
الوحدة التعلیمیة التاسعة 
التدھور الكیماوي ومقاومتھ

Chemical Deterioration and its 
control



األھـــــداف

بعد االنتھاء من دراسة الوحدة التعلیمیة التاسعة یجب       
:أن یكون الطالب قادرًا على

.یفسر التغیرات الكیمیائیة لألراضي 
.یتعرف على العوامل التي تؤدي إلى التدھور الكیمیائي لألراضي 

یوضح تأثیر المناخ والعامل البشري والطبوغرافیا وصفات التربة على 
.التدھور الكیمیائیة لألراضي

.التعرف على الظواھر الدالة على التلف الكیمیائي لألراضي في الحقل
.التخطیط لمقاومة التدھور الكیمیائي

.ذكر القیم والحدود لبعض المتغیرات ذات العالقة بتدھور التربة الكیمیائي 



العنــاصر

.تعریف التدھور الكیمیائي

–التربة –المناخ (العوامل ذات العالقة بالتدھور الكیمیائي 
).العامل البشري–الطبوغرافیة 

.الظواھر الدالة على التلف الكیمیائي

.درجات التدھور الكیمیائي



التدھور الكیمائي ومقاومتھ

عندما تكون األرض تحت ظروف جویة رطبة یتوالي نفاذ الماء  
.  خالل طبقات األرض مذیبًا وناقًال معھ مختلف الكاتیونات األرضیة

ویحل الھیدروجین محل ھذه الكاتیونات علي سطح الغرویات  
.  األرضیة

ألن الرقم " األراضي الحامضیة " وتتكون في ھذه الظروف 
ـ لھذه األراضي یكون علي الجانب الحامضي   PHالھیدروجیني ـ 

. ٧أي أقل من 



ویتأثر التدھور الكیمیائي أیضًا بعدد من العوامل التي تؤثر في التدھور ویتأثر التدھور الكیمیائي أیضًا بعدد من العوامل التي تؤثر في التدھور 
::الكیماويالكیماوي

::عامل المناخعامل المناخ
یقدر التدھور الكیمیائي بدلیل المناخ في الموسم الممطر حیث یكون  یقدر التدھور الكیمیائي بدلیل المناخ في الموسم الممطر حیث یكون  

).).البخر نتح المحتملالبخر نتح المحتمل((PETPETأكبر من أكبر من   PPالمطر المطر 
. (. (

::عامل األرضعامل األرض

میائي كی معرضة للتدھور ال ة خاصة  ة بصف الستوائی عتبر األراضي ا میائيت كی معرضة للتدھور ال ة خاصة  ة بصف الستوائی عتبر األراضي ا الكاؤلینیت وذات سعة تبادلیة كاتیونیة منخفضة ، الكاؤلینیت وذات سعة تبادلیة كاتیونیة منخفضة ،   إذا كانت بھا نسبة من معدنإذا كانت بھا نسبة من معدن  ت
وكذا تعتبر األراضي الرملیة ذات النفاذیة العالیة واألراضي التي تحتوي نسبة وكذا تعتبر األراضي الرملیة ذات النفاذیة العالیة واألراضي التي تحتوي نسبة 

من المادة العضویة معرضة للتدھور الكیمیائي النخفاض سعتھا التبادلیة الكاتیونیة من المادة العضویة معرضة للتدھور الكیمیائي النخفاض سعتھا التبادلیة الكاتیونیة 
وفي حالة المستنقعات تنتج الحموضة من أكسدة الكبریت بعد تجفیفھا مكونًا وفي حالة المستنقعات تنتج الحموضة من أكسدة الكبریت بعد تجفیفھا مكونًا . . 

حامض كبریتیك ولكن ھذا الحامض سام للنباتات ولذا تعتبر ھذه األراضي ضمن حامض كبریتیك ولكن ھذا الحامض سام للنباتات ولذا تعتبر ھذه األراضي ضمن 
..األراضي التي تلفت نتیجة وجود أو تكون المواد السامة بھااألراضي التي تلفت نتیجة وجود أو تكون المواد السامة بھا



::عامل الطبوغرافیةعامل الطبوغرافیة••
یزداد تدفق الماء في المنحدرات الشدیدة وبالتالي یقل نفاذ الماء یزداد تدفق الماء في المنحدرات الشدیدة وبالتالي یقل نفاذ الماء 
خالل األرض ویقل الغسیل ، ولذا فالطبوغرافیة المستویة تزید  خالل األرض ویقل الغسیل ، ولذا فالطبوغرافیة المستویة تزید  

..احتماالت الغسیل والتحول إلي أرض حامضیةاحتماالت الغسیل والتحول إلي أرض حامضیة

::  العامل البشريالعامل البشري••
تعمل النباتات النامیة طبیعیًا خصوصًا في حالة نباتات الغابات تعمل النباتات النامیة طبیعیًا خصوصًا في حالة نباتات الغابات 

كمخزن للكاتیونات وھذه الكاتیونات المخزونة في النباتات التفقد بالغسیل كمخزن للكاتیونات وھذه الكاتیونات المخزونة في النباتات التفقد بالغسیل 
وتعمل ھذه النباتات علي استرجاع الكاتیونات التي غسلت وتعمل ھذه النباتات علي استرجاع الكاتیونات التي غسلت ..بالماء بسھولة بالماء بسھولة 

إلي باطن األرض عن طریق امتداد جذورھا وامتصاصھا لھذه الكاتیونات ، إلي باطن األرض عن طریق امتداد جذورھا وامتصاصھا لھذه الكاتیونات ، 
ولذا ففي وجود الغطاء الطبیعي یكون فقد القواعد من قطاع األرض ضئیًال ولذا ففي وجود الغطاء الطبیعي یكون فقد القواعد من قطاع األرض ضئیًال 

..نسبیًا نسبیًا 



::  الظواھر الدالة علي التلف الكیمیائي بالتربةالظواھر الدالة علي التلف الكیمیائي بالتربة
..جودة نمو النباتات المحبة للحموضةجودة نمو النباتات المحبة للحموضةـ ـ 

..ـ تتعجن التربة بعد سقوط األمطارـ تتعجن التربة بعد سقوط األمطار
..ـ عدم االستجابة التسمیدـ عدم االستجابة التسمید

الحدیدالحدید  زیادةزیادة  منمن  األوراقاألوراق  عليعلي  التسممالتسمم  أعراضأعراض  ظھورظھور  ــ
أعراضأعراض  أوأو  والزنكوالزنك  والبورونوالبورون  واأللمنیومواأللمنیوم  والمنجنیزوالمنجنیز  والنحاسوالنحاس
..والفوسفوروالفوسفور  والكبریتوالكبریت  البوتاسیومالبوتاسیوم  نقصنقص

..ـ زیادة أمراض النباتاتـ زیادة أمراض النباتات
..ـ نقص اإلنتاجـ نقص اإلنتاج



بتدریج تدھور األراضي كیمیائیًا إلي الدرجات ) ١٩٧٩( FAOوقد قامت الـ          
:الموضحة في الجدول اآلتي 

%٥٠إذا كانت نسبة التشبع بالكاتيونات أقل من 
انخفاض التشبع بالكاتيوناتالدرجة

سنة/  ٪١.٢٥ <ضعيف–الشيء 
سنة/ ٪  ٢.٥–١.٢٥متوسط
سنة/ ٪  ٥ - ٢.٥مرتفع

سنة/  ٪ ٥>  شديد االرتفاع
٪٥٠وفي حالة ما تكون نسبة التشبع بالكاتيونات أعلي من 

انخفاض التشبع بالكاتيوناتالدرجة
سنة/  ٪٢.٥< ضعيف–الشيء 

سنة/ ٪  ٥ - ٢.٥متوسط
سنة/ ٪  ١٠–٥مرتفع

سنة/  ٪ ١٠> شديد االرتفاع


