
التدھور الحیوي ومقاومتھ
Biological Degradation and its 

control

الوحدة التعلیمیة الثامنة



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

  
.يفسر التغيرات الحيوية لألراضي §

.يتعرف على العوامل التي تؤدي إلى التدهور والحيوي  لألراضي §

الدالة على التلف والحيوي لألراضي في لدية مهارة التعرف على الظواهر§
.الحقل

.يتفهم ويخطط لمقاومة التدهور الحيوي §

       .القيم والحدود لبعض المتغيرات ذات العالقة بتدهور التربة الحيوييذكر §



العناصــر العناصــر 
.تعریف التدھور الحیوي •

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

.الظواھر الدالة على التلف الحیوي•

.درجات التدھور الحیوي•



العوامل المؤثرة في تقدیر العوامل المؤثرة في تقدیر 
التدھور الحیويالتدھور الحیوي



::  المناخالمناخ  ــ  ١١

    نفسھنفسھ  النشاطالنشاط  وھذاوھذا  العضویةالعضویة  المادةالمادة  انحاللانحالل  فيفي  المؤثرالمؤثر  العاملالعامل  المیكروبيالمیكروبي  النشاطالنشاط  یعتبریعتبر
..  األرضیةاألرضیة  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  لدرجةلدرجة  دالةدالة  یعتبریعتبر

::  األرضاألرض  ــ  ٢٢
  األرضاألرض  فيفي  منھمنھ  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فيفي  أسرعأسرع  فھوفھو((  األرضاألرض  لقواملقوام  تبعًاتبعًا  االنحاللاالنحالل  معدلمعدل  یختلفیختلف

CC))النیتروجینالنیتروجین//الكربونالكربون  نسبةنسبة  خاصةخاصة((  العضویةالعضویة  المادةالمادة  وطبیعةوطبیعة  ))الطینیةالطینیة :: NN RatioRatio  ورقمورقم  
  السعةالسعة  منمن  األعلىاألعلى  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  ونسبةونسبة  الكالسیومالكالسیوم  لكربوناتلكربونات  المئویةالمئویة  والنسبةوالنسبة  الحموضةالحموضة
..الحقلیةالحقلیة

::  الطبوغرافیةالطبوغرافیة  ــ  ٣٣
  عليعلي  ضئیلضئیل  تأثیرتأثیر  ذاتذات  المیلالمیل  زاویةزاویة  أنأن  غیرغیر  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  عليعلي  المیلالمیل  یؤثریؤثر

..الحرارةالحرارة  درجةدرجة  عليعلي  تأثیرهتأثیره  منمن  المناخالمناخ  تأثیرتأثیر  فيفي  داخلداخل  االرتفاعاالرتفاع  وتأثیروتأثیر  الحیويالحیوي  التدھورالتدھور

::  البشريالبشري  العاملالعامل  ــ  ٤٤
    النباتيالنباتي  الغطاءالغطاء  أنأن  غیرغیر  C/NC/N  لنسبةلنسبة  طبقًاطبقًا  بھابھا  خاصخاص  بمعدلبمعدل  محصولمحصول  كلكل  بقایابقایا  تتحللتتحلل

..االنحاللاالنحالل  معدلمعدل  ینخفضینخفض  وبذاوبذا  بتنظیمھابتنظیمھا  األرضاألرض  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  تؤثرتؤثر  والحاصالتوالحاصالت  الطبیعيالطبیعي



وتدل الظواھر اآلتیة علي التدھور الحیوي لألرض

نقص المادة العضویة باألرض عندما ال تعوض بقایا النباتات ما  ـ 
.یفقد من الدبال باإلنحالل وتأخذ التربة لونًا فاتحًا

ـ یزداد انسداد سطح األرض وتكون القشرة السطحیة ویزداد تدفق  
.الماء ویقل تجمع حبیبات التربة علي السطح

.ـ نقص دیدان األرض والنمل والقوارض

.ـ نقص االستجابة للتسمید

.ـ أغلب الظواھر المستخدمة في تعریف التدھور الفیزیائي



)سم ٣٠ -صفر(النقص في الدبال الدرجة
سنة/ ٪ ١ <ضعيف -الشيء 

سنة/ ٪ ٢.٥–١متوسط
سنة/ ٪  ٥ - ٢.٥مرتفع

سنة/ ٪  ٥ >شديد االرتفاع

Biological ( B )درجات التدھور الحیوي



مقاومة التدھور الفیزیائي والحیوي

 التدھور أن نجد التدھور من النوعین ھذین لمظاھرمراجعتنا من
 المادة لمعدنة نتیجة الفیزیائیة الخواص في تدھور إلي یؤدي الحیوي
 المسام وحجم األرض بناء في ھامًا دورًا تلعب التي األرضیة العضویة
 تساعد ظروف إلي أیضًا یؤدي وقد وتھویتھا التربة نفاذیة في وبالتالي
.االنجراف

  لتعویض العضویة المواد بإضافة الحیوي التدھور فعالج ولذا
  تكن لم إذا الفیزیائي التدھور من وقایة ھو الدبال في المستمر الفقد

.العضویة المادة لمعدنة نتیجة فعًال تدھورت قد الفیزیائیة الخواص



حفظ وزیادة المادة العضویة في األرض

:ویمكن زیادة مستوي المادة العضویة في األرض بالطرق التالیة  
  .األرض في المحاصيل بقايا ترك ـ ١
.األخضر التسميد ـ ٢
.مناسبة زراعية دورة استخدام ـ ٣
.األرض علي مباشرة العضوية المادة إضافة ـ ٤
.الري أو الماء صيانة طريق عن األرض في الرطوبة مستوي زيادة ـ ٥
  .زراعة بدون األرض ترك عدم يجب ـ ٦
Conservation األراضي بصيانة خاصة حراثة طرق استخدام ـ ٧

Tillage.


