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 الحمد أوال هلل العمي القدير الذي وفقني إلنجاز هذا العمل.

والشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور تومي ميمود عمى كل ما قدمه لي من 

 توجيهات.

 العملهذا  انجاز فيإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد            

 .المجنة الموقرة عمى قبولهم مناقشة هذا العمل أعضاء إلى              
 

 



 ممخص الدراسة: 

خل بالتوازن المنظم بين ىذه العناصر بدرجة أالتدىور البيئي خطرا ييدد كافة مكونات البيئة مما  بات   
 اإلشكالية معالجة الدراسة بيدف ىذه جاءت لذا. اليشاشة تعاني التيالجافة  خاصة في المناطق كبيرة،

 .اقتصاديابدراسة أثار التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائر ومعالجتيا  المتعمقة
من  الجافة مرتبط بطبيعة المنطقة وخصوصيتيا المناطق وخمصت الدراسة إلى أن التدىور البيئي في  

ادي، ظاىرة صعود المياه التي تمس بصفة خاصة والية الو ناحية المناخ، الجغرافيا، الطبوغرافية...الخ. ك
وكذلك تموث المياه الجوفية بسبب االستخدام المكثف  التي غزت مناطق السيوب، ومشكمة التصحر

 في والية بسكرة. لألسمدة في األنشطة الزراعية
المناطق الجافة ذا طبيعة خاصة، يصعب معو تطبيق  أن التدىور البيئي في وتوصمت الدراسة إلى  

تحديد المموثين  لدافع واستدخال اآلثار الخارجية النمبدأ المموث ا، مثل تصادية لمعالجتواآلليات االق
 .ليس سيال الفعميين

 ، المعالجة االقتصادية.، المناطق الجافةيالبيئة، التدىور البيئ :الكممات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Résumé: 

    La dégradation de l'environnement est devenue une menace pour toutes les composantes 

du milieu naturel qui perturbe dans une large mesure l'équilibre écologique ordonné, 

notamment dans les zones arides et fragiles. 

   Cette étude expose la problématique liée aux effets de la dégradation de l’environnement 

dans les zones arides d’Algérie ainsi que leur traitement économique. 

   Notre étude révèle que la dégradation de l'environnement dans les régions arides est liée àla 

spécificité de ce milieu dans son aspect climatique, géographique, topographie…ect. 

On mentionne, à titre d'exemple, le phénomène de la remontée des eaux qui a touché 

particulièrement la région d'El Oued, le problème de la désertification qui a envahi les 

régions steppiques ainsi que la pollution des eaux souterraines dans la région de Biskra 

provoquée par l'utilisation intensive d'engrais dans les activités agricoles. 

   Au vu des résultats de l'étude, la dégradation du milieu aride présente un caractère 

particulier dont il est difficile d’appliquer les mécanismes économiques permettant d’y 

remédier, tels le principe du pollueur-payeur et l’introduction d’effets externes, car il n’est 

pas facile de déterminer les véritables pollueurs. 

Mots clés: dégradation de l’environnement, l'environnement, les régions arides. 

ABSTRACT: 

Environmental degradation has become a threat to all components of the natural 

environment, which disrupts the ecological balance, especially in arid and fragile areas. 

This study exposes the problem related to the effects of the environmental degradation in 

the arid zones of Algeria and their economic treatment. 

   The study concluded that the dry areas have climatic characteristics and topographical 

forms, which led to environmental degradation related to the nature of their geography, such 

as the phenomenon of water rise in the province of El Oued, the problem of desertification in 

the Algerian steppe, and water pollution due to the intensive use of fertilizers in agricultural 

activities in the region of Biskra. 

   The study concluded that environmental degradation in the arid zones is of a special nature 

so It is difficult to apply the economic mechanisms to address it, such as the "polluter pays" 

principle and the introduction of external effects, because it is not easy to determine the real 

polluters 

Keywords: environment, environmental degradation, arid zones 
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 كتشافاوتناقص الموارد ودراساتيا من األمور التي تشغل العالم، خاصة بعد  التدىور البيئييعد      

الدول الصناعية أن الدمار البيئي الذي يحدث في أي مكان عمى سطح األرض يؤثر بطريق أو بآخر عمى 
 بدأ وقدوقد جرى عقد ندوات ومؤتمرات عديدة لمعالجة المشكالت البيئية المتزايدة في العالم، . نوعية الحياة

 المنعقد البشرية لمبيئة المتحدة األمم مؤتمر من نطالقاإ واضح بشكل العالمي المستوى عمى بالبيئة ىتماماإل
 التنموية، البرامج طريق عن البيئة حماية ضرورة فكرة بدأت وفيو 1792 عام بالسويد ستوكيولم بمدينة
 المشاكل إلى برتالند تقرير أشار 1978 عام وفي البيئة. لحماية المتحدة األمم لبرنامج النواة يعتبر حيث
 لصناع المشاكل إلظيار ىدف الذي 1772البرازيل  في األرض قمة مؤتمر عنو ونتج البيئة تيدد التي
كما ، األرض كوكب ييدد الذي البيئي الخطر ومناقشة التنموي المأزق إلي إضافة العالم في والسياسة القرار

األحزاب الخضراء"، تدافع عن البيئة، وتياجم ما لو "تأسست أحزاب سياسية في الدول الصناعية تسمى 
بالتأثير عمى حياة البشر عمى سطح األرض مثل النفايات النووية، والتموث بجميع أنواعو، وقطع صمة 

 الغابات، واستخدام المبيدات وغيرىا.
ذا كانت الدول الصناعية قد أدركت أن الجشع البشري في     ستغالل الموارد ينبغي كبح جماحو، وىي إوا 

فإن الدول والشعوب التي تعيش في المناطق الجافة ذات ذات موارد طبيعية متجددة ومتعددة األنواع، 
الموارد المحدودة وغير المتجددة غالبا أحوج ما تكون لمثل ىذا الوعي واتباع إدارة حازمة لمحفاظ عمى 

 .مواردىا
ىذه الموارد دون حدود نتيجة  إستغاللفاإلنسان الذي يعيش في ىذه المناطق الجافة ظن أنو يستطيع    

حتياطات الالزمة واإلجراءات الكفيمة تقني الذي وصل إليو، غير أنو بدأ يتضح أنو ما لم تتخذ اإللمتقدم ال
ستغالليا فإنيا ستتناقص لدرجة يخشى عمييا من النضوب، مثل مصادر المياه غير المتجددة إبترشيد 

 ومواطن الرعي، والُتَرب الصالحة لمزراعة وغيرىا.
 وضرورة جية من االقتصادية التنمية بين أو المزاوجة التوفيق بإشكالية مرتبط الحقيقي الرىان ويبقى   

 النظري اإلطار جوىر ذاتو في يشكل األمر ىذا أن من بالرغم أخرى، جية من البيئة عمى الحفاظ
 وفعالة ناجعة بيئية وآليات نتياج سياساتإ يتطمب العممي الواقع أن غير المستدامة، لمتنمية والمفاىيمي

 التي اآلليات من جممة تبني عبر السمبية لمتدىور اآلثار من الحد تستيدف الدول، من نجد أن العديدليذا 
 .اقتصادي ماىو تنظيمي، ومنيا  ماىو منيا
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والجزائر كواحدة من ىذه الدول حيث تغطي المناطق الجافة مساحة شاسعة من أراضييا، شيدت ىذه    

 قتصاديةا ناحية من المنطقة إنسان حياة عمى السمبي األثر لو كان مما ممحوظا بيئيا األخيرة تدىوا
غير  لالستغالل نتيجة والغابات والمراعي، األراضي تدىور في التدىور ىذا وظيرت مؤشرات واجتماعية.

 باآلثار الوعي جانب ضعف إلى ىذا لإلنسان الرشيدة غير التدخالت جراء من الطبيعية العممي لمثروات
لذا فالمطموب ىو الحفاظ عمى الحياة في ىذه المناطق وصيانة البيئة ، تدىور األرض عمى المترتبة البيئية

 الطبيعية فييا.
 إشكالية الدراسة:   -1
 مما سبق يمكن طرح إشكالية الدراسة عمى النحو التالي: 

 الممكنة لمعالجة أثار التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائر؟  االقتصاديةماىي األساليب 
دراج أسئمة فرعية منيا: ستخالصايقودنا ىذا السؤال بدوره إلى   وا 

 ماالمقصود بالمناطق الجافة؟ وماىي خصائصيا؟ -
 ماىو التدىور البيئي؟ وماىي أسبابو؟ -
المترتبة  االقتصادية؟ وماىي أسبابو واآلثار ة بالجزائرماىي أىم مظاىر التدىور البيئي في المناطق الجاف -

 عنو؟
  فرضيات الدراسة: - 2

 ولدراسة ومعالجة إشكالية البحث اعتمدنا عمى مجموعة من الفرضيات نجمعيا في:
جتماعية قتصاديةا اصعود المياه بوالية الوادي أثار خمفت ظاىرة  -  بالمنطقة؛ وا 
 لممناطق المتصحرة؛ االقتصاديتؤثر ظاىرة التصحر عمى النشاط  -
 حد أسباب التدىور البيئي في المناطق الجافة.أيعتبر النشاط الزراعي  -
 أىـداف الدراسة:  -3

 من خالل ىذه الدراسة نسعى إلى تحقيق أىداف عديدة منيا:
بوجو  البيئة وحماية التدىور البيئي يخص معالجة فيما قتصاديةاالاآلليات  تضطمع بو الذي الدور إبراز - 

 ؛عام
 محاولة التعرف عمى مظاىر التدىور البيئي بالمناطق الجافة في الجزائر؛  -
 البيئي بالمناطق الجافة في لجزائر. التدىور عن الناتجة اآلثار دراسة -
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 خـتيار الموضـوع:إمبررات  -4

 :إلى الموضوع ختيارادوافع ومبررات  تعود
 ؛االقتصاديقمة الدراسات حول موضوع التدىور البيئي في المناطق الجافة من الجانب  -
 البيئي بالمناطق الجافة بالجزائر؛ التدىور عن الناجمة جتماعيةواإل االقتصادية اآلثار عمى الوقوف -
إجراءات لمحفاظ تزايد الوعي المحمي والدولي بمخاطر البيئة، وتزايد الضغوط من أجل تبني سياسات واتخاذ  -

نشغاال متزايدا لممجموعة الدولية أمام الضغوط البيئية واإلنسانية عمى إ عمى البيئة وحمايتيا، حيث نشيد اليوم
 المناطق الجافة والشبو الجافة.

 منيـج الدراسـة: -5
بحث تغيرات المؤثرة في مفردات المن أجل الدراسة المعمقة والتحميل الشامل لمختمف العناصر والم   
ألثار التدىور البيئي  االقتصاديةالذي يركز عمى تبيان أىمية المعالجة  ستخدمنا المنيج الوصفي التحميميإ

ومنيج دراسة حالة الذي يمكننا من التعمق في فيم مختمف جوانب الموضوع وكشف  ،في المناطق الجافة
 عمى المالحظة ودراسة وتحميل مختمف الوثائق والبيانات والمعطيات الفعمية. عتمادباالأبعاده 

 السابقة: الدراسات -6
لتجارب بعض الدول منيا  يميةتقدراسة –مسعودي محمد، فعالية اآلليات االقتصادية لحماية البيئة  -1

 .2013/2014دكتوراه  في العموم االقتصادي جامعة تممسان، أطروحةالجزائر، 
 من الحد في البيئة لحماية االقتصادية اآلليات فعالية مدى ماانطمقت ىذه الدراسة من اإلشكالية اآلتية: 

 في مجال البيئة لحماية االقتصادية اآلليات تمعبو الدور الذي واستيدفت الدراسة إبراز التموث؟ ظاىرة
البيئي. وتوصل الباحث إلى مجموعة  شقيا في خاصة  الواقع أرض عمى المستدامة التنمية مفيوم تجسيد

 من النتائج تتمثل ىاميا في:
 باآلخر؛ ويتأثر يؤثر منيما فكل ،واالقتصاد البيئة بين وطيدة عالقة ىناك   -
 والرسوم الضرائب : ك االقتصادية األدوات بعض عميو تقوم الذي األساس الدافع، المموث مبدأ يعتبر   -

 لمتداول؛ القابمة التمويث رخص وكذا اإليكولوجية
 وفعالية نجاعة عمى تنطوي التي البيئية السياسات دول في البيئة لحماية االقتصادية اآلليات تعتبر  - 

 أكبر؛
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 تطبيق مجال في وىائل كبير بتقدم اإلسكندنافية بالدول يعرف ما أو األوروبي الشمال دول تتميز - 
 وبالتالي الماضي، القرن تسعينات منذ المجال ىذا في السّباقة باعتبارىا البيئة، لحماية االقتصاديةاآلليات 

 المجال؛  في ىذا كبيرة خبرة عمى تحوز فيي
 من الحد يخص فيما رةبمعت نتائج البيئة، لحماية االقتصادية لآلليات والدقيق الصارم التطبيق عن ينجم - 

 التموث؛ ظاىرة
 بل المتخمفة، الدول دون المتقدمة الدول عمى احكر  ليست البيئية السياسات وتطبيق البيئة حماية مسألة -

 بينيما؛ تشاركية مسألة ىي
  البيئة؛ حماية في مجال التكنولوجي والتطور اإلبداع البيئة، لحماية االقتصادية اآلليات تحّفز -
 من أو التطبيق حيث من سواء بالمحدودية، الجزائر في المطبقة البيئة لحماية االقتصادية اآلليات تتسم -

 التموث. من الحد في الفعالية  حيث

في مواجية التدىور البيئي  قتصاديةاالالدور الذي تمعبو اآلليات  تبيان عمى الحالية دراستنا تركز بينما
 في المناطق الجافة بالجزائر.

مذكرة المستدامة  التنمية ظل في البيئية لممشكالت االقتصادية اآلثار تحميلنان، يعو  القادر عبد-3
 تحميل يمكن كيف :اآلتية اإلشكالية الباحث ، عالج2002ماجستير في العموم االقتصادية، جامعة الجزائر،

 وتشخيص إبراز إلى وىدفت الدراسة "المستدامة؟ التنمية ظل في البيئية لممشكالت االقتصادية اآلثار
 والتنمية البيئة من كل بين القائمة العالقة طبيعة لتحديد البيئي وكذلك التدىور عن تنشأ التي اآلثار مختمف

لى المستدامة،  نتيجة البيئية االضطرابات عن الناتجة المشاكل لمعالجة المعتمدة األساليب مختمف وا 
 : التالية النتائج ستخالصا إلى الدراسة أنظمتيا. وتوصمت اختالل

 فقط يقتصر كان ما بعد التنموية، الخطط في البيئي الجانب إدخال إلى البيئي االقتصاد عمم ظيور أدى -
 تكمفة؛ بأقل منفعة أكبر تحقيق في البحث عمى
 الحسابات ضمن البيئية باالعتبارات األخذ في يكمل المستدامة والتنمية البيئة بين التوازن تحقيق إن -

 ؛االقتصادية
 طوارئ خطة وضع وجب ومكان، وقت أي في الوقوع ومحتممة اآلثار خطيرة البيئية المشكالت كانت لما -

زالة لمواجيتيا  .آثارىا تخفيض أو وا 
 الدولية والعالقات االقتصادية التعامالت عمى ويؤثر نفسو يفرض عالميا محددا البيئة أصبحت -

 المعاصرة؛
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 يقبل ال وثيقا إلتزاما ومتالزمان مرتبطان أمران مانإ بل ، منفصمين حدين ليسا المستدامة والتنمية البيئة -
 التجزئة؛

 .االقتصادية الناحية من لمتطبيق وقابمة إيكولوجيا، سميمة تكون عندما باإلستدامة التنمية تتسم -

البيئي في  التدىور عن تنشأ التي اآلثار الدراسة ىي البحث في مختمف ىذه تقدميا التي اإلضافة أما
 المناطق الجافة، واألساليب المعتمدة لمعالجتو.   

 بمنطقة جتماعيةواال قتصاديةاال وأثاره البيئي التدىور ،حميدان محمد بخيت الدين نصر -3
 التدىور مشكمة عمى الدراسة ، ركز2002رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم،( 2005-1981بوزبد)أ

مخاطرىا، وخمصت  من والتقميل بيا ىتمامواإل بالمنطقة المدروسة جتماعيةواال قتصاديةاال وآثارىا البيئي
 النتائج التالية: إلىالدراسة 

 لمموارد الرشيدة غير لإلدارة نتاج وىو الدراسة منطقة في كبير بشكل البيئي التدىور ظاىرة انتشرت -
 الدراسة؛ لمنطقة والظروف الطبيعية الطبيعية

 الموارد ستخدامال الماسة لمحاجة نتاج ىو السكان بواسطة الطبيعية البيئة وتدىور لمغابات الكبير التدمير -
 لمسكان؛ أساسي دخل وكمصدر البناء في الطبيعية

 نظام تضم الزراعة في مجال التقميدين المنتجين بواسطة وتبنًيا شيوعا األكثر واآلليات ستراتيجياتاإل -
 مبكرا؛ األرض وزراعة المختمطة والزراعة التربة خصوبة وتحسين الحشائش من لمتخمص مرتين الحرث

 دخل وتدني ستزراع،لإل الزراعي الصالحة األراضي تقمصت فقد االقتصادية الفرد حياة عمى التدىور أثر -
 تدىور بسبب الدراسة منطقة في اليجرة معدل رتفعا لذلك الضرورية لالحتياجات كاف غير وأصبح األسر

 .بديمة دخل مصادر وجود قمة ظل في قتصاديةاإل األوضاع

 أثر التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائر. معرفة فيي الحالية دراستنا تحققيا التي اإلضافة أما

 البحث: ىيكل -7
 فصول أربعة إلى تقسيم ىذه الدراسة الفرعية تم واألسئمة المطروحة اإلشكالية عن اإلجابة أجلمن   
من خالل التطرق في المبحث األول إلى كل ما  التدىور البيئي في المناطق الجافةتناول الفصـل األول:  

 وفي المبحث الثاني ،وكذلك ماىية التدىور البيئي قتصادبااليخص البيئة من تعريفيا ومكوناتيا وعالقتيا 
وخصائص وسمات مناخية وموارد المياه في  وأنواعما يتعمق بالمناطق الجافة من مفيومو  تم التطرق إلى
 فيتناول أشكال التدىور البيئي في المناطق الجافة.  الثالث أما المبحث ،ىاتو المناطق



 المقــــدمــــــة

ح  
 

، حيث تناولنا في أثار التدىور البيئي في المناطق الجافة من خاللو تم التطرق إلى: الثاني الفصل أما
تقيم اآلثار البيئية  إلى باإلضافة ،في المناطق الجافة التدىور البيئيمعايير قياس أثار  المبحث األول

لمتدىور البيئي في  ثار الناتجة عن األشكال الرئيسيةاآلإلى  ، أما المبحث الثاني فتطرقنا فيولممشاريع
    .التكاليف المرتبطة بالتدىور البيئي في المناطق الجافة بحث الثالث تطرق إلىم، وال المناطق الجافة
 آلثار التدىور البيئي في المناطق الجافة االقتصاديةأسس المعالجة : تم التطرق فيو إلى الفصل الثالث

 ، أما المبحث الثانيالتدىور البيئي ثارآ سياسات معالجة وقسم إلى ثالث مباحث، تناول المبحث األول
أما المبحث الثالث يدرس  ،قتصاداالتمويل سياسات معالجة التدىور البيئي وتأثيرىا عمى  طرقتناولنا فيو 

 .قتصادياآليات معالجة أثار أشكال التدىور البيئي في المناطق الجافة من منظور 
التطبيقي فقد تناولنا فيو جوانب أساسية لمعالجة التدىور البيئي في المناطق  ووبطابع الفصل الرابعأما  

المبحث األول، أما  في الجزائر المناطق الجافةمن خالل التطرق إلى  قتصادياالجافة بالجزائر من منظور 
طرق المبحث الثالث تم الت أما ،رأثار التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائالمبحث الثاني تناولنا فيو 

 الجافة بالجزائر معالجة أثار التدىور البيئي في المناطق فيو إلى
 بالموضوع. المتعمقة التوصيات وبعض الفرضيات صحة ختباراو  النتائج تشمل كافة وأخيرا خاتمة البحث 
 :الدراسة حدود -8
 التي ومشاكميا، البيئة لموضوع العالمي االىتمام بداية من ىذا لبحثنا الزمني اإلطار : يبدأالحدود الزمنية 

 .ىذا يومنا غاية إلى 1972 سنة استكيولم مؤتمر من االنطالقة كانت
نو اليمكننا حصر كل المشاكل البيئية إبما أن مساحة المناطق الجافة بالجزائر شاسعة، ف :الحدود المكانية

التي تعاني منيا ىاتو المناطق، وليذا استيدفت الدراسة أىم مظاىر التدىور البيئي المتمثمة في مشكمة 
مناطق السيبية صعود المياه والتي تعاني منيا خاصة والية الوادي، وظاىرة التصحر والتي تمس خاصة ال

عمى والية بسكرة  وباألخص منطقة لغروس  اختيارناالجافة، ومشكمة التموث بسبب األنشطة الزراعية وتم 
 باعتبارىا منطقة رائدة في المجال الفالحي. 
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   تمييد: 
 الدولية المنظمات عف فضال الدوؿ اىتمامات سمـ أعمى في تقع التي القضايا مف البيئة أصبحت    

 والمدمرة السيئة وآثارىا مكوناتيا بكافة البيئة ليا تتعرض التي الجسيمة األخطار بسبب وذلؾ واإلقميمية
اإلنساف في تأثيره عمى بيئتو مراحؿ تنذر . ففي نياية القرف العشريف بمغ بيا يحيط ما وكؿ اإلنساف عمى

حداث  بالخطر، إذ تجاوز في بعض األحواؿ قدرة النظـ البيئية الطبيعية عمى احتماؿ ىذه التغييرات وا 
خاصة في  ، ييدد حياة اإلنسافيشمؿ كؿ مظاىر الحياة فيمحؽ اليواء والماء والتربة...الختدىور بيئي 

وماىي المناطؽ  فما المقصود بالبيئة والتدىور البيئي؟  ،والتفكؾ ةاليشاش تعاني التيالمناطؽ الجافة 
   ؟ الجافة

  .ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في مضموف ىذا الفصؿ
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 البيئي  التدىورماىية : المبحث األول
فبدوف البيئة  إف البيئة ىي بمثابة الروح لمتوازف الطبيعي وأيضا معنية ببقاء الحياة في كوكب األرض، 

لذا تتطمب لمحفاظ عمييا فيما صحيحا لكؿ  ،التي تنطوي عمى عناصر البقاء ال يمكف لمحياة أف تستمر
عناصرىا وتفاعالتيا المتبادلة، والعمؿ لحمايتيا وتحسينيا لألفضؿ لتقديميا لألجياؿ القادمة أحسف مما 

البيئة ثـ التطرؽ  حوؿ المبحث عمى مفاىيـعرؼ في ىذا ، وليذا سيتـ التاستممناىا مف األجياؿ السابقة
 إلى ماىية التدىور البيئي. 

 البيئة فاىيم حولالمطمب األول: م
 فروع مف فرع كؿ في المصطمح ليذا المستخدمة المفاىيـ لتعدد وذلؾ ومختمفة متنوعة تعاريؼ لمبيئة   
 زاوية عف الصادرة لرؤيتو وفقا بيئةال العممية الفروع ىذه مف واحد كؿ في الباحث المختمفة، ويعرؼ العمـو

 تعاريفيا. أىـ توضيح سنحاوؿ البيئة مفاىيـ في التبايف واالختالؼ ىذا مف الدقيؽ، وانطالقا تخصصو

 ومكوناتيا  البيئة تعريف الفرع األول:
 البيئة تعريف-أوال
وقيؿ تبوأه أي أصمحو بوأتؾ بيتا أي اتخذت لؾ بيتا  :البيئة في المغة تأتي بعدة معاني فيقاؿلغة:  -أ

وىيأه، وتبوأ بمعنى نزؿ وأقاـ وتبوأت منزال أي نزلتو، وبوأتو أي جعمتو ذا منزؿ، والبيئة قد تعني الحاؿ 
  1فيقاؿ انو لحسف البيئة.

ومنو يكوف المعنى المغوي لكممة بيئة ىو المكاف أو المنزؿ أو الوسط الذي يعيش فيو الكائف الحي      
 بوجو عاـ.

مجموعة العوامؿ البيولوجية والكيميائية والطبيعية  "تعرؼ البيئة في االصطالح العممي بأنيا :حااصطال-ب
والمناخية التي تحيط باإلنساف والمكاف الذي يعيش فيو، وتحدد نشاطاتو وميوال تو، وتؤثر عمى تصرفاتو 

  2."وطريقة عيشو
مجموعة مف النظـ "أنيا  1972ولـ عاـ وقد عرفيا مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية بستوكي    

الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فييا اإلنساف والكائنات األخرى ويستمدوف منيا زادىـ ويؤدوف 
    3"فييا نشاطيـ.

                                                           

 .46، ص 5002القاهرة،  ، مكتبت اآلداب،الجرائم البيئية بين النظرية والتطبيقأشرؼ ىالؿ،  1

 2 Ahmed Melha, les enjeux environnementaux en Algérie, population initiatives for peace, Alger, 2001, P150. 

3
 .00، ص 5002، دار األميف لمنشر، مصر، قتصاد حماية البيئةإمحمد عبد البديع،   
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تتكوف مف الموارد الطبيعية والحيوية كاليواء والجو والماء  "عرؼ المشرع الجزائري البيئة بأنيا :قانونا-جـ
رض وباطف األرض والنبات والحيواف بما في ذلؾ التراث الوراثي وأشكاؿ التفاعؿ بيف الموارد وكذا واأل

  1"األماكف والمناظر والمعالـ الطبيعية.
فالبيئة بالنسبة لإلنساف اإلطار الذي يعيش فيو والذي يحتوي عمػى التربػة والمػاء واليػواء ومػا يحػيط بػو      

 يي تعتبر إطارا يمارس فيو حياتو ونشاطاتو المختمفة.مف كائنات حية أو مف جماد، ف

   2ووفق ىذه المعاني قسمت البيئة إلى قسمين أساسيين:    
 والتي الطبيعة، في والمتاحة الموجودة والمواد العناصر جميع الطبيعية البيئة تشمؿالطبيعية:  البيئة-أ

 وكذلؾ الطاقة، ومصادر والمعادف، تربة،وال واليواء، الماء، مثؿ: وجودىا، في دور أي ليس لإلنساف
 أنواعيا. بكافة األحياء
 حالتيا، عمى الطبيعة في وجدت كما األولية الموارد تشمؿ الطبيعية البيئة بأف القوؿ يمكف وىكذا    

 التي الموارد تمثؿ الحقيقة  في ونبات، وىى وحيواف إنساف مف الحية الكائنات أنواع جميع إلى باإلضافة
 مسيرتو، لمواصمة بما يمزمو وتمده حياتو، مقومات عمى منيا ليحصؿ لإلنساف وتعالى  اهلل سبحانو أتاحيا
 .عمارىاإو وى األرض، ىذه عمى اجمو مف استخمؼ الذي بالدور والقياـ

 كما أقاميا. التي والمؤسسات اإلنساف، شيدىا التي المادية األساسية البنية وتشمؿ :االصطناعية البيئة-ب
 الطرؽ والموانئ وكذلؾ والمدارس، والمعاىد المراكز وأبنية والصناعية، السكنية المناطؽ عمى تشتمؿ

 وما شابو ذلؾ. والسيارات، والشاحنات والسفف والطائرات والورش، والمصانع والمطارات،
 3:االيكولوجية ىي بالقوانين تعرف ثابتة طبيعية قوانين ثالثة لمبيئةو
 المنتج مف الغذاء ينتقؿ بحيث غذائية، لسمسمة صورة الغذائية العالقات إف بادل:المت االعتماد قانون -1 

 مف الكثير المستيمؾ وتعطي متداخمة وتكوف األحياء بيف الغذائية العالقات ىذه وتتكوف المستيمؾ إلى
 .االختيار فرص

 متنوع التعقد ركثي الحجـ كبير نظاـ معروؼ ىو كما الحيوي المحيط البيئة: تنظيم ثبات قانون -2
 مف كبيرة مجموعة مف يتألؼ الكبير النظاـ والتوازف، وىذا باالستمرار يتميز العالقات، محكـ المكونات

 فاألصغر. األصغر البيئية النظـ

                                                           
 .00، ص5002جويمية  50، 62، المادة الثانية، العدد 00-2 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، القانوف رقـ1
 .25-20، ص ص 5000اإلسكندرية،  ،دار المعرفة الجامعيةالتربية وقضايا البيئة المعاصرة، سيد سالمة الخميسي،  2
 .54 -56، ص ص 5002 ،عماف ،التوزيع، دار حامد لمنشر و اإلنسان و البيئةراتب سعود،  3
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 فيو الذي يحيا اإلطار بأنيا الشامؿ بالمفيـو البيئية عف تحدثنا الطبيعية: الموارد محدودية قانون -3
 اإلطار ىذا مكونات وتمثؿ البشر، بني مع عالقاتو فيو ويمارس حياتو مقومات ىعم منو ويحصؿ اإلنساف
 المختمفة. واالقتصادية العممية بنشاطاتو لمقياـ متاحة موارد
 مكونات البيئة  -ثانيا
 تتكوف البيئة مف مكونات غير حية ومكونات حية.  
 : تنقسـ إلى:المكونات غير الحية - أ

د طبيعػي يشػكؿ الوسػط الػذي تػتـ فيػو التفػاعالت والوظػائؼ الحيويػة لمكػائف : وىو مػور الجزء المائي -1   
 الحي وىو موطف لمعديد مف األنواع الحية.

، %78ويتػػػػألؼ مػػػػف مػػػػزيج مػػػػف الغػػػػازات أىميػػػػا غػػػػاز ا زوت بنسػػػػبة  الجــــزء الغــــازي( اليــــواء : -2   
 1بخار الماء. ، باإلضافة إلى%0.003، ثاني أكسيد الكربوف بنسبة %20.9واألكسجيف بنسبة 

  2وينقسـ الغالؼ الجوي إلى ثالث طبقات ىي:  
ىػػي الطبقػة األولػػى فػوؽ سػػطح األرض وتحتػوي عمػػى معظػـ بخػػار المػاء واألكسػػجيف  التروبوسـفير: -    

 وثاني أكسيد الكربوف. 
 : تبدأ عند نياية طبقة التروبوسفير وتتميز ىذه الطبقة بثبات درجة حرارتيا. الستراتوسفير -   
. اآلنيوسفير: -     تتميز بخفة غازاتيا ويسود فييا غاز اليدروجيف وغاز اليميـو
تتػػألؼ مػػف الصػػػخور والرواسػػب والتربػػة التػػي تتواجػػػد فييػػا وتعػػيش بيػػػا  الجــزء الصــمب( اليابســـة  : -3  

 كائنات مختمفة.
 3 وتنقسـ إلى: المكونات الحية: -ب
ــات المنتجــة: -1   ض الكائنػػات الدقيقػػة القػػادرة عمػػى صػػنع الغػػذاء لنفسػػيا كالنباتػػات الخضػػراء وبعػػ الكائن

 معتمدة عمى الوسط الذي تعيش فيو. 
تأخػػػذ الغػػػذاء جػػػاىزا مػػػف الكائنػػػات المنتجػػػة أو مػػػف كائنػػػات مسػػػتيمكة أخػػػرى،  الكائنـــات المســـتيمكة: -2  

  كاإلنساف والحيوانات.
لمواد العضوية وتحويميا إلى مواد بسػيطة كالبكتيريا والفطريات التي تقـو بتحميؿ ا الكائنات المحممة: -3  

 تعود إلى األرض.
                                                           

 . 33 ص، 3002، الجزائر، دار األمؿ، ئة في مواجية التموثالبيفتحي دردار،  1
 .55-50، ص ص مرجع سابقمحمد عبد البديع،  2
 .52، صمرجع سابقفتحي دردار،  3
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ىناؾ عالقة وثيقة بيف مكونات العناصر الطبيعية واالصطناعية الموجودة عمى الكرة األرضية، تبرز    
 مف خالؿ ارتباطات وظيفية معقدة ترتبط جميعيا بما يسمى النظاـ البيئي.

 : النظام البيئينيالفرع الثا
، وقد عرفو بأنو "نظاـ يتألؼ مف مجموعة البيئي ني تانسمي أوؿ مف وضع مفيـو النظاـيعد البريطا   

 1مترابطة ومتباينة نوعا وحجما مف الكائنات العضوية والعناصر غير العضوية في توازف مستقر نسبيا".
 تتفاعؿ ةحي غير أخرى و حية مكونات مف تتألؼ التي الطبيعية الوحدة تمؾ البيئي بالنظاـ يقصدكما    
 الصحراء، النظـ البيئية ىذه أمثمة ومف المرف أو الديناميكي التوازف حالة مشكمة وعطاءا أخذا بينيا فيما

 2وغيرىا. المائية والمناطؽ المزروعة واألرض والغابات القطبية والمنطقة العشبية والمنطقة
 تربة، ماء، ىواء،( حي غير يطبيع وسط ضمف الحية المجتمعات تواجد إلى البيئي النظاـ يشير كما  

 التفاعالت مف و حية غير ومكونات حية كائنات مف يتألؼ ومتوازف متكامؿ كياف فيو وبالتالي ،)...طاقة
  فيو. المتبادلة

 3وتتميز النظم البيئية بالخصائص التالية:
انوية الحيوية وغير في التكويف والترتيب أو توزيع المادة والطاقة بيف العناصر الث والتي تتمثؿالبنية:  -

 الحيوية؛
والتي تتمثؿ في الديناميكيات الكمية المتكاممة التي تنجـ عف التبادؿ المستمر لممادة والطاقة الوظيفة:  -

 بيف البيئة والمجتمع الحي.
 الذي ينجـ عف ارتفاع مستوى التكامؿ البيولوجي الذي يحدث عمى عدة مستويات متصاعدة؛ التعقيد: -
ويسفر عف إحداث تغييرات في البنية الكمية ألي نظاـ بيئي متأصل في النظم البيئية: التغير المؤقت ال -

 وفي وظيفتو بمرور قدر كاؼ مف الوقت؛
حد العناصر نتيجة أ: التي تضمف تغير المتبادل بين العناصر الحية وغير الحية واالعتماد التفاعل -

ويقصد بالتوازف البيئي قدرة البيئة عمى تغير العناصر األخرى وىو ما يعرؼ بتوازف عناصر البيئة، 
غير أف اإلنساف بالغ في تأثيره عمى  إعالة الحياة عمى سطح األرض دوف مشكالت تمس الحياة البشرية،

بيئتو مما أدى إلى اختالؿ التوازف البيئي، فبالرغـ مف تقدمو العممي والتكنولوجي الذي كاف مف المفترض 

                                                           
 .13، ص2008، دار رسالف، دمشؽ،المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيسيير إبراىيـ حاجـ الييتي،  1
 .14، ص 2009مصر، الحديث، الكتاب دار ،العربية البيئة وأوضاع يةالعالم البيئية المخاطر ،البيمي سيد احمد 2
 .65، ص2000، ترجمة بياء شاىيف، الدار الدولية لالستمارات النقابية، مصر، مبادئ التنمية المستدامةؼ دوجالس موستشت،  3
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اتو والمحافظة عمى بيئتو الطبيعية، فانو أصبح ضحية لمتقدـ أف يستفيد منو لتحسيف نوعية حي
 التكنولوجي الذي أضر بالبيئة وجعميا في كثير مف األحياف غير مالئمة لحياتو. 

 اقتصاديات البيئة :الفرع الثالث
ولكنيا خمفت أضرار عمى أكثر مف صعيد  ة والتقنية الكثير مف االيجابياتكانت لمتطورات التكنولوجي   
ساىمت في استنزاؼ الموارد الطبيعية وازدياد التموث، مما دفعت إلى بروز اقتصاد البيئة الذي حاوؿ و 

 .االقتصاديوف مف خاللو إدماج المشكمة البيئية في التحميؿ االقتصادي

 في إطار النظام االقتصادي البيئة ومشكالتيا -أوال 
المتبع،  اإلقتصادي النظاـ بنوع ذلؾ تعمؽ ي، سواءاإلقتصاد والمجاؿ البيئية المشاكؿ بيف عالقة ىناؾ   
 . العالـ الدوؿ في عميو المعتمد اإلقتصادي النشاط مع أو
 المشكمة البيئية وطبيعة النظام االقتصادي  -أ
إذا كػاف النشاط االقتصادي قد تسبب في بعض المشكالت البيئية سواء بصورة مبػاشرة أو غيػر مبػاشرة،   

تناوؿ العالقة بيف البيئة والنظػػـ االقتصاديػػة المختمفػػػة، وذلؾ في إطػار العناصر األساسية، فإننػا يجب أف ن
والتي تتمثػؿ في اليدؼ مف النشاط االقتصادي، والفف اإلنتاجي أو  التي يتكوف منيا أي نظػاـ اقتصػادي

االجتماعي والسياسي والقانوني  الظروؼ التكنولوجية التي تتـ في إطارىا العممية اإلنتاجية، ونوع التنظيـ
الذي يحدد شكؿ العالقات بيف األفراد والمؤسسات السائدة في المجتمع. وفي ىذا اإلطار يثار التساؤؿ 
عما إذا كاف يوجػد نظػاـ اقتصػادي معيف مسؤوال عف المشكالت البيئية المختمفة؟ أـ أف األمر يعود إلى 

 1النظر عف ارتباطو بنظاـ اقتصادي معيف.ممارسة النشاط االقتصادي بوجو عاـ بغض 
ليذا سنتناوؿ التغيرات البيئية الناتجة عػػف النشاط االقتصػػػادي فػػي ظػػػؿ النظػاـ االقتصادي الرأسمػػالي، ثـ 

 في ظؿ النظاـ االقتصادي االشتراكي.

 ىذا بخصائص ترتبط النظاـ ىذا ظؿ في البيئية المشاكؿ : إفالرأسمالي االقتصادي والنظام البيئة - 1
اإلنتاج،  لوسائؿ الفردية الممكية عف ينشأ ما ومنياالربح،  تعظيـ ىدؼ عف ناتج يكوف ما فمنيا األخير،
 2يمي: كما وذلؾ اإلحتكارية بالسيطرة المرتبطة وتمؾ

                                                           
-54ص ، ص5005طبعػػة اإلشػػعاع الفنيػػة، اإلسػػكندرية، ، ماآلثــار االقتصــادية والماليــة لتمــوث البيئــة ووســائل الحمايــة منيــامحمػد صػػالح الشػػيخ،  1

57. 
 جامعػة غ ـ(ماجسػتير   مػذكرةالمسـتدامة دراسـة حالـة الجزائـر،  التنميـة ظل في البيئية لممشكالت اآلثار االقتصادية تحميل القادر عوينات، عبد 2

 .60، ص5002 البميدة، دحمب سعد
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 الربح تعظيـ ىو واضح الرأسمالي النظاـ ىدؼ :ممكن ربح أقصى تحقيق ىو األساسي اليدف -
 استخداـ جراء مف التموث يحدث الرأسمالي ممكنة، فالمشروع نفقة أقؿ تحقؽ التي نتاجيةاإل باألساليب
في  السامة مخمفاتو صرؼ نتيجة السمكية والثروة اإلنسانية، بالصحة الخاصة الخسائر يتحمؿ الطاقة وال
 التي خارجيةال التكاليؼ تنشأ ىنا الطبيعية ومف الموارد استنزاؼ خسائر يتحمؿ المائية، وال المجاري

 .بيئي تخريب شكؿ تأخذ ككؿ والتي يتحمميا المجتمع
 بالدور األساسي يقـو السوؽ جياز أف : نجدالسوق جياز خالل من الرأسمالي اإلقتصاد وسير أداء -
 جياز خالؿ مف النظاـ ىذا سير آلية أف الواقع لو، وفي األمثؿ االستخداـ وتحقيؽ الموارد توزيع في

 اإلنتاجي النظاـ أف البيئة، حيث عمى المستمر اإلعتداء وىي أخرى آلية يتضمف افيم خمؽ قد السوؽ
وتموثيا،  لمبيئة إىدار عميو ترتب الذي والماء، األمر اليواء تمويث مثؿ بيئيا ضارة متعدية أثار في يتسبب
 فشؿ قتصاديوفاإل يطمؽ عميو ما فييا، وىذا يتسبب لـ إضافية نفقات تكمفو و منيا الغير يحـر قد ما وىو

 ظاىرتي عمى إقتصر إىتمامو قد االقتصادي النظاـ ىذا فإف البيئية، كذلؾ الموارد تنمية في السوؽ
 وىي وتطورت نشأت ىامة بيئية مشكمة خمؽ إلى أدى المخمفات، مما ظاىرة دوف واالستيالؾ اإلنتاج
  .والنفايات المخمفات مشكمة

 لوسائؿ الفردية الممكية الرأسمالي مف اإلقتصادي في اإلنتاج بأسمو  بو اتسـ ما إف :الفردية الممكية -
 الموارد األسمحة تستنزؼ ممكف، فصناعة ربح أقصى تحقيؽ ىو الوحيد اإلنتاج ىدؼ جعؿ قد اإلنتاج
 المخمفات وضارة وخاصة خطيرة وكيماوية معدنية مخمفات عنيا يتولد البيئة، حيث تموث إلى وتؤدي
 ثقب اتساع إلى تؤدي غازات مف عنيا ينتج والكيماوية، وما البترولية الصناعات المدمرة، كذلؾ النووية
  .عالمية بيئية مشكمة وىي األزوف

البيئة،  بمشكالت ربطو النظاـ بيدؼ ىذا عناصر سنتناوؿ البيئـــة والنظام االقتصادي االشتراكي: -2
براز عمى الحاجػات االجتماعية مف خػالؿ  العالقة بيف الخصائص األساسية وخصوصا تمؾ التي تترتب وا 

 التخطيط المركػزي الشامؿ، والمترتبػة أيضا عمى الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج.
 الصناعية القطاعات لبعض التطور السريع إلى لمتخطيط الشديدة المركزية أدتالتخطيط المركزي:  -

 لما شديدة نظرا بيئية وخسائر أضرار في األخرى، مما يتسبب القطاعات حساب عمى  الصناعات الثقيمة(
وينطبؽ األمػر عمػى المجػاؿ الزراعػي وصور التموث الناتجة عف  1التموث، شديدة مخالفات مف تفرزه

 .الطرؽ الحديثة المستعممة والتكنولوجيا غير المتقدمة

                                                           
 22-26ص ص مرجع سابق، محمد صالح الشيخ،  1
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اعية وليس تحقيؽ إف النظاـ االشتراكي ييدؼ إلى إشباع الحاجات االجتم االجتماعية: الحاجات إشباع -
 الربح مف خالؿ الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج، إال أف التطبيؽ الفعمي ليذا النظاـ كشؼ عف وجود

  1الدوؿ. ىذه مثؿ في الطبيعية الموارد أصابت التي الحادة التموث مشاكؿ
زمتيا، بؿ إف النيج ممػا سبػؽ يتضح أف سير وأداء االقتصاد االشتػراكي لـ يقػدـ ما يخرج البيئػة مف أ  

 الذي سار عميو قد خمؼ ىو ا خر أسباب التموث  بأنواعو المختمفة.
البيئية دوف األخر،  بالمشكالت إحداىما ينفرد لـ واالشتراكي الرأسمالي النظاميف أف القوؿ ومجمؿ 

 الذي األمر سواء، حد عمى واالشتراكية الرأسمالية المجتمعات أصابت قد وتدىورىا البيئة تموث فمشكالت
 .عامة بصفة االقتصادي النشاط طبيعة إطار في البيئة المشكالت دراسات إلى نتجو جعمنا
 البيئة وطبيعة النشاط االقتصادي -ب
إف النشاط االقتصادي بصفػة عامة يتـ أو يجري داخؿ إطار محػدد زمانا ومكانا وىو ما يعني أنو يتأثػر   

ر العاـ لمنشاط الذي يمارسو سواء كػاف ىذا النشاط زراعيا أو صناعيا أو بالبيئػة الطبيعية التي تمثؿ اإلطا
 في مجاؿ الخدمات. 

 ثالث خالؿ مف أخرى ناحية مف البيئي والتموث ناحية مف األنشطة االقتصادية بيف العالقة إلى وينظر  
 البيئة في الطارئة متغيراتال وثانييا منيا الناتجة االقتصادية والمخمفات األنشطة بيف العالقة أوليا زوايا
 . الطبيعية البيئة في المتغيرات بيذه المتعمقة االجتماعية التكمفة وأخرى المخمفات ىذه نتيجة
 الدولية اإلىتمامات وتركزت والبيئة اإلقتصادي النشاط بيف الوثيؽ اإلرتباط ىذا الدولي المجتمع أدرؾ لذلؾ
 المبيدات منيا الطبيعية البيئة عمى خطورة ألكثرا اإلقتصادية األنشطة بعض حظر عمى العمؿ في

 والنشاط البيئة بيف اإلرتباط مظاىر النووية وغيرىا، ويمكف توضيح الصناعات وبعض الكيميائية
 2 :ما يمي خالؿ مف اإلقتصادي

 في استيالؾ ضعؼ 4.5 ب تقدر التي الزيادة خالؿ مف اإلقتصادي النشاط في الكبير النمو إنعكس-  
 1985 عاـ طف مالييف9 مف أكثر إلى 1950 عاـ الفحـ معادف مف طف مميوف 02العالـ مف في الطاقة
الطاقة،  استيالؾ في الزيادة ىذه عمى ترتب ، وقد2050مميوف عاـ 20 إلى تصؿ أف المحتمؿ ومف

 زيادة في تمثمت الحفري الوقود عف الناتجة الكيماوية والمركبات الغازية اإلنبعاثات في موازية زيادة حدوث
ذ الغالؼ تموث التي الكربوف كميات  الطاقة فإف استيالؾ لخفض عالمية جيود تبذؿ لـ الجوي، وا 

                                                           
 عمػـو قسػـ  التسػيير، وعمػـو االقتصػادية العمػـو كميػة ، (غ ـ  دكتػورا ، أطروحػة، أثر تموث البيئـة فـي التنميـة االقتصـادية فـي الجزائـررشيد ميسال 1

 .33، ص 2006الجزائر، التسيير، جامعة
 .22-23ص ص نفس المرجع، 2
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 ارتفاع إلى يؤدي ، وىذا2020 عاـ سنويا طف بميوف 12 إلى 10 مف ستصؿ العالـ في الكربوف إنبعاثات
  .األرض حرارة درجة

 الكيماوية المواد مف كبيرة كميات تسرب في كبير أثر والكيماوية البترولية الصناعات لقياـ كاف كذلؾ -
 والتربة؛ لممياه السامة
 مف اإلستوائية األخشاب عمى العالمي الطمب وازدياد ناحية مف التجارية الزراعة إلى التحوؿ أدى وقد -

 .العالـ في االستوائية الغايات تدمير أخرى، إلى ناحية
 المسبب الرئيسي لمتدىور البيئي تتضح العالقة بينيما في       وبما أف النشاط االقتصادي يعتبر          

      الشكؿ التالي:
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               11الشكـــل رقـم (
 عـالقة النشـاط االقتصـادي بالتدىور البيئي

 
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .362ص، 2001معية، مصر، ، الدار الجا، اقتصاديات الموارد والبيئةمحمد مقمد وآخروف : رمضافالمصدر

 
 
 
 
 

  يالنشاط االقتصاد

 

 

 

تدفقات النفاٌات فً الوسط البٌئً بحار، 

 محٌط ، هواء... إلخ

بنفاٌات غٌر قابلة لالستٌعا وتحوٌلها إلى  انفاٌات ٌتم استٌعابه 

 مخلفات غٌر ضارة

تراكم للمخلفات المسببة 

 للتلوث

مخلفات تبقى 

 وتضر بالبٌئة

أضرار 

مستمرة 

 للبٌئة

 تلوث

 أضرار
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 بالبيئة االقتصاد عالقة -ثانيا
بدأت العالقة بيف االقتصاد والبيئة تظير في أواخر الستينيات مف القرف الماضي نتيجة لزيادة حدة   

 .المشاكؿ البيئية وارتفاع التكاليؼ المرتبطة بإىماؿ عالج ىذه المشاكؿ
د الطبيعية الموجودة بالبيئة لمقياـ باألنشطة اإلنتاجية، أي أف االقتصاد يعتمد عمى الموار  حيث نجد أف  

النشاط االقتصادي يقوـ بالدرجة األولى عمى استغالؿ الموارد المتاحة بالبيئة، وبالتالي فاف أي ضرر 
يمحؽ بيا عف طريؽ سوء االستخداـ سيؤثر سمبا عؿ كمية ونوعية ىذه الموارد وىو ما يؤثر بالتبعية عمى 

 ممارسة في ومكوناتيا البيئة عمى لالقتصاد كامؿ اعتماد ىناؾ أف ألنشطة االقتصادية. أيمستوى ا
    1.واالستيالكي اإلنتاجي االقتصادي نشاطو

ومف جية أخرى نجد أف األنشطة االقتصػادية تػتخمص مػف المخمفػات الناتجػة عنيػا عػف طريػؽ تصػريفيا   
والتي تتمتع بقدرة ذاتية لمتخمص مف ىػذه المخمفػات إذا كانػت  في البيئة سواء كانت التربة المياه أو اليواء،

كميػػػة ىػػػذه المخمفػػػات عنػػػد مسػػػتوياتيا الطبيعيػػػة،  وفػػػي حػػػاالت التصػػػريؼ المبػػػالغ فييػػػا لممخمفػػػات تطيػػػر 
    2التأثيرات السمبية عمى المكونات المختمفة لمبيئة بما في ذلؾ اإلنساف. 

 ىذه عمى سمباً  سيؤثر البيئة تمويث أو الموارد استخداـ سوء نتيجة بالبيئة يمحؽ ضرر أي فاف إذف  
 فاف أخرى جية ومف االقتصادي. النشاط مستوى عمى بالتبعية يؤثر أف يمكف ما وىو ونوعًا، كماً  الموارد
 وحمايتيا. البيئة نوعية وتحسيف مشكالتيا مع لمتعامؿ االقتصاد عمى تعتمد البيئة

رات البيئية فرعا جديدا مف فروع العموـ االقتصادية وىو اقتصاد البيئة، ولقد أ فرزت ىذه العالقة والتطو   
الذي يمعب دورًا محوريًا في تحديد المسارات المختمفة لإلدارة الرشيدة لمموارد، والقدرات الطبيعية بالشكؿ 

 الذي يضمف استدامة التنمية.
االعتبارات البيئية  داة الرئيسية إلدماج وبيذا الشكؿ يصبح ىذا الفرع الجديد مف العموـ االقتصادية األ   

 في عمميات صنع القرارات الخاصة بالتنمية في شتى المجاالت.
 مفيوم االقتصاد البيئي  -ثالثا
إف جوىر االقتصاد البيئي يكمف في سمسمة مف الخطوات المنطقية التي تبدأ مف تقييـ األىمية    

ىذا التدىور، وبعد ذلؾ اقتراح الحوافز االقتصادية لمتقميؿ  االقتصادية لمتدىور البيئي، ثـ دراسة أسباب

                                                           
 .25ص 5000امعية، اإلسكندرية، الج ة، دار المعرفاقتصاديات الموارد والبيئةعزت غزالف،  محمد عبد الكريـ عبد ربو، محمد 1
 .22نفس المرجع، ص  2 
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منو أو منعو إف أمكف ذلؾ، فالبيئة ليست كيانا مستقال عف االقتصاد، فالتغير في االقتصاد يؤثر في 
 .1البيئة والتغير في البيئة يؤثر في االقتصاد

يس بيئية مختمؼ الجوانب لمحياة فرع مف عمـو االقتصاد يقيس بمقاي "ويعرؼ االقتصاد البيئي بأنو    
 2 "االقتصادية بيدؼ المحافظة عمى توازنات بيئية تضمف نموا مستداما.

 الناحية مف سواءً  االقتصادية، الجوانب بصيغ البيئي المنظور مف القياس أبنية التعريؼ ىذا تناوؿ لقد  
 األطر وكذا بيا المحيطة البيئة عمى يا ثيرتأوت التحميمية، حتى أو االقتصادية لممفاىيـ الفكرية أو النظرية

 أو الخارجية. الداخمية سواءً  التكاليؼ جميع تدمج والتي الخضراء، الصفة ذات المحاسبية
 توفرىا التي الطبيعية، لمموارد األمثؿ التوزيع مسألة االقتصاد، يتناوؿ عمـ فروع مف كما يعرؼ بأنو "فرع  

 ال ألف الطبيعة نادرة، اقتصادية سمع االقتصاد البيئي ىي عناصر أف حيث البشرية، التنمية لعممية البيئة
  3ليست مجانية." وىي اإلنساف احتياجات لتمبية الموارد الطبيعية مف كافية كمية توفر
 ومف جية، مف الندرة بصفة تتميز والتي الطبيعية لمموارد التوزيع األمثؿ أىمية عف التعريؼ ىذا يعبر  

 العالقة يظير أنو غير االقتصادية، المشكمة صمب المتزايدة، وىو ما يعني اإلنساف احتياجات أخرى جية
 وىي االقتصادي، التحميؿ في الجوانب الخفية مف جانب كما انو يظير والبيئة، االقتصاد بيف المتالزمة

غف جانب عمى الًتركيز تـ في حالة ومواردىا  لو البيئة تتعرض أف الذي يمكف األثر السمبي الجوانب  اؿوا 
 األخرى.

 في تحسف عنو ينتج الذي االقتصاد أنو" عمى االقتصاد البيئي لمبيئة المتحدة األمـ برنامج ويعرِّؼ  
 الموارد وندرة البيئية المخاطر مف ممحوظة بصورة يقمؿ حيف في االجتماعية، والمساواة اإلنساف رفاىية

 وتزداد الكربوف انبعاثات فيو تقؿ كاقتصاد صورة سطأب في البيئي لالقتصاد أف ينظر اإليكولوجية، ويمكف
 وفرص الدخؿ في النمو يكوف أف االجتماعية وفيو يجب الفئات جميع يستوعب كما الموارد استخداـ كفاءة
 كفاءة مف وتزيد الكربوف انبعاثات تقمؿ التي الخاصة، العامة االستثمارات جانب مف مدفوعاً  العمؿ

 االستثمارات ىذه وتحتاج االيكولوجي، والنظاـ البيولوجي التنوع خدمات سارةخ وتمنع استيالؾ الموارد،
صالح العاـ، اإلنفاؽ طريؽ عف والدعـ لمتحفيز  التنمية يحافظ مسار أف ويجب الموائح، وتغير السياسات وا 

                                                           

 
 .00ص ،5000، إثراء لمنشر، عماف،مقدمة في عمم اقتصاد البيئةمحمد صالح تركي القريشي، 1

2 www.rezgar.com le 2013-06-02 . 
3
 .49، ص2010،الجزائر الخمدونية، دار ،لبيئيا االقتصاد، محمد حمو، أوسرير منور  
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 اصةخ العامة، لممنفعة مصدراً  باعتباره الحاجة عند بنائو ويعيد ويحسنو بؿ الطبيعي، رأس الماؿ عمى
 1الطبيعة." عمى حياتيـ ونمط أمنيـ يعتمد الذيف الفقراء

 :مايمي يحقؽ ألنو بدقة ومركز شامؿ لالقتصاد البيئي تعريؼ لمبيئة المتحدة األمـ برنامج تعريؼ ويعد  
 المجتمع؛ بيف أفراد والمساواة اإلنساف رفاىية  -
 والتموث؛ الكربوف و انبعاثات ة،الطبيعي وأىميا ندرة الموارد البيئية مف المخاطر التقميؿ -
 البيئي النظاـ توازف خسارة دوف وكذا التنمية، مسار يعيؽ أف دوف الطبيعي رأس الماؿ عمى المحافظة -

 والتنوع البيولوجي؛
 لتحقيؽ العاـ الموجو اإلنفاؽ  طريؽ عف االستثمارات الخضراء، وتوفير الدعـ خالؿ  مف ايجابي تأثير -

 السواء؛ حد عمى المستدامة ميةوالتن أخضر اقتصاد
 مف اخضرارًا وذلؾ أكثر اقتصاد إلى السميـ االنتقاؿ تعيؽ التي والموائح إصالح السياسات ضرورة-

اليدؼ  لتنفيذ ىذا مواتية بيئة خمؽ ليتـ السياسية، أو االقتصادية أو القانونية سواءً  الجوانب مختمؼ
 المنشود.

 2مستوييف القتصاد البيئة:ومف ىذا التعريؼ يمكف أف نميز بيف 
: يمثػػؿ جػػزء مػػف اقتصػػاد المؤسسػػة الػػذي ييػػتـ بعالقػػة اقتصــاد البيئــة الجزئي(عمــى مســتوى المؤسســة  -أ

المؤسسة بالبيئة الطبيعية والتطور النوعي لمبيئة المحيطة وأثر السياسػات البيئيػة عمػى المؤسسػة، وفػي ىػذا 
   :المجاؿ يقـو االقتصاد البيئي بالمياـ التالية

 دراسة وتحميؿ إجراءات حماية البيئة عمى المؤسسة وأىدافيا وعمى تعظيـ الربح فييا؛  -أ 
 المساىمة في توجيو اإلنتاج، بما تقتضيو التوجييات والتعميمات البيئية؛ -ب
 دراسة االستثمارات البيئية التي تحد مف أخطار التموث؛ -ج 
ونفقػػات االسػػتثمار وتػػأثير حمايػػة البيئػػة عمػػى حسػػابات إعطػػاء المعمومػػات حػػوؿ تكػػاليؼ حمايػػة البيئػػة  -د 

 األرباح والخسائر وتحميؿ الجدوى البيئية لممشروع؛
 تقديـ المشورات والنصائح لممؤسسات المتماشية مع متطمبات حماية البيئة. -ىػ
 

                                                           

 
 .06، صالعممية لألبحاث الكويت معيد ،وتكنولوجيا عمـو مجمة ،المستدامة التنمية إلى بديل األخضر مسارات االقتصاد ،خضر أحمد1

2
 www.rezgar.com le 02-06-2014. 
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ى يتنػػاوؿ مشػػاكؿ البيئػة عمػػى مسػػتوى االقتصػػاد ككػؿ، ومػػف أىدافػػو الوصػػوؿ إلػػ :اقتصــاد البيئــة الكمــي -ب

مستويات الرفاه االجتماعي المستداـ الذي يأخذ بعيف االعتبار المحافظػة عمػى نوعيػة البيئػة عنػد مسػتويات 
   :عميا، ويعالج الموضوعات التالية

التقػػػويـ المػػػادي والنقػػػدي لألضػػػرار البيئيػػػة و تقػػػويـ التحسػػػيف البيئػػػي لمسياسػػػات البيئيػػػة فػػػي النشػػػاطات  - أ
 الحكومية والخاصة؛

 الصالت القائمة بيف البيئة واألىداؼ االقتصادية والسياسات البيئية لمدولة؛   تحديد ودراسة -ب
 تقديـ المعمومات واالستشارات التي يمكف عمى أساسيا اتخاذ القرارات؛ -ج 
جراءات حماية البيئة ونتائج تمؾ اإلجراءات؛ -د   تقويـ األضرار البيئية وا 

 د إلى أي مدى تـ حؿ المشاكؿ الموجودة.تقويـ تطور أدوات السياسة البيئية وتحدي -ىػ

 التدىور البيئيمفاىيم حول  : المطمب الثاني
خؿ بالتوازف المنظـ بيف ىذه العناصر أإف التدىور البيئي بات خطرا ييدد كافة مكونات البيئة مما     

بيئي الذي يمثؿ بدرجة كبيرة، ولعؿ مف أىـ مظاىر ىذا التدىور وأكثره خطورة عمى حياة اإلنساف التموث ال
 .المطمبإحدى المشكالت اليامة التي تواجينا، وىذا ما سنتناولو في ىذا 

 الفرع األول: مفيوم التدىور البيئي
 ىذا عف ينجـ وما البيئي، عناصر النظاـ مصفوفة عالقة في خمؿ حدوث بأنو التدىور البيئي " يعرؼ   

المنظور منيا وغير  مستقبميًا، حاليا أو شرة،مبا غير أو مباشرة بطريقة أضرار أو أخطار مف الخمؿ
 1المنظور".

 الطبيعية البيئة عناصر أو كؿ أحد عمى يقع نوعي أو كمي تغير كؿ " بأنو البيئي التدىور عرؼ كما   
 عمى تؤثر بدرجة باتزانو يخؿ أو خصائصو مف يغير أو فينقصو الثقافية، أو الحيوية أو االجتماعية أو

 2غير مرغوب فيو." تأثيراً  اإلنساف مقدمتيا وفي البيئة ىذه في شتعي التي األحياء
 نتيجة واالقتصادية البيولوجية اإلنتاجية قمة بأنو األرض" تدىور عرؼ 1992 األرض قمة تقرير وفي    

 ستخداماتإ بسبب الجافة وشبو الجافة المناطؽ في والزراعية الرعوية المناطؽ تصيب التي لمتعقيدات
 ".االستيطانية واألنماط  اإلنسانية األنشطة عف الناتجة العمميات لمجموعة تاجن أو األرض

                                                           
 .72، ص2000، 3طاإلسكندرية،  المعارؼ ،معاصرة بيئية ، قضاياالديف زيف المقصود عبد1
 .21ص ،2006 مصر، ،دار الفكر الجامعي، و المجتمع البيئةرشواف،  أحمد الحميد عبد حسيف2



 التدهور البيئي في المناطق الجافة                                الفصؿ األوؿ                 

16 
 

 وىذه ما منطقة في تحدث التي الدائمة أو المؤقتة ضطراباتلإل "إشارة بأنو البيئي أيضا التدىور ويعرؼ
 بواسطة ستخداـاإل لسوء نتاج أو المناخية العوامؿ وخاصة طبيعية لعوامؿ تكوف ربما ضطراباتاإل

 . 1اإلنساف"
 يكموجيةاإل لمنظـ المكونة المختمفة العناصر توازف في ختالؿاإل مف نوع البيئي التدىور كما يمثؿ  

 توفير عف عاجزة األنظمة ىذه فييا تصبح التي الدرجة إلى إنتاجيا نخفاضا  و  الحيوية خصائصيا وتدىور
 ىذه وتحت أفضؿ لمنطقة لميجرة ايةالني في يضطره مما والحيواف لإلنساف الضرورية الحياة متطمبات
 وتتولد المحمي وتغير المناخ والتربة، النباتي الغطاء في التدىورية التغيرات مف سمسمة تبدأ الظروؼ
 حساسية. أكثر ىشة جديدة ظروؼ

 2:وىي اإلعتبارات من مجموعة إلى يشير التدىور البيئي مفيوم أن القول يمكن التعريف ىذه خالل من
 مواردىا؛ أحد في أو البيئة في تغيرات حدوث -
 والزالزؿ؛ مثؿ البراكيف الطبيعية العوامؿ أو اإلنساف عف تنتج قد التغيرات ىذه -
 اإلخالؿ عمى يعمؿ مما نظميا أحد أو البيئية المنظومة في تغير إحداث إلى التغيرات ىذه تؤدي قد -

 البيئي؛ بالتوازف
 الحية. وغير الحية الكائنات عمى فيو مرغوب غير سمبيا تأثيرا تؤثر التغيرات ىذه -

 : األسباب االقتصادية لمتدىور البيئي نيالفرع الثا
 3 التي تجعؿ مف التدىور البيئي يتفاقـ، تتمثؿ في: قتصاديةاالتوجد جممة مف األسباب      
ة يوجد نمطيف مف أنماط فشػؿ السػوؽ يعػداف األكثػر حػدوثا فػي حالػة تمػوث البيئػ فشل آلية السوق: -أوال 

 "السمع العامة و ا ثار الخارجية "وىما 
تختمؼ السمع العامة عف السمع الخاصة في العديد مف الخصائص، فيي تتصؼ  البيئة كسمعة عامة: –أ 

بعدـ وجود تنافس في استيالكيا وعدـ انطباؽ مبدأ االستبعاد عمييا، وتشير خاصية عدـ وجود تنافس عف 
ي تػرتبط باسػتيالكيا ال حاجػة لتجزئتيػا، فاسػتيالؾ فػرد مػا ليػذه السػمعة استيالؾ السمعة إلى أف المنافع التػ

 ال يمنع شخص آخر مف استيالكيا في ذلؾ الوقت.

                                                           
 ،العميا الدراسات كمية ، رسالة ماجستير  غ ـ(،(2115-1894 ابوزبد بمنطقة واالجتماعية االقتصادية وأثاره البيئي رلتدىو ا ،بخيت الديف نصر1

 .34، ص2008،الخرطـو جامعة

2
 .32، صمرجع سابق، سيير إبراىيـ حاجـ الييتي  

 .  230، ص سابق عمرجرمضاف محمد مقمد وآخروف،  3
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أما في ما يتعمؽ بعدـ انطباؽ مبدأ االستبعاد فيعني عدـ إمكانية منع ا خريف مف المشاركة في    
 الحصوؿ عمى المنافع الناتجة عف استيالؾ تمؾ السمعة.  

عتبار البيئة سمعة عامة، أي عدـ وجود مالؾ محدد لموجودات الطبيعة تفشؿ آلية السوؽ في توفير وبا  
 ىذه السمعة بكفاءة.

يحدث األثر الخارجي عندما تؤثر تصرفات أحد األشخاص أو إحدى المؤسسات  اآلثار الخارجية:-ب
أف يشار إلييا في حسابات عمى وحدة أخرى، فتظير التكاليؼ الخارجية التي يتحمميا المجتمع دوف 

 1المؤسسة أو الحسابات االقتصادية الوطنية.
ىناؾ جممة مف العوامؿ التي تؤدي إلى فشؿ  فشل القطاع الحكومي في إدماج التكاليف الخارجية: -ثانيا

  2 القطاع الحكومي في عالج المشاكؿ البيئية منيا:
عمى تتبع ا ثار الكاممة لنشاط معيف أو سياسة  عدـ توفر المعمومات الكاممة أو الصحيحة التي تساعد -

معينة، كما قد تتعارض السياسات البيئية التي تضعيا الحكومة مع سياسات أخرى ذات أىمية بالغة 
 لألداء االقتصادي في األجؿ القصير والمتوسط.

تطبيؽ تمؾ  صعوبة ترجمة السياسات الموضوعة إلى إجراءات عممية، لعدـ توفر الخبرات القادرة عمى -
 .السياسات

تػػؤدي سياسػػات الػػدعـ وغيرىػػا مػػف السياسػػات السػػعرية إلػػى خفػػض كفػػاءة عمػػؿ آليػػة السػػوؽ فػػي تحديػػد  -
 األسعار.

برز ما ميز القرف الماضي ىو النمو االقتصادي الكبير الذي شيدتو الػدوؿ أ: إف النمو االقتصادي -ثالثا 
يػػر فػػي القطاعػػات المختمفػػة لمصػػناعة، وجػػاء فػػي فتػػرة الصػػناعية، وقػػد اسػػتند ىػػذا النمػػو عمػػى التطػػور الكب

اتسمت بوفرة نسبيو في موارد العالـ الطبيعية، ومع االستخداـ المكثؼ وغير المقيد لعناصر البيئة الطبيعية 
مف ماء وىواء وأرض   بقدر ما كانت تمؾ العناصر البيئية مصدرا رخيصا لإلنتػاج، كانػت أيضػا مصػبات 

 لمنفايات المختمفة (.
وكانت المحصمة النيائية ليذا النمو االقتصادي ارتفاع متوسط نصيب الفرد مف اإلنتاج وحدوث تدىور    

 في األوضاع البيئية.

                                                           
 . 020-064، ص ص5002، ترجمة أحمد يوسؼ عبد الخير، جامعة الممؾ سعود، السعودية، االقتصاد البيئيشارس، د كولستاد،  1
 .520-557، ص ص 5002سكندرية، مصر، ، جامعة اإلقضايا اقتصادية معاصرةعبد القادر محمد وآخروف،  2
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بدراسػة عمػى عػدد  1994ولتحديد العالقة بيف النمو االقتصادي والتدىور البيئي قاـ " جروسماف " عاـ    
عػػف طريػػؽ " منحنػػى كػػورنتيس البيئػػي " الػػذي يأخػػذ  مػػف الػػدوؿ وخمػػص إلػػى أف ىػػذه العالقػػة يمكػػف تمثيميػػا

" حيث يبدأ التػدىور البيئػي مػع بدايػة عمميػات التصػنيع والتنميػة ويسػتمر إلػى أف  Uشكؿ مقموب لمحرؼ " 
نخفاض التدريجي مع كؿ زيادة الحقة يرتفع نصيب الفرد مف اإلنتاج المحمي، ثـ يأخذ ىذا المنحنى في اإل

تماـ الموجو لحماية البيئة، وتأخذ نوعية البيئة في التحسف، بػافتراض أف الػدوؿ ىفي الدخؿ، حيث يزداد اإل
 1قادرة عمى تطبيؽ فعاؿ لقواعد حماية البيئة.

 مظاىر التدىور البيئي :الثالث الفرع
 في المشاكؿ ىذه كؿ حصر أو إجماؿ يمكف ولكف والتحديات، المشاكؿ مف الكثير البيئة تعاني    

 . واستنزاؼ الموارد لتموثا ماى أساسيتيف نقطتيف
تقميؿ المتجددة وغير المتجددة لالستنزاؼ أي  تتعرض الموارد الطبيعيةستنزاف الموارد الطبيعية: إ-أوال

  قيمتيا أو اختفاءىا عف أداء دورىا العادي المحدد ليا في منظومة الحياة.
ستعماليا عمى نحو يعرضيا لمنفاذ إر في ستخداـ غير الرشيد ليا أي التبذيستنزاؼ الموارد" اإلإويقصد ب   

 2أو فقداف القدرة عمى التجدد قبؿ إيجاد بدائؿ إلحالليا محميا."
ستغمت بدرجة أستنزاؼ ما فالموارد المتجددة تتعرض لإل ستنزاؼ تبعا لنوعية الموارد،وتختمؼ أسباب اإل  

ستنزاؼ إذا ما أفرطنا في دة تتعرض لإلأما الموارد غير المتجد أكثر مف قدراتيا التجديدية أو التعويضية،
  3ونخسرىا كمورد. البيئةستنزافيا وقد تختفي تماما مف إستغالليا بما يعجؿ بسرعة إ
نما قيمتو، مف قميؿالت أو ختفائوإ حد عند فقط ستنزاؼ الموردإ خطورة تكمف وال  ىذا كؿ مف األخطر وا 

 أف الخطورة، ذلؾ بالغة مباشرة غير أخطار عنو ينتج والذي البيئي النظاـ توازف ستنزاؼ عمىاإل تأثير
 وتتداخؿ المشكمة دائرة تتسع ىنا ومف األخرى، الموارد بقية إلى أثره يتعدى قد الموارد مف ستنزاؼ موردإ 

 عالميا. و محميا
 :4 أىميا مف الموارد ستنزاؼإ إلى أدت التي األسباب مف عةمجمو  ىناؾ
سنة حيث بمغ سنة  60لقد تضاعؼ عدد سكاف األرض ثالث مرات في آخر :نفجار السكانياإل -1

ثر وبشكؿ قوي عمى الموارد الطبيعية فزيادة عدد السكاف مع أبميوف شخص، مما  7أكثر مف  2013
                                                           

 .234، ص مرجع سابق عبد القادر محمد وآخروف، 1
 .23ص ،مرجع سابقمحمد عبد البديع، 2

3 www.bee2ah.com le 14-08-2014. 
 .527، ص5000، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعيالتطور واقتصاديات الموارد، محب خمو توفيؽ،  4
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ستيالؾ بالنسبة لمفػرد مما يؤثػر عمى رصيد دة سرعة معدالت اإلقتصاديا يؤدي إلى زياإستمرار نموىـ إ
     :الموارد ووجودىا في الطبيعة خاصة إذا كانت الموارد غير متجددة، فزيادة عدد السكاف معناىا

 زيادة استيالؾ موارد البيئة إلشباع حاجات اإلنساف؛ - 
 سوء استخداـ موارد البيئة؛ -
 تموث موارد البيئة. -
كاف لمتقدـ الصناعي والتكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كبير في  تقدم التكنولوجي:ال -2

الذي أدى إلى إحداث ضغوط ىائمة عمى الموارد الطبيعية خاصة  إحداث مشكالت بيئية خطيرة، األمر 
 البيئي. تمؾ الموارد غير المتجددة، ومف ثـ اختالؿ توازف النظاـ 

يعتبر التموث ظاىرة بيئية مف الظواىر التي أخذت قسطًا كبيرًا مف اىتماـ حكومات دوؿ  التموث: -ثانيا
العالـ منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، فيي أحد أىـ المشاكؿ البيئية الممحة التي بدأت تأخذ أبعادًا 

ع الصناعي اليائؿ بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة خصوصًا بعد الثورة الصناعية في أوروبا والتوس
 المدعوـ بالتقنية الحديثة. 

فالتموث يعنى تدىور البيئة نتيجة لحدوث خمؿ في توافؽ العناصر المكونة ليا بحيث تفقد قدرتيا عمى     
أداء دورىا الطبيعي وخاصة في التخمص الذاتي مف المموثات بالعمميات الطبيعية وذلؾ في بيئة اليواء 

أىـ المؤثرات السمبية في البيئة وبالنظر لو يعتبر ىو األساس األوؿ الذي يعيقيا والماء والتربة، وىو مف 
عف القياـ بوظائفيا بصورة طبيعية، ويحدث نتيجة ألسباب طبيعية أو صناعية تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى 

  الكائنات الحية ككؿ. 
شيء مف التفصيؿ في المطمب غمب أثار التدىور البيئي ناجمة عف التموث سنتطرؽ لو بأوباعتبار أف    

 التالي. 

 التموث البيئي  الثالث:المطمب 
ييتـ االقتصاد البيئي بتحديد ومحاولة حؿ المشاكؿ البيئية، التي ترتبط بالتخمص مف النفايات سواء      
سي االستيالؾ، وليذا نتطرؽ أوال لمفيوـ النفايات وأنواعيا باعتبارىا المصدر الرئي عممية اإلنتاج أو في

 لمتموث البيئي.

 

 



 التدهور البيئي في المناطق الجافة                                الفصؿ األوؿ                 

20 
 

 الفرع األول: مفيوم النفايات وأنواعيا 
النفايات عموما عبارة واسعة تنسػب لمػادة مسػتيمكة أو ناتجػة عػف نشػاط أو عمميػة مفيوم النفايات:  -أوال

مػػػا والتػػػي بسػػػبب خصائصػػػيا الفيزيائيػػػة أو الكيميائيػػػة والبيولوجيػػػة تصػػػبح عديمػػػة الفائػػػدة ليػػػذا يػػػتـ إىماليػػػا 
 1منيا.والتخمص 

وتعرؼ النفايات بأنيا "الفضالت أو الميمالت صمبة أو سائمة خطيرة أو مضايقة قابمة لممعالجة باالستفادة 
  2منيا أو بإزالتيا".

 3تصنؼ النفايات بحسب مصدرىا أو درجة خطورتيا إلى:  أنواع النفايات: -ثانيا 
 : تنقسـ إلىالنفايات بحسب درجة خطورتيا -أ

ىي النفايات التي تجمع وتعالج بشػكؿ عػادي فػي المزابػؿ العموميػة والمػرخص  الخطرة:النفايات غير  -1
بيػػػا أو فػػػي وحػػػدات المعالجػػػة األخػػػرى، سػػػواء كانػػػت ىػػػذه الفضػػػالت صػػػمبة كالفضػػػالت المنزليػػػة فضػػػالت 
األسواؽ العمومية وما شابو ذلؾ في الصنؼ والحجـ والنوع، أو كانت سػائمة أي التػي ال يمكػف جمعيػا إال 

 تخداـ وسائؿ خاصة كالمضخات وتظير في مختمؼ السوائؿ الحضرية غير المضرة.باس
وىي النفايات التي ال يسمح برمييا في المزابؿ العمومية ويتكفػؿ صػاحبيا بجمعيػا النفايات الخطرة:  -2  

ئمة، ومعالجتيا مع احترامو لألمف والصحة العمومية وحمايػة البيئػة، سػواء كانػت ىػذه النفايػات صػمبة أـ سػا
مضرة مباشرة أو مسػتقبال وسػواء كػاف خطرىػا عمػى اإلنسػاف أو عمػى محيطػو وبيئتػو، مثػؿ المػواد الكيمائيػة 

 والغازات الضارة.
 تنقسـ إلى:من حيث مصدرىا:  -ب

 ويقصد بيا الفضالت المنزلية وما شابييا في النوع والحجـ. نفايات صمبة حضرية: -1
عمومػػا ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي والميػػاه المنزليػػة أو الصػػناعية  ويقصػػد بيػػا نفايــات ســائمة حضــرية: -2   

المستعممة، أو ميػاه األمطػار التػي تغمػر المنػاطؽ السػكنية والميػاه الراكػدة، وتػتـ معالجتيػا باسػتعماؿ الشػبكة 
العمومية لمتطيير المسيرة مف قبؿ مصالح البمديات والتي يجب أف تتوفر عمى الشػروط المالئمػة لمتطمبػات 

 عمومية وحماية البيئة. الصحة ال

                                                           
 .3ص ،2009مصر،  ، المكتبة العصرية لمنشر،اإلدارة المتكاممة لمنفاياتحمد عمي أبو العطا، أأيمف محمد الغمري،  1
أطروحػػة  " 2111-1881دراســة حالــة مركــب الكوابــل الكيربائيــة بســكرة لمفتــرة  "معالجــة اقتصــاديات لنفايــات اإلنتــاج الصــناعي تػػومي ميمػػود،  2

 .13، ص2001، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر،( غ ـ دكتوراه 
 .7-5ص ص  المرجع، نفس 3
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ويتمثؿ مصدرىا في مختمؼ وحدات القطػاع الصػناعي والحرفػي صػمبة كانػت أـ  النفايات الصناعية:-3  
 سائمة خطرة أو مشعة أو غازية أو نفايات غير خطرة كغيرىا مف النفايات الحضرية. 

كانػت أو معيبػة ميتمكػة كميػا وىي كؿ األشػياء والممتمكػات المنقولػة وغيػر المنقولػة سػميمة  الميمالت:-4  
أو جزئيػػػا، متروكػػػػة ميممػػػة عمػػػػدا أو نسػػػيانا دوف االسػػػػتفادة منيػػػا، ومصػػػػادر ىػػػذه الميمػػػػالت عديػػػدة منيػػػػا 

 المساكف والمخابر ومراءب التصنيع.

 الفرع الثاني: التموث البيئي وأنواعيا
 مفيوم التموث البيئي:  -أوال
عني خمط الشيء بما ىو خارج عنو، فيقاؿ لوث الشيء المعاجـ المغوية تشير إلى أف التموث ي :لغة-أ

   1بالشيء أي خمطو بو، فقد جاء في مختار الصحاح لإلماـ الرازي لوث ثيابو بالطيف أي كدره.
 لمتموث العممي لممفيـو ومحدد دقيؽ تعريؼ إلى التوصؿ في والمناخ البيئة عمماء اختمؼاصطالحا: -ب

أف  حيث اإليكولوجي، بالنظاـ األولى بالدرجة مرتبط لمتموث العممي مفيـوال فاف التعريؼ كاف وأياً  البيئي،
 العناصر بيف التوافقية الحركة في تغير حدوث عند تاـ بشكؿ وتصاب كبيرة بدرجة تقؿ النظاـ ىذا كفاءة

 ومف الخمؿ، إلى بو يؤدي النظاـ ىذا عناصر تركيب عمى يطرأ الذي النوعي أو الكمي فالتغير المختمفة،
 يقمؿ أو يزيد انو أو البيئي، النظاـ في موجود غير عنصر إضافة عمى يعمؿ البيئي التموث أف نجد ىنا
 إلى يؤدي الذي األمر ىذا قبوؿ عمى البيئي النظاـ استطاعة عدـ إلى يؤدي بشكؿ عناصره أحد وجود مف

 .النظاـ ىذا في خمؿ إحداث
لعضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو اإلشعاعية ألي أي إفساد مباشرة لمخصائص ا "وعميو فالتموث ىو   

جزء مف البيئة، مثال بتفريغ أو إيداع نفايات أو مواد مف شأنيا التأثير عمى االستعماؿ المفيد، أي تسبب 
  2"وضعا يكوف ضارا أو يحتمؿ اإلضرار بالصحة العامة أو بسالمة الحيوانات والنباتات.

د عناصر جديدة في النظاـ البيئي، أو نقص احد العناصر المكونة لمبيئة كما يعرؼ التموث بأنو" وجو    
بدرجة تؤدي إلى وجود خمؿ بيذا النظاـ وتؤثر عمى توازنو األصمي، وقد يكوف ذلؾ خالؿ ممارسة 
اإلنساف لنشاطو االقتصادي بمختمؼ أشكالو، وما ينتج عف ىذه األنشطة مف مواد سامة وضارة تنتشر في 

 ما يؤدى وقد عرفو البنؾ الدولي بأنو " كؿ3ماء التربة تؤدي إلى فسادىا أو ضعؼ إنتاجيا. "اليواء أو ال
                                                           

، الممتقى الوطني حػوؿ اقتصػاديات البيئػة والتنميػة المسػتدامة، معيػد العمػـو التسػيير، والمنظمات الدولية يالتموث البيئدراوسي مسعود، قاسي خالد،  1
 .02جواف، ص  7 – 4المدية، أياـ  ،يالمركز الجامع

 .33، ص 1997، دار المعارؼ، القاىرة، التموث البيئي وأثره عمى صحة اإلنسانمحمد السيد أرناؤوط، 2
 .24-23ص ،2010، عماد الديف لمنشر، عماف،اقتصاديات البيئة من مظور إسالميشادي خميفة الجوازية،  3
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 شكؿ في األرضي الغالؼ أو الماء أو اليواء إلى غريبة مادة إضافة إلى المستخدمة التكنولوجيا نتيجة
ستقرار إ عمى تؤثر أو خواصيا وفقدانيا مالئمتيا وعدـ الموارد، نوعية عمى التأثير إلى تؤدى كمي

 ."الموارد تمؾ ستخداـإ
أما تعريؼ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية يتمثؿ في: "قياـ اإلنساف بطريؽ مباشر أو غير مباشر   

 1بإضافة مواد غريبة إلى البيئة، ترتب عمييا أثار ضارة يمكف أف تعرض صحة اإلنساف لمخطر"
بػ"التموث ىو النشاطات 1974در عف األمـ المتحدة سنة يعرؼ القانوف الدولي لمتموث الصا :قانونا -جـ

اإلنسانية التي تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إلى البيئة حيث تعمؿ الطاقة أو 
المواد إلى تعريض حياة اإلنساف أو صحتو أو رفاىيتو أو مصادر الطبيعة لمخطر سواء كاف ذلؾ بشكؿ 

 2مباشر أو غير مباشر."
كؿ تغيير مباشر أو غير مباشر لمبيئة يتسبب فيو كؿ فعؿ  "أما المشرع الجزائري عرؼ التموث بأنو    

يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنساف أو النبات أو الحيواف واليواء والماء واألرض 
  3"والممتمكات الجماعية والفردية.

 المفرط ستخداـباإل وذلؾ السوؽ، فشؿ أنواع مف نوع ر التموثمف الناحية االقتصادية يعتباقتصاديا: -د
 حقوؽ وجود عدـ عند يفشؿ فالسوؽ وبذلؾ الممكية، وجود عدـ أو الجماعية، الممكية بشكؿ لمموارد

 حقوؽ الممكية نظرية واستنادا عمى منيا، المثمى ستفادةإلل  الموارد ضبط في اإلخفاؽ عند أو الممكيات،
 الحكومة. بفشؿ يدعى ما وىذا لمخالفات، أساس ىو الطبيعية الموارد ممكية في الحكومة تدخؿ فإف

 ىي إما آثار سمبية عامة بصفة الخارجية وا ثار الخارجية، با ثار االقتصاد في التموث كؿ أنواع وتسمى
 أخرى،جتماعية إأو  قتصاديةإ وحدات رفاىية عمى معينة، اقتصادية وحدات أو وحدة لألنشطة إيجابية أو

 4السوؽ. ميكانيكية في عتبارىاإ يؤخذ والتي لـ
وعموما التموث كممة ذات معنى عاـ، وىي تعني ظيور شيء ما في مكاف غير مرغوب فيو، بالرغـ    

مف أف ىذا الشيء قد يكوف مرغوبا فيو إذا وجد في مكاف آخر، فزيت البتروؿ مثال شيء نافع عندما 

                                                           
ي إدارة المخمفػػات ، المػػؤتمر العربػػي الثالػػث لػإلدارة البيئيػػة االتجاىػػات الحديثػػة فػػة البيئيــةالقــوانين والتشــريعات المنظمــة لــ دار عمػار خميػػؿ التركػػاوي، 1

 .  45، ص2004،، مصرالمموثة لمبيئة
 .82ص، 2004، دار الفكر، دمشؽ، قضايا عالمية معاصرةصالح وىبي،  2
 .10، صمرجع سابقالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  3
ــدول العربيــةتكــاليف انجػػاة النػػيش،  4  ، المعيػػد العربػػي لمتخطػػيط،لتــدىور البيئــي وشــحة المــوارد الطبيعيــة بــين النظريــة وقابميــة التطبيــق فــي ال

 .3ص ،1999الكويت،
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قودا في محركات السيارات إال أنو عندما يظير عمى سطح مياه يستخرج مف باطف األرض ويستعمؿ و 
 البحر أو يظير عمى رماؿ الشواطئ فانو يعتبر ضار.

 :عتبارات مختمفة كما يميإيقسـ التموث بالنظر إلى  :أنواع التموث البيئي -ثانيا

 أنواع التموث بالنظر إلى مصدره: - أ
ظواىر الطبيعية التي تحدث مف وقت  خر التموث الذي يجد مصدره في ال ىو التموث الطبيعي: -1

كالبراكيف، والصواعؽ، والعواصؼ التي قد تحمؿ معيا كميات ىائمة مف الرماؿ واألتربة، وتتمؼ 
المزروعات والمحاصيؿ، فالتموث الطبيعي إذًا مصادره ذات منشأ طبيعي، وال دخؿ لإلنساف فييا، ومف ثـ 

لسيطرة عميو تمامًا، وىذا التموث موجود منذ القدـ دوف أف يشكؿ فيصعب مراقبة ىذا التموث أو التنبؤ بو وا
 1.ظاىرة مقمقة لإلنساف

ينتج ىذا التموث عف أنشطة اإلنساف الصناعية واستخداماتو المتزايدة لمظاىر  :التموث الصناعي -2
مصانع التقنية الحديثة ومبتكراتو المختمفة، ومف أىـ مصادره المخمفات الصناعية وما تنفثو مداخف ال

   2ومحطات تكرير البتروؿ. 
 :أنواع التموث بالنظر إلى آثاره عمى البيئة-ب
مظاىر  تمس واضحة أخطار أي يصاحبو ال الذي التموث عف عبارة المقبوؿ التموث :التموث المعقول -

 ال فيي ثـ ومف األرض، سطح عمى الدولية والييئات المنظمات قبؿ مف بيا المسموح الحدود وفى الحياة،
 الثورة قياـ قبؿ العالـ دوؿ معظـ في قائمة كانت التموث مف الدرجة وىذه بيئية، مشاكؿ أي تشكؿ

 ىذه ستيعابإ عمى قادرة الذاتية لمبيئة التقنية كانت حيث عشر، الثامف القرف منتصؼ في الصناعية
 بسرعة. واحتوائيا الدرجة

 يؤدى مما ا مف الخط حد البيئة المموثات يافي تتعدى التي الدرجة عف عبارة : فيوالتموث الخطير -2
 الحية، غير أو الحية سواء البيئة مكونات عمى األخطار تنشأ وبالتالي ككؿ، البيئي النظاـ ختالؿإ إلى

 والبقايا المخمفات زيادة مف عمييا ترتب وما الصناعية بالثورة ظيورىا قترفأ التموث مف الدرجة ومثؿ ىذه
 3الحالي. وقتنا حتى تأثيرىا مستمرا بقي والتي ليا المصاحب والتكنولوجي ناعيالص التطور عف الناشئة

                                                           
 .106، ص5، مجمة الفكر، العددالمدلول العممي والمفيوم القانوني لمتموث البيئيمنصور مجاجي،  1
 .143، ص1999عماف، ، دار الفرقاف، تموث البيئةشفيؽ محمود يونس،  2
، 5000 ،50البيئيػة، العػدد لمدراسات أسيوط مجمة الزراعية، االقتصادية التنمية عمى وأثره البيئي التموث هلل، فضؿ صالح عمى صالح 3

 .45ص
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تزاف ختالؿ مستوى اإلنظرا إل يمثؿ ىذا التموث المرحمة التي ينيار فيو النظاـ البيئي المدمر: التموث -
،  1982بشكؿ جذري، مثاؿ ذلؾ حادثة تشرنوبيؿ التي وقعت في المفاعالت النووية ألوكرانيا في عاـ 

 2011.1والتموث الذي أحدثتو  المفاعالت اليابانية  فوكوشيما( عاـ
    2ونجد: :أنواع التموث بالنظر إلى نطاقو الجغرافي -ج
يقصد بو التموث الذي ال تتعدى آثاره الحيز اإلقميمي لمكاف مصدره، وينحصر تأثيره التموث المحمي:  -1

 دوف أف تمتد آثاره خارج ىذا اإلطار.  في منطقة معينة أو إقميـ معيف أو مكاف محدد،
وقد يكوف ىذا التموث مصدره فعؿ اإلنساف، كالتموث الصادر عف المصانع والمناجـ التي يقيميا اإلنساف، 
وقد يكوف بسبب فعؿ الطبيعة عندما تثور البراكيف وتيب العواصؼ، وتصيب عنصرًا مف عناصر البيئة 

 .ثر لبيئة مجاورة تتبع دولة أخرىالمحمية بالضرر، دوف أف يمتد ىذا األ
أي تمويث عمدي يكوف مصدره موجود  "عرفتو منظمة التعاوف االقتصادي بأنو  :التموث عبر الحدود -2

ختصاص ختصاص الوطني لدولة ما، وتكوف لو أثار في منطقة خاضعة لإلكميا في منطقة تخضع لإل
ؿ مف الدولة التي يحدث في إقميميا إلى دولة أخرى أي ما يميز ىذا التموث أنو ينتق  الوطني لدولة أخرى"،

 دوف إمكانية منعو مف العبور إلى تمؾ الدولة.
  3 :في ويتمثؿأنواع التموث بالنظر إلى طبيعة التموث:  -د
يعتبر ىذا النوع مف أقدـ صور التموث البيئي التي عرفيا اإلنساف، وينشأ نتيجة  :التموث البيولوجي -1

مرئية أو غير مرئية نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كالبكتيريا والفطريات وغيرىا، وجود كائنات حية 
ختالطيا بالطعاـ الذي يأكمو إوىذه الكائنات تظير إما عمى شكؿ مواد منحمة أو مؤلفة مف ذرات، ويؤدي 

نتشار إعتبر اإلنساف أو اليواء الذي يستنشقو أو الماء الذي يشربو إلى حدوث التموث البيولوجي، وي
القمامات المنزلية في الشوارع دوف مراعاة القواعد الصحية في نقميا وجمعيا إلى حدوث ىذا النوع مف 

 التموث.
وىو يعني تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة، وىو ينتقؿ بسيولة إلى  :التموث اإلشعاعي -2

ت الذرية مثؿ ما حدث في تشرنوبيؿ عاـ الكائنات الحية في كؿ مكاف، ومف أىـ أسبابو حوادث المفاعال
 وما سببو مف أضرار عمى اإلنساف ومكونات البيئة عموما.  1986

                                                           
مجمػة القادسػية ، دراسـية حالـة والمعالجـات العـراق والتكـاليف، ،البيئـي المخـاطر لمتمـوث االقتصـادية اآلثـار الحمػو وآخػروف، جػابر حميد عقيؿ1

 .62، ص5002، 0العدد5002لمعمـو االدارية واالقتصادية، المجمد، 
2

 .00ص ، 2002 األردن، والتوزيع، للنشر العلميت اليازوري دار للبيئت، اإلداريت الحمبيت :البيئيت اإلدارة مخلف، صالح عارف 
 56 ص ،2000الدار العربية لمكتاب، مصر،  "السموكيات الخاطئة و كيفية مواجيتيا "، تموث البيئة، أحمد شحاتة 3
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التي  وىو تموث ببعض المواد الكيميائية التي يتـ تصنيعيا ألغراض خاصة، أو :التموث الكيميائي-3
مموثة لمبيئة الزئبؽ والسيانيد تمقى في المجاري المائية مع مخمفات الصناعة ومف أىـ المركبات الكيماوية ال

  والكاديوـ. 

 أنواع التموث بالنظر إلى البيئة التي يحدث فييا: -ه
إدخاؿ مباشر أو غير مباشر ألية مادة في الغالؼ الجوي بالكمية  "يعرؼ عمى أنو  التموث اليوائي:-1

األنظمة البيئية وعمى التي تؤثر عمى نوعيتو وتركيبتو، بحيث ينتج عف ذلؾ آثار ضارة عمى اإلنساف و 
   1"إمكانية االنتفاع بالبيئة بوجو عاـ.

يحدث  عندما أو غريبة، مواد عمى اليواء يحتوي حيث اليوائي اإليكولوجي النظاـ في خمؿ ىو أو   
 إلى أو غازية ويؤدي سائمة أو صمبة كانت سواء الجو في مموثات عف ينتج وىو مكوناتو نسب في تغيير
 نافعة و مفيدة مف عناصر منيا الكثير فيتحوؿ اليواء عناصر وحجـ خصائص في كبير تغيير حدوث
 .والنبات والحيواف اإلنساف وحياة والممتمكات باألشياء ضارة عناصر إلى لمحياة
والتموث اليوائي يعتبر أكثر أشكاؿ التموث البيئي انتشارا نظرا لسيولة انتقالو مف منطقة إلى أخرى،    

قتصادية متمثمة في التأثير عمى صحة اإلنساف وانخفاض كفاءتو اإلنتاجية، كما أف ا  و ويخمؼ أثار صحية 
قتصادية أما التأثير عمى التأثير ينتقؿ إلى الحيوانات ويصيبيا باألمراض المختمفة ويقمؿ مف قيمتيا اإل

 موثات اليوائية.النباتات يتمثؿ في انخفاض اإلنتاجية الزراعية لممناطؽ التي تعاني مف ازدياد تركيز الم
 2مختمفة منيا: مصادره تكوف التموث وىذا

 أنواع وتتعدد والتدفئة، النقؿ ووسائؿ لمصناعة الالـز الوقود وىو الوقود: احتراق عن ناتجة مموثات -
 الكربوف أكسيد أوؿ وأىميا المصانع في الوقود احتراؽ نتيجة اليواء إلى تتصاعد التي والشوائب الغازات
 والرماد الكربوف جزيئات مف يتألؼ الذي والدخاف الغبار جزيئات إلى لكبريت باإلضافةا أكسيد وثاني
الرصاص، وفي ىذا المجاؿ توصمت الدراسة  مثؿ الثقيمة الفمزات بعض بأبخرة المحممة الشوائب وبعض

اد لألفر  الحاصمة الوفيات بيف ما قوي وجود ارتباط إلى 2005 سنة برمنكياـ في جامعة التي أنجزتيا
 اليواء تموث جراء الؼ شخص310مف أكثر أوروبا في السيارات حيث توفي عادـ مف الناتج والتموث
 ألـز ما وىذا الخ، ...القمب شراييف في تضيؽ الربو، والحساسية، والتنفس، الرئة بأمراض إلصابتيـ ونتيجة
 الطريؽ. عمى حركتيا وتمنع راتالسيا عادـ انبعاث مف تحد بيئية قوانيف بسف العالـ في البمداف مف العديد

                                                           
 .46 ، صمرجع سابق، حسف أحمد شحاتة 1

2www.mof.gov.iq le 06-09-2014.  
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 أشكاليا وبشتى التصنيع عمميات عف الناتجة الغازاتالصناعة:  مخمفات عن الناتجة اليواء مموثات -
 بقية مف انتشار األكثر اعتبر والذي اليواء تموث إحداث في الرئيسية األسباب أىـ أحد كانت والتي

 إليو الدراسة خمصت ما وىذا المختمفة، المناطؽ بيف رهوانتشا انتقالو لسيولة نتيجة األخرى أشكاؿ التموث
 اليواء تموث بأف 2008سنة قبمو مف المقدـ التقرير وحسب األمريكي(Blacksmith)معيد أنجزىا التي
 ما القوؿ يدعـ ىذا وما الصناعي، االنفجار بسبب اليـو العالـ يواجييا التي المشكالت أسوء مف ىو

 في العالـ في بسببو سنويا يموتوف الذيف األشخاص عدد باف الميةالع الصحة منظمة إليو ذىبت
  شخص. مميوف 4.2حدود

 وىذه عاـ، بشكؿ والبيئة اليواء تموث في آخر سبب تكوف: والزالزل األرضية البركانية االنفجارات -
 والغازات باألتربة والمتمثؿ منيا المتحقؽ الناتج ولعؿ فييا، دخؿ لإلنساف يكوف وال الطبيعة مصدرىا

 اليواء. في تموث ومؤثر كبير سبب يكوف واالنبعاث الحراري
 جراء مف في إحداث تموث اليواء تأثيرا واألكثر األوؿ المصدر ىو اإلنساف أف إلى ىنا اإلشارة ويمكف  

 ذىبت ما وىذا اليومية، الحياتية ممارساتو اإلنتاجية أو أعمالو في بيا يقـو التي المنضبطة غير األنشطة
 جراء الكربوف وكسيدأ لثاني اإلنساف طرح أف إلى اإلشارة في االقتصادي والتطوير التعاوف منظمة إليو

 الكرة في الحرارة درجات رتفاعا  و  التموث ظاىرة تزايد عف % 60 بحدود مسؤولة تكوف المختمفة نشاطاتو
 في العالـ الكربوف وكسيدأ از لغ توليدا األكثر ىو األمريكي المواطف أف إلى الدراسة األرضية كما تشير

 الصيني. لممواطف سنويا طف 306  مقابؿ الغاز، مف سنويا طف 2000  انبعاث عف مسؤوؿ يكوف حيث
 2008 عاـ في المناخ تغير ومنظمات الحكومات بيف المشتركة المجنة عف صادر تقرير أشار كما  

 درجة رتفاعإ في الرئيسي السبب كاف فبأف اإلنسا بمد 130 مف أكثر مف عالـ 2500 مجموع يضـ والذي
 1950.1سنة  منذ الحرارة

 مف وىو استمرارىا، مصدر و الجوي بالغالؼ الحياة صور كؿ أساس الماء يعتبر التموث المائي: -2
 الحيواف وتركيب  90% بمقدار النباتات تركيب في يدخؿ فيو المخموقات، األساسية ألجساـ المكونات

 .الموت يسبب النسبة تمؾ مف  %20و %10بيف  يتراوح جزء فقداف، و  75%واإلنساف بنسب
وجود المموثات والعناصر غير المرغوب فييا في المياه، بشكؿ يعيؽ "ويقصد بالتموث المائي     

  2 "استعماليا ألغراض مختمفة كالشرب و الري وغيرىا

                                                           
1
  www.greenline.com le 06-09-2014. 

 .37، ص مرجع سابقحسف أحمد شحاتة،  2
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 الجوفية، المياه األنيار، يرات،البح البحار، المحيطات، كانت سواء المياه مصادر يصيب التموث ىذاو  
 وقد والنباتات، الحية والكائنات اإلنساف عمى مباشر غير أو مباشر ضرر تحدث أف شأنيا مف والتي
 الدوؿ إلى األمر يمتد بؿ النامية،و  الفقيرة الدوؿ في ليس األمراض،و  لموفيات الرئيسي السبب يكوف

 المموثة المياه كوف في مخيفة أرقاـ إلى العالمية الصحة منظمة تشير الخصوص وبيذا أيضا، الصناعية
 مميوف شخص في العالـ. 5 يقرب سنويا ما تقتؿ

 1وأىـ مصادر التموث المائي تتمثؿ في:
 المموثة المواد مجموع مف  60 %نسبتو ما وفضالتيا المصانع مياه تحتوي :الصناعية المصادر -

 الزئبؽ والرصاص الدباغة مصانع مثؿ مصانع مف اتالمموث أغمب ويصدر واألنيار، والبحيرات لمبحار
 عف الناتج الييدروكربوف التموث إلي باإلضافة والمنظفات، والزجاج اإلسمنت ومصانع والنيكؿ، والنحاس
  .بالبتروؿ التموث

 معظـ في العامة الصحة عمى المشاكؿ أخطر مف واحدة المجاري مياه تعتبر :الصحي الصرف مصادر -
 الكبرى والمشكمة متكاممة، صحي صرؼ شبكة لدييا ليس الدوؿ ىذه أغمب أفخاصة  لثالث،ا العالـ دوؿ

 صحية مشكمة بذلؾ مسببة معالجة، دوف البحار في الصحي الصرؼ مياه الساحمية المدف تمقي عندما
 خطير.

المموثػات خطػر أ: تعد المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة ا فات الزراعية مػف المبيدات الحشرية -
ستخداـ المبيدات الحشػرية إلػى تمػوث التربػة الزراعيػة، فغالبػا مػا يتبقػى  إنتشارا ويؤدي اإلسراؼ في إوأكثرىا 

نقضػاء عػدة سػنوات  وقػد تحمػؿ إجزء كبير مػف ىػذه المبيػدات فػي التربػة الزراعيػة، وال يػزوؿ أثرىػا إال بعػد 
مياه األمطار بعض ىذه المبيدات مف التربة إلى المجاري المائية حيث تسػبب ضػرار كبيػرا لمكائنػات الحيػة 

نتشػارا مركػب  ا  سػتخداما و إالموجودة فييا، وقد تضر أيضا الحيػواف واإلنسػاف، ومػف أكثػر المبيػدات الحشػرية 
 د.د.ت، المندايف، والكمورداف.

بر التموث البحري مشكمة كثيرة الحدوث في العالـ نتيجػة النشػاط البشػري المتزايػد وحاجػة التنميػة كما يعت   
يعتبػػر الػػنفط ىػػو الممػػوث و التػػي يػػتـ عػػادة نقميػػا عبػػر البحػػار، و االقتصػػادية المتزايػػدة لممػػواد الخػػاـ األساسػػية 

 طبيعػػي مػػف المنػػاطؽ البحريػػة أواألساسػػي لمبيئػػة البحريػػة نتيجػػة عمميػػات التنقيػػب واسػػتخراج الػػنفط والغػػاز ال
 القريبة منيا. 

                                                           
 .26-25، ص ص 2008مصر، ، مؤسسة شباب الجامعة، البيئة ومحاور تدىورىاطارؽ محمد،  1
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التربة ىي الجػزء المتفكػؾ مػف سػطح الكػرة األرضػية والدعامػة التػي ترتكػز عمييػا الحيػاة  تموث التربة: -3 
إدخػػػاؿ مػػػواد غريبػػػة فػػػي التربػػػة تسػػػبب تغيػػػرا فػػػي "النباتيػػػة، وىػػػي مػػػورد طبيعػػػي ىػػػاـ، ويقصػػػد بتمػػػوث التربػػػة 

ائية أو البيولوجية التػي مػف شػانيا القضػاء عمػى الكائنػات الحيػة التػي تسػتوطف الخواص الفيزيائية أو الكيمي
    1."التربة وتسيـ في عممية التحمؿ لممواد العضوية التي تنزع منيا قيمتيا وصحتيا وقدرتيا عمى اإلنتاج

 2:التربة في تموث مصادر وتتمثؿ أىـ
 بصفة الكيميائية األسمدة إستخداـ في ؼاإلسرا إلى التربة خصوبة ضعؼ يؤدي الكيميائية: األسمدة -

 في سواء النيترات والبيوريت تركيز إرتفاع إلى يؤدي قد خاصة مما بصفة النيتروجينية واألسمدة عامة
 الزراعية. المنتجات محتوى في أو التربة
المحسنات  وبعض الكيميائية األسمدة إستعماؿ في اإلسراؼ أف إلى البحوث مف العديد وتوضح   
  :ىعم التأثير إلى األحواؿ مف كثير في يؤدي الطبيعية ضويةالع
 المنتجة؛ الزراعية المواد نوعية -
 باألمراض؛ لإلصابة النامية النباتات تعرض سيولة -
 والشرب؛ الري ومياه التربة تموث -
 .الغذائية السمسمة إلى المموثات لدخوؿ نتيجة والحيواف اإلنساف صحة عمى ضارة آثار -
 الحشرات ومكافحة قتؿ في تستخدـ متخصصة، وغير سامة مركبات ىي :الزراعية اتالمبيد ستخدامإ -

 السيطرة في كبير بقدر تساىـ موادا تعد كما الحيواف، أو لإلنساف المختمفة األمراض تنقؿ التي والفطريات
 أف كما ،الزراعية ا فات عمى القضاء ستخداميا إلىإ يؤدي حيث المزروعات، تصيب التي األمراض عمى

 تعريض إلى تؤدي منيا، الالزمة الوقاية سبؿ إتباع وعدـ ليا لرشيدا غير واالستخداـ الخاطئة الممارسات
 3.وخواصيا التربة ىذه تركيبة عمى السميبة ا ثار مف ىائؿ كـ إلى الزراعية األراضي

 المعالج حيالص الصرؼ مياه استخداـ الحديثة الزراعة األساليب ومف ستخدام مياه الصرف الصحي:إ -
مفيدا لمتربة الزراعية لما تحتويو ىذه المياه مف عناصر غذائية  المزروعة، وقد يكوف ذلؾ األراضي لري

استخداميا نظرا لما تحتويو مف مموثات عديدة  كثرة مف محاذير ىناؾ أف ىامة كافوسفور والبوتاسيوـ، إال
ف مياه الصرؼ إالزراعية، إلى جانب ذلؾ ف خطر مموثات التربةأكالرصاص والزئبؽ وغيرىا، التي تعد مف 

                                                           
 .104، ص مرجع سابقحسف احمد شحاتة،  1
 .27، صمرجع سابق طارؽ محمد، 2
 .80ص، مرجع سابق ، فتحي دردار  3
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الصحي تحتوي عمى نسبة عالية مف األمالح كالنترات، والتي يمكف أف تتجمع وتتركز بدرجة كبيرة في 
 1التربة مسببة ما يعرؼ بتممح التربة.

ويميا مف عنصر منتج إلى عنصر نخفاض إنتاجيا وتحإستخداـ األراضي الزراعية يؤدي إلى إفسوء    
ستخداـ األسمدة إستخداـ اإلنساف لمتكنولوجيا أدى إلى تموث التربػة، حػيث أف زيػادة إ، ونجد منتج غير

لتعويض التربة عف فقداف خصوبتيا والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية مف ا فات أدى إلى 
 تموثييا بالمواد الكيميائية وتدىور مقدرتيا البيولوجية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 5007، دار الكتػاب الحػديث ، القػاىرة، كيفية مواجيتيا -اأثارى -أسبابيا –طبيعتيا – مشكالت بيئيةعبد الرحمف السعدني، ثناء مميجي السػيد،  1

 .45ص 
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 ىية المناطق الجافة: ماالثانيالمبحث 
توجد المناطؽ الجافة في مختمؼ أنحاء العالـ فيي تغطي نحو ثمث مساحة اليابسة، ولكنيا ليست ذات    

وتشمؿ األراضي الجافة بعض المناطؽ األكثر إنتاجية، ولكنيا تضـ  توزيع متساوي عمى مستوى القارات.
يرات الطفيفة في الظروؼ إلى تغيرات أيضا بعض المناطؽ األكثر ىشاشة، حيث يمكف أف تؤدي التغ

جذرية في البيئة وفي وقت الحؽ رفاىية البشر. ليذا يعتبر فيـ المناطؽ الجافة أمر بالغ األىمية لتحقيؽ 
 المستدامة عمى المدى البعيد. إدارتيا

 المطمب األول: مفيوم المناطق الجافة وتقسيماتيا
الجافة  األساسية لممناطؽ الميزة أف عميو المتفؽ مف كفول لممناطؽ الجافة واضح تعريؼ ىناؾ ال يوجد  

 الجفاؼ.  ىي
 الفرع األول: مفيوم الجفاف وأنواعو 
: لقد تطور مفيوـ الجفاؼ تبعا لتطور جميع المعمومات المناخية وجرت محاوالت مفيوم الجفاف -أوال 

 250ر خط المطر المتساوي ختيأفي بداية القرف العشريف لتعريؼ الجفاؼ عمى كمية المطر الساقطة، و 
ممـ حدا فاصال بيف  125ممـ حدا فاصال بيف المناطؽ الشبو الجافة والرطبة، وخط المطر المتساوي 

المناطؽ الجافة والرطبة، إال أف ىذا التقسيـ أىمؿ الفروؽ الحاصمة في درجات الحرارة في المناطؽ التي 
 1تسقط عمييا األمطار وفصمية سقوطيا.

المختصيف إلى أف الجفاؼ ظاىرة طبيعية وبشرسة تمثؿ محصمة العالقة بيف المطر  ويشير عدد مف
 والحرارة والتبخر. 

تعرؼ منظمة أكساد الجفاؼ بأنو" ظاىرة طبيعية مؤقتة وغير دورية قد تطوؿ فترة دواميا لسنوات أو عقد 
كف أف يحدث الجفاؼ في أي مف الزمف، يكوف فييا معدؿ األمطار دوف القيمة الوسيطية، واستنادا لذلؾ يم

 2منطقة بصرؼ النظر عف تصنيؼ مناخيا".
األمطار أف الجفاؼ يحصؿ عندما يكوف مجموع  (WMO)في حيف بينت منظمة األرصاد الجوية 

 3مف المعدؿ ألكثر مف فصميف متتاليف. %60قؿ أو يساوي أالفصمية 

                                                           
  .13، ص2017، دار الثقافة العربية، القاىرة، جغرافية األراضي الجافةجودة فتحي التركماني، محمود عبد الفتاح عنبر،  1
، 02، العدد08عموـ اإلنسانية، جامعة المثنى، المجمدمجمة أوروؾ لم ،الجفاف المناخي في العراق أنطقوالتباين المكاني لتغير مثني فاضؿ عمي،  2

 .212ص
 .33/00/3002 ريخ االطالع:تا  www.wiki.kololk.com ، موقع الكترونيمفيوم الجفاف وتعريفاتو 3
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األمطار الساقطة أو تناقصيا عف نخفاض كميات إيمكف القوؿ أف الجفاؼ ظاىرة طبيعية تتمثؿ في  
 معدالتيا االعتيادية في أوقات معينة، والتي قد تستمر لفترات طويمة.

لقد تـ تقسيـ الجفاؼ إلى ثالث أنواع رئيسية لكؿ نوع منيا ظروفو الخاصة في : أنواع الجفاف -ثانيا
 1النشأة والتكويف والتأثير والتأثر وىي:

 مف أقؿ تكوف نةيمع منطقة في يايعم المحصؿ األمطار تساقط اتيكم أف عنيي المناخي: الجفاف -أ 
 مما الحرارة، درجات بارتفاع ذلؾ رتبطيالمعدؿ و  مع مقارنة التساقطات ةيكم في عجز حدوث أي ة،يالعاد

و يعم يصطمح ما  دائـ جفاؼ شكؿ المناخي الجفاؼ تخذي أف مكفيو  والنتح التبخر ةيكم رتفاعإ إلى ؤديي
 في المتوسطي المناخ ذات المناطؽ ييـ فصمي جفاؼ الصحراوية وىوامشو أو المناطؽ سبالقحولة يم

 نوبات شكؿ عمى كوفي عرضي جفاؼ أو الشتاء، فصؿ أثناء المدارية شبو والمناطؽ ؼيالص فصؿ
  لألمطار. العادي داخؿ الموسـ فترات خالؿ مفيتي والتي الجاؼ الطقس مف مفاجئة

حدث ىذا النوع مف الجفاؼ نتيجة ىبوط مستوى التدفؽ الطبيعي في مياه ي الجفاف الييدرولوجي: -ب
األنيار أو ىبوط مستوى المياه الجوفية أو في مستوى مياه البحيرات الطبيعية أو تمؾ الموجودة أماـ 

 السدود وتقؿ قدرتيا عمى إمداد السكاف بالمياه المطموبة لمحياة ولألنشطة البشرية المختمفة.
 ةيكم في ريكب عجز حدوث أف ذلؾ المناخي بالجفاؼ قايوث رتباطاإ درولوجييالي ؼالجفا رتبطيو 

 العجز ىذا مف بالرغـ الحاالت بعض في لكف ة،يلباطنا المائية الموارد في نخفاضإ عنو نجـي التساقطات
 متأثرة ريغ ميمة ةيباطن ةيمائ مدخرات بوجود ذلؾ فسرية و يعاد ةيوضع في السطح مائي فياالجر  ظؿي

 .ةيالمائ بالموارد ةياألود ةيتغذ في تستمر ثيبح المناخي بالجفاؼ
ستمرار نمو إيحدث ىذا النوع مف الجفاؼ في حالة عدـ قدرة رطوبة التربة عمى  الجفاف الزراعي: -جـ

المحصوؿ واإلنتاج بمعنى أف ىذا النوع مف الجفاؼ يعتمد عمى مقدار رطوبة التربة فيو يعني قمة كمية 
 ي التربة التي تسمح بنمو النباتات.الرطوبة ف

 الفرع الثاني: مفيوم المناطق الجافة 
 فييا تزداد أو األمطار ىطوؿ معدالت فييا تقؿ التي تمؾ المناطؽ بأنيا" الجافة المناطؽ تعريؼ يمكف    

   2".جرداء مناطؽ إلى وتحويميا النباتي الغطاء وجود عمى مباشر تأثير لو يكوف مما البخر معدالت

                                                           
، 2015مركز التدريب لممحافظة عمى الموارد الطبيعية، السعودية،  ،الموارد الطبيعية في البيئات الجافة والشبو الجافةعصاـ عاس بابكر كرار، 1

 .78-76ص ص 
2

 .33/00/3002 :تاريخ االطالع /www.cbd.int  http ،االيكولوجية لألراضي الجافة األنظمة 
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اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر المناطؽ الجافة "وفؽ معدؿ ىطوؿ األمطار ونسبة  كما تعرؼ   
 .1"0.65و 0.05 الممكنة  التي تقع بيف البخر
 يعبرعف ما وعادة قاحمة، أنيا في تشترؾ جميعا أنيا إال الجافة لممناطؽ محدد عممي تعريؼ يوجد وال   
 البخر. األمطار ومعدالت اتكمي الجفاؼ بمعايير داللة
تنتشر المناطؽ الجافة فوؽ مساحات واسعة مف القارات الخمس باستثناء قارة أوروبا والتي تضـ أراضى    

أمريكا الشمالية  –إفريقيا  –راضى الجافة في كال مف   أسيا شبو جافة محدودة حوؿ بحر قزويف وتتمثؿ األ
% مف مساحة الكرة األرضية 40غ مساحة األراضي الجافة حوالي تبم استراليا ( حيث –مريكا الجنوبية أ –

 2بشكؿ عاـ.

  أنواع وتوزيع المناطق الجافة الفرع الثاني:
 جافة، ويمكف وشبو وجافة الجفاؼ شديدة إلى الجافة المناطؽ تقسيـ يمكف الجفاف داللة ضوء عمى  

 أي جافة، شبو بأنيا 12.2% و جافة بأنيا  14.6 %و الجفاؼ شديدة بأنيا العالـ مف  4.2 %تصنيؼ
 تعتبر جافة. العالـ مساحة ثمث يعادؿ ما أف
 نباتي غطاء بال جرداء ( أراضي 0.03أقؿ تكوف الجفاؼ شديدة الجفاؼ  داللة المناطؽ وتشكؿ  

 البادية حياة فييا وتسود السنة، في مـ 100 عف تقؿ أمطار ومعدالت المتفرقة الشجيرات بعض باستثناء
 أمطار. بال عديدة سنوات تمر أف ويمكف منتظمة غير فييا األمطار سقوط معدالت وتكوف
 السنة، في مـ300 -100بيف أمطار ( وبمعدالت0.2 0.03–الجفاؼ= الجافة  داللة المناطؽ أما

 ىي الرعوية الحياة وتكوف صغيرة وأشجار شجيرات مف معظمو يتكوف منتظـ غير نباتي بغطاء فتتميز
 بالري. إال المحاصيؿ إنتاج يمكف وال السائدة

 الزراعة أنواع مف نوعا فييا نجد أف ( فيمكف0.5 -0.2 الجفاؼ= الجافة داللة شبو المناطؽ أما   
 العشبيات أنواع بمختمؼ المنطقة نباتات وتتميز المراعي، بعض بيا يوجد كما المحدودة المطرية

 ويمكف السنة. في مـ 450-250السنة وحتى في مـ 250و200بيف  األمطار كميات واألشجار وتتراوح
 3 (.0.75 -0.5 الجفاؼ= الرطبة  داللة شبو المناطؽ كذلؾ الجافة المناطؽ تضـ أف

                                                           
1
 Joachim Gratzfeld, Industries extractives dans les zones arides et semi-arides Planification et gestion de 

l’environnement gestion de l’environnement, Collection Gestion des écosystèmes No 1, 2004, p10. 
 .14/01/2015 :تاريخ االطالع http/uomustansiriyah.edu.iqالكتروني موقع ال ،األراضي الجافة 2
    16/01/2015تاريخ االطالع:  www.abhatoo.net  لكترونياالموقع  ،البيئات الجافة3
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 وشبو الجافة وشبو والجافة الجفاؼ شديدة األراضي كؿ ليشمؿ الجافة المناطؽ تعبير يمكف استخداـو    
 .الرطبة

 1تقسـ إلى:معيار المكان  أما حسب  
تتوزع األراضي الجافة في قارة آسيا بمناطؽ مختمفة بحيث أنيا تشغؿ مساحة تصؿ إلى  آسيا: قارة  - 

 % مف مساحة القارة ومف ىذه المناطؽ ىي:35
مميوف  4,1تنشر األراضي الجافة فييا في الجزء الغربي و الشماؿ الغربي حيث تشغؿ مساحة  الصين: -
 % مف مساحتيا.  44أي بنسبة تقدر بػ  ²كـ
تنتشر األراضي الجافة في الجزء الشمالي الغربي عمى ىامش صحراء ثار وتصؿ جممة مساحة  اليند: -

% مف جممة مساحة اليند أغمبيا تتوزع عمى 22,8تمثؿ نحو  ²ألؼ كـ680األراضي القاحمة بأنواعيا 
 أراضي قاحمة وشبو قاحمة و تختفي منيا األراضي  شديدة الجفاؼ. 

  سنة. 2,5الجفاؼ بمعدؿ يصؿ إلى مرة كؿ  يتكرر حدوث بنجالدش: -
  % مف مساحتيا .85,7األراضي الجافة تشغؿ معظـ أراضي الدولة وبنسبة قدرىا  باكستان: -

تنتشر األراضي الجافة في الجزء الجنوبي الغربي لمقارة ا سيوية كما في العراؽ  ماعدا السيوؿ المروية( 
اإلمارات العربية المتحدة ى جاؼ شأنيا في ذلؾ شأف الكويت و إلوفي األردف نجد أف أغمبيا شديد الجفاؼ 

  عماف وقطر واليمف.و 
السعودية تقع ضمف نطاؽ األراضي الجافة وتضـ عددًا مف الصحاري  الدىناء، الربع الخالي(التي تتميز 

 50 –ر صفر بقمة المطر والرطوبة النسبية   فيما عدا السواحؿ ( ليذا فإف ثمث المساحة منعدمة األمطا
 % شديدة الجفاؼ. 58( ممميمتر وأكثر مف نصؼ المساحة 

أفريقيا أراضي جافة موزعة  3/2( إلى أف (UNEPأشار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  :فريقياإقارة  -
 2بشكؿ متبايف في القارة كما ىو الحاؿ في:

الساحؿ شماؿ الدلتا و يناء و تشمؿ شماؿ سو  ،: أراضييا تترواح بيف شديدة الجفاؼ إلى قاحمةمصر -
  كما تسود بيا صحاري سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية . ،الشمالي الغربي لمصر

¼ األراضي شبو القاحمة و % مف مساحتيا أراضي قاحمة وشبو قاحمة 88: ينتشر بيا حوالي تونس -
  مساحة البالد.

                                                           
 .291ص ،2009، 2ط، دار الثقافة العربية، القاىرة، جغرافية األراضي الجافة والتصحر، جودة فتحي التركماني 1
 .11، ص1999المجمس الوطني لمثقافة وا داب، الكويت،  تدىور األراضي في المناطق الجافة،محمد عبد الفتاح القصاص،  2
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 % مف مساحتيا. 95ي : تحتؿ األراضي الجافة بأنواعيا حوالالجزائر -
نطاؽ الجفاؼ العظيـ والذي يشار بو إلى إقميـ الساحؿ في القارة األفريقية يضـ  جيبوتي ،الصوماؿ،  -

أريتريا، أثيوبيا، السوداف، تشاد، أفريقيا الوسطى، الكاميروف،النيجر، نيجيريا، مالي، موريتانيا(  يجدر 
  بعيد. بالذكر أف الجفاؼ في إقميـ الساحؿ حدث منذ أمد

% مف مساحتيا  100النصؼ الجنوبي لمقارة األفريقية تتراوح نسبة األراضي القاحمة في الدولة ما بيف  -
% كما في كيب فرد، وقد تقؿ عمى نصؼ مساحة الدولة عمى 75% وبيف 98ناميبيا و  كما في بتسوانا 

% وىناؾ دوؿ تقؿ بيا 56ريقيافإ% وفي جميورية جنوب 52غرار السوداف كما في كينيا والتي بيا 
 % في كؿ منيما.8زامبيا بنسبة و المساحة الجافة بدرجاتيا إلى أدنى نسبة مساحية مثؿ مدغشقر 

  1 وتضـ: أمريكا الشمالية:
% مف مساحتيا عمى الرغـ مف وقوعيا ضمف عروض 0,3تضـ أراضي جافة بنسبة تقدر بػ  كندا: -

  معتدلة.
الصحراوية ونطاؽ الجفاؼ في غرب وجنوب غرب البالد بنسبة تقدر  تضـ المناطؽ المتحدة:الواليات  -
  % مف مساحتيا.23بػ 
تضـ ما يقرب مف نصؼ مساحتيا أراضي جافة الواقعة وسط المكسيؾ وشماليا و شماليا  المكسيك : -

 الغربي.

كؿ دولة  تعتبر نسبة األراضي الجافة في دوؿ أمريكا الجنوبية بالنسبة لمساحة أمريكا الجنوبية: -
%مف المساحة أراضي 52منخفضة بشكؿ عاـ ولكف األرجنتيف تعتبر أكبر دولة في القارة حيث تضـ 

%  16 -% 1% مف المساحة  أما باقي الدوؿ فتتراوح مساحة األراضي الجافة بيف 41جافة( و تشيمي 
 فقط
جافة إذ تتوزع % أراضي 28ستراليا أراضي جافة وشبة جافة أ% مف مساحة قارة 61 ستراليا:أ -

 2األراضي الجافة في القارة عمى صور وأشكاؿ مختمفة منيا:
, حيث تشمؿ  صحراء دة صحاري متصمة أو منفصمة جزئياً ستراليا والمكونة مف عأالصحراء الغربية في 

 جبسوف والصحراء الرممية الكبرى وصحراء فكتوريا وصحراء سمبسوف(.
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ـ, حيث تأثر أكثر مف نصؼ المزارع 1983-1979ا الفترة ستراليا مف أشدىأتكرار حدوث الجفاؼ في 
  % مف الثروة الحيوانية و تدىور النبات الطبيعي.60بالجفاؼ وتأثر

وجود المسطحات المائية  : تعتبر قارة أوروبا مف أقؿ القارات في امتداد األقاليـ الجافة بسبقارة أوربا-
معظـ األعاصير وأضداد األعاصير والتي تسبب عدـ وجود حواجز جبمية تعترض مسار  داخؿ أراضييا،

ذلؾ إال أف ىناؾ مناطؽ سادت بيا ظروؼ الجفاؼ كما  مف أحواليا في سقوط األمطار. ولكف عمى الرغـ
  الحاؿ في اسبانيا فوؽ ىضبة المزيتا، و جنوب شرؽ البالد.

  الجافة في العالـ: المناطؽوالخريطة التالية توضح توزيع  

 توزيع المناطق الجافة في العالم خريطة  :12الشكل رقم(                  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

الموقع االلكتروني   323األراضي الجافة ص03اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر توقعات األراضي العالمية الفصؿ: المصدر
.02/02/3002تاريخ االطالع:    https://knowledge.unccd.int 

 
 



 التدهور البيئي في المناطق الجافة                                الفصؿ األوؿ                 

36 
 

 1طؽ الجافة بعدة مميزات منيا:وتتميز المنا
 بيئة انيأ أي ىامشية بيئة ىي الجافة المناطؽ بيئة فإف البيئية لمموارد اإلنساف ستغالؿإ نظر وجية مف -

اإلستخداـ  وسوء اإلستنزاؼ لعامؿ الجافة المناطؽ في البيئة إستجابة سرعة ىذا ويعنى محدودة موارد ذات
 إلى بالضرورة يؤدي اليشة وطبيعتيا مواردىا محدودية يراعى ال البيئات ليذه إستخداـ فأي البشري،
 .تياصفا في تغيير إحداث إلى أو الموارد ىذه إستنزاؼ

 أنيا ىذا ويعني تستقبميا التي السنوية األمطار كميات في كبيرة لتقمبات الجافة المناطؽ بيئة تتعرض -
 البيئية العناصر بيف المتبادلة العالقة يحكـ ذيال البيئي التوازف في وكبيرة فجائية لتغيرات عرضة تكوف

 المنطقة ضمف األمطار معدالت في إنخفاض أي أف ىذا عمى المناطؽ. ويترتب مثؿ ىذه في المختمفة
 لمعناصر اإلنتاجية القدرات في كبير خمؿ حدوث إلى يؤدى البيئية لمواردىا إستتراؼ فييا حصؿ التي

  .البيئي النظاـ تكوف التي األخرى
 ىذه أحد في تغير أي أف بحيث البعض ببعضيا ترتبط مختمفة عناصر مف يتكوف بيئي نظاـ أي إف- 

 البيئي. النظاـ ىذا منيا يتكوف التي األخرى العناصر في التغيرات مف سمسمة إحداث إلى يؤدي العناصر
 محددة موارد ذات ىامشية مناطؽنيا أ بسبب الجافة المناطؽ في خاصة صفة التغيرات ىذه وتكتسب 

 أي متوازف، الغير ستغالؿاإل أف الحقيقتيف ىاتيف عمى يترتب المناخية، مما لمتقمبات عرضة وىي
 بعض في تعديؿ أو نقص إحداث إلي يؤدي البيئات ىذه لموارد اإلنساف قبؿ مف افينز اإلست اإلستغالؿ
 في البيئية الموارد محدودية بوبسب باإلستثمار يقصدىا اإلنساف التي البيئية الموارد أو المورد خواص
 التغير أو النقص ىذا فإف الحيوية العمميات بطئ بسبب التعويض عممية وضعؼ الجافة المناطؽ بيئات
 فقداف حدوث ىذا عمى القريب. ويترتب المدى عمى تعويضو يمكف ال بالموارد الخاصة الصفات في

 بيئية فعؿ ردود ىذا التوازف عدـ عف البيئة وينتج منيا تتكوف التي المختمفة العناصر بيف البيئي لمتوازف
 سابؽ إلى البيئة ىذه إعادة معيا يصعب والتي المخمة البيئية التغيرات مف سمسمة إحداث في تتمثؿ عنيفة

 األقؿ. عمى القصير المدى عيدىا عمى
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 السمات المناخية وموارد المياه في المناطق الجافة المطمب الثاني:

ستغالؿ اإلنساف ليذه البيئات، ومف إمناطؽ الجافة بسمات مناخية أثرت في طريقة تتمتع بيئات ال  
 السمات الشائعة ليذه المناطؽ ىو نقص المياه.

   الفرع األول: السمات المناخية لممناطق الجافة
 :الجافو منيا المناطؽىناؾ مجموعة مف الخصائص المناخية التي تتميز بيا   

 1:بػتتميز  الخصائص الحرارية: -أوال
 ؛مئوية 18رتفاع درجة الحرارة بحيث ال تقؿ معدالت الحرارة الشيرية عف إ -
 ترتفع درجات الحرارة خالؿ شيور الصيؼ ارتفاعا حادا.   -
 ـ 25الصحارى البعيدة عف البحر باتساع المدى الحراري اليومي والذي يزيد عمى  -
 ـ 20أعمى مف  يصؿ المدى الحراري السنوي في تمؾ المناطؽ إلى -
 نخفاض نسبة الرطوبة في الجو.إ -

تتميز المناطؽ الجافة بقمة األمطار حسب الفئات التي وضعت لتحديد المناطؽ الجافة  األمطار: -ثانيا
   وحتى في داخؿ المناطؽ الجافة صنفت األراضي والمناطؽ المختمفة كما يبينيا الجدوؿ التالي:

     : توزيع األمطار حسب المناطق الجافة11(الجدول رقم
 
 
 
 
 
 

تاريخ االطالع: fart.bu.edu.erg الموقع االلكتروني  الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة، ،وليد اليادي محمد شواري :المصدر

04/02/2018. 
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 .13ص ، سابقمرجع محمد عبد الفتاح القصاص،  

 شديدة الجفاف جافة الحدود

 ممميمتر100-50 ممميمتر 400-300 د العمياالحدو 

 ممميمتر 50-20 ممميمتر 300-200 الحدود الوسطى

 ممميمتر 20-صفر  ممميمتر 200-100 الحدود الدنيا
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العواصؼ عمى اختالؼ أنواعيا  الترابية والرممية والغبارية( تعتبر مف الخصائص المناخية  الرياح: -ثالثا
المميزة لألراضي الجافة كما تمتاز باالنقطاع الطويؿ في سقوط المطر عندىا تبدأ التربة في الجفاؼ 

ثارة الغبار واألتربة وتتكوف العواصؼ الترابية.وتنش   ط الرياح في حمؿ الرواسب الناعمة وا 
تأخذ الرياح التي تحمؿ األتربة العديد مف المسميات في قارات العالـ منيا الخماسيف في مصر والقبمي في 

لعواصؼ مف طرابمس بميبيا واليبوب في السوداف والساحؿ في المغرب وغيرىا، وتختمؼ عممية حدوث ا
   1حيث الفترة التي تحدث فييا أو مف حيث المكاف الذي تتكوف فيو.

 الفرع الثاني: موارد المياه في المناطق الجافة
تعتبر المياه أىـ الموارد الطبيعية في المناطؽ الجافة حيث تتحكـ في وجود وتوزيع وكثافة كؿ مف النبات  

  2سييف ىما:والحيواف واإلنساف وىي تتكوف مف مورديف رئي
وىي في الغالب تأتي مف مياه األمطار التي يتعرض جزء منيا لمتبخر بالجزء  المياه السطحية: -أوال

األكبر منيا انيار مكونا المياه السطحية وجزء منيا يتخمؿ مساـ التربة مكونا المياه الجوفية، وتعتمد المياه 
 السطحية عمى عدة عوامؿ أىما:

 تضاريس األرض. -
 لمناخيةالظروؼ ا -
 كمية األمطار الياطمة بالمنطقة. -
: ىي المياه التي توجد في باطف األرض ويعتبر الحجر الرمؿ النوبي مف أحسف المياه الجوفية-ثانيا

الخزانات الجوفية، وتوجد ىذه الخزانات الصخرية عمى أعماؽ كبيرة مف سطح األرض كما ىو الحاؿ في 
الرممي التي تنتمي إلى المنزوي ألسفؿ  الزمف الجيولوجي الثاني الصحراء اإلفريقية، إذ تمثميا تكوينات 

ألسفؿ(. كما أف المياه الجوفية في البيئات الجافة تقـو عمى الرصد المائي الذي حفظ أثناء الفترات 
 المطيرة في عصر البموتسيف.
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  المطمب الثالث: األنشطة االقتصادية في المناطق الجافة
اتو االقتصادية إلى المناطؽ الجافة وقد تنوعت تمؾ النشاطات مف فالحة لقد وصؿ اإلنساف بنشاط   

ورعي إلى التعديف بدوؿ مختمفة حتى أف تمؾ المناطؽ أصبحت تعتبر المصدر الرئيس في الموارد 
المعدنية لدوؿ كثيرة بؿ وأصبحت في أحياف كثيرة عصب اقتصاد الدولة، وستطرؽ في ىذا الجزء إلى 

 فالحة في ىذه المناطؽ.بعض جوانب نشاط ال
 األمطار الياطمة كمية وتعد األمطار، عمى أساسا تعتمد  الجافة وشبو الجافة المناطؽ الفالحة في   

 الجافة البيئات في الفالحة تتسـ .المحددة لنجاحيا العوامؿ أىـ مف النمو موسـ أثناء في توزعيا وأنماط
 تذبذب بسبب آخر إلى فالحي  موسـ مف اإلنتاج المساحة وتذبذب وحدة في اإلنتاجية بتدني عموما
 مقارنة النتح، والتبخر بالتبخر، الماء فقد معدؿ زيادة إلى إضافة توزيعو، وسوء المطري اليطؿ معدالت

  1فييا. تنجح التي عدد المحاصيؿ بقمة الجافة وشبو الجافة البيئات وتتصؼ المطري. اليطؿ كمية مع
يمكف التعرؼ عمى جوانب متعددة  منيا التعرؼ عمى الحالة الفالحية فمف خالؿ معامؿ الجفاؼ      

دؿ ذلؾ عمى صعوبة الفالحة بينما إذا كاف  10كانت قيمة معامؿ الجفاؼ أقؿ مف  فإذابشكؿ عاـ 
( تسود الزراعة الجافو أما فيما يتعمؽ  بأنواع الزراعة المروية في المناطؽ الجافو 20 -10المعامؿ مف 

مى حفر ا بار في استخراج المياه الالزمة لمزراعة كما في عدد مف الدوؿ العربية السعودية فقد اعتمدت ع
  ، ليبيا ،السوداف(.

-30ستبس الجافة وشبو الجافة ذات األمطار الفصمية  وضمف نطاؽ اإل أوكرانيافي كؿ مف روسيا و   
اعدة الري مف المياه  الجوفية زراعة تمؾ األراضي عمى الرغـ مف الجفاؼ وبمس أمكفسـ ( سنويًا  60

مميوف  10زراعة كالقمح حيث قدرت المساحة بحوالي  إلىمما أتاح الفرصة في التحوؿ مف الرعي  
  ستبس الجاؼ وشبو الجافة.إلىكتار في نطاؽ ا

كذلؾ الحاؿ في عدد مف الدوؿ الخميجية التي قامت بعممية الزراعة المعتمدة عمى الري مف المياه    
ىناؾ عددًا مف الدوؿ في القارة األفريقية تعتمد عمى الزراعة المروية والمعتمدة عمى مياه األنيار ، الجوفية

كما الحاؿ في السوداف ومصر ولكف ىناؾ  مصر( زراعة مطرية محدودة تقتصر عمى اليامش الساحمي 
اعة المروية( نجدة الشمالي سواء شماؿ سيناء أو عمى ساحؿ الغربي لػمصر ولكف مثؿ ىذا النوع مف الزر 

 % مف األراضي الزراعية و القابمة لزراعة.   13أكبر مساحة في السوداف والتي تقدر 

                                                           
 .12/00/2010تاريخ االطالع:  ttps://www.marefa.orgموقع الكتروني ال، زراعة المناطق الجافة 1
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% وفي منطقة القرف 0,2ىكتار في بتسوانا بنسبة 2000فيي ال تزيد عف  إفريقيافي دوؿ جنوب  أما
  .وجيبوتيألؼ ىكتار في كينيا وتقؿ األدنى حد فأثيوبيا والصوماؿ  46فريقية تزيد عف اإل
الغربي ىناؾ العديد مف المشروعات الزراعية اعتمدت عمى  في أمريكا الشمالية الجزء الغربي والجنوب   

عمى  نير  المناطؽ الجافة بعد إنشاء السدود إلىالمياه الجوفية في أريزونا إضافة إلى نقؿ مياه الري 
إلى الحقوؿ وتحوؿ نحو مميوف ىكتار مف  كولورادو ومف أىميا سد ىوفر وأنشاء القنوات التي تحمؿ مياه

مميوف ىكتار عمى الري  5,1أراضي مرويو لفترة قصيرة أما في المكسيؾ فتزرع نحو  إلىسيوؿ العظمي 
 1ولكف في شرؽ البرازيؿ تعتمد الزراعة عمى األمطار.

 ثالث إلىنؼ تص الجافة وشبو المناطق الجافة في وتطورىا الفالحة ةيتنم في ةيسيالرئ المعوقات ماأ 
      2:مجموعات

 ةيالجو  الرطوبة وقمة الحرارة، درجات مثؿ ارتفاع السائدة البيئية الشروط بسوء وتتمثؿ :ةيئيالب المعوقات -
 .ةيالمائ المصادر وشح اح،يالر  وسرعة ة،يالنسب
 ابيوغ ة،ر يالخب العاممة ديياأل ىجرة ة،ياألم بانتشار وتتمثؿ ة:يواالجتماع ةياالقتصاد المعوقات -

 اتصاؿ وسائؿ ة،يصح شرب اهيم صحي، صرؼ العاـ  طرؽ، الخدمات توافر وعدـ ة،يفيالر  الصناعات
 رىا(.يوغ
 المكننة، استخداـ ونقص التقميدية في الفالحة، بياألسال باستخداـ وتتمثؿة: يوالمال ةيالفن المعوقات -

 ونقص التكامؿ، إلى البحث وافتقار ؿ،يوالتأى بيالتدر  مجالي في والقصور اإلرشاد الفالحي، وضعؼ
 البحوث. ىذه مثؿ ذيلتنف المخصص ؿيالتمو 

 تدني إلى ؤديي مما ئات،يالب ىذه مثؿ في مستقرة ريغ فالحة فيتكو  في مجتمعة الصعوبات ىذه تسيـ 
 تطمبيو  لمفالحة. لألراضي الصالحة األمثؿ االستثمار وعدـ واني،يوالح النباتي ويبشق الفالحي اإلنتاج
 لتمؾ المناسبة الحموؿ لوضع كافة ةيوالدول ةيالوطن المؤسسات جيود تضافر المعوقات ىذه مثؿ تجاوز

 المنا ىذه ريلتطو  الالزمة الدعـ وسائؿ عيجم ريوتوف المشاكؿ،

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، زراعة المناطؽ الجافة1
2

 .321، صمرجع سببق،  رارعصاـ عاس بابكر ك 
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 المبحث الثالث: أشكال التدىور البيئي في المناطق الجافة

ال تختمؼ عما عميو في باقي المناطؽ، فإلى جانب أشكاؿ إف وضعية البيئة في المناطؽ الجافة   
التدىور البيئي ذات الطابع العالمي التي تيددىا، تعاني مف تدىور بيئي مرتبط بخصوصية المنطقة، 
كظاىرة التصحر التي تعتبر مف أشكاؿ التدىور البيئي األكثر إنتشارا وتيديدا لمبيئة في المنطقة، لذلؾ 

التفصيؿ في ىذا المبحث، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ تدىور خاص بمناطؽ معينة سنتطرؽ لو  بشيء مف 
لذلؾ سنتطرؽ ليـ بالتفصيؿ في   .كظاىرة صعود المياه بالجزائر والتموث البيئي بسبب األنشطة الزراعية

 الفصؿ الرابع.

 في المناطق الجافة المطمب األول: األشكال العامة لمتدىور البيئي
ظاىرة االحتباس ؿ التدىور البيئي ذات الطابع العالمي التي تيدد المناطؽ الجافة في تتمثؿ أىـ أشكا   

  .الحراري وتأكؿ طبقة األوزوف
 اإلحتباس الحراريالفرع األول: 

،  بعدما مف الظواىر الخطيرة إذ أصبحت تشكؿ مصدر قمؽ في العالـ ظاىرة االحتباس الحراري تعد  
ذه الظاىرة وما تسببو مف تأثيرات سمبية عمى الكائنات الحية، بما فييا أثبتت الدالئؿ العممية حقيقة ى

 اإلنساف.  
ويقصد بو "الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغالؼ الجوي  :مفيوم االحتباس الحراري -أوال

 1المحيطة باألرض كنتيجة لزيادة انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية منذ الثورة الصناعية".
وغازات الصوبة الزجاجية تتكوف مف بخار الماء، ثاني أكسيد الكربوف والميثاف والنيتروز واألوزوف وىي  

غازات طبيعية تمعب دورا ميما في تدفئة سطح األرض حتى يمكف الحياة عمييا، حيث تقوـ تمؾ الغازات 
شعة الساقطة مف بامتصاص جزء مف األشعة تحت الحمراء التي تنبعث مف سطح األرض كانعكاس لأل

الشمس وتحتفظ بيا في الغالؼ الجوي ، لتحافظ عمى درجة حرارة األرض في معدليا الطبيعي، لكف مع 
التقدـ الصناعي واالعتماد عمى الوقود الحفري   الفحـ، البتروؿ، الغاز الطبيعي ( كمصدر لمطاقة، واستخداـ 

صوبة الزجاجية بكميات كبيرة تفوؽ ما يحتاجو غازات ال تتكونغاز كمورفمور كاربوف في الصناعة بكثرة 
الغالؼ الجوي لمحفاظ عمى درجة حرارة األرض حيث أدى وجود تمؾ الكميات اإلضافية مف الغازات إلى 

                                                           
 .103ص ،2011، دار الراية لمنشر،عماف،سيكولوجية البيئة وكيفية حمايتيا من التموثبياف محمد الكايد،  1
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االحتفاظ بكمية أكبر مف الحرارة في الغالؼ الجوي، و بالتالي فمف الطبيعي أف تبدأ درجة حرارة سطح 
   1األرض في الزيادة. 

لوجود  الحتباس الحراري نتيجة التموث ظاىرة طبيعية وضروريةاإف : سباب االحتباس الحراريأ -ثانيا 
الحياة عمى األرض، وىو السبب الرئيسي الحتفاظ األرض بالطاقة الالزمة لتفاعؿ ونمو الكائنات التي 

ف الغالؼ تضمنيا األنظمة البيئية األرضية المختمفة، ولذلؾ يجب حجز الطاقة القادمة مف الشمس ضم
الجوي األرضي، كأننا في بيت زجاجي غير أف ىذا البيت ليس مف زجاج أو بالستيؾ، بؿ مف الماء 
والسحب والغازات والمواد الصمبة واألمالح واألحماض العالقة بالجو.ويؤكد المختصوف مف دوف عامؿ 

تحت الصفر، أي أف درجة مئوية 20االحتباس الحراري ينخفض مستوى حرارة  الكرة األرضية إلى حدود
نظمة الحيوية وتجددىا وتطورىا وتفاعميا عمى سطح ىذه الظاىرة ىي التي تضمف ظروؼ بقاء األ

 2األرض، أي ىي التي تضمف ظروؼ الحياة بصفة عامة.
إذف المشكمة ال تكمف في ظاىرة االحتباس الحراري، بؿ في ما حدث ليا مف تفاقـ خطير نتيجة عوامؿ 

األنشطة البشرية المختمفة قد زادت كثيرا مف انبعاث الغازات والمواد الحابسة لمحرارة في معظميا بشرية، ف
لى عامؿ سمبي ييدد الوجود، إبحيث قمبت مفعوؿ االحتباس الحراري مف ظاىرة ايجابية تضمف الحياة، 

ويؤكد  تقريبا %50وفي مقدمة ىذه المموثات نجد ثاني اوكسيد الكاربوف الذي يسيـ في الظاىرة بنسبة 
منذ خمسيف سنة مضت 0.028المختصوف أف نسبة تركيز غاز ثاني اوكسيد الكاربوف في الجو زادت مف 

مميوف طف متري سنويا 534في يومنا ىذا، كما زادت كما زادت كمية انبعاثات الغازات مف 0.035لى إ
ومازاد  .2005مميار طف سنة 27ثـ إلى  1998مميار طف متري في سنة  659إلى  1900في عاـ 

الوضع تعقيدا ىو أف عناصر الطبقة القادرة عمى امتصاص ثاني اوكسيد الكاربوف مثؿ الغابات 
والمحيطات، أصبحت بدورىا في أزمة بيئية لما تعرضت لو مف ضغط  شديد أو تدمير أو تمويث، أي أف 

فاقـ مف ناحية وعجز العالـ المعاصر قد أوجد خمؿ ثنائي التعقيد باألنظمة البيئية يتمثؿ في تمويث مت
متزايد عف التعديؿ والموازنة مف ناحية أخرى، والنتيجة المباشرة ليذه الوضعية ىي زيادة متوسط حرارة 

  3األرض وغالفيا الجوي أو ما يسمى باالحترار العالمي.

                                                           
1 www.aljazeera.com. le 19-02-2015. 

  .307ص 2009، مجمة جامعة كربالء العممية، العدد الثاني، والمواقف الدولية االحتباس الحراريالياسري،  فاضؿ حسف كطافة 2
 https://repository.nauss.edu.sa الموقع االلكتروني 3ص، الحراري االحتباس لظاىرة االقتصادية اآلثار ،الميدي محمد حسيف 3
 20/12/2012تاريخ اإلطالع  
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 األوزونالفرع الثاني: استنزاف طبقة 
د في الغالؼ الجوي، وىو يعمؿ عمى حماية األوزوف ىو عبارة عف طبقة مف الغاز الشفاؼ الساـ تتواج   

الحياة فوؽ األرض مف التأثيرات الضارة لألشعة فوؽ البنفسجية التي تبعث مف الشمس وطبقة األوزوف 
 كمـ عف سطح األرض. 16تنتشر عمى ارتفاع 

 صنيعويرجع العمماء السبب في تآكؿ ىذه الطبقة ىو أف مركبات الكمورفمو كربوف التي تستخدـ عادة في ت
الثالجات تتحمؿ بعد مدة طويمة في طبقة سترتسفير لتطمؽ عنصر أجيزة التكييؼ بمختمؼ أنواعيا و 

في طبقة األوزوف إلى زيادة األشعة فوؽ  % 1الكموريف الذي يدمر األوزوف، حيث يؤدي انخفاض 
 1.تقريبا% 2البنفسجية التي تصؿ األرض بحوالي 

 ور البيئي في المناطق الجافةتدىلمالمطمب الثاني: األشكال الخاصة 
خطر المشكالت التي تدؿ عمى تدىور البيئة حيث اتساع نطاقيا في السنوات أحد أيعد التصحر    

مف األراضي القابمة لمزراعة، أي ما يعادؿ ثمث مساحة  ( ²مميوف كـ45األخيرة، خاصة أنيا تيدد بدمار  
 2اليابسة ميددة بخطر التصحر.

النشاط  مقدمتيا وفي المختمفة وأنشطتو اإلنساف عمى تؤثر التي المظاىر أحد حرالتص ظاىرة وتعتبر  
 دوؿ معظـ تواجو التي الكبيرة التحديات مف جزء أصبحت بحيث ،مباشر غيرو أ مباشر بشكؿ الزراعي
ىو مصطمح ظير في و الجافة،  وشبو الجافة المناخية الخصائص ذات الدوؿ مقدمتيا وفي العالـ

  قرف الماضي وقد شاع استعمالو في أواخر السبعينيات مف القرف نفسو.ال أربعينيات

 مفيوم التصحر الفرع األول: 
تغييػر فػي خصائص البيئة مما يؤدي إلى خمؽ ظروؼ أكثر صحراوية أو أكثر  إحداث ويقصد بو  

طاقة بمعنى أخر ىو عممية تعميؽ لمظروؼ الصحراوية مف خالؿ انخفاض أو تدىور حمولة ال جفافا،
 عمى إعالة استخدامات األرض الريفية، لذلؾ فاف التصحر بالمفيـوقدرتيا مف  البيولوجية لمبيئة بما يقمؿ
اإلنتاج البيولوجي لألرض وبالتالي فيو توسع لمرقعة الصحراوية مما يؤدي إلى  البيولوجي ىػو تدىور قدرة

 3تراجع المناطؽ المزروعة والمنتجة.
                                                           

ــة البيئــة الخميجخالػػد محمػػد القاسػػمي، وجيػػو جميػػؿ،  1 ــة حماي ــة والعالميــة"ي ــى البيئــة العربي ، المكتػػب العربػػي الحػػديث، "التمــوث الصــناعي وأثــره عم
 .215، ص 1999اإلسكندرية، 

 .401ص ،2005 منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، الموارد الطبيعية المتجددة في المناطق الجافة وشبو الجافة،احمد أبو حسف وآخروف،  عطا اهلل2
 الدولي المؤتمرالبيئية،  تياودالال  ابوأسبا التصحر ظاىرة عن دراسة:البيئي التغير في البشرى النشاط دور بيب،ح عمى الكريـ عبد بف محمد3

 . 20/06/2015تاريخ االطالع:  www.faculty .ksu .edu الموقع اإللكتروني:  .3، ص2004 الجافة،  والبيئة المائية لمموارد
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في قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض أو تدىور خصوبة األراضي الزراعية ويعرؼ عمى أنو" تناقص   
  .1 المنتجة"

 تدىور تمثؿ في"  المتحدة األمـ لبرنامج االستثنائية الدورة قبؿ مف إعتماده أما التعريؼ الذي تـ   
 بشرية رآثا عف أساساً  والناتج الرطبة شبو الجافة والمناطؽ وشبو الجافة الجافة المناطؽ في األرض
 .."2 معاكسة

 ظروؼ إلى النياية في تؤدي أف يمكف التي و لألرض الحيوية لمطاقة تدمير أو ىدـ عممية فالتصحر   
 الطاقة تقمص إلى يؤدي الذي البيئية لألنظمة التدىور الواسع مف مظير الصحراء وىو ظروؼ تشبو

 والحيواني. النباتي اإلنتاج في المتمثمة لألرض الحيوية
 الطاقة في إنخفاض بالضرورة يعني التصحر أف عمى التأكيد في لمتصحر المختمفة التعريفات ؾوتشتر 

 االقتصادية اإلمكانيات مف التقميؿ إلى حتما يؤدى االنخفاض ىذا أف في لألرض، والشؾ اإلنتاجية
 .التصحر ظاىرة مف تعاني التي لممنطقة

 أسباب التصحر الفرع الثاني: 
 :في تتمثؿ أسباب التصحر 

البيئية  األنظمةلقد لعبت التغيرات المناخية القديمة والحديثة دورا ىاما في نشوء  :طبيعية سباباأل-أوال
 3المؤدية لمتصحر في: طبيعيةال األسباب أىـاليشة في المناطؽ الجافة وشبو الجافة وتتمثؿ 

 تناقص كميات األمطار في السنوات التي بتعاقب فييا الجفاؼ .  -
كما أنو يعرض التربة إلى  بالتالي يقمؿ مف ىطوؿ األمطاراء النباتي يقمؿ مف التبخر و فقر الغط –

 اإلنجراؼ و يقمؿ مف خصوبتيا . 
 إنجراؼ التربة بفعؿ الرياح و السيوؿ  و نقميا مف مواضعيا إلى مواضع أخرى . – 
 .الرمميةزحؼ الكثباف  - 
 

                                                           
  الموقع 02 ص السعودية، العربية المممكة العزيز، عبد بف سمماف جامعة اإلنسانية، والدراسات ـالعمو  كمية ،التصحر الدوسري، محمد شروؽ 1

 2015 /20/06 : طالعتاريخ اإل، web.pasau.edu االلكتروني 

2
Philippe jouve, lutte contre la désertification dans les projet de développement, l’agence française de 

développement.2002, p14. 
 .03، صمرجع سابق، الدوسري محمد شروؽ  3
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 اإلقتصادي النشاط يؤدي حيف اإلستتراؼ ىذا ياب يحدث التي ا لية وتعمؿ األسباب البشرية:-ثانيا
 ليذه البيئي النظاـ قدرة يفوؽ بشكؿ ونبات، وتربو ماء مف البيئية، الموارد مف كميات إستيالؾ ىإل لإلنساف
 األنشطة البشرية مف أكثر أو واحد طريؽ عف الغالب في الضغط عمى الموارد ىذا ويحدث ،المناطؽ
 1:التالي
 المنطقة؛ الرعي الجائر في -
 قطع أشجار الغابات ألغراض الطاقة والتجارة والتوسع العمراني؛ -
 اإلسراؼ في الري وسوء الصرؼ الذي يؤدي إلى زيادة مموحة األرض. -

 خطورتيا ودرجة التصحر حاالت الفرع الثالث: 
 المنطقة وطبيعة البيئة الختالؼ تبعاً  أخرى إلى منطقة مف خطورتيا ودرجة التصحر حاالت تختمؼ  

:ىي العالـ في لمتصحر حاالت أربع ىناؾ فاف وعميو فييا السائد والمناخ
2 

 بشكؿ التأثير عدـ مع والتربة النباتي الغطاء مف جداً  قميؿ تدمير أو تمؼ وجود عميو ويدؿ :خفيف تصحر
 . لمبيئة البيولوجية القدرة عمى واضح
 كما صغيرة رممية كثباف وتكويف النباتي لمغطاء متوسط تمؼ حدوث عميو ويدؿ: معتدل متوسط تصحر
 .%20-%10الزراعي تتراوح بيف اإلنتاج في قمة يسبب مما لمتربة واضحة تممح حالة تظير

 المرغوبة األنواع حساب عمى المرعى في المرغوبة غيريرات والشج الحشائش إنتشار وىو :شديد تصحر 
 .%50بنسبة اإلنتاج وتقمؿ النباتي الغطاء عمى يؤثر مما التعرية نشاط زيادة  وكذلؾ والمستحبة

 والعارية الكبيرة الرممية الكثباف تتكوف عندما جداً  التصحر شديدة المنطقة تعتبر: جداً  شديد تصحر 
 التصحر مف الدرجة ىذه إف ثابتة. بصورة اإلنتاجية قدرتيا يقمؿ مما فييا، المموحة درجة وتزداد والنشطة

 يصبح بحيث الحقيقي الصحراوي النمط كميا إلى المنطقة حوؿتت حيث الحاالت اخطر مف تعد
 .جداً  صعبة عممية ثانية مرة البيولوجية واستعادة قدراتيا استصالحيا

وتعتبر  .بصفة خاصة اإلفريقيةالتصحر مف أخطر المشكالت التي تواجو العالـ بصفة عامة والقارة يعد   
نظرا ليشاشة  الوسط الطبيعي  ،الـ تضررا مف ىذه الظاىرةالمناطؽ الجافة والشبو الجافة أكثر مناطؽ الع

الذي يتميز بظروؼ مناخية قاسية مف كمية محدودو وغير منتظمة لمياه األمطار إلى درجات الحرارة التي 

                                                           
1
     .12ص مرجع سابق، حبيب، عمى الكريـ عبد بف محمد 

 .126 ، ص2013اإلنتاج الزراعي، وتدىور الزراعية المساحات تناقص عمى التصحر ظاىرة أثر، نجـ عمي سمماف، د حسف داود د صالح2
   https://www.iasj.net الموقع االلكتروني
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ىذه المناطؽ تتميز برياح قاسية تتسبب في افتقار التربة عف طريؽ التعرية  أفكما  ،تؤثر عمى التربة
مف كؿ  جانفيمف  17صصت األمـ المتحدة اليوـ العالمي ضد التصحر والجفاؼ في لذلؾ خ، اليوائية
 عاـ.
 1 :المشكمة ولعؿ استعراض بعض األرقاـ واإلحصائيات يكوف كفياًل بإلقاء الضوء عمى فداحة   
 مليار% مف سطح األرض لخطر التصحر مؤثًرا عمى حياة 30عمى الصعيد العالمي يتعرض حوالي ف

 .لـشخص في العا
 .% مف قدرتيا اإلنتاجية25أما ثمث األراضي الجافة في العالـ قد فقدت بالفعؿ أكثر مف  -
  مالييف ىكتار مف األراضي لمتصحر.  10كؿ عاـ يفقد العالـ  -
دوالر سنويًّا، في حيف تقدر األمـ المتحدة أف التكاليؼ العالمية مف مليار  42ويكمؼ التصحر العالـ  -

عادة تأىيؿ لألراضي لف تتكمؼ سوى نصؼ ىذا أجؿ األنشطة الم صالح وا  ضادة لمتصحر مف وقاية وا 
 . المبمغ
ذا كاف ىذا ىو وضع المشكمة عالميًّا، فإف القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالـ مف حيث التأثر     وا 

 ف: أحيث  بالمشكمة،
 .إلفريقيةامف أراضي العالـ الجافة موجودة بالقارة 32% -
 .األراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة ألغراض زراعية قد أصابيا التآكؿ أو التعرية مف % 73-

طنًّا مف التربة لكؿ ىكتار مف األرض سنويًّا. ىذا  50في بعض المناطؽ بالقارة األفريقية تفقد أكثر مف 
 مف البوتاسيـوطف  مميوف41وبميوف طف مف الفوسفور،  2مف النيتروجيف، و بميوف طف 20يساوي فقداف 

 .سنويًّا
سوء  مشكمة متداخمة ومعقدة لعؿ أىـ عوامميا الفقر والذي يؤدي إلى اإلفريقية بالقارة التصحر مشكمة

وىو ما يؤدي إلى تدىور  استخداـ األراضي الزراعية مف أجؿ إنتاج أكبر كمية ممكنة مف المحصوؿ
، وبالتالي يؤدي إلى ىجرة أصحاب األراضي التصحر التربة وبالتالي تعريتيا والتي تمثؿ بداية عممية

 الحدود، وىو ما يؤدي إلى زيادة الضغط عمى األراضي الزراعية في البالد المتصحرة داخميًّا وعبر
 العسكرية، وبالتالي دخمت القارة في  المستقبمة، وىو ما يزيد مف الضغوط االجتماعية والسياسية والنزاعات

 
 

                                                           
، مجمة جامعة قياس اثر التصحر في كمف اإلنتاج الزراعي دراسة تطبيقية عمى عينة من األراضي  في قضاء بيجيخمؼ دلؼ وآخروف،  عوض1

 .190ص ،2013، 10العدد ،5االنبيار لمعموـ االقتصادية واإلدارية المجمد
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 1حمقة مفرغة ال تنتيي.

مميوف كيمو متر مربع مف المساحة الكمية، أي نحو  (9.7) نحو التصحر ُيغّطي الوطف العربي في أما 
ف ىناؾ ما يزيد عمى   % مف المساحة68 شبح  ( مميوف نسمة يتيددىـ900اإلجمالية لمدوؿ العربية، وا 

صحارى. كما التي تحّولت إلى  ( مميوف ىكتار مف األراضي الزراعية500الجفاؼ والفقر، باإلضافة إلى  
المنطقة العربية، وتسود األحواؿ الشديدة الجفاؼ أو الجافة في  أف الجفاؼ ىو السمة المناخية الرئيسة في

والمناطؽ  % مف المناطؽ شبو القاحمة11مف المنطقة، بينما تظؿ النسبة المتبقية وىي  %89أكثر مف 
األمطار اليامشي الذي ال يزيد عف  طالمحدودة شبو الرطبة قاصرة عمى األراضي المرتفعة، ويمتد سقو 

( 800- 400القاحمة، بينما تشيد المناطؽ شبو القاحمة ما بيف   ( ممميمترًا في السنة عمى المناطؽ350 
ذلؾ  مع ( ممميمتر في السنة، و1500- 800السنة، وتشيد المناطؽ شبو الرطبة ما بيف   ممميمتر في

والتفاوت الموسمي، والتقمب بيف  لتغير في التوزيع المساحي،يتميز سقوط المطر في كؿ المنطقة بسرعة ا
المتفرقة وتتغير طواؿ مواسـ الزراعة. وىناؾ مساحات كبيرة في  السنوات، وتتفاوت الكثافات في الزخات

 مف %36.9الجزيرة العربية وشماؿ إفريقية مغطاة برماؿ متحركة فيي تمثؿ نحو  معظـ بمداف شبو
مف المساحة  %25 ة السعودية، ومعظـ الصحراء الغربية في مصر  أكثر مفمساحة المممكة العربي

 2بمداف أخرى بنسب متفاوتة. الكمية( وعدة مناطؽ في السوداف وجنوب المغرب، وتتضرر
شد المعانات مف أوالجزائر بحكـ موقعيا الجغرافي المنتمي إلى ىذه المنطقة المتضررة فيي تعاني   

ؿ يوـ عمى أراضي جديدة تحوليا مف مناطؽ  زراعية أو رعوية إلى مجرد مشكمة التصحر التي تزحؼ ك
     .رةجتماعية لممناطؽ المتضر ادية واكثباف رممية، وفي الوقت نفسو تترؾ ورائيا مشاكؿ اقتص

 

 

 

 

 
                                                           

1
  .09/04/2015االطالع تاريخ www.algeriatody.comالموقع االلكتروني ، طبيعة التصحر في العالم ،التصحرأسباب ،ظاىرة التصحر 
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 .02/00/3002  الطالع تاريخ www.aoad.org اإللكتروني الموقع ،للزراعت العربيت المنظمت 
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 خالصة:

تتمثؿ البيئة في كؿ ماال يمكف لإلنساف االستغناء عنو مف مخموقات حية كانت أو جماد، يؤثر فييا    
أثر بيا، وىي بشكؿ عاـ ىي عبارة عف نسؽ منظـ ومتكامؿ يقوـ عمى أسس وقواعد تحفظ االستقرار ويت

وعدـ االختالؿ وىذا في إطار ما يسمى بالنظاـ البيئي، غير أف النشاط اإلنساني المتزايد والتقدـ 
أصبحت  التيالتكنولوجي الضخـ والنمو االقتصادي المتطور نجـ عنو استفحاؿ ظاىرة التدىور البيئي 

مشكمة عالمية تتمثؿ في ذلؾ التدمير أو التيديد الذي يمس اإلطار الذي يحيا فيو اإلنساف، خاصة في 
 المناطؽ الجافة التي تتميز بالجفاؼ وندرة سقوط األمطار وبيذا شدة تأثرىا بعوامؿ التدىور.

 

 

 



 

 

 

                           الثاني الفصل
الجافة المناطق في البيئي التدهور آثار  
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 تمييد:

قتصادية معقدة وفي حاالت كثير تتضمف نتائج غير مؤكدة، إف القضايا البيئية في حدود األنظمة اإل    
مثؿ العجز في التقييـ الكمي الخاص بمستقبؿ رفاه البشر فيما يتعمؽ بآثار التدىور البيئي. فالبيئة مفيـو 

ستغبلؿ موارد إسوء  إلى أدىالحياة التنموية المتزايد لمتطمبات  اإللحاح فشامؿ لعمميات التنمية، إال أ
كثيرة منيا فشؿ بعض السياسات بتسعير الموارد  أسباب إلىالبيئة الطبيعية وتدىورىا، وقد يرجع ىذا 

، حيث تتبع اإلنتاجالبيئية ضمف تكاليؼ  األصوؿستخداـ إتكاليؼ  تعتبر التي ال األسواؽالطبيعية وفشؿ 
 ستمرارإ المتعذر مف نوأونجد  ،ؼ الموارد وتستخدـ البيئة كمستودع لمنفاياتاستنزا سياسة البلعقبلنية في

التدىور  تكمفة التنمية أىممت إذا البيئة حماية يمكف ال نوأ كما المتدىورة البيئة موارد قاعدة عمى التنمية
المستوى األمثؿ قتصادية لتحديد تكاليؼ التدىور البيئي الوصوؿ إلى ستخداـ القيـ اإلإالبيئي، ومف أىداؼ 

في  آلثار الناتجة عف التدىور البيئيية. وعميو ماىي استغبلؿ الموارد الطبيعإوالكفاءة في  التموثمف 
 . ؟التدىور البيئي وماىي تكاليؼ ؟المناطؽ الجافة

  ىذا ماسنتطرؽ لو في مضموف ىذا الفصؿ. 
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  في المناطق الجافة يالبيئالمبحث األول: تبويب آثار التدهور 
ف ذلؾ لف يتأتى إال إضرورة ممحة لتحقيؽ الرخاء والرفاىية لئلنساف، ف معالجة التدىور البيئيإذا كانت    

عتبار البيئة الطبيعية) اليواء، التي تأحذ بعيف اإل البيئي ييـالتقبتدقيؽ المعايير البيئية مف خبلؿ دراسات 
تبويب أضرار التدىور  إلىوليذا سنتطرؽ في ىذا المبحث  لبشرية.الماء، واألرض(، والصحة والسبلمة ا

   لممشاريع التنموية. تقييـ األثر البيئي، باإلضافة إلى درجة التدىور اسيلق رييالمعا بعضالبيئي و 

  ثار التدهور البيئي في المناطق الجافةآالمطمب األول: تبويب ومعايير قياس 
 1:التالي النحو عمى األسس مف لمجموعة تبعا البيئيأضرار التدىور  بيتبو  مكفي

 أضرار التدهور البيئي الفرع األول: تبويب
 :ىي ةيسيرئ أنواع أربعة إلى الضرر أنواع ثيح مف التدىورأضرار  تنقسـ: الضرر لنوع وفقا -أوال

 ذلؾ ومثاؿ ،ةينقد بوحدات مباشرة عنيا والتعبير مياييتق مكفي التي األضرار في وتتمثؿ :ةيماد أضرار- أ
 ؼيوتكال المجتمع، أو بالمشروع الخاصة ةيالماد لؤلصوؿ المبكر ستبداؿاإل عنو نجـي الذي الضرر

 ؛الزراعية ؿيالمحاص ناتج في ريوالتغ لممواد، المتزايدة انةيالص ؼيتكال أو الحماية اإلضافية
   .وممموس واضح بشكؿ أثرىا حدثيو  السوؽ سموؾ في تنعكس التي وىي: زهاييتم مكني أضرار -ب
 أضرار حدوث إلى وتؤدي زىاييتم مكفي التي الضارة اآلثار في وتتجمى :ةيسوق مةيق ليا سيأضرار ل -ج
 ةيالسمب اآلثار مف لؤلفراد ةيالنفس المعاناة ذلؾ ومثاؿ السوؽ، سموؾ في بالكامؿ تنعكس ال ولكنيا ةيماد

فسادو  لمتموث  .ئةيلمب الجمالي المظير ا 
 منيا عانيي التي األضرار تمؾ ومثاليا :معروفة مةيق لها سيول ةينقد بوحدات اسهايق تمي أضرار ال- د

 معمقةاليؿ تح إجراء األضرار ىذه اسيق تطمبي ثيح ة،ياليوائ الشعب بالتياب المصابوف األفراد
 األضرار ليذه ةيفعم تكمفة ديتحد يصعب أنو كما باإلصابة، المرتبطة المعمومات عمى لمحصوؿ

 اسيق ةيإمكان حسب رلتدىوا تنقسـ أضرار :تكمفتها اسيق ةيإلمكان وفقا التدهورأضرار  بيبو ت -ه
   2:وىما فيمجموعت إلى تكمفتيا

 لما تبعاً  بدورىا وتنقسـ ة،ينقد بوحدات عنيا والتعبير اسيايق مكفي التي األضرار وتضـ :األولى المجموعة
 :فينوع إلى مباشرة بصورة تـ قد حدوثيا كاف إذا

                                                           
1

 .65-65، ص ص 8002ورقمة،  ، مذكرة ماجستير)غ ـ(، جامعةدور الجباية في الحد من التموث البيئي دراسة حالة الجزائرمسعودي محمد،  
، 8992، مجمة دراسات اقتصادية، جامعة الممؾ سعود، الرياض، التموث الصناعي ألضرارنظري لمقياس الكمي  إطارعشماوي عمي عشماوي،  2

 .  58-50ص ص
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 المباشرة ؼيالتكال عيجم مف األضرار ىذه وتتكوف :قتصادياال أو النقدي اسيلمق قابمة أضرار مباشرة -1
 :أمثمتيا ومف التموث، حدوث بسبب المجتمع تحممياي التي

 .ئةيلمب تموثا وتسبب ةياإلنتاج ةيالعمم أثناء تنبعث التي والطاقة المواد مةيق-
 .التموث بسبب العماؿ مرض جراء مف العمؿ لعنصر ةياإلنتاج نخفاضا-
 .اإلنتاج وسائؿ وأدوات بالمواد َتمحؽ التي األضرار ؼيتكال-
 .التموث معالجة ؼيتكال-
 تنشأ التي األضرار عيجم عمى وتشتمؿ :قتصادياال أو الكمي اسيلمق قابمة مباشرة ريأضرار غ - 2

 :ومثاليا ة،ينقد عنيا بوحدات ريالتعب أو ايكم اسيايق مكفيو  التموث، لوقوع جةينت مباشرة ريغ قةيبطر 
 ة؛يعال ةيئيب ةينوع ذات مناطؽ في ةيسكن تجمعات بناء ؼيكتكال التموث آثار تفادي ؼيتكال-
 .التموث مكافحةو  ئةيالب ةيحما إلى توجو التي لبلستثمارات البديمة الفرص ؼيتكال-

 بوحدات عنيا ريالتعب أو اكمي اسيايق ؿيستحي أو صعبي التي األضرار عمى وتحتوي :ةيالثان المجموعة
 :ذلؾ ومثاؿ ،ةينقد
 ا؛ينفس أو ايبدن كاف سواء األلـ أو المعاناة مثؿ التموثجراء  مف اإلنساف لمرض المصاحبة األضرار -
 بيالتبو  ليذا وفقا التدىور أضرار تنقسـ :لمتموث المعرض العنصر لنوع وفقا التدهور أضرار بيتبو  -و 

 1:إلى
 :عمىاألعراض  ىذه وتشتمؿ :ةيالبشر  الصحة أضرار-1
 كالخسائر التموث، بسبب ةيالبشر  الصحة تدىور أو لفقداف (يةلالخسائر الما) ةياالقتصاد ؼيالتكال-

 ةيلمرعا المتزايدة ؼيالتكال كذابأمراض، و  اإلصابة حاالتو  المبكرة، الوفاة حاالت مف الناجمة ةياإلنتاج
 لمتموث؛ ةيالصح اآلثار لتفادي البلزمة حوثالب ؼيتكال ذلؾ في بما ةيالصح

 باألفراد تمحؽ التي كاألضرار ئة،يالب ةينوع في ةيالسمب التغيرات عف الناتجة ةيجتماعاال ؼيالتكال-
  ومجتمعيـ؛ وعائبلتيـ بالتدىور فيالمتأثر 

 مثؿ لمتموث، النبات تعرض عف الناجمة ةيالمال الخسائر في األضرار ىذه وتتمثؿ :النباتات أضرار - 2
 .الزراعية ؿيالمحاص اعيض أو انخفاض

 وكذا اه،يالم وأ بالتربة تمحؽ التي لؤلضرار ةيقتصاداإل ؼيالتكال مف وتتكوف :ةيعيالطب الموارد أضرار -3
  .ئةيلمب ةيستجماماإل والمنافع ةيالجمال بالنواحي التمتع فقداف
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 لتدهور البيئيامعايير قياس  الفرع الثاني:
التدىور البيئي يجب توفر مجموعة مف المعايير لقياس درجة التموث لمعناصر المكونة  فة درجةعر لم    

لمبيئة مػف جية ووجود ىيئات تمتمؾ وسائؿ متنوعة لمرقابة والمحافظة عمى قبوؿ درجة معينة مف التموث 
 1في: المعايير ىذه وتتمثؿالبيئي، 

 ثـ تموثيا درجة وقياس لتحميميا لممموثات المعرض لوسطا مف عينة أخذ في يتمثؿ البيئي: الوسط معيار -
 .عمميا بيا المسموح بالدرجة مقارنتيا

 معينة زمنية فترة خبلؿ والسيارات المصانع مف المنبعثة المموثات كمية تحديد :المموثات نبعاثإ مقياس -
 -.بيا المسموح بالكمية ومقارنتيا

 .التموث مف نشئ ما لمعالجة الوسائؿ بعض توفر مدى قياس التشغيل: شروط توفر معيار -
 يةئايالكيم الخصائص أساس عمى السمع بعض تحتوييا التي المموثات قياس المنتجة: السمع مقياس -

 .صحيا بو المسموح األقصى الحد ليا وتحديد المكونة والفيزيائية
نواع عمىيرات التأث مييتق -  في المشاىدة الخسارة ديحدت خبلؿ مف: ةيالتجار  ةيوالنبات ةيوانيالح األ

 المشاىدة الخسارة وتحدد مة،يلمق اسيق عمى لمحصوؿ الوحدة سعر في ببساطة ةيولوجيالب الوحدات
 2:فيقتيبطر 
 ؿيسب عمى ؿيالمحاص ةيإنتاج فيب ايإحصائ العبلقة جاديإ يايف تـي والتي ةياإلحصائ ةيدانيالم الدراسة -أ

 .المموثة زيالترك مناطؽ في الفوارؽ ؾذل في بما راتالمؤث مف وأنواع المثاؿ
 .ما مادة ريتأث راسةد تـي ثيح – يايف المتحكـ ستجابةاإل – الجرعة تجارب -ب
 العامة، الصحة ألرقاـ ةياإلحصائ بلتيالتحم عمى ايكم الباحث عتمديو  :البشر صحة عمى اآلثار مييتق -
 تموث فيب العبلقة عف الشاممة بلتيلتحما ىي أشيرىا ولعؿ المجاؿ ىذا في األعماؿ مف ريالكث وجديو 

 التي ةيعموم الطرؽ أكثر تكوف وربما ، 1977ـعا سكفيوس ؼيل أجراىا التي ةيالبشر  والصحة اليواء
  البشري، الماؿ رأس قةيطر  ىي ةيالصح لآلثار تقديراتيـ ـييتق في سكفيوس ؼيل مف كؿ ستخدمياإ
 وخسارة ةيالطب ؼيالتكال :ىما فيديصع عمى لممجتمع خسائر سببي األفراد أحد موت أف ىي الفكرةو 

 .الفرد أجر أو براتب اسيايق مكفي رةياألخ وىذه القومي، الناتج في ةيالمستقبم المساىمة

                                                           
 .61-66، ص ص2003 اإلسكندرية، ، دار المعارؼ، البيئة في ضوء الشريعة حماية قانونراغب الحمو،  ماجد 1
والشراقة،  ةيالمحمد لفرعي نفطال مؤسسة حالة دراسة ئةيالب ةيحما نحو نيالمستهمك سموك هيتوج في األخضر قيالتسو  دور عمراوي، ةيسم 2
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 أو األرض ـيق فروؽ فيب العبلقة جاديإ ؽيطر  عف عادة ىذا حدثي :الممتمكات ميق عمى اآلثار مييتق -
 بلؿخ النوع ىذا مف دراسة عشر إثني مف أكثر إجراء تـ وقد ء،اليوا تموث اتيمستو  وفروؽ الممتمكات

   .العقد األخير

 لممشاريع التنموية البيئية اآلثارالمطمب الثاني:
آلية ميمة جدا في وضع مشروعات التنمية في إطارىا البيئي  لممشاريع التنموية التقييـ البيئي مثؿي  
 .السميـ قتصاديواإل

 البيئية اآلثار تقييم م: نشأة ومفهو الفرع األول
 البيئي متعريف وأهمية التقيي -أوال 
 المتحدة الواليات في 1969 عاـ األولى لممرة أدرج بيئي مستحدث، مفيـو البيئي األثر تقييـ يعتبر  

 كأحد البيئي األثر تقييـ دراسة أدخمت والتي البيئي لمعمؿ الوطنية السياسة خطة عتمادإ بعد األمريكية
 بيف الدراسة ىذه مفاىيـ نتشرتإ الحيف ذلؾ منذ المختمفة، في المجاالت ستثماريةاإل لمشاريعا متطمبات

 نشأتيا مرت الدراسة، فقد ىذه مضموف لتطور وبالنسبة .الدولية والمنظمات والنامية المتقدمة الدوؿ
 1:ىي مراحؿ رئيسية بأربع الحديثة
 لممشروعات؛ والبيئية بيعيةالط باآلثار تعني كانت :( 1970 ) األولى المرحمة
 جتماعية؛اإل اآلثار إدخاؿ بدأ فييا و :( 1975 ) الثانية المرحمة
 والعائد؛ التكمفة وتحميؿ قتصاديةاإل عتباراتاإل إدخاؿ تـ :( 1980 ) الثالثة المرحمة
 بدأتىنا  ومف بالبيئة، مرتبطة لئلنساف السموكية التأثيرات أصبحت حيث :( 1990 ) الرابعة المرحمة
دراسة اآلثار " بأنو البيئي األثر تقييـ تعريؼ يمكف وعميو .التقييـ عممية في الشعبية المشاركة دور أىمية

جؿ أجتماعية مف قتصادية واإليجابية لممشروع عمى البيئة بكافة جوانبيا الطبيعية اإلالبيئية السمبية واإل
 2."لؾ حماية لمبيئة والمشروعات التنموية معامعالجة وتفادي اآلثار الضارة وتأييد اآلثار المفيدة وذ

الفحص المنظـ لآلثار غير المعتمدة التي قد تنجـ عف المشروعات اإلنمائية،  بأنو" أيًضا تعريفو يمكف كما
وذلؾ بيدؼ تقميص أو تخفيؼ حدة اآلثار السمبية وتعزيز اآلثار االيجابية مف خبلؿ دراسة وتحميؿ 

أف أية عواقب بيئية التنمية مستداـ ومقبوؿ بيئيا، و المقترح لمتأكد مف أف برنامج الجدوى البيئية لممشروع 
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يمكف التعرؼ عمييا باكرا في دورة المشروع، وأخذىا في الحسباف منذ البداية حتى ال يؤثر تنفيذ المشروع 
ثر البيئي عممية أو تشغيمو عمى مكونات البيئة وعمى الموارد الطبيعية أو صحة اإلنساف، ويعتبر تقويـ األ

 1يمكف مف خبلليا التنبؤ باألنشطة اإلنمائية عمى البيئة".
 ويشمؿ البيئة عمى الياـ األثر ذات العمميات فحص"أنيا  عمى والتعمير لئلنشاء الدولي البنؾ ويعرفيا  

 تطمباتوم البيئية، اآلثار مف تخفيؼ خطة البدائؿ، تحميؿ اآلثار البيئية، األساس بيانات المشروع، وصؼ
 2والتدريب البيئي." اإلدارة

نما ىو أداة إدارية تيدؼ    ال يعتبر تقييـ التأثير البيئي مجرد طمب إضافي يستنفذ وقت المستثمر ومالو وا 
قتصادية في ذات الوقت الذي تصاف فيو صحة اإلنساف والموارد الطبيعية إلى تعزيز منافع التنمية اإل

 والبيئية بصفة عامة.
عتبار في عممية ممية تقييـ التأثير البيئي فإف اإلجراءات تضمف أخذ األبعاد البيئية في اإلوبتطبيؽ ع  
تخاذ القرار وتكشؼ عف أي أضرار خطيرة قبؿ وقوعيا، كما تمنع حدوث تعطيؿ أو تكاليؼ إضافية قد إ

 .تنتج عف المشاكؿ البيئية غير المتوقعة التي قد تحث عند مرحمة التشغيؿ
ـ األثر البيئي ركيزة أساسية لدفع عجمة التنمية حيث يتـ عمؿ تقدير شامؿ لمنظومة البيئة  ويعتبر تقوي  

دراؾ العبلقات المتداخمة بينيا، وحصر كؿ اإلمكانات والقوى وكمية اإلنتاج ووسائمو مع األخذ  والمجتمع وا 
وعات اإلنمائية مع ضرورة عتبار العوامؿ البيئية غير المنظورة التي يمكف أف تنجـ عف تنفيذ المشر في اإل

 معالجة المشاكؿ البيئية كميا.
 3وتتضمن عمميات تقييم اآلثار البيئية:

مراجعػة الحالػػة البيئيػة الحاليػػة لمموقػع المختػػار لممشػػروع وخصػائص المشػػروع والبػدائؿ المقترحػػة لموصػػوؿ  -
مخػػتص فػػي التػػأثيرات البيئيػػة  إلػػى اليػػدؼ التنمػػوي، وكػػذلؾ المواقػػع المختػػارة البديمػػة لتنفيػػذ المشػػروع بواسػػطة

 لممشاريع؛
التنبػػؤ بػػالواقع البيئػػي فػػي المسػػتقبؿ نتيجػػة تػػأثير المشػػروع أو بدائمػػو المقترحػػة واختيػػار البػػديؿ األقػػؿ خطػػرا -

 عمى البيئة المحيطة؛
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 1م اآلثار البيئية فتتمثل في:يأما أهمية عممية تقي
طات المختصػػػة ومػػػنح التػػػراخيص تػػػدؿ عمػػػى أف ضػػػماف حمايػػػة البيئػػػة، فالموافقػػػة عمػػػى المشػػػروع مػػػف السػػػم -

 المشروع غير مضر بالبيئة؛
ف كثيػرا مػف مؤسسػات التمويػؿ تحقيؽ مصمحة المستثمر خاصة في ظؿ طمب تمويمي مف جيات دولية، أل -

 تطمب تقييما لممشاريع؛ 
يضػات كبيػرة تفادي منازعػات بيئيػة بػيف مػبلؾ المشػروع وأطػراؼ أخػرى، التػي قػد تػؤدى إلػى المطالبػة بتعو  - 

 جؿ إصبلح األضرار. أمف 

ثر البيئي قييمأهداف وأبعاد ت -ثانيا   األ
ثر البيئي تقييمأهداف  -أ يشمؿ تقويـ األثر البيئي تحديدا دقيقا لؤلخطار المحتممة في المستقبؿ  :األ

طبيعية الموارد اليضمف حماية البيئة و و اجتماعية،  و اقتصادية و والتي يمكف أف تكوف ليا عواقب بيئية 
والحفاظ عمييا مف سمبيات التنمية العشوائية، كما يؤكد أىمية التنمية المستدامة لتمبية حاجات الحاضر، 

 دوف االنتقاص مف قدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا الخاصة.
ت آجراؤه لممنشاألثر البيئي إحدى األدوات الميمة في اإلدارة البيئية المتكاممة والذي يتعيف إ تقييـويعد    

 ت القائمة. آالتوسعات والتجديدات الخاصة بالمنش والمشروعات الجديدة أو
قد تبوأت البيئة مكانا مرموقا في صناعة القرار مف خبلؿ تقويـ  ونتيجة لتطبيؽ مفاىيـ تقويـ األثر البيئي

 قتصاديةا  و  ةعمميبيئية و ستنادا إلى أسس إتخاذ القرار إالعواقب المحتممة ألي مشروع أو نشاط إنمائي قبؿ 
  .وقانونية جتماعيةا  و 

ف مردود وفاعمية تقويـ األثر البيئي يعتمد عمى تبنى سياسات متزنة ومتوازية مع إومف الناحية العممية ف
اإلنمائية  أساسيا التوزيع المكاني لؤلنشطة المخططات اإلنمائية الستخدامات األرض والتي يحدد عمى

داؼ ستخداـ المتوافقة وغير المتوافقة، مما يعظـ مف األىمتوقعة ونوعيات اإلالمختمفة وطاقة العمؿ ال
 لتنمية .المرجوة مف سياسات ا

السياسات و  األثر البيئي وسيمة ميمة لمقارنة البدائؿ المختمفة لممشروعات واألنشطة تقييـ وتعتبر عممية 
مكانية  تقييـومف خبلؿ ىذا  قؿ أتحقيقيا عف طريؽ بدائؿ أكثر فاعمية و يتـ تحميؿ أىداؼ المشروع، وا 

بسط وسائؿ أضررا عمى البيئة، وتتطرؽ الدراسة إلى تحميؿ ومقارنة مواقع بديمة، تقنيات أنظؼ، مدخبلت 
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تخفيؼ وعبلج أو الحد مف المشاكؿ البيئية، وبرامج مبلئمة لمرصد واإلدارة البيئية ويتـ ذلؾ مع حساب 
  1نسبيا.أبيئي لمبدائؿ المختمفة حتى يتـ اختيار التكمفة والعائد االقتصادي وال

 الطبيعية والمواد البيئة حماية ضماف لممشاريع في البيئية اآلثار تقييـ مف األساسي ويتمثؿ اليدؼ 
 2:خبلؿ مف وذلؾ اإلنساف بصحة المرتبطة الجوانب ذلؾ في بما عمييا والحفاظ

 . ستدامتياإ وضماف البيئية الناحية مف المشروعات سبلمة ضماف -
  المعايير؛ بأفضؿ لتزاـواإل مبكرة مرحمة في المشروع دورة في البيئية عتباراتإدراج اإل ضماف -
 القرار؛ تخاذا  و  التخطيط في المستدامة التنمية أىداؼ تحقيؽ ضماف -
 لعائد وتغطية المحسوبة غير المخاطر مف وحمايتو المشروع وتكاليؼ الماؿ رأس في وفر تحقيؽ -

  إستمراريتو؛ ضمافو  قتصادياإل
 في والبيئية الطبيعية والموارد التنمية لمشروعات األساسية الطبيعية العناصر عمي والحفاظ التأميف -

 المشروع؛ منطقة
 . الحقة مرحمة في المشروع ىعم أساسية تغيرات تفادي -

ثر البيئي تقييمأبعاد  -ب  3 :ىما أساسيف بعديف البيئي التقييـ عممية تتخذ :األ
 اآلثار البيئية إبراز عمى يقتصر ال دوره فإف البيئي األثر لتقييـ المكاني لمبعد بالنسبة المكاني: البعد

ف فقط المحمية نما األساس، ىي كانت وا   عمى أي المناطؽ المجاورة عمى اآلثار أيضا ليشمؿ يمتد وا 
 الحدوث انت محميةك إذا البيئية المشكبلت أف المعروؼ والعالمي، فمف واإلقميمي القطاعي المستوى
 .التأثير وعالمية إقميمية تعتبر انعكاساتيا فإف الزمف، مرور مع وتفاقمت

  :في تتمثؿ أساسية مراحؿ ثبلث يتضمف وىو :الزمني البعد
 اآلثار عمى لمتعرؼ المشاريع التنموية إلعداد التخطيط عند المرحمة ىذه تتـ :المبكرة التقييم مرحمة -1

 .السمبية اآلثار مف اإليجابية والتخفيؼ اآلثار تعظيـ خبلؿ مف روع،لممش والسمبية اإليجابية
 كؿ تنفيذ المشروعات لضماف تنفيذ أثناء في التقييـ يتـ :االستكشافي التكميمي التقييم مرحمة -2

 .المشروع خطة في المتضمنة البيئية اإلجراءات

                                                           
 .48، صمرجع السابق ،أبو الفتوح عبد الغاني 1
ث ر لتقي يم البيئي ة اإلدارةأحمػد،  مرسػى سػبلمو ممػدوح 2 -803ص، ص 3002 ،23 العػدد ،البيئيػة لمدراسػات أسػيوط مجمػةلممش روعات،  البيئ ي األ

802. 
 .542ص ،مرجع سابقفتحية،  مغراوة ،جيبللي حاج منور، بف أوسرير 3
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 وبدأ المشروع تنفيذ أي بعد الثانية ةالمرحم مف نتياءاإل بعد المرحمة ىذه وتبدأ :الالحق التقييم مرحمة -3
 الذي البيئي المسار عف التشغيؿ مرحمة خبلؿ التنموية المشاريع انحراؼ عدـ لضماف وذلؾ تشغيمو،

  .ليا رسـ
 البيئية اآلثار مبادئ تقييم-ثالثا 

المعنية، لتزاـ بيا مف قبؿ األطراؼ يتطمب تنفيذ عممية تقويـ األثر البيئي وضع مبادئ عامة يجب اإل   
عمى أف ترتكز ىذه المبادئ عمى التعاوف والتنسيؽ بيف الجيات اإلدارية ذات الصمة، والمساواة بيف 
المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص، وتوحيد اإلجراءات والعناصر البيئية حسب نوعية 

 ية مايمي:األنشطة التنموية، وتشمؿ أىـ المبادئ التي يجب أف تمتـز بيا الجيات المعن
 1:المبادئ الخاصة بالجهات المسؤولة وهي -أ
وضع إرشادات واضحة عف أنواع األنشطة الواجب خضوعيا لتقويـ األثر البيئي ومستويات التقويـ  -

 الخاصة بكؿ نوع؛
 وضع خطوط إرشادية إلجراء التقويـ الخاص باألنشطة والمشروعات المختمفة، -
 المعنية بتقويـ األثر البيئي؛وضع معايير محددة تمتـز بيا األطراؼ  -
 التأكيد عمى الرصد المستمر لمتأثيرات التراكمية لؤلنشطة والمشروعات التنموية؛   -
متابعة كفاءة وفعالية إجراءات التخفيؼ المقترحة واتخاذ التدابير البلزمة لمتأكد مف أف نتائج الرصد  -

 البيئية لممشروعات. والمتابعة البيئية يتـ استخداميا في تحسيف وتطوير اإلدارة
 2:تتمثؿ فيالمبادئ الخاصة بالمستثمرين: -ب
 لتزاـ بتقديـ وصؼ كامؿ ودقيؽ لممشروع المقترح لمجيات المسؤولة؛اإل -
 خذ أراء الجيات المسؤولة قبؿ التخطيط النيائي لممشروع المقترح؛أ -
 لبدائؿ المتاحة؛عتبارات البيئية في عممية التخطيط لممشروع بما في ذلؾ دراسة امراعاة اإل -
دارة  - االلتزاـ بمنع أو تخفيؼ اآلثار السمبية لممشروع المقترح مع تنفيذ البرامج المقترحة لرصد اآلثار وا 

 البيئة؛
 .تحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وأساليب اإلدارة البيئية لممشروع مع متابعة دورية لفعاليتيا -
 
 

                                                           
 .486 ، صمرجع سابقحمد كامؿ حجازي، أ 1
 .846ص ،6080، اإلسكندرية، 6، الدار الجامعية، طلعولمة المعاصرةالمستدامة في ظل ا والتنميةالبيئة  إدارة ،خالد قاسـ 2
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 1 تتمثل في: المبادئ الخاصة بالحكومات: -ج
 وضع السياسات والخطط العامة التي يجب أف يتـ في إطارىا تقويـ األثر البيئي لممشروعات التنموية؛ -
ستنادا إلى التوصيات النابعة مف تقويـ إتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات  التنمية إالتأكيد عمى أىمية  -

 األثر البيئي واتخاذ تدابير فعالة لحماية البيئة؛
تخاذ القرار، تفاديا لتضارب القرارات إسيؽ بيف الجيات المعنية في عممية وضع آليات محددة لمتن -

 واآلراء؛
العمؿ عمى توفير الدعـ لكؿ الجيات المعنية لتمكينيا مف المشاركة البناءة في تقويـ األثر البيئي بما  -

 يخدـ التنمية المستدامة؛
  اإلجراءات كمما لـز األمر.مراجعة نظاـ تقويـ األثر البيئي باستمرار وتعديؿ التشريعات و  -

 2 ولسرعة تنفيذ المشروعات التنموية تعد الييئات المسئولة عف حماية البيئة ثبلث قوائـ أساسية وىي:
 تضـ النشاطات ذات التأثير المحدود عمى البيئة؛و  القائمة البيضاء: -   
ـ تحديد ىذه األنشطة بناء عمى وتضـ النشاطات التي تحدث آثارا بيئية ميمة ويت القائمة الرمادية: -   

 الموقع المختار وحجـ النشاط؛
را بيئية خطيرة والتي تتطمب إعادة تقييـ كامؿ لآلثار اتتمثؿ في النشاطات التي تنتج آث القائمة السوداء: -  

 البيئية.

 التنموية لممشاريع البيئية اآلثار تقييم مراحل :الفرع الثاني 
ممية فبلبد ليا مف عدة خطوات متتابعة تمثؿ الخطوة األولى نتائج لموصوؿ باعتبار التقييـ البيئي ع   

يجب متابعتيا ومراقبتيا بيئيا  اثار آلمخطوة التالية ليا مباشرة، كما يترتب عمييا نتائج وقرارات تنتج 
 باستمرار لضماف عدـ انحراؼ المشاريع التنموية في مرحمة التشغيؿ عف مسارىا البيئي السميـ.

 3 ىي: البيئي التقييـ الرئيسية التي تتـ بيا دراسة خطواتال
 لمتقييم اإلعداد-أوال
وصؼ كامؿ لممشروع، يتبعيا رصد  خبلؿ مف لممشاريع المقترحة البيئية اآلثار لتقييـ اإلعداد يجري   

 تنفيذ قبؿ وتسجميو الواقع مسح أي األساس خطالخصائص السائدة لمبيئة وينتيي اإلعداد لمتقييـ ببياف 
 .المشروع

                                                           
 .485، صمرجع سابق حجازي،حمد كامؿ أ 1
 .90-91 ص ص ،سابق مرجع ،جبلؿ سعدسامية  2
 .624، صمرجع سابق، عبد البديعمحمد  3
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 جغرافية خريطة المقترح بوضع المشروع تفاصيؿ عمى الحصوؿ األمر يحتاج :المقترح المشروع وصف-ا
 حضرية، ريفية، صحراوية، زراعية منطقة كانت إذا ختيرت لتنفيذه، أيأ التي المنطقة طبيعة وبياف لموقعو

وكمياتيا،  نوعيا حيث مف مشروعلم الخاـ البلزمة المواد صناعية، ويشمؿ الوصؼ أيضا بياف أو
 أيضا الوصؼ ، ويتطرؽتياوكميا الطاقة المقترحة مصادر بياف وتخزينيا، كذلؾ تداوليا وطرؽ خصائصيا

 البلزمة منيا، والوسائؿ التخمص وكيفية نوع لكؿ المقدرة والكميات الصمبة، السائمة، الغازية المخمفات إلى
 أضرارىا. مف البيئة لحماية

 خصائص البيئية، تحديد اآلثار بتقييـ المباشرة الصمة وذات اليامة األعماؿ مف بيئة:خصائص ال-ب
 التربة، الماء، واليواء. األساسية تيامكونا في الطبيعية البيئة فييا المشروع أي سينفذ التي البيئة

 ياميدان عمبل ذلؾ العمؿ، ويتطمب قبؿ وتسجيمو المقترح الموقع مسح وىو :األساس خط دراسة-ج
 الدراسة ىذه أف في المشروع عف وصؼ األساس خط دراسة وتختمؼ المتاحة، دقيقة لموثائؽ ومراجعة
 دقة مدى لبياف المشروع، تنفيذ بعد ما بقياسات مقارنتيا لتجري البيئية ىامة لمجوانب قياسات عمى تنطوي
 تـ الذي الموقع في البيئة جوانب سائر عمى لممشروع اآلثار المحتممة تقدير في البيئية اآلثار تقييـ

 ختياره.إ
 البيئية  اآلثار تحميل-ثانيا
 البيئية اآلثار فحص أي الغربمة مف تبدأ المعمومات مف مجموعة عمى بدوره البيئية اآلثار تحميؿ ينطوي  
 يئيةالب اآلثار تحميؿ في إلييا يرجع التي التوثيؽ عممية ذلؾ ويواكب التقييـ، عممية في أىمية أكثر ختيارال

 1 :اآلثار ىذه تقدير عممية ذلؾ عف فضبل يشمؿ الذي
وىي فحص اآلثار البيئية المحتممة وتحديد أي ىذه اآلثار يجب دراستو وتحميمو ويطمؽ عمى  الغربمة: -ا

 عمميتيف: إلى وتنقسـىذه العممية أيضا تحديد مدى التأثير، 
 وع؛قائمة بجميع اآلثار البيئية المحتممة لممشر  إعداد ىي -
 والدراسة. بالتحميؿ الجديرة اآلثار الختيار بعناية اآلثار ىذه غربمة -

 عتماد عمى أربعة معايير ىي:   وتجري عممية الغربمة باإل
 مستوى يكوف مثبل عدد السكاف تضاعؼ حالة تجربتيا، ففي يتـ التي التغير كمية بو ويقصد الحجـ -

 ذلؾ؛ قبؿ كاف ما ضعؼ البيئي المعامؿ قياس
 البيئي؛ األثر إلييا يمتد التي المساحة وىو دىالم -

                                                           
 .627-622ص ص  ،سابؽ مرجع البديع، عبد محمد 1
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 خطورة؛ يشكؿ ضئيؿ األثر كاف إذا الحجـ مف أبعد وىو األثر أىمية -
 البيئية اآلثار لبعض حساسية ذات المناطؽ فبعض اإلقميـ، أو الحيز إلى وترجع الخاصة الحساسية -

 .لمتموث الكبرى المدف حساسية مثؿ
  1 نوعاف: والوثائؽ البيئية اآلثار تحميؿ في كبيرة أىمية لمتوثيؽ التوثيق:-ب

أشخاصا  تشمؿ فنية مجموعة بواسطة وتستخدـ لمعمؿ مفصؿ تسجيؿ عمى : وتنطويمرجعية وثائق -1  
 التفصيؿ. مف درجة عمى الوثائؽ تكوف البيئية، ولذلؾ اآلثار تقييـ لمستقبؿ يعمموف

 أف أخرى، ويجب ناحية مف القرار ومتخذ ناحية مف الفنييف بيف اإلتصاؿ وسائؿ فيي :التشغيل وثائق -2  
واضحيف، وىي تعد بواسطة المنسؽ باعتباره حمقة وصؿ بيف الفنييف ومتخذ  نياومضمو  صياغتيا تكوف

ف المعمومات التي تنطوي عمييا ىذه الوثائؽ تكوف دليبل القرار وىو عمؿ عمى جانب كبير مف األىمية أل
  .المطروحة ىاما في االختيار بيف البدائؿ

 بيف المرحمة ىذه في التمييز البيئية فيجب اآلثار تقييـ عمميات أصعب ىو اآلثار تقديرتقدير اآلثار:  -ج
 والمستقبمية. اآلنية األمد، وطويمة الفورية المباشرة، وغير المباشرة اآلثار

 ستخالص التقييمإ: ثالثا
 تكوف عندئذ مبكرا حيث أعد قد البيئية اآلثار ؿتحمي يكوف عندما أيسر البيئي التقييـ استخبلص يكوف  

 الغرض ىذا لتحقيؽ موجيا المشروع تنفيذ يجعؿ بما بوضوح، مطروحة البيئة لحماية المرغوبة البدائؿ
فعالية، والتكامؿ بيف تحميؿ اآلثار البيئية ودراسات الجدوى يجعؿ التقييـ أيسر اتخاذا وأكثر  أكثر بطريقة
 دقة.

والمعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا في المراحؿ السابقة، ويقدـ  اآلثار البيئية بتجميع البيانات ويبدأ تقييـ 
 التي التوصيات مف مجموعة ىي المحصمة تحميؿ اآلثار البيئية صورة متكاممة عف المشروع، وتكوف

 .تصرفاتيـ القرار متخذو خبلليا مف يختار
 2 ىما: مشروع كؿ عف معموماتال مف نوعيف توافر يتعيف المقارنة وإلجراء

تقييـ اآلثار  في السابقة الخطوات مف والسمبية، الذي يعد جزءا اإليجابية اآلثار عف ممخص بياف -
 البيئية؛

 تيا.ذا التقييـ عممية مف جزءا اإلقتصادية الذي  يعتبر والعوائد النفايات عف ممخص وبياف -

                                                           
 .547ص ، مرجع سابق،فتحية مغراوة ،جيبل لي حاج بف منور، سريرأو  1
 .627-624، صسابق ، مرجععبد البديعمحمد  2
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 التقدير وأبرزىا المذكورة التقييـ مقومات عمى كافة يينطو  تقرير صورة في البيئية اآلثار تقييـ ويصاغ  
 عمى ينطوي أو تخفيضيا، كما اآلثار ىذه تفادي إجراءات المحتممة، وفعالية البيئية لآلثار اإلقتصادي

جراءات المتوقعة البيئية المتغيرات مراقبة أساس  العامة، والصحة األمف إتخاذىا لحماية والواجب تنفيذىا وا 
 التي التنبؤات قرب مدى يتحدد حيث المتابعة مرحمة المعروض، تأتي التقييـ أساس عمى القرار إتخاذ وبعد

 الواقع. مف التقييـ عمييا تنطوي

 البيئية اآلثار تقييم المطمب الثالث: أساليب
 التنمية، مشروعات عف الناتجة البيئية التأثيرات وتحديد تقييـ في المستخدمة واألساليب الطرؽ تعددت  
وتستمر  لممشروع األولى المراحؿ مف تبدأ والتقييـ، التحميؿ الرصد، مف متصمة عممية يعد البيئي التقييـف

 :منيا المستخدمة نذكر واألساليب الطرؽ ومف أىـ حياتو، باستمرار

 القوائم ) قوائم التدقيق( الفرع األول: طريقة
 المحتممة العناصر جميع وصؼ ويشمؿ الشاممة الجرد عمميات إجراء أساس عمى األسموب ىذا يقـو  

 استغبلؿ سوء أو التموث عف الناتج البيئي بالضرر تأثرىا ومدى اقتصادية واجتماعية بيئية عوامؿ لمبيئة،
 ثارآ عف فيو يبحث الذي المكاف نحو القرار صانعي توجيو ىو التدقيؽ قائمة مف الغرض إف الموارد.
 أو الرموز طريؽ عف فيميا بسيولة الطريقة ىذه وتتميز مختمفة،ال البيئة عمى عناصر ما لمشروع محتممة

 )سمبي أثر، بدوف ضعيؼ(، متوسط )شديد، ونوعو البيئي األثر قوة عف الوصفية المصطمحات ستخداـا
 1إيجابي(. أـ
 
  الفرع الثاني: المصفوفات 
 قائمة إعداد الطريقة هىذ تتضمف حيث البيئي التأثير تقييـ في المصفوفات ستخداـا بواسطتيا ويتـ  

 أف يمكف التي البيئية الخصائص أو بالعناصر وقائمة لممصفوفة، األفقي المحور في والمشاريع باألنشطة
 النشاط تأثير مدى محوريف كؿ تقاطع عند الرقـ ويبيف ليا، العمودي المحور في المشاريع بتمؾ تتأثر

 بصيغة البيئية إما والعناصر المشاريع بيف وأثرىا سببيةال العبلقات عف التعبير ويمكف البيئة. عمى التنموي
 2 نجد: المصفوفات المستعممة أنواع أىـ واألثر ومف لمقوة رقمية قيمة إلعطاء وذلؾ كمية بصورة أو نوعية

                                                           
 .547، صمرجع سابقفتحية،  مغراوة ،جيبل لي حاج منور، بف وسريرأ 1
، الممتقػى التقي يم البيئ ي المس تخدمة قتصادية لممش كالت البيئي ة وأه م ط رقالتكاليف اإلقريشػي،  يوسؼ أحمد، غدير كيحمي، سميمة عائشة سممى 2

 .424-427ص ،2612 ىـ طرؽ التقييـ البيئي المستخدمة، جامعة ورقمةأقتصادية لممشكبلت البيئية و العممي الدولي حوؿ التكاليؼ اإل
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 عمى الصناعية لمنشاطات تدخؿ آثار عف وسريعة موجزة صورة تعطي : التيليوبولد مصفوفة -
 أىميتيا.و  قوتيا وقياس البيئة، عناصر

مدى تأثر  لمعرفة طبوغرافية عيمواض عدة ـييتق إلى المصفوفة ىذه تيدؼ حيث سفير: مصفوفة -
 وذلؾ المشروع لتنفيذ المواضيع أفضؿ يختار النياية وفي بالمشروع موضوع كؿ في البيئية لعناصرا

 يمكف. ما أقؿ البيئة عناصر عمى لممشروع البيئي األثر أف يتضح عندما
 التي البيئية العناصر بيف والتفاعؿ االعتمادية العبلقات عف لمكشؼ تيدؼ :المكونات لتفاع مصفوفة -

  البيئية المختمفة. النظرة تميز

 النظم الفرع الثالث: تحميل
 تحديد ويتطمب المشروع، بدائؿ ختيار بيفلئل متعددة معايير يتناوؿ أف يمكف أسموب ىو النظـ تحميؿ  

 مف غيره مع وكذلؾ ككؿ، النظاـ مع العناصر ألحد تحدث أف يمكف التي تالتفاعبل طبيعة فيـ المعايير
 مف مختمفة أنواع عمى باالعتماد التحميمي النموذج يتطمب تحديد كما النظاـ، في األخرى العناصر
 1.النماذج

 المركبة الخرائط الفرع الرابع: طريقة
 تتضمف بيانات عمى منيا واحدة كؿ ويتحت بحيث الخرائط مف سمسمة تطبيؽ عمى الطريقة ىذه تعتمد  

 بعضيا فوؽ البيانات ىذه تركب ثـ والجمالية، واإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية الطبيعية النواحي
 .واحدة خريطة ىيئة في وتداخميا مركبة صورة إلعطاء البعض

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .547، صسابقمرجع فتحية،  مغراوة ،جيبللي حاج منور، بف وسريرأ 1
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 المبحث الثاني: اآلثار المرتبطة بأشكال التدهور البيئي في المناطق الجافة
تعد المموثات البيئية مف أكثر العوامؿ خطورة عمى البيئة، وأىـ مسببات التدىور البيئي وأحد األسباب    

التي أدت إلى ظيور مشاكؿ بيئية جديدة، ولمتموث أثار بيئية متعددة تعود بالسمب عمى صحة اإلنساف 
   لو في ىذا المبحث.سنتطرؽ  وىذا ما قتصادية لمموارد مف جية أخرى،مف جية وانييار القيمة اإل

  حتباس الحراريثار اإلآ: طمب األولمال
 :في ثار االحتباس الحراريآتتمثؿ أىـ 

 الحراري في العالم حتباساإلأثار  الفرع األول:
حصمت تغيرات مناخية وبيئية جوىرية في الكرة األرضية خبلؿ العقود األربعة الماضية سببيا ظاىرة    

 : 1ما يميفي زىا اإلحتباس الحراري نوجز أبر 
إزدياد عدد وشدة األعاصير والفيضانات وحرائؽ الغابات وموجات الجفاؼ التي حصمت في مناطؽ  -

 مختمفة مف العالـ.  
المناطؽ الساحمية والمعروفة  مما يجعؿالغزيرة وارتفاع مستوى سطح البحر  واألمطار األعاصيرشدة  -

بلديش وىولندا وجزر الكاريبي ومدف مثؿ ىامبورغ وىونج مثؿ بنغميددة بالغرؽ  نخفضةبارتفاعاتيا الم
 وسيسببنزوح المبلييف مف البشر مف مناطؽ سكنيـ  إلىمستقببل  األمركونج والبصرة. سيؤدي ىذا 

 .المميارات مف الدوالرات بآالؼخسائر مادية تقدر 
في كؿ مف  احصؿ مؤخر  جتاحت مناطؽ كثيرة مف العالـ كماإزيادة في عدد وشدة حرائؽ الغابات التي  -

القضاء عمى الحياة في  إلى أدتيطاليا والبرتغاؿ ولبناف والتي ا  الواليات المتحدة األمريكية واليوناف وتركيا و 
تشريد المبلييف مف مدنيـ  إلى وأدتالغابات وزادت مف معدالت التموث اليوائي والمائي في ىذه المناطؽ 

  .وقراىـ
مما أدى وسيؤدي إلى  اليمبليا د في القطبيف الشمالي والجنوبي وجباؿالذوباف السريع لجباؿ الجمي -

لىو  مف جيةضياع اإلحتياطي العالمي مف الماء العذب والصالح لئلستيبلؾ البشري والزراعي  إرتفاع  ا 
رصدت األقمار وقد . مف جية أخرى مستوى سطح البحر مما ييدد المناطؽ الساحمية بالفيضانات المدمرة

  . %25مقداره  2665 -1979نخفاظا في كميات الجميد في القطبيف بيف الصناعية إ

                                                           
1
 https://mawdoo3.com le12/09/2018.   
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في الجزء الشمالي مف العالـ والمناطؽ المدارية مقابؿ تعرض المناطؽ الوسطى  األمطارزيادة معدالت  -
موت الحيوانات  إلىموجات مف الجفاؼ والتصحر وىذا بدوره سيؤدي  إلىوالمناطؽ الجافة واالستوائية 

 .أوطانيـلى تشريد مبلييف مف البشر عف ا  باتات و والن
 أوروبا باجوائيا الباردة مثؿ أوإجتياح موجات مف الحر الشديد لمناطؽ كانت تعرؼ باعتداؿ مناخيا  -

غالبيتيـ مف كبار  أوروبا الؼ شخص في 35وفاة  2663تمؾ الموجات مف الحر سببت في صيؼ عاـ 
   .واألطفاؿالسف 

 إلى باو أور مف جنوب  أوجنوب أوربا  إلىالزراعية مف أفريقيا  واآلفاتجي لمحشرات اإلنتقاؿ التدري -
 إلصابةفي األعواـ الثبلث الماضية وأدت  ألمانياشماليا كما حصؿ مع حشرة صغيرة اجتاحت غابات 

 .شخص بأمراض متعددة منيا التياب الدماغ وأغشيتو والحساسية المزمنة ألؼ266أكثر مف 
لـ يكف المرض معروفا بيا  أخرىمناطؽ  إلىمثؿ المبلريا  األمراضتشار وانتقاؿ بعض نإتوسع مدى  -

صابة باو أور  مثؿ جنوب مرض المبلريا ىو مف األمراض التي تستوطف المناطؽ  أف. معروؼ اآلالؼ وا 
يئية نتشاره يعتبر كارثة بإف أالمبلييف مف البشر سنويا و  أرواحف ىذا المرض يحصد أاإلستوائية الحارة و 

 .وصحية
سيا كالسوداف وكينيا آفريقيا و إإزدياد عدد المجاعات بسبب الجفاؼ الشديد الذي يصيب بعض مناطؽ -

ثيوبياوالصوماؿ  موت المبلييف مف الماشية ناىيؾ عف الدمار الذي يصيب  إلىواليند وباكستاف ويؤدي  وا 
 .لموت وتشريد مبلييف مف البشر عف مناطقيـ إضافةالحقوؿ الزراعية 

المياه الصالحة لمشرب بالعالـ نتيجة التسارع في تبخر مياه البحيرات واألنيار والجميد القطبي  أزمةتفاقـ  -
والصوماؿ وفي آسيا مثؿ  كإثيوبيافريقيا إمما ييدد بكوارث بيئية خطيرة بسبب معانات مناطؽ كثيرة في 

سرائيؿ واليند وبنغبلديش مف  واألردفسوريا ولبناف  ندرة المياه الصالحة لمشرب والري. كما وفمسطيف وا 
 .ييدد ىذا الموضوع إستقرار ىذه المناطؽ بسبب خطر نشوب حروب عمى المياه بيف ىذه البمداف

األطفاؿ منيـ  اوموت اآلالؼ مف البشر وخصوص واإلسياؿمثؿ الكوليرا  واألمراضإنتشار األوبئة  -
 .تبلط مياه المجاري بمياه الشرببالمناطؽ المنكوبة باألعاصير والفيضانات بسبب إخ

% بسبب التغيير السمبي والخطير الذي حصؿ في 36التيديد المباشر لمحياة البرية والذي يصؿ نحو  -
 إلىسيؤدي التغيير حتمًا ، والتغير المناخيالبيئة الحيوانية والنباتية كنتيجة لظاىرتي االحتباس الحراري 

 الحشرية والحيوانية البرية كما ىو حاصؿ حاليًا لمدب القطبي. إنقراض الكثير مف األنواع النباتية و 
 



 تدهور البيئي في المناطق الجافةآثار الالفصل الثاني                                           

66 
 

 أوكائف حي نباتي  166 – 46إنقراض حوالي  إلىبعض الدراسات أف التغير المناخي يؤدي تؤكد 
 حيواني يوميًا.

 
 في المنطقة العربية االحتباس الحراريتأثيرات الفرع الثاني:  
ة وبعضيا تصنؼ ضمف دوؿ العالـ الفقيرة. تقع ىذه الدوؿ في دوؿ نامي أنيا عمىتصنؼ الدوؿ العربية   

% مف  4.2مناطؽ جغرافية يسودىا مناخ المناطؽ الجافة وشبو الجافة، تساىـ الدوؿ العربية بنسبة 
تساىـ المممكة العربية السعودية بأعمى نسبة بيف الدوؿ العربية ، مجموع إنبعاثات غازات الدفيئة عالمياً 

 أفنبعاثات الغازية العالمية إال مصر والجزائر. رغـ المساىمة القميمة لمدوؿ العربية في اإلتمييا كبًل مف 
ـً حيث: المنطقة العربية ىي مف أكثر المناطؽ تأثرا بالتغير المناخي الذي يسود العال

 1  
-1976درجة مئوية خبلؿ الفترة مابيف  2-6.2إرتفعت درجة حرارة اليواء في ىذه المنطقة مف  -

 ؛2664
يؤدي التغير المناخي إلى إرتفاع في درجة الحرارة مما يجعؿ فصوؿ الشتاء أقصر وفصوؿ الصيؼ  -

 أسخف وأجؼ وأطوؿ, زيادة ممحوظة في نسب التبخر والنتح النباتي؛
 ،األعاصير ،التصحر ،تمر المنطقة العربية حاليًا بموجات مف الكوارث الطبيعية أىميا الجفاؼ -

 ئة؛الفيضانات المفاج
في إنخفاض إحتياطيات ىذه الدوؿ  أساسيارتفاع درجة الحرارة في المنطقة دورًا ا  يمعب التغير المناخي و  -

 مف المياه وزيادة مموحتيا.

 ستنزاف طبقة األوزونإأثار  المطمب الثاني: 
ة الحادثة تتمثؿ بصورة كبيرة في التغيرات المناخي ألضرار البيئية الناتجة عف تآكؿ طبقة األوزوفا إف  

رتفاع درجات الحرارة حيث أف زيادة إلكوكب األرض ومنيا التغيرات الفجائية في الطقس والمناخ مف حيث 
يؤدي  ه، والذي بدور  حتباس الحراريدرجة حرارة سطح األرض سوؼ يؤدي ذلؾ إلى ما يعرؼ بظاىرة اإل

سطح البحر لشواطئ عديدة  ىمستو  رتفاع فيلزيادة تموث اليواء إضافة إلى التصحر وحرائؽ الغابات واإل
حداث خمؿ في التوازف البيئي  .2.وا 

والتي تشتمؿ عمى األسماؾ والعوالؽ النباتية ال تستطيع الفرار مف اآلثار المدمرة  وأيضا الحياة البحرية  
المحافظة عمى التوازف البيئي  فيفيذه الكائنات الحية البحرية ليا دور كبير  الختبلؿ طبقة األوزوف،

                                                           
1
 http://www.ahewar.org le  12/09/2018.   

2
http://helpfulessays.blogspot.com le 06/02/2018.  
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وخاصة العوالؽ النباتية حيث تمتص ثاني أكسيد الكربوف مف الجو وبالتالي إمداد األكسجيف لمكائنات 
ستنزاؼ األوزوف فوؽ القارة القطبية الجنوبية إف أو  ،حتباس الحراريالحية األخرى والتخفيؼ مف ظاىرة اإل

ه األشعة العوالؽ النباتية التي سمح لؤلشعة فوؽ البنفسجية بالتغمغؿ في المحيط عمى نحو أعمؽ وتقتؿ ىذ
 تساىـ في زيادة مياه المحيطات باألوكسجيف والعوالؽ القشرية التي  تشكؿ األساس لمسمسمة الغذائية في
  .المحيط وكما أف زيادة األشعة تسبب القضاء عمى يرقات األسماؾ التي تعيش بالقرب مف سطح المحيط

حيث أف ىناؾ بعض النباتات ليا حساسية كبيرة مف األشعة  ةكما يؤثر عمى الحياة النباتية والزراعي  
وتضر بمحتواىا المعدني وقيميا الغذائية وبالتالي تؤدي إلى محصوؿ  اتاجي مما يؤثر عمىفوؽ البنفسجية 

زراعي ضعيؼ حيث بينت الدراسات أف زيادة تسرب األشعة فوؽ البنفسجية ستسبب تباطؤ نمو ألكثر مف 
 ستنزاؼ األوزوف إلى إنقاص إنتاجية الكثير مف المحاصيؿ. إت وبالتالي سوؼ يؤدي نوع مف النباتا 200

 ثار التصحر آ المطمب الثالث: 
 ثار التصحر في:آتتمثؿ 

 وبيئية مناخية تأثيراتالفرع األول:  
 الغطاء تدىور في يتسبب الدوري الجفاؼ حاالت وتكرار المتساقطة األمطار كمية في التذبذب فإ  

 تساعإ إلى التدىور ىذا ويؤدي الرعوي الضغط بسبب أـ لمنمو المشجعة الرطوبة كفاية بعدـ سواء النباتي
 اليوائية التيارات حركة تنشيط بسبب وتذبذبيا مطاراأل تناقص إلى يؤدي ذلؾ فا  و ، المكشوفة المساحات
 زيادة إلى النباتي الغطاء إزالة يؤدي أخرى ناحية ومف .ناحية مف ىذا العميا الجو طبقات في اليابطة

 إزالة أف إلى التقديرات تشير إذ الجو في األخرى حتباساإل وغازات الكاربوف وكسيدأ ثاني غاز طبلؽإ
 والذي % 36إلى % 26 مابيف تتراوح وبنسبة الكاربوف وكسيدأ ثاني زيادة في السبب ىي النباتي الغطاء
  1.الجو إلى سنوياً  يطمؽ

 التدىور مف بمزيد يسيـ بدوره الذي المناخ قساوة إلى يؤدي التصحر أف المجاؿ ىذا في القوؿ وخبلصة
 .البيئي

 
 
 

                                                           
 .44ص ،2613المممكة العربية السعودية،  ،البيئية والمياه والصحراء األبحاثمعيد ائجه، نت ،أسبابهالتصحر، تعريفه، الجيني،  إبراىيـلطفي  1
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 اآلثار االقتصاديةالفرع الثاني:  
 توضح والتي مظاىر التصحر استعراض خبلؿ مف لمتصحر اإلقتصادية اآلثار عمى التعرؼ يمكف   

 اإلنتاجية الطاقة عمى التأثير خبلليا مف يتـ والتي البيئية الظاىرةبيذه المرتبطة  السمبية الجوانب
 1:لؤلرض

 الجافة وشبو الجافة المناطؽ في بالمموحة المتأثرة األراضي نتشارا يتركز :التربة تممح مظهر -أوال
 في الوطف قدرت ىكتار فيما مميوف 956 حوالي العالـ في بالمموحة المتأثرة األراضي مساحة تقدر حيث

 معدالت تراوحت حيث الزراعي اإلنتاج عمى التربة مموحة ىكتار وتؤثر مميوف 8.35 بحوالي العربي
 الجدوؿ التالي: في موضح كما المموحة الشديدة الحاالت في والصفر70%  مف اإلنتاج

 الزراعية المحاصيل إنتاج معدل عمى المموحة مستويات تأثير:)22) الجدول            
 

 

 

 

 

 15،العدد 68 المجمد لمدراسات األكاديمية، ميساف مجمة التصحر، لظاهرة الجغرافية والمنظومة المفهوم السعيدي، ناىي غميس، : عميالمصدر
 .178ص  .2669سنة 

 الخاطئة والحراثة األشجار وقطع الجائر )كالرعي المختمفة البشرية األنشطة إف :التربة تعرية-ثانيا
 أـ المائية التعرية سواء لمتعرية ستجابةلئل عالية قابمية ذات وتجعميا التربة تدىور إلى وغيرىا( تؤدي

 الجافة المناطؽ في ىكتار مميوف 236 قدرىا مساحة عمى بنوعييا التعرية تؤثر الريحية، فمثبل التعرية
 وشبو الجافة المناطؽ في خطورة أكثر تأثير الريحية آسيا ولمتعرية شرؽ جنوب دوؿ في الجافة وشبو
 % 5.7 بنسبة الزراعي اإلنتاج نخفضإ فمثبلً  لمتربة المنتجة الطبقة سمؾ تقميؿ إلى تؤدي إذ الجافة
 .سترالياا غرب في لمتربة يةالسطح الطبقة سمؾ مف واحد مممتر إزالة بسبب

 
                                                           

1
 .179-178ص ص ابقس، مرجع السعيدي ناىي غميس، عمي 

نتا المئوية لنسبةا  المموحة مستويات  المحاصيل جيةإل
 166 ملحية غير

 76-86 قميمة المموحة
 46-76 متوسطة المموحة
 6-46 شديدة المموحة

 6 شديدة المموحة جدا
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 تقمص فمثبل والنباتية الحيوانية الحياة في تدىور البيئي التدىور عف ينجـ :التنوع البيولوجي قمة-ثالثا
 المتواجدة النباتية األنواع مف% 32 نحو انقرضت إذ عامة، بصورة العربية المنطقة في الحيوي التنوع

 الطيور. مف 16و الثديات حيوانات مف% 13 وحوالي
 عمى مؤشرا يعتبر ما منطقة في منيا واحدة أي وجود أف كما لمتصحر سمات المظاىر ىذه جميع وتعد  
 حتى أو المظاىر ىذه مف واحد مظير مف ألكثر ويمكف التصحر ظاىرة مف تعاني المنطقة ىذه أف

 أف حقيقة عمى اىن التأكيد ويجب بالتصحر المصابة المناطؽ مف واحدة منطقة في تتواجد أف ايجميع
 صفات في تغيير وحدوث البيئية لمموارد ستنفاذإ حدوث بالضرورة يعني ما بمنطقة المظاىر وجود ىذه

 المنطقة. تمؾ في الموارد ليذه قتصاديةاإل القيمة مف اإلقبلؿ ىإل التغيير ىذا ويؤدي الموارد ىذه

  جتماعيةاآلثار اإل الفرع الثالث:
جتماعية قتصادي، بؿ ىي ممتدة إلى النواحي اإلى الجانبييف البيئي واإلخطورة التصحر ال تقتصر عم  

مف خبلؿ تفاقـ إشكالية ما يعرؼ بػ البلجئوف البيئيوف، ويقصد بيـ السكاف الذيف ييجروف موطنيـ، نتيجة 
 إفريقيا عدد البلجئييف البيئييف في قارة أف إلىشح الغذاء وتدىور التربة، وانقطاع المياه، وتشير التقديرات 

نماتقتصر عمى تركيـ لمواطنيـ،  مبلييف الجىء، والخطورة ال 16 وحدىا، يزيد عف  أففي  أيضا وا 
البيئة  المدف الكبيرة، تمثؿ عبئا ثقيبل عمى أطراؼعمى  األكواخالفقيرة ومباني  األحياء إلىىجرتيـ 

 1.ائـ والنزاعات المحميةنخراط في الجر لئل ، ومؤىمةلؤلمراضمجتمعات معرضة  فالحضرية، فيـ يكونو 
الغذاء عمى المستوى العالمي  إنتاجيةتتمثؿ في انخفاض  لقوؿ أف اآلثار اإلجمالية لمتصحرويمكف ا  

وخسارة التنوع البيولوجي مع انقراض النباتات والحيوانات وبعض النظـ البيئية وقد تحدث تغيرات في 
الشمسية في  األشعةمتصاص إنتشار إتسبب تبدال في  فأالمناخ نتيجة الغبار الزائد في اليواء الذي يمكف 
زواؿ الغطاء  إفالغازات الدفيئة ( ثـ )المعروفة بػ األخرىالجو وىذه شبيية بتأثيرات المموثات الجوية 

تدىوره يؤثراف في ميزاف الطاقة ودرجة حرارة اليواء في المناطؽ المجاورة ويحدث ىذا التأثير  أوالنباتي 
 : 2بواسطة عمميتيف

 .األرضعمى سطح  األشعةنعكاسية مما يعني انخفاض الطاقة اإل أيتتمثؿ في ازدياد االلبيدو  األولى -
 .نخفاض رطوبة الترية عف طريؽ التبخر نظرا لتدىور الغطاء النباتيإالثانية تتمثؿ في  -

                                                           
1

كبر الخطرالتصحر حسني عبد المعز حافظ،    تاريخ االطبلع: https://repository.nauss.edu.sa ، الموقع االلكترونيالبينةالذي يهدد  األ

89/00/8085. 
2
 http://www.uobabylon.edu.iq  le 19/04/2017. 
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 مبحث الثالث: التكاليف المرتبطة بالتدهور البيئي في المناطق الجافةال
قتصادية لمتدىور البيئي يسمح بتوفير المعمومات البلزمة لتقييـ التأثير البيئي اآلثار اإل إف قياس   

حتساب التكاليؼ البيئية التخاذ القرارات السميمة المؤدية لزيادة العائد االقتصادي إلممشروعات، ومف ثـ 
لى مفيوـ التكاليؼ لذا سنتطرؽ في ىذا المبحث إ ستثمارات مف جية، والتقميؿ مف أضرار التموث،لئل

 .البيئية وأىميتيا وأساليب قياسيا

 ماهية تكاليف التدهور البيئي :المطمب األول
نو ال يمكف القضاء عمى التموث نيائيا أوبما نتناوؿ في ىذا المطمب مفيوـ وأىمية التكاليؼ البيئية،   

جتماعية والتكمفة التكمفة اإلمف خبلؿ تحديد المستوى االقتصادي األمثؿ لتموث البيئة نتطرؽ أيضا إلى 
 الخاصة.

 الفرع األول: مفهوم التكاليف البيئية
 لتزاماتواإل المصروفاتبػ" فمنيـ مف يعرفياالبيئية،  لمتكاليؼ واضح مفيـو تحديد في وفالباحثإختمؼ    

 وما وغيره، معدات مف البيئي النظاـ عمى لممحافظة يؤدي شأنو أف مف ما كؿ عمى تصرؼ التي النقدية
"مقياس إلزالة  ومنيـ مف يرى بأنيا 1وتحسينيا". البيئة الخاصة بحماية بالمعايير المؤسسات لتزاـإ يثبت

يمحؽ بالمجتمع نتيجة لمزاولة الوحدة االقتصادية لنشاطيا أي التأثيرات السمبية الداخمية  الضرر الذي
  .ادية لنشاطيا"والخارجية والتي تنعكس عمى المجتمع نتيجة ممارسة الوحدة االقتص

" قيمة عوامؿ اإلنتاج والجيود البلـز استنفاذىا إلعادة البيئة إلى ما كانت عميو مف  ويرى آخروف بأنيا  
 2 قبؿ بعد إلحاؽ أضرار مادية وبشرية نتيجة قياـ تمؾ المشروعات بمزاولة أنشطتيا المختمفة".

 تحدثيا التي النقدية وغير النقدية "اآلثار رفتيا بأنيااألمريكية ع المتحدة بالواليات البيئة حماية وكالة أما  
 التقميدية التكاليؼ مف كبل النفقات ىذه وتتضمف البيئة"، جودة عمى تؤثر أنشطة نتيجة المنظمة أو المنشأة

 3أقؿ". بدرجة الممموسة والتكاليؼ المحتممة، والتكاليؼ الضمنية الصريحة
 
 

                                                           
   .466، صمرجع سابؽقريشي،  يوسؼ أحمد، غدير كيحمي، سميمة عائشة سممى 1
 و لممنظمػات المتميز األداء حوؿ الثاني الدولي الممتقى مقترح، نموذج البيئية التكاليف قياس تواجه التي التحديات الحمداني، رجب إبراىيـ خميؿ 2

، 2011 نػوفمبر 23 - 22 يػومي ورقمػة جامعػة البيئػي، األداء تحػديات و المػالي األداء تحقيػؽ بػيف واالقتصػاديات المؤسسػات الحكومػات، نمػو
 .269ص

 .466، صمرجع سابققريشي،  ، يوسؼأحمد غدير كيحمي، سميمة عائشة سممى 3
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 1البيئي بشكؿ عاـ إلى: وتقسـ التكاليؼ االقتصادية لمتدىور
ومف أمثمتيا تكاليؼ المعالجة الطبية لؤلمراض التي تسببيا الوحدات مباشرة:  تكاليف بيئية -أوال

 .اإلنتاجية، تكاليؼ المحاصيؿ الزراعية التالفة في المناطؽ المتأثرة بالتموث، تكاليؼ التخمص مف النفايات
تكاليؼ التي تخدـ مراحؿ اإلنتاج ككؿ مثؿ تكاليؼ الموارد تتمثؿ في المباشرة:  تكاليف بيئية غير -ثانيا

 البيئية المستنزفة خبلؿ عممية اإلنتاج مثؿ اليواء والماء.
إف اآلثار السمبية لمتدىور البيئي ال تقتصر عمى ما يسببو مف خسائر مادية، ولكنيا تشمؿ أيضا مقدار ما 

 ر ومكافحتو وحماية البيئة منو. جؿ التخمص مف التدىو أيتـ إنفاقو مف أمواؿ باىظة مف 
قتصادية والمالية لمتدىور البيئي عمى رتفاع حجـ األعباء اإلإوعميو فاإلحصاءات الدولية تشير إلى  

البيئة العالمية التابع لؤلمـ المتحدة في تقاريره حجـ تمؾ األعباء  وى العالمي، فقد قدر معيد مراقبةالمست
( %4-2نسبتو) مؾ اإلحصاءات أف حجـ مكافحة التموث يحتاج إلى مامميوف دوالر، كما تبيف ت 46بنحو 

 مف إجمالي الناتج المحمي القومي العالمي.

   قتصادي األمثل لتموث البيئة الفرع الثاني: المستوى اإل 
قبػػؿ دراسػػة الحجػػـ األمثػػؿ لمتمػػوث، يتعػػيف عمينػػا أوال التطػػرؽ والبحػػث عػػف التكػػاليؼ التػػي يتحمميػػا المجتمػػع 

 تموث البيئة.نتيجة 
 قتصادية لمتموث البيئيأوال: التكاليف اإل

التموث البيئي يؤدي إلى ظيور التكاليؼ الخارجية التي تظير كنتيجة لعدـ تحمؿ أف  يتضح سبؽ مما  
جتماعية الحقيقية لمموارد، نفترض مثبل أف بعض األفراد والمؤسسات األفراد والمؤسسات التكاليؼ اإل

اء واليواء دوف مقابؿ، ولكف تتعرض مؤسسات أخرى وأفراد آخروف إلى دفع ستعماؿ المإيستطيعوف 
 ستعماؿ الماء واليواء عف ستعماؿ، وفي ىذه الحالة تختمؼ التكاليؼ الخاصة إلالتكاليؼ نتيجة ليذا اإل

أو في: التكمفة التي يتحمميا المستفيد مف سمعة معينة  التكاليف الخاصةجتماعية، حيث تتمثؿ التكاليؼ اإل
   2 مورد إنتاجي معيف مثؿ تكاليؼ المواد األولية أو العمؿ.

ستخداـ مف أضرار فيي التكمفة الخاصة مضافا إلييا ما قد يترتب عف ىذا اإل جتماعية:أما التكمفة اإل
 أخرى )تموث( تمحؽ طرؼ آخر لـ يكف مقصودا وىذه التكمفة غير معوضة نقديا، وبيذا يكوف السعر الذي 

 

                                                           
 .56ص ،، مرجع سابقالحمو وآخروف جابر حميد عقيؿ 1
 .551، ص2666، مكتبة القدس، مصر، االقتصادمبادئ في طمعت الدمرداش،  2



 تدهور البيئي في المناطق الجافةآثار الالفصل الثاني                                           

72 
 

ختبلؼ بيف التكاليؼ ويحدث اإل 1قؿ مف التكمفة الحقيقية بالنسبة لممجتمع.أؿ الماء واليواء دفعو مستعم
ستعماؿ المورد تكاليؼ عمى أطراؼ أخرى، فمثبل إذا إجتماعية فقط، إذا ترتب عمى الخاصة والتكاليؼ اإل

ىناؾ فرؽ بيف  استعمؿ مصنع الورؽ الماء، وقاـ بعد ذلؾ بمعالجتو الستعادة مواصفاتو األولى فميس
جتماعية، ولكف عندما يطرح المصنع نفاياتو في األنيار ) الوسيمة الرخيصة التكمفة الخاصة والتكاليؼ اإل

لمتخمص مف النفايات( فإف المدف التي تقع عمى األنيار بعد المصنع يجب أف تدفع تكاليؼ إعادة المياه 
جتماعية ؽ بيف التكاليؼ الخاصة والتكاليؼ اإلإلى مواصفاتيا السابقة وفي مثؿ ىذه الحاالت يحدث الفر 

 كما ىو موضح في الشكؿ التالي:
 ج تماعية(: الف رق بين التك مفة الخ اصة والتك مفة اإل23الشكل)               

 التكمفة الحدية االجتماعية                                     السعر

                                                                      

 التكمفة الحدية الخاصة                 

   األثر الخارجي                                            

                                     

                                                 

 

 

 

Source: Sylive Francheux, Jean François Noël, économie des ressources naturelles et de l’environnement, 

Arman Colin, Paris, 1995, p181. 

جتماعيػة والتكمفػة الخاصػة، ممػا يػؤدي يظير مف خبلؿ المنحنى أف األثػر الخػارجي يقػع بػيف التكمفػة اإل   
 .Q2إلى  Q1جة وأيضا اإلفراط في الكمية المنت P1إلى  P2نخفاض األسعار مف إإلى 
 
 

                                                           
 .274، ص مرجع سابقوآخروف،  رمضاف محمد مقمد 1

P2 

 

P1 

 الكمية

 

Q1 Q2 
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لػػذا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف األثػػر الخػػارجي يشػػعر بػػو الفػػرد أو المجتمػػع، عنػػدما يجػػد نفسػػو خسػػر جػػزء مػػف  
قتصػػادية أو إرفاىيتػػو، كمػػا يمكػػف أف تظيػػر التكػػاليؼ فػػي السػػوؽ بطريقػػة غيػػر مباشػػرة عمػػى شػػكؿ خسػػائر 

ذا أخذنا ىذه  نفقات، فمثبل خسائر تموث اليواء عمى المحاصيؿ الزراعية تتمثؿ في المحاصيؿ الضائعة، وا 
التأثيرات عمػى صػحة اإلنسػاف فتحصػؿ عمػى عػدة أمػراض مرتبطػة بتمػوث اليػواء، باإلضػافة إلػى مػا تنتجػو 
ىػػػذه األمػػػراض مػػػف تػػػأثيرات غيػػػر مباشػػػرة عمػػػى تػػػدىور اإلنتػػػاج نتيجػػػة العطػػػؿ المرضػػػية، و نفقػػػات العػػػبلج 

 بالمستشفى.

ياسػػات إلدمػػاج األثػػر الخػػارجي لمتقميػػؿ مػػف آثػػاره السػػمبية عمػػى وعميػػو يتطمػػب األمػػر وضػػع إجػػراءات وس  
 المجتمع.

 جتماعية و تحديد الحجم األمثل لمتموث ثانيا: البحث عن التكاليف اإل
ستيعاب الطبيعة، كما أف كمية السمع إف كمية التموث تكوف أكبر مف قدرة إفي حالة التأثير الخارجي ف 

مى، عندما تكوف جزء مف تكاليفيا غير محسوبة في التكمفة المنتجة تصبح أكبر مف الكمية المث
  1االجتماعية، أي ال تظير ضمف تكاليفيا الخاصة. 

تقع في الجية المقابمة مف النير  Bتقوـ بطرح نفاياتيا في نير وأف المؤسسة  Aلنفرض مثبل أف المؤسسة 
 وفي حاجة لماء صافي لنشاطيا.

 Bونفػػػرض أف األضػػػرار التػػػي أصػػػابت  Bفػػػي إنتػػػاج المؤسسػػػة  يػػػؤدي إلػػػى خسػػػارة Aإف إنتػػػاج المؤسسػػػة 
 (.  04كما في الشكؿ) Aلممؤسسة  Qمتناسبة مع اإلنتاج 

، ونفرض أف المؤسسة تبيع منتجاتيا في Aلمؤسسة  يمثؿ الربح الحدي  MPضمف الشكؿ فإف المنحنى 
 ف الربح الحدي يساوي سعر السوؽ.ا  السوؽ، و 
كػػاف السػػػعر يسػػاوي التكمفػػػة الحديػػة فػػإف الكميػػػة المنتجػػة تصػػػبح فػػي ىػػػذه إذا  تعظػػـ ربحيػػػا  Aالمؤسسػػة 

 .OPMونستنتج أف الربح يساوي المجاؿ  OMالحالة 
 .  Aلممؤسسة  يمثؿ الربح األعظمى الخاص  OPMإذف المجاؿ  
إلػى المسػتوى  Aنػو عنػدما يصػؿ إنتػاج إبما أف ىدؼ المنتج ىو تعظيـ الربح تحػت قيػد تدنيػة التكػاليؼ، ف 

OM  فاف الخسارة الكمية المحتممة مف طرؼB  ىيORMجتماعية تتمثؿ في المنحنػى ، والتكمفة اإلOL ،
 جتماعي إف الربح اإل ORM.و OPMواإلنتاج األمثؿ لمستوى معيف مف اإلنتاج يمثؿ الفرؽ بيف المجاليف 

 

                                                           
1 Sylvie francheux, jean François Noël .op.cit, P184. 
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يػة مػع الػربح الحػدي، ، عندما تساوي التكػاليؼ االجتماعOQxيكوف في أعظـ مستوى لو عند إنتاج الكمية 
وىذا ما يوضح أف مستوى اإلنتاج الذي يحقؽ الرفاىية الجماعية أقؿ مف مستوى اإلنتاج الذي يحقؽ الربح 

   1الحدي الخاص. 
جتماعية تظير وتبدأ خطورة التموث عندما يفوؽ التموث ( أف التكمفة اإل05كما يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ) 

 جؿ محاربة آثار التموث.                    أير التكمفة التي يتحمميا المجتمع مف ستيعاب المحيط، وبالتالي تظإقدرة 
                             

 (: 40لشك  ل رقم)ا                                          
 ج تماعية بياني اتح ديد التك مفة اإل 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Source: Philippe Boutems, Gilles Rotillon, l’économie de l’environnement Paris, éditions La découverte, Paris, 

2003،p52.  

 

 ( نحاوؿ مقارنة الواقع الذي يوجد فيو قدرة الطبيعة المتصاص جزء مف التموث04مف خبلؿ الشكؿ )
 

 

                                                           
1Ibid, PP 185-186. 
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 التكاليؼ، األرباح
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 (:40الش  كل رقم)
 من التم وثج زء  المتصاصق درة البيئ ة                               

 التكاليؼ، األرباح                

 

                                        

                                                                     

                        

 

 االنتاج                                              

                                                 
        

 
                  WA               Wx                     WM                      التموث 

  Source: Sylive Francheux, Jean François Noël, Op.cit, P187  

 لقدرة.اإلنتاج و كمية التموث المتعمقة بيذه ا WA Q Aمستوى ىذه القدرة وAلتكف 
ف المحػيط الطبيعػي يسػتطيع تحميػؿ المموثػات إفػ W Aأقػؿ مػف  Wعنػدما يكػوف مسػتوى التمػوث الصػادر  -

 الصادرة دوف أي مشكؿ.
عمػػى العكػػس كػػؿ تمػػوث ال يمكػػف اسػػتيعابو وبيػػذا تظيػػر التكػػاليؼ  فإنػػو WAمػػف أكبػػر Wأمػػا إذا كػػاف  -

  1عاب التموث تنقص.االجتماعية )مشكمة التموث( أي قدرة البيئة الطبيعية الستي
نمػا يوافػؽ مسػتوى إنتػاج  WA( ىو أف التموث صفر لكف 5-4) والفرؽ بيف الشكميف ال يمثؿ إنتاج معدوـ وا 

QA إف اإلنتاج األمثؿ يصبح إذف .Qx  .يعرؼ مثمما سبؽ بتقاطع خطي الربح الحدي والتكمفة االجتماعية 
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عديدة مباشرة وغير مباشرة  اقتصاديةضرار وخسائر قتصادية يعني حدوث أوالتدىور البيئي مف الناحية اإل
بعضػػيا يظيػػر ويمكػػف تحديػػده والػػبعض اآلخػػر ال تظيػػر آثػػاره إال فػػي المسػػتقبؿ، وفػػي ىػػذا اإلطػػار يمكػػف 

 1تحديد الطبيعة االقتصادية لمتدىور البيئي مف خبلؿ:
ء حػدوث التمػوث مثػؿ : وىي تشمؿ النفقات التي لحقػت بعناصػر النظػاـ البيئػي مػف جػراتكاليف الخسائر -

الخسائر التي تمحؽ بالصحة وما يتبعيا مف تغيب عف العمؿ وانخفاض مستوى اإلنتاجيػة، وبصػفة أوضػح 
سػتعماال إنتاجيػا إسػتعماؿ المػوارد إنتقاص مف فرص الغير والمجتمػع ككػؿ فػي يؤدي التدىور البيئي إلى اإل

رة التػػي تمحػػؽ بالمشػػروعات مػػف جػػراء التمػػوث سػػتيبلكيا باإلضػػافة إلػػى األضػػرار المباشػػرة وغيػػر المباشػػإأو 
 بالرغـ مف أنيا لـ تشارؾ في حدوثو.

زالػػة آثػػار التمػػوث مثػػؿ مصػػاريؼ تك  اليف المعالج  ة - : وتشػػمؿ النفقػػات التػػي تحمميػػا المجتمػػع لمعالجػػة وا 
تشػػمؿ  معالجػػة الميػػاه المموثػػة، النفقػػات البلزمػػة لتنقيػػة اليػػواء وخفػػض تركيػػز الغػػازات المموثػػة لػػو، كمػػا أنيػػا

 نفقات العبلج والدواء مف األمراض المرتبطة بالتموث البيئي.
: تتمثػػؿ فػػي النفقػػات التػػي تجعػػؿ التمػػوث فػػي حػػدوده المقبولػػة بيئيػػا، مثػػؿ وضػػع أجيػػزة تك  اليف الوقاي  ة -

ستخداـ تعديبلت جديدة في اإلنتاج وفي التكنولوجيا التي إومعدات لخفض إصدارات التموث في المصانع، 
 اميا بيدؼ الحصوؿ عمى تكنولوجيا نظيفة بيئيا. ستخدإيتـ 

 البيئية التكاليف أهمية الفرع الثالث:
 :2تياآل خبلؿ مف تتضح البيئية التكاليؼ أىمية القوؿ أف ويمكف  
 عف تعبيرا أكثر ويجعميا النتائج تحسيف في يساىـ البيئية التكمفة عف بيانات المالية القوائـ تضميف إف -

 أداء كفاءة عمى لمحكـ الوحيد المعيار تعد لـ قتصاديةاإل الكفاءة فأل جتماعيةإ زاوية مف الواقع العممي
 .ليا البيئية األنشطة عتباراإل بنظر األخذ بؿ يجب الوحدة

 التكاليؼ عتباراإلبعيف  األخذ دوف سميمة غير تعتبر والتكاليؼ اإليرادات بيف تتـ التي المقابمة إف -
 تعديؿ األمر يتطمب ذلؾ ولعبلج سميمة بصورة يتحدد لـ لمضريبة الخاضع اءوالوع ف األرباحأل البيئية

 البيئية التكاليؼ في الحسباف يأخذ المسؤولية االجتماعية عف لممحاسبة نظاـ المالية وخمؽ السياسة
 ىذه المقابمة. مثؿ إجراء عند
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 قتصاديةاإل تسببيا الوحدات قد التي جتماعيةواإل البيئية لممشاكؿ بالنسبة العاـ الرأي ضغط زديادإ إف -
 أف حتى البيئية التكمفة ببيانات ىتماـلئل قدر أكبر إعطاء عمى قتصاديةاإل الوحدات إلى حث أدى
 البيئية الظروؼ مع تتواءـ أف فقط عمييا فميس خاص موقؼ في نفسيا الوحدات وجدت ىذه
 بعدأ تذىب أف بؿ جتماعيةاإل جاتحتيالئل ستجابةاإل عمييا أف ولكنيا أدركت الموجودة جتماعيةواإل
 قانونية. إجراءات أو أي عقوبات تتجنب حتى الظروؼ ىذه مف

 حيث جتماعيةواإل البيئية بالمشاكؿ مميء مجتمع في وتستمر تنمو أف ال يمكف االقتصادية الوحدة إف -
 فإذا العمـ ـوتقد المدنية تطور مع إال تظير لـ الخطيرة بعادىاأو  الحالي بمفيوميا لبيئةا تموث أف

 ىذه أف نو كأي عضو يتأثر بو وبمشاكمو أيضا حيثإقتصادية تؤثر عمى المجتمع فاإل الوحدة كانت
ف ىذه الوحدات أدركت أف مصمحتيا إف وليذا استمرارهإعاقة  إلى يوـ ما في تودي أف يمكف المشاكؿ

 1مشاكمو. ؿح في وتساىـ حتياجاتوإ بعض تمبي فأالمساىمة في تحقيؽ رفاىية المجتمع ب

 المطمب الثاني: قياس تكاليف التدهور البيئي
ستثمار المرتبط بموارد البيئة قتصادية في اإللمبيئة إدخاؿ العقبلنية اال مف أىداؼ القياس النقدي  

 وحدة ألية البيئية التكاليؼ قياس فأإلى  اإلشارة ىنا وتجدرومحاولة الحفاظ عمييا وترشيد استخداميا. 
 حمميا العامموف أو أفراد المجتمعاألضرار التي يت قياس عف بمعزؿ عميو والحكـ تقييمو مكفال ي قتصاديةإ

 مف قتصاديةاال الوحدة وما تقدم بيف الموازنة نتيجة لآلثار السمبية لمنشاط االقتصادي وعميو يتطمب إجراء
ؼ التدىور البيئي نتطرؽ ثار سمبية ضارة بالبيئة، ومف بيف أساليب قياس تكاليأداء إجتماعي وماليا مف آ

 إلى ما يمي:

 الواحد المضمون ذو الكمي القياس مدخل الفرع األول:  
 يعكس موحد بمعيار كمياً  والظواىر األشياء قياس عمى الواحد المضموف ذو الكمي القياس مدخؿ يقـو 

 خاصية ظواىروال األشياء ىذه قياس عف الناتجة المعمومات فرو ت أف يمكف بحيث بينيا، مشتركة خاصية
 المعيار بخصوص اتجاىيف بيف التفريؽ ويتـ ليا المكونة العناصر جميع مستوى عمى الرياضي التجميع
 2ىما: البيئية العمميات قياس في يستخدـ الذي الموحد
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 نوعيف بيف االقتصادييف تمييز إلى ذلؾ في ويستند جتماعية:اإل المنفعة وحدة ستخدامإب القياس -أوال
 معينة صفات لو ما شيء قدر  "المبادلة بقيمة" ويقصد ستعماؿ،اإل وقيمة المبادلة قيمة لمشيء، القيمة مف
 إشباع عمى الشيء قدرة ابي فيقصد  "االستعماؿ قيمة" أما مختمفة، صفات لو آخر بشيء يتبادؿ أف عمى
 بالرغـ ولكف بو، ريتأث أو يستعممو لمف الشيء منفعة أو اإلنساف، يستعممو عندما مباشرة إنسانية حاجة
 ىو ما عف يختمؼ يكوف أف ينبغي ما حوؿ يدور منطؽ مف البيئية المنفعة وحدة فكرة إليو تستند مما

 مجاؿ في عميو يعتمد كأساس استخداميا لعدـ كافياً  سبباً  يعتبر عممياً  المنفعة قياس وصعوبة كائف،
 .البيئي القياس

 يخص ما في أما التبادؿ، أسعار عمى المالية لمحاسبةا في القياس يعتمد النقدي: طريقة القياس -1
 يعبر ال عندما لمقيمة صحيح غير مؤشرا تعد أو متاحة، غير األسعار ىذه تكوف ما غالبا البيئية المحاسبة
 بعض إلى ستناداإل يتـ الصعوبة ىذه عمى ولمتغمب الخدمة، أو السمعة التي تحققيا المنفعة عف السعر
   1 ومنيا: ةمباشر ال غير التقدير طرؽ

 أف يتوقع التي البديمة الظواىر قيمة عمى عتماداإل يتـ الطريقة ىذه خبلؿ ومف :البديل التقييم طريقة -أ
 قيمة تقدير يمكف المثاؿ سبيؿ فعمى القياس، محؿ لمظواىر التضحيات أو المنافع نفس بالتقريب تتضمف
 لمصوت، عازؿ زجاج تركيب أو حائط بناء كمفةبت الضوضاء منع سبيؿ في تحمميا يمكف التي التكاليؼ
 .بينيا االختيار إلمكانية المبلئمة البدائؿ توافر مدى ىي الطريقة ىذه استخداـ تواجو التي والمشكمة

 مف عمييا الحصوؿ يتـ التي البيانات تحميؿ عمى القياس في الطريقة ىذه وتعتمد ستقصاء:اإل طريقة -ب
 بكافة دراية عمى الفئات تمؾ تكوف أف بشرط القياس، موضوع البيئي باألداء المتأثرة جتماعيةاإل الفئات

 صورة في التأثيرات ىذه عف التعبير عمى قادرة تكوف وأف األداء، ىذا بسبب عمييـ تقع التي التأثيرات
 النتائج. صحة عمييا ترتكز التي األساسية المحددات مف األسئمة صياغة وتعتبر نقدية،

 أساس عمى البيئية األضرار تقدير يتـ الطريقة ىذه خبلؿ ومف التجنب: أو التصحيح تكمفة طريقة-ج 
 إصبلح تكمفة مثؿ لتجنبو، الضرورية والمعدات األجيزة أو إقتناء الضرر لتصحيح البلزمة المبالغ

 مف لمتخمص تستخدميا التي المائية ريلمجاا لتطيير المؤسسة تتحمميا التي المبالغ وكذلؾ الضرر،
 المخمفات ىذه وتنقية لمعالجة المؤسسة تتحمميا التي المبالغ ضرر تجنب تكمفة مثؿ ا،تيعمميا مفاتمخ
ف المائية، لمجاريا في إلقائيا قبؿ إال  البيئية التكاليؼ قياس مجاؿ في تطبيقو يمكف النقدي القياس كاف وا 

 .المنافع قيـ تقدير في عميو االعتماد يمكف أنو ال
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 األبعاد المتعدد القياس مدخلالفرع الثاني: 
 وذلؾ مختمفة بمقاييس قتصاديةاإل الوحدة أنشطة عمى المترتبة التأثيرات قياس إلى تجاهاإل ىذا يعتمد 

 ىذه وأبعاد تبايف تعكس القرار لمتخذ معمومات توفر مما نقديا األنشطة ىذه عناصر بعض قياس لصعوبة
 ذات المعمومات داللة أكثر وضوحا عما تضفيو ىذهسميـ باإلضافة إلى أنيا تضفي  بشكؿ األنشطة
 1التالية: األساليب ليشمؿ يتسع ىذا االتجاه فاف لذا المالية الطبيعة

في  كمفة قمياأو  شيوعا وأكثرىا القياس أساليب بسطأ مف األسموب ىذا يعد: الوصفي القياس أسموب-أوال 
شطة البيئية التي تقوـ بيا الوحدة االقتصادية األن وصؼ عمى يعتمد فيو, البيئية التأثيرات قياس مجاؿ

نما القياس في محددة قواعد عمى وبذلؾ ال يعتمد  قياسو المراد النشاط الظاىرة أو وصؼ يستخدـ وا 
 الحاالت بعض في القرارات تخاذإ في قتصاديةاإل الوحدة تفيد قد وصفي. وبيذا يوفر معمومات بأسموب

 األخرى. القياس بأساليب المعمومات ذهتوفير ى معيا يصعب والتي الضرورية
 الظواىر أو األنشطة أو حداثلؤل أعداد تعييف الكمي بالقياس يقصد الكمي: القياس أسموب-ثانيا 

جراءات لقواعد وفقا المطموب قياسيا  تأثير عف كمية معمومات لتوفير األسموب يستخدـ ىذا إف محددة. وا 
 الذي النشاط لنوع تبعا تتبايف ىذه األنشطة صورة أف وبما نقديا إال قياسيا ال يمكف التي البيئية األنشطة
 يتطمب مما النشاط طبيعة حسب تتبايف كذلؾ المستخدمة القياس وحدة فإف لذا قتصاديةاإل الوحدة تمارسو
 ىذه طبيعة بيف الربط إلى يودي األنشطة وبما ىذه لقياس المناسبة القياس ووحدات المناسب النظاـ تحديد
 القياس. لعممية تعكس الخصائص اليامة بحيث قياسيا وأىدؼ شطةاألن

 البيئية لمتكاليف المحاسبي الفرع الثالث: القياس
 متكاممة اقتصادية بيئية محاسبة عتمادإ يتطمب ذلؾ البيئي فإف المردود تقييـ عممية نجاح أجؿ مف   

 التكاليؼ البيئية )محاسبة بالمحاسبة ىيسم ما المقاـ ىذا في ونجد التقميدية، المحاسبة عف بديمة تكوف
 قتصادية.اإل لممشاريع االجتماعية البيئية اآلثار لتقييـ كمنيج البيئية(

 ومستقبمية فعمية معمومات توفير إلى دؼتيالتي  والمالي، العيني القياس أدوات مف أداة تعد وىي  
 لكافة واالجتماعية البيئية التكاليؼ فم كؿ تحديد البيئية، لغرض السياسات ولصانعي القرارات لمتخذي
 2 البيئة. بحماية الخاصة واألنشطة العمميات
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 1أوجو: ثبلث مف البيئية المحاسبة األمريكية البيئة حماية وكالة وقد عرفت   
 وقيمة كمية وتحميؿ قياس المرحمة ىذه خبلؿ : ويتـاالقتصادية الوجهة من البيئية لمحاسبةا -أوال

 . والمجتمع لمفرد االقتصادية الرفاىية مستوى المرحمة ىذه تعكس ما إلنتاج، وغالباا عوامؿ مدخبلت
 وفؽ المالية القوائـ إعداد المرحمة ىذه خبلؿ ويتـ :المالية لممحاسبة متدادإك البيئية المحاسبة -ثانيا

 لمساعدة ةيالبيئ ومعمومات لآلثار بيانات القوائـ ىذه تتضمف بحيث المحاسبية واألسس المعايير
 .األسيـ وحممة والدائنيف كالمستثمريف القوائـ ىذه مف المستفيديف

 والمعمومات وتحميؿ البيانات تحديد المرحمة ىذه في ويتـ اإلدارية: الوجهة من البيئية المحاسبة -ثالثا
 كقرارات ة،المختمف اإلدارية القرارات واتخاذ التخطيط في اإلدارة مساعدة لغرض البيئية باألنشطة المرتبطة
 .اإلدارية القرارات مف وغيرىا الجودة ومتطمبات معيف منتج إنتاج في ستمرارواإل المنتجات تسعير
 المؤسسة ممارسة عف الناشئة المالية لؤلحداث والنقدي الكمي القياس ذلؾ المحاسبي القياس يعتبر

 حتى قتصاديةاإل العمميات ذهلي والتسجيؿ وتحميؿ وتبويب تجميع خبلؿ مف ذلؾ ويتـ قتصادياإل لنشاطيا
 .المالية الفترة نياية في لمنشاط الختامية الحسابات إعداد يتـ

 الثابتة األصوؿ إثبات ضرورة يعني وىذا الدخؿ قائمة بنود قيـ تحديد القياس ىو بأف نوضح أف ويمكف
 مقابمة خبلؿ مف لنشاطا نتيجة قياس وأيضا الحقيقية قيمتيا تحديد خبلؿ مف المالي المركز بقائمة البيئية

 التي التأثيرات تمؾ إلزالة بيئية تكاليؼ عمييا يترتب البيئية العمميات أف حيث بالمصروفات اإليرادات
 قتصاديةإ أحداث انيأ حيث القياس مفيـو عمييا ينطبؽ فإنو أنشطتيا، ممارسة نتيجة المؤسسة تحدثيا
جراءاتو  طرؽ استخداـ ويتـ المالية، القوائـ قيـ عمى تؤثر  تظير حتى لتسجيميا البيئية لؤلحداث محاسبية ا 

 المالية. القوائـ داخؿ انعكاساتيا

 التدهور البيئي  تكاليف قياس تواجه التي المطمب الثالث: التحديات
 2في: البيئية التكاليؼ قياس تواجيو التي تتمثؿ أىـ  التحديات 

 :عنه الناشئ لضرروا التصرف بين السببية العالقة تحديد :الفرع األول
قتصادية يقع لممجتمع السيما عند تواجد العديد مف الوحدات اإل الذي الضرر مصدر تحديد صعوبة -

 اليواء تموث مثاؿ مسببو وتحديد الضرر تكاليؼ قياس صعوبة وبالتالي العمؿ مكاف نفس في لمتموث
 الوحدات؛ ىذه أداء مف القريبة التربة في المواقع أو والماء

                                                           
تخاذ المحاسبية المعمومات جودة تفعيل في ودورها البيئية لمتكاليف المحاسبي القياس أهمية الخفاؼ، ىاشـ عموي ناصر، ىيثـ طو 1  ال

 .27، ص76،2012واالقتصاد، العدد اإلدارة مجمةالموصل،  بمدينة الصناعية المنشآت من عينة آلراء استطالعية دراسة القرارات
 .687صمرجع سابق،  الحمداني، رجب إبراىيـ خميؿ 2
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تبقى  االبيئة والمجتمع ألني تتركيا الوحدات االقتصادية عمى التي المدى البعيدة اآلثار اسقي صعوبة -
 األضرار؛ تمؾ وتقييـ حصر صعوبة يولد مما طويمة لفترة

 محددة جيات عمى اآلثار تمؾ وتحميؿ قياس صعوبة وبالتالي التموث أو الضرر فاعؿ تحديد صعوبة -
  البواخر؛ أو الطائرات أو اراتالسي عوادـ عف األضرار الناجمة مثؿ

 التعويض قيمة تحديد ثـ ومف المتسببيف تحديد إلى إضافة البيئة تصيب التي األضرار تحديد صعوبة  -
 .الضرر وقوع قبؿ عميو كانت ما إلى األوضاع إعادة صعوبة إلى متسبب إضافة لكؿ

 ةالبيئي التكاليف عن لممحاسبة الرئيسية المداخل الفرع الثاني: تعدد
 يتطمب لذا المحاسبة في الجديدة الفروع مف قتصادييفاإل مف الكثيريف نظر في البيئية التكاليؼ تعد  

 الجديد. المدخؿ ىذا جوانب يتناوؿ واضح فكري وضع إطار ىؤالء نظر في األمر
  التقميدي المدخل :األول المدخل

 وعمى المالية لممحاسبة واستكماؿ امتداد ىي البيئية التكاليؼ عف المحاسبة إف االتجاه ىذا رواد يرى   
 التقميدية. المالية القوائـ إعداد عند البيئي البعد وتضميف قياس المالية القوائـ معدي

 المطور التقميدي المدخل :الثاني المدخل
 إعادة يتطمب لذلؾ المحاسبة في جديدة نظرة تعد البيئية التكاليؼ عف المحاسبة إف االتجاه ىذا يرى  

 عتبار وجية نظر المجتمع والبيئة.غة مفاىيميا لتأخذ بعيف اإلصيا
 الحديث الثالث: المدخل المدخل
 خصوصياتو لو المحاسبة في جديد فرع ىو البيئية التكاليؼ عف المحاسبة فأب تجاهاإل ىذا رواد يرى    
 ليذا اإلدارية. وطبقا بةوالمحاس التكاليؼ ومحاسبة المالية المحاسبة مثؿ لممحاسبة اإلطار العاـ داخؿ
االقتصادية الى تحقيؽ مستوى يرضي العامميف والمجتمع إضافة إلى تحقيؽ مصالح  الوحدة تسعى االتجاه

 1الوحدة في تضخيـ األرباح بما يتناسب مع القواعد المحاسبية المعموؿ بيا.

 التكاليف نوعية بتحديد المتعمقة الفرع الثالث: التحديات
 مف نوأ حيث التكاليؼ نوعية تحديد يستمـز البيئية لمتكاليؼ المحاسبي القياس ؼأىدا تحقيؽ إف   

قتصادية لنشاطيا بسبب تبايف الصعوبة تحديد قيمة األضرار التي تصيب المجتمع جراء مزاولة الوحدة اإل
 ذلؾ. سبيؿ الوحدة في تتحمميا التي التكاليؼ نوعية نظر المحاسبيف حوؿ اتوجي

                                                           
 .218، ص مرجع سابق الحمداني، رجب إبراىيـ خميؿ1
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 ة:خالص

آثار التدىور البيئي في المناطؽ الجافة تكوف في شكؿ  مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ أف مجمؿ    
ة بتحمؿ المجتمع أعباء يتدمير حياة اإلنساف وتدىور صحتو وضعؼ إنتاجيتو، وتنتيي المشكبلت البيئ
ستخداـ عناصر البيئة إيؼ التكمفة المباشرة وغير المباشرة الناجمة عف ضياع المواد األولية وارتفاع تكال

قتصادي لتكاليؼ التدىور البيئي يشكو مف البليقيف. فمعظـ التقنيات وانخفاض عائداتيا. كما أف التقييـ اإل
قتصادية المستخدمة في تقييـ اآلثار البيئية وتكاليفيا تعتبر طريقة تقريبية وىمية مقربة لمواقع حيث اإل

االت أخرى. لذا يجب القياـ بالمقاربة الشاممة عند تقييـ تكاليؼ يسيؿ استخداميا في حاالت ويتعذر في ح
 جؿ الوصوؿ إلى المستوى األمثؿ لمتموث.أالتدىور البيئي مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               

 

لآاثر التدهور  الاقتصاديةأ سس املعاجلة   

اجلافة املناطقالبييئ يف   
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 تمهيد:

ثاره السمبية، حيث غدت آوالحد مف  معالجتو يئي في المناطؽ الجافة إلى ضرورةلقد أدى التدىور الب   
بؿ وكافة صور الحياة الحيوانية والنباتية وغيرىا عمى  اإلنسانيةمفر منيا حماية لمحياة  تمؾ المعالجة ال

واضحة المعالـ، واستعماؿ أفضؿ  إال مف خالؿ تبني سياساتيمكف تحقيؽ ذلؾ  األرض، والكوكب 
سبؿ تفعيؿ ىذه السياسات  وماىي  ؟ثار التدىور البيئيآوبناء عميو ماذا يقصد بسياسات معالجة األدوات. 

 ؟لمعالجة آثار التدىور البيئي في المناطؽ الجافة

 ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عميو في مضموف ىذا الفصؿ     
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 التدهور البيئي  أثار معالجة المبحث األول: سياسات

أف التنمية واإلدارة البيئية السميمة جانباف متكامالف فبدوف  1992يشير تقرير التنمية في العالـ لعاـ    
معالجة لمتدىور البيئي )حماية البيئة( ستنيار التنمية وبدوف تنمية ستفشؿ السياسات المتبعة لمعالجة 

ىذا المبحث جانب مف معالجة التدىور البيئي مف خالؿ التطرؽ إلى ا سنتناوؿ في ذالتدىور البيئي. لي
مفيوـ وأدوات السياسة البيئية التي تمثؿ الوسيمة التي يتـ وضعيا في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ الحفاظ عمى 

ف إنو ليست كؿ المشكالت البيئية قومية في نطاقيا وعندما يتعمؽ األمر بأكثر مف دولة فأالبيئة، وبما 
 تفاقيات البيئية التي توفر الحماية لمبيئة. ي ىو التوصؿ لإلالحؿ النمط

 ثار التدهور البيئيآمعالجة   المطمب األول:

 نتناوؿ في ىذا المطمب مفيوـ ومبادئ معالجة التدىور البيئي.  
 ثار التدهور البيئيآالفرع األول: مفهوم معالجة 

اصر المكونة لمبيئة لبقائيا عمى حالتيا الطبيعية دوف الصيانة الالزمة لمعن"تعني معالجة التدىور البيئي    
 1."تزاف البيئيجؿ تحقيؽ التوازف البيئي وفقا لقانوف اإلأإحداث أي تغيرات تشوىيا، مف 

اإلقالؿ منو توازنيا الطبيعي، ومنع التموث أو كما تمثؿ أيضا" المحافظة عمى مكونات البيئة وخواصيا و   
موارد الطبيعية وترشيد استيالكيا واستغالليا وحماية الكائنات الحية التي مكافحتو، والحفاظ عمى ال أو

 2تعيش فييا."
عرؼ أيضا بأنيا "المحافظة والصيانة واإلبقاء عمى الشيء المراد حمايتو دوف ضرر أو حدوث تغيير تو   

جراءات معينة لتحقيؽ ىذه الحماية."إلو يقمؿ مف قيمتو، وىذا ما يتطمب   3تخاذ تدابير وا 
 4 وبالتالي فاف معالجة التدىور البيئي تشمؿ عمى:   
 وقاية المجتمعات البشرية مف التأثيرات الضارة لبعض عوامؿ البيئة؛ -

 وقاية البيئة محميا وعالميا مف النشاط اإلنساني الضار. -

 
                                                           

، الممتقػػى الػوطني حػػوؿ اقتصػػاد البيئػة والتنميػػة المسػػتدامة، معيػػد البيئةةة وآليةةات حمايتهةةا ألجةةل تدميةةة مسةةتدامةالقػادر خميػػؿ، سػميماف بوفاسػػة، عبػػد  1
 .9ص 6006جواف 7 – 6عمـو التسيير المركز الجامعي المدية أياـ 

 .54ص ،مرجع سابقمحمد عبد البديع،  2
 .  163ص ،6006المريخ لمنشر، الرياض،دار  اقتصاديات الموارد والبيئة،انطواني س فيشر،  3
 .222 -221، ص ص مرجع سابقمحمد صالح الشيخ،  4
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 ثار التدهور البيئيآمبادئ معالجة  الفرع الثادي:
 1 مف المبادئ في إطار التنمية المستدامة تتمؿ في: معالجة التدىور البيئي عمى جممة تتأسس

الذي بمقتضاه ينبغي عمى كؿ نشاط تجنب إلحاؽ ضرر معتبر مبدأ المحافظة عمى التدوع البيولوجي:  -
 بالتنوع البيولوجي؛

 بمقتضاه يتـ تجنب إلحاؽ الضرر بالموارد الطبيعية كالماء واليواءمبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية:  -
 ض والتي تعتبر في كؿ الحاالت جزء ال يتجزأ مف مسار التنمية؛واألر 

 قؿ خطرا عمييا؛أستبداؿ عمؿ مضر بالبيئة بآخر إ: والذي بموجبو يمكف مبدأ االستبدال -

: الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعمقة بحماية البيئة عند إعداد المخططات والبرامج مبدأ اإلدماج -
 القطاعية وتطبيقيا؛

أحسف : ويكوف ذلؾ باستعماؿ الدشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عدد المصدر مبدأ -
المتوفرة وبتكمفة اقتصادية مقبولة، ويمـز كؿ شخص يمكف أف يمحؽ ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة  التقنيات

 مصالح الغير قبؿ التصرؼ؛

ي أف يكوف عمى عمـ بوضعية البيئة والذي بمقتضاه لكؿ شخص الحؽ فمبدأ اإلعالم والمشاركة:  -
 ؛والمشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة

والذي ينص عمى أف  2641سنة  ظمة التعاوف والتنمية االقتصاديةاعتمدتو منمبدأ المموث الدافع:  -
ءات الرامية إلى الحفاظ عمى "المموث يجب أف تقتطع منو  السمطات العمومية النفقات الخاصة باإلجرا

 البيئة".

عمى  القضاء عمميةإذ أف  القضاء التاـ عمى التدىور البيئيكما أف معالجة التدىور البيئي ال تعني   
 ىذا في األساسي فإف اليدؼ وعميو النظرية، الناحية مف مقبولة مستحيمة وغير   نيائيا التدىور البيئي

 .واقتصاديا بيئيا األمثؿ إلى الحجـ بو أو الوصوؿ دىورعممية الحد مف الت في يكمف اإلطار
 اءات تتمثؿ في السياسة البيئية. ولتحقيؽ معالجة لمتدىور البيئي يتطمب أخذ مجموعة مف التدابير واإلجر   

 

 

 
                                                           

، ممتقػى دولػي تقيةيم التجربةة الجزائريةة فةي مجةال حمايةة البيئةة  تحقيقةا لمتدميةة المسةتدامة ومحاربةة الفقةربف قرينػة محمػد حمػزة، فروحػات حػدة،  1
 .5-1ص ص ،6030ماي 5-1حالة الجزائر، المركز الجامعي خميس مميانة، الجزائر،   حوؿ حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدوؿ النامية
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 ثار التدهور البيئيآلمتبعة لمعالجة المطمب الثادي: السياسات ا

 اسة البيئية.سنتناوؿ في ىذا المطمب مفيـو وأدوات السي   
 الفرع األول: مفهوم السةياسةة البيئيةة

إف السياسة البيئية ىي" تمؾ الخطوات العريضة التي تعكس القواعد واإلجراءات التي تحدد أسػموب تنفيػذ    
اإلسػػػػتراتيجية البيئيػػػػة مػػػػع تحديػػػػد ميػػػػاـ المؤسسػػػػات والجيػػػػات المختمفػػػػة المشػػػػاركة فػػػػي تحقيػػػػؽ نتػػػػائج ىػػػػذه 

مظمة األوامر التشريعية الممزمة لكؿ مف ىذه الجيات، وىي في النياية توضح أسموب اإلستراتيجية،  تحت 
 1تقويـ النتائج وفقا لألىداؼ التي تـ تحديدىا مسبقا مع توضيح آليات التصحيح والتنمية".

نمػا تتعػدى ذلػؾ لممطالبػة بتجنػب     وميمة السياسة البيئية ال تنحصر فقط في معالجػة األضػرار القائمػة، وا 
 المشاكؿ البيئية وتقميؿ األخطار الناجمة قدر اإلمكاف.

  2 :لهذا فهي تعمل عمى تحقيق األهداف التالية 
تحجػػػيـ الممارسػػػات واألنشػػػطة التػػػي تػػػؤدي إلػػػى تػػػدىور مػػػوارد البيئػػػة، أو تنظػػػيـ تمػػػؾ األنشػػػطة بمػػػا يكفػػػؿ  -

 معالجة مصادر التموث وتخفيؼ أثاره البيئية قدر اإلمكاف؛

ع األمثػػػؿ لمكونػػػات البيئػػػة اليامػػػة وخصائصػػػيا الفيزيائيػػػة والكيميائيػػػة الحيويػػػة بمػػػا يكفػػػؿ سػػػتعادة الوضػػػإ -
 ستمرارية قدرتيا االستيعابية واإلنتاجية قدر اإلمكاف؛ إ
عتبػػػارات البيئيػػػة فػػػي الخطػػػط التنمويػػػة لمقطاعػػػات المختمفػػػة، وتضػػػميف ا ثػػػار البيئيػػػة وكيفيػػػة مراعػػػاة اإل -

 جتماعية؛قتصادية واإلدراسات الجدوى لممشروعات اإلمعالجتيا في المراحؿ األولى ل

قتصػػػادية كمػػا تسػػػعى السياسػػػة البيئيػػػة المثمػػى لموازنػػػة الفوائػػػد التػػػي تعػػػود عمػػى المجتمػػػع مػػػف األنشػػػطة اإل -
المرتبطة بالتموث البيئي مع األضرار الناجمة عف التموث، أي مساواة المنفعة الحدية بالتكمفة الحدية لمتموث 

  البيئي.
 3عتبارات العممية الالزم توفرها وهي أن تكون:طبيق السياسة البيئية يدبغي اإلشارة إلى اإلولت
سػػتفادة مػػف تجػػارب الػػدوؿ المتقدمػػة فػػاف ذلػػؾ ال المعػػايير البيئيػػة واقعيػػة وقابمػػة لمتطبيػػؽ: رغػػـ أىميػػة اإل -  

عػػػايير بيئيػػػة تناسػػػػب نتقػػػػاء مإيعنػػػي النقػػػؿ المباشػػػػر لمسياسػػػات التػػػي سػػػػبقت إلييػػػا ىػػػذه الػػػػدوؿ ولكػػػف يجػػػب 
 خصائص كؿ دولة وطبيعة األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا؛

                                                           
 68، ص6007دار اليازوري، عماف، ية اإلدارية لمبيئة،مااإلدارة البيئية الحعارؼ صالح مخمؼ،  1
 .4 ص ،2004  ،25العدد ت،يالكو  ط،يلمتخط العربي المعيد ة،يالتنم جسر مجمة ،ةيئيالب اساتيالس بابكر، مصطفي  2
الممتقػػى الػػوطني حػػوؿ اقتصػػاد البيئػػة والتنميػػة المسػػتدامة، معيػػد عمػػـو  اإلطةةار المؤسسةةي والقةةادودي لمسياسةةة البيئةةة،أحمػػد زغػػدار، زرقػػوؽ رتيبػػة،  3

 .  1، ص2006جواف6-7 التسيير المركز، الجامعي المدية، أياـ 
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قتصادي العاـ: فمثال فرض جباية التموث قد ال ينجح تطبيقيا الضوابط المتبناة متماشية مع اإلطار اإل -  
 في إطار المشروعات الممموكة لمدولة ألنيا في الغالب ال تيدؼ لتحقيؽ الربح.

 ثار التدهور البيئيآمعالجة  الفرع الثادي: أدوات
تعتمد الدولة في رسـ سياستيا البيئية  لمعالجة التدىور البيئي عمى جممة مف األدوات أو وسائؿ التػدخؿ    

غير أف ىذه الوسائؿ تختمؼ مف دولة ألخرى، حسب درجة تطور ونمو الدولة باإلضافة إلى مػدى تحكميػا 
ىمػػػا نػػػوعيف مػػػف األدوات غيػػػر أننػػػا فػػػي الغالػػػب نميػػز بػػػيف  فػػي سياسػػػتيا البيئيػػػة حسػػػب األىػػػداؼ المسػػطرة،

 قتصادية واألدوات القانونية. األدوات اإل

لقػػد أدى تفػػاقـ ا ثػػار البيئيػػة السػػمبية إلػػى تػػدخؿ ثةةار التةةدهور البيئةةي: آاألدوات القادوديةةة لمعالجةةة  -أوال
ؿ مػػا يػػؤثر فييػػا، وتتمثػػؿ األدوات المشػػرع بػػالتنظيـ والتوجيػػو لكػػؿ المسػػائؿ المتعمقػػة بالبيئػػة وحمايتيػػا مػػف كػػ

القانونيػػػة فػػػي قيػػػاـ الدولػػػة بفػػػرض قػػػوانيف ولػػػوائح تحػػػدد معػػػايير إلزاميػػػة يجػػػب أال تتعػػػداىا إصػػػدارات التمػػػوث 
  .البيئي
كما يجب أف تتوفر معمومات كافية عف مختمؼ أنشطة التػدىور البيئػي كػي تسػتطيع كػؿ دولػة أف تضػع    

عناصر المموثة الناتجة عف كؿ نشاط إنتاجي أو تحػدد الخصػائص التػي ما يناسبيا مف معايير تسمح بيا لم
يجب أف تكػوف عمييػا عناصػر البيئػة الطبيعيػة، ومػف ثػـ تسػتطيع أف تفػرض عمػى سػائر الوحػدات اإلنتاجيػة 

حتراـ ىذه القوانيف يؤدي إلى فرض عقوبات كما ىو الحاؿ بالنسبة إإتباع تمؾ المعايير والخصائص، وعدـ 
ختػراؽ ىػذا القػانوف.  وتجػدر اإلشػارة إقواعد القانونية لمنظاـ العػاـ، وتختمػؼ العقوبػة حسػب درجػة الختراؽ ال

صػػدار التشػػريعات الخاصػػة بيػػا،  أف الػػدوؿ الصػػناعية الكبػػرى كػػاف ليػػا السػػبؽ فػػي اإل ىتمػػاـ بحمايػػة البيئػػة وا 
ات مثػؿ قػانوف حمايػة واختصػت بإصػدار التشػريع 1970 فقػد تأسسػت الوكالػة األمريكيػة لحمايػة البيئػة عػاـ

 1اليواء وقانوف المخمفات الصمبة. 
قتصػادية مػف أكثػر أدوات السياسػة : تعػد األدوات اإلثار التةدهور البيئةيآ قتصادية لمعالجةاألدوات اإل -ثاديا

يػػرادات "البيئيػػة فعاليػػة، ويقصػػد بيػػا  مجمػػوع الوسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي حمايػػة البيئػػة التػػي تػػؤثر عمػػى نفقػػات وا 
سػػتثمارية، فيػػي أداة مػػف النػػوع المػػالي تسػػعى إلػػى تطبيػػؽ مبػػدأ آليػػة السػػعر، أي حسػػاب ا ثػػار ت اإلالمشػػروعا

 ومف أىـ صور ىذه األدوات نذكر:2،"الخارجية الناجمة عف المشاكؿ البيئية

                                                           
 .334 -333، ص ص مرجع سابقمحمد صالح الشيخ، 1
   .661، ص 1995مطابع جامعة الدوؿ العربية، مصر، ، البيئة والتشغيل والتدمية، لعربيةمنظمة العمؿ ا 2
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، كما تعتبر االقتصادمف المتعارؼ عميو أف الدولة تستعمؿ الجباية كأداة لمتحكـ وتوجيو  الجباية البيئية:-1
قتطاع نقدي إلمراقبة التموث، وىي عبارة عف  اقتصاديةموردا لخزينتيا باإلضافة إلى ذلؾ تستعمؿ كوسيمة 

تفرضو الدولة وبصفة نيائية كعقوبة عمى تمويث البيئة، وبالتالي عندما يدفع المموث ثمف مموثاتو فاف ىذا 
تى يساىـ في التقميؿ مف بيئيا ح سيكوف حافزا لو لعدـ التمويث مرة أخرى بالبحث عف تكنولوجيا نظيفة

 نفقاتو.
ندماج الخارجي عف طريؽ تقميص الفرؽ بيف التكمفة قتصادي بيجو أوؿ مف أتى بفكرة اإلويعتبر اإل 
 جتماعية والتكمفة الخاصة بإعطاء سعر لإلزعاج يتمثؿ في قيمة الجباية. اإل

قتصػادية عتمدتػو منظمػة التعػاوف والتنميػة اإلإالذي   "المموث الدافع"وأساس فرض الجباية ىو المبدأ العالمي 
وىو ينص عمى وجوب تحميؿ المموث أعبػاء التػأثيرات الخارجيػة التػي تنػتج عػف نشػاطو ويػدخميا  2641سنة 

 ، وتطبيقا لمبدأ المموث الدافع فاف:   1جتماعيةفي دالة إنتاجو وتقترب التكاليؼ الخاصة مف التكاليؼ اإل
 جتماعية والتكمفة الخاصة.ية= الفرؽ بيف التكمفة اإلقيمة الجباية البيئ      
  2جتماعية= التكمفة الحدية الخاصة + الجباية.وسعر السمعة = التكمفة الحدية اإل      
عتبػػار التػػأثيرات الخارجيػػة داخػػؿ تكػػاليؼ المنػػتج وىػػذا مػػا يعػػرؼ إف تطبيػػؽ الجبايػػة يعػػادؿ األخػػذ بعػػيف اإل   

3خارجية، بالحؿ البيجوفي لمتأثيرات ال
 :كما ىو موضح في الشكؿ التالي 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .353، صمرجع سابق أحمد عبد الخالؽ، أحمد بديع،  1

2
 Journées de formation en économie de l'environnement, cread, Alger, 28-29 septembre, 2005, p7. 

3
 Sylvie faurcheux, Jean François Noel, op.cit.p182. 
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 (:60الشةةكل رقم)                                           
 جتماعية والتكمفة الخاصةالجباية وأثرها عمى التكمفة اإل                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 476، ص2006جمة محمود حسف حسنى، دار المريخ، الرياض، ، تر قتصاديةالتدمية اإل: ميشؿ توارد تغريد، المصدر

MCs -جتماعية الحدية.: يمثؿ التكمفة اإل 
MCp -.يمثؿ التكمفة الحدية الخاصة لإلنتاج : 

 .PMوعند السعر التوازني   QMتوازف السوؽ يتـ عند كمية مف اإلنتاج -
يحة لممجتمػع مػف جػراء إنتػاج ىػذه السػمع، ال يمثػؿ التكمفػة الصػح  MCpإف منحنى التكمفة الحدية الخاصة   

وحدة نقدية عمى طرؼ ثالػث، فانػو  2يتـ تحميميا تكاليؼ قدرىا مثال  xفإذا كانت كؿ وحدة منتجة مف السمع 
 2مػػف خػػالؿ فػػرض قػػانوف يحػػدد MCsجتماعيػػة الحديػػة الصػػحيح يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى منحنػػى التكػػاليؼ اإل
 المخرجات.وحدة نقدية جباية عمى كؿ وحدة مباعة مف 

وحدة لكػؿ وحػدة مباعػة عمػى كػؿ  2 التكاليؼ الخاصة إلى أعمى بػ ىإف جباية التموث ىذه سوؼ تنقؿ منحن  
كما ىو مبػيف فػي الشػكؿ، أمػا التقػاطع الجديػد بػيف منحنػي التكمفػة الخاصػة الحديػة MCs نقطة عمى المنحني 

 وىو السعر األمثؿ. *Pالمثمى والسعر وىي الكمية  *Qجتماعية الحدية يحدد لنا الكمية والتكاليؼ اإل

ف النػػاتج الحقيقػػي لممنتجػػات المموثػػة سػػوؼ يػػنخفض عنػػد المسػػتوى إجتماعيػػة لمتمػػوث فػػفمػػع دمػػج التكػػاليؼ اإل
صػؿ أمػا األسػعار التػي يح*P إلػى PMجتماعي بينمػا سػتتحرؾ األسػعار لترتفػع أمػاـ المسػتيمؾ مػف األمثؿ اإل

ف عبء جباية التموث سوؼ يتـ تحممو بواسطة كؿ إوبيذا ف PCإلى  PMعمييا المنتجوف فسوؼ تنخفض مف

Q*      QM 

MCs 

MCp 

P* 

PM 

PC 

 

a 

 السعر

 الكمية

b 

c 
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مػػف إجمػػالي  bcوالمنػػتج يػػدفع  abمػػف المسػػتيمكيف والمنتجػػيف مثػػؿ مػػا ىػػو مبػػيف فػػي الشػػكؿ، المسػػتيمؾ يػػدفع 
 .ac1الجباية التي تعادؿ

   2 ولكي تكون سياسة الجباية البيئية ذات فعالية يجب توفر الشروط التالية:
بة المفروضػػة بالمرونػػة فتختمػػؼ معػػدالتيا وفقػػا لنػػوع النفايػػات وحجميػػا والمنطقػػة الجغرافيػػة أف تتسػػـ الضػػري -

 التي يظير فييا.
ة المموثػػة فػػي تػػدعيـ بحػػوث تكنولوجيػػا أأف يسػػتخدـ جػػزء كبيػػر مػػف إيػػرادات الجبايػػة المفروضػػة عمػػى المنشػػ -

 معالجة النفايات وتطبيؽ طرؽ أكثر كفاءة لمتقميؿ مف كمية النفايات.

 3ما أهداف الضريبة البيئية فتتمل في:أ
 النفقات لتغطية تستعمؿ التي الجبائية اإليرادات زيادة خالؿ مف البيئية السياسات تمويؿ في المساىمة -

 البيئية؛
 والخدمات السمع أسعار في المباشرة البيئية واألضرار الخدمات تكاليؼ فعالة إلدماج كوسيمة ستعمالياإ-
 بيف التكامؿ يكفؿ الدافع الذي المموث لمبدأ تطبيقا وىذا التموث في المتسببة األنشطة تكاليؼ في أو

 البيئية؛ والسياسات االقتصادية السياسات
تغطية  تضمف بيئية ضرائب تصميـ خالؿ مف البيئة وىذا حماية نفقات مف نصيبو المموث تحميؿ-

 المستويات؛ جميع عمى البيئية السياسة تكاليؼ
 لمموارد؛ بيئيا سميـ ستعماؿإ نحو سموكيـ وتعديؿ تحسيف عمى والمنتجيف فالمستيمكي تحريض-
سػتغالؿ واضػحة إيػنجـ مشػكؿ ا ثػار الخارجيػة عػف غيػاب تحديػد حقػوؽ  رخص التموث القابمةة لمتةداول: -2

 رونالد كوس االقتصاديتسمح باستخداـ الموارد وكذلؾ تأجيرىا أو بيعيا لمغير وىو ما يطمؽ عميو حسب 
 4حقوؽ الممكية لمموارد البيئية. مشكمة

جػف دلػػس رخػص التمػػوث القابمػة لمتػػداوؿ، وتعتبػر ىػػذه الػػرخص  االقتصػػاديوانطالقػا مػػف ىػذه الفكػػرة تصػور   
لمواجيػػػة التمػػػوث، حيػػػث تصػػػدر الدولػػػة سػػػندات بمسػػػتويات معينػػػة تختمػػػؼ حسػػػب  االقتصػػػاديةإحػػػدى الوسػػػائؿ 

                                                           
 . 475-476، ص ص مرجع سابقميشؿ توارد تغريد،  1
، الممتقػػػى الػػػوطني حػػػوؿ اقتصػػػاد البيئػػػة والتنميػػػة فعاليةةةة السياسةةةة االقتصةةةادية فةةةي مواجهةةةة المشةةةكالت البيئيةةةةمفتػػػاح الصػػػالح، بػػػف سػػػمينة دالؿ،  2

 .4، ص 2006جواف، 7-6المستدامة، معيد عمـو التسيير، المركز الجامعي المدية، أياـ 
، جامعة بسكرة، جوان 25مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد ، الجببيت البيئيت كأداة لتحقيق التنميت المستدامت في الجزائر، محمد مسعودي  3

 .56، ص2014
   .56، صمرجع سابقمحمد عبد الكريـ عبد ربو، محمد عزت غزالف،  4
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ار ىػػػذه السػػندات تتحػػدد بمرعػػاة ىػػذه العوامػػؿ وىػػي قابمػػػة النشػػاط الممػػوث لمبيئػػة والمنطقػػة المعرضػػة لػػو وأسػػع
لمتداوؿ حسب قانوف العرض والطمب، وعميو يجب عمى كؿ المنشآت التػي تمػوث البيئػة أف تحصػؿ عمػى ىػذه 
السػػندات عػػف طريػػؽ الشػػراء، ويسػػمح ليػػا بػػالتموث فػػي حػػدود حقػػوؽ التمويػػث التػػي تمتمكيػػا، ويػػتـ معاقبػػة كػػؿ 

ة شراء المنشاة حقوؽ تمويث جديدة مف منشاة أخرى أكثر نظافة لـ تستنفذ حقوقيا تمويث إضافي باستثناء حال
 رتفاع درجة تمويث منشاة بانخفاض درجة تمويث منشاة أخرى عف إفي التمويث، أي يتـ تعويض 
 1طريؽ تسويؽ رخص التمويث.

الػػذي تػديره وكالػة حمايػة البيئػػة نبعاثػػات ثػاني أكسػيد الكبريػت إومػف أشػير أسػواؽ رخػػص التمويػث ىػو سػوؽ   
كسػػيد أنبعاثػػات ثػػاني إوتشػػارؾ فيػػو كػػؿ المؤسسػػات المنتجػػة لمكيربػػاء فػػي الواليػػات المتحػػدة حيػػث حػػدد خفػػض 

ولكػػػف النتيجػػػة تمثمػػػت فػػػي انخفػػػاض النصػػػؼ بػػػيف عػػػاـ  2000- 1990الكبريػػػت بمقػػػدار النصػػػؼ بػػػيف عػػػاـ
نبعاثات في قطاع إنتاج الكيرباء ومػع إت وبيذا سجؿ السوؽ نجاحا يعتد بو في خفض كميا 1995 -1990

عتمػػاده فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ كالصػػيف وكوريػػا فػػي مجػػاؿ ثػػاني أكسػػيد الكبريػػت وفػػي إنجػػاح ىػػذا النمػػوذج تػػـ 
حتباس الحراري األخرى المسببة ليػا مػف وكسيد الكربوف وغازات اإلأنبعاثات ثاني إعتماده لخفض إأوروبا يتـ 

   2تحاد األوروبي لتنفيذ بروتوكوؿ كيوتو.إلالقطاع الصناعي ضمف برنامج ا

وبما أف التدىور البيئي لػيس قػومي فػي نطاقػو وعنػدما يتعمػؽ األمػر بػأكثر مػف دولػة فػاف الحػؿ النمطػي ىػو   
 تفاقيات البيئية التي توفر الحماية لمبيئة.التوصؿ لإل

 تفاقيات البيئية الدوليةالمطمب الثالث: اإل 
مصدرا رئيسيا مف مصادر قواعػد القػانوف الػدولي لمبيئػة، وقػد بمػا عػدد المعاىػدات  تفاقيات الدوليةتعد اإل   

تفاقية دولية متعددة األطراؼ تعػالج العناصػر المختمفػة لتمػوث إالدولية المتعمقة بالبيئة ما يزيد عمى ثالثمائة 
اإلقميمػي والمسػتوى  تفاقيػات التػي تعقػد عمػى المسػتوىالبيئة عمى مستوى المجتمع الدولي، باإلضػافة إلػى اإل

 الثنائي.
 تفاقيات المتعمقة بحماية البيئة إلى قسميف: ويقسـ البعض اإل 

تفاقيػػػات المتعمقػػػة بمكافحػػػة التمػػػوث، وفػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف المعاىػػػدات يبحػػػث القػػػانوف القسػػػـ األوؿ يضػػػـ اإل- 
)اليػواء، البيئػة المائيػة و  الدولي لمبيئة في المصادر المتنوعة لمتموث الذي يصيب العناصػر المتباينػة لمبيئػة

                                                           
1
 www.unesco.com le 15-05- 2015  

الممتقػى الػوطني ، متةى تصةبح السياسةة االقتصةادية سياسةة بيئيةة دراسةة فةي اإلجةرااات االقتصةادية لحمايةة البيئةة، بف ثابت عالؿ، بديرينة مراد 2 
 10، ص2006 جواف 6-7حوؿ اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، معيد عمـو التسيير، المركز الجامعي المدية، أياـ

C
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 كميةال
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البحريػػة، الميػػاه العذبػػة وأيضػػا التمػػوث العػػابر لمحػػدود المتمثػػؿ فػػي نقػػؿ المنتجػػات الكيمائيػػة والنفايػػات الخطػػرة 
 والمشعة.(

 تفاقيات يتعمؽ بالمحافظة عمى الطبيعة، وىو يتعامؿ عمى نطاؽ واسع مف البيئة.والقسـ الثاني مف اإل -
  كر:تفاقيات نذومف بيف ىذه اإل

   تفاقيات الخاصة بالتدوع البيولوجي:اإل 

ختالفات العددية والنوعية فيما بيف األحياء في مساحة مكانية بعينيا سواء يقصد بالتنوع البيولوجي "اإل    
   1 كانت مف اليابس أـ مف الماء."

نشاط اإلنساني التي الطبيعية أو الناتجة عف ال صور التيديدوبما أف التنوع البيولوجي يتعرض لكثير مف  
ىتماـ بقضية التنوع البيولوجي عمى المستوى الدولي اإل أتنذر بخطر الفناء لمعديد مف الكائنات الحية، لذا بد

التي  واإلتفاقية 1946تفاقية الدولية لتنظيـ صيد الحيتاف سنة أربعينات القرف العشريف، حيث عقدت اإل ذمن
تفاقية اإلفريقية لمحفاظ صايد أسماؾ البحر المتوسط، ثـ اإلبيدؼ إنشاء مجمس عاـ لم 1949وقعت سنة 

نقراض تجار العالمي في األنواع الميددة باإلتفاقية اإلا  ، و 1967 عمى الطبيعة وصيانة الموارد الطبيعية سنة
دراؾ حجـ األثر السمبي الذي يخمفو 1973سنة  . ومع تنامي الشعور العالمي بأىمية التنوع البيولوجي وا 
تفاقية الدولية الخاصة اإل1992 جانيرو دي عمى المنظومة البيئية، صدر عف مؤتمر قمة األرض ريو تدىوره

 بالتنوع المتعمقة اإلتفاقية شكمت، 1993دخمت حيز التنفيذ في ديسمبر  بالحفاظ عمى التنوع البيولوجي،
 والتقاسـ البيولوجي التنوع لمكونات المستداـ ستخداـواإل البيولوجي التنوع لحفظ دولية معاىدة البيولوجي
 إلى طرؼ وىي تيدؼ 193 اإلتفاقية وتضـ الجينية، الموارد ستخداـإ عف الناشئة لممنافع والمنصؼ العادؿ
 التغير مف التيديدات فييا بما البيئية، األنظمة وخدمات البيولوجي، بالتنوع المحدقة التيديدات كافة معالجة
 والممارسات التكنولوجيا ونقؿ والعمميات والحوافز األدوات وتطوير عممية،ال التقييمات بواسطة وذلؾ المناخي
 2. الصمة ذات المصمحة ألصحاب والفعاؿ الكامؿ شتراؾاإل مع الجيدة
 التنوع تفاقيةإل تكميمي تفاؽإ 2000 جانفي 29اإلحيائية في  قرطا جنة لمسالمة بروتوكوؿ كما يعتبر  

 ييدؼ األطراؼ متعدد بيئيا تفاقاإ البروتوكوؿ ، ويعتبر2003سبتمبر11 في التنفيذؿ حيز البيولوجي، دخ
 عمى ضارة آثار  يكوف لو أف يمكف األمر الذي  الحية الكائنات واستخداـ نقؿ أماف في المساىمة إلى

                                                           
 .314-315، ص ص6009، دار النيضة العربية، اإللتزام الدولي بحماية البيئة من التموثصالح محمد، محمود بدر الديف،  1

2 www.eaa.gov.eg le 20-09-2015. 
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 التحركات عمى خاصة بصفة والتركيز أيضا، اإلنساف صحة عمى المخاطر مراعاة مع البيولوجي، التنوع

 1الحدود. عبر
 قيد الحية الكائنات عف الناتج الضرر عف التعويضي والجبر المسؤولية بشأف قواعد وضع مسألة وكانت  

 مف27المادة  ووضعت اإلحيائية، بالسالمة المتعمؽ البروتوكوؿ عتمادإ قبؿ الدولي الصعيد عمى النظر

 الزمني اإلطار خالؿ المسألة ىذه في النظر مف نتياءلإل رسمية عممية إلعداد الالـز األساس البروتوكوؿ

 في لألطراؼ جتماعإك العامؿ البيولوجي التنوع تفاقيةإ في األطراؼ مؤتمرمف   27المادة وطمبت .المحدد

جراءات قواعد بصياغة تتعمؽ األوؿ عممية جتماعوإ في يعتمد أف اإلحيائية السالمة بروتوكوؿ  دولية وا 

 .الحدود عبر الحية الكائنات تحركات عف الناتج الضرر عف التعويضي والجبر المسؤولية مجاؿ في مالئمة
 لمسالمة قرطاجنة بروتوكوؿ في لألطراؼ جتماعإك العامؿ األطراؼ لمؤتمر األوؿ جتماعاإل قاـ لذلؾ ووفقا

 العضوية مفتوح عامؿ فريؽ بإنشاء 2004  فيفري 27 إلى 23 مف كوااللمبور في المعقود اإلحيائية
 قرطاجنة بروتوكوؿ سياؽ في التعويضي والجبر بالمسؤولية معني والتقنييف انونييفالق الخبراء مف مخصص
جراءات قواعد واقتراح خيارات وصياغة المسائؿ لتحميؿ اإلحيائية لمسالمة 2الموضوع. ىذا بشأف دولية وا 

 

 بشأن بوركواللم-داغويا بروتوكول سمإب يعرؼ دولي اتفاؽ مف نتياءاإل تـ المفاوضات مف سنوات عدة وبعد
 في الياباف، ناغويا، في واعتمد اإلحيائية لمسالمة قرطاجنة لبروتوكوؿ المكمؿ التعويضي والجبر المسؤولية

 .البروتوكوؿ في لألطراؼ كاجتماع العامؿ األطراؼ لمؤتمر الخامس جتماعاإل في 2010 أكتوبر15
 وشيؾ تيديد أو ضرر حدوث حالة في بةستجااإل تدابير لمعالجة إداريا نيجا التكميمي البروتوكوؿ عبويت  

 الناشئة الحية الكائنات عف ناتجا يكوف المستداـ واستخدامو البيولوجي التنوع لحفظ ضرر حدوث باحتماؿ
 .الحدود عبر التحركات في
 -ناغويا بروتوكوؿ عتمادإ اإلحيائية فإف لمسالمة قرطاجنة بروتوكوؿ وىو األصمية معاىدتو شأف وشأنو  

 مف الثقة لبناء وكتدبير ناحية مف الضرر منع في دورا يمعب أنو عمى إليو ينظر التكميمي ركواللمبو 
 الالزمة التمكينية البيئة يدفع وىو الحديثة، البيولوجية التكنولوجيا وتطبيؽ تطوير مجاؿ في الناحية األخرى
 في ستجابةإ تدابير أو لمجبر قواعد وضع طريؽ عف الحية الكائنات إمكانيات مف استفادة لتحقيؽ أقصى

 3.لمضرر تعرضو احتماؿ أو لمضرر البيولوجي التنوع وتعرض يراـ ما عمى األمور سير عدـ حالة

                                                           
1
 www.un.org le 03-10-2015. 

2
 wikipedia.org le 03-10-2015. 

3
 www.swa.go le 03-10-2015.  
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 طرق تمويل سياسات معالجة التدهور البيئي في المداطق الجافة: المبحث الثادي

ية التي تساىـ في كغيرىا مف مشاريع التنمية األخرى إلى المبالا المال تحتاج مشاريع حماية البيئة  
 المتوسط اإلستراتيجي التوازف لتحقيؽ المنيجي اإلطار" البيئة نجاحيا، حيث يمثؿ تمويؿ مشاريع حماية

 في ستثماراتإ إلى تحتاج التي البيئية القطاعات في والخدمية البيئية األىداؼ بيف األجؿ والطويؿ
مفيـو  صيا القطاعات"، وقد ليذه المستقبؿ في المتاح التمويؿ وبيف الكبيرة التحتية البنية مشروعات

 تحميؿ أساس عمى التمويؿ إستراتيجية إعداد يتـ حيث المشاكؿ بعض البيئة لمعالجة تمويؿ حماية
 بموارد حتياجاتاإل ىذه ومقارنة القطاع برنامج في الواردة البيئية باألىداؼ المتعمقة حتياجات التمويؿإ

 1.المتاحة التمويؿ
التمويؿ التي يعتمد عمييا لتمويؿ مشاريع حماية البيئة  مصادرفي ىذا المبحث إلى مختمؼ  لذا سنتطرؽ    

 ثر تمويؿ ىذه المشاريع عمى االقتصاد.أكما نبيف 

 التمويل الداخمي لسياسات حماية البيئة المطمب األول:
 التػي المصػادر مػف ةمجموعػ تتضػمف التػي التشػكيمة تمػؾ البيئيػة لممشػاريع المحمػي التمويػؿ بمصػادر يقصػد   

البيئػة،  وحمايػة المسػتدامة التنميػة ألغػراض اسػتخداميا بيػدؼ أمواليػا عمػى الوطنيػة قتصػادياتاإل منيػا حصػمت
 تتمثؿ أىـ المصادر الداخمية لتمويؿ سياسات حماية البيئة في:و 
 اإلعادات الحكومية الفرع األول: 

أداة لمسياسة البيئية تتمثؿ في قياـ الدولة بمنح  تمثؿ اإلعانات شكال مف أشكاؿ الحوافز المشجعة، وىي  
نبعاثات السامة التي ستقوـ المنشاة المشروعات الصناعية إعانات نقدية مباشرة عمى حجـ وحدات اال

 بتخفيضيا وذلؾ لتشجيعيا عمى القضاء عمى التموث.
مػوث أي المشػروعات المنتجػة وقد تمنح اإلعانات لالستثمارات في مجػاؿ إنتػاج ا الت والمػواد المخفضػة لمت  

لػػتالت صػػديقة البيئػػة مثػػؿ مػػنح إعانػػة لمنشػػاة تعمػػؿ بالطاقػػة الشمسػػية بػػدال مػػف تمػػؾ التػػي تعمػػؿ بػػالوقود أو 
 .2الفحـ، كما يمكف أف تمنح إعانة لمبحث والتطوير في مجاؿ حماية البيئة

 

                                                           
 مجمػة الجزائةر، حالةة دراسةة المسةتدامة التدميةة تحقيةق أجةل مةن البيئيةة المشةاريع تمويةل فةي الماليةة المؤسسةات سةتراتيجياتإ، حػدة فروحػات 1

 .126، ص2009 ،07الباحث، العدد
2
 www.beeaty.tv le 14-05-2015 
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 البيئة حماية صداديقالفرع الثادي: 

 الميزانية إطار خارج عاـ تمويؿ موارد الصناديؽ ىذه وتعد البيئة مايةلح صناديؽ بإنشاء الدوؿ بعض قامت  

 مورد البيئة حماية وتعتبر صناديؽ قروض أو منح شكؿ في أساسي بشكؿ التمويؿ توفر والتي العامة،

 حدى عمى مشروع لكؿ المنفصمة الرسمية الطمبات تقديـ إجراءات عمى يعتمد الذي الوحيد العاـ التمويؿ

 1.التمويؿ طمب جودة مستوى أساس وعمى عامة محددة أولويات أساس عمى التمويؿ توفير يتـ ما وعادة

 الفرع الثالث: إدشاا البدوك الخضراا
، فيػو يحػوؿ االقتصػاديمكف أف يمعب القطاع المصرفي دورا ميما فػي حمايػة البيئػة بفضػؿ دوره كوسػيط فػي  

وقػع ميػـ فػي التنميػة غيػر أف نسػبة ضػئيمة مػف البنػوؾ األمواؿ مف حيث مدتيا وحجميا ودرجة مخاطرىا ولو 
ئتمانيػػة والتمويميػػة، مثػػؿ أف ال تمػػوؿ أنشػػطة ىتمامػػا لمجوانػػب البيئيػػة عنػػد إعػػداد العقػػود اإلإبػػدأت بالفعػػؿ تػػولي 

معينػػػػة أو إجػػػػراء تحميػػػػؿ لممخػػػػاطر البيئيػػػػة كمػػػػا يمكػػػػف لمقطػػػػاع المصػػػػرفي أف يضػػػػع مجموعػػػػة مػػػػف المنتجػػػػات 
لبيئػة مثػؿ مػنح قػروض تػرتبط بػالتنوع البيولػوجي أو وضػع عقػود التػأجير التمػويمي لمبيئػة والخدمات المتعمقة با

ميف ضػد الضػرر البيئػي، وأفضػؿ نمػوذج لمبنػوؾ التػي أوتقديـ خدمات ذات عالقة بالبيئة مثؿ إنشاء خطط التػ
 1662مػع بدايػة مميػوف اورو  366تعمؿ في مجاؿ تمويؿ المشاريع البيئيػة البنػؾ األلمػاني الػذي بمػا رأسػمالو 

 2خبير. 216كما وصؿ عدد خبراءه 

 الفرع الرابع: أدوات السياسة التجارية
سػػتخداـ آالت وأدوات صػػديقة إة عمػػى أسػػتخداـ اإلعفػػاءات الضػػريبية الجمركيػػة كػػأداة لتشػػجيع المنشػػإيمكػػف    

ديقة لمبيئػػػة مػػػف سػػػتثمارية غيػػػر مضػػػرة بيػػػا، مثػػػؿ قيػػػاـ الدولػػػة بإعفػػػاء ا الت الصػػػإلمبيئػػػة واختيػػػار مشػػػروعات 
الضرائب الجمركيػة أو تفػرض عمييػا سػعرا منخفضػا كمػا قػد تقػـو بإعفػاء المشػروعات مػف دفػع الضػرائب لمػدة 

 3زمنية معينة.
 الفرع الخامس: التعويض العيدي

ة بدفع تعويض عيني عف األضرار البيئية الناتجة عف نشاطيا مثؿ ما قامت بو أيتمثؿ في قياـ المنش 
وكسيد الكربوف وتمثؿ أحوالي ست مالييف طف مف ثاني  تسبباف في انبعاثي ىولندا محطتيف لمطاقة ف

 سنة. 12التعويض في إعادة تشجير عشرة أالؼ ىكتار كؿ عاـ لمدة 
                                                           

 .   126، ص جع سابقمر حدة،  فروحات 1
 .13، ص مرجع سابقسميماف بوفاسة، عبد القادر خميؿ،  2
 .196، صمرجع سابقمنظمة العمؿ العربية،  3
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 المطمب الثادي: التمويل الخارجي

 تتمثؿ مصادر التمويؿ الخارجية في:

 الفرع األول: المساعدات الدولية 
فػػي البمػػداف الناميػػة بمعػػدؿ سػػنوي  12النفقػػات العامػػة المتوقعػػة ألجنػػدة القػػرف  "ريػػو ديجػػانيرو"قػػدرت نػػدوة   

حيػػث تقػػدـ المنظمػػػات الدوليػػة خمػػس المبمػػا فػػي شػػكؿ ىبػػػات أو  1666و2661مميػػار بػػيف  3266يتجػػاوز
ىذه الدوؿ أف تمتـز باليدؼ الذي  اتفؽ عميو في األمـ  لذلؾ عمىقروض تفضيمية مف قبؿ الدوؿ المتقدمة، 

كػػؿ سػػنة مػػف النػػاتج القػػومي اإلجمػػالي لمػػدوؿ فػػي صػػورة مسػػاعدات تنمويػػة  6.4وىػػو تقػػديـ نسػػبة  حػػدةالمت
 رسمية.  

مف  11لكف تعذر بموغ ىذه النسبة مف طرؼ الدوؿ المانحة وأكدت ىذه البمداف مف جديد في الفصؿ   
دة ىدؼ األمـ المتح المتعمؽ بالمصادر وا ليات التمويمية التزاميا بالوصوؿ إلى 12جدوؿ أعماؿ القرف 

مف الناتج القومي، ولكف لـ تحقؽ معظـ البمداف ىذا اليدؼ باستثناء  6.4المتفؽ عميو بتخصيص  نسبة 
 1ىولندا وبمداف شماؿ أوروبا.

  الفرع الثادي:  البدك الدولي  
نػؾ الػدولي يعتبر البنؾ الدولي أوؿ مؤسسة مالية متعددة األطراؼ تضع سياسة لمبيئػة وتمثمػت سياسػة الب   

أحرز البنؾ تقدما كبيػرا فػي إدخػاؿ  2656في البداية اتجاه المشكالت البيئية في تقديـ النصيحة، وفي سنة 
ىتمامات البيئية سػمة غالبػة عتبارات البيئية ضمف المسار الرئيسي لسياساتو وعمالياتو حيث أصبحت اإلاإل

 في أعمالو.
 ة عمى حماية بيئتيا عف طريؽ:ويقـو البنؾ الدولي بمساعدة الدوؿ النامي   
تساعد التحميالت القطرية لمبيئة والتقييمػات البيئيػة فػي تقديم المشورة والمساعدات الفدية والتدريب:  -أوال

مختمػػػؼ البمػػػداف عمػػػى تقيػػػيـ أولوياتيػػػا البيئيػػػة بطريقػػػة منيجيػػػة، فضػػػال عػػػف تقيػػػيـ ا ثػػػار البيئيػػػة لمسياسػػػات 
سػػنوات الماضػػػية  2معالجػػػة أولوياتيػػا فػػػي مجػػاؿ التنميػػػة وعمػػى مػػػدار الرئيسػػية وقػػػدرات ىػػذه البمػػػداف عمػػى 

أسيمت التحميالت القطرية لمبيئة في إثراء معمومات القائميف عمى إصالح السياسات مثػؿ التحميػؿ القطػري 
لمبيئػػة فػػي كولومبيػػا وتحديػػد عمميػػات اإلقػػراض مثػػؿ التحميػػؿ القطػػري لمبيئػػة فػػي بػػنغالديش ومصػػر وتػػونس 

 ال يتجزأ مف استراتيجيات المساعدة القطرية. اءجز وجعؿ البيئة 

                                                           
1 www.unesco.com le 15-05-2015      
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ويجري العمؿ في التقييمات القطرية البيئية في مجموعة متنوعة مف القطاعات مف بينيا التعديف والنقؿ   
 والتنمية الحضرية، كما يقوـ البنؾ ببناء القدرات المعنية باإلدارة البيئية في البمداف الشريكة.

 216بتمويؿ  2661و2653حيث قاـ البنؾ بيف سنة  1لبيئي في االستثمارات:مراعاة البعد ا -ثاديا
 مالييف دوالر في شكؿ قروض.6مشروعا لو عالقة بالبيئة بما قيمتو 

مميوف دوالر تيدؼ إلى حماية البيئة بوجو خاص أو  2.1مشروعا بقيمة  33قر البنؾ أ 1661وفي سنة   
مميوف دوالر أمريكي لدعـ البرازيؿ بيدؼ  2.2رض بمبما مشروعات ذات عناصر بيئية حيث وافؽ عمى ق

 موازنة النمو االقتصادي مع حماية البيئة.
قدرت قيمة المشروعات التي وافؽ عمييا البنؾ الدولي والمؤسسات الدولية لمتنمية بنحو  1661وفي سنة   

إلدارة الموارد  %14و مف ىذا المبما إلدارة التموث والصحة لبيئية %11بميوف دوالر تـ ربط  22.12
 لممبادرات المعنية بتغير المناخ. %21إلدارة األراضي و %22لمسياسة البيئية و %21المائية و

مشروعات تدخؿ إدارة الموارد  6بما عدد المشروعات التي وافؽ عمييا البنؾ  1663وفي السنة المالية    
 ر.بميوف دوال 6.1والبيئة الطبيعية في مكوناتيا بتكمفة تبما 

بمغت قيمة حافظة المشروعات التي تتضمف أنشطة إدارة الموارد  1664وفي منتصؼ السنة المالية    
 بميوف دوالر. 6.1والبيئة الطبيعية 

مشروعًا تدخؿ إدارة  35بما عدد المشروعات التي وافؽ عمييا البنؾ الدولي  ،1665في السنة المالية    
رتباطات تمثؿ نحو إمميار دوالر أمريكي في شكؿ  1.33تيا بتكمفة تبما الموارد البيئية والطبيعية في مكونا

 .مف مجموع القروض الجديدة التي منحيا البنؾ 26.5%
، بمغت قيمة حافظة المشروعات القائمة التي تتضمف أنشطة إدارة الموارد 1665حتى نياية السنة المالية 

 مف إجمالي حافظة مشروعات البنؾ. %26.3حو مميار دوالر أمريكي، أي ن 22.22البيئية والطبيعية 
 مف خالؿ المساىمة في: مساعدة في حماية البيئة العالمية: -ثالثا

الصندوؽ المتعدد األطراؼ لتنفيذ برتوكوؿ مونتلاير: باعتبار البنؾ الييئة التنفيذية لبرتوكوؿ مونتلاير لمػدة  -أ
مميػوف دوالر  562اعدة فنيػة تصػؿ قيمتيػا نحػو مشػروع اسػتثماري ومسػ 326سنة، قاـ بتنفيػذ أكثػر مػف  22

 .1665ألؼ طف مف المواد المستنفذة لألوزوف في منتصؼ سنة  136أمريكي لمتخمص تدريجيا مف نحو 

                                                           
1
 www.worldbank.org le 22-12-2015. 
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قامت مجموعة البنؾ الدولي  2008صندوؽ البيئة العالمي: منذ إنشاءه وحتى نياية السنة المالية  -ب
بالتنوع البيولوجي، وتغّير المناخ، والمواد  معالجة القضايا المتعمقةمميار دوالر أمريكي وذلؾ ل 4.02بتعبئة 

 المستنفدة لطبقة األوزوف، وتدىور األراضي، والمموثات العضوية الثابتة.
عتمادات خفض إنبعاثات الكربوف ألغراض التنمية: توسع نشاط تمويؿ إصندوؽ تمويؿ خفض  -جػ
عتمادات أمشاركة نمطية في المقايضات الناشئة الخاصة ب نبعاثات الكربوف في البنؾ الدولي مف مجردإ

نبعاث غازات الدفيئة إلى نشاط رئيسي متزايد لمساندة التنمية المستدامة، وبدأت عمميات البنؾ في إخفض 
وفي أثره ُأنشئت  ، 1999عاـ  (PCF) نبعاثات الكربوف بإنشاء صندوؽ الكربوف النموذجيإتمويؿ خفض 

 .التصديؽ عمى بروتوكوؿ كيوتو معديؽ وتسييالت أخرى عمى وجو السرعة صنا
صناديؽ  26عمى بميوني دوالر أمريكي عبر ويدير البنؾ حاليا عشرة صناديؽ وتسييالت يزيد حجميا 

 وتسييالت معنية بخفض االنبعاثات الكربونية.
ؼ ومنظمػات المجتمػع كما يعمؿ البنؾ في إطار شراكات عديدة مع ىيئات لمتنمية ثنائية ومتعددة األطرا   

المدني فضال عف مؤسسات تابعة لمقطاع الخاص ومػف األمثمػة عمػى ذلػؾ تحػالؼ البنػؾ الػدولي والصػندوؽ 
العػػالمي لمطبيعػػة لحمايػػة الغابػػات واسػػتخداميا المسػػتداـ والػػذي ييػػدؼ إلػػى إنشػػاء المنػػاطؽ المحميػػة الميػػددة 

ي لتػدىور األراضػي وزيػادة اإلدارة المسػتدامة بشدة ومبادرة األرض اإلفريقيػة وىػي شػراكة تعمػؿ عمػى التصػد
 لألراضي في جميع أنحاء إفريقيا.

  صددوق البيئة العالميالفرع الثالث: 
سػػنوات وكانػػت  3فػػي أعقػػاب مرحمػػة تجريبيػػة لمػػدة  1994عتمػػاد صػػندوؽ البيئػػة العػػالمي رسػػميا عػػاـ إتػػـ   

لبنؾ الدولي، برنامج األمـ المتحدة لمبيئػة، الت منفذة ىي ااوك 3تدار مشاريع الصندوؽ في البداية بواسطة 
وبرنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة لمتنميػػػة، و يتػػػولى تنفيػػػذىا مجموعػػػة مػػػف الشػػػركاء العػػػاميف والخػػػواص بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 

 الحكومات والمنظمات غير الحكومية .
وبنؾ التنمية  –بنؾ التنمية اإلفريقي  –وفي السنوات األخيرة منحت البنوؾ اإلقميمية )بنؾ التنمية ا سيوي  

لمدوؿ األمريكية( ومنظمة األمـ المتحدة لألغذية الزراعية وبرنامج األمـ المتحػدة لمتنميػة الصػناعية الفرصػة 
 لمقياـ بإدارة مشاريع الصندوؽ بالتعاوف مع الوكاالت المنفذة والتنفيذية.

األطراؼ التي تقدـ دولة عضو كما يمثؿ ا لية التمويمية الرئيسية المتعددة  173ويضـ الصندوؽ  
تفاقيات إالتمويؿ في شكؿ منح وقروض ميسرة بيدؼ حماية البيئة ويعتبر الييئة التمويمية الوحيدة لعدة 
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 4.08 بتعبئة الدولي البنؾ مجموعة قامت 2009 المالية السنة وحتى نياية إنشاء الصندوؽ بيئية، منذ
 1عمى: بالحفاظ المتعمقة القضايا لمعالجة برامج في الصندوؽ خالؿ مف أمريكي دوالر مميار

 التنوع البيولوجي؛  
 تغير المناخ؛  –
 المياه الدولية؛  –
 المموثات العضوية؛  –
 تدىور األراضي؛ –
 ستنزاؼ طبقة األوزوف.إ – 

 لممدح المقدمة األطراف المتعددة الفرع الرابع: الجهات
 تقدـ التي المنظمات ىذه أىـ ذكر ويمكف ح،المن تقدـ التي المتحدة األمـ منظمات الجيات ىذه تتضمف  

دارة البيئة بحماية المرتبطة لألعماؿ الدعـ  2يمي: كما المخمفات وا 
   يمي ما ويشمؿاألوروبي:  اإلتحاد -أ  

 ستقرار؛واإل والتنمية لمتعمير علمجتما مساعدة برنامج  -
 األوروبي؛ تحادلال نضماـاإل قبؿ ما الفترة في الييكمية السياسات تنفيذ أداة - 

 ميدا. برنامج  -
 :يمي ما برنامج األمـ المتحدة ويشمؿ المتحدة: األمم مدظمة -ب
 المتحدة؛ لألمـ التابع اإلنمائي البرنامج - 
 .لمبيئة المتحدة األمـ برنامج  - 

 الدولية الحكومية الفرع الخامس: المدظمات
سيامات العضوية رسـو مف أمواؿ عمى الدولية الحكومية المنظمات تحصؿ    والوصايا األشخاص وا 

 موارد عمى كبيرة بدرجة الحكومية الجمعيات وتعتمد المعونة، ووكاالت والحكومة الشركات مف والتبرعات
 ومع الخاصة، أمواليا عمييا تطمؽ أف يمكف األمواؿ مف قميمة كمية اتيحوز  في ويكوف الذكر سالفة التمويؿ
 يخص فيما وخصوصا الوطنية الحكومية لممنظمات الدعـ تقديـ في دورا ىاما تمعب أف فيمكف ذلؾ

                                                           
1
 www.gefweb.com 01-06-2015. 

 .129، ص مرجع سابقحدة،  فروحات 2
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 محدودة األعماؿ إلى باإلضافة البيئي، والتعميـ الوعي ونشر البيئة حماية عمى تركز التي المشروعات
 .المحمية بالمجتمعات الخاصة النطاؽ

 الفرع السادس: مبادلة الدين بالطبيعة  
ائيا المتمثمة في الفوائد تستنزؼ الكثير مف موارد الدوؿ النامية مف المعروؼ أف مشكمة المديونية وأعب  

أف الدوؿ النامية " "بروتمند "وتجعؿ حكومات تمؾ الدوؿ عاجزة عف تنفيذ البرامج التنموية وىذا ما أكده تقرير
تغالؿ تعاني مديونية مفرطة تؤثر سمبا عمى التنمية المستدامة فعبء الديوف يؤدي بالكثير مف الدوؿ إلى اس

أراضييا ومواردىا بشكؿ مفرط باإلضافة إلى خدمة الديف التي تقمص وبشكؿ خطير مف حصة ميزانياتيا 
 .  1"المخصصة لحماية البيئة

وعميو تتوقؼ التنمية المستدامة في عدد كبير مف البمداف النامية التي تعاني مف ثقؿ المديونية عمى    
ادي باريس بإلغاء جزء مف ديوف الدوؿ ذات الدخؿ الضعيؼ تخفيض ىذه الديوف حيث قاـ األعضاء في ن

 قتراح لمتقميؿ مف عبء المديونية تمثؿ في آلية مبادلة الديف.إوفي نياية الثمانينات قدـ 
يػػع الػػديف إلػػى بوتنطػػوي مبادلػػة الػػديف غالبػػا عمػػى قيػػاـ الدولػػة الدائنػػة ببيػػع الػػديف إلػػى مسػػتثمر يقػػوـ بػػدوره ب  

 أسيـ في رأسماؿ الشركة المحمية أو مقابؿ عممة محمية يستخدميا في البمد المديف. الدولة المدينة مقابؿ
تتمثؿ فػي تخفػيض جػزء مػف المديونيػة واسػتخداميا فػي مشػروعات فأما مبادلة الديف مقابؿ حفظ الطبيعة    

 النباتية الحيوانية.  –تعمؿ عمى حماية البيئة مثؿ حماية الثروة الغابية 
 2مطرفيف حيث تؤدي إلى:وىي آلية مفيدة ل

 تخفيض المديونية لمدوؿ األقؿ نمو؛ -
 حصوؿ الدائنيف عمى معظـ حقوقيـ؛ -
 جمعو.أحماية البيئة والمحافظة عمييا وىو أمر ييـ العالـ ب -

التخفيػػؼ مػػف عػػبء ديػػوف العػػالـ الثالػػث بتطبيػػؽ ميكػػانيـز المقايضػػة  محاولػػة 2654بػػدأت الػػدوؿ منػػذ سػػنة 
فريقيا منيا:تجاه عدة دوؿ مدينإ  3ة مف أمريكا الالتينية وا 
تعتبػػػر التسػػػوية التػػػي قامػػػت بيػػػا منظمػػػة غيػػػر حكوميػػػة دوليػػػة) المحافظػػػة الدوليػػػة( أوؿ  :1891بوليفيةةةا  -

مقابػؿ  دوالر 266.666 بػدوالر  326.666  بػمقايضة لمديوف، إذ أعادت شراء ديف تجاري لبوليفيا  يقدر 

                                                           
1 www.unesco.com le 15-05- 2015    

 .166، ص6003، الدار الجامعية، لبناف، "سياساتها -دظرياتها -مفهومها "، التدمية االقتصادية محمد عبد العزيز، محمد عمي الميثي 2
3
 Echange dette nature, site électronique, www.conservationfinance.org, p11. 
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دوالر لتوسػيع  126.666 بػػيدؼ إلػى ضػماف تػوفير مػوارد ماليػة تقػدر برنامج ي أف تضع الحكومة البوليفية
مميوف ىكتار، وىكذا تمكنت الحكومة البوليفية مف تخفيض جزءا ضػئيال مػف  2.3محمية تقدر مساحتيا ب

 مميار دوالر. 1ديونيا العامة التي تقدر ب 
قػػػاـ الصػػػندوؽ  العػػػالمي   إذ مميػػػوف دوالر مػػػف ديونيػػػا، 1قامػػػت حكومػػػة الفمبػػػيف بتحويػػػؿ : 1899الفمبةةةين -

العممة الوطنية في البنؾ المركزي الستعماؿ ىذه المبالا  إلىلممحافظة بشراء ىذه الديوف التي قاـ بتحويميا 
 في تسيير حظيرتيف وتمويؿ مشاريع أخرى كإصالح التربة.   

التنميػة المسػتدامة، اتفاقا تاريخيا في مجاؿ  1663أبرمت فرنسا مع الكامروف في سنة : 2002الكامرون -
ورو لصػالح إدارة وتسػيير دائػـ لغابػات حػوض الكونغػو أمميػوف  266لتحويؿ جزء مف ديوف الكامروف تبمػا 

  ثاني غابة استوائية في العالـ.
بـر االتفاؽ في إطار إلغاء جػزء مػف ديػوف الكػامروف مقابػؿ التزاميػا باسػتعماؿ المػوارد لتمويػؿ مشػاريع فػي إ

 غابات.الية المستدامة كحماية مختمؼ مجاالت التنم
المتعمػػؽ  وافقػت الواليػػات المتحػػدة عمػى إدخػػاؿ اندونيسػػيا فػي برنامجيػػا 1664فػي سػػنة : 2001ددوديسةةيا أ-

ندونيسػيا أمميوف دوالر مػف ديػوف  26.3بمقايضة الديوف مقابؿ الطبيعة، إذ قامت الواليات المتحدة بتحويؿ 
 1ستوائية.لتمويؿ برنامج المحافظة عمى الغابات اال

-2654سػتفادت فػي الفتػرة بػيف إ، 2654بصفة عامة منذ أف تمت أوؿ مقايضة لمديوف في بوليفيػا سػنة   
 21بتػػدخؿ  دولػػة متقدمػػة، 22قايضػػة لمػػديوف مػػع صػػفقة م 26دولػػة مدينػػة مػػف تسػػوية  23حػػوالي  2665

 منظمة غير حكومية.  
ؿ حماية البيئة إال أف تطبيقيػا يبقػى ضػعيفا إذا مػا نو رغـ أىمية ىذه ا لية في تمويأوتجدر اإلشارة إلى    

 قورف بحجـ الديوف التي تثقؿ كاىؿ الدوؿ النامية.
 باإلضافة إلى ما سبق تم اقتراح بعض اآلليات األخرى لتمويل حماية البيئة دذكر مدها:    

القصػير يمكػف قترح جيمس توبيف فكرة فرض ضريبة عمى الصفقات الدولية ذات المدى إ ضريبة توبين: -
قتػراح ىػو ولكػف المشػكؿ فػي ىػذا اإل 2 قتطاعيا بالعممة الصعبة وتستخدـ إيراداتيا في تمويػؿ حمايػة البيئػة،إ

 صعوبة تطبيقو عمى الصعيد الدولي حيث تفترض ىذه ا لية تنسيقا دوليا ال يمكف تحقيقو. 
 

                                                           
1
 Echange dette nature, op.cit, 11. 

2
 www.unesco.org le 15-05- 2015      
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نبعاثػػات الغػػازات إنشػػاء سػػوؽ إالسػػابؽ فضػػؿ مفاوضػػو برتوكػػوؿ كيوتػػو مػػف أجػػؿ تقميػػؿ  قتػػراحلإلوخالفػػا  -
نبعاثات ويتـ فيو إصدار حقوؽ دولية يمكف تبادليا بيف الدوؿ حيث تستطيع الدولة الحائزة عالمية لتداوؿ اإل

نػو إنبعاثػات، وبالتػالي فنبعاثات إلى دولة أخرى أكثر إصدارا لإلستطاعت تقميؿ اإلإعمى ىذا الحؽ بيعو إذا 
 1سـ تجارة الكربوف.إتجارة الغازات الدفيئة يطمؽ عمييا  تـ خمؽ نوع جديد مف التجارة وىي

 المطمب الثةالث: تأثيةر تمويةل سيةاسةات معالجة التدهور البيئي عمى االقتصةاد   
 وليذا العالمي المستوى وعمى المحمي المستوى عمى مضطرد بشكؿ يتزايد البيئة حماية عمى اإلنفاؽ إف   

 تأثير اإلنفاؽ ليذا أف أي العمؿ، سوؽ وعمى واالستيالؾ واالستثمار جاإلنتا عمى واضح تأثير اإلنفاؽ
 يتوزع الذي البيئي ستثماراإل شكؿ البيئة حماية عمى اإلنفاؽ ويأخذ قتصادية الكمية،اإل المتغيرات عمى
 رئيسية: مجاالت أربعة ضمف

 الضارة؛ والمواد والنفايات الفضالت إزالة -
 الضوضاء؛ كافحةوم واليواء المياه وتنقية حماية -
 بيئيا؛ النظيفة التكنولوجيا تطوير -
 .البيئية التوعية -

 تمويةل سيةاسةات معالجة التدهور البيئي عمى التشغيل ثرأالفرع األول: 
نو ألسباب تتعمؽ بحماية أفي المدى القصير ينظر إلى سياسات حماية البيئة كعائؽ لفرص العمؿ إذ    

ت لمغمؽ كونيا ال آقتصاد كما تضطر بعض المنشستثمارات المخططة في اإلالبيئة ال تنفذ بعض اإل
 تػستطيػع تحمؿ التكاليؼ اإلضافية الناجمة عف تطبيؽ التعميمات والشروط المتعمقة بحماية البيئة.

ستثمارات البيئية والتكنولوجيا البيئية إلى خمؽ فرص أما في المدى البعيد تؤدي زيادة الطمب عمى اإل  
عادة التدوير فمثال نجد في فرنسا  2ة في ىذا المجاؿ جديد مؤسسة تخصصت  600كالطاقة المتجددة وا 
ىذه المعامؿ إال المواد  امؿ وال تستعمؿع2000 معمال تشغؿ  50سترجاع النفايات المعدنية وتزود إفي 

 المسترجعة.

                                                           
1
  www.wldlife.com le 07-05-2015 

2
 www.annabaa.com le02-06-2011 



 الجافة المناطق في البيئي التدهور آلثار قتصاديةاال المعالجة أسس                            الفصل الثالث                

 

104 
 

ؿ تعود إلى جمع منصب شغ 10000إلى  0005ف إسترجاع فحسب الفدرالية الفرنسية لمؤسسات اإل
طف مف ورؽ المكاتب إلى إنشاء وظيفتيف كما أف عممية  1000الورؽ ويؤدي جمع وفرز ومعالجة  وفرز

 1 منصب شغؿ.10000 رسكمة الزجاج تؤدي إلى خمؽ 
 األثر لتقصي والقطري واإلقميمي العالمي الصعيد عمى جريتأ التي الدراسات معظـ مف كما يتبيف   

 تسعة شممت دراسة 24 استعراض ، ويفيداإيجابيا أثر  ليا أف العمالة عمى البيئية اساتالسي لتدابير الصافي
قميميف أف  أف المستغرب مف وليس وممموسة، صافية مكاسب تحقؽ أف يمكف أو حققت قد العمالة بمداف وا 

 لبياناتوا بالبمد الخاصة والظروؼ المنيجية والطريقة المتخذة السياسية التدابير عمى النتائج تتوقؼ
 التحميؿ. في المستخدمة

 فييا بما تكميمية، حكومية وحوافز بسياسات الدراسات أغمبية في البيئية اإلصالحات وتقترف   
 بسياسات البيئي اإلصالح ستكماؿإ ويؤدي وتعميميـ، العماؿ وتدريب واإلعانات الضريبية الخصومات

 الصافي األثر ليصبح البيئية لإلصالحات مبيةس آثار أيّ  زواؿ إلى االجتماعية والسياسات العمؿ سوؽ
 السياسية التدابير بأفّ  تفيد التي المضاعؼ الربح فرضية مع النتائج ىذه إيجابيًا، وتتماشى العمالة عمى
 .نفسو الوقت في بيئياً  وتحسناً  العمالة، في مكاسب وبخاصة قتصادية،إفوائد تحقؽ أف يمكف
 وأن تبيف النماذج بأفّ  مثالً  العالمي الصعيد عمى العمالية لمدراسات ليالدو  المعيد أجراىا دراسة وتفيد   
 نبعاثاتإ عمى ضريبة فرضت إذا صافية جديدة وظيفة مميوف 14 إلى يصؿ ما ستحداثإ الممكف مف
 2العمؿ. عمى المفروضة الضرائب لخفض منيا المتأتية اإليرادات واسُتخِدمت أوكسيد الكربوف ثاني

 المقدَّرة لتمويؿ سياسات  حماية البيئة عمى التشغيؿ. ا ثار يوضح والجدوؿ التالي 
 

 

 

 

 
                                                           

 سػػبتمبرعمةى المسةةتوى الجماعةات المحميةة،  : التكفةل بأدشةطة البيئةةةتقريػر حػػوؿ، المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعي، لجنػة التييئػػة العمرانيػة والبيئػة 1
 .42-43، ص ص2003

 .67ص ،6031 ، جنيؼ،306الدورة الدولي، العمؿ مؤتمرالخضراا،  والوظائف الالئق والعمل مةالمستدا التدمية الدولي، العمؿ مكتب 2
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 عمى التشغيلتمويةل سيةاسةات معالجة التدهور البيئي المقدَّرة لتمويل  اآلثار (:(03الجدول رقم

 عمى التشغيل واآلثار الدموذج                                       البلد   

 5 بنسبة زيادة أي )2030 عاـ بحموؿ إضافية وظيفة  770000تحداثاس الممكف مف  أستراليا
 حكومية، بحوافز مقروف االنبعاثات لتداوؿ نظاـ بواسطة ( 2030 عاـ بحموؿ % 6 إلى
 فقط. الكربوف أسواؽ عمى يعتمد بنيج يتعمؽ فيما

 غازات نبعاثاتإ بخفض 2025 عاـ بحموؿ وظيفة مميوف2.5 ستحداثإ الممكف مف 
 . 2025عاـ بحموؿ %100إلى  %60 بنسبة الدفيئة

 المتوسط مف بكثير أسرع نمواً  والنقؿ البناء مجاؿ في الوظائؼ عدد يسجؿ أف المتوقع مف 
 الوطني

 أف ويمكف ، 2030 وعاـ 2010 عاـ بيف سنوياً  1.13 % بنسبة العمالة ترتفع أف ُيتوقع  البرازيل
 الرعي بتقميص مساحات سنوياّ  0.5 % بنسبة المتوسط في اإلجمالي المحمي الناتج يرتفع

 .الغابات وحماية
 في الحكومة أىداؼ بتحقيؽ مباشرة وغير مباشرة وظيفة مميوف 6.8 استحداث الممكف مف  الصين

 .والمائية والشمسية اليوائية الطاقة مجاؿ
 عف الناتجة الخسائر وظيفة مالييف 10 تناىز التي الوظائؼ تتجاوز أف الممكف مف 

 الصناعة في العمالة بزيادة وذلؾ الصناعة، في المستخدمة الطاقة ةخفض كثاف
 الخدمات. إلى األساسية الصناعات مف والتحوؿ المتجددة

 االتحاد
 األوروبي

 2014 الفترة في صافية وظيفة مميوف نصؼ عمى يزيد ما ستحداثإ الممكف مف-  
وبي في الطاقة المتجددة تحاد األور مف الميزانية اإلجمالية  لإل  %14باستثمار  2030

 مميار لكؿ وظيفة 130000 )حوالي المستداـ والنقؿ الخضراء والمباني وحفظ الطبيعة
 الخضراء القطاعات إلى الحالية أنماطو مف االستثمار تحوؿ يضاعؼ وقد يورو(

 يورو. لكؿ مرات ثالث استحداث الوظائؼ
 بالعمؿ مقارنةً  وظيفة ميوفم 6.8 إلى 1.4 مف األوروبي االتحاد يضيؼ أف الممكف مف 

 عف خفض ينتج )قد %17 بنسبة المواد مف قتصادهإ حتياجاتإ مجموع بخفض كالمعتاد
 و100000بينو تتراوح جديدة وظائؼ استحداث مئوية نقطة بكؿ الموارد استخداـ

 وظيفة(  200000
 8 بنسبة الكربوف أوكسيد ثاني نبعاثاتإ في وانخفاض %1.3 بنسبة العمالة رتفاعإ%   

 أحد ىال استناداً  الطاقة استخداـ عمى الضرائب زيادة نتيجة 2010 وعاـ 1990 عاـ بيف
 االقتصادية. النماذج
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 4.4 بنسبة الكربوف أوكسيد ثاني نبعاثاتإ وانخفاض % 0.2 بنسبة العمالة رتفاعإ%  
 آخر. نموذج اقتصادي إلى استناداً  العمؿ تكاليؼ وانخفاض الطاقة أسعار زيادة خالؿ

 عمى ضريبة فرض نتيجة % 0.5 إلى تصؿ العمالة بنسبة في ارتفاع إحداث الممكف مف 
 الطمب عمى تخفيؼ بغرض األوروبي االتحاد في بمداف ستة في الكربونية نبعاثاتاإل

حداث الكربونية، نبعاثاتاإل مف والحد الطاقة  في اإلجمالي المحمي الناتج في ارتفاع وا 
 .)القصير المدى عمى نتقاؿلإل السمبية را ثا بعض رغـ( نفسو الوقت

 بيف %2 بنسبة الكربوف أوآسيد ثاني نبعاثاتإ وانخفاض % 0.55 بنسبة العمالة رتفاعإ  ألمانيا
 الضماف شتراكاتإ لدعـ الطاقة ضريبة إيرادات ستخداـإ بإعادة 2010 وعاـ 1999 عاـ

 العمؿ عمى المفروضة االجتماعي
 نتيجة الكربوف سيدكأو  ثاني نبعاثاتإ في حاد وانخفاض مالةالع عمى طفيفة إيجابية آثار 

لغاء الضريبية المعدالت ارتفاع  البيئية  الضرائب مف اإلعفاءات وا 
    250000استحداث 2003-1999نتج عف إصالح الضرائب البيئية خالؿ الفترة 

 الوقود استيالؾ انخفض حيف في العاممة، اليد القطاعات كثيفة في خاصة وظيفة،
   %2.5 و 2 بيف تتراوح بنسبة الكربوف ثاني أوكسيد نبعاثاتإ وانخفضت  8 %بنسبة

 وظيفة؛ 15000، 2020عاـ بحموؿ الحراجة مجاؿ في العمالة في المتوقعة المكاسب  لبنان
 عاـ بحموؿ وظيفة 4000الطاقة: وظيفة، 2800 :البناء وظيفة، 2500 :النفايات إدارة

2020. 
 الدولي، الدورة العمؿ مؤتمرالخضراا،  والوظائف الالئق والعمل المستدامة التدمية الدولي، العمؿ الدولي، مكتب العمؿ مكتب :المصدر
 .215-214، ص ص 261

 ثار التدهور البيئي عمى مستوى األسعار آثر تمويةل سيةاسةات معالجة أالفرع الثادي: 
 إلى إضافة البيئية السياسة أدوات وبقية البيئية والضرائب الرسـو وكذلؾ البيئة حماية وقيود تعميمات إف   

 مضطرة أو مدفوعة نفسيا المصانع وستجد إضافية، بتكاليؼ تتسبب سوؼ الطوعية البيئة حماية إجراءات
 والتجييزات المعدات قيمة نقص في تتمثؿ إضافية تكاليؼ ىناؾ وسيكوف إضافية، باستثمارات لمقياـ
 أـ آجال إف المنتجات أسعار إلى اإلضافية التكاليؼ ىذه وستنتقؿ ة العالية،التكمف وذات المستيمكة البيئية

 الفروع بعض في األسعار عمىا كبير  تأثيرا الحكومية البيئية السياسة إجراءات تؤثر عاجال، وسوؼ
 إلى ذلؾ يؤدي أف يمكف لمبيئة كبير بشكؿ ةمثقم تكوف التي المنتجات بعض حالة الصناعية. وفي

 التأثير ىذا توقفو ربما أو اإلنتاج مف الحد إلى ذلؾ ويقود المعينة الفروع في التنافسية درةالق نخفاضإ
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نحو  أسعارىا تتجو وبالتالي المنتجات بعض عرض في نقص شكؿ عمى يظير قد البيئة حماية إلجراءات
  . االرتفاع

 عف الناجـ ألسعارا رتفاعإ قدر فقد OECDقتصادي اإل والتعاوف منظمة التنمية معطيات وحسب  
  وفي ىولندا  0.5%بػ الياباف األمريكية، وفي المتحدة الواليات 0.4%في  بػ البيئة حماية إجراءات

يطاليا فرنسا وفي  0.2%النمسا وفي  %0.35  1990.1-1973 الفترة خالؿ وذلؾ سنوياً  0.1%وا 

 القدرة التدافسيةأثر تمويةل سيةاسةات معالجة أثار التدهور البيئي عمى  الفرع الثالث:

ستقرار مستوى األسعار فإذا كانت سياسة إقدرة التنافسية مرتبط مع تأثير سياسات حماية البيئة عمى الإف   
حمايػػة البيئػػة سػػتؤدي فػػي األجػػؿ القصػػير إلػػى رفػػع التكػػاليؼ ومسػػتوى األسػػعار خاصػػة تكػػاليؼ الصػػناعات 

فض، وىنػػاؾ طبعػػا عوامػػؿ أخػػرى تػػؤثر فػػي المقػػدرة التصػػديرية فػػاف القػػدرة التنافسػػية فػػي السػػوؽ العالميػػة تػػنخ
 التنافسية لكف يبقى الرتفاع التكمفة دور ميـ في التأثير عمييا.

وفػػػي المقابػػػؿ يمكػػػف لتطػػػور التكنولوجيػػػا البيئيػػػة وزيػػػادة االسػػػتثمارات البيئيػػػة أف تػػػؤدي إلػػػى ارتفػػػاع المقػػػدرة   
وتجييػزات حمايػة البيئػة لمصػناعات الوطنيػة التنافسية لمصناعات الوطنية نتيجػة النخفػاض تكػاليؼ معػدات 

 بعد أف تـ تجربتيا وتطويرىا في السوؽ المحمية، وبالتالي تستطيع أف تحقؽ تفوقا وأسبقية تكنولوجيا 
مثمما يحدث في ألمانيا وحسب ما صػرح بػو رئػيس شػركة روالنػد  وتستطيع السيطرة عمى األسواؽ العالمية، 

نتعاشػػا فػي حجػػـ صػػادراتيا إكبر مصػدر فػػي العػػالـ يمكػف أف تشػػيد بالفعػؿ ستشػػارات أف ألمانيػا كػػأبيرجػر لإل
عف طريؽ التكنولوجيا البيئية باعتبارىا رائدة فييا، كما تقدر جمعية الطاقة المتجػددة أف صػادرات أعضػائيا 

في عاـ واحػد. ويشػير مستشػاروف فػي روالنػد بيرجػر %  30 بزيادة قدرىا  2006 مميار أورو عاـ 6 بمغت
سيزيد عدد األسر التي تعيش مف وراء الدخؿ الػذي تػوفره التكنولوجيػا الخضػراء عػف  2020 بحموؿ عاـنو أ

 2قتصاد األلماني مند زمف طويؿ. مثيالتيا في قطاع صناعة ا الت والسيارات المذاف يشكالف عماد اإل
حتػػى تػػتمكف مػػف وبصػػفة أوضػػح أصػػبحت المعػػايير البيئيػػة مػػف أىػػـ الشػػروط الواجػػب توفرىػػا فػػي السػػمع    

دخوؿ األسواؽ العالمية، وأصػبح مػف حػؽ الػدوؿ منػع دخػوؿ السػمع التػي ال تراعػي البعػد البيئػي فػي إنتاجيػا 
 إلى أسواقيا كالسمع التي يتـ إنتاجيا عمى أساس االستغالؿ الجائر لمموارد أو تمؾ التي تؤثر عمى التوازف 

                                                           
حػوؿ  الثػاني الممتقػى الػدولي مػداخالت مجمع أو تدافر، تجاذب البيئي و اإلدفاق االقتصادية التدمية متطمبات بينلعمى أحمد، شنيني عبد الرحيـ،  1

 ورقمػة البيئػي، جامعػة األداء وتحػديات المػالي األداء تحقيػؽ بػيف واالقتصػاديات المؤسسػات نمػو الثانيػة: بعػةوالحكومػات، الط لممنظمػات المتميػز األداء
 .560، ص2011نوفمبر 23-22 يومي

2
  www.beeaty.tv. le 03-06-2016. 
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حريصػة عمػى وضػع عالمػة عمػى منتجاتيػا توضػح غمب الػدوؿ المتقدمػة أالبيئي، لذا أصبحت المنشآت في 
فييا أف ىذه المنتجات أنتجت بطريقة آمنة بيئيا لمتنافس عمى ما تقدمو المؤسسات الدوليػة المتخصصػة فػي 

التػػػي تمػػػنح لممنتجػػػيف الػػػذيف يراعػػػوف الجوانػػػب  14000مػػػنح شػػػيادات فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ مثػػػؿ شػػػيادة االيػػػزو
  1البيئية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  www.annabaa le 19-08-2016 
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 دهور البيئي في المداطق الجافة       الت ثارالمعالجة االقتصادية آللث: آليات المبحث الثا

 محؽي وتمؼ والنبات، وافيوالح اإلنساف بيتصأمراض  في المناطؽ الجافة مف التدىور أخطار تتنوع   
سعت  لذا، بالغة ةيجتماعا  و  اقتصادية أضرارا رتبي مما ميايتشغ كفاءة قمؿيف ئةيالب مكونات مف ديالعد

السمبية، وىذا ماسنتناولو في  أثارهالدوؿ لمبحث في مختمؼ األساليب الممكنة لمعالجتو والحد مف مختمؼ 
 ىذا المبحث.  

   حتباس الحراريالمطمب األول: معالجة ظاهرة اإل
 حتباس الحراري في:تتمثؿ األساليب المتبعة لمعالجة ظاىرة اإل 

 حتباس الحرارية ظاهرة اإلاإلجرااات العامة لمعالج الفرع األول:
الغازات الّدفيئة التي  نبعاثامف تقميؿ  بدة ال يعمى الكرة األرض يحتباس الحرار مف آثار ظاىرة اإل دلمح
 :منيا دّ ليذه الظاىرة، ومف الحموؿ التي تساىـ في الح يالرئيس بالمسب دعت
الرادعة التي ُتمـز أصحاب المصانع  غازات الدفيئة في اليواء الجوي بوضع القوانيف نبعاثاالتقميؿ مف  -

 .ستخداـ وسائؿ النقؿإنبعاث الغازات السامة، باإلضافة إلى تقنيف إبوضع مصافي لتقميؿ 
نبعاثات لمغازات السامة مثؿ طاقة إزيادة االعتماد عمى الطاقة المتجددة ألنيا طاقة نظيفة ال ُتسبب أي -

 .االعتماد عمى الوقود األحفوري والمشتقات النفطيةقمؿ تالمياه وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، و 
المجوء لما يعرؼ باسـ ىندسة المناخ والتي يتـ فييا معالجة غازات الدفيئة لمتقميؿ مف سميتيا وتحويميا -

 .حتباس الحراريإلى غازات أخرى بحيث ال تسبب ظاىرة اإل
يا لما لمنباتات مف أثر إيجابي كبير في زيادة الغطاء النباتي والعمؿ عمى تكثيؼ الغابات واالىتماـ ب-

  .التقميؿ مف خطر ىذه الظاىرة
غازات الدفيئة، وقد تـ فعميًا إيقاؼ استخداـ غاز الستخداـ الغازات التي تعد مف ضمف إعدـ -

 .الكموروفموركربوف في الصناعات
 حتباس الحراريالفرع الثادي: الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة اإل

انطالقة حقيقية فػي الجيػود  1997دولة في الياباف عاـ  195وؿ كيوتو والذي وقعت عميو يشكؿ بروتوك  
نبعاثات الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مػف سػنة إدعا إلى تخفيض  ، حيثالدولية المشتركة لحماية المناخ

  1.1990 عف مستويات سنة % 5.2بنسبة   2012إلى 2008 
                                                           

1
 Beat bùrgenmeier, économie du développement durable, op.cit, 2004, p 99.    
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قتصػادياتيا لتثػار الضػارة مػف تطبيػؽ إرة حماية الدوؿ النامية التػي تتعػرض كما أكد البروتوكوؿ عمى ضرو   
التوقيع عمييػا مبػررة  بيرة نظرا لرفض الواليات المتحدةىذه االتفاقية، غير أف الصعوبة في تطبيؽ البرتوكوؿ ك

إلضػافة إلػى ذلؾ بأنو سيؤدي إلى خفض الناتج المحمي اإلجمالي ويرفػع تكػاليؼ الطاقػة ومعػدالت البطالػة، با
 أف البروتوكوؿ غير عادؿ ولـ يمـز الدوؿ النامية بما ألزمت بو الدوؿ المتقدمة مف تضحيات.

دولػة وعػدت أغمبيػة الػدوؿ بالمصػادقة  167الػذي حضػرتو 2001نوفمبر 10وفي مؤتمر مراكش المنعقد في  
ريكػػي وخاصػػة أف الواليػػات نسػػحاب األمبروتوكػػوؿ كيوتػػو مػػف الحػػؿ بسػػبب اإل ذنقػػأعمػػى البروتوكػػوؿ، وبالتػػالي 

وكسػيد الكربػوف، وحسػب دراسػة أجرتيػا أنبعاثػات إنبعاثػات تصػؿ إلػى ربػع إالمتحدة تعد أوؿ مموث في العػالـ ب
الوكالػة الدوليػػة لمطاقػػة مفادىػا أف تكمفػػة التزامػػات كيوتػػو سػتكوف عاليػػة جػػدا عمػى الػػدوؿ الصػػناعية إذا حاولػػت 

التكمفػة سػتنخفض كثيػرا إذا اسػتطاعت الػدوؿ الصػناعية أف تقنػع العػالـ كؿ دولة تنفيذ التزاماتيا بمفردىا ولكف 
 بمواجية االلتزامات عف طريؽ عمؿ مشترؾ.

وعميو تـ االتفاؽ فػي ىػذا البروتوكػوؿ إلػى جانػب الحػد المباشػر النبعاثػات الغػازات الضػارة عمػى صػعيد كػؿ   
 1دولة عمى حدى عمى ثالث طرؽ أخرى تتمثؿ في:

عاثػػػات الغازيػػػة القابمػػػة لمتبػػػادؿ بػػػيف الػػػدوؿ وبموجػػػب ذلػػػؾ يحػػػؽ لدولػػػة مػػػا شػػػراء ىػػػذه نبإصػػػدار حصػػػص اإل- 
 الحقوؽ مف دولة أخرى مما يؤدي إلى عدـ إلزاـ الدولة المشترية خفض كميات الغازات المنبعثة مف أرضيا؛ 

مػف مصػادر  العمؿ عمى تطوير مشاريع تيػتـ بالحفػاظ عمػى البيئػة فػي الػدوؿ الفقيػرة كمشػاريع توليػد الطاقػة- 
 متجددة فضال عف الترتيبات والتدابير المتصمة بحماية الغابات في الدوؿ النامية؛

العمؿ عمى تطوير مشاريع تقـو بيا الدوؿ الصناعية لصالح دوؿ أخػرى مثػؿ أف تقػـو دوؿ أوروبػا الغربيػة  -
 بمشاريع توليد طاقة أكثر كفاءة في دوؿ أوروبا الشرقية.

 ستدزاف طبقة األوزونإ مشكمة المطمب الثادي: معالجة
 منيا: ىناؾ العديد مف الجيود الدولية المبذولة في سبيؿ إنقاذ طبقة األوزوف

دولة عمى توقيع اتفاقية فينا، وقد دخمت ىذه  85وافقت  1985مارس سنة 22 : فيتفاقية فيداإ -أوال 
ار لمتعاوف الدولي النقاد طبقة ، كانت ىذه المعاىدة بماثبة إط1988سبتمبر22االتفاقية حيز التنفيذ في 

تخاذ إتفاقية عمى ضرورة ستيالؾ الكيماويات المدمرة ليا، ونصت اإلإ األوزوف مف خالؿ اإلقالؿ مف إنتاج
ضارة عمى  آثاراخطوات فعالة لمنع إطالؽ المواد المستنفذة ليا مع خفض وتحديد األنشطة البشرية التي ليا 

                                                           
1
 www.wild.life.pal.org le 08-09 2015-  
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لتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ بيا مى  مجموعة مف اإلتفاقية عأكدت اإل ىذه الطبقة، كما
 1 تتمثؿ أىميا في:

التعاوف في مجاؿ األبحاث عمى المواد التي تؤدي إلى تعديؿ طبقة األوزوف، ووضع نظاـ لمرصد أو  -
 المراقبة لمدولة عمى طبقة األوزوف.

 جيا والمعرفة لمدوؿ النامية.    تعيد جميع األطراؼ بتنفيذ برامج مشتركة لنقؿ التكنولو  -
 ستخداـ التكنولوجيا البديمة التي يتـ التوصؿ إلييا.إتقديـ المساعدات الفنية لمدوؿ النامية حتى تتمكف مف  -

وقػػد نصػػت عمػػى  ،2656 حيػػز التنفيػػذ فػػي األوؿ مػػف جػػانفيمػػونتلاير إتفاقيػػةدخمػػت : لايرتفاقيةةة مةةودتإ -ثاديةةا
نتاج عدد مف المواد التي عرفت بتأثيراتيا الضارة عمى طبقة األوزوف، والتزمت ستيالؾ وا  وقؼ التدريجي إلتال

جػػؿ ضػػماف أدولػػة بالتعػػاوف مػػف خػػالؿ تنميػػة وتبػػادؿ البيانػػات العمميػػة والطػػرؽ التكنولوجيػػا مػػف  183أكثػػر مػػف
يجػػػاد بػػػدائؿ أخػػػرى صػػػحية عمػػػى المسػػػتوى البيئػػػي، و سػػػتبداؿ المػػػواد المقيػػػدة التػػػي حػػػددتيا اإلإ تقػػػديـ تفاقيػػػة وا 

 وقد تـ إدخاؿ عدة تعديالت عمى االتفاقية لتعزيز فعاليتيا:   المساعدات الفنية والمالية لمدوؿ النامية.
: دلػػت األبحػػاث العمميػػة عمػػى خطػػورة الموقػػؼ بالنسػػبة السػػتنفاذ طبقػػة األوزوف 1990تعػػديالت لنػػدف لسػػنة -ا

 2مونتلاير، حيث شمؿ التعديؿ: واتفاقية  فينامما أدى إلى إجراء بعض التعديالت عمى اتفاقية 
 إلى النصؼ خالؿ عشر سنوات؛ CFC تخفيض المواد التي تنتج مادة الفريوف -
 ستخداـ تكنولجيا متطورة واستحداث بدائؿ لممواد الثاقبة لطبقة األوزوف.إ -
 تتمثؿ أىميا في: 1992تعديالت كوبنياجف لعاـ  -ب   
 ؛اإلسراع في فترة تنفيذ اتفاقية مونتلاير -
 إضافة مواد أخرى مستنفذة لطبقة األوزوف إلى المواد الخاضعة لمرقابة؛ -
 بموجبيا تمت المصادقة عمى عدة قرارات أىميا:  1998تعديالت مونتلاير سنة  -جػ
بإنشاء وتنفيذ نظاـ تراخيص الستيراد وتصدير المواد المقيدة   2000التزاـ كؿ طرؼ قبؿ األوؿ مف جانفي -

 يزة المستخدمة ليذه المواد؛  والمعدات واألج
دارية مف أجؿ تنظيـ الصادرات والواردات؛ إ -  لتزاـ كؿ طرؼ باتخاذ تدابير تشريعية وا 
لتزاـ األطراؼ بالمساعدة عمى منع التجارة غير القانونية في المواد واألجيزة وا الت المحظورة وغير إ -

 المشروعة.

                                                           
1
 www.4eco.com le 2015-09-22  

 .177ص ،مرجع سابقصالح محمد، محمود بدر الديف،  2
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ألطراؼ في بكيف تمت الموافقة عمى اتخاذ إجراءات لمتحكـ في اجتماع ا 1999تعديالت بكيف سنة  -د   
ستخدامات مادة برميد الميثؿ ألغراض إبإنتاج مركبات الييدروكموروكربوف ومادة كموروميثاف واإلبالغ عف 

  الحجر الصحي وتعقيـ ما قبؿ الشحف.
لى أف اتفاقية مولاير ويشير المختصوف في مجاؿ العمـو البيئية في الواليات المتحدة األمريكية إ    

وقؼ التدريجي تساىمت في وقؼ انحالؿ طبقة الستراتسفير في الغالؼ الجوي، باعتبارىا تنص عمى ال
نو إذا استمر العمؿ بنفس أستخدامات المواد الكيماوية المتمفة ليذه الطبقة، كما يوضح المختصوف إل

ود إلى الحالة التي كانت عمييا في سنة المعدؿ الحالي فاف التوقعات تشير إلى أف طبقة األوزوف ستع
   1.عندما لوحظ وألوؿ مرة التأثيرات الضارة التي يحدثيا النشاط اإلنساني عمى ىذه الطبقة 1980

 لث: معالجة مشكل التصحرالمطمب الثا
 السبيؿ في التفكير إلى الدوؿ دفعتالعالمي  المستوى عمى التصحر ظاىرة اكتسبتيا التي األىمية إف  
 إتخاذ عمى تعمؿ ومؤسسات معاىد إنشاء عمى والعمؿ ىاتصحر و  األراضي لتدىور تقدير الكميلم

 ىذا المجاؿ:  في عتمدتأ التي اإلجراءات أىـ بيف مفو  الظاىرة ىذه مف لمحد المتاحة التدابيرو  اإلجراءات

 الفرع األول: التشجير
األشجار والشجيرات في األماكف الخالية زراعة  عممية تستيدؼ : التشجيروفوائده مفهوم التشجير -أوال

تتناسب مع المكاف  ةضمف خطة زراعية واضح األشجار ، وذلؾ عف طريؽ غرس المئات مفمنيا أصال
 2.اناخيمو  اجغرافي

لمشجرة دور كبير مف النواحي البيئية حيث أف قمة عددىا في أي منطقة يؤدي إلى خمؿ في التوازف    
الرغـ مف كؿ شجرة انفرادية قد ال تعتبر مفيدة لمبيئة بشكؿ عاـ إال أف تجمع البيئي في تمؾ المنطقة عمى 

 . ىذه األشجار يشكؿ مناخا مصغرا يؤثر عمى الوسط المحيط إيجابا
 3 :اواجتماعي اواقتصادي اوتتنوع فوائد زراعة األشجار بيئي  

لكثباف الرممية ووقؼ زحؼ معب دورا ىاما في تثبيت اي والتشجير يعمؿ عمي مقاومة التصحر حيث أن -
 الظاىرة.الرماؿ والحد مف ىذه 

                                                           
1
 www.islamonlin.com le 15-07-2015    

2
 .01/02/2018تاريخ االطالع  www.mawdoo3. com الموقع االلكترونيأهمية التشجير،   
 .1/02/2018تاريخ االطالع www.almnh.com   الموقع االلكترونيالتشجير ضرورة حياتية واقتصادية،   3
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 وذلؾ عف طريؽ عممية النتح لمنباتات فقد ثبت  يعمؿ عمي تمطيؼ الجو وخاصة في المناطؽ الحارة –
ف الظؿ الكثيؼ إدرجات عنيا داخؿ المدف وكذلؾ ف 10 بػ قؿأف درجة حرارة المناطؽ الخضراء أعمميا ب
لمباني يخفض درجة الحرارة بالمباني مما يقمؿ مف استيالؾ الكيرباء واستعماؿ حوؿ ا واألشجارلمنباتات 

 .ستيالؾ في الطاقةلإل قتصاديااالمكيفات والمراوح مما يمثؿ توفيرا 
ريا يتثبط وتقتؿ البكت مختمفةريا فيي تفرز مواد يتثبيط الميكروبات والبكت ىعمؿ عماألشجار ت-

التي تساىـ  األشجار أىـوالحيواف والبيئة ومف  اإلنسافالسمبية عمي  اتأثيراتيوالميكروبات مما يقمؿ مف 
الصنوبر والنيـ والمينا والفيكس وغيرىا الكثير حسب الدراسات  أشجارفي ىذه الوظيفة اليامة مثؿ 

 تعرضووتقمؿ مف فرص  اإلنسافالحديثة وىذه الميزة تساىـ في الحفاظ عمي صحة ونشاط  بحاثواأل
أعدتيا منظمة الحفاظ عمى عة نتيجة المموثات الميكروبية والبكتيريا، فحسب دراسة المتنو  لألمراض
وجسيمات التموث  %24و % 7إف معدؿ تخفيض جسيمات التموث بالقرب مف شجرة يتراوح بيف  الطبيعة

 .ىي جسيمات ميكروسكوبية، تعمؽ في رئات األشخاص الذيف يتنفسوف اليواء المموث (PM) المعروفة بػ
 مميوف شخص سنويا حوؿ العالـ 6.2ف أف يتسبب التموث الناتج عف تمؾ الجسيمات في وفاة نحو ويمك

العظيمة فاإلنساف ىو محور التنمية وىو  قتصاديةواال، وىذا يعتبر مف الفوائد الصحية 2050بحموؿ عاـ 
  .أيضا قتصاديةاوصحتو ضرورة  األساسياليدؼ 

ودورىا في تخفيض التموث  لألشجار االقتصاديةؿ تقييـ الفوائد يت حو حد الدراسات التي أجر أكما بينت  
دوالرات سنويا عبر الحد مف  10 بقيمة اقتصاديةتشجير يولد فائدة ال إجراءات ىكؿ دوالر ينفؽ عم أف

 1.التموث إجراءات
 شاندونا بالصيف الذي يسانده البنؾ الناجحة في التشجير مشروع التشجير البيئي في األمثمةومف   

ألؼ ىكتار مف التشجير البيئي خالؿ  786استيدؼ مساندة اإلقميـ في سعيو لتطوير نحو  الذيالدولي، 
(، وتحقيؽ ىدؼ أطوؿ أجال بزيادة الغطاء الحرجي لإلقميـ 2015-2010الخطة الخمسية الثانية عشرة )

 . 2020% مف مساحتو بحموؿ عاـ 23إلى 
نشاء نظاـ لمغابات المحمية الستخداـ ستعادة الغطاء النبإركز المشروع عمى يو    اتي لممناطؽ المتدىورة، وا 

قامة نظاـ حرجي مستقر قادر  الغابات في مكافحة تآكؿ التربة، وحفظ التنوُّع الحيوي، وحبس الكربوف، وا 
 عمى مجابية آثار تغيُّر المناخ.

                                                           
 .169ص، 2013دار رسالف لمنشر، دمشؽ،  ،2013، البيئي والعولمةاالقتصاد مصطفى كافي،  1
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فاعميتيا، وساعد بذلؾ عمى  وقد طور المشروع نماذج فاعمة لمتشجير في المناطؽ المتدىورة بيئيا وأثبت  
التحوؿ مف زراعة المحصوؿ الواحد إلى الزراعة المختمطة متعددة الطبقات مف أجؿ استعادة الحالة 
اإليكولوجية األصمية ليذه المناطؽ. وزرعت أنواع غير تجارية مف األشجار عمى السفوح العميا لمجباؿ، 

سفوح الدنيا لتوفير الدخؿ لممجتمعات الزراعية أما محاصيؿ األشجار التجارية فتمت زراعتيا عمى ال
 المحمية.

واعتمد المشروع نيجا "تطبيقيا" لممساعدة عمى إقناع المزارعيف ومتخذي القرار في الحكومة بأف التشجير   
البيئي سبيؿ فاعؿ الستعادة التوازف اإليكولوجي األصمي في المناطؽ المتدىورة. واعتُِبر التدريب والدعـ 

البحوث واإلرشاد عوامؿ حيوية لبناء قدرات المزارعيف في مجاؿ التشجير، السيما في اعتماد الفني و 
 تكنولوجيات جديدة، وتقوية اىتماميـ بالمشروع.

 2015و 2010مقاطعة في إقميـ شاندونا بيف عامي  28ومف نتائج المشروع الذي جرى تنفيذه في  
 1عمى:

% 16ديدة التدىور، وىو ما زاد مساحة الغطاء النباتي مف ىكتارًا مف سفوح التالؿ ش 36897تشجير -
%، وحسَّف معدؿ احتجاز المياه في التربة بنسبة 68%، وقمَّص معدؿ تآكؿ التربة بنسبة 90إلى نحو 

ز التنوُّع الحيوي بنسبة 30  %.40%، وعزَّ
% إلى 7النباتي مف  ىكتارًا مف المناطؽ الساحمية المالحة، وىو ما زاد مساحة الغطاء 30018تشجير  -

 %.68%، وقمَّص مموحة التربة بنسبة 66أكثر مف 
كيمومترًا مف القنوات والطرؽ لتوفير  2150زراعة أنواع مختمطة مف األشجار والشجيرات عمى امتداد  -

 الحماية مف التعرية بفعؿ الرياح.
عداد  13تطوير  - معيارًا والئحة فنية وتقديـ  25حزمة تكنولوجية جديدة، ووضع  12نموذجًا لمتشجير، وا 

 أنشطة اإلرشاد الخاصة بيا.
 غابة نموذجية في تسع مقاطعات. 380إنشاء  -
أسرة في المناطؽ الزراعية مف خالؿ محاصيؿ األشجار التجارية مثؿ  26556توفير الدخؿ لما يبما  -

تات الفطر، وتربية الفاكية، والجوز، والشاي، وأنشطة األعماؿ في المناطؽ المالحة مثؿ زراعة نبا
 الدواجف، وخمؽ فرص عمؿ إضافية في مجاؿ زراعة األشجار والعناية بيا لممجتمعات المحمية.

                                                           
 الموقع االلكتروني، مشروع التشجير في شاددودغ يساعد عمى تحسين البيئة وزيادة دخل المزارعين 1
 https://projects-beta.albankaldawli.org  22/04/2018الع: تاريخ االط. 
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دارة الغابات. -  تدريب جميع المزارعيف وموظفي المشروع المعنييف، وتعزيز قدراتيـ الفنية في الزراعة وا 
د الكربوف خالؿ عمر المشروع الذي مميوف طف مف ثاني أكسي 12حتجاز ما يعادؿ نحو إالمساىمة في  -

صدار بيانات مفيدة بشأف تحميؿ التكمفة والمردود إلمكانيات احتجاز الكربوف في مناطؽ  30يبما  عامًا، وا 
تجار في الكربوف الناشئة ستعداد إقميـ شاندونا لدخوؿ سوؽ اإلإتنفيذ المشروع. وساعد ىذا عمى تحسيف 

 في الصيف.

 ثبان الرمميةالفرع الثادي: تثبيت الك
 1:يخضع تثبيت الكثباف الرممية إلى عمميتيف رئيسيتيف

ميكانيكيا ىو  أو: إف اليدؼ مف تثبيت الكثباف الرممية تثبيتا أوليا التثبيت الميكاديكى أو المؤقت  -أوال
و إنشاء غطاء شجرى أو شجيرى لتثبيتيا تثبيتا نيائيا إذ أف التثبيت األولى الميكانيكي أو الكيماوي ى

سنوات( وىى فترة كافية لنمو  4 -2عبارة عف وسيمة لتثبيت سطح الكثباف الرممية لمدة زمنية معينة )
األشجار أو الشجيرات التي تغرس عمى الكثباف الرممية المثبتة بيذه الوسيمة حيث يتكوف مجموع جذرى 

عمى كسر قوة الرياح يساعد عمى تماسؾ حبيبات الرماؿ وكذلؾ مجموعا خضريا فوؽ سطح الرماؿ يساعد 
  .نجراؼ اليوائىوحماية سطح الرماؿ مف اإل

 :إلى الميكاديكيويهدف التثبيت 
فقادىا القدرة االنجرافية وطاقة النقؿ وبالتالى ترسيب ماتحممو مف رماؿ -   .تخفيؼ سرعة الرياح وا 
عاقة وصوؿ الرياح إلى حبيبات الرمؿ عمى سطح الكثباف الرممية لممحافظة  - عمى استقرارىا منع وا 

  .وذلؾ بإقامة الحواجز المختمفة
 : وتشمل عممية التثبيت الميكاديكى اإلجرااات التالية

  .إقامة الحواجز األمامية والدفاعية -
  .إقامة مصدات رياح صغيرة -
  .تغطية الكثباف الرممية بالمواد النباتية أو النفطية أو الكيماوية -

 غطاء إقامة ؽيطر  عف كييكانيالم تيلمتثب مكممة عممية يھو: ئمولوجي الدايالب تيالتثب -ثاديا
 فيوتحس الرماؿ باتيحب تماسؾ عمى الجذور تعمؿ ثيح ةيالرمم الكثباف فوؽ رييشج أو شجري

 .مناسبة ةيمناخ ظروؼ ريوتوف لمتربة ةيائيز يالف الخواص
 

                                                           
1
 https://aradina.kenanaonline.com le 26/02/2018 
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 :1 با تي زيمتت ألنيا وذلؾ نجاحاً  الطرؽ أكثر مف ولوجييالب تيالتثب ةيعمم وتعتبر
 . ةيستمرار واإل ستدامةاإل ليا صفة -
 . ةيالمحم ةيئيوالب ةيالمناخ الظروؼ فيتحس -
 ةيعضو  مواد ريوتوف لمتربة ةيائيز يالف الخصائص فيتحس -
 .األراضي ةيإنتاج ادةيز  -

  2تدىورىا مف خالؿ: قبؿ األراضي الخصبة عمى والمحافظة كما يمكف التقميؿ مف حدة التصحر
  مكانيا المرعى داخؿ الحيوانات حركة بضبط وذلؾ المرعى، أراضي جميع عمى الرعي عممية ظيـتن -

 ؛وزمنيا
 واستخداـ إستخداميا وترشيد الموارد ىذه إستغالؿ بحسف وذلؾ :وحمايتيا المائية الموارد صيانة -

 ؛الري في الحديثة الطرؽ
 ؛البيئية النظـ ورتدى إلى تؤدي التي األسباب عمى لموقوؼ البيئي المسح -
   ؛الطبيعية المراعي حساب عمى المطرية الزراعة في التوسع وقؼ -
 الزراعة؛ في السيوؿ مياه ستغالؿإ -
 ؛لمطاقة كمصدر إلستخداميا والشجيرات األشجار قطع وقؼ  -
عادة المروية الزراعة ضبط -  ؛الحالية والصرؼ الري وسائؿ في النظر وا 
  ؛ لمجفاؼ مقاومتيا بشدة وتمتاز قميمة لمياه تحتاج التي النباتاتاستزراع  ـيت حيث :الجافة الزراعة -
 ؛معيا تعيش التي النباتات مع وحرثيا إلييا العضوية المادة بإضافة التربة بنية تحسيف -
 (؛المدرجات ( المصاطب بإنشاء األرض ميؿ عمى القضاء -
  ؛األمطار فصؿ أوؿ في األراضي حراثة -
 ؛المياه جرياف لوقؼ األخاديد في والبحيرات ؾالبر  إنشاء -
 ؛السيوؿ قوة مف لمتقميؿ السدود امةإق -
 الجائر؛ الرعي عف واالبتعاد النباتي الغطاء عمى الحفاظ -

 
 

                                                           
1
 .26، ص 1666، ورشة عمل حول التصحر، أكساد سوريا، التجربة اليبية في تثبيت الكثبان الرملية، حمد نويرأبشير  
2
 .04ص ، 2004الكويت، ، 25العدد التنمية، جسر ةمجل ،البيئيت السيبسبث بابكر، مصطفى 
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 التصحر لمعبلجت الدولية الفرع الثالث: الجهود

 مرمؤت إلى جذوره تعود التصحر لمكافحة عالمية دةىمعا صياغة إمكانية في البحث إف   
 اإلفريقية بالدوؿ ترتبط التي ىاتو الظاىرة لمعالجة الدولية الجيود تعزيز أجؿ مف وذلؾ ريو،
 تشخيص محاولة ىو البيئي الدولي التعاوف شأف في مالحظتو يمكف وما غيرىا، مف أكثر
 مؤتمر بعد إال النور ترى لـ الصكوؾ وىذه حدى، عمى والجفاؼ كالتصحر بيئي، خطر كؿ
 جية مف واألولويات اإلىتمامات حوؿ والنامية المتقدمة الدوؿ بيف تضاربلم نتيجة ريو

 اإلفريقية الدوؿ مطالبة مف الرغـ فعمى ثانية، ةيج مف البيئي التاريخية لمتدىور والمسؤولية
 مناقشة محاولة كاف ىناؾ أيف خاصة، دولية تفاقيةإ إبراـ البيئي المشكؿ مف ىذا المتضررة
 1991 سنة أبابا بأديس األفارقة البيئة لوزراء األوؿ المؤتمر خالؿ دادهإع تـ اتفاقية مشروع

 -1991 سنتي لممؤتمر التحضيرية المجنة مفاوضات  في ىذا الموضوع إلى التطرؽ وتـ
عمى رأسيا الواليات المتحدة  المتقدمة الدوؿ غالبية بالرفض مف طرؼ لكنو قوبؿ 1992

 المستوى اإلقميمي، عمى معالجتيا ويجب بالعالمية ليست المشكمة معتبريف والياباف األمريكية
 فإف وبيذا. اليشة يكولوجيةاإل النظـ كأىـ 21أجندا مف 12 الفصؿ ضمف إدراجيا ليتـ

 21.1 القرف أجندا في السيما المواضع، عديد في التصحر مشكؿ تناوؿ قد ريو مؤتمر
 في باريس في عمييا التوقيع وتـ 21 القرف أعماؿ جدوؿ في مباشرة بصفة أساسيا االتفاقية ىذه تجد   

 وضع الذي الممـز الوحيد القانوني الصؾ وىي ،1996 ديسمبر في التطبيؽ حيز ودخمت ،1994 أكتوبر
 .بمدا 190عمييا  صادؽ ا ف وحتى التصحر. مشكمة لمعالجة

ف التنمية المتكاممة "جميع األنشطة التي تشكؿ جزءا م تفاقيةويقصد بمكافحة التصحر حسبما ورد في اإل 
وتمثمت أىـ التوصيات التي أصدرتيا لألراضي في المناطؽ القاحمة وشبو القاحمة والجافة وشبو الرطبة"، 

 2االتفاقية في:
تدعيـ عمؿ جياز لممسح والرصد، وتكوف ميمتو تجميع المعمومات المتوفرة عف الموارد والسكاف  إنشاء أو -

 ؛رصد دينامكية التصحرلوذلؾ 

                                                           
1
 .21-22، ص ص تطور الجهود القانونية لمكافحة التصحر كمشكلة بيئية عالمية في ظل تضارب المواقفبعلي محمد سعيد،  
 .85، ص2011، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،االقتصاد البيئي مقوماته وتقدياتهعبد العزيز قاسـ محارب،  2
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دارة الستخداـ األرض  تطبيؽ - عمى األساليب البيئية السميمة وذلؾ في المناطؽ المتصحرة  مبنييفتخطيط وا 
 أو المعرضة لمتصحر؛

اتخاذ اإلجراءات العاجمة لمكافحة التصحر في المناطؽ المروية، وذلؾ بمنع ومكافحة تشبع التربة بالماء،  -
لمتدىورة، وتحسيف نظـ الري وتطوير طرؽ الفالحة وتمميح التربة وتحوليا إلى قموية واستصالح األراضي ا

لمذيف تعتمد حياتيـ عمى الزراعة  واالقتصاديةوأساليبيا بقصد زيادة اإلنتاج، وتحسيف الظروؼ االجتماعية 
  المروية؛ 

ة ميف المحافظػة عمػى الحيػاة النباتيػة البريػة والحيػاة الحيوانيػة البريػأالخطوات الالزمة لتػ اتخاذ الحكومات كافة -
فػػي المنػػاطؽ المعرضػػة أو المػػرجح تصػػحرىا، حيػػث أف التػػوازف البيئػػي يمعػػب دورا حيويػػا فػػي منػػع عمميػػات 

 تدىور البيئة التي تؤدي عادة لمتصحر؛ 

تخػػػاذ التػػػدابير المناسػػػبة السػػػتخداـ وتعزيػػػز القػػػدرات الوطنيػػػة فػػػي العمػػػـ والتكنولوجيػػػا، مػػػع العنايػػػة الخاصػػػة إ -
نتفاعػػا رشػػيدا، وكػػذلؾ خمػػؽ الظػػروؼ المواتيػػة لنقػػؿ التكنولوجيػػا إبػػالموارد نتفػػاع بػػالتخطيط وحسػػف اإلدارة لإل

 إلى الدوؿ النامية. 

 1:يمي فيما تفاقيةاإل ىذه أىداؼ أبرز وتتمثؿ 

 .أفريقيا في خاصة منو تعاني التي الدوؿ في الجفاؼ آثار مف والتخفيؼ التصحر مكافحة  -
 .األصعدة ميعج عمى التصحر لمكافحة فعالة إجراءات تخاذإ  -
قميمية SRAPs إقميمية وتحت NAPs وطنية عمؿ برامج إعداد -  RAPs.وا 
 .المستدامة التنمية برامج في التصحر لمكافحة الوطنية العمؿ برامج دمج -
 .المحمييف لمسكاف جتماعيةاإل قتصاديةاإل الحالة االعتبار بعيف تأخذ متكاممة برامج عتمادإ -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1، صمرجع سابقحمد ممحة، أ 1
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 خالصة:

تتمثؿ في السياسة  يثار التدىور البيئآـ التخاذ إجراءات وسياسات لمعالجة سعت معظـ دوؿ العال   
السيما التشريع الذي  ا ليات القانونيةعمى جممة مف األدوات أو وسائؿ التدخؿ ىما ، التي تعتمد البيئية

عمى نتشارا في شتى دوؿ العالـ. باإلضافة إلى األدوات االقتصادية التي تعتمد إيعد ا لية األكثر 
المستخدمة في مجاؿ معالجة التدىور  االقتصاديةوتعد الجباية البيئية مف أىـ األدوات  ميكانيزمات السوؽ.

وىي تستيدؼ أساسا إستدخاؿ التكاليؼ الخارجية واألضرار التي يتسبب فييا البيئي والحد مف التموث، 
باية البيئية في تمويؿ مختمؼ برامج ستفادة مف الحصيمة المالية لمجخر بإمكاف اإلآالمموثيف، ومف جانب 

. وباعتبار أف بعض أشكاؿ التدىور البيئي ليست قومية في البيئي وسياسات الوقاية والحد مف التدىور
تمعب دورا ال يستياف بو في مجاؿ الحد مف التدىور البيئي والحفاظ عمى  تفاقيات البيئيةفاف اإلنطاقيا 
 البيئة. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

            

           

 آ اثر التدهور البييئ يف املناطق اجلافة 

  اقتصادايابجلزائر وآ ليات معاجلته 
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 تمييد:
ثاره آما تـ البحث في مفيوـ المناطؽ الجافة وخصائصيا وتوزيعاتيا وكذلؾ التدىور البيئي و  بعد   

البحث في التدىور واآلليات المتبعة لمعالجتو في الفصوؿ السابقة، نحاوؿ في ىذا الفصؿ  االقتصادية
نتشارا وتيديدا لمبيئة إالبيئي في المناطؽ الجافة بالجزائر وأثاره وركزت الدراسة عمى أكثر مظاىر التدىور 

التدىور البيئي في المناطؽ الجافة  آثارو  فماىي مظاىر أو التي تجعؿ الحياة في المنطقة أكثر صعوبة،
 .؟لمعالجتوالمتبعة  االقتصادية األساليبوماىي  ؟بالجزائر

   .ؿ التطرؽ إليو في مضموف ىذا الفصؿىذا ما سنحاو 
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 المبحث األول: ماىية المناطق الجافة بالجزائر
األقاليـ المناخية بالجزائر والتي مف خالليا يمكننا التعرؼ عمى المناطؽ الجافة  نتناوؿ في ىذا المبحث   

 بيا وخصائصيا.

 الموقع والمناخ في الجزائرالمطمب األول: 
 مقومات عامة بصفة الطبيعية واإلمكانيات الطبيعي الوسط وخصائص والمساحة الموقع مف كؿ يمثؿ  

 كؿ ليا يتعرض التي والضغوط المقومات مجموعة عف الجغرافي العامؿ دراسة تكشؼ حيث ميمة بيئية
 .إقميـ

 الفرع األول: الموقع
 في أثره الموقع وليذا درجة37 و درجة 18 عرض دائرتي بيف الفمكي موقعياو  إفريقيا شماؿ الجزائر تقع  

 ومف المتوسط األبيض البحر الشماؿ مف يحدىا والنباتية، ) وتساقط حرارة ( المناخية األقاليـ تبايف
 الدوؿ في التعدد ىذا وموريتانيا، المغرب الغرب ومف وليبيا تونس الشرؽ ومف وتشاد مالي الجنوب
 الطبيعية الموارد عمى السيما لمصراع محتممة مصادر الحدود ىذه تشكؿ أف الممكف مف وتمايزىا ةالمجاور 
 المساحة حيث مف إفريقيا في دولة أوؿ بذلؾ وىي .كمـ 2381741 ب تقدر مساحة عمى الجزائر وتتربع
 الموارد مردود أف يرغ المختمفة والتضاريس الموارد بتنوع وتتميز اإلفريقية القارة مف % 8 تمثؿ أنيا كما

 الظروؼ بسبب وىشة محدودة ألنيا المساحة، ىذه مثؿ مف إنتظاره يمكف ما مع يتناسب ال الطبيعية
 1.اإلقميـ عمى توزيعيا سوء وكذا المناخية

 الجزائر في المناخية األقاليم :الفرع الثاني 
 بفعؿ جفافيا بشدة مطبوعة ىتبقنيا أ إال ،كمـ1622بالرغـ مف واجيتيا المتوسطية بطوؿ  الجزائر  

 المتوسطي المجاؿ مف ينتقؿ االتجاه، حيث ىذا في طبيعيا البالد مناخ الجنوب، ويجؼ نحو اإلقميـ امتداد
 ممـ400 األمطار ) تساقط نسبة كـ( مع 150 يتعدى ال األقصى عمقو الساحؿ)شريط في السائد الرطب

 الساحمية الجباؿ بفعؿ بسرعة يتـ االنتقاؿ وىذا راء،الصح يميز الذي الجفاؼ الشديد لمجاؿسنويا( إلى ا
 االنتقاؿ بعد لألمطار، الحاممة والبحرية المحيطية االضطرابات مرور تعيؽ التي التمي(، األطمس )سالسؿ

 و 400 بيف األمطار تساقط نسبة حيث جاؼ نصؼ مناخ ىناؾ التمي األطمس تضاريس وراء ما إلى

                                                           
1
 .10، ص2001، ماي 2000تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر سنة وزارة تييئة اإلقميـ و البيئة،  
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 الجنوب، نحو باالتجاه ذلؾ وبعد كمـ، 350 إلى 300 بيف اآلخر ىو قوعم يتعدى ال شريط في ممـ 100
 1.سنويا  ممـ 100 عف تقؿ األمطار نسبة الصحراوي حيث الجاؼ المناخ ىناؾ
 : وىي أقاليـ ثالثة إلى الجزائر في المناخية األقاليـ وتقسـ
  بشتاء ويتميز التمي األطمس لمجزائر، الشمالية الساحمية المناطؽ يسود رطب: وشبو رطب إقميم -
 اإلقميـ. مف % 4، ويمثؿ مساحة تقدر بػ وجاؼ حار وصيؼ وممطر دافئ

   منتظمة وغير ضعيفة أمطار بتساقط ويتميز العميا، اليضاب يضـ :وجاف جاف شبو إقميم -
 مف مساحة اإلقميـ. 9%، وىو ما يمثؿ الصيؼ خالؿ متباينة حرارة لدرجات وتسجيؿ
 حرارة المناطؽ أكثر مف ويعتبر لمبالد الصحراوية المناطؽ يميز جاؼ جد إقميـ وىو الصحراوي: اإلقميم

 مف اإلقميـ. %86، يمثؿ وطوفانية فجائية أمطار األحياف بعض في ويسجؿ العالـ في
وبالتالي فيي  األمطارلتساقط  مواتية غيرالتراب الجزائري يخضع لظروؼ  مف %95 حوالي وىكذا فاف  

 (.07رقـ) كما يبينو الشكؿا شبو جاؼ في مجمميجاؼ و  بإقميـتتميز 
 (: خريطة األقاليم المناخية في الجزائر07الشكل )              

 
Source : Nedjraoui Dalila, Bédrani Slimane, La désertification dans les steppes algériennes : causes, impacts 

et actions  de lutte, vertigo- la revue, 2008, p3 

                                                           
 .10، ص2007، الجزائر، الجزائر ومستقبل حالة حول الوطني التقرير، وزارة التييئة العمرانية، البيئة والسياحة  1
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 : خصائص المناطق الجافة بالجزائرالمطمب الثاني
العميا  اليضابإلى خصائص إقميـ  المناطؽ الجافة بالجزائر مف خالؿ التطرؽإلى خصائص نتطرؽ   

 باعتبارىما يمثالف المناطؽ الجافة والشبو الجافة بالجزائر . الصحراوي واإلقميـ

 يضاب العمياال إقميم الفرع األول:
ويعرؼ بإقميـ السيوب ويمتد بيف األطمس التمي والصحراوي عمى مساحة  :متداد والمساحةاإل -والأ

بيف اإلقميـ التمي واإلقميـ الصحراوي ويشمؿ انتقاؿ مإعبارة عف منطقة ىو و  %12.7أي  2الؼ كـ303
دة، تيارت، النعامة، البيض، سعي ،الجمفة ،تبسة ،ةالبواقي، خنشم أـمنيا سطيؼ، باتنة،  والية 14
 .غواطاأل

   اليضاب العميا إقميم خصائص -ثانيا
 التضاريس: -1

 1 قسميف:وتنقسـ إلى الجبال:  -
   .ـ800بارتفاع شرقية: تمتد إلى الشرؽ مف جباؿ الحضنة  ىضاب -
ـ تنتشر بيا 1000الى ـ650: تمتد مف الحضنة إلى الحدود المغربية ارتفاعيا مف ةىضاب غربي -

 بسبب ارتفاع الحرارة )التبخر والترسب (. الشطوط وىي مالحة
وأخرى ممحية)تربة الشطوط والسبخات( وىي  : تسوده تربة فقيرة مف األمالح والمواد العضويةالتربة- 

 جزيئات مف الطمي رسبتيا األودية. 
ف ومف أىـ ىذه السيوؿ  تممسا ،الداخؿ بعيدًا عف البحر وتمتاز بالضيؽ والطوؿ فيالسيوؿ: وىي تقع - 

 ، سطيؼ .يدي بمعباس ، معسكر، س
 المتوسط وأقؿ مطرًا منو وذلؾ  قاري يمتاز بصيؼ حار وشتاء أشد برودة مف إقميـ البحر المناخ: -2
لبعد المنطقة عف البحر ولوجود السالسؿ الجبمية التي تمنع مرور التأثيرات البحرية التي تمطؼ الجو،   

  مـ. م500ممـ و300يتراوح متوسط التساقط بيف 
النبات: تختفي الغابات الكثيفة وتحؿ محميا األحراش والمراعي الواسعة مف الكأل الضعيؼ، ومف أىـ  

  .نباتات ىذ اإلقميـ : الحمفاء والشيح والديس
 

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org le 28/05/2018. 
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إلى  10تتراوح مف  الجزائر وبكثافة % مف سكاف 20نحو   اإلقميـيتمركز بيذا  الخصائص البشرية: -3
 .2كـ \ف  100

% مف الثروة الحيوانية إلى  70يتخصص ىذا اإلقميـ في تربية األغناـ قتصادية: اإل صالخصائ -4
كذلؾ بو ثروة معدنية  ،جانب زراعة محصوؿ الشعير في سيوؿ سطيؼ وبرج بوعريريج وبعض الفواكو

 معتبرة شبكة مف الطرؽ البرية والسكؾ الحديدية مع توفر إمكانات -تتمثؿ في الحديد والفوسفات 
  .عة التقميديةلمصنا

% مف المساحة الكمية  3، تمثؿ نسبة ىكتارمالييف  7المساحة الزراعية المستغمة  تبمغ :الزراعة/ 1
اإلقميـ الشمالي حيث  تتركز فيالزراعة و  المستغمة في% مف المسحة 90تحتؿ زراعة الحبوب  .لمجزائر

اليضاب العميا بصفة خاصة نواة  ، ىذا ويعتبر إقميـممـ 300المتوسط السنوي لألمطار ال يقؿ عف 
لمنشاطات الرعوية وتربية األغناـ والتي تتركز في المناطؽ السيبية مثؿ والية الجمفة التي تستحوذ لوحدىا 

   مميوف رأس.12عمى اكبر ثروة لألغناـ عمى المستوى الوطني والتي تقدر بػ حوالي 
مفتوحة مف  أوعمى شكؿ تجمعات كثيفة  إلقميـاتظير التشكيالت النباتية في ىذا  :/الثروة النباتية2

الرعوية  بأىميتياوتتميز  ،والحشائش القصيرة والشجيرات في المناطؽ غير الصالحة لمزراعة األعشاب
 أىـفي الجزائر وموردا طبيعيا متجددا تستفيد منو  األوؿنطاؽ المراعي الطبيعية  اإلقميـحيث يعتبر ىذا 

دورا في  اإلقميـ، كما يمعب الغطاء النباتي في ىذا  األغناـلجزائر وخاصة قطعاف الثروة الحيوانية في ا
 حماية البيئة الطبيعية والمحافظة عمى التربة مف التعرية. 

مزدوجة اقتصاديا  أىميةمميوف ىكتار التي ليا  4النباتية السائدة ىي الحمفاء عمى نحو  األنواعىـ أو   
أىـ بكونو  اإلقميـكما يتميز ىذا  .جانب السدر والشيح إلىبيعية لصناعة الورؽ وكمراعي ط أوليةكمادة 
 1.الحبوب في الجزائر إنتاجمناطؽ 

: يتوفر اإلقميـ الداخمي عمى ثروات كالحديد بالونزة فضال عف المعادف الغير الخصائص الصناعية -5
بالعممة، أما مف حيث  بتبسة والكويؼ باإلضافة إلى الزنؾ والرصاص العنؽالحديدية كالفوسفات في جبؿ 

 2ف إقميـ اليضاب العميا يشتير بصناعات مختمفة مثؿ:إالنشاطات الصناعية ف
 صناعة ىياكؿ الشاحنات تيارت. -
 صناعة المواد البالستيكية بمركب سطيؼ باإلضافة إلى الحنفيات.  -
 لكترونية بالبرج.لصناعة اإلا -

                                                           
1
 http://www.startimes.com le 28/05/2018    

2
 https://ar.wikipedia.org le 28/05/2018  
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 صناعة السميد والعجائف.    -

  لصحراويااإلقميم الفرع الثاني: 
: ينحصر ىذا اإلقميـ بيف سمسمة األطمس الصحراوي شماال والحدود الجزائرية مع متداد والمساحةاإل-أوال

كبر إقميـ أىو النيجر ومالي جنوبا وبيف الحدود التونسية الميبية شرقا إلى الحدود الموريطانيا غربا، و 
 ة، بشار، أدرار، تندوؼ.  . مف أىـ مدنو بسكرة، الوادي، ورقمة، غردايكـ  1.9مساحة 

  1:تتمثؿ في: خصائص اإلقميم الصحراوي-ثانيا 
حمادة واليضاب الصخرية ) وجود التضاريس الصحراوية السيوؿ والعروؽ :الخصائص الطبيعية -1

  .تادمايت ( الرؽ ووجود كتؿ جبمية قديمة
رممية  ةالتي تتوفر عمى تربالتربة: تربة رممية والحصى وىي غير صالة لمزراعة باستثناء الواحات -2

 خفيفة ووفرة المياه جعمتيا صالحة إلنتاج أنواع مختمفة مف الخضر والفواكو.
 :مناخيتيف: يمكننا أف نميز بيف منطقتيف المناخ-3
في  وال تتجاوزالمنطقة الشمالية مف الصحراء: وتتميز بندرة أمطارىا التي تسقط في فصؿ الشتاء  -

 السنة.الحرارة طوؿ أياـ  درجة وارتفاعممـ  60المتوسط 
تميز بأمطاره الصيفية ويقدر متوسط يمناخ مداري جاؼ  االمنطقة الجنوبية مف الصحراء: يسودى -

قؿ مف وسط الصحراء حيث تصؿ في المتوسط أممـ، أما درجة الحرارة فيي  80التساقط السنوي بحوالي 
 درجة. 25درجة صيفا إلى حوالي  20إلى 

 .2كـ\ف 10% مف السكاف بكثافة أقؿ مف  10يتمركز بو نحو: شريةالخصائص الب -4
  :الخصائص االقتصادية -5
الزراعة: يتمتع إقميـ الصحراء الجزائرية بإمكانيات طبيعية واقتصادية ضخمة ومتنوعة مف معادف  -

ر، وبتروؿ وغاز وثروات زراعية وغيرىا ومف بيف أىـ المحاصيؿ التي تزخر بيا الصحراء ىي التمو 
فالشماؿ الشرقي لمصحراء يحتوي عمى معظـ واحات النخيؿ ذات الجودة العالية واإلنتاج الوفير ويقدر 

 والية. 17مميوف نخمة موزعة عمى  18.7عدد النخيؿ فيو بحوالي 
ولوالية بسكرة النصيب األكبر مف إجمالي إنتاج التمور حيث تنتج لوحدىا ما يعادؿ ثمثي اإلنتاج   

  رفع أنواع التمور في العالـ. أجزائري كما أنيا أكثر المناطؽ إنتاجا لدقمة نور التي ىي الوطني ال

                                                           
1
 https://www.djelfa.info  le 29/05/2018.  
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بؿ يتعدى  قميـ الصحراء عمى الجانب الزراعيقتصادية إلال تقتصر األىمية اإل الخصائص الصناعية: -
قة والمعادف توزع حيث يزخر اإلقميـ الصحراوي بثروة معتبرة مف الطاذلؾ إلى الثروة المعدنية المتنوعة، 

 1عمى النحو التالي:
نتاجموارد الطاقة المتواجدة باإلقميـ الجنوبي الشرقي كالبتروؿ في حاسي مسعود  - الغاز الطبيعي  وا 

 يف امناس.عبحاسي الرمؿ و 
   الجنوبي الغربي مثؿ الحديد بتندوؼ. باإلقميـالمعادف المتواجدة  -
 ـ فتتمثؿ في:النشاطات الصناعية التي تسود ىذا اإلقمي أما
 ز والفحـ والمعادف الثمينة.االنفط والغ الصناعة االستخراجية الطاقوية والمعدنية بمناطؽ -

 نشاطات صناعية مختمفة تابعة لمقطاع الخاص.        
: وتترؾ الظروؼ المناخية القاحمة السائدة في ىذا اإلقميـ بصماتيا عمى الغطاء النباتي الغطاء النباتي -

الطبيعة القاسية والتربة  كما أف ،مـ/سنة200فاؼ ىنا ذروتو ويقؿ متوسط األمطار عف حيث يبمغ الج
ف األراضي التي تكسوىا الرماؿ المتحركة أو التي تكوف مكسوة بطبقة صخرية كالحمادة إضافة نادرة أل

 . إلى المموحة  ال تساعد عمى نمو النبات
تحتؿ  حيثكيالت المتآلفة مف الجفاؼ وارتفاع الحرارة ويقتصر الغطاء النباتي في ىذا اإلقميـ عمى التش  

مجاري األودية والمناطؽ التي تتواجد بيا مياه باطنية قريبة مف سطح األرض، خاصة في الواحات وىناؾ 
المنتشرة في ىذا  مناطؽ خالية تماما مف الحياة النباتية تسمى محميا تانزروؼ كما أف األنواع النباتية

شواؾ تتجاوز بضعة أنواع معظميا مجرد مف األوراؽ فروعيا قصيرة، وتكثر بيا األ، الاإلقميـ محدودة
ىـ ىذه التشكيالت النخيؿ في أ، وجذورىا طويمة بحثا عف المياه الباطنية و لمتغمب عمى الجفاؼ والتبخر

  . الواحات والدريف والعناب والطرفة السنط
عتمدة عمى الري ستصالح المة محصورة في مناطؽ اإلنشاط الرعي محدود في ىذا اإلقميـ والزراعكما أف 

التي توسعت مساحتيا بصورة محسوسة في العشر سنوات األخيرة لكف الضغوط الطبيعية  بالمياه الجوفية،
القاسية وارتفاع تكاليؼ عممية االستصالح وتقنيات الري جعمت مف ىذه الزراعة أمرا مكمفا وعمرىا 

 .المياه الباطنية غير المتجددةفتراضي مرتبط بكمية مخزوف اإل
 
 
 

                                                           
1
http://www.djalia-algerie.dz le 29/05/2018. 
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 التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائر  ثارآ المبحث الثاني:
 ،مشكمة التصحر، خترنا منيا مشكمة صعود المياهإفي المنطقة والتي  لمتدىور البيئيتوجد عدة مظاىر   
التي تجعؿ الحياة في  ا لمبيئة، أونتشارا وتيديدإعتبارىا أكثر إب التدىور البيئي بسبب األنشطة الزراعية،و 

 . المنطقة أكثر صعوبة

 ثارىاآمشكمة صعود المياه و األول: المطمب 
يعتبر صعود المياه مف المشكالت البيئية المتميزة التي مست أجزاء كبيرة مف الجنوب الشرقي لمجزائر    

األماكف المنخفضة مف منطقة تفاقمت الظاىرة خالؿ العشرية األخيرة وأغرقت  وخاصة والية الوادي حيث
 وادي سوؼ.

 الوادي منطقة في المياه صعود لظاىرة التاريخية الخمفية الفرع األول:
كانت الحمقة األىـ، حيث برزت في  1969 غير أف سنة خمت عقود إلى المياه صعود مشكمة ترجع   

مستوى الماء يبعد ما بيف ثالثة  شكؿ كارثة بيئية جراء األمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، فبعدما كاف
انتيى بغمر الغيطاف وموت النخيؿ، ومف ذلؾ  اف أمتار تحت قعر الغيطاف إلى متر واحد، ثـ لـ يمبث

غير  لبيئية دائمة الحضور في المنطقة،الحيف وبفعؿ العديد مف األسباب المتداخمة أصبحت ىذه المشكمة ا
 . 1إلى أخرى أف حدتيا تختمؼ مف فصؿ إلى آخر، ومف منطقة

 مفيوم وأسباب ظاىرة صعود المياه الفرع الثاني:
 مياه و المستعممة و المنتجة المياه حجـ بيف توازف عدـ في يمكف تعريؼ المشكمة: مفيوم الظاىرة -أوال

ارتفاع منسوب مياه الطبقة السطحية حتى ظيرت عمى سطح المناطؽ  ىي التصريؼ. وبصفة عامة
سكانية وذلؾ راجع إلى عدة  وبقوة خاصة بالمناطؽ الحضرية األكثر كثافة طوط(المنخفضة )الغيطاف، الش

 .أسباب
 أسباب الظاىرة -ثانيا

 تتمثؿ في:البشرية:  األسباب-أ
( بمعدؿ نمو 2006-1999) : الجدوؿ التالي يبيف تطور عدد السكاف خالؿ السنواتالنمو السكاني-1

 .3.07%سكاني
                

                                                           
1
 Drouiche Abdelmalek, impacte de la remontée des eaux sur la qualité des eaux de la nappe phreatique et 

sur l’environnement dans la vallee du souf sud est algerien, thèses  de doctorat, université annaba, 2014, p2.  
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   (.2006-1999ور سكان منطقة وادي سوف )تط: (04الجدول)
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999  السنة

 462484 448641 435257 422376 409680 397468 385677 374331 السكاف

Source:Khechana Salim, Derradji Fade, la gestion intégrée des ressources en eau dans la vallee de 

oued souf : enjeux d’adaptation d’une nouvelle stratégie, 1er Séminaire International sur la 

Ressource en eau au sahara : evaluation, economie et protection, le 19 et 20 janvier 2011(Ouargla) 

P309. 

 

 

لمياه المنتجة والمستعممة، ومياه : ينتج مشكؿ صعود المياه مف عدـ توازف افي استخدام الماء اإلفراط-2
 بػ الؼ نسمة مف السكاف تعادؿ نسبة استيالؾ تقدر300الماء المضخة بالنسبة إلى  فكمياتالصرؼ، 

لتر لمفرد الواحد يوميا مما يشكؿ تبذيرا  150لتر لميوـ، أي ثالث أضعاؼ المعدؿ الدولي المقدر ب  570
ء األكبر مف الكمية المباشرة إلى حوض الماء الجوفي مؤديا يعتبر الجز  إذكبيرا في ىذا المورد الحيوي، 

 .1منسوب المياه فيو وما ينجر عنو مف أثار خطيرة إلى
 يكوف أف الممكف مف التي االقتصادية القطاعات إحدى الزراعة تمثؿ :)الزراعية( األسباب االقتصادية-ب
 خاص. بشكؿ طالوس نوعيةعمى و  عاـ بشكؿ البيئة عمى ىامة مباشرة نتائج ليا
 االستصالح برامج في نصيبيا جراء جديد، فالحيا نشاط سوؼ وادي منطقة عرفت :التنمية الزراعية -1

 الفالحية المحاصيؿ في إيجابيا تغييرا أحدث الفالحي النشاط ىذا أف حيث ـ،1983سنة  منذ الفالحي
 المزروعات بعض في ئريالجزا المجتمع حاجيات تغطية مف الوطف أمكنت ثرية بمساىمات أدت التي

 المواسـ خالؿ تحقيقيا خالؿ مف فالحيا، قطبا أصبحت و قد ،)الطماطـ الشعير، القمح، البطاطس،(
 .الفالحية المحاصيؿ مف كبيرا إنتاجا األخيرة الفالحية

تزايدا  سوؼ وادي األراضي الزراعية في مساحة شيدت :توزيع األراضي الزراعية في والية الوادي 1-1
الزراعية بالمنطقة،  التنمية ديناميكية في يزيد ماوىو  المحاصيؿ وتنوع اإلنتاج تزايد عنو ينتج را ممامستم

إلى  1990ىكتار سنة  40028( مف S.A.Uالفالحة ) في األراضي المستغمة فقد ارتفعت مساحة
 ىو ما نالحظو مف خالؿ الشكؿ التالي:. و 2015ىكتار سنة  90000

 

                                                           
بسكرة،  ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة)غ ـ( حة دكتوراه، أطرو ، الواقع السوسيو ثقافي وعالقتو بالمشكالت البيئيةضيؼ األزىر1

 .83، ص2114
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 (2015-1990الوادي خالل الفترة) ألراضي الزراعية في واليةتوزيع ا (:08)الشكل 

 
 مف مديرة الفالحة بالوادي. باالعتماد عمى بيانات الباحثة: إعدادالمصدر

 أف يعني كميا، مسقية المستغمة الزراعية المساحة جميع سوؼ وادي إقميـ مستوى عمى أنو بالذكر الجدير 
 حدة مف زاد ما ىذا لمنفاذية عالية درجة بمعنى رممية تربة عمى الوالية مسقية أراضي نصؼ مف أكثر

 المياه. صعود مشكمة
 تتمتؿ في:األسباب الطبيعية:  -ج
: حسب الدراسات الطبيعية فاف المنطقة تتموضع عمى حوض رسوبي ذو طبيعة جيولوجيا المنطقة-1

يمنع تسرب المياه الزائدة،  رممية تتميز بنفاذية عالية، نحو الطبقة السطحية ذات القعر الطيني الذي
 فتظير عمى السطح خصوصا في المناطؽ المنخفضة.

، 1990-1980-1969: ساىمت األمطار في ظيور المشكؿ بشكؿ واضح خاصة سنوات األمطار -2
حيث اعتبرت نقطة البداية ليذه المشكمة البيئية نظرا لعدـ قدرة التربة عمى االمتصاص وتسببت في 

وتعد مرحمة مفصمية في واقع المنطقة باعتبارىا ساىمت في خمؽ المشكمة وحولتيا  أضرار مادية معتبرة
 .إلى كارثة

  المياه صعود مشكمة آثار الفرع الثالث:
  االقتصادي الجانب عمى المياه اثر مشكمة صعود-والأ

 لطابعا عمى تعتمد سوؼ وادي بإقميـ الزراعة كانتالزراعي:  الجانب عمى المياه صعود مشكمة أثر-1
  راجع وىذا النخيؿ لسقي السطحية الطبقة إلى ينزؿ أف ختارإ السوفي فاإلنساف الغيطاف، المسمى التقميدي
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S.A.U  اراضي غير منتجة لممستثمرات الفالحية    



 اقتصاديابالجزائر وآليات معالجته  تدهور البيئي في المناطق الجافةآثار ال                         الرابع           الفصل

131 
 

 ىي متضرر أوؿ كاف الصعود مشكؿ ظيور فبعد الجاؼ، المناخ وطبيعة )سابقا( اإلمكانيات غياب إلى
 تالي:السطحية كما يوضحو الجدوؿ ال المائية الطبقة مف لقربيا وذلؾ الغيطاف

 الغيطان وضعية  (:05الجدول )                      

 المغمورة الغيطاف نسبة المجموع المغمورة المبممة  الجافة البمدية
(%) 

 94 265 249 04 12 البياضة

 45 412 186 160 66 كوينيف

حساني 
 عبدالكريـ

375 340 171 886 19 

 78 211 164 40 07 الواد

 47 163 77 27 59 الرباح

 23 124 29 82 13 النخمة

 03 306 13 160 133 ورماس

 02 641 11 334 296 دبيمة

 05 130 06 66 58 العقمة

 01 300 04 52 244 العمندة واد

 03 888 03 22 863 ونسة ميو

 00 932 01 556 375 مقرف

 00 411 01 17 393 تاغزوت
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 األرضـ كمية عمو رسالة ماجستير،  سوف، وادي ميبإقم ئةيالب وأثارىا عمى اهيالم صعود ، مشكمةجيياف ريـ عبداوي :المصدر
 .120والجغرافية والتييئة العمرانية، قسـ التييئة العمرانية، جامعة قسنطينة، ص

 3015 إلى يصؿ ىاـ عدد المشكمة ىذه مف المتضررة الغيطاف عدد أف إلى نخمص الجدوؿ خالؿ مف   
 2100 بقيمة مبممة  22 %و غوط 915 بقيمة مغمورة غيطاف%   10منيا تقريبا  32 %نسبة غوط أي

 وط.غ

 وأقدـ أىـ عمى سوؼ وادي بإقميـ المياه صعود مشكؿ : أثرالميدد النخيل و باإلقميم المتمف النخيل-2
 ذلؾ: يوضح التالي الجدوؿ لمسكاف و أساسي رزؽ مصدر المنطقة التي تعتبر محاصيؿ

  عبر إقميم وادي سوف المتمف (:النخيل06الجدول )                    

  النخيل عدد     البمدية
 اإلجمالي   

النخيل   عدد
 المتمف

تقدير الخسائر  %نسبتو
 دج/لمنخمة(500)

 8089000 90 16178 17975 الواد

 5200000 14 10400 72300 قمار

 2500000 04 5000 11700 رقيبة

 00 562 00 76 486 عوف سيدي

 00 1997 00 00 1997 خميفة حاسي

 00 497 00 21 476 طريفاوي

 00 737 00 143 594 رقيبة

 / / / / /    قمار

 %10 9462 915 2100 6447 المجموع

   النسبة
68%% 

22% 10%   
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 3000000 14 6000 43000 تاغزوت

 / / / 28000 ورماس

 4802500 47 9604 20400 كوينيف

 14087500 95 26500 28175 رباح

 11250000 30 22500 75000 النخمة

 17500000 100 35000 35000 البياضة

 3000000 30 6000 20000 العقمة

 5185500 02 1037 60000 ميو ونسة

 2075500 70 41510 593000 دبيمة

حساني عبد 
 الكريـ

51000 30600 60 15300000 

 3250000 10 6500 56000 حاسي خميفة

 2091000 07 4128 59750 طريفاوي

 27500000 10 5500 55000 مقرف

 1704000 08 3408 42600 سيدي عوف

 141871000 34.76 231540 742525 المجموع

 .2015مديرية المصالح الفالحية لوالية الوادي سنةالمصدر: 

 يعادؿ ما أي عميو لقضاءا تـ النخيؿ مجموع مف%  34.76 بنسبة يقدر مف خالؿ الجدوؿ نالحظ ما  
 ليا تتوفر لـ إذا بالضياع ميددة النخيؿ كبير مف اإلجمالي، كما يوجد ىناؾ عدد النخيؿ ربع مف أكثر

 .المياه صعود مشكؿ مف لمحد المناسبة الحموؿ
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 ت، حيث أف العديد مف العائالت فقداألسر مستوى االقتصاديالثر ظيور ىذه المشكمة عمى أكما    
، فالنشاط الزراعي كما ىو معروؼ في المنطقة كاف يرتكز عمى النخيؿ بالدرجة ادر رزقيومص اثروتي

  ؛األولى، غير أف مشكمة صعود المياه أخذت معيا مورد رزؽ العديد مف العائالت
حيث أصبحت المناطؽ المتأثرة بالظاىرة مف ضمف أكبر العوائؽ  التأثير عمى توجو التوسع العمراني، -

% مف 7.80ىكتار بنسبة 146توسع المدينة وىي منطقة الشط التي تبمغ مساحتيا حوالي المتحكمة في 
 مساحة المدينة؛

انخفاض قيمة العقار في األحياء المتضررة مقارنة مع األحياء األخرى حيث يبمغ ثمف المسكف بكاممو  -
 في المنطقة المتضررة قيمة عقار غير مبني في المناطؽ غير المتضررة؛ 

الحية مواد البناء المحمية ) الجبس ( التي كانت مستعممة في البناء المعروؼ بمسامية كبيرة عدـ ص -
والتأثر بالرطوبة مما أجبر السكاف عمى ترميـ مساكنيـ باستعماؿ مواد بناء حديثة أكثر مقاومة لمرطوبة 

ء بيف المحمية جر وىذا ما خمؽ نوع مف االختالط في استعماؿ مواد البنامف الجبس كاألسمنت واآل
 .1والدخيمة، مما أثر عمى التناسؽ المعماري لمبنايات خاصة داخؿ األحياء القديمة

  البيئي الجانب عمى المياه صعود مشكمة أثر-ثالثا
نمو األعشاب الضارة بالغيطاف واستعماليا كمزابؿ وأماكف لتصريؼ المياه المستعممة مما يساعد عمى  -

 الضارة التي تيدد اإلطار المعيشي لممواطف.  تمويث المحيط وظيور الحشرات
 تمويث مياه الطبقة السطحية الناجمة عمى آبار الصرؼ الصحي الفردية . -
 ارتفاع الرطوبة غير الطبيعية في المناطؽ الصحراوية مما ييدد الدورة الطبيعية لمكائنات الحية. -
  الجانب الصحي عمى المياه صعود مشكمة أثر-رابعا

ة صعود المياه إلى ظيور عدة أمراض  في المنطقة كاألمراض المتنقمة عف طريؽ المياه منيا أدت مشكم
يـو  21تقدر تكمفة عالج الحالة الواحدة لمدة  ، حيث2حالة 85سجمت المنطقة  2006التيفويد، ففي سنة 
 دج. 28000في المستشفى بػ 

تقدر تكمفة عالج   ،3حالة 900والي ح في نفس السنة تسجيؿ حيث تـ وكذلؾ مرض ليشمانيوز الجمد  
. 1511بػ   المصاب  دج لميـو

   
                                                           

1
 .19/4/2116تاريخ االطالع:   www Startimes.com ، الموقع االلكتروني.ظاهرة صعود المياه الجوفية في وادي سوف 
2
 .133، صسابق مرجع ،ريـ جيياف عبداوي 

 .135، صمرجعال نفس  3
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 مشكمة التصحر :المطمب الثاني 
 و صحراء عف عبارة مربع كـ مميوف 2 بو مثؿ الجزائر بمد في التصحر واقع عف نتحدث عندما   

 ظمـم واقع أماـ جدنات الجافة وشبو الجافة المناطؽ في غمبياأ تقع مناطؽ ىي مربع كـ381740
بفعؿ  2000والرعوية منذ سنة  ةالزراعي األراضيالؼ ىكتار مف 70حيث خسرت الجزائر 1ومخيؼ،
وقد صنفت دراسات حديثة ثالث واليات جزائرية، ىي البيض ورقمة وغرداية، في خانة الواليات  التصحر.

وات الثالثيف التي تواجو خطرًا عاليًا في التصحر. وأشارت إلى أف زحؼ الرماؿ ألحؽ عمى مدى السن
الماضية أضرارًا جسيمة بالواليات الواقعة في شريط اليضاب العميا، عمى غرار الجمفة وبسكرة وتيارت 

مف  % 35وتممساف والبيض وبرج بوعريريج وباتنة والمسيمة، التي باتت تعيش تصحرًا أتى عمى نحو 
مالييف ىكتار  3ناطؽ إلى نحو أراضييا، وتقمصت المساحات التي تتوافر عمى غطاء نباتي في ىذه الم

 .مالييف ىكتار قبؿ ثالثيف سنة 5.6فقط مف أصؿ 

 أسباب التصحر في الجزائر :األولالفرع 
 والرعي الديمغرافي النمو ىناؾ عدة عوامؿ بشرية تعتبر سبب رئيسي في تصحر األرض وتدىورىا كتزايد

جزائر اثر كبير في ظاىرة التصحر ومف لمعامؿ الطبيعي في ال كما أف الخ،...المفرط، الحرث الفوضوي
 أىـ مظاىره:

 أيف الجزائر، في البيئي الوضع تعقد إلى متقاربة فترات عمى الجفاؼ موجات تزايد أدى الجفاؼ:-
  عرض وقد الجافة، وشبو الجافة المناطؽ دائرة بذلؾ وتوسعت والتمية السيبية المناطؽ مف العديد تصحرت
 حوؿ ـ 2025 أفؽ حتى استشرافية دراسة 2007 سنة المناخ بتغير المعنية كوميةالح لمييئة الرابع التقرير
  تبينو الخريطة التالية:  اكم الجزائري الشماؿ في التصحر ظاىرة تزايد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

تاريخ الطالع:   www.iefpedia .com  االلكتروني الموقع  1ص ،واالقتصاديت االجتماعيت وأثاره الجزائر في التصحر واقع الزريعي، وائل

11/19 /2115. 
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    م  2025 أفق حتى الجزائري الشمال في التصحر مناطق (: ارتفاع 09الشكـــل رقـم )

 
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسير، جامعة  ،ات المناخية عمى التنمية المستدامة في الجزائرأثار التغير وسبعيف تسعديت، ب: المصدر  

 .205، ص2015أطروحة دكتوراه، ، بومرداس،
 

 نحو السيبية لممناطؽ انتقاؿ إلى سيؤدي ـ 2025 أفؽ حتى°ـ1 ب ارتفاع فإف أعاله الشكؿ حسب   
 األغواطو  الوادي نعامة، واليات مف كؿ ستكوف حيث منيا كـ 100 تصحر بمعنى كـ 100 بػ الشماؿ

 .تضررا المناطؽ أكثر مف

 الثاني: آثار التصحرالفرع 
لذا ال يمكننا الحديث  الجافة والشبو الجافة،والتصحر في الجزائر يمس بصفة خاصة المناطؽ السيبية   

ما أثبتتو وىذا  1عف التصحر بدوف الحديث عف السيوب الجزائرية التي تدىورت فييا األراضي بشكؿ كبير
دراسة أعدتيا المديرية العامة لمغابات، خمصت إلى أف التصحر ييدد مساحات شاسعة في المناطؽ 

 والية تعتبر وسطًا حساسًا ذا توازف بيئي ىش. 23مميوف ىكتار، موزعة عبر  32السيبية تقدر بنحو 
 افة إلى االستغالؿ غير وذلؾ راجع إلى طبيعة مناخ البحر المتوسط الحار صيفًا وشبو الجاؼ شتاء، إض

العقالني لألراضي الزراعية وعدـ حمايتيا، ومحدودية القدرات الطبيعية في ىذه المناطؽ التي يعتمد 
لكف ىذا النشاط ما لبث أف تراجع بعد تسجيؿ  سكانيا غالبًا عمى تربية المواشي كنشاط اقتصادي وحيد.

اجع المساحات الرعوية بسبب التصحر مع تر  %75عجز كبير في إنتاج األعالؼ وصؿ إلى حدود 

                                                           
1 Nedjraoui Dalila, Bédrani Slimane, La désertification dans les steppes algériennes : causes, impacts et 

actions  de lutte, vertigo- la revue, 2008, p1.        
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أدى إلى إحداث حيث  لمسكاف واالجتماعي االقتصادي الجانب ينعكس سمبا عمى وىذا ما ،وزحؼ الرماؿ
خمؿ بيف العدد الكبير لممواشي وقدرة السيوب عمى استيعابيا وتوفير الكأل الطبيعي الذي جعؿ المربيف 

بالتالي لجوء الكثير منيـ إلى بيع جزء مف رؤوس أغناىـ، يمجئوف إلى الكأل الصناعي المكمؼ ماديا، و 
جبر الكثير مف المواليف إلى تغيير المينة، مما يكمؼ خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب لجوئيا إلى أكما 

حوـ الحمراء المحمية باالستيراد مما يثقؿ كاىؿ الخزينة العمومية مف جية ويزيد مف متعويض النقص في ال
 ة مف جية أخرى. مشكؿ البطال

محمية لصناعة األواني غمب الصناعات المحمية التي تعتمد عمى نباتات أاختفاء  أدى التصحر إلىكما    
النباتية مثؿ نبات الحمفاء الميدد باالنقراض والذي شيد تدىورا كبيرا حيث يعد أىـ نبات تتميز بو المناطؽ 

عامة، فنبات الحمفاء يعد  قتصادية لسكاف المنطقة ولمجزائرالسيبية الجزائرية نظرا ألىميتو االيكولوجية واال
مف بيف أىـ النباتات التي يصنع منيا الورؽ وىو كذلؾ نبات رعوي بامتياز تفضمو الحيوانات عمى بقية 
النباتات األخرى، كما انو نبات مقاـو لمظروؼ القاسية التي تتميز بيا السيوب فيو مف جية مقاـو  البرد 

الشتاء، ومقاوـ لمحرارة صيفا، كما أف السكاف المحمييف يستعممونو في صناعات تقميدية، غير القارص في 
 أف ىذا النبات تعرض لضغط كبير مف اإلنساف لدرجة انو انقرض مف مناطؽ كاف يغطي معظـ أراضييا.

 متصحرةال تقسيـ المناطؽ يمكف بعد عف رلالستشعا الوطني المركز بواسطة المنجزة وحسب الخريطة   
  :الشكؿ التالي كما يبينو

 بظاىرة التصحر في الجزائر المساحات الميددة (:10الشكـــل رقـم )

 
Source: Leila Bissati, La désertification, cours donné à la écologie générale, magister économie et 

gestion de l’environnement, université Kassdi Merbah-Ouargla, 2006. 
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 : التدىور البيئي بسبب األنشطة الزراعيةالمطمب الثالث

تعاني المناطؽ الجافة مف تدىور البيئة بسبب عدة عوامؿ أىميا األنشطة الزراعية خاصة المناطؽ    
أف   حيث الفالحية ومف بيف ىذه المناطؽ والية بسكرة التي عرؼ القطاع الفالحي بيا نموا ال يمكف تجاىمو 

 ،ىكتار 1652751% مف مجمؿ تراب الوالية يصنؼ كأراضي فالحيو بمساحة تقدرىا بػ  77أكثر مف 
بمدية لغروس جزء مف الزاب الغربي لموالية خير مثاؿ عمى ذلؾ، فبفضؿ غناىا بالمياه الجوفية وتعتبر 

دية لغروس وكذلؾ عمميات االستصالح الفالحي التي وضعتيا الدولة ألكثر مف ثالث عقود، أصبحت بم
مع امتالؾ  عطت لمنطقة الزيباف البعد الوطنيفي الوقت الحاضر نواة حقيقية لمزراعة الصحراوية أ

 توضحوكما  خاصة المناطؽ الشمالية السوؽ الوطنية بالخضر والفواكو البكر فالمنطقة لسوؽ جممة يمو 
 الخريطة التالية:  

 الجممة لمنطقة لغروس (: مناطق تموين سوق11الشكل رقم )                    

 
Source : Rezeg asma, Khiari reguia, note sur quelque caractéristiques du marche de gros d’el-ghrouss( 

wilaya de biskra), Journal Algérien des Régions Arides, CRSTRA, 2013p124. 

يمة لمنطقة لغروس المعروفة ببساتيف النخيؿ، ظيرت مزارع جديدة تتميز فإلى جانب الواحات القد    
بالمنتوجات المحمية) البيوت البالستيكية(، ولكف غالبا ما يكوف ىذا النوع مف المحاصيؿ مصحوب 
بتطبيؽ كبير لممدخالت الكيميائية الزراعية، وقد يؤدي ذلؾ إلى أعراض وخيمة عمى موارد البيئة )الماء، 

 رد المياه.اوفي ىذا الصدد نتناوؿ بالدراسة تأثير ىذه المدخالت عمى مو التربة(.  اليواء،
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 الفرع األول: تموث المياه بسبب األنشطة الزراعية

لألمف الغذائي، إذ يستيمؾ ىذا  اكبر القطاعات استيالكا لممياه كونو عمادأيعد القطاع الفالحي مف    
مف الموارد %22إلى  %55 د المياه العذبة في العالـ، ومف بيفموار  مف70%  القطاع لوحده تقريبا حوالي

كما . 1مف إجمالي الثروة المائية المتاحة في الجزائر %50وحوالي  ،المائية المستعممة في الوطف العربي
يوعا في تعتبر الزراعة أكبر مصدر مموث لممياه، وعمى المستوى العالمي فإف المموث الكيميائي األكثر ش

 النترات الناتج عف الزراعة وذلؾ حسب التقرير العالمي الذي أطمقتو الفاو مياه الجوفية ىومكامف ال

. وبذلؾ ركزت دراستنا عمى التموث المائي بالنترات الناتج عف 2118سنة  والمعيد الدولي إلدارة المياه
جؿ دراسة وفيـ مدى أستعماؿ الغير عقالني لألسمدة في الزراعة في منطقة لغروس لوالية بسكرة، ومف اإل

 الييدرولوجي لممنطقة. األسمدة الكيميائية عمى جودة المياه في المنطقة يجب أوال التعريؼ بالتكويف تأثير
 الوطنية الوكالة طرؼ المعتمد مف لتقسيـحسب االتعريف بالتكوين الييدرولوجي لمنطقة لغروس:  -أوال

 2بقات مائية ىي:جد ثالث طاالمائية تتميز منطقة لغروس بتو  لمموارد
أقؿ أىمية بالمقارنة مع غيرىا مف الطبقات، يتـ توطينيا في  :الحر السطح ذات المائية الطبقة -ا

 في تجري التي المياه طريؽ عف الطبقة ىذه التراكمات الغرينية وفي المناطؽ القريبة مف الودياف، تتغذى
 .النخيؿ بساتيف مياه تصريؼ مف تتغذى كما األودية،

بميوسيف أكثر أىمية في اتجاه الجنوب  -تصبح طبقة المياه الجوفية الميو :بميوسيف -الميو طسما -ب
 تناوب يتكوف أساًسا مف  ،مف المنطقة حيث يتـ استغالليا بشكؿ خاص ويصبح سمكيا أكثر أىمية

 .رممية خشنة مستويات و مارنية أو طينية دقيقة مستويات
بقة المياه الجوفية ىذه إلى الشماؿ مف المنطقة وتصبح أعمؽ تتدفؽ ط :السفمي سماط اإليوسين - جـ

وأعمؽ باتجاه الجنوب(، يتكوف الخزاف الخاص بو مف الحجر الجيري، وتمثؿ أكثر طبقات المياه الجوفية 
 المستغمة خاصة في شماؿ ووسط المنطقة.

 كاف إلنتاج الزراعيا وزيادة التربة تحسيف تركيب بيدؼ: استعمال األسمدة في منطقة لغروس -ثانيا
(يوضحاف 02و 05في المنطقة، والجدوليف رقـ)  والعضوية يائيةالكيم لألسمدة النطاؽ واسع استخداـ ىناؾ

 كمية األسمدة الكيميائية والعضوية المستعممة في البيوت البالستيكية مف طرؼ بعض الفالحيف. 

                                                           
 المتعددة الوطنية بالمدرسة المياه عمـو في البحث مخبر ،اإلسالمي المنظور وفق ترشيده وآليات الجزائر في المائي ستيالكاإل بمغالي، محمد 1

 .2ص ،2009 الجزائر، التقنيات
2 

AM.DROUICHE,  W.CHAIB1, A.REZEG, RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES 

PAR LES NITRATES EN REGIONS ARIDES, CAS D’ELGHROUS (REGION DES ZIBAN-SUD-EST 

ALGERIEN), Journal Algérien des Régions Arides, CRSTRA, 2013, p67 
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 كية(: إستعمال األسمدة العضوية في البيوت البالستي07الجدول ) 

 الشير الكمية   نوع السماد اسم الفالح
 جويمية ؽ/لمبيت البالستيكي2 دجاج وغنـ طالب حسيف
  كغ/ لمبيت1875 دجاج وغنـ كماؿ غريسي
 أوت ؽ /لمبيت3ؽ/لمبيت و1.5 المنتوج األوؿ دجاج وغنـ كباش عالوة

 جانفي ؽ/لمبيت  3 المنتوج الثاني دجاج وغنـ
 جويمية وأوت ؽ/لمبيت5 غنـ المنتوج األوؿ كباش سعيد

 أفريؿ ؽ/لمبيت3 المنتوج الثاني دجاج 
  ؽ/لمبيت7 المنتوج األوؿ دجاج مييوب الطاىر

  كغ250  المنتوج الثاني دجاج  
 أوت ؽ14 المنتوج األوؿ دجاج وغنـ محمد مغزي

 مارس ؽ/لمبيت1 المنتوج الثاني دجاج وغنـ
 أوت ؽ/لمبيت3ؽ/لمبيت، 6 غنـالمنتوج األوؿ دجاج و  احمد عمراني

 مارس ؽ/لمبيت3ؽ/لمبيت، 6  المنتوج الثاني دجاج وغنـ
 أوت ؽ/لمبيت15 غنـ احمد بف زيف

 
 Source : A M. DROUICHE,  W. CHAIB1, A. REZEG,   RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX 

SOUTERRAINES PAR LES NITRATES EN REGIONS ARIDES; CAS D’ELGHROUS (REGION DES 

ZIBAN-SUD-EST ALGERIEN), Journal Algérien des Régions Arides, CRSTRA, 2013, p 73.  

               

 (: إستعمال األسمدة العضوية في البيوت البالستيكية00الجدول )                   

 الكميت للبيت الواحدة نوع السماد  نوع المنتوج اسم الفالح

       غباش السعيد

      / 

46(Phosphorés) 

(Azotés)  

15-15 (PK)  

Potasse 

 كغ  25

 كغ  31

 كغ 50

 كغ 08

  عمزاوي حميد

 البذوجال

 

15-15-15  

NPK  

Potasse  

20-20-20  

 25كغ

 24كغ

 04كغ

 33كغ

  محمد مغزي

 الطماطم

 

15-15-15  

NPK  

Potasse  

20-20-20  

 كغ 25

 كغ 10

 كغ 14

 كغ 06

 

 البذوجان

 

46 (Phosphoré)  

20-20-20  

Noures et phormel  

 كغ 50

 كغ 33

 كغ 24

  محمد مغزي

 البطيخ

15-15-15  

46 (Phosphoré)  

Potasse (21%)  

20-20-20  

 كغ10

 كغ40

 كغ04

 كغ04

 50كغ   15-15-15 البذوجان ميلودي محمد
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كغ100   20-20-20  

  15-15-15 البطيخ

20-20-20 

 كغ50

 كغ30

  15-15-15 البذوجال      ه عطيةاسماعيل ب

20-20-20 

 كغ25

 كغ30

  15-15-15 الطماطم

20-20-20 

 كغ25

 كغ30

  15-15-15 البطيخ

20-20-20 

 كغ25

 كغ30

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البذوجال

46 (Phosphoré)  

15-15-15  

Engrais de démarage 

(12-61) 

KSC1 (16-15)  

KSC (15-35-5  

20-20-20  

 كغ 50

 كغ 50

 كغ 02

 

 كغ 02

 كغ 01

 كغ 20

  

  

 

 الطماطم

46 (Phosphoré)  

15-15-15  

Engrais de démarage 

(12-61) 

KSC1 (16-15)  

KSC (15-35-5  

20-20-20 

 كغ 50

 كغ 50

 كغ 02

 

 كغ 02

 كغ 01

كغ10    

 كغ10 20-20-20 البطيخ     
 Source : A M. DROUICHE,  W. CHAIB1, A. REZEG,   RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX 

SOUTERRAINES PAR LES NITRATES EN REGIONS ARIDES; CAS D’ELGHROUS (REGION DES 

ZIBAN-SUD-EST ALGERIEN), Journal Algérien des Régions Arides, CRSTRA, 2013, p  74  

  عتمدناإاألسمدة،  ستعماؿا خالؿ مف توليدىا يمكف التي النيترات تركيزات لتقييـ عينات المياه:-ثالثا
 ثرأ)طؽ الجافة في إطار مشروع بحث حوؿعمى دراسة أجريت في مركز البحث العممي والتقني لممنا

. وحتى تكوف العينة تمثيمية حسب الزراعة الجديدة عمى نوعية المياه الجوفية والتربة حالة بمدية لغروس(
 -مف مختمؼ محيطات المنطقة ) المرحـو عيناتخذ الأتـ التكويف الييدرولوجي لمختمؼ نقاط المياه 

لغروس  -لغروس الشرقي –الفرجة  -قياضة -العامري -لغروس -ذراع العامري -البور -بمبسيبيس
 :يا الشكؿ التاليحكما يوضالغربي ( 
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 منطقة لغروس(: توزيع عينات المياه المأخوذة من 12رقم) الشكل              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : A M. DROUICHE,  W. CHAIB1, A. REZEG,   RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX 

SOUTERRAINES PAR LES NITRATES EN REGIONS ARIDES; CAS D’ELGHROUS (REGION DES 

ZIBAN-SUD-EST ALGERIEN), Journal Algérien des Régions Arides, CRSTRA, 2013, p68 

 
 

يبينيا الجدوؿ التالي مياه:نتائج تحاليل ال -رابعا  
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Nappes 

Nom des périmètres HCO3
- (mg/l)

 Cl
- (mg/l)

   Nitrate 
 SO4

--  (mg/l)
 Ca

++  (mg/l)
 Mg

++ (mg/l)
 Na

+ (mg/l)
 K

+ (mg/l)
 

profondeur(
m) 

Eo
cè

n
e

 in
fé

ri
e

u
r 

EL MARHOUM 222,04 426 25,20 582,34 288,0 108,48 314,070 8,11 450 

EL MARHOUM 226,92 284 8,95 535,89 248,0 84,48 310,150 6,53 420 

EL MARHOUM 207,4 355 4,78 575,68 232,0 65,28 306,23 5,76 165 

EL MARHOUM 204,96 319,5 13,17 509,94 236,8 44,16 265,90 6,75 162 à 174 

EL MARHOUM 244 248,5 1,46 163,93 144,0 25,92 174,16 3,63 470; 370 

EL MARHOUM 209,84 248,5 20,26 990,89 312,0 72 107,25 5,20 177 

EL AMRI (bahbouha) 317,2 674,5 13,17 2120,18 672,0 130,56 398,86 15,71 _ 

EL AMRI (bahbouha) 204,96 319,5 14,91 1182,49 432,0 46,08 143,79 6,34 
 

EL AMRI (bahbouha) 207,4 408,25 8,02 1659,99 680,0 125,76 242,26 8,82 350 

EL BOUR 732 1136 7,86 2244,79 368,0 283,2 521,54 17,32 _ 

EL BOUR 207,4 639   1362,47 560 27,84 406,41 9,82 _ 

EL BOUR 212,28 248,5 14,24 341,74 480 36,48 111,56 5,76 ≈111 

EL BOUR 207,4 532,5 17,16 1424,70 432 67,2 148,67 6,04 160 

El Bsaibis 202,52 284 17,93 1383,18 392 64,32 163,76 13,02 204 

El Bsaibis 219,6 284 18,25 1324,36 344 83,52 147,70 5,48 
 

El Bsaibis 312,32 958,5 37,39 1431,67 716,8 132,48 559,74 15,71 199 

Laghrous Gharbi  358,68 603,5 8,63 1535,47 512 62,4 317,32 10,86 200 

EL Marhoum 224,48 355 11,53 846,87 214,4 40,32 248,36 5,48 136 

EL Marhoum 217,16 301,75 10,61 597,74 38,4 101,76 218,49 4,66 270 

EL Marhoum 214,72 337,25 4,74 860,71 203,2 33,6 230,24 5,20 350 

Laghrous Chargui 207,4 319,5 16,95 981,86 454,4 24,96 143,79 6,63  100 

Laghrous Chargui 195,2 284 16,73 1397,02 425,6 32,64 195,78 6,04 
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Laghrous Chargui 256,2 284 15,25 781,12 212,8 16,32 143,79 4,13 364 

EL Ghrous 109,8 568 7,67 2106,38 723,2 163,2 333,61 8,48 175 

EL Ghrous 219,6 213 5,45 1552,72 320 80,64 168,92 5,76 450 

Belebsibis 212,28 230,75 17,85 1860,67 363,2 89,28 184,83 6,34 180 

Fordja 234,24 284 18,93 1241,32 356,8 96,96 134,22 5,76 173 

EL AMRI  219,6 284 16,68 1345,12 345,6 50,88 168,92 5,48 140 

EL Ghrous 231,8 461,5 27,08 552,76 196,8 178,56 406,41 8,82 430 

EL Ghrous 231,8 461,5 32,48 1326,96 276,8 61,44 453,03 9,42 75 

EL Ghrous 219,6 1100,5 23,38 1241,36 331,2 208,32 546,88 13,40 250 

EL MARHOUM 244 372,75 2,08 815,73 131,2 127,68 184,83 6,04 500 

EL MARHOUM 244 443,75 9,89 1326,96 334,4 70,08 391,57 11,21 300 

EL MARHOUM 244 355 13,00 448,96 38,4 122,88 184,83 4,66 100 

EL MARHOUM 244 355 6,79 386,68 28,8 128,64 174,16 3,63 150 

EL Ghrous 219,6 390,5 8,39 1611,54 323,2 122,88 279,87 6,93 135 

EL Ghrous 200,08 248,5 13,78 1618,46 299,2 136,32 190,28 6,93 100 

EL Ghrous 236,68 355 13,45 1663,45 320 147,84 292,92 7,86 130 

EL AMRI 222,04 284 16,95 1507,74 320 96,96 163,76 6,04 130 

EL AMRI 212,28 248,5 15,89 1576,94 296 111,36 158,66 6,63 210 

M
io

-p
lio

cè
n

e
 DRAA EL AMRI 170,8 852 45,54 3075,21 648 211,20 293,77 13,40 100-120 

DRAA EL AMRI 

146,4 426 33,28 3144,41 

592 135,36 312,98 

9,82 100 

DRAA EL AMRI 126,88 639 140,91 1691,17 692,8 100,80 376,55 13,02 117 

DRAA EL AMRI 126,88 568 53,01 1656,57 656 80,64 340,61 13,40 90 

DRAA EL AMRI 124,44 390,5 27,18 1950,68 656 75,84 73,85 12,65 36 
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 جوفية والتربة حالة بمدية لغروالجديدة عمى نوعية المياه الالزراعة  مركز البحث العممي والتقني لممناطؽ الجافة حوؿ )أثرمف إعداد الطالبة اعتمادا عمى معطيات مشروع بحث  المصدر:

 

 

 

DRAA EL AMRI 97,6 497 87,00 2282,80 480 201,60 207,00 10,51 24 

Gaïda 170,8 674,5 137,75 1552,77 766,4 125,76 68,12 13,40 77 

Gaïda 219,6 568 43,55 1933,38 560 222,72 402,72 13,40 61 

Gaïda 163,48 639 48,69 2711,90 563,2 316,80 559,74 16,51 45m 

Gaïda 229,36 639 51,85 1985,28 560 259,20 436,98 14,15 
 

Gaïda 185,44 461,5 64,29 1587,37 691,2 55,68 317,32 13,40 70 

EL Ghrous 231,8 639 32,49 1431,67 720 58,56 279,87 8,18 70 

Belebsibis 219,6 763,25 16,00 1570,07 723,2 178,56 380,55 9,82 35 

Phréatique EL AMRI (bahbouha) 368,44 656,75 14,12 3732,62 696 235,20 414,03 14,93 15 

EL AMRI (bahbouha) 317,2 923 16,29 4234,332 760 30,24 812,83 28,91 40 à 50 

El Bsaibis 280,6 1029,5 24,11 4234,33 675,2 218,88 753,10 18,55 18 

EL Marhoum 234,24 852 31,88 1293,26 673,6 75,84 484,51 11,57 22 
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    :ولمتوضيح أكثر يمكف تمثيؿ معطيات الجدوؿ في الخريطة التالية
      

 رات في المياه الجوفية لمنطقة لغروستخريطة الن(: 13)الشكل رقم                    
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : A M. DROUICHE,  W. CHAIB, A. REZEG,opc, p69 

تختمؼ بحسب طبقات المياه الجوفية الموجودة في  التموثمستويات مختمفة مف  اتتر النتوضح خريطة   
 وىي  استعماال في المنطقة مقبولة السفمي األكثر الموجودة في طبقة اإليوسيف النترات المنطقة. فكميات

 الميوبميوسيف المستعممة في الجيةطبقة  أما(50mg/l). ياه الشربفي م المسموح بيا مف النسبة قؿأ
 . mg/l 140الجنوبية لممنطقة تحتوي عمى تركيز عالي لمنترات يصؿ إلى 

فالمياه  تركيزات النترات بيف طبقات المياه الجوفية بعمؽ ىذه الطبقات. يمكف تفسير ىذه االختالفات في 
ـ( أكثر عرضة لمتموث بالنترات عمى عكس المياه العميقة في 100لىا30بميوسيف)األقؿ عمقا لطبقة الميو 

 ـ(.  470إلى 100اإليوسيف السفمى ) 
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كما يمكف تفسير ذلؾ بنوعية المنتوج فالزراعات المحمية تتطمب استعماؿ أكبر لممواد الكيميائية األكثر   
في بعض اآلبار التي تستغؿ   (mg/l à22 mg/l 15)تركيز محدود لمنترات  ، حيث يالحظتمويثا لممياه

تستعمؿ  ال التيالمتواجدة بالقرب مف بساتيف النخيؿ  à 22m 15))رالح السطح ذات المائية الطبقة
 . المدخالت الكيميائية دائما

، الزراعي في المنطقة اإلنتاج ساعدت في زيادة وتطور مف بيف أىـ العوامؿ التي بالرغـ مف أف األسمدة  
تفوؽ الكمية المسموح بيا فنجد  كبيرة بكميات األسمدة يقـو بإضافةاإلنتاج  دؼ تسريعأف الفالح بي غير

تتراوح  بينما الكمية المسموح بيا كغ / لميكتار 800لمنطقة تصؿ إلى األسمدة العضوية المستعممة في ا
 .1لميكتار وبيذا تجد الفالح يتحمؿ تكاليؼ إضافية كغ/220الى 120مابيف 

ومضار سمبية  أثارقد عمؿ عمى ترؾ  ائي لألسمدة خاصة الكيميائيةواالستخداـ العشو  كما أف اإلسراؼ  
تعمؿ عند  يةائالثالثة لمبيئة )الماء والتربة واليواء( فاألسمدة عبارة عف مواد كيمي عمى العناصر الرئيسة

تربة وعمى وغير المرغوبة في ال المرغوبة تراكمات مختمفة مف العناصر إحداثلمتربة عمى  إضافتيا
ف الزيادة في استخداميا أعمى عناصر البيئة المختمفة و  سمبية أثاراتفاعالت جانبية عديدة تترؾ  إحداث

المستعممة  مشاكؿ بيئية عديدة مثؿ تموث المياه الجوفية إلىبيا يؤدي في الواقع  عف الحدود المسموح
تموث الجو وتأثيراتيا السمبية عمى  ؾالمزروعات والحيوانات، وكذل إلىالشرب والسقي بالنسبة  ألغراض
  .األوزوفطبقة 

 األسمدة عمى البيئة والصحة خدامإست ثارآ: الفرع الثاني
 وأشكالياومصادرىا  أنواعياالبيئة مع تبايف  عمى األسمدةتتفاوت درجة التأثير السمبي الستخداـ   

 . عمى البيئة تأثيرا أكثرىاو استخداما  األسمدةىذه  أكثرالنتروجينية   األسمدةالمختمفة، لكف 
 أفالنتروجينية يمكف  لألسمدةالزائد  اإلستعماؿإف  :عمى الصحة النتروجينيةثر إستخدام األسمدة أ –أوال 

 إلىغير مستقرة ونتيجة  أيوناتلمنتروجيف( بسبب كونيا  رتفاع مستوى النترات )الصورة السالبةإ إلىيؤدي 
التربة في داخؿ  أعماؽ تسربيا بعيدا في إلىما يؤدي  واألمطارالري مف قبؿ مياه  والفقد عمميات الغسيؿ

تجاوزىا الحد  بأفوالدراسات  األبحاث أثبتت الشرب والسقي التي ألغراضالمياه الجوفية التي تستعمؿ 
 يتسبب بآثار سمبية عمى صحة أفممغراـ نترات لكؿ لتر مف الماء يمكف  50 المسموح بو البالغ نحو

 6 مف األقؿالرضع وخاصة  األطفاؿ أمعاءنتريت في  إلىتختزؿ التراكيز العالية لمنترات  إذ، اإلنساف

                                                           
1
  A M. DROUICHE,  W. CHAIB, A. REZEG, opc,72.  
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 األوكسجيفمف قدرة كريات الدـ الحمراء عمى نقؿ  شيور، ويتفاعؿ النتريت مع ىيموجموبيف الدـ ما يقمؿ
 1.)ميثوجموبنيميا( األزرقاف ويتسبب بما يسمى بمرض

يتسبب  أفالتركيز العالي لمنترات يمكف  بأفمؤخرا  أكدتحديثة قد  اثوأبحوكذلؾ توجد ىناؾ دراسات   
الزراعية  ، وبالطبع فاف ىذه الظواىر تحدث غالبيتيا في المناطؽ الريفيةواألمعاء بمرض سرطاف المعدة

 2.التي يعتمد السكاف فييا عمى المياه الجوفية في الشرب
بالعناصر  الوجود الزائد لمنترات في التربة مقارنة إف بيئة:العمى  النتروجينيةثر إستخدام األسمدة أ -ثانيا

 إلىالنمو الخضري عند النبات ما يؤدي  فترة إطالة إلىمثؿ الفسفور والبوتاسيوـ يعمؿ  األخرىالغذائية 
 لإلضطجاعيصبح النبات طريا كثير العصارة قابال  أف إلى وتأخير النضج، كما يؤدي اإلزىارتقميؿ 
عالية  زيادة تراكيز النترات والفسفور في مياه البحيرات وبنسبة أف، كما باألمراض صابةلإلعرضة  وأكثر
زيادة نمو الطفيميات والنباتات  ما يعرؼ باليترنة وىي وأ (Eutrophisation) حدوث ظاىرة إلىيؤدي 

مو الكائنات مف الماء ما يشجع ن األوكسجيفاستنفاد  إلى المائية بما في ذلؾ الطحالب ويؤدي ىذا النمو
وتتراكـ  تحمؿ العناصر العضوية في ىذه الظروؼ ولكنيا تبقى في صورتيا المختزلة . وال يتـ3الالىوائية

اليوتريؾ وتعد ىذه المركبات سامة  لتولد ناتج الكائنات الالىوائية مثؿ غاز الميثاف واالثيميف وحامض
وخاصة القصب والبردي في  األدغاؿتشجيع نمو  إلىالنترات تؤدي  زيادة تركيز أفلمكائنات اليوائية، كما 

ناجمة عف  خسائر مالية كبيرة إلىفييا تؤدي  وبأضرارجرياف الماء  إعاقةما يسبب في  قنوات المبازؿ
والبحيرات نتيجة لنمو  األنيارفي  تطيير تمؾ القنوات منيا خشية انسدادىا وكذلؾ تيديد الثروة السمكية

 4.فييا (Eutrophisation) بسبب ظاىرةالنباتات البحرية والطحالب 
فاألمراض  ،االقتصاديةالناحية يطاؿ أيضا  ؿالمياه الجوفية ب تموث  ينحصر تأثير الزراعة عمىال  

يصعب التعافي منيا ألنيا تضرب الناتجة مف ىذا التموث غالبا ما تكوف مف األمراض المستعصية التي 
فالعامؿ المريض مف تموث المياه لف  ،عضيا يؤدي إلى الوفاةوالجياز التنفسي والكمى وب اليضميالجياز 

تحتاج إلى  األمراضىذه كما أف  ،يكوف منتجًا مما يؤثر ذلؾ سمبًا عمى كفاءة العمالة المنتجة ككؿ
 اإلنفاؽ عمى الدواء مما يزيد مف تكمفة العالج بالنسبة لمفرد والمجتمع، وىذا ما يشكؿ تكمفة اقتصادية غير 

                                                           
1
 . 24/03/2018 تاريخ االطالع www.agronomie.info ، الموقع االلكترونيستخدام األسمدة الكيميائية عمى اإلنسانإثر أ 
 .24/03/2018تاريخ االطالع   https// book.dz الموقع االلكتروني، وآثارىا عمى الصحة المموثات الكيميائية 2
 .24/03/2018تاريخ االطالع: www.ajaaba.comالموقع االلكتروني  ،البيئة اآلثار السمبية لألسمدة عمى 3
  24/03/2018. تاريخ االطالع www.kenanonline.comالموقع االلكتروني  األسمدة الكيميائية في الزراعة واآلثار السمبية عمى البيئة، 4
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قتصادي لممبيدات عمى األنواع غير المستيدفة )مثاًل ، فإف األثر اإللمفاو ةسب التقديرات األخير حف ةمباشر 
.مميار دوالر أمريكي سنويًا في الدوؿ النامية 5البشر(، يبمغ حوالي 

1 

 ثار التدىور البيئي في المناطق الجافة بالجزائرآل ديةااقتص معالجة آليات المبحث الثالث: 
تصادية ناطؽ الجافة ذا طبيعة خاصة، يصعب معو تطبيؽ اآلليات االقبما أف التدىور البيئي في الم  

تحديد المموثيف  فستدخاؿ اآلثار الخارجية ألا  لدافع و ، مثؿ مبدأ المموث المعالجتو والحد مف التموث
التدىور ثار آالمتبعة لمعالجة  اإلجراءاتالفعمييف ليس سيال. لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث لبعض 

 ثارآل معالجةقتراح إ لمساىمة فيا وكذا صعود المياه والتصحر تيالخاص بمشكم نطقةالبيئي في الم
 نتيجة اإلستعماؿ المفرط لألسمدة الكيميائية في األنشطة الزراعية. بمشكمة التموث لمتعمؽالتدىور البيئي ا

 معالجة مشكمة صعود المياهالمطمب األول: 
عود المياه بمنطقة سوؼ بيدؼ إنقاذ المناطؽ المنكوبة تـ وضع عدد مف اإلجراءات لمحد مف مشكمة ص  

وتأىيميا لتكوف منطقة مدنية قابمة الحتضاف سكانيا بشكؿ آمف، فمنذ ظيور المشكمة في نياية الستينات، 
ستعجالية الميدانية أثناء تياطؿ األمطار والتي لـ يتـ تسجيؿ أي تدخؿ جدي لمحد منيا، عدا التدخالت اإل

شيدت فقد  اية الثمانينات وبداية التسعيناتني خالؿ فترة خالت لمحد مف الكارثة، أماعادة ما تعد تد
المنطقة بداية لعدد مف اإلجراءات واختتمت بمشاريع ضخمة نجحت إلى حد كبير في حصر المشكمة 

 نمخصيا فيما يمي:

  التدخل الوقائي الفرع األول: 
فرضت التدخؿ بصورة ارتجالية وبتقنيات محدودة ممثمة إف الوضعية المتأزمة التي آلت إلييا المنطقة   

 في:
العميقة مف  الطبقة مف اآلتية المياه تقميص ىذا يخص :بالمياه السطحية الطبقة تغذية من التقميص-أوال

 الفردية باإلضافة إلى إحصاء التوصيالت ومحاربة الشرب بمياه التزويد شبكة تسربات خالؿ مكافحة
  والتصميح. المعالجة بعمميات القياـو  المتدىورة اآلبار

 
 

                                                           
 26/03/2018تاريخ االطالع www.fao.orgالموقع االلكتروني،  ،راعة تشكل تيديدا خطيرا لممياه في العالمالمموثات الناجمة عن الز  1
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 لخمؽ وسقي الحضري المجاؿ مستوى عمى آبار إنشاء عف طريؽ السطحية: الطبقة مياه استعمال-ثانيا
 الزراعية مف المساحات القريبة الغيطاف مياه الخضراء، إضافة إلى إجراء آخر متمثؿ في ضخ المساحات

 .1غوط 305ذا الغرض لي المستغمة الغيطاف عدد وصؿ وقد لسقييا
مف  انطالقا ىكتار 150 يعادؿ ما كمـ،أي100بطوؿ  ىذا الحزاـ نشىءأ: األخضر لحزاما مشروع -ثالثا
 الرباح - إلى البياضة وغربا الطريفاوي– الكريـ عبد حساني  بمديات إلى شرقا بالوادي ويتفرع قمار بمدية
 أشجار مف أساسا ويتكوف ىكتار، 600 احةبمس جواري محيط 21 عمى المشروع ىذا يحتوي ،النخمة –

 الكاليتوس صنؼ في تتمثؿ المياه امتصاص عمى كبيرة قدرة وليا لممناخ مالئمة النمو سريعة غابية
 2كعنصر أساسي.

  العالجي التدخل الفرع الثاني: 
يصؿ س 2015حيث توقع البعض أنو بحموؿ سنة نظرا لمخطر الذي يمثمو صعود المياه في والية الوادي 

 ،ألرض بحي سيدي مستور الذي يعد منطقة منخفضة في الواليةاأمتار فوؽ سطح  6منسوب الماء إلى 
مشروع  مكافحة صعود المياه مف أضخـ المشاريع التنموية التي وضعت إلنقاذ والية الوادي مف يعد  لذا

كزي وزاري كمؼ الديواف خطر صعود المياه الذي لطالما ىدد وجود الوالية في حد ذاتيا، ، وىو مشروع مر 
الوطني لمتطيير بمتابعة إنجازه بوالية الوادي، وتـ تسميمو إلى ثالث مجموعات مف الشركات 
المتخصصة، وىي المجموعة الجزائرية الصينية "صينو ىيدرو كوسيدار" والمجموعة الجزائرية البرتغالية 

إحدى فروع شركة سوناطراؾ،  ”GCB“ "تكسيرا كاناغاز"، إضافة إلى شركة اليندسة المدنية والبناء
 2700وأوكمت دراسة المشروع إلى مكتب دراسات سويسري، حيث رصدت لو الدولة كمفة مالية بمغت 

، غير أف إعادة تقييمو في كؿ مرة أدت إلى وصوؿ المبمغ إلى 2005سنة  3مميار سنتيـ في بدايتو
 أجزاء: 4وقد قسـ إلى  ، عية مف الجذورقّدـ المشروع حموال أولية تعالج الوض .مميار سنتيـ 3200

، كونيف، بياضة، قمار، الواديبمدية  12مف المشروع يتضمف إعداد شبكات التطيير ؿ الجزء األول
 خميفة، سيدي عوف، ورىيبة. تاغزورت، حساني عبد الكريـ، دبيمة، قعراف ، حاسي 

  
 

                                                           
 .121، مرجع سابق، صاألزىرضيؼ   1
 .األخضرتقرير مشروع الحزام محافظة الغابات لوالية الوادي،   2

3
      11/12/2117تاريخ االطالع   www.djazairess.com الموقع االلكتروني ،يتسميم مشروع التطيير بالواد تأخر 
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كمـ قناة استعادة المياه  750ولمحد مف ظاىرة تصاعد المياه الجوفية في المنطقة تـ الشروع في إنجاز  
 .1محطة رفع وضخ 57والمجمعات 

معالجة باألحواض الطبيعية وتقـو المف المشروع بمحطات التطيير المعتمدة عمى الجزء الثاني ويتعمؽ  
 -حساني عبد الكريـ -تاغزوت  -قمار –رباح  -بياضة -كونيف  -الوادي ياه القذرة اآلتية مفبتصفية الم

 رقيبة. -سيدي عوف-حاسي خميفة - مقراف -دبيمة 
بئرا بعتاده  15لصحي الخاصة بواد سوؼ تتضمف مف المشروع متعمؽ بشبكة الصرؼ ا الجزء الثالث

 إعادة ترميـ وتييئة محطات استعادة التصريؼ القديمة. -قنوات تصريؼ المياه - داخؿ الطبقة الجوفية
محطات قسميف قسـ خاص بمف المشروع فيو نظاـ تحويؿ المياه المعالجة وينقسـ إلى  الجزء الرابعأما 

كمـ بشط  47رئيسي لممياه يصب عمى بعد قسـ اآلخر فيتعمؽ بمخرج اما ال استرجاع المياه المعالجة 
 .شرؽ البمدية الوادي حموفة مف شماؿ

 نتائج المشروع من الناحية االقتصادية
خيؿ التي تقدر باآلالؼ وينتظر أف تعرؼ الفالحة انتعاشا عادت الحياة لبساتيف الن مع بداية المشروع  

ستغالؿ المياه المعالجة بأجيزة تقنية، إممحوظا بزيادة مساحة األراضي الفالحية المسقية بعد البدء في 
ويكتسي ىذا الجانب أىمية بالغة بالنظر لطبيعة الوالية الفالحية والتطور الممحوظ ليذا القطاع والذي تأّثر 

بالظاىرة، السيما بالنسبة لبساتيف النخيؿ وكذا ما تعمّؽ بإنتاج محاصيؿ البطاطا التي وصمت إلى كثيرا 
، حيث ينتظر توسيع األراضي الفالحية المسقية بواسطة المياه التي يسمح المشروع مستويات قياسية

 .الجنوبالشماؿ إلى  بمعالجتيا وتحويميا، خاصة المحاذية لقناة التحويؿ الرئيسية التي تشّؽ الوالية مف
بعد معالجتيا خاصة بعد النتائج الممموسة التي  أف تحدث موارد المياه المتجددة طفرة كبيرة ويتوّقع  

د بساتيف النخيؿ دوتجالجوفية، واعتماد الصرؼ الرأسي،  مت في خفض مستوى المياهثتحققت والتي تم
      إقباؿ المزارعيف لشراء األراضي، زالتي ضعفت بعد أف غمرت في المياه المالحة والمموثة، ما حف

قامة مزارع ممتدة حتى بالقرب مف قناة التحويؿ الرئيسية  .وا 

 
 

                                                           
1
 Ministère des ressources en eau Office National de l ’Assainissement O. N. A Le phénomène de remontée des 

eaux dans  la vallée d’oued. 
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  السياسات المتبعة لمعالجة ظاىرة التصحرالمطمب الثاني:  
 ىذا المجاؿ: في اعتمدت التي اإلجراءات تتمثؿ أىـ 

 التشجير الفرع األول: 
 تمثمت تجربة التشجير في: 

 الرماؿ ففي مف زحؼ الزراعية والمناطؽ الغابي التراث لحماية ميمة تجربة يعتبر :األخضر السد مشروع
 إنشاء عمى عممت جنوب ممـ 200 و شماؿ ممـ 300المطر تساوي خطي بيف تقع التي السيوب منطقة
 الؼآ ييدد أصبح الذي الزراعية المناطؽ عمى الصحراوي الزحؼ مف الحد قصد ىذاو  األخضر السد

 حد بجعؿ الكفيمة والوسائؿ الطرؽ دراسة في الدولة شرعت 1973 سنة في إذ سنويا الخضراء اليكتارات
 السد أشغاؿ انطمقت حتى قصيرة فترة إال تمض لـ إذ زحؼ الرماؿ مظاىر لمختمؼ كامؿ

 خاصة الطبيعي الوسط حماية لغرض الفكرة توسعت ثـ بوالية الجمفة تادميت 24/08/1974األخضرفي
 اذ والبيئة التنمية مخططات مف ميـ جانب األخضر الحزاـ ىذا ويشكؿ الزراعية والمناطؽ الغاب اثالتر 
 ةالمغربي الجزائرية الحدود إلى شرقا التونسية الجزائرية الحدود مف إنطالقا كمـ 1500 ةفمسا عمى يمتد
 المنطقة أىمية حسب كمـ20 و 5 بيف فيتراوح عرضو أما 2 كمـ مالييف 3 اإلجمالية المساحة وتبمغ غربا
 1.أخرى إعتبارات وعدة ليا تتعرض التي الزحؼ نسبة و
مالييف ىكتار لتتـ  3في صياغتو األولى كاف مشروع إقامة السد األخصر ييدؼ إلى إعادة تشجير   

ىدفو الرئيسي إلى إعادة التوازف البيئي مف خالؿ إستغالؿ عقالني لمموارد ويتغير  1982مراجعتو سنة 
كاف األمر يتعمؽ بمقاربة مدمجة تيدؼ إلى التنسيؽ بيف تمبية حاجيات السكاف مف جية ومف و  .الطبيعية

جية أخرى ترميـ وتحسيف القدرات اإلنتاجية لألرض وبالتالي فإف المشروع ييدؼ عموما إلى الترقية 
    .تصادية واإلجتماعية لمسكافاإلق

عادة تشكيؿ    وكانت المرحمة األولى مف ىذا البرنامج تيدؼ إلى حماية و تحسيف التراث الغابي وا 
األحياء الغابية المنقرضة ومكافحة زحؼ الرماؿ وتثبيت الكثباف الرممية وحشد الموارد المياه السطحية 

ذا المشروع إلى التقميص مف نسبة البطالة التي تشيد ارتفاعا بينما ترمي المرحمة الثانية مف ى، والباطنية
جوانب خاصة بإستحداث مناصب الشغؿ وكاف ىذا  متزايدا في ىذه المناطؽ وتوسعت النشاطات إلى عدة

 الشطر يشمؿ الجمفة والمسيمة وباتنة وخنشمة وتبسة والنعامة واألغواط والبيض.
                                                           

1
Ali Dakiche, Stratégie de lutte contre la désertification, Agence nationale des ressources hydrauliques Algérie, 

p9. 
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غاؿ إنجازه إلى شباب مجنديف في الخدمة الوطنية )وزارة وشيد مشروع السد األخضر الذي أوكمت أش  
حيث كانت أشغاؿ  1980و 1970فالمرحمة األولى امتدت ما بيف  .الدفاع الوطني( ثالثة مراحؿ كبرى

اإلنجاز تقتصر عمى عمميات الغرس واليياكؿ القاعدية وكانت نسبة النجاح جد ضئيمة نظرا لمظروؼ 
غير مشجعة وكذا لعدـ توفر الدراسات التي مف شانيا أف توصي بالتقنيات  البيئية المحمية التي كانت

  .واألنواع التي تقاـو كؿ تأثير
تـ تدراؾ النقائص تدريجيا و تقديـ بعض التحسنات  1990و  1981في المرحمة الثانية ما بيف و   

وؼ الخدمة الوطنية والتكفؿ بالعمميات خالؿ ىذه الفترة مف طرؼ مصالح الغابات و المجنديف في صف
والتحكـ في مصادر البذور بشكؿ أفضؿ وتنويع أنواع النباتات مف خالؿ إدراج أنواع جديدة مف النباتات 

 .األصمية أو األجنبية
وحدات اإلنجاز التابعة لوزارة  بانسحاب 1993إلى  1990بينما تميزت المرحمة الثالثة الممتدة مف   

 زماـ األمور متبنية جميع اإلجراءات الضرورية لمواصمة البرنامج. باتلتتولى مصالح الغاالدفاع الوطني 
بعثا جديدا لمسد األخضر والذي يشمؿ  أعطىتـ إطالؽ برنامج لألشغاؿ الكبرى والذي  1994في سنة و 

 1عدة جوانب غابية السيما حماية التراث الغابي وتعزيز اليياكؿ القاعدية.
الذي ييدؼ إلى توسيع المساحات الغابية  2000ي لمتشجير سنة إطالؽ المخطط الوطن باإلضافة إلى  

 وحماية السدود مف التوحؿ ومكافحة االنجراؼ وحماية الثروة الحيوانية المتمركزة بالمناطؽ الغابية حيث
 أعطيت األولوية لألشجار وىذا دوف إىماؿ عممية التشجير ذات الطبيعة الغابية .

 1999إلى  1962رة الممتدة مف سنة صيمة إعادة التشجير لمفتتظير ح :التشجير إعادةحصيمة    
 2:كاآلتي

 ىكتار 38.478إعادة التشجير قبؿ السد األخضر: - 
 ىكتار 146.293السد األخضر:  - 
 ىكتار 146.828غراسة غابية:  - 
 ىكتار 2.465تثبيت الكثباف:  - 

 ىكتار 99.512أشغاؿ كبرى : 
 ىكتار 763.532برامج أخرى : 

                                                           
1
     02/09/2016تاريخ االطالع:  www.djazairess.com  االلكتروني  الموقع ،روع فالحي بيئي رائد لمكافحة التصحر في إفريقيامش 

 .83، ص2007 في الجزائر، البيئة ومستقبل حالة حول التقرير الوطني ة، البيئة والسياحة،وزارة التييئة العمراني 2
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األولوية لألشجار  عطيتأ حيث الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لمتشجير تـ 2000خالؿ سنةو   
تـ  2113 سنة إلى غاية المثمرة وىذا دوف إىماؿ عممية التشجير ذات الطبيعة الغابية، ومنذ ذلؾ التاريخ

 .ىكتار658.641غرس
مسألة المحافظة عمى الموارد فقد أعطيت األولوية خالؿ ىذه الفترة ل 2003-2001أما في سنوات   

  1الغابية وحماية سفوح األحواض المائية مف التآكؿ ومحاربة الحرائؽ.

عممت الجزائر عمى بمورة تصور مشترؾ بيف القطاعات المعنية، وعمى رأسيا  2014مع نياية سنة    
ؿ وذلؾ عمى قطاع الغابات والزراعة، ورسـ خريطة طريؽ متوسطة وبعيدة المدى لمواجية زحؼ الرما

بمغت مساحة الثروة  كما ،والية 38بمدية في  600مميوف ىكتار، موزعة عبر  2.5مساحة إجمالية تبمغ 
 2.ىكتارمميوف  4.2قرابة  2015الغابية لمجزائر إلى غاية 

حاولت  بعدما اتسعت حدة التصحر في الجزائر، وصارت شبحا ييدد النسيج الزراعي كما الغابي،  
غير  ،الغابي وتوسيعو ومحاربة االنجراؼ المائي التراث حماية التشجير الحفاظ عمى ادةإعمختمؼ برامج 

رغـ  ،3توجد لحد اليوـ أي حصيمة نقدية شاممة حوؿ مختمؼ البرامج قصد تقييـ نوع العمؿ المنجز نو الأ
مف عاـ لمحد كؿ  دينارمميوف  500دأبت عمى صرؼ  ذلؾ فقد أشارت بعض المصادر إلى أف الجزائر

ماليير دينار لتجسيد 10بيانات وزارة الفالحة والتنمية الريفية، إّنو جرى رصد  روتشي اتساع رقعة التصحر
رفع الغالؼ المالي المخصص لقطاع الزراعة ، كما تـ  20144برنامج مكافحة التصحر في آفاؽ العاـ 

ع م ،2019 - 2015جديد في المخطط الخماسي ال مميار دينار 300إلى مميار دينار جزائري  200مف 
 5.التركيز عمى توسيع المساحات المروية وتشييد السدود والتشجير وتدعيـ وسائؿ اقتصاد المياه

 الفرع الثاني: تثبيت الكثبان الرممية   
 األعماؿ ىذه لتنفيذ الالزمةؽ الطر  فا  و  جدا حديثة الرممية الكثباف تثبيت مجاؿ فيية الجزائر برة الخ إف   

 تثبيت ؿتنفيذ أعما كبير حد إلىالمشاكؿ التي أعاقت  مف الكثيرمما طرح الالـز بالشكؿ  ةغير متوفر 

                                                           
 .   84، صسابق مرجع ،والسياحة البيئة العمرانية، التييئة وزارة1
    .مرجع سابق رياض شعباني،2

 .83ص، مرجع سابقوالبيئة،  االقميـ تييئة وزارة 3
 10

 تاريخ االطالع:www.essalamonline.com االلكتروني الموقع ،مميون ىكتار 28ماليير دينار إليقاف زحف التصحر عبر 4
20/12/2016    

 مرجع سابق.  ،رياض شعباني5
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 الكثباف مف ىكتارفقط100حوالي تبمغ مساحة معالجة تـ ، حيثواسعة مساحات عمى الرممية الكثباف
 .1980-1972 الفترة خالؿ الرممية

 لممناطؽ العممي البحث ومركز العموميةؿ األشغا وزارة بيف شراكة مشروع برمج ؿىذا المشك لتدارؾو    
الصحراء  في ؽبعديد المناط الرممية الكثباف تثبيت مشروع لتجسيد CRSTRA الجافة وشبو الجافة
    .    الكبرى ةالجزائري

نجاز مشروع  دعـ ومكافحة تراكـ إة التصحر تـ حوفي ىذا المجاؿ وفي إطار مشاريع التعاوف لمكاف
ونس والوادي بالجزائر، باف في المناطؽ الجافة وشبو الجافة بإدماج منطقتي نافتو بتالرماؿ وتثبيت الكث

والية الوادي ىكتار مف  2511تونسي، وىو يشمؿ مساحة  -مشروعا نموذجيا جزائري بحيث أصبح
تحسيف اإلطار المعيشي  إلىنو ييدؼ أالرعوي، كما  –ثالث بمديات ذات الطابع الزراعي  ويغطي

 الشغؿ. عائمة مف خالؿ خمؽ مناصب 3815ألكثر مف واالقتصادي 
كما قامت الدولة في إطار حماية المناطؽ السيبية مف التصحر باستحداث ىيئة جديدة ىي المحافظة   

السكاف وخاصة الموالوف  رنامج تطوير السيوب، حيث استفادالسامية لمسيوب تتمثؿ مياميا في تسيير ب
رعوية إلنتاج النباتات العمفية، إقامة مناطؽ محمية حيث يكوف فييا  منيـ مف عدة امتيازات مثؿ مزارع

الرعي مؤجؿ إلى غاية استرجاع األرض لقدرتيا البيولوجية، ومف ثـ تقوـ الدولة بكراء ىذه المحميات 
 لممواليف لمدة معينة ويتـ غمؽ ىذه المحميات مف جديد لدورة جديدة مف االسترجاع الذاتي.

 بفضؿ وذلؾ الرعي قطاع تنشيط مف يمؾ الرعي منع بواسطة التأىيؿ إعادة فإف ادية،قتصاال الناحية فم
 المحيطات كراء عبر الدولة لخزينة ميمة مداخيؿ وتوفير الكمئي، العجز تقميص عبر إنتاجيتو تحسيف
 في عمؿ فرص خمؽ وكذا األماكف لتمؾ ومسؤوؿ عقالني تسيير نحو ميمة خطوة يشكؿ ما وىو المييئة
 .العمؿ إمكانية فييا تواجدت اممق ومتدىورة ىامشية ؽمناط

 باستعمال المواد الكيميائية المطمب الثالث: معالجة تموث المياه الجوفية 
 مف خالؿ:   الكيميائية لألسمدة وغير العقالني لتقميؿ مف مخاطر االستعماؿ المكثؼيمكف ا   
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 الفالحي إلرشادادور  تفعيل : الفرع األول
ينحصر في إرشاد الفالحيف حوؿ األساليب المتبعة في كيفية زراعة  المرشد الفالحي دوريكاد   

إال أنو بالنظر إلى ، المحاصيؿ وأساليب الري ومواعيد الحصاد وطرؽ الجني وغير ذلؾ مف أمور الفالحة
عف دوره دور آخر ال يقؿ أىمية  الزراعيبالمبيدات واألسمدة، يجب أف يناط بالمرشد الذي يحدث  التموث 

في إرشاد الفالحيف في كيفية الزراعة. وىذا الدور ىو تعريؼ الفالحيف بأىمية تقنيف كميات األسمدة 
ونوعياتيا وكذلؾ المبيدات ونوعياتيا حسب كؿ محصوؿ وكؿ مساحة زراعية وعدـ اإلفراط في استعماؿ 

ضي الزراعية التي يستعمميا المبيدات واألسمدة مما يؤدي إلى تموث المياه الجوفية القريبة مف األرا
الفالحوف في الشرب. وال شؾ أف ىذا التقنيف سيكوف لو أثره اإليجابي، ليس في مجاؿ الحد مف التموث في 
المياه، بؿ إنو سيوفر جزءًا كبيرًا مف األسمدة والمبيدات مما ينعكس أثره عمى توفير تكاليؼ الزراعة 

ف ىذا التوفير سيخفؼ العبء عف كاىؿ اقتصاد الدولة في استيراد وبالتالي زيادة دخؿ الفالح نفسو. كما إ
 .ااألسمدة والمبيدات أو استيراد بعض المواد الالزمة إلنتاجي

يقع الذي  ياإلسراؼ في استخداـ األسمدة ال يعني بالضرورة زيادة المحصوؿ وىو الخطأ الرئيسأف كما   
 فيو الفالح لذا يجب إرشاده إلى نواح ثالث:

حصوؿ نوعية بعينيا مف السماد اعيًا: إف استخداـ األسمدة يخضع لمعايير عممية محسوبة فمكؿ مزر  -
 .إف لكؿ محصوؿ المقادير المطموبة مف السماد مع األخذ في االعتبار نوعية التربةكما 

احية ضروري مف الن : بما أف ترشيد االستيالؾ في استخداـ األسمدة أمر مطموب زراعيًا فإنوقتصادياا -
عمى  انو يوفر جزءًا مف تكاليؼ الزراعة مما يزيد مف مردود المحصوؿ. وليس األمر قاصر أإذ  االقتصادية

ال بأس بو مف استيراد  امردود زائد يستفيد منو الفالح بؿ إف الترشيد في استيالؾ األسمدة يوفر قدر 
 .مستمزمات إنتاج األسمدة

ة بطريقة غير محسوبة تفيض عف حاجة النبات سيؤدي إلى بيئيًا: إف اإلسراؼ في استخداـ األسمد - 
 .بقائيا في التربة

  ضرورة التحول نحو الزراعة المستدامة الثاني: الفرع
إف التحوؿ مف الزراعة الكثيفة ) المضرة بالبيئة( إلى الزراعة المستدامة سوؼ يساعد ويخفؼ مف تموث  

 المياه مف خالؿ تبني:
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خمؽ  إلى تيدؼزراعية  مناىجمنيج أو "بأنيا الزراعة العضوية  المختصوف يعرؼ :الزراعة العضوية -
والبيئة،  الحيويةعمى إدارة العمميات القابمة لمتجدد، و  المواردمستدامة تعتمد بشكؿ رئيسي عمى  إنتاجنظـ 
 قيؽتح، األمراضمف الطفيميات و والحماية  اتيوالنب الحيواني اإلنتاجمقبولة مف  مستويات تحقيؽ بيدؼ
 .1"األخرى المواردلميد العاممة و  المناسبالعائد 
اج الكيميائية الزراعية، نتتموث البيئة بمكونات اإل الي تتيح مجموعة واسعة مف الفوائد البيئية، في كما

حيث أف تموث المياه الجوفية باألسمدة مشكمة كبيرة في كثير مف المناطؽ الفالحية وكوف استخداـ ىذه 
ض كبير في اخفني الزراعة العضوية فإنيا تستبدؿ باألسمدة العضوية مما يؤدي إلى االمواد محظور ف

 .تموث المياه الجوفية
مخمفات المزرعة وفضالت الحيواف  باستخداـذلؾ و  والبيئةىاـ في حماية اإلنساف  لمزراعة العضوية دور  

أيضا مف لنباتي والحيواني، تقمؿ تحسف مف التنوع ا، الماء واليواء فيي تقمؿ مف تموث ثـمف كسماد، و 
     .بعاثات أكسيد الكربوف مف المحصوؿإناألرض ألنيا تحد مف حرارة  رتفاع درجةإ

 إستحداث ضريبة األسمدة الزراعية  الفرع الثالث:
مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ أف االستخداـ العشوائي لألسمدة الزراعية يؤثر سمبيا عمى الصحة    

ئة أي يؤدي إلى تكاليؼ خارجية يتحمميا المجتمع،  لذلؾ مف الضروري أف يتـ التعويض العمومية والبي
عف ىذه التكمفة في صورة ضريبة يتحمميا  مصنع أو مستورد أو مستخدـ األسمدة،  مما يؤدي إلى رفع 

ة، أسعارىا، وبالتالي يدفع الفالحيف إلى عدـ اإلفراط في استخداميا، ويخفض مف معدالت تموث البيئ
 ويعطي فرصة لمنظـ البيئية في استعادة بعضا مف توازنيا.

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 www.Untad.org le 05/04/2018.    . 
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 خالصة  

ة الفطرية تتمتع بسمات مناخية وأنماط مف الحيا الجافة بيئة المناطؽ بعدما تـ تناولو يمكف القوؿ أف    
تدىور بيئي  ورمما أدى إلى ظي أثرت في طريقة استغالؿ اإلنساف ليذه البيئات، واألشكاؿ الطبوغرافية،

لوقوؼ عمييا وليا مرتبط بطبيعة المنطقة ولو عالقة بجغرافيتيا ، ومف أىـ مظاىر التدىور التي تـ ا
المنطقة مشكمة صعود المياه بوالية الوادي ومشكمة التصحر في السيوب الجزائرية، عالقة بخصوصية 

بوالية بسكرة، وىي مشاكؿ  تطرح  عيةالزرا ستعماؿ المكثؼ لألسمدة في األنشطةوالتموث المائي بسبب اإل
 اقتصادية. ةثارىا تنتج مشكمآفي مظيرىا عمى أنيا مشكمة بيئية لكف 

تصادية قالمناطؽ الجافة ذا طبيعة خاصة، يصعب معو تطبيؽ اآلليات اإل بما أف التدىور البيئي في   
  المموثيف الفعمييف ليس سيال تحديد فلدافع واستدخاؿ اآلثار الخارجية أل، مثؿ مبدأ المموث المعالجتو

جؿ معالجة أخاصة ظاىرة صعود المياه والتصحر، لذا سعت الدولة إلى وضع العديد مف السياسات مف 
الزراعية تـ اقتراح بعض  ستعماؿ المكثؼ لألسمدة في األنشطةجؿ معالجة مشكؿ اإلأىذه الظواىر. ومف 

ستحداث المرشد الفالحي و  ، وكذلؾ تفعيؿ دوستدامةحو الزراعة المنضرورة التحوؿ المعالجات تتمثؿ في  ا 
استخداـ األسمدة ال يعني بالضرورة زيادة المحصوؿ وىو الخطأ  فأل األسمدة الزراعية عمى ضريبة

 .الرئيس الذي يقع فيو الفالح
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أو أنو نوع من الثمن  عتبر التدىور البيئي ولمدة طويمة أثر حتمي لمتقدم الصناعي والتكنولوجيألقد    

البيئة من ىذا التدىور يعد نوعا  وكان الحديث عن حماية  الذي يجب دفعو مقابل ما تحقق من تقدم،
السمبية إال مع النصف الثاني لمقرن العشرين عمى إثر مجموعة  ارهثآلولم تتفطن البشرية  من الترف

ىزت العالم، األمر الذي أدى إلى زيادة االىتمام بشكل متصاعد بالقضايا  من الكوارث البيئية التي
البيئية عمى كافة المستويات، حيث أضحت البيئة أحد الرىانات المعاصرة ذات االرتباط الوثيق بالتنمية 

 والحفاظ بمعالجة  أثار التدىور البيئي الكفيمة اآلليات إيجاد ضرورة برزت وىكذاتصادي. والنشاط االق
  اليشاشة تعاني التي البيئة، خاصة في المناطق لمشكمة الخطيرة اآلثار وتقميل الناضبة الموارد عمى

 الجافة. وشبو الجافة المناطق ونعني
من مساحتيا،  %59ن المناطق الجافة بيا تغطي حوالي إفوالجزائر بحكم موقعيا الجغرافي    

تتعرض لتدىور مستمر من جراء النشاط اإلنساني واالستغالل الغير عقالني لمثروات الطبيعية، مما 
 إتالف نظاميا البيئي واستنفاذ ثرواتيا.أدى إلى 

ثاره االقتصادية  آالجزائر و بالمناطق الجافة في التعرف عمى التدىور البيئي ى إل الدراسة ىدفت ولقد   
الوادي، ومشكمة التصحر والية  في مشكمة صعود المياه في  ةأىم مظاىره الممتثم دراسة خالل من

أخذنا قد  التي تمس معظم المناطق الجافة خاصة السيوب، وتموث البيئة بسبب األنشطة الزراعية و
     ليذه النشاطات. منطقة لغروس بوالية بسكرة كعينة

 التوصيات بعض اقترحنا ضوئيا وعمى النتائج من مجموعة إلى توصمنا ومما تقدم في بحثنا ىذا   
 :يمي فيما نذكرىا

 إلیها المتوصل النتائج :أوال
 :النظري الجانب من إلیها المتوصل النتائج 1-
وعدم عام ىي عبارة عن نسق منظم ومتكامل يقوم عمى أسس وقواعد تحفظ االستقرار بشكل البيئة   -

 ؛االختالل وىذا في إطار ما يسمى بالنظام البيئي
التدىور البيئي من الناحية االقتصادية يعني حدوث أضرار وخسائر اقتصادية عديدة مباشرة وغير  -

 ؛مباشرة بعضيا يظير ويمكن تحديده والبعض اآلخر ال تظير آثاره إال في المستقبل
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ا الدول، ما ىي إال نتيجة لعدم إدماج موارد البيئة في إن مشكمة التدىور البيئي التي  تعاني مني -
استراتيجيات التنمية، وىذا ما انعكس سمبا عمى الحياة، فرغم التطور التكنولوجي الذي وصمت لو 

 ؛البمدان المتقدمة فإنيا لم تنجو من آثار التدىور البيئي
الجافة بسمات مناخية وأنماط من الحياة الفطرية واألشكال الطبوغرافية، التي  المناطقتتمتع بيئات  -

أثرت في طريقة استغالل اإلنسان ليذه البيئات، ومن السمات الشائعة ليذه األراضي ىو نقص الماء 
 ؛الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى ندرة الغطاء النباتي أو انعدامو

 ؛خاصة المناطق الجافة والشبو الجافة بصفة مسي الذي يور البيئحد أشكال التدىأيمثل التصحر  -
عندما تصل قدرة المحيط إلى مستوى اإلشباع، وبالتالي تظير التكاليف  التموثتبدأ خطورة  -

 ؛ثار تموث المحيطآاالجتماعية التي يتحمميا المجتمع من أجل محاربة 
بأنشطة اإلنسان اليومية من إنتاج      ال يمكن تجنبو ألنو مرتبط ارتباطا وثيقا إن التموث البيئي  -

 التي الضوابط والسياسات وضعحجم التموث و  خفضواستيالك، ولكن الشيء األقرب إلى الواقع ىو 
 ؛جعمو عند حده األدنىت
فاءة في استغالل استخدام القيم االقتصادية لتحديد تكاليف التدىور البيئي ىو الوصول إلى الك -

 الموارد الطبيعية.
 . يالتدىور البيئ من لمحد يااستخدام يمكن التي االقتصادية اآلليات أىم من تعتبر الجباية البيئية -

 :التطبیقي الجانب من إلیها المتوصل النتائج 2-

 ؛بشرية وأخرى جغرافية بعوامل المياه عودص مشكمة ترتبط -
 صعود مشكمة بروز في رئيسيا زراعية في منطقة الوادي سببا أو منزلية سواء المياه تسيير سوء يعد -

 ؛المياه
  ؛معتبرة ةاقتصادي اآثار  شكمة صعود المياهم مفتخ -
 إلى المغمورة الغيطان تحولت حيث التموث من المياه صعود مشكمة زادت الصحي لمجانب بالنسبة -

 ؛الجمديميشمانيوز ك األمراض انتشار في تسبب ة مماقماملم محيطات
تمّثمت في خفض مستوى المياه الجوفية، واعتماد الصرف  مشروع مكافحة صعود المياه حقق نتائج -

  .بساتينالالرأسي وتجّدد 
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 الجافة بالجزائر وخاصة الشريط السيبي من التدىور وتصحر جزء كبير منيا حيث تعاني المناطق -
 .السيوب مساحة من % 69 تعادل بالتصحر الميددة المساحات أن
ثل في الجفاف فان لإلنسان دور في زيادة التصحر وذلك بواسطة مباإلضافة لمعامل الطبيعي المت -

 .الرعي الجائر والحرث الفوضوي
 تأثيرا يؤثر تدىور األراضي أن حيث البعيد المدى عمى خطيرة أبعاد ذات مشكمة التصحر مشكمة -

  والمراعي والغابات وبالتالي عمى االقتصاد الوطني؛ الفالحي نتاحمباشرا عمى اإل
 التركيبة وطبيعة بأبعادىا، كامل وعي تتطمب فيي الحل سيمة وليست معقدة مشكمة التصحر مشكمة -

 إلى والرعوي واالقتصادي االجتماعي بالنظام الجيل يؤدي حيث المتضررة المناطق لسكان االجتماعية
 ؛ حميا وليس المشكمة تفاقم
معب دورا ىاما في تثبيت الكثبان الرممية ووقف و يمقاومة التصحر حيث أن ىالتشجير يعمل عم -

 ؛زحف الرمال
تؤدي األنشطة الفالحية في المناطق الجافة إلى تموث موارد البيئة، والمصدر الرئيسي ليذا التموث  -

الح من اجل حماية المحصول ىو المبيدات الكيميائية واألسمدة الغنية بالنترات التي يمجا إلييا الف
عمى نوعية المياه الجوفية،  الوقت مرور مع يؤثروتحسين جودتو غير أن اإلفراط في استعماليا 

 والحيوان والنبات؛ اإلنسان صحة عمى وخيمة آثار لو يكون وبالتالي
مستويات لغروس، وجود  منطقة أثبتت دراسة  تحاليل المياه  المأخوذة من عدة محيطات فالحية في -

مختمفة من التموث تختمف بحسب طبقات المياه الجوفية الموجودة في المنطقة، تصل النسبة إلى 
mg/l 041 بميوسين المستعممة في الجية الجنوبية لممنطقة، كما ما  نالحظو  تركيز  في طبقة الميو

 السطح ذات المائية الطبقةفي بعض اآلبار التي تستغل   (mg/l à22 mg/l 15)محدود لمنترات 
كما يمكن تفسير  الحر المتواجدة بالقرب من بساتين النخيل التي ال تستعمل المدخالت الكيميائية دائما،

 ،ذلك بنوعية المنتوج فالزراعات المحمية تتطمب استعمال أكبر لممواد الكيميائية األكثر تمويثا لممياه
 .لكيميائيةا خاصة األسمدة عن االستغناء إلى الفالح يستدعي ما وىذا

 :الدراسة فرضیات اختبار نتائج

 كان الصعود مشكل ظيور فبعد الزراعي في منطقة الوادي الجانب عمى المياه صعود مشكمة أثرت -
 الغيطان عدد السطحية حيث يصل المائية الطبقة من لقربيا وذلك ،الغيطان ىي المتضرر أول

 تقريبا.  32 %نسبة  غوط أي 3015 إلى المشكمة ىذه من المتضررة
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لمسكان وىي  أساسي رزق مصدر المنطقة التي تعتبر وأقدم محاصيل أىم عمى كما أثرت المشكمة   
ى منتوج التمور وبالتالي أثرت عم النخيل مجموع من%  64.43 بنسبة يقدر النخيل، حيث اتمف ما

نسبة البطالة نتيجة توجو الفالحين إلى أعمال أخرى وبقاء بعضيم بدون  رتفاعاإلى  كما ونوعا، إضافة
 مایؤكد صحة الفرضیة األولى. ذاوه عمل.

إن التسارع في حدة ظاىرة التصحر ينعكس سمبا عمى الجانب االقتصادي واالجتماعي لمسكان،  -
التقمص من مساحة الرعي، وعدم استقرار وتذبذب تربية الحيوانات)  ويتمثل ذلك عمى أرض الواقع بـ

 أغنام، أبقار، ابل..(.   
مثل نبات الحمفاء الميدد باالنقراض والذي  أثر التصحر عمى الغطاء النباتي لمسيوب الجزائرية كما  

واالقتصادية لسكان نظرا ألىميتو االيكولوجية  المنطقة شيد تدىورا كبيرا حيث يعد أىم نبات تتميز بو 
 .وهذا مایؤكد صحة الفرضیة الثانیة. المنطقة ولمجزائر عامة

فعند ، ةلألسمد الغير عقالنيإن السمة البارزة التي اتسمت بيا الزراعة الحديثة، ىي االستخدام  -
إلى  إضافة المبيد إلى التربة تحدث تحوالت بيئية وبيولوجية بواسطة الكائنات الدقيقة في التربة، تؤدي

 .مما قد يعرض اإلنسان إلى أضرار صحية اوخصائصي اتغير تركيبتي
، ستخدام المكثف لألسمدة النيتروجينية ينتج عنو زيادة نسبة النيترات في المياه الجوفيةكما أن اإل   

وىذا ما أثبتتو نتائج تحاليل مياه السقي لعينات مأخوذة من محيطات مختمفة بمنطقة لغروس، فالحظنا 
وىي نسبة  mg/l 041تصل إلى  بميوسين لميو معتبرة من مادة النترات خاصة في طبقةت كميا وجود

 لها،  وبيذا تصبح مادة سامة mg/l 91 العالمية الصحة منظمةتفوق الحد المقبول الذي توصي بة 

 .الثالثة الفرضیة صحة یثبت ما وهذاالنبات.  وكذا والحيوان اإلنسان صحة عمى وخيمة آثار

 :التوصیات

 استغالليا يجب لذلك المناطق الجافة في الزراعية لمتنمية الفقري العمود الطبيعية الموارد تمثل -
 ؛البيئي التدىور إلي يؤدي الذي واالستنزاف الجائر االستغالل من رشيد وحمايتيا بأسموب

 التقدم عجمة لدفع شامل برنامج من جزءا التصحر لمكافحة المبذولة الجيود تكون أن ينبغي -
 المنتجة البيئية النظم عمى التصحر أثر من لمتخفيف الوسائل أفضل أن حيث ،قتصادياالو  جتماعياإل
 واإلنتاجية المستخدمة والتقنيات السكانية والتغيرات التنمية عممية عتباراإل في تأخذ التي ىي

 ،البيولوجية
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رشاد الفالحين والموالين بخطر التصحر،  وتوزيع النباتـات الرعويـة الصـالحة لمغراسـة مـن  تحسيس - وا 
أجــل الحفــاظ عمــى النباتــات األخــرى الميــددة بــاالنقراض كنبــات الحمفــاء الــذي يعتبــر نبــات يعــيش مــدة 
 طويمة ويحافظ عمى تماسك األرض كما انـو نبـات  رعـوي ، ويمكـن اسـتخدامو  فـي نشـاطات اقتصـادية

 والصناعات التقميدية؛أخرى كصناعة الورق 
 الجـــودة حيـــث مـــن المـــوارد ىـــذه ودراســـة والتربـــة المائيـــة مواردنـــا عمـــى الزراعـــي التطـــور تـــأثير مراقبـــة -

 ؛لمتموث والتعرض
 ؛ينبغي خفض االستخدام المفرط لألسمدة الكيميائية وتبني أنظمة مناسبة لمتسميد -
قوة  كما ىو معروف وىم، فيما يتعمق بتنمية الوعي البيئي لدى الفالحين الفالحيدور المرشد  تفعيل -

 .ال ُيستيان بيا في الحّد من التموث

 أفاق البحث:
 أثر العمميات الزراعية في تدىور البيئة بالمناطق الجافة؛ -
 التصحر في الجزائر وأثاره عمى االقتصاد الوطني؛ -
 المستدامة.تأثير االقتصاد البيئي عمى تحقيق التنمية  -
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