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RÉSUMÉ  

Cette étude de développement agricole dans une région saharienne coïncide avec une étape très importante 

dans le développement de l'Algérie. En effet, au niveau du milieu saharien, les ressources en eau constituent 

historiquement et actuellement le facteur limitant du développement agricole et durable. L'aridité du milieu 

dans la région de Ghardaïa caractérisée par un climat désertique, des températures élevées et un très bas 

niveau de précipitation tout ceci est conjugué à une forte évaporation et une grande intensité des vents. 

Toutes ces conditions climatiques défavorables rendent impossible toute pratique de développement agricole 

sons irrigation. Dans cette étude, nous avons souligné l'importance du compostage organique pour enrichir le 

sol que le sol est pauvre et cela est d'atteindre le grand rendement. 

Mots clés : Aménagement, gestion, développement agricole, développement durable, région  saharienne. 

Abstract 

The study of agricultural development in Saharan region coincides with a very important  step in the 

development of Algeria because the Saharan environment water resources has historically and currently is the 

principle of sustainable agriculture and development. The aridity of the environment in Ghardaia  region 

characterized by a desert climate and drought for high temperature and high evaporation intensity of the 

winds and very low precipitation, all of these terms climate Negative make it impossible to practice irrigation 

sound agricultural development. 

Key words:, management, agricultural development, sustainable development, Saharan region.  

دتثل ىذه الدراسة ادلتعلقة ابلتنمية الزراعية ابدلناطق الصحراكية خطوة مهمة جدا يف التنمية 
القيمة ك أف ادلوارد ادلائية ابدلناطق اجلافة أساس التنمية الزراعية  إبعتبار كىدا الزراعية ابجلزائر،

تتميز ابدلناخ الصحراكم غرداية اليت جفاؼ الوسط يف منطقة ،ؼاألكىل لتحقيق تنمية مستدامة
ادلتمثل يف اجلفاؼ، إرتفاع يف درجات احلرارة، تبخر عايل، كإخفاض يف التساقط، كل ىذه 

يف ىذه الدراسة أبرزان  .الظركؼ ادلناخية السلبية جتعلنا ال نتحدث عن تنمية زراعية ببل سقي
 ..أمهية التسميد العضوم يف ختصيب الًتبة إبعتبارىا تربة فقرية ك ىذا للوصل إىل مردكد كبري
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  ادلقدمة -1
 اذلدف من الدراسة - أ

        إف زراعة احلبوب تشغل مكانة ىامة يف القطاع الزراعي ابلنسبة للوطن، كذلك ابلنسبة للمساحة ادلزركعة 
فيها احلبوب اليت تعترب من األغذية األساسية ألغلب سكاف اجلزائر، حيث تشغل احلبوب مكانة ىامة يف ادلعيشة 

اليومية لسكاف الصحراء منذ القدـ كمل تشهد أم تقدـ كوف األصناؼ تتميز أبهنا غري متأقلمة مع مناخ ادلنطقة 
 مع الضعف الشديد ادلبلحظ يف التسميد كاجلهل الشديد ابلضوابط التقنية لؤلمسدة ،كىي ذات مردكد ضعيف

كالتسميد، زد على ذلك استعماؿ تقنيات بدائية خاصة يف السقي كادلساحة الصغرية اليت يتم استثمارىا من طرؼ 
 كمل تشهد زراعة احلبوب تقدما إال بعد جعل ادلستثمرة ذات .الفبلح حيث ال تتعدل غالبا اذلكتار أك اذلكتارين 
 حيث تتميز ىذه ادلزارع ابدلكننة الضخمة بدءا ابلرش احملورم ،مساحة كبرية ك قد تصل إىل أكثر من ألف ىكتار

الذم ىو أساس زراعة احلبوب حيث يتم سقي مساحة شاسعة قد تصل إىل مخسني ىكتار ك آالت حرث 
 .ضخمة كمتنوعة 

 كمن خبلؿ جتاربنا كمبلحظاتنا الحظنا عدة أخطاء كجتاكزات يف بعض مستثمرات الوالية كىذا ما دفعنا للبحث 
كقد مت إختياران لثبلث مستثمرات عرب تراب الوالية، كذلذا أكجدان . يف كضعية إستعماؿ األمسدة دلزارع احلبوب

تساؤالت اليت مت اإلجابة عنها من طرؼ ادلستثمرين مث قمنا بتحليل ك نقد ادلعطيات ادلتوفرة عساان أف نصل إىل 
نتيجة مقنعة تبني العبلقة الوطيدة بني كمية اإلنتاج كالتسيري اجليد لزراعة القمح الصلب ك الشعري حتت الرش 

. احملورم ابحلبوب
  إشكالية الدراسة  - ب

تتطلق إشكالية دراستنا حوؿ كاقع التنمية الزراعية ابدلناطق الصحراكية منطقة غرداية منوذجا  
:  كقد انطلقنا من التساؤالت التالية

  ما كاقع التنمية الزراعية مبنطقة غرداية ؟
  كيف يتم استعماؿ األمسدة للوصوؿ إىل مردكد زراعي كبري؟
  يف ادلزارع حتت الرش احملورم  (القمح ك الشعري)ماىي كضعية زراعة احلبوب 

 
 تقدمي ادلنطقة - ج

 نتج عنو ظهور كالية غرداية اليت كانت تشكل إحدل دكائر كالية األغواط 1984     إف التقسيم اإلدارم لسنة 
 نسمة حسب إحصائيات 420898 ك يقدر عدد سكاهنا بػ 2كلم 86.105يف السابق حبيث أهنا تًتبع على مساحة 

2008 (-GHARDAIA 2008 ONM) من الشماؿ كلم 450كما أف للوالية إقليم شاسع ذك أمهية إذ ديتد على مسافة 



Cemali A. et Ben Azouz T.  / Revue Agriculture. 12 (2016) 114 – 125 

116 

 

 بلدية إستنادا للتنظيم 13 دكائر ك 9 من الشرؽ إىل الغرب، كما حتتوم الوالية على كلم 220غلى اجلنوب كبػ 
. 2001 أكت 24 ادلؤرخ يف 91/306اإلدارم األخري مرسـو رقم 

حيد الوالية مشاال كالييت األغواط كاجللفة، من الشرؽ كالية كرقلة، من الغرب كالييت البيض كأدرار، كمن اجلنوب 
 ANAT- agence) nationale ـ 468متوسط إرتفاع الوالية عن مستول سطح البحر يقدر بػ . كالية دتنراست

d'aménagement territoire, monographie de  wilaya  de Ghardaïa 2006 

 

واد وطرق العمل  امل - 2 

ديناميكية التنمية الزراعية ابدلناطق الصحراكية اجلافة ابجلنوب اجلزائرم،            دتت الدراسة ادلوسومة بعنواف 
، قدر إمجايل التساقط 2013-2012 يف الفًتة حيث مت إذماز دراسة ميدانية جملموعة من ادلزارع. حالة كالية غرداية

 كىو تساقط جد ضعيف دما حيتم علينا عملية السقي من أجل الوصوؿ إىل تنمية ،السنة/ملم 42هبذه ادلنطقة بػ 
 . زراعية كيف ىذه احلالة فإننا نلجأ إىل استغبلؿ ادلوارد ادلائية اجلوفية ادلتاحة مبنطقة الدراسة

اخلصائص اذليدركلوجية  : 1اجلدكؿ
اخلصائص  ادلنطقة  

ادلنيعة 
 (منطقة سهب متانة)

. حتتوم ادلنطقة على حوض مائي قارم ألبياين ارتوازم ك يف بعض األحياف نصف ارتوازم
 .ـ 225متوسط عمق احلوض ادلائي يقدر بػ  -
 .ـ 527متوسط مسك احلوض حوايل  -
 .ـ °35-25دراجة حرارة ادلياه ما بني  -
. ؿ/غ 1.5إىل  0.5النسبة اإلمجالية للمعادف ال تزيد عن  -

حاسي لفحل 
 (منطقة سهب الفج)

 .اث/ؿ 200حتتوم ادلنطقة على حوض مائي قارم ألبياين ارتوازم بتدفق 
 .ـ 225متوسط عمق احلوض ادلائي يقدر بػ  -
 .ـ 527متوسط مسك احلوض حوايل  -
 .م °35-25دراجة حرارة ادلياه ما بني  -

 .ؿ/غ 1.5 إىل 0.5النسبة اإلمجالية للمعادف ال تزيد عن 
برايف  

 (منطقة كادم لوم)
.  حتتوم ادلنطقة على حوض مائي قارم ألبياين ارتوازم

 .ـ 350-100متوسط عمق احلوض ادلائي ما بني  -
 .ث/ؿ 40متوسط التدفق  -
 .ـ°30دراجة حرارة ادلياه تفوؽ  -

 .ؿ/غ 1.5إىل  0.5النسبة اإلمجالية للمعادف ال تزيد عن 
القرارة  

 (منطقة كادم زقرير)
.  حتتوم ادلنطقة على حوض مائي قارم ألبياين

 .ـ 600العمق يفوؽ  -
 .ـ 474متوسط مسك احلوض حوايل  -
 .اث/ؿ 100التدفق ال يتجاكز  -
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. ـ °40درجة حرارة ادلياه تفوؽ -
. ؿ/غ2إىل  1النسبة اإلمجالية للمعادف من - 

SOURCE   ABH Sahara, étude de cadastre hydraulique du bassin versant du chott Melghir, mission 1 ressources 

en eau et en sols 2014 

خصائص الرتبة  
.  خصائص الرتبة للمنطقة ادلدروسة:2.اجلدول
اخلصائص  ادلنطقة  

. طينية– قواـ الًتبية رملية (منطقة سهب متانة)ادلنيعة 
حاسي لفحل  

 (منطقة سهب الفج)
 .رملي دابيل طيين ك ىناؾ تواجد لطبقات كلسية يف بعض األحياف: قواـ الًتبة -
 كىناؾ أيضا تواجد بنية كتلية مع تواجد سم 40صفائحية ذات عمق يقدر بػ : بنية الًتبة -

. احلصى
برايف  

 (منطقة كادم لوم)
: حتتوم ادلنطقة على نوعني من الًتبية مها

 . يتكوف من سطح مستوم لواد لركم:النوع األول-
 كحتت ىذا العمق تتحوؿ إىل تربة سم 30غرينية  بعمق – دابلية – تربة رملية : قواـ الًتبة

. رملية غضارية
  . يتكوف من منحدرات خفيفة:النوع الثاين-

 .رملي: قواـ الًتبة
. صفائحية قليلة التطور: بنية الًتبة

القرارة  
 (منطقة كادم زقرير)

.  تربة غضارية رمليةسم 40دابيل ك حتت عمق –رملي: قواـ الًتبة
  .سم 40بنية صفائحية قليلة ك حتت عمق : بنية الًتبة

 تطبيقي 1994                                                                 ادلصدر  تسيري زراعة احلبوب دليل 
 
  ادلنيعة-أ –ادلزرعة  (marc cote  2008) 

 كلم من مدينة ادلنيعة مشاال، 20 على بعد 01 تقع مزرعة احلاج حممود مبحاذاة الطريق الوطين رقم :ادلوقع والنشأة
. م1989أنشأت سنة 

: خصائص ادلزرعة
.  ىكتار500 ىكتار مستغل مناه حوايل 500 تقدر ادلساحة أبكثر من :ادلساحة

 .اث/ؿ 60 أابر عميقة بقدرة تدفق 10 حتتوم ادلزرعة على :مصادر ادلياه
: أنظمة السقي

 . كيستعمل لسقي األشجار ادلثمرة:السقي ابلتقطري
 . ىكتار 30 ىكتار ككاحدة 40مساحة كل كاحدة ، آالت رش 7 حتتوم ادلزرعة على :السقي بواسطة الرش احملوري

.  ىكتار75 النخيل، عنب، برتقاؿ مبساحة تقدر بػ :ادلزروعات
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.  حتتوم ادلزرعة على غرفة تربيد ك خمزف للحبوب ك األمسدة :ادلنشآت
  حاسي لفحل-ب–ادلزرعة  :marc cote  2008) 

 من بلدية حاسي كلم 20 على بعد 01 تقع مزعة قدكر بن محود حمادة الطريق الوطين رقم :ادلوقع و النشأة
. 1995 عن مقر الوالية مبنطقة تسمى سهب الفج، انطلق اإلستثمار هبا سنة كلم 137لفحل جنواب كتقدر بػ 

: خصائص ادلزرعة
.  ىكتار500 ىكتار مستغل منها حوايل 1000 تقدر ادلساحة أبكثر من :ادلساحة

 كىذه القدرة جتعل ادلاء يصعد إىل السطح اث/ؿ 80 أابر عميقة بقدرة تدفق 04 حتتوم ادلزرعة على :مصادر ادلياه
. بدكف مضخات

: أنظمة السقي
 كيستعمل لسقي األشجار ادلثمرة  :السقي ابلتقطري

 ىكتار 30 ىكتار ككاحدة 50 أالت رش مساحة كل كاحدة 06 كحتتوم ادلزرعة على :السقي بواسطة الرش احملوري
. ك تستعمل ادلضخات إليصاؿ ادلاء البلـز للسقي

 . ىكتار6 ىكتار الربتقاؿ 15 ىكتارات، العنب 03ػ، التفاح ق 35  النخيل:ادلزروعات
.  حتتوم ادلزرعة على غرفة تربيد ك خمزف للحبوب ك األمسدة :ادلنشآت

 براين–ج-ادلزرعة ( marc cote  2008) 

 كلم من برايف 13 تقع مزرعة العساكر سليماف مبحاذاة للطريق الرابط بني برايف ك القرارة على بعد :ادلوقع والنشأة
. 1990إنطلق اإلستثمار هبا سنة   كلم عن مقر الوالية مبنطقة كادم لركم،57مشاال ك بػ 

: خصائص ادلزرعة
.  ىكتار مستغل جلها80 تقدر ادلساحة اإلمجالية حبوايل :ادلساحة

كقدة التدفق ىذه ال جتعل ادلاء يصعد إىل السطح اث /ؿ 40 حتتوم ادلزرعة على بئر كاحد بقدرة تدفق :مصادر ادلياه
 .إال بواسطة ادلضخات

: أنظمة السقي
.   كيستعمل لسقي األشجار ادلثمرة:السقي ابلتقطري

 ىكتار 30 ىكتار ككاحدة 50 أالت رش مساحة كل كاحدة 02 كحتتوم ادلزرعة على :السقي بواسطة الرش احملوري
. ، العنب، كأيضا الكرـك( خنلة260) حتتوم على النخيل :ادلزروعات
.  حتتوم ادلزرعة على غرفة تربيد ك خمزف للحبوب ك األمسدة:ادلنشآت

 

 معطيات حول النبات ادلزروع -6
اجلانب البيولوجي  -أ
 القمح -1
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ادلسألة الزراعية يف البلداف النامية ىي يف ذات الوقت مسألة مركزية ك راىنة ،إبعتبار اف التطور اإلجتماعي ك إن 
مربؾ مقدـ، )اإلقتصادم مرىوف مبا حيدث يف زراعتها سيما ك أف غالبية السكاف يعيشوف األف يف الوسط الريفي 

1993 )
كإذا أخدان الدكؿ العربية ك دكؿ حوض البحر ادلتوسط ،فإف اجلزائر حتتل الرايدة من حيث ادلساحة ادلخصصة 

( marc cote2008)% 35للقاع الزراعي بنسبة 

        كمل تبقى زراعة القمح مقتصرة على اإلقليم الشمايل للوطن بل أصبحت ميزة اجلنوب اجلزائرم أيضا، كىذا 
بفضل جهود الدكلة اجلزائرية ك توفر اإلمكانيات اذليدركلوجية كخاصة اجلوفية منها ك استعماؿ السقي بواسطة 

 .الرش احملورم
 ك الذم حيتوم على اجلذكر اليت تظهر عند اإلنبات إىل بداية التفريع ك ىناؾ نوع اثين :القسم الالهوائي -

 .يسمى ابجلذكر العرضية كتظهر عند بداية التفريع
 : ك الذم حيتوم على:القسم اذلوائي -

القمح عبارة عن نبات عشيب شتوم ربيعي ذك سيقاف منتصبة تكوف أحياان فارغة مثل :  La Tige الساق
القمح اللني، كىذه السيقاف مدعمة بواسطة حلقات دما يعطيها صبلبة لتحمل السنابل ك تقاـك اإلنكسار 

(. 1995اباب محو علي، )
 بعد اإلنبات يستطيل نبات القمح مكوان عدة فركع ك تظهر الساؽ األكىل قوية لتحمل : Tallage التفريع

 (نفس ادلرجع).السنبلة الكبرية كتظهر فركع ثنائية حاملة السنابل ذات حجم متكافئ
 تكوف األكراؽ متناكبة ك متعاقبة ك بسيطة ذات أغماد حتيط ابلساؽ، ك يتواجد على : Les Feuilles األوراق

 ) كتسمى ابلرابطة Ligulالورقة عصب كرقي متجزئ من أعلى الغمد أين ديد النصل استطالة صغرية تدعى 
 (نفس ادلرجع 

مغتزلة بسيطة حممية بواسطة بتبلت ذات رند متناكب  (زىريات) أزىار القمح صغرية :  Les fleurs األزهار
 أزىار، كل زىرة حتمل ثبلث مآبر ملتحمة  4 إىل 3كمتداخل حيمل السنابل  تتكوف من 

  الشعري -2
كيزرع الشعري ألجل احلصوؿ على احلبوب، كما يستعمل للعلف أك تنب لتغذية احليواانت، ك يعترب الشعري من 

. احلبوب األكثر مقاكمة للظركؼ البيئية كمقاكمة اجلفاؼ
حيتوم على    ك:القسم الالهوائي -

نظاـ جذكر نبات الشعري أكثر مقاكمة للظركؼ ادلناخية اجملهدة مقارنة ابلنظاـ اجلذرم لنبات القمح، : اجلذور
 (1995اباب محو علي، )إذ تندفع جذكر نبات الشعري عميقا يف الًتبة 

ك حيتوم على : القسم اذلوائي -
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 ساؽ الشعري مشاهبة لسيقاف القمح ك اخلرطاؿ ك يتميز الشعري ابألكراؽ اليت دتلك غمد ملتحم مع عقد :الساق
 .متسعة

 . ترسو السنابل على زند ثبلثة سنببلت اليت ال تنغلق كل على حدة:السنابل

اجلانب اإليكولوجي   -ب
  القمح الصلب -1

درجات احلرارة ادلبلئمة لنمو القمح ابختبلؼ األصناؼ كطور النمو ، كعموما تبلئم درجات احلرارة السائدة يف 
 مصر

أثناء الشتاء منو القمح كتنبت حبوب القمح يف مدل من درجات احلرارة يًتاكح بني   درجات إىل   3 درجة  32
 مئوية مع درجة حرارة مثلى

مقدارىا   إىل درجات 5درجة مئوية كتنمو ابدرات القمح يف مدل حرارم يًتاكح بني   25  درجة مئوية ،  37.5
 28كدرجة حرارة مثلى مقدارىا 

درجة مئوية كيبلئم فًتة تكوين  25 درجة مئوية إىل 13كيبلئم إزىار القمح درجات حرارة تًتاكح بني . درجة مئوية  
 احلبوب كالنضج درجات

حرارة آخذه يف االرتفاع بتقدـ النضج كينبغي أف تتعرض نبااتت القمح يف أحد أطوار منوىا ابستثناء طور 
)www.agrifield.net)السكوف يف البذكر بدرجات احلرارة  

من مرحلة ) حتتاج عملية اإلنتاش إىل تربة رطبة كبدكف زايدة لكمية ادلاء، ك تعترب ادلراحل األكىل من النمو :ادلاء
اإلحتياجات السنوية  )ىي األكثر حساسية للماء، حيث تكوف اإلحتياجات كبرية  ( حىت األزىارسم 1السنبلة 

،ك ثناء اإلجهاد ادلائي فإف حالة ادلاء يف النبات دير بثبلثة أطوار يف الطور ملم 600 إىل 400للماء تكوف ما بني 
األكؿ يتم فيو زايدة النفادية ك يف الثطور البثاين ينخفض معدؿ اإلمتصاصو النتح ك يف الطور الثالث تنغلق الثغور 

  .(2015 عودلي،) .ك تتوقف كظيفة الًتكيب الضوئي 
 
 
 
  الشعري –2

 ـ°5-4 كتتم عملية التفريع يف درجة حرارة ما بني ـ°20 -16درجة احلرارة ادلناسبة لئلنتاش تقدر بػ : درجة احلرارة
. (1995اباب محو علي )يتحمل الشعري التذبذب يف درجة احلرارة 

 500 عموما الشعري يقاـك اجلفاؼ أحسن من القمح، نظرا جملموعو اجلذرم العميق، حيتاج الشعري إىل حوايل :ادلاء
 (khalil amina,1994  ) من ادلاء سنوايملم

 هتيئة زراعة القمح والشعري  -7
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 يكوف يف شهر سبتمرب، من الواجب أف يتم توظيف احملاكر أك تشغيل حماكر الرش احملورم :السقي األويل -1
.  يـو15 إىل 10من شهر سبتمرب قبل البدأ يف أعماؿ خدمة الًتبة كىذا السقي يدـك من 

 :حتضري الرتبة -2
:  إف األىداؼ الرئيسية خلدمة الًتبة بغرض زراعة حماصيل احلبوب ىي:األهداف - أ

 .احلفاظ على رطوبة الًتبة -
 .القضاء على احلشائش الضارة -
 .حتسني بنية الًتبة -
 .جعل السطح أكثر إتساعا لتسهيل اخلدمات ادلتعاقبة -
 .هتيئة مهد الًتبة -

 :إعادة احلرث -ب
 .إف إعادة احلرث الضخم جيب أف يتم قبل هناية شهر فيفرم لئلحتفاظ أبقصى قدر من الرطوبة -
. إف احلرث ادلتعامد يف فصل الربيع يؤدم إىل مقاكمة احلشائش ك جعل الًتبة نقية -
. التخلص من بقااي احلصاد ك خاصة يف حالة عدـ الرعي -

  :(حرث اخلريف)احلرث ادلعتاد  -ج
       يبدأ حرث اخلريف يف ظركؼ جافة يف بداية شهر سبتمرب حبيث ال ينصح إبستخداـ احملراث ذك السكك 

. أك األقراص قبل سقوط األمطار األكىل لفصل اخلريف ألف ىذا يؤدم إىل حدكث الطوب
 سم كذلك لتفتيت ادلنطقة الصلبة 25-20 سنوات ك يكوف ما بني 4-3من األحسن إجراء احلرث أكثر عمقا كل 

. الناجتة عن احلرث
 Charres Adisq يف األراضي غري الرملية فتستعمل احملاريث القرصية  Chiseينصح إبستعماؿ احملاريث ادلسننة   - 

:  بعد استقرار الزراعة أبسبوعني جيب أتمني سقي مستمر لسببني أساسني مها:السقي
أتمني رطوبة مناسبة للًتبة لتوفري الشركط ادلناسبة للنمو  .
 جتنب كل جتمع لؤلمبلح يف ادلنطقة العليا اجلانبية قصد جتنب العواقب اليت ديكن أف تسببها ادللوحة على 

. إنتاج احلبة كمنو الرباعم
كمية ادلاء ادلستعمل يف السقي مع نسبة  دكراف ادلرش احملورم : 4.اجلدول

 °50 ادلرش احملورم %سرعة دكراف كمية  ادلاء للميلمًت يف اليـو  ادلراحل 
 %100  اليـو/ ملم 6-5 يـو من البذر 15بعد 

 %70-60 اليـو/ملم 9 يـو من البذر 16بعد 

 .%90-80 اليـو/ملم 8-7غلظ احلب الذم قارب النضج 

ANAT (2003-A ); schéma directeur des ressources en eau ,wilaya de Ghardaïa ;rapporte Synthèse-phase2 

,annexe  ressources en eau superficielle 
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إف كجود احلشائش الضارة يعوؽ منو احملاصيل، حيث تنافس احملصوؿ يف ادلاء كالضوء كالسماد، : إزالة احلشائش
 rapporte collective  ens) حسب درجة اإلصابة % 30-20فوجودىا يؤدم إىل النقص يف ادلردكدية ما بني 

constantinr  2008) 
 : طرق إزالة احلشائش

تتم ىذه ادلراقبة أليا بواسطة اخلدمة الكاملة للًتبة حيث دتر اآلالت ادلسنة كتًتؾ البذكر لتنبت : قاومة اآللية امل-أ
 .جيرل احلرث ادلتعامد كل مرة تظهر فيها احلشائش. مث هتلك ابحلرث ادلتعامد

 مًت من طور 2-1 نبات حشائش يف 12-10يتخذ قرار إزالة احلشائش كيميائيا عند كجود : ادلقاومة الكيميائية -ب
 . أكراؽ3
 :إف اختيار مبيد احلشائش يتحكم فيو عدة عوامل: كيفية إزالة احلشائش -ج
  .أال يكوف احملصوؿ ادلراد محايتو حساسا ذلذا ادلبيد ك إال فغنو سوؼ يظهر أتثري سيء على ادلردكدية- 
 .طبيعة كطور منو احلشائش- 
 . أمهية اإلصابة- 
يتوقف كقت إزالة احلشائش بصفة جوىرية على طور حمصوؿ احلبوب كما يوضحو : وقت إزالة احلشائش -د

:  اجلدكؿ التايل
 

 كقت ازالة احلشائش : 5.اجلدول
كمية ادلاء يف مراحل ادلعاجلة تركيب حملول اخلليط  اإلسم التجاري 

اذلكتار 
األعشاب الضارة  

ثنائيات الفقتني  النجليات 

ILIOXAN .B   4 جولية اخلرطاؿ الربم  ؿ 400 أكراؽ إىل هناية التفرع 4مرحلة  ىكتار/ ؿ
SUFFIX 425 

DOUBLE ACTION  
جولية اخلرطاؿ الربم  ؿ Noeuds 400هناية التفرع حىت   ىكتار/ ؿ 6

- 2008غرداية –قسم تدعيم اإلنتاج –تعاونية الفالحة للحبوب و البقول اجلافة :ادلصدر 
كميات اإلنتاج ادلسجلة يف ادلزارع ادلدروسة  

      إنطبلقا من كميات اإلنتاج ادلتحصل عليو يف كل مزرعة ك مقارنتها بكيفية تسيري زراعة احملصوؿ كخاصة 
: التسميد ككيفية تشخيص كضعية التسميد هبذه ادلزارع ديكن إستنتاج

كىذا بسبب اىتماـ الفبلح  كىي ال أبس هبا ،ىكتار/قنطار 55 بلغت كمية اإلنتاج حوايل :ادلنيعة -أ- ادلزرعة
، كىو ما قد قنطار 80، إذ أنو لو مت التسميد العضوم  قد يصل اإلنتاج  إىل ابلطرؽ التقنيةيف الزراعة ك السقي 

. حصل يف جتربة قاـ هبا مزارع يف ىذه ادلزرعة
، كىي ضعيفة جدا حيث كانت ىناؾ ىكتار/قنطار 17 بلغت كمية اإلنتاج حوايل :حاسي الفحل -ب- ادلزرعة

: عدة جتاكزات دتثلت يف
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 .عدـ تنظيم عملية السقي كقلة ادلاء ابلنسبة إلحتياجات النبات  -
 .عدـ مكافحة األعشاب الضارة -
 .عدـ التسميد اجليد خاصة أمسدة العمق -
 .عدـ استعماؿ األمسدة العضوية -

اذلكتار، كىي نسبة ال أبس هبا مقارنة ابدلساحة / قنطار25 بلغت هبا كمية اإلنتاج حوايل :براين -ج- ادلزرعة
: كالتجاكزات الكبرية اليت دتت يف تسيري زراعة الشعري كطريقة استعماؿ األمسدة كاليت ديكن حصرىا فيما يلي

 .التأخر الكبري جدا يف عملية الغرس -
 .عدـ تنظيم السقي -
 .اإلتكاؿ فقط على التسميد العضوم مع نقص الكمية ادلستعملة، كإمهاؿ التسميد أبمسدة العمق -
  .عدـ مكافحة األعشاب الضارة بشكل جيد -

 

  النتائج  وادلناقشة 3-
      من كميات اإلنتاج ادلتحصل عليها يف كل مزرعة ك مقارنتها بكيفية تسيري زراعة احملصوؿ نستخلص النتائج 

: التالية
ككيفية إستعماؿ األمسدة نقدـ اإلقًتاحات التالية  (الشعري- القمح الصلب)إف ادلبلحظ لتسيري زراعة احلبوب 

 :لكل مزرعة
 مت تسيري احملصولني بطريقة جيدة عموما إبستثناء عملية الرعي اليت تكوف ذلا عواقب كإف دتت :ادلنيعة -أ- ادلزرعة

معاجلتها فإهنا تؤدم إىل خسائر مادية حيث ننصح إبستعماؿ عملية احلرؽ يف التخلص من بقااي احلصاد، 
كابلنسبة للتسميد كطريقتو فقد مت كل شيء بشكل جيد عموما كما نقًتحو يف ىذا ىو حماكلة التسميد ابلسماد 

العضوم دلا لو من أاثر على خصوبة الًتبة كحتسني بنيتها دما ينتج عنو إستغبلؿ أمثل للعناصر الكيميائية من 
طرؼ اجلذكر كسينعكس ذلك على الزايدة يف كمية اإلنتاج إىل النصف تقريبا كىو ما قد حدث فعبل إذ كصل 

.  يف نفس ادلزرعةاذلكتار/قنطار 80اإلنتاج إىل 
 مل يتم تسيري احملصوؿ بشكل جيد دتاما، ك ديكن أف نقًتح أف يقـو صاحب ادلزرعة :حاسي الفحل -ب- ادلزرعة

ابلتخلص من بقااي احلصاد بعملية احلرؽ كي يكوف لو متسع من الوقت للتحضري اجليد لعملية الغرس، كنقًتح 
أيضا اإلىتماـ ابلسقي كمكافحة األعشاب الضارة كأيضا اإلىتماـ ابلتسميد خاصة التسميد أبمسدة العمق 

. كخصوصا أبمسدة العناصر القليلة ألف التغذية اجليدة للحيواف تساكم التغذية اجليدة للنبات
 ننصح صاحب ادلزرعة ابلتحضري اجليد لآلالت قبل ادلوسم الزراعي ك كذلك شراء البذكر :براين -ج– ادلزرعة

ادلعاجلة ذات النوعية اجليدة كذات أصناؼ أكثر مقاكمة للجفاؼ، أما فيما خيص السقي فإنو ينقصو النظاـ، كيف 
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التسميد ننصح من يف مثل حاؿ ىذه ادلستثمرة إذا كانت كمية السماد العضوم قليلة جيب القياـ ابلتسميد 
. ادلعدين كىو ما يعطينا تسميدا مثاليا يقل معو ضياع ادلاء كاألمبلح ادلعدنية

التوصيات  -4
إدخاؿ بعض التقنيات احلديثة من أجل احملافظة على الوسط الطبيعي الذم يتميز بنوع من اذلشاشة كاحلساسية  -
 ادلساعدات ادلادية للفبلحني كدتكينهم من ادلواد ادلخصبة  -
 . اإلرشاد الفبلحي لصاحل الفبلحني -
 .مكافحة بعض الظواىر الطبيعية مثل التصحر -
 .تسوية الوضعية العقارية لبعض الفبلحني يف إطار القوانني ادلعموؿ هبا -
 .احملافظة على الثركة ادلائية يف ادلنطقة عن طريق االستغبلؿ العقبلين للموارد ادلائية -
  .حماكلة تثبيت سكاف ادلنطقة من أجل تفادم اذلجرة -
 .ختصيص مناطق مبلئمة لؤلسواؽ مع إنشاء خمازف كمكيفات التربيد للمحافظة على ادلنتوج الفبلحي -

 

  اخلامتة-5
من أىم ادلناطق الصحراكية ادلتخصصة  (غرداية)     من خبلؿ حتليل معطيات الدراسة نستنتج أف منطقة الدراسة 

فالتحرايت اليت أجريت على كضعية زراعة القمح كالشعري مع إستعماؿ األمسدة، ديكن أف يف اإلنتاج الفبلحي، 
نستنتج أف إستعماؿ األمسدة مت بشكل مقبوؿ مع تسجيل جتاكزات تتم خاصة يف زراعة الشعري حيث أف إستعماؿ 

التسميد العضوم ادلنقوص كبكمية كبرية نظرا إلفتقار ادلنطقة ذلدا النوع من التسميد الذم يلعب دكرا كبريا يف 
 .ختصيب الًتبة
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