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 المحور الثالث: اإلنسان و األوساط الطبيعية

 

 التوقيت : ساعتان

 الدرس الثالث : تدهور األوساط الطبيعية: مثال التصّحر

 

 األستاذ: شاكر محمدي

 

 المعهد الثانوي بن رشيق بالقيروان

 

 األهداف:

 العرف إلى مظاهر التصّحر وأسابه و طرق الحدّ منه.+ المعرفية:

 اء وثائق+  المهارية: استقر

 +السلوكية: الوعي بخطورة التصّحر على الوسط الطبيعي.
 

 المفاهيم أثر الدرس التمشي البيداغوجي

   

ميذ + المدخل مكتسبات التال

 99ص 

صف ظاهرة التصّحر و بيّن 

 أهم مالمحها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  100ص  3وثيقة 

حدّد المفهوم األشمل للتصّحر 

 ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ما ينبغي أن أعرف ص 

 100ص  3+وثيقة 101

 

إستخرج المظاهر الطبيعية و 

 البشرية للتصّحر ؟

 

 المقّدمة:    

لوسط الطبيعي و رغم تشعّب مالمحه و يعتبر التصّحر أحد مظاهر تدهور ا

 أسبابه فإن دور اإلنسان في حدوثه رئيسي و أساسي .

فماهو مفهوم التصّحر ؟ كيف تتوّزع المناطق المصابة بالتصّحر عبر المجال 

 العالمي ؟ ماهي أسباب هذه الظاهرة الطبيعية و وسائل مقاومتها ؟

I – مفهوم التصّحر و مظاهره : 
 :  رمفهوم التصحّ  – 1

تتنّوع التعاريف الخاصة بالتصّحر و تختلف عن بعضها البعض بالتركيز  -

 على األسباب و النتائج المنجرة عن هذه الظاهرة أو اإلثنين معا .

يبدو تعريف األمم المتحدة هو التعريف األفضل و األشمل بالنسبة لظاهرة  -

ل التربة و تراجع التصّحر حيث يؤكد على أّن " التصّحر ظاهرة تتمثل في تآك

الغطاء النباتي نتيجة عدة عوامل مما يؤدي إلى ظهور خاصيات طبيعية 

 بالمنطقة المعيشة شبيهة بتلك التي تسود في المناطق الصحراوية " 

 :  مظاهر التصّحر – 2

 تختلف مظاهر التصّحر و يمكن تصنيفها إلى :  -

ما و تآكل التربة و * مظاهر طبيعية مثل تراجع الغطاء النباتي نوعا و حج

) مما يسّهل جرفها ( و ارتفاع عدد األيام التي تهّب النقص في المواد العضوية 

 .ية و أهّمية المنقوالت الريحيّةفيها الرياح الرمل

* مظاهر بشرية مثل تفّشي المجاعة نتيجة النعدام المجاالت الصالحة للزراعة 

  .و ظهور تيارات هجرية جديدة مؤقتة أو نهائية

II – لمجالي للمناطق المصابة بالتصّحرالتوزع ا  : 
 :  في البالد التونسية – 1

 يمكن تقسيم البالد التونسية حسب درجة التصّحر إلى ثالثة أقسام كبرى : -

درجة تصّحر ضعيفة خاصة في الوسط و هي مناطق مازال مناطق ذات   * 

) مثال   داية تراجعه للنمّو رغم ب فيها إمكاناتالنبات الطبيعي بها يكتسب 

 الّسند (  

*  مناطق ذات درجة تصّحر متوّسطة تمثّل جهات من واليات قابس و مدنين 

 .كز حامة قابس ، مدنين ، بن قردانلكن شدة التصّحر تشتدّ حول مرا

*  مناطق ذات درجة تصّحر شديدة وهي المناطق المحاذية لهضبة الظاهر و 

نفزاوة و الجريد  حيث يتسبب التصّحر في إرمال بعض الواحات و أتى على 

 قرى بأكملها .

 في العالم :   - 2

مليون كلم مربع و  20تبلغ نسبة األرض المصابة بالتصّحر في العالم حوالي  -

 ألف كلم مربع سنويا . 70بنسبة  دياداالزهي مساحة آخذة في 
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 99ص 1وثيقة 

أذكر أهم المناطق المصابة 

بالتصّحر بالبالد التونسية 

 صنّفها و

 

 

 

  99ص 2وثيقة 

توزع الجغرافي صف ال

 للتصّحر في العالم

 

 

 

 نشاط 

  السندات : الوثائق

4+5+6+7+8 

 102+101ص

هم العوامل حدد أالتعليمة: أ

الطبيعية و البشرية  المتسببة 

 في التصّحر

 

 

 

 

 

 103ص12+10+9وثائق ال

أذكر الطرق التي يعتمدها 

 اإلنسان لمقاومة التصّحر

 

 

 

 103ص  11وثيقة 

 

أذكر أهم الوسائل العصرية 

التي تعتمدها المم المتحدة 

 لمقاومة التصّحر 

 المناطق درجة التصّحر

جنوب إفريقيا . غرب آسيا . آسيا  ضعيفة

 الوسطى. السواحل الغربية للو م أ

القرن اإلفريقي. إفريقيا الوسطى .  متوّسطة

 الصين. شمال أستراليا 

 سواحل شمال إفريقيا .بوليفيا مرتفعة

 فريقيا السواحل الغربية إل مرتفعة جدّا

 الصحراء اإلفريقية الكبرى مفرطة القحولة

III -  : أسباب التصّحر 
 دور العوامل الطبيعية : – 1

 عوامل طبيعية متنوعة تتسبب في التصّحر منها :  -

* دور فترات الجفاف الطويلة في تفقير التربة و جفافها و تدهور الغطاء   

 النباتي .

 ال ظاهرة التصّحر و توّسعها .* دور الّرياح الرملية في إستفح

 دور اإلنسان :  – 2

الديمغرافي المتواصل الذي تعرفه عدة دول نامية إلى مزيد  االنفجاريدفع  -

مساحات شاسعة من األراضي الفالحية و ذلك لتغطية الحاجيات  استغالل

الغذائية للسكان لذلك يتوسع المجال الفالحي على حساب الغابات و المراعي 

 ية .الطبيع

إلى تفاقم مالمح التصّحر و ذلك بالنظر إلى يؤدي الرعي الجائر و العشوائي   -

 تفوق الكثافة الحيوانية على نسق تكاثر النبات الطبيعي في مجال معيّن .

يعّول العديد من سكان البلدان النامية على الخشب  كوقود و في ظّل تزايد  -

و في كثير من األحيان تتسم  عدد السكان تسلّط ضغوط كبيرة على الموارد

 الشجيرات من الجذور  اقتالعبالالعقالنية مثل :  االحتطابعمليات 

IV – : دور اإلنسان في مقاومة التصّحر 
 الوسائل التقليدية : – 1

 تتعدد الوسائل التقليدية لمقاومة التصّحر منها : -

لمطلية تثبت * إقامة مصدّات الرياح و هي حواجز من الجريد إذ الصفائح ا  

 بطريقة متعامدة في إتجاه الرياح 

 * تشجير المجاالت المتضررة لتثبت الرمال و مقاومة اإلنجراف المائي 

  * إنجاز سدود ترابية أو حجرية و بناء مدّرجات

 الوسائل العصرية : – 2

نظرا لخطورة التصّحر في العالم تعتمد منظمة المم المتحدة وسائل عصرية  -

 صّحر منها :لمقاومة الت

* اإلعالم و اإلرشاد و تشريك متساكني المناطق المتضررة من التصّحر في 

 المحافظة على أديم األرض عمليات 

* إقامة مشاريع مندمجة يهدف تنمية المراعي من خالل الغراسات العلفية و 

 حسن استغالل المياه الجارية .

 خاتمة :
دّد المجتمعات البشرية لذلك تمثل يمثل التصحر أحد المخاطر الطبيعية التي ته

 اعي أنجع الطرق لمقاومة التصّحر االستخدامات الرشيدة للتربة و المياه و المر
 

 

 

 


