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 Cultivation of Marginal land : زراعة األراضي اهلامشية 3- 2 – 2

تشمل األراضي اهلامشية )احلدية( مواقع ذات نباتات واسعة كاملنحدرات الشديدة يف املناطق اجلبلية 

اليت حتيط بالصحاري او بالقرب من قمم اجلبال واألراضي ذات اإلنتاجية واألراضي اجلافة وشبه اجلافة 

الواطئة يف مناطق االمطار الغزيرة واملنظومات البيئية احلدبة هي منظومات هشة وسريعة التأثر بالرعي 

 اجلائر وقطع األشجار ومتلح األرض وغريها من املشكالت. 

 استغالهلا من قبل االناا  وتابق عملية الزراعة عملية تتعرض األراضي اهلامشية اجملاورة للصحاري اىل

إزالة الدغال والنباتات الطبيعية من الرتبة واهم احملاصيل الزراعية اليت تزرع يف املناطق اهلامشية هي 

 احلبوب )احلنطة والشعري( ويتميز اإلنتاج بانه متذبذب ومنخفض جدا. 

امشية تديي اىل اقتالع النباتات الطبيعية من جذورها فتديي ا  احلراثة العميقة املاتمرة يف املناطق اهل

اىل تارب مياه االمطار اىل أعماق الرتبة بعيدا عن منطقة اجلذور وينجم عن ذلك تعرض الطبقة الاطحية 

 للرتبة اىل اجلفاف وتفكك جماميعها حبيث تصبح عرضة للتعرية الرحيية وخصوصا يف فرتات اجلفاف. 

 التعرية الرحيية اذ تعمل على تعرية الرتبة ذات الرتكيب الضعيف.  تأثريتعرية املائية عن وال يقل تأثري ال

  -أساليب الري غري العلمية: 4 -2 -2

يرجع الباحثو  اندثار احلضارات الزراعية القدمية يف حوض البحر املتوسط اىل تدهور اإلنتاج الزراعي الناجم 

 لري. حيث يعتمد يف الري على املصاير الاطحية واجلوفية. عن تدهور الرتبة وسوء استغالل مياه ا

حتتوي مياه الري على كميات غري قليلة من االمالح مبختلف أنواعها ومكوناتها االيونية وتراكيزها 

ومن الطبيعي ا  يكو  ملثل هذه االمالح الذائبة يف مياه الري تأثريات معنوية على الصفات الكيميائية 

بة وبالتالي على طاقتها لذا فا  الري يكو  نعمة لألراضي الزراعية اذا كانت مياهه والفيزيائية للرت

صاحلة لالستخدام ومت استعماهلا بصورة سليمة وقد يتحول اىل نقمة اذا كانت هذه املياه ملوثة ومت 

 التفرق.استعماهلا بصورة غري سليمة وا  الري اخلاطئ له اثاره املدمرة للرتبة حيث يديي اىل التملح و

 -التلوث والتصحر: 3 – 2

ا  إساءة استعمال املواري األرضية واملائية والرعوية واملعدنية والصناعية يديي اىل التلوث الذي يدهور 

البيئة ويعرضها للخطر وميكن التعبري عن التدهور البيئي بانه حاصل ضرب حجم الاكا  يف كمية 

كاني على املواري( ويف التلوث من كل وحدة موري من املواري املواري املاتعملة للفري الواحد )الضغط الا

 الاابقة الذكر. 

 سيتم التطرق بإجياز اىل أنواع التلوث وهي تلوث الرتبة وتلوث املياه وتلوث اهلواء. 
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 -:Soil Pollutionتلوث الرتبة  1 – 3 – 2

ام األمسدة واملبيدات، اذ ا  نابة أيى الطلب املتزايد واملتنامي على الغذاء اىل زياية كبرية يف استخد

يهدف اىل زياية اإلنتاج الزراعي. ولقد افاي هذا التوسع  %100الزياية الانوية يف استهالك األمسدة هي 

االناا  فائدة ملموسة، اذ ا  النتائج مل تكن إجيابية كلها فاألمسدة املاتخدمة بناب عالية ال تاتهلك 

ات الفائضة عن احلاجة مع مياه البزل حيث تديي اىل تلوث مياه كليا من قبل النبات فتنجرف الكمي

اجلداول واالنهار. ا  تشبع الرتبة بهذه املواي الكيميائية قد يديي اىل زياية الكائنات العضوية يف الرتبة. 

 ز ا  األمسدة واملبيدات احلشرية تتارب اىل باطن الرتبة وختتلط مع مياه الرتبة فتديي اىل اخلالل بالتوا

كما يديي استعمال مياه اجملاري )املياه الثقيلة( كاماي  البيئي احليوي وتقضي على احياء الرتبة،

عضوي حيتوي على مواي معدنية كالنحاس والزنك املرتسبة من الاوائل والغازات الصناعية اليت تلوث 

 الرتبة واالضرار بها.

 -:Water Pollutionتلوث املياه  2 – 3 – 2

مليو  طن عام  63اىل  1950ماليني طن عام  7لقد ارتفع اإلنتاج العاملي للكيميائيات العضوية من 

 (. 1986)برنامج البيئة العاملي  1986مليو  طن عام  250واىل  1970

ا  أنظمة البزل غري الكفدة واضافة اىل املياه امللوثة كيميائيا الوارية من االراض املروية وخملفات 

مليو  نامة يف العامل، وتعاني  1.7غري املعاجلة تعمل كلها على تلوث مياه الشرب ألكثر من الصناعة 

مياه األنهار اليت جتري يف وسط أقاليم صناعية من خطر تلوث مياهها بفعل القاء نفايات املصانع والزيوت 

 ألنهار معرضها اىل خماطر التلوث.بها. إضافة اىل القاء املد  الواقعة على ضفاف األنهار مبياه جماريها يف هذه ا

 -:Air Pollutionتلوث اهلواء  3 – 3 – 2

يرتبط تلوث اهلواء باألنواع األخرى من التلوث فهو ياهم يف تلوث الرتبة كما ياهم يف تلوث املياه. أسباب 

للرتبة حيث يتصاعد منها غاز أوكايد  تلوث اهلواء كثرية فهو ينجم عن إضافة األمسدة النرتوجينية

النرتيك وثاني أوكايد النرتوجني اىل اجلو فيدثرا  يف طبقة األوزو  اليت تعد الدرع الواقي لاطح األرض 

من االشعة فوق البنفاجية. كما ينجم عن ازيياي حركة الطائرات وعن تصاعد ايخنة املصانع وعن غبار 

 ايمها.وعواملناجم وازيياي حركة الايارات 

وتعد االطار احلامضية هي احدى النتائج اخلطرية الناجتة عن تلوث اهلواء فأنها تنتج عن اختالط االمطار 

بالغازات املتصاعدة من املصانع والايارات. اذ تقوم االمطار بتحويل االكاسيد اىل امحاض تتلف النباتات 

لرتبة واحلياة املائية للخطر. وقد تناقصت اعداي واحلياة الربية وتدثر يف اجلاور واالبنية وتعرض الغابة وا

األمساك الطبيعية يف البحريات االوربية بابب ماتويات احلموضة. وتشري اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 

 نتيجة لتلوث اجلو.  الضررمن مجيع أراضي الغابات االوربية قد أصابها  %14اىل ا  حوالي 
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  -:الزحف العمراني والتصحر 4 – 2

يرتبط هذا العامل مع عامل النمو الاكاني. اذ ينجم عن ازيياي الاكا  ازيياي للمااحات اليت تقام 

 عليها التجمعات والوحدات الاكنية ويكو  هذا التوسع على حااب األراضي الزراعية.

او الصناعة  لقد شجع ارتفاع أسعار األراضي الزراعية احمليطة باملد  أصحابها ال  يبيعوها ألغراض الاكن

فانتشرت املااكن ياخل احلقول واقتطعت منها مااحات شاسعة لبناء املدساات املدنية والصناعية فاسهم 

 ذلك يف تلوث تربتها ومائها وهوائها وانعكس ذلك على انتاجيتها الزراعية. 

توسع هكتار من افضل أراضيها على ضفاف النيل بابب توسع املد  و 26000مثال مصر تفقد كل عام 

هكتار من أراضيها الزراعية وخاصة مزارع الذرة  32000مرافقها األساسية. وتفقد الواليات املتحدة حاليا 

 نتيجة الزحف العمراني.     

 


