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 -: الرمليةمشكلة التصحر والكثبان 

ان املاليني من سكان العامل والذين يعيشون يف املناطق الصحراوية او شبه الصحراوية ويف األراضي 

احلياة ومن الصعب إعطاء صورة للكارثة الزراعية املنتجة اليت تقع عند حدود الصحراء هي االن على حافة 

  .اليت أدت اليها مشكلة التصحر من حيث اخلسارة البشرية او الزراعية

ففي البلدان اجملاورة الثيوبيا كالسودان ومالي وغانا وتوغو حتولت مزارع بأكملها اىل أراض جرداء 

من  ابتداًءويف مناطق أخرى  .ةقاحلة بفعل اجلفاف وحرق األشجار اليت تستعمل كوقود والرياح الرملي

زميبابوي جنوبا خرب اجلفاف أراضي زراعية شاسعة إضافة اىل مئات موريتانيا غربا اىل الصومال شرقا 

 .االالف من السكان الذين يواجهون نقصا حادا يف الغذاء واملاء

وليس ادل على خطورة انتشار التصحر من اهلوامش اجلنوبية للصحراء الكربى يف مشال افريقيا اليت 

الف كم 650شهدت وحدها حتول 
2

من أراضيها اليت كانت منتجة اىل وقت قريب اىل صحراء حقيقية يف  

 مدى اخلمسني عاما املاضية. 

 -حاالت التصحر ودرجة خطورته :

جة خطورته من منطقة اىل منطقة أخرى وذلك حسب عوامل التصحر اليت تتفاوت حاالت التصحر ودر

كينيا  –نريوبي تؤدي اىل تدهور النظام البيئي واالخالل بتوازنه. واستطاع مؤمتر التصحر الذي عقد يف 

 باشراف األمم املتحدة اىل حتديد اربع فئات حلاالت التصحر وهي كاالتي:  1977عام 

حيدث هذا النوع اذا تعرضت كل من الرتبة والنباتات  -: Slight Desertificationتصحر طفيف  -1

 .يؤثر على الطاقة السايولوجية والطبيعية للبيئة الطبيعية لفقر طفيف ال

حيدث هذا النوع اذا تعرضت النباتات الطبيعية  -: Moderate Desertification  تصحر معتدل  -2

لتلف قليل او تكونت ارض رديئة وعرة بفعل التعرية املائية والرحيية او تكونت كثبان رملية صغرية 

 . % 50 – 10او تعرضت الرتبة الزراعية للتملح او اىل انقاص انتاجيتها بنسبة ترتاوح بني 

دث اذا تدهورت النباتات الطبيعية بشكل يقيي حي -: Sever Desertificationتصحر شديد  -3

على النباتات املستساغة من قبل احليوانات ويبقى على األنواع غري املرغوبة كما حيدث نتيجة لنشاط 

التعرية املائية والرحيية يف غياب الغطاء النباتي حبيث تتكون االخاديد كبرية وتفقد الرتبة طبقتها 

نتيجة الرتفاع امللوحة بدرجة تنخفض فيها إنتاجية الرتبة بنسبة  وعطحية اخلصبة حيدث هذا النالس

 . % 50تتجاوز 

 :Very Sever Desertificationتصحر شديد جدًا  -4

يصبح التصحر شديداً جدا اىل ازدادت درجة تدهور النباتات الطبيعية بشكل تصبح فيه البيئة خالية منها 

اىل حد كبري. االمر الذي يعرض الرتبة اىل االجنراف الشديد حبيث تزول معظم آفاقها ويظهر الصخر 

 ويلها اىل تربة عقيمة.ذلك فان تعرض الرتبة للتملح الشديد يعمل على متريها وحتاألصلي. إضافة اىل 
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 ( حاالت التصحر لألراضي يف خمتلف قارات العامل.1-2ويبني اجلدول رقم )

 اجملموع شديد جدا شديد معتدل طفيف القارة

 *     أفريقيا

                    + 

27.8 
17.0 

36.4 
22.3 

35.8 
21.9 

0.5 
0.03 

100.0 
61.2 

 *           أسيا

            + 

 66.4 
25.8 

26.8 
10.4 

 100.0 
38.9 

 *اسرتاليا    

            + 

442.3 
30.2 

45.8 
32.7 

11.9 
8.5 

 100.0 
71. 

 * أمريكا   

 +الشمالية  

1.8 
0.4 

61.1 
12.6 

36.8 
7.6 

0.3 
0.1 

100.0 
20.7 

 * أمريكا  

 +اجلنوبية  

4.2 
0.7 

86.7 
15.1 

8.2 
1.4 

0.9 
0.2 

100.0 
17.4 

 * اوربا           

 +واسبانيا  

 79.8 
42.5 

20.2 
10.7 

 100.0 
53.2 

 100.0 0.1 28.3 23.6 18.0 *اجملموع العام

 النسبة المئوية من األراضي الجافة  * 

 + النسبة المئوية من القارة

 

 درجة خطورة التصحر:

اهلشة للتصحر من جهة، وعلى مقدار درجة حساسية البيئة اهلامشية حتدد درجة خطورة الرتبة على أساس 

وتكون الرتب غري املستقرة أكثر  اليغط الذي ميارسه االنسان واحليوان على موارد البيئة من جهة أخرى.

عرضة ألخطار التصحر من الرتب املستقرة. وقد حددت خارطة األمم املتحدة خطورة التصحر يف ثالث فئات 

 هي:

يصبح التصحر خطري جدا اذا كانت املنطقة هدفا للتصحر السريع جدا ، حبيث  تصحر خطري جدا : -1

 .تتدهور أوضاع البيئة

تصحر خطري : يكون هذا التصحر خطريا اذا حدث اخالل بالتوازن البيئي خالل فرتة قصرية حبيث  -2

 .تصبح البيئة متدهورة وذات أوضاع سيئة

واجلدير  .دهور بطيء نسيبا للنظام البيئيتصحر متوسط اخلطورة: حيدث هذا النوع اذا حدث ت -3

  .بالذكر انه تكون مكافحة هذا النوع اكثر سهولة من مكافحة النوعني األول والثاني

عن التصحر عامليا فان افريقيا تعد من افيل  و كامثلة( خارطة التصحر يف العامل 1-2ويبني الشكل رقم )

األمثلة عن القارات اليت تعاني من تدمري بيئي متزايد. فاملعروف ان مشال افريقيا الذي كان قبل حوالي الفي 

 (Dregene, 1982)عن 
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سنة يزود اإلمرباطورية الرومانية بكميات كبرية من احلبوب يعاني االن من تدهور خصوبة مئات االالف 

 يه. من اهلكتارات من أراض

 

  1985 – 1977( اجتاهات التصحر للفرتة من 2-2يوضح اجلدول رقم )

 التدهور يف نظم الري استنزاف الغابات  تدهور أراضي املراعي  زحف الكثبان الرملية البلد 

 2 1 2 2 تشاد

 1 2 2 1 اثيوبيا

 1 2 2 1 موريتانيا

 2 1 1 1 الصومال

 1 1 1 2 السودان

 0 0 2 0 أوغندا

 0 1 2 0 كينيا 

 = زيادة ذات معنى2= بعض الزيادة                                                   1ثابت                                                               -  0
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 .(Dregne, 1977)عن  –( خارطة التصحر في العالم 1-2شكل )
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ميكن االستنتاج من اجلدول بان غالبية الدول االفريقية عانت من ازدياد عام يف اشكال التصحر ما بني 

وتعد تشاد من اكثر البلدان االفريقية معاناة من التصحر الذي يبدو من اشكال  1985 – 1977عامي 

كلة زحف الكثبان خمتلفة، منها زحف الكثبان الرملية وتدهور املراعي واحنطاط نظم الري وتربز مش

مئة الف  100000الرملية بوضوح يف كل من تشاد والسودان ومن جانب اخر وجد بان ما يقدر حبوالي 

 .هكتار من األراضي املنتجة يف اقطار مشال افريقيا تتحول اىل صحاري سنويا

 

 التصحر عربيا : 

ؤرخون ان منطقة الصحراء الكربى على نطاق الوطن العربي فان التصحر له تاريخ طويل جدا ، اذ يذكر امل

م وان الزراعة املطرية كانت ممكنة حتى عام  .ق 4000 -6000كانت اهلة بالسكان ما بني عامي 

ويف الفرتة اليت تلت  .م .ق 1000م واملراعي كانت حبالة جيدة ومناسبة لرتبية املاشية حتى عام  .ق 2000

حتمل الظروف البيئية لذا تيائل م أصبحت املاشية وخاصة االبقار واخليول غري قادرة على  .ق 460عام 

  .عددها واستبدلت باجلمال

ومثال اخر عن التصحر هو ما أصبحت عليه أراضي بابل اليت كانت تقوم عليها اجلنائن املعلقة اذ كان 

أراضي ملحية غري صاحلة للزراعة. ويوضح لالستغالل غري السليم لألرض الدور الرئيسي من حتويلها اىل 

  .( خارطة التصحر وحاالته يف اقطار الوطن العربي2-2الشكل )

أظهرت ان معدل  1975 – 1957ويف دراسة مقارنة اعتمدت على مسحني اجريا يف السودان ما بني عامي 

كم سنويا. ويف السعودية تسببت الكثبان الرملية نتيجة  9تقدم الصحراء باجتاه اجلنوب يبلغ حوالي 

ففي واحة االحساء يف املنطقة الشرقية  .لزحفها اىل دفن االبار ومهامجة الطرق السريعة واملراكز احليرية

  .لعيون واملقدام و جواشاطمرت الرمال مراكز حيرية وزراعية كقرى العمران وا

وتيم السعودية أطول جبهة حلقل الرمال املتحركة املتصلة ويبدأ هذا احلقل  من النفوذ اقصى الشمال 

)املعروف حبقل رمال النفوذ الكبري( ويتجه جنوبا ويبلغ طول حقل الكثبان الرملية من الشمال اىل 

كم 2300اجلنوب اكثر من 
2
ملستقر النهائي حلق الرمال املتحركة من الشمال وتعد صحراء الربع اخلالي ا 

 اىل اجلنوب. 

اما يف ليبيا فان الكثبان الرملية تهدد مدينة طرابلس تهديدا مباشرا وخطرا وأصبحت طرق املواصالت 

والتجمعات إضافة اىل خطرها الشديد على األراضي الزراعية املنتجة  .اخلارجية من املدينة يف خطرا حمدق

  .السكانية

مليون هكتار أي ما  2250تغطي الكثبان الرملية يف تونس مساحات واسعة من أراضيها تبلغ حوالي 

من جمموع مساحات األراضي التونسية. وتقدر مساحة األراضي يف اجلنوب التونسي اليت  %23يشكل 
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كم 12500حتولت اىل صحراء يف اقل من عشر سنني حبوالي 
2

اهم وتعد ظاهرة التصحر يف تونس من  .

 5.5حيث يوجد حوالي  .املشكالت اليت تعرقل التنمية االقتصادية واالجتماعية مبناطق الوسط واجلنوب

مليون هكتار من األراضي املعرضة اىل عوامل التصحر املختلفة كتحرك الرمال السريع والكثبان الرملية 

 .املساحات الكلية للبالدومتلح األراضي وخاصة املروية منها وتدهور املراعي وهذا ما يعادل ثلث 

 

 (1980)غنيمي، عن  –( خارطة التصحر وحاالته في اقطار الوطن العربي 2-2شكل ) 
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  -التصحر يف العراق :

يف العراق بدأت مشكلة التصحر ابعادا خطرية خالل العقديني االخرييني وذلك لزيادة املساحات املتصحرة 

  .وتقدم حدودها باجتاه األراضي الزراعية واملناطق السكانية واملنشأة االقتصادية احملاذية هلا

وميكن القول بان مجيع أراضي العراق متأثرة بدرجة او بأخرى بالتعرية الرحيية وتكّون وزحف 

 الكثبان الرملية وشبه الرملية وان الكثبان يف العراق تكون على نوعني : 

اليت تتكون من نسبة عالية جدا من  sand dune Actualاحلقيقة  النوع األول هي الكثبان الرملية  -

 .الرمل

اليت حتتوي على نسبة اقل  Pseudo sand duneهي الكثبان شبه الرملية )الكاذبة( النوع الثاني  -

وتكون  .واالختالف بني النوعيني من حيث املظهر قليل جدا .من الرمل واكرب من الغرين والطني

حركة الكثبان يف العراق من الشمال الغربي باجتاه اجلنوب الشرقي كنتيجة هلبوب الرياح السائدة 

وان مساحة حقول الكثبان الرملية وحجم  .ظمها من الشمال الغربي اىل اجلنوب الشرقياليت تكون مع

وقد لوحظ بان سرعة  .الكثيب يف العراق يزدادان كلما اجتهنا من الشمال الغربي اىل اجلنوب الشرقي

 (Dougromegi & Kaul, 1972)مرت يف السنة  80 – 40حركة الكثبان الرملية ترتاوح ما بني 

( قيم النسب املئوية لدقائق الرمل والغرين والطني من مناذج الكثبان 3-2الشكل رقم )ويوضح 

  .الرملية وشبه الرملية من مواقع خمتلفة من العراق
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