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  ان المغرب العربيفي بلدالتصحر ظاهرة   

  (والتنمية المكاني والمخاطر على البيئة الواقع)  

 كلية اآلداب ــ محمد أبوغرارة الرقيبي. د

 طرابلس جامعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :                                              المقدمة 
باجتياحه للمناطق من المخاطر الطبيعية المؤثرة  عد التصحر واحدًاُي       

وصل ة وأخرى بشرية ، وقد وهو ناتج عن عوامل طبيعيالزراعية والرعوية 

خاصًة في ، يرًا حدًا كبفي أوائل السبعينات من القرن الماضي الجفاف والجوع 

  . (1)األلوفمنطقة الساحل بإفريقيا وأدى الى هالك مئة ألف شخص وتشرد مئات 

لذا . هذه المعضلة  المغرب العربي خاصة وبلدانعامًة  الشمال اإلفريقي يواجهو

وتسهيال للتصدي؛  وطرقًا وأخطارًا فا وتوزيعًاتوجه الباحث للخوض فيها تعري

ظاهرة ومسبباتها ، ثم عرض التصحر وطرق للدراسة اعتمد على عرض ال

والكشف عن  ،ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانبا : من كل معالجته في 

 .  ثالالث الدول هذهاآلثار الناجمة عن التصحر في 

 :الدراسة  مشكلة
 : ةاألتيتساؤالت ال مشكلة الدراسة في تحددت

ي دول المغرب ل المرتبطة به فما معنى التصحر وماهي العوام 1

 ؟ العربي

 وما هي أساليب معالجته ؟ واقع التصحر في ليبيا ما هو 2

 ما هو واقع التصحر في تونس والجزائر وما الطرق المتبعة  لمعالجته ؟ 3

 ما هي حاالت التصحر في المغرب وموريتانيا وما هي برامج المكافحة ؟  4

لخمس ا دول المغرب العربيفي ة عن التصحر ما هي األثار الناجم 5

 ؟جتماعية القتصادية واالا، وخاصًة على البيئة والتنمية  المذكورة

 :أهمية الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ابراز اهمية التصحر واآلثار الناجمة عن حدوث هذه      

؛ وتوعية السكان  الدول المذكورةعلى  ااقتصادي ئاالظاهرة التي اصبحت تشكل عب

 .ث الهرة في الدول الثكافحة هذه الظابمدى اهمية م

 :أهداف الدراسة 
 .التعريف بالتصحر والعوامل المرتبطة به في دول المغرب العربي ـ 0

  .التعرف على واقع التصحر في ليبيا وأساليب معالجته  ـ2

 .والطرق المتبعة لمعالجته شرح واقع التصحر في كل من الجزائر وتونس ـ 3

 .ريتانيا وطرق المكافحة لهـ بيان واقع التصحر في المغرب ومو4
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ـ التعرض بالشرح لآلثار الناجمة عن التصحر في دول المغرب العربي الخمس 5

 .المذكورة وخاصة على البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 :الدراسة  منهج
نظرًا العتماد هذه الدراسة على الوصف تم تجميع المعلومات من المصادر      

المتعلقة بالتصحر الدراسة المتعددة  تساؤالت عنلإلجابة فة المكتبية المختل

 .وحاالته وآثاره وما إلى ذلك 

 :شرح محاور الدراسة 

 :  تعريف ظاهرة التصحر ـ  0
 هاخصائصني قدرة األرض اإلنتاجية نتيجة تدهور في هو تد :التصحر     

ونات البيئة ألحوال المحيطة بها نتيجة اختالل التوازن بين مك، واالطبيعية 

تحت التأثير المباشر وغير المباشر ، ناخ والنبات الطبيعي والتربة األساسية كالُم

وباختصار توصف . لنشاطات اإلنسان غير المناسبة والظروف الطبيعية األخرى 

مظاهر التصحر بأنها تناقص الغطاء النباتي وتدني نوعيته وتدهور التربة وهبوط 

وتبدل  من الطيور والحيوانات البرية ، راض العديدوانقاه الجوفية مستوى المي

أنواع الحيوانات البرية وتبدل أنواع الحيونات المستخدمة في الرعي والهجرة 

 . (2)ية لسكان الريف وانتشار البطالةالجماع

ن هذه الظاهرة الخطيرة أعلى مشكلة عالمية وقد دلت اإلحصاءات والتصحر      

مليون عربي وأغلب  157 مليون نسمة منهم 077من  ن تؤثر في حياة أكثريمكن أ

 .هذا العدد من بلدان المغرب العربي بالشمال اإلفريقي 

كثر من نها تهدد أكافة ، كما أ بالتصحر ةوعليه فالمخاطر عمت المناطق المهدد    

الزراعة الجافة المجاورة نسمة تعيش في المناطق شبه الرطبة وذات  اليينم خمسة

 . (3)للصحاري

مفهوم التصحر  1700وعرف مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتصحر في عام        

مما يؤدي في النهاية إلى  ؛بأنه انخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض 

خلق أوضاع شبه صحراوية وهو أحد جوانب التدهور الشائع الذي تتعرض له 

أى اإلنتاج  ، لإلمكانيات البيولوجية ًايرأو تدم ًامما يسبب انخفاض ؛النظم البيئية 

في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادة  ةغراض االستخدام المتعددألالنباتي والحيواني 

مرار ويتطلعون إلى تحقيق ين يتزايدون باستذنتاج لتلبية احتياجات السكان الاإل

 . (4)التنمية

بكينيا ي انعقد في نيروبي جتماع االستشاري المعني بتقييم التصحر الذالا وفي     

التعريف التالي دد ُحبيئة على الللمحافظة تحت إشراف األمم المتحدة  1777عام 

 :للتصحر 

تدهور األرض في المناطق الجافة وشبة الجافة والمناطق القاحلة  :ني التصحر يع

ثار بشرية معاكسة وتواصل تدهور األرض إلى أوضاع شبه آل وشبة الرطبة نتيجًة
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اضي التي أما األر، ستة ماليين هكتار سنويا  (6)ويتجه التدهور بمعدل  يةاوصحر

مليون هكتار ( 21)دية إلى الصفر فقد زادت بمعدل اصقتالنخفضت إنتاجيتها اا

 . (5)سنويا

 : تبطة بالتصحر في دول المغرب العربيالعوامل المرـ 6
 العوامل الطبيعية - أواًل

فيما ناخي اشر على التصحر وخاصة العامل الُمللعوامل الطبيعية تأثير مب     

ناخ عامل التعرية الذي به تتعرى ويضاف إلى عامل الُم يتصل بالحرارة والجفاف

  . المناطق من تربتها الخصبة

 :ناخ في التصحر دور الُم - 0
علماء  حيث أكد ،صحرناخ هو من العوامل الرئيسية التي تؤدي الى التإن الُم     

 عامًة ن الظروف المناخية السائدة حاليا في الشمال اإلفريقيأب واضحكل بش ناخ الُم

ن اإلنسان إومن البديهي القول  سنة خلت ، 2777كذلك منذ أكثر من  قد بقيت

 .تصحرال حدوث ظاهرة م فيهسألألراضي قد  السيئباستغالله 

صحاري  والتي تشكلعامًة  اإلفريقي في الشمال كما تتميز المناطق الصحراوية   

مرتفعة الحرارة  وهي،  (1) خريطةبجفاف شديد  دول المغرب العربي معظمها

 ،هبوب الرياح الجافة وقليلة األمطار ، مع ارتفاع نسبة التبخر واستمرارية

 صحراوي أو شبه صحراوي في معظمه ، المناطق هوهذه ناخ ن ُموبالرغم من أ

 .عملية التصحر حاليا م في هفعل اإلنسان في األرض هو الذي يسأن  إاَل

ن امتصاصها وانعكاسها وأ يتملى سطح األرض إن وصول أشعة الشمس إ    

هي زيادة  ؛ والشمال اإلفريقي عامًة منطقة المغرب العربيخاصية ذلك في 

ا التي تتميز بشدة لى األجواء العليإفي منطقة الصحراء الكبرى خاصًة  اانعكاسه

لمناطق لتي تنعكس من سطح األرض في هذه ان كمية الحرارة اأي أ البرودة ،

، وهذه الكمية المرتدة هي أكثر مما تستقبلة األرض  لى الفضاء الخارجيإترتد 

 ،حرارية قليلة على هذه المسطحات مرده طاقة  قلياًل ًان هناك تبخرأومعنى ذلك 

؛ تبخري معظمه من إعادة الماء الموبما أن المطر المتساقط في المناطق الداخلية يأت

ن كما أ. قليلة من األمطار  لذا فهذه المسطحات المتصحرة ال تستقبل سوى كميات

من مياه األمطار %( 67)ن حوالي إيلعب هنا دورًا كبيرًا إذ عامل الغطاء النباتي 

 . (6)الساقطة يعاد إطالقها في الجو بواسطة هذا الغطاء النباتي عن طريق النتح
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 (0)خريطة                                          

 
،األساس الجغرافي لمشكلة  منصور حمدي أبو على حسن عبد القادر صالح ،: المصدر      

 (بتصرف ) . 092ص ،  0191 ، الطبعة األولى، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع التصحر ، 

 :التعرية وأثرها في تقحل األراضي المتصحرة  - 6

اإلفريقية المتصحرة هي أرض قاحلة مجدبة معرضة دائمًا بية العرإن األرض     

لتأثير الماء والرياح ومن خصائص هذه األرض المعرضة بفعل الدورة التفاعلية 

لها نسبة تسرب مياه ( وربما استغالل من حيوان أو نبات  –مناخ  –رض أ)البيئية 

بة جرف كبيرة أيضا ونس, ا كبيرة ونسبة سيالن مائي على سطحه, في داخلها قليلة 

زاحة إأي  ،لى المزيد من التعرية إونسبة غطاء نباتي قليلة ، وكل هذه تقود  ،

وبة أو المياه ويعتاش به النبات ، وبالتالي الغطاء الترابي لألرض الذي يمتص الرط

مما  ؛اد تحفظها من استمرارية تعريتها يحمي ما تحته من موالحيوان واإلنسان و

عناصر ن كمية التعرية تعتمد على ثالثة إ. البيئة وتصحرها ى تدمير يؤدي إل

فطبيعة المطر  ، وكيفية استغالل األرض،ونوع التربة  ،لة في طبيعة المطروالمتمث

أي معظم كمية المطر تهطل في فترة زمنية  المناطق الجافة العربية هو سيلي ؛في 

 ،الية قصيرة وبسرعة مما يعطي هذا المطر قوة تعرية شديدة الفع

هي بطيئة جمااًل إ العربيةن عملية تكوينها في المناطق الجافة أما التربة فإ     

. الجيولوجي الذي تطورت منه لى حد بعيد بخصائصها الصخر أو التكوين إوتشبه 

عليه تكون التربة تساعد كثيرًا على نمو النبات ؛ و الن الظروف الطبيعية وبما أ

ومن ناحية أخرى يتباين تأثير ، نة مع التربة المكتملة غير مكتملة العناصر بالمقار
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المنبسطة وتلك  بينبالمغرب العربي التعرية على مسطحات المناطق الجافة 

الماء والرياح شديدة التأثير على كل هذه المزايا تجعل فاعلية  الخشنة المتقلبة ،

 .ظهر بوضوح فقر هذه المناطق بالغطاء الترابي ويالتربة تعرية 

بدرجات متفاوتة الرياح على تعرية التربة وذلك حسب مواصفتها  يختلف تأثيرو

التي ترتفع نسبتها في التعرية الحاصلة في أراضي الغابات والمراعي ووكذلك 

ناطق النباتية وكذلك األمر بالنسبة لعالقة التعرية وكمية الترسب بالم الصحراء ،

 ( .0)المناخية المختلفة

    : العامل اإلحيائي-3

تعكس المجتمعات النباتية والحيوانية خصائص وتغيرات البيئة التي تعيش فيها      

هذه إال أن  المغرب العربي ؛ دول في مختلفوبالرغم من امتداد مناطق الجفاف ، 

ولذا فتفاعلها مع . النباتات والحيوانات تتشابه بمواصفاتها المورفولوجية والوراثية 

. يسي من أسباب الحفاظ على هذه البيئة أو تدميرها بيئتها هو سبب طبيعي رئ

 له ةقاومومXerophytes وتتصف النباتات الصحراوية بأنها من نباتات الجفاف 

و أ الحال في النباتات العصارية وه كما مياه في خالياها ؛بخزنها لكميات من ال

ي ت األرطالحال في نباتات الرمث ونبا وكما ه ؛تخفف من تعرقها وطرحها للمياه 

اتات نبك؛  عميقة للبحث عن الرطوبةالطويلة وال هجذوريرسل  ومنها ما والرتم ،

رسالها الجذور الليفية الكثيرة في لى إإباإلضافة الرمث والسنط والسلم والسدر، 

 Prosopisمترًا كما هو الحال في أشجار الغويف  35الرمال التي يزيد عمقها عن 

Juliflora . 

ى شكل عل دول المغرب العربي الخمستظهر في معظم أنحاء وهذه النباتات 

األمر الذي يجعلها تقاوم أي اضطراب وعدم تجمعات صغيرة من الشجيرات ، 

البيئة  تضررمكانيات إزدادت اهذا التوازن  ختٌلافإذا .  توازن في البيئةأواستقرار 

ئ مما يزيد استمراريًا حالما تبتد وعملية التصحر هذه تأخذ منحًى. وتصحرها 

إلى أسوأ حتى تصبح األراضي  سيئتأثيراتها السلبية بمرور الزمن فتتردى من 

 .صحراء ال يمكن استصالحها 

ن المناطق المتصحرة أو الجافة فإ المناطق الصحراوية الحقيقية ، إذا ما استثنينا

منها السنوي الدائم ومنها الفصلي المتقطع وفي  كثير من أنواع النبات ،تنعم ب

الحيوانات التي  حاالت كثيرة فان النظام النباتي الطبيعي يمكن أن يتغير بفعل نشاط

نتاجية إنتاجية العضوية لمساحة معينة هي مجموع الاف النباتات ، تعتاش على

ما في بيئة هذه والنظام التفاعلي بينها هو الذي يقرر مدى توازنه لنبات والحيوانا

اشرة أو دوريا حسب باالنتاجية يمكن أن يأتي م والنقص في هذه،  المساحة المعينة

نوعًا الحيوان  في حياةذلك ثر الماء أ النبات أو فإذا قلت كمية ونوعية ناخ ،تغير الُم

ه ستتبعيناخية المستجدة وما مما يتطلب تأقلم الحيوانات مع الظروف الُم ؛ وعددا

ر تقبله لألحوال تغي و تغيير في بناء جسده أوأ من تغيير في تصرفاته الحياتية ،

 . (8)لجديدة على مدى وراثي طويلا
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 :لتصحرا اتساعالرمال المتحركة وأثرها في  - 4

التي ينتج عنها  الرمال المتحركة المغرب العربيتنتشر في معظم  أنحاء        

ارخ الصحراء الكبرى التي تقع في مدار السرطان هي مثال صف الكثبان الرملية ،

والغطاء الهوائي المعدوم  اتوشبه معدومة النب،  والجافة جدًاللمناطق الحارة 

تعبرها رياح تأتي من  جسامًا صغيرة ،حبيبات أو الغبار أمما يجعل ال ؛الرطوبة 

 حبيباتبل بالعكس فإن  تص أي رطوبة ،المتوسط شمااًل وتتجه جنوبًا دون أن تم

ملية نفخ الحبيبات لى سهولة عإمما يؤدي  ؛الغبار تسلب من الرياح رطويتها 

 .ال وغزو كثبانها لكل ما جاورها الرملية في الجو فتبدأ عملية تحرك الرم

 ن وتغطيتها ن التأثيرات السلبية لتحرك الرمال ال تقتصر فقط على تجمعها في كثباإ

لى إمما يقود  ؛عرية السطوح من محتواها الغذائي ت تسببلكنها أيضا  ،لما حولها 

الي زواله وتبدأ الدورة من ابليته على التأقلم مع بيئته وبالتضعف النبات وعدم ق

 . (7)ووجود التربة يحفظ النبات جديد ، فوجود النبات يحفظ التربة

 : العوامل البشرية  - ثانيًا

فإضافة إلى تضاعف ، يقصد بالعوامل البشرية سلوكيات اإلنسان مع بيئته      

امل بإهمال مع األراضي فإنه يتعضغط اإلنسان على األرض بزيادة أعداده 

جمع المؤتمرون في نيروبي أد لقعد عاماًل من عوامل التصحر، والزراعية وذلك ُي

نه من فعل اإلنسان وذلك أي أ اهرة بشرية بالدرجة األولى ،ن التصحر ظعلى أ

خاصة بما يرافقه  ع في مناطق ال تستوعب هذا النمو ،بسبب النمو السكاني السري

 . استخدام األرضمن أساليب 

في نيروبي  –قسم المحافظة على البيئة  –وقد وضع مؤتمر األمم المتحدة      

الضغط السكاني في مختلف المناطق المأهولة  ىسكانية للداللة على مد رقامًاأ

والوضع  عن تحسن الخدمات الطبية الناجمةو %(3)والزيادة السكانية ومعدلها 

واالنتقال من الحياة العشائرية القديمة الى حياة  ،االقتصادي العام  –جتماعي الا

ومن نتائج هذه الكثافة السكانية زيادة . حديثة حيث يسود التعاون بدل التناحر 

وقطع  تتطلبها هذه المجتمعات الناشئة ، واألعمال الرعوية التي النشاط الزراعي 

وأخيرًا ،  التربةوتملح  شبية للوقود وصنع الفحم النباتيالغابات والنباتات الخ

لى إلنزوح أو ترك الريف وا خرى يمكن استغالل خيراتهاأناطق لى مإالهجرة 

، تلك الهجرة التي تأخذ طريقها إلى منطقة جربة في تونس ك،  المدن أو االخارج

ومناطق السوس لية في تونس وليبيا وحوض الحضنة وكذلك منطقة الجفارة الساح

 .والحوض في المغرب 

ظاهرة حرق وقطع الغابات ، التي ا تقدم من عوامل طبيعية وبشرية لى مإيضاف 

كما هو الحال في ليبيا . انتشرت في معظم دول المغرب العربي في العقود األخيرة 

لى إضافًة ، إول في المقام األستصالح الزراعي والتوسع الحضري آلبهدف ا

الذي أدت و 1787العربي ومشرقه في صيف  الجفاف الذي حل بمغرب الوطن

موسمي من الحبوب ، خاصة القمح في  د كميات ضخمةاستيراتأثيراته إلى 
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نتج ع المعتاد وكذلك في العراق الذي أاإلنتاج في سوريا رب، وبلغ  1777، 1787

ولم تكن  ، 1788مليون طن عام  1.2 بـ ةمقارن 1787ألف طن سنة  877

 .  (17)بأحسن من ذلك في الجزائر والمغربالصورة 

 المغرب العربيالخمس بدول اللمكاني للتصحر في االواقع ـ ـ3

  : ومعالجاته
بين % 57بنسبة  زيادة الماشيةالمغرب العربي ة في دول رافقت الزيادة السكاني     

فقد زاد النشاط الرعوي بنسبة أكثر بكثير من قدرة  ، وعليه 1703 -1757عامي 

واستبدال  في الغطاء الترابي تج عن ذلك نقصون دة المراعي لعطائها ،استعا

 .أي التصحر  والتقهقر البيئي العام, رديئة  النوعيات الحسنة بأخرى

وباألخص  ةمتصحر كبيرة من أراضي دول المغرب العربي نسبة لقد أصبحت     

 تؤلفن المساحات غير متصحرة ، وأ( 1)جدول وتونس في الجزائر وليبيا 

   ففي ليبيا،  هدوله مخاطرلم تحاذر  اذة وهى مهددة بالتصحر إأشرطة ضيق

دولة الجزائر في و، حر دد بالتصمه 2كم 387.777صحراء و  2كم 1.625.777

وفي دولة المغرب ، % 82.0نسبـة بو 2كم 1.707.777المساحة المتصحرة بلغت 

أما دولة تونس % .  64ونسبتها  2كم 455.777 الىرة المساحة المتصحوصلت 

، وأخيرا دولة موريتانيا % 64ونسبتهـا  2كم 67777ها فالمساحة المتصحرة ب

ن هذه المعلومات وأ% 67بلغت سبة بن 2كم 618777المساحة المتصحرة بها 

ية لتقدم التنمية في دول المغرب تشير إلى أن التصحر من المخاطر الكبرى المتحد

 . الحاسمة في التصدي لهذه الظاهرة الخطرةتخذ اإلجراءات ذا لم ُتإ العربي

 ( 0) جدول 

 (6باأللف كم)المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في دول المغرب العربي 
 

المساحة  القطر

 الكلية

المساحة 

 المتصحرة

نسبة التصحر 

)%( 

المساحة المهددة 

 بالتصحر

نسبة المساحة 

 )%(المهددة 

 32.12 11 24 21 021 تونس

 1.22 631 96.24 0121 6390.2 الجزائر 

 60 391 21 0261 0221 ليبيا

 62.43 011 24 411 200 المغرب 

 33 343.6 21 209.4 0131 موريتانيا

دار وائل ، حسن عبدالقادر صالح ، التوجيه الجغرافي للتنمية الوطنية واإلقليمية . د: المصدر

 . 75، ص 2772للنشر والتوزيع ، عمان الطبعة األولى ، 
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 (6)شكل 

 المتصحرة والمهددة بالتصحر في دول شمال إفريقيانسب تباين المساحات       
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 (0)المصدر جدول 

 : األرض المتصحرة في دول المغرب العربي نطاقات
فدي  يعتبر التصحر مشكلة خطيرة على المستوى العالمي ومع هذا فقدد وصدلت         

وعلددى لددى نسددب تنددذر بددالخطر   إعامددًة القددارة اإلفريقيددة  ي ومنطقددة المغددرب العربدد 

جافة لى أي خريطة لألراضي الإوبالنظر ، األخص حول حواف الصحراء الكبرى 

لألراضدي الجافدة بمدا فيهدا     اإلفريقي به أوسع مساحة شمال ال في العالم نجدها تظهر

وتشير معظم البحوث والدراسات حول التصدحر بدأن   ، ( 1)صورة  . أكبر صحراء

والتدي  ، م فدي التصدحر   هالعوامدل التدي تسد    ام وذلك بتأثيرالصحراء تتسع بمعدل متن

زيادة فدي  الالنمو السكاني غير المنتظم والممارسات الزراعية غير المالئمة و أهمها

عيدة وإزالدة األحدراج و نقدص     حيوانات الرعي فوق تحمل األراضدي الرعويدة الطبي  

 . (11)المياه

        

 

 

 

 

 

 

 



 محمد أبوغرارة الرقيبي. د                                ظاهرة التصحر في بلدان المغرب العربي   

 258                6102نوفمبر          العـدد السادس                    كليـات التربيـة      مجلـة

 .ب العربي والشمال اإلفريقي المغرمظاهر التصحر في منطقة ( 0)صورة 

 
 :، الرابط ( نترنيت إلا) الشبكة الدولية   -:المصدر 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a

/a7/Sahara_satاellite_hires.jpg/1024px-

Sahara_satellite_hires.jpg   

 

 :ا وطرق مكافحته يالتصحر في ليبــ 4
  

من القطاع الجنوبي لحوض البحر المتوسط ، بمساحة قدرها  ًاا جزءُتعد ليبي      

مليون كيلو متر مربع تقريبا ، وتطل على البحر بساحل يبلغ طوله حوالي  1067

كيلو متر ، ويتدرج الُمناخ في إطار تقسيم مناخ حوض البحر المتوسط من  1777

طق النطاق الساحلي ذي المطر الشتوي والصيفي الجاف إلى المنا

الصحراوية وهي الجزء األكبر من البالد ، وهي جزء من صحراء شمال  الداخلية

وأراضي % 5إفريقيا، وتقدر أراضي الزراعة المطرية والمروية في ليبيا بحوالي 

مليون هكتار، وتجرى مشروعات تحسين وصيانة  13المراعي الطبيعية بأكثر من 

                                      . اضي المراعي مليون هكتار من أر 2.5لحوالي 

ظاهرة التصحر ومكافحة تدهور األراضي المنتجة الزراعة والمراعي والغابات 

  التصحر في األراضي الجافة عامة ، ولكن التجربة الليبية شبه ظواهرتفي ليبيا 

مشروعات :  التصحر تتميز عن تجارب الدول العربية األخرى في أمرين هما يأ

حيث جرت تجارب عديدة لتثبيت  .الكثبان الرملية ومشروع النهر الصناعي تثبيت 

النباتات الجافة لتكون حواجز ميكانيكية للحد من حركة  الكثبان الرملية باستخدام

بيئة  الكثبان والحد من حركة  نباتات قادرة على تحمل الرمال ، أو استزراع

قات نفطية لتثبيت الكثبان بدأت تجارب استخدام مشت 1761الرمال ، وفي عام 

ها في إيران والسعودية وغيرهما، سميت دوليا بالطريقة الليبية وتوسع استخدام

رطل على  277الى  177موجز الطريقة رش المادة النفطية تحت ضغط و

  .تظمًا فوق سطح األرض نتوزيعًا م ٍعوَزٌم غشاٍء تكويُن والقصُد المربعِة ةــالبوص
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تجارب على استخدام اللبن المطاطي الصناعي اليونيزول أجريت  1707وفي عام 

ًا جزء 76ماء وهو خليط مستحلب اللبن المطاطي الصناعي مع الزيت المعدني وال

رش الخليط على الرمال ، ودلت التجارب يخليط المادة، و من أجزاء 4و من الماء

على  (سالحشان الشمالي غرب مدينة طرابل)و (أبو صرة في الزهراء)في منطقتي 

جدوى الطريقة، ولكن استهالكها لكميات كبيرة من المياه جعل التوسع في 

استخدامها في المناطق الرملية الجافة صعبا، وبعد ذلك أجريت تجارب على 

استخدام مركبات كيميائية من السيلكا، وترش المادة بطائرات صغيرة مع بذور 

 -أيضًا–ة ، وتضمنت األعشاب والشجيرات بعد معالجتها بما يحفظ الرطوب

مشروعات تثبيت الكثبان الرملية إنشاء المشاتل إلنتاج الشتالت الالزمة الستزراع 

كما أن مشروع النهر الصناعي يعتبر من أهم أهدافه مكافحة . غطاء نباتي مناسب 

هم  في النطاق الشمالي حيث بالتصحر وتحقبق استقرار السكان الذين يعيش أغل

% 47.6انات الزراعة ، حيث يعيش في سهل الجفارة نحو المطر والمرعى وإمك

من % 28.4وفي سهلي مصراته وسرت %  14من السكان ، وفي سهل بنغازي 

أخماس ليبيا فيعيش فيها  ةالصحراوية وهي أربع السكان ، أما المناطق الداخلية

 . من السكان% 10

، وازدياد عدد  يونظرًا لمحدودية موارد مياه األمطار في النطاق الشمال     

السكان وتعاظم مشروعات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية ؛ فقد زادت 

م هذا المشروع في سدها وإصالح الخلل بين السكان هسإالحاجة إلى المياه التي 

وموارد المياه بنقل المياه من مصادرها في الجنوب إلى مواقع الحاجة إليها في 

أمتار من الحديد المطوق  4ي خطوط أنابيب قطرها الشمال ، ويمتد المشروع ف

بقالب خرساني ، ونفذ المشروع في عدة مراحل متوالية ، استكملت المرحلة األولى 

، واستكملت الطاقة  م وحققت نقل مليون متر مكعب يوميًا1773منذ عام 

 مليون متر مكعب يوميًا في المرحلة التالية من حقول تازربو 3.6التصميمية وهي 

كم ، وهما خطان  381جدابيا إكم ومن حقول السرير إلى  660جدابيا إإلى 

جدابيا ويتفرع من أجدابيا خط إمتوازيان من المنابع حتى الخزان الرئيسي في 

كم إلى سرت ، واستهدفت المرحلة  377كم إلى بنغازي وخط بطول  157بطول 

 .  (12)لى سهل الجفارةالثانية توصيل المياه من حقول فزان في الجنوب الغربي إ

حات ابمناطق ووالمحافظة على الغطاء النباتي  االتصحر في ليبي ولمكافحة     

غابات  لمناطقبار العميقة ومد شبكات التيار الكهربائي آلفزان ، فقد تم حفر ا

في  حتدىأن ُي يمكن مثااًل الطموحهذا المشروع  وُيعد .النخيل لمئات الكيلو مترات 

ن مخزونًا للمياه مشابها لما في خاصة وأ من الوطن العربي ،أرجاء أخرى 

في الصحراء في غرب المغرب ويليها  الصحراء الليبية بمنطقة الكفرة موجوٌد

 . (2)جدول اء الغربية وموريتانياالصحر
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 مخزون كميات المياه في األحواض الرسوبية الصحراوية (6)جدول 

 المساحة  الحوض

(1777 )

 2كم

 السماكة

 (متارأ)

( 177)إعادة التعبئة    

 في السنة 3مليون متر

المخزون متر 

 مكعب

 (ليبيا)الكفرة 

الوادي الجديد 

 (مصر)

1877 3577 17 22 (10)x6 

الصحراء 

 الغربية

 الجزء األعلى

 

 الجزء القاري

 

357 

 

677 

  

5.8 

 

2.0 

 

 

13(17)x6 

/ السنغال 

 موريتانيا

577 277-

1777 

1.3 12(17)x1.5 

محمد، رضوان خولي ، التصحر في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربيدة   -:ر المصد

 . 147،ص 1777، 2، ط

 

 : ليبياالوسائل المتبعة في مكافحة التصحر في    

ي يمكن والت زالتماليبيا وتتمثل مكافحة التصحر في عدة خطوات قامت بها      

 :حصرها في النقاط التالية

 .ة في منطقة سهل الجفارة صوخا زحف الرمالالرملية لمقاومة  تثبيت الكتبان -1

 .ر مصدات الرياح واألحزمة الواقية للمحافظة على المحاصيل الزراعية شاانت -2

 السطحيةحماية المنحدرات الشديدة بالتشجير في المناطق العارية وذات التربة  -3

 .راف جنالمن ا

 .أماكن بالبالد يالحظ في عدة وهوماباألحراج تشجير األراضي البور  -4

في انجراف التربة وحفظ مياه األمطار نشاء المصاطب المدرجة لمقاومة إ -5

 .األراضي الزراعية المنحدرة 

اتباع دورة زراعية خاصة للمحافظة على خصوبة التربة وخاصة في  -6

 .المشروعات التي يتم فيها زراعة الحبوب 

ة والتوسع في زراعة الغابات لحماية البيئة حماية وتحسين المراعي الطبيعي -0

 .وتثبيت الرمال 

 .نتاجية إقامة مزارع استيطانية وإجديدة و استصالح أراٍض -8

 حماية الموارد الطبيعية من مياه وتربة ومراع واستغالل المياه المتاحة والتربة -7

 .فضل استغالل أالصالحة للزراعة 
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رشادهم وتوجيههم لألخذ إالحين وتدريبهم وتوزيع المزارع الجديدة على الف -17

 ستقرار في مزارعهم والتفرغالعلى ابأساليب الزراعة الحديثة وكذلك تشجيعًا 

  . (13)للعمل الزراعي

 :المتبعة ما فيما يتعلق بطرق المحافطة على المياه فمن أهم الطرق أ

      ستفادةواال هامياه األمطار الجارية والتقليل من ضياعدارة واستغالل إ -1

 .سقاية الحيوانات الزراعة وتغذية المياه الجوفية والعيون ومنها في 

 .مناطق بليبيا العديد من ال صبح كثير االستعمال فيأالري بالرش  -2

 . مناطق الشماليةالستعمال الماء وخاصة في الالري بالتنقيط توفيرًا  -3

الكفددرة والسددرير الددري الدددائري مددن ميدداه عميقددة وخاصددة فددي مشدداريع   -4

ومنطقة وادي الحي وهذا النظام عبارة عن نوع من الري بدالرش بواسدطة   

 177لدى  إذراع طويلة متصلة بمضخة تدور بانتظدام تدروي مسداحة تصدل     

 .هكتار 

ألن استهالك المياة داخدل الصدوبات هدو أقدل     ؛تشجيع الزراعة المحمية  -5

 .مما هو عليه بالطرق التقليدية 

من التربة عن طريدق رش التربدة بمشدتقات الدنفط حيدث       تخفيف التبخر -6

 . (14)يرش النفط الساخن على الكثبان الرملية لتثبيتها 

 :ه تالتصحر في تونس وسبل مكافح

بالمائددة  18هكتددار يقددع حددوالي   15.577.777تبلددغ مسدداحة تددونس اإلجماليددة         

 6.577.777) ة والصحراوي هـ(  5.577.777) أي ؛ ضمن المناطق الجافة منها 

سددنويًا عدددا   ًاملددم مطددر   357 -177ويسددقط فددي هددذه المندداطق حددوالي    ، هكتددار ( 

 ية للبالد والتي تعد منطقة رطبة المنطقة الشمال

عرض للتقهقر وهو في طريق إن المزيد من مراعي تونس في المنطقة الجافة يت     

مدددالم يؤخدددذ ل وكدددل المحددداوالت الهادفددة لمكافحدددة هدددذه الظدداهرة ستفشددد   التصددحر ، 

الحكومة بعدة  قتصادية الموجودة بعين االعتبار، رغم قياماال -بالقوانين االجتماعية 

 . محاوالت للمحافظة على األراضي لمكافحة التصحر فيها

الحدال فدي المنداطق الوسدطى       وتعملت هذه المناطق الجافة للمرعى كما هلقد اُس     

مدؤخرًا  وقدد أصدبحت    ات مدن الرحدل ،  رها في الماضي جماععندما كانت تنتقل عب

 ـرونالسكددـان المستقدد  قددامومددن أجددل تددأمين الغددـذاء     موطنددًا للسددكان المسددتقرين ،  

 فدي المنداطق الريفيدة مدن     2.277.777) مدنهم  نسدمة   2.877.777وعددهم حوالي 

لدى  إ رعويدة هذه المناطق ال ؛ بتحويل (نسمة 5.277.777البالغ مجمل سكان تونس 

هكتدار مدن األرض الرعويدة     2.077.777 بلغدت مسداحتها  ، مدة  مناطق زراعية دائ

 . هكتار في شكل مراٍع مساحة 6.377.777 وبقت 1784 -1787بين عامي 

عددداد برنددامج عمددل وطنددي منددذ سددنة    إولمكافحددة التصددحر فددي الددبالد التونسددية تددم    

م ، تمثددل فددي حمددالت التشددجير والمحافظددة علددى الميدداه والتربددة والمراعددي     1778

في مجال مكافحدة التصدحر ، ودعدم الجمعيدات إلعدداد بدرامج        لبحث العلميوتشيع ا
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د مدن تدددهور  حد عمدل جهويدة ومحليدة فددي معظدم الواليدات المعرضدة للتصددحر ، ولل      

التصدرف فدي منظومدة الواحدات والنهدوض      ) تم تعبئة المدوارد لمشدروع   األراضي 

م هسد أذي ، بهدف النهدوض بمسدتوى حيداة سدكان الواحدات والد      (صاد األخضر تقالبا

مليدون دوالر ، كمدا    6.5بمبلغ  المي بالتعاون مع البنك الدوليفيه صندوق البيئة الع

مليددون دينددار لتمويددل منظومددة متابعددة وتقيدديم      4 بنحددوسدداهم الجانددب السويسددري   

 .  (15)ظبيعية بالتعاون مع مرصد الصحراءالموارد ال

 1707سدنة  مندذ  ونسدية  أما بخصوص المشاريع التنموية فقدد قامدت الحكومدة الت        

بمشدددروع للمحافظدددة علدددى هدددذه السدددهول الرعويدددة  ؛ بالتعددداون مدددع األمدددم المتحددددة 

 :ايتها لتحقيق األهداف التالية وحم

 تحديدد المنداطق الرعويدة منهدا،    و( في القطاعين العام والخاص)مسح األراضي  -أ 

 .ر خطة إدارية لالستثمار األفضل وتحديد نقاط ضعفها تمهيدًا لتحضي

 . توضيح الطرائق األنسب الستعمال األرض وذلك للحد من زحدف الصدحراء    -ب

لتحسددين أسدداليب ؛ تددأمين التدددريب العلمددي والتقنددي للعدداملين فددي هددذه المندداطق     -ج

 .الرعي وحماية األرض من التصحر 

 :ومن أهم السبل التي اتبعت لتنفيذ الوصول إلى هذه األهداف 

يئة من حيدوان ونبدات   شر خرائط تظهر عناصر البون إقامة المسوحات الحقلية ، -1

 .وعالقتها ببعضها عن طريق دورة تفاعلها الحياتية  وتربة ومناخ ،

وتددأمين  ، المددائيقيدداس التغيددرات الحاصددلة فددي مظدداهر الحيدداة وتأثرهددا بالنظددام  -2

 . السيئنماذج تفسر المستويات المختلفة التي يمكن أن تحصل بسبب االستعمال 

 .ر كميات االستهالك واإلنتاجية ألراضي المراعي وما يعيش عليهاإظها  -3

 .بيان مستوى التصحر وتأمين نماذج ُتظهر مستوى الخطورة في مراحل عدة  -4

 .توضيح الطرائق األنسب إلدارة األراضي الرعوية  -5

باسدتثمار  ، رادة الحسدنة  إلتحديد بعض المحميات واعتبارها نماذج حيدة تظهدر ا   -6

 .ات الطبيعية والمحافظة على دورة الحياة تحت الظروف البيئية الموجودة الثرو

لقد أظهرت المسوحات أن المناطق الجافدة يمكنهدا مقاومدة تقهقدر البيئدة عدن طريدق        

في ذلك وتبعًا ل المناطق تتصف بالتقلب في مناخها ،وبما أن هذه . الرعي المتوازن 

لغددذاء فددي أوقددات الشددح حددين يحددل  مددن فصددل آلخددر وهددذا يوجددب تددأمين ا  انتاجيتهددا

وكددذلك بددين  التعدداون فددي منطقددة الجفدداف نفسددها ، الجفدداف  ممددا يتطلددب بالضددرورة

 .نتاجية إالمنطقة والمناطق األخرى األكثر رطوبة واألكثر 

ومحاولددة المكافحددة بتنميددة هددذه    كان المندداطق الجافددة رعدداة بطددبعهم ،  إن معظددم سدد 

قد فشلت لعددم معدرفتهم    االستقرار فيهالق أراض مروية  والجماعات عن طريق خ

شددرب واالسددتعمال وكددذلك وجدود نقدداط ميداه لل   لتقنيدة الخاصددة بالزراعدة المرويددة ،  ا

يقددود الددى تددردي األراضددي المجدداورة لهددذه النقدداط بقتددل النبددات    رتهددا بتعقددلاددون إ

الحبدوب فدي المنداطق    زراعة ن انتشار كما أ. عشاب واألشجار حولها وزوالها واأل
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فاألفضل  أنه من الصعب منع زراعة الحبوب وبما الجافة  كذلك له تأثيرات سلبية ،

 . (16)أن تستبدل بمحصول آخر خاصة للمحافظة على التربة 

إذا لدم تعتمدد   ؛ يظهر جليًا مما تقددم أن أى محاولدة لمكافحدة التصدحر نهايتهدا الفشدل       

كمدا  . ية واالقتصدادية بعدين االعتبدار    الجتماععلى برنامج متكامل يأخذ المعطيات ا

ن تنمية المناطق الجافة الرعوية والحفاظ عليها من التصحر يجب أن تنطلدق بدايدة   أ

ليشدعروا بالمسدؤولية الملقداة علدى عداتقهم       ؛ من السكان الذين يقطنون هدذه المنداطق  

 . ومجتمعهمبكل ما من شأنه أن يحفظ بيئتهم  اويسهمو

 :ه تئر وبرامج مكافحالتصحر في الجزا

شددمال أفريقيددا ويحدددها البحددر المتوسددط مددن   تحتددل الجزائددر موقعددا وسددطا فددي         

، كددم حتددى حدددود الجزائددر مددع المغددرب  1277الشددمال بجبهددة بحريددة تمتددد لمسددافة 

وتحدها موريتانيا في الغرب ومالي والنيجر في الجنوب وليبيدا وتدونس فدي الشدرق     

ن السكان ال يتركزون إال أغير  2مليون كم 2.3ب من وتبلغ مساحة الجزائر ما يقر

 .والجزء الباقي غير آهل بالسكان  2ألف كم 277في مساحة حوالي 

قليمين طبيعيين إلى إلى الجنوب إويمكن تقسيم الجزائر بصفة عامة من الشمال      

خدر بمنداطق الهضداب الداخليدة     آلها يعرف باسم التدل وا هحداأيسيران بمحذاة البحر 

التي يسودها مظهر اإلستبس والقسدم األخيدر ينحصدر بدين سلسدلتين متدوازيتين مدن        

لتوائيددة تعددرف الشددمالية منهددا أطلددس التددل والجنوبيددة بددأطلس الصددحراء     الالجبددال ا

لى الجندوب مدن   إأما الصحراء الكبرى فتمتد ،لى الغرب إوكالهما متجه من الشرق 

لى مؤثرات البحدر المتوسدط   إ أطلس الصحراء ويخضع الجزء الشمالي من الجزائر

تجاه نحو الصحراء ومن ثم يكون الشتاء فدي البلددان الواقعدة    الالتي يضعف أثرها با

 -على البحر المتوسط ماطرًا وبداردًا نسدبيًا بينمدا يكدون الصديف حدارًا وجافدًا نسدبيا         

 . (10)يسمى الجزء الجنوبي الصحراءو-يضا أ

بوصة سنويا وهو الحد  16إقليم التل حوالي وتبلغ كمية األمطار التي تسقط في      

ن هدذه الكميدة غيدر منتظمدة علدى اإلطدالق بدين        أالضروري لزراعدة الحبدوب غيدر    

 .الخريف والربيع 

أما مناطق الهضاب العالية فمناخهدا أكثدر قاريدة وأشدد جفافدا مدن المنداطق السداحلية         

ان حيدث تنمدو هنداك    فحينما تسقط األمطار تغطى التربة بطبقة رقيقة من مياه الفيض

مليدون فددان كمدا تحتدوي     17لى إالتي تمتد فوق مساحة تصل ( االسبارتو) حشائش 

علددى أحددواض ومسددتنقعات ملحيددة واسددعة تعددرف باسددم      -أيضددا  -الهضدداب العليددا  

 .الشطوط أو السبخات 

ن التقدم الذي يمكن أن إأما عن الزراعة فتمثل المكانة الثانية في برنامج التنمية إذ 

 %4ق في ميدان الزراعة يتطلب أمدًا طويال ومن الصعب أن ترتفع نسبته عنيتحق

نتاج إشتراكي حتى يزيد الويتركز المجهود في هذا القطاع على تعزيز الطابع ا

ستهالكية والتي من بينها الحبوب والحمضيات وبعض الالمواد الغذائية ا

ن التوازن بين لى ذلك تحسيإضافة إلنتاج الخضر باإالمزروعات الصناعية و
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فمن ناحية  ،اإلنتاج والدخل عن طريق مراقبة اآلنتاج وتحسين الطرق الزراعية

مليون طن  10قل االحتياجات الجزائرية من الحبوب بحوالي أر قَدزراعة الحبوبُ 

والزيادة المحتملة في % 3عتبار حقيقة زيادة السكان بنسبة السنوي وإذا أخذ بعين ا

دة إنتاجية الفدان بحيث يرتفع ما يعطيه الهكتار من القمح المستقبل فالبد من زيا

نتاجية الفدان إرتفع تات والتسعينات كما نهكتار في الثماني 8.4الى  6.3الصلب من 

 . قنطار في نفس المدة  1.5قنطار الى  8.5من القمح اللين من 

نامج أما النباتات المزروعة ألغراض الصناعة فستوجه العناية بإعداد بر     

لغرس هذا النوع من النباتات كالتبغ والقطن وعباد الشمس وكذلك األزهار االتي 

ن مصنع السكر في منطقة أومما هو جدير بالذكر  ،تعرضت لإلهمال منذ سنوات

الخميس بدأ في استغالل هذه المادة في صناعة السكر في نفس الوقت الذي ارتفعت 

  . (18)هكتار في مناطق الري 2577لى إفيه المساحة المغروسة بالشمندر 

 :ومن أهم طرق الحماية من التصحر في الجزائر ما يلي
التشجير المكثف أي غرس األشجار بشكل متقدارب كدي تشدكل سددًا ضدد زحدف        -1

 .الرمال 

 .قامة مدرجات على شكل حواجز صخرية مدعمة بسياج إ -2

 .توسيع مشاريع الري بإقامة السدود وقنوات صرف المياه  -3

تنظيم الرعي وصيانة الغابات من الحرائق والتلف بهدف المحافظة على الغطاء  -4

 .النباتي وعدم انزالق التربة 

نجازات دولة الجزائدر فدي مكافحدة التصدحر بإقامدة مشدروع السدد        إأهم   مثلتتو    

ة بدداألخضددر ، وهددو عبددارة عددن حددزام مددن األشددجار إليقدداف زحددف الرمددال ومحار  

كددم وعددرض  577لددى الشددرقية بحددوالي  إمددن الحدددود الغربيددة  التصددحر الددذي يمتددد  

كددددم ، والددددذي تددددم بمجهددددودات شددددباب الخدمددددة الوطنيددددة      47 -27يتددددراوح بددددين  

 ( .17)بالجزائر

 :ه تالتصحر في المغرب وطرق مكافح

 وتمثدل أرضدها  الشدمالي الغربدي مدن قدارة أفريقيدا       المغرب في الركندولة تقع       

شدرافها  إويساعد موقعهدا الغربدي المتطدرف     لعربي ،أقصى جزء غربي من العالم ا

 457.777علددى ميدداه كددل مددن البحددر المتوسددط والمحدديط األطلسددي وتبلددغ مسدداحتها  

 .2كم

تميز أرض المملكة المغربية تتمثل في سالسل المرتفعدات   وأهم ظاهرة  تضاريسية

جبددال فددي  ًاكددان الرفددع واالسددتواء أقددل تعقيددد ولقددد، سددم جبددال أطلددس االتددي تعددرف ب

لتواء اللهذا نجد صخورها الرسوبية التي احتواها وتضمنها ا، أطلس منه في أوربا 

 .ها األصلية صظلت محتفظة بخصائ

طلس نطاق تقسيم مياه شديد الوضوح ومنهدا تنبدع عددة أوديدة     أوتشكل مناطق جبال 

سددفوحها الغربيددة الممطددرة  ىفعلدد، نهريددة بعضددها دائددم الجريددان ونعضددها موسددمي  

 ( 27)كم  577طول أنهار المغرب وهو نهر أم الربيع الذي يبلغ طوله نحو ينحذر أ
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نداخ البحدر المتوسدط وتدأثير التضداريس علدى الحدرارة        ُملناخ المملكدة ينتمدي   وُم     

فنطدداق أطلددس أبددرد بدرجددة  ؛ كبيددر جدددًا ألن هددذا البلددد متنددوع فددي مظدداهر سددطحه    

ة ال تبدددو واضددحة فددوق  زومددع هددذا فددإن الميدد ، ة مددن األراضددي المنخفضددة  ظددملحو

فدي فصدل الصديف    ، واخلية كهضبة وجده وهي امتداد لهضبة الشطوط الهضاب الد

وبالتدالي تهدبط الحدرارة ويتدأثر     ، وفي الشتاء يحدث اإلشعاع السدريع مدن الهضداب    

, دائدرة العدرض    :المشار إليها تأثيرًا كبيرًا بالعوامل الثالثة توزيع األمطار وكميتها

تجهنددا مددن افنجددد كميددة المطددر تتندداقص كلمددا ، والتضدداريس , طددة والمددؤترات المحي

يصيب ويظهر أثر التضاريس جليًا فيما  البحر المتوسط شمااًل نحو الصحراء جنوبًا

فمنحددذرات ؛ تجدداه الرات الجبددال مددن أمطددار تتفدداوت كميتهددا حسددب الموقددع وادمنحدد

ربيددة ألطلددس حيدث تسددقط علددى السدفوح الغ   س المواجهددة للبحدر كثيددرة األمطددار أطلد 

بوصدة   67)مدم  157لى نحدـو  إتصـل  الوسطى وأطلس العليا كميـة من األمطـار قد

 .لى السفوح الشرقية في ظل المطر بينما يقل التساقط ع، ( 21)(

مليون هكتار وتبلغ نسبة األراضدي الصدالحة للزراعدة نحدو      5ويزرع المغرب نحو

روعات للري رغم أن مدوارد  لى مشإولكنها تفتقر ، من جملة مساحة الدولة %  67

بسددبب ، ين تددالميدداه فددي المغددرب كبيددرة فهددي تعددادل مددوارد الجزائددر وتددونس مجتمع 

ضيها على المحيط األطلسي من جهة وارتفاع أرضها الشاهق مدن جهدة   ارأشراف إ

لدى مشداريع خدزن وتنظديم     إنهارهدا عدامرة الميداه وتحتداج     ألذلك فدإن   وتبعًا ، خرىأ

 .للمياه 

نشدئت قبدل الحدرب العالميدة الثانيدة ومنهدا سدد وادي        أسدود القديمة التدي  تتعدد ال     

وسد وادي مالح بالقرب من ، باث أحد روافد نهر السبوع في مركز سيدي سليمان 

 ثدم أقيمدت سددود جديددة    ، كش الدار البيضاء وخدزان وادي النفديس بدالقرب مدن مدرا     

ري سددهل دوكدداال وسددد ومنهددا سددد وادي أم الربيددع لددري سددهل تدداداال وفددي ايفددوت لدد  

الرقعدة الزراعيدة وهنداك     مت كلهدا فدي زيدادة   هسد أو، طريقة على نهر ملوية األدنى 

ويعتبدر سدد   ، لدى تدوفير الميداه لدري مليدون هكتدار       إحددث وأهدم تهددف    مشروعات أ

كبدر  هدى العمدل بده أوائدل السدبعينات مدن أ      نتاد الخامس على نهر الملوية والذي محم

 24ويبلدغ تصدريفه   ، هكتدار   4277بحيدرة مسداحتها    السدود حيث يحجز الميداه فدي  

في الثانية وهناك مشروع سد حمادي الذي ينظم تصريف مياه سد محمد  ًامكعب ًامتر

لدى علدو يكفدي للسديطرة علدى      إوكذلك تحول مياه نهر الملويدة مدع رفعهدا    ، الخامس 

ومددن سددد ، الت الضددخ سددتعانة بدد الالمطلددوب ريهددا دون امددن األراضددي % 87ري 

األولددى أي الشددرقية   :مكعبددًا تخددرج قناتددان   ًامليددون متددر  42ادي الددذي يحجددز  حمدد

ثانيدة أي الغربيدة   وال، ألدف هكتدار    47مترًا مكعبًا في الثانيدة وتدروي    18تصريفها 

ألف  377ملوية األدنى نحو  وتبلغ مساحة سهول وادي، ألف هكتار  31تكفي لري 

ألدف هكتدار    44يجري تحسدين حالدة   كما  ،ألف هكتار 138يزرع منها حاليًا هكتار 

  . (22)بارآللى أراضي ري دائم بدال من اعتمادها على األمطار ومياه اإبتحويلها 
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، وفدي عدام   التصدحر لقد كانت المغرب سباقة في وضع برندامج عمدل لمكافحدة          

م اختارت منطقة سوس ماسة لتكون منطلقا من خدالل مشدروع الحفداظ علدى     2771

الذي ُيعد من المشاريع النموذجية على المستوى الدولي في مجدال  شجرة األركان ، 

مكافحددة التصددحر، حيددث وفددر مددوارد بديلددة للسددكان بالمندداطق المتددأثرة بالتصددحر       

 فاظ على النظم البيئية المتضررة وانجراف التربة مع الح

نميدة  للت( ميددا )بعدة مشاريع مندمجة للتنمية المكانية من بينها برنامج كما قامت      

لدى برندامج مشدروع خنيفدرة     إضدافة  إالمتوسدط ،   القرويدة التشداركية وسدط االطلدس    

وميدا شفشاون للتنمية التشاركية بالمنداطق الغابيدة والمنداطق المحيطدة بهدا ، بهددف       

يدرة  تم ارتفعدت و 2714محاربة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي ، ففي عام 

عدادة  إممدا مكدن مدن     ؛ألف هكتدار سدنويا    45صبح يزيد سنويا بقدر أالتشجير الذي 

ألددف هكتددار مددن الكثبددان الرمليددة السدداحلية    37ألددف هكتددار ومعالجددة   607تشددجير 

ثدار التعريدة ومعالجدة    آهكتار سنويا ، وعلى مسدتوى مكافحدة    577والقارية بوتيرة 

يا بإقامدة  متدر مكعدب مدن الميداه سدنو     الدف   187السيول الجارفة للتربة تمت معالجة 

  ( .23)واجز التي تنظم جريان المياهالح

 :ه تالتصحر في موريتانيا وبرامج مكافح

سب وضع برنامج منال الخطوط العريضة لمكافحة التصحر بموريتانيا في تتمث     

يجاد إو، ل على مراقبة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة وتشجيرها تمشا

 مقاومة اآلفات والحشرات الضارة ، السبل الناجحة لصيانة األشجار من ناحية

ساسا على مشاركة الشعب ودرجة تطور نجاح أو فشل هذه البرنامج يعتمد أو

لى محورين إامج مخطط ينقسم بالبرن اته الثقافية والمهنية ووعيه ، وقد وُضععاد

شتمل على الحل الشامل والمعتمد على استصالح األراضي طبقا ياألول  :ساسيينأ

 .المشاركة الفعالة للمواطنين لمكافحة التصحر  -انيثوال، انياتها مكإلمواردها و

لمكافحة التصحر في هذا البلد لتفادي هذه  وقد أنجزت عدة برامج ومشاريع

مدى  وصل حتىكم سنويا ،  6 - 4الظاهرة التي تتقدم بوثيرة سريعة تتراوح بين 

للتصحر  شد تعرضًااألمن مساحة البالد ؛ مما جعلها إحدى البلدان % 08 التصحر

من حاجيات % 87صبحت الغابات واألراضي الشجرية األخرى التي توفر ، فقد أ

ال تمثل سوى  ؛ موريتانيا من الطاقة المنزلية وأساس حاجة المواشي من المراعي

 .من مساحة موريتانيا % 3.3

( 2)صورة  ،وقد تفاقمت ظاهرة التصحر في العقود األخيرة بسبب الجفاف المزمن

زياح جبهة نلى هبوط النظام المائي وتدهور الغطاء الغابي والرعوي واإالذي أدى 

ثار هذه الظاهرة المتزايدة ُبذلت وللحد من آ. لى الجنوب إلشمال التصحر من ا

لى حدوث انتعاش في الغطاء النباتي ، ساعد عليه تنامي الوعي إمجهودات أدت 

ن المشاريع لمكافحة التصحر كبرنامج قامة العديد موإالبيئي لدى السكان من جهة 

 ( .24)حماية العاصمة نواكشوط من زحف الرمال والمد البحري
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 .تفاقم مشكلة التصحر ومعاناة السكان في موريتانيا ( 6)صورة 

 
 : ، الرابط (اإلنترنيت)الشبكة الدولية: المصدر

www.alaraby.co.uk/society/2015/6/17  

 :أهم المشاريع التي ثم تنفيدها في هذا الموضوع ومن 

 .المشاريع اإلحيائية -1

 .هكتار  1777برنامج تثبيت الكثبان الرملية لمساحة  -2

 .هكتار  1077مشروع الحزام األخضر لمدينة نواقشوط  -3

 .ر  هكتا 1577مشروع تطوير الصمغ العربي لمساحة  -4

 .مشروع األعالف الخضراء  -5

 .مشروع حصر الحيوانات البرية والطيور  -6

 .مشروع المشاتل اإلقليمية وتنمية الغابات  -0

 .سدود وحفر اآلبار المشروع الري وبناء  -8

 .مشروع المزارع الصغيرة في القرى  -7

 . (25)المشروعات الزراعية المشتركة بين موريتانيا والسعودية -17         

 :مكافحة التصحر في موريتانيا أساليب 

 ،بان الرملية باختالف المناطق البيئية ثتختلف األساليب المتبعة لتثبيت الك       

سنويا فإنه / ملم 177حيث يقل معدل األمطار عن ، المناطق الصحراوية  ففي

جار عملية تثبيت ميكانيكي للتربة ، وكذلك تختلف كثافة يسبق عملية زراعة األش

 .لى الرياح السائدة إنحدار والتعرض الختالف قوام التربة وااصدات بهذه الم

؛ سم  67أما التشجير في هذه المناطق فقد تطلب األمر ري الشتول على عمق      

سم  67ويمكن القيام بهذه العملية بواسطة إسطوانات معدنية ذات ارتفاع 

ها مساعده العامل في وفائدت ، ع محلياوانات المذكورة بسيطة الصنع وتصنواإلسط

يتم الغراس ما الكثبان الرملية ، وعادة  في وذلك لصعوبة الحفر ؛عملية الحفر

 .مباشرة بعد سقوط نصف كمية المطر السنوية تقريبا 

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/6/17
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مكانية لغرس األشجار على مدار ه توجد إند أثبتت الدراسات في موريتانيا أوق

للشتلة الواحدة وذلك حسب  ًالتر 67-37مع الري بكمية تتراوح بين  ، السنة

 .قرب الرطوبة األرضية المتاحة في تربة الكثبان الرملية عد أوُ المنطقة وُب

ت والمشاريع التنموية من لحكومة الموريتانية بحماية المنش ت اهتٌماوقد        

ذا ما كانت هذه بها وخاصة إ يشاركوايمكن للسكان والتي  ، خطر زحف الرمال

 .حماية مصالح السكان المباشرة  لىإالحماية تهدف 

 ، ت من خطر الزحف الصحراوي في موريتانيا وتعاني المدن والقرى والمنش    

من دية إليجاد وسائل لمكافحة التصحر، قتصاالت الدولة بالمشاريع اهتَمالذا و

بأن الفحم الناتج من الغابات  علمًا؛  حات الغابات إلنتاج الفحمزيادة في مساالأهمها 

م  1777نتاج الفحم عام اقة المستعملة بالمنازل وقد بلغ إمن الط%  77ثل يم

 . سنويًا ألف طن 22 بــ قدر متطلبات مدينة نواقشوط من الفحم، وُتــ طنًا 6437

هتمت الدولة بأشجار الصمغ العربي والقيام بعدة مشاريع ولجان فنية اوكذلك       

والذي تم ، ع تجديد الصمغ العربي وخاصة مشرو ،غرس هذا النوع من األشجارل

أهمها أراٍض محاذية انيا هكتار في عدة مناطق من موريت 47777من خالله غرس 

 . (26)ضفاف نهر السنغالعلى 

 : العربي المغرب اآلثار الناجمة عن التصحر في دول ــ 1
 :انعكاسات التصحر على النظام االجتماعي  -أوال

كما ورد عند دراسة أسباب التصحر  –نسان إن بعض التصحر من فعل اإل     

أم على مستوى  متنقال كان أم مستقرًا ،كانت الممارسات على مستوى الفرد أ سواًء

 ترجع لملموسة واألهما والنتيجة –دول المغرب العربي المؤسسات الحكومية في

لى اكتشفت آثار تدل عبليبيا ففي جبل العوينات  جتماعية الموجودة ،الالنظم الى إ

تية وحيوانية من نسانية ونباإكانت تتمتع باخضرار وخصب وحياة  أن الصحراء

 دت في الكهوف تظهر أشكال األسودوالرسومات التي وج ،سنة  8777حوالي 

كما وجدت آثار  .م  .سنة ق 6777والزراف والنعام والغزالن وذلك من حوالي 

 .حيوان وتربية الواستغالله لألرض بالزراعة  ار اإلنسان تدل على استقر

 تنبع منه وتصب فيه ، هن التأثرات الحاصلة في النظام االجتماعي أو المؤثرات فيإ

اإلشارة هنا  اتية في بيئة معينة ، ومن المفيدن نراعي ماهية األسس الحيألذا علينا 

والتي , ممارسات طائشة  كالحروب  ن التحركات البشرية التي تحصل نتيجةإلى إ

إلى ظروف بيئية  ونللوف من السكان ، وتجعلهم ينتقمئات األهجير لى تإقد تؤدي 

التأقلم مع البيئة أو حتى  ستطاعتهماى لها وليس بَثرة نفسية ُيفي حال تجعلهمصعبة 

 .د من الباليا البشرية والبيئية لى المزيإيدفع  وهو ما ،المحافظة عليها 

يش العرب الرحل والبربر على سبيل المثال ؛ حيث يع يتونسالجنوب الفي ف     

في بعض األشجار واألعشاب الفقيرة ،  تظهر الكثبان الرملية وفيها آثار حياة تتمثل

لى زيادة إمما أدى  ؛المهدد بالزوال والمياه التي تميل الى الملوحة والغطاء الترابي

 ىخاصة في المناطق الت,  لهجرة للمناطق الساحليةفي االجفاف ورغبة السكان 



 محمد أبوغرارة الرقيبي. د                                ظاهرة التصحر في بلدان المغرب العربي   

 267                6102نوفمبر          العـدد السادس                    كليـات التربيـة      مجلـة

تماعية في وقت جالا –مواجهة هذه المصاعب الطبيعية  يها السكان علىيعجز ف

وهذه الظروف تشترك فيها معظم دول المغرب العربي بالمناطق التي  واحد ،

لى المدن إظاهرة الهجرة من الريف  لىإمما أدى  ؛تعاني من مشكلة التصحر

جتماعية الاذلك من تغيير في الحياة  لىبخاصة من متوسطي العمر وما يترتب ع

 . (20)من ناحية تدني الحياة الريفيةو دية للريف وللمدينة في وقت واحدقتصاالوا

تتمثل أخطر العواقب االقتصادية للتصحر في تهديد الوضع المادي للمجتمع  كما    

 ( . 28)والظلم واليأس والمستقبل الغامض مما يزيد من الشعور بالقلق؛ 

 :البيئة أثر التصحر على تغير  -ثانيًا 

بين معطيات الطبيعة  ًامستمر ن انفراط الدورة الحياتية التي تمثل تفاعاًلإ    

 ض الحيوانية والنباتية والمائية ،واستغالل اإلننسان لهذه المعطيات كثروات األر

ستخدام اإلنسان لألرض هو استهالك اف لى الضرر بالبيئة ؛إقود بالضرورة ي

ً لذا فإن نو. للموارد البيئية  لالحتياجات عية االستخدام ودرجته متغيرة طبقا

 .الحفاظ على توازنها  تؤدي إما إلى تدمير البيئة أوالتي االجتماعية المعينة 

ة النباتية فإن مظاهر تقهقر البيئة تتمثل حين نرى تدهور الحيا أخرىوبعبارة 

وخسارة  الزراعية والغابات ،وتدهور التربة في المناطق  والحيوانية الطبيعية

كمية المصادر المائية  ونقص في الزراعية أو التي يمكن استصالحها ، األراضي

مظاهر نجدها في أماكن عديدة من وهي .  بخاصة زيادة ملوحة المياه ونوعيتها

 . المغرب العربيدول 

وتناقصت األخيرة  العقودبشكل بارز في نحسرت مساحة المراعي الطبيعية لقد ا    

ونس من غابات الصنوبر لم يبق في تحيث ، ملحوظ إلى مستوى  الثروة الشجرية

من كما تجردت السفوح الجنوبية لألطلس الكبير في المغرب  سوى النصف ،

ربعة فقد خسرت الغابات ما ال يقل عن أ أما في الجزائر. معظم ثروتها الشجرية 

 .ماليين هكتار خالل حرب االستقالل 

حيث نالحظ أن كثيرًا ؛ بعض مناطق الغابات  انتشارمظاهر البيئية الطبيعية ومن ال

قد انحسرت عنها الغابات وأصبحت  دول المغرب العربيمن هذه المناطق في 

إن معظم أقطار . أراضي جرداء شاهدة على ضخامة اآلثار السلبية على البيئة 

كحطب  ستخدامهااللثروة الغابية وذلك بتواحه استنزافًا خطيرًا  المغرب العربي

هذه الغابات أو ألسباب طبيعية  بسبب الحرائق التي تلتهمأو  أوالبناء ،لوقود ل

أميال في العام باتجاه  3ما ال يقل عن  على فالصحراء تزحفرتفاع الحرارة ، كإ

ن تجريد األرض من أشجارها يقود إلى تدمير البيئة من عدة زوايا أكما .  موريتانيا

نباتي والترابي والمائي وبالنتيجة كميات وذلك بالتأثير على نظام الغطاء ال

 .ونوعيات الحيوان المتواجدة في هذه األرض 

ظاهرة  -أيضًا -هو أي تحمل المرعى أكثر من طاقته ، إن اإلفراط الرعوي    

 التي أضرار بالغة في الموراد البيئية تهصاحبوالذي ، المغرب العربي بارزة في 

فراط في رعي الماعز لال نتجيًة النباتاتتالف معظم إ التصحر بسبب لىإتقود 
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على تبدل  -أيضا -ينعكس هإنف هذا الضغط على ماهو عليهتمر ذا اسإو. والماشية 

هذا نتيحة     حيث تحل أنواع غير مستحبة محل األنواع الجيدة ويأتي  ؛ النبات

 .االنتقائي أي انتقاء نبات معين الرعي 

وزراعتها بشكل مفرط في المناطق مثال آخر هو حراثة أرض المراعي     

حيث تعرضت  وسط وجنوب تونس ،شمال ليبيا وفي كما ية الصحراوية الهامش

لعملية تذرية كبيرة فتمت  من التربة وهي ضحلة بصفة عامةالطبقة العلوية 

وشهدت العقود . تعريتها على مدى سنوات وبدأت تطهر الطبقة التحتية الصخرية 

ارتبطت بالزيادة السريعة ألنها  ؛خطر مراحل التصحراألخيرة من هذا القرن أ

ر ضَطامما  وتضاءل حجم المزارع ، على األرضفزاد ضغطهم  للسكان ،

لى إ ذلكستغالل أراض جديدة بقطع المزيد من الغطاء النباتي فأدى االفالحين إلى 

 .المزيد من التعرية والتدمير للبيئة 

ر المحافظة على ائمة للحفاظ على البيئة عبن العالقة الدورية التفاعلية القإ    

 ومائي وبالتالي العنصر الحيوانيغطاء ترابي ونباتي توازن عناصرها ؛ من 

وبالفعل فقد لوحظ خط انتشار السطوح ، في الوقت الحاضرأصبحت واضحة 

الجرداء المعراة من الغطاء النباتي أو التربة الشديدة الجفاف الضحلة في قطاعات 

مما زاد من كميـات  ؛دول المغرب العربي هوامش الصحاري في كبيرة من 

من % 67ن عتبار أاب سلبي جدًاأمر وهو ( . االلبيدو) شعـاع الشمسي إلانعكـاس ا

 .مياه التي يعاد تبخرها أمطار هذه المناطق تأتي من ال

 إذا توفرت نتائج سوء استعمال المياهأن لى إيجب اإلنتباه  خرىأناحية من     

قلويتها لى تملح التربة وزيادة إغالبا ما تؤدي  بطرق الري بشكل خاص ؛ لمتعلقةوا

لى وجود إالمعلومات وتشير . وربما تصل درجة العقم التام  وبالتالي تدهور إنتاجها

مما يقلل من ؛ استخدام مياه الري في بعض دول المغرب العربي في  إسراف هائل

 .ي الزراعية من التملح والقلوية ن األراضم% 37نتاج حيث تعاني حوالي إلعائد ا

 :قتصادية في المغرب العربي الا ثار التصحر على التنميةآ

يجلب التصحر بمفهومه الواسع مزيدا من الجفاف ، ويقضي على النباتات     

 الطبيعية ، ويؤدي إلى تدهور خصوبة التربة ، ويقلل من اإلنتاج الغذائي والزراعي

. 

وث بجميع أنواعه األرضية والمائية والهوائية ينعكس سلبيا على وكذلك التل      

التنمية ، فاألرض الملوثة كيميائيا وعضويا ال تعطي إنتاجية طبيعية مثل األرض 

 . السليمة ، وتتأثر سلبيا بالملوثات بجميع أنواعها الهوائية والغازية والصلبة

من شأنه أن  ي الزراعيةإضافة إلى ذلك فإن الزحف العمراني على األراض     

سعة من األراضي الزراعية المنتجة حول المدن لتتحول إلى ايلتهم مساحات و

 . منش ت إسمنتية مكتظة بالسكان وحركة السيارات والمصانع والمخازن التجارية

م التصحر في تشجيع الهجرة من المناطق المتصحرة التي تتحول إلى هويس    

قتصادي ، وينتشر الفقر بين السكان بحيث ال انشاط مناطق مشلولة وخاوية من كل 
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عتيادية في ظل الجفاف ونقص المياه ، اليتمكن الكثير منهم من مزاولة أعماله ا

ن التصحر إقتصادية سلبية على المجتمع ، وحيث اوهكذا نجد أن للتصحر تأثيرات 

فإن ا ولذزدياد شدته ، انتشاره والإذا لم يوضع حد  ألضراريجلب مزيدا من ا

وفي المناطق المتصحرة تصبح التربة أقل إنتاجية بما .  أمرا ضروريا ُتعدمقاومته 

ينعكس سلبيا على تراجع اإلنتاج الزراعي والغذائي ويتلف الغطاء النباتي أو يتم 

 تدميره بفعل الرعي الجائر مما يؤثر سلبيا على الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني

. 

، إذ ينتشر الفقر والجوع وسوء التغذية ، قتصادية للتصحراة وجتماعياآثار  وهناك

ستعمالها في أغراضها المتنوعة ، ويسود اوتشح المياه بحيث يصبح من الصعب 

 ، القلق النفسي بين السكان ، ويهاجر العديد منهم من مناطقهم إلى مناطق أخرى

رص العمل لهم وبخاصة إلى المناطق الحضرية التي تعجز في الغالب عن تقديم ف

 . (27)وتصبح ظروف المعيشة قاسية وصعبة في المناطق المستقبلة للمهاجرين

 :   نتائج البحث
المغرب  منطقةختالل في التوازن البيئي وأنه خطر يهدد الالتصحر يعني ا● 

مما  ؛برزها العوامل البشرية طبيعية وبشرية وأتسببه عوامل مختلفة ؛ العربي 

جهل جور أو عتبار التصحر ظاهرة بشرية تكشف عن ا في المقام األولدعي 

  . وسوء تعامله مع بيئته بالهدر والتدمير بعد يوٍم ًااإلنسان الذي تزايد يوم

ال أن وتة ، إابدرجات متف تعاني جميع أقطار المغرب العربي من التصحر● 

الجزائر كثر تضررًا من هذه الظاهرة بالمقارنة مع تونس وألهما ا وليبياموريتانيا 

،  صحراوية باألساسوالمغرب ، كما أن  نسبة عالية من أرضي دول المغرب 

خبرات الدول هذه سبت تكا كما. رعوية تتعرض للتصحرن مناطقها الزراعية والوأ

تتصدى بالنهر الصناعي ووضع  فليبيا عاملها في التصدي لمخاطر التصحر؛في ت

دى وتصد التصحر بإمداد ، والمغرب تتحورش المشتقات النفطية المصدات 

 .اتباع التقنين والخطط الزراعية مشاريع الري وإقامة الجداول و

وتحدددت تددونس التصددحر بإعددادة تددوطين البدددو وإقامددة المحميددات ونشددر زراعددة    ● 

وقهدرت الجزائدر التصدحر بنشدر الزراعدة وبخاصدة        .الحبوب فدي المنداطق الجافدة    

 يا أراضدددلصدددحراوية وجعلهدددستصدددالح األراضدددي اازراعدددة الحبدددوب والفواكددده و

 .زراعية وغابية 

حيث بلغ مداه  ،المغرب العربي تضررًا من التصحر ُتعد موريتانيا أكثر دول● 

، وأصبحت الغابات واألراضي الشجرية األخرى التي  من مساحة البالد% 08

من حاجيات موريتانيا من الطاقة المنزلية وأساس حاجة المواشي من % 87توفر 

ولمقاومته وضعت برنامجًا . من مساحة موريتانيا % 3.3 تمثل سوى المراعي ، ال

يجاد إو ، شمتل على مراقبة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة وتشجيرهاا

   .ة السبل الناجحة لصيانة األشجار من ناحية مقاومة اآلفات والحشرات الضار
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رضت على حيث ف المغرب العربي ، بدولن ظاهرة التصحر أضرت إ● 

ن الظاهرة حتمت على ول توجيه بعض أموالها لمكافحته وأحكومات هذه الد

مما خلف أزمات  ؛ ي المدنجماعات سكانية الهجرة وترك الريف والسكن ف

وأن خسارة المناطق الزراعية  على حِد سواء ،المدن والريف ب مضاعفة 

 . ة والمراعي أدت الى نقص الغذاء وزيادة الفقر وانتشار المجاع

نحسار تدريجي في الثروات الطبيعية اإلى  العربي مناطق من المغربتعرض وت● 

ستغالل غير الرشيد لهذه الثروات والزحف النتيجة ل، المتجددة وغير المتجددة 

 ستنزاف االعمراني العشوائي السريع ، وتتراجع مساحة األراضي الزراعية بسبب 

 .والزحف العمراني  والرعي الجائر الغطاء النباتي والتحطيب

ف الصحراوي وما كما تتعرض الرقعة األرضية المجاورة للصحاري إلى الزح● 

بان الرملية لألراضي الزراعية وتعرية التربة وفقدان ثالكقتحام ايتضمنه من 

ستعمال المياه تزايد استغالل التربة واخصائص خصوبتها ، وينجم عن سوء 

 . بة التربة وإنتاجيتهامما يهدد بتراجع خصو ؛الملوحة فيها
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