعمليةتحتاجحيثاالستصالح،مدةتختصر:الطريقةهذهمميزات•

الصرفجيدةاألراضيفيأشهر3حواليإليأسابيععدةمنإلي

المياهمنوفيرةكمياتإليالطريقةهذهتحتاج:العيوب•



طريقة الغسيل المتقطع

المياه هذه الطريقة تتبع عندما يكون مصدر المياه شحيح اإلنتاج ، حيث تضاف•

طي تع" اإلذابة واالتزان"دفعة : إلي األرض علي نوعين من الدفعات بالتبادل

ذه لألرض كي تذيب األمالح، ويمكن أيضا إدخال المصلحات الكيميائية مع ه

أسابيع حتي 3الدفعة وتترك األرض فترة من الزمن تتراوح من أسبوع إلي 

نات تتخلل المياه والمصلحات القطاع األرضي وتذيب األمالح وتستبدل ايو

.ةالصوديوم بأيونات الكالسيوم من علي معقد التبادل ثم تتزن مع الترب

بحوالي "وهي تعطي بكمية أكبر من دفعة اإلذابة واالتزان" اإلذابة والغسيل"دفعة •

جراء ووظيفتها حمل األمالح الزائدة بعيدا عن جذور النباتات، وبإ% 70إلي 60

وحتهادفعات إذابة مع دفعات غسيل بالتبادل تستصلح األرض وتنخفض مل



ألية غسيل األراضي الملحية

عند إضافة الماء الالزم •

حية للغسيل إلي الطبقة السط

ده للتربة فإن الماء عند نفا

خالل األرض يحل محل 

المحلول األرضي بها 

ليتحرك ماء الغسيل محمل

حت باألمالح إلي الطبقات الت

سطحية



Leaching intesnsity [LI]شدة الغسيل

Leaching rate [LR]معدل الغسيل•
األرض يقصد بمعدل الغسيل الزمن الالزم لكي تمر كمية المياه المقررة لغسيل•

الزمن خالل العمق المطلوب إصالحه، فكلما كانت النفاذية مرتفعة، كلما انخفض
ة كلما كما وأنه كلما كانت الكمية المضافة من المياه كبير/ المطلوب لمرور المياه

الرتفع زمن تخللها أي زاد معدل الغسيل



الماء الفعال في عملية الغسيل
لية يقصد بالماء الفعال هو الجزء من الماء المضاف لألرض خالل عم•

موجودة الغسيل والذي ينفذ فعال خالل منطقة الجذور ليطرد األمالح ال
بد من في المحلول األرضي ويحل محلها، وقبل إجراءعملية الغسيل ال

دراسة األتي

انمقدار مياه الغسيل الالزمة الميسرة أو الممكنة تبعا لظروف المك•

كيفية تصريف مياه الغسيل الخارجة من الطبقة المغسولة•

:والبد أن يفي الغسيل باإلحتياجات األتية•

غسولة أن يكون بكمية كافية إلزالة جميع األمالح الضارة بالطبقة الم•
أو ما يسمي بمعدل التشبع

أن يزيل من الطبقة المغسولة أكبر كمية من األمالح الضارة أو ما•
يسمي بمعدل اإلزاحة



حساب كمية المياه الالزمة لغسيل األراضي الملحية

Calculating the amount of water ofr leaching




