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االحتطاب والتصحر



ة البيئة واملياه والزراعة
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مقدمة:

الغطاء النباتي بالمملكة : ميزاته وهشاشته 

يتميــز الغطــاء النباتــي النامــي فــي المناطــق الجافــه تحــت ظــروف 

وفســيولوجية  فولوجيــه  مــور  خصائــص  بعــده  القاســية  البيئيــة 

تجعلــه قــادر علــى مقاومــة ظــروف الجفــاف واألرتفــاع والتدنــي الكبيــر 

فــي درجــات الحــرارة وتحمــل االشــعاع الشمســي العالــي وينمــو فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية 120نــوع مــن األشــجار تمثــل ٥ ٪ - ٦٪ مــن 

المجمــوع الكلــي لفلــورا المملكــة يتواجــد 80 ٪ مــن هــذه األنــواع فــي 

المنطقــة الجنوبيــة والشــجيرات واألراضــي التــي تنبــت فيهــا وتوفيــر 

وغيرهــا  النحــل  كعســل  االخــرى  والمنتجــات  الخشــبية  المنتجــات 

للحيوانــات  الغــذاء  وتوفيــر  البيئــي  التــوازن  حفــظ  فــي  وتســاهم 

المستأنســة والبريــة والمحافظــة علــى التنــوع الحيــوي باإلضافــة إلــى 

، وتســتخدم منتجاتهــا  للريــاح  انهــا تســتخدم كمنتزهــات ومصــدات 

فــي بنــاء المنــازل فــي الصناعــات اليدويــة أو صناعــات األدوات الزراعيــة 

إلــى  باإلضافــة   . وبيئيــة  وإقتصاديــة  طبيــة  أخــرى  اســتخدامات  ولهــا 

التحديــات البيئيــة مثــل قلــة األمطــار  ودرجــات الحــرارة المتطرفــة التــي 

تواجــه الغطــاء النباتــي فــي المناطــق الجافــة والقاحلــة التــي تشــكل 

المفرطــة  البشــرية  الممارســات  فــإن  المملكــة  أراضــي  معظــم 

والعشــوائية فــي اســتغالل هــذه الثــروة الطبيعيــة أدت إلــى تدهورهــا 

العشــوائي  الجائــر  والرعــي  االحتطــاب  الممارســات  هــذه  ومــن 

. العمرانــي  والتوســع 

لقــد ســاهم انخفــاض الوعــي البيئــي والجشــع لــدا البعض واســتخدام 

االحتطاب
والتصحر 



4

الدفــع  ذات  والســيارات  االليــة  المناشــير  مثــل  الحديثــة  التقنيــات 
حجــم  مــن  زاد  ممــا  االحتطــاب  عمليــات  فــي  التوســع  فــي  الرباعــي 
تدهــور الغطــاء النباتــي وتشــير الدراســات إلــى ان 120 الــف هكتــار يتــم 
تعريتهــا مــن األشــجار والشــجيرات فــي المملكــة كل عــام  كمــا تشــير 
الدراســات أن كل األنــواع الشــجرية المحتطبــه هــي الســمر والغضــا 
واألرطــى وقــدرت احــدى الدراســات حجــم التدهــور الســنوي للغطــاء 
النباتــي الشــجري نتيجــة الحتطــاب أشــجار الســمر بنحــو 3,376 هكتــار 
عــام 1423هـــ ومــن المتوقــع أن  يصــل إلــى نحــو 13,712 هكتــار عــام 
1444هـــ كمــا قــدرت حطــب الغضــا المعروضــة فــي اســواق المملكــة 
ســنويا بنحــو 4,623,5 طــن امــا كميــة حطــب االرطــى المعروضــة فــي 

االســواق فقــد قــدرت بنحــو 4,188,5 طــن ســنويا .

اسباب زيادة وتيرة اإلحتطاب وانتشار الحطب 

يعتبر شب النار في البراري كما في المنازل من العادات الراسخة 
في المجتمع السعودي والتي كانت تدعو له الحاجه سابقا أما في 
الوقت الراهن فهو وسيله للترفيه أكثر من ضرورة ونظرا لتوفر بدائل 

الطاقة المنخفضة التكلفة في بلد يعتبر اكبر منتج للطاقة ومع 
زيادة عدد السكان وتحسن مستواهم المعيشي، ويزداد الطلب 

على الحطب والفحم .

أن . 1 يعتقــدون  المملكــة  فــي  المواطنيــن  مــن  الكثيــر  يــزال  ال 
الطبــخ  فــي  المحلــي  النباتــي  والفحــم  الحطــب  إســتخدام 
والتدفئــة لــه مزايــا وخصائــص ال تتوفــر لألنــواع االخــرى مــن مصــادر 
الطاقــة ســواء الحطــب المســتورد أو المشــتقات البتروليــة الغــاز  

 . والكهربــاء 

إســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل المناشــير اآلليــة واســتخدام . 2
الســيارات الرباعيــة الدفــع فــي التوســع فــي عمليــات االحتطــاب 

ممــا زاد مــن حجــم التدهــور فــي الغطــاء النباتــي. 

هناك عائد اقتصادي من تسويق الحطب. . 3

ضعــف الرقابــة وعــدم تطبيــق النظــم والتشــريعات التــي تمنــع . 4
االحتطــاب بالكفــاءه المطلوبــة .

مــن . 5 أو  االحتطــاب  مواقــع  مــن  قريبــة  أوليــة  اســواق  خــالل  يتــم 
خــالل منافــذ تســويقية تبيــع الحطــب الــذي يتــم جلبــه مــن مواقــع 

االنتــاج .
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مخاطر قطع األشجار 

ولإلحتطاب مخاطر كبيرة على اقتصاد وبيئة البالد نذكر 
منها : 

المنتجــات غيــر . 1 أو  الخشــبية  األراضــي ســواء  انتاجيــة  إنخفــاض 

الخشــبية كإنتــاج عســل النحــل وغيرهــا .

زيــادة نســبة . 2 الضــروري للحيــاة وكــذا  إنتــاج االكســجين  تقلــص 

. االخــرى  والملوثــات  بالكربــون  الجــو  تلــوث 

إزديــاد مخاطــر الســيول والفيضانــات نتجيــة لتعريــة التربــة مــن . 3

الغطــاء النباتــي .

مســاحة . 4 واتســاع  خصوبتهــا  وفقــد  الســطحية  التربــة  إنجــراف 

بســبب  والترابيــة  الرمليــة  والعواصــف  الرمــال  وزحــف  التصحــر 

. النباتــي  الغطــاء  اختفــاء 

إلزالــة . 5 تتعــرض  التــي  بالمناطــق  المحيــط  المنــاخ  فــي  تغيــر 

. الطبيعــي  النباتــي  وغطائهــا  أشــجارها 

انخفــاض مخــزون الميــاه الجوفيــة الســطحية المتكونــة نتيجــة . 6

التســرب ميــاه االمطــار فــي التربــة وذلــك لعــدم وجــود غطــاء 

اعمــاق  إلــى  االمطــار  لميــاه  البطــي  بالتســرب  يســمح  نباتــي 

التربــة .

فقــد عناصــر التنــوع االحيائــي النباتــي والحيوانــي وبالتالــي فقــد . 7

الكثيــر مــن األصــول الوراثيــة المحليــة التــي هــي ملــك لألجيــال 

القادمــة .

المنتزهــات . 8 فــي  الداخليــة  الســياحة  علــى  الســلبي  التأثيــر 

الوطنية وايضا على سياحة البر. 

التأثيــر الســلبي علــى خطــط التنميــة االقتصاديــة المســتقبلية . 9

وتقليــص فــرص العمــل وزيــادة البطالــة فــي المناطــق الريفيــة 

وتهديــد مســتقبل االجيــال القادمــة مــن ســكان المملكــة .
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ــف  ــة لوق ــات ذات العالق ــة والجه ــود وزارة الزراع جه
ــاب  ــجار واإلحتط ــع األش قط

قامــت وتقــوم وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع عــدة جهــات بوضــع الخطــط 
التنميــة  وتحقيــق  النباتــي  الغطــاء  تدهــور  لوقــف   والتشــريعات 
ولوقــف  بالمملكــة  الطبيعيــة  والمراعــي  للغابــات  المســتدامة 
اســتيراد  المحلــي وتشــجيع  الحطــب والفحــم  بيــع  االحتطــاب ومنــع 
قبــل  مــن  واســتخدامه  والمســتورد  والفحــم  الحطــب  واســتخدام 
الســكان كبديــل للحطــب والفحــم المحلــي للحــد مــن قطــع األشــجار 
هــذه  ومــن  الطبيعــة  والبيئــة  النباتــي  الغطــاء  وتدميــر  والشــجيرات 

-: الجهــود 

14٤6-14٢6هـ . 1 لفترة  للغابات  وطنية  وخطة  استراتيجية  وضع 
1425هـ  عام  الوزراء  مجلس  اقراها 

الوزراء . 2 مجلس  بقرار  والغابات  المراعي  نظام  إستصدار 
ولوائحه في العام 1398هـ وتم تحديثه في العام 1425هـ تنص 
باألشجار  األضرار  )يحظر  يلي  ما  على  النظام  هذا  مواد  إحدى 
يحظر  كما  والغابات  المراعي  أراضي  في  النامية  والشجيرات 
أو  النباتات  هذه  على  نوعها   كان  أيًا  ة  ضار  مواد  استعمال 
اضعاف  في  تتسبب  أخرى  وسلية  استعمال  أو  منها  بالقرب 
بيئتها  في  النامية  االعشاب  أو  الشجيرات  أو  االشجار  موت  أو 

 ) لطبيعية ا

العام . 3 ونقلها  والتفحيم  اإلحتطاب  تراخيص  وأصدار  إيقاف 
إلى  المملكة  داخل  من  والفحم  الحطب  تصدير  منع  وكذلك 

باتا.  منها  خارجها 

والمراعي . 4 الغابات  مناطق  في  الحراس  من  العديد  تعيين 
احدى  مع  التعاقد  إلى  باإلضافة  المملكة  مناطق  مختلف  في 

المتخصصة.  األمنية  الشركات 

5 . ) ١٤٢٣هـ   /  ٥  /  ١٩ وتاريخ    129 رقم   ( الوزراء  مجلس  قرار  صدور 
الرسوم  من  المستوردين  والفحم  الحطب  بإعفاء  والقاضي 
مع  بالتعاون  بتفعيله  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  الجمركية 
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الجهات ذات العالقة. 

امراء . 6 لكافة  الداخلية  وزارة  من  وخطابات  تعاميم  عدة  صدرت 

تحمل  التي  للسيارات  السماح  عدم  على  بالتاكيد  المناطق 

الحطب إال بإذن رسمي من الجهة المختصة وكذلك منع بيع 

باألسواق.  المحلي  الحطب 

لمجلس . 7 طريق  عن  والفحم  الحطب  إلستيراد  التجار  دعوة 

تم  كما  الصحف  في  وتشره  الصناعية  التجارية  الغرف 

والفحم  الحطب  إلستخدام  والمقيمين  المواطنين  دعوة 

المختلفة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  وذلك  المستوردين 

 ) واألنترنت  والتلفزيون  اإلذاعة  الصحف   (

اإلحتطــاب  ظاهــرة  مــن  للحــد  كافيــة  غيــر  تبقــى  الجهــود  هــذه  كل 

وتدميــر أشــجارنا وغطائنــا النباتــي وأن زراعــة األشــجار أمــر بالــغ األهميــة 

ــا حــب  ــا الحنيــف ويغــرس فــي نفوســنا ونفــوس ابنائن حــث عليــه دينن

نتنفســه  الــذي  النقــي  الهــواء  لنــا  ويؤمــن  الحيــاة  وحــب  الطبيعــة 

والخضــرة التــي نهواهــا والظــل الــذي نســتظل بــه والمنتجــات الكثيــرة 

نغــرس  اننــا  رغــم  الســعودية  فــي  ولكننــا  خشــبية  وغيــر  الخشــبية 

اعــداد البــاس بهــا مــن االشــجار فاننــا نفقــد يوميــا بســبب اإلحتطــاب 

اضعــاف اضعــاف االشــجار النــي نغرســها ولكــن بتضافــر جهــود جميــع 

ــد  ــة لق ــا الطبيع ــا وثروتن ــي بيئتن ــن أن نحم ــن يمك ــن ومقيمي مواطني

الحنــون  األم  فيهــا  دائمــا  وراى  الشــجرة  الســعودي  المواطــن  احــب 

بــكل مايحتــاج وكان دائمــا يكــره مــن يؤذيهــا بالقطــع  التــي تمــده 

ــا اليــوم مــن احيــاء وتقويــة  غيــر المبــرر أو الحــرق أو االحتطــاب وال بــد لن

المعاصــر  الســعودي  والمقيــم  الســكان  فــي  النبيــل  الشــعور  هــذا 

فلنحافــظ جمعيــا علــى بيئتنــا ولنتجنــب قــدر المســتطاع ايذاءهــا أو 

روضات تم إزالة أشجارها وشجيراتها بالكامل
 بسبب االحتطاب والرعي الجائر
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المتوفــرة  الطاقــة  مصــادر  ولتســتعمل  وشــجيراتها  أشــجارها  قطــع 

النفطيــة والغــاز والكهربــاء للطهــي والتدفئــة والترفيــه واذا كان البــد 

مــن اســتعمال الحطــب والفحــم فلنســتخدم المــواد المســتوردة بــدل 

المحليــة وهــي ال تقــل جــودة بــل ويمكــن أن تكــون أعلــى جــودة وال 

ويحتفــل  ومســتقبلنا  وأمننــا  ببالدنــا  تضــر  وتقاليــد  بعــادات  نتشــبت 

العالــم باليــوم العالمــي لمكافحــة التصحــر فــي 17 يونيــو مــن كل 

عــام ويصــادف اليــوم الــذي تــم فيــه إقــرار وثيقيــة اتفاقيــة االمــم اليــوم 

لمكافحــة التصحيــر بباريــس عــام 1994م ويتــم االحتفــال بهــذا اليــوم 

لرفــع الوعــي باألخطــار المتفاقمــه للتصحــر ولحــث الحكومــات واألفــراد 

التصحــر  لمكافحــة  الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل  علــى  والمؤسســات 

خــالل  العالــم  دول  حكومــات  بذلــت  وقــد  الجفــاف  اثــار  مــن  والحــد 

الثالثيــن ســنة الماضيــة جهــودا كبيــرة فــي مجــاالت مكافحــة التصحــر 

والتخفيــف  منهــا  ماتدهــور  تاهيــل  واعــادة  األراضــي  تدهــورا  وايقــاف 

مــن آثــار الجفــاف والحــد مــن تقلــص التنــوع الحيــوي وتحقيــق مبــدا 

التنميــة المســتدامة فــي جميــع المجــاالت  وقــد اقــرت االمــم المتحــدة 

بــان يكــون العقــد القــادم )٢٠١٠ - ٢٠٢٠(مخصــص للصحــاري ومكافحــة 

للمــوارد  المســتدامه  االدارة  بانشــطة  االهتمــام  وتكثيــف  التصحــر 

األرضيــة وترشــيد اســتخدام الميــاه والعمــل علــى تحســين التربــة والحــد 

مــن تغيــر المنــاخ ومــن اثــاره االحتطــاب الــذي يعتبــر مــن أهــم األنشــطة 

المدمــرة للغطــاء النباتــي والتربــة 

حرائق الغابات.  ¡

األراضي  ¡ تملح  وإلى  وتلوثها  للمياه  المرشد  غير  اإلستخدام 

. قها تغد و

االساليب الزراعية الخاطئة التي تسبب تدهور األراضي الزراعية.  ¡

في  ¡ والمراعي  الغابات  حسب  على  الخاطئ  الزراعي  التوسع 

. الدافئة  المناطق 
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آثار التصحر وفقد التنوع الحيوي 

التربة  ¡ وتدهور  الحيوي  التنوع  فقدان  في  وتتمثل  البيئية  اآلثار 
وبالتالي تدني اإلنتاجية وفقد فرص إنتاج الغذاء والدواء وفقد 
المناخ  تغير  مع  التكيف  على  واألنسان  البيئية  النظم  قدرة 
المنشات  تهدد  التي  الرمال  وزحف  الترابية  العواصف  وآثار 

وغيرها.  والمزارع  واالجتماعية  االقتصادية 

العمل  ¡ فرص  وقلة  اإلنتاج  ضعف  في  وتتمثل  األقتصادية  اآلثار 
الزراعية  بالمنتجات  المرتبط  الصناعي  التطور  فرص  وإنعدام 

والوطني.  الفردي  الدخل  مستوى  وتدني 

اآلثار االجتماعية وتتمثل في الفقر والهجرة من القرى والبوادي  ¡
إلى المدن وما يترتب على ذلك من مشاكل حضرية من زيادة 

في عدد السكان وأرتفاع نسبة الجريمة وغيرها .

جهود المملكة في مجال مكافحة التصحر :

لــم تفتــا حكومــة المملكــة تحــت قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
التصحــر  مكافحــة  مجــال  فــي  كبيــرة  جهــودا  بــذل  مــن  اهلل  حفظــه 
وتنفيــذ  أعــداد  فــي  الريــادة  دور  ولعــب  الجفــاف  آثــار  مــن  والتخفيــف 
أتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر  وقــد أعــدت اســتراتيجية 
ــار الجفــاف  وخطــة عمــل وطنيــة لمكافحــة التصحــر والتخفيــف مــن آث
كمــا ادخلــت ضمــن التصحــر كإحــدى القضايــا المهمــة فــي الخطــة 
المشــاريع  مــن  العديــد  تنفيــذ  الجهــود  هــذه  نتائــج  أهــم  مــن  وأن 

المثــال  األنشــطة فــي مجــاالت مختلفــة نذكــر منهــا علــى ســبيل 

الحد من تدهور األراضي وزحف الرمال ) مشاريع تصبيت الكثبان  ¡
الرملية في كل من وادي الدواسر و القنفذة و الليث وغيرها. 

تحسين وإستزراع المراعي والغابات وتسييج أو تبتير العديد من  ¡
المواقع .

سوق الحطب بمدينة الرياض
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الممارسات  ¡ تحسين  على  والعمل  الحديثة  الري  نظم  تطوير 
الزراعية ضمانا لترشيد استخدام المياه وتفادي تدهور األراضي 

. وتصحرها  وتلوثها 

تحديد الغابات ) لحمايتها من التعديات (. ¡

والمنتزهات  ¡ بالغابات  المتدهورة  المواقع  من  العديد  تأهيل 
الوطنية من خالل زراعة األشجار خاصة المحلية وتطبيق تقنيات 

حصاد المياه وتقليم األشجار وأزالة األشجار المصابة .

تطوير نظم الحراسة ألراضي الغابات والمراعي.  ¡

أشجار السمر  مقطوعة بمنطقة المدينة المنورة
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نشرة اإلرشاد الزراعي رقم )٣٩٤( لعام ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
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و
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الغطاء النباتي بالمملكة : 
ميزاته وهشاشته 

يتميــز الغطــاء النباتــي النامــي فــي المناطــق الجافــه 

تحــت ظــروف البيئيــة القاســية بعــدة خصائــص مــور 

قــادر علــى مقاومــة  فولوجيــه وفســيولوجية تجعلــه 

فــي  الكبيــر  والتدنــي  واالرتفــاع  الجفــاف  ظــروف 

درجــات الحــرارة وتحمــل االشــعاع الشمســي العالــي 

120نــوع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  وينمــو 

الكالــي  المجمــوع  مــن    5,6% تمثــل  االشــجار  مــن 

لفــورا المملكــة يتواجــد %80 مــن هــذه االنــواع فــي 

المنطقــة الجنوبيــة والشــجيرات واالراضــي التــي تنبــت 

فيهــا وتوفيــر المنتجــات الخشــبية والمنتجــات االخــرى 

كعســل النحــل وغيرهــا وتســاهم فــي حفــظ التــوازن 

البيئــي وتوفيــر الغــذاء للحيوانــات المستأنســة والبرية 

انهــا  اال  الحيــوي باإلضافــة  التنــوع  والمحافظــة علــى 

وتســتخدم   ، للريــاح  ومصــدات  كمنتزهــات  تســتخدم 

منتجاتهــا فــي بنــاء المنــازل فــي الصناعــات اليدويــة 

أو صناعــات االدوات الزراعيــة ولهــا اســتخدامات اخــرى 

التحديــات  إلــى  باإلضافــة   . طبيــة واقتصاديــة وبيئيــة 
البيئيــة مثــل قلــة االمطــار ودرجــات الحــرارة المتطرفــة 
ــة  ــق الجاف ــي فــي المناط ــا الغطــاء النبات ــي يواجه الت
المملكــة  اراضــي  معظــم  تشــكل  التــي  والقاحلــة 
فــان الممارســات البشــرية المفرطــة والعشــوائية فــي 
اســتغالل هــذه الثــورة الطبيعيــة أدت إلــى تدهورهــا 
الجائــر  والرعــي  االحتطــاب  الممارســات  هــذه  ومــن 

العمرانــي  والتوســع  العشــوائي 

اإلحتطاب والتصحر 


