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  الوحدة التعلیمیة الثانیةالوحدة التعلیمیة الثانیة



األھـــداف

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

.یعرف التدھور بشكل صحیح•
.یصنف عملیات التدھور المختلفة•
یتعرف على كیفیة قیاس ومقارنة عملیات التدھور وفقًا •

.لمعاییر صحیحة
.یربط بین كل عملیة تدھور ومسبباتھا•
یتفھم دور كل عملیة من عملیات التدھور في التأثیر على •

.صفات التربة



العنـــاصر•

.تعریف تدھور األراضي•

.تقسیم عملیات تدھور التربة•

.قیاس ومقارنة عملیات تدھور األراضي•

.العوامل المسببة لتدھور األراضي•



تدھور األراضيتدھور األراضي
Soil DeteriorationSoil Deterioration

vv رف الـرف الـ يعيعFAOFAO   التغير الكمي أو النوعي في  التغير الكمي أو النوعي في  ""تدهور التربة بأنه تدهور التربة بأنه
خواص وصفات التربة الذي يؤدي إلي انخفاض القدرة الحالية أو  خواص وصفات التربة الذي يؤدي إلي انخفاض القدرة الحالية أو  

.  .  الكامنة لهذه األرض علي اإلنتاجالكامنة لهذه األرض علي اإلنتاج

vv  ،ًليس من الضروري أن يكون التدهور مستمراً بل قد يكون مؤقتاً،  ليس من الضروري أن يكون التدهور مستمراً بل قد يكون مؤقتا
" ." .كما أنه حالة نسبية تقدر في إطار زمنيكما أنه حالة نسبية تقدر في إطار زمني



  تدھور األراضي في افریقیاتدھور األراضي في افریقیا



وتنقسم عملیات تدھور التربة إلي األنواع اآلتیةوتنقسم عملیات تدھور التربة إلي األنواع اآلتیة
(FAO)(FAO)

vv النحر بالماء النحر بالماءWater ErosionWater Erosion..
vv اإلنجراف بالرياح اإلنجراف بالرياحWind ErosionWind Erosion..
vv زيادة األمالح زيادة األمالحSalinizations Salinizations ..
vv التدهور الكيميائي التدهور الكيميائيChemical DeteriorationChemical Deterioration..
vv التدهور الفيزيائي التدهور الفيزيائيPhysical DeteriorationPhysical Deterioration  ..
vv   التدھور الحیوى التدھور الحیوىBiological DeteriorationBiological Deterioration



vvقیاس ومقارنة عملیات التدھورقیاس ومقارنة عملیات التدھور..

vvالتربة بالماءالتربة بالماءانجراف أو نحرانجراف أو نحر..

vv انجراف وتعریة التربة بالریاح انجراف وتعریة التربة بالریاح..

vvتجمع األمالحتجمع األمالح..

vvالصودیةالصودیة..



vvعملیات التدھورعملیات التدھور  



::أ ـ تدھور بناء التربة یؤدى إلى أ ـ تدھور بناء التربة یؤدى إلى 

vv تضاغط التربة تضاغط التربةCompactionCompaction

vv تكون قشرة على السطح تكون قشرة على السطحCrustingCrusting

vv انجراف معجل انجراف معجلAccelerated erosionAccelerated erosion

qq  عملیات فیزیائیةعملیات فیزیائیة



--::ب ـ عدم التوازن بین نسبة الماء والھواءب ـ عدم التوازن بین نسبة الماء والھواء

vvغرقغرق     .     .

vvجفاف وعطشجفاف وعطش..

--::ـ اختالف شدید فى درجات الحرارةـ اختالف شدید فى درجات الحرارةج ج 
qqجلید مستمرجلید مستمر..

qqحرارة أعلى من الالزمحرارة أعلى من الالزم..



vvالغسیلالغسیل..

vvاستنزاف الخصوبةاستنزاف الخصوبة..

vvالصودیةالصودیة..

vv التحمض التحمضLaterizatonLaterizaton

qqعملیات كیمیائیةعملیات كیمیائیة



qqعملیات حیویــةعملیات حیویــة

vv انخفاض المادة الحیة انخفاض المادة الحیةBiomassBiomass  

vvانخفاض المادة العضویةانخفاض المادة العضویة..

vvنقص نشاط األحیاءنقص نشاط األحیاء..

vvتغیر فى العملیات الحیویةتغیر فى العملیات الحیویة..



vv العوامل المسببة العوامل المسببة
للتدھــــــورللتدھــــــور



qq  نشاط زراعىنشاط زراعى
vvتجرید الغاباتتجرید الغابات..

vvجرف زائد فى وقت غیر مالئمجرف زائد فى وقت غیر مالئم..

vvزیادة استخدام الكیماویاتزیادة استخدام الكیماویات..

vvرعى جائر وزیادة عدد الحیواناترعى جائر وزیادة عدد الحیوانات..



vv  نشاط صناعىنشاط صناعى
..اطالق المخلفات فى األرضاطالق المخلفات فى األرض••

..األمطار الحامضیةاألمطار الحامضیة••

..إضافات مخلفات المدنإضافات مخلفات المدن••

..تحویل األرض الزراعیة إلى استخدامات غیر زراعیةتحویل األرض الزراعیة إلى استخدامات غیر زراعیة••



vvنشاط عضوىنشاط عضوى
..إضافات مخلفات المدنإضافات مخلفات المدن••

تحویل األرض الزراعیة إلى استخدامات غیر تحویل األرض الزراعیة إلى استخدامات غیر ••
..زراعیةزراعیة






