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 -:Vegetation and desertification   الغطاء النباتي والتصحر  :  1-2

ان ضعف او استنزاف او القضاء على الغطاء النباتي يؤدي اىل االخالل يف التوازن الطبيعي بني املناخ 

فالنبات عامل بيئي مهم يعمل على حفظ رطوبة الرتبة وزيادة نفاذيتها ويؤدي كذلك  .والرتبة والنبات

اىل تبديد طاقة قطرات املطر واىل جتميعها بواسطة اجلزء اخلضري مانعا من حتطيم جماميع الطبقة 

إضافة اىل ان النباتات تعمل على عكس اشعة الشمس وتقليل تبخر املياه حيث ان  .السطحية للرتبة

يف الرتبة مما يؤدي اىل حتسني الصفات الكيميائية  O.Mكم املخلفات النباتية يرفع من حمتوى ترا

ان اجملموع اجلذري للنبات يلعب درا مهما يف ترابط دقائق  .والفيزيائية للرتبة ويزيد من احتفاظها باملاء

ات احلرارة يف اهلواء والرتبة الرتبة ويساعد يف تكوين اجملاميع وتفيد النباتات يف توفري الظل و تلطف درج

  .وحتمي البادرات من تاثري الرياح

لذا فان القضاء على الغطاء النباتي الطبيعي سيضعف من التوازن الطبيعي بني العوامل البيئية 

 .وان استمرار التدهور سيؤدي اىل بدء عملية التصحر .املتمثلة باملناخ والرتبة والنبات

العوامل املقاومة للتعرية وميكن االعتماد عليه بصورة رئيسية يف  يعد الغطاء النباتي من اهم

ومن اهم فوائد الغطاء النباتي تثبيته للرتبة ومنعها من التعرية الرحيية واملائية وحتسني  .تقليل خطرها

 .من املواد العضوية للرتبة إلضافتهتركيب نتيجة 

تدهور البيئة وتصحر األراضي. وسنذكر بعضا مما من النتائج املرتتبة على تدهور الغطاء النباتي هو 

 -:ه تدهور البيئة النباتية مبا يلييؤدي الي

على ذلك ازدياد درجات احلرارة وارتفاع قيم  فيرتتبمن الغالف اجلوي  Co2تناقص امتصاص غاز  -1

 .التبخر والنتح وقلة االمطار وسيادة اجلفاف والتصحر

وزيادة درجة الغبار يف اجلو وازدياد االلبيدو  .ائها النباتيتعرض الرتبة للتعرية نتيجة لتدمري غط -2

حيث يف املناطق الصحراوية اخلالية من النباتات الطبيعية ترتفع قيمة االلبيدو اىل اكثر من ثالثة 

 .اضعاف عن قيمتها يف مناطق األعشاب

 1950ول خالل الفرتة ويف األخري نشري اىل خماطر تدمري الغطاء النباتي مبثال واحد فنذكر انه قد حت

  .ماليني هكتار من أراضي الطني اىل كثبان رملية نتيجة لتدمري الغطاء النباتي 6مايقارب  1980 –

 -:الرتبة والتصحر  .1-3

تعرضت الرتبة اىل  ان جناح زراعة النباتات يتوقف بدرجة كبرية على تركيب الرتبة وصفاتها. اذا

ستفقد الطبقة السطحية منها واليت حتتوي على  فإنهامشكلة االجنراف والتعرية املائية او الرحيية 

O.M واملواد املعدنية املهمة للنبات. من هنا نوضح أهمية العالقة بني خصوبة الرتبة وتعريتها.  

  .التصحر وسيتم استعراض بعض املشكالت اليت تصيب الرتبة وتؤدي بها اىل
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 -: Soil Erosion ( تعرية الرتبة 1-3-1)

والتعرية املعجلة   Geological erosionهناك نوعان من التعرية الرئيسية هما التعرية اجليولوجية 

Accelerated erosion واليت حتافظ  .وتشمل التعرية اجليولوجية عمليات تكون الرتبة وتأكل الرتبة

اما التعرية املعجلة فتشمل تهديم وفقدان الرتبة  .على الرتبة يف توازن مناسب لنمو معظم النباتات

حتدث التعرية اجليولوجية من الناحية العملية كنتيجة لفعل املاء والرياح  .كنتيجة لنشاط االنسان

وجريان اجلداول وفعل املوجات وجريان واجلاذبية واجلليد. حيث يسبب املاء التعرية خالل السيح السطحي 

وتسبب اجلاذبية  .الرتبة على السطح مزج ياح جسيمات الرتبة وتنقلها مسببةاملياه اجلوفية وتلتقط الر

  .حركة الكتل كزحف الرتبة وزحف الصخور واالنزالق الطيين وانزالق الصخور وهبوط سطح الرتبة

يزيد من التعرية اجليولوجية وترافق اعتيادا التغايرات يف الغطاء اما التعرية املعجلة فهي فقدان الرتبة مبا 

األوىل هي  .ان القوى اليت تدخل يف التعرية نوعان .النباتي او ظروف الرتبة وتسبب اساسا من املاء والريح

  .يةوالثانية هي القوة املقاومة واليت تعيق عملية التعر .القوى املهامجة اليت تزيل وتنقل جسيمات الرتبة

  -:عجلة تشمل نوعني من التعرية همالذا بشكل عام يتضح بان التعرية امل

 .Wind erosionوالتعرية الرحيية  Water erosionالتعرية املائية 

والتضاريس  Vegetationوالغطاء النباتي  Climateتؤثر يف التعرية املائية عدة عوامل أهمها املناخ 

Topography  والتعرية املائية هلا اشكال خمتلفة منها التعرية الصفائحيةSheet erosion  وتعرية

 .gully erosionوتعرية االخدود  Till erosion وتعرية الشقوق  Rain drop erosionقطرات املطر 

بة والغطاء اما التعرية الرحيية فهي إزالة الرتبة بواسطة الرياح ويؤثر فيها عوامل رئيسية هي املناخ والرت

النباتي ومن عوامل املناخ الرئيسية هي حركة ودوران الرياح وان تاثري الريح على التعرية يعتمد على 

خواص الرتبة الداخلية باالخص متاسك جماميع الرتبة حيث تعتمد على كمية املادة الرابطة وحمتوى 

 رطوبة الرتبة. 

  -: متر التعرية الرحيية بأربع مراحل متميزة هي 

وحتدث هذه العملية   Soil Loosening and Disintegrationتفكيك وحتطيم الرتبة  -1

 .باالجنماد او الرتطب او اجلفاف او احلراثة غري املناسبة للرتبة

تبدء حركة الرتبة كنتيجة الضطراب وسرعة الرياح   Initiation at Movementبدء حركة  -2

 .ملم 0.5 – 0.1حية واليت ترتاوح اقطارها ة الردقائق األكثر قابلية للتعريوتبدء احلركة بال

كمية الرتبة املتحركة حبجم )قطر( دقيقة الرتبة وتربع  تتأثر Transportationاالنتقال  -3

 الدقائق وسرعة الرياح واملسافة عرب املساحة املعرضة للتعرية. 
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 -: ان نقل الرتبة بواسطة الرياح يشمل ثالثة أنواع من احلركة 

ملم )تقع يف مدى  0.5 – 0.1ويرتاوح قطر الدقائق اليت تتحرك بالقفز ما بني  -:  Saltationالقفز  -1

 الرمل الناعم( 

عندما تسقط الدقائق اليت تتحرك حنو األسفل  -:  Suspension Movementاحلركة املعلقة  -2

ب اىل اهلواء وبسب حتدث اثارة الرتبة عند البقعة اليت تصطدم بها وحينها تندفع دقائق الرتبة األصغر

كرب سطوحها النسبية مقارنة بوزنها تبقى معلقة يف اهلواء وتنتقل اىل مسافات طويلة بواسطة 

الرياح وقد حيدث يف معظم األحيان ان ينتقل غبارا كهذا ملسافة االالف الكيلومرتات قبل ان 

 0.1اقطارها اقل من يرتسب ثانية على األرض والدقائق اليت تتحرك بهذا النوع من احلركة تكون 

 .ملم

ملم تكون ثقيلة جدا  3 – 0.5ان دقائق الرتبة ذات األقطار  -:Surface Creepالزحف السطحي  -3

ملم فانها تكون  3اما الدقائق األكرب من  .بالنسبة للريح لذلك فانها تتدحرج فوق سطح األرض

 . فقطكبرية جدا على حتريكها بالرياح العادية لذا فانها تتحرك باألعاصري

ملم احملسوبة بطريقة  0.84ويشري الباحثون ان النسبة املئوية للمجاميع اجلافة ذات األقطار األكرب من 

  .تكون غري قابلة للتعرية الرحيية Dry Sievingالنخل اجلاف 

ملم وكمية الرتبة  0.84ويبني اجلدول العالقة بني نسبة اجملاميع اجلافة ذات األقطار األكرب من 

  -: دة بالتعرية الرحييةاملفقو

 التعرية )طن / هكتار /سنة( نسبة اجملاميع اجلافة %

1 696 

10 301 

25 193 

40 126 

45 108 

50 85 

 (Qillette , 1979) عن 

األوىل هي االنسياق الرملي  :ملية عموما هناك نوعان من احلركةاما بالنسبة حلركة الكثبان الر

Sand Drift 5.5ن عندما تبلغ سرعة الريح وهو حركة وزحف الدقائق الرملية فوق اسطح الكثبا 

واليت تظهر بوضوح عندما تتجاوز   Sand dune crawledوالثاني هو زحف الكثبان الرملية  .ثام/

  .م /ثا 9سرعة الرياح 
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ة بان حركة ( عن زحف الكثبان يف االحساء يف السعودي1984واظهرت نتائج قام بها أبو اخلري )

وعزى السبب اىل قابلية الرمال  .االنسياق الرملي هي اخطر من زحف الكثبان الرملية واحلوائط الرملية

لالنسياق عند سرعة بطيئة نسبيا للريح وثانيا اىل قدرتها على االنتقال ملسافات أطول يف نفس الوقت 

اجم بفعل االنسياق الرملي يغطي إضافة اىل ان الستار الرملي الن .من تلك اليت تقطعها الكثبان

مساحات أوسع وبوقت اقصر نسبيا من تلك اليت ميكن تغطيتها الكثبان الرملية الزاحفة يف نفس 

 .الوقت

 


