
صیانة األراضىصیانة األراضى
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الوحدة التعلیمیة األولىالوحدة التعلیمیة األولى



األھـــداف
بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یجب أن یكون         

:الطالب قادرًا على

vأن یتعرف على مفھوم الصیانة وتطوره.

v یدرك أھمیة الموارد األرضیة والمائیة وضرورة المحافظة
.علیھا

vیتفھم اآلثار الناتجة عن التعریة في المجاالت المختلفة  .



العناصر
vمفھوم الصیانة وتطوره.
vعالقة الصیانة بالمواضیع األخرى.
vتطور األبحاث في مجال التعریة.
vاآلثار المختلفة للتعریة على التربة والماء واإلنسان.



المقدمـــــــــــــــــــــةالمقدمـــــــــــــــــــــة
    والعملوالعمل  بلبل  صالحيتهاصالحيتها  علىعلى  واإلبقاءواإلبقاء  األرضاألرض  علىعلى  المحافظةالمحافظة              

    بالبال  تشغلتشغل  التىالتى  الموضوعاتالموضوعات  أهمأهم  منمن  تعتبرتعتبر  خصوبتهاخصوبتها  زيادةزيادة  علىعلى
    اإلنتاجاإلنتاج  بزيادةبزيادة  وثيقوثيق  ارتباطارتباط  منمن  ذلكذلك  فىفى  لمالما  المتقدمةالمتقدمة  الناهضةالناهضة  األمماألمم
  علىعلى  والسياسيةوالسياسية  اإلقتصاديةاإلقتصادية  األمماألمم  حالةحالة  عليةعلية  تتوقفتتوقف  الذىالذى  العاملالعامل  ذلكذلك

    ٠٠السواءالسواء
    استغاللاستغالل  فىفى  التربةالتربة  علىعلى  للمحافظةللمحافظة  الحديثةالحديثة  الطرقالطرق  وترتكزوترتكز                
    واستخدامواستخدام  حسنةحسنة  سليمةسليمة  بطريقةبطريقة  بإستعمالهابإستعمالها  كامالًكامالً  استغالالًاستغالالً  األرضاألرض
    لكىلكى  والمناسبةوالمناسبة  المتقدمةالمتقدمة  البالدالبالد  فىفى  المختبرةالمختبرة  أوأو  المقترحةالمقترحة  الطرقالطرق
..  نفعيةنفعية  محاصيلمحاصيل  األرضاألرض  تعطىتعطى



vv تعریف صیانة التربة تعریف صیانة التربة
Soil ConservationSoil Conservation

    ::اللغويةاللغوية  الناحيةالناحية  منمن  الصيانةالصيانة  معنىمعنى                
qqإستعمالإستعمال  التعريفالتعريف  هذاهذا  يشمليشمل  والوال  الضياعالضياع  أوأو  الفسادالفساد  منمن  الحمايةالحماية  هوهو    

    ..المصونةالمصونة  المادةالمادة
qqبإستعمالهابإستعمالها  العنايةالعناية  دوندون  التربةالتربة  حفظحفظ  علىعلى  فقطفقط  يشتمليشتمل..
qqالتعريةالتعرية  أهميةأهمية  أدركناأدركنا  أنأن  منذمنذ  شموالًشموالً  أكثرأكثر  فكرةفكرة  التربةالتربة  صيانةصيانة    

..اإلنسانىاإلنسانى  بالنشاطبالنشاط  المتأثرةالمتأثرة
qqالمصاطبالمصاطب  عملعمل  أوأو  التربةالتربة  صيانةصيانة  بأنبأن  القولالقول  الحقيقةالحقيقة  فىفى  نستطيعنستطيع  الال    

    ..الشريطيةالشريطية  الزراعةالزراعة  أوأو
qqاألرضاألرض  ومعاملةومعاملة  إستعمالإستعمال  معمع  األشياءاألشياء  هذههذه  جميعجميع  تكاملتكامل  عنعن  عبارةعبارة    

..  ومالئمةومالئمة  صحيحةصحيحة  بصورةبصورة



المفھوم الحدیث الواقعى للصیانةالمفھوم الحدیث الواقعى للصیانة

qqالجيدةالجيدة  وخواصهاوخواصها  األرضاألرض  صفاتصفات    األمثلاألمثل  اإلستخداماإلستخدام..
  
qqالتعريةالتعرية  مقاومةمقاومة  إعتبارهاإعتبارها  فىفى  تضعتضع  التىالتى  العلميةالعلمية  الزراعةالزراعة..

qqمنمن  قصيرةقصيرة  فترةفترة  فىفى  كبيراًكبيراً  عائداًعائداً  تعطىتعطى  قدقد  المنهكةالمنهكة  الزراعةالزراعة    
..األرضاألرض  بعدهابعدها  تتدهورتتدهور  فقطفقط  الزمنالزمن



عالقة صیانة التربة بالمواضیع األخرىعالقة صیانة التربة بالمواضیع األخرى
  وفىوفى  عالیةعالیة  إنتاجیةإنتاجیة  لغرضلغرض  التربةالتربة  إدارةإدارة  تعنىتعنى  التربةالتربة  صیانةصیانة  لكونلكون  بالنظربالنظر          
  بھابھا  وثیقةوثیقة  عالقةعالقة  ذاتذات  عدیدةعدیدة  موضوعاتموضوعات  فھناكفھناك  التعریةالتعریة  منمن  حمایتھاحمایتھا  الوقتالوقت  نفسنفس
  ومنھاومنھا
qqالتربةالتربة  خصوبةخصوبة                            --                                    التربةالتربة  فیزیائیةفیزیائیة
qqالتربةالتربة  میكروبیولوجیامیكروبیولوجیا                            --                                      التربةالتربة  كیمیاءكیمیاء
qqالمناخالمناخ  علمعلم                            --                                    التربةالتربة  تصنیفتصنیف    
qqوالغاباتوالغابات  والمراعىوالمراعى  المحاصیلالمحاصیل  إدارةإدارة                            
qq  الحیوانالحیوان  تربیةتربیة    
qqالزراعىالزراعى  اإلقتصاداإلقتصاد                                                                            
qqاالجتماعاالجتماع  علمعلم      
qqالحیاةالحیاة  وعلموعلم..



اإلنسان وخطر تدھور األراضى والعالقة بین اإلنسان وخطر تدھور األراضى والعالقة بین 
اإلنسان والموارد األرضیةاإلنسان والموارد األرضیة

qq  یالحظیالحظ  أنھأنھ  إالإال  السكانىالسكانى  التعدادالتعداد  فىفى  المروعةالمروعة  الزیادةالزیادة  منمن  بالرغمبالرغم    
    النسلالنسل  فىفى  التحكمالتحكم  لبرامجلبرامج  نتیجةنتیجة  معنوىمعنوى  ھبوطھبوط  النموالنمو  معدلمعدل  ھبوطھبوط
..”Gilland”"Gilland"  ١٩٧٩١٩٧٩  سنةسنة

qqاإلنساناإلنسان  یستطیعیستطیع  ماما  ھىھى  العالمالعالم  فىفى  أھمیةأھمیة  الطبیعیةالطبیعیة  المواردالموارد  أكثرأكثر  ومنومن    
    ..والمستقبلوالمستقبل  الحاضرالحاضر  فىفى  والملبسوالملبس  الطعامالطعام  علىعلى  منھامنھا  الحصولالحصول

qqواسعواسع  مدىمدى  ذاتذات  أنھاأنھا  یعتقدیعتقد  المواردالموارد  ھذهھذه  ..



إمكانیات زیادة اإلنتاج الغذائىإمكانیات زیادة اإلنتاج الغذائى

::يمكن زيادة اإلنتاج الغذائى عن طريقيمكن زيادة اإلنتاج الغذائى عن طريق                  

..أ  ـ زيادة مساحة األرض المنزرعةأ  ـ زيادة مساحة األرض المنزرعة
..ب ـ زيادة إنتاجية المحاصيل ب ـ زيادة إنتاجية المحاصيل 

..ـ تطوير مصادر الغذاء الجديدة ـ تطوير مصادر الغذاء الجديدة ج ج 



زیادة مساحة األرض المنزرعةزیادة مساحة األرض المنزرعة  --أأ
qq   مليون هكتار لكن  مليون هكتار لكن    ١٥٠٠١٥٠٠تقدر مساحة األرض المنزرعة اآلن بـ تقدر مساحة األرض المنزرعة اآلن بـ

.  .  كيفية زيادتها غير معروفةكيفية زيادتها غير معروفة
qq  قدرت مساحة األرض البور التي تحتاج مجهود لتحسينها حيث  قدرت مساحة األرض البور التي تحتاج مجهود لتحسينها حيث

بليون  بليون  ٩٩الي الي ) ) Boerma Boerma 19751975((مليون هكتارمليون هكتار٠.٩٠.٩تراوحت بين تراوحت بين 
Powley Powley 19711971))  ((..

qqالتنمية الزراعية حتى اآلن تعتمد علي األراضي األفضل واألسهلالتنمية الزراعية حتى اآلن تعتمد علي األراضي األفضل واألسهل..
qqمازالت اآلن تشتمل علي أرض الغابات والصحاريمازالت اآلن تشتمل علي أرض الغابات والصحاري  .  .
qqتطويرها يكون غير مرغوب حتي علي الصحةتطويرها يكون غير مرغوب حتي علي الصحة  .  .



زیادة المحصولزیادة المحصول  --بب
qq  فيفي  األجزاءاألجزاء  منمن  العديدالعديد  فيفي  الذرةالذرة  محصولمحصول  متوسطمتوسط  أنأن  وجدوجد  لقدلقد    

  ..الحبوبالحبوب  منمن  هكتارهكتار//كجمكجم  ١٠٠٠١٠٠٠  منمن  أقلأقل  أفريقياأفريقيا

qqوالثالثوالثالث  للضعفللضعف  اإلنتاجاإلنتاج  يتضاعفيتضاعف  البحثيةالبحثية  المحطاتالمحطات  فيفي  بينمابينما    
    ..خاصخاص  تكنيكتكنيك  إضافةإضافة  بواسطةبواسطة  وذلكوذلك  أضعافأضعاف



مصادر أخرى للطعاممصادر أخرى للطعام  --  جج
qq  وخاصةوخاصة  للغذاءللغذاء  تصلحتصلح  أخرىأخرى  مصادرمصادر  عنعن  دائماًدائماً  يبحثيبحث  الذىالذى  الوحيدالوحيد  المخلوقالمخلوق  هوهو  اإلنساناإلنسان  

..  الخطرالخطر  يتوعدهيتوعده  عندماعندما

qq  للطعامللطعام  أخرىأخرى  مصادرمصادر  علىعلى  للحصولللحصول  مبذولةمبذولة  جهودجهود  هناكهناك..    

qqغيرغير  التطبيقالتطبيق  تحتتحت  مازالتمازالت  التىالتى  الخياليةالخيالية  العلومالعلوم  منمن  تعدتعد  التىالتى  الكيماويةالكيماوية  األطعمةاألطعمة  مثلمثل    
..  العملىالعملى

qqيحاوليحاول  والتىوالتى  والمتواصلوالمتواصل  الدائمالدائم  البحثالبحث  نتيجةنتيجة  اكتشفتاكتشفت  المصادرالمصادر  لتلكلتلك  ثالثثالث  احتماالتاحتماالت  هناكهناك    
::  وهىوهى  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  استغاللهااستغاللها  اإلنساناإلنسان

vv  صناعىصناعى  بروتينبروتين  عملعمل  **          األسماكاألسماك

  الماءالماء  فىفى  العالقةالعالقة  الحيةالحية  والكائناتوالكائنات  كالطحالبكالطحالب  البحريةالبحرية  الحياةالحياة  منمن  يستخرجيستخرج  ماما••
..حيوانيةحيوانية    أوأو  نباتيةنباتية  سواءسواء



ـ األسماكـ األسماك  ١١
vvيمكنيمكن  الذىالذى  المحصولالمحصول  تشبهتشبه  فإنهافإنها  الصناعيةالصناعية  البحيراتالبحيرات  فىفى  إنتاجهاإنتاجها  عندعند  

  فترةفترة  فىفى  عالىعالى  محصولمحصول  يعطىيعطى  أنأن  يمكنيمكن  والذىوالذى  وحصادهوحصاده  نموهنموه  فىفى  التحكمالتحكم
    ..هكتارهكتار//بالكجمبالكجم  محسوبمحسوب  معينةمعينة

vvالغيرالغير  األساسيةاألساسية  الغذائيةالغذائية  الوجباتالوجبات  منمن  يعديعد  الذىالذى  الحيوانىالحيوانى  بالبروتينبالبروتين  تمدناتمدنا  
..  المتخلفةالمتخلفة  الدولالدول  فىفى  متوفرةمتوفرة

vvيمكنيمكن  الال  السمكيةالسمكية  فالمزارعفالمزارع  والوديانوالوديان  واألنهارواألنهار  الطبيعيةالطبيعية  البحيراتالبحيرات  فىفى  
  ..الصناعيةالصناعية  البحيراتالبحيرات  مثلمثل  فيهافيها  التحكمالتحكم

vvنحونحو  وجدتوجدت  العالمالعالم  فىفى  األسماكاألسماك  منمن  المحيطاتالمحيطات  إلنتاجإلنتاج  األعلىاألعلى  الحدالحد  قدرقدر  
..  طنطن  مليونمليون  ١١٨١١٨



BlanktonBlanktonـ فكرة الطحالب ـ فكرة الطحالب   ٢٢

qqالحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فىفى  مقبولةمقبولة  ليستليست  فهىفهى..    

qqالعناصرالعناصر  استغاللاستغالل  بهابها  يهتدىيهتدى  التىالتى  الفعالةالفعالة  الطرقالطرق  منمن  تعتبرتعتبر    
    طعامطعام  وإنتاجوإنتاج  مأكولةمأكولة  موادمواد  إلنتاجإلنتاج  الشمسيةالشمسية  والطاقةوالطاقة  الكيماويةالكيماوية

..  شهىشهى



ـ عمل البروتین الصناعىـ عمل البروتین الصناعى  ٣٣

qqالتطويرالتطوير  تحتتحت  ومازالتومازالت  الحديثةالحديثة  الطرقالطرق  ضمنضمن  منمن  طريقةطريقة  وهىوهى..    

qqالحديثةالحديثة  الصناعاتالصناعات  منمن  تعتبرتعتبر  الحيويةالحيوية  التكنولوجياالتكنولوجيا..    

qqوالخمائروالخمائر  البتروليةالبترولية  المنتجاتالمنتجات  هماهما  لذلكلذلك  الرئيسيينالرئيسيين  والعاملينوالعاملين    
    مثلمثل  مأكولةمأكولة  الغيرالغير  المحاصيلالمحاصيل  بقايابقايا  بهابها  يعامليعامل  التىالتى  المتخمرةالمتخمرة

..  ))التبنالتبن((  القشالقش



التطویر فى األبحاث الخاصة بالتعریةالتطویر فى األبحاث الخاصة بالتعریة
qq  تبعاًتبعاً  ألمانياألمانيا  فىفى  التربةالتربة  تعريةتعرية  مجالمجال  فىفى  العلميةالعلمية  األبحاثاألبحاث  بدايةبداية  كانتكانت    

    ــ  ١٨٧٧١٨٧٧  منمن  الفترةالفترة  فىفى  ذلكذلك  وكانوكان  التربةالتربة  بعلومبعلوم  الخاصةالخاصة  للمجاالتللمجاالت
١٨٩٥١٨٩٥  ..

qqمدىمدى  علىعلى  للتعرفللتعرف  الصغيرةالصغيرة  األصصاألصص  األبحاثاألبحاث  بدايةبداية  فىفى  أستخدمأستخدم    
    وتغطيةوتغطية  VegetationVegetation  النباتالنبات  تأثيراتتأثيرات  درستدرست  كماكما  الرياحالرياح  تأثيرتأثير

..التربةالتربة  بناءبناء  إفسادإفساد  وعلىوعلى  الساقطالساقط  الماءالماء  اعتراضاعتراض  علىعلى  السطحالسطح

qqالسطحىالسطحى  الجريانالجريان  علىعلى  وميولهاوميولها  المختلفةالمختلفة  التربةالتربة  أنواعأنواع  تأثيرتأثير  كذلككذلك    
..والتعريةوالتعرية



ـ التعریة وأثرھا على خصوبة األرضـ التعریة وأثرھا على خصوبة األرض  ١١

vv من الدراسات التى قام بها من الدراسات التى قام بهاWollnyWollny    فى ميونخ وجد أن حماية  فى ميونخ وجد أن حماية
األرض من التعرية عن طريق إيجاد غطاء نباتى يحميها من هدم  األرض من التعرية عن طريق إيجاد غطاء نباتى يحميها من هدم  

..نباتها نباتها 

vv المسافات البيئية غير الشعرية المسافات البيئية غير الشعريةNon capillaryNon capillary   ـ  ـ    ٣٤٣٤زادت زادت
٪ عن التى لم تحفظ من تأثير المطر وهذا يعمل على تعديل  ٪ عن التى لم تحفظ من تأثير المطر وهذا يعمل على تعديل    ٥٣٥٣

..نسب كل من الماء والهواء فى األرضنسب كل من الماء والهواء فى األرض



التعریة وأثرھا على مساحة األرض المنزرعةالتعریة وأثرھا على مساحة األرض المنزرعة  ــ  ٢٢

vvبلبل  فحسبفحسب  السطحيةالسطحية  الطبقةالطبقة  نزعنزع  عندعند  التعريةالتعرية  عمليةعملية  تقفتقف  الال  قدقد    
..بأكملهابأكملها  مساحةمساحة  تنزعتنزع  قدقد

vvمحاولةمحاولة  منمن  تجعلتجعل  قدقد  ألعماقألعماق  األرضاألرض  ضياعضياع  يصحبةيصحبة  الذىالذى  األمراألمر    
    المهدالمهد  إلىإلى  تصلتصل  قدقد  إذإذ  مستحيالًمستحيالً  أمراًأمراً  الطرقالطرق  بكافةبكافة  إرجاعهاإرجاعها
..األصلاألصل  مادةمادة  أوأو  الصخرىالصخرى



ـ التعریة وأثرھا على الزروعـ التعریة وأثرھا على الزروع  ٣٣

vvفحسبفحسب  باألرضباألرض  األضراراألضرار  علىعلى  التعریةالتعریة  عملیةعملیة  تقفتقف  الال..    

vvفیھافیھا  تتمتتم  التىالتى  المنطقةالمنطقة  فىفى  سواءسواء  بالنباتبالنبات  األضراراألضرار  إلىإلى  تتعداھاتتعداھا    
    منمن  المعراةالمعراة  األجساماألجسام  سیرسیر  تعترضتعترض  التىالتى  المناطقالمناطق  فىفى  أوأو  التعریةالتعریة
..األرضاألرض



ـ التعریة وأثرھا على ضیاع الماءـ التعریة وأثرھا على ضیاع الماء  ٤٤
qqالساقطالساقط  الماءالماء  جريانجريان  أحياناًأحياناً  التعريةالتعرية  يصحبيصحب  (Runoff)(Runoff)..

qqمصدرمصدر  هوهو  يكونيكون  ماما  غالباًغالباً  يكونيكون  الذىالذى  الماءالماء  يضيعيضيع  لذلكلذلك  نتيجةنتيجة    
    ..المنطقةالمنطقة  فىفى  الوحيدالوحيد  الحياةالحياة

qqبطبعةبطبعة  يعطليعطل  قدقد  التعريةالتعرية  لفعللفعل  نتيجةنتيجة  الضياعالضياع  منمن  األرضاألرض  حمايةحماية    
    ..بسرعةبسرعة  أسفلأسفل  إلىإلى  الماءالماء  تحركتحرك

qqفيفيدفيفيد  أسفلأسفل  إلىإلى  بعضهابعضها  أوأو  المياهالمياه  تتحركتتحرك  بأنبأن  يسمحيسمح  الذىالذى  األمراألمر    
..  القائمةالقائمة  النباتاتالنباتات



ـ التعریة بفعل الریاح وأثرھا على الرطوبةـ التعریة بفعل الریاح وأثرھا على الرطوبة  ٥٥

qqالطبقةالطبقة  تنزعتنزع  شدیدةشدیدة  ریاحریاح  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  بعضبعض  علىعلى  تھبتھب    
..الجافةالجافة  السطحیةالسطحیة

qqبخاربخار  جزیئاتجزیئات  إلزاحةإلزاحة  نتیجةنتیجة  السریعالسریع  للتبخیرللتبخیر  الرملیةالرملیة  الطبقةالطبقة  تتعرضتتعرض    
    رطوبةرطوبة  بھبھ  جوجو  إلىإلى  التربةالتربة  لتعرضلتعرض  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  منمن  الماءالماء
..التبخیرالتبخیر  علىعلى  تساعدتساعد  منخفضةمنخفضة  نسبیةنسبیة



ـ تعریة التربة وصحة اإلنسانـ تعریة التربة وصحة اإلنسان  ٦٦

qqاإلنساناإلنسان  صحةصحة  علىعلى  مضرمضر  تأثيرتأثير  للتعريةللتعرية  يكونيكون  قدقد..

qqوالفوسفوروالفوسفور  الكالسيومالكالسيوم  يتركزيتركز  للتعريةللتعرية  المعرضةالمعرضة  المناطقالمناطق  فىفى    
..  التربةالتربة  منمن  السطحيةالسطحية  الطبقةالطبقة  فىفى  أخرىأخرى  ومعادنومعادن

qqسطحيةسطحية  التحتالتحت  الطبقةالطبقة  علىعلى  النباتاتالنباتات  تنموتنمو  الطبقةالطبقة  هذههذه  تزالتزال  عندماعندما    
..العناصرالعناصر  هذههذه  منمن  محتوىمحتوى  األقلاألقل



ـ التعریة والحضارةـ التعریة والحضارة  ٧٧

qq  تعتبر عملية التعرية واحدة من أهم العمليات التى تتوقف عليها  تعتبر عملية التعرية واحدة من أهم العمليات التى تتوقف عليها
..الحضاراتالحضارات

qq  قد تؤدى عمليات تعرية التربة إلى ضياع الحضارات فى بعض  قد تؤدى عمليات تعرية التربة إلى ضياع الحضارات فى بعض
..المناطقالمناطق

qq وادى النيل  وادى النيل  ((كما أنها قد تؤدى إلى خلق حضارات فى أماكن أخرى كما أنها قد تؤدى إلى خلق حضارات فى أماكن أخرى
).  ).  فى مصرفى مصر


