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والت�صحر
تدهور الأرا�ضي
ّ

للت�صحر ،لكن �صحارى من �صنع الإن�سان تن�ش�أ كل يوم
اجلفاف �سبب رئي�سي
ّ
موجات اجلفاف الطويلة التي حولت املراعي وال�سهول يف �أفريقيا
اىل �صحراء قاحلة تعترب من ظواهر الطبيعة .لكن ع�شرات
الكيلومرتات املربعة من الأرا�ضي حول العامل ت�صبح �صحراء
كل يوم ،وال ميكننا �أن نن�سب كل هذا اىل الطبيعة.
االن�سان هو امل�سبب الرئي�سي لل�صحارى اليوم .ونحن با�ستهتارنا نحول
الت�صحر ،
الأرا�ضي اخل�صبة اىل �أرا�ض عقيمة .هذه العملية تدعى
ّ
ً
وال�صحارى الناجتة عنها تختلف عن ال�صحارى املوجودة طبيعيا .ان
لل�صحارى الطبيعية جما ًال فائق ًا ،وهي تدعم تنوع ًا نباتي ًا وحيواني ًا
معقد ًا وغني ًا ومده�ش ًا� .أما ال�صحارى التي ت�سبب بها االن�سان فتخلو
من �أي جمال .ولأنها �أقل ن�ضج ًا من ال�صحارى الطبيعية ،فهي
تفتقر لنباتات وحيوانات متنوعة.

«

«

»

»

ال�صحارى التي ي�صنعها االن�سان تكون عموم ًا يف �أرا�ض جافة
على حافة �صحراء قائمة ،وهي عر�ضة لتدهور بيئي .وال�ضغوط
الب�شرية هي امل�س�ؤولة يف املقام الأول عن هذا امل�أزق .فالنا�س

ي�ستغلون الأرا�ضي ب�شكل مفرط يف الزراعة والرعي ،بحيث
ت�صبح الرتبة �سيئة التغذية على نحو خطري� ،أو خالية من
الأع�شاب .ونتيجة لذلك تتفتت وتذروها الرياح بعيد ًا وجترفها
املياه .وعندما تهطل الأمطار ،ال تكون هناك تربة لتحتجز
املياه ،فتحدث في�ضانات .وازالة الغابات لأغرا�ض الزراعة �أو البناء
حُتدث �أي�ض ًا ت�صحر ًا .كما �أن االن�سان ي�ساهم يف رفع درجات
احلرارة� ،إذ يطلق اىل الأجواء غازات حتتب�س حرارة ال�شم�س،
خ�صو�ص ًا ثاين �أوك�سيد الكربون املنبعث من امل�صانع وو�سائل
النقل وحمطات توليد الطاقة .وهذا االحتبا�س احلراري ي�ؤدي
اىل هطول �أمطار �أقل ،ما ي�ساعد يف خلق ال�صحارى.
لكن هناك حلو ًال للم�شكلة .فالأرا�ضي التي حتولت اىل �صحراء
ميكن ا�ست�صالحها من خالل الري والتحريج املنا�سبني .واعتماد
تقنيات �أذكى يف الزراعة والرعي يحول دون حتول الأرا�ضي
ال�سريعة الت�أثر اىل �صحراء .ما فعلناه ميكننا االقالع عنه
الجتناب كارثة من �صنع االن�سان.
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 .1معلومات عامة
تبلغ امل�ساحة الكلية لأرا�ضي الأقطار العربية  13.8مليون
كيلومرت مربع ،منها � %3.4أرا�ض زراعية و %18.8مراع
و %10غابات و�أحراج .هذا يعني �أن الأرا�ضي امل�ستخدمة
يف الإنتاج النباتي واحليواين تبلغ نحو  %32من امل�ساحة
االجمالية� ،أي  4.1مليون كيلومرت مربع ،والبقية �أر�ض
قاحلة .والأر�ض الزراعية حمدودة يف البلدان املختلفة،
 %31.9يف �سورية و %30.4يف لبنان ،ومنخف�ضة يف م�صر
واجلزائر وال�سودان (نحو  ،)%3وت�صل �إىل �أدنى ن�سبة
وعمان وموريتانيا.
( )%0.5يف ال�سعودية ُ
كانت هذه الأرا�ضي تاريخي ًا متد ال�سكان باملحا�صيل مع حد
�أدنى من ال�ضرر البيئي .لكن خالل ال�سنوات اخلم�سني
املا�ضية� ،أدى ت�ضاعف عدد ال�سكان �إىل ازدياد الطلب
على موارد الأرا�ضي .وترافق ذلك مع اال�ستعمال املكثف
لتقنيات غري مالئمة و�سيا�سات زراعية غري فاعلة وتنمية
ح�ضرية �سريعة غري خمططة .و�أدت هذه ال�ضغوط �إىل
تغيريات وا�سعة االنت�شار يف ا�ستخدامات الأرا�ضي و�إىل
تدهور الرتبة والت�صحر .وت�شكل التعرية التي حتدثها
الرياح ،وامللوحة ،واالجنراف الذي ت�سببه املياه ،تهديدات
رئي�سية ،فيما ي�شكل تغدق الرتبة باملاء وتق�شرها وقطع
الأ�شجار م�شاكل ثانوية .يف �أوائل العام  ،2000كانت
الأرا�ضي املنتجة قد تدهورت بن�سبة  ،%79علم ًا �أن %97.8
منها ت�سببت بها ن�شاطات ب�شرية.
تواجه موارد الأر�ض يف االقليم العربي ثالث م�شاكل:
القحل ،والقحط ،والت�صحر .القحل هو �شح موارد املياه.
واملطر القليل هو ال�سمة البارزة املت�صلة بالقحل ،ويعني
هذا ق�صور املح�صول وتذبذب معدالته ،وكذلك حال الإنتاج
احليواين .وت�ساوي جملة الأرا�ضي القاحلة يف العامل
 %47.2من �سطح الياب�سة .والقحط هو احتبا�س املطر� ،أي
�أن تقل موارد املياه عن معدالتها املعتادة.
�أما الت�صحر ،فهو تدهور الأرا�ضي �أو فقد الطاقة الإنتاجية
يف �أرا�ضي الزراعات املروية (التي تعتمد على موارد الأنهار
الرئي�سية) �أو الزراعات املطرية (التي تعتمد على الأمطار)
�أو املراعي �أو الغابات .وين�ش�أ هذا التدهور عن الإدارة غري
الر�شيدة ملوارد الأر�ض املتمثلة مبا ي�أتي:
• الرعي اجلائر للأرا�ضي الع�شبية وامل�شجرة :فعندما ترعى

الأبقار واملاعز والأغنام كثري ًا من �أرا�ض ع�شبية جافة،
ت�ستهلك من النبات �أكرث مما ت�ستطيع الأر�ض �أن ُتنبت
تر�ص الرتبة بحيث ال ت�ستطيع مياه
من جديد .كما �أنها ّ
الأمطار اخرتاقها ،مما يحرم النباتات من التغذية .وي�ؤدي
هذان العامالن اىل خ�سارة الغطاء النباتي .ومن دون
جذور نباتية حتفظ متا�سك الرتبة ،تذرو الرياح حبيباتها
�أو جترفها مياه املطر بعيد ًا .وال ميكن للع�شب �أن ينمو بعد
ذلك يف ظل هذه الظروف.
• الإفراط يف الزراعة :عندما تزرع احلبوب وال�شتول على
تربة فقرية بالعنا�صر املغذية ،حتتاج الأر�ض اىل فرتات راحة
�أطول بني املوا�سم ،لت�ستعيد عافيتها وتبني قدراتها الغذائية
من جديد .ف�إذا زرعت الرتبة ب�شكل متوا�صل ومل ي�سمح لها
بالراحة ،فانها تفقد قدرتها على �إنتاج �أي حما�صيل ،مما
ي�ؤدي اىل اجنراف الرتبة مب�ساعدة الرياح وال�سيول.
• تقنيات الري غري املالئمة :عندما يغايل املزارع يف ري
مزروعاته من دون ت�أمني قنوات منا�سبة لت�صريف املياه،
تت�شبع جذور النباتات باملاء وت�صاب باال�صفرار فتموت.
وعندما يرتافق هذا الري اخلاطئ مع ا�ستخدام الأ�سمدة
الكيميائية ،تتكون نتيجة للتبخر الطبيعي تر�سبات ملحية
يف الرتبة وعلى جذور النباتات و�أوراقها .وارتفاع امللوحة
يقتل النباتات.
• حرائق الغابات و�إزالتها :تتم �إزالة الغابات ال�ستخدام
اخل�شب كوقود وحتويل الأرا�ضي �إىل مزارع ومراع جتارية،
�أو �إىل مناطق �سكنية .وت�ؤدي �إزالة الغابات وما يتبع ذلك
من تدمري للنبات واحليوان �إىل الت�أثري على خ�صوبة
الأر�ض و�إنتاجيتها ونوعية املياه ،كذلك �إىل اجنراف
الرتبة.
متثل �أرا�ضي املراعي اجلزء الغالب من الأرا�ضي العربية
املنتجة� .أما �أرا�ضي الزراعات املطرية فهي متثل �أربعة
�أ�ضعاف م�ساحات الزراعات املروية .ولي�س من املبالغة �أن
نقول �إن الت�صحر هو التهديد الأول للأرا�ضي املنتجة يف
النطاق العربي.
يف بع�ض الدول العربية ،مثل م�صر ،واحات نهرية تعتمد
على الزراعة املروية� .أرا�ضي الزراعة املطرية فيها قليلة

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

و�أرا�ضي املراعي تبدو وا�سعة ولكنها قليلة العطاء ،وميثل
انتاجها الكلي جزء ًا قلي ًال من الناجت الزراعي� .أما يف
اجلزائر واملغرب وتون�س و�سورية واليمن ،فتمثل �أرا�ضي
الزراعة املطرية اجلزء الوايف من الإنتاج الزراعي .ويف
ال�سودان وال�صومال وال�سعودية� ،أرا�ضي املراعي وا�سعة.
وال�سودان وال�صومال من الدول العربية امل�صدرة للإنتاج
احليواين .ويف ال�سودان والعراق و�سورية قدر من التوازن
بني اال�ستخدامات الثالثة للإنتاج الزراعي.
توجد �أو�سع �أرا�ضي الزراعة املطرية يف املغرب (نحو 7.4
مليون هكتار) واجلزائر ( 7ماليني هكتار) وال�سودان (5
ماليني هكتار) وتون�س (�أكرث من  4ماليني هكتار) .ت�أتي
بعد ذلك ليبيا وال�صومال والعراق واليمن (يف كل منها 1
ـ  2مليون هكتار) .ويبلغ تقدير ن�سبة الت�صحر �أق�صاه يف
اجلزائر ( ،)%93ون�سبته مرتفعة يف املغرب ( )%69وتون�س
( )%69و�سورية ( ،)%70ودون ذلك يف ال�سودان (.)%41
تقدر �أرا�ضي املراعي ال�شا�سعة يف �إقليم العامل العربي (يف
اجلزائر واملغرب وموريتانيا وال�صومال وال�سودان والعراق
وال�سعودية) ب�أكرث من  593مليون هكتار .ويقدر معدل
الت�صحر فيها بنحو  ،%81وهي ن�سبة �أعلى من املتو�سط
العاملي البالغ .%73
تعتمد �إنتاجية الأرا�ضي الزراعية �أ�سا�س ًا على تكوين الرتبة
و�أ�سلوب �إدارتها .فالرتبة حتتوي على مكونات معدنية
ومواد ع�ضوية وحيوية دقيقة ،يف توازن ديناميكي طبيعي
تكونت مفرداته خالل ع�صور جيولوجية على مدى مئات
�آالف �أو ماليني ال�سنني .وهذا التوازن الطبيعي هو الذي
متد النبات مبتطلباته ال�ضرورية
يحدد خ�صوبة الرتبة التي ّ

من العنا�صر الغذائية يف الظروف العادية .والإخالل بهذا
التوازن ،خا�صة نتيجة ال�ضغوط الب�شرية واال�ستخدام
ال�سيئ للأر�ض ،ي�ؤدي �إىل خف�ض خ�صوبة الأر�ض
و�إنتاجيتها وتدهورها خالل �أعوام قليلة.

الزحف ال�صحراوي
يبد�أ الت�صحر عادة على �شكل بقع متناثرة يف �أجزاء الأر�ض
التي �أ�صابها التدهور .ومع زيادة التدهور تت�سع هذه البقع
وتت�صل بع�ضها ببع�ض حتى تغطي امل�ساحة كلها .وملا
كانت املناطق اجلافة و�شبه اجلافة متاخمة لل�صحارى،
فان املناطق املت�صحرة �سرعان ما تت�صل بهذه ال�صحارى.
وهكذا يبدو ك�أن ال�صحارى تقدمت وزحفت على املناطق
التي �أ�صابها التدهور والت�صحر ،ولقد عرفت هذه الظاهرة
بالزحف ال�صحراوي.
جتدر اال�شارة هنا اىل �أنه اذا ا�ستمر تدهور الرتبة اىل حده
الأق�صى ،بحيث ي�ؤدي اىل اجنراف الرتبة كلي ًا وظهور
ال�صخرة الأم القا�سية على ال�سطح ،عندئذ ال ميكن ا�صالح
الو�ضع وال يبقى �أي �أمل ال�ستعادة هذه الأرا�ضي زراعي ًا
�أو رعوي ًا .يف هذه احلالة يقال ان الت�صحر �أ�صبح عملية ال
ميكن عك�سها� ،أي غري قابلة للعالج .وهذا يعني �أن املنطقة
خرجت نهائي ًا من دائرة اال�ستثمار وحتولت اىل �أرا�ض
جرداء اىل الأبد.
لكن يف احلاالت الأخرى ،الأكرث انت�شار ًا ،التي يكون
فيها تدهور الرتبة يف مراحله الأوىل حيث يح�صل تدمري
جزئي للغطاء النباتي وتدهور حمدود يف خ�صوبة الرتبة
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وانخفا�ض انتاجيتها ،ميكن اعادة ت�أهيل هذه الأر�ض
باتخاذ الو�سائل الالزمة ما دامت الرتبة ال تزال موجودة.
اال �أن كلفة عملية اال�صالح تتوقف على درجة التدهور
وات�ساعه .ويف جميع الأحوال يعترب العالج املبكر �أكرث
كفاءة و�أقل كلفة.
هذه الق�ضية بالغة الأهمية .فعندما تتعر�ض القدرات
الإنتاجية للأرا�ضي الزراعية العربية للخطر نتيجة
تدهورها ،تتقو�ض �أ�س�س الأمن الغذائي .ومع ازدياد عدد
ال�سكان وت�سبب النمو االقت�صادي بارتفاع يف معدالت
اال�ستهالك للفرد الواحد ،تزداد الفجوة بني �إنتاج الطعام
وا�ستهالكه ،ويزيد االعتماد على ا�سترياد الطعام.
يف املناطق الهام�شية املجاورة لل�صحراء حيث توجد
الكثبان الرملية ،تتعر�ض الأرا�ضي الزراعية لزحف جزئي
�أو كلي للرمال عليها .من هنا يربط البع�ض بني زحف
الكثبان الرملية والت�صحر .وهناك �أمثلة كثرية من العامل
العربي على زحف الكثبان الرملية على الأرا�ضي الزراعية.
ففي تون�س غطت الكثبان الرملية نحو � 800ألف هكتار من
الأرا�ضي الزراعية .ويف م�صر تهدد حركة الكثبان مناطق
اال�ست�صالح الزراعي املتاخمة لل�صحارى .ويف جنوب

ن�شاط مدر�سي منوذجي :ت�شجري يف غابة
نظم نادي «�أوزون» البيئي يف ثانوية �صيدا الر�سمية للبنات يف لبنان
حملة حتت �شعار «الغابات هي رئة املدن» ،لت�شجري مناطق �أ�صابتها
احلرائق بني �شحيم وداريا .قامت الطالبات بتنظيف �آثار احلرائق
وغر�س الأ�شجار .كما غر�سن عدداً من الأ�شجار يف مواقع �أحرقها الق�صف
اال�سرائيلي يف حرب �صيف .2006

املغرب غطت الرمال ما يزيد عن  5000مزرعة نخيل.
الكثبان الرملية عبارة عن تراكمات من الرمال ذات �أحجام
و�أ�شكال خمتلفة تكونت على امتداد الع�صور اجليولوجية
نتيجة عوامل التعرية املختلفة .وهي تتحرك فوق الأرا�ضي
املنب�سطة يف حركة دائبة ،حينما ينعدم وجود عوامل
تثبيتها .فالرياح الدائمة الهبوب تكت�سح الرمال من اجلانب
املواجه لها من الكثيب ،وتلقي بها يف اجلانب الآخر ،وال تقف
حركة الكثيب اال عندما تعرت�ضه احل�شائ�ش والنباتات وتنمو
فيه بدرجة تكفي اليقاف الرمال عن احلركة وتثبيتها.
وعلى رغم �أن عمليات تثبيت الكثبان الرملية (ب�إقامة
م�صدات الرياح �أو زراعة غطاء نباتي) قد �أدخلت منذ وقت
طويل يف بع�ض البلدان العربية (تون�س عام  1886وليبيا
عام  1916وم�صر عام  ،)1929اال �أن م�ساحات الكثبان
امل�شجرة حالي ًا حمدودة للغاية.
وكما ذكر �سابق ًا ،ف�إن جميع الأرا�ضي املنتجة زراعي ًا يف
البلدان العربية هي �أنظمة ه�شة ميالة للتدهور ومعر�ضة
للت�صحر �إىل حد بعيد .ومن املهم جد ًا الإدراك �أن الت�صحر
هو �أ�سا�س ًا ظاهرة من �صنع الإن�سان يفاقمها تغري املناخ.
واملطلوب اتخاذ �إجراءات فعالة يف كل بلد عربي لتخفي�ض
دور الإن�سان يف تو�سع الت�صحر.

الغابات والت�شجري
الأرا�ضي ذات املطر ال�سخي الذي ينبت الغابات حمدودة
يف االقليم العربي كافة ،ولكن لدى بع�ض الأقطار العربية
م�ساحات من الغابات على قدر من الأهمية .فلدى ال�سودان
�أو�سع م�ساحات الغابات يف �أقاليمه اجلنوبية الرطبة
ومناطقه اجلبلية يف الغرب وال�شرق ،ويبلغ جمموعها نحو
 61مليون هكتار ،تليه ال�صومال ( 7.5مليون) واملغرب (3
ماليني) واجلزائر (مليونان) وال�سعودية ( 1.5مليون).
ولئن تكن م�ساحة الغابات �صغرية يف لبنان و�سورية ،فانها
مهمة بالن�سبة اىل م�ساحتهما.
تت�أثر الغابات باحلرائق وقطع الأ�شجار والرعي والزراعة
والتو�سع احل�ضري .وتو�ضح االح�صاءات املتاحة �أن الغابات
يف منطقة غرب �آ�سيا نق�صت بنحو  %44خالل الفرتة من
 1972ـ  .2000وقد �أزيلت م�ساحات خمتلفة من الغابات
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حقائق حول تدهور الأرا�ضي وت�صحرها
• جملة الأرا�ضي القاحلة يف العامل تبلغ  %47.2من �سطح �أمناط �سقوط الأمطار املحلية ،وتعجيل ت�آكل الرتبة ،والت�سبب
الياب�سة ،منها %7.5 :مناطق القحل البالغ %12.1 ،مناطق يف في�ضان الأنهار ،وتعري�ض ماليني �أنواع النباتات واحليوانات
القحل %17.77 ،مناطق �شبه القحل %9.9 ،مناطق �شبه واحل�شرات لالنقرا�ض.
الرطب اجلاف.
• االنبعاثات الناجتة من زوال الغابات ت�ساهم بنحو  %20من
• تقدر اخل�سائر املادية للت�صحر يف العامل بنحو  42بليون انبعاثات غازات الدفيئة العاملية امل�سببة لالحتبا�س احلراري
دوالر �سنوي ًا ،منها  9باليني يف �أفريقيا 21 ،بليون ًا يف �آ�سيا 3 ،وتغري املناخ.
باليني يف �أو�سرتاليا 1.5 ،بليون يف �أوروبا 4.8 ،بليون يف �أمريكا
• من �أ�سباب الت�صحر :حرائق الأحراج ،قطع الأ�شجار ،الرعي
ال�شمالية ،ونحو  3باليني يف �أمريكا اجلنوبية.
املفرط ،املقالع والك�سارات ،الفالحة الع�شوائية ،الن�شاطات
• ورد يف تقرير «توقعات البيئة العاملية» الرابع ،الذي �أ�صدره الع�سكرية� ،إلقاء النفايات وحرقها.
برنامج الأمم املتحدة للبيئة عام � ،2007أن بداية القرن احلادي
والع�شرين �شهدت تدهور  %79من �أرا�ضي امل�شرق العربي • ،من �أ�ساليب مكافحة الت�صحر :زراعة الأ�شجار والنباتات
التي تثبت الرتبة وحتافظ على رطوبتها وخ�صوبتها� ،إن�شاء
 %98منها بفعل الإن�سان و�أخطاء �إدارية.
اجللول حلماية الرتبة من االجنراف ،جتميع مياه الأمطار،
• ُتفقد الرتبة يف �أنحاء العامل بوترية �أ�سرع  13ـ  18مرة من �إن�شاء حواجز للرياح مثل �أحزمة �أ�شجار لوقاية املزروعات.
تكونها .وقدرت بع�ض الدرا�سات �أن االجنراف يزيل نحو 25
•  17حزيران (يونيو) هو اليوم العاملي ملكافحة الت�صحر
بليون طن من الرتبة ال�سطحية كل عام حول العامل.
واجلفاف.
• يف م�صر تقدر م�ساحة الأرا�ضي الزراعية التي �أ�صابها التملح
بنحو  %35من اجمايل م�ساحة الأرا�ضي املزروعة .ويف �سورية
يعاين نحو  %50من الأرا�ضي املروية يف وادي الفرات من
م�شاكل التملح وت�شبع الرتبة باملاء ،ويف العراق ترتفع هذه
الن�سبة اىل �أكرث من  %60يف اجلزء اجلنوبي من �سهل الرافدين.
• ازدادت العوا�صف الرتابية يف بلدان اخلليج العربية م�ؤخراً
ب�سبب تدهور النظم االيكولوجية الطبيعية وتغري املناخ
والأن�شطة الع�سكرية وا�ستخراج الرمال واحل�صى وتعرية
الغطاء النباتي والرعي اجلائر.
• تبلغ م�ساحة الغابات يف العامل العربي نحو  79مليون
هكتار .ويعترب ال�سودان �أغنى البلدان العربية بالغابات
الطبيعية (نحو  61مليون هكتار) ،تليه ال�صومال (7.5
مليون) واملغرب ( 3ماليني) واجلزائر (مليونان) وال�سعودية
( 1.5مليون).
• ي�سبب دمار الغابات كوارث بيئية متعددة ،منها تعديل
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تدهور الأرا�ضي
ّ
يف ال�سودان وال�صومال وموريتانيا ال�ستخدام �أخ�شابها
كوقود .كما �أزيلت غابات يف لبنان و�سورية للتو�سع
العمراين وا�ستغالل الأرا�ضي يف الزراعة واملراعي .ويف
لبنان ،على رغم الكالم عن برامج الت�شجري واملحميات،
انخف�ضت الغابات املعتربة �إىل نحو  %13من م�ساحة البالد،
ب�سبب التنمية الع�شوائية واحلرائق وقطع الغابات ومقالع
ال�صخور ،بعدما كانت قبل � 25سنة تغطي �أكرث من .%20
وق�ضت احلرائق عامي  2007و 2008وحدهما على �أكرث من
خم�سة ماليني �شجرة� ،أي �أكرث من خم�سة �أ�ضعاف ما مت
حتريجه خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة ال�سابقة.
الغابات هي امل�صدر الرئي�سي للأخ�شاب التي ت�ستخدم
يف ال�صناعات املختلفة ،كما ت�ستخدم كوقود ل�سد حاجة
نحو بليوين ن�سمة من �سكان الدول النامية .وباال�ضافة
اىل الأخ�شاب ،تقدم لنا الغابات العديد من املنتجات مثل
الألياف واملواد الأولية ل�صناعة الأدوية وبع�ض املنتجات
الغذائية .كما ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف جتديد الرتبة وتثبيتها،
والتحكم يف الدورة املائية واملناخ ،بامت�صا�ص غاز ثاين
�أوك�سيد الكربون من الهواء ،ويف حماية بع�ض املناطق من
الكوارث الطبيعية واالبقاء على التنوع البيولوجي .كما توفر
الغابات فر�ص ًا متعددة للعمل وال�سياحة وحماية الرتاث
الطبيعي والثقايف.
يت�صل ا�ستزراع الأ�شجار يف املناطق اجلافة من االقليم
العربي مب�شاريع �إن�شاء �أحزمة خ�ضراء تقي مناطق ال�سكن
(املدن والقرى) من العوا�صف الرملية ،وتتيح حت�سني البيئة
وتوفر خ�شب الوقود .يف م�صر ،مث ًال ،تتجه هذه امل�شاريع
�إىل ا�ستزراع �أ�شجار املاهوغاين االفريقي ل�صناعة االثاث،
و�شجريات من �أنواع اجلاتروفا النتاج الوقود احليوي .وتنفذ
يف معظم دول اخلليج م�شاريع حقلية العادة ت�أهيل غابات
املنغروف (القرم �أو ال�شورى) يف النطاقات ال�ساحلية.

تدابري لكبح التدهور
يف حني يعترب الب�شر العامل الرئي�سي يف تدهور الأرا�ضي
وت�صحرها ،فانهم �أي�ض ًا �ضحايا هذا التدهور .ففي الدول
النامية يعترب تدهور الأرا�ضي الزراعية وانخفا�ض �إنتاجيتها
�سبب ًا رئي�سي ًا يف هجرة �أهل الريف �إىل املدينة .فاملناطق
احل�ضرية توفر اقت�صاديات متعددة ت�سمح بازدهار ال�صناعة
والتجارة وايجاد فر�ص العمل وتوفري اخلدمات التعليمية

وال�صحية واالجتماعية املختلفة ،مما يجعلها ت�شكل مناطق
جذب ،خا�صة يف الدول التي تتدنى فيها نوعية احلياة
يف الريف .وقد �أدى التزايد ال�سريع ملعدالت الهجرة من
املناطق الريفية اىل املناطق احل�ضرية اىل خلق م�شكالت
اقت�صادية واجتماعية وبيئية متنوعة ،لأن البنية الأ�سا�سية
واقت�صاديات املناطق احل�ضرية مل تتمكن من ا�ستيعاب هذه
الزيادة .كذلك يلعب تدهور الأرا�ضي الزراعية دور ًا هام ًا يف
ت�شجيع الهجرة خارج احلدود الوطنية.
تبذل يف املنطقة جهود ال ي�ستهان بها لتح�سني الأرا�ضي
املتدهورة ،مثل اعتماد تقنيات الري والزراعة املقت�صدة
باملياه ،و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية ،وزيادة امل�ساحات
اخلا�ضعة للحماية ،وم�شاريع التحريج .لكن هذه اجلهود
ال تغطي �إال  %2.8من الأرا�ضي املتدهورة يف �شبه اجلزيرة
العربية و %13.6يف امل�شرق العربي.
و�ضعت عدة بلدان عربية خطط ًا وطنية ملكافحة الت�صحر
على �ضوء تو�صيات م�ؤمتر الأمم املتحدة للت�صحر عام ،1977
منها موريتانيا واليمن .وعمدت بع�ض الدول ،مثل م�صر،
�إىل مراجعة خططها الوطنية �أو و�ضع خطط جديدة على
�ضوء اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر لعام .1994
و�أن�ش�أت غالبية الدول العربية م�ؤ�س�سات علمية تعنى
بدرا�سة ق�ضايا الأرا�ضي اجلافة من ناحيتي �صون املوارد
الطبيعية وتنميتها .كذلك اهتم جمل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة بق�ضايا الأرا�ضي اجلافة،
وجعلها يف قائمة �أولوياته ،و�شكل جلنة خرباء من الدول
العربية واملنظمات العربية املعنية لو�ضع ومتابعة برامج
التعاون العربي .هذه كلها جهود مقدرة ،لكنها مل ِ
تكف لدرء
تداعيات الت�صحر عن الأرا�ضي اجلافة يف الأقطار العربية.
على الهيئات احلكومية اال�ضطالع بدور رئي�سي يف
و�ضع خطط العمل وامل�شاريع القابلة للتنفيذ ،وح�شد
اجلهد الوطني واالقليمي للنهو�ض مب�س�ؤوليات اال�صحاح
وال�صون .وعلى الهيئات واملنظمات الأهلية ح�شد امل�شاركة
املجتمعية التي تتم بها عنا�صر النجاح.
املطلوب يف املنطقة العربية مقاربة متكاملة تدرك �إحلاح
معاجلة �أخطار تدهور الأرا�ضي ،وتت�ضمن جهود ًا علمية
و�صناعية واجتماعية وت�شريعية .كذلك يجب ح�شد املزيد
من الأموال والإمكانات لدعم البحث العلمي الذي يعنى
با�ستنباط حلول جتد طريقها �إىل التنفيذ.
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
• تط َّوع ل�صيانة احلدائق العامة والأحراج والرباري.

• جتنب الألعاب النارية يف املناطق احلرجية.

• ازرع الأ�شجار يف حميطك.

• تعاون مع البلديات لو�ضع �سالل للمهمالت يف الأماكن
املخ�ص�صة للنزهات.

• خفف ا�ستعمال جميع منتجات الورق و�ساهم يف �إعادة
ا�ستعمالها وتدويرها ،فهذا ي�ساعد يف �إنقاذ الأ�شجار.
•

اجمع بذور ًا من الأ�شجار
و�أن�شئ
املحلية،
م�شت ًال ،و�ساهم
ت�شجري
يف
منطقتك.
• كافح حرائق
عن
الغابات
طريق القيام
بحمالت تثقيفية
وتنظيم حمالت
جمع النفايات
وغري ذلك.

• ال حتفر على جذوع الأ�شجار.
• ال تقطع �أ�شجار الغابات ال�ستعمالها يف عيد امليالد.
• خفف من ا�ستخدام الأ�سمدة الكيميائية.
• ال تفرط يف الري .ا�ستخدم املر�شة وخرطوم املاء ،واروِ
يف ال�صباح الباكر �أو بعد الغروب عندما يكون التبخر
بطيئ ًا.
• ان�شر ر�سالتك .تبادل �أفكارك املتعلقة بحماية الغابات
ومكافحة الت�صحر مع جريانك و�أ�صدقائك.
• طالب بتطبيق القوانني ،مبا يف ذلك معاقبة قاطعي
الأ�شجار وم�س ّببي احلرائق.

 .3اخترب معلوماتك حول تدهور الأرا�ضي وت�صحرها
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ الت�صحر �سببه زحف رمال ال�صحارى على 6 .6ــــــــــــ ال عالقة بني قطع الغابات وتغري املناخ.
الأرا�ضي املجاورة لها.
7 .7ــــــــــــ متلح الرتبة ينتج عن تقنيات الري غري
املالئمة.
2 .2ــــــــــــ ميكن �إ�صالح تدهور الرتبة ب�سهولة.

الأجوبة ال�صحيحة:

 .1خط�أ
 .2خط�أ
� .3صح
� .4صح
� .5صح

 .6خط�أ
� .7صح
� .8صح
 .9خط�أ
. 10خط�أ
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ّ

3 .3ــــــــــــ اال�ستخدام ال�سيئ للأر�ض ي�ؤدي �إىل خف�ض 8 .8ــــــــــــ يت�سبب دمار الغابات بكوارث بيئية
متعددة ،منها تعديل �أمناط �سقوط الأمطار املحلية.
خ�صوبتها.
4 .4ــــــــــــ تغري املناخ هو �أحد العوامل امل�سببة 9 .9ــــــــــــ حترك الكثبان الرملية ظاهرة ال ميكن
تفاديها.
للت�صحر.
5 .5ــــــــــــ جميع الأرا�ضي الزراعية يف البلدان العربية 1010ــــــــــــ متثل �أرا�ضي الزراعات املروية �أربعة �أ�ضعاف
م�ساحات الزراعات املطرية يف العامل العربي.
معر�ضة للت�صحر.
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 .4ن�شاطات تطبيقية حول تدهور الأرا�ضي
ّ
الن�شاط � :1أي تربة �أن�سب للزرع؟
خ�صبة ،مكان ُجرفت فيه الرتبة ال�سطحية� .ضع هذه
العينات يف �أكيا�س بال�ستيك م�ستقلة حتمل مل�صقات
تو�ضيحية.

الهدف:

ا�ستق�صاء مكونات الرتبة ،مبا فيها الدبال (مادة داكنة
تن�ش�أ من حتلل املواد النباتية واحليوانية وت�شكل اجلزء
الع�ضوي من الرتبة) واملواد غري
احلية ،والتعرف على بع�ض
املخلوقات املذهلة التي حتول
ف�ضالت كائنات �أخرى اىل
مغذيات تعزز منو النباتات،
و�إجراء اختبارات لعينات من
مواد ع�ضوية
الأتربة غر�ست فيها نباتات
ملقارنة خ�صوبتها ،و�إعداد خلطة
«تربة متفوقة».

ما حتتاج اليه:

•  3ـ  4عينات من الرتبة (كوبان
من كل عينة)
•  3ـ � 4أكيا�س بال�ستيك حتمل
مل�صقات
•  3ـ  4قوارير بال�ستيك �شفافة
مع �سداداتها (القطر �2.5سم،
االرتفاع �8سم)
•  3ـ � 4أوعية �صغرية لزرع
النباتات
• حبوب فا�صولياء �أو بازالء
• ملعقة كبرية �أو رف�ش للحدائق
• عد�سة مكربة
• طبق �أو اثنان
• كوب قيا�س مد َّرج
• قلم تعليم
• م�سطرة
• منا�شف ورقية
• ماء

ماذا تفعل:
ـ جمع العينات

 .1اجمع عينات تربة من مواقع
خمتلفة ،مثل :غابة ،حديقة

ماء

طني

� .2أثناء جمع عينات الرتبة
وو�ضع مل�صقات عليها،
د ِّون مالحظات حول طبيعة
النباتات وم�ستوى رطوبة الرتبة
يف املوقع التي �أخذت منه.

ـ افح�ص الرتبة

� .1ضع كمية �صغرية من كل
عينة ترابية على طبق �أبي�ض �أو
من�شفة ورقية.
 .2اخترب كل عينة ب�أ�صابعك
متح�س�س ًا ملم�سها و�أنواع
اجل�سيمات املوجودة فيها .اذا
كان الرتاب حبيبي ًا ،فذلك يدل
على وجود رمل .واذا كان �شبيه ًا
بالطحني ،فهو يحتوي على كثري
من الطمي الناعم .واذا ا�ستطعت
�أن ت�صنع كرة مل�ساء من الرتاب
الرطب ،فذلك ي�شري اىل وجود
طني.
 .3ما هي الكائنات احلية وامليتة
التي تالحظ وجودها يف العينات؟
�سجل مالحظاتك.

ـ �أجر اختبارات للأتربة

رمل
ح�صى

 .1اخترب تركيبة الأتربة بو�ضع
القليل من كل عينة يف املاء ومقارنة
طبقات اجل�سيمات التي ترت�سب �أو
تطفو.
� .2ضع يف كل قارورة بال�ستيك تراب ًا
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 .3املأ القارورة باملاء تارك ًا � 1.5سنتيمرت فراغ ًا يف �أعالها.
�أقفل القارورة بال�سدادة وهزّها بقوة.

احلية .املواد الع�ضوية تطفو يف املاء ،وهي مكونة
من نباتات وحيوانات متحللة توفر املغذيات الالزمة
لنمو النباتات .وللأتربة اخل�صبة طبقة �سطحية من
هذا «الدبال» الع�ضوي ،وهي قامتة اللون و�سهلة
التفتت ،وعادة يكون ُثلثها طني وثلثها طمي وثلثها
مواد ع�ضوية.

 .5ما هي املواد التي غرقت اىل القعر؟ وما املواد التي طفت
على ال�سطح؟

 .2ا�ستعمل العينات التي جمعتها وحتمل مل�صقات
ح�ضر
تو�ضيحية ،وعلى �ضوء نتائج اختبار تركيبتهاّ ،
خلطة «الرتبة املتفوقة» التي تعتقد �أنها �ستكون
الأف�ضل لنمو النباتات.

من �إحدى العينات التي جمعتها ب�سماكة � 2.5سنتيمرت.

� .4ضع القارورة على �سطح م�ست ٍو ودع الرتاب يرت�سب ملدة
دقيقتني ،ثم ار�سم �شك ًال بياني ًا للطبقات املتنوعة.

 .6ار�سم الطبقات وحدد ما اذا كانت فيها مواد ع�ضوية
وطني وطمي ورمل وح�صى.
 .7قارن تركيبة عينات الرتبة التي مت جمعها من �أنظمة
ايكولوجية متنوعة .ما هي الأتربة التي حتتوي على �أكرب
مقدار من املواد الع�ضوية؟

ـ قارن منو ال�شتول يف الأتربة

 .1الرتبة خليط من الطني والطمي والرمل
واحلجارة واملواد الع�ضوية والهواء واملاء والكائنات

� .3أج ِر اختبار ًا ملقارنة هذه «الرتبة املتفوقة» ب�أتربة
�أخرى ،عن طريق زرع بذور نباتات يف �أوعية حتوي
الأتربة املختلفة .ت�أكد من �أن كل الظروف مت�شابهة
(مث ًال :درجة احلرارة ،التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س،
كمية الري )...با�ستثناء نوع الرتبة امل�ستعملة.
 .4بعد ب�ضعة �أ�سابيع ،اكتب تقرير ًا حول االختبار
الذي �أجريته :هدفه ،وتفا�صيله ،ونتائجه،
وا�ستنتاجاته.

الن�شاط  :2التحريج واجنراف الرتبة
الهدف:

يهدف هذا الن�شاط اىل مقارنة معدالت جريان مياه
الأمطار على املنحدرات بوجود نباتات ومن دونها ،ملعرفة
ت�أثري النباتات يف احلد من االجنراف .ويظهر احلاجة
اىل الغابات والت�شجري ملنع االجنراف وتراكم الطمي يف
البحريات والأنهار وجماري املياه.

ما حتتاج اليه:

• �أحوا�ض بال�ستيك كبرية ل�صنع مناذج منحدرات
جبلية
• �أنابيب ت�صريف قطرها � 2.5سنتيمرت (�إن�ش) متثل
جماري املياه
• مدفعة �سيليكون �أو غراء حار ل�سد ال�شقوق
• ح�صى ورمل القامة منحدر يف احلو�ض
• تربة �سطحية و«�أ�شجار» �صغرية تغطي ن�صف
املنحدر

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
• �أوراق �أ�شجار
• دلو ماء لتمثيل عا�صفة ممطرة
• قدران جلمع املياه ،ميثالن البحريات
• �أوعية �شفافة
• قما�ش بال�ستيكي (تربولني) �أو ورق جرائد
• منا�شف وغريها للتنظيف
• مر�شة ري

ماذا تفعل:

مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة «�إيكاردا»:

www.icarda.org

املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة «�أك�ساد»:

www.acsad.org

 .1قبل بدء الن�شاط :يجب �إعداد الأحوا�ض م�سبق ًا لهذا
الن�شاط .احفر ثقوب ًا الدخال �أنابيب الت�صريف .ق�ص
الأنابيب بطول كاف لبلوغ قدور امل�صارف .ثبتها يف
مكانها بوا�سطة ال�سيليكون �أو الغراء احلار .اجمع تربة
�سطحية ونباتات و�أوراق �شجر ورم ًال وح�صى ل�صنع مناظر
طبيعية .اطلب من التالميذ �أن يجلبوا مواد �أي�ض ًا.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر:

 .2املأ الأحوا�ض ،وابنِ منحدر ًا بطبقات من احل�صى
والرمل والرتبة ال�سطحية التي تغطي احلو�ض بالكامل.

ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية:

 .3ازرع ن�صف احلو�ض بنباتات تغطي املنحدر من الأعلى
اىل الأ�سفل .اترك الن�صف الآخر عاري ًا.

منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ـ الت�صحر:

 .4ا�سكب املاء على �أعلى املنحدر ب�شكل �سريع ومنتظم
ري ي�ساعد يف هذا املجال.
قدر االمكان .ا�ستعمال علبة ّ

حقائق حول الت�صحر:

 .5اجمع املياه اجلارية يف قدور امل�صارف.
� .6سجل املالحظات.
 .7ا�سكب املياه املجموعة يف �أوعية �شفافة ودعها تروق
لرت�سب املواد ال�صلبة.
طوال الليل ،لإعطاء وقت كاف ّ
� .8سجل املالحظات.
 .9اعر�ض النتائج على تالميذ ال�صف وقوموا بتحليلها.

ماذا يحدث:

تتعر�ض الأرا�ضي غري املحمية بالنباتات الجنراف �أكرب
للرتبة مما يف الأرا�ضي املزروعة ،وجتري على �سطحها
كمية �أكرب من مياه الأمطار ،وتنتج ر�سوبيات �أكرث من
الأرا�ضي املحمية بالنباتات.

www.afedonline.org

ال�سنة الدولية للغابات:

www.un.org/en/events/iyof2011

www.unccd.int

www.ifad.org

www.fao.org/desertification

www.greenfacts.org/en/desertification

�شبكة التعليم البيئي حول املوارد الغابية:
موقع جورجيا با�سيفيك:

www.freenetwork.org

www.gp.com/EducationalinNature

موقع «البيئة الآن» الإلكرتوين:

www.ennow.net
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م�شتــل لكــل مدر�سة

Tree Nursery for Every School

الت�شجري يبد�أ ب�إن�شاء امل�شاتل ،حيث تزرع البذور وتتم العناية بها يف بيئة حممية� ،إىل �أن تنمو وت�صبح �صاحلة للغر�س يف الطبيعة.
لي�ضم مندوبني عن  50مدر�سة لبنانية ،نفذ برناجم ًا الن�شاء م�شاتل
«الربملان البيئي لل�شباب» ،الذي �أن�شئ برعاية جملة «البيئة والتنمية»
ّ
للأ�شجار احلرجية يف املدار�س .هذا الربنامج ذو الأهداف الرتبوية التعليمية ميكن تطويره يف مرحلة الحقة اىل جمع البذور من
الأحراج و�إنباتها يف امل�شاتل املدر�سية ،لتنويع الت�شجري وتعريف الطالب على الطبيعة وخ�صائ�صها .وقام برنامج التدريب يف جملة «البيئة
والتنمية» باعداد تعليمات خا�صة بالت�شجري مت توزيعها على املدار�س ،كما نظم دورات تدريبية للأ�ساتذة والطالب على الزرع والت�شجري.
هنا م�ضمون التعليمات لإن�شاء م�شتل يف املدر�سة.

منافع الأ�شجار

ت�ؤدي الغابات دوراً �أ�سا�سي ًا يف �ضبط النظام املائي وحفظ الرتبة
التي يعتمد عليها االنتاج الزراعي .فالأ�شجار متنع اجنراف الرتبة
واالنهيارات الأر�ضية بامت�صا�صها ت�أثري الأمطار الغزيرة وتقليلها من
هدر ماء املطر .كما �أنها تزيد رطوبة الرتبة والهواء ،وتقف كحاجز للريح
يف الأرا�ضي املزورعة فتح ّد من فقدان الرتبة الفوقية الثمينة .والغابات
ت�ضبط حركة الكثبان الرملية وتُ قل�ص مفعول عوا�صف الغبار وتيارات
الهواء الباردة على الأرا�ضي الزراعية املجاورة فتحمي املزروعات.
وهكذا فان الأ�شجار تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف كبح متدد ال�صحارى.
ويف التجمعات ال�سكنية ،تنقي الأ�شجار اجلو من الغبار ،وتخمد �ضجيج
ال�سيارات والن�شاطات ال�صناعية ،كما �أنها تنقي الهواء من الغازات
ال�سامة .وقد تنتج ال�شجرة الوارفة كمية من الأوك�سيجني تكفي
�أربعة �أ�شخا�ص يومي ًا .وعلى �سبيل املثال ،فان �شجرة قيقب واحدة
متت�ص نحو  2.35كيلوغرام من غاز ثاين �أوك�سيد الكربون وتعطي 1.7
كيلوغرام من الأوك�سيجني يف �ساعة واحدة .وبع�ض الف�صائل ال�شجرية
كالأرز والعرعر واللزاب وال�سنديان تنتج مبيدات تق�ضي على جراثيم
حتمل الأمرا�ض .يكفي هكتار واحد من غابة لتنقية هواء مدينة.
ويف و�سع �شجرة كبرية �أن متت�ص يف يوم واحد  450ليرت ماء من الأر�ض
وتطلقها يف الهواء .ويح ّد ظلها من ا�ستهالك مكيفات الهواء للطاقة اذ
يخف�ض �أعلى درجات احلرارة يف ال�صيف مبقدار  5ـ  9درجات مئوية.
مك�سرات وفاكهة و�أع�شاب ًا طبية وع�س ًال وحطب ًا
وت�ؤمن الغابات
ّ
للوقود وفحم ًا وعلف ًا للما�شية ،ومواد للبناء (خ�شب ًا) و�أ�سمدة ع�ضوية
(ورق ًا) ومواد خام ًا النتاج اخلل والكحول وال�صمغ والزيوت والغلوكوز

وال�سيلولوز واحلرير واملطاط والورق والألياف ،اىل عدد كبري من
املنتجات الأخرى.
وحت�سن الغابات املناخ املحلي والظروف ال�صحية لل�سكان .وتقلل
ّ
�أمرا�ض العني والرئة �إىل حد بعيد يف املناطق امل�شجرة .ويف مدن املناطق
اجلافة و�شبه اجلافة من ال�ضروري وجود ما بني  30و 50مرتاً مربع ًا
من الأرا�ضي اخل�ضراء للفرد الواحد ،ف�ض ًال عن �أن الأ�شجار ت�ضفي
منظراً جمي ًال ،وظلها ي�ؤمن جواً �أف�ضل للحياة .وكعن�صر �أ�سا�سي
للتنوع البيولوجي ،ت�شكل الأ�شجار م�أوى للحيوانات الربية والطيور
التي ،بدورها ،ت�ضبط تكاثر احل�شرات.
�إن احلاجة ما�سة �إىل غر�س الأ�شجار النعا�ش الرتبة املتدهورة ،لأن
الأ�شجار ت�ساهم �إىل حد بعيد يف تكوين الرتبة الفوقية الغنية التي ت�شكل
العامل الرئي�سي يف االنتاجية الزراعية.
ويعتقد خرباء كثريون �أنه لن يكون حل لأزمة الطاقة والتنمية الريفية �إال
باعتماد م�شاريع التحريج ،لأن التحريج والتكنولوجيات املراعية للبيئة
ت�ساهم يف تطوير االقت�صاد املحلي وحتفز على التنمية التقنية الذاتية
املرتبطة بناجت الغابات.
تقل�ص الغابات م�ستمر .ولن يح�صل حت�سن حقيقي يف امل�ستقبل القريب
ما مل تركز اجلهود الفردية واجلماعية على حمالت غر�س الأ�شجار ،الأمر
الذي �سي�ؤدي اىل منافع كربى على املدى الطويل.

البذور

عندما يقرر النا�س غر�س الأ�شجار لت�أمني متطلباتهم ،فانهم يواجهون
�أو ًال ال�س�ؤال الآتي« :من �أين ن�أتي بالبذور؟»

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

غالب ًا ما تكون الأ�شجار املحلية امل�صدر الأف�ضل للبذور ،لأنها منت يف حال
جيدة يف الرتبة والظروف املناخية املحلية ،وميكن احل�صول على بذورها
ب�سهولة.

هنا االجراءات الأ�سا�سية جلمع البذور:

• اخرت الأ�شجار ال�سليمة ،القوية ،التي مل تهاجمها احل�شرات ،جلمع
البذور يف مو�سمها (اخلريف).
ً
• اقطف البذور من ال�شجرة بيدك� ،أو اجمعها يوميا كلما ت�ساقطت.
• ت�أكد من �أن البذور غري مري�ضة ومل تغزها احل�شرات.
• اخرت الأنواع التي تنمو يف البيئة التي �ستغر�س فيها.
• اخرت البذور النا�ضجة ،وهذه عادة تكون قامتة �أكرث من البذور غري
النا�ضجة .وت�أكد من �أنها مت�شابهة يف اللون واحلجم وال�شكل.
• بعد انتزاع البذور من القرن �أو الكوز �أو الثمرة ،جففها قبل حفظها.
ولكن ال جتففها حتت �شم�س حارة .البذور ذات ال�صمغ الطبيعي يجب
غ�سلها جيداً قبل جتفيفها.
• ال تخلط بذور النباتات املختلفة� .ضع كل �صنف يف وعاء �أو ظرف
منف�صل واكتب عليه النوع والتاريخ وموقع النبتة� .أف�ضل �أماكن احلفظ
هي �أوعية معدنية �أو �أكيا�س ورقية ،ال �أكيا�س بال�ستيكية ،كي ال تتعفن
البذور او تنبت قبل الأوان.
• املبد�أ الأ�سا�سي يف حفظ البذور هو �إبقا�ؤها نظيفة وباردة وجافة قدر
امل�ستطاع .و�أف�ضل مو�ضع لأوعية البذور هو مكان جيد التهوئة وبعيد
عن �أ�شعة ال�شم�س.

امل�شاتل

اخلطوة الأ�سا�سية الأوىل يف م�شاريع غر�س الأ�شجار هي �إن�شاء م�شتل

كبرية يف �أحد �أركان امل�شتل مفيدة حلماية
ال�شتول ال�صغرية من �أ�شعة ال�شم�س
احلارة .وين�صح ب�أن تكون ال�شتول
ال�صغرية حتت ظل كلي �أو جزئي طوال
وجودها يف امل�شتل ،ثم تع ّر�ض تدريجي ًا
لأ�شعة ال�شم�س .ومعظم الف�صائل تتكيف
جيداً مع �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
تقدر امل�ساحة التي يتطلبها امل�شتل مبرت
مربع لكل � 100شتلة يف حال اعتماد
�أ�سلوب الأوعية البال�ستيكية.

املقطع
الأعلى

تهيئة الرتبة والأوعية :يجب ملء
الأوعية برتبة جيدة ميكن احل�صول عليها
عن طريق خلط الرمل �أو الرتاب ب�سماد
ع�ضوي بن�سبة واحد �إىل واحد.
يف امل�شاريع ال�صغرية ،ميكن ا�ستعمال �أوعية
ثقب ت�صريف
من �أي نوع وحجم ،كعلب التنك و�أكيا�س
حت�ضري وعاء للزرع
النايلون وقناين البال�ستيك .وت�شكل
من قارورة ماء بال�ستيكية
قناين املاء البال�ستيكية �سعة  1.5ليرت
�أوعية مثالية للم�شاتل ال�صغرية يف
املدار�س ومراكز اجلمعيات والبيوت.
وهي حتتاج اىل حت�ضري ،كما هي احلال بالن�سبة �إىل الأوعية الأخرى :يثقب
الوعاء يف قعره ثالثة �أو �أربعة ثقوب للت�صريف ،قطر كل منها نحو 5
مليمرتات .وعند ا�ستعمال قناين فارغة يقطع الق�سم الأعلى من القنينة.

تنمو فيه ال�شتول ملدة �سنة �أو �سنتني قبل غر�سها يف الطبيعة .وتغر�س تتم عملية ملء الأوعية كالآتي:

هذه ال�شتول وفق �أ�سلوب «الأوعية» ،فتكون امل�ساحة الالزمة يف امل�شتل
�أقل ،وتكون مدة النمو يف امل�شتل �أق�صر ،ويت�سنى نقل ال�شتول ب�سهولة
الحق ًا اىل موقعها الدائم.

ت�صميم امل�شتل� :أف�ضل الأمكنة القامة امل�شاتل هي القريبة من مورد
ماء دائم .وت�ستح�سن الوقاية من الرياح .وكثرياً ما تكون �شجرة ظليلة

رمل وتراب

�سماد

ير�ص يف الوعاء
• متلأ الأوعية �أو الأكيا�س البال�ستيكية بخليط الرتبة ثم ّ
بطرقه على الأر�ض.
• متلأ الأوعية متام ًا� .إ�ضافة املاء جتعل اخلليط ي�ستقر بحيث يبقى
طوق بعر�ض �سنتيمرتين بني خليط الرتبة و�أعلى الوعاء.
• تو�ضع الأوعية اململوءة يف خطوط و�صفوف مرتبة على �أر�ض ا�سمنت
�أو �صفيحة نايلون.

خليط الرتبة
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والت�صحر
تدهور الأرا�ضي
ّ

�إنبات ال�شتول من البذور

الأ�سلوب الأ�سا�سي للبذر بعد الري امل�سبق ،هو الآتي:
• �ضع البذرة م�سطحة ثم ادفعها داخل الرتاب.
• ّ
غط البذور ب�سماكة من الرتاب تعادل ثالثة �أ�ضعاف قطر �صغراها.
• ّ
غط الق�سم الأعلى من الوعاء ببع�ض �أوراق النبات كي ال يجف الرتاب
نتيجة تعر�ضه لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
ً
• عموم ًا ،تو�ضع بذرة �أو بذرتان �أو �أكرث يف كل وعاء تبعا ملعدل الإنبات.
• تنبت البذور بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع من الري اليومي .وحني
تنمو اىل ارتفاع � 10سنتيمرتات� ،إقتلع النبتات ال�ضعيفة وال تبقِ اال نبتة
واحدة قوية.
الري :تروى ال�شتول يومي ًا لت�سريع منوها وزيادة فر�ص البقاء لل�شتول
ال�صغرية.
التهيئة لنقل ال�شتول :يجب �أن يكون طول ال�شتول التي �سيعاد زرعها
يف الطبيعة بني � 20سنتيمرتاً و� 100سنتيمرت.
تخف�ض معدالت �سقي ال�شتول يف الأ�سابيع الأخرية .ويعاود �سقيها بكمية
كبرية ن�سبي ًا قبل ثالثة �أيام على الأقل من موعد نقلها .والغاية من هذا
ال�سقي الأخري جعل الرتبة رطبة بالت�ساوي ،الأمر الذي ال يح�صل �إذا مت
ال�سقي يف اللحظة الأخرية.
ومن اخلط�أ نقل ال�شتول املزروعة يف �أوعية حني يكون الن�صف الأ�سفل من
الرتاب يف الأوعية جاف ًا.

الغر�س يف املوقع الدائم

كل �شجرة مهي�أة للتكيف مع مناخ معني يف توزعها الطبيعي .لذا من
الأهمية مبكان ،عند غر�س الأ�شجار ،اختيار الأنواع التي ميكنها النمو يف
مناخ املوقع الذي �ستغر�س فيه .والعوامل التي حتدد الأنواع املنا�سبة
للمناخ هي الأمطار ودرجة احلرارة.
يتم الغر�س عادة خالل الف�صول الباردة� ،أي قبل ف�صل النمو ،وهذا يزيد
فر�ص بقاء الأ�شجار .ويف بع�ض املناطق املناخية ،حيث يبد�أ مو�سم النمو
�أواخر الف�صل البارد ،يجب غر�س الأ�شجار قبل هذا املو�سم بفرتة طويلة
ولكن لي�س يف ال�صقيع.
و�إذا اعتمد �أ�سلوب الأوعية ،فيمكن غر�س الأ�شجار يف �أي من الف�صول
�شرط �إبقاء الرتاب رطب ًا.
تهيئة املوقع :يهي�أ املوقع م�سبق ًا� ،أي قبل بدء مو�سم الأمطار ،لأن
تنظيف الأر�ض واحلراثة والت�سييج وحتديد مواقع الأ�شجار والأعمال
التح�ضريية الأخرى تغدو �سهلة حني ال يكون الرتاب �سريع االلت�صاق .ويف
املواقع الكبرية يجب �شق الطرق واقامة ف�سحات لعزل احلرائق م�سبق ًا.

امل�سافة
وتختلف
حامية
لتفريق
املطلوبة
الأ�شجار تبع ًا ملتطلبات
�أنواعها ،كما تعتمد
على الرتبة والظروف
وميكن
املناخية.
غطاء
غر�س معظم الأ�شجار
مب�سافة تراوح بني
مرتين و� 10أمتار بني
علبة
ثقب
تراب
�شجرة و�أخرى .وكلما
مطمورة
مردود
تباعدت الأ�شجار كان
منوها �أ�سرع.
يف املناطق اجلافة ،تتيح التهيئة املبكرة غر�س الأ�شجار يف الوقت املنا�سب
لتلقي الأمطار الأوىل .وحني يت�أخر الغر�س تهبط معدالت البقاء كثرياً.
نقل ال�شتول� :إن نقل �شتول الأوعية البال�ستيكية �سهل ن�سبي ًا .فمن
املمكن حتميلها ونقلها �إىل املوقع املراد يف �أي وقت.
يف بع�ض الأحيان تع ّرى ال�شجريات من �أوراقها حال اقتالعها من الرتاب
للحد من فقدانها الرطوبة عرب الأوراق .وهذا التدبري ي�ساعد يف الإبقاء على
توازن املاء بني اجلذور والأوراق �إىل �أن ت�صري اجلذور قادرة على ت�أمني
الغذاء من جديد.
يجب ري ال�شجريات بكمية كبرية فور و�صولها اىل املوقع الذي �ستغر�س
فيه .تو�ضع الأوعية متقاربة ويفتح �أ�سفلها وتغرز يف الرتاب الرطب.
تنظيف الأر�ض :يجب �أن ت� ّؤمن لكل �شجرية م�ساحة مرت مربع على الأقل
خالية من �أي نبات �أو جذور ،كي تكون لها فر�ص جيدة للنمو يف موقعها
اجلديد.
احلفر :تنب�ش احلفرة قبل غر�س ال�شتلة مبا�شرة ،حتى لو كان الرتاب
رطب ًا جداً ،كي ال تفقد الرتبة رطوبتها .ويعتمد حجم احلفرة على حجم
�أوعية ال�شتول �أو امتداد اجلذور .املهم �أن ت�ستوعب احلفرة الوعاء
ب�سهولة ،ويكون عمقها �أكرث بخم�سة �سنتيمرتات من ارتفاعه .وعند
احلفر يجب جتميع الرتاب اىل جانب احلفرة .والرتاب املنبو�ش من �أ�سفل
احلفرة يو�ضع يف �أعلى الكومة ثم يعاد ليغطي جذور ال�شجرية املغرو�سة
لكونه الأكرث رطوبة.
الغر�س� :إذا كان الرتاب رطب ًا� ،ضع ال�شتلة يف احلفرة بحيث ي�أتي طوقها
يف م�ستوى الأر�ض .الطوق هو النقطة التي عندها انبثق جذع ال�شتلة
من �سطح الرتاب يف الوعاء .و�إذا َب ُعد الطوق عن م�ستوى الأر�ض م�سافة

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

�سنتيمرت واحد ت�ضعف فر�ص ال�شتلة يف احلياة .وكثرياً ما تبد�أ اجلذور
الأوىل بالنمو حتت الطوق ،وهذه اجلذور يجب تغطيتها بعناية �إذا �أردنا
�أن تنمو ال�شتلة جيداً.
يف املناطق اجلافة يجب توفري مورد للماء وري احلفر قبل غر�س ال�شتول
فيها .فاجلذور لن يكتب لها البقاء �إذا غرزت يف �أر�ض جافة.
رد الرتاب �إىل احلفر :يو�ضع الق�سم الأعلى من �أكوام الرتاب بعناية
ويدا�س (حول ال�شتلة) بعقب القدم
حول الرتاب ال�سفلي ل�شتول الأوعية ُ
للتخل�ص من اجليوب الهوائية التي تكونت بعد رد الرتاب ،وذلك يف �شكل
مائل باجتاه �سفل اجلذور.
بعد تغطية احلفرة يتم تطويقها بخندق قليل العمق �أو ب�سد ترابي يكون
مبثابة حو�ض تتجمع فيه مياه الأمطار ويحفظ املاء حول ال�شتلة خالل
ر ّيها .وميكن ملء هذه الأحوا�ض بالق�ش �أو ورق ال�شجر ،فذلك يحفظ
رطوبة الأر�ض ومينع منو الأع�شاب ويغذي البكترييا النافعة يف الرتبة.
بعد رد الرتاب ،من املفيد غرز �أوتاد واقية يف الرتاب قرب ال�شتلة وربطها
�إليها .هذا التدبري يحمي ال�شتول من �أن تدا�س خط�أ ويبقيها يف و�ضع قائم.
�إذا غر�ست ال�شتول يف �شكل منفرد ،على جانب طريق مث ًال ،في�ستح�سن
و�ضع عدة �أوتاد قربها وبع�ض الأ�شواك حلمايتها من التخريب املتعمد
واحليوانات� ،إ�ضافة اىل �أن الأ�شواك ت�ؤمن ظ ًال جزئي ًا لل�شتول املغرو�سة
حديث ًا ،مما يزيد فر�صها يف البقاء .ويف بع�ض الأحيان ت�ستخدم الرباميل
الفارغة للحماية.
ً
كذلك ي�ستح�سن حماية ال�شتول املزروعة حديثا من �أ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة بتوفري ظل جزئي لكل �شتلة.

االعتناء بال�شجريات

• قد جترى عدة حماوالت فا�شلة قبل اختيار �شجرة مثالية من حيث
مالءمتها لظروف بيئية معينة.
• يف املناخ اجلاف و�شبه اجلاف ي�شكل الري خالل ال�سنتني الأوليني
العن�صر الأكرث �أهمية بالن�سبة اىل ال�شجريات .فيجب ر ّيها مرة يف ال�شهر على
الأقل ،خ�صو�ص ًا يف ف�صل اجلفاف ،وفق ًا لأي �أ�سلوب ممكن .والري بطريقة
التقطري يقلل احلاجة اىل املاء وينفي م�شكلة التع�شيب .والري بطريقة
اجلرار �أو العلب املطمورة يف الرتاب بديل �آخر ،لكنه قد يكون مكلف ًا.
• تدفن اجلرار� ،أو علب مثقوبة من التنك �أو البال�ستيك ،يف الرتاب اىل جانب
ال�شتول خالل عملية الزرع ،في�صري يف الإمكان مل�ؤها باملاء الذي يقطر
مبا�شرة اىل اجلذور .وتكفي كمية قليلة من املاء لت�أمني حاجة ال�شتول
خالل ف�صل اجلفاف .وبعد العام الثاين ال حتتاج ال�شجريات اىل ري.
• يف م�شاريع ت�شجري كهذه ،يجب حماية الأ�شجار املنفردة بت�أمني حواجز
وظالل عن طريق ا�ستعمال غ�صون ياب�سة .وت�سييج هذه املواقع يحمي
ال�شجريات من املاعز واحليوانات الأخرى.
ً
• كما يجب تع�شيب املرت املربع الذي يحيط بال�شجرة مرارا خالل ال�سنتني
التاليتني للغر�س.
• اذا مت االعتناء بال�شجريات جيداً ومل تدخل حيوانات مواقع غر�سها ومل
تهاجمها احل�شرات والقوار�ض ،واذا هطل املطر �أو رويت الأر�ض تكراراً بعد
الغر�س ،ف�سوف تتجاوز فر�ص بقائها  90يف املئة.
• يف موقع زراعي تتعدد فيه الأنواع ال�شجرية ،تقل ن�سبة ال�ضرر الذي
ت�سببه الآفات والأمرا�ض .فاحل�شرة (�أو الأمرا�ض) التي تهاجم نوع ًا معين ًا
من الأ�شجار ال تهاجم بال�ضرورة �أ�شجاراً من �أنواع �أخرى.

تنظيف الأر�ض من الأع�شاب

تنب�ش حفرة �40سم * � 40سم

يق�ص الوعاء طولي ًا ويق�ص قعره

يو�ضع يف احلفرة
يرد الرتاب ثم ينزع الوعاء

ير�ص الرتاب للتخل�ص من اجليوب
الهوائية وتروى الغر�سة

يغطى الرتاب بالق�ش �أو بال�سماد
الطبيعي �أو احل�صى

تربط الغر�سة اىل قائم يحميها

تظلل الغر�سة حلمايتها
من �أ�شعة ال�شم�س
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