
 

  
  :متهيد إشكايل

 .التصحر وظاهرة املاء مشكل من العريب العامل يعاين

  العريب؟ العامل يف املاء مشكل وأبعاد وعوامل مظاهر هي فما 

 حدته؟ من للتخفيف وما هي اهودات املبذولة 

 مواجهتها؟ وطرق العريب العامل يف التصحر ظاهرة وعوامل أشكال هي وما 

I  - العريب العامل يف املاء مشكل: 

  :العريب العامل يف املاء مشكل مظاهر تتعدد -  1

املائي املومسي أو الدائم، حبيث ال ميتلك الوطن العريب  ذات اخلصاصو ،ينتمي الوطن العريب إىل املناطق ذات املوارد املائية الضعيفة

املياه املرتبطة بالتساقطات اليت تؤدي اجلريان السطحي والباطين (من جمموع املياه املتجددة يف العامل ) 0.5(% سوى حصة هزيلة جدا 

 متر مكعب، مع 600رد من املاء يف الوطن العريب عن ، ويتمركز اجلزء األكرب منها يف بلدان النيل واهلالل اخلصيب، ويقل نصيب الف)للمياه

لدان شبه متر مكعب يف ب 164متر مكعب يف العراق والسودان واملغرب، مقابل أقل من  1000أكثر من ( تباين واضح بني البلدان العربية

 .حلاجات السكان) القابلة للتعبئة يف السدود ولالستغاللاملياه (يواجه العامل العريب مشكل عدم مواكبة املياه املتاحة ، و)اجلزيرة العربية وليبيا

 :يرتبط مشكل املاء يف العامل العريب بالعوامل اآلتية -  2

 .غلبة املناخ الصحراوي، وعدم انتظام التساقطات، وتوايل سنوات اجلفاف يف النطاق املتوسطي �

 . اجلريان منتظم غري) النهر يف املياه حجم( مائي وصبيب الكثافة ضعيفة مائية شبكة �

 .الباطنية املياه حجم ضعف �

 .عدم كفاية وسائل ختزين املياه مثل السدود �

 .التزايد السكاين السريع �

 .تبذير املياه �

 :يتخذ مشكل املاء يف العامل العريب أبعادا خمتلفة -  3

 .تعترب الفالحة القطاع األكثر استهالكا للماء، أما النسبة الباقية فتتوزع بني االستعماالت املرتلية والصناعة: اقتصادي بعد �

 .بتزايد عدد السكان يقل نصيب الفرد من املاء، وبالتايل فالعامل العريب يتجه حنو اخلصاص املائي الكبري: بعد دميغرايف �

بني الدول حول ااري املائية الرئيسية كالصراع بني إسرائيل والعرب حول حوض األردن  ويتمثل يف الصراعات: بعد سياسي �

 .وهضبة اجلوالن، والصراع بني مصر والسودان حول ر النيل، والصراع بني العراق وتركيا وسوريا حول ري دجلة والفرات

 : تبذل بعض اهودات للتخفيف من حدة أزمة املاء - 4

 والسودان ومصر املغرب :من أهم هذه الدول، والسدودوبناء بتشييد رية  شبكة  على تتوفر اليت عربيةال الدول اهتمت

 حتتل حيث البحر،  مياه حتلية إىل اخلليج دول األخرى وخاصة العربية الدول بعض وموريتانيا، كما اجتهت وسوريا والعراق

منوذجية من بينها ليبيا اليت أقامت مشروع النهر االصطناعي الذي أجنزت بعض الدول العربية مشاريع عامليا، وقد  الصادرة

 .استهدف نقل املياه الباطنية عرب أنابيب ضخمة من جنوب البالد إىل مشاهلا

II - العريب العامل يف التصحر ظاهرة:  

 :العريب العامل يف التصحر مظاهر تتعدد -  1

 :اآلتية األشكال العريب العامل يف التصحر يتخذ

 )ا����	 و��ه	ة ا���ء ���( ا��	�� ا�����



 .الرياح هبوب بفعل والسكنية الزراعية واملناطق الواحات على الرمال زحف: الترمل �

 .واآلبار واألار العيون جفاف: املياه نضوب �

 .اجلفاف شدة بفعل التربة وتشقق تصلب: التجفيف أو اإلقحال �

 .واملعدنية العضوية للمواد التربة فقدان: التربة خصوبة تراجع �

 .التربة يف امللوحة نسبة ارتفاع: التربة متلح �

 .كثافته واخنفاض النبات واختفاء اندثار أي: النبايت الغطاء تدهور �

 يف نفس الوقت تشكل األراضي املهددة بالتصحر اخلمس ،)68.4(% متثل األراضي املتصحرة أكثر من ثلثي مساحة العامل العريب 

  ).11.6(% وبالتايل فاألراضي الصاحلة للزراعة ال متثل سوى نسبة هزيلة  ،)20(% 

  :بشرية و طبيعية عوامل إىل التصحر ظاهرة ترجع -  2

 .واملائية الرحيية التعرية عوامل إىل باإلضافة اجلفاف، حدة وتزايد املناخية التقلبات يف وتتمثل: طبيعية عوامل �

 املنحدر اجتاه يف احلرث والسطحية، الباطنية املياه استرتاف اجلائر، الرعي النبايت، الغطاء اجتثاث أبرزها من: بشرية عوامل �

  .الكيماوية وباألمسدة باملبيدات التربة تلويث الطبوغرايف،

  :العريب العامل يف التصحر ملكافحة التدابري بعض تتخذ -  3

 بني الرابطة اخلطوط( التسوية خطوط حسب واحلرث متعددة، بطرق الرمال وتثبيت التشجري، بعملية القيام بينها من: تقنية تدابري �

 .الزراعية بالدورة واألخذ ،)االرتفاع املتساوية النقط

 .اجلافة املناطق خصائص مع االقتصادية األنشطة تكييف يف وتتلخص: اقتصادية تدابري �

 .اجلافة املناطق لسكان املعيشي املستوى وحتسني الفقر حماربة طليعتها ويف: اجتماعية تدابري �

 ملكافحة الدولية االتفاقية على العربية الدول ومصادقة الطبيعية، الثروات على احملافظة قوانني إصدار بينها من: قانونية تدابري �

 .التصحر

  :خامتة

 .التصحر وظاهرة املاء مشكل يواجه العريب العامل يزال ال املبذولة، اهودات رغم

  

 :املصطلحاتشرح 

 .للمياه والباطين السطحي اجلريان إىل تؤدي اليت بالتساقطات املرتبطة املياه :املتجددة املياه �

 .والسودان مصر أمهها البلدان اليت مير عربها ر النيل، من: النيل بلدان �

  .فلسطني األردن، لبنان، سوريا، العراق،: اخلصيب اهلالل �

  .ولالستغالل السدود يف للتعبئة القابلة املياه: املتاحة املياه �

 .اجلافة وشبه اجلافة املناطق يف األراضي تدهور: التصحر �




