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 Provenance of desertification and sand الفصل الثالث: منشأ التصحر والكثبان الرملية

dunes: 

بيئة قاسية وغري مأمونة وحساسة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ينشأ التصحر من التفاعل بني 

الرطبة وبني استغالل االنسان لألرض ضمن كفاحه من اجل معيشته. ويعد هذا التفاعل عاماًل وشبه 

 أساسيًا يف االخالل بالنظام البيئي ويؤدي مع مرور الزمن اىل تدهور البيئة وتصحرها.

ان عملية التصحر هلا عالقة وثيقة بتوافر املاء أو عدمه وجبودة أو سوء استعماله، حيث متثل ظاهرتي 

كما ان سوء استغالل االنسان لألرض يقطعه لألشجار والشجريات التغدق والتملح مثاالً واضحاً على ذلك 

الطبيعي الذي يؤدي واستعماهلا كمصدر للوقود ويف البناء والرعي اجلائر للحيوانات للغطاء النباتي 

ثم تعريتها بالرياح مبرور  االمر الذي يؤدي اىل انكشاف سطح األرض ومنبالنتيجة اىل استنزافه وتدمريه 

الزمن ويتوافق ذلك مع العوامل البيئية األخرى يؤدي بالنهاية اىل نقل الرتبة من مكان آلخر ومن ثم تكون 

 الكثبان الرملية.

 

 العوامل املؤدية اىل التصحر: 

 ميكن تقسيم العوامل اليت تؤدي اىل التصحر اىل جمموعتني رئيسيتني هما: 

 العوامل البشرية -2  العوامل البيئية -1

 العوامل البيئية والتصحر: -1

املناخ والتصحر: يؤثر املناخ تأثريًا مباشرًا يف عملية التصحر وذلك الن توافر املياه حيد من التصحر  -1-1

ويؤدي اىل تعاقب اجلفاف اىل حدوث التصحر والعمل على تقدمه، ويرتبط التصحر بكل من التغريات 

الذي هي عليه اآلن من الوضع والتذبذبات املناخية، اذ ان سادة كل من املناخ اجلاف والرطب تعمل على 

خالل تارخيها الطويل فلقد مرت بعدد من الفرتات املمطرة وكانت املياه أكثر يسرًا وسهولة. ويتصف 

 املناخ يف املناطق اجلافة خبصائص معينة منها:

ملم كحد أقصى وان هذه الكمية  500اخنفاض املعدل السنوي لتساقط االمطار حيث ال تزيد عن  -أ

اقط متها الفعلية نتيجة ملعدالت التبخر العالية واليت تزيد عن معدالت التستفقد الكثري من قي

ملم سنويًا، ومما يزيد من تأثري هذه االمطار يف  4000 – 2000باضعاف مضاعفة اذ ترتاوح ما بني 

 صنع التصحر هو طبيعتها املتذبذبة من سنة اىل أخرى.

بضع سنوات متتالية وقد تتكرر بشكل غري تعرض املناطق اجلافة لفرتات شبه احنباس لالمطار ل -ب

نظامي وعشوائي حيث تسهم فرتات اجلفاف هذه يف تدمري الطاقة البيولوجية وإشاعة الظروف 

الصحراوية خاصة يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية واالستخدام املكثف وغري 

 االعتيادي لألرض.
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( ان 1988واحنباس االمطار يف منها ما ذكره )الوليعي، فرتات اجلفاف عن هناك العديد من األمثلة 

الفرتات الفاصلة بني كل فرتة جفاف وأخرى يف السعودية هي ست اىل سبع سنوات وان بني كل 

فرتتي جفاف توجد فرتة ممطرة. وأشار الباحث اىل دليل يؤكد ما ذهب اليه، حيث ان هناك شجرة عرعر 

ر بعد دراسة حلقاتها السنوية ان دورة اجلفاف واملطر كانت تتم عمرها مائة سنة يف منطقة احلجاز ظه

 سبع او تسع سنني.

إضافة اىل ما تقدم فإن عامل هبوب الرياح اجلافة السريعة يزيد من انكشاف سطح الرتبة ذات  -ج

تعرضها لعملية التعرية الرحيية وانتقال مكوناتها  الغطا النباتي املتدهور او املتقدم وبالتالي

 طقة أخرى مكونة الكثبان الرملية.اىل من

 -ان تقلبات املناخ العاملي ميكن ان تسببها العوامل التالية:

 التغريات يف كمية الطاقة الشمسية اليت تصل لألرض. -1

التغريات يف شفافية الغالف الغازي فيما يتعلق بنفاذ الطاقة الواردة من الشمس واملنبعثة من  -2

 ال مبا يلي:األرض واليت تتأثر على سبيل املث

 الغبار الربكاني يف اجلو (أ

 التغريات يف مقدار الغيوم والرطوبة. (ب

وأكاسيد الكربيت والذرات  2COامللوثات الناجتة عن النشاط البشري وأكثرها أهمية  (ت

 الرتابية املوجودة يف املستويات السفلى من الغالف الغازي.

بامتصاص او عكس االشعاع الوارد التغريات اليت حتدث يف سطح األرض وخاصة فيما يتعلق  -3

)االلبيدو( ومقدار ما يتجمع على سطح األرض من جليد ورطوبة للرتبة وما تتأثر به الرياح من 

 احتكاك والعقبات الطوبوغرافية اليت تواجه انسياب التيارات البحرية.

 التغلبات املناخية وقد أوجزهاث يف ميكانيكية ريات اليت تبحهناك العديد من النظ

(Mortimore, 1987) :مبا يلي 

 :The dust theory نظرية الغبار -1

يعمل يف تدرج درجات احلرارة  باألغربةتستند هذه النظرية على أساس ان الغبار العالق يف الرياح احململة 

ر النظرية ميكن االستنتاج بأنه اذا ازداد الغبا على هذه ول االمطار وبناًءمؤديًا اىل استقرار اجلو ومنع هط

 يف اجلو فان كمية االمطار اليت حيتمل هطوهلا تصبح قليلة.

 :The Albedo theory  نظرية االلبيدو )البياض( -2

تستند هذه النظرية على أساس أن ازدياد عملية قطع أشجار الرعي اجلائر يؤدي اىل تعرية الرتبة من 

االمر الذي  . االشعة من سطح األرضالنباتي وان اتساع املساحات املعراة يؤدي اىل زيادة انعكاس  غطاءها
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يرتتب عليه احلد والتقليل من صعود خبار املاء يف اهلواء وعدم اتاحة الفرصة لتكاثف هذه االخبرة وهطول 

 املطر.

املعكوس اىل االشعاع  Albedoواجلدير بالذكر ان البياض هو النسبة املئوية لالشعاع الشمسي 

 الشمسي املستقبل.

 ( قيم االلبيدو من سطوح أرضية خمتلفة1-3ويبني اجلدول رقم )

 نسبة االلبيدو % غطاء السطح

 10 – 5 تربة

 45 – 20 صحراء

 26 – 16 عشب

 20 – 5 غابة

 94 – 40 جليد

 10 – 3 مياه )الشمس منخفضة(

 80 – 10 مياه )الشمس مرتفعة(

 (Smith, 1981)عن 

 

 :The moisture theory  نظرية الرطوبة  -3

الطبيعية واخنفاض كميات الرطوبة يف  هذه النظرية تستند على أساس ان انكماش مساحة النباتات

 يسهمان يف اخنفاض كميات االمطار بسبب قلة كميات التبخر والنتح املنطلقة منها يف اجلو.الرتبة 

 :The dioxide theory  نظرية ثنائي أوكسيد الكاربون  -4

يف اجلو من شأنه ان يؤثر يف االمطار املدارية من خالل  2COتقوم هذه النظرية على أساس ان ارتفاع نسبة 

 اىل عدد من األسباب نورد بعضًا منها: 2COالتسخني اجلوي، وميكن ارجاع سبب الزيادة يف مسبة 

اىل الغالف ( أضيف 1970 – 1870التوسع يف استعمال الوقود، حيث يقدر انه خالل قرن واحد ) (1

. وتشري التقديرات اىل انه اذا ما استمر اعتبار 2COبليون طن منم غاز  630اجلوي ما يقارب 

 1200احلجري  املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل خالل املائة سنة القادمة فان حوالي الوقود 

 .2090ستنطلق اىل اجلو حتى عام  2COبليون طن من الكاربون ممثلة بـ 

مياه البحار واحمليطات باملواد الكيميائية والنفايات الصناعية أيضًا اىل زيادة يؤدي تلوث  (2

2CO  2من  %70حيث من املعلوم ان حواليO  املوجود يف الغالف اجلوي يأتي من نباتات حبرية

 2COجمهرية خضراء، فاذا ما تلوثت هذه النباتات فانها تصبح عاجزة عن القيام بامتصاص 

 2COنتيجة وجود ي اىل ازدياد درجة حرارة اجلو، وان ارتفاع درجة احلرارة مما يؤد 2Oواطالق 
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يعود اىل ان هذا الغاز يقوم بعملية حجز احلرارة املنعكسة من سطح األرض ومينع تبددها يف 

الفضاء مما يعمل على رفع درجة احلرارة. كما ان وجود الذرات العالقة يف اهلواء والناجتة عن 

وينتج كثري من هذه الذرات  تؤدي أيضاً اىل رفع درجة احلرارة على سطح األرض.دخان املصانع 

يف النشاطات الصناعية او من حرق النباتات الطبيعية للتخلص منها او استعماهلا كوقود او 

 من خالل الزوابع العمودية يف الصحراء.

تنعكس بالنتيجة على ازدهار او  تؤدي التقلبات املناخية اىل حدوث فرتات متعاقبة من الرطوبة واجلفاف

 -تصحر األراضي الزراعية ويفسر بعض العلماء ظاهرة التقلبات املناخية بانها تعود اىل عدة أسباب منها:

حتلل طبقة األوزون احمليطة بالكرة األرضية نتيجة الرتفاع درجة احلرارة. ان حتلل غاز  -1

رض. تعد حزم األوزون مبثابة حلقة األوزون يؤدي اىل نفاذ االشعة فوق البنفسجية اىل األ

 الوصل بني التذبذبات الشمسية والتفاعالت اليت تنجم عن الطقس واملناخ عند سطح األرض.

التجارب النووية واملفاعالت الذرية وما تسببه من تأين غالف اجلو نتيجة انطالق كميات غري  -2

تبقيها داخل الغالف اجلوي ن اقليلة من غازات عدمية الكثافة ال تستطيع اجلاذبية األرضية 

فتنطلق يف األجزاء العليا ثم اىل الفضاء اخلارجي وال تستطيع قطرات املطر اعادتها اىل األرض 

ذرات جديدة تؤدي اىل تأين اهلواء وحتلل االوكسجني فتبقى عالقة حيث تتحلل مكونة 

اد كميات الذرات مما يعمل على افس نامجة عن تأينواالوزون يف تفاعالت متالحقة 

  كبرية من اهلواء تؤدي اىل تغري مناخي حاد.

املائي يعد تعمل التقلبات املناخية على حدوث فرتات متعاقبة من اجلفاف والرطوبة وان التوازن 

نتح  –مؤشرًا مهمًا عن مدى تأثري املناخ يف عملية التصحر وحيسب بقيمة التبخر 

Evapotranspiration (ET)  على التساقطPrecipitation (P)  وحيدث التوازن يف املناطق

فتكون اليت تتساوى فيها القيمتان، أما اذا تفوق التساقط على التبخر نتح يف احدى املناطق 

هذه املناطق رطبة أو شبه رطبة وتتمتع بفائض مائي يف العادة اما على العكس فتكون 

ضية يعاني صلص اليابسة من عجز جافة أو شبه جافة وتعاني من عجز مائي. ويف الكرة األر

مائي ويقرتن اجلفاف بالتملح يف أغلب املناطق مما يهدد مساحات شاسعة يف املناطق اجلافة 

 بالتصحر الناجم عن التملح.

 


