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 .المخلص 

تناولت الدراسة  ادارة الموارد الطبيعية المؤثرة في التنمية الزراعية بوالية وداي باستخدام 
التنمية  بيان أهمية إدارة الموارد الطبيعية المؤثرة فيالتقنيات الجغرافية الحديثة، وهدفت الى 

التعرف على االمكانات الطبيعية لمنطقة الدراسة بحيث يمكن على الزراعية بالوالية. و 
اساسها رسم صورة للتخطيط المستقبلي للتنمية الزراعية. والتعرف على اساليب ادارة الموارد 
الطبيعية القائمة االن في والية وداي. واستخدمت الدراسة االستشعار عن بعد ونظم 

 ات الجغرافية في جمع وتحليل وعرض البيانات.المعلوم
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وتوصلت الى نتائج ان الوالية تزخر بالموارد الطبيعية التي تؤثر على التنمية الزراعية. ان 
اساليب ادارة الموارد الطبيعية القائمة في المنطقة تقليدية. تدهور في الغطاء النباتي بسبب 

 الممارسات الخاطئة من المزارعين والرعاة.

 إعداد برامجو .التجريف من التربة لحماية واألنظمة القوانين سن وتفعيلصت الدراسة على و او 
 وضع في والتسميد وإشراكهم الري  وطرق  األراضي استخدام مجال في للمزارعين التوعية
 القومي، األمن من جزء المائي األمن قضية إن :المائي الوعي نشر .الزراعية التنمية خطط
للموارد  المستدامة التنمية وتحقيق االستهالك ترشيد بهدف المائي الوعي ضرورة نشر لذلك
للتوعية  االجتماعي التواصل ومواقع المختلفة اإلعالم وسائل خالل استخدام من وذلك المائية
المياه. على الحكومة تبني اساليب حديثة إلدارة الموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية  بقضايا

 امتها.الزراعية واستد

إدارة الموارد الطبيعية، التنمية الزراعية، االستشعار عن بعد، ونظم  الكلمات المفتاحية:
 المعلومات الجغرافية، والية وداي

Abstract. 

The study addressed the a natural resources management that affect the 

agricultural development in Wadai State by using the modern geographical 

techniques and aimed to clarify the natural resources management which affect 

in agricultural development in the State and to know the natural capabilities for 

the study region where in it is possible on base to name for the future planning 

of the agricultural development. And to know the methods of the natural 

resources that exist at present in the State. 
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The study utilized the remote sense and organized the geographical 

information in collecting, analyzing and data show. And reached to results that 

the state is full of natural resources which affect the agricultural development 

the methods of natural management existed in the state are traditional. The 

deterioration of plant coverage by cause of wrong practice from farmers and 

herdsmen. 

The study recommended on reactivation of laws and systems for soil protection 

from erosion. And to set the awareness programme for farmers in sphere of 

utilizing the land and ways of irrigation, fertilization and sharing them in putting 

the agricultural development plans, spreading the awareness of water. The 

issue of security mater is the part of national security, therefore, it is important 

to spread the water awareness with an aim to instruct the consumption and 

achieve the sustainable development of water resources through using different 

Medias means and social media sites for sensitization of water issue. To the 

government of adopt modern methods of natural resources management that 

affect the agricultural and its sustainability. 

Key words: management of natural resources agricultural development, 

remote sense and systems of geographical information Wadai State. 
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 : مقدمة

إدارة الموارد الطبيعية التي تعد األساس في التنمية الزراعية بشكل سليم يسهم في الحفاظ 
التنمية الزراعية من األهداف الرئيسية التي تسعى الى على هو االمن الغذائي، وتعتبر 

تحقيقها الدول ومنها تشاد، لما لها من اثار متزايدة في توفير الغذاء للسكان، فتنمية الواقع 
الزراعي أصبح ضرورة ذات أهمية قصوى في كونها مصدر الغذاء الرئيسي للبشر ، كما انها 

ية، وتحرك التجارة الداخلية والخارجية للوالية.  كما توفر احتياجات الصناعة من المواد األول
ان استخدام التقنيات الجغرافية الحديثة المتمثلة في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 
الجغرافية فعالة في إدارة الموارد الطبيعية وتصنيفها، ويمتلك والية وداي العديد من الثروات 

عية، مما يتطلب وضع خطط ورسم سياسات تنموية الطبيعية  المؤثرة على التنمية الزرا 
تتناسب مع القدرات والثروات التي تملكها. وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة يتطلب توجيه 
االهتمام للموارد الطبيعية، وضرورة ادارتها لخدمة اهداف التنمية الزراعية على المدى البعيد. 

جال إدارة الموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية و هذه الوالية لم تحظ بدراسات كافية في م
 ادارة الموارد التي تعيق المشكالت نحاول في هذا البحث دراسة لذا الزراعية المستدامة،

 واستدامتها في هذه الوالية. الطبيعية

 مشكلة الدراسة:

 يمكن ابراز مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:

 التنمية الزراعية؟ احتياجات تلبي الدراسة بمنطقة طبيعية موارد تتوفر هل -1

هي االساليب القائمة االن في ادارة الموارد الطبيعية المؤثرة بالتنمية الزراعية في   ما -2
 والية وداي

 الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية الزراعية في منطقة الدراسة؟ادارة ما مدى تأثير  -3

الزراعية المستدامة في والية وداي من خالل الموارد الطبيعية كيف يمكن تحقيق التنمية  -4
 المتوفرة؟
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 اهداف الدراسة:

 الوالية.بلتنمية الزراعية في ا المؤثرة بيان أهمية إدارة الموارد الطبيعية-1

التعرف على االمكانات الطبيعية لمنطقة الدراسة بحيث يمكن على اساسها رسم صورة -2
 الزراعية.مية للتخطيط المستقبلي للتن

 التعرف على اساليب ادارة الموارد الطبيعية القائمة االن في والية وداي.-3

 أهمية الدراسة:

المؤثرة على التنمية تنبع أهمية هذه الدراسة من األهمية التي تشكلها إدارة الموارد الطبيعية 
حيث يمكن لقطاع الزراعة  عبر الوالية دعم االقتصاد التشاديالزراعية المستدامة في 

التنسيق مع القطاعات األخرى من اجل زيادة معدالت التنمية وتقليص الفقر وتحقيق استدامة 
والتي بالضرورة تؤدي والية وداي وفي ظل الزياد ة المستمرة لعدد سكان  الموارد الطبيعية.

صيل الزراعية من مما يتطلب ضرورة التوسع في انتاج المحا ،الى زيادة الطلب على الغذاء
خالل إدارة وتخطيط الموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية الزراعية باستخدام تقنية االستشعار 

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

 فرضيات الدراسة:

 التنمية الزراعية. احتياجات تلبي الدراسة بمنطقة طبيعية موارد تتوفر -1

الموارد الطبيعية المؤثرة بالتنمية الزراعية في والية وداي  االساليب القائمة االن في ادارة -2
 بدائية تقليدية.

 تأثر ادارة الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية الزراعية في منطقة الدراسة. -3
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 منهجية الدراسة:

المنهج اإلقليمي: يهدف الى ابراز الشخصية الجغرافية لمنطقة الدراسة والتعرف على  -
لمكانية للظاهرة وانماطها وتوزيعها واختالفها في إطار جغرافي وتحليل كافة جوانبها البيانات ا

ويعتمد على معالجة موضوع الدراسة وتفاعالتها المكانية مع بقية العناصر لمنطقة الدراسة، 
 من خالل ارتباطه بالظروف السائدة في والية وداي.

س  والمباد  التي تتحكم في التوزيع المنهج االصولي: ويقوم هذا المنهج على دراسة اال-
الجغرافي ألنماط االستخدام البشري والمشكالت الناتجة عن هذا االستخدام في محاولة لفهم 
العوامل المؤثرة فيها سواء كانت طبيعية او بشرية لذا سنقوم بدراسة الخصائص الطبيعية 

 ية في منطقة الدراسة.والبشرية لمنطقة الدراسة ثم مقومات او موارد التنمية الزراع

المنهج الموضوعي: يهدف الى دراسة الظاهرة في حالة ارتباطها بالظواهر األخرى في -
منطقة الدراسة، وإبراز العالقة المركبة بينهما، كما يبحث عن أسباب الظواهر من تباينها 

ولذلك فهو يتخذ من  وتقييم الفرضيات واثبات صحتها للوصول الى نتائج أكثر دقة،
 الموضوع وحدة التحليل االساسية.

ويهتم لدراسة التطور التاريخي لعمليات التنمية الزراعية في منطقة  المنهج التاريخي:-
 تتعلق و التتبع الزمني لبعض الظواهر الجغرافية المتصلة بموضوع الدراسة والتي الدراسة
 .الطبيعية والتنمية المستدامة ومشكلة الموارد ةالطبيعي الموارد واستخدام واألقسام بالمفاهيم

 حدود الدراسة:

 طقة الدراسة بوالية وداي التي تقع في اقصى شرق تشاد، الحدود المكانية: تمثل حدود من

 م2020-2010الحدود الزمانية: من 
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 مصادر جمع البيانات والمعلومات:

الجامعية المنشورة وغير المنشورة مصادر غير مباشرة: تشمل الكتب واألبحاث والرسائل  -
 المتعلقة بالموضوع، والمؤسسات ذات الهدف.

مصادر مباشرة: الزيارات الميدانية، وهي تفيد كثيرا في مجال البحث الجغرافي، لذلك فهي  -
المصدر الرئيسي واالساسي التي سيعتمد عليها هذه الدراسة خاصة مع نقص المعلومات 
والبيانات المتاحة في مجال إدارة الموارد الطبيعية او المتعلقة بالتنمية الزراعية في والية 

المرئيات الفضائية والصور الجوية والخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة وخرائط  وداي ومن
 .إرثجوجل 

 : مفهوم الموارد الطبيعية

يمكن تعريف الموارد الطبيعية على انها كل مادة موجودة بصورة طبيعية في الكون وذات 
وانجازاته سواء على المستوى قابلية علي االستغالل يمكن أن يعتمد عليها االنسان في حياته 

 (17، ص:2014االقتصادي أو الرفاه االجتماعي.)االسدي، 

وتعرف أيضا الموارد الطبيعية بأنها كل الهبات والمنح واألصول التي تحتوي ثروة ويمكن أن 
 تتحول بالمجهود البشري من مجرد محتوى ثروة إلى ثروة فعلية في شكل سلع وخدمات. 

ها من الكل الجغرافي والذي يتكون من مجموعة االغلفة هي الغازي وتستمد الهبات أصول
والصخري، المائي، الحيوي الباطن ـ البشري وتتوزع الموارد المختلفة على هذه األغلفة 
فالغالف الغازي والياب  مصدران للموارد الزراعية والغالف الحيوي مصدر للموارد النباتية 

ختلفة والغالف المائي مصدر للموارد المائية والسمكية والحيوانية والتجمعات البشرية الم
 .(332ص 2021)الخزاعي والغالف الباطني مصدر للموارد المعدنية

والتفاعل بين اإلنسان والموارد الطبيعية متبادل ومستمر ويشكل جزء من عناصر البيئة 
ا هي في تبدل مستمر الطبيعية المتداخلة والمعقدة، ومفهوم الموارد الطبيعية ليست ثابتة وإنم

 بسبب زيادة إمكانيات اإلنسان الستثمارها نتيجة توسع المعارف والتطور التكنولوجي.
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 أنواع الموارد الطبيعية

تصنف الموارد الطبيعية إلى عدة أنواع استنادا إلى عدد من األس  وهي طبيعة تكوينها 
 ستمرارية استغاللها وتجددها.ودرجة انتشارها أي توزيعها الجغرافي والعمر الزمني أي مدي ا

تصنف الموارد الطبيعية حسب تكوينها أو على حسب  التصنيف التركيبي أو تكوينها: -
 تركيبها إلى:

موارد عضوية )موارد طبيعية ذات أصل عضوي(: وتتمثل الموارد العضوية في الموارد  -ا
سماك باإلضافة إلي موارد الوقود النباتية كالغابات والمراعي والموارد الحيوانية كالحيوانات واأل

 وتضم الفحم والبترول والغاز الطبيعي.

موارد غير عضوية )موارد طبيعية ذات أصل غير عضوي( من أمثلتها: الماء  -ب
 والهواء ومعظم المعادن والطاقة الشمسية والرياح.

وهناك بعض الموارد التي تجمع في تكوينها بيت األصل العضوي واألصل غير العضوي 
 لتربة.كا

 التوزيع الجغرافي للموارد )التصنيف المكاني(: 

 إلى أربعة أقسام هي: تصنف الموارد حسب توزيعها الجغرافي

ـ موارد عظيمة الشيوع )موجودة في كل مكان(: ال ترتبط بمنطقة واحدة بل توجد في كل  أ
 يد.مكان مثل الهواء في الغالف الجوي واإلشعاع الشمسي وبعض المعادن خاصة الحد

ـ موارد شائعة التوزيع )شائعة االنتشار في الكرة األرضية( هي متوافرة في كثير من  ب
مناطق العالم، وان اختلفت في أهميتها من منطقة إلى أخرى، ومن هذه الموارد التربة 
الزراعية والغطاء النباتي والثروة السمكية، وصحيح أن هذه التربة واسعة االنتشار لكنها 

 من منطقة إلى أخرى.  تختلف في خصوبتها
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ـ موارد نادرة نسبيا في توزيعها: تضم معظم المعادن وبعض مصادر الطاقة كالفحم  ج
 والبترول والغاز الطبيعي ومعظم هذه الموارد قابلة للنفاذ ومن الصعب تعويضها.

ل ـ موارد نادرة ومحدودة في توزيعها: تشمل هذه الموارد بعض أنواع المعادن كالزئبق والنيك د
 (211ـ209،ص 2007فتحي بكير ). والذهب

تصنف الموارد الطبيعية على هذا األساس إلى موارد متجددة و  ـ العمر الزمني للموارد:
أخرى غير متجددة ومثل هذا التصنيف يعتمد اساسا علي استغالل الموارد من جانب 

ددة إال إذا تم االنسان أو بعبارة أخرى ال يمكن تصنيف الموارد إلي متجددة أو غير متج
استغاللها و على الرغم من التصنيفات السابقة للموارد الطبيعية إال أن الدراسات الجغرافية 
تعطي أهمية أكبر لهذا التصنيف، وذلك ألن علم الجغرافيا يهتم بشكل أساسي في طبيعة 

ا علي العالقة بين الموارد الطبيعية و النشاط البشري، وأن هذا التصنيف يعطي تصورا كافي
المدة الزمنية التي يمكن من خاللها استثمار الموارد الطبيعية المتاحة مما يساعد اإلنسان 
على كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية لغرض استغاللها بأمثل صورة و إدامة وجودها 

 (20، ص:2014أطول فترة ممكنة.) االسدي

 نتاجها إلى ثالثة أقسام هي ما يأتي:ـوتقسم الموارد الطبيعية على وفق مدة وجودها وا      

الموارد الطبيعية الدائمة: وهي الموارد التي ال تنضب مهما كان حجم االستهالك البشري،  -أ
وذلك لضالة حجم االستهالك مقارنة بالقدرة العالية لتلك الموارد على التجدد المستمر 

 اح وطاقة الحرارة األرضية.وبصورة طبيعية ومن أمثلة هذه المواد الطاقة الشمسية والري

الموارد الطبيعية المتجددة: وهي المواد التي لها قدرة محددة على التجدد المستمر عند  -ب
االستهالك ومن أمثلتها الحيوانات والنباتات ولكن يمكن أن تنضب المواد المتجددة في حالة 

ت المستمرة لقطع االستهالك البشري المفرط أو المهمل، وعلى سبيل المثال إن العمليا
األشجار بطرق عشوائية ستؤدي إلى انهيار الغابات إن لم يرافقها عمليات زرع النباتات 

 والتي يمكن أن تكون في المستقبل المعوض عن االشجار المقطوعة.
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الموارد الطبيعية غير المتجددة: وهي الموارد التي تتواجد بكميات محدودة أو تتولد  -ج
أمثلة هذ المواد غير المتجددة الوقود المستخرج )الفحم ـ البترول  طبيعيا بشكل بطيء ومن

الخام والغاز الطبيعي( وكافة المعادن المختلفة التي ال تستخدم وقود سواء كانت فلزية أو ال 
فلزية )النحاس، الحديد األلمونيوم الزنك الرصاص( وان هذه الموارد تتعرض للتناقص بمقدار 

فهي قابلة للنضوب حتى في ظل االستهالك البشري المدروس  االستهالك البشري ولذلك
 2007والمقنن وذلك بسبب محدودية كمياتها وقدرتها البطيئة على التجدد والتولد)بكير،

 (.213ص

 مفهوم إدارة الموارد الطبيعية وأهميتها:
علمنا فيما سبق أن الموارد الطبيعية هي كل ما يوجد في الطبيعية من مخزونات أو 
مكونات طبيعية ـ حية وغير حية ـ ال دخل لإلنسان في وجودها أو تكوينها.  تتواجد هذه 
المكونات الحية وغير الحية في منظومة طبيعية متوازنة تربطها عالقات متشابكة ومتبادلة 

 تحقق توازن هذه المنظومة واستدامتها مالم يحدث أي تغيير يؤثر في هذا التوازن.
الحيوية فإن اإلنسان يؤثر فيها ويتأثر بها ويعتمد عليها ويستخدمها في ونظرا ألهميتها 

كل شئون حياته وال يمكنه االستغناء عنها في تنفيذ كافة األنشطة الالزمة لتوفير احتياجاته 
 وبناء حضارته.

وإن الموارد الطبيعية هي أحد عناصر اإلنتاج التي تعتمد عليها جميع مشروعات التنمية 
درتها االستيعابية الطبيعية، فإذا تعدت التغييرات حدود استغالل هذه الموارد أدى في حدود ق

إلى استنزافها أو تدهوها وانخفاض قدرتها على العطاء المستهدف منها مما يؤثر تأثيرا خطيرا 
على عملية التنمية واستمرارها وبالتالي علي األجيال الحالية وأجيال المستقبل في الحصول 

 (.206،ص2007احتياجاتهم)بكيرعلي كافة 
في جميع دول العالم و  وإن الموارد الطبيعية متواجدة في كل مكان على كوكب األرض

المتقدمة والنامية، وإن اختلفت أنواعها ونسب تواجدها وكمياتها وخصائصها من بلد ألخر. 
نواعها يؤثر على واالنسان في تعامله مع البيئة واستخدامه المتسارع للموارد الطبيعية بكافة أ

رصيد هذه الموارد )التي تمثل الثروة الطبيعية المفروض أن تكون متاحة الستخدام األجيال 
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الحالية والقادمة( ويمكن أن يتسبب هذا في إهدار الموارد ونفادها. إن تنفيذ األنشطة التنموية 
بيعية، وال يمكن المختلفة لتوفير احتياجات الحاضر والمستقبل يعتمد على رصيد الموارد الط

أن يتم أي نشاط بكفاءة بدون توفر موارد طبيعية بكميات وخصائص مناسبة لنوع النشاط، 
لذلك يجب إدارة الموارد الطبيعية بطريقة رشيدة من أجل استدامتها للحفاظ على عناصر 

طبيعية ومقومات بقاء اإلنسان. ويمكن القول أن إدارة الموارد نوع من أنواع الحماية للموارد ال
 (.21، ص:2009)أدم

تعريف األمم المتحدة لمبدأ حماية الطبيعة والموارد الطبيعية المعتمد من قبل اليونسكو 
من الفاو إلدارة الموارد: }ترشيد استخدام الموارد على الكرة األرضية لتحقيق أفضل مستوى 

 (22لحياة الجن  البشري{ )مصدر سبق ذكره، ص:
د الطبيعية بشكل أساسي على عملية التنمية والبيئة البشرية ترتكز عملية إدارة الموار 

والتخطيط البيئي من أجل تحقيق التوازن بين احتياجات االنسان والبيئة الطبيعية وذلك من 
خالل اإلجراءات التي تحاول تقدير معطيات البيئة بما يمكن المخطط من تحديد االستخدام 

تعني األسلوب األمثل الستخدام الموارد الطبيعية والذي األمثل للموارد. أي أن إدارة الموارد 
يسهم في إحداث عملية التنمية المستدامة والمتوازنة التي تقابل احتياجات الحاضر دون 
اإلضرار بحق األجيال القادمة في مقابلة احتياجاتهم، ويتم ذلك من خالل إدارة رشيدة تضع 

ارة العالقة بين الموارد الطبيعية وطموحات هدف استدامة الموارد هدفا استراتيجيا في إد
 (.40م ص2015التنمية)ابو مرعى 

تقوم اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة على عدة مقومات 
فنية وتشريعية واقتصادية واجتماعية البد من تكاملها وتناسقها في إطار سياسات عامة 

ورد الطبيعي وتتوافق مع السياسات في المجاالت األخرى ذات ترتبط بنوعية وخصائص الم
 العالقة.

من المقومات أيضا استخدام التقنيات المعاصرة من الحاسب اآللي، ومرئيات فضائية 
وطائرات وغيرها لرصد هذه المتغيرات التي تحدث للموارد، وتحديث قواعد البيانات ونظم 

كل دائم، كما أن إدارة الموارد الطبيعية تحتاج إلى المعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية بش
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تخطيط سليم يضع حماية هذه الموارد الطبيعية واستدامها هدفا رئيسيا ويستند إلى بيانات 
ومعلومات دقيقة وحديثة إلى الحد الذي يسمح بالوصف والتقييم والمتابعة والمراقبة وتعتبر 

طبيعية المهمة التي يجب الحفاظ عليها األرض، وخاصة األرض الزراعية من الموارد ال
 ( .15،16م، ص:2012والعمل على استدامتها وتنميتها . )معهد التخطيط القومي 

 أهمية الموارد الطبيعية:
من خالل الموارد الطبيعية يستطيع اإلنسان العيش والنمو والتكاثر ومنها يستطيع تلبية  -

 كافة متطلبات المعيشة.
من المقومات األساسية لتنمية وتطور الموارد البشرية والحضارية  إن الموارد الطبيعية-

 لكونها تحفز اإلنسان وتدفعه لالستثمار واالنتفاع بها.
 (كالزراعة والصناعة وإنشاء المستوطنات السكانية)إن الخطط التنموية الشاملة للدولة  -

 تتوقف بشكل أساسي على طبيعية وحجم الموارد الطبيعية المتاحة.
يعتمد معدل دخل الفرد ومستواه المعاشي في الدولة إلي حد كبير على طبيعة وحجم  -

 الموارد الطبيعية المتواجدة فيها.
تعد الموارد الطبيعية من المقومات األساسية عند احتساب قوة الدولة وميزانها  -

ي بدون االقتصادي والسياسي ومدى تأثيرها في العالم الخارجي واإلقليمي والمحلي )االسد
 (21،20تاريخ ص:

يقصد بصيانة الموارد الطبيعية مجموعة من األنشطة إلدارة     :صيانة الموارد الطبيعية
الموارد الطبيعية بأمثل صورة لتحقيق الحد األقصى لمستويات االستفادة من هبات الطبيعة 

لتأمين دون تعرضها للتدهور مما يسهم في تطوير الموارد الطبيعية واستمرار إنتاجها 
احتياجات السكان ألطول مدة من الزمن. ويتحقق ذلك من خالل منع االستثمار المفرط الذي 
يعمل على إجهاد الموارد واستنزافها، ومنع عمليات االستغالل النوعي لبعض الموارد الذي 
يعمل على هدر وتبديد العديد من الموارد التي يمكن استغاللها في أوقات أخري، والعمل 

حد من أثار التلوث البيئي المرافقة لعمليات استغالل الموارد الطبيعية )االسدي بدون على ال
 (.21تاريخ ص 
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إن فكرة صيانة الموارد الطبيعية ال تعني خزن الموارد واالحتفاظ بها في أماكن تواجدها 
مادام باإلمكان استغاللها بشكل اقتصادي يلبي احتياجات السكان. إن نضوب الموارد 

عية واجهادها قد فرض فكرة صيانتها وبعفل التباين في تاريخ استثمار الموارد الطبيعية الطبي
فقد تباينت بديات ظهور فكرة الصيانة، إذ أن أول الموارد التي نالت اهتمام المعنيين 
بصيانتها هي األراضي الزراعية كونها أول الموارد المستثمرة من االنسان ويمكن أن نذكر 

 باب التي أدت إلى االهتمام بصيانة الموارد الطبيعية وهي:ـهنا أبرز األس
ظهور العديد من المشكالت واألزمات االقتصادية التي يشهدها العالم بين الحين واألخر  .1

بسبب الحروب والكوارث الطبيعية أو الظروف السياسية مما ينتج حالة من العجز 
التفكير الجدي بتأمين هذه الموارد في والنقص في توفير الموارد الغذائية وهذا يتطلب 

 فترات الرخاء واألزمات.
تزايد أعداد السكان بشكل هائل ومتسارع مما يستوجب التفكير في قابلية األرض على  .2

استيعاب السكان ومدى إمكانية الطبيعية على تأمين احتياجاتهم، مما يتطلب مزيدا من 
ية والمعدنية والوقود والطاقة. وفي حالة األرض للسكن والزراعة ومزيد من الموارد المائ

ثبات المعدالت الحالية الستهالك الموارد الطبيعية ومعدالت نمو السكان فمن المتوقع في 
م أن يكون حجم الموارد الطبيعية المتاحة غير قادرة على تلبية متطلبات 2050عام 

 االحتياجات السكانية.
الكشف عن الموارد الطبيعية واستثمارها بطرق إن التقدم التكنولوجي قد سهل من إمكانية  .3

متعددة مما يستدعي استخدام الطرق االقتصادية للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن 
 النمو االقتصادي وتطوره أدي إلى استخدام متزايد من الوقود والطاقة والموارد الطبيعية.

أدي إلي زيادة االستهالك  ارتفاع المستوي المعاشي والثقافي لسكان الدول الصناعية .4
والطلب على الموارد الطبيعية، فضال عن ذلك تعمل الكثير من الدول النامية على رفع 

 المستوى االقتصادي والمعاشي للسكان مما يزيد من الطلب على الموارد الطبيعية.
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 تفاقم مشكلة التلوث البيئي وما رافقها من تغير مناخي بسبب تنامي النشاطات الصناعية .5
وكثافة استخدام المواد الكيميائية مما يؤثر على حجم الموارد الطبيعية المتاحة ونوعيتها، 

 وهذا يهدد مستقبل النشاط االقتصادي وحياة السكان بصورة عامة.
انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية من أجل ضرورة الحفاظ على  .6

 (.15،ص2012تنزاف) المعهد التخطيط القومي الموارد وحمايتها من التلوث واالس
  مفهوم التنمية الزراعية:  

تعد مسألة التنمية الزراعية من المسائل التي تحتل مكانة في موضوع التنمية الشاملة التي 
تسعى العديد من دول العالم لتحقيقها، ومن أهم العوامل التي أعطت هذه األهمية للتنمية 

الزراعة بصورة عامة كمصدر للدخل في كثير من دول العالم، ولدى الزراعية هو أهمية 
أغلب سكان العالم ومصدر للمواد الغذائية الرئيسية والثانوية، وكذلك مصدر للمواد األولية 

 التي تحتاجها الصناعة، فضال عن أنها ميدان العمل والعمالة.
هذه األهمية القصوى  هناك مستجدات ظهرت حديثًا على الساحة ساهمت أيضًا في بروز

التي تتميز بها التنمية الزراعية من ضمنها ظهور مشكلة النقص أو العجز الغذائي على 
مستوى دول العالم أجمع وبلوغها مستويات حرجة في عالم يشتد فيه التناف  للسيطرة على 

ي هذا األسواق مما شكل ضغطًا كبيرًا على دول العالم لتبني تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة ف
الميدان وكذلك التوصل إلى اختراعات علمية حديثة في مجاالت زراعية مهمة مثل 
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وهندسة الجينات مما أعطى للزراعة بشقيها 
النباتي والحيواني فرصة لالستفادة من هذه االختراعات واستثمارها في مجال تطوير اإلنتاج 

م ص: 2020ته من حيث الجودة النوعية ووفرة اإلنتاج. )الدليمي وعبدالرزاقالزراعي وزياد
374.) 

الجغرافيا كأحد العلوم التطبيقية وبالرغم من اهتمامها في دراسة التباينات المكانية من خالل 
الدراسة المسحية التي من خاللها تعرف أماكن هذه التباينات، فإنها تهتم أيضا بصناعه 

لحياة البشرية، وكذلك من خالل التفاعل بين اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها الوضع األمثل ل
طريق تسوية االختالفات المكانية المتعلقة بالتنمية من خالل تقليص االختالفات أو التنمية 



 

15 

من المناطق المتمركزة أو التي تزيد فيها إلى مناطق أخرى تنقصها تلك التنمية )الدليمي، 
 (.83ص  2009الموسي،

المطلب الوحيد للجغرافي عند دراسته االختالفات المكانية للتنمية هو الوصول إلى ذلك 
المستوى الذي تتساوى فيه كل أجزاء المنطقة أو اإلقليم من االستفادة من عملية ونتائج 
التنمية، عن طريق توزيع موارد ذلك اإلقليم بشكل عادل مع توزيع عوائد التنمية في ذلك 

سكانه بالطريقة التي تعمل على تخفيف معاناة اإلقليم وترفع من مستوى معيشة  اإلقليم على
سكانه. وتعد التنمية الزراعية جزء ال يتجزأ من التنمية اإلقليمية الشاملة و لها دور بارز في 
تحقيق التنمية االقتصادية وهي عبارة عن الزيادة في الطاقة اإلنتاجية للقطاع الزراعي من 

ات الزراعية التي تضعها الدولة بهدف تحقيق معدالت النمو المطلوبة، كما خالل السياس
يمكن تعريفها بأنها جميع االجراءات والعمليات التي تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في 
الواقع الريفي والعالقات اإلنتاجية للوصول إلى االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتوافرة 

غرافي ومن ثم تحقيق معدالت نمو مرتفعة في االنتاج فضال عن زيادة ضمن اإلقليم الج
 مقدار الدخل الحقيقي للسكان.

كما عرفت التنمية الزراعية )إدوارد باربر( بأنها ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى 
ل االرتفاع بالرفاهية االجتماعية مع أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأق

 (.385م، ص: 2020قدر من األضرار واإلساءة بالبيئة. )مرجع سابق.
تعرف ايضا بتعريف آخر ينص على أنها عملية خلق الظروف المالئمة للوفاء 
بالمتطلبات الزراعية وتوفير االمكانات الزراعية الالزمة مثل تراكم المعرفة والتكنولوجيا مع 

(، في حين ترى منظمة 385ص:  2014لح توزيع المدخالت والمخرجات الزراعية.  )صا
( بأن التنمية الزراعية هي إدارة وصيانة الموارد الطبيعية FAOاألغذية والزراعة العالمية )

األساسية بطريقة تضمن تحقيق المتطلبات اإلنسانية لألجيال الحالية والمستقبلية وتلبيتها 
 (.386باستمرار )مصدر سبق ذكره ص
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 بعد في الدراسات الجغرافية:أهمية االستشعار عن 

يعتمد حل المشاكل المتعلقة بالكرة األرضية مثل التصحر ونقص المياه و تعرية التربة، وإزالة 
أشجار الغابات، وتقلص المساحات المزروعة، وارتفاع درجة حرارة األرض والكثير من 

المدى التي تساعد  المشاكل البيئية األخرى، على توفر البيانات والمعلومات الدقيقة طويلة
على إجراء تنبؤات لألخطار الطبيعية واألوبئة والتطرف المناخي، ومعرفة كيفية معالجتها في 
الوقت المناسب، وقد ساهم التطور الهائل والتقدم التكنولوجي السريع والمستمر خالل العقود 

رصد في  األخيرة في صناعة األقمار الصناعية ومجسات وأجهزة االستشعار عن بعد، في
 (.28م، ص: 2013تلك المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها.  )مياس، 

وبناًء على ذلك فإن علم االستشعار عن بعد يسهم اسهامًا فاعاًل في تزويدنا بالمعلومات 
الدقيقة والواضحة لمختلف الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض والغالف الجوي 

د اكتسب علم االستشعار عن بعد أهمية بالغة كمزود رئيسي والمحيطات، ونتيجة لذلك فق
وأساسي لهذه البيانات مما يسهم في تحسين األوضاع البيئية وتعزيز وجود المجتمع اإلنساني 
على األرض. إن من أهم مزايا المرئيات الفضائية انها تتيح امكانية مراقبة مناطق واسعة في 

القمر الصناعي باستمرار في مداره حول األرض يتيح  وقت واحد ولفترة طويلة، كما أن مرور
الحصول على سلسله من المرئيات الفضائية التي تساعد على كشف التغير ومعرفة ظروف 
المنطقة المراد دراستها بدون زيارة تلك المنطقة، كما أن التنوع الطيفي في تلك المرئيات 

 المجردة. يساعد في الحصول على المعلومات التي ال ترى بالعين

يوفر االمكانيات إلعداد الخرائط  ونظم المعلومات الجغرافية كما أن االستشعار عن بعد
الخاصة بتصنيف الغطاء النباتي وأنواع التربة والغابات وأنواع المحاصيل الزراعية ورصد 
اآلفات الزراعية وأمراض النباتات ومراقبة التصحر، مما يسهل عملية إدارة واستخدام 

ي الزراعية بشكل عملي وفعال، ودراسة شبكات المياه وحركة األنهار وإعداد خرائط األراض
 (.31- 30، ص: 2013مياسكاملة ودقيقة لمختلف الظواهر الجغرافية.  )
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  جغرافية منطقة الدراسة:

وتحدها من الشرق جمهورية السودان، ومن الغرب تقع والية وداي في اقصى شرق تشاد، 
الشمال والية وادي فيرا، ومن الجنوب والية سيال. وتقع فلكيا بين دائرتي  والية البطحة، ومن

 ( شرق خط جرينتش.22.5-20( شمال خط االستواء، وخطي طول )14.5-12.5عرض)
 (1كما هو موضح في الخريطة)

 

ومقاطعة  وتنقسم والية وداي اداريا الى ثالث مقطعات وهي: مقاطعة وارا. ومقاطعة ابدي.
 م(.2012نسمة) المعهد الوطني لإلحصاء،721166لغ عدد سكانهااسنغا. ويب
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 الموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية الزراعية بوالية وداي

 وتتمثل في التربة ومظاهر السطح والتكوينات الجيولوجية :موارد الغالف الصخري اوال: 

لمنطقة الدراسة للعالقة تنطلق أهمية دراسة التكوينات الجيولوجية  لتكوينات الجيولوجية:ا
الوثيقة بينها وبين تحديد مادة أصل التربة لهذه المنطقة وما يرتبط بها من خصائص فيزيائية 
وكيميائية مختلفة، فضال عن أهمية هذه التكوينات في احتوائها على المياه الجوفية التي 

جي من العوامل تشكل مصدرا من مصادر المياه في منطقة الدراسة. ويعد التركيب الجيولو 
التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحديد بعض خصائص التربة التي تؤثر في أنماط 
االستغالل الزراعي لألرض، وفي تحديد نوع المحاصيل المزروعة، وأيضا النباتات الطبيعية 

 م(.2015، 19التي تؤثر بدورها في الثروة الحيوانية )حسن ص:

جي ألي منطقة أهمية كبيرة في الدراسات الجغرافية السيما تكتسب دراسة التركيب الجيولو 
التنموية منها، إذ تسهم في إعطاء صورة واضحة عن طبيعة التكوينات الجيولوجية 
وانعكاساتها على سطح األرض من خالل التأثير في صفات أهم الموارد الطبيعية 

بالدرجة األولى بمورد  وخصائصها التي تعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل
التربة بوصفها العنصر المشتق من تلك التكوينات، فضال عن تأثيرها في خصائص المياه 

وتعد جيولوجية منطقة الدراسة عاماًل مؤثرًا على تضاريسها حيث الجوفية وأماكن وجودها. 
خصائص نجد في الجزء الشرقي لإلقليم المرتفعات التي تنحدر منها العديد من الوديان، و 

التربة، ومكامن المياه الجوفية والمعادن؛ فالعناصر المعدنية المختلفة التي تدخل في تركيب 
التربة تكون محددة للمحاصيل المزروعة وأنماط التنمية الزراعية، كما أنها ترتبط بصالحية 
فقًا التربة وخصوبتها ارتباطًا وثيقًا به. وهذا يفيد في تحديد أنماط االستغالل الزراعي و 

 في الخريطة التاليةويتضح التكوين لوالية وداي لمتطلبات كل نبات من التربة المناسبة. 
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 مظاهر السطح:

توجه االنسان الى التعامل مع االرض التي تدل بعض مؤشراتها على قدرتها االنتاجية، 
على االنتاج، غير ان  وسعى االنسان في االزمنة الغبرة الى استغالل االرض ذات القابلية 

عينه لم تغفل عن االراضي األخرى في محاولة منه لتطويعها واستصالحها لغرض زراعتها 
تحت ضغط زحمة الزيادة السكانية في كرتنا االرضية. لقد تطور االنسان علميا وتقنيا واخذ 

غالل، يلج القنوات قد تكون معقدة نوعا ما ولكنها تفضي الى تطويع االرض من اجل االست
وان الشكل الخارجي لألرض هو الذي يحدد نوع النشاط الزراعي الذي يتطلب من المزارع 
ايجاد طبيعة سطح تكون مالئمة لطبيعة االنتاج الزراعي سواء من حيث طبيعة االنبات ام 

 (.16م ص:2013من حيث العمليات التي يقوم بها االنسان)الدليمي 

لعصور اتجه إلى المناطق السهلية فاستقر فيها وأخذ فمن المعروف أن اإلنسان منذ أقدم ا
يمارس أنشطته المختلفة. وتتباين أقسام السطح في والية وداي تبعا للعوامل التي كونتها 
والظروف الجيومرفولوجية التي ساعدت على نشأتها وتقع منطقة الدراسة  ضمن هضبة 

السل الجبلية التي تعرف مجتمعة وداي الكريستالية القديمة التي توجد بها مجموعة من الس
باسم مرتفعات وداي أو السلسلة الجبلية الشرقية، وهذه السلسلة تمتد من أقصى الجنوب إلى 
الشمال تمثل خط تقسيم المياه بين حوض النيل وحوض شاري. ووجود المرتفعات في الشرق 

سهلية واالودية واالنحدار نحو الغرب جعلت والية وداي من المناطق الغنية باألراضي ال
الموسمية الكثيرة, مثل وادي البطيحة، والبطحة، ووادي دالل، ووادي مرة، وام ليونة، 

 وشتيتى، ووادي شوك ،باإلضافة الى البرك والمستنقعات. 

فإن دراسة مظاهر السطح تسهم في إبراز أهم اإلمكانات التي يمكن من خاللها دفع عجلة 
خالل معرفة طبيعة المنطقة الدراسة والظروف التنمية الزراعية إلى األمام من 

الجيومرفولوجية التي ساعدت على نشأتها، األمر الذي يساعد على تشخيص أهم العقبات 
التي يمكن أن تعترض عجلة التنمية الزراعية في منطقة الدراسة)من الدراسة 

 م(.2021الميدانية
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الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة، وهي تعد التربة من أهم الموارد : منطقة الدراسةالتربة في 
عبارة عن تكوين طبيعي في تطور مستمر، صنعتها الطبيعية بفعل عمليات فيزيائية 
وتفاعالت كيميائية وحياتية بين الغالفين الصخري والغازي والمجال الحياتي للنبات والحيوان، 

، ونباتية، وماء، ويعرفها بعضهم بأنها شيء حي يتكون من خليط يشمل دقائق معدنية
وهواء، وكائنات مجهرية وغير مجهرية، وإذا فقد عنصرًا من هذه العناصر فإن ذلك يعني 

م، ص: 2015تربة غير متكاملة وغير قادرة على إعالة أنواع عدة من النباتات )السلماني، 
38.) 

 

الموارد الطبيعية تتم دراسة التربة ومعرفة انواعها وتوزيعاتها الجغرافية باعتبارها تمثل اهم 
، وأن التعرف على أنواع الترب في منطقة المؤثرة في التنمية الزراعية بشقيه النباتي والحيواني

الدراسة يساعد على تحديد خصائص كل نوع وتوزيعها جغرافيًا مهم بوصفها أحد أهم 
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اعي بكافة وبالتالي تحديد مدى صالحيتها لإلنتاج الزر . المقومات الطبيعية للتنمية الزراعية
  المختلفة. أشكاله

 التالية.(2)ويمكن تقسيم تربة منطقة الدراسة إلى األنواع اآلتية كما هو موضح في الخريطة 

تعد التربة المدارية الغنية من اكثر انواع الترب  التربة المدارية الغنية بالحديد الداكن: -
وتتصف هذه   اجزاء بسيطة في شرق وجنوب الوالية حيث تغطي  والية ودايانتشارا في 

التربة بقدرتها االنتاجية العالية حيث فيها االعشاب والحشائش بأنواعها المختلفة  واالشجار 
والشجيرات، وتتمتع هذه التربة بغناها بالمراعي الطبيعية وتزرع في هذه التربة العديد من 

 وبيا والبطيخ.المحاصيل الزراعية مثل الذرة بأنواعها المختلفة والدخن والفول السوداني والل

هي التربة التي تشكلت نتيجة لجريان المياه التي تحمل التربة الرسوبية )مائية التشكيل( :
معها العديد من العوالق والترب التي تجرفها من االتجاهات المختلفة وترسبها على ضفاف 

ووادي ، واسنغا ومرة وام ليونة البطيحة وداللاالدوية الموسمية، خاصة االودية مثل وادي 
في  اخصبها البطحة الذي ينبع من المرتفعات الشرقية لتشاد والتربة الرسوبية من اغنى الترب

منطقة الدراسة، وتنمو فيه االشجار الطويلة ذات االوراق العريضة مثل الجميز وكذلك تنمو 
فيها االشجار التي تصنع منها االخشاب مثل الحراز وتنمو فيها العشب والحشائش وتزرع 

والباميا صل والثوم والكمون بهذه التربة العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والفي 
  والبفرة واشجار الفاكهة كالمانجو والجوافة والليمون.الخضروات 

:هي التربة التي تعرضت لعمليات التعرية  )اراضي متآكلة بفعل التعرية( التعريةتربة  -
الرعي  هطول االمطار وفجائيتها وضعف الغطاء النباتي  المختلفة نتيجة لجفاف التربة وقلة

توجد هذه التربة في الجزء الشمالي االوسط من االقليم  الجائر، وعدم اتباع الدورة الزراعية. 
 فيهاوتعتبر من الترب الفقيرة في االقليم وتنمو مثل مناطق قري وبرتاي واجزراء من اسنغا. 

المخيط والحميط والدروت، وتزرع في بعض اجزائها الحشائش القصيرة والشجيرات واشجار 
 الدخن والفول السوداني.  
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الغربي فقط، وفيها تنمو العديد من الجنوب  : تتركز وجوده في الجزء التربة الملحية-
 .السمسم االحمر والدخناالشجار الشوكية والحشائش وتربى فيها االبقار واالغنام وتزرع فيها 

توجد في شريط بسيط في الركن الشمال ية: حللرسوبية والمالتربة ا التربة شبه القاحلة مع
الغربي للوالية وتزرع فيها الفول السوداني والسمسم الذرة والدخن كما تربى فيها االبقار 

 واالغنام.

: تتركز في الجزء الشمالي الغربي وهي من التربة الفقيرة حيث تنمو التربة القاحلة مع الرمال
 .ية وتزرع فيها الدخن والفول السوداني اللوبيا.الشجيرات الشوك

من  انواع  يمتلك وداي، نجد ان هذا االقليممن خالل العرض السابق ألنواع الترب في اقليم 
الصالحة لإلنتاج الزراعي)النباتي والحيواني( لمختلف المحاصيل الزراعية وتنوعها،  الترب

ولكن االمر يتطلب الحفاظ على هذه الثروة التي تعد المصدر الرئي  لإلنتاج الزراعي الذي 
يسهم بشكل كبير في تحقيق االمن الغذائي للسكان وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

 .بالواقع الزراعي التنموي بالواليةفت كل الجهود من اجل النهوض اذا ما تكات

 ة:تربال موارد وإدارة تنمية وسائل

تتدهور التربة نتيجة لعدة عوامل طبيعية  :اسباب تدهور التربة في منطقة الدراسةاوال: 
فارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات النهار وهطول االمطار السريعة ، واخرى بشرية

 بعض تعرضوالعواصف الترابية والرياح الشديدة كل هذه تساهم في تدهور التربة، و 
 طرق  استخدام بسبب الزراعية األراضي بعض والتجريف، وتملح للتصحر الزراعية األراضي
 األراضي على العمراني الكيماوية. والزحف األسمدة استخدام في التقليدية واإلسراف الري 

 من أكثر األرض زراعةو .الزراعية الدورات نظام اتباع السكان، عدم عدد زيادة نتيجة الزراعية
 والثقافة التوعية برامج ونقص والرعي الجائر، .التربة إجهاد إلى يؤدى مما السنة، في مرة

 .للمزارعين الزراعية

وينبغي على سكان اقليم وداي مراعاة واحترام التربة  ثانيا: حماية التربة وصيانتها: 
وصيانتها لتحسين انتاجية االنواع النباتية والحيوانية ويؤدي تجاهل القوانين الى تدهور التربة 
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وتدني االنتاجية، ويجب اتباع االساليب التالية لحماية وصيانة االراضي الزراعية من 
 :التدهور

  .التجريف من التربة لحماية واألنظمة القوانين تفعيلسن و -

 وإشراكهم والتسميد الري  وطرق  األراضي استخدام مجال في للمزارعين التوعية برامجإعداد -
 .الزراعية التنمية خطط وضع في

 جديدة أنواع استنباطو .اإلنتاجية فائقة بذور على للحصول الحيوية التكنولوجيا من االستفادة-
 .والجفاف الملوحة تتحمل النبات من

وتقليل استخدام االسمدة الكيميائية واستخدام االسمدة  .العضوية المخصبات استخدام-
 الحيوانية الطبيعية.

 للكوارث تعرضها ومراقبة ،الموارد الطبيعية لحصر بعد من االستشعار تقنيات استخدام-
 الخطط لرسم المناسب الوقت في أو العالجية الوقائية اإلجراءات واتخاذ الطبيعية
في  التنمية خطط دعم على يساعد الذي األمثل االقتصادي المردود لتحقيق ،الستغاللها
 .الوالية

وعلى الجهات المختصة ان تتبنى مشاريع زراعية وفق مواصفات علمية مدروسة في اقليم 
بحيث يساهم بشكل فاعل في صيانة التربة والحفاظ عليها مما يساعد في عجلة التنمية  وداي

الزراعية المستدامة. تأكد لنا من خالل الدراسة ان انواع الترب في منطقة الدراسة من الترب 
الواعدة للتنمية الزراعية بشقيه النباتي والحيواني اذا توفرت العوامل االخرى. حيث تسمح 

زراعة العديد من المحاصيل الغذائية االستراتيجية مثل الدخن والذرة  والخضروات التربة ب
اللوبيا والبصل والفواكه، وكذا العديد من المحاصيل النقدية مثل الفول السوداني، والسمسم، 

والصمغ العربي، وتربية الحيوانات بأنواعها المختلفة من ابقار ، والثوم والكمون والكسبرة
وخيل. ومن العوامل المساعدة في حماية التربة والمحافظة عليها وصيانتها  واغنام وابل
التعليم الن التعليم ضرورية لإلنسان كي يتأهل ويستغل هذه الموارد ويرفع من خدمات 



 

25 

ويؤدي الى ادراك مدى اهمية التربة في  مستوى دخله الفردي وبالتالي رفع مستوى معيشته.
 حياة االنسان والحيوان . 

 في منطقة الدراسة(رد الغالف المائي)موارد المائية موا

وتعد الموارد المائية في منطقة الدراسة، من اهم الموارد الطبيعية بوصفها الدعامة الرئيسية 
نمو ك، والحديثةألنواع الحياة جميعها في نشوء المراكز العمرانية وقيام الحضارات القديمة 

كما تعتمد جميع الخطط التنموية على حجم المياه القرى والمدن المختلفة وازدهارها، 
 ونوعيتها، وتتوفر المياه في منطقة الدراسة بصورة كبيرة.

وقد زادت اهمية الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وما رافقها من ازدياد مساحة  
افة وشبه امتداد المناطق الجافة واتساع رقعة التصحر وال سيما في االقاليم المناخية الج

الجافة، ومما دفع المختصين في مجال المياه لتكثيف الجهود  في الدراسة والبحث لفرص 
تقييم الواقع الهيدرولوجي واستناد الخطط الستثمار المياه وعمليات التكيف والحد من مخاطر 
 الهيدرولوجية وال سيما حاالت الجفاف والفيضانات و التلوث فضال عن زيادة التوعية ألهمية
الموارد المائية وخطورتها عند ابناء المجتمع ما يسهم في شراكتهم في عملية تنمية الموارد 

 (.17، ص2014المائية والحد من عمليات تبديد المياه وتلوثها .) األسدي 

من االقاليم المناخية الشبه الجافة ومن الضروري دراسة الموارد تقع ض  وان منطقة الدراسة
في التنمية الزراعية بشقيه، إذ أن العالقة بين المياه و النشاط الزراعي هي المائية واستغاللها 

عالقة طردية فكلما توافرت كميات كافية من المياه ادى ذلك الى زيادة مساحة االراضي 
المزروعة ومن ثم استثمار مساحات جديدة من االراضي الزراعية، ألن النشاط الزراعي يعد 

ظرا لسعة المساحات المزروعة مما يجعل مياه الري من المحددات المستهلك االكبر للمياه ن
الرئيسية لقيام التوسع الزراعي، وانها تتمثل االساس الذي تقوم عليه مشاريع التنمية مع توفر 
امكانية استغاللها وفقا لخطط علمية مدروسة تضمن الحصول على افضل النتائج، وتشمل 

المياه المطرية والمياه الجوفية والمياه السطحية الجارية الموارد المائية في منطقة الدراسة 
المتمثلة في االودية الموسمية المختلفة، وبالتالي ضرورة دراسة هذه الموارد المهمة وتوضيح 
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دورها في التنمية الزراعية. وتتوقف الزراعة وتنميتها على مدى وفرة المياه وكيفية الحصول 
 عليها من مواردها المختلفة.

 تمثل المصادر الرئيسية  للمياه في منطقة الدراسة ثالثة انواع هي :وت 

الى  مايوتتمتع منطقة الدراسة بهطول االمطار الغزيرة في الفترة من شهر  مياه االمطار :
ان مياه االمطار من اواسط يوليو حتى نهاية اغسط ،  سبتمبر، وتكون االمطار اكثر غزارة

تتسرب الجزء في التربة مكونة خزانات من المياه الجوفية، والجزء االخرى تجري على سطح 
 .مثل البطيحة وادي شوك ودالل ومرة وغيرهاالتربة مكونة االودية الموسمية في المنطقة 

اج وهناك تذبذب لألمطار من سنة ألخرى في منطقة الدراسة، وهذا التذبذب يؤثر على االنت
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يتطلب السعي نحو ادارة مياه االمطار وفق دراسة 
علمية لتجاوز ازمة تذبذب االمطار التي تهدد االنتاج الزراعي في منطقة الدراسة وبالتالي 
تأثير سلبي على البيئة وعلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن خالل الدراسة 

مجوبك ادي  مثلتزخر بعدد كبير من االودية الموسمية  ودايتبين لنا ان اقليم والمشاهدة 
وغيرها من االودية والروافد الكثيرة المتشابكة والمتشعبة)من العمل  ووادي حمرة ووادي شيتيتى

 الميداني للباحث(.
ملم في السنة، من 500—400وكمية االمطار التي تهطل في هذه المنطقة يتراوح ما بين  

الشمال الى الجنوب كلما اتجهنا نحو الجنوب زاد كمية االمطار، وتتسبب االمطار في 
تكوين احواض صغيرة او مستنقعات، ويمكن ادارة مياه االمطار باتباع طريقة حصاد مياه 
االمطار وهو نظام بسيط وسهلة التنفيذ باقل كلفة ومهارات متواضعة فهي تكون مالئمة 

رات وامكانات المزارعين والمرشدين والفنيين، وحصاد االمطار تؤثر في اطار ادارة الموارد لقد
الزراعية المستدامة في والية الطبيعية من تربة وغطاء نباتي مما يسهم في تحقيق التنمية 

 وداي.
والمياه السطحية من اهم وتتمثل في مياه البرك والمستنقعات والحفائر.  المياه السطحية 

انواع الموارد المائية في منطقة الدراسة وذلك لدورها الحيوي في االنتاج النباتي والحيواني، 
وهذه االنهار  ،والمصدر الرئيسي للمياه السطحية هي االمطار التي تهطل في موسم الخريف
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الموسمية هي شريان الحياة والمصادر الرئيسة للمياه الري والشرب وارواء الحيوانات 
ويساهم المياه السطحية في التنمية الزراعية بصورة فاعلة حيث يزرع  مات االخرى.واالستخدا

الخضروات والفواكه  وبعض الحبوب الغذائية حول مناطق تجمع المياه. وتقل المياه 
السطحية  بداية من نوفمبر وديسمبر ويناير اي فصل الشتاء الذي تهب فيه الرياح الشمالية 

 رهود( هي السبب في تقليل المياه السطحية او انعدامها.الشرقية الجافة) شراب ال
هي المياه الموجودة تحت سطح االرض في الفراغات والشقوق الموجودة الجوفية: و المياه 

بين دقائق ذرات الصخور والطبقات الصخرية المختلفة الواقعة على مستويات متباينة من 
ة قد تظهر على سطح االرض بشكل سطح االرض سواء اكانت هذه المياه راكدة او جاري

طبيعي او اصطناعي. فقد كانت المياه الجوفية محط اهتمام من الباحثين الهيدرولوجيين 
والجيولوجيين، فهي ال تتواجد بمحض الصدفة بل هناك جملة من العوامل والمقومات 

ور هام ايضا في المناخية والهيدرولوجية والطبوغرافية للمنطقة والبيئة ونوع التربة التي لها د
 (.331،ص2022تواجد تلك المياه ووفرتها)الخزاعي،

وتعد االبار احدى الطرق التي اعتمدها االنسان من اجل الحصول على المياه الجوفية في 
ومن خالل الدراسة  منطقة الدراسة، وفد كانت االبار عبر تاريخ  االنسان جزءا في حياته،

ا هناك اعداد ال حصرة من االبار لالستفادة من المياه الميدانية في منطقة الدراسة تأكد لن
الجوفية بعضها خاص للري الزراعي واخرى للشرب وسقي الحيوان. بمعنى برزت اهمية 
المياه الجوفية لمصدر رئيسي يمكن االعتماد عليه في سد حاجات االنسان المختلفة وحاجة 

ية تستخدم في الزراعة الصيفية. حيث النبات والحيوان واالستخدامات االخرى، والمياه الجوف
التقليدية التي تعتمد علي ايدي االنسان كليا  باآلالتيتم حفر االبار في منطقة الدراسة 

ومستوى االبار تختلف من منطقة ألخرى بحيث نجد في بعض المناطق  اقل من مترين اوال 
يتجاوز المترين وفي بعض اآلخر طويلة، ويستخدم المياه الجوفية في زراعة البصل و الثوم 

كر  و كذلك زراعة اشجار الفاكهة والكمون والباميا والبطيخ و البفرة  وللكزبرة وقصب الس
مثل المانجو والجوافة والليمون والموز وغيرها وكذلك المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه 

 الشرب لإلنسان والحيوان في منطقة الدراسة)العمل الميداني للباحث(.
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ة، تم نتيجة لتوافر الموارد المائية في منطقة الدراسة بصورة خاصة وفي تشاد بصورة عام
تطوير اساليب الري : حيث بدأت ممارسة الري في تشاد قبل الفترة االستعمارية واستمرت 

واستمرت حتى السبعينات   1950حتى في فترة االستعمار وادخلت وسائل الري الحديثة عام 
إال أن هذه الوسائل  وجهت لألعمال الزراعية الكبيرة ذات الطابع  الصناعي وكانت تدار 

 (.135ص   2019افق الدولة  ) عبود، من قبل مر 
مع ادخال الدولة وسائل الري الحديثة، ال يزال وسائل الري المستخدمة في منطقة الدراسة 
تقليدية وبدائية، وسحب المياه ألغراض الري ضعيفة جدا، ومن خالل الدراسة الميدانية 

اعة  الفيضية عن وجدنا ان المزارعين في منطقة الدراسة  يقومون باستصالح طرق الزر 
طريق انشاء سدود صغيرة او حواجز لهدف زراعة البربرة والطماطم  والبطيخ والفكوس، ومن 
األفضل ان تقوم الجهات المعنية بإقامة السدود بالطرق العلمية حتى يستفيد المزارع . كما ان 

اسة بأعداد توفر المياه ساهم في انتشار االبار لسقي الماشية التي تتواجد في منطقة الدر 
 كبيرة .

وقد اظهرت التجارب والدارسات الميدانية ان التركيز بشكل كبير على المشاريع الزراعية   
بالري الصناعي، وباآلالت الري الحديثة سيسهم في احداث التنمية الزراعية المستدامة و 

مثل اذا  البد كذلك في ادارة واستغالل الموارد الطبيعية المتاحة في منطقة الدراسة بطريقة ا
من تطوير  طرق الري الصغيرة الخاصة والمزارع الجماعية، واستخدام  السدود، وتسهيل 

 جريان المياه الى خارج االودية واالراضي المنخفضة.
فيمثل المياه عنصرا حيويا في حياة المجتمعات البشرية وتطورها عبر التاريخ وال يمكن من 

ه من حيث االهمية والتأثير في مجرى العوامل المترابطة الموارد الطبيعية االخرى ان يوازي
الفعالة التي تجدد  نوعية البيئة الطبيعية، فصحة االنسان وامنه الغذائي ورفاهيته والتنمية 
الصناعية والنظم البيئية التي تعتمد عليها هذه العناصر معرضة جميعها للخطر مالم تتم 

 الة في هذا االقليم.ادارة الموارد المائية بصورة جيدة وفع
ويرى الباحث ان الموارد المائية كي تلعب دورا محوريا في التنمية الزراعية يجب وضع 

تنمية الموارد المائية من اجل الحفاظ على النشاطات  البشرية في منطقة إلدارة و استراتيجية  
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ة  مستدامة تعمل الدراسة و السير مع الزيادة السكانية فيها، فيجب ان تكون هذه االستراتيجي
على تقديم افضل النتائج من اجل الوصول إلى أفضل انواع االستثمارات لألراضي الزراعية 
في منطقة الدراسة و وذلك باستغالل المياه  الجوفية والسطحية في الري الصناعي والفيضي 

ه ونشر بطريقة افضل وشرب الحيوانات لذا البد من التوعية للسكان على اهمية استدامة الميا
ثقافة ترشيد استخدامها في العمليات الزراعية. وضرورة حفر االبار في المناطق التي تتوفر 
فيها مساحات زراعية كبيرة وترب خصبة والتي من الممكن استثمارها في زراعة مختلف 

 المحاصيل، وكذا استغالل مياه االمطار بشكل افضل.
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 بوالية وداي: المياه موارد إدارة في أساليب يجب ينبغي اتباعها
 فكلما المطلوب، المياه وحجم الري  أسلوب بين عالقة يوجد:الري  أساليب كفاءة رفع -1

 إذا المثال سبيل على ما؛ محصول لزراعة المطلوبة المياه كمية قلت كلما الري  كفاءة زادت
والبصل في صبار كما هو الحال في زراعة الثوم )بالغمر الري ( التقليدي الري  من تحولنا

 إلى يؤدي فهذا )بالتنقيط الري  - بالرش الري ( بنوعيه الحديث الري  إلى  والبطيحة ودالل
 .المطلوبة المياه كمية انخفاض

نشر ضرورة  لذلك ،يالقوم األمن من جزء المائي األمن قضية إن :المائي الوعي نشر -2
 من وذلك للموارد المائية المستدامة التنمية وتحقيق االستهالك ترشيد بهدف المائي الوعي
 .المياه بقضايا للتوعية االجتماعي التواصل ومواقع المختلفة اإلعالم وسائل استخدام خالل
 .الحديثة الري  أساليب استخدام بأهمية المزارعين لتوعية إعالمية حمالت إطالق-3
 ويوفر ينظم ما كل في الضبط مشروعات تتمثل:االمطار مياه  لضبط مشروعات إقامة -4

 ،في االودية الموسمية العديدة والسدود حفائروال ومنها القناطر والترع المائية الموارد ويدير
الماء الستخدامها في فترة الصيف من مارس  تخزينلو  من الفيضانات للوقاية السدود فتقام

 الى بداية مايو.
ويمكن استخدام  االمطار  تجميع مياه االمطار لتتحول الى برك ومستنقعات بعد انقطاع-5

 بحيرات السدود في عملية استزراع االسماك.
وضع خطط لحصاد المياه باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات -6

الفضائية يمكن تحديد مناطق تجميع المياه خصوصا في الجغرافية، ألنه بواسطة المرئيات 
ق تواجد المياه الجوفية ومدى عمقها، ن الكشف عن مناطكالمراعي الطبيعية. وكذلك يم

حل مشكلة المياه في  وادارة مياه االمطار والمياه الجوفية وصيانتها واستغاللها يساهم في 
حل ازمة تذبذب االمطار، خاصة اذا ما تم استغالل المياه الجوفية في عاصمة الوالية و 

لتنمية الزراعية المستدامة في االنتاج الزراعي بشقيه، ومثل هذه العمليات تساهم في تحقيق ا
 االقليم .
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( ضمن والية ودايمن المعروف ان منطقة الدراسة) : (الموارد الغابيةموارد الغالف الحيوي)
قليم هذا االما يعرف باإلقليم الساحلي الذي يعد من اهم االقاليم النباتية في تشاد، لذلك تزخر 

الفوائد المتعددة والتي تستغل بدرجات متفاوتة بالعديد من انواع االشجار والشجيرات ذات 
صدر الرئيسي لغذاء ماللغطاء العشبي والحشائشي المتنوع حسب الحاجة، وكذلك العديد من ا

الحيوان. ويعتمد الغطاء النباتي في نموه وتكاثره وتوزيعه وتنوعه بمنطقة الدراسة على تفاعل 
ية المنطقة، كما تؤثر عليه نشاطات االنسان عدة عوامل، منها المناخ، ونوع التربة وطبوغراف
 وعددية ونوعية الحيوان التي تربى في المنطقة.

وتعرضت النباتات الطبيعية في هذه المنطقة لموجات من الجفاف التي اجتاحت ضمن 
منطقة الساحل من اواسط الستينيات واوائل التسعينيات من القرن العشرين الميالدي قد ادت 

االشجار على سبيل المثال اشجار العرد واالبنوس والسنط والسدر  الموت العديد من
 والخروب  والهجليج والحميط وغيرها. 

 ويمكن تقسيم اشجار منطقة الدراسة الى االتي:

واحدة من اهم االقاليم المنتجة للصمغ العربي في  وداي اقليماشجار الصمغ العربي: تعد 
 دراسة: تشاد، ومن اهم اشجار الصمغ في منطقة ال

(متر، وتورق قبل موسم 8-6وهي شجرة شوكية يبلغ ارتفاعها ما بين ) شجرة الهشاب:
االمطار وتتساقط اوراقها في شهري نوفمبر وديسمبر مع هبوب رياح الشمالية الشرقية الجافة 
بعد موسم االمطار. وتنمو التربة الطينية الرملية وفي التربة الطينية ومن اهم فوائد الهشاب 

اج الصمغ العربي ويستخدم اخشابها في بناء المنازل، وتثبيتها للتربة بجذورها وتخصيبها، انت
 كذلك استخدام في انتاج الفحم النباتي او حطب الوقود واوراقها وثمارها غذاء للحيوانات.

: من مجموعة االكاسيا ينمو في نف  مناطق نمو شجرة الهشاب ويتميز بارتفاع شجرة الطلح
واكه الكبيرة وزهور صفراء طيبة الرائحة يستفاد منه في جني الصمغ ورعي متوسط وبأش

 االغنام واالبل وكذلك في انتاج الفحم وحطب الوقود.
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 شجرة الكتر: ينمو في المناطق السهلية المنبسطة بصورة اكبر.

كما تستخرج من اشجار الطلح والكتر والهشاب والسنط اللحاء في منطقة الدراسة ويستخدم 
صناعة التكايا والشراكنة وفي صناعة الحبال. وهي من االشجار الشوكية المقاومة في 

للجفاف . ويدخل محصول الصمغ العربي في مجموعة من الصناعات الحديثة والضرورية 
التي ال غنى لإلنسان عنها في حياته اليومية مثل صناعة االدوية، واحبار الطباعة، 

 وصناعة االواني الزجاجية وغيرها.

 شجرة اللبان: يجنى منها الصمغ للدخان او البخور

معظم االشجار الموجودة في منطقة الدراسة   اشجار الوقود)الفحم النباتي وحطب الوقود(
يستخدمها السكان في اغراض الوقود ومن اهمها اشجار الكتر والهجليج والعرد والسنط 

تستغل ايضا في اغراض  والطلح والسيال واالبنوس والخروب وغيرها. وهذه االشجار
االقتصاد واالستثمار واغراض  اخرى كثيرة مثل دبغ الجلود بالقرض. ويستخدم اشجار 
الدروت في تدخين البيت وكذلك يستخدمن كدخان مهم,  وفيما يبدو يستمر استخدام 
االشجار كوقود لطهي اليومي في منطقة الدراسة طالما ان هذه المنطقة تنعدم فيها الغاز 

عي حتى في المدن الكبرى مثل قوز بيضا، وهناك من السكان جعلوا االحتطاب مهنة الطبي
لهم حيث يقطعون االشجار المعمرة الضخمة من اجل الفحم والحطب، ولكن هذا االستغالل 
بهذه الطريقة يشوبه نوع من عدم المحافظة على هذا المورد المهم يجب  تطبيق قوانين 

 يحفظ او يصان ليستمر عطاؤه. صارمة مع توفير غاز الهي، ان

اهمها الحراز والمهوقني  والحميض والسيال والدليب وتستغل هذه اشجار االخشاب :
المجموعة في صناعة االثاثات المنزلية والمكتبية وهي االشجار تتكز وجودها في الجزء 

لم  ة،الجنوبي لمنطقة الدراسة حيث التربة الغنية، وهي من اكثر االشجار ضخامة واستقام
يكن استغالل هذا النوع من االشجار غير شجرة الدليب لصناعة الخشب منتشرا في منطقة 

 الدراسة اال في وقت قريب جدا. 
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ويصنع العديد من االواني المنزلية وادوات الزراعة وباسور الحمار والجمل من االشجار. 
الجوخان. كما ان  وتعد منطقة الدراسة من المناطق المصدرة للقدح الذي يصنع من شجرة

 السعف يصنعون منها البروش والحبال والقفف ولبد الحمير.

تتوزع اشجار الثمار في كل انحاء اقليم سيال مع اختالف في نوع االشجار اشجار الثمار: 
ومن اهم اشجار الثمار: اشجار الدليب واشجار الهجليج، واشجار السدر، واشجار، واشجار 

ر الدوم واشجار العرديب والجوخان والمخيط والحميض وغيرها. السنط واشجار القضيم واشجا
وهذه الثمار تحرك وتنشط االسواق المحلية الن بعض هذه الثمار تستهلك بكميات كبيرة 
كمصدر لصناعة العصائر مثل العرديب والقضيم،  والدوم وبعضها كمصدر للوقود خاصة 

تخدم في دبغ الجلود، وكل الثمار غذاء ثمار الدوم في المدن الكبرى. وبعض هذه  الثمار يس
 للحيوانات. والكثير من ثمار اشجار هذا االقليم  تنقل الى االقاليم داخل الدولة.

المراعي الطبيعية تتكون المراعي الطبيعية من الغطاء الحشائشي والعشبي والذي ال يمكن 
ار والشجيرات والتي تقدير كمية انتاجه من العلف من جانب واالجزاء المستساغة من االشج

يصعب حصرها وتحديد مساحتها وحجم انتاجها من العلف من جانب اخر، وتلعب المراعي 
دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة. اذ توفر المراعي الطبيعية 

 .احتياجات الثروة الحيوانية الغذائية
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 :الطبيعية بوالية ودايالمراعي  تدهور في المؤثرة العوامل 

 مربو يمارسها التي الخاطئة الممارساتي تعرضت للعديد من االنتهاكات مثل الغطاء النبات
 النباتات كثافة وتدني النباتي الغطاء مساحة إلى انكماش يؤدي مما الجائر كالرعي الماشية
الموارد  تطوير إلى الهادفة التنموية والخطط الرعوية السياسات غياب. و المرعى في الرعوية
 الرعوي، اإلرشاد ضعفو .األمطار هطول معدالت وتناقص المناخية التغيراتو  .الرعوية
وقطع االشجار الكبيرة لصنع القدح او اللوح وغيرها او حرق االشجار،  .البيئي الوعي وتدني

الموارد  اعاقة التنمية الزراعية بنوعيه، وان اساليب ادارةوتدهور الغطاء النباتي يؤدي الى 
 الغابية في اقليم وداي في الوقت الحالي سيئة.
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  اساليب التي يجب اتباعها في ادارة المراعي في والية وداي

 إشراك جبوي وتفعيلها التي تمنع القطع العشوائي لألشجار القوانينسن و  السياسات تحديث-
 والبرامج والخطط واالستراتيجيات السياسات وإعداد وضع في الرعوية الموارد من المستفيدين
 .للمراعي التنموية

 في بعد من واالستشعار الجغرافية المعلومات نظمك الحديثةالجغرافية  التقنيات استخدام-
  .الرعوية المناطق مراقبة

 .وإدارتها المراعي تأهيل تعمل في البشرية القدرات بناء-

 وضرورةالطبيعية   يعا ر مال بأهمية وعيهم وتنمية الرعاة كفاءة لرفع التدريبية البرامج إعداد-
 .للمرعى المناسب الرعي نظام استخدام

 :موارد الغالف الغازي)المناخ(

يعد المناخ بعناصره المختلفة في مقدمة العوامل الطبيعية التي تؤثر في أنشطة اإلنسان 
الموسمي)النطاق  ( تقع ضمن إقليم المناخ المداري والية ودايالمختلفة، فمنطقة الدراسة )

  .الساحلي السوداني(
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 عناصر المناخ في منطقة الدراسة:

 م(2020-1990( معدالت عناصر المناخ بمحطة ابشي)1جدول  )

شهور  الرقم
 السنة

متوسط 
 المطر

متوسط سرعة 
 الرياح

متوسط الحرارة 
 الدنيا

متوسط الحرارة 
 العليا

الرطوبة 
 النسبية

 15.51 38.37 12.84 2.61 0.00 يناير 1

 13.12 40.68 14.80 2.75 0.00 فبراير 2

 13.73 42.92 18.16 2.87 0.26 مارس 3

 19.24 43.52 20.53 2.68 11.97 ابريل 4

 35.63 42.27 21.44 2.34 34.12 مايو 5

 54.84 40.35 22.04 2.39 91.41 يونيو 6

 71.79 36.23 20.63 1.91 199.15 يوليو 7

 82.23 31.77 20.21 1.42 256.63 أغسطس 8

 78.98 32.10 19.59 1.18 127.83 سبتمبر 9

 62.02 34.61 15.93 1.35 34.33 أكتوبر 10

 34.20 36.78 13.68 2.00 0.00 نوفمبر 11

 21.10 38.37 12.84 2.41 0.00 ديسمبر 12

 م2019المصدر: اإلدارة الوطنية العامة للمتيورولوجيا

: تعتبر من اهم عناصر المناخ واكثرها تأثيرا على العناصر االخرى، وتتميز  درجات الحرارة
منطقة الدراسة بارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة، ألنها تقع ضمن المنطقة 

وتعد درجات الحرارة السائدة في منطقة الدراسة  المدارية الحارة كما هو الحال لتشاد بأكمله،
تحدد أنواع  الغابات والمحاصيل الزراعية الممكن زراعتها، إذ تؤثر من أهم العوامل التي 

 الحرارة في معظم العمليات الحيوية التي يقوم بها النبات كاالمتصاص والتمثيل الغذائي.
( درجات الحرارة الدنيا، والعليا، او)الصغرى والعظمي( 1يتضح من تحليل بيانات الجدول )
شهر آلخر، إذ نجدها تشهد ارتفاعًا في معدالتها ابتداًء من في منطقة الدراسة، وتختلف  من 

شهر من مارس حتى سبتمبر، حيث بلغت متوسط درجة الحرارة الصغرى في شهر مارس 
درجات، بسبب حركة الشم  الظاهرة نحو مدار السرطان 42.92درجات والعظمي 18.16

لى شهر سبتمبر فتكون وما يرافقه من زيادة في الساعات طول النهار تستمر حتى تصل إ
، ومن شهر اكتوبر تبدأ االنخفاض في معدالت °32.10، والعظمى°19.20الصغرى 

،بينما العظمى تكون °15.93درجات الحرارة، حيث تكون درجات الحرارة الصغرى 
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، وتستمر في االنخفاض قليال الى ان تصل ادنى الدرجات في شهر يناير 34.61°
ان درجات الحرارة من اهم عناصر المناخ التي وفبراير)فصل الشتاء في منطقة الدراسة( . 

يكون لها تأثير كبير على االنتاج الزراعي، الن الحرارة تحدد فصل النمو ونوع النبات كما 
ي بالتالي الى ظاهرة التخصص الزراعي، كما يعود توزيعها  انها تحدد بعض المحاصيل وتؤد

غير المنتظم اساسا الى حدوث جميع حاالت الطق  وتغيراتها اليومية ولها الدور االكبر في 
توزيع الكائنات الحية مكانيا على سطح االرض، فضال عن دورها الكبير في جميع التنمية 

ة لمنطقة الدراسة وبالمقارنة مع درجات الحرارة في الزراعية. ألنه من خالل الدراسة الميداني
الجدول وجدنا ان ممارسة الزراعة مستمرة طول العام حيث يمارسون الزراعة المطرية في 
الخريف من ابريل حتى اكتوبر، وفي موسم الشتاء يزرعون بالري الفيضي) نوفمبر ديسمبر 

بمعنى أن درجات الحرارة وهكذا.  يناير( ويزرعون بالري الفيضي في فبراير ومارس وابريل
السائدة في منطقة الدراسة تعد من المقومات الطبيعية التي يمكن استغاللها في احداث تنمية 
زراعية مستدامة، إذ تتفق إلى حد كبير مع المتطلبات الحرارية للكثير من المحاصيل 

بات مراحل نمو الزراعية، ألن درجة الحرارة، بحدودها الصغرى والعظمى مالئمة لمتطل
 المحاصيل بشكل يضمن انتاجها اقتصاديًا في جميع المواسم.

تتميز بارتفاع درجات الحراة في معظم أيام السنة ولهذا االرتفاع تأثير  ودايبمعنى أن إقليم 
واضح على مختلف األنشطة خاصة التنمية الزراعية، حيث تختلف المحاصيل الزراعية فيما 
يعرف بصفر النمو أو النهاية الصغرى التي تنمو عندها نموًا طبيعيًا باختالف أوقات السنة 

 10إلى  °8مئوية للقمح، و °5إلى  °4افها، فهو يتراوح ما يبن واألنواع النباتية بل واصن
إلى  °8للبرسيم، و °1مئوية للذرة البربرة و  10إلى  °8للبرسيم، و °1مئوية للذرة الشامية و

مئوية للفول السوداني،  °14إلى  °12مئوية للخضروات، و °18إلى  °13للبربرة. و 10°
فر مقدار حراري يفوق الحد األدنى من الحرارة أثناء مئوية للطماطم والبطيخ ومع توا 18.3°

موسم النمو الذي يمتد من وقت البذر حتى الحصاد فإنه يسهم في زيادة سرعة نمو 
المحصول. وتختلف أنواع المحاصيل في درجة تحملها للحرارة المنخفضة على حسب نوعها 

اصيل الشتوية تتحمل وصفاتها، وعمر الخاليا واألنسجة؛ ويتضح من ذلك أن معظم المح
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مئوية، باستثناء محصول  °5انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون صفر النمو المتعارف وهو 
 الطماطم. . 

بمعنى أن درجات الحرارة السائدة في منطقة الدراسة تعد من المقومات الطبيعية التي يمكن 
المتطلبات الحرارية  استغاللها في احداث تنمية زراعية مستدامة، إذ تتفق إلى حد كبير مع

للكثير من المحاصيل الزراعية، ألن درجة الحرارة، بحدودها الصغرى والعظمى مالئمة 
 لمتطلبات مراحل نمو المحاصيل بشكل يضمن انتاجها اقتصاديًا في جميع المواسم.

ان درجات الحرارة من اهم عناصر المناخ التي يكون لها تأثير كبير على االنتاج الزراعي، 
الحرارة تحدد فصل النمو ونوع النبات كما انها تحدد بعض المحاصيل وتؤدي بالتالي  الن

الى ظاهرة التخصص الزراعي، كما يعود توزيعها  غير المنتظم اساسا الى حدوث جميع 
حاالت الطق  وتغيراتها اليومية ولها الدور االكبر في توزيع الكائنات الحية مكانيا على 

 ورها الكبير في جميع التنمية الزراعية.سطح االرض، فضال عن د
 الرياح: 

( ان معدل سرعة الرياح تتباين خالل اشهر السنة في منطقة 1يالحظ من خالل الجدول)
كم/س في  2.41الدراسة، حيث تكون معدالت سرعة الرياح عالية خالل الشهر من 

كم/س، 2.68أبريلكم/س، 2,85كم/س، مارس2.75كم/س، فبراير2.61ديسمبر، ويناير
كم/س بينما يكون الرياح اقل سرعة في الباقية وادنى سرعة 2,39كم/س، يونيو2.34مايو

 كم/س. 1.18للرياح في المنطقة تكون في شهر سبتمبر

وتتأثر سرعة الرياح واتجاهاتها بعدة عوامل منها االختالف في مقدار االشعاع الشمسي  
لناتجة عن حركة الهواء فوق سطح األرض، إذ الواصل إلى سطح األرض، وقوة االحتكاك ا
 سرعة الرياح.  انخفاضكلما ازدادت خشونة السطح كلما أدى ذلك إلى 
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 في مطقة الدراسة:  االثار االيجابية للرياح على االنتاج الزراعي

تعمل اذا كانت خفيفة على بعض الفعاليات النباتية الحيوية وعملية صنع الغذاء  -
تجديد عناصر الهواء المحيط بالنبات وتعمل على خفض الرطوبة وذلك من خالل 
 ودرجات الحرارة.

تساعد الرياح على بناء الترب ال سيما في مناطق االرساب النهري الموسمي مما  -
 يشكل ترب ذات مساحات واسعة صالحة لإلنتاج الزراعي.

وهي عامل مهم تأثير كبير على انتشارا ألنواع النباتية الى مسافات طويلة  حللريا -
 لنقل حبوب اللقاح من زهرة الى اخرى. 

تعمل الرياح على زيادة نسبة الرطوبة السيما في المناطق التي تكون قريبة من  -
 المسطحات المائية  الصغيرة الموجودة في منطقة الدراسة.

تساعد الرياح على سرعة نضوج بعض المحاصيل مثل الرياح التي تهب بعض  -
 ام بيبة(. توقف موسم االمطار)

 الرطوبة النسبية: 

تعرف الرطوبة النسبية بأنها النسبة المئوية بين كمية بخار الماء الموجود فعاًل في الهواء في 
درجة حرارة معينة وبين ما يمكن لذلك الهواء أن يستوعبه من بخار في درجة الحرارة نفسها 

 (. 35م، ص: 2020)الساعدي، 

تعتمد على كمية الرطوبة النسبية الموجودة في الهواء، كما نفهم من هذا ان تساقط االمطار 
تتباين الرطوبة النسبية تبعا لكمية بخار الماء فيه، باإلضافة عن التباين في درجات الحرارة 
اذ تكون العالقة بينها وبين درجات الحرارة عكسية فتنخفض مع ارتفاع درجات الحرارة وتزداد 

عوامل عدة منها كمية االمطار النازلة واالشعاع الشمسي، مع انخفاضها، وتتأثر الرطوبة ب
( يتضح وجود تباين  1من خالل الجدول ). وسرعة الرياح، ونوعية التربة، ودرجات الحرارة

كبير في المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في منطقة الدراسة حيث سجلت اعلى معدالت 
، °79.71الرطوبة النسبية خالل أشهر )، أغسط ، سبتمبر، يوليو أكتوبر( إذ بلغت )
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(.  ويرجع السبب في ارتفاع معدالت الرطوبة النسبية 62.02°، 78.98°، 82°، 23°
الشهر نتيجة النخفاض الحرارة وسقوط االمطار بغزارة مقارنة مع االشهر خالل هذه ا

االخرى، بينما سجلت أدنى معدالت الرطوبة النسبية خالل أشهر )ديسمبر، يناير، فبراير، 
مارس، أبريل، مايو، ونوفمبر(، ويرجع إلى سرعة الرياح وارتفاع قيم التبخر وقلة االمطار 

في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس  في منطقة الدراسة وتحتل في مايو وأبريل، وانعدامها 
الرطوبة النسبية أهمية كبيرة ال تقل عن أهمية العناصر المناخية األخرى من حيث تأثيرها 

 في العملية الزراعية )النباتية والحيوانية(.
ات يتضح من ذلك أن الرطوبة النسبية عنصر مناخي مهم يساعد على التقليل من عدد الري

التي يتطلبها المحصول الزراعي عندما ترتفع نسبتها في الجو، والتربة والرطوبة النسبية في 
منطقة الدراسة تكون عالية في موسم الخريف وهذا يساهم في نجاح العملية الزراعية مما 
يؤدي إلى أحداث التنمية الزراعية، كما أن هذه الرطوبة يساهم في نجاح الزراعة بالري في 

الشتاء وكذلك الزراعة في موسم الصيف. وتمارس الزراعة بالري الفيضي في منطقة موسم 
 الدراسة في موسم الشتاء ويكون نجاحه اكثر حينما تكون رطوبة التربة مرتفعة.

يعد المناخ أهم عناصر النظام البيئي المؤثر على الزراعة بمنطقة الدراسة، لما له من ارتباط 
راعية المختلفة وتأثيره على كل العوامل المساعدة على قيام الزراعة وثيق الصلة بالعلميات الز 

مثل التربة وكمية المياه التي يحتاجها النبات، وتحديده لمدى قدرة األيدي العاملة على القيام 
بالعمليات الزراعية في ظل الظروف المناخية والطقسية المناسبة أو المتعارضة مع قيام هذه 

 النشاط. 
الزراعة )التنمية الزراعية( بشقيها ضمن مواضيع التي تهتم بدراسة خصائص  ويعد موضوع

المناخ السائدة في أي منطقة على سطح األرض ومعرفة تأثيرها على مراحل نموًا النبات 
بدءًا من مرحلة بذر البذور وإلى مرحلة نضج المحصول وحتى الثمار، فضاًل عن االهتمام 

اجه خالل مراحل حياة الحيوانات بأنواعها المختلفة، وما هي بتربية الحيوان ومعرفة ما يحت
األضرار التي قد تلحق بها من جراء تغير الخصائص المناخية، ويعد المناخ من أهم العوامل 
التي تؤثر في النشاط الزراعي، إذ عن طريقه تحدد نوعية النباتات التي تزرع في أي منطقة 
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ابراز الدور الذي تلعبه العناصر المناخية في تحقيق  وحسب نوع المناخ السائد فيها، ولغرض
، فالظروف المناخية السائدة في هذه المنطقة ذات تأثير بالغ في والية ودايالتنمية الزراعية 

 التي االهمية في زراعة المحاصيل بدرجة ال تدانيها اية عوامل اخرى، وان اغلب الدراسات
تناولت اقليم شرق تشاد وجدت ان المناخ السائد  اجريت لتقييم مناخ تشاد بصورة عامة، او

 في منطقة الدراسة هو المناخ المداري الحار بصفة عامة. 
 :نتائج ال

 ان الوالية تزخر بالموارد الطبيعية التي تؤثر على التنمية الزراعية. -1
 ان اساليب ادارة الموارد الطبيعية القائمة في المنطقة تقليدية.  -2
 تدهور في الغطاء النباتي بسبب الممارسات الخاطئة من المزارعين والرعاة.  -3
 في التقليدية واإلسراف الري  طرق  استخدام بسبب الزراعية األراضي بعض تملح -4

 .الزراعية الدورات نظام اتباع الكيماوية وعدم األسمدة استخدام
المياه بهدف  إدارة ومؤسسات بأجهزة العاملين مهارات لتنمية ال توجد برامج -5

 .ترشيد االستهالك وتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية
 التوصيات:

والغطاء النباتي  التجريف من التربة لحماية واألنظمة القوانين سن وتفعيلعلى  -1
 من التدهور.

والتسميد  الري  وطرق  األراضي استخدام مجال في للمزارعين التوعية إعداد برامج -2
  .الزراعية التنمية خطط وضع في وإشراكهم

 القومي، األمن من جزء المائي األمن قضية إن باعتبار المائي الوعي نشر -3
 التنمية وتحقيق االستهالك ترشيد بهدف المائي ضرورة نشر الوعي لذلك

 المختلفة اإلعالم وسائل خالل استخدام من وذلك للموارد المائية المستدامة
 المياه.  للتوعية بقضايا االجتماعي التواصل ومواقع

على الحكومة تبني اساليب حديثة إلدارة الموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية  -4
 الزراعية واستدامتها.
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