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  Degradation of soil fertility تدهور خصوبة الرتبة: 3-2

عند تعرض الرتبة للتعرية سواء كانت مائية او رحيية فسوف يؤدي بها احلال اىل اجنراف طبقتها 

على معظم املواد العضوية واملعدنية املهمة للنباتات لذا السطحية. وبسبب أهمية هذه الطبقة واحتوائها 

ستنعكس مشكالت الرتبة على خصوبتها وقد يؤدي تراجع خصوبة الرتبة اىل تعرضها اىل مشكلة 

 التصحر يف نهاية االمر.

 ( العالقة بني فقدان الرتبة الناجم عن التعرية وبني اخنفاض انتاجيتها الزراعية. 4-3ويوضح اجلدول )

 عدل السنوي لفقدان الرتبة تفع  التعريةامل

 ط / هـ

االخنفاض املتوقع إلنتاجية الرتبة يف املدى 

 البعيد 

 ال حيدث تغري يف إنتاجية األراضي  12اق  من 

12 – 15 

يتحول نصف مساحة األراضي من تربة عالية 

اإلنتاجية اىل تربة منتجة. اما النصف االخر فهي 

 بدون تغيري 

55 – 100 

تنخفض إنتاجية الرتبة يف ك  مساحة 

 األرض مبقدار فئة إنتاجية واحدة.

101 – 200 

تنخفض إنتاجية الرتبة يف تصف مساحة 

األرض مبقدار فئة إنتاجية واحدة. وتتدهور 

إنتاجية الرتبة يف النصف االخر من مساحة 

األرض حبيث يتحول اىل أراض غري منتجة )غري 

 صاحلة للزراعة(

 فاكثر 201

تتدهور إنتاجية الرتبة يف مجيع مستويات 

األرض املنتجة وتتحول اىل ارض غري منتجة 

 )غري صاحلة للزراعة(

 ( 1984) عن فاو ، 

  -التصلب السطحي للرتبة : 3-3

ان التصلب السطحي بصورة عامة هو طبقة سطحية رقيقة من الرتبة يرتاوح مسكها من اق  من ملمرت 

واحد اىل بضعة مليمرتات. وتكون هذه الطبقة عادة مرصوصة ومتصلبة وذات كثافة ظاهرية عالية 

تقل  من قليلة عند اجلفاف. حبيث تؤدي اىل قلة التهوية وانتشار الغازات يف الرتبة وكذلك  ومسامية

سرعة غيض املاء يف الرتبة وزيادة فقدان املاء عن طريق اجلريان السطحي وتقل  من نسبة بزوغ البادرات 

 واخرتاق اجلذور للرتبة. 
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ترجع أسباب التصلب السطحي يف الرتبة اىل عوام  عديدة قسم منها يتعلق بإدارة الرتبة واملياه كما 

ري وسرعة إضافة املاء وعمليات غس  الرتبة والقسم االخر يتعلق ملكننة الزراعة واعداد األرض وطريقة ال

 . O.Mبالرتبة نفسها وكمية ونوعية معادن الرتبة وضعف تركيب الرتبة واخنفاض حمتواها من 

يعاني ربع املساحات الزراعية يف العامل من مشكلة التصحر وبدرجات  -: Soil Salinityملوحة الرتبة  4 – 3

 فهذا يعين انها خارج حدود الزراعة.  %1متفاوتة ومن املعروف ان النسبة املئوية للتملح اذا وصلت اىل 

والتملح يف الرتبة يكون على نوعيني رئيسيني األول هو التملح األوىل حيث تنشأ مشكلة امللوحة عندما 

تكون املادة االم )االص ( هي مصدر االمالح. والنوع الثاني هو التملح الثانوي وفيه حيدث مشكلة امللوحة 

 بعدة طرق منها ارتفاع مستوى املياه األرضية املاحلة واستعمال مياه الري املتملحة. 

ثم يكون ظهورها  ان التملح لألراضي املروية يكون على دفعات يف البداية تظهر البقع املتملحة مومسيا

 بعد ذلك دائمي وبعد ذلك تتملح الرتبة بأكملها. 

 ( يوضح تصنيف الرتب من ناحية متلحها وعالقتها مبحتوى االمالح وعمق املاء االرضي.5 – 3واجلدول رقم )

حمتوى االمالح يف االفاق  نوع الرتبة

 املتملحة %

 عمق املاء األرضي املاحل )سم(

 او اكثر  150 0.25 اق  من تربة غري ملحية 

  150 – 80 1.0 – 0.25 تربة قليلة امللوحة جدا 

  80 – 30 1.0 – 0.25 تربة قليلة امللوحة 

  30 – 5 1.0 – 0.25 تربة متوسطة امللوحة

 الطبقة السطحية  او اكثر  0.1 ترب السولنجاك 

 (1977)عن فوزبوتسكايا 

 


