
وعالقتة وعالقتة   سوء اإلستغاللسوء اإلستغالل
بتدھور األراضىبتدھور األراضى

Soil Degradation in Relation Soil Degradation in Relation 
to Soil Missuseto Soil Missuse

الوحدة التعلیمیة الثانیة عشر الوحدة التعلیمیة الثانیة عشر 



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

.فھم تأثیرات الرعي الجائر وإزالة الغابات على تدھور األراضيیـ  ١

.ـ یدرك أثر سوء استخدام المیاه على ملوحة األراضي ٢

.یفرق بین التملیح األول والثانىـ  ٣

.ـ یترك مسببات التملیح الثانوى لألراضي المرویة ٤

.ـ یعدد عناصر تلوث التربة والمیاه ٥

                        ـ یتعرف على تأثیر التضاغط الناتج عن اآلالت أو المرور الثقیل ٦
    .للحیوانات

األھـــداف



.الرعي الجائر  ـ١

.ـ إزالة الغابات ٢

.ـ سوء االستخدام المائي ٣
 
.ـ تلوث التربة والمیاه ٤

 .ـ تأثیر التضاغط ٥

العنـــاصر



تشمل عالمات التدھور نواتج للعملیات اآلتیة والتى تشمل عالمات التدھور نواتج للعملیات اآلتیة والتى 
::فىفى  UNEPUNEPحددتھا ھیئة حددتھا ھیئة 

..Over CultivationOver Cultivationالزراعة المكثفة الزراعة المكثفة   ــ

..OvergrazingOvergrazingـ الرعى الجائر  ـ الرعى الجائر  

ـ العملیات الزراعیة الغیرثابتة ـ العملیات الزراعیة الغیرثابتة 
Unsustainable Agriculture PracticesUnsustainable Agriculture Practices



vv الرعى الجائر الرعى الجائرOvergrazingOvergrazing
qqتعتبر من المشاكل الرئیسیة المؤدیة لتدھور التربةتعتبر من المشاكل الرئیسیة المؤدیة لتدھور التربة  .  .

qq خالل  ٪ خالل  ٣٨٣٨زیادة أعداد الماشیة على المستوى العالمى بمقدار زیادة أعداد الماشیة على المستوى العالمى بمقدار ٪
    ..عامًاعامًا٢١٢١

qq أدت لزیادة التركیز على  ٪ أدت لزیادة التركیز على  ٢١٢١زیادة أعداد األغنام والماعز بمقدار زیادة أعداد األغنام والماعز بمقدار ٪
..المراعى على حساب طاقة األرض نفسھاالمراعى على حساب طاقة األرض نفسھا

qq  محاولة زیادة الرقعة المزروعة أدت بدورھا لتقلص مساحات  محاولة زیادة الرقعة المزروعة أدت بدورھا لتقلص مساحات
..المراعىالمراعى



v إزالة الغاباتDeforestation
vv  تعتبر عملیة إزالة الغابات سواء الستعمالھا كوقود للتدفئة فى  تعتبر عملیة إزالة الغابات سواء الستعمالھا كوقود للتدفئة فى

    ..مناطق متعددةمناطق متعددة

vvلفرصلفرص  التربةالتربة  تعرضتعرض  التىالتى  االسباباالسباب  احداحد  الزراعیةالزراعیة  الرقعةالرقعة  لزیادةلزیادة    
    ..التعریةالتعریة  حدوثحدوث

vvلكلكذذ  فىفى  األساسىاألساسى  العنصرالعنصر  ھىھى  الزالةالزالة  عملیاتعملیات  فىفى  المغاالةالمغاالة..    

vvیحتاجھایحتاجھا  التىالتى  الكمیةالكمیة  أضعافأضعاف  ثالثةثالثة  عملیاعملیا  الفردالفرد  یستھلكیستھلك  حیثحیث    
..  یومیوم//فردفرد//كجمكجم  ١١  التتعدىالتتعدى  والتىوالتى  الفعلیةالفعلیة  التدفئةالتدفئة  لعملیاتلعملیات



vv    سوء اإلستخدام المائىسوء اإلستخدام المائى
    نوعیننوعین  الىالى  المروریةالمروریة  األراضىاألراضى  فىفى  المائىالمائى  اإلستخداماإلستخدام  سوءسوء  یؤدىیؤدى            
- - ::واإلنتاجواإلنتاج  التربةالتربة  تدھورتدھور  منمن

  یرفع النبات حاجة عن الري في المضاف الماء كمیات زیادة - أ
  غدقة التربة تصبح عندھا التي الدرجة إلى األرض الماء مستوى
.النیل دلتا من العلوى الجزء في اآلن یحدث كما التھویة سیئة

  الرى أو ، المتراكمة األمالح لغسیل الالزم عن الرى كمیات نقص ـ ب
  بالتربة األمالح تراكم إلى یؤدى ، منخفضة نوعیة ذات بمیاه

.Salinzation التملیح بعملیة العملیة ھذه وتسمى



vvمصادر وأسباب تملح األراضىمصادر وأسباب تملح األراضى    

qq  یقصد بعملیات تملح األراضى مجمل العملیات المعقدة والمتداخلة  یقصد بعملیات تملح األراضى مجمل العملیات المعقدة والمتداخلة
التى تؤدى فى النھایة الى تجمع األمالح سھلة الزوبان بالتربة  التى تؤدى فى النھایة الى تجمع األمالح سھلة الزوبان بالتربة  

qq، زیادة تركیز األمالح فى المیاة األرضیة ،زیادة تركیز األمالح فى المیاة األرضیة

qq    یؤدى ذلك إلى إعاقة  نمو النباتات اإلقتصادیة وتقلیل إنتاجیة  یؤدى ذلك إلى إعاقة  نمو النباتات اإلقتصادیة وتقلیل إنتاجیة
.  .  األراضىاألراضى



::یمكن تقسیم تملیح التربة إلى نوعین ھمایمكن تقسیم تملیح التربة إلى نوعین ھما  

qq  تنشأ الملوحة منذ بدایة نشأة التربة كناتج عن التجویة للصخور  تنشأ الملوحة منذ بدایة نشأة التربة كناتج عن التجویة للصخور
.  .  والتى تعتبر كمصدر أساس لألمالح والتى تعتبر كمصدر أساس لألمالح 

qqا النوع تكون من الصعوبة بمكان اللھم إال محاولة  ا النوع تكون من الصعوبة بمكان اللھم إال محاولة  ذذمقاومة ھمقاومة ھ
.  .  ھھالوقایة منالوقایة من

qq  وذلك بالتخلص من األمالح أوًال بأول عن طریقة صرفھا مع الماء  وذلك بالتخلص من األمالح أوًال بأول عن طریقة صرفھا مع الماء
    ..الزائدالزائد

qq  كذلك محاولة التأقلم مع الظروف الموجودة ورسم برامج إدارة  كذلك محاولة التأقلم مع الظروف الموجودة ورسم برامج إدارة
..التربة التى تالئم ذلكالتربة التى تالئم ذلك

primary Salinizationprimary Salinization) ) األولىاألولى((التملیح اإلبتدائى التملیح اإلبتدائى : : أوًال أوًال 



Secondary SalinizationSecondary Salinizationالتملیح الثانوى التملیح الثانوى : : ثانیا ثانیا 
--::وینتج ھذا النوع عن النشاط البخرى المكثف وتتركز أسبابة فى وینتج ھذا النوع عن النشاط البخرى المكثف وتتركز أسبابة فى         

..ارتفاع مستوى الماء األرض المالحارتفاع مستوى الماء األرض المالحأ ـ أ ـ 

..ب ـ إستخدام میاه رى محدودة الصالحیة ب ـ إستخدام میاه رى محدودة الصالحیة 

..  ج ـ ندرة المیاهج ـ ندرة المیاه

..د ـ التضاریسد ـ التضاریس

..ھـ ـ نظام الرى بالتنقبطھـ ـ نظام الرى بالتنقبط



التنبؤ بإتجاه سیرعملیة التملیحالتنبؤ بإتجاه سیرعملیة التملیح
--::تمر التربة المتملحة ثانویًا بعدة مراحل تمر التربة المتملحة ثانویًا بعدة مراحل                 
--::المرحلة األولى المرحلة األولى ••

    وذلكوذلك  القنواتالقنوات  جوانبجوانب  علىعلى  الواقعةالواقعة  األراضىاألراضى  تمليحتمليح  وتشملوتشمل            
    األمالحاألمالح  تاركةتاركة  تتبخرتتبخر  والتىوالتى  القنواتالقنوات  هذههذه  منمن  الراشحةالراشحة  المياهالمياه  بسبببسبب
..القنواتالقنوات  جوانبجوانب  علىعلى

--::المرحلة الثانیة المرحلة الثانیة ••
    مراحلمراحل  علىعلى  وذلكوذلك  المرويةالمروية  األرضاألرض  لباقىلباقى  تملحتملح  فيهافيها  ويحدثويحدث            
    بصورةبصورة  الملحيةالملحية  البقعالبقع  ظهورظهور  ــ  موسمياًموسمياً  المتملحةالمتملحة  البقعالبقع  ظهورظهور  تشملتشمل
..المتأثرالمتأثر  الحقلالحقل  باقىباقى  تملحتملح  ــ  الحقلالحقل  فىفى  دائمةدائمة



یمكن التنبؤ بعملیات التملحیمكن التنبؤ بعملیات التملح

- - ::  ذلك عن طریقذلك عن طریق

ـ الدراسات المعملیة والحقلیة وتشمل دراسة المظاھر الحالیة  ـ الدراسات المعملیة والحقلیة وتشمل دراسة المظاھر الحالیة    ١١
..للتملیح للتملیح 

..ـ الصور الجویة وصور األقمار الصناعیة ـ الصور الجویة وصور األقمار الصناعیة   ٢٢

..ـ األنماط الریاضیة ـ األنماط الریاضیة   ٣٣



Soil and water pollutionSoil and water pollutionتلوث التربة والماء تلوث التربة والماء 

qqاألشیاءاألشیاء  یجعلیجعل  الذىالذى  الفسادالفساد  بأنھبأنھ  التلوثالتلوث  عنعن  یعبریعبر  قدقد  
..نظیفةنظیفة  غیرغیر

qqأوأو  ماما  وقتوقت  فىفى  مفیدةمفیدة  منتجاتمنتجات  كانتكانت  إماإما  الملوثاتالملوثات  معظممعظم  
..  مفیدةمفیدة  ألشیاءألشیاء  إنتاجیةإنتاجیة  عملیاتعملیات  عنعن  كنتائجكنتائج



  ویمكن تقسیم مصادر التلوث إلى ثالث مصادر رئیسیةویمكن تقسیم مصادر التلوث إلى ثالث مصادر رئیسیة

    عنعن  الناتجةالناتجة  الكمیةالكمیة  تخیلتخیل  ویمكنویمكن  باإلنسانباإلنسان  مباشرةمباشرة  ترتبطترتبط  مصادرمصادر  ــ
    كمكم  علىعلى  لتحصللتحصل  نسمةنسمة  لكللكل  ٣٣مم  رر٣٨٣٨  بصرفبصرف    وذلكوذلك  اآلدمىاآلدمى  اإلستعمالاإلستعمال

      ..المخلفاتالمخلفات  ھذهھذه

    النموالنمو  بحالةبحالة  وعادةوعادة  الصناعاتالصناعات  بنوعبنوع  وترتبطوترتبط  صناعیةصناعیة  مصادرمصادر  ــ
    ..المتطورةالمتطورة  للمجتمعاتللمجتمعات  اإلقتصادىاإلقتصادى

    وأعدادوأعداد  النباتالنبات  وإنتاجوإنتاج  المزروعةالمزروعة  باألراضىباألراضى  وترتبطوترتبط  زراعیةزراعیة  مصادرمصادر  ــ
    المختلفةالمختلفة  الحیواناتالحیوانات



vvملوثات ترتبط باإلنسانملوثات ترتبط باإلنسان
- - ::  Solid WastesSolid Wastesـ المخلفات الصلبة ـ المخلفات الصلبة أ أ 

  عنعن  الناتجةالناتجة  الصلبةالصلبة  للمخلفاتللمخلفات  المكونةالمكونة  الموادالمواد  نوعيةنوعية  تختلفتختلف              
    وغيرهاوغيرها  أخشابأخشاب  ــ  بالستكبالستك  ــ  ورقورق  ــ  معادنمعادن  منمن  اآلدمىاآلدمى  اإلستعمالاإلستعمال

..األخرىاألخرى  المخلفاتالمخلفات  منمن

- - ::Liquid wastesLiquid wastesب ـ البقایا السائلة ب ـ البقایا السائلة 
    وذلكوذلك  كبيراًكبيراً  يكونيكون  والمياهوالمياه  التربةالتربة  تلوثتلوث  علىعلى  المخلفاتالمخلفات  هذههذه  وتأثيروتأثير                

    الفوسفورالفوسفور  خاصةخاصة  العناصرالعناصر  منمن  نسبياًنسبياً  مرتفعةمرتفعة  تركيزاتتركيزات  بوجودبوجود
    ــ  الرصاصالرصاص  ــ  النحاسالنحاس  ــ  الحديدالحديد  مثلمثل  الثقيلةالثقيلة  والعناصروالعناصر  والنتروجينوالنتروجين

    هذههذه  مثلمثل  فإنفإن  وعادةوعادة  ..وغيرهاوغيرها  الكالسومالكالسوم  ــ  المنجنيزالمنجنيز  ــ  الزنكالزنك
..الصحىالصحى  الصرفالصرف  مخلفاتمخلفات  تمثلتمثل  المخلفاتالمخلفات



  ::ویتم التخلص من تلك المخلفات بأحد الطرق التالیةویتم التخلص من تلك المخلفات بأحد الطرق التالیة

..اإلستخدام المباشر لرى بعض األراضى الرملیةاإلستخدام المباشر لرى بعض األراضى الرملیة  ــ

..ـ صرفھا إلى المجارى المائیة المختلفةـ صرفھا إلى المجارى المائیة المختلفة

..ـ التنقیة المیكروبیولوجیة أو التنقیة الكیمائیةـ التنقیة المیكروبیولوجیة أو التنقیة الكیمائیة



Industrial wastesIndustrial wastesالمخلفات الصناعیة المخلفات الصناعیة 
qqالكیمائىالكیمائى  تركیبھاتركیبھا  فىفى  متباینةمتباینة  مخلفاتمخلفات  الصناعاتالصناعات  تنتجتنتج..    

qqغازیةغازیة  ــ  سائلةسائلة  ــ  صلبةصلبة  مخلفاتمخلفات  كونھاكونھا  فىفى  تختلفتختلف..
  
qqالمستخدمةالمستخدمة  الخامالخام  الموادالمواد  ونوعونوع  القائمالقائم  الصناعةالصناعة  لنوعلنوع  طبقًاطبقًا  ذلكذلك..    

qqعضویةعضویة  غیرغیر  مركباتمركبات  عنعن  عبارةعبارة  المخلفاتالمخلفات  ھذهھذه  معظممعظم..    

qqعضویةعضویة  مركباتمركبات  منھامنھا  القلةالقلة..



vv المخلفات الزراعیة المخلفات الزراعیة
Agricultural wastesAgricultural wastes

qqالتربةالتربة  تدھورتدھور  لعملیاتلعملیات  الضارةالضارة  األثاراألثار  تقییمتقییم  عندعند..    

qqتقلیلتقلیل  علىعلى  تعملتعمل  التىالتى  لألثارلألثار  الشاملالشامل  المفھومالمفھوم  علىعلى  نركزنركز  فإننافإننا    
    ..اإلنتاجیةاإلنتاجیة

qqبخالفبخالف  أخرىأخرى  لعوامللعوامل  اإلھتماماإلھتمام  وجھوجھ  المفھومالمفھوم  فىفى  التطورالتطور  ھذاھذا    
..اإلستغاللاإلستغالل  سوءسوء  عناصرعناصر  إلىإلى  أىأى  الطبیعیةالطبیعیة  العملیاتالعملیات



  مخلفات الحیواناتمخلفات الحیوانات: : أوًال أوًال 
qqالمختلفةالمختلفة  العناصرالعناصر  منمن  الحیوانیةالحیوانیة  المخلفاتالمخلفات  مكوناتمكونات  إلىإلى  بالنظربالنظر..    

qqالفوسفورالفوسفور  خاصةخاصة  بھابھا  المختلفةالمختلفة  العناصرالعناصر  تركیزتركیز  زیادةزیادة  یتضحیتضح    
    ..النتروجینالنتروجینوو

qqالعضوىالعضوى  التسمیدالتسمید  عملیاتعملیات  فىفى  المخلفاتالمخلفات  ھذهھذه  إضافةإضافة  فىفى  والمغاالهوالمغااله    
    ..األرضاألرض  فىفى  العناصرالعناصر  تركیزتركیز  لزیادةلزیادة  تؤدىتؤدى

qqالمصحوبةالمصحوبة  الحیوانىالحیوانى  اإلنتاجاإلنتاج  مناطقمناطق  فىفى  المشكلةالمشكلة  ھذهھذه  وتظھروتظھر    
    ..المكملةالمكملة  األعالفاألعالف  بزراعاتبزراعات



    الكیماویات الزراعیةالكیماویات الزراعیة: : ثانیًا ثانیًا 
Agricultural ChemicalsAgricultural Chemicals

--::أ ـ األسمدة المعدنیةأ ـ األسمدة المعدنیة  
qqوالنتروجینیةوالنتروجینیة  الفوسفاتیةالفوسفاتیة  األسمدةاألسمدة  منمن  كمیاتكمیات  العالمالعالم  یستخدمیستخدم    

    ..سنویًاسنویًا  طنطن  ملیونملیون  ١٠٠١٠٠  إلىإلى  یصلیصل  بمعدلبمعدل  والبوتاسیةوالبوتاسیة

qqالكیلوالكیلو  منمن  مئاتمئات  بضعةبضعة  إلىإلى  صفرصفر  منمن  اإلضافةاإلضافة  مستوىمستوى  یتراوحیتراوح    
  ..المنزرعالمنزرع  المحصولالمحصول  لنوعلنوع  طبقًاطبقًا  فدانفدان  لكللكل  جراماتجرامات

qqقیاسًاقیاسًا  مرتفعةمرتفعة  معدالتمعدالت  والفواكھةوالفواكھة  الخضرالخضر  زراعاتزراعات  تتطلبتتطلب    
    ..الحقلیةالحقلیة  بالمحاصیلبالمحاصیل



pesticidespesticidesب ـ المبیدات  ب ـ المبیدات  

qqمنمن  ولوقایتھاولوقایتھا  الحشراتالحشرات  منمن  المزروعاتالمزروعات  لحمایةلحمایة  المبیداتالمبیدات  تستخدمتستخدم    
    ..األمراضاألمراض

qqوالماءوالماء  التربةالتربة  تلوثتلوث  مصادرمصادر  أحدأحد  ھىھى..
qqإلیةإلیة  تنتقلتنتقل  حیثحیث  نساننسانلاللال  ضارةضارة  تعتبرتعتبر  المبیداتالمبیدات  منمن  أصنافأصناف  بعضبعض    

..الغذائیةالغذائیة  الدورةالدورة  خاللخالل
qqالتربةالتربة  بحبیباتبحبیبات  المبیداتالمبیدات  بقایابقایا  بعضبعض  وتمسكوتمسك..
qqالتعریةالتعریة  عملیاتعملیات  خاللخالل  أخرىأخرى  مناطقمناطق  إلىإلى  وتنتقلوتنتقل  ..



vvتأثیر التضاغط على تدھور التربةتأثیر التضاغط على تدھور التربة
qq  تبدو أھمیة التضاغط فى التأثیر على تدھور إنتاجیة التربة بصورة  تبدو أھمیة التضاغط فى التأثیر على تدھور إنتاجیة التربة بصورة

    ..كبیرة فى األراضى الرطبة عنھا فى األراضى الجافةكبیرة فى األراضى الرطبة عنھا فى األراضى الجافة

qqالت أوللحیوانات یؤدى بدورة إلى تضاغط سطح  الت أوللحیوانات یؤدى بدورة إلى تضاغط سطح  آلآلالمرور الثقیل لالمرور الثقیل ل
..التربةالتربة

qqمما یقلل بصورة كبیرة من نسبة الھواء األرضمما یقلل بصورة كبیرة من نسبة الھواء األرض..    

qqفضال عن تقلیل نفازیة السطح للماءفضال عن تقلیل نفازیة السطح للماء  .  .

qq  ویبنتج عن زلك انخفاض نسب اإلنبات فى المراحل األولى  ویبنتج عن زلك انخفاض نسب اإلنبات فى المراحل األولى
.  .  تدھور اإلنتاجیة بصفة عامةتدھور اإلنتاجیة بصفة عامة  وبالتالي وبالتالي 



یمكن التقلیل من التضاغط عن طریقیمكن التقلیل من التضاغط عن طریق

..إجراء عملیات الخدمة تحت الظروف المثلى من الرطوبةإجراء عملیات الخدمة تحت الظروف المثلى من الرطوبةـ ـ 

..ـ تنظیم مرور اآلالت والحیوانات فى ممرات محددةـ تنظیم مرور اآلالت والحیوانات فى ممرات محددة

..ـ إتباع أسالیب ونظم الخدمة األقل ـ إتباع أسالیب ونظم الخدمة األقل 


