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مرتكزات التنمية الريفية في محليتي نهر عطبرة وحلفا الجديدة  -والية كسال

د .عمر احمد عبد الجليل*

مستخلص
تتناول الدراسة مرتكزات التنمية الريفية يف زللييت هنر عطربة وحلفا اجلديدة  -والية كسبل تأيت أعليتها
إىل أن عناصر البيئة الطبيعية والبشرية تشكل مرتكزا رئيساً للتنمية الريفية  .هتدف الدراسة إىل رصد ابرز
ادلكونات الطبيعية يف منطقة الدراسة ،ربليل العوامل البشرية و زلاولة التعرف على التأثريات ادلتبادلة
لعناصر البيئة الطبيعية والبشرية على التنمية الريفية يف ادلنطقة .استخدم الباحث ادلنهج التارؼلي  ،الوصفي
التحليلي  ،وادلنهج الكمي ،واعتمد يف مجع ادلعلومات على ادلبلحظة  ،ادلقابلة واالستبيان والبيانات
الثانوية  .توصل البحث إىل أن موقع ادلنطقة اجلغرايف ساىم يف سهولة ربطها بالعديد من ادلناطق يف
السودان  ،كما أتاح الًتكيب اجليولوجي فرصة لتكوين ادلياه اجلوفية  ،درجة احلرارة تسمح دبمارسة العديد
من األنشطة االقتصادية  ،يرجع الفضل لنهر عطربة يف توفري معظم مياه الشرب واالستخدام الزراعي ،
الًتبة الطينية بادلنطقة ضعيفة الصرف والنفاذية وربتاج إىل التسميد الكيمائي والعضوي  .أدى تذبذب
معدالت األمطار يف ادلنطقة إىل تساقط السكان عن شلارسة حرفيت الرعي والزراعة ادلطرية  ،يعاين الغطاء
النبايت تدىوراً مريعاً يف كثافتو ووفرتو  ،ارتفاع نسبة إعالة الصغار ،ارتفاع عدد األميني  ،باإلضافة إىل
ارتفاع حجم األسرة يف ادلنطقة .أوصت الدراسة ببناء نظام متكامل للمعلومات واإلحصاءات،إنشاء
زلطات إضافية لؤلرصاد  ،تنمية وتطوير ادلوارد الطبيعية ادلتاحة لبلستثمار  ،نشر الوعي البيئي لدى
السكان ،تشجيع التنظيمات الشعبية وتطوير خططها وبرارلها ؛ دبا يتيح لسكان ادلنطقة ربقيق التنمية
الريفية ادلستدامة .
Abstract
This study deals with the foundations of the rural
development in river Atbara and New Halfa localities, in
Kassala State. Its importance shows that the natural and human
environment form a major pivot (anchor) in rural development.
The study aims to observe the prominent natural
components in the study area. Also it analyzes the human factor,
endeavors to know the interchangeable impacts of the human
and natural environmental factors in the rural development in
the area.
The researcher used the historical, the descriptive and
analytical and the quantitative methods depending on
observation, interviews and questionnaires and the secondary
data to collect the information.
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The researcher deduces that the geographical location of
the area played a role to ease its connection to a number of other
areas in Sudan. The geological structure provided an
opportunity to form the underground water. The temperature
allows practicing numerous economical activities. Thanks be to
river Atbara for the provision of drinking water and the usage of
agriculture. The drainage and the permeability of the clay soil in
the area is weak and need chemical and organic fertilization.
The fluctuation of rainfall rates results in the abandonment of
the dwellers of the area to grazing and rain-fed agriculture.
Vegetation suffers a terrible deterioration in density and
abundance. Also there is increasing dependency rate of young,
high ratio of illiterates and high volume of family in the area.
The study recommends the construction of an integrated
system of information and statistics, founding additional
meteorological stations, developing and improving the available
natural resources for investment, promoting environmental
awareness among the population, encouraging popular
organizations and developing their plans and programmes and
allowing the dwellers of the area to achieve sustainable rural
development.
: الكلمات المفتاحية
)(مرتكزات – التنمية الريفية – والية كسبل
المقدمة

 وسبثل ذلك يف، تـزايد االىتمام العادلي بالتنمية الريفية منذ عقد السبعينات من القرن ادلاضي
عقد العديد من ادلؤسبرات العادلية كمؤسبر قمة األرض بريودي جانريو بالربازيل حول التنمية والتنمية
 وأخرياً مؤسبر قمة األرض، م) يف نيويورك2000 (  ومؤسبر األلفية الثالثة، م1992 البشرية عام
ِّ  ويرجع ىذا االىتمام العادلي إىل.م2002 جبوىانسبريج جبنوب أفريقيا عام
تدن مستويات التنمية الريفية
 وازدياد،  وتدىور اخلدمات الصحية والتعليمية،  ارتفاع معدالت الفقر الريفي،  وتفاقم أزمة الغـذاء،
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معدالت اذلجرة من الريف إىل احلضر  ،وما أفرزتو من مشكبلت اقتصادية  ،واجتماعية  ،وسياسة
وأمنية  ،ونفسية.
تربز أعلية االىتمام بالتنمية الريفية إىل أن  %55من سكان العامل البالغ عددىم  6بليون نسمة عام
 2000م يقطنون يف ادلناطق الريفية  ،وترتفع ىذه النسبة إىل  %70من سكان العامل النامي ( )1الذي
تعاين ادلناطق الريفية فيو من ارتفاع معدالت الفقر ونقص اخلدمات األساسية وىناك  1,4بليون نسمة
من رلموع سكان العامل النامي يواجهون فقراً مدقعا ،ويعيشون على اقل من 1,25دوالر يف اليوم (.)2
 725مليوناً من
وضلو بليون نسمة حول العامل الػلصلون على إمدادات مياه نقية وزلسنة .منهم
األطفال دون سن  15سنة اضافة ل  2,6بليون نسمة بدون خدمات صرف صحي أساسي (( )3وأن
بليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وانعدام األمن الغذائي واجلوع ادلزمن (.)4
أظهـر التعداد اخلـامس للســكان عام 2008م أن سكان الريف يشكلون  %63من رلموع سكان
السودان وىم يعتمدون على الزراعة بشقيها النبايت واحليواين ،ويعد السودان دبساحة 1,882,000
مليون كيلو مًتاً مربعاً ثاين أكرب األقطار األفريقية مساحةً بعد اجلزائر .وتقدر األراضي الصاحلة للزراعة
بنحو  175مليون فدان( ، )5ولكن ادلستغل منها حوايل  %24,6فقط ( . )6تعتمد  %80من ىذه
ادلساحة ادلستغلة على األمطار  ،و %17على الري ادلنتظم بينما تروى  %3دبياه الفيضانات .
يودي القطـاع الريفي دوراً زلورياً يف االقتصاد القومي ويف العملية التنموية يف السودان  ،وتتمثل
الوظائف األساسية للزراعة يف تأمني الغذاء للسكان بالرغم من بعض اإلخفاقات اليت الزمت إنتاجو يف
بعض األقاليم ويف بعض الفًتات(.)7
وتساىم الزراعة يف توفري ادلواد اخلام للعاملني يف القطاعات األخرى؛ وبالتايل سبهد الطريق
لتطور الصناعات اليت تعتمد على ادلنتجات الغذائية وغري الغذائية ،وتتحصل  %90من ادلصانع يف
السودان على موادىا األولية من القطاع الزراعي( ، )8ويوفر القطاع الزراعي فرص عمل ألكثر من %65
من القوى العاملة ،كما يوفر  %90من عائدات الصادرات باستثناء البًتول .كما يساىم بـ %31,5
من الناتج احمللي اإلمجايل(.)9
أىداف البحث :

تقوم ىذه الدراسة على مجموعة من األىداف تتلخص في اآلتي :
-1رصد ابرز ادلكونات الطبيعية يف منطقة الدراسة .
-2ربليل العوامل البشرية اليت ؽلكن ان تكون مرتكزاً للتنمية الريفية يف ادلنطقة .
-3زلاولة التعرف على التأثريات ادلتبادلة لعناصر البيئة الطبيعية والبشرية على التنمية الريفية يف ادلنطقة .
-4اإلسهام النظري يف دراسات التنمية الريفية يف منطقة الدراسة.
مشكلة البحث :
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تتلخص مشكلة الدراسة يف االجابة على السؤال الرئيس التايل :
ما مدى تأثير العوامل الطبيعية والبشرية على التنمية الريفية في المنطقة ؟

يتفرع من السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية :
ما تأثري العوامل الطبيعية على التنمية الريفية يف ادلنطقة ؟-ما تأثري العوامل البشرية على التنمية الريفية يف ادلنطقة ؟

فـروض البحـث :
 -1ان مساعلة الظروف الطبيعية يف منطقة الدراسة يف دفع عجلة التنمية الريفية اغلابية يف الغالب .
-2ىناك العديد من ادلرتكزات البشرية اليت ؽلكن ان تؤثر بصورة سالبة على التنمية الريفية يف ادلنطقة .

حدود البحث :
احلدود ادلكانية  :تقتصر الدراسة على زللييت هنر عطربة وزللية حلفا اجلديدة حبدودعلا اإلدارية باستثناء
وحدة مدينة حلفا اجلديدة اإلدارية باعتبارىا مركزا حضريا.
احلدود الزمانية  :يركز البحث على الفًتة من إنشاء ادلشروع يف العام  1970وحىت  2010م .

المناىج العلمية المستخدمة في البحث :
بناءً على فرضيات الدراسة وأىدافها ،فقد تشكلت منهجية الدراسة كما يأيت:
مت استخدامو لقراءة تاريخ ادلنطقة االقتصادي واالجتماعي والبيئي لبلستفادة
 1ادلنهج التارؼلي:
منو يف الربط والتحليل والتعليل دبا ىو مشاىد اليوم وما كان عليو يف ادلاضي .
الظواىر الطبيعية والبشرية يف ادلنطقة .
 2ادلنهج الوصفي التحليلي  :استخدم يف توصيف
 -3ادلنهج الكمي  :الذي استخدامو الباحث يف ربليل اجلداول ،وربليل نتائج الدراسة ادليدانية.

مصادر بيانات البحث :
ا عتمد الباحث البيانات واإلحصاءات ادلطلوبة للدراسة من عدة مصادر فرضتها طبيعة الدراسة وىي:
ادلعلومات الثانوية:
-1الكتب ادلنهجية اجلغرافية والكتب اليت تتناول أدبيات التنمية الريفية وغريىا ذات الصلة دبوضوع
الدراسة.
 -2الرسائل العلمية واألحباث ادلنشورة وغري ادلنشورة يف الدوريات أو اليت قدمت يف ادلؤسبرات ،الندوات،
والدراسات اليت اىتمت باجلوانب اليت تطرق إليها البحث .
 -3التقارير والنشرات العلمية اليت صدرت عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة دبوضوع
الدراسة.
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ادلعلومات األولية:
أ /ادلقاببلت الشخصية:
الدوائر احلكومية ذات الصلة دبوضوع
مت إجراء مقاببلت مجاعية وفردية مع ادلسئولني يف
الدراسة للحصول على بعض البيانات وادلعلومات استكماال للعمل ادليداين.
ب /اإلستبانة :
صمم االستبيان  ،حبيث يغطي أىداف البحث وفرضياتو  ،وتعترب اإلستبانة اليت طرحت على
عينة الدراسة ىي ادلصدر األساسي لبيانات ىذا البحث .و مت استخدام اإلستبانة ذات األسئلة ادلغلقة،
وذلك لسهولة إجرائها ،إىل جانب بعض األسئلة ادلفتوحة اليت تتيح العديد من ادلعلومات
اختيار العينة:
مت حصر قرى العرب واليت تشكل رلتمع سكان ادلنطقة األصليني  ،وتتوزع بني زللييت هنر عطربة وحلفا
اجلديدة  .ويبلغ عددىا  61قرية  .كما مت حصر قرى احللفاويني واليت تشكل (رلتمع احللفاويني)،
وتتوزع مجيعها دبحلية حلفا اجلديدة  -وحدة ريفي حلفا اجلديدة ويبلغ عددىا  25قرية .
يبلغ عدد سكان قرى العرب  177483نسمة ما يعادل  31862أسرة (حجم األسرة يساوي
 5,57أفراد)  .أما قرى احللفاويني فيبلغ عدد سكاهنا  54878نسمة ما يعادل  10869أسرة
(حجم األسرة يساوي  5,4أفراد) وبالتايل يصبح اجملتمع الكلي للدراسة  232360نسمة ما يعادل
 42731أسرة (اجلهاز ادلركزي لئلحصاء – والية كسبل  )10( ) 2009 ،يشكل سكان ادلنطقة
األصليني (العرب) منهم  %74,6بينما يشكل احللفاويون . %25,4
ُروعي التوزيع اجلغرايف للقرى حيث مت تقسيم قرى العرب إىل ثبلثة نطاقات (نطاق القرى الشرقية ،
نطاق القرى الغربية ونطاق القرى الشمالية) يتوسطها مشروع حلفـا اجلديـدة الزراعـي  ،واختريت  4قرى
عشوائياً من كل نطاق سبثل  %20من العدد الكلي لقرى العرب والبالغ  61قرية وسبثل نطاق القرى
الشرقية قرى (الزناري  ،السديرة  ،أبو عشر وأم ملح)  .بينما سبثل نطاق القرى الغربية (  5عرب 8 ،
عرب  ،اجلنيد والرتاجة غرب) أما نطاق القرى الشمالية فتمثلو قرى ( اذلندية  ،األملط  ،العزازة وسلمة
سروبا)  .أما قرى احللفاويني فقد مت تقسيمها إىل نطاقني مشايل وجنويب يقعان مشال وجنوب مدينة حلفا
اجلديدة ومت اختيار  5قـرى عشـوائيا سبثـل  %20من العـدد الكلـي لقــري احللفاوييـن  .وسبثلها قرى ( 4
إسكان  5 ،إسكان  10 ،إسكان 15 ،إسكان  ،و 21إسكان)
رلموع اإلستبانات الكلي دبنطقة الدراسة باعتماد نسبة ثقة  %95وخبطأ معياري  0,25واضلراف
معياري  2يساوي  256استمارة  ،متت إضافة  19إستبانة أخرى دلزيد من التأكيد وربسبا لتلف بعض
االستمارات ليصبح العدد الكلي  275إستبانة .نصيب قرى العرب يف اإلستبانات يساوي رلموع أسر
السكان العرب مقسوماً على رلموع األسر يف ادلنطقة مضروبا يف العدد الكلي لئلستبانات .مت توزيع
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 275إستبانة على أفراد العينة يف القرى ادلختارة عن طريق العينة العشوائية وفقاً حلجم األسرة يف كل
قرية.
نظرياً يقوم البحث على ادلفاىيم ادلتصلة بالتنمية الريفية  ،واليت علرفت بأهتا ":اإلسًتاتيجية ادلرسومة
لتحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية جملموعة زلددة من الناس ىم فقراء الريف يف الدول ادلعنية
بالتنمية الريفية ( )11كما عرفها يوماليل عرفها بأهنا " تلك العملية اليت هتدف إىل ربسن األحوال
ادلعيشية لذوي الدخل ادلنخفض من السكان الذين يقطنون يف ادلناطق الريفية وجعل تنميتهم مستدامة
()12

ويشمل تعريف يوماليل ثبلثة رلاالت أساسية ىي  :ربسني مستوى ادلعيشة وىذا يتطلب ربديد وتعبئة
ادلوارد ادلادية وغري ادلادية ،وإغلاد نوع من التوازن بني الرفاىية واخلدمات اإلنتاجية ادلتاحة للقطاع الريفي،
توجيو ادلوارد إىل األقاليم والطبقات ذات الدخل ادلنخفض  ،تنمية ادلهارات والقدرات اإلدارية وتكوين
مؤسسات على ادلستوى والقومي واحمللي تؤكد فعالية استخدام ادلوارد البشرية وادلادية من أجل استمرارية
التنمية يف القطاعات التقليدية واالقتصادية ادلعيشية .
كما تعرف بأهنا :رلموعة من الربامج والعمليات ادلتكاملة اليت زبطط وتنفذ إلحداث تغيري اقتصادي
واجتماعي مرغوب فيو يف ادلناطق الريفية  ،وذلك بتطوير وتنظيم البيئة الريفية وحصر موارد الريف ادلتاحة
من أجل تنميتها إىل أقصى حد شلكن  ،ويكون ذلك باالعتماد على كل من اجلهود احلكومية واحمللية يف
()13
تناسق وتكامل
وشلا تقدم فإن التنمية الريفية تعين يف صورهتا العامة  :خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تعتمد على
ادلشاركة الكاملة يف العمل اجلماعي بني أىل الريف  ،واستغبلل مجيع اإلمكانات وادلوارد القائمة يف
اجملتمع من خبلل ربديد احلاجات واألىداف وادلشكبلت  ،ووضع اخلطط والربامج اليت هتدف إىل
ربسني البيئة الريفية  ،ورفع ادلستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي والتعليمي والغذائي للسكان
الريفيني بشكل عام والفقراء بشكل خاص  ،والعمل على تنفيذ ىذه الربامج باالعتماد األكرب على موارد
الريف مع دعم ىذه ادلوارد عن طريق خدمات األجهزة احلكومية وغري احلكومية .
وهتدف التنمية الريفية إىل خلق مصادر دخل ثابتة يف الريف  ،زلاولة توزيع الدخل بصورة متساوية
وعادلة  ،ادلساعلة ادلباشرة لكل إفراد اجملتمع يف دفع مصادر الدخل القومي إىل أعلى ،خلق مكون
رأمسايل زللي  ،االستفادة القصوى من اإلمكانيات احمللية واإلقليمية  ،تنويع احملصوالت وادلنتجات احمللية
وطرق كسب العيش بصورة عامة  ،تسهيل خدمات التسويق على ادلستوى احمللي  ،ربسني البيئة الصحية
الريفية  ،ربسني الظروف التعليمية خاصة التعليم األويل وإزالة األمية  ،خلق الظروف والبنيات األساسية
اليت تساعد على وجود بيئة اقتصادية صحيحة  ،إزالة الفوارق اإلقليمية ،ادلساعلة يف خلق التنمية
اإلقليمية ادلتكاملة والشاملة  ،ادلساعلة يف خلق التكامل اإلقليمي على مستوى الدولة  ،ادلساعلة يف خلق
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اقتصاد قومي متكامل ،تطبيق أسلوب ؽل ٌكن السكان من التواؤم مع بيئاهتم ربت الظروف غري العادية،
()14
مثل :ظروف اجلفاف واألوبئة وغريىا.
وىي بذلك ربقق تكامل نواحي النهوض االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي دون أن تنسأ عنو
اختبلفات أو فجوات يف النظم القائمة يف اجملتمع  ،وأيضا دبا يضمن استمرارية وتواصل التنمية آخذين
يف االعتبار حقوق األجيال القادمة من موارد اجملتمع .

أما التخطيط لبرامج التنمية الريفية  :فينبغي أن تشمل مخس مراحل أساسية : :مرحلة االستكشاف

والتحليل  :هتدف ىذه ادلرحلة إيل التعرف علي األوضاع االقتصادية واالجتماعية  ،وذلك يف زلاولة
إلظهار التباينات اإلقليمية  ،ونقاط القوة والضعف يف سلتلف األنشطة يف اإلقليم ادلعين  ،كما هتدف

إىل خلق رأي عام يساعد يف عملية التنمية وردبا يتم بعد ذلك استطبلع وسط السكان :)15( .مرحلة

استثارة المجتمع :تستهدف ىذه ادلرحلة لفت انتباه اجملتمع احمللي إىل اإلمكانيات وادلوارد ادلتنوعة
ادلوجودة فيو بالفعل ،واىل إعادة توجيهها وتوظيفها كي ربقق للمجتمع أقصى فائدة شلكنة ،واستثارة أبناء
اجملتمع احمللي إىل أعلية مشاركتهم الفاعلة يف عبلج مشكبلتو .مرحلة التخطيط للتنمية :تستهدف ىذه

ادلرحلة وضع خطة التنمية الريفية اليت ربقق تطلعات اجملتمع الريفي دلستقبل أفضل  .مرحلة التنفيذ:
ينبغي أن يراعى يف عملية التنفيذ االلتزام باخلطط ادلعدة ما أمكن ذلك .وتستهدف ىذه ادلرحلة تنفيذ
الربامج وادلشروعات التنموية اليت تتضمنتها اخلطة وفقاً لربرلتها الزمنية ومسؤوليات األدوار ادلوزعة على
ادلشًتكني يف تنفيذىا ومتابعتها وتأكيد مشاركة السكان احملليني يف عملية التنفيذ التدرغلي حىت يشعر كل
فرد منهم أن ىذا ادلشروع ىو مبادرتو وزبطيطو وتنفيذه  .ويفضل أن يبدأ بادلسائل اليت يسهل تنفيذىا

يف حدود اإلمكانات ادلتوافرة ،مث تنفيذ ادلسائل األصعب فاألصعب وىكذا .مرحلة التقويم :
هتدف ىذه ادلرحلة لقياس حجم مامت اصلازه من أىداف موضوعة وفقاً خلطة التنمية الريفية ومن خبلذلا
يستطيع اجملتمع الريفي أن يقيس ويقدر سبلمة اجلهود واألساليب اليت مت إتباعها ويكشف عما مت ربقيقو
مقارنةً دبا كان سلططاً ،ويتعرف على مواطن القوة والضعف حىت يتم دعم األوىل وتقليل اآلثار السلبية
الناذبة عن مواطن الضعف.
النتائج والمناقشة :

خلفية تاريخية :
كانت منطقة الدراسة تتبع إدارياً جمللس ريفي مشال القضارف قبل قيام مشروع حلفا اجلديدة الزراعي
يف بداية الستينيات من القرن ادلاضي .وكانت تقطن ادلنطقة اليت سبثل اجلزء الشرقي من سهول البطانة
أعداد كبرية من قبائل الشكرية  ،والكواىلة  ،واألحامدة  ،واللحويون  ،واخلوالدة ومجيعهم من أصل
سامي ويعود تاريخ وصوذلم للسودان قبل اذلجرات العربية اليت سبت إيل مشالو يف القرن السابع ادليبلدي
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كما استوطنت بادلنطقة بعض قبائل البجة مثل  :اذلدندوة  ،والبين عامر ،واألمرأر  .وكان الرعي ىو
احلرفة الرئيسة للسكان  ،بينما مثلت الزراعة ادلهنة الفرعية  .وأول ذبمعات االستيطان الريفي ادلستقر قرية
القفلة وكانت مقر ناظر قبيلة الشكرية  ،باإلضافة إىل قرييت خشم القربة وقوز رجب اللتني كانتا مقرين
()16

للمحاكم آنذاك .
وقد ساىم قيام مشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف زيادة السكان بادلنطقة وذلك من خبلل إعادة توطني
أىايل حلفا القدؽلة ادلهجرين إىل ادلنطقة  ،وىجرة السكان من القرى الشمالية للعمل بادلشروع ومن
أقاليم أخرى من السودان.
الموقع الجغرافي والفلكي:
تنحصر منطقة الدراسة بني خطي طول  ْ35و ْ36شرقاً ،ودائريت عرض  ْ14 َ45و َ30
 . ْ16وػلدىا من الشرق هنر عطربة ومن الغرب واليتا اخلرطوم والقضارف ومن الشمال والية هنر
النيل ومن الناحية اجلنوبية فتحدىا زللية خشم القربة  ،تبلغ ادلساحة الكلية دلنطقة الدراسة 12090
كيلو مًتاً مربعاً وىي سبثل  %28,6من مجلة مساحة الوالية وتضم زلليتني علا  :حلفا اجلديدة  ،وهنر
عطربة .
جيولوجية منطقة الدراسة :
تكون منطقة الدراسة ادلنطقة جيولوجيا تتكون من اآليت:

- 1صخور القاعدة أو الصخور األساسية:
ربتل صخور القاعدة جزءاً كبرياً من التكوين اجليولوجي دلنطقة الدراسة وىي أقدم التكوينات
اجليولوجية بادلنطقة ويرجح أهنا تعود إىل ما قبل عصر الكمربى اليت تعرف حقبتو باألركي خبلل الفًتة
التارؼلية من  4600مليون سنة وحىت  600مليون سنة ( )17وسبثل األساس الذي ترسبت عليو
التكوينات األخرى مثل طبقة السهول الطينية وتظهر أحياناً يف شكل تبلل منعزلة ويغلب على تكوينها
صخور اجلرانيت  ،والشست  ،والرخام ( ، )18وىي صخور صلبة غري مسامية ال تسمح بتسرب ادلياه
لذلك يتضاءل احتمال وجود ادلياه اجلوفية فيها إال يف الشقوق الكبرية والصدوع  .لعبت ىذه التكوينات
من صخور القاعدة يف مناطق انتشارىا دبنطقة الدراسة دوراً سلبياً يف عدم السماح لتكوين أحواض
جوفية عميقة حاملة للمياه  ،وذلك لصبلبتها وانعدام نفاذيتها للمياه ( ،)19وبالتايل فإن ىذه الصخور ال
يعتمد عليها كمصدر مائي ألي غرض من األغراض التنموية دبنطقة الدراسة

الصخور النوبية :
يطلق لفظ الصخور النوبية يف السودان على رلموعة من الطبقات الرملية والطينية ذات ادلنشأ القاري ،
واليت تعود نشأهتا إيل الزمن الثاين الذي يعرف بادليزوزي (الطباشريي) خبلل الفًتة التارؼلية من 220
مليون سنة حىت  65مليون سنة  .وقد سبيز ىذا الزمـن بظهور ادلستنقعات الواسعة  ،البحار الضحـلة ،
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وتدفق احلمم الربكانية  .وتشمل ىذه الصخور  %25من مساحة السودان الكلية ،وسبتد جنوباً حىت
خط عرض  10درجة مشاالً.
توجد الصخور النوبية دبنطقة الدراسة فوق صخور القاعدة و على طول هنر عطربة يف مساحات
ضيقة ال يتجاوز عرضها الـ  5كيلومًتات  ،وتتكون من طبقات رسوبية أصلها من احلجر الرملي واحلجر
الطيين الذي يغطي  %70من ادلساحة تشغلها ىذه الرسوبيات .
يعد الصخر النويب من أىم التكوينات اجليولوجية احلاملة للمياه اجلوفية دبنطقة الدراسة لقدرتو الفائقة
على امتصاص وزبزين وبث ادلياه بكميات كبرية  ،وتوجد ادلياه يف أغلب األحيان ربت ظروف ارتوائية
جيده  ،لدرجة أهنا تتدفق أحياناً من الشقوق والفواصل األفقية والرأسية بني تلك الطبقات والطبقات
الطينية وسبثل الصخور النوبية ادلستودع الرئيس للمياه اجلوفية دبنطقة الدراسة .
-3الرسوبيات الحديثة :
تغطي الرواسب السطحية أغلب التكوينات اجليولوجية بالسودان  ،وتعود نشأهتا إىل الزمن ادلعروف
بالعصر البليتسوسيين  ،وىي عبارة عن طبقات مفككة وغري منتظمة يًتاوح مسكها بني أقل من مًت إيل
أكثر من مائة مًت يف بعض األحيان  ،وتشمل السهول الطينية الغرينية (الطمي) اليت تكونت بفعل
الفيضانات ادلتكررة  ،والكثبان الرملية الثابتة اليت تكونت بفعل اإلرساب بواسطة الرياح  .وتسبب
عمليات االصلراف ادلستمرة يف حدوث ذبويفات عميقة واسعة .
تعد الرسوبيات احلديثة من أىم التكوينات اجليولوجية احلاملة للمياه اجلوفية يف السودان  .سواء كانت
رسوبيات هنرية أو رواسب وديان  ،ويرجع ذلك لقدرهتا على سبرير ادلياه وبثها بكميات كبرية  .ويًتاوح
عمق اآلبار الرسوبية احلديثة عموماً من بضع أمتار إىل حوايل  50مًتاً .بينما ؼلتلف منسوب ادلياه
اجلويف من أقل من ادلًت إىل بضعة أمتار(.)20
توجد الرسوبيات احلديثة دبنطقة الدراسة على طول هنر عطربة واألودية ادلومسيـة  ،وىي تتكون من الرمـل
والسلت وبعض الطبقات الطينية وتوجد ىذه الرسـوبيات على الصخور النوبية أو الصخـور األساسية
ويًتاوح مسكها ما بني ( )70 - 10مًتاً توجد بعض السهول اليت يفوق مسكها ىذا ادلعدل.
نظراً العتماد ادلياه اجلوفية برسوبيات الوديان دبنطقة الدراسة على كمية األمطار ادلباشرة اليت هتطل على
ادلنطقة  ،وعلى فيضان هنر عطربة يف مواسم معينة فإن منسوب ادلاء اجلويف يف ىذه الرسوبيات يرتفع
وينخفض تبعاً لذلك  ،وعليو فإن ادلنسوب يكـون يف أعبله بعــد موسم األمطار  ،ثـم يأخـذ فـي
االطلفـاض تـدرغلياً بعـد ذلك  .كذلك يتغري ادلنسوب سنوياً بتغيري منسوب كميات ادلياه اليت تغذي
اخلزان اجلويف واليت تسحب منو سنوياً.
سبتاز رسوبيات الوديان ادلومسية عن بقية التكوينات اجليولوجية احلاملة للمياه اجلوفية بنفاذيتها وقدرهتا
على زبزين ادلياه  ،حبيث تعطي اآلبار احملفورة يف ىذه الرسوبيات إنتاجا كبرياً وقدرة أكرب على بث ادلياه
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 .سبتاز ادلياه اجلوفية اليت تستغل من رسوبيات الوديان بعذوبيتها وقلة األمبلح الذائبة اليت تًتاوح ما بني
 180و  296جزء من ادلليون دبتوسط قدره  220جزء يف ادلليون شلا يسهل استخدامها ألغراض الري
.
مظاىر السطح :
تتميز منطقة الدراسة بسطح منبسط ؽليل إىل االضلدار الطبيعي ضلو الشرق والشمال الشرقي ويتضح
ذلك من خبلل اذباه جريان األودية ادلومسية  ،وأىم مظاىر السطح بادلنطقة تتمثل يف اآليت :
- 1سهول نهر عطبرة اإلطمائية :
يكون هنر عطربة يف رلملو سهبلً منبسطاً ويقدر اضلداره بـ  25سنتمًتاً يف الكيلومًت الواحد وؽليل يف
اذباه جريانو من اجلنوب الشرقي ذباه الشمال الغريب  .ويكون سهبلً فيضياً يف شكل شريط ضيق زلازي
للضفة الغربية للنهر ومساحتو صغرية تتسع يف اذباه الشمال وتغمر مياه الفيضان األماكن ادلنخفضة منو
 ،أما ادلناطق ادلرتفعة فتغمرىا مياه النهر يف السنوات ذات ادلناسيب العالية .
 1أ-راضي الكرب :
وىي أراضي توجد بالقرب من الضفة الغربية لنهر عطربة يبلغ عرضها ما بني (  )4-2كيلو مًتاً تضيق
كلما اذبهنا مشاالً  ،وقد تعرضت لبلصلراف الشديد بواسطة األمطار واخلريان الصغرية شلا أدى إىل إزاحة
الطبقة العليا من الًتبة .

- 2الكثبان الرملية :
تعد من السمات ادلميزة دلنطقة الدراسة  ،خاصة األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية ،وتبدو يف
شكل أحزمة رملية  ،ويرجع تكوينها إىل الرياح الشمالية الشرقية باإلضافة إىل الرياح احمللية (اذلبوب)
حيث تقوم بنقل ذرات الصخور األساسية وترسيبها وىو ما يعرف بالتذرية  ،ىي العامل األساسي
يف تشكيل سطح البيئات اجلافة وشبو اجلافة(.)22( )21

- 3الجبال االنفرادية :
توجد دبنطقة الدراسة بعض اجلبال االنفرادية أو ادلتفرقة ذات الصخور األساسية واليت يًتاوح ارتفاعها
بني (  )700 – 400مًتاً مثل :جبال السبعات  ،ودميات الوعر ،و دميات السهل  ،وسلريق ،
والديري .
المنــاخ :
تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق الساحل األفريقي والذي ؽلتد عرضياً جنوب الصحراء الكربى بني
دائريت عرض  18و  30مشاالً  .من احمليط األطلسي غرباً إىل البحر األمحر شرقاً وىذا احلزام يتحكم يف
Koppen
جبهة التقاء اذلواء ادلدارية (الفاصل ادلداري) وزبضع لتغرياتـو عرب الفصول وقد صنفها

العدد الثاني
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( )1923ضمن نطاق األراضي اجلافة وشبـو اجلافة وتصنف ضمـن ادلناخ (  )Bsh Zoneوىو قـاري
جاف(.)23
ؽلكن تقسيم منطقة الدراسة إيل جزئني اجلزء الشمايل يقع ضمن تأثري ادلناخ الصحراوي اجلاف  ،أما
اجلزء اجلنويب منها يقع ضمن ادلناخ الصحراوي شبو اجلاف  .حيث ؽلثل مناخ الدراسة يف صورتو العامة
ظلطاً انتقالياً حبكم ادلوقع اجلغرايف بني اإلقليم الصحراوي يف الشمال  ،واإلقليم ادلداري السوداين يف
اجلنوب  ،وأىم ما ؽليز مناخ ادلنطقة  ،تدين معدالت األمطار وتذبذهبا زمانياً ومكانياً مع قصر الفًتة
ادلطرية  ،وارتفاع درجات احلرارة وتفاوهتا ليبلً وهناراً  ،وارتفاع معامل اإلشعاع طوال اليوم  ،وارتفاع
معدالت التبخر دبا يوازي أضعاف معدالت األمطار .
الحـرارة:
تعد احلرارة أحد عناصر ادلناخ ادلهمة ؛ وذلك لتأثريىا على عناصر ادلناخ األخرى من توزيع للضغط
اجلوي والرياح ،واألمطار  ،والرطوبة  ،والتبخر  ،فارتفاع درجات احلرارة يعمل على زيادة معدالت التبخر
واليت تنعكس سلباً على مياه اخلزانات  ،واحلفائر  ،وقنوات الري  ،كما تقلل من نسبة تشبع الًتبة بادلياه
 ،ويقل الغطاء النبايت  .كما أن احلرارة تؤثر على ظلو احملاصيل الزراعية  ،وػلتاج النمو األمثل لكل
زلصول مومساً مناخياً مناسباً لو .كما أن ربديد النطاق األمثل مناخياً لزراعة أي زلصول تعد من أىم
األسس العلمية اليت غلب أن توضع يف االعتبار عند وضع سياسة الًتكيبة احملصولية أو تعديلها يف أي
منطقة .
جدول ( )1المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العليا والدنيا (بالدرجة المئوية) لمدينة حلفا الجديدة في الفترة من ( – 1971
2000م)

ديسم

المتوسط

المتوسطات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر
بر
العظمى 37.3 34.5 37.1 38.9 36.9 35.2 36.3 39.8 41.4 41 38.2 35.2 33.5
الصغرى 22.3 18.4 21.9 24.7 24.3 23.7 21.1 26 26.2 23.7 20.2 17.5 16.8

تتميز منطقة الدراسة بارتفاع درجة احلرارة طوال العام  ،فاألرقام ادلتوافرة دلدينة حلفا اجلديدة للفًتة من
(2000 – 1971م) تشري إىل أن ادلتوسط الشهري للحرارة يصل أعلى معدالتو  42,1درجة مئوية
يف فصل الصيف (مايو) وأن درجات احلرارة بادلنطقة تنخفض من نوفمرب وحىت مارس حيث تًتاوح
درجات احلرارة الصغرى بني (  )19,8 – 18,6درجة مئوية وترتفع درجات احلرارة من أبريل وحىت
أكتوبر كما يتضح من اجلدول أعبله(.)24
وؽلكن التمييز بني ثبلثـة فصـول يف منطقة الدراسة زبتلف فيها درجات احلرارة والرطوبة وىي:
- 1فصل الشتاء :
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يبدأ من شهر نوفمرب وؽلتد إىل هناية فرباير  .ويتميز ىذا الفصل باطلفاض متوسط درجة احلرارة العظمي
واليت تصل إيل  35درجة مئوية  ،بينما يصل متوسط درجات احلرارة الصغرى إىل  18درجة مئوية
وتكون السماء صافية وخالية من السحب ويصل متوسط الرطوبة النسبية إىل  %43وتسود يف ىذا
الفصل الرياح الشمالية دبتوسط سرعة  6ميل/الساعة  ،وتنعدم فيو األمطار سباماً بسبب سيادة ىذه
الرياح اجلافة .

- 2فصل الصيف الحار الجاف :
يبدأ من شهر مارس ويستمر حىت يونيو حيث ترتفع درجات احلرارة العظمي وتصل ذروهتا يف شهر
مايو إىل  40درجة مئوية .أما متوسط درجات احلرارة الدنيا فيصل إىل  24درجة مئوية  .وتبلغ الرطوبة
النسبية أدىن مستوى ذلا  %32تسود يف ىذا الفصل الرياح الشمالية اجلافة احململة باألتربة ،كما هتطل
بعض األمطار يف أوائل شهر أبريل وحىت يونيو بسبب سيادة الرياح اجلنوبية الغربية الرطبة.

- 3فصل الصيف الحار الرطب (الخريف) :
يبدأ من شهر يوليو حيث تبدأ السحب يف الظهور ويرتفع متوسط الرطوبة النسبية حيث تصل ذروهتا
يف شهر أغسطس إىل  %50ويستمر ىذا الفصل حىت هناية أكتوبر ،وتصل متوسط درجة احلرارة
العظمي إىل  36درجة مئوية أما الدنيا فتصل إيل  24درجة مئوية وتسود الرياح اجلنوبية الغربية اليت
تسبب األمطار دبنطقة الدراسة .

 2-6-3الضغط الجوي والرياح:
تتعرض منطقة الدراسة للرياح الشمالية الشرقية شتاءً  ،وىي رياح هتب من مناطق الضغط اجلوي دلا
وراء مدار السرطان  ،وتتقدم وتغزو السودان من الشمال  ،وىي رياح قارية جافة فوق السودان . 25أما
فًتة الصيف الرطب فتتعرض ادلنطقة للرياح اجلنوبية الغربية الرطبة وىي ادلسؤولة عن حدوث األمطار
اعتماداً على حركة اجلبهة اذلوائية ادلدارية (( Inter Tropical Convergence Zone
 )(I.T.C.Zوحركة الشمس الظاىرية من اجلنوب إىل مشال الببلد شلا غلعل الرياح غري مستقرة لفًتة
طويلة وتتأرجح بني التجارية الشمالية الشرقية  ،والعكسية اجلنوبية الغربية  .كما تقع منطقة الدراسة
ضمن سيادة نوع من الرياح احمللية يطلق عليها عواصف األتربة (اذلبوب) وىو اصطبلح زللي يطلق على
عواصف ترابية غري مستقرة تصاحب العواصف الرعدية يف الغالب  ،وتعد من أبرز الظواىر اجلوية يف
السودان خبلل فصل الصيف ،وىي عواصف عنيفة جداً  ،تتماوج يف سريىا يف شكل أسطواين  ،تبدو
مقدمتها كحائط ضخم من األتربة والغبار الكثيف  ،ترتفع ألكثر من كيلو مًت فوق سطح البحر بلون
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أمحر ؽليل إىل السواد ،وتتحرك بسرعة تًتاوح بني  90 – 60كيلو مًتاً يف الساعة وتؤثر يف عمليات
التذرية اليت تتعرض ذلا الًتبة بادلنطقة شلا يؤثر سلباً على الطبقة السطحية ذلا .

األمطار :
يرتبط ىطول األمطار يف منطقة الدراسة حبركة الرياح  ،فاالذباه العام للرياح يف ادلنطقة مشالية شرقية
خبلل الفًتة من أكتوبر إىل أبريل  ،بينما تتحول إىل جنوبية غربية خبلل الفًتة من مايو إىل سبتمرب وىي
ادلسئولة عن األمطار بادلنطـقة  .لذا يرتبط سقوط األمطـار حبركـة الفاصـل ادلداري الذي يبدأ ربركو من
 ْ17مشاالً خـبلل شـهر
أقصى جنوب الببلد يف يناير ويصل أقصى موقع ناحية الشمال عند خط
أغسطس(.)26

جدول( )2المعدل الشهري لألمطار (بالملم) لمدينة حلفا الجـديـدة في الفـترة من ( 2000 – 1971م)
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع السنوي
259.3
,6
6 33.8 98.9 77.4 28 11.7 2.4 ,4
- ,1

يًتواح ادلعدل الشهري لؤلمطار دبنطقة الدراسة ما بني (  0,1ملم يف شهر يناير إىل  98,9ملم يف
شهر أغسطس) ( )27ولدراسة ومعرفة الشهور ادلطرية فأن الشهر يعترب جافاً إذا كانت مساعلتو أقل من
 %5من ادلعدالت السنوية لؤلمطار  ،ومطرياً إذا زاد عن  %10ويصبح الشهر انتقالياً إذا تراوحت
مساعلتو ما بني (  )%10 – 5من ادلعدالت السنوية  28وبناءً على ىذا ؽلكن تقسيم الشهور دبنطقة
الدراسة إىل الشهور ادلطرية وىي (يونيو  ،ويوليو  ،وأغسطس  ،وسبتمرب) حيث تساىم بـ ( ، 10,8
 )%13، 38 ، 30على التوايل من ادلعدالت السنوية لؤلمطار كما يًتكز  %68من األمطار خبلل
شهري يوليو وأغسطس  .أما بقية الشهور فهي جافة  ،حيث أهنا تتميز بعجز مائي دائم .
التوزيع السنوي لمعدالت األمطار بالمنطقة :
تتأثر القيمة الفعلية لؤلمطار بدرجة احلرارة  ،سرعة الرياح  ،الكمية السنوية لؤلمطار ودرجة انتظامها
وبداية الفصل ادلطري وهنايتو وتتعرض كمية ادلطر السنوي الحتماالت تؤدي إىل قدر من االضلراف عن
ادلعدل بالزيادة أو النقصان من سنة إىل أخرى وتلك الظاىرة تستدعى االنتباه دبا يًتتب على ذلك من
نتائج تقلل من قدرة اإلنسان لبلنتفاع من ادلطر .يبلغ ادلتوسط السنوي دلدينة حلفا اجلديدة للفًتة من
( 1971إيل  )2009بلغ  275,6مليمًتاً باضلراف معياري  128,9مليمًتاً  ،ومعامل اختبلف
 . %46,7وسجل أعلى معدل لؤلمطار لنفس الفًتة يف عامي  1993و 2003م  ،بلغ  543و
 537,8ملم على التوايل بينما سبيزت الفًتة ادلمتدة من األعوام  1983إىل 1991م باجلفاف حيث
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 1984و  1990إىل اقل من 50

الرطوبة النسبية :
تتأثر الرطوبة النسبية بدرجة احلرارة  ،كما تتأثر بسرعة الرياح ووجود ادلسطحات ادلائية  ،ويؤدي ارتفاع
درجة حرارة منطقة الدراسة إىل زيادة كمية البخر شلا يقلل من معدل الرطوبة النسبية  ،ويؤثر سلباً على
نسبة تشبع الًتبة بادلياه شلا يؤدي إىل إعاقة النمو الزراعي والغطاء احليوي .
جدول( )3المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية لمدينة حلفا الجديدة في الفترة من (– 1971
2000م)
الشهور

يناير

فبراير مارس

أبريل

مايو

يونيو

38

26

21

24

31

33

يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر
45

50

45

34

34

ديسم
بر
38

السنوي
35

من اجلدول ( )3صلد أن ادلعدالت الشهرية للرطوبة النسبية يف منطقة الدراسة تًتاوح بني ( 21
–  )%50فًتتفع ادلعدالت يف أشهر (يوليو – وأغسطس – و سبتمرب) حيث سجلت ( ،50 ،45
 )%45على التوايل وذلك بسبب ىطول األمطار ،اطلفاض درجات احلرارة وتوافر اذلواء الرطب .وتعتدل
يف فصل الشتاء (ديسمرب ويناير) حيث سجلت (  )30()%38بسبب اطلفاض درجات احلرارة .بينما
تنخفض يف فصل الصيف احلار اجلاف  .كما ترتبط الرطوبة النسبية بطبيعة الرياح السائدة فالرياح
الشمالية هتب من مناطق قارية لذا صلدىا رياحاً جافة وغري زلملة ببخار ادلاء ،فشهر أبريل يسجل أدىن
معدالت الرطوبة الشهرية حيث سجل  %21وىذا يعزى لسيادة ىذه الرياح وارتفاع درجات احلرارة.
التبخر والنتح :
ترتبط عملية التبخر والنتح طرداً بدرجة احلرارة وبسرعة الرياح  ،وعكسياً بالرطوبة النسبية كما تتأثر
بدرجة كثافة الغطاء النبايت إذ أن كمية وسرعة التبخر يف الًتبة العادية تبلغ ضعف كمية وسرعة التبخر
يف الًتبة ادلغطاة بالنباتات(. )31

جدول( )4معدل التبخر اليومي ومتوسط ساعات سطوع الشمس لمدينة حلفا الجديدة للفترة من ()2000 – 1971
يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

(بالساعة)

أكتوبر

متوسط سطوع أشعة الشمس

نوفمبر

معدل التبخر (بادللم)

السنوي
ديسمبر

عنصر المناخ

المتوسط

الشهور

14.9 12.2 13.6 12.7 10.5 10.8 14 20 19.2 20.8 18.3 14.8 12
9.2 7.7 7.4 8.2 7.8 9.6 9.6 9.4 9.4

9

8.5 9.5 9.1

يشري اجلدول ( )4إىل أن أدىن معدل للتبخر يف منطقة الدراسة يبلغ  10,5ملم/اليوم يف شهر سبتمرب
بينما سجل أبريل  20,8ملم/اليوم كأعلى معدل للتبخر ( )32وقد أدى تذبذب معدالت األمطار يف

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

العدد الثاني

2014

منطقة الدراسة من ناحية  ،وارتباط فصل األمطار بفصل الصيف احلار من ناحية أخرى إىل ظهور عجز
يف ادليزان ادلائي يف منطقة الدراسة والذي قدر حبوايل  1600مليمًتاً يف السنة .

مائية منطقة الدراسة:
تتمثل مصادر ادلياه يف اآليت :

- 1األمطــار:
تعد األمطار من أىم عناصر ادلناخ ادلؤثرة يف مياه والية كسبل كما تودي العناصر األخرى مثل :احلرارة،
الرطوبة والًتبة ،دوراً مهماً يف ربديد القيمة الفعلية لؤلمطار ومعدالت اجلريان السطحي وتغذية ادلياه
اجلوفية.
تتميز األمطار بوالية كسبل بأهنا من النوع احلملي الذي يتسم بكثافة اذلطول وقصر مدتو الزمنية شلا
يؤدي لتكوين السيول ،وتًتاوح معدالهتا ما بني أقل من  150ملم /السنة يف مشال الوالية وأكثر من
 300ملم /السنة يف جنوهبا .كما تتم األمطار بالتذبذب العايل ما بني  %20يف جنوب الوالية و
 %50يف مشاذلا  ،وتبلغ كمية األمطار الساقطة على الوالية حوايل  8مليار مًت مكعب يف السنة يف
ادلتوسـط وتقل فـرص االستفادة منها بسبب تذبذب معدالهتا  ،وتناقصها ادلستمر  ،وقصـر الفًتة ادلطـرية
 ،والبخر العايل بسبب تزامن سقوط األمطار مع الفصل احلار .
- 2المياه السطحية :
يعد هنر عطربة أىم مصدر للمياه السطحية دبنطقة الدراسة كما أنو مصدر لتغذية ادلياه اجلوفية بادلنطقة
 .ينبع هنر عطربة من ادلنحدرات الغربية األثيوبية ويتكون من فرعني علا سيتيت الذي يتميز بطولو وتبلغ
مساحة حوضو  68800كلم  ، 2وفرع عطربة الذي تبلغ مساحة حوضو  32400كلم  ، 2ولو رافد
ثانوي ىو باسبلم  ،ويلتقي كل من فرعي سيتيت وعطربة عند مدينة الشواك اليت تقع على مسافة 514
كيلو مًتاً من مصبو عند النيل الرئيس جنوب مدينة عطربة.
يقع حوض النهر قريباً من احلد الشمايل دلنطقة األمطار الصيفية ادلومسية حيث تكون األمطار الصيفية
ىي ادلؤثرة واليت تسبب أساساً اجلريان النهري .ولذلك يعد هنر عطربة من األهنار ادلومسية اليت ذبري
خبلل جزء من السنة وذبف خبلل اجلزء اآلخر منها  .يبدأ فيضان النهر عادة يف أوائل يوليو ويصل
ذروتو خبلل النصف الثاين من أغسطس علماً بأن ذروتو وتصريفو ؼلتلفان يف التوقيت الذي يرجع سببو
إيل اختبلف األمطار اليت تسقط يف مواعيد متباينة فيختلف تأثريىا من حوض إيل آخر ( )33مث تبدأ
ذروة فيضانو يف االضلسار وتنخفض تصريفات النهـر وتقل كثرياً ابتداءً من نوفمرب حىت تكاد تنعدم يف
شهري ديسمرب ويناير وغلـف النهـر يف بقية أيام السنة ويتحول إىل برك تصغر يف حجمها يف اذباه مصبو
.
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يبلغ إيراد النهر حوايل  12ألف مليون مًتاً مكعباً من ادلياه و يتذبذب ىذا ادلنسوب من عام إىل آخر
حيث بلغ متوسط إيراده يف الفًتة من (  11979 )2009 - 1964ألف مليون مًتاً مكعباً باضلراف
معياري  4950مليون مًت مكعب عن ادلتوسط ومعامل اختبلف  . %41,3كما أن ىنالك العديد
من األودية ادلومسية بادلنطقة  ،أعلها  :وادي القيقي  ،وادلصران  ،وأبو رػلان  ،وأبوقمبيل  ،وادلارنبا وسبتلئ
ىذه األودية يف فصل الصيف ادلمطر (اخلريف) حيث تبلغ ذروهتا يف شهر أغسطس وحىت سبتمرب .
زبزن مياه ىذه األودية عن طريق إنشاء السدود الصغرية يف ادلناطق اليت تتميز فيها رلاري األودية بالعمق
واألتساع .

- 3حوض نهر عطبرة الجوفي :
توجد ادلياه اجلوفية يف رسوبيات هنر عطربة واليت تتكون من الرمل واحلصى والسلت ويشكل هنر عطربة
ادلصدر الرئيس للتغذية .
أثبتت الدراسات اليت أجريت يف ادلنطقة وعمليات احلفر اجلويف توفر ادلياه اجلوفية يف أعلى صخور القاع
األساسية يف اخلزان اجلويف ذي الصلة ادلباشرة بنهر عطربة يف الرسوبيات يف أعـمـاق تًتاوح بني ( - 30
 )80مًتاً  ،ويبلغ مسك الطبقات احلاوية للمياه ما بني (  )30 - 10مًتاً  ،ويًتاوح منسوب ادلياه بني
( )55 - 30مًتاً من السطح األرض  .وتقدر التغذيـة السنوية ما بني (  )1500 - 1000مًت
مكعب يف اليوم وىذا يدل على وجود خـزان جويف جيـد  .ومت تقدير ادلخزون من ادلياه اجلوفية بـ 3,6
مليار مًت مكعب  .وتتوفر ادلياه يف حوض هنر عطربة اجلويف يف القطاعات اآلتية (.)34
- 4القطاع األول :
يوجد حوض جويف يف حدود  3كلم من رلرى النهر بني خطي طول  ْ35 َ57و ْ35 َ34
وخطي عرض  ْ15 َ10حىت  ْ15 َ28مشاالً .تبلغ إنتاجية اآلبار اليت حفرت بادلنطقة
بني(  )7500 – 3000جالون/الساعة واألعماق بني (  )45 – 19مًتاً .كما مت اكتشاف ثبلثة
أحواض جوفية حوضني بعمق  62مًتاً يغذي أحدعلا آبار قرية أصربي واآلخر يغذي آبار قرية القفلة
شرق مشروع حلفا الزراعي والثالث ؽلتد من قرية القرشي دبحلية خشم القربة حىت قريـة السديرة دبحلية
حلفا اجلديدة وسعتو  285مليون مًتاً مكعباً .
ادلنطقة ادلمتدة من كربى البطانة إىل قرية مسك غرب هبا خزان جويف دبحاذاة النهر ؽلتد من منطقة قرية
القرشي حىت قرية قوز رجب ويًتاوح عرض الرسوبيات احلاملة للمياه اجلوفية بني  3 – 1كيلو مًتاً يف
منطقة الكرب وعلى أعماق (  )50 - 35مًتاً بإنتاجية (  )10000 - 3000جالون/الساعة تزيد
كلما اذبهنا هنر النهر .
 )1القطاع الثاني:
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ادلنطقة ادلمتدة بني خطي طـول  ْ36 – ْ35شرقاً وخطي عرض  ْ15 – ْ14مشاالً .وقد
أوضحت الدراسات اجليوفيزيائية واحلفر اجلويف بأن مناطق الكرب يف اجلهة الشمالية من القطاع توجد
هبا مصادر مياه جوفية حيث يوجد حوض جـويف أعلى أراضي الكرب ال يتعدي عرضو (  )4 - 3كيلو
مًتاً .
أوضحت الدراسات اذليدروجيوكيميائية أن كمية األمبلح ادلذابة يف ادلياه اجلوفية ادلستخرجة من
الصخر النويب تًتاوح بني  80إيل  3000جزء يف ادلليون يف بعض احلاالت  ،وتقـل ىذه األمـبلح فـي
األجـزاء العليا من احلوض  ،وفـي الطبقـات الرمليـة النظيفـة  ،بينما تزداد تركيزاً مع حركة ادلياه ويف
الطبقات اليت ربتوي على نسبة كبرية من الطفل  .ويف بعض األحيان اليت يكون فيها مستوي ادلياه
اجلوفية قريباً من السطح فإن تركيز األمبلح يتم عن طريق التبخر  ،وتتكون ىذه األمبلح غالباً من
كربونات وبيكربونات الكالسيوم وادلغنيسيوم  .وعموماً تًتاوح ادلياه اجلوفية يف تكوينات الصخر النويب
بني اجليدة وادلمتـازة حسب صبلحـية ادلياه ألغراض الري  .وىذا يعين أنو ؽلكن استعمال ىذه ادلياه لري
أي زلصول  ،كما ؽلكـن استخدامها على أي نوع تربة دون احلاجة إىل غسل الًتبة من األمبلح
ادلًتاكمة(.)35
التربة :
زبتلف أنواع الًتبة دبنطقة الدراسة باختبلف خصائصها ادلورفوجلية  ،وتتفاوت الًتبة كذلك يف
مساحتها وإنتاجيتها وؽلكن ثبلثة أنواع رئيسة دبنطقة الدراسة .
- 1تربة المناطق الجافة وشبو الجافة :
توجد يف مشال منطقة الدراسة وىي تربة بنية  ،رملية إىل مزجية (غرينية) تتميز جبفافها وتعرضها
الشديد للتعرية بالرياح  ،كما أهنا شديدة التأثر بادللوحة والصودية فيما عدا الطبقة السطحية (. )36
- 2تربة السهول الطينية التكوينية :
ربتل اجلزء األكرب من منطقة الدراسة  ،وىي تربة طينية متشققة  ،ضعيفة الصرف والنفاذية ،
وتًتاوح نسبة الطني فيها بني ( )%60 – 50وتزيد نسبة التشقق من الشمال إىل اجلنوب  ،مع ارتفاع
كمية األمطار تعرف ىذه الًتبة زللياً باسم (البادوبا) وتستغل للزراعة ادلطرية وكذلك ادلروية يف مشروع
حلفا اجلديدة الزراعي .

- 3تربة أراضي الكرب :
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وىي تربة متكسرة  ،رملية إىل مزجية مغطاة باحلصى ويف بعض ادلناطق رملية  ،ويغطي سطحها
حبيبات الكالسيوم الرمادية  ،وتعترب شديدة الكالسية وادللوحة  ،وتعرضت لعوامل التعرية األخدودية
بواسطة األمطار .
باإلضافة إىل األنواع الثبلثة السابقة ىنالك  :تربة السهول اإلطمائية وىى تغطي مساحات صغرية
حول هنر عطربة ال يتعدى عرضها حواىل  100مًت وتتسع كلما اذبهنا مشاالً وىي تربة مزحية  ،وذات
لون بين غامق إيل رمادي غامق  ،ربتوي على نسبة عالية من الطمي وىي غري متأثرة بادللوحة والصودية
وتعتمد عليها زراعة اجلروف على الضفة الغربية لنهر عطربة ( ،)37وىناك تربة رسوبيات الوديان اليت
تغطي األودية ادلومسية وسهوذلا الفيضية  ،أما اجملاري الدنيا ذلذه األودية فًتبتها طينية متشققة عالية
اخلصوبة واإلنتاجية .
أما تربة مشروع حلفا اجلديدة الزراعي فتتكون من سلسلة خشم القربة اليت تغطي معظم أراضي
ادلشروع وىي تربة حديثة تشكلت أساسا من رسوبيات هنر عطربة مع بعض ادلواد احململـة بواسطة اجلاذبية
من ىضـبة القبلبات والقضارف وادلمتدة مشاالً إىل أراضي ادلشروع .
فحصت تربة مشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف تقرير (  )Blokkhus, 1963حيث ذكر التقرير
أن التحليل ادليكانيكي للًتبة يوضح أن زلتوي نسبة الطني تشابو األراضي الطينية ادلتشققة حيث نسبة
الطني تًتاوح ما بني (  )%57 – 50وىي أرض طينية عميقة إىل حوايل مًتين  ،لون سطح الًتبة بين
غامق إىل حوايل ( )40 - 30سم مث أفق انتقال بعمق ( )40 - 20سم يتكاثر الكالسيوم يف شكل
رلموعات يلي ىذا أفق بين غامق مع االسوداد بعمق (  )80 - 45سم  .ويبلحظ فيو وجود اجلبسوم
مع الكالسيوم مث يأيت األفق ( )Cالتحيت بلون بين زلمر حيث يتناقص فيو اجلبسوم يف اجلزء األعلى من
األفق التحيت وال تتأثر كمية وجود الكالسيوم حيث يتغري شكلو إيل عقد أو حبيبات يتميز ىذا القطاع
بضعف البنية التشخيصية لآلفاق حيث إن األفق (  )Aىو الظاىر بوضوح يف السطح واألفق ( )B
ضعيف ادلبلمح مث األفق التحيت الذي ؽلتد إيل عمق ( )4 - 3أمتار .
تتميز تربة ادلشروع برقم أيدروجيين قلوي خفيف أو قلوي متوسط (  )8.5 – 7,5ويزداد ىذا الرقم
كلما بعدت ادلسافة عن رلرى هنر عطربة يف اذباه الغرب وىذا مؤشر إىل أثر كربونات الكالسيوم
واألمبلح الذائبة يف زللول الًتبة(. )38
 إن اخلصوبة الطبيعية لًتبة ادلشروع عموماً دون الوسط حسب ادلؤشرات اآلتية : ادلادة العضوية أقل من  %1وأحياناً أقل من . % ,50
 عنصر النًتوجني الكلي أقل من  % ,1وأحيانا أقل من . % ,05
 عنصر الفسفور ادلتاح للنبات أقل من  10جزء يف ادلليون .
 تعاين نقصاً يف عنصر الزنك .

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

العدد الثاني

2014

إن ىذه ادلعطيات توضح أنو للحصول على إنتاج جيد غلب أن تعامل ىذه األراضي باألمسدة
الكيميائية لعنصري النًتوجني والفسفور كما غلب االىتمام بتحسني زلتوى ادلادة العضوية باستخدام
األمسدة العضوية أو استخدام متبقيات احملاصيل الزراعية وذبويد الدورة الزراعية .كما أن نسبة الطني يف
األراضي الطينية ادلتشققة تلعب دوراً أساسياً يف تصلب األراضي والكثافة النوعية للًتبة ،ونفايتها وهتويتها
وترشيح ادلاء الذي يساعد على غسيل الًتبة من األمبلح .كما أن تصلب الًتبة يتطلب ربضري
فعال
األراضي بصورة جيدة حىت تساعد يف عملية انتظام الري االنسيايب وهتيئة بيئة معقولة لنمو جذري ّ
يستطيع النبات من خبللو احلصول على ادلواد الغذائية ادلطلوبة إلنتاجية جيدة ومستدامة

الغطاء النباتي
إن االمتداد العرضي دلنطقة الدراسة يف أراضي السودان شبو اجلافة  ،واختبلف األحوال ادلناخية هبا
خاصة بالنسبة لكميات األمطار وتوزيعها ،باإلضافة إىل التباين يف طبوغرافية ادلنطقة ويف الًتبات السائدة
إىل جانب وجود هنر عطربة واألودية ادلومسية ،انعكست مجيعاً على البيئات اإليكولوجية للمنطقة وتبع
ذلك اختبلف يف النباتات الطبيعية من حيث الكم والنوع والتوزيع .
أن منطقة الدراسة تضم البيئات االيكولوجية النباتية اآلتية:
- 1إقليم حشائش الصحراء عل الرمل :
يشغل أقصى مشال منطقة الدراسة حيث تسود الًتبة الرملية  ،واليت ينتشر فيها نبات التمام
 Panicum turgidumوىو نبات دائم  ،يساعد على تثبيت الًتبة  ،كما أنو يوفر مر ٍاع جيدة
لئلبل خاصة يف فًتات اجلفاف .األشجار يف ىذا اإلقليم قصرية ومتفرقة  ،وأعلها السمر A.tortilis
 ،السلم  ، A.radianaادلرخ  ، Leptadenia pyrotechicaالطندب Capparis
 ، deciduaوالسرح .39 Maerua Crassifolia
- 2إقليم حشائش شبو الصحراء على األراضي الطينية :
يوجد يف وسط منطقة الدراسة  ،حيث تسود الًتبة الطينية وادلزجية  ،وتنمو احلشائش القصرية
Blephans
وأعلها  :الغباش  ، Guieera senegalensisواألعشاب وأعلها البغيل
 ، persicaأما األشجـار والشوكيـات فهي قليلـة  ،وأعلها الكًت  ، A.melliferaواللعوت A.
 ، nubicaوأزيلت معظم ىذه األشجار بسبب التوسع الزراعي والرعي اجلائر واالحتطاب .
- 3إقليم أشجار الكتر :
ػلتل األجزاء اجلنوبية من منطقة الدراسة  ،والنوع السائد من األشجار ىو الكًت
 A.melliferaإىل جانب وجود بعض أشجار اللعوت  ، A. nubicaاذلجليج Balanites
Cymbopogon
 ، aegyptiacaوالطلح  ، A.seyalكما تتواجد حشائش النال
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 ، nervatusالترب  ، Ipomea Cordofanaيف األطراف الشمالية وؽلثل اإلقليم أحد مناطق
الرعي ادلهمة دبنطقة الدراسة .

- 4إقليم الحشائش الجافة على األراضي الطينية :
يغطي شريطاً ضيقاً يف أقصى جنوب منطقة الدراسة حيث تزيد كمية األمطار عن ادلناطق
الشمالية  ،وتسود الًتبة الطينية ادلتشققة وتنمو فيو احلشائش الطويلة وأعلها النال Cymbopogen
 ، nervatusالسحا  ، Balanites edulisالترب  ، Ipomea Cordofanaالقو
 ، Funiculataالرػلان  ، Ocimum bacilicumأم سكينة  ، Setariasppكذلك
توجد أشجار الكًت  ، A.melliferaاللعوت  ، A. nobicaوبعض األشجار ادلتفرقة من الطلح
 ، A. seyalاذلجليج  ، Balanites aegyptiacaأزيلت غالبية ىذه األشجار بسبب تدخل
اإلنسان إقليم نباتات نهر عطبرة وأراضي الكرب :
ؽلثل ىذا اإلقليم شريطاً نباتياً ضيقاً  ،ؽلتد على طول هنر عطربة ويشغل معظمو أراضي الكرب
ادلتموجة واليت سبتد عرضياً دلسافة تًتاوح بني ( )5 - 1كيلو مًتاً على الضفة الغربية لنهر عطربة وتتميز
األجـزاء الوسطي والدنيا منو بوجـود أشجـار السلم  ، A.Flaveالطلح  ، A. seyalوبعض أشجار
اذلجليج  ، Balanites aegyptiacaالسمر  ، A. tortilisوالعشر  ، Calotropisكما
Hyphaene
يتسم اجلزء األعلى منو بوجود غطاء شجري كثيف  ،وأىم أشجاره الدوم
 ، thebaicaالسنط  ، A.niloticaالطلح  ،A. seyalالسمر  ، A. tortilisالسيال
 ، A.traddianaاذلجليج  ، Balanites aegyptiacaكذلك تنمو بعض احلوليات مثل
السعدة  ، Cyperus rotundusوالربعة . Trianthema pentandra
تشري الدراسات إىل أن الغطاء النبايت يف ادلنطقة يعاين تدىوراً مريعاً ويتمثل ذلك يف نقص كثافة
 ،وفرة ،وتردد األشجار واحلشائش الرعوية واختفاء العديد منها وظهور أنواع رديئة وغري ذات قيمة رعوية
كما انتشرت أشجار ادلسكيت يف أضلاء واسعة من منطقة الدراسة  ،ويعزى تدىور الغطاء النبايت دبنطقة
الدراسة إىل تداخل العوامل الطبيعية ادلتمثلة يف اجلفاف وشح األمطار بادلنطقة  ،إضافة إيل نشاطات
اإلنسان ادلختلفة ألغراض التوسع الزراعي  ،البناء والوقود  ،حيث أدى التوسع الزراعي بشقيـو التقليـدي
واحلديث إىل إزالة مساحات كبرية من األشجار واحلشائش ادلوجودة بادلنطقة  .فتم إنشاء مشروع حلفا
اجلديدة الزراعي يف مساحة تقارب نصف مليون فدان كانت أساساً أراضي رعوية تغطيها األشجار
واحلشائش وصاحب قيام ادلشروع استقرار أعداد كبرية من الرحل  .حيث تقلصت نسبة الرحل بوالية
كسبل من  %40يف عام 1956م إىل  %8,3يف عام 1993م  .إضافة إىل ذلك صلد أن غالبية
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سكان منطقة الدراسة يف قرى العرب يعتمدون على احلطب والقش الذي يتحصلون عليو من األشجار
كمواد أساسية للمسكن  ،كما أن الغالبية يعتمدون على احلطب والفحم النبايت كمصدرين أساسيني
للطاقة شلا يؤدي إىل مزيد من الضغط على الغطاء النبايت بادلنطقة  .وتعد منطقة نباتات هنر عطربة
وأراضي الكرب أفضل حاالً من ادلناطق األخرى حيث مل سبتد إليها النشاطات البشرية بصورة كبرية
وذلك لعدم صبلحية تربتها شديدة الكالسية وادللوحة للزراعة وتستغل كمراعي طبيعية للماعز والضأن
لسكان القرى الشرقية  .أما يف ادلناطق الشمالية والشمالية الشرقية حيث تزداد كثافة الغطاء الشجري
فتشغل كمراعي طبيعية لئلبل(. )40
البيئة البشرية:

نمو السكان:
تشري نتائج التعداد الرابع للسكان 1993م إىل أن سكان والية كسبل يبلغ  1234562نسمة،
ارتفع ىذا العدد إيل  1789806نسمة حسب نتائج التعداد اخلامس للسكان 2008م .ىذا الوضع
يعكس بدوره معدالً للنمو السكاين يبلغ  %2,83شلا يشري إيل أن سكان والية كسبل يف زيادة
مضطردة .
ؽلثل سكان زللية حلفا اجلديدة  %12من سكان الوالية حيث يبلغ تعدادىم  211864نسمة ،
منهم  63539يسكنون دبدينة حلفا اجلديدة  ،أما سكان زللية هنر عطربة فيبلغ  136911نسمة
يشكلون  %7,6من سكان والية كسبل(. )41
التركيب القبلي :
اتضح من الدراسة ادليدانية أن الًتكيب القبلي دبنطقة الدراسة حسب العينة ادلختارة يتكون من العديد
من القبائل أعلها قبيلة الشكرية حيث تعترب القبيلة األصيلة دبنطقة الدراسة وذات ثقل سكاين  ،غلعلها
يف مقدمة قبائل ادلنطقة من حيث العددية السكانية  ،وتنتشر فروع ىذه القبيلة على كل أجزاء ادلنطقة .
جدول (  )5التركيب القبلي لعينة الدراسة
القبيلة
شكرية
حلفاويون
كواىلة
أحامدة
فادنية
حلويون
أخرى

النسبة المئوية
46
25,4
11,3
8,4
3,3
3
2,6

الجملة

%100
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ادلصدر  :الدراسة ادليدانية
من اجلدول أعبله يتبني أن قبيلة الشكرية سبثل أكرب القبائل دبنطقة الدراسة وىي قبائل عربية من أصل
جهين  .ويسكن الشكرية أرض البطانة يف ادلنطقة ادلمتدة من هنر عطربة شرقاً وحىت النيل األزرق غرباً .
وأىم مدهنم رفاعة وهبا ناظر عموم الشكرية  ،وسببول  ،والقضارف  ،و خشم القربة  ،إضافة إيل عدد
كبري من القرى اليت أنشئت قبل قيام مشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف الستينيات من القـرن ادلاضـي مثل
 :القفلة  ،وشلكي  ،وأم ملح  ،وأم ريش  ،وأم رىو  ،والصفية  ،ريرة والرتاجة .
وتأيت قبيلة النوبة (احللفاويون) يف ادلرتبة الثانية إذ يشكل أفرادىا  %25,4وقد مت هتجريىم من حلفا
القدؽلة إىل منطقة الدراسة يف بداية الستينات من القرن ادلاضي بعد إنشاء السد العايل يف مصر  .أما
بقية ادلبحوثني فينتمون إيل قبائل متعددة أعلها  :الكواىلة ويشكلون  ، %11,3واألحامدة ، %8,4
والفادنية  ، %3,3واللحويون %3كما أن ىنالك  %2,6من ادلبحوثني ينتمون إىل قبائل  :اذلدندوة ،
والرشايدة  ،و اجلعليون  ،واخلوالدة .
التركيب العمري للمبحوثين :
ؽلكن إمجال الًتكيب العمري لعينة الدراسة من اجلدول رقم (  )6حيث أن  %45,1من أعمار عينة
الدراسة تنحصر بني الفئتني (  )59 - 50( ، )49 – 40سنة  ،شلا يؤكد أن أعمار سكان منطقة
 60سنة
الدراسة ما تزال زلافظة يف إطار شليزات اجملتمعات الريفية  ،بينما الذين تزيد أعمارىم عن
فأكثر يشكلون  %17,8من عينة الدراسة  ،ىنالك  %12,7من ادلبحوثني تنحصر أعمارىم بني
الفئة العمرية ( )29 – 20سنة
جدول ( ) 6التركيب العمري للمبحوثين

فئات السن

النسبة المئوية

 29 – 20سنة

% 12,7

39 – 30
49 – 40
59 – 50
 60فأكثر

% 24,4
% 19,3
% 25,8
% 17,8

الجملة

% 100

ادلصدر  :الدراسة ادليدانية
وبالتايل ؽلكن القول أن ىنالك  %82,2من ادلبحوثني تصنف أعمارىم ضمن فئة قوة العمل أو ما
يعرف بالسكان البالغون النشطون وىم الذين تنحصر أعمارىم ما بني ( 15إيل أقل من  60سنة) وىي
الفئة العمرية ادلنتجة يف اجملتمع واليت تعتمد عليها فئيت األطفال أقل من  15سنة وفئة ادلسنني الذين
تتجاوز أعمارىم  60عاماً يف اإلعالة .
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أما الًتكيب العمري ألسر ادلبحوثني فيوضحو اجلدول (  )7حيث يشري اجلدول إىل أن سكان منطقة
الدراسة من اجملتمعات الشابة إذ ؽلثل األطفال الذين تقل أعمارىم عن  15سنة نسبة تصل إيل 41,6
 %منهم  % 42,3من الذكور و  % 40,9إناث وىذه النسبة ناذبة عن ارتفاع معدالت ادلواليد
وىذه مسة سبيز الدول النامية السيما يف ادلناطق الريفية  .ويؤدي ذلك إىل ارتفاع إعالة الصغار يف اجملتمع
 .وادلعروف أن صغار السن ىم مستهلكون بالدرجة األوىل  .ليس للغذاء فقط بل اخلدمات أيضاً
كالتعليم  ،والصحة  ،وادلياه  ،والسكن  .وبالتايل فإهنم يشكلون عبئاً على بقية السكان يف اجملتمع ،
وىذا يتطلب ربويل الكثري من رؤوس األموال البلزمة لئلنتاج إىل أغراض استهبلكية  ،ويزيد بالتايل من
صعوبات ربقيق التنمية الريفية ادلتكاملة  ،كما يعين أيضاً أن ادلوارد االقتصادية ادلستغلة يتم توزيعها على
شرائح أو فئات أكرب من احملتاجني إليها  ،عبلوة على ذلك فإن ىؤالء األفراد من السكان عندما يصلون
إىل سن العمل فإن ذلك سوف يعمق أو يزيد من مشكبلت البطالة يف ادلنطقة وما يًتتب عليها من
نتائج اقتصادية واجتماعية ،أما نسبة متوسطي العمر ( )60 – 15سنة فتصل إىل  %54,9وىي الفئة
 60سنة
ادلنتجة والقادرة على العمل واليت تعتمد عليها الفئة السابقة والفئة اليت تزيد أعمارىا عن
والذين يشكلون  %3,5من اسر ادلبحوثني  ،ىذا يعين أن ىنالك أكثر من نصف السكان بقليل
يعليون بقية السكان شلا يكشف عن معدالت إعالة عالية دبجتمع منطقة الدراسة .
جدول ( )7التركيب العمري ألسر المبحوثين
فئات السن

ذكور ()%

إناث ()%

الجملة ()%

أقل من  15سنة
 60 – 15سنة
أكثر من  60سنة

% 42,3
% 54,3
% 3,4

% 40,9
% 55,5
% 3,6

% 41,6
% 54,9
% 3,5

الجملة

% 100

% 100

% 100
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التركيب النوعي بمنطقة الدراسة :
يقصد بالًتكيب النوعي تقسيم السكان إىل ذكور وإناث ويعرب عنو بنسبة النوع واليت تعين عدد
الذكور لكل مئة من اإلناث.وتعد نسبة النوع  Sex Ratioمعيارا للظروف االجتماعية واالقتصادية
 :ظلو السكان ومعدالت الزواج
السائدة يف ادلنطقة وذلا دور مؤثر يف عدة عناصر دؽلوغرافية مثل
والًتكيب االقتصادي وغريىا ،كما تسهم يف فهم ظلط العمالة وظلط االستهبلك واالحتياجات
االجتماعية.إن اطلفاض نسبة النوع ؽلكن أن تكون لو ثار سلبية من الناحية االقتصادية يف حالة اعتماد
االقتصاد على العمالة الذكورية بشكل كبري كما يف منطقة الدراسة .
بدراسة الًتكيب النوعي لسكان والية كسبل حسب نتائج التعداد السكاين اخلامس للسكان 2008م
يتضح من اجلدول رقم (  )8أن نسبة النوع يف والية كسبل تبلغ  124وىذا يعين أن ىنالك  124ذكراً
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مقابل  100أنثي ىذا يعكس أن والية كسبل من الواليات اجلاذبة للهجرات السكانية  ،تصل نسبة
النوع إىل  102يف زللية حلفا اجلديدة و  97يف زللية هنر عطربة وىذا مؤشر الرتفاع نسبة ادلهاجرين
إيل خارج زللية هنر عطربة(.)42
جدول ( )8التركيب النوعي لسكان والية كسال وبعض محليات الوالية
المنطقة
الوالية
زللية حلفا اجلديدة
زللية هنر عطربة

عدد السكان

عدد الذكور

نسبة الذكورة

نسبة األنوثة

%

نسبة النوع

1789806
211864
136911

990814
107006
67296

55,4
50,5
49,2

798992
104858
69615

44,6
49,5
50,8

124
102
97

 5-10-3التركيب المهني ألفراد العينة :
إن الًتكيب ادلهين لسكان منطقة الدراسة يوضح مهن السكان األساسية وعبلقتها باستخدامات
األرض يف ادلنطقة والتحول الذي حدث يف بعض ادلهن األساسية واالذباه إىل مهن أخرى  .ولعل ما
يلفت النظر للمهن االقتصادية يف ادلناطق الريفية ىو ارتباطها بالزراعة بشقيها (النبايت واحليواين) واليت
تعترب ادلورد األساسي القتصاديات السكان دبنطقة الدراسة .

جدول ( )9المهن الرئيسة ألرباب األسر لعينة الدراسة
المهنة

النسبة المئوية

مزارع
موظف
عامل
تاجر
راعي

69,5
10,5
10,5
5,5
2,5
1,5
100

أخرى
اجلملة

ادلصدر  :الدراسة ادليدانية
تشري نتائج الدراسة ادليدانية إىل أن ادلهنة الرئيسة يف منطقة الدراسة ىي الزراعة وأن غالبية ادلبحوثني
يعملون هبا وبلغت نسبتهم  % 69,5جدول(  )9يف ذلـك أعلية واضحة دلهنة الزراعة واليت تعترب
ادلصدر الرئيس القتصاديات السكان بادلنطقة  .ويأيت العمل بأجر (يوميات) وادلوظفون احلكوميون يف
ادلرتبة الثانية بنسبة  %10,5لكل  ،بينما يعمل  %5,5من ادلبحوثني بالتجارة  .وتقل نسبة الرعاة يف
ادلنطقة رغم أهنا من أىم ادلناطق الرعوية يف السودان  ،حيث كان الرعي يشكل ادلهنة الرئيسة للسكان
قبل قيام مشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف بداية ستينيات القرن ادلاضي  ،فقد ربول العديد من الرعاة إيل
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حياة مستقرة وفضلوا مهنة الزراعة  ،كما أن ظروف اجلفاف اليت ضربت ادلنطقة يف الثمانينيات من القرن
ادلاضي أدت إىل اضلسار ادلساحات الرعوية ونفوق أعداد كبرية من احليوانات  ،إضافة إيل ارتفاع تكلفة
تربية احليوانـات العتمادىا بصـورة كبرية علي شـراء األعـبلف وتبلغ نسبـة الرعاة  %2,5من ادلبحوثني .
وىنالك  %1,5يعملـون دبهن تشمل  :اخلياطة  ،واحلدادة  ،وقيادة السيارات  .المستوي التعليمي

ألفراد العينة :
تشري نتائج الدراسة ادليدانية إىل ارتفاع نسبة األمية بني ادلبحوثني حيث تصل إىل  %34,9منهم
 %32يف رلتمع العرب ( سكان ادلنطقة األصليني) و  %2,9يف رلتمع احللفاويني جدول رقم ()10
جدول ( )10المستوي التعليمي ألفراد العينة
أمي
88
%32

البيان
العرب

خلوة
21
%7,6
صفر

احللفاويون

8
%2,9
96

صفر%
21

اجلملة

%34,9

%7,6

أساس (ابتدائي)
55
%20

ثانوي
25
%9,2

جامعي
16
%5,8

الجملة
205
%74,6

18
%6,5
73

36
%13,1
61

8
%2,9
24

70
%25,4
275

%26,5

%22,3

%8,7

%100

ادلصدر  :الدراسة ادليدانية
 . %81,2أما الذين تلقوا تعليماً باخلبلوى
يبلغ عدد ادلزارعني األميني من عينة الدراسة
فيمثلون  %7,6جلهم دبجتمع العرب  .بينما  %26,5تلقوا تعليماً أساسياً (ابتدائي) أي أن ىنالك
 %69من ادلبحوثني أميني ومتعلمني تعليماً أساسياً ؽلثل ادلزارعون منهم نسبة  . %78وؽلكن القول
بأن انتشار األمية وسط ادلزارعني ػلول دون تطبيق برامج اإلرشاد الزراعي  ،واليت هتدف إىل سبليك
العاملني يف رلال الزراعة بشقيها النبايت واحليواين احلزم التقنية البلزمة  ،لتطوير وربسني اإلنتاج الزراعي ،
وىذا بدوره ينعكس سلباً على التنمية الريفية ادلتكاملة بادلنطقة  .ىنالك  %22,3من ادلبحوثني تلقوا
تعليماً ثانوياً  ،أما الذين تلقوا تعليماً جامعياً فتصل نسبتهم إىل  %8,7من ادلبحوثني وادلبلحظ ارتفاع
نسبة اجلامعيني وسط العرب حيث تصل إىل  %5,8مقابل  %2,9للحلفاويني وردبا يعزى ذلك إىل
ارتفاع معدالت اذلجرة للحلفاويني اجلامعيني إىل مناطق السودان ادلختلفة  ،خاصة العاصمة (اخلرطوم)
حبثاً عن وضعاً أفضل ذلم  .أما ادلستوي التعليمي ألفراد األسر دبنطقة الدراسة فيوضحو اجلدول رقم
(. )11
جدول ( )11المستوي التعليمي ألفراد األسر (ذكور  ،وإناث) بمنطقة الدراسة

المستوي التعليمي
أمي

ذكور ()%
34,3

إناث ()%
48,3

الجملة ()%
41,3
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خلوة
أساس/ابتدائي
ثانوي

العدد الثاني

3,3
50
10,4

6,7
38,5
6,5

5
44,2
8,5

جامعي

2

الجملة

100

صفر
100

1

2014

100

ادلصدر  :الدراسة ادليدانية
 %41,3منهم
يشري اجلدول أعبله إىل أن نسبة األميني وسط أفراد أسرة العينة ادلختارة تبلغ
 %34,3ذكور مقابل  %48,3إناث وىذا يعين أن نسبة األمية منتشرة بني النساء أكثر من الرجال
شلا ينعكس سلباً على تعلم األطفال لدى ادلرأة األمية  .وصلد أن نسبة االلتحاق باخلبلوى  % 5منهم
 %6,7إناث و  %3,3ذكور وذلك لتفضيل أولياء األمور للتعليم الديين للبنت  .أما ادللتحقني
بالتعليم األساسي فقد سجلوا نسبة  %44,2وذلك لكون عدد كبري من سكان الريف يكتفون بالتعليم
األساسي وذلك النشغال األبناء دبساعدة األسر يف األعمال الزراعية والواجبات ادلنزلية أو بعد ادلدارس
عن القرى  .وىذا ما يفسر اطلفاض نسبة ادلتعلمني يف ادلراحل التعليمية األعلى حيث وصلت نسبة
ادللتحقني بالتعليم الثانوي  . %8,5أما محلة الشهادة اجلامعية فقد بلغت  %1من رلموع أف ـراد أسر
ادلبحوثني دبنطقة الدراسـة.

حجم األسـرة :
يعد حجم األسرة من ادلقاييس ادلهمة يف اخلطط ادلستقبلية للسكان من حيث توفري الغذاء ،
واخلدمات ادلختلفة  ،واحتياجات األسر االستهبلكية ادلتنوعة كما أنو مؤشر للحالة الصحية للسكان .
يبلغ حجم األسرة بوالية كسبل  5,51فرداً حسب نتائج التعداد اخلامس للسكان 2008م ،43
ينخفض ىذا احلجم إىل  5,4فرداً بادلناطق احلضرية بالوالية  ،ويصل إىل  5,52فرداً بادلناطق الريفية ،
األمر الذي يعكس ارتفاع معدالت اخلصوبة بالوالية  .وىذا األمر لو انعكاساتو على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للسكان .
من خبلل الدراسة ادليدانية يتضح من اجلدول (  ) 12أن  %35,3من ادلبحوثني يبلغ حجم األسرة
فيها  8 – 6أفراد منهم  %28دبجتمع العرب و  %7,3دبجتمع احللفاويني و  %22,2بلغ حجم
األسرة فيها أكثر من  9أفراد وىذا يعين أن أكثر من نصف أفراد العينة يبلغ حجم األسرة عن  6أفراد
أو يزيد وىذا لو انعكاساتو على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان دبنطقة الدراسـة .
جدول ( )12حجم األسرة للعينة المختارة
أفراد األسرة

المجتمع
العرب

أقل من  3أفراد

5-3

8-6

 9فأكثر

الجملة

28
%10,2

50
%18,2

77
%28

50
%18,2

205
%74,6
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احللفاويون
اجلملة

17
%6,2
45
%16,4

العدد الثاني

22
%8
72
%26,2

20
%7,3
97
%35,3

11
%4
61
%22,2

2014

70
%25,4
275
%100
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االستيطان البشري :
أوضحت نتائج الدراسة ادليدانية أن قرى العرب يف ادلنطقة غري سلططة .كما تتميز بتشتت
ادلساكن يف شكل ذبمعات سكنية متباعدة ،وقد يكون ذلك نتاج التكوين القبلي والنظام االجتماعي
بالقرى .وتأخذ القرى شكبلً دائرياً كما قرى ادلنطقة الغربية أو طولياً يف القرى احملاذية للضفة الغربية لنهر
عطربة .أما قرى اإلسكان اخلاصة احللفاويني فيبلغ عددىا  25قرية مت تأسيسها بادلواد الثابتة يف زبطيط
بديع على مستوي ادلشروع حبيث تكون بالقرب من حواشاهتم وىذه القرى مزودة باخلدمات الضرورية
من مياه شرب ،ومدارس  ،ونقاط غيار  ،وكهرباء ويبلغ عدد ادلنازل يف القرية  175منزالً ما عدا القرية
 26إسكان هبا  360منزالً  .كما أن ىنالك ذبمعات العمال الزراعيني (الكنايب)  ،وىي خليط من
قبائل غرب السودان وجنوب كردفان وقد مت زبطيط بعض ىذه الكنايب وأصبحت تشابو القرى ومبنية
من الطني ولكنها تفتقر للخدمات الضرورية .
الخاتمة :
ىنالك العديد من ادلزايا االغلابية على ادلستويني الطبيعي والبشري واليت من شاهنا دفع عجلة التنمية
الريفية إىل األمام وىذه االغلابيات تتمثل يف األيت :
* موقع منطقة الدراسة ساىم يف ربطها بالعديد من واليات السودان مثل  :القضارف  ،اخلرطوم  ،هنر
النيل والبحر األمحر باإلضافة إىل دولة ارترييا .
* أتاح الًتكيب اجليولوج ي للمنطقة خاصة الصخور الرسوبية والرسوبيات احلديثة فرصة لتكوين مياه
جوفية هبذه التكوينات حيث سبثل ادلستودع الرئيس للمياه اجلوفية يف ادلنطقة .
* كون هنر عطربة على سهلو الفيضي تربة السهول اإلطمائية وىي ربتوي على نسبة عالية من الطمي
غري متأثرة بادللوحة وتعتمد عليها زراعة اجلروف يف ادلنطقة .
* فيما ؼلتص بادلناخ فدرجة احلرارة تسمح دبمارسة معظم النشاطات االقتصادية وكذلك األمطار فهي
تسهم يف شلارسة الكثري من النشاطات االقتصادية مثل الرعي والزراعة ادلطرية.

* يرجع الفضل لنهر عطربة يف توفري معظم مياه الشرب واالستخدام الزراعي دلشروع حلفا اجلديدة  .أما
الجانب البشري :
* فيمتاز اذلرم السكاين بأنو فتياً عبلوة على أن الًتكيب القبلي يضم عدداً مقدرأً من القبائل وذلك يتيح
تبلقح الثقافات والعادات وقابلية اجملتمع على التغيري .
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أما اجملموعة الثانية من العوامل فهي العوامل السالبة اليت تعرقل عملية التنمية الريفية وتتمثل يف:
* الًتكيب اجليولوج ي حيث تغطي ادلنطقة ويف جزء كبري منها صخور القاعدة اليت التتيح يف معظم
امتدادىا بوجود مياه جوفية األمر الذي أدى إىل وجود مشكلة مياه بادلنطقة السيما ادلناطق البعيدة عن
هنر عطربة .
* الًتبة الطينية اليت تغطي أجزاء واسعة من ادلنطقة ضعيفة الصرف والنفاذية وغلب أن تعامل بعنصري
النًتوجني والفسفور حىت تعطي إنتاجا جيداً  ،كما غلب االىتمام بتحسني زلتوى ادلادة العضوية و
استخدام األمسدة العضوية أو متبقيات احملاصيل الزراعية وذبويد الدورة الزراعية .
* تتأثر الًتبة يف ادلناطق الشمالية باجلفاف وتعرضها الشديد للتعرية بالرياح كما أهنا شديدة التأثر
بادللوحة .
* تذبذب األمطار أدى إىل ترك العديد من السكان حرفة الرعي الذي كان ؽلثل ادلهنة الرئيسة للسكان
حىت بداية الستينيات من القرن ادلاضي  .كما أدى إىل ترك العديد من السكان عن شلارسة الزراعة
ادلطرية التقليدية .
* يعاين الغطاء النبايت بادلنطقة تدىوراً مريعاً ويتمثل يف :نقص كثافة ووفرة وتردد األشجار واحلشائش
الرعوية واختفاء العديد منها وظهور أنواع رديئة غري ذات قيمة رعوية.
* ارتفاع نسبة إعالة الصغار دون سن  15سنة إىل  %41,6وادلعروف أهنم مستهلكون بالدرجة األوىل
للغذاء واخلدمات شلا يشكل عبئاً على بقية السكان  .وىذا يتطلب ربويل الكثري من رءوس األموال إىل
أغراض استهبلكية ؛ ويزيد بالتايل من صعوبة ربقيق التنمية الريفية  .كما أن ىوالء األطفال عندما يصلوا
إىل سن العمل فإن ذلك يعمق من مشكبلت البطالة يف اجملتمع ومايًتتب عليها من نتائج اقتصادية
واجتماعية .
* ارتفاع عدد األميني من ادلبحوثني إىل  ، % 34,9إضافة إيل ارتفاع عدد ادلزارعني األميني من عينة
الدراسة إىل  %81,2شلا ػلول دون تطبيق برامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية بادلنطقة .
* ارتفاع حجم األسرة وىذا ينعكس سلباً على أوضاع السكان االقتصادية واالجتماعية.
التوصيات :
* بناء نظام متكامل للمعلومات واإلحصاءات؛ يسهم يف توفري قاعدة معلوماتية تدعم عملية التخطيط
لربامج التنمية الريفية يف ادلنطقة مع االستفادة من برامج نظم ادلعلومات اجلغرافية.
* إنشاء زلطات إضافية لؤلرصاد اجلوية لرصد التغريات ادلناخية والتنبؤ بأحوال الطقس وادلناخ وتزويدىا
بأجهزة اإلنذار ادلبكر مع االستعانة بتقنية االستشعار عن بعد .
* تنمية وتطوير ادلوارد الطبيعية ادلتاحة لبلستثمار على أسس اقتصادية وبأسلوب علمي  ،يهدف إىل
االستخدام األمثل لتلك ادلوارد لتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية لسكان ادلنطقة .
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* نشر الوعي البيئي لدى السكان ،والتعامل مع ادلوارد الطبيعية بالصورة اليت تساعد على استدامتها .
* تشجيع التنظيمات الشعبية وتطوير خططها وبرارلها ؛ دبا يتيح لسكان ادلنطقة ادلشاركة يف التخطيط
والتنفيذ وادلتابعة والتقوًن ؛ شلا يدع م إسهامهم بفعالية يف توفري احتياجاهتم وبالتايل ربقيق التنمية الريفية
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