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الخالصة  :المرحلة األولى من هذا البحث تم فيها تطبيق عدد من إجراءات حفظ التربة والمياه الشائعة األستخدام في المناطق الجافة وشبه الجافة إلختبار فعاليتها في
حفظ الرطوبة والتربة و الحد من خطورة الجريان السطحي وتحسين البيئة الطبيعية تحت ظروف المنحدرات الجنوبية بالجبل األخضر مابين دائرتي عرض 28° 28
و  .28° 29نتائج التجربة أظهرت بوضوح الحاجة الملحة لتقديم خطة قابلة للتنفيذ لحفظ التربة والمياه بالمنطقة وتطبيق اإلجراءات التي تتناسب مع طبيعة التربة
والطبوغرافيا ونوع استخدامات االراضي .طبقت التجربة في خمس مواقع هي :المصيليبه ،مراوه ،قندولة (سيرة علياء) ،قندولة (القريعات) ،جردس الجراري
(قصر المستاشي) .تم القياس الدوري والمستمر طوال الموسم المطري  8152\8152للمحتوى الرطوبي بالتربة الواقعة خلف اإلجراءات المطبقة في التجربة والتي
شملت الحراثة الكونتورية والمتون الهاللية والحواجز المرتبطة والمصاطب مقارنة بالحراثة التقليدية وبدون أجراءات.
في هذه الدراسة وباألعتماد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية ( )GISتم أنتاج عدد من الخرائط التي تحدد مواقع مقترحة لتنفيذ أجراءات حفظ التربة والتي تم فيها
التركيز على عاملي التربة واإلنحدار في تحديد األراضي ذات األولوية في تطبيق خطة إجراءات حفظ التربة .تم التركيز على الترب األكثر ضحالة واألكثر عرضة
للتعرية ولكن في نفس الوقت األكثر قابلية للتحسن ودعم النمو النباتي ال طبيعي وهو ما ينطبق على ترب الحشائش الضحلة الرندزينا  Mollisolsوالعالية اإلنتشار
بالمنطقة عندما يتم حمايتها وتحسين عمقها بسبب محتواها الجيد من المادة العضوية وكربونات الكالسيوم وقوامها الطيني ومعدلها المتوسط في ارتشاح الماء داخلها.
داخل مناطق ترب الرندزينا تم التركيز على المناطق ذات االنحدار الخفيف الى المتوسط لغرض تقليل التكاليف ،واكثر من ذلك تم التركيز فيها على تلك المناطق
القريبة من مسارات المياه ومن الطريق العام لزيادة فرص النجاح للخطة .هذه العوامل الميدانية المتنوعة التي تم أخذها في الحسبان في إعداد خرائط اإلجراءات
سوف تساهم في تطوير نموذج يساعد المختصين في تحديد االراضي التي تحظى بفرص أكبر لنجاح خطة حفظ التربة بما يوفر الوقت والجهد ويقلل التكاليف ويدعم
خطط التنمية المستدامة لألراضي األكثر تدهورا ضمن نطاق الجبل األخضر.
الكلمات المفتاحية :الترب الضحلة ،حفظ التربة ،الجبل األخضر

 .1المقدمة :
تختلف في أهدافها وطريقة إنشائها ومقدرتها على مسك التربة
المنجرفة وحجز الرطوبة ،هناك بعض التقنيات التي تالئم
محاصيل الحبوب والمراعي واخرى تناسب شجيرات
المراعي واألشجار المثمرة وحتى اشجار الغابات ،كما تكون
بعض اإلجراءات مصممة خصيصا لحجز الجريان وطرق
الري [.]12

لعمق التربة السطحية دور هام في الحد من تدهور التربة
المرتبط بالتعرية بسبب تأثيره على قدرة التربة على االحتفاظ
بالماء  water storage capacityوالعمق الجذري الفعال
 ،effective rooting depthوعليه تحت الظروف المناخية
شبه الجافة سيكون لعمق التربة الضحل تأثير هام على كثافة
الغطاء النباتي وحماية سطح التربة [ . ]8عندما تفقد التربة
السطحية بالتعرية عادة ما تتبقى ترب ضحلة متدنية في
محتواها من المادة العضوية وأعلى في محتواها من الطين
وأكثر تضاغطا وأقل في معدالت الرشح وأضعف تماسكا في
بنائها [ .]9وأعتبر [ )8111( ]10أن العمق الحرج يتراوح
مابين  21 – 81سم وأن أي عمق يقل عن ذلك سيزيد بشكل
كبير من تدهور التربة خصوصا مع تزايد معدالت التعرية.
ضحالة عمق التربة في إقليم الجبل األخضر ومعدل استخدام
األراضي المتسارع يهدد استدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة،
وعليه فإن إزالة الغطاء النباتي الطبيعي وسؤ إدارة األراضي
الزراعية والرعوية تبقى من القضايا التي يجب التعامل معها
بجدية ألجل المحافظة على عمق التربة أو تحسينه [.]11
يمكن لتقنيات حفظ التربة soil conservation measures
على اراضي المنحدرات الخفيفة والمتوسطة ان تحدث فرقا
كبيرا من خالل الحد من مخاطر الجريان السطحي وتفكيك
ونقل التربة السطحية .أن تقنيات حفظ التربة تساعد على الحد
من الجريان السطحي و تساهم في زيادة المحتوى الرطوبي
للتربة و تساهم في تقليل فترة الجفاف و استغالل اكبر قدر من
مياه األمطار و تخزينها في التربة و ذلك بحفظها و منع
انجرافها و زيادة عمقها بإعادة ترسيب التربة و تشجيع نمو
النباتات [ .]7األجراءات المطبقة بشكل متعامد على األنحدار
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مع ذلك سيكون دائما من الصعوبة بمكان تعميم فكرة تطبيق
تقنيات حفظ التربة على المنحدرات في مناطق تعاني بشكل
واسع من التدهور الفيزيائي والتصحر كما هو الحال في القسم
الجنوبي من الجبل األخضر ،حيث مساحات كبيرة جدا تعاني
من معدالت تعرية واضحة وظاهرة للعيان و التتوفر بها
مصادر مياه مستقرة وتقع تحت ظروف مناخية شبه جافة
ومعدالت امطار متذبذبة ومعدالت بخر عالية وترب منخفضة
االنتاجية تكون فيها المحصلة النهائية غطاء نباتيا متدهورا.
الموارد الطبيعية المحدودة واألستخدام غير المستدام لها
بزراعة األراضي الهامشية والرعي الجائر باإلضافة لعدم
انتشار الوعي بأهمية أساليب حفظ التربة والغطاء النباتي بين
المجتمعات المحلية جنوب الجبل األخضر يؤدي لتفاقم ظاهرة
تدهور األراضي وصعوبة المعالجة .في هذه الدراسة سيتم
التركيز على عاملي التربة واإلنحدار في تحديد األراضي
ذات األولوية في تطبيق إجراءات حفظ التربة ،سيتم التركيز
على الترب األكثر ضحالة واألكثر عرضة للتعرية ولكن في
نفس الوقت األكثر قابلية للتحسن ودعم النمو النباتي الطبيعي
وهو ما قد ينطبق على ترب الرندزينا  .Mollisolsربطت
العديد من الدراسات السابقة بين وجود ترب الرندزينا
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اكسبورت و تم تحديد نوع التربة الموجودة بمنطقة الدراسة و
معرفة نوعها وانتشارها و تم الحصول على خريطة تبين
نسب الترب السائدة ودرجات االنحدار لمنطقة الدراسة ،كما
تم اضافة مسارات المياه والطرق الرئيسية لكل موقع على
حدة واقتراح أماكن تنفيذ إجراءات حفظ التربة بها.
اإلجراءات المطبقة على المنحدرات  :تم توزيع  1إجراءات
لحفظ التربة (معامالت) عشوائيا على كل وحدة تجريبية من
الوحدات األربعة المطبقة في كل موقع على حدة  ،الوحدات
التجريبية وضعت بشكل متوالي من اعلى الى أسفل المنحدر
(الشكل  .)8اإلجراءات تتضمن (الخطوط الكونتورية
 –Contour furrowsالمتون الهاللية Semi-circular
 –hoopsالحواجز المرتبطة  –Tide-ridgesالمصاطب
 –Terracesباإلضافة للحراثة التقليدية في اتجاه المنحدر .
الوحدات التجريبية األربعة طبقت على مساحة كلية ( 52متر
 51 xمتر) بينما كانت مساحة كل وحدة تجريبية ( 51متر x
 2متر) مقسمة في داخلها الى  1مربعات صغيرة ( 2متر 2 x
متر) مخصص كل واحد منها إلجراء من أجراءات حفظ
التربة المذكورة سابقا والمطبقة في هذه الدراسة .كما أن هناك
مساحة فاصلة بين الوحدات التجريبية بعرض  8متر تستخدم
كمنطقة أستقبال وتجميع لمياه األمطار تستفيد منها الوحدة
التجريبية التالية .تم القياس الدوري والمستمر طوال الموسم
المطري للمحتوى الرطوبي بالتربة خلف األجراءات وأخذ
العينات إلجراء التقديرات المعملية.

والغطاء النباتي الطبيعي الجيد والمميز للجبل األخضر مثل
[ ]13و [ ]14و [ . ]4حيث ان القوام الطيني والمحتوى
المتوسط من المادة العضوية ووفرة كربونات الكالسيوم قد
تعطي هذه الترب أفضلية نسبية في مقاومة الجفاف رغم
ضحالة عمقها ،ان كمية المحتوى الرطوبي في التربة يتاثر
بكمية المادة العضوية و ارتباطه بحبيبات الطين حيث تعمل
هذه الروابط على مسك الماء ،وتتحد مع الطين لتكون وحدة
واحدة تسمى بالمعقد الغروي  Colloidal Complexوهو
يمتص من الماء ما يساوي بالنسبة لوزنه  81مرة بينما يمتص
الطين أكثر من ثلثي وزنه من الماء ولهذه الخاصية أهمية
كبرى في احتفاظ األرض بمائها أثناء الجفاف ،و عند ارتباط
كربونات الكالسيوم مع المادة العضوية تكون مجاميع مترابطة
من حبيبات التربة فتزاد مسامية التربة مما يسمح بمرور
الهواء فيها بسهولةً وانتشار الجذور في طبقاتها [ .]6ولكن
سيتم استبعاد تلك الترب التي تقع على أراضي شديدة اإلنحدار
والتركيز على المنحدرات الخفيفة الى المتوسطة مما يقلل
الجهد والتكاليف .إن تطوير نموذج يساعد في تحديد المواقع
األكثر تفضيال لتنفيذ إجراءات حفظ التربة على أن يأخذ في
اعتباره العوامل األكثر تأثيرا في الواقع والطبيعة سيزيد حتما
من فرص النجاح لخطة محدودة الكلفة والجهد لتنمية وإدارة
المنحدرات المتدهورة تحت الظروف الشبه الجافة جنوب
الجبل األخضر.
 .2الطرق ومواد البحث :
تقع منطقة الدراسة في القسم الجنوبي من الجبل األخضر
مابين دائرتي عرض (  32 29.123و  32 28.357شماال)
وشملت خمس مواقع تتصف بإنحدار خفيف الى متوسط هي:
قصر المستاشي – القريعات – سيرة عليا – مراوة –
المصيليبة .ووقع االختيار على هذه المواقع كونها تقع في
نطاق األراضي شبه الجافة التي تعاني من التدهور المرتبط
بالنشاط البشري خصوصا الرعي الجائر وحراثة األراضي
الهامشية ذات الطبيعة الهشة .كما توضح خريطة التربة
المرفقة المعدة بواسطة [( )5821( ]13شكل  )5ان الترب
السائدة بالمنطقة هي ترب الحشائش الجيرية الضحلة
الرندزينا ( )Mollisolsوكذلك تتواجد ترب الغابات
 Alfisolsوترب األراضي الجافة  Aridisolsمتجاورة
ومتداخلة بمعظم المنحدرات بالمنطقة وهو يتفق مع ماوجدته
[.)8111( ]4

شكل ( )1يظهر مواقع الدراسة وانواع التربة السائدة

تم االستعانة بخرائط التربة المنتجة بواسطة مؤسسة
سلخوزبروماكسبورت الروسية لسنة  5821لدراسة التربة
بالمنطقة الشرقية [ ]13و نموذج االرتفاع الرقمي ()DEM
المتحصل عليه من وكالة الفضاء  NASAو كذلك على
صورة فضائية المستجلبة من  Google Earthلسنة .8152
ففي البداية تم تحويل الخريطة الورقية إلي صورة علي هيئة
( ، )TIFFبعد ذلك تم تحويل صورة الخريطة إلى خريطة
رقمية بواسطة الرقمنة ( )Digitizingعلى شاشة الحاسوب.
تم فصل وحدات التربة من بعضها تبعاً لدراسة سلخوزبروم
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شكل ( )2يوضح جزء من الوحدات التجريبية في البحث الحالي
وتوزيع بعض إجراءات حفظ التربة داخلها
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 .3النتائج والمناقشة :
 – 5التربة  :يتضح من خرائط التربة المرفقة (شكل  2و )2
ان ترب  Mollisolsوهي ترب الحشائش الجيرية الضحلة
والمعروفة بأسم ترب الرندزينا ( Rendollsحسب التصنيف
االمريكي) ذات أنتشار واسع بكل مناطق الدراسة خصوصا
ترب الرندزينا الحمراء  Red Rendzinasأو حسب
التصنيف األمريكي  ،Lithic Rendollsحيث تمثل نسبة
تواجدها على اراضي مناطق الدراسة أعلى من  %01مقارنة
باالنواع األخرى وتليها ترب التيراروزا أو الترب الحديدية
Red
Ferrisiallitic
الحمراء
السليكاتية
( .)Rhodoxeralfsهذه الترب التي تتصف بضحالة عمقها
الذي غالبا اليزيد عن  21سم ،عادة ما تتواجد على منحدرات
ذات ميول تتراوح مابين  21 – 1درجة فوق طبقة صخرية
من الحجر الجيري الصلب (.]13[ ( )hard limestone
هذه الترب رغم ضحالتها لكنها ذات محتوى جيد نسبيا من
المادة العضوية وكربونات الكالسيوم مقارنة باألنواع األخرى
كما تتصف بقوام طيني الى طميي طيني وبسبب مسامية
الحجر الجيري الذي تكونت عليه هذه الترب فهي غالبا ذات
معدالت رشح مقبولة مما جعل هذه الترب نظرا لصفاتها
المذكورة انفا تدعم نموا جيدا للغطاء النباتي الطبيعي المميز
للجبل األخضر على المنحدرات التي تستقبل هطوال أعلى من
 211مم [ ]14و [ ]8و [ .]13مما سبق فأن هذه الترب
وبسبب صفاتها الفيزيائية والكيميائية الداعمة للنمو النباتي
الطبيعي ولكن أيضا بسبب وضعها الهش كونها ضحلة العمق
وتتركز على اراضي منحدرات لذا يجدر التعامل معها
بأهتمام وحذر وتطبيق أسلوب إدارة يعتمد مبادىء التنمية
المستدامة والمحافظة واألستخدام الرشيد للموارد المحدودة في
األراضي ذات الطبيعة الهشة .عليه قامت الدراسة الحالية
بالتركيز على ترب الرندزينا الحمراء (أو ترب Mollisols
) في اختبارها لقدرة أجراءات حفظ التربة على إحداث التغيير
المطلوب في النظام البيئي المتدهور بالسفح الجنوبي للجبل
األخضر .بينت الدراسة وبالتطبيق الميداني لبعض إجراءات
حفظ التربة قدرة هذه األراضي على التحسن الملحوظ عند
أستخدام أساليب تحد من األنجراف وتحجز الرطوبة سواء
الواردة من األمطار المباشرة أو من السيول من أعلى المنحدر
(راجع الورقات المنشورة سابقا من هذا البحث) .ومن خالل
التحسن المسجل في عمق التربة وزيادة محتواها الرطوبي
والذي أدى لتحسن النمو النباتي والذي تثبته قراءات قيم
الرطوبة وحجم الترسيب للتربة خلف الحواجز والمنشور في
الورقات السابقة (قائمة المراجع) والنمو النباتي الطبيعي
الناتج أثناء وبعد موسم الهطول (انظر الشكل  )1يمكن التبرير
للتركيز الحالي على هذه الترب قبل غيرها في تنفيذ أجراءات
حفظ التربة ضمن خطة إدارة أراضي المنحدرات المتدهورة
بالسفح الجنوبي للجبل األخضر والذي تقترحه الدراسة
الحالية.
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شكل ( ) 3يوضح نوع التربة السائد بمناطق قصر المستاشي
وسيرةعلياء

شكل ( )4يوضح نوع التربة السائد بمناطق القريعات ومراوة
والمصيليبة
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الطرق الرئيسية او الفرعية بما يمكن المستفيدين من الوصول
بسهولة ،كذلك سوف تكون األولوية للمنحدرات القريبة من
مسارات ومجاري المياه السطحية والتي تغذيها األودية
النشطة بالمنطقة حيث قد تنتشر أنشاءات حصاد المياه والتي
قد توفر في المستقبل مصدرا للري التكميلي للمحاصيل
الزراعية او شجيرات المراعي او األشجار المثمرة التي قد
تزرع خلف إجراءات حفظ التربة على المنحدرات المجاورة
لتلك المسارات او المجاري المائية.
تبين الخرائط المرفقة (الشكل  2و  8و  )51دمجا لعوامل
التربة واالنحدار والقرب من الطريق العام ومسارات المياه
وتظهر في هذه الخرائط المناطق التي تسود بها ترب
الرندزينا وهي المستهدفة والمفضلة باالولوية في تطبيق
اجراءات حفظ التربة ،وداخل مناطق الرندزينا سيتم التركيز
على المناطق ذات االنحدار الخفيف الى المتوسط ،واكثر من
ذلك سيتم التركيز فيها على تلك المناطق القريبة من مسارات
المياه ومن الطريق العام .هذا النموذج سوف يحدد االراضي
التي تحظى بفرص أكبر لنجاح خطة حفظ التربة بما يوفر
الوقت والجهد ويقلل التكاليف والهدر في الميزانيات ويدعم
خطط التنمية المستدامة لألراضي األكثر تدهورا ضمن نطاق
الجبل األخضر.

شكل ( )1نمو نباتي أفضل نسبيا داخل منطقة اإلجراءات مقارنة
بخارج منطقة األجراءات (توجد عشرات الصور المنشورة سابقا)

 -2األنحدار  :يتبين من الخرائط المعدة في هذه الدراسة
(شكل  0و  )7ان درجات االنحدار السائدة في االراضي تحت
الدراسة بالسفح الجنوبي للجبل األخضر هي االنحدارات
المتوسطة والخفيفة .حسب األقتراحات المقدمة من بعض
الباحثين المعروفين في مجال إدارة وحفظ التربة خصوصا
اراضي المنحدرات المتدهورة مثل [ ]15و [ ]12و []16
وكذلك دراسات اخرى لبعض المنظمات الدولية المهتمة
بالمناطق الجافة وشبه الجافة مثل ايكاردا [ ]5فأن االنحدرات
الخفيفة الى المتوسطة تالئم معظم األجراءات الخاصة بحفظ
التربة ويعتمد اختيار النوع في هذه الحالة على نوع النشاط أو
األستثمار حيث وعلى سبيل المثال تالئم الشرائح الكونتورية
 contour stripsزراعة محاصيل الحبوب بينما تالئم
الخطوط الكونتورية  contour furrowsوالمتون الهاللية
 Semi-circular hoopsوالمصاطب المستوية bench
 terracesزراعة االشجار المثمرة أو شجيرات المراعي أو
أشجار الغابات .وكلما أشتد األنحدار تكون الحاجة أكبر
ألجراءات تستطيع مقاومة جريانات سطحية أكثر سرعة
وأكبر حجما مثل المتون الهاللية الحجرية ومصاطب حجز
الجريان .وعليه سيكون عامل االنحدار هو العامل المحدد
الثاني في هذه الدراسة إلعطاء أولوية تطبيق أجراء حفظ
معين في موقع محدد وبالتالي فأن دمج عاملي التربة
واالنحدار معا ضمن نموذج اختيار مواقع تطبيق أجراءات
حفظ التربة سيزيد من دقة وصحة اتخاذ القرار وتحديد
االولويات في خطة ادارة المنحدرات المتدهورة.

شكل ( )0يوضح أقسام نسبة األنحدار( )%المختلفة السائدة بمناطق
قصر المستاشي وسيرة علياء

أقتراح مواقع تنفيذ األجراءات المختلفة :لغرض تقليل
التكاليف وزيادة فرص التجاح لخطة ادارة أراضي
المنحدرات المتدهورة بجعلها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق
وتسهيل اتخاذ القرار يجب أخذ الظروف المحلية للسكان
وسهولة الوصول للمناطق المستهدفة وبعض الخصائص
الطبيعية والجغرافية للمنطقة في االعتبار .من الشروط التى
يجب اخذها في االعتبار هو قرب المناطق المستهدفة من
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شكل ( )2خريطة توضح المواقع المفضلة في قصر المستاشي
وسيرة علياء لتنفيذ أجراءات حفظ التربة ضمن اراضي الرندزينا
القريبة من الطريق العام وذات االنحدارات الخفيفة الى المتوسطة

شكل ( )7يوضح أقسام األنحدار المختلفة السائدة بمناطق
مراوة والقريعات والمصيليبة

شكل ( )8خريطة توضح المواقع المفضلة بالقريعات ومراوة لتنفيذ
أجراءات حفظ التربة ضمن اراضي الرندزينا القريبة من الطريق
العام وذات االنحدارات الخفيفة الى المتوسطة

شكل ( )01خريطة توضح المواقع المفضلة بالمصيليبة لتنفيذ
أجراءات حفظ التربة ضمن اراضي الرندزينا القريبة من الطريق
العام وذات االنحدارات الخفيفة الى المتوسطة
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 .4المستخلص :
التركيز في هذه الدراسة في تنفيذ إجراءات الحفظ على
أراضي ترب الرندزينا الخفيفة الى المتوسطة االنحدار
والقريبة من مسارات مجاري المياه السطحية والقريبة من
الطريق العام مما يزيد من فرص نجاح خطة ادارة وتنمية
اراضي المنحدرات المتدهورة عندما يتم تحديد االولويات
وزيادة دقة االختيار اعتمادا على الجدوى األعلى والتكلفة
األقل.

تم االعتماد على عوامل وخرائط التربة وشدة االنحدار في
اعداد خرائط اإلجراءات لمناطق الدراسة والتي توضح
المواقع المفضلة لتنفيذ اجراءات حفظ التربة على أراضي
المنحدرات المتدهورة .ترب الرندزينا الضحلة العمق والعالية
القابلية لالنجراف تكون قدرتها كبيرة على التحسن واالنتاجية
الحيوية عندما يتم حمايتها وتحسين عمقها ورطوبتها بسبب
محتواها الجيد من المادة العضوية وكربونات الكالسيوم
وقوامها الطيني ومعدلها المتوسط في ارتشاح الماء داخلها .تم
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The effect of soil and slope characteristics on the selection of locations for soil conservation
measures at the southern slopes of Al-Jabal Alkhdar
Murad M. Aburas; Mohammed, S. Yousuf
Soil and water department, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University, Elbeida, Libya
murad.aburas@omu.edu.ly
The first stage of this research applied several soil conservation measures, which are commonly used in the arid and semi
arid regions. The measures were tested for their efficiency at controlling runoff and improving the natural environment
under the conditions of the southern slopes of Al-Jabal Alkhdar. The results showed clearly the need to present an
applicable plan for soil and water conservation in the area, and applying the measures that are appropriate for soils,
topography and land uses. The field experiment was carried out at five sites, in which soil moisture samples were regularly
taken from the area behind the soil conservation measures under investigation during the rainy season 2013\2014.
In this study GIS technology was used to produce maps that highlight the best locations for the application of soil
conservation measures. The study criteria concentrated on soil and slope factors to determine the lands that could be a
priority in the soil conservation plan. The study criteria favoured the Rendzinas soils (Mollisols) due to their shallow depth
and high capability to erosion; however, Rendzinas support natural vegetation due to their clay texture, moderate organic
matter content, CaCO3 and infiltration rate. The criteria also concentrated on slight to moderate slopes and the proximity to
water ways and main roads in regards to cost reduction. The concerned factors in the applied criteria could contribute in
developing a model that could help and support the sustainable development plans south Al-Jabal Alkhdar.
Key words: Shallow soils, soil conservation, Al-Jabal Alkhdar
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