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مجلة مهنية مختصة بقطاع اخلضر و الفواكه، احلبوب، الزراعات السكرية  و تربية املواشي 
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الواردات الغذائية
المغرب  يتصور  زال  ما  العام  الرأي 
الفالحية،  للمنتجات  مصدرة  كدولة 
عهد  شعارات  مع  يعيش  فتئ  ما  حيث 
الحماية. وقتئذ كان المغرب فعال يمون 
القوات المستعمرة، التي كانت تخوض 
الحوامض  مثل  ببضائع  الحروب 
أن  إال  والصوف،  واللحوم  والبيض 
ولوال  اليوم،  مغايرا  أصبح  الواقع 

)السمك،  البحر  منتجات  صادرات 
التجاري  الميزان  الخ )لكان  المحار، 
الواردات  أصبحت  إذ  سلبيا،  الغذائي 

الغذائية تتمثل في مواد أساسية.
وحسب المعطيات الرسمية، يأتي على 
القيمة،  الواردات، من حيث  رأس هذه 
التي  الزيتيات،  بكسب  متبوعا   ، القمح 
تستعمل أساسا في تغذية الحيوانات، ثم 
الذرة التي تستعمل هي األخرى لتغذية 

والشاي،  والسكر،  خاصة،  الدواجن 
تتبعه بضائع غذائية تستهلك بكثرة مثل 
الحلويات،  ثم  متنوعة،  وفواكه  التمر، 

وأخيرا الجبن. 
المغربية  الغذائية  الواردات  بأن  ويبدو 
للبالد  يمكن  ال  بضائع  من  تتكون 
)منتجات  مناخية  ألسباب  تنتجها  أن 
ولكن  والقهوة(.  الشاي  مثل  استوائية 
قسطا هاما من هذه الواردات على شكل 

املغرب يف مواجهة ندرة املياه 
وارتفاع الواردات

مقتبس من مقال حملمد الطاهر السرايري أستاذ التعليم العالي مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة

تجسد الفالحة قطاعا مهما بالمغرب، حيث تؤثر نتائجها على النمو االقتصادي وتشغل أكثر من 40 بالمائة من اليد 
العاملة، إال أن هذه المؤشرات ال تبدي مدى تأثر الفالحة بالتقلبات المناخية السنوية .وهذا يعني بأن النمو االقتصادي 
يبقى مرتبطا بنسبة التساقطات المطرية، مما يعرقل جهود تنمية مستقرة. ويبدو أيضا بأن تزايد السكان وتغيير أنماط 

االستهالك قد جعال من المستحيل أن تلبي الفالحة المغربية، نظرا لنواقصها الهيكلية، حاجيات الساكنة، وذلك حتم 
اللجوء إلى واردات غذائية بكميات هائلة.

أهمية الفالحة واإلستراتيجيات التي اتبعت منذ االستقالل جعلتا الرأي العام، متأثرا بحمالت إعالمية مكثفة، يتصور 
المغرب كقوة فالحية، إال أن الحقيقة أصبحت مغايرة تماما لهذا الوضع، وذلك ما يحاول أن يبرهن عليه هذا المقال 

مرتكزا على أرقام وأدلة قاطعة.

موارد
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القمح  مثل  محليا  ينتج  أن  يمكن  مواد 
التمر،  السكر،  والصلب)،  )الطري 
محللي  يسائل  أن  شأنه  من  وهذا  الخ. 
أسباب  عن  المغربي  الفالحي  القطاع 

هذه التبعية الغذائية.
ماذا قد يحصل إذا ارتفعت أثمنة األغذية 
المواطن  سيتمكن  هل  ؟  المستوردة 
غذاء  على  يحصل  أن  من  البسيط 
متكامل في مثل هذه الظروف؟ لماذا ال 
تلبية  الوطني  الفالحي  اإلنتاج  يستطيع 

الطلب الداخلي؟.
في  الفالحي  القطاع  نواقص  هي  ما 
الوقت الذي يستعمل موارد هامة كالمياه 

واألراضي ورؤوس األموال؟

النواقص الهيكلية
سهلة  وسيلة  الغذائية  الواردات  تمثل 
لتجاوز العراقيل التي يشكو منها القطاع 
التي  المياه  ندرة  الفالحي، على رأسها 
تشمل أكثر من 80 بالمائة من التراب 
الوطني، حيث نسبة التساقطات المطرية 
ال تتجاوز 400 مليمتر سنويا. وحسب 
تصور  يجب  الدولية،  العلمية  التقارير 
هذه الواردات الغذائية ككمية من المياه 
التي  المياه  تناهز  حيث  االفتراضية، 

استعملت إلنتاجها في أماكنها األصل.
تمون  التي  الدول  أن  صدفة  وليس 
المغرب بالقمح، الذرة، السكر أو الجبن 
دول  أوكرانيا،  البرازيل،  )األرجنتين، 

المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد 
األمريكية، إلخ( هي مناطق تتوفر على 
يخص  وفيما  هائلة.  مطرية  تساقطات 
حيث  مختلفة،  الصورة  تبدو  التمر، 
بعد  ضرورية  أصبحت  الواردات  إن 
الوطنية  النخيل  بساتين  تعرضت  أن 
القرن  سبعينات  منذ  البيوض  لمرض 

الماضي.
والذرة(  )القمح  بالحبوب  يتعلق  وفيما 
التي تمثل أهم وارداتنا الغذائية، فالمياه 
حال  تمثل  تجسدها  التي  االفتراضية 
على  الزراعات  هذه  مردودية  لضعف 

الصعيد الوطني.
تزال  ال  للهكتار  قنطارا   20 عتبة  إن 
صعبة المنال كمعدل وطني في السنين 
ضعف  على  يبرهن  وهذا  المنصرمة، 
يترجم  وذلك  الفالحي،  اإلرشاد  برامج 
أيضا قلة االهتمام الذي توليه السياسات 
مقارنة  البورية  للفالحة  العمومية 
سوى  يمثل  ال  الذي  المسقي،  بالمجال 

15 بالمائة من المساحة الفالحية.
يبدي  البورية  الزراعات  نتائج  ضعف 
للفالحة  أخرى  هيكلية  نواقص  أيضا 
الفالحية،  الضيعات  المغربية :تجزئة 
عدم  تعني  التي  المزارعين  شيخوخة 
في  االنضواء  في  الشباب  رغبة 
األنشطة الفالحية، إذ يالحظون متاعبها 
تأطير  االقتصادية،  مردوديتها  وقلة 
استعماال  يعني  مما  منعدم،  شبه  تقني 

الفالحية  المدخالت  لمعظم  ناجح  غير 
أكثر  إلخ(.  أعالف،  مبيدات،  )أسمدة، 
الفالحة  بين  الفوارق  فإن  هذا،  من 
المجال  ففي  تفاقمت.  البورية والمسقية 
البوري، تتناقص نسبة المادة العضوية 
في األتربة، وذلك يؤثر على خصوبتها، 
بسبب قلة االستراتيجيات األنسب لتدبير 
الجمع بين الزراعات المطرية )الحبوب 

والقطاني وتربية الماشية.
يعتمد  كان  الذي  الحيواني  واإلنتاج 
أصبح  الطبيعية،  المراعي  على  أساسا 
ما  فعال،  المشاكل.  شتى  من  يعاني 
زالت الحيوانات متمركزة في المراعي 
ضعف  لكن  والماعز(،  الغنم  )خاصة 
تحسين  يضمن  أن  يمكن  ال  إنتاجها 
لتلبية  واأللبان  اللحوم  من  المحصول 

حاجيات الساكنة.
كسب  من  الهام  القسط  يوضح  وهذا 
الزيتيات وأيضا الحبوب )الذرة وحتى 
من  ينقل  اليابس  الخبز  إن  إذ  القمح، 
الواردات  في  البادية(  إلى  الحواضر 
الحيواني،  اإلنتاج  لتحسين  الغذائية، 
األبقار  قطاعي  إلى  بالنسبة  خاصة 

الحلوب والدواجن.
وفي المجال المسقي، فاقمت اإليقاعات 
خاصة  المياه،  الستعمال  المتنامية 
زراعات  منها  تستفيد  التي  الجوفية، 
صيفية )األشجار المثمرة والخضروات( 
فإن  ولذا  المياه.  ندرة  أزمة  للتصدير 

موارد
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تتضاءل  الجوفية  المياه  مستويات 
الضيعات  من  والعديد  باستمرار، 
الفالحية يلقى صعوبات، إذ يتطلب منها 
استثمارات هامة لمواصلة ضخ المياه.

وزيادة على هذه المتاعب، فإن تقلبات 
مثل  الفواكه  خاصة  المحاصيل،  أثمنة 
معاناة  من  زادت  والتفاح،  الحوامض 
بيع  إلى  يضطرون  إذ  المزارعين، 
بدأ  من  وفيهم  بالخسارة،  محصولهم 

يفكر بقلع الشجار...
إحدى  لسوس،  المائي  الحوض  في 
المناطق األكثر تضررا من ندرة المياه 
قروية،  )هجرة  االجتماعية  وعواقبها 
فقر مدقع، الخ( أدت هذه المشاكل إلى 
التفكير في تحلية مياه البحر، إال أن هذا 
التقنية  هذه  لتكلفة  نظرا  حال  يمثل  ال 
المكعب،  للمتر  دراهم   5 من  )أكثر 
مرة  عشرين  من  أكثر  يناهز  ما  أي 
بالمياه  المسقية  المناطق  في  الماء  ثمن 
السطحية( وآلثارها السلبية على البيئة: 
التخلص من األمالح؟ وال  يمكن  كيف 
الخاصة  الزراعات  لبعض  إال  يمكن 
تثمن  أن  والطماطم(  الحمراء  )الفواكه 
يعني  وهذا  مربحة،  بصفة  المياه  هذه 
من  يتمكنوا  لن  المزارعين  أغلبية  أن 
الهائلة  لالستثمارات  نظرا  استعمالها 
ولن  الزراعات،  هذه  مثل  تتطلب  التي 
يتبقى لهم أي بديل لمواجهة آثار ندرة 

المياه سوى مغادرة القطاع الفالحي.

حلول مقترحة
بالمغرب  الغذائية  الواردات  حصيلة 
توضح أهمية التبعية تجاه بضائع أساسية 
لتموين الساكنة. وتمثل الواردات وسيلة 
سهلة الجتياز عراقيل القطاع الفالحي، 
السيما ندرة المياه التي ستتفاقم مع تأثير 
التغيرات المناخية. ولكن هذه الواردات 
لها تكلفة مرتفعة: عملة صعبة، بصمة 
آالف  ترحيل  عن  الناتجة  الكربون 
األطنان من البضائع مسافات طويلة...

وتعني أيضا أن ثرواتنا الجينية األصيلة 
السوق  أن  إلى  نظرا  تتآكل،  أضحت 
الحيوانية  وللسالالت  للبذور  الوطني 
مستوردة  أنواع  عليه  تهيمن  أصبحت 

بغزارة.
وارداتنا الغذائية تبدي أيضا ضآلة نتائج 
ظلت  التي  )البورية)  المطرية  فالحتنا 
رغم  العمومية،  سياساتنا  في  مهمشة 
أهمية المساحة التي تشملها. لهذا وجب 
إعادة النظر في الزراعات البورية، مع 
على  مبينة  برامج طموحة  تخصيصها 
محترمة.  بتمويالت  الطويل،  المدى 
ومن شأن ذلك ضمان تغيير في العقليات 
بخصوص تدبير خصوبة التربة والماء 
داخل الضيعات المتمركزة في المناطق 
البورية. وهذا قد يمكن أيضا من تقليص 
خاصة  الحبوب،  استيراد  فاتورة  حجم 
القمح، التي تثقل كاهل المالية الوطنية. 
تغيير  أصبح  المسقي،  المجال  وفي 

السلوكيات ملحا، حيث إن االختيارات 
ضمنها  ومن  مؤخرا،  اعتمدت  التي 
لالستثمارات  المخصصة  اإلعانات 
في  ساهمت  بالتنقيط  الري  مجال  في 
الجوفية،  المياه  في  المفرط  االستعمال 
مناطق  من  المياه  تصدير  أجج  وذلك 

تشكو أصال من ندرة خانقة للماء.
وأخيرا يستوجب انتهاز الوضع الحالي 
لوارداتنا الغذائية تنبيه الرأي العام إلى 
في  تتجلى  التي  بالدنا،  فالحة  حدود 
أموال  ورؤوس  وأراض  مائية  موارد 

قليلة.
ولهذا يجب على المواطن المغربي أن 
يكف عن تضخيم أسطورة المغرب كقوة 
بأسره،  العالم  تمون  أن  يمكنها  فالحية 
يعتمد  اليومي  قوته  أضحى  وقت  في 
نفسه  والمواطن  أجنبية.  منتجات  على 
يجب أن يفهم بأن سلوكياته االستهالكية 
لها تأثير مباشر على فاتورة الواردات 

الغذائية وجودة ما يأكله.
فهل يمكن أن يقبل بأن تتناول الحيوانات 
معدلة  ومواد  حبوبا  سيستهلكها  التي 
بعض  بأن  يقبل  أن  يمكن  هل  جينيا؟ 
تكون  قد  المستوردة  الغذائية  المواد 
بذلك  لوحت  كما  بالمبيدات،  ملوثة 
يتعلق  فيما  مؤخرا  الصحية  السلطات 

بالشاي؟

منحى  تستوجب  األسئلة  هذه  كل 
جديدا في مقاربة قضية األمن الغذائي 
الوطني، إذ يتعين قبل كل شيء إنتاج 
وعدم  محليا،  المواطنون  يتناوله  ما 
تصدير إال المواد الفالحية التي تستهلك 

موارد تكون فعال متجددة.
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فترات اإلنتاج 

اإلنتاج املوسمي:
والظروف  المناطق  حسب  نسبياً  يتفاوت 
الزراعة  فترة  في  المتحكمة  المناخية 
من  الفالحين  تخوف  منها  وباألخص 
الصقيع. يمكن التمييز بين مختلف المناطق 
العلم  الغرس، مع  التبكير في  على أساس 
أن الفرق بينها ال يتعدى عموما 2 إلى 4 

أسابيع:
- المنطقة الساحلية: الغرب ) لمناصرة، 
أوالد جلول، داللحة، لعوامرة... (، حيث 
األمر  يناير، ونفس  الغرس في شهر  يبدأ 

بالنسبة لمنطقة الجديدة.

فبراير:
برشيد،  الكبرى:  البيضاء  الدار   *     

مديونة.
    *دكالة: بولعوان، أوالد فرج، العونات.
    *أكادير: شنوكة آيت باها، تارودانت.

أسابيع(:   2 إلى   1 )من  متأخر  -غرس 
منطقة مكناس و بركان.

المحاصيل  يتم جني جميع  وبصفة عامة، 
جميع  في  يونيو  وبداية  ماي  شهر  بين 
الجهات. ويتم توجيه المنتوج من بطاطس 

الموسم إلى إستعماالت عدة:
* جزء يذهب مباشرة إلى السوق 

* الجزء الثاني يوجه إلى غرف التبريد
اإلستهالك  إلى  يوجه  األكبر  القسم   -     

على مراحل حسب ظروف السوق، 
    - الباقي ) عيار 55-35 ( يتم اإلحتفاظ 

به إلستعماله كبذور لفترة اإلنتاج الخريفية.

*اإلنتاج اخلريفي 
في شهر  الغرس  يتم  الفترة،  لهذه  بالنسبة 
غشت من أجل الدخول في مرحلة اإلنتاج 
مواعيد  وتتفاوت  دجنبر.  شهر  من  إبتداًء 
الخريفي  اإلنتاج  لفترة  بالنسبة  الغرس  
والحرارة  المناطق  حسب  للبطاطس 
حالة  ففي  الصقيع.  ومخاطر  المرتفعة 
درجات الحرارة المرتفعة تكون األغراس 
ضعف  إلى  يؤدي  مما  الساق  أحادية 
قد  المتأخر  الغرس  أنا  كما  المردودية، 

يصادف موجات الصقيع.

*اإلنتاج اجلبلي
شهر  نهاية  المناطق  هذه  في  الغرس  يتم 
مرحلة  في  الدخول  بهدف  وماي  أبريل 

هذه  وتنتشر  شتنبر.  شهر  في  اإلنتاج 
من  المرتفعة  المناطق  في  الزراعة 
خاصة  والكبير،  المتوسط  األطلس  جبال 
ميدلت،...  كيكو،  تيمحضيت،  بمناطق 
ويتم إستعمال شتائل عادية ال تخضع ألي 
اإلنتاج  من  عليها  الحصول  يتم  مراقبة، 
الخريفي لمناطق مكناس ومراكش ودكالة، 
عليه  المحصل  الثالت  الجيل  تشكل  والتي 

من البذور المستوردة.

بفضل التكامل بين مختلف مناطق اإلنتاج, 
األسواق  في  السنة  طيلة  تتوفر البطاطس 
كمنتوج طري أو ُمَخٌزناً في غرف التبريد، 
وفي الحقول. ومن جهة أخرى يرى الكثير 
التقنية  الخدمة  طريقة  أن  المهنيين  من 
وأن  كبيراً،  تطوراً  عرفت  قد  للبطاطس 
معظم الفالحين أصبحوا حالياً أكثر دراية 

البطاطس
قطاع حيوي  يف مواجهة اكراهات متعددة

تأتي البطاطس في مقدمة الخضر األكثر إستهالكاً بالمغرب؛ فبمعدل 35 كغ للفرد الواحد أصبحت تشكل جزًءا مهماً من المعيش اليومي لألسر الشعبية 
المغربية. و يتم تصريف اإلنتاج بالسوق الوطني بشكل أساسي.  من بين أسباب غزارة إنتاج البطاطس التي عرفها القطاع في السنوات األخيرة، 

التوسع  في زراعتها؛ ذلك أنه، إذا كانت هناك قديماً مناطق تقليدية متخصصة في زراعة البطاطس، فإن جميع جهات المغرب أصبحت تنتج حالياً ما 
يكفيها محلياً وجهوياً وباألخص منها: بركان، والمنطقة بين فاس ومكناس، و ميدلت و الغرب والعرائش،...؛ هذا إضافة إلى عامل المساعدات والدعم 

المقدم من طرف الدولة ) السقي بالتنقيط... (. 

قطاع وإنتاج
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و تحكماً بها، خاصة وأنها ال تتطلب أصالً 
مهارات عالية مقارنة مع قطاعات أخرى، 
السيما وأن دورتها اإلنتاجية قصيرة )3-4 
أشهر(، وأن مردوديتها في الهكتار الواحد 

لم تتوقف عن اإلرتفاع منذ عقود. 

اكراهات القطاع
قدماء فالحي  أحد  يقول  في شهادة مؤثرة 
تغيرت  قد  الظروف  أن  أزمور  منطقة 
مثل  لإلنتاج  التقليدية  المناطق  في  كثيراً 
في  يزرع  الفالح  كان  القديم  ففي  شتوكة. 
تربة عذراء وخصبة، ال تحتاج إلى كثير 
مدخالت )أسمدة، مبيدات،... (، لكن حاليا 
الكثير  وتتطلب  ُمْنَهكة  أصبحت  التربة 
من المهارة و الخبرة، واألشغال المعقدة، 
مستمر،  بشكل  أسعارها  ترتفع  ومدخالت 
ووسائل مكافحة باهضة الثمن. في حين أن 
أسعار البطاطس بقيت ثابتة في السوق، ما 
عدا في حالة األزمات ) فيضانات، صقيع 

(، غير أن البضاعة حينها تنعدم أصالً. 
إن المشكل الرئيسي الذي يواجه الفالحين 
هو أساساً متى وكيف يجب بيع محاصيلهم 
فترة  البطاطس، خاصة وأنه عند كل  من 
إلى  المنتوج  يدخل  اإلنتاج  فترات  من 
وحدة،  ودفعة  جماعي  بشكل  األسواق 
كما أن الطلب والعرض يمكن أن يعرف 

تقلبات كبيرة كل سنة.
الصغار  منهم  خاصة  الفالحون،  يواجه 

تسويق  في  جدية  مشاكل  والمتوسطون، 
الذي  األمر  البطاطس،  من  منتوجهم 
من  الرغم  على  أرباحهم،  على  ينعكس 
تحسين  أجل  من  تبذل  التي  المجهودات 
المشاكل  هذه  واإلنتاجية.  اإلنتاج  مستوى 
تتوقف أساساً على ظروف محددة خاصة 
التجارية،  البيئة  التجاري،  العرض  منها 
المردود  للفالحين،  التجارية  الممارسات 
غياب  إلى  إضافة  هذا  للمنتوج.  المالي 
مما  بالتسويق،  يتعلق  ما  في  الدولة  تدخل 
التجارية  الكفاءة  تطوير  على  يساعد  ال 
للفالحين الذين يجدون أنفسهم مجبرين في 
وبيع  الوسطاء  مع  التعامل  على  أغلبهم، 
ينعكس  مما  ذاته،  الحقل  في  محاصيلهم 
التقسيط  بتجار  مقارنة  أرباحهم  على  سلباً 
الكبرى.  واألسواق  والمتوسطين  الصغار 
السوق  في  الفالحين  وضعية  تحسين  إن 

فيما  تكوينهم  تقوية  عبر  يمر  أن  يجب 
ووضع  والتسويق،  البيع  تقنيات  يخص 
السوق،  أحوال  عن  لإلخبار  فعال  نظام 
للبطاطس من  الجماعي  التسويق  وتشجيع 

خالل التعاونيات. 
من جهة أخرى، ومنذ بضع سنوات، الحظ 
مهنيو القطاع أن العرض في السوق يفوق 
التوازن  في  االختالل  هذا  الطلب.  بكثير 

يعود إلى اقتران أسباب عدة:
- التراجع عن نظام الكوطا الذي كان يحدد 

كمية البذور الممكن استيرادها.
تقدمها  التي  والمساعدات  الدعم  تأثير   -
على  مكننة،...(  موضعي،  )سقي  الدولة 

التوسع في الزراعة.
أكثر  جديدة  المتوالي ألصناف  الظهور   -
زيادة  في  يساهم  مما  ومردودية،  كفاءة 

العرض. 
الخارجية  لألسواق  الصادرات  ضعف   -

التقليدية.
وعدم  إفريقيا  إلى  الصادرات  ضعف   -
األوروبي  اإلنتاج  منافسة  على  قدرتها 

الغزير الذي يغرق األسواق اإلفريقية.
تحويلية  صناعات  غياب   -
المغرب  أن  بل  )فريت،شيبس،...(، 
يستورد سنوياً كميات مهمة من البطاطس 

المقطعة من أوروبا ومن مصر.
- نظام التسويق “اإلجباري” عبر المرور 
بين  كبير  فرق  إلى خلق  يؤدي  بالوسطاء 
الذي  والثمن  الفالح  به  يبيع  الذي  الثمن 
يدفعه المستهلك والذي قد يصل إلى 4 أو 

5 أضعاف.
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- تحسن ظروف التخزين من خالل إنشاء 
وحدات تبريد جديدة، والتخلي تدريجياً عن 
كانت  التقليدية حيث  العشش  في  التخزين 
المستوى  على  كبيرة  خسارات  تسجل 
تعفنات،  )أمراض،  والنوعي  الكمي 

إستعمال مفرط للمبيدات...(.

 : بلدة ملوية بإقليم خنيفرة 
يف حاجة لتثمني منتوجاتها 

بإقليم  ملوية  منطقة  مزارعو  يفتخر 
البطاطس  من  الوفير  بإنتاجهم  خنيفرة، 
ذات الجودة، لكنهم يطالبون بتثمين جودتها 
المتزايدة في  الندرة  وال يخفون قلقهم من 
لسنوات  دأب  فالح  يقول  المياه.  موارد 
على إنتاج البطاطس، وأنشأ مؤخرا رفقة 
تعاونية  آخرين  مزارعين 
وتثمين  لتطوير 
إن  البلدة،  منتجات 
ملوية  بطاطس 
هي األولى وطنيا 
الجودة  حيث  من 
بالنظر لخصوصية 
المنطقة الباردة وذات 
باألمالح  الغنية  التربة 
من  ومميزاتها  الجيد  والهواء 
كما  الهكتار,  في  واإلنتاجية  الوزن  حيث 
أنها أول منتوج من نوعه يدخل السوق في 

بداية كل موسم زراعي.
وأوضح أن الخطر الحقيقي القادم حاليا هو 
تراجع المياه، والذي يهدد سهول المنطقة، 

الشتاء  فصل  خالل  األمطار  مياه  سواء 
والربيع أو المياه الجوفية التي يتم اللجوء 

إليها لري الحقول في الصيف والخريف.
بكونها  تاريخيا  ملوية  منطقة  وتعرف 
المغربية  األسواق  لتزويد  هاما  مصدرا 
الجغرافي  موقعها  بحكم  بالخضراوات 
الممتد على حوض مائي واسع وسط جبال 
األطلس المتوسط حيث تتشكل روافد نهر 
 1700 من  أزيد  من  علو  وعلى  ملوية، 
متر عن سطح البحر. كما تتواجد المنطقة 
بمختلف  تربطها  طرقية  شبكة  وسط  في 
منتجاتها  وصول  يسهل  ما  وهو  المدن، 
األسواق  لغالبية  ويسر  بسرعة  الزراعية 

الوطنية.
ويضيف انها المنطقة الوحيدة في المغرب 
التي تنتج باكورة البطاطس في كل موسم 
زراعي، فمنتوجاتها تتسيد السوق لوحدها 
شهري سبتمبر وأكتوبر، قبل أن يلتحق بها 
ابتداء من نوفمبر إنتاجات مناطق من قبيل 
السوالم  وحد  والغرب  ومكناس  الجديدة 

ودار بوعزة وشتوكة وغيرها. 
تعرف  المنطقة  أن  االشارة  وتجدر 
اقتصادية هامة خالل موسم جني  دينامية 
أواسط  الى  سبتمبر  مطلع  من  البطاطس، 
نوفمبر من كل سنة، حيث تصبح وجهة ليد 
عاملة نشطة من النساء والرجال خصوصا 
على  عالوة  وسايس  الغرب  إقليمي  من 

قرى إقليم خنيفرة. 
العمل على  ويلح المهنيون على ضرورة 
قيمتها  من  والرفع  المنتجات  هذه  تثمين 

وتلفيفا  مميزة  تجارية  عالمة  منحها  عبر 
ويمنحها  ثمنها  من  يرفع  جيدا  وتسويقا 

القيمة السوقية التي تستحقها.
لكن للحفاظ على هذه الثروة ال بد أوالً من 
الحفاظ على مصادر المياه سواء السطحية 
تراجعا  سجلت  والتي  منها  الجوفية  أو 
خالل السنوات األخيرة وذلك رغم تواجد 
المنطقة في وسط الخزان المائي لألطلس. 
ويقترح المهنيون إنجاز سدود في المنطقة 
يتم  حتى  المائية  الروافد  مختلف  على 

حصر المياه وتنظيم جريانها.

قطاع وإنتاج
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األزوت
عنصر متحرك و هو عنصر النمو الخضري 

وحتى نحصل على نمو خضري جيد البد 
من توفر كميات مناسبة منه في التربة إنما 
يجب أن ال نبالغ بإضافته إلى التربة حتى 

ال يزداد النمو الخضري على حساب النمو 
الثمري وألنه عنصر يفقد من التربة خالل 
فترة قصيرة إما بالغسل أو بالتطاير كما أن 
الكميات الكبيرة منه تقلل من مقاومة النبات 

 لألمراض. 
 يوجد األزوت  في التربة على شكلين:

أ  - الشكل المعدني أمونيوم أو نترات وهو 
 الجزء الصالح لالمتصاص.

ب  -الشكل العضوي وال يستفيد منه النبات إال 
بعد تحلله وتحوله إلى الشكل المعدني.

 أهم وظائف األزوت في النبات:
  1- يدخل في بناء المواد البروتينية

  2- يعتبر أهم مكونات البروتوبالزم
  3- يدخل في تركيب الكلوروفيل

 4- يدخل في تركيب أكثر مكونات األزهار 
 والثمار

 5- يتحكم في قدرة النبات على امتصاص 
الفوسفور والبوتاس

أعراض نقص األزوت:
1- ضعف النمو وتوقفه في حاالت النقص 

 الشديد
 2- نقص في حجم األوراق

 3- يكون لون األوراق أصفر شاحب
4- تبدأ أعراض النقص على األوراق 
 القاعدية ثم تنتقل إلى األوراق في القمة

5- تشكل أعناق األوراق زاوية حادة مع 
 الساق

6 - تكون األفرع متخشبة ورقيقة وصغيرة 
 ولونها أحمر أو بني

7- في حاالت النقص الشديد تكون الثمار 

صغيرة وتنضج قبل وقتها وتتساقط وقد ال 
تتكون ثمار إطالقاً.

الفوسفور:
عنصر متحرك ضمن النبات قليل الحركة في 

التربة وهو من العناصر الغذائية األساسية 
جداً في تغذية النبات ويأتي بالمرتبة الثانية 

بعد األزوت من حيث كميته في األنسجة 
النباتية. يثبت جزء كبير من الفوسفور في 
التربة على شكل فوسفات ثالثي الكالسيوم 

وهذا المركب غير قابل لإلفادة علماً أن 
النباتات تستطيع االستفادة من فوسفات أحادي 
وثنائي الكالسيوم في وجود المادة العضوية . 
وتختلف درجة استفادة النبات من الفوسفور 

 حسب عوامل عديدة أهمها:
أ - نوع معدن الطين حيث يثبت في األراضي 

 الطينية أكثر من الخفيفة.
ب - درجة الحموضة في التربة حيث تصل 

  PHأعلى درجة صالحية لالستفادة منه عند
 6.5-7 

ت -المادة العضوية 
حيث يلعب غاز   

 CO2 المنطلق من 
تحلل المادة العضوية 
دوراً كبيراً في زيادة 

قابلية الفوسفور 
لإلفادة.

أهم وظائف 
الفوسفور:

1- يدخل في تركيب 
 بروتين النواة

2- عنصر مهم في 
 عمليات التنفس

 3- له دور في 
عمليات التحول 

للكربوهيدرات داخل 

 النبات مثل تحول النشا إلى سكر.
  4- له دور في تمثيل الدهون

 5- يسرع في عمليات نضج الثمار

أعراض نقص الفوسفور:
1- يصبح لون األوراق أكثر اخضراراً من 

 اللون الطبيعي
2- تبقى األوراق صغيرة وتظهر النموات 

الحديثة بلون أرجواني أو أحمر بسبب تراكم 
 مادة االنتوسيانين.

3- سمك نمو الخشب يكون قليل, التفرع 
 محدود وتشكل الفروع زوايا حادة.

4- عروق األوراق السفلى وكذلك أعناقها 
 يظهر عليها اللون األرجواني.

 5- ينقص تكوين البراعم الثمرية
6- في حاالت النقص الشديد تكون األوراق 

الكبيرة مبرقشة باللون األصفر الفاتح 
واألخضر الغامق وهذه األوراق تسقط سريعاً.

 أعراض نقص العناصر
 الغذائية يف النبات

يقصد بنقص العناصر في النباتات عدم توافر العناصر المطلوبة من النبات أو عدم قدرته على امتصاصها من التربة مما يؤدي إلى ظهور بعض 
األعراض على النباتات المزروعة مثل؛ تحول لون األوراق إلى اللون األصفر أو البني، ضعف اإلزهار واإلثمار، وتوقف النمو. تؤثر بعض خصائص 

التربة في عملية امتصاص النباتات لتلك العناصر الغذائية الموجودة في التربة مثل؛ الحموضة، والقاعدية، والجفاف، ومستوى الرطوبة.

تظهر بعض األعراض على النباتات التي تعاني من نقص العناصر الغذائية، وتختلف هذه األعراض من عنصر إلى آخر، كما يمكن تشخيص األعراض 
بالعين المجردة، لكن هنالك بعض الحاالت التي ال تظهر أي أعراض على النباتات، وبالتالي تتطلب تقنيات تشخيص خاصة  تحليل التربة و تحليل 

 النبات. وفيما يأتي أعراض نقص العناصر للنباتات :

تسميد
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 البوتاسيوم :
عنصر متحرك داخل النبات قليل الحركة 
في التربة، ال يدخل في تركيب مواد هامة 

داخل األنسجة النباتية ويوجد بها على شكل 
ملح ذائب غير عضوي يكثر في الخاليا 

المريستيمية ويرتبط مباشرة بالبناء البروتيني 
يعتبر من العناصر الغذائية األساسية ويسمى 

هذا العنصر بعنصر النوعية. نقصه يسبب 
تراكم وعدم تحول األحماض األمينية إلى 

بروتين 

 أهم وظائف البوتاسيوم ضمن النبات:
1  - عنصر مهم في إنتاج وانتقال السكريات 

 في النبات
2 - يساعد على اختزال السكريات وتحولها 

 إلى نشا
 3 - وجوده أساسي لعمليات التمثيل الضوئي
 4 - يساعد في امتصاص األزوت من التربة
 5 - يزيد في مقاومة النبات لبعض األمراض
6يقلل من عمليات النتح للنبات وبالتالي يزيد 

 من مقاومته للجفاف
7 - يكسب السيقان واألوراق متانة

 أعراض نقص البوتاس:
 1 - اصفرار في األوراق عند الحواف 

 وباتجاه الداخل.
 2 - التفاف األوراق على شكل ميزاب

3 - يتحول لون األوراق األصفر إلى أسمر 
 أو بني محروق

4 - يسبق االحتراق عادة لون أرجواني غامق 
 تسبقه بلزمة لخاليا األوراق

 5 - حجم األوراق يبقى صغيراً
6 - إذا كان النقص قليال يتشكل محصول إنما 

 قليل الكم والنوع.
7 - في حاالت النقص الشديد تموت األوراق 

 وخاصة في منتصف األفرع
8 - يالحظ ضعف تكوين البراعم الثمرية في 

 األشجار المثمرة
9 - بشكل عام تكون مواصفات الثمار الناتجة 

سيئة.
 الكالسيوم:

يمتص على صورة ++Ca وذلك إما في 
المحلول األرض أو من الكالسيوم المتبادل 

مباشرة. تظهر أعراض نقصه على األوراق 
الحديثة النمو أوالً.

 أهم وظائف الكالسيوم:
1 - معادلة األحماض التي تنتج من الخاليا 

 خصوصاً أثناء تكوين البروتين وتحوالته.
2 - يدخل في تركيب الصفيحة الوسيطة 

 للخاليا على صورة بكتات الكالسيوم.
3 - يعمل على تنشيط األنسجة المريستيمية 

 في القمم النامية.
 4 - ضروري في تكوين األزهار

5 - يؤثر في حركة انتقال الكربوهيدرات في 
النبات

 أعراض نقص الكالسيوم:
 1 - جفاف القمم النامية لألفرع والجذور.

 2 - تظهر بقع ميتة على األوراق
3 - جفاف أطراف األوراق حديثة النمو بعد 

 أن تلتوي ثم تتقصف.
 4 - يالحظ على الثمار بقع ميتة )متفلنة(

5 - تكون الجذور قصيرة وملتوية وتموت 
معظم الجذور من القمة األعلى.

 الماغنسيوم:
عنصر متحرك ضمن النبات يوجد بالتربة 

بكميات كافية كما أن وجود الكالسيوم يخفف 
من تأثيره السام ، يمتص على شكل أيونات 
المغنزيوم وتظهر أعراض النقص غالباً في 
األراضي الخفيفة ، يكثر وجوده في البذور 

مرتبطاً مع الفوسفور وعلى اعتبار أنه عنصر 
متحرك فإن أعراض نقصه تظهر على 

األوراق السفلية من الفروع أوالً.

 وظائف الماغنسيوم:
 1 - يدخل في تركيب الكلوروفيل

2 - له عالقة بتكوين الزيوت داخل أنسجة 
 النبات

3 - يساعد في تحرك الفوسفور 
 والكربوهيدرات داخل النبات

4 - ضروري لتنشيط عدد من األنزيمات.

 أعراض نقص الماغنسيوم:
زوال اللون األخضر فيما بين العروق مع بقاء 

العروق خضراء. تتأثر األوراق الكبيرة أوالً 
وفي حاالت اإلصابة الشديدة تسقط األوراق 

وتظهر األشجار شبه عارية.

 الكبريت: 
عنصر متحرك يمتص على صورة كبريتات 
 ++SO4ثم يختزل في النبات إلى كبريت 
أو سلفوهيدروكسيل إذا زادت كميته عن حد 

معين يخفض رقم PH التربة كما تنقص كمية 
النترات الصالحة لالمتصاص ألن البكتريا 

التي تؤكسد الكبريت تحتاج إلى أكسجين 
 النترات في عملية األكسدة.

يكثر وجود الكبريت في الطبقة السطحية 
من التربة أول ماتظهر أعراض نقصه على 

األوراق حديثة التكوين.

 وظائف الكبريت:

1 - يدخل في تركيب األحماض األمينية و 
 الهرمونات النباتية.

 2 - يلعب دوراً هاماً في عملية التنفس.
3 - يدخل في تركيب الزيوت الطيارة كما في 

 البصل والثوم
4 - يساعد في تكوين الكلوروفيل.

 أعراض نقص الكبريت في النبات:
1 - ظهور اللون األصفر الشاحب على 

 األوراق
 2 - جفاف الفروع في األشجار المثمرة

3 - ضعف في النمو مع الكالسيوم

 الحديد:
عنصر قليل الحركة ضمن النبات. يمتص 

على صورة ثنائي ++Fe يدخل وسيط 
في تكوين الكلورفيل كما أنه يدخل في 

تركيب السيتوكروم وله عالقة بتكوين أنزيم 
البروكسيدايز.

 وظائف الحديد في النبات:
1 - يلعب دور وسيط وأساسي في تكوين 

 الكلوروفيل وال يدخل في تركيبه. 
2 - يدخل في تركيب السيتوكريوم، لذا فهو 

 يلعب دوراً أساسياً في التنفس.
3 - يلعب دوراً أساسياً في تحويل النتروجين 
الذائب في األوراق إلى بروتين. هذا البروتين 
له دور كبير في حماية الكلوروفيل من أشعة 

الشمس الشديدة.

 أعراض نقص الحديد:
 1 - اصفرار األوراق حديثة النمو

2 - تتحول كامل األوراق على اللون األصفر 
وقد تصبح شبه بيضاء وخاصة في النموات 

 الحديثة.
3 - تحترق أطراف األوراق وتصبح بنية 

اللون في حاالت النقص الشديد، تحترق كامل 
 الورقة وخاصة في النموات الحديثة.

4 - ضعف اإلنتاج أو عدمه.
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الزنك:
  Zn++يمتص من التربة على شكل أيونات

يكون تركيزه في الطبقات السطحية عالياً 
ويقل مع العمق. يرتبط ذوبان الزنك في التربة 

بدرجة الحموضة، نالحظ أعراض نقص 
الزنك حالياً مترافقة مع أعراض نقص الحديد 

على الحمضيات بكثرة.

 وظائف الزنك في النبات: 
 1 - يلعب دوراً في تشكيل الهرمونات النباتية.
2 - يلعب دوراً أساسياً في تشكيل التريتوفان 

 المركب النباتي الذي يتركب منه األكسين.
3 - يدخل في تركيب بعض الخمائر لوحده 
أو باالشتراك مع بعض العناصر األخرى 

كالنحاس.

 أعراض نقص الزنك: 
1 - بقع صفراء بين العروق مع بقايا أجزاء 

 حول العروق الخضراء.
2 - األوراق الجديدة تكون قصيرة وصغيرة 

ومتطاولة في مجموعات وردية تخرج من 
 زر واحد بدالً من فروع.

 3 - موت أطراف غصون الحمضيات.
4 - يالحظ وجود بقع زيتية في أوراق 

الحمضيات وصغر في حجم الثمار وسمك 
 قشرتها.

5 - تضعف قدرة األشجار على تكوين 
 البراعم الثمرية وكذلك الثمار.

6في اللوزيات تكون األوراق الوردية جالسة 
على األفرع بدون أعناق.

 المنجنيز:
عنصر قليل الحركة في النبات يمتص على 

صورة ثنائي التكافؤ ++Mn تكون األوراق 
الغنية بالكالسيوم فقيرة بالمنجنيز تالحظ 

أعراض نقصه في األراضي القاعدية حيث 
يتم أكسدة المنجنيز الثنائي القابل لالمتصاص 

إلى منجنيز ثالثي غير قابل لالمتصاص.

 وظائف المنجنيز في النبات:
1 - اليمكن أن يحصل تمثيل للنترات داخل 

 النبات بدونه.
 Mn/2 - تضعف قدرة التنفس إذا كانت نسبة

  Feأقل أو أكبر .1.5-2.5
3 - له عالقة بتكوين الكلوروفيل وبعض 

األحماض العضوية وعمليات األكسدة 
واإلختزال داخل النبات.

 أعراض نقص المنجنيز:
1 - اصفرار األوراق بين العروق تبقى حتى 

 الدقيقة منها خضراء
 2 - تظهر بقع بنية محروقة على األوراق
3 - في حاالت النقص الشديد قد تتساقط 

األزهار واألوراق.

 النحاس:
يحتاجه النبات بكميات ضئيلة ونادراً ما تظهر 
أعراض نقصه ويوجد في التربة بكميات قليلة 

خاصة في الطبقات السطحية أكثر ما تظهر 
أعراض نقصه في األراضي العضوية. يتأثر 

ذوبانه بدرجة الحموضة في التربة إذا كلما 
انخفض رقم PH يزداد الجزء الذائب منه.

 وظائف النحاس في النبات:
1 - عامل مساعد في تكوين أنزيمات التنفس 

 وتكوين الكلوروفيل
2 - يلعب دوراً في تفاعل اآلزوت داخل 

 النبات.
3 - يزيد في مقاومة النبات لألمراض 

الفطرية.

 أعراض نقص النحاس:
 1 - اصفرار األوراق وموت البراعم

 2 - قصر في المسافات بين عقد األغصان.
3 - تقل كمية العصير داخل ثمار الحمضيات 

وخاصة الليمون الحامض.

 البور:
يوجد البور بكميات قليلة في التربة. تسبب 

الكميات الكبيرة منه تسمم النبات، تعتبر زيادة 
الكالسيوم أحد أهم أسباب نقص البور كذلك 

ارتفاع مستوى الماء األرضي وسوء التهوية، 
  BO2يمتص على صورة بورات 

 وظائف البور في النبات:
1 - يتحكم بنسبة الماء داخل النبات كذلك في 

 امتصاص الماء من التربة.
2 - له عالقة بحركة السكريات إلى أماكن 

 تخزينها.
 3 - مهم لعمليات التلقيح داخل الزهرة.

4 - يؤثر على امتصاص بعض العناصر مثل 
 اآلزوت والبوتاس والكالسيوم.

 5 - ضروري لتكوين الهرمونات في النبات.
6 - يلعب دوراً في عملية تشكيل البروتينات 

 في النبات.
7 - ضروري لتكوين الحمض األميني 

 تريتوفان.
 أعراض نقص البور:

أهم أعراض نقص البور موت البراعم 
والقمم النامية وموت أطراف الجذور وتكسر 

األغصان واألوراق بسهولة.

 المولبيدن:
يمتصه النبات بكميات قليلة جداً نادراً ما 
تظهر أعراض نقصه ، ذوبانه في التربة 
مرتبط بدرجة الحموضة حيث يثبت في 

األراضي الحامضية ويكون أكثر ذوبانه في 
األراضي القاعدية.

 وظائف المولبيدن:
1ضروري الختزال النترات في النبات إلى 

 أمين ومن ثم تكوين البروتينات.
  -2ضروري لتكوين حمض االسكوربيك

 -3ضروري لبكتيريا األزوتوبكتر والتي تقوم 
بتثبيت اآلزوت الجوي.

 أعراض نقص المولبيدن:
 -1اصفرار األوراق الطرفية ثم ظهور بقع 

 بنية فاحتراق الحواف.
 -2تجعد األوراق.

تسميد
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