
مجلة علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          

 (0202-)يونيو( 1(، العدد )6المجلد )
 

 

 -22A .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966 

 

 ليبيا، تقييم دور الغطاء النبايت يف محاية الرتبة من االجنراف املائي إبقليم اجلبل األخضر
 4بوشناففرج فرج و  3شعبان ادمحم منصور ،²ميالدأبوراس ، مراد،*¹نعبد الرمحيوسف فرج 

  .ليبيا ،البيضاء ،جامعة عمر ادلختار ،كلية ادلوارد الطبيعية  الطبيعية،قسم ادلوارد  )1
 .ليبيا قسم الرتبة وادلياه، كلية الزراعة، جامعة عمر ادلختار، البيضاء،( 2

 .ليبيا ،طرابلس، ادلركز اللييب لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (3
 .ليبيا ،بين وليد ،بين وليدجامعة  ،كلية الزراعة  ،قسم الرتبة وادلياه (4

 9algalazy@yahoo.com لكرتوينالربيد اإل*

Assessment of The Vegetation Role in Soil Resistance to Water 

Erosion at Al-Jabal Alkhdar Region, Libya 

Yousef F. Abdalrahman
1,*

, Murad M. Aburas
2
, Shaban Mnsur

3
, and Farag F. Abushnaf

4 

1) 
Natural Resources Department, Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences, 

 Omar Al-Mukhtar University, Albayda, Libya. 

2)
 Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University, Albayda, Libya. 

3) 
Libyan Center for Remote Sensing and Space Sciences, Tripoli, Libya. 

4)
 Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Bani-Walid University, Bani-Walid, Libya. 

Received: 28 February 2020; Revised: 30 April 2020; Accepted: 20 May 2020 

 خصلامل

ت دفن   على تدىور االراضي ادلرتبط ابلتعرية ادلائية مبنطقو جنوب اجلبل األخضر يف ليبيا. وأتثًنىاتناولت ىذه الدراسة التغًن يف أظلاط الغطاء األرضي 
لتقدير مدى قابلية الرتب  اقرتحها ويشماير ومسيث. مت إتباع طريقة علمية معتمدة عادلًيا خفيفة اىل متوسطة اتىذه الدراسة على أراضي ذات اضلدار 

النسبة يف ىذه الدراسة مت إضافة يف مخس خصائص للرتبة.  ودتثل (nomograph) يف شكل بياين متعدد ادلنحنيات خلصت  (erodibility)صلرافلال
من خرائط  االستفادةالرتبة وحالة النبات الصحية ومقارنتها ابدلؤشرات الداخلة لتقدير معدل اصلراف الرتبة. كذلك دتت  ادلئوية لتغطية النبات لسطح

قوي جدا مع اصلرافية الرتبة توصيف الغطاء النبايت واالضلدار إلعداد خريطة توصيف سلاطر اصلرافية الرتبة. وجدت الدراسة ان حليوية النبات معامل ارتباط 
، 3858نسبة ادلئوية للمادة العضوية يف الرتبة ارتباط قوي مع اصلرافية الرتبة حبوايل ال، وكان لنسبة تغطية النبات لسطح الرتبة و 3872ىل حوايل إل وص

معامل  ناعم جدا،وللسلت والرمل ال مم 380من  أكربنسبة ادلئوية للرمل لل. بينما كانت 38566بينما حقق معدل الرشح النهائي للرتبة معدل ارتباط 
يف مقاومة الرتبة لعوامل التعرية وجارفية اذلطول ادلطري حتت  أكدت ىذه الدراسة الدور ادلهم للغطاء النبايتعلى التوايل.  3855و 3853ارتباط 

فتاحا رئيسيا لفهم تدىور خصائص اجلبل األخضر. ورغم التدىور والتناقص ادلستمر للغطاء النبايت يف منطقة الدراسة، يظل م إبقليمالظروف شبو اجلافة 
ك ىناك حاجة الرتبة واصلرافيتها. وعليو، فإن احملافظة عليو يف وضع مستقر قد يكون أفضل اسرتاتيجية إدارية للحفاظ على الرتبة من االصلراف. مع ذل

م أكثر لتداخل عوامل ادلناخ والرتبة واالضلدار والغطاء متزايدة لتوسع البحوث والدراسات على اراضي ادلنحدرات شبو اجلافة ادلتدىورة ابجلبل األخضر لفه
 صلراف.يت يف قابلية الرتبة للتدىور واالالنبا

 .، حفظ الرتبةإقليم اجلبل االخضر النبايت،الغطاء  :الةالكلمات الد
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 Abstract 

This study investigated the change in land cover patterns and their impact on erosion-related soil degradation on 

the sloping lands of the south of Al-Jabal Alkhdar in Libya. A scientifically recognized method proposed by 

Wischmeier and Smith was applied to estimate the extent of erodibility, summarized in a nomogram (multi-

curved graph), and represented in five erodibility-related soil properties. In this study, the percentage of plant 

cover and plant health status were assessed and compared against the soil erodibility index (K).The maps of 

plant cover and slope classification were also used to prepare a map of soil erosion risk assessment. The study 

found that plant vitality has a very significant correlation coefficient with soil erodibility, reaching about 0.83, 

the percentage of plant coverage and the percentage of soil organic matter have a good correlation with soil 

erodibility by about 0.69, while the final infiltration rate achieved a correlation rate of 0.68. Soil erodibility was 

also correlated with the soil texture indicators (percentage of sand >0.1 mm, and silt and very fine sand). 

Accordingly, the vegetation cover has an important role in the soil resistance to erosion and rainfall erosivity 

under the semi-arid conditions of the study area. Despite the continuous deterioration and decrease of the 

vegetation cover, it remains a key to understanding the deterioration of soil characteristics. Therefore, 

maintaining plant cover will be always the best management strategy for soil conservation from erosion. 

Nevertheless, there is an increasing need for expansion of research and studies on the degraded semi-arid slopes, 

so that, interaction between climate, soil, slope and vegetation factors and their influence on soil susceptibility to 

erosion can be well understood. 

Keywords: Plant vegetation, Al-Jabal Alkhdar region, Soil conservation. 

  . املقدمة1

اً تندثر كل عام ماليٌن اذلكتارات من الغاابت يف العامل، شلا يعد افراطاً غًن زلمود العواقب يف سوء استغالل ادلوارد الطبيعية، وهتديد
تتعكر  وخصكوبتها. حيكث ألعداد كبًنة من أنواع النبااتت. وشلا الشكك فيكو أن إلزالكة الغكاابت  برا بيئيكة ابلغكة اخلطكورة علكى الرتبكة 

ة األر  للتدىور يف ادلناطق اجلافة وشبو اجلافة، شلا يؤدي إىل فقدان احلياة النباتية والتنوع احليوي هبا، ويؤدي ذلك إىل فقدان الرتبك
 . ( Koruyan et al., 2012)الفوقية 

بككة مككن مكككاٍن إىل  خككر، وتفيككد بعكك  اصلككراف الرتبككة ابألسككاس عمليككٌة طبيعيبككٌة حتككدث بفعككل ادليككاه اجلاريككة وتككؤدبي إىل  نقككل الرتة
الدراسككات  ن كميككة الرتبككة الكك  ت ككزال  سككنواً بفعككل االصلككراف ادلككائي تصككل إىل مخسككة وعشككرين مليككار طن/سككنة، وتككزداد ىككذه الظككاىرة 

فككة تصككل إىل عككدة وضككوحاً يف أراضككي ادلنحككدرات حيككث يككزداد سككبع مككرات بعككد إزالككة الغككاابت. وبشكككل عككام، فككإن كميككة الرتبككة ادلنجر 
 ادلزروعكككككة يمئكككككات مكككككن الكيلوغرامكككككات للهكتكككككار الواحكككككد يف السكككككنة حتكككككت غطكككككاء غكككككا ، بينمكككككا تصكككككل إىل عكككككدة أطنكككككان يف االراضككككك

 (Kirkby and Cox, 1995)  (1978). ولقكد ذككر Wischmeir and Smith  ان قابليكة تربكة مكا للتعريكة بواسكطة ادلكاء
واحملتكوى مكن ادلكادة العضكوية، إضكافة دلكدى مقاومكة  تعتمد على مجلكة مكن خصائصكها الك  حتكدد معكدل االرتشكاح مثكل القكوام والبنكاء،

لرتبككة للتعريككة. حتككت الرتبككة لعوامككل التشككتت وقككوى النقككل ولككذا فككإن أي إجككراء يعيككق فصككل أو نقككل الرتبككة سككيرتتب عليككو تقليككل لقابليككة ا
ظككروف منككاخ البحككر ادلتوسككط، تسككقط كميككات كبككًنة مككن األمطككار بقككوة خككالل فككرتة زمنيككة قصككًنة كمككا تكككون ىنككاك فككرتة حككارة جافككة 
طويلة. ادلطر الذي يصل إىل الرتبة حتت غطاء الغابة سيكون أقل غزارة وأدىن قوة من ادلطر الذي يهطل يف أماكن مكشكوفة، فعنكد 

غاابت أو حتويل أراضيها إىل أرا  زراعية، أو إىل أشجار فاكهة قزمية، لن تسكتطيع أن دتسكك حبيبكات الرتبكة، وابلتكايل إزالة ىذه ال
سككتنجرف بسككرعة أكككرب وبكميككات أكثككر شلككا ذكككر أعككاله. حالككة الغطككاء النبككايت ونسككبة تغطيتككو لكك ر  مككن ضككمن ادلككدخالت اذلامككة 

 ,.Kinnell, 2007; and Kefi et al)دلكائي الكذي نككن أن تتعكر  ذلكا الرتبكة ادلسكتخدمة يف حتديكد درجكة خطكورة االصلكراف ا

فاعليكة يف حفكظ الرتبكة. ويرجكع  أكثرالغابة ال  اكتمل ظلو أشجارىا ىي ن أ ،(1305كما ذكر عبدالرمحن وجاب هللا ). (2011
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الككدابل. كمككا ان ربككط اجلككذور حلبيبككات الرتبككة يضككمن الوقايككة الكك  توفرىككا أجككزاء النبككات الكك  فككو  األر  وتككراكم  مككن كككل ذلككك إىل 
التفاعالت النباتية الفطرية تضمن صحة الرتبكة  إنب دتاسكها، وػلد من التآكل، ويسمح بدخول اذلواء وتغلغلو داخل الرتبة، كذلك ف

منهكا نبكااتت  النباتيكة،رلموعكات مكن العشكائر . تتمتع منطقة الدراسة بغطاء نبايت طبيعي متنكوع يشكتمل علكى (0884، )بن زلمود
والرببش، إضافة ألنواع عدة من األشجار ادلعمرة دائمة  حولية وأخرى معمرة، تتضمن األعشاب النجيلية والشرب  والزىًنة والقندول

والبطككوم واخلكروب. يظكل دور الغطككاء النبكايت مهككم يف حفكظ وصكيانة الرتبككة، ويعتكرب ىككذا الكدور صككعب  اخلضكرة مثكل العرعككر والشكماري
لتقدير والفهم نتيجة االختالفات يف نسبة تغطية النبات ل ر  وحيوية النبات وظلوه، انىيك عن تداخلو مع دور خصائص الرتبة ا

الطبيعككة اجلًنيككة دلعظككم الككرتب والغطككاء ( يف دراسككتهم لككرتب اككال اجلبككل األخضككر أن 1305واالضلككدار. وجككد أبككوراس وعبككد الككرمحن )
لينيكككت وأكاسكككيد احلديكككد سكككاىم إىل حكككد كبكككًن يف تكككككوين و نطقكككة وتكككوفر الكككرتب علكككى معكككادن طكككٌن الكاالنبكككايت الطبيعكككي السكككائد ابدل

 أعماقها. اختالفبٌن خصائصها رغم  النسبية ما االختالفاتخصائصها احلالية ودتاسك بنائها وتقليل 
راف ادلككائي، وفاعليتككو يف حتديككد ىككدفت ىككذه الدراسككة اىل زلاولككة فهككم العالقككة مككا بككٌن الغطككاء النبككايت وحفككظ الرتبككة مككن االصلكك

حتت ظروف منطقة اجلبكل األخضكر وىكي خطكوة ضكرورية إلعكداد خطكة حفكظ الرتبكة والك  قكد  لالصلرافوتوصيف مدى قابلية الرتبة 
 تساىم يف منع حدوث التدىور الدائم ألراضي ادلنطقة.

 الطرق ومواد البحث .2

 الدراسة منطقة. 1.2
 ،( ضكككمن اجلكككزء الشكككمايل الشكككرقي مكككن ليبيكككا وابلتحديكككد يف اقلكككيم اجلبكككل األخضكككر وتشكككمل: اتككككنس1تقكككع منطقكككة الدراسكككة )شككككل 

 عككككر الشككككرقاً، ودائكككريت  ´40°21و  ´13°21بكككٌن خطككككي طكككول دتتككككد والككك  ادلختككككار،  عمكككر ،قندولككككة ،مكككراوة ،البياضككككة ،العويليكككة
32º38´ مكككن غكككاابت البحكككر ادلتوسكككط ادلختلطكككة دائمكككة اخلضكككرة مثكككل العرعكككر، البطكككوم، اكككااًل. الغطكككاء النبكككايت مككككون  ´29°32و

وىي ال  مت اسكتهدافها ابلدراسكة كو كا منطقكة جبليكة وككذلك لتلقيهكا معكدالت جيكدة  ،الشماري، الرببش، الزريقا، اخلروب، البلوط
 سنة(. /مم 450من االمطار الساقطة )حوايل 

 
 منطقة الدراسة .1شكل 



مجلة علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          

 (0202-( )يونيو1(، العدد )6المجلد )

 إبقليم اجلبل األخضر... املائي االجنراف من الرتبة محاية يف النبايت الغطاء دور تقييم
 

 -22A .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 الدراسة منهجية. 2.2 
مت جتميع بيكاانت الغطكاء النبكايت مكن حيكث نسكبة تغطيكة النبكات لسكطح الرتبكة وحيويكة النبكات وظلكوه وذلكك مكن خكالل ادلسكح ادليكداين 

تكوفرة عكن طريكق التقنيكات ادلقارانت وادلالحظكات احلقليكة للمنكاطق حتكت الدراسكة، واالسكتفادة مكن البيكاانت وادلعلومكات ادل ابستخدام
لتقيكيم مكدى قابليكة Wischmeier and Smith (1978 )ما مت جتميع بياانت عن الرتبة وادلطلوبة كمدخالت مبعادلة ك  الرقمية.

 Selkhozeو 1334عمكر ادلختكار،  جامعكة، Aburas, 2009)مكن مصكادر سلتلفكة  وذلكك  (erodibility)الكرتب االصلكراف

Prom Export, 1980ومسيكث قكيم معامكل قابليكة الرتبكة لالصلكراف  (. حيكث وصكف ويشكماير(K)  منخفضكة  التكايل:علكى النحكو
يكون معكدل  (3833من  أكرب)و ،(3828اىل  382من )وعالية  ،(3818اىل  3813من )ومتوسطة  ،(3808اىل  3اقل من )

 380الرمل )منحىن  وىي:مخس خصائص للرتبة  ( على منحنيات دتثل1شكل )ابلمل العالقات البيانية توتشاالصلرافية عايل جدا. 
 الرتبكة،ومنحكىن نثكل بنكاء  الرتبكة،نسبة السلت والرمل الناعم جًدا، منحىن نثل نسكبة ادلكادة العضكوية يف عينكة مم(، ومنحىن  183 –

ويشماير قيًما عددية على حسب ليعطي قيمة دلعامل االصلرافية. وقد اقرتح  (K)وقد صمم ىذا الشكل البياين  النفاذية،و خر نثل 
، بينمككا يعطككي البنككاء 0، حبيككث يعطككي بنككاء الرتبككة احلبيككيب النككاعم جككًدا قيمككة تسككاوي 3إىل  0حيككث تككرتاوح مككا بككٌن  الرتبككة،نككوع بنككاء 

 أخرى،ة . من جه3، والبناء الكتلي قيمة تساوي 2، والبناء احلبييب ادلتوسط أو اخلشن قيمة تساوي 1احلبييب الناعم قيمة تساوي 
فقد صنف ويشماير معدالت رشح الرتبة للماء إىل ست درجات وأعطى كال منها قيمة عددية زلددة ترتاوح ما بكٌن الواحكد للرتبكة 

 0لنسبة ادلئوية للمادة العضوية من جًدا. وكذلك اعطى قيم ل ءبطيللرتبة ال  تتميز مبعدل رشح  5ذات معدل الرشح السريع إىل 
 .3من أربعة أتخذ قيمة  وأكرباقل أتخذ قيمة واحد، حيث واحد او  3اىل 
 

 
 (Wischmeir and Smith, 1978).(K) منحنيات تقدير معامل قابلية الرتبة لالصلراف ادلائي .2شكل 

 تصنيف استخدامات األراضي والغطاء النبايت. 3.2
اعتمككدت الدراسككة علككى تصككنيف صككورة القمككر  األرضككي،لتحديككد موقككع القطاعككات لغككر  حتليلهككا وإنتككاج خريطككة تصككنيف الغطككاء  

مرت الصكورة بعمليكات ادلعاجلكة  (.ERDAS IMAGINE، ومت حتليل الصورة داخل نظام )1307الصناعي )الندسات( للعام 
أنواع  2ىل إقسمت منطقة الدراسة  ىل انتاج خريطة تصنيفيةإولية للصورة ومث التجزئة والتصحيح اذلندسي واإلسناد حىت وصلت األ

األراضكي الزراعيكة(. بعككد االنتهكاء مكن التصكنيف ادلبككدئي للغطكاء األرضكي مت اختيككار  الشكجًنات،أراضككي  الغكاابت،اسكتخدام )أراضكي 
حتديككد ادلواقككع االختباريككة  ( يفGPSاء التحقككق ادليككداين مككن تصككيف الصككورة، ومت اسككتخدام نظككام )نقطككة عشككوائيا شلثلككة إلجككر  143
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ف حقليكاً، ىكذا واسكهمت الدراسككة ادليدانيكة يف أتكيكد صككحة التصكنيف. بعكد الككزارات ادليدانيكة للمنطقكة مت إجككراء اختبكار دقكة التصككني 
وحككدة تصككنيفية وكككذلك لكككل الوحككدات التصككنيفية  اخلطككل لكككلفة ي يعتمككد علككى حتليككل مصككفو ذ( ابختبككار مؤشككر كككااب الكك0جككدول )

(Ediriwic-krema and Khorram, 1997; Congalton et al. 1983  وخلصكت النتكائ .)ن صكحة التصكنيف  أىل إ
وبناًء على ذلك مت اعتماد عملية التصنيف للمنطقكة، واحلصكول  (،0)جدول  388286والتوافق لتحليل كااب كان  %،82كانت 

 (.Guler et al., 2007على تصنيف  ائي )

 2018دقة التصنيف خلريطة استعمال االراضي لسنة . 1جدول 

 مرجعية البياانت
 مؤشر كااب )%( دقة املستخدم جمموع الصف األراضي الزراعية أراضي الشجريات اراضي الغاابت تصنيف البياانت
 95 0.94 106 1 5 100 اراضي الغاابت

 92 0.92 76 2 70 4 أراضي الشجًنات
 94 0.94 68 64 3 1 الزراعية األراضي

   250 67 78 105 رلموع العمود
    0.96 90 .0 0.95 الدقة  )%(

 .0.93.7رلموع مؤشر كااب  ؛%93رلموع دقة التصنيف ؛ 234البكسل ادلصنفة صحيحا:  رلموع       
 

 اىل ثالثةحيث قسمت منطقة الدراسة  بنجاح، 2018بعد التلكد من دقة التصنيف مت انتاج خريطة استخدام االراضي 
 (.3 )شكلعليها مواقع القطاعات  ومت اسقاطاألراضي الزراعية(  ،أراضي الشجًنات ،أصناف )أراضي الغاابت

 

 
 مواقع القطاعات ● أراضي زراعية  أراضي شجًنات  أراضي غاابت  

 2018خريطة استخدام االراضي دلنطقة جنوب اجلبل األخضر لسنة  .3شكل 

(، اىل نظككام ادلعلومككات اجلغرافيككة وحتويككل بيككاانت ادللككف مككن بيككاانت شككبكية 2دخككال خريطككة اسككتخدام االراضككي شكككل )مت ا
(Raster اىل بيكككاانت خطيكككة )(Vector) قطكككاع داخكككل نظكككام ادلعلومكككات اجلغكككرايف مسكككاحة ككككل قطكككاع 243، ومت عشكككوائيا أخكككذ 
 (.3مرت، إلنتاج خريطة نسبة الغطاء النبايت الطبيعي دلنطقة الدراسة شكل ) X14مرت 14 
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 نسبة تغطية النبات لسطح الرتبة 

 أراضي زراعية  % 10 -1  40% -10  %> 40  

 (2018النبايت الطبيعي دلنطقة جنوب اجلبل األخضر لسنة )خريطة تصنيف نسبة الغطاء . 4شكل 

مكا تبكٌن يف منطقكة الدراسكة دتكت مالحظتهكا حقليكا كحيوية النبات وظلوه لسطح الرتبة و  نسبة التغطية ابلغطاء النبايت الطبيعي
حية اجليكدة لنمكو نبكات % واحلالكة الصك33أ( يوضح نسبة تغطية النبات الك  تزيكد عكن .4د(. شكل )-: أ4الصور ادلرفقة )شكل 

% ومظكاىر التكدىور االقكل حكدة 33-13ضح نسبة تغطية النبات مكن يو ب( .4عر يف وجود ظلوات جديدة. شكل )البطوم والعر 
%  وتكدىور واضكح علكى نبكات 13-03ج( يوضكح نسكبة تغطيكة النبكات مكن .4بع  اغصان نبات العرعر. شككل ) حيث موت

 كامل لنبات البطوم.و  أدى اىل موت شب حاد نسبيا% وتدىور 03قل من ألنبات د( يوضح نسبة تغطية ا.4البطوم. شكل )
 

 
توضح مظاىر تدىور اقل حدة .ب                                احلالة الصحية اجليدة لنمو النبات توضح .أ  

  
.حاد نسبياتوضح تدىور  .د                                                     توضح تدىور واضح  .ج  

 حيوية النبات وظلوه يف بع  ادلواقع من منطقة الدراسةلسطح الرتبة و  سبة تغطية النبات. ن5شكل 
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 تصنيف احندارات األراضي. 4.2 
مت تعيككٌن درجككة ادلعلومككات اجلغرافيككة و  نظككامدلنطقككة الدراسككة، ومت إدخاذلككا اىل  430333:1 مت اخلريطككة الطبوغرافيككة مقيككاساسككتخد

ادليكككل إىل مخكككس فئكككات وفًقكككا لتلثًنىكككا علكككى جككككل الرتبكككة حسكككب ادلنهجيكككة االوربيكككة لتكككدىور الرتبكككة وتصكككحرىا والككك  اعكككدت مكككن قبكككل 
(Kosmas et al., 1999; Kosmas, 2011) بعكد ذلكك ، و( حولكت بيكاانت ادللكف مكن بيكاانت شكبكيةRaster اىل بيكاانت )

 (. 5األراضي )شكل  الضلداروإنتاج خريطة النسبة ادلئوية (Vector) خطية 

 
 ادليل%

 خارج التصنيف  24%>  18-24%  12-18%  6-12%  0-6%  

 خريطة ادليل ابلدرجة ادلئوية دلنطقة جنوب اجلبل األخضر .6شكل 

االضلدار كخرائط اساس للحصول على خريطة تقييم سلاطر مت االستفادة من خرائط توصيف نسبة الغطاء النبايت ودرجات 
. مت تقسيم درجات ( ادلعد من قبل الباحثٌن1التعرية ادلائية او قابلية الرتبة لالصلراف ابالعتماد على التصنيف ادلوضح يف جدول )

عالية جدا  ،(Highعالية ) ،(Mediumمتوسطة ) ،(Lowمنخفضة ) ،(Nonالتوجد )سلاطر التعرية او قابلية االصلراف اىل: 
(Very High.) 

 (vegetation( والغطاء النبايت )slopeتصنيف وتوصيف درجات سلاطر التعرية حسب نسب االضلدار ) .2جدول 

24 – 65 18 –24 12 –18 6 –12 0 –6 
Slope % 

Vegetation % 

V.H H M L N >40 High 

V.H V.H H M L 10-40 Medium 

V.H V.H V.H H M 1-10 Low 
 

 دير قيمة الفقد السنوي من الرتبةتق. 5.2
 :، وادلعادلة كالتايل(Wischmeier and Smith, 1978)وادلوضحة بواسطة  USLEومت فيها تطبيق ادلعادلة العامة لفقد الرتبة 

 A= R×K×LS×C×P                                                                              ……………   (1) 
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= عامل نسيب نثل جارفية اذلطول وحتسب من بياانت اذلطول  Rار،تنوي ابلتعرية ادلائية ابلطن للهكفقد الرتبة الس =A أن: حيث 
= عامل اصلرافية الرتبة وػلسب من الشكل البياين Kادلطري التفصيلية وػلسب مبعلومية شدة اذلطول والطاقة احلركية للهطول، 

( كما مت توضيحو 6 ر وػلسب من الشكل البياين )شكل= عامل الطبوغرافيا ونثل أتثًن نسية وطول االضلداLS(، 1)شكل 
فقد استخدمت بياانت سابقة لوزارة الزراعة C ما عامل الغطاء النبايت أ، Wischmeier and Smith (1978)بواسطة 

 P(، بينما اعترب عامل صيانة الرتبة Wischmeier and Smith, 1978االمريكية تعطى قيما حسب نوع الغطاء النبايت )
 ىذا االجراء على اراضي الدراسة.يساوي الواحد الصحيح لعدم تطبيق 

 
 LSالشكل البياين ادلستخدم للحصول على عامل الطبوغرافيا )االضلدار(  .7شكل 

 النتائج واملناقشة.3

 مجيعهكا ضكمن(، وقعكت 2موقكع شككل ) 07وذلكك عنكد  ابدليكاه،عدد مكن اخلصكائص الك  تكرتبط بقابليكة الرتبكة لالصلكراف  مت اختبار
مت تقييم . األراضي حسب ادلنهجية االوربية للتصحر الضلدار (Kosmas, 2011)تصنيف  % حسب5اضلدارات خفيفة اقل من 

%، وادلوقككع 1كالتككايل: ادلوقككع االول أزيككل غطككايه الشككجًني ويسككتغل يف زراعككة زلاصككيل احلبككوب بعليًككا درجككة اضلككداره   1و 0ادلككوقعٌن 
ارتفكاع  1و 0( للمكوقعٌن 2أشكجار العرعكر بكثافكة جيكدة. وتشكًن البيكاانت الكواردة ابجلكدول )% وتكسوه 4الثاين يصل اضلداره اىل 

زلتوى الرتبة من ادلادة العضوية ابدلوقع الذي ػلتفظ بغطائو الشجًني الطبيعي، وكذلك معدل ارتشاح ادلاء خالل الطبقة السطحية 
، حيكث وجكد (K)يل. ولقد انعككس ذلكك علكى قيمكة رقكم اصلرافيكة الرتبكة من القطاع اعلى مقارنة ابلرتبة ال  تستغل يف زراعة احملاص

 أن تربة الغابة تتميز بدرجة اصلرافية منخفضة، بينما كانت عالية يف حالة الرتب ادلستزرعة. 
% علكى التكوايل وختتلكف يف نسكبة 3% و 4% و 2عنكد درجكات اضلكدار  4و  3و  2مت اختيار ثالثة مواقع أخرى ىكي 

خصائص الرتبة دلوقع يضم أشكجار عرعكر بكثافكة أقكل مكن ادلتوسكطة ويبكدو  2لة غطاءىا الشجًني. ودتثل العينة ابدلوقع التغطية وحا
خصائص الرتبكة دلوقكع رلكاور يضكم أيًضكا أشكجار العرعكر بكثافكة وحالكة تكدىور  4و  3عليها مظاىر تدىور واضح، بينما دتثل العينة 

( علكى وجكود تشكابو واضككح بكٌن خصكائص الرتبككة عنكد ادلواقكع الثالثككة علكى الكرغم مككن 2ول )وتككدل البيكاانت الكواردة ابجلككد. أقكل حكدة
ىل ذلككك ارتفككاع نسككبة إضككف أىل تكككون البنككاء احلبيككيب، إدي أء النبككايت ، حيككث الغطككا4الككزادة يف نسككبة ادلككادة العضككوية عنككد ادلوقككع 

 (K) سم/دقيقة، ومع ذلك كلو فإن رقم االصلرافية 0ىل إسٌن معدل الرشح الذي وصل متوسطو احلصى ذلذه الطبقة ساعد على حت
حيث أن درجة قابلية الرتبة عنكد ىكذا ادلوقكع قكدرت   كا عاليكة. والسكبب يف  3و  2مل يتغًن كثًنا مقارنة ابدلواقع ال  دتثلها العينتٌن 
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ة بكزادة نسككبة اجلككزء اخلشككن يف الرتبككة ذلكك يرجككع لكيفيككة عمككل ىكذا الشكككل البيككاين )النومككوغراف(، حيككث يعطكى قككيم اعلككى ل صلرافيكك 
)احجككام الرمككل والسككلت(. وىككذا يشككًن اىل زادة قابليككة الرتبككة للفصككل والتفكككك كلمككا قككل احملتككوى الطيككين الككذي يسككاعد علككى جتمككع 

 Troeh)لك كما بينو كل من وذ دتاسك الرتبة وغلعلها سهلة الفصلودتاسك الرتبة وزاد احملتوى من السلت والرمل الذي يضعف 

et al., 1980 ونكن مالحظكة ىكذه العالقكة ابدلقارنكة بكٌن اصلرافيكة ادلواقكع حسكب نسكب مفصكوالت الرتبكة ادلشكار ذلكا يف جكدول .)
(1). 

%، ودتثككل 4، فيشككغلو غطككاء شككجًني طبيعككي يف حالككة متوسككطة وبكثافككة جيككدة ودرجككة اضلككدار خفيفككة تبلكك  5أمككا ادلوقككع 
األراضكي الك  أزيكل غطايىكا الطبيعكي وتسكتغل يف زراعكة زلصكول الشكعًن،  6العينة خصائص الرتبة عند ىذا ادلوقع. بينما نثل ادلوقكع 

( ارتفاع زلتوى الرتبة من ادلادة العضكوية حتكت الغطكاء الشكجًني وزادة 2ردة ابجلدول )%. تظهر القياسات الوا3مع درجة اضلدار 
أن درجة اىل  Kوبتقييم القياسات احلقلية وادلعملية فقد خلص تقدير العامل  .يف معدل ارتشاح ادلاء خالذلا مقارنة ابلرتبة ادلستزرعة

بيعي كانت عالية بينما كانت يف حالة الرتبة ال  أزيل غطايىا الطبيعي عالية اصلرافية الرتبة ابألراضي ال  ظلت زلتفظة بغطائها الط
و  5جدا. وابلرغم من كون كال ادلوقعٌن مت توصيفهما كلراضي ذات اصلرافية عالية اىل عالية جكدا، إال ان ىكذه ادلقارنكة بكٌن مكوقعي 

تدىورة ابجلبل األخضكر، حيكث يكؤدي االسكتثمار واالسكتخدام تعترب مثالية لتوصيف ظاىرة شائعة على ادلنحدرات شبو اجلافة وادل 6
 . ( Ali, 2005؛1305أبوراس وعبد الرمحن، )الزراعي ألراضي الغطاء الطبيعي الضحلة اىل زادة تدىورىا واصلرافها 

لكة %، مكع االخكتالف يف نسكبة وجكودة الغطكاء الشكجًني الطبيعكي والكذي ككان يف حا5ذلما درجة اضلدار  8و 7ادلوقعٌن 
انعكس ذلك على  ،8العضوية مقارنة برتبة ادلوقع  من ادلادةاتصف مبحتوى منخف   7متدىورة ل ول وحالة جيدة للثاين. ادلوقع 

سككم/دقيقة عنككد ادلوقككع األول، بينمككا وصككل معككدل االرتشككاح خككالل الطبقككة السككطحية مككن 380 معككدل ارتشككاح ادلككاء حيككث مل يتجككاوز
كثكًنا علككى ارتشكاح ادلككاء خكالل الرتبككة   تسككاعد 8وعلكى ذلككك فكإن خصككائص الرتبكة ابدلوقكع دقيقككة.  /سكم 3882مكا يعككادل  8القطكاع 

لتصل اىل منطقة ظلو اجلذور وتوفًن ما حتتاجو ىذه النبااتت من الرطوبكة. كمكا خلصكت ادلقارنكة إىل أن تربكة ادلوقكع الكذي دتيكز بغطكاء 
حيككث يعككاين  7سككطة لالصلككراف ابدليككاه اجلاريككة، بينمككا وصككفت تربككة ادلوقككع شككجًني طبيعككي جيككد نسككبًيا مت توصككيفها بدرجككة قابليككة متو 

الغطككاء الشككجًني درجككة حككادة مككن التككدىور  ن ذلككا قابليككة عاليككة لالصلككراف. وىنككا يظهككر التككداخل بككٌن دور خصككائص الرتبككة والغطككاء 
د مكن رشكح ادلكاء وزادة سكعة اخلكزن الرطكو  ابلرتبكة النبايت يف أتثًنىا على اصلرافية الرتبة. فمن انحية تساعد خصكائص الرتبكة الك  تزيك

على دعم ظلو نبايت جيد، ومن انحية اخرى يساعد وجود الغطاء النبايت اجليد على اضافة ادلادة العضوية ابلرتبة وىو مايشجع على 
 (.Le Bissonnais et al., 2007جتمع الرتبة ودتاسكها )

بكثافكككة متميكككزة، سكككجلت فيكككو القياسكككات الالزمكككة لتحديكككد قابليكككة الرتبكككة  ، وتكسكككوه أشكككجار العرعكككر03موقكككع القطكككاع رقكككم 
%. وتظهر النتائ  ارتفاع زلتوى الرتبة من ادلكادة العضكوية حيكث 184( دلوقع مل يتعدى اضلداره 2صلراف ابدلاء والواردة ابجلدول )الل

 معدل ارتشاح ادلاء خالل الطبقة السطحية من %، وىو ما ساعد إضافة لبناء الرتبة ادلالئم على حتسٌن4وصلت نسبتها أكثر من 
تعككر   00صلككراف ادلقككدرة دتيككل للمتوسككطة. موقككع القطككاع. إن ىككذه اخلصككائص اإلغلابيككة رلتمعككة جعلككت مككن درجككة قابليككة الرتبككة لال

 00للموقكع  %. تكدل البيكاانت احلقليكة وادلعمليكة5سنوات، وىو موقع يتميكز ابضلكدار متوسكط يصكل  4حلرائق مدمرة منذ أكثر من 
( أن خصككائص الرتبككة تشككمل ارتفككاع يف نسككبة حبيبككات السككلت والرمككل النككاعم جككًدا، وكككذلك بنككاء الرتبككة الطبقككي 2الككواردة ابجلككدول )

وتكون قشور بطبقة الرتبة السطحية والذي قد يكون أسهم كثًنًا يف ختفي  معدالت ارتشاح ادلاء من جهة ورفع قيمكة رقكم اصلرافيكو 
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كمكا تظهككر ىككذه القياسككات   السككطحي.قككد ػلفكز عمليككات اصلككراف الرتبككة بواسكطة ميككاه اجلككران  جهككة أخكرى، وىككو مككامككن  (K)الرتبكة  
لى التلثًنات ادلدمرة ل راضي بواسطة ىذه احلرائق وادلتمثلة يف تدىور احملتوى العضوي ابلرتبة وتدىور حالة البناء هبا شلا يؤثر سلبا ع

 (. Cerda, 1998خصائصها اذليدروليكية ادلتعلقة بنفاذيتها للماء وخز ا للرطوبة )
وقعككت علككى اضلككدارات خفيفككة، قككيس فيهككا  07وحككىت قطككاع  01عشككوائيا مككن قطككاع قطاعككات اخككرى  6مت اختيككار عككدد 

(، إضكككافة اىل بعككك  اخلصكككائص ادلورفولوجيكككة األخكككرى. وتعككككس 2اخلصكككائص الككك  تكككرتبط بقابليكككة الرتبكككة لالصلكككراف ابدليكككاه جكككدول )
ن رقكم االصلرافيكة عكايل ادلتوسكط،   ة ونسكبة تغطيكة اقكل مكنالكذي يتميكز بغطكاء نبكايت ذو حيويكة متوسكط 01خصائص الرتبكة للقطكاع 

ذات النمو النبايت الكثيف نسبيا واحلالة الصحية  07و 04و 02الرتباطو بنسبة تغطية النبات لسطح األر ، مقارنة ابلقطاعات 
  والكك 06و 05و 03. بينمكا يف القطاعككات 3815اجليكدة للنبككات. ىكذه القطاعككات دتيكزت ابن رقككم االصلرافيككة متوسكط ومل يتجككاوز 

 ايل 0.35 ن قيمكككة اإلصلرافيكككة توصكككف اب كككا عاليكككة وتراوحكككت بكككٌنإاء النبكككايت ونسكككبة تغطيكككة متدنيكككة فكككواضكككح يف الغطككك دتيكككزت بتكككدىور
0.39. 

 مع بع  خصائص الغطاء النبايت. (Kالرتبة ادلستخدمة يف تقدير عامل اصلرافية الرتبة )خصائص  .3جدول 

 درجة االجنراف
رقم 

االجنرافيو 
(K) 

حيوية النبات 
 ومنوه

نسبة تغطية 
 النبات )%(

بناء 
 الرتبة

معدل الرشح 
 )سم/ دقيقة(

املادة  نسبة
 العضوية )%(

 >الرمل 
مم  0.1

)%( 

السلت + 
 <الرمل 

0.1 )%( 

 خصائص االجنرافية 
 

 رقم القطاع
 1 63 3 2.5 0.21 كتلي - زراعية 0.31 عالية

 2 60 2.4 5.2 0.89 كتلي 40-60 جيد النمو 0.19 منخفضة
 3 72 11.5 2.8 0.12 كتلي 30-40 تدىور واضح 0.37 عالية
 4 67 8.2 3.2 0.19 كتلي 30-40 اقل حدة 0.34 عالية
 5 70 7.6 5.1 1 حبييب 40-50 اقل حدة 0.33 عالية
 6 71 6.1 4.3 0.21 كتلي 20-30 اقل حدة 0.34 عالية

 7 70 9 1.9 0.11 كتلي - زراعية 0.43 عالية جدا
 8 74 12.5 1.5 0.1 كتلي 20-10 تدىور واضح 0.42 عالية جدا
 9 61 5.2 5.3 0.93 كتلي 40-60 جيد النمو 0.21 متوسطة
 10 65.63 2.24 5.5 0.76 كتلي 60-50 جيد النمو 0.27 متوسطة
 11 77.08 6.01 3.7 0.2 طبقي هبا ظلو زلروقة 0.37 عالية
 12 65.5 7.4 4.1 0.22 كتلي 20-30 اقل حدة 0.31 عالية
 13 65.75 4.5 5.6 0.81 كتلي 40-50 جيد النمو 0.26 متوسطة
 14 73.62 6.07 2.9 0.16 كتلي 20-30 تدىور واضح 0.36 عالية
 15 70.24 1.8 5.71 0.89 كتلي 40-50 جيد النمو 0.26 متوسطة
 16 72.96 12.7 1.9 0.09 كتلي 20-10 تدىور واضح 0.39 عالية
 17 72.37 8.78 2.8 0.17 كتلي 20-30 تدىور واضح 0.35 عالية
 18 62.4 2.21 5.3 0.88 كتلي 50-60 جيد النمو 0.24 متوسطة
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(، وكانكت ادلؤشكرات كالتكايل: نسكبة 8العالقة اإلحصائية بٌن اصلرافية الرتبة وبع  مؤشرات الرتبكة والنبكات )شككل  اختبارمت  
مكم، بنكاء الرتبكة،  0.1مكن أكربابلرتبة، نسبة السلت والرمل الناعم جدا، نسبة الرمل  النهائيادلادة العضوية يف الرتبة، معدل الرشح 

 وبع  اخلصائص الطبيعية للغطاء النبايت )نسبة تغطية النبات لسطح الرتبة وحالة النبات الصحية(. 

 
 مم،  0.1من  أكربالسلت والرمل الناعم جدا، نسبة الرمل  الرشح، نسبةالعالقة بٌن نسبة ادلادة العضوية يف الرتبة، معدل  .8شكل 

 مع اصلرافية الرتبة.وحالة النبات الصحية نسبة تغطية النبات لسطح الرتبة 
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نسبة ادلئويكة للمكادة العضكوية يف الرتبكة، معكدل ال(، صلد ان ىناك عالقة ارتباط خطية بٌن اصلرافية الرتبة مع 7)الشكل من  
 ككككل مكككن  مكككم كمكككا أوضكككح 380 مكككن للرتبكككة، النسكككبة ادلئويكككة للسكككلت والرمكككل النكككاعم جكككدا، النسكككبة ادلئويكككة للرمكككل اككككربالرشكككح النهكككائي 

(Wischmeir and Smith, 1978)  ابإلضكافة اىل نسكبة تغطيكة النبكات لسكطح الرتبكة. ككان لنسكبة تغطيكة النبكات لسكطح الرتبكة
. 38566، كما حقق معدل الرشح النهائي للرتبة معدل ارتبكاط 3858ي حبوايل نسبة ادلئوية للمادة العضوية يف الرتبة ارتباط قو الو 

 3853والرمل الناعم جدا( ارتباط خطي ) وللسلتمم  380من  أكربنسبة ادلئوية للرمل البينما كان لباقي مؤشرات الرتبة األخرى )
 التوايل. بينما حقق توصيف حالة النبات الصحية االرتباط ادلعنوي األعلى مع اصلرافية الرتبة. ( على3855و

أوضحت ىذه الدراسة ان للغطاء النبايت دور مهم وأتثًن كبكًن جكدا علكى معكدل اصلرافيكة الرتبكة وابلتكايل علكى حفكظ وصكيانة  
لضرورية حلمايكة الرتبكة. ويعتكرب النبكات ىكو ادلسكؤول الرئيسكي عكن احملتكوى الرتبة. حيث ان احملافظة على النبااتت الطبيعية من األمور ا

العضوي يف الرتبة والذي يستطيع ان ػلكدث تغكًنا ملحوظكاً يف خواصكها. حيكث تعمكل ادلكادة العضكوية علكى حتسكٌن بنكاء الرتبكة الكذي 
(. مكن خكالل 0884 ،داخلهكا )بكن زلمكوديزيد من معدل ارتشكاح ادلكاء خكالل الطبقكة السكطحية مكن القطكاع وسكهولة تسكرب ادليكاه 

صلكراف ادلككائي مكن خكالل عالقتهكا بنكوع وكثافكة وحالكة الغطكاء النبكايت السككائد ادلالحظكات ادليدانيكة نككن وصكف درجكة قابليكة الرتبكة لال
 .(3جدول ) فيفة اىل ادلتوسطة كما يفا على بع  األراضي ذات ادليول اخلعلى ادلنحدرات بناء على ادلقارانت ال  مت اجرائه

 

 توصيف درجة اصلرافية الرتبة طبقا لنوع الغطاء النبايت واضلدار األر  .4جدول 

اشجار وشجًنات   نوع الغطاء النبايت
 .غاابت حبالة جيدة

غطاء شجًني حبالة 
 .متوسطة

مناطق ذات نشاط زراعي 
 .بعلي ومروي

مناطق حتت الرعي اجلائر 
 .)ضعيفة الغطاء النبايت(

 .خفيف اىل متوسط .خفيف اىل متوسط .خفيف اىل متوسط .خفيف اىل متوسط احندار األرض
توصيف درجة اجنرافية 

 الرتبة
 .عالية جدا .عالية .متوسطة .منخفضة

 

وجدتككو العديككد مككن الدراسككات السككابقة الكك  اىتمككت بتقيككيم تككدىور اراضككي  واجلككدول يف األعلككى يتفككق اىل حككد كبككًن مككع مككا
على عدة مؤشرات حقلية لوصف سلاطر تعرية الرتبة واعطاء  ابالعتمادضر. قامت بع  الدراسات السابقة خادلنحدرات ابجلبل اال

( ابعتمكاد نسكبة االغطيكة النباتيكة 0873) Selkhoze Prom Exportتصكنيف لكدرجات التعريكة. حيكث قامكت الشكركة الروسكية 
 ائيكككة وانتاجهكككا خلكككرائط التعريكككة اكككال ليبيكككا. ككككذلك قكككدم الباحثكككاندلؤشكككرات عمكككق الرتبكككة واالضلكككدار يف توصكككيفها للتعريكككة ادل ابإلضكككافة

Stocking and Murnaghan ( رلموعة من ادلؤشرات لتوصيف درجات التعرية وكان منها مؤشرا التغطية النباتية 1330) سنة
وعليو نكن االستفادة  ،( يف دراستو للتعرية على ترب اال اجلبل األخضر1338) Aburasواالضلدار، كما استخدمها الباحث 

مككن خريطككة توصككيف الغطككاء النبككايت وخككرائط الرتبككة وتوصككيف االضلككدار ادلعككدة دلنطقككة الدراسككة كخككرائط اسككاس وذلككك لتقككدًن خريطككة 
تصلح للمناطق ذات الغطاء  واسرتشاديوتوصيف درجات اصلرافية الرتبة دلنطقة الدراسة. علما  ن مثل ىذه اخلريطة ستكون مبدئية 

 يت الطبيعي )مت استثناء األراضي الزراعية(.النبا

، سلككاطر تكككدىور الغطكككاء النبككايت وشلارسكككة النشكككاط (8)توضككح خريطكككة سلكككاطر التعريككة )قابليكككة الرتبكككة لالصلككراف ادلكككائي(، شككككل 
ىل تعككديل  إالغطككاء النبكايت سككيقود ابلضككرورة  ي تعككديل يف ظلككطأن إب الضككحلة للمنحككدرات ادلتكدىورة. البشكري الغككًن مرشككد علكى الككرت 

 كبًن ومؤثر يف جودة خصائص الرتبة وعمقها وانتاجيتها.
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 خريطة توصيف درجة اصلرافية الرتبة ألراضي خفيفة اىل متوسطة االضلدار .9شكل 

 
 ابسككتخدام( مت اجككراء بعكك  احلسككاابت 8صلرافيككة )شكككل الة توصككيف درجككة اعلككى التوصككيف ادلشككار إليككو يف خريطككللتلكيككد 

، للحصكول علكى معكدالت فقكد (0ادلعادلكة رقكم ) USLE (Wischmeier and Smith, 1978)ادلعادلكة العامكة لفقكد الرتبكة 
مبعلوميككة خصككائص اذلطككول ادلطككري للمنطقككة وادلشككار لككو بعامككل إعرائيككة  (4جلككدول )اب كمككا ىككو مبككٌن  الرتبككة السككنوية ابلطككن للهكتككار

= R( حيكث أسككتخدم الباحككث قيمككة 0886بككوراس، أاألخضككر ) ابجلبكل سككابقة( وادلتحصككل عليكو مككن دراسككة R)جارفيكة( اذلطككول )
008. 

طول وشدة االضلدار( للمنحدرات اخلفيفة  LS(. قيمة عامل الطبوغرافيا )2ىي مبينة ابجلدول ) (كماKقيمة عامل اصلرافية الرتبة )
مرت كمتوسط عام لتسهيل احلساابت، مت احلصول عليو  033% دلواقع الدراسة احلالية، مع تثبيت طول االضلدار عند 4-1مابٌن 

 ( مكككككككككككككككككككككككن دراسكككككككككككككككككككككككات سكككككككككككككككككككككككابقة لكككككككككككككككككككككككوزارة الزراعكككككككككككككككككككككككة األمريكيكككككككككككككككككككككككة6مكككككككككككككككككككككككن الشككككككككككككككككككككككككل البيكككككككككككككككككككككككاين ادلعكككككككككككككككككككككككد )شككككككككككككككككككككككككل 
(Wischmeier and Smith, 1978قيمة .) ( عامل الغطاء النبايتC مت احلصول عليها من اجلكداول ادلعكدة بواسكطة دراسكات )

( وحسكب نكوع الغطكاء Morgan, 1996وWischmeier  and Smith, 1978 ) USDAسكابقة لكوزارة الزراعكة األمريكيكة 
صكحيح لعكدم وجكود اجكراءات  0وىكو عامكل اجكراءات حفكظ الرتبكة مت اعتبكاره  P. العامكل 0 – 3 مكا بكٌنالنبكايت وىكي قيمكة تكرتاوح 

 حفظ تربة على اراضي مواقع الدراسة.
 

 
 
 
 
 
 

 
 معدل قابلية الرتبة لالصلراف ادلائي

 خارج التصنيف  عالية جدا  عالية  متوسطة  منخفضة  ال توجد ايل منخفضة   
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 (R  =008)متوسط  USLEقيم الفقد السنوي من الرتبة ابلطن للهكتار وادلقدر حسابيا ابدلعادلة  .5جدول  

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم املوقع
 %6 %2.5 %6 %6 %4 %5 %4 %5 %3 %5 %2 االحندار نسبة
( LS) عامل

 1.20 0.35 1.20 1.20 0.65 1.00 0.65 1.00 0.42 1.00 0.30 احملسوب

( Cعامل )
 املقدر

0.2 
زراعي 
 حبوب

0.01 
اشجار 
 جيدة

0.1 
شجًنات 
 متدىورة

0.1 
شجًنات 
 متدىورة

0.1 
شجًنات 
 متدىورة

0.01 
اشجار 
 جيدة

0.2 
زراعي 
 حبوب

0.1 
شجًنات 
 متدىورة

0.01 
اشجار 
 جيدة

0.01 
اشجار 
 جيدة

0.1 
شجًنات 
 متدىورة

( Kعامل )
 0.37 0.27 0.21 0.42 0.43 0.34 0.33 0.34 0.37 0.19 0.31 املقدر

( Aقيمة )
 *5.28 0.11 0.30 *5.99 *6.65 0.40 *2.55 *4.05 1.85 0.23 2.21 ىكتار\طن

LS عامل االضلدار = ،C ،عامل الغطاء النبايت =K ،اصلرافية الرتبة ادلقدرة =R ،عامل جارفية اذلطول ادلطري السنوي =A الفقد السنوي ادلقدر من الرتبة ادلفقودة =
 .= معدالت الفقد االعلى من احلد ادلقبول نظرا* (. Wischmeier and Smith, 1978ابلتعرية )

 

على قيم للفقد السنوي ل راضي ذات أعطت أ USLE( نالحظ ان ادلعادلة العامة لفقد الرتبة 2خالل نتائ  جدول ) من
% فما فو . سجلت قيم فقد 3دارات و تلك ذات النشاط الزراعي البعلي )زلاصيل حبوب( وذلك لالضلأالغطاء النبايت ادلتدىور 

وفقكا لكبع  الدراسكات  )نظكرا( ىكتار سنوا وىو رقم اعلى من حدود الفقد ادلقبولكةطن من الرتبة ادلنقولة من كل  184على من أ
(. وقيم الفقد ادلقبولة ىي معدالت فقد الرتبة ادلساوية او األقل من معدالت تكوين واضافة الرتبة، وعليو 0886السابقة )ابوراس، 

ز معككدالت التكككوين واالضككافة. ووفقككا للنتككائ  احملسككوبة ابدلعادلككة تكككون معككدالت فقككد الرتبككة ابلتعريككة ادلائيككة مقبولككة عنككدما تتجككاو  ال
يف حتديككد معككدالت فقككد الرتبككة مقارنككة بنككوع وخصككائص  دورا ىامككااالضلككدار خاصككة وكككذلك ( كككان لعوامككل الغطككاء النبككايت 4)جككدول 
 الرتبة.

ليديكة الك  تعتمكد زراعكة احملاصكيل راضي منحدرات البحر ادلتوسط، حدثت العديد مكن التغكًنات علكى نظكم الزراعكة التقأعلى 
. ادت ىذه التغيًنات إىل تدىور بيئي حاد مكن خكالل أتثًنىكا علكى أنظمكة الغطكاء النبكايت (Caraveli, 2000)السنوية أو الدائمة 

(. مكن ادلؤككد أن ادلنحكدرات والسكمات الطبوغرافيكة Clarke and Rendell, 2000; Garcia-Ruiz et al., 1996واإلدارة )
صلراف الرتبة وخاصكة يف ادلنكاطق ذات الكثافكة ادلنخفضكة مكن الغطكاء النبكايت، وتكؤثر عمليكات التعد واحدة من أقوى العوامل احملددة 

. يف مثكل ىكذه احلكاالت ;Basso 2012) (Roxo et al., 1997  صلراف على جزء كبًن مكن ادلنطقكة، وخاصكة ادلنكاطق اجلبليكةالا
السياسكككات واالسكككرتاتيجيات الككك  حتمكككي الرتبكككة مكككن التعريكككة واالصلكككراف وادلصكككممة حلفكككظ وصكككيانة الغطكككاء النبكككايت لكككدعم غلكككب اتبكككاع 

 ;Andersen et al., 2007; Onate and Peco, 2005) الطبيعيكةاالسكتخدام ادلسكتدام وإدارة األنظمكة السكتغالل ادلكوارد 

Rasul et al., 2004). 

 إلستنتاجا.4

ومككن انحيككة  ،ة يف زادة درجككة اصلرافيككة الرتبككةادلتمثلككو ادلككدمرة للغطككاء النبككايت مثككل احلرائككق النشككاطات أتثككًنات بعكك  الدراسككة  أظهككرت
لغطكاء الشكجًني الطبيعكي علكى اراضكي ادلنحكدرات دورا ىامكا يف تقليكل درجكة اصلرافيكة الرتبكة مقارنكة ابدلواقكع أن ل أظهرتفقد  أخرى،
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 تهككا، ومككا تبككع ذلككك مككن تسككارع يف معككدالت فقككد الرتبككة وتككدىور خصائصككها. وقككد خلصككالكك  أزيككل الغطككاء الشككجًني الطبيعككي من 
بغطكاء شككجًني طبيعكي جيكد نسكبًيا ذلككا درجكة قابليكة منخفضككة اىل متوسكطة لالصلكراف ابدليككاه  تدتيكز   الدراسكة إىل أن تكرب ادلواقكع الكك

ء الشككجًني درجككة حككادة مكن التككدىور ذلككا قابليككة عاليككة الكك  وصككلت فيهككا حالكة الغطككا األخككرىأن تككرب ادلواقكع  تاجلاريكة، بينمككا وجككد
بكٌن  يشكًن اىل اعليكة التكداخل مكا لالصلراف. مع ذلك يقل ىذا التلثًن كلما اطلفضت درجة االضلدار اىل االضلدارات اخلفيفة، وىو ما

لطبيعيككة ىنككاك حاجككة إىل إغلككاد للمحافظككة علككى البيئككة االنشككاط البشككري واخلصككائص األرضككية عنككد تقيككيم التككدىور ادلككرتبط ابلتعريككة. 
ختطككيط سككليم ومتككوازن ومسككتدام السككتخدامات األراضككي، ومككن مث وضككع اسككرتاتيجية إلعككادة اسككتخدام األراضككي الزراعيككة واألراضككي 

 الرتبة. وبيئة الطبيعية الفقًنة يف الغطاء النبايت الطبيعي دون اإلضرار جبودة 
 املراجع
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