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 خصائص الصحراء 
 تعريف الصحراء 

بخر على تالصحارى الحارة هى المناطق التى تكون فيها موارد المياه أقل بكثير من قدرة عوامل ال
التجفيف "يتمثل ذلك في قلة كمية المطر وعدم انتظامه" ، وعالوة على التفاوت الشديد في درجات 
الحرارة بين الليل والنهار والصيف والشتاء ، وتتميز التربة بقلة المواد العضوية ، وينعكس ذلك 

حراء بوجود ف الصعلى الغطاء النباتى فيكون ذا نبت متناثر يندر وجود األشجار فيه ، كما تتص
 مناطق شاسعة عارية تمامًا من النباتات . 

 تصنيف الصحارى
  : يمكن تصنيف الصحراء على أسس مختلفة ، منها 

 نوع التربة وطبيعتها ، أو شكل األرض . –كمية المطر  –درجة الحرارة 
  يمكن تمييز نوعين من الصحراء على أساس درجات الحرارة ، وهى الصحارى الباردة

 والجليدية ، والصحارى الحارة . 

 أ.الصحارى الباردة والجليدية 
 م أو 5وهى الصحراء التى تتميز بفصل بارد تنخفض فيه متوسط درجة الحرارة إلى

م 020صل متوسطها إلى مادون ذلك ، أما الصيف فتكون درجة الحرارة فيه عالية ت
أو تزيد ، وتوجد هذه الصحارى في مناطق قارية بعيدة عن البحار ، مثال ذلك 
 الصحارى الممتدة شرقى بحر قزوين وصحارى الحوض الكبير في أمريكا الشمالية . 

  وهناك الصحارى الجليدية في أقصى شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية حيث يغطيها
ة ، فالماء وفير فيها ولكنه ماء في صورة جليد، ولكن الحيوانات الجليد معظم أيام السن

وال تستطيع الحيوانات شرب الماء المتجمد ، والنباتات ال تستطيع إمتصاصه بجذورها 
هى  صحارى –لذا فإن المناطق القطبية واألراضى المفرطة في البرودة طول العام  –

جزءًا من التوزان البيئي وهى  األخرى ، ويمثل وجود مثل هذه الصحارى الجليدية
ذاب الجليد أو عمل اإلنسان على  ضرورة لحياة اإلنسان على سطح األرض بحيث لو

اه سطح الماء في البحار والمحيطات ولغمرت المي ألرتفعإذابته بفعل التغير الحرارى ، 
 الجزر والسواحل . 

 ب. الصحارى الحارة 
وهى الصحراء التى ال يتضمن مناخها فصاًل باردًا ، ويكون فيها الصيف حارًا والشتاء دافئًا ، 
ويمكن أن تميز بين نوعين من الصحارى الحارة ، أولهما الصحارى القارية البعيدة عن سواحل 

مثل  والفصلى ، –البحار والمحيطات ، وتتميز بالتغيرات الشديدة في المدى الحرارى اليومى 
الصحراء الكبرى ، وثانيهما الصحارى الساحلية التى تتميز بالتغيرات المحدودة في درجات الحرارة 



، وتكون فيها الرطوبة النسبية أعلى من الصحارى القارية ، مثل صحراء الصومال ، وصحراء 
 بيروفى أمريكا الجنوبية 

 الصحارى العربية

 ريقيا ، تمتد ما بين المحيط األطلسى تشغل الصحارى العربية جزءًا كبيرًا من شمال أف
والبحر األحمر ، وتمتد شرقًا إلى شبه الجزيرة العربية والعراق ومناطق أسيا الوسطى ، 
وهى تعتبر أكبر حزام صحراوى في نصف الكرة الشمالى ، أى أن كل البالد العربية تقع 

س وبرقة فعات طرابلفي الحزام الصحراوى ، ُيستثنى من ذلك شمالى المغرب والجزائر ومرت
 وغرب –وغرب لبنان وسوريا واألردن، باإلضافة إلى جنوب السودان ، وشمال العراق 

اليمن ،والمنطقة الجنوبية الغربيةوالشمالية الشرقية من سلطنة عمان ، أما مصر والعراق 
   فيؤدى وجود نهر النيل ونهرى دجلة والفرات فيهما إلى تغيير الظروف البيئية .         

  قتصار ختالف كميته من سنة ألخرى ، وا  تتصف الصحراء بندرة المطر وموسميته ، وا 
سقوطه على أشهر معدودات في السنة ، وبذلك يمتد الفصل الجاف لفترة طويلة قد تغطى 

ملليمتراً والصحارى  525ها مطراً أقل من علىمعظم شهور السنة ، والصحارى الجافة يسقط 
ملليمترًا ( وهناك نوعين متميزين من المطر  250شبه الجافة )كمية المطر فيها تزيد على 

على الصحارى ، أولهما : مناطق المطر الشتوى ، ويسقط فيها المطر بين أواخر الخريف 
ربية ، وكل الصحارى الع وأوائل الربيع ، مثال ذلك الصحارى الساحلية في شمال أفريقيا

الكويت والمملكة العربية  –العراق  –سوريا  –الواقعة شمال مدار السرطان )في األردن 
السعودية( أما النوع الثانى فهو مناطق المطر الصيفي ، حيث يسقط معظم المطر فيها 
في شهور الصيف ، مثال ذلك صحارى المناطق الشمالية من السودان وما يتاخمهما من 

حارى واقعة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا والصحارى الساحلية باليمن وسلطنة عمان ص
، من أهم صفات المطر في الصحراء ، أنه يسقط في رخات حادثة مفاجئة ، وقد يسقط 

 في رخات شديدة تمتلئ بها األودية الصحراوية سيواًل عارمة مدمرة .
 يظ ، فالمدى الحرارى اليومى بين الليل تعتبر الصحارى العربية مناطق حارة شديدة الق

والنهار مرتفع ، كذلك المدى الحرارى السنوى بين الصيف والشتاء مرتفع ، كما تؤثر 
تجاه الرياح في درجة الحرارة إلى حد كبير.  التضاريس والبعد عن البحر وا 

  من  %63و2أى يعادل  2كم 84و250و000المساحة الكلية للصحارى في العالم هى
المساحة الكلية لسطح اليابسة ، ومساحة الصحراء في العالم تزداد عامًا بعد عام على 
حساب المناطق غير الصحراوية ، وزحف الصحارى ظاهرة منتشرة في كثير من أنحاء 
العالم ، وترتبط بسوء إستغالل األرض ، وتتضمن الظواهر الهامة للزحف الصحراوى : 

دهور الحياة النباتية ، تدهور إنتاجية األرض من المراعى أو إنتاج الزراعة ، الجفاف ، ت



إنجراف التربة ، تغير نمط التسرب السطحى للماء ، زحف الرمال ، والعامل األغلب في 
الزحف الصحراوى هو من صنع اإلنسان ، وتتمثل هذه الوسائل فيما يأتى: الزراعة المتنقلة 

 شجار والنباتات المعمرة ، التنمية الزراعية الخاطئة ، الحرائق .، الرعى الجائر ، قطع األ

 : حيونات الصحراء عديدة ، تنتمى إلى أنماط ورتب وأنواع متباينة ، حيونات الصحراء
فمنها القوراض والزواحف والطيور ومنها الحشرات والمفصليات ، وتتأقلم حيوانات الصحراء 

   .قلة مياهمع ظروف البيئة من حرارة مرتفعة ، و 

 الكساء النباتى بالصحراء  .5

  يتميز الكساء النباتى في الصحراء بصفات تتالئم مع ظروف الجفاف ، ومن أهم صفاته
تباعد النبت عن بعضه ، وغالبًا يتمثل الكساء النباتى بهيكل مستديم من النباتات المعمرة 
المتباعدة ، وتشغل المسافات بينها نباتات حولية في الفصل المطير ، سواء أكان هذا 

في الصيف ، وتباعد النباتات المعمرة في البيئة الصحراوية صفة  الفصل في الشتاء أم
تساعد على الحد من اإلستنزاف السريع للرطوبة في التربة ، وبذلك نجد أن كثافة الغطاء 
النباتى تتناسب مع كمية المطر ، فكلما كان المطر قلياًل كانت كثافة الكساء النباتى 

ذا زادت كمية المطر زادت كثافة الكساء النباتى محدودة ، والنبت مبعثرًا متباعدًا ،  وا 
 وتقاربت نباتاته . 

 سكان الصحراء  .2

  البدو سكان الصحراء ، وهم من يعتمدون على تربية الحيوان والتنقل وراءه ، ووصف
( بأنها الحركة الدائمة طوال السنة لتوفير العشب Nomadismالبعض البداوة الكاملة )

 Transالفصول ، في حين ُأطلق تعبير البداوة الجزيئة ) والماء للماشية في مختلف

humance على الحاالت التى يقوم فيها بعض أفراد القبيلة بالتنقل مع الماشية من مكان )
إلى آخر بحثًا عن العشب ثم يعودون بعد موسم الرعى إلى مواطن إقامة القبيلة ، ويمارس 

 معظم البدو قدرًا معينًا من الزراعة . 

 اإلشارة إلى أن البداوة ليست ظاهرة عربية أو شرق أوسطية ، كما يظن البعض ،  تجدر
فأصحاب الماشية ورعاتها الرحل وشبه الرحل موجودن منذ اآلف السنين في بوادى منغوليا 
والصين وآسيا الوسطى والجزيرة العربية وشمال أفريقيا ، وسهوب سيبريا وأوروبا الوسطى 

 وبية ، وفي غضون القرنيين الماضيين شهدت البدواة إنحسارًا شديداً وأفريقية الشرقية والجن
نتيجة لظهور الدول الحديثة في مناطق مختلفة من العالم ، وفي العالم العربي جرت عملية 
إستقرار البدو في المناطق الحضرية بمعدالت سريعة منذ منتصف القرن الماضى ، حتى 

جموع السكان )يتركزون في السودان والسعودية من م %5أن نسبتهم تقدر اآلن بأقل من 
 والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واألردن( 



  تمثل البداوة التقليدية صورة حية للهجرة الموسمية التى تتحكم فيها ظروف البيئة الطبيعية
)وفرة الماء وبالتالى عشب المراعى( كما تمثل التفاعل الحساس والمتوزان بين اإلنسان 

دوى( وبيئته الصحراوية ، وكيف أنه لقرون طويلة إستطاع الحفاظ على التوزان بين )الب
عادة التأهيل . لذلك فإن من الخطاً التعميم  متطلباته وقدرة البيئة الصحراوية على التحمل وا 
بأن الحياة البدوية هى من أسباب تدهور المراعى وتصحرها ، فعلى سبيل المثال ، بينت 

ا في الصومال أن البدو بخبرتهم الطويلة المتوازنة حافظوا على المراعى دراسة تم إجراؤه
لسد حاجاتهم ، وأن تدهور المراعى وتصحر بعضها في الصومال نتج من سياسات أخرى 
،فمثاًل في إطار التوسع الزراعى إمتدت الزراعة الحديثة إلى مناطق حساسة أيكولوجيا 

أدت سياسة توطين البدو في القرى إلى زيادة  ساعدت على اإلسراع في تدهورها ، وكذلك
الضعط على المراعى المحدودة المحيطة بهذه القرى ، مما عجل في تدهورها وتصحرها 
. وأخيرًا أدت عمليات تركيبة الثروة الحيوانية ، باإلقالل من الجمال ، وزيادة اعداد الماعز 

لى المراعى كانت لها آثار والغنم يهدف زيادة التجارة والتصدير إلى إحداث ضغوط ع
سلبية . فمن المعروف أن الجمال أكثر مالءمة لبيئة المراعى الصحراوية ، في حين أن 
الماعز والغنم بأعدادها الكبيرة ، وحوافرها الدقيقة تعجل من سرعة تدمير العشب وطبقات 

 حر . تصا ، مما يجعل المراعى أكثر تعرضًا لعوامل التعرية وبالتالى العلىالتربة ال

 
 مفهوم وتعريف التصحر:

  مقدمة:
 األمم ومنظمات هيئات في منهم المشتغلين سواء الباحثين من كثير تفكير التصحر مفهوم شغل

 أن على هؤالء كل اتفاق من وبالرغم بالموضوع، المهتمين الباحثين بعض أم الصلة ذات المتحدة

 الظاهرة تلك وراء الكامنة األسباب تحديد في اختلفوا أنهم إال متعددة، بيئية أبعاد ذات التصحر مشكلة

ولعل  للتصحر العلمي المفهوم تحديد في كثيراً  وتباينت الرؤى تعددت لذا ونتائجها، أشكالها وتحديد
 جانبين: في يكمن ذلك في السبب

 ولد قد التعقيد هذا وان ومختلفة ومركبة عديدة أسباب وذات معقدة بيئية ظاهرة التصحر كون األول،

 .وتعريفها الظاهرة جوهر تحديد في إرباكاً 
كون  عن فضالً  الشأن، بهذا بدلوهم أدلوا الذين للباحثين والرؤى األهداف تعدد هو والجانب الثاني

   .العلمي التداول ميدان في حديثاً  مصطلحاً  التصحر مصطلح
 :التصحر لظاهرة التاريخية الخلفية



على  العهد حديثة تكن لم كظاهرة التصحر أن إال للتداول حديثاً  ظهر قد التصحر مصطلح أن بالرغم
 مدونات فمن الظاهرة، تلك إلى التاريخية المدونات تشير إذ العصور، أقدم ومنذ الجغرافية البيئة

 سهل في الواسعة أراضيها أرجاء بين التصحر ظاهرة وتفاقم ظهور يتبين القديمة الحضارة العراقية

 الشمال نحو األول مهدها الجنوب من العراقية الحضارات انتقال ظاهرة تشير فمثالً  .الرافدين بين ما

 الملوحة، ظاهرة وتفشي أراضيها تربة تدهور عن والناجمي والزراع أساسها االقتصادي تدهور إلى

 كما ،الشطرة حاليا قرب لكش منطقة في هاعلى عثر نصوص في لتلك الظاهرة تنويهات وجدت وقد

 القديمة ملحمة العراقية في ورد الذي النص في واضح وبشكل الظاهرة حول أخرى إشارات وردت

 وبشكل .الرافدين بين ما سهل في الواسعة أراضيها أرجاء بين التصحر ظاهرة وتفاقم ظهور يتبين

 غدت السوداء الحقول إن( نصه ما يقول إذ أتارخاسيس ملحمة  في ورد الذي النص في واضح

 يعد الذي بالسواد إياهااالراضي  وصف يشير النص هذا إن .)بالملح الواسع السهل واختنق بيضاء

 ثم كالسواد، قاتمة الخضرة للناظر تغدو أنها حتى حقولها وتالحم األراضي خضرة الشتداد مؤشراً 

 على بكثافة الذي تراكم بالملح مغطاة مقفرة أصبحت حتى األراضي تلك أصاب الذي التدهور يصف

 غلة هو تناقص ذلك يؤكد ومما المتراكم، الملح لمعان شدة من بيضاء األرض لتبدو حتى سطحها

 المساحات المزروعة وتنامي تالها وما م.ق ٠٠٢٢ الفترة خالل الحنطة منتج من الواحد الهكتار

ولعل احد اسباب التصحر في  القمح بمحصول المزروعة المساحات حساب على الشعير بمحصول
أفضل  قدرة من للشعير لما الجنوب العراقي اليوم هو اعتمادهم على زراعة الشعير اكثر من الحنطة

االستنتاج  نفس إلى تشير فهي القديمة المصرية الحضارة لموروثات بالنسبة أما. الملوحة تحمل على
 بالتنوع والمتصفة سائدة كانت التي البيئة مع الحالية األهرامات بيئة مقارنة عند فمثالً  السابق،

 الذي التدهور مدى لنا يتبين .هاعلى عثر التي والمنحوتات الرسومات ذلك على تدل لوجي، كماالباي

 دليل   إال الجيزة أهرامات في الهول أبي تمثال وما البيولوجي بالتنوع تتسم البيئة لقد كانت .بالبيئة لحق

 ليست األسد بيئة أن معروف هو وكما أسد بجسد إنسان وجه عن عبارة التنوع، فالتمثال لذلك

 ذاتها بحد األهرامات بناء إن ذلك عن فضالً  األهرامات، في اآلن هعلىالحال  هو كما صحراوية

وما مدينة  .اآلن الحال هو كما طاردة بيئة وسط تبنى أن يمكن راق ال مصري ترف على تدل والتي
الحضر التاريخية اال خير دليل على ذلك اذ كانت هناك مساحات خضراء والتي تحولت االن الى 

 ظاهرة إلى الراشدية الخالفة زمن في المدونة التاريخية الحوادث تشير كماصحراء جرداء قاحلة، 

 كثرة على تدل تسمية وهي الرمادة( )بعام العام سمي فمثالً  العربية في الجزيرة تفاقمت التي التصحر

 فكانت  بالنص الطبري يشير إذ الريحية، التعرية نشاط عن فضالً  العام في ذلك الغبارية العواصف

 كالرماد ترابًا  ريحت إذا تسفى
قد اجتهد كثير من الباحثين فى وضع تعريف محدد يجسد معنى التصحر ، وفى ضوء هذه 
االجتهادات يمكن القول أن التصحر فى معناه العلمى الدقيق والشامل التدهور الكلى أو الجزئى 



 لعناصر األنظمة البيئية ينجم منه تدنى القدرة االنتاجية ألراضيها وتحولها الى مناطق شبيهة
بالمناطق الصحراوية بسبب االستغالل المكثف لمواردها من قبل االنسان وسوء أساليب االدارة التى 
يطبها ، هذا باالضافة الى التأثيرات السلبية للعوامل لبيئية األخرى غير المالئمة وخاصة عوامل 

روف لق ظالمناخ الجفافية. وأن التصحر هو احداث تغير فى األنظمة البيئية مما يؤدى الى خ
أكثر صحراوية وبمعنى آخر إن التصحر هو عملية تدهور األنظمة البيئية لنشاطات االنسان ، 

وتنوع   Biomassوتتمثل عملية التدهور هذه بانخفاض انتاجية النباتات المرغوبة والكتلة الحية 
نسان نفسه ، اال الغطاء النباتى والحيوانى وتزايد تدهور التربة وبالتالى تزداد األخطار التى تهدد

وباختصار التصحر هو  تدهور وافقار النظام البيئى . كما يعرف التصحر بأنه امتداد مكانى 
 للظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية الى مناطق لم تكن ضمن الحدود الطبيعية للصحارى.

 التصحر فإن التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ضمن ٤٩٩٠ في اقر تعريف احدث حسب على

 الذي الرطبة وشبه الجافة المناطق وفي القاحلة شبه و القاحلة المناطق في األرض تدهور "يعني

 حدوث ": أخرى بعبارة أو " .البشرية والنشاطات المناخية التغيرات تشمل مختلفة عوامل من ينتج

 بالظروف شبيهة ظروف سيادة إلى يؤدي أن يمكن بما لألرض البيولوجية المقدرة في تدمير أو نقصان

 حدوث مع المناخية الظروف في وتذبذب تغير من مزدوج تأثير ظل في Desert - like الصحراوية

 وبناء" .ونوًعا ماك بالتدهور البرية البيئية األنظمة إصابة النتيجة وتكون األثر، كثيف بشري نشاط

 الحيوية للطاقة تدمير أو هدم عملية حدوث على تطلق التصحر ظاهرة فإن السابق التعريف على

 تشبه ظروف إلى النهاية في تؤدي أن يمكن والتي (المياه وموارد الطبيعي والنبات التربة) لألرض

 الطاقة تقلص إلى يؤدي الذي البيئية لألنظمة الواسع التدهور من مظهر وهو الصحراء ظروف
 واإلنسان الحيوان صحة على سلباً  يؤثر بما والحيواني النباتي اإلنتاج في المتمثلة لألرض الحيوية

 الحيوانية بعدها ومن الزراعية اإلنتاجية تناقص أن ورغم .البشري للوجود الحياة فرص من ويحرمهما

 شكل إلى األرض تحول بالضرورة تكون ال قد النتيجة فإن المتصحرة، لألراضي أساسيا مظهًرا يعد

 هناك أن ورغم .الناس غالبية لدى متخيل هو كما النباتات، من وخلوها الصفراء برمالها الصحراء

 الصحراء ستكون النهائية المرحلة فان كلها، يكن مهما لكن التصحر، عملية في المراحل من الكثير

 منذ الشائع االستخدام حيز التصحر مصطلح دخل وقد .الصفر إلى تصل حيوية إنتاجية مع التامة

 Dregne أشار وقد . ٤٩٩٠في عاماستوكهلم  في بالبيئة المعني األول المتحدة األمم مؤتمر انعقاد

 الصحراوي، والزحف التصحر بين الخلط ينبغي ال أنه إلى ونبه للتصحر وشامل دقيق تعريف 1976
 اقتصادية-واجتماعية طبيعية وآثار أسباب لها دورة من جزء وهي ومتغيرة، معقدة التصحر فعمليات

 وتعرية المروية، األراضي وملوحة المزروعة، األراضي واستنفاد المراعي وتدهور الغابات، إزالة مثل

 إلى الجافة األراضي تأثر سرعة التصحر يعني آخر وبمعنى . ة المائي الموارد واستنفاد التربة،

 ال آثار ذا انتشارا يعني فالتصحر .المالئم غير االستخدام و المفرط االستغالل بسبب حد أقصى



 الماضي في صحراوية خصائص لها يكن لم جافة مناطق لتشمل الجديدة الصحراوية للفيافي تزال

 الرملية التالل منظومات وظهور كبير بقدر الخضرة الدائمة النباتات بتقلص التصحر ويتسم بالقري

 والتربة لنباتاتا  تغير سابًقا إليه المشار "لزات ال آثار" مصطلح من ويفهم . الصحراوي والزحف

 والنظم والتربة النباتات هذه عودة دون يحول عامال التصحر فيه يصبح نحو على اإليكولوجية والنظم

 فترة خالل للبيئة كلية شبه أو كلية حماية ظروف في األولى حالتها الطبيعية حالتها إلى اإليكولوجية

 البيئة تدهور مشاكل التصحر مكافحة برامج تعالج أن يجب لذلك .(سنة ٠٢ أي) كامل جيل حياة
 استخدامها تم تعاريف عدة هنالك .لإلزالة قابلة غير آثارها فيها تصبح مرحلة المشاكل هذه تبلغ أن قبل

 حيث 1949Aubreville تعريف التعاريف أقدم من يعتبر تاريخية ناحية فمن أخرى، أو بصورة

 (متصحرة) منتجة غير أرض إلى ويحولها منتجة رضالا على  يطرأ الذي التغيير بأنه التصحر عرف
 في حدث الذي التصحر أن التعريف هذا من واستنتج اإلنسان أنشطة من الناتج التربة التعرية نتيجة

 التصحر بتعريف .المناخ تغير أو الصحارى تمدد بسبب وليس اإلنساني النشاط سببه اإلفريقية القارة

 للتأثير نتيجة الجافة1976 ) وقام ) Dregne وشبه الجافة المناطق افقار عملية بأنه ووصفه

 األفريقي الساحل في ٤٩٩١ فترات حدوث وبعد . ة المناخي والظروف االنسان ألنشطة المشترك

 وفاة إلى أدى حيث حادة بصورة٤٩٩٩ عام من امتدت التي الجفاف - دول ست به تأثرت والذي

 .من الحيوانات أعداد ونفوق شخص ٠٢٢٢٢٢ -٤٢٢٢٢٢ مابين
 المجتمعون يصل لم وحينها( 5711) نيروبى في التصحر لمناقشة دولى اجتماع أول عقد

 هدم النهاية في يؤدى مما المؤتمر ذلك عن الصادر التقرير أن إال محدد تعريف إلى التوصل إلى

 .UNCOD, Bilogical Potential ( 1977). البيلوجية الكامنة القدرة

 في التربة تدهور التصحر يعني ٤٠ الفصل في ٠٤ القرن أعمال جدول في الوارد للتعريف ووفًقا

 أنشطة أو المناخية التغيرات مثل عديدة عوامل بسبب الرطبة شبه المناطق أو الجافة شبه المناطق

 تقع التي المناطق "الرطبة شبه والجافة القاحلة، وشبه القاحلة المناطق" مصطلح ويعني . نااإلنس

  .القطبية وشبه القطبية المناطق باستثناء منخفضة نتح -البخر إلى السنوية األمطار نسبة فيها
للتعبير  5787في عام  Aubervilleاستخدم اصطالح التصحر من قبل الباحث الفرنسي 

عن ابدال الغابات االستوائية بحشائش السافانا والشجيرات الصغيرة في مناطق إفريقيا، إذ أزيلت 
الغابات وحرقت لتوسع األراضي الزراعية، وان هذه العملية كانت نشطة بصفة خاصة في المناطق 

ية تحت الرطبة وكان معدل التدهور السريع الذي سببته أزالت الغابات وحرقها في إفريقيا االستوائ
والتغيرات في موازنة األرض والمياه والدورة الهيدرولوجية من بعض العوامل التي أدت إلى تدهور 

 (.2006األرض )المنظمة العربية للتنمية الزراعية،
م بهذه ن العالم بدأ يهتالى فجر الحضارة، إال إن عملية التصحر قديمة ترجع في أصولها إ

 5716 -5734الظاهره خاصة بعد الجفاف الذي حصل بمنطقة الساحل األفريقي في الفترة مابين 



ية ه فان التصحر يمثل ظاهرة أزلعلىوماجلبه ذلك الجفاف من كوارث على شعوب تلك المنطقة، و 
التصحر ( بين 5773، )Houerouلقد ميز(. 5745يرجع تاريخها إلى اآلف السنين )دكله، 

، وذكر بان التصحر يحصل في البيئات الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة، وتدهور االرض
، وهناك فرق بين الصحراء والتصحر بينما تدهور االراضي يحصل في جميع الظروف المناخية.

صحر طاردة لإلنسان، أما الت مرادف للمناطق التي تتصف بخصائص بيئية متطرفة فاألول مصطلح
(Desertification فهو يعني توسع األماكن الصحراوية وزحفها على حساب أماكن استقرار )

صحاري إذ إن ال اإلنسان وأماكن مزاولة نشاطاته. وهذا التوسع مفتعل وليس ظاهرة طبيعية بحتة.
ياتها وازنة، وأنها تضم في طوعلى الرغم من قساوة خصائصها البيئية إال أنها غالبًا ما تكون مت

مناطق زراعية ومراعي طبيعية وحيوانات مختلفة، ومصادر للمياه، وهذه الموارد مستغلة من لدن 
اإلنسان الذي كيف نفسه على العيش في هذه البيئة على الرغم من قساوة خصائصها الطبيعية 

(Kgarun  ،5711). 

  
( إلى إن التصاااحر بمعناه الدقيق 5773، )UNEP/وأشاااار برنامج األمم المتحدة للبيئة 

والشااااااااااااااامل بأنه التدهور الكلي أو الجزئي لعناصاااااااااااااار األنظمة البيئية التي ينجم عنها تدني القدرة 
ه باألراضاااي الصاااحراوية، بسااابب االساااتغالل المكثف اإلنتاجية ألراضاايها وتحولها إلى مناطق شااابي

لمواردها من قبل اإلنساااان وساااوء أسااااليب اإلدارة التي يمارساااها. وقد ذكرت المراجع بان األمريكي 
George Perkins marsh  كان أول من ناقشاااة ظاهرة التصاااحر مناقشاااة مساااتفيضاااة وبأسااالوب

وأكد بأدلة تاريخية إن  5438عام  علمي وموثوق من الناحية التاريخية وذلك في كتاب وضااااااااااااااعه
اإلنسااااااااان هو المسااااااااؤول عن حدوث التغيرات البيئية والتي تتمثل بتدهور الغطاء النباتي وانجراف 

ه فهناك الكثير من التعاريف المهمة للتصااااااااااحر والتي تختلف حسااااااااااب علىالتربة والرعي الجائر. و 
ف ه فيمكن ذكر أهم التعاااريلىاعتوجهاات ذوي االختصاااااااااااااااص والمعنيين باااالهتمااام بهااذه الظااهرة و 

 االساسية واالكثر قبوال لظاهرة التصحر وكما يلي:
  التصاااحر هو تدهور األراضاااي في المناطق الجافة وشااابه الجافة والجافة شااابه الرطبة

 (.UNCOD،5772الناتج عن التغيرات المناخية واألنشطة البشرية )

  لتصااااااااااااااحر هو تحطم القاادرة بااان ا 5711لقااد عرف مؤتمر األمم المتحاادة للبيئااة لعااام
 البايلوجية لألرض التي يمكن إن تنشأ فيها ظروف مشابه لظروف الصحراء.

  التصاحر يعرف على انه ظاهرة ناتجة عن ممارسااة اإلنساان غير الرشاايدة التي تؤدي
 (.Dregne ،2002بالنتيجة إلى تدهور األرض ويتراوح من خفيف إلى شديد)

 لزيادة المعرفةوهناك عدة تعاريف اخرى ونذكرها 



 :يلي ما أبرزها متعددة تعاريف أعطت وقد الباحثين من عدد التصحر مفهوم تناول لقد
 قال إذ( يالعرب الوطن في التصحر) الموسوم كتابه في الوارد الخولي رضوان محمد. د تعريف. ٤

 الخصبو  االخضرار أحزمة واكتساح لالمتداد الصحراوية شبه والظروف الصحراء قابلية: التصحر
 أما عية،طبي ظاهرة فالصحراء التصحر البتة يعني ال الصحراء إن. جافة أراضي إلى وتحويلها
 التصحر حين يف رهيفاً  بيئياً  توازناً  تتضمن الصحراء وان بشرية،– طبيعية ظاهرة فهو التصحر

 حركت يعني ال التصحر أن والزراعة األغذية منظمة أشارت لذا. البيئي التوازن في اختالل هو
 لجافةا األراضي في توجد قد والخصب االخضرار أن ذلك على االمام عالوة إلى القائمة الصحاري

 هي الري لىع زراعتها في تعتمد التي المناطق يعتبر للجفاف الزراعي فالمفهوم فعالً  كذلك وهي
 قولالح ذات المناطق وسط المتصحرة المناطق تجد أن جداً  الطبيعي من كان لذا الجافة، المناطق
 .المزدهرة الخضراء

 المناطق هاتجا في الصحراوية للظروف مكاني امتداد بأنه التصحر وزميله مشينج هورن عرف. ٠
 بشأن قالساب التعريف عن قيل ما لذا تمامًا، موفق غير التعريف جاء لقد الرطبة وشبه الرطبة
 المناطق التعريف أهمل آخر جانب ومن جانب من هذا التعريف، هذا عن يقال الصحراء امتداد
 المنظمات تأول وقد التصحر ظاهرة لنشوء عرضة العالم مناطق أكثر تعد التي الجافة وشبه الجافة
 التي العالم يف الجغرافية البيئات أولى كونها البيئات بتلك خاصاً  اهتماماً  بالظاهرة المهتمة الدولية
 الجغرافية ئاتالبي من الظاهرة لحدوث استجابة أكثر البيئي وضعها وأن التصحر مشكلة فيها ظهرت
 ربض حيث من متأخرة الرطبة وشبه الرطبة المناطق تعد التاريخية الناحية من إن ثم. األخرى
 الرطبة شبهو  الرطبة المناطق تعرضت فقد الجافة، وشبه الجافة المناطق مع بالمقارنة لها التصحر

 وتساقط اءالهو  تلوث إلى أدى حيث الصناعي الجانب في اإلنسان نشاطات تزايد بعد التصحر إلى
 .التصحر وراء الكامنة األسباب إلى يشر لم التعريف أن كما الحامضية األمطار

 لقد لبيئيا األيكولوجي للنظام البايولوجية للقدرة وتدهور إفقار) بأنه التصحر هار كنث عرف. ١
 يتسم الذي رالتصح ومصطلح يتناسب ال ومقتضباً  البيئي للنظام كوصفه فقيراً  التعريف جاء

 .ونتائجه تكوينه أسباب في والتشابك بالتعقيد
 أوضاع لقخ إلى النهاية في يؤدي مما لألرض البيولوجي اإلنتاج قدرة تدهور أو انخفاض: التصحر

 مائة من ثرأك المجاالت مختلف في الباحثون اقترح فقد التعريف هذا من بالرغم ،(صحراوية شبه
 أثناء لتاليا التعريف ظهر لذا كاف غير التعريف هذا الحقاً  المنظمة اعتبرت كما للتصحر تعريف
 في األرض تدهور) ٤٩٩٢ عام نايروبي في التصحر بتقييم المعني االستشاري االجتماع انعقاد

 جاء ة لقدمعاكس بشرية آلثار نتيجة الرطبة شبه القاحلة والمناطق الجافة وشبه الجافة المناطق
 البشرية سباباأل مع وبالتظافر تسبب التي الطبيعية األسباب أهمل كونه تماماً  واف غير التعريف

ضافاتها تعديالتها المتحدة األمم تابعت ثم. وتفاقمه التصحر نشوء في  توصل فقد ريف،التع على وا 



 عام حزيران يف بالبرازيل جانيرو دي ريو في والمنعقد والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر
  التالي التعريف إلى ٤٩٩٠
 :التصحر
 من ختلفةم لعوامل نتيجة الجافة الرطبة وشبه القاحلة وشبه القاحلة المناطق في األراضي تدهور
 الدولية االتفاقية في هو كما التعريف أقر وقد .البشرية والنشاطات المناخية التقلبات بينها

 ( UNCCD) ٦٩٩١والتي أقرت في عام   التصحر لمكافحة
 

وتدهور االراضي ليست خاصة بموارد التربة انما اخذت ابعادها على بالتالي فان ظاهرة التصحر 
الموارد االخرى ولذلك اعطاء صورة لبعض المفاهيم حول تلك الظواهر ومن اجل التوصل لبعض 

 اتجاهاته ولكن يجمع الكثير من الباحثين علىالمفاهيم  العلمية للتدهور ولكل حسب التعاريف و 
 هذه المفاهيم على التعريف والمد لوالت  التالية؛

 Land degradation : تدهور األراضي
انخفاض أو فقدان لإلنتاجية الحقيقية والتنوع الحيوي لألراضي بصفة مؤقتة أو دائمة،           

 ( أو أراضى مراعى أو غاباتديميةوتشمل كافة األراضي سواء كانت أراضى زراعية )مروية أو 
وتعرف بانها االنخفاض في القابلية االنتاجية لألرض واالستفادة من استخدام ارض معين تحت  .

تدهور  بالتالي فانمحددات االدارة لذلك فان تدهور االرض اشمل في التعريف من تدهور التربة و 
 التربة هو واحد من اتجاهات تدهور االرض ومنها تدهور موارد الغطاء النباتي والمياه.

 Soil degradation:تدهور تربة
هو انخفاض ترب االراضي الجافة وشبه الجافة لإلنتاجية الحيوية واالقتصادية مع تعقيدات          

ية والمراعي والغابات نتيجة استعماالت االراضي غير الصحيح ونتيجة في انتاجية االراضي المرو 
لسوء االستعمال وسوء في التخطيط )النشاط البشري، سوء في االدارة، عدم فهم لواقع بيئي للتربة 

عملية التي َتِصُف الظواهر ممارسات اإلنساَن  Glasod ،“aكما ُعّرَف لخريطِة  والنبات،...(.
الخاطئة التي تخفض القدرة الحالية او  المستقبلية للتربة وخصائصها  التي تدعم حياة االنسان 

(Oldeman .1991 وبشكل عام تدهور التربة هو وصف لتدهور نوعية التربة او فقد جزئي .)
 (. Blum 1988او كلي لواحد او اكثر من وظائف التربة  )

من المالحظات المهمة انه ليس كل مشاكل الترب  تعد ترب متدهورة الن الترب المتدهورة لها 
خصائص حصلت لها تغيرات  سلبية ناتجة عن نشاط االنسان او نتيجة التأثير المباشر للعمليات  



ناشئة  مناسبةللطبيعية مثل سقوط امطار غزيرة وشديدة غير ان هناك ترب لها خصا ئص غير 
عن عميات وعوامل تكوين التربة ضمن مدة طويلة مثل الترب الصخرية في المناطق الجبلية او 
الترب الصحراوية او الترب الملحية فهي ناشئة عن طريق ظروف وعوامل معينة لم تحصل لها 

  تغيرات بسبب نشاط االنسان او نتيجة فيضانات فحصل لها تغيرات بخصائصها.

  Desert تعريف الصحراء
الصحارى الحارة هى المناطق التى تكون فيها موارد المياه أقل بكثير من قدرة عوامل التبخر على 
التجفيف "يتمثل ذلك في قلة كمية المطر وعدم انتظامه" ، وعالوة على التفاوت الشديد في درجات 

كس ذلك بقلة المواد العضوية ، وينع الحرارة بين الليل والنهار والصيف والشتاء ، وتتميز التربة
على الغطاء النباتى فيكون ذا نبت متناثر يندر وجود األشجار فيه ، كما تتصف الصحراء بوجود 

 مناطق شاسعة عارية تمامًا من النباتات .

    The Desertification :التصحر
تدهور األراضى فى المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل       

 .1977مختلفة من بينها االختالفات المناخية واألنشطة البشرية.)االتفاقية العالمية للتصحر،)
  The Degradation of Soil Resourcesموارد التربة : 

فيزيائية  الكيمائية ال تشمل االنجراف المائي والتعرية الريحية للتربة، التدهور في خصائص التربة   
 والحيوية، تغدق التربة ، وتجميع األمالح في التربة.

 The Degradation of Water Resources: المائيةموارد التدهور 
 تشمل تداخل مياه البحر وتلوث المياه   

 The Degradation of Vegetation Cover : تدهور الغطاء النباتي
زالة       الغطاء النباتي بغرض التوسع في الزراعة في تشمل الرعي الجائر وقطع الغابات وا 

 المساحات غير المالئمة للزراعة.
GLASOD- Global Assessment of Human-induced Soil Degradation; 
Oldeman et al. 1991) 

 التقييم العالمي لتدهور التربة الناتجة عن نشاط االنسان
ASSOD- the Assessment of Soil Degradation in South and Southeast 
Asia (; van Lynden and Oldeman 1997) 

 تقييم تدهور التربة في جنوب  وجنوب شرق اسيا



SOVEUR- Soil Vulnerability Assessment in Central and Eastern 
Europe (; van Lynden 2000) 

 التربة في وسط وشرق اوروبا تدهور)ضعف(تقييم 
UNEP- The United Nations Environment Programme 

 برنامج االمم المتحدة للبيئة
 

 لماذا االهتمام حديثا بالتصحر

 لحاضرا في العصر شيوعا أكثر أصبح لكنه قديم حديث هو التصحر عن الحديث أن
 . رئيسية أسباب لثالثة

 نم السكان عدد ارتفع حيث الحديث، العصر في العالم سكان عدد تزايد هو :األول
 بليون 1.2 إلى يصل أن وينتظر ، 5741 عام بليون 5 إلى 5750 عام في نسمة بليون 2.5
 النامية لالدو  في اليقين عالية لسيناريوهات طبقا أرباعهم ثالثة يتواجد 2055 عام في نسمة
 توفير سكانال زيادة وتستلزم.  والرعي الزراعة على معيشتهم في الناس من كثير يعتمد حيث

 يدفع قد ماك ، متوافرة تكون ال قد ومائية أرضية موارد ذلك ويتطلب. الغذاء من متكافئة كميات
 carrying إنتاجيتها الحمل على قدرتها يتجاوز رشيد غير بشكل متاحة موارد استغالل ، في

capacity الستخدام  سوء مع طردي تناسب في  . 
 عظمم في يحدث فما المعلومات، وتدفق االتصال وسائل تحسن هو الثاني والسبب

عالنه حصره يتم العالم أماكن دخاله وا   . والتجاهل انالنسي على فيستعصي اإلحصائيات سجل وا 
 مجاعات نم بذلك يرتبط وما للتصحر المعرضة الفقيرة الدول تعدد هو الثالث والسبب

 رقهمتستغ غنية دول مجتمعات لمواطني النبيلة اإلنسانية مشاعر تتحدى جماعية وهجرات
 . تاريخية سوابق لها ليست معيشية ومتع غذاء وفرة رفاهية

 


