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  Degradation of Soil Properties   -:التربة صفات تدهور -3

 في بيعيالط والنبات المناخ عنصري يرتبط حيث. للتصحر الرئيسية المؤشرات احد التربة تدهور يعد

مل تتخذ اإلجراءات  اذا بانه. 4891 املتحدة األمم إحصاءات وتشري.  التصحر مع المتبادل التأثير عملية

يف البلدان  باألمطاراليت تهدف اىل محاية الرتبة من التعرية فان جمموع مساحة األراضي اليت تسقى 

مليون هكتار على املدى  411النامية يف اسيا وافريقيا وامريكيا الالتينية سيتناقص مبقدار 

مليون  41دورا يف تصحر حوالي البعيد بسبب تعرية الرتبة وتدهورها. كما تسهم الصحراء اهلندية 

مليون هكتار، بينما يسهم التملح والتغدق يف  41هكتار بينما يسهم التصلب يف تصحر حوالي 

مليون هكتار  7.4ماليني هكتار ويسهم زحف الكثبان الرملية يف تصحر حوالي  7تصحر حوال 

(1980, Troch)  

فدان من األراضي القابلة للزراعة يف  122كما أوضحت التقديرات بانه تفقد على نطاق العامل 

كل دقيقة )وعلى سبيل املقارنة فان مساحة األراضي البكر اليت يتم إدخاهلا يف حيز الزراعة يف 

 فدان يف كل دقيقة( واذا ما استمر تدهور الرتبة بهذه السرعة فان ما 12العامل الثالث ال يتجاوز 

يف العامل سيتم فقدان حبلول نهاية القرن العشرين بثلثي مساحة األراضي القابلة للزراعة يقدر 

 ( 4891)لوب ، 

من مساحة مجهورية كازخستان تتعرض للتعرية الرحيية الشديدة  %19فعلى سبيل املثال فان 

جمموع مساحة الصني ويف الواليات املتحدة االمريكية قدرت  من  %41.9اما يف الصني تبلغ حوال 

مليون هكتار وتضرر بالتعرية الرحيية  117مساحة األراضي الزراعية والغابات املعراة حبوالي 

 مليون هكتار سنويا. 11حوالي 

 -الفقر واجلوع: -1

بلدان النامية ففي عام اجلوع الذي يعاني منها سنويا ال و ان التصحر هو عامل مهم من عوامل الفقر

بلدا ناميا ال حيصلون على كفايتهم من الغذاء. ان  97مليون انسان يف  012كان هناك  4892

االخالل يف التوازن البيئي يؤدي اىل تناقص اإلنتاج وقلة املردود والدخل. فيعم الفقر أوساط الناس 

 الذين يعجزون عن احلصول على لقمة العيش.

م انتظام سقوط االمطار فقد شهدت عرب العصور تدهورا جنم عنه جماعات ففي اهلند مثال ولعد

حدثت جماعة أودت حبياة عشرة ماليني من البشر من سكانها، إضافة اىل  4772خطرية ففي عام 

ففي عام . 4914ذلك فان سكان والية اوريسا اهلندية ماتوا من اجملاعة اليت حلت يف الوالية عام  

مليون دوالر أي  1122تاج القومي اإلمجالي لدى البلدان الفقرية حوالي بلغت قيمة اإلن 4890
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دوالر يف السنة. ويف املقابل بلغت القيمة لدى البلدان املتقدمة  942نصيب الفرد الواحد منه حوالي 

 دوالر يف السنة. 8422مليون دوالر أي ان نصيب الفرد منه حوالي  42.422حوالي 

 -نزوح السكان : -4

 ينالنازح من كبيرة اعداد تدفق ان. القسرية الهجرة أنواع من نوع هو التصحر عن الناجم السكان حنزو ان

 نيسكا ضغط ذلك عن ينتج مما المناطق هذه لسكان وجديدة كبيرة اعداد سيضيف الجديدة المناطق الى

 لبحثا مواردها تطوير في كبيرة لتحديات المناطق هذه مواجهة الى ويؤدي الطبيعية الموارد على مرتفع

 قصستتنا المستقبلة المناطق لسكان العمل فرص ان المتزايدين السكان حاجات تسد جديدة موارد عن

 انتشار ذلك على يترتب مما النازحين صفوف بين تتفشى البطالة فان لذا لها النازحين وصول باستمرار

 . المناطق هذه في االستقرار وعدم والجرائم الفقر

 -:الغذائي االمن -1

 الزراعي تاجاإلن تناقص الى النهاية في يقود التصحر بسبب فقدانها نتيجة الزراعية األراضي تناقص ان

 االمراض وتفشي التغذية سوء اعراض انتشار الى يؤدي مما للغذاء، السكان حاجات تلبية عن وعجزه

 . الناس بين الوبائية

 الى لدراساتا وتشير العربي الغذائي االمن مشكلة في الرئيسية العوامل احد يعد التصحر بان القول يمكن

 السكاني النمو معدل يقدر حين في سنويا %1 بحوال يقدر العربي الوطن في الغذاء انتاج نمو معدل ان

 عجز حدوث ذلك على يترتب مما سنويا % 4 بحوالي الغذاء استهالك في الزيادة ومعدل سنويا %0 بحوالي

 .االستيراد طريق عن سده يتم كبير غذائي

 .الحبوب من احتياجاته نصف من اكثر يستورد العربي الوطن ان

 قطارا بعض في الغذاء على والطلب الغذائي واإلنتاج السنوي السكاني النمو معدل( 1 – 1) الشكل ويوضح

 . العربي الوطن

 الطعام يطلبون األرض سكان عدد الى انسان مليار 4.0 زهاء المقبلة السنوات في انه نذكر ان ويمكن

 (. 4898 والتنمية للبيئة العالمية اللجنة)
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 ( 1 – 1) شكل

 

 

 

 

 


