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 الوحدة التعلیمیة السابعة



األھـــــداف

بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یجب أن یكون الطالب قادرًا       
- : أن على

v یفسر التغیرات الفیزیائیة والحیویة لألراضي.
v یتعرف على العوامل التي تؤدي إلى التدھور الفیزیائي لألراضي.
v یوضح العالقة بین المناخ والعامل البشري والطبوغرافیا وصفات التربة في

.التأثیر على الخصائص الطبیعیة لألراضي
vالدالة على التلف الفیزیائي لألراضي في لدیة مھارة التعرف على الظواھر

.الحقل
vیتفھم ویخطط لمقاومة التدھور الفیزیائي.
vالقیم والحدود لبعض المتغیرات ذات العالقة بتدھور التربة الفیزیائيیذكر.



العنــاصر

.تعریف التدھور الفیزیائي•

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

.الظواھر الدالة على التلف الفیزیائي•

.درجات التدھور الفیزیائي•



التدھور الفیزیائيالتدھور الفیزیائي
Physical DegradationPhysical Degradation

    منمن  اعدداعدد    كنتیجةكنتیجة  لألراضيلألراضي  الفیزیائيالفیزیائي  التدھورالتدھور  یحدثیحدث  أنأن  یمكنیمكن  
  أوأو  منفذةمنفذة  غيغي  طبقةطبقة  تكونتكون  ذلكذلك  فيفي  بمابما  بعضھابعضھا  معمع  المتداخلةالمتداخلة  العملیاتالعملیات
    أوأو  CompactionCompaction  االنضغاطاالنضغاط  أوأو  المسامیةالمسامیة  انخفاضانخفاض  أوأو  صلبةصلبة  قشرةقشرة
    وأغلبوأغلب  االمتداداالمتداد  عليعلي  الجذورالجذور  قدرةقدرة  وعدموعدم  البناءالبناء  تھدمتھدم  أوأو  التھویةالتھویة  نقصنقص
..األرضاألرض  مساممسام  بنقصبنقص  مرتبطةمرتبطة  العملیاتالعملیات  ھذهھذه



::وعند تقدیر التدھور الفیزیائي تؤخذ العوامل اآلتیة في االعتباروعند تقدیر التدھور الفیزیائي تؤخذ العوامل اآلتیة في االعتبار

١١  ـ المناخ ـ المناخ ::
  الطبقةالطبقة  تكونتكون  أنأن  إذإذ  الفیزیائيالفیزیائي  التدھورالتدھور  مديمدي  لتقدیرلتقدیر  المطرالمطر  شدةشدة  دلیلدلیل  یستخدمیستخدم          
..وشدتھوشدتھ  المطرالمطر  بكثافةبكثافة  اإلرتباطاإلرتباط  شدیدشدید  السطحیةالسطحیة  الصلبةالصلبة  القشرةالقشرة  أوأو  المنفذةالمنفذة  غیرغیر

: ـ األرض ٢
 ھما الناعم )Silt( السلت من العالیة والنسبة العضویة المادة إلي الحاجة       

.منفذة غیر بتكوین السطحیة الطبقة انسداد إلي المؤدیان العامالن

)ناقش دورھا (  : ـ الطبوغرافیة ٣

:العامل البشري  -٤
 أو كلھ األرض سطح المحصول الیغطي عندما الفیزیائي التدھور احتماالت تتزاید       

.الثقیلة اآلالت باستخدام



..تجلد السطح وتكون قشرة علیھ عقب العواصفتجلد السطح وتكون قشرة علیھ عقب العواصف١١..

..تلیف مرقد البذرة وانخفاض نسبة اإلنباتتلیف مرقد البذرة وانخفاض نسبة اإلنبات٢٢..

..زیادة جریان الماء وانخفاض نسبة الماء المیسر باألرضزیادة جریان الماء وانخفاض نسبة الماء المیسر باألرض٣٣..

..تھدم بناء التربةتھدم بناء التربة٤٤..

..تكون طبقة غیر منفذة عند عمق الحرثتكون طبقة غیر منفذة عند عمق الحرث٥٥..

..عدم تعمق الجذور أو توقف نموھا عند الوصول إلي طبقة غیر منفذةعدم تعمق الجذور أو توقف نموھا عند الوصول إلي طبقة غیر منفذة٦٦..

تجمع الماء علي سطح األرض وعدم نفاذه خاللھا خصوصًا بعد تجمع الماء علي سطح األرض وعدم نفاذه خاللھا خصوصًا بعد ٧٧..
..العواصفالعواصف

..انخفاض اإلنتاجیة یبدأ في بعض البقع ثم یصیر عامًا في الحقل كلھانخفاض اإلنتاجیة یبدأ في بعض البقع ثم یصیر عامًا في الحقل كلھ٨٨..

:وتدل الظواھر اآلتیة علي التلف الفیزیائي لألرض 



)النسبة المئوية للتغير بالنسبة لألصل ( أ ـ اإلرتفاع في الكثافة الظاهرية 
٣سم/جم١.٦ـ٣١.٤سم/جم١.٤ـ٣١.٢٥سم/جم١.٢٥ -٣١سم/جم١.٠الكثافة أصالً

النسبة المئوية للتغير
١< ١.٥< ٢٠٥< ٥ <الشيء ـ ضعيف

٢ - ٢.٥١–٥١.٥ - ١٠٢.٥- ٥متوسط
٣ - ٥.٥٢–٧.٥٥–١٥٥ -  ١٠مرتفع

٣> ٥> ٧.٥> ١٥ >شديداإلرتفاع

)النسبة المئوية للتغير منسوبة لألصل(ب ـ بالنسبة إلي النفاذية 
)ساعة/سم٥(بطيء )ساعة/سم ١٠–٥(متوسط )ساعة/سم٢٠(سريع المستوي األصلي

النسبة المئوية للتغير
١< ١.٢٥< ٢.٥< الشيء ـ ضعيف

٢ - ٥١-  ١٠١.٢٥- ٢.٥متوسط
١٠ - ٢٠٢ - ٥٠٥-  ١٠مرتفع

١٠> ٣٠> ٥٠> شديداإلرتفاع

Physical Degradation ( P )درجات التدھور الفیزیائي


