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اج أو عناصر البيئة مـن   إنتاجية األرض بسبب تعطيلها عوامل اإلنت    تغري ظاهرة بيئية تؤدي إىل      زحف الصحراء   
 بأنه العملية اليت تتحول فيها منطقة من املنـاطق إىل           -عموما–زحف الصحراء   و يعرف   . تربة و نبات طبيعي و غريها     

تغـريات يف    ذا الفهـم يـؤدي إىل        زحف الصحراء و  . وم من األيام كذلك   يجزء من الصحراء رغم أا مل تكن يف         
 )طبيعـي (إنتـاج    ذات يف اية األمر      املنطقة املتأثرة به    إنتاجها مما جيعل   عناصرئة و    البي عوامل يفة و   ي الطبيع اخلصائص
ميكن اعتباره حالـة   -مبوقعه يف أطراف الصحراء الكربى و كجزء من الساحل األفريقي   – غرب السودان و  . صحراوي

عل من ظـاهرة    جي الذي   األمر ةفيغرااجل و   ةيكولوجياإل اخلصائص حبثية ممتازة الختبار فرضيات البحث احلايل من حيث       
  . أمهيتها البحثية العلمية- يف نفس الوقت- البيئية، كما هلاأسباا  مسة هلا زحف الصحراء

 إثبات العالقة بني زحف الصحراء كظاهرة بيئية و التغري املناخي الذي مؤداه الزحف املناخي              حياول هذا البحث    
إثبـات هـذه    أحد أسـاليب و لعل . السودان  غرب يفزحف الصحراءرة  العوامل اليت تدفع ظاهالذي هو أحد أهمو  

 هلـذه  (Model) ، وبالتايل فإن إجياد النموذج)Analysis to Synthesis(التجميعي /  األسلوب التحليلي العالقة هو
ـ   املكونات -بالطبع–يتضمن هذا النموذج    . العالقة يعد أهم نتيجة يسعى البحث للوصول إليها        لكفـاءة  سمات و ا  وال

 و الـتغري البيـدولوجي      نبـايت ال مثل الـتغري  ناخي  امل  املتصلة بالزحف  ظواهرال  إبراز  مبا يؤدى إىل   ملنطقة الدراسة البيئية  
)Pedology(يدرولوجي و اهل  التغري و و اليت نتيجتها النهائية هي زحف الصحراءاالتغريات املتصلة ، .  

من حيث التحليل و احلصول على املعلومات من مصادرها األولية          يسعى البحث الستخدام أهم املناهج البحثية       
)Primary ( و الثانوية)Secondary ( و مصادر املستوى الثالث)Tertiary .(و يتمثل ذلك يف:  

 .و غريها) NCSS(و ) SPSS(األساليب اإلحصائية احلاسوبية مثل برامج  §
   ).Geo-concept(و) Arc-view(و) Erdas(أساليب التمثيل والتحليل احلاسويب مثل برامج  §
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 .كمصادر معلومات–) GIS(الصور اجلوية و صور االستشعار عن بعد و نظم املعلومات اجلغرافية  §
  .األساليب و املصادر اليت توفر معلومات و رصد التغري املناخي §

  
  املقدمة

  
 األرض للتدهور البيئي مبا يضعف قوا         هو تعرض  - بصورة عامة  -)Desertification(التصحر  

و ايار احلياة النباتية ) Top Soil(اإلنتاجية  و يفك عضدها و ذلك مما يؤدي إىل فقدان التربة الفوقية 
، و يؤدي  فوق ذلك كله إىل فقدان األرض قـدرا علـى              )Biodiversity(و تناقص التنوع احليوي     

و لعل أوضح تعريف للتصحر يف أدبيات األمم املتحدة  هو    . حليوايناإلنتاج الزراعي بشقيه احملصويل و ا     
التصحر يعين تدهور األرض يف املناطق القاحلة و شبه القاحلة و يف املناطق اجلافة و شـبه الرطبـة و                 "

تقرير صـندوق األمـم    " (الذي ينتج عن عوامل خمتلفة تشمل التغريات املناخية و النشاطات البشرية          
 UN(كما أن برنامج األمم املتحدة ملكافحـة التـصـحر   ). 2003ـطة السـكانية، املتحدة لألنش

Convention to Combat Desertification-UNCCD (  حيدد تعريفا للتصـحر بناء على نتائج قــمة
  :  بأنه1992األرض يف ريو دي جانريو، 

"Degradation of land in arid, semi arid and dry sub-humid areas. Desertification 
occurs in arid, semi- arid and dry sub-humid areas-where the soils are especially fragile, 
vegetation is sparse and the climate particularly unforgiving".        

لة و شـبه  خنلص من هذا التعريف إىل أن التصحر حيدث يف املناطق اهلشة بيئيا يف األقاليم القاح  
 دولة من دول العامل مهيأة طبيعيـا        110القاحلة و يف املناطق اجلافة و شبه الرطبة و اليت تشمل حوايل             

و تعتـرب  . ، و بسبب عاملني رئيسيني مها التغريات املناخية و النشاطات البـشرية      )1الشكل  (للتصحر  
اء يف الشمال أو اجلنوب أو لشرق أفريقيا إحدى القارات اليت يتهددها التصحر يف كثري من أقطارها سو       

 منها %75أو الغرب أو الوسط، و حبيث تصل نسبة األراضي القاحلة يف أفريقيا إىل ثلثي مساحة القارة               
و قد حددت األمم    . أي أن نصف مساحة القارة يتهدده التصحر مبا فيه الســودان         : يتهدده التصحر 

-Hari Eswaran, Paul Reich & Fred Beinroth, 2001, pp. 24-28(املتحدة أربع درجات للتصحر 
  ):1الشكل 
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و هي احلالة اليت تتحـول فيهـا األرض ذات   ): Very High Risk(درجة التصحر الشديد جدا  .1

و . تدهورها تكاليف باهظـة اإلنتاجية الكبرية إىل غري منتجة متاما، و يتطلب استصالحها أو وفق        
 11.9( مليـون هكتـار   1190تبلغ مساحة األرض  اليت تعرضا هلذه الدرجة من التصحر يف العامل    

 ).2مليون كلم
و هي احلالة اليت متثل أبرز ظواهرها انتشار نباتات جديـدة  ): High Risk(درجة التصحر الشديد  .2

)Alien (        وطنة يف املنطقة و ذات فائـدة بيئيـة و          و غري مرغوب فيها لتحل حمل نباتات كانت مت
و يكون سبب وجود هذه النباتات الغريبة هـو قـدرا علـى    . اقتصادية أفضل من تلك الوافدة   

هو عـدم   ) األصلية(التواؤم مع الظروف البيئية ملا بعد التصحر، و سبب اختفاء النباتات املتوطنة             
و تبلغ مساحة األرض  اليت تعرضا هلـذه         . حرقدرا على التواؤم مع الظروف البيئية ملا بعد التص        

 ).2 مليون كلم15.6( مليون هكتار 1560الدرجة من التصحر يف العامل 
و هي احلالة اليت ينخفض فيها إنتاج النبات الطبيعـي  ): Moderate Risk(درجة التصحر املعتدل  .3

 يكون السبب هو تـدهور       بسبب االخنفاض يف اإلنتاجية األولية، و      %25يف املنطقة املتأثرة حبدود     
و تبلغ مساحة األرض  اليت تعرضا هلذه الدرجة مـن           . للمنطقة املتأثرة ) البيئية(اخلصائص الطبيعية   
 ).2مليون كلم 8.6( مليون هكتار 860التصحر يف العامل 

و هي حالة املناطق الصحراوية شديدة اجلفاف حيـث ال  ): Low Risk(درجة التصحر الطفيف  .4
للتصحر، أو هي حالة املناطق اليت حيدث فيها تلـف بيئـي أو           ) Symptoms(ض  يالحظ أية أعرا  

تبلغ مـساحة  . تدمري لقوى األرض الطبيعية طفيف جدا و قليل األثر على التربة و النبات الطبيعي      
و ). 2 مليون كلـم   7.1( مليون هكتار    710األرض  اليت تعرضا هلذه الدرجة من التصحر يف العامل           

 مليـون   4920ة األراضي يف العامل اليت تتعرض للتصحر بدرجاته املختلفة تبلـغ            هذا يعين أن محل   
 ).2 مليون كلم49.2(هكتار 

و نضيف إىل ذلك بأن أهم املناطق اليت حيدث فيها التصحر هي املناطق اهلامشية أو تلك الـيت                  
اجليولوجيـا  يتجاور الصحاري و اليت متثل نطاقات انتقالية أقل جفافا من الصحاري بسبب خصائص              

  اإلقليمية فيها، و حبيث تكون هذه النطاقات االنتقالية تدرجا بني اجلفاف احلاد يف الصحاري و املناطق 
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و بسبب هذا النطاق االنتقايل يكون صعبا وضـع حـدود واضـحة ألغلـب               . شبه الرطبة و الرطبة   

  .اليت متثل منطقة الدراسة احلالية جزءاً منهاالصحاري يف العامل و خاصة الصحراء الكربى 
  

 

 املناطق املهددة بالتصحر بدرجاته املختلفة يف العامل): أ-1(الشكل رقم 

منطقة 
الدراسة في 

غرب 

 
 123، ص )2003( مم املتحدةاأل: املصدر

  بارد
 جاف

 شديد جدا
 شديد
 معتدل
منخ
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منـاطق هـشة بيئيـا و ذات تـوازن     ) Transition Zones(و متثل هذه النطاقات االنتقالية 
ويكـون عمـل    . للمناخ التفصيلي ) mosaic(خو جدا، مبا جيعل هذه النطاقات  تنوعا         حيوي ر /بيئي

  اإلنسان السليب مع أي تغريات بيئية له أبلغ األثر على هذه املناطق االنتقالية خاصة يف البؤر اليت تسقط 
 قـوة   فيها كميات من األمطار و تنمو فيها النباتات الفصلية اليت بدورها جتب املطر بسبب خاصـية               

  أو تزيد فاعلية املطر فيها على مستوى املناخ ) Albedo) (عاكسيتها(عكسها لإلشعاع الشمسي 

منطقة    
الدراسة في 

  

 نطاقات الجفاف
 رطب جدا
 رطب
 شبه رطب
 شبه جاف
 جاف
جاف جدا 

 

 

 

 
 

 

  حسبما حددها نوعية األمطار) درجات التصحر(نطاقات البيئة الطبيعية ): ب-1(الشكل رقم   
 .2001,(WMO-UNEP) :راملصد
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 كما أن املظهر التضاريسي و التكوين اجليولوجي        .يف هذه البؤر املتباعدة   ) Micro-climate(التفصيلي  
عوامل حتمل يف بعض جوانبها دافعا لظاهرة التصحر يف         و املكونات البيئية و االقتصادية و غريها كلها         

إال أنه من بني كل تلك العوامل تربز أمهية العالقة بني اإلنسان و بيئته حيث أن اختالل التوازن    . املنطقة
 لذلك فإن استغالل اإلنسان     يف هذه العالقة يعد أهم العوامل اليت تقف وراء ظاهرة التصحر يف املنطقة            

ذه البؤر ميثل نقاط بداية للتصحر يف هذه املناطق يدفعها الزحف الصحراوي و اجلفـاف               غري املرشد هل  
  .كما تفصله هذه الدراسة-مبا يوسع هذه البؤر املتصحرة أو املتدهور بيئيا) التغري املناخي(
  

  منطقة و حدود الدراسة
  

ثالث (ربى  منطقة الدراسة هي منطقة غرب السودان و الذي يضم جمموع واليات دارفور الك            
، و تبلـغ املـساحة   )ثالث واليات إضافة إىل والية الوحدة(و معها جمموع واليات كردفان    ) واليات

، و تقع بني دارئيت العـرض       )2 كلم 510مساحة واليات دارفور تبلغ      (2 ألف كلم  900الكلية أكثر من    
نـاحيتني  و هي منطقة تعتـرب مـن ال      ). 2الشكل  (ق  °32ق و   °19ش و خطي الطول     °20ش و 8°`42

و قد مت اختيار هذه املنطقة كميدان الختبار فرضيات         . االقتصادية و السياسية من أهم مناطق السودان      
البحث ألا ينطبق عليها أغلب ما ورد يف املقدمة أعاله من حيث وقوعها علـى حافـة الـصحراء                   

اد يف الـصحراء مشـال      الكربى، و من حيث أا متثل أحد النطاقات االنتقالية تدرجا بني اجلفاف احل            
  .املنطقة و املناطق شبه الرطبة و الرطبة جنوب منطقة الدراسة

و ) Climatic Drift(و هو حتديد و حتليل العالقة بني زحف املناخ –كما أن موضوع الدراسة 
ـ  حر   موضوع قل وجوده يف أدبيات التص       هو -التصحر ات علـى  حيث األغلب أن تركز هذه الدراس

دون تنـاول  ) يف كمية املطر و تربطه بظاهرة التصحر-IN SITU-ناقص املكاينالت(موضوع اجلفاف 
و هذا ما يسعى هذا البحث إلبرازه كموضـوع دراسـي           . التغري اإلقليمي يف عوامل و عناصر املناخ      

جديد مل يتم تناوله من قبل، و يقصد بزحف املناخ اكتساب النطاق البيئي احملدد كل خصائص النطاق               
النطاق الرطـب يكـسب     و يف حالة الدراسة احلالية جند مثال أن         . جياوره فيكتسب مساته  البيئي الذي   

الذي يكتـسب مسـات      مسات النطاق شبه الرطب و هذا األخري يكتسب مسات النطاق شبه اجلاف           
  ) ...اجلاف جدا(النطاق اجلاف و الذي بدوره يتحول إىل النطاق الصحراوي 
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  . لتدور دورة التصحر يف منطقة الدراسة
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  منهج و أدوات البحث
  

  :اعتمد هذا البحث على مصدرين رئيسيني للمعلومات مها
ـ             : مصدر املعلومات األولية  :  أوال رات و هو يستند  أساسا على العمل امليداين الـذي مت يف فت

خمتلفة خالل عمل الباحث يف جامعة اخلرطوم و خالل املشاريع البحثية املختلفة املشتركة بني جامعـة                
) Bergen(يف السويد و جامعة     ) Lund(اخلرطوم و بعض اجلامعات األوروبية و األمريكية مثل جامعة          

كمـا أن  . ت املتحـدة يف الواليا) Worcester(يف بريطانيا و جامعة    ) Swansea(يف النرويج و جامعة     
العمل امليداين أثناء التحضري لدرجة الدكتوراه و اليت موضوعها التصحر يف هذه املنطقة مكَّن الباحـث          
من مجع كثري من املعلومات األولية حول منطقة و موضوع الدراسـة، و الـيت تتعلـق باملعلومـات                   

 إضافة إىل ذلك كلـه فـإن التجديـد        .األرصادية و النبات الطبيعي و التربة و حركة الكثبان الرملية         
السنوي هلذه املعلومات مكن الباحث من أن يكون مطلعا على آخر التطورات يف موضوع البحـث و           

و قد مجعت معلومات إحصائية و غرب إحصائية حول هذه الظاهرة و املظاهر املكانيـة        . منطقة الدراسة 
  .املختلفة

ساسه اخلرائط التفصيلية من مقياس ربع املليون أو ما     و هو املصدر الذي أ    : املصدر الثانوي : ثانيا
اليت تعطي معلومات تفصيلية ملناطق حمـددة، وصـور         ) .Air-Photo(ماثلها، و كذلك الصور اجلوية      

و . و اليت متكن من املقارنة املكانية و الزمانية ملنطقة الدراسة) Satellite Imagery(االستشعار عن بعد 
مت األخذ يف اعتبار اختالف مكان و زمان هذه اخلرائط حىت تـسهل عمليـة   يف كل من هذه احلاالت   

  .رصد التغري املناخي و البيئي يف املنطقة
اعتمد حتليل املعلومات اليت مجعت من هذان املصدران على جهاز احلاسوب للوصول إىل عالئق              

و قد اعتمد الباحـث علـى   . إحصائية و مناذج خمتلفة تشري إىل العالقة بني الزحف املناخي و التصحر       
و )Arc-view(و )Erdasللتحليل اإلحصائي، و برامج  ) NCSS(و  ) SPSS(الربامج احلاسبية مثل برامج     

)Geo-concept (إلعداد اخلرائط و غريها.  
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  و املناقشة  و النتائجالتحليل 

  
بحث األساسية مبوضوع العالقة بني التغري املناخي يف منطقة الدراسة الذي تبعه            تتعلق مشكلة ال  

  :و لتحليل مشكلة البحث يسري البحث يف اخلطوات التالية. تفاقم ظاهرة التصحر
  :التغري املناخي يف منطقة الدراسة-1

  :يعزى التغري املناخي يف منطقة الدراسة لعدة أسباب منها
  :عامليدورة املناخ ال: أوالَ

مل يستثين أي من التقارير العاملية اليت تصدرها األمم املتحدة أو غريها من املنظمات الدولية أو                
من األثر السليب للـتغري املنـاخي،   ) اليت منطقة الدراسة جزٌء منها   (القطرية  منطقة الساحل األفريقي      

اليت ) ظاهرة الدفيئات ( احلراري   سواء كان هذا التغري  بسبب دورة املناخ الطبيعية أو بسبب التسخني           
، و الـذي أصـدرته    2001و لعل التقرير التجميعي حول تغري املناخ        . حتدث بسبب النشاط البشري   

منظمة األرصـاد العامليـة عـام    -)WMO( برنامج األمم املتحدة للبيئة و        -)UNEP(األمم املتحدة   
بني ( عن أثر تغري املناخ على أفريقيا        16 فقد ورد يف هذا التقرير صفحة     .  يشري إىل هذه احلقيقة    م2004

درجات حرارة قصوى أعلى و مزيد من األيام احلارة و موجـات     ): "ش°16ش و   °12دائريت العرض   
و ". و ما يقترن يذلك من خطـر اجلفـاف  ... تزايد اجلفاف يف الصيف "و يف فقرة أخرى    " احلرارة

إال أن أوضح ما أتى     ...".  لظواهر النينو    تزايد شدة حاالت اجلفاف و الفيضانات املصاحبة      "كذلك  
به هذا التقرير هو األرقام اليت تشري إىل التبدل الذي طرأ على كمية سقوط املطر يف املنطقـة، كمـا              

  :يوضحها الشكل التايل
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 2000-1900ا خالل الفترة يف أفريقي) ملم(تذبذب كمية التساقط السنوي ): 4(الشكل رقم 

 )املتوسط(التزايد فوق املعدل 

 )املتوسط(التناقص حتت املعدل 

 )املتوسط(املعدل 

- 100 

- 50 

 صفر

50 

100 

 :UNEP (2004): املصدر
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 :  عوامل حملية: ثانيا

ويرجح الكثري من العلماء واملختصني يف موضوع اجلفاف يف منطقة الدراسة األسباب احملليـة                -أ 
  :التالية لتغري املناخ

أو غريه، ز من نتائجـه      ) Over-Grazing(تعرية املنطقة من الغطاء النبايت بسبب الرعي اجلائر          -ب 
 .تفكك التربة

 .و الذي أهم نتائجه ازدياد سرعة الرياح) Deforestation(و القطع اجلائر للغابات التحطيب  -ج 
اليت تؤدي إىل تغري النظام املناخي، و خاصـة املنـاخ           ) Over-cultivation(الزراعة غري املرشدة   -د 

 .التفصيلي، يف املنطقة، و ذلك مما يؤدي إىل اضطراب النظام االيكولوجي
سطحي للمياه و تغرياته اهليدرولوجية، و كـذلك األحـواض          أسباب تتصل بنظام الصرف ال     -ه 

 ).إعادة التغذية(اجلوفية و نظام تغذيتها 
 .أسباب إقليمية أخرى تتعلق بعوامل املناخ يف األقاليم ااورة -و 

 
  :و يكون الدليل على هذا التغري يف املناخ

ý اخل... التبدل الذي طرأ على نظام سقوط املطر يف املنطقة( 
إن أول مظاهر التبدل الذي طرأ على نظام سقوط املطر يف املنطقة هـو          : أليام املمطرة  عدد ا  -أ

يوضح عدد الشهور املمطرة يف بعض املـدن يف         ) 4(و الشكل   . التغري يف عدد األيام املمطرة يف املنطقة      
، % 1.6 و   %1.45و من خالل األرقام اليت مجعت يف منطقة الدراسة تراوح التغري بني             . منطقة الدراسة 

يف عدد الشهور املمطرة يف كل احملطات األرصادية املوضحة يف اخلريطة          ) نقص(و هذا يعين تغرب سالب      
  ).5(الشكل 

  : التبدل وقت بدء التساقط و ايته-ب
مسة هامة من مسات أي     ) تأخر البداية و تقدم النهاية    (يعترب التبدل السليب يف وقت سقوط املطر        

وقد أشـار   . فصل املطري يرتبط به موسم النمو للنبات الطبيعي و احملاصيل         نظام مناخي  ألن طول ال     
  :إىل سلبية التغري بسبب أنه) M. Hulme & N. Tosdevin, 1989, p. 183(الباحثان 

"… rainfall reliability in mid-to-late-season has decreased …   :"  أي أن درجة االعتماد علـى
  كما أثنب كثرب من الدراسات أن كمية املطر .  من وسط إىل اية املوسمالتساقط تتناقص يف الفترة
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أناه يوضح شكل و مدى هـذا      ) 6(و الشكل رقم    . السنوي يف أي منطقة ترتبط بطول املوسم املطري       
  .التبدل

  

    
  

خذ ت منها معلومات يف منطقة الدراسة قد حـدث          يالحظ من الشكل أن كل احملطات اليت أ       
، و )تقدم ايـة املوسـم  (و يف موعد اية املوسم املطري ) تأخر البداية(فيها تغري يف موعد بداية املطر   

و تقلص املوسـم املطـري   . هذا يعين إمجاال أن موسم التساقط املطري قد تقلص يف كل هذه احملطات      
و هذا مـا نفـصله يف   . ساقط السنوي أو تذبذب هذه الكمية من املطر    يعين فيما يعين تناقص كمية الت     

  . الفقرات التالية

 %)25-15(متوسط عدد الشهور املمطرة يف منطقة الدراسة بعد التغري املناخي ): 5(الشكل 

2 
0.9 

0.8 

2.8 3 

0.8 
1.2 

0.7 
 

3.2 

0.7 

1.6 

3.7 
2 

3.6 
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  التبدل يف موعد بدايات و ايات موسم التساقط يف مدن خمتلفة من منطقة الدراسة): 5(الشكل 
  ).سنوات خمتلفة(ي، السودان مصلحة األرصاد اجلو: املصدر

  
 :التبدل الذي طرأ على كمية سقوط املطر يف املنطقة -ز 

. يعترب التغري الكمي مسة من مسات التبدل الذي طرأ على كمية سقوط املطر يف منطقة الدراسـة     
الواحدة قد تناقــص يف بعـض   ) Storm(فقد وجد أن كمية املطـر يف العاصـفة املطرية أو الزخة        

كذلك ميثل التناقص يف املعـدل  ). M. Hulme & N. Tosdevin, 1989, p. 183 (%75نسبة األحيان ب
أدناه يـشري إىل    ) 1(و اجلدول رقم    . السنوي لكميات املطر يف منطقة الدراسة أبرز مظاهر هذا التبدل         

  :نسب التبدل السليب يف معدالت املطر السنوي يف بعض حمطات الرصد يف منطقة الدراسة
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  :نسب التبدل السليب يف معدالت املطر السنوي يف منطقة الدراسة) 1(اجلدول رقم 

-1920متوسط املطر     احملطة
1960  

-1960متوسط املطر   
2001  

كمية التبـدل   
  )ملم(

ــدل  ــسبة التب ن
(%)  

  3.02  18  579  597  كادقلي
  5.9  25  400  425  الدلنج

  2.9  12  400  412  نياال
  3.2  13  389  402  النهود

  5.1  21  388  409  عد الغنم
  12.6  44  305  349  األبيض

  20.7  71  272  343  بارا
  13.1  34  226  260  الفاشر

  27.6  55  144  199  محرة الشيخ
  38.7  79  125  204  اإلضية

  50.8  103  100  203  أم كدادة
  ).سنوات خمتلفة(مصلحة األرصاد اجلوي، السودان : املصدر

  

  
  . ملم يف منطقة الدراسة خالل فترات زمنية خمتلفة400التايل يوضح التبدل يف خط املطر التساوي ) 7رقم (الشكل 
  .A. I. Abdel-Rahman, 1996, p. 95: املصدر 
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ملم خالل سـنوات    400التايل يوضح التبدل يف خط املطر املتساوي        ) 7رقم  (كما أن الشكل    
  : خمتلفة يف املنطقة

ý     ملنـاخ   و هي ظاهرة عدم استقرار تدل على تغريات يف نظـام ا            :التذبذب السنوي يف كمية املطر
وهي ظاهرة تشري إىل ما حتاول هذه الورقـة إثباتـه   ). Oduro-afriyie, 1989(احمللي أو اإلقليمي 

و . حول الزحف املناخي أو تبدل األقاليم املناخية كعامل من عوامل التصحر يف غرب الـسودان              
 : التايل يوضح مدى هذا التذبذب)8رقم (الشكل 

  

  
 
ý  اليوميارتفاع معدالت احلرارة الشهري و: 

الشك أن ارتفاع درجة احلرارة يف أي منطقة من املناطق يرتبط أو ترتبط به تغريات يف كـل عناصـر          
و املعلومـات  ) 1995عـوض عبـد الـرمحن،    (و من خالل الدراسات السابقة    . املناخ األخرى 

: األرصادية اليت حتصل عليها الباحث جند أن تغري درجة احلرارة يف منطقة الدراسـة ذو بعـدين                
الفرق بـني أدىن و أعلـى درجـة    (أوهلما التغري يف درجة احلرارة و الثاين التغري يف مدى احلرارة            

حنو ) املنطقة األكثر تصحرا  (كما أن التغري يكون كبريا كلما اجتهنا من الشمال          . السنوي) حرارة
  مدينة األبيض و م يف °0.3فقد ارتفع معدل احلرارة السنوي مبقارنة الفترتني   و  حبوايل . اجلنوب
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م °1.2م يف مدينة األبـيض و     °2م يف مدينة كادقلي؛ كما أن املدى احلراري ارتفع حبوايل           °0.04حبوايل  
يف معدل و مدى احلرارة يـشري تغـري         ) إن مل نقل كبري   (و هذا التغري الواضح     . يف مدينة كادقلي  

مبا أشار هذا التغري إىل تبدل مناخي يتحرك من الـشمال إىل   مناخي يف املنطقة و يف نفس الوقت ر       
و إن كان هذا األمر حيتاج إثباته إىل معلومات كمية و نوعية أكثر مما هو متوفر للباحث                 (اجلنوب  

 ).وقت إجراء الدراسة احلالية
ý زيادة سرعة الرياح : 

 ,M. Hulme & N. Tosdevin(أثبتت الكثري من الدراسات األرصادية و املناخية يف منطقة الدراسـة  

1989; Jacobeit, 1988 ( و املعلومات األرصادية اليت حتصل عليها الباحث أن هناك تغري يف سرعة
 خالل الشهور   1980-1920الرياح يف منطقة الدراسة حيث أن متوسط سرعة الرياح خالل الفترة            

%) 37.5(الثانية  /متر6توسط إىل   الثانية، و ارتفع هذا امل    /متر4.5كان  ) أشهر جفاف (مايو  –أكتوبر  

فقد ارتفعت سـرعة    ) سبتمرب-يونيو(أما خالل فترة سقوط األمطار      . 2001-1981خالل الفترة   
و مبا أن الرياح يف فترة اجلفاف ـب مـن    . %)22.5(الثانية  /متر 2.45الثانية إىل   /متر2الرياح من   

  :ن هذه اجلهة هلا عدة مؤشراتالشمال إىل اجلنوب فإن الزيادة العالية يف سرعة الرياح م
هو أن هذه الرياح اليت ب من الشمال وازدادت سرعتها مبا يعين تغـريات بيئيـة         : املؤشر األول  •

 .حدثت يف املنطقة، و لعل أمهها تناقص املساحة الشجرية اليت كانت حتد من سرعة هذه الرياح
وازدادت ) هة الـصحراء الكـربى    من ج (هو أن هذه الرياح اليت ب من الشمال         : املؤشر الثاين  •

أو دفع عوامل ) Sand Dunes(سرعتها تعين هذه الزيادة ازدياد معدل سرعة حترك الكثبان الرملية 
التصحر األخرى يف املنطقة مبا يعين ازدياد عملية التصحر حيث أن الرياح تعترب من أهم عوامـل                 

 .التصحر يف أي منطقة
ý ينولوجية تغري النظام املظاهر احليوية أو الف)Phenology (للنباتات و احملاصيل: 

 ساعات يف اليوم أدي 8ألكثر من °35جند مثال أنه يف حالة الفول السوداين ارتفاع درجة احلرارة ملعدل           
ويف نفس املنطقة و يف نفس معدل احلرارة املتزايـد و يف  . إىل ضمور حجم احلبة يف حاالت كثرية      
   أنه يف حالة القمح ظهرت مظاهر التيبس، و اخنفض إنتاج حالة الذرة فقدت حبوب اللقاح، كما
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 0.25و كل هذه التغريات رغم أن معدل االرتفاع تراوحت بـني            . درنات البطاطس يف مناطق إنتاجه    

  ). Benson & Clay, 1994, p. 27( من املعدل العام%0,30و
  

 :        نشاط التيار املداري الشرقي النفاث: ثالثاَ

مل تتوفر للباحث املعلومات امليدانية حول نشاط التيار املداري الشرقي النفاث يف منطقة غـرب      
 & M. Hulme(السودان خاصة فوق طبقة التربوسفري، إال أن الدراسة اليت قام ا الباحثان الربيطانيان 

N. Tosdevin (ملوضوع تثبت أن هناك عالقة بني نشاط التيار املداري الشرقي النفـاث و  حول هذا ا
و قد أثبتت الدراسات اليت قامت ا منظمـة         . على األقل فيما يتعلق بالتساقط املطري     –التغري املناخي   

  :العالقة بني نشاط التيار املداري و منط التساقط يف املنطقة املدارية ) WMO(األرصاد العاملية 
"… and the recent global climate on a linkage between Sahelian rainfall and the wider 
tropical circulation. Dynamically, a relationship (with the Asian monsoon) could be 
expected since the upper tropospheric easterly jet over East Africa has its origin over the 
equatorial Indian Ocean … a weak monsoon circulation is usually associated with a weaker 

easterly jet" (WMO, 1987, p. 5) ." 
أثبتت هذه العالقـة مـن   ) .M. Hulme & N. Tosdevin, 1988(كما أن الدراسة اليت قام ا 

حيث أن نشاط التيار املداري منطقة هو مثال للتأثري اإلقليمي املتبادل من جهة، و التـأثري املكـاين يف         
يف الـشذوذ   حيث وجدا أن هذا النشاط يؤثر       . املنطقة اليت يكثف فيها نشاطه فوق طبقة التروبوسفري       

و قد وجـد الباحثـان أن   . عند كل من التساقط  اليومي و الشهري و السنوي  ) anomalies(املطري  
يف قوة التيار النفاث من حيث ) Inter- and intra-annual variation(التذبذب السنوي و عرب السنوي 

كمـا  .  التساقط املطـري االرتفاع و عدد دوائر العرض اليت يؤثر فيها يتصل اتصاال وثيقا بالشذوذ يف      
يف حالة نشاطه يف شهر يونيو و هو الشهر الذي يبدأ فيه موسم التساقط يف             (وجدا أن هذا التيار يتصل      

اتصاال مباشرا  باالجتاه حنو التنـاقص يف معـدل    ) منطقة وسط السودان اليت جزء منها منطقة الدراسة       
  .التناقص السنوي و ذلك بتأخري بداية موسم التساقط

-Up (يف دراسة له عن األثر املشترك لكل من ظاهرة التقلب املائي البحري -ا أن الباحث كم

welling (              و التيار املداري الشرقي النفاث على ظاهرة القحط يف جنوب و شرق اليمن)  نفس الدوائر
   . وجد أن هناك عالقة واضحة بني نشاط التيار النفاث و ظاهرة القحط-)العرضية ملنطقة الدراسة
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و يأمل الباحث أن تتوفر يف املستقبل القريب املعلومات األولية الالزمة حول حتركات و نشاط التيـار                 

  .املداري الشرقي النفاث يف منطقة الدراسة حىت تكتمل الصورة بشكل أكثر وضوحا
  

  التغري املناخي و التصحر
  

  :منوذج أول-)9الشكل (اخي و التصحر يف الشكل التايل ميكن تصوير العالقة بني التغري املن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كمـا  ) Desertification Processes(و ميكن تفسري العالقة بني عناصر التغري املناخي و عملية التصحر 
  ):2اجلدول رقم (يلي 

معدالت 
 سقوط المطر

نظام سقوط 
 المطر

معدل الحرارة 
   الیومي و الشھري

 تغري املناخ 

المظاھر الحیویة 
للنباتات و 
 المحاصیل

  
لتربة و المیاه ا

 وموارد اللیثوسفیر

  
    سرعة الریاح

تسارع عملية  
 التصحر) وترية(
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  العالقة بني التغري املناخي و التصحر يف منطقة الدراسة): 2(اجلدول رقم 
  أثره يف إحداث التصحر  نتائجه على املنطقة  اثر التغري املناخي
   تفكك التربة-1  تناقص الغطاء النبايت  )اجلفاف(تناقص األمطار 

  تدهور اإلنتاج احملصويل
حتول النطـاق البيئـي للمحاصـيل         )اجلفاف(تناقص األمطار 

)Agro-ecological Zones(  

 Top( فقدان التربـة الفوقيـة   -1

Soil(  
   اجنراف التربة-2

  زحف الرمال و الكثبان الرملية  زيادة الرياح  زيادة الرياح
  تدهور القوى اإلنتاجية لألرض  )نشاط التيار النفاث(تناقص األمطار   األلبيدو

  يادة مظاهر الصحراءس  قلة فعالية املطر-زيادة معدالت التبخر  زيادة احلرارة

  . تغري النطاقات احليوية-1  زحف املناخ  تغري خطوط املطر املتساوي
  . انتقال حواف الصحراء-2

  التصحر
  

  :التصحر و التغري يف معدالت و كميات سقوط املطر
  :لكميات املطر يف اخلطوات التالية) التناقص(ميكن تلخيص أثر التغري السليب 

 و ذلك بنقص املياه مما يؤدي إىل تغري شبكة الصرف السطحي و إىل              التغريات اهليدرولوجية،  .1
 .كمية املياه فيها

و قد حيـدث هـا بـسبب    .   فقدان خصوبة التربة ←متلح و اجنراف التربة بواسطة الرياح        .2
أو اإلزالة املباشرة بواسطة الرياح أو بـسبب الـتغريات          ) ألسباب طبيعية أو بشرية   (التآكل  

 .زيائية أو احليوية، أو مجيع هذه التغريات و العوامل جمتمعةالكيميائية أو الفي
و حيدث هذا نتيجـة   .  فقدان التنوع اجليين للمحاصيل    ←) البيولوجي(فقدان التنوع احليوي     .3

التغريات البيئية اليت حياول النبات التواؤم معها عن طريق إما التغريات الفسيولوجية أو اهلروب   
حملاصيل على التواؤم مع هذه التغريات تفـشل األضـعف يف           و بسبب عدم قدرة ا    ). املوت(

عملية التواؤم فتنقرض مبا يؤدي إىل نقص يف أنواع احملاصيل اليت ميكن إنتاجها، و هذا يعـين             
   .تناقص األنواع الذي يعين فقدان التنوع اجليين للمحاصيل
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نتيجة للتغري الذي حيدث يف التنوع   .  الزراعية أفقيا    توسع املساحة   ←تناقص إنتاجية األرض       .4
اجليين تنتقل حماولة التواؤم من احملصول أو احملاصيل إىل الفالح الذي حيـاول التـواؤم مـع                 
التغريات بنقل احملاصيل إىل املنطقة ااورة، و عندما حتدث نفس التغريات البيئية ينتقل مـرة               

سع املساحة الزراعية أفقيا و معهـا رقعـة التـصحر     أخرى إىل مساحة جماورة، و هكذا تتو      
 ).10الشكل رقم (

  

 
  

قد يكون هذا التناقص بـسبب      ). احلراجة غري املستدامة  –الغابات  (تناقص املساحة الشجرية     .5
 . إستراتيجية التواؤم اليت يتبعها الفالح كما يف الفقرة أعاله

قل النطاقات أو األقـاليم املناخيـة   التغري املناخي، و هو نتيجة لكل ما حدث أعاله حيث تن       .6
 .نتيجة تلك التغريات

   .التصحر، و هو نتيجة لكل ما حدث أعاله من تغريات، و لذلك فهو احملصلة النهائية .7
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  :التصحر و التغري يف معدل احلرارة
، و بالتايل تقليل فعالية املطر مما قد يسهم يف   )النتح+ التبخر  (لي  يعين ازدياد معدالت التبخر الك    

  .كٍل من تناقص الغطاء النبايت و تفكك التربة و تعريتها و حتويلها إىل أرض متصحرة
  

  :التصحر و التغري يف سرعة الرياح
ا قد يسهم يف ، و بالتايل تقليل فعالية املطر مم  )النتح+ التبخر  (يعين ازدياد معدالت التبخر الكلي      

كما أن الرياح تسرع من عمليات تفكك التربة و تعريتـها و حتويـل              . كٍل من تناقص الغطاء النبايت    
إضافة إىل ذلك فإن الرياح هي املسئول األول عن حركـة           . املنطقة اليت تسود فيها إىل أرض متصحرة      

  .الكثبان الرملية يف منطقة الدراسة و يف غريها من املناطق
املناخي ) التغري(قدم من حتليل و نقاش ميكن القول أنه ميكن القول أن العالقة بني الزحف           و مما ت  

يف منطقة الدراسة اليت حيدث     ) االيكولوجية(و التصحر  تتضح  من خالل تغري أو تبدل األقاليم البيئية             
قل جفافا، و اليت هي    فيها التحول البيئي نتيجة الزحف املناخي حبيث حيل اإلقليم اجلاف حمل اإلقليم األ            

  :كالتايل) من اجلنوب إىل الشمال(
 .خمتلطة) نباتية(بيئة حيوية ):  أشهر7ملم يف 1200 و 800مطر بني : (املداري الرطب  -أ 
 مفتوحة) نباتية(بيئة حيوية ):  أشهر3.9و2ملم يف 800 و 500مطر بني : (املداري دون الرطب -ب 
) نباتيـة (بيئة حيوية   ):  أشهر 3-2ملم يف   1200 و   800مطر بني   ): (جبل مرة يف دارفور   (جبلي    -ج 

 .سافنا شجرية
سـافنا  ) نباتيـة (بيئة حيوية   ):  شهر 0.5 ملم يف    200مطر أقل من    : (املداري شبه الصحراوي    -د 

 .عشبية
) نباتيـة (بيئـة حيويـة   ):  شـهر 0.5 ملم يف  200مطر أقل من    : (املداري الصحراوي القاري    -ه 

  صحراوية عشبية
  

   :أدناه) 11(ول الذي حدث يصورها النموذج يف الكل رقم و عملية أو عناصر التح
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  .مثال الساحل األفريقي-دورة التصحر يف منطقة الدراسة: منوذج ثالث): 11(الشكل رقم 

  
و من النماذج الثالثة اليت تكون حىت اآلن ميكن القول أن النموذج النهائي لتصوير  أو متثيـل                  

  ) .12( بني الزحف املناخي و التصحر يف منطقة الدراسة يصورها النموذج يف الشكل رقم العالقة

http://www.pdffactory.com


  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 
23  
  

  
   يف غرب السودان) التغري املناخي(منوذج العالقة بني الزحف املناخي ): 12(الشكل رقم 
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  اخلامتة
  

اعتمد البحث املقدم يف هذه الورقة العلمية على مصادر أولية و أخرى من مصادر ثانوية و من                 
للحصول على املعلومات املــستخدمة، كما أن شــبكة املعلومـات          ) Tertiary(املستوى الثالث   

يف وفرت كما و نوعا من املعلومـات أسـهمت كـثريا    ) World Wide Web-WWW(االلكترونية 
جتميعيـا  /و قـد اتبعـت الورقـة منـهجا حتليليـا     .  الوصول إىل النتائج اليت توصل إليها البحـث      

)Analysis/Synthesis (      كمـا عمـدت الورقـة إىل      . يف وقٍت واحد الستخالص أهم نتائج البحث 
استخدام أحدث ما توفر للباحث من نظم و برامج التحليل اإللكتروين  عن طريق جهاز احلاسب اآليل              

و لقد كان   . لتحليل و تفسري و تنظيم املعلومات اليت حتصل عليها ليخرجها يف شكل ورقة علمية حبثية              
أو ) Climatic Drift(املوضوع  األساسي الذي سعت الورقة ملناقشته هو العالقة بني زحـف املنـاخ   

 و التغري البيئي الـذي مـؤداه   - من جهة-معا) Space & Time(التغري املناخي مبعناه املكاين و اآلين 
، و الذي يعين فيما يعـين أقـصى درجـات    )Desertification(األخري و حمصلته النهائية هو التصحر       

ذلك التحليل و النقاش خلصت و من كل    . التدهور البيئي الذي ميكن أن يصيب أي منطقة من املناطق         
  :هذه الورقة العلمية إىل أهم النتائج التالية

هناك نغري مناخي يف منطقة الدراسة أهم مظاهرة تناقص كمية األمطار يف األقاليم املناخية              : أوالَ
املختلفة و تغري طول املوسم املطري و تذبذب كمية املطر السنوي الذي يعين تغري األقـاليم املناخيـة                  

  .يث يزحف اإلقليم الفقري ليحل حمل اإلقليم  األكثر منه غىنحب
و معـدالت   ) الزحف املنـاخي  (هناك عالقة وثيقة يف منطقة الدراسة بني التغري املناخي          : ثانيا

  .زحف الصحراء و التصحر معا
يتجه هذا التغري من الشمال حنو اجلنوب حبساب التصحر و من اجلنوب حنـو الـشمال                : ثالثا

  .لتدهور البيئيحبساب ا
توصلت الورقة إىل أن النموذج الذي تكون يف اية البحث أو كمحصلة ائية للبحـث          : رابعا

و هذا مما يشري إىل تكون نظام       . يشري للترابط الوثيق بني عناصر املناخ و البيئة احمللية يف غرب السودان           
  شديد التعقيد و : بأنه) Climate System(مناخي يف منطقة الدراسة باملعىن الذي يعرف النظام املناخي 
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و ) الكريوسـفري (الغالف اجلوي و الغالف املائي و غالف الثلج       : يتألف من مخسة عناصر رئيسية هي     

 أي مكان يف العامل يتطور      و مبا أن النظام املناخي يف     . الغالف احليوي و سطح األرض و التفاعل بينهم       
أو يتغري حتت تأثري ديناميته الداخلية اخلاصة أو نتيجة لتأثريات خارجية يف التغريات اليت حيدثها اإلنسان                
أو قوى الطبيعة يف أحد عناصر النظام املناخي، فإن التصحر يف منطقة الدراسة يعترب أحد املؤثرات اليت                 

و هـذا هـو     . ذا التغري املناخي يؤدي بدوره إىل عملية التـصحر        تلعب دورها يف التغري املناخي، و ه      
  .الذي خلصت الدراسة يف هذه الورقة العلمية إىل استنباطه كهدف علمي حبثي) Model(النموذج 

  
  املراجع

  :املراجع باللغة العربية: أوالً
  

ئة األمم املتحـدة،    ، هي 2003 تقرير صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية،         .2003.األمم املتحدة   
 .نيويورك

  
 األسس البيئية للزراعة يف السودان، دار جامعة اخلرطـوم للنـشر،   .1995.عوض إبراهيم عبد الرمحن   

 .اخلرطوم
  

الغـالف  : أثر اإلنسان على أغلفة البيئة األربـع      :  اإلنسان و بيئته   .2001.عوض إبراهيم عبد الرمحن     
، و الغالف احليوي، دار جامعة اخلرطـوم للنـشر    اجلوي و الغالف املائي و الغالف الصخري        

  .اخلرطوم
  

، جملة اجلمعية اجلغرافيـة اليمنيـة، العـدد     تعز التصحر يف حمافظة   .2003.عوض إبراهيم عبد الرمحن     
  .الثالث، صنعاء
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أبعاد ): مترجم(تاح  حسني عبد الف  : يف" إيقاف تدهور أفريقيا   ".1989.ليستر براون و إدوارد وولف      
 مركـز  -)World watch Institute(عالقة النمو مبنظومات استيفاء احلياة،  معهد مراقبة العامل 

 .الكتاب األردين، عمان
  

التقرير السنوي، مصلحة األرصـاد اجلـوي،       ): سنوات خمتلفة ( السودان   -مصلحة األرصاد اجلوي  
  .اخلرطوم
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  ):Satellite Imagery (و فضائيات(Air Photography) صور جوية: رابعاً
  

  )     Landsat-7 - ETM+ -) 12.11. 2003:  صورة فضائية رقم
  

    ملم153.2 : عدسة1:20.000:  مقياس 15138 و حىت 15133:     صور جوية باألرقام
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  :اليت استخدمت يف البحث) Software(الربامج احلاسوبية : خامساً
• Erdas Image 8.4  
• Arc-View 3.2a  
• Adobe Photoshop 8.0 
• Kartoflex des VEB Carl- Zeiss- Jena 
• Interpretoskop B des VEB Carl- Zeiss- Jena  
• GPS Garman.  
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Climatic Drift Versus Desert Creep: The Case of Western Sudan 

 
Awad Ibrahim Abdel-Rahman 

 
Geography Dept., Sana'a Univ., Yemen 

 
Due to many human mal-use, natural renewable natural resources deteriorate. One 

salient impact of man is the removal of plant cover. It is a change which has its percussions 
on changing the natural landscape. As a consequence, there are pedagogical, botanical, 
hydrological, and other changes. Due to all these changes,  the albedo is affected leading to 
change in rainfall character in four instances: 

• Rainfall amount; 
• Commence and end of the rainy season; 
• Rainy days number. 
• Shift of the isohyets as an ultimate result. 
• Major climatic, pedagogical, botanical, hydrological and other ecosystem changes, 

as a consequence of all above changes.  
This means a spatial shift of the ecological zones in the study area. One salient 

ecological zone is the Sahara Desert, bordering the study area. This zone is now pushed by 
these changes to replace savanna zone, which in turn has replaced the equatorial zone. 
Mobile sand dunes are also pushed southward enhanced by a deteriorating or  ecosystems 
in their way. 

Then, the main theme of the paper is an investigation and trying to prove the 
relationship  between desert creep as an ecological salient phenomenon in the study area, in 
one hand, and climatic zone drift, on the other hand. The research problem is tackled 
through synthetical/analytical approach trying to design  this relationship in a model that 
portray all ecological aspects and capacity of the study area. This is done through collecting 
all primary, secondary as well as tertiary data and use the appropriate software for different 
types of synthesis/analysis of the collected data. 
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