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ملخص البحث: 
اأو  ظاهرة  باأنه  الت�ضـحر   )1994( املتحدة  الأمم  تعّرف 

م�ضكلة ببيئية توؤدي اإىل تدهور اإنتاجية الأر�ض ب�ضبب تعطل 

عوامل  الإنتاج وعنا�ضره، اأو تدهور عنا�ضر البيئة من نبات 

مما  ب�ضرية  واأخرى  طبيعية  عوامل  نتيجة  وتربة،  طبيعي 

احلياة  و�ضعف  الطبيعية،  الإنتاجية  قوتها  تدهور  اإىل  يوؤدي 

النباتية وفقدان التنوع احليـوي، وفقدان الرتبة الفوقية فيها، 

ومن ثم فقدان قدرة الأر�ض علـى الإنتـاج باأنواعه املختلفة: 

ليفهم  للت�ضحر  مفهومه  البحث يف  �ضار  ال�ضياق  ذات  وعلى 

نتيجة  الأر�ض،  بها   تتحول  التي  العملية  هو  الت�ضحر  اأن 

ال�ضتخدام الب�ضري اخلاطئ، اإىل جزٍء من ال�ضحراء، رغم 

اأنها مل تكن كذلك يف يوم من الأيام. 

حمافظة بي�ضة، اإحدى اأهم املحافظات الزراعية يف اململكة 

ونتيجة  قاحل،  اإقليم  اإحدى  يف  مبوقعها  ال�ضعودية،  العربية 

للعمل الب�ضري غري املر�ضد، بدت عليها مظاهر الت�ضحر من 

تدهور الرتبة، تدين الإنتاجية فقدان للتنوع احليوي، وفقدان 

بنظمها  الإنتاجية  البيئة  تهيئة  على  القدرة  البيئية  النظم 

املختلفة. يهدف البحث لتحليل الأ�ضباب التي اأدت اإىل ت�ضارع 

وترية الت�ضحر مبحافظة بب�ضة .وتتبع مراحل الت�ضحر منذ 

بدايته  وتاأثريه على النظم البيئية باملحافظة. وللو�ضول لتلك 

الأهداف مت ا�ضتخدام املنهج التحليلي. حيث قامت الباحثة 

العمل  التقارير،  من  بي�ضة  حمافظة   عن  البيانات  بجمع 

امليداين وال�ضور اجلوية التي مت حتليلها.

ال�ضنوية  الأمطار  معدلت  تناق�ض  اأن  اإىل  النتائج  ت�ضري 

اإىل  اإ�ضافة  وال�ضطحي،  اجلويف  املاء  م�ضتويات  وانخفا�ض 

حالة القحط الطبيعي الذي تت�ضم به املحافظة،كلها اأ�ضباب 

اأو  تدهورها  نتيجة  اإما  الأر�ض،  ت�ضحر  اإىل  اأدت  طبيعية 

ب�ضبب زحف الكثبان الرملية يف بي�ضة. كما اإن �ضوء ا�ضتخدام 

الإنتاجية،  طاقتها  فوق  مبحا�ضيل  الأر�ض  وحتميل  الأر�ض، 

وا�ضتمرارية حفر الآبار العميقة وب�ضكل مكثف دون امل�ضتوى 

اجلائر  وال�ضتنزاف  اجلوفية،  الأحوا�ض  يف  للماء  الطبيعي 

غري  والقطع  اجلائر،  والرعي  ال�ضطحية،  املياه  مل�ضادر 

املنظم للنبات الطبيعي، كلها اأ�ضباب ب�ضرية �ضاهمت بدورها 

يف  الت�ضحر  اآثار  وت�ضاعف  املنتجة  الأرا�ضي  تدهور  يف 

الفيزيائي  البيئية:  النظم  تدهور  هي  والنتيجة  املحافظة. 

)املائي( واحليوي )نبات طبيعي وحياة فطرية( والبيدولوجي 

)الرتبة(.  و ميكن ر�ضد مظاهر الت�ضحر يف حتول العديد 

اأرا�ضي  اإىل  باملياه  الغنية  الأودية  و  الزراعية  املناطق  من 

قاحلة، ويف هجرة الكثري ممن ي�ضتغلون بالزراعة لأعمالهم و 

مناطقهم ال�ضكنية باجتاه املدن بحثا عن مهن اأخرى.
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Abstract:
Desertification, according to UN liter-

ature, is a process through which all soil 
degradation, natural landscape and ter-
restrial bio-system are damaged. It is an 
outcome of both climatic fluctuations and 
human mal-use of natural resources. This 
means that desertification has both nat-
ural and cultural basis. It dominates all 
arid, semi-arid and sub-humid areas, part 
of which is Bisha Province, the arena of 
this research. Such factors work togeth-
er to change an area into desert, although 
it never before part of which. Drought is 
the machine by which desertification is 
pushed forward. This is plus aridity that 
dominates the research area.  

The researcher adopts an environmental 
approach tackling the research problem. 
Alike, a methodology that mingles analy-
sis and synthesis modes deems most ap-
propriate dealing with interpreting the col-
lected data. Data have been collected from 
different sources, i.e.: Primary, secondary 
and tertiary. Primary data is the crux of 
informative sources. Some soil samples, 
measurements and others have been at-
tained from this source, while secondary 
sources provide all climatic and other 
forms of statistics, maps, satellite image-
ry as well as official reports. Tertiary data 
deem appropriate formulating the research 
theoretical setting. All the collected data 

have been analyzed at different levels and 
by different means, mainly mechanical, to 
produce both visual information and lit-
eral ones. Both of them are of great im-
portance in stimulating facts and in giving 
evidences for these facts. The outcome is 
the research main results:

It has been found that desertification has 
devastating and incurable effects on the 
research area, which some of them are ir-
reversible: Such effects include: Aquifers 
recharge impeding, Soil infertility, lim-
ited biodiversity, sand dunes creep over 
agricultural lands, lower per unit of land 
productivity, crop production both per unit 
of land reduction and diversity restriction. 
This is plus other environmental and so-
cio-economic repercussions. 

Key words: Desertification- Soil infertili-
ty- Sand Dunes- Aridity. 
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: Introduction  مقدمة
التي  املو�ضوعات  اأهم  بني  من  البيئية  امل�ضكالت  اأ�ضحت 

ال�ضتقرار  تهدد  جاءت  لأنها  حاليا،  الهتمام  عليها  يرتكز 

"م�ضكلة  امل�ضكالت  هذه  الأر�ض.ومن  �ضطح  م�ضتوى  على 

الت�ضحر" حيث اأ�ضبحت عملية الت�ضحر متثل خطرا حقيقيا 

يهدد البيئة والتنمية يف كثري من دول العامل. 

اجلافة  املناطق  يف  الأر�ض  تدهور  باأنه  الت�ضحر  ُيعرف 

و�ضبة اجلافة و�ضبه الرطبة الناجتة عن عوامل خمتلفة منها 

التدهور  انه  اأي  الب�ضرية،  والن�ضاطات  املناخية  التغريات 

ما  منطقه  يف  للرتبة  البيولوجية  للطاقة  الكلي  اأو  اجلزئي 

بحيث يوؤدي يف نهاية الأمر اإىل ظهور ال�ضروط ال�ضحراوية 

يف املنطقة . 

الت�ضحر  حلالت  فئات  اأو  درجات  اأربع  هنالك  وعموما، 

ح�ضب ت�ضنيف الأمم املتحدة للت�ضحر، ت�ضحر خفيف  وهو 

حدوث تلف اأو تدمري طفيف جدًا يف الغطاء النباتي والرتبة، 

ول يوؤثر على القدرة البيولوجية للبيئة. اأما  الت�ضحر املعتدل 

وهو تلف بدرجة متو�ضطة للغطاء النباتي وتكوين كثبان رملية 

�ضغرية اأو اأخاديد �ضغرية يف الرتبة وكذلك متلح للرتبة مما 

انت�ضار  وهو  �ضديد  10-15%.ت�ضحر  بن�ضبة  الإنتاج  يقلل 

احل�ضائ�ض وال�ضجريات غري املرغوبة يف املرعى على ح�ضاب 

التعرية  ن�ضاط  بزيادة  وكذلك  وامل�ضتحبة  املرغوبة  الأنواع 

مما يوؤثر على الغطاء النباتي وتقلل من الإنتاج بن�ضبة %50. 

كبرية  رملية  كثبان  تكوين  يتم   وفيه  جدًا  �ضديد  وت�ضحر 

ومتلح  والأودية  الأخاديد  من  العديد  وتكوين  ون�ضطة  عارية 

الرتبة وهو الأخطر يف اأنواع الت�ضحر، تعزى اأ�ضباب الت�ضحر 

عموما اإىل. 

- قلة الأمطار.

-  تكرار ظاهرة اجلفاف.

-  ارتفاع درجات احلرارة )ارتفاع معدلت التبخر الكلي(.

-  زيادة الن�ضاط ال�ضكاين يف الزراعة وبالأ�ضاليب الزراعية 

اخلاطئة التي ت�ضبب تدهور الرتبة الزراعية. 

- تدهور الغطاء النباتي نتيجة الرعي اجلائر والتحطيب. 

ميكن ا�ضتعرا�ض اأ�ضباب الت�ضحر يف منطقة البحث فيما:

�ضكل )1( متثيل بياين لتداخل اأ�ضباب الت�ضحر يف منطقة البحث 

امل�ضدر:من اإعداد الباحثة بالعتماد على البيانات التي جمعها.
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 : Physical Factors 1- العوامل الطبيعية

   متثل قلة الأمطار ب�ضفه عامه وتكرار اجلفاف والتباين 

درجة  وارتفاع  وتوزيعها  لالأمطار  ال�ضنوي  الهطول  كمية  يف 

احلرارة. كما ميكن اعتبار تدهور املاء اجلويف، واإن نتج عن 

اأ�ضهم  ا�ضتنزافه بوا�ضطة الب�ضر، عامال طبيعيا، باعتبار ما 

الأحوا�ض  تغذية  قدرته  تناق�ض  من  الطبيعي  العامل  يف 

اجلوفية يف املنطقة. 

الأ�ضباب  وهذه  الب�ضري:  الن�ضاط  عن  ناجتة  اأ�ضباب   -2

تعود اإىل الأ�ضباب التالية:

أ- زيادة عدد ال�ضكان: وبالتايل زيادة ال�ضتهالك وكذلك 

التطور العمراين والقت�ضادي مما دفع الإن�ضان اإىل ا�ضتغالل 

املوارد الطبيعية اإىل الإ�ضراف .

ب-  تدهور الغطاء النباتي: ويحدث التدهور ب�ضبب الرعي 

اجلائر وقطع الأ�ضجار وال�ضجريات املرغوبة وتدمري الغابات 

بهدف اإنتاج الأخ�ضاب وال�ضناعات اخل�ضبية الأخرى.

تتعر�ض  الزراعية:  الرتبة  م�ضاحة  تدهور/تناق�ض   - ج   

الرتبة حول املدن اإىل الزحف العمراين مما يرتتب على ذلك 

خ�ضارة م�ضاحات كبرية منها.  

ال�ضتخدام  تكثيف  به   ويق�ضد   : الزراعي  ال�ضغط  د-   

قدرتها  يفوق  مبا  الزراعية  الرتبة  حتميل  اأو  الزراعي 

البيولوجية خا�ضة وان التو�ضع يف الزراعة املطرية كثريًا ما 

حدوث  النتيجة  وتكون  املرعى.  ار�ض  ح�ضاب  لأعلى  يكون  

تدهور وخلل �ضريع يف التوازن البيئي يف كل من اأر�ض املرعى 

واأر�ض الزراعة معًا واإ�ضاعة الت�ضحر فيها 

:Research Problem 3-م�ضكلة البحث

اجلافة،  البيئة  ذات  املناطق  من  بي�ضة  حمافظة  تعترب 

�ضرعة  من  تعاين  والتي  املحدودة،  الطبيعية  واملوارد 

ال�ضتجابة  لالأ�ضباب التي توؤدي اإىل ت�ضارع وترية الت�ضحر، 

اأدى اإىل ا�ضتنزاف هذه املوارد وتغري �ضفاتها، و�ضادت  مما 

بالتايل مظاهر الت�ضحر، كتدهور النباتات الرعوية، وموت 

الرملية،  الكثبان  وزحف  النخيل،  اأ�ضجار  من  الآلف  مئات 

وهبوط من�ضوب املاء اجلويف وزيادة م�ضتويات ملوحته .عليه 

:تتبلور م�ضكلة البحث يف ان حمافظة بب�ضة، املحدودة املوارد 

واملهددة باأخطار اجلفاف والت�ضحر، حقل ميداين  منا�ضب 

لبحث م�ضكلة الت�ضحر وحماولة فهم طبيعته لأجل حل هذه 

امل�ضكلة من خالل حتديد عوامل حدوثها ونتائجها.

: Research Key Questions 4-  الت�ضاوؤلت 

م�ضكلة  تفاقم  ت�ضببت يف  التي  العوامل اجلغرافية  ما هي   -

الت�ضحر يف منطقة البحث؟

خطوات  ت�ضارع  اإىل  اأدت  التي  الطبيعية  العوامل  ماهي   -

الت�ضحر مبحافظة بي�ضة؟

التاأثري على مكونات  العوامل اجلغرافية يف  اأ�ضهمت  - كيف 

النظام البيئي باملنطقة ؟

:Rationale 5- مربرات  اختيار منطقة البحث 

 هناك العديد من املربرات التي كانت دافعا لختيار هذه 

املنطقة ومن اأهمها :

- افتقار املنطقة للدرا�ضات والبيئية، خا�ضة التدهور البيئي.

كتجمع  املنطقة  يف  الت�ضحر  مظاهر  من  العديد  بروز   -

وزحف الكثبان الرملية، متلح الرتبة .

املنتجة  املدن  اأ�ضهر  ومن  زراعية  كمنطقه  املنطقة  اأهمية   -

للتمور.

- ت�ضارع وترية الت�ضحر ب�ضورة تختلف عن باقي حمافظات 

اململكة.كما اأن الت�ضحر ياأخذ الدورة الطبيعية كاملة يف هذه 

املحافظة.

معلوماته  جمع  وطرق  واأ�ضاليبه  البحث  منهج   -6

 Research Methodology, Tools and
: Methods

الت�ضحر،  مظاهر  لتحديد  التحليلي  املنهج  ا�ضتخدام  مت 

وكذلك حتديد العوامل  امل�ضببة مل�ضكلة الت�ضحر. كما مت اخذ 

لأجل  معمليا  وحتليلها  البحث  منطقة  يف  الرتبة  من  عينات 

ر�ضد وتتبع مظاهر تدهور للرتبة وتقل�ض النبات الطبيعي

:Area 7-منطقة  البحث

حتدها  ع�ضري،  منطقة  �ضرق  �ضمال  بي�ضة  حمافظة  تقع 

و�ضرقا  املكرمة،  مكة  ملنطقة  التابعة  رنيه  حمافظة  �ضمال 

مبحافظة  اجلنوب  خيرب  مركز  وجنوبا  تثليث،  حمافظة 

وحمافظة  النما�ض  حمافظة  الغرب  ومن  م�ضيط،  خمي�ض 

و°21.5   °19.5 عر�ض  درجتي  بني  وفلكًيا  والباحة  بلقرن 

�ضرق  و°43.57   °42.5 ال�ضتواء. وخطي طول  �ضمال خط 

غرينت�ض )�ضكل 2(.       
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�ضكل) 2(: املوقع الفلكي ملحافظة بي�ضة

امل�ضدر)املخطط الإقليمي ملنطقة   ع�ضري،1427(.

بي�ضة  حمافظة  يف  للت�ضحر  املوؤدية  اجلغرافية  العوامل 

 Geographical Factors Pertaining to
: Desertification

:Physical Factors العوامل الطبيعية

: Aridity اأ-  حالة القحط التي ت�ضيب املحافظة

وهي حالة زمنية دائمة ت�ضبب فيها عامالن: اأولهما: وقوع 

املنطقة يف ظل جبال ع�ضري مما حرمها من تاأثري كل الرياح 

املو�ضمية التي م�ضدرها املحيط الأطل�ضي، و الرياح املو�ضمية 

املحيط  جنوب  يف  املدارية  الهوائية  اجلبهة  م�ضدرها  التي 

تاأثري  عن  بعدها  ب�ضبب  املحافظة  قارية  وثانيها  الهندي. 

امل�ضطحات البحرية، �ضواء بحر العرب، اأو البحر الأحمر اأو 

لدرجة  بي�ضة  مطر  معدل  قل  ذلك  وب�ضبب  العربي.  اخلليج 

القحط. و اإذا اأ�ضيف �ضبب ثالث، فهو ظاهرة التقلب املائي 

البحري يف ال�ضواحل اجلنوبية ل�ضبة اجلزيرة العربية. 

ثورنثويث  يعرفه   كما   )Drought(:ب-اجلفاف

)Thornthwaite( ، فهو: "فرته زمنيه تت�ضف باأن كميات الأمطار 

املبا�ضر  والتبخر  النباتات  من  النتح  عملية  لإمتام  ال�ضرورية 

من الرتبة تقل عن الكميات املوجودة يف الرتبة ب�ضبب نق�ض 

الأكرث   والتعريف   .)23 �ض   ،2010 )احلفيان،  الأمطار 

اأو  الزمن  من  مدة  خالل  املطر  انعدام  "حالة  هو  �ضيوعا 

عجز  اإىل  يوؤدي  مما  طويال  زمنا  الأر�ض  عن  املاء  انحبا�ض 

قلة  ب�ضبب  وانخفا�ض فعالية املطر  للبالد،  املائية  املوارد  يف 

وزيادة  احلرارة  درجات  وارتفاع  ال�ضاقطة،  الأمطار  كميات 

)املرجع  التبخر-النتح  قيمة  وارتفاع  ال�ضم�ضي،  ال�ضطوع 

نف�ضه،  2010(. واجلفاف ظاهرة موؤقتة ون�ضبيه ت�ضيب كل 

اأو اجلافة على حٍد �ضواء، وهو  من املناطق املناخية الرطبة 

اأحد العوامل املوؤدية للت�ضحر )اأزهار، 1996(. ومن الناحية 

الإح�ضائية، فيمكن تعريف اجلفاف باأنه ت�ضاقط دون املعدل 

ال�ضنوي املعتاد: وقد تعددت   حالت اجلفاف خالل العقود 

الأخرية ب�ضكل وا�ضح يف حمافظة بي�ضة )�ضكل 3(:
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�ضكل )3( معدل، ومتو�ضط املطر ال�ضهري يف بي�ضة ) 2015-2001 (

امل�ضدر: معلومات، وزارة املياه والكهرباء ،اإدارة موارد املياه،�ضعبة الهيدرولوجيا ،الريا�ض، 2015       

�ضكل )4( معدل درجات احلرارة ال�ضهري يف بي�ضة )2015-2001( 

امل�ضدر: معلومات، وزارة املياه والكهرباء ،اإدارة موارد املياه،�ضعبة الهيدرولوجيا ،الريا�ض، 2015.

ال�ضهرية  متو�ضطاتها  يف  العالية،  احلرارة  معدلت  وتدل 

الطبيعي  الختالل  نحو  الطبيعية  املائية  املوازنة  ميل  على 

لل�ضطح  اإ�ضافة  التي،  التبخر   معدلت  لرتفاع  نتيجة 

من  العالية  ال�ضهرية  املعدلت  هذه  فيها  تت�ضبب  املك�ضوف، 

درجة احلرارة )�ضكل 4(

�ضكل )5( معدل عدد �ضاعات �ضطوع ال�ضم�ض الفعلي اليومي خالل �ضهور ال�ضنة يف بي�ضة )2015-2001(

امل�ضدر: معلومات، وزارة املياه والكهرباء ،اإدارة موارد املياه،�ضعبة الهيدرولوجيا ،الريا�ض، 2015

اأ.د عو�ض اإبراهيم عبد الرحمن احلفيانأثر التصحر على تدهور النظم البيئية بمحافظة بيشة،المملكة العربية السعودية

د.اأمـــــــل املـــاحــي اخلــــــــليفة حممــــد
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�ضكل )6( معدل التبخر الكلي ال�ضهري يف بي�ضة-ملم )2015-2001(

امل�ضدر: معلومات، وزارة املياه والكهرباء ،اإدارة موارد املياه،�ضعبة الهيدرولوجيا  ،الريا�ض، 2015.

  �ضكل )7( حمتوي الرتبة من املادة الع�ضوية يف بي�ضة

امل�ضدر: نتائج حتليل عينات الرتبة من العمل امليداين،، 2015.

  : Soils Deterioration  ج-  تدهور الرتبة

يعترب تدهور الرتبة اآخر مراحل درجات الت�ضحر، واأو�ضح 

يف  العتماد  ميكن  ما  اأو�ضح  من  ولعل  البيئية.  موؤ�ضراته 

املادة  )نق�ض(  انخفا�ض  هو:  الرتبة  تدهور  على  الدللة 

الع�ضوية، ارتفاع امللوحة، و ارتفاع الرقم الهيدروجيني.

اأول: نق�ض املادة الع�ضوية:

من  عينة(   30( بي�ضة   يف  الرتبة  حمتوى  ال�ضكل  يو�ضح 

املتو�ضط )1.379(:  الن�ضبة يف  تبلغ  الع�ضوية، بحيث  املادة 

اأي بنق�ض يبلغ 134.9% من املعدل العادي ملحتوى الرتبة من 

املادة الع�ضوية )%3(.

ومن املعلوم، اأن نق�ض املادة الع�ضوية يف الرتبة يت�ضبب يف 

:)Hafian,2011(التايل

حيث  الع�ضوية  املاد  من  احتواءها  من  ال�ضتفادة  تعطيل  اأ- 

تفيد الرتبة يف اأنها الو�ضط الذي تذيب فيه الغذاء، و املادة 

مكان  اإنها  كما  الرتبة،  تهوية  يف  ت�ضاعد  التي  هي  الع�ضوية 

وجود الكائنات احلية و مبا متثله من فوئد للرتبة.

ب- تفقد الرتبة قدرتها يف امت�ضا�ض املاء وتنظيم ا�ضتغالله 

بوا�ضطة النبات.

ت- نق�ض القدرة على امت�ضا�ض الغذاء.

ث- تعطيل قدرة النبات يف ا�ضتغالل رطبة الرتبة و ال�ضتفادة 

منها. وذلك مما يعني تعر�ض الرتبة لالجنراف.

ج- تعطل مرور الهواء و الغازات ال�ضرورية يف الرتبة

ح- تعطيل عملية تثبيت النرتوجني.

خ- فقدان الرتبة للو�ضط الذي تذيب فيه املواد الغذائية مبا 

ي�ضاعد على ا�ضتغاللها بوا�ضطة النبات.

التملح  يعد  رمبا   :  Soil salinity الرتبة  ثانيا: متلح 

اأو اأعرا�ضها. ومن  من اأخطر ما ي�ضيب الرتبة من اأمرا�ض 

املعروف اأن اأغلب املحا�ضيل ل تنمو يف اأنواع الرتبة التي تزيد 

التملح بعدة طرق،  0.25%. ويحدث  ن�ضبة امللوحة فيها عن 

منها �ضعود املاء اجلويف اإىل �ضطح الرتبة بوا�ضطة اخلا�ضية 

الذائبة  الأمالح  من  كبرية  كميات  يحمل  والذي  ال�ضعرية، 

بالتايل تراكم كميات من الأمالح على �ضطح الرتبة مع زيادة 

عملية التبخر، ومنها الري املفرط )Flooding(، اأو الري 

مباء ترتفع فية امللوحة، ونتيجة حتلل اأنواع ال�ضخور احلاوية 

جذور  تعمق  اأو  الرياح،  اأو  الأمالح،  من  مرتفعة  ن�ضب  على 

بع�ض النباتات اإىل م�ضتوى املاء اجلويف املالح ومنها اجلفاف 

حتميل  ومنها   ،)Consequent Droughts( املتواتر 

الرتبة باأكرث مما تتحمل من حما�ضيل، وفقا ملكونات الرتبة 

 )Over-cultivation( املعدنية  و  الكيميائية  و  الع�ضوية 
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)احلفيان، 2004، �ض 210(. واأثبتت عينات الرتبة التي مت 

النوع من  لهذا  البحث  تربة منطقة  حتليلها خمربيًا تعر�ض 

ال�ضرر .

ومن الأ�ضرار التي ت�ضيب الرتبة نتيجة التملح 

:)Hafian, 2011(

اأ- ت�ضمم الرتبة، اأو اإ�ضابتها باأعرا�ضه.

ب- تدين اإنتاجية الرتبة.

النتائج  ذكر  قد  و  للرتبة،  الهيدروجيني  الرقم  ت-رفع 

ال�ضالبة لذلك.

ث-بطء اإذابة املغذيات يف الرتبة.

ج-ت�ضلب الدبال.

ثالثا: ارتفاع الرقم الهيدروجيني يف تربة بي�ضة:

يالحظ من �ضكل )9( ارتفاع قيمة الرقم الهيدروجيني يف 

متفرقة  اأماكن  يف  عينة   30 حتليل  بناء  ذلك  و  بي�ضة،  تربة 

 �ضكل )8( تاأثر الرتبة بامللـــــوحة يف  حمافــــــظة بي�ضة.

. امل�ضدر: نتائج حتليل عينات الرتبة من العمل امليداين،، 2015

�ضكل )9( الرقم الهيدروجيني لعينة من الرتب مبحافظة بي�ضة 

امل�ضدر: نتائج حتليل عينات الرتبة من العمل امليداين، 2015

الهيدروجيني  الرقم  لرتفاع  اأنه  ورغم  البحث.  منطقة  من 

هي  �ضلبية،  موؤ�ضرات  عدة  اأي�ضا  هناك  اأن  اإل  اإيجابياته، 

:)Hafian, 2011(

الرتبة  تعر�ض  تعني  التي  و  الرتبة،  قلوية  اإىل  ت�ضري  اأ- 

الكال�ضيوم  بكربونات  والكربنة  امللوحة  من  كل  مل�ضكلتي 

)Co3(. وال�ضرر الذي ينتج ذلك متعدد الأوجه

ب- ت�ضري اإىل انخفا�ض ن�ضبة املادة الع�ضوية يف الرتبة.

 The( الرتبة  دبال  يف  املغذية  املواد  ذوبان  ت-�ضعوبة 

.)Humus
من  املغذيات  جلذب  الالزمة  املعادن  اأيونات  خمول  ث- 

الرتبة للنبات، 

الالزمة  املغذيات  امت�ضا�ض  على  النبات  قدرة  تدين  ج- 

من الرتبة، مثل النرتات و الفو�ضفات. رمبا يكون ذلك ب�ضبب 

ارتفاع م�ضتوى الن�ضاط الهيدروجيني يف الرتبة.

اأ.د عو�ض اإبراهيم عبد الرحمن احلفيانأثر التصحر على تدهور النظم البيئية بمحافظة بيشة،المملكة العربية السعودية

د.اأمـــــــل املـــاحــي اخلــــــــليفة حممــــد
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اأ�ضابت  �ضلبية  اأعرا�ض  اأو  خ�ضائ�ض  من  ذكر  ما  وكل 

الرتبة، يوؤدي اإىل اأن الرتبة يف بي�ضة قد اأ�ضابها التدهور، و 

اأعرا�ض  من  عر�ض/مظهر  اأو  نتيجة  اأو  �ضبب  اإما  هو  الذي 

الت�ضحر، اأو كل ذلك جمتمعا.

واإزالة  )Soil erosion(:حتطم  الرتبة  د-اجنراف 

اأو  الرياح  بفعل  اأما  مكانها  من  وانتقالها  الرتبة  حبيبات 

مفهوم  بني   التفريق  ،ويجب  اجلارفة   وال�ضيول  الأمطار 

جدا  بطيئة  طبيعية  عملية  اجليولوجي_هو  الجنراف 

الجنراف  مفهوم  وبني  الرتبة  تكوين  عوامل  من  وتعترب 

قبل  من  لالأر�ض  ال�ضتثمار  �ضوء  الناجت عن  وهو   - املت�ضارع 

لالأر�ض  �ضريع  واجنراف  تدهور  اإىل  يوؤدي  والذي  الإن�ضان 

الزراعية وله �ضكالن اأ�ضا�ضيان وهما الجنراف الريحي/هو 

عملية فيزيائية جتري بفعل الرياح وتوؤثر على الرتبة وتعمل 

الهوائية  بالتيارات  املفككة   الرتبة  ذرات  وانتقال  نزع  على 

وخف�ض  الزراعية  الرتبة  تخريب  اإىل  العملية  هذه  وتوؤدي 

قدرتها الإنتاجية وتعترب التعرية الريحية من �ضمات املناطق 

املطر  لقطرات  التخريبي  املائي/الفعل  والجنراف  اجلافة 

وال�ضيول التي تعمل على تخريب وحتطيم الطبقة ال�ضطحية 

للرتبة واجنرافها بالكامل )عبد الرزاق، 2006(.

مظاهر التعرية و جرف التربة: 
تتعر�ض الرتبة للتعرية اأو الت�ضحر، وي�ضبح قطاعها رقيقا، 

وفقريا يف املواد الع�ضوية علي الرغم من تغطيته ب�ضيء من 

الفتات ال�ضخري يف اغلب الأحيان، كما تنهال نواجت النحت 

والتعرية من املرتفعات اإىل املنخف�ضات على هيئة ر�ضوبيات 

عوامل  �ضاعدت  وقد  ال�ضباخ،  وتكون  رملية،  وكثبان  طميي، 

بطون  يف  واإر�ضابها  نقلها،  على  ورياح  اأمطار،  من  التعرية 

الأودية، وجوانبها، ويف املناطق ال�ضهلية، مما يجعل الأرا�ضي 

الإر�ضابات  هذه  خل�ضوبة  املناطق  هذه  يف  ترتكز  الزراعية 

ح�ضب  طبقاتها  يف  املياه  ولتوفر  مكونات،  عدة  من  امل�ضكلة 

درجة م�ضاميتها. ويتباين ن�ضيج الرتبة يف منطقة ع�ضري ما 

بني الطفل الرملي ، والرمال الطفيلية، والطمي.  ومن اأهم 

اأنواع الرتبات ال�ضائدة يف املنطقة، الرتبة ال�ضمراء ، والرتبة 

الك�ضتنائية اللون ) البي�ضاء اأو الرمادية ( والرتبة الغرينية 

) وزارة ال�ضئون البلدية والقروية،1432هـ (.

التعرية المائية للتربة:
ويق�ضد بها فقدان الطبقة ال�ضطحية للرتبة وتاآكل �ضطحها: 

اأي تاآكل الأفق )اأ( بانق�ضاماته املختلفة. وعادة ما تعرف هذه 

العملية با�ضم ر�ضح اأو تاآكل �ضطح الرتبة اأو التعرية:.اأي اإزالة 

اجلزء العلوي من الرتبة. ورمبا يكون هذا التاآكل ناجما اأي�ضا 

الع�ضوية  ترتكز  املادة  اأن  العميقة. ومبا  الأر�ض  عن حراثة 

وتاآكل  التعرية  فاإن  الرتبة،  ال�ضطحية من  الطبقة  عمومًا يف 

الع�ضوية  املادة  ونق�ض  ا�ضتنزافها  اإىل  يوؤدي  الرتبة  �ضطح 

املكون الأ�ضا�ضي للرتبة اخل�ضبة و مو�ضع امت�ضا�ض الغذاء 

واملعادن خا�ضة بوا�ضطة للنباتات، باعتبار اأن املادة الع�ضوية 

و�ضط تذوب فيه كل مغذيات الرتبة. ومبا اأن منطقة البحث 

ات�ضمت بكرثة املجاري املائية .

منطقة  يف  املائية  التعرية  ظاهرة  بروز  املالحظ  من  فاإن 

غالبا  يكون  نف�ضه  الرتبة  �ضطح  فقدان  اإن  كما  البحث. 

م�ضبوقا بظهور ق�ضرة �ضلبة )Cliché( التي عادة ما ت�ضبب 

انخفا�ضًا يف نفاذية الرتبة وت�ضارعًا يف جريان املياه وبالتايل 

املالحظة  اأظهرته  ما  وفق  وتعريتها،  الرتبة  تاآكل  املزيد من 

امليدانية.

تعرية التربة الناتجة من الرياح :
ل�ضطح  منتظم  نقل  باأنه  التدهور  من  النوع  هذا  يعرف   

يف  النت�ضار  وا�ضعة  ظاهرة  وهي  الرياح.  بوا�ضطة  الرتبة 

بي�ضة.  يف  البحث  كمنطقة  اجلافة،  و�ضبه  اجلافة  املناطق 

التعرية  وتنتج  الرطبة.  املناطق  يف  اأي�ضا  ذلك  يحدث  قد  و 

الهوائية يف اأغلب الأحيان عن انخفا�ض الغطاء النباتي. اأما 

يف املناطق اجلافة، فعادة ما يكون من ال�ضعب التمييز بني 

التعرية الهوائية الطبيعية عن تلك التي يت�ضبب فيها الب�ضر، 

لأنه كثريًا ما تتفاقم هذه الظاهرة جراء الأن�ضطة الب�ضرية ) 

�ضهوان،1431هـ (.

هـ-  الكثبان الرملية Sand dunes   : هي تراكم وجتمع 

بوا�ضطة  وترت�ضب  تنتقل  التي  املتما�ضكة  غري  الرمال  دقائق 

تبعا  متعددة  واأحجاما  اأ�ضكال  الكثبان  هذه  وتتخذ  الرياح. 

لعدة عوامل منها: �ضرعة الرياح واجتاهها، م�ضدر احلبيبات 

اإىل  توؤدي  التي  والعوار�ض  الطبيعية،  و�ضفاتها  املحمولة 

جتمعها )احلفيان، 2011(. وتكرث الكثبان الرملية عادة يف 

تاأخذ  وقد  و�ضِيّقة،  طويلة  تكون  قد  و  ال�ضحراوية،  املناطق 
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�ضكل)10(: ال�ضرف ال�ضطحي للماء يف منطقة البحث

امل�ضدر: ال�ضهراين، 2015 

اأكرث،  اأو  قمم  ثالث  الكثبان  لبع�ض  وتوجد  الهالل.  �ضكل 

متتد عادة من القمة املركزية للكثيب. وي�ضل ارتفاع الكثبان 

معظم  وتنت�ضر  مرت.   300 اإىل  املناطق  بع�ض  يف  الرملية 

الكثبان يف جمموعات مرتامية الأطراف، وُتَعرف با�ضم حقول 

الكثبان، وُيْطَلق على املناطق ال�ضا�ضعة من الرمال املنت�ضرة 

بحار  ا�ضم  الوا�ضعة  ال�ضحارى  ويف  ال�ضحاَرى  منطقة  يف 

مال. ويزحف كثري من الكثبان عرب الأرا�ضي، ويتم ذلك  الِرّ

بفعل الرياح التي تنقل حبات الرمال من اأحد جوانب الكثيب 

املتحركة  الكثبان  وتت�ضبب  الآخر.  اجلانب  على  وت�ضعها 

الزراعية.  الأرا�ضي  وتدمري  املنازل  وردم  الطرق  اإغالق  يف 

متجان�ضة  غري  اأو  متجان�ضة  تكون  اأن  اإما  الرملية  والكثبان 

ولونها اإما اأن يكون اأ�ضفر فاحت لوجود معدن الكوارتز وعدم 

احلديد  اكا�ضيد  لوجود  حممر  بني  اأو  الع�ضوية  املواد  وجود 

)احلفيان، 2010(.

  : Human Factors 2-العوامل الب�ضرية

بقائه  اأجل  من  الإن�ضان  يزاولها   التي  الن�ضاطات  هي 

والتجارية  والعمرانية  الزراعية  كالن�ضاطات  ورفاهيته، 

الن�ضاطات:  من  وغريها  والرتفيهية  والتعدينية  وال�ضناعية 

ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر  املختلف  بن�ضاطه  الإن�ضان  فيوؤثر 

يف تطور عملية الت�ضحر، ويف مكونات البيئة اجلوية واملائية 

�ضطح  على  الإن�ضان  لن�ضاط  كان  وقد  واحليوية.  والأر�ضية 

الوقت،  نف�ض  يف  البيئة  يف  و�ضلبية  ايجابية  اآثارا  الأر�ض 

للمناطق  املياه  وتو�ضيل  القاحلة،  الأرا�ضي  كا�ضت�ضالح 

اأعمال،  من  وغريها  ال�ضحراوية  املناطق  وت�ضجري  اجلافة 

والأر�ضية  اجلوية  البيئة  بتلويث  الوقت  نف�ض  يف  قام  ولكنه 

املعدنية،  الطبيعية  وثروتها  مواردها  وا�ضتنزاف  واملائية 
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واملائية والنباتية واحليوانية. و ت�ضرتك اأحيانا كٌل من العوامل 

الطبيعية والب�ضرية يف اإحداث تغريات بيئية  وزيادة اخل�ضائر 

فالت�ضحر  الناجتة.  البيئية  املخاطر  ومن  والب�ضرية.  املادية 

انعدام  بالتايل  اجلفاف،  وانت�ضار  الأمطار  �ضح  عند  يحدث 

وترية  الإن�ضان من  ويزيد  الرتبة،   وتفكك  النباتي،   الغطاء 

اجلائر  والرعي  الأ�ضجار  بقطع  الت�ضحر  ظاهرة  انت�ضار 

هو  .فالإن�ضان  املختلفة  والآليات  باملعدات  الرتبة  واإثارة 

الذي يلعب دورًا كبريًا يف اإف�ضاد هذه البيئة وتدمريها،  من 

حيث اإبادة النباتات  واحليوانات وا�ضتنزاف املوارد وغريها 

البيئي  التدهور  و  للت�ضحر  عوامل  اإىل  تتحول  اأ�ضباب  من 

)الحيدب، 1424هـ(

الأ�ضباب  وهذه   : الإن�ضاين  الن�ضاط  ناجتة عن  اأ�ضباب   -

تعود اإىل الأتي :

وكذلك  ال�ضتهالك  زيادة  وبالتايل  ال�ضكان  عدد  زيادة 

التطور العمراين والقت�ضادي مما دفع الإن�ضان اإىل ا�ضتغالل 

املوارد الطبيعية اإىل الإ�ضراف وينتج عنه الآتي :-

اأ- تدهور الغطاء النباتي للمرعى :-

الأ�ضجار  وقطع  اجلائر  الرعي  ب�ضبب  التدهور  ويحدث 

وال�ضجريات املرغوبة وتدمري الغابات بهدف اإنتاج الأخ�ضاب 

وال�ضناعات اخل�ضبية الأخرى .

 ب- تدهور الرتبة الزراعية :

مما  العمراين  الزحف  اإىل  املدن  حول  الرتبة  تتعر�ض    

يرتتب على ذلك خ�ضارة م�ضاحات كبرية منها .  

 ج- ال�ضغط الزراعي : 

   ويق�ضد به  تكثيف ال�ضتخدام الزراعي اأو حتميل الرتبة 

مبا يفوق قدرتها البيولوجية خا�ضة وان التو�ضع يف الزراعة 

املطرية كثريًا ما يكون  لأعلى ح�ضاب ار�ض املرعى .

  وتكن النتيجة حدوث تدهور وخلل �ضريع يف التوازن البيئي 

يف كل من ار�ض املرعى وار�ض الزراعة معًا واإ�ضاعة الت�ضحر 

فيها .

البيئية(:  النظم  )تدهور  بي�ضة:  يف  الت�ضحر  عمليات 

منذجة عمليات الت�ضحر يف بي�ضة.  

التدهور الحيوي
من خالل معادلة حتكم علي تعر�ض الرتبة للتدهور احليوي 

اأثر  اأ�ضا�ض  بناء علي ح�ضاب معدل فقد املادة الع�ضوية علي 

كربونات الكال�ضيوم، وت�ضاغ هذه املعادلة كما يلي:

حيث اأن:               

K2 معدل فقد املادة الع�ضوية ال�ضنوي
C الن�ضبة املئوية لكربونات الكال�ضيوم

A الن�ضبة املئوية للطني

التايل:  الت�ضل�ضل  وفق  بي�ضة  يف  الت�ضحر  عملية  ت�ضري 

)�ضكل12(:

1 - فقدان الأر�ض اله�ضة خ�ضوبتها، و بالتايل خ�ضائ�ضها 

الزراعية.

�ضكل )11(: الكثبان الرمــــــلية يف بي�ضة.

امل�ضدر :العمل امليداين 2015

K2= 1200
)A+200)/(c+200)    *100
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وغطاء  املحا�ضيل  بانعدام غطاء  الرتبة  وتفكك  تدهور   -  2

النبات الطبيعي.

3- خلق بوؤر للت�ضحر.

4- بدء تو�ضع بوؤر الت�ضحر.

5- تكون النيم و النباك، و من ثم الكثبان الرملية.

6- خلق حزام من بوؤر الأر�ض املت�ضحرة بعد التئامها: زحف 

الكثبان الرملية.

الأر�ض  من  حزاما  لت�ضكل  املت�ضحرة  البوؤر  التئام  ثم   -٧

املت�ضحرة.

عليه، ميكن ت�ضنيف اأوتق�ضيم درجات الت�ضحر، بناء على ما 

مت حتليله من جمموعات الرتبة، ثم على املالحظة احلقلية 

و اخلرائط و ال�ضور اجلوية و الف�ضائية للمنطقة، اإىل اأربع 

درجات )�ضكل 13(:

�ضكل )12( تطور و�ضيـــــــــر عمـــــلية الت�ضـــــــحر يف بي�ضة

 Highly Decertified( )�ضديد(  مرتفع  ت�ضحر  اأ- 

الأر�ض  بتحول  حتديدها  مت  التي  احلالة  وهي   :)Areas
الزراعية ذات الإنتاجية الكبرية اإىل اأر�ض غي منتجة متاما: 

و  باهظة.  تكاليف  تدهورها،  وفق  ا�ضت�ضالحها،  يتطلب  و 

قدرت م�ضاحتها ب 11.9% من م�ضاحة املحافظة.

 Highly to( ومتو�ضط  مرتفع  بني  ب-ت�ضحر 

)Moderate Decertified Areas
 Moderate( ت  - درجة الت�ضحر بني متو�ضط و منخف�ض

:)to Low Decertified Areas
ث - مناطق اأ�ضال عبارة عن �ضحراء و حقول كثبان رملية 

\:)Moderate to Low Decertified Areas(

اأ.د عو�ض اإبراهيم عبد الرحمن احلفيانأثر التصحر على تدهور النظم البيئية بمحافظة بيشة،المملكة العربية السعودية

د.اأمـــــــل املـــاحــي اخلــــــــليفة حممــــد



املجلد الثامن )٢( أكتوبر ٢٠١٦ 102103

محاسب �ضكل)13( درجات الت�ضحر يف حمافظة بي�ضة

نتائج التصحر على محافظة  بيشة:
تناق�ض م�ضتوى املاء اجلويف:

من  جزءًا  اجليولوجي  تركيبها  يف  بي�ضة  حمافظة  تعد 

الدرع العربي، والدرع العربي هو الأ�ضا�ض الذي تر�ضبت علية 

تتكون  العربي  الدرع  �ضخور  اأن  الر�ضوبية،حيث  الطبقات 

يف  الربكانية  املتطابقة  )ال�ضخور  جمموعات  من  عدد  من 

بركانية  اأو  بركانية  تدفقات  عن  عبارة  هي  العربي  الدرع 

واحلم�ضي  )املايف(  القاعدي  بني  تركيبها  يرتاوح  فتاتيه 

الياب�ضة. على  اأو  مائية  بيئة  يف  تر�ضيبها  )ال�ضلي�ضي(جرى 

فتات  عن  عبارة  فهي  املتطابقة  الر�ضوبية  التتابعات   اأما 

الر�ضوبية  وال�ضخور  واجلوفية  الربكانية  النارية  ال�ضخور 

لل�ضخور  والقاطعة  املتداخلة  اجلوفية  وال�ضخور  القدمية 

الر�ضوبية  الربكانية  املتطابقة  ال�ضخور  وحتتوي  املتطابقة. 

على الربكانيات والر�ضوبيات امل�ضتقة من التتابعات الربكانية 

من  تركيبها  ويرتاوح  فيها،  املتداخلة  اجلوفية  ال�ضخور  اأو 

يف  تر�ضبت  قد  تكون  اأن  اإما  وهي  احلم�ضي،  اإىل  القاعدي 

ال�ضخور  هذه  تاأثرت  ولقد  الياب�ضة.  على  اأو  مائية  اأحوا�ض 

م�ضحوبة  كانت  التي  الإقليمية  اجلبلية  احلركات  من  بعدد 

واحلجم  ال�ضكل  يف  متغايرة  جوفية  �ضخور  من  مبتداخالت 

والرتكيب ،وبحركات ت�ضوه عنيفة )هيئة امل�ضاحة اجليولوجية 

ال�ضعودية، 2012(. وعليه، فاإن تكون اأحو�ض جوفية مفتوحة 

)Unconfined( غري وارد يف هذا الت�ضميم اجليولوجي. 

كما حتوي املنطقة فقط على مياه جوفية قليلة العمق خمزونة 

 )Alluvial Aquifers( بالأودية  الفي�ضية  الروا�ضب  يف 

و�ضدوع   )Weathered( جمواة  �ضخور  من  حتتها  وما 

خليط  من  الأودية  بطون  وتتكون   .)Fractures( و�ضقوق 
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يف  اجلارية  املياه  ر�ضبتها  التي  املفككة  ال�ضخرية  املواد  من 

من  حبيباتها  وحجم  �ضماكتها  وتختلف  الرباعي،  الع�ضر 

مكان اإىل اآخر، ف�ضماكتها قد ل تتعدى عدًدا قلياًل من الأمتار 

ولكنها يف بع�ض الأمكنة قد ت�ضل اإىل ع�ضرات الأمتار وعليه 

امل�ضمت-املغلق  النوع  من  بي�ضة  يف  اجلوفية  الأحوا�ض  فاإن 

)Confined( الذي ت�ضعب تغذيت ال�ضطحية. وعلى ذلك 

من  القليل  التجدد:  و  للتغذية  فقط  طرقتني  على  اعتمدت 

التغذية ال�ضطحية، و الكثري من التغذية التحية من �ضد امللك 

فهد، ح�ضبما يفيد تقرير هيئة البحث اجليولوجي ال�ضعودي 

)2015(. ومبا اأن بحرية ال�ضد اأ�ضابها ت�ضدد ثغور التغذية، 

نتيجة لتكرر عملية الإطماء )Siltation( يف قاعها مع مرور 

ال�ضنني، فقدت الأحوا�ض اجلوفية م�ضدر تغذيتها الرئي�ض، 

فتناق�ض م�ضتوى املاء اجلويف –ح�ضب تقارير املزارعني الذي 

اأخذت اإفاداتهم اأثناء العمل امليداين.

تدهور قيمة و كمية املاء ال�ضطحي: 

م�ضكالت  من  فهد  امللك  �ضد  بحرية  اأ�ضاب  ما  ب�ضبب  اإما 

تكرر حالت اجلفاف يف  ب�ضبب  اإما  و  و هيدرولوجية،  بيئية 

بي�ضة حتديدا و يف املناطق املجاورة لها عموما.

يعزي تقرير فرع وزارة الزراعة يف بي�ضة )2014( تدهور 

كمية املاء يف املحافظة اإىل التايل:

املفتوح.  ال�ضطحي  اأي  التقليدي:  الري  نظام  اإتباع   -

الري  مثل  احلديثة  الري  نظم  ا�ضتخدام  هو  والأجدى 

بالتنقيط.

�ضكل )14( التدهور احليوي ومتلح الرتبة يف حمافظة بي�ضة  

امل�ضدر: العمل امليداين 2015:

املزرعة/املزارع  م�ضتوى  على  فعال  نظام  اإتباع  عدم   -

ي�ضمن ا�ضتهالك بقدر ما يحتاجه املح�ضول حتديدا. و يقدر 

الهدر املائي باأكرث من 30% من حاجة املزرعة/املزارع.

- زراعة حما�ضيل ذات ا�ضتهالك مائي عايل، مثل احلبوب 

و اأنواع العلف الأخ�ضر.

اأخرى  اأ�ضبابا بيئية  - ي�ضاف اإىل هذه الأ�ضباب الإدارية، 

كل ذلك مما  و  الرتب.  نوع  و  درجة احلرارة  بارتفاع  تتعلق 

اأ�ضهم يف تهور قيمة املاء ال�ضطحي يف منطقة البحث

خ�ضائ�ضها  بالتايل  و  خ�ضوبتها،  اله�ضة  الأر�ض  فقدان 

الزراعية:

مبنطقة   م�ضكالتها  واأمناط  الرتبة  تدهور  مظاهر  تتعدد 

قبل  املفيد  ومن  بيئية،  م�ضكلة  منها  جعلت  لدرجة  البحث  

مفهوم  نحدد  اأن  امل�ضكالت  تلك  تفا�ضيل  غمار  يف  اخلو�ض 

اأنها   _ باإيجاز   _ القول  ميكن  والتي  البيئية  امل�ضكلة 

اأكانت  �ضواء  بعينه  بيئي  نظام  يعانيها  التي  امل�ضكلة  تلك 

كانت  اأم  نف�ضه  البيئي  النظام  هذا  اإفراز  من  امل�ضكلة  هذه 

اأثرها  امل�ضكلة  لهذه  ويكون  اآخر،  بيئي  نظام  من  اإليه  واردة 

و  الوظيفية.  وكفاءته  البيئي  النظام  اإنتاجية  على  املبا�ضر 

تتمثل  التي  املظاهر  العديد من  الرتبة  تدهور  م�ضاكل  تتخذ 

يف ارتفاع من�ضوب املاء الأر�ضي وارتفاع كل من ملوحة الرتبة 

لتدهور  نتيجة  لالنك�ضاف  الرتبة  تتعر�ض  كما  وقلويتها، 

الغطاء النباتي وتناق�ضه، وحني ين�ضط فعل التعرية الهوائية 

تقوم الرياح باكت�ضاح الطبقة العلوية املفككة من الرتبة وهي 
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الع�ضوية  املادة  التي حتتوي على  الدقيقة احلبيبات  الطبقة 

وتتخلف التكوينات اخل�ضنة )على البنا، 2000، �ض 68(. 

اأ- اجتماعية/اقت�ضادية.  

احليواين  و  املح�ضويل  ب�ضقيه  الزراعي  الإنتاج  تدهور   -

و�ضيادة الفقر.

- عطالة ال�ضباب و الهجرة.

- اأخرى.

النتائج: 
من خالل ما تقدم من حديث عن الت�ضحر يف حمافظة 

بي�ضة ن�ضتنتج الآتي.

اأول:  للت�ضحر يف بي�ضة  العديد من النتائج اأبرزها :الآثار 

البيئية والتي تتمثل 

تدين  وبالتايل  الرتبة  وتدهور  احليوي  التنوع  فقدان  اأ- 

التكيف  على  والإن�ضان  البيئية  النظم  قدرة  وفقد  الإنتاجية 

مع تغري املناخ، واإثارة العوا�ضف الرتابية وزحف الرمال التي 

تهدد املن�ضاآت القت�ضادية والجتماعية واملزارع وغريها. 

ف�ضائل  فبع�ض  واحليوانية  النباتية  احلياة  تدهور  ب- 

الرتبة  تدهور  ويف  فعال  انقر�ضت  احليوانات  و  النباتات 

واملراعي وتقل�ض م�ضاحة الأرا�ضي الزراعية 

ت- نق�ض الرثوة املائية وتدهور نوعيتها وبالأخ�ض ارتفاع 

ن�ضبة امللوحة فيها.كل ذلك يعود اإىل ال�ضتخدام غري ال�ضليم 

واجلائر لهذه املوارد. ويف النهاية ميكن اأن يكون تدهور البيئة 

عامال رئي�ضيا يف تغري املناخ . 

خالل  من  املناخ  تغري  يف  الت�ضحر  ي�ضاهم  كذلك   ثانيا: 

لإنتاج  املعدل  وخف�ض  لل�ضوء  الأر�ض  �ضطح  عك�ض  قدرة 

النبات، وزيادة ثاين اأك�ضيد الكربون، ، فقطع الأ�ضجار واإزالة 

التوازن  يتعر�ض  وبالتايل  املناخ،  يف  تغري  حتدث  الغابات 

البيئي لالختالل..

ثالثاً: يوؤثر تدهور الأر�ض وت�ضحرها يف قدرة البلدان على 

الإمكانيات  تخفي�ض  على  بالتايل  وينطوي  الأغذية،  اإنتاج 

الإقليمية والعاملية لإنتاج الأغذية كما حدث للتمور مبحافظة 

بي�ضة.

املناطق  يف  البيولوجي  التنوع  على  اثر  للت�ضحر  رابعًا: 

القاحلة و�ضبه القاحلة مما يقلل من اإنتاج الأغذية.

م�ضتمرة  ب�ضورة  اخلطط  ومراجعة  تقومي  الأمر  ويتطلب 

واإدارة ر�ضيدة  بعيدة املدى  لتاليف ما هو غري �ضالح ونظرة 

ملوارد البيئة، وميكن اأن تختلف و�ضائل مكافحة الت�ضحر من 

الت�ضحر  و�ضرعة  م�ضببات  باختالف  اآخر  اإىل  عربي  قطر 

والروؤية لهذه امل�ضكلة ولكن هناك اأوجه �ضبه فيما بينها ميكن 

اإدراجها ب�ضورة عامة حتت النقاط الآتية : -

لالأر�ض  احليوية  الطاقة  لتقدير  الهادف  البيئي  امل�ضح 

مكافحة  ت�ضتهدف  خطط  لأي  ال�ضرورية  املقدمة  يعد  الذي 

الت�ضحر اإذ اأن غياب قاعدة للمعلومات البيئية ي�ضاعف من 

�ضعوبة التنبوؤ بالأو�ضاع البيئية . ولإجناز هذه املهمة يتطلب 

اعتماد العلم والتقنية يف مراقبة الت�ضحر وتطوير حمطات 

الأر�ضاد اجلوية وزيادة عددها ورفع م�ضتوى التن�ضيق وتبادل 

املعلومات فيما بينها لر�ضد التقلبات اجلوية.

الغابات حمافظة على  اأن تبقى  اإذ يجب  الغابات  -حماية 

توازنها احليوي امل�ضئول عن خ�ضوبة الرتبة وذلك مبنع قطع 

واإعادة  الغابات  حماية  اأن  ويبدو  ع�ضوائية  ب�ضورة  الأ�ضجار 

ت�ضجريها كاأ�ضلوب ملكافحة الت�ضحر 

-تر�ضيد الزراعة املعتمدة على الأمطار( باحلد من تو�ضع 

هذا النوع من الزراعة جتاه الأرا�ضي الأقل مالئمة من ناحية 

كمية الأمطار ال�ضاقطة .اإ ذ اأن هذا التو�ضع يوؤدي اإىل تدهور 

الرتبة و النظام البيئي.

-تر�ضيد الرعي عرب حتديد طاقة املراعي على اإعالة اإعداد 

معينة من احليوانات لتاليف تعري�ضها للتلف والتدمري. ويرى 

اأرا�ضي  اإراحة  اأن   Peter Haggett هكت  بيرت  اجلغرايف 

املواد  دورة  اإىل  ال�ضماد  واإ�ضافة  الدوري  الرعي  و  الأع�ضاب 

الرعوي. ال�ضغط  م�ضكلة  مع  للتعامل  و�ضائل  تعترب  املغذية 

الطبيعية  املراعي  �ضيانة  جمال  يف  ناجحة  جتارب  وهناك 

وتنميتها كما يف �ضوريا وتون�ض وال�ضعودية والإمارات وليبيا اإل 

اأنها حتتاج اإىل املزيد من التطوير والتو�ضيع.

ري  و�ضائل  اإتباع  خالل  من  املياه  ا�ضتخدام  -تر�ضيد 

و�ضرف اأكرث فعالية مثل الري بالتنقيط والر�ض وتقنني املياه 

اإىل متلح  ا�ضتخدامها  الإفراط يف  يوؤدي  ل  امل�ضتخدمة حتى 

الرتبة.

منع  و  الرتبة  تعرية  لوقف  فعالية  اأكرث  و�ضائل  -ا�ضتخدم 

العوامل التي ت�ضرع فيها وتثبيت الرمال املتحركة للو�ضول اإىل 

ا�ضتزراعها لتحويلها اإىل عن�ضر منتج.

املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  البيئي  الوعي  وتعميق  -ن�ضر 



املجلد الثامن )٢( أكتوبر ٢٠١٦ 104105

املخت�ضة. واملجموعات الأهلية املعنية باحلفاظ على البيئة.

والتاأكيد على العالقة التكاملية بني البيئة ال�ضليمة والتنمية 

الدائمة.

-اإن�ضاء وتفعيل دور  املوؤ�ض�ضات التي تهتم باملحافظة على 

البيئة مثل ما اأقدمت اململكة العربية ال�ضعودية باإن�ضاء الهيئة 

ال�ضعودية للحياة الفطرية والتي عملت منذ اإن�ضائها مبوجب 

1406/9/12هـ   وتاريخ  22/م  رقم  الكرمي  امللكي  املر�ضوم 

على تطوير وتنفيذ خطط للت�ضدي لالأخطار املحدقة باحلياة 

الفطرية يف الرب والبحر واإعادة تاأهيل الأنواع التي انقر�ضت 

من الربية والأنواع املهددة بخطر النقرا�ض م�ضتهدفة اإعادة 

التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية مما  �ضيكون لها تاأثري 

مع  جهودها  تن�ضيق  خالل  من  الت�ضحر  مكافحة  يف  مهم 

الوزارات واملوؤ�ض�ضات املخت�ضة الأخرى. 

الخاتمة: 
اجلافة  الأرا�ضي  يف  قدمية  ظاهرة  الت�ضحر  ظاهرة  اإن   

ال�ضابقني م�ضكلة  العقدين  اأ�ضبحت يف  و�ضبه اجلافة ولكنها 

عانت منها مناطق عديدة من دول العامل لذلك اأ�ضع اأمامكم 

الالزمة  والأ�ضاليب  الإجراءات  لتخاذ  التالية  املقرتحات 

رغم  الظاهر  حدوث  تفاقم  قبل  والوقاية  الت�ضحر  ملكافحة 

بلداننا  يف  مكافحته  و�ضائل  اإن  الت�ضحر،اإل  خطورة  اإدراك 

م�ضتوى  اإىل  بعد  ترق  مل  ال�ضعودية  العربية  واململكة  العربية 

التهديد ،الذي ميثله على �ضتى الأ�ضعدة البيئية والقت�ضادية 

اإعطائها  ال�ضروري  من  بات  لذا  واحل�ضارية.  والجتماعية 

مكان ال�ضدارة يف خطط التنمية .وتتطلب مكافحة الت�ضحر 

و�ضع خطط وا�ضحة املعامل تت�ضمن اأهداف مبا�ضرة تتمثل يف 

وقف تقدم الت�ضحر وا�ضت�ضالح الأرا�ضي املت�ضحرة واأخرى 

املعر�ضة  املناطق  و�ضيانتها يف  الرتبة  اإحياء خ�ضوبة  ت�ضمل 

للت�ضحر.
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