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 الفصل السابع 

 Combating of desertification and sand dunes    -مكافحة التصحر والكثبان الرملية:

والزراعة الدولية اىل ان تدهور األرض يؤدي اىل تقليل تشري الدراسات اليت أجرتها منظمة األغذية 

مامل تتخذ اإلجراءات للمحافظة على البيئة واحلد من  %02الغذاء واإلنتاج الغذائي بنسبة تقدر 

 عملية التصحر. 

ومن املناسب يف هذا اجملال جيب معرفة األسباب احلقيقية وراء عملية التصحر ويتطلب ذلك رصد 

للتصحر وتقويم اخطاءه من خالل مسح شامل للبيئة املتصحرة او املهددة بالتصحر. للعوامل املسببة 

وميكن االعتماد على صور األقمار الصناعية لفرتات متعاقبة من اجل حتديد املواقع املتصحرة او 

املهددة بالتصحر وحصر الزحف الصحراوي واجتاهاته وسرعته. وكل ذلك متهيدا لوضع برنامج 

مقاومة التصحر واحلد من اخطاره واستصالح األراضي املتصحرة كهدف أوىل  شامل يهدف اىل

واهلدف النهائي هو احياء خصوبة الرتبة واحملافظة عليها يف ضوء االنعكاسات البيئية يف املناطق 

 اجلافة وشبه اجلافة وشبه الرطبة.

 -اخلطوط الرئيسية لربنامج مكافحة التصحر :

من املناطق املتصحرة واملهددة بالتصحر من خالل االستفادة ميكن حتدي  -تقويم التصحر : -1

صور األقمار الصناعية حيث ميكن من خالهلا حتديد أمناط الوظائف البيئية 

كالرتكيب اجليولوجي وطبقة الرتبة السطحية بها. وميكن ان تسهم الصور اجلوية يف 

د النسيب لوحدات وضع طرائق توضح أنواع وحاالت التصحر القائمة ودرجات االستعدا

 األرض املهددة بالتصحر .

ملعرفة اخلصائص املناخية للمنطقة من خالل االستفادة من نشرات  -دراسة الظروف املناخية : -0

ومعلومات حمطات األرصاد اجلوية ، اذ تساعد يف التنبؤ عن احلالة اجلوية وعن فرتات 

 اجلفاف املتوقعة ألخذ االحتياطات املناسبة لذلك .

ان سوء استعمال األراضي يسهم يف حدوث التصحر وذلك نتيجة  -استعمال األرض :ختطيط  -3

لتدمري الغطاء النباتي والزراعة احلدية. لذا فمن السبل حلماية الرتبة من التدهور بالتخطيط 

السليم الستعماهلا. ويتطلب ذلك اجراء مسوحات دورية تهدف اىل تصنيف األراضي 

ايري أساسية مثل دراسة صفات الرتبة ودرجة احندارها وتقسيمها يف ضوء مؤشرات ومع

 7ونظام البزل فيها وتوجد مثانية أصناف لقابلية استعمال األراضي موضحة يف اجلدول     )

– 1.) 

البد ان يعطى االهتمام باملوارد البشرية اليت تتعامل مع املوارد  -االستغالل السليم للموارد : -4

املناسبة من حيث الكم والنوع  باألعدادلى توفريها االقتصادية والطبيعية فيحرص ع
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ان تتظافر اجلهود إليقاف قطع الغابات وتدمري الغطاء النباتي وتطبق الدورة كما ينبغي 

 الزراعية والتوسع يف استخدام األمسدة والبذور احملسنة.

ان الصيانة الكاملة للموارد الطبيعية من شأنه ان يؤدي  -احملافظة على املوارد الطبيعية : -5

 اىل زيادة إنتاجية الرتبة يف املدى البعيد باستخدام مستوى منخفض من مستلزمات اإلنتاج . 

 -: وتشمل احملافظة علة املوارد الطبيعية ما يلي

ة بصورة صحيحة على الثروة املائية وترشيد استخدام املياه وإدارة املواد املائياحملافظة   -1

 واالهتمام بشبكات البزل والري.

احملافظة على الرتبة ومنع تدهورها كحمايتها من التعرية املائية والرحيية بإقامة املدرجات  -0

 ومصدات الرياح واستخدام األساليب العلمية الصحيحة يف الزراعة.

 احملافظة على الغطاء النباتي والغابات.  -3

قاية البيئة من اخطار التلوث هي مهمة اجلميع للمحافظة على ان و -احملافظة على البيئة : -4

بيئة نظيفة وسليمة ومعاجلة التلوث باالهتمام بالطاقة والتقليل من استعمال الوقود 

 واحملروقات. 

 وقف الزحف العمراني على األراضي الزراعية .  -5

 التعاون الدولي ملكافحة التصحر . -6
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 (1 – 7) جدول

 


