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مجلة جامعة حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية المجلد ,17العدد  ,2ديسمبر 2020م

تأثري التغريات املناخية يف املخزون
املائي بوادي حضرموت

خالد صالح باواحدي*

جمال أبوبكر عباد*

دمحم أحمد باوادي*
الممخص
تغير المناخ على الموارد المائية في منطقة وادي حضرموت ,حيث إن ىذه المنطقة معرضة
يستيدف ىذا البحث دراسة واقع تأثير ّ
تغير المناخ في موارد المياه الجوفية ,من خالل تأثير تغير المناخ في ىطول األمطار وامدادات المياه
للتأثيرات الناجمة عن تأثير ّ
السطحية .وتعد التغيرات المناخية ظاىرة عالمية مؤثرة في الموارد المائية ,لذا يستوجب دراسة تأثيرىا وتحديدا في المخزون المائي في وادي
حضرموت ,من ىذا المنطلق تم أخذ ىذه المشكلة بعين االعتبار في دراستنا ىذه من حيث إمكانية الحفاظ على توازن المخزون المائي

بوادي حضرموت .يعالج ىذا البحث مشكلة التغيرات المناخية التي بدأت تظير في منطقة وادي حضرموت من خالل شحة المياه العذبة,

إ ْذ تطرق البحث إلى معرفة وتحديد األسباب الواقعية التي أدت إلى ذلك .ومن خالل النزول الميداني لمنطقة الدراسة والتي من خالليا تم
حصر اآلبار العاملة وتتبع فارق منسوب المياه الجوفية ,وجمع بيانات اليطول المطري الشيري والسنوي في المنطقة والتي تم جمعيا من
محطات رصد خاصة بالموارد المائية بالوادي ,والذي استخدم في تحليليا الطرائق اإلحصائية المتعارف علييا ,أظيرت أىم نتائج البحث أن

ىناك تراجعا بشكل ملحوظ في إجمالي كمية اليطول المطري في الثالثين سنة األخيرة وتحديدا من عام 1981م حتى عام 2010م في
منطقة الدراسة ,مما أثر ذلك في الموارد المائية في وادي حضرموت .لقد بينت نتائج الدراسة من خالل مقابلة النتائج المحسوبة إلجمالي

تأثير للتغيرات المناخية في مخزون الموارد المائية بوادي
ا
متوسط ىطول األمطار الشيري والسنوي للمدة الزمنية للدراسة أن ىناك

حضرموت بسبب تناقص اليطول المطري وتباعد أوقاتو والذي يعد المغذي األساسي للمخزون المائي ,إضافة إلى تأثير االرتفاع الملحوظ
في درجة الح اررة خالل الثالثين السنة الماضية.
كممات مفتاحية :تغيرات مناخية ,وادي حضرموت ,المخزون المائي ,كمية اليطول المطري.

المقدمة:

يعد تغير المناخ مشككلة عالميكة طوةلكة األجكل ,تنطكوي
علككى تفككاعالت معقككدة بككين العوامككل البيئيككة و ينيككا و ككين
الظ ك ك ك ك ك ككروف االقتص ك ك ك ك ك ككادية والسياس ك ك ك ك ك ككية والمؤسس ك ك ك ك ك ككية

المسك ككتو الك ككوطني والك ككدولي واإلقليمك ككي .يعك ككز التغيك ككر
المنككاخي طبقككا التفاقيككة األمككم المتحككدة اإلطارةككة بشككأن
تغير المناخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط

البش ككري ال ككذي يفض ككي إل ككى تغي ككر ف ككي تو ككوةن الغ ككالف

واالجتماعيككة والتونولوجيككة .لككذا بككات تغيككر المنككاخ أم ك ار

الجككوي العككالمي والككذي يالحككع ,باإلضككافة إلككى التقلككب

واقعيا تعيشو معظكم بلكدان العكالم ومنيكا منطقكة الد ارسكة

الطبيع ك ككي للمنك ك كاخ ,عل ك ككى م ك ككد م ك ككدد زمني ك ككة متماثل ك ككة.

(وادي حض ككرموتإ ,إ ْذ يوج ككد إجم ككاع علم ككي عل ككى أن
المنككاخ يتغيككر نتيجككة لالنبعاثككات التككي يسككببيا اإلنسككان

أساسا ,حيث ىناك مؤشرات متعددة يستدل من خالليا
على ىذا التغير ,وةترتب علكى ذلكك تكأثيرات ميمكة فكي
* قسم العلوم البيئية – كلية العلوم البيئية واألحياء البحرةة – جامعة حضرموت

.

تارةخ استالم البحث  2020/12/24وتارةخ قبولو 2020/12/27

فك كالتغير المن ككاخي ى ككو اخ ككتالل ف ككي الظ ككروف المناخي ككة
المعتككادة كككالح اررة وأنمككاط الرةككاح واألمطككار التككي تميككز
كل منطقة على األرض [.]14 ,13 ,12 ,4
وتواجو البلدان العر ية مشاول مائية مختلفة بسبب
الظروف المناخية والعوامل االجتماعية واالقتصادية

لمختلفة .من وجية نظر مناخية بيئية ,تمتد معظم
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المناطق العر ية عبر مناطق شبو قاحلة وجافة وفي

األمطار في العديد من المناطق ,إضافة إلى ازدياد

بعض المناطق شديدة الجفاف .وقد تأثرت األحزمة

عدالت الموجات الح اررةة والعواصف على العديد من

شبو القاحلة بشكل خاص بدورات الجفاف والتصحر

المناطق .أما بالنسبة لتأثير تغير المناخ في الموارد

االجتماعية االقتصادية بزةادة عدد السكان بشكل

وزةادة معدل االستيالك خاصة في الزراعة والصناعة

إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد

وغيرىا ,إضافة إلى حدوث تغير في كميات وأماون

من المياه ,من حوالي 2200م  /فرد  /سنويا إلى

سقوط األمطار ومواسميا ,وكذلك زةادة الطلب على

الماضية ,وتساعد التغذية الطبيعية لطبقة المياه

زةادة الوثافة السكانية في الوقت الذي قد تقل فيو

الجوفية من األمطار ومياه األمطار السطحية على

ميات المياه المتاحة في المنطقة.

الحفاظ على مستو المياه في إنتاج طبقات المياه

وأخيك ك ار يع ككد قط ككاع المك كوارد المائي ككة ف ككي حض ككرموت بص ككورة

الجوفية ,وأيضا التحكم في تلوث إمدادات المياه

عامككة مككن القطاعككات األوثككر حساسككية ومككن ثككم أوثككر تككأث ار

موارد المياه العذبة بالوامل بسبب االختالط بالمياه

المتاحكككة خصوصك ككا ,وقك ككد أوك ككدت الييئك ككة الحكوميك ككة الدوليك ككة

المالحة الوامنة .وبما أن المياه الجوفية ذات أىمية

المعنيكة بتغيكر المنكاخ ) (IPCCفكي تقرةرىكا لسكنة 2007م

في الماضي .تتصف المنطقة العر ية من الناحية

سرةع ,مما أد

3

أقل من 1000م / 3فرد  /سنويا خالل  25سنة

الحالية بالمياه المستعملة ,وتقليل أو تجنب تدىور

أساسية لتلبية االحتياجات المائية والصناعية والزراعية
السرةعة التوسع في المناطق القاحلة وشبو القاحلة ,فقد

المائية فيكمن في زةادة الضغط على مصادر المياه

المياه نتيجة التوسع في األنشطة البشرةة ,باإلضافة إلى

بظككاىرة تغيككر المنككاخ لنككدرة المكوارد المائيككة عمومككا والمتجككددة

أن تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية ستوون شديدة.

تواجو كثير من مناطق العالم في السنوات األخيرة ندرة

أصبحت تقنية إعادة التغذية االصطناعية ممارسة

في المياه ,والشكل رقم (1إ يبين ذلك ,حيث تعد

قياسية في تنمية وادارة موارد المياه الجوفية [.]5

التغيرات المناخية في السنوات األخيرة الدافع االساسي

وتعكد مسكألة التغيكرات المناخيكة مكن بكين أوثكر التحكديات

لندرة المياه بصورة عامة ,وليا األثر العميق في

التكي تواجكو معظكم بلكدان العكالم ,ولكيس ىنالكك بلكد متمتكع

المحيط البيئي بشكل عام وتحديدا على كوكبنا في

تغيكر المنكاخ ,لكذا
ّ
التصدي للتحديات المترابطة التي يثيرىا ّ
يتطلككب التصككدي ليككذا التحككدي اليائككل والمتعككدد األبعككاد

المياه الموجودة على كوكب األرض مياه عذبة حيث
يمثل ما يعادل  8ماليين كيلومتر مكعب من المياه

تعاونكا دوليكا ,فمكن المؤككد اآلن أن تغيكر المنكاخ يمثكل

الجوفية [.]17 ,16 ,8

بالحصكانة ضكد ىكذا التحكدي ,وال يمككن ألي بلكد بمفكرده

مجال مصادر المياه حيث ال يزةد عن 2.5بالمئة من

كارثة متزايدة ذات أبعكاد اقتصكادية وصكحية وأبعكاد تتعلكق

وانطالقا من ذلك استند بحثنا بدراسة واقع الموارد

بالسالمة وانتاج المواد الغذائية واألمن وغيرىا [.]11,3

المائية وتأثرىا بالتغيرات المناخية في منطقة وادي

من المؤشرات الدالة على التغيرات المناخية في كثير

حضرموت ,ويعتمد طبيعة النشاط السكاني في وادي

من بلدان العالم ومنيا منطقتنا إلى االزدياد المطرد في

وأرةاف حضرموت في الغالب على النشاط الزراعي

والى تغير توزةع متوسط درجات الح اررة ومعدالت قوط

استيالك كمية أوبر من الموارد المائية في المنطقة,

درجات ح اررة اليواء السطحي على الورة األرضية,
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كما يعتمد بدرجة أساسية على المياه الجوفية التي

متر مكعب سكنويا .وأوضكحت بعكض الد ارسكات التكي نفكدتيا

إن طبيع ك ك ككة العم ك ك ككل لمعظ ك ك ككم الس ك ك كككان ف ك ك ككي ح ك ك ككوض وادي

ىذه األرقام وىذا يستدعي إعطكاء ىكذه المسكالة أىميكة كبيكرة.

الز ارعككة تعتمككد علككى الميككاه بدرجككة أساسككية فلككيس غرةبككا أن

متوسك ككط اليطك ككول المطك ككري الشك ككيري فك ككي عشك ككر السك ككنوات

تعتمد في األساس على اليطول المطري.

حضككرموت تغلككب علي ككو الصككبغة الزراعي ككة والحرفيككة وك ككون

ش ككركات متخصص ككة ف ككي ح ككوض وادي حض ككرموت تف ككوق

كككذلك أوضكحت ىككذه الد ارسككات انخفككاض كبيككر فككي إجمككالي

تو ككون كمي ككات المي ككاه المس ككحوبة م ككن ى ككذا الح ككوض الوبي ككر

األخيك كرة بش كككل ملح ككوظ حي ككث بلك ك  40.3مل ككم بينم ككا قب ككل

كبيكرة .حيككث بينككت الد ارسككات المائيككة التمييديككة التككي أجرةككت

ثالثين عام بل

 62.3ملم وفكق الد ارسكة .وةتضكل ذلكك أن

حضككرموت مككن الميككاه يصككل إلككى  233مليككون متككر مكعككب

والتح ككديات الت ككي تواج ككو وادي حض ككرموت ومني ككا اس ككتنزاف

ف ك ك ككي المنطق ك ك ككة أن نص ك ك ككيب الز ارعك ك ك كة ف ك ك ككي ح ك ك ككوض وادي

سككنويا ,بينمككا االسككتخدامات األخككر تصككل إلككى  17مليككون

للتغي كرات المناخيككة أث ك ار كبي ك ار ومحورةككا للعديككد مككن المشككاول

المخزون المائي [.]19 ,18 ,15

الشكل ( )1يوضح مناطق العالم التي تواجو حاليا ندرة في المياه

كم ككا أن زة ككادة التبخ ككر يقل ككل م ككن مس ككتويات الرطوب ككة ف ككي

العمران والزراعة .إن مكوارد الميكاه الجوفيكة المتجكددة والتكي

التر ككة والتككي بككدورىا تزةككد مككن نسككبة الجفككاف الحاصككل فككي

توجككد بص ككفة رئيسككية ف ككي رواس ككب الوديككان ى ككي المص ككدر

المنطقككة وزةككادة أرجحيككة حككدوث التصككحر باإلضككافة إلككى

الوحيككد الككذي يعككول عليككو بشككي مككن االطمئنككان فككي منطقككة

نقصككان نسككبة الرطوبككة فككي التر ككة وحككدوث انخفككاض فككي

الد ارس ككة كم ككا ال توج ككد د ارس ككات ج ككادة وعميق ككة ع ككن المي ككاه

نسب الترشيل مما يكؤدي إلكى انخفكاض معكدل التغذيكة فكي

الجوفية بصورة عامة فكي الجميورةكة اليمنيكة وخاصكة عكن

العقك ككود القادمك ككة مك ككع ت ازيك ككد عك ككدد السك كككان وتوسك ككع نطك ككاق

الطبيع ك ك ك ككة الجيولوجي ك ك ك ككة والجيومورلوجي ك ك ك ككة لح ك ك ك ككوض وادي

المي ككاه الجوفي ككة .وم ككن المتوقك ككع أن يتف ككاقم الوض ككع خك ككالل

الميك ككاه الجوفي ك ككة العميق ك ككة غي ك ككر المتج ك ككددة (الحبيس ك ككةإ .إن
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حضككرموت أثككرت تككأثي ار أساسككيا فككي طبيعككة شككحن وتغذيككة

سككوف يقتصككر البحككث علككى تحديككد أثككر التغيككر المنككاخي فككي

المخ ككزون الم ككائي للحك كوض سك كواء عن ككد ىط ككول األمط ككار

المكوارد المائيككة فككي منطقككة الد ارسككة ,مككن ىككذا المنطلككق فمككن

وتككدفق السككيول أو للميككاه الراجعككة مككن االسككتخراج المفككرط

الممكن طرح مشكلة البحكث علكى النحكو اآلتكي :مكا ىكو أثكر

المتس ككر ة ف ككي وح ككدة المس ككاحة (مت ككر/3ك2إ متفاوت ككة كثيك ك ار

تبعا والحالة الطبيعية لمككان التسكرب بعينكو .بكل إنكو يمككن

منيجية البحث:

اعتمد طرةقة العمل للبحث من أساس المشكلة المبينكة فكي

الق ك ككول ع ك ككن وج ك ككود أم ك ككاون ال تس ك ككمل طبيعتي ك ككا ب ك ككالمطلق

أعاله ,حيث اعتمدت منيجية البحكث علكى اعتمكاد المكنيج

لك ككري األ ارضك ككي الزراعيك ككة .ومك ككن المؤكك ككد أن كميك ككة الميك ككاه

التغير المناخي في الموارد المائية في وادي حضرموت؟

بالشك ك ككحن وتغذيك ك ككة المخك ك ككزون المك ك ككائي فك ك ككي ح ك ك كوض وادي

الوصفي ,إضافة للمكنيج التحليلكي لتحليكل بيانكات اليطكول

الشككمالية والجنو يككة وقككد ق كدرت الد ارسككات المائيككة التمييديككة

عام 2010م والتي تم جمعيا مكن محطكات رصكد خاصكة

تصل إلى  197مليون متر مكعب [.]7 ,6

الذي تم من خاللكو حصكر اآلبكار العاملكة بمنطقكة الد ارسكة

حضرموت وليا انتشار فكي أجكزاء مكن ىضكبة حضكرموت
أن كميات المياه التي يشحن وةتغكذ بيكا المخكزون سكنويا

غير
وفي االخير يستيدف ىذا البحث دراسة واقع تأثير ت ّ

المط ككري الش ككيري والس ككنوي للم ككدة م ككن ع ككام 1981م إل ككى
بالموارد المائيكة بكالوادي ,ككذلك مكن خكالل العمكل الميكداني
وتتبككع فككارق منسككوب الميككاه الجوفيككة ومقابلككة ذلككك بككالتغير

المناخ في الموارد المائية ,وتحديد األسباب والدوافع التي

أدت إلى تراجع المخزون المائي في وادي حضرموت.

الزمك ك ككاني والمكك ك ككاني لليطك ك ككول المطك ك ككري ولدرجك ك ككة الح ك ك ك اررة

وانعكككاس ذل ككك عل ككى التغي ككر ف ككي كمي ككات المك كوارد المائي ككة,

مشكمة البحث:

حيككث اسككتخدم فككي معالجككة البيانككات والمعلومككات المجمعككة

لمشكككلة الم كوارد المائيككة ب كوادي حضككرموت عككدة عوامككل أو

الطرائق اإلحصائية المتعارف علييا.

مس ككببات كم ككا ت ككم توض ككيحو ف ككي مقدم ككة البح ككث ,وم ككن ث ككم

الشكل ( )2يوضح خارطة لشبكات المراقبة والرصد (أمطار – آبار – سيول – مناخ)
التابعة لفرع الييئة العامة لمموارد المائية في محافظة حضرموت
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الموقع الجغرافي والفمكي لمنطقة الدراسة:

اليمن ويشكل ظاىرة طبوغرافية متميزة واضحة المعالم

منطقة الدراسة ىي وادي حضرموت شكل رقم ( 3إ

وةجري موازةا للساحل الجنو ي من شبو الجزةرة

لشبو الجزةرة العر ية بين دائرتي عرض (17-15إ

نحو الجنوب الشرقي مخترقا المرتفعات الساحلية عبر

حيث يقع الوادي في ضمن الجزء الجبلي الجنو ي
درجة شمال خط االستواء ,وخطي طول (51-46إ

درجة شرقا ,وةتراوح ارتفاعو عن سطل البحر بين

(700-580إ متر .ويصب في الوادي الرئيسي عدد

من األودية الفرعية المرتبطة باليضبتين (الجنو ية

والشماليةإ لمحافظة حضرموت التي يفصليما وادي

حضرموت .ويعد وادي حضرموت من أوبر أودية

مناخ منطقة الدراسة:

العر ية وعلى بعد (200إ كيلو متر منو ثم ينحرف
وادي المسيلة لتصب مياىو الموسمية عند مدينة

سيحوت بمحافظة الميرة في بحر العرب .وتجري في

وادي حضرموت أودية فرعية تخترق ىضبتو الجنو ية

وىي أودية (دىر ,ورخيو ,وعمد ,و ن علي ,وعينات,

وسناإ .ومن ىضبتو الشمالية تجري أودية (ىينن,
ونعام ,وجعيمو ,وثبي وغيرىاإ [.]1

شكل رقم ( )3يبين خارطة منطقة الدراسة
إ ْذ يبل

متوسط درجة الح اررة العظمى حوالي 40

تقع معظم مناطق وادي حضرموت تحت تأثير

درجة مئوية خالل أشير الصيف (أبرةل  -سبتمبرإ,

مساحة محافظة حضرموت ,فيما يشغل نطاق

 35درجة مئوية خالل (أوتو ر  -مارسإ ,أما بالنسبة

النطاق الصحراوي والذي يشغل حوالي  %60من

بينما شتاء يبل متوسط درجة الح اررة الصغر حوالي

المرتفعات واليضاب حوالي  %30الذي يتوسط

للرطوبة الجوية بمنطقة الدراسة فتتراوح ما بين (-40

الصحراوي شماال .أما النطاق الساحلي فيمثل حوالي

– أبرةلإ و (أغسطس  -سبتمبرإ وتيطل بشكل غير

المحافظة بموقعو بين النطاق الساحلي جنوبا والنطاق

 %10فقط من مساحة المحافظة .وةتصف مناخ

وادي حضرموت بالجفاف وارتفاع درجة الح اررة صيفا,

%60إ ,وتسقط األمطار عادة خالل األشير (مارس

متوازن وغير منتظم وتستمر اوقات متفاوتة [.]2
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أن عككدد اآلبككار المائيككة تجككاوزت  2409بئككر ,وىككذا يمثككل

النتائج والمناقشة:

بين ك ككت نت ك ككائج النك ك ككزول المي ك ككداني لمنطق ك ككة الد ارسك ك ككة (وادي

استنزافا للمورد المائي بالمنطقة.

حض ك ككرموتإ أن ىن ك ككاك ش ك ككبكة م ارقب ك ككة ورص ك ككد لليط ك ككول

ومن خالل المسوحات الميدانية لمنطقة الدراسة تبين

مككن وادي حضككرموت وتحديككد نوعيككة منككاخ المنطقككة ,ىككذه

منيا  23محطة يدوية و 6محطات أتوماتيكية,

لنا وجود  29محطة قياس لليطول المطري بالوادي,

المطري ولتوزةع آبار المياه الجوفية فكي المنكاطق المختلفكة

والجدول رقم (1إ يوضل ذلك .إ ْذ يتبين من الجدول

الشككبكة تابعككة لفككرع الييئككة العامككة للم كوارد المائيككة بككالوادي,

في أدناه أن محطات قياس اليطول المطري في الواقع

والشكككل رقككم (2إ يبككين ذلككك .يتضككل مككن الشكككل رقككم (2إ

تغطي معظم مديرةات وادي حضرموت.

أن توزةع محطات المراقبكة والرصكد لعناصكر المنكاخ تقرةبكا
شككملت معظككم منككاطق وادي حضككرموت ,كككذلك اتضككل لنككا

جدول رقم ( )1توزيع محطات قياس األمطار (يدوي-أوتوماتيكي) في مديريات محافظة حضرموت
م

المديرية

1

ساه

العدد
يدوي

أوتوماتيكي

سيئون

1

1

0

1

3

حوره وادي العين

2

1

4

دوعن

6

1

5

ترةم

3

1

6

عمد

2

0

7

القطن

5

0

8

شبام

4

1

2

كذلك اتضل لنا من خالل المسل الميداني لمنطقة

علي ,والجدول رقم (2إ يبين ذلك ,حيث يتضل أن

الدراسة وجود  6محطات خاصة لقياس السيول في

ىذه المحطات تقرةبا تغطي أىم وأوبر الوديان بمنطقة

أىم وديان وادي حضرموت وىي :عدم ,سر ,بن

الدراسة.

جدول رقم ( )2توزيع محطات قياس السيول في مديريات محافظة حضرموت بالوادي
م

المديرية

العدد

اسم الوادي

-1

ترةم

2

وادي عدم

-2

القطن

2

وادي سر

-3

شبام

2

وادي بن علي
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بعد إجراء العمليات الحسابية للبيانات المناخية

بل  86.0ملم ,حيث شيدت منطقة الدراسة وخالل

المجمعة لمنطقة الدراسة ,تم حساب إجمالي متوسط

ثالثة ايام متتالية من شير أوتو ر أعنف موجة أمطار

اليطول السنوي للعشرة األعوام األخيرة من مدة

اجتاحت كافة مديرةات وادي وساحل حضرموت

نتيجة لسيادة المنخفض الجوي العميق على المنطقة

المدة الممتدة من عام 2001م حتى عام
الدراسة وىي ّ
2010م ,والجدول رقم (3إ والشكل رقم (4إ يوضل

وقد تسببت ىذه األمطار في حدوث أضرار بشرةة

إجمالي متوسط ىطول األمطار الشيري(ملمإ لول

ومادية كبيرة ,في حين شيدت المنطقة عامي 2001م

و 2002م كمية ىطول مطري بإجمالي متوسط

عام خالل األعوام 2010 – 2001م .يتضل من

شيري بل نحو  76ملم ,بينما كانت أقل السنوات

الجدول رقم (3إ والشكل رقم (4إ بصورة عامة أن

التي شيدت ىطول مطري ضعيف عامي 2005م,

ىناك قلة في كمية التساقط خالل العشر السنوات,

حيث نالحع أن إجمالي المتوسط الشيري لليطول

2007م2009 ,م2010 ,م ,حيث بل على التوالي

المطري في منطقة الدراسة كان في عام 2008م ,إ ْذ

 19.1 ,3.7 ,13.0 ,11.7ملم.

جدول رقم (  ) 3يوضح إجمالي متوسط ىطول األمطار الشيري(ممم)
لكل عام خالل األعوام من 2001م 2010-م
السنة يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اإلجمالي
18.4 0.0 37.8 0.0

20.2

0.0

0.0

0.0

0.0

76.4

0.0 0.0 2001

0.0

0.2

3.3

34.1

0.0

0.0

0.0

76.6

0.0 0.0 2002

0.0 39.0 0.0

11.2

4.8

0.0

0.0

0.0

32.3

0.0 0.0 2003

0.0

0.0

11.5 0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

34.8

0.0 0.0 2004

0.0 12.5 0.0

0.0

1.7

3.1

0.0

0.0

0.0

11.7

0.0 0.0 2005

1.5

2.5

0.0

0.0

3.5

4.2

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0 0.0 2006

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

40.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0 0.0 2007

4.8

0.0

2.7

0.0

0.7

0.0

0.0

4.8

0.0

86.0

0.0 0.0 2008

1.3

0.1

1.3

0.0

3.1

10.1

0.2

70.0

0.0

0.0

0.0 0.0 2009

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.3 0.0 2010

0.3

0.0

5.0

11.6 0.0

0.0

1.1

0.7

0.0

0.0

19.1

4.8

0.0
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شكل ( )4إجمالي متوسط ىطول األمطار الشيري(ممم) خالل الفترة من عام 2010 -2001م
ومككن أجككل مقارنككة التغي كرات فككي كميككات اليطككول المطككري

للثالثككين سككنة الماضككية مككن 1981م 2010 -م .إ ْذ

في منطقة الدراسة ,تكم حسكاب إجمكالي نتكائج المتوسكطات

يتضككل مككن الجككدول رقككم (4إ والشكككل رقككم (5إ أن ىنككاك

2010 -2001م ,وأيضككا إجمككالي حسككاب المتوسككطات

تبككين أن إجمككالي المتوسككط الشككيري للسككنوات العشككر بلك ك

الش ك ككيرةة لليط ك ككول المط ك ككري لعش ك ككر الس ك ككنوات م ك ككن ع ك ككام

الش ك ك ككيرةة لليط ك ك ككول المط ك ك ككري للثالث ك ك ككين س ك ك ككنة الماض ك ك ككية
من 1981م 2010 -م ,والجدول رقكم (4إ والشككل رقكم
(5إ يوضك ك ككل إجمك ك ككالي النتك ك ككائج المحسك ك ككوبة للمتوسك ك ككطات
الشكيرةة لليطككول المطكري (ملككمإ للعشكر السككنوات مكن عككام

- 2001

2010م ومقارنتيك ككا بالمتوسك ككطات الشك ككيرةة

قلة فكي كميكة التسكاقط المطكري فكي منطقكة الد ارسكة ,حيكث

فقط نحو  40ملم ,فكي حكين بلك للسكنوات الثالثكين حكوالي

 62ملككم وىككي فككي الواقككع كميككة ىطككول مطككري قليلككة جككدا

ال تس ك ككاعد عل ك ككى تغذي ك ككة األحك ك كواض المائي ك ككة ف ك ككي منطق ك ككة

الدرسككة إذا موثككل ذلككك بالوميككات المسككحوبة مككن المخككزون
ا
المائي في وادي حضرموت.

الجدول ( )4يوضح إجمالي النتائج المحسوبة لممتوسطات الشيرية لميطول المطري (ممم) لمعشر السنوات من
عام 2010 -2001م ومقارنتيا بإجمالي المتوسطات الشيرية لمثالثين سنة الماضية من 1981م 2010 -م
السنة

يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر االجمالي

 11سنوات 0.0 0.0
 31سنة

036

6.0 0.0 4.7 5.9

9.5

5.8

7.6

0.0

0.0

40.3

0.8

7.2 3.1 2.6 9.6 12.4 4.4 1.8

13.0

2.3

5.5

0.3

0.1

62.3
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شكل ( )5مقارنة بين إجمالي المتوسطات الشيرية لكمية اليطول المطري لمعشر السنوات من عام 2010 -2001م مع
إجمالي المتوسطات الشيرية لكمية اليطول المطري لمثالثين سنة الماضية من 1981م 2010 -م

كذلك نالحع من الجدول والشكل في أعاله أن ىناك

فأننا نعتقد أن ىناك عالقة مرتبطة بالتغيرات المناخية

فارقا بين المتوسط الشيري لومية اليطول المطري

الحاصلة في منطقة الدراسة وانخفاض منسوب

أغسطس احتل الصدارة بمتوسط ىطول مطري بل

تشيد المنطقة بصورة عامة قلة في اليطول المطري

للعشر والثالثين السنة المحسوبة ,إ ْذ وجد أن شير
 9.5و  13.0ملم على التوالي ,في حين شيد شير
ديسمبر أقل التساقط بل

 0.0و  0.1ملم على

مخزون الموارد المائية في وادي حضرموت ,حيث
وارتفاع درجة الح اررة وارتفاع كمية التبخر ووقوع
منطقة الدراسة في النطاق الصحراوي.

التوالي ,في الوقت الذي نالحع أن بقية األشير

بينت النتائج التي تم استعراضيا سابقا أن مناخ منطقة

إجمالي متوسط اليطول المطري بين العشر والثالثين

مناطقو المختلفة ,مما أضفى صفة التذبذب في معدل

بصورة عامة متفاوتة في قيميا ,أي أن ىناك فرقا في
سنة المحسوبة .بشكل عام يالحع وجود انخفاض

الدراسة (وادي حضرموتإ جاف وشبو جاف في

جرةان السيول الناتجة عن اليطول المطري في

كبير في إجمالي متوسط اليطول المطري في السنوات

مدة الدراسة ,إضافة لذلك أن عوامل
المنطقة خالل ّ

األمطار للثالثين العام الماضية ,اتضل لنا أيضا من

في درجات الح اررة بمعدل حوالي (0.07 – 0.04

إجمالي النتائج المحسوبة لمتوسط معدل ىطول

درجة مئويةإ خالل السنوات األخيرة الماضية ,وتبين

األمطار في عموم وادي حضرموت وتحديدا في

أثر ذلك في عام 2017م [ ,]9مما يؤكد أن ىناك

خمس السنوات األخيرة من فترة البحث أن ىناك فعال

فعال زةادة في معدل درجة الح اررة لمنطقة الدراسة

العشر األخيرة بالمقارنة مع إجمالي متوسط ىطول

نقص في متوسط اليطول المطري مما عكس ذلك
على تغذية المخزون المائي بوادي حضرموت ,لذا

التغيرات المناخية بالمنطقة تسببت في ارتفاع ملحوظ

مرتبطة بمسببات تأثيرات التغيرات المناخية السلبية
بالمنطقة ,مما تؤدي في األخير إلى حدوث انخفاض
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في منسوب المياه الجوفية التي تغذييا جرةان السيول
في المنطقة نتيجة لزةادة الطلب على المورد المائي.
كذلك يالحع حدوث تغيرات في أنماط اليطول

وأيضك ك ككا الجفك ك ككاف والتصك ك ككحر قك ك ككد يكك ك ككون م ك ك كرتبط أساسك ك ككا

بككالتغيرات المناخيككة .إضككافة لالسككتنزاف الجككائر للمخككزون
المككائي لحككوض وادي حضككرموت وروافككده بشكككل عشكوائي

المطري والظواىر األخر المرتبطة بو مثل تغذية

فك ك ككي السك ك ككنوات األخي ك ك كرة سك ك ككاعد علك ك ككى عمليك ك ككة انخفك ك ككاض

السنوات الماضية ,حيث بل إجمالي متوسط اليطول

ل ككذلك ف ككأن ن ككدرة تس ككاقط االمط ككار الغزةك كرة وتباع ككد فتك كرات

المخزون المائي ,والتبخر – النتل خالل العشر

المخزون ممكا أخكل بكالتوازن فكي المخكزون المكائي .إضكافة

المطري حوالي  40.0ملم ,في حين تعد األمطار

اليطول المطري لعدة سنوات ككان أيضكا لكو تكأثير ملحكوظ

وادي حضرموت ,إ ْذ أظيرت النتائج وجود عالقة

على نتائج الدراسة فأننا نوصي باآلتي:

السبب الرئيس في تغذية مخزون الموارد المائية في

فككي تغذيككة الميككاه الجوفيككة لمنطقككة الد ارسككة .ليككذا واسككتنادا

عكسية بين معدل اليطول المطري ونسبة تغذية

 -1العمل على التوسع في بناء العديد من السدود

في حالة استم اررةة انخفاض اليطول المطري أن تمر

حضرموت.

القادمة .علما أنو يتوقع أن تعاني البلدان العر ية

بالوادي ,وأيضا ضروري من تركيب شبكات مراقبة

مخزون الموارد المائية بمنطقة الدراسة ,لذا فأننا نتوقع
منطقة الدراسة بمرحلة جفاف واسعة خالل المرحلة

ومنيا بالدنا مع نياية القرن الواحد والعشرةن من

لتغذية المياه الجوفية وزةادة المخزون المائي بوادي

 -2ترشيد المياه واستخدام طرائق حديثة للري

ورصد لمياه األمطار والسيول.

انخفاض مقلق في اليطول المطري يصل إلى 25 %

 -3التوسع في مشارةع حصاد المياه التي حتما

أىم االستنتاجات والتوصيات:

 -4التأويككد علككى االلت كزام بنظككام ت كراخيص حفككر اآلبككار

وزةادة بنسبة  25 %في معدالت التبخر [.]10

ستسيم في تعزةز المخزون المائي.

اسكتنتجت ىكذه الد ارسكة أنكو يمككن تصكنيف ظكاىرة تكأثير

وت ك كراخيص مزاولك ككة مينك ككة حفك ككر اآلبك ككار بالنسك ككبة لجميك ككع

التغيكر المنكاخي فكي منطقكة الد ارسكة (وادي حضكرموتإ
ّ
تأثير على معدل
على أنيا تسجيل ظاىري ,حيث إن ليا ا

المشك ك ككارةع التك ك ككي تنفك ك ككذىا وتموليك ك ككا الجيك ك ككات الحكوميك ك ككة
واالعتبارةك ككة فك ككي ال ك كوادي والصك ككحراء والتنسك ككيق مك ككع فك ككرع

إجراءات وقائية لتخفيف حدة النضوب فكي مسكتو الميكاه

تل ككك الت ك كراخيص ف ككي وقك ككت مبك ككر مك ككن الد ارسك كات وقبك ككل

األمطكار بشككل ملحكوظ ,لكذا فأنكو مكن الضكروري اتخكاذ

وت ككدىور

نوعي ككة .ىن ككاك انخف ككاض ملح ككوظ ف ككي إجم ككالي

متوسكككط اليط ككول المط ككري ف ككي الس ككنوات العش ككر االخي ك كرة

بالمماثل ككة م ككع إجم ككالي متوس ككط ىط ككول األمط ككار للثالث ككين
الع ككام الماض ككية .ىن ككاك ت ككأثير مقل ككق عل ككى مخ ككزون المي ككاه

الجوفيككة ب كوادي حضككرموت بسككبب قلككت التسككاقط بككالوادي
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التعاقدات التنفيذيكة حفاظكا علكى المخكزون المكائي وتجنبكا
لإلخفاقات الفنية المتوررة في مثل تلك المشارةع.

 -5تفعيل الدور اإلعالمي بمحافظة حضرموت من
خالل الحث عبر الوسائل اإلعالمية بتوعية المواطن

بالمحافظة على أىمية المخزون المائي.

تأثير التغيرات المناخية في المخزون

.............
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Abstract
This research aims to study the reality of the impact of climate change on water resources in Wadi
(valley) of Hadhramout, as this region is exposed to the impacts of climate change on groundwater
resources, through the effects on rainfall and surface water supplies. Climate change is a global
phenomenon affecting water resources, so it is necessary to study its impact, specifically on the water
reserve in wadi of Hadhramout. from this point of view this problem was taken into account in our study
in terms of the possibility of maintaining the balance of water reserves in the study area.This paper
focused on the problem of climate changes that emerging in wadi of Hadhramout through the scarcity of
fresh water. The research aims to identify the realistic causes that led to this problem. During the field
visits to the study area, working wells were counted and the difference in the groundwater level was
tracked, and monthly and annual rainfall data were collected in the region. Data were collected from
water resources monitoring stations. Acquired data were statistically analyzed and presented. The
research showed that there has been a noticeable decline in the total amount of rainfall in the last thirty
years, specifically from 1981 until 2010 in the study area, which affected the water resources in wadi of
Hadhramout area.The results were compared with the calculated total average monthly and annual rainfall
for the same period of the study and revealed that there is an effect of climate changes on the water
resources stock in wadi of Hadhramout due to the decrease in rainfall and the spacing of its periods,
which is the main feeder of the water reserve, in addition to the effect of the observed rise in temperature
during the past 30 years.
Key words: climate change, Hadhramout valley, water reserves, and the amount of rainfall.
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