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Abstract 

This intervention aims to address the issue of farmers' decisions in agro-pastoral systems 

and their relationship with the representations of pluviometric climate variability in semi-

arid environments in Morocco: the case of Haute Chaouia, because it is considered one of 

the areas of the bours, which depend mainly on rainfall and are more affected by climatic 

variability, in particular rainfall.  By addressing the subject of research, we will try to 

answer the following problematic question: How does rainfall climate variability affect 

farmers' decisions concerning agro-pastoral systems in semi-arid environments in Morocco, 

a study of case of Haute Chaouia?  To answer the problematic question, we will adopt the 

following statistical hypothesis: There are no statistically significant differences (H0) in the 

decisions of agro-pastoral farmers in semi-arid environments in Morocco, the case of Haute 

Chaouia depending on seasonal rainfall variability.  Through the subject of the research, we 

aim to achieve the following objectives: Describe the decisions of farmers, pastoralists and 

agriculturalists in Haute Chaouia. And the interpretation of the relationship between 

grazing and farmers' agricultural decisions to represent rainy climate change.  In 

approaching the subject of this research, we have relied on the two most important methods 

of data collection: an out-of-field method, and a field method through the sample and the 

form of real research, which is mainly represented in the survey of 460 farmers in the 

studied soil communities in the province of Settat in the high hills of Chaouia in 2016, 

which is the true original sample. The research also adopted data processing methods, such 

as the use of descriptive and inferential statistics. The results of the field study in the 

studied areas of plateaus of the Upper Chaouia plateaus revealed differences in the choice of 

agricultural pasture. We concluded that agriculture is a major activity in the groups 

studied, while animal husbandry is considered a complementary and secondary activity in 

south of upper Chaouia, while agriculture is an integral activity. It has also been shown 

through the attitudes of farmers on the influence of rainfall variability in the choices of 

farmers who in agro-pastoral. The subject of the study was built based on the "IMRAD" with 

four scientific characteristics: Introduction, Methodology, Results and Discussion.                                               
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زراعية وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية المطرية بالبيئات شبه -قرارات الفالحين في األنظمة الرعي

                الجافة بالمغرب: حالة الشاوية العليا                                                                                          

 

 يت عديآحمد أ
 جامعة الحسن الثاني، المغرب     ،باحث

 

 

 الملخص

زراعية وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية -تهدف هذه المداخلة معالجة موضوع قرارات الفالحين في األنظمة الرعي

 المطرية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة الشاوية العليا، إذ تعتبر من المجاالت البورية التي تعتمد باألساس على

التساقطات المطرية، وتتأثر أكثر بالتغيرية المناخية خاصة المطرية. سنحاول من خالل معالجة موضوع البحث اإلجابة 

زراعية -على السؤال اإلشكالي التالي: كيف تؤثر التغيرية المناخية خاصة المطرية في قرارات الفالحين باألنظمة الرعي

الشاوية العليا؟ سنعتمد في اإلجابة على السؤال االشكالي الفرض اإلحصائي بالبيئات شبه الجافة بالمغرب، دراسة حالة 

زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب، حالة -( في قرارات الفالحين الرعيH0اآلتي: ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )

بلوغ األهداف التالية: وصف الشاوية العليا حسب تمثل التغيرية المطرية الفصلية. نتوخى من خالل موضوع البحث 

زراعية بتمثل التغيرية المناخية -زراعية بالشاوية العليا. وتفسير عالقة قرارات الفالحين الرعي-قرارات الفالحين الرعي

المطرية. اعتمدنا في معالجة موضوع هذا البحث على أهم أسلوبين في جمع البيانات هما: أسلوب غير ميداني، وأسلوب 

فالحا بالجماعات الترابية المدروسة  460ل استمارة وعينة البحث الحقيقية والمتمثلة أساسا في استجواب ميداني من خال

، وهي العينة األصلية الحقيقية. كما اعتمد البحث وسائل لمعالجة البيانات 2016بإقليم سطات بهضاب الشاوية العليا سنة 

ئج الدراسة الميدانية إلى وجود فوارق على مستوى االختيارات كاستعمال اإلحصاء الوصفي واالستداللي. وقد خلصت نتا

الرعي ــــ زراعية، إذ توصلنا إلى كون الزراعة تعد نشاطا رئيسيا بالجماعات الترابية المدروسة بشمال الشاوية العليا، في 

ي بالجماعات الترابية المدروسة حين تعتبر تربية الماشية نشاطا مكمال وثانويا، بينما تعتبر تربية الماشية النشاط الرئيس

بجنوب الشاوية العليا، بينما تعد الفالحة نشاطا مكمال. كما تبين من خالل مواقف الفالحين على وجود تأثير للتغيرية 

" ذات IMRADالمطرية في اختيارات الفالحين الرعي ــ زراعية. وثم تشييد موضوع الدراسة اعتمدا على منهجية "

  .ألربعة المتمثلة في: المقدمة، والمنهجية، والنتائج والمناقشةالخصائص العلمية ا

زراعي، تمثالت، تغيرية مناخية مطرية، بيئة شبه جافة، مغرب، شاوية -قرارات الفالحين، نظام رعي: الكلمات المفتاحية

 .عليا

 

 

 المقدمة

 (The General Context)السياق العام 

اريخي النتشار زراعة الحبوب وتربية الماشية، إذ ارتبطت الزراعة بتربية تشكل البيئات شبه الجافة، المجاَل الت

الماشية في إطار نظام رعي ــــ زراعي، وقد عرف هذا النظام تحوالت عدة، بين التوسع والتراجع، حسب التغيرات 

لفالحة بمنطقة الشاوية (. شهدت ا19، 2012المناخية، والضغط السكاني...التي عرفها المغرب منذ تلك الفترة )األسعد، 

استراتيجية وطنية من أجل النهوض بها منذ العقدين األخيرين من القرن العشرين؛ حيث شملت تطوير اإلنتاج الزراعي 

خاصة الحبوب، إضافة إلى تنمية اإلنتاج الحيواني. وقد استفادت سلسلة الحبوب من عناية خاصة، في إطار مخطط المغرب 

% 11%، بالمقابل لوحظ منحى نحو االنخفاض  90تزرع دائما بالمناطق البورية بحوالي  األخضر، حيث ظلت الحبوب

نسعى من خالل موضوع هذه المقالة وصف أشكال قرارات الفالحين باألنظمة الرعي ــــ زراعية للمساحة المسقية للحبوب.

ة. وإبراز أهم النتائج المرتبطة باختيارات سواء بالنسبة للمزروعات األساسية والتكميلية وأيضا على مستوى تربية الماشي

وقد ثم التركيز أربع وحدات مجالية ترابية الفالحين وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية خاصة المطرية، وأهم مواقف منها. 

ر بجنوب تابعة إلقليم سطات هي: جماعتي أوالد شبانة وسيدي حجاج بشمال الشاوية العليا، وجماعتي لقراقرة وأوالد عام

 الشاوية العليا.
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زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: دراسة في اإليكولوجيا  –اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي ’’ ،2012المصدر: األسعد، محمد، 

 ـ بتصرف ـ70، منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية بالدار البيضاء، مطبعة دار النشر المغربية، ص‘‘الثقافية

 

 : توطين وحدة المعاينة الترابية "الشاوية" ضمن الوحدات المجالية الفالحية بالمغرب.1الخريطة 
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 2018سطات -المصدر: مونوغرافية جهة الدار البيضاء 

 (2018: موقع وحدات المعاينة المجالية المدروسة ضمن التقسيم اإلداري إلقليم سطات )2الخريطة 

 

التي شملها البحث إلى اقليم سطات، الذي ينتميي جهوييا اليى جهية اليدار البيضياء سيطات، فيي إطيار المجاالت تنتمي 

. مين الناحيية التضاريسيية، تنتميي المجياالت األربعية المدروسية 2015التقسيم الجديد للمملكة المغربية اليذي تيم إحداثيه سينة 

وية العليييا التييي تجمييع بييين التسييطي  والتمييوج. علييى )اوالد شييبانة، سيييدي حجيياج، اوالد عييامر، لقييرارة( إلييى هضيياب الشييا

المسييتوى الفالحييي، فتنتمييي الييى سييهول وهضيياب المغييرب األطلنتييي بالوسييط الغربييي للمملكيية المغربييية، أمييا علييى المسييتوى 

العلييا  تشمل الشاوية .ملم في السنـة 300حيث معدل األمطار ال يتعدى في المتوسط المناخي، فتنتمي الى البيئات شبه الجافة 

  (.2أراضي هضاب بن سليمان وسطات وابن أحمد وبني مسكين. )الشكل 

 

 (Research problem). إشكالية البحث 2.1

زراعييية وعالقتهييا -قييرارات الفالحييين فييي األنظميية الرعييينرمييي ميين خييالل دراسيية موضييوع هييذه المقاليية المتعلييق ب

بنياء عليى توصيلت الييه الدراسيات  بيالمغرب: حالية الشياوية العلييا، بتمثالت التغيرية المناخية المطريية بالبيئيات شيبه الجافية

زراعية، وما أطرته نظرية اتخاذ -السابقة التي تم انجازها من قبل حول موضوع اتخاذ القرار لدى الفالحين باألنظمة الرعي

كلية لموضيوع البحيث، ميع طير  القرار، ومواضيع التغيرية المناخية خاصة المطرية باإلضافة إلى تحديد أهم المفياهيم المهي

 السؤال اإلشكالي.

 .  المفاهيم اإلجرائية 1.2.1

: يمكن تعريف القيرار بأنيه "االختييار بيين بيديلين او أكثير، وميع ذليك (La prise de décision) أوال. اتخاذ القرار

وتنميية البيدائل )إبيراهيم أحميد،  فيالبع  ينظير إلييه كعمليية، إال أن االختييار الحقيقيي للنشياط لفعيل يسيبقه تجمييع المعلوميات

(. كما يعرف القرار بأنه "إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ميا وذليك بعيد الفحيص اليدقيق 119، 2002

(. كميا عيرف القيرار بأنيه اختييار البيديل مين البيدائل ويخضيع Harrison, 1974, 50للبيدائل الممكنية التيي يمكين اتباعهيا")

كميا يمكين تحدييد مفهيوم  (.94، 1993لعمل والمستشارين الذين يوضحون ما لكيل بيديل وميا علييه )بسييوني، لتوجيه فريق ا

القرار بأنه تدبير يتخذ قصد انجاز فعل معين ويتم بموجبه تحديد االختيارات سيواء بشيكل واع أو بشيكل غيير واع، وتخضيع 

ات معينة تحدد نوعية المعلومات التي يكونها الفرد والتي تمكنيه القرارات لمسلسل احتمالي يبدأ بتحديد األهداف، نتيجة لمثير

ثقيافي حييث نجيد -زراعيية عين محيطهيا االيكيو-من اختيار نوعية القرار، إذ انه ال يمكن عزل القرارات في األنظمية الرعيي
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، 2012محيددة )األسيعد، الفال  يتخذ قراراته بناء على تفاعل العوامل االيكولوجيية بالنسيق الثقيافي مين اجيل تحقييق غاييات 

(. نستنتج مما سبق، أن هناك تعددا في التعاريف التي تناولت مفهوم القيرار، حييت تبيين أن هنياك اختالفيا فيي اآلراء 39،40

حول العناصر األساسية والموضوعية التي يتكيون منهيا القيرار. ويبقيى مفهيوم القيرار اليذي سينعتمد دراسيته فيي هيذا البحيث 

بالبيئيات  اعة وتربية الماشية، من خالل قرارات الفالحيين وعالقتهيا بتميثالت التغيريية المناخيية المطرييةمرتبط بأنظمة الزر

 شبه الجافة بالمغرب من خالل دراسة حالة الشاوية العليا.

ذلك النظام الفالحي الذي يصف رعاة مستقرين في تجمعات سكانية ريفية يزرعيون ميا  زراعي:-ثانيا. النظام الرعي

-من األرض إلعالة أسرهم والحفاظ على مواشيهم باعتبارها ثروة ذات قيمة مهمة. عادة ميا نجيد أربعية أسياليب رعيييكفي 

زراعييية فييي األنظميية المتوسييطية التقليدييية. فأنظميية الرعييي تتحييدد بمعييايير تقنييية تبعييا لمييؤهالت الوسييط واكراهاتييه، وأنييواع 

نتياج الواسيع أو الكثييف للحيوانيات التيي تسيتعمل المراعيي والمنتجيات الماشية. إذ يندرج الرعيي وتيدبير المراعيي ضيمن اإل

العشبية. توجد عدة حركيات رعوية تختلف تبعا لدرجية تنقلهيا وللظيروف البيئيية للمراعيي. أميا النظيام الزراعيي فهيو مفهيوم 

عييارف، وممارسييات، يشييمل طريقيية االسييتغالل الزراعييي لنظييام بيئييي أو منظومييات بيئييية ميين خييالل أسيي  تقنييية )أدوات، وم

ومهارات(، وأشكال استغالل األرض عبر التاريخ، والعالقات الخاصة بين مختلف عناصر الوسيط المسيتعمل، خاصية منهيا 

عالقات اإلنتاج والتبادل. فهو، إذن نظام تفاعالت بين إرساء وتدبير نظام بيئي مزروع وبنيات زراعيية )العقيار والمشياهد(، 

، 287، 2021يييب للزراعييات أو تربييية الماشييية ووسييائل تقنيييات اإلنتيياج المسييخرة(. )ضيياي ، وأنظميية إنتيياج فالحييية )ترك

288.) 

زراعيي تيؤطره تصيورات عيدة أهمهيا االتجياه السيلوكي، اليذي ينظميه مفهيوم -يرى محمد األسعد بيأن النظيام الرعيي

 (. 54، 50، 2012التكيف والذي يرتبط باستراتيجية اتخاذ القرار )األسعد، 

زراعي مين أساسييات الجغرافيية الزراعيية، ومفهيوم شيامل لجغرافيية -مما سبق على أن مفهوم النظام الرعي نستنتج

اقتصادية، كما له ارتباط اساسي باختيارات الفالحين في نظام الزراعية سيواء تعليق -األرياف في جوانبها الزراعية السوسيو

)كالقم  الصلب، والقم  الطري، والشعير والذرة( أو تعليق األمير  األمر بالمزروعات األساسية المتمثلة في الحبوب بأنواعه

 بالمزروعات التكميلية )الفصة، الخرطال...( واختيارات الفالحين في نظام تربية الماشية )الغنم، البقر، الماعز(. 

)العليم، اليدين،  يعيرف عيالم االجتمياع دوركيايم التميثالت عليى أنهيا طبقية واسيعة مين األشيكال الذهنيية ثالثا. التمثل::

األساطير...( واألفكار والمعارف بدون تمييز. والمصطل  مشيترك بيين عيدة عليوم اجتماعيية )عليم الينف ، وعليم االجتمياع، 

( Moscovici. Sواالنتروبولوجيا( وأخذ اهمية قصوى في علم النف  االجتماعي خاصة مع العالم الفرنسي موسكوفيتسي )

 ,Moscovici, 1998توج للفكر االنسياني وسييرورة ييتحكم بواسيطتها الفيرد فيي محيطيه" )الذي يعرف التمثالت بأنها "من

فيعتبير التميثالت الذهنيية للمدينية مين األساسييات لوصيف وتحلييل الظيواهر  أما مفهوم التمثل في الحقل "الجغرافي": .(367

(.  يبقيى مفهيوم التمثيل مين مثييرات Bailly, 1995, 28الجغرافيية واالقتصيادية، التيي تتصيف بهيا المجياالت الحضيرية" )

 اختيارات الفالحين بأنظمة تربية الماشية وتمثالتهم وتصوراتهم للمرافق العمومية من خالل مؤسسة الطب البيطري.

تحدث التغيريية المطريية )المناخيية( بشيكل فجيائي فيي الظيروف المناخيية عليى  رابعا. التغيرية المناخية )المطرية(:

فصل آلخر )تغيرية بيفصيلية(، ومين سينة ألخيرى )تغيريية بيسينوية(، حييث تتقليب التسيجيالت الرصيدية المدى القصير من 

ومن أبرز مظاهر هذه التغيرية المناخية تعاقب السينوات الجافية والسينوات المطييرة، وكيذا -المعدالت -حول الحالة الوسطى 

اآللييات الداخليية للمنياخ وخصوصيا تدبيدب أحيوال الطقي  فترات البرودة وفترات القيظ )شدة الحر( المناخية عن العواميل و

(. ويختلف مفهوم التغيرية المناخية حسب الفتيرات التيي 2002بفعل حركات الكتل الهوائية والضغوط الجوية ...الخ. )باحو، 

ت متتابعية يسجل فيها انخفاض أو عجز مائي خالل الموسم الزراعي. وقيد تيم تقسييم دورة الموسيم الزراعيي إليى ثيالث فتيرا

هييي: فتييرة الحييرث )بداييية الموسييم الزراعييي( التييي تبتييدأ ميين شييهر أكتييوبر إلييى دجنبيير، وفتييرة النمييو النبيياتي )وسييط الموسييم 

الزراعي( ما بين شهري ينياير وفبرايير، وفتيرة الحصياد وجميع المحصيول )نهايية الموسيم الزراعيي( والتيي تمتيد مين شيهر 

 (.GHARROUS. 2005. P 19مارس إلى ماي( )

 

 . السؤال اإلشكالي2.2.1

كيف باالعتماد على التبسيط المفاهيمي السابق، فإن موضوع البحث يهدف إلى اإلجابة على السؤال اإلشكالي التالي: 

زراعيلة بالبيئللات شلبه الجافللة بللالمغرب، -باألنظمللة الرعللي تلؤثر التغيريللة المناخيلة خالللة المطريللة فلي قللرارات الفالحلين

 لعليا؟دراسة حالة الشاوية ا
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 ( The Objectify and Hypotheses). األهداف والفرضيات  3.1

زراعيية وعالقتهيا بتميثالت -وصيف وتفسيير أشيكال قيرارات الفالحيين الرعيي  يرمي البحيث بليوغ األهيداف التاليية:

ال توجد فروقلات التغيرية المناخية المطرية بهضاب الشاوية العليا.  ولتحقيق هذه األهداف نصوغ الفرض االحصائي اآلتي: 

زراعية في عالقتهلا بتمثل: التغيريلة المطريلة بالبيئلات شلبه -في أشكال قرارات الفالحين الرعي (H0ذات داللة إحصائية )

 الجافة بالمغرب، حالة الشاوية العليا.

 (Research Methodology)  . منهجية البحث2

الميدانيية المتمثلية فييي الخيرائط الطوبوغرافييية  اعتميدنا فيي معالجيية موضيوع بحثنييا عليى أسيلوب جمييع البيانيات غييير

، تييم (PCD)الخاصيية بمجييال الدراسيية، ومنوغرافييية الجماعييات المدروسيية، باإلضييافة الييى المخططييات التنموييية الجماعييية

، والتقيارير السينوية للمديريية االقليميية للفالحية بسيطات، 2014المعطيات الخاصة باإلحصياء العيام للسيكان والسيكنى لسينة 

المحصييل عليهييا ميين المصييال  الخاصيية. تييم البيانييات المناخييية الخاصيية  1996ذلك معطيييات االحصيياء الفالحييي لعييام وكيي

( المحصيل 2012 1982( والبيروج )ميا بيين سينتي 2016و 1985بالتساقطات المطرية الخاصة بمحطتي سيطات )ميا بيين 

. تيم أسيلوب البيانيات الميدانيية المتمثيل فيي العينيية 2016عليهيا مين المديريية الوطنيية لدرصياد الجويية باليدار البيضياء سينة 

%، إذ تييم 15األصيلية واالسيتمارة حيييث اعتميدنا عينيية عشيوائية مختييارة بواسيطة السييحب الطبقيي األمثييل اليذي تمثييل نسيبته 

  فالحا بالجماعات الترابية األربعة التي شملتها الدراسة الميدانية بالشاوية العليا. 460استجواب ما مجموعه 

علييى مسييتوى أدوات التحليييل فقييد تييم توظيييف واسييتخدام االحصيياء الوصييفي لتحليييل المتغيييرات التابعيية كوصييف  

اختيارات الفالحين في الزراعة وتربية الماشية، تم االحصياء االسيتداللي اليذي يعتميد عليى االختبيارات االحصيائية كاختبيار 

، كميا اعتميدنا (SPSS)ليك بواسيطة البيرامج التقنيية خاصية برنيامج لتحليل البيانات النوعيية، وذ (Chi-Square) ²الدالة كا

اليذي سياعدنا فييي تحوييل البيانيات الييى خيرائط. ويمكيين  (Arc Gis)، ونظييم المعلوميات الجغرافيية (Excel)ايضيا برنيامج 

( إذ يكيون Ho) يسيمى بيالفرض العيدم األول(، بكونها تعتمد على فرضين أثنين هما: الفرض Chi²) ²تفسير اختبار الدالة كا

، اميا الفيرض الثياني فيسيمى 0.05مرفوضيا ومعنياه ال توجيد فروقيات ذات داللية احصيائية وبالتيالي تكيون داللتهيا أكبير مين 

. كميا 0.05( ويكون مقبوال أي انه توجد فروق ذات ذاللة احصائية تكون داللتها أصغر مين أو تسياوي H1بالفرض البديل )

لقياس المتغييرات التابعية وتفسيير عالقية اختييارات الفالحيين بأنظمية  (V de Cramer)اط اعتمدنا أيضا على معامل االرتب

 الزراعة وتربية الماشية بتمثل التغيرية المناخية المطرية بالشاوية العليا.

 

 (The Results). النتائج 3

 . أشكال اختيارات الفالحين الزراعية بالشاوية العليا1.3

 ي الزراعية. توزيع أنواع األراض1.1.3

العوامييل والتييي ميين أهمهييا المنيياخ والمسيياحة الزراعي يية وطييرق الييري وطبيعيية األرض تتييأثر الزراعيية بالعديييد ميين 

باإلضافة إلى الوسائل المستخدمة في الزراعة، حيث أن اختالف هذه العوامل من منطقية إليى أخيرى أدى إليى ظهيور انيواع 

المسيياحات األراضييي الزراعييية الشاسييعة. سيينقوم بعييرض أهييم النتييائج  الزراعييات منييذ العصييور السييابقة بفضييل مختلفيية ميين

الخاصيية بتوزيييع مسيياحة االراضييي الزراعييية بالمجيياالت المدروسيية بكييل ميين شييمال وجنييوب هضيياب الشيياوية العليييا، وذلييك 

زييع حجيم بالتعرف على المساحة الصالحة للزراعة، وأيضا مساحة االراضي البورية والمسقية، دون اغفال الحديث عين تو

 الحيازات بالجماعات الترابية األربعة المدروسة.
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 Land-SAT 7-8"-2018"صور فضائية للقمر االصطناعي  المصدر:        

  Land-SAT 7-8"-2018"صور فضائية للقمر االصطناعي  المصدر:

 2018-1986بالجماعة الترابية اوالد شبانة ما بين  : تطور استعمال األرض4و 3الخريطتان 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

   Land-SAT 7-8"-2018"صور فضائية للقمر االصطناعي  المصدر:  
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 2018-1986الجماعة الترابية سيدي حجاج ما بين : تطور استعمال األرض ب6و 5الخريطتان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Land-SAT 7-8"-2018"صور فضائية للقمر االصطناعي المصدر: 

 2018-1986: تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية أوالد عامر ما بين 8و7الخريطتان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Land-SAT 7-8"-2018"المصدر: لور فضائية للقمر االلطناعي 

 2018-1986: تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية لقراقرة ما بين 10و 9الخريطتان 
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( تطيور اسيتعمال األرض بالجماعيات الترابيية المدروسية 10و 9، و8و 7، 6و 5، و4و 3توض  الخرائط أعاله )   

لمرجعية المعتمدة؛ حيث تيم أخيذها بواسيطة ، وهي السنوات ا2018إلى حدود سنة  1986بهضاب الشاوية العليا ما بين سنة 

(. وقيد تبيين، مين خيالل خيرائط اسيتعمال Land-SAT 8"-2018"األقمار االصطناعية )صور فضائية للقمر االصطناعي 

، 1986% سنة 68األرض، أن مساحة األراضي الزراعية بالجماعة الترابية "أوالد شبانة" عرفت تراجعا حيث انتقلت من 

. بينما بالجماعة الترابية سيدي حجاج، فقيد عرفيت هيي األخيرى تراجعيا كبييرا فيي مسياحة األراضيي 2018% سنة 54إلى 

% بشييمال هضيياب الشيياوية العليييا. أمييا بالجماعييات الترابييية 47، إذ بلغييت نسييبة التراجييع 2018و 1986الزراعييية مييا بييين 

راضيي المزروعية بالجماعية الترابيية "أوالد الموجودة بأقصى جنوب هضاب الشاوية العلييا، فقيد ليوحظ عليى أن مسياحة األ

%، بينميا ليم تعيرف نسيبة 8، وذليك بتراجيع طفييف بلغيت نسيبته 2018% سنة 50الى  1986% سنة 58عامر" انتقلت من 

 ، أي تراجع. 2018و 1986األراضي الصالحة للزراعة بالجماعة الترابية لقراقرة" ما بين 

 وعات األساسية. اختيارات الفالحين ألنواع المزر2.1.3

ى، وتتكيون مين الحبيوب األوليتتمثل أهيم االختييارات الزراعيية للفالحيين فيي أنيواع المزروعيات األساسيية بالدرجية 

كالقم  بمختلف انواعه )الصلب والليين(، والشيعير واليذرة، وذليك حسيب الجماعيات الترابيية التيي شيملتها الدراسية بكيل مين 

 شمال وجنوب الشاوية العليا؛ إذ تحتل 

زراعية الحبيوب مكانية أساسيية فيي الفالحية المغربيية رغيم خضيوعها للتقلبيات المناخيية، كميا تتمييز بهيمنية الحبييوب 

الرئيسيية المؤلفية مين أربعية أصيناف هيي: الشيعير، والقمي  الصيلب، والقمي  اللين)الهم الطيري( ثيم اليذرة وهنياك أصيناف 

 أخرى مكملة كالقطاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016ل ميداني عمالمصدر: 

(: توزيع أشكال اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية بالجماعات 14و 13، و12و 11الخرائط )

       (2016الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا )
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 11خلصت نتائج البحث الميداني التي تيم التوصيل اليهيا بمعظيم الجماعيات الترابيية التيي شيملتها الدراسية )الخيرائط 

(، على أن القم  الصيلب ييأتي فيي مقدمية اختييارات الفالحيين بالنسيبة للمزروعيات األساسيية نظيرا للحظيوة 14و 13و 12و

الكبيرة التي يتمتع بها في ثقافة الساكنة الريفية بالشاوية على وجه الخصوص. كما أن منطقة الشياوية تاريخييا، تشيكل خزانيا 

يا ومفضال لدى غالبية السيكان، عليى اليرغم مين المنافسية التيي تعترضيه مين نيوع حقيقيا للقم  الصلب، وموردا غذائيا أساس

القم  اللين الذي يتحمل الظروف المناخية الصعبة خاصة بالبيئات الجافة وشبه الجافة. ويأتي الشعير فيي المرتبية الثانيية فيي 

ويرجييع ذلييك الييى صييموده فييي ظييل التقلبييات اختيييارات الفالحييين بالمجيياالت التييي شييملتها الدراسيية بمنطقيية الشيياوية العليييا، 

المطرية، وقلة متطلباته واحتياجاته من األمطار خاصة بالبيئات شبه الجافة والقاحلية. كميا أن هيذا الصينف مين المزروعيات 

 األساسية يستطيع التكيف مع جميع البيئات المناخية والترابية الجافة.

 كميلية. اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات الت3.1.3

تتميز المجاالت التي شملتها الدراسة بإقليم سيطات خاصية والشياوية العلييا عامية، بانتشيار المزروعيات التكميليية، إذ 

تييأتي فييي المرتبيية الثانييية بعييد المزروعييات الرئيسييية البعلييية )الحبييوب بمختلييف أنواعييه(. وتتكييون المزروعييات التكميلييية ميين 

وات والمغروسيات باإلضيافة اليى وجيود األراضيي الراقيدة. وتحتيل زراعية البقلييات المزروعات البقليية، والعلفيية والخضير

ى بالنسبة الختيارات الفالحين في صنف المزروعات التكميلية، متبوعة باألراضيي الراقيدة، تليهيا المزروعيات األولالمرتبة 

لمزروعات التكميلية. أما بالنسبة لتوزييع العلفية.    في حين تتبوأ الخضروات المركز األخير من ضمن اختيارات الفالحين ل

% مين اختييارات الفالحيين. وتيأتي جماعية أوالد 17أشجار الزيتون بالمجاالت األربعة المدروسة فتمثل نسبة مئوية تقدر بيـ 

% 23، متبوعية بجماعية لقراقيرة بيـ 29% عامر في المقدمة من حيث اختيارات الفالحين لمغروسات أشجار الزيتون بنسيبة

مين الفالحيين اليذين يختيارون هيذا  12ى بيـ %األوليوب هضياب الشياوية العلييا. بينميا تحتيل جماعية أوالد شيبانة المرتبية بجن

 % من االختيارات بشمال هضاب الشاوية العليا.3الصنف من المغروسات، تليها جماعة سيدي حجاج بنسبة ال تتجاوز 

 عي . مواقف الفالحين والرضى عن ممارسة النشاط الزرا2.3

 . رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي:1.2.3

تختلف درجة رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي من مجال ألخر، اذ تسجل أعليى نسيبة مين درجية رضيى 

% ميين الفالحييين الييذين أبييدوا عييدم 20%، مقابييل 80الفالحييين عيين ممارسيية النشيياط الزراعييي بجماعيية أوالد عييامر حييوالي 

% ميين الفالحييين عيين رضيياهم بممارسيية النشيياط  79جماعيية سيييدي حجيياج فييي المرتبيية الثانييية حيييت عبيير  رضيياهم، وتييأتي

% مين الفالحيين بيدون جيواب، وبعيدها تيأتي جماعية أوالد شيبانة 2% أبدوا عدم رضياهم، وظليت نسيبة 19الزراعي، بينما 

% اليذين 21نشياط الزراعيي مقابيل % مين الفالحيين اليذين أبيدو رضياهم عين ممارسية ال74فالحيا بنسيبة  122حيت صر  

% من الفالحين بدون جواب. وتأتي جماعة القراقرة في المرتبة األخيرة فيي رضيى 5عبروا عن عدم رضاهم، وبقيت نسبة 

% من الفالحين رضاهم عين ممارسية النشياط الزراعيي، لكين بمقابيل 67الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي حيث ابدى 

 من الفالحين بدون جواب.  12ين عن عدم رضاهم، وظلت نسبة % من الفالح21ذلك عبر 

 : رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا1الجدول 

 

 

 المتغيـــرات

 

  رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي

 بدون جواب غير راضـــي راضــــــــي المجموع

 

دد ع

 الفالحين

النسبة 

 المئوية

()% 

 

عدد 

 الفالحين

النسبة 

 المئوية

()% 

 

عدد 

 الفالحين

 النسبة

 المئوية

()% 

عدد 

 الفالحين

 

% 

شمال هضاب 

 الشاوية العليا

 100 165 5 9 21 34 74 122 أوالد شبانة

 100 165 2 4 19 31 79 130 سيدي حجاج

جنوب هضاب 

 الشاوية العليا

 100 56 0 0 20 11 80 45 أوالد عامر

 100 74 13 10 20 15 67 49 لقراقرة

 100 460 5 23 20 91 75 346 المجموع

 2016المصدر اإلحصائي: عم: ميداني
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 . أسباب عدم الرضى عن مزاولة النشاط الزراعي2.2.3

اوية العلييا، ترجع اسباب عدم رضى الفالحين عن مزاولة النشاط الزراعي الوحدات المجاليية المدروسية بشيمال الشي

% بجماعية أوالد شيبانة، متبوعية باألسيباب 48الى ارتفاع التكاليف المادية، حيت تحتل الصدارة بنسبة مئويية تقيدر بحيوالي 

%. أميا بجماعية سييدي حجياج فتيأتي األسيباب المتعلقية 20%، تليها أسباب ضيق المساحة بـ 32المرتبطة بنقص الوسائل بـ 

%، فيي حيين تيأتي ييأتي 36%، يليها سيبب نقيص الوسيائل بيـ 40ى بنسبة مئوية تصل الى األول بارتفاع التكاليف في المرتبة

%. أما بالمجياالت التيي تنتميي إليى جنيوب هضياب الشياوية العلييا، 24السبب الخاص بضيق المساحة في المرتبة األخيرة بـ 

اعيية فيي مقدمية أسيباب عيدم رضيى الفالحيين عين فتأتي األسباب الخاصة بارتفياع التكياليف الماليية المتعلقية بالعملييات الزر

%، تييم ضيييق المسيياحة 33%، متبوعيية بيينقص الوسييائل الفالحييية بييـ 42ممارسيية تربييية الماشييية بجماعيية أوالد عييامر بنسييبة 

%. في حين يحتل السبب المتعلق بضيق المساحة صدارة األسباب المرتبطية بعيدم 25الخاصة بمزاولة األنشطة الزراعية بـ 

%، تيم السيبب الخيياص 31%، متبوعييا بسيبب نقيص الوسيائل بـييـ 44الحيين عين ممارسيية النشياط الزراعيي بنسيبة رضيى الف

 (.1%. )الشكل 25بارتفاع التكاليف بـ 

 
 2016المصدر االحصائي: عمل ميداني                                 

 (2016رابية المدروسة ): أسباب عدم الرضى عن مزاولة النشاط الزراعي بالجماعات الت1الشك: 

 . موقف الفالحين من التجديد في النشاط الزراعي3.3

 . اختيارات الفالحين للتجديد الزراعي1.3.3

 (2016: موقف الفالحين من التجديد الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا )2الجدول 

 

 

 المتغيرات

  يموقف الفالحين اتجاه التجديد الزراع

 رفض التجديد قبول التجديد المجموع

عدد 

 الفالحين

النسبة 

 المئوية

)%( 

عدد 

 الفالحين

النسبة 

 المئوية

)%( 

 

عدد 

 الفالحين

 

% 

شمال هضاب الشاوية 

 العليا

 100 165 15 25 85 140 أوالد شبانة

 100 165 27 45 73 120 سيدي حجاج

جنوب هضاب الشاوية 

 العليا

 100 56 18 10 82 46 أوالد عامر

 100 74 18 13 82 61 لقراقرة

 100 460 20 93 80 367 المجموع

 2016المصدر اإلحصائي: عم: ميداني 
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بلغ عدد الفالحين الذين أعربوا عن اختييارهم للتجدييد الزراعيي بشيمال هضياب الشياوية العلييا )أوالد شيبانة وسييدي 

% من الفالحيين اختييارهم للتجدييد الزراعيي بجماعية أوالد شيبانة، 85% من الفالحين، وقد أكد أكثر من 79حجاج( حوالي 

% ميين الفالحييين رفضييهم للتجديييد الزراعييي، وتييأتي بعييدها جماعيية سيييدي حجيياج فييي المرتبيية الثانييية حيييث 15مقابييل تأكيييد 

 الزراعي.  % من الفالحين رفضهم للتجديد27% من الفالحين قبول التجديد الزراعي، بينما أبدى حوالي 73صرحت نسبة 

تقدر نسبة الفالحين الذين أكيدوا اختييارهم للتجدييد الزراعيي بجنيوب هضياب الشياوية العلييا )أوالد عيامر ولقراقيرة( 

%من حييث مواقيف الفالحيين اتجياه التجدييد  82%، وتأتي جماعتي أوالد عامر والقراقرة بنسبة مئوية تصل الى 82حوالي 

 (.2وا رفضهم اختيار التجديد الزراعي بمجموع المجالين. )الجدول % من الفالحين أبد18لكل منهما، بينما 

 .  اختيارات الفالحين ألنواع التجديد2.3.3

 
 2016المصدر االحصائي: عم: ميداني 

 : عالقة اختيار أنواع التجديد في النشاط الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بالشاوية العليا2الشك: 

 

المتمثل في اعتمياد أنيواع جدييدة مين الحبيوب بالنسيبة  األولالتي تم التوصل اليها بأن االختيار  تبين من خالل النتائج

ى ضيمن اختييارات الفالحيين ألنيواع التجدييد الزراعيي األوليللفالحين بكيل الجماعيات الترابيية المدروسية؛ إذ يحتيل المرتبية 

(، وفي المرتبة االخيرة نجد االختيار المتعليق باسيتعمال %42%(، متبوعا بالمنتوجات األقل عرضة للتقلبات المناخية )57)

 %(.1تقنيات وأساليب ترفع من المردودية والتي تبقى نسبتها جد ضعيفة )

 . أسباب رفض الفالحين للتجديد الزراعي3.3.3

لعلييا، ى بالمجاالت المدروسية بشيمال وجنيوب الشياوية ااألولتفسر أسباب رف  الفالحين للتجديد الزراعي بالدرجة 

%، 27%، تليها أسباب ضيق المساحة الزراعية بـ  47ى بنسبة األولإلى األسباب المتعلقة بارتفاع التكاليف إذ تحتل المرتبة 

 %.26ثم األسباب المتعلقة بنقص الوسائل بـ 

 : أسباب رفض التجديد الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا3الجدول 

 

 تالمتغيرا

 

 أسباب رفض التجديد الزراعي
 

 المجموع
 مساحة ضيقة نقص الوسائ: ارتفاع التكاليف 

 % العدد % العدد % العدد % العدد 

 

 الجماعات

 الترابية

 100 25 28 7 28 7 44 11 أوالد شبانة

 100 52 27 14 23 12 50 26 سيدي حجاج

 100 12 17 2 25 3 58 7 أوالد عامر

 100 14 36 5 36 5 28 4 لقراقرة

 100 103 27 28 26 27 47 48 المـجموع

 2016المصدر اإلحصائي: عم: ميداني 
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 . أشكال اختيارات الفالحين في تربية أنواع الماشية4.3

 : لنف الغنماألولاالختيار 

بالنسيبة  األولن االختييار أبانت النتائج التي خلصنا إليها، بناء على الدراسة الميدانية للجماعات الترابية المدروسية، أ

% مين الفالحيين بجيل الجماعيات األربيع التيي شيملتها الدراسية، 87للفالحين يَْبُرز في قطيع تربية الغنم؛ إذ أكد ميا يزييد عين 

%  94ى بيـ األوليرأسيا. وتحتيل الجماعية الترابيية لقراقيرة المرتبية  11765اختيارهم لهذا الصنف من الماشية، بما مجموعه 

رأس. وتيأتي الجماعية الترابيية أوالد عيامر المرتبية  2849ات الفالحيين، وبعيدد مهيم مين راوس الغينم يصيل إليى من اختيار

رأس بجنوب هضاب الشاوية العلييا. أميا  2242% من اختيارات الفالحين، وبعدد راوس من الغنم يقدر بحوالي 93الثانية بـ 

% مين  81ى بيـ األولييا، فتتصدر الجماعة الترابية سيدي حجاج المرتبة الجماعات الترابية التي تنتمي إلى شمال الشاوية العل

رأسا. متبوعة بالجماعية الترابيية أوالد شيبانة بعيدد مهيم مين راوس الغينم  2811اختيارات الفالحين لتربية الغنم، وبعدد يبلغ 

 حين.% من اختيارات الفال79رأسا، وذلك بنسبة مئوية تقدر هي األخرى بحوالي  2312يحدد في 

 االختيار الثاني: لنف البقر

تبلغ نسبة الفالحين الذين اختاروا تربية قطيع البقر بأنواعه مجموع الجماعات الترابية التيي شيملتها الدراسية بحيوالي 

رأسا من تربية البقر بكل أصنافه الثالثة )بقر محلي، وبقر مسيتورد، وبقير  1352% من اختيارات الفالحين، وبعدد يبلغ  11

ن(. وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الفالحين الذين اختاروا تربية الغنم. إذ تحتل جماعية أوالد شيبانة الصيدارة مين حييث هجي

رأسيا، موزعية عليى األصيناف الثالثية )صينف  528%، وبعدد من اليراوس ال يتعيدى 18اختيارات الفالحين لتربية البقر بـ 

رأسيا مين صينف البقير الهجيين(. تليهيا الجماعية الترابيية  37راوس، و 2 رأسا، وصينف البقير المسيتورد 489البقر المحلي 

رأسيا مين نيوع البقير المحليي،  541رأسا ) 602% من الفالحين الذين اختاروا هذا الصنف بما مجموعه  17سيدي حجاج بـ 

جماعيية أوالد عييامر  رأسييا ميين نييوع البقيير الهجييين( بشييمال الشيياوية العليييا. وتحتييل 41رأسييا ميين نييوع البقيير المسييتورد، و20و

%، وبعيدد محيدود مين  5ى في اختيارات الفالحين لصنف البقر بأنواعيه الثالثية بنسيبة مئويية ضيعيفة ال تتعيدى األولالمرتبة 

رأسا من البقر الهجين(. في حيين تيأتي جماعية لقراقيرة فيي  15رأس من البقر المحلي، و 106رأسا ) 121راوس البقر يبلغ 

% بجنيوب الشياوية العلييا، وهيي النسيبة 3فة من اختيارات الفالحين لصنف البقر بأنواعه، بحوالي الصف االخير بنسبة ضعي

 األضعف بالجماعات األربع المدروسة.

 االختيار الثالث: لنف الماعز

% بمجميوع الجماعيات الترابيية التيي 2يأتي الماعز في المرتبة الثالثة في اختيارات الفالحين بنسبة ضعيفة ال تتعدى 

رأسا. وتأتي الجماعات الترابية التي تنتمي إلى جنوب الشاوية العليا في الصيدارة مين  199ملتها الدراسة، وبعدد هزيل بلغ ش

% مين اختييارات الفالحيين، 3حيث اختيارات الفالحيين، لهيذا الصينف مين الماشيية حييث تحتيل جماعية لقراقيرة الصيدارة بيـ 

% من اختيارات الفالحيين، وبعيدد مين اليراوس 2بوعة بجماعة أوالد عامر بـ رأسا. مت 85وبعدد من الراوس يقدر بحوالي 

رأسا. أما الجماعات الترابية بشمال الشاوية العليا، فتبقى نسبة اختيارات الفالحيين لقطييع المياعز جيد ضيعيفة،  50ال يتجاوز 

 1رأسا. في حين ال يتجياوز % 62% من االختيارات بجماعة سيدي حجاج، وبعدد محدود من الراوس بلغ 2حيث ال تتعدى 

من اختيارات الفالحين، لهذا النوع من الماشية بجماعة أوالد شبانة، وهي أضعف نسبة بالمقارنة مع باقي الجماعات الترابيية 

 المدروسة.

بنياء علييى مييا سييبق، نخلييص إلييى القييول بييأن اختيييارات الفالحييين فييي تربييية الماشييية، بمعظييم الجماعييات التييي شييملتها 

اسة الميدانية، تمثلت في اختيار تربية الغنم واحتاللها للصدارة، متبوعة بتربية البقر، في حين تبقى الماعز هي األقيل فيي الدر

 اختياراتهم.

 

 . مواقف رضا الفالحين عن ممارسة تربية الماشية5.3

 أوال. رضا عن ممارسة تربية الماشية

ة الماشييية بجميياعتي "أوالد عييامر ولقراقييرة" بجنييوب % ميين الفالحييين عيين رضيياها لمزاوليية تربييي59عبييرت نسييبة 

% من الفالحين َعبَّروا عن عدم رضاهم عين ممارسية تربيية الماشيية، بينميا بقييت نسيبة 23الشاوية العليا، في حين نجد نسبة 

% مين 55% من الفالحين محايدة. أما بجمياعتي "أوالد شيبانة وسييدي حجياج" بشيمال هضياب الشياوية العلييا، فقيد َعبَّير 18

% مين الفالحيين، َعبويروا عين عيدم 32الفالحين عن رضاهم وارتياحهم لممارسة تربية الماشيية، لكين فيي المقابيل نجيد نسيبة 

% ميين الفالحييين الحييياد، وبقيييت بييدون جييواب. أمييا مواقييف 13رضيياهم عيين مزاوليية تربييية الماشييية، فييي حييين التزمييت نسييبة 

 جاءت على النحو اآلتي: الفالحين بالجماعات التي خصها البحث، فقد 

% من الفالحين بجماعة "أوالد عامر" عن ِرضاهم في مزاولة تربية الماشية، لكن فيي المقابيل نجيد 62َعبور حوالي  

% ميينهم لييم يصييرحوا بييأي شيييء، وظلييوا بييدون جييواب. أمييا بجماعيية 14% ميين الفالحييين، غييير راضييين تمامييا، بينمييا 23
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% من الفالحين اليذين أبيدوا 23لفالحين عن رضاهم لممارسة تربية الماشية، مقابل % من ا57"لقراقرة"، فقد صر  حوالي 

ميين الفالحييين عيين رضيياها  59% ميين الفالحييين بييدون جييواب. بينمييا أبييدت نسييبة % 20عييدم رضيياهم، فييي حييين نجييد نسييبة 

% 13دم رضياهم، بينميا % مين الفالحيين، َعبويروا عين عي27وارتياحها لممارسة تربية الماشية بجماعة سييدي حجياج، بينميا 

% من الفالحين بجماعة "أوالد شبانة" أبدوا ارتياحهم ورضاهم عن مزاولية تربيية  51منهم ظلوا بدون جواب. في حين نجد 

% مين الفالحيين التيزامهم الحيياد، 13% من الفالحين الذين عبروا عين عيدم رضياهم، كميا أصيرت نسيبة 38الماشية، مقابل 

 وظلوا بدون جواب.

 (2016: رضا الفالحين عن ممارسة تربية الماشية بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا )4الجدول 

 

 رقم

 

 

 

 المتغيرات المستقلة

 

 التكرارات

 

 المجموع

 
 بدون جواب غير راض راض

عدد 

 الفالحين
% 

عدد 

 الفالحين
% 

عدد 

 الفالحين
% 

عدد 

 الفالحين
% 

1 
 100 330 13 41 32 107 55 182 لياشمال هضاب الشاوية الع

 100 130 18 23 23 30 59 77 جنوب هضاب الشاوية العليا

2 

 100 165 11 19 38 62 51 84 أوالد شبانة

 100 165 13 22 27 45 59 98 سيدي حجاج

 100 56 14 8 23 13 62 35 أوالد عامر

 100 74 20 15 23 17 57 42 لقراقرة

  2016: ميداني المصدر اإلحصائي: عم

 

 

 ثانيا. أسباب عدم رضى الفالحين عن ممارسة تربية الماشية

 

 2016المصدر اإلحصائي: بحث ميداني 

 

 (2016: أسباب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية بالجماعات الترابية التي شملتها الدراسة )3الشك: 

مر ولقراقرة المنتمية إلى جنوب هضاب الشياوية العلييا، % من الفالحين، بالجماعات الترابية أوالد عا71أكد حوالي 

% مين 29عن عدم رضاهم لممارسة نشاط تربية الماشية؛ ويرجع السيبب فيي ذليك إليى ارتفياع التكياليف، فيي حيين أن نسيبة 

ي حجياج( الفالحين المعبرين عن عدم الرضى تعود إلى قلة عدد راوس الماشية. أما بالجماعات الترابيية )أوالد شيبانة وسييد
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% من الفالحين عدم رضاها عن ممارسة تربية الماشيية إليى 64التي تنتمي إلى شمال هضاب الشاوية العليا، فقد أكدت نسبة 

% من الفالحين اليذين َعبويروا عين عيدم رضياهم لممارسية تربيية الماشيية نظيرا لقلية عيدد راوس 36ارتفاع التكاليف، مقابل 

لفالحيين المبحيوثين بجماعية "أوالد عيامر"، عيدم الرضيا عين ممارسية تربيية الماشيية. % مين ا72الماشية. وقيد أكيدت نسيبة 

% مين الفالحيين سيبب عيدم رضياها إليى قلية عيدد 28ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفياع التكياليف، فيي حيين صيرحت نسيبة 

سية تربيية الماشيية لدسيباب % من الفالحين، عدم رضاهم عن ممار71راوس الماشية. أما بجماعة لقراقرة، فقد أثبتت نسبة 

% من الفالحين الذين أرجعيوا السيبب إليى قلية عيدد راوس 29المتعلقة بارتفاع التكاليف الخاصة بتربية الماشية، مقابل نسبة 

% مين 70الماشية بجنوب هضاب الشاوية العليا. أميا بالجماعيات التيي تنتميي إليى شيمال هضياب الشياوية العلييا، فقيد أَْعيرب 

ماعة سيدي حجاج، سبب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية إليى ارتفياع التكياليف. لكين بالمقابيل نجيد نسيبة الفالحين بج

% مين الفالحيين 58% من الفالحين، بررت عدم رضاها عن تربيية الماشيية بقلية راوس الماشيية. فيي حيين أكيدت نسيبة 30

% ميين 42ألسييباب المتعلقيية بارتفيياع التكيياليف، مقابييل بجماعيية أوالد شييبانة عييدم رضيياهم عيين ممارسيية تربييية الماشييية إلييى ا

 الفالحين الذين أرجعوا السبب إلى قلة عدد راوس الماشية.

 

 . مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية 6.3

 . اختيار الفالحين للتجديد في تربية الماشية1.6.3

 (2016ل وجنوب الشاوية العليا ): مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية بشما5الجدول 

 

 رقم

 

 المتغيرات المستقلة

 

 التكرارات )عدد الفالحين(

 

 المجموع

  

 رفض التجديد قبول التجديد

 % عدد الفالحين
عدد 

 الفالحين
% 

عدد 

 الفالحين
% 

1 
 100 330 38 127 62 203 شمال الشاوية العليا

 100 130 15 19 85 111 جنوب الشاوية العليا

2 

 100 165 38 62 62 103 أوالد شبانة

 100 165 39 65 61 100 سيدي حجاج

 100 56 14 8 86 48 أوالد عامر

 100 74 15 11 85 63 لقراقرة

 2016المصدر اإلحصائي: بحث ميداني 

 

ة، وقيد أعيرب يبرز الجدول أعاله مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية بمعظم الجماعات الترابيية المدروسي

من الفالحيين  %14من الفالحين بجماعة "أوالد عامر" عن قبولهم اختيار التجديد في تربية الماشية، بينما بقيت نسبة  % 86

مين الفالحيين بجماعية لقراقيرة عين رغبيتهم وقبيول التجدييد فيي تربيية  %85ممتنعة ورافضة الختيار التجديد، في حين عبر 

من الفالحين متمسكة بمبدأ عدم قبول وتبني التجدييد فيي تربيية الماشيية بجنيوب  %15ذلك نجد الماشية. لكن على العك  من 

من الفالحين بجماعة "أوالد شبانة" عن رغبتهم في قبيول التجدييد عليى مسيتوى  % 62هضاب الشاوية العليا. في حين أبدى 

 % 61أما بجماعة سيدي حجاج، فقد أقر حوالي  من الفالحين رفضهم للتجديد وعدم قبوله. %38تربية الماشية، بينما صر  

مين الفالحيين رافضيين لعمليية اختييار التجدييد فيي تربيية  % 39من الفالحين اختيارهم وقبولهم للتجديد، لكن في المقابل ظل 

 الماشية.

ن حيييث انطالقييا ممييا سييبق نسييتنتج، بييأن جماعتييا "أوالد عييامر ولقراقييرة" بجنييوب الشيياوية العليييا تحييتالن الصييدارة ميي

اختيارات الفالحين للتجديد في تربيية الماشيية، بينميا تيأتي جماعتيا أوالد شيبانة، وسييدي حجياج، المنتميية إليى شيمال الشياوية 

 العليا، في المرتبة الثانية من حيث اختيار قبول التجديد في تربية الماشية.
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 . اختيارات الفالحين ألنواع التجديد في تربية الماشية2.6.3

 
 2016المصدر اإلحصائي: بحث ميداني 

 (2016: عالقة اختيار أنواع التجديد في تربية الماشية بالجماعات الترابية بالشاوية العليا )4الشك: 

 

أفرزت نتائج البحيث المييداني بالجماعيات الترابيية المدروسية المنتميية إليى شيمال وجنيوب الشياوية العلييا، مين حييث 

من الفالحين اختاروا ساللة أغنام جديدة بجنوب هضياب الشياوية العلييا،  70%ربية الماشية، إذ أن اختيار أنواع التجديد في ت

مين الفالحييين  7%، بينميا ال تتجياوز نسيبة 23%متبوعية باختييار نيوع سياللة جدييدة مين البقير الهجيين بنسييبة مئويية تقيدر بيـ 

نيوع سياللة أغنيام جدييدة،  61%العليا، فيمثل اختيار نسبة  اختيار ساللة جديد من البقر المستورد. أما بشمال هضاب الشاوية

، في حين ال تقل نسبة اختيار ساللة جدييدة مين البقير المسيتورد   عين 23%تليها ساللة جديدة من البقر الهجين بنسبة تقدر بـ 

لماشيية؛ إذ يعتبير اختييار ى من حيث اختيار الفالحيين ألنيواع التجدييد فيي تربيية ااألول. وتتصدر جماعة لقراقرة المرتبة %7

، بينما ال % 20، متبوعا باختيار تربية ساللة جديدة من البقر الهجين بـ %77بنسبة  األولساللة أغنام جديدة بمثابة االختيار 

لسيياللة جديييدة ميين البقيير المسييتورد. أمييا بجماعيية أوالد عييامر، فيتبييوأ اختيييار سيياللة أغنييام جديييدة  % 3تتعييدى نسييبة اختيييار 

، بينميا نجيد فيي المرتبية األخييرة اختييار % 27، ويأتي بعده اختيار ساللة جدييدة مين البقير الهجيين بيـ % 63رة بنسبة الصدا

بجنوب الشاوية العليا. أما بالجماعات الترابية التيي تنتميي إليى شيمال هضياب  %10ساللة جديدة من البقر المستورد بحوالي 

، متبوعيا %65ى بيـجماعة سييدي حجياج بنسيبة األوليبتربية ساللة أغنام جديدة الرتبية الشاوية العليا، فيحتل االختيار المتعلق 

مين سياللة جدييدة مين البقير  % 7، في حين وقع االختييار عليى نسيبة %28باختيار تربية ساللة جديدة من األبقار المهجنة بـ 

وقع على نوع تربة ساللة أغنيام جدييدة، متبوعيا من االختيار،  % 56المستورد. أما بالجماعة القروية أوالد شبانة، فإن نسبة 

مين  % 15، بينميا ال يتجياوز اختييار سياللة جدييدة مين البقير المسيتورد % 29باختيار ساللة جديدة من البقير المهجين بنسيبة 

 أنواع التجديد في تربية الماشية.

 

 التغيرية المطرية خالل فترة الموسم الزراعي. 7.3

 طار خالل فترات الموسم الزراعيالنزعة العامة لتطور األم 

اتضيي  ميين خييالل دراسيية النزعيية المطرييية الفصييلية للتسيياقطات بمحطيية سييطات، فييي وسييط الموسييم الزراعييي، أن 

[، وكيذلك هيو -0.89التساقطات المطرية تتجه نحو التراجع خالل شهري "يناير وفبراير"؛ حيث وصلت درجة المييل اليي  

[. فيي حيين عرفيت النزعية -0.15ل شهري "ميارس وأبرييل"، إذ بلغيت درجية المييل  الحال في نهاية الموسم الزراعي خال

المطرية الفصلية للتساقطات في بداية الموسم الزراعي ازديادا خالل أشهر "أكتوبر، نونبر ودجنبر"، وتميزت درجية المييل 

المطرييية الفصييلية للتسيياقطات  [. أمييا بمحطيية "البييروج"، فقييد تميييزت دراسيية النزعيية1.35بنييوع ميين اإليجابييية حيييث بلغييت 

المطرييية بنييوع ميين اإليجابييية فييي بداييية الموسييم الزراعييي؛ إذ بلغييت درجيية الميييل فييي بداييية الموسييم الزراعييي خييالل أشييهر 

[، في حين حققت النزعة المطرية للتساقطات تراجعا في وسيط ونهايية الموسيم الزراعيي، 2.69"أكتوبر، ونونبر ودجنبر"  

[ خاصة في شهري "يناير وفبراير". أما في نهاية الموسيم -1.19في وسط الموسم الزراعي الى   حيث وصلت درجة الميل

 [.-1.15الزراعي خالل شهري "مارس وأبريل"، فقد تجاوزت درجة الميل  
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 1985ت ما بين : االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الموسم الزراعي )أكتوبر ـ نونبر ـ دجنبر( بمحطة سطا5الشك: 

 )بالملم( 2016و

 

 
 2016و 1985: االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الموسم الزراعي )يناير ـ فبراير( بمحطة سطات ما بين 6الشك: 

 )بالملم(

 

 

 2016و 1985ما بين : االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الموسم الزراعي )مارس ـ أبري:( بمحطة سطات 7الشك: 

 )بالملم(
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: االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الموسم الزراعي )أكتوبر ـ نونبر ـ دجنبر( بمحطة البروج     ما بين 8الشك: 

 )بالملم( 2012و 1981

 

 
 2012و 1981( بمحطة البروج ما بين : االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الموسم الزراعي )يناير ـ فبراير9الشك: 

 )بالملم(

 

 

 2012و 1981: االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الموسم الزراعي )مارس ـ أبري:( بمحطة البروج ما بين 10الشك: 

 )بالملم(

 

بياين بيين مخليف مراحيل نستنتج، أن النزعة المطرية للتساقطات بكل من محطتي ''سيطات والبيروج'' تمييزت بنيوع مين الت

نهاية الموسيم الزراعيي(. وقيد سيجلت محطية "البيروج" نوعيا  –وسط الموسم الزراعي -الموسم الزراعي )بداية الموسم الزراعي
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من االيجابية في النزعة المطرية واالتجاه نحو الترطيب، خاصة في بداية الموسم الزراعي، عك  محطة "سيطات" التيي تمييزت 

 لتراجع، خاصة في وسط ونهاية الموسم الزراعي.نزعتها المطرية با

 . عالقة اختيارات الفالحين الزراعية بتمثالت التغيرية المطرية بشمال وجنوب الشاوية الشاوية العليا8.3

صرحت نسبة كبييرة مين الفالحيين بشيمال الشياوية العلييا، عين كيون فتيرة النميو النبياتي فيي وسيط الموسيم الزراعيي 

هي الفتيرة األكثير تيأثرا بالتغيريية المطريية عليى مزروعيات الحبيوب، وتحتيل جماعية  ناير وفبراير"خاصة خالل شهري "ي

، متبوعية بجماعية سييدي حجياج بيـ %58ى فيي عيدد الفالحيين المعبيرين بهيذه الفتيرة بنسيبة مئويية األوليأوالد شبانة المرتبة 

العلييا فيي المرتبية الثانيية فيي عيدد الفالحيين اليذين  . وتأتي الجماعات الترابية التي تنتمي اليى جنيوب هضياب الشياوية46%

صرحوا بكون فترة النمو هي الفترة األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية على انتياج الحبيوب، حييث تيأتي جماعية أوالد عيامر فيي 

ال مين الفالحيين. كميا صيرحت نسيبة مهمية مين الفالحيين بشيم %41، متبوعية بجماعية لقراقيرة بيـ %44مركز الصدارة بيـ 

وجنوب هضاب الشاوية العليا، عن كون فترة الحصاد وجمع الحبوب خالل نهايية الموسيم الزراعيي )ميارس، أبرييل، مياي( 

تأتي في المرتبة الثانية من حيت التأثر بالتغيرية المطرية على إنتاج الحبوب، وقد صرحت نسبة مهمة من الفالحين بذلك في 

جنييوب  %43، متبوعيية بجماعيية لقراقييرة بنسييبة مئوييية تقييدر بحييوالي %49ين جماعيية أوالد عييامر حيييت بلغييت نسييبة الفالحيي

من الفالحين بجماعة سيدي حجاج عن كون المحاصيل الزراعية أكثر تأثرا بالتغيريية %29الشاوية العليا. بينما عبرت نسبة 

 العليا. من الفالحين بجماعة أوالد شبانة شمال الشاوية %25المطرية خالل فترة الحصاد، متبوعة بـ 

أكدت نسبة ضعيفة من الفالحين بالجماعات الترابية المدروسة بالشاوية العليا، عن كون فترة الحرث الزراعي بدايية 

الموسم الزراعي )أكتوبر، نونبر، دجنبر(، هيي الفتيرة األقيل تضيررا وتيأثرا بالتغيريية المطريية عليى زراعية الحبيوب، وقيد 

 %17عية سييدي حجياج، متبوعية بجماعية أوالد شيبانة بنسيبة مئويية ال تتجياوز من الفالحيين بجما%25صرحت بذلك نسبة 

مين الفالحيين، تليهيا جماعية أوالد  %16ى بيـ األوليبشمال هضاب الشاوية العليا. في حين تيأتي جماعية لقراقيرة فيي المرتبية 

 % بجنوب هضاب الشاوية العليا.7عامر بنسبة ضعيفة ال تتعدى 

لفروقللات المتعلقللة بعالقللة اختيللارات الفالحللين ألنللواع المزروعللات االساسللية والتكميليللة . الللدالالت االحصللائية ل9.3

 بتمثالت التغيرية المطرية

خلصييت نتييائج هييذه الدراسيية علييى مسييتوى الييدالالت اإلحصييائية للفروقييات المتعلقيية بعالقيية اختيييارات الفالحييين ألنييواع 

مطرية الى: عدم وجيود فروقيات ذات داللية احصيائية بجمياعتي "أوالد التغيرية الالمزروعات االساسية والتكميلية، بتمثالت 

شبانة وسيدي حجاج" شمال هضاب الشاوية العليا، حسب متغيرات فترات التغيرية المطرية خالل مراحل الموسم الزراعيي 

وسيم الزراعيي(، المتمثل أساسا في: مرحلية الحيرث الزراعيي )بدايية اليدورة الزراعيية( ومرحلية النميو الزراعيي )وسيط الم

(، إذ نالحيظ أن الداللية اإلحصيائية H0ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب )مرحلة نهاية الموسم( وبالتالي نقبيل بفيرض العيدم )

 .0.05" تتجاوز ²"كا

ال توجييد فروقييات ذات دالليية احصييائية بجميياعتي أوالد عييامر ولقراقييرة، حسييب متغيييرات الموسييم الزراعييي المييرتبط 

عي )بداية الموسيم الزراعيي(، ومرحلية النميو الزراعيي )وسيط الموسيم الزراعيي(، ومرحلية الحصياد بمرحلة الحرث الزرا

" تجياوزت ²(، حيت تبين أن داللته االحصائية "كياH0وجمع الحبوب )نهاية الموسم الزراعي( وبالتالي نقبل بالفرض العدم)

0.05. 

رييية وعالقتهييا بالمزروعييات التكميلييية، حيييث ال وجييود فروقييات ذات دالليية احصييائية حسييب فتييرات التغايرييية المط

(. بينميا توجيد فروقيات ذات داللية احصيائية حسيب عاميل فتيرات H0وبذلك نقبل بفرض العدم ) 0.05" ²تجاوزت داللة "كا

الموسم الزراعي خاصة فترة الحرث الزراعي على مستوى بع  المزروعات البقلية )الفيول، الجلبانية، الحميص( وبالتيالي 

 (.H1ض البديل )نقبل الفر

 . عالقة اختيارات الفالحين في تربية الماشية بتمثالت فترات التغيرية المطرية10.3

إذا كان النشاط الزراعي يتأثر بشكل كبير بالتغيرية المطرية، فال شك أيضا أن قطاع تربية الماشية هيو اآلخير متيأثر 

فير الغذاء الطبيعي للقطيع. ففي مواسيم الجفياف، تصيب  تربيية بهذه التغيرية، وله نصيب أكبر، نظرا الرتباطه بالزراعة وتو

المواشي عبئا تقيال على أصحابها. كما يصعب على الفالحين إيجاد المواد العلفية للماشية، الشيء الذي يؤثر على مردودهيا، 

بالبيئيات شيبه الجافية إليى سواء من حيث إنتاج اللحوم، أو إنتاج األلبيان. ولتجياوز هيذه الصيعوبات المناخيية، يضيطر الفيال  

إيجاد بدائل أخرى ممكنة للتخفيف من حدة هيذه الظيروف الصيعبة، إميا ببييع جيزء مين قطييع الماشيية، أو اللجيوء إليى شيراء 

الميواد العلفييية، أو بيالتخلص بشييكل نهيائي ميين قطعييان الماشيية، عيين طرييق عملييية البيييع فيي األسييواق الوطنيية، وفييي بعيي  

 اط، أو التخلي عنه بصفة نهائية.األحيان تقليص هذا النش
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 2016المصدر اإلحصائي: عم: ميداني 

: األساليب المعتمدة لدى الفالحين للتخفيف من تأثير التغيريلة المطريلة عللى تربيلة الماشلية بالجماعلات 11الشك: 

 (2016الترابية المدروسة )

 

تييأثير التغيرييية المطرييية علييى تربييية الماشييية يوضيي  المبيييان أعيياله األسيياليب المعتمييدة لييدى الفالحييين للتخفيييف ميين 

بالجماعات الترابية المدروسة. وتتمثل أهم األساليب التي يلجأ إليها الفالحون في اللجوء إلى شيراء العليف أو اليتخلص تماميا 

المرتبية  من القطيع، أو بيع جزء من القطييع لشيراء العليف. وتحتيل جماعية "أوالد عيامر ولقراقيرة" )جنيوب الشياوية العلييا(

ى، من حيث األساليب المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف من حدة وتأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية. وييأتي األول

األسلوب المرتبط باللجوء إلى شراء العلف في أولوية األساليب التي يلجأ إليها الفالحون بجماعية لقراقيرة بنسيبة مئويية تقيدر 

، بينميا ال تمثيل نسيبة األسياليب %40سلوب المرتبط ببيع جزء من القطيع لشيراء الميواد العلفيية بنسيبة . متبوعا باأل%58بــ 

. ونفيي  األميير ينطبييق علييى جماعيية أوالد عييامر، حيييث تحظييى األسيياليب %2المتعلقيية بييالتخلص تمامييا ميين القطيييع سييوى 

تليها األساليب الخاصة ببيع جزء من القطيع لشراء  ،%52وية لدى الفالحين بنسبة األولالمرتبطة باللجوء إلى شراء العلف ب

 .%4، ثم األساليب المتعلقة بالتخلص تماما من القطيع بنسبة مئوية ال تتعدى %44العلف بـ 

بينما تأتي جماعة "أوالد شبانة وسيدي حجاج" )شيمال الشياوية العلييا(، المرتبية الثانيية مين حييث األسياليب المعتميدة 

تخفييف مين تيأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية. وتتصيدر األسياليب المتمثلية فيي بييع جيزء مين من قبيل الفالحيين لل

ى مين بيين األسياليب التيي يعتميدها الفالحيون للتخفييف مين حيدة التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية األولالقطيع، المرتبة 

باألسياليب المرتبطية بياللجوء إليى شيراء الميواد العلفيية بنسيبة ، متبوعية %50بجماعة أوالد شبانة بنسبة مئوية تقدر بحوالي 

. ويحظييى %12. فييي حييين تييأتي فييي المرتبيية األخيييرة األسيياليب المتعلقيية بييالتخلص تمامييا ميين قطيييع تربييية الماشييية بييـ 37%

مطريية عليى تربيية األسلوب المرتبط ببيع جزء من القطيع لشراء العلف باألهمية لدى الفالحين للتخفييف مين أثير التغيريية ال

، يليه األسلوب المتعلق باللجوء إلى شراء العلف الذي يلجأ اليه الفالحيين للتخفييف %47الماشية بجماعة سيدي حجاج بنسبة 

، ويأتي بعده األسلوب المتعلق بالتخلص تماميا مين القطييع بنسيبة مئويية تقيدر بيـ %35من حدة التغيرية المطرية وذلك بنسبة 

18% . 

تنتج بأن األساليب المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف مين تيأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية، مما سبق، نس

فيي  األولتختلف بين الجماعات التي تنتمي إلى هضاب الشاوية العليا؛ إذ تتصدر جماعتيا "لقراقيرة وأوالد عيامر"، المرتبية 

وعة باألساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشيراء العليف، ثيم األسياليب األساليب التي لها عالقة بشراء المواد العلفية، متب

الخاصيية بييالتخلص منييه تمامييا. ويمكيين تفسييير اختيييار الفالحييين المييرتبط بشييراء المييواد العلفييية بعامييل االرتبيياط الوثيييق بهييذا 

سييا، فيي حيين نشياط الزراعية يعتبير النشاط، وتمسك أغلبية الفالحين بقطيعهم، وبذلك يبقى نشياط تربيية الماشيية، نشياطا أسا

فتتبيوأ األسياليب  )أوالد شيبانة وسييدي حجياج(، نشاط مكميال. أميا بالجماعيات الترابيية التيي تنتميي إليى شيمال الشياوية العلييا

ص المرتبطة ببيع جزء من القطيع الصدارة، متبوعة باألساليب التي لها ارتباط بشراء العلف، تليها األسياليب المتعلقية بيالتخل

تماما من القطيع.  ويمكن تفسير اختيار الفالحين لبيع جزء من القطييع أو اليتخلص منيه تماميا، إليى قلية عيدد راوس الماشيية 
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لدى الفالحين، باإلضافة إلى كون الجماعات التيي تنتميي إليى شيمال هضياب الشياوية العلييا، هيي مجياالت زراعيية بالدرجية 

 ى، أكثر مما هي مجاالت رعوية.األول

. اللدالالت اإلحصلائية للفروقلات المتعلقللة بعالقلة اختيلارات الفالحلين ألنللواع المزروعلات األساسلية والتكميليللة أوال

 بتمثالت التغيرية المطرية

 ²: داللللة فللروق عالقللة متغيللر المزروعللات األساسللية مللع المتغيللرات المسللتقلة حسللب اختيللار الدالللة "كللا6الجللدول 

 (V de Cramer) "ومعام: االرتباط

 

 

 المتغيرات المستقلة

 

 أنواع المزروعات األساسية

 

 الذرة الشعير القمح اللين القمح الصلب 

 اختبار 

 ²الدالة كا

 معام:

 االرتباط

 اختبار

 ²الدالة كا

 معام:

 االرتباط

 اختبار

 ²الدالة كا

 معام:

 االرتباط

 اختبار

 ²الدالة كا

 معام:

 االرتباط

 

 جماعتي

 "أوالد شبانة 

 وسيدي حجاج"  

 شمال هضاب

 الشاوية العليا 

 فترات 

 التغيرية 

 المطرية

 فترة الحرت 

 الزراعي
0,846 0,318 0,475 0,477 0,774 0,32 0,976 0,514 

 فترة النمو

 النباتي 
0,955 0,299 1,058 0,362 0,344 0,38 0,773 0,055 

 فترة الحصاد 

 وجمع الحبوب
1,049 0,272 0,87 0,402 1,029 0,265 1,042 0,539 

 

 جماعتي   

 "أوالدعامر 

 ولقراقرة" 

 جنوب هضاب

 الشاوية العليا 

 فترات

 التغيرية  

 المطرية 

 فترة الحرث 

 الزراعي
0,244 0,668 1,128 0,369 0,811 0,458 0,531 0,140 

 فترة النمو 

 النباتي 
1,178 0,365 0,92 0,408 0,6 0,7 0,482 0,791 

 فترة الحصاد

 بوجمع الحبو 
1,313 0,362 1,172 0,364 0,857 0,454 0,348 0,210 

 2016المصدر اإلحصائي: بحث ميداني 

 

( دالليية الفييروق اإلحصييائية المسييجلة علييى مسييتوى عالقيية اختيييار الفالحييين ألنييواع المزروعييات 6يبييين الجييدول )

. وقيد تيم التوصيل إليى (V de Cramer)"، ومعاميل االرتبياط ²األساسيية ميع المتغييرات المسيتقلة حسيب اختييار الدلية "كيا

النتيائج التالييية بنيياء علييى حصيييلة الجييدول المسييبقة، بكييل الجماعييات الترابييية المدروسيية التييي تنتمييي لشييمال وجنييوب الشيياوية 

والعليا، ويمكن إبرازها من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، حيث تبين عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بجماعات 

شبانة وسيدي حجاج" بشمال الشاوية العليا، حسب متغيرات فترات التغيرية المطرية خالل مراحل اليدورة الزراعيية  "أوالد

المتمثلة أساسا في: مرحلة الحرث الزراعي )بدايية اليدورة الزراعيية(، ومرحلية النميو الزراعيي )وسيط اليدورة الزراعيية(، 

(، إذ نالحيظ أن الداللية H0الزراعيية(. وبالتيالي نقبيل بفيرض العيدم ) ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب )مرحلة نهايية اليدورة

 .0.05" تتجاوز ²اإلحصائية "كا

كمييا اتضيي  عييدم وجييود فروقييات ذات دالليية إحصييائية، بجميياعتي "أوالد عييامر ولقراقييرة" )جنييوب هضيياب الشيياوية 

ة الييدورة الزراعييية(، ومرحليية النمييو العليييا( حسييب متغيييرات الييدورة الزراعييية المرتبطيية بمرحليية الحييرث الزراعييي )بداييي

الزراعي )وسط الدورة الزراعية(، ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب )مرحلة نهاية الدورة الزراعية( وبالتالي نقبيل بيالفرض 

 .0.05" تجاوزت ²(، حيث تبين أن داللته االحصائية "كاH0العدم)

لى القول بأن المتغييرات المسيتقلة المرتبطية بفتيرات انطالقا من الجدول، واعتمادا على التحليل اإلحصائي، نخلص إ

التغيرية المطرية ال تفسير الفروقيات فيي اختييارات الفالحيين المتعلقية بيأنواع المزروعيات االساسيية، وبالتيالي قبيول فيرض 

 (.H0العدم )
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 اشية بتمثالت التغيرية المطريةثانيا. الدالالت اإلحصائية للفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين ألنواع تربية الم

 "²: داللة فروق عالقة متغير أنواع الماشية مع المتغيرات المستقلة حسب اختيار الدالة "كا7الجدول 

 

 

 المتغيرات المستقلة

 

 أنواع تربية الماشية

 

 الماعز الغنم البقر               

 محلي مستورد هجين 

 شمال هضاب

 الشاوية العليا 

 شبانة)أوالد 

 وسيدي  

 حجاج(

 األساليب

 المعتمدة

 للتخفيف

 من تأثير

 التغيرية

 المطرية

 0,847 0,295 0,162 0,546 0,862 بيع جزء من القطيع لشراء العلف

 التخلص تماما من القطيع في حال استمرار

 الجفاف
1,267 1,191 0,435 1,049 1,532 

 اللجوء الى شراء العلف

0,977 1,064 0,055 0,547 0,583 

 جنوب هضاب 

 الشاوية العليا 

 )أوالد عامر 

 ولقراقرة( 

 األساليب

 المعتمدة

 للتخفيف

 من تأثير

 التغيرية

 المطرية

 1,039 0,621 1,306 0,655 0,673 بيع جزء من القطيع لشراء العلف

 التخلص تماما من القطيع في حال استمرار

 الجفاف
1,836 0,867 1,118 1,47 1,81 

 وء الى شراء العلفاللج

1,122 0,163 0,197 0,248 1,134 

 2016المصدر االحصائي: بحث ميداني 

 

( دالليية الفروقييات المسييجلة علييى مسييتوى عالقيية أنييواع تربييية الماشييية مييع المتغيييرات المسييتقلة 7يمثييل الجييدول )

'. وقد تبين من خالل النتائج ميا ²لة ''كابالجماعات الترابية المدروسة بشمال وجنوب هضاب الشاوية العليا، حسب اختبار الدا

 يلي:

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بجماعتي "أوالد شبانة وسيدي حجاج" بشيمال الشياوية العلييا، حسيب متغييرات 

( نظيرا لتجياوز داللية اختبيار H0األساليب المعتمدة للتخفيف من أثر حدة التغيريية المطريية، وبالتيالي نقبيل بيالفرض العيدم )

 .0.05" لـ ²الدالة كا

ال يسجل وجود أي داللية إحصيائية فيي الفروقيات حسيب األسياليب المعتميدة للتقلييص مين أثير التغيريية المطريية فيي 

" التيي تتجياوز ²اختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشية بكل من جماعتي "أوالد عامر ولقراقرة"، حسب اختبيار الدالية" كيا

 (.H0ول الفرض العدم ). وبذلك يفرض وجوب قب0.05

بناء على ما سلف، نستنتج بأن االتجاه العام للعالقة بين متغيرات أنواع تربية الماشية )البقر بأنواعه، الغنم والمياعز( 

والمتغييرات المسييتقلة، المتمثليية فييي األسياليب المعتمييدة للتخفيييف ميين حيدة أثيير التغيرييية المطرييية، انعيدام وجييود أييية دالليية 

 لفروقات بالجماعات الترابية المدروسة بشمال وجنوب الشاوية العليا.إحصائية في ا

 

 (Extracts and Discussion). خاللات ومناقشة 4

بعد الدراسة الميدانية التي ثم القيام بها للجماعات الترابيية المدروسية بيإقليم سيطات، والمنتميية إليى الوحيدة الزراعيية 

كيف تؤثر التغيريلة المناخيلة ولنا من خاللها اإلجابة على السؤال اإلشكالي المتمثل في: اإليكولوجية للشاوية العليا، والتي حا

زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب، دراسة حاللة الشلاوية العليلا؟ -باألنظمة الرعي خالة المطرية في قرارات الفالحين

 وقد خلصنا إلى:
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 زراعيية، سيواء تعليق -والميؤثرة فيي قيرارات الفالحيين الرعيي كون التساقطات المطرية من العواميل الرئيسيية الموجهية

 األمر بالزراعات األساسية )كالحبوب بمختلف أنواعها(، أو مختلف أصناف تربية الماشية.

  تأتي المزروعات األساسية في مقدمة اختيارات الفالحين الزراعية بالجماعات الترابيية األربعية المدروسية سيواء بشيمال

 العليا، متبوعة بالمزروعات التكميلية. أو جنوب الشاوية

  أن الفترات األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات األساسيية بالجماعيات المدروسية بشيمال هضياب الشياوية

العليا، هي فترة النمو النباتي، متبوعة بفترة الحصاد، ثيم فتيرة الحيرث الزراعيي. فيي حيين تتصيدر فتيرة الحصياد وجميع 

فترات الموسم الزراعي األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية على المزروعات األساسية، متبوعة بفترة النمو النباتي،  الحبوب

 ثم فترة الحرث الزراعي.

  تأتي اختيارات الفالحين في تربية الماشية بمعظم الجماعات الترابية المدروسة فيي المرتبية الثانيية، إذ تمثليت فيي اختييار

 اللها الصدارة، متبوعة بتربية البقر، في حين تبقى تربية الماعز هي األقل في اختياراتهم.تربية الغنم واحت

  أن غالبية الفالحيين بمعظيم الجماعيات الترابيية المدروسية بالشياوية العلييا، أكيدوا عليى رضياهم بمزاولية نشياط الزراعية

فيي الزراعية أو فيي تربيية الماشيية، ويمكين تفسيير وتربية الماشية. كما أبانوا عن رغبة كبيرة في قبول التجديد في سواء 

ذلك في تربية الماشية بطبيعة الساللة الحيوانية التي تنتشر بهذه الجماعات الترابيية، خاصية قطييع الغينم اليذي تعيرف بيه 

ودة منطقة الشاوية عامة منذ القدم، ومنطقة الشاوية العليا بشكل خاص، والمتمثل أساسيا فيي سياللة "الصيردي" ذات الجي

 العالية، خاصة بقبائل بني مسكين ذات المجال الرعوي الشاسع الذي يسم  بتربية هذا الصنف من الماشية.

  تتمثل العالقة الموجيودة بيين النظيامين الزراعيي، وتربيية الماشيية، بمعظيم الجماعيات التيي خصيتها الدراسية، فيي كونهيا

ساسيييا بالنسييبة للماشييية، واختيييارا مهمييا بالنسييبة للفالحييين، مبنيية باألسيياس علييى التييرابط؛ إذ يمثييل صيينف الشييعير غييذاء أ

 باإلضافة إلى األراضي الراقدة التي تعتبر بمثابة مجاالت رعوية خاصة بتربية الماشية بالبيئات شبه الجافة.

 ة تبين من خالل نتائج البحث الميداني للمجاالت المدروسة على تأكيد الفرضية "ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

(H0في اختيارات الفالحين الرعي )- زراعية حسب تمثالتهم للتغيرية المطرية خاصة الفصلية منها بكل من شمال

وتبين ذلك جليا في مواقف الفالحين وتأكيد غالبيتهم على أهمية التساقطات المطرية، خاصة في وجنوب الشاوية العليا. 

حصاد، سواء بالنسبة للمزروعات األساسية، أو التكميلية. باإلضافة فترة النمو من الدورة الزراعية، وأيضا في فترة ال

الزراعية حسب متغير  –ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اختيارات الفالحين الرعي  (H0)إلى تأكيد الفرضية 

رية بعيدة كل البعد، وال الزراعية بتمثل التغيرية المط –تمثل التغيرية المطرية. وبذلك فعالقة اختيارات الفالحين الرعي 

الزراعية بالمجاالت المدروسة بهضاب الشاوية العليا.  –يمكن قبولها. ورغم كونها ال تفسر اختيارات الفالحين الرعي 

إال انها تؤثر في سلوكاتهم باتخاذ كل التدابير التقنية والزراعية للتأقلم معها بحكم اكتسابهم للدرايات المحلية، والتكيف 

 الجفاف الذي تعرفه معظم البيئات شبه الجافة والجافة. مع ظروف 
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 قائمة المراجع:

 أوال. المراجع باللغة العربية

-الزراعيية بالبيئيات شيبه الجافية بيالمغرب -، إشكالية اتخاذ القرار ليدى الفالحيين فيي األنظمية الرعيي2002األسعد، محمد؛ 

 . 9ة اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، مرقونة. كلي-دراسة في االيكولوجية الثقافية 

؛ دور االستطالع الميداني في تحدييد وهيكلية موضيوع البحيث وبنياء إشيكاليته، فيي 2019األسعد، محمـد ، احمد ايت عدي؛ 

زراعييية بالبيئييات شييبه الجافيية -موضييوع أثيير التغيرييية المناخييية فييي قييرارات الفالحييين فييي األنظميية الرعييي 

ليية إقليمييي سييطات وخريبكيية ــــييـ منيياهج البحييث فييي جغرافييية األرييياف ـــييـ منشييورات المعهييد بييالمغرب: حا

للجغيرافيين الشيباب حيول: مقاربيات ومنياهج البحيث  األولالجامعي للبحث العلمي ، أعمال المؤتمر اليوطني 

ليوم االنسيانية ـــيـ برحاب كلية اآلداب والع 2015ماي  9و 8و 7الجغرافي بالمغرب بين التقليد والتجديد أيام 

 جامعة محمد الخام  بالرباط. 

، أشييكال القييرارات فييي تربييية الماشييية لييدى الفالحييين ودالالت اختييياراتهم فييي البيئييات شييبه الجافيية 2002األسييعد، محمييـد؛ 

السلسييلة  2008فبرايير24مجلييد 2و1بيالمغرب دراسية فييي اإليكولوجييا الثقافييية. مجلية جغرافيية المغييرب عيدد

 الجديدة.

، أشكال القرارات الزراعية لدى الفالحين ودالالت اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب دراسة 2006سعد، محمد؛ األ

 .3-23، 1-2في االيكولوجية الثقافية". مجلة جغرافية المغرب العدد 

دراسية فيي -ه الجافية بيالمغربالزراعيية بالبيئيات شيب-، اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعيي2012األسعد، محمد؛ 

 منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية الدار البيضاء، دار النشر المغربية. –االيكولوجية الثقافية 

، قيرارات الفالحيين الزراعيية وعالقتهيا بالبيئيات شيبه الجافية بيالمغرب، جهية اليدار 2019ايت عدي احمد؛ األسيعد محميـد؛ 

منشييورات كلييية -الجهيية والبيئيية وإعييداد التييراب -عيية أوالد شييبانة بييإقليم سييطات سييطات: حاليية جما-البيضيياء 

جامعية الحسين الثياني باليدار البيضياء، أعميال الميؤتمر اليوطني الثاليث -اآلداب والعلوم االنسانية ابين مسييك 

 برحاب كلية اآلداب والعلوم االنسانية بن مسيك. 2017أبريل  21و 20للجغرافيين الشباب يومي 
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الزراعيية بالبيئيات شيبه الجافية  -موضوع أثير التغيريية المناخيية فيي قيرارات الفالحيين فيي األنظمية الرعيي 

منشورات المعهد الجيامعي  -غرافية األرياف بالمغرب: حالة إقليمي سطات وخريبكة ـــــ مناهج البحث في ج

للجغيرافيين الشيباب حيول: مقاربيات ومنياهج البحيث الجغرافيي  األولللبحث العلمي أعمال المؤتمر اليوطني 
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 محمـد الخام  بالرباط.

زراعية، وعالقتهيا بتميثالت التغيريية المطريية واألنظمية -، اختيارات الفالحين في األنظمة الرعي 2021عدي، احمد؛  ايت

أطروحيية لنيييل شييهادة -االجتماعييية والمؤسسييية بالبيئييات شييبه الجافيية بييالمغرب، حاليية هضيياب الشيياوية العليييا

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.-يكالدكتوراه في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمس
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ورد فييي دور المرافييق والخييدمات العمومييية فييي مواجهيية الفقيير -مييع مؤسسيية الطييب البيطييري بالشيياوية العليييا

 ألمانيا.-منشورات المركز الديمقراطي العربي، برلين-نمية البشريةوتحسين مستوى الت

، الجفياف المنياخي بيالمغرب: خصائصيه وعالقاتيه ب لييات اليدورة الهوائيية وأثيره عليى زراعية 2002باحو، عبيد العزييز؛   

عية الحسين المحمديية، جام-كليية اآلداب والعليوم اإلنسيانية -الحبوب الرئيسية. أطروحية لنييل دكتيوراه الدولية 

 الثاني بالمحمدية.

 ، في معجم الجغرافيا الفالحية "شر  وتفسير"2021ضاي ، حسن؛ 

 ؛ اتخاذ القرار بين العلم واالبتكار، الدار الجامعية االسكندرية.2007ماهر، أحمد؛ 

ت الريفيية ، تحوالت وأشيكال تكييف المجياال2022مرزوق، عبد الكريم؛ كرزازي موسى؛ بوعوينات أسماء؛ األسعد محمد، 

 بالمغرب، تكريما للذكرى الستين لتأسي  جامعة محمد الخام  بالرباط.
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