إـساـقات سدد ،83مأطؿوبرم–مدؼلؿرب ،2007مص

ص.م38-38

رقب عنؿان

*

إنماظؿقوالتماظيتمتعرصفاماألوداط ماظرؼػقةماىزائرؼةمطـريةمومعؿعددةمعـفامعام
ػو مرؾقعي محبؽم متطور مو ممنو ماجملؿؿعات ،مو معـفا معا مػو مغاتج مسن ماظظروفمممممممم
وماظعواعلماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةموماظلقادقةماظيتمعرمبفاماجملؿؿعماظرؼػي.م م
ارتأؼـامسيمػذاماٌؼالمأنمغلؾطماظضوءمسؾىمإحدى مػذه ماظؿقوالتماظيتمؼعرصفام
بفا مذبؿؿع مرؼػي مؼؿواجد مسي معـطؼة مذؾه مدفؾقة ،مإذ ممتـل مغؼطة ماظؿؼاء مبنيم
اظودطنيماظؿؾيمواظلفيب،مطؿامتؼعمسيمأضصىممشالمذرقماظشطماظشرضيمباظلفولم
اظعؾقاماظلفؾقة ماىـوبقةماظوػراغقة.مومضدمسرفمػذاماجملؿؿعمبـشارهماظرسويمعـذم
اظؼدممومصاحؾؿهمزراسةمجاصةمربصورةمسيماٌؽان .مومداسده مسيمذظكموجودمودطم
رؾقعيمعالئممشينممبراسقهمإالمأنمػذهماظظروفمتغريتموتؼؾصتماٌراسيمبلؾبم
سدةمسواعلمرؾقعقةمومأخرىمبشرؼة،مومأضطرمأصرادهمإديماظؾقثمسنمحؾولمأخرىم
إلغؼاذمغشاطمتوارثوهمومزاوظوهمأبامسنمجد ،مصؿقوظوا مبذظك مإديممماردةمغشاطمآخرم
زراسيمإضاسي ،مملمؼؽنمععفودامظدؼفممعن مضؾل.مؼعؿربمػؤالءماألصرادمأبـاء مظرحلم
علؿؼرؼن .مإن ماظـؿائج ماٌؿوصل مإظقفا مػي مسؾارة مسن مترذية مو مهؾقل مٌعطقاتم
هؼققمعقداغيمعسم 331معربيمعاذقةمسيمذفرمأوتم 3001مؼؿوزسونمسؾى ثالثةم
*مباحثمباٌرطزماظورينمظؾؾقثمسيماالغـروبوظوجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةموػران .CRASC
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بؾدؼات مذات مرابع مرؼػي مربض مإذ مال مزال ماظلؽان ماٌؾعـرون مميـؾون مبفا مغلؾةم
طؾرية محلب متعداد م 83م(دقدي مسؾداظرريان م 13م ٪مو مذققؿة م ٪ 57مو معادغةمممممم
 .)٪ 57مغلؿفل مهؾقؾـا مػذا مبإسطاء مغظرة مسن ماظوضعقة ماياظقة ماظيت مؼعقشفام
اظـشاطماظرسويمسيماٌـطؼةمثممغؿطرقمإديمذبؿلماظؿقوالتماظيتمعلتمػذاماظـشاط .م

 .1تؼؾص املراعي بني دؾوؽات األػراد و اؾمؼؾلات املـاخقة

تضاصرتمسدةمزروفمرؾقعقةمومبشرؼةمممامأدىمإديمتؼؾقصمعلاحاتمطؾريةمعنم
اٌراسي مو متصقرػا ،ماألعر ماظذي مجعل متربقة ماٌاذقة مسؾؽا مثؼقال مسؾى مأصقابفامممممم
ومدصعفممإديمإجيادمبدائلمأخرىمأومتؼؾقصمػذاماظـشاطمأوماظؿكؾيمسـه.مإنماظرسيم
اٌلؿؿرمٌدة مروؼؾةمسيمعؽانمواحدمومارتػاعماظؽـاصةمايقواغقةمسيماهلؽؿارمومتؼؾصم
سؿؾقات ماظرتحال مأو معا مؼعرف مباظعشابة مو ماظعزابة 1مبني ماظشؿال مو ماىـوبمممممممممم
وماٌـارقماظلفؾقةمبـلبمطؾريةماظيتمتعودمبداؼاتفامإديماظػرتةماالدؿعؿارؼةم(اربؿدم
بوخؾزةم)3833مواالدؿؼرارماظؿدرجييمظؾلؽانماظرحل،مػيمطؾفامسواعلمغؿفتمسنم
دؾوطات مبشرؼة ،مو مأدت مإدي متدػور ماظغطاء ماظـؾاتي مو مزاد معن متأثريػا متذبذبم
اظظروفماٌـاخقةمتدرجيقامومسؾىمعرماظلـواتمباإلضاصةمإديمتـاضصمدؼوطماٌطر.م م
تزاعن مذظك معع ماحنصارماظـؾاتاتماظعؾػقةماظلفؾقةمذباظقامومزؼادةماظطؾبمسؾىم
األسالف مظؿعوؼض ماظـؼص ماظغذائي مظؾؿاذقة .مطان ماٌوال مؼؿزود محباجقاته معنم
ايؾوبموماألسالفمخاللمسؿؾقاتماظرتحالماظلـوؼةمحنوماظشؿالم(اظعشابة)ماظيتم
تؿصادفمععمسؿؾقاتمايصاد ،مظؽنمتـاضصفامومتدػورماإلغؿاجماظزراسيمباٌـارقم
اظشؿاظقة،مبػعلماٌـاخمومتعاضبمدقاداتمملمتؽنمغاجعةمسيماظغاظبمطردت متؾعقةم
عربيماٌاذقةمظلوقمعؿذبذبةمومخاضعةمظعؿؾقاتماالدؿريادمبشؽلمطؾري.م م
 1ماظعشابةمو ماظعزابةمتعربانمسنمرحؾؿنيمؼؼوممبفؿا ماٌواظونماظرحاظةمسؾى مذؽلمضواصل مععمضطعاغفم.مطؾؿةم
سشابةمعشؿؼةمعنماظعشبماألخضرمحقث ،مأنمػذهماظرحؾةمتـطؾقمعنماظلفولماظعؾقاماظلفؾقةمباواهماٌـارقم
اظؿؾقةمسيماظشؿالمظإلضاعةمبفامسيماظػرتةماظصقػقة،مومحقثمتؿصادفمععمسؿؾقاتمايصادمأؼنمؼؿممتزودماٌواظنيم
باحملاصقلماظزراسقةمطاظؼؿحموماظشعريموماضؿـاءمبعضماٌوادماٌصـعةمعنماٌدنمومادؿغاللمبؼاؼامايؼولماظيتممتم
حصادػامظؾرسي ،مطؿامأنماظرحاظةمضدمحيصؾونمبفامسؾىموزائفمعومسقةمظدسممدخؾفمماظعائؾي.مومععمغفاؼةم
اٌودممؼعودونمإديماظلفوبمبعدموددماظغطاءماظـؾاتيمسيمبداؼةمعودمماًرؼفم(ؼعربمسـهمربؾقامبباًرسيب)م
ظؾؿؽوثمبفامعدةمثممؼـؿؼؾونمسيماظشؿاءمععمضطعاغفممإديماىـوبم(رحؾةماظعزابة)مبغقةماظؾقثمسنماٌراسيمسيم
اٌـارقماظصقراوؼة وماالبؿعادمسنمزروفماظشؿاءماظؼادقةمسيماظلفوبماظعؾقاماظلفؾقة.مم
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 .2ؿربو املاذقة بني حاجة اؾسوق و املضاربة

ؼعؿربمعربيماٌاذقةمأنمضطقعهمػومرأمساظه،مومتلؿقؿهممبوالمهلامعدظوالنمؼعربم
األولمسنمذكصمميؿؾكمضطقعامطؾريامعنماألشـامموماظـاغيمسنمصاحبمعال ،مألنم
اظؽؾؿةمعشؿؼةمعـهموطـريامعامؼلؿعؿلمعربيماٌاذقةمطؾؿةماٌالمطؾدؼلمسنمعصطؾحم
اظؼطقع .م
شاظؾا معا مؼعزى مارتػاع مأدعار ماٌاذقة مإدي معربقفا مظؽن ماظؿقدث مععفم مسي مػذام
األعر مخاللماظؿقؼققماٌقداغيمأزفرموجودمسدةمأعورمعؿداخؾةمصقؿامبقـفا ،مومأنم
ػذا ماالغطؾاع مزاػري ممبا مأغفم مال مميـؾون مإال محؾؼة مضؿن مدؾلؾة معن معؿعاعؾيم
اظلوق.مإنمدعرماٌاذقةمربؽوممباظعرضمسيماظلوقم– مسـصرمعفممطـريامعامؼغػؾهم
اظـاسم–مومؼزدادمطؾؿامطاغتماظظروفماٌـاخقةمشريمعـادؾةمطػرتاتماىػاف،مممام
ؼدصع معالطفا مإدي متؼؾقص مأسدادػا مبؾقع مجزء معـفا ،مًػض مغػؼاتفا معن مجفة،مممممم
ومعنمجفةمأخرىمظؿأعنيماألسالفماظؾاػظةماظـؿنمظؾؼطعانماٌؿؾؼقةمباٌالماحملصلم
سؾقهم عنمبقعمبعضفام(طؿامؼعربونمسـفامبطرؼؼؿفمماًاصةمباظعاعقةمباظشاةمتضيعشيقَّشضيم
أخؿفاب)مبقـؿا م حيدثماظعؽسمسيمحالمهلنماظظروفماٌـاخقةموموددماٌراسيم
صقؼلمادؿفالكماألسالف،ماألعرماظذيمؼدصعمأصقابفامإديماالحؿػازمبفامظذظكمؼؼلم
سرضفا مسي ماظلوق مو مباظؿاظي مترتػع مأدعارػا .مطؿا مأن مسدم مخضوع ماظلوق مظـظامم
واضحمومربددماٌعاملمظهمتأثريهمسؾىماألدعار ،ماألعرماظذيمجعلمأصقابماٌاذقةم
اٌؿضررونمباظدرجةماألودي .م

 .3ـدرة األعالف ؿشؽؾة ؿمعددة األبعاد

ظؼد مأصؾح موجود ماألسالف مبني معد مو مجزر مبلؾب ماغػؿاح ماظلوق مو متعددم
األرراف ماظػاسؾة مو ماحنصار مدور مدواوؼن متغذؼة ماألغعام محبؽم معشاطل متلقريػام
اظداخؾقةمومحدةماٌـاصلةمععماظؼطاعماًاص.مإنمتذبذبمومغدرةماألسالفمغظرام
ظؾؿضاربة مو موجود ماظـوسقات ماٌغشوذة مسي مشقاب ماٌراضؾة ماظدورؼة مهلا معن مضؾلم
اهلقؽاتماٌكؿصة،مػيمعنمأػمماهلواجسماظيتمؼعقشفامعربوماٌاذقة .م
طؿا مأن مػذه ماظرحؾة ممتؽـفم مأؼضا معن ماضؿـاء محاجقاتفم مخصوصا ماظؿؿر معنم
اظؼصورماظصقراوؼة.مإنمػذاماظؿـؼلمعامبنيماألوداطماظـالثماظصقراوؼة،ماظلفؾقةمم
وماظؿؾقةمأوجدمتوازغامبقؽقامطانمؼرتكمسيمطلمرحؾةمعفؾةمظؾؿراسيماظلفؾقةمظؿلرتؼحم
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ومتؿفددمومؼؿقحمأؼضامذباالمأودعمظؾؿواصلماالجؿؿاسيموماظؿؾادلماالضؿصاديمعام
بنيمػذهماألوداط ،م إالمأنمػذاماظـؿطمعنماظؿواجدماظؾشريمتؼؾصمبشؽلمطؾريمسيم
اظػرتة ماالدؿعؿارؼة مو معا مبعد ماالدؿؼالل مظعدة مزروف مدقادقة ،ماجؿؿاسقةممممممممممم
وماضؿصادؼة.مطاغتماظؼطعانمتؿـؼلمعشقامٌدةمأدابقعمسربمعلاظكمععقـةمومععروصةم
هؽؿفامومهددػامأسرافمعؿوارثةمعامبنيماظؼؾائلماٌؽوغةمظؾؿواظنيمظؽـفامتغريتم
طـريا مو محل مربؾفا ماظـؼل مباظشاحـات مو ماظرسي مسي معـارق مواوزت ماألسرافم
اظؼؾؾقةمبشؽلمطؾري .م

 .4تلاقن يف اؾرتؽقلة اؾلـقوقة ؾؾؿواؾني

ؼؼاربمحفم ماظؼطقع معائيتمرأسمأومؼزؼدمضؾقال مومؼعربمسـهمربؾقامبباظغشيؾمضيبمممممم
ومؼأخذمبعنيماالسؿؾارمػذاماظعددمضدرةماظشكصماظذيمؼرساػامسؾىماظؿؽػلمبفا.م
تضم ماظعقـة ماظيت ممت ماظؿقؼقق مععفا مصؽات مسدؼدة متراوحت معا مبني مطؾار ماٌواظنيم
اظذؼنمميؿؾؽونم700مرأسمشـممأومأطـرمضدمتصلمحؿىم3000مرأس،مومعامبنيمصغارم
اٌواظنيم(70-30مرأس).مطؿامأنمحفممعؿودطمضطقعماألشـاممظؽلمعوالمتراوحمعابنيم
77مإديم373مرأسم(اىدولم)3مومعؿودطيماٌواظنيم(788 –70مرأس)محيؿؾونمغلؾةم
٪70معنماجملؿوعماظؽؾي .م
مؼؾفأمطؾارماٌواظنيمومحؿىماٌؿودطنيمعـفممسادةم– مإذاماغعدعتماظقدماظعاعؾةم
اظعائؾقة م -مإديمجؾبمرساةمٌواذقفمممبعدلمراعمظؽلمضطقعمعؼابلمراتبمذفري،م
سؽسمعامطانمعؿعارصامسؾقهمعنمضؾل،محقثمأنماظراسيمطانمؼدخلمباظشراطةمسيم
صرتة معا مباظربع مو متراجعت مإدي ماًؿس معن ماًراف ماظيت مؼؿم مإنابفا مدـوؼا.ممممم
ضد مؼلؿعني مبعض ماٌواظني ممبا مؼعرب مسـه مربؾقا مبباظعشيزَّالب ماظذي مميؿؾك مضطقعهم
اًاصمومؼؼوممبرساؼةمضطعانمأخرىمعؼابلمعشؿؼاتفام(اظلؿن،ماظصوف)مظؽنمػذهم
اٌؿاردة ماغدثرت متؼرؼؾا مو مأصؾح ماظراسي مؼأخذ معؼابال مذفرؼا معن ماٌال مسؾى مطلم
ذاة.م م
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جدول  : 1توزقع املواؾني حسب حهم اؾؼطقع
حهم اؾؼطقع

أطـرمعنم700

عدد ؿربي املاذقة

م

اؾعدد

اؾـسلة ()٪

عدد رؤوس األغـام
اؾعدد

اؾـسلة ()٪

ؿمودط حهم
اؾؼطقع ؾؽل
ؿربي ؿاذقة
اؾعدد

 05م

 1م

 7800م

 8898م

 373م

300م-م 788م

 37م

 3393م

 8817م

 3397م

 370م

300م–م 388م

 35م

 3791م

 3830م

 33.8م

 333م

70م–م 88م

 37م

 3095م

 3780م

 897م

 10م

30م–م78م م

 77م

 7191م

 3700م

 3798م

 77م

116

111

15115

111

129

اجملؿوع

اٌصدر:مهؼققمعقداغيمأوتم.3001

م

 .5إعمؿاد اؾرعي املسمؼر حتول جدقد يف ذفـقات ؿربي املاذقة

إنمتؼؾصمعلاحةماٌراسيمبـلبمطؾريةمومضعفموددػاماظلـويمطانمظهمأثرم
طؾريامسيمهولمعربقيماٌاذقةمإديماٌقلمحنوماظرسيماٌلؿؼر ،مممامجعلماظؼطقعمالم
ؼـؿؼل مإدي ماٌـارق ماظرسوؼة ماظلفؾقة مإال مسي مصرتة مربدودة مخالل ماٌوادم ماٌؿطرةمممممم
ومدصعممبؿاردةمغشاطمصالحيمإضاسي مؼعؿؿدمسؾىماظزراسةماٌلؼقةمباظدرجةماألودي.م
إذا مطاغت ماظزراسة ماىاصة ماٌرتؽزة مسؾى مايؾوب معأظوصة مظدؼفم محبؽم مأغفا مالم
تؿطؾبمذبفودامطؾريامومالمتؼـقاتمصعؾةمومػيمعوجفةمسيماألداسمظالدؿفالكم
اًاصمسيمتـاضصمعلؿؿرمبلؾبمضعفماظؿلاضطاتماظلـوؼةموماعؿـاعماظدوظة مسنم
متوؼـفممبايؾوبمععمعطؾعمدـة 3000م-باسؿؾارمػذهماٌـارقمرسوؼة-ممصإنماغؿشارم
اظزراسات ماٌؽـػة ماظيت متعؿؿد مسؾى ماظلؼي مو ماٌوجفة مإدي ماظلوق مؼعؽس مهوالم
اجؿؿاسقاموماضؿصادؼامهلذاماجملؿؿعماظرؼػي .مطلمعربي ماٌاذقةماظذؼنممتماظؿقؼققم
ععفم مميؿؾؽون مضطع مأراضي مخاصة مأو مادؿػادوا معـفا مسي مإرار مضاغون ماالدؿصالحم
اظزراسيم(اىدولم .)3م
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جدول  : 2توزقع املواؾني حسب حهم اؾؼطقع و املساحات املسؼقة
حهم اؾؼطقع
أطـرمعنم700

م

املساحة املسؼقة (فؽمار)
عدد ؿربي املاذقة عدد رؤوس األغـام
اظعدد م اظـلؾةم( )٪م اظعدد م اظـلؾةم( )٪م اظعدد م اظـلؾةم( )٪م
 05م

 1م

 7800م

 8898م

 88م

 3093م

300م-م 788م

 37م

 3393م

 8817م

 3397م

 38937م

 393م

300م–م 388م

 35م

 3791م

 3830م

 3398م

 13957م

 33.8م

70م–م 88م

 37م

 3095م

 3780م

 897م

 38937م

 3893م

30م–م78م م

 77م

 7191م

 3700م

 3798م

 373977م

 8893م

116

111

15115

111

36263

111

اجملؿوع

اٌصدر:مهؼققمعقداغيمأوتم .3001م
إن مهلن مزروف مايقاة مظدى معربي ماٌاذقة مؼؾدو مواضقا معن مخالل مودؼدمممم
و متودقع معلاطـفم مو مدبصقص مبـاءات ميقواغاتفم م(إدطؾالت موزرائب معؾـقةم
بايفارة) مو مادؿػادة مشاظؾقؿفم معن ماإلغارة ماظرؼػقة .مطؿا مأن معلؿـؿراتفم مذبفزةم
بؽاعلمسؿادماظريماظػالحيمومميؿؾكمأشؾؾفممودقؾةمغؼل.مم م

 .6فل اؾزراعة املسؼقة ـشاط تؽؿقؾي أم ضرورة؟

تصيعرفمعـارقمأضصىممشالمذرقماظشطماظشرضيمبادؿعؿالمزراساتمععاذقةمجاصةم
عرتؾطة مباظؿلاضطات مذات معردودات مشاظؾا معا متؽون مضعقػة ،متعؿؿد ممنط مرسيم
تودعيمإالمأنمسدةمهوالتمبدأتمهدثمسيمػذاماٌقدانمعنمخاللمتوجهمعربيم
اٌاذقة مإدي معزاوظة ماظزراسات ماٌلؼقة معع معطؾع ماظؿلعقـات مو متزاؼد موتريتفا مبعدم
عؾاذرة ماظعؿل مباٌكطط ماظورين مظؾؿـؿقة ماظػالحقة مو ماالسؿؿاد مسي مذظك مسؾى ماٌقاهم
اىوصقةماظؾارـقةميوضماظشطماظشرضيماظذيمداسدمادؿغالهلامسنمررؼقمحػرمآبارم
تؼؾقدؼة مو مأخرى مسؿقؼة مسؾى متـؾقت ماظلؽان مسي مأراضقفم م(غلؾة ماظؿؾعـر م)٪10مممممم
ومإسادةمبعثماظـشاراتماظرؼػقةمعنمجدؼد .م
ؼعودماظػضلمسيمإدخالماظزراسةماٌلؼقةمإديمعزارسيموالؼةمععلؽرمبعدماغؿؼاهلمممممممممممممممم
ومادؿـؿارػممسيماٌـطؼةمسنمررؼقماظشراطةمععماظلؽانماحملؾقني ،مممامداسدػممسيم
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اطؿلاب مخربة مسي ممنط مزراسي ممل مؼؽن مععفودا مظدؼفم معن مضؾل مو مجعل ماٌـطؼةم
ععروصةمسيماألدواقماحملؾقةمومحؿىماىفوؼة.م م
تغطيماألراضيماٌلؼقةمعلاحةم 81398مػؽؿار موتؿوزعمسؾىم 331معزارع،محقثم
ميـلماٌؿودطماظعاممظؾؿلاحةماًاصمظؽلمواحدمعـفممعامؼعادلمثالثمػؽؿاراتم
(اىدول م .)8مترتاوح معلاحة مضطع ماألراضي ماٌكصصة مظؾلؼي معا مبني مػؽؿارؼنمممممم
ومزيسمػؽؿارات ،مومضدمتصلمحؿىماظعشرمػؽؿاراتمسـدمطؾارماٌواظنيماٌزارسنيممم
ومتعؿربماظعالضةمسيماظغاظبمرردؼةمعا مبنيماٌلاحةمومحفمماظؼطقعمومطؾؿامطاغام
طؾريؼنمزادماالدؿـؿارمومزادتماٌلاحة.مم م
جدول  :3ؿمودط املساحة املسؼقة ؾؽل ؿربي ؿاذقة
حهم اؾؼطقع
أطـرمعنم700
300م-م 788م
300م–م 388م
70م–م 88م
30م–م78م م

اجملؿوع
م

م

عدد ؿربي
املاذقة

املساحة املسؼقة
(فؽمار)

ؿمودط املساحة املسؼقة ؾؽل
ؿربي ؿاذقة (فؽمار)

م
م
م
م

 88م
 38937م
 13957م
 38937م

 7975م
 3م
 7م
 897م

 77م

 373977م

 391م

116

36263

361

05
37
35
37

اٌصدر:مهؼققمعقداغيمأوتم 3001م

إنماالغؿؼالمعنمزراسةموادعةمومجاصةمملمتؽنمإالمتؽؿقؾقةمظرتبقةماٌاذقةمإديم
أخرى معلؼقة مو معؽـػة مؼعؽس معدى ماظؿقول مسي مذػـقات ممماردقفا .مؼظفر مػذام
اظؿقولمجؾقامسيماطؿلابمتؼـقاتمػذاماظـوعمعنماظـشاطمسيماخؿقارماٌزروساتماظيتم
تؿالءممععمرؾقعةماٌـطؼةمومصرتاتمزرسفاموموجودماٌزارعمرقؾةماظقوممومخاللمطاعلم
ايؿؾةماظزراسقةماظيتمتدوممسدةمأذفرمسيمايؼل ،مسؾىمسؽسمعامطانم صيؼؿارسمعنم
ضؾلمصقؿامؼؿعؾقمباظزراسةماىاصةماظيتمالمتؿطؾبمدوىمعدةمذفرمسؾىمأطـرمتؼدؼرم
عامبنيمايرثمومايصادمثممؼؿػرغمصاحؾفامٌؿاردةماظرسي .م
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تعؿؿدماظزراسةماٌلؼقةمباظدرجةماألوديمسؾىماًضرمخصوصاماظؾطاراموماظؾصلممم
وماىزرمبـلبمطؾريةمثممتؾقفامأغواعمأخرىمطاظػاصوظقاموماظؾطقخ...مطؿامأنمػـاكمم
سدد معن ماٌزارسني مادؿػاد معن ماألذفار ماٌـؿرة ،مسي مإرار ماٌكطط ماظورين مظؾؿـؿقةم
اظػالحقة ،مظؽن مػذهماألخرية مملمتدخلمسيماإلغؿاجمبعدمومتواجهمعشاطلمسدؼدة،م
عـفامعامػومرؾقعيمطاظرؼاحموماظصؼقع ،مومعـفامعامػومبشريمؼعودمإديمسدممدراؼةم
اٌزارسنيمبفذاماظـوعمعنماظزراسةمومخصوصقاته .م
إذامطاغتمتربقةماٌاذقةمتعؿؿدمسيماظغاظبمسؾىماظعؿاظةماظعائؾقة ،مصإنمػذاماظـوعم
عنماظزراسةمؼؿطؾبمؼدمساعؾةمأخرىمإضاصقةمخصوصاماٌومسقة معـفا ،مسـدمبداؼةمممم
ومغفاؼةمايؿؾةماظزراسقة.
.7

اؾزراعات اؾعؾػقة املسؼقة ال زاؾت مبساحات صغرية

ؼؼومماظػالحونممسيمبداؼةماٌودمماظزراسيمبؿكصقصمعلاحاتمعلؼقةمظؾزراساتم
اظعؾػقةم(اظشوصانموماظشعري)متلؿعؿلمظؾرسيمسيماظػرتاتماظيتمؼـدرمصقفاماظعشبممم
ومؼعربمسـفامربؾقامبباظؽْلِقلضيب،مإالمأنمػذاماظـوعمعنماظزراسةمالمزالمضؾقلماٌلاحةم
إذامعامضورنمبؿؾكماظيتمدبصصمظؾكضرموماظؾؼوظقات،مألن مػذهماظزراسة متلؿأثرم
بأطرب مجفد معن ماٌزارسني ،متأخذ مأطرب محصة معن معقاه ماظلؼي مو متدر مأطرب مربحم
ؼلاسدمصقؿامبعدمسؾىمتأعنيمحاجقاتمعاذقؿفم .م

 .8اإلـماج اؾزراعي ؿوجه ؾؾسوق و فو ؿورد اؼمصادي عائؾي إضايف
ؿفم

إذامطاغتمزراسةمايؾوبمعوجفةمظالدؿفالكماظعائؾيمصإنمتؾكماٌلؼقةمعوجفةم
ظؾلوق مباظدرجة ماألودي محبؽم مأغفا معؽـػة مو موارتفا معدرّة .مإذا مطاغت مععطقاتم
اظلوق ماجيابقة مصإن ماظدخل ماظزراسي مشاظؾا معا مؼػوق معـقؾه مسي متربقة ماٌاذقة .مإذام
أخذغامدـةم 3001مطؿعقار-عنمحقثماإلغؿاج موماظؾقع -مظشكصمميؿؾكم 300مرأسم
شـم موضام مبزراسة مػؽؿارؼن معن ماظؾطارا مو ماسؿؿدغا مدعر معؿودطي ،مصإغـا مغلؿطقعم
عالحظةماظػارقمسؾىماسؿؾارمأنماإلغؿاجمايقواغيمعدتهمدـةمبقـؿامربصولماظؾطارام
ؼؽونمسيم7مأذفرمصؼطم(ماىدولم .)7م
م
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ـوع
اؾـشاط
تربقة
املاذقة
زراعة

جدول  :4ؿؼارـة بني ؿداخقل املاذقة و اؾزراعات املسؼقة
اإلـماج
دعر اؾوحدة اؾدخل اؾؽؾي
اؾعدد م
(دج)
(دج)
اؾعدد اؾوحدة
300مرأسمشـم م
ػؽؿارانمعنم
اظؾطارا م

 300م

رأس م

 8000م

 800000م

 500م

ضـطار م

 3000م

 3700000م

اٌصدر:مهؼققمعقداغيمأوتم.3001

م

 .9وضعقة تؽاؿؾقة بني تربقة املاذقة و اؾزراعة

ؼعؿؿدماٌزارسونمسيماظغاظبمدورةمزراسقةمواحدةمخاللماظلـة،ممتؿدمعن مبداؼةم
ذفر مأصرؼل محؿى مغفاؼة مذفر مدؾؿؿرب مبلؾب مصعوبة ماٌـاخ مو مباألخص ماظربودةم
اظشدؼدةمسيماظػرتةماظشؿوؼة .م
متؿاز مػذه ماظزراسة ممبداخقؾفا ماٌرتػعة ماألعر ماظذي مداسد مسؾى متودعفامممممممممم
و مادؿؿرارػا ،مطؿا مأن مجزء معن معداخقؾفا مخيصص مظرتبقة ماٌاذقة مإعا مسي مزؼادةم
سددػا مأو متأعني ماألسالف مهلا ،مو محيدث مغػس ماظشيء مبصورة مسؽلقة مسي مبداؼةم
اٌودم ماظزراسي محقث مؼؾاع مجزء معن ماظؼطقع مظؿؿوؼن مريؾة ماظؾذر .مإن مػذهم
اإلدرتاتقفقة مداسدت مبشؽل مطؾري مسي ماىؿع مبني ماظـشارني ماظرسوي مو ماظزراسيممممم
ومعزاوظؿفؿامبؿزاعن،مومأطلؾتمأصقابفامعروغةمسيماإلٌامممبؿطؾؾاتماٌفـؿني.مطؿام
أغفامأزفرتمحفمماظؿقولمسيمذػـقة معربيماٌاذقةماظذؼنمتوارثوامػذهماٌفـةمأبام
سنمجدمباسؿؾارػممضدعاءمعواظنيمسرصواماالدؿؼرارمبشؽلمتدرجييمعـذمأوائلمومحؿىم
عـؿصفماظؼرنماظعشرؼنمومأضاصوامإدي متربقةماٌاذقةمغشارامزراسقامملمؼؽنمععفودام
ظدؼفم معن مضؾل .مطؿا مأن معداخقل ماإلغؿاج ماظزراسي ممل متغـفم مسن ممماردة متربقةم
اٌاذقةمأومحؿىمتؼصقفا .م

 .11تعلكة ؿقاه اؾسؼي دـد ؾؾري اؾرعوي

ؼعؿرب ماظشط ماظشرضي معن مأػم ماٌـارق ماظورـقة معن محقث ماٌقاه ماىوصقةممممممممممم
( 73معؾقون مم ،) 8ماألعر ماظذي مداسد مسي متعؾؽة ماٌقاه مبشؽل مصردي مسؾى معلؿوىم
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اٌلؿـؿراتموضؾصمبشؽلمطؾريمتـؼلماٌاذقةمعلاصاتمروؼؾة،مسؽسمعامطانمععروصام
عنمضؾل ،محقثمأنمتواجدػامطانمعرتؾطامباٌراسيمومضربفامعنمعـابعماٌقاه.مومضدم
متمإحصاءم337مبؽرامعامبنيمسؿققمومتؼؾقديمبصؾقبمععؿربم(-7م37مظرت/ثا)محقثم
ميؿؾكمطؾارماٌالكمسيماظغاظبمبؽرؼنمسؿقؼني.م م

 .11املمابعة اؾلقطرقة املسمؿرة أصلوت ضرورقة ؾدى ؿربي املاذقة

أصؾقتماٌؿابعةماظؾقطرؼةماٌلؿؿرةمظؾؿاذقةمظدىمعالطفامعنمضرورؼاتمايػازم
سؾقفا مو مهلني معردودػا مبإتؾاع ماظؿكصقب ماالصطـاسي ،ماالدؿشارات ماظطؾقةم
اظقوعقةموماظؿؾؼقحماظدوري.مإنمػذهماظعؿؾقاتمملمتؽنمععروصةمأومععؿادةمظدؼفممإذام
ادؿــقـا ماظؿؾؼقح ماظذي مطاغت متؼوم مبه ماٌصاحل ماٌكؿصة مظدى ماظدوظة مبني مصرتةممممممم
و مأخرى ،مظؽـفا مأصؾقت معن ماٌؿاردات ماظقوعقة مظدى ماٌواظني مرشم متؽاظقػفام
اٌرتػعة ،مخباصة مبعدعا مأصؾح معالطفا مسي مراحة معاظقة مغؿفت مسن ممماردة مػذام
اظـشاطماظزراسيماإلضاسي.مومظعلمعامداسدمسؾىماغؿشارمػذهماظظاػرةموجودمععفدم
تؽوؼنممظألرؾاءماظؾقاررةمباظؼربمعنماٌـطؼةمومخرجيوهمػممأبـاؤػا.م م
مو مإذا مطان مإدراك مأػؿقة مادؿعؿال ماألدوؼة ماظؾقطرؼة مظدى ماٌواظني مداصعهم
اضؿصاديمظؾقػازمسؾىماظـروةمايقواغقةمومعضاسػةمغلؾةمتواظدػامسيماظلـةممبرتني،م
عنمخاللماظؿكصقبماالصطـاسي ،مصإغهمؼعؽسمطذظكماظؿطورماظذيمحدثمسيمػذهم
اجملؿؿعاتماظرؼػقةمبؿؼؾؾفامظؾؿغقريمومهلنيمودائلمومآظقاتماإلغؿاج .م

خالصة

ميـل ماىؿع مبني ماظزراسة ماٌلؼقة مو متربقة ماٌاذقة مجزءا معن ماظؿقوالت ماظيتم
ذفدػا مأصراد مذبؿؿع مرؼػي مبأضصى ممشال ماظلفول ماظعؾقا ماظلفؾقة ماىـوبقةم
اظوػراغقةمسيمعـطؼةماظشطماظشرضي.مإنممماردةممنطمزراسيمجدؼدمملمؼؽنمععفودام
ظدؼفم معن مضؾل مأطلؾفم متؼـقات مدبؿؾف مسن متؾك ماظيت مؼزاوظوغفا مسي ماظزراساتم
اىاصة ماٌعؿؿدة مأدادا مسؾى مايؾوب ،ماألعر ماظذي متطؾب معـفم مععرصة مآظقاتم
مماردؿهموماظؿقؽممسيمتؼـقاتماظريماظزراسيمطؿامعؽـفم معنماالغػؿاحمسؾىمأوداطم
أخرى مواظؿعاعل مععفا مباظؿؾادالت ماظؿفارؼة مو مبؿوزقف ماظقد ماظعاعؾة ماٌومسقة،م
باإلضاصة مإدي مأن ماظدخل ماالضؿصادي ماظعائؾي متدسم معن معداخقل ماظـشارني مععامممممممم

22

...  ضرورة.اجلؿع بني تربقة املاذقة و اؾزراعات املسؼقة

و مأطلب مأصقابه معروغة مسي ممتوؼن متربقة ماٌاذقة مبؿأعني ماحؿقاجاتفا مو ممتوؼلم
م م.ايؿالتماظزراسقة
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