
��� ������ ��� ������ �������� ���
��������� ����� ����:�������� ��� �

Item Type Working Paper

Authors Alfaki, Tahani; Aziz, Ahmed Abdel

Rights Red Sea University Post Graduate Studies and Research
dr.aziz_ahmed@yahoo.com

Download date 22/05/2023 06:24:52

Item License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/5096

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://hdl.handle.net/1834/5096


  أثر اإلمتداد الحضري علي القطاع الزراعي التقلیدي

  جنوب مدینة بورتسودان
  احمد عبد العزیز احمد تهاني أحمد عبد هللا الفكي                                                                         

  

 المستخلص                                           

  
أن اآلثار المترتبة على  . نهدفت الدراسة إلى الوقوف على التوسع والتنمیة في المناطق الزراعیة التقلیدیة جنوب مدینة بور تسودا

اعتمدت منهجیة هذه الدراسة على مسوحات  اسة.النزوح السكاني وظهور المشروعات التنمویة الكبیرة وأثرها البیئي هو ماركزت علیه الدر 
أولیة أجریت في منطقة الدراسة أو مجتمع  الدراسة أعتمد على منطقتي هوشیرى واالنقاذات بمحلیة بوالیة البحر األحمر وشملت الدراسة 

لى المطار الجدید .كما أعتمدت بعض هذه الموارد إلى بشائر وا لدراسة السكان ومواردهم الزراعیة وأیلولة –اختیار عینات عشوائیة 
الدراسة على استبیانات ومقابالت في المناطق المختارة. تم تحلیل النتائج عن طریق البرنامج االحصائى للنظم االجتماعیة .وقد تم جمع 

  لدراسة:اأظهرت نتائج  المختلفة.قدمتها الوزارات  المعلومات الثانویة من األوراق العلمیة التي
تغیرات في الفترة السابقة حیث حولت  قد إلى 8677حة الزراعیة والرعویة الموجودة في منطقة هوشیرى والمقدره ب تعرضت المسا -

   %) من المساحة إلى أراضى صناعیة.32فدانا( 2754مساحة
  التنوع الحیوي النباتي لهذه المنطقة قد تقلص بنسبة كبیرة في الفترة السابقة -
  وعلى الحكومة   قة هوشیرى  واالنقاذات وأصبح هناك أعتمادًا على المنظمات تأثرت معیشة السكان في منط -
تعرضت المنطقة إلى ضغوط بیئیة عالیة تمثلت في التلوث بالزیت في المناطق الساحلیة والنباتات الغازیة   وتقلیص النباتات  -

  الرعویة المستساغة
  خرجت الدراسة بالعدید من التوصیات وكان أهمها :

  رورة االعتماد على التخطیط في االستفادة من وجود خرط موجهه للوالیةض -  
  االستثمار فیه  االهتمام باستخدامات االراضى في هذا الجانب الذي ینظم المناطق الحضریة وطرق   -  
   متي تمس مصالحهمع المجتمعات المحلیة وضرورة أشراكها في التنظیم والقرارات الوالئیة ال ياالهتمام بالجانب التشارك -  

     
  

  كلمات مفتاحيه :   امتداد حضري  ,   هوشيرى   ,   أثر القطاع التقليدي             
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  -: المقدمة 

لقد شهد العالم في العقود األخیرة من القرن الماضي توسعًا مطردًا للمراكز الحضریة والمدن نتیجـة للهجـرة المسـتمرة مـن الریـف   
نظرًا للتدفقات الهائلة من السكان صوب المدن والتي تمیز بها الحراك السكاني علي مستوي الدول في اآلونة األخیرة ، فقد إلي الحضر و 

وهــذا یتضــح مــن اإلحصــائیات التــي یصــدرها مركــز األمــم المتحــدة  urbanization centuryأطلــق علــي هــذا القــرن قــرن التحضــر 
م ، كـان مجمـوع السـكان 1900فمـثًال فـي بدایـة القـرن الماضـي أي  1999ن حالـة المـدن في تقاریره عـ UNCHSللمستوطنات البشریة 

لتعـادل  1950% من مجموع سكان العالم آنذاك . ثم ارتفعت النسبة في 14ملیون ، ویمثلون فقط  223الذین یقطنون في المدن حوالي 
تصـل نسـبة سـكان الحضـر فـي العقـدین القـادمین  % ومتوقـع أن50م قاربت النسـبة 2000، وفي عام  1980% في 39% ووصلت 30

  % .56,7، إلي  2020أي حتى 
% وكثافـة سـكانیة 2,8ملیـون نسـمة وبمعـدل نمـو سـنوي  36م نحـو 2001وفي السودان بلغ تعداد السـكان حسـب تقـدیرات عـام   

% 7% من السـكان یعیشـون فـي حـوالي 33نسمة في الكیلو متر المربع والتوزیع السكاني غیر متساٍو و إذ أن ما یزید عن  14.4تعادل 
كیلــو متــر مــن العاصــمة  300% مــن المــواطنین یعیشــون فــي نطــاق 66مــن أراضــي الســودان وقــد أشــارت بعــض اإلحصــائیات أن نحــو 

 الخرطوم حسب 

ان الحضر فـي م ویتمیز السودان كغیره من بلدان العالم الثالث بتسارع النمو الحضري حیث بلغت نسبة سك1990تصنیف السكان للعام 
% مـن مجمـوع 50ومن المتوقـع أن یشـكل سـكان الحضـر حـوالي   م1956/  55% في عام 8,8% مقارنة بـ 33,1م حوالي 1998عام 

م ، والتحضــر مــا هــو إال عملیــة تطــور المجتمــع أثنــاء التحــول الهیكلــي مــن اقتصــاد زراعــي ریفــي إلــي مرحلــة 2010 ســكان العــالم بحلــول
وینــتج التحضــر كمــا هــو الحــال فــي العــالم عــن ثــالث عوامــل رئیســیة هــي الهجــرة إلــي المنــاطق الحضــریة  االقتصــاد الصــناعي الخــدمي

م 1993/  83والزیادة الطبیعیة و إعادة تصنیف المناطق الحضریة . وٕاذا نظرنا لنسب نمو بعض المراكز الحضریة الكبرى خالل الفترة 
% ویقـــدر آخـــر إحصـــاء 6.7% وكســـال بنســـبة5,1% وود مـــدني 4,9نســـبة % بورتســـودان ب11یتضـــح أن الخرطـــوم الكبـــرى نمـــت بنســـبة 

% فـي العـام ونمـو السـكان 2,6نسـمة یزیـدون بنسـبة تصـل إلـي  684,271م عـدد سـكان والیـة البحـر األحمـر بحـوالي 1993رسـمي عـام 
م) 2002وأخرون ، یقطنون الریف (عثمان  )نسمة 251,978(% 37,59و یقطنون الحضر )نسمة 419,358(%  62,5یشیر إلي أن 

.  
یتركـز سـكان الحضـر بصـورة أساسـیة فـي مدینـة بورتسـودان وبعـض المراكـز اإلداریـة أهمهـا طـوكر ، وفـي والیـة البحـر االحمـر   

مـن مراكـز الخـدمات والتجـارة واألنشـطة األخـرى  اهام اومركز   ابر مدینة بورتسودان میناءتسنكات ، سواكن ، دردیب ، هیا ، أوسیف وتع
 انشاطات التي یقوم بها السكان من تنمیة عمرانیة ومخلفاتها زائـدًا المخلفـات البشـریة األخـرى باإلضـافة للنشـاطات األخـرى آثـار وتتسبب ال

بیئیــة مــدمرة حیــث أن تمــدد المــدن غیــر المنضــبط لــه مــدلوالت خطیــرة علــي البیئــة وممــا یجعــل تــوفیر المســاكن والطــرق و إمــدادات المیــاه 
وغالبًا ما تتمدد المدن علي أكثر األراضي الزراعیة إنتاجیة ویسفر النمو غیـر الموجـه عـن .باهظ التكلفة  اامة أمر والمجاري والخدمات الع

خســارة هــذه األراضــي بــدون مبــرر ، لــذلك نجــد أن النمــو الحضــري لمدینــة بورتســودان تســبب فــي ضــغوط ومهــددات بیئیــة علــي المــواطن 
مكبات للنفایات حیـث تحمـل میاههـا كي الخیران الموسمیة الستغالل مجاري الخیران واألودیة والبیئات الحساسة منها الضغوط الواقعة عل

كمیات مهولة من النفایات الصلبة إلي البحر وبعضها یتراكم في مجاریها مما یشوه منظـر المدینـة وكـذلك الضـغوط الواقعـة علـي الغطـاء 
ت نبـــات الشـــورى اتم إزالـــة العدیـــد مـــن األشـــجار إلنتـــاج الفحـــم وكـــذلك تجمعـــالنبـــاتي نتیجـــة للرعـــي الجـــائر وٕانتـــاج الفحـــم النبـــاتي حیـــث یـــ

Avicennia  marina   الــذي تعــرض للقطــع بواســطة الســكان المحلیــین الســتخدام أخشــابها أو الرعــي الجــائر الــذي تتعــرض لــه هــذه
یة والتنمویــة المترتبــة عــن قیــام التجمعــات مــن اإلبــل خصوصــًا فصــل الصــیف وغیــر الضــغوط األخــرى الناتجــة عــن األنشــطة االســتثمار 

المــوانئ والمشــاریع التنمویــة التــي تكــون علــى حســاب األراضــي الزراعیــة والرعویــة والســاحلیة  وایضــَا تــؤدي إلــي ردم البیئــات والمــواطن أو 



كــان ال بــد مــن أن م) لــذلك 2002و إزالــة الشــعب المرجانیــة وتلــوث وتــدهور توعیــة المیــاه الســاحلیة (عثمــان وأخــرون ، هاتجریفهــا وتكســیر 
التـي تتضـمن كافـة دراسـات النشـاطات التـي یمارسـها اإلنسـان  Land useیكـون هنـاك توجـه لألخـذ فـي االعتبـار اسـتخدامات األراضـي 

الزراعـة ، الرعـي ، المـوارد الغابیـة) والحضـریة ، (إقامـة (لالنتفاع بموارد أرضه الموجودة في بیئة ویسـتوي فـي ذلـك االسـتخدامات الریفیـة 
. ومن ثـم كـان التخطـیط وسـیلة لتنمیـة اسـتخدام األرض فـإذا كـان التخطـیط یهـتم   )لمدن والتعدین والصناعات والسیاحة ومناطق الترفیها

بصورة خاصة بأفضل الطرق الستخدام األرض إذن ال بد أن یهتم أیضًا وبصورة خاصة بمراكز العمران ألنها صورة من صور استخدام 
تخطـیط عـام مـن أجـل عملیـات تنمیـة أرض المدینـة وتشـمل االسـتعماالت الخاصـة والعامـة لهـذه األرض كمـا  األرض فتخطیط المدن هـو

 یحدد بالتفصیل مواقـع وامتـدادات المشـروعات العامـة والمنشـآت األخـرى ویجـب أن یصـمم مثـل هـذا التخطـیط لیغطـي مـدة معقولـة حـوالي
ي أســاس عمــل بحــوث ودراســات شــاملة إلســتعماالت األرض و األنشــطة عامــًا و أن یحضــر علــ 50ســنة وقــد تصــل هــذه المــدة إلــي  25

المختلفة وعملیات التنمیة التي تجري في لوقت الحاضر كما یقدر اتجاه المستقبل لنمو السـكان والصـناعات واألعمـال واألنشـطة األخـرى 
تخدمي األرض إلـي اختیـار أنمـاط اسـتخدام كما أنه یتجنب سوء استخدام األرض واإلسراف فیه من أجل حمایة المـوارد بحیـث تشـجع مسـ

د مستدامة تمكن اإلنسان من زیادة اإلنتاج وتلبیة حاجات السكان وفي نفس الوقت تحافظ علي البیئة ولهذا زاد االهتمام بالبعد البیئي كبع
ئــي كنمـــو متطــور فـــي حتمــي یجــب أن یوضـــع فــي االعتبـــار عنــد التخطــیط لمشـــروعات تنمیــة مـــوارد البیئــة ومـــن ثــم ظهــر التخطـــیط البی

  م) .2006التخطیط (منظمة الفاو ، 
  -النمو الحضري في السودان :

) أن نسبة سـكان الحضـر فـي تزایـد م 2008, 1993،  1983،  1973،  1956/  55(  الخمسةأظهرت التعدادات السكانیة   
) وهـي بـذلك متوافقـة مـع الظـاهرة التـي 2 -رقـم  مضطرد ألسباب الهجرة المتتالیة إلي المدن و السبب اآلخر هو النمو الطبیعي  (جـدول

تسود العالم أجمع والتي یتوقع أن یصبح أكثر من نصف سكان العالم من الحضر في مطلـع القـرن القـادم حیـث زاد عـدد سـكان الحضـر 
مــوع %مــن مج29نســمة  أي  ( 6,275.000إلــي  م1956/  55مــن مجمــوع الســكان) عــام  %8,8ألــف نســمة  ( 854فــي الســودان مــن 

م) 1999م  (صــندوق األمــم المتحــدة للســكان ، 1999) ، أمــا تقــدیرات عــام م1993 م  (اإلحصــاء الســكاني الرابــع1993الســكان) عــام 
) وتساهم الهجرة بحـوالي ثلـث 2 -(جدول رقم   %2,6بمعدل نمو سنوي بلغ  %33,1تشیر إلي أن نسبة سكان الحضر قد وصلت إلي 

  . ) وهي بالتالي مصدر هام من مصادر النمو الحضري في السودان3 -ان  (جدول رقم إلي نصف النمو الحضري في السود
  )م1999  -م 1956/  55) سكان الحضر في السودان من  (2جدول  رقم (

  والمعدل السنوي لنمو السكان  (السكان باأللف)
  المعدل السنوي لنمو السكان  1999  1993  1983  1973  1955  العام

    عدد السكان
  55/73  73/83  83/93  

  %2,6  %2,6  %1,9  30,326  24,900  21,590  14,800  10,300  عدد سكان السودان
    %4,0  %6,3  10,071  6,275  4,154  2,606  850  عدد سكان الحضر
        %33,1  %25,2  %20,5  %18,5  %8,8  نسبة سكان الحضر

  
) الزیادة في سكان الحضر في السودان 3مجدول  رقم (1999مصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء وصندوق األمم المتحدة للسكان ، لا

  ) (السكان باأللف)م1993 – 73نتیجة عامل الهجرة الفترة (
  



  م1993  م1983  م1973  العدد
  6,275  4,152  2,66  العدد الكلي لسكان السودان

  3,400  1,300  700  عدد المهاجرين
  %4,2  %31,3  %26,9  نسبة المهاجرين للعدد الكلي

  م1993م ، 1983م ، 1973الجهاز المركزي لإلحصاء ،  المصدر :
  -وقد أرجع الباحثون أسباب الهجرة في السودان إلي عوامل : 

  التنمیة غیر المتوازنة والتركیز علي المدن و إهمال الریف . )1
 التدهور البیئي وعدم االستقرار األمني في جنوب البالد . )2

 ول من القرن الماضي .كارثة الجفاف والمجاعة الشهیرة في النصف األ )3

 م)2000(تنال،  

ترتـب علــي هــذا النمــو الســكاني نمــو مكـاني فقــد ازدادت مســاحة العدیــد مــن المــدن الســودانیة الكبـرى خــالل العقــود األخیــرة ممــا شــكل هــذا 
  النمو المتسارع إلي ضغوط ومهددات بیئیة علي الموارد الطبیعیة المتاحة .
  )4جدول رقم (

  ني بالمراكز الحضریة الرئیسیة في السودانمعدالت النمو السكا
  معدل النمو السنوي  المدینة 

56 -  64  64 -  73  73 -  83  83 -  93  
  %8  %8,3  %7,2  %8,7  )الكبرى(الخرطوم 
  %5,1  %4,2  %6,2  %5,9  بورتسودان
  %3,9  %2,1  %7,1  %5,2  ود مدني

  %5,2  %3,4  %4,4  %5,2  كسال
  %5,1  %4,1  %4,4  %3,2  األبیض

  %1,9  %5,8  %4,4  %7,7  القضارف
  %7,3  %1,3  %3,2  %3,2  عطبرة
  %6,8  %5,9  %10,2  %9,5  نیاال

  ــ  %3,9  %5,4  %5,6  كوستي
  %5,3  %3,7  %12,4  %9,7  جوبا

  ــ  %4,5  %3,4  %4,2  الفاشر
  %3,7  %4,5  %8,1  %5,9  حلفا الجدیدة

  ــ  %3,6  %4,4  %4,5  شندي
  م)2003(المصدر : عرفة ، 

  
  



  
  -يري :منطقة هوش

كلـم جنـوب مدینـة بورتسـودان وتتبـع إداریـًا لمحلیـة بورتسـودان جنـوب وهـي تقـع علـي الطریـق الرئیسـي بـین بورتسـودان  24تقع علي بعـد  
وسواكن و تحدها من الناحیة الشمالیة مدینة بورتسودان ومن الشرق البحر األحمر ومن الناحیة الغربیة محلیة ریفي القنب وجنوبـًا محلیـة 

أحسـن المواسـم  وتقع في نطاق المطر الشـتوي الحـار جـاف صـیفًا والممطـر دافـئ شـتاءًا و معـدل األمطـار السـنویة ال یتجـاوز فـيسواكن 
  -ملم في العام ولقد لعبت الطبوغرافیا بالمنطقة دورًا كبیرًا في ظهور تباین مناخي غیر موسمي للزراعة واألمطار :200

  بحكم موقعها علي الساحل . موسم شتوي (أكتوبر / ینایر)  األول :
موسم صیفي (یولیو / سبتمبر) بحكم موقعها شـرق هضـاب وتـالل البحـر األحمـر الغربیـة التـي تنحـدر منهـا العدیـد مـن المجـاري  الثاني :

  الرئیسیة علي هیئة ودیان وخیران .
ــة الرئیســیة مــ الس--كان ــة البجــا ویســمون األثمــن (األمــرأر) وتســمى الق ن: ینتمــون إلــي القبیل ــة الفرعیــة التــي تقطــن منطقــة هوشــیري قبیل بیل

 نفــردًا وحســب توقعــات إدارة اإلحصــاء أن تكــون نســبة زیــادة الســكا 933م حــوالي 1993النــوراب ، بلــغ مجمــوع الســكان حســب إحصــاء 
  م)   2000. (صیانة التربة ،  م2007للعام  1847% وبالتالي یصل مجموع السكان إلي 5السنویة بمعدل 

) خـالوي لتحفـیظ القـرآن ومسـجد ونـادي ثقـافي اجتمـاعي ریاضـي والخـدمات 5مدرسة أساس ومركـز صـحي وعـدد ( )2(وجد ت : الخدمات
التــي قــدمتها مینــاء بشــائر للمنطقــة التعــویض المــادي للمــواطنین المتضــریین بقیــام المینــاء فــي اراضــیهم الزراعیــة ، وانشــاء مدرســة اســاس 

ء المنطقـة بالمینـاء وتخصـیص عربـة لمیـاه الشـرب ومولـد كهربـائي بالمنطقـة باالضـافة لبنـاء عـدد ونادي للمشاهدة وكذلك تم استیعاب ابنا
  ) منزل بالقریة اما بالنسبة لمیاه الشرب فهي تجلب من منطقة سلوم او مدینة بورتسودان بواسطة التانكر.100(

المنطقـة وهنالـك موسـمین رئیسـیین خـالل العـام الواحـد  : یعتبـر النشـاط الزراعـي هـو النشـاط االقتصـادي لكـل مـواطني النشاط االقتصادي
(شــتوي وصــیفي) والتربــة صــالحة لزراعــة الــدخن والخضــروات المختلفــة واهــم المحاصــیل التــي تــزرع البطــیخ والعجــور والطمــاطم والشــمام 

، أمـا النشـاط االقتصـادي الـذي والبامیة وفي مساحات اصغر تتم زراعة الذرة والدخن ویتم تسویق هذه المنتجات فـي بورتسـودان وسـواكن 
یمارسه مواطن المنطقة خاصة في غیر مواسم الزراعة هو الصید البحري بحكم قرب سـاحل البحـر األحمـر مـن المنطقـة ویمـارس الصـید 
فـي عـدة مراسـى مثــل مرسـى عطـا وتوارتیــت وبجانـب حرفـة الصــید ایضـًا یعملـون فـي جمــع االصـداف والكوكیـان  أمــا النشـاط اآلخـر هــو 

  حتطاب وحرق أشجار المسكیت وانتاج الفحم .اال
  خریطة توضح منطقة هوشیري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المصدر : إدارة صیانة التربة

: التربة سلتیة رملیة وتتغذى المنطقة من أربعة خیران رئیسیة تنحـدر مـن الغـرب إلـي الشـرق لتنتهـي فـي البحـر وهـي  المقومات الزراعية
  مال :علي التوالي من الجنوب إلي الش

  خور هشاتیت ) 4(         خور هرببیت )3(     خور بشایت )2(  خور اقلهوك        ) 1(
 والسمر    Capparis  deciduasوالطندب  Balanites  aegytiacaوالهجلیج     الغطاء النباتي یتكون من نباتات السیال

Acacia  tortilis var . tortilis واالراكSalvadora  presica الشجري یسیطر علیه المسكیت  غطاءوهذاالProsopis  

chiliensis   والعدلیبSueda  monica   كنباتات مقاومة للملوحة واالستمرار على حساب االنواع النباتیة االخرى علمًا بأن المنطقة
وب فیه باعتبار انه یمثل كانت في الماضي تتمیز بغطاء شجري من السیال والسدر والهجلیج ام بالنسبة للغطاء الرعوي فهو غیر مرغ

حشائش تعوق الزراعة كما انها عامل جذب للثروة الحیوانیة وكانت منطقة هوشیري بها العدید من المراعي الطبیعیة تنتشر فیها السنمكة 
Cassia  cenna  والتمامPanicun  turgieun   وحسكنیت الناعمCenchrus  ciliaris  والخشن Cenchrus setegerus 

تتفاوت في  Avicennia marinaكما تتمیز المنطقة بوجود تجمعات شجریة من نباتات الشورى  Aristida paposaب واالیال
كثافتها وتعرضها للرعي والقطع والتلوث بالنفط المتسرب من میناء بشائروبعد تجمعات نباتات الشورى توجد مجموعة من النباتات 

ونباتات   Cyperus congloneratusوالسعدة  Salsola vermiculata الملحیة التي تتغذى علیها االبل مثل الروثا
Zygophylum sp.  وهي ایضًا تتعرض لضغوط یبئیة بسبب التلوث بالزیوت المتسربة من ناقالت النفط بمیناء بشائر (وزارة النقل

  م)2008،
  -خلفیة العینة :

  الزراعة بأنشطتها المختلفة .المزارعین : هي العینة التي یستهدفها البحث وتعمل في مجاالت 
  جمع البیانات : تم جمع البیانات عن طریق االستبیان بالمقابلة الفردیة (حسب نسبة العینة) 

طریقـة اختیـار العینـة : یـتم اختیـار العینـة بطریقـة عشـوائیة لكـل الفئــات التـي تمـارس األنشـطة الزراعیـة المختلفـة حیـث تـتم ممارسـة ســبعة 
عینــة ممثلــة لكــل الفئــات حســب أهمیــة النشــاط بالنســبة لمنطقــة البحــث والجــدول التــالي یوضــح األنشــطة  100تیــار أنشــطة زراعیــة وتــم اخ

  الزراعیة المختلفة وحجم العینة المختارة لكل نشاط حسب أهمیته والنسبة المئویة من حجم العینة الكلیة .
  

  المئویة من حجم العینة الكلیةیوضح حجم العینة المختارة لكل نشاط زراعي والنسبة  )1– 3( جدول

  هوشیري  
  النسبة المئویة%  حجم العینة  النشاط
  38  30  لزراعة المحاصی

  10  8  تربیة حیوان

  12  10  نشاط بستاني

  5  4  نشاط رعوي

  5  4  نشاط غابي

  10  8  صید أسماك



  20  16  أكثر من نشاط

  100  80  المجموع
  
  

  یوضح المهنة ألفراد عینة البحث 

  هوشیري    
  النسبة المئویة%  تكرار  المهنة

  40  40  مزارع

  10  10  عامل

  2  2  موظف

  4  4  راعي

  10  10  صیاد

  1  1  تربیة حیوان

  13  13  أعمال حرة

  80  80  المجموع

عة % ) مهنتهم الزراعة وهي الغالبیة نسبة لطبی40) یوضح تباین المهن في العینة المستهدفة بالمنطقة حیث نجد أن (2-4الجدول رقم (
%) في مهن حكومیـة 2% ) عامل یعملون بجانب النشاط الزراعي في میناء بشائر باإلضافة إلي (10منطقة هوشیري الزراعیة بجانب (

%) في مجال 9%) یعملون في مهنة الرعي و (6%) أعمال حرة ونجد نسبة (13%) في الصید لوقوع المنطقة علي الساحل و (10و (
 حرة بمنطقة غرب الزلط (أحیاء اإلنقاذات) حیث طبیعة المنطقة الرعویة . %) أعمال 4تربیة الحیوان و (

  

  -یوضح أنواع النشاط الزراعي بالمنطقة :

    
  النشاط

  هوشیري
  %  تكرار العینة

  %38.7  31  زراعة محاصیل
  %8.7  7  تربیة حیوان

  %11.4  9  نشاط بستاني
  %3.7  3  نشاط رعوي
  %2.5  2  نشاط غابي
  %10  8  صید أسماك

  ــ  ــ  أخرى
  %13.7  11  زراعة محاصیل + تربیة حیوان
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األنشطة الزراعية

هوشيري 

غرب الظلط 

  %6.3  5  زراعة محاصیل + تربیة حیوان +نشاط رعوي
  %2.5  2  زراعة محاصیل + نشاط بستاني

  %2.5  2  زراعة محاصیل + تربیة حیوان + نشاط بستاني
  100  80  المجموع

عـة بأنماطهـا المختلفـة هـي محـور األنشـطة ومصـدر الـرزق التقلیـدي لعینـة اعتمادًا على المسوحات األولیة في منطقـة الدراسـة تعتبـر الزرا 
 4البحث ، ومن خالل االستبیان تم تفصیل النشاط الزراعي ألنواعه المتعددة حتى یتثنى معرفة اتجاهات مجتمع البحث ، فالجدول رقـم (

ة فــي العینــة تباینــت مــع تكــرار ألكثــر مــن نشــاط فــي ) یوضــح أنــواع النشــاط الزراعــي بالمنطقــة حیــث نجــد أن طبیعــة األنشــطة الزراعیــ5-
مــن المبحــوثین  %)38.7بعــض األحیــان أي عمــل زراعــي مخــتلط مثــل زراعــة محاصــیل وتربیــة حیــوان ونشــاط رعــوي وبســتاني وان نســبة(

هــي محاصــیل یمارســون زراعــة المحاصــیل وهــذه النتیجــة تعــزى لطبیعــة منطقــة هوشــیري الزراعیــة الصــالحة لزراعــة الــدخن والخضــروات و 
%) النشــاط الرعــوي 11,4لتربیــة الحیــوان و(%)8.7نقدیــة تســتوعبها ســوق مدینــة بورتســودان وتعــود بعائــد مــادي للمــزارعین بجانــب نســبة (

  .%) حیث أن جزء من امتداد المنطقة تقع علي الساحل وزراعة مختلطة بنسب مختلفة 10وصید األسماك بنسبة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -على النشاط الزراعي بالمنطقة :یوضح نوع المؤثر 

    
  نوع المؤثر

  هوشیري
  %  تكرار

  ــ  ــ  منشآت صناعیة 
  ــ  ــ  سكن
  ــ  ــ  طرق



 اآلثار السلبية للمنشآت بهوشيري

تدهور االراض++ي  %29 

ازاله الغط++اء النب++اتي %13 

تدهور الم++راعي %12 

ض+عف االنتاجي++ه %20 

تاثير ال++رعي %12 

ت+اثير الحي+وان %14 

  ــ  ــ  مشاریع تنمویة +مطارات
  27,5  22  منشات صناعیة + مشاریع تنمویة + مطارات

  52,5  42  منشات صناعیة + مشاریع تنمویة
  20  16  منشات صناعیة + مشاریع تنمویة + طرق

  100  80  المجموع

 م1993%) بــین 5لتحدیــد أنــواع المــؤثرات علــي مجتمــع الدراســة حیــث أن الضــغوط الســكانیة التــي ارتفعــت بنســبة( نتــم اســتخدام االســتبیا
فــردا وٕاذا 1255فــردًا إلــي  933مــن م حیــث أجریــت دراســة خاصــة بمنطقــة هوشــیري 2000حیــث أجــري التعــداد الســكاني األول و عــام 

، وقـد شـهدت هـذه المنطقـة أیضـا  1847م یصـل عـدد السـكان إلـي 2007ذلك اإلسقاطات الطبیعیة لنمو السـكان حتـى عـام  أضیف إلي
نشاطا صناعیا وتنمویا هاما تمثل في المطـار ومـوانئ تصـدیر البتـرول وقـد اسـتدعى هـذا طـرق ومنشـات سـكنیة ومشـاریع خدمیـة وحیویـة 

%) حســب إفــادة المبحــوثین وهــي 52,5( نشــاط الزراعــي بالمنطقــة حیــث نجــد أن نســبة ) نــوع المــؤثر علــى ال7-4( حیــث یبــین الجــدول
مجموعــة مــن المــؤثرات مجتمعــة مــن منشــات صــناعیة ومشــاریع تنمویــة وهــذه تظهــر فــي منطقــة هوشــیري لوجــود مینــاء بشــائر لتصــدیر 

(المالحــات) وطریـــق  ومشــاریع تنمویــة %)عبــارة عــن منشـــات صــناعیة وهــي عبــارة عــن مینـــاء بشــائر 20( البتــرول والمالحــات بجانــب 
%) وهـذا یوضـح 18( (غرب الزلط) عبارة عن سـكن بنسـبة  بورتسودان / الخرطوم القومي ، بینما ظهر نوع المؤثر في أحیاء االنقاذات 

ق مـع الفرضـیة األولـى التغیر في استخدام األراضي الزراعیة والرعویة بمنشات وٕاسكان وتأثیرها على النشاط الزراعي بالمنطقة وهـذا یتوافـ
  للبحث 

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوع المؤثر على النشاط الزراعي بمنطقة هوشيري

منشاه صناعيه + مشاريع 
تنمويه+ مطارات , 27.5

منشاه صناعيه + مشاريع تنمويه, 52.5

منشاه صناعيه+ مشاريع تنمويه+ طرق, 
20



  
  

  -النتائج :

هدف هذا البحث لدراسة اثر االمتداد الحضري علي القطـاع التقلیـدي جنـوب مدینـة بورتسـودان وتوصـلت نتـائج البحـث الـي حـدوث تغیـر 
بیئیـة واقتصـادیة واجتماعیـة وصـحیة وٕانتاجیـة ویمكـن في استخدامات األراضي الزراعیة والرعویة إلسكان منشات مما ترتب علیه تغیرات 

   -تلخیص مؤشرات النتائج في االتي :
الغالبیــة مــن الــذكور هــي التــي تقــوم باألنشــطة الزراعیــة المختلفــة مــع مشــاركة نســبة بســیطة مــن اإلنــاث تنحصــر مجــال تربیــة الحیــوان   -

  . بمنطقة هوشیري وهذا یمكن ان یعود الى عادات وتقالید المجتمع
  تباین المهن في العینة المستهدفة والغالبیة مهنتهم الزراعة بمنطقة هوشیري وتربیة الحیوان والرعي بغرب الزلط (أحیاء اإلنقاذات) .  -
  ) وهي الغالبیة وتمثل فئة الشباب هي التي تقوم بممارسة األنشطة الزراعیة المختلفة بالمنطقة . 40- 31الفئة العمریة (  -
جات التعلیم وتظهر بنسبة عالیة الذین أكملوا األسـاس بمنطقـة هوشـیري بینمـا تظهـر األمیـة بنسـبة أعلـى بغـرب الـزلط (أحیـاء تباین در   -

  اإلنقاذات) .
 من نشاط وذلك لتحسین المستوى المعیشي لألسرة . رتباین أنواع النشاط الزراعي ألفراد عینة البحث و أحیانًا ممارسة أكث  -

وجود مؤثر خارجي یؤثر علي النشاط الزراعي بمختلف أنواعه بنسبة كبیرة وتركز أغلبها علي وجود منشآت صناعیة ومشاریع تنمویة -   
 بمنطقة هوشیري و امتدادات سكنیة بمنطقة غرب الزلط .

 وجود هذه المنشآت كان لها تأثیر إیجابي بنسبة بسیطة بتقدیم خدمات وفرص عمل للمنطقة    -

ود هــذه المنشــآت كــان لهــا تــأثیر ســلبي بنســبة كبیــرة علــي النشــاط الزراعــي أو القطــاع التقلیــدي بالمنطقــة تمثــل إزالــة الغطــاء النبــاتي وجــ-  
 وتدهور المراعي وضعف اإلنتاجیة وتأثر الري والحیوان .

 یة واالقتصادیة واالجتماعیة بنسب أقل .التغییرات البیئیة كانت بنسبة كبیرة ثم تلیها التغییرات اإلنتاجیة ثم التغییرات الصح-   

 التغییرات المرتبطة بالبیئة تمثلت في التغییرات المناخیة وتناقص األراضي الزراعیة ذات اإلنتاجیة وتغیر بالنشاط الزراعي  .-  

السـكنیة أو آفـات التغییرات الصحیة كانـت بظهـور نسـبة عالیـة مـن أمـراض الحیـوان و أمـراض أخـرى مـن كائنـات ممرضـة بالمنـاطق   -
 وحشرات بالمناطق الزراعیة .

التغییــرات االقتصــادیة بالمنطقــة كانــت بانخفــاض الــدخل والعطالــة بصــورة كبیــرة بمنطقــة هوشــیري و زیــادة الفقــر بصــورة أكبــر بمنطقــة   -
 أحیاء غرب الزلط .

 تباین التغییرات االجتماعیة من هجرة بصورة كبیرة ومهن هامشیة وتشرد .  -

 نتیجة التوسع الحضري بمختلف أنواعه علي حساب األراضي الزراعیة .    جالتغییرات اإلنتاجیة كانت بنسبة كبیرة من قلة اإلنتا أما  -

 سكنیة بصورة أقل في إیجاد بدیل) تباین تفكیر المبحوثین في إیجاد بدیل للنشاط الحالي أو اإلبقاء علیه حسب المنطقة المتأثرة (ال  -

 اكم المخلفات (النفایات) بأنواعها المختلفة مع عدم وجود نظام لجمع ومعالجة الفضالت والمخلفات . انتشار وتر   -

 الحیازات الزراعیة بمنطقة هوشیري ونوعها ملكیة عامة للقبائل وفردیة داخل إطار القبیلة   -

لألســرة و إنمــا بالشــراء مــن الســوق ، أمــا بمنطقــة  وجــد أن بمنطقــة غــرب الــزلط أنــه ال یوجــد إنتــاج محلــي لتــوفیر االحتیاجــات الغذائیــة  -
 هوشیري یتم توفیر االحتیاجات الغذائیة باإلنتاج المحلي والشراء من السوق .

 المنظمات الطوعیة هي التي تقوم بالدعم بصورة أكبر من الدعم الحكومي ، أما في منطقة غرب الزلط ال یوجد دعم من أي جهة -  

 رة كبیرة نتیجة لهذه المنشآت .تأثر مستوى الدخل بصو   -



أهمیة إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقة یعمل علي حل المشاكل مع السـلطات المختصـة واسـتقرار المجتمـع وخلـق   -
فــي تنفیــذ  عالقــة جیــدة مــع الدولــة و أهمیــة المجتمــع فــي ترتیــب األولویــات حســب حاجــة المنطقــة ومســاعدة الدولــة أو الســلطات المختصــة

 القرارات .

یــتم الحفــاظ علــي النشــاط التقلیــدي باإلرشــاد الزراعــي والــدعم الفنــي والمــالي وتســجیل األراضــي مــع تــوفیر البــذور المحســنة واستصــالح   -
  یة .وصیانة األراضي والحد من تغول المشاریع القومیة واالستثماریة علي األراضي الزراعیة وتوفیر المیاه ومحاربة اآلفات الزراع

   رى     مالحة بمنطقة هوشی �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -المناقشة : )2- 5( 

هـدف البحــث إلــي تحلیـل أثــر االمتــداد الحضــري مـن إســكان ومنشــآت علــي القطـاع التقلیــدي المتمثــل فــي الزراعـة والرعــي وتربیــة الحیــوان 
الموسمیة وتتمیز بنباتات جافة وشبه جافة االمطار وصید األسماك جنوب مدینة بورتسودان وهي عبارة عن سهل ساحلي تقطعه الودیان 

،   Acacia tortilis var tortilisarأشــجار الســمر  یضــمملــم متوســط) حیــث كانــت هــذه المنطقــة تتمیــز بغطــاء نبــاتي 100قلیلــة (
  leptadenia  ، المـرخ   Balanites aegytiaca، الهجلـیج  Salvadora presica، األراك  Capparis deciduaالطنـدب 

pyrotechnicaالسـدر ،Ziziphus  spima      العشـر ،Calotropis  Procera   نـاعم  حسـكنیت الحشـائش واالعشـابوبعـض

Cenchrus  ciliaris     وخشـنCenchrus setegerus   التمـامPanicum  turgidum  ام عقـةDigaria  Velutina  

مقاومـة للملوحـة متدرجـة فـي مقاومتهـا وتنحصـرفي  الملحیـة وهـي نباتـات امـا نباتـات االراضـي Crotolaria  microphyllaالطقطاقـة 
     Avicennia marina كلم من الشاطئ وهي عبارة عن تجمعات الشورى 7حوالي 



  Salsolaالروثـا  Sprobolous  spicatus، والمـالحي   Aeluropas  lagodoides، والعـركش   Sueda monicaالعـدلیب 

vermiculata  السعدة ، Cyperus  congloneratus   

وهـذا الغطـاء النبــاتي یـزداد كثافــة وتنوعـًا فــي بطـون األودیــة حیـث تعتبـر األودیــة والخیـران الموســمیة مـن المــواطن والبیئـات الحساســة ألن 
للهـا فـي موسـم األمطـار هذه الوالیة تعاني مـن عـدم تـوفر المیـاه العذبـة و أنهـا تعتمـد كلیـًا علـي میـاه الودیـان والخیـران الموسـمیة التـي تتخ

للزراعة التي تعتبر إعاشیة في المقام األول إلنتاج الذرة والدخن كغذاء رئیسي بجانب زراعة بعض الخضروات المختلفة كما في هوشیري 
د مثــل العجــور ، الطمــاطم ، الشــمام والبامیــة حیــث تمــارس الزراعــة فــي مســاحات صــغیرة وتقــوم بهــا األســر حیــث یــتم االعتمــاد علــي الیــ

العاملة داخل األسرة وتتم كل العملیـات الزراعیـة یـدویًا ویعتمـد الـري علـي حجـز میـاه األمطـار فـي الودیـان والخیـران وهـذه الخیـران تنحـدر 
من الجبـال القریبـة نحـو الشـرق لتصـب فـي البحـر األحمـر وتسـاهم فـي تـوفیر الظـروف المالئمـة السـتمرار بیئـات أخـرى مثـل بیئـة نباتـات 

عنـد مصـبات الخیـران  )Avicennia  marina(تتواجد في تجمعات علي الساحل السوداني كواحدة من أهم النظم البیئیـة الشورى التي 
بالبحر وبمساحات مختلفة تتناسب طردیًا مع معدل كمیـات األمطـار وتتمثـل أهمیـة المـانجروف اقتصـادیًا فـي أنهـا مصـدر للرعـي خاصـة 

یف ومصدر لألخشاب وغذاء هام للحیوانات البریة (بعض الحیوانات البریة تقضي جزءًا أو الجمال في األوقات الحرجة في فصل   الص
كل حیاتها بالمانجروف) وتحافظ أیضًا علي الشعب المرجانیة كحاجز لطمي الخیران الـذي یـؤثر سـلبًا فـي نمـو الشـعب المرجانیـة وكـذلك 

ة التي تتواجد علي الساحل في شكل أحزمة بالمیاه الساحلیة الضحلة ذات مأوى للطیور البریة باإلضافة لبیئة الحشائش والطحالب البحری
ســم خلـف حیـز الشـعب المرجانیــة وأمـام تجمعـات الشـورى وبیئــة الشـعب المرجانیـة الموجـودة فــي  600 – 150األعمـاق التـي تتـراوح بـین 

والشــعب الحلقیــة وكــذلك نجــد أن تربیــة الحیــوان أو  البحــر األحمــر تتمیــز بــالتنوع وبهــا ثالثــة أشــكال مــن الشــعب الهدبیــة والشــعب الحــاجزة
الرعي من األنشطة االقتصادیة الغالبة علي االقتصاد الریفي علي الساحل بتربیة الجمال والضأن والماعز وتعتمد علي المرعى الطبیعي 

لمیــاه والمراعـي وتمثـل تجمعــات واألعـالف فـي تغذیـة الحیــوان وتمـارس هجـرات موسـمیة بــین حـزام السـاحل والســهول الخلفیـة حسـب وفـرة ا
الشورى أحد المراعي البدیلة للرعاة خصوصًا في فصل الصیف باإلضافة لصید األسماك علي السـاحل الـذي یعتبـر مـن األنشـطة الهامـة 

ضـــحت للمنـــاطق الســـاحلیة . وأدي التغییـــر فـــي اســـتخدامات األراضـــي الزراعیـــة والرعویـــة لالســـتخدام الصـــناعي والتمـــدد العمرانـــي كمـــا أو 
الدراسة بمنطقة هوشیري وغرب الزلط (أحیاء االنقاذات) نتیجة للزحف السكاني بسبب الهجرة المتزایدة لظـروف الحـرب فـي جنـوب الـبالد 
والجفاف فقد نـزح كثیـر مـن المـواطنین مـن منـاطقهم نحـو مدینـة بورتسـودان مـن داخـل الوالیـة أو مـن جبـال النوبـة وجنـوب و غـرب الـبالد 

اإلنقــاذات (أ ، ب ، ج ، د)  جنــوب مدینــة بورتســودان  أدى لظهــور تغیــرات ســالبة بالمنطقــة مــن إزالــة للغطــاء النبــاتي  وتركــزهم بمنطقــة
%) لتــدهور 29.1%) بمنطقــة غــرب الــزلط وأعلــى نســبة بمنطقــة هوشــیرى كانــت (17.8%) (32.2وتــدهور المراعــي بنســب عالیــة تمثــل (

الدراســة بمنطقــة غــرب الــزلط ان هنالــك تــدمیر ألنــواع متنوعــة مــن نباتــات المراعــي %) لضــعف اإلنتاجیــة حیــث أثبتــت 19.7األراضــي (
واألشجار نتیجة للرعي والقطع الجائر حیث تم إزالة لعدید من األشجار إلنتاج الفحم الذي یمثل مصدر دخل بدیل للسكان لعـدم مقـدرتهم 

) بـان مسـاحات شاسـعة مـن  1998ق هذه النتـائج مـع (مصـطفى ، على الرعي والزراعة وتوفیر حطب الوقود ودعائم لبناء المساكن وتتف
ارض المرعــى خاصــة الســهول الســاحلیة قــد تعرضــت للرعــي الجــائر وعملیــات االحتطــاب المتواصــل وانتشــرت فیهــا النباتــات الغازیــة مثــل 

لغطـاء الشـجري فـي المنـاطق م) بـان هـذا التـدهور الواضـح فـي ا1999أشجار المسكیت وشجیرات العشر وكما تتفـق مـع( بـابكر محمـد ، 
الغربیة من المدن لیس مردود الي الرعي فقط بل الي القطع الجائر لألشجار بسبب ازدیاد الحاجة الي خشب الوقود والفحم فـي المنـاطق 

ان الغطـاء  الحضریة باالضافة للفقر وفقدان الرعـاة لحیوانـاتهم یـؤدي الـي لجـوئهم الـي قطـع االخشـاب ولـوحظ مـن خـالل الزیـارة المیدانیـة
النبــاتي حالیــًا أصــبح تســود فیــه اشــجار الســمر التــي تكــون فــي كثیــر مــن األحیــان متقزمــة نتیجــة للرعــى والقطــع الجــائر وبعــض شــجیرات 

ل الطقطاقة والتمام المتناثرة وسیادة النباتات الغازیة والغیر مرغوبة مثل المسكیت والعشر في هوشـیري تالحـظ اختفـاء األنـواع الشـجریة مثـ
ار الســیال والســدر والهجلــیج التــي كانــت ســائدة فــي المنطقــة وانتشــار وســیادة نبــات المســكیت ورغــم ذلــك نجــد بعــض أشــجار الســدر أشــج

والهجلیج والطندب واالراك وبعض النجیلیات كالسعدة والحسكنیت الناعم والخشن والعدلیب والروثا  وأیضًا حدث تـدهور األراضـي إلقامـة 



یع التنمویــة مــن مینــاء بشــائر لتصــدیر البتــرول ومطــار بورتســودان الــدولي والمالحــات والطریــق القــومي علــى المنشــات الصــناعیة والمشــار 
حساب األراضي الزراعیة والرعویة والساحلیة باالضافة للمهدادات البیئیة من التلوث البحـري وأثـره الضـار علـى البیئـة السـاحلیة ممـا أدى 

ترتب علیها ضعف اإلنتاجیة . وأكدت هـذه الدراسـة ان هـذه التغیـرات السـالبة انعكسـت بتغیـرات الى فقدان الكثیر من هذه األراضي  مما 
%) بأحیاء االنقاذات حیث كانت التغیرات البیئیة أعلى نسـبة 24-15بیئیة وصحیة واقتصادیة واجتماعیة وٕانتاجیة وتراوحت النسب بین (

نتاجیة أما بالنسبة لمنطقة هوشیري كانـت ایضـًا التغیـرات البیئیـة أعلـى نسـبة وتلیهـا تلیها الصحیة واالجتماعیة بنسب متساویة ثم اخیرًا اإل
وأوضــحت الدراســة حــدوث تغیــرات صــحیة نتیجــة للنمــو   )7-1-4اإلنتاجیــة ثــم االقتصــادیة وأخیــرا االجتماعیــة كمــا اشــار الجــدول رقــم (
فــات والصـرف الصــحي والفضـالت والتــي یـتم الــتخلص منهـا بطریقــة المتزایـد للســكان والهجـرة لمدینــة بورتسـودان ممــا یزیـد مــن كمیـة المخل

الحرق مما ینتج عنها من تلوث هوائي او رمي السكان لفضالت المخلفات في الخیران وتجرف مع السیول للبحر وتلـوث البیئـة السـاحلیة 
اذات حیــث النشــاط الرعــوي وتربیــة % بأحیــاء االنقــ78.5والبحریــة حیــث أكــدت الدراســة ظهــور نســبة عالیــة مــن أمــراض الحیــوان وصــلت 

% أمراض اإلنسان من الحمیات وأمراض العیون التي تسبب فیها الكائنات الممرضـة أو 21.5الحیوان لعدم توفر العنایة البیطریة ونسبة 
للمحاصـیل  % لآلفـات والحشـرات بالنسـبة50النفایات نتیجة لعدم توفر الخدمات الصحیة ، وظهرت أعلى نسـبة بمنطقـة هوشـیري تقـارب 

. وأوضـــحت الدراســـة ان ) 8-1-4% أمـــراض تصـــیب اإلنســـان كمـــا اشـــار الجـــدول رقـــم (40والخضـــروات لطبیعـــة المنطقـــة الزراعیـــة و
%) بمنطقة هوشیري نتیجة لتناقص المساحات الزراعیة 26.8%) باألرضي (34.8التغیرات البیئیة كانت بنسب عالیة بالنشاط الزراعي (

فـــدان الـــى اراضـــي صـــناعیة وكانـــت هـــذه  2754فـــدان) وحولـــت مســـاحة حـــوالي  8677الزراعیـــة بحـــوالي (حیـــث قـــدرت جملـــة االراضـــي 
االراضـــي ذات إنتاجیـــة عالیـــة وبهـــا منشـــات زراعیـــة مـــن ســـدود وقنـــوات ري فضـــًال عـــن وجـــود أشـــجار مثمـــرة خاصـــة النخیـــل وكثیـــر مـــن 

مزارع بالتالي اثـر علـى النشـاط الزراعـي (إدارة  250تضررین حوالي األشجار الغابیة وفقدانه اثر كثیرًا على المزارعین حیث قدر عدد الم
) بان هذه األراضي المستقطعة لصالح الحزام األمني لمیناء بشائر 2000المساحة بورتسودان) تتفق هذه النتائج مع (دراسة صیانة التربة

اثـر كثیـرًا علـى المسـاحات المزروعـة وبالتـالي علـى  مـن األراضـي ذات اإلنتاجیـة العالیـة وفقـدانها% 70-60لتصدیر البترول وهي تمثل 
مسـتویات معیشـة المـزارعین باإلضــافة السـتقطاع المسـاحات الرعویـة إلنشــاء المشـاریع التنمویـة مثـل المطــار والمالحـات والطریـق القــومي 

%) نتیجــة تعـــدي 42,8ضــي (%) وباألرا47,6أمــا بالنســبة لمنطقــة غـــرب الــزلط كــان التنــاقص فـــي الغطــاء النبــاتي أعلــى نســـبة بلغــت (
ویمكن ان تساهم ایضًا فـي  %)5السكان علي أشجار وشجیرات المنطقة من قطع ورعي جائر ونجد ان التغیرات المناخیة كانت بنسبة (

  ). 9-1-4هذه التغیرات البیئیة نتیجة لقلة األمطار والجفاف المتواصل كما یشیر الجدول رقم (
فـي كـل مـن غـرب الـزلط  %55,9-% 50تصادیة كانـت فـي انخفـاض الـدخل بنسـب عالیـة أوضحت الدراسة بان التغیرات االق

%وهـذا یوضـح 20,3بینمـا أقـل فـي هوشـیري  %35,7(االنقاذات) وهوشیري علي التوالي وزیـادة الفقـر بصـورة اكبـر فـي أحیـاء االنقـاذات 
رعویة وغطاء نباتي بالتالي ینعكس علي انخفاض الـدخل بان هنالك تأثیر سلبي نتیجة للضغوط البیئیة علي الموارد من أراضى زراعیة و 

-1-4اما في هوشیري ظهر زیادة الفقر بصورة اقل لتوفر موارد زراعیة بالمنطقة بالتالي تعدد األنشطة الزراعیة كما یشیر الجدول رقـم (
10(.  

%) بمنطقــة 34ن هامشـیة (ومهـ %)44,4أوضـحت الدراسـة ایضـًا بــان التغیـرات االجتماعیـة ظهــرت بنسـب عالیـة مـن هجــرة (
هوشیري نتیجة لتناقص المساحات الزراعیة وتقلص النشاط الزراعي وما ترتب علیه من انخفاض لالنتاج الزراعي ، اما أحیاء االنقاذات 

لهامشـیة )  حیث غالبیة السكان من المهاجرین والنـازحین الـي الوالیـة بینمـا كانـت الهجـرة والمهـن ا%5.نجد ان أعلى نسبة كانت تشرد (
  .)11-1-4كما اشار الجدول رقم ( %)25بنسب متساویة (

حیــث تعتمــد هــذه المنطقــة علــى  %)97أوضــحت الدراســة ان التغیــرات اإلنتاجیــة كانــت بنســب عالیــة لمنطقــة هوشــیري بلغــت (
أمـــا بالنســـبة ألحیـــاء زراعــة الخضـــروات والمحاصـــیل لالكتفــاء الـــذاتي وصـــید األســماك وبیـــع الفـــائض لمدینــة بورتســـودان كعائـــد مــادي ، 



%) مــن األلبــان واللحــوم ویمكــن ایضــًا ان تســاهم فــي قلــة اإلنتــاج شــح 92,4االنقــاذات كانــت قلــة اإلنتــاج ایضــًا بســبة عالیــة تصــل الــي (
  . )12-1-4الموارد المائیة والتغیر في المناخ وارتفاع تكلفة خدمة صیانة األراضي بصفة عامة كما اشار الجدول رقم (

%) من النفایات بأحیـاء االنقـاذات تتـرك بـالعراء او ترمـى فـي الخیـران نتیجـة لعـدم وجـود طریقـة 80لدراسة ان (كما أوضحت ا
لتتراكم النفایات وتصبح مصدرًا للتلوث ، اما في منطقة هوشیري تظهر النفایات بصورة   ةفعالة لجمع النفایات مما یؤثر سلبًا على البیئ

  . )13-1-4نطقة الزراعیة كما اشار الجدول رقم (%) وذلك لطبیعة الم55اقل بنسبة (
أكــدت الدراســة انــه ال یوجــد هنالــك أي دعــم مــن اإلدارات الحكومیــة أو المنظمــات الطوعیــة بأحیــاء االنقــاذات بینمــا فــي منطقــة 

-1-4دول رقـم (ومنظمـة اوكسـفام البریطانیـة كمـا اشـار الجـ  (IRC)% واغلبها من المنظمـات الطوعیـة 55هوشیري كان الدعم بنسبة 
18. (  

المتعلقـة بالمنطقـة حیـث یـؤدي هـذا الـي حـل مشـاكل  تكذلك أوضحت الدراسة أهمیة إشراك المجتمع المحلي فـي اتخـاذ القـرارا
المنطقــة بالتعــاون مــع الســلطات المختصــة وخلــق عالقــة جیــدة بــین الدولــة والمجتمــع المحلــي ممــا یــوفر نــوع مــن االســتقرار للمجتمــع مــع 

  او السلطات المختصة في تنفیذ القرارات المتعلقة بالمنطقة وترتیب أولویاتها حسب أهمیتها بالمنطقة . مساعدة الدولة
وأوضـــحت الدراســـة ایضـــًا وجهـــة نظـــر المســـتهدفین الحفـــاظ علـــي هـــذا القطـــاع التقلیـــدي باإلرشـــاد الزراعـــي وتســـجیل األراضـــي 

لـي األراضـي الزراعیـة واالهتمــام بالخـدمات البیطریـة ومكافحـة اآلفــات واستصـالح وصـیانة األراضـي والحــد مـن تغـول المشـاریع القومیــة ع
  ه في األمن الغذائي بالمنطقة . الزراعیة الستمراریة عطاء هذا القطاع بمختلف أنواعه ودور 

  

  -الخاتمة والتوصیات : 

نـة بورتسـودان بمنطقتـي الدراسـة حیـث هدف هذا البحث لدراسة اثر االمتداد الحضري من اسكان ومنشآت على القطـاع التقلیـدى جنـوب مدی
نجــد ان هــذه المنطقــة بهــا انشــطة زراعیــة مختلفــة مــن رعــي وتربیــة الحیــوان وزراعــة موســمیة باالودیــة والخیــران واحتطــاب االشــجار وصــید 

رات ســالبة االسـماك علــى الســاحل ومـن نتــائج البحــث حـدث تغیــر فــي اسـتخدامات هــذه االراضــي الزراعیـة الســكان ومنشــآت ترتـب علیــه تغیــ
ء بمنطقتي الدراسة تتمثل بازالة الغطاء النباتي وتدهور المراعـي نتیجـة للقطـع الجـائر لالشـجار والشـجیرات النتـاج الحطـب وفحـم الوقـود وبنـا

العشـر  المساكن باالضافة للرعي الجائرمما ادى الي تعرض الكثیر من االنواع للتقزم او االنقراض وسیادة النباتـات الغیـر مرغـوب فیهـا مثـل
  والنباتات الغازیة كالمسكیت بمنطقة غرب الزلط .

امــا بمنطقــة هوشــیري كــان هنالــك ضــعف فــي االنتاجیــة نتیجــة لتنــاقص المســاحات الزراعیــة ذات االنتاجیــة العالیــة ممــا اثــر علــى النشــاط   
منشــآت الصـناعیة والتنمویــة ، وانعكــس هــذا الزراعـي للمــزراعین بالمنطقــة وایضـًا حــدث تقلــص للمسـاحات الرعویــة والســاحلیة نتیجـة القامــة ال

التغیـــر علـــى المجتمـــع المحلـــي مـــن تغیـــرات اقتصـــادیة واجتماعیـــة وانتاجیـــة وصـــحیة وظهـــور امـــراض الحیـــوان واالنســـان واالفـــآت الحشـــریة 
ـــة االنتـــاج واظ ـــائج ان بالمنـــاطق الزراعیـــة وكـــذلك انخفـــاض الـــدخل والعطالـــة بصـــورة كبیـــرة وظهـــور الهجـــرة والمهـــن الهامشـــیة وقل هـــرت النت

المنظمات الطوعیة هي التـي تقـوم بالـدعم بصـورة اكبـر مـن الـدعم الحكـومي وكـان البـد مـن اهمیـة اشـراك المجتمـع باتخـاذ القـرارات المتعلقـة 
  یة والرعویة الي استخدام اخر .  بالمنطقة والحفاظ على هذا القطاع ودعمه حتى ال تتحول استخدامات االراضي الزراع

 ه النتائج تم التوصل الي بعض التوصیات أهمها : ومن خالل هذ

) مـع حمایـة المنـاطق الحساسـة والبیئـات الحیویـة land Use Planوضع خریطة لتحدید استخدامات األراضـي السـاحلیة ( )1(
  الهامة .

 ي الزراعیة .توجیه التمدد السكاني المستقبلي نحو المناطق الفقیرة الموارد والتوسع الرأسي حتى یتم الحفاظ علي األراض )2(

) بطریقـــة علمیـــة تتبـــع دراســـات اجتماعیـــة Master Planضـــرورة االعتمـــاد علـــى التخطـــیط مـــن وجـــود خـــرط موجهـــة ( )3(
 واقتصادیة وسكانیة وجیولجیة وغیرها من الدراسات والمعطیات التي تؤثر لتطور ونمو المجتمع . 



یـة ، المصـائد ، األراضـي الزراعیـة ، الغابـات) لضـمان تنمیة ودعم القطاع الزراعـي بكـل أقسـامه (المراعـي ، الثـروة الحیوان )4(
 عطائه واستمراریته .

 االهتمام بالتخطیط البیئي بوضع البعد البیئي (الجدوى البیئیة) عند التخطیط لمشروعات تنمیة الموارد كبعد حتمي . )5(

ت عـن المــوارد األرضــیة وضـع نظــام لرصـد ومتابعــة مؤشــرات التـدهور البیئــي وقیــاس مـدى حدوثــه وجمـع وتحلیــل المعلومــا )6(
 والنظم الطبیعیة لمتابعة التدهور مما یساعد علي التخطیط السلیم .

 المتابعة الصحیة اللصیقة للسكان وخاصة الشباب واالطفال بحیث یمكن دراسة ظهور أي تأثیرات بیئیة سالبة علیهم .  )7(

 للتلوث . إیجاد طریقة فعالة جمع ومعالجة النفایات المتراكمة التي تعتبر مصدراً  )8(

 تكثیف برامج التوعیة البیئیة لكل شرائح المجتمع ومتخذي القرار . )9(

  تطبیق اللوائح والقوانین في هذا المجال .  )10(
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