Ecidiko.elmergib.edu.ly
2017  ديسمبر27-25

ECIDIKO2017-030
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

)مصراتة-العالقات المكانية للتنمية الزراعية بالمقومات الطبيعية بالمنطقة الساحلية ( الخمس

 معتوق علي عون.د
 الجامعة األسمرية/ كلية اآلداب/قسم الجغرافيا
matogali@yahoo.com
Abstract
The objective of this study is to explore the spatial relations of agriculture development
with natural components in the municipalities of the Al khums, Zliten, and Misurata.
The main research problem of this study can be seen through asking a set of questions
with regard to effect of each natural component on agricultural development in the
study area, such as geographical location, geological structure, relief ( topography),
groundwater, morphology of the coast, climate, soil, and natural vegetation. The
questions of research problem were worded with different ways in which the objective
of study can be clearly explained. The study used a number of scientific methods such
as: principle methods which used in researches of economic geography, the
documentary which used in theoretical researches, and the statistical method which used
in both human and applied researches. The study concluded that the effect of natural
components on agriculture in the study area vary from one to another one, components
of geographical location, topography, morphology of the coast, and climate are the
most appropriate for agriculture. whereas other components like soil and underground
have been being depleting, which means their need for maintenance to be more suitable
for agriculture.
 اإلطار النظري للبحث:المبحث األول

 مقدمة

 فعلى الصعيد العربي تشكل,تعاني ليبيا كغيرها من الدول العربية من ندرة مساحة األراضي الصالحة للزراعة

 مليون كم مربع أي2.9  كما تقدر مساحة األراضي المهددة بالتصحر بحوالي,%68 األراضي الصحراوية حوالي

 ويعتبر المغرب العربي أكبر المناطق العربية تصح ار بحوالي النصف من مساحته, من المساحة اإلجمالية%20
 وبالتالي اعتبرت مشكلة التصحر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واألمن الغذائي على,اإلجمالية

,2010 , ووفقا إلى (الهيئة العامة للبيئة.)12  ص2015 ,المستوى العربي ( المعهد العربي للتخطيط بالكويت
 وال تشكل الغابات, من المساحة الكلية للبالد%1.03  ) فإن نسبة األراضي الصالحة للزراعة ال تتجاوز10ص
 وكما هو معروف فإن األراضي الزراعية في ليبيا تنحصر في أماكن محددة متمثلة في السهول. فقط% 1 إال نسبة
.الساحلية الشمالية وبعض مناطق الواحات الداخلية

 المنظمة العربية, حيث تشير (جامعة الدول العربية,وتحتل الزراعة أولوية كبيرة في الوقت الحاضر للعديد من الدول
) بأن قضايا التنمية الزراعية واألمن الغذائي بأبعادها السياسية واالقتصادية5 ص2007 ,للتنمية الزراعية
 وفي هذا,واالجتماعية من أبرز األمور التي تلقى اهتماما واسعا على كافة المستويات العربية واإلقليمية والعالمية
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اإلطار فقد تصدرت قضية التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي اهتمامات القادة العرب في بداية األلفية الثالثة,

نظ ار للدور المحوري الذي يلعبه الملف الزراعي في التفاعل مع التطورات اإلقليمية والدولية المتالحقة.

وبالرغم من سيادة ن ظام الزراعة األسرية بمنطقة الدراسة حتى داخل المشاريع الزراعية المتمثلة في الحيازات الزراعية

بمختلف أحجامها ,إال أن هذا النظام من الممكن أن يكون ركيزة أساسية لتنمية زراعية مستدامة بمنطقة الدراسة في
حالة تطبيق األساليب الحديثة بالزراعة ,حيث تشير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (  ,2015ص  ) 4بأن
أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين األسريين لهم دور فعال في مجال التنمية الزراعية المستدامة ,موضحا بأن:

" االستثمار في صغار المنتجين ,والمزارعين األسريين ,وصيادي األسماك ,ومربي الماشية ,والمنتفعين بالغابات,

والعما ل الريفيين ,والشعوب األصلية ,يمكن أن يعزز النمو والتنمية في المناطق الريفية ,وسوف يؤدي زيادة إمكانية
حصولهم على الموارد واالستفادة من فرص العمل وإدرار الدخل إلى تحسين األمن ألغدائي والتغذية .وفي الوقت
نفسه ,سيساعد ذلك على ضمان زيادة اإلنتاجية والمساهمة في النمو االقتصادي الوطني من خالل الرعاية

المستدامة للموارد الطبيعية للكوكب"

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على أحد جوانب التنمية الزراعية بالمنطقة الساحلية ( الخمس-مصراتة),
والمتمثلة في دراسة وتحليل الظروف والمقومات الجغرافية الطبيعية المؤثرة على الزراعة فيها.

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
نظ ار ألن الزراعة بمفهومها الواسع تشمل اإلنتاج النباتي والحيواني ,وذلك وفقا لمنظمة األغذية والزراعة العالمية

(هارون 2000 ,ص  )17فإن المشكلة الرئيسية للدراسة تتمثل في إبراز مدى تأثير المقومات الطبيعية المؤثرة في
الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومن تم في التنمية الزراعية في منطقة الدراسة ,وما مدى تأثيرها اإليجابي والسلبي

على العمليات الزراعية ,ويمكن توضيح ذلك من خالل طرح األسئلة التالية:
س -1ما مدي التأثير االيجابي للموقع الجغرافي على التنمية الزراعية بالمنطقة؟
س -2هل هناك عالقة مكانية بين تباين تضاريس المنطقة و تباين نمط االستغالل الزراعي فيها؟
س -6كيف ساهمت مورفولوجية ساحل المنطقة في سهولة استغالل ثروتها السمكية؟

س -3ما مدي مالئمة المياه الجوفية لنمؤ المحاصيل الزراعية؟ وما أبرز المشاكل المرتبطة بها؟
س -4هل تعتبر جميع عناصر المناخ بالمنطقة مالئمة لنمؤ المحاصيل الزراعية ,ومن تم اعتبارها عامال مشجعا
للتنمية الزراعية؟ أم هناك بعض العناصر المتطرفة مناخيا بحيث يمكن تصنيفها كعائق للتنمية الزراعية فيها؟

س -5في أي أجزاء المنطقة تتركز الترب الصالحة للزراعة ما أبرز الخصائص المميزة لها؟

 فرضية الدراسة

تتأثر الزراعة وبالتالي مستقبل التنمية الزراعية في المنطقة بمجموعة من المقومات الطبيعية ,والتي قد تؤثر إيجابا
وسلبا على مدى نجاح الزراعة فيها ,وبالتالي فإن الدراسة تفترض اآلتي:
 -1يعتبر الموقع الجغرافي للمنطقة عامال مشجعا لتنمية المنطقة زراعيا.
 -2ساعدت مورفولوجية ساحل المنطقة على نشأة مجموعة من موانئ الصيد البحري ,مما قد ينعكس
باإليجاب على تنمية نشاط صيد الثروة السمكية فيها.

 -3ساهم تباين تضاريس المنطقة في تباين نمط االستغالل الزراعي فيها.
 -4تنحصر الترب الخصبة الصالحة للزراعة في نطاقات محدودة جدا بمنطقة الدراسة.
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 -5قد يساهم انتشار األودية بالمنطقة إلى توفير قدر مناسب من المياه الالزمة للتنمية.
 -6تعد ملوحة وعمق المياه الجوفية عامال مشجعا نسبيا للتنمية الزراعية ,إال أن تعرضها لالستنزاف قد يؤثر
سلبا على مستقبل هذه التنمية.

 -7تعتبر عناصر المناخ بالمنطقة مالئمة جدا لنمو العديد من المحاصيل الزراعية ,مما يعني تأثيرها
اإليجابي على مستقبل التنمية الزراعية فيها.
 -8يمكن استغالل األجزاء الجنوبية للمنطقة كمناطق رعي لطبيعتها الرعوية وعدم صالحية معظمها للزراعة؟

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل المقومات الطبيعية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني في المنطقة

الساحلية الممتدة من بلدية مصراتة إلي بلدية الخمس ,وذلك من أجل توفير بيانات جغرافية تساهم في تحديد نمط

االستغالل الزراعي األمثل فيها بما يتماشى مع أسس التنمية الزراعية المستدامة ,وسوف يقتصر إبراز هذا التأثير
على اإلنتاج النباتي ونشاط الرعي وصيد األسماك فقط.

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من األهمية التي تشكلها الزراعة لدعم االقتصاد الوطني ,حيث يمكن لقطاع الزراعة التنسيق مع

القطاعات األخرى من أجل زيادة معدالت النمو وتقليص الفقر وتحقيق االستدامة البيئية ,خاصة وأنها تعتبر مصدر

كسب الرزق لحوالي  %86من سكان المناطق الريفية في العالم ,وتتيح فرص العمل لما يبلغ  1.3مليار من غير
مالكي األراضي ,هذا فضال على أنه من بين سكان بلدان العالم النامية البالغ عددهم  5.5مليار شخص يعيش 3

مليار شخص منهم في المناطق الريفية ,ومن بين سكان المناطق الريفية هنالك حوالي  2.5مليار شخص ينتمون

ألسر عاملة في الزراعة ,وحوالي  1.5مليار منهم ينتمون ألسر صاحبة حيازات صغير (البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير .)4 ,2007

كما تستمد الدراسة أهميتها الرئيسية من األهمية التي يمكن أن تشكلها بلديات الخمس ,وزليتن ,ومصراتة مستقبال

ككيان اقتصادي واحد لتشابه الظروف لجغرافية المؤثرة علي التنمية االقتصادية فيها من ناحية ,وتعدد األنشطة
االقتصادية فيها من ناحية أخرى ,وعليه فإن دراستها مجتمعة يمكن أن يساهم في تحقيق هذا التكامل.

 منهج الدراسة:

تبنت الدراسة المنهج األصولي الذي هو أحد المناهج الرئيسية في جغرافية الزراعة ,والمتمثل في دراسة المقومات

الطبيعية المؤثرة على النشاط الزراعي ( هارون .)25 ,2000 ,كما استعانت الدراسة بالمنهج الوثائقي ,إضافة إلى

المنهج اإلحصائي المتمثل في معالجة وتحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بالزراعة بالمنطقة .كما استخدمت

الدراسة الميدانية في زيارة بعض أجزاء المنطقة لتدعيم الدراسة النظرية.

 تحديد منطقة الدراسة:

تشمل منطقة الدراسة ثالث بلديات هي الخمس ,زليتن ,ومصراتة ,وتقع في شمال غرب ليبيا شكل ( ,)1وتقع بين
خطي طول  14.5و  15.20شرقا ,وبين دائرتي عرض  32.45و  31.57شماال تقريبا .يحدها من الشمال

والشرق البحر المتوسط  ,ومن الغرب بلديات قصر األخيار ,مسالتة ,وترهونة ,ومن الجنوب بنى وليد وتاورغاء.
وتشغل مساحة  4812كم مربع.
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شكل ( )1منطقة الدراسة

المصدر :األطلس الوطني لليبيا.1978 ,
 مصطلحات ومفاهيم الدراسة

 -1تعريف الزراعة :استنادا إلي خليل ( ,2014ص )105تعرف الزراعة بأنها " عمل غرضه أن يسوس قوى
الطبيعة من أجل إنتاج محاصيل نباتية وحيوانية تسد حاجة اإلنسان" .ووفقا إلى النمري (,1995

ص ) 44فإنها " نشاط اقتصادي يهدف إلي استغالل الطاقات والموارد المتاحة إلنتاج مختلف السلع
الزراعية الالزمة إلشباع الرغبات اإلنسانية).

 -2تعريف التنمية الزراعية :استنادا إلي البيالوي ( ,1966ص ) 22فإنها " :كافة اإلجراءات التي من
شأنها زيادة اإلنتاج الزراعي المتاح لعملية التنمية االقتصادية"

 -3العالقات المكانية :يقصد بها من وجهة نظر الباحث دراسة تأثير الظروف الطبيعية على الظاهرة موضوع
الدراسة ,بحيث يجعلها تختلف مكانيا من مكان ألخر ,سواء داخل منطقة الدراسة أو بين منطقة الدراسة

وغيرها من أجزاء البالد.
المبحث الثاني :المقومات الطبيعية المؤثرة في الزراعة بالمنطقة:

 -1الموقع الجغرافي

تقع المنطقة في شمال غرب ليبيا ,حيث منحها هذا الموقع أهمية اقتصادية مند القدم ,فقد شكلت بلدية مصراتة

مرك از للتبادل التجاري بينها وبين مناطق جنوب البالد وأواسط أفريقيا ,فظال عن كونها مرك از لتصدير العديد من
المنتجات الزراعية إلى مدينة البندقية خالل العصور الوسطى ( األسدي  ,1980ص  .)255 ,254كما شكلت

مدينة لبدة مرك از تجاريا وزراعيا هاما خالل عصر الرومان ( عون .)78 ,2000 ,كما يعد موقع المنطقة على
البحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية ألوروبا عامال مشجعا لنجاح العديد من األنشطة االقتصادية األمر الذي

شجع على بناء الموانئ البحرية مثل :مينائي مصراتة والخمس ,كما جعلها حلقة وصل بين مناطق شرق وغرب

وجنوب البالد ,خاصة وإنها ترتبط مع جميع المدن الليبية تقريبا بشبكة جيدة من الطرق البرية المعبدة.
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 -2مورفولوجية الساحل

إن الغرض من دراسة هذا العامل هو معرفة مدى تأثيره في إمكانية نشأة الموانئ ,سواء الصيد منها أم التجارية,
وبالتالي تأثيره المباشر وغير المباشر على التنمية الزراعية بالمنطقة  , ,وبالنظر إلي الساحل الغربي الممتد من

رأس جدير غربا إلي رأس الزروق شرقا بطول يبلغ حوالي  380كم ,فإن خصائصه وسماته ومظاهره الطبوغرافية
تختلف من مكان إلى آخر تبعا للعوامل الجغرافية والجيومورفولوجية المساهمة في تشكيله ( أبومدينة .1995

ص ,)23وعليه يمكن تقسيمه إلي جزئيين:


خط الساحل بين رأس إجدير وميناء الخمس التجاري:

يمتد خط الساحل علي شكل قوس محدب متجه نحو الجنوب في المنطقة المحصورة بين رأس إجدير غربا وميناء

طرابلس شرقا ,بينما يكون شكله محدبا نحو الشمال في جزئه الشرقي الممتد من طرابلس إلي ميناء الخمس ,ويتميز
هذا الجزء بعدم وجود تعاريج أو خلجان مالئمة إلنشاء الموانئ ,باستثناء بعض الرؤوس القليلة ,مثل رأس الزور

الذي أنشئ عليه ميناء طرابلس ,ورأس المسن الذي أنشئ عليه ميناء الخمس التجاري ( أبومدينة  1995ص .)24


خط الساحل فيما بين ميناء الخمس التجاري وميناء الحديد والصلب:

ويأخذ شكل القوس متجها نحو الجنوب والجنوب الشرقي ,ويتميز باستقامته ووجود بعض الرؤوس أهمها رأس البرج

الذي أنشئ عليه ميناء مصراتة ,إضافة إلي رؤوس أخرى أنشئت عليها بعض مواني صيد األسماك ,كمينائي زليتن
والخمس .وبالرغم من سواحل البحر المتوسط تعتبر أقل وفرة في ثروتها السمكية مقارنة بغيرها من مناطق الصيد
المشهورة عالميا بسبب ندرة المواد الغذائية فيها ,إال أن الدراسات المختصة أثبتت بأن المياه الساحلية الليبية تتميز

عن غيرها من مياه السواحل المتوسطية األخرى بغ ازرة اإلنتاج السمكي سواء من حيث الكم أو النوع ,حيث يتجاوز
عددها المائة نوع ( مركز بحوث األحياء البحرية  ,2005ص  ,)113مما يعتبر عامال مشجعا لتنمية نشاط صيد

األسماك ,األمر الذي سيساهم في تنمية صناعة تعليب األسماك بالمنطقة ,مع األخذ في االعتبار نتائج العديد من
الدراسات التي تشير إلى أن جزء كبير من الثروة السمكية بالدول العربية ومن بينها ليبيا لم يستغل بعد ,وأن
االستثمارات المحققة في قطاع الثروة السمكية ال تتناسب مع إمكانات هذا القطاع وحجم الموارد المتاحة ,بالرغم من
اختزانها لثرة سمكية هائلة ( األمم المتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) 2007 ,ص.)5

ويوضح الجدول ( )1موضع موانئ الصيد بالمنطقة وعدد الم اركب وكمية صيد األسماك في كل منها,
جدول ( )1مواضع موانئ صيد األسماك بالمنطقة
أسم الميناء/
المرسى
ميناء ومرسى
الخمس
زليتن
زريق
دزيرة
ميناء قصر
حمد

خط العرض

خط الطول

32.40:687
شمالا
32.29:951
شمالا
32.26:250
شمالا
32.25:172
شمالا
32.22:455
شمالا

14.14:672
شرق
14.34:295
شرقا
14.34:153
شرقا ا
15.00:330
شرقا ا
15.13:043
شرقا ا

عدد مراكب
الصيد

كمية أسماك
السطح

كمية أسماك
القاع

المجموع

59

943

966

1909

83

1650

257

1907

27

0.0

0.0

155

24

0.0

0.0

108

115

12

680

2000

المصدر :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2005 ,ص.4

ECIDIKO 2017

5

العالقات المكانية للتنمية الزراعية بالمقومات الطبيعية بالمنطقة الساحلية ( الخمس-مصراتة)

Ecidiko.elmergib.edu.ly
د .معتوق علي عون

 -3التكوين الجيولوجي:

تتطلب هذه الدراسة التعرف على التوزيع الجغرافي للتكوينات الجيولوجية الموجودة في المنطقة وتركيبها الصخري
وتكوينها المعدني لما لها من أهمية كبيرة لإلنتاج الزراعي حيث تشتق منها التربة وتؤثر على مساميتها ونسيجها

المعدني (الزوكة .)20 ,1995 ,واستنادا إلى ( مركز البحوث الصناعية  )1975فإن المنطقة تضم العديد من

التكوينات الجيولوجية التي يرجع أقدمها إلى الزمن الثالث المتمثلة في تكوينات الميوسين والطباشيري العلوي

ويتألفان من الحجر الجيري وكالكارينيت وصلصال والدولوميت وبعض الطبقات من الصوان ,وأحدثها للزمن الرابع
المتمثل ة في تكوينات الهولوسين والبليستوسين ويتألفان من رواسب الوديان الحديثة والرياحية المائية الرياحية

وترسيبات السبخة وبعض من الحجر الجيري وعدسات من الغرين.

 -4التضاريس:

-1-3المظاهر التضاريسية في المنطقة:

يتضح من الشكل ( )2أن تضاريس المنطقة تنقسم إلى:
شكل ( )2تضاريس منطقة الدراسة

المصدر :أمانة التخطيط (سابقا) مصلحة المساحة ,الخريطة الطبوغرافية للمنطقة مقياس.50000/1

 السهل الساحلي:

يمتد السهل الساحلي للمنطقة من رأس المسن غرب الخمس إلى ميناء قصر أحمد ,ويسمى بسهل مصراتة ,ويتراوح

ارتفاعه ما بين  100-0متر فوق مستوى سطح البحر ,وتحده الهضبة الداخلية من ناحية الجنوب ,ويتميز

باستوائه ,ويتسع كلما اتجهنا من الغرب إلي الشرق بحيث ال يتعدى أتساعه  5كيلو متر في غرب بلدية الخمس ثم
يتسع كلما اتجهنا شرقا ليصل إلى  27كيلو متر في شرق بلدية زليتن ,بينما يتسع إلى عشرات الكيلو مترات في

بلدية مصراتة (عون ,)86 ,2000 ,أما األجزاء الساحلية للسهل فهي عبارة عن شواطئ منخفضة ,وتكثر بالقرب
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من شاطئ البحر الرمال الشاطئية ,وهي رمال جيرية مختلطة مع بعض القواقع البحرية ,وإلى الجنوب من هذا
الشاطئ توجد بعض المناطق التي تغطيها الكثبان الرملية.

 الهضبة:

هي تلك األراضي التي يزيد ارتفاعها عن  100متر فوق سطح البحر ,ويتراوح ارتفاعها ما بين  200-100متر,

ويختلف مظهرها العام من مكان ألخر ,فهي تشكل منحدرات وعرة في أقصى غرب بلدية الخمس ,بينما يغلب على
طابعها االستواء في أجزاء واسعة من بلدية زليتن ,وتنحدر بشكل عام من الجنوب إلى الشمال.

 التصريف المائي:

تعد األودية التي تقطع سطح المنطقة من المظاهر الجغرافية التي أضفت عليها طابع خاص والتي يتعدى عددها

عشرات األودية ,ومن أهمها وادي كعام فيما بين بلديتي زليتن والخمس  ,ووادي لبدة وسوق الخميس ببلدية الخمس,
وأودية ماجر ,والذكر ,وتبرت في بلدية زليتن وتنحدر كلها من الجنوب إلى الشمال ,وقد تم بناء العديد من السدود
لالستفادة منها جدول (:)2
جدول ( )2أهم الوديان والسدود بالمنطقة
الوادي

مساحة أحواض
التجميع كم2

قدرة تخزين السد

متوسط التخزين السنوي

كعام

2310

111

13

لبدة

174

5.8

0.89

الذكر

11

1.62

0.397

تبرت

-

1.2

0.397

اسم

م  /3سنويا

مليون م  /3سنويا

المصدر :الهيئة العامة لإلنتاج الزراعي ,تقويم الوضع المائي بالبالد  ,مصلحة المياه والتربة ,طرابلس.1990 ,
 -2-3أثر تضاريس المنطقة على الزراعة فيها:

توثر التضاريس على الزراعة من ثالث زوايا ,هي :االختالف في المنسوب ,واالختالف في درجة االنحدار ومقداره,

ومدى مواجهة التضاريس للرياح واألمطار( الديب ,)302 ,1995 ,وفيما يلي عرض لكل منها:


أثر المنسوب والسطح على الزراعة :أدى خلو المنطقة من النطاقات الجبلية العالية إلى عدم وجود تباين
مناخي بين أجزائها ,ويتمثل تأثير هذا العامل بوضوح في تباين إمكانية استغالل األراضي زراعيا بين

أجزاء المنطقة كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ,أي كلما زاد منسوب االرتفاع خاصة مع قلة معدالت
سقوط األمطار باالتجاه جنوبا ,ويوضح الشكل ( )3تباين االستغالل الزراعي للمنطقة باالتجاه من
الشمال إلى الجنوب.
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شكل ( )3العالقة بين منسوب السطح والزراعة

المصدر :أمانة التخطيط (سابقا)مصلحة المساحة ,الخريطة الطبوغرافية للمنطقة مقياس رسم 50000 /1


أثر االنحدار على الزراعة:

استنادا إلى (عون ,)97 ,2001,فإن المنطقة تخلو من وجود االنحدارات الشديدة أو المتوسطة التي يكون مقدار
زاوية انحدارها أكثر من  3درجة ,ويتجه االنحدار العام للمنطقة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ,وتتراوح
معدل درجات االنحدار في المنطقة ما بين  0.05درجة في األجزاء الشرقية و  0.8درجة في أقصى األجزاء
الجنوبية الغربية .وبناء على ذلك فإن درجات االنحدار ال تعرقل العمليات الزراعية من جميع النواحي كاستخدام

المعدات وحرث األرض وشق الطرق ,كما أنها تعد مالئمة لزراعة جميع المحاصيل الزراعية ,كما أنها ال تشكل
خط ار يؤدي إلى انجراف التربة ,حيث يشير ( الديب )312 ,1995 ,بأن االنحدار المناسب لزراعة معظم

المحاصيل الزراعية يتراوح ما بين  3 -0.5درجة .


أثر مواجهة التضاريس للرياح واألمطار علي الزراعة:

يقتصر هذا األثر في االتجاه العام لساحل المنطقة ,فمن المعروف أن أكثر أجزاء الساحل مط ار في البالد هي
الجوانب التي يبرز فيها الساحل نحو الشمال لمواجهتها للرياح الممطرة مباشرة ,ولهذا السبب تعتبر المنطقة من
المناطق التي تتلقى أمطا ار مالئمة للزراعة البعلية مقارنة بالمناطق التي تحدها شرقا التي يتقوس ساحلها نحو

الجنوب وبالتالي ندرة األمطار الساقطة عليها مما جعلها ذات مناخ صحراوي جاف ,كما أدى بروز ساحل بلدية
الخمس نحو الشمال بدرجة أكثر من بقية أجزاء المنطقة إلى حصولها على أكبر كمية من األمطار الساقطة .وأدى

خلو المنطقة من المرتفعات العالية المواجهة للرياح إلى انعدام سقوط األمطار الغزيرة كتلك الساقطة على بعض
أجزاء الجبل الغربي والجبل األخضر.
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وعموما فقد أدى تنوع المظاهر التضاريسية بالمنطقة إلى تنوع كثافة االستغالل الزراعي النباتي الذي يقل باالتجاه
من الشمال إلى الجنوب ,وتركز المراعي الطبيعية في أقصى أجزائها الجنوبية.
 -5المياه الجوفية:

تعد المياه من العوامل الهامة المؤثرة على نجاح الزراعة المروية ,واعتماد الزراعة على المياه الجوفية يتطلب

التعرف علي خزاناتها ,وتوزيعها ومقدارها وخصائصها (هارون .)103 ,2000 ,وتقع المنطقة من الوجهة

الهيدرولوجية ضمن منطقة حوض الحمادة الحمراء غرب سرت ,واستنادا إلى (أبولقمة ,وآخرون )151 ,1995 ,فإن
المنطقة يوجد بها خزانان جوفيان رئيسيان هما:


خزان الشريط الساحلي :يسمى بخزان اآلبار الضحلة غير العميقة ,ويتغذى من مياه األمطار المترشحة

والمقدرة ب  36مليون متر مكعب في السنة وذلك في األجزاء الواقعة ما بين طمينة ومصراتة وزليتن,
بينما يتغذى في األجزاء الواقعة ما بين زليتن والخمس بواسطة األمطار ومن خزان نالوت الجوفي ,ويتغير
سمكه من  100-0كلما اتجهنا جنوب الساحل ,وتقدر كمية األمالح المذابة في مياهه ما بين -2000
 4000جزء/المليون ,وتتعرض مياه هذا الخزان لالستغالل المفرط مما عرضه لتداخل مياه البحر األمر
الذي أدى إلى ارتفاع نسبة ملوحته.


الخزان العميق (الخزان الجوفي الرئيسي :ويتكون من عدة خزانات فرعية وهي:

 خزان مزدة تغرنة :يعد من الخزانات في الدافنية ومصراتة ,وتقدر كمية أمالحه المذابة ما بين -3000
 10000جزء/المليون.

 خزان غريان :يعد من الخزانات الرئيسية وخصوصا وادي ماجر وجنوب زليتن ,ويتراوح سمكه ما بين
 200-100متر ,وتقدر كمية أمالحه المذابة ما بين  3000-1500جزء /المليون ,وتزداد في بلدية
مصراتة لتصل إلى  4500جزء /المليون.

 oأثر المياه الجوفية على الزراعة بالمنطقة:

يتمثل التأثير الواضح للمياه الجوفية على الزراعة بالمنطقة من ناحيتين هما :عمق المياه الجوفية ,ومقدار ملوحتها,
وقد أتضح من خالل (الدراسة الميدانية  ,)2016بأن عمق المياه يعد مناسبا لالستغالل الزراعي مما أدى إلى
اتساع رقعة األراضي الزراعية المروية في عدة أجزاء من المنطقة وخاصة الوسطى منها .أما درجة الملوحة فقد
اتضح من خالل مقارنة درجات ملوحة المياه الجوفية بالمنطقة ومدى مالئمتها للمحاصيل الزراعية وفق دراسة

(الجنديل ,)170 ,1978 ,مالئمتها للكثير من المحاصيل الزراعية مما يسمح بتنوعها .وتشير ( جامعة الدول
العربية ,المنظمة العربية للتنمية الزراعية( ,)81 ,2004,الجنابي )53 ,2009 ,بأن االستغالل الجائر للخزانات
الجوفية الساحلية محدودة السعة ومعدالت التغذية أدى إلى تعرضها للنضوب والتلوث بمياه البحر مما يؤثر سلبا

على الزراعة ,وتقترن هذه المشكلة بالعجز المائي الذي تعانى منه البالد حيث يصل حجم تغذية األمطار لألحواض

المائية إلى  2855مليون متر مكعب سنوي ,في الوقت الذي يبلغ حجم الحاجة إلى المياه العذبة في عموم البالد

حدود  3871مليون متر مكعب في السنة ,مما يعني أن هناك عج از مائيا يصل إلى  1016مليون متر مكعب
سنوي ,مما يتطلب اإلسراع بمعالجة هذه المشكلة بالطرق العلمية المتبعة عالميا.
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 -6المناخ:

يعد عناصر المناخ المختلفة من أبرز العوامل الطبيعية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي ,حيث يحتاج كل محصول

زراعي إلى ظروف مناخية محددة ,وهذا ما يفسر تركز المحاصيل الزراعية في مناطق معينة دون غيرها ( البرازي

و المشهداني 2000 ,ص ,)48تتمثل أهم عناصر المناخ المؤثرة في الزراعة بالمنطقة في:

-1-5الحرارة:

يتضح من الجدول (  )3أن التوزيع الشهري للح اررة على مدار السنة يظهر على شكل منحنى طبيعي توجد له قمة

واضحة خالل شهر أغسطس ,وتبدأ درجة الح اررة في االرتفاع في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيه ,ويسجل شهر

أغسطس أعلى معدل لدرجات الح اررة ,وتبدأ الح اررة في االنخفاض التدريجي مع بداية شهري سبتمبر وأكتوبر إلى أن
يصل أدنى معدل لها في شهر يناير .وقد اتضح من خالل البيانات المناخية التي تمت معالجتها إحصائيا من قبل
الباحث بأن معدل الدرجة الح اررة العظمى في المنطقة يصل أقصاه إلى  34.6درجة مئوية في فصل الصيف,

بينما معدل درجة الح اررة الصغرى تصل أدناها إلى  8.8في فصل الشتاء .كما اتضح أيضا بأن درجات الح اررة قد
ترتفع فجائيا في فصل الصيف في بعض األيام بحيث تصل إلى  45درجة مئوية.

جدول ( )3المتوسط الشهري والسنوي لدرجة الحراة بالمنطقة

البيان

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

س

نوفمبر

الخم

ديسمبر

تة

المتوسط

مص ار

13.1

14.1

151

17.9

20.9

24.1

25.8

27

26

23.1

18.5

14,6

20.1

13.1

13.6

15.5

17.4

20.7

24.2

25.9

26.9

26.4

23.9

18.9

14.7

20.1

المصدر :أمانة المواصالت سابقا ,الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد الجوية.2000 ,
 -1-1-5أثر درجة الحرارة على الزراعة بالمنطقة:

تؤثر درجة الح اررة على الزراعة بالمنطقة من النواحي اآلتية:


تأثير درجة الحرارة على مدة اإلنبات :تؤثر درجة الح اررة على مدة إنبات بذور المحاصيل الزراعية ,وقد

أتضح من خالل تحليل درجات ح اررة المنطقة ومقارنتها بدراسة ( الزوكة )74 ,1979 ,فيما يخص

بالح اررة المالئمة إلنبات البذور فقد اتضح مالئمتها لعملية اإلنبات بشكل ممتاز.



مدى مالئمة درجات الحرارة لنمو المحاصيل الزراعية :لكل محصول زراعي ثالث درجات ح اررية حرجة
تؤثر على قدرة النبات على البقاء حيا أو النمو أو القدرة على التكاثر ,أي أن مدى ح اررة كل محصول

تنقسم إلى درجة الح اررة الصغرى ,والمثلى والعظمى ,وبمقارنة معدل درجات ح اررة المنطقة بالحدود
الح اررية المناسبة لنمو المحاصيل الزراعية وفق دراسة (الزوكة  .)74 ,1979يتضح أنها مالئمة لزراعة
العديد من المحاصيل الزراعية.

 -2-5الرطوبة الجوية:

تعد الرطوبة النسبية من المقومات الطبيعية الرئيسية المؤثرة على الزراعة ,حيث يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة في

الهواء إلى تقليل عمليات النتح في النبات ,كما يؤدى ارتفاعها المقترن بالح اررة العالية ولفترات طويلة إلى تكاثر
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اآلفات الزراعية التي تصيب المحاصيل الزراعية ,كما تشير الدراسات إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو
انخفض االحتياج المائي للنبات ,وبالنظر لإلحصائيات المناخية بالمنطقة فإن الرطوبة تتراوح ما بين  68.3في

شهر ديسمبر و  77.7في شهر يوليو (أمانة المواصالت سابقا .)1969

 -3-5التبخر

يعتبر التبخر عامال مهما في التأثير على حياة النبات عن طريق تأثيره في محتواه المائي ,فهو يعمل على استمرار

فقد المياه من النبات والتربة والمسطحات المائية على حد سواء ( البلوشي .)69 ,2006 :وتتراوح نسبة التبخر في
المنطقة ما بين  2.9في شهر يناير –  6.6في شهر سبتمبر ,وبالتالي فهي ترتفع مع ارتفاع درجات الح اررة

وتنخفض مع انخفاضها ,وتنصح الكثير من الدراسات في هذا الخصوص بعدم الري في فترات الظهيرة مع ارتفاع
درجة الح اررة والقيام بذلك في فترت الصباح الباكر أو نهاية النهار لتقليل الفاقد من المياه.

 -4-5الرياح:

تهب على المنطقة في فصل الشتاء كل من الرياح الجنوبية ,والجنوبية الغربية ,والرياح الشمالية والشمالية الغربية

المسببة في سقوط األمطار .أما في فصل الصيف فتهب الرياح التجارية والشمالية الشرقية التي تساعد على تلطيف
درجة الح اررة .وتهب الرياح تقريبا من جميع االتجاهات في فصلي الربيع والخريف ,وتعتبر رياح القبلي القادمة من

الصحراء الكبرى هي المميزة في هذا الفصل ,والتي تتميز بارتفاع درجة ح اررتها وانخفاض الرطوبة النسبية وتكون
محملة باألتربة والغبار وتسبب باألضرار بالمحاصيل الزراعية ,ويستمر هبوبها من بضعة ساعات في اليوم إلى عدة

أيام ,ويشير ( الصغير ,السيد )104 ,1983 ,أنه بمقارنة المنطقة بالمناطق الساحلية من حيث تعرضها لهبوب

القبلي فإن بلدية مصراتة تعد أقل المناطق الساحلية عرضة لها ,كما أن تكرار هبوبها على بلدية مصراتة يكون

بشكل متوسط .واستنادا إلى ( أمانة المواصالت سابقا ,)1996 ,فإن سرعة الرياح في بلدية مصراتة تتراوح ما بين

 20.5 – 14.4كم /ساعة ,وفي الخمس ما بين  13.3 – 10.1كم  /ساعة ,إال أن الرياح الهابة على المنطقة ال
تخلو من السرعات المفاجئة التي تحدث في بعض السنوات حيث وصلت سرعتها إلى 72كم/ساعة في شهر أبريل
سنة  .1996كما وصلت سرعة رياح القبلي سنة  1995إلى  63كم /ساعة .ومن حيث التأثير السلبي للرياح على
الزراعة يتضح من خالل مقارنة سرعة الرياح بالمنطقة بمقياس بوفورث للرياح ( جودة )166 ,1989( ,أن الرياح

السائدة فيها يمكن تصنيفها من "نسيم لطيف إلى نسيم لطيف جدا ,إلى نسيم معقول" وهذا النوع من الرياح يؤدى
إلى تحريك أوراق وأغصان األشجار ,وإثارة الغبار ,وتحريك أوراق األشجار ,وبالتالي تخلو المنطقة من نوع الرياح
الشديدة.

 -4-5األمطار:

اتضح من خالل تحليل بيانات أمطار المنطقة ( ,)1990-1980بأن معدالت األمطار السنوية تصل إلى 316.2

مم ببلدية مصراتة ,و  289.2مم في بلدية الخمس ,إلى  236.2ببلدية زليتن .وتبدأ األمطار في السقوط خالل
شهر سبتمبر وتنتهي في أواخر مايو ,وتصل ذروتها في شهر ديسمبر ,ثم تأخذ في التناقص في األشهر األخرى.
وتعد األمطار الساقطة مالئمة بشكل جيد للكثير من المحاصيل البعلية كالقمح والشعير ,إضافة للعديد من األشجار

المثمرة كالزيتون والنخيل ,والعنب ,واللوز ,والتين.

 -7التربة

استتتنادا إلتتى (  ) Selkhozprom Export, 1980يتمثتتل النتتوع األول متتن أنتواع تتترب المنطقتتة فتتي التربتتة الجافتتة
البنية المحمرة ,و هي من أوسع األنواع انتشا ار فتي المنطقتة ,وتتميتز بارتفتاع نستبة الرمتل والطتين ,ويتتأرجح قوامهتا متا
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بين الرملي الطيني والرملي السلتي من مقطع ألخر ,وتتميز بخفة قوامها فتي المقطتع العلتوي وارتفتاع مستاميتها وشتدة
نفاذيتهتتا للميتتاه وجتتودة تهويتهتتا ,وانخفتتاض محتواهتتا متتن عناصتتر الفوستتفور والنيتتتروجين والزنتتك والحديتتد والمنجنيتتز,

وتحتتتوي علتتى كميتتات كافيتتة متتن البوتاستتيوم ,وتتميتتز بارتفتتاع درجتتة الحموضتتة ,وتعتبتتر جيتتدة الخصتتوبة بستتبب وجتتود
كميات ال بأس بها متن العناصتر النتادرة .ويتمثتل النتوع الثتاني فتي التربتة البنيتة المحمترة الضتحلة الحجريتة ,وينحصتر

انتشتتارها فتتي األج تزاء الغربيتتة والوستتطى متتن بلديتتة زليتتتن وجنتتوب شتترق الخمتتس ,وتتميتتز بضتتحالتها وانخفتتاض نستتبة

الس تتلت والط تتين وقوامه تتا رمل تتي س تتلتي ,وه تتي ترب تتة تمي تتل للقاعدي تتة ,وفقيت ترة م تتن العناص تتر الغذائي تتة والمت تواد العض تتوية

والنيتروجين والفوسفور .ويتمثل النوع الثالث في التربة الجيرية الكلسية ,وتنتشر في مساحات محدودة غير واسعة في
جنتتوب وستتط بلتتديتي زليتتتن ومص تراتة واألج تزاء الستتاحلية بينهمتتا ,وتتميتتز بضتتحالة قطاعهتتا ووجتتود طبقتتة صتتلبة علتتى
عمق  30سم وهي عرضة للتعرية ,وهي ذات خصوبة منخفضة ,وتحتوي على كميتة قليلتة جتدا متن المتادة العضتوية

والنيتتتروجين والفستتفور .وبالنستتبة للقتتدرة اإلنتاجيتتة للتربتتة تشتتير د ارستتة ( الجنتتديل 1978 ,ص  )213إلتتى أنهتتا تتبتتاين
من الدرجة األولى إلى الخامسة ,وتتركز تربة الدرجتان األولى والثانيتة منتاطق المشتاريع الزراعيتة مثتل كعتام والدافنيتة

وطمينة والك ارريم ونعيمة وسوق الخميس .وعموما تعاني الترب الليبية من انخفاض خصتوبتها ,ممتا يتطلتب معالجتهتا

بالطرق العلمية بشكل مستمر للحفاظ عليها من التدهور( األمم المتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) 2007 ,ص)13

 -8النباتات الطبيعية:

يقصد بها تلك النباتات التي لم يكن لإلنسان دور في نموها أو زراعتها ,وتتمثل أهميتها في مساهمتها بمد التربة
بالمادة العضوية بفعل تحلل أوراقها وجذورها ,وحمايتها من التعرية واالنجراف ,وقد يؤثر الغطاء النباتي سلبا على
الزراعة بسبب قدرة األعشاب على منافسة المحاصيل الزراعية على الضوء والماء والعناصر الغذائية ,وقد لوحظ

ارتفاع كثافتها في السنوات األخيرة في مختلف أجزاء البالد بدرجة تهدد اإلنتاج الزراعي ( احمد 1988 ,ص .)4

واستنادا إلي الجروشي و المدهم (  2015ص ) 1فإن المنطقة تحوي على  64نوع نباتي منها  %42حولي,
و %54معمر ,تنتمي إلى  55جنس و  28فصيلة أكبرها الفصيلة المركبة .وتتمثل أهم النباتات المنتشرة في
المنطقة في :السبط ,السدر ,الدبس ,القصبة ,الشوفان ,الجلبان ,الحريق ,العسلوز ,العفينة ,الحنظل ,الفرعون,

الخبيز ,الحلفاء ,الزيوان ( عون .)166 2000 ,وقد اتضح من خالل الزيارات الميدانية بأن إزالة النباتات والتخلص
منها يحتاج إلى وقت وجهد مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة واإلنتاج .وتلعب النبات الطبيعية دو ار هاما كونها
تشكل مراعي طبيعية للحيوانات وخاصة في األجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة مما يقلل من تكلفة تربية الحيوانات

لمالكيها.

المبحث الثالث :الخاتمة

أوال :النتائج  :تتمثل أهم النتائج في:

 -1يعد الموقع الجغرافي عامل إيجابي ومشجع لقيام األنشطة االقتصادية بشكل عام.
 -2تخلو المنطقة من المظاهر التضاريسية الطاردة للنشاط االقتصادي بشكل عام .وقد ساهم استواء سطحها
الشمالي في جعلها أحد أهم مناطق التركز السكاني والزراعي .كما أنها تخلو من االنحدارات القوية المعرقلة
للعمليات الزراعية.

-3

تعد المياه الجوفية مالئمة للعديد من المحاصيل الزراعية لتباين ملوحتها بين المتوسطة والعادية.
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تعد درجات الح اررة مالئمة للزراعة بشكل جيد ,كما أنها تخلو من ظاهرة التطرف التي قد تلحق الضرر

بالمحاصيل الزراعية.

-5

تخلو المنطقة من هبوب الرياح القوية التي تسبب اإلضرار بالزراعة,

-6

تعتبر األمطار الساقطة مالئمة للعديد من المحاصيل البعلية ,إال أن تذبذبها أحيانا من عام ألخر يؤثر

سلبا على اإلنتاج لزراعي.
-7

ال تتميز تربة المنطقة بخصوبتها وصالحيتها للزراعة في كافة األجزاء ,ويقتصر ذلك على بعض األجزاء

-8

ال تتميز المنطقة بوجود غطاء نباتي طبيعي كثيف ,ويقتصر ذلك على بعض أنواع األعشاب والشجيرات

الساحلية ومناطق األودية.

المستغلة كمراعي طبيعية للحيوانات وخاصة في أجزائها الجنوبية.
ثانيا :التوصيات:

توصي الدراسة بما يلي:
-1العمل على االستفادة بقدر المستطاع من المقومات الطبيعية بشكل علمي ,عن طريق التوعية واإلرشاد الزراعي.
-2العمل على تحديث الدراسات الخاصة بالتربة والمياه من أجل تحديد نوعية المحاصيل الزراعية المالئمة لها.
 -3االستفادة من مياه األودية والسدود المائية لغرض الزراعة بدال من ضياعها بفعل التبخر.

 -4الحد من استنزاف المياه الجوفية ,والعمل على اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها الحفاظ على المياه الجوفية,
كمنع زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه ,وتغذية المياه الجوفية اصطناعيا.
 -5العمل على تحقيق تكامل اقتصادي متكامل وموحد بين بلديات الخمس وزليتن ومصراتة ,مما يساهم في دعم
التنمية االقتصادية بالمنطقة.
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المستخلص:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقات المكانية للتنمية الزراعية بالمقومات الطبيعية ببلديات الخمس وزليتن
ومصراتة .وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة من خالل طرح مجموعة من التساؤالت تتمحور حول مدى تأثير كل
مقوم جغرافي طبيعي على حده على التنمية الزراعية بالمنطقة كالموقع لجغرافي ,والتركيب الجيولوجي ,التضاريس,
المياه الجوفية ,المناخ ,التربة ,والنباتات الطبيعية ,وقد تم صياغة تساؤالت الدراسة بأساليب متنوعة ومختلفة بحيث
تحقق هدف الدراسة وتوضحها بشكل جلي .وتبنت الدراسة عدة مناهج علمية مثل المنهج األصولي المتبع في
الجغراف يا االقتصادية ,المنهج الوثائقي المتبع في البحوث النظرية ,والمنهج اإلحصائي المتبع في البحوث اإلنسانية
والتطبيقية .وقد لخصت الدراسة إلى أن مالئمة الظروف الطبيعية للتنمية الزراعية بالمنطقة يختلف من مقوم إلى
آخر ,حيث تعد ظروف الموقع الجغرافي ,التضاريس ,مورفولوجية الساحل ,و المناخ ,األكثر مالئمة في هذا الصدد,
بينما تتعرض بعض المقومات األخرى للتدهور كالمياه الجوفية والتربة بسبب سوء االستخدام البشري مما يؤثر سلبا
على التنمية الزراعية فيها ,مما يعني حاجتها للصيانة لغرض الحفاظ عليها من التدهور

لتكون أكثر مالئمة

للزراعة.
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