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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

تقییم ورصد البیئات استخدام تقنیةاالستشعار عن بعد في 

  الطبیعیة في محمیة الردوم للمحیط الحیوي 

  : مقدمة 

البیئة والتنمیة علي المستویین العالمي والمحلي ھي قضایا ملحة ومعقدة  إن قضایا 

  .ھا وتحتاج إلي مبادرات  كثیرة وطرق علمیة متقدمة للتعامل مع

من عملیة صون الطبیعة  أساسيیعتبر جمع المعلومات والبیانات بصفة عامة جزء 

الموارد  بإدارةوال یمكن للجھات ذات الصلة بالعمل البیئي تنفیذ السیاسات المتعلقة 

علي النظم من النواحي  وأثرھارشیدة ، والتعرف علي المتغیرات البیئیة  إدارة

بالتوصل إلي طرق علمیة حدیثة وجمع  إالتماعیة البیولوجیة واالقتصادیة واالج

الموارد أي كیفیة ضمان استمرار االستفادة من ھذه  إلدارةالمعلومات الدقیقة 

  ) . Sustainable exploitation(الموارد 

 إجراءفي  ةالھام واألدواتتكنولوجیا االستشعار عن بعد من التقنیات الحدیثة تعتبر 

جمع البیانات والمعلومات العلمیة  إمكانیةالبیئي والتي تتیح البحوث العلمیة والرصد 

القصیر والطویل واالستفادة من محمیات المحیط الحیوي في مجال  المديعلي 

حیث إن محمیات المحیط الحیوي  ألدارتھاالعلمیة  األسسالبحث العلمي ووضع 

ة صحیحة علمی إدارة ن تحفظ وتجدد القیم الطبیعیة والثقافیة من خاللأیجب 

  .ومتواصلة 

لتغیرات المناخیة لمحمیات المحیط الحیوي لتغیرات بیئیة كثیرة نتیجة تعرض ت

في  اإلنسانقدرة  والتلوث بمعدالت كبیرة  وتقف لألراضيواالستخدام غیر المرشد 

  . التعامل معھا 
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الھامة لرصد وتقییم البیئات المختلفة  األدواتیعتبر الرصد  البیئي واحد من 

رصد كل في یمكن  استخدام تقنیة االستشعار عن بعد ومیات المحیط الحیوي بمح

 وأدرتھاالظواھر المؤثرة علي ھذه النظم ومن ثم اتحاد التدابیر الالزمة لحمایتھا 

  .وتنمیتھا 

  : التنوع الحیوي في السودان 

را من حیث المساحة ویمتلك مدخرا وراثیا كبی األفریقیة األقطارالسودان من اكبر 

من ثدیات ، طیور ، زواحف ، برمائیات ،  نواعھا أبمختلف  من الحیاة البریة 

  .المناخیة والنباتیة  األقالیم عددبحریة ، وكذلك ت وإحیاء

 األرضبوغرافیة طو األمطاریختلف توزیع الحیاة البریة في السودان وفقًا لمعدالت 

مخزون بیئي ھائل  ي یمثل توالھذه الثروات الطبیعیة المحافظة علي  بأھمیةیمانا إو

العدید من المحمیات الطبیعیة والمناطق المحمیة وحرم الطیور مثل محمیة  إعالنتم 

محمیة . ة الردوم ومحمیة جبل الحسانیة علي سبیل المثال ال الحصر میمح، الدندر 

 بعد التي نالردوم  وھي الحالة التي تمت فیھا الدراسة باستخدام تقنیة االستشعار ع

  .في ھذه الورقة  إلیھا قسوف نتطر

یة وجمع اكبر قدر بناء قاعدة بیانات عملوالسلیمة لھذه الموارد  اإلدارةلتحقیق ذلك و

  .علمیة ومن ثم تنمیتھا والمحافظة علیھا  إدارةرتھا ادمن المعلومات إل

  :م للمحیط الحیوي وتقنیة االستشعار عن بعد في محمیة الرداستخدام 

لردوم في الجزء الغربي علي الحدود السودانیة مع جمھوریة افریقیة تقع محمیة ا

).٦.٤(خریطة رقم  . ٢كلم  ١٢٠٥٠ بمساحة  قدرھا الوسطي 



Ñ

في عام محیط حیوي كمحمیة  إعالنھام ومن ثم ١٩٨١محمیة  في عام ال إنشاءتم 

والمحیط الحیوي  اإلنسان) UNISCO(برنامج  إطارفي م وذلك ١٩٨٣

)MAP (..  

   :ناخ الم

إلي  أدي مم١١٧٠إلي  ٩٠٠وح  ما بین اویة والذي یترسنال األمطارغزارة ھطول 

بدوره أي تنوع البیئات  أديضري الجبلي والذي ختنوع الغطاء النباتي والكساء ال

عدد كبیر  حیث تضم المحمیة  ،نات البریةاالحیو أنواعالطبیعیة المناسبة للعدید من 

  .مكونات النظام البیئي  أھمالعشب والتي تعتبر  آكالتمن الثدیات من بینھا 

ر والنزاعات الداخلیة وقلة المراعي في حلعوامل الطبیعیة مثل الجفاف والتصلنتیجة 

حول وداخل المحمیة إلي  المقیمینداد عدد السكان ازالمنطقة المحیطة بالمحمیة 

الغیر الزراعیة والرعویة والصید  األنشطةنسمة ویمارسون  ١١٣٥١حوالي 

  .المشروع مما انعكس سلبا علي موارد المحمیة

إن محمیات المحیط الحیوي یجب  إن تحفظ وتجدد القیم الطبیعیة والثقافیة من 

  .متواصلة وعلمیة صحیحة  إدارةخالل 

محمیة الردوم لتقییم ومسح البیات ببعد م استخدام تقنیة االستشعار عن توقد 

الل غیر المرشد غالبشریة واالست لألنشطةة السالب اآلثارالطبیعیة وكذلك رصد 

موارد  إلدارةد المحمیة ووضع الحلول المبنیة علي المعلومات العلمیة رلموا

  .المحمیة 

  :المھددات والمشاكل التي تواجھ محمیة الروم 

  .٢كلم ١٢٠٥٠كبر مساحة المحمیة البالغ - ١
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من % ٧٥من  ألكثروصعوبة الوصول  الطرق داخل المحمیة وعورة - ٢

. أجزائھا

.عن  المحمیة  األساسیةغیاب المعلومات - ٣

  .إزالة الغطاء النباتي في مساحات شاسعة - ٤

ممارسة الرصید غیر المشروع مما أدي إلي تناقص إعداد كبیرة من - ٥

.الحیوانات البریة واحتفاء بعض األنواع  االخري 

.الحرائق - ٦

.تدھور البیئات الطبیعیة - ٧

  :الدراسة في الطریقة التي  اتبعت 

والتربة بواسطة  ) Geomorphology(فولجيرخرط للجیومو ٤إعداد - ١

قمار أماسح   باستخدام)  Hunting technical service(مركز 

  ).MMS(الصور متعددة صناعیة 

) .٢- ١(طة یخر ١/٢٥٠٠٠٠بمقیاس  ١٩٨٧التقطت عام صور - ٢

س بمقیا ١٩٩٠في سنة ) TM(صور حراریة التقطت بواسطة قمر صناعي - ٣

).٢.٢(طة یخر ١/٢٥٠٠٠٠

طة توضح نموذج للتربة ونظام انسیاب المیاه والغطاء النباتي یخر- ٤

وھذه الصور  ١/٢٥٠٠٠بوغرافیة بمقیاس ططة یوخر األرضواستخدامات 

.للمحمیة  الرسمي اإلعالنتم التقاطھا بعد 
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م ١٩٢٨بواسطة قسم المساحة السوداني في سنة  أنتجت األساسیة ةطیالخر- ٥

.١/٢٥٠٠٠٠م بمقیاس ١٩٧٦یحھا في سنة وتم تصح

  :استعراض الدراسة 

  :االستعراض  إجمال

باستخدام تقنیة االستشعار عن بعد تم الحصول علي صور واضحة لنظام   

  ): ٦.١(وتفاصیل االرض حیث تم تصنیفھا إلي ثالثة انظمة،  خرطة 

  : السطحي  األرضنظام / أ

  :التصریف المائي / ب

  : أنواعثالثة 

  .اه السطحیة المی- ١

.المیاه الجوفیة - ٢

.المیاه النابعة من الجبال - ٣

  : الغطاء النباتي / ج

مجموعات نباتیة رئیسیة  ثالثة تقسیم البیانات المستشعرة عن بعد إلي   

  ) .٥- ٦(خریطة

  :الغطاء الشجري  ١/ج

في المنطقة الوسطي  وتتركز  المحمیة من جملة مساحة %  ٤٥ غطي وی  

  .العظمي  األغلبیةوتشكل  محمیة من ال ةبیوالشمالیة الغر
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  :منطقة الحشائش  ٢/ج

  . تواجد في قطاعات متفرقة تو  مساحة المحمیة من % ٨.٢سبة نوتشكل 

  :والحشائش  األشجارمنطقة  ٣/ج

 يالشمالالجزء ووجودھا قاصر في  المحمیة من مساحة % ٤٦.٧نسبة  تغطي و

  . محمیة الشرقي والجنوب الغربي من ال

  : األرضاستخدامات / د 

تتنوع استخدامات االرض بالمنطقة حیث یمارس السكان االنشطة الزراعیة 

  : وھي والرعویة وتتركز ھذه االنشطة في خمسة مناطق 

  :المناطق الفیضیة / ١

 فیھاومجاري الودیان و أحواضوھي محصورة علي  محمیة من ال% ١٠.٨وتمثل 

 الفاكھة  أشجارطرق التقلیدیة وزراعة بالتمارس زراعة المحاصیل الموسمیة 

  . المنطقة ھذه  في المیاه  توفر وذلك لوالرعي 

  : شجاراألمناطق /٢ 

 لألخشابوھي المصدر الرئیسي  محمیة من مساحة ال% ٣٦.٨وتشكل 

لالستخدام التجاري في  وأیضالالستخدامات المحلیة من حطب الوقود وبناء المنازل 

  . األخشاب

  :والحشائش  شاباألعمناطق / ٣

  :مساحة المحمیة من % ٥.٢وتشكل 

  : آالتیة لألغراضموسمیا  تحرق والحشائش  األعشابھذه 

  ) زراعة الحریق (لالغراض الزراعیة  / أ
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  .ممارسة الصید / ب

  .الرعي  ألغراضضرة خموجدیدة  نمو حشائش/ ج

لحریق الحرق الذي یأتي بواسطة جامعي العسل ویكون ذلك غیر مقصود من ا/ د

  .النار لطرد النحل  من خالیاه بغرض جمع العسل  إشعال إنما

  :  النظم البیئیة  نواعا

تم  GISالبیانات المأخوذة استشعاریا وباستخدام تقنیة نظام المعلومات الجغرافیة 

جیة ونظام والتركیبة الجیول أساسعلي النظم البیئیة إلي خمسة انواع  تصنیف

  ) ٦.٧(خریطة  – األرض

 Severely Dissectedذات التشققات الكبیرة المناطق  /١

Peliplain :  

  . المحمیة من % ٤٩.٩وھي تغطي مساحة 

  .الطینیة الھشة مع طبقة رملیة رفیعة  لمناطق ا/ ٢

  . للمحمیة من المساحة الكلیة%  ٠.١وھي تغطي 

  : یة الجبلالمناطق / ٣

  . المحمیةمن % ١٨.٥وھي تغطي مساحة 

  :عرجات الصعبة المنات المناطق ذ/ ٤

  . المحمیة من% ٢٠.٥وھي تغطي مساحة 

  : السھول الفیضیة مناطق / ٥

  . المحمیةمن % ٢٠وھي تغطي مساحة 
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  :الخالصة 

لوال استخدام تقنیة  إلیھاوقیمت مناطق كان من الصعب الوصول  غطت الدراسة 

میة كبیرة ذات اھوھي مناطق محمیة واستخالص معلومات عار عن بعد االستش

   .المحافظة علي الموارد واستدامتھا  ھالجیدة وذلك من شأن إلدارةالغراض ا

  :التوصیات 

 ساسي نظام االستشعار عن بعد بصورة رسمیة وجعلھ النظام اال إدخال- ١

.المحمیات الطبیعیة  إلدارة

  استخدامات تقنیة االستشعار عن بعد  علي  ركوادالتدریب - ٢

ترونیة للمحمیات البریة في الوطن العربي بصورة قاعدة بیانات الك إنشاء- ٣

.انسیاب المعلومات  لضمان وذلك  بصورة خاصة والسودان عامة 

لحمایة  العامة باإلدارةمركز لالستشعار عن بعد  إلنشاءتوفیر الدعم الالزم - ٤

محمیات بالحیاة البریة بالسودان وھي المنوط بھا حمایة  الموارد الطبیعیة 

. المحیط الحیوي

  


