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مقدمة :
ٌعتبر الجفاف واحد من المخاطر الطبٌعٌة التً تتطور على مدى شهور وسنوات بحٌث
تؤثر على بٌئة والتصاد البلدان فً جمٌع أنحاء العالم وخاصة الدول الوالعة ضمن نطاق
األراضً الجافة والمناطك الماحلة وال سٌما الدول العربٌة بما فٌها المملكة العربٌة السعودٌة.
كالمعتاد تموم الهٌئة العامة لألرصاد وحماٌة البٌئة ممثلة بالمركز اإلللٌمً لمرالبة الجفاف
واإلنذار المبكر بإصدار تمرٌر شهري لمرالبة الجفاف على المملكة والذي ٌعتمد على كمٌات
هطول األمطار والتغٌر فً مؤشر الغطاء النباتً.
Rainfall Anomaly ( 1985 – 2014 ) for
January – February – March 2018

انشكم ( : )1يوضح اإلنحراف عن انمعدل انطبيعي نهطول األمطار عهى انممهكت
خالل األشهر( يناير  -فبراير – مارس ) نعاو 2018و

شرق ووسط المملكة :
هطلت أمطار بكمٌات ألل من المعدل على شرق ووسط المملكة لألشهر ٌناٌر  ,فبراٌر

ومارس الماضٌة حسب الشكل ( )1الذي ٌوضح اإلنحراف عن المعدل الطبٌعً لهطول األمطار
خالل تلن الفترة مثلما كان متولع فً التمرٌر الفصلً السابك ( شتاء 1439هـ – 2018م )
الذي أصدره المركز.
حٌث غطت األمطار المنطمة الشرلٌة بوجه عام  ,األجزاء الوسطى والشمالٌة الشرلٌة من

منطمة الرٌاض كذلن األجزاء الشرلٌة فً كل من منطمتً المصٌم وحائل.
أدت للة هطول األمطار فً شرق ووسط المملكة إلى انحسار فً الغطاء النباتً وزٌادة
تركٌز األمالح فً التربة  ,مما سبب استمرار تعمك الجفاف على تلن المناطك  ,كما هو مالحظ
من صور األلمار الصناعٌة لمؤشر الغطاء النباتً لعام 2018م (األشكال .)4,3,2

شمال وشمال غرب المملكة :
أدى هطول األمطار على مناطك شمال وشمال غرب المملكة بكمٌات متفاوتة إلى امتداد
حالة الجفاف فً بعض المناطك حٌث شملت تلن األمطار المتفرلة كال من مناطك ( الحدود
الشمالٌة  ,تبون  ,الجوف  ,المدٌنة المنورة ) (الشكل  , )1حٌث نتج عن ذلن تملص نسبً فً
مساحة الغطاء النباتً وتعرض التربة السطحٌة للتعرٌة وانحسار المناطك الرعوٌة فٌها
(األشكال .)4,3,2

جنوب وجنوب غرب المملكة :
شهدت األجزاء الجنوبٌة من منطمة الرٌاض  ,منطمة نجران واألجزاء الشرلٌة لكل من
مناطك ( مكة المكرمة  ,الباحة  ,عسٌر ) خاصة المرتفعات الجبلٌة والمنحدرات الشرلٌة فٌها
هطوالا لألمطار حول المعدل الطبٌعً والذي ساعد فً تغذٌة مصادر المٌاه السطحٌة ( السدود ,
األودٌة ) مما لد ٌؤدي إلى زٌادة منسوب بعض آبار تلن المناطك (الشكل  , )1كما أدى هطول
األمطار إلى تحسن طفٌف فً الغطاء النباتً وزٌادة نسبٌة فً رلعة المراعً وخاصة النباتات
الرعوٌة المعتمدة على مٌاه األمطار (األشكال .)4,3,2
أثر الجفاف على منطمة جازان جنوب غرب المملكة نتٌجة لملة هطول األمطار علٌها
والذي لد تسبب فً اخفاض منسوب مٌاه اآلبار واألودٌة وللة المخزون المائً فً السدود

الممامة فٌها (الشكل  , )1فً حٌن تدهور الغطاء النباتً حٌث للت مساحته بشكل ملحوظ
وكذلن لطاع الزراعة مما لد ٌؤثر على المحاصٌل الزراعٌة وانخفاض الجودة النوعٌة فً
الكثٌر من المنتجات الزراعٌة للمنطمة (األشكال .)4,3,2

مـؤشـر انغـطـاء اننباتي

شكم ( )2يوضح صورة انقمر انصناعي نمؤشر انغـطاء اننباتي خالل شهر يناير 2018و

شكم ( )3يوضح صورة انقمر انصناعي نمؤشر انغـطاء اننباتي خالل شهر فبراير 2018و

شكم ( )4يوضح صورة انقمر انصناعي نمؤشر انغـطاء اننباتي خالل شهر مارس 2018و

