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مرونة النظم المحمية في التكيف مع الجفاف في والية شمال كردفان
د .حسن احمد حسن الشيخ
استاذ الجفرافيا المشارك ،جامعة بخت الرضا ،كمية االداب ،قسم الجغرافيا.
د .عبد العزيز االمين الشيخ
استاذ الجفرافيا المشارك ،جامعة كردفان ،كمية التربية ،قسم الجغرافيا.
د .دفع اهلل الطيب يوسف الحسين
استاذ الجفرافيا المساعد  ،جامعة بخت الرضا ،كمية االداب ،قسم الجغرافيا.

المستخمص:

تبحث ىذه

الدراسة عن استراتجيات التكيف مع الجفاف في والية شمال كردفان

 ،وىدفت لموقوف عمى أىم االستراتجيات المحمية المتبعة

لمتكيف مع المتغيرات البيئية بمنطقة الدراسة .و التعرف عمى مدى مرونة نظم التكيف مع المتغيرات البيئية ،

بن السكان
وقد افترضت أ

التنب بالجفاف والتأىب لو وادارتو عند وقوعو ودرء آثاره بعد انتيائو
المحميين يتِّبعون مجموعة من استراتجيات التكيف مع الجفاف مكنتىم من ؤ
 ،وقد اتبعت الدراسة منيجي االيكولوجية الطبيعية و االيكولوجية السياسية واستخدمت وسائل متعددة لجمع المعمومات من منطقة الدراسة مثل
المقابمة واالستبانة  ،توصمت الدراسة إل ى أن السكان المحميين قد اتبعوا العديد من االستراتجيات المتعمقة بالتنب ؤ والتأىب وادارة اثا ر كارثة
الجفاف ودرئيا  .وقد تراكمت ىذه المعرفة المحمية طوال سنوات عديدة طوروىا وتناقموىا بينيم و مكنتيم من مواجية ىذه التغيرات المناخية
بصورة جيدة  ،أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالمعارف المحمية واستمياميا عند تنفيذ مشروعات التنمية ألن السكان المحمي
خبراء حقيقيين في مجال الموضوعات المرتبطة بمعاشيم داخل بيئاتيم المحمية واشراك السكان المحمي

ين يعتبرون

ين في و ضع الخطط والبرامج التي

اثر الكوارث الطبيعية ودرئيا.
تعينيم في التنبؤ والتأىب وادارة ا

Abstract
This study is an attempt to investigate the strategies to adapt to drought in North Kordofan State,
and identify the most important local coping strategies and flexible adaptation to environment.
The assumption is that the locals coping strategies’ have enabled them to predict drought,
preparedness and management when it occurs The study followed the natural ecology approach
and political iconology approach and various methods were sued to collect data from the research
area such as the interview and questionnaire . The study found that the local population has
adopted a number of strategies for the prediction , preparedness , readiness and the management
of the adverse effect of drought disasters and to ward off adverse effects . This knowledge has
accumulated over a number of years and has been transmitted among them and this enabled them
to face these climatic changes. The study recommended the need to pay attention to local
knowledge in the implementation of development projects as the local people are real experts in
issues connected with their livelihood in the local environment. It also recommended the
participation of locals in preparation of plans and programs that help in prediction, preparedness
and management of natural disasters.

 1-1مقدمة:

ُيي ُّد
عد الجفاف من المشكبلت البيئية الممحة في العالم بصفة عامة  ،وفي البيئات شبو الجافة وشبو الرطبة بصفة خاصة
نسبة التصافيا بنظم ايكولوجية ىشة  Fragile Ecosystem ،ذات درجة حساسية شديدة تجاه أي تغيير سمبي في
مكونات البيئة الطبيعية  .وأصبح الجفاف من المظاىر المناخية المتكررة التي تؤثر سمبا في مكونات البيئة الطبيعية

نتيجة لمقصور الواضح في الموارد المائية الناجم من النقص الدائم من سقوط المطر  ،ولقد أدى تكرار نوبات الجفاف
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إلى لفت انتباه العالم  ،فأقيمت المؤتمرات والندوات العممية وأبرمت االتفاقات وبذل

ت الكثير من الجيود الرسمية

والطوعية من أجل احتواء مشكبلت الجفاف  ،وقد بدأت أولى المبادرات اإلقميمية في إفريقيا من خبلل برامج منظمة
اليونسكو في عام  1950لدراسة المناطق الجافة والذي حاولت من خبللو التوثيق لمتجارب والثقافات المحمية وكيفية

التعايش مع نوبات الجفاف  ،إال أن نوبة جفاف  1972-1968وضعت قضية الجفاف في إفريقيا ضمن القضايا
العالمية  ،ففي العام  1974دعت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة الدول كافة لمتعاون في مجال الدراسات والبحوث
المتصمة بقضايا الجفاف والتصحر ومساعدة الدول المتضررة على بناء قدراتيا العممية والتقنية وعلى ضوء ذلك عقد
مؤتمر نيروبي  1977والذي نتج عنو وضع خطة عمل لدرء آاثر الجفاف في مد ى السنوات  2000-1977مبنية
على الخبرات والتجارب العالمية  ،ولم تصحب مكونات المعرفة المحمية التقميدية وخبرات السكان المحميين  ،و

َّد
عد

وسِّم َيي قمة األرض
مؤتمر نيروبي األساس الذي بنى عميو مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة و التنمية الذي عقد في الب ارزيل ُي
 40فصبل  ،الفصول من  22-9تناولت
( أقر مؤتمر قمة األرض أجندة القرن الحادي والعشرين التي تضمنت
قضايا صون الموارد الطبيعية وتنميتيا  ،الفصل  12من األجندة تناول إدارة النظم البيئية اليشة ومكافحة التصحر

المعَّدرضة لنوبات الجفاف تشمل التنبؤ و التأىب وادارة ودرء
ونوبات الجفاف من خبلل وضع نظم شاممة في المناطق ُي
آاثر نوبات الجفاف ) الشيخ  2006وكنتاج ليذا العمل تم عقد مؤتمر نيروبي الثاني في يونيو  1993والذي نتج عنو
صياغة االتفاقية الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر في إفريقيا والتي أصبحت جزء من منظومة المواثيق الدولية في
يونيو  ( 1997أقرت اتفاقية  1997جممة من األوجو اإليجابية مثل التعبير عن اإلدراك العالمي بقضايا التصحر
والجفاف في إفريقيا وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياتو تجاه معاونة الدول المتضررة في النواحي المالية والفنية والتقنية

وصاحب ذلك التزام سياسي لمدول المتضررة بأن تجعل لقضايا مكافحة التصحر ودرء آاثر الجفاف األولوية في برامج

العمل الوطني ) الشيخ َّ ، 2006د
إن االستراتجيات التي بنيت لمكافحة آاثر نوبات الجفاف كانت نتاج جيد إقميمي

وعالمي مقدرين مبني على خبرات ذات صفة عالمية  ،وبالرغم من نجاحاتيا فيي لم ترتكز عل ى الموروث الثقافي
لسكان المناطق المتأثرة بالجفاف  ،كان السودان جزء اً من منظومة العمل العالمية والذي تَي َّد
بن ى توصيات ىذه
المؤتمرات اإلقميمية والعالمية  ،فقد بد أ أولى محاوالت مكافحة الجفاف والتصحر عام  1944حسب ق اررات لجنة

بناء عل ى دراسة  1935 Stebbingعن التصحر  ،وفي عام  1972تبنت و ازرة
صيانة التربة التي تم تكوينيا ً
الموارد الطبيعية والتنمية الريفية برامج لصيانة التربة ومكافحة الجفاف والتصحر برعاية وتمويل وخبرات أممية وفي

عام  1977كنتاج لمؤتمر نيروبي وقَّدع السودان ميثاق إفريقيا لحماية البيئة والموارد الطبيعية  ،وتم إطبلق المشروع

القومي لدرء آاثر الجفاف ومكافحة التصحر  Decarpبخبرات وتمويل أممي شممت  18مشروع وفي عام 1986

شارك السودان مع أقطار أخر ى من شرق إفريقيا في قيام الييئة الحكومية لمكافحة الجفاف والتصحر

IGADD

والتي تمخض عنيا توقيع الميثاق االقتصادي القومي لحماية الموارد الطبيعية .
 2-1مشكمة الدراسة :تتمخص مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:

بالية شمال كردفان؟
أ /ما ىي نظم التكيف مع الجفاف المتبعة من قبل السكان المحميين و
ب /ىل أسيمت نظم التكيف التقميدية المتبعة من قبل السكان المحميين في تخفيض تداعيات الجفاف بوالية شمال
كردفان؟.
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ت /كيف يمكن تطوير نظم التكيف التقميدية المتبعة من قبل السكان المحميين في التكيف مع الجفاف باالستفادة من
المعرفة المحمية والموروث الثقافي لمسكان؟.
 3-1أهداف الدراسة:

ىدفت الدراسة لموقوف عمى أىم االستراتجيات المحمية المتبعة لمتكيف مع المتغيرات البيئية بمنطقة الدراسة  ،التعرف
عمى مدى مرونة نظم التكيف مع المتغيرات البيئية  ،معرفة مدى دعم نظم التكيف المحمية نحو تنمية مستدامة

بمنطقة الدراسة .

 4-1فروض الدراسة:

يتبع سكان والية شمال كردفان العديد من نظم التكيف التقميدية التي تمكنيم من التنبؤ بالجفاف والتأىب لو وادارتو

ودرء آثاره  ،تتسم العديد من نظم التكيف التقميدية المتبعة من قبل السكان المحميين بالمرونة والقدرة عمى التكيف
والتنبؤ ودرء آثار الجفاف بوالية شمال كردفان .ويمكن تطوير نظم التكيف التقميدية المتبعة من قبل السكان المحميين
باالستفادة من المعرفة المحمية والموروث الثقافي .
 5-1منهج الدراسة :
أ /منهج االيكولوجية الطبيعية:

يفسر ىذا المنيج مشكبلت الجفاف من خبلل دراسة تداخل العبلقات المكانية وتحميل صور تفاعل اإلنسان وسط

بيئتو لمتعايش واستغبلل الموارد المتاحة معتمدا عل ى قياس مستويات الثبات والمقاومة  ،وُيي ْيرِيجع دعاة ىذا المنيج
مشكبلت الجفاف إلى التقمبات المناخية والتغير الحاد في معدالت المطر و إلى التدىور في النظام البيئي الناتج من
بعض عوامل الموطن والتدخل السالب لئلنسان  ،ىذا ما أوضحو  Motlock 1981الذي ُييعد من أشير دعاة ىذا
المنيج عند استعراضو لمقترحات منظمة  CAREالعالمية لحماية البيئة في والية شمال كردفان  ،حيث قامت
بدراسة البيئة في والية شمال كردفان ثم دعت لتبني استراتجيات التكيف المحمية التي يتبعيا السكان المحميون
لمواجية الجفاف وتبنت تمويل موضوع متعمق بالمحافظة على موارد الطاقة فقط دون الموارد األخرى مستميمين الفكرة

من االستراتجيات المحمية ( الشيخ . ) 1999
ي:
ب /منهج االيكولوجية السياسة

يمكن إرجاع ىذا المنيج إلى النصف األول من عقد الثماني نات من القرن الماضي حيث أصدر (واتس 1983 :م)

كتابو ( العنف الصامت) عن شمال نيجيريا  ،وفى دراساتو لؤلزمات البيئية في العالم الثالث  .ثم استخدمو من بعد
ذلك (بميكى  )1985 :في دراستو لبلقتصاد السياسي لتعرية التربة في البمدان النامية ثم ( بميمى وبركفيبل )1987 ،
والذي استخدماه بصورة واسعة في كتابيما (تدىور األرض والمجتمع ) ثم ( عجيم ي  )1994 :والذي استخدمو في
تحميل العبلقة بين اإلنسان والبيئة في تبلل البحر األحمر في شرق السودان من أجل الوقوف عمى التحوالت التي

طرأت عمى السكان والمنطقة بعد كارثة الجفاف ثم استخدمو ( األمين الشيخ  )2002 :لدراسة اليشاشة والفقر في
ي بأنيا عممية توحيد الجانب االيكولوجي واالقتصاد
المجتمعات الريفية وعرف (عجيم ي  )1994 :االيكولوجية السياسة
السياسي ،ومن أبرز سمات ىذا المنيج ىو أخذه باإلقميمية والسياسة مع إعطاء التغيرات البيئة قيمة االعتبارات البيئية
ودمجىا في نظريات النمو اإلقميمي ( بميكى وبروكفيمد  )1987 :وتتمثل عناصر ىذا المنيج في مايمي :
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أ /التعريف االرتباطي لتدىور األرض .
ب /تحميل عبلقة البيئة البشرية المتداخمة .

ت /االىتمام بتغير األنماط المحمية لنظم إدارة الموارد في ظل اقتصاد السوق .
ث /تأثير السياسات الحكومية في ظل االقتصاد الريفي  ،ونظم استخدام األرض ومن وجية نظر ىذا المنيج

أن

المزارعين والمنتجين والرعاة التقميدين في العالم الثالث ليسوا في حالة أزمة مزمنة ولكن التغيير في نمط العبلقة بين
اإلنسان والبيئة ىو السبب الرئيس في تدىور الموارد وحدوث التصحر ويرى دعاة ىذا المنيج أن سع

ي المنتجين

التقميديين إلى تحسين أوضاعيم من خبلل التوسع في نظم استخدام األرض الزراعي التقميدي ىو السبب في تدىور
الموارد بالتالي إحداث ظاىرة التصحر.

 6-1أساليب جمع البيانات:

أوالً  /المقابمة :تم جمع البيانات عن طريق المقابمة لكبار السن في عدد من قر ى والية شمال كردفان والذين تم

ترشيحيم من قبل سكان القرية بوصفيم خبراء حقيقيين في االستراتجيات المتبعة لمكافحة التصحر والتأقمم مع ظروف

الجفاف والقرى ىي  ( :فنقوقو – دلق التوب – ابوسعد الجمرية – أم قماير – أم دباكر – سمندية – ابوحمره –

مريخو – شق الوندى – رىود النبق  -الداجو -كبر اليبوب – الناير ودبشارة -الجفيل ) يمثل عدد اثنين من كبار
السن كل قرية من القرى أعبله كعينة دراسة ( ممثمو المجموعة البؤرية ) تم جمع المعمومات منيم عن طريق المقابمة
وبمغ أجمالي عددىم  28فردا .
انياً /المجموعة البؤرية :ىي مجموعة منتخبة من األفراد يجمعيا الباحث بغرض المناقشة والتعميق عمى موضوع

البحث .وىي طريقة مخططة ومكونة من عدد صغير من األفراد ذوي االىتمامات المشتركة  ،يتم دعوتيم لممشاركة
في حمقة نقاشية مخططة ومنظمة عن موضوع البحث ذي الطبيعة النوعية  ،ويتم خبلليا إجراء مجموعة من

التفاعبلت البينية بين جميع األعضاء المشاركين في المناقشة وتحت قيادة باحث (ريئس) يقوم بتنظيم التفاعل
والنقاش  ،وتستمر الحمقة النقاشية مدة تمتد من  120-90دقيقة .العامري)2015(،
أهم مزايا الجماعات البؤرية:

أ /توفر تفاصيل أدق من التي يوفرىا المسح الميداني .
ب /تساعد في تحقيق الفيم العميق لمموضوع أو المشكمة كما أن مرونتيا تسمح ببحث مواضيع غير متوقعة أو
لتوضيح األسباب في موضوعات فرعية وأسموبيا سيل الفيم وتتمتع نتائجيا بالمصداقية.

ت /تعد أسموباً ميما لفيم آراء الجماعات المستفيدة من البرامج التي تواجو المشكمة (المبحوثة ) و تسيم في الحل .

ث /تفيد في تقويم السياسات الشعبية وتعد طريقة فعالة في التزويد بتغذية راجعة مباشرة (  ، )feedbackومن ثم تنقل
االنطباعات الشعبية عمى نحو فعال  .العامري .)2015 (،وأُيجريت اربع عشرة جمسة مناقشة بواقع جمسة بكل قرية .
وقد استفاد الفريق من ىذه الطريقة في الحصول عمى معمومات ميمة اليمكن الحصول عمييا من مبحوث واحد

وخاصة في القرى التي تكون ذات تركيب قبمي واحد مثل قرية فنقوقة والناير والجفيل .
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 7-1موقع منطقة الدراسة:

تقع والية شمال كردفان بين خطى طول  32,20 – 40,28شرقاً  ،ودائرتي عرض  17,40 – 12,40درجة

شماالً حيث تحدىا من الناحية الشمالية الوالية الشمالية أما من ناحية الشرق واليتي الخرطوم والنيل األبيض بينما
تحدىا غربا واليتي شمال دارفور وغرب والية شمال كردفان  .شكل رقم (.)2
شكل ( )2موقع منطقة الدراسة

المصدر :مصمحة المساحة 2016

 8-1مفهوم التكيف :

ىو العمميات التي من خبلليا يمكن لئلنسان أو الحيوان أو النبات أن يصبح متوافقا مع البيئة لذا فإ َّدن سمات ىذا

التفاعل بين اإلنسان ومكونات البيئة المحمية أصبحت تُير ى من خبلل المنظور الحيوي الخاص بالتكيف  ،و َّد
إن آليات

ب اإلنسان داخل الوسط البيئي مرىونة بمكونات ىذا الوسط البيئي و أن أي تغير في ىذه المعطيات يدفع السكان
تنؤ
المحميين نحو تطوير آليات تكيف تمكنيم من العيش مع ىذا التغير الجديد وتحدث ىذه التغيرات ببطء شديد ألنيا

تُيبنى على تراكم الخبرات والمعرفة المحمية لكيفية التعايش مع ىذا الحدث الطا يء وتنتقل خبلل الحيز المكاني متأثرة

باآلليات انتقال المعرفة في ىذه المجتمعات الريفية  ،و إ َّدن ( عدم مقدرة اإلنسان على التكيف مع المتغيرات الطبيعية
في بعض األحيان يرجع لمعديد من المعوقات بعضيا مرتبط بطبيعة اإلنسان نفسو والبعض اآلخر مرتبط بطبيعة

الظاىرة الطبيعية ) عبد العاطي .1999
 9-1استراتجيات التكيف:
إ َّدن استراتجية التكيف

 Adaptive Strategiesىي األساليب التي تتبعيا الكائنات الحية بغرض التكيف مع

ظروف البيئة الطبيعية بصورة اختيارية طويمة األمد  ،وقد أوضح األمين الشيخ  2002بان ىناك كثير من التداخل
حول مفاىيم استراتجيات التكيف المحمية
Strategies

و استراتجية التبلؤم

Adaptive Strategies

واستراتيجيات البقاء

Survival

 Loping Mechanismوىي مفاىيم تستخدم بشكل تبادلي في كتابات

أن المفيومين اآلخرين
عديدة بوصفيا مترادفات  ،ولكن مثل ىذا االستخدام من شأنو أن يؤدي إلي التضميل من واقع ّي
يشكبلن موقفين مفروضين على المجتمع بينما التكيف  Adaptationيمكن أن يكون اختياريا ويمثل تطور طويل
األمد َّ .د
إن طول فترة معايشة المجتمع مع الموقف الذي تبنتو

استراتجية التكيف معو أو اتجاىو يجعل مفردات

االستراتجية تبنى عمي أسس التنمية المستدامة بالنظر إلى أ َّدن ( ممارسات وسموك اإلنسان متمثبل في الخطوات أو
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السياسات أو الق اررات أو نوع ومستو ى الثقافة أو السموك تجاه البيئة وما عمييا من ظروف وأوضاع مع وضع البيئة
المحيطة ومتغيراتيا في الحسبان ) ( أبو صالح .) 2012
 10-1استراتيجيات تكيف اإلنسان مع البيئات الجافة:
يعرف مكتب التنسيق وتقديم إعانات الكوارث التابع لؤلمم المتحدة استراتيجيات تكيف اإلنسان مع البيئة بأنيا
"قدرة اإلنسان عمى البقاء واالستمرار جنباً إلى جنب مع الكوارث وضيق الموارد الطبيعية ( .)UNDDRC, 1986
التكون
ىذه القدرة تتمثل في ابتداع األفراد واألسر والجماعات البشرية وسائبلً لمتكيف مع الكوارث المختمفة تبدأ في ّي
أثناء حدوث الكارثة ويظير ذلك في شكل استراتيجيات ىي في األصل استغبلل لخبراتيم المتراكمة في شتى ميادين
الحياة .تصبح استراتيجيات التكيف ىي طريقة الحياة نفسيا  ،أي تفاعل اإلنسان مع المعطيات البيئية المحيطة بو.
مستعيناً في ذلك عمى إدراكو المعرفي الكامل لمبيئة المحيطة بو  ،واستغبلل ما بيا من موارد في إطار الوسائل
التكنولوجية المتاحة والقوانين التي تحكمو (حياتي .)1994 ,أشار مورتمور (  )Mortimore, 1989في إطار
عبلقة اإلنسان بالبيئات الجافة وشبو الجافة إلى عدم ثبات النظم البشرية فييا  ،وجاء بمفيوم مرونة تكيف النظام
البشري ( )Resilienceالذي يميِّز بين حالتين من السموك البشري  ،وتسود الحالة األولى في فترات الرخاء ومساندة
الظروف البيئية عمميات إنتاج الغذاء  ،فبل يحتاج اإلنسان فييا إلى استخدام أنواع متعددة من االستراتيجيات .أما
الثانية فتسود في فترات الشدة  ،فيحاول التكيف مع ىذه الظروف بتوظيف خبراتو المتوارثة واستراتيجياتو المتعددة ،
وىذا ما يعكس درجة مرونة سموك اإلنسان لمتكيف ومقدرتو عل ى ابتداع استراتجيات لمتكيف  .وفي إطار تكيف
اإلنسان مع البيئة فقد دعا منيج االيكولوجية البشرية لمتوازن بين الكثافة السكانية والموارد المتاحة
ضرورة دراسة السموك البشري أثناء الكارثة وادارتيا والتعامل معيا

 .بينما يؤكد منيج

 ،وأكد عمى

االيكولوجية السياسية

( )Political Ecology Approachعمى ضرورة دراسة وتحميل البعدين االجتماعي االقتصادي لممجتمعات
المتأثرة ،ومفيوم اليامشية (  )Marginalizationوقابمية التعرض لمكوارث (  ،)Vulnerabilityمن بعدي المكان
واآلليات  ,المذين يؤديان عمى المدى البعيد إلى تدمير البيئة وحدوث الكوارث  ،ويؤكد البنك الدولي أن الكوارث تُيع د
مقياساً حقيقياً لقدرة المجتمعات المتأثرة بتنظيماتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمتكيف مع بيئتيا بمعطياتيا
المختمفة وتجاوز صعوباتيا المفاجئة (.)World Bank, 1991
 11-1الجفاف:
الجفاف صفة جغرافية لمناطق العالم التي تكون فييا موارد المياه من التساقط
تذىب بيا قوى التبخر والنتح  ،وقد عرفو

أقل من كمية الماء التي يمكن أن

 2000 Eltomبأنو حدث طبيعي نتج عن قمة ىطول األمطار عن

المعدل الذي يحتاجو النبات  ،أما زىران  1998فقد عرفو بأنو فترة زمنية طويمة ال تسقط فييا األمطار  ،وتكون
ىذه الفترة كافية لكي تسبب عدم اتزان مائي خطير لمنباتات التي تعيش في المناطق التي يسودىا الجفاف  ،وقد
عرفو نمر  1998بأنو الظاىرة التي تحدث طبيعيا نتيجة انخفاض معدالت األمطار دون المتوسطات الطبيعية مما
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يسبب اختبلل في الميزانية المائية لمتربة  ،وقد ربط بين كممة جفاف والمناخ قميل األمطار مرتفع الح اررة أما
 Ibrahim 1988فقد عرفو بأنو النقص الحاد في الماء المتاح لمنبات نتيجة لقمة األمطار وىبوط في الرطوبة
النسبية وارتفاع درجة الح اررة  .أوضح جوده  1989أبن ىناك ترجمات عديدة لكممة جفاف  ،ولكل معنى خاص ،
فجفاف المناخ يطمق عميو

 Droughtأو  Aridityحيث األمطار متذبذبة ودرجة الح اررة عالية  ،أما كممة

 Xerismفيي تعني جفاف المكان – التربة – الموقع – الذي ينمو فيو النبات
فقد أطمق على الجفاف لفظ  Aridityوعلى نوبات الجفاف الممتدة لفظ

الجفافي  ،أما القصاص 1999

 Desiccationأما األمم المتحدة عبر

برامجيا اإلنمائية والبيئية فقد أوضحت ب أن لفظ  Aridityيعني القحولة ( يقصد بالقحولة معانا ة منطقة ما من
تناقص ما تتمقاه من أمطار سنوية مع معاناتيا في ذات الوقت من درجات ح اررة مرتفعة ) الشيخ  ، 2006وحينما
تزداد تكرار الفترات العجاف تصل المنطقة إلى مرحمة الجفاف  . Droughtأما القصاص  1999فقد أوضح أبن
الجفاف يؤثر على مكونات البناء الطبيعي والبشري لممناطق المتأثرة بو في شكل أدلة فيزيقية وبيولوجية واجتماعية
تظير في اتجاىات النظام البيئي الذي يعاني من نقص الماء بفعل سيادة ظروف الجفاف .
جدول رقم ( : )1اتجاهات تدهور النظام البيئي بفعل قمة الموارد المائية في السودان والتي تعتبر أدلة إلي بداية التصحر بفعل الجفاف

أدلة بيولوجية

أدلة فيزيقية
غطاء نباتي

أدلة اجتماعية

حيواني

/1نقص في بناء عمق التربة وتدني

نقص في الغطاء

تغير أنواع الحيوانات

تغير في أنماط استخدام األرض

في عمق المياه األرضية وكميتيا

النباتي

الرئيسية وتوزيعيا

وفي استخدام المياه

 /2نقص في محتوي المادة العضوية

نقص كمية الكتمة

تغير في إعداد الحيوانات

تغير في أنماط االستقرار و ىجرة

الحية

المستأنسة

القرى

نقص المحصول

تغير في تركيب القطيع

نقص في المقاييس البيولوجية

 /3نقص خصوبة التربة

وتدني جودتو
 /4تكوين قشرة صمبة عمى سطح

تغير أنواع

لمسكان
نقص اإلنتاج الحيواني

النباتات الرئيسية

تغير في أحوال الصحة العامة
واليجرة

 /5زيادة األتربة و انعكاس الطاقة عن

تغير في التوزيع

تغير في اتجاىات

تغير في األحوال واألوضاع

السطح األرض – االلبيدو -

وكم النمو

المراعي وطاقتيا

االجتماعية

 /6تممح التربة وتدني نوعية المياه

فشل في التكاثر

السطحية ونقصيا

الطبيعي

تغير في أزمان
الحضور لممرعي

المصدر :القصاص1999،م.
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 12-1الجفاف في والية شمال كردفان.
أوضح تقرير السودان لمشروع تغير المناخ الصادر من المجمس الؤلعمى لمبيئة  1999بأنو نتيجة لتذبذب األمطار
وتراجع خطوط المطر يوجد نوعان لمجفاف في السودان ىما :
أ /الجفاف الذي يغطي مناطق ومساحات كثيرة من السودان الشمالي نتيجة لتذبذب معدل ىطول األمطار تحت الحد
العادي  ،وىو امتداد لجفاف الساحل اإلفريقي .
ب /الجفاف المحمي  ،وىذا يؤثر في منطقة معينة دون أن يشمل مناطق أخرى  ،مثل نوبات الجفاف التي اجتاحت
 1983والذي تم تصنيفة بوصفة ضمن

واليتي شمال كردفان ودارفور في عام

.الجفاف الطبيعي أو الفيزيائي

 Physically Droughtوالذي ينقسم إلي :
أ /الجفاف المترولوجي

Drought

 Meteorologicalوىي الحالة التي ينخفض فييا متوسط األمطار بمعدل

 %25على المدى الطويل في ٍ
إقميم ما وىذا ما حدث فعبل في والية شمال كردفان حيث انخفضت متوسطات
األمطار في الفترة من  2016-2009بنسبة  %25مقارنة بمتوسطات األمطار خبلل الفترة من

1979-1972

جدول رقم (.)2
ب /الجفاف الزراعي  Agricultural Droughtوىو نتاج لمجفاف المترولوجي وفيو تقل رطوبة التربة بدرجة تصبح
غير كافية لنمو النبات والمحاصيل الزراعية نتيجة لقمة األمطار أو لسوء توزيعيا

 .ووالية شمال كردفان

الكبري تعاني من تعرضيا لفشل بعض المواسم الزراعية نتيجة لنقص األمطار مثل موسم  1983و 1984أو لسوء
توزيع المطر مثل موسم .2009 ،2007
ت /الجفاف الييدرولوجي

 Hydrological Droughtوىو الفترة التي ينخفض فييا الماء عن سد احتياجات

المجتمع اإلنتاجية واالستيبلكية نتيجة لبلزدياد احتياجات المجتمع أو لقمة منسوب األمطار

أقل من المعتاد خبلل

الظروف العادية  ،فوالية شمال كردفان ونتيجة لبعدىا عن مصادر المياه دائمة الجريان واعتمادىا بشكل أساس
على األمطار تعاني من نقص دائم من المياه في الفترة الجافة الممتدة لمدة  9أشير ،وتتعمق ىذه المعاناة إذا حدث
نقص في كميات األمطار أو سوء توزيعيا فيقل الماء الميسور لبلستخدام حتى أطمقت عل ى ىذه المناطق اسم حزام
العطش  .الجدول رقم (  )2يوضح انخفاض في متوسطات األمطار خبلل الفترة من  2016-2009حيث نجد أن
معدالت األمطار خبلل ىذه الفترة انخفضت بنسبة

 %25مقارنة بمتوسطات األمطار خبلل الفترة من -1972

 1979في جميع محطات اإلرصاد الجوي شمال كردفان مما يؤكد حدوث تغيرات مناخية تؤدي إل ى سيادة ظروف
بن السنوات التي يرتفع فييا متوسط ىطول األمطار عن المتوسط في والية شمال
الجفاف  .وقد أكد الشيخ  2006أ
كردفان يسود فييا ظروف الجفاف أيضا الن األمطار تمتاز بسوء التوزيع الجيد خبلل موسم اليطول و تيطل عمى
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شكل زخات سريعة تحمميا األودية والخيران  ،وفي السياق نفسو أكد الطريفي  2003أبن ىناك تغيرات دورية سنوية
وشيرية في كميات األمطار في والية كردفان وأن خط االتجاه العام لألمطار في والية والية شمال كردفا ن يدل على
أن معامل االنحراف يقاس في المناطق ذات متوسطات األمطار المرتفعة  ،ويزيد في المناطق ذات متوسطات
األمطار القميمة  ،وىذا يدل على أ َّدن ظاىرة ارتفاع معامل االنحراف تعبر عن تباين في ىطول األمطار من عام إل ى
آخر ،كما أ ن عدم وجود تباين كبير في معامل االنحراف بين محطات منطقة الدراسة في والية شمال كردفان
يشير إلى وجودىا في نطاق مناخي واحد تتدرج فيو كميات األمطار من الشمال إل ى الجنوب نحو النقصان  ،وىي
نفس الصفة التي تتميز بيا األمطار في السودان حيث تقل األمطار كمما اتجينا شماال  .أوضح القصاص

1999

بأن ارتفاع معدل معامل االنحراف يدل على أن االنتقال من موسم المطر القميل إلى موسم المطر العالي يتم بصورة
مفاجئة من عام إل آخر ودون نظام محدد مما يصعب عممية التنبؤ بيذا التغير وبالتالي يصنف التذبذب العالي في
كميات األمطار وفي توزيعيا بصورة مفاجئة من ضمن الظواىر المناخية ذات األثر البالغ في النظام البيئي وفي
الجماعات السكانية المحمية التي تعتمد حياتيا عل ى ىذا النظام ؛ لذا كان لزام اً عمييا تطوير آليات تعايشيا مع
التغيرات المفاجئة في المناخ وتبني استراتجيات مقاومة وثبات مع الجفاف.
جدول رقم ( ) 2مقارنة بين متوسطات كميات األمطار في الفترة من  1979-1972والفترة من 2016-2009
السنة/المحطة

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

األبيض

293

337

336

336

301

332

304

468

ام روابة

312

359

365

406

383

339

349

489

الرىد

365

412

403

448

423

402

411

497

السميح

355

402

398

423

401

698

398

459

المحطة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

األبيض

234

321

311

317

289

301

276

347

ام روابة

253

356

341

335

309

328

303

369

الرىد

278

384

369

371

343

371

338

401

السميح

269

368

348

356

334

352

307

382

المصدر :مصمحة اإلرصاد الجوي  ،األبيض .2017

 13-1مرونة النظم المحمية في التكيف مع الجفاف في والية شمال كردفان:
تشير نتائج الدراسة الميدانية من خبلل المقاببلت والمجموعات البؤرية إلى أن جميع أفراد مجتمع الدراسة يعتمدون
في التكيف مع تداعيات الجفاف عمى النظم المحمية المرنة التي تتجمي من خبلل مجموعة من االستراتيجيات التي
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توارثوىا ويحرصون على توريثيا إلى أبنائيم ونقل ىذه الخبرات إلى جميع أفراد القرية والقبيمة عمى شكل مع ارف
مستمدة من النسق القيمي واألخبلقي والثقافي ألفراد مجتمع الدراسة

مشاعة دون احتكار  ،و يمكن تصنيف ىذه

االستراتجيات عمى النحو التالي :
 14-1استراتجيات التنبؤ بالجفاف .
في ظل غياب أجيزة الرصد المناخي الحديثة ابتدع سكان منطقة الدراسة مجموعة من الميكنزمات التقميدية بغرض
التنبؤ باألمطار (  )Traditional fore casingتعتمد عمى األنواء والتي تعرف محمياً " ِي
بالعَيين ( وىو نظام يقوم عمى

توزيع السنة القمرية إلى  28منزلة  ,نصيب كل فصل من الفصول األربعة  7منازل  ,و تحتوى كل منزلة علي 13
يوما  ,عدا الجبية بيا  14يوما  ,وتبدأ منازل فصل الخريف بالنتر ة مرو اًر بالطرفة فالجبية فالخيرصان فالصرفة
فالعواء وتنتيي بالسماك .وكثي اًر ما يرتبط اإلنتاج بمعدل نزول المطر في كل عينة من ىذه ِي
العَيي َين ().الشيخ

)1999

معتمدين في ذلك عمى خبرة بعض األشخاص الذين يحفظون مواقيت ىذا النظام .جدول رقم ()3
جدول رقم (  )3العين والمنازل التي تسود في الفصل الممطر
العينة أو المنزل

تاريخ العينة

مالحظات

العصي العطشانة – اليقعة

21يونيو26 -يونيو

مطر الرشاش

العصي الرويانة – الينعة

27يونيو 8 -يوليو

أمطار متذبذبة

الضراع – الزراع

9يوليو – 22يوليو

بداية الخريف الجيد

النتره

 23يوليو –  1أغسطس

أمطار غزيرة يصاحبيا رعود

الطرفة البكاية

 2أغسطس  11-أغسطس

بداية قمة الخريف

الجبية

 12أغسطس –  18أغسطس

قمة المطر

الخرسان – أو الخرصان

 19أغسطس  31-أغسطس

نياية قمة المطر

الصرفة

 1سبتمبر  13-سبتمبر

أمطار متذبذبة

العواء

14سبتمبر  8-أكتوبر

مطر البخات

المصدر :الشيخ .2006 ،

أ /وقعت التريا  :ىناك عينة ال تقع ضمن نطاق الفصل الممطر بل تسود في فصل الصيف الحار الجاف في الفترة
من  30- 19مايو وتيطل فييا أمطار تصاعدية خفيفة ال يتعدى األثر  ،وىي تشكل أولى استراتجيات التكيف لمتنبوء
بالجفاف  ،حيث يتجمع بعض المزارعين والرعاة والميتمين بالخريف بالقرب من جبل كردفان لرؤية نجم يظير في
الجية الجنوبية الشرقية لمجبل فإذا ظير النجم أعلى الجبل يقولون أن التريا طمعت وىذا يعني عندىم ب أن الخريف
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قميل المطر تسود فيو صفات الجفاف واذا ظير النجم في أسفل الجبل يقولون أن التريا وقعت وىذا يعني عندىم

أن

الخريف يكون مبش ار أبمطار غزيرة ( الخريف المين من بشايره بين ) .
إن زمن ىطول أمطار التريا يستخدم كاستراتجية ثانية يحددون
ب /مطرة التريا :في حالة ظيور النجم أسفل الجبل  ،ف
من خبلليا جودة الخريف  ،فعندىم زمن ىطول مطر ة التريا يقسم على حسب زمن اليطول لفترتين ولكل تفسيرىا ،
بن الخريف مطره غزير ولكنو سيئ التوزيع ،
فإذا ىطمت مطرة التريا قبل الساعة الثالثة بعد الظير يعني ذلك عندىم أ
أما إذا ىطمت مطره التريا بعد الساعة الثالثة بعد الظير فتعني عندىم أن الخريف جيد.
ت /موية مطرة التريا :عندما تيطل مطرة التريا تتجمع سطحيا مياىيا في ميعات وحفر صغيرة فإذا نمت بموجبيا
نبتو صغيرة سريعة النمو تشبو النجيميات تسمي القمزوزة  ،فيذه النبتة تعني عندىم بشارة الخريف الجيد ذو المطر
والتوزيع الجيد وأن عدم نموىا ينبئ بسيادة ظروف الجفاف .
ث /بادرات أشجار اليشاب :بعد انتياء فترة التريا تسود فترة التفاصيل الممتدة من  21مايو إلى  30يونيو وتسمي
عينة الديوان أو أبو ريا حيث تبد أ الرطوبة في الزيادة وتيب ريح ة الدعاش وتبدأ أشجار اليشاب النفطية في إنبات
البادرات الجديدة  ،فإذا نبتت البادرات الجديدة في أسفل الساق فيعني عندىم الخريف جيد المطر جيد التوزيع واذا
نبتت البادرات في األفرع العميا والطرفية يعني عندىم النقص في المطر وسيادة ظروف الجفاف .
ج /قدوم طائر السنمبر :ىو أحد طيور الخريف ،حيث تمثل والية شمال كردفان المسكن الخريفي لو  ،حيث يبني
أعشاشو لتفريخ صغاره  ،ويأتي في عينة الديوان ويبدأ في تحسين مسكنو القديم أو بناء

آخر جديد  ،فإذا سكن في

العش القديم يعني عندىم قمة المطر وسيادة ظروف الجفاف  ،واذا بنى مسكن جديد يعني بشارة الخريف الجيد .
ح /مرقد البيائم  :طوال الفترة الجافة ترقد األبقار واألغنام واإلبل متجو ة نحو الشمال الشرقي  ،وعندما تيب رياح
الدعاش في عينة الديوان – أبو ريا  ،فإذا غيرت البيائم وجية مرقدىا نحو الجنوب الغربي الذي تيب منو الرياح
المحممة بالرطوبة فيعني عندىم الخريف الجيد واذا لم تغير مرقدىا حتى دخول عينة اليقعة – العصي العطشانة –
فيعني عندىم قمة المطر وسيادة ظروف الجفاف.
خ /االستراتجيات الروحية حيث يسمون أسماء البنات أو األميات أو األخوات باسم فاطمة تيمنا بفاطمة ابنة النبي
صمي اهلل عميو وسمم والعتقادىم بان أي بيت بو اسم فاطمة ال يجوع أىمو وال يضامون لذا عند مناداتيا  -دلعا -
ليا يطمقون عمييا اسم قمزوزة تيمنا ببشارة نبتو القمزوزة السابقة التي تعارفوا عمييا.
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 15-1استراتجيات التأهب لمجفاف .
التنب بالجفاف ىناك نقص في األمطار أو في سوء توزيعيا وسيادة ظروف الجفاف  ،يتخذون على
في استراتجيات ؤ
الفور عدة استراتجيات تكيف لمواجية النقص المحتمل في كميات األمطار أو سوء توزيعيا وىي :
أ /تغير تركيبة المحصول :يتجو السكان بشكل جماعي لتغيير تركيبة المحصول الزراعي فيميمون إلى زراعة األنواع
التي ال تحتاج لكميات مياه كثيرة وسريعة النمو وقادرة عل ى تحمل الجفاف فبالنسبة لممحاصيل النقدية يتم زراعة
السمسم الحريحري ( السمسم األبيض الخفيف ) بدال عن السمسم األحمر الذي يحتاج لكميات مياه كثيرة وفترة طويمة
لمنمو  ،وزراعة حب البطيخ بدال عن زراعة الكركدي  ،وفي محاصيل الكفاية الغذائية فيزرعون الذرة الرفيعة (
العيش الفتريت ) سريع النمو بدال عن العيش األبيض ( قدم الحمام ) الذي يحتاج لكميات كبيرة من الماء .
ب /تغيير تركيبة القطيع  :يتجو السكان بشكل جماعي لتغيير تركيبة القطيع فيتخمصون من األبقار المريضة
واألميات كبيرة السن واألبقار اليزيمة ويحرصون عمي اإلبكار والعجول .
ت /التبكير في بذر البذور قبل حمول الخريف  ،الرميل أو الرميض لبلستفادة من احتمال حدوث خريف مبكر .وعمى
الرغم من أن فييا شيء من المخاطرة بالبذور لتعرضيا لآلفات مثل البواحت ( الفار أو النمل أو االرضة ) والطيور,
إال أنيا تكون مجدية جداً إن كان الخريف مبك اًر لضمان النضج المبكر لمحصولي الدخن والذرة الرفيع  ( ،زراعة
الرميل أو الرميض وىي عممية دفن البزور قبل بداية الخريف لبلستفادة من كميات األمطار التي تيطل في عينة
البور لمتمف بفعل األرضة أو الفار إال أن الذي ينجح في النمو يشكل
اليقعة وعينة الينعة وبالرغم من تعرض بعض ذ
ضمانة جيدة إلنجاح الموسم بجانب إمكانية ترقيع الزراعة ) (الشيخ )1999
ث /النفير عمل جماعي طوعي يشارك فيو جمع كبير من أفراد المجتمع القروي لصالح شخص معين في المجتمع
ويرتبط عادة بجميع العمميات الزراعية  ،ومن ال يشارك في النفير يكون عرضو لميجاء من شعراء القبيمة.
ج /الشيل يعتمد عميو المزارعون الذين تضيق بيم السبل ويفشمون في الحصول عل ى ما يسدون بو رمقيم وىو نظام
اقتصادي يقوم على بيع المزارعين لبعض محصوليم بيعا آجبل ( قبل أن يزرع ) بسعر زىيد وىو نظام يستغل فيو
التاجر حاجة المزارع .
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 16-1إستراتجية إدارة كار ة الجفاف
أ /تخريب أعشاش الطيور بعصا أو نحوىا ،وتعرف ىذه العممية محميا ( بالنخ ) حتى ال تأكل الطيور البذور قبل
اإلنبات أو قبيل الحصاد .أن طيور الزرزور تبني أعشاشيا في الشجيرات الصغيرة داخل المزارع وتتوالد بيا لتكون
قريبة من مصدر الغذاء .
ب /حرق األشجار البرية مثل السنط ِي(  )Acacia niloticaوالطمح (  )Acacia seyalلمنع الطيور من التوالد
فييا ،عمى الرغم من معرفة بعضيم بالمخاطر البيئية ليذه العممية  -زيادة جفاف المنطقة عمى المدى البعيد -أال
أنيم احرص على المحصول الذي أماميم .
ت /طرد الطيور باستخدام أساليب محمية مثل اليمبول  ،ىيكل بسيط يصمم من الخشب أو العيدان في شكل رجل
يقف في وسط المزرعة عمي ىيئة فزاعة  ،وعندما تراه الحيوانات والطيور تبتعد عن المزرعة .
ث /استخدام األصوات المزعجة لطرد الطيور مثل "الكركورة " .وىي عمبة مغمقة من معدن بداخميا حصى تصدر
أصوات مزعجة عند تحريكيا  ،وتُيولى ميمة استخداميا لؤلطفال لطرد الطيور.
ج /استخدام التعاويذ الدينية  ،إذ يذىب بعض المزارعين إلى شيخ قبل بذر البذور أو بعدىا ويطمب منو الدعاء
لحماية مزرعتو من اآلفات خاصة الطيور ،فيقوم الشيخ بقراءة القرآن عمى عصا ويرسميا مع أحد أعوانو فيطوف
بيا حول المزرعة ،ويدفع المزارع مقابل ذلك مبمغاً من المال "بياض" باعتبار أن ما قام بو الشيخ يعد ُيرقية.

ح /استخدام المخازن التقميدية لتخزين محاصيميم  ،وىي مخازن تقميدية بسيطة عبارة عن "راكوبو أو غرفة صغيرة

من الطين تكون ممحقة بالمنـزل ،ويكون عادة المدخر من اإلنتاج محدوداً بمساحة المكان المحدد لذلك .وقد يكون
محفوظاً بغرض البيع وسد احتياجات األسرة .
خ /تحديد مسارات الرعاة بواسطة المزارعين والرعاة حيث يقوم شيوخ القبائل بالمنطقة بتحديد المسافات بين مسارات
الرعاة حسب جودة المرعى وكفاية المطر ،فإذا كانت األمطار جيدة تقاربت المسارات  ،وتباعدت في حالة الجفاف
وفقر المرعى  ،كما أنيا تتفادى المزارع بغية تقميل ىذه الصراعات  .ومسارات الرعاة عبارة عن دروب متعددة
وعريضة متفق عمييا بين المزارعين والرعاة تسمكيا الماشية في وقت الخريف .
د /الحركة مع الحيوانات بحثاً عن الماء والمرعى الجيد ،تعتبر الحركة مع الحيوان ىي أحد وسائل تقميل تكمفة اإلنتاج

المستخدمة عند نقص المرعى وتختمف الحركة من حيث البعد والقرب داخل منطقة الدراسة  .وتشير النتائج إلى أ ن

الحركة مع الحيوان داخل ال والية تمثل  %64.9وىي تعتبر حركة محدودة و ألعداد قميمة من الحيوانات  ،بينما
 %35.1من الحركة ىي خارج الوالية  ،وتكون غالباً لمناطق جنوب كردفان وتختمف اتجاه ات الحركة وىي تنحصر

شماالً وجنوباً وىي تتسق مع حركة الفاصل المداري وتوزيع األمطار في السودان أما بالنسبة لموسم الحركة فيمثل
الصيف أكثر األوقات ندرة في الماء والمرعى لذلك نجد أن الحركة في ىذا الوقت تكون بكثرة بحثاً عن الكئل أما في
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تمثل  ، %25.0بينما تمثل في الخريف
الشتاء ف

 %26.0وىي بغرض إتاحة الفرصة لممزارعين واالبتعاد عن

الزراعة في فترة النمو .
ز /حجز المرع ى بواسطة الزراعة حيث يوزعون الزراعة بشكل يحيط بالمرع ى من جميع االتجاىات مما يمنع
الحيوانات األخرى من دخول المرع ى لعدم وجود منفذ ويحتفظون بيذا المرع ى لوقت الندرة وفي الغالب يقومون
بجمع األعشاب منو وترحيميا بواسطة الدواب لمقرية وتخزينيا .
ر /االحتفاظ بمحصول البطيخ طازجا ألطول فترة ممكنة قد تصل إل

ثبلث أو أربع ة أشير بطريقة تعرف
ة
ى

بالتشميع وىي عند حصاد ثمرة البطيخ يترك جزء من الفرع بطول نصف متر ويحرق طرفو وتؤدي ىذه العممية
لضمان بقاء البطيخ طازجا لمدة أربعة أشير .
 17-1استراتجية درء آاثر الجفاف
أ /االنتقال إلى مناطق جديدة داخل حدود القبيمة تكون أكثر خصوبة ووفرة لممياه.
ب /انتقال األبناء والشباب لمعمل في المدينة لزيادة الدخل مع اإلبقاء عل ى كبار السن والنساء في القرى وىذا
االنتقال قد يأخذ شكل تنقل يومي أو موسمي على حسب طبيعة العمل بالمدينة وقرب المسافة وتكمفة الترحيل
ت /شراء الحيوانات الصغيرة إلعادة تأىيل القطيع.
ث /تنقيح الحفائر والميعات التي تتجمع فييا مياه الخريف وحفر الحفائر الجديدة والدوانكي واآلبار لبلستخراج
المياه الجوفية.
ج /التكافل االجتماعي بفتح المطمورة وتوزيع محتوياتيا واطعام الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل .
ح /العناية بأشجار اليشاب واألشجار المثمرة والحرص على جمع إنتاجيا وتسويقو لزيادة الدخل.
خ /أسواق أم دورور وىي عبارة عن أسواق شعبية تقام في القرى بالتناوب لبيع وتبادل السمع المنتجة وفييا يتم
تبادل الخبرات والمعمومات ونقل المعرفة المحمية حيث إنيا تتيح فرصة لمتبلقي والتعارف كما تقمل من تكمفة انتقال
السمع حيث يأتي التجار إل ى القرية مرة كل أسبوع لشراء المنتجات وتمكن أىل القرية من بيع منتجاتيم
احتياجاتيم بتكمفة اقل.
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شكل ( )3مرونة النظم المحمية في التكيف مع الجفاف بمنطقة الدراسة

انماط مرونة النظم المحلية في التكيف مع الجفاف

استراتجيات التنبؤ

استراتجيات التأهب

استراتجيات االدارة

 -1وقعت التريا

 -1تغيير تركيبة المحصول

-2مطر التريا

 -2تغيير تركيبة القطيع

 -3بادرات اشجار
الهشاب

 -3زراعة الرميل –
الرميض

-4الكركورة

 -4قدوم طائر السنبر

 -4النفير

-5التاعويز الدينية

-5مرقد البهائم

 -5نظام الشيل

 -6المخازن التقليدية

 -6استراتجيات روحية

استراتجيات درء
اال ار

-1تخريب اعشاش الطيور

-1االنتقال داخل حدود القبيلة

 -2حرق االشجار البرية

-2االنتقال للعمل بالمدينة

-3طرد الطيور

 -3شراء الحيوانات الصغيرة
 -4تنقيح الحفائر والميعات

-7مساراة الرعاة

 -5التكافل الجتماعي
 -6العناية بأشجار الهشاب
 -7اسواق امدورور

-8الحركة مع الحيوان
-9حجز المرعي
-10محصول البطيخ

ضمان لتنمية مستدامة
المصدر :العمل الميداني2017 ،م.

النتائج :
 /1تعد منطقة الدراسة والية شمال كردفان من المناطق التي تعاني من التغيرية الحادة في معدالت األمطار
وتوالي موجات الجفاف خبلل االعقود األخيرة من القرن المنصرم مما أدى إلى تدني اإلنتاج الزراعي الذي يمثل
المصدر الرئيس القتصاديات نحو %90من أفراد مجتمع الدراسة.
 /2ابتداع استراتيجيات تقميدية من قبل المزارعين بغرض التنبؤ والتكيف وادارة ودرء آثار الجفاف نابعة من
معارفيم المحمية وقد توارثوىا عبر األجيال وتداولوىا عمى شكل معارف وخبرات مشاعة ،وىي ذات استراتجيات
مقاومة وثبات اتجاه التغيرات المناخية بصفة عامة والجفاف بصفة خاصة بأقسامو المختمفة والمتمثمة في نقص
األمطار وسوء توزيعيا وقد مكنتيم ىذه االستراتجيات المستدامة من التكيف مع الجفاف والتعافي من تداعياتة
المتكررة.
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