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بدلتا طوكر )  Prosopis chilensis   (إدارة المسكیت 

 
احمد عبد العزیز احمد    منال مكي محمد ابراهیم                                                                

  ستخلصالم
انتشار شجرة المسكیت بالدلتا على األراضي الزراعیة  لدراسة اثر) بدلتا طوكر 2010 – 2008أجریت هذه الدراسة في الفترة (

األثر الناجم عن إزالتها وما یترب على ذلك من أي آثار بیئیة .تقییم  بجانب  
ثالث أقسام ت الغط ةحقلیات حو مسعبر عدة  والمعاینة وسائل متعددة في البحث شملت المالحظة علىمنهجیة الدراسة اعتمدت 

 المكافحة كما قام البحث باجراء العدید من المقابالتعلى المستفیدین من االثر لتقییم  االستبیان ةكما استخدمت ادا الدلتا، التي یتكون منها 
       التحلیل اإلحصائي  للعلوم االجتماعیة مل بنظامن خالل تحلیل البیانات التي جمعت بواسطة المصادر األولیة والتي أخضعت بالتحلی

استعان الباحث بصور االقمار الصناعیة لتحدید الكثافة والتردد للمسكیت. .  النتائجتحلیل  بغرض)   S PSS)  
مسكیت مثل تجربة أما المعلومات الثانویة فقد جمعت بواسطة االطالع على التقاریر الفنیة ، بجانب تقاریر مماثلة في تجربة إزالة ال

 مشروع حلفا الزراعي  و تجربة مشروع دلتا طوكر الزراعي.
-وكانت نتائج البحث على النحو التالي :  

 تتراوح من كثیفة جدًا إلى خفیفة الكثافة. فى قطاعات % من مشروع دلتا طوكر48حوالي  حالیا تحتل شجرة المسكیت -

 .حیث اصبح یشكل المورد االعاشى للسكانمن المسكیت لفحم من مواطني المنطقة یعتمدون على صناعة ا اإن كثیر  -

  .سواء كانت المكافحة باالقتالع او  الطرق االخري ونظافتها منها المسكیت في المساحات التي تمت إزالتها  نمو وانتشاربدأ   -
الجوفیة اوعدم وضوح المسارات ي انتشار الري الفیضى السنوي وتدني منسوب المیاة نقص فلضمور المساحات الزراعیة المستغلة وا -

  والطرق البریة كانت اهم المشاكل المرتبطة بالمسكیت التى تحدث عنها السكان المحلیین
  -كما خلصت الدراسة إلى التوصیات اآلتیة:      

طبیعة الشجرة وتحملها اقتصادیا أكثر من التفكیر في عملیة إزالتها (خارج الدلتا ) نتیجة ل الشجرة  اعتماد إستراتیجیة االنتفاع من -
  لكل الظروف البیئیة وتكاثرها السریع ... الخ من الخصائص التي ال تتوفر ألي من األشجار األخرى .

على إدارة مشروع دلتا طوكر تحدید مصادر انتشار المسكیت وخاصة في المجرى األعلى ومسارات الرعاة لما یتسبب في انتشار  -
 على وجه الخصوص مما یتسبب في انتشارها الشامل ألراضي الدلتا .والحیوانات الماء بذور المسكیت وانتقالها بالریاح و 

وتقییم التجربة  من الناحیة االقتصادیة أن تجربة إزالة المسكیت تحتاج قبل األقدام علیها من دراسة نتائج اإلزالة وما یترتب علیها  -
 دون على صناعة الفحم كمصدر اعاشي لهم.ودراسة آثاره الناتجة حیث إن كثیر من مواطني المنطقة یعتم

البد من تدریب المواطنین بالمنطقة من مزارعین ورعاة وتفعیل القوانین واللوائح في استغالل انجح الوسائل الممكنة لالستفادة من  -
 شجرة المسكیت.

   طوكر , ادارة ,مكافحة ) دلتا,  االثر( المسكیت ,      Introductionالمقدمة:
المســكیت كبرنــامج لمكافحــة الزحــف الصــحراوي فــي الســبعینات فــي شــكل محمیــات وأحزمــة حــول شــجرة ادخلـت 

الكثبـان الرملیـة  مـنمدینة طوكر بغرض تقلیل حـدة  تـأثیر الریـاح الموسـمیة خـالل العـام ، لیسـهم فـي حمایـة المنطقـة 
تسـبب فـي خلـق مشـكلة  من الثكاثر وبعد اكثر من ثالثین عاماالظروف البیئیة بالمنطقة .وتاقلمه مع  نتیجة لمقاومته

تـــأثیره علـــى المیـــاه الجوفیـــة بجانـــب التـــأثیرات الجانبیـــة المرتبطـــة بعلـــى األراضـــي الزراعیـــة بجانـــب بعـــض المشـــكالت 



األخرى وبذلك نتج أن المسكیت مشكلة في مناطق معینة (األراضي الزراعیة )حیث تتلخص مشكلته في مقدرته على 
النمو في ظل الظروف البیئیة الصعبة وان للشجرة خاصیة تغطیة مساحات كبیرة من ر و االنتشا وسرعته في المنافسة

األراضي عن طریق البذور ، كما لها جذور طویلة ومرنة لالختراق داخل التربة ، كما نجد أن الثمار غیر مستسـاغة 
األشواك تعیـق عملیـة  االستئصـال  مالها مما یجعلها سهلة االنتشار كما انللحیوان في دورة نموها األولى إال بعد اكت

.  
  الممیزات والخواص البیئیة لشجرة المسكیت :

منــذ أن تــم اســتجالب المســكیت إلــى الســودان بــرزت فــي األوســاط العلمیــة انــه م) 2001 (ذكــر علــى الطیــب 
  الغابیة والزراعیة والمجتمع السوداني ممیزات یمكن إیجازها .

المواءمة مع ظروف البیئة التي تدخل إلیهـا وتتحمـل الجفـاف تمتاز شجرة المسكیت بقدره هائلة على  .1
وفقــر التربــة ولیســت هنالــك مــن األشــجار المســتوطنة أو المســتجلبة مــن تنافســها حیــث تنمــو الشــجرة فــي جمیــع 
أنــواع التربــة طینیــة كانــت أو رملیــة ومــا بینهمــا أیضــا تنمــو إذا كانــت التربــة حمضــیة أو قلویــة كممــا یتواجــد فــي 

 ) في السنة .مم 600-60ار یتراوح ما بین (مستوى أمط

یمتــاز المســكیت بســهولة وســرعة النمــو مباشــرة مــن البــذور وفــى حالــة إنبــات البــذرة تنمــو الجــذور أوال  .2
 أسبوع في األرض الطینیة . 14سم في خالل  27وبسرعة حیث تصل إلى حوالي 

 ,متر  20لجذور إلى حوالي أما في المناطق الرملیة ذات المیاه السطحیة الغائرة یصل طول ا  .3

) انـه لــه جـذر رئیســي طویـل كمــا انــه یتحمـل الجفــاف ولـه القــدرة علــى  Fag et al    , 1994 (  ذكـر  
الحصــول علــى المــاء فــي الظــروف القاســیة وانــه مــن أوائــل األشــجار المصــنفة بهــذه الخاصــیة فــي الكثبــان الرملیــة مــن 

اء والنمـــو فـــي المنـــاطق ذات األمطـــار الخفیفـــة كمـــا تظـــل الشـــجرة إن لشـــجرة المســـكیت خاصـــیة البقـــ وأعمـــاق التربـــة 
انه ال ینمو في المناطق المغمورة بالمیـاه ولكنـه یتحمـل الفیضـان الموسـمي ویعمـل علـى سـرعة  وخضراء طوال العام 

   انتشاره .
و فــي المســكیت خاصــیة البقــاء والنمــ لمــا لشــجرةم) تحملــه للجفــاف والظــروف المناخیــة 1996 (ا ذكرطلعــتكمــ 

ال ینمـو فـي المنـاطق المغمـورة بالمیـاه ولكنـه وانـةالمناطق ذات األمطار الخفیفة كما تظل الشجرة خضراء طوال العام 
  یتحمل الفیضان الموسمي ویعمل على سرعة انتشاره .

م) و أن البــادرات ال ترعــى بواســطة الحیــوان لمــا لهــا مــن أوراق خضــراء غیــر 2003أیضــا ذكــر عبــد الجبــار (
ة وأشواك حادة وهى خاصیة حباها بها الخالق للحفاظ على النوع بینما نجد أن ثمـاره مستسـاغة لجمیـع أنـواع مستساغ

الحیوانــات وأیضــا نجــد أن البــذور غیــر قابلــة للهضــم بواســطة الحیوانــات بــل تســاعدها فــي اإلنبــات لمــا تحتاجــه بــذور 
  المسكیت من معالجة كسر الكمون .

المســـكیت القـــدرة علـــى االنتشـــار الســـریع بواســـطة الحیـــوان واإلنســـان وهـــذه  م ) أن لشـــجرة1996ذكـــر طلعـــت ( 
الخاصیة مفیدة في المناطق الجافة وشبه الجافة والتي یقل فیها الغطاء النباتي والمرعى الطبیعي لكنها غیر مفیدة بل 



مشــروع دلتــا  أنهــا ضــارة فــي المنــاطق المرویــة وخاصــة المشــاریع المرویــة حیــث عمــل علــى غــزو كــل المســاحات فــي
  طوكر عن طریق المیاه الجاریة .

أیضا له القدرة على االنتشار الطبیعي في األراضي غیر المسـتغلة عـن طریـق الریـاح. تتفـاوت أنـواع المسـكیت 
في قدرتها على مقاومة عوامل الملوحة في التربة إال أنها تتمتع بقدره على النمو الطبیعي في وسـط ملحـي خـالي مـن 

  .  م)2001ى الطیب ، ( عل  األزوت 
مالحـة التربـة الأن أشجار المسـكیت لـیس فـي إمكانهـا أن تعـیش فحسـب بـل تسـتطیع أن تنمـو وتزدهـر فـي  وجد

المســكیت كبقیــة األشــجار المقاومــة للملوحــة و  المالحــة اســتخالص المیــاه فــي األراضــي كمــا أیضــا لجــذوره القــدرة علــى
ادر میـاه سـطحیة أو جوفیـة متوسـطة الملوحـة دون ان تجـد منافسـة یمكنها شغل األراضي الهامشیة والتي تتمتع بمص

أن شــجرة المســكیت تعتبــر الشــجرة البقولیــة األمثــل تحــت ظــروف الحــد األدنــى مــن ،كمــاتــذكر مــن المحاصــیل الحقلیــة 
م) بما أنها من فصـیلة البقولیـات فتعمـل علـى تخصـیب التربـة عـن طریـق تثبیـت 1996 ،طلعت (المدخالت الزراعیة 

شــجرة المســكیت لهــا ممیــزات  وان تــروجین الهــوائي إلــى داخــل أعمــاق التربــة لمــا تتصــف مــن جــذور طویلــة وعمیقــةیالن
  . م)2003 التربة الفیزیائیة والكیمیائیة (عبد الجبار، وخواص بیئیة في تأثیرها على خصائص

المیات والعقـــد بوجـــود بـــراعم خضـــریة كثیـــرة فـــي الســـتتمیـــز شـــجرة المســـكیت  انم) 2001(الطیـــب   ىعلـــ ذكـــر
وأیضــا منطقــة التــاج كمــا لهــا القــدرة علــى النمــو حتــى إذا تــم رعیهــا أو قطعهــا أو حرقهــا حتــى لــو علــى مســتوى ســطح 

) سم مما یتیح للمسكیت معاودة النمو عند 27-15التربة نسبة لحیویة الجذور وقدرتها على افتتاق الجزء الخضري  (
  رعیه أو قطعه .

إزالــة البــادرات  تــتم عــن طریــق كــل مــنأشــجار المســكیت إزالــة و ر المســكیت :احتیاطــات للــتحكم فــي انتشــا
وهنالــك عــدة طــرق مقترحــة الستئصــال المســكیت حســب كثافتــه وســرعة  ،والشــتالت أول بــأول عــن األراضــي المرویــة 

یق الضـقال القطع وتشـقو إزالة األزهار والثمار الخضراء الناضجة كل فترة خالل موسـم األزهـار وتتم عن طریق  انتشاره
وتشمل المسح و الحصر لمواقع تواجد للنبات اإلدارة الفنیة كما ان ألكثر من مرة لقتل البراعم التي تساعد على النمو 

تــتلخص و ) 1996المســكیت فــي المنــاطق التــي ینتشــر بهــا ووضــع خطــط العمــل للبــدیل النبــاتي المناســب  (طلعــت ، 
اسـتمراریة  مـعجمع البذور قبـل نضـوج الثمـار واجتثـاث النبـات مبكـرًا ،حدید مواقع زراعة المسكیت توسائل التحكم في 

والتخطـیط لنوعیـة اسـتثمار األراضــي  ىتصـنیف االراضــمـع اسـتثمار المسـكیت فـي اإلنتـاج الغــابي كـالفحم واألخشـاب 
إلرشاد الغابي ا مع تكثیفإدخال برنامج المسورات للنباتات الطبیعیة لحمایة الغابات الطبیعیة والمراعى الموسمیة مع 

  . )1996وتقویة العمل على المستوى القاعدي  (دبلوب ، 
األشــــجار المقطوعــــة فــــوق ســــطح األرض عملیــــة ال جــــدوى منهــــا الن اقــــتالع أن  1996وقــــد اكــــد المــــاحى ,  

أكثر الطرق نجاحًا إلزالة المسكیت هي اقتالع األشـجار مـن ومن ثم وجد ان الضقال سرعان ما تنبت وتصبح شجرة 
  ها باآللیات جذور 

        



إزالــة األزهــار وتــتم عــن طریــق  وهنالــك عــدة طــرق مقترحــة الستئصــال المســكیت حســب كثافتــه وســرعة انتشــاره
القطع وتشــقیق الضــقال ألكثــر مــن مــرة لقتــل البــراعم التــي و والثمــار الخضــراء الناضــجة كــل فتــرة خــالل موســم األزهــار 

المسح و الحصر لمواقع تواجد المسكیت في المناطق التي ینتشر بهـا اإلدارة الفنیة وتشمل كما ان تساعد على النمو 
حدیــد مواقــع زراعــة تتــتلخص وســائل الــتحكم فــي و ) 1996ووضــع خطــط العمــل للبــدیل النبــاتي المناســب  (طلعــت ، 

ابي اسـتمراریة اسـتثمار المسـكیت فـي اإلنتـاج الغـ مـعجمع البذور قبل نضوج الثمار واجتثـاث النبـات مبكـرًا ،المسكیت 
إدخـال برنــامج المسـورات للنباتــات مــع والتخطـیط لنوعیــة اسـتثمار األراضـي  ىتصـنیف االراضــمــع كـالفحم واألخشـاب 

اإلرشاد الغابي وتقویة العمل على المستوى القاعدي   مع تكثیفالطبیعیة لحمایة الغابات الطبیعیة والمراعى الموسمیة 
   . )1996(دبلوب ، 

مـن مـارس حتـى یولیـو وتبـدأ الثمـار فـي النضـوج بـدءا یزهـر انـه المسـكیت صـائص مـن خ إزالة اإلزهار والثمار
كمـا أن الشـهور غیـر المشـمولة مـن دیسـمبر إلـى فبرایـر ال تخلـو مـن األزهـار والثمـار فـي  ،من أغسطس حتى نوفمبر

تتم عن ار المسكیت أشجإزالة وبعض األشجار المتفرقة لذلك البد من إزالة األزهار والثمار ألنها تمثل علف للحیوان 
   ،إزالة البادرات والشتالت أول بأول عن األراضي المرویة  طریق كل من

  المسكیت :بذور الطرق المقترحة لتقلیل انتشار  

. نشر شباك على  قنوات الري لحجز ثمار المسكیت والتي تنقل عیر المیاه ثم یتم جمعها وتجفیفها 1
  وحرقها بالزیوت .

ك بتحدیـد منطقــة خـارج حــدود المشـروع تكــون خالیـة مــن المسـكیت إلراحــة . عمـل حجــر طبیعـي وذلــ2
سـاعة) بعـد أن یخـرج كـل مـا یحملـه مـن بـذور ثـم یراعـى ان الحیوانـات المسـتقرة ال یسـمح  72الحیوان لمـدة (

  بخروجها لمسافات بعیدة توجد بها أشجار المسكیت . 
(النـایر ق عمل اإلرشاد بین كـل الجهـات . نشر التوعیة والتثقیف وسط مجتمع المنطقة على أن ینس3

 ،2004. (  
  أنواع المكافحة: -3

توجد بعض الطرق اإلداریة المتبعة الستئصال شجرة المسكیت والتحكم في انتشارها ومنها الطرق  المیكانیكیـة 
  ) .(Shapo2002ائیة واإلحیائیة  والحرق بالناروالطرق  الكیم

جنـوب  ،الهنـد  ،المتحـدة األمریكیـة فـي دول مختلفـة مثـل الوالیـات إن شجرة المسـكیت خلقـت مشـاكل عـدة  كما
أفریقیــا  وفــي الوالیــات المتحــدة قــام البــاحثین وأصــحاب المــزارع بعــدة محــاوالت إلیجــاد طــرق ووســائل لمكافحــة شــجر 

  . )2003( بابكرذكر المسكیت وتوصلوا لوجود ثالثة طرق لإلزالة وهي المكافحة اآللیة والكیمائیة واإلحیائیة 
  المكافحة اآللیة: 3-1-2-1



تتم المكافحة باقتالع األشجار باآللیـات الثقیلـة بالبلـدوزر حیـث یـتم اقـتالع التـاج  ماعلیـه مـن بـراعم حیـث نجـد 
ان هذه الطریقة ذات تكلفة عالیة مع عودة نمو نبات المسكیت مرة أخرى نتیجة خروج العدید من بذور المسكیت إلي 

  ).Klingmanin et al , 1982االنبثاق مرة أخرى     (عمق مناسب یمكنها من 
إن التقنیــات المیكانیكیــة المســتخدمة ســواء كانــت آلیــة أو یدویــة تهــدف إلــي إزالــة أشــجار المســكیت مــن جــذورها 

  وتدمیر البراعم التي تنمو في السیقان تحت األرضیة .
یـــة وذلـــك لمنـــع نمـــو أجیـــال جدیـــدة مـــن لكـــن نجـــد أن هـــذا النـــوع مـــن المكافحـــة یجـــب أن تتبعـــه المكافحـــة الحیو 

المسكیت حیث وجد ان المكافحة اآللیة من أشهر الطرق المستخدمة إلزالة الجذور وهي مـن أحسـن الطـرق للمكافحـة 
لكــن ال بــد مــن زراعــة بــذور لحشــائش ومحاصــیل زراعیــة بعــد عملیــة النظافــة لشــجرة المســكیت وذلــك لمنــع غــزو نبــات 

جـد أن عملیـة عـزق الجـذور بواسـطة اسـتخدام التراكتـور قـد یكـون فعـال عنـدما تكـون جدید من نبات المسكیت أیضـا و 
( اقـل مـن واحـد متـر ) حیـث نجـد ان هـذه التقنیـة أعطـت نتـائج واعـدة فـي           األرض مغطاة ببـادرات صـغیرة  

  ) .Shapo , 2002الزیداب المروي في شمال السودان ( مشروع
دمة فـــي مكافحـــة المســـكیت اســـتخدام البلـــدوزر فـــي اقـــتالع الشـــجیرات مـــن المســـتخ ةإن مـــن الطـــرق المیكانیكیـــ

  ) .1996جذورها (طلعت ، 
) ان مــن أكثــر الطــرق المســتخدمة فــي مكافحــة المســكیت هــي الطریقــة المیكانیكیــة وهــي 1996ذكــر المــاحي (

لتــي تســتخدم فــي نظافــة الطریقــة الناجحــة لإلزالــة و تــتم عــن طریــق اقــتالع األشــجار مــن جــذورها باآللیــات الثقیلــة وا
  المشاریع .

) استخدام منشار بماكینة متنقلة یعمل بشكل سریع وفعال فـي قطـع الفـروع الضـخمة والتـي  1996ذكر السر (
  تأخذ كثیر من الوقت في حالة القطع الیدوي.

  - المكافحة الیدویة: 3-1-2-2

الصغیرة وٕازالتها أول بأول ویمكن أن یكون مكافحة شجرة المسكیت البد ان تكون هنالك مراقبة فعاله للبادرات ل
  . )Mody  et al,1988 الطوریة أو الدسك . (ذلك یدویا عن طریق 

م) إن إزالــــة األزهــــار والثمــــار وأیضــــا إزالــــة البــــادرات والشــــتالت یــــدویا أول بــــأول عــــن 1996(ذكــــر المــــاحي ، 
   األراضي المرویة .

ستعمرات جدیدة یدویا أفضل من التركیز على المسـتعمرة م) إن القضاء على م2003 (ذكر عبد الجبار أیضا 
   األم.

م) إن مــن أوائــل الطـرق التــي اســتخدمت فــي إزالــة المسـكیت هــي النظافــة الیدویــة وهــذه 2003 (كمـا ذكــر لقمــان
  الطریقة استخدمت في أمریكا حیث یتم قلع البادرات والشجیرات الصغیرة وجذوع األشجار الكبیرة یدویًا .

م) في تجارب تم إجراءها في دلتا طـوكر الستئصـال ومكافحـة شـجرة المسـكیت بغـرض 1998(قمان كما ذكر ل
م ومـن هـذه الطــرق التـي عملــت فـي دلتــا 1995أبعادهـا مـن األراضــي المنتجـة وعلــى فتـرات متباعـدة ابتــداء مـن العــام 



ربـة أم بحتـي وتجربـة القطـع والـدفن القومیـة للغابـات هـي تجطوكر بواسطة وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مـع الهیئـة 
  وقد وجد ان تجربة القلع بواسطة أم بحتي هو األنسب والناجح إضافة للمتابعة القتالع الشجیرات النامیة .

م) انه البد من تحدید طرق المكافحة والبد من الدقة في االختیار في تحدید الطریقة حیـث 2004 (ذكر النایر 
حلفـــا الجدیـــدة وبعـــد إجـــراء التجـــارب دة استئصـــال أشـــجار المســـكیت فـــي مشـــروع بـــدأت المكافحـــة ضـــمن برنـــامج وحـــ

المختلفــة والمتكــررة اتضــح ان القلــع بواســطة أم بحتــي هــو األنســب والنــاجح إضــافة للمتابعــة وذلــك بــاقتالع الشــجیرات 
  .النامیة المساحات الصغیرة .

م) وبعـد ذلـك یـتم إزالـة الجـزء مـن السـاق سـ30األشـجار علـى ارتفـاع ( عن طریق قطعاستخدام الطریقة الیدویة 
التي تنمو علیه البراعم وهذا النوع طبق بنجاح ولكن في مساحات محدودة جدًا في بعض المشـاریع المرویـة (الزیـداب 

بـــادرات المســـكیت بعـــد فتـــرة وجیـــزة  نمـــوكمـــا لـــوحظ ، حلفـــا ، كســـال) لكـــن إذا لـــم تـــزرع األراضـــي بعـــد اإلزالـــة مباشـــرة 
)Shapo, 2002 (.  

  المكافحة اإلحیائیة (الحیویة) :  3-1-2-3
لها میزة هامة وهى قلیلة التكلفة مقارنة بالوسائل األخرى إال أنها ال تقضي نهائیا على اآلفة وقد تهبط بها إلى 

وفـى السـودان  الحد االقتصادي األدنى ونجد أن اآلفة الدخیلة تنتشر بسرعة تفـوق مـا هـي علیـه فـي موطنهـا األصـلي
  ) Beshir ,1978ذلك لعدم وجود العدو الطبیعي للحشیشة (  لم یثبت

كمــا نجــد أن المســوحات التــي أجریــت فــي جنــوب أفریقیــا بعــد مائــة عــام مــن دخــول المســكیت ، أوضــحت عــدم 
 , Zimmermannحشــرة ) تتغــذى علــى المســكیت فــي موطنــه األصــلي (  657وجــود أعــداء طبیعیــة مقارنــة ب (

1991. (  
 ألنهـــاالبـــذور  عملیــة الـــتحكم فـــيعت خطـــة للمكافحــة اإلحیائیـــة للمســـكیت روعـــي فیهـــا فــي جنـــوب أفریقیـــا وضـــ

الحفاظ على الجوانب المفیدة (مكافحة الزحـف الصـحراوي ، حطـب الحریـق ، مع الوسیلة األساسیة النتشار المسكیت 
مــن غیــر تــأثیره علــى حیــث یمكــن إتبــاع هــذه الوسـیلة للحــد مــن انتشــار المســكیت إلــى منـاطق جدیــدة ،تغذیـة الحیــوان) 

اســتخدام مــع فوائـده االقتصــادیة حیــث نجــد ان هـذه الحشــرات تصــیب البــذور فـي كــل مراحــل النمــو وحتـى بعــد النضــج 
الطـرق البیولوجیــة فــي المكافحـة وذلــك بزراعــة األشـجار المحلیــة مثــل العـدلیب والطلــح والســیال وغیرهـا حیــث تحــد مــن 

  ) .1996نتشار المسكیت . (طلعت انتشار المسكیت إذا تمت زراعتها بمناطق ا
أیضا نجد أن اإلزالة المیكانیكیة البد أن تتبعها مكافحة حیویـة والتـي تشـمل زراعـة محاصـیل زراعیـة الن بـذور 

كما نجد ان كثیر من الباحثین اقترحوا استخدام أشجار محلیة محل ، المسكیت تبدأ في االنتشار مرة أخرى بعد اإلزالة
اقترحت نوعین من أشـجار االكشـیا  1998نجد ان هیئة البحوث الزراعیة في عام  الحیویة ،و المكافحة المسكیت في

  ) .Shapo,2002لتحل محل المسكیت في المكافحة الحیویة في المشاریع المرویة  (
  المكافحة الكیمیائیة (المبیدات): 2-3-3-4



لة فـي مكافحـة المسـكیت مبیـدات جهازیـه المبیدات أكثر فعالیـة مـن الوسـائل األخـرى ومعظـم المبیـدات المسـتعم
علــى األوراق علــى أن یكــون  شالــر  بعملیــةتتحــرك داخــل النبــات عــن طریــق اللحــاء أو الخشــب حیــث یمكــن تطبیقهــا 

وضـع علـى األرض یأو  ،كما یـتم الـرشمخزون الغذاء في أدنى مستویاته حتى یتضمن وصولها إلى البراعم األرضـیة
تـرش علـى أسـفل ومـن ثـم الماء حتى یتحرك المبید داخل التربة ومن ثـم داخـل النبـات وفى هذه الحالة البد من وجود 

 . )Nimbal et al, 1981الجذوع كما تحقن داخل الجذع و یمكن إن توضع على الجزع بعد التلحیة ( 

) للقضـاء علـى المسـكیت حتـى عمـر شـهرین حیـث نجـده شـدید الحساسـیة لهـذا D – 4, 2مبیـد (  میسـتخد كمـا
ة الثابتـة د ویحتاج األمر لمراقبة شدیدة خاصة فـي فصـل الخریـف حیـث نجـد ان اختیـار المبیـد یبنـى علـى الفعالیـالمبی

األثـــر و ســـالمة المبیـــد علـــى البیئـــة (المحاصـــیل المزروعـــة أو التـــي تـــزرع بعـــد المكافحـــة ) تحـــت ظـــروف بیئـــة متباینة،
 ) .2003االقتصادي (عبد الجبار ، 

دام المبیــدات مثــل الروانــداب وغیرهــا مــن المبیــدات الفعالــة لتســمیم البــادرات م) اســتخ1996كمــا ذكــر طلعــت (
  الصغیرة .

تتركز طریقة المكافحة الكیمیائیة على تدمیر البراعم تحت األرضیة لتمنع نمو نباتـات  )(Shapo, 2002ذكر ٍ 
مـع عـدة محالیـل مثـل  ) ودرسـت هـذه المـواد بخلطهـاOT-4-2 ) و (4-2من أكثـر المـواد المسـتخدمة هـي ( و  ،جدیدة

كیـز مختلفـة حیـث نجـد ان فعالیـة المـواد تعتمـد علـى درجـة امتصاصـها مـن البـراعم ودرجـة االماء _ زیوت الـدیزل وبتر 
لكـن بمعرفـة نـوع المـادة الكیمیائیـة المسـتخدمة وتركیزهـا ومعرفـة حجـم األشـجار یمكـن تحدیـد طریقـة التطبیـق و سمیتها 

نجـد أن اسـتخدام هـذه الطـرق لهـا خطـورة علـى  وكمـاالحقـن فـي السـاق . والرش  حیث نجد ان الطریقة الشائعة تشمل
  البیئة لذلك البد من مراعاة استخدامها إذا دعت الضرورة أو كانت المبیدات المستخدمة من أصل نباتي .

  الحـرق: 2-3-3-5

اعم األرضـیة وینـتج عـن بما ان عملیة القطع تعمل على فقدان هیمنة البرعم الراسي مما یـؤدى إلـى تنشـیط البـر 
ذلــك شــجیرة متعــددة الســوق تقــل قیمتهــا االقتصــادیة وتصــعب مكافحتهــا وعلیــه البــد ان تشــقق الجــذوع ثــم تحــرق بعــد 

  ) .Elsidig ,1998أسبوع لكن نجد ان هذه الطریقة بطیئة ومكلفة                        ( 
المسـكیت وذلـك بتسـهیل عملیـة القطـع وٕازالـة  ) البد من عمـل حریـق مـنظم لغابـات1996 (كما ذكر تاج السر 

  األشواك من الفروع .
) إن طریقــة الحــرق هــي اقــل الطــرق فعالیــة فــي مكافحــة المســكیت وذكــر ان األضــرار Shapo, 2002(ذكــر  

  . التي تسببها النار للمسكیت تقل بزیادة حجم السیقان
من األشجار المقطوعة حول الضقال  ) انه یمكن وضع األغصان والحطب الجاف1996 (كما ذكر الماحي  

  في الحفرة وحرقها الن شدة الحریق تعمل على قتل البراعم .
) الحریق المحكم یمكن ان یساعد في القضاء جزئیا علـى أشـجار المسـكیت علـى 2003كما ذكر عبد الجبار (

مر الحریــق األشــجار %) یمكــن ان یــد50) ســنوات . فــي كــل الحــاالت لــن تــزداد فعالیتــه علــى (10 – 5ان یكــرر  (



حتى عمر سنة ونصف كما ان في عمر سنتان ونصف یؤذى الحریق أشجار المسكیت ولكن ال یقتلهـا أمـا األشـجار 
  في عمر ثالثة سنوات ونصف السنة أو أكثر تكون متحملة للحریق .

  المكافحة باستخدام الزیوت: 2-3-3-6

محــدودة وتطبــق    والكیروسـین لكــن نجــد ان فعالیتهـا مـن المــواد المسـتخدمة لمكافحــة المســكیت زیـوت الــدیزل  
  عن طریق الرش تحت القاعدة وحول الشجرة مما یجعل الزیت ینساب في التربة

ســم) حیــث یــتم حفــر حــوض حــول قاعــدة 10كمــا یمكــن أیضــا ســكب الزیــت علــى جــزع الشــجرة علــى ارتفــاع (
  . )Shapo, 2002(الشجرة              الشجرة السترجاع الزیت ویجب التأكد من ان الدائرة مكتملة حول

استخدام مواد زیتیة في المكافحة مثل زیت الدیزل والكیروسین حیث یمكـن رشـها  ان )2003(ذكر عبد الجبار 
على الجزع أو أسفل الجزع بعد قطعه حیث نجد ان المواد تحقن أو ترش داخل الجزع وتكون في شكل محالیل مائیـة 

ع كما ان هذه المـواد تتـأثر ذما نجد ان األشجار متعددة الجذوع أكثر تحمال من أحادیة الجأو زیتیة أو خلیط منهما ك
  فعالیتها بدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة .

  بدائل المسكیت :استخدام  2-3-4

الشجار البد من وضع مقترحات بدائل اإلحالل واالستبدال بعد االستئصال واإلزالة اثبتت بعض الدراسات انه 
  الخطوات اآلتیة :حسب ت  وقد قامت ادارة الغابات بوالیة البحر االحمر باجراء تطبیقات عملیة  لالحالل المسكی
  للمسكیت . ادائم امصدر  كى ال تصبحإحاللها بالزراعة بعد نظافتها  تاألرض الزراعیة المحتلة بالمسكیت تم -
ار الشوكیة كالطلح والكتر والسـنط والسـلم السـمر تعمیرها إلحالل األشج اعیداألحزمة الشجریة التابعة للغابات  -

 والسیال للمناطق الهامشیة .

 سب التوصیة لیعمل على تظلیل أطراف القنوات لتضیق فـرص انتشـارح تم نشر اشجار السنط حولهاالقنوات  - 
 المسكیت . بادرات

 اتین حسب رغبة المالك.إلى غابات أو بس هالیتحو تم تستثمر كأراضي زراعیة  التى لم أراضى األمالك  -

 وضع برنامج تحسین مراعى لمحیط ثالثة كیلو حول منطقة المشروع والسعي في تقلیل المسكیت حولها .تم  -

االعتمـاد علـى األشـجار المحلیـة والتـي تتحمـل العطـش للمنـاطق التـي ال یمكـن ان یصـلها الـري  (النـایر ،  تم  -    
2004. ( 

أكثر من وسیلة لمكافحـة المسـكیت حیـث یعمـل ذلـك علـى تحقیـق فعالیـة اكبـر  استخدام أو استعمالالمهم  من 
نسبة لوجود كم هائل من بذور المسكیت داخـل التربـة وبـذلك البـد ان تتبـع المكافحـة زراعـة األرض مـع إیقـاف الرعـي 

  ) .2003لمدة عام على األقل لیتم تأسیس النباتات البدیلة  (عبد الجبار 
قیـــق دیـــد دالبـــد مـــن تح ء لتخطـــیط بـــرامج االســـتزراع الغـــابي كبـــدائل لشـــجرة المســـكیت عنـــد البـــدانـــه لكـــن نجـــد 

زیادة اإلنتاج الزراعي أو الحفاظ على البیئة من التدهور أو توفیر منتجات الغابات وٕاذا كـان  تمثل فيف سواء اهدلال
سـاس مسـتدام البـد مـن اختیـار احـد الهدف إقامة برنامج استزراع غابي هو زیادة اإلنتاج الزراعي الغـابي الكلـى علـى أ



األنظمة لالستزراع الغابي والتي تسـمح بـدمج المكونـات علـى أسـاس مسـتدام كمـا یجـب اختیـار النـوع الشـجري المالئـم 
  . )2000، شبو( كأساس لجعل التفاعل االیكولجى ایجابیا بین المكونات المختلفة 

) واألشــجار المســتجلبة tortilis Acaciaمر ( حیــث نجــد أن هنــاك دراســات مقارنــة ألشــجار محلیــة مثــل الســ
) حیث نجـدها تنبـت وتنمـو فـي ظـروف stenophylla Acacia) وتسمى أشجار وهو  (amplices Acaciaمثل (

  . )2003مشابهة لشجرة المسكیت (عبد الجبار ، 
یر والمواقـع انه البد من الوضع في الحسبان النوع الشـجري الـذي یفـي بأهـداف التشـج )2000(  شبوكما ذكر 

المــراد تشــجیرها ، مــع مراعــاة األنــواع التــي تســتخدم فــي التشــجیر وذلــك لكــي یتحــدد الهــدف مــن التشــجیر ســواء كانــت 
محلیة أو مستجلبة ، كما البد من التركیز على األنواع المحلیة وذلك ألنها تمتاز بمالءمتهـا للظـروف البیئـة بالمنطقـة 

ة باألمراض والحشرات ، كما إن استخداماتها تكون معروفة لسكان المنطقة مما یجعلها اقل عرضة لإلصابات الخطیر 
مما یساعد أو یسهل دفع برنـامج التشـجیر ، كمـا یراعـى األخـذ فـي االعتبـار عنـد إدخـال األنـواع الشـجریة للمنطقـة أن 

ع عدیــدة  وأیضــا تكــون األنــواع والســالالت ذات مصــادر جغرافیــة متعــددة لتزیــد مــن توســیع فرصــة اســتخدامها فــي مواقــ
ســكان المنطقــة االهتمــام بإدخــال األنــواع ســریعة النمــو وتكــون مثبتــة للنیتــروجین ومتعــددة  األغــراض لتفــي باحتیاجــات 

حسب المعطیات البیئة في المنطقة بالتالي یمكن إدخال عدد من األنواع الشجریة التي  وعلى انهوتحافظ على البیئة و 
تـاجي فـي االسـتزراع الغـابى المـردى كمـا نجـد ان لألنـواع الدخیلـة تمتلـك الخـواص یمكن أن تكون ذات مـردود بیئـي وٕان

كمـا و االیجابیة كما لها خاصیة سرعة النمـو واإلنتـاج العـالي مـن األخشـاب والمـواد العضـویة واألوراق والثمـار العلفیـة 
 التـى تمـت زراعتهـا اع المحلیـةنجد أن هنالك بدائل للمسكیت  تمت زراعتها كتجارب بحزام الغابات بطوكر ومـن األنـو 

Acacia (والتى زرعـت) ومــن األنـواع المســتجلبةlseya Acaciaوالطلـح (  )nilotica Acaciaأشـجار الســنط ( 

amplices و ()stenophylla  Acacia ( حیث نجد أن هذه األنـواع تعتبـر ناجحـة كبـدائل للمسـكیت لكنهـا تحتـاج و
حیث نجد ان ،تظم بجانب العملیات التربویة المختلفة ( تفرید ، تقلیم ، شلخ) إلى متابعة مع توفیر الحمایة والري المن

هـذه األنـواع أعطـت نتـائج ممتــازة بزراعتهـا مـع الخضـروات واألعـالف كــنظم تشـجیر مختلفـة خاصـة االسـتزراع الغــابى 
  المروى . 

  
 

  
  منهج بحث الدراسة: 3-2

مباشرة عن طریق المالحظات والمقابالت وعن طریق مل االستمارات ومن ثـم  طریقة ووسائل البحث تمثلت في جمع المعلومات        
جمع المعلومات وتحلیلها وأیضا استقصائها مـن المراجع والملفات وقد روعي في إتباع هذه الطـرق أو الوسـائل أن تعبـر العینـة لمجموعـة 

  معبرة ألهداف البحث .السكان لكل قطاعات المجتمع إلعطاء التمثیل الواقعي ومن ثم المعلومة ال
  خلفیة العینة : 3-3



یبلغ سكان محلیتي طوكر وعقیق والتي كانت محلیة واحدة تعرف بمحلیة طوكر وقـد جـاء تركیـز العمـل علـى مشـروع دلتـا طـوكر 
ي لموقــع المشــروع الوســط بــین جنــوب وشــمال طــوكر ولمــا لــه تــأثیر كبیــر علــى المنطقــة حیــث تعبــر الجماعــات مــن الشــمال والجنــوب فــ

  %) من70المنطقة للمشروع للعمل بالزراعة حیث تبلغ نسبة الذین یشتغلون بالزراعة  في جنوب وشمال طوكر حوالي (
جملــة المــزارعین حیــث نجــد معظمهــم قــد فقــدوا أراضــیهم نتیجــة لعــدم الــرّي ومــن ثــم یعملــون مــزارعین بالنســبة وقلــه مــنهم یمتلكــون 

االسـتبیان قـد ركــز علـى المشـروع بتمثیلـه للمنطقــة لجمـع المعلومـات ذات األهمیـة ألغــراض  نجـد أن اأراضـي بمواقـع الـرّي بالمشـروع، كمــ
  البحث. 
وعنـد إجـراء االسـتبیان كانـت الفتـرة  بعـد حصـاد المشـروع حیـث  1993) نسمه حیـث تعـداد 65833یبلغ مجموع السكان بالدلتا ( 

) إلـف نسـمة حیـث یمثـل كـل قطاعـات المجتمـع مـن مـزارعین 100%) من مجمـوع السـكان حـول المشـروع البـالغ عـددهم (10تم اختیار (
المـنهج نفـس النسـبة لكـل مجموعـة لیكـون مجمـل االسـتبیان  ع% على التـوالي كمـا اتبـ 25% و30و  45ورعاة ومستقرین وذلك بنسبة %

  ) .1999) (الموسوعة الوالئیة،1-3) عینة تم إجراء المعاینة معهم كما تم في الجدول رقم (100(
  جمع البیانات :  3-4

%) كانت كافیة الختیار العدد المناسب من االستبیان حیث تعادل فـي تمثیلهـا مـن حیـث التعبیـر عـن الحالـة وحجـم 10نسبة (  .1
 العینة الكلي.

ا شمل االستبیان بیانات أساسیة مثل العمر ومستوى التعلیم والنشاط االقتصادي كما تناول تاریخ زراعة المسكیت بالدلتا وتأثیره .2
ــدلتا كمــا تنــاول االســتبیان أثارهــا الســلبیة المتعــددة علــى النشــاط  الســلبي وأســباب انتشــارها والهــدف مــن وراء إدخــال زراعتهــا بال
الزراعي  وما یترتب من أثار سالبة نتیجـة إلزالتهـا وأسـباب عـدم قـدرة المـزارع فـي إزالـة  الشـجرة وأسـالیب اإلزالـة والجهـات التـي 

وتقییم  التجربة  وایجابیات اإلزالة وما حدث بعد اإلزالة وتقییم قدرة المسكیت على االنتشار ودور المزارع قامت بمحاولة اإلزالة 
  في اإلزالة .

استعان البحث بمراجعة كل ما كتب عن تجربة إدخال المسكیت بالدلتا وذلك بمراجعة الملفات بإدارة المشروع ومنظمة اوكسفام  .3
ات الحكومیــة القائمــة بمدینــة طـــوكر كمــا تمــت مقابلــة المســئولین والمناقشــة حــول المعالجـــات وجمعیــات المجتمــع  المــدني والجهــ

 والدور الذي یمكن أن یطلع به .

 
 
 
 
 
 
 

  
  Resultsالنتـائج: 

  -أوال:
قبــل بــدء عملیــات مكافحــة أشــجار المســكیت تالحــظ إن انتشــارها زاد بشــكل واســع فــي أراضــى دلتــا طــوكر  .1

م وتردى النشاط الزراعي للظروف األمنیة مـع انتشـار رعـى الحیوانـات داخـل 1997الحرب عام  ومجرى خور بركة بعد ظروف
 الدلتا.



  إلف فدان . 200% من مساحة الدلتا الكلیة اى حوالي 50غطت أشجار المسكیت مایساوى  .2
ن ) م حیـث تمـت إزالـة  أكثـر مـ2003/2004بدأت منظمة اوكسفام في تنفیـذ برنـامج الغـذاء مقابـل العمـل ( .3

 لودرثالثة عشر إلف فدان بنظام اإلزالة الیدویة وال

م وانتهــى العمــل فــي نهایــة 2005الــف فــدان كمرحلــة أولــى فــي العــام 20علــى إزالــة  شتعاقــدت شــركة ســویت .4
  الف فدان وتمت اإلزالة میكانیكیا بالبوكلین.20م بتنظیف المساحة المستهدفة وهى 2007

اما الدلتا الغربیة لم تتضمن فـي بـرامج 0سطى والشرقیة من الدلتا تالحظ إن النظافة تركزت في المنطقة الو  .5
 اإلزالة والمكافحة للمسكیت وذلك النتشار الكثبان الرملیة وكثافتها .

بالرغم من إن اإلزالة تتم بصورة جیدة لكن تالحظ إن االراضى التي تمت نظافتها تحتاج إلى متابعة  .6
دة في حالة إهمال النظافة والمتابعة وذلك نسبة لوجود مخزون من البذور المنتشرة مستمرة حیث إن للشجرة خاصیة ومقدرة للعو 

  وبقایا الشعیرات الجذریة داخل التربة.
توقف عملیات اإلزالة للمسكیت في الدلتا سیساعد في زیادة انتشار المسكیت مالم تكن هنالك برامج  .7

  مستمرة للمكافحة بكل الطرق المتاحة .
  عودة نمو المسكیت في المساحات التي تمت إزالتها في كل المراحل .كما تالحظ ذلك في  .8

  -ثانیا:
م تظهـــر بهـــا منـــاطق انتشــار المســـكیت قبـــل اإلزالــة بالتـــالي تـــم تحدیـــد 2002باألقمـــار الصــناعیة للـــدلتا فـــي العــام ةالصــور الجویـــ

  من الغربیة . المساحات التي تتم نظافتها ونظافة األرض في كل من الدلتا الشرقیة والوسطى وجزء
  -ثالثا:

بعد تحلیل االستبیان بمنطقة الدراسة حیـث شـمل االسـتبیان أفـراد عینـة البحـث مـن قطاعـات مختلفـة بمنطقـة دلتـا طـوكر حیـث تـم 
  توزیعه على حسب المناطق التي شملتها اإلزالة بالمراحل المختلفة . 

   ) یوضح توزیع االستبیان على أفراد المجتمع1 –4جدول (         

  الفئة العدد نسمة  النسبة عدد االستبیان

 المزارعون 29622 % 45 45

 الرعاة 19749 % 30 30

 المستقرون 16462 % 25 25

 الجملة 65833 % 100 100

  م)2010.                       المصدر :العمل المیداني دلتا طوكر (

%) مـن جملـة السـكان بالمنطقـة 10من بین هذه الجملة من السكان بالمنطقة تم االختیار العشوائي لعینـات االسـتبیان مـا یعـادل (

  المئویة المذكورة بالجدول أعال وبالنسبة

  ) یوضح العمر ألفراد عینة البحث2-4جدول رقم (                      



النســــب

 ة

  الرقم تصنیف الفئات   العدد

38% 38 )20-30( 1 

30% 30 )31-40( 2 

16% 16 )41-50( 3 

10% 10 )51-60( 4 

4% 4 )61-70( 5  

  6 فأكثر) 70( 2 2%

  م)2010المصدر : العمل المیداني دلتا طوكر (                       
  المحور األول: الخصائص االجتماعیة للمبحوثین  4-2
  التركیبة العمریة للمبحوثین : 4-2-1

%) هـم فـي الفئـة العمریـة مــن 94) یوضـح توزیـع المبحـوثین علـى حسـب فئـاتهم العمریــة حیـث نجـد أن نسـبة (2-4ول رقـم (الجـد
%) ویالحــظ أن هــذه 6) ونســبتهم (70-61) إمــا الفئــة العمریــة المنتجــة وهــي الشــباب وهــي نســبة عالیــة مقارنــة بالنســبة مــن (20-60(

اهمة للمسـتهدفین فـي المشـاركة فـي كـل البـرامج للمكافحـة لشـجرة المسـكیت وذلـك یرجـع إلـى النسبة العالیة یمكن أن نعزیها إلى وجود مسـ
مدى تفهمهم ووعیهم للمشكلة . حیث نجد أن نسبة مشاركة األفراد من المجتمع فـي االسـتفادة مـن بـرامج المكافحـة وتحدیـد نـوع االسـتفادة 

  لمسكیت.  ذات التأثیر االیجابي في المكافحة والحد من انتشار شجرة ا
  
   

                    

) یوضــح 1شــكل (
ـــة  التركیبـــة العمری

ــــــــــة  ــــــــــراد عین ألف
  البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) یوضح نوع ومستوى التعلیم إلفراد عینة البحث 3-4جدول رقم (                   

النســــب
 ة

ـــد نوع التعلیم   العدد الع
  د

 1 أمي 16 16%

 2 خلوة 34 34%

 3 أساس  28 28%

 4 نوي ثا 18 18%

  5 جامعي 4 4%

  م)2007المصدر : العمل المیداني دلتا طوكر (                       
  نوع التعلیم :  4-2-2

) یوضح المستوى التعلیمي ألفراد عینة البحث و یعتبر من المؤشرات الهامـة فـي إنجـاح بـرامج التنمیـة بالمنطقـة 3-4جدول رقم (
المنطقـة فـي كـل أنواعهــا . حیـث یعمـل التعلـیم إلـى تنفیــذ البـرامج ونجاحهـا وبالتـالي رفـع القــدرات بالتـالي یـؤدي إلـى مـدى معالجــة مشـاكل 

وبنائهـــا وزیـــادة المعرفـــة المختلفـــة فـــي التنمیـــة الزراعیـــة للمجتمـــع ، ویالحـــظ أن مســـتوى المســـتهدفین للتعلـــیم مـــن هـــم أعلـــى نســـبة (للخلـــوة 
%) وهـو مسـتوى لـه تـأثیره فـي كـل عملیـات 20مـي الثـانوي والجـامعي یمثـل نسـبة (%) كما أن المستوى التعلی62واألساس ) یمثل نسبة (

%) مما یـدل علـى إن المجتمعـات الزراعیةاصـبحت تسـتقطب أهمیـة 16التنمیة في المنطقة، كما نجد أن األمیین یمثلون اقل نسبة وهي (
ي یمكـن أن یكــون لهـم دور فـي المشـاركة فـي بـرامج التنمیــة التعلـیم حیـث یـؤثر ذلـك تـأثیر ایجـابي فــي رفـع الـوعي البیئـي بالمنطقـة وبالتـال

  المختلفة ذات األهمیة للمنطقة .  
  



  
  

  ) یوضح مستوى التعلیم ألفراد عینة البحث2شكل (                    
  ) یوضح طبیعة األنشطة الزراعیة التي تمارس في الدلتا 4-4جدول رقم (     

ا

  لعدد

  النسبة  التكرار  نوع النشاط

1

.  
  %47  90  زراعة محاصیل حقلیة

2

.  
  %26  50  نشاط بستاني

3

.  
  %15  40  تربیة حیوان

4

.  
  %12  20  نشاط رعوي

5

.  
  0  .  نشاط غابي

  %100  200  المجموع         
 م) .2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                        



لمنطقة ویالحظ التكـرار ألكثـر مـن نشـط فـي بعـض األحیـان حیـث نجـد أن ) یوضح أنواع النشاط الزراعي في ا4-4الجدول رقم (
%) بینمـا نجـد النشـاط البسـتاني یمـارس 47الغالبیة العظمى من أفراد عینة البحث الذین یمارسوا زراعة الحبوب كنشاط اقتصادي بنسبة (

%) كمــا انــه یالحــظ انــه ال یوجــد أي نشــاط 12%) ونشــاط رعــوي یمــارس بنســبة (15) بنســبة (40%) وتربیــة الحیــوان عــدد (26بنســبة (
  غابي بالمنطقة .

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 

  
  

  ) یوضح طبیعة األنشطة الزراعیة بالدلتا 3شكل (
  ) یوضح التأثیر السلبي لشجرة المسكیت في الدلتا5-4جدول رقم (           

الــع

  دد

  النسبة  التكرار  نوع التأثیر

  %27  90  یؤثر في المساحة المزروعة  .1
  %22  80  ؤثر في اإلنتاجیة ی  .2
  %19  65  یؤثر سلبا في الري  .3
  %17  60  یعمل على تدهور المراعى   .4
  %15  55  یؤثر على الغطاء الشجري  .5

  %100  350  المجموع             
  م)2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                            

العظمــى مــن المبحــوثین حــول رؤیــتهم للتــأثیر الســلبي لشــجرة المســكیت فــي الــدلتا حیــث  ) یوضــح إن الغالبیــة2-4الجــدول رقــم (
%) بینمـا الـبعض 27یالحظ التكرار ألكثر من تأثیر سلبي وأشاروا إلى أن أعلـى تـأثیر سـلبي للمسـكیت علـى المسـاحة المزروعـة بنسـبة (

%) بینمـا وجـد إن أراء المبحـوثین حـول 19سلبي علـى الـري بنسـبة (%) بینما وجد التأثیر ال22أشار على انه یؤثر في اإلنتاجیة بنسبة (
ــأثیر علــى الغطــاء الرعــوي وبنســبة ( ــأثیر علــى الغطــاء الشــجري بنســبة (17الت %).كمــا نجــد إن هنالــك نتــائج للمقــابالت 15%) بینمــا الت

  السید/ مفتش غابات طوكر .الشخصیة والتي تمت مع بعض المسئولین بالمنطقة مع كل من السید /مدیر مشروع دلتا طوكر و 
  

بالدلتابالدلتابالدلتابالدلتا    الزراعيةالزراعيةالزراعيةالزراعية    االنشطةاالنشطةاالنشطةاالنشطة    طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة      
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محاصيل زراعة بستانى نشاط حيوان تربية رعوى نشاط غابى نشاط



  
  

  

  

  

  

  

  

  ) یوضح التأثیر السلبي لشجرة المسكیت بالدلتا4شكل (
  ) یوضح  بدایة التأثیر السلبي لشجرة المسكیت في النشاط الزراعي7-4جدول رقم (  

  النسبة  العدد  التأثیر بالسنوات  العدد

  %42  42  15أكثر من   .1
2.  )11-15(  40  40%  
3.  )6-10(  11  11%  
4.  )1-5(  7  7%  

  %100  100  المجموع        
  م)2007ا لمصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                        

%) مــن المســتهدفین یــروا أن بدایــة التــأثیر الســلبي للشــجرة علــى النشــاط الزراعــي یرجــع إلــى 42) یوضــح أن (7-4الجــدول رقــم (
) سـنة (مـن دخولـه) 15 -11%) مـنهم ذكـر أن التـأثیر السـلبي بـدأ مـن (40بینمـا هنالـك () سنة مـن دخولهـا منطقـة الـدلتا 15أكثر من (

  %) على التوالي 7-% 11) وهى (5-1) سنة ومن (10-6بینما أوضحت نسبة قلیلة منهم تأثیره السلبي في (
  
  
  
  

  
                  

  
  

  

    الزراعىالزراعىالزراعىالزراعى    النشاطالنشاطالنشاطالنشاط    فىفىفىفى    السلبىالسلبىالسلبىالسلبى    التأثيرالتأثيرالتأثيرالتأثير    بدايةبدايةبدايةبداية  
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  لزراعیة) یوضح  مساوئ شجرة المسكیت على األراضي ا8-4جدول رقم (       

  

ا

  لعدد

التكــــــــــــرار/   نوع المساوئ للشجرة

  فرد

  النسبة

1

.  
  %37  75  سرعة االنتشار

2

.  
  %36  70  صعوبة اإلزالة

3

.  
  %22  50  تؤثر على الغطاء الشجري

4

.  
  %5  10  یؤثر على میاه اآلبار

  %100  205  المجموع           
  م)2006المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                      

) یوضـح ویبـین طبیعـة ومسـاوئ شـجرة المسـكیت كمـا یالحـظ التكـرار ألكثـر مـن مسـاوئ فـي بعـض األحیـان وأشـار 8-4الجدول (
المبحــوثین إلــى أن ســرعة انتشــار هــذه الشــجرة وصــعوبة اإلزالــة مــن المشــاكل الرئیســیة التــي واجهــت أفــراد عینــة البحــث إذ تمثــل نســبتهم 

%) بینمـا نجـد بعـض مـنهم أوضـح تأثیرهـا السـلبي 22نجد أن التـأثیر علـى الغطـاء الشـجري بنسـبة ( %) على التوالي بینما36 -% 37(
دلتــا  ع%) وكمــا أوضــحت بعـض نتــائج المقـابالت الشخصــیة والتــى تمـت مــع الســید/ مـدیر مشــرو 5علـى میــاه اآلبـار فــي المنطقــة بنسـبة (

ان المسكیت یتمیز بسرعة االنتشار حیث أصبحت االراضى مفتوحـة طوكر حول مساوئ شجرة المسكیت على االراضى الزراعیة بالدلتا ب
  لرعى كما إن إهمال المزارع ألرضة وعدم اهتمامه بإزالة ونظافة المسكیت من األرض .

  المســـــــــاوئ                                  

  ) یوضح مساوئ شجرة المسكیت بالدلتا6شكل (              
  ) یوضح  أسباب انتشار شجرة المسكیت في األراضي الزراعیة 9-4(جدول رقم        

ا
  لعدد

  النسبة  التكرار  أسباب االنتشار

1

.  
  %30  90  الحیوان ونقله للبذور

2

.  
  %25  75  ضعف القوانین وعدم تطبیقها

3

.  
  %21  60  االنتشار عن طریق الریاح

4

.  
  % 15  50  االنتشار عن طریق الفیضان



5

.  
  % 9  25  اإلنسان االنتشار عن طریق

  %100  300  المجموع             
  م) 2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                       

) یوضح أسباب انتشار شجرة المسكیت  في األراضي الزراعیة كما یالحظ التكرار ألكثر من سبب لالنتشار حیـث 9-4الجدول (
% / 30المســكیت عــن طریــق الحیــوان وضــعف القــوانین مــن أهــم أســباب االنتشــار ونســبتهم ( أشــار المبحــوثین أن أســباب انتشــار شــجرة

%) مـن المبحـوثین أن 9%) و بینمـا رأى( 15% / 21%) على التوالي كما أن االنتشار عن طریق الریاح ومیاه الفیضان ونسـبتهم (25
ت والتـى تمــت مـع كـل مــن السـید/ مـدیر مشــروع دلتـا طــوكر أوضـحت نتــائج المقـابال ااإلنسـان كـان وراء أســباب انتشـار هـذه الشــجرة وكمـ

والسید/رئس اتحـاد المـزارعین بالـدلتا إن أسـباب انتشـار شـجرة المسـكیت هـو الرعـي الجـائر داخـل أراضـى الـدلتا واالعتمـاد ثمـار المسـكیت 
وان علـى نقـل البـذور وانتشـاره لكـل االراضـى كما إن عدم وجود قوانین ولوائح زراعیة تنظم الرعي داخل الدلتا وبالتالي یعمل الحی0كغذاء 

  الزراعیة.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرق االنتشــار                                        
  ) یوضح أسباب انتشار شجرة المسكیت بالدلتا8شكل (                 

  الدلتا ) یوضح أكثر طرق اإلزالة لشجرة المسكیت التي اتبعت في10-4جدول رقم (        

ا

  لرقم

الطریقــــــــــــــــــــــة 

  المتبعة

  النسبة  التكرار

1

.  
  %41  85  اآللیات

2

.  
  %26  55  الحرق

الدلتاالدلتاالدلتاالدلتا    فىفىفىفى    المسكيتالمسكيتالمسكيتالمسكيت    لشجرةلشجرةلشجرةلشجرة    االنتشاراالنتشاراالنتشاراالنتشار    اسباباسباباسباباسباب
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3

.  
  %23  50  القطع الیدوي

4

.  
  %10  20  طرق أخرى

  %100  210  المجموع         
  م) 2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                      

لإلزالــة كمــا یالحــظ التكــرار ألكثــر مــن طریقــة حیــث أشــار المبحــوثین إلــى أن  ) یوضــح أنــواع الطــرق المســتخدمة10-4الجــدول (
%) و كمـا أن مـن الطـرق المتبعـة فـي اإلزالـة هـي الحـرق 41القطع باآللة یمثل أعلى نسـبة وهـى أكثـر الطـرق التـي تـم إتباعهـا ونسـبتهم (

مــن الســید/مدیر مشــروع دلتــا طــوكر والســید/مفتش  ل%) علــى التــوالي وذكــر كــ23% / 26والقطــع الیــدوي ونســبتهم                  (
هي الطریقة المناسبة وأكثر طرق اإلزالة نجاحا مع الطرق األخرى والتى تمت استخدامها في الـدلتا  ةغابات طوكر إن الطریقة المیكانیكی

  كما إن الطرق األخرى تحتاج إلى متابعة مستمرة من ناحیة المزارع.
  لمجتمع المحلى في اختیار الطرق المثلى إلزالة شجرة المسكیت ) یوضح رغبة ا11-4جدول رقم(

ا
  لعدد

التكرا  أنواع طرق اإلزالة
  ر

  النسبة

1

.  
  %39  90  اإلزالة عن طریق اآللیات

2

.  
  %20  50  اإلزالة بالحرق

3

.  
  %23  40  القطع الیدوي

4

.  
  %18  20  طرق أخرى

  %100  200  المجموع       
  

  م) 2007ر المسح المیداني دلتا طوكر (المصد                      
)  یوضـــح رغبـــة المجتمـــع فـــي اختیـــار الطریقـــة لإلزالـــة حیـــث یالحـــظ التكـــرار بـــأكثر مـــن طریقـــة وأن الغالبیـــة 11-4جـــدول رقـــم (

بــالحرق %) كمــا نجــد أن كــل مــن طریقــة اإلزالــة 39العظمـى مــن أفــراد العینــة یرغبــوا فــي الطریقــة اآللیــة إلزالــة شــجرة المســكیت ونســبتهم (
%) علــى التــوالي . كمــا ذكــر الســید مــدیر دلتــا طــوكر ومفــتش غابــات طــوكر ان طریقــة 18% / 23) بنســبة   (50/40والقطــع الیــدوي (

%) وذلك حسب التطبیق الذي تم في الدلتا ضمن برامج االزالة كمـا زكـروا 80اإلزالة عن طریق االلیات هى من الطرق الناجحة بنسبة (
  ثل الحرق یمكن تطبیقها في الدلتا لكنها تحتاج الى متابعة مستمرة من ناحیة المزارع .ان هنالك طرق أخرى م

  ) یوضح األثر االیجابي لإلزالة على األراضي الزراعیة12-4جدول رقم (            

ا

  لرقم

  النسبة  التكرار  األثر االیجابي



1

.  
  %28  95  زیادة المساحة المزروعة

2

.  
  %23  80  المزروعة زیادة اإلنتاجیة للمساحات

3

.  
  %19  70  زیادة في معدالت الري

4

.  
  %16  55  تحسین في نوعیة المراعى 

5

.  
  %14  45  تحسین في الغطاء النباتي

  %100  345  المجموع          
  

  م) 2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                   
%)مـن أفـراد عینـة  28مـا یالحـظ التكـرار ألكثـر مـن اثـر ایجـابي ونسـبة  () یوضـح األثـر االیجـابي لإلزالـة ك12-4الجدول رقـم (

%) یروا أن العائد هو زیادة في اإلنتاجیـة بینمـا نجـد أن 23البحث یروا أن العائد من اإلزالة هو الزیادة في المساحة بینما نجد أن نسبة (
  %) على التوالي .14%/16%/19اتي ونسبتهم (العائد في زیادة معدالت الري وتحسین في المراعى وتحسین الغطاء النب

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  

  نـوع األثــر االیجـابي                                 
  ) یوضح األثر االیجابي لإلزالة على الدلتا 8شكل (                   

  ) یوضح  عودة اإلنبات للمسكیت بعد عملیة اإلزالة13-4جدول رقم (              

  النسبة  العدد  العودة بعد اإلزالةا

الدلتاالدلتاالدلتاالدلتا    علىعلىعلىعلى    االزالةاالزالةاالزالةاالزالة    منمنمنمن    اإليجابىاإليجابىاإليجابىاإليجابى    االثراالثراالثراالثر

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

المساحات فى زيادة
المزروعة

الرى معدالت فى زيادة االنتاجية فى زيادة نوعية فى تحسين
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  قملر 
1

.  
  %45  45  بنسبة كبیرة

2

.  
  %35  35  بنسبة متوسطة

3

.  
  %25  25  بنسبة منخفضة

  %100  100  المجموع          
  

  م)2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                      
الـة حیــث نجــد أن المســكیت عــاد اإلنبــات بعــد اإلزالــة بدرجــة ) یوضــح نســبة عــودة اإلنبــات للمســكیت بعــد اإلز 13-4الجـدول رقــم (

%)  وذلـك حسـب المسـاحات التـي تمـت نظافتهـا فـي المرحلـة األولـى 25%) ونسـبة منخفضـة (35%) ونسـبة متوسـطة (45كبیرة نسبة (
المســكیت  نهــا مـن ونظافتهــا مـفـي الفتــرات المختلفـة . ومــن المالحظـات التــي تمـت فــي تقـیم اإلزالــة فـي المنــاطق األولـى والتــى تمـت إزالت

 تالحظ عودة اإلنبات مرة أخرى في المناطق التي تمت إزالتها في المرحلة األولى بنسبة كبیـرة وبنسـبة متوسـطة ومنخفضـة فـي المـرحلتین
  الثانیة والثالثة.

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  نسبـــة اإلنبات                    
  اإلنبات للمسكیت بعد اإلزالة) یوضح عودة 9شكل (                            

  ) یوضح دور المزارع بعد عملیة اإلزالة14-4جدول رقم (          

ا

  لرقم

  النسبة  العدد  دور المزارع

1

.  
  %32  95  نظافة األراضي

2

.  
  %29  80  زراعة األراضي التي تمت نظافتها 

  %20  55  منع دخول الحیوان3

عودة االنبات للمسكيت بعد االزالة

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

نسبة كبيرة نسبة متوسطة نسبة منخفضة



.  
4

.  
  %19  50  زراعة بدائل للمسكیت

  
  م) 2007المصدر العمل المیداني دلتا طوكر (                   

) یوضح  دور المزارع بعد عملیة اإلزالة  كما یالحظ أیضا تكرار ألكثـر مـن دور حیـث نجـد أن دور المـزارع 14-4الجدول رقم (
التــي تمــت نظافتهــا بنســبة  %) وزراعــة األراضــي32بعــد عملیــة اإلزالــة یكــون فــي عملیــة نظافــة األرض مــن أهــم العملیــات حیــث بنســبة ( 

  %) على التوالي .19/%20%) كما نجد أن دورهم في منع دخول الحیوان وزراعة بدائل للمسكیت بنسبة (29(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طریقة المحافظة                                                           
  یة اإلزالة ) یوضح دور المزارع بعد عمل10شكل (                   

  ) توضح المسكیت قبل اإلزالة  11صورة (                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) توضح المسكیت بعد اإلزالة  12صورة (
  
  

االزالةاالزالةاالزالةاالزالة    عمليةعمليةعمليةعملية    بعدبعدبعدبعد    المزارعالمزارعالمزارعالمزارع    دوردوردوردور        
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  :Discussionالمناقشة  1-
المحـدودة تشـكل همـًا رئیسـیا  النمو السكاني المطرد بالوالیة وتحدیات تحقیق األمن الغذائي من الموارد المائیـة واألراضـي الزراعیـة

  للمهتمین بالتنمیة الزراعیة بالوالیة .
كمــا نجــد أن تحدیــد المعوقــات الرئیســیة لالســتغالل األمثــل للمــوارد تمثــل احــد العوامــل الرئیســیة الختیــار الحلــول المثلــى وتنفیــذها 

  ت . لتحقیق األهداف المرجوة في زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة والتوزیع العادل للعائدا
شجرة المسكیت تمثل إحدى المعوقات الرئیسیة لإلنتاج الزراعي في اكبر المشـروعات الزراعیـة بالوالیـة (دلتـا طـوكر) حیـث تعتبـر 

%) من مساحات األراضي الزراعیة بالدلتا .بما أن انتشـار المسـكیت 50حالیا هي المهدد الرئیسي الستمراریة المشروع وتحتل أكثر من (
اعیــة المســتثمرة أصــبح مشــكلة كــان البــد مــن عمــل إدارة لــه فــي هــذه المنــاطق الزراعیــة المرویــة حیــث یــتم ذلــك بتكثیــف فــي األراضــي الزر 

اإلرشـاد الغـابى والزراعــي لنشـر الـوعي حــول خـواص المســكیت فـي االنتشـار وطــرق السـیطرة علیــه خاصـة فـي المنــاطق الزراعیـة المرویــة 
  مل لجنة فنیة داخل الوالیة حیث ینتشر المسكیت . وذلك باستخدام طرق لإلزالة كما البد من ع

 وذلــك لدراســة الطــرق العلمیــة التــي یمكــن إتباعهــا مــع وضــع خطــة علمیــة إلیجــاد البــدیل المناســب مــن األشــجار المحلیــة حتــى ال 
  ت بالمشاریع الزراعیة .تحدث فجوة في مجال الطاقة مع توفیر كل اإلمكانات والطاقات الشعبیة إلنجاح عملیة المكافحة وٕادارة المسكی

أوضــحت الدراســة أن هنالــك عــدة أنشــطة زراعیــة تمــارس فــي الــدلتا منهــا زراعــة المحاصــیل (الحبــوب الغذائیــة ) والتــى  تمثــل أهــم 
  نشاط زراعي حسب إفادة أفراد عینة البحث العتمادهم على النشاط  في االستهالك الغذائي والذي یعمل على  تحقیق االكتفاء الذاتي .

یث نجد أن هذا النوع من النشاط الزراعي یعد مؤشر هام الستمرار عملیة التنمیة الزراعیة بالمنطقة باإلضافة إلى رفع المستوى ح
) ولكـن نجـد أن هـذا النـوع مـن النشـاط تـأثر بشـجرة المسـكیت حیـث أثبتـت الدراسـة أن 1االقتصادي ألهلها  كما یوضح ذلـك جـدول رقـم (

لغذائیة تناقصت وذلك نتیجة لتأثر المساحات الزراعیـة بشـجرة ممـا اثـر علـى اإلنتـاج الكلـى للمحاصـیل فـي كـل اإلنتاجیة من المحاصیل ا
  السنوات التي غطت بها شجرة المسكیت الدلتا .

 ) بالتالي تأثرت نوعیة وحجم التنمیـة2حیث وجد أن هذا التأثیر السلبي مؤشر هام وذلك من خالل تأثیراته المختلفة جدول رقم ( 
) والمقـابالت 2005الزراعیة بالمنطقة وهذه النتـائج تتفـق مـع كـل الدراسـات التـي تمـت مـن قبـل إدارة المشـروع (تقریـر مشـروع دلتـا طـوكر 

) حیـث ذكـر أن مـن نتـائج وجـود المسـكیت السـالبة أنهـا 2004الشخصیة مع كل جهات االختصاص للمنطقـة وأیضـا تتفـق مـع (النـایر ، 
  ة التنمیة بالمنطقة أصبح بذلك إجراء االستئصال والمكافحة.تعیق اإلنتاج وتوقف عجل

%) 50) إن تأثیره على المساحات الصالحة للزراعة والتي غطتها شجرة المسكیت بنسبة تصل إلى (1996وتتفق مع (شنقراى ، 
  من المساحة الكلیة وأیضا أثرت على إنتاجیة الفدان في المساحات التي تنمو فیها بادرات المسكیت .

أثبتت الدراسة أن النشاط البستاني قد تأثر بانتشار هذه الشجرة وهو نشاط زراعي هام حیث نجده یمثل ثاني أهم الزمة وذلك 
) حیث ذكر بأنه یقلل من اإلنتاجیة لألراضي 2001بتأثیره على الرقعة الزراعیة وتقلیل مساحتها وتتفق أیضا مع (علي الطیب ، 



تخصیب األراضي تحت نشاط زراعي بالمنطقة وذلك لما تتمیز به الدلتا من إنتاج محاصیل زراعیة  الزراعیة وذلك ألنه یعمل على
) من میزة أراضي الدلتا أنها خالیة من األسمدة الكیمیائیة ولها مقدرة إنتاجیة عالیة لهذه 2003بستانیة (وهذا یتفق مع (النصیح ، 

  المحاصیل البستانیة بالدلتا .
سات التي أجریت على زراعة المحاصیل البستانیة بالدلتا أنها تجارب ناجحة ویمكن االستفادة منها كما أثبتت كل الدرا

  واالستثمار بمنتجاتها عالمیا. 
كما أوضحت الدراسة أن النشاط الرعوي یمثل نسبة قلیلة مقارنة باألنشطة األخرى وذلك الن الرعاة ال یعودون للمنطقة إال في 

 –یونیو) وفترة الصیف (یونیو  –الشتوي وبذلك تكون الدلتا خالیة من الرعاة أو البدو في فترة الفاصل (ابریل موسم الزراعة والموسم 
  ) . 2005أكتوبر) كما نجد أن لریاح االیتبیت اثر وهى ریاح متربة حارة (تقریر مشروع دلتا طوكر،

ن مدینة طوكر ویعملون في تربیة األبقار والماعز كما أوضحت الدراسة إن نشاط تربیة الحیوان یمارسه المستقرون وهم سكا
  والضان ویكاد ال یمیلون على الترحال أو ترك المنطقة .

كما أوضحت الدراسة أنه لیس هنالك نشاطًا زراعیًا غابیًا یمارس في دلتا طوكر من قبل عینة أفراد البحث حیث نجد أن        
طقة وخاصة المشروع بالتالي یعمل على التدهور البیئي بالتالي یؤدى غیاب األشجار غیاب هذا النوع من النشاط له تأثیره على المن

  المحلیة المختلفة وسیادة لشجرة ،حیث البد من وجود ب
  دائل للمسكیت بعد اإلزالة حتى نحافظ على التوازن البیئي بالمنطقة .

دلتا طوكر وهى سرعة االنتشار للشجرة حیث نجده أوضحت الدراسة أن هنالك مساوئ لشجرة المسكیت على األراضي الزراعیة ب
هو األساس ویمثل نسبة مرتفعة بالنسبة إلى المساوئ األخرى حیث نجده یعمل على احتوائه لمساحات كبیرة من الدلتا وهذه الخاصیة 

دة. كما نجد أن هنالك عوامل تمتلكها شجرة المسكیت أكثر من األنواع األخرى . حیث اشارت دراسات كثیرة الى مواءمتها مع بیئات عدی
أخرى تعمل على انتشاره هو الحیوان ونقله للبذور حیث نجد أن معرفة نوع عامل االنتشار لشجرة المسكیت یعتبر مؤشرًا هامًا في مجال 

   التخطیط السلیم في تحدید آلیة المكافحة في األراضي الزراعیة في وضع قوانین فعالة تمنع دخول الحیوان .
) حیث وجد أن االنتشار بواسطة الحیوان یمثل أهـم عامـل لالنتشـار وذكـر أیضـا ( Harding ,1987الحظة تتفق مع ( وهذه الم

Zimmermann , 1991) 5) إن انتشار شجرة المسكیت عن طریق الثمار كغذاء للحیوان یعمل على انتشاره جدول رقم . (  
الثمــار كغــذاء للحیــوان تــؤثر أو ذات ارتبــاط باإلنتــاج الحیــواني  ) إن اســتخدامModyetal,1994  (وتتفــق الدراســة أیضــا مــع  

  نتیجة الستخدام الحیوان لثمار المسكیت بالتالي یعمل على انتشاره .
) بــأن نمــو النبــات بســرعة فــي أطــواره األولــى وذلــك یســاعد فــي تأســیس النبــات خاصــة  Mohammed , 2001و تتفــق مــع ( 

  استساغها واألشواك الحادة  ادرات معظم األنواع ال ترعى لعدموبالتالي سرعة االنتشار خاصة وان ب
) إن لشــجرة المســكیت جــذر رئیســي طویــل یعمــل علــى تأســیس النبــات وبالتــالي تحمــل المســكیت Fag , 1994وذكــر أیضــا ( 

  للجفاف ومقدرته على الحصول على الماء من أعماق التربة والنمو السریع . 
االنتشـار لشــجرة المســكیت وبالتـالي ســرعة انتشــاره وصـعوبة إزالتــه عــن طریـق الریــاح ومیــاه  كمـا أوضــحت الدراسـة أن مــن أســباب

الفیضان وهما عامالن مهمان في انتشار المسكیت وسرعته فـي التأسـیس حیـث نجـد أن منطقـة دلتـا طـوكر تتمیـز بوجـود هـذان العـامالن 
فیضـــان خـــور بركـــة والـــذي تعتمـــد علیـــه الـــدلتا فـــي ري المســـاحات  وهمـــا وجـــود ریـــاح االتبیـــت الصـــیفیة والهببـــاى الشـــتویة . كمـــا نجـــد أن

  من النتائج) 4المزروعة وهو الري الفیضي ویمثل عامل النتشار المسكیت الجدول رقم (
كما أوضحت الدراسـة أن مـن مسـاوئ شـجرة المسـكیت صـعوبة فـي اإلزالـة للشـجرة خاصـة فـي المراحـل األخیـرة مـن اكتمـال النمـو 

) بأن شجرة المسكیت تتمیز بأنها تحتاج إلى عملیات متكاملة لإلزالة والبد من 1994صعب إزالته وهذا یتفق مع (طلعت،للنبات بالتالي ت
وجود مكافحة متكاملة كما أوضحت الدراسة بأن للمسـكیت مسـاوئ علـى األراضـي الزراعیـة خاصـة بتـأثیره علـى الغطـاء النبـاتي سـواء أن 



) 2003ألنواع شجریة هامة ونباتات مراعى كان یعتمد علیهـا وهـذا مـا یتفـق مـع (عبـد الجبـار ، كان شجري أو رعوي حیث هنالك غیاب 
  حیث وجد أن المسكیت عشب شجري معمر ودخیل له مقد

ره كبیــره علــى منافســة النباتــات األخـــرى خاصــة فــي ظــروف الجفـــاف لــه خاصــیة إنتــاج كمیــات كبیـــرة مــن البــذور وهــى الوســـیلة 
م) حیث ذكر أن انتشار المسـكیت فـي األراضـي الزراعیـة بالـدلتا عملـت علـى القضـاء 1996فق أیضا مع (دبلوب ، الرئیسیة النتشاره وتت

  على فصائل هامة في المنطقة مثل فصائل أشجار الدوم .
   ) انه لیس هناك منافسة من المحاصیل الحقلیة األخرى مقاومة للمسكیت .Felker , 1979وكما ذكر ( 
)  نبـات المسـكیت یمتـاز بسـرعة التأسـیس بالتـالي شـجرة منافسـة مـع النباتـات األخـرى مـع Nimbal at el , 1981أیضـا ذكـر ( 

  وجود البراعم الخضریة التي توجد على السوق داخل التربة بالتالي سرعة اإلنبات .
تسـتخدم فـي عملیـات  أوضحت الدراسة أن من مساوئ شجرة المسكیت أنها تؤثر في معـدالت الـري وفـى كمیـات میـاه اآلبـار التـي

) فـي دراسـة أجریـت فـي جنـوب Parker etal  ,1952الري التكمیلي بالـدلتا بالتـالي یعمـل علـى ملوحـة میـاه اآلبـار وهـذا مـا یتفـق مـع   (
) أمتـار مـن مسـاحة األراضـي 10) سم والى مسـافة (50-30أریزونا أورد أن المسكیت یؤثر سلبا على المحتوى المائي للتربة في عمق (

) في دراسة بالوالیات المتحدة أن انتشار المسـكیت فـي المنـاطق المنخفضـة ومجـارى Zimmermann ,1991تي یظلها وأیضا ذكر ( ال
  ) سم .40-30المیاه یؤثر  سلبا على المحتوى المائي للتربة حتى عمق (

األراضي الزراعیة وهـو الغطـاء النبـاتي  كم أوضحت الدراسة التأثیر السلبي الهام في دلتا طوكر بالنسبة إلى انتشار المسكیت في
شـاط الرعوي إذ انه یؤثر على النباتات الرعویة وادي إلى اختفاء األنـواع النباتیـة الرعویـة المستسـاغة لحیـوان المنطقـة بالتـالي اثـر علـى الن

  ) .1الرعوي وتربیة الحیوان (جدول رقم 
شـجرة المسـكیت تعمـل علـى خفـض معـدل التعریـة السـطحیة بنسـبة  ) فقد وجـد إن إزالـةBeshir,1978وهذا ما یتفق مع دراسة ( 

%) ووجد أن أشجار المسكیت تعمـل علـى تخفیـف التربـة فـي األراضـي التـي یحتلهـا ممـا یـؤثر سـلبا علـى قـدرة المنـاطق 66مئویة بلغت (
  الرعویة في توفیر غطاء نباتي یكفى حاجة الحیوان .

ر أن تــأثیر المســكیت الســلبي علـى الغطــاء النبــاتي الرعـوي الــذي یكفــى حاجــة ) حیــث ذكـ2001وتتفـق أیضــا مــع (علـي الطیــب ، 
  الحیوان خاصة فترت الجفاف .

) فــي أن لــه تــأثیر ســلبي فــي قــدرة المنــاطق الموبــوءة علــى تــوفیر غطــاء نبــاتي للحیــوان Parker,1952أیضـا تتفــق الدراســة مــع ( 
  یفي بحاجة الحیوان بالتالي یؤدى إلى تدهور المراعى .

ما أوضحت الدراسة أن األثر االیجابي من إزالة شجرة المسكیت من األراضي الزراعیـة فـي كـل مـن زیـادة المسـاحات المزروعـة ك
المنطقـة وبالتـالي حـدوث تنمیـة زراعیـة هامـة لسـكان  يبالدلتا وبالتالي زیادة اإلنتاجیـة وهـذا مؤشـر هـام فـي زیـادة النـاتج القـومي االقتصـاد

  ) .8المنطقة جدول (
ما وجد أن هنالك آثار ایجابیة أخرى هامه هي زیادة فـي معـدالت الـري بالتـالي سـیؤدى إلـى تحسـین فـي حالـه المراعـى والغطـاء ك

  النباتي الشجري بالدلتا .
أوضحت الدراسة أن هنالك تباینًا في نوعیة طرق اإلزالة للتـأثیر السـلبي لشـجرة المسـكیت علـى حسـب الطـرق التـي تـم اسـتخدامها 

رة ومتنوعــة ولكــن أكثــر الطــرق التــي اســتخدمت فــي اإلزالــة فعالیــة هــي اإلزالــة عــن طریــق اآللیــات وهــى تــتم عــن طریــق اقــتالع وهــى كثیــ
  ).7األشجار باآللیات الثقیلة (كالبلدوزر أو البوكلن) ویتم حرق األشجار بالنار (جدول

ملیـات اإلزالـة فـي األراضـي الزراعیـة بالـدلتا مـن نظافـة ولكن نجد أن هذه الطریقة لإلزالـة تحتـاج إلـى وجـود للمـزارع بعـد إجـراء ع 
األراضي من البذور حتى ال تحدث عـودة لإلنبـات مـرة أخـرى لشـجرة المسـكیت كمـا حـدث فـي المنـاطق التـي تمـت نظافتهـا فـي األراضـي 

المختلفـة لإلزالـة ووجـد انـه یمثـل  الزراعیة في المرحلة األولى من برنـامج إزالـة المسـكیت حیـث وجـد أن نسـبة اإلنبـات مختلفـة فـي الفتـرات



ة نسبة عالیة في الفترة األولى ومتوسطة في الفترة الثانیة ومنخفضة في الفترة الثالثة حیث نجد انه البد من وجود عملیات مكافحة متكامل
انین تمنـع دخـول الحیـوان بزراعة بدائل للمسكیت (مكافحة حیویة ) بالتالي البـد ألصـحاب األراضـي والمـزارعین مـن زراعتهـا مـع وجـود قـو 

  )  10مرة أخرى للمناطق التي تمت نظافتها حیث یتم التحكم في عملیة االنتشار والذي یمثل العامل األساسي لالنتشار جدول (
) حیــث ذكــر أن زراعــة بــدائل للمســكیت بعـد اإلزالــة تعتبــر هامــة إلحــالل نــوع آخــر بــدیل Elsidig , 1998وهـذا مــا یتفــق مــع ( 

) حیث ذكر انه  البد مـن وجـود مكافحـة  , Elsidig 1998األشجار المحلیة والمستجلبة كما تتفق أیضا معه في دراسته (للمسكیت من 
حیویة بعد إجراء المكافحة المیكانیكیة وذلك لعدم حدوث اإلنبات لشجرة المسكیت في المساحات التي تمـت نظافتهـا لوجـود ومخـزون مـن 

  البذور .
) حیــث ذكــر أن اســتعمال أكثــر مــن وســیلة لمكافحــة المســكیت یعمــل علــى تحقیــق فعالیــة اكبــر 2003، وتتفــق مــع (عبــد الجبــار  

وذلك نسبة لوجود كم هائل من البذور للمسكیت داخل التربة بالتالي البد من زراعة األرض بعد المكافحة مع إیقاف الرعي للحیـوان لفتـرة 
  أشجار محلیة ومستجلبة .عام على األقل حتى یتم تأسیس النباتات البدیلة من 

) حیث ذكر انـه البـد مـن إزالـة الثمـار باآللیـات والبـادرات الصـغیرة واقـتالع األشـجار مـن 1996وتتفق هذه الدراسة مع (طلعت ، 
  . جذورها باستخدام اآللیات و طرق بیولوجیة من زراعة أنواع ألشجار بدیلة

أن تتم المكافحة اآللیة باقتالع األشجار بآلیات الثقیلة بـاقتالع التـاج ) حیث ذكر انه یمكن Klingetal , 1982كما تتفق مع (  
وما علیه من براعم لكن نجد أن نبات المسكیت یعاود النمو مرة أخرى نتیجة لوجود البذور للمسكیت داخل أعماق التربة لكي یمكنهـا مـن 

  ) 6(جدولاالنبثاق 
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