
 مقدمة بحث كامل عن التصحر مع المراجع 

ر بأنه أحد المشاكل البيئية السلبية التي تهدد األمن الغذائي وسبل عيش ماليين األشخاص حول العالم، فقد أدى التأثير  المشترك لتغير المناخ وسوء إدارة األراضي  يعتبر التّصحُّ

، وهذا ما يجعل تربتها بنية هشة ال تستطيع دعم المحاصيل والماشية والحياة، واالستخدام غير المستدام للمياه العذبة إلى تدهور متزايد في المناطق التي تعاني من ندرة المياه

عن ذلك قلة إنتاج الغذاء، وجفاف مصادر  حيث إّن التصحر له تأثير سلبي وكبير على األراضي الّزراعيّة التي تساهم في توفير الغذاء والماء والهواء للكائنات الحية، مما ينتج 

 .المياه

 تصحر مع المراجعبحث كامل عن ال

حيث أنّه يهدد التحسينات المستقبلية لرفاهية  يُعتبًر التصحر من بين أكبر التحديات البيئية والتي تشكل عقبة رئيسية أمام تلبية االحتياجات البشرية األساسية في األراضي الجافة،  

لزيادة السكانية واالستهالك المفرط للزراعة وتلبية االحتياجات المزايدة، باإلضافة إلى تجريد اإلنسان، فهو ينتج بسبب ازدياد التحضر الذي يقلل من أماكن نمو النباتات، وا

التصحر يُجبَر سكان المناطق المتضررة األرض من الموارد الطبيعية كاستخراج النفط والغاز والمعادن مما يساهم في تجريد التربة من العناصر الغذائية ويقتل الحياة، حيث إّن 

 .قال إلى أماكن أفضل، حيث إّن إزالة الغابات وتغيّر المناخ يؤثر على النّظام البيئي واألرض واإلنسانباالنت

 مفهوم التصحر 

ر أحد أخطر الكوارث التي تهدد البشرية، قهو يُعبّر عن التدَهور الُمستمر للنّظم اإليُكولوجيّة لألراضي الجافّة من ُمناخ واألنشطة البشريّة، كما خالل التّغيرات في ال يُعتبَر التّصحُّ

ُمنتجة، فهو يمثّل مجموعة من العمليّات  يُعَرف بأنّه تغيّر المناخ نحَو الجفاف بسبب العوامل البشريّة والطبيعيّة، فالتصحر يتمثل بتحويل األراضي إلى أراضي صحراويّة غيُر 

 .[1]، واألراضي، والمستنقعات، كما له آثار بيئية تتجاوز المناطق المتأثرة مباشرةالتي تهدد نظم البيئة لألراضي الجافّة ومن بينها الصحاري، والمراعي

 أسباب التصحر

ر هو ٌمشكلة بيئيّة َعالميّة كبيرة لها تأثير على كافة الكائنات الحية،  ر،بإّن ثُلث َمساَحة اليَابَِسة في العَا  اليونسكو قد أوضحتفإّن التّصحُّ ُُ حيث يتم من خالله   لم ُمهدّد بالتَّصَح

 :[1][2]تحويل األراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي قاحلة بفعل العديد من األسباب وتتمثل على النحو اآلتي

 .ضرار كبيرة للتربة فتتحول من األراضي الصالحة للزراعة إلى األراضي القاحلة بمرور الوقتحيث الزيادة في األسمدة تؤدي لحدوث أ  :اإلفراط في استخدام األسمدة •
 .حيث أّن تغير المناخ وازدياد درجة الحرارة تؤدي للجفاف مما يصبح التصحر أكثر بروًزا، كما ستصبح مساحات شاسعة من األرض صحراء :تغير المناخ •
 .ألراضي الزراعّية محاصيل تفوُق قدرتها وخصوبتها الطبيعّيةفِهي تتمثل بتحميل ا :الزراعة الُمفرطة •
 .حيث إّن التحضر تؤدي الناَس إلى قتِل الحيّاة النباتّية، مما يتسبب في مشاكل ُمختلفة للتربة :التحضُّر •
 .النتقال من مكان آلخر يقوموا بقطع األشجار من أجل بناء منازل لهمافعندما يريد األشخاص  :إزالة الغابات •
 .يعتبر الرعي الجائر هو السبب الرئيسي للتصحر في جميع أنحاء العالم :الرعي الجائر •



 الحرارة سبب من اسباب مشكلة التصحرارتفاع درجة : شاهد أيًضا

 آثار ظاهرة التصحر 

ر من الظواهر الطبيعية الي تعزى أسبابها إلى اإلنسان والممارسات الزراعية غير  المالئمة التي ينتج عنها آثار متعددة، قهو يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه  يعد التّصحٌّ

ر على النحو اآلتي  :التنمية المستدامة، حيث تتمثل آثار ظاهرة التّصحُّ

 .زيادة الفقر، وتدهور نوعية الحياة •
 .انعدام األمن الغذائي، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية •
 .عدم القدرة على توفير الخدمات األساسية للكائنات الحية، والتي تتمثل بالماء العذب، والغذاء، واألعالف •
 .نتقال الكثبان الرملية وزحفها نحو األراضي الزراعّية والمدن والقرى والمنشآت العمرانيةا •
 .انخفاض احتياطي مياه الشرب نتيجة فقدان طبقات المياه الجوفية وبالتالي انعدام الحياة •
 .المناطق األكثر كثافة سكانيةفقدان الغطاء النباتي إلى زيادة تكوين سحب الغبار الكبيرة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية في  •
 .تفاقم الزحف العمراني من خالل هجرة الناس من المناطق التي تعرضت إلى التصحر إلى مناطق أخرى جديدة •

 شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف : شاهد أيًضا

 حلول ظاهرة التصحر 

ر مشكلة تؤثر على كل منطقة حول العالم، حيث له عواقب وخيمة على البيئة وأنماط الحياة وأساليب الحياة، ولذلك ينبغي معرفة كافة الحلول التي تساهم في حل هذه   إّن التصحُّ

 :الظاهرة البيئية، مما ينتج عن ذلك حماية البيئة واإلنسان والثروة الحيوانية ومن أبرز هذه الحلول ما يلي

 .األمطارحيث تعمل جذور األشجار على تماسك التربة، كما تساعد على تقليل تآكل التربة بسبب الرياح و :زراعة المزيد من األشجار  •

 .في موسم األمطار، ثّم استخدامها لري المحاصيل خالل موسم الجفاف السدود الترابية وتتم من خالل تخزين المياه في :إدارة المياه •

 .وهي عبارة عن دوائر من الحجارة الموضوعة على األرض لالحتفاظ بالمياه على التربة بدالً من تركها تجري فوق السطح :بناء السدود  •

وتتمثل بتشجيع الناس على تقليل عدد حيوانات الرعي وزراعة المحاصيل، بحيث يمكن استخدام روث الحيوانات لتخصيب المحاصيل، وتحسين  :جودة التربة تحسين •

 .جودة التربة حيث يتم تماسكها بواسطة جذور النباتات وحمايتها من التآكل

 .طاء النباتي وتنشيطها لحماية التربة، وتوليد التنوع البيولوجي للكائنات الحية وعدم فقدانهامن خالل إعادة التحريج في الغ :تشجيع الزراعة الحراجية •

 .عن طريق إحاطة العلم لدى الناس بالنتائج المترتبة على التصحر، ومعرفة سبل الوقاية منه، ومدى حجم الكارثة :زيادة وعي أفراد المجتمع •

 

 بحث عن اثر الحروب في تدمير البيئه : شاهد أيًضا



 خاتمة بحث كامل عن التصحر مع المراجع 

يعية التي تّم تصنيفها بأنها من أكبر التحديات البيئية في العصر الحالي، فقد تناولنا وإيّاكم  يُعتبر بحث حول التصحر بأنه أحد المواضيع المهمة فهي تتحدث عن أحد الظواهر الطب

لمحاصيل وحرائق الغابات وتلوث  باقة ُمتكاملة من الحديث حول مفهوم التصحر، حيث يعتبر أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميًرا من حيث الخسائر التي تنتج عنه، مثل فشل ا

ول أهم الحلول الممكنة ا، ومن أهمية الحديث حول ظاهرة التصحر تم التطرق ألسباب هذه الظاهرة وأبرز اآلثار والعواقب المشكلة منها، كما انتقلنا في الحديث حالمياه وغيره

 .لمكافحة ظاهرة التصحر

 


