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  الملخص

، وقد لظروف املناخية والبيئية السائدةاستهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على مدى تأثر الرتب الزراعية مبنطقة وادي الشاطئ مبشكلة امللوحة بسبب التنمية الزراعية وا

 144.67 –1.08الدراســـة ارتفـــاع االيصـــالية الكهربائيـــة لـــرتب الطبقـــة الســـطحية مقارنـــة بالطبقـــة الســـفلية حيـــث تراوحـــت هـــذه القـــيم مـــا بـــني  هأظهـــرت نتـــائج هـــذ

dS.m
dS.m 195.03-77.00، بينما كانت أعلى يف طبقة القشرة حيث تراوحت ما بني (1-

) وذلك بسبب الرتاكم الشديد لألمالح  ، كما بينت النتائج 1-

مما يدل على إن الرتب يف طور إدمصاص شديد للصوديوم. وكانت النسـبة مـا  1) كان < 3CO3 + HCO  /Cl + SO4حاصل النسبة احملسوبة للعالقة (أن 

وهذا يعين وصول الرتب اىل أطوار التملح األخـرية. كمـا أظهـرت النتـائج  ملعظم ترب املنطقة مما يدل على سيادة أمالح  الكلوريدات 1بني الكربيتات/الكلوريدات < 

% مــن إمجــايل الــرتب 84.4%) وكانــت قيمهــا بالطبقــة الســطحية أعلــى مــن الســفلية. وبينــت النتــائج أن 49.6-4.4% ملعظــم الــرتب (15عــن  ESPارتفــاع قــيم 

% من الرتب املزروعة) ، وقد ساهم املاء األرضي يف متلح تلـك الـرتب بشـكل كبـري 50املزروعة، صودية للرتب غري  -% ترب ملحية 67.5املدروسة متأثرة بامللوحة (

، إضافة إىل ارتفاع منسوبه وقربه من سطح الرتب (أقل من العمق احلرج). ويزيـد منـاخ املنطقـة مـن كميـة التبخـر بسـبب 1حيث كانت القيم احملسوبة لدليل امللوحة < 

ب رعة الرياح واخنفاض رطوبة اجلو النسبية. وكان تدهور الطبقة السطحية للرتب أكثر منه يف الطبقة السفلية ويظهر ذلك بشكل اكرب يف الرت ارتفاع معدالت احلرارة وس

 سم. 5طن/هكتار ووصل أقصى مسك لتلك القشور  124.80غري املزروعة حيث قدر أقصى معدل للرتاكم الفصلي لألمالح  حبوايل 

  .، ليبيا وادي الشاطئ،  التنمية املستدامة،  ملحالت :الكلمات الدالة

Abstract 
This study aims to evaluate common soils in wadi Al-Shatti area and to draw attention to salinity effects and soil 
salinization, the results showed high values of EC in the top soils (0-30 cm) compared to lower layers (30-60 cm) 
ranging between 1.08-144.67 dS.m-1. However, the EC value in the salty crust of top (5 cm) was found to be 
77.00-195.67 dS.m-1, due to the salty accumulation. The value of the relation (CO3 + HCO3/Cl +SO4) was <1 ،  
which means that the soils under sever sodium adsorption stage. The Sulphate/Chloride value that gives < 1 
which means that chloride salts are very dominant. This could indicate that wadi Al-Shatti soils are under sever 
sodium adsorption stages at the crust (average salt accumulation 124.8 tones/hectare). That Chloride salts were 
very dominant in the region, could mean that those soils are in the last stages of salinization (84.4%) in the most 
sites, 67.5% of them are Saline-Sodic soil. Temperature, evaporation, wind, relative humidity, irrigation water, 
and the water table were significantly responsible in directly or indirectly for soil salinization in the area.  
 

Keywords: Salinity, Sustainability, wadi Al-Shatti, Libya. 
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   مقدمةال. 1

بتنمية زراعية شاملة خالل الثالثة عقود املاضية ، ورغم العديـد مـن االجيابيـات اال اـا تسـببت يف حظيت منطقة وادي الشاطئ 
الـرتب مشـكلة عامليـة وهـو حالـة  حالعديد من املشاكل البيئية من بينها تدهور الرتب الزراعية بفعل عامل امللوحة. حيث يعتـرب متلـ

ب فعاليـة ونشـاط اإلنسـان عـن طريـق إضـافة مـاء الـري دون االهتمـام بأسـاليب شائعة يف املناطق اجلافـة وشـبه اجلافـة، وتنشـأ بسـب
الزراعيـة للـتملح يف كـل مـن أمريكـا  ياإلدارة الصحيحة للسيطرة على جتمع األمالح، وقد تعرضت مساحات شاسعة مـن اآلراضـ

 Lloyd Seatz and(ط أسيا وأسرتاليا وأوروبا واجلزيرة العربية واهلند وأواس اوكندا وأفريقي ةالالتينية واملكسيك والواليات املتحد

Peterson ،1964 وSzabolcs ،1974 وBressler et al. ، 1982وAkhter et al.  ،2004 و          
Kaledhonkar et al. ،2006( ، وتـرتبط مشـكلة الـتملح بعـدة عوامـل منهـا الظـروف املناخيـة واهليدرولوجيـة والطبوغرافيـة

وغريهـا ، ويـرتاكم عـدد كبـري مـن األمـالح  يف الـرتب املتــأثرة بامللوحـة نتيجـة تبـادل احتـاد األيونـات التاليـة الكلوريـدات والكربيتــات 
والبوتاســيوم، وختتلــف هــذه األمــالح  مــن حيــث النوعيــة  موالصــوديو  والكربونــات والبيكربونــات والنــرتات والكالســيوم واملاغنســيوم

والكميـــة يف املنـــاطق اجلافـــة والـــيت يف معظمهـــا ذائبـــة لـــذا فإـــا تتحـــرك بســـهولة خـــالل الرتبـــة لتكـــون يف بعـــض األحيـــان قشـــرة مـــن 
 Claridge and Campbellاألمــالح، ممــا ينــتج عنهــا تــأثريات ضــارة بالنباتــات نتيجــة ارتفــاع تركيــز الصــوديوم املتبــادل (

، .Kaledhonkar et al و Akhter et al.  ،2004و 1999والبطيخــي وخطــاري،  1989والزبيــدى،  1982
). وتنتج مشكلة امللوحة من أمالح  ماء ري ذو النوعية رديئة أو بسـبب ارتفـاع املـاء األرضـي، وىف املنـاطق املرويـة اجلافـة 2006

ويعتــرب وســيلة لنقــل األمــالح  أثنــاء حركتهــا حتــت ســطح الرتبــة ، وميكــن اعتبــاره العامــل الرئيســي قــد حتــدث هــاتني العمليتــني معــا، 
الناقـل لألمــالح  يف كثــري مـن املنــاطق اجلافــة وشــبة اجلافـة، كمــا تتكــون القشـور امللحيــة نتيجــة لــرتاكم األمـالح علــى ســطح الرتبــة، 

 و Claridge and Campbell 1982و  Szabolcs، 1974 ( وهــى مشـــكلة شـــائعة يف الــرتب امللحيـــة والقلويـــة
  Corwin and Leschو Akhter et al. ،2004و  2000و البــاروين،  1995وبــن حممــود،  1989الزبيـدى، 

ويستخدم تركيب مسـتخلص عجينـة الـرتب املشـبعة لوصـف وتصـنيف الـرتب املتـأثرة بـاألمالح  علـى أسـاس خصائصـها  )2005
املتبـادل ، وعلـى  ماحملتوى الكلـي مـن األمـالح  الذائبـة يف الرتبـة واجيـاد النسـبة املئويـة للصـوديو الكيمائية، وذلك من خالل تقدير 

صـــودية. وتعتــرب ملوحـــة الرتبــة مـــن عوامــل اإلجهـــاد غــري احليـــوي  –أســاس ذلـــك تصــنف الـــرتب إىل ملحيــة أو صـــودية او ملحيــة 
نباتــات قــد تكــون بســبب اخنفــاض تيســري املــاء أو بســبب تــأثريات الرئيســية الــيت تــؤثر يف اإلنتــاج النبــايت حــول العــامل، فحساســية ال

 Baruah  ،and Barthokur  ،1997و Lloyd Seatz and Peterson ،1964السمية النوعية لتلك االيونـات (
) إىل 2000العامـة للبيئـة ( ةوقـد تطـرق تقريـر اهليئـ، .Kaledhonkar et al .و 2000املـاحي،  و Ashraf ،1999و 

استعماالت املياه يف بعض املناطق الليبية من حيث اإلخالل بالتوازن الطبيعي للبيئة وسوء استعماالت املياه الذي أدى إىل ارتفاع 
هور ، حيــث تتجلــى مظــاهر التــدااملــاء األرضــي ومتلــح الرتبــة وإجهــاد مواردهــا بســبب اإلفــراط ىف اســتعماالت امليــاه وتــدىن نوعيتهــ

متلــح الرتبـة نتيجــة عـدم كفــاءة الغســيل أو إضـافة األمــالح مـع ميــاه الـري. قــام الباحثـان (امحــد وحممــد ،  يفالرئيسـية للــرتب املرويـة 
) بدراسة تأثري مياه الري علـى تـدهور بعـض تـرب منطقـة وادي الشـاطئ وقـد أظهـرت النتـائج ان نوعيـة ميـاه الـري كانـت 2007
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ـــة مـــا بـــني مـــن جيـــدة إىل متوســـطة إال أن  ـــة حيـــث تراوحـــت االيصـــالية الكهربائي ـــار ذات ملوحـــة عالي  5.95-0.61بعـــض اآلب
dS.m-1  جم/لــرت. يف حــني كــان معــدل ادمصــاص الصــوديوم  3.8-0.39، وتراوحــت املــواد الذائبــة الكليــة)SAR ( مــا بــني
عالية الصودية ،   -إىل مياه عالية امللوحة  قليل الصودية -، حيث صنف ماء الري باملنطقة من قليل امللوحة 8.67 - 0.085

كما أشار الباحثان إىل أن معظم ترب املنطقة متأثرة بشـكل واضـح بـاألمالح، حيـث تراوحـت االيصـالية الكهربيـة ملستخلصـات 
ل ، امــا نســبة الصــوديوم املتبــادجم/لــرت 15.4 - 0.94ذائبــة الكليــة ، وبلغــت املــواد ال dS.m-1 24.1-2.08الــرتب مــا بــني 

صـــودية ملختلـــف منـــاطق  –وصـــنفت الـــرتب املتـــأثرة بـــاألمالح  إىل ملحيـــة وملحيـــة  34.48اىل  2.34فقـــد تراوحـــت مـــا بـــني 
  الدراسة. 

  المواد والطرق. 2

) ، باإلضافة 2003سم (نسيم،  60 -30سم ومن  30 - 0مجعت عينات الدراسة يف منطقة وادي الشاطئ من األعماق 
على السطح يف املنـاطق أينمـا وجـدت، حيـث مشلـت العينـات األراضـي املزروعـة وغـري املزروعـة، جففـت اىل طبقة القشرة املتكونة 

) اىل 2،  1م باإلضـــافة اىل عينـــات املـــاء األرضـــي مـــا أمكـــن. وتشـــري اجلـــداول (مـــ 2وغربلـــت عـــرب منخـــل قطـــره  العينـــات هوائيـــاً 
  اخلواص الفيزيائية والكيميائية لرتب منطقة الدراسة.

  يكية والفيزيائية للرتب السائدةاخلواص امليكان .1 جدولال

  نوع 

  النسجة

 %

  للرمل

 %

للرمل 

  خشن

%  

للرمل  

  الناعم

 %

  للغرين

%  

  pH  لطينل
EC 

dS.m-1  
CEC 

meq/100g 
O.M 
% 

المحتوى 

 المائي

 0.06 0.13 1.90 0.93 8.7 7.7 1.3 78.40 21.6 91  رملية

  رملية

  مزيجية 
86 18.5 81.5 2.8 11.2 7.9 0.67 4.78 0.22 0.19 

  )Elssidi ، 1998(مأخوذ عن      

  

  اخلواص الكيميائية للرتب السائدة .2جدول ال

  نوع النسجة
  )  (ppmااليونات السالبة  )  (ppmااليونات الموجبة 

Ca Mg Na K  HCO3 Cl SO4 
 34 106 303 20 114 62 43  رملية

 53 355 185 52 81 55 110  رملية مزيجية

  )Elssidi ، 1998(مأخوذ عن      
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ملســــتخلص عجينــــة الرتبــــة املشــــبعة. كمــــا قــــدرت أيونــــات  pHواألس اهليــــدروجيين  ECمت قيــــاس االيصــــالية الكهربائيــــة 
). قــدر أيــون EDTA )Richards ،1954وذلــك باملعــايرة مــع  Titrimetric( الكالســيوم واملاغنيســيوم بطريقــة التســحيح (

) Richards ،1954( Flame photometer) باسـتخدام مطيـاف اللهـب Dauglasate،  1970الصـوديوم بطريقـة (
كما مت تقدير الكربيتات . )Richards ،1954(وكذلك الصوديوم املتبادل. فيما مت قياس البوتاسيوم باستخدام مطياف اللهب 

، Richards(ينة الرتبة املشـبعة (والكلور يف مستخلصات عج. )Richards ،1954(بطريقة الرتسيب بإضافة كلوريد الباريوم 
ــــة  )1954 ــــك ملســــتخلص الرتب ــــات والبيكربونــــات بطريقــــة املعــــايرة حبمــــض الكربيتي ملســــتخلص الرتبــــة. كمــــا قــــدرت تراكيــــز الكربون

)Richards ،1954(حساب النسبة املئوية للصـوديوم املتبـادل يف الرتبـة ، باإلضـافة اىل حسـاب العمـق احلـرج ودليـل احلالـة  . مت
وفقـاً تقيـيم تـدهور الـرتب بفعـل عامـل امللوحـة ). وقـد مت 1989، ) للمـاء األرضـي (الزبيـديSalt Regime Indexامللحيـة (

  .)UNEP ،2004(ملعايري منظمة اكساد و

  . النتائج والمناقشة 3

ألس اهليـــدروجيين بـــني تـــرب منطقـــة الدراســـة وعلـــى كافـــة ا) اىل عـــدم وجـــود اختالفـــات كبـــرية يف 3تشـــري النتـــائج الـــواردة باجلـــدول (
) رمبا يعزى بسبب خلو معظم الرتب من الكربونات وقلة 8.08 - 6.79األعماق، حيث كانت من متعادلة اىل مائلة القاعدية (

يــة الصـوديوم املوجــود ــذه حمتواهـا مــن البيكربونــات واملـادة العضــوية باإلضــافة إىل أن األيونـات املوجبــة ثنائيــة الشـحنة معادلــة لقاعد
وتشري النتـائج إىل أن األس اهليـدروجيين للمـاء األرضـي يـرتاوح مـا  ،)Osman ،2003(الرتب، وهذه النتائج تتوافق مع ما وجده 

، وهذا مرتفع مقارنه مبستخلصات الرتب بسبب تراكم القواعد األرضية حيث ينعدم الغسيل يف هذه املناطق )8.40- 07.3بني (
). و تبــني النتــائج ايضــاً ارتفــاع قــيم االيصــالية الكهربيــة للرتبــة وخصوصــاً بالطبقــة الســطحية ممــا FAO ،2005 و 1989 (عــواد،

حتتـوي علـى  الـيتيشري إىل حدوث متلـح شـديد ـذه الطبقـة وبـدرجات متفاوتـة، ويتضـح ذلـك مـن خـالل الشـكل الظـاهري للـرتب 
سـم تقريبـاً ،  5 - 0.5 بعض احلاالت يف شـكل قشـور بسـمك يـرتاوح مـن ، أو طبقة ملحية صلبة على السطح يفبلورات ملحية

 415.46±15حيــث يلعــب املــاء األرضــي دوراً مهمــا يف تكــون هــذه القشــور وذلــك الرتفــاع مســتواه عــن العمــق احلــرج احملســوب (
 ممـا 1الـة امللحيـة كـان < سـم) إضـافة إىل أن قيمـة دليـل احل 102 - 25سم) حيث يرتاوح عمق املاء األرضي باملنطقة مـا بـني (

 - 1.08، حيث تراوحت قيم االيصالية الكهربية بشكل عام للرتب ما بني ()4دول (كما هو مبني باجليدل على ارتفاع ملوحته  
144.67 dS.m-1) 77.00). وتشري النتائج إىل االرتفاع الشديد يف ملوحة طبقة القشرة حيـث تراوحـت االيصـالية مـا بـني - 
195.03 dS.m-1 وتــنخفض مــع العمــق. ممــا يشــري إىل تــراكم األمــالح  علــى ســطح الرتبــة بســبب حركــة األمــالح  إىل أعلــى (

 1986واجلــوهري،  Olsen ،1978(مــم) وهــو مــا يتوافــق مــع مــا وجــده كــل مــن  13.625ومســتوى التبخــر العــايل باملنطقــة (
،  Ashraf and Saeedو  FAO ،2005و 1995، ابولقمـة والقريـزي و Broun et al. ،1983و  1988وعـواد، 
6.69. وكانت ()2006

 
- 48.33 dS.m-1ارتفـاع ملوحـة املـاء األرضـي ومسـامهتها يف متلـح  )، باملاء األرضي. وهذا يشـري اىل

 و Howat ،2000و 1989، ي(الزبيــــد 1الــــرتب حيــــث جنــــد ان قيمــــة دليــــل احلالــــة امللحيــــة للمــــاء األرضــــي ــــذه املنــــاطق <
Kaledhonkar et al. ،2006( . ما لوحظ سيادة ايون الصوديوم فالكالسيوم حيث تراوحت تراكيز ايون الصوديوم الـذائب
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 كــافئ/لرت) ، واخنفضــت يفم مــم 220.69 - 15.80مبســتخلص الرتبــة املشــبعة للطبقــة الســطحية مــن الــرتب املزروعــة مــا بــني (
-50.90ب غـــري املزروعـــة (قـــة الســـطحية للـــرت مكـــافئ/لرت) ، يف حـــني ارتفعـــت يف الطبمـــم  127.90-6.25الطبقـــة الســـفلية (

كــافئ/لرت). كمــا أوضــحت النتــائج م مــم 378.60-30.13كــافئ/لرت)، أمــا يف الطبقــة الســفلية فقــد كانــت (مــم م 978.95
 - 41.37كـــــافئ/لرت) ويف املـــــاء األرضـــــي (م مـــــم 1000.67- 259.50أيضـــــاً ارتفـــــاع تركيـــــزه مبســـــتخلص القشـــــرة املشـــــبع (

، وارتفاع تراكيزه قد تؤدى إىل حدوث السمية النوعية للنباتات، وتظهر مسية الصوديوم عـادة مصـحوبة مكافئ/لرت)م م 232.75
بزيادة يف تركيز األمالح  واخنفاض يف نفاذية الرتبة حيث تظهر عالمات التسمم على أقدم األوراق. كما ان للصوديوم أمهية خاصة 

كة عنــد اجلفـاف ممــا يقلـل مــن فـرص منــو النباتـات واخــرتاق البـادرات للســطح بسـبب تشــتيت الرتبـة وتكــوين القشـور الصــلبة املتماسـ
  ). 2007وأمحد وحممد،  Osman ،2003و  2000املاحي، و  Ashraf ،1999و 1988(أبو ضاحى واليونس، 

كما يتواجد ايون الكالسيوم برتاكيز عاليـة حيـث يعتـرب تركيـزه أعلـى مـن املـدى املعتـاد مبعظـم تـرب املنطقـة ، حيـث تـراوح 
- 1.36مكافئ/لرت) بينما كان تركيزه بالطبقة السفلية (مم  60.48 -3.80املزروعة ما بني (تركيزه بالطبقة السطحية يف الرتب 

 مــــــم 473.165-21.01للـــــرتب غـــــري املزروعـــــة فقـــــد كـــــان يف الطبقـــــة الســـــطحية (مكـــــافئ/لرت)، أمـــــا بالنســـــبة م مـــــ 43.15
 -160كـافئ/لرت)، يف حـني تـراوح الرتكيـز بطبقـة القشـرة مـا بـني (م مـم 149.80 -9.001، ويف الطبقة السفلية (مكافئ/لرت)

  /لرت). مكافئم م – 3.00145.5كافئ/لرت)، كما احتوى املاء األرضي على تراكيز معنوية منه (م مم 570

 1988بينمــا كــان حمتــوي الــرتب مــن املاغنيســيوم أقــل مــن الكالســيوم وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره (أبوضــاحي واليــونس،    
مكــافئ/لرت)، وللــرتب م مــ 30.475- 1.36حيــث تــراوح تركيــزه بالطبقــة الســطحية للــرتب املزروعــة مــا بــني ( )2000املــاحي، و 

-9.07ني كـــان يف الطبقـــة الســـطحية مـــن الـــرتب غـــري املزروعـــة مـــا بـــني (مكـــافئ/لرت)، يف حـــم مـــ 23.148-0.98الســـفلية (

مكــافئ/لرت) وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه (ابوضــاحي م مــ75.39 -1.95مكــافئ/لرت)، ويف الطبقــة الســفلية (م مــ 189.01
، واختلف كافئ/لرت)م مم 350.0-39.4، ويف طبقة القشرة ()2000املاحي، و  1996والدومي وأخرون،  1988واليونس، 

تعتـرب الرتاكيـز ) 1996مكـافئ/لرت) ووفقـاً للـدومي واخـرون (م مـ 66.40 - 2.23( ىتركيزه يف املاء األرضي من منطقـة إىل أخـر 
املتحصــل عليهــا ضــمن املــدى املعتــاد يف مســتخلص الرتبــة املشــبعة. كمــا بينــت النتــائج وجــود البوتاســيوم برتكيــز أقــل مــن الكالســيوم 

م مـ 94.03 - 0.37) حيـث تـراوح مـا بـني (2000املـاحي، و  2003افق مع مـا وجـده كـل مـن (نسـيم، واملاغنسيوم وهذا يتو 
مكافئ/لرت) وتعتـرب تراكيـز م م 179.47 -13.6مكافئ/لرت). وارتفع تركيزه باملستخلصات املشبعة للقشرة حيث تراوح ما بني (

، كمـا تشــري النتـائج اىل اخـتالف حمتــوى املـاء األرضـي مــن )1996البوتاسـيوم بالقشـرة أعلـى مــن املـدى املعتـاد (الــدومي وآخـرون، 
  مكافئ/لرت) بسبب ارتفاعه يف املاء األرضي يف العادة .م م 128.38- 9.47أيون البوتاسيوم (

وكانت تراكيز الكربونات دون حدود الكشف مبعظم تـرب املنطقـة ، بينمـا احتـوى املـاء األرضـي علـى مسـتويات متفاوتـه 
كافئ/لرت) مما يشري اىل اختالف تركيز الكربونات باملاء األرضي من منطقة م مم 0.28 - 0.01وحت ما بني (من الكربونات ترا

أكسـيد الكربـون يف هـواء الرتبـة الـذي يلعـب دوراً هامـا يف تغـري حمتـوى حملـول الرتبـة (ابـو  ثـاينإىل أخـرى رمبـا بسـبب اخـتالف تركيـز 
تراكيــــز  اخنفـــاضكمـــا يالحـــظ ). 2000املـــاحي، و  1996واحلســـايب،  واملســـماري 1989، وعـــواد 1988ضـــاحي واليـــونس، 
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مكـــافئ/لرت) ويف الطبقـــة م مـــ 1.46 - 0.20البيكربونـــات يف الـــرتب، حيـــث تـــراوح تركيزهـــا بالطبقـــة الســـطحية للـــرتب املزروعـــة (
افئ/لرت) ، واخنفض كم مم 1.8- 0.32كافئ/لرت)، بينما للطبقة السطحية للرتب غري املزروعة (م مم 1.40 -0.12السفلية (

كـــافئ/لرت) وهـــذه ضـــمن املـــدى املعتـــاد يف م مـــم 5.00 -0.80كـــافئ/لرت) وبالقشـــرة (م مـــم 1.00 -0.10بالطبقـــة الســـفلية (
   .)1996الرتب واملقبول ملعظم النباتات (الدومي واخرون، 

 1988كـل مـن (امساعيـل،   ومن بني االيونات السالبة ساد أيـون الكلـور تـرب منطقـة الدراسـة وهـذا يتوافـق مـع مـا ذكـره
، كما أشارت النتائج إىل ارتفاعه بطبقة م مكافئ/لرت)م 1040.2 - 8.2) حيث تراوحت تركيزه ما بني (2007وأمحد وحممد، 

كــافئ/لرت) وهــذا يعتــرب أكــرب مــن املــدى املعتــاد بــالرتب ملعظــم املنــاطق (الــدومي واخــرون، م مــم 1346.52- 836.70القشــرة (
ور تـأثري علـى النباتـات وذلـك بإنتـاج طاقـة منخفضـة وحـدوث تغـريات فسـيولوجية أخـرى باإلضـافة إىل أن حيث أن للكل) 1996

) ، بينمـا Houat ،2000خيفض من نفاذية العناصر املغذية مثل البوتاسيوم املاغنسيوم  ( مالرتاكمات العالية من كلوريد الصوديو 
مكافئ/لرت). كما ترتفع تراكيز الكربيتات مبعظم م م 359.86 -30.68اختلف حمتوى املاء األرضي من الكلور فرتاوح ما بني (

كافئ/لرت) بطبقة القشرة، و م مم 701.57 – 64.27الرتب حيث ترتاكم بالقشرة والطبقة السطحية، حيث تراوحت ما بني (
 105.36- 1.70يف الطبقـة السـطحية للـرتب املزروعـة، أمـا بالطبقـة السـفلية فقـد كـان (كافئ/لرت) م مم 142.25- 5.80(
- 4.12كـافئ/لرت) و الطبقـة الســفلية  (م مـم 439.76-13.39مكـافئ/لرت) ويف الطبقـة السـطحية للـرتب غـري املزروعـة (م مـ

 -32.62تــات الــذي تــراوح مــا بــني (كــافئ/لرت) ، وهــذه االختالفــات تتــأثر مبحتــوى املــاء األرضــي مــن الكربيم مــم 145.243
(املــاحي، ، ممــا يشــري اىل اخــتالف الرتاكيــز مــن منطقــة اىل اخــرى ، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه م مكــافئ/لرت)مــ 299.59
2000 .(  

لكافــة تــرب املنطقــة فيمــا عــدا تــرب مشــروع الــدبوات  1تــدل نســبة الكربيتات/الكلوريــدات احملســوبة ذات قيمــة < كمــا 
، ممــا يــدل علــى ســيادة أمــالح  الكلوريــدات وهــذا يعــين إن تلــك الــرتب وصــلت ألطــوار الــتملح األخــرية ، بينمــا جنــد وقطــة الزراعــي

 يفوهذا يشري اىل اـا مازالـت  1سيادة أمالح  الكربيتات يف ترب مشروع الدبوات حيث كانت نسبة الكربيتات/الكلوريدات > 
مازالـت يف طـور الكربيتـات. بينــت  الـيتالتطـور األخـرية فيمـا عــدا تـرب الـدبوات وقطـة طـور أمـالح  الكربيتـات، أى أـا يف مراحـل 

وهـذا يتوافـق مـع مـا وجـده، ممـا يعـين إن  1) كـان <3CO3 + HCO  /Cl + SO4نتـائج الدراسـة أيضـا إن حاصـل العالقـة (
شـــديد للصـــوديوم مبعقـــد التبـــادل وإزاحـــة الكالســـيوم واملاغنســـيوم ، ونتيجـــة لـــذلك يـــتم ترســـيب أيونـــات  الـــرتب يف طـــور ادمصـــاص

، حيـــث يتميـــز الوســـط بســـيادة الكلوريـــدات والكربيتـــات ، وهـــذا يشـــري اىل أن والكربونـــات بشـــكل كربونـــات كالســـيومالبيكربونـــات 
). 1989، ع الكالسـيوم واملاغنسـيوم (الزبيـدينـات تتحـد أوًال مـ، بسـبب أن الكربو وين كربونات الصوديوم قليلـة جـداً احتمالية تك

كلوريد الصوديوم، حيث كان ايون الكلور >الكربيتات > البيكربونـات. امـا سيادة أمالح  الكلوريدات وخصوصاً  وهذا يشري اىل 
األمـــالح  الســـائدة بالطبقـــة  املوجبـــة فكـــان الصـــوديوم >الكالســـيوم > املاغنسيوم>البوتاســـيوم، وهـــذا يـــدل إن لأليونـــاتبالنســـبة 

الســطحية هــي الكلوريــدات وبشــكل رئيســي كلوريــد الصــوديوم وكلوريــد الكالســيوم وأمــالح الكربيتــات وخاصــة كربيتــات الصــوديوم 
، حلةامبياه م والريسيادة أمالح  كلوريد الصوديوم معظم الرتب ب يف بشكل رئيسيامللوحة  والكالسيوم، مما يشري إىل ارتباط مشكلة
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ويعترب ث تزداد بالرتب غري املزروعة وذلك بفعل تراكم األمالح  على السطح، واىل ارتفاعها بشكل كبري يف الرتب غري املزروعة حي
، وبشـكل عـام فــان هـذه النتــائج تشـري إىل وجــود  الــرتبلتــدهور هـذه  الرئيسـيالســبب الــرتب املزروعـة هـو حيــدث مـن  الـذيالرشـح 

(امللوحة الثانوية) مع تواىل سـنوات اجلفـاف والتبخـر العـايل نتيجـة ارتفـاع احلـرارة واسـتخدام ميـاه أسباب عديدة حلدوث متلح الرتب 
) إضــافة إىل الزراعــة العشــوائية دون اســتخدام أســاليب زراعيــة مناســبة، فملوحــة 5دول (واملبينــة باجلــذات ملوحــة متوســطة أو عاليــة 

ر املــاء للنبــات ترافقهــا تراكيــز عاليــة ورمبــا ســامة مــن األيونــات يف حمــيط النباتــات، الرتبــة باإلضــافة إىل تأثريهــا االمســوزي يف تقليــل تــوف
حيــث أن الصــوديوم والكلــور مهــا يف األغلــب األيــونيني ذوا الســمية احملتملــة يف الــرتب ويكــون هلمــا غالبــاً تــأثريات هامــة يف بيئــة هــذه 

وجود هذه األيونات يـؤثر أيضـاً علـى حصـول النبـات علـى العناصـر  املناطق أكثر من الكربيتات والبيكربونات وغريها، وبالتايل فأن
الغذائية، حيث أن معظم تأثري امللوحة يكون على اختالل التوازن الغذائي ويرتبط بدرجة رئيسية بالتغذية خاصة االيونات املوجبة و 

الرتبة وإمنا يعتمد أيضاَ على نسب تواجد هذه ال يعتمد امتصاص االيونات املوجبة من قبل النبات فقط على الكمية املطلقة هلا يف 
االيونات بعضها اىل بعض، حيث أن متلح الرتب بأمالح  الصوديوم والكالسـيوم تسـبب اخنفـاض مسـتوى امتصـاص البوتاسـيوم يف 

  لصوديوم إىل البوتاسيوم النبات وتتأثر قدرة النبات على امتصاص البوتاسيوم بامللوحة العالية وتركيز الصوديوم يف حملول الرتبة ونسبة ا
)K+:Na+(الزبيد) 1989، ي، مما يؤدي إىل النقصان النسيب للمحاصيل بسبب امللوحة. (  

%) وتتوافــق  49.63 - 4.44% ألغلــب الــرتب موضــوع الدراســة (15عــن  ESPكمــا أظهــرت النتــائج ارتفــاع قــيم 
- 6.272الطبقة السـطحية للـرتب املزروعـة مـا بـني (حيث تراوحت يف ). Osman et al. ،2003(هذه النتائج مع ما ذكره 

 - 10.470غــــــري املزروعــــــة (، امــــــا بالنســــــبة للــــــرتب %) 23.960 - 4.440طبقــــــة الســــــفلية (%)، ويف تــــــرب ال38.570
%). كمـا تراوحــت تراكيـز الصـوديوم املتبــادل ىف الطبقـة الســطحية  32.99 - 4.65، بينمـا يف الطبقـة الســفلية (%)49.633
م مــ 0.28- 0.01جــرام) أمــا بالنســبة لــرتب الطبقــة الســفلية ( 100مكــافئ/م مــ 0.736 - 0.27وعــة مــا بــني (للــرتب املزر 

جـرام)، و  100مكـافئ/م مـ1.33- 0.27جـرام)، يف حـني تـراوح تركيـزه بالطبقـة السـطحية للـرتب غـري املزروعـة ( 100مكافئ/
إىل ارتفاع الرتكيـز بـالرتب غـري املزروعـة مقارنـة بـالرتب جرام) وهذا يشري  100مكافئ/م م 0.899 - 0.136بالطبقة السفلية (

املزروعة، وجتدر االشارة اىل انـه ال يتوقـع وجـود تـأثري ضـار للصـوديوم املتبـادل بـالرتب الرمليـة علـى غالبيـة النباتـات وذلـك الخنفـاض 
، وهــو مــا قــد يفســر )1995، بــن حممــودالســعة التبادليــة للــرتب ممــا يعــين ان كميــة الصــوديوم املتبــادل يف هــذه الــرتب غــري كبــرية (

استمرار الزراعة يف الرتب على الرغم من وجود احتمالية حدوث تدهور للرتب بفعل تراكم الصـوديوم خصوصـا عنـد إتبـاع أسـاليب 
لصـوديوم زراعية غري سليمة ال تالئم طبيعة ترب ومناخ املنطقة، حيث تشري هذه النتائج اىل ارتفاع حمتوي الـرتب غـري املزروعـة مـن ا

  مقارنه بالرتب املزروعة مما يعىن توفر ظروف كيميائية وفيزيائية غري مرغوب ا هلذه الرتب.

اظهــرت نتــائج الدراســة أيضــا حــدوث تــدهور كيميــائي شــديد ملعظــم الــرتب بفعــل عمليــات الــتملح كنتيجــة حتميــة لســوء 
علـى ملوحـة الـرتب، أمـا  dS.m-1 4القـيم االكـرب مـن ، ()6( ه كمـا هـو مبـني باجلـدولاإلدارة الزراعيـة واإلسـراف يف اسـتغالل امليـا

% فهو مؤشر هام على أن الرتب صودية)، حيث أظهـرت النتـائج إن معظـم 15نسبة الصوديوم املتبادل حمللول الرتبة ذو القيم > 
 ادي الشــاطئ علــى إــاالــرتب حتــت الدراســة متــأثرة بامللوحــة حيــث إــا ووفقــاً للتصــنيف األمريكــي تصــنف معظــم الــرتب مبنطقــة و 

حيــث %) 15صــودية) وذلــك الرتفــاع ملوحتهــا وســيادة ايــون الصــوديوم وارتفــاع نســبة الصــوديوم املتبــادل بــالرتب (>  –(ملحيــة 
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% من امجايل الرتب على اا ضـمن هـذا النـوع بسـبب ارتفـاع الرتكيـز الكلـي لألمـالح  و سـيادة ايـون الصـوديوم، 52.63تصنف 
يف حــني ســفلية علــى اــا غــري ملحيــة يف بعــض الـرتب وذلــك الخنفــاض تركيــز األمــالح  الذائبــة ــذه الطبقــة، فيمـا صــنفت الطبقــة ال

وهذه تشكل ىل حد االن ا كان بعضها غري متأثر باألمالح إبينم، الرتب موضوع الدراسة على اا ملحية% من  21.05صنف 
بامللوحة مع ترب ذات مزروعة ، كما لوحظ تداخل الرتب املتأثرة % من امجايل الرتب حتت الدراسة ومجيعها ترب  26.32حوايل 

  ذلك يف أغلب األحيان بعدم متاثل طبوغرافية االراضي أو للتغري يف نسجة الرتبة.ويرتبط حمتوى أقل نسبياً من األمالح  

) حـدوث تـدهور بفعـل عامـل امللوحـة وبـدرجات UNEP ،2004وأظهر تقييم تدهور الرتب ووفقاً لـمعايري (اكسـاد و
خمتلفــة تراوحــت مــن البســيطة إىل احلــادة وذلــك بفعــل تــأثريات ميــاه الــري املســتخدمة وملوحــة وعمــق املــاء االرضــي اضــافة اىل طــرق 

ارها من النظم البيئية اهلشة، ، مما يشري اىل ان هذه الرتب ميكن اعتبالظروف املناخية السائدة للمنطقةاإلدارة الزراعية السيئة يف ظل 
وقد أظهرت الدراسة حدوث تدهور بفعل عامل امللوحة وخصوصا بالطبقة السـطحية منهـا حيـث كانـت يف معظمهـا بدرجـة حـادة 

سم. فيمـا   5هكتار و وصل بسمك القشور امللحية طن/ 124.80ح بطبقة القشرة حوايل حيث بلغ اقصى معدل لرتاكم األمال
، وذلــك بفعــل تــراكم تراكيــز عاليــة مــن األمــالح  نتيجــة التبخــر فلية أقــل مقارنــة بالطبقــة الســطحيةلطبقــة الســكانــت درجــة تــدهور ا

، ممـا يعـين ان التـدهور قـد حـدث بفعـل طـرق الـري غـري املناسـبة ، كمـا بينـت اىل حـدوث تـدهور للـرتب نتيجـة الـريالعايل مما يشري 
اً و دور مباشر يف حدوث تدهور لرتب املنطقة و بدرجة حادة جدا. وذلك للمياه نتائج التقييم إن لنوعية مياه الري تأثري حاد جد

وامللحــي حملاليــل الرتبــة ، حيــث  األيــوين) وخــالل تطــور عمليــة تــراكم األمــالح حتــدث تغــريات يف الرتكيــب رتمــ 55- 25الضــحلة (
تــدهور كيميــائي ــذه الــرتب وبالتــايل ظهــور  تشــري الدراســة وبشــكل عــام إىل ارتفــاع تركيــز ايــون الصــوديوم ، ممــا يــؤدى إىل حــدوث

نـه ميكـن إعـادة استصـالح خشنة النسجة فإالرتب حتت الدراسة وحيث أن مشكلة التملح يف حال مل تتخذ اإلجراءات الالزمة ،. 
واســتدامة  التــدهور حــىت اآلن وذلــك بإتبــاع عــدة طــرق وأســاليب للمحافظــة االــرتب املتــأثرة واحلفــاظ علــى الــرتب الــيت مل يظهــر عليهــ

  .) Akhter et al. ،2004( املوارد الطبيعية للمنطقة و اسرتجاع املساحات الزراعية اليت فقدت بفعل التملح

  دامة األراضي الزراعية بالمنطقةاست. 1.3

ميكنها النمو يف وجود تراكيـز عاليـة مـن األمـالح  يف بيئـة منوهـا  اليتتطرقت العديد من الدراسات اىل االستفادة من النباتات 
 Panicum(والديس/الســبط ) Phragmites communis(حيــث ميكــن اســتغالهلا ختفــيض ملوحــة الــرتب مثــل القصــبة 

repens ( ســم مــن الطبقــة العلويــة،  50% يف  5.9 - 5.5حيــث اســتخدمت يف ختفــيض ملوحــة الــرتب يف مشــال مصــر بنســبة
، كمــا أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل إمكانيــة )Ghaly ،2002(امكــن اســتخدامها يف زراعــة حماصــيل اعــالف املاشــية  حبيـث

ة استخدام تلك النباتات يف معاجلة الرتب املتأثرة بامللوحة، حيث ان معاجلة مشاكل امللوحة املتزايدة تتمثل بالعناية بالنباتات امللحيـ
تصــميماً مناســباً يتــيح االســتفادة منهــا يف تــرب املنــاطق املتــأثرة بــاألمالح وذلــك ألمهيــة الطــرق يف ظــل نظــم مصــممة  واســتخدامها

حيـث وجـدت أفضـلية السـتخدامها ). Vijendra et al. ،2006(يف حتسـني صـفات الرتبـة ) Bioremediation(احليويـة 
الصـحاري السـاحلية ويف املنـاطق اجلافـة وهـى أفضـل مـن النباتـات  امتـدادعلـى  2لـف كـمأ 33احة مـن األرضـي تصـل اىل على مسـ

من نباتات متكيفة لـرتب أدىن يف حمتواهـا مـن األمـالح،  مأخوذةحيث ان احملاصيل املالئمة ) Glycophyles(املقاومة للملوحة 
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االيونيـة، وال تـؤثر امللوحـة يف دورة  بان هلا تكيف وظيفي وتشرحيي يساعد على مقاومـة عجـز املـاء والسـمية امللحية توتتميز النباتا
، وقـد )Hans et al. ،2006(املعروفـة  امللحيـةنـوع مـن  2600حيـاه النبـات، وهنـاك عـدة انـواع قـادرة علـى التحمـل مـن بـني 

لألمـالح  أشارت العديد من األحباث يف الواليات املتحدة واملكسيك ومصر واهلند وأسرتاليا اىل إمكانية استعمال احملاصيل املقاومة 
يف ) Zhao ،1999(). كمـا أشـار 1999وان ذلك يعترب اقتصادياً وأقل خسـارة ممـا يتطلبـه تصـريف امللـح (احمليشـى والبطيحـى، 

اىل فعالية هذا النبات على امتصاص األمالح  وتراكمها بالنبات حيـث  .Suaeda salsaملوحة الرتب باستخدام  إلزالةدراسة 
وكــان  2نبـات/م 15سـم عنــد زراعـة هــذا النبـات بكثافــة  30-20% عنـد العمــق  4.5الحـظ اخنفـاض يف تركيــز الصـوديوم قــدره 

انيـة استصــالح اىل امك) Mishra et al. ،2003(، كمـا اشــار 2/منبـات 30% عنـد زراعتــه بكثافـة  6.7معـدل االخنفـاض 
حيث وجدوا حتسـن   Eucalyptus tereticornisواستعادة الرتب امللحية أو الصودية باستخدام بعض النباتات مثل الكافور 

 ECeكبري يف اخلواص الفيزوكيميائية للرتب املتأثرة بامللوحة بعد زراعتها بــهذا النبـات كاخنفـاض األس اهليـدروجيين وصـودية الرتبـة و
، حيــث تلعـــب هـــذه ثـــر فاعليــة مـــع زيــادة فـــرتة الزراعـــةة مســامية الرتبـــة ، وكـــان التــأثري االجيـــايب هلــذه االشـــجار اك، مــع زيـــادESPو

 Leptochloaاىل اسـتخدام نبــات ) Akhter et al.  ،2004(النباتـات دورا كبـرياً يف حتســني خـواص الرتبــة. كمـا ِأشــار 

fusca  الناجتة من التملح الثانوي بفعل الري حيث أشار اىل قدرة هذا النبات على النمو  الصودية –يف استصالح الرتب امللحية
واالستمرارية يف تلك الرتب ممـا يسـاعد علـى خفـض ملوحـة الرتبـة مـن خـالل رشـح األمـالح  وبالتـايل يسـاعد منـو النباتـات األخـرى 

ميكن االستفادة  اليتتات امللحية منتشرة مبنطقة الدراسة و خالل التعاقب النبايت وحتسني صفات الرتبة ، وتنتشر عدة انواع من النبا
منهــا يف تقليــل االثــار الضــارة للملوحــة واحلفــاظ علــى تــرب املنطقــة حيــث لــوحظ منــو هــذه النباتــات يف تــرب شــديدة التــأثر بامللوحــة 

او تسـتخدم يف عمليـات  حيث ان ظروف منوها تتأقلم مع ظروف املنطقة، كما ميكن االسـتفادة مـن بعضـها كمحاصـيل لألعـالف
  تثبيت الرتب ومقاومة التعرية والتصحر.

  . التوصـــــــيات4

ة نظرا ملا تعانيه منطقة وادي الشاطئ من تدهور نتيجة النتشار امللوحة وسوء ادارة املياه واليت تعترب مـن أهـم العوامـل الرئيسـية املـؤثر 
  ة فان هذه الدراسة توصي مبا يلي: على بيئة املنطقة ، ومن خالل تقييم حالة الرتب الزراعي

  .اختاذ عدة تدابري للمحافظة على املوارد املائية دف احلد من زيادة تدهور جودة مياه الري -1

 كل منطقة وتتمثل يف:   احتياجاتاملالئمة للرتب وفق  االستصالحاتباع طرق  -2

املاء االرضي و مراقبة ملوحة ومستويات املاء إنشاء شبكة صرف زراعي مالئمة و رفع كفاءة صرف الرتب واحلد من ارتفاع  �
 .األرضي

اساليب زراعية للمحافظة على االنواع النباتية املتأقلمة مع نوعية الرتب واملياه وحتديد األنواع املقاومة للملوحة. مبا  استخدام �
  .مع خصائص الرتبة يتالءم
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نميتهــا ، مـع تطبيــق الـدورات الزراعيــة وكـذلك تتــابع عمليــات العمـل علــى تشـجيع زراعــة االنـواع النباتيــة املقاومـة للملوحــة وت �
  احلرث العميق من فرتة اىل أخرى .

 انشاء برامج خاصة للتنبؤ مبلوحة الرتب ووضع قاعدة بيانات عن تدهور ترب منطقة وادي الشاطئ . �

  مع احلالة البيئية القائمة. يتالءموضع خطة بيئية لتاليف تدهور ومتلح املزيد من األراضي الزراعية باملنطقة مبا  -3

 نشــر الـــوعي البيئـــي وإبــراز خطـــر متلـــح الـــرتب ونتائجــه الســـلبية علـــى بيئــة ومـــوارد املنطقـــة للحـــد مــن تغـــريات اخلصـــائص البيئيـــة  -4
 للمنطقة كالتنوع احليوي والتعاقب النبايت وفقد االراضي نتيجة التصحر. 

 تنمـــو باملنطقـــة وهلـــا القـــدرة علـــى مقاومـــة اجلفـــاف وامللوحـــة والظـــروف املناخيـــة أجـــراء الدراســـات اخلاصـــة بـــاألنواع النباتيـــة الـــيت -5
  وامكانية االستفادة من النباتات الطبيعية املوجودة يف معاجلة الرتب املتأثرة بامللوحة.

) 3د القانون رقم (بشأن رفع القيود املفروضة على حفر أبار املياه ، وتفعيل موا 1371) لسنة9إعادة النظر يف القانون رقم ( -6
  حىت ميكن السيطرة على كميات السحب اجلائر واحملافظة على املخزون اجلويف من العبث والتلوث. 1982لسنة 

استكمال الدراسات اهليدروجيولوجية واجليوفيزيائية للتعرف بدقة على حدود وأعماق وكميات املياه ونوعيتها بكافـة االحـواض  -7
  املائية اجلوفية يف ليبيا.

تعاىن من  اليتتشجيع التعاون الدويل يف جمال دراسات الرتبة واملياه من خالل املنظمات الدولية واالستفادة من خربات الدول  -8
  نفس املشاكل.
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  الرتباالس اهليدروجيين وااليصالية الكهربية وتركيز االيونات املوجبة والسالبة مبستخلصات الرتب املشبعة ونسبة الصوديوم املتبادل وتصنيف  .3 جدولال

  

  العينة  الموقع
 (سم)  

pH  
ECe dsm-1 
at 25 oC  

 ESP  كافئ/لترم ايونات سالبة مم  كافئ/لترم مايونات موجبة م
 

Exch. Na 
meq/100 g  

  التصنيف
  Na+ K+  Ca++ Mg++ CO3

-- HCO3
-- Cl- SO4

-- 

شكدة
ب براك /أ

ي جنو
شروع الزراع

الم
  

  
  1ب

  م
  

0-30  7.20 2.70 18.50 1.50 5.50 2.30  n.d . 0.26 16.10 10.60 10.62 0.42 غيرملحية 
30 -60  7.85 1.08 6.25 0.60 2.10 1.80  n.d . 0.13 8.20 1.70 4.56 0.10 غيرملحية 

  م  5ب
0-30  7.75 2.70 17.90 1.40 6.40 1.90  n.d . 0.20 15.90 11.00 10.00 0.39 غيرملحية 
30 -60  7.40 1.50 10.10 0.83 3.02 1.26  n.d . 0.14 8.50 7.14 8.21 0.19 غيرملحية 

  م  10ب
0-30  7.60 2.76 19.10 0.97 5.60 2.90  n.d . 0.25 16.50 11.25 10.00 0.32 غيرملحية 
30 -60  7.50 1.72 10.90 0.61 3.40 1.60  n.d . 0.12 8.61 6.99 8.18 0.17 غيرملحية  

  14ب

  م
0-30  7.58 3.55 21.92 1.44 8.14 4.00  n.d . 0.80 25.45 9.58 10.60 0.41 غيرملحية  
30 -60  7.81 2.60 15.80 0.97 6.00 3.25  n.d . 0.40 18.25 6.99 8.74 0.24 غيرملحية  

  2م 
  - - - n.d . 2.00 836.70 94.60  39.14 180.63 22.67 690.90 93.33 7.30  قشرة

0-30  7.23 18.94 104.08 16.32 50.00 19.00  n.d . 0.90 136.80 51.69 19.92 0.74 ملحية صودية  
30 -60  7.47 4.40 28.91 5.44 13.89 5.28  n.d . 0.40 37.20 5.98 10.98 0.29 ملحية  

  غ م
 - - - n.d . 0.80 540.77 80.55  102.00 160.01 99.53 259.50 62.12 7.17  قشرة

0  -30  7.57 12.71 50.90 19.89 35.00 22.25  n.d . 1.00 91.60 34.58 11.33 0.27 ملحية 
30 -60  7.62 5.49 39.10 1.88 9.00 5.00  n.d . 0.80 44.00 9.85 6.35 0.14 ملحية 

  م  15ب
0-30  7.70 2.19 16.50 0.42 3.80 1.36  n.d . 0.20 15.90 5.80 12.20 0.47 غيرملحية 
30 -60  7.30 1.50 10.76 0.37 2.91 0.98  n.d . 0.13 10.10 4.80 6.45 0.15 غيرملحية 

  م  17ب
0-30  7.62 5.49 38.89 1.77 8.91 5.37  n.d . 0.99 39.89 14.05 16.80 0.66 ملحية صودية  
30 -60  7.81 2.61 15.88 1.00 5.99 3.22  n.d . 0.80 18.90 5.96 4.91 0.13 غيرملحية  

  -   - 40.72 41.01 2.14 0.12 6.46 6.76 25.12 45.65 8.40 7.40  ماء أرضي

  م  20ب
0-30  7.50 2.55 18.44 0.92 4.15 2.00  n.d . 0.25 16.20 9.10 12.70 0.32 غيرملحية  
30 -60  7.30 1.28 8.80 0.84 2.00 1.00  n.d . 0.13 8.34 4.50 8.54 0.17 غيرملحية  

  م  25ب
0-30  7.80 5.86 39.20 1.92 9.60 8.10  n.d . 0.70 44.50 13.20 16.27 0.42 ملحية صودية  
30 -60  7.70 1.28 8.50 0.83 1.90 1.50  n.d . 0.19 8.73  3.90 7.71 0.16 غيرملحية  
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  3الجدول يتبع......

  

  
  

 الموقع
 العينة
 pH  (سم) 

ECe dsm-1 
at 25 oC  

مكافئ/لترايونات موجبة  مم  مكافئ/لتر مم ايونات سالبة    ESP 
 

Exch.Na 
meq/100 g 

 التصنيف
 Na+ K+ Ca++ Mg++ CO3

-- HCO3
-- Cl- SO4

-- 

ا
شكدة

 

 م
0-30  7.41 9.51 44.74 7.25 25.90 17.10  n.d . 0.60 64.00 29.78 15.37 0.69 ملحية صودية 
30 -60  7.18 4.36 21.80 1.81 11.00 9.00  n.d . 0.40 23.80 19.44 4.71 0.10 ملحية 

 غ م
 - - - n.d . 1.20 970.87 322.93  150.01 350.00 104.90 690.25 129.50 7.64 قشرة

0-25  7.25 93.70 545.50 75.95 199.60 115.50  n.d . 0.90 618.10 318.10 38.57 1.15 ملحية صودية 
ابوغرد - - - 42.97 54.72 5.10 0.01 2.23 9.39 33.54 57.63 10.28 7.32 ماء أرضي

 م قة
0-30  7.69 15.29 86.93 7.22 50.13 13.10  n.d . 0.99 118.30 33.59 17.73 0.66 ملحية صودية 
30 -50  7.37 5.55 26.50 2.16 18.89 7.95  n.d . 1.10 42.10 13.31 4.85 0.13 ملحية 

 قيرة

 م
0-30  7.88 2.78 18.25 1.53 6.00 2.25  n.d . 0.81 16.00 11.40 10.71 0.43 غيرملحية 
30 -60  7.61 2.12 13.04 1.00 5.86 1.61  n.d . 0.60 12.40 8.20 8.18 0.22 غيرملحية 

 غ م
0-30  7.27 39.90 240.44 29.90 78.90 49.76  n.d . 0.81 259.00 139.30 30.05 0.87 ملحية صودية 
30 -60  7.45 29.10 175.50 13.60 62.14 39.86  n.d . 0.40 199.50 91.15 25.92 0.51 ملحية صودية 

طار
ق الم

 طري

 غ م
0 -30  7.78 70.91 405.10 28.90 169.50 59.51  n.d . 1.20 418.70 289.16 35.31 1.14 ملحية صودية 
30 -60  7.45 21.83 112.10 9.95 71.01 25.01  n.d . 0.40 126.76 91.14 18.44 0.45 ملحية صودية 

 م
0 -30  7.13 3.68 22.28 2.72 7.53 4.27  n.d . 0.36 21.00 14.98 10.93 0.40 غيرملحية 
30 -60  7.42 3.01 19.55 1.81 6.52 2.85  n.d . 0.40 17.00 14.15 10.76 0.28 غيرملحية 

 غ م
 - - - n.d . 1.55 1019.80 303.10  150.01 279.00 21.76 873.50 132.44 7.53 قشرة

0 -30  7.40 107.91 715.18 18.13 224.67 122.05  n.d . 1.30 912.65 165.15 14.09 1.20 ملحية صودية 
 - - - 200.92 277.97 4.22 0.12 66.40 145.50 47.08 224.28 48.33 8.40 ماء ارضي

 غ م زلواز

 - - - n.d . 1.24 1180.20 701.57  350.00 550.01 25.39 959.60 188.50 7.20 قشرة
0 -30  7.51 118.48 582.30 22.67 340.02 240.00  n.d . 1.80 743.20 439.76 32.96 1.00 ملحية صودية 
30 -60  7.50 31.67 200.50 9.21 81.01 26.00  n.d . 0.90 281.70 34.14 28.15 0.60 ملحية صودية 

 - - - 76.22 81.99 3.60 0.06 5.72 5.56 58.51 92.02 16.18 7.30 ماء ارضي
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  3الجدول يتبع......

  
  

  

  العينة الموقع
 (سم)  

pH  
ECe dsm-1 
at 25 oC  

 ESP  مكافئ/لترايونات سالبة مم   كافئ/لترم ممايونات موجبة 
 

Exch.Na 
meq/100 g  

  التصنيف
  Na+ K+  Ca++ Mg++ CO3

-- HCO3
-- Cl- SO4

--  

  م  الزوية
0-30  7.22 12.58 100.10 2.72 13.00 10.01 n.d 0.80 95.29 39.09 29.71 2.16 ملحية صودية 
30 - 40  7.21 6.04 44.92 1.40 8.64 5.44 n.d 0.40 39.00 21.50 19.17 1.15 ملحية صودية 

  غ م  تامزاوة

 - - - n.d 1.20 842.50 191.37 150.00 250.01 32.60 602.40 103.50 8.08  قشرة

0-30  7.29 93.37 577.90 21.77 234.24 99.68 n.d 0.40 795.20 138.14 39.28 1.22 ملحية صودية 

30 -60  7.47 52.24 324.26 6.51 133.38 58.25 n.d 0.40 421.70 100.26 32.25 0.66 ملحية صودية 

 ملحية صودية n.d 0.40 115.55 93.06 17.14 1.33 21.50 53.10 8.16 126.30 20.91 7.58  30-0  م  اقار

ع 
شرو

م
ت 

الدبوا
ي

ع
الزرا

  
الدائرة 

)
3

 (
  

  م
0-30  7.64 17.50 106.58 10.50 41.64 16.28 n.d 1.31 65.30 108.41 2.12 2.12  ملحية صودية 
30 -60  7.54 14.07 91.82 5.50 31.69 11.69 n.d 1.13 45.06 94.52 1.33 1.33  الدائرة  ملحية صودية

)
9

 (
  

  م
0-30  7.00 26.80 165.05 12.00 60.48 30.48 n.d 1.46 124.29 142.25 2.48 2.48  ملحية صودية 
30 -60  7.94 20.08 127.90 6.60 43.15 23.15 n.d 1.40 94.04 105.36 1.53 1.53  ملحية صودية 

ك
شر

بئر ال
  

  

  غ م

 - - - n.d 1.60 604.00 289.50 75.45 220.30 40.01 559.70 89.51 7.15  قشرة

0-30  7.76 27.96 200.90 13.34 57.10 23.57 n.d 0.32 219.06 60.22 31.22 1.03 
 ملحية صودية

30 -60  7.80 3.71 22.81 1.88 10.08 2.45 n.d 0.10 32.90 4.12 10.86 0.27 غيرملحية  
  - - - 80.58 79.70 5.40 0.06 10.05 24.57 27.65 103.96 16.62 7.50  ماءارضي 

  غ م  القرضة

 - - - n.d 1.24 1047.36 553.90 180.00 490.01 119.70 812.50 160.25 7.52  قشرة
0-30  7.85 10.33 46.80 9.70 37.60 19.25 n.d 0.80 90.10 13.39 10.47 0.37 ملحية 

30 -60  7.52 4.90 23.40 3.94 15.34 8.63 n.d  0.60 39.00 10.90 4.65 0.11 ملحية 
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  3الجدول يتبع......

  
  
  

 الموقع
  العينة

  pH (سم)  
ECe dsm-1 
at 25 oC  

 ESP  كافئ/لترم مايونات سالبة م  كافئ/لترم مايونات موجبة م
 

Exch.Na 
meq/100 g  

  التصنيف
  Na+ K+  Ca++ Mg++ CO3

-- HCO3
-- Cl- SO4

-- 

حروقة 
م

س
الرأ

  

  غ م
  

 -  - - n.d 1.60 210.90 86.66 28.11 35.00 14.00 220.69 126.90 9.03  قشرة
0-30  8.45 12.61 20.06 1.00 3.98 2.05 n.d 0.40 16.50 9.51 10.46 0.86 ملحية صودية 
 ملحية 0.44 11.15 36.00 55.27 5.58 0.02 5.80 12.91 9.47 68.72 5.26 8.32  60- 30

  -  - n.d 1.10 1123.01 478.45 68.48 250.25 23.36 1260.70 18.55 8.20  ماء ارضي

ابوقدقود
  

  م

0-30  7.27 29.88 181.51 2.49 37.92 17.53 n.d 0.80 183.55 55.22 30.74 0.97 ملحية صودية 
30 -60  7.33 2.64 30.13 1.06 6.42 1.95 n.d 0.40 30.93 8.26 13.66 0.28 غيرملحية 

 - - - 32.62 30.68 3.60 0.04 2.50 3.00 20.03 41.37 9.69 7.30  ماء ارضي

ك
ونزري

  

  غ م

 - - - n.d 3.40 702.30 64.27 130.0 195.01 13.60 431.40 160.25 7.52  قشرة
0-30  7.75 23.96 73.00 5.16 21.01 12.04 n.d 0.40 85.72 25.47 33.15 0.93 ملحية صودية 
30 -60  7.91 3.96 220.69 14.00 35.00 28.11 n.d 1.60 210.90 86.66 16.98 0.21 ملحية صودية  

  - - - n.d 0.40 16.50 9.51 2.05 3.98 1.00 20.06 6.69 8.30  ماء ارضي

طة
ق

  

  غ م
 - - - 36.00 55.27 5.58 0.02 5.80 12.91 9.47 68.72 77.00 8.15  قشرة

0-30  7.15 11.16 1260.70 23.36 250.25 68.48 n.d 1.10 1123.01 478.45 22.18 0.82 ملحية صودية 

ضراء
خ

ال
  

  م
0 -30  7.28 5.70 33.13 1.36 17.73 4.73 n.d 0.40 43.10 12.60 11.76 0.42 ملحية 

30 -60  7.55 4.46 26.89 0.97 14.30 2.43 n.d 0.40 32.50 11.64 11.08 0.22 ملحية 

  غ م
 440.20 115.80 636.80 132.26 7.36  قشرة

130.1
0 

n.d 1.45 982.87 338.32 - - - 

0 -30  7.08 32.34 179.30 23.57 80.00 40.01 n.d 0.80 228.10 64.42 11.72 0.34 ملحية صودية  
30 -60  7.66 24.67 126.10 13.60 70.01 37.00 n.d 0.70 203.20 42.79 11.07 0.22 ملحية صودية  

الزھراء
  

  غ م
 - - - n.d 1.20 943.50 482.42 180.0 250.00 29.40 952.70 142.71 7.51  قشرة

0 -30  7.64 82.72 504.50 22.67 214.50 85.50 n.d 0.80 693.49 132.90 37.30 0.94 ملحية صودية  
30 -60  7.19 33.80 208.40 10.60 91.50 27.40 n.d 0.40 294.30 42.31 27.85 0.56 ملحية صودية 
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  3الجدول يتبع......

  
  
  

  العينة الموقع
 (سم)  

pH  
ECe dsm-1 
at 25 oC  

 ESP  كافئ/لترم مايونات سالبة م  كافئ/لترم مايونات موجبة م
 

Exch.Na 
meq/100 g  

  التصنيف
  Na+  K+  Ca++ Mg++ CO3

-- HCO3
-- Cl- SO4

-- 

  غ م  تمسان
 - - - n.d 5.00 1346.52 529.48 200.20 570.00 179.47 1000.67 195.03 8.03  قشرة

0-30  7.80 144.67 978.95 30.09 325.66 92.00 n.d 2.40 1040.20 404.08 49.66 1.08 ملحية صودية 
30 -60  7.53 64.17 378.50 18.70 173.01 71.50 n.d 1.10 491.81 148.71 32.99 0.65 ملحية صودية 

ي
در

  

ي 
ادر

1
  م  

0-30  6.79 6.79 32.33 2.64 23.24 9.70 n.d 0.99 42.01 24.89 9.49 0.34 ملحية 
30 -60  6.86 4.21 20.05 1.63 14.41 6.01 n.d 0.81 25.85 15.43 4.44 0.12 ملحية  

  غ م
 - - - n.d  1.79 926.61 468.14 245.14 345.14 111.10 693.26 139.94 6.79  قشرة

0-30  6.98 107.51 534.79 85.66 266.11 189.01 n.d 1.09 733.10 342.31 33.79 0.76  ملحية صودية 
30 -60  7.26 25.47 126.70 20.29 63.04 44.78 n.d 1.00 173.61 81.09 19.48 0.40 ملحية 

ي 
ادر

2
  م  

0-30  7.42 15.22 72.47 12.09 40.96 26.68 n.d 1.12 126.05 24.99 14.62 0.54 ملحية 
30 -60  7.78 8.81 41.95 6.99 23.71 15.44 n.d 0.98 71.97 14.46 11.29 0.24 ملحية 

  غ م
 - - - n.d 1.93 931.38 370.53 231.26 325.60 104.81 654.36 130.50 7.24  قشرة

0-30  7.53 91.46 454.84 72.85 226.32 160.75 n.d 1.32 762.68 150.57 33.69 0.73 ملحية صودية 
30 -60  7.54 42.90 213.32 34.17 106.14 75.39 n.d 1.00 356.70 70.62 24.11 0.51 ملحية صودية 

ي 
ادر

3
  م  

0-30  7.29 16.15 77.53 13.10 43.42 27.45 n.d 1.13 134.49 26.32 15.22 0.56 ملحية صودية 
30 -60  7.78 5.13 24.66 4.17 13.81 8.73 n.d 0.82 41.95 8.37 4.89 0.14 ملحية  

  غ م
 - - - n.d 1.19 962.85 459.67 190.24 488.24 98.88 679.75 142.33 7.19  قشرة

0-30  7.13 130.53 649.46 94.03 473.17 179.53 n.d 1.17 948.08 356.05 34.11 0.77  ملحية صودية 

30 -60  7.78 46.15 229.91 36.83 149.80 45.85 n.d 0.93 396.33 145.24 24.83 0.51 ملحية صودية 
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  الصفات املدروسة للماء األرضي .4 جدولال

  

  الموقع
بئر 

17  
  أشكدة

طريق 

  المطار
  زلواز

بئر 

  الشرك

محروقة 

  الراس
  الخضراء  ونزريك  أبوقدقود

  102  99  79  90  76  55  30  25  84  العمق (سم) 

  0.16  0.28  0.63  0.26  0.29  0.64  0.25  0.67  0.36  دليل الملوحة

  415.46 ± 15  العمق الحرج (سم) 

  
  
  
  

  *خصائص املياه املستخدمة حاليا يف التنمية الزراعية .5الجدول 

  

  الوحدة  المتغيرات
  اعماق مياه الري بالمنطقة (متر) 

25 - 55  55- 100   <100  
pH  7.40 6.74 7.10 
ECat25 C° dS.m-1 18.81 2.32 0.66 

    ايونات موجبة
Ca++  0.94 6.70 50.56 مكافئ/لترمم 

Mg++ 0.69 1.64 9.16 مم مكافئ/لتر 

Na+ 4.76 14.10 124.19 مم مكافئ/لتر 

K+ 0.24 0.73 4.20 مم مكافئ/لتر 

   ايونات سالبة

Cl- 2.22 10.55 137.72 مم مكافئ/لتر 

SO4
 2.73 10.92 51.14 مم مكافئ/لتر ++

HCO3
 1.60 1.70 3.26 مم مكافئ/لتر -

CO3
 n.d n.d n.d مم مكافئ/لتر - -

   عناصر/أيونات ثانوية
NH4 مجم/لتر n.d n.d n.d 
NO3 1.00 7.70 5.11 مجم/لتر 
B 0.03 0.12 0.24 مجم/لتر 
PO4 مجم/لتر n.d n.d n.d 

  

SAR   22.75 6.91 5.29 
USD Classification   C4-S4 C3-S2 C2-S1 

  ) 2008(حممد *    
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  تقييم درجات تدهور الرتب يف منطقة وادي الشاطىء ومدى تأثري مياه الري (جم/لرت .. ما مل حيدد) .6جدول ال

  

  الماء األرضي
  الطبقة

  سم 60–30

  الطبقة

  سم 30– 0
  القشرة

  (طن/هكتار)  
 الدراسةمنطقة 

  القيمة - 0.300  0.130 -
  1بئر

شكدة
ك /أ

ب برا
ي جنو

ع
ع الزرا

شرو
الم

 

  درجة التدھور - بسيط  
 يوجد -

  القيمة -  0.300  0.170 -
 5بئر

  درجة التدھور - بسيط  
 يوجد -

  القيمة -  0.320  0.200 -
 10بئر

  درجة التدھور - بسيط بسيط -

  القيمة -  0.410  0.300 -
 م14بئر

  درجة التدھور - متوسط بسيط -

  القيمة  59.730  2.190  0.510 -
 2م14بئر

  درجة التدھور حاد جداً  حاد جداً  متوسط -

  القيمة 39.758  1.500  0.640 -
 غ م14بئر

  درجة التدھور متوسط حاد جداً  حاد جداً  -

  القيمة -  0.740  0.250  -
 15بئر

  التدھوردرجة  - بسيط بسيط  -
  القيمة - 0.640 0.300 5.376

 17بئر
  درجة التدھور - حاد جدا بسيط بسيط

  القيمة  -  0.300  0.150 -
  درجة التدھور - بسيط  
يوجد - 20بئر

  القيمة -  0.680  0.150 -
 25بئر

  درجة التدھور - حاد جدا 
يوجد -

  القيمة -  1.100  0.510 -
شكدة مزروعة

أ
 

  درجة التدھور - حاد جدا متوسط -

  القيمة  82.880 10.850 - 6.580
 غير مزروعة

  درجة التدھور حاد جدا حاد جدا - متوسط
  القيمة -  1.800  0.640 -

 مزروعة

ابوغردقة
 

  درجة التدھور - حاد جداً  حاد جداً  -

  القيمة - 0.320 0.250 -
قيرة مزروعة

 

  درجة التدھور - بسيط  بسيط -

  القيمة - 4.620  3.370 -
 غير مزروعة

  درجة التدھور - حاد جداً   حاد جداً  -
  القيمة - 8.210  2.530 -

ق المطار غير مزروعة
طري

 

  درجة التدھور - حادجداً   حادجداً  -
  القيمة -  0.430 0.350 -

  درجة التدھور - متوسط  بسيط - مزروعة
  القيمة 84.800 12.500 -  30.920

 مزروعةغير 
  درجة التدھور حاد جدا حاد جدا -  حاد جدا
  القيمة 120.640 13.720 3.670 5.830

 غير مزروعة

زلواز
 

  درجة التدھور حاد جدا حاد جدا حاد جدا بسيط

  القيمة -  1.460  0.700 -
 مزروعة

الزوية
 

  درجة التدھور - حاد جداً  حاد جداً  -
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  6الجدول يتبع......

  

  األرضيالماء 
  الطبقة

  سم 60–30

  الطبقة

  سم 30– 0
  القشرة

  (طن/هكتار)  
 منطقة الدراسة

  القيمة 66.24 10.82  6.05 -
  غير مزروعة

تامزاوة
  

  درجة التدھور حاد جدا حاد جدا حاد جدا -

  القيمة -  2.42   -
 مزروعة

أقار
 

  درجة التدھور - حاد جدا   -

  ) 3دائرة (  القيمة -  2.03  1.63 -
 

ت 
شروع الدبوا

م
ي

الزراع
 

  درجة التدھور - حاد جداً   حاد جداً  -

- 2.33 
3.10  
  القيمة -  

  ) 9دائرة (
 حاد جداً   - 

 حاد جداً 
  درجة التدھور - 

6.00 0.45  
3.24  
  

  القيمة  57.28
 غير مزروعة

شرك
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