مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص921-901 :

ISSN: 2602-7860

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy and
Globalization
تأثير عناصر المناخ في إنتاجية محصول القمح بمشروع حلفا الجديدة الزراعي
في الفترة ( – )7112 -1891والية كسال – السودان
The Impact Of Climate Elements In The Productivity Of Wheat Crop In New
(Halfa Agricultural Scheme In The Period )1981 – 2017
In Kassala State, Sudan

د .عمر أحمد عبد الجليل محمد - ،جامعة كسال -السودان.
أ.د عبدالرحمن محمد الحسن أحمد ،جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية  -المملكة العربية السعودية.
تاريخ اإلرسال0202/20/02 :

تاريخ القبول0202/21/51:

تاريخ النشر0202/20/25 :

الملخص

الكلمات المفتاحية

يهدف هذا البحث اىل حتديد املقومات املناخية الالزمة إلنتاج القمح يف مشروع حلفا اجلديدة
الزراعي بالسودان ،وإنتاجية احملصول يف املشروع ومقارنتها بالسودان واملنطقة العربية ،وحتليل تأثري تلك
العناصر على اإلنتاجية يف املشروع .وأظهرت النتائج تأثري ضعيف لعناصر املناخ املختلفة يف إنتاجية القمح
يف املشروع .وأن املساحات املزروعة باحملصول غري ثابتة ومتذبذبة من عام آلخر مما يوضح أن السياسية
الزراعية لزراعة حمصول القمح غري واضحة يف السودان واملشروع ،وضعف إنتاجية القمح باملشروع واليت تصل
إىل  2,0طن للفدان.
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The objectives of this research involve identifying the climatic elements required
for wheat production in the New Halfa Scheme, studying the size and the productivity
of the wheat crop in the Scheme. along with the impact of climatic elements in the
analysis of wheat productivity in the Scheme.The results of the statistical analysis
showed a weak effect of various climatic elements in the productivity of wheat,
fluctuation of areas cultivated with crop from year to year, and the Scheme’s poor
wheat production of just 0.6 tons per acre.

JEL Classification Codes : O13 ;O55 ;O11.
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 .1مقدمة:
تواجه البلدان العربية يف مسعاها إىل تعزيز االكتفاء الذايت الغذائي حتديات جدية ناجتة عن جمموعة من العوامل
املقيدة ،تشمل اجلفاف ،وحمدودية األراضي الصاحلة للزراعة ،ندرة املوارد املائية ،وتداعيات تغري املناخ ،وقد سامهت
السياسات غري املالئمة واالستثمار الضئيل يف العلوم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية ،إىل جانب االستخدام غري الكفوء
هلا وإنتاجيتها املتدنية .وميثل النمو السكاين ،والطلب املتزايد على الغذاء وتدهور املوارد الطبيعية ،وحتويل األراضي
الزراعية إىل االستخدام احلضري ،حتديات إضافية أمام حتسني مستوى األمن الغذائي يف املنطقة العربية .ويربز العجز
الغذائي من خالل نسبة االكتفاء الذايت البالغة  %00من احلبوب (أفد ،0250 ،ص.)7
كما أن إنتاجية احلبوب يف املنطقة العربية متدنية إمجاالً خصوصاً بالنسبة للحبوب الرئيسية إذ تبلغ 070

كيلوغراماً للفدان يف مخسة من البلدان الرئيسة يف إنتاج احلبوب (اجلزائر ،العراق ،املغرب ،السودان ،وسوريا) ،مقارنة
مبتوسط عاملي يبلغ حنو  5,10طن للفدان (أفد ،0250،ص  .)8يف حني أقر تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية
( ) 0250بشأن األمن الغذائي يف املنطقة العربية مبحدودية األرض وندرة املياه ،فأنه أبرز جمموعة من اخليارات ذات
اإلمكانيات الكبرية لتعزيز االكتفاء الذايت يف البلدان العربية .و تشدد هذه اخليارات على اعتماد السياسات الزراعية
املالئمة وأ فضل املمارسات للمحافظة على سالمة األرض و املوارد املائية و قدرهتا احليوية على جتديد خدماهتا .تركز
هذه اخليارات على سبيل املثال  ،على تعزيز إنتاجية احملاصيل ،و خباصة احلبوب حيث يقل متوسط العائد عن نصف
املتوسط العاملي يف معظم البلدان العربية و يف هذا الصدد ،تكمن احتماالت حتقيق زيادة كبرية يف اإلنتاجية يف
املناطق املروية يف تطبيق أفضل املمارسات الزراعية ،ومنها االستخدام األمثل لألمسدة ،مبيدات اآلفات ،البذور
احملسنة ،التقنيات املبتكرة حلماية احملاصيل ،واخلدمات اإلرشادية الفعالة (أفد ،0250 ،ص .)08
مشكلة الدراسة:
أشار تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف تقريره عن حالة األغذية والزراعة تغري املناخ والزراعة
واألمن الغذائي ( ،0250ص  ) xiأن تغري املناخ سوف يؤثر يف اإلنتاج الزراعي وسبل املعيشة مع مرور الوقت ،وأن
ختتلف باختالف البلدان واألقاليم وإن اآلثار السلبية لتغري املناخ يف إنتاجية احملاصيل والثروة احليوانية ومصائد األمساك
والغابات ستزداد يف فرتة ما بعد عام  0202م يف مجيع األقاليم .ويرتتب على تراجع اإلنتاجية تداعيات خطرية على
األمن الغذائي .فمن شأن نقص اإلمدادات الغذائية أن يؤدي إىل زيادات كربى يف أسعار األغذية ،بينما ستسهم
التغريات املناخية املتزايدة يف زيادة حدة تقلبات األسعار .ونظراً إىل أن املناطق األشد تضرراً ستتمثل يف املناطق اليت
تسجل أصالً مستويات مرتفعة من اجلوع والفقر ،فمن شأن زيادة أسعار األغذية أن تؤثر مباشرة يف ماليني

األشخاص من ذوي الدخل املنخفض .وسيكون أولئك الذين يعتمدون على الزراعة لكسب معيشتهم ودخلهم ،ال
سيما املنتجون من أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية ،من بني السكان األكثر عرضة للمخاطر ،ومنتجو
السودان من أولئك املزارعني التقليديني الذين سيتأثرون بذلك .وبالتايل تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس
التايل :ما أثر عناصر املناخ يف إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي؟
110

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص921-901 :

ISSN: 2602-7860

أهداف الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على جمموعة من األهداف تتلخص يف اآليت:
 -5حتديد املقومات املناخية الالزمة إلنتاج القمح يف منطقة الدراسة.
 -0دراسة مساحة وإنتاجية حمصول القمح يف املشروع ومقارنتها بالسودان واملنطقة العربية.
 -0حتليل تأثري العناصر املناخية يف إنتاجية القمح باملشروع.
أهمية الدراسة:

هذه الدراسة اكتسبت أمهيتها لآليت:
 -5أول دراسة – حسب علم الباحثني -تتناول تأثري العناصر املناخية يف إنتاجية احملاصيل الزراعية مبشروع حلفا
اجلديدة الزراعي من منظور جغرايف.
 -0زيادة استهالك القمح يف السودان بسبب زيادة أعداد السكان ،تزايد اهلجرة من الريف إىل املدن وارتفاع الوعي
الغذائي لدى السكان؛ مما يتطلب مضاعفة اإلنتاج الزراعي احمللي من حمصول القمح وميكن ملشروع حلفا اجلديدة
الزراعي بإمكانياته الطبيعية والبشرية أن يسهم بصورة كبرية يف إنتاج القمح بالسودان.
 -0أنشاء سدي أعايل هنر عطربة وسيتيت من شأنه أن يوفر خمزوناً من املياه ميكن أن يساعد يف استقرار املساحات
املزروعة سنوياً مبحصول القمح يف املشروع.
 -0ه ذه الدراسة ميكن أن تفتح جماالت متعددة لبحوث تتناول تأثري عناصر املناخ املختلفة يف إنتاجية احملاصيل
املختلفة اليت تزرع باملشروع مما ميكن من اختيار تركيبة حمصوليه تتناسب واإلمكانات املناخية املتوافرة يف منطقة
الدراسة.
فـروض الدراسة:
 -5عدم وجود سياسة زراعية واضحة لزراعة حمصول القمح باملشروع أدى إىل تذبذب املساحات املزروعة سنوياً مما
أثر سلباً يف اإلنتاجية.
 -0تتأثر إنتاجية حمصول القمح يف املشروع باملتغريات البشرية أكثر من تأثرها بالعناصر املناخية السائدة يف املنطقة.
 -0ميكن حتقيق إنتاجية عالية من حمصول القمح يف املشروع يف ظل توافر هذه العناصر املناخية من خالل تطبيق
األساليب التقنية احلديثة يف العمليات املصاحبة لزراعة حمصول القمح.
المناهج العلمية المستخدمة في الدراسة:

بناءً على فرضيات الدراسة وأهدافها ،فقد تشكلت منهجية الدراسة يف اآليت:

 /5املنهج التارخيي :متت االستفادة منه يف السالسل الزمنية لعناصر املناخ املختلفة يف املنطقة للفرتة من  5885إىل
 0257م وكذلك السالسل الزمنية لإلنتاجية الزراعية حملصول القمح لنفس الفرتة .كما متت االستعانة بالسالسل
الزمنية للمساحات املزروعة واإلنتاجية من حمصول القمح باملشروع للفرتة من  5800إىل  0257م إلجراء مقارنات
بينها والفرتة املختارة للدراسة.
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 / 0املنهج الوصفي التحليلي :استخدم يف توصيف العناصر املناخية املختلفة لفرتة الدراسة وكذلك معرفة االحتياجات
املناخية املختلفة حملصول القمح.
 /0املنهج الكمي :استخدامه الباحث يف حتليل البيانات املختلفة اليت  م احلصول عليها يف صورة سالسل زمنية عن
متوسطات احلرارة الصغرى والعظمي ،الرطوبة النسبية ،ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،والتبخر لفصل منو
حمصول القمح وهي (نوفمرب ،ديسمرب ،يناير ،فرباير ومارس) من حمطة مدينة حلفا اجلديدة اليت تقع عند دائرة عرض
 50درجة و 02دقيقة ،وخط طول  01درجة و  01دقيقة شرقاً ،وكذلك املساحات املزروعة وإنتاجية حمصول
القمح يف املشروع يف الفرتة من 5800م إىل 0257م ،وكذلك الفرتة من  5885إىل 0257م حيث  م استخدام
التقنيات اإلحصائية املناسبة بغرض حتليل هذه البيانات :االرتباط البسيط للتعرف على العالقة بني اإلنتاجية الزراعية
وعناصر املناخ املختلفة وكذلك االحندار اخلطي البسيط ومعامل التأثري لدرجة احلرارة الدنيا و العليا  ،الرطوبة النسبية،
سرعة الرياح ،ساعات اإلشعاع الشمسي باستخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSاإلصدارة .02
مصـادر بيـانات الدراسة:

اعتمد الباحث البيانات واإلحصاءات املطلوبة للدراسة من عدة مصادر فرضتها طبيعة الدراسة وهي:

املعلومات الثانوية :الكتب املنهجية اجلغرافية والكتب اليت تتناول أدبيات املناخ والظروف املناخية املالئمة إلنتاج
القمح ،وغريها ذات الصلة مبوضوع الدراسة .الرسائل العلمية واألحباث املنشورة وغري املنشورة يف الدوريات أو اليت
قدمت يف املؤمترات ،والدراسات اليت اهتمت باجلوانب اليت تطرق إليها البحث ،التقارير واإلحصاءات والنشرات
العلمية اليت صدرت عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة مبوضوع الدراسة ،إضافة للمقابالت اليت أجراها
الباحث عرب اهلاتف مع بعض املزارعني يف املشروع.
الدراسات السابقة:
تناولت دراسة عبد املوىل (0222م) التباين املناخي وأثره على اإلنتاج الزراعي مبحافظة الدلنج جبنوب كردفان
حيث توصلت الدراسة إىل أن هنالك عوامل أخرى غري األمطار حتد من اإلنتاج الزراعي يف املنطقة منها عوامل
بيدولوجية (الرتبة) ،اقتصادية واجتماعية .وقد أوصت بإنشاء حمطات أرصاد جوية لتعني على التخطيط الزراعي
السليم .درس إدريس ( ) 0220التأثريات املناخية على زراعة القمح يف السودان حيث  م اختيار مثان حمطات متثل
املشاريع املختلفة لزراعة القمح يف السودان .توصلت الدراسة إىل أن إنتاجية القمح ترتفع كلما اجتهنا اماالً ألسباب
مناخية .كما أن هنالك تبايناً يف إنتاجية الفدان داخل املنطقة الواحدة واإلقليم الواحد .أوصت باالهتمام بزراعة
القمــح يف السودان باعتباره غلة غذائية واسرتاتيجية ،مع تشجيع زراعته يف اإلقليم الشمــايل ،تشجـيع األحب ــاث
الزراعيــة باستنباط أصن ــاف من القم ــح أكثر مالئمة مع مناخ السودان .أظهرت نتائج دراسة العوض ( )0227آثار
املناخ يف النشاط الزراعي مبحلية شندي (والية هنر النيل  -السودان) أن هنالك ارتباط عكسي بني املعدل السنوي
لدرجة احلرارة وإنتاجية القمح يف املنطقة ،ولكنه ضعيف وكذلك الرطوبة النسبية ،وهنالك عالقة عكسية متوسطة مع
املعدل السنوي للتبخر .كما أن العالقة طردية ضعيفة مع املعدل السنوي لسرعة الرياح .أجرى )(Ahmed,E.,2008
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دراسة عن مؤسسة حلفا اجلديدة الزراعية هبدف تقييم النظام اإلداري املتبع هبذه املؤسسة إلدارة مورد الري حيث
توصل إىل الري هو العامل األكثر تقيدا لإلنتاج .وأن زيادة أو نقصان كمية الري املتاحة بعد مستوى معني ،ب
 %52يستوجب إعادة توزيع املساحات على احملاصيل احلقلية وإعادة طريقة توزيع مدخالت اإلنتاج املستخدمة
لتحقيق مبدأ تعظيم األرباح أو مبدأ اإلنتاج بأقل تكلفة .أظهرت نتائج دراسة بابكر ( )0228عن تأثري احلراثة
وفرتات الري يف منو وإنتاجية القمح مبنطقة حلفا اجلديدة أن احملتوى الرطويب للرتبة تأثر معنويا بطرق احلراثة ،وأن
فرتات الري هلا تأثري معنوي على أطوال نبات القمح وعدد أوراقه ،عدد احلبوب يف السنبلة .درس عبد اهلل واملهدي
( 0228م) مسامهة القطاع الزراعي السوداين (والية هنر النيل) يف حتقيق األمن الغذائي العريب توصلت الدراسة إىل
الفجوة الكبرية يف كل السلع الغذائية على مستوى الوطن العريب؛ ويف بعض السلع الغذائية على نطاق مجهورييت مصر
والسودان ،أوصت الدراسة أن يكون هنالك تعاون على أسس علمية مدروسة تراعي اجلوانب الفنية واالقتصادية
واالجتماعية حىت ميكن إزالة الفجوة الغذائية على مستوى العامل العريب .هدف على ) )Ali,I.,2010من دراسته
ملؤسسة حلفا اجلديدة الزراعية يف موسم 0227/0220م إىل قياس الكفاءة الفنية إلنتاج احملاصيل والرتكيبة احملصولية
املثلى .أظهرت نتائج دالة اإلنتاج اجملايل العشوائي إن معظم عوامل اإلنتاج اليت تؤثر على الكفاءة الفنية ذات تأثري
معنوي وهلا إشارات متوقعة وكان متوسط الكفاءة الفنية  %78و %78و %70و %72للذرة ،القمح ،القطن
والفول السوداين علي التوايل ،مما يربهن على إمكانية وقدرة املزارعني من زيادة اإلنتاج بنسبة  %00و %05و%07
و %02للذرة والقمح والقطن والفول السوداين علي التوايل عند نفس مدخالت اإلنتاج والتقانة احلالية .أشار النور
( )0255يف دراسته للقمح وتقديرات الفجوة الغذائية يف السودان إىل أن هنالك عجزاً يف إنتاج القمح يف سنوات
الدراسة ويعزى ذلك للعديد من العوامل الفنية واملالية والطبيعية ،هنالك تنامي يف معدالت استرياد القمح ،تزايد
الطلب على القمح حتت ضغوط التزايد السكاين واهلجرة من الريف إىل احلضر ،تغري النمط الغذائي واعتماد التصنيع
الغذائي على القمح) تطرق كل من أبو رحيل و مهري (0250م) يف دراستهما حتليل جغرايف خلصائص املناخ و
عالقتها بزراعة حمصويل القمح والشعري يف حمافظة بابل بالعراق و ذلك من خالل إجياد العالقة بني املتطلبات املناخية
الالزمة للمحاصيل املدروسة واإلمكانات املتوا فرة يف املنطقة ،أظهرت نتائج الدراسة مالئمة درجة احلرارة و الرطوبة و
الرياح وعدم مالئمة اإلشعاع الشمسي و األمطار اليت يتم تعويض النقص فيها عن طريق الري .أشارت دراسة امحد
(0250م) إىل آثار التغريات املناخية يف إنتاج احلبوب يف السودان (0251 -0221م) توصلت الدراسة إىل أن
حمصويل الذرة والدخن من أكثر احملاصيل تأثراً باملناخ .أوصت الدراسة بإنشاء حمطات أحباث زراعية مزودة مبحطات
مناخية يف املشاريع الزراعية وتوعية املزارعني وتدريبهم مع الظروف املناخية السائدة .أجرى عبد الرمحن(0257م)
دراسته عن الزراعة على املساطب العالية كتقنية لتوفري مياه الري حملصول القمح يف منطقة حلفا اجلديدة ،توصلت
الدراسة إىل أن نظام الزراعة على املسطبة العالية أعطى إنتاجية أعلى لوحدة املساحة ووحدة مياه الري ،مقارنة بالطرق
األخرى ،كما أدى إىل توفري  %01من مياه الري.
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جغرافية منطقة الدراسة:
تق ع منطقة الدراسة يف والية كسال شرقي السودان ،وتنحصر بني خطي طول  01و 00شرقاً ،ودائريت عرض
 50 01و 50 02اماالً ،وحيدها من الشرق هنر عطربة ومن الغرب واليتا اخلرطوم والقضارف ومن الشمال والية
هنر النيل ،وحتدها جنوباً حملية خشم القربة .وتبلغ مساحتها  50282كيلو مرتاً مربعاً ،ومتثل  %08,0من مجلة

مساحة والية كسال وتضم حملييت حلفا اجلديدة وهنر عطربة (عبداجلليل ،0255،ص  .)02يسود املنطقة مناخ
قاري جاف يتميز بارتفاع درجة احلرارة طوال العام ،ويصل متوسطها الشهري أعلى معدالته يف مدينة حلفا ويبلغ
 00,5درجة مئوية يف شهر مايو ،وأدناها  58درجة مئوية يف شهر يناير .وقد بلغ متوسط األمطار للفرتة من
0228 -5875م ( )070ملم ،ويرتاوح املعدل الشهري لألمطار باملنطقة بني  5,2ملم يف شهر يناير و88,8
ملم يف شهر أغسطس .ويرتكز  %08من األمطار خالل شهري يوليو وأغسطس .وترتاوح املعدالت الشهرية للرطوبة
النسبية بني  ,%12 – 05يف فصل اخلريف  %05يف شهر أبريل (عبد اجلليل ،0255 ،ص ص  .)71-00ومن
الناحية البشرية ،ميثل سكان حملية حلفا اجلديدة  %55,8من سكان الوالية ،إذ يبلغ عددهم  078008نسمة،
أما عدد سكان حملية هنر عطربة فيبلغ  582100نسمة ،ويشكلون  %0,8من سكان الوالية وفقاً لتقديرات
السكان للعام ( 0250وزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة بوالية كسال ،0257 ،ص .)05تسكن املنطقة العديد
من القبائل أمهها :الشكريه ،حيث تعد أول قبيلة استوطنت يف املنطقة ،واحللفاويني .أما بقية السكان فينتمون إىل
قبائل أخرى ،أمهها :الكواهلة واألحامدة والفادنية واللحويون واهلدندوة والرشايدة واجلعليون واخلوالدة .وحيرتف
معظمهم السكان الزراعة والرعي .وفيما يتصل باستخدام األرض ،فإن االستخدام الرعوي والزراعي بشقية املطري
واملروي يسودان منطقة الدراسة ،فضالً عن استخدام سكين وصناعي وخدمي يف مساحات حمدودة .يغطي
االستخدام الرعوي لألرض شريط ضيق على امتداد هنر عطربة ويتسع وميتد امايل حملية هنر عطربة .أما بالنسبة
لالستخدام الصناعي فيتوسط مصنع سكر حلفا جديدة أراضي املشروع يف مساحة قدرها  02ألف فدان (عبد
اجلليل.)0220،
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الشكل رقم (:)11خريطة ( )1التقسيم اإلداري لوالية كسال

المصدر :مصلحة املساحة ،والية كسال.0255 ،

.7مشروع حلفا الجديدة الزراعي:

خرجت فكرة إنشاء املشروع إىل حيز التنفيذ الفعلي عام  5818م بعد التفكري يف قيام السد العايل على هنر النيل

يف اجلزء اجلن ويب من مصر والذي سيؤدي إىل غمر جزء من األراضي املصرية والسودانية ،واستقر رأي احلكومة
السودانية على هتجري النوبيني السودانيني إىل منطقة خشم القربة وقيام مشروع تنموي هلم ضمن خطة الدولة الرامية
إىل التوسع األفقي يف الزراعة ،خاص ـ ــة بـ ــعد اتفاقي ـ ــة مي ـ ــاه النيــل حيث رفعــت حصـة السودان من مياه النيل من 0
مليار مرت مكعب إىل  58,1مليار مرت مكعب .يهدف املشروع إىل إعادة توطني أهايل حلفا القدمية ،استقرار الرحل
من سكان املنطقة يف األراضي اليت سرتوى بعد إنشاء املشروع ،استغالل نصيب السودان من مياه النيل للتوسع
األفقي يف الزراعة ،تنمية املوارد الزراعية احمللية وحتقيق النمو االقتصادي للسودان ،رفع عائد السودان من النقد
األجنيب ،توفري فرص عمل للسكان ،توفري املواد اخلام للصناعات الزراعية احمللية واستغالل األراضي اخلصبة يف السهول
الطينية الواسعة يف منطقة البطانة( .هيئة حلفا اجلديدة الزراعية  .)0258،يروى املشروع بالري االنسيايب من خزان
خشم القربة الذي أقيم على هنر عطربة يف العام 5800م .تقسم األراضي الزراعية باملشروع حسب استغالهلا إىل
ثالثة أقسام أراضي األمالك تبلغ مساحتها  00ألف فدان .أراضي موزعة للمزارعني لزراعتها وفق الدورة الزراعية
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املقررة باملشروع  ،تبلغ مساحة هذه األراضي  000801فدان (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية .)0258،أراضي مقام
عليها مزارع الدولة ،وتشمل أراضي مشروع سكر حلفا اجلديدة والبالغ مساحتها  02ألف فدان  ،مشاتل مزارع
وخضراوات وجنائن فاكهة تستثمرها إدارة البساتني هبيئة حلفا اجلديدة الزراعية ومساحتها  822فدان ،أراضي
استثمارية وزعت للعاملني باهليئة واملواطنني تقدر مساحتها بـ  8822فدان ،خصصت  822فدان لألحباث الزراعية
املرتبطة باحملاصيل املختلفة باملنطقة .خصصت مساحة  1222ف ــدان لزراعتها بالغابات (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية،
إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية0258 ،م ).
.3المناقشة:
ميثل القمح أهم احملاصيل الغذائية األساسية املهمة يف السودان .يأيت يف املرتبة الثانية يف األمهية بعد حمصول
الذرة .وقد تركزت زراعته يف السودان منذ اخلمسينات من القرن املاضي يف اإلقليم الشمايل والييت (الشمالية ،وهنر
النيل) وتتم زراعته أيضاً مبشروع اجلزيرة ،حلفا اجلديدة ،الرهد ،ووالية النيل األبيض .وقد تبنت الدولة سياسية توطني
القمح وذلك خالل زيادة املساحات املزروعة وتطبيق األساليب التقنية احلديثة.
أما يف منطقة الدراسة فيعد القمح احمل صول الغذائي الرئيس لسكان مدينة حلفا اجلديدة ولسكان القرى
املهجرين(احللفاويون) .أما بالنسبة للمزارعني يف املشروع فإنه احملصول النقدي بعد القطن.
زرعت مساحة تقدر بـ  0012فدان يف أول موسم زراعي مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف العام 5800م وهي
متثل  % 1,0من املساحة املزروعة يف السودان بالقمح والبالغة  18ألف فدان يف ذلك العام .أخذت هذه املساحة
تزداد سنوياً حىت وصلت يف مواسم  5808م  5870و5870م إىل  502505و 502518و 502028فدان
على التوايل وهي تعادل  %00,1و 00,0و %07,0من مجلة املساحة املزروعة قمحاً يف السودان يف تلك
السنوات على التوايل  000 ،018 ،072ألف فدان ،بينما توقفت زراعته يف موسم 5880م بسبب موجه
اجلفاف اليت اجتاحت شرق أفريقيا يف تلك الفرتة وأثرت على إيراد هنر عطربة .اخنفضت مسامهة املشروع بصورة كبرية
مقارنة باملساحة املزروعة بالقمح يف السودان حيث بلغت املساحة املزروعة باملشروع يف العام 5885م 00,11
ألف مقارنة ب  5512ألف يف السودان و هي تعادل  % 1,1من مجلة املساحة املزروعة  ،و يف العام 5880م
بلغت مجلة املساحة املزروعة مبحصول القمح يف املشروع  17,012ألف فدان و هي تعادل  % 0,0من مجلة
املساحة املزروعة يف السودان يف ذلك العام و البالغة  857ألف فدان  ، .ومل يزرع القمح يف املشروع يف مومسي
 0228و  0228م بسب قلة املخزون من املياه يف حبرية خزان خشم القربة (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ،
0258م ،وزارة الزراعة والغابات 0258 ،م) .وقد بلغ ــت مجـلة املساحة املزروعة بالقمح يف املشروع يف موسم
 0251م ( )00,0ألف فداناً وهي تعادل  % 7,0من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان البالغة 188,0

ألف فدان جدول رقم (( )5وزارة الزراعة والغابات 0250 ،م) .أما يف املوسم 0257م فقد بلغت املساحة املزروعة
مبشروع حلفا اجلديدة قمحاً ( )12ألف فداناً ،وهي تعادل  % 52,8من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان
والبالغة  000ألف فدان (وزارة الزراعة والغابات ،0258 ،هيئة حلفا اجلديدة الزراعية.)0258 ،
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بلغ متوسط املساحة املزروعة يف املشروع مبحصول القمح للفرتة من  5800إىل 0257م  07,205ألف فدان
باحنراف معياري  00000ومعامل اختالف .% 08,0أما الفرتة من  5885إىل  0257فقد بلغ متوسط
املساحات املزروعة مبحصول القمح ( )08812فدان شكل ( )5باحنراف معياري  05015ومعامل اختالف
.% 18,7
شكل رقم( :)7المساحة المزروعة بمحصول القمح في مشروع حلفا في الفترة من  1891إلى  7112م
مقارنة بالمتوسط لنفس الفترة

المصدر :معاجلة الباحثان وفقاً لبيانات إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية ،هيئة حلفا اجلديدة الزراعية .0258

جدول رقم ) 1(:المساحات المزروعة ،المساحات المحصودة ،االنتاج واالنتاجية لمحصول القمح للموسم
( )7112 /7112في السودان
المساحة

الموقع

المزروعة

(ألف فدان)

النسبة

المئوية

المساحة

نسبة المساحة

المحصودة المحصودة من

اإلنتاجية

اإلنتاج

(طن  /فدان)

(الف طن)

المئوية

127

01,5
7,0
2,0

(ألف فدان)

المزروعة

مشروع اجلزيرة

008

17,1

008

522

5,1

هيئة حلفا
اجلديدة الزراعية

00,0

7,0

00,0

522

5,0

10,7

مشروع الرهد
الزراعي

5,0

2,0

5,0

522

5

5,0
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والية النيل
األبيض

01,0

7,7

08

80,0

2,8

01,5

0,1

والية هنر النيل

82

50,0

08,0

08,5

5,0

00,8

0

الوالية الشمالية

78

50,0

77

87,1

5,7

502,8

50,8

والية اخلرطوم

5

2,0

5

522

2,7

2,7

2,5

اجلملة

188,0

522

108,0

85,7

5,0

778,0

522

المصدر :معاجلة الباحثان وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والغابات ،اخلرطوم.0250 ،ص 02

بلغ متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من  5800إىل 5885م ( )2,0طن

للفدان باحنراف معياري  2,50ومعامل اختالف  .%00,1سجل موسم 5800م أعلى إنتاجية للفدان 2,71
طناً للفدان .بينما سجل موسم 5878م أدىن إنتاجية وهي  2,58طناً للفدان
أما الفرتة من  5885إىل  0257م بلغ متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي
( )2,05طن للفدان شكل ( )0باحنراف معياري  2,02ومعامل اختالف  .%00,0سجل موسم  0251أعلى
إنتاجية للفدان 5,0طن للفدان .بينما سجل موسم 0220م أدىن إنتاجية وهي  2,0طناً.
شكل رقم :)13(:إنتاجية فدان القمح بالطن مقارنة بالمتوسط بمشروع حلفا الجديدة الزراعي للفترة من
 1891إلى .7112
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ومبقارنة متوسط إنتاجية فدان القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي مع متوسط إنتاجية الفدان يف السودان
فنالحظ أن متوسط إنتاجية الفدان يف السودان حقق  2,88طن للفدان يف موسم  0251 / 0250م بينما
ارتفعت اإلنتاجية يف موسم  0250 /0251إىل  5,0طن للفدان بنسبة تغري بلغت ( %18,0بنك السودان
املركزي0250 ،م ،ص .)508
وقد بلغ إنتاج مشروع حلفا من القمح يف موسم  0251م ( )10,7ألف طن قمح وهو يعادل  %7,0من
مجلة الكمية املنتجة يف السودان وهي  070ألف طن مرتي ،بينما بلغت يف موسم  )12( 0257ألف طن وهي
تعادل  % 52,8من مجلة إنتاج السودان البالغ  000ألف طن مرتي .كما ميكننا مقارنة إنتاجية فدان القمح يف
السودان ومشروع حلفا اجلديدة الزراعي مع إنتاجية القمح يف بعض الدول العربية املختارة جدول (.)0
جدول رقم( :)7إنتاجية فدان القمح في بعض الدول العربية المختارة مقارنة مع إنتاجية الفدان في السودان
ومشروع حلفا الجديدة الزراعي
الدولة

اإلنتاجية طن  /الفدان

مجهورية مصر العربية *

0,8

اململكة العربية السعودية*

0,1

الكويت*

0,1

األمارات العربية املتحدة*

5,7

السودان*

2,00

األردن*

2,00

العراق*

2,10

الصومال*

2,57

السودان يف موسم **0250

2,88

السودان يف موسم 0250م**

5,0

السودان يف موسم # 0257

5,5

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من ***0257 – 5800

2,10

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من ***0257 – 5885

2,00

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي موسم ***0257

5

المصدر )*( :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( :)0250الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ،اخلرطوم ،اجمللد )**( .00
بنك السودان املركزي ( :)0250التقرير السادس واخلمسون ،اخلرطوم.
(***) حساب الباحث وفقاً لبيانات إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية هيئة حلفا اجلديدة الزراعية0258 ،
( )#وزارة الزراعة والغابات ،إدارة األمن الغذائي والتنمية الريفية ومناهضة الفقر (0258م) ،اخلرطوم.
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.1.3العوامل المناخية وتأثيرها في إنتاجية محصول القمح في منطقة الدراسة:
.1.1.3تأثير درجة الحرارة في إنتاجية القمح:

تعد درجة احلرارة السائدة يف منطقة ما من أهم العوامل احملددة لنجاح زراعة احملاصيل هبا .وذلك ألن درجة
احلرارة تؤثر يف العمليات الطبيعية والكيماوية وبالتايل التفاعالت احليوية اليت تتم بالنبات مثل معدل امتصاص الغازات

والسوائل يف النب ات .درجة ذوبان املواد املختلفة ومعدل التنفس وامتصاص العناصر الغذائية واملاء وكذلك عملية
التمثيل الضوئي ومعدل النمو (اخلضر (أ) ،0227 ،ص .)15ختتلف احملاصيل يف احتياجاهتا من درجة احلرارة.
ولكل حمصول نطاق حراري يعيش فيه .وقد وجد أن لكل حمصول ثالث درجات حرارة حرجة وهي متثل درجات
احلرارة اليت يكون هلا تأثري يف قدرة النبات على البقاء والنمو أو القدرة على التكاثر وهي درجة احلرارة الصغرى ودرجة
احلرارة املثلى ودرجة احلرارة العظمى(اخلضر(أ)  .)10، 0227،متتد زراعة القمح من خط االستواء وحىت خط عرض
 02درجة اماالً ولكن يرتكز اإلنتاج بني خطي عرض  02درجة مئوية و 02درجة اماالً و 01و 02درجة جنوب
خط االستواء ،وجيود النمو يف املناخ البارد الرطب يف أطوار النمو اخلضري على أن تسود فرتة دافئة نسبياً وجافة يف
هناية موسم النمو كي تساعد على نضج احملاصيل (هجو  ،0221،ص  .)00يعترب القمح من حماصيل املناطق
املعتدلة واليت ترتاوح متوسط درجات احلرارة فيها خالل املوسم بني  02 -51درجة مئوية ويتميز حمصول القمح بفرتة
منو أطول وجمموع درجات احلرارة الصغرى أعلى إذا ما قورن مبحاصيل احلبوب الشتوية األخرى .درجة احلرارة الصغرى
لإلنبات  0-0درجة مئوية واملثلى  51 -50درجة مئوية .يف مراحل النمو األوىل حيتاج القمح إىل درجات حرارة

منخفضة .درجة احلرارة  50 – 52درجة مئوية تعترب مثلى حملصول القمح يف مرحلة تكوين االشطاء  Tilleningيف
مراحل النمو املتأخرة تزداد حاجة النبات لدرجة حرارة مرتفعة وتعترب درجة احلرارة  02درجة مئوية هي الدرجة املثلى
للنمو.
درجات احلرارة املرتفعة أعلى من  01درجة مئوية يف مرحلة االزهار و تكوين احلبوب تؤثر يف اإلنتاجية حيث
تؤدي إىل جفاف احلبوب قبل أن تصل إىل مرحلة النضج التام ؛ مما يؤدي إىل إنتاج نسبة عالية من احلبوب الضامرة
.ودرجات احلرارة املرتفعة و نسبة الرطوبة اجلوية العالية يؤديان إىل انتشار األمراض وخاصة مرض الصدأ  Rustsمما
يسبب اخنفاضاً ملحوظاً يف اإلنتاجية (اخلضر (ب)،0227 ،ص ) 71اجلدول ( )0يوضح متوسطات عناصر املناخ
املختلفة يف املنطقة وفقاً لفصل النمو حملصول القمح للفرتة من  5875إىل 0257م مبحطة مدينة حلفا اجلديدة.
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جدول رقم ( :)3متوسطات عناصر المناخ المختلفة في المنطقة وفقا لفصل النمو لمحصول القمح للفترة من
 1821إلى 7112م بمحطة مدينة حلفا الجديدة
المتغير

المتوسط

االنحراف المعياري

معامل االختالف ()%

درجة احلرارة العظمى (درجة مئوية)

01,7

2,78

0,0

درجة احلرارة الصغرى (درجة مئوية)

57,1

2,81

0,8

الرطوبة النسبية ()%

08,0

01

500,7

التبخر (ملم)

52,8

5,12

50,8

اإلشعاع الشمسي (بالساعة)

8,7

2,02

0,0

سرعة الرياح ( بالكلم )

8,8

5,0

08,5

المصدر :معاجلة الباحث وفقاً لبيانات اهليئة العامة لألرصاد اجلوية السودانية ،اخلرطوم.0258 ،

.7.1.3تأثير درجة الحرارة الصغرى في إنتاجية القمح في منطقة الدراسة:

بدراسة معامل االرتباط بني درجة احلرارة الصغرى وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من -5885
0257م كانت قيمة معامل االرتباط  2,050وقيمتها االحتمالية  2,007وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما
يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بني إنتاجية القمح ودرجة احلرارة الصغرى يف تلك الفرتة الزمنية.
أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,201هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %0,1منه لتأثري درجة احلرارة الصغرى ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس
هنالك تأثرياً معنوياً لدرجات احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,007وهي ليست ذات
معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية
غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية  ،كلما زادت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة زادت اإلنتاجية
مبقدار 2,210طن ( أي ما يعادل  1,0كجم).
جدول رقم ( :)4المعامالت لدرجة الحرارة الصغرى
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,005 -

2,700

2,002-

2,077

درجة احلرارة الصغرى

2,210

2,200

5,000

2,007

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.7.7.3تأثير درجة الحرارة العظمى في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل االرتباط بني درجة احلرارة العظمى وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من
0257 -5885م كانت قيمة معامل االرتباط  2,210-وقيمتها االحتمالية  2,707وهي أكرب من قيمة املعنوية
 2,21مما يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح ودرجة احلرارة العظمى يف تلك
الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري درجة احلرارة العظمى يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته 2,220
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و هذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  % 2,0منه لتأثري درجة احلرارة العظمى  ،كما أن حتليل احندار التباين
يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً لدرجات احلرارة العظمى يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,707و هي
ليست ذات معنوية و غري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن
القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الع ظمى يف اإلنتاجية  ،كلما زادت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة قلت
اإلنتاجية مبقدار  2,250طن ( أي ما يعادل  5,0كجم).
جدول رقم ( :)2المعامالت لدرجة الحرارة العظمى
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

5,508

5,722

2,000

2,150

درجة احلرارة العظمى

2,250-

2,208

2,088-

2,707

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.3.1.3تأثير اإلشعاع الشمسي في إنتاجية القمح:
تعترب مدة السطوع إحدى خصائص اإلشعاع الشمسي املؤثرة يف منو وازدهار وإمثار النباتات ،فقد ثبت علمياً أن
النبات الذي يتعرض لثالث عشرة ساعة إضاءة يكون كميات أكثر من املواد الغذائية عن النباتات األخرى اليت مل
تتعرض إال لعشر ساعات فقط ،ويرجع ذلك إىل أن النبات يضيع كميات أكرب من املواد الكربوهيدراتية خالل فرتة
سطوع الشمس القصرية والعكس صحيح ،كما ثبت أن طول فرتة اإلضاءة تؤثر على تكوين الرباعم الزهرية املختلفة
(فنانه ،0250 ،ص .)01
يعد حمصول القمح من احملاصيل اليت حتتاج إىل هنار طويل نسبياً تنمو جيداً عندما تزيد الفرتة الضوئية عن احلد
األدىن احلرج ويزهر عندما يكون النهار طويالً وفرتة الظالم قصرية .وذلك ألن فرتة اإلضاءة الطويلة تتم فيها العمليات
احليوية املختلفة (أبو رحيل ومهري ،0250 ،ص  ،)57واإلضاءة الشديدة تؤدي إىل زيادة قدرة النبات على التفريع
وزيادة املادة اجلافة وبالت ايل زيادة احملصول ،كما أن سرعة إزهار النباتات تزداد بإطالة فرتة اإلضاءة اليت تتعرض هلا
النباتات يومياً .ويتوقف عدد احلبوب على مستويات الضوء اليت يتعرض هلا النبات من مرحلة تكويــن أصول الــنورات

إىل مرحلة نضج األزهار .ويؤدي النهار الطويل إىل إسراع تكوين األزهار.
بدراسة معامل االرتباط ساعات اإلشعاع الشمسي وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من
0257 -5885م كانت قيمة معامل االرتباط –  2,277وقيمتها االحتمالية  2,007وهي أكرب من قيمة
املعنوية  2,21مما يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح ساعات اإلشعاع
الشمسي يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري ساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية
فقد كانت قيمته  2,220وهذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %2,0منه لتأثري ساعات اإلشعاع
الشمسي ،كما أن حتليل احندار الت باين يوضح ليس هنالك تأثري معنوي لساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية
حيث بلغت درجة املعنوية  2,007وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائيا عند مستوى  .2,21مما يوضح أن
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منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري ساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية،
كلما زادت ساعات اإلشعاع الشمسي ساعة واحدة قلت اإلنتاجية مبقدار  2,20طن (أي ما يعادل  02كجم).
جدول رقم( :)2المعامالت لساعات اإلشعاع الشمسي
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,852

2,072

5,002

2,580

ساعات اإلشعاع الشمسي

2,202-

2,208

2,001-

2,007

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

 .4.1.3تأثير سرعة الرياح في إنتاجية القمح:
يتلخص األثر اإلجيايب للرياح يف مجلة اآلثار اليت ترتكها على حمصول القمح و احملددة بسرعتها اليت تسمح بالتبادل
احلراري بني النبات واهلواء ومحل خبار املاء بالقدر الذي يسمح بتنفس النبات  ،فالرياح اخلفيفة مثالً تنشط من
فعاليات النبات احليوية يف عملية صنع الغذاء  ،و تساعد على جتديد عناصر اهلواء احمليطة به و تعمل على خفــض
نسبة رطوبة الرتبة و درجــات احلرارة يف املنــاطق احلــارة  ،و تعمل أيضاً على نقل حبوب اللقاح من نبات إىل آخر أو

أزهار النبات الواحد  ،ويستفيد حمصول القمح من الرياح يف عملية التلقيح الذايت  ،كما تسبب الرياح الشديدة
مشكلة االضطجاع حملصول القمح يف املناطق املروية بصورة خاصة عندما ميون الري السطحي كثرياً و الرتبة خفيفة
واحملصول ضعيف السيقان ولتخفيف هذا اآلثار ألبد أن تكون األصناف املزروعة قصرية السيقان و متينة و قوية.
ويتطلب القمح سرعة رياح بني  0,1إىل  7كلم يف الساعة (أبو رحيل ومهري ،0250 ،ص ص .)02 -58
بدراسة تأثري سرعة الرياح يف إنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط –  2,080وقيمتها االحتمالية  2,280وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح وسرعة الرياح تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي
يوضح مدى تأثري سرعة الرياح يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,280و هذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاج يرجع
 % 8,0منه لتأثري سرعة الرياح  ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً لسرعة الرياح يف
اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,280وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما
يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري سرعة الرياح يف اإلنتاجية ،كلما
زادت سرعة الرياح كلم واحد قلت اإلنتاجية مبقدار  2,201طن( أي ما يعادل  01كجم).
جدول رقم )2( :المعامالت لسرعة الرياح
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,808

2,505

0,051

2,222

سرعة الرياح

2,201-

2,200

5,701-

2,280
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 .2.1.3تأثير الرطوبة النسبية في إنتاجية القمح:
أكرب كمية من الرطوبة حيتاجها حمصول القمح يف مرحلة االستطالة وتكوين السنابل وهي الفرتة اليت تتجمع فيها
أكرب كمية من املادة اجلافة .تنخفض اإلنتاجية بنسبة  % 12 -01يف حالة اجلفاف خالل هذه الفرتة .االحتياجات
املائية خالل هذه الفرتة متثل من  % 02 -12من االحتياج الكلي للنبات خالل موسم النمو .ومن أكثر العوامل
اليت تؤثر على إنتاجية القمح هو اهلواء اجلاف الساخن يف مرحلة تكوين احلبوب إذ يؤدي إىل جفاف احلبوب قبل
اكتمال نضجها فتصبح ضامرة غري ممتلئة ،كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة مع ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل اخنفاض
ملحوظ يف إنتاجية احملصول نتيجة ألصابته باألمراض املختلفة وزيادة نسبة الرقاد (اخلضر (ب).)0227 ،
بدراسة تأثري الرطوبة النسبية يف إنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط –  2,000وقيمتها االحتمالية  2,502وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح والرطوبة النسبية يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري
الذي يوضح مدى تأثري الرطوبة النسبية يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,205و هذا يشري إىل أن التباين يف
اإلنتاجية يرجع  %0,5منه لتأثري الرطوبة النسبية ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً

للرطوبة النسبية يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,502و هي ليست ذات معنوية و غري دالة إحصائياً عند
مستوى  . 2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري الرطوبة
النسبية يف اإلنتاجية ،كلما ارتفعت الرطوبة النسبية واحد يف املئة قلت اإلنتاجية مبقدار  2,225طن (أي ما يعادل
 5كجم).
جدول رقم )9( :المعامالت للرطوبة النسبية
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

2,018

2,201

50,080

2,222

الرطوبة النسبية

2,225-

2,225

5,008-

2,502

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

 .2.1.3تأثير التبخر في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل االرتباط التبخر وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط  2,058وقيمتها االحتمالية  2,200وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم وجود
عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح والتبخر يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح
مدى تأثري التبخر يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,525وهذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاج يرجع  %52,5منه
لتأثري التبخر ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثري معنوي لدرجات احلرارة الصغرى على اإلنتاجية
حيث بلغت درجة املعنوية  2,200وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  .2,21مما يوضح أن
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من وذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري التبخر يف اإلنتاجية ،كلما زاد التبخر ملم
واحد زادت اإلنتاجية مبقدار 2,201طن (أي ما يعادل  01كجم).
جدول رقم )8( :المعامالت للتبخر
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

2,508

2,005

2,080

2,000

التبخر

2,201

2,200

5,825

2,200

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.1.3.2تأثير العناصر المناخية مجتمعة في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري كل العناصر املناخية (درجة احلرارة الصغرى ،درجة احلرارة العظمى،
ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،الرطوبة النسبية والتبخر) يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,01هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %01منه لتأثري العناصر املناخية جمتمعة ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس

هنالك تأثرياً معنوياً ل لعناصر املناخية جمتمعة يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,215وهي ليست معنوية،
وغري دالة إحصائياً عند مستوى  ،2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي.
جدول رقم )11( :يوضح المعامالت للعناصر المناخية مجتمعة.

المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

0,087

5,80

0,00

2,207

درجة احلرارة الصغرى

2,278

2,285

2,870

2,002

درجة احلرارة العظمى

2,500-

2,78

5,702-

2,281

ساعات اإلشعاع الشمسي

2,207-

2,280

2,851-

2,000

سرعة الرياح

2,215-

2,01

5,077-

2.515

الرطوبة النسبية

2,225-

2,225

5,500-

2,000

التبخر

2,200

2,208

5,187

2,500
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أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية ،كلما زادت درجة احلرارة الصغرى درجة
واحدة ،زادت اإلنتاجية مبقدار  78كجم .أما درجة احلرارة العظمى فالقيمة التنبؤية غري معنوية كلما نقصت درجة
احلرارة العليا درجة مئوية واحدة نقصت اإلنتاجية مبقدار  500كجم ،القيمة التنبؤية لساعات اإلشعاع الشمسي غري
معنوية كلما زادت ساعات اإلشعاع الشمسي ساعة واحدة اخنفضت اإلنتاجية مبقدار  07كجم  ،أما الرياح فإن
القيمة التنبؤية غري معنوية كلما زادت سرعة الرياح كلم واحد اخنفضت اإلنتاجية مبقدار  15كجم  ،و حبساب القيمة
التنبؤية للرطوبة النسبية فإن القيمة التنبؤية غري معنوية  ،كلما زادت الرطوبة النسبية واحد يف املائة ،اخنفضت اإلنتاجية
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مبقدار  5كجم للفدان  .حبساب القيمة التنبؤية للتبخر فإهنا غري معنوية أيضاً ،كلما زاد التبخر واحد ملم زادت
اإلنتاجية مبقدار  00كجم للفدان.
.4النتائج في ضوء الفرضيات:

على ضوء الفرضية األوىل (عدم وجود سياسة زراعة واضحة لزراعة حمصول القمح باملشروع أدى إىل تذبذب

املساحات املزروعة سنوياً؛ مما أثر سلباً يف اإلنتاجية) فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تذبذباً كبرياً يف املساحات
املزروعة وكذلك اإلنتاجية حيث:
بلغ متوسط املساحة املزروعة يف املشروع مبحصول القمح للفرتة من  5800إىل 0257م ( )07205باحنراف
معياري  00,000ألف ومعامل اختالف .%08,0أما الفرتة من  5885إىل  0257فقد بلغ متوسط املساحات
املزروعة مبحصول القمح ( )08812فدان باحنراف معياري  05015ومعامل اختالف  .% 18,7وقد بلغت مجلة
املساحة املزروعة بالقمح يف املشروع يف موسم  0251م ( )00,0ألف فدان وهي تعادل  % 7,0من مجلة املساحة
املزروعة بالقمح يف السودان والبالغة  188,0ألف فدان .أما يف املوسم 0257م فقد بلغت املساحة املزروعة مبشروع
حلفا اجلديدة قمحاً ( )12ألف فدان ،وهي تعادل  % 52,8من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان والبالغة
 000ألف فدان .أما متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من  5800إىل 5885م
( )2,0طن للفدان باحنراف معياري  2,50ومعامل اختالف  .%00,1أما الفرتة من  5885إىل 0257م بلغ
متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي ( )2,05طن للفدان باحنراف معياري  2,02ومعامل
اختالف  .%00,0بينما متوسط اإلنتاجية يف الدول العربية  2,881طن للفدان يف 0251م ،مع زيادة كبرية يف
اإلنتاجية يف مصر  ،0,8السعودية والكويت  ،0,1االمارات  5,7طناً للفدان.
على ضوء الفرضية الثانية (تتأثر إنتاجية حمصول القمح يف املشروع باملتغريات البشرية أكثر من تأثرها بالعناصر
املناخية السائدة يف املنطقة) فقد أظهرت نتائج الدراسة:
 ارتباط سليب غري معنوي بني درجة احلرارة العظمى وإنتاجية القمح يف املشروع حيث بلغت قيمة معامل االرتباط – 2,210كما أن درجة احلرارة العظمى تؤثر ب  % 2,0يف إنتاجيـة القمـح.
 ارتباط طردي غري معنوي بني درجة احلرارة الصغرى وإنتاجية القمح يف املشروع ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 2,050كما أن درجة احلرارة الصغرى تؤثر بنسبة  % 0,1يف إنتاجية القمح.
 ارتباط سليب غري معنوي بني ساعات اإلشعاع الشمسي وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط– 2,277كما أن ساعات اإلشعاع الشمسي تؤثر بنسبة  % 2,0إنتاجية القمح.
 ارتباط سليب غري معنوي بني الرطوبة النسبية وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتبــاط – 2,000كما أن الرطــوبـة النسبيـة تؤثر بنسـبة  %0,5من إنتاجية القمح.
 ارتباط طردي غري معنوي بني التبخر وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  2,058كما أنالرطــوبـة النسبيـة تؤثر بنسـبة  %52,5يف إنتاجية القمح.
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 ارتباط سليب غري معنوي بني سرعة الرياح وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط – ،2,080كما أن سرعة تؤثر بنسـبة  %8,0من إنتاجية القمح.
 معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري كل العناصر املناخية جمتمعة (درجة احلرارة الصغرى ،درجة احلرارة العظمى،ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،الرطوبة النسبية والتبخر) يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,01هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %01منه لتأثري العناصر املناخية جمتمعة ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس
هنالك تأثري معنوي للعناصر املناخية جمتمعة يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,215و هي ليست معنوية
وغري دالة إحصائيا عند مستوى  ،2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي.
على ضوء الفرضية الثالثة (مي كن حتقيق إنتاجية عالية من حمصول القمح يف املشروع يف ظل توافر هذه العناصر
املناخية السائدة من خالل تطبيق األساليب التقنية احلديثة يف العمليات الزراعية املصاحبة لزراعة حمصول القمح)
فقد اظهرت نتائج العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت يف املشروع )،(Ahmed,E.,2008
)( ،(Ali,I.,2010هيئة حلفا اجلديدة الزراعية0251 ،م)( ،خضريي0257 ،م) ،صاحل (0258م) ،أن إنتاجية
احملاصيل الزراعية يف املشروع تتأثر بالعديد من املتغريات البشرية وأمهها :الزراعة يف الوقت املناسب ،العمليات الفالحية
املختلفة ،مكافحة اآلفات ،إضافة األ مسدة املوصى هبا ،التمويل ،عدد الريات ،استخدام البذور احملسنة .فقد حققت
احلقول اإليضاحية حملطة البحوث الزراعية مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي إنتاجية تراوحت بني ( 5,1إىل  0طن
للفدان) يف نفس الظروف املناخية السائدة يف املنطقة.
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثان باآلتي:

 أن تكون هنالك سياسة زراعية اسرتاتيجية واضحة باملشروع تستهدف التخطيط للمساحات اليت سوف تزرعسنوياً مبحصول القمح وذلك باالتساق مع اخلطة االحتادية لزراعة القمح يف السودان ،وأن يتم اشراك املزارعني يف
ذلك.
 تكوين شراكات مع كيانات القطاع اخلاص يف توفري املدخالت الزراعية ،والتمويل واملشاركة يف التسويق ،والتخزين. تقسيم منطقة املشروع ملناطق إنتاجية ) (Production Zonesوفقاً للخصائص الطبيعية لكل منطقة مع تزويد كلنطاق مبحطة رصد جوي.
 استخدام أصناف عالية اإلنتاجية من البذور احملسنة والتقاوي مع األساليب التقنية املتقدمة يف الفالحية والنظمالزراعية (مواعيد الزراعة ،جتويد عمليات احلراثة ،وضبط الكثافة النباتية ،وااللتزام بإضافة األمسدة املوصي هبا ،والنظافة
والشلخ ،واملقننات املائيـة ،ومكافحـة اآلفـات واحلشائش) مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج من حمصول القمح.
 رفع كفاءة األداء مبحطة حبوث حلفا اجلديدة وذلك بتوفري البنيات التحتية والكوادر املؤهلة واملدربة يف اجملاالتالتطبيقية الزراعية األكثر حداثة (اهلندسة الوراثية) وتزويدها باملعدات الالزمة لذلك ،وذلك من خالل حتديد أولويات
البحوث الزراعية باملشروع من أ جل رفع كفاءة اإلنتاج وحتسينه ،وإقامة حقول منوذجية يف كل نطاق إنتاجي باملشروع
حتت اإلشراف الكامل حملطة البحوث وإدارة نقل التقانة باملشروع ،وتوفري املعينات هلم بالتنسيق مع إدارة املشروع.
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 تطوير إدارة نقل التقانة واإلرشاد باملشروع ،وتأمني اإلمكانيات املادية والبشرية اليت متكنها من أداء دورها بكفاءةالفعال.
عالية ،وبناء قدرات العاملني هبا ملمارسة النشاط اإلرشادي ّ
 التنسيق والربط املستمر بني أجهزة البحث العلمي واإلرشاد الزراعي وبني املزارعني مبا يتيح سرعة االستفادة مننتائج البحوث وتطبيقها وكذلك تدعيم العالقة مع كلية الزراعة واملوارد الطبيعية جبامعة كسال وإدارة نقل التقانة
واإلرشاد بالوالية وذلك من خالل تبادل املعلومات واخلربات.
.2قائمة المراجع:

 )1أبو رحيل ومهري ،عبد الرمحن مدفون وفاضل عبد العباس ( ،)0250تحليل جغرافي لخصائص المناخ وعالقتها بزراعة
محصولي القمح والشعير  ،جملة آداب جامعة الكوفة ،اجمللد  ،5العدد .50

 )7أمحد ،شيماء امحد زين ( ،)0250آثار التغيرات المناخية على إنتاج الحبوب في السودان 7112 – 7112م ،حبث
تكميلي لنيل درجة البكالوريوس مرتبة الشرف ،قسم االقتصاد الزراعي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.

 )3إدريس ،مسية عبد الرحيم ( .)0220التأثيرات المناخية على زراعة القمح في السودان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم
اجلغرافيا ،جامعة اخلرطوم ،السودان.

 )4ع .صادق ،م .الصلح ،ن .صعب (حمررون) ( ،)0250البيئة العربية :األمن الغذائي .التقرير السنوي للمنتدى العريب للبيئة
والتنمية (أفد)0250؛ ؛ بريوت ،لبنان .املنشورات التقنية.

 )2ن .صعب ،ع .صادق( ،حمرران) ( ،)0250البيئة العربية :التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير .التقرير السنوي للمنتدى
العريب للبيئة والتنمية أفد  ،0250بريوت ،لبنان .املنشورات التقنية.

 )2اخلضر ،على عثمان (أ) ( ،)0227أساسيات إنتاج المحاصيل الحقلية ،مكتبة الشريف للنشر والتوزيع ،اخلرطوم ،السودان.

 )2اخلضر على عثمان (ب) ( ،)0227إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية في السودان ،مكتبة الشريف للنشر والتوزيع ،اخلرطوم،
السودان.

 )9العوض ،رجاء األمني العوض ( ،)0227آثار المناخ على النشاط الزراعي بمحلية شندي (والية نهر النيل  -السودان)،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة اخلرطوم ،السودان.

 )8املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( ،)0250الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ،اجمللد  ،00اخلرطوم ،السودان.

 )11النور ،امحد عوض إبراهيم ( ،)0255القمح وتقديرات الفجوة الغذائية بالسودان ،جملة جامعة شندي  ،العدد العاشر،
السودان.

 )11بابكر ،عبد اهلل حممد ( ،)0228تأثير الحراثة وفترات الري على نمو وإنتاجية القمح بمنطقة حلفا ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الزراعة واملوارد الطبيعية ،جامعة كسال ،السودان.
 )17بنك السودان املركزي ( ،)0250التقرير السادس والخمسون ،اخلرطوم ،السودان.

 )13خضريي ،انتصار حلفاوي قاسم ( ،)0258اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتذبذب اإلنتاج الزراعي على المزارعين في
مشروع حلفا الجديدة الزراعي (7112 -1881م) ،حبث تكميلي غري منشور لنيل ماجستري اجلغرافيا ،كلية الرتبية ،قسم

اجلغرافيا والتاريخ ،جامعة كسال ،السودان.

 )14عبد املوىل خدجية يونس ( ،)0222التباين المناخي وأثره على اإلنتاج الزراعي بمحافظة الدلنج (جنوب كردفان-
السودان) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اخلرطوم ،السودان.
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 )12فنانه ،شحته إبراهيم شحته ( ،)0250أثر العناصر المناخية على المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية وقطاع غزة –
دراسة في المناخ التطبيقي ،اجلامعة اإلسالمية – غزة.

 )12صاحل ،مرتضى مجال حممد ( ،)0258مهددات التنمية الزراعية المستدامة في مشروع حلفا الجديدة ،حبث تكميلي غري
منشور لنيل ماجستري اجلغرافيا ،كلية الرتبية ،قسم اجلغرافيا والتاريخ ،جامعة كسال ،السودان.

 )12عبد اجلليل ،عمر امحد ( ،)0220نظم ومشكالت االقتصاد الريفي في محافظة نهر عطبرة بوالية كسال ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )19عبد اجلليل ،عمر امحد ( ،)0255دور مشروع حلفا الجديدة الزراعي في التنمية الريفية المتكاملة بمحليتي نهر عطبرة
وحلفا الجديدة بوالية كسال ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )18عبد الرمحن ،حممد يوسف دفع اهلل ( ،)0257الزراعة على المساطب العالية كتقنية لتوفير مياه الري في محصول القمح
في األراضي الثقيلة في منطقة حلفا الجديدة بشرق السودان ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )71جمذوب واملهدي ،عبد اهلل ،حيىي وعبد الرمحن على ( ،)0228مساهمة القطاع الزراع السوداني (والية نهر النيل) في تحقيق
األمن الغذائي العربي ،يف جملة جامعة شندي – العدد السادس ،السودان.

 )71منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ( ،)0250تقرير حالة األغذية والزراعة – تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي،
روما ،ايطاليا.

 )77هجو ،تاج الدين الشيخ موسى ( ،)0221المحاصيل الحقلية الرئيسة ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،اخلرطوم،
السودان.

 )73هيئة األرصاد اجلوية ( ،)0257عناصر المناخ لمحطة حلفا الجديدة للفترة من  1891إلى  ،7112اخلرطوم ،السودان.

 )74هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ( ،)0257السالسل الزمنية للمساحات المزروعة بمحصول القمح للفترة من  1824إلى
 – 7112إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية ،حلفا اجلديدة ،السودان.

 )72هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ( ،)0257السالسل الزمنية إلنتاجية محصول القمح للفترة من  1824إلى  ، 7112إدارة
التخطيط والبحوث االقتصادية ،حلفا اجلديدة ،السودان.

 )72وزارة الزراعة والغابات (0250م) ،التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي في السودان للعام  7112ومؤشرات العام
 ،7112اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ،إدارة األمن الغذائي والتنمية الريفية ومناهضة الفقر ،اخلرطوم ،السودان.

 )72وزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة ( ،)0257العرض االقتصادي واالجتماعي  ،7112 -7117اإلدارة العامة
للسياسات والربامج ،والية كسال ،كسال.
28) Ahmed, M.E(2008), The Economic Implications for The Siltation in Khasm-EL-Girba
Dam Reservoir On New Halfa Agricultural Production Corporation, (Unpublished ph. D.
Thesis), University of Khartoum.
29) Ali, A.I. (2010), Economic and Technical Efficiency Crop Production in - New Halfa
Agricultural Production Corporation ،(Unpublished ph. D. Thesis), University of
)Khartoum. 3 http://www.worldbank.org/en/topic/ (22-09-2018 ; 20:36
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