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 النبات في صحراء الوطن العربي

 أحمد الدسوقي الغريب  

 الصحراء في الوطن العربي

 هي الصحراء ما

ماء، وهكذا يبدو تعريف جرى العرف على تعريف الصحراء بأنها مناطق جافة ال زرع فيها وال 

الصحراء سهالً، ولكن تحديد المفهوم العلمي للصحراء ليس باألمر اليسير، وذلك الختالف وجهات نظر 

 نظرته الخاصة التي ترتبط بتخصصه وفنه:  ذوي التخصصات المختلفة، فلكل  

 اء حرفعالم النبات يرى أن خصائص الكساء الخضري النباتي هو المعيار المحدد لمفهوم الص

ت المبعثر والشجيرات القصيرة المتباعدة، التي تحمل من الديه، وأبرز هذه الخصائص: النب

 .الجفافمة والخارجية ما يمكنها من مقاوالصفات التشريحية 

  بينما عالم التربة، يهتم بأنواع التربة ولونها، والتاريخ الجيولوجي للرواسب وغير ذلك من

 العوامل.

 ركة كتل الهواء الجاف ودرجات الحرارة، وكمية األمطار وغير ذلك من لم المناخ يهتم بحاوع

 .عوامل المناخ

 

ايير عوقد قام العلماء بوضع مجموعة من المعادالت تربط بين كل المتغيرات والمعايير السابقة وكلها م

جمال تعريف إلصحراء، ولكن يمكن موحد لعلى تعريف ليس هناك إجماع صحيحة، ورغم ذلك 

 كما يلي: الصحراء

  كون فيها موارد المياه أقل بكثير من قدرة عوامل البخر على تالصحراء هي المناطق التي

في قلة كمية المطر وعدم انتظامه وشدة البخر(، كما أن المناطق الصحراوية ممثلة ) التجفيف

ربة بقلة تفي درجات الحرارة بين الليل والنهار، والصيف والشتاء، وتتميز الا شديدً ا تشهد تفاوتً 

جار وجود األشفيه ويندر ا المواد العضوية، وينعكس ذلك علي الغطاء النباتي الذي يبدو مبعثرً 

 من النباتات. ايرة ، كما تتميز الصحراء بوجود مناطق شاسعة عارية تمامً بالك

 

 تقسيم الصحراء في الوطن العربي

تكون حسب درجات الحرارة أو حسب كمية ر مختلفة، قد يلمعايا وفقً ا تصنف الصحراء كما ذكرنا آنف

 األمطار المتاحة، لذلك يمكن تقسيم الصحارى في الوطن العربي إلى ثالثة أقسام:

 :ملليمتر  011، وأقل من اتتكرر سنويً  ةال يكون المطر فيها سوى ظاهر صحراء شديدة الجفاف

 اسنويً 

  :منتظمة، وال يزيد متوسطه عن بصورة غير  ا، ولكنيتكرر فيها المطر سنويً  الصحاري الجافة

 051ن ال يزيد عنه إب بعض التصنيفات وهناك تصنيفات أخرى تقول سا بحملليمتر سنويً  011

 ا. سنويً ملليمتر 
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 :متوسط المطر السنوي عن المعدالت السابقةفيها يزيد التي  الصحارى شبه الجافة ً  أكثر ، أحيانا

ً  051من   ملليمتر سنويا

 

ء في الصحرا من الوطن العربي متمثالً ا كبيرً ا الصحراء شديدة الجفاف تشغل جزءً الفت للنظر أن لا

الكبرى التي تشمل موريتانيا والمغرب والجزائر وتزنس وليبيا ومصر، وصحراء الربع الخالي في 

 جنوب شرقي الجزيرة العربية. 

 ال تزيدوبيرة تحيط بالصحراء شديدة الجفاف في كل البلدان العربية، كفتشمل مساحة  أما الصحراء الجافة

 ا.سنويً  ملليمتر 011عن فيها معدالت األمطار السنوية 

الجافة فتتمثل في مرتفعات شمال العراق وبعض المناطق في سوريا، واألردن ولبنان شبه  يأما الصحار

  في مصر وليبيا وتونس والجزائر.واليمن وبعض المناطق في السودان، والمناطق الساحلية 

 النباتات في الصحراء 

في  ةاالنباتية أصل وجود الحي ةالحياتمثل النباتية في الصحراء بكمية المطر وتوزيعه، و ةترتبط الحيا

يسأل عن العشب والكأل والمطر، وهنا فإنه  الصحراء، ولعلنا نلمس ذلك عندما نرى البدوي أول ما يسأل

 أرض  ليست فيها هذه المكونات. يف ةال مجال للحيا

 تقسيم الكساء النباتي في الصحراء

 :ك في ، وذلةويتمثل في النباتات الحولية التي تظهر في الفترات المطير كساء نباتي طارىء

المناطق شديدة الجفاف، وهذه الحوليات ال تلبث أن تتحول إلى هشيم يذروه الرياح بحلول فصل 

 حراء الربع الخالي، والصحراء الكبري في أفريقيا.الجفاف، كما هو الحال في ص

 :وتكون هذه النباتات في األودية والمجاري  كساء نباتي يقتصر وجوده على المناطق المنخفضة

المائية والمنخفضات التي ينساب إليها الماء السطحي ـ من مياه األمطار ـ من المناطق الجبلية 

هذه المناطق المنخفضة. وهنا تتجمع كمية من التربة في ا ا علي السفوح ومتجمعً العالية مارً 

محمولة بماء االنسياب السطحي والرياح التي ينمو فيها الكساء الخضري النباتي، وهذا النوع من 

 الكساء النباتي منتشر في الصحاري الجافة.

 :تر ذلك في المناطق التي هويظ كساء نباتي منتشر ً مثل  ،سقط عليها األمطار بكمية وفيرة نسبيا

 .مناطق الصحاري شبه الجافة

 

كتريا والب والفطريات والطحالب مثل األشنا قيً قل رُ وجد مجموعة من النباتات األتسبق،  باإلضافة إلي ما

واألشن مزيج من الطحالب والفطريات توجد على الصخور وجذوع  في معظم البيئات الصحراوية.

 األشجار.

لوجية هي التي تحدد نوعية النباتات وتنوعها، ووطبيعة المكان الجيولعل عمق التربة وكمية األمطار، 

على ا ومن هنا تأتي االستخدامات المختلفة للنباتات اعتمادً . مناطقالوعدم وجودها في أو ووجودها 

 تواجدها بالمناطق المختلفة.

  


