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ملخص البحث
التصحر ظاهرة جغرافية متحركة يعمل على تدهور النظام البيئي ،ويكسب البيئة خصائص
الصحراء ،وترتبط مشكلة التصحر ارتباطًا وثي ًقا ببعض املشكالت البيئية املعاصرة ،مثل :مشكلة
اإلنفجار السكاين ،ومشكلة تضخم املدن ،ومشكلة استعمال األراضي اهلامشية يف الزراعة مبا
حيقق مضاعفة اإلنتا لتلبية حاجات السكان االستهالكية املتزايدة تسوء استغالل املوارد
واستنزاف وإمهال أساليب احملافظة عليها ،وتتعرض األرض إىل تدهور يف إنتاجها مع مرور الزمن
ويصبح بعضها غري قادر على اإلنتا  ،ولكن هذه الظاهرة منت يف الفرتة االخرية حىت أصبحت
مشكلة عاملية بدأت تقلق املسؤولني واملنظمات الدولية ،وعلى رأسها األمم املتحدة ،حيث
أظهرت نتائج البحث أن التصحر راجع اىل جمموعة عوامل طبيعية كالظروف املناخية وجمموعة
عوامل بشرية ،وللتصحر آاثر؛ إذ يؤثر على التنوع البيئي وعلى االستقرار االقتصادي
واالجتماعي ،وقد بدأت الدول واملنظمات بوضع جمموعة من اخلطط والربامج للتصدي وملكافحة
هذه الظاهرة ،وتبلغ األراضي اجلافة اليت تتأثر ابلتصحر ما مساحته ثلث مساحة الكرة االرضية،
حيث تشري املعلومات إىل أن ما يقرب من  785مليون نسمة  %18 ،من سكان األرض
يعيشون يف تلك املناطق ،وأهنم سيعانون من اآلاثر السلبية للتصحر ،كما تشري البياانت
واملعلومات املتوفرة إىل فقدان ما يقرب من  70.000هكتار من األراضي الزراعية سنواي ،وذلك
بسبب التصحر.

الكلمات املفتاحية :االراضي اجلافة ،مشكلة التصحر ،التدهور البيئي .
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Desertification: The Causes and Methods of
Reducing It
Abstract
Desertification is a mobile geographical phenomenon that
acts on the degradation of the ecosystem and the
environment acquires the characteristics of the desert. The
problem of desertification is closely linked to some of the
contemporary environmental problems such as the problem
of population explosion, the problem of urban inflation, and
the problem of using marginal lands in agriculture, which
doubles production to meet the needs of the growing
consumer population. The exploitation of resources and the
depletion and neglect of methods of conservation and land
degradation in the production over time and some become
unable to production. But this phenomenon has grown
recently until it became a global problem. The results of the
study showed that desertification is due to a range of natural
factors such as climatic conditions and a range of human
factors. Desertification has affected environmental diversity
and economic and social stability. Countries and
organizations have begun to develop a series of plans and
programs to address and combat these phenomena. The
drylands, which are affected by desertification, cover about
one-third of the Earth's surface. Information indicates that
nearly 785 million people, 18% of the Earth's population,
live in these areas and will suffer from the negative effects
of desertification. Approximately 70,000 hectares of
agricultural land are harvested annually due to
desertification.
Keywords: drylands, desertification problem, Environmental
degradation.
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.1املقدمة
يعترب التصحر من أهم املواضيع اليت لفتت انتباه العامل منذ منتصف القرن العشرين،
وذلك بسبب االنتشار الواسع لألراضي املتصحرة على نطاقات جماورة للمناطق الصحراوية؛
إذ إن التصحر يؤدي إىل تدمري الطاقة احليوية لألرض ،ومن مث حتويلها إىل ظروف تشبه
ظروف الصحراء ،وهذا يعين نقصا يف اإلنتا الزراعي واحليواين (سلمان ،وجنم،2012 ،
ص)1620:
وتعترب ظاهرة التصحر من أخطر الظواهر ،حيث ينتج عنها حتول األراضي اجلافة
وشبه اجلافة إىل صحراء ،وابلتايل تؤدي إىل تدهور النظام البيئ يف تلك املناطق ،ومما
الشك فيه أن ظاهرة التصحر أصبحت تشكل هاجسا لكثري من املهتمني يف هذا الوقت،
حيث إهنا ترتبط ابلظروف الطبيعية والبشرية يف آن واحد على الصعيد العاملي ،حيث بدأ
اإلهتمام هبا كمشكلة عاملية؛ لذا توجب البحث عن أسباهبا والعوامل املؤثرة قيها ووضع
خطط وأسس للحد من انتشارها ومقاومتها (كرمي ،2010 ،ص.)11:

 1.1مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف إظهار خطورة هذه الظاهرة ،وما ينتج عنها من تقلص
األراضي الزراعية وزحف األراضي اجلافة عليها ،وما ينتج من خماطر وآاثر سلبية عليها
وعلى األنشطة البشرية ،وميكن أن تصاغ مشكلة البحث يف السؤال التايل:
هل لألنشطة البشرية دور يف حدوث مشكلة التصحر ،أو أن العوامل الطبيعية هي من
أحدثها؟
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 2.1أمهية البحث
تكمن أمهية البحث يف فهم هذه املشكلة وآليات حدوثها وأساهبا وطرق مكافحتها
وإعطاء حلول من أجل إعادة إصالح األراضي واملناطق املتضررة ،حيث تعد هذه الظاهرة
من الظواهر اليت هتدد احلياة النباتية واحليوانية.

 3.1أهداف البحث
يهدف البحث إىل إعطاء فكرة عن ظاهرة التصحر وآاثرها على حياة االنسان،
كما يربز أهم العوامل املؤثرة يف هذه الظاهرة واألخطار النامجة عنها ،كما يهدف البحث
إىل إجياد حلول للحد من ظاهرة التصحر والزحف الصحراوي حنو قطاعات احلياة
األساسية ،والسيما الزراعية منها.

 .2منهجية البحث
استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي ،حيث يستخدم هذا املنهج يف وصف ظاهرة
معينة والتعرف على خصائصها هبدف حتديد املشاكل وإجياد العالقة بني الظواهر ،مث حتديد
االحتياجات املختلفة.

 .3 .3مفاهيم البحث
 1 .3مفهوم التصحر
يعتقد أن كلمة تصحر ) (Desertificationمعروفة يف اللغات األوروبية اليوم،
وجاءت يف األصل من اللغة املصرية القدمية ) (Desertومعناها املكان املهجور ،ومنها
اشتق الفعل الالتيين ) (Deserveويعين :يهجر ،واشتق من هذه الكلمة كل من كلميت
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) (Desertemوتعين املكان القاحل أو املقفر ،و) (Deertutusوتعين املرتو أو
مكاان يفوق جبودة أجوائه ما هو عليه اآلن
املهجور ،وهذا يفيد أن الصحراء كانت ً
(احمليشي ،والبطيح ،1999 ،ص.)15 .

 2 .3تعريف التصحر
ظهر مصطلح التصحر يف أربعينيات القرن املاضي ،وقد شاع استعماله يف أواخر
السبعينيات ،من القرن نفسه ،وهو يعين تدهور يف إنتاجية املناطق اجلافة ،وخاصة اليت
تعتمد على الري بسبب امللوحة ،وشبه اجلافة وشبه الرطبة نتيجة لقلة األمطار ،أو بسبب
استغالل اإلنسان غري عقالين للموارد الطبيعية ،وابلتايل فإن التصحر هو إحداث تغيري يف
خصائص البيئة مما يؤدي إىل خلق ظروف أكثر صحراوية أو أكثر جفافا ،مبعىن آخر :هو
عملية تعميق للظروف الصحراوية من خالل إخنفاض أو تدهور محولة الطاقة البيولوجية
للبيئة مبا يقلل من قدرهتا على إعالة إستخدامات األرض الريفية؛ لذلك فإن التصحر
ابملفهوم البيولوجي هو تدهور قدرة اإلنتا البيولوجي لألرض ،وابلتايل فهو توسع للرقعة
الصحراوية ،مما يؤدي إىل تراجع املناطق املزروعة واملنتجة خلف خطوطها األصلية
(.سلمان ،وجنم  ،2012 ،ص)1621:
من هنا ميكن أن نعرف التصحر أبنه :حتول مساحة من األراضي املنتجة إىل
أراض قليلة اإلنتاجية مع مرور الزمن بسبب جمموعة عوامل طبيعية وبشرية ،حيث تفقد
هذه األراضي تربتها اخلصبة ،مث بعد ذلك تفقد قدرهتا على اإلنتاجية الزراعية ،وعدم دعم
احلياة احليوانية والبشرية.
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 .4أسباب التصحر
التصحر ليس مشكلة انمجة عن قلة سقوط املطر فحسب ،كما يتصور الكثريون،
وإمنا هو حصيلة عملية تدهور األراضي ،وما يرتتب عليه من تدهور للرتبة والنبات واملياه
اجلوفية ،ومن اخلطأ اخللط بني مفهومي التصحر وزحف الصحراء ،ذلك أن التصحر ال
حيدث يف البيئة الصحراوية القاحلة واخلالية متاما من الغطاء النبايت ،لكن التصحر يسود يف
بيئات ذات غطاء نبايت خفيف أو غطاء تربة غري عميق أو ضحل ،عند ذلك يكون سطح
األرض معرضا بشكل مباشر إىل التأثريات السلبية اليت تؤدي إىل التصحر (اخلطيب،
 ،2012ص.)31:
إن ظاهرة التصحر ميكن أن تكون معقدة وحتدث نتيجة لعدة أسباب وآليات
تتظافر يف إحداث عمليات التدهور البيئي الذي يؤدي ابلنتيجة إىل التصحر .وهكذا فإن
الصحراء تنشأ نتيجة لتفاعل جمموعة من األسباب طبيعية كانت أوبشرية ،أي :ليس بفعل
عوامل طبيعية فقط ،ولكن بسبب أعمال اإلنسان ونشاطاته اخلاطئة اليت حتول الكثري من
األراضي املنتجة إىل فقرية وقليلة اإلنتا  ،وينعكس ذلك سلبا يف البيئة وعلى خمتلف
مكوانهتا؛ لذا فإن أسباب التصحر كثرية ،ويرجع علماء البيئة أسباب التصحر إىل تظافر
عوامل طبيعية وعوامل بشرية ،منها:

 1 .4العوامل الطبيعية
 1 1 .4اجلفاف:
يعترب املناخ عامال متغريا ،سواء كان مطرا أم حرارة أم رايحا ،وهو ال يثبت على
حال ،حيث إن لشواهد التارخيية واحلضارية واجليولوجية خلري دليل على تغري املناخ،
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فالصحراء الكربى -على سبيل املثال -كانت تزخر ابخلضرة والغاابت واحلياة احليوانية
املتنوعة ،وذلك كله بسبب وفرة األمطار ،حيث مت اكتشاف العديد من احلفرايت جلذوع
األشجار املتحجرة وهياكل بعض احليواانت ،كاليت توجد حاليا ابملناطق املدارية املطرية،
حيث دلت النقوش والرسوم على الصخور يف تلك املناطق اليت تظهر فيها قطعان البقر
واألسود ،واكتشقت حفرايت للفيلة والزرافة ووحيد القرن ،وهذه احليواانت حتتا إىل بيئات
يتوفر فيها الغذاء الكايف ومياه بكميات كبرية ( مقيلي ،2003 ،ص.)110:
وتتعرض املناطق اجلافة وشبة اجلافة وبعض األقاليم شبه املطرية إىل تدهور بيئي
خطري يؤدي إىل زايدة تكرار فرتات اجلفاف ،وينشط عوامل التصحر نتيجة لتزامن مؤثرات
النمو السكاين مع ظروف مناخية غري مالئمة ،والتصحر ال يعين الزحف الصحراوي،
حيث تتقدم حدود الصحراء يف جبهات أوموجات من الرمال ،حنو األراضي الزراعية
واملراعي والغاابت ،بل يقصد به تعرض االراضي اخلصبة إىل التعرية الشديدة مما جيعلها
مظهرها ال خيتلف عن الصحراء احلقيقية يف شيئ ،حيث تظهر املساحات الصخرية والرملية
والسبخات حىت يف أماكن بعيدة عن حدود الصحراء نفسها ،وبناء على ذلك فإن
التصحر ظاهرة ليست مقصورة على املناطق اجلافة وشبه اجلافة فحسب ،بل حتدث يف أي
مكان يتعرض إىل جور االستغالل ،بغض النظر عن القرب أو البعد من حدود الصحراء
احلقيقية (مقيلي ،2003،ص.)105:

 2 1 .4اجنراف الرتبة:
يؤدي إزالة الغطاء النبايت الطبيعي إىل تر سطح األرض عاراي ،مما يسهل من عملية
اجنراف الرتبة ابملاء والرايح وحتول األراضي املنتجة إىل أراضي غري منتجة أو منخفضة
اإلنتاجية ،ومشكلة إجنراف األراضي من أهم املشاكل اليت يعاين منها الزراع يف بعض
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

83

جملة كلية اآلداب -العدد  ،13يونيو2019 ،

التصحر أسبابه وطرق احلد منه

املناطق ،وحيدث اإلجنراف أساسا بواسطة تدفق املاء على سطح األرض ،أو اشتداد سرعة
الرايح اليت تنقل حبيبات الرتبة (بلبع ،ونسيم ،1999 ،ص.)48:

 3 1 .4االمطار :
يعترب شح املطر وعالقته ابحلرارة السائدة من العوامل األساسية يف خلق املناطق
الصحراوية وشبه الصحراوية ،حيث تكون األمطار يف هذه املناطق قليلة ،وذلك بسبب
بعدها عن املسطحات املائية ووقوعها يف وسط القارات ،ويتضح اجلفاف عند اعرتاض
الرايح احململة ببخار املاء من قبل املرتفعات ،كما أن توزيع املناطق اجلافة يف الغالب ما
يتوافق مع مناطق ذات الضغط اجلوي املرتفع الدائم ،وإن كان من احملتمل نقصان بعض
األمطار على بعض مناطق الضغط املنخفض الفصلي ،وذلك لظروف مناخية معينة ،كما
توجد بعض املناطق اجلافة جماورة للمصدر األول للرطوبة اجلوية ،أال وهو املسطحات املائية
احمليطية (كنت والطون ،1998 ،ص.)34:
تتميز املناطق الصحراوية ذات املناخ القاري أبمطارها الشحيحة وجوها اجلاف نتيجة
ارتفاع درجات احلرارة ،مما أدى إىل انعدام املزروعات وتعرية الرتبة ،كما أن للتضاريس
واملوقع ابلنسبة للمسطحات املائية وشكل الساحل دور يف كمية األمطار ،فعلى سبيل
املثال بلغت كمية األمطار اليت تسقط على منطقة اجلبل األخضر بليبيا ،حوايل 500
ملليمرت سنواي ،يف حني ال يزيد معدل ما يسقط على املنطقة الساحلية ببنغازي عن 150
ملليمرتا سنواي ،ويرتاوح ما يسقط على جبل نفوسة مابني  200إىل  350ملليمرتا،
ويتناقص املعدل على امتداد ساحل خليج سرت ،كما يتناقص املطر كلما اجتهنا جنواب،
وهذا يؤدي إىل ظهور النبااتت قصرية؛ إذ ما تلبث هذه النبااتت أن تزول أو تذبل حتت
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وطأة احلاجة إىل رعي قطعان املواشي املختلفة واالفتقار إىل املياه ،زايدة على امتداد
الصحراء كل عام بسبب زحف الرمال (احمليشي ،والبطيحي ،1999 ،ص.)120:

 4 1 .4زحف الرمال:

تعترب الكثبان الرملية مظهرا من مظاهر التصحر ،ويعد زحفها سببا من أسبابه،
فالتعرية الرحيية اليت حتدث يف الرتب الشديدة القابلية هلا أي الرتب الرملية ،تتسبب يف
نقل الرتبة مبختلف الطرق كالزحف والقفز والتعلق ،ومن مث ترسيبها على شكل كثبان
رملية قارية املنشأ خمتلفة األشكال ال تلبث أن حتث اخلطا زحفا ابجتاه املناطق الزراعية
مسببة يف تدهورها؛ لذلك فعملية الزحف تلك تعد سببا من أسباب التصحر ،كما أن
وجود الكثبان الرملية الزاحفة على األراضي الزراعية يعد مظهرا من مظاهر التصحر
(السعيدي ،2009 ،ص.)173:

 2 .4العوامل البشرية:
إذا كان عامل اجلفاف وقلة املطر هو السبب الرئيسي يف ظاهرة التصحر ،إال أن اتساع
النشاطات البشرية الناجتة عن زايدة عدد السكان وما جنم عنه من سوء استخدام املوارد
الطبيعية ،وخاصة يف هذه املناطق اليت تتسم بنظم بيئية هشه ،واليت ال متلك القدرة على
حتمل مقاومة االستخدام السيء ،أصبح السبب األول يف حتول هذه البيئات إىل مناطق
متصحرة ،من هنا ميكن القول أبن ظاهرة التصحر تعود لإنسان أكثر منها بسبب العوامل
الطبيعية األخرى ،حيث إن االستغالل املفرط الذي يتجاوز حدود الطاقة التجديدية
لألراضي يؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن البيئي اهلش ،األمر الذي يؤدي ابلتايل إىل ازدايد
فعالية اتثري العوامل األخرى كتحول املناخ حنو اجلفاف (مشروع احلزام األخضر لدول مشال
إفريقيا ،1987 ،ص.)23:
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 1 .2 .4الرعي اجلائر:
تغطي املراعي الطبيعية مساحات واسعة من األراضي ابملناطق قليلة املطر ،وتالئم
هذه درجة معينة من الرعي الذي ينظم واقع احلياة ومظاهرها هبذه املناطق مبا يف ذلك
نشاط اإلنسان ،وحيكمهما تغري الفصول وتواجد املصادر املائية الكافية لسد حاجات
اإلنسان وقطيعه من احليواانت ،وتعترب هذه املصادر املائية -سواء أكانت مستدمية أم
مومسية -عامال حمددا لوجود اإلنسان وقطعانه يف املنطقة ،وسكان هذه املناطق يعيشون
حتت هتديد مستمر بعدم سقوط األمطار ،كما حدث ذلك يف فرتة اجلفاف اليت امتدت
مخس سنوات من  1968حىت  ،1973مبنطقة الساحل األفريقي جنويب الصحراء الكربى
(بلبع و نسيم ،1999،ص.)53 .
يسبب الرعي اجلائر يف تدهور املراعي صورة رقم ( ،)1ويعترب من أهم العوامل املؤدية
للتصحر ،وخاصة يف الفرتات األخرية ،حيث إن املراعي تغطي مساحات كبرية ،كما أن
عدد احليواانت تضاعف مما أدى إىل حدوث خلل ابلتوازن البيئي الذي كان قائما بني
احليواانت وموارد الرعي ،كما أدى إىل إتالف وعدم إعطاء اجملال للنبااتت إبكمال دورة
حياهتا ،وذلك لعدم تكون البذور الالزمة للتكاثر ،وقد أدى هذا أيضا إىل التغريات يف
تكوينات اجملموعات النباتية الغالبة وجمموعات النباتية الفردية ،ابإلضافة على إحالل أنواع
نباتية أدىن يف متطلباهتا البيئية وانتشار نبااتت غري مستساغة رعواي ،كما ظهرت مناطق
رعوية ال تنبت فيها إال نبااتت حولية سريعة الزوال (مشروع احلزام االخضر لدول مشال
إفريقيا ،1987،ص.)25:
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صورة ( )1الرعي اجلائر
)https://ahdath.info (2018.05.10

 2 .2 .4قطع االشجار:
إن تداخل حرفة الرعي والزراعة يزيد من تركز احليواانت حول اآلابر والقرى ،مما
يسبب التدهور الشديد يف أحوال البيئة ،وقد ارتبط التصحر مبفهوم آخر ،وهو قطع
األشجار الستعماهلا يف الوقود والبناء وصناعة املعدات الزراعية ومصدات الرايح ،إن بقاء
الغطاء النبايت شيء ضروري للحفاظ على البيئة ،حيث تقوم جذور النبااتت ابمتصاص
املواد املعدنية من أعماق الرتبة وترجعها إىل األوراق واألغصان اليت عند تساقطها وحتللها
فيما بعد تصبح مادة عضوية متوفرة على السطح تزيد من خصوبة الرتبة ،وتزيد من
متاسكها ومقاومتها لالجنراف ،كما تشكل الشجريات املتناثرة واحلشائش احلولية مالجيء
تتبىن حياة الكثري من النبااتت واحليواانت الصغرية ،صورة رقم ( ،)2ومن حتت هذه
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الشجريات واحلشائش تنطلق احلياة؛ لكي تنتشر ألجيال جديدة من احليواانت واحلشائش
يف بقية األماكن األخرى (مقيلي ،2003 ،ص .ص.)130-129:

صورة ( )2إزالة الغطاء النبايت
عدسة الباحث  2019-03-25منطقة وادي الربيع

 3 .2 .4سوء استخدام األرض:
يف كثري من األحيان تستخدم األراضي دون إجراء اختبار ملدى صالحيتها،
فاألراضي اخلصبة مثال جيب أن ختصص للزراعة واألراضي األقل خصوبة ترت
لألستعماالت األخرى ،فاألراضي اخلصبة مثال جبب أن ختصص للزراعة وترت األراضي
األقل خصوبة لالستعماالت األخرى ،لكن الصورة ليست كذلك على الدوام ،فغالبا
مايزحف التوسع العمراين العشوائي ليبتلع أخصب األراضي بعد أن جيتث أشجارها
(الكبري ،2012 ،ص.)552:
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كما أن الزراعة اجلائرة اليت يزداد فيها الضغط على األرض مبا ال يتناسب مع طاقتها
اإلنتاجية ،حيث تقدر نسبة إسهام املمارسات الزراعية من العوامل البشرية املسؤولة عن
تعرية الرتبة بنحو  %28من جمموع األراضي املعراة ،حيث يزداد االستنزاف لألراضي
الزراعية عند حتويلها من أراض زراعة مطرية معيشية إىل زراعة جتارية مروية ،ونتيجة للزايدة
السكانية إىل جانب سوء املمارسات الزراعية يف طرق الزراعة واتباع دورات زراعية غري
مناسبة أو تقصري فرتة البور لألرض الذي يعرض األراضي الزراعية للتدهور والتعرية ،فضال
على ما ينتج من ضغط بشري ،متزايد مما يتطلب املزيد من األراضي الزراعية ،وهو بدوره
سيؤدي إىل الزحف على األراضي شبه جافة الستخدامها يف الزراعة التجارية املروية (كرمي،
 ،2010ص.)141:
إن استغالل جزء من األرض لغرض العمران صورة ( )3يرتتب عليه إضعاف تلك
املساحة؛ ألن نشاطات اإلنسان املتعددة من حركة ومواصالت من أهم املشكالت املؤدية
إىل تدهور الرتبة ،واليت تعكس االستغالل السيء لألرض من قبل اإلنسان يف عملية انتشار
العمران على حساب الرقعة الزراعية (كرمي ،2010 ،ص.)158:
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صورة ( )3سوء استخدام االرض
https://www.vetogate.com 2019.01.24

 4 .2 .4زايدة السكان:
تعترب التغريات السكانية من أهم األسباب اليت أسهمت يف ظاهرة التصحر ،حيث
ازداد السكان يف الفرتات املاضية ،وخاصة يف الدول األفريقية ودول األقاليم الصحراوية،
والسبب يف ذلك هو التحسن يف اخلدمات الصحية ،وهذا أدى إىل نقص يف معدل
الوفيات ،وخاصة بني األطفال ،مع العلم أن هذه املناطق تشهد أعلى معدل للزايدة يف
العامل ،فمع زايدة معدل املواليد ونقص الوفيات أصبحت هذه املناطق أسرع بلدان العامل
منوا ،وهذه الوضعية زادت من الضغط على البيئة الطبيعية (بقي ،1991،ص.)56:
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 .5أشكال التصحر:
للتصحر عدة أشكال على سطح األرض ،حيث ختتلف املناطق املتأثرة ابلتصحر
على عدة عوامل ،منها املناخ ومدى قابلية األرض للتصحر واألنشطة البشرية ،ومن هنا
ميكن تصنيف أشكال التصحر إىل اآليت:
 .1التصحر الطفيف :ال تنتج عنه أضرار واضحة ،فهو حيدث تلفا طفيفا جدا يف الغطاء
النبايت والرتبة.
 .2التصحر املعتدل :يبدأ التصحر أبخذ أبعاد خطرية نسبيّا ،فهو يؤثر بشكل ملحوظ يف
البيئة ،مثل :التدهور يف الغطاء النبايتّ ،وتكوين هضاب رملية صغرية ،وحدوث درجة
متلّح يسري للرتبة.

 .3التصحر الشديد :تعترب هذه احلالة من املراحل املتقدمة للتصحر ،وتتمثل يف انتشار
احلشائش والشجريات غري املرغوبة ،وزايدة نسبة التعرية ،سواء أكانت مائيّة أم رحيية،
ابلتايل تؤدي إىل اجنراف الرتبة.

 .6آاثر التصحر:
رغم ارتباط ظاهرة التصحر ابملوقع داخل الدولة ،حيث يظهر أتثريه ضمن حدودها،
إال أن أتثريه يظهر أيضا على املستوى العاملي ،وخاصة يف البلدان النامية ،حيث يكون
التاثري مباشرا ،وابألخص يف املناطق الريفية ،وتظهر نتائج التصحر على مساحات واسعة
من العامل ،وميتد أتثري التصحر يف أكثر من  100بلد ،يعيش فيها  %15من جمموع
سكان العامل ،حيث ينتج عن التصحر خسارة سنوية من الطاقة اإلنتاجية ،قدرها 26
مليار دوالر ،ويكلف متويل وقف االجتاه حنو التصحر حوايل  45مليار دوالر يف السنة
(احمليشي والبطيحي ،1999 ،ص.)216-215:
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إن التصحر قضية عاملية ،هلا آاثر خطرية على التنوع البيولوجي والسالمة
اإليكولوجية والقضاء على الفقر واالستقرار االجتماعي واالقتصادي والتنمية املستدامة على
الصعيد العاملي ،وإن األراضي اجلافة هشة ابلفعل وعندما تتدهور فإن التأثري على الناس
مدمرا.
واملاشية والبيئة ميكن أن يكون ً

وميكن حصر بعض آاثر التصحر يف اآليت :

 .1التصحر يسهم يف تغري املناخ من خالل زايدة قدرة سطح األرض على عكس
الضوء وخفض املعدل احلايل لنتح النبااتت وزايدة انبعاث الغبار وزايدة اثين أوكسيد
الكربون ابلغالف اجلوي.
 .2يؤثر تدهور األرض وتصحرها يف قدرة البلدان على إنتا األغذية ،وينطوي ابلتايل على
ختفيض اإلمكانيات اإلقليمية والعاملية إلنتا األغذية.
 .3يؤثر تدهور األرض والتصحر إىل إحداث العجز الغذائي يف املناطق املهددة ،مع ما
لذلك من آاثر على االحتياطات الغذائية وجتارة األغذية يف العامل ،نظرا ألن التصحر
يؤدي إىل تدمري للحياة النباتية ونقصان جمموعات نباتية وحيوانية كثرية.
 .4له أثر على التنوع البيولوجي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من إنتا األغذية.

 .7مكافحة التصحر:
يعد التصحر من أهم القضااي البيئية يف الوقت احلاضر ،وحيث إن هذه الظاهرة
سببها اإلنسان والظروف املناخية فإن أي إجراء لوقفه جيب أن يكون من خالل التدخل
يف السلو البشري ،ومبا أن أهم خطوة إليقاف التصحر هو عدم حدوثه ،وهذا يعين النظر
يف عالقة اإلنسان ابألرض ،حيث جيب التخفيف من الضغوط اليت ميارسها اإلنسان على
البيئات الطبيعية (بقي ،1991 ،ص.)107:
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ويف ليبيا جند أنه قد مت وضع جمموعة من اإلسرتاتيجيات اهلدف منها احملافظة على
املوارد الطبيعية ،ومن أمهها :محاية البيئة ومكافحة التصحر ،محاية األراضي الزراعية،
استعمال األراضي استعماال أمثل ،كأراضي احملاصيل واالعالف املروية والبعلية ،أو أراضي
األشجار املثمرة أو الغاابت وأراضي املراعي ،كذلك إيقاف زحف الرمال وتتثبيتها ومحاية
الطرق واملدن والقرى ،ومحاية املراعي وتنظيم الرعي فيها ،ومحاية الغطاء النبايت عن طريق
تنظيم قطع األشجار الطبيعية.
كما سعت الدولة الليبية -ابلتعاون مع الدول املغاربية والعربية واألفريقية والدولية-
يف مكافحة التصحر ووقف الصحراء إبسهامها يف مشروع احلزام األخضر لدول مشال
إفريقيا ملكافحة التصحر ،وكذلك املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العريب لدراسة
املناطق الصحراوية اجلافة واألراضي القاحلة واملشروع اإلقليمي لتثبيت الكثبان الرملية
وتشجريها ومشروع (سلفا البحر االبيض املتوسط) التابع ملنظمة االغذية والزراعة الدولية.
ومنذ مؤمتر نريويب 1977م حاولت الكثري من الدول وضع اخلطط واإلسرتاتيجيات
اليت من شأهنا إصدار جمموعة من التوصيات والقرارات ملكافحة التصحر ،سواء على املدى
القصري أو البعيد ،ومن أهم هذه التوصيات:
 .1العمل على وقف عمليات التصحر الناجتة عن تدهور الغطاء النبايت مع محاية األراضي
الزراعية من خطر التصحر ومسبباته.
 .2دراسة مسببات وحتديد ميكانيكية وشدة التصحر من أجل وضع احللول العلمية
املدروسة الكفيلة لتحقيق الغاية املنشودة
 .3محاية األراضي الزراعية من خطر التصحر ،وإجياد أفضل السبل الستغالل املياه
السطحية ،ورفع كفاءة استخدامها يف حتسني خصوبة الرتبة ،ووقف تدهور الغطاء النبايت.
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 .4تطوير قدرة املراعي على اإلنتا عن طريق محاية النبااتت الرعوية وتكثريها من خالل
وجود مشاتل تشجري األراضي ومحايتها من التصحر
 .5زايدة الوعي الشعيب لألخطار النامجة عن املمارسات اخلاطئة اليت تؤدي إىل تسارع
عملية التصحر ،وذلك عرب وسائل اإلعالم.
 .6محاية األحياء الربية من نبات وحيوان من أخطار الزحف الصحراوي واحملافظة على
التوازن البيئي يف تلك املناطق.
 .7اإلسهام يف حتسني وتطوير البيئة احمللية وتنمية الثروة احليوانية وتطوير املراعي فيها.
 .8استغالل مواقع مكاب النفاايت اليت مت إغالقها لزراعتها وحتويلها إىل متنزهات وحدائق
عامة.
 .9استغالل مياه حمطات تنقية مياه الصرف الصحي يف عمليات التحريج ومكافحة
التصحر.
 .10إصدار النشرات والدراسات واألحباث وعقد الندوات اليت هلا عالقة مبكافحة
التصحر.
 .11التعاون مع مجيع املؤسسات احمللية والعربية والعاملية اليت تعمل يف جمال محاية البيئة.
.12تبين املشاريع املقرتحة واإلشراف عليها وتوفري الدعم الالزم هلا.

 .8طرق احلد من التصحر :
من الصعب إيقاف التصحر بشكل هنائي إلرتباطه ابلعوامل الطبيعية ،ولكن هذا ال
يعين أن نقف على ذلك ،بل جيب القيام ببعض اإلجراءات الالزمة للتقليل من ظاهرة
التصحر ،وذلك عن طريق اآليت:
 -1زراعة األشجار واألحزمة اليت تعمل كمصدات للرايح احململة ابلرمال واألتربة.
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 -2نشر الوعي بني السكان يف عملية استغالل واستخدام موارد الغاابت.
 -3اتباع الطرق الصحيحة حلراثة األرض عكس احندار األرض.
بدال من قطع األشجار.
 -4إجياد البدائل األخرى لكسب العيش ً
-5وضع حلول رمسية بتفصيل قانون الغاابت والتشريعات الالزمة وإسهامات اهليئات
الدولية واإلقليمية يف مقاومة التصحر.
تبنت بعض املنظمات برانجما عامليا لدراسات املناطق اجلافة يف الفرتة املمتدة من
1960 – 1950م ،مث تبع ذلك اهتمام الربانمج الدويل لعلوم االحياء -1964
1970م الذي أشرف عليه اجمللس الدويل لالحتادات العلمية:
 1971م افتتحت اليونيسكو برانجمها (اإلنسان واحمليط احليوي) ،حيث تضمنمشروعا عن األراضي اجلافة.
 عندما تعرضت منطقة إقليم الساحل األفريقي لنوبة اجلفاف 1972-1968مأصبحت هذه القضية من القضااي العاملية ،حيث تضمنت جدول أعمال اجلمعية
العامة لألمم املتحدة عام  1974م ،واختذت اجلمعية العامة قرارين؛ أوهلما :دعوة
دول العامل للتعاون يف جمال الدراسات والبحوث املعنية ابلتصحر ،وأن تعمل على
مساعدة الدول املتضررة على بناء قدراهتا العلمية والتقديرية يف هذا اجملال ،واثنيهما:
تقرير عقد مؤمتر لألمم املتحدة عن التصحر ،حيث عقد املؤمتر يف نريويب عام
1977م ،وشاركت العديد من منضمات األمم املتحدة يف إعداد دراسات وخرائط
للمدى العاملي للجفاف والتصحر ،وانعقد املؤمتر حبضور أكثر من تسعني دولة وعدد
من اهليئات واملنظمات ،وانتهى إىل وضع خطط ملكافحة التصحر.
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 مؤمتر منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة ( )FAOالذي عقد بروما 1981م،حيث أصدر قرار رقم  81-8املتعلق ابمليثاق العاملي لألرض الذي حيث منظمة األمم
املتحدة للغذاء والزراعة إلقرار امليثاق العاملي لألرض كأساس للتعاون الدويل ملا فيه من
صيانة مصادر العامل األرضية.

 .9اخلالصة و النتائج:
لقد تبني من خالل البحث أن ظاهرة التصحر ظاهرة قدمية ،أثرت فيها جمموعة من
العوامل ،طبيعية كانت أو بشرية ،زادت األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان من كثافتها
وخطرها ،حيث أصبحت ظاهرة التصحر تشد انتباه املنظمات واهليئات ،كما زاد االهتمام
هبا من قبل البحاث بغية دراستها ،وحتديد أسباهبا ونتائجها ،وصوال إىل طرق مكافحتها
واحلد من انتشارها.
من هنا جاء هذا البحث والذي يبني مفهوم التصحر وأسباب حدوثه املتمثلة يف الظروف
املناخية واجنراف الرتبة واألمطار وزحف الرمال والرعي اجلائر وتدهور الغطاء النبايت وسوء
استخدام األراضي والزايدة السكانية ،كما بني اآلاثر اليت حيدثها التصحر سواء على
الصعيد احمللي أو العاملي ،وما حيدثه على التنوع البيولوجي واالستقرار االجتماعي
واالقتصادي والتنمية ،وأظهر البحث طرق مكافحة التصحر واإلسرتاتيجيات اليت وضعتها
ليبيا للحد من هذه الظاهرة ،سواء ابلتعاون مع دول اجلوار والدول اإلقليمية والعاملية
واملنظمات الدولية.

التوصيات:
 .1إنشاء مراكز تعىن ابملناطق اجلافة وتطوير املراكز القائمة حاليا ملواجهة هذه الظاهرة
واحلد منها.
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 .2وضع قوانني وتشريعات للحد من التجاوزات على االراضي الزراعية خاصة احلدية منها،
واليت هي مهددة ابالتصحر.
 .3محاية األشجار ومنع قطعها بصورة عشوائية ،وإعادة التشجري وغرس األحزمة اخلضراء
ومصدات الرايح حول األراضي الزراعية.
 .4تنظيم عمليات الرعي يف مناطق الرعي وفق برامج وخطط حمددة تتناسب مع عدد
احليوانت ومساحة املرعى.
 .5تطوير أساليب التشجري للحد وإيقاف عمليات زحف الكثبان الرملية.
 .6التعاون مع املنظمات احمللية والعاملية املختصة مبكافحة التصحر ،ووضع اخلطط
املستقبلية للحفاظ على األنظمة البيئية.
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