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مستخمص
تناولت الد راسة اآلثار البيئية لمنشاط الرعوي والزراعي بمحمية سنكات والية البحر
األحمر  .ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية المحافظة عمى المساحات الرعوية لتوفير
التوازن بين كمية المراعي وأعداد الحيوانات ومعرفة التغيرات البيئية لمحاولة وضع
الحمول المناسبة لتحسين البيئة الرعوي ة والزراعية والمساىمة في وضع الحمول
لممشاكل التي تنشأ بين الرعاة والمزارعين.
وضعت الدراسة عدة فرضيات لتحقيق األىداف ،وإلثبات ذلك اتبعت عدة مناىج
منيا االستقرائي والوصفي والتحميل اإلحصائي واستخدمت طرق جمع معمومات مثل
االستبانة والمقابالت الشخصية والمالحظة و الصور ،واشتمل البحث عمى عدة
فصول ،فصل أساسيات البحث واطار نظري حول الموضوع وكذلك دراسة
لمخصائص الطبيعية البشرية المتعمقة بالدراسة باإلضافة إلى دراسة أنماط النشاط
الرعوي بالمحمية.
وخمصت الدراسة إلى نتائج من أىميا أن ىنالك سوء استخدام لمموارد الطبيعية من
خال ل العمميات الجائرة التي يقوم بيا اإلنسان من رعي جائر وقطع جائر لألشجار
وسوء استخدام لألراضي في العمميات الزراعية مما أدى إلى تدىور الغطاء النباتي
والبيئة الطبيعية عامة في المنطقة ،وخمصت الدراسة أيضاً إلى أن ىنالك أراضي

صالحة لمزراعة ومراعي جيدة ،إذا تم استغالليا بالصورة الصحيحة وشاركت الجيات
المختصة بقميل من الجيد في إنشاء السدود ،ونثر البذور المحسنة وتوعية الرعاة

والمزارعين في المحافظة عمى البيئة ،يمكن أن تساىم في حل ىذه المشكالت،
وتعمل عمى تطوير القطاع الرعوي والزراعي وتنمية المنطقة بصفة عامة.

Abstract

The study is an attempt to study grazing and agricultural
activities in Sinkat Locality, Red Sea State. The main objectives of the
study are: identifying a method of balance between quantity of grazing
lands and number of animal to obtain resources sustainability. Moreover,
exploring environmental changes, improving agricultural and grazing
environment, and solving problems and conflicts occur between
cultivators and animal herders in the study area are also among the
objectives of the study.
For achievement of above mentioned objectives the study put
forward some hypotheses. Inductive, descriptive and statistical analyses
are the main methods adopted in the study.
Questionnaire, interview, observation, photos are the main sources of data
collection.
The study is divided into five chapters, including strategy of the
study, conceptual framework, physical and social accounts, and the
agricultural and animal grazing activities in the study area.
The main findings of the study are: Over-use of land resources in terms of
wood cutting, miss-use of cultivated lands have led to deterioration of
both vegetation cover and physical environment. Moreover the study
explores that the study area is rich in terms of both agricultural and
grazing resources, and if is rationally used it will not only lead
development of the study area, but also the region at large.
For development of the study area in particular and the region
in general the candidate suggests the following:
- Implementation of dams to solve the chronic problem of water in the
region.
- Raise the environmental awareness of both cultivators and the animal
herders. This will contribute to preserve the local natural resources.
- Sowing of seeds to during the rainy season in order to enrich the grazing
lands.
- Development programs in the study area should base on top-down
approach which gives prior attention to participation of local people in
the development efforts.
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التوصيات:
لقد تبين من خالل نتائج الدراسة أن ما تقدمو األرض لألسر من مراعي
وأشجار وشجيرات وحشائش وأراضي زراعية خصبة في بعض المناطق يوضح أن
اإلنتاج الحيواني والزراعي  ،يمكن أن يؤدي دوره وذلك بتطوير كل ما يتعمق بتحسين
البيئة الطبيعية ووضع برامج لمتنمية الري

فية بمساعدة الجيات الحكومية والغير

حكومية وتوعية الرعاة والمزارعين من خالل إقامة دورات تدريبية في مجال الزراعة
من خالل المشاىدة الممموسة لعمل اآلالت والمعدات الزراعية وامكانية تدريبيم عمى
تمك العمميات بالمعدات الزراعية اليدوية والحيوانية واآللية.
ومما أصا ب البيئة الطبيعية من تدىور واضح في كل منطقة الدراسة من
مراعي وغطاء نباتي وأراضي زراعية وغيره  ،كان لزاما عمينا وضع الحمول
والمعالجات التي يمكن أن تستعيد بيا البيئة أنفاسيا مرة أخرى من خالل التوصيات
التالية:
- 1وقف قطع األشجار والشجيرات الستخد اميا كمينة لالحتطاب وصناعة الفحم
وامكانية إيجاد بدائل من غاز وغيره في المراكز الحضرية.

- 2ضبط الزراعة المطرية واعادة النظر في طرق استخدامات األرض وادخال اآلالت
الزراعية وانشاء السدود لحفظ المياه لألراضي الزراعية وحيوانات الرعي.

- 3الحفاظ عمى الغطاء النباتي وعدم الرعي الجائر لل حشائش وتنظيم الرعي وادارة
الرعي والتخفيف من الضغط المتزايد عمى المراعي.

- 4نشر البذور وزراعتيا في المراعي بواسطة الجيات المختصة عمماً بان ىناك

بعض بذور الحشائش يمكن أن تتأقمم مع ىذه البيئات الجافة وتنظيم الرعي عمييا

ذلك بضبط حركة الحيوانات داخل المرعى زمانيا ومكانيا عن طريق تقسيم أراضي
المرعى إلى مناطق ذات دورات رعوية حيث يرعى في منطقة وتحمى منطقة

أخرى.

- 5تطوير القدرات البشرية وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب المختصين
عمييا خاصة فيما يتعمق بمكافحة الجفاف والتدىور البيئي باستخدام نظام

االستشعار عن بعد وال تصوير الجوي والصور القمرية وتحديد أماكن األراضي

الزراعية الجيدة والمراعي وامكانية توفير المياه ليا وتنميتيا.

- 6إحاطة األراضي الزراعية والحقول المعرضة لالنجراف بالمصدات من األشجار

والشجيرات التي تحمي ىذه األراضي من أضرار جرف المياه والرياح وفي نفس

الوقت ال تضر باألراضي الزراعية.

- 7العمل عمى إزالة المسكيت باالستعانة بالجيات الحكومية والمنظمات اإلنسانية

العاممة في مجال البيئة ومشاركة المواطنين في محاربة ىذه األشجار الضارة التي

غطت  %90من األراضي الزراعية والرعوية بمنطقة الدراسة.

- 8نشر الوعي البيئي بين المواطنين خاص ة المزارعين والرعاة وذلك بإقامة دورات
تدريبية لمجتمع األرياف  ،والمسح البيئي لموقوف عمى األسباب التي تؤدي إلى

تدىور النظم البيئية ومعالجتيا.

قضاء عمى ا لحشائش
- 9بما أن الماعز أكثر حيوانات الرعي بمنطقة الدراسة وأكثرىم
ً
والنباتات الرعوية ىنالك دراسات نرويجية أج ريت في الثمانينات أثبتت بان ىنالك
أنواع من الحشائش يمكن أن تقاوم رعي الماعز ليا  ،ومن ىنا يمكن زراعة مثل

ىذه البذور لتأمين المراعي من التدىور.

- 10العمل عمى تحسين تصريف المياه بالخيران والوديان من خالل الدراسة

الطبوغرافية ودراسة طبيعية لمخيران والقيام ب عمل السدود والتروس في األماكن
المناسبة لتوزيع المياه الستغالليا بالصورة الصحيحة.

- 11التركيز عمى العمميات الميكانيكية لمتربة وذلك من خالل تسوية وتسريب األرض
وعمل األحواض لتجميع المياه بيدف تحقيق الظروف القوامية لمتربة وتحسين

استيعابيا لممياه الستفادة النبات بأكبر قدر منيا خالل فترة النمو.

- 12توعية المزارعين بعدم إزالة القصب من األراضي الزراعية عقب الحصاد مما

يوفر حماية لمتربة من االنجراف ويقمل من تع رضيا لعوامل لتعرية وأيضا يساعد

رعي الحيوانات فييا عقب الحصاد لتسميد التربة بالماد
الحيوان.

ة العضوية من مخمفات

- 13ىنالك إمكانية إدخال زراعة الخضروات والمزارع المختمفة أبان

مد خط المياه

النيمية إلى بورتسودان عبر ىذه المناطق إنشاء اهلل الذي يسير فيو التنفيذ اآلن.

 4-6دراسات مستقبمية مقترحة في منطقة الدراسة:
 - 1دينامية الغطاء النباتي وأثره عمى تدىور التربة بمحمية سنكات .
 - 2نزوح سكان الر يف إلى المدن وأثره عمى الخدمات االجتماعية بمحمية
سنكات.
 - 3القرى النموذجية وأثرىا االقتصادي واالجتماعي عمى المجتمعات الريفية
بمحمية سنكات.

