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 السودان –إعادة تأهيل منطقة متدهورة في والية شمال كردفان 

 

 قصة نجاح في مجال مكافحة التصحر

 

 التصحر مظاهر وبروز تدهورها إلى السودان مناطق بعض في الطبيعية للموارد الجائر االستنزاف أدى

 األولوية وإعطاءها بها هتماماال تطلبت ما واجتماعية، واقتصادية بيئية أبعادا ً تأخذ الظاهرة هذه وبدأت فيها،

ًكمش التنمية، وخطط برامج في المناسبة ًالعمل ًهذا ًنفذ ًالتصرلذلك ًلمكافحة ًرائد ًتأهيلًوع ًوإعادة حر

بالتعاونًبينًالمركزًالعربيًأكسادًووزارةًالزراعةًوالغاباتًًرةًفيًواليةًشمالًكردفانًالمناطقًالمتدهو

ً.اندفيًالسو
 

 مستدام العائد يكون بحيث متصحرة منطقة تأهيل إلعادة نموذج قتطبي هو الرئيسي المشروع هدف

 خطوات كل في الكاملة المجتمعية المشاركة هي أساسية فرضية على أخرى مواقع في والتطبيق للنقل وقابل

  .ًوتضمنًالعملًبهًمجموعةًمنًاألنشطةًهيًوالتنفيذ اإلعداد

 أكسادًًً بين بالتعاون ذلك على بناء المشروع منطقة واختيار كردفان شمال والية عن المعلومات جمع 

 ً.المنفذة والجهات

 المختلفة التدهور مؤشرات وتحديد وتقييمها خواصها وتحديد التربة مسوحات تنفيذ. 

 الراهن وضعها وتقييم النباتية المسوحات جراءإ. 

 المحلية للمجتمعات المتكاملة االقتصادية االجتماعية الدراسة. 

 ختارةًلمكافحةًالتصحرًوإعادةًتأهيلًاألراضيًالمتدهورة.تطبيقًإجراءاتًم 

 المحلية للمجتمعات التشاركي النهج وتفعيل التوعية رفع أنشطة تنفيذ. 

 التجربة لنقل هيلهاأوت المحلية الفنية الكوادر تدريب.ً

 

 :التنفيذ منهجية

 كل في هكتار 500 أهيلت إعادة بواقع هكتار 1500 مساحتها منطقة في سنوات ثالث خالل المشروع نفذ

 إمكانية توفير بغية التطبيق وسهولة وسرعة التعقيد عن واالبتعاد بالبساطة التنفيذ منهجية واتسمت موسم،

 محليا ً المتوفرة المواد على واالعتماد التكاليف رخص مراعاة مع أوسع مناطق إلى المطبقة اإلجراءات نقل

 األراضي وتدهور التصحر عمليات تجاه لديهم التوعية فعور المحليين السكان مشاركة على التركيز مع

ً .ًالمختلفة واألساليب بالوسائل

 

 المشروع : موقع

ً ًمنطقة ًفي ًالمشروع ًنفذ )ً ًجمط ًأم  خاصة الزراعية النشاطات هي المنطقة في السائدة النشاطات ،)

ً عن عبارة التأهيل إلعادة المقترحة المنطقة ،ًالحيوان وتربية المطرية الزراعة  ، عارية شبه رملية أراض 
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ًيهددًالرمال زحف هي الرئيسية التصحر مشكلة وصحةًً السكنية المنشآتو ًالزراعية األراضي  ما

ً.بالرمال تغطيتها بسبب االستخدام نطاق عن األراضي معظم خرجت وقد المنطقة فياإلنسانً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع المشروع قبل إعادة التأهيل
 

 :التصحر افحةمك وأساليب وسائل

 

 الموسم في  بدأت ،ًسنوات ثالث مدار على األراضي تأهيل وإعادة التصحر مكافحة إجراءات نفذت

 والمركز السوداني الجانب من مشترك عمل فريق خالل من 2009 عام في وانتهت 2006 - 2005

ًةً:التالي األساليبو الوسائل طبقت حيث - أكسادً–ًالقاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي
 

ً عام منذ الشاملة الحماية إلى جمط أم قرية في حولها وما الرائدة المنطقة أخضعت :الحماية إجراءات :أ

 الزراعية الممارساتو  ًالرعيوًًقطعًاألشجارًواقتالعًالنباتاتًمثل التعديات أشكال كل ومنع 2006

 نتائج اإلجراء هذا ىأعط وقد ،ًًالموقع في الطبيعي تيالنبا الغطاء الستعادة المالئمة الظروف توفير بغية

 . الرعوية النباتات من كثير ظهور في إيجابية

 
 الغطاء تحسين بهدف الغرض مزدوج إجراء وهو:الرعوي والتشتيل الرعوية للبذور المباشر النثر :ب

 نفذو ، الرملية للسطوح يةالنبات التغطية وتحسين للرمال الحيوي التثبيت وألغراض أوال ً الرعوي النباتي

 وقد المنثورة، للبذور أفضل إنبات نسبة لضمان األمامية الدفاعية بالحواجز الميكانيكي التثبيت خلفية على

(ًً.Banicum spواستخدمتًفيًهذهًالعمليةًنباتاتًالثمامً)ً.مشجعة نتائج إلى المدمجة التقنية هذه أدت

 (Zornia diphllaًوالشلينيً)ًً(.Cenchrus spوالحسكنيتًالناعمًوالخشنً)ً

ً
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  :الغابوية الغراس استزراع :ج

 عمليات تنفيذ تم السنة/ملم 400 - 225 بمعدالت وأغسطس يوليو شهر في األمطار هطول بداية مع

 وأظهرت.ً Leptadenia pyrotechnica والمرخ Acacia senegal الهشاب لغراس االستزراع

 تغطيه أمن حيث النمو في وسرعة تأقلم معً%ً  80تتجاوز بنسبة المرخ زراعة نجاح االستزراع نتائج

ً.تحركها وعدم السطوح هذه استقرار إلى وأدى الرملية للمساحات كاملة

 

 :الرملية الكثبان تثبيت
ً

 :الميكانيكي التثبيت:أ

ً عن عبارة المختارة الرائدة المنطقة  الشجري اءالغط من خالية رملية كثبان من تتكون جرداء [أراض 

 الشرقية الشمالية الرياح وتعتبر ، 5% بنسبة متفرقة حشائش وبها الكلية المساحة جملة من  80% تمثل

 الميكانيكية الحواجز تنفيذ من بد ال كان لذلك ،ًشتاءً  تنشط وهي  الرمال لحركة المسببة السائدة الرياح هي

ًأنو .الشرقية الشمالية المنطقة من اعتبارا ً ًثالث ًالشرائطيةًوطبقت ًالمستطيالت ًهي ًاإلجراءات ًمن اع

ًوالمعيناتًالشرائطيةًوالمربعاتًالشطرنجيةً.

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 

 التثبيت الميكانيكي للرمال الزاحفة

 

 : الحيوي التثبيت :ب

 في الميكانيكية لألساليب  األمثل باالستخدام المتحركة الرمال تثبيت عملية إلى بنجاح الوصول أمكن

 أو الرمال طمر أو سفي عمليات من البادرات أو الحديثة للغراس حماية لتامين النباتات نمول األولى المراحل

ً بالرياح المحمولة الرمال ذرات بواسطة الخضري بمجموعها الميكانيكية األضرار إلحاق أو الجذور تعرية

 إعادة على ويعمل لبالكام الرمال زحف مشكلة وينهي األمد طويل وتأثيره فعال الحيوي التثبيت ويعتبر،ً

  ًوالمرخً- Acacia Senegal.الهشابًدامًنباتاتباستخ اإلجراء هذا نفذ وقد.المنطقة في البيئي التوازن

.Leptadenia pyrotechnicaًً،علىًشكلًأحزمةًغابويةًمؤلفةًمنًخمسةًصفوفًًهذاًاإلجراءًونفذ

ًوطبق ًالرياحً، ًعلىًاتجاه ًعامودية ًعشرونًمترا  مناطقًبًالتشجيرًالعشوائيًفيًالأسلوًكذلكًعرضها

ًالمنخفضةًأوًغيرًالمستوية.ً
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ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 التثبيت الحيوي للرمال الزاحفة         
 :للمشروع اإليجابية اآلثار

 :يليًبما إيجازها يمكن المؤشرات من عدد في للمشروع اإليجابية اآلثار ظهرت 
 

 .جمط أم قرية جوانب كل وتغطي سائدة كانت والتي الزاحفة الرمال في واضح ثباتً-أ

 كان الذي التعرج على النسبي والتماسك االستقرار ساد حيث التربة سطح على ملحوظ تغير بهناكً-ب

  .للتربة الريحي واالنجراف الرياح بسبب سائدا ً

 المرخ لنباتات الممتاز النمو نتيجة للرمال حركة هناك تعد لم حيث الرياح سرعة في انخفاضً-ج

 .خرىاأل الرعوية واألنواع

 الطوب باستخدام للبناء المحلي المجتمع اتجه حيث البناء ونمط األفراد سلوك في تغيير لوحظً-د

 .البناء ألغراض األشجار قطع عمليات من قلل ما الرملي

 الجرداء األراضي تسود كانت أن بعد التأهيل إعادة أعمال نتيجة بوضوحًالنباتية التغطية زيادةً-ه

 .المواطنين ومساكن والمدارس األراضي طيتغ كانت التي الرمال وتنتشر

 األشجار ظهور لوحظ األولى المرحلة ففي ،ًًالمنطقة في الطبيعي النباتي التعاقب عودة لوحظًً-و

 الرعوية الحوليات وجود لوحظ الثانية المرحلة وفي ،والسدر والهجليج والحراز السيال مثل الشوكية

 جحور انتشار خالل من للمنطقة الحيوي والتنوع ياةالح عودة تلوحظ كذلكو والسنمكة، الثمام مثل

 .الصغيرة الحيوانات

 في أخرى مناطق ثالث إلى الرملية والكثبان الرمال تثبيت تقانات بنقل المحلية المجتمعات قامتً-ز

 .ًنملة وقرية الوز وحمرة قوزين أم هي الوالية

 المشروع دعم في المساهمة على قةالمنط في العاملة واإلقليمية الوطنية المؤسسات المشروع حفَّزً-ح

 .ً إيجابية نتائج من لمسوه لما

 يدل ما االستقرار نحو سيري المنطقة في البيئي ماالنظ أن للمشروع اإليجابية اآلثار من يستخلصً-ط

 بمشاركة نفذت المشروع أنشطة أن بالذكر والجدير،ًًالمطبقة والتقانات المنفذة الفعاليات نجاح على
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 ومجتمعي بيئي مردود هو المشروع مردود أن المؤكد ومن المحليين السكان قبل من مميزة شعبية

  .األمد طويل

 

 

 

 

 

 

  منطقة المشروع بعد أعادة التأهيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عودة التعاقب النباتي الطبيعي في المنطقة

 السكان المحليين في أنشطة المشروع مشاركة 


