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Elements  of lecture  

1/Introduction 

2/Definitions 

3/types of land degradation  

4/Causes of land degradation 

5/Degrees of land degradation 

6/Methods of Remediation and conservation . 





)soil degradation )  / 1   
هو عبارة عن أي تغير أو خلل يحدث لألرض -

.فيجعلها في حالة سيئة  وغير مرغوب فيها    

 

  
التصحرووفقًا إلتفاقية األمم المتحدة لُمكافحة  -  

تم تعريف األرض على حدة  فقد (  1996)
.. حدة  على  والتدهور   

  
هى نظام منتج ساكن يضم التربة ( فاألرض)

.والغطاء النباتي والكائنات الحية األخرى   

 

هو عبارة عن أى نقص أو خسارة في (التدهور ) 
. اإلنتاجية البيولوجية نتيجة اإلستخدام الغير صحيح   

  

 

 





وفقًا للمؤتمر الدولي الذي انعقد  - 
فقد تم تعريف ( 1977)في نيروبي 

 التصحر على أنهُ 

 

هو تدميرالقدرة البيولوجية  
لألرض والتي يمكن أن تؤدي في 

النهاية لسيدة الظروف الشبيهة 
 بالصحراء  

 

كما يُعرف على أنهُ عبارة عن  -
تدهور األراضي في المناطق الجافة 

وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة 
الناتج عن اإلستغالل اإلنساني السيئ 

 للموارد األرضية 



هى الظاهرة التي تكون فيها الظروف مواتية لحدوث الجفاف وعلى ذلك فتعد األرض  -

. القاحلة مؤشر لجفاف تلك األرض    

 Soil Remediation  / 4 

 

ويعرف على أنه خفض تركيز الملوثات داخل التربة إلى المستويات التي  -

.تجعلها مناسبة أو مالئمة لإلستخدام دون أي مخاطر    



وهو مصطلح يشير للعمليات التي تقلل أو تمنع تدهور األراضي من -

.األساس للحفاظ على التربة في حالتها الصحية    

 

- بعض األصوات تردد أن مشكلة تدهور األراضي مشكلة :  الحظ  

ذو طابع محلي وأنها ال تضر إال تلك المجتمعات التي تعتمد على تلك 

الموارد األرضية  فبالتالي فإن مشكلة عالجها ال تقتصر إال على تلك 

فما مدى صحة تلك العبارة ؟  -المجتمعات المتضررة    



4/Types of land degredation 

Water Erosion / 1 

(النحر بالماء )   





ALKALIZATION  SALINIZATION  



 ويتمثل في
  تكوين قشرة األرض السطحية 

  تدهور بناء التربة  

   إنضغاط الطبقات السطحية 
 

 Biological Deterioration /  5  

(التدهور الحيوي )  
( ويدرس كل ما هو شأنه التأثير على أحياء التربة )     



 النشاط اإلنساني من أراضي العالم متدهور بفعل  % 15

 النحر المائي من أراضي العالم ُمتدهور بفعل %  56

 النحر الهوائي من أراضي العالم متدهور بفعل % 28

 ُمتدهور كيميائيُا من أراضي العالم % 12

 ُمتدهور فيزيائيًا  من أراضي العالم % 4



1/DEFORESTATION 

(إزالة الغابات )     



2/SOIL EROSION 

(نحر التربة )    



3/EXCESSIVE USE OF FERTILIZERS AND 
PESTICIDES (SOIL POLLUTION ) 

(تلوث التربة ) اإلستخدام المفرط لألسمدة ومبيدات األفات   











9/LAND SLIDES 

(اإلنهياالت األرضية  )  

 







Light  
(ضعيف )  

Moderate
(متوسط )  

Strong 
(قوي )  

Extrem
( شديد )  

 



 إتباع نظام الدورات الزراعية 

 تثبيت الكثبان الرملية 

 رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان 

 العمل على مكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف 

 التقليل من إستخدام المحاريت القالبة التي تزيد من تدهور التربة 

 التقليل من المبيدات الكيميائية واإلهتمام باألسمدة العضوية

 إنشاء مصدات الرياح حول المناطق الزراعية



البد أن ننتبه لكون إستنزاف الموارد األرضية اليؤثر سلبًا 
 على رفاهية سكان العالم الحالي فقط بل أنهُ  يُعد  نهبًا 

..لحقوق اآلخرين واألجيال القادمة في الحياة    

 

وإن كانت مشكلة تدهور األراضي من أخطر المشاكل التي 
يواجهها ُمجتمعنا الحالي فإن عالجها والنظر في ُمسبباتها 

سيعبر عن مدى قُدرتها على اإلستمرار في العطاء لألجيال 
..القادمة    

 

.. ُشكًرا     


