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  Desertificationمفهوم التصحر : 

علماء احلياة  (Aubreville , 1949)به الباحث ن عندما 1949التصحر مصطلح استخدم منذ عام 

 والبيئة من حتول األراضي املنتجة اىل صحراء . 

للتصحر هو قابلية الصحراء والظروف شبه الصحراوية لالمتداد على حدودها  وبأبسط تعريف

اخلضراء واملناطق النباتية واألراضي الزراعية املنتجة وحتوهلا اىل أراضي قاحلة  االحزمةاملعروفة واكتساح 

 ويعترب تعبري التصحر حديث االستعمال نسبيا للمرتمجني يف علوم الرتبة حيث ميكن ان يعرب عنه. 

بالتغري يف األراضي الزراعية املنتجة وحتويلها اىل بيئة صحراوية نتيجة التخريب يف النظام البيئي املتسبب 

اد عدة مؤمترات حول عن طريق االنسان علما انه ال يوجد حلد االن تعريف واحد للتصحر بالرغم من انعق

 موضوع التصحر.

السلبية  التأثرياتان الصحراء يف املفهوم املتعارف عنه تدل على عدم القدرة على العطاء نتيجة 

. يف حني ان يث يصعب معها اصإصالح واملعاجةكون هلا صفة االستمرار حبلعوامل البيئة واملناخ وي

ل االجتماعية طاء نتيجة لعوامل عديدة أهمها العوامعالتصحر يدل على قدرة األرض على اصإنتاج وال

واالقتصادية مؤدية اىل ضعف او تدهور او القضاء على الغطاء النباتي مهيئة بذلك الظروف املناخية والبيئة 

 . لية ال ي تؤد  اىل تعرية الرتبةاحمل

ان التصحر الذ  زادت حدته يف العقود األخرية يعد من اخطر املشكالت البيئية ال ي صنعها االنسان 

لطبيعي مع البيئة ال ي يعيش فيها وخاصة البيئات اجافة ال ي تتسم بنظم بيئية هشة  انتيجة لتفاعله غري

وللوقوف على طبيعة وحجم هذه الشكلة يوضح تقرير مؤمتر األمم املتحدة عن التصحر واملنعقد يف 

من جمموع سكان العامل والذين  % 14مليون نسمة ميثلون  628ان حوالي  1977كينيا عام  –نريوبي 

وشبه الرطبة يتهددهم خطر التصحر. وان جمموع املساحات  املناطق اجافة وشبه اجافةينتشرون يف 

مليون كم 50املتصحرة يف العامل بلغ حوالي 
2
 90عدل وان عملية التصحر تزحف على األراضي الزراعية مب 

تكافئ تقريبا جمموع . وان مساحة األراضي املعرضة خلطر التصحر من العامل الف كيلو مرت مربع سنويا

 مساحات الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد السوفي ي وأسرتاليا.

ملواجهة وتربز خطورة التصحر يف الوقت احلاضر على اشدها اذا ما اخذنا بنظر االعتبار االمن الغذائي 

األراضي  ومتثل % 3. ففي الوطن العربي حيث يقارب معدل النمو السكاني التضخم السكاني املتزايد

مليون كم 15العربية مساحة تقارب 
2
تسيطر على معظمها الظروف اجافة وشبه اجافة . وهذه األراضي  

. تعد ظاهرة التصحر من اخطر الظواهر ال ي تهدد اجملتمع البشر  لي ثلث األراضي املتصحرة بالعاملمتثل حوا

مالين هكتار من األراضي  6من جمموع سكان العامل ويلتهم سنويا  % 20اذ ان التصحر يؤثر على حياة 

 الصاحلة للزراعة ومن ابرز مسبباته تقلبات املناخ وسوء استغالل األراضي من قبل االنسان واحليوان. 
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يف معظمها تقع حتت الظروف  ير شكال خميفا وخطريا يف الوطن العربي حيث االراضالتصح ويأخذ

حيث القطع العشوائي وغري الطبيعي للنباتات والرعي اجائر وقطع الشجريات و متلح اجافة وشبه اجافة 

 الرتبة والتوسع على حساب البيئة الطبيعية.

احلادة ال ي ترتافق مع عملية التصحر كونها  اهرواما بالنسبة للكثبان الرملية فهي تعد احد الظ

هو تل ارضي مرتفع من الرمال املنقولة بواسطة الرياح  Sand duneاهم نتائجه اخلطرية فالكثيب الرملية 

. وقد تكون جدا من املادة العضوية واطئمن دقائق الغرين والطني وحمتوى  واطئويتميز مبحتوى 

ود غطاء نباتي او عائق يف حالة عدم وجبعا هلبوب الرياح السائدة الكثبان الرملية ثابتة او متحركة ت

 . طبيعي اخر

وكذلك استخدام وغالبا ما يرتبط تكون الكثبان الرملية بالرعي اجائر للنباتات الطبيعية 

األعشاب والشجريات الربية كوقود من قبل االنسان مما يؤد  اىل انكشاف سطح الرتبة وحيصل بالتالي 

ياح عليها وتؤد  الكثبان الرملية بزحفها اىل طمر قنوات الر  وشبكات البزل واىل الزحف على تاثري الر

ل واىل مساحات شاسعة من األراضي الزراعية اخلصبة املنتجة واىل دفن القرى والتجمعات السكانية بالرما

 تهديد وقطع طرق املواصالت.


