تحديات الزراعة الحافظة يف املناطق الفالحية الجبلية يف املغرب
العوامل البيئية

الرتبة :رأس مال حيوي لألجيال القادمة ،ولكنه عرضة للضياع

•تعرية تحت تأثري الريح و املاء  :الناتجة عن عوامل عدة « العادات الفالحية  /هطول األمطار  /التضاريس»
•فقدان خصوبة الرتبة  :انخفاض املواد العضوية ،والحياة البيولوجية.

املاء :مورد نادر ،وأحيانا فائض ،واحيانا ال يتم ترشيده بطرق صحيحة

•اآلثــار الســلبية لعمليــات الحــرث  :تغلغــل امليــاه يف الرتبــة الضعيفــة ،والجريــان الســطحي
يف املناطق املنحدرة والركود يف السهول.
•عمليات الحرث  :تجفيف الطبقات السطحية للرتبة.
•الرتبة تفتقر إىل غطاء نبايت مام يرسع تبخر املياه

املديرية اإلقليمية للفالحة
بشفشاون

املديرية اإلقليمية للفالحة
بخنيفرة

برشاكة مع

التنوع البيولوجي  :تنوع محدود من الزراعات

•دورات زراعية محدودة ،هيمنة عالية للحبوب عىل حساب البقوليات.
•عدم تعاقب زراعات مختلفة ،يعزز من انتشار األمراض ويقلل من خصوبة الرتبة
•الرعي املكثف ال يساعد الحفاظ عىل بقايا املحاصيل الزراعية السابقة
•عدم وجود اختالف أو ارتباط بني األنواع يعزز املرض ويقلل من خصوبة الرتبة.
•دور التحوطات  :األسوار للحامية من قطعان (الحفاظ عىل بقايا املحاصيل) واملوارد (الفواكه واألخشاب و العلف)،
مأوى للحرشات املفيدة.

العوامل « الزراعية واالقتصادية »

املامرسات الفالحية املعمول بها :ال تتامىش مع السياقات املحلية واملناخية

من أجل إدماج
زراعة حافظة ومستدامة
يف املناطق الفالحية الجبلية باملغرب

•عمليــات الحــرث جــد مكلفــة (املعــدات والوقــود ،اليــد العاملــة والوقــت) و يكــون لهــا تأثــر ســلبي
عىل الرتبة واملياه.
•االنتقال إىل البذر املبارش يبسط عمليات البذر ،يوفر الوقت ويخفض التكاليف.
•لكن غياب الحرث له سليبات :صعوبة التخلص من األعشاب الضارة
•الحفــاظ عــى بقايــا املحاصيــل يقلــل مــن الظهــور لألعشــاب الضــارة و يغنــي الرتبــة باملــواد
العضويــة
•االنتقال إىل البذر املبارش ،دون الحرث يتطلب آلة خاصة
•آلــة البــذر املبــارش املتوفــرة ،غــر مالمئــة تحتــاج اىل قــوة جــر كبــرة و التــي ال يتوفــر عليهــا
الفــاح الصغــر ,املطلــوب بــذارات غــر مكلفــة وخفيفــة.
•يف نظام البذر املبارش ،يتطلب مكافحة األعشاب الضارة اهتامم خاص.

تعترب تربية املوايش جد إيجابية يف هدا النظام الزراعي ،لكن يجب التكيف
مع تدبري الحفاظ عىل بقايا املحاصيل و ادماج إنتاج األعالف

العوامل االجتامعية واملؤسساتية
•تنشــيط و إخبــار مجموعــات مــن الفالحــن عــن ابتــكار الــة البــذر املبــارش التــي تتأقلــم
مع املكننة عند الفالح الصغري
•خلــق مجــاالت للتبــادل بــن هــذه املجموعــات و الباحثــن للحصــول عــى معطيــات زراعيــة
و تقنية و نرشها عىل نطاق واسع
•اقتناء بذرات البذر املبارش يف إطار تعاونيات
•دعــم وتأييــد الجهــات املســؤولة رضوري لتعزيــز و تعميــم و تطويــر الزراعــة الحافظــة يف املناطــق
الفالحيــة الجبلية.
•تدريب صغار الفالحني والفنيني واملهندسني أمر رضوري.

مرشوع الزراعة الحافظة

املحافظة عىل الرتبة و التأمني ألغداءي
اهتامم مشرتك للفالحني باملغرب و مايل « » 2013 – 2010
بتمويل مشرتك من

)www.fert.fr (b.vadon@fert.fr

)IAV (bourachel@yahoo.com

)ENA (abbentassil@yahoo.fr

مرشوع مركز حول مجموعات من الفالحني املحليني بتعاون
مع رشكاء من البحث و التنمية الفالحية
هــدف املــروع  :تعميــم تقنيــات الزراعــة الحافظــة يف منطقتــن جبليتــن باملغــرب  :األطلــس املتوس ـط  :خنيفــرة و الريــف  :شفشــاون ,
مرتك ـزا ً يف ذلــك عــى ديناميــة الفالحــن الناشــيطني واملنضمــن يف تعاونيــات أو جمعيــات
الفاعلون الرئيسيون و الرشكاء
•تعاونيتــان وكذالــك جامعــة مــن الفالحــن الغــر املنخرطــون بجامعــة حــد بوحسوســن
(األطلــس املتوسـط).
•جمعيتان قرويتان و تعاونيتان يف منطقة شفشاون (الريف).
•املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس (التنسيق و الجانب الزراعي)
•معهــد الحســن الثــاين للزراعــة و البيطريــة - ،الربــاط (املكننــة و آلــة البــذر) بالتنســيق
مع Afdi - Touraine
•املديرية اإلقليمية للفالحة بخنيفرة و املديرية اإلقليمية للفالحة بشفشاون
•مركز األشغال الفالحية بأغلموس/حد بوحسوسن و مركز األشغال الفالحية بشفشاون
•حرفيون محليون (آلة البذر)
•منظمة فرت الفرنسية (( )Fertالتنسيق العام و دعم الربنامج )
اإلشكاليات\األهداف
•الحد من انجراف الرتبة وفقدان خصوبتها.
•الحفاظ عىل غطاء نبايت دائم من خالل بقايا املحاصيل.
•الرفع من التنوع البيولوجي بتكتيف الدورات الزراعية و إدماج البقوليات واألعالف.
•التقليل من املصارف و ربح الوقت باللجوء إىل البذر املبارش.
•تجريب آلة منوذجية مبتكرة للبذر املبارش بإرشاك الفالحني و الحرفيني املحليني
•تعزيــز و تفعيــل دور التعاونيــات أو الجمعيــات املحليــة كفاعــل لتطويــر الزراعــة الحافظــة
بالتعــاون مــع الباحثــن و وقطــاع التنميــة الزراعيــة.
محاور العمل
•دعــم دور التعاونيــات أو الجمعيــات املحليــة :تقويــة القــدرات (تكويــن األعضــاء،
تحســن التســيري الجامعــي ،ربــط العالقــات مــع الــركاء).
•الهندســة الزراعيــة :إنشــاء حقــول تجريبيــة عنــد و مــع الفــاح  -عــروض تطبيقيــة ،أيــام
حقليــة تحسيســية و زيــارات ميدانيــة مع تدريــب الفالحــن والتقنيني.
•املكننــة :تصميــم ،تصنيــع و تكييــف منــوذج آللــة للبــذر املبــارش صالحــة مــع قــوة
الجر الصغــرة.
•خلــق منــا خ لتعزيــز تبــادل التجــارب والخ ـرات بــن الفاعلــن مــن املغــرب ,و مــايل
و فرنســا

النتائج املحققة
دينامية املجموعات املحلية
عمــل املــروع عــى تحســيس و تدريــب الفالحــن أعضــاء الجمعيــات و التعاونيــات املحليــة والفنيــن واملديريــن التنفيذيــن مــن مديريــات
الفالحــة و مراكــز األشــغال ،يف تســيري املجموعــات و نــر تقنيــة الزراعــة الحافظــة (البــذر املبــارش ،تكتيــف وتعاقــب زراعــات متنوعــة،
والحفــاظ عــى غطــاء نبــايت دائــم).
الضيعــات ألتجريبية,الزيــارات امليدانيــة و كــدا التبــادالت مــع مزارعــن آخريــن يف املغــرب ومــايل و فرنســا مكــن املشــاركني مــن االقتنــاع
بجــدوى وفوائــد « البــذر املبــارش » .أدى التنشــيط املحــي و دعــم هــذه الديناميــة أملحليــة
اىل إحــداث تغــر يف النظــرة ويف مامرســات الفاعلــن املحليــن بالنســبة لنمــط التقنيــات
«التقليديــة» .وكانــت الجامعــات املختلفــة للفالحــن ناقــات للنتائــج املحصــل عليهــا إىل
اآلخريــن.
عــى نطــاق املنطقتــن الخاصــة باملــروع ،مــا يناهز 500  فــاح و تقنــي اســتفادوا مــن
أنشــطة املــروع عــر  4تعاونيــات محليــة ،جمعيتــن قرويتــن و عــدة مجموعــات غــر
رســمية.
الربنامج الزراعي
وضــع مــن طــرف املدرســة الوطنيــة للفالحــة مبكنــاس (أ .بنطســيل) :الربنامــج الزراعــي هــدف الختبــار أنظمــة الزراعــة الحافظــة يف الظــروف
الواقعيــة للفالحــن .مــن خــال الحقــول ألتجريبيــة ،و أاليــام التحسيســية والزيــارات امليدانيــة و املؤمتـرات ،مكنــت للمســتفيد معرفــة قيمــة
التحــول إىل تقنيــة البــذر املبــارش ،و إدمــاج البقوليــات و األعــاف يف تعاقــب مــع زراعــة الحبــوب .كــا أنهــم أصبحــوا عــى بينــة مــن القيــود
املنبثقــة (البــذرات الخاصــة ،والتمكــن مــن العشــب ،وحســن تدبــر رعــي باقيــا الزراعــات ،وفــرض البقوليــات.)...،
خــال موســم  ،2013_2012تبــن جليــا أن تقنيــة البــذر املبــارش تســاعد عــى الــزرع املبكــر للحبــوب بــدون انتظــار األمطــار األوليــة يف
املناطــق البــور .األمطــار الغزيــرة يف بدايــة هــاد املوســم ,أخــرت عمليــة البــذر التقليــدي حتــى شــهر ديســمرب ,بينــا زراعــة الحبــوب
عــن طريقــة البــذر املبارش,أنجــزت يف أواخــر أكتوبــر و بدايــة نونــر.
الحصيلــة كانــت أن معــدل اإلنتــاج املحصــل عليــه هــو  40قنطــار يف الهكتــار للقمــح الطــري املــزروع بطريقــة البــذر املبــارش مقابــل
معــدل  15قنطــار يف الهكتــار ملحصــول للقمــح الطــري املــزروع بطريقــة النظــام التقليــدي.
هذا ما يدل عىل مرونة اللجوء إىل نظام البذر املبارش وقدرته عىل التكيف مع الظروف املناخية السنوية.
مكون املكننة الفالحية (البذارة املبارشة)
بنــاء عــى طلــب مــن الفالحــن املغاربــة تــم تطويــر منــاذج مــن آالت البــدر املبــارش اســتنادا إىل مفهــوم مبتكــر «أصطوانــات منحنيــة
و مدفوعــة » تــم وضعهــا مــن طــرف  . CEMAGREFصممــت هــده االالت بتشــاور مع  AFDIتورين و الرشكاء املغاربة ،تــم تصنيعهــا
يف فرنســا مــن قبــل رشكات Liaigreو  .MCSتــم اختبــار هــذه اآلالت مــن قبــل الفالحــن يف حقولهم الخاصــة و تــم تقييمهــم مــن قبــل
معهــد الحســن الثــاين للزراعــة و البيطــرة بالربــاط (أ .بــورراش) و املدرســة الوطنيــة للفالحــة مبكنــاس (أ .بنطســيل) و هــي:
•بذارة  2صفوف دو خطوط واسعة (الذرة والحمص و الفول) مصممة للجر بالبهائم و ميكن استعاملها بالجرارالصغري
•بذارة 6  صفوف دو خطوط واسعة مهيأة للجرار
•بذار  12صفوف خطوط ضيقة (الحبوب) مصممة للجرار
ال تزال هناك حاجة لبعض التحسينات ،ولكن بذارة «الحبوب» يف حالة استعامل مقبولة.

اآلفاق

جميــع املشــاركني يف املــروع يتمنــون متابعــة األنشــطة لتعزيــز اإلنجــازات ونرشهــا عــى أوســع نطــاق ممكــن يف املغــرب ويف املغــرب
العــريب ومنطقــة الســاحل .إىل جانــب تطويــر الزراعــة الحافظــة  ،يبقى التصنيع املحيل  آلالت البــدر املبــارش غايــة لهــده التجربــة.
و يتطلب ذالك إنشاء رشكات جديدة.
)www.fert.fr (b.vadon@fert.fr

)IAV (bourachel@yahoo.com

)ENA (abbentassil@yahoo.fr

