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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 8 

صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 قطع أشجار الغابات وآثاره عمى عممية التصحر

 )في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى غرب مدينة الخمس(
 د. اليادي عبد السالم عميوان

 المقدمــــــــة:
، أم عمػػى األرض كجػػكدهيسػػعى اإلنسػػاف دائمػػان إلػػى غػػرس األشػػجار فػػي منػػاطؽ  

لػػى العمػػؿ عمػػى غػػرس األشػػجار بالمنػػاطؽ التػػي يعػػيش عمييػػا، كمػػا تسػػعى الدكلػػة نفسػػيا إ
العامة ألجؿ إنشاء كتككيف الغابات التي تساىـ في تكفير غطػاء نبػاتي يسػاعد عمػى تثبيػت 
التربة كصٌد الرياح، كتشكيؿ المناظر الطبيعية، إلى جانب قياـ ىذه الغابػات بتخفيػؼ درجػة 

غػػػرس األشػػػجار فػػػي  الحػػػرارة كالمسػػػاىمة فػػػي تكاجػػػد السػػػياحة لمتنػػػزه، كيعمػػػؿ كػػػؿ فػػػرد عمػػػى
 منطقتو الخاصة ألجؿ االستفادة مف ظميا أك عمميا كحدكد فاصمة مع جيرانو.

ـ، 2011فبرايػر  17غير أف الذم شاىدناه في سمكؾ العديد مػف األفػراد بعػد ثػكرة  
زالػػة كمسػػح كامػػؿ لؤلشػػجار الكاقعػػة بمحػػاذاة  كقيػػاميـ بيػػذا العمػػؿ الخطيػػر مػػف حيػػث قطػػع كا 

بدراسػػة المنطقػػة الممتػػدة مػػف تػػاجكراء غربػػان إلػػى مدينػػة الخمػػس  الطريػػؽ السػػاحمي، كنخػػص
متػػر  700متػػر إلػػى  500كػػـ، كجنكبػػان بمسػػافة حػػكالي مػػف  90شػػرقان، أم بمسػػافة حػػكالي 

ألجؿ استغبلؿ أماكنيا في عدة عمميات منيا البنػاء لممحػاؿ التجاريػة كالصػناعية كالسػكنية، 
فػػي قسػػمو الشػػمالي، كىػػذا ترتػػب عميػػو  كىػػذا العمػػؿ يشػػمؿ اسػػتغبلؿ جػػزء مػػف سػػيؿ الجفػػارة

تحػػرؾ الكثبػػاف الرمميػػة كردـ الطريػػؽ السػػاحمي بػػيف الحػػيف كاآلخػػر، بعػػد أف كانػػت األراضػػي 
مثبتػػة مػػف خػػبلؿ كجػػكد الغطػػاء النبػػاتي كالشػػجرم، كبػػذلؾ سػػاىـ ىػػذا العمػػؿ البشػػرم، إلػػى 

كمػبلن مػا جانب العامؿ الطبيعي مف حيث نقص كمية األمطار، في تزايد مشكمة التصحر م
 ىك متركز في النطاؽ الصحراكم كزحفو نحك الشماؿ.

عميػػو نحػػاكؿ فػػي ىػػذا البحػػث التطػػرؽ إلػػى ىػػذه المشػػكمة مػػف حيػػث أسػػبابيا كآثارىػػا  
 كالحمكؿ التي تسيـ في التقميؿ مف خطكرتيا، كمحاكلة العبلج كلك لجزء منيا.
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 المشكمــــــــــــــــــة:
كؿ كبيػػر مػػػا يمفػػػت النظػػر حتػػػى لمشػػػخص تتمحػػكر فػػػي ظػػػاىرة قطػػع األشػػػجار بشػػػ 

الغيػػر متخصػػص، كىػػذا يػػؤدم إلػػى انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة الخطيػػرة متمثمػػة فػػي اتسػػاع عمميػػة 
التصػػحر كزحػػؼ الكثبػػاف الرمميػػة مػػف ناحيػػة الجنػػكب نحػػك الشػػريط السػػاحمي، كيمكػػف تحديػػد 

 المشكمة مف خبلؿ التساؤالت اآلتية:
ى سػػيكلة تفكػػؾ التربػػة حتػػى يسػػيؿ لمريػػاح س/ ىػػؿ قطػػع األشػػجار بيػػذه الطريقػػة يػػؤدم إلػػ

 كاألمطار نقميا؟
س/ ىػػػػؿ مسػػػػح ىػػػػذه المنطقػػػػة مػػػػف الشػػػػريط السػػػػاحمي التػػػػي كانػػػػت تزخػػػػر بالغابػػػػات ألجػػػػؿ 
اسػػتغبلليا مػػف قبػػؿ المػػكاطنيف فػػي المشػػاريع التجاريػػة كالصػػناعية كالسػػكنية سػػاىـ  بالتسػػريع 

 في عممية التصحر؟

 األىـــــــــــــــداف:
 إلى:ييدؼ البحث  

التعرؼ عمى مدل خطكرة قطع أشجار الغابات بيذه الطريقة بالمنطقة الساحمية كمػا يترتػب 
 عمييا مف أضرار.

معرفػة مػػدل أثػػر العامػػؿ المػػادم فػػي دفػػع األفػػراد إلػػى المغػػامرة بعمميػػة قطػػع الغابػػات كمسػػح 
 المنطقػػػة بيػػػذه الصػػػكرة لكػػػي يتسػػػنى ليػػػـ القيػػػاـ بمشػػػركعاتيـ دكف النظػػػر إلػػػى خطػػػكرة ىػػػذه

 األعماؿ.
التعرؼ مف خبلؿ ىذه الدراسػة عمػى ىػذه الظػاىرة كخطكرتيػا عمػى المنطقػة كالمحاكلػة لمحػد 

 منيا بقدر اإلمكاف.
 األىميــــــــــــــــة:

 تتحدد أىمية البحث في: 
التعػػرؼ عمػػى مػػا يقػػـك بػػو األفػػراد مػػف عمميػػة قطػػع لمغابػػات مػػا يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار لمبيئػػة 
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 ممية التصحر كتكضيح ىذه المشكمة ألفراد المجتمع.كمساىمتيا في زيادة ع
مف خبلؿ ىذا البحث يمكف المساىمة في تحديػد المشػكمة كالعمػؿ عمػى المسػاىمة فػي الحػد 

 مف ىذه الظاىرة التي تؤدم إلى زحؼ الكثباف الرممية عمى منطقة الشريط الساحمي.
غابػات بيػذه الصػكرة كتكضػيح في تفعيؿ القكانيف كالمػكائح التػي تمنػع قطػع أشػجار ال إلسياـا

 مدل خطكرة ىذه األفعاؿ كتفشييا بيف األفراد ألجؿ المنفعة المادية.

 فرضيػػػػات البحػػػػث:
قطػػع أشػػجار الغابػػات بيػػذه الصػػكرة يػػؤدم إلػػى تفكػػؾ التربػػة، ممػػا يسػػاعد العكامػػؿ الطبيعيػػة 

 عمى جرفيا كزحفيا نحك البحر.
زالتيا بيػذه الطريقػة )القسػـ الشػرقي مػف مسح منطقة الشريط الساحمي مف أشجار الغا بات كا 

سػػيؿ الجفػػػارة( يػػؤدم إلػػػى القضػػاء نيائيػػػان عمػػػى الغطػػاء النبػػػاتي كمػػف تػػػـ يسػػرع فػػػي عمميػػػة 
 التصحر.

 المنيجية المتبعــــــــــة:
مػػف المتبػػع عنػػد دراسػػة أم ظػػاىرة جغرافيػػة، اتبػػاع منيجيػػة محػػددة، حيػػث تعػػد مػػف  

ا البحػػث سػػيتـ اسػػتخداـ المنيجػػيف الكصػػفي كالتحميمػػي أساسػػيات البحػػث الجغرافػػي، كفػػي ىػػذ
فػي ىػذا السػياؽ بػأف  (1)مع استخداـ المنيج الكمي إذا تطمب األمر ذلؾ، كقد أكضح )الفرا(

عمميػػػة البحػػػث الجغرافػػػي تتطمػػػب منيجيػػػة محػػػددة ألجػػػؿ الكصػػػكؿ عػػػف طريقيػػػا إلػػػى الدقػػػة 
 .كالحقيقة التي تكشؼ حيثيات المكضكع المبحكث كصفان كتحميبلن 

                                                 

محمػػػد عمػػػي الفػػػرا، منػػػاىج البحػػػث الجغرافػػػي بالكسػػػائؿ الكميػػػة، ككالػػػة المطبكعػػػات، الككيػػػت،  (1)
 .81ـ، ص1548
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:العمميات التي استخدمت في ىذا البحـــــث  

المصػػػادر كالمراجػػػع ذات العبلقػػػة المباشػػػرة التػػػي مػػػف خبلليػػػا يمكػػػف التكصػػػؿ إلػػػى معرفػػػة 
العكامػػػؿ كالمسػػػببات التػػػي تػػػؤدم إلػػػى ىػػػذا السػػػمكؾ )سػػػمكؾ قطػػػع األشػػػجار( ألجػػػؿ المنفعػػػة 

، متمثمػػة فػػي الكتػػب الماديػػة التػػي يسػػعى ليػػا اإلنسػػاف دكف النظػػر إلػػى خطػػكرة تمػػؾ الظػػاىرة
كالرسػػػائؿ العمميػػػػة )ماجسػػػػتير كدكتػػػكراه( كالمجػػػػبلت العمميػػػػة، كالمنشػػػكرات مػػػػف المؤسسػػػػات 

 العممية البحثية المعتمدة كالندكات كالمؤتمرات العممية المتخصصة.
 استخداـ بعض الخرائط بقدر اإلمكاف كخاصة التي تحدد مكقع منطقة الدراسة كالبحث.

ألفػػػراد الػػػذيف اسػػػتغمكا ىػػػذه المنػػػاطؽ فػػػي مشػػػاريعيـ بعػػػد قطػػػع المقػػػاببلت الشخصػػػية مػػػع ا
قامة المشاريع عمييا.  أشجارىا كا 

 الدراسات السابقــــــة:
مف خبلؿ دراسة ىذه الظاىرة اتضح بأف ىناؾ مف تطرقػكا إلػى ىػذا المكضػكع فػي  

فػػي إحػػدل دراسػػاتو فػػي شػػماؿ  (1)(R.MURphyفتػػرات سػػابقة، حيػػث كضػػح )ركزمػػكرفي 
نمػا ترجػع  أفريقيا في العيد الركماني بأنو أسباب التصػحر لػـ تعػكد ألسػباب طبيعيػة فقػط، كا 

إلػػى أسػػباب بشػػرية بالدرجػػػة األكلػػى، كأكػػد ذلػػػؾ بأدلتػػو حيػػث الحػػظ بػػػأف ىنػػاؾ العديػػد مػػػف 
األنيار لـ يتغير مستكاىا في الجزائر كالمغرب، ككذلؾ لـ يبلحظ تغيػرات مناخيػة كبيػرة فػي 

كىػػذا يؤكػػد لنػػا فػػي ىػػذا البحػػث الػػذم يبلحػػظ فيػػو قيػػاـ العامػػؿ  تمػػؾ الفتػػرة فػػي ليبيػػا كمصػػر،
فػػي دراسػػتو لعمميػػة التصػػحر بسػػيؿ الجفػػارة بػػأف  (2))كػػريـ(البشػػرم بقطػػع الغابػػات، كأضػػاؼ 

                                                 

محمػػػد عبػػػد النبػػػي بقػػػي، التصػػػحر فػػػي شػػػماؿ أفريقيػػػا، األسػػػباب كالعػػػبلج )ترجمػػػة عبػػػد القػػػادر  (1)
مية المجتمعات الصحراكية في كتاب التصحر المحيشي(، المركز العربي ألبحاث الصحراء كتن

 .15، ص8414في سيؿ الجفارة، دراسة تطبيقية، 

مسعكد عياد كريـ، التصحر في سيؿ الجفػارة، جامعػة طػرابمس، كميػة اآلداب، قسػـ الجغرافيػا،  (2)
 .114، ص8414دار الكتاب الكطنية، بنغازم، ليبيا، 
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حػػدكث عمميػػات التصػػحر بيػػذا السػػيؿ يرجػػع إلػػى سػػببيف رئيسػػييف، )تآكػػؿ التربػػة، كضػػعؼ 
شػػرم الػػذم أثػػر فػػي حػػدكث عمميػػات الحيػػاة النباتيػػة أمػػا ىػػذا البحػػث فيركػػز عمػػى العامػػؿ الب

التصػحر فػي المنطقػة المحػػددة بالبحػث، كىػذا العامػؿ سػػاعد عمػى حػدكث الظػاىرة الطبيعيػػة 
 التي كضحيا )كريـ(.

 المصطمحات كالمفاىػػػػيـ:
كىك يرتبط بالصحراء التي تعني المناطؽ الجافة التي تنذر فييا النباتػات أك تكػاد  التصحر:

 التربة. بسبب انعداـ المطر كجفاؼ
ــارة : كىػػك يشػػمؿ المنطقػػة السػػيمية الممتػػدة مػػف الحػػدكد التكنسػػية غربػػان إلػػى رأس ســيل الجف

 المسف شرقان كيحده مف الجنكب جبؿ نفكسة.
كىػػػي الحالػػة التػػػي يكػػػكف فييػػػا تػػدىكر فػػػي األرض مػػػف حيػػػث التربػػػة  :(1)التصـــحر الخفيـــف

 كالغطاء النباتي بصكرة غير ممحكظة.
ر فيو النباتات غير المرغكب فييا، كتتشكؿ بيػا العديػد مػف أنػكاع : كتظي(2)التصحر الشديد

 التعرية كنقص في إنتاجية األرض. 

 :(3)المكقع الجغرافي لمنطقة الدراسػػػػػػة
مكقػػع منطقػػة الدراسػػة تتمثػػؿ فػػي القسػػـ الشػػمالي مػػف سػػيؿ الجفػػارة كبالتحديػػد فػػي  

 90ى مدينػة الخمػس شػرقان حػكالي المنطقة الممتدة مف تاجكراء غربػان مػع محػاذاة السػاحؿ إلػ
متر حسب استغبلؿ األفراد ليا، )يكضح ذلػؾ مػف  700إلى  500كـ، كبعرض يتراكح مف 
 خبلؿ خريطة المكقع(.

 
 أماكن تواجد الغابات:

                                                 

 ـ.1532اعة الشعير، طرابمس، كزارة الزراعة، قسـ اإلرشاد الزراعي، زر  (1)

 كزارة الزراعة، نفس المصدر. (2)

 ـ8418الدراسة الميدانية،  (3)
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مػػف دراسػػة السػػيؿ السػػاحمي الممتػػد غػػرب مدينػػة الخمػػس إلػػى تػػاجكراء يبلحػػظ مػػف  
تركػػز فػػي ثػػبلث منػػاطؽ رئيسػػة، األكلػػى خػػبلؿ ىػػذه المسػػافة تكاجػػد أشػػجار الغابػػات، حيػػث ت

عند منطقة المرقب، حيث يتكاجد بو أشجار الصنكبر، كالمنطقة الثانيػة عنػد منطقػة النقػازة، 
حيث تتكاجد ىذه األشجار كىي بيػا عػدة أنػكاع، منيػا الصػنكبر، كالسػرك كغيرىػا، كالمنطقػة 

حات التػي تضػررت مػف الثالثة كىي تتركز في منطقة القره بكلمي كىػي تعػد مػف أكبػر المسػا
عمميػػػة اإلزالػػػة بسػػػبب مسػػػاحاتيا المسػػػتكية، حيػػػث أقػػػامكا عمييػػػا النشػػػاطات المختمفػػػة منيػػػا 
عمميػػات البنػػػاء لمعمػػػؿ التجػػػارم، كالصػػػناعي، كالحرفػػي، كالسػػػكني، ككػػػذلؾ المنطقػػػة الرابعػػػة 
كالتي تتركز حكؿ منطقة غكط الرمػاف، حيػث أزيمػت كأقػيـ فػي مكانيػا االسػتراحات كالمػزارع 

لخاصة، كىذه العمميات التي قاـ بيا العديد مف األفػراد أدت إلػى عمميػة التسػرع فػي ظيػكر ا
ىػػذه الظػػػاىرة أال كىػػي عمميػػػة التصػػػحر التػػي أصػػػبحت تنتشػػر فػػػي كثيػػػر مػػف بمػػػداف العػػػاـ، 
كالتي نحف بصددىا أال كىػي ليبيػا، كنخػص بالػذكر فػي منطقػة سػيؿ الجفػارة الػذم يعػد مػف 

تمػػػؼ األنشػػػطة االقتصػػػادية، كىنػػػا نكضػػػح ىػػػذه الظػػػاىرة مػػػف السػػػيكؿ ذات األىميػػػة فػػػي مخ
   -خبلؿ المفاىيـ اآلتية:

 م(2014خريطة توضح المنطقة التي تم إزالة أشجارىا )

 
المصػػدر: مػػف عمػػؿ الباحػػث اسػػتنادان إلػػى: مسػػعكد عيػػاد كػػريـ، التصػػحر فػػي سػػيؿ الجفػػارة، 

 .55ص دراسة تطبيقية، قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة طرابمس،
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 التصحـــــــــر:
كىػػػك يعنػػػي أف العمميػػػة ليػػػا ارتبػػػاط بالصػػػحراء التػػػي تمتػػػاز بالجفػػػاؼ، كالفقػػػر فػػػي  

الغطاء النباتي كفقر التربة، كىناؾ العديد مف العمماء الذيف كضػعكا ليػا عػدة تعريفػات كمػف 
 الذم كضع تعريفػان فػي مطمػع السػتينيات مكضػحان  (1)(Lehouerouبينيـ العالـ "لكىكيرك" )

فيو أف التصحر يتركز في الحافة الشمالية لمصحراء الكبػرل حيػث يكػكف معػدؿ المطػر أقػؿ 
 (.1ممـ سنكيان، كما ىك مكضح في الصكرة )300مف 
 

إزالة أشجار الغابات الواقعة في القربولمي عمى جانبي الطريق الساحمي (1صورة رقم )  

 
 المصدر: عدسة الباحث. 

                                                 

(
1
) Lehouerou. H.n. the natute and causes of desertification and 

environmental deqradation in and avound arid (ed) glaautz. M. boulder 

westviewpress. 1977. P.17. 
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 ًا:التصحر إقميميًا وعالميـــــ
عمػػى الػػػرغـ مػػف المحػػػاكالت العديػػدة التػػػي قػػػاـ بيػػا البػػػاحثكف مػػف حيػػػث التعريفػػػات  

المختمفة لمتصحر باعتبارىػا تكثيػؼ أك تعميػؽ لمظػركؼ الصػحراكية مػف خػبلؿ انخفػاض أك 
تػدىكر حمكلػة الطاقػػة البيكلكجيػة لمبيئػػة، كالتػي يعػػد حػدكثيا أحػػد أشػكاؿ التػػدىكر الػذم تنػػتج 

انػػػب سػػػػكء اسػػػتغبلؿ المراعػػػي كالزراعػػػة كعػػػدـ المحافظػػػة عمػػػػى عنػػػو ىػػػذه العمميػػػة، إلػػػى ج
الغابػػػػات، حيػػػػث تشػػػػكؿ كميػػػػا مشػػػػاكؿ خطيػػػػرة إذا لػػػػـ تتكػػػػاثؼ الجيػػػػكد الدكليػػػػة كاإلقميميػػػػة 
لمكافحتيػػا، فإنيػػا سػػكؼ تػػؤدم إلػػى كػػكارث بيئيػػة كغذائيػػة، كمػػف خػػبلؿ تقػػارير ىيئػػة األمػػـ 

 6جػػد أنيػػا تقػػدر بحػػكالي المتحػػدة بشػػأف إحصػػائية األراضػػي التػػي تعرضػػت إلػػى التصػػحر ك 
% مػػػف سػػػكاف العػػػالـ 8( بػػػأف Johnson، كمػػػا قػػػدر )جكنسػػػكف( )(1)مميػػػكف ىكتػػػار سػػػنكيان 

ميددكف بيذه العممية مف حيث الخسارة في اإلنتاج الزراعي كالرعكم المذاف يشػكبلف الغػذاء 
 الرئيس لمسكاف.

زحػػػؼ  كنظػػػران لخطػػػكرة ىػػػذه الظػػػاىرة التػػػي أدت فػػػي الخمسػػػيف عامػػػان األخيػػػرة إلػػػى 
، فمقػػػػد عقػػػػدت العديػػػػد مػػػػف 2ألػػػػؼ كػػػػـ 26الرمػػػػاؿ فػػػػي العػػػػالـ عمػػػػى مسػػػػاحة تقػػػػدر بحػػػػكالي 

المؤتمرات التي تـٌ مف خبلليا التكصية بتقػديـ العػكف لكػؿ األقطػار المتػأثرة بالتصػحر كذلػؾ 
بتقػػديـ خطػػط قكميػػة خاصػػة ليػػـ ألجػػؿ المعالجػػة كالتخفيػػؼ مػػف ىػػذه المشػػكمة كخاصػػة فػػي 

 بو الجافة( كالمدارية.المناطؽ دكف المدارية )ش
كنعني ىنا بأف ىناؾ عكامؿ طبيعية مؤثرة في المساىمة في عممية التصػحر التػي  

 تتضامف مع العكامؿ البشرية السالفة الذكر، كبذلؾ شممت تحديد العكامؿ في:
القسػػػـ الشػػػػمالي ليػػػػذا السػػػػيؿ: كيقػػػػع عمػػػػى البحػػػر الػػػػذم يكػػػػكف لػػػػو دكر فعػػػػاؿ فػػػػي عمميػػػػة  

في الصيؼ كالدفيء في الشتاء فيككف لو تأثير عمى عمميػة الجفػاؼ  انخفاض درجة الحرارة

                                                 

ـ، 1532كف، تقيػػػيـ االنخفػػػاض البيئػػػي )ترجمػػػة لطفػػػي مسػػػيس( مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، بػػػرا (1)
 .134ص
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بالنسػػػبة لمتربػػػة عنػػػد مقارنتػػػو بالمنػػػاطؽ الداخميػػػة التػػػي يرتفػػػع فييػػػا درجػػػة الحػػػرارة فػػػي فصػػػؿ 
 الصيؼ.

تكاجػػػد الكثبػػػاف الرمميػػػة نتيجػػػة ارتفػػػاع درجػػػة الحػػػرارة فػػػي الصػػػيؼ، كىػػػذا يػػػؤثر فػػػي عمميػػػة 
 .(1)ؽ المنبسطة مف السيؿامتصاص مياه األمطار بعكس المناط

الغطاء النباتي الذم يساىـ في عممية تثبت التربة سكاء مف خبلؿ عمميػا كحػكاجز لمقاكمػة 
الريػػاح، أك مسػػاىمتيا فػػي تخفػػيض درجػػة الحػػرارة كمقاكمػػة الجفػػاؼ، كىنػػا يبلحػػظ بأنػػو فػػي 
ذه حالػػة قطػػع ىػػػذه األشػػجار فيػػػذا يعنػػي  مسػػػاىمتنا مػػع العكامػػػؿ الطبيعيػػة فػػػي التسػػريع بيػػػ

 الظاىرة أال كىي )عممية التصحر(.

 أنماط استخداـ األرض كأثرىا في التصحػػػػػر:
يمحػػظ بػػأف اسػػتخداـ أرض سػػيؿ الجفػػارة فػػي اإلنتػػاج الزراعػػي كالرعػػكم كالصػػناعي  

كالتجارم، في الفترات السابقة، كػاف اسػتخدامان زراعيػاِّ باعتبػار ىػذا السػيؿ مػف أىػـ السػيكؿ 
كبيػػر فػػي اإلنتػػاج الزراعػػي نتيجػػة مػػا يمتػػاز بػػو مػػف اعتػػداؿ فػػي  الميبيػػة التػػي تسػػاىـ بشػػكؿ

السػكاف، المناخ ككفرة في األمطار، كخصكبة في التربة كسيكلة في المكاصبلت ككثافة فػي 
حيػػث سػػاىمت جميعيػػا فػػي تركػػز السػػكاف بيػػا، غيػػر أنػػو قػػد لػػكحظ فػػي الفتػػرة األخيػػرة تكجػػو بعػػض 

اء النبػػػاتي، كالعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتغبلؿ أماكنيػػػا فػػػي األفػػػراد إلػػػى عمميػػػات قطػػػع لؤلشػػػجار كمسػػػح لمغطػػػ
النشػػاطات المختمفػػة كخاصػػة األعمػػاؿ الصػػناعية كالتجاريػػة مػػف أجػػؿ الػػربح السػػريع كالتكالػػب عمػػى 

فقػػداف الحػػاجز الطبيعػػي الػػذم كػػاف  جمػػع األمػػكاؿ مػػف خػػبلؿ ىػػذه النشػػاطات، كىػػذا ترتػػب عميػػو
زالػػة التربػػة كغيػػره، كىػػذا يمكػػف يخفػػؼ مػػف أثػػر الريػػاح عمػػى عمميػػة زحػػؼ الكثبػػاف الرمميػػة كا  

مبلحظتو لكؿ فرد عند مركره مف الطريؽ الساحمي أم مف غػرب مدينػة الخمػس إلػى مدينػة 
 طرابمس.

                                                 

محمػػػػد خمػػػػيس الزككػػػػة، جغرافيػػػػة الػػػػكطف العربػػػػي، الطبعػػػػة الثانيػػػػة، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة،  (1)
 .42ـ، ص1554اإلسكندرية، 
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 العوامل المسببة لمتصحـــــــر:
ىناؾ العديد مػف العكامػؿ التػي تسػيـ فػي حػدكث عمميػات التصػحر كيمكػف حصػر  

ة قمػػػة األمطػػػار كتػػػأخر ىطكليػػػا، بعضػػػيا فػػػي ىػػػذا البحػػػث؛ فمنيػػػا الطبيعػػػي كالجفػػػاؼ نتيجػػػ
 ككأثر الرياح القكية التي تؤدم إلى تفتيت التربة كزحؼ الرماؿ.

كمػػػف العكامػػػؿ األخػػػرل العامػػػؿ البشػػػرم كىػػػك الميػػػـ فػػػي ىػػػذا البحػػػث، حيػػػث يقػػػـك  
زالػة الغابػات كالشػجيرات كالنباتػات سػكاء بقصػد، أك بدكنػو فيػذا يسػاىـ  األفراد بعممية قطع كا 

التسػػريع بعمميػػة التصػػحر، نتيجػػة تحريػػؾ التربػػة كجعميػػا سػػيمة االنتقػػاؿ بشػػكؿ أك بػػآخر فػػي 
جراء العكامؿ الطبيعة السالفة الػذكر، إلػى جانػب قيػاـ األفػراد بممارسػة حرفػة الرعػي الجػائر 
)عدـ تطبيؽ األسمكب العممػي فػي أمػاكف الرعػي(، ككػذلؾ الزراعػة الجػائرة كمػا ىػك مكضػح 

 (.2في الصكرة )
قامة البناء بيامسح  (2صورة رقم ) زالتيا وا  أشجار الغابات وا   

 
 المصدر: عدسة الباحث.
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 :(1)آثار التصحــــــر
مػػف خػػبلؿ الدراسػػات العديػػدة لؤلمػػاكف التػػي تعرضػػت لمتصػػحر يتضػػح بػػأف ىنػػاؾ  

آثػػػاران لمتصػػػحر بيئيػػػة اقتصػػػادية اجتماعيػػػة، فمػػػثبلن االنخفػػػاض الكاضػػػح فػػػي عمميػػػة اإلنتػػػاج 
حظ في فترات الجفاؼ في المناطؽ التػي تتعػرض ليػذه العمميػة، الزراعي كالرعكم، كىذا يبل

حيث دلت الدراسات عمى أف إنتاج اليكتار مف الحبكب في المناطؽ الجافػة كاليامشػية مػف 
منػػاطؽ الػػكطف العربػػي قػػد انخفػػض، أمػػا عػػف األثػػر االجتمػػاعي النػػاجـ عػػف التصػػحر فيػػك 

دف طمبػػان لمػػرزؽ كالرغبػػة فػػي حيػػاة يعمػػؿ عمػػى تسػػارع اليجػػرة السػػكانية مػػف األريػػاؼ إلػػى المػػ
أفضؿ، أماَّ بالنسبة لآلثار االقتصػادية لمتصػحر فيػك يػؤدم إلػى انخفػاض فػي حجػـ المػكارد 
الزراعية كخسارة في األراضي القابمة لمزراعة كتقمػص مسػاحاتيا، كمػا ىػك مكضػح بالصػكرة 

(3.) 
 الساحمي  إزالة أشجار الغابات عند منطقة غوط الرمان بالطريق (3صورة رقم )

 ألجل إقامة المحال التجارية والورش

 
                                                 

ا، كميػة اآلداب، مسعكد عبػاد كػريـ، التصػحر فػي سػيؿ الجفػارة، دراسػة تطبيقيػة، قسػـ الجغرافيػ (1)
 .121-185ـ، ص8414جامعة طرابمس، 
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 المصدر: عدسة الباحث.

 اختبار العالقات اإلحصائية لمفرضيات:
مػف خػبلؿ المقابمػة الشخصػية التػي تمػػت مػع أصػحاب األراضػي المجػاكرة ألشػجار الغابػػات 

اريػة كالتي تػـ قطػع أغمبيػا مػف قبػؿ األفػراد الػذيف اسػتغمكا أماكنيػا فػي مختمػؼ األنشػطة التج
كبناء المساكف كالمحاؿ كالكرش كالحرؼ الصناعية كغيرىا، حيث أجابكا عمى األسػئمة التػي 

 قدمت ليـ كالمتمثمة في:
س/ ىؿ قطع أشجار الغابات الكاقعة بجكار مزارعكـ أدت إلػى حركػة التربػة كتحػرؾ الرمػاؿ 

 في مناطقكـ أكثر مف السابؽ؟
الشػػريط السػػاحمي عنػػد كػػؿ مػػف القػػػره  س/ ىػػؿ أشػػجار الغابػػات التػػي كانػػت تحػػيط بمنطقػػػة

 بكلمي كغكط الرماف كانت تساىـ في منع زحؼ كتفكؾ التربة نحك المناطؽ المجاكرة؟
ذا أكدت ىذه األسئمة كالتي تتضمف الفرضػيتاف األكلػى كككانت اإلجابات بنعـ، كى 

 %، أم كػػػؿ المجمكعػػػة أكػػػدت عمػػػى ىػػػذه األسػػػئمة التػػػي100كالثانيػػػة السػػػالفة الػػػذكر بنسػػػبة 
 قدمت ليـ.

 نتائج الدراســــــة:
إف غيػػػاب قػػػكة الدكلػػػة فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة جعػػػؿ العديػػػد مػػػف األفػػػراد يخرجػػػكف عػػػف المسػػػئكلية 
القانكنيػػػػة كيتػػػػدفقكف إلػػػػى قطػػػػع أشػػػػجار الغابػػػػات ألجػػػػؿ تحقيػػػػؽ مصػػػػالحيـ الشخصػػػػية مػػػػف 

 استثمار أماكف ىذه الغابات في النشاطات التجارية.
باألفراد سػكاء كانػت تجاريػة أك صػناعية أك سػكنية دفعػت الحاجة إلى إقامة مشاريع خاصة 

األىالي كخاصػة المجػاكريف ليػذه األراضػي إلػى قطػع كمسػح ىػذه األمػاكف ألجػؿ اسػتغبلليا 
 في مشاريعيـ.

عدـ تقدير خطكرة ىذه الظاىرة أك عدـ كضكحيا لؤلفراد كلممسؤكليف جعؿ غيػرىـ يتجػرؤكف 
زال  ة األشجار.كيسمككف نفس المسمؾ في عممية قطع كا 
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عػػدـ كضػػكح اآلثػػار السػػمبية لظػػاىرة قطػػع أشػػجار الغابػػات كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار سػػيئة 
أدل إلى التكسع فػي عمميػات التصػحر كامتػدادىا حتػى شػممت جػزء مػف سػيؿ الجفػارة الػذم 

 يعتبر مف أىـ السيكؿ في ليبيا.

 التوصيات والمقترحـــات:
 ف التكصيات كالمقترحات عمى النحك التالي:مف خبلؿ النتائج السابقة تـ كضع مجمكعة م

العمػػؿ بكػػؿ جديػػة لمنػػع أم عمميػػة لقطػػع األشػػجار ميمػػا كانػػت األسػػباب كخاصػػة التػػي تػػـ 
 تشجيرىا مف قبؿ الدكلة.

تطبيؽ القكانيف كالمكائح الرادعة ضد ىذه العمميات التي يقػـك بيػا بعػض األفػراد فيمػا يخػص 
 أم نشاط. إزالة ىذه األشجار كاستغبلؿ مكانيا في

أف تكلي الدكلة كالمجتمع المدني العمميات التطكعية التي تشمؿ حمػبلت التشػجير المسػتمرة 
 سنكيان حتى تتمكف مف تعكيض المفقكد منيا.

اإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ مؤسسات الدكلة المختمفة ألىميػة ىػذه الغابػات كمنػع إزالتيػا ميمػا 
 كانت األسباب.

مف قبؿ أجيزة الدكلة كتطبيؽ القكانيف كالمكائح بكؿ قػكة معاقبػة  تفعيؿ دكر الحماية الطبيعية
 كؿ مف يخالؼ ذلؾ.
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