
التعریة الھوائیة وطرق التحكم فیھا
Wind erosion and its 

control

الوحدة التعلیمیة السابعة



بعد دراسة الوحدة التعلیمیة السادسة یجب أن یكون الطالب            
                :قادرًا على

.التفرقة بین  دور كًال من الھواء والماء فى تعریة التربةـ 
ـ التعرف على صور حركة حبیبات التربة المنقولة بواسطة الریاح  

.ومیكانیكیة التعریة بواسطة الھواء
.ـ اقتراح بعض الطرق التي تقلل سرعة الریاح عند سطح األرض

.ـ حساب كمیة التربة المفقودة بالریاح
.ـ أن یكون ملمًا بوسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیة

.ـ التخطیط الجید لحمایة للتربة من التعریة الھوائیة

األھــداف



.حركة الحبیبة المنقولة بواسطة الریاح§

.العمل على تقلیل فعل الھواء§

.طرق المحافظة على األرض§

.وسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیة§

.الطرق العامة للزراعة الجیدة§

.اإلجراءات الخاصة للتعریة الھوائیة§

العناصــر



 النحر عوامل أھم من كعامل الھواء فیھا یعمل التي الظروف تختلف    
 أن عن یعجز فالھواء التربة في التعریة علي الماء یعمل عندما عنھا والتعریة

 أن في الماء مع یتفق أنھ إال الرطوبة تندیھا التي أو المبتلة األرض یعري
 یضعف الغطاء أن إذ النباتي الغالف یغطیھا التي التربة یعري أن یعجز كالھما

 من كًال أن نجد وبالتالي الساقط الماء شأن من یقلل كما الریاح فعل من
 سواء النباتي الغطاء تحت من التربة حبیبات انتزاع علي الیقدران العاملین

Weeds)قصیرھا أو طویلھا الحشائش أو المزروعة النباتات من كان or
grasses(أو األمطار قلیلة األراضي في واضحًا الھواء فعل ویظھر 

 من خالیًا یكون الحاالت معظم وفي تمامًا جافة التربة تكون حیث المعدومة
.المیاه لقلة النباتات



    منمن  مناسبةمناسبة  للمقادیرللمقادیر  المعرضةالمعرضة  األراضياألراضي  أنأن  ھذاھذا  یعنيیعني  والوال            ••
    التعریةالتعریة  تحدثتحدث  ماما  كثیرًاكثیرًا  إذإذ  للریاحللریاح  الضارالضار  لألثرلألثر  التتعرضالتتعرض  األمطاراألمطار

    الموادالمواد  منمن  العالیةالعالیة  النسبالنسب  ذاتذات  األراضياألراضي  أوأو  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي  فيفي
peaty(peaty)  العضویةالعضویة soils)soils)  یجفانیجفان  أنھماأنھما  خواصھاخواصھا  منمن  أنأن  إذإذ    
    عليعلي  تعملتعمل  كثیفةكثیفة  نباتاتنباتات  فیھفیھ  الیغطیاھماالیغطیاھما  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  بسرعةبسرعة
    فيفي  الحبیباتالحبیبات  وأنوأن  خصوصًاخصوصًا  الریاحالریاح  بفعلبفعل  النقلالنقل  منمن  التربةالتربة  حمایةحمایة
    عليعلي  یسھلیسھل  الوزنالوزن  خفیفةخفیفة  الثانیةالثانیة  وفيوفي  متماسكةمتماسكة  غیرغیر  مفردةمفردة  األولياألولي
..نقلھانقلھا  الھواءالھواء



حركة الحبیبة المنقولة بواسطة الریاح

تتحرك حبیبة التربة المنقولة بواسطة الریاح في أكثر من صورة ویرجع        
:ذلك إلي نوع الریاح وشدتھا ونذكر فیما یلي أھم ھذه الصور

أ- الحركة الشبیھة بالقفز

والحبیبات الصغیرة العالقة بالھواء (Dust)حركة األتربةب ـ 

ج ـ الحبیبات الزاحفة علي سطح األرض



١- الحركة الشبیھة بالقفز

مفاجئ ة   (Puffs)ومثل ھذه الری اح تك ون حركتھ ا عل ي ص ورة نفح ات قوی ة        
ومتتالی ة تش  بھ تل ك الت  ي تص در ع  ن اإلنس ان عن  دما یح اول أن یطف  يء ش  معة      

وتنح رف الری اح ف ي إتجاھ ھ      (Eddies)ویطلق علي ھ ذا الن وع م ن الری اح     
عن المستقیم لمیلھ متأثرًا بمجاالت الریاح خصوصًا عندما یكون عمودیًا عل ي  
ھذه المجاالت وقد یأخذ في حركتھ شكًال شبیھًا بدوران عجلة العربة كما أنھ قد 
یأخذ شكًال متداخًال بین المغزلي مع استمرار دورانھ كما لو كان عجلة ویمكن 
تتبع األشكال المذكورة في األیام الھادئ ة عن د مالحظ ة تح رك م ا تمل ھ الری اح        

أو عند إشعال ن ار مدخن ة م ع مالحظ ة ال دخان      ) أو عفش(من أتربة أو أوراق 
.وتحركھ مع الھواء مبینًا الطریقة التي یسلكھا عند تحركھ



Wind ErosionWind Erosion



wind erosionwind erosion



Wind erosion ,saudiaWind erosion ,saudia





Dust cloudDust cloud



ویتوقف اإلرتفاع الذي تصل إلیھ الحبیبة علي عاملین  ویتوقف اإلرتفاع الذي تصل إلیھ الحبیبة علي عاملین  ••
::مھمین ھمامھمین ھما

مقدار الحركة المغزلیة التي تعانیھا الحبیبةمقدار الحركة المغزلیة التي تعانیھا الحبیبة  --١١
قوة الریاح العاملة علي رفع حبیبة التربة من سطح األرضقوة الریاح العاملة علي رفع حبیبة التربة من سطح األرض  --٢٢



والحبیبات الصغیرة العالقة بالھواء (Dust)ب ـ حركة األتربة 

  األرض سطح علي ما نوعًا الكبیرة التربة حبیبة تسقط عندما       
  من صغرھا بحكم التي واألتربة الصغیرة التربة حبیبات تثیر فإنھا

  جھة من كثافتھا تقلیل علي یعمل ھوائي بغالف وأحاطتھا ناحیة
  صغر ویساعد الھواء في عالقة تظل أن علي القدرة لھا تصبح أخري

  إلي لینقلھا أعلي إلي الھواء بواسطة ترتفع أن علي ھذا حجمھا
  وضعھا في ویتحكم الھواء في معلقة أنھا علیھا ویطلق طویلة مسافات

.تحملھا التي الریح وسرعة الحبیبة كتلة ثباتھا ومدي



  بأحد التربة حبیبة ترفع أن من الھواء تیار یعجز عندما
  الحبیبة حجم لكبر أو الریاح قوة لضعف إما المذكورتین الصورتین

  علي زاحفة لنقلھا األرض سطح علي دفعھا علي فقط یقوي قد فإنھ
  لیؤثر تدفعھا صغیرة أخري حبیبات تصدم قد تحركھا وعند التربة
 قد الریاح سرعة تزداد أو الحبیبات أحجام تقل وعندما الریح علیھا

.عالقة تصبح

:ج ـ الحبیبات الزاحفة علي سطح األرض



--::ویكون ذلك بالعدید من الطرق أھمھا مایلي ویكون ذلك بالعدید من الطرق أھمھا مایلي ••
..إقامة العوائق واألسیجةإقامة العوائق واألسیجة––  ١١••
..المزروعات والمتخلفاتالمزروعات والمتخلفات––٢٢••
..البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبةالبناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبة––٣٣••
..الخطوط والمصاطبالخطوط والمصاطب––٤٤••
..الرطوبة وحفظھاالرطوبة وحفظھا––٥٥••

طرق التحكم في التعریة الھوائیةطرق التحكم في التعریة الھوائیة  



١١  ـ إقامة العوائق واألسیجةـ إقامة العوائق واألسیجة::

    سطحسطح  قربقرب  الریاحالریاح  سرعةسرعة  تقلیلتقلیل  عليعلي  واألسیجةواألسیجة  العوائقالعوائق  تعملتعمل          ••
    میلمیل  ٩٩--٨٨  وھووھو  سابقًاسابقًا  المذكورالمذكور  القدرالقدر  سرعتھاسرعتھا  تتعديتتعدي  الال  بحیثبحیث  األرضاألرض

    تكونتكون  أنأن  یجبیجب  العوائقالعوائق  ھذهھذه  وتتعديوتتعدي  التربةالتربة  سطحسطح  عندعند  الساعةالساعة  فيفي
    لیثیرلیثیر  خاللھخاللھ  تمرتمر  منفذمنفذ  أيأي  للریاحللریاح  التتركالتترك  بحیثبحیث  ومتالصقةومتالصقة  متجاورةمتجاورة

  أنأن  یمكنھایمكنھا  التيالتي  الطویلةالطویلة  األشجاراألشجار  منمن  تكونتكون  أنأن  فیھافیھا  ویشترطویشترط  األرضاألرض
    مصرمصر  فيفي  وعندناوعندنا  فیھافیھا  توجدتوجد  التيالتي  القاسیةالقاسیة  الظروفالظروف  تحتتحت  تعیشتعیش

..الجازوریناالجازورینا  أوأو  الكافورالكافور  أشجارأشجار  إماإما  الغرضالغرض  لھذالھذا  یستعملیستعمل



Wind BreakWind Break













٢٢  ـ المزروعات والمتخلفاتـ المزروعات والمتخلفات::

  مديمدي  استبیاناستبیان  عندعند  بھابھا  االھتماماالھتمام  الواجبالواجب  الدراساتالدراسات  أھمأھم  منمن              ••
    فيفي  النحرالنحر  ومديومدي  المناطقالمناطق  منمن  منطقةمنطقة  عليعلي  الضارةالضارة  الریاحالریاح  تأثیرتأثیر

    ،،  باألرضباألرض  المتبعةالمتبعة  الزراعةالزراعة  نوعنوع  استبیاناستبیان  ھوھو  الریاحالریاح  بفعلبفعل  أرضھاأرضھا
    ونوعونوع  المحاصیلالمحاصیل  أوأو  المراعيالمراعي  أوأو  الغاباتالغابات  أراضيأراضي  منمن  ھيھي  ھلھل

    ومقدارومقدار  نموهنموه  وحالةوحالة  السابقالسابق  والمحصولوالمحصول  تزرعتزرع  التيالتي  المحاصیلالمحاصیل
..التعریةالتعریة  عملیةعملیة  منمن  األرضاألرض  حمایةحمایة  فيفي  وتأثیرھاوتأثیرھا  عنھعنھ  المتخلفاتالمتخلفات



Use of farm residuesUse of farm residues



٣٣  ـ البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبةـ البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبة::  
  الریاحالریاح  علیھاعلیھا  التؤثرالتؤثر  المتكتلةالمتكتلة  التجمعاتالتجمعات  ذاتذات  الثقیلةالثقیلة  األراضياألراضي          ••

..السائبةالسائبة  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي  بعكسبعكس  بشدةبشدة
    فبھافبھا  تؤثرتؤثر  قدقد  التيالتي  الخصبةالخصبة  األراضياألراضي  منمن  كثیركثیر  النقیضینالنقیضین  وبینوبین          ••

    عليعلي  ویساعدویساعد  المیكانیكيالمیكانیكي  تركیبھاتركیبھا  حسبحسب  متباینًامتباینًا  تأثیرتأثیر  الریاحالریاح
    فيفي  مضبوطةمضبوطة  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  إتباعإتباع  الریاحالریاح  منمن  علیھاعلیھا  المحافظةالمحافظة

    األرضاألرض  عليعلي  تبقيتبقي  وبذلكوبذلك  المناسبةالمناسبة  الظروفالظروف  وتحتوتحت  األوقاتاألوقات
..الضارالضار  الریاحالریاح  فعلفعل  منمن  تحفظھاتحفظھا  إذإذ  خصوبتھاخصوبتھا

  إليإلي  الزراعالزراع  یعمدیعمد  عادةعادة  إذإذ  بسرعةبسرعة  الخدمةالخدمة  عملیاتعملیات  تتمتتم  أنأن  ویجبویجب          ••
  البادراتالبادرات  تحلتحل  وبذلكوبذلك  بذاربذار  آلةآلة  بھبھ  المثبتالمثبت  القرصيالقرصي  المحراثالمحراث  استخداماستخدام

    عليعلي  تعملتعمل  أنأن  للریاحللریاح  فرصةفرصة  الیتركالیترك  وبذلكوبذلك  القائمالقائم  المحصولالمحصول  محلمحل
    الریاحالریاح  حركةحركة  یعیقیعیق  القائمالقائم  المحصولالمحصول  یظلیظل  بلبل  التربةالتربة  حبیباتحبیبات  نقلنقل
    ..التربةالتربة  سطحسطح  قربقرب



٤٤  ـ الخطوط والمصاطبـ الخطوط والمصاطب::

  عواملعوامل  أھمأھم  منمن  كعاملكعامل  للریاحللریاح  الضارالضار  التأثیرالتأثیر  أنأن  المالحظالمالحظ  منمن              ••
  خطوطخطوط  شكلشكل  عليعلي  األرضاألرض  تكونتكون  عندماعندما  كثیرُاكثیرُا  یقلیقل  التربةالتربة  وضیاعوضیاع  التعریةالتعریة

  التربةالتربة  عليعلي  الخطوطالخطوط  ھذهھذه  تعملتعمل  حیثحیث  السطحالسطح  مستویةمستویة  تكونتكون  أنأن  منمن  بدًالبدًال
  الجزءالجزء  فيفي  یكونیكون  النحرالنحر  أنأن  المالحظالمالحظ  ومنومن  ..المحافظةالمحافظة  حدودحدود  أقصيأقصي  إليإلي

  قدقد  بلبل  الخطوطالخطوط  بینبین  المتوسطةالمتوسطة  المناطقالمناطق  التتأثرالتتأثر  بینمابینما  الخطالخط  منمن  العلويالعلوي
  تعملتعمل  إذإذ  منھمنھ  العلويالعلوي  الجزءالجزء  منمن  الخطالخط  بطنبطن  فيفي  الحبیباتالحبیبات  بعضبعض  أحیانًاأحیانًا  تسقطتسقط

  بھابھا  یصطدمیصطدم  أنأن  إليإلي  وجودھاوجودھا  یؤديیؤدي  إذإذ  الریاحالریاح  حدةحدة  كسركسر  عليعلي  الخطوطالخطوط
  المستویةالمستویة  األراضياألراضي  فيفي  الحالالحال  بعكسبعكس  التربةالتربة  سطحسطح  عليعلي  سرعتھسرعتھ  فتقلفتقل  الریحالریح
  سائبةسائبة  الحبیباتالحبیبات  تكونتكون  عندماعندما  خصوصًاخصوصًا  للریاحللریاح  الضارالضار  الفعلالفعل  یزدادیزداد  حیثحیث
  إھمالإھمال  منمن  كبیرةكبیرة  خسائرخسائر  أحیانًاأحیانًا  وتحدثوتحدث  ..للریاحللریاح  الكانسالكانس  األثراألثر  یظھریظھر  حیثحیث
..التربةالتربة  فيفي  الخطوطالخطوط  إقامةإقامة



RidgingRidging



    ::ـ الرطوبة وحفظھاـ الرطوبة وحفظھا  ٥٥

    فيفي  المحفوظةالمحفوظة  الرطوبةالرطوبة  أوأو  الساقطةالساقطة  المطرالمطر  كمیةكمیة  ذادتذادت  كلماكلما        ••
  الضارالضار  األثراألثر  قلقل  كلماكلما  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فيفي  خصوصًاخصوصًا  األرضاألرض

    لھالھا  تتعرضتتعرض  التيالتي  الجفافالجفاف  ومدةومدة  األرضاألرض  حفظتحفظت  وكلماوكلما  للریاحللریاح
  ))السفيالسفي((    اإلسفاءاإلسفاء  لعملیةلعملیة  تتعرضتتعرض  FallonFallon  الشراقيالشراقي  األرضاألرض
(Drift)(Drift)  متفاوتةمتفاوتة  بمقادیربمقادیر  تتعرضتتعرض  األراضياألراضي  بعضبعض  كانتكانت  وإنوإن    

  الذيالذي  بالقدربالقدر  للسفيللسفي  التتعرضالتتعرض  القوامالقوام  المتوسطةالمتوسطة  األرضياألرضي  فمثًالفمثًال
    الحبیباتالحبیبات  الریاحالریاح  تنقلتنقل  وكماوكما..الناعمةالناعمة  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  بھبھ  تتعرضتتعرض

..العضویةالعضویة  المادةالمادة  تنقلتنقل  قدقد  الرطوبةالرطوبة  نقصنقص  عندعند  السابقةالسابقة



::وسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیةوسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیة
::أوًال الطرق العامة للزراعة الجیدةأوًال الطرق العامة للزراعة الجیدة

::استعمال األرضاستعمال األرض  ))١١((  
    عليعلي  للسیطرةللسیطرة  تؤديتؤدي  أنأن  یمكنیمكن  والتربةوالتربة  للمحاصیلللمحاصیل  المناسبةالمناسبة  والمعاملةوالمعاملة  الجیدةالجیدة  اإلدارةاإلدارة••

    والمحاولةوالمحاولة  الطبیعيالطبیعي  المزرعةالمزرعة  منھجمنھج  لتغیرلتغیر  التحتاجالتحتاج  بسیطةبسیطة  واإلجراءاتواإلجراءات  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة
  باإلضافةباإلضافة  المناسبالمناسب  االستعمالاالستعمال  جیدةجیدة  بطریقةبطریقة  األرضاألرض  استعمالاستعمال  ھيھي  المشكلةالمشكلة  لحللحل  األولياألولي
    المجھودالمجھود  لضیاعلضیاع  یؤديیؤدي  مزرعةمزرعة  منمن  التربةالتربة  انجرافانجراف((  المزارعینالمزارعین  بینبین  تفاوتتفاوت  لوجودلوجود

..))أخريأخري  مزرعةمزرعة  لصیانةلصیانة  والمبذولوالمبذول
  واألرضواألرض  المزروعةالمزروعة  المحاصیلالمحاصیل  عليعلي  كبیرةكبیرة  أضرارأضرار  عنھاعنھا  ینتجینتج  الطویلةالطویلة  الجفافالجفاف  فتراتفترات••

  ھذهھذه  ..  بمحاصیلبمحاصیل  زراعتھازراعتھا  منمن  أفضلأفضل  دائمةدائمة  بنباتاتبنباتات  مغطاةمغطاة  أوأو  كمراعيكمراعي  األرضاألرض  تركترك  لذلكلذلك
  الختیارالختیار  المزارعالمزارع  وعليوعلي  غاباتغابات  أوأو  یسیس  الدرالدر  إلنتاجإلنتاج  أوأو  كمراعيكمراعي  استخدامھااستخدامھا  یمكنیمكن  األراضياألراضي

    نسبةنسبة  بھابھا  زراعیةزراعیة  دورةدورة  ممارسةممارسة  یمكنیمكن  كذلككذلك  ..بھبھ  الخاصالخاص  البیئيالبیئي  أوأو  االقتصادياالقتصادي  النظامالنظام
  تقلتقل  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  خطرخطر  قلقل  وكلماوكلما  المراعيالمراعي  أوأو  یسیس  الدرالدر  إنتاجإنتاج  محاصیلمحاصیل  منمن  كبیرةكبیرة
..المتباعدةالمتباعدة  المحاصیلالمحاصیل  نسبةنسبة  وتزیدوتزید  الكثیفةالكثیفة  المحاصیلالمحاصیل  نسبةنسبة

  یمكنیمكن  ماما  بأقلبأقل  الحرثالحرث  عملیةعملیة  استخداماستخدام  منمن  البدالبد  الصیفالصیف  فصلفصل  خاللخالل  تبورتبور  التيالتي  األراضياألراضي  فيفي••
..األرضاألرض  عليعلي  النباتاتالنباتات  ومخلفاتومخلفات  المحاصیلالمحاصیل  أعقابأعقاب  تركترك  معمع



::عملیة الحرثعملیة الحرث) ) ٢٢((
والتي تنتج السطح الكتلي وتفضل مع غطاء من  النباتات  والتي تنتج السطح الكتلي وتفضل مع غطاء من  النباتات                      

وعملیة الحرث الخشنة لھا  وعملیة الحرث الخشنة لھا  ، ، في المساعدة في السیطرة علي التعریة في المساعدة في السیطرة علي التعریة 
    ::عدة مزایاعدة مزایا

.تمسك الجسیمات القافزة -١
.تقلل من سرعة الریح عند سطح التربة -٢
تمنع الكتل ومخلفات المحاصیل لتكسر الجسیمات الصغیرة   -٣

.یمكن     جرفھا 
.تزید معدل الترشیح وتقلل الجریان السطحي -٤



  ::تغذیةالنباتتغذیةالنبات))٣٣((
    التعریةالتعریة  ضدضد  واقيواقي  إجراءإجراء  أحسنأحسن  ھوھو  الخضريالخضري  الغطاءالغطاء              
    تكونتكون  تامتام  خضريخضري  غطاءغطاء  إنباتإنبات  الیمكنھاالیمكنھا  التيالتي  واألراضيواألراضي  الھوائیة،الھوائیة،
    منمن  تعانيتعاني  التيالتي  األراضياألراضي  كذلككذلك  كبیركبیر  بشكلبشكل  الھوائیةالھوائیة  للتعریةللتعریة  معرضةمعرضة
    األخرىاألخرى  للعواملللعوامل  باإلضافةباإلضافة  رئیسیةرئیسیة  وسیلةوسیلة  النباتالنبات  وتغذیةوتغذیة  ..  الماءالماء  نقصنقص

    تكونتكون  جیدًاجیدًا  المسمدةالمسمدة  النباتاتالنباتات  ألنألن  باإلضافةباإلضافة  قويقوي  نباتينباتي  غطاءغطاء  إلنباتإلنبات
..المتوفرالمتوفر  الماءالماء  الستخدامالستخدام  كفاءةكفاءة  أكثرأكثر



    ::ادارةالماءادارةالماء))٤٤((
    بعملبعمل  ممارساتممارسات  بعدةبعدة  بالماءبالماء  التربةالتربة  احتفاظاحتفاظ  عليعلي  العملالعمل  یجبیجب            

    الخطوطالخطوط  تستخدمتستخدم  وكذلكوكذلك  العمودیةالعمودیة  األعقاباألعقاب  شرائحشرائح  وتركوترك  الخطوطالخطوط
  وقدوقد  التربةالتربة  فيفي  الممتصةالممتصة  الكمیةالكمیة  وزیادةوزیادة  الجریانالجریان  لتقلیللتقلیل  الكنتوریةالكنتوریة

    منمن  خروجھخروجھ  قبلقبل  مراتمرات  عدةعدة  الماءالماء  لحجزلحجز  متتالیةمتتالیة  مصاطبمصاطب  تستخدمتستخدم
    خطرخطر  تقللتقلل  وھيوھي  الماءالماء  نشرنشر  بطریقةبطریقة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتسميوتسمي  الحقلالحقل

    التربةالتربة  فيفي  الممتصةالممتصة  الكمیةالكمیة  منمن  تزیدتزید  كبیرةكذلككبیرةكذلك  بصورةبصورة  الجریانالجریان
..قوةقوة  أكثرأكثر  محاصیلمحاصیل  نمونمو  تشجیعتشجیع  طریقطریق  عنعن  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  منمن  وتقللوتقلل



:  التغطیة •
 یقلل السطح من بالقرب المحصول مخلفات حفظ      •

 لألرض ضروریة مرحلة وتمثل التعریة خطر من
 كبیرة میزة لھ والغطاء .الھوائیة للتعریة القابلة الزراعیة
 تقابل التي والمشاكل الھوائیة التعریة علي للسیطرة

.الرطبة المناطق في منھا أقل الجافة بالمناطق الغطاء

ثانیًا : اإلجراءات الخاصة للتعریة الھوائیة : 



 :الزراعة الكنتوریة •
  الھوائیة التعریة أغلب حیث الجافة والشبھ الجافة المناطق في       •

  الدوري التبویر استعمال علي االقتصادیة الزراعة تعتمد الخطرة
  فالمناطق . التالیة المحاصیل قبل من الستعمالھا الرطوبة لخزن
  الشریطیة الزراعة كانت كذلك التعریة لخطر عرضة أكثر البور

  من متعامدة لشرائح الحقول تقسیم طریق عن المشكلة لھذه حًال
  الریح اتجاه علي وعمودیة مستقیمة الشرائح وھذه والحبوب البور

  عرض أقل . المبورة الشرائح في انجراف یحدث أن ویمكن السائد
  أن التربة حبیبة تستطیع مسافة أقصي یكون أن یجب للشرائح

  تكون ما ونادرًا معقول أمان عامل مع واحدة بقفزة تقطعھا
  والعرض م٦ ھي شیوعًا األكثر والشریحة م٦ من عرض الشرائح
  في المستخدم اآللة ضعف یكون العادة في المستخدم الحقیقي

.الزراعة





  :مصدات الریاح
تستخدم مصدات الریاح للمساعدة في السیطرة         

علي التعریة الھوائیة كذلك لحمایة منشآت المزرعة أو 
. السیطرة علي حركة الثلج أو تقلیل فقد رطوبة التربة
والغرض الرئیسي لمصد الریاح كونھ یمثل حاجزًا 

یعترض ویبطئ من سرعة االنسیاب الطبیعي للریح 
.أثناء عبورھا فوق المنطقة المراد حمایتھا



Wind breakWind break



Wind breakWind break



ثبیت الكثبان الرملیة

  والبحیرات البحار سواحل طول علي الرملیة الكثبان تنتشر      
  المحاصیل تضر المتنقلة والرمال القلیلة األمطار ذات المناطق وفي

  الكثبان تثبیت المھم من لذلك المجاورة المناطق في واألراضي
  علي تشتمل الرملیة والكثبان . التربة صیانة من ھام كجزء الرملیة
  الزحف أو القفز بواسطة بأجمعھا تتحرك متوسطة أو كبیرة حبیبات

 أو السطح عند الریح سرعة تقلیل علي التثبیت یتعمد . السطحي
  ھي الریح سرعة لتقلیل المعروفة والوسیلة خضري غطاء تكوین

  والغیر الرخوة الرمال في صعبة وھي للریاح مصدات استخدام
.الخشنة الرمال وكذلك والمتحركة خصبة







    خفیفةخفیفة  تجمعاتتجمعات  تكونتكون  العضویةالعضویة  األرضاألرض  كثافةكثافة  انخفاضانخفاض  بسبببسبب••
    للتعریةللتعریة  التعرضالتعرض  شدیدةشدیدة  تجمعاتھاتجمعاتھا  تكونتكون  وبالتاليوبالتالي  الوزنالوزن

    طریقطریق  عنعن  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  تقاومتقاوم  أنأن  یمكنیمكن  لذالذا  ..  الھوائیةالھوائیة
..الریاحالریاح  مصداتمصدات  بإستمالبإستمال  أوأو  الدائمةالدائمة  الكثیفةالكثیفة  النباتاتالنباتات

 تثبیت األراضي العضویةتثبیت األراضي العضویة



    األمطاراألمطار  منمن  مناسبةمناسبة  للمقادیرللمقادیر  المعرضةالمعرضة  األراضياألراضي  أنأن  ھذاھذا  یعنيیعني  والوال••
    فيفي  التعریةالتعریة  تحدثتحدث  ماما  كثیرًاكثیرًا  إذإذ  للریاحللریاح  الضارالضار  لألثرلألثر  تتعرضتتعرض  الال

    الموادالمواد  منمن  العالیةالعالیة  النسبالنسب  ذاتذات  األراضياألراضي  أوأو  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي
peaty(peaty)  العضویةالعضویة soils)soils)..

    الال  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  بسرعةبسرعة  یجفانیجفان  أنھماأنھما  خواصھاخواصھا  منمن  أنأن  إذإذ  ••
  بفعلبفعل  النقلالنقل  منمن  التربةالتربة  حمایةحمایة  عليعلي  تعملتعمل  كثیفةكثیفة  نباتاتنباتات  فیھفیھ  یغطیاھمایغطیاھما

    متماسكةمتماسكة  غیرغیر  مفردةمفردة  األولياألولي  فيفي  الحبیباتالحبیبات  وأنوأن  خصوصًاخصوصًا  الریاحالریاح
..نقلھانقلھا  الھواءالھواء  عليعلي  یسھلیسھل  الوزنالوزن  خفیفةخفیفة  الثانیةالثانیة  وفيوفي



حركة الحبیبة المنقولة بواسطة الریاح

تتحرك حبیبة التربة المنقولة بواسطة الریاح في أكثر من صورة ویرجع        
:ذلك إلي نوع الریاح وشدتھا ونذكر فیما یلي أھم ھذه الصور

الحركة الشبیھة بالقفز -أ

والحبیبات الصغیرة العالقة بالھواء (Dust)ب ـ حركة األتربة

ج ـ الحبیبات الزاحفة علي سطح األرض



١- الحركة الشبیھة بالقفز

مفاجئ ة   (Puffs)ومثل ھذه الری اح تك ون حركتھ ا عل ي ص ورة نفح ات قوی ة        
ومتتالی ة تش  بھ تل ك الت  ي تص در ع  ن اإلنس ان عن  دما یح اول أن یطف  يء ش  معة      

.(Eddies)ویطلق علي ھذا النوع من الریاح 

وتنح   رف الری   اح ف   ي إتجاھ   ھ ع   ن المس   تقیم لمیل   ھ مت   أثرًا بمج   االت الری   اح 
خصوصًا عندما یكون عمودیًا علي ھذه المجاالت وقد یأخ ذ ف ي حركت ھ ش كًال     
شبیھًا بدوران عجلة العرب ة كم ا أن ھ ق د یأخ ذ ش كًال مت داخًال ب ین المغزل ي م ع           
استمرار دورانھ كما لو ك ان عجل ة ویمك ن تتب ع األش كال الم ذكورة ف ي األی ام         

أو ) أو عف ش (الھادئة عند مالحظة تحرك ما تملھ الری اح م ن أترب ة أو أوراق    
عند إشعال نار مدخنة مع مالحظ ة ال دخان وتحرك ھ م ع الھ واء مبین ًا الطریق ة        

.التي یسلكھا عند تحركھ



ویتوقف اإلرتفاع الذي تصل إلیھ الحبیبة علي عاملین  ویتوقف اإلرتفاع الذي تصل إلیھ الحبیبة علي عاملین  ••
::مھمین ھمامھمین ھما

مقدار الحركة المغزلیة التي تعانیھا الحبیبةمقدار الحركة المغزلیة التي تعانیھا الحبیبة  --١١
قوة الریاح العاملة علي رفع حبیبة التربة من سطح األرضقوة الریاح العاملة علي رفع حبیبة التربة من سطح األرض  --٢٢



والحبیبات الصغیرة العالقة بالھواء (Dust)ب ـ حركة األتربة 

  األرض سطح علي ما نوعًا الكبیرة التربة حبیبة تسقط عندما       
  من صغرھا بحكم التي واألتربة الصغیرة التربة حبیبات تثیر فإنھا

  جھة من كثافتھا تقلیل علي یعمل ھوائي بغالف وأحاطتھا ناحیة
  صغر ویساعد الھواء في عالقة تظل أن علي القدرة لھا تصبح أخري

  إلي لینقلھا أعلي إلي الھواء بواسطة ترتفع أن علي ھذا حجمھا
  وضعھا في ویتحكم الھواء في معلقة أنھا علیھا ویطلق طویلة مسافات

.تحملھا التي الریح وسرعة الحبیبة كتلة ثباتھا ومدي



  بأحد التربة حبیبة ترفع أن من الھواء تیار یعجز عندما
  الحبیبة حجم لكبر أو الریاح قوة لضعف إما المذكورتین الصورتین

  علي زاحفة لنقلھا األرض سطح علي دفعھا علي فقط یقوي قد فإنھ
  لیؤثر تدفعھا صغیرة أخري حبیبات تصدم قد تحركھا وعند التربة
 قد الریاح سرعة تزداد أو الحبیبات أحجام تقل وعندما الریح علیھا

.عالقة تصبح

:ج ـ الحبیبات الزاحفة علي سطح األرض



--::ویكون ذلك بالعدید من الطرق أھمھا مایلي ویكون ذلك بالعدید من الطرق أھمھا مایلي ••
..إقامة العوائق واألسیجةإقامة العوائق واألسیجة––  ١١••
..المزروعات والمتخلفاتالمزروعات والمتخلفات––٢٢••
..البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبةالبناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبة––٣٣••
..الخطوط والمصاطبالخطوط والمصاطب––٤٤••
..الرطوبة وحفظھاالرطوبة وحفظھا––٥٥••

طرق التحكم في التعریة الھوائیةطرق التحكم في التعریة الھوائیة  



١١  ـ إقامة العوائق واألنسجةـ إقامة العوائق واألنسجة::

    سطحسطح  قربقرب  الریاحالریاح  سرعةسرعة  تقلیلتقلیل  عليعلي  واألنسجةواألنسجة  العوائقالعوائق  تعملتعمل          ••
    میلمیل  ٩٩--٨٨  وھووھو  سابقًاسابقًا  المذكورالمذكور  القدرالقدر  سرعتھاسرعتھا  تتعديتتعدي  الال  بحیثبحیث  األرضاألرض

    تكونتكون  أنأن  یجبیجب  العوائقالعوائق  ھذهھذه  وتتعديوتتعدي  التربةالتربة  سطحسطح  عندعند  الساعةالساعة  فيفي
    لیثیرلیثیر  خاللھخاللھ  تمرتمر  منفذمنفذ  أيأي  للریاحللریاح  التتركالتترك  بحیثبحیث  ومتالصقةومتالصقة  متجاورةمتجاورة

  أنأن  یمكنھایمكنھا  التيالتي  الطویلةالطویلة  األشجاراألشجار  منمن  تكونتكون  أنأن  فیھافیھا  ویشترطویشترط  األرضاألرض
    مصرمصر  فيفي  وعندناوعندنا  فیھافیھا  توجدتوجد  التيالتي  القاسیةالقاسیة  الظروفالظروف  تحتتحت  تعیشتعیش

..الجازوریناالجازورینا  أوأو  الكافورالكافور  أشجارأشجار  إماإما  الغرضالغرض  لھذالھذا  یستعملیستعمل



٢٢  ـ المزروعات والمتخلفاتـ المزروعات والمتخلفات::

  مديمدي  استبیاناستبیان  عندعند  بھابھا  االھتماماالھتمام  الواجبالواجب  الدراساتالدراسات  أھمأھم  منمن              ••
    فيفي  النحرالنحر  ومديومدي  المناطقالمناطق  منمن  منطقةمنطقة  عليعلي  الضارةالضارة  الریاحالریاح  تأثیرتأثیر

    ،،  باألرضباألرض  المتبعةالمتبعة  الزراعةالزراعة  نوعنوع  استبیاناستبیان  ھوھو  الریاحالریاح  بفعلبفعل  أرضھاأرضھا
    ونوعونوع  المحاصیلالمحاصیل  أوأو  المراعيالمراعي  أوأو  الغاباتالغابات  أراضيأراضي  منمن  ھيھي  ھلھل

    ومقدارومقدار  نموهنموه  وحالةوحالة  السابقالسابق  والمحصولوالمحصول  تزرعتزرع  التيالتي  المحاصیلالمحاصیل
..التعریةالتعریة  عملیةعملیة  منمن  األرضاألرض  حمایةحمایة  فيفي  وتأثیرھاوتأثیرھا  عنھعنھ  المتخلفاتالمتخلفات



٣٣  ـ البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبةـ البناء المتكتل وعملیات الخدمة المناسبة::  
  الریاحالریاح  علیھاعلیھا  التؤثرالتؤثر  المتكتلةالمتكتلة  التجمعاتالتجمعات  ذاتذات  الثقیلةالثقیلة  األراضياألراضي          ••

..السائبةالسائبة  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي  بعكسبعكس  بشدةبشدة
    فبھافبھا  تؤثرتؤثر  قدقد  التيالتي  الخصبةالخصبة  األراضياألراضي  منمن  كثیركثیر  النقیضینالنقیضین  وبینوبین          ••

    عليعلي  ویساعدویساعد  المیكانیكيالمیكانیكي  تركیبھاتركیبھا  حسبحسب  متباینًامتباینًا  تأثیرتأثیر  الریاحالریاح
    فيفي  مضبوطةمضبوطة  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  إتباعإتباع  الریاحالریاح  منمن  علیھاعلیھا  المحافظةالمحافظة

    األرضاألرض  عليعلي  تبقيتبقي  وبذلكوبذلك  المناسبةالمناسبة  الظروفالظروف  وتحتوتحت  األوقاتاألوقات
..الضارالضار  الریاحالریاح  فعلفعل  منمن  تحفظھاتحفظھا  إذإذ  خصوبتھاخصوبتھا

  إليإلي  الزراعالزراع  یعمدیعمد  عادةعادة  إذإذ  بسرعةبسرعة  الخدمةالخدمة  عملیاتعملیات  تتمتتم  أنأن  ویجبویجب          ••
  البادراتالبادرات  تحلتحل  وبذلكوبذلك  بذاربذار  آلةآلة  بھبھ  المثبتالمثبت  القرصيالقرصي  المحراثالمحراث  استخداماستخدام

    عليعلي  تعملتعمل  أنأن  للریاحللریاح  فرصةفرصة  الیتركالیترك  وبذلكوبذلك  القائمالقائم  المحصولالمحصول  محلمحل
    الریاحالریاح  حركةحركة  یعیقیعیق  القائمالقائم  المحصولالمحصول  یظلیظل  بلبل  التربةالتربة  حبیباتحبیبات  نقلنقل
    ..التربةالتربة  سطحسطح  قربقرب



٤٤  ـ الخطوط والمصاطبـ الخطوط والمصاطب::

  عواملعوامل  أھمأھم  منمن  كعاملكعامل  للریاحللریاح  الضارالضار  التأثیرالتأثیر  أنأن  المالحظالمالحظ  منمن              ••
  خطوطخطوط  شكلشكل  عليعلي  األرضاألرض  تكونتكون  عندماعندما  كثیرُاكثیرُا  یقلیقل  التربةالتربة  وضیاعوضیاع  التعریةالتعریة

  التربةالتربة  عليعلي  الخطوطالخطوط  ھذهھذه  تعملتعمل  حیثحیث  السطحالسطح  مستویةمستویة  تكونتكون  أنأن  منمن  بدًالبدًال
  الجزءالجزء  فيفي  یكونیكون  النحرالنحر  أنأن  المالحظالمالحظ  ومنومن  ..المحافظةالمحافظة  حدودحدود  أقصيأقصي  إليإلي

  قدقد  بلبل  الخطوطالخطوط  بینبین  المتوسطةالمتوسطة  المناطقالمناطق  التتأثرالتتأثر  بینمابینما  الخطالخط  منمن  العلويالعلوي
  تعملتعمل  إذإذ  منھمنھ  العلويالعلوي  الجزءالجزء  منمن  الخطالخط  بطنبطن  فيفي  الحبیباتالحبیبات  بعضبعض  أحیانًاأحیانًا  تسقطتسقط

  بھابھا  یصطدمیصطدم  أنأن  إليإلي  وجودھاوجودھا  یؤديیؤدي  إذإذ  الریاحالریاح  حدةحدة  كسركسر  عليعلي  الخطوطالخطوط
  المستویةالمستویة  األراضياألراضي  فيفي  الحالالحال  بعكسبعكس  التربةالتربة  سطحسطح  عليعلي  سرعتھسرعتھ  فتقلفتقل  الریحالریح
  سائبةسائبة  الحبیباتالحبیبات  تكونتكون  عندماعندما  خصوصًاخصوصًا  للریاحللریاح  الضارالضار  الفعلالفعل  یزدادیزداد  حیثحیث
  إھمالإھمال  منمن  كبیرةكبیرة  خسائرخسائر  أحیانًاأحیانًا  وتحدثوتحدث  ..للریاحللریاح  الكانسالكانس  األثراألثر  یظھریظھر  حیثحیث
..التربةالتربة  فيفي  الخطوطالخطوط  إقامةإقامة



    ::ـ الرطوبة وحفظھاـ الرطوبة وحفظھا  ٥٥

    فيفي  المحفوظةالمحفوظة  الرطوبةالرطوبة  أوأو  الساقطةالساقطة  المطرالمطر  كمیةكمیة  ذادتذادت  كلماكلما        ••
  الضارالضار  األثراألثر  قلقل  كلماكلما  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فيفي  خصوصًاخصوصًا  األرضاألرض

    لھالھا  تتعرضتتعرض  التيالتي  الجفافالجفاف  ومدةومدة  األرضاألرض  حفظتحفظت  وكلماوكلما  للریاحللریاح
  ))السفيالسفي((    اإلسفاءاإلسفاء  لعملیةلعملیة  تتعرضتتعرض  FallonFallon  الشراقيالشراقي  األرضاألرض
(Drift)(Drift)  متفاوتةمتفاوتة  بمقادیربمقادیر  تتعرضتتعرض  األراضياألراضي  بعضبعض  كانتكانت  وإنوإن    

  الذيالذي  بالقدربالقدر  للسفيللسفي  التتعرضالتتعرض  القوامالقوام  المتوسطةالمتوسطة  األرضياألرضي  فمثًالفمثًال
    الحبیباتالحبیبات  الریاحالریاح  تنقلتنقل  وكماوكما..الناعمةالناعمة  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  بھبھ  تتعرضتتعرض

..العضویةالعضویة  المادةالمادة  تنقلتنقل  قدقد  الرطوبةالرطوبة  نقصنقص  عندعند  السابقةالسابقة



::وسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیةوسائل صیانة األراضي من التعریة الھوائیة
::أوًال الطرق العامة للزراعة الجیدةأوًال الطرق العامة للزراعة الجیدة

::استعمال األرضاستعمال األرض  ))١١((  
    عليعلي  للسیطرةللسیطرة  تؤديتؤدي  أنأن  یمكنیمكن  والتربةوالتربة  للمحاصیلللمحاصیل  المناسبةالمناسبة  والمعاملةوالمعاملة  الجیدةالجیدة  اإلدارةاإلدارة••

    والمحاولةوالمحاولة  الطبیعيالطبیعي  المزرعةالمزرعة  منھجمنھج  لتغیرلتغیر  التحتاجالتحتاج  بسیطةبسیطة  واإلجراءاتواإلجراءات  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة
  باإلضافةباإلضافة  المناسبالمناسب  االستعمالاالستعمال  جیدةجیدة  بطریقةبطریقة  األرضاألرض  استعمالاستعمال  ھيھي  المشكلةالمشكلة  لحللحل  األولياألولي
    المجھودالمجھود  لضیاعلضیاع  یؤديیؤدي  مزرعةمزرعة  منمن  التربةالتربة  انجرافانجراف((  المزارعینالمزارعین  بینبین  تفاوتتفاوت  لوجودلوجود

..))أخريأخري  مزرعةمزرعة  لصیانةلصیانة  والمبذولوالمبذول
  واألرضواألرض  المزروعةالمزروعة  المحاصیلالمحاصیل  عليعلي  كبیرةكبیرة  أضرارأضرار  عنھاعنھا  ینتجینتج  الطویلةالطویلة  الجفافالجفاف  فتراتفترات••

  ھذهھذه  ..  بمحاصیلبمحاصیل  زراعتھازراعتھا  منمن  أفضلأفضل  دائمةدائمة  بنباتاتبنباتات  مغطاةمغطاة  أوأو  كمراعيكمراعي  األرضاألرض  تركترك  لذلكلذلك
  الختیارالختیار  المزارعالمزارع  وعليوعلي  غاباتغابات  أوأو  یسیس  الدرالدر  إلنتاجإلنتاج  أوأو  كمراعيكمراعي  استخدامھااستخدامھا  یمكنیمكن  األراضياألراضي

    نسبةنسبة  بھابھا  زراعیةزراعیة  دورةدورة  ممارسةممارسة  یمكنیمكن  كذلككذلك  ..بھبھ  الخاصالخاص  البیئيالبیئي  أوأو  االقتصادياالقتصادي  النظامالنظام
  تقلتقل  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  خطرخطر  قلقل  وكلماوكلما  المراعيالمراعي  أوأو  یسیس  الدرالدر  إنتاجإنتاج  محاصیلمحاصیل  منمن  كبیرةكبیرة
..المتباعدةالمتباعدة  المحاصیلالمحاصیل  نسبةنسبة  وتزیدوتزید  الكثیفةالكثیفة  المحاصیلالمحاصیل  نسبةنسبة

  یمكنیمكن  ماما  بأقلبأقل  الحرثالحرث  عملیةعملیة  استخداماستخدام  منمن  البدالبد  الصیفالصیف  فصلفصل  خاللخالل  تبورتبور  التيالتي  األراضياألراضي  فيفي••
..األرضاألرض  عليعلي  النباتاتالنباتات  ومخلفاتومخلفات  المحاصیلالمحاصیل  أعقابأعقاب  تركترك  معمع



::عملیة الحرثعملیة الحرث) ) ٢٢((
والتي تنتج السطح الكتلي وتفضل مع غطاء من  النباتات  والتي تنتج السطح الكتلي وتفضل مع غطاء من  النباتات                      

وعملیة الحرث الخشنة لھا  وعملیة الحرث الخشنة لھا  ، ، في المساعدة في السیطرة علي التعریة في المساعدة في السیطرة علي التعریة 
    ::عدة مزایاعدة مزایا

.تمسك الجسیمات القافزة -١
.تقلل من سرعة الریح عند سطح التربة -٢
تمنع الكتل ومخلفات المحاصیل لتكسر الجسیمات الصغیرة   -٣

.یمكن     جرفھا 
.تزید معدل الترشیح وتقلل الجریان السطحي -٤



  ::تغذیةالنباتتغذیةالنبات))٣٣((
    التعریةالتعریة  ضدضد  واقيواقي  إجراءإجراء  أحسنأحسن  ھوھو  الخضريالخضري  الغطاءالغطاء              
    تكونتكون  تامتام  خضريخضري  غطاءغطاء  إنباتإنبات  الیمكنھاالیمكنھا  التيالتي  واألراضيواألراضي  الھوائیة،الھوائیة،
    منمن  تعانيتعاني  التيالتي  األراضياألراضي  كذلككذلك  كبیركبیر  بشكلبشكل  الھوائیةالھوائیة  للتعریةللتعریة  معرضةمعرضة
    األخرىاألخرى  للعواملللعوامل  باإلضافةباإلضافة  رئیسیةرئیسیة  وسیلةوسیلة  النباتالنبات  وتغذیةوتغذیة  ..  الماءالماء  نقصنقص

    تكونتكون  جیدًاجیدًا  المسمدةالمسمدة  النباتاتالنباتات  ألنألن  باإلضافةباإلضافة  قويقوي  نباتينباتي  غطاءغطاء  إلنباتإلنبات
..المتوفرالمتوفر  الماءالماء  الستخدامالستخدام  كفاءةكفاءة  أكثرأكثر



    ::ادارةالماءادارةالماء))٤٤((
    بعملبعمل  ممارساتممارسات  بعدةبعدة  بالماءبالماء  التربةالتربة  احتفاظاحتفاظ  عليعلي  العملالعمل  یجبیجب            

    الخطوطالخطوط  تستخدمتستخدم  وكذلكوكذلك  العمودیةالعمودیة  األعقاباألعقاب  شرائحشرائح  وتركوترك  الخطوطالخطوط
  وقدوقد  التربةالتربة  فيفي  الممتصةالممتصة  الكمیةالكمیة  وزیادةوزیادة  الجریانالجریان  لتقلیللتقلیل  الكنتوریةالكنتوریة

    منمن  خروجھخروجھ  قبلقبل  مراتمرات  عدةعدة  الماءالماء  لحجزلحجز  متتالیةمتتالیة  مصاطبمصاطب  تستخدمتستخدم
    خطرخطر  تقللتقلل  وھيوھي  الماءالماء  نشرنشر  بطریقةبطریقة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتسميوتسمي  الحقلالحقل

    التربةالتربة  فيفي  الممتصةالممتصة  الكمیةالكمیة  منمن  تزیدتزید  كبیرةكذلككبیرةكذلك  بصورةبصورة  الجریانالجریان
..قوةقوة  أكثرأكثر  محاصیلمحاصیل  نمونمو  تشجیعتشجیع  طریقطریق  عنعن  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  منمن  وتقللوتقلل



:  التغطیة •
 یقلل السطح من بالقرب المحصول مخلفات حفظ      •

 لألرض ضروریة مرحلة وتمثل التعریة خطر من
 كبیرة میزة لھ والغطاء .الھوائیة للتعریة القابلة الزراعیة
 تقابل التي والمشاكل الھوائیة التعریة علي للسیطرة

.الرطبة المناطق في منھا أقل الجافة بالمناطق الغطاء

ثانیًا : اإلجراءات الخاصة للتعریة الھوائیة : 



 :الزراعة الكنتوریة •
  الھوائیة التعریة أغلب حیث الجافة والشبھ الجافة المناطق في       •

  الدوري التبویر استعمال علي االقتصادیة الزراعة تعتمد الخطرة
  فالمناطق . التالیة المحاصیل قبل من الستعمالھا الرطوبة لخزن
  الشریطیة الزراعة كانت كذلك التعریة لخطر عرضة أكثر البور

  من متعامدة لشرائح الحقول تقسیم طریق عن المشكلة لھذه حًال
  الریح اتجاه علي وعمودیة مستقیمة الشرائح وھذه والحبوب البور

  عرض أقل . المبورة الشرائح في انجراف یحدث أن ویمكن السائد
  أن التربة حبیبة تستطیع مسافة أقصي یكون أن یجب للشرائح

  تكون ما ونادرًا معقول أمان عامل مع واحدة بقفزة تقطعھا
  والعرض م٦ ھي شیوعًا األكثر والشریحة م٦ من عرض الشرائح
  في المستخدم اآللة ضعف یكون العادة في المستخدم الحقیقي

.الزراعة



  :مصدات الریاح
تستخدم مصدات الریاح للمساعدة في السیطرة         

علي التعریة الھوائیة كذلك لحمایة منشآت المزرعة أو 
. السیطرة علي حركة الثلج أو تقلیل فقد رطوبة التربة
والغرض الرئیسي لمصد الریاح كونھ یمثل حاجزًا 

یعترض ویبطئ من سرعة االنسیاب الطبیعي للریح 
.أثناء عبورھا فوق المنطقة المراد حمایتھا



ثبیت الكثبان الرملیة

  والبحیرات البحار سواحل طول علي الرملیة الكثبان تنتشر      
  المحاصیل تضر المتنقلة والرمال القلیلة األمطار ذات المناطق وفي

  الكثبان تثبیت المھم من لذلك المجاورة المناطق في واألراضي
  علي تشتمل الرملیة والكثبان . التربة صیانة من ھام كجزء الرملیة
  الزحف أو القفز بواسطة بأجمعھا تتحرك متوسطة أو كبیرة حبیبات

 أو السطح عند الریح سرعة تقلیل علي التثبیت یتعمد . السطحي
  ھي الریح سرعة لتقلیل المعروفة والوسیلة خضري غطاء تكوین

  والغیر الرخوة الرمال في صعبة وھي للریاح مصدات استخدام
.الخشنة الرمال وكذلك والمتحركة خصبة



    خفیفةخفیفة  تجمعاتتجمعات  تكونتكون  العضویةالعضویة  األرضاألرض  كثافةكثافة  انخفاضانخفاض  بسبببسبب••
    للتعریةللتعریة  التعرضالتعرض  شدیدةشدیدة  تجمعاتھاتجمعاتھا  تكونتكون  وبالتاليوبالتالي  الوزنالوزن

    طریقطریق  عنعن  الھوائیةالھوائیة  التعریةالتعریة  تقاومتقاوم  أنأن  یمكنیمكن  لذالذا  ..  الھوائیةالھوائیة
..الریاحالریاح  مصداتمصدات  بإستمالبإستمال  أوأو  الدائمةالدائمة  الكثیفةالكثیفة  النباتاتالنباتات

 تثبیت األراضي العضویةتثبیت األراضي العضویة


