
 جامــعة بنـــغازي                 
 المرج –مجلة العلوم والدراسات اإلنسانٌة 

 مجلة علمٌة الكترونٌة محكمة          
  

ISSN : 2312 – 4962                                       4102/   482رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية  

 

 

 م2102  فبراير/ 25  -العشرون السابع والعدد 

1 

 2013المجلد األول لسنة  –العدد األول 

 نتاجًإلمشروع الكفرة ا فًنتاج الزراعً والحٌوانً اإلصعوبات 

  

 سالم منصور ىجادالمول أ.

 لٌبٌا ( – جامعة بنؽازي - كلٌة اآلداب والعلوم الكفرة -لسم الجؽرافٌا )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الملخص:

الدراسة  وتهدؾنتاجً، نتاج الزراعً والحٌوانً بمشروع الكفرة اإلإلالدراسة ا تناولت
و تحدٌد أهم الصعوبات التً تواجه الى تحدٌد مدى مالئمة الظروؾ البٌئٌة لإلنتاج الزراعً، 

انٌة والممابالت على الدراسة المٌدالباحث  داعتم. نتاج الزراعً والحٌوانً بالمشروعاإل
دٌداً لى انه باستثناء عامل الرٌاح وتحإ. ولد خلصت الدراسة الدراسةٌانات الشخصٌة لتجمٌع ب

ً أوالتً تصل سرعتها  رٌاح المبلً التً تتعرض لها المنطمة فً مارس وابرٌل لى إحٌانا
مع نوعٌة المحاصٌل  تتالءمخرى فأن كل العناصر المناخٌة األ كم/ساعة(102-عمدة55)

مالح متوسط ما تحتوٌه من األو المٌاه الجوفٌة ذات نوعٌة ممتازة ن  أالزراعٌة بالمشروع، و
 فمٌرة بالمواد العضوٌة فهًما التربة أ, جزء فً الملٌون( 200ئبة فً حدود )الكلٌة الذا

سمدة الكٌماوٌة. هنان موٌة باستخدام األلى عملٌات تإتحتاج و%(  0.70-0.20وتتراوح بٌن )
نتاج محصول إنتاج الزراعً والحٌوانً بالمشروع، فمد تراجع انخفاض كبٌر فً معدالت اإل

عام طن لؾ ألى إم، 2005عام طن  6,500لى إم 1985 عامطن  لؾأ 27الممح من 
عام  ؾاأل 5لى إم 1990عام  لؾأ 23ؼنام بالمشروع من م. كما تنالص عدد األ2016
زمات ونمص مستل ،لٌات الزراعٌةاألو المضخات،و بار،اآلصول: م. عدم تجدٌد األ2016

نمص  ن  إنتاج الزراعً، كما هم اسباب انخفاض اإلهً أولطع الؽٌار  مبٌداتوسمدة، أ: نتاجاإل
 نتاج الحٌوانً.كبر الصعوبات التً تعترض اإلأفر كوادر طبٌة بٌطرٌة ادوٌة وعدم تواأل
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Abstract. 

This study has conducted on agriculture and animals in Kufrah project production. 

This study aims at determining the condition of ecology agriculture production and 

focusing on the most difficulties which face the agriculture and animals production in 

project. The researcher used the quantitative and qualitative interview face to face in 

order to collect the data for this study. This study has concluded that expect the 

prevailing wind northeast winds (tribal) which expose this area during March and 

April  which reaches its speed sometimes to (102 km /h) with all elements of other  

climate convenient with the types of crops agriculture in project. The groundwater 

which has excellent and mid qualities content total sault in limited (200 PM). The soil 

is poor with the organic material which ranged between (0.20-0.70%) this needs to be 

strong operates by using chemical fertilizers. The results show a big decrease in 

average of agriculture and animals project production. There is a decrease in the 

production of crops wheat from 27 thousand tons in 1985 to 6.500 tons in 2005 to one 

thousand in 2016. There is also in the decrease of sheep in project from 23 thousand 

in 1990 to 5 thousand in 2016. No availability of renewing the originalities: wells, 

pumps, and agriculture machines. Decrease in production equipment: fertilizations, 

herbicides, spare parts are the main causes of decreasing in agriculture production and 

also the decrease of medicine and no availability of medical staffs especially in 

treating animals are the biggest difficulties that face the animals’ production. 
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 :المقدمة -

ً بالمطاع الزراعً والثروة الحٌوانٌة وحشدت الطالات أ ولت الدولة اللٌبٌة اهتماماً كبٌرا
جل تحمٌك تنمٌة أو مادٌة او بشرٌة من أواالمكانٌات المتوفرة والمتاحة لدٌها سواء كانت طبٌعٌة 

 الخوجةفضل وسد احتٌاجات المجتمع من السلع الضرورٌة )أفعالة تهدؾ إلنجاز معدالت نمو 
 . (م2008خرون، وآ

كبر نسبة من مخصصات خطط أحٌث خصصت الدولة للمطاع الزراعً والحٌوانً 
، وزٌادة نتاج المحاصٌلإفمً فً سً واألألرالتحول من خالل عدة برامج تنموٌة مثل التوسع ا

 (م2005دمحم، نتاج الحٌوانً والتوسع فً زٌادة االعالؾ )اإل

 االصحاري العالم جفافاً  ألشدن منطمة الدراسة تمع فً النطاق الجؽرافً أوبالرؼم من 
فً عصر البالٌستوسٌن المطٌر  خزنتالتً رضها تحتوي كمٌة كبٌرة من المٌاه الجوفٌة أ ن  أ

ضافة الى مولعها فً الدولة اللٌبٌة كل هذه العوامل وجهت إن تربتها صالحة للزراعة إكما 
 (م2012، ٌحلر  ا)لى المنطمة إ االلتصادٌٌنأنظار المخططٌن 

هم المشارٌع الزراعٌة التً انشئت على مستوى أنتاجً من وٌعتبر مشروع الكفرة اإل
م, وٌعتبر من المشارٌع الزراعٌة 67/1968اسات بالمشروع منذ العام ت الدرأالدولة ولد بد

 بٌئٌة كبٌرة. بإمكانٌاتالرائدة على مستوى الدولة وٌتمتع 

المتمثل فً المحاصٌل  بالمشروع نتاج النباتًاإل خالل هذه الدراسة سنعرض ومن  
الشتوٌة مثل الممح والشعٌر والبازٌالء والمحاصٌل الصٌفٌة مثل المصب والذرة الصفراء، 

نتاجٌة ، وتتبع اإلبلؼنام ولطٌع اإلمثل فً لطٌع األنتاج الحٌوانً بالمشروع والمتوكذلن اإل
أهم الصعوبات التً تواجه عمل  على ونمؾ اتً والحٌوانً بالمشروعالنب لإلنتاجالمحممة 
 .المشروع

 :مشكلة الدراسة -

وٌعتمد علٌه فً توفٌر متطلبات  ،هم ممومات المنطمةأنتاجً من إلا مشروع الكفرة ٌعد
 عانىخٌرة نه فً السنوات األأالسكان من المحاصٌل الزراعٌة والثروة الحٌوانٌة، ؼٌر 

مشكلة البحث ٌمكن  ن  إوبالتالً فنتاج الزراعً والحٌوانً، دالت اإلانخفاض معالمشروع من 
 حصرها فً السؤال التالً.

 نتاجٌات وما هً اإل، الزراعٌة المحاصٌل بالمنطمة البٌئٌةظروؾ ال مدى مالئمة ما
هم الصعوبات التً تواجه العمل أوما  الحٌوانٌة؟نشطة الزراعٌة واألالمحممة من 
 بالمشروع؟

 :هداف الدراسةأ -

 للمحاصٌل الزراعٌة بالمشروع. البٌئة الطبٌعٌةتحدٌد مدى مالئمة  -1
 نتاج.االهم صعوبات أنتاج الزراعً والحٌوانً بالمشروع، وتحدٌد اإل بٌان حركة -2

 
 :منهجٌة الدراسة -

حٌث جمعت  ،نتاجً لتجمٌع البٌاناتلمشروع اإللتم االعتماد على الدراسة المٌدانٌة 
 .م2006-1975نتاج النباتً والحٌوانً بالمشروع خالل الفترة من معدالت اإلحصائٌات عن إ
 ماأ. الشخصٌة التالممابالحصول على بعض المعلومات عن موضوع الدراسة من خالل  تمو



 جامــعة بنـــغازي                 
 المرج –مجلة العلوم والدراسات اإلنسانٌة 

 مجلة علمٌة الكترونٌة محكمة          
  

ISSN : 2312 – 4962                                       4102/   482رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية  

 

 

 م2102  فبراير/ 25  -العشرون السابع والعدد 

4 

 2013المجلد األول لسنة  –العدد األول 

 بمة والكتب والمجالت ذات العاللةالتمارٌر والدراسات الساالبٌانات الثانوٌة فتم جمعها من 
 .بموضوع البحث

ول من الدراسة وهو تحدٌد مدى مالئمة الظروؾ البٌئٌة السائدة دؾ األلتحمٌك اله
السائدة ونوع المناخٌة  بالظروؾجمع البٌانات المتعلمة  تمبالمنطمة للمحاصٌل الزراعٌة ، 

نواع المحاصٌل الصٌفٌة أوجودة التربة وكذلن نوع وكمٌة المٌاه المتاحة بالمنطمة وتحدٌد 
لتحمٌك تحدٌد العاللة بٌن تلن المحاصٌل والظروؾ البٌئٌة السائدة.  والشتوٌة بالمشروع ومن ثم  

عداد جداول إنتاج بالمشروع تم خر من الدراسة والمتمثل فً تحدٌد اتجاهات اإلالهدؾ اآل
م 2016عام إلى  م1975عام  بدأت مننتاج الزراعً لتسع مواسم مختلفة تضمنت معدالت اإل

المحاصٌل الشتوٌة  الدراسة شملتوول زراعً نتاجٌة لكل محصحٌث تمت ممارنة اإل
نتاج شكال بٌانٌة توضح حركة اإلأعداد إفمد تم نتاج الحٌوانً ما فٌما ٌخص اإلأوالصٌفٌة. 

الموسم  تها وحتىنتاج من بداٌبل وذلن لبٌان حركة اإلؼنام واألالحٌوانً بالمشروع لمطٌع األ
 الحالً.

 

 نتاجً:مشروع الكفرة اإل -

روع بدأت الدراسات حول مش ٌمع المشروع شرق مدٌنة الكفرة.-المشروع: عن نبذة
وكسدنتٌال فً ذلن الولت بدراسة أم ، حٌث لامت شركة 67/1968نتاجً منذ العام الكفرة اإل

االمكانٌات البٌئٌة لمنطمة الدراسة وتحدٌد وسائل الري المناسبة ، ثم تبعتها شركات تبتون 
توصٌات  ووضعفً تمٌٌم االمكانٌات الفنٌة وااللتصادٌة  متالتً أسهم 1972وكلمبان عام 

م 74/1975عام خرى أالى الدراسات التً لامت بها جهات  باإلضافة، هذا للخطط المستمبلٌة
 .مثل بعض الشركات النفطٌة والهٌئة العالمٌة لدراسة المٌاه ومواصفاتها بمنطمة الكفرة والسرٌر

ري  -ظام الري:ن ،مروي -طبٌعة المشروع: ،هكتار 25000 -مساحة المشروع:
 5إلى ممسمة  حمل  100 -عدد الحمول:ٌبلػ  بالرش بواسطة آالت الري الدائري المحوري.

 بئر. 100 هاعددو آبار جوفٌة -مصادر المٌاه: حمل. 20وحدات زراعٌة كل واحدة منها 
 (م2016 ،بالمشروعواالحصاء )مكتب المتابعة 

 :البٌئة الطبٌعٌة للمشروع -

فً هذا الجزء من الدراسة سنتطرق الً الظروؾ البٌئٌة والعوامل الطبٌعٌة السائدة 
بالمنطمة ومدى مالءمتها للنشاط الزراعً بمنطمة الدراسة حٌث سنستعرض المولع الجؽرافً 

المٌاه ونوع  كمٌة ونوعٌةإلى  التطرقلى إللمنطمة والذي ٌؤثر فً نوع المناخ السائد باإلضافة 
 لمنطمة.التربة با

  الموقع: -1

, وبٌن خطً شماالً  024:27و  024:00تمع منطمة الدراسة فلكٌاً بٌن دائرتً عرض 
ً  23:350و  023:00طول  هذا المولع ٌجعلها تتصؾ بخصائص مناخ االللٌم و، شرلا

الصحراوي كالجفاؾ الشدٌد واالرتفاع الشدٌد فً درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ 
 اما بالنسبة للمولع الجؽرافً فمدٌنة درجات الحرارة فً فصل الشتاء.واالنخفاض الشدٌد فً 

منطمة حدودٌة حٌث ٌحدها من الشرق  وهًفً الركن الجنوبً الشرلً من لٌبٌا ،  تمع الكفرة
ما من اتجاه الشمال أ .والشادٌةاللٌبٌة السودانً، الحدود اللٌبٌة المصرٌة ومن الجنوب الحدود 

)الخوجة  جخرة( ومن ناحٌة الؽرب فٌحدها حوض مرزق.أوجلة وأحات )جالو وافتحدها 
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ضح مولع منطمة الدراسة وتظهر علٌه حمول مشروع تو( 1رلم ) لصورةا (م2008، وآخرون
 نتاجً.الكفرة اإل

 توضح منطمة الدراسة -( مرئٌة فضائٌة 1صورة )

 

  www.googlearth.com :المصدر

 

 المناخ: -2

رض. وفٌما عن التنوع النباتً على سطح األل ؤوٌعتبر المناخ العامل الطبٌعً الرئٌسً المس
 ٌلً عرض لخصائص عناصر المناخ بمنطمة الدراسة.

 شعاع الشمسً:اإل - أ

تتباٌن عدد ساعات سطوع الشمس فً الكفرة بٌن فصل الصٌؾ وفصل الشتاء ، حٌث 
 12:25تحدٌداً فً شهر ٌولٌو الساعات الحمٌمٌة لسطوع الشمس فً فصل الصٌؾ وٌبلػ عدد 

، ساعة 8:48الى  دٌسمبر ، وٌنخفض هذا المعدل فصل الشتاء حٌث ٌصل فً شهرساعة
خٌرهللا، ساعة ) 3:30وبالتالً فان الفرق فً مدة سطوع الشمس بٌن الصٌؾ والشتاء حوالً 

المحاصٌل الزراعٌة  نواعأوع الشمس ٌنعكس على هذا االختالؾ فً ساعات سطو(  م2008
المشمس الذي ٌطول فٌه عدد اج محصول البرسٌم الى الجو بالمنطمة فعلى سبٌل المثال ٌحت

 ساعات سطوع الشمس.

شعاع الشمسً المتزاٌد حٌث منطمة الدراسة تعد من المناطك ذات اإل ن  إوالجدٌر بالذكر 
 ىخرى فً العالم وال ٌدانٌها فً ذلن سوأمنطمة شعاع الشمسً بها عن أي ٌزٌد معدل اإل

جانبً المناطك التً تمع فً نفس العروض وضمن نطاق الضؽط المرتفع دون المداري على 

http://www.googlearth.com/
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شعة الشمس السالطة على منطمة الدراسة تكون مائلة اثناء الشتاء أ ن  وذلن أل ،خط االستواء
الشمالً عندما تتعامد الشمس ظاهرٌاً الشمالً ثم تصبح عمودٌة او شبة عمودٌة اثناء الصٌؾ 

ً على مدار السرطان الوالع جنوب الكفرة مباشرت خٌرهللا، ) شماالً  023.5على خط عرض  ا
استمرار سطوع الشمس لساعات طوٌلة على مدار السنة ساعد على نمو  ن  ونجد إ( م2008

لٌة االزدهار واالثمار ٌام ذات نهار طوٌل لكً تتم فٌها عمألى إالمحاصٌل الزراعٌة التً تحتاج 
والبطاطس حٌث ٌطلك علٌها اسم محاصٌل النهار والممح بنجاح ومن هذه المحاصٌل الشعٌر 

االضاءة الشدٌدة لفترات طوٌلة فمحصول الممح ٌحتاج الى  .Long Day Cropsالطوٌل 
ً فً طور اإل فترة زهار النباتات تزداد بإطالة إسرعة  ن  زهار وذلن ألخالل النهار خصوصا

خرى تساعد وفرة الضوء على التفرٌع أومن جهة  (.م1992 ،خرونآو ؾؤاالضاءة )عبدالر
مر الذي األ ،لكلً وعدد الحبوب ووزن الحبةوزٌادة لوة وصالبة السٌمان وزٌادة وزن النبات ا

من نوع المحاصٌل  علبهاأ ن  ألٌتناسب مع طبٌعة ونوع المحاصٌل النباتٌة بمنطمة الدراسة 
 المنتجة للحبوب.

 درجة الحرارة: -ب

المناخ السائد فٌها هو  تمع منطمة الدراسة فً الصى جنوب شرق لٌبٌا, وبالتالً فأن  
وكذلن  ،المناخ الصحراوي حٌث االرتفاع الشدٌد فً درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ

 –ففً فصل الصٌؾ )ابرٌل  االنخفاض الشدٌد فً درجات الحرارة خالل فصل الشتاء ,
م  030.7م فً اكتوبر و  030.5م ٌتراوح ما بٌن  035اكتوبر( ٌصل متوسط درجة الحرارة 

لى إمارس( فأن متوسط درجة الحرارة ٌنخفض  -ا  فً فصل الشتاء )نوفمبرمأفً ٌونٌو. 
م فً شهر ٌناٌر و  019.5م وٌتراوح المتوسط درجة الحرارة فً فصل الشتاء ما بٌن  022.9
همٌة أولدرجة الحرارة  (م2013, المركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة)م فً شهر مارس.  026.3

وهذا ما ٌفسر  ألصى منفعة التصادٌة منها،كبٌرة فً تحدٌد انتاج بعض الؽالت والحصول على 
مر ٌنطبك على هذا األوظاهرة التخصص الزراعً وارتباط المحاصٌل بدرجات الحرارة. 

ال  ألنهامنطمة الدراسة فمحصول الممح والشعٌر والبطاطس ٌتم زراعتها فً فصل الشتاء 
ا. وٌوافك محصول الممح الجو المعتدل البرودة خصوصاً الى درجات حرارة عالٌة لنموه تحتاج
دل ولى بٌنما ٌحتاج فً طور البلوغ )فترة انبات الحبوب( الى الجو المعتطوار نموه األأفً 

الحرارة الن اشتداد الحرارة فً هذا الطور ٌؤثر على الحبوب الؽٌر ناضجة فتضمر 
( وتتراوح درجة الحرارة الصؽرى )صفر النمو( التً ال ٌنمو م1992 ،خرونآو ؾؤعبدالر)

-30م( ودرجة الحرارة العلٌا )المصوى( التً ال ٌنمو بعدها ) 04-0) دونها نبات الممح ما بٌن
بلػ توهً تتطابك مع معدالت درجة الحرارة بمنطمة الدراسة والتً ( م1997 م( )الزوكة، 035

 فً فصل الشتاء. ،م 022.9فً المتوسط 

 الضغط الجوي والرٌاح: -ج

ً الضؽط الجوي فً الكفرة بالضؽ ٌتأثر ففً فصل  ،ط الجوي السائد على لٌبٌا عموما
 1134.6شهر دٌسمبر وهو  على معدل له فًأوٌصل  زوريالشتاء ٌسود الضؽط المرتفع األ

بسبب ارتفاع درجات  المنخفضما فً فصل الصٌؾ فٌتكون نطاق من الضؽط أ، مللٌبار
 (م2013 ،المركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة)مللٌبار  969لى إحٌث ٌنخفض  الحرارة

منطمة صحراوٌة  ألنهاتتعرض الكفرة الى الرٌاح طوال العام وذلن نظراً  -الرٌاح:
فً  ؼالباً ما تكون جنوبٌة الى شمالٌة ؼربٌة: الرٌاح اتجاهات عدٌدة ومختلفة وتأخذ، ومكشوفة

 وللرٌاح (م2008 الخوجة واخرون،فصل الصٌؾ وشمالٌة الى شمالٌة شرلٌة فً فصل الشتاء)
ثار آنها لها أ ال  إعلى الزراعة والمتمثلة فً حمل حبوب اللماح ونمل حبات الطلع ،  أثار طٌبة
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ً حٌث أسلبٌة  نب دورها فً تعرٌة تسبب فً كسر سٌمان بعض النباتات الضعٌفة الى جاتٌضا
تسود  لتًاشهر انواع الرٌاح أ وتعتبر رٌاح المبلً من فً المناطك الجافة. التربة وخاصةً 

تهب فً فصل الصٌؾ وتسبب مشاكل عدٌدة للمحاصٌل وهً رٌاح جافة ترابٌة وحارة بالمنطمة 
 جراؾ التربة. الزراعٌة وتسبب فً ان

 ً ً فً وهً تالمشروع برٌاح المبلً ما ٌتأثر  وؼالبا هب فً شهر مارس وابرٌل واحٌانا
ً لتلحك أضرار فً بعض المواسم تشتد سرعة رٌاح المبلًو ، شهر ماٌو بالمحاصٌل ففً  كبٌرةً  ا

ر الرٌاح وبالتالً ٌكون أث البلوغشهر مارس تكون المحاصٌل الشتوٌة كالممح والشعٌر فً طور 
ً ما تكون المحاصٌل و، لكثٌر من الحبوبتفمد او واضح على السنابل فً شهر ابرٌل ؼالبا

 الصٌفٌة كالمصب والذرة فً طور النمو مما ٌزٌد من أضرارها بسبب رٌاح المبلً.

 د. الرطوبة النسبٌة والتبخر: 

منطمة  ترتفع درجات الرطوبة فً المناطك الداخلٌة والصحراوٌة كما هو الحال فً
( م1998، لل معدالتها فً فصل الصٌؾ )المهدويأثناء فصل الشتاء وتهبط الى أالدراسة 
على أ، بٌنما تصل %20لى إلل معدل للرطوبة فً الكفرة فً شهر ٌونٌو حٌث تنخفض أوٌبلػ 

، وٌبلػ المتوسط السنوي للرطوبة % فً شهر دٌسمبر47.4معدل لها فً فصل الشتاء وهو 
وٌمكن تفسٌر ذلن الى البعد عن  (م2013المركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة, )% 27.5النسبٌة 

الى هبوب رٌاح المبلً فً فصل الصٌؾ والتً كثٌراً ما تؤدي الى هبوط  باإلضافةساحل البحر 
ساعد على زراعة بعض  هذه المعدالت المنخفضة للرطوبة النسبٌةو مفاجئ فً درجة الرطوبة.

ٌفسر زراعة محصول البرسٌم فً الفصلٌن ما المحاصٌل النباتٌة بالمنطمة وربما هذا 
فضل فً المناخ أن محصول البرسٌم ٌنمو بشكل أ، وذلن باعتبار الصٌفً والشتوي :الزراعٌٌن
  ق بل لد ٌكون لاتل للنباتات.طالما المناخ الرطب فال ٌعتبر مالئماً على اإلأالجاؾ 

تفاع ولوع منطمة الدراسة ضمن النطاق الصحراوي جعلها تعانً من ار -التبخر:
ً فً فصل الصٌؾ حٌث ٌصل معدالت التبخ لصى معدل للتبخر فً شهر ٌونٌو أر وخصوصا

لل معدل له وهو أن ٌصل الى أ، وٌبدا التبخر فً التنالص مع انتهاء فصل الصٌؾ الى ملم 26
هذا و (م2013المركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة, )فً شهر ٌناٌر ء وتحدٌداً ملم فً فصل الشتا 8

النباتً نتاج السلبٌة على اإل ثارهآكانت له فً فصل الصٌؾ االرتفاع فً معدالت التبخر 
الكفرة  عن الجدوى االلتصادٌة لمشروع ته( ففً دراسم2012 ،ٌحلر  اكده )أبالمنطمة وهذا ما 

 50بٌنما ٌتم زراعة هكتار من كل حمل  100نه فً الموسم الشتوي ٌتم زراعة أكد أاالنتاجً 
نظراً الرتفاع درجات الحرارة ومعدالت التبخر وما هكتار فمط من كل حمل فً الموسم الصٌفً 

 ٌترتب على ذلن من استهالل للمٌاه.

من كل نتاجٌة المحممة من خالل هذه الدراسة حٌث تم ممارنة اإل تأكدت النتائجهذه 
نتاجٌة الموسم الصٌفً لنفس العام حٌث سجل إوكذلن  م2013المحاصٌل للموسم الشتوي لعام 
فً حٌن كانت  2,242.620الشتوي  الموسم نتاجٌة الحبوب منإفرق كبٌر بٌنهما فمد وصلت 

 .فمط 28,690لكل المحاصٌل نتاج للموسم الصٌفً لنفس العام معدالت اإل

 مطار:األ -ـه

لالٌم مطار تعتبر من العناصر المناخٌة الهامة لمٌام الزراعة فً األن األأعلى الرؼم من 
مطار فً منطمة الدراسة ٌعتبر معدوم وذلن بسبب االعتماد على مٌاه األ ن  أال االمناخٌة المختلفة 

الجوفٌة فً ري المحاصٌل على المٌاه  تام بشكلٌعتمد ، ولذلن مطار السالطة بهاللة كمٌات األ
فهً ضمن النطاق  وٌرجع سبب للة االمطار بالمنطمة الى المولع الجؽرافً لها ،بالمشروع
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لى بعد منطمة الدراسة عن المسطحات إ باإلضافةمطار الصحراوي الجاؾ الذي ٌتصؾ بملة األ
 كم جنوب الساحل اللٌبً. 1000المائٌة الكبرى حٌث تمع على بعد 

مطار فً متوسط سموط األ مطار تسمط فً فصل الصٌؾ حٌث ٌبلػمعظم كمٌات األ
على معدل لسموط أوهو  (م2013المركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة, )ملم  0.64شهر ماٌو 

ن هذا المعدل ٌعتبر للٌل جداً لنمو النبات فانه فً هذه الفترة ذلن فإلى إ باإلضافةالمطر بالمنطمة 
ما ٌؤدي الى تبخرها لبل ملم فً شهر ٌونٌو م 26 على دراجاتهاأمن السنة تبلػ معدالت التبخر 

 ن تستفٌد منها المحاصٌل الزراعٌة.أ

 :المٌاه -3

 تٌة:اجد المٌاه بالخزانات الجوفٌة اآلوتتوالمصدر الرئٌسً للمٌاه بالمنطمة هً المٌاه الجوفٌة 

من طبمات  وٌنمسم الى لسمٌن علوي وسفلً وٌتكون خزان الحجر الرملً النوبً: - أ
، فً الجزء العلوي ٌتفاوت العمك الى سطح الماء الساكن من سمٌكة من الحجر الرملً

رض ، وٌستؽل هذا الجزء على نطاق واسع ألمتراً تحت سطح ا 28متار الى أبضعة 
جرام/لتر.  0.55الى  0.08مالح الذائبة فٌه بٌن ألمن لبل المزارعٌن وتتراوح نسبة ا

ذات  وهىرض ألسطح ا متراً تحت 50فٌصل عمك المٌاه الى ما فً الجزء السفلً أ
 جرام/لتر. 0.3الى  0.2نوعٌة جٌدة تمل فٌها نسبة الملوحة الى ما بٌن 

وهً مجموعة من الخزانات العمٌمة تتبع حمب الحٌاه  الخزانات الجوفٌة العمٌقة: - ب
متر فً منطمة وسط الحوض بٌنما  800لصى عمك لها أالمدٌمة )البالٌوزوي( وٌبلػ 
وبالنسبة للمٌاه . (م2006الهٌئة العامة للمٌاه، الحواؾ ) ٌمل هذا العمك فً اتجاه

ن متوسط ما أنتاجً فهً ذات نوعٌة ممتازة حٌث المستؽلة للري فً المشروع اإل
( وال ٌتولد عن جزء فً الملٌون 200مالح الكلٌة الذائبة فً حدود )تحتوٌه من األ

 .(م2016 ،بو زاٌدأ) استخدامها ملوحة أو للوٌة فً التربة

 التربة: -4

, حٌث ٌمد فٌها النباتً بعد الماء لإلنتاجساسً أالتربة فً المرتبة الثانٌة كداعم  تأتً
تلؾ ممدرة وتخ (م1995، النبات جذوره وفٌها ٌجد ؼذائه ومتطلباته من الماء )بن محمود

لتكوٌنات التً تحتوٌها التربة من مواد عضوٌة وخواص ، نتٌجة لنتاجوصالحٌة التربة على اإل
نتاجً هً تربة رملٌة الموام تتراوح نسبة الرمل وتربة المشروع اإل (م1998 طبٌعٌة )المهدوي

ولتحدٌد مدى مالئمة التربة  (م2016 ،زاٌد بوأ% وهً ذات لطاع عمٌك )95-85ن بها م
للمحاصٌل الزراعٌة بالمشروع تم أجراء دراسة مٌدانٌة لمسم البحوث الزراعٌة بالمشروع حٌث 

ات تتعلك بخواص التربة )الملوحة وكربونات الكالسٌوم( وممارنها مع طبٌعة تم جمع بٌان
 0.50مالح الكلٌة الذائبة بالتربة منخفضة )ألن اأالمحاصٌل الزراعٌة بالمشروع ووجد 

من نوع الترب ؼٌر الملحٌة الن درجة التوصٌل  م( وبذلن تكون 025مللٌموز/سم عند 
، فباستثناء ٌراً مع نوعٌة المحاصٌل بالمشروعتتالءم كث، وهذه النسبة %2 الكهربائً ألل من

ا إم  ن بمٌة المحاصٌل أ، نجد نؾ بانه من المحاصٌل المماومة للملوحةمحصول الشعٌر الذي ٌص
لملوحة مثل البازٌالء و حساسة لأ، : الممح والذرة والبرسٌممماومة بدرجة متوسطة مثل

المشروع خالٌة من كربونات الكالسٌوم وهذا تربة  ن  إ(. كما م1995 ،بن محمودوالبطاطس )
اسة لكربونات محاصٌل حس :لىإوٌتناسب مع طبٌعة المحاصٌل المزروعة وهً تنمسم 

الشعٌر والذرة : ، ومحاصٌل مماومة الى حد معٌن لكربونات الكالسٌوم مثلالكالسٌوم كالبطاطس
تربة فهً منخفضة وتتراوح ما بالنسبة للمواد العضوٌة بالأ( م1995 ،بن محمودوالبازٌالء )
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سمدة الكٌماوٌة لكً تتم لى عملٌات تموٌة باستخدام األإوؼالباً ما تحتاج %(  0.70-0.20بٌن )
 زراعتها.

عماق متفاوتة من أهم الخواص الطبٌعٌة لهذه التربة وجود طبمات متماسكة على أومن 
سم ناتجة عن الترسب  50سم وفً بعض المناطك تصل الى  (15-5سطح التربة بٌن )

المٌكانٌكً للحبٌبات الناعمة وهً تسمح بمرور الماء والعناصر الؽذائٌة الى أسفل ولكنها تمنع 
 سم (80-70ٌتراوح بٌن  الذى انتشار الجذور وٌتم التخلص من هذه الطبمات بالحرث العمٌك

 (.م2016 ،زاٌد بوأ)
 

 الخالصة: -

لمشروع مالئمة لطبٌعة المحاصٌل الزراعٌة باستثناء فً االظروؾ المناخٌة السائدة كل 
خاصة من اتجاه الجنوب فرٌاح المبلً التً ٌتعرض لها المشروع  ،الرٌاح والتبخر :عنصري
ً ما تلحك أضرار فً الفترة ن معدالت التبخر إ، كما كبٌرة بالمحاصٌل اً بٌن مارس وماٌو ؼالبا

ً على  ثرؤتالصٌؾ  العالٌة فً فصل نتاج المحصول الزراعً وٌترتب علٌها تملص إسلبا
المٌاه الجوفٌة بالمشروع ذات نوعٌة ومالئمة ونتاجٌة. المساحات المزروعة وبالتالً انخفاض اإل

تربة المشروع و. (جرام/لتر 0.55)مالح الذائبة بها عن جداً للزراعة حٌث ال تزٌد نسبة األ
المحاصٌل الزراعٌة فهً خالٌة من كربونات الكالسٌوم، وكمٌة  ذات خواص مالئمة لنوعٌة

ن نسبة إخرى فأم(. ومن ناحٌة  025مللٌموز/سم عند  0.50مالح الذائبة بها منخفضة )األ
  المواد العضوٌة بالتربة منخفضة وهً تحتاج الى عملٌات تموٌة باألسمدة الكٌماوٌة.

 نتاج الزراعً والحٌوانً:اإل -

الظروؾ البٌئة السائدة بالمنطمة ومدى مالئمتها لإلنتاج الزراعً  بعد التعرؾ على
 :هم المحاصٌل الزراعٌة من حٌث النوع وكمٌة االنتاج والتً تنمسم الًأن الى آلسنتطرق ا

هم لطعان الحٌوانات أ، باإلضافة الى تحدٌد صٌفٌةمحاصٌل زراعٌة و شتوٌةمحاصٌل زراعٌة 
نتاج الزراعً والحٌوانً بالمشروع خالل تتبع اتجاهات اإلبالمشروع وعدد كل منها بحٌث ٌتم 

 فترات زمنٌة سابمة وممارنتها باإلنتاج فً الولت الحالً.  

 نتاج الزراعً:اإل اوالً: -

 :المحاصٌل الزراعٌة للموسم الشتوي  - أ

توجد العدٌد من المحاصٌل الزراعٌة والتً تتم زراعتها بالموسم الشتوي والجدٌر 
تتم زراعتها منذ بداٌة  ألنهساسٌة وذلن ألبعضها ٌعتبر من المحاصٌل الزراعٌة ا ن  إبالذكر 

: محصول الممح وبشكل سنوي مثل م2016العمل بالمشروع الى الموسم الزراعً الحالً 
ء لذلن تم دراسة هذه المحاصٌل دراسة مفصلة من حٌث اللى محصول البازإ ضافةاإلبالشعٌر و

خرى من المحاصٌل أهنان انواع ونتاج المحممة. للزراعة وكمٌات اإلرض المستؽلة مساحة األ
ضمن  ٌمكن اعتبارها ؼٌر رئٌسٌة حٌث زرعت فً فترات زمنٌة سابمة وهً االن لٌست من

( 1الجدول رلم ) .الفول والبطاطس :ثلة تلن المحاصٌلمأ، ومن المحاصٌل الزراعٌة بالمشروع
وفٌما ٌلً  نتاج،المزروعة والكمٌة المحممة من اإل راضًٌبٌن المحاصٌل الشتوٌة ومساحة األ

 أهم المحاصٌل الزراعٌة الشتوٌة.
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 نتاج للمحاصٌل الشتوٌة.رض المزروعة واإل( بٌان مساحة األ1جدول رلم )

الموسم 
 الزراعً 

 نتاج الحبوب / طنإالكمٌة المحققة من  رض المزروعة/هكتارمساحة األ 

 البازٌالء الشعٌر الممح البازٌالء الشعٌر الممح 

1975  289 586 - 498.000 1,600.600 - 

1980  1,713 336 - 5,025.600 1,156.920 - 

1985  5,377 672 - 27,099.285 2,742.913 - 

1990  3,086 3,700 150 7,487.430 7,048.325 294.110 

1995  2,080 2,406 966 3,023.940 6,157.340 1,361.355 

2000  2,770 3,303 125 5,938.220 9,006.270 165.680 

2005  2,006 342 252 3,723.830 349.960 388.320 

2011  1,652 210 20 1,100.100 399.120 40.200 

2016  441,3 95 52 1,081.330 142.330 43.370 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإاستناداً  المصدر: عمل الباحث

 القمح:محصول  -1

نتاج من خالل تتبع بٌان المساحات المزروعة واالنتاجٌة من الحبوب منذ بداٌة رصد اإل
محصول الممح زرع  ن  إ، وجد م2016حتى الموسم الزراعً الشتوي م و1972بالمشروع 

لكل محصول الكمٌة المنتجة من الحبوب بهذه الدراسة تهتم  ن  أخالل كل هذه الفترة وبما 
أساس ورصدت م كسنة 1975نتاج محصول الممح فً العام إفمد تم رصد زراعً بالمشروع 

 (.1كما هو مبٌن فً الجدول رلم ) م2016لى الموسم الزراعً إسنوات  5نتاج كل كمٌات اإل
نتاج فعلى سبٌل نتاج الممح شهد فترات ارتفاع وفترات انخفاض فً اإلإوٌتضح من الجدول ان 

اربعمئة  ،498.000 نتاج الحبوب تساويإانت كمٌة كم 1975المثال فً الموسم الزراعً 
هكتار هذه الكمٌة من  289رض المزروعة والتً بلؽت طن من مساحة األ وثمانٌة وتسعون

طن تم انتاجها من  5,025.600م الى 1980نتاج الحبوب ارتفعت فً الموسم الزراعً إ
رض. شهدت فترة منتصؾ الثمانٌنات ازدهار فً االنتاج حٌث بلؽت هكتار من األ 1.713

. ولد أخذ إنتاج الممح طن الؾ 28م ما ٌمارب 1985على كمٌة انتاج من الحبوب عام أ
لى الولت الحالً، حٌث بلؽت المساحة إ ،م2000فً االنخفاض التدرٌجً منذ عام بالمشروع 

، حٌث ٌتضح الفرق الكبٌر طن األؾ 6ً انتجت حوالوهكتار  2,770م 2000المزروعة عام 
نتاج بٌن بلػ الفارق فً اإل فمد ،م2000م والموسم الزراعً 1985بٌن الموسم الزراعً 

م زاد معدل االنخفاض فً االنتاج 2011طن. فً الموسم الزراعً  الؾ 23حوالً الموسمٌن 
 ،طن 1,081,330م الى 2016ووصل فً الموسم الزراعً  ،طن 1,100.100لٌصل الى 

 هكتار فمط. 441تملصت المساحة المزروعة الى  كما

 محصول الشعٌر: -2

ال ٌختلؾ محصول الشعٌر عن محصول الممح من حٌث الفترة الزمنٌة فمد بدأت زراعته 
ٌأتً وم. 2016لى الموسم الزراعً الحالً إم وبشكل سنوي 1972منذ الموسم الزراعً 

محصول الشعٌر فً المرتبة الثانٌة بالنسبة للمحاصٌل الشتوٌة بعد محصول الممح من حٌث 
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( المساحات المزروعة 1ٌوضح الجدول رلم )مساحة االرض المزروعة وكمٌة االنتاج. 
اج بالطن فً مواسم زراعٌة مختلفة وكما هو مبٌن بالجدول فمد بلؽت جملة مساحة نتوكمٌات اإل

انتجت ولد م 1975هكتار فً الموسم الزراعً  586روعة من محصول الشعٌراالراضً المز
نتاج لم تتؽٌر كثٌراً فً هذه الكمٌة من اإلو، طن من حبوب الشعٌر 1,600.600ً حوال

خالل فترة  لفٌن طنألؾ الى أصبحت معدالت االنتاج تتراوح ما بٌن أحٌث  ،المواسم التالٌة
م تطورت معدالت االنتاج نتٌجة 2000لى إ م1990فً الفترة نه إ السبعٌنات والثمانٌنات. اال  
إلى وارتفع  طن 7,048.325م 1990نتاج الحبوب إفمد وصل ، لزٌادة المساحة المزروعة

خذ فً التنالص فً المواسم أنتاج هذا المعدل من اإلو ،م2000عام  طن 9,006.270
بملٌل،  طن 500ما ٌزٌد عن ى م ال2005ن وصل عام أعمبت تلن الفترة الى االزراعٌة التً 

حصائٌات المسجلة لهذا م، ومن خالل اإل2011طن فً موسم  399.120فض إلى ثم انخ
 .طن 142.330لل معدل لها إلى أنتاج وصلت كمٌة اإل ن  إم ف2016الموسم 

 محصول البازالء: -3

 ن المحاصٌل شهد فترات تطور فً، وكؽٌرة مم1986عام زراعة محصول البازٌالء  تأبد
م 2005لى م إ1995( فان الفترة من عام 1حصائٌات الممٌدة بالجدول رلم )اإلنتاج فمن اإل

, حٌث م2016الى  م2011بالفترة من عام  نتاج ممارنةً أفضل الفترات من حٌث اإلتعتبر 
 43.370لى ام 1995طن عام  لؾأنتاجٌة المحممة من ما ٌزٌد عن ٌتضح الفرق الكبٌر فً اإل

 م.2016طن عام 

 المحاصٌل الزراعٌة للموسم الصٌفً:: ب

و شبه صحراوي ، فطول الفصل ألى مناخ صحراوي إوهً المحاصٌل التً تحتاج 
شعاع الشمسً لساعات طوٌلة خالل الٌوم هً عوامل مهمه الخالً من الصمٌع واستمرار اإل

نها تتفاوت أاال  ب والذرة الصفراء والذرة الرفٌعة،المص: مثلة المحاصٌل الصٌفٌةألنموها. ومن 
رض الزراعٌة لكل محصول والحصٌلة المحممة من الحبوب. همٌتها من حٌث مساحة األأفً 

لى إ ستناداً اساسٌة أل المصب ومحصول الذرة الصفراء تصنؾ كمحاصٌل صٌفٌة وفمحص
ت زراعة محصول المصب بالمشروع منذ الموسم أ، فعلى سبٌل المثال بدالمجمعةحصائٌات إلا

حصائٌات عن محصول إ، فً حٌن تم تجمٌع م2013لى الموسم الزراعً إم 1982الزراعً 
ما محصول الذرة أ، م2016م حتى الموسم الزراعً 1995 الذرة الصفراء للموسم الزراعً

بعض  تأتًبدرجة الل و م.2004الى  م1983الرفٌعة فمد تمت زراعته فً الفترة من 
ً الذي زرع فً فترة  محصول اللوبٌاخرى مثل المحاصٌل الصٌفٌة األ من زمنٌة لصٌرة نسبٌا

 م.1990الى  م1982

نتاج وما تشؽله من من حٌث كمٌات اإلهمٌة لى المحاصٌل الصٌفٌة ذات األإسنتطرق و
 المصب والذرة الصفراء.: رض زراعٌة وهً محاصٌلأ

 محصول القصب: -1

المسجلة فً رلام ، وتشٌر األم1982منذ الموسم الزراعً  المصبنتاج محصول إبدء 
ولد حمك كمٌات ممتازة من االنتاج  م،1985الموسم الزراعً لعام  ن  ألى إ( 2الجدول رلم )

لى إ م1990نتاج فً الموسم الزراعً ورؼم تراجع اإل وثالثمئة طن، لؾأكثر من أبلؽت 
م. وفً الموسم الزراعً 1995طن فً عام  لؾألى إنه ارتفع لٌصل إطن فمط اال  375.510

م 2005ما فً الموسم الزراعً أ ،طن 46.310نتاج متدنٌة من اإل معدالت لتم سج2000
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م 2012لى ا م2005فً الفترة من ونتاجٌات المحممة. من اإل فمط طن 28.310فمد سجل 
 زراعة هذا النوع من المحاصٌل. تتولف

خرى وكانت كمٌات أم زراعة محصول المصب مرة 2013م و موسم 2012شهد موسم و
منذ موسم ولم ٌزرع محصول المصب على التوالً. طن  43.140 وطن  28.960نتاج اإل

 م.2013

 نتاج لمحصول المصب.رض المزروعة واإل( بٌان مساحة األ2جدول رلم )

 نتاج الحبوب / طنإالكمٌة المحققة من   رض المزروعة/هكتارمساحة األ  الموسم الزراعً 

1985  1,069  1,375.900 

1990  656  375.510 

1995  1,348  1,091.180 

2000  135  46.310 

2012  136  28.960 

2013  156  43.140 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإالمصدر: عمل الباحث استناداً 

 الصفراء:محصول الذرة  -2

نتاج ( الذي ٌبٌن اإل3عداد الجدول رلم )إنتاج لهذا المحصول تم اإل اتجاهات توضٌحل
، نتاجاو االنخفاض فً اإل االرتفاعلمعرفة مدى المحمك من الحبوب لثالث فترات زمنٌة مختلفة 

م ولد 2010م والموسم الزراعً 2000م و الموسم الزراعً 1995وهً الموسم الزراعً 
م. ومن الجدول ٌتضح 2010لى إ م2000تولفت زراعة هذا المحصول فً الفترة ما بٌن 

نتاج من م حٌث ارتفعت كمٌات اإل2000لى إ م1995نتاج فً الفترة من اإلالتطور الكبٌر فً 
وبالرؼم من التراجع فً االنتاج طن  األؾكثر من ثالثة أربعٌن طن الى أالحبوب من حوالً 

ن هذا أطن من الحبوب اال  لؾ وخمسمئةألى ما ٌمارب من إم 2010فً الموسم الزراعً 
محصول الممح  نتاجإخرى فعلى سبٌل المثال تراجع أاصٌل مع مح ةً التراجع لٌس بالكبٌر ممارن

 طن. لؾألى إطن  آالؾستة  خالل نفس الفترة من

 نتاج لمحصول الذرة الصفراء.رض المزروعة واإل( بٌان مساحة األ3جدول رلم )

 نتاج الحبوب / طنإالكمٌة المحققة من   رض المزروعة/هكتارمساحة األ  الموسم الزراعً 

1995  24  40.000 

2000  931  3,363.710 

2010  386  1,440.950 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإالمصدر: عمل الباحث استناداً 

نتاج بعض المحاصٌل الصٌفٌة بالمشروع كالمصب والذرة الصفراء فً إالتولؾ عن 
 .همها محصول البرسٌمأخرى ومن أخٌرة لابله زراعة محاصٌل المواسم األ
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 محصول البرسٌم: -

ن محصول البرسٌم ٌزرع فً الموسم الزراعً الصٌفً والشتوي أشارة الى ٌجب اإل
درجات الحرارة فً الصٌؾ والشتاء  معوذلن راجع الى طبٌعة المحصول من ناحٌة وتكٌفه 
ل جٌد فً محصول البرسٌم ٌنمو بشك ن  والى طبٌعة المناخ السائد بالمنطمة من ناحٌة ثانٌة أل

فً الكفرة  النسبٌة رطوبةلل المتوسط السنويرنا سابماً فان أش، وكما الرطوبة المنخفضةدرجات 
  %.37.5تعدى ٌال 

م 2013رسٌم بلمحصول الول موسم زراعً أ ومن والع البٌانات المجمعة فأن  
( عدم 4ٌتضح من الجدول رلم )وم. 2016لى الموسم الزراعً الحالً إواستمرت زراعته 

هنان معدل  ن  إنتاجٌة المحممة من عدد البال لكل المواسم الزراعٌة وكبٌرة فً اإلوجود فرولات 
 76.081م 2013نتاج فً الموسم الزراعً اإل كان، فمد خرآنتاج تصاعدي من موسم الى إ

. فً الموسم الزراعً التالً م2014بالة فً  100.573لى إالة لكل هكتار ب 507بالة بوالع 
لى إم 2016لٌصل فً الموسم الحالً  ،بالة 154.425لى إم زاد هذا المعدل 2015

 .بالة 162.479
 

 نتاج لمحصول البرسٌم.رض المزروعة واإل( بٌان مساحة األ4جدول رلم )

 بالة/ العدد نتاجٌة البالإالكمٌة المحققة من   رض المزروعة/هكتاراألمساحة   الموسم الزراعً 

2013  150  375.510 

2014  150  100.573 

2015  252  154.425 

2016  252  162.479 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإالمصدر: عمل الباحث استناداً 
 

 :نتاج الحٌوانًاإلثانٌاً:  -

د بصفة رئٌسٌة على المنتجات منشاط ثانوي ٌعتنتاج الحٌوانً بالمشروع حالٌاً عتبر اإلٌ
مجموعة من وٌحتوي المشروع على الحصٌدة،  لى بماٌاإ باإلضافةالنباتٌة المختلفة بالمشروع 
بل( ؼنام واإل)األ ن  أهمٌتها فمن دراسة حركة االنتاج الحٌوانً تبٌن ألطعان الحٌوانات تتباٌن فً 

بمار كانت موجودة األ ن  أم. فً حٌن وجد 2016لى الولت الحالً إ م1981موجودة منذ عام 
لى حجم إللٌلة جداً بالنسبة  وبأعدادم 2002لى ا م1988من عام فً المشروع فً فترات سابمة 

ً بالمشروع أفً أي سنة.  50المشروع حٌث لم ٌتجاوز عددها  ما الماعز فهً حدٌثة نسبٌا
فً سنة  115على عدد لها أعدادها للٌلة اٌضاً حٌث بلػ أم وان كانت 2011وتحدٌداً منذ سنة 

ساسٌة بل باعتبارها الحٌوانات األؼنام واإلاألسة على . وبالتالً فسنركز فً هذه الدرام2016
  بالمشروع.

 غنام:قطٌع األ -1

ؼنام بعد حركة الخصٌمات أي عدد اجمالً من األ م1985لمد بلػ رصٌد نهاٌة سنة 
و للبٌع او تم ذبحها سواء كان ذبح اضطراري أاالؼنام بعد خصم ما خصص منها لإلعاشة 

شهد عدد و، 23.353لى إم فوصل العدد 1990ة ما سنأ ،9.756)اعدام( او )استهالن( هو 
ثم نمص عام  4.830م حوالً 2005ؼنام فً الفترات التالٌة زٌادة ونمصان وبلػ عام األ
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ؼنام ن عدد األأوعلى الرؼم من ( 1كما هو مبٌن فً الشكل رلم ) 1.551لى إم 2010
 بفترات زمنٌة سابمة. ةً مارننه ٌعتبر عدد للٌل مأاال  5.178لى إم 2016بالمشروع زاد عام 

 

 ( لطٌع األؼنام1الشكل رلم )

 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإالمصدر: عمل الباحث استناداً 

 

 قطٌع االبل: -1

ٌضاً شهدت أعدادها فهً أهمٌة وفٌما ٌتعلك بعداد واألبل فً المرتبة الثانٌة من حٌث األتأتً اإل
كثر من أعدادها فعلى سبٌل المثال وصل عددها الى أخرى انخفاض فً أفترات ارتفاع وفترات 

ربعة أ 4لى إلتصل  م2012فً حٌن انخفض عددها بشكل كبٌر فً عام  م1991عام  1.122
 بل بالمشروع.ٌوضح حركة لطٌع اإل (2فمط ، الشكل رلم )

 بل ( لطٌع اإل2الشكل رلم )

 

 م.2016تمرٌر مكتب المتابعة بالمشروع،  لىإالمصدر: عمل الباحث استناداً 
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 :الخالصة -

عداد أنتاج المحممة من المحاصٌل الزراعٌة وحصائٌات السابمة عن كمٌات اإلتشٌر اإل          
الولت الراهن، ونتاج فً السابك فرق كبٌر بٌن معدالت اإل إلىلطعان الحٌوانات بالمشروع 

خر نجد ان آمتماربة بٌن موسم زراعً ونتاج إفباستثناء محصول البرسٌم الذي ٌتصؾ بمعدالت 
نتاج إخرى بنسب متباٌنة فعلى سبٌل المثال بلػ نتاج لد تملصت لكل المحاصٌل األكمٌات اإل

نتاج هذا الموسم لؾ طن وانخفض معدل اإلأ 27م ما ٌمارب من 1985محصول الممح موسم 
م 1995موسم  لؾ طنأكثر من أنتاج محصول المصب من إلؾ طن فمط. كما انخفض ألى إ
خرى أ، ثم شهد فترة تولؾ عن الزراعة نهائٌاً لتعود زراعته مرة م2005طن موسم  28لى إ

طن للموسم الواحد. هذا االنخفاض فً  25نتاج للٌلة لم تتجاوزإم بمعدالت 2012فً موسم 
ً انخفاضأنتاج الحٌوانً اإلشهد نتاج الزراعً بل نتاج لم ٌتولؾ عند اإلمعدالت اإل ً ٌضا  فً ا
لى إم 1992لؾ عام أ 29، فمد انخفض عدد لطٌع االؼنام بالمشروع من نتاجمعدالت اإل

ؼنام فً السنوات االخٌرة والتً وصل عددها م، وبالرؼم من زٌادة عدد األ2012عام  1,823
 بحجم المشروع. هذا العدد الٌزال للٌل ممارنةً  نً أاال  5,178لى إ

 

 :الزراعً والحٌوانًنتاج أهم الصعوبات التً تواجه اإل -

، سبابنتاج الزراعً والحٌوانً كان نتٌجة لمجموعة من األهذا االنخفاض فً اإل ن  إ        
الصعوبات التً تعترض سٌر العمل بالمشروع هم أالجزء من الدراسة الى هذا وسنتطرق فً 

 هً. رئٌسٌةنماط  ربعةأوالتً ٌمكن اٌجازها فً 

 عدم تجدٌد األصول: -1

تجدٌد كل ما هو أساسً الستمرار العمل بالمشروع مثل )اآلبار، ٌمصد بتجدٌد األصول 
المضخات، واال ت الري، واآلالت الزراعٌة والسٌارات( وجمٌعها لدٌها عمر افتراضً وتحتاج 

كان أحد أهم أسباب انخفاض اإلنتاج  هاإلى تجدٌد من فترة إلى أخرى. وإن  عدم تجدٌد
 جدٌد األصول.بالمشروع وفٌما ٌلً توضٌح لمشكلة عدم ت

تحتاج كل اآلبار االنتاجٌة العاملة بالمشروع للتجدٌد بسبب انتهاء عمرها  -اآلبار: - أ
ً منذ سنة سنة مع الصٌانة الدورٌة، حٌث بدأت  25االفتراضً وهو  فً العمل فعلٌا

 م.2016بئر فً  16م. ولد وصل عدد اآلبار المنهارة التً ال ٌمكن تشؽٌلها الى 1973
اج معظم المضخات بالمشروع الى التجدٌد، ولد كانت آخر دفعة من تحت -المضخات:  - ب

 مضخة من نوع )كً اس بً(. 21م وعددها 2002المضخات وصلت المشروع عام 
م بالرؼم 1988بالمشروع منذ عام ت الري آاللم ٌتم تجدٌد  -:لٌات التشغٌلآت الري والآ - ج

الهامة كألٌات الحرث  ت التشؽٌللٌامن انتهاء صالحٌتها وتهالن معظمها. ولم ٌتم تجدٌد آ
نتاجٌة منذ فترة طوٌلة لٌات الحصاد التً تشارن فً العملٌة اإلآالسطحً والحرث العمٌك و

عاطل عن العمل. كما ان  26جرار منها  42جداً، وٌبلػ عدد الجرارات بالمشروع حالٌاً 
لبمٌة فً حصادات تالفة وا 4حصادة منها  17عالؾ وحصادات الحبوب عدد حصادات األ

 حالة لٌست بالجٌدة.

لمد ترتب على عدم تجدٌد آالت الري وآلٌات التشؽٌل التً تعمل لفترات زمنٌة طوٌلة تملص 
 % فمط من المساحة الكلٌة للمشروع.22المساحة المستؽلة إلى 
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 نقص احتٌاجات االنتاج: -2

خٌرة كان الفترة األ سمدة، المبٌدات، لطع الؽٌار، الولود( فًنتاج )األاحتٌاجات اإل للة ن  إ       
نتاج سبب رئٌسً فً تملص المساحة المنفذة والمزروعة وما ترتب علٌها من انخفاض فً اإل

نه لم ٌصل إ( من خالل ممابلة شخصٌة م2016زاٌد،  بوأكد )أالزراعً، وفً هذا الخصوص 
الكمٌات التً كانت  ن  إكما ، م2011تاج السابمة الذكر منذ عام نللمشروع أي من احتٌاجات اإل

ساسٌة فر االحتٌاجات األاعدم تو ن  وإالمشروع. حجم ب ةً تأتً لبل ذلن هً للٌلة جداً ممارن
ضٌك نطاق. ولد لوحظ من أعمال فً تسٌٌر األ على المشروع نع المسئولٌنجبر ألإلنتاج 

مواسم السابمة خالل الدراسة المٌدانٌة انتشار الحشائش بصورة كبٌرة جداً كنتٌجة تراكمٌة من ال
 نتاجٌة.نخفاض اإلالى إمما ٌؤدي 

 :ئًالكهرباالتٌار انقطاع منٌة واالضطرابات األ -3

ة نسبٌاً وتحدٌداً الحدٌثاع التٌار الكهربائً من المشاكل منٌة وانمطمشاكل االضطرابات األ تعتبر
ً ما تسبب االضطرابات األم2012منذ عام  منٌة فً انمطاع التٌار الكهربائً لفترات ، وؼالبا

ً إطوٌلة تصل  ثار سلبٌة على سٌر العمل آ هالذي ٌترتب علٌ األمر، لى بضعة اشهر احٌانا
 بالمشروع.

 دوٌة والخدمات البٌطرٌة:األو طباء البٌطرٌٌناأل نقص -4

البٌطرٌٌن طباء األوهذا ناتج عن نمص  بلؼنام واإلعداد األأنتاج الحٌوانً من للة ٌعانً اإل      
طباء البٌطرٌٌن الى لم من األخر طاآوٌرجع تارٌخ وجود  ،دوٌة والخدمات البٌطرٌةاألو

لى مجموعة من إأطباء مصرٌٌن وطبٌب سودانً باإلضافة  2م وٌتكون من عدد 1997عام
م ٌضم المشروع فنً 2007الفنٌٌن البٌطرٌٌن، ثم تنالص عددهم فً السنوات الالحمة ومنذ عام 

انخفاض العائد المادي بسبب  خرى أثر  أمن جهة  د فمط وال ٌوجد أي طبٌب بٌطري،بٌطري واح
خٌرة فً السنوات األة صادوٌة والمستلزمات الطبٌة خنتاج على كمٌات ونوعٌة األتراجع اإل

  .دوٌة والمعداتالتً تشهد ارتفاع كبٌر فً اسعار األ
 

 :جـالنتائ -

 :ومدى مالئمتها لإلنتاج الزراعً البٌئٌةلظروف ااوالً: 

ساعة فً  8:48شعاع الشمسً الطوٌلة بالمنطمة والتً تتراوح ما بٌن ساعات اإل  -1
 محاصٌلالساعة فً فصل الصٌؾ ساعد على نجاح زراعة  12:25فصل الشتاء و 

الشعٌر والممح  :ذات نهار طوٌل لكً تنمو بشكل متكامل مثل ٌامألى إالتً تحتاج 
وفرة الضوء تتناسب مع طبٌعة ونوع المحاصٌل بالمشروع  ن  إاطس. كما والبط

وفرة الضوء تساعد على زٌادة عدد  ن  إباعتبارها منتجة للحبوب ولد تبٌن من الدراسة 
 ووزن الحبوب. 

تتراوح درجة و، لممحالشتاء مناسبة جداً لنمو محصول افصل الحرارة فً  اتدرج -2
م(  04-0) الممح ما بٌن محصولالحرارة الصؽرى )صفر النمو( التً ال ٌنمو دونها 

م( وهً تتطابك مع  035-30ودرجة الحرارة العلٌا )المصوى( التً ال ٌنمو بعدها )
فً م  022.9تبلػ فً فصل الشتاء معدالت درجة الحرارة بمنطمة الدراسة والتً 

 .المتوسط
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ٌتعدى المتوسط ال  التًت الرطوبة النسبٌة بمنطمة الدراسة درجا انخفاضساعد  -3
على زراعة محصول البرسٌم فً الفصلٌن الصٌفً والشتوي % 37.5لها السنوي 
 ن الرطوبة المنخفضة عامل مهم جداً لنموه بشكل متكامل.أباعتبار 

سلبٌة ثار آ الىملم  26الى  بلؽتوالتً  فً فصل الصٌؾارتفاع معدالت التبخر  أدى -4
نتاجٌة إن أنجد م 2013بممارنة معدالت انتاج الحبوب لعام  ،على المحاصٌل الصٌفٌة
 28.690نتاجٌة الموسم الصٌفً بلؽت إفً حٌن  2,242.620الموسم الشتوي بلؽت 

 فمط.
ثار سلبٌة على المحاصٌل الزراعٌة وهً تهب فً شهر مارس وابرٌل آلرٌاح المبلً  -5

ً فً شهر ماٌوو بعض المواسم تشتد سرعة رٌاح المبلً لتلحك أضرار ، وفً أحٌانا
م حٌث تعرض المشروع 2016كبٌرة بالمحاصٌل كما حدث فً شهر مارس لهذا العام 

 كٌلو متر/الساعة(. 102عمدة ) 55لرٌاح محملة باألتربة والؽبار وصلت سرعتها الى 
سم /مللٌموز 0.50مالح فٌها ال تتجاوز )نسبة األتربة المشروع من نوع التربة الرملٌة  -6

( وخالٌة من كربونات الكالسٌوم، ونسبة المادة العضوٌة بالتربة منخفضة م 025عند 
مما ٌتطلب االعتماد بشكل كبٌر على االسمدة  %(0.70 -0.20وتتراوح من )

 الكٌماوٌة للرفع من خصوبة التربة.
 

 .المواجهة لهصعوبات نتاج الزراعً والحٌوانً والاإلاتجاهات  ثانٌاً:

 موسم طن لؾأ 27 عن ٌزٌد ما من تدرٌجً بشكل الممح من المشروع نتاجإ تراجع -1
 موسم 1,081.330 لىإ لٌصل م2000 موسم طن 5,938.220 لىإ م1985
 طن 9,006.270 م2000 موسم الشعٌر حبوب إلنتاج معدل علىأ وصلو. م2016
 من المحممة الكمٌة تتجاوز لمو. طن 142.330 م2016 موسم لإلنتاج معدل وألل

  زراعٌٌن موسمٌن خرآل نتاجاإل كمٌات وبلؽت م1995 عام منذ طن لؾأ المصب نتاجإ
 .فمط طن 72,100

 عام 5.178 لىإ م1990 عام 23.353 من المشروع فً ؼناماأل لطٌع عدد نمص -2
 .م2016 عام 68 لىإ م1991 عام 1.122 من بلاإل لطٌع عدد تملص كما ، م2016

لٌات التشؽٌل( بسبب انتهاء وآت الري، الوآالمضخات، و, اآلبارصول )عدم تجدٌد األ -3
% فمط 22لى إستؽلة لى تملص المساحة المإدى أعمرها االفتراضً وتهالن معظمها 

 جمالً المساحة التصمٌمٌة للمشروع.أمن 
 اإلنتاج فً انخفاض الى أدى( الؽٌار ولطع والمبٌدات األسمدة) اإلنتاج مستلزمات نمص -4

 .جداً  كبٌرة بصورة الحشائش انتشار المبٌدات فً النمص على ترتب كما الزراعً،
منٌة وما ٌترتب علٌها من انمطاع فً التٌار الكهربائً فً السنوات االضطرابات األ -5

 االخٌرة من أهم المشاكل التً تعٌك سٌر العمل بالمشروع.
بل األأهم اسباب تملص عدد من  ٌن واألدوٌة والمعدات الطبٌةالبٌطرٌاالطباء نمص  -6

 ؼنام بالمشروع. واأل

 :التوصٌات -

ى زراعة المحاصٌل الشتوٌة أكثر من المحاصٌل الصٌفٌة، بسبب ارتفاع التركٌز عل -1
كمٌات ضخمة من  ذلن ٌتطلبوفً فصل الصٌؾ، معدالت التبخر وبدرجات كبٌرة جداً 

الري بسبب الحرارة  التآضرار التً لد تلحك بالمضخات والمٌاه، باإلضافة الى األ
 مرتفعة صٌفاً.ال
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شجار تعمل على نواع معٌنة من األأدات للرٌاح من خالل زراعة صنشاء مإالعمل على  -2
ً من   االتجاهسد الرٌاح، او اتباع طرق أخرى كإحاطة المشروع بسد ترابً خصوصا

 الجنوبً المعرض باستمرار لهبوب رٌاح المبلً.
وع من لبل وزارة الزراعة مما ٌساعد على توفٌر تمدٌم الدعم المالً الكافً للمشر -3

الؽٌار( وبكمٌات تؽطً احتٌاجات ولطع المبٌدات، وسمدة، نتاج )األمستلزمات اإل
 المشروع.

لٌات التشؽٌل التالفة تماماً، وصٌانة ما هو لابل آالري وت الآتجدٌد المضخات و -4
 للصٌانة.

 بار المنهارة.جدٌدة بدل اآل بار جوفٌةآحفر  -5
ثناء انمطاع أتوفٌر عدد كافً من المولدات الكهربائٌة حتى ال ٌتولؾ العمل بالمشروع  -6

المنطمة  ن  مشكلة انمطاع التٌار الكهربائً التزال لائمة، أل ن  إ ةً صاالتٌار الكهربائً، خ
ً ما ٌترتب علٌها انمطاع فً التٌار أمنٌة من فترة وأتشهد اضطرابات  خرى وؼالبا

 الكهربائً.
دوٌة والمستلزمات لى توفٌر العدد الكافً من األطباء البٌطرٌٌن، وكذلن األالعمل ع -7

 بل بالمشروع. مراض التً لد تصٌب األؼنام واإلالطبٌة الالزمة لمكافحة األ
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 :المراجع -
 

نتاجً، لسم البحوث زاٌد، ابراهٌم، تمرٌر عن تربة ومٌاه مشروع الكفرة اإل بوأ -1
 .م2016الزراعٌة، 

خرون، دراسة التنمٌة المكانٌة الصناعٌة لشعبٌة الكفرة، آدمحم، والخوجة، بدرالدٌن  -2
 .م2008مركز البحوث الصناعٌة طرابلس، 

رصاد الجوٌة الكفرة، بٌانات محطة اإلالمركز الوطنً لإلرصاد الجوٌة، طرابلس،  -3
 م.2013ؼٌر منشورة، 

 .م1997سكندرٌة، ، الجؽرافٌة الزراعٌة، دار المعارؾ، اإلالزوكة، دمحم خمٌس -4
المهدوي، دمحم المبرون، جؽرافٌة لٌبٌا البشرٌة، منشورات جامعة بنؽازي، بنؽازي،  -5

 .م1998الطبعة الثالثة، 
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