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  امللخص
  

 ويعىن هذا البحث بدراسـة      .التصحر ألسباب طبيعية منها ما يطرأ من إخنفاض ىف معدالت األمطار السنوية           حيدث  
عامة عن التصحر ودالالته البيئيـة    ويبدأ الباحث هذه الدراسة بإعطاء فكرة.مسؤولية النشاط البشرى ىف حدوث هذه الظاهرة

 وجيرى هذا اإلستعراض . هذا الصدد تقدمي أمثلة عن مناطق خمتلفة من العامل     ويتم ىف  .واآللية الىت يتم مبوجبها حدوث هذه الظاهرة      
ضمن إطار مفهوم النظام البيئى الذى يتم من خالله حتديد مسئولية النشاط البشرى ىف اإلخالل ذا النظام البيئى وما يترتب على                      

الباحث بتوسع مظاهر التـصحر باململكـة العربيـة     ويستعرض .هذا اإلخالل من حدوث إسترتاف للموارد البيئية وتغيري صفاا        
 ويتلو هذا تقدمي منوذج مقترح للعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية الىت أدت إىل الضغط على املوارد البيئية مما تـسبب ىف                    .السعودية

ذها ملنع حدوث التصحر أو    وخيتتم الباحث هذا البحث بإقتراح بعض الوسائل والسياسات املمكن إختا          .إسترتافها وتغيري مواصفاا  
  .إليقاف إنتشاره

  
  املقدمة

  
تشكل ظاهرة التصحر حالة من التغري ىف صفات عدد من، أو كل، عناصر البيئة الطبيعية وعلى التحديد 

 . ويعىن هذا التغري بالضرورة حدوث تدهور ىف صفات هذه العناصر.عناصر املياه والتربة والنبات الطبيعى
ة التصحر إخنفاض ىف إنتاجية األرض األمر الذى يعىن إمكانية حدوث إخنفاض ىف ويترتب على حدوث ظاهر

 وأدى هذا العجز ىف الكثري من احلاالت .إنتاجيتها من احملاصيل مما يعىن حدوث عجز ىف إنتاج املواد الغذائية
  .إىل حدوث جماعة ىف املناطق الىت حتدث ا ظاهرة التصحر

هذه الكارثة البشرية ومدى إتساع نطاقها اجلغراىف كنتيجة وكمؤشر على إمكانية حدوث مثل 
 فقد أكد هذا .لظاهرة التصحر فإنه تنبغى اإلشارة إىل التقديرات الىت ذُكرت ىف أحد تقارير هيئة األمم املتحدة

على أن التصحر يهدد مايزيد عن تسعمائة مليون من السكان والذين يعيشون ىف مائة قطر ) 1992( التقرير
 وجند ىف . وجاء ذا التقرير أيضا أن حواىل ربع مساحة اليابسة تعترب متأثرة بظاهرة التصحر.قطار العاملمن أ

   املؤسسات احلكومية واخلريية واإلعالمية جاء كرد اقع األمر أن بداية إهتمام العامل بظاهرة التصحر على مستوىو
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 فقد أدى حدوث هذه .م1972- 1968ترة فعل على كارثة التصحر الىت أصابت إقليم الساحل خالل الف
 الكارثة، والىت أشعل فتيلها حدوث نقص ىف األمطار، إىل فشل املوسم الزراعى وبالتاىل ظهور عجز ىف إنتاج

  وتسبب هذا الوضع ىف إحداث مآس إجتماعية وإقتصادية متثلت ىف.املواد الغذائية بني دول هذا اإلقليم
  .حدوث جماعات وإيار إقتصادى عام ذه الدول

ويتركز وجود ظاهرة التصحر باألقاليم اجلافة من العامل وهى ذا تشمل دوالً وجمتمعات متباينة 
 وترتب على هذا أن العواقب اإلقتصادية للتصحر تتباين أيضا من .من حيث أوضاعها اإلقتصادية واإلجتماعية

 من دول إقليم الساحل ىف غرب أفريقيا وبني دولة غنية مثل أستراليا أو الواليات حيث شدا بني دولة فقرية
   .املتحدة األمريكية

 كما حيدث نتيجة .وحيدث التصحر ألسباب طبيعية تتعلق بإخنفاض ىف معدالت األمطار السنوية
التصحر وذلك من  ويهتم الباحث ىف هذه الدراسة باألسباب البشرية لظاهرة .للنشاط اإلقتصادى البشرى

 ويتسبب النشاط البشرى ىف .حيث دور النشاط البشرى ىف إحداثها واآللية الىت يتم مبوجبها تأثري هذا النشاط
إحداث التصحر عن طريق عمليات اإلسترتاف للموارد البيئية املتوفرة وذلك بأن يتم إستهالك كميات من 

 كما حيدث التصحر عن طريق التغريات .مليات احليويةهذه املوارد تفوق ما يضاف إليها سنويا عن طريق الع
 ويركز الباحث ىف هذا الصدد على العوامل اإلقتصادية .الىت حيدثها النشاط البشرى ىف صفات هذه املوارد

واإلجتماعية الىت تؤدى إىل الضغط على املوارد البيئية حبيث تتسبب ىف حدوث إسترتاف املوارد البيئية والتغيري 
اىف صفا.   

 وسيتم .ويهدف الباحث إىل دراسة ظاهرة التصحر بشكل عام من حيث أسباا ومظاهرها
 ويتمحور اهلدف .التركيز على مظاهر التصحر كما تتضح ىف الغطاء النباتى الطبيعى واملوارد املائية والتربة
 ويتم . هذه الظاهرةالثاىن من هذه الدراسة حول التقصى عن مسئولية النشاط البشرى اإلقتصادى ىف إحداث

هذا ضمن قالب منهجى تناقش مبوجبه العالقة املتبادلة بني اإلنسان والبيئة مع التأكيد على دور اإلنسان ىف 
 ويهدف الباحث ثالثاً إىل التقصى عن الدوافع أي األسباب اإلقتصادية واإلجتماعية الىت أدت إىل .تغيري البيئة

 وجيرى بعد هذا تقدمي عرض عن .رتافها وإحداث تغيري ىف مواصفااالضغط على املوارد حبيث أدت إىل إست
 ويقدم الباحث ىف هذا الصدد فرضيات خاصة بتفسري .ظاهرة التصحر ىف اململكة العربية السعودية بشكل عام

    .األسباب الىت أدت إىل حدوث هذه الظاهرة ىف هذا الوطن
ر النظام البيئى الذى حيكم العالقة بني ويقوم الباحث بدراسة دراسة ظاهرة التصحر ضمن إطا

 ويعترب الباحث أن العامل البشرى، مبا يقوم به من .عناصر البيئة الطبيعية من تربة ونبات طبيعى وموارد مائية
 وكما يتم إيضاحه ىف هذه الدراسة .دور ىف إستغالل املوارد البيئية، يشكل جزءا أساسيا من هذا النظام البيئى

شرى يتم عرب أي نشاط يقوم به اإلنسان والذى ميكن أن يؤدى القيام به إىل اإلضرار بالبيئة فإن الدور الب
 ويشمل هذا مجيع األنشطة اإلقتصادية من زراعة ورعي وحتطيب .الطبيعية بالتقليل من قيمتها اإلقتصادية

لك كما سيتم مناقشته ىف وصناعة واألنشطة األخرى مثل الترويح والبناء والتعمري وحىت األنشطة العسكرية وذ
  .الفصول الالحقة
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ومتت دراسة ظاهرة التصحر باململكة العربية السعودية بشكل مستفيض على يد عدد من الباحثني ىف هذه 
   ويهدف. وال تتوفر مع هذا دراسات خاصة عن هذه الظاهرة مبنطقة سهل امة.الظاهرة وخصوصاً الوليعى

 الباحث القيام بدور مكمل هلذه الدراسات بالتقصى عن ثالثة من املواضيع الىت مل تشملها الدراسات السابقة 
  :أو تطرقت إليها بشكل جزئي وذلك على الوجه التاىل

  .لكة العربية السعوديةحتديد الوضع احلاىل للبيئة ومظاهر التصحر باملم: أوال
  .حتديد األنشطة املسؤولة عن حالة التصحر باململكة العربية السعودية: ثانيا
ظهور مظاهر التصحر ىف اململكة  تقدمي فرضيات لتحديد األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية الىت أدت إىل: ثالثا

   .العربية السعودية
  مفهومه ومظاهره وآثاره: التصحر

  مفهوم التصحر
لربنامج األمم املتحـدة عـن    يتناسب التعريف التايل، والذي مت إعتماده من قبل الدورة االستثنائية     

التصحر هو تدهور األرض يف املناطق اجلافة وشـبه  "  :، مع طبيعة هذا البحث )UNEP, 1992, 24( البيئة 
  .  "اجلافة شبه الرطبة والناتج أساساً عن آثار بشرية معاكسة اجلافة واملناطق

وعلى الرغم من توفر تعريفات أخرى للتصحر ينفرد بعضها عن هذا التعريف املختصر باإلشارة 
إىل دور املناخ كعامل يف التصحر إال أن الصفة الثابتة يف التعريفات املتوفرة عن ظاهرة التصحر هو التأكيد 

 وتشترك . التعريفاتعلى دور نشاط اإلنسان يف حدوث هذه الظاهرة ولو بشكل جزئي كما جاء يف بعض
التعريفات املختلفة للتصحر ىف صفة أخرى وهي التأكيد على أن التصحر يعين بالضرورة إخنفاض يف الطاقة 

 والشك ىف أن هذا االخنفاض يؤدى حتما إىل التقليل من اإلمكانيات االقتصادية للمنطقة .اإلنتاجية لألرض
هذه اآلثار اإلقتصادية للتصحر من خالل إستعراض املظاهر  وميكن التعرف على .اليت تعاين من ظاهرة التصحر

التالية للتصحر والىت توضح جبالء اجلوانب السلبية املرتبطة ذه الظاهرة البيئية والىت يتم من خالهلا التأثري على 
  :الطاقة اإلنتاجية لألرض

  تقهقر ىف احلياة النباتية) 1(
   .النباتات املوجودة نقص ىف كميةحدوث إخنفاض ىف كثافة الغطاء النباتى، أي   - أ

 فتقل ىف نفس املنطقة نسبة األنواع املستساغة وتزيد نسبة األنواع .تغري ىف األنواع النباتية الطبيعية - ب
  .الغري مستساغة واخلشبية والسامة

  .حدوث معدل عال غري طبيعي يف تعرية التربة أو إجنرافها كلية) 2(
  .والتربةزيادة نسبة امللوحة يف املياه ) 3(
  إخنفاض ىف معدالت خصوبة التربة) 4(
  .اخنفاض مستوى املياه اجلوفية) 5(
  .نقص يف املياه السطحية وقد ختتفي جماري مائية كاملة) 6(
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  .إزدياد عملية تكون األخاديد وتشقق التربة) 7(
 غزو فعلي هلذه تزايد خطر التكوينات الرملية على األراضي الزراعية واملنشآت العمرانية وقد حيدث) 8(

  .األراضي واملنشآت بواسطة التكوينات الرملية  احمليطة
 وحتدث هذه الزيادة يف .زيادة معدل املواد العالقة باملياه اجلارية وإزدياد نسبة تشبع اهلواء اجلوي بالغبار) 9( 

دل تعرية التربة السطحية بواسطة عاملي املياه الغالب كنتيجة حلدوث نقص ىف الغطاءالنبايت وزيادة مع
  .والرياح

  .تقهقر من حيث النوع والكمية يف احلياة احليوانية الربية) 10(
 وحتدث هذه الظاهرة كنتيجة إلزالة الغطاء النباتى الذى يعمل .زيادة غري طبيعية ىف معدالت السيول) 11(

 ويرتبط ذا إرتفاع ىف أخطار السيول على .اه األمطارعالية من ميمتكني التربة من اإلحتفاظ بنسبة على 
  املنشآت البشرية 

 وحتدثهذه الظاهرة كنتيجة لزيادة .زيادة ىف معدالت تكون الشقوق واألخاديد على سطح األرض) 12(
   .معدالت اجلريان السطحى ملياه األمطار

ا ىف منطقة ما يعترب وتعد مجيع هذه املظاهر من مسات للتصحر كما أن وجود أي واحدة منه
 وميكن ألكثر من مظهر واحد من هذه املظاهر أو حىت .مؤشرا على أن هذه املنطقة تعاين من ظاهرة التصحر

 وجيب التأكيد هنا على حقيقة أن وجود .كلها مجيعا أن تتواجد يف منطقة واحدة من املناطق املصابة بالتصحر
استنفاذ للموارد البيئية و، أو، حدوث تغيري يف صفات هذه  مبنطقة ما يعين بالضرورة حدوث هذه املظاهر

  . ويؤدي هذا التغيري إيل اإلقالل من القيمة االقتصادية هلذه املوارد ىف تلك املنطقة.املوارد
   دراسة التصحر

 ,Nelson ( 1949إال يف عام ) )1ذا املصطلح " Desertification" مل يعرف التصحر 
 فقد وصفت هذه الظاهرة مبا أشتملت عليه من . أن التصحر يعترب ظاهرة حديثة وال يعىن هذا. )2 ,1990

 وقد أفاض .تغري أو نقص غري مألوف يف موارد البيئة الطبيعية من نبات وتربة وموارد مائية منذ أزمان بعيدة
ل للغابات كتاب اليونان الكالسيكيني يف وصف مظاهر التصحر اليت حدثت يف بالد اليونان القدمية من زوا

   وإنه.وجرف للتربة ونقص يف املوارد املائية
من امللفت للنظر فعال أن هؤالء الكتاب متكنوا يف وقت مبكر من تاريخ املعرفة البشرية من 

 فقد أرجعوا هذه املشكلة .التعرف على األسباب الىت أدت إىل ظهور مشكلة التصحر ىف بالد اليونان القدمية
 , Darby, 1956 ( تثاث الغابات وإطالقه لقطعان املاعز املخربة على األرض إيل نشاط اإلنسان يف إج

 كما أنه من املدهش حقاً توصل أولئك الكتاب إىل التعرف على العالقة اليت تربط بني إجتثاث .)185
د إىل يف القرن اخلامس قبل امليال " Plato"  فقد أشار الفيلسوف اليوناين إفالطون .الغابات واجنراف التربة

من بالد اليونان القدمية أدى إىل اجنراف التربة السطحية مؤكداً  " Attica" أن إزالة الغابات يف منطقة أتيكا 
يف نفس الوقت على أن زوال هذه التربة باإلجنراف تسبب ىف أن مياه األمطار أصبحت غري قابلة ألن تختزن 

  . ) :Plato, Critias, 3( أبان سقوطها على األرض يف باطن األرض حيث أا سريعاً ما تندفع حنو البحر
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يف مناطق خمتلفة من اجلزيرة العربية منذ فترة بعيدة تعود إىل بداية  بعض مظاهر التصحرووجدت 
 ومتثلت هذه املظاهر بعدد من األماكن ىف فقداا لغطائها النباتى .القرن اخلامس اهلجرى على أقل تقدير

 ومل يكن دور اإلنسان ىف هذا التغري البيئى غري معروف ىف الفكر . والغضى والسمرالطبيعى من أشجار األرطة
 هذا  فكانت هنالك بعض األفكار السائدة عند عرب األندلس وبالد املغرب على األقل عن. العرىب اجلغراىف

 فقد شخصوا أسباب هذا التغري ىف حينه على أا تعود إىل النشاط البشرى الذى متثل ىف قلع األشجار .الدور
ألجل إستخدامها كوقود وذلك كما جاء ىف رد أىب جعفر أمحد بن الدودين البلنسى على رسالة أىب عامر بن 

 فجاء ىف رده أن هلذا اإلستخدام .ت كوقودالذى عري العرب بإستخدامهم لروث احليوانا" الشعوىب " غرسية 
إقتالع أشجار األرطى  مربرات وجيهة وهي  إختفاء الغطاء النباتى ىف كثري من مناطق اجلزيرة العربية بسبب

   .)2"(إلكرام الضيفان وإطعام املقرور اجلوعان " والغضى والسمر لإلستخدام البشرى، 
 بأفكار جديده -اية القرن الرابع عشر امليالدي  -وجاء ابن خلدون يف القرن الثامن اهلجري 

ولكنها تؤكد أيضا ما جاء به من سبقه من الكُتاب وذلك فيما خيتص بدور النشاط البشري يف إحداث 
 وبالرغم من أن ابن خلدون مل يتعمق يف وصف اآللية الىت حتدث مبوجبها ظاهرة التصحر إال أن .تغريات بيئية

 ويكمن الدور اإلجيايب ملسامهة ابن خلدون العلمية ىف هذا اال يف .ع ال ميكن جتاهلهامسامهته يف هذا املوضو
ربطه بني ظاهرة التصحر من جهة وبني قوة الدولة والنظم الضرائبية ودرجة التوسع اإلقتصادى والسكاين 

 و 343و  3.2هـ، الصفحات 1378املقدمة، ( للدولة ومنط النشاط اإلقتصادى للسكان من جهة أخرى 
على أن الصحاري ظهرت يف املغرب العريب نتيجة   ودلل ابن خلدون على رأيه هذا بالتأكيد.).37 و 348

 -  7نفس املرجع، ( إليار الدول، أي السلطة املركزية، وما تبع ذلك اإليار من انكماش إقتصادى وسكاين 
غرب العريب حدث ا تدهور كنتيجة الستبدال  ولعل أكثر آراء إبن خلدون شيوعاً مقالته بأن بيئة امل. )366

منط استخدام األرض من إستخدامات زراعية إىل استخدامات رعوية على إثر دخول مجاعات ثقافية جديدة 
 احلادي عشر امليالدي - يف القرن اخلامس اهلجري ) 3(هى عرب بين هالل وبين سليم إىل املغرب العريب

  .).37و .15نفس املرجع ، ( 
 George" سبة للعصر احلديث فإنه ميكن القول أن األمريكى جورج بريكرت مارش وبالن

Perkins Marsh "  كان أول من ناقش موضوع التصحر مناقشة مستفيضة وبأسلوب علمي حديث
 فذكر مارش يف .1864وذلك يف كتاب وضعه عام ) 4(مدعم مبعلومات غزيرة وموثقة من الناحية التارخيية

اجلغرافيا اجلديدة "  أنه يسعى إىل وضع أسس علم جديد أطلق عليه مسمى ) 55 و7فحات الص( كتابه هذا 
 وأكد ىف مقدمة كتابه هذا أن حمط إهتمامه ذا العلم الينحصر ىف دراسة املوقع واحلقائق املتعلقة به فقط ."

 وفسر مارش كل .لبيئةولكن يشتمل أيضاً على دراسة األحياء اليت تعيش يف املوقع وعالقة هذه األحياء با
التغريات البيئية، الىت جاء على ذكرها ىف كتابه، ضمن إطار النشاط البشري والذي أعتربه العامل األول يف 

 و 26- 7 و 9نفس املرجع، ( واألحياء اليت تعيش على هذا السطح  تغيري مظاهر السطح واملياه والنباتات
   . )584 و 378 و38 و 33
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 التغريات البيئية احلاصلة يف بيئات خمتلفة ولكن ما خيص هذه الدراسة هو مناقشته وناقش مارش ىف كتابه
 فقد أكد باألدلة التارخيية على أن نشاط اإلنسان ىف املناطق اجلافة هو .لظاهرة التصحر يف املناطق اجلافة

   وحيدث هذا .ف تربتهااملسؤول عن حدوث التغريات البيئية ا والذى يتمثل ىف تدهور غطائها النباتى واجنرا
 و 149 و 78نفس املرجع، (التخريب البيئى، كما أشار عن طريق الرعي اجلائر وإزالة الغطاء النبايت 

378( .   
وتدل اآلراء الىت جاء ا مارش على أنه كان رائدا للدراسات احلديثة املعنية بالتقصي عن دور 

 وأدى الترويج والتطوير الذي وجدته أفكار مارش ىف وقت الحق على . تغيري البيئة الطبيعيةنشاط اإلنسان يف
وتالمذته، الذين كونوا ما يسمى مدرسة بريكلى  " Carl O. Sauer" يد اجلغراىف األمريكى كارل ساور 

ر نشاط اإلنسـان حنو التقصي عن دو) 5(1923األمريكية، إىل توجيه دفة العمل اجلغرايف احلديث منذ عام 
 ويتضح تأثري اآلراء الىت قدمها مارش عن البيئة يف الفكر اجلغرايف احلديث جبالء .يف التأثري على البيئة الطبيعية

 / دور اإلنسان يف تغيري وجـه األرض "  حتت مسمى 1955يف فعاليات املؤمتر الدويل الذي أنعقد عام 
Man’s Role in Changing the Face of the Earth ". ووضعت األحباث اليت قدمت يف 

   .هذا املؤمتر يف كتاب بنفس املسمى أهداه املؤمترون إىل ذكرى جورج بريكرت مارش
ويكمن الدور اإلجياىب ملارش يف تطور الفكر اجلغرايف احلديث أن آرائه سامهت ىف ظهور مدرسة 

د أيضا على أن آراء مارش وأتباعه من  وميكن التأكي.جديدة يف اجلغرافيا جاءت كبديل للمدرسة احلتمية
بعده، وهي اآلراء الىت تؤكد على ضرورة البحث عن دور اإلنسان يف البيئة، كان هلا دور إجيايب آخر ىف تقدم 

 إذ أن مثل هذا التوجه ىف الدراسات اجلغرافية والذى يتخذ من دراسة دور اإلنسان .الفكر اجلغراىف احلديث
 .، وذلك كما يظهر ىف كتاب مارش املشار إليه أعاله، يؤكد على وحدة علم اجلغرافياىف البيئة حمورا للدراسة

إذ ميثل مثل هذا العمل الفكرى نقطة التقاء يف العمل بني شقي اجلغرافيا الطبيعي والبشري وذلك كما أكد 
   . )Stoddart, 1965 ,243( أحد اجلغرافيني 

تابات اخلاصة بدور نشاط اإلنسان يف البيئة إىل ويهدف الباحث من عملية التقصي التارخيي للك
إيضاح أن دراسة التصحر من خالل دراسة دور النشاط البشرى ليس مبوضوع حديث الطرح بل أنه ميثل 

 وتؤكد هذه .إمتداداً ملدرسة جغرافية حديثة بدأت على أقل تقدير منذ النصف الثاىن من القرن التاسع عشر
 ويعد هذا الطرح يف حد ذاته تقليد من .ر اإلنسان كعامل تغيري يف البيئة الطبيعيةاملدرسة على أمهية دراسة دو

 فالبحث يف العالقة بني اإلنسان والبيئة، واليت تشكل أساس هذه الدراسة، متثل .صميم العمل اجلغرايف احلديث
والىت  ) Pattison, 1964(  واحدا من التقاليد البحثية األربعة اليت حددها اجلغراىف األمريكى باتيسون

  .)6(أعترب أا تشكل الصلب األساسي والتقليد املتبع ىف العمل اجلغرايف
  أسباب وكيفية حدوث التصحر

يتضح من النقاش السابق أن هذا البحث معين بالدرجة األوىل بدراسة التغيريات البيئية يف املناطق   
  ذا أن دور املناخ، كما يتمثل يف حدوث نقص  ويعين ه.اجلافة واليت يكون للنشاط البشري دور يف ظهورها
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مؤقت يف معدالت األمطار السنوية، لن يؤخذ يف احلسبان كعامل لتفسري مظاهر التصحر اليت هى حتت 
  .الدراسة ىف هذا البحث

ويستند هذا التوجه على عدة مربرات منها أن هنالك الكثري من الدراسات اليت تقدم أدلة على أن 
 بعدد كبري من مناطق عدة من العامل دون أن يتزامن حدوث هذه الظاهرة مع إخنفاض ظاهرة التصحر حدثت

 وأستنتج أصحاب هذه الدراسات من هذا أن السبب .تلك املناطق   معدالت األمطار الىت تستقبلهايف
ساسي يف حدوث التصحر مبناطق دراسام هو نشاط اإلنسان اإلقتصادي من زراعة ورعي وإقتالع األ

 ويشكل التقرير الذي وضع عن ظاهرة التصحر يف اجلزء الغريب من الواليات املتحدة األمريكية .)7(لألشجار
"  سان واكني يف والية نيومكسيكو ومنطقة وادي "  Rio Puerco"وخصوصاً منطقة حوض ر بويركو 

San Joaqin " فيوضح هذا التقرير بشكل دامغ .يف والية كاليفورنيا مثاال جيدا على هذه الدراسات 
مسئولية النشاط البشرى ىف إزالة الغطاء النباتى بكليت املنطقتني مما نتج عنه زيادة ىف معدالت إجنراف التربة 

 Council on(  واء اجلوى ماونقص ىف املياه السطحية وزيادة معدالت الغبار ىف اهل
Environmental Quality, 1981, 14-2. and  29-51( .  

ويؤكد أصحاب العديد من الدراسات الىت أجريت على مناطق خمتلفة من العامل على نفس هـذه                
ىف دراسته املستفيضة عن مشـال أفريقيـا    ) Rapp, 1978, 2.-24  and 32(  فيشري راب .النتيجة

ىف دراسته عن مشال أفريقيا ومنطقة  ) Eckholm 142, 1975,( ربى كما يشري ايكهومل والصحراء الك
الساحل من غرب أفريقيا وصحراء ثار اهلندية، على أن نشاط اإلنسان اإلقتصادى من رعي جائر وحتطيـب                 

 ووجـدت منطقـة   .وزراعة ىف مناطق حدية يعترب السبب الرئيسى ىف حدوث مظاهر التصحر ذه املنـاطق        
الساحل إهتماماً كبرياً من قبل الباحثني يف ظاهرة التصحر حيث أعتربها أكثرهم مثاال منوذجيا على مـسئولية                 

 Arshad and Rao, 1994, 33; Johnson, 1993, 54 and 61; Le)التـصحر  اإلنسان يف حدوث 

Houerou Walsh,,  1984, 468)   Walls, 1981,4 -5; 1977, 24-3.; جاءت وتدل الشواهد الىت 
ا الدراسات املشار إليها أعاله إىل أن ظاهرة التصحر مبنطقة الساحل جاءت كنتيجة لألنشطة اإلقتصادية اليت                

  .قامت ا بشكل مل يراع ظروف حمدودية مواردها البيئية اليت يستغلها اإلنسان
ة ال يعىن التشكيك وجيب التنبيه إىل أن مسؤولية النشاط البشري عن التدهور البيئى باملناطق اجلاف

 فتمتلك هذه املناطق إمكانيات مناسبة لقيام أنشطة .ىف قدرة هذه املناطق على إعالة أنشطة إقتصادية بشرية
 ومن املعروف أيضاً أن .إقتصادية خمتلفة تعتمد على املوارد الطبيعية اخلاصة ا من تربة ومياه ونبات طبيعى

  .ات ودول قدمية مزدهرة قامت أساساً على إستغالل هذه املواردبعضاً من هذه املناطق كانت مهداً حلضار
  النظام البيئي للمناطق اجلافة وعالقته بظاهرة التصحر

تعتمد درجة مناعة أي نظام بيئي على قدرة هذا النظام على إستيعاب التأثريات السلبية الطارئة 
افة تستطيع، حتت الظروف العادية، أن  ولذلك فإن بيئة املناطق اجل. )37 ، 1978غرايبة وفرحان ، ( 

 ويعىن هذا أن حدوث نقص يف معدالت األمطار .تتغلب على أي تغري طارئ يف أحد عناصر نظامها البيئي
   إذ ميكن أن تعود البيئة إيل حالتها .السنوية ال يؤدي بالضرورة إيل إحداث تدهور بيئي ال ميكن إصالحه
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 ولكن حيدث خلل يف هذه املعادلة بسبب تدخل .ق معدالا السنويةالسالفة حاملا تعود األمطار إيل ساب
الطبيعية إىل  اإلنسان بنشاطه ىف إستغالل موارد هذه البيئة وذلك ىف حالة إذا أدى نشاطه ىف إستغالل مواردها

النشاط  املوارد وإسترتافها وذلك عندما يؤدى وحيدث هذا اإلضعاف يف حالة الضغط على .إضعاف مناعتها
إحداث تغري كمي ونوعي يف عناصر هذه البيئة من مياه وتربه ونبات وحيوان طبيعي وذلك عن لبشرى إلىا

 وميكن .طريق أحد األنشطة االستغاللية الثمانية املسؤولة عن حدوث التصحر واليت سيجرى ذكرها الحقا
 طبيعة النظام البيئي الذي يسيطر على املناطق اجلافة والذى يتصف توضيح مسؤولية هذه األنشطة باإلشارة إىل

  : باحلقائق التالية
 أنه من وجهة نظر إستغالل اإلنسان للموارد البيئية فإن بيئة املناطق اجلافة هى بيئة هامشية أي أا بيئة :أوالً

امل اإلسترتاف وسوء اإلستخدام  ويعىن هذا سرعة إستجابة البيئة يف املناطق اجلافة لع.ذات موارد حمدودة
 فأي إستخدام بشري هلذه البيئات ال يراعى حمدودية مواردها وطبيعتها اهلشة يؤدي بالضرورة إىل .البشري

  .إسترتاف هذه املوارد أو إىل إحداث تغيري يف صفاا
 ويعين هذا أا تكون .قبلها تتعرض بيئة املناطق اجلافة لتقلبات كبرية يف كميات األمطار السنوية اليت تست:ثانياً

عرضة لتغريات فجائية وكبرية يف التوازن البيئي الذي حيكم العالقة املتبادلة بني العناصر البيئية املختلفة يف مثل 
 ويترتب على هذا أن أى إخنفاض ىف معدالت األمطار ضمن املنطقة الىت حصل ا إسترتاف .هذه املناطق

 .وث خلل كبري ىف القدرات اإلنتاجية للعناصر األخرى الىت تكون النظام البيئىملواردها البيئية يؤدى إىل حد
فيحدث، على سبيل املثال، أن عنصرا مثل التربة يفقد، أو يتعرض لنقص ىف، مكوناته الىت متد النبات مبا 

     .هلذه التربةحيتاجه من مواد خمصبة نتيجة إلخنفاض كميات األمطار مما يؤدى إىل إخنفاض القدرات اإلنتاجية 
 إن أي نظام بيئي يتكون من عناصر خمتلفة ترتبط ببعضها البعض حبيث أن أي تغري يف أحد هذه العناصر :ثالثاً

 وتكتسب هذه .يؤدي إىل إحداث سلسلة من التغريات يف العناصر األخرى اليت يتكون منها هذا النظام البيئي
ا عرضة للتقلبات التغريات صفة خاصة يف املناطق اجلافة بسبب أا مناطق هامشية ذات موارد حمددة وأ

 ويترتب على هاتني احلقيقتني أن االستغالل الغري متوازن، أي اإلستغالل اإلسترتايف، من قبل اإلنسان .املناخية
ملوارد هذه البيئات يؤدي إيل إحداث نقص أو تعديل يف بعض خواص املورد أو املوارد البيئية اليت يقصدها 

 وبسبب حمدودية املوارد البيئية ىف بيئات املناطق اجلافة وضعف عملية التعويض بسبب .نسان باإلستثماراإل
بطئ العمليات احليوية فإن هذا النقص أو التغري يف الصفات اخلاصة باملوارد ال ميكن تعويضه على املدى 

 وينتج .تلفة اليت تتكون منها البيئة ويترتب على هذا حدوث فقدان للتوازن البيئي بني العناصر املخ.القريب
عن عدم التوازن هذا ردود فعل بيئية عنيفة تتمثل يف إحداث سلسلة من التغريات البيئية املخلة واليت يصعب 

 وتكمن صعوبة إستصالح املناطق .معها إعادة هذه البيئة إىل سابق عهدها، على املدى القصري على األقل
 ,Eckholm ): أنظر( ختالل يف التوازن البيئي الذى حيدث باملناطق اجلافة املصابة بالتصحر لوجود هذا اإل

1975, 141; Hammer, 1983, 1- 2; Le Houerou, 1977, 2.; UN .Conference on 
Desertification, 1977, 13 - 15 )   
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ن فرصة عودة  إن أي تدهور يف بيئة املناطق اجلافة سوف حيتاج إىل وقت طويل لإلصالح وذلك أل:رابعاً
 ويعود هذا البطء إيل .النظام البيئي يف هذه املناطق إىل توازنه يقلل منها بطء العمليات احليوية يف هذه املناطق

الضروري لعمليات بناء التربه والنمو النبايت ذه  ) Stoddart, 1975( قلة أو نـدرة عامل املياه 
  قل عملية إستعادة الغطاء النبايت حلالته القدمية يف منطقة  ولذلك فإن عمليات بناء التربة وبشكل أ.املناطق

مصابة بالتصحر حتتاج إيل وقت طويل نسبياً وذلك كما يؤكد الكثري من الباحثني واهليئات العلمية املعنية 
 Dregne, 1983, 3.-1; Phillips, 1993, 638 ; UN Conference on ) رمبسألة التصح

Desertification, 1977, 2.- 21; Warren and Maizels, 1977, 187 )  
ويتضح مما سبـق من احلقائق أنه باإلضافة إىل سرعة تأثر بيئات املناطق اجلافة سلبياً بنشاط 

الح يكون اهلدف منه إعادة عناصر البيئة ىف املناطق اجلافة إىل اإلنسان فإا أيضاً ال تتجاوب سريعاً ألي إص
على  ) Dregne, 1976,13(  ويؤكد أحد الباحثني يف ظاهرة التصحر .حالتها األولية قبل حدوث التصحر

أن معاجلة آثار هذه الظاهرة تكون بشكل عام أكثر صعوبة يف املناطق األكثر جفافاً من العامل وخصوصاً يف 
 Le(  ويؤكد باحث آخر . اليت أدت ظاهرة التصحر ا إىل إختفاء الغطاء النبايت وتشكيل تربات رمليةاملناطق

Houerou, 1977, 21 (  على أن القدرة على إستصالح املناطق املصابة بالتصحر ضعيفة أو حىت غري ممكنة
 ويعىن هذا أن معظم املناطق .ملم20يف املناطق ذات التربة الضحلة وحيث تقل معدالت األمطار السنوية عن 

اجلافة املصابة بالتصحر يف العامل سوف تستمر يف املعاناة من مشاكل التصحر لفترة طويلة من الزمن إن مل 
 وتشتمل هذه املناطق على الغالبية العظمى .يكن لألبد، وذلك يف حالة صحة رأي الباحث املشار إليه أعاله

 ويؤكد على هذه اآلراء .ا وكل إقليم الساحل من غرب أفريقيامن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقي
اللذين يشريون إىل أن  ) Hare, Kates and Warren, 1977 ,333( التشاؤمية عدد آخر من الباحثني 

عودة األمطار إيل معدالا السابقة يف أي منطقة أصابتها مظاهر التصحر ال يعين أبداً زوال هذه املظاهر اليت 
 ا املنطقةأصيبت.  

  التوازن البيئي وحدوث التصحر
تشري احلقائق العلمية السالف اإلشارة إليها عن طبيعة النظام البيئي يف املناطق اجلافة إىل أن هذا 
النظام يواجه إحتمال اإليار ىف حالة حصول أي تغري سليب طارئ يف أحد عناصره وذلك ىف حالة اإلخالل 

 وكمثال على هذا فإنه عند حدوث جفاف .عناصر عن طريق اإلستغالل البشرىىف التوازن القائم بني هذه ال
سببه إخنفاض ىف معدل األمطار السنوية خالل سنة من السنوات يف منطقة من املناطق فان العناصر البيئية 

الطارئ األخرى من تربه ونبات طبيعي يف املنطقة الىت حدث ا اجلفاف ال ميكن هلا أن تتأقلم مع هذا التغري 
وذلك ىف حالة أن نشاط اإلنسان اإلقتصادى ىف هذه املنطقة أدى إىل إسترتاف مواردها أو إىل إحداث تغيري 

 ويعود السبب ىف هذا إىل أن اخللل الذي أحدثه نشاط اإلنسان من إسترتاف للموارد البيئية أضعف .ىف صفاا
   .الطارئقدرة البيئة ىف هذه املنطقة على التأقلم مع هذا التغري 

وميكن إيضاح كيفية حدوث هذا اإليار ىف النظام البيئى باإلشارة إيل أن النشاط الزراعي 
  والرعوي الذي ال يراعي حمدودية املوارد يف املناطق اجلافة من احملتمل جداً أن يؤدي إىل إجنراف التربة 
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 ويترتب على إزالة التربة .نبايتالسطحية واإلقالل من خصوبتها وتعريتها كما يؤدي إىل إزالة الغطاء ال
السطحية أو حىت بضع سنتمترات منها، واليت تتركز فيها عادة املواد العضوية واملخصبة األخرى الضرورية 

 .، إىل إضعاف القدرة اإلنتاجية هلذه التربة ) Lal, 1988, 445; Thornes, 1985 , 225(لنمو النبات 
 وحيتمل .تتفاقم مشكلة تدهور إنتاجية التربة ىف حالة إخنفاض معدالت األمطار السنوية ىف مثل هذه املناطقو

 ومما يزيد يف عدم قدرة هذه .جدا أن يستمر هذا اإلخنفاض حىت مع عودة األمطار إىل نفس معدالا السابقة
بايت تؤدي إيل اإلقالل من قدرا على االحتفاظ التربة على االستفادة من مياه األمطار هو أن إزالة الغطاء الن

 ويعود السبب ىف هذا إىل أن قطرات األمطار اليت تصطدم مباشرة بالتربة، الىت سبق هلا وأن .مبياه هذه األمطار
تعرت من الغطاء النباتى، تعمل على إحداث ختريب يف تركيب هذه التربة وبالتايل تقلل من قدرا على 

 ,Le Houerou, 1977(مطار األمر الذي يزيد من معدالت اجلريان السطحي للمياه امتصاص مياه األ
2.; Tueller and Hall, 1995, 61 ( . ومما يزيد يف إمكانية حدوث هذه الزيادة ىف معدالت 

اجلريان السطحى هو أن فقدان الغطاء النبايت وإجنراف الطبقة السطحية هلذه التربه يؤدي إيل فقداا ملادة 
  .لدبال اليت تعترب مسؤولة عن متاسك التربة وعن متكينها من االحتفاظ بالرطوبة الضرورية لنمو النباتا

، 1978األمم املتحدة، (  أما بالنسبة لألراضي الرعوية بشكل خـاص فإن دراسة لألمم املتحدة
ملناطق اجلافة هو املسؤول تؤكد على أن النشاط الرعوي الذى يتصف بالطبيعة اإلسترتافية ملوارد بيئة ا ) 7ص 

عن إحداث تغريات بيئية تؤدي إيل تقليل فرصة األراضي الرعوية املتصحرة إيل استعادة حيويتها عند هطول 
 فإخنفاض خصوبة هذه التربه واخللل الذى حدث بالتوازن املائي اخلاص ا، بسبب تعرضها .األمطار

د من استجابة الكساء اخلضري املوجود ذه املراعي لألمطار لالجنراف وإزالة مادة الدبال منها، يؤدي إيل احل
 كما أن الرعي اجلائر للغطاء النباتى ىف األراضى الرعوية يتسبب ىف إنعدام .وبذلك تقل إنتاجية هذه املراعي

فرصة وجود كساء خضري للنباتات ميكنها من إنتاج بذور تساهم ىف عودة نبتات جديدة من هذه النباتات 
   .سم التاىل لسقوط األمطارمع املو

يشري النقاش السابق إىل أن سرعة ومعدل تأثر التوازن البيئي يف املناطق اجلافة بأي تغري يف أحد 
 ولذلك فإن النتيجة النهائية واحملتومة ألي .عناصر البيئة يعد من أهم السمات اليت تتصف ا املناطق اجلافة

يف املناطق اجلافة هي حدوث خلل كبري يف هذا التوازن ىف حالة إذا أدى استغالل بشري ملوارد البيئة الطبيعية 
 ويترتب على .هذا اإلستغالل إيل إحداث اضطراب ولو كان ضئيالً يف التوازن القائم بني عناصر هذه البيئة

أو تغري هذا اإلرتباط الوثيق واملبين على توازن مرهف بني عناصر البيئة يف املناطق اجلافة أن حصول أي نقص 
   .يف أحد العناصر البيئية يتلوه نقص أو تغري آخر يف العناصر األخرى املكونة للنظام البيئي

 فحصول .ويعين هذا أن حدوث مظهر واحد للتصحر يتلوه بالضرورة حدوث مظهر آخر للتصحر وهكذا
ويؤدي هذا بدوره إيل إزالة للغطاء النبايت بسبب الرعي اجلائر سيتلوه معدل عال للجريان السطحي للمياه 

 وتؤدى إزالة التربة السطحية بصفة جزئية .حدوث زيادة كبرية وغري طبيعية يف معدالت تعرية التربة السطحية
  معدالت اجلريان إيل زيادة - إضافة إيل عدم وجود غطاء نبايت يقلل من سرعة جريان املياه اجلارية -أو كلية 
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ن نسبة مياه األمطار اليت ميتصها السطح والىت ميكن أن تساهم ىف  مالسطحى للمياه مما يتسبب ىف اإلقالل 
  .زيادة خمزون املياه اجلوفية

 .وتكون احملصلة النهائية هلذه العمليات املترابطة إخنفاض ىف معدل إعادة تغذية مكامن املياه اجلوفية
 ه اجلوفية ىف مثل هذهويضاعف من هذا اخلطر أنه ىف حالة وجود إستخدام بشرى غري مقنن ملخزون امليا

إخنفاض معدل إعادة التغذية عن طريق األمطار السنوية، وذلك كما سبق وصفه، يؤدى ائيا إىل  املنطقة فإن
تدهور ىف ضعف أو حىت نضوب املصادر اجلوفية للمياه مثل  ويتمثل هذا ال.مناسيب املياه اجلوفية تدهور ىف

 وتكون النتيجة احلتمية هلذه العمليات البيئية املترابطة توقف ااري املائية السطحية عن .الينابيع واآلبار
 كما يؤدي هذا إىل موت األشجار املعمرة اليت .اجلريان بسبب نضوب املصادر اجلوفية اليت تغذي هذه ااري

 وحدثت مثل هذه .عتمد عن طريق جذورها الطويلة على هذه املصادر للحصول على حاجتها من املياهت
 وكمثال على هذا فإن .احلالة، واليت تعترب مرحلة متقدمة من مراحل التصحر، بالفعل مبناطق كثرية من العامل

ية أريزونا باجلزء يف جنوب وال " San Pedro" وسان بيدرو  "  "Santa Cruizeري سانتا كروز 
اجلنوىب الغرىب من الواليات املتحدة األمريكية كانا رين دائما اجلريان وذلك حىت وقت دخول الرجل 

 وتشري .األوريب إيل تلك املنطقة ولكنهما أصبحا جافني وال يسيالن ىف الوقت احلاىل إال وقت هطول األمطار
ية اليت أدخلها األوربيون إيل هذه الوالية، واليت أرتفعت أعدادها الدالئل إىل أن الزيادة الكبرية يف أعداد املاش

، تشكل السبب األساسي يف 1980 رأس عام 1ر095ر000إيل 1870رأس عام 5000من جمرد 
 إذ أدى .)Council on Environmental Quality, 1981, 61( حدوث هذا التدهور البيئي

 كبري ىف الغطاء النبايت بأرض الوالية األمر الذي نتج عنه وجود هذه األعداد من املاشية إيل حدوث تدهور
الوصول إيل هذه املرحلة اخلطرية من التصحر، وذلك كما مت وصف املراحل الىت ميكن أن تؤدى إىل هذه 

  .النتيجة سابقا
  مسئولية املناخ

ناخ يستخدم ال ميكن إلغاء دور املناخ أبداً يف حدوث التصحر ولكن جيب التنبيه على أن عامل امل
 ويعترب هذا دأب الغالبية العظمى من الدراسات .يف هذه الدراسة كعامل مساعد يف تفسري أسباب التصحر

 وقد وظف عامل املناخ يف هذه الدراسة ألجل إيضاح أن إنقطاع .اخلاصة بالتصحر وذلك كما سبق ذكره
كن على أكثر  تقدير اعتبار أن دور  ومي.األمطار هو حدث يترتب عليه تفاقم يف مشكلة تصحر قائمة فعالً

املناخ ينحصر يف إشعال الشرارة يف أوضاع بيئية مهيأة حلدوث التصحر بسبب نشاط اإلنسان وذلك كما 
   .يتضح يف حالة إقليم الساحل

وجيب التأكيد على أن مظاهر التصحر الىت يكون نشاط البشرى هو السبب ىف حدوثها تكون 
 أي أا حتدث كنتيجة لفترات طويلة نسبية من اإلستغالل اإلسترتاىف . طويلنتيجة لعمليات ذات مدى زمىن

 ولكن التغريات الىت حتدث ىف معدالت األمطار، وهي تغريات .للموارد البيئية، وذلك كما مت إيضاحه سابقا
  البيئة ىف حتدث على مدى فترة زمنية قصرية يتراوح طوهلا بني سنة إىل مخس سنوات، تزداد قوة تأثريها على 
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 حالة أن هذه البيئة نفسها تكون قد تضررت سابقا بالعمليات ذات املدى الزمىن الطويل الىت مت شرحها أعاله
  . )Hare, Kates and Warren, 1977, 322:  أنظر( 
  

  دور النشاط اإلقتصادى ىف حدوث التصحر
  األنشطة البشرية املسببة للتصحر

حيدث التصحر الذى يكون النشاط البشرى سببا ىف وقوعه نتيجة لعدة وسائل من أمهها وأشدها  
ضررا عمليات إستثمار املوارد البيئية بطريقة تؤدي إىل إسترتافها وإحداث تغيري يف مواصفاا حبيث تصبح 

ي النشاط اإلقتصادي  وتعمل اآللية الىت حيدث ا هذا اإلسترتاف حني يؤد.ذات قيمة إقتصادية متدنية
 النظام البيئي هلذه لإلنسان إيل إستهالك كميات من املوارد البيئية، من ماء وتربه ونبات، بشكل يفوق قدرة

املناطق، وذلك حتت الظروف البيئية اإلعتيادية واليت تكون خالهلا كميات األمطار الساقطه تساوي املعدل 
ل يف هذه املوارد أو إعادا إيل مواصفاا السابقة قبل على تعويض النقص احلاص) 8(السنوي لألمطار،

 وحيدث هذا الضغط اإلسترتايف للموارد يف الغالب عن طريق واحد أو أكثر من األنشطة .إستغالل اإلنسان هلا
  :البشرية التالية

  الرعي اجلائر) 1(
 ويؤدي .لنبايت نفسهويتسبب هذا النشاط يف إزالة الغطاء النبايت وحصول تغري نوعي يف الغطاء ا

هذا بطريقة غري مباشرة إيل إزدياد عملية إجنراف التربة السطحية وذلك بواسطة التعرية اهلوائية اليت يساعد 
 ويزداد خطر اجنراف .عليها عدم وجود غطاء نبايت حيمي سطح التربة من احتكاك الرياح ا بشكل مباشر

ة الىت أزيل عنها غطائها النباتى تصبح عرضة لالجنراف  فاألرض املكشوف.هذه التربة عند هطول األمطار
بواسطة التعرية املائية بسبب غياب الغطاء النبايت الذى حيمى التربة وبسبب ضياع مادة الدبال واملواد الطينية 

  .الالمحة للتربة واليت ضاعت سابقاً عن طريق إزالة التربة السطحية بواسطة التعرية اهلوائية
  غري متوازنة الزراعة ال) 2(

ويقصد ذا النشاط الزراعى الذى يؤدي إىل إسترتاف خصوبة التربة ويتسبب يف تفككها األمر 
 ويزداد خطر إجنراف التربة يف حالة الزراعة البعلية واليت تقوم يف املناطق األقل .الذي يؤدي إىل سهولة إجنرافها

 ويكمن . الطبيعي لفسح اال أمام احملاصيل الزراعيةجفافا من املناطق اجلافة حيث يتم إزالة الغطاء النبايت
اخلطر ىف هذا النوع من النشاط الزراعى ىف أن التربة اليت تفككت بفعل عمليات احلراثة تصبح بعد موسم 
احلصاد يف خالل الفصل اجلاف، والذي يشكل معظم أوقات السنة، من غري غطاء نبايت يقيها من خماطر 

زيد من فعالية التعرية اهلوائية ىف مثل هذه البيئات جفاف التربة املتفككة يف هذا الفصل من  وي.التعرية اهلوائية
   .السنة

  إقتالع األشجار ) 3(
ويتم هذا النشاط بإقتالع األشجار ألجل احلصول على األحطاب أو ألجل صناعة الفحم أو 

   نفس النتائج اليت يتسبب ىف حدوثها  ويؤدى هذا النشاط املخرب إىل.ألجل اإلستخدامات الصناعية والبناء
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 كما يؤدى إقتالع األشجار إىل حرمان التربة من املواد املعدنية الىت جتلبها جذور        .الرعي اجلائر والزراعة البعلية   
  .هذه األشجار من الطبقات العميقة البعيدة عن السطح

   اجلائر للمياه السطحية واجلوفيةالضخ) 4(
 كما أن إستخدام املياه .ويؤدي هذا الضخ إىل إسترتاف موارد املياه اجلوفية وزيادة نسبة ملوحتها

 وزادت درجة هذا اخلطر كثريا .الىت أرتفعت نسبة ملوحتها ىف الري يؤدي إىل إزدياد معدالت ملوحة التربة
باإلضافة إىل التوسع  السنوات األخرية نتيجة إلزدياد احلاجة للمياه ألجل اإلستخدامات احلضرية والصناعيةىف 

  .الزراعى ىف عدد من الدول بالنطاق اجلاف من العامل
  االستخدام الغري مقنن ملوارد املياه) 5(

 عمليـة الـري     وحيدث الضرر هنا عندما يتم إستخدام كميات كبرية وغري ضرورية من املياه يف            
وحيدث هذا بسبب أن إرتفـاع  . الزراعي حبيث يؤدي هذا إىل ازدياد ملوحة التربة أو إيل ازدياد نسبة قلويتها            

ويتسبب اإلستخدام الغري مقـنن للميـاه     . معدالت التبخر ىف املناطق اجلافة يؤدى إىل تركز األمالح ىف التربة          
   .دى إىل إخنفاض ىف إنتاجية التربةأيضا ىف ارتفاع منسوب املياه الباطنية حبيث يؤ

  السياحة واألنشطة التروحيية) 6(
ويقصد ا األنشطة اليت تؤدي إيل جذب أعداد كبرية من الناس إىل منـاطق ذات مـوارد بيئيـة         

 ومن احملتمل أن يؤدي هذا التكدس البشرى إىل إسترتاف املوارد املائية املتوفرة كما يؤدي إىل ختريب                 .حمدودة
 وحيدث هذا خـصوصاً يف حالـة        . النبايت وتسريع عمليات إجنراف التربه والقضاء على األحياء الربية         الغطاء

 Off – Road" اإلستخدام الواسع لوسائط النقل اآللية يف مناطق خارج الطـرق العامـة أو مـا يـسمى     

Driving" .  
    التوسع العمراىن) 7(

نشاط اإلنسان إىل إزالة الغطاء النباتى وجتريـف     يؤدى التوسع العمراىن ىف املناطق ذات احلساسية ل       
 ويؤدى رمي خملفات البنـاء إىل تلـوث   .للتربة ودك للتربة السطحية وإىل إحداث تغيري ىف نظم اارى املائية      

  .خمزون املياه الباطنية والسطحية
   العمليات احلربية ) 8(

 .تقوم ا اجليوش ىف حالة احلرب    ونعىن ذا تلك الىت تشتمل على حتركات عسكرية واسعة املدى           
وتؤدى هذه التحركات بشكل خاص إىل إزالة الغطاء النباتى ودك وجتريف للتربة السطحية وختريـب نظـم                 

   .تصريف املياه السطحية
  

  التصحر باململكة العربية السعودية
بية السعودية أدت التغريات االجتماعية واالقتصادية، اليت يأت فرص ظهورها بتأسيس اململكة العر         

 وتسبب هذا التوسع ىف زيـادة       .م، إيل توسع إقتصادي مل تعرفه هذه البالد من قبل         1932/ هـ1351عام  
  معدالت الطلب على املواد الغذائية املياه والنبات الطبيعي األمر الذي أدى إيل الضغط على املوارد البيئية 
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كة العربية السعودية أدى إيل نفس النتائج البيئية الـيت   وعلى الرغم من أن التوسع اإلقتصادي باململ       .وإسترتافها
حدثت مبناطق أخرى من العامل مثل إقليم الساحل بغرب أفريقيا إال أنه جيب احلـذر إيل وجـود إختالفـات     
 جذرية بني كل من اململكة العربية السعودية وغريها من مناطق العامل فيما خيتص بطبيعة العوامل اإلجتماعيـة                

كما أن اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية اليت أفرزا ظـاهرة         . واإلقتصادية اليت دفعت عملية التوسع اإلقتصادي     
  .التصحر باململكة العربية السعودية ختتلف عما حدث مبناطق أخرى من العامل

.  التغريات ىف بيئتـها الطبيعيـة      فقد تعرضت اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها إيل الكثري من         
فتعرضت موارد املياه الباطنية والسطحية والغطاء النبايت الطبيعي والتربة ا إيل تغري كبري حبيث تبـدو هـذه                  
املوارد ىف الوقت احلاضر خمتلفة يف صفاا الكمية والنوعية عما كانت عليه يف الفترة الـيت سـبقت القـرن                    

من أوائل احملـاوالت الـيت مت    ) 1965( وضعه خبري وزارة الزراعة عمر دراز       ويعد التقرير الذى    . العشرين
فيتضمن هذا التقرير وصفا عاما ملؤشرات      . مبقتضاها وضع تقييم عام لألحوال البيئية باململكة العربية السعودية        
 على وجود تدهور   وتؤكد هذه املؤشرات  . تدل على وجود تغريات بالبيئة الطبيعية ىف اململكة العربية السعودية         

يف مناسيب املياه الباطنية وزيادة ىف أخطار السيول ووجود معدالت عالية إلجنراف التربة وتدهور يف الغطـاء                
يف هذا التقرير وجود عالقة بني تدهور النظام         ) 7-66 و   34-24،  1965( ورصد دراز   . النبايت الطبيعي 

، ىف اجلزء اجلنوىب الغرىب من اململكة العربية السعودية         "حلمى  نظام ا " التقليدى إلدارة املوارد، واملعروف بإسم      
 وجنح دراز ىف الـربط بـني   . تدهور بيئى وخصوصا التدهور ىف الغطاء النبايت الطبيعي بنفس املنطقة    وحدوث

التدهور ىف الغطاء النباتى من جانب وبني وجود معدالت عالية إلجنراف التربـة وتزايـد أخطـار الـسيول          
  .ناسيب املياه الباطنية من جانب أخرواخنفاض م

  

  مظاهر التصحر
  التدهور يف الغطاء النبايت: أوال

ميثل الغطاء النبايت الطبيعى املتوفر يف أراضي اململكة العربية السعودية يف واقع األمر مـن حيـث                 
 ويؤكـد   .وفرهالكمية والنوعية مرحلة متدهورة ال تعكس إمكانيات ظروف النمو احلالية من مياه وتربة أن ت              

  على هذه احلقيقة 
الذين  " FAO" عدد كبري من التقارير الرمسية اليت وضعها خرباء منظمة األغذية والزراعة الدولية             

تفحصوا على الطبيعة الوضع الزراعي والثروة الرعوية يف اململكة العربية السعودية على فترات خمتلفة بدءاً بفترة            
تتفق مجيع الدراسات الىت عاجلت موضوع تدهور املراعى ىف اململكة العربية            ف .اخلمسينيات من القرن العشرين   

   .السعودية على مسئولية النشاط اإلقتصادى ىف تدهور حالة هذه املراعى
وحدث هذا التدهور بسبب أن أعداد احليوانات الىت تستغل هذه املراعى تفـوق كـثريا الطاقـة                 

خدامها كحطب ولصناعة الفحم النباتى للتحطيب، وذلك كمـا  الرعوية هلا وبسبب نشاط قلع األشجار إلست   
 فعلى سبيل املثال أوضح اخلبري توثيل، الذى أوفدته منظمة األغذيـة والزراعـة            .تؤكد هذه الدراسات نفسها   

  الدولية إىل اململكة العربية السعودية وقام بدراسة العديد من مناطقها الرعوية والزراعية، يف تقرير له 
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)Tothill, 1952 , 6 - 7  (   امة يف منطقة جازان أصبحت غري صاحلة ملزاولـة أن كثريا من مراعي سهل
 فقد أدت، كما أكد ىف تقريره، زيادة أعداد الوحدات احليوانيـة ىف             .نشاط الرعي بسبب اجلور على املراعي     

 Blepharis" مستساغة مثل هذه املنطقة إيل اختفاء النباتات الرعوية اجليدة منها والىت حل حملها نباتات غري

edulis"  ىف هذا التقرير) املرجع نفسه (  وأثبت توثيل    .)9(حمليا يف منطقة جازان بإسم زغف      ، وهو املعروف 
ن مناطق اململكة العربية السعودية وأعطى مثـاال علـى   يف كميات األحطاب بكثري م نفسه وجود نقص كبري   

فقد وجد هذا اخلبري أن زيادة معدالت التحطيب ألجل إمداد هذه املدينة            . هذا مبدينة أا عاصمة منطقة عسري     
باألحطاب أدت إيل إزالة األشجار احمليطة ا ملسافة عشرة كيلومترات حول هذه املدينة وذلك ىف فترة إعداد                 

الـذي   ) 92-90، ص 1968(  وأكد على هذه املشكلة نفسها يف تقرير الحق خبري املراعي ألريد      .تقريره
أشار إىل أن املناطق اخلالية من األشجار يف اململكة العربية السعودية تتوسع سنة بعد سنة وذلك بسبب زيـادة        

  .معدالت الطلب على األحطاب وزيادة اجلور على املراعي
، وهو خبري آخر للمراعي تفحص مراعـي اململكـة    )Heady, 1963 , 2 - 5( ويقدم هيدي 

، تقريرا يصف فيه حالة املراعي يف هذا البلد         1963 ويناير   1962العربية السعودية يف الفترة مابني أغسطس       
وكمثال على هذا التدهور فإنه أشار إىل ما الحظه من أن كثريا مـن         . خالل تلك الفترة بأا كانت متدهورة     

 احلشائش الرعوية املرغوبة أختفت كما أن املناطق احمليطة باآلبار املخصصة لسقيا قطعـان احليوانـات                أنواع
   ويؤكد خبري املراعى ألريد .أصبحت عارية متاما من أي غطاء نبايت وذلك ملسافة مخسني كيلومترا يف أي إجتاه

ه والذي وضع فيه وصفا للتـدهور       على هذه احلقيقة نفسها يف تقريره املشار إليه أعال         ) 14، ص   1968( 
الذي أصاب أراضي املراعي يف اململكة العربية السعودية خالل فترة اخلمسينيات والـستينيات مـن القـرن                 

 وقد أشار خبري املراعي هذا إىل أن مساحات كبرية من أراضى املراعي ىف اململكة العربية الـسعودية           .العشرين
خالل فترة اخلمسينيات وذلـك يف      % 100 – 25قدان كان يتراوح بني     فقدت نباتاا املعمرة وأن هذا الف     

 Carrying" وكنتيجة هلذا التدهور فـإن الطاقـة الرعويـة    .)املرجع نفسه ( املنطقتني الشمالية والشرقية 

Capacity)" 10 (       ملراعي اململكة العربية السعودية أصبحت ال تتجاوز خالل فترة وضع هذا التقرير مقـدار
   .)2000املرجع نفسه، (  وذلك حسب رأي ذلك اخلبري) 11(ومن لكل وحدة حيوانية واحدة د2428

ويالحظ أن التقارير اليت ظهرت الحقا يف فترة السبعينيات ال حتتوي على ما يـشري إيل حـدوث      
هـذه   إذ نـصت  .حتسن كمي أو نوعي يف الغطاء النبايت الطبيعي بأراضى املراعى ىف اململكة العربية السعودية    

 ,Kingery(  فيقدم تقرير خبريي املراعى كنجـري  .التقارير على إستمرار حالة التدهور يف الغطاء النبايت ا

 فيؤكد اخلبري   .دالئل قوية على إستمرار هذا التدهور يف الغطاء النبايت الطبيعي          ) 1978( وسنكري   ) 1971
ضي املراعي يف اململكة العربية السعودية مت من أرا% .6على أن مايزيد عن  ) Kingery, 1971 ,3( األول 

 وكمثال على هذا االسترتاف فإنه يستحسن اإلشارة إيل أن املسح الذي أجرته وزارة الزراعة واملياه                .إسترتافها
يف السبعينيات أسفر عن حقيقة أن املراعي يف بعض مناطق اململكة كانت تعاين من تدهور كبري بلغ من شدته                   

 ,Al-Gain( من االخنفاض يف اإلنتاجية  % 85إنتاجية هذه املراعى وصلت معدالته إىل حىت أن التدهور ىف 

1986, 1214( .  
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وجيب مالحظة أن هذا التدهور ىف حالة املراعى أستمر بالرغم من توافر ظروف مناخية مناسبة تتمثل يف حتسن            
 ا اململكة العربية السعودية خالل فترة معدالت األمطار الساقطة وانقطاع فترة اجلفاف القاسية اليت مرت  

ملعدالت األمطار على عدد من احملطات املناخيـة ىف         ) 1رقم  ( اخلمسينيات وذلك كما يدل اجلدول املرافق        
  .اململكة العربية السعودية

 املراعـي بـاملركز العـريب       خبري ) 1978( وقدمت الدراسة امليدانية اليت قام ا نذير سنكري         
فوظف . لدراسات املناطق اجلافة صورة أدق ملدى التدهور الذي حلق الغطاء النبايت يف اململكة العربية السعودية          

مفهوم الذروة النباتية ألجل عقد مقارنة بني الوضع الراهن للغطـاء           .) 12-67املرجع نفسه، ص    (  سنكري
 اململكة العربية السعودية مع الغطاء النبايت األصلي الذي يفترض أنه كان            النبايت يف مراعي من بيئات خمتلفة من      

وأوضحت نتيجة املقارنة الىت قام ا أن تغريا نوعيا كبريا حصل يف هـذا الغطـاء                . سائدا ذه املراعي سابقا   
امة والغري مستـساغة  ففيما عدا املناطق الرعوية احملمية وجد سنكري انتشارا كبريا ألنواع النباتات الس           . النبايت

واخلشبية واليت حلت حمل النباتات الرعوية املستساغة وذات القيمة الرعوية العالية والىت كانت سـائدة ـذه                
 وبين سنكري يف هذه الدراسة نفسها وجود حالة من التدهور الكبري املماثل             .حدوث التدهور ا   املراعى قبل 

 وتوصـل   .صا تلك األنواع اليت ميكن أن تستخدم أيـضا كوقـود          يف أعداد النباتات الرعوية املعمرة وخصو     
سنكري ىف هذه الدراسة إىل نتيجة ملخصها أن ظروف النمو احلالية من تربة وماء مبراعى اململكـة العربيـة                   
السعودية ميكن أن تعيل حياة نباتية أفضل وذلك من حيث الكثافة والنوعية مما هو متوافر حاليا من غطاء نبايت                   

  .راعي املتضررةيف امل
  

  )1981-1959(للفترة ) ملم (العربية السعودية كمية األمطار السنوية ىف حمطات خمتارة من اململكة  )1(اجلدول رقم 
 جازاناملدينة املنورة حايل الطائف الظهران جدة الرياض احملطة

1959 66.0 46.7 147.8 0.  40.6  
1960 49.6 40.5 0. 0.  84.6  
1961 53.3 33.9 80.0 132.0  45.3  
1962 68.0 96.0 37.0 171.8  11.0  
1963 96.0 45.5 42.7 397.0  59.0  
1964 146.0 7.0 123.5 109.0  18.0  
1965 80.5 48.5 18.0 188.0  15.4  
1966 13.5 66.0 39.7 155.0 72.0 26.0 257.3 
1967 216.2 34.0 33.2 126.0 60.8 3.7 24.2 
1968 107.4 173.0 92.4 453.2 107.4 72.0 22.0 
1969 172.5 129.2 174.1 28.9 192.0 82.9 4.0 
1970 14.8 67.5 4.4 108.7 26.5 14.3 15.0 
1971 131.7 106.3 47.2 260.3 55.7 103.8 14.1 
1972 229.7 103.9 77.1 213.0 133.7 39.5 8.5 
1973 69.3 26.6 13.9 104.7 57.6 0.7 59.0 
1974 74.1 24.8 136.2 74.8 106.6 77.9 67.8 
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  )1(تابع  اجلدول رقم 

 جازان املدينة حايل الطائف الظهران جدة الرياض احملطة
1975 177.0 25.0 32.6 182.9 88.2 20.2 48.0 
1976 257.7 31.0 235.0 125.7 324.9 45.6 42.0 
1977 61.6 57.0 88.7 108.2 50.6 17.0 168.6 
1978 16.2 80.0 19.6 101.0 33.4 27.8 38.7 
1979 22.8 107.4 56.5 146.1 152.3 62.1 163.7 
1980 63.8 34.4 65.9 80.3 65.2 6.8 30.6 
1981 21.8 14.5 44.0 221.0 217.2 53.4 104.3 

ـ 1386 (2 األعـداد رقـم   .ارة املالية واإلقتصاد الوطىن، الكتـاب اإلحـصائى الـسنوى    وز: املصادر  3و )  م1966/ هـ
  .)م1981/هـ14.1(17و  ) م1975/هـ1395 (11و ) م1974/هـ1394(.1و ) م 1967/هـ1387(
  

ن القـرن   وتؤكد التقارير الرمسية والدراسات العلمية األخرى اليت صدرت يف فتريت الثمانينات والتسعينات م            
  العشرين على إستمرار حالة التدهور

على إختفاء أو   ) 12( إذ تنص مجيع هذه التقارير     .نفسها يف الغطاء النبايت باململكة العربية السعودية      
 كمـا تـنص   .إخنفاض نسبة أنواع النباتات الرعوية املستساغة وذات القيمة الرعوية الكبرية ىف أراضى املراعى 

ستساغة والسامة واخلشبية، وهي نباتات ذات قيمة رعوية منخفضة، حلت مكان هذه            على أن األنواع الغري م    
"  وتشري هذه التقارير على األخص إىل إختفاء أو قلة أنواع النباتات العشبية املعمـرة مثـل الثمـام         .النباتات

Panicum turgidum "  وأنواع من النباتات املعمرة األخرى مثل العرفج "Rhanterium epaposum " 
 وكانت هذه األنواع تـشكل  . "Hamada elegans" والرمث  " Calligonum comosum"  واألرطة

 وتؤكد املالحظات احلقلية الىت قام ا       .نسبة كبرية من أنواع النباتات املتوافرة مبراعى اململكة العربية السعودية         
 فقد أختفى من املناطق الىت قـام  .ئج نفسها الباحث ىف عدد من مناطق اململكة العربية السعودية على هذه النتا          

الباحث بدراستها عدد كبري من األنواع ذات القيمة الرعوية العالية وذلك كما هو موضح ىف اجلـدول رقـم      
)2(.  

  التدهور ىف التربة: ثانيا
توافق مع حالة التدهور يف الغطاء النبايت، وكرد فعل على هذا التدهور يف حاالت كثرية، تغـريات    

ية أخرى أشتملت على إجنراف للتربة وإخنفاض يف مستوى املياه الباطنية وتغري نوعيتـها وإزديـاد خطـر                 بيئ
 .النبـاتى   فبالنسبة إلجنراف التربة فإنه حدث ىف غالب احلاالت كنتيجة مباشرة للتدهور ىف الغطـاء              .السيول

ة العربية السعودية تـسبب ىف تغـيري   وجيب التأكيد مع هذا على أن التوسع الكبري ىف النشاط الزراعى باململك           
تقتصر مسئولية التدهور ىف التربة وموارد املياه على التوسع الذى حدث             وال .صفات التربة وتدهور خصوبتها   

فتشمل هذه املسئولية أيضا قطاع الزراعة التقليدية وذلك كما سيجرى تفـصيله            . .  احلديثة قطاع الزراعة ىف  
   .الحقا

http://www.pdffactory.com


 

  على حبيبحممد بن عبد الكرمي 
18    

  
  مناطق اململكة العربية السعودية الىت زارها الباحث التغري ىف األنواع النباتية بأراضى املراعى بعدد من )2(اجلدول رقم 

  
 املنطقة اإلدارية

األنواع النباتية الىت أختفـت أو      
 *قلت أعدادها

األنــواع النباتيــة الــىت أزدادت 
 أعدادها

  أمارة منطقة جازان
   منطقةحمافظات( 

 ) سهل امة 

  اإلجليل، الثمام، اإليبد
  السلم، السمر، السدر،

 الضربة، احملمطة

الصقل، خدش، العشر، العلقـة،     
العشرق القطبة، الرين، اإلكريـر،     

 الصقل
 العشر، الصقل، العلقة الثمام، السلم، الضرمة حمافظيت الليث والقنفذة

 رملالعشر، العشرق، احل الثمام، السلم حمافظة رابغ
 العشر،السنا، الطرف السلم، السمر، الثمام حمافظة ينبع

 ***الصمعة )السمنة (  ارالصفّالرمث، السدر، العرفج، **املنطقة الشمالية الشرقية
ــاط،  التيسية ــرفج، احلم الثمــام، الع

 الرقروق، السلم
 برواق العشر، الزلة أو الشربم،

  مرة واملومسيةتشتمل على أنواع األشجار والنباتات املع* 
تشتمل على الشريط احلدودى الذى يقع جنوب خط احلدود الذى يفصل بني اململكة من جانب والكويت العراق من اجلانب                   ** 

   . وميتد من ساحل اخلليج شرقا حىت مركز نصاب احلدودى غربا.اآلخر
  .نباتات عشبيةعلى حساب ا تشري املراجع إىل أن وجود الصمعة يدل على تدهور وأا تزايدت*** 

   .الدراسات امليدانية الىت قام ا الباحث: املصدر
  

أما بالنسبة ملسئولية كل من نشاط الرعي اجلائر والتحطيب ىف تدهور التربة فإنه مت رصـد خطـر       
إجنراف التربة يف عدة مناطق من اململكة العربية السعودية بالبقاع اليت أدى فيها هـذان النـشاطني إىل إزالـة       

، ص  1993؛ السعيد والقرعاوي،.3-24، ص 1965دراز،  ) ( ,Hajar 1993( ء النبايت الطبيعى الغطا
 فكما مت إيضاحه سابقا فإن إزالة الغطاء النبايت وما يتلوه من إزالة للتربة السطحية يتـسبب ىف إخنفـاض    . )3

 .مناسيب هذا املصدر من امليـاه معدالت إعادة تغذية خمزون املياه اجلوفية األمر الذي يؤدي حتما إىل إخنفاض       
 وقد أسهب خبري املراعى .كما أن إزالة الغطاء النبايت نفسه يؤدي إيل زيادة أخطار السيول يف املناطق املتضررة          

يف وصف هذه السلسلة من ردود الفعل البيئية يف منطقة جبال السروات مـن               ) 32-24،  1965( دراز  
  .اململكة العربية السعودية

    دهور ىف مصادر املياهالت: ثالثا
الحظ عدد من املختصني منذ فترة طويلة حدوث إخنفاض ملحوظ يف مناسيب املياه اجلوفية مبناطق        

 ,Wigand Ritter, 198., 85; Vidal, 1955, 186- 8 ; al-Saleh ( خمتلفة من اململكة العربية السعودية 

ف التربة السطحية كان لـه دور يف حـدوث هـذا             ويرجح أن إزالة الغطاء النبايت الطبيعي وإجنرا       .)1992
  حيث أن اجلائر للمياه الباطنية األساسى ىف هذا اإلخنفاض يعود إىل السحب ومع هذا فإن السبب .االخنفاض
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 وأن .ناطق معدالت إعادة تغذية مصادر هذه املياه اجلوفية عن طريق األمطار     هذا السحب يفوق ىف كثري من امل      
األمر الذي جيعل من إخنفاض مستوى املياه السطحية أكثر خطورة هو أن حدوثه يتسبب ىف غالب احلاالت ىف          
 حدوث إخنفاض يف نوعية املياه بسبب إرتفاع نسبة ملوحتها وذلك كما حدث يف منطقة ساحل امة مشـال             

 وقد أصبحت هذه مشكلة مزمنة يف كثري من املناطق مثـل  . )SOGREAH, 197., 29.- 1( مدينة جده
منطقة وادي فاطمة، الىت أصبحت مياهها تعاىن من إرتفاع نسبة ملوحتها باإلضافة إىل قلتها، وذلك بـسبب                 

ضرار الىت حلقت بـالثروة املائيـة ىف         وميكن حتديد األ   .السحب اجلائر هلذه املياه لألغراض الزراعية واحلضريه      
  :املظاهر التالية
  .توقف جمارى مائية سطحية عن اجلريان) 1(  
  .توقف معظم العيون مثل عيون وادى فاطمة وينبع النخل والعيص) 2(  
  .إرتفاع معدالت امللوحة ىف املياه الباطنية) 3(  
  .احليةغزو مياه البحر ملكامن املياه اجلوفية ىف املناطق الس) 4(  

  املسؤولية البشرية عن التصحر باململكة العربية السعودية
تتفق مجيع الدراسات املختصة بدراسة التغريات البيئية ىف اململكة العربية السعودية، واليت أشري إيل 
نتائجها سابقاً، يف التأكيد على أن النشاط اإلقتصادى البشرى شكل السبب الرئيسى ىف حدوث هذه 

بالنسبة حلالة التدهور يف الغطاء النبايت مبراعي هذا الوطن فإنه حدث نتيجة لعمليات الرعي اجلائر،  و.التغريات
 .بسبب زيادة أعداد احليوانات اليت ترىب على املراعي الطبيعية عن الطاقة الرعوية املسموح ا لتلك املراعي

 ويربر هذا .لصناعة الفحم النبايتكما أنه حدث كنتيجة لنشاط قلع األشجار ألجل احلصول على احلطب و
اإلستنتاج أن ما تدل عليه البيانات من حدوث زيادة كبرية ىف أعداد الوحدات احليوانية يشكل دليال كافيا 
على إمكانية أن هذه األعداد املتزايدة شكلت ضغطا على املوارد الرعوية مما نتج عنه حدوث تدهور ىف حالة 

فإن األرقام احلالية ألعداد احليوانات تشري إىل زيادا ) 3( يف اجلدول رقم  وكما هو موضح.النبات الطبيعى
 وكمثال على هذا فإن أعداد الوحدات احليوانية الىت تعتمد على املراعى الطبيعية .الكبرية عما كان سابقا

 2.338.845 إىل 1962وحدة حيوانية عام .1.4400باململكة العربية السعودية أرتفعت من مقدار 
  200وحدة حيوانية عام 

ويؤكد على املسؤولية البشرية ىف حدوث مظاهر التصحر أن حالة التدهور يف مراعي اململكة 
العربية السعودية مل يطرأ عليها حتسن نوعي، أي عودة إىل حالتها السابقة، مع عودة األمطار إيل سابق 

 وبناءاً على .فترة اخلمسينيات من القرن العشرينمعدالا بعد فترة اجلفاف اليت مرت ا هذه البالد يف بداية 
هذا فإنه الميكن إرجاع السبب ىف تدهور حالة املراعي إيل وجود تغريات مناخية والسيما وأن معدالت 

أبداً إيل دخول اململكة العربية السعودية يف عصر مناخي ، ال تشري )1(األمطار، كما يدل عليه اجلدول رقم 
   .طارجديد يتصف بقلة األم
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  *تطور أعداد الحیوانات باالقطاع التقلیدى فى المملكة العربیة السعودیة  )3( الجدول رقم 

 **جمموع الوحدات احليوانية املاعز الضان اجلمال السنة

1962 600. 2800. 1400. 14400 
1971 - - - 1134824*** 
199. 4.5616 5736476 34.5869 2234385 

1994 415468 5856394 43.85.9 244845. 
20. 259483 793449. 2462323 2338846 

املزارع احلديثة والىت بدأت ىف توسعها الكبري بعد عام  ال تشمل هذه األعداد احليوانات الىت ترىب ىف القطاع املتخصص، أى* 
  ماد نسبة كبرية منها على األعالف املزروعة  كما ال تشتمل هذه األعداد على األبقار وذلك بسب إعت1980

  .متثل الوحدة احليوانية مجل أو بقرة واحدة أو مخسة رؤوس من الضأن أو  املاعز**  
وى، العدد الثامن، الكتاب اإلحصائى الزراعى السن: 1991؛ عام Kingery, (1971), P.52 : 1971عام  تقدير***  
  55 ص .)1418( الصقهان،  : 1994و.199؛ عام 126مشخص، ص : .20 عام 1414/93-1994
   .163 و 119 الصفحات .)1968(ألريد  :1962عام : املصادر

  
وما يالحظ يف هذا اجلدول من تذبذب كبري يف كميات األمطار الساقطة من سنة إيل أخرى 

يئي احمللي مع هذا  وقد تواءم النظام الب.يعترب أمرا عاديا يف أي منطقة جافة مثل اململكة العربية السعودية
   .التذبذب وذلك كما جرى تفصيله سابقا

وتقدم الدراسات اليت جرت حول مناطق األمحية أدلة جيدة على أن حالة التدهور يف املراعي 
   ) 1965 دراز، (  وجند ىف هذه الدراسات .باململكة العربية السعودية ال ترتبط باألحوال املناخية يف الوطن

)1993  Draz, 198.; Eighmy and Ghanem, 1983 ; Hajar, (  أدلة على أن املناطق
احملمية اليوجد ا تدهور يف كثافة الغطاء النبايت وأن األنواع النباتية السائدة ا هى األنواع ذات القيمة 

ق  وجند عكس هذه األحوال يف املناط.الرعوية العالية وأن معدالت إجنراف التربة بأرض احملميات قليلة جدا
ااورة لألمحية واليت تستقبل معدالت األمطار نفسها ولكنها تركت بدون محاية مما أدى إيل ختريبها بواسطة 

 ويف هذه املناطق غري احملمية جند تدهوراً واضحاً يف الغطاء النبايت وذلك من .الرعي غري املقيد والتحطيب
ة وإخنفاض مستوى املياه الباطنية وزيادة خطر  كما جند معدالت عالية إلجنراف الترب.ناحية الكم والكيف

 . )1965 , 34 – 24دراز ،  ) (   Draz, 198.,85; Hajar, 1993 , 22-25(السـيول 
املناطق القليلة االستخدام مثل " برهانا جيدا على هذا باإلشارة إىل أن ) 55، ص 1989( ويقدم الوليعى 

ن هذه املناطق تستقبل كمية األمطار نفسها الىت تسقط ىف النفود يوجد ا غطاء نبايت جيد بالرغم من أ
    وميكن أن يضاف إىل هذا تأكيد عدد من الباحثني مثل.من اململكة العربية السعودية" املناطق املتصحرة 
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على املسئولية البشرية عن تدهور الغطاء النباتى باململكة العربية ) 1989(الوليعى و) 1978( سنكرى 
 وبناءا عليه فإن مجيع األدلة تقود إىل اإلستنتاج املنطقي وهو أن النشاط البشري تقع عليه املسؤولية .السعودية

   .الكربى يف إحداث مظاهر التصحر باململكة العربية السعودية
  ودورها يف أحداث التصحر اعية واإلقتصادية باململكة العربية السعوديةالتغريات االجتم

بناءا على ما سبق تفصيله فإنه ال ميكن إعتبار أن مظاهر التصحر السالف ذكرها اليت طرأت على 
 كما أنه ال ميكن .بيئة اململكة العربية السعودية أا ظهرت كنتيجة إلخنفاض كميات األمطار السنوية سابقا

 وميكن التأكيد على أن الظروف .املظاهر ظهرت فجأة، وليدة الساعة، وبدون مقدماتبار أن هذه إعت
اإلقتصادية واإلجتماعية اجلديدة اليت طرأت مع ظهور اململكة العربية السعودية ككيان سياسي موحد مع بداية 

 فأدت هذه الظروف . املظاهرالقرن العشرين هي الىت أدت، عن غري قصد وبطريقة غري مباشرة إيل بروز هذه
املوارد البيئية األمر الذى أدى  االجتماعية واالقتصادية اجلديدة إيل التسبب ىف زيادة معدالت اإلستهالك من

"  ويطلق على هذه التغريات يف هذا البحث مسمى .إيل إحداث تغريات يف صفاا من حيث الكمية والنوعية
  مظاهر التصحر

يف تفصيل األسباب الىت أدت إىل حدوث هذه الزيادة أن نشري إيل حقيقتني ينبغي قبل الدخول 
  :هامتني ومها

 فترات من اإلخنفاض، 1932 مرت باململكة العربية السعودية خالل الفترة اليت تلت توحيدها يف عام :أوالً
ر رئيسى ىف بروز  ومن املؤكد أن هذه الفترات كان هلا دو.أو حىت اإلنقطاع، ىف كميات األمطار السنوية

 ولكنه جيب التأكيد يف الوقت .بعض مظاهر التصحر املشار إليها سابقاً مثل تدهور الغطاء النباتى الطبيعى
  نفسه على أن مسؤولية فترات إخنفاض كميات األمطار

 إذ .هذه يف إحداث، أو على األقل يف إستمرار بقاء، مظاهر التصحر السالف ذكرها تعترب حمدودة
ؤولية الرئيسية حلدوث التصحر على الزيادة، والزيادة املفرطة ىف العديد من احلاالت، يف معدالت تقع املس

 وقد تسببت التغريات االجتماعية واالقتصادية واليت .إستغالل املوارد البيئية من مياه وتربة ونبات طبيعي
   .ستجرى مناقشتها يف القسم التايل من هذا البحث ىف حدوث هذه الزيادة

ألمر األهم الذى جتب مالحظته عن مظاهر التصحر الىت ظهرت ىف اململكة العربية السعودية كنتيجة إلخنفاض ا
كميات األمطار مع بداية فترة اخلمسينيات من القرن العشرين مل ختتف مع عودة األمطار إيل معدالا 

 اململكة العربية السعودية خالل اخلمسة  فكما يتضح من الدراسات السابقة، املعنية بالثروة الرعوية يف.السابقة
، جند أن مظاهر التدهور يف الغطاء النبايت أستمرت حىت 1995وعام .195واألربعني سنة الواقعة بني عامي 

  ويعىن هذا أن مظاهر التصحر احلالية.بعد عودة كميات األمطار إىل سابق معدالا قبل حدوث اجلفاف
 ولوحظت مثل هذه احلالة .الة مستمرة وال ترتبط باألحوال املناخية السائدةباململكة العربية السعودية هى ح

املتوافرة عن حالة  يف الدراسة اخلاصة بإقليم الساحل من غرب أفريقيا حيث مت التأكيد على أن الدراسات
يؤد إىل إختفاء   عودة األمطار إيل سابق معدالا ملالنبات الطبيعى ىف ذلك اإلقليم من العامل تشري إىل أن

  .مظاهر التصحر اليت برزت إيل الوجود خالل سنوات إخنفاض األمطار السنوية
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ومبقارنة الوضع البيئى احلاىل للمملكة العربية السعودية بأوضاع البيئة الطبيعية الىت كانت سائدة ا   

رت خالل الفترات السابقة لفترة الوحدة السياسية مل يترتب قبل توحيدها جند أن فترات اجلفاف اليت ظه
 فقد كانت معدالت وأمناط إستخدام املوارد .سلبية طويلة األجل مثل اليت تشاهد حاليا عليها أي تغريات بيئية

 وأدى .البيئية خالل الفترات السابقة للوحدة السياسية تتناسب بشكل عام مع ظروف حمدودية هذه املوارد
يل أن النظام البيئي ألراضي اململكة العربية السعودية كان قادراً على إستيعاب أي تغريات مفاجئة ىف هذا إ

 وميكن االستدالل على هذا من كتابات مؤرخي الفترات .أحد عناصر البيئة الطبيعية مثل اجلفاف الدوري
يل املثال أن كالً من إبن بشر  فنجد على سب.السابقة للقرن العشرين من تاريخ اململكة العربية السعودية

يقدمان تسجيالً جيداً ) هـ 120( يف تارخيه ملنطقة جند والبهكلي يف تارخيه ملنطقة جازان )  هـ 1387( 
 وميكن ألي قارئ لكتابتهما عن تاريخ .لفترات عديدة مرت ا هاتان املنطقتان من شح يف األمطار والسيول

 مفاده أنه بالرغم من شدة وطول بعض فترات اجلفاف الىت مر ا هذان هاتني املنطقتني أن يصل إىل إستنتاج
اإلقليمان سابقا إال أن البيئة الطبيعية ما كانت سرعان ما تعود إىل سابق عهدها بعد عودة األمطار، أو 

فاف  وكما تدل كتابات هذين املؤرخني نفسيهما فإنه مل يترتب على هذا اجل.السيول، إيل معدالا السابقة
 ومل يسجل أي منهما وجود .أي إخنفاض يف اإلنتاجية عاىن منه أي من اإلقليمني بعد إنكشاف أزمة اجلفاف

 ومل .تأثريات سلبية طويلة األجل على البيئة من جراء إنقطاع األمطار، والسيول على األخص يف حالة جازان
النبايت كما أما مل يقدما أي إشارة يصف أي من إبن بشر أو البهكلى أبداً حدوث أي تدهور يف الغطاء 

 وجند عكس هذا الوضع متاما .يستدل منها على حدوث هبوط يف مناسيب املياه الباطنية أو اجنراف للتربة
حني دراسة مظاهر التصحر احلالية الىت ظهرت مع إخنفاض كميات األمطار السنوية ولكنها أستمرت حىت 

  .عدالابعد عودة األمطار والسيول إىل سابق م
 وميكن . توجد أدلة على أن بعض مظاهر التصحر ظهرت ىف اململكة العربية السعودية قبل توحيدها:ثانياً

التعرف على هذه املظاهر إستنتاجا من املالحظات الىت سجلها بعض الرحالة الذين زاروا هذه البالد ىف بداية 
 وكمثال على هذه املظاهر ما ."أرامكو " مريكية القرن العشرين وبعض الباحثني ىف شركة الزيت العربية األ

من حدوث إخنفاض ىف مستوى املاء الباطين يف  ) Rihani, 193., 58( الحظه الرحالة أمني الرحياىن 
 ويدل على وجود .حبرة من منطقة مكة املكرمة وذلك كما دل عليه وجود بقايا نظام ري مهجور منذ القدم

 وجود بقايا مناطق زراعية ومستوطنات بشرية مهجورة ىف هذه املنطقة، وذلك هذه املظاهر يف منطقة األحساء
  . )Vidal, 1955, 187(   كما جاء ىف تقرير لزائر أجنيب له

 فكل من .وال يستبعد أن يكون السبب ىف إخنفاض مستوى املاء الباطين بشرياً يف كليت احلالتني
لسوق حضري كبري، يف حالة حبره، أو أا تتخصص يف  رةاملنطقتني اليت حدث ما هذا االخنفاض تقع جماو

   كليت  ويكمن السبب ىف.زراعة النخيل على نطاق كبري ألجل أسواق التصدير، كما هو ىف حالة األحساء
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 على املوارد املائية ألجل زيادة اإلنتاج األمر الذى أدى إيل زيادة معدالت إسترتاف  احلالتني يف عامل الضغط
 وتنبغى . والميكن إستبعاد حدوث تغريات مناخية ذات مدى طويل كسبب هلذا االخنفاض.املياه الباطنية

اهر التصحر اليت مالحظة عدم توفر أدلة على أن تلك التغريات املناخية احملتملة تشكل سببا مباشرا حلدوث مظ
 كما تنبغى مالحظة أن مظاهر التصحر ىف .حدثت باململكة العربية السعودية مع منتصف القرن العشرين

  .هاتني املنطقتني مل تتأثر ا املناطق ااورة هلما
وميكن اإلستدالل من هذا التحليل أن ظروف إستغالل املوارد باململكة العربية السعودية خالل 

بقة لقيام اململكة العربية السعودية ككيان سياسي موحد مل تكن مواتية حلدوث إسترتاف للموارد الفترة السا
 فلم يكن هنالك طلب على املوارد البيئية املتوفرة بشكل أدى إيل إحداث ضغط كاف على تلك .الطبيعية

 أن حمدودية حاجات  وال شك.املوارد حبيث كان ميكن أن يتسبب ىف إسترتافها أو إحداث تغيري يف صفاا
السوق السعودي سابقاً للمنتجات الزراعية والرعوية واحلراجية أدى بالضرورة إىل حمدودية معدالت الضغط 

 وميكن إرجاع حمدودية حاجات هذا السوق سابقا لعدد من العوامل القهرية الىت .على هذه املوارد البيئية
 وعملت هذه العوامل القهرية على وضع حدود .البيئيةكانت تتحكم يف معدالت اإلستغالل البشري للموارد 

  :  وميكن إجياز هذه العوامل  القهرية يف التايل.عليا ملعدالت الطلب على هذه املوارد
   عدم توفر األمن-1

امللك عبد العزيز متر بشكل عام  كانت أغلب مناطق اململكة العربية السعودية قبل خضوعها حلكم
 ويضاف إيل هذا أن الطرق مل تكن مأمونة بسبب نشاط . حروب إقليمية مع جريااحبروب داخلية وقبلية أو

 ومل تسلم حىت القرى الزراعية والقبائل الرعوية يف أماكنها من غارات معادية من جرياا ألجل .قطاع الطرق
اهم إىل ما حييط ا  ومل تكن هذه األوضاع األمنية املتردية مناسبة حىت خلروج املواطنني من مدم وقر.النهب

  :وذلك كما أكد أحد أدباء منطقة جازان الذى كان يعيش ا خالل فترة تدهور احلالة األمنية العامة
  ومن يتعد السور فالذئب آكله    اوش هذا الناس ىف كل بلدة"   
  " وآخر مقتول وهذاك قـاتله       فما بني مسلوب وما بني سالب  

، باإلضافة إيل تعطيله للعمليات اإلنتاجية وحتديده للقدرة على إستغالل وأدى عامل عدم توفر األمن هذا
  .الكثري من املناطق ذات اإلمكانات اإلنتاجية، إىل اإلقالل من فرص إنتاج فائض يصدر ألسواق أخرى بعيدة

   ضعف القوة الشرائية-2
 عدد كبري من وكان هذا إما بسبب قلة الدخل أو بسبب عدم وجود مراكز حضرية كبرية يقطنها

 والشك يف أن هذا العامل تسبب يف إنعدام وجود مربرات إقتصادية كافية لزيادة .املستهلكني للمواد الغذائية
  .الضغط على املوارد البيئية من ماء وتربة ونبات طبيعي ألجل إنتاج فائض يباع يف السوق

   سوء خطوط املواصالت-3
وذلك يف إستغالل موارد الثروة الزراعية والرعوية واحلراجية وقد تسبب هذا العامل يف صعوبة قيام توسع 

 .بسبب عدم القدرة على إيصال أي فائض حمتمل إيل األسواق البعيدة بتكلفة نقل ميكن حتملها إقتصادياً
  إستهالك معدالت ىف وجود ضعف سابق ضعف القوة الشرائية، وترتب على هذا العامل، مثله مثل عامل
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املوارد البيئية وذلك بسبب عدم وجود حافز إقتصادي يربر إنتاج فائض للتصدير إىل األسواق البعيدة داخل 
  .اململكة العربية السعودية

   قلة عدد السكان بشكل عام-4
أدى عدم وجود عدد كبري من السكان إىل إخنفاض ىف مستويات الطلب على املواد الغذائية 

  . ونتج عن هذا العامل وضع حدود إلمكانية إسترتاف موارد التربة واملاء والنبات الطبيعي.ب واملياهواألحطا
   ضعف املعرفة التكنولوجية-5

أدى إعتماد العمليات الزراعية على القوة العضلية لإلنسان واحليوان إيل التقليل من أثر النشاط 
 وجند أن اإلعتماد على القوة .رض اليت ميكن إستغالهلاالزراعي على التربة كما أدى إىل حتديد مساحة األ

العضلية يف سحب املياه الباطنية وضع حدوداً للكميات اليت كان ميكن ضخها وبذلك قل خطر إسترتاف املياه 
 وأدى هذا ىف الوقت نفسه إىل وضع قيود على مساحة األرض اليت كان ميكن إستغالهلا سابقا ىف .الباطنية

  .العمل الزراعى
  على املوارد  توافر أنظمة تقليدية للمحافظة-6

ويقصد ذه األنظمة نظام احلمى الذى كان سائدا بشكل خاص ىف األجزاء اجلنوبية الغربية من 
والذى كان ينظم مناطق الرعي ىف املناطق الىت " الديرة " اململكة العربية السعودية ونظام محى األراضى القبلية 

 وتسبب إنتشار هذين النظامني ىف التقليل من اآلثار السلبية للرعي .الرعوية املترحلةتستخدمها اموعات 
     .اجلائر كما أديا إيل احلفاظ على الثروة احلراجية

وبناءا على ما سبق فإنه ميكن اإلستدالل على أن حمدودية اإلستهالك وصغر حجم سوق التبادل 
لزراعي والرعوي على مد السكان باحلاجات املعاشية مع إنتاج التجاري، واللذان أديا إيل إقتصار النشاط ا

 .فائض بسيط فقط، عمال على إنعدام فرص قيام أي توسع زراعي سواءاً من الناحية األفقية أو الرأسية
وتسبب هذا، باإلضافة إيل اإلقالل من إسترتاف املياه الباطنية، إىل إنعدام احلاجة إيل إستصالح أراضي الغابات 

 .راعي ألغراض زراعية كما أدى إىل اإلقالل من أخطار إجهاد التربة وتعرضها ألخطار اإلجنراف وامللوحةوامل
وجند من ناحية أخرى أن أسباب املعدالت املنخفضة للطلب على املواد الزراعية نفسها أدت أيضاً إيل إنعدام 

 وكان هلذا الطلب احملدود أثر إجيايب .لطبيعيةاحلاجة إيل زيادة أعداد احليوانات اليت تطلق لترىب على املراعي ا
 وأدى عامل قلة سكان املدن إيل .متثل ىف اإلقالل من خطر تدهور املراعي الطبيعية عن طريق الرعي اجلائر

 كما قلل نفس هذا .اإلقالل من خطر الضخ اإلسترتايف للمياه الباطنية ألجل سد حاجات هؤالء السكان
لى األحطاب والفحم النبايت األمر الذي قلل من خطر إزالة الغطاء النبايت كما معدالت الطلب عالعامل من 

قلل يف الوقت نفسه من األخطار املترتبة على هذه اإلزالة، وهي أخطار متت اإلشارة إىل  إمكانية حدوثها 
  .بداية هذا البحث

ل البشري ويقدم الوصف السابق للعوامل القهرية، اليت كانت تتحكم يف معدالت اإلستغال
للموارد البيئية، دالالت على حقيقة أن النشاطات البشرية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية مل تشكل 

   فكانت معدالت اإلستغالل .سابقا أي ضغط إسترتاىف يذكر على املوارد البيئية من ماء وتربة ونبات طبيعى
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 فلم تتجاوز معدالت اإلستغالل هلذه املوارد ما كان .هلذه املوارد تتناسب إيل حد كبري مع ظروف حمدوديتها 

 وأستمر هذا الوضع حىت بداية دخول القرن العشرين .سنويا إال ىف القليل جدا من احلاالت يضاف إليها
  .يام الدولة السعودية الثالثةوبالتحديد مع بداية ق

وميكن اجلزم بأن العوامل القهرية الستة اآلنفة الذكر بدأت تفقد تسلطها على طبيعة اإلستغالل 
 م، أي مع تاريخ إعالن توحيد 1932/ هـ1351 البشرى للموارد ىف اململكة العربية السعودية منذ عام

كن وصفه بأنه فترة إكمال دخول هذه الدولة بكل احلدث التارخيى ما مي  فقد تزامن مع هذا.هذا البلد
أرجائها يف عهد من التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية اليت فرضها ظهور دولة حديثة موحدة كما فرضها تدفق 

   .1950ثروات حديثة مصدرها صادرات البترول ىف فترة الحقة بدأت بقوة منذ عام 
إىل زيادة كبرية ىف القوة الشرائية لدى املواطن وأدت هذه التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية 

السعودي بسبب إرتفاع مستويات الدخل لديه كما أدت ىف نفس الوقت إىل إحداث تغري ىف أمناط 
التغريات من ناحية أخرى إىل حدوث زيادة كبرية ىف عدد السكان،   وأدت هذه.اإلستهالك لدى هذا املواطن

 وتسببت كل هذه العوامل ىف زيادة .وللتوسع ىف أعداد العمالة الوافدةنتيجة للتحسن ىف الرعاية الصحية 
 .معدالت اإلستهالك من املوارد البيئية احمللية إيل مستويات وصلت إيل حد اإلسترتاف هلا يف كثري من املناطق

تهالك وتنبغى مالحظة أن كل قفزة من قفزات النمو يف اإلقتصاد السعودي يقابلها إرتفاع ىف معدالت اإلس
 ويشكل هذا التوسع ىف اإلستهالك حمط إنشغال رمسي وذلك ملا ميكن أن يؤدى إليه من خماطر .هلذه املوارد

   ): 442، .199وزارة التخطيط ، (  فقد جاء يف اخلطة اخلمسية اخلامسة للتنمية .بيئية
عمرانية مل يسبق أنه صاحب التوسع اإلقتصادي السريع يف اململكة، وحتقيق معدالت يف التنمية ال" 

التلوث : هلا مثيل خالل العقدين املاضيني، حدوث بعض األضرار باملوارد الطبيعية والبيئية مثل
، عالوة على ...، وإرتفاع ملوحة التربة، واألخطار اليت تواجه احلياة الفطرية،...واألخطار الصحية،

  ".نقص إحتياطي املياه اجلوفية وتدين مستوى جودا
دالل باألرقام اخلاصة مبعدالت الزيادة ىف إستهالك املياه للتعرف على حقيقة هذا اخلطر وميكن اإلست

 فقد أدت عوامل التوسع ىف القطاع الزراعى، أفقياً .)4(البيئى وذلك كما ميكن التعرف عليه من اجلدول رقم 
ع ىف إستهالك املياه مما ورأسياً، والقطاع الصناعى وتضخم حجم املدن والتغري ىف أساليب احلياة إىل التوس

على أن معدالت  ) 219املرجع السابق، ص (  وتؤكد اخلطة اخلمسية اخلامسة .شكل خطراً بيئياً حقيقيا
السحب من املياه اجلوفية الغري قابلة للتجديد زادت بنسبة تفوق عشرة أضعاف خالل العشرة سنوات السابقة 

   .هلذه اخلطة
وية فإنه ميكن التأكيد على أن التغريات اإلجتماعية واإلقتصادية اليت وبالنسبة إلستغالل املوارد الرع

مرت ا اململكة العربية السعودية أدت إيل اإلخالل بالتوازن الذي كان قائماً بني املوارد الرعوية وبني 
لى البيئي ع  وميكن وضع مسؤولية إحداث هذا اإلخالل بالتوازن.معدالت اإلستغالل البشري هلذه املوارد

  نظام احلمى وهذه عوامل يؤكد القني  عوامل إستخدام البادية للسيارات وانتشار آبار سقيا البادية وإلغاء
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 )Al-Gain, 1986, 1215-17 (  ا أدت إيل إحداث تغريات يف إستخدام املراعي بواسطةعلى أ
السابق اإلشارة إليه، ) 3(عان احليوانات، وذلك كما يتضح يف اجلدول رقم وتعد الزيادة اهلائلة يف قط .البدو

  .أحد أهم هذه التغريات
  

  )3مليون متر( العربية السعودية  تقدير حجم اإلستهالك السنوى من املياه ىف اململكة)4(اجلدول رقم 
   السنة

  .142 .141  140 نوع اإلستخدام
 15.9 957 20 مرتىل

 5119 3683 .317 زراعة

 182 74 18 صناعة

 .11 35 5 مياه الترفيه والتجميل

 .692 4749 3393 اموع

  اليشتمل هذا اجلدول على كميات املياه املفقودة أثناء النقل والتخزين* 
   279، ص )14.4(عثمان، مصطفى نورى : املصدر

  
  الخالصة

  
السنوية الىت تسقط على حيدث التصحر ألسباب طبيعية تتعلق بإخنفاض ىف معدالت األمطار 

 ويهتم الباحث ىف هذه الدراسة باألسباب البشرية هلذه الظاهرة وذلك من حيث .املناطق املتأثرة ذه الظاهرة
 ويؤكد الباحث .دور النشاط البشرى اإلقتصادى ىف إحداثها واآللية الىت يتم مبوجبها حدوث هذه الظاهرة

حر يكمن ىف عمليات اإلسترتاف للموارد البيئية املتوفرة والتغيري على أن دور النشاط البشرى ىف إحداث التص
 ويركز الباحث ىف هذا الصدد على العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية الىت أدت إىل الضغط .احلاصل ىف صفاا

  .على املوارد البيئية حبيث أدت إىل إسترتافها وتغيري صفاا
 .لتصحر بشكل عام واملسئولية البشرية ىف إحداثهاويستهل الباحث دراسته بالبحث ىف ظاهرة ا

ويدعم الباحث رأيه اخلاص مبسئولية النشاط اإلقتصادى البشرى بإعطاء دراسة خمتصرة عن التصحر ىف منطقة 
 وقدم الباحث ىف هذا . ومت بعد هذا تقدمي عرض عن التصحر باململكة العربية السعودية بشكل عام.الساحل

    .تفسري أسباب حدوث هذه الظاهرة ىف هذا الوطنالصدد فرضيات خاصة ل
وتؤكد نتائج الدراسة على أن مظاهر التصحر املختلفة ىف أي منطقة ترتبط ببعضها البعض وأن 

 وهلذا فإن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة .وجود أي واحد من مظاهر التصحر يتلوه بروز املظاهر األخرى
   ويفيد هذا ىف التمكني من قياس مدى التغريات البيئية .ىدراسة التصحر ضمن مفهوم النظام البيئ

     .الىت حدثت
وبالنسبة ال اجلغرافيا اإلقتصادية فإن القدرة على قياس مدى التغريات البيئية تفيد الباحث ىف 

   ك كنتيجةالكشف عن مدى اإلخنفاض الذى حدث ىف إنتاجية املوارد البيئية املتاحة، من تربة ونبات طبيعى وماء، وذل
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 كما أن دراسة التصحر ضمن مفهوم النظام البيئى يتيح للباحث . للتدهور البيئى الذى أدى إليه التصحر
ة وما حيمله هذا من تغريات ىف أساليب وكثافة التعرف على ردود الفعل البشرية إزاء التغريات ىف املوارد البيئي

 كما يتيح مثل هذا التوجه ىف الدراسة إىل التعرف على ما يؤدى إليه التصحر من .إستخدام هذه املوارد
   .تغريات ىف مستوى معيشة ومنط حياة اتمع الذى تعرضت بيئته هلذه الظاهرة

  

  التوصيات
  

ة الىت حلقت مبوارد الثروة املائية والرعويـة باململكـة          تكشف هذه الدراسة عن أن األضرار البيئي      
 ويضاف إىل هذا أن بنـاء الـسدود     .العربية السعودية تعود أسباا إىل إرتفاع معدالت إستهالك هذه املوارد         

 ويؤكد الباحث بناءا على هذه املعطيات على ضرورة إجياد قوانني أو لـوائح     .أضر كثريا مبخزون املياه اجلوفية    
 :  ويقترح الباحث النقاط التالية.لتنظيم إستخدام املوارد البيئيةعامة 

  .إجياد مصادر بديلة لتوفري مياه الشرب للمدن الكربى باململكة العربية السعودية) 1(
   .محلة للمحافظة على املياه وتقليل اإلهدار) 2(
   .البحث عن وسائل ري بديلة يكون اهلدف منها توفري املياه) 3(
   .قوانني أكثر صرامة ملنع التعدى على الثروة النباتيةوضع ) 4(
التقليل من إعطاء رخص حلفر اآلبار والتعامل جبدية وصرامة مع املخالفني للحظر املوجود على حفر ) 5(

  .اآلبار ىف بعض املناطق
  .البحث عن وسائل جديدة لإلستفادة من مياه السيول) 6(
  .زيادة عدد ومساحة املناطق احملمية) 7(
  وضع تنظيمات للتقليل من حركة الرعاة وذلك مبنع دخول قطعام ) 8(

   .إىل مناطق أخرى بعيدة عن مواقع نشاطهم األصلى
  .قيام محالت مكثفة لنشر الوعي البيئى بني املواطنني) 9(
   .وكيفية احملافظة عليهاوضع مادة دراسية ىف املرحلة املتوسطة أو الثانوية للتعريف بالبيئة ومزايا البيئة السليمة ) 10(
  .إصدار لوائح لتنظيم إستغالل األراضى احلدية ىف الزراعة) 11(
  

  هوامش البحث
  

كارثة التصحر الكبري الذي حدث      كان املصطلح املستخدم يف فترة الثالثينات من هذا القرن أبان حدوث          ) 1(
 .، أي التجفـف    "Desiccation"  املتحدة االمريكية هـو       يف منطقة السهول العظمى من الواليات     

  )A. T. Grove, 1977, 298: (أنظر
 ويوجد نص   .دار اجليل : بريوت .  اجلزء األول   .نوادر املخطوطات ) 1991(عبد السالم هارون    : أنظر)  2(

    إقرأ.)اموعة الثالثة (359 - 251كامل لرسالة إبن غرسيه ورد البلنسى وغريه عليه ىف الصفحات  
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جاء فيها نص البلنسى عـن        والىت 332  وأخريا الصفحة رقم      275 -274 و   258خصوصا الصفحات   

  .إنعدام األشجار بسبب إقتالعها لإلستخدام   البشرى
ملقولة  وتبىن هذه ا.إن مقولة أبن خلدون عن تأثري اهلجرات اهلاللية على بيئة دول املغرب العرىب معروفة) 3(

 إبن خلدون وتفند رأي وهنالك أراء كثرية توضح حقيقة .الكثري من الكتاب االوربيني وأعداء العروبة
:  أنظر على سبيل املثال.فكرة مسئولية اهلجرات اهلاللية يف التدهور البيئي ببالد املغرب العريب

 )Talal Asad, 1973(   
اته الشخصية اليت جاءت عن طريق أسفاره الواسعة يف كتاباته من مالحظ " MARSH" أستفاد مارش ) 4(

 وقد أستفاد مارش من .ومعيشته يف دول كثرية مشلت العديد من دول الشرق األوسط وإيطاليا وفرنسا
 ويتمثل هذا التطور يف .تراكم تراث جغرايف واسع ىف وقته من حيث املعلومات وتطور النظرية اجلغرافية

 وقد أستفاد مارش من توفر معلومات واسعة ذات صفة .ولدت وريتركتابات جغرافيني من أمثال مهب
 وقد ساعد .تارخيية جتمعت يف وقته عن كثري من الدول والتغريات البيئية يف كثري من مناطق العامل

مارش يف التعرف على هذا التراث متكنه من ثالث عشرة لغة مشلت، باإلضافة إىل اإلجنليزية، اللغات 
  .ة وااليطالية واالملانيةالتركية والفرنسي

بوالية  “ Brkeley “   اىل جامعة بريكلي "Sauer" ميثل هذا العام تاريخ قدوم كارل ساور ) 5(
  .كاليفورنيا لرئاسة قسم اجلغرافيا وللتدريس ا

   .Martin  S.  Kenzer, (1985). P.259:       أنظر
  :هي  " Pattison" يسون هذه التقاليد البحثية األربع اليت حددها بات)     6(

    1 - THE SPATIAL TRADITION  
    2 - AREA STUDIES TRADITION  
    3 - THE MAN - LAND TRADITION 
    4 - THE EARTH SCIENCE TRADITION 

 هذه التقاليد األربعة على إجتاه الدراسات اجلغرافية بأي إعتراض بل سيطرةومل تجابه آراء باتيسون القائلة ب
ت تأييداً وتوضيحاً ىف حينه كما وجدت تأييداً يف أوقات الحقة من قبل الكثري من أا وجد
 . )Robinson, 1976(  وكمثال على هذا التأييد أنظر مقالة روبنسون .اجلغرافيني

 وتشري .متثل هذه األعمال أبرز الدراسات واليت تغطي قسما كبريا من املناطق املصابة بالتصحر يف العامل) 7(
 الصفحات اليت وضعت أمام إسم كل هيئة أو باحث إىل موضع النتائج اليت توصلت اليها هذه أرقام

  .الدراسات
  .هذا مع افتراض وجود ثبات يف حالة ومكونات العناصر البيئية األخرى  )8(
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 وهو يستهلك غالباً بواسطة .يتصف هذا النبات بأنه شوكي وليست له امهية رعوية كبرية يف جازان) 9( 

 ويعرف هذا النبات مبسمى . ويصبح عند جفافه غري صاحل للرعي.اجلمال وفقط يف حالة كونه أخضراً
  . "Plepharis ciliaris"  علمي آخر هو

أي مساحة معينة من األرض واملخصصة ملزاولة  " Carrying Capacity" تعين الطاقة الرعوية ) 10(
النشاط الرعوي واليت تكون قادرة على إعالة عدد معني من الوحدات احليوانية يف فترة زمنية حمددة 

 ويقصد بالوحدة احليوانية رأس .على أن ال يؤدي هذا االستغالل اىل إخنفاض ىف إنتاجية هذه األرض
  . من الضأن أو املاعزمن اجلمال أو البقر أو مخسة رؤوس

الرعوية هنالك هى  الذي وجد أن الطاقة " Allred" وضع هذا الرقم إعتمادا على رأي ألريد ) 11(
  .واحد من اجلمال ، لكل رأس " Acre" فدان أمريكي، أي إيكر 600

  :  يتوافر عدد كبري من الدراسات حول هذا املوضوع وكمثال على هذه الدراسات أنظر )12(
Chaudhary, Al-Shareef and  al-Jowaid, 1996; Al-Gain, 1986; Mirreh, 1996; Mirreh, 

and Daraan, 1987 ; Welaie, 1989     
؛ وزارة الزراعة واملياه، ندوة املوارد الطبيعية املتجددة 1989 ؛ تاج الدين ، 1993 السعيد والقرعاوي ، 

/ 1-7 الرياض، .وتنميتها، األوراق العلمية والتوصياتباململكة العربية السعودية وأمهية احملافظة عليها 
  . م1997 /12 / 1-11هـ املوافق 418 / 8

  
  مصادر البحث ومراجعه

  املصادر واملراجع العربية: أوالً
  .دار اليمامة: الرياض . عنوان اد ىف تاريخ جند.)1390 (إبن بشر، عثمان

  

  .دار القلم:  بريوت. املقدمة.)1978 (.إبن خلدون، عبد الرمحن
  

 نسخة .بريل: ليدن . مسالك املمالك.)1927(اإلصطخرى، أىب إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسى 
  دار صادر : مصورة، بريوت

  

 ترمجة حسن محزه حجرة و هاشم . املراعى وإدارا ىف اململكة العربية السعودية.)1968 (. و.ألريد، ب
  .األراضى، وزارة الزراعة واملياهإدارة إستثمار :  الرياض.عبد املطلب محزة

  

 29 . املوجز، خطة العمل والقرارات- مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالتصحر.)1978(األمم املتحدة، 
   .األمم املتحدة:  نيويورك.1977 سبتمرب 9/أغسطس
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 جعفر أمحد بن الدودين على رسالة أىب عامر بن ، رد أىب)1991(البلنسى، أىب جعفر أمحد بن الدودين 
 اجلزء األول، اموعة الثالثة، الصفحات .  حتقيق عبد السالم هارون نوادر املخطوطات."الشعوىب " غرسية 
  .دار اجليل:  بريوت. 359 - 251

  

  ".خمطوط"  . الديباج اخلسرواىن ىف وفيات املخالف السليماىن. )بدون تاريخ( البهكلى، 
  

" .إمكانية تنمية املراعى الطبيعية ىف مشال اململكة العربية السعودية " .)1989(تاج الدين، صالح بن سعد 
مركز دراسات :  الرياض.جماالا واملهتمون ا: ىف حلقة الدراسات الصحراوية ىف اململكة العربية السعودية

   .257-239 الصفحات .الصحراء، جامعة امللك سعود
  

 منط حياة شبه اإلستقرار ىف منطقة التيسية، منطقة حائل .)1997/1417(عبد الكرمي حبيب، حممد 
 .دراسة ىف اجلغرافيا اإلقتصادية عن التغري ىف إستغالل املوارد ونظام الترحل ىف وظيفة الرعي البدوى: اإلدارية

  257-189، الصفحات 10 الد .جملة جامعة امللك عبد العزيز
  

وزارة :  الرياض. املراعى ووسائل حتسينها ىف اململكة العربية السعودية.)1965(يد دراز، عمر عبد ا
  .الزراعة واملياه

  

 . اجلزء األول، معلومات عامة.)1976" (برنامج مكافحة زحف الصحراء وإصالح آثاره"ديكارب 
   .اإلدارة العامة للموارد الطبيعية وجملس البحوث الزراعية: اخلرطوم

  

" أثر إحتطاب نبات األرطى  " .)1993(العزيز حممد والقرعاوى، عبد العزيز عبد اهللا السعيد، عبد 
Calligonum comosum " ىف الغطاء النباتى الرعوى مبنطقة القصيم ىف اململكة العربية السعودية. "

 خلامس، الد ا.ندوة التصحر وإستصالح األراضى ىف منطقة جملس التعاون لدول اخلليج العرىب، البحرين
  .7-1الصفحات 

  

 إدارة وتطوير مراعى اململكة العربية السعودية مع دراسة بيئية نباتية تعاقبية .)1978(سنكرى، حممد نذير 
  .املركز العرىب لدراسات املناطق اجلافة واألراضى القاحلة:  دمشق.لبعض املواقع املهمة فيها

  

باململكة العربية السعودية  الوضع الراهن للمراعى والغابات " .)1418/1997(الصقهان، حممد بن عمر 
 .ندوة املوارد الطبيعية املتجددة باململكة وأمهية احملافظة عليها وتنميتها " .وأمهية احملافظة عليها وتنميتها

  .77-29 الصفحات .م1/12/1997 هـ املوافق 1/8/1418, فةالرياض، قصر الثقا
  

   امة:  املاء ومسرية التنمية، جدة.)1404(عثمان، مصطفى نورى 
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   .دار الشروق:  عمان. املدخل إىل العلوم البيئية.)1987(غرايبه، سامح و فرحان، حيىي 
  

الة الدولية للعلوم " .منطقة الساحلالنشاط البشرى والتصحر ىف  ".)1989( و سنه، عبداهللا .لو، هنرى م
   2000-191، الصفحات 121 العدد -اليونسكو-اإلجتماعية 

  

  . اخلطة اخلمسية اخلامسة للتنمية.)1990(وزارة التخطيط، 
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