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 *رقب عنؿان

 

اظرؼػقةماىزائرؼةمطـريةمومعؿعددةمعـفامعاممطإنماظؿقوالتماظيتمتعرصفاماألودا
ماجملؿؿعات ممنو مو متطور محبؽم مرؾقعي ماظظروفمم،ػو مسن مغاتج مػو معا معـفا مممممممو

ماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةموماظلقادقةماظيتمعرمبفاماجملؿؿعماظرؼػي.مموماظعواعل

معرصفااظؿقوالتماظيتمؼمػذهمارتأؼـامسيمػذاماٌؼالمأنمغلؾطماظضوءمسؾىمإحدى
م مرؼػي مذبؿؿع مبفا مدفؾقة، مذؾه معـطؼة مسي مؼؿواجد مبنيمإذ ماظؿؼاء مغؼطة متـل

شرضيمباظلفولمتؼعمسيمأضصىممشالمذرقماظشطماظطؿاماظودطنيماظؿؾيمواظلفيب،م
سرفمػذاماجملؿؿعمبـشارهماظرسويمعـذمومضدماظوػراغقة.مماىـوبقةم اظعؾقاماظلفؾقة

ماظؼدمم مزراسةمجاصةمربصورةمسيماٌؽانو سيمذظكموجودمودطممومداسدهم.صاحؾؿه
رؾقعيمعالئممشينممبراسقهمإالمأنمػذهماظظروفمتغريتموتؼؾصتماٌراسيمبلؾبم

أضطرمأصرادهمإديماظؾقثمسنمحؾولمأخرىمموم،سدةمسواعلمرؾقعقةمومأخرىمبشرؼة
إديممماردةمغشاطمآخرممبذظكمصؿقوظوام،إلغؼاذمغشاطمتوارثوهمومزاوظوهمأبامسنمجد

معنم،زراسيمإضاسي مظدؼفم مأبـاءمملمؼؽنمععفودا ماألصراد مؼعؿربمػؤالء ظرحلممضؾل.
م ممإنعلؿؼرؼن. مػي مإظقفا ماٌؿوصل ماظـؿائج مسن مٌعطقاتمسؾارة مهؾقل مو ترذية
مأوتمم331قداغيمعسمهؼققمع ثالثةم ؼؿوزسونمسؾىم3001عربيمعاذقةمسيمذفر

                                                                                                              
 CRASC.  باٌرطزماظورينمظؾؾقثمسيماالغـروبوظوجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةموػرانباحثمم*
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مغلؾةمبؾدؼاتم مبفا ماٌؾعـرونمميـؾون ماظلؽان مزال مال ذاتمرابعمرؼػيمربضمإذ
م متعداد محلب مم83طؾرية مسؾداظرريان مم٪م13)دقدي مذققؿة معادغةم٪ 57و ممممممو

مؼع٪ 57 ماظيت ماياظقة ماظوضعقة مسن مغظرة مبإسطاء مػذا مهؾقؾـا مغلؿفل قشفام(.
م.ػذاماظـشاطاظـشاطماظرسويمسيماٌـطؼةمثممغؿطرقمإديمذبؿلماظؿقوالتماظيتمعلتم

 تؼؾص املراعي بني دؾوؽات األػراد و اؾمؼؾلات املـاخقة. 1

إديمتؼؾقصمعلاحاتمطؾريةمعنممىأدممامتضاصرتمسدةمزروفمرؾقعقةمومبشرؼةم
متصقرػااٌراس مو مي ماظذيم، ماألعر مثؼقال مسؾؽا ماٌاذقة متربقة مأصقابفامجعل مممممسؾى

إديمإجيادمبدائلمأخرىمأومتؼؾقصمػذاماظـشاطمأوماظؿكؾيمسـه.مإنماظرسيممومدصعفم
روؼؾةمسيمعؽانمواحدمومارتػاعماظؽـاصةمايقواغقةمسيماهلؽؿارمومتؼؾصممةاٌلؿؿرمٌد

ماظعزابة مو مباظعشابة مؼعرف معا مأو ماظرتحال ماىـوبمم1سؿؾقات مو ماظشؿال مممممممممبني
ؾقةمبـلبمطؾريةماظيتمتعودمبداؼاتفامإديماظػرتةماالدؿعؿارؼةم)اربؿدموماٌـارقماظلف

غؿفتمسنمسواعلممطؾفامػيم،(مواالدؿؼرارماظؿدرجييمظؾلؽانماظرحل3833بوخؾزةم
مبشرؼة مودؾوطات متم، معن مزاد مو ماظـؾاتي ماظغطاء متدػور مإدي متذبذبمأدت أثريػا

م.موطماٌطرـاضصمدؼتماظظروفماٌـاخقةمتدرجيقامومسؾىمعرماظلـواتمباإلضاصةمإدي

زؼادةماظطؾبمسؾىمومظـؾاتاتماظعؾػقةماظلفؾقةمذباظقاماحنصارمامععمظكذمتزاعن
ماظـؼص مظؿعوؼض محباجماألسالف مؼؿزود ماٌوال مطان مظؾؿاذقة. معنمقاظغذائي اته

ايؾوبموماألسالفمخاللمسؿؾقاتماظرتحالماظلـوؼةمحنوماظشؿالم)اظعشابة(ماظيتم
ماإلغؿاجماظزراسيمباٌـارقمظؽنمتم،تؿصادفمععمسؿؾقاتمايصاد متدػور مو ـاضصفا

تؾعقةممتبػعلماٌـاخمومتعاضبمدقاداتمملمتؽنمغاجعةمسيماظغاظبمطرد،ماظشؿاظقة
مخاضعةمظعؿؾقاتماالدؿريادمبشؽلمطؾري.مومعربيماٌاذقةمظلوقمعؿذبذبةم

                                                                                                              
ماظرم1 ماٌواظون مبفؿا متعربانمسنمرحؾؿنيمؼؼوم ماظعزابة مو مسؾىمذؽلمضواصلمععمضطاظعشابة محاظة طؾؿةمعاغفم.

أنمػذهماظرحؾةمتـطؾقمعنماظلفولماظعؾقاماظلفؾقةمباواهماٌـارقمم،سشابةمعشؿؼةمعنماظعشبماألخضرمحقث
حقثمتؿصادفمععمسؿؾقاتمايصادمأؼنمؼؿممتزودماٌواظنيمومم،اظؿؾقةمسيماظشؿالمظإلضاعةمبفامسيماظػرتةماظصقػقة

وادماٌصـعةمعنماٌدنمومادؿغاللمبؼاؼامايؼولماظيتممتمباحملاصقلماظزراسقةمطاظؼؿحموماظشعريموماضؿـاءمبعضماٌ
ععمغفاؼةمومسؾىموزائفمعومسقةمظدسممدخؾفمماظعائؾي.مبفامطؿامأنماظرحاظةمضدمحيصؾونمم،حصادػامظؾرسي

ؾقامبباًرسيب(موددماظغطاءماظـؾاتيمسيمبداؼةمعودمماًرؼفم)ؼعربمسـهمرببعدماٌودممؼعودونمإديماظلفوبم
راسيمسيماٌممؼـؿؼؾونمسيماظشؿاءمععمضطعاغفممإديماىـوبم)رحؾةماظعزابة(مبغقةماظؾقثمسنمثظؾؿؽوثمبفامعدةم
 وماالبؿعادمسنمزروفماظشؿاءماظؼادقةمسيماظلفوبماظعؾقاماظلفؾقة.مم اٌـارقماظصقراوؼة
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 املاذقة بني حاجة اؾسوق و املضاربة ؿربو. 2

نمؼعربمومتلؿقؿهممبوالمهلامعدظوالم،ضطقعهمػومرأمساظهأنمؼعؿربمعربيماٌاذقةم
ألنمم،األولمسنمذكصمميؿؾكمضطقعامطؾريامعنماألشـامموماظـاغيمسنمصاحبمعال
ؾحمطاظؽؾؿةمعشؿؼةمعـهموطـريامعامؼلؿعؿلمعربيماٌاذقةمطؾؿةماٌالمطؾدؼلمسنمعص

ماظؼطقع.

مسيمػذام ماظؿقدثمععفم مظؽن معربقفا مإدي ماٌاذقة مأدعار مارتػاع مؼعزى معا شاظؾا
مبقـفاماألعر مصقؿا معؿداخؾة مأعور موجودمسدة مأنمم،خاللماظؿقؼققماٌقداغيمأزفر و

م مأغفم ممبا مزاػري ماالغطؾاع مػذا محؾؼة مإال مميـؾون معؿعاعؾيمضال معن مدؾلؾة ؿن
ممطـريامعامؼغػؾهمفسـصرمعم–اظلوق.مإنمدعرماٌاذقةمربؽوممباظعرضمسيماظلوقم

ممامم،ةمطػرتاتماىػافؼزدادمطؾؿامطاغتماظظروفماٌـاخقةمشريمعـادؾموم–اظـاسم
معـفا مجزء مبؾقع متؼؾقصمأسدادػا مإدي معالطفا مؼدصع مجفة، معن مممممم،ًػضمغػؼاتفا

ومعنمجفةمأخرىمظؿأعنيماألسالفماظؾاػظةماظـؿنمظؾؼطعانماٌؿؾؼقةمباٌالماحملصلم
عنمبقعمبعضفام)طؿامؼعربونمسـفامبطرؼؼؿفمماًاصةمباظعاعقةمباظشاةمتضيعشيقَّشضيمسؾقهم

حيدثماظعؽسمسيمحالمهلنماظظروفماٌـاخقةموموددماٌراسيممأخؿفاب(مبقـؿا
صقؼلمادؿفالكماألسالف،ماألعرماظذيمؼدصعمأصقابفامإديماالحؿػازمبفامظذظكمؼؼلم
مظـظامم ماظلوق مخضوع مسدم مأن مطؿا مأدعارػا. مترتػع مباظؿاظي مو ماظلوق مسي سرضفا

اٌاذقةمابماألعرماظذيمجعلمأصقم،واضحمومربددماٌعاملمظهمتأثريهمسؾىماألدعار
م.اٌؿضررونمباظدرجةماألودي

 ـدرة األعالف ؿشؽؾة ؿمعددة األبعاد. 3

م مأصؾح متعددمموجودظؼد مو ماظلوق ماغػؿاح مبلؾب مجزر مو معد مبني األسالف
محب ماألغعام متغذؼة مدواوؼن مدور ماحنصار مو ماظػاسؾة متلقريػاممؽماألرراف عشاطل
مغ مإنمتذبذبمو ماٌـاصلةمععماظؼطاعماًاص. ماألسالفمغظراماظداخؾقةمومحدة درة

مضؾلم معن مهلا ماظدورؼة ماٌراضؾة مشقاب مسي ماٌغشوذة ماظـوسقات موجود مو ظؾؿضاربة
ماٌاذقة.مأػمماهلواجسماظيتمؼعقشفامعربومعنمػيم،اهلقؽاتماٌكؿصة

معنم ماظؿؿر مخصوصا محاجقاتفم ماضؿـاء معن مأؼضا ممتؽـفم ماظرحؾة مػذه مأن طؿا
ماطماظـالثماظصقراوؼة،ماظلفؾقةماظؼصورماظصقراوؼة.مإنمػذاماظؿـؼلمعامبنيماألود

سيمطلمرحؾةمعفؾةمظؾؿراسيماظلفؾقةمظؿلرتؼحمأوجدمتوازغامبقؽقامطانمؼرتكمموماظؿؾقة
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دلماالضؿصاديمعامذباالمأودعمظؾؿواصلماالجؿؿاسيموماظؿؾاأؼضامومؼؿقحمومتؿفددم
ماألوداط، ماظـؿطمعنماظؿواجدماظؾشريمتؼؾصمبشؽلمطؾريمسيممبنيمػذه إالمأنمػذا

ما ماجؿؿاسقةماظػرتة مدقادقة، مزروف مظعدة ماالدؿؼالل مبعد معا مو ممممممممممالدؿعؿارؼة
طاغتماظؼطعانمتؿـؼلمعشقامٌدةمأدابقعمسربمعلاظكمععقـةمومععروصةموماضؿصادؼة.م

هؽؿفامومهددػامأسرافمعؿوارثةمعامبنيماظؼؾائلماٌؽوغةمظؾؿواظنيمظؽـفامتغريتم
مسي ماظرسي مو مباظشاحـات ماظـؼل مربؾفا محل مو ماألسرافمطـريا مواوزت معـارق

ماظؼؾؾقةمبشؽلمطؾري.

 تلاقن يف اؾرتؽقلة اؾلـقوقة ؾؾؿواؾني.  4

مب مؼعربمسـهمربؾقا مضؾقالمو مؼزؼد ماظؼطقعمعائيتمرأسمأو مممممبممضيباظغشيؾؼؼاربمحفم
مؼ مو مبعنيماالسؿؾار مسؾىماظؿؽػلمبفا.مأخذ ماظشكصماظذيمؼرساػا ماظعددمضدرة ػذا

مععف ماظيتممتماظؿقؼقق ماظعقـة ماٌواظنيمتضم مبنيمطؾار متراوحتمعا مصؽاتمسدؼدة ا
ومعامبنيمصغارمم،رأسم3000رأسمشـممأومأطـرمضدمتصلمحؿىمم700مناظذؼنمميؿؾؽو
طؿامأنمحفممعؿودطمضطقعماألشـاممظؽلمعوالمتراوحمعابنيمرأس(.مم70-30اٌواظنيم)

مرأس(محيؿؾونمغلؾةم788 –70)(مومعؿودطيماٌواظنيم3مرأسم)اىدولم373إديمم77
معنماجملؿوعماظؽؾي.م70٪

إذاماغعدعتماظقدماظعاعؾةمم–ؼؾفأمطؾارماٌواظنيمومحؿىماٌؿودطنيمعـفممسادةمم
م،إديمجؾبمرساةمٌواذقفمممبعدلمراعمظؽلمضطقعمعؼابلمراتبمذفريم-ماظعائؾقة

مسؾقهمعنمضؾل،محقثمأنماظراسيمطانم مطانمعؿعارصا ؼدخلمباظشراطةمسيمسؽسمعا
مباظربع معا مامصرتة متراجعتمإدي مدـوؼا.مو مإنابفا ماًرافماظيتمؼؿم ممممًؿسمعن

مؼع ممبا مبعضماٌواظني مؼلؿعني مضد ماظذي مبباظعشيزَّالب مربؾقا مسـه مضطقعهمرب ميؿؾك
هم(مظؽنمػذ)اظلؿن،ماظصوفماًاصمومؼؼوممبرساؼةمضطعانمأخرىمعؼابلمعشؿؼاتفا

مأصؾحمتاغدثرماٌؿاردة مو ماٌالمسؾىمطلمماظراسيمتؼرؼؾا معن معؼابالمذفرؼا ؼأخذ
ماة.مذ
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 : توزقع املواؾني حسب حهم اؾؼطقع 1جدول 

ؿمودط حهم  عدد رؤوس األغـام عدد ؿربي املاذقة حهم اؾؼطقع

اؾؼطقع ؾؽل 

 ؿربي ؿاذقة

 اؾعدد (٪)اؾـسلة  اؾعدد (٪)اؾـسلة  اؾعدد

م373م8898م7800م1م05م700أطـرمعنم

م370م3397م8817م3393م37م788م-م300

م333م33.8م3830م3791م35م388م–م300

م10م897م3780م3095م37م88م–م70

م77م3798م3700م7191م77مم78م–م30

 129 111 15115 111 116 اجملؿوع

م.3001هؼققمعقداغيمأوتماٌصدر:م

 إعمؿاد اؾرعي املسمؼر حتول جدقد يف ذفـقات ؿربي املاذقة. 5

مإنمتؼؾصمعلاحةماٌراسيمبـلبمطؾريةمومضعفموددػاماظلـويمطانمظهمأثر
مممامجعلماظؼطقعمالم،سيمهولمعربقيماٌاذقةمإديماٌقلمحنوماظرسيماٌلؿؼرطؾريام

ماٌؿطرةم ماٌوادم مخالل مربدودة مصرتة مسي مإال ماظلفؾقة ماظرسوؼة ماٌـارق مإدي مممممؼـؿؼل
ؼعؿؿدمسؾىماظزراسةماٌلؼقةمباظدرجةماألودي.ممدصعممبؿاردةمغشاطمصالحيمإضاسيوم

مسؾ ماٌرتؽزة ماىاصة ماظزراسة مطاغت مالمإذا مأغفا محبؽم مظدؼفم معأظوصة مايؾوب ى
مومالمتؼـقاتمصعؾةمومػيمعوجفةمسيماألداسمظالدؿفالكم مطؾريا تؿطؾبمذبفودا
سنمماًاصمسيمتـاضصمعلؿؿرمبلؾبمضعفماظؿلاضطاتماظلـوؼةموماعؿـاعماظدوظة

صإنماغؿشارممم-باسؿؾارمػذهماٌـارقمرسوؼة-م3000 متوؼـفممبايؾوبمععمعطؾعمدـة
ماٌؽـ مؼعؽسمهوالماظزراسات ماظلوق مإدي ماٌوجفة مو ماظلؼي مسؾى متعؿؿد ماظيت ػة

اٌاذقةماظذؼنممتماظؿقؼققمميطلمعربماجؿؿاسقاموماضؿصادؼامهلذاماجملؿؿعماظرؼػي.
ما مأو مأراضيمخاصة مضطع مميؿؾؽون مععفم ماالدؿصالحمدؿػادوا مضاغون مسيمإرار عـفا

م(.3ماظزراسيم)اىدول
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 ع و املساحات املسؼقة: توزقع املواؾني حسب حهم اؾؼطق 2جدول 

 املساحة املسؼقة )فؽمار( عدد رؤوس األغـام عدد ؿربي املاذقة حهم اؾؼطقع

م(٪)ماظـلؾةماظعددم(٪)ماظـلؾةماظعددم(٪)ماظـلؾةماظعدد
م3093م88م8898م7800م1م05م700أطـرمعنم

م393م38937م3397م8817م3393م37م788م-م300

م33.8م13957م3398م3830م3791م35م388م–م300

م3893م38937م897م3780م3095م37م88م–م70

م8893م373977م3798م3700م7191م77مم78م–م30

 111 36263 111 15115 111 116 اجملؿوع

م.3001هؼققمعقداغيمأوتماٌصدر:م

م معنمخاللمودؼدمإنمهلنمزروفمايقاة مواضقا مؼؾدو ماٌاذقة مممظدىمعربي
م متودقع مبـاءاو مدبصقص مو م)علاطـفم ميقواغاتفم موت معؾـقةمإدطؾالت زرائب

مادؿػاد مو مذبفزةممةبايفارة( معلؿـؿراتفم مأن مطؿا ماظرؼػقة. ماإلغارة معن شاظؾقؿفم
مودقؾةمغؼل.ممأشؾؾفممؾكمؿميبؽاعلمسؿادماظريماظػالحيموم

  فل اؾزراعة املسؼقة ـشاط تؽؿقؾي أم ضرورة؟ .6

متصيعرفمعـارقمأضصىممشالمذرقماظشطماظشرضيمبادؿعؿالمزراساتمععاذقةمجاصة
مضعقػة متؽون معا مشاظؾا معردودات مذات مباظؿلاضطات مرسيمم،عرتؾطة ممنط تعؿؿد

ميتوجهمعربعنمخاللمهدثمسيمػذاماٌقدانمسدةمهوالتمبدأتمتودعيمإالمأنم
مبعد موتريتفا متزاؼد ماظؿلعقـاتمو مععمعطؾع ماظزراساتماٌلؼقة معزاوظة مإدي ماٌاذقة

ماظعؿل مبمعؾاذرة ماظػالحقة ماظورينمظؾؿـؿقة ماالاٌكطط ماٌقاهممسؿؿادو مسؾى مذظك سي
داسدمادؿغالهلامسنمررؼقمحػرمآبارممذياىوصقةماظؾارـقةميوضماظشطماظشرضيماظ

م ماظؿؾعـر م)غلؾة مأراضقفم مسي متـؾقتماظلؽان مسؾى مسؿقؼة مأخرى مو ممممم(م٪10تؼؾقدؼة
مبعثماظـشاراتماظرؼػقةمعنمجدؼد.مإسادةوم

ؼةمععلؽرمبعدماغؿؼاهلممممممممممممممممإديمعزارسيموالاظػضلمسيمإدخالماظزراسةماٌلؼقةمؼعودم
ممامداسدػممسيمم،ومادؿـؿارػممسيماٌـطؼةمسنمررؼقماظشراطةمععماظلؽانماحملؾقني
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م مملاطؿلابمخربة مزراسي ممنط ممسي مجعل مو مضؾل معن مظدؼفم مععفودا اٌـطؼةمؼؽن
مععروصةمسيماألدواقماحملؾقةمومحؿىماىفوؼة.م

عزارع،محقثمم331وتؿوزعمسؾىممػؽؿارم81398تغطيماألراضيماٌلؼقةمعلاحةم
مؼعادلمثالثمػؽؿاراتم ميـلماٌؿودطماظعاممظؾؿلاحةماًاصمظؽلمواحدمعـفممعا

م مبنيمػؽؿارؼنم8)اىدول معا مظؾلؼي ماٌكصصة ماألراضي مضطع معلاحة مترتاوح ممممم(.
ممومضدمتصلمحؿىماظعشرمػؽؿاراتمسـدمطؾارماٌواظنيماٌزارسنيمم،ومزيسمػؽؿارات

ماظؼطقعم محفم مو مبنيماٌلاحة معا مسيماظغاظبمرردؼة متعؿربماظعالضة مو مطاغامو طؾؿا
مطؾريؼنمزادماالدؿـؿارمومزادتماٌلاحة.مم

 : ؿمودط املساحة املسؼقة ؾؽل ؿربي ؿاذقة3جدول 

عدد ؿربي  حهم اؾؼطقع
 املاذقة

املساحة املسؼقة 
 )فؽمار(

ؿمودط املساحة املسؼقة ؾؽل 
 ؿربي ؿاذقة )فؽمار(

م7975م88م05م700ـرمعنمأط

م3م38937م37م788م-م300

م7م13957م35م388م–م300

م897م38937م37م88م–م70

م391م373977م77مم78م–م30

 361 36263 116 اجملؿوع

م3001هؼققمعقداغيمأوتماٌصدر:م

م

ماٌاذقةمإديم إنماالغؿؼالمعنمزراسةموادعةمومجاصةمملمتؽنمإالمتؽؿقؾقةمظرتبقة
معؽـػة مو مػذاممأخرىمعلؼقة مؼظفر مذػـقاتممماردقفا. مسي ماظؿقول ؼعؽسمعدى

اظؿقولمجؾقامسيماطؿلابمتؼـقاتمػذاماظـوعمعنماظـشاطمسيماخؿقارماٌزروساتماظيتم
تؿالءممععمرؾقعةماٌـطؼةمومصرتاتمزرسفاموموجودماٌزارعمرقؾةماظقوممومخاللمطاعلم

ؿارسمعنمؼصيسؾىمسؽسمعامطانمم،اظيتمتدوممسدةمأذفرمسيمايؼلةماظزراسقةمايؿؾ
ضؾلمصقؿامؼؿعؾقمباظزراسةماىاصةماظيتمالمتؿطؾبمدوىمعدةمذفرمسؾىمأطـرمتؼدؼرم

معامبنيمايرثمومايصادمثممؼؿػرغمصاحؾفامٌؿاردةماظرسي.
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ماظؾطاراموماظؾصلم ممتعؿؿدماظزراسةماٌلؼقةمباظدرجةماألوديمسؾىماًضرمخصوصا
طؿامأنمػـاكمموماظؾطقخ...ماعمأخرىمطاظػاصوظقاموماىزرمبـلبمطؾريةمثممتؾقفامأغو

ماٌزارسنيم معن ماٌـؿرةسدد ماألذفار معن ماٌكطم،ادؿػاد اظورينمظؾؿـؿقةممطسيمإرار
ماألخريةمظؽنم،اظػالحقة متواجهمعشاطلمسدؼدةمػذه م،ملمتدخلمسيماإلغؿاجمبعدمو

ومعـفامعامػومبشريمؼعودمإديمسدممدراؼةمم،عـفامعامػومرؾقعيمطاظرؼاحموماظصؼقع
ماظـوعمعنماظزراسةمومخصوصقاته.اٌزارسنيمبفذام

صإنمػذاماظـوعمم،إذامطاغتمتربقةماٌاذقةمتعؿؿدمسيماظغاظبمسؾىماظعؿاظةماظعائؾقة
ماٌومسقة مممسـدمبداؼةممعـفا،معنماظزراسةمؼؿطؾبمؼدمساعؾةمأخرىمإضاصقةمخصوصا

 ومغفاؼةمايؿؾةماظزراسقة.

 ال زاؾت مبساحات صغريةاؾزراعات اؾعؾػقة املسؼقة  . 7

اظػالحونممسيمبداؼةماٌودمماظزراسيمبؿكصقصمعلاحاتمعلؼقةمظؾزراساتممؼؼوم
ماظعشبم مصقفا متلؿعؿلمظؾرسيمسيماظػرتاتماظيتمؼـدر ماظشعري( م)اظشوصانمو مماظعؾػقة

إالمأنمػذاماظـوعمعنماظزراسةمالمزالمضؾقلماٌلاحةمم،ومؼعربمسـفامربؾقامبباظْؽِلقلضيب
ماظؾ مو مضورنمبؿؾكماظيتمدبصصمظؾكضر معا ماظزراسةمؼوظقات،مألنإذا تلؿأثرممػذه

مربحم مأطرب متدر مو ماظلؼي معقاه معن مأطربمحصة متأخذ ماٌزارسني، معن مجفد بأطرب
مؼلاسدمصقؿامبعدمسؾىمتأعنيمحاجقاتمعاذقؿفم.

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

كماٌلؼقةمعوجفةمإذامطاغتمزراسةمايؾوبمعوجفةمظالدؿفالكماظعائؾيمصإنمتؾ
معدّر موارتفا مو معؽـػة مأغفا محبؽم ماألودي مباظدرجة مطاغتمععطقاتمظؾلوق مإذا ة.

مإذام ماٌاذقة. متربقة مسي معـقؾه مؼػوق معا ماظزراسيمشاظؾا ماظدخل مصإن ماجيابقة اظلوق
رأسمم300ظشكصمميؿؾكمم-وماظؾقعمعنمحقثماإلغؿاج-طؿعقارم3001أخذغامدـةم

ماظؾط مػؽؿارؼنمعن مبزراسة موضام مشـم معؿودطيارا مدعر ماسؿؿدغا مغلؿطقعمم،و صإغـا
عالحظةماظػارقمسؾىماسؿؾارمأنماإلغؿاجمايقواغيمعدتهمدـةمبقـؿامربصولماظؾطارام

م(.7مأذفرمصؼطم)ماىدولم7ؼؽونمسيم

م
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 : ؿؼارـة بني ؿداخقل املاذقة و اؾزراعات املسؼقة4جدول 

ـوع 
 اؾـشاط

مؾعددا
دعر اؾوحدة  اإلـماج

 )دج(
اؾدخل اؾؽؾي 

 اؾوحدة اؾعدد ()دج
تربقة 
 املاذقة

م800000م8000مرأسم300مرأسمشـمم300

 زراعة
نمعنمػؽؿارا

ماظؾطارا
م3700000م3000مضـطارم500

م.3001هؼققمعقداغيمأوتماٌصدر:م

 وضعقة تؽاؿؾقة بني تربقة املاذقة و اؾزراعة. 9

بداؼةممؼعؿؿدماٌزارسونمسيماظغاظبمدورةمزراسقةمواحدةمخاللماظلـة،ممتؿدمعن
مباألخصماظربودةم مو ماٌـاخ مبلؾبمصعوبة مدؾؿؿرب مذفر مغفاؼة محؿى مأصرؼل ذفر

ماظشدؼدةمسيماظػرتةماظشؿوؼة.

متودعفام مسؾى مداسد ماظذي ماألعر ماٌرتػعة ممبداخقؾفا ماظزراسة مػذه ممممممممممتؿاز
مادؿؿرارػا مزؼادةمم،و مسي مإعا ماٌاذقة مخيصصمظرتبقة معداخقؾفا معن مجزء مأن طؿا

متأعني مأو مسيمبداؼةمم،األسالفمهلامسددػا مسؽلقة مبصورة محيدثمغػسماظشيء و
مػذهم مإن ماظؾذر. مريؾة مظؿؿوؼن ماظؼطقع معن مجزء مؼؾاع محقث ماظزراسي اٌودم
ماظزراسيم مداسدتمبشؽلمطؾريمسيماىؿعمبنيماظـشارنيماظرسويمو مممماإلدرتاتقفقة

مني.مطؿاومأطلؾتمأصقابفامعروغةمسيماإلٌامممبؿطؾؾاتماٌفـؿم،ومعزاوظؿفؿامبؿزاعن
مأزفرتمحفمماظؿقولمسيمذػـقة ماٌفـةمأباميماٌاذقةمعربمأغفا مػذه اظذؼنمتوارثوا
دؿؼرارمبشؽلمتدرجييمعـذمأوائلمومحؿىماالمسرصواسنمجدمباسؿؾارػممضدعاءمعواظنيم

غشارامزراسقامملمؼؽنمععفوداممتربقةماٌاذقةمعـؿصفماظؼرنماظعشرؼنمومأضاصوامإدي
معداخق مأن مطؿا مضؾل. معن مملظدؼفم ممل ماظزراسي متربقةممتغـفماإلغؿاج ممماردة سن

ماٌاذقةمأومحؿىمتؼصقفا.

 تعلكة ؿقاه اؾسؼي دـد ؾؾري اؾرعوي. 11

ماىوصقةمممممممممممممممممممم ماٌقاه محقث معن ماظورـقة ماٌـارق مأػم معن ماظشرضي ماظشط ؼعؿرب
ممم73) معلؿوىم8عؾقون مسؾى مصردي مبشؽل ماٌقاه متعؾؽة مسي مداسد ماظذي ماألعر ،)
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مععروصامسؽسمعامطانم،وضؾصمبشؽلمطؾريمتـؼلماٌاذقةمعلاصاتمروؼؾةؿراتماٌلؿـ
ومضدمحقثمأنمتواجدػامطانمعرتؾطامباٌراسيمومضربفامعنمعـابعماٌقاه.مم،عنمضؾل

ظرت/ثا(محقثمم37م-7بؽرامعامبنيمسؿققمومتؼؾقديمبصؾقبمععؿربم)م337متمإحصاءم
مؿؾكمطؾارماٌالكمسيماظغاظبمبؽرؼنمسؿقؼني.ممي

 ملمابعة اؾلقطرقة املسمؿرة أصلوت ضرورقة ؾدى ؿربي املاذقةا. 11

أصؾقتماٌؿابعةماظؾقطرؼةماٌلؿؿرةمظؾؿاذقةمظدىمعالطفامعنمضرورؼاتمايػازم
مع مهلني مو ماالصطـاسيسؾقفا ماظؿكصقب مبإتؾاع ماظطؾقةمردودػا ماالدؿشارات ،

ةمظدؼفممإذاماظقوعقةموماظؿؾؼقحماظدوري.مإنمػذهماظعؿؾقاتمملمتؽنمععروصةمأومععؿاد
مصرتةم مبني ماظدوظة مظدى ماٌكؿصة ماٌصاحل مبه متؼوم مطاغت ماظذي ماظؿؾؼقح ممممممادؿــقـا

مأخرى ماٌؿاردم،و معن مأصؾقت مظدماتظؽـفا متؽاظقػفاماظقوعقة مرشم ماٌواظني ى
م مخباصة ممماٌرتػعة، مغؿفتمسن معاظقة مراحة مسي معالطفا مأصؾح مػذامبعدعا اردة

ماظـشاطماظزراسيماإلضاسي م. مو موجودمععفدمسؾىمداسدمظعلمعا ماظظاػرة اغؿشارمػذه
مهمػممأبـاؤػا.موتؽوؼنممظألرؾاءماظؾقاررةمباظؼربمعنماٌـطؼةمومخرجي

مم مداصعهمو ماٌواظني مظدى ماظؾقطرؼة ماألدوؼة مادؿعؿال مأػؿقة مإدراك مطان إذا
م،اضؿصاديمظؾقػازمسؾىماظـروةمايقواغقةمومعضاسػةمغلؾةمتواظدػامسيماظلـةممبرتني

صإغهمؼعؽسمطذظكماظؿطورماظذيمحدثمسيمػذهمم،صقبماالصطـاسياظؿكعنمخاللم
ماجملؿؿعاتماظرؼػقةمبؿؼؾؾفامظؾؿغقريمومهلنيمودائلمومآظقاتماإلغؿاج.

 خالصة

ماٌاذ متربقة مو ماٌلؼقة مبنيماظزراسة ماظؿقوالتماظيتمميـلماىؿع معن مجزءا قة
م ماىـوبقذفدػا ماظلفؾقة ماظعؾقا ماظلفول ممشال مبأضصى مرؼػي مذبؿؿع مةأصراد

.مإنممماردةممنطمزراسيمجدؼدمملمؼؽنمععفوداماظوػراغقةمسيمعـطؼةماظشطماظشرضي
ماظزراساتم مسي ماظيتمؼزاوظوغفا متؾك متؼـقاتمدبؿؾفمسن مأطلؾفم مضؾل معن ظدؼفم

ماى مايؾوب، مسؾى مأدادا ماٌعؿؿدة معاصة متطؾب ماظذي مآظقاتماألعر مععرصة ـفم
غػؿاحمسؾىمأوداطمعنماالمطؿامعؽـفموماظؿقؽممسيمتؼـقاتماظريماظزراسيممماردؿهم

م مواظؿعاعل ماٌومسقةأخرى ماظعاعؾة ماظقد مبؿوزقف مو ماظؿفارؼة مباظؿؾادالت م،ععفا
مععام ماظـشارني معداخقل معن متدسم ماظعائؾي ماالضؿصادي ماظدخل مأن مإدي مممممممباإلضاصة
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ممتوؼلم مو ماحؿقاجاتفا مبؿأعني ماٌاذقة متربقة ممتوؼن مسي معروغة مأصقابه مأطلب و
مايؿالتماظزراسقة.م
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