
Department of The Soil and 
water
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يها ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عل) 

الموتى إنه لمحىأحياها الذىالماء اهتزت وربت إن 

(قدير شئعلى كل 



المائيهالتعريه
(Water Erosion)

ةيضرالادراوملاروهدت

ةيناثلاةرضاحملا



Prepared by :



:العناصر * 

وأنواعهاالتعريهتعريف (1

–ا مراحله–أنواعها –األسس -التعريف )المائيهالتعريه( 2
(المشاكل والحلول–لها المصاحبهالظواهر 

(األهميه–التعريف ) المائيهوالمعادلهالمائيهالدوره( 3

على كل منهمالمؤثرهالتسرب والرشح والعوامل ( 4

بالتعريهاألمطار وعلاقتها ( 5

التعريهوتأثيرها على التربهخواص ( 6

التعريهأمثله ألماكن حدوث ( 7



( Erosion):          التعريه* 

:العامالتعريف

هالتربوصخور السطحيهالطبقهتفتيت أو تكسير هى

المياه وإزالتها من سطح األرض إما طبيعياً بفعل الرياح و

شاطات أو صناعياً بفعل الن( تعريه طبيعيه ) والجاذبيه

(هللتربصناعىإنجرافأو صناعيهتعريه )البشريه

ةيعيبطلاةيرعتلاميسقتنكميفيرعتلااذهىلعاءانب

:إلىعليهاالموثرلماعللاعبت

تعريه 

بالجاذبيه

دتعريه بالجلي مائيهتعريه 

تعريه بالرياح



Water Erosion-:المائيهالتعريه* 





















الصغيرهبالجداول التعريه



األخدوديهالتعريه







للتعريهالمصاحبهالظواهر : خامساً 

التربهحركة كتلة -1



التربهزحف -2



المائيةالدورة:سادسا***

(المائيةالدورةأطراف)





( :Reverso)التسرب    •

التربهعن دخول المطر إلى داخل عبارههو 

( :Filtration)الترشيح •

هو حركة الماء السائل إلى أسفل ويكون تحت منطقة الجذر

للنباتالطبيعيه



Filtration & Reversoعلى    المؤثرهالعوامل 





:شدة سقوط األمطار* 



تأثير مدة سقوط المطر*:









؟التقككعلى  المؤثرهالعوامل هىما * 

على النقل؟المؤثرهالعوامل ماهى* 



:ط تعريف التساقط وأنواع مقاييس التساق* 





التعريهبهاحدث التىأمثله لالماكن * :

للمحيطاتالساحليهحافة الشواطئ -1

الزراعىأماكن الصرف -2

المصارف والترع -3(( الجوانب فىالتآكل 

األوديه-4

الشلالات-5



الساحليهتآكل حافة الشواطئ * :



الشالالت* :



األوديه* :









بالماء ؟التعريهحلول مشكلة هىما 



شكرا  





بالرياحالتعريه



/إعداد•

اللطيفعبدعزتأسماء-•

بحيريسعدأحالم-•

/إشرافتحت•

أبوكيلهعماد:دكتور•



:العناصر•

المقدمه-•

التعريهلعمليهعامتعريف-•

الريحيهالتعريهتعريف-•

الريحيهالتعريهعمليهأنواع-•

(اآلليه)الريحيهالتعريهعمليات-•

الهوائيهالتعريهفيالمؤثرهالعوامل-•

الريحيهالتعريهعنالناتجهاألضرار-•

الهوائيهالتعريهفيالتحكمطرق-•



:المقدمه•
البخرعواملأهممنكعاملالهواءفيهايعملالتيالظروفتختلف•

التيأوالمبتلهاألرضيعريأنعنيعجزالهواءأن،حيثوالتعريه
نباتيبغطاءمغطاهتكونالتياألراضي،وأيضاعاليهرطوبهنسبهبها
 .عاليهرياحمصداتبهايوجدالتي،أو

االمطارتستطيعمنعدمهأواالمطاروقليلهالجافهلألراضيبالنسبهأما•
  .سهولهوبكلجداواضحبشكلالتعريهبعمليهالقيامالرياحفيها



العضويهالمادهمنكبيرهكمياتبهايكونالتياألراضيوأيضا•
بهاتعريهعمليهبحدوثالرياحتقومالنباتيالغطاءمنخاليهولكنها

?لماذا•



:التعريهعمليهتعريف-•

حركهبفعلاالرضيهللقشرهالسطحيهالصخورتفتيتعمليههي•
ونقلهاالبحريهواالمواجالجليديوالزحف .الجاريهوالمياهالرياح

.ترسيبهايتمحيثجديدهمواطنإلي

:هيأنواععدهمنهايوجد•

الجاريهبالمياهالتعريه-الريحيهالتعريه-•

الجليديهالتعريه-البحريهالتعريه-•



:الريحيهالتعريهتعريف-•

يؤديمماملساءأوعاريهتربهعليالرياحهبوبعمليههي•

أخريألماكنونقلهاالهواءمعالتربهحبيباتوتناثرتطايرإلي•

الجافهالمناطقفياالراضيلتدهورالرئيسيالسببهوالنوعوهذا•
.







:التعريهعمليهأنواع•

الحدوثكيفيهفييختلفانرئيسياننوعانالريحيهالتعريه•

العمليهعنوالمتشكلالناتجالفتاتاوالجزيئاتإنتقالكيفيهوفي•

العمليهمنالمتناثرهاألجسامحجمفيوأيضا•

:هماالنوعينوهذين•

التأكل-•

اإلنكماش-•



التآكل :أوال•

إصطدامأثناءالرياحقبلمنالصلبهاالجسامتفتيتيتمحيث•

المتشكلالفتاتنقلثمومنفيهابالرياحالمحمولهالصلبهالجزيئات•



:التأكل•



اإلنكماش :ثانيا•

أنواعوهناكهبوبهاأثناءفيالجزيئاتالرياحتلتقطحيت•

جزيئاتإنتقالكيفيهعليمنهاكليعتمدلإلنكماشمختلفه•

آلخرمكانمنالحطاممنوغيرهاالصخور•

:أنواعه•

السطحيالزحف-•

القفز-•

التعلق-•



:بالرياحالتعريهعمليات•
 :هيرئيسيهعملياتثالثطريقعنتتمالتعريهعمليه•
النحتعمليه-1•

النقلعمليه-2•

الترسيبعمليه-3•

(البري)بالرياحالنحت:أوال•
الرخوهاألجزاءبنحتالرياحخاللهامنتقومعمليههي-•

والرمالالغبارذراتبإصطداموذلكالصخورفيالموجوده•

أشكالظهورإلييؤديممابالصخورالرياحتحملهاالتي•

متنوعهصخريه•

•







:الرياحبفعلالنحتعمليهعليتساعدالتيالعوامل-•

النباتيالغطاءقله-•

وتفتتهاالتربهجفاف-•

وقوتهاالرياحسرعه-•

:بالرياحالنحتعمليهعنالناتجهاألرضيهاألشكال*•

الصحراويهتالمنخفضا-•

الحمادهصحاري-•

الرقسهول-•

المفردهالتالل-•



:الصحراويهالمنخفضات :أوال*•

الرياحقيامبسببتكونتاألرضفيواسعهتجاويفهي•

طويلهلفتراتالسطحمنوتذريتهاالرمالبإزاله•

فتنفجرللمياهالحاملهالطبقاتإليالنتخفضيصلقد-•

الزراعيهالواحاتوتزدهر•



•



 :الحمادهصحاري :ثانيا•

اإلرتفاعومتوسطهاألطرافمتراميهصخريههضابهي•

بتعرفبالرململيئهأحواضبينهاتحصر•

 (العرقأحواض)•

العالمفالصحاريمعظمالحمادهتشكل•



الرقسهول :ثالثا-•

المناطقفياألرضسطحعليتنبسطواسعهسهولهي•

كبيرهلمسافاتالصحراويه•

والزلطوالحصيواألحجارالرواسبفوقهاتنتشر•

الرياحبفعلأزيلتفقدالرمالأما•



:المفردهالتالل :رابعا•

الذريمدببهاوقبابيهتاللهي•

اإلنحدارشديدهسفوحذات•

بفعلالصخريالسطحمناألكبرالجزءإزالهنتيجهتتكون•

المفردهالتاللمكونهالصخريالسطحبقايا،وتتخلف.الرياح•

متر6000لبعضهاإرتفاعفيصلاحجامهافيتتفاوت•





:بالرياحالنقلعمليه :ثانيا•

الرياحبفعلتنتقلاوالدقيقهالصخريهالذراتتتحرك•

المنقولهالحبيبهحجمحسبعليطرقثالثطريقعن•

 :وهي•

السطحيالزحف•

القفز•

التعلق•



 :السطحيالزحف-1•

السطحيللزحفتخضعالتيالجزيئاتحجميتراوححيث•

الصغيروالحصيالصخورنقل،ويتمملليمتر 2- 0.5بينما•

الريحيهالتعريهأشكالاقلهوالسطحيالزحفويعتبر•

الجزيئاتحركهإجماليربعحوالييمثلحيثشيوعا•

 :القفزعمليه-2•

- 0.1منللقفزتخضعالتيالجسيماتقطريتراوح• 0.5 

لمسافاتالدقيقهكالرمالالجزيئاتبحملالرياحتقومحيث•

واالرتفاعالجزيئاتبهاتنتقلالتيالمسافاتوتعتمدقصيره•

الجسيمووزنالرياحقوهعليإليهتصلالذي•



:التعلقعمليه-3•

قطرهايقلالتيتلكالجسيماتألصغرالعمليههذهتحدث•

بالرياحتعليقهايتمحيثوالضبابكالغبار،ملليمتر 0.1عن•

طويلهلمسافاتتحملهاالرياحأنيعنيوهذاهبوبهاأثناء•

كبيرهكميهعنمسؤلالتعلقويعتبركبيرإرتفاعوإلي•

%40- %30منمابينالجزيئاتحركهمن•





منفهذااخطأت،وإن️❤هللامنبفضلبهذاموفقهكنتإن)•

  (✋قليالإالالعلممنأوتيتوماالشيطانومننفسي•





















































:Prepared  by 
1. Yomna Ahmed  El_Gedily
2. Ola Moustafa Ghaith

UNDER the SUPERVISION OF :
Dr : Emad Abokila





هو تعرض األرض للتدهور في 

المناطق القاحلة وشبه القاحلة 

مما يؤدي , والجافة وشبه الجافة

تنوع إلي فقدان  الحياة النباتية وال

ويؤدي ذلك إلي , الحيوي بها

ان فقدان التربة الفوقية ثم فقد

قدرة األرض علي اإلنتاج الزراعي

.ةودعم الحياة الحيوانية والبشري





 Moderateالتصحر المعتدل –2
Desertification :

...من مؤشراتة 

.ظهور كثبان رملية صغيرة-

.تملح بسيط في التربة-

تراجع ملحوظ في انتاجية األرض -

الزراعية والنبات الطبيعي بحدود 

25%.



 Severeالتصحر الشديد –3
Desertification :

...من مؤشراتة 

ر إنتشار النباتات والحشائش الغي-

.مرغوب فيها

.زيادة تعرية التربه-

تدهور إنتاجية األرض لتصل إلي -

50%.

مثال علي ذلك األراضي الواقعة في-

.شرق وشمال غرب الدلتا في مصر



 Veryالتصحر الشديد جداً -4
Severe Desertification :

...من مؤشراتة 

عية يتمثل في تحول األرض إلي وض-

غير منتجة تماماً وهذه لايمكن 

.استصلاحها إلا بتكاليف باهظة

كما في العراق وسوريا واألردن -

وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 

.والصومال ومصر



العوامل المؤدية 
للتصحر

عوامل بشرية

الرعي 
الجائر 

إزالة 
الغابات

األنشطة 
الصناعية
ةوالتعديني

المعاملات 
الزراعية 
مثل الحرث

ضغط 
السكان 
المتزايد

عوامل طبيعية

التغيرات
المناخية

إرتفاع 
درجات 
الحرارة

زحف 
الكثبان 
الرملية 

إنجراف 
الماء

إنجراف 
الرياح























ي كثير من يعتبر التصحر مشكلة عالمية تعاني منها كثير من البلدان ف

.العالم

مليون 46ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 

مليون كيلومتر 13كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 

% .38مربع أي حوالي 











.الجفاف•

(.التحضر أو التمدن ) البناء علي األراضي الزراعية •

.التملح•

.التلوث•

.إستنزاف خصوبة التربة•

.التجوية بالرياح•

.التجوية بالمياة•

.سفي الرمال•



:برامج أساسية :البرنامج األول•

.تقييم ومتابعة التصحر–1

.بناء القدرات–2

:تحسين المراعي : البرنامج الثاني •

.عادة تأهيل المراعي المتدهورةإ–1

.صيانة موارد األراضي والمياة–2

.إدارة المراعي–3

:تثبيت الكثبان الرملية : البرنامج الثالث •

.الرمليةحماية شواطئ بحيرة ناصر من الكثبان –1

.تثبيت الكثبان الرملية في واحة سيوة–2

.تثبيت الكثبان الرملية في شمال سيناء–3



: الزراعة المروية : البرنامج الرابع •
.تحسين وتطوير الري–1

.اإلدارة المتكاملة لمشروعات الري والصرف–2

.إدارة وتحسين األراضي–3

.التحكم في تلوث التربة والمياه–4

.التحكم في التلوث البيئي في وادي الريان–5

.اإلستخدام األمن لمياه الصرف الصحي المعالج في التشجير–6

:الزراعة المطرية : البرنامج الخامس •
.تخطيط إستخدامات األراضي في السواحل الشمالية–1

.تحسين الثروة الحيوانية–2

.تحسين إنتاجية المجترات الصغيرة في شمال سيناء–3

.الحد من إنجراف التربة–4



****

*

**

**

**

































شهد القرن الماضي إدخال العديد من المستجدات العلمية • 

ذلك الى قتصادية وقد أدىألفى عمليات التنمية اوالتكنولوجيات المتطورة 
، وزاد اإلنتاج وزادالرشيد للموارد الطبيعيةالجائر وغير ستخدام ألا

ومن ثم زادت أحجام وتعددت مصادرالإلستهالك بمعدالت غير مسبوقة 
على أهمية ضبط 1972، وقد شدد مؤتمر البيئة في استكهولم التلوث 

.ةوالتنميالتوازن بين البيئة الطبيعية وتحقيق استخدام الموارد 

عقدت األمم المتحدة المؤتمر الدولي للتصحر في 1977في عام • 
لعالم خطة عمل شاملة وفعالة لمكافحة التصحر فى اعداد بهدف إنيروبي  

لق باَثار التوصيات خصوصاً فيما يتعهذه الخطة العديد من ، وقد تضمنت 
التصحر ودور المنظمات الدولية ودور الدول والمجتمعات المحلية فى 

.ماليةمكافحة التصحر ولكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب محدودية الموارد ال



أشار تقرير مفاوضة األمم المتحدة عن التنمية 1988فى عام •

صبح وأنه أسوءاً ويزداد إنتشاراً أن التصحر يزداد المستدامة إلى 

.جتماعية فى العالم ألأحد أهم المشاكل البيئية وا

( 1992البرازيل )رض أللذلك فقد كلف مؤتمر قمة اونتيجة •

لتصحر دولية لمكافحة اإتفاقية المتحدة باعداد السكرتيرالعام لألمم 

صر فى الدول المتأثرة بالتصحر والجفاف وقد وقعت مخصوصاً 

مجلس الشعب عليها فى وصادق 1994أكتوبر فى اإلتفاقية على 

.دولة191ن أل، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حتى ا1995عام 

راضى فى ألالتصحر هو تدهور ا” تفاقية الى أن الانتهت اوقد •

عوامل الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الناشىء من المناطق 

.“نسانىألمختلفة بما فيها التغيرات المناخية والنشاط ا



ها على أن التصحر محصلة العديد من العوامل المتداخلة مناإلتفاقية وأكدت •

من ألى اكالفقر وتدنوغيرها ... جتماعية والثقافية ألوالحيوية واالفيزيائية 

م من وعدألوتدهور اوالبطالة الغذائى وسوء التغذية والمرض ونزوح السكان 

أيضا على أهمية تناول هذه  المشكالت بصورةالمجتمعات وأكدت إستقرار 

.تكاملية

:كما حددت اإلتفاقية أولويات العمل في مكافحة التصحر كما يلي •

.منع تدهور األراضي المتاثرة أو الحد من تدهورها-

.إعمار وتحسين األراضي المتدهورة جزئيا  -

.ستصالح األراضي المتصحرةإ-

الالتينية ا وأمريكأسيا وإفريقيا خاصة بأقاليم مالحق أربعة اإلتفاقية يتبع كما •

.البحر المتوسط وشمال 



ط أمنها القومي إرتبوأن بة ، دول ال تعاني من التصحر وغير مهددة –1

، وهي غالباً دول غرب أوروبا بمكافحة التصحر في الدول المجاورة 

(.الدول المانحة للمعونات ) وأمريكا 

، وهي الدول التي سجلت تناقص في إنتاجدول مهددة بالتصحر –2

(.دول جنوب أوروبا ) وحدة المساحة بها 

، وهي الدول التي ظهرت بها مظاهر دول تعاني من التصحر –3

(.، وبعض دول أسيا الدول العربية ) التصحر في بعض أقاليمها 

ة ، وحدث بها مجاعات وإندثار ألنواع حيوانيبالفعل دول متصحرة –4

(.، إفريقيا موريتانيا ، الصومال ) ونباتية بها   





.راضيألنظرية التعادل في فقد اتسمي أيضا • 

ي عالمية ، تهدف إلي وقف تدهور وتناقص الناتج البيولوجهي نظرية •

.واإلقتصادي لألراضي

نسان ويتفاقم بفعل عوامل الطبيعة اليحدث هذا التدهور عن طريق ا•

.  بيولوجيتأثير التغيرات المناخية وفقد التنوع الخلال ويتعاظم تأثيرة من 

.متدهورةراضي في العالم تم تصنيفها علي أنها ألمن ا25%من أكثر •

راضي ألمليون هكتار إلي إجمالي ا12مؤخرا تم إضافة أكثر من •

.المتدهورة بالعالم

بليون 490قتصادية الناجمة عن هذا الخطر العالمي التبلغ الخسائر ا•

.  من إجمالي الناتج الزراعي العالمي% 6-3، تمثل من ر في السنة الدو



راضي البتعريف تحييد تدهور ا2015مم المتحدة عام القامت إتفاقية ا
:كالتالي 

عم راضي كماً ونوعاً لدالاالحالة التي يجب أن تكون عليها موارد هو »
علي بقائه ،من الغذائي مع الاوتعزيز وظائف النظم البيئية وخدماتها ، 

وتحت ومكانية زمنية شروط هذة الحالة أو زيادة مساهمتها ضمن 
.«معينة ظروف بيئية 

LDN: The state whereby the amount and quality of 
land resources, necessary to support ecosystem 

functions and services and enhance food security 
remains stable or increase within specific temporal and 

spatial scales and ecosystems. (UNCCD 2015).



راضي المنتجة وزيادة أليهدف إلي  المحافظة على موارد ا

على مر الزمن، وذلك بما إنتاجيتها مساحاتها وتحسين 

مكن يتواءم مع أولويات التنمية الوطنية المستدامة، بحيث ي

الهدف على المستويات المحلية والوطنية هذا تطبيق 

زيادة قليمية وهو بذلك هدف مباشر للوصول إلى تكثيف وإلوا

راضي واستدامتها لمواجهة الطلب المتزايد علىألانتاجية ا

للتصنيع الزراعي دون زيادةاللازمة الغذاء أو  المنتجات 

.  راضي مع المحافظة عليها وتنميتهاألتدهور ا



: األتي راضي في ألتحييد تدهور اأهمية تبرز 
في  ، حيث يساهم هدف من أهداف التنمية المستدامة العالمية أصبحت -1

اخ من الغذائي والمائي والتخفيف من آثار تغير المنالإستئصال الفقر ودعم ا
.والتكيف معه

األراضي يعمل علي دمج الجهود الرامية إلي مكافحة التصحر وتدهور -2
عليكما يدمج تلك الجهود في صلب برامج صون الموارد الطبيعية والجفاف 

.والدوليالوطني واإلقليمي المستويات 

اإلقليمية ة قتصاديات العالمية والمجتمعات المحليالاتمثل أساساً لنمو وإنتعاش -3
.والدولية

لمستدامة يوفر أساساً ألهداف بيئية كثيرة ويدعم الجهود الرامية إلي التنمية ا-4
.وأنشطة المحافظة علي الموارد الطبيعية والنظم البيئية

ل خلايساعد علي تحسين إنتاجية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها من -5
.النباتيالمستدامة للتربة والمياة والغطاء اإلدارة 



ضع راضي معايير لتوصيف الوألالمؤشرات في حالة تحييد تدهور اتعني 
مية أو إما كوهي السائد وتقييم الفعاليات المتبعة للوصول الي هذا المفهوم 

.نوعية

وضع راضي، كما تساعد فيأللتحديد مستوي عملية تدهور اوتوفر الفرصة 
.صحيحراضي وتوجيهها بشكل ألتحييد تدهور اوإستراتيجيات خطط 

:التاليةلألسباب وضع هذة المؤشرات  إلي الحاجة وتدعو 

.راضيألاتقييم الوضع الراهن لتحييد تدهور من أجل –1

.راضيألادارة المستدامة لموارد إلمن أجل تقييم عمليات ا-2

تحييد تدهور جراءات المتبعه في إلوفعالية اصلاحية أجل الحكم على من -3
.األراضي

.راضيألامن أجل تطوير خطط تنمية موارد -4

حييد بتعمال الخاصة ألقليمي بتنفيذ اإلالوطني وااإللتزام ضرورة قياس مدى -5
.راضيألاتدهور 



.لألنشطة المنفذةجتماعية القتصادية واالبعاد العلمية واألاتقييم -6

.المساعدة في إعداد تقارير متابعة تنفيذ صحيحة وواقعية-7

.إلقاء الضوء علي التقدم المحرز في الوصول إلي أهداف تحييد تدهور األراضي-8

:ويجب أن تتوفر في هذه المؤشرات الشروط التالية•

.مناسبةتكون ذات معايير كمية ونوعية أن -1

.راضيألامنها في توجيه إجراءات تحييد تدهور لإلستفادة الدقة الكافية توفر -2

.واسعةتكون قابلة للتطبيق على مساحات جغرافية أن -3

.التكاليفتكون سهلة القياس وقليلة أن -4

.الراهنستفادة منها في تقييم الوضع الايمكن -5

بيعية التمييز بين التغير الحادث بصورة تلقائية نتيجة العوامل الطسهولة -6
.راضيألايجابي لتحييد تدهور إلالتدخل ابسبب والتغير الحادث 

.للحالة العامة في المناطق التي تطبق فيهاتكون مناسبة أن -7



:راضي هيألهداف الرئيسية لوضع مؤشرات تحييد األا

من إجراء مقارنات بين مناطق وممارسات وخطط  مختلفة والوصولالتمكن -1

. صحيحة منهااستنتاجات إلى 

.راضيألامدى التقدم الحادث في مجال تحييد تدهور قياس -2

جراءات التي ينبغيإلعلى اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد االمساعدة -3

.  المختلفةالمستويات اتخاذها علي 

تطوير التعبير عن النتائج وإعداد التقارير الخاصة بالتقييم والتخطيط و–4

.العمل



:تم تقسيم المؤشرات المقترحة تحت خمسة مواضيع هي

.المتأثرةحوال المعيشية لسكان المناطق ألاتحسين -1

.البيئيةحالة النظم تحسين -2

.راضيألامنافع عالمية من تحييد تدهور تحقيق -3

.رضيألاحالة الغطاء تقييم -4

.تقييم إنتاجية األراضي–5



ط علي به تخطيط وتنفيذ خطويقصد : الوطني المستوي -1

ل ثار السلبية لعوامآلالمستوي الوطني لمكافحة ومجابهة ا

(الوطنيةالعمل برامج . ) التصحر

يه من به تكامل الخطط الوطنويقصد : المستوي اإلقليمي –2

م دول ما في إقلييهدد أجل وضع خطة إقليمية لمجابهة خطر 

_ بيئية الاإلتفاقيات بمتابعة العربي المعني الفريق . ) معين

(العظيم خضر ألاالجدار 

من ويقصد به تكامل الجهود الدولية:  الدولي المستوي -3

ت تفاقياالا. ) التصحرالبشرية مثل يهدد أجل مواجهه خطر 

(الدولية 
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تعريف االراضى الصودية

صفات االراضى الصودية

  النباتات الحساسة للتربة الصودية

تاثير الصودية على التربة والنبات

 استصالح االراضى الصودية



تعريف 
االراضى 
الصودية 

هى االراضى التى تزيد فيها نسبة 

الصوديوم 

من السعة %15المتبادل عن 

وانخفاض . التبادلية الكاتيونية 

التوصيل الكهربائى لمستخلص 

عجينة التربة المشبعة عن 

م                                            \ديسيسيمونز4

وبما انها تسمى ايضا اراضى قلوية 

PHفان رقم  10-8.5يتراوح مابين 



ريد تتميز بزيادة كاتيون الصوديوم اما االنيونات فيوجد الكلو

والكبريتات والكربونات مع كمية قليلة من الكربونات

لنبات مثل تكون االرض ذات صفات كيميائية وفيزيائية غير مناسبة ل

تفرقة الحبيبات ورداءة الصرف

ذات نفاذية بطيئة للماء والهواء والجذور

االراضى الصودية صعبة الخدمة نظرا للزوجتها عند االبتالل

وتكوين كتل متماسكة عند الجفاف

تفتقر لعنصر الكالسيوم



 مية من حيث تتجمع ك( الفاكة المتساقطة االشجار)الفواكه النفضية

الصوديوم فى اوراق االشجارمما يؤدى الى ظهور عالمات احتراق 

االشجار

القطن

 الخوخ





ن بشكل زيادة الصوديوم فى التربة يتسبب فى تورم الطي•

ربة مفرط عندما تكون التربة رطبة وهذا يضعف ركام الت

مما يسبب فى انهيار هيكل التربة واغالق المسام

دة مما نتيجة النغالق المسام فان حركة الماء والهواء تكون مقي•

الصلبة يعيق مياه الرى الختراق التربة بسبب تكون القشرة

المميزة لالرض الصودية

لنباتتأثير الصودية على التربة وا



:تيجة ل يتاثر نمو النبات سلبا فى التربة الصودية ن

نباتتاثير الصوديوم على ال: ثانيا 

امصعوبة اختراق جذور النباتات وتخللها للتربة بسبب انغالق المس

افر بعض زيادة الصوديوم المتبادل تؤدى فى كثير من االحيان الى تقليل تو

العناصر الغذائية االساسية للنبات 





االستصالح باضافة المصلحات والغسيل                         ❑

اضافة االستصالح بالغسيل بالماء المالح متعاقب التخفيف بدون❑

المصلحات 



ة استصالح االراضى الصودية باضاف

المصلحات 

:يتم اختيار المصلحات على أساس

تربة مثل التـأثير النسبى للمصلح فى تحسين خواص ال1.

وتحسين الخواص الفزيائية  PH, ESPخفض 

المحصول الناتج بالنسبة للتكاليف2.

الوقت الالزم للتفاعل مع التربة وكفاءة االحالل 3.

للصوديوم المتبادل

مدى توفر المصلح وسهولة الحصول عليه وتداوله4.

صلحة الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة المست5.



استصالح االراضى الصودية باضافة 

المصلحات 

:بها الى تقسم المصلحات بصفة عامة تبعا لتركي

يوم الذائب مركبات كلسية تمد التربة مباشرة بالكالس1.

مركبات ومواد غير كلسية تعمل على تزويد 2.

اشرة المحلول االرضى بالكالسيوم بطريقة غير مب

ةمثل اضافة االحماض او المواد المنتجة للحموض



كالسيوم مركبات كلسية تمد التربة مباشرة بال. 1

الذائب 

:و تقسم تبعا لدرجة ذوبانها الى 

سيوم امالح الكالسيوم الذائبة ومتوسطة الذوبان مثل كلوريد الكال-أ

والجبس

لمخلفات امالح الكالسيوم شحيحة الذوبان مثل كربونات الكالسيوم وا-ب

الجيرية الناتجة من مصانع السكر



مركبات ومواد غير كلسية تعمل على تزويد المحلول االرضى . 2

لمنتجة بالكالسيوم بطريقة غير مباشرة مثل اضافة االحماض أو االحماض ا

ة محولة للحموضة والتى تتفاعل مع كربونات الكالسيوم الموجودة بالترب

كالسيوم اياها الى صورة اكثر ذوبانا والتى تمد المحلول االرضى بأيونات ال

:ومنها 

األحماض التى تتفاعل مباشرة مع مكونات التربة مثل حمض-أ

الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك

ل المواد المنتجة للحموضة كنتيجة مباشرة لتحللها المائى مث-ب

كبريتات الحديدوز وكبريتات األلومنيوم

وجية المواد المنتجة للحموضة ولكن تحتاج الى عملية أكسدة بيول-ت

اوال مثل الكبريت  و البيريت



يتات كبر,الجبس ,يعتبر كلوريد الكالسيوم 

علية من الحديدوز و كبريتات األلومنيوم اكثر فا

حيث سرعة التفاعل التبادلى 

على الرغم من أن كلوريد الكالسيوم عالى 

را لرخص التكلفة ويعتبر الجبس أكثر شيوعا ظ

ثمنه وسهولة الحصول عليه



االستصالح باضافة المصلحات 

المصلحات الكالسيومية: أوال 

CaSO4.2H2Oالجبس ➢
من اهم المصلحات شائعة االستعمال واالكثر فاعلية ❖

رخيصة الثمن وسهلة التداول مقارنة بكلوريد الكالسيوم ❖

CaCl2.2H2Oكلوريد الكالسيوم ➢
ارتفاع معدل ذوبانه ❖

غالى الثمن ومكلف❖

سرعة فقده  بالغسيل قبل ان يؤدى دوره فى التبادل❖



المصلحات الكالسيومية : أوال 

(الجير)كربونات الكالسيوم ➢

دى ال يتع)ال يعتمد عليه نظرا النخفاض معدل ذوبانه ❖

المرتفعة  PHلتر خاصة فى ظروف \جم 0,01

لها ولو يمكن تحسين ذوبان كربونات الكالسيوم بتحوي❖

جم 10,4)جزئيا الى بيكربونات الكالسيوم االكثر ذوبانا 

(لتر \



الصودية يمكن تمثيل تفاعالت هذه المركبات بالتربة

:بالمعادالت االتية

2Na(ads)+CaSO4.2H2O Ca(ads) + 2H2O + Na2SO4

(leachable)

Na2CO3 + CaSO4.2H2O
CaCO3(ads) + 2H2O + 

Na2SO4

(leachable)

يد وبالمثل فى حالة كلوريد الكالسيوم مع تكوين ملح كلور

االمالح الصوديوم كناتج للتفاعل بدال من كبريتات الصوديوم و

يل الناتجة اقل ضررا على النبات ويجب التخلص منها بالغس

والصرف حتى التعوق مفعول الجبس



االستصالح باضافة المصلحات 

هااألحماض والمواد المنتجة ل: ثانيا 

هذه المواد تتفاعل مع كربونات الكالسيوم 

الموجودة فى التربة 

:تنقسم الى 
احماض1.

وهى مواد تحتاج لعملية : مواد منتجة لألحماض 2.

ع تأكسد بيولوجية لتكون مركبات تتفاعل م

باناكربونات الكالسيوم مكونة كالسيوم اكثر ذو



:األحماض 1.
وأهم األحماض شائعة االستخدام لهذا الغرض 

التربة كما حامض الكبريتيك التجارى ويتم تفاعالته ب

:فى المعادالت االتية 
Na2CO3 + H2SO4 CO2 + H2O + Na2SO4 (leachable 

salt)

CaCO3 + H2SO4 CO2 + H2O + CaSO4

الذى ( الجبس)وناتج التفاعل الثانى ملح كبريتات الكالسيوم 

حل محل يذوب بماء الغسيل معطيا أيونات الكالسيوم التى ت

الصوديوم المتبادل 



ثيرا ع قد يستعمل حامض الهيدروكلوريك الذى اليختلف تأثيره ك

ريد حمض الكبريتيك اال فى نواتج التفاعل حيث يتكون كلو

الكالسيوم بدال من كبريتات الكالسيوم 

Na2CO3 + HCl CO2 + H2O + NaCl (leachable 
salt)

CaCO3 + 2HCl CO2 + H2O + CaCl2

لول كلوريد الكالسيوم الناتج ملح ذائب يمد مح

ل التبادلىالتربة بأيونات الكالسيوم الالزمة للتفاع



المواد المنتجة لألحماض . 2

تات كبريتات الحديدوز وكبري-أ

األلومنيوم

الناتج المهم فى تفاعالت استصالح االراضى الصودية هو التأثير الحامضى

SO4فى المحلول مع +Hمن التحلل المائى أى ظهور 
لموجودة فى يمكن القول انه يتفاعل حمض الكبريتيك مع كربونات الكالسيوم ا

وديوم ان التربة منتجة ايونات الكالسيوم الذائبة  وايضا يعادل كربونات الص

وجدت

Al2(SO4)3 + 6H2O 3H2SO4 + 2Al(OH)3

وبالمثل فى كبريتات الحديدوز

FeSO4 + 3H2O 2H2SO4 + FeO/ Fe(OH)2

يقوم بباقى العمليةH2SO4والحامض الناتج 



الكبريت والبيريت. ب 

هذه المواد تمر بعدة مراحل من األكسدة البيولوجية 

يتفاعل مع والكيميائية بالتربة مكونة حامض الكبريتيك الذى

كربونات الكالسيوم منتجة الكالسيوم الذائب

اسابيع لتتم عملية االكسدة4-3تحتاج هذه العملية من 

2S + 3O2 2SO3

SO3 + H2O H2SO4

Microbiological oxidation



استخدام المادة العضوية . ج 

ودة حيث ينتج من تحللها تحت الظروف الالهوائية الموج

 CO2ف األراضى الصودية بعض األحماض العضوية و 

وزيادة ذوبان  PHهذه النواتج تعمل على خفض ال 

كربونات الكالسيوم

استخدام مخلفات جيرية الناتجة من مصانع. ء 

السكر 

:مثل 

الباجاس•

•Sugar lime
•Brown mud

هذه المركبات غنية بالمادة العضوية القابلة للتحلل وبعض

االحماض العضوية



طرق اخرى لالستصالح 

.A زراعة األرز حيث :

ية لغسيل يحتاج األرز لكمية كبيرة من الماء والتى تكون كاف•

األرض من االمالح 

نبات األرز متحمل الرتفاع نسبة الصوديوم •

اثناء نموها والذى CO2تنتج الجذور كميات كبيرة من •

التربة PHيساعد على تقليل 

ها االحتفاظ يحتاج االرز الى تربة قليلة النفاذية بحيث يمكن•

بالماء لفترة طويلة 



طرق اخرى لالستصالح

B .استخدام بعض الحشائش فى

حيث تتحمل الظروف: االستصالح 

القلوية والملحية

وتتبع نفس سلوك االرز 

C . فى: االشجار كأداة استصالح

األراضى الصودية القاحلة يمكن 

جار استصالحها كغابات بعد زراعتها بأش

خشبية تتحمل ارتفاع الصوديوم



طرق اخرى لالستصالح

D  .استخدام التيار الكهربى

: فكرة العمل 
سالب فى يتم وضع القطب الموجب على سطح التربة بينما يتم وضع القطب ال

قاع مصرف مكشوف 

تصالح يجب الحفاظ على مستوى عالى من المياه تغمر التربة طوال عملية االس

لكى يصبح محلول التربة موصال للكهرباء

الب عند امرار تيار كهربى عالى األمبير ومنخفض الفولت فان القطب الس

يجذب االيونات الموجبة مثل الصوديوم 

ات حيث بيما يعمل القطب الموجب على جذب األنيونات مثل النترات والفوسف

.تتراكم على سطح التربة حول القطب الموجب 



الح استخدام التيار الكهربى لالستص



THE END


