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 هورومشروع تقييم تد )WOCAT(ووآات : تالية لمشاريع البين االجهود بعد تضافر ستبيان اإلهذا تم انجاز 
،   وبهذه المناسبة.) DESIRE(إدارة األراضي بالمناطق الجافة  و)LADA ( الجافةطقا بالمناألراضي

 الوآالة : المانحةت الوآاال  إلى خصوصاستبياناإل هذا لذين ساعدوا في إعدادل الك ن بالشكروالمحرريتقدم 
برنامج األمم المتحدة للبيئة وألغذية والزراعة  األمم المتحدة لومنظمة) SDC(السويسرية للتنمية والتعاون 
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  مقدمة
 

لجوع والفقر اال يزال ،  الثالثةعلى الرغم من بعض التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 المحافظةمن المفروض  الرئيسية التي البيئية  ، في حين أن النظمين بصفة حادةعدام األمن الغذائي قائموان

تحديات والضغط على الموارد الطبيعية  حيث أن الستنفاد والتدهورا ال تزال فيعلى الموارد الطبيعية عليها و
 المطرد يعتبر من أهم عوامل تدهور السكانيالنمو رغم أن  و.ا المسلم به المشاآل العالميةيعتبر من التنمية

 وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وتحرير نظم يةالمناخ اتغيرالت تدهور األراضي و، فإنةالنظم البيئي
 و غيرهاهذه العوامل .  زاد في تفاقم تدهور الموارد الطبيعية الحيويةاتإنتاج الطاقالتوجه إلى و التجارة
 .ي آثير من األحيان فبعضببعضها  مترابط

 
على المجتمع الدولي  األساسية التي يجب  المسائلأهم من ااإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واحدتعتبر 

  على اإلدارةتينالماضيعشريتين خالل الالترآيز وقد آان . العقدين القادمين على نحو فعال خاللهتمام بها اال
 على اإلدارة البيئية عشريتين المقبلتين ال ويجب الترآيز خالل,الوطنيواالقتصادية على الصعيدين العالمي 

ومعرفة آافية وموثوق  ، استنادا إلى بيانات نهج منظم على الصعيد العالميإتباعوهذا يتطلب  ،على نحو فعال
رئيسية ، ال -حالمفاتي-من أهم و. واالتفاقات الدولية بها في الوقت المناسب ، والتي تحكمها االستراتيجيات

 هذا التدهور وآيفية  مع بيان مستوىاألراضي المتدهورةتحديد  لنظرة عالمية شموليةلتحقيق هذا الهدف، هو
وقع بعث مشروعين ، تحقيق هذا الهدفول. المستدامة لألراضي معالجة هذه المشكلة من خالل اإلدارة

  . الطرق ومنهجيات المتابعةتحديد الحالة الراهنة لتدهور األراضي اعتمادا على نفسلمتكاملين 
 

 Land Degradation Assessment in" (األراضي في المناطق القاحلةدهور تقييم ت"مشروع  •
Drylands - LADA ( وتقييم وتنفيذ طرق رسم خرائط تدهور األراضي هدف إلى وضعالذي ي 

بعين ويأخذ ) ميعالو حلي ووطنيم(مختلفة ويتم هذا التقييم على ثالث مستويات . مستوى هذا التدهور
المشروع إلى فهم أفضل للتدهور  وبالتالي سيفضي , وآثار تدهور األراضيأسبابواالعتبار الحاالت، 

  المحلية والوطنية والدوليةلردود المناسبة على جميع المستوياتسيوفر األجوبة واو
 World Overview of" ( والصيانة الحفظتقنياتهج ومنا لية الشاملة العالمالنظرة"مشروع  •

Conservation Approaches and Technologies : WOCAT (عملية االبتكار لهو دعم و
). Sustainable land management : SLM( اإلدارة المستدامة لألراضي وصنع القرار في

الطويل حتى المدى  على التعايش مع الطبيعةعلى اإلنسان تشجيع  هو هذه العملية والهدف الرئيسي من
الستدامة منتوجها  البيئيةدعم وظائف النظم االجتماعية مع الخدمات  وتنظيمتسنى توفير المحاصيل ي

 استخدام الموارد هااإلدارة المستدامة لألراضي بأنتعرف . ألجيال المقبلةولالطمئنان على مصير ا
رية التي تستجيب مواد الضروبما في ذلك األرض والمياه والحيوانات والنباتات إلنتاج ال الطبيعية ،

الموارد والمحافظة على  اإلنتاجية لهذه اإلمكانات استقرار اإلنسان المتغيرة مع ضمانحتياجاتال
شرط أساسي لتحقيق اإلدارة المستدامة لألراضي تالي تعتبر وبال .طويل على المدى ال البيئيةهاوظائف

 .التنمية المستدامة
  الستخدام األراضي ائل واعدة بدانشاء الى )DESIRE()دزاير( مشروع ويهدف •

 تقوم على مشارآة وثيقة مع العلماء ومجموعات أصحاب  إلدارة المحافظة علي االراضياستراتيجياتو
القائم على هذا النهج  . في مكافحة التصحر وتدهور المناطق الساخنة في جميع أنحاء العالمالحالمص

 مختلف  تها عليفعالي علي  وأساس علمي سليمظ ،الحف  القبول وجدوى تقنياتمن آآلالمشارآة يضمن 
 .المستويات

 
أساليب رسم ) االستبيان(دليل الهذا يبسط  ،هذا التكاملتعزيز ول .لةأهداف ومهام متكام اريع الثالثةالمش هلهذ

 .ةمشترآطرق وأساليب نطاق وطني باستخدام  ق تدهور وتحسين األراضي علىيوثتالخرائط و
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 علومات تطبيقيةم

 
 )حفظ(ماية خصائص التدهور وح ن هذه العملية هو الحصول على صورة لتوزيعرئيسي ملهدف الا •

 خرائط جانت ويكون ذلك عبر إالعالميعلى المستوى أو  ، بلد أو والية، مقاطعةنطقةاألراضي في م
 ظحاالت الحفلالستدالل على التحسن في ها على الموارد أو تدهور األراضي وأسبابها وآثارلحاالت 
 .لة الستخدام األراضي في هذا المجا النظم الرئيسي علىوآثارها

 المطلقة وهذا يتطلب قدرات تهاقيمحسب  إلى حد آبيروحتما تقاس لتقييم ااإلشارة إلى أن وحدات تجدر  •
أو اعتماد طريقة  ونذآر من األمثلة التي يجب اجتنابها. كلفين بهذا التقييمملدى الفنيين الآبيرة تحليل 
وإعطائه أهمية أآبر من حجمه و من المزارعين  عدد صغيرمن طرف قه ي تطبماية مورد وقعلحب أسلو

 .بالتالي المبالغة في مدى تأثيره على وحدات التقييم

 أيضا األهمية إعطاءفقط بل يجب " الناجحة"ألمثلة ائط لخروإنجاز وصف آما ال يجب االقتصار على  •
 نفس القدر من األهمية لهاأسباب الفشل أن اشلة اعتبارا و ف-جزئيا لو  و-اعتبارها  يمكن تيالثلة إلى األم
 قنياتالمتصلة بتالمعلومات المهيمنة آل  على الخريطةيجب أن تحتوي .  و االستنتاجاتليلاتحلكل ال

 .ستخدام األراضي في آل بلد الالرئيسية النظم كلل هاتدهور األراضي وحفظ

 المنظور  األخذ بعين االعتبار معلتدهور األراضي وحفظهااهنة تقييم الحالة الرأيضا من المهم و •
 حاالت  أو والتكهنالمعلومات حاالت التوقعتعكس آما ال يجب أن . سنوات الماضيةلعشر لالتاريخي 
 . أو التوصياتالنمذجة

  تدهور االختصاصات في مجالي الخبراء متعددقبل فريق من من االستبيانآما يجب أن يقع استعمال  •
معرفة كون على تيجب أن  وآل هذه األطراف ,التشاور مع المزارعينالتعاون و بهااألراضي وحفظ

تقنيات وعلى ) SLM (اإلدارة المستدامة لألراضيو الموارد الطبيعية تدهور وحفظدقيقة بكل ما يتعلق ب
ي، حلمعلى المستوى الاألراضي الزراعية والمراعي والغابات وغيرها من األراضي صالح ستا
 . أو الوطنيقليمياال

خرائط المتاحة من ثائق الووآل البيانات ينبغي استخدام  ،البياناتصداقية تحسين نوعية ومولغاية  •
 لخبراء مع استشارة اوما إلى ذلك ألقمار الصناعيةالدقيقة لصور الالجغرافية و وطبقات نظم المعلومات

تدهور األراضي مدى هذا االستبيان آأداة لتقييم ستخدم يأن بالتالي ينبغي و.  قدر اإلمكانوالمزارعين
تمد اعتمادا آليا على جودة النتائج تع أو الوطني علما وأن قليمية عليها سواء على المستوى االفظاحالمو

في بعض قد تكون سهلة المنال المعلومات وتجدر اإلشارة إلى أن .  المسجلة باالستبياناألجوبةنوعية 
 تقديمه يتعين على الخبراء وفي هذه الحالة، فإن.  في أماآن أخرىانات متاحةبي وقد ال توجد األماآن

 .مهأفضل تقدير ممكن، بناء على مهنية الحكم الخاص ب

) matrix table(مصفوفة ة على منفصل )mapping unit(خرائط رسم الوحدة آل يجب أن تشتمل آما  •
  .ا آان ذلك ضروريا قبل بدء ملء البياناتطالملكل المعطيات نسخ ال عمل اآبر قدر من  معخاصة بها

في هذه المعلومات نقل آما يتم  باستخدام المصفوفة خرائطرسم الوحدة جميع البيانات عن آل يقع ملء  •
ولكن قد يحدث أن . خرائطال إنتاجليتم بعد ذلك سيلة لجمع المعلومات وأنجع مثل التي تقاعدة البيانات 

قاعدة  بالمزّود  الناشط، في هذه الحالة تمكن المالحظدات الخريطةالمعلومات ليست متاحة لجميع وح
تفاعلية  عمليةفي و. المعلومات مباشرة إلى وحدات الخريطة إدخالمن رسم الخرائط الخاصة بالبيانات 

ة فظاحالمتدهور وال  حاالتتقييم يمكن هأشخاص مرجعيين، فإنوخبراء   عدةتضم موثقة جيداوتشارآية 
 المهنية والنتائج التي الخبرةعلى أساس وتعديالت  تصحيحات  مباشرة اقتراحويمكن ،على األراضي

استنادا " ةالقيم"لتعديل  وحدات المجاورةالهذه العملية تسمح للمقارنة بين . النظر إليها على الفور يمكن
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إذا آانت  وهى تسلط الضؤ على المنطقة التى تحتاج الزيارة الميدانية ,إلى أفضل األحكام والمعارف
  .أو إذا آان هناك خالف بين أهل الرأي المعلومات غير متوفرة

لوحظ نقص  ما إذاإال أنه .  قدر اإلمكانةالبنود المختارة شاملالمؤشرات وقوائم أن تكون حاول المؤلفون  •
نظرا و. في قاعدة البياناتأو المالحظات لتعليقات  اإلىته ضافإ لم يذآر على وجه التحديد، يمكنأو سهو 
 االقليمية,  الوطنية:المستويات العديد من التقييمات ورسم الخرائط علىيتعلق ب  إذدليلالهذا لشمولية 
 . والمهمةالترآيز على الفئات الرئيسيةوصيل امن التفحتويه آل ما ي ستحسن عدم استخداميف، ةوالمحلي

 أو النهج المتبع لتنفيذ )SLM (راضياإلدارة المستدامة لأل قنيةتل يصف تفصيلتعلق األمر بوما إذا أما   •
 رغبتإذا أما ). www.wocat.net( على الموقع  اإلنترنتمناالستبيانات ، يرجى تحميل التقنيةهذه 
فعليك االتصال بمواقع األراضي على المستوى المحلي، هور آيفية تقييم تد  المزيد من المعلومات عنفي

LADA  المحلي لتدهور األراضي المذآورة آنفا والمتعلقة بالتقييم , 

ناسب يتخالل تقييماتهم لتعديله  همستخدمييمكن لأن االستبيان هو وثيقة عمل وتجدر اإلشارة إلى  •
لهذه الوثيقة   أو إضافةتحسينأنه باإلمكان ويرجى من آل األطراف إذا ما لوحظ .  الخاصةماحتياجاتهو
 .أدناهالمذآور العنوان تصال باال

 
بالموقع ات في قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنت ل المعلومادخيجب إ

0reg=moid&004ita=phpmapid.1preview/qm/wocatonline/ch.unibe.cdewocat://http
 :على العنوان التالي WOCAT: البرنامج  / منسقي المشروعلإرسال االستبيان وأية وثيقة إضافية   أو03
ch.unibe.ghub@wocat مشروع أو LADA org.fao@nachtergaele.reddy أو منسق المكونة 

 .DESIREnl.wur@vanlynden.godert  لمشروع) 1WB( األولى
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  دمــــيل المستخـــدل 
 
  فيةـــلالخ

 
 LADA-DESIRE-  لـاألصلي على االستبيانالتدهور والمحافظة على األراضي رسم خرائط يرتكز 

Wocat )Wocat ،2007 .( ي حيوم لمشاآل التدهور الاالهتمامن   المزيدأعطي، في هذا االستبيان،وقد
األسباب المباشرة االجتماعية واالقتصادية المترتبة على  الترآيز علىحافظة على المياه والتربة إذ وقع والم

 نوع من أهم تقيم ، يقعمارةفي شكل استو. ةيبيئنظم الفي ذلك التأثيرات على وظائف ال بما هذه الظواهر
من و ).SLM (في اإلدارة المستدامة لألراضيالطرق المعتمدة  و,اولماذ,يحدث  األراضي،وأين يهددتدهورال

إنتاج قع الجغرافية ي المعلومات التي تم الحصول عليها في هذا االستبيان لنظام المعلوماتإدخال هذه خالل 
تقدير مساحات آل الوحدات الجغرافية للمناطق واألراضي  ة علىفظاحالموتدهور اللكل أنواع خرائط 
  الحصول عليها أداة قوية للحصول على نظرة عامة التي تمخرائطالقاعدة البيانات ورسم ر توف .المدروسة

  .على الصعيدين الوطني أو اإلقليمي أو العالمي  األراضية علىفظاحالملتدهور ول
 

 األساسية طةــالخري
) wocat-lada-desire(بالنسبة لطريقة الوحدة األساسية للتقييم  (LUS) استخدام األراضيتعتبر خريطة 

)Nachtergaele & al ، 2007( . وقع نظم استخدام األراضيل  عالميةخريطةتجدر اإلشارة إلى أن 
على الصعيد الوطني لتوفير   صقل وتعديلإلى تحتاج أنها إال  حاليا لدى فريق المشروعمتاحةإعدادها وهي 

هذه الوحدات .  وصفها وتقييمهاا حتى يتسنىالمحافظة عليهاألراضي و تدهورلما يكفي من الوحدات الوطنية 
 المتعلقة) البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية(ثروة من المعلومات  تحتوي على) LUS( األساسية

 .تربةال األسباب الرئيسية لتدهورأهم  تعتبر منالتي وواستخدام األراضي عمال باست

  
 

   اإلدارية نظم استخدام األراضي والوحداتمعللسنيغال لخريطة األساسية لمثال  : 1الشكل 
 

 تقييم االتجاهاتبللمستخدم  الوحدات اإلدارية  معبالتضامن )LUS(استخدام األراضي وحدات تسمح 



 8

 1 الشكلو. زمنمرور الحسب تقنيات وطرق استغاللها مع  ة عليهافظاحالمتدهور األراضي ووالتغيرات في 
الستخدام األراضي في آل  ةوحدآل  . الوحدات اإلداريةمع معةتجم) LUS(استخدام األراضي وحدات يبين 

 ينبغي والتي) 2الشكل  انظر المنطقة الحمراء في( رسم الخرائطمنفصلة ل وحدة وحدة إدارية واحدة هي
رسم وحدة  لكل جدول (في مصفوفةة عليها فظاحموالر األراضي تدهوالمتعلقة بالمعلومات إدراج آل 

 محددة) LUS( وحدة استخدام لألراضي خرائطرسم الكل وحدة لعلما أن ) 34 صفحة ، انظرخرائطال
خرائط رسم الوحدات بالتالي تمثل أخرى و إدارية يمكن العثور عليها في وحدات LUS بوضوح، ولكن نفس

 .إضافية
 

 لعملية شرح مفصلب) George & Petri ، 2006(و ) Nachtergaele & al،  2007(لقد قام آل من 
 الوطنيةلنظم مثال لآ )2007 (.Pretorius &alويمكن ذآر ما نشره ) LUS(نظم استخدام األراضي  بناء

 .أفريقياجنوب ب) LUS( الستخدام األراضي
 

 
  

 .1 في الشكلإدارية وحدة ب LUS  واحدمنمتكونة ) المنطقة الحمراء (رسم الخرائط  وحدة :2الشكل 
 
 

 )نظم استخدام األراضي( إذا لم تتوفر خريطة) LUS(األراضي الستخدام  خرائط أخرىيمكن استعمال أي 
 .أساسية لدراسة تدهور التربةآقاعدة  واعتبارها دراسة الموقعوتناسب تال  تإذا آانأو 
 

 اناتـمع البيـل جـمراح
  

لة تحتوي آل مرح. خالل عملية جمع البيانات الالزمةمستعملي هذا االستبيان  لالتالية دليالتكون المراحل 
إما :  البيانات بطريقتينإدخال ويمكن.  لكل عمل مفصلح شرمع ايجب القيام بهائمة من األعمال التي قعلى 

 والتي المرفقة، أو على ورقة في المصفوفة )حدةو(استعمال الوصلة مباشرة في قاعدة البيانات عن طريق 
وفي . تصور النتائج والتغييرهل عملية يس، مما لتفاعليةقاعدة بيانات الخريطة ا  فيالهاخإديمكن بعد ذلك 
آل إتمام فريق من الخبراء و قبلتقييم من ال ينبغي إجراء التناسق وضبط الجودة رض ولغجميع الحاالت

ائطية خرآليا لوحدة االستبيان تمام يمكن إآما  . الخطوة التاليةإلىاالنتقال  خطوة لجميع وحدات الخريطة قبل
 .ة أخرىاالنتقال إلى وحدواحدة قبل 
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  نـون المشارآـوصتالمخ : 1الخطوة 
 
، هذه العمليةخالل و. فريق من المتخصصين جمع البيانات من قبليقع يجب أن  ،تناسقضمان الجودة والل

األراضي  واستخدام وإدارة تدهور فيمتعددي االختصاصات   وطنيونيونئأخصام هذا الفريق ضينبغي أن ي
 . بلدهمفي لتربةة على المياه وافظاحالمو
 

  ؟هفعليجب ماذا 
 

 . أو مباشرة في قاعدة البيانات1لمرفق اب  الخاصة بالفريقالمعلوماتتسجيل 
 
 

 (LUS) نظام استخدام األراضي : 2الخطوة 
 

 ؟هفعليجب ماذا 
 .المعنية اإلدارية داخل الوحدة الماضية، خالل العشرية LUS تقدير زيادة أو نقصان حجم آل . أ
 .نقصان آثافة استخدام األراضي من آل نظامليادة أو إعطاء أفضل تقدير للز . ب

 
 
  :2الخطوة ت تفسيرا

 
 )LUS ( نظام استخدام األراضي:للتقييملوحدة األساسية ا
 تدهور حولالخاصة بها معلومات التي يجب إتمام ال LUS  في خريطةالخرائطرسم وحدة  ريااختبعد  

تضمن تاالنترنت وعبر ات الواردة في هذه الوحدة المعلوميتم عرض  ،ة على التربةفظاحالماألراضي و
 علما ،الحيوية االجتماعية واالقتصادية والنظم ) الصفات(ثوابت وعدد من ال) حدود النظام(وحدة ال تحديد

حالة بين  ربطيي ذال 3المرفق بالرسم البياني آما هو مبين في قوسين  بين  آل صفةيجب ذآر موقع هأنو
ة فظاح على المخصص لمناقشة الردود وآثارهامقسم منفصل آما يوجد . ها وآثاراهأسباب األراضي وتدهور
 ).4خطوة  ( األراضيعلى

 
 : LUS تحديد 

  
ناطق م أراضي رطبة، مياه، ،الغابات، أعشاب/ أراضي عشبية،أراضي محاصيل (نباتي الءاالغطنوع  •

 ).حضرية مناطق وأعارية 
الري علي نطاق مناطق  ،حضرية طقامن، محميةراضي  أ،ةستخدمم غير: استخدام األراضي ية نوع •

معلومة غير ( امتاح ذلك إذا آانمع تحديد الكثافة الحيوانية  ومراعي زراعيةمزيج من أراضي ، واسع
 ).عاليةآثافة  معتدلة،آثافة ، منخفضةآثافة  متاحة،

 
 

  :اإلعداداتالصفات و
 
 الماشية، الري على نطاق ية تربيةمهيمنة، نوع الالزراعاتمجموعة / نوع :  استخدام األراضي أنواع •

 ).input level (، مستوى المدخالتضيق
 على مستوى سطح رتفاع، االالمنحدر، نوع التربة، توفر المياه في التربة: ية ائالبيوفيزياإلعدادات  •

 .حددالماخ المنية ذات بالنظم الحيوالجبلية وطق اهضاب والمنبالية حيوالالنظم الحرارة، ات  درجالبحر،
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 .لفقرا ت الكثافة السكانية ومؤشرا:االجتماعية واالقتصاديةالخاصيات  •
 

 ):إن وجدت( LUS المتعلقة بنظامة اص الخوطنيةالمعايير الحدود وويمكن إضافة ال
 )إنتاجيةتجارية أو  (هاتنظيم و حيازة االراضي،راضي المستغّلةحجم اال •
 )وفةإذا آانت معر(نة ياستخدام األسمدة والمك  •
 )إذا آانت معروفة(الموارد المائية   •
 )إذا آانت معروفة(إدارة الغابات   •
 

  LUSجدول  1لملحق انظر ا
 

 5درجة ثبات بـ أعاله مع  ا مختلف طبقات نظام المعلومات الجغرافية المذآورة مجانLADA ويوفر مشروع
 :ـ بالرجاء االتصال . وطنيال ها على المستوي وتوسيعهاتحسينوي تكييفها اللتبايمكن ودقائق 

LADA-Secretaria@fao.org  
 

تدهور األراضي وحفظ بالصلة المباشرة   العديد من المعالم الهامة ذاتهانظم استخدام األراضي وصفاتتشمل 
تختلف  لحفظ المياه والتربة طرقاعلى سبيل المثال، قد تتطلب  اتالغابمناطق بالتربة فانجراف . المياه والتربة

 . الزراعيةألراضيتلك الناجمة عن تدهور اعن آليا 
 
 )تحديد مباشر (LUSتطور مساحات اتجاهات . أ
 

اشغال تقييم تردي األراضي و استخدام األراضي عامال هاما فيفي مساحات تغييرات الكون تيمكن أن 
فإن وحدة أو   في االزدياد ،ةآخذ LUS  منأآثر وحدة أوت أنه إذا آانو علما ة على المياه والتربةفظاحالم

لحوالي العشر سنوات ه نقصان أوته زياديجب تقدير ما وقعت و. آخذة في النقصان LUS وحدات أخرى 
 .الماضية

 :الطبقات الخمس التالية إلى  LUSمساحاتالتغيرات في تقسم 
 سنوات 10  خاللLUS  ٪ من مساحة10 ينمو بأآثر من  أيةسرعساحة بالمينمو حجم  : 2
  سنوات 10  خاللLUS  ٪ من مساحة10 من قل ينمو بأ أيبطءساحة بمالينمو حجم  : 1
  المنطقة ال تزال مستقرة  :0
 سنوات 10  خاللLUS  ٪ من مساحة10 من قل بأ أيببطءساحة الميتناقص حجم  : -1
  سنوات 10  خاللLUS  ٪ من مساحة10 من آثر بأأيسرعة ساحة بالمحجم يتناقص  : -2
 
 )تحديد مباشر(خدام األراضي اتجاهات آثافة است) ب
 

ة فظاحالماألراضي و تدهور لتحديد التغيرات في رآخ هاممؤشر استخدام األراضي آثافة أيضا آما تعتبر 
وعدد المحاصيل في السنة في  ويمكن التعبير عن هذه التغيرات في المدخالت واإلدارة. على المياه والتربة

إدخال  المراعي على سبيل المثال أو من خاللحماية لزراعي واتناوب الالنظم الزراعية من خالل إدخال 
 . مدة عشر سنواتاتالتقديرويجب أيضا أن تغطي . الحضرية الطرق المعبدة في النظم

 
فقط التغييرات داخل نظام استخدام األراضي وليس تغيير النظام من استخدام  يجب أن يؤخذ في االعتبار ا،هن

 .آخرإلى 
مدخالت خارجية  الميكنة أو من مثل االنتقال من العمل اليدوي إلى: ستخدام االآثافة  فيزيادة آبيرة   :2
 .مستوى عال من المدخالت الخارجيةإلى  خفضةمن
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مستوى استخدام إلى  منخفض  استعمال مستوىأو المدخالتمن عدم استعمال لمرور ا مثل :زيادة معتدلة  : 1
 .فالحة األرضلاستعمال الدواب   إلىمن العمالة اليدوية األسمدة أو المبيدات أو تغيير  منمعتدل

 .لم يطرأ أي تغيير آبير في المدخالت ومستوى اإلدارة، الخ : 0
 . من المدخالت الخارجية بصفة ضئيلةمثل الحد:آثافة استخدام األراضينقصان معتدل في  : 1-
العمل اليدوي أو االنخفاض زراعية إلى الخفض آبير في آثافة استخدام األراضي مثل المرور في ميكنة  : 2-

 .الحاد في المدخالت الخارجية
 

 ) نظام إستخدام االراضي(2طوة الخ
c ( مالحظات)اسباب التوّجه:مثال  ( (b آثافة اإلستخدام  إتجاهات  LUS (aإتجاهات المنطقة 

 2 1 زيادة الضغط علي المراعي بسبب الزيادة في عدد المواشي

 
 

 نظام استخدام األراضيلكل ر األراضي  تدهو:3لخطوة ا
 

  ؟هفعليجب ماذا 
التي تحدث ) أنواع التدهوربين  والتداخل قاطعبما في ذلك الت( الرئيسية لتدهور األراضي األنواعتحديد  . أ

 . استخدام األراضي نظمحاليا في آل نظام من
 .ظام استخدام األراضيمن أنواع تدهور األراضي عبر تحديد نسبة مئوية من ن نوعتقدير أهمية آل  . ب
 .ت الموجودةالتداخالوألنواع كل ا الحالية لتدهور األراضي لدرجةالتسجيل  . ت
 .لماضيةعشرية ا تدهور األراضي على مدى المعدلتقدير  . ث
 . لتدهور األراضياألسباب المباشرةبيان  . ج
 .لتدهور األراضي األسباب غير المباشرةبيان  . ح
 .ةم الحيويعلى وظائف النظ تهالتدهور وتداخالأنواع تأثير مدى تقييم  . خ
 
 

 :3الخطوة ت تفسيرا
تدهور المدى ودرجة معرفة ، من المهم )الستجابةامؤشرات  (ة على التربةفظاحمتوزيع أنشطة الوقبل تقييم 

 وجود وبالرغم من. أشغال للمحافظة عليها وحمايتهاه من  تتطلبلتحديد ما)  الحالةمؤشرات(ألراضي لالحالي 
 .على التدهور الناجم عن األنشطة البشرية الترآيزجب يف، تدهور الطبيعيال اعالعديد من أنو

أو اها من حيث مدمنها الترآيز على الرئيسية هو  من التدهور والمهم جميع الحاالتمع آما ال يجب التعامل 
نواع األمن الحاالت موجودة، فمن األفضل الترآيز على مختلف  وإذا آانت العديد. ها على الموردأثر
 . األنواع الفرعيةاالهتمام بأن تحدث بدال من  رئيسية التي يمكنال

، واحدة داخل نظام استخدام األراضي تدهور على منطقةالفيها أنواع مختلفة من  ؤثرتفي الحاالت التي أما 
 : 2ل من الجدو  i, ii, iiiآما هو مبين في ( أقصىلتدهور أو تقاطعها آحد افيجب اعتبار ثالثة أنواع من 

 .فردية ل أنواعتشكيجب أن ال  للوحدة آلها ودرجة، الخالخرى مثل الحجم، واألصفات بينما تقدم ال. )تدهور
 
من خالل الخبرة في جمع المعلومات عن تدهور االراضي ثبت ان هناك ميل للمبالغة في مدي : مالحظة

 .نا قدر االمكايودرجة تقييم التدهور لذا يجب ان يكون التقييم موضوع
 
 ) الحالةمؤشرات(أنواع تدهور األراضي  . أ

 
O  :دهورال ت 
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W: تعرية التربة عن طريق االنجراف المائى  
Wt :  تآآل السطح/ فقدان التربة السطحية  

 تآآل سطح رشح أوالتربة، وعادة ما يعرف باسم  سطحانجراف وتآآل سطح األرض هو عملية تربة فقدان ال
 المغذيات عموما تترآز في  أنماوب. الناجم عن حراثة األرضتآآل الأيضا تشمل  وهي. التربة أو االنجراف
ية ائغذالمواد الها ونقص في ؤدي إلى استنزافي سطح التربةوتآآل فإن االنجراف التربة،  الطبقة السطحية من

في فاضا سبب انخبظهور قشرة صلبة عادة ما ت اقوغالبا مسبيكون نفسها  سطح التربة فقدانآما أن . لنباتاتل
 .تآآل التربةجريان المياه وبالتالي التربة وتسارعا في نفاذية 

Wg : األخاديد / االنجراف األخدودي   
 .االنجراف المائي الشديد تجة منى للتربة نا السفلتالطبقاإلى تصل  آبيرة أخاديد حدوث

Wm :  أرضية اتانهيار/ انزالق التربة 
آثير التي ينجم عنها في يارات األرضية والطينية التي تحدث محليا واالنهفي من التدهور يتمثل هذا النوع 

 .بالغة أضرارإلحاق  من األحيان
Wr:   جوانب األودية تآآل 
 .ولمجاري المياهألنهار  لالجانبيلتآآل ا

Wc : تآآل السواحل 
 .اتبحيرالعلى سواحل أو  ,موجات البحر  تصادمنتآآل السواحل الناتج م

Wo  : ر بمواقع أخرىالتدهوآثار 
 ، الخزانات والقنواتالطمي الناتج من، بالمناطق السفلىفيضانات من أماآن أخرى،   متأتيةرواسب دوجو

 .أو مواد متأتية من أماآن أخرىرواسب بتلوث المياه 
E :  الرياحالناتجة من تعرية التربة 

Et  :فقدان التربة السطحية 
 ظاهرة واسعة يوه. بواسطة الرياح التربةلسطح  منتظمنقل هذا النوع من التدهور هو الذي يعرف بأنه 

 التعريةوتنتج . الرطبةفي المناطق  أيضا  ذلك يحدث قدلكنو .جافةال وشبهجافة االنتشار في المناطق ال
فعادة ما يكون من الصعب ، أما في المناطق الجافة .عن انخفاض الغطاء النباتيالهوائية في أغلب األحيان 

  جراء هذه الظاهرة ولكن آثيرا ما تتفاقم,ها البشرفيالطبيعية عن تلك التي يتسبب هوائية التعرية ال التمييز بين
 .األنشطة البشرية

Ed : الترسباتتآآل التضاريس و/ او التجويفالتخوية 
 على )فراغ ( والذي ينتج عنه تآآل للتضاريس وتخويةبواسطة الرياحتآآل سطح التربة بطريقة غير منتظمة 

السطحية  شكل متطرف من أشكال فقدان الطبقةهذا النوع من التدهور اعتبار يمكن و .ستوى سطح األرضم
 .التربة

Eo :  التدهور بمناطق أخرىآثار 
اتربة (  تتضمن التلوث الهوائي الناتج من التعدينتأتية من مناطق أخرىل مارمبالتربة تغطية وتغذية 

 ).االسبستوس، التعدين
C : لتربةلكيميائي التدهور ال 

Cn:  المواد العضويةنسبة قلصانخفاض الخصوبة وت   
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فقد يحدث لتربة،  السطحي لاالنجرافة عن تج الناغذائية المواد العضوية والتقلص نسبةوبصرف النظر عن 
 السماد والمخصبات وبقايا: نتيجة الستنزاف التربة انخفاض في المواد العضوية والمغذيات المتاحةأيضا 
التي تستعملها (ية ائغذل من المواد االمفقود  ليست بالقدر الكافي لتغطية وتعويضصيل والفيضاناتالمحا

بخر يشمل أيضا أآسدة وتالنوع من التدهور وهذا . )وما إلى ذلكوالغسل حرق ال تفقد بوأالمحاصيل 
 .المغذيات

Ca : التحمض  
 ةلجويا اتبسبب األسمدة الحمضية أو الترسب انخفاض حموضة التربة

Cp :  التربةتلوث 
تية آ اتترسب(سواء آان على المستوى المحلي أو على مستوى أآبر تلوث التربة عن طريق المواد السامة 

 ).الغالف الجويمن 
Cs :  القاعدية( نيقلتال/ التملح(  

 .انخفاض اإلنتاجيةينتج عنه ) السطح( التربة في محتوى الملح آبيرة فيزيادة 
 
P : للتربةأو الفيزيائي ادي التدهور الم  

Pc :  تصلب التربة  
 زراعية الالمكينة عن طريق وتصلبها خاصة تدهور بنية التربة 

Pk:   ة سطحيةرقشظهور 
داخل التربة مياه األمطار رب  تس تعرقلسطحال غير سميكة على طبقة وجودورقيقة مواد بسداد مسام للتربة ان

 ).بعد حرائق الغاباتد مارال( مثلضعيفة النفاذية طبقة أو ظهور 
Pw :  المياهمنالتربة تشبع  

 .)باستثناء مزارع االرز(من اآلثار التي يسببها اإلنسان قد يكون أيضا المياهمن تشبع التربة 
Ps :  هبوط وتخوية الترب العضوية وتصلب التربة 

 .المشبعة بالمياهربة الثقيلة هبوط وتخوية الترب العضوية أو الت
Pu :  نتيجة ألنشطة اخرىية اإلنتاجالوظائف الحيوية فقدان 

  وبالتاليفي اإلنتاجؤثر على الوظائف الحيوية قد ي  البناء والمناجممثالبعض التغيرات في استخدام األراضي 
 .ا لألراضيتدهورقد تسبب 

H : تدهور الموارد المائية 
Ha :  تيبس التربة)Aridification( 

فينولوجيا النباتات ، تغيرات في سرعة في ذبول النباتات(التي تحتويها التربة انخفاض في متوسط آمية المياه 
 ,)في المنتوجوانخفاض 

Hs :  الموارد المائية السطحيةآميةتغيير في  
  األنهار والبحيراتجفاف، تدفقالذروة التدفق، انخفاض /الفيضانات: تدفقالتغيير نظام 

Hg : ت طبقة المياه الجوفيةمستويا أو تغيرات في المياه الجوفية 
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الجوفية أو زيادة منسوب   المياه الجوفية بسبب االستغالل المفرط أو انخفاض تجدد المياه مستوىانخفاض
 .في الري التشبع بالماء والتملح سبب اإلفراطيعلى سبيل المثال، و .المياه الجوفية

Hp : تدهور نوعية المياه السطحية 
 وأنع اصممن الالمتأتية السائلة  النفايات( نقاط من التلوث وجود نهار بسببزيادة الرواسب والملوثات في األ

 .مبيداتالاسب واألسمدة وات األخرى آالرولوثموال) األنهارو في األوديةمباشرة والتي تصب مياه المجاري 
Hq : تدهور نوعية المياه الجوفية 

ات الممارسا النوع من التلوث هو هذلبب الرئيسي السو. المياه الجوفيةإلى تسلل الملوثات  أساسا من المتأتي
 .النفاياتالتصرف الغير محكم في ألراضي والمستدامة لدارة مالئمة لإل الغيرالبشرية 

Hw  : ألراضي الرطبةلالحد من قدرة التخفيف  
 هة الفيضانات والتلوثابلمج

B : يحيوالتدهور ال 
Bc : النباتياء غطنقص ال 

 والغير محميةعارية لارتفاع نسبة األراضي ا
Bh :  المأوى فقدان 

 ).حدود االراضي الزراعية ، النظم المختلطة، إراحة األرض  (بيولوجيانخفاض التنوع اليسبب 
Bq :  في آمية اإلنتاج الحيوينقصان 

الغطاء آالقطع النهائي للغابات واندثار ألرض ل  المتنوعةستخداماتلال النباتينتاج اإلانخفاض محاصيل 
 .اإلنتاجية انخفاضما يؤدي إلى باتي مالن
Bf : اآلثار الضارة للحرائق 

 وهذا .لغرض الزراعة )حرق المخلفات(واألراضي الزراعية   والمراعيواألدغالفي الغابات الحرائق 
 للغابات وتركالطوابق السفلى والتي تهم حرق منخفضة الخطورة ذات ال" الباردة "أيضا الحرائقيشمل 

لتؤثر  األشجارتاج والتي تصل إلى عالية الخطورة ال  ذات"الساخنة"حرائق وال) األشجار(ا الطوابق العلي
 .هاموتتسبب في تقد عليها و

Bs :  يالحيونوع التتدهور  
األعشاب و معتديةال ات النبات انتشار معمستساغة المداومة الأنواع التربة والحشائشو الطبيعيةاألنواع فقدان 
 .غةغير مستساال يةالملح

Bl :  التربةالحياة بفقدان 
البكتريا (والكائنات الدقيقة ) ديدان األرض والنمل األبيض(التربة الغير مجهريه من الكائنات انخفاض 
 . آما وآيفا) الخ ،والفطريات

Bp :  المفترسةالحيوانات األمراض وفقدان وزيادة اآلفات 
 .يةبيولوجالمكافحة الانخفاض 

 
 ) الحالةمؤشر(األراضي عبر تحديد نسبة مئوية من نظام استخدام األراضي أنواع تدهور  تقدير .ب
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المنطقة نوع من التدهور في ال بهذاالمتضررة  LUS آل نوع من أنواع التدهور نسبة مئوية من إعطاء ينبغي
ي  ٪ من المراع10جنوب افريقيا، ب Lydenberg  لمقاطعةفي المثال التالي. اإلدارية المعنيةوحدة أو ال

 Aridification( (Ha)( تيبس التربة الجمع بينة بتأثرم ٪ 15و) Bs(دغال وجود أجراء  متضررة من
ويكون !  يجب إظهاره آنوع واحد منفصلPcو  Haا الجمع بين هذين الظاهرتين هذو). Pc(تصلب التربة و

 ).3انظر الشكل (وحدة اللكامل  )15  +10( ٪ 25الساحة مجموع بالتالي 

 
   

 
) Lydenburg(مقاطعة في  LUSـفي المراعي ل هاتداخلوتدهور ال وهو يبين أنواع مختلفة من :3ل الشك
 الجمع بينة بتأثرم ٪ 15و) Bs(دغال وجود أجراء  متضررة من  ٪10وفي هذه الحالة . جنوب أفريقياب

 .)E13 ، الصفحة 2الجدول  انظر( في الوقت نفسه )Pc(تصلب التربة  و(Ha) )Aridification(تيبس التربة 
بـ   التدهورقع مو -أعاله مبين هو  آماحقول خريطة ال تظهر الصورة الحقيقية لحالة البالالمشاهد : مالحظة 

LUS  -  ـ المئوية ل النسبةتبين فقط ولكنLUS المتضررة من نوع محدد من التدهور.  
 ) الحالةمؤشرات(درجة تدهور األراضي ) ج

 أو غسلها في أخرى إلى أماآنآنقل التربة  حيث آثافة عملية تدهور األراضيمن درجة تدهور التربة تعرف 
موع  مجبةوآمثال لذلك نذآر نس األراضي لقياس درجة التدهور تدهورمؤشرات وتستعمل . االنجرافحالة 

  والمواد العضوية، االنخفاض النسبي في القدرة علىائغذواد الخسارة من المنسبة الخسارة من التربة، 
.  الخالمياه الجوفية  منسوبانخفاض في الغطاء النباتي والدوريمحافظة على رطوبة التربة، التغيرال

 . األراضيفي تقييم درجة تدهور وتستخدم الفئات التالية 
وسيكون . المرحلة األولية  ولكن هذه العملية ال تزال فيواضحة، التدهور ؤشرات بعض م:تدهور خفيف: 1

 .الجهد حد األدنى منب هإصالحمن السهل وقف الضرر و
 .مع بذل جهد آبيروإعادة تأهيل التربة عليه السيطرة السهل من تدهور واضح ولكن : معتدلتدهور : 2
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صالحها هامة واستالتربة خاصيات التغيرات في . تدهورالعلى  وجلية  عالمات واضحة:تدهور آبير: 3
 صعب جدا في فترة زمنية معقولة

 .إمكانية االستصالحيتجاوز هور تدال: تدهور شديد :4
  رسمنظام استخدام األراضي في وحدة فيها درجات مختلفة من التدهور داخل تعترضنا في الحاالت التي

 Wt  و4مع مستوى من المساحة  ٪ 10تحتل :  Wt: مثال(في سطرين  هاجادرإوها ميقسفيمكن ت خرائطال
 ).1 تدهور٪ مع مستوى  40تحتل مساحة قدرها 

 
 )ؤشرات الحالةم(التدهور سب ومعدالت ن) د

 إلى االتجاه العام للتدهور طيلةلتدهور ا يشير معدل، جامدةحالية ية شير إلى وضعتتدهور الدرجة أن في حين 
أي أن (مستقرة تماما في الوقت الحاضر  أن تكونمتدهورة جد منطقة ويمكن ل. الفترة األخيرة من الزمن

 حالياليست متدهورة أخرى ناطق ، في حين أن م)ها في تدهورزيادةال  لتاليوبامنخفضا يكون معدل التدهور 
 .اتجاه التدهور أسرعأي أن ، مرتفعامعدل التدهور  فيهاكون ي
مناطق بها تحسن في المحافظة على األراضي  ن آشفمالتدهور  مستوى تحديديمكن في الوقت نفسه، و

مكن ولة تقييم التدهور لعشرية آاملة تمحاآما إن . ه والتربة المياة علىفظاحلممن خالل اتخاذ تدابير لوذلك 
التدهور  نمزيدا مظهر تثالث فئات وقد وقع تحديد .  وتجنب تهويله أو تقزيمهالتقييممستوى تصحيح من 

 إما نتيجة لتأثير التدهورا في انخفاضتظهر تحسنا في المحافظة على األراضي وبالتالي  ىخر فئات أوثالث
 .تغييراتتين توجد فئة أين ال توجد فئبين هذين ال و.ةطبيعيستقرار بعض العوامل الالبشري أو 

 تدهور ارتفاع متزايد وسريع لل: 3
 لتدهورلمعتدل ارتفاع  : 2
 للتدهور ارتفاع بطيء وضعيف : 1
 )ال تدهور وال تحسن(لنسب التدهور  استقرار : 0
 لنسب التدهور بطيءنقص  : 1-
 التدهورلنسب معتدل   نقص: 2-
 لنسب التدهورسريع  نقص : 3-
 
 
 )مؤشرات الضغط المباشر(األسباب المباشرة لتدهور األراضي ) ه

ه وفي هذ. األراضي طبيعية في تدهورالسباب بعض األعدة أنواع من األنشطة البشرية ويمكن أن تتسبب 
لتدهور الطبيعي يتطلب في  ا، وإن آاننشطة البشريةاأل ينصب الترآيز على األضرار الناجمة عن ،الحالة

مؤشرات  (ةالتالياألسباب احد أو أآثر من يمكن تسجيل و.  وقائية وعالجيةتدابيرحيان اتخاذ بعض األ
 .لمصفوفة الجزء الخاص باألسباب المباشرة للتدهور بافي) الضغط المباشر

S : سوء إدارة التربة ، بما في ذلك : إدارة التربة: 
(s1):   للزراعةصالحةالغير استغالل األراضي  
(s2) :  االنجراف والتحكم في التعرية /  التربةة علىفظاحلمل ةالالزمتدابير اتخاذ الغياب أو عدم. 
(s3) :  الثقيلةالزراعية الميكنة 
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 (s4) : ما إلى ذلكوتمشيط األرض وحراثة (تقنيات فالحة األرض( 
(s5) :  أخرىأسباب 

C  : العشب والشجيرات واألشجار  آالمعمرةوإدارة المحاصيل السنوية  سوء : والمراعي المحاصيلإدارة
 :الممارسات المثمرة وهذا يشمل طائفة واسعة من

(c1) :  الرعي وما إلى ذلكحرق والبما في ذلك (الزراعية الحد من الغطاء النباتي والمخلفات.( 
(c2) :  دات اآلفات والمواد الكيميائية ومبي  والمخصبات ومبيدات األعشابةلألسمداالستعمال الغير رشيد

 ).محليغير تلوث (تؤدي إلى تلوث التربة  الزراعية وغيرها من النفايات التي
(c3) : تعويضها دون بالتربة  استغالل المواد الغذائيةاإلفراط في :  بالتربةيةائغذلمواد الاالستغالل المفرط ل
 .عضوية ومخصباتما يكفي من مواد ب

(c4) : بالتداولالزراعة عند ترة إراحة األرض ففي تقصير ال. 
(c5) :  الري وعدم آفاية الصرفنظام عدم آفاءة ) : يليكم توأآامل (نظام ري غير مالئم 
(c6) :  الكبير والجريان السطحي المفرطلتبخرا (لمطريةستخدام المياه في الزراعة ااسوء ( 
(c7) : زحف وغزارة الشجيرات. 

)8c( :المعتديةاب الضارة والنباتات  وجود وانتشار االعش.  
)9c: (اسباب اخري) تحدد تحت الفقرةhات مالحظ.(  
f :  وذلك)ثانويةالولية أو الغابات األ( الطبيعية  القضاء على النباتات:النباتات الطبيعية وإزالة الغابات  

 :لألسباب التالية
(f1) : على نطاق واسعة يتجار غابات. 
(f2) : والصناعةالسكنية  الحضرية والتوسع في المناطق. 
(f3) :  يالزراعاالستغالل. 
(f4) : حرائق الغابات واألراضي العشبية. 
(f5) :  اتالطرق )انشاء(تعبيد. 
(f6) :  تحدد تحت الفقرة ( أخرىأسبابhات مالحظ.(   

 . األراضي تدهور منمزيدال تتسبب في قدبعه أنشطة أخرى تإزالة الغابات غالبا ما ت
e : ت وإزالة الغطاء النباتي الغابا إزالة" على عكس :لغطاء النباتيلالستخدام المنزلي افراط في اإل

 يمكنبل " الطبيعي" الغطاء النباتي  آلفقدانسببا رئيسيا لعامل  اعتبار هذا البالضرورةال يجب " الطبيعي
 وهو . تدهورال الحماية من  فيكفايةالالنباتي مما يؤدي إلى عدم اء غط تبقى من ال تدهور مافي ان يتسبب

 التاليةنشطة األيشمل 
(e1) : تسييجومواد ال ط من جمع الحطب والخشبافراإل 
(e2) : فعالإزالة األ 
(e3) :  أخرىأنشطة 

g  :نباتات و  نوعية الا فيخفاضوان النباتي  عادة ما يؤدي إلى حدوث انخفاض في الغطاء : المفرطالرعي
 االنجرافوهوائية بدوره إلى الحد من إنتاجية التربة والتعرية ال  قد يؤديوهذا. التربةتصلب ف وعالاأل

 : تشملو وهالمائي
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(g1) : عدد مفرط من الماشية 
(g2) : يواناتتصلب التربة إثر تنقل الح 
(g3) : االستظالل ,السقي ,الرعي المفرط ودهس التربة حول او بالقرب من مناطق التعليف . 

 )4g :(الممتد لفترات طويلةفي منطق معينة مؤديا الي استهالك واالستعمال المفرط الرعي المكثف و
 .للفصائل المحببة والمرغوبة

) 5g:(من الرعي المنخفض للرعي , من آبيرة الحجم لصغيرة الحجم, بنية المواشيتغيير في تكوين و
  .من المواشي للمنتزهات والعكس صحيح ,المرتفع

)6g:(  أخرىأسباب)فقرة تحدد تحت الhمالحظات .(   
i  :وإستخالص الموارد الطبيعية  ة التعدينألنشطتشمل جميع اآلثار السلبية و ةتعدينيلااألنشطة الصناعية و

وهذا . )ذلكوما إلى المائية  ة والتغذيةيلزراعا اوظائفه االرض لمواردها الطبيعية وفقدان مثل(والتصنيع 
 :ـلخصصة يشمل األراضي الم

(i1):  الصناعة 
(i2) : التعدين 
(i3) : لنفاياتاألراضي المعدة ل 
(i4) :  تحدد تحت الفقرة ( أخرىاستعماالتhمالحظات .(   

u  :نشطة األعن التصنيع و  وتشمل جميع اآلثار الضارة الناجمةة التحتيةي البنطويروتمدين والت
 التي من والتغذية المائية ةيلزراعا ا ووظائفهفقدان الموارد الطبيعيةمثل  , التعدينية\ةستخالصياإل

 وهي تشمل. مثال التلوثآ أنواع أخرى من التدهور  انجراف التربة باإلضافة إلىالمحتمل ال تسبب
  :ـاألراضي المستخدمة ل

(u1) : اتوالطرقتجمعات السكنية المناطق الحضرية وال 
(u2) : الترفيةمناطق المنتزهات و 
(u3) : خرىمناطق أ 

p : ؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفيةالتي ت الفضالت  اماآن التخّلص من: 
(p1) : الصرف الصحي 
(p2) :  مياه الصرف الصحيمصبات 
(p3) : االرض داخلآثافة في المياه المنصبة  

)4p :( ة الحضريللتعامل مع النفاياتفقر وعدم آفاية في البنية التحتية )نفايات عضوية وغير عضوية.( 
)5p :( أخرىأسباب) تحدد تحت الفقرةhمالحظات .(   
q  :ؤدي إلى التي تالحضريةملوثات الهواء من األنشطة الصناعية و: 

(q1) : المحاصيل والتربة وتلوث الغطاء النباتي 
(q2) : تلوث المياه السطحية والجوفية 
(q3) : تحدد تحت الفقرة ( أخرىhمالحظات .(   

w  :الجوفية السطحية والمياه  إلى تسارع التغيرات في مستوىمما يؤدي  ائيةدورة المفي ال االضطراب
 :بسبب) لمياه السطحية والجوفيةل ةنتظمغير متغذية (والبحيرات واألنهار 
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(w1) :  الجريان السطحي معدلزيادة فينفاذية التربة وانخفاض معدل  
(w2) : تحدد تحت الفقرة ( أخرىhمالحظات .(   

o :  ةيائالم استغالل الموارداإلفراط في 
(o1) : الري 
(o2):  ستخدام الصناعياال 
(o3) :  المنزلياالستعمال 
(o4) : النشاطات التعدينية 
(o5):  انخفاض آفاءة استخدام المياه 

)6o :(أخرى) تحدد تحت الفقرةhمالحظات .(   
n : ورغم أن . ريةاألنشطة البش  عنتجةناغير تدهور ال من الحاالت رةآثيتوجد أسباب : األسباب الطبيعية

 طبيعية الألسباب أيضا تحديد ايمكن،  عن األنشطة البشريةالناتجتدهور العلى أساسا كز تهذا التقييم ير
 التي من أهمها

(n1) : التغيرات في درجات الحرارة 
(n2) : التغيرات الموسمية في هطول األمطار 
(n3) :  اآثافة وآم(األمطار الغزيرة( 
(n4) :  يةالغبارالرياح والعواصف 
(n5) : الفيضانات 
(n6) : الجفاف 
(n7) : السمات السطحية للمكان. 

)8n :( أسباب طبيعية أخرى)ما إلى ذلك  وواالنهيارات الطينية انيةالبرآت ثوراالاالنهيارات و.( 
 )غير المباشرةعوامل المحددة الال(غير مباشرة لتدهور األراضي الاألسباب ) و

هي األسباب و. ث تدهور األراضيوجتماعية واالقتصادية ضرورية لفهم حدلعوامل االا غالبا ما تكون
الضغط غير ؤشرات  مواحد أو أآثر منيمكن إدراج . الكامنة وراء تدهور األراضيالقوى الدافعة والمباشرة 
 :مصفوفةالفي ة التالية المباشر

p :  عالية إلى السكانية الكثافة المكن أن تؤدي يف. الكثافة السكانية قوة دافعة للتدهوركون تقد  :السكانيالضغط
 بطرق يةحيو أو استخدامات النظم العلى الموارد الشحيحة التنافسإثر  األراضيتدهور بداية أو تعميق 

نقص  األراضي إثر أيضا إلى تدهور السكانية المنخفضة الكثافةمن ناحية أخرى فقد تؤدي  و.غير رشيدة
 العاملة على سبيل المثال القوى

t :  ألن ها إلى تدهوريهاإل الوصولوء ساألراضي أو لحيازة سيئ الالتحديد ؤدي ييمكن أن  :حيازة األراضي 
ها أنها ملكهم فال تقع أصحاب ال يشعر وقد غير ممكن قد يكون ها وتحسينتهاوصيان  الفرديةهااالستثمارات

دود اإلستثمارات وأشغال مر  إذا آانهم خاصةمم ااألرض هي نظإن حيازة . حمايتها من التدهور
 . المثمرةاألشجار ةسا وغري مثل الطوابالمحافظة على األراضي معد لوقت طويل

h :  عتماد افيواصلون المحافظة على الموارد  تقنياتالفقراء االستثمار في ال يستطيع  :الفقر والصحة
مزيد من تدهور ينتج عنها ي تال) اإلفراط في الرعيو لمثل حراثة التال(غير مالئمة الالزراعية التقنيات 
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الفقر يلعب دورا في  ما إذا آانمدى الفقر لحديد من الضروري تقييم بالتالي فإنه و. األراضي وزيادة الفقر
  بالمنطقة المدروسةتدهور األراضي

l :  قد يؤدي إلى) مثال الهجرة وانتشار األمراض بسبب(نقص العمالة في المناطق الريفية  : ملةاالعاليد 
 وأشغال المحافظة على المياه الموارد مثل صيانة المدرجاتعلى ظ اللحف التخلي عن الممارسات التقليدية
خارج قطاع الزراعة في  فرص العملقد تساعد ، ىخرلكن من ناحية أو. والتربة ومقاومة زحف الرمال

 التحتية يةي البنزيادة االستثمار فللمزارعين بحيث يمكن  تخفيف الضغط على الموارد اإلنتاجية،
 . الدخل والمحافظة على ارتفاع

r : علىصولحالإن صعوبة ) : ، الخللمياه الطرق، األسواق، نقاط توزيع (المدخالت والبنية التحتية  
لحفاظ على خصوبة ا تجعل من الصعب قد هاأو ارتفاع أسعاراألسمدة  المدخالت الزراعية األساسية مثل

تحسين فرص من مكن تجيدة التحتية البنية في حين أن ال. ارد المياهموالتصرف المحكم فى التربة و
 ل الغابات يمكن أن تؤديداخ طريق عكس ذلك، فإن فتحوعلى . األسعارتخفيض و الوصول إلى األسواق

 .إلى اإلفراط في الصيد وتدهور األراضي
e :  ،عنصر االستثمار في ال : ودعم الخدمات  الكافيةمعرفةوالحصول على الورفع نسبة التوعية التعليم

تثقيف يعتبر و) التربة وبالتالي تعزيز ممارسات حفظ(البشري هو عامل رئيسي في الحد من الفقر 
زارعين م وعادة ما تسجل أفضل النتائج لدى الةثديحال تاالتقنيالعتماد امر مهم للغاية المزارعين 

 . خارج المزرعةللعمل فرصا أآثر التعليمآما يوفر . متعلمينال
w : عليهااستخدام األراضي أو زيادة الضغط في  تؤدي الى خفضالحروب والصراعات  
g :  قوانين التصرف)governance( /يمكن أن : التعاون والدعمالتنظيم،  القوانين وتنفيذها، :يةاتالمؤسس

 .المحافظة على األراضي في بصورة غير مباشرةحكومات مؤسسات والتدخالت التمهد 
o:  تحدد تحت الفقرة ( أسباب أخرىhمالحظات .(   

 

g (حيويم الالتأثير على وظائف النظ) لتأثيرا اتمؤشر( 
 سم من التربة 5 ، ازالة طبقة من مثالف: نفس الدرجة من التدهور مختلفة في أماآن مختلفة قد تكون آثار 

عميقة تربة بالمقارنة ب لمواد العضوية وفقيرة من اعلى تربة ضحلة العمق يمكن أن يكون لها تأثير أآبر
يؤثر تأثيرا قويا على  شبه القاحلةالمناطق القاحلة وفي بنفس الكمية المياه  الحد من توفرآذلك و. خصبةو

) ES (البيئية تأثير ذلك على النظموالمهم هنا هو تقييم مدى . الرطبة بالمقارنة مع المناطق البشر والماشية
ومن الضروري . البيئية في تقييم األلفية للنظم) 2005(لموارد ل العالميمعهد البفه وارد وص ما هو على نحو

 .ةتدهور الغير ماألراضيتقييم أثر تدهور األراضي بالمقارنة مع 
.  المياه الملوثةجةلاعماستخدام األسمدة أو  مثلالتدابير راء بعض خفية ججزئيا آثار التدهور أن تكون يمكن 

نوعية في  والتحسين تآآل التربة والمغذياتهذه المدخالت لتعويض فقدان  بعض منستخدم توفي هذه الحالة، 
على العكس من . في ضوء ما ورد أعاله ولذلك ، فإن أثر تدهور األراضي يجب تقييمها. االنتاجيةالمياه و
مراض واأل اآلفات (المحاصيلتسهم في انخفاض قد تدهور بالعالقة لها  عوامل أخرى التوجد ذلك، 

يمكن في أغلب األحيان من التقليص من آل  تدهوراللنظر في أثر اعتماد عشرية آاملة لو). وتأثيرات الطقس
حسب  )ES( يبيئتأثير على وظائف النظام الع الانوأ ، تقييملرسم الخرائطوحدة لكل يجب، و .اتلتأثيرهذه ا

 .األقسام الذآورة أسفله
 
 

 ):ةحيوي األلفية للنظم التقييمحسب  ةاقتنم(تأثيرات أنواع ال
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P :  اإلنتاجوظائف 
(P1):   آمية ونوعية الكتلة الحيوية للطاقة ذلكللحيوان أو النبات بما في(اإلنتاج ( 
(P2) :  والنباتاتالحيوانستهالك البشري وال) آيفاآما و(المياه  
(P3) : يضاتوفر األر 

) 4P :(أسباب أخرى) تحدد تحت الفقرةhمالحظات .(   
E : الدعم/ تنظيم ال (بيئيةالوظائف ال( 

(E1) :  والترشيحتسربالالتي تؤثر علي ) الفيضانات والعواصف واألمطار الغزيرة(تنظيم المياه الزائدة  ,
  .التبخر ,والصرف واالنجراف المائي

(E2):  وتوفر المياهةفا الجتنظيم تواجد المياه اثناء المواسم ، 
(E3):   العضويةمستوى المواد 
(E4) :  وما إلى ذلكفواضل الزراعات ، قش النباتي، الاءغطال(الغطاء األرضي(, 
(E5) :  تها على قدرعلى نفاذية التربة ووالتي تؤثر ) والتقشيرتثبيت ال(السطح على مستوى : بنية التربة

 المغذية والملوحة وغير ذلك المياه واالحتفاظ بالعناصرامتصاص 
(E6) : الكربوندورة و) بوتاس، وسفور، فنيتروجان(غذية مالعناصر دورة ال 
(E7) :  بفعل الرياحفي ذلك الترسبات بما (التربة تكون( 
(E8) : يحيولتنوع الا 
(E9) :  غازات الدفيئةالانبعاثات 

(E10) :  حرارة، رطوبةات رياح، ظل، درج(المناخ( 
S : لمهام االجتماعية والثقافية والرفاها 

(S1) : مالي والقيم الثقافية والتراث والترفيه والسياحةلروحي والجمحيط اال 
(S2) :  لسكان المحلية لمعارفالبما فيها (التعليم والمعرفة( 
(S3) : الصراعات 
(S4) : األمن الغذائي والصحة والفقر 
(S5) : صافي الدخل 
(S6) : لى ذلكالطرق والسدود وما إوالمباني (الخاصة والعامة   والبنى الحتيةلهياآل األساسيةا( 

لتأثيرات سلبية آبرى  :  P1 - 2 ، مثال (3 إلى 1ل الرمز وإضافة مستوى من اخيجب ادبالنسبة لكل نوع ، 
 فمثال االنجراف علما أنه قد يكون هناك آثار إيجابية لتردي األراضي. التالية لتعاريفل، وفقا ) على اإلنتاج

 . أو المصبيؤدي إلى تراآم ترسبات خصبة أسفل المنحدرما في مكان 
 :مستوى األثر

  البيئيةفي تغيير النظم )  في المائة50أآثر من (تدهور األراضي يساهم بشكل سلبي  :  آبيرأثر سلبي  3-
 البيئيةفي تغيير النظم )  ٪50-10(تدهور األراضي يساهم بشكل سلبي : تأثير سلبي   2-
 البيئيةفي تغيير النظم )  ٪10-0(على تدهور األراضي يساهم بشكل سلبي منخفض تأثير سلبي  1-
 البيئيةفي تغيير النظم ) ٪ 10-0(  بشكل ايجابي طفيفيسهمتدهور األراضي  :  طفيفأثر إيجابي  1
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  البيئيةفي تغيير النظم ) ٪ 50-10( بشكل ايجابي تدهور األراضي يسهم:  أثر إيجابي   2
تغيير  في )  في المائة50أآثر من  (ير بشكل ايجابي آبتدهور األراضي يسهم :  آبيرأثر إيجابي  3

 البيئيةالنظم 
  أدناه2انظر المثال الوارد في الجدول 

h (عند اختيار الرتبة :مثال, علومات االضافية المتعلقة بتدهور االراضي وضح الم:اتظمالح)h اسباب 
 .يجب التوضيح باسهاب) اخري

  
 

 )مثال(تدهور األراضي  : 2الجدول 
 ) مروج :Lydenburg  + LUS  منطقة (= 113 :الهوية   رسم الخرائطوحدة 

 )3الخطوة (تدهور األراضي 
 )الحالة(نوع ال .أ

i ii iii 

 .ب
 نطاقال

 .ت
  ةدرجال

. ث
 المعدل

السبب . ج
 المباشر

السبب . ح
الغير 
 مباشر

اآلثار على النظام . خ
 اإليكولوجي

Ha Pc  15% 2 1 g1,e1, f4 p, h, t P1-3, E2-2 

Bs   10% 2 -3 g1 g, w, t P1-2, S3-1 

         

 
 

 )االستجابةمؤشرات (حفظ األراضي   :4الخطوة 
 ؟يجب فعلهماذا 

 . رسم الخرائط وحدةلكل) منفردة أو مجتمعة(األآثر انتشارا  ياتقنالتاء إعطاء اسم . أ
 .1 لحقناه في الم المبينة أد األراضي علىالمحافظةمجموعة ب . التي حددت في أتياقن آل التربط . ب
النباتات الطبيعية، الزراعة،  : ة على األراضيفظاحم ممارسات الحسب تياقنف آل التيصنت . ت

  .توليفاتال  مع األخذ بعين اإلعتبار آلآل واإلدارةاهيال 
  من تدهور األراضيإعادة التأهيلأو / والتخفيف والوقايةهدف ب التقنيةبيان ما إذا آان تم تنفيذ  . ث
استخدام األراضي  ساحة نظام م(رسم الخرائط وحدة نسبة مئوية من عبر ال تاالتقنيآل  مساحةتحديد  . ج

 ) إداريةفي وحدة
 الحفظ بإجراءات المتعلقتدهور البيان  . ح
 األراضي نظام استخدام من وحدة لكل دها يحدوقع تت التي االتقني "أقسام فعالية" تقديرات  . خ
 ة على األراضيفظاحملا تقنيات يةفي فعالسلبا أو ايجابا  االتجاهاتآل تحديد  . د
 )نوع ومستوى( ذلك على وظائف النظام اإليكولوجي تأثير تحديد . ذ
 .قنيةآل ت  فيه استعمالتمالذي  أو التاريخالوقت تحديد  . ر
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 التقنية ف تص (QT) لألراضيالصيانة  حول تقنيات اإلدارة WOCAT االستبيان في إشارةوضع  . ز
 على صفحة قنيةموجز للت وصف يجب تقديم محددة ،  ستبيان لتقنيةهناك ان كيوإذا لم . المذآورة في أ

 البيانات قاعدة ب" المالحظات"في  بيضاء في نهاية هذا االستبيان أو
 
 :4لخطوة اتفسيرات 
جمع معلومات تمكن من ) QA(و) QT( االدارة المستدامة لالراضى SLM ت تقنيااستبياناتأن وفي حين 

لى توفير إالخرائط  بشأن رسم) QM( االستبيان  يهدف هذا,لى األراضية عفظاحممفصلة عن أنشطة ال
في أي وقت يمكن و، .  المواردحفظلالجغرافية الهامة  المعلومات الالزمة للحصول على تصور للبيانات

 ).انظر أدناه(لتقديم مزيد من المعلومات المتاحة ) QT( تاالتقنياستبيانات اإلتصال بالمشرفين على 
  تقديرالمبالغة في ميل إلى إلى وجود  GDT المتعلقة بـجمع البيانات الخاصة بتجربة الأظهرت  :مالحظة 

موضوعية قدر هذه التقديرات حاول ان تكون أن ن ة على األراضي ويجب بالتالىفظاحملتقنيات امدى وفعالية 
 .االمكان

 التقنيةاسم  . أ
وليس بالضرورة (آثر انتشارا  للتقنيات األ)اسم محليااليكون ويفضل أن ال (والمتداول سم المشترك االإعطاء 

 .األراضي استخدامنظم آل نظام من المستعمل في !) األآثر فعالية
 يمكن إدراج ة، ولكنيورق النسخة الفي المصفوفة من LUS  من آلفقط تقنياتأربع راج ديجب إ: مالحظة 

تحتوي قاعدة البيانات  ألن أخرىصفحة على أو من الورقة الجانب ت لنفس الوحدة على التقنياالمزيد من 
 .LUS لكل  تاالتقنيمن غير محدود عدد على 
 مجموعات المحافظة على األراضي . ب

 :التاليةمجموعات المحافظة على األراضي في ال تقنياتيمكن حصر 
CA : التدابير الزراعية بصورة رئيسية (التغطية/زراعة المحافظة على الموارد:( 

حد  التربة،الضغط على موارد األدنى من  الحد: تضمن ثالثة مبادئ أساسية تنظم بافظة زراعة المحتتسم 
 داول الزراعاتمن تغطية التربة وتأدنى دائم 

NM : التدابير الزراعية بصورة رئيسية (تغذيةإدارة ال/ديسمالت/ضويةعالمواد ال:( 
 تهاتحسين خصوب و التربةتعديل  الي المغذياتاألخضرو  والسماد المخلطاألسمدة العضوية والسمادتهدف 

 . نفاذيتهازيادةو تهابنيو
RO : حرقالقطع وال/اراحة االرض/متناوبةالزراعة ال/زرراعة الدوريةال 

فترة من  هعقبت لعدة سنوات  للمحاصيل مكثفتناوب إدارة األراضي مثل إنتاجباختالف في ذا النظام هيتسم 
أو عن طريق إعادة زرع ) راحة االرضا ( لالراضيد الطبيعي التجد االستغالل تمكن منانخفاض آثافة

ة اوبالزراعة المتنأما . لغطاء النباتيلمكثف وإزالة الاالستخدام عقبه ذلك ي والبقول واالشجار وغير العشب
وهذا النظام غالبا ما يشمل تطهير قطعة . ثم التخلي عنها األراضي بشكل مؤقتمن قطع فتتمثل في زراعة 

يقع ترك ا هعند ،تهاخصوبالتربة فقد ى ت حت)محاصيل أو األخشاب(االستغالل سنوات من   عدةأرض تليها
حرق القطع وال  أما.على المدى الطويل  للزراعةإلى ممارسة دوريةفي بعض األحيان أو تحويلها ي ضااألر

االت للزراعة أو لخلق مجكسوة باألشجار عن طريق القطع أو الحرق مالالغابات واألراضي فيقصد به إزالة 
 .أسباب أخرىي رعي أو أللل

VS : ةعام النباتية بصورة تدابيرال(التغطية النباتية /حزمة النباتيةاال:( 
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العشبية إلى تشكيل السدود والمدرجات حزمة االؤدي تكثيرا ما ف. األعشاب أو األشجار بطرق مختلفة تستخدم
 غطاء الاتتأثير خرى ، فإناألحاالت الوفي . نحدرمباتجاه ال"  عن حراثة األرضة الناتجتعريةال"بسبب 

هوائية واالنجراف  وآذلك الحد من التعرية الونفاذيتها تهاوتحسين بني زيادة تغطية التربةمنها النباتي متعددة ، 
 .المائى

AF:  الزراعية االحراش )Agroforesterie() نباتي مختلط مع الغابات( 
ة ، يزراع لألغراض الاتالغابشجار أ تنمو حيثاستخدام األراضي  بأنها الزراعية حراشنظم االتوصف 

 مجموعةالذي يشمل  واقتصادية بين مكونات النظام بيئية تفاعالتعموما  ناكوهتربية الماشية والرعي أو 
 .الطوابق البن والمحاصيل متعددةزراعة اشجار ، حزمة النباتية الحاميةاال: واسعة

AP :  حماية الغابات وحراشاالاعادة زراعة 
الحرائق وتحسين إدارة الغابات وقطع األشجار جزء من هذه وحمايتها من وتحسين الغابات غراسة 
 المجموعة

RH :  االخاديدالتحكم في) gullies(/ تأهيلالإعادة) حيوية مع التثبيت الالتقنيات البنائي( 
 االنجرافمن  محددا النوع اللج مثل هذمجموعة من التدابير التي تعاالمياه واألودية مراقبة مجاري تشمل 

يكون المختلفة والتكميلية  قياساتوهناك مجموعة آاملة من ال. اجباريا استصالح األراضي  يكونحاد حيثال
 النباتي غطاء إذ أن الغالبفي ال ةهيمنم )اإلنشآت(ةالتقنيات البنائي حتى لو آانتأهم عامل الغطاء النباتي فيها 

 . لتربة لدائممن حفظ يمكن 
TR : ة والنباتيةالزراعي مقاييسمع العة تمجماألحيان أغلب في  ,بنائية( المساطب( 

 يةمستوال أو خلفيةال أو ية المدرجات األمام: والمساطبهناك طائفة واسعة من أنواع مختلفة من المدرجات
حالة خاصة من حيث تعتبر ) األرزآحقول (المروية والمساطب .  المياهصرفبتواجد أو دون تواجد وحدات 

 .مدرج بالنسبة لتصميم الى ذلكعل إدارة موارد المياه واآلثار المترتبة
GR :  والنباتيةزراعيةالممارسات بالدارة مرتبطة اإل( المراعيإدارة ( 
الحد يرتبط تحسين المراعي أساسا بو .الرعيقوانين مراقبة وال في اتالتغييربتحسين إدارة المراعي  رتبطي

 وتحسين الغطاء" عدم الرعي "تغذية الخضراءال أو في ىعبتناوب المر إماعبر حمايتها الرعي من آثافة 
 .تهاإدارفي  النباتي و التغيير

WH : مع تقنيات أخرى ،مختلطةتقنيات  وايضًا ، بنائية( جمع المياه ( 
أو لتحسين راعي الزنتاج غرض اإلل  الجريان السطحي وهطول األمطارمياهجمع المياه جمع وترآيز  يشمل

 . مقيداارئيسيعامال رطوبة ال في نقصال يكون القاحلة حيث المراعي واألشجار في المناطق
SA : فعالية استخدام المياه/تنظيم الملوحة/المياه الجوفية 

   والتدفق بصفةوالحد من الفيضانات  اءويشمل ذلك جميع التدابير التي تؤدي إلى تحسين تنظيم دورة الم
 water table) (سطحية الةيائ الم الطبقةانخفاض مستوىالجوفية أو التربة وتغذية المياهنفاذية سين  وتحعامة

 .قطيرويشمل ذلك تحسين تقنيات الري مثل استخدام الت. ا وآيفاتوفر المياه آم وتحسين في حالة الملوحة
WQ : ادارية ونباتية, بنائية (التحسينات في نوعية المياه( 

 . التسرباتتنقية ، برك / فلترنظم  التي تهدف أساسا الى تحسين نوعية المياه ، مثل الترسيب ، جميع التدابير
SD : بنائية وادارية, نباتية (:تثبيت الكثبان الرملية( 

خفيفة البنية واألراضي ذات الالرملية  الكثبانمناطق مثل نجراف الهوائي  لإلهاتجنب تعرضواألسطح تثبيت 
 .حرك الكثبان الرمليةتووقف تنقل األتربة لحد من من ذلك هو اوالهدف ). يةينالطة التربمثل (للغاية 
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CB  :بنائية وادارية, نباتية (حماية المناطق الساحلية( 
 . على الشريط الساحليجامواألوتأثير  من اإلنجراف والبنية األساسيةتربة التدابير التي تحمي ال

PR : الحماية من الكوارث الطبيعية 
 والطينية الثلجية واالنهيارات األرضية الحجرية ووالزالزل واالنهيارات يضانات والعواصفالف

SC :  بنائية وادارية, نباتية : (اتاصف والجريان السطحي على الطرقوعالمياه التحكم في( 
لناجم للتعامل مع الجريان السطحي ا ألحداث المتطرفة مثل الفيضانات والتدفقاتخصصة لالملتدابير جميع ا

 . وما إلى ذلكوأماآن وقوف السيارات الصناعية  مثل الطرق والمناطقاألماآن المسطحةعن 
WM  :إدارة الفضالت: 

  إدارة الفضالت العضوية وغير العضوية
OT : تحت الفقرة حدد (أخرى l( 
 تدابير المحافظة علئ االرض) ت

تدابير  1 لحقيبين الم. الفقرة أ ت المحددة بموجباالتقنيالتي تتوافق مع  تدابير المحافظة على األراضياختر 
أنظر الشكل  (التقنيةعدة ممارسات في نفس  تجمع ،في آثير من األحيان. هاتعاريفو المحافظة على األراضي

أنواع  3 إلى حدود) األولهو المهيمن (من جانب أهميتها تدابيرفئات هذه التحدد وتذآر  ،وفي هذه الحالة). 4
 ). معينةتكنولوجيالمثال آ 3انظر الجدول  (ةفظاحمللتدابير  4 واضيمن تدهور األر

يمكن ) ةأو أآثر من فئ يتألف آل منها من واحدة( لألراضي ة لإلدارة المستدامةواحد قنيةوإذا آان أآثر من ت
 مختلفة أي مناطقتغطي فيجب اعتبارها آوحدة من استخدام األراضي ، رسم الخرائط نفس وحدة اعتمادها ل

الموارد متداخلة  المحافظة على  وممارساتمقاييسأآثر من  وإذا آان اثنين أو. ال تتداخل فيما بينهاأنها 
 .الخريطةرسم  وحدة وآيفيةية ميدانية لمثال لوضعآ 3الجدول  انظر. تياقنبين الت مزجفيعتبر ذلك 

 تدهور األراضيلأو إعادة التأهيل /الوقاية، والتخفيف و: الهدف) ث
  

 ):GDT(لتقنيات اإلدارة المستدامة لألراضي تحديد الهدف الرئيسي يجب 
P  على الموارد ة فظاحمالاألراضي التي تمكن من المحافظة على تقنيات  تنطوي على استخدام :الوقاية

النتيجة و.  عرضة للتدهوريضااألرباألماآن التي تكون فيها  البيئية هاالطبيعية وقدراتها اإلنتاجية ووظائف
الناجم عن تدهور يتناقض مع الالواقع تمية لذلك هو وجود التقنيات المالئمة في األماآن المالئمة وهذا في الح

 األنشطة البشرية
M ويجب أن تبدأ هذه التدخالت . رتدهوظاهرة الإلى الحد من ت التدخالترمي  : ة التدهورالتخفيف من وطأ

ويجب . اوظائفهوتحسين الموارد  و مزيد من التدهوروقف والهدف الرئيسي هو. حين تظهر عالمات التدهور
آما . تابعة هذه األشغاللم شكل حافزا قوياوهذا ما ي المدى القصير والمتوسط علىالتخفيف أن تظهر آثار هذا 

 التدهور أحيانا لوصف الحد من آثار" التخفيف"تستخدم آلمة 
R  ستخدام حد ال يمكن معها االلتدهور إلى جة اتصل درعندما  يقع إعادة تأهيل األراضي :إعادة التأهيل

إعادة تأهيل األرض تكون آبيرة كلفة فإن تهنا، و. عقيمة ألرض قد أصبحت شبهوأن ا يضا األرلهذهاألصلي 
 المدى الطويلوال يمكن مالحظة تحسنها إال على 
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  ة على األراضيفظاحمتصنيف ممارسات ال :4الشكل 
 
وحرث الجدر،  والتغطية زراعات حسب خطوط التساويوال ختلطةعات المزراالزراعية مثل الالممارسات 

 .الخ
 

 السنويةرزاعات هي التي ترتبط عادة مع الو •
تتكرر آل موسم بشكل روتيني أو في سلسلة من  و •

 التناوب
  هي قصيرة المدة وغير دائمة •
 ال تؤدي إلى تغيير صورة المنحدر •
  المنحدرعنمستقلة ما تكون عادة و •
 A1 : نباتيت بكساءغطامربة ت  
 A2 :  خصوبة التربة/ويةضعمواد 
 A3 : التربة معالجة سطح 
 A4 : أعماق التربةة جمعال 
 A5 : أخرى  

 
 
 
 : والتي، مصدات الرياح، الخ، الحواجز النباتية العشبيةحزمةاال آيةالنباتممارسات ال

 

 تنطوي على استخدام األعشاب الدائمة، •
 والشجيرات أو األشجار

 على المدى الطويل ممارسات يه •
 غالبا ما تؤدي إلى تغيير في صورة المنحدر •
 تساويغالبا ما تكون مرتبة وفقا لخطوط ال •

)contour(تجاه الريحبالنسبة ال ا أو عمودي 
 غالبا ما تكون متباعدة وفقا للمنحدر •
 V1 :  األشجار والشجيراتبتغطية 
 V2 :  عشبية معمرةأشجار أعشاب  
 V3 : جدر المثل ( زالةوأعشاب معدة لإلنباتات

 )ةالناري
 V4 : أخرى 

 
والقابيون  مثل المساطب والطوابي ترآيبيةتقنيات الال
 :التيو ، الخأسيجة تثبيت الكثبان الرمليةالمباني وو
 

 غالبا إلى تغيير في صورة المنحدرتؤدي  •
 هي طويلة األجل أو دائمة •
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 مياه ولجمع، وسرعة الرياح والتعرية السطحي يانالجرفي المقام األول إلى السيطرة على ؤدي ت •
 األمطار

 القوى العاملةثير من المال والك تتطلبوقيام بها باهظة أول تكلفة كون تغالبا ما  •
 بالنسبة التجاه الريح اعمودي/ )contour(التساوي غالبا ما تكون مرتبة وفقا لخطوط  •
 غالبا ما تكون متباعدة وفقا للمنحدر •
 وغير ذلكوخرسانة  ارةحجوالخشب وأو بناء /ونشائها ي إلضاأرتتطلب  •
S1 : 6٪ال يتجاوزالمنحدر  ( وحواجزمدرجات( 
S2 :  6٪يفوقالمنحدر (منحدر إلى األمام مع مدرجات( 
S3 : الترابية الصغيرةالسدود/السدود الترابية  
S4 : الخاصة بمياه الصرف وما إلى ذلك (هايالممجاري ، و ذوي الطوابقالخنادق( 
S5 : الخنادق متساوية العمق والحفر 
S6 : سيولتخزين مياه ال: ودسدال/ات المياهخزان 
S7 :  الخالحد من المنحدر،(األرض إعادة تشكيل سطح ( 
S8 : طوابيالجدران والحواجز وال 
S9 : أخرى 
 
 

 هاقغالإمراعي وآتسييج المثل التغيرات في استخدام األراضي والتصرف في األراضي دارة طرق اإل
 : الخداولهاوت
 

ينطوي على تغيير أساسي في استخدام  •
  األراضي 

ي على أي أعمال زراعية أو تقنيات يحتوال  •
 تشييدية

 تحسين الغطاء النباتيتمكن من آثيرا ما  •
  األراضيقلل من آثافة استخدامتآثيرا ما  •

 
 
 
 

M1 :  نمط استخدام األراضيفي تغيير 
M2 : تكثيفال/تغير مستوى اإلدارة 
M3  :البيئة الطبيعية والبشريةحسبم اتق                                                               
M4 : تغيير آبير في وتيرة األنشطة 
M5 :  إعطاء تفاصيل : سلة من التناوبسلحسب  سنويا أو(النباتية المراقبة والتحكم في تغيير تكوين األنواع
 )A1في 

M6  :الطرق ًال منشمل آي: التقليل أو او إعادة اإلستعمال آل ما يحتاج إعادة التصنيع يشمل:ت الفضالإدارة 
  ة إلدارة الفضالتطبيعيال وةصطناعيلا

: M7 أخري 
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توليفات من هذه الممارسات ممكن الجميع  .تكامل وتعزيز الكفاءة باتجاه ال الممارساتمن مختلفتوليفات 

 :على سبيل المثالو.
 

  معالمدرجات: البنائية تقنياتال •
 عمليات  معاألعشاب واألشجار: النباتيةتقنيات ال •

                                                             الجدر: زراعية
  .S1، V1 ،V2 ،A3 : على سبيل المثال

 
 
 
 
 

 

e المعتمدة لـالتقنيةساحة م  GDT  : النسبة المئوية تحديد يجب : ة رسم الخرائط وحدلمساحةالنسبة المئوية
  GDT لـ تقنيات مجموع النسبة المئوية لجميع. األراضي  من النظام من استخدام GDT لـ  تقنيةآللمساحة 

) تداخلال(توليفات يجب اعتماد ال، تدهوروآما في حالة ال. 100٪ ال يمكن أن تتجاوزلكل وحدة رسم الخرائط 
 ).5والشكل  3انظر الجدول (منفصلة 

f معالجتدهور الال: 
تدهور المدرجة في خطوة الاستخدام أنواع ويجب .  GDT لـالذي وقعت معالجته بتقنياتتحديد نوع الضرر 

 . فقرة أ3
g  الخاصة بـ قنياتالتفعالية GDT  

الصيانة أو من حيث طريقة التنفيذ و) آمًا( من حيث درجة الحد من التدهور ةفظاحماليات قنت" فعالية "تعرف
 )ًاآيف(
تحسين  بطريقة جيدة فقط بل تمكن من مجرد مشاآل تدهور األراضيت التقنياال تعالج هذه  :عالية جدا: 4
 فقدان التربة أقل من المعدل الطبيعي  يكونالمثال، فعلى سبيل. السابقوضعية التدهور حالة مقارنة مع ال

صيانة  فقطويجب المياه وخصوبة التربة بعلى االحتفاظ أو القدرة / ونفاذيةفي معدل وازدياد لتكوين التربة 
في الخصائص الهيدرولوجية للتربة تحسن آبير وهذه التقنيات تمكن من . التربة للحفاظ على خصائصها

 ).يحيوال التدهورتجنب (اء النباتي وفير الغطتو
 حد إلىان التربة ال تتجاوز ، فقدفمثال.  األراضي بشكل مناسبمشاآل تدهورتراقب هذه التقنيات  :عالية: 3

 معدل تسرب المياه واالحتفاظ بها ه ال يالحظ تغيير في، في حين أنالطبيعيةالتربة  معدل تكوينآبير 
 تدهور بيتعلقأنه ما بو. التربة للحفاظ على خصائصها صيانة ويجب فقطالتربة،  والمحافظة على خصوبة

 بطيئة تحسينات  معرة على وقف مزيد من التدهور، ولكنقادفإن هذه التقنيات المياه والغطاء النباتي، 
تجاوز الوضعية ي والمياه والمغذيات ولكن فقدان التربة. مقبولة لحاالت معينةواإلجراءات تدابير ال :معتدلة: 2

انجازات إلى ناك حاجة ه الصيانة، إلى وباإلضافة"). عالية" 3 الفقرة آما في(الطبيعية أو الوضع األمثل 
 منفقط  تمكن هذه التدابير المياه والغطاء النباتي، تدهوربوفيما يتعلق . المستوى" عالية" نتائج  لتحقيقإضافية

 .ليست آافيةغير أنها إبطاء عملية التدهور، 
تدهور األراضي إلى حدود  لحد منمحليا لإلى تكييف وتحسين المرافق لتدابير اتحتاج هذه  :ةمنخفض :1

 .لمستوىا" عالية"نتائج ثيرة لتحقيق بذل جهود آيجب و. مقبولة
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  GDT ياتالتقنفعالية اتجاهات . ج

: الزمن ألسباب مختلفة أقل فعالية مع مرورعلى العكس  أآثر آفاءة، أو GDT التقنيةيمكن أن تصبح 
، األراضي، التغيرات في الكثافة السكانية، التغيرات البيئية التغيرات في استخدام األراضي أو نظم استخدام

المناسبة في ظل ظروف معينة، فإن االتجاه في ) زالتال أو (لتحديد ما إذا آانت ممارسة معينة هي و. الخ
 .ا مناسبامؤشريعتبر  سنوات 10 إلى 5 خالل فترة من ة على المواردفظاحملافعالية 

 لتدابير أثر إيجابي على زيادة الحد من التدهورليكون  :فعاليةالاالتجاه نحو زيادة  :1
 تغيير من حيث الكفاءة ليس هناك :0
 .مثال صيانةالعدم وجود آلحد من التدهور شيئا فشيئا للتدابير  ا تأثيريتضاءل:  الفعاليةاتجاه نحو انخفاض: 1-

 
  البيئير على وظائف النظام يأثالت .ح

، تنظيمالالتزود،  (البيئيوظائف النظام  على GDT قنيات آثار تفيمثل يت هنا هتقييمالذي يجب الرئيسي األثر 
ونحن بحاجة لتقييم ). 2005 معهد الموارد العالمية، (البيئيةمحددة في تقييم األلفية للنظم  آما هي) الدعم

التي لم تعتمد المدرجة بالمقارنة مع المناطق  ة على المواردفظاحم التقنياتآثارها في المجاالت التي تغطيها 
 ).رةالمناطق المتدهوآ(فيها هذه التقنيات 

 .ر وفقا للفئات المدرجة أدناهيأثالتتقييم نوع يقع ط، ائخروحدة رسم اللكل 
P :  اإلنتاجوظائف 

(P1):   آمية ونوعية الكتلة الحيوية للطاقة ذلكللحيوان أو النبات بما في(اإلنتاج ( 
(P2) :  والنباتاتالحيوانستهالك البشري وال) آيفاآما و(المياه  
(P3) : يضاتوفر األر 

E : الدعم/ تنظيم ال (بيئيةالوظائف ال( 
(E1) : تصريف،  التي تؤثر في ترشيح الفيضانات والعواصف واألمطار الغزيرةتنظيم المياه الزائدة مثل ،

 . إنجراف وتبخرالمياه داخل التربة
(E2) : عمليات التبخروّثر في التي ت (  الجفافتنظيم توّفر المياه اثناء مواسم .( 
(E3):   العضويةالمواد مستوى 
(E4) :  وما إلى ذلكفواضل الزراعات ، قش النباتي، الاءغطال(الغطاء األرضي(, 
(E5) :  تها على قدروالتي تؤثر على نفاذية التربة و) والتقشيرتثبيت ال(السطح على مستوى : بنية التربة

 المغذية والملوحة وغير ذلك المياه واالحتفاظ بالعناصرامتصاص 
(E6) : الكربوندورة و) بوتاس، وسفور، فنيتروجان(  الغذائيةةدورال 
(E7) :  بفعل الرياحفي ذلك الترسبات بما (التربة تكون( 
(E8) : يالحيولتنوع ا 
(E9) :  غازات الدفيئةالانبعاثات )CO2,إلخ, الميثان(. 

(E10) : رطوبةالحرارة، الات ظل، درجالالرياح،  ( المصّغرالمناخ( 
S : اعية والثقافية والرفاهلمهام االجتما 
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(S1) : لروحي والجمالي والقيم الثقافية والتراث والترفيه والسياحةمحيط اال 
(S2) :  لسكان المحلية لمعارفالبما فيها (التعليم والمعرفة( 
(S3) : الصراعات 
(S4) : األمن الغذائي والصحة والفقر 
(S5) : صافي الدخل 
(S6) : الطرق والسدود وما إلى ذلكوالمباني (الخاصة والعامة  حتيةت والبنى اللهياآل األساسيةا( 

)S7 :(فرص التسويق)المداخل الي االسواق إلخ(. 
S8)( :أخري ) تحدد تحت الفقرةhمالحظات .(   

 :مستوى األثر
في تغيير )  في المائة50أآثر من  ( آبيرساهم بشكل سلبيت األراضي المحافظة على :  آبيرأثر سلبي  3-

  البيئيةالنظم 
 البيئيةفي تغيير النظم )  ٪50-10(ساهم بشكل سلبي ت األراضي المحافظة على: تأثير سلبي   2-
في تغيير النظم )  ٪10-0 ( منخفضساهم بشكل سلبيتاألراضي  المحافظة على: تأثير سلبي منخفض  1-

 البيئية
 البيئيةفي تغيير النظم ) ٪ 10-0 (ف بشكل ايجابي طفيهماست األراضي المحافظة على :  طفيفأثر إيجابي  1
  البيئيةفي تغيير النظم ) ٪ 50-10( بشكل ايجابي هماست األراضي المحافظة على:  أثر إيجابي   2
في تغيير )  في المائة50أآثر من  ( بشكل ايجابي آبيرهماست األراضي المحافظة على :  آبيرأثر إيجابي  3

 البيئيةالنظم 
 ايجابيةلتأثيرات  :  P1 +2  ،مثال( -3 إلى 3 الرمز وإضافة مستوى من لاخ إديجببالنسبة لكل نوع ، 
الحد من  فمثال  لتردي األراضيسلبيةعلما أنه قد يكون هناك آثار . التالي لتعريفل، وفقا ) آبرى على اإلنتاج

 .في المنطق السفلى ض آمية المياه المجمعة اخفانيؤدي إلى الجريان في أعلى المصبات 
 
 فترة التنفيذ .خ

 المعتمدة التقنيةألن ذلك قد يمكن من معرفة آفاءة  التقنيةهذه التي طبقت خاللها سنوات يجب تحديد عدد ال
 )1970-1960مثال (ة بداية ونهايالسنوات فيجب ذآر سنوات ،  دةلعالتنفيذ استمر وإذا . واتجاه تطورها

 )QT(إلى االستبيان المراجع .د
محدودة وتترآز  لألراضي ة اإلدارة المستدامتقنياتعن االستبيان  في هذا هاميقدقع تتي والمعلومات الهذه 

 تقنياتمزيد من التفاصيل المتاحة في االستبيان  هناك وإذا آان. بصورة رئيسية على المعلومات الجغرافية
 خلفي من الجزء الفيوصف موجز  يجب إعطاء وأ. ترقيمهم الرجاء ذآر، ف لألراضيةاإلدارة المستدام

 .المصفوفة
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 لمراعيللمحافظة على االحقيقية ) تداخلال(مجموعات المختلف الممارسات وهذا الشكل يبين  :5الشكل 
  LUS ٪ من20بـ هناك مساحة تقدر وفي هذه الحالة، . جنوب أفريقيا بLydenburg بمحافظة  LUSفي

: في التصرفتغيير  ( M2و) لمزمنةات ا العشبيإعادة بذر(V2 مجموعة مغطاة في نفس الوقت بال) مراعي(
انظر ) (تغيير أنواع استخدام األراضي (M1و) األحواض/السدود (S6 بـ  ٪ 15و ) اعتماد المرعى المراقب

 .)4 الشكل
 LUS وحدة منتظهر ، ولكن حقولالفي خريطة الصورة الحقيقية لألوضاع التظهر   أنال يمكن :مالحظة

 .رحد حسب الموضوع المختاالون وب
 

 )مثال (ةفظاحال : 3الجدول 
 :رقم الهوية: رسم الخرائط 

 )4 الخطوة (ةفظاحتقنيات الم
. ب االسم. أ

 المجموعة
التقنية أو . ت
 ممارسةال

. ث
 هدفال

. ج
نسبة 
المسا
 حة

. خ التدهور المعالج. ح
 فعاليةال

 .د
 /االتجاه

 فعاليةال

ثر األ. ذ
 النظم على
 البيئية

. ر
 الفترة

. ز
المرج

 ع

 اعي مراقبةمر
 إعادة بذرمع 

العشبيات 
 لمزمنةا

VS V
2 

M2  M 20
% 

W
t 

P
c 

P
k 

3 0 P1+3, 
E3+3, 
E2+2, 
E7+1 

198
5 

 

 مع (ودالسد
الحراجة 

WH SM1  M 15% WCH2 1 P1+2, 
S2+1, 

198RS
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 t n a E1+2 0 A05 6 )الزراعية

               

 
 

 ري توصية خب:5الخطوة 
تدهور الكيفية معالجة ب المتعلقةتدخالت البشأن أو توصيات خبير م توصية تقدييجب ، ائطخررسم اللكل وحدة 

 ). تقديرأقصى على 2(
 
A :  ال يمكن حقيقة على أنه  هلوقبيمكن وه تدهور خطير جدا لعالجإما أن يكون ال :المشكلةالتكيف مع

 .ال يستحق عناءفي إصالحه ستثمار مجابهته واال أن وتغييرها أ
P : الحفاظ على الموارد الطبيعية وقدراتها التي تمكن من  المحافظة طرقطوي على استخدام تنو :الوقاية

 إدارة طرقوجود ويترتب على ذلك .  التي هي عرضة للتدهوريضااألر  البيئية علىهااإلنتاجية ووظائف
 البشري في التأثيرفي الواقع هذا ما يناقض وفعليا في المناطق التي يجب اعتمادها فيها الجيدة  األراضي

  .تدهور األراضي
M :  ويجب أن يبدأ التدخل مع بداية . تدهور االزدياد في الالتدخل إلى الحد منيرمي  :وطأتهوالتخفيف من
ويجب أن تظهر . ووظائفها مواردفي اللتحسين اهنا هو وقف مزيد من التدهور و والهدف الرئيسي. لتدهورا

" التخفيف"آلمة  تستخدمو. تابعة الجهودقويا لم  فهي تشكل حافزا:والمتوسط المدى القصير علىالتخفيف آثار 
 .التدهور أيضا لوصف الحد من آثار

R :  إلى درجة أن االستخدام األصلي لم  األراضي متدهورة بالفعلتكون  عندما ة مطلوبيهو :التأهيلإعادة
  آبيرةالالزمة في المدى الطويلآلفة االستثمارات تكون هنا و. األرض قد أصبحت شبه عقيمةأن يعد ممكنا و

 .لتحديد أي أثر
 

 )مثال( ريتوصية خب : 4الجدول 
 )5 الخطوة (ريوصية خب
 مالحظات و معلومات تكميلية  ريوصية خب

P 

 

M 

المحافظة على ظروف جيدة لغطاء األرض من خالل نظم الحراجة 
 الزراعية

 
ن سطح تقليل فقدان المياه عن طريق الجريان السطحي والتبخر م

 الحد األدنى من الحراثةونشارة الالتربة من خالل 
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 االستبيان
 

  )1الخطوة ( نوالمشارآن و أو األخصائياألخصائي
 

فقط،  الرئيسي المعطيات الخاصة بالشخصتسجيل آافة ، يرجى أآثر من واحدإذا آان عدد الخبراء المعنيين 
 .  اآلخرينأسماء المتخصصينإلى ذلك ضاف يو
 
  أنثى ) :..............................................أسماء(اسم :................................. للقب ا

  ذآر           
 

  :المؤسسة والعنوان الحالي 
 ................. ......................................... .....................................................اسم المؤسسة

 ......................... :............................................ ...............................................عنوانها
 ......................:..................................................المدينة :.........................  البريدي ترقيمال

 ........................................:............................................................... الوالية أو المحافظة
 ...................................................:.......................................................................البلد 

 .................................:.البريد اإللكتروني :......................... فاآس ال: :..................... الهاتف 
 .................... ...........:...................................... ........................................العنوان الدائم 

................................................................................................................................. 
 ...............................:...................................................... .................................المدينة 

 ................................:............................................................................ البريدي ترقيمال
 .............................................................................. :.........................المحافظة أو الوالية

 ...................................................................................................:.......................البلد 
 

 :المؤسسات      :أسماء الخبراء المساهمين في هذا االستبيان
..............................................................  ........................................................... 

.............................................................  ........................................................... 
 
 

من  أو نشر هذه المعلومات استخدامعلى  أدناه، أن المؤسسات والمشاريع وغير ذلك موافقة التأآيدالرجاء 
 . WOCAT-LADA-DESIRE طرف

 
 ................... ................................. ......:التوقيع ................................................. :التاريخ

 
 

  !وشكرا سلفا
 www.wocat.net / databs.aspنظر الرجاء إدخال المعلومات في قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنت ، ا

 wocat:  أو إرسال االستبيان وأية وثيقة من وثائق إضافية لمنسقي المشاريع والبرامج
wocat@giub.unibe.ch ؛ LADA  :fao.org @Freddy.Nachtergaele منسق أو DESIR 

WB1 : wur.nl@godert.vanlynden  
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 جدول إدخال البيانات
 

 أخرى لكل نسخب القيام حسب الحاجة ائط معالخرمن وحدات رسم كل وحدة لحد جدول وااستعمال يرجى 
 . إضافيةوحدة

  
 ............................................... :الدولة ......................................................  :االسم

 
 ....................................:  ائطخررسم الوحدة هوية 

 
 )2الخطوة (نظام استخدام األراضي 

 اتجاهات آثافة االستخدام. ب اتجاهات تطور المساحات. أ LUS)  (نظام استخدام األراضي
   

 
 
 )3الخطوة (تدهور األراضي 

 )الحالة(نوع ال .أ
i ii iii 

 .ب
 النطاق

. ت
 الدرجة 

. ث
 المعدل

ب اسباأل. ج
 ةالمباشر

ب اسباأل. ح
الغير 
 ةمباشر

ر على اآلثا. خ
النظام 

 اإليكولوجي
         

         

         

 
 .................................................:  الدولة ....................................................: االسم
 .......................................................................................: ائط خررسم الوحدة هوية 

 
 )4 الخطوة (ةفظاحتقنيات الم

. ب االسم. أ
 المجموعة

التقنية أو . ت
 ممارسةال

. ث
 هدفال

نسبة . ج
 المساحة

التدهور . ح
 المعالج

. خ
فعاال
 لية

 .د
 /االتجاه

 فعاليةال

ثر األ. ذ
 النظم على
 البيئية

. ر
 الفترة

. ز
 المرجع

               

               

               

               

               

 
 

   



 35

 
 .................................................:  الدولة ...................................................: االسم 

 ....................................................................................... :ائط خررسم الهوية وحدة 
 
 

 )5 الخطوة (ريوصية خب
 مالحظات و معلومات تكميلية  ريوصية خب
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ستخدام انظام )  من هذا االستبيان23بالصفحة على النحو المحدد ( ممارسات المحافظة :األول ملحق ال
 األراضي 

 
لنظم ا استخدام األراضينظام 

 البيئية
 يةالمناخو

 الثوابت البيوفيزيقيةالثوابت  معايير استخدام األراضي
االجتماع

ية 
واالقتصاد

 ية
م النظا معرفال

 اإليكولوجي
الذي يرتكز 

 غطاء على
 األرضي

أهم 
استعماالت 
 األراضي

م النظا
 1اإليكولوجي

 نوع
الثروة 
 يةالحيوان

 نوع
الزراعة 

 مهيمنة ال
أو 
 هاجموعم

 على الري
 نطاق

 صغير 
 

مؤشر 
إدارة 

الزراعا
 ت

قسم 
درجة 
 الحرارة

قسم 
فترة 
 النمو

 وحدة 
نوع 

التربة 
مهيمال
 ن

  قسم
المنحد

 ر 
 

 الكثافة
السكان

 ية

مؤ
شر 
الفق
 ر

غير  1
/ مةستخدم

غير 
طبيع(مدارة
 )ية

           

            محمية 2

       LMH     مدارة 3

رعوية  4
 أو متوسطة

 أآثر

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

        ال/نعم 

زراعة  5
 ةيحراج

 نوع  
 الزراعة

       LMH ال/نعم

6 

 لغاباتا

أشجار 
 مثمرة

 نوع  
 الزراعة

 LMH       

 غير 7
/ ةستخدمم

 غير مدارة

           

            محمية 8

استغالل  9
 خفيف

 للمراعي

نوع  
الثروة 

 يوانيةالح

         

رعي شبه  10
 مكثف

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

         

نوع   رعي مكثف 11
الثروة 

 الحيوانية

         

12 

المروج 
 والعشبيات

حصاد 
 األعالف

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

         

زراعة بعلية  13
/ ةشاعاإل(

 )التجارية

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

 نوع
 الزراعة

       LMH ال/نعم

زراعات  14
علفية شبه 

 مكثفة

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

 نوع
 الزراعة

       LMH ال/نعم

زراعات  15
 علفية مكثفة

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

 نوع
 الزراعة

 LMH       

 نوع   محمية 16
 الزراعة

 LMH       

17 

األراضي 
 الزراعية

     LMH       

المناطق  18
 الحضرية

نوع   
الثروة 

 الحيوانية

         

المناطق  19
 الرطبة

 غير
/ ةستخدمم

 غير مدارة

           

                                                 
، المعتدلة،  ، شبه االستوائية الجافةية الصيف، المتوسطأمطارستوائية مع االاالستوائية، وشبه  البيئيةالنظم  1

 .ةالجبليو الرطبة ، شبه الرطبة، القاحلةوية،الشمالية ، القطبية ، الصحرا
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            محمية 20

            منغروف 21

زراعات  22
 علفية

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

 نوع
 الزراعة

 LMH       

 غير 23
/ ةستخدمم

 غير مدارة

           

            محمية 24

زراعات  25
علفية غير 

 مكثفة

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

         

26 

المناطق 
 العارية

زراعات 
علفية شبه 

 مكثفة

نوع  
الثروة 

 الحيوانية

         

 غير 27
/ ةستخدمم

 غير مدارة

           

            محمية 28

29 

مناطق 
 مياه

            صيد أسماك
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  )25 - 23بالصفحات على النحو المحدد (ة على األراضي فظاحتقنيات الم :الثاني الملحق 
 
 فرعية الرئيسية والنواع األ
 
A : إدارة األراضي / الزراعية تقنيات ال: 

A1 :  يالنباتالكساء 
 )لبذورة آثيفة لعااختيار األنواع، وزر(لنباتات باأفضل تغطية التربة  -
 ) الفالحيةرضاال( مبكرةزراعة الال -
 ) culture de relais(ية تتابعزراعة الال -
  )intercrop( تداخلةالزراعات الم -
  الزراعة المحيطية\حزمة النباتيةاال -
 الزراعات التي تمكن من تغطية التربة -
 )الغطاء النباتي  ما يمكن منأقلإزالة (إبقاء المزيد من الغطاء النباتي  -
 ) األرض سطح علىوترآهاها غير المواد النباتية و أآثر ما يمكن منإضافة(التغطية  -
 ") السماد المتنقلةشرائط "A2وفي (لنفايات ل ةالمؤقتخطوط ال -
 أخرى -

  
A2 :  خصوبة التربة/ العضوية المواد 
 ) التربةخصوبةلتحسين الحقول والمراعي ب (Interplanting البقوليات زراعة -
 ) الزراعيةاألراضي(األخضر السماد  -
خطوط " السماد المتنقلة شرائطاألسمدة العضوية ، بما فيها (المخلفات / السماد / األسمدة استعمال  -

 "القمامة
 )غير العضوية(األسمدة المعدنية  -
 مثل الجير والجبسالتربة تعديالت استعمال تقنيات خاصة ب -
 راحة األرضإ/ التناوب  -
 أخرى -
 
A3 : سطح التربةة لجاعم 

 أي نوع من وأالحراثة  التقليل من وأ حراثةلعدم ا :  األرضالمحافظة على ة التي تمكن منثاالحر -
 سطح التربةأقل تأثير على حدث الحراثة ي

 ةمحيطيالالحراثة  -
 سلسلة من التناوبفي سنويا الذي يعاد ، )المحاصيل والمراعي(الكنتوري التخديد  -
 وغيرها الشقوق والخدوش: )السطحية(تفكك التربة  -
 ة من التناوبسلسلفي سنويا أو الثقوب والحفر التي تعاد  -
 أخرى -
 

A4 : التربة تحت سطحمعالجة ما  
 القشرة المتكونة من الحراثة المتكررة للتربة آسر  -
 حفرالحراثة عميقة وازدواجية  -
 أخرى -
 

A5 : أخرى 
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V : األساليب الزراعية:  
V1 : األشجار والشجيرات بتغطية ال 

 Faidherbia ، Grevilleaعلى سبيل المثال ) في المحاصيل السنوية أو المراعي( ةفرقتم -
Sesbania  

 .وغير ذلكاألسيجة النباتية ، اجز الحيةمثل الحو) في المحاصيل السنوية أو المراعي (المستقيمة -
 :فرعية فئات

 االرتفاعخطوط  -
 الطوابق -
 انبوجاللى ع -
 خطي -
 حا الريعكس اتجاه -

 :متكتل -
 :فرعية  فئات 

 الكثير من األشجار -
 )كر والبن والموزالشاي وقصب الس (محاصيل المعمرة -
 لرعيالصالحة لأنواع العلف أعالف معمرة و -

 خطية أو المتكتلة المتناثرة، اليةالنباتلألنواع   أخرىفئات فرعية
 )reseeding(إعادة زراعة النباتات تلقائيا  -
 Reseedingإعادة زراعة النباتات  -
 ةسراغال -

V2 :  المعمرةالعشبية النباتات واألعشاب 
 متفرقة -
 ) العشبيةحزمةاال(خطية ال -

 :رعية ففئات 
 خطوط االرتفاع -
 الطوابق -
 انبوجاللى ع -
 خطي -
 حا الريعكس اتجاه  -
  متكتل -

 خطية أو المتكتلة المتناثرة، اليةالنباتلألنواع   أخرىفئات فرعية
 )reseeding(إعادة زراعة النباتات تلقائيا  -
 Reseedingإعادة زراعة النباتات  -
 ةسراغال -
 

V3 : اتي إزالة الغطاء النب 
V4 : أخرى 

 
S : اإلنشائية(تقنيات البنائية ال( : 

مواد أخرى مثل بآليا مكونة أو ) S1 - S7(مواد أخرى المعززة بالتربة أو هياآل مبنية بالتراب وهي 
 .S8الحجر والخشب واالسمنت وغيرها من 

S1 : في المائة6أقل من  (المصاطب ( 
 )بما فيها األرز( خطوط االرتفاع -
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 الخارج/ مام مائل إلى األ -
 مقلوب / الداخل / الوراء إلى ل ائم -

 
S2 :  6> ( إلى األمام ةمنحدرمصاطب٪ ( 
S3 :  اتالمنحدر / السدود الصغيرة/ السد 

 خطوط االرتفاع -
 مقسمة -
 مةقسغير م -

 الطوابق -
 مقسمة -
 مةقسغير م -

 نصف دائري -
 Vشكل حسب  -
 حسب شكل المربع المنحرف -
 أخرى -
 

S4 : المياهمع وتوجيه لج(لمياه حفر ومجاري اال ( 
  الصرف مياهالتخلص منحفر  -
 صارف ومجاري المياهالم -
 

S5 : حسب خطوط االرتفاعحفر  
 نفاذية التربة ومخزونها المائي -
 الرمال/  الرواسب ائدمص -
 

S6 : تخزين المياه الزائدةودسد / ات المياهخزان  
S7 :  من االنجرافى سطح التربةعلحفاظ ال...) / الحد من المنحدر ،(األرض سطح تهيئة إعادة  
S8 :  وغيرها األخشاب والحجارة التي تبنى من(الجدران والحواجز واألسوار( 
S9 : أخرى 
 

M :  العامةدارة اإلطرق : 
M1 :  تغيير نمط استخدام األراضي: 
 إراحة األرض/ األسوار  -
 منع الرعي -
من الحراجة الزراعية وإلى ت غاباالمن عة إلى المراعي وازرمن الاألراضي صيغة استغالل تغيير  -

 .المراعي إلى األراضي الزراعية ، وغير ذلك
M2 :  تكثيف / تغيير في مستوى اإلدارة: 
 )علف أآشاك(ف عالبحش األتعديل النظام الغذائي في المراعي  -
 مستوى الميكنة والمدخالت والتسويق: الزراعية ؤسسات اختيار الم -
 ن العديد من الزراعات بيوحيدة للتناوبزراعة االنتقال من  -
 األرضراحة  من زراعة متواصلة إلى اعتماد إلاالنتقا -
إلى نظام مراقب ) مفتوحة(ة قف عشوائيامواالنتقال من إدارة متساهلة إلى تصرف محكم ومن  -

 )لحصول على الحطب آاالمراعي والغابات(
 . للحيواناتالحصص الغذائيةومراقبة تعديل إلى قطيع للتصرف حر من  -
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 إلى تبديد الموارد للتقليل من التعرض  لما هو متاحخدام المنظمستاال -
M3 :  البيئة الطبيعية والبشرية يجب اعتماد ما يلي حسب: 
 على المجاري المائية والطبيعية والمناطق الخطرةاالبتعاد  -
 الفصل بين أنواع المراعي ، -
انية والحدائق ، والممرات االستحمام تنظيم مراآز توزيع المياه ، وتوزيع أحجار الملح ، والثروة الحيو -

 ).المراعي(
M4 :  في الجدول الزمني لألنشطة اتتغييرالأهم تسجيل : 
 ، قبل البذرإعداد األرض -
 للبذزالنسبة ب  -
 .قطع النباتات -
M5 :  إال بالنسبةسلسلة من التناوبحسب وليس سنويا أو (النباتية التغير في تكوين األنواع / التحكم  

 )A1في  سابقا هميقدآما وقع تراعية زلألراضي ال
 يةمعتدالحد من األنواع ال -
 تنظيف انتقائي -
 ز األنواع المرغوبة،يحفت -
 .فواضل النباتيةحرق ال/ مراقب الحرق ال -
M6 : يشمل آًال من الطرق : التدابير التي تشمل إعادة التصنيع وإعادة اإلستعمال او التقليل: إدارة الفضالت

 .دارة الفضالتالصناعية والطبيعية إل
7 M :ٌاخري. 
  

 
 :المرآبات 

 .A3V2 مثال:  من حيث األهمية هاترتيبفيجب : عادة ما توجد مرآبات بين هذه التقنيات 
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 الرسم البياني) DPSIR( االستجابة - األثر - الحالة-ضغط  ال-القوة الدافعة  :الثالث ملحق ال

 
  WOCAT/LADAلوطنية المؤشرات او )DPSIR (إطار

 المؤشرات                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :اآلثار
 ىثيرات على وظائف النظام البيئالتأ

 وظائف اإلنتاج •
 الوظائف البيئية •

 اآلثـــار

الحـالة/ الوضعـية   

 :الحالة/ الوضعية 
 فىإنخفاض فى اإلنتاج األولى الصا

إنخفاض فى آفاءة إستخدام 
 األمطار

التربة، (نوع تدهور األراضى 
 )البيولوجى ، المياه

 درجة تدهور األراضى
 معدل تدهور األراضى

 الضغط المباشر

 إتجاه مساحات استخدام االراضى
 إتجاه آثافة استخدام االراضى

 مستوى إدارة االراضى
 مستوى إدارة المحاصيل

 إزالة الغابات
 اإلستغالل المفرط للغطاء النباتى

 الرعى المفرط
 النشاطات الصناعية

 التحضر
 التصرف فى النفايات السائلة
 التخلص وصرف الملوثات
 اضطراب فى دورة المياه

 األسباب الطبيعية

  المحرآة القوى
 :القوى المحرآة
 ثراءال/  مؤشر الفقر

ملكية االراضى/حقوق الملكية العقارية
 الكثافة السكانية
 توفر اليد العاملة

 المدخالت والبنية التحتية
 وجود نزاعات

التعليم والمعرفة والحصول على 
 خدمات الدعم

 المحميات

 اإلستجابات
 :األجوبة

 سياسات اإلقتصاد الكلى
 السياسة وسياسات األراضى

 )WOCAT(المحافظة وإعادة البناء 
 نظم الرصد واإلنذار المبكر

 المشارآة فى اإلتفاقيات الدولية
 اإلستثمار فى الموارد المائية


