
ها
ف  ي  ف 

خ  ت 
ل  ة  ووسائ  عب  ي  اطر الطب  مخ 

ال

مري  . د
حمد الع

م
ن   دالله ب  عب 



األخرىالدولمنكغيرهاالسعوديةالعربيةالمملكةتتعرض

يةوالجواألرضيةالطبيعيةالكوارثمنلعددوالمتقدمةالنامية

وتكرارهاومدتهاقوتهافيالمخاطرهذهوتتفاوت.والحيوية

والهزاتالزالزلالمملكةتهددالتياألخطارومن.وخطرها

لوالسيوالمملكة،غربوجنوبغربشمالفيوخاصةاألرضية

مسالشوضربات،الرمالوزحف،والقحطوالجفافوالفيضانات

األخطارمنوغيرها،الرمليةوالعواصف،الجرادوغزووالحر،

.والنباتوالحيواناإلنسانتهددالتيالطبيعية



فوعموما ً عنناتجةأخطاربأنهاالطبيعيةالكوارثتُعرَّ

.هللابمشيئةوتحدثاألرض،وحركةوبيئيةجويةعوامل

واعأنثالثةإلىلهاالمسببةالعواملحسبتقسيمهاويمكن

-:رئيسية

(وجيومورفولوجيةجيولوجية)أرضية

فاتواإلنخساواإلنهياراتوالتصدعاتوالزالزلالبراكينوتشمل

البحريةوالموجاتالتربةوتعرية،الرمالوزحفاألرضية

.(التسونامي)العالية



(ومتيورولوجيةمناخية)جوية
،والقحطالجفاف،والثلوج،والفيضاناتالسيولوتشمل

العواصف،والبرد،والحارةالباردةالهوائيةوالموجات

والصقيع،والصواعق،والترنادوكالهريكينواألعاصير

.ونحوها

حيويــة
التيةالمختلفلألمراضالمسببةوالفيروساتالبكترياوتشمل

والمالرياكاألنفلوانزا،والنباتوالحيواناإلنسانتصيب

واألمراض،الرئويةواألمراض،والطاعون،والتيفوس

انوالحيولإلنسانالمضايقةوالمخلوقات،ونحوهاالتناسلية

،القارضةوالحيوانات،والجرادواألرانب،كالطيور،والنبات

.وغيرهاالنخلوسوسةاألبيضوالنمل



بيولوجيةجيوفيزيائية

ظواهر /مناخية 

جوية

/  جيولوجية 

جيومورفولوجية

حيويةنباتية

بكتريا وفيروساتأمراض فطرية انهيارات جليدية العواصف والجليد

أوبئة(أعشاب)أوبئة الزالزلالجفاف

التعريةالفيضانات

حيوانات سامة حمى / مائية االنهدامات األرضية الصقيع

اللبالب / القش الرمال المتحركةالبََرد

السام

لسعات . لدغات )

(الخ..

الموجات )التسونامي الموجات الحرارية 

(الزلزالية

الهاريكين

الثورات البركانية البرق

التورنادو



بيولوجيةحيوفيزيائية

ظواهر /مناخية 

جوية

/  جيولوجية 

جيومورفولوجية

حيويةنباتية

بكتريا وفيروساتأمراض فطرية انهيارات جليدية العواصف والجليد

أوبئة(أعشاب)أوبئة الزالزلالجفاف

التعريةالفيضانات

حيوانات سامة حمى / مائية االنهدامات األرضية الصقيع

اللبالب / القش الرمال المتحركةالبََرد

السام

لسعات . لدغات )

(الخ..

الموجات )التسونامي الموجات الحرارية 

(الزلزالية

الهاريكين

الثورات البركانية البرق

التورنادو



مجابهةفيالسعوديةالعربيةالمملكةتواجهالتيالصعوباتومن

ومدىحجممدىعنكافيةمعلوماتتوفرعدمالقدريةالكوارث

كذلويرجع.والمكانيالزمانيوتوزيعها،الطبيعيةالحوادثخطورة

األحداثخطورةمنويزيد.قديمةتاريخيةسجالتتوفرعدمإلى

فياألخذدون،والعمرانيوالزراعيالبشريالنشاطكثافةالطبيعية

مبانيالتقامالمثالسبيلفعلى.مخاطرمنذلكعلىيترتباإلعتبارما

أخذدوناألرضيةبالهزاتمهددةمناطقفيوالمصانعوالمنشآت

مجاريفيوالمزارعالمبانيتقاموكذلك.الزلزاليالمعاملإعتبارات

فيتجريالتيالسيولومقدارقوةاإلعتبارفياألخذدوناألودية

ةدراسنعرضسوفالتقريرهذاوفي.وتكرارهاجريانهاومدةالوادي

تواجدهاوأماكنومسبباتهاالقدريةالكوارثبعضعنمختصرة

.معالجتهاوطرقمخاطرهاتخفيفووسائل



ً اإلنزالقاتًاألرضية:  أوالً 

أواألرضمنكبيرةكتلةإنزالقعنعبارةهواألرضيواإلنزالق

اإلنزالقيسببانضروريانشرطانوهناكمنحدر،أسفلالصخور

.لالميسطحتحتالصلبةالصخورفيوضعفمنحدرميلهمااألرضي،

طرري ًوتظهرررًاإلنزالقرراتًاألرضرريةًفرريًالبلرردانًالجبليررةًنتيجررةًالتآكررلًالب

نروعي  ً نًمرنًوالتدريجيًلألرضًمنًمياهًاألمطارًوالرياحًوالثلوج،ًمسرببا

يةًاإلنزالقرراتًهمرراًوقرروعًالصررخرًواإلنهيررارات،ًوتعتبرررًاإلنزالقرراتًاألرضرر

.أحدًالتأثيراتًالثانويةًللزالزل



األرضيةلإلنزالقاتالمسببةالعوامل
يةالجيولوجالظروفمثلهللاوبقدرةالطبيعيةالعواملتؤدي

مثلالطبيعيةغيروالعواملوالطبوغرافيةوالهيدرولوجية

ومن.األرضيةاإلنزالقاتإحداثإلىوالحفرالقطععمليات

-:مايلياألرضيةلإلنزالقاتالمسببةالعملياتأمثلة

التشييدعمليات
اإلنزالقاتحدوثعلىتساعدالتيالتشييدعملياتتشمل

-:يليمااألرضية

:الحفرعمالأ-1
طريقعناألرضيةاإلنزالقاتمنكثيرحدوثإلىوتؤدي

ميلدةزيافيوتسببهاوالصخورالتربةتماسكلقوةإضعافها

.القصإجهادزيادةإلىيؤديالذياألمرالمنحدر



األرضيةلإلنزالقاتالمسببةالعوامل:تابــع

:الردمأعمال-2

والسدودالطرقردمأعمالأثناءاإلنزالقاتمنالعديدتحدثحيث

جةنتيالميولموادفيالمؤثرةاإلجهاداتلزيادةنتيجةوذلكوغيرها

.نفسهاالردمموادلنقل

:البناءأعال-3

حماللألنتيجةالميلموادفيالمؤثرةاإلجهاداتزيادةفيوتتسبب

.المبانيهذهأساساتعبرالمنقولة

:األوتاددق-4

العميقةاألساساتإستخدامعندالحالةهذهفياإلنزالقاتوتحدث

حيثعميقةطبقاتإلىاألحمالوتوزيعلنقلوذلكوالجسورللمباني

التربةتمييععلىتعملإهتزازات(الخوازيق)األوتاددقيسبب

تحملهاةقوفيكبيرنقصإلىتؤديوبالتاليبالماءالمشبعةالرملية

.القصإلجهادات



والتآكلالنحتعمليات-2

والرياحاألمواجأوواألنهاروالجداولاألوديةمياهبفعلوالتآكلالنحتيعمل

إجهاداتتحملعلىالتقدرجديدةميولوتكوينالقديمةالميولإزالةعلى

.القص

واإلهتزازاتالزالزل-3

أعمالعنالناتجةاإلهتزازاتأوالزالزلنتيجةاألرضيةاإلنزالقاتتحدث

تيجةنبالما المشبعالطمىأوللرملتمييعمنتُحدثهمابسببالتفجير

إجهادتحملعلىقدرتهانقصإلىتؤديالتربةفراغاتداخلالما ضغط

.الداخليبنائهاوإنهيارالقص

الثلوجوذوباناألمطار-4

أغلبحدثوت.باليابسةتحدثالتياإلنزالقاتأغلبفياألساسالعاملالما يُعد

خاللأوغزيرةأمطارهطولبعدعادةالميولإنهياراتبسبباإلنزالقات

إلىوالفجواتالشقوقخاللالما يتسربحيثالثلوج،ذوبانعندالربيع

وزنزيادةفيالمتسربالما ويسببوالصخور،التربةطبقاتأعماق

اتفراغبينيوجدالذينفسهالما لوزننتيجةلإلنزالقالمعرضةالمواد

إلىتصلحتىللقصالتربةتحملقدرةتقلوبذلك.والصخورالتربةحبيبات

.اإلنزالقاتحدوثمرحلة



عنغالبالفيوتنتج.الجيولوجيةالظواهرمناألرضيةوالشقوقاإلنخسافاتتُعد

إذابةعنئةناشتضاريسهابأنتتميزصخورفيتوجدالتيالكلسيةالطبقاتتحلل

.خدوششكلعلىالصخورهذهفياإلنخسافاتتتمثلحيثالكالسيومبيكربونات

-:مايليأهمهامناإلنخسافاتمنعدةأنواعوهناك

األفــن

إلىالواسعةفتحتهتقعقمعأومنخفضشكلعلىهوةعنعبارة(الهوتة)األفن

اراتاإلنهيتعملكمابالتحلل،عرضهيزدادسطحيشقمناألفنوتتشكل.اسفل

هعرضمنتزيدأخرىشقوقمعالشقهذايتصلوقد.أيضا ًعرضهزيادةعلى

ةعبارهىالتيوالهوابطالصواعدحاالتالمغاراتهذهفيوتوجدمغارات،لتشكل

المياهمنأوالمغارةداخلالتسربمياهفيالموجودةالكلسيةالموادترسبعن

.المغارةقمةمنالساقطة

الدواليـن

والينالدحافةوتكون.أحيانا ًمتعرجةحوافذيبيضاويمنخفضعنعبارةالدوالين

سبببلهاالمغطيةالتربةمنعاريةلتصبحالصخورفيهتنكشفشديدميلذات

إلىأمتاربضعةبينالدوالينقطرويتراوحمنخفض،قاعإلى–التربة–نقلها

.األمتارمئات

ً  ً يةاإلنخسافاتًاألرض:  ثانيا



العواملًالمسببةًلإلنخسافات
المنحدرتدرج

شديدا ًاإلنحداركانكلماأنهحيثالكتللحركةاألكبرالسببالمنحدرتدرجيمثل

تالنحاإلنحدارزيادةإلىتؤديالتيالعواملومن.إتزانا ًأقلالمنحدركان

قاعدةإزاحةفيالعاملينهذينآثاروتتمثل.األمواجأوالجداولبواسطة

إزاحةجرا مننفسهاالنتيجةوتحدث.اإلنحدارزاويةوزيادةالمنحدر

.خسافاتاإلنوتكٌونأسفلإلىالكتلتحركوبالتاليالطرق،وإنشا الصخور

والتعريةالمناخ

تمتدمثال ًةالرطبالمناطقففيالتعرية،ونوعمعدلفيرئيسا ًدورا ًالمناخيلعب

علىالمياهأثربسببالصخريةالكتلةداخلبعيدةأعماقإلىالتعريةآثار

تلالكحركةفإنلذلكوتبعا ًلها،المكونةالحبيباتبينالتماسكقوى

فةالجاالمناطقفيأما.المناطقتلكفيبعيدةأعماقإلىتصلالصخرية

عضبفيأنهغيرعمقا ،أقليعدبالمياهالتعريةنطاقفإنالجافةوشبه

نطاقوعلىقصيروقتفي–غزيرةأمطارهطوليؤديأنيمكناألحيان

تينباغطا وجودعدمبسببالوحلمنكبيرةكمياتإنسيابإلى–محلي

.األرضياإلنخساففيوتسببهااألوحالتلكإنهيارليمنعكاف



المائيالمحتوى

مياهالكمياتتؤديحيثالمنحدراتثباتعلىالمائيالمحتوىيؤثر

ىقوإضعافإلىالمطريةالعواصفأوالثلوجذوبانعنالناتجة

لميزيادةفييتسببمماوتفككها،الحبيباتبينالتماسك

مماالمياه،ثقلإلىيضافإضافيثقلذلكعنوينتج.المنحدر

.الكتلوإنزالقاإلرتباطإضعافعلىيساعد

النباتات

وجودألناإلنخسافاتحدوثإلىالنباتيالغطا وجودعدميؤدي

اصهاإمتصأنمنهاطرقبعدةالمنحدراتثباتعلىيؤثرالنباتات

فيبالمياهالصخريةالموادتشبعمنيقللاألمطارلمياه

جدذورتقومكماوثباتها،تماسكهامنيزيدمماالمنحدرات

الصلبة،يةالصخربالكتلةللمنحدرالصخريةالموادبتثبيتالنباتات

.اإلنخسافاتحدوثوعدمالمنحدرثباتإلييؤديبدورهوهذا



الزائدالتحميل

هذاينتجوقدالمنحدر،ثباتعدمإلىالتحميلعنالناتجاإلضافيالوزنيؤدي

تالحاالففي.الموادتكويمأودفنفييتمثلالذياإلنساننشاطعنالوزن

باتثعلىالمحافظةتتمولذاحبيباتها،بوساطةالمادةتماسكيتمالطبيعية

داخلطالضغمنالزائدالتحميلعنالناتجاإلضافيالوزنيزيدبينما.المنحدر

.الموادإنهيارفيويتسببالمقاومة،منويقللالمنحدرمواد

الصخورنوع

افيهالموجودةالميلودرجةوحجمهاتماسكهامدىحيثمن–الصخورنوعيلعب

كلوبش–تسقطأنيمكنحيثاألرضياإلنخسافحجمفيرئيسا ًدورا ً–

زيديومماالميل،شديدةالمنحدراتمناألحجامبمختلفصخريةكتل–سريع

ةسرعفتزيدمائلمنحدرعلىمتماسكةغيرصخوروجوداإلنخسافحجممن

داراإلنحفيالمتماسكةالصخورحالةفي–جدا ًبطيئةمنوإنزالقهاتحركها

.ديدالشاإلنحدارفيالمتماسكةغيرالصخورحالةفيسريعةإلى–البسيط

بحجموحبيباتوطفلطين%50منموادهتتكونالذي–الطينياإلنزالقويعد

ينقسموهو.اإلنزالقفيسرعةالموادأكثرمن–مياه%30وحوالىالطفل

وإنزالقالسريع،والطفلاألرضية،المخلفاتإنزالق:مثلأنواععدةإلى

.األرضيوالزحفبالما ،جدا ًالمشبعةالمواد



راإلجراءات التي تتخذ ضد خطر إنزالق التربة والصخو

-:منهاأمورعدةتتخذأنيمكنوالصخورالتربةإنزالقخطرمنللحد

العوإقتاألشجارقطعألنالجبليةوالمنحدراتالسفوحعلىالموجودةاألشجارقطعمنع

.وإنزالقهاالتربةتفككإلىيؤديجذورها

ئلووساالطرقعلىخطرا ًتشكلالتيالصخريةالمنحدراتعلىخرسانيةحواجزوضع

قابلةالالمناطقعلىحديديسياجوضعوكذلك،منهاالقريبةالمبانيأوالمختلفةالنقل

.لإلنزالق

.والمنحدراتالجبليةالسفوحعلىومنشآتمبانيإقامةمنع

فيجبليةالباإلنهياراتتتأثرالحتىالجبليةالسفوحمنبالقربومنشآتمبانيإقامةمنع

.حدوثهاحالة

أوهالميامجاريتغييرأوبهاوممراتطرقكشقوالمنحدراتالسفوحطبيعةتغييرعدم

.وغيرهاالبنا ألغراضمنهاالصخورنقل

لمنشآتاأوالسكنيةالمناطقمنالقريبةوالمنحدراتالسفحيةالمناطقفيالتفجيراتمنع

ضعفوتوالصخورالتربةتفككإلىتؤديوقوتهاأنواعهاعلىالتفجيراتألن،المزارعأو

.المنخفضةالمناطقإلىوإنحدارهاإنزالقهايسهلمماتماسكها

خطرا ًفيهاالصخريةاإلنزالقاتتشكلالتيالمناطقفيوتحذيريةإرشاديةلوحاتوضع

.والممتلكاتاألرواحعلى



رضيةاإلجراءات اإلحتياطية التي تتخذ ضد خطر التشققات والتصدعات األ

ياألرضالهبوطومناطقاإلرضيةوالتصدعاتالتشققاتمناطقتحديد

نوالمهندسيللمخططينالتناولسهلةتصبحبحيخرائطعلىوتوقع

الدفاعكوالخاصةالعامةوالممتلكاتالمواطنينبحمايةوالمهتمينوالباحثين

.المدني

(األرضيةالفتحات)الباطنيةوالبالوعاتالفجواتمناطقتحديد،

ولهاحتحذيريةولوحاتترابيحاجزأوسياجووضعخرائطعلىوتوقيعها

.عنهابعيدا ًالطرقومساراتوأبعاد،أحدفيهايقعالحتى

نتشرتالتيالمناطقفيوالثقيلةالكبيرةوالمنشآتالمبانيإقامةعدم

بيعةطمنوالتأكد،والسطحيةوالباطنيةاألرضيةوالفجواتالفتحاتفيها

.المشروعإقامةقبلللمنطقةالجيولوجيالتركيب



مدىوالطبيعيةوخصائصهانوعيتهاوتحديدالتربةدراسة

ا البننوعوتحديد،والمنشآتالمبانيإلقامةصالحيتها

.التربةأنواعمننوعلكلالمناسب

وإصالحوالقرىالمدنمياهشبكةصالحيةمنالتأكد

تسربألنسريعا،المياهمنهاتتسربالتيالتالفةاألنابيب

باطنهافيأواألرضسطحعلىسوا األنابيبمنالمياه

،للتربةوذوبانباطنيةومسالكمجارينشو إلىيؤدي

إنهياراتعنهاينتجباطنيةوفجواتفتحاتوحدوث

.والطرقاتالعمرانيةالمناطقفيأرضيةوتشققات



ول ات  والســي  ــائ  ض  ي  الف 

منالجارفةاهالميبهتقوملمانظرا ًالطبيعيةالكوارثمنوالفيضاناتالسيولتُعد

يقعماكلوتغطيةوصخورورمالطينمنعليهتقوىماكلوحملإكتساح

خسائرمنذلكعلىيترتبوماوغيرهاوبيوتأشجارمنطريقهافي

-:التاليالنحوعلىوأضرار

والسككالبريةوالطرقالمساكنتدميرفيحصرهاويمكن:مباشرةضرارأ

ذلكوكوالهاتفالمياهوشبكاتوالحدائقالمدارسوإتالفوالجسورالحديدية

تشاروإنبالبشراألضرارإلحاقعلىعالوةالمحاصيلوإتالفالماشيةنفوق

.األوبئة

نتيجةالعامةوالخدماتالعملتوقفعنناتجةوهى:مباشرةغيرضرارأ

.المباشرةلألضرار



مطاراألمياهلتجمعنتيجةتنشأدائمةشبهأومؤقتةمائيةمجارعنعبارةالسيول

قلتشبعضهامعمتحدةأسفلهاإلىالتاللأعلىمنوإنحدارهابغزارةهطولهاعند

بأنهاةالمائيالمجاريهذهوتتميز.جارفسيلإلىمؤديا ًرئيسا ًمائيا ًمجرىً لها

.قصيرا ًوقتا ًوتستمرفجأةوتُحدثقوية

اللخمنالمكانطبيعةفيتغيراتإلىحدوثهاعندالسيولإندفاعويؤدي

-:يليكماتوضيحهايمكنوبنا هدمعمليتى

الهدمعملية
وإكتساحةبشدالما إندفاعفيالسيولبهاتقومالتي(التفتيت)الهدمعمليةتتمثل

المجاريوبطونجوانبإلىصخريوفتاتورمالطينمنحملهعلىيقوىماكل

تنحتحفركأدواتالسيولمياهمعإندفاعهاعندالموادهذهتعملحيثالمائية

ضياألراتكونذلكعنوينجموتُعمقها،فتُوسعهاواألوديةالمجاريوقاعجوانب

.الجافةاألوديةوأحواضالوعرة

ول: ا ولًا  الســي 



البنا عملية

إنخفاضعندالمفتتةالصخورمنحمولتهاترسيبفيللسيولالبنا عمليةتتمثل

مناطقإلىووصولهاالمنحدرةالوعرةالمناطقمنخروجهابعدالمياهإندفاعسرعة

خورالصفتاتمنإكتسحتهماحملعلىقادرةغيرعندهاوتصبحمنبسطة،سهلية

رأسهعندالخشنةالرواسبفيهتتجمعدلتاأومخروطشكلعلىوترسبها

.قاعدتهعندالدقيقةوالرواسب



:الفيضاناتأنواع

عنبارةعوهوالصفائحيالفيضانفمنهاللفيضاناتالمسمياتمنالعديديوجد

مجاريفييتركزأندونواسعةمنطقةفوقينتشرالمياهمنرقيقغطا 

لخاطفاوالفيضان.ساعاتعنالتزيدقصيرةمدةالفيضانهذاويستمرمائية،

ئيفجافيضانوهوصغيرة،منطقةفوقشديدمطرلهطولنتيجةيحدثالذي

ينشأيالذالمدمروالفيضان.التدفقمعدلفيعاليةزيادةويصحبهالمدةقصير

قةمنطفوقمركزوبشكلطويلةمدةتنهمرالتيجدا ًالغزيرةاألمطاربسبب

.معينة

ـًا  ي  ان  ات  : ئ  ــائ  ض  ي  الف 



الحمايةًمنًالفيضانات
:الفيضاناتمنالحماية

-:يليفيمانذكرها.الهامةالنقاطبعضفيالفيضانمنالحمايةسبلتتلخص

أووقفممتلكاتهإرتفاعتحديدبالفيضانالتحذيرسماععندالفردعلىيجب-1

.المتوقعالفيضانمستوىتحت

عمليةلقبالتاليوإتباعمنزلهإخال فيجبمنخفضة،منطقةفييعيشكانإذا-2

:اإلخال 

.بدايتهقبلالفيضانمنطقةعنيبعدثممنزلهيؤمنأنيجب-

القابلةاألخرىواألشيا أثاثهيحملأن-وقتهسمحلو-الفردعلىيجب-

.بالمنزلالعليااألدوارإلىللحمل

يعلودوربالمنزليكنلمأوالعليااألدوارإلىاألشيا نقليستطعلموإذا-

غيرةصأغراضأيوضعمعالكهربائية،األجهزةعنالكهربائيالتيارفصلعليهفيجب

.مرتفعةأماكنأوالطاوالتعلىوثمينة

أرضعلىمأوىعنيبحثثممنزلهوأبوابنوافذإغالقالفردعلىيجب-

.كافيوغذا مالبسمعهيأخذأنعلىمرتفعة



تعريفًالبركان

الذيالمكانذلكهوالبركان

الموادمنهتنبعثأوتخرج

معالحارةالصهيرية

المصاحبةوالغازاتاألبخرة

والقشرةمنعمقعلىلها

خاللذلكويحدثاألرضية

وتتراكم.شقوقأوفوهات

تنسابأوالمنصهرةالمواد

أشكااللتشكلنوعهاحسب

التاللمنهامختلفةأرضية

الجبالأوالمخروطية

.العاليةالبركانية



:أجزا ًالبراكينً
:منيتكونأنهستجدالشكلإلىنظرتإذا

:الشكلمخروطيجبل-1

وهي.متصلبةالفاأوصخريحطاممنيتركب

لهاكوكانتفوهتهمنالبركانيقذفهاالتيالمواد

.منصهرةحالةفيبعضهاأو

لالشكمستديرتجويفعنعبارةوهي:فوهة-2

نبياتساعهيتراوح،المخروطقمةفيتقريبا

علىالفوهةمنوتنبثق.األمتارمنآالفبضعة

وموادوحمموقذائفصخريةوكتلغازاتفترات

هةفومنأكثرللبركانيكونوقد(الفا)منصهرة

ماكقمتهفيالرئيسيةالفوهةجانبإلىثانوية

:الشكلفيترى

قاعمنتمتدقناةوهي:قصبةأومدخنة-3

يفالصهيربفرنتتصلحيثأسفلإلىالفوهة

لىإالبركانيةالموادخاللهاوتندفع.األرضجوف

.البركانبعنقأحياناوتعرف.الفوهة

عدةللبركانيكونقد،الرئيسيةالمدخنةوبجانب

.الثانويةبالفوهاتتتصلمداخن



ن   راكــي  واع الـــب  ـ  ن ا 
:هيأنواعثالثةإلىنشاطهاحيثمنالبراكينتنقسم

اطالنشعنيتوقفوالنشأتهمنذالثورةدائمبركانهو:النشطالبركان

انبركالنشطةالبراكينأمثلةومنباستمرارالبركانيةالحمممنوتنبعث

.إيطاليافيفيزوفوبركانهاواييفيومواناكيامونالوا

ثميرةقصزمنيةلفترةالنشاطعنيتوقفالذيالبركانهو:النائمالبركان

أمثلةومنمتقطعةفتراتعلىنشاطهويكرريتوقفثمأخرىمرةيثور

بركانو،أندونسيافيكراكاتوهبركان،تمبورامونتبركانالنائمةالبراكين

نطنواشواليةفيهيلينسانمونتوبركان،المارتينيكفيبيليهمونت

.بأمريكا

اناإلنسعلىخطرهاويكمنالبراكينأنواعأخطرالنائمةالبراكينوتعتبر

ثورتهاثمسكونهافتراتفييحسهالذيالظاهرياألمانفيوممتلكاته

.غفلةحينعلىفجا ةالبركانية



:الخامدالبركان
تزيددا ًجطويلةفترةمنذبركانينشاطلهيحدثلمالذيالبركانهو

الصخوركونتالتيالبراكينذلكأمثلةومنعامألف25على

عصورللالتابعةوالبازلتيةوالريوالتيةاالنديزتيةالبركانية

الثالثيالعصرإلىالكمبريقبلماعصرمن)الجيولوجية

نععبارةوكلهاالسعوديةالعربيةالمملكةحراتمثل(والرباعي

.تقريبا ًعاممليون1.8علىمايربومنذتثرلمخامدةبراكين

ميزاتهمامومنالنائمالبركانعنشكلهفيالخامدالبركانيختلفال

ماليكونالسطحيةبالمياهيمتلىالفوهةقمةعلىحوضتكون

شرةعإلىالبحيرةهذهقطريصلوقدالفوهةبحيرةباسميعرف

نميصحبهاوماالبركانيالثورانلتكرارنتيجةمتراتكيلو

مىويسالبركانداخلإلىالمخروطجوانبفيوتكهفهدمعمليات

.(كالديرا)المرجليالحوضباسمالتركيبهذه



األضــرار الناجمــة عــن الــبركــان

مادوالرالدخانوسحبالحممسريانفيللبراكيناألساسيةالمخاطرتكمن

.البركانبهيسبتهديدأكبرالمعانيبكلتعتبروالتيالناتجوالحطامالمتطاير

.المخاطربهذهمهددةللبراكينالمجاورةاألماكنفيوالممتلكاتفالناس

150إلى80منقطرهانصفدائرةفيبالبراكينتأثرا ًاألماكنأكثروتقع

.كيلومترا ً

ماوربخطيرةتنفسيةمشاكلالبركانعنالناتجالرمادويسبب

قللويالزراعيةالمحاصيلتلفمعا ًوالحطامالرماديسبببينما.إختناق

وتقتلانيالمبتتهدمفقدكبيرا ،البركانناتجكانوإذا.سنواتلعدةاإلنتاجية

.قوتهإلىتدميرهمستوىويرجع.والحيواناتالناستحاصرأو



اتالهزبهاتكثرالتياألرضبأجزا وثيقةصلةذوالبركانيالنشاطيعد

لتيااألرضيةبالعملياتعالقةذاتالبركنةعملياتأنعلىيدلممااألرضية

كيلو700إلىأحيانا ًتصلقداألرضيةالقشرةتحتكبيرةأعماقعلىتحدث

.متر

لهاالتيالحديثةالجبالأحزمةضمنتوجدالبراكينمعظمأنالمعلومومن

وطيعدتجبهاحدثالتيالمناطقفيالتكتونيةالصفائحبحدودوثيقةصلة

615منيقربمااكتشافاألخيرةسنةالخمسمائةخاللتموقدحديثوتكسر

80حواليويوجدتقريبا ًعامكلتثوربركان30حواليمنهانشطبركان

محيطبالالموجودةالنارحلقةيسمىماضمنالنشطةالبراكينهذهمنبالمائة

.(1)جدولالهادي

مناطــقًالنشــاطًالــبركــانــي



مناطقًالنشاطًالبركانيًفيًالعالم( 1)جدولً

البراكين النشطة منطقة النشاط

)%(

المحيط الهادي 1.

اليابان واالسكا -

امريكا الشمالية والجنوبية -

اندونيسيا -

المجموع-

45

17

14

76

1المحيط الهندي-2

13المحيط األطلسي-3

البحرررررر األبررررري  المتوسرررررط -4

وآسيا الصغرى

4

3مناطق أخرى-5



النشاط الـبركاني فــي الممـلكـة

–الحمدوهلل–الحاضرالوقتفيبركانينشاطأيالمملكةفييوجدال

_أعلموهللا–بركانيثورانأيحدوثقربإلىتشيردالئلأيهناكوليس

جز الفيالخفيفةاألرضيةالهزاتبعضحدوثرغمالقريبالمستقبلفي

بقالساالبركانيالنشاطأما.المملكةمنالغربيوالجنوبالغربيالشمالي

-:صورتينفيينحصروهووكثيرةواضحةفآثاره

اللخاألرضتكوينبدايةمنذأحداثهجرتالذيالقديمالبركانيالنشاط

البركانيةالصخورتكوينعنهنتجالذيبعدهوماالكمبريقبلماعصر

.العربيالدرععلىتنتشرالتيبركانيأصلمنوالمتحولة

الذيووالرباعيالثالثيالعصرخاللأحداثهجرتالذيالبركانيالنشاط

وانفتاحهاألحمرالبحرمنخفضبتكوينكبيرحدإلىمرتبطةالحقولفييتمثل

.اإليوسينعصربدايةمنذ



البازلتمنفيوضعنعبارةالحقولهذهمعظمأنبالذكرالجديرومن

مخاريطوالبركانيةالفوهاتبعضتتخللهاواالنديزايتالقلوياألوليفيني

قدووالهولوسينااليوسينبينعمرهاويتراوحالبركانيةوالتوفهالرماد

(1)شكلالحقولهذهومنالقريبالماضيحتىالبركانيالنشاطهذهاستمر

:مايلي

الشمالفيالعويرضوحرةالحرةحرة.

لغربياالشمالأواسطفيوليونيروهتيمورهطوالمدينةواإلثنينخيبرحرة

.

مدينةعرضخطعلىوالبقوموالنواصفوحدانوالطائفكشبحرة

.الطائف

الغربيالجنوبفيالبركحرة.

هـ654عامالمنورةبالمدينةرهطحرةفيبركانيثورانحصلفقدوحديثا ً

الجزيرةشبةفيالبركانيةاألحداثأهممنهذاويعتبرم1256الموافق

.النشاطهذاعنونجمحدثلماتفصيليليوفيما..العربية

عاميونيو26الموافقهـ654سنةالثانيةجماديشهرمناألولاليومفي

فيبركانيةصهيرةبخروجالمرتبطةالهزاتمنسلسلةبدأتم1256

.اردمأىتسببلمولكنبضوضا مصحوبةوكانتالمنورةالمدينةمنطقة



أفرادعدديصلأسرابفي(الرحال)الصحراويالجراديهاجر

فيتبلغمساحةتغطيحشرة،مليونألفمنأكثرفيهاالواحدالسرب

افةمسهجرتهفيالسربيقطعمربعا ،كيلومترا ًعشرينالمتوسط

كم،100إلىأحيانا ًتصلوقدكيلومتر40-30بنحوتُقدريومية

علىيحطالجرادفإنليال ًأما.بالنهارالطيرانيكونماوغالبا ً

.عليهاويقضيليلتهماالمزروعات

-:مايليأهمهاعدةدوافعبسببالجراديهاجر

البيئيةالعوامل

شةمعيمواطنفيورطوبةحرارةمنالبيئيالتركيبتغيريعد1.

قلاألالمناطقمنالهجرةإلىأسرابهتدفعالتياألسبابأهممنالجراد

.مالئمةاألكثراألماكنإلىمالئمة

أســرابًالجــرادًوهجرتــه



الـــريـاحًوًاألعاصير

غطالضاختالفويلعب،الجوفيالهوا لدورانالطبيعيةالحركةتُمثل

اليالعالضغطمناطقمنالهوا ينتقلحيث،الرياحهبوبفيهاما ًدورا ًالجوي

غطالضفيالمؤثرةالعواملأهمالحرارةدرجةوتعد.المنخفضالضغطمناطقإلى

خفضينحيث.وبالعكس،ضغطهانخفضثمومنالهوا تمددارتفعتفإذاالجوي

ذلكقابلويشتا ً الليلفيالما وعلىصيفاالنهارفياليابسعلىالهوا ضغط

.الما علىوانخفاضالشتا فصلفياليابسعلىالهوا ضغطفيارتفاع

مناطقتكويناألرضسطحفوقالهوا حرارةدرجةاختالفويسبب

تياراتذاتومناطقالمنخفضالضغطمناطقفيصاعدةهوائيةتياراتذات

يثحللرياحالعامةالدورةتنشأثمومنالمرتفعالضغطمناطقفيهابطةهوائية

الضغطمناطقالى(منخفضةحرارةدرجة)المرتفعالضغطناطقمنتهب

(مرتفعةحرارةدرجة)المنخفض .



أنواعًالرياح

تباينةمتوزيعاتمنالجويوالضغطالحرارةلدرجاتالمتباينةللتوزيعاتنظرا ً

عضبفيثابتا ًيكونللرياحنظاموجودبسبباألرضيةالكرةسطحعلى

بعةأرالىالرياحنظامالعلما قسمفقدأخرىمناطقفيومتغيرا ًالمناطق

:يليكمارئيسيةأقسام

:الدائمةالرياح

سرعتهافيتختلفأنهارغمثابتبنظامالعامطولتهبالتيالرياحوهي

:يليماالدائمةالرياحأهمومنأخرىإلىفترةمنوانتشارها

:التجاريةالرياح-•

The)التجاريةالرياحوتهب Trades)ورا المرتفعالضغطمناطقمن

رياحالهذهاتجاهويكوناالستوائيالمنخفضالضغطمناطقباتجاهالمدارين

الكرةنصففيشرقيةوجنوبيةالشماليالكرةنصففيشرقيةشمالية

صيفا ًوالجحرارةدرجةتلطيففيالرئيسالمسببالرياحهذهوتعدالجنوبي

يةالجنوبوامريكاافريقياقاراتمنالشرقيةاألجزا فياالمطاروتسبب

.دافئةمحيطاتمنهبوبهابسببوذلكواستراليا



:العكسيةالرياح

The)العكسيةالرياحتهب Westerlies)حولالمرتفعالضغطمناطقمن

وذلك(االستوا خطوجنوبشمالدرجة30)المعتدلةالعرضخطوطفيالمدرين

جنوبيةرياحالهذهوتكونالقطبيتينالدائرتينعندالمنخفضالضغطمنطقتيباتجاه

وتجلب.الجنوبيالكرةنصففيغربيةوشماليةالشماليالكرةنصففيغربية

تكونأنهاإالالشماليالكرةنصففيواألمطارالدف معها–غالبا ً–الرياحتلك

ينبخاصةالبحريةالمالحةعلىخطرا ًتسببالتيباألعاصيرمصحوبةأحيانا

.االستوا خطجنوب50و40عرضدائرتي

:الموسميةالرياح-2
The)للرياحاألجنبيالمصطلحأصلأنالمعتقدومن Monsons)جا قد

نبيمايتغيراتجاههابأنالرياحهذهوتتميز(موسمية)العربيةالكلمةمن

خلداالحرارةدرجةفيالشديداالرتفاعإلىحركتهاوترجعوالشتا الصيف

لبحارافوقالحرارةدرجةفيانخفاضيقابلةالذيالصيففصلخاللالقارات

اتالقارأكثراآلسيويةالقارةوتعدالغزيرةاألمطارالرياحهذهتسببولذلك

شرقبوجنوشرقمناطقفيجليبشكلذلكويبرزالموسميةللرياحتعرضا ً

اليمنوسواحل.السعوديةالعربيةللمملكةالغربيةالجنوبيةوالسواحلآسيا

.وأثيوبيا



:المحليةالرياح-3

أوالجغرافيالموقعبسببمحليةجويةانخفاضاتلوجودنتيجةوتهب

فتراتوخاللالمساحةمحدودةمناطقفيوذلكاألرضسطحطوبوغرافية

.فالصيفصلأوائلأوالربيعفصلخاللغالبا ًتكونوالتيمحددةزمنية

:يليماومنهامحليةبأسما تسمىأنهاكماباردةأوحارةالرياحهذهوتكون

علىتهبوالغباربالترابمحملةجافةحرارةرياحوهي:السمومرياح

.فالصيفصلبدايةفيخاصةالسعوديةالعربيةالمملكةمنواسعةأجزا 

لبا ًسوتؤثروالغباربالترابمحملةجافةحارةرياحوهي:الخماسينرياح

.ويونيهفبرايرشهريبينمامصرعلىوتهبالمزروعةالنباتاتعلى

الهبوبياحر(Haboob):وتصاحبهاأحيانا ًممطرةحارةرياحوهي

.السودانوشمالوسطعلىوتهبرمال

تونسعلىتهبجافةحارةرياحوهي:القبليرياح.

المسترالرياح(Mistral):باردةوتكونفرنساجنوبعلىوتهب

ولطعلىغاباتبزراعةفرنساقامتذلولتالفيالزراعةعلىسلبا ًوتؤثر

.الفرنسيةالريفيرا



السيروكورياح(Sirocco):وتتأثرالكبرىالصحرا شمالعلىوتهب

جافةرياحوهيواليونانإيطالياوجنوبالعربيالمغربدولمعظمبها

.رطوبتهاتزدادالمتوسطاألبيضللبحرعبورهاعندولكنوحارة

الفوهنرياح(Fohn):الشماليةالمنحدراتعلىتهبدافئةرياحوهي

احالريهذهوتؤدي.ألمانياالنمسا،سوسيراخاصةأوربافياأللبلجبال

.ولالدتلكغاباتفيالحرائقحدوثالسلبيةأثارهاومنالثلوجإذابةإلى

البحرومنطقةإيطاليامنأجزا علىتهبباردةرياحوهي:البورارياح

.األدرياتيكي

ببوبسالشماليةألمريكاالغربيالوسطمناطقعلىوتهب:الشنوكرياح

وكيالرجبالعلىالثلوجإذابةفيتتسببفإنهاالرياحهذهحرارةارتفاع

."الثلوجالتهام"بمعنىالحمرالهنوديستعملهاكملةشنوكأنويعتقد

:اليوميةالرياح-4
لحرارةادرجاتبيناالختالفعنالناتجةاليوميةالطقسلظروفنتيجةوتنشأ

.النهارخاللالرياحهذهوتهب،والما اليابسفي



األعــاصـــير
تقابلنتيجةوتحدث"الدوارةالعواصف"أحيانا ًاألعاصيرتسمى

رطبةدافئةأحدهما–مفاجئبشكل–مختلفتينهوائيتينكتلتين

لةالكتتحتالباردةالهوائيةالكتلةتندفعحيثباردةواألخرى

اصيراألعحدوثيصاحبوغالبا ًاإلعصارذلكأثنا ويحدثالدافئة

أضرارالمذكورةالحالةفياألعاصيروتظهرالغزيرةاألمطار

حيثيةالساحلالمناطقتكتسحالتيوالفيضاناتالبحريةالمالحة

.واإلنسانالحيواناتوالنباتاتبالمنازلاألضرارتلحق

لهتعرضتالذياإلعصارالمفجعةاألعاصيرحوادثومن

/كم350سرعتهكانتوالذيم1970سنةبتغالديشسواحل

ىإلإضافةشخصمليوننصفمنيقربماضحيتهذهبساعة

ونتيجةللجروحتعرضواأومأويبدونأصبحوامماثلةأعدادا

.بأكملهاجزرغرقتاألعاصيرلتلك



:يليكماوذلكمنطقتينفياألرضيةالكرةفياألعاصيرأهمتحدث

:المعتدلةالمناطقأعاصير

شرقوشمالأورباغربشمالالمعتدلةالمناطقأعاصيرحدوثمناطقأهمتشمل

.المتوسطاألبيضالبحرشمالالواقعةالدولوبعضالشماليةأمريكا

:المداريةالمناطقأعاصير

تلكحدوثمناطقأهمومنوشهرةانتشارا ًاألكثرالمداريةالمناطقأعاصيرتعد

مجاورةالوالمناطقوبنغالدشالهندمثلالبنغاللخليجالمتاخمةالمناطقاألعاصير

بحسمحليةباسما المداريةاألعاصيروتعرفالمكسيكوخليجالصينلبحر

:أهمهاومناألرضيةالكرةمنمواقعها

:الهريكينززوابع-1

ريكيةاألمالمتحدةللوالياتوالشرقيةالجنوبيةالشواطى الزوابعمنالنوعهذايهدد

عمودشكلتأخذالهركينوعاصفةالكاريبيوالبحرالمكسيكيجزروكذلك،

جويخر.مستديرإتجاهفييدوروهوا وأمطارسحبوسطمنينحرفإسطواني

زوبعةإن.األرضسطحفوققدم60000إرتفاععلىالعاصفةقمةمنالوا 

إلىتدريجيا ًتتجهثم،دائري–مجازيا–وشكلهاصغيرةنسبيا ًتبدأالهركين

ظروفوتحت.والكثافةوالسرعةالحجمفيتزايدمعغربيوشمال،الغرب

.هركينزوبعةلتكونكليةتجنحثم،عاصفةشكلعلى–مجازيا ً–تنشأمعينة



:(سيكلون)اإلعصارعاصفة-2

فييا ًتدريجمستوىاقلإلىالجويالضغطأبعادفيهتقلجويموقفهياألعصارعاصفة

ا الهوإرتفاععنهاوينجماتجاهكلمنالرياحفيهتهبالذياإلتجاهوفيالوسطمنطقة

األمرو،شديدةأوحقيقيةعواصفإلىالسيلكونعواصفوتنقسم.ورواسبسحببداخل

وهيعاصفةهي(الهركين)وزوابع.المحيطةالجويةالمنطقةخصائصعلىيعتمد

.الجوفيتحدثالتيالدوامةكنموذج

:(تورنادو)الشديدةالرياحعاصفة-3

نهاأإال،الجوفيتنشأالتيالعواصفوأكثفأعنفهيالشديدةالرياحعاصفةأنرغم

الرياحعاصفةتتكونوعادةوتكوينهاسرعتهافي(الهركين)زوبعةعنتختلف

لتغطيتمتدوعادة–واحدميلإلىياردة200منوارتفاعهاإرتفاععلى(التورنادو)

إلىالثينثبينتتراوحعاليةبسرعةتتحركوهي.طوال ًميال ًخمسينإلىخمسةمنمساحة

شرقيمالشإلىغربيجنوبإتجاهفيتتحركماوغالبا ً.الساعةفيميال ًوسبعينخمسة

تيالالمناطقفوقثانيةمرةوترتدكاملةبدورةتقومأنهاعنهاعرفقداألحوالأيوعلى

حركةوندثابتا ًيبقىاآلخروالبعضدائريبشكليتحركاآلخروبعضها.مسارهافيتقع

(رنادوالتو)الرياحعاصفةمرورمنطقةفإن،المتوسطوفي.تتحركأنقبلالزمنمنفترة

تورنادوالعاصفةتسببتقدالشواهدبعضوفي،ميال ًعشرستةوطولهاميلربععرضها

.ميل300وطولهميلمنأكثرعرضهممرفيشديدتدميرفي



:التيفونإعصار-4

المداريةالمناطقفيالمعروفةاألعاصيرمننوعهو

بإتجاهكتتحروعنيفةشديدةبأنهاالمداريةاألعاصيروتتصف

بي،الجنوالكرةنصففيالواقعةالمناطقفيالساعةعقرب

الشماليالكرةنصففيالساعةعقربإتجاهوبعكس

مطرسقوطمعالساعةفيكلم100علىتزيدوبسرعة

ونصفكيلوإلىمتر200منإرتفاععلىوالتحركشديد

.األرضسطحفوقالكيلو



األضرارًالناجمةًعنًالرياحًًوالعواصف

:الرعديةالعواصفعنالناجمةاألضرار(أ)

120منيقربماإلىالرعديةالعواصففيالرياحسرعةتصلقد

مناألشجارونزعالمنازلأسقفهدمفيتتسببوقد.الساعةفيكيلومترا ً

(gale)العنيفةالرياحلطبيعةونظرا ً.المتنقلةالمنازلوقلبجذورها

."ةالقاتلالرياح"بغالبا ًتسمىفإنهاالرعدية،العواصفأثنا والمتولدة

الغزيرةاألمطارعنالناجمةاألضرار(ب)

لما امنسوبيرتفعفقدغزيرةأمطارا ًالرعديةالعواصفويصاحب

مانتجويفتفيضفجأةعاليمستوىإلىاألنهارحتىأوالصغيرةالجداولفي

ينتجدوقخرافيةبسرعةعندئذالمياهوتسريالنطاق،محدودبفيضاننسميه

اريالكبوتدمراألشجاروتقلعالصخوروتجرفجديدة،قنواتتحفرأنهعنها

.الضفافعلىوالمباني



دعنالناجمةاألضرار(ج) :الب ر 

داتبحبتسمىالثلجمنكتلالرعديةالعواصفأثنا يسقطقد الب ر 

نمحجمهايتراوحفقد.الرعديةالعاصفةشدةإلىإشارةهوحجمهاويكون

قدأنهمنوبالرغمالكبيرة،التفاحةحجمإلىالصغيرةالبازال حبةحجم

دالب رً أنإالحادة،بحوافالشكلمنتظمةغيرأوالشكلمخروطيةتكون

.الشكلكروىعامةبصفة

ديحطمقدالشديدة،العاصفةأثنا في العالماتمويهشالنوافذالب ر 

.لسياراتاوتتكسرالمنازلبعضوتُهدماألشجاروتختفيالمنيرة،اإلرشادية

ديفسدوكذلك يُدمردرجةلكاملةاألرضيُغطيفقدالزراعية،المحاصيلالب ر 

دالينتجالناس،يعتقدماوبعكس.واحدةمرةفيبأكملهالمحصولمعها ب ر 

قوىأالبردويعتبر.الُدوامياإلعصاريسببهاالتيتلكمنأكبرخسارة

.مأوىيجدلمإذاالشخصإلنقاذمجالالحيثالطبيعةفيسالح



:الصواعقعنالناجمةاألضرار(د)

ددععلىالسحابةداخلوالثلجالمطرجزيئاتتحتويالعاصف،الجوفي

المطرجزيئاتتتالطمالعاصفةتهبوعندما.والسالبةالموجبةالشحناتمنمتساو

تتحركو.بعضهاعنالشحناتفتتفرقالبعض،بعضهافيالسحابةداخلوالثلج

قاعىإلالسالبةالشحناتمعظموتتحركالسحابةأعلىإلىالموجبةالشحناتمعظم

.السحابة

الشرارةهذهوتتحدث.السما فيضخمةكهربائيةشرارةهووالبرق

سحابةيفالموجبةالشحناتمعالرعديةالسحبفيالسالبةالشحناتتتقابلعندما

بحينئذسميتاألرضمنالصاعدةالموجبةالشحناتقابلتإذاأما.أخرى

.ثانيةكلمرةمائةحواليالمعمورةأنحا الصاعقةوتضرب."الصاعقة"

إنها.عاصفيومأثنا بالسما يظهرفجائيضو هيفالصاعقةإذن

وقداألرضعنهاالناتجةالحرارةتحرقوقد.الهوا فيقويةكهربائيةشرارة

ائيةالكهربالطاقةوتنتشر.الناستقتلوقدوالمنازلاألشجارحرقفيتتسبب

الطاقةذههوتسخن,خاللهاتنتقلالتيبالطائراتتضروقدالهوا فيعنهاالمتولدة

يفالصاعقةومضاتوتختلف.أحيانا ًمئويةدرجةألف33تتعدىدرجةإلىالهوا 

أماطوليا ،كيلومترا 13ًإلىواألرضالسحابةبينالومضةتصلوقد.الطول

.طوليا ًكيلومترا 140ًإلىتصلفقدجنبإلىجنبا ًالسحبخاللتسافرالتيالومضة



:الترابيةالعاصفةعنالناجمةاألضرار(هـ)

ألراضياتتلففهي.كثيرةبأرواحوتوديكثيرةأراضيالترابيةالعاصفةتتلف

بمعنى.الزراعيةوالمكائنالعرباتوتتلفالتربةوتجرفالصغيرةالزراعيةالمحاصيلذات

ألما ًنتائجالوأكثر.لحرثهفقطالقليليجدونالفالحينأنحيثالزراعياإلقتصاديتهدمآخر

هجرفتًُأخرى،أعمالعلىللحصولالمدنإلىفيتجهونويأسهمالمزارعينآالفإفالسهو

ذلك،إلىباإلضافة.بالبالدتمررهيبةإقتصاديةأزمةإلىذلكيؤديوقدالزراعية،األرض

.اآلخرينرئتيوتتلفاألشخاص،منالكثيرالترابيةالعاصفةتقتل

لتالالريحيحركالساخنة،الجافةالرياحتهبعندماالرملية،الصحرا فيأما

هذهةالرمليالكثبانتسببوقد.الصحرا عبرالرمليةبالكثبانوالمسماةالرمالمنكاملة

نمداألحيانبعضفيتختفيوقد.الصحرا فيتتجولعندماالتدميرمنكبيرقدر

.المتحركةالكثبانبفعلكاملةصحراوية

:الثلجيةالعاصفةعنالناجمةاألضرار(و)

لبودرةامنصغيرةجزيئاتهيئةعلىالثلجيسقطالثلجية،العاصفةأثنا وفي

اصفالعوأخطرهيالثلجيةالعواصفوتعتبر.فقطأمتارعدةإلىالرؤيةفتقلالدقيقة،

اصفةالعتضربوعندماالممتلكات،وتتلفاألرواحمنالمئاتفيهاتضيعحيثالشتوية،

.هاطريقفيالناسوتعزلوتقتلبالكامل،واسعةمناطقتشلفإنهاما،منطقةالثلجية



:الدوامياإلعصارعنالناجمةاألضرار(ز)

أييشفطفإنهاألرض،سطحالدوامياإلعصارعنالناتجالقمعقابلإذا

أوصغيرةمنازلحتىأوأشخاصأوأشجارأوسياراتمنأعلىإلىأشيا 

يشفطمافعند.المنازلإنفجاراألحيانبعضفيالدوامياإلعصاريسببوقد.متحركة

ضغطإنخفاضفييتسببالمنزل،حولمنأعلىإلىالهوا الدوامياإلعصار

الداخليةالهوا قوةتدفعثمومنبداخله،الهوا ضغطعنلمنزلالخارجيالهوا 

اعدةبمساإلنفجارحطامويندفع.قويا ًإنفجارا ًمسببةالخارجإلىالمنزلحوائط

.مميتكستارالهوا فياألمامإلىالقويةالرياح

ياحالرتسببحيثاألرض،علىتدميرا ًالرياحأكثرهوالدواميواإلعصار

ميالدوااإلعصاريقوموأساسا ً.جسيمةخسارةالمنخفضالهوا وضغطالشديدة

فيولدالمتالجزئيوالفراغالقويةالدائريةالرياحتفاعلخاللمنالتدميريةبمهامه

اإلعصارخاللشي أييحدثأنيمكنأنهالناسمعظمويعرف.المخروطمركز

مرةويرطمهااألرضعلىمنشاحنةويرفعواألسوار،األعمدةويكسرالدوامي،

منشجاراألوينزعشيئا ،منهايبقىالبحيثويفجرهاالمنازلأسقفوينزعأخرى،

ثمالهوا فيراكبا 100ًعنيزيدماوبهأطنانثالثةوزنهقطارا ًويحملجذورها،

.فاآلالويجرحاألشخاصمئاتالدوامياإلعصاريقتلوبإختصار.بعيدا ًيرميهم



إعصارًالخفجي

فيًالساعةًالثالثةًوخمسةًوأربعينًدقيقةًمنًاليومًالحاديًعشرًمنًشهرًمحرمً

م،ًشهدتًمدينةًالخفجيًبالمنطقةًالشرقيةًأولًحادث1982ًأكتوبر28ً-هـ1403ً

هـ،ًوقدًتميزًهذاًالحادثًبنوعًغيرًمألوف1403ًتعيشهًمدينةًالخفجيًللعامًالهجريً

ية،ًمنًالحوادثًالمعتادةًللخفجيً،ًفقدًهبتًعاصفةًرمليةًعنيفةًمنًالجهةًالشرق

.دقائق10-8تالهاًمطرًغزيرًمصحوبًبقطعًمنًالب رد،ًوإستمرتًالعاصفةًمنً

اباتًإثناًعشرًمتوفى،ًالمصابونًخمسونًتعرضواًإلص:الخسائرًفيًاألرواح-1

.مختلفة

احًإنهيارًبعضًالمبانيًوإقتالعًاألسقفًوإكتس:الخسائرًفيًالممتلكات-2

عنًخطًت حركهاًاإلعصارًلشبكاتًتوزيعًالكهربا ًوقذفًالعديدًمنًالسياراتًبعيداً 

بلغًو. علىًالطريقًالعامًفيًالمنطقةًالواقعةًغربًالمنطقةًالمعروفةًبالدخلًالمحدود

بعضهاًُدمرًأثنا ً( 161)منزل،ًوعددًالسياراتً( 202)عددًالمساكنًالمتضررةً

وثمانيةًالسيرًعلىًالطرقاتًأماًالخسائرًالماديةًفقدًبلغتًأحدًعشرًمليوناًوخمسمائة
(.11.548.690)وأربعينًألفاًوستمائةًوتسعينًرياالً 



الحمايةًمنًالرياحًواألعاصير

:القويةالرياحمنالحماية(أ)

-:يليمامراعاةيجبالمتزايدة،الرعديةالعواصفرياحفترةخالل

.منزلأوكبيرمبنىداخلبسرعةمأوىعنيبحثأنالفردعلىيجب-1

للحمايةةمناسبغيرتكونماغالبا ًبإحكامالمثبتةغيروخاصةالمتحركةفالمنازل

.القويةالرياحضد

الهبوب،فيالرياحتبدأعندمامركبداخلالما فيشخصوجدإذا-2

احالريعنناتجةعاليةموجاتأنحيثالساحل،إلىفورا ًالتوجهعليهفيجب

.منهاالكبيرةالمراكبحتىبسهولةالمركبتقلبقدالشديدة



:الغزيرةاألمطارمنالحماية(ب)
عنهاينتجوماالرعدية،العواصفخاللتسقطالتيالغزيرةاألمطارحالةفي

-:التاليةاإلحتياطاتإتخاذيجبخطيرة،فيضاناتمن

األرضسطحعنممتلكاتهبإرتفاعملما ًيكونأنالمنزلصاحبعلىيجب-1

.منهالقريبةوالجداوللألنهاربالنسبة

فيالنطاقمحدودلفيضانتعرضتقدمنزلهبهاالتيالمنطقةكانتإذا-2

الذيوالمكانإتخاذهاالواجببالخطواتخططا ًيحضرأنفيجبالماضي،

.النطاقمحدودالفيضانحالةفيإليهسيلجأ

.فيهايميخسوفالتيللمنطقةالفيضانتاريخعلىالتعرفالجوالعلىيجب-3

أووقت،أيفيالمنخفضةاألرضفيالمخيمإقامةتجنبالجوالعلىيجب-4

.الرعديةالعاصفةوبعدأثنا الجداولضفافطولعلى

منقيمينالملتحذيرالجويةاألرصادمصلحةقِبلمنالفيضانمراقبةحالةفي-5

يألسماعالتليفزيونأوالراديوإستخدامالفردعلىيجبحدوثه،إحتمال

.عنهتقارير



اكناألمعبرالمرورتجنبالفردعلىيجبأخرى،إلىمنطقةمناإلنتقالعند-6

مليعغيرأومستحيال ًهذاكانفإذا.جزئيا ًكانتولوبالمياهالمغمورة

.معينةإحتياطاتأخذفيجب

الذيالجدولعبوريحاولأالعليهفيجباألقدام،علىسائرا ًالشخصكانإذا-7

معهلهويحمالما تحتمنالتياريدفعهفقدركبتيه،فوقالمياهفيهتكون

.بحياتهفيودي

إذاو.المياهعمقيعرفأندونالجدوليعبرأالالسيارةقائدعلىيجبكذلك-8

إالوعاليةأرضفيمأوىعنوالبحثفورا ًتركهافيجبالسيارةتوقفت

.التياربواسطةوسيارتههوإنجرف

يفزيونالتلومشاهدةالراديوسماععليهيجبالفيضان،منطقةعناإلبتعادبمجرد

.الفيضانتطورظروفحولالمعلوماتمنالمزيدلمعرفة



ف   ي  ف 
خ  لت 
ل
مة   اطات  اللاز  ي  حب  الا 

ر عاصب  اح والا  من  الرئ 

اإلعصارومستوىدرجةوتحديدتعرضهاالمحتملللمنطقةالمسبقالمسح-1

.لمواجهتهالالزمةاإلمكاناتووضع

كوضعانيبالمبالخاصةالمقاييستطبيقلتحسينوالمهندسينالمقاولينتدريب•

.مقاومتهادرجةوزيادةاألسقفحولأربطة

التيةوالمحليالدوليةالمنظماتمعإتصالحلقةبإيجادالتنسيقإجرا اتتطوير•

.الحادثمواجهةفيمساهمتهايمكن

الموادفيشديدلنقصالمتضررةالمنطقةتتعرضفقدمضاعفةتدابيرإتخاذ•

.األغذيةومستودعاتالمحاصيللتلفنتيجةالغذائية

المرافقوإصالحتدميرمنوالمرافقبالنشايلحققدمالمواجهةاإلستعداد•

.لإلعصارالمعرضةواإلتصاالت

هذهمثللمواجهةمختصينوتدريبوتهيئةاإليوا إجرا اتتحسين•

.المواقف



إنقطعتمناطقإلىلإلنتقالالعموديةالطائراتمنالمزيدبطلبالحيطةأخذ7.

.البحريةالمناطقفيالغذائيةالموادلتوزيعقواربوإلىالطرقعنها

.لإلستخدامصالحةوجعلهاوالمطاراتالموانئإصالحعلىالعمل8.

.اإلعصاررصدوأجهزةالسكانوإنذارتحذيرمتطلباتتوفير9.

المرافقبدائلتوفيرفيواإلحتياطالكارثةإدارةعلىمدربةعناصرتوفيرأهمية10.

.للدمارتتعرضقدالتيالطبية

الالزمةاإلمكاناتووضعالمهددةالمناطقومسحاإلعصارحركةرصد11.

.لمواجهتها

وعدمالجدرانسقوطعنبعيدا ًواقيةبأماكنواإلحتما المنازلمغادرةعدم12.

موادمناإلعصاريحملهقدلماوالتعرضالمكشوفةالمناطقفيالسير

.باإلخال تعليماتهناكتكنلمماالعاصفةأثنا ومخلفات

.فيضاناتوقوعمنللحدالشواطئعلىالممتدةالبحريةالمناطقإغالق13.

.حرائقوقوعمنللحدوالغالياتالمولداتقفل14.

.األسطحفوقالمتحركةالموادجميعإزالة15.

كةشبنقلأعمدةوسقوطاإلعالناتلوحاتسقوطعلىالمترتبةاألخطارمالحظة16.

.الكهربا 



حرائقًالغابات

:الغاباتحرائقمسببات(أ)

forest)الغاباتحرائقمنالكثيرعنمسئوال ًاإلنسانيكونبينما fire)فإن

ائقلحرالمسببة-الطبيعيةالعواملضمن-الرئيسيالعاملهوغالبا ًالبرق

ةوالرطوباألمطارفهيالغاباتحرائقفيالمؤثرةالجويةالعواملأما.الغابات

.الرياححرارةودرجةالنسبية



الحمايةًمنًحرائقًالغابات
-:التاليةاإلرشاداتأتبعغابات،بحريقالتهديدحالةفي

.الحريقتطورلمعرفةوالتليفزيونالراديوإلىأستمع-1

.بالتليفونبسرعةعنهبلغغابات،بحريقتهديدا ًرأيتإذا-2

والمخيماتالمنشآتأوبالمنزلمسكتقدتكوننيرانأيإخمادحاول-3

.اإلنقاذرجالوصوللحينالمجاورة

.لإلشتعالقابلةموادأيمنخاليةممتلكاتكأنمنتأكد-4

.مستعدا ًتكونحتىالمياهمصدروكذلكلديكالحريقخرطومأفحص-5

.الحريقمنالشراراتبعضعليهينزلفقدمبتال ًمنزلكسطحأجعل-6

مدىفي-بهذاوقتكسمحإذا-لإلشتعالقابلةمزروعاتأيمنتخلص-7

.المجاورةاألخرىوالمنشآتمنزلكجوانبجميععلىأمتارعشرة

موضوعةلإلشتعالقابلةموادأيمنوتخلصأمكن،إذوغطهاالنوافذأغلق-8

.األخرىوالفتحاتالنوافذمنبالقرب

.ذلككمنُطلبإذاللنيرانقواطعبنا فيللمساعدةأستعدمنزلك،تأمينبعد-9

للمناطقالخروجطريقمعرفةعليكفيجبالمنطقة،إخال منكُطلبإذا-10

.اآلمنة



يعيةالطبوالعواملاإلنساننشاطحسبويتدرجاإلنسانفعلمنالتصحريعتبر

العالقةيفتوازنوجودعدمعنناتجوعناصرهالبيئيالنظامفيتغيربأنهويُعرف

اتجةنطبيعيةظاهرةفهوللجفافبالنسبةأما.ومكوناتهااألرضمعاإلنسانبين

الجفافدويُع.معينةمنطقةفياألمطاركميةفيوخصوصا ًالمناخفيتغيراتعن

.فيهرئيسا ًسببا ًوليسالتصحرحدوثعلىمساعدعامل

عندولكنالنباتي،الغطا إختفا وهووالتصحرالجفافبينمشتركعاملهناك

قبلكاناكميعودالنباتيالغطا فإنالمناسبةالبيئيةاألحوالوتوفراألمطارهطول

ةمرللظهوريعودالقدالنباتيالغطا فإنالتصحرحالةفيإماالجفاف،حالة

.أخرى

الجافة،المناطقفييحدثالذي–للتصحرالمسببةالعواملأهمومن

األشجار،قطعالجائرين،واإلحتطابالرعى–الرطبةوشبهالجافة،ونصف

يةالسكانبالتغيراتحدتهاوتزدادالعواملتلكوتتأثرالمياه،مواردإستنزاف

اتيالنبالغطا فيتغيرفهومظاهرهأهمأما.واإلجتماعيةواإلقتصاديةوالمناخية

لٌح،والنوعيةالكميةحيثمن ألمراض،اإنتشارالرمال،زحفالتربة،وتعريةت م 

.والطيورالحيواناتبعضهجرةأوإنقراض

التصحرً



مظاهرًالتصحر

اهرمظإجمالويمكنالظاهرة،هذهلمسبباتتبعا ًمختلفةمظاهرالتصحريتخذ

-:همارئيستيننقطتينفيالتصحر

النباتيالغطا تدهور-1
ثافةكإنخفاض:هماالعامالتدهورأشكالمنشكلينالنباتيالغطا تدهوريأخذ

.نهائيازوالهأوالنباتيالغطا 

هورلتدالوحيدالمظهرهوزوالهأوالنباتيالغطا كثافةإنخفاضاليكونوقد

يةالرعوالقيمةذاتالنباتاتبعضوتتوسعتحلفقدالنباتي،الغطا 

قيمةذاتنباتاتمحلالمراعيمناطقفيالمرغوبةوغيرالمنخفضة

مرغقيمتهامنلكثيرالمراعيفقدانإلىمؤشرا ًيكونمماأعلىرعوية

افهاإلستنزنتيجةالمياهمخزونإنخفاضأنكما.بالنباتاتالظاهريغناها

.التصحرمظاهرمنمظهرا ًيعدالمرّشدغيروإستهالكها



التربةتدهور-2

إلىالنهايةفييؤديالتربةتدهورأشكالجميعأنمنبالرغم

نمالعلويةالطبقةتعريةأنإالاإلنتاجية،قدرتهاإنخفاض

ادةلزينتيجةوالمنحدراتالجبالسفوحعلىوخاصةالتربة

ييؤدقد"وهوائيةمائية"أشكالهابجميعالتعريةنشاطات

محورىهالعلويةالطبقةتربةوتعد.نهائيا ًالتربةفقدانإلى

بقةالطهذهفزوالأهميتها،تكمنوهناللنبات،الحيويالنشاط

.نهائيا ًالنباتيالغطا زواليعنيالتربةمن



درجاتًالتصحر
تصحرًخفيف

فيًالغطا ًالنباتيًوالتربةًبماًالي ؤثرًيعنيًالتصحرًالخفيفًحدوثًتلفًأوًتدميرًطفيفًجداً 

.بشكلًواضحًعلىًالقدرةًاإلحيائيةًللبيئة

تصحرًمعتدل

يعنيًالتصحرًالمعتدلًحدوثًتلفًبدرجةًمتوسطةًللغطا ًالنباتي،ًوتكوينًكثبانًرمليةًأوً

هذاًباإلضافةًإلىًتملحًواضحًللتربةً. أخاديدًصغيرة،ًوتكوينًبعضًالنتو اتًأوًالروابي

%.50-10بماًيقللًعائدًاإلنتاجًبنسبًتتراوحًمابينً

تصحرًشديد

يعنيًالتصحرًالشديدًإنتشارًالحشائشًوالشجيراتًغيرًالمرغوبةًعلىًحسابًاألنواعً

مماًيؤديًإلىًشدةً( الهوائية،ًوالمائية)المرغوبة،ًوكذلكًزيادةًنشاطًالتعريةًاإلكتساحيةً

تعريةًاألرضًمنًغطائهاًالنباتي،ًوتكوينًاألخاديدًالكبيرة،ًهذاًباإلضافةًإلىًتملحًالتربة

%.50مماًيؤثرًعلىًعائدًاإلنتاجًبنسبةًتزيدًعلىً

تصحرًشديدًجدا ً

تكوينًكثبانًرمليةًكبيرةًعاريةًونشطةًوتكوينًالعديدًمنًاألخ اديدًيعنيًالتصحرًالشديدًجداً 

واألوديةًالعميقةًالكبيرة،ًهذاًباإلضافةًإلىًحدوثًدرجةًعاليةًمنًالتملحًتُفقدًالتربةً

.قدرتهاًاإلنتاجيةًقدًيصلًبهاًإلىًدرجةًالعقمًاإلنتاجي



أسبابًالتصحر

المناخ-1

فيوخاصةالتصحرعمليةفيكبيرأثرذاالمناخعامليكونقد

األمطاركميةبقلةتتميزالتيالجافةوشبهالجافةالمناطق

السنةفيملليمتر300عنتزيدالحيثعامةبصفةالسنوية

منلعددجفافبفتراتالمناطقهذهتمروقدأقصى،كحد

إلى2000مابينيتراوحعالبخربمعدلهذاويقترنالسنين،

اإلحيائيةالطاقةتدميرفييساهممماالسنةفيمم4000

مناطقويجعلهاالبيئات،هذهفيالصحراويةالظروفوإشاعة

.اإلستقراربعدمتتصف



البشريةالعوامل

تقريروفيمنه،األولالمتضررأيضا ًوهوللتصحرالرئيسالمسبباإلنسانيعتبر

قدةالبشريالنشاطاتعنالناشى التصحرأنإلىيشيروالزراعةاألغذيةلمنظمة

شكلباإلنسانساهموقد.الماضيةسنةالعشرينخاللمراتثالثةحواليتضاعف

السياساتأهمهانشاطاتعدةخاللمنالتصحرظاهرةإنتشارفيوفعالمباشر

وجودعدمأوالبيئةمعوالتعاملالطبيعيةالمواردبإستغاللالخاصةالخاطئة

اكهإدروعدمالفردلدىالبيئيالوعىغيابذلكعلىوزيادةاألصل،فيسياسات

اطاتنشعدةفيالظاهرةلهذهكصانعاإلنساندورويتمثلالمشكلة،وحجملحقيقة

-:مايليأهمها

الجائرةالزراعة

راعيالزوالتوسعهامشيةأراضيوزراعةاإلنتاجيةاألرضطاقةإستنزاففيوتتمثل

النشاطاتأقدممنتعدالزراعةأنورغم.والمراعيالغاباتأراضيحسابعلى

إدارةفيكبيرةخبرةلديهتراكمت–السنينآالفعبراإلنسانمارسهاالتي

هاوإحتياجاتاإلنتاجيةاألرضقدرةبينالتوازنعلىوالحفاظالزراعيةاألراضي

وإستغاللبإستنزافالتوازنهذافقدانشهدالقرنهذامطلعأنإال–الغذائية

نساناإلوبدأالعطا فيتستمرأناألراضيتستطعلمدرجةإلىالطبيعيةالموارد

.نهائيا ًأوجزئيا ًيفقدها



الجائرالرعى

معقتتفالمعينةوأنواعا ًالحيواناتمنعدداالمراعيتحميلبهويقصد

إلىالمؤديةالرئيسةاألسبابأحديعدوهوالغذائية،المراعيطاقة

بهوشالجافةالمناطقفيالنباتيالغطا منشاسعةمساحاتفقدان

.الجافة

تحويلهابسببالطبيعيةالمراعيألراضيالتدريجيالفقدانإلىوباإلضافة

وفيرتإلىوالحاجةللسكانالسريعالنموساعدفقدزراعيةأراضيإلى

عكستإنالمراعيعلىإضافيةضغوطتشكيلفياللحوممنإحتياجاتهم

البماالرعىعملياتوتكثيفالماشيةأعدادفيزيادةهيئةعلى

.للمراعياإلنتاجيةالطاقةمعيتناسب



الغاباتتدمير

يضعمسبقتخطيطدونمكثفةبطريقةالغاباتأشجارقطعويعني

علىالحفاظفيمقامهاتقومبديلةأشجارإستزراعالحسبانفي

دامهاإلستخاألخشابإحتطاباإلنسانمارسفقد.البيئيالتوازن

نا ،والبوالتدفئةالطبخمنهاكثيرةعملياتفيللطاقةكمصدر

طاباإلحتعلىمتفاوتهبنسبالفقيرةالدولمنكثيروتعتمد

اتالغابفيالتحطيبعمليةتوسيعإلىأدىمماللطاقةكمصدر

اكمالسكان،منالمتزايدللعددالالزمةالطاقةفيالنقصلسد

قكمناطأراضيهامنلإلستفادةالغاباتمنكبيرةأجزا أزيلت

إلىبعضهاعمدتفقدالصناعيةالدولفيأماسكنية،أوزراعية

فيأوليةكموادإلسخدامهاالغاباتمنكبيرةمساحاتإزالة

وصا ًخصالصناعيالنشاطأدىكذلك.المختلفةالتصنيععمليات

أدتالتيالحمضيةاألمطارظاهرةتفشيإلىاألوروبيةالدولفي

.الغاباتمنكبيرةمساحاتوإنحسارتدهورإلى



المياهمصادرإدارةسو 

عليهامدتعتالتيالنشاطاتفيوتناقصإضطرابإلىالمياهإستنزافيؤدي

رىمثلالخاطئةالزراعيةالممارساتمنفكثيرالزراعة،رأسهاوعلى

تفوقبكمياتالمياهإهدارفيتتسبببالغمرالزراعيةالمحاصيل

القنواتإستخدامأنكماالتربة،تغدقإلىتؤديوبالتاليالنباتإحتياجات

راوحيتفقدإلىيؤديوالرىالما نقلعملياتفيالمكشوفةالترابية

ةإضافوالتبخر،التسربنتيجةالمياهكميةمن%60إلى%30مابين

معوافقاليتبشكلالزراعةفيإلستخدامهاالعميقةاآلبارحفريؤديلذلك

يويؤدالجوفية،المياهمخزونمنالسنينآالفرصدضياعإلىحجمها

.التربةتملحوبالتاليالمياهملوحةزيادةإلىكذلك



خطرًاالحتياطاتًوالتدابيرًالتيًتُتّخذًلتجنب

التصحرًوالجفاف

منواسعةمساحةتغطيالتيالطبيعيةالكوارثمنوالجفافالتصحر

وللوقاية.لبالشلاإلقتصادويصابوالنباتوالحيواناإلنسانبهاويتأثرالبالد

والنباتوالحيواناإلنسانعلىوالقحطالجفافخطروطأةمنوالتخفيف

-:منها،وقائيةوتدابيرإحتياطاتعدةإتخاذيمكن

المملكةمناطقجميعفياألوديةعلىالسدودمنممكنعددأكبرإقامة1.

.األرضباطننحوتتسربألنأطولفرصةوإعطائهاالسيولمياهلحجز

فيواإلسرافإهدارهاوعدمالمياهأهميةإلىالمواطنينإرشاد2.

.الخاطئةالزراعيةالممارساتوخاصةإستخدامها

قدربوالتعميراإلنشا ألغراضوالجوفيةالسطحيةالمياهضخمنالحد3.

.اإلمكان

يوالت،األمطارالقليلةالمناطقفيوخاصةالزراعيالتوسعمنالحد4.

.الجوفيةالمياهمنسوبفيهاينخفض



،جاراألشقطعوعدم،الطبيعيةالبيئةأهميةإلىالمواطنينتوعية5.

لفةالمختوالمعداتباآلالتالتربةتدميروعدم،الطبيعيةوالنباتات

يةالطبيعوالنباتاتاألشجارقطعألن،الجائرالرعىبواسطةوكذلك

.المنطقةجفافمنيزيدالتربةوتدهور

أوةالمتضررالمناطقفيواإلقتصاديةاإلجتماعيةاألوضاعدراسة6.

.بالتصحرالمهددة

المؤديةالعواملمنوالحدالممارساتلوقففوريةإجرا اتإتخاذ7.

.الزراعيةاألراضيتدهورإلى

إجرا وتشجيعالتصحرظاهرةلدراسةمتخصصةمعاهدإنشا 8.

.والدراساتالبحوث




