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  ملخص

تمثل اتخاذ القرار لدى الفالحين في تربية الماشية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب وعالقتها بتتناول الدراسة موضوع    

تؤثر التغيرية هل "السؤال اإلشكالي التالي: نع عبر اإلجابة. اإليكولوجية "الشاوية"بالوحدة الزراعية التغيرية المطرية 

اإليكولوجية  -في قرارات الفالحين في تربية الماشية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛ بالوحدة الزراعية المطرية الفصلية 

المطرية الفصلية  بتمثالت التغيرية تربية الماشيةاستجالء ربط عالقة قرارات الفالحين في  تهدف الدراسة ."؟الشاوية"

ن الداللة اإلحصائية لقرارات تبي  ثم  ،"الشاويةاإليكولوجية " -بالوحدة الزراعية )بداية الدورة الزراعية، ووسطها، ونهايتها( 

تتوخى  ".الشاويةجية "اإليكولو -بالوحدة الزراعية في عالقتها بالتغيرية المطرية الفصلية  تربية الماشيةالفالحين في 

في قرارات  o(H(ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض اإلحصائي التالي: "

ت اعتمدبالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية". حسب التغيرية المطرية الفصلية الفالحين المتعلقة بتربية الماشية 

فالحا سنة  126األسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا ثم اختيار طريقة السحب الطبقي األمثل لسحب عينة قوامها  الدراسة

على مقاربة مقارنة لمجالين من خالل أسلوبين من التحليل: كمي ونوعي، على مستوى الجماعة  تكما اعتمد، 6112

كون تربية الماشية )األبقار، األغنام، الماعز( تتبوأ تم التوصل إلى:  .اإلحصاء الوصفي واالستداللي كما وظفتالترابية. 

المرتبة الثانية ضمن اختيارات الفالحين بعد المزروعات األساسية والتكميلية، وأن أغلب الفالحين يزاولونها ألنها تشكل 

رية المطرية الفصلي يتمثل التغوسجلت الدراسة وجود تأثير عامل  ،سنوات العجافالموردا مكمال وإضافيا خصوصا خالل 

 ( I)من المقدمة ( التي تتكون IMRADمنهجية )وفق هذه الدراسة  هيكلوسنفي قرارات الفالحين في تربية الماشية. 

 (.D)ثم المناقشة  ( R)والنتائج  ( M)والمنهجية 

 .يكولوجيةإوحدة  ، تمثالت،مطرية فصليةاتخاذ القرار، تربية الماشية، تغيرية الكلمات المفتاحية: 
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The Relation of farmers’ decisions in cattle breeding with their 

seasonal rainfall variability representations in semi-arid 

environments in Morocco: A case study of agricultural-ecological 

unit “Chaouia”. 

 

Abstract  

The following study addresses the issue of decision-taking among farmers about cattle 

breeding in semi-arid environments in Morocco in relation to rainfall variability at 

agricultural-ecological unit: "Chaouia". By answering the following problematic question: 

Does seasonal rainfall variability affect farmers’ decisions in cattle breeding in semi-arid 

environments in agricultural-ecological unit “Chaouia”? The study aims to elucidate the 

relation of farmers’ decisions in cattle breeding with the seasonal rainfall variability 

(beginning, middle, and end of the agricultural cycle). Then, it discerns the statistical 

significance of farmers’ decisions in in cattle breeding in relation to the seasonal rainfall 

variability in the agricultural-ecological unit “Chaouia”. The research problem will be tested 

by adopting the following statistical hypothesis: “There are no statistically significant 

differences (Ho) in farmers’ decisions regarding cattle breeding according to the seasonal 

rainfall variability of the agricultural-ecological unit “Chaouia”. The study adopted the field 

method of data collection, based on optimal stratified sampling, to draw a sample of 162 

farmers during the year 2015. It also adopted a comparative approach of two semi-arid 

environment zones, on the basis of two methods of analysis: Quantitative and qualitative, at 

the level of the territorial commune. The analysis of quantitative and qualitative data has 

required use of descriptive and inferential statistics. The study concluded that cattle breeding 

(cows, sheep, goats) occupies the second place in the choices of farmers after essential and 

complementary plantations, and that most farmers practice cattle breeding because it 

constitutes a complementary and additional resource, especially during the lean years. It 

highlighted also the effect of seasonal rainfall variability factor on farmers' decisions in cattle 

breeding. Finally, the study will be structured according to the IMRAD methodology that 

consists of introduction (I), methodology (M), results (R) and discussion (D). 

Key words  

Taking decision, cattle breeding, seasonal rainfall variability, agricultural-ecological unit. 
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 مقدمة ومنهجية العمل .1

 مقدمة .1.1

 أوال: السياق العام 

أحـد كونه يشكل بالرغم من ف أحد القطاعات األكثر حساسية للتغيرات المناخية؛ القطـاع الفالحـي فـي المغربيعـد 

(، ويشغل 2015) %1.31بـ فـي الناتـج الداخلـي الخـام ويساهم  ،المحـركات الرئيسـة للتنميـة االقتصادية ومكافحة الفقر

 عالوة على إسهامهمـن السـاكنة القرويـة،  % 01لمـا مجموعـه مصـدر دخـل  ويوفر من السـاكنة النشـيطة، %01 قرابة

 التقلبات المناخية إال أن(.  12، 6111تنمية العالم القروي، تقرير ) إجمالـي قيمـة الصـادراتمن  % 11قـدره  سـنويا بمـا

الفالحي بشقيه  نتا فالجفاف الذي أصبح ظاهرة دورية بات يؤثر تأثيرا كبيرا على اال تعد أكبر معضلة تواجه هذا القطاع.

 البورية التي ينتمي إليها المجال المدروس.  خصوصا في المجاالت ،وتربية الماشية يالزراع

( unité agro-écologiqueالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" ) مجاالت البحث ترابيا إلى تميتن

( المسماة السهول ensemble agro-écologiqueإلى المجموعة الزراعية اإليكولوجية ) تنضويالتي  (1)الشكل

إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن  ؛وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة، ذات البور المالئم للزراعة األطلنتية

(. تمتد الوحدة الزراعية اإليكولوجية على أقاليم سطات، بن سليمان،  agriculture Marocaine, 2008ملم ) 011

 %20تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها ما بين  ومديونة، برشيد، النواصر، عمالة المحمدية، عمالة الدارالبيضاء، 

 %12و .1ما بين  1. ويمثل مؤشر أهمية الفالحة% .0، كما تمثل األراضي المخصصة للحبوب أكثر من %22و

(agriculture Marocaine, 2008 .) سنحاول طرح إشكالية البحث في إطار هذا السياق العام.و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مؤشرات وهي:  أربعةعلى  االعتماد األهمية الفالحية لكل وحدة زراعية إيكولوجية يتم  مؤشر لتحديد : مؤشر أهمية الفالحة1 

 امتداد المساحة الصالحة للزراعة )دون أراضي البوار( بالنسبة للمساحة الكلية بالنسبة المئوية. -

 بـالنسبة المئوية.المساحة المسقية بالنسبة للمساحة الكلية  -

 معدل التنوع الزراعي، ويتم الحصول عليه من خالل حساب النسبة المئوية للمحاصيل غير الحبوب مقارنة بمجموع المساحة الصالحة للزراعة. -

 (L’unité de gros bétail UGBأهمية الثروة الحيوانية، تحسب على أساس وحدة الثروة الحيوانية  ) -
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 : موقع وحدات المعاينة المجالية في إطار الوحدات المجالية1شكل 

 الفالحية بالمغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 01ص (.2112المصدر: األسعد، محمد.)             
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 بالبحث الجماعتين القرويتين المعنيتينوموقع  سطاتالموقع اإلداري إلقليم : 2شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .، بتصرف6111مونوغرافية إقليم سطات المصدر:                  

 

 المفاهيم اإلجرائية ثانيا: 

القدرة على التعامل مع المواقف المتحركة. كما أن عملية اتخاذ القرار تتألف من أبعاد نفسية هو القرار  اتخاذ القرار:

سلوكية متعددة في شكل مجموعات معقدة ومتشابكة من أبعاد نفسية، سلوكية، واجتماعية، وسياسية، وتاريخية، ومن أبعاد 

هائي واإلرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب البت الن هووالقرار  (. 33 ،2112)زردومي، تكنولوجية، واقتصادية 

هناك ثالثة مفاهيم أساسية و. ( 191، 2111) رشوان،  وما ال يجب فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية

 .(Espinasse, 2009, 19)   الحدث، فرصة، ...(العوامل الخارجية )، والنتائج، والبدائل لنظرية اتخاذ القرار، هي:

فيختلف حسب الفترة التي يسجل فيها العجز المائي خالل الدورة الزراعية، ومن أجل تحديد  :التغيرية المناخيةأما مفهوم 

الفصول في عالقتها باختيارات الفالحين، تم تقسيم دورة نموها الزراعي إلى ثالث فترات، هي: فترة الحرث الزراعي: 

فبراير( وفترة الحصاد وجمع  –و فترة النمو النباتي: وسط الدورة )يناير دجنبر(  -نونبر –بداية الدورة )أكتوبر 

تعتبر التغيرية المطرية من مثيرات و   (Gharrous, 2005, 198) ماي( -أبريل–المحاصيل: نهاية الدورة )مارس 

خارجية، أي معطيات عمليات يستوعب فيها الذهن المعطيات ال هيف :التمثالتأما قرارات الفالحين في تربية الماشية. 

الواقع بعد أن يحتك بها الفرد، ويضفي عليها  مستويات شخصيته المختلفة، فيؤدي ذلك إلى أن تتجمع لدى الفرد صور 

(. وتتميز التمثالت & Lévy, 2013, 266  Lussault ") تشكل حصيلة ذلك االحتكاك، فتكون بالتالي تمثالت لها

 الثبات النسبي حيث ال تتغير إال بتغير عناصر الواقع وإدراك الفرد لتلك العناصر، بنوع من
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وهذا ما يجعل منها مواقف توجه السلوك وتحدد عددا من االستجابات التي يصدرها الفرد كرد مباشر أو غير مباشر اتجاه  

(. ,1116Lalande ,161لفرد للشيء. )مثير داخلي أو خارجي. وهذا ما يحيل إلى طابع المعنى والداللة الذي يعطيه ا

    في هذه الدراسة تصورات الفالحين المرتبطة بالتغيرية المناخية. بالتمثالتيقصد 

 ثالثا: مشكلة البحث

المناخية. ومن هذا المنطلق يمكن  البحث بدراسة عالقة قرارات الفالحين في تربية الماشية  بتمثالت التغيرية عني 

في قرارات الفالحين في تربية الماشية بالبيئات شبه  الفصلية تؤثر التغيرية المطرية" هل طرح السؤال اإلشكالي التالي:

وبالتالي سيحاول هذا البحث إثبات صحة الفرضية التالية: ؟ "الشاويةاإليكولوجية " -بالوحدة الزراعية الجافة بالمغرب؛ 

حسب التغيرية المطرية في قرارات الفالحين المتعلقة بتربية الماشية  o(H(ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية "

 ."الفصلية

 رابعا: أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: 

 ".الشاويةاإليكولوجية " -بالوحدة الزراعية  تربية الماشيةقرارات الفالحين في  تبين أشكال -

 ".الشاويةاإليكولوجية " -االتجاه العام للتغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية تحديد  -

فهم عالقة قرارات الفالحين في تربية الماشية بتمثل التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية اإليكولوجية  -

 ".الشاوية"

الفصلية  بعالقة اختيارات الفالحين بتمثالت التغيرية المطرية للفروقات المتعلقةالداللة اإلحصائية  التأكد من -

 ".الشاويةاإليكولوجية " -بالوحدة الزراعية 

  عمل.  منهجية ال1.1

 أدوات جمع البيانات :أوال

دون تعتبر مرحلة جمع البيانات غير الميدانية من أهم مراحل البحث ألن نتائج التحليل ستكون البيانات غير الميدانية:  -

البيانات فإن  عليهقيمة، إذا لم تكن البيانات التي قام التحليل على أسسها قد جمعت من مصدر ذي مصداقية وموضوعية. و

(، المندوبية السامية للتخطيط) 6110من: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة تتكون غير الميدانية في هذا البحث 

)الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط الطبوغرافية وخرائط التقسيم الجهوي للمجال المدروس 

إلقليم سطات )وزارة  6112-6110، ومخططات التنمية الجماعية ما بين (والخرائطية، المديرية الخرائطية، الرباط

 1102معطيات التساقطات المطرية إلقليم سطات  ما بين ثم يم سطات(، الداخلية، الجماعات المحلية بإقليم أسفي وإقل

من أجل دراسة مناخ المنطقة والتعرف على الفترات ،  وذلك بالدار البيضاء( مديرية األرصاد الجوية الوطنية) 6112و

 الممطرة والفترات الجافة. ثم مونوغرافية إقليمي سطات )عمالة إقليم سطات(.
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 échantillon stratifié) اعتمد البحث عينة عشوائية احتمالية مساحية بطريقة السحب الطبقي األمثل ميدانية:البيانات ال -

optimal)6  ،فالحا من مجموع الفالحين بالمجاالت المعنية بالبحث  126لسحب عينة قوامها ( 11، 6116)األسعد

 (.2019،1)األسعد،في هيكلة هذه الدراسة ( IMRAD)كما إعتمدنا منهجية . 6112 سنة 

عالقة اختيارات لدراسة  (Chi-Square) ²كااختبار الداللة  التالية:استخدمت األدوات اإلحصائية ثانيا: أدوات المعالجة: 

العلف، الفالحين في تربية الماشية باألساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات:) بيع جزء من القطيع لشراء 

ومن أجل معرفة درجة االرتباط بين  .اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف(

 . o(H ( هأو رفض الفرض المقترحلقبول  1312وذلك باحتمال  .(V de Cramer)المتغيرات اعتمدنا معامل االرتباط 

 النتائــــــــــــــــج. 2

 "الشاويةاإليكولوجية " -بالوحدة الزراعية الفالحين في تربية أنواع الماشية أشكال قرارات . 1.1

تلعببب تربيببة الماشببية دورا اجتماعيببا واقتصبباديا بالنسبببة للفببالح، وتشببكل تربيببة األنببواع المحليببة السببمة الغالبببة علببى 

البيئبات الجافبة وشببه الجافبة. وال تخبر  ممارسبة تربيبة المجاالت المدروسبة، نظبرا لقبدرة األنبواع المحليبة علبى التبأقلم مبع 

الماشية عموما عن ثالثة أنظمة، هي: نظام الرعي التقليدي البذي يرتكبز علبى نظبام الترحبال البدائم أو الموسبمي  باحثبا عبن 

لببى اسببتخدام الكببو والمبباء، ونظببام الحيببازات المنزليببة الببذي ينتشببر فببي القببرى وقببرب المببدن، والنظببام الحببديث الببذي يقببوم ع

 .داخل الضيعات  التكنولوجية الحديثة واإلنتا  المكثف

 توزيع أنواع الماشيةأوال: 

تنتشر بالمجاالت المدروسة تربية ثالثة أنواع من الماشية، هي: تربية األغنام التي تتشكل أساسا من نوع " 

، وتربية األبقار التي تتشكل من النوع المحلي بدرجة كبيرة، وتربية الماعز المحلي. وهناك حاالت قليلة لنشاط .السردي"

تربية الخيول، ) حالة واحدة ضمن العينة بإقليم سطات( التي تبقى حكرا على بعض الفالحين األغنياء الذين يربونها من 

األصابع، تربي الخيول من أجل ممارسة نشاط الفروسية التقليدية ) أجل لحومها، إلى جانب حاالت معدودة، على رؤوس 

 التبوريدة(. 

سنتطرق بداية إلى استعراض نتائج البحث الميداني المتعلقة باختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشية )األغنام 

األمطار خالل الدورة دراسة النزعة العامة لتطور ثم ، واألبقار والماعز(، وتوزيعها المجالي بالجماعتين المدروستين

الوقوف على داللة الفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشية بفترات وفي األخير ، الزراعية

 التغيرية المطرية.

 

                                                           
 التالية: الرياضية بناء على الصيغةتم ي السحب الطبقي األمثل2 

  
 
ويتميز بلونه األبيض مع سواد على مستوى كل من  ،ردي واحدة من السالالت التي تشكل ثروة حيوانية مهمة في المغربستعتبر ساللة اغنام الساللة السردي: 3 

 ...قلعة السراغنة، ذنين، ويتواجد بالتحديد في مناطق سطاتالعينين والفم واأل

 

 

ni عينة الطبقة األولى = 

nحجم العينة اإلجمالي =  

Ni إطار المعاينة = 

σiاالنحراف المعياري لكل طبقة =  
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النسبة لوبقار ب :، موزعة على الشكل التالي2010رأس سنة  623.00111 عداد القطيع الوطني للمواشيأبلغت 

 (. 6116)وزارة الفالحة والصيد البحري،  ألف رأس 5.414ألف رأس، والماعز 18.030ألف رأس، واألغنام  2.900

 613110منها  رأس العين رأسا؛ يبلغ نصيب جماعة  130663101رؤوس األغنام بإقليم سطات  عدد  ويصل

 1013662سطات . بينما يصل عدد رؤوس األبقار بإقليم العايديسيدي رأسا بجماعة  123211رأسا من األغنام، مقابل 

سيدي جماعة ب ارأس 03211 مقابلرأسا من األبقار،  03210 بـ بالمرتبة األولى جماعة راس العين تحظى فيها  ؛رأسا

الماعز إلى   على أقل عدد من رؤوس الماعز مقارنة باألغنام واألبقار، حيث يصل عدد رؤوس سطات. ويتوفر إقليم العايدي

  .0رأس 00 س العين بـأ، تليها ررأس 011وتأتي جماعة سيدي العايدي في الرتبة األولى  بـرأسا؛  613122

 أشكال االختيارات في تربية الماشية  ثانيا:

 توزيع أنواع تربية الماشية بجماعة راس العين: 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6112المصدر اإلحصائي: عمل ميداني            

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .معطيات التشخيص اإلقليمي التشاركي للجماعات القروية المنجز بين وزارة الداخلية ووكالة التنمية االجتماعية 0 

 (Diagnostic territorial participatif des communes rurales : RAS ELAIN et SIDI ALAIDI 2008 ) 

 

 6112المصدر اإلحصائي: عمل ميداني 
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 : توزيع أنواع تربية الماشية بجماعة سيدي العايدي4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6112المصدر اإلحصائي: عمل ميداني     

  

توزيع أنواع تربية الماشية )الغنم، والبقر، والماعز( في البيئات شبه الجافة بكل من جماعتي  الخريطتانتمثل 

. وانطالقا من قراءة ومالحظة المعطيات الممثلة في كل )الوحدة اإليكولوجية "الشاوية"( "سيدي العايدي"و "عينرأس ال"

 جماعة، يتبين ما يلي:  

، المحليبأنواعها الثالثة:  نسبة اختيارات  الفالحين لتربية األبقار  صلت حيثاالختيار األول للفالحين هو تربية األبقار:  -

يبلغ عددها   ذإ ؛مع اختالف في عدد األبقار (رأس العين وسيدي العايدي) بالمجاالت المدروسة %.2 ،والهجين، والمستورد

رأسا من  62رأسا من النوع الهجين، و 101رأسا من النوع المحلي، و 160، تتألف من: رأسا 101بجماعة سيدي العايدي 

رأسا من النوع  01رأسا من النوع المحلي، و 612، تتكون من: بجماعة رأس العين رأسا 610مقابل في النوع المستورد. 

 .رأسا من النوع المستورد 16الهجين، و

بعدد رؤوس  من الفالحين تربية األغنام بمجموع المجاالت المدروسة، %.0اختار إذ  االختيار الثاني هو تربية األغنام: -

تسجل جماعة رأس العين أعلى حيث  ، مع تقارب في نسب االختيارات وتباين في عدد الرؤوس؛رأسا 23220يصل إلى 

 نسبة اختيار تمثلمقابل  فيرأسا من األغنام.  13666بعدد يصل إلى لكن من اختيارات الفالحين، و  %02تمثل  ، نسبة

 رأسا. 30213.وبعدد يبلغبجماعة سيدي العايدي،  02%

من  %1إذ ال تتجاوز نسبة تتميز اختيارات الفالحين لتربية الماعز عموما بالقلة؛ االختيار الثالث هو تربية الماعز:  -

عز ارؤوس من الم 11 عدىال تتحيث  ؛كما تتوزع بشكل ضعيف بالجماعتين مجموع اختياراتهم بالمجاالت المدروسة،

  .عزارئسين من الم س العينأربجماعة   ها، بينما لم يتجاوز عددسيدي العايدية جماعب
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من حيث العدد  تحتل الصدارة في اختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشيةتربية األغنام، نستنتج مما سبق، أن 

بالمجاالت المدروسة، ويرجع سبب ذلك إلى مميزاتها التي جعلتها تتفرد بالصدارة؛ والتي من أهمها: سرعة دورة رأس 

المال فيها، نظرا الرتفاع كفاءتها التناسلية، وسرعة تكاثرها، إضافة إلى  تأقلمها مع المناطق شبه الجافة،  نظرا لقدرتها 

نقص الغذاء لفترة طويلة.  إلى جانب انخفاض تكلفة العمالة، وتنوع إنتاجها )اللحم، على تحمل الجوع والعطش و

 والصوف(. عالوة على ذلك، تستعمل مخلفاتها سمادا  في إغناء التربة باألزوت والفوسفور والبوتاسيوم. 

حي المجاالت المدروسة. فقد وتأتي تربية األبقار في المرتبة الثانية من حيث العدد، رغم أنها تمثل الخيار األول لفال

أصبحت تربية األبقار تحظى باهتمام متزايد وخصوصا تربية األبقار الحلوب وتسمين العجول بالمجاالت المروية التي 

تمارس فيها الزراعات العلفية )الشعير، الذرة(. فهي تعد مصدر دخل إضافي للفالح، حيث ال يخلو منزل من بعض األبقار، 

تشرف على تربيتها النساء، من أجل  استغاللها  في إنتا  الحليب الذي يستهلك جزء منه محليا ويباع الباقي والتي غالبا ما 

بينما تحتل تربية الماعز المرتبة األخيرة، ويرجع ذلك إلى ظروف العناية الخاصة بتربيتها وخصوصيات  .للتعاونيات

 القطيع الذي يتالءم مع بيئات المناطق الجبلية. 

 

 بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" طرية الفصليةرية المياالتجاه العام للتغ .1.1

ما بين سنتي  سطات دجنبر( بمحطة -نونبر -االتجاه العام للتساقطات المطرية في بداية الدورة الزراعية )أكتوبر:  5شكل 

 (mmبالمليمتر ) 1112و 1895

 

 

 

 

 

 

 

 

6111الوطنية، الدار البيضاء المصدر: مديرية األرصاد الجوية   

 

 

 

 

 

y = 1.3554x + 125.3
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 1895ما بين سنتي  سطاتفبراير( بمحطة -االتجاه العام للتساقطات المطرية في وسط الدورة الزراعية )يناير: 2شكل 

 (mmبالمليمتر ) 1112و

 

 

 

 

 

 

 

 

6111المصدر: مديرية األرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء   

 

 1895ما بين سنتي  سطات( بمحطة أبريل -الدورة الزراعية )مارس ةللتساقطات المطرية في نهاياالتجاه العام : 7شكل 

 (mmبالمليمتر ) 1112و

 

 

 

 

 

 

 

 

6111المصدر: مديرية األرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء   

 

كمية التساقطات خالل الدورات الزراعية بمحطة سطات ما بين سنتي  ( 1و 2و 2رسوم البيانية )األشكال تمثل ال     

أمطار بداية الدورة الزراعية  سجلتفقد يالحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية:  ؛ حيث6112و 1102

الدورة وسط أمطار بينما سجلت  .6112و 1102 ما بين  فترةال في السنةفي  2.،1  بمعدل تزايدا"سطات"  بمحطة 

   في نهاية الدورة  . -1،12ومعدل  ، في وسط الدورة -1،01بمعدل  ؛في كميات التساقطات اونهاية الدورة انخفاض

y = -1.8919x + 111.15
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بمعامل تباين  رية المطرية يتتصدر وسط الدورة الزراعية بمحطة "سطات" المرتبة األولى من حيث قوة تعرضها للتغ      

، يليها نهاية الدورة الزراعية وهذا يعني أن معظم  السنوات تنحرف فيها التساقطات كثيرا عن المعدل %.1يصل إلى 

 .%21،1، ثم بداية الدورة بمعامل تباين يصل إلى %0،.2بنسبة 

 نستنتج مما سبق: أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملموس في التغيرية المطرية، متبوعة بنهاية الدورة في

 الثانية، بينما تخضع وسط الدورة ألقوى درجات التغيرية المطرية.  المرتبة

بالوحدة الزراعية عالقة  قرارات الفالحين في تربية الماشية بتمثل التغيرية المطرية  الفصلية  .3.1

 اإليكولوجية "الشاوية" 

العتماد هذا القطاع على نباتات المراعي ، وذلك الفصلية يتأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بالتغيرية المطرية

والمحاصيل الزراعية؛ حيث يؤدي شح األمطار إلى تراجع أعداد القطعان وتدني إنتاجيتها وبالتالي تدني دخل الفالحين 

. ويتفاعل الفالح مع التغيرية المطرية من خالل ..نتيجة بيعها بأسعار منخفضة. أضف إلى ذلك ظهور أمراض سوء التغذية

: شراء األعالف من مدخراته مع االحتفاظ بالقطيع، أو بيع جزء ثالثة أساليب رئيسة هي وعة من األساليب نجملها فيمجم

من القطيع من أجل توفير العلف لباقي القطيع، أو التخلص تماما من القطيع عن طريق البيع قبل أن يصاب بالهزال ويموت 

 جوعا.  
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المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف من تأثير التغيرية المطرية على تربية الماشية  األساليب: 9شكل 

 بالجماعات المدروسة

 
   2115المصدر: دراسة ميدانية 

 

األساليب المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف من تأثير التغيرية المطرية على تربية الماشية؛  رسم البيانييبين ال

المستعان بها للحد  حلولأهم الباعتباره تقدم األساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف  :ن خاللهحيث  يتضح م

بنسبة  مع االحتفاظ بالقطيع الفالح من مدخرات ، يليها اللجوء إلى شراء العلف%21 غيرية المطرية بنسبةتمن أثار ال

وهي االختيارات نفسها . "سيدي العايدي"ماعة جب %.1، ثم في األخير التخلص تماما من قطيع الماشية بنسبة 10%

يحتل بيع جزء من القطيع لشراء العلف الصدارة ضمن األساليب المعتمدة بنسبة لجماعة رأس العين الشاوية؛ حيث  بالنسبة 

إلى ، ثم التخلص تماما من قطيع الماشية بنسبة تصل %.6، متبوعة باللجوء إلى شراء العلف بنسبة تتجاوز %20تناهز

1.%. 

األساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف تتبوأ المرتبة األولى ضمن األساليب نستنتج مما سبق أن   

، %.1بنسبة   الشاوية المعتمدة  للتخفيف من حدة التغيرية المطرية على تربية الماشية  بالوحدة الزراعية االيكولوجية 
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، ثم التخلص تماما من قطيع الماشية  بنسبة %12بنسبة  مدخراته مع االحتفاظ بالقطيعمن  متبوعة باللجوء إلى شراء العلف

. وهكذا نجد أن الفالح يلجأ بداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، ثم يلجأ إلى مدخراته لشراء العلف، % 11

 . (20، 6110)األسعد، كامل  لتساقطاتقبل أن يضطر في األخير إلى التخلص من القطيع في حالة  استمرار شح ا

األساليب المعتمدة ب في تربية الماشية الداللة اإلحصائية للفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين. 4.1

للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات )بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، 

 استمرار الجفاف(التخلص تماما من القطيع في حالة 

المتمثلة في  تبين من دراسة داللة الفروق المسجلة على مستوى عالقة متغير أنواع تربية الماشية، مع المتغيرات المستقلة

األساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات )بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص 

بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" )سيدي العايدي، راس العين( حسب تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف( 

تسجيل عدم وجود أي داللة إحصائية بين الفروق حسب متغير األساليب المعتمدة   ،" ( Chi-Square) ²كاالداللة اختبار 

للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات )بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع 

 (.  0Hوبالتالي قبول فرض العدم ) 1231( Square-Chi) ²كا في حالة استمرار الجفاف(؛ حيث تتجاوز داللة 

يستخلص، إذن، من الجدول أن االتجاه العام للعالقة بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواع تربية الماشية ليست 

لها تأثير على  اختيارات  ليس كولوجية "الشاوية". مما يؤكد أن هذه العواملإوحدة الزراعية االالذات داللة إحصائية ب

 الفالحين ألنواع تربية الماشية.

 

 خالصات ومناقشة .1

 المناقشة 

إلى مجموعة من النتائج، والتي يمكن مناقشتها في ضوء التصورات المعلن عنها في  ت الدراسةتوصل

 اإلشكالية وهي:

  غلبة تربية األغنام على أنواع تربية الماشية بالمجاالت المدروسة من حيث العدد، تليها تربية األبقار، بينما تتبوأ

هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه محمد األسعد في كون المجاالت المعنية تربية الماعز المرتبة األخيرة. 

 (.6116ن هناك تفاوت ملحوظ بينها )األسعد، بالدراسة تعرف تركزا واضحا لرؤوس الغنم دون أن يكو

  يتأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بالتغيرية المطرية الفصلية، وذلك العتماد هذا القطاع على نباتات المراعي

والمحاصيل الزراعية؛ ويتفاعل الفالح مع التغيرية المطرية من خالل مجموعة من األساليب نجملها في ثالثة 

حتفاظ بالقطيع، ثانيا: بيع جزء من القطيع من أجل أساليب رئيسة هي: أوال: شراء األعالف من مدخراته مع اال

في حالة استمرار شح التساقطات، توفير العلف لباقي القطيع، ثالثا: التخلص تماما من القطيع عن طريق البيع 

مجموعة من  التي بينت أن الفالح يتخذ وهو ما ال يتفق مع ما خلصت إليه دراسة الباحثة رجاء الصغير

 اجهة التقلبات المناخية من أبرزها: الخالئط العلفية التي تحتل المرتبة األولى، االستراتيجيات لمو
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وفي المرتبة الثانية بيع جزء من القطيع لشراء العلف، والتخلص تماما من القطيع في حالة استمرار مدة الجفاف 

 (. 6111،  ، األسعد")الصغيركحل أخير

 1102في السنة في الفترة ما بين   2.،1ت"  تزايدا بمعدل  "سطابمحطة أمطار بداية الدورة الزراعية  سجلت 

في  -1،01. بينما سجلت أمطار وسط الدورة ونهاية الدورة انخفاضا في كميات التساقطات؛ بمعدل 6112و

 سماءأفي نهاية الدورة، وهو ما ال يتفق مع ما خلصت إليه دراسة الباحثة بصير  -1،12وسط الدورة،  ومعدل 

أن  بإقليم آخر من المجاالت شبه الجافة )أسفي( حيث توصلت إلىعند دراستها للمعطيات المناخية الخاصة 

 ، في حين سجلت6111و 1110ما بين  سجلت نزعة موجبة نحو الترطيب  أمطار بداية ونهاية الدورة الزراعية

  (.6111،  ، األسعدبصير) )انخفاض في كمية التساقطات(نزعة سالبة  أمطار وسط الدورة الزراعية 

 

 صةالخال 

في قرارات  o(H(ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية " تبين من خالل النتائج الدراسة ما يؤكد فرضية البحث:

ومن "؟ الشاويةاإليكولوجية " -حسب التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية الفالحين المتعلقة بتربية الماشية 

هو: لجوء غالبية الفالحين عند شح التساقطات في البداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، أبرز ما يثبت ذلك 

ثم المرور في مرحلة ثانية إلى مدخراتهم لشراء العلف، قبل أن يضطروا في األخير إلى التخلص من القطيع في حالة  

 استمرار وتفاقم شح التساقطات.

 

 كلمة شكر

 البيضاء، من كلية االداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني الدار محمد األسعدوستاذ الجزيل لأتقدم بالشكر 

 تفضل بمراجعة نص المقالة. الذي

 

  المراجع 

 :مراجع باللغة العربية 

المنهجي إلعداد ( وخطوات إنجاز البحث الجغرافي، ورد في الدليل IMRAD.، الخصائص العلمية )6111األسعد، محمد.،  -

 . البحوث، جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، الرباط

زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب .دراسة في  –اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي   .6116األسعد، محمد،  -

 دار النشر المغربية، الدار البيضاء. المغرب.عبدة للثقافة والتنمية.  -اإليكولوجيا الثقافية. منشورات مؤسسة دكالة 

 -قرارات الفالحين الرعوية وعالقتها بالوضعية االجتماعية للفالحين بجهة الدار البيضاء .6111الصغير ر&األسعد م  .،  -
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