
األراضىاألراضىتصحر تصحر 
Soil DesertificationSoil Desertification

الوحدة التعلیمیة العاشرة الوحدة التعلیمیة العاشرة 



Soil desertificationSoil desertification



:بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یجب أن یكون الطالب قادرا على         

.تفھم دور العوامل الطبیعیة والمناخیة في تصحر األراضي•

.مناقشة اآلراء المختلفة التي تفسر ظاھرة التصحر•

.التمییز بین التغیر الراجع للنشاطات البشریة والعوامل الطبیعیة•

.تعرف على أثر التصرفات اإلنسانیة على اضطراب التوازن الطبیعي في بیئات التربةال•

                            جفاف  - اإلنتاجیة الحیویة -  األرض الجافة–الصحراء : فھم بصورة صحیحة كل منال•
. األرض وجفاف الغطاء النباتي

.التفریق بین تدھور التربة وتصحرھا بشكل أكثر تحدیدًا ووضوحًا•

.ك أھم أعراض ظاھرة التصحرادرا•

األھـــداف



.المقدمة§

.تعریف التصحر§

.أسباب التصحر§

.تطور مفھوم التصحر§

.الخط الفاصل بین التصحر وعملیات تدھور التربة§

العنـــاصر



تصحر األراضىتصحر األراضى
Soil DesertificationSoil Desertification

qq  تكررت ظاھرة امتداد الصحارى على حساب األراضى المنتجة فى  تكررت ظاھرة امتداد الصحارى على حساب األراضى المنتجة فى
..العدید من المواقع على سطح الكرة األرضیةالعدید من المواقع على سطح الكرة األرضیة

qq  یوجد دالئل كثیرة تشیر إلى أن تصرفات اإلنسان قد أدت إلى تنشیط  یوجد دالئل كثیرة تشیر إلى أن تصرفات اإلنسان قد أدت إلى تنشیط
..حركة التالل الرملیة وإنخفاض مستوى الماء الجوفىحركة التالل الرملیة وإنخفاض مستوى الماء الجوفى

qq  أما رحیل السكان عن المناطق الداخلیة ـ فى أفریقیا ـ إلى السواحل  أما رحیل السكان عن المناطق الداخلیة ـ فى أفریقیا ـ إلى السواحل
.  .  فكان استجابة لدوافع اقتصادیةفكان استجابة لدوافع اقتصادیة





From sandstorm to desertificationFrom sandstorm to desertification





  تصحر األراضي في جنوب ایطالیاتصحر األراضي في جنوب ایطالیا



  تصحر األراضي في ساحل بوركینا فاسوتصحر األراضي في ساحل بوركینا فاسو



تعریف التصحرتعریف التصحر
qqأوبرفیلأوبرفیل  كانكان  AubervilleAuberville  تصحرتصحر  لفظلفظ  أستخدمأستخدم  منمن  أولأول    

DesertificationDesertification  ١٩٤٩١٩٤٩  سنةسنة..

qqكوفداكوفدا  استخدماستخدم  KovdaKovda  تجفیفتجفیف  أوأو  جفافجفاف  لفظلفظ    
AridizationAridization  تشملتشمل  واتجاھاتواتجاھات  عملیاتعملیات  عدةعدة  لیشمللیشمل  

    واسعةواسعة  مساحاتمساحات  فىفى  األرضىاألرضى  الرطوبىالرطوبى  المحتوىالمحتوى  انخفاضانخفاض
..  البیئىالبیئى  والنظاموالنظام  والنباتوالنبات  لألرضلألرض  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  وإنخفاضوإنخفاض



qqسابادیلسابادیل  رأىرأى  SabadailSabadail  عملیةعملیة  فىفى  دورًادورًا  للمناخللمناخ  أنأن  وزمالؤهوزمالؤه    
    یراهیراه  كماكما  ــ  فالتصحرفالتصحر..  الدورالدور  ھذاھذا  أھمیةأھمیة  منمن  قللقلل  أنھأنھ  ولوولو  ،،  التصحرالتصحر
    اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تدھورتدھور  أوأو  ،،  المتواصلالمتواصل  التناقصالتناقص  ھوھو  ــ  وزمالؤهوزمالؤه  سابادیلسابادیل
    الناتجالناتج  الجافةالجافة  وشبةوشبة  الجافةالجافة  المناطقالمناطق  أراضىأراضى  فىفى  المستمرةالمستمرة  الحیویةالحیویة

    ظواھرظواھر  األوقاتاألوقات  بعضبعض  فىفى  یصاحبیصاحب  الذىالذى  البشرىالبشرى  النشاطالنشاط  ضغطضغط  عنعن
    ،،  الطویلالطویل  المدىالمدى  علىعلى  توقفتوقف  لملم  أوأو  تواصلتتواصلت  إذاإذا  ،،  شدیدةشدیدة  طبیعیةطبیعیة
    ..الصحراءالصحراء  یشبھیشبھ  ماما  إلىإلى  التحولالتحول  إلىإلى  ثمثم  بیئىبیئى  تدھورتدھور  إلىإلى  تؤدىتؤدى

qqدرجندرجن  ویرىویرى  DregneDregne  تحتتحت  البیئىالبیئى  النظامالنظام  فقرفقر  ھوھو  التصحرالتصحر  أنأن    
    یمكنیمكن  النظامالنظام  فىفى  تدھورتدھور  عملیةعملیة  فھوفھو  ،،  البشرىالبشرى  النشاطالنشاط  ضغطضغط

    ،،  مرغوبةمرغوبة  نباتاتنباتات  منمن  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  انخفاضانخفاض  طریقطریق  عنعن  تقدیرھاتقدیرھا
    والمیكروفوناوالمیكروفونا  ،،  الحیویةالحیویة  المنتجاتالمنتجات  فىفى  مرغوبمرغوب  غیرغیر  وتغیروتغیر

    حیاةحیاة  یھددیھدد  وبماوبما  األرضاألرض  بتدھوربتدھور  واإلسراعواإلسراع  األرضیةاألرضیة  والفلوراوالفلورا
..  األرضاألرض  ھذهھذه  علىعلى  النباتالنبات



  وزیادةوزیادة  انتشارانتشار  بأنھبأنھ  التصحرالتصحر  UNEPUNEP  للبیئةللبیئة  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  برنامجبرنامج  یعرفیعرف  ..٥٥
    الحیةالحیة  المادةالمادة  إنتاجیةإنتاجیة  انخفاضانخفاض  عنھاعنھا  ینتجینتج  التىالتى  الصحراویةالصحراویة  الظروفالظروف

BiomassBiomass  خریطةخریطة  فىفى  التعریفالتعریف  ھذاھذا  وردورد  وقدوقد  ..  الحاصالتالحاصالت  إنتاجإنتاج  فینخفضفینخفض  
..  أخرىأخرى  دولیةدولیة  ومنظماتومنظمات  UNEPUNEP  علیھاعلیھا  اإلشرافاإلشراف  فىفى  اشتركاشترك  التىالتى  التصحرالتصحر

  الحیویةالحیویة  الطاقةالطاقة  وتدھوروتدھور  انخفاضانخفاض  بأنھبأنھ  للتصحرللتصحر  الدولىالدولى  المؤتمرالمؤتمر  ّعرفّعرف  ..٦٦
..  للصحراءللصحراء  مشابھةمشابھة  ظروفظروف  إلىإلى  یؤدىیؤدى  قدقد  والذىوالذى  لألرضلألرض



..التغیرات المناخیة تساھم فى التصحرالتغیرات المناخیة تساھم فى التصحر  ــ

..ــ التصحر محصلة للنشاط البشرى وظروف بیئیة شدیدة القسوة ــ التصحر محصلة للنشاط البشرى وظروف بیئیة شدیدة القسوة 

أسباب التصحر
. انتقال حدود المناطق الجافة ) أ(

. لیس من المقبول بشكل مؤكد أن یكون تغیر المناخ ھو سبب التصحر) ب(

.من المحتمل أن النشاط البشرى قد أثر في المناخ، مما زاد الجفاف) ج(





    األمماألمم  مؤتمرمؤتمر  تعریفتعریف  ))روسیاروسیا((  RosanovRosanov  روزانوفروزانوف  وینتقدوینتقد                  
    القدرةالقدرة  تلفتلف  أوأو  تضاؤلتضاؤل""  أنھأنھ  علىعلى  ینصینص  الذىالذى  للتصحرللتصحر  المتحدةالمتحدة
    ""الصحراءالصحراء  ظروفظروف  تشبھتشبھ  ظروفظروف  إلىإلى  ینتھىینتھى  والذىوالذى  لألرضلألرض  الحیویةالحیویة

    ..العلمیةالعلمیة  الدقةالدقة  إلىإلى  یفتقریفتقر  أنھأنھ  كماكما  ،،  التقنیةالتقنیة  الناحیةالناحیة  منمن  كافكاف  غیرغیر  بأنھبأنھ



تعریف یعكس بدقة واقع ھذه الظاھرةتعریف یعكس بدقة واقع ھذه الظاھرة

    النباتىالنباتى  والغطاءوالغطاء  الجافةالجافة  األرضاألرض  فىفى  عكسیةعكسیة  غیرغیر  عملیةعملیة  التصحرالتصحر""
    فىفى  تنتھىتنتھى  قدقد  التىالتى  الحیویةالحیویة  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  وتضاؤلوتضاؤل  الجفافالجفاف  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ،،

    الحیوىالحیوى  المجالالمجال  قدرةقدرة  تلفتلف  تمامتمام  إلىإلى  الشدیدةالشدیدة  الحاالتالحاالت
BiosphericBiospheric PotentialPotential  صحراءصحراء  إلىإلى  األرضاألرض  وتحولوتحول""



ویستلزم ھذا التعریف فھمًا محددًا لمصطلحاتھویستلزم ھذا التعریف فھمًا محددًا لمصطلحاتھ
..التحول غیر العكسىالتحول غیر العكسىـ ـ 

..ـ األرض الجافةـ األرض الجافة

..ـ الصحراءـ الصحراء

..ـ اإلنتاجیة الحیویةـ اإلنتاجیة الحیویة

..ـ جفاف األرضـ جفاف األرض

..  ـ جفاف الغطاء النباتىـ جفاف الغطاء النباتى



  :العكسى غیر التحول

  تدخل یستوجب الذي النباتي الغطاء أو األرض تغیر ھو      
  والغطاء األرض ـ تعید الطبیعیة العملیات أن أو لمعالجتھ اإلنسان
  العملیات ھذه على االعتماد أن ولو األصلیة، حاالتھما إلى النباتي

.یتحقق حتى قرونا أو أجیاًال یقتضى الطبیعیة

:األرض الجــافة
 تحت أو االستوائیة المناطق أراضى من مساحات بھا یقصد        

  الرطبة شبھ أو الجافة شبھ أو الحارة الجافة المناطق أو االستوائیة
.الموسمیة



:  :  الصــــحراءالصــــحراء
ھى المساحات الجافة القاحلة التي قد ال یوجد بھا نباتات أولم  ھى المساحات الجافة القاحلة التي قد ال یوجد بھا نباتات أولم            

) .) .بالمعنى البیولوجىبالمعنى البیولوجى((  SoilSoilتتكون بھا أرض تتكون بھا أرض 

 :اإلنتاجیة الحیویة
معب  رًا عنھ  ا  Biomassھ  ى اإلنت  اج الس  نوى م  ن الم  ادة الحی  ة         
.سنة /ھكتار/بالطن

.ھو تضاؤل قدرة األرض على مد النبات بالماء المیسور : جفاف األرض

:جفاف الغطاء النباتى
في   Xerophilousیقصد بھ تزاید األنواع المحبة للجفاف من النباتات          

الغطاء النباتي باإلضافة إلي تضاؤل عام في كثافة الغطاء النباتي واإلنتاجیة 
.الحیویة 



DESERT OF THE WORLDDESERT OF THE WORLD



أھم المؤشرات الطبیعیة للتصحر•
  .غزو الكثبان الرملیة لألراضي الزراعیة•
.تدھور األراضي الزراعیة المعتمدة على األمطار •
.تملح التربة•
.إزالة الغابات وتدمیر النباتات الغابیة •
. انخفاض كمیة ونوعیة المیاه الجوفیة والسطحیة•
.تدھور المراعي •
.  انخفاض خصوبة األراضي الزراعیة•
.اشتداد نشاط التعریة المائیة والھوائیة •
زیادة ترسبات السدود واألنھار واشتداد الزوابع الترابیة وزیادة  •

  .كمیة الغبار في الجو



This vegetation is going to disappearThis vegetation is going to disappear



Sand dunes are movingSand dunes are moving



Over grazingOver grazing



Salinization and desertificationSalinization and desertification



Wind erosion desertificationWind erosion desertification



Water erosion desertificationWater erosion desertification



Sand storm desertificationSand storm desertification



:وقد حددت األمم المتحدة أربع حاالت للتصحر

: التصحر الشدید جدا
  استصالحھا یمكن ال وھذه تماما منتجة غیر وضعیة إلى األرض بتحول ویتمثل         

 غیر العملیة تصبح األحیان، من كثیر وفي فقط محدودة مساحات وعلى باھظة بتكالیف إال
 سوریا و العراق في كما ، كبیرة إنتاجیة بقدرات تتمتع كانت ھذه األراضي و بالمرة منتجة

.والصومال والمغرب والجزائر وتونس لیبیا و مصر و األردن و
: التصحر الشدید

 بحدود النباتي اإلنتاج وانخفاض فیھا المرغوب غیر النباتات بانتشار وینعكس      
.مصر في الدلتا غرب وشمال شرق في الواقعة األراضي ذلك على مثال ٪٥٠

:التصحر المعتدل
.٪ من أمثلة ذلك ما موجود في مصر٢٥حیث ینخفض اإلنتاج النباتي بحدود         

:التصحر الطفیف
 یكون ال أو التربة و النباتي الغطاء في جدا طفیف تدمیر أو تلف بحدوث ویتمثل       

.العربیة الجزیرة شبھ صحراء و الكبرى الصحراء في موجود ھو ما مثل أصال تدمیر ھناك



أسباب التصحر في العالم العربي•

أوًال العوامل الطبیعیة
المناخ -

الحرارة-
 
التربة -



العوامل البشریة: ثانیًا

األول: الضغط السكاني: 
 ٢٠٠٣ملیون نسمة في ٣٠٧   فقد بلغ مجموع سكان البالد العربیة        

ویتركز معظم ھؤالء في المناطق الجافة وشبھ الجافة التي تعاني من 
.التصحر

::نمط استخدام األرضنمط استخدام األرض: : الثاني الثاني 
الذي تختلف نوعیتھ وكثافتھ من مكان إلى أخر ومن أوجھ استخدام الذي تختلف نوعیتھ وكثافتھ من مكان إلى أخر ومن أوجھ استخدام       

األرض قطع األشجار ورغم محدودیة مساحة الغابات في العالم العربي التي األرض قطع األشجار ورغم محدودیة مساحة الغابات في العالم العربي التي 
٪ من المساحة الكلیة إال أن ٪ من المساحة الكلیة إال أن ٩.٦٩.٦ملیون ھكتار أو ملیون ھكتار أو   ١٣٥١٣٥تقدر بحوالي تقدر بحوالي 

..استغاللھا ال یتسم بالتخطیط، إذ یسود القطع السیئ في أحیانا كثیرةاستغاللھا ال یتسم بالتخطیط، إذ یسود القطع السیئ في أحیانا كثیرة



نتائج التصحر

النتائج البیئیة

بع ض فص ائل النبات ات والحیوان ات     (تتمثل في تدھور الحیاة النباتیة والحیوانی ة  
وفي تدھور التربة والمراعي وتقلص مساحة األراضي الزراعی ة  ) انقرضت فعال

ونق  ص ف  ي الث  روة المائی  ة وت  دھور نوعیتھ  ا وب  األخص ارتف  اع نس  بة الملوح  ة   
وفي النھای ة  . كل ذلك یعود إلى االستخدام غیر السلیم والجائر لھذه الموارد.فیھا

.یمكن أن یكون تدھور البیئة عامال رئیسیا في تغیر المناخ



النتائج االقتصادیة المباشرة 

 للفترة العالم في   البیئة لحالة مسحھا في المتحدة األمم حددتھ بما فتتمثل        
  : ورد حیث ١٩٩٢-١٩٧٢

  .األغذیة إنتاج على البلدان قدرة في وتصحرھا األرض تدھور یؤثر
.األغذیة إلنتاج والعالمیة اإلقلیمیة اإلمكانیات تخفیض على بالتالي وینطوي

 ما مع المھددة، المناطق في الغذائي العجز إحداث في أیضا یسببان أنھما كما
  .العالم في األغذیة وتجارة الغذائیة االحتیاطات على أثار من لذلك

 نباتیة مجموعات ونقصان النباتیة للحیاة تدمیر على ینطوي التصحر الن ونظرا
 في البایولوجي التنوع لخسارة الرئیسیة األسباب أحد فھو كثیرة وحیوانیة
 وھذه.األغذیة إنتاج فرص من یقلل مما القاحلة وشبھ القاحلة المناطق

.العربي عالمنا مناطق على تنطبق االستنتاجات



التصحر أحد العوامل الرئیسیة التي تعیق التنمیة االجتماعیة      
واالقتصادیة في البلدان العربیة ویزید بدوره من المشاكل االقتصادیة  

التي تواجھ ھذه البلدان وھذه المشاكل تعمل بدورھا على تفاقم  
.التدھور البیئي وھكذا تواجھ ھذه البلدان حلقة مفرغة

 
.إذ أن حالة البیئة ال یمكن فصلھا عن حالة االقتصاد 

ومن ھنا یتبین لنا أن التخلف االقتصادي والتدھور البیئي یعزز كل 
 .منھما اآلخر لتكریس التخلف في كثیر من األقطار العربیة



النتائج االجتماعیة للتصحر
 ولحیاة للعمل طلبا المدن نحو والرعاة الریف سكان ھجرة تزاید في فتتمثل 

 المدن إمكانیات على متزایدة، ضغوط الھجرة ھذه عن وینتج .أفضل
 سكان نمو معدل من أسرع سكانھا نمو معدل زیادة في وتساھم المحدودة،

  الریف ولسكان ٪٣.٩ المدن سكان لنمو السنوي المعدل بلغ( الریف
  .)١٩٩٥-١٩٩٠ للفترة إفریقیا شمال أقطار في   ٪١.٣

معدالت النمو العالی ة ف ي الم دن تش كل عبئ ا عل ى الحكوم ات لت وفیر الخ دمات          
ویول  د ض  غط  .االجتماعی  ة المكلف  ة عل  ى حس  اب الھیاك  ل االرتكازی  ة المنتج  ة      

الحض    ریة الكثی    ر م    ن المش    اكل االجتماعی    ة ف    ي الم    دن  -الھج    رة الریفی    ة
البطال     ة ، قل     ة الخ     دمات الص     حیة  انخف     اض المس     توى المعاش     ي،:مث     ل

. ال خ …والتعلیمیة،قلة السكن،التوترات والنزاع ات االجتماعی ة،اإلخالل ب األمن   
ثم أن إف راغ الری ف م ن س كانھ وت رك األرض یس اھم ھ و اآلخ ر ف ي اس تمرار           

ففي العراق تدھور الزراعة ترافق مع تسارع ھذه الھجرة الت ي ن تج   . التصحر
-١٩٧٠(س  نوات فق  ط ٥عنھ  ا اس  تنزاف ثاب  ت للق  وى العامل  ة الزراعی  ة فف  ي   

.٪١٠انخفضت ھذه النسبة ) ١٩٧٥



وسائل مكافحة التصحر في البالد العربیة

المسح البیئي الھادف لتقدیر الطاقة الحیویة لألرض وإلنجاز ھذه المھمة  - ١
:یتطلب

.اعتماد العلم والتقنیة في مراقبة التصحر - ١
  

.وتطویر محطات األرصاد الجویة -٢
  

.وزیادة عددھا ورفع مستوى التنسیق -٣
  

وتبادل المعلومات فیما بینھا على الصعید العربي والدولي لرصد التقلبات  -٤
.الجویة



حمایة الغابات إذ یجب أن تبقى الغابات محافظة على توازنھا الحیوي  -٢
المسئول عن خصوبة التربة وذلك بمنع قطع األشجار بصورة عشوائیة 

ویبدو أن حمایة الغابات وإعادة تشجیرھا كأسلوب لمكافحة التصحر ال تزال 
.في طور التجربة في األقطار العربیة

بالحد من توسع ھذا ) المعتمدة على األمطار(ترشید الزراعة البعلیة  -٣
النوع من الزراعة تجاه األراضي األقل مالئمة من ناحیة كمیة األمطار 

.الساقطة إذ أن ھذا التوسع یؤدي إلى تدھور التربة و النظام البیئي

      ترشید الرعي عبر تحدید طاقة المراعي على إعالة إعداد معینة من  -٤
      ھناك تجارب ناجحة في . الحیوانات لتالفي تعریضھا للتلف والتدمیر   
          مجال صیانة المراعي الطبیعیة وتنمیتھا كما في سوریا وتونس     
        والسعودیة واإلمارات ولیبیا إال أنھا تحتاج إلى المزید من التطویر    
.والتوسیع   



ترشید استخدام المیاه من خالل إتباع وسائل ري وصرف أكثر فعالیة مثل  -٥
الري بالتنقیط والرش وتقنین المیاه المستخدمة حتى ال یؤدي اإلفراط في 

.استخدامھا إلى تملح التربة

         استخدم وسائل أكثر فعالیة لوقف تعریة التربة و منع العوامل التي  -٦
تحویلھا ل تسرع فیھا وتثبیت الرمال المتحركة للوصول إلى استزراعھا    
   .إلى عنصر منتج  

.الحد من معدالت نمو السكان العالیة من خالل أتباع برامج تنظیم األسرة-٧

.نشر وتعمیق الوعي البیئي على مستوى الحكومات والجماھیر -٨
  

                                                                                                         إنشاء مؤسسات تھتم بالمحافظة على البیئة مثل ما أقدمت علیھ السلطة  -٩
   الجدیدة في العراق بإنشاء وزارة البیئة التي سیكون لھا تأثیر مھم في مكافحة 

.التصحر من خالل تنسیق جھودھا مع الوزارات األخرى مثل وزارة الزراعة


