
 

 
 

 


 
 

 
لت يف أن األعالف جاءت بديلة عن زراعة  مات زراعة األعالف وأسباهبا يف منطقة القصيم، ومتثَّ تناول البحث مقوِّ

ما ةالقمح؛ بسبب زيادة الطلب عىل األعالف، وتطور اإلنتاج احليواين، وتدهور املراعي، ومن املقوِّ : ت االقتصاديَّ
ارتفاع مردودها املايل، والدعم احلكومي للعمليات الزراعيَّة، وسهولة ختزين حماصيل األعالف، وسهولة إنتاجه، 

كام تمَّ التطرق إىل معوقات  .والتطور التقني يف الزراعة، وأدى تذبُذب أسعار الشعري دوًرا يف ازدهار زراعة األعالف
مشكالت الرتبة، كتملحها وتدهورها، ومشكالت : يم، وجاءت عىل النحو التايلزراعة األعالف يف منطقة القص

املوارد املائيَّة، كندرهتا، وارتفاع نسبة األمالح فيها، وغياب اإلرشاد الزراعي، وندرة األيدي العاملة املدربة، وصغر 
ض الرتبة لعمليات التعرية، ومعوقات بنسب بسيطة، كتل وث املوارد املائيَّة، وعدم مالءمة املساحات املزروعة، وتعرُّ

، وقياس التنمية الزراعيَّة املستدامة وكيفيَّة استدامتها كام ناقش البحث مستقبل إنتاج األعالف يف منطقة القصيم،  .املناخ
ة، واالجتامعيَّة، والبيئيَّة، واملؤسسيَّة لول التي وقد ُوضعت احل. يف هذه املنطقة من خالل عدد من املؤرشات االقتصاديَّ

تساعد عىل استمرار زراعة األعالف واستدامتها يف ظلِّ الظروف احلاليَّة، وما ينتج من مشكالت الستمرار زراعة 
. األعالف يف منطقة القصيم

Abstract 
This article has tackled the requirements of fodder cultivation in Qaseem region. Fodder 
cultivation has been adopted as an alaternative for planting wheat, given an increasing demand 
on fodder, growing animal production, diminishing meadows and pastures. Other economic 
reasons include high incomes ensued by fodder, induced governmental funds for fodder 
cultivation in the country, easy storing of fodder products, easy production of fodder, 
technological developments in fodder cultivation, and the fluctutations in the prices of rye 
wheat. The article also addressed the impediments to fodder cultivation in Qaseem, prominent 
amongst which are the soil problems of salination and attrition, water resources problems such 
as rarety and salina, lack of agrarian guidance, lack of qualified menial labour and small sizes of 
cultivable lands, let alone land attrition. There are other mediocre impediments such as 
pollution of water resources and climate change. The article further discussed the prospects of 
fodder cultivation production in Qaseem and sustainability of fodder cultivation. The article 
elaborated on measuring sustanable fodder cultivation in the region using a variety of economic, 
social, ecological and institutional scales. The article eventually forwarded a set of solutions to 
these impediments that would encourage sustainable fodder cultivation, given the current 
situation, and solutions to problems of maintaining fodder cultivation in aseem. 
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تعدُّ منطقة القـصيم مـن املنـاطق املهمـة يف
ــا  ــرايف وأمهيته ــا اجلغ ــسبب موقعه ــة؛ ب الدول
ــدم،  ــذ الِق ــة من ــة زراعيَّ ــة؛ فهــي منطق الزراعيَّ
مات التي استطاعت من خالهلا  توّفرت هلا املقوِّ

وقد تزايد االهتامم . حتقيق نمو مرتفع يف اإلنتاج
ــع القاعــدة  بالقطــاع الزراعــي مــن أجــل تنوي

ة  .االقتصاديَّ
ــون  ــرية اجتــه املزارع ــوام األخ إىل ويف األع

 وأخــذت ،زراعــة األعــالف بــشكل كبــري
ــاألعالف ا ــة ب ــة املزروع ــساحات الزراعيَّ يف مل
ـعها، ؛ ممـاتزايد بـشكل ملحـوظال ى إىل توسُّ  أدَّ

بــت زراعــة حماصــيل األعــالف عــىل تغلَّ وقــد 
 آثـارنتج عنـه ؛ األمر الذي ياملحاصيل األخرى

ة البعىل  .يئة واملوارد الطبيعيَّ
ـــع الزراعـــي واســـتغالل  وسُّ ونتيجـــة للتَّ
مواردها، ظهر العديد من اإلشكاليات املختلفة 
التي أثرت بشكل سلبي يف الزراعة، حيث ترى 

ة بـرامج تنفيذ رضورةم، ٢٠١٠عفانة،  إرشـاديَّ
ة  املختلفـة املستدامة الزراعة جماالت يف وتدريبيَّ
 االجتاهـات وتعـديل ة،السلبيَّ  االجتاهات لتغيري

ــدة ــو املحاي ــات نح ــة تقني ــستدامة الزراع ، امل
 دراك إلم،٢٠١٣ ســــلطان، أبــــووتوصــــل 

ــس ــوزارة يف ولنيؤامل ــنظامت ويف ال ــع م  املجتم

ــة املــدين ــسيق ألمهيَّ  عقــد رضورة، وأكــد عــىل التن
ــة دورات ــستوى لتحــسني تدريبيَّ ــا اإلدارة م  العلي
 عمـل يرتبط نوأ التنسيق، يف املدين املجتمع ملنظامت
ة بربامج املنظامت هذه  إعـدادها يـتم منظمـة، تنمويَّ
ـة للخطـة وفًقا ، وأكـدت الزراعـي للقطـاع الوطنيَّ

 املــستدامة التنميــة تــشجيععــىل  م،٢٠١٣ ،بكــدي
 ونـرش املحـيل، الريفـي املجتمـع وتشجيع للزراعة،
 الـالزم التمويـل وتـوفري الريفـي، بالوسـط الوعي

ــاالتكنولوج وإدخــال للزراعــة ، ويــرى بالزراعــة ي
Ishag and Abdelaziz ،ـــة ، م٢٠١٥ أن زراع

ــأثري ســلبي يف  ــدهيا ت االعــالف يف ســلطنة عــامن ل
ــشكل عــامٍّ  وحتــسني ظــروف ، اســتدامة الزراعــة ب

ق من خالل إدخـال اإلنتاج الزراعي يمكن أن يتحقَّ
 .سياسة جديدة للمياه

راَسة من خالل االهتامم بتنميـة  ة الدِّ فربزت أمهيَّ
اع الزراعــي وتنميــة الزراعـة تنميــة مــستدامة القطـ

ومعرفة أبرز مقوماهتا ومعوقاهتـا بمنطقـة القـصيم، 
وحرص أهـم املـشكالت التـي يعـاين منهـا القطـاع 

. الزراعي للمنطقة
 

ا بني دائريت عرض  َ ٢٧(متتد منطقة القصيم فلكي 
َ ٤٦و ْ ٤١َ ٢٧(شامًال، وخطي طول ) ٢٨َْ ١٨و ْ ٢٤
ة ) ٤٤ْ ا وسط شبه اجلزيرة العربيَّ رشًقا، وتقع جغرافي 
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تقريًبــا، وحيــّدها مــن الــشامل والــشامل الغــريب
منطقة حائـل، ومـن الـرشق واجلنـوب منطقـة 
الرياض، ومن الغـرب منطقـة املدينـة املنـورة، 

 ).١(انظر الشكل 
) ٧٣,٠٠٠(وتبلــــغ مــــساحتها حــــوايل 

ــذي يعــادل  ــا، وال % ٣,٧كيلــومرت مربــع تقريًب

ــة  ــة العربيَّ ــة للمملك ــساحة اإلمجاليَّ ــن امل ــا م تقريًب
ة، يف حني بلغ نـصيبها مـن الـسكان وفًقـا  السعوديَّ

نـسمة، ) ١,٢١٥,٨٥٨( نحـو ه١٤٣١لتعداد عـام 
ابع بني مناطق اململكة من حيـث  وحتتلُّ الرتتيب السَّ

 .  عدد السكان

 

 
 

  

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

ـة تعدُّ األعالف مـن املحاصـيل الزراعيَّ
ـة التي  تزرع يف منطقة القصيم، فهي تشكل أمهيَّ

ــشكل  ــة ب ــة باملنطق ــشاريع احليوانيَّ ــرية للم كب
 . واململكة بشكل عامٍّ ،خاصٍّ 

ة يف القصيم تعاين مـن  وإن األرايض الزراعيَّ
وتعـوق مـن العديد من املـشكالت التـي حتـدُّ 

ة املستدامة هلذه األرايض، خاصة  التنمية الزراعيَّ
ـق بامليـاه والـري وطـرق  املـشكالت التـي تتعلَّ
ه للزراعة دون ضوابط ومراعاة  الوقاية، فالتوجُّ
ة يشكل ضـغًطا عـىل  للظروف واملقومات البيئيَّ
املوارد، وال يتوقـف األثـر عنـد هـذا احلـدِّ بـل 

 .يتجاوزه
 : أنَّ تتمثل مشكلة البحث يف

ت  • ـة أدَّ زيادة الطلب عىل املنتجـات الزراعيَّ
ة، ممـا  إىل الضغط الشديد عىل املوارد الطبيعيَّ
ـــة  يـــسهم يف اإلخـــالل يف األنظمـــة البيئيَّ

 . وتدهورها
هناك العديد من املشكالت واملعوقات التي  •

ـة املـستدامة يف  حتدُّ من قيام التنميـة الزراعيَّ
.منطقة القصيم

لزراعي وزراعة األعـالف يواكب التوسع ا •
ـة  ة واسـتنزاف للمـوارد البيئيَّ مشكالت بيئيَّ

.من مياه وتربة
مــات زراعــة  ينــاقش هــذا البحــث مقوِّ
األعــالف يف منطقــة القــصيم، وأهــم أســباب 
ه املزارعني لزراعتها، كام سـيتناول دراسـة  توجُّ

زراعة األعالف يف هـذه املنطقـة، أهم معوقات 

ــة مــستقبل إنتــاج األعــالويوضــح  ف فيهــا، وكيفيَّ
 .استدامتها

 
:هيدف البحث إىل

حتديد أبرز مقومات زراعة األعـالف يف منطقـة  •
.القصيم

ف عىل أهم املعوقات التي حتدُّ مـن زراعـة  • التعرُّ
.األعالف يف منطقة القصيم

معرفة مدى مسامهة زراعة األعـالف يف حتقيـق  •
.التنمية املستدامة يف منطقة القصيم

 
اعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي التحلـييل،
ة  ــصائيَّ ــات اإلح ــيِّ للبيان ــل الكم ــك للتحلي وذل
ـة يف مجـع  راَسة امليدانيَّ املتعددة، وتمَّ االعتامد عىل الدِّ

راَسة عىل ،البيانات  مزرعـة ٥٣٢ حيث اشتملت الدِّ
أعالف يف منطقـة القـصيم، وقـد مجعـت البيانـات 

ــا ــامج وُعوجلــت البيان غــت باســتخدام برن ت وفرِّ
SPSS .

 
، الوسط احلسايب ألهم )١(يوضح اجلدول رقم 

ــه نحــو زراعــة األعــالف يف منطقــة  أســباب التوجُّ
ـة  القصيم بالرتتيب، حيث يعطـي الرتتيـب األولويَّ
بأن األعـالف جـاءت بديلـة عـن زراعـة القمـح، 

ــغ  ث إن بعــض املــزارعني ؛ حيــ٢,١٣بمتوســط بل
انتقلوا من زراعة القمح إىل زراعـة األعـالف، بعـد 
عم للقمح، وختفيض اإلعانات واألسـعار  وقف الدَّ

ة من الدولة  .التشجيعيَّ
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 الوسط احلسايب أسباب زراعة األعالف م
  ٢,١٣ .ت بديلة عن زراعة القمحاألعالف جاء ١

٣,٢٢ .زيادة الطلب عليها، وزيادة االستهالك املحيل ٢

  ٣,٨٩ .تطور وزيادة يف اإلنتاج احليواين ٣

  ٤,٠٨ .تدهور أرايض املراعي يف قطاعات واسعة ٤

  ٤,٢٧ .يفوق مردودها املايل حمصول القمح ٥

  ٥,٧٥ .سهولة ختزين األعالف ٦

  ٥,٨٣ .عريتذبُذب أسعار الش ٧

  ٦,٧٩ .التصدير خارج منطقة القصيم ٨

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ

ومنُذ ختفيض سعر رشاء كيلـو القمـح مـن 
م، ١٩٨٥ريال للكيلـو إىل ريـالني عـام ) ٣,٥(

وبعد تشجيع التحول إىل زراعـة الـشعري، التـي 
ضمنت أيًضا الدولة رشاء إنتاجه؛ بـدأ اجلميـع 

 بجانب القمح، ولكـن بعـض يف زراعة الشعري
هت إىل زراعة األعـالف؛ لـضامن  الرشكات اجتَّ
استمرار نشاطها وأرباحها بعـد ختفـيض سـعر 
ــض  ــبحت بع ــل أص ــح، ب ــة للقم رشاء الدول
الرشكات ال تـزرع إال األعـالف التـي تـسّوق 
إنتاجه يف دول اخللـيج العـريب املجـاورة؛ وقـد 
 أوصت جمالس هذه  الرشكات دائًام بالتوسـع يف
زراعة األعالف؛ مما يدلُّ عىل عدم وجود قيـود 

م زراعــة األعــالف أو حتــدُّ منهــا  ــنظِّ الغامــدي، (ت
  ). ٢٤١م، ص١٩٩٩

وجــاء يف الرتتيــب الثــاين، زيــادة الطلــب عــىل 
األعــالف، وزيــادة االســتهالك املحــيل، والرتتيــب 
الثالث بـسبب تطـور وزيـادة يف اإلنتـاج احليـواين، 

ان عاملني وم سببني رئيسني، خاصة تطـور ومها يعدَّ
ة  ـة الـسعوديَّ ة يف اململكة العربيَّ أعداد الثروة احليوانيَّ
؛ حيـث زاد  ، والقـصيم بـشكل خـاصٍّ بشكل عـامٍّ
ــة  ــروة احليوانيَّ ــادة الث ــالف بزي ــىل األع ــب ع الطل
ــة قطــاع  ــة بتنمي وتطورهــا؛ وذلــك الهــتامم الدول
ــواين وتطــويره، واالســترياد الــضخم  ــاج احلي اإلنت

ــروة  ــشاًطا للث ــوان ن ــة احلي ــّد تربي ــة، وتع احليوانيَّ
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ا ومصدر رزق للكثري من أهايل القـرى اقتصادي 
ة، وزاد الطلب عىل األعـالف كـذلك يف  والباديَّ

ة للمنطقة وشحِّ املراعي  .ظلِّ الظروف املناخيَّ
ــب  ــي الرتتي ــدهور أرايض املراع ــلَّ ت واحت

، ويعـدُّ )٤,٠٨(الرابع، بمتوسـط حـسايب بلـغ 
ـــ ـــبًبا مه ـــي واألرايض س ـــث إن املراع ؛ حي ام 

ــب عــىل  ــًريا يف الطل ــؤدي دوًرا كب ــدهورة ت املت
ز اجلـزء الغـريب مـن  حماصيل األعالف؛ إذ يتميَّ
ـة، وقـد أّدت  منطقة القصيم بأنـه منطقـة رعويَّ
ــة إىل  ــاطق الرعويَّ ــان يف املن ــادة عــدد القطع زي
ظم  القضاء عىل الغطاء النبـايت، واإلخـالل بـالنُّ

 .ة، وتعريض املراعي للتصحراأليكولوجيَّ 
ــة  ــة العربيَّ ــة يف اململك ــة الربيَّ ــاين البيئ وتع
اء فقـدان  ة مـن تـدهور األرايض؛ جـرَّ السعوديَّ
ـساع رقعـة  ع احليوي، ونوع الغابـات، واتِّ التنوُّ
ــات،  ــن النفاي ــوث األرايض م ــصحر، وتل الت
واستـــصالح األرايض ألغـــراض التوســـع 

م يف العمــراين، والتــصحر، وهــو ظــاهرة ُيــسه
صنعها تدهور األرايض الذي يسببه اإلنسان يف 
ــة،  ــة، واجلاف ــة، وشــبه القاحل األرايض القاحل
وشبه الرطبة، وينتج عن عوامل عديـدة تـؤدي 
إىل إجهاد الرتبـة، واإلفـراط يف الرعـي، ونـوع 

مـن األرايض يف اململكـة % ٧٦الغابات، ويعاين 
من تدهُور تـرتاوح درجتـه بـني خفيـف وحـاد 

 ).١٤٨م، ص ٢٠١١اهليتي، (
وجاء سبب أن مـردود حماصـيل األعـالف 
ــب  ــح يف الرتتي ــصول القم ــردود حم ــوق م يف

؛ حيـث يـؤدي )٤,٢٧(اخلامس، بمتوسط بلغ 

ـة مـن الزراعـة  اجلانب االقتصادي والفوائد الربحيَّ
ــًريا هبــا ــة أن . دوًرا كب ــة امليدانيَّ راَس ــنيَّ مــن الدِّ وتب

ة  من زراعة حماصيل املزارعني يشيدون بالفوائد املاليَّ
األعالف يف منطقة القصيم، ويعّد حمصول الربسـيم 
من املحاصيل املعمرة التي يستفيد منها املزارع ربًحا 

ر األسعار بالعرض . طوال أيام العام أو املوسم وتتأثَّ
لب يف األسواق، وقـد ترتفـع أربـاح حماصـيل  والطَّ
ل أسـعارها رقـًام  األعالف يف بعض املواسم، وتسجِّ

ا، كام حدث خالل الفـرتة قيا م، ٢٠١١م، ٢٠١٠سي 
ــث ارتفــع ســعر حماصــيل األعــالف ٢٠١٢ م، حي

ارتفاًعا كبًريا؛ بسبب شحِّ موارد األعالف األخرى، 
 .كالشعري

ــم  ــدول رق ــح اجل ــزارع )٢(ويوضِّ ــع م ، توزي
ا مــن حيــث  األعــالف تبًعــا لــدخل املزرعــة ســنوي 

ة؛ حيث جاء أعـىل تكـ رار التكرارات والنسب املئويَّ
ا أكثـر مـن   ألـف ريـال، ٦٠يف دخل املزرعة سـنوي 

ة بلغت  ) ٣٩٤(، وتكرار قدره %)٧٤,١(بنسبة مئويَّ
مزرعة، وهو يعكس ارتفاع املردود واألربـاح التـي 
ُجتنى مـن زراعـة األعـالف، وأقـل تكـرار لـدخل 

ا أقل من  ة ) ألف ريال١٥(املزرعة سنوي  ، بنسبة مئويَّ
مـزارع، ويعـود ) ٥(، وتكرار قـدره %)٠,٩(بلغت 

 .انخفاض الدخل إىل صغر مساحة املزرعة
ــب  ــالف الرتتي ــزين األع ــهولة خت ــلَّ س واحت

، ويعدُّ عـامًال مـن )٥,٧٥(السادس، بمتوسط بلغ 
ــة  ــو زراع ــه نح ــا دور يف التوج ــي هل ــل الت العوام
ـة ختـزين  األعالف يف منطقة القـصيم؛ حيـث إن إمكانيَّ

ل من مم ارسـة زراعتـه، حماصيل األعالف وحفظها يسهِّ
فإذا كان هناك عرض كبري، وتوّفرت كميات كبـرية مـن 
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األعــالف، وغــرق األســواق باملحاصــيل يف فــرتة 
معينة، أو وجود أراٍض ومراٍع خرضاء بعـد موسـم 
األمطار، واعـتامد أصـحاب املاشـية ومربيهـا عـىل 
املراعي لعلف مواشيهم؛ كل ذلك يؤدي إىل تراجع 

ــة األعــالف املبيعــة، ــساعد عــىل انخفــاضيف كميَّ   وي
أسعارها؛ مما جيعل املزارع يقـوم بتخزينهـا ألوقـات 

 . أخرى

 

 
ا م ة  التكرارات دخل املزرعة سنوي   %النسبة املئويَّ
  %٠,٩  ٥  ألف ريال١٥أقل من   ١

  %٥,٣  ٢٨  ألف ريال٣٠ – ١٥من   ٢

  %٧,٥  ٤٠  ألف ريال٤٥ – ٣١من   ٣
  %١٢,٢  ٦٥  ألف ريال٦٠ – ٤٦من   ٤
  %٣٩٤٧٤,١  ألف ريال٦٠أكثر من   ٥

  %١٠٠  ٥٣٢ اإلمجايل

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ

وجاء تذبـُذب أسـعار الـشعري يف الرتتيـب 
السابع، وقد أدى تذبذب أسعار الـشعري، وقلـة 
ــيل  ــة حماص ــه لزراع ــه إىل التوج ــروض من املع

ألعالف، باإلضـافة إىل اهـتامم الدولـة ووزارة ا
الزراعة باألعالف املصنعة، حيـث تعـدُّ األعـالف 

واحتـلَّ التـصدير إىل خـارج . أقل سعًرا من الشعري
ــب األخــري، بنــسبة بلغــت  منطقــة القــصيم الرتتي

ــة %١٥,١٣ ــًسا للتوجــه ناحي ؛ إذ ال يعــدُّ ســببًا رئي
تـاج زراعة األعالف؛ عىل الـرغم مـن تـسويق اإلن

 .خارج املنطقة
ــباًبا أخــرى  ــة أس ــة امليدانيَّ راَس ــت الدِّ وبّين
للتوجــه نحــو الزراعــة بــشكل عــام، وزراعــة 

األعالف بشكل خاصٍّ يف منطقـة القـصيم، ومنهـا 
ــاء  ــاء عــن اآلب ــث توارثهــا األبن ــة، حي ــة املهن وراث
واألجداد، وسهولة إنتاج حماصيل األعالف يف ظـلِّ 

ديثة؛ إذ إهنا ال حتتاج استخدام الوسائل واآلالت احل
ة كبرية، حيث يمكن إنجاز أعامله  إىل عمليات زراعيَّ
ة كبرية، إذ ُتـستخدم  يف وقت قصري دون عاملة زراعيَّ
ــة البــذار، واحلــصاد، والتلبــني املكــائن  يف عمليَّ

وتعمل ميكنة حصاد حماصـيل األعـالف . واآلالت
عىل ختفـيض تكـاليف احلـصاد، ورسعـة أداء هـذه 

ة ، فضًال عن تقليل الفقد يف املحصول، ومـن العمليَّ
ــباب ــة : األس ــد زراع ــرد وع ــاض دخــل الف انخف

األعالف مصدر دخل ورزق آخر، كام أن هناك فئـة 
الـشباب تعـدُّ ذلـك مـصدر دخـل؛ من املزارعني من 
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ومـن املقومـات ). البطالـة(لعدم وجـود وظـائف 
ــة يف  ــوافز املتمثل ــومي، واحل ــدعم احلك ــًضا، ال أي

قدمة واملمنوحة بواسطة البنك الزراعي اإلعانات امل
لآلالت واملعدات الزراعيَّة ومضخات املياه، حيث 

مـن % ٥٠ُمنح املزارعون حوافز وإعانات تصل إىل 
واجن  قيمة اآلالت واملعدات الزراعيَّة، وصناعة الدَّ

ات واملكائنواأللبان، وأجهزة الري  .  واملضخَّ
 

ة عن بعض املشكالت راَسة امليدانيَّ  كشفت الدِّ
ــه زراعــة األعــالف يف  واملعوقــات التــي تواِج

 ).٣(منطقة القصيم، كام يوضح اجلدول
أن أكثــر ) ٣(يظهــر مــن اجلــدول رقــم 

ــل يف  ــة متّث قــات يف زراعــة األعــالف أمهيَّ املعوِّ

مــشكالت الرتبــة، كــتملح الرتبــة وتــدهورها، 
:  أهمِّ مـشكالت الرتبـة، ومن)٢,٧٥(بمتوسط بلغ 

ـة،  ارتفاع نـسبة امللوحـة يف بعـض األرايض الزراعيَّ
فاألمطــار قليلــة، ونــسبة التبخــر عاليــة، وأن عــدم 
وجــود نظــم الــري والــرصف املناســبة؛ يــؤدي إىل 
ارتفاع نسبة امللوحة، وتؤثر ملوحـة الرتبـة سـلًبا يف 

ة ة األرايض الزراعيَّ ومـن مـشكالت الرتبـة . إنتاجيَّ
تــدهورها، حيــث تفتقــر الرتبــة إىل العنــارص أيــًضا 

ة؛ مما يؤدي إىل قلة اإلنتـاج، كـام أن نوعيتهـا  الغذائيَّ
ة جيعلها قليلة االحتفاظ باملاء ومـن أسـباب . الرمليَّ

ـــري  ـــة ال ـــة، اإلرساف يف عمليَّ ـــشكالت الرتب م
ـــة،  بــاع الـــدورات الزراعيَّ والتــسميد، وعـــدم اتِّ

 .واإلفراط يف استخدام املبيدات
 

 
 

 املتوسط أهم مشكالت زراعة األعالف م
  ٢.٧٥ مشكالت الرتبة، كتملح الرتبة وتدهورها  ١
ة وحمدوديتها  ٢   ٢.٩٧ قلة املوارد املائيَّ
ة  ٣   ٣.٥٣ ارتفاع نسبة األمالح يف املياه اجلوفيَّ
ة  ٤   ٤.٧٠ ارتفاع التكلفة االقتصاديَّ
  ٥.٣٥ غياب اإلرشاد الزراعي  ٥
  ٥.٤٢ ندرة األيدي العاملة املدربة  ٦
  ٦.٣٩ صغر املساحات املزروعة  ٧
  ٦.٧٠ تعرض الرتبة لعمليات التعرية  ٨
  ٨.٥٣ تلوث موارد املياه  ٩
  ٨.٦١ عدم مالءمة املناخ  ١٠

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ
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ــة وحمــدوديتهاوشــّكلت  ــوارد املائيَّ ــة امل  قل
إحدى أهم املعوقات واملشكالت التـي تواجـه 

ــط بلــغ  ــة األعــالف، بمتوس ، )٢,٩٧(زراع
ـة، و كذلك ارتفاع نسبة األمالح يف امليـاه اجلوفيَّ

ـة ). ٣,٥٣(بمتوسط بلغ  ويعد شحُّ املوارد املائيَّ
ة ة السعوديَّ  مـن العذبة وندرهتا يف اململكة العربيَّ

ـة التـي تواجـه  أهم العقبات واملـشكالت البيئيَّ
ــة  ــٍة، والتنمي ــصورة عامَّ ــة ب ــة يف اململك التنمي

ةٍ  ة بصفة خاصَّ  .الزراعيَّ
وأشارت األمم املتحدة يف تقويمها ملـصادر 
امليــاه عــىل مــستوى العــامل إىل أن اململكــة تعــدُّ 
ضمن الدول العرش األكثر فقًرا يف مـوارد امليـاه 

ام أهنا تأيت اخلامـسة يف الرتتيـب بـني يف العامل، ك
ــة  ــة التــي تعــاين مــن النــدرة املائيَّ الــدول العربيَّ

ــري، ( ــراين، من ــّد ). ٥٧م، ص ٢٠٠٧الزه وتع
ة  ــسعوديَّ ــة ال ــة العربيَّ ــة يف اململك ــاه اجلوفيَّ املي
املصدر األسايس الذي يمكن االعـتامد عليـه يف 

ـة مـن امل ـة والزراعيَّ يـاه تلبية االحتياجات املدنيَّ
ض هـذا املـصدر إىل تغـريات يف  العذبة، ويتعـرَّ
كميته ونوعيته؛ بسبب االختالل بني معـدالت 

م، ٢٠١١اهليتـي،(السحب ومعدالت التغذيـة 
ى الضخُّ املفـرط للميـاه إىل ). ١٤٨ص  وقد أدَّ

ة  ة واجلوفيَّ ة يف مستويات املياه السطحيَّ آثار سلبيَّ
م كــشفت دراســة ١٩٩١وجودهتـا، ففــي عــام 

ة الزراعة أن إنتاج األعـالف كـان لـه أثـر وزار
سيئ، إن مل يكن أسوأ من أثر إنتـاج احلبـوب يف 
استنزاف املياه غري املتجددة يف الطبقات العميقة 

 ).١٣٤م، ص ٢٠١٢الرشيد، (

ــز بانعــدام  وتعــدُّ منطقــة القــصيم جافــة، وتتميَّ
األهنــار والبحــريات العذبــة فيهــا، وانخفــاض 

دم انتظامهـا، الـذي ال معدالت سقوط األمطار وع
ـة وتعـّد . يتناسب مع احتياجات املحاصـيل الزراعيَّ

ة أهم مصدر للمياه يف منطقـة القـصيم،  املياه اجلوفيَّ
ودعامة مهمة من دعائم التنمية، كام تعتمد الزراعـة 
ــة، وتعتمــد  يف منطقــة القــصيم عــىل الزراعــة املرويَّ

ـة، وتعـدُّ الزراعـة  أكـرب بشكل كيل عىل املياه اجلوفيَّ
مستخدم للمياه، وتمَّ التطرق إليه يف الفصل الرابع، 
ة يف منطقة القصيم مـن أكثـر  وتعدُّ ندرة املوارد املائيَّ
العوامل تأثًريا يف اإلنتاج الغذائي؛ حيث إن سـحب 
ة يكون أكـرب  كميات املياه من التكوينات اجليولوجيَّ

 . من الكميات التي يمكن تعويضها
ــشكالت  ــن امل ــسبة       وم ــاع ن ــذلك، ارتف ك

األمالح يف امليـاه، نتيجـة الـسحب والـضخ الزائـد 
ة، وانخفاض مـستوى  بمقادير تفوق التغذية السنويَّ
ة ومنسوهبا يف الطبقات احلاملـة للميـاه،  املياه اجلوفيَّ
ـة  وترّكز نسب عالية من األمالح يف الكميات املتبقيَّ
ة  منها، وقد أثـرت أهـداف خطـط التنميـة اخلمـسيَّ

ســرتاتيجياهتا عنــدما شــّجعت القطــاع الزراعــي وإ
ــق االكتفــاء  ، وزراعــة القمــح؛ لتحقي ــشكل عــامٍّ ب
الذايت، والتوجه ناحية الزراعة، واعتامدها عىل امليـاه 
ـة؛ ممـا  ة يف الزراعة عىل استهالك املـوارد املائيَّ اجلوفيَّ
ى إىل زيـادة مطـردة يف اسـتهالك امليـاه، وارتفـاع  أدَّ

ــة نــسبة األمــالح يف ا ــة الزراعيَّ مليــاه يــؤثر يف العمليَّ
ــة أن  ــة امليدانيَّ راَس ــضح مــن الدِّ ــد اتَّ ــات، وق والنب
ة الـري، كـام  املزارعني يواجهون مشكالت يف عمليَّ

 ).٢(، والشكل رقم )٤(يبّني اجلدول رقم 
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جاء يف الرتتيـب األول مـشكالت تكـرار  
ــة، بنــسبة  أعطــال كفــرات الرشاشــات املحوريَّ

، ويتمّثــل يف انفجـــار %٧٧,٨اتفــاق بلغــت 
اإلطارات ومتّزقها، وقد يكون بسبب اسـتخدام 

ـة رديئـة وأتـت مـشكالت . إطارات ذات نوعيَّ
تأخر وصـول الوقـود بعـد نفادهـا يف الرتتيـب 

؛ حيـث تعـدُّ %٤٥,٥ اتفاق بلغـت الثاين، بنسبة
من املشكالت التي واجهت املزارعني يف منطقة 
، ومزارعي األعالف بشكل  القصيم بشكل عامٍّ

ــام  م؛ إذ اشــتكى٢٠٠٨خــاص، خــصوًصا ع
املزارعون من النقص احلاد والشحِّ الواضـح يف
توفري وقود الـديزل ملتطلبـات اسـتخراج امليـاه 

 يف املزروعـات وري املحاصيل؛ مما يـؤثر سـلًبا
ي إىل نقـص إمـدادات امليـاه  واملحاصيل، وتؤدِّ
ب  عــن املــزارع، فيعّرضــها للعطــش؛ ممــا يــسبِّ

الـنقص : خسائر للمنتجـني، ومـن املـشكالت
احلاد يف ورش صيانة آليات الري، بنسبة اتفـاق 

ـــت  ـــزارع %٤٤,٤بلغ ـــة م ـــّني أن أغلبيَّ ، وتب
األعالف ال تضمُّ ورش صيانة، باستثناء املزارع 

ومـن املـشكالت . واملشاريع الكبرية واملتنوعـة
أيًضا انقطاع التيار الكهربـائي، وصـعوبة إجيـاد 
ــة  ب ــة املدرَّ ــود العامل ــدم وج ــار، وع قطــع الغي

ة يف العمل   .والفنيني ذوي الكفاءة العاليَّ
ة  ــصاديَّ ــة االقت ــاع التكلف ــدُّ ارتف ــد وُيع أح

املعوقات التي تواجه مزارعي األعالف، ويعود 
 كـون املـزارع يعتمـد عـىل االسـتئجار ذلك إىل

ة، أو عدم االهتامم بالعمليـات  لألرايض الزراعيَّ
ة، وسـوء اسـتخدام األسـمدة والبـذور  الزراعيَّ

واآلالت؛ مما يؤدي إىل قلة اإلنتاج، وظهور اآلفات 
ة واستخدام املبيدات، وكذلك ارتفـاع قيمـة  الزراعيَّ

م ، أهـ)٥(وقد وضـح اجلـدول رقـم . أجور العاملة
تكـاليف إنتـاج األعـالف يف منطقـة القـصيم، مــن 

 :حيث املتوسط احلسايب وترتيبها تبًعا ألمهيتها
جاء يف الرتتيب األول من حيـث أهـم تكـاليف   

ــغ  ــط بل ــذور، بمتوس ــاليف الب ــاج األعــالف، تك إنت
ومتّثل تكـاليف . ، يليها تكاليف معدات الري)٢,٤٥(

ا يــؤثر يف عمل ــة الــري أنظمــة الــري عــامًال اقتــصادي  يَّ
 الزراعي، وأيًضا تكاليف األسمدة، بمتوسـط واإلنتاج

ــغ  ــغ )٣,١٨(بل ــط بل ــصيانة، بمتوس ــاليف ال ، وتك
ة؛ )٣,٢٢( ، ومنها صيانة أنظمة الري واآلالت الزراعيَّ

 االسـتخدام ُيـسهم يف رفـع التكلفـة حيث إن سـوء
ة، إضــافة إىل قلــة عــدد ورش الــصيانة،  االقتــصاديَّ

 ).٣,٤٨(ة، بمتوسط بلغ وأخًريا تكاليف الطاق
ويمّثل غياب اإلرشاد الزراعي أحـد املعوقـات 
واملشكالت التي تواجـه زراعـة األعـالف؛ إذ يعـّد 
ات العمـل الزراعـي،  اإلرشاد الزراعي من أساسـيَّ
حيث يتم بواسطته إرشاد املزارعني التباع أسـاليب 

ة ويفتقر مزارعو األعالف إىل اإلرشاد . حديثة علميَّ
ـة، الزراعي، و عدم تـوجهيهم يف العمليـات الزراعيَّ

ــدات  ــة االســتخدام األمثــل لألســمدة واملبي وكيفيَّ
ــة، وهــم ومكافحــة اآلفــات، واملامرســات الزراعيَّ
يعتمدون يف حّل مشكالهتم عىل مرشدين مهندسني 

ة، وعىل حساهبم اخلاصِّ   .من املكاتب االستشاريَّ
، )٣(، والـشكل رقـم )٦(وحيدد اجلدول رقـم 

ــ ــات التوزي ــة الجتاه ــسبة املئويَّ ــراري، والن ع التك
ـــة  املـــزارعني حـــول اإلرشـــاد الزراعـــي والعمليَّ
ة يف مــزارع األعــالف بمنطقــة القــصيم .اإلرشــاديَّ
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 املتوسط التكاليف الرتتيب
  ٢,٤٥ تكاليف البذور  ١

  ٢,٦٧ ريتكاليف معدات ال  ٢

  ٣,١٨ تكاليف األسمدة  ٣

  ٣,٢٢ تكاليف الصيانة  ٤

  ٣,٤٨ تكاليف الطاقة  ٥
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  ٥٣٢  ١٣  ٧٧  ٨٨  ٦٩٢٨٥ ك
١  

ة للمحافظـة  توجد برامج حكوميَّ
  %١٠٠  ٢,٤  ١٤,٥  ١٦,٥  ٥٣,٦  ١٣,٠ % .عىل مزرعتك

  ٥٣٢  ٢٧  ١١١  ١٤٢  ٤١٢١١ ك
٢  

هناك اتصال بينـك وبـني مراكـز 
ة   %١٠٠  ٥,١  ٢٠,٩  ٢٦,٧  ٣٩,٧  ٧,٧ % .البحوث الزراعيَّ

  ٥٣٢  ٢٥  ١٠٩  ١٤٦  ٣٧٢١٥ ك
٣  

ة من مرشدي ن هناك زيارات دوريَّ
  %١٠٠  ٤,٧  ٢٠,٥  ٢٧,٤  ٤٠,٤  ٧,٠ % .زراعيني خمتصني

  ٥٣٢  ٦٥  ١٠٥  ١١٢  ٤٤٢٠٦ ك
٤  

 .توزيع نرشات من وزارة الزراعة
% ١٠٠  ١٢,٢  ١٩,٧  ٢١,١  ٣٨,٧  ٨,٣%  

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 

ــم  ــن  اجلــدول رق ــر م ــاين يف ) ٦(ويظه تب
ة، مـن اجتاهات املزارعني جت ة اإلرشاديَّ اه العمليَّ

ـة للمحافظـة عـىل  حيث وجود بـرامج حكوميَّ
مـــزارعهم، تتمثـــل يف تقـــديم معلومـــات 
ــزارعني، أو  ــة امل ة، وتوعي ــيات إرشــاديَّ وتوص

ة من مرشدين زراعيني؛ لتقديم  وجود زيارات دوريَّ
ــلِّ  ــزارعني وح ة، وإرشــاد امل اخلــدمات اإلرشــاديَّ

ها وزارة مـــشكالهتم، وتوزيـــع نـــرشات تـــصدر
الزراعة، أو وجـود اتـصال بـني املـزارعني ومراكـز 

ة  .البحوث الزراعيَّ
 


 

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ
ــة املعووتعّد ندرة األيدي العاملة املدربـة أحـد  ــه زراع ــي تواج ــشكالت الت ــات وامل ق
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، فقد اشـتكى )٥,٤٢(األعالف، بمتوسط بلغ 
املزارعون من ندرة األيدي العاملـة املدربـة، أن 
ى إىل هجرة املـزارعني إىل  التطور املدين والتحرض أدَّ
ى إىل االعــتامد عــىل العاملــة الوافــدة  املــدن؛ ممــا أدَّ
ــة  ــص املعرف ــاين مــن نق عديمــة اخلــربة، فهــي تع

ـة اسـتخدامها، با ألساليب والوسائل احلديثة وكيفيَّ
ومتارس الزراعـة دون خـربة كافيـة؛ ممـا يـؤدي إىل 
ســوء اســتخدام املبيــدات واألســمدة والتــسويق، 

وتـؤدي العاملـة املدربـة . وتدين اإلنتـاج وتـدهوره
اًال يف الزراعة؛ حيث إن عمليـات احلـصاد  دوًرا فعَّ

 مدربة، وكـذلك حتتاج إىل عاملة) التلبني(والتغليف 
 .أنظمة مياه الري احلديثة، ومعرفة أوقات الري

ل صغر املساحات املزروعة  احليازات (ويمثِّ
ة معوًقا لبعض مزارعي األعالف، وقد ) الزراعيَّ

ـة كـام يف اجلـدول رقـم  راَسة امليدانيَّ تبّني من الدِّ
، أن املــزارع تفاوتــت يف مــساحتها، حيــث )٧(

هكتـارات فأقـل، ) ١٠(توَجد مزارع مساحتها 
 ٢٠-١١، ومـزارع مـن %٥,٥بلغت ما نـسبته 

 ٣٠ – ٢١مـن ، و%٢٠,٦هكتاًرا، بلغت نسبتها 
 ٤٠ - ٣١ومن ،  %٢٧,٦ بلغت نسبتها هكتاًرا،
 ٤٠، وأكثر مـن %١٢,٦ وبلغت نسبتها هكتاًرا،

، علًام بأن بعـض %٣٣,٦هكتاًرا، بلغت نسبتها 
ــزرع مجيــع مــساحتها، إذ  ــستغلَّ وي املــزارع مل ت
بلغت نسبة املزارع التي مجيع مساحتها مزروعة 

التـي هبـا أكثـر مـن ، يف حني أن املزارع %٥٠,٦
، وبـاقي %٣٣,٦ املنزرعـة بلغـت نصف املـساحة

وكـذلك . النسبة نصف املساحة مزروع أو أقل منه
ــة  ــصة يف زراع ــست متخص ــزارع لي ــبعض امل ف

األعالف، وإنام يزرع هبـا حماصـيل أخـرى، كالفواكـه 
 ).٨(كام يظهر يف اجلدول رقم  والنخيل،

ة قد يعود إىل  نظام إن صغر حجم احليازة الزراعيَّ
اإلرث، أو قد يكون الغرض من اإلنتـاج االسـتهالك 
ـة التابعـة للمـزارع  داخل املزرعة علًفا للثـروة احليوانيَّ

 املزرعـة؛ فتـتم دون التجارة، وقد يعود لصعوبة إدارة
 . زراعة مساحة صغرية

ض الرتبـة لعمليـات التعريـة وتعدُّ مشكلة  تعـرُّ
إحدى املشكالت التي تواجه الزراعة، بمتوسط بلغ 

ة وإنتاجيتهـا، )٦,٧٠( ، فهي تؤثر يف األرض الزراعيَّ
ة عىل حـساب  وتؤدي إىل زيادة األرايض الصحراويَّ

ــة واملنــاطق اجلافــة وبنيتهــا أكثــر . األرايض الزراعيَّ
نطقـة القـصيم املناطق تعرًضا لتعرية الرتبة، وتعدُّ م

ضمن املناطق اجلافة؛ حيث إن اإلنـسان واألنـشطة 
ـة يف  ة يؤديان دوًرا كبـًريا مـع الظـروف البيئيَّ البرشيَّ
ة التـي تـساعد عـىل  تكوينها، ومن األنشطة البـرشيَّ
ة الرعـي اجلـائر، وإزالـة الغطـاء  تعرية الرتبة، عمليَّ

احلراثة النبايت، وقطع األشجار، والزراعة من خالل 
 املنتظمة، والزراعة املستمرة؛ مما يعمل عىل زيادة غري

تفكك الرتبة وقدرهتا عىل التنقل مع الرياح، وأخًريا 
ة يؤدي إىل تعرية الرتبة  . عدم اتباع الدورات الزراعيَّ

ومن املـشكالت التـي تواجـه الزراعـة مـشكلة 
ل التلوث أحد املخاطر التي  تلوث موارد املياه، ويمثِّ

قد يكون سـببها نفايـات الزراعـة ومـا هتّدد املياه، و
ة من مـواد  يترسب للتكوينات احلاملة للمياه اجلوفيَّ
ف الزراعي؛ نتيجـة اسـتخدام  ة مع مياه الرصَّ كيامويَّ
ــرصف  ــاه ال ــدات، ومي ــة واملبي ــمدة الكيامئيَّ األس

 .الصحي التي ُترصف يف األودية
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ة م ة  التكرارات املساحة الكليَّ  %النسبة املئويَّ
  %٥,٥  ٢٩  هكتارات فأقل١٠  ١
  %٢٠,٧  ١١٠  هكتاًرا٢٠ – ١١من   ٢
  %٢٧,٦  ١٤٧  هكتاًرا٣٠ – ٢١من   ٣
  %١٢,٦  ٦٧  هكتاًرا٤٠ – ٣١من   ٤
  %٣٣,٦  ١٧٩  هكتاًرا٤٠أكثر من   ٥

  %١٠٠  ٥٣٢ اإلمجايل

ة:دراملص راَسة امليدانيَّ  . الدِّ
 

 
ة  التكرارات املساحة املزروعة م  %النسبة املئويَّ
  %٥٠,٦  ٢٦٩ مجيع املساحة  ١
  %٣٣,٦  ١٧٩ أكثر من نصف املساحة  ٢
  %٩,٢  ٤٩ نصف املساحة  ٣
  %٦,٦  ٣٥ ملساحةأقل من نصف ا  ٤

  %١٠٠  ٥٣٢ اإلمجايل

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ
ــاخ يف  ــة املن ــشكلة عــدم مالءم وجــاءت م
الرتتيب األخري؛ حيث يؤثر املناخ تأثًريا مبـاًرشا 
يف اإلنتــاج الزراعــي، وتتميــز منطقــة القــصيم 
بارتفاع درجـات احلـرارة صـيًفا، وانخفاضـها 

وقلتها هلـا دور كبـري شتاًء، كام أن ندرة األمطار 
عىل اإلنتـاج الزراعـي، ويعـدُّ املنـاخ مـن أهـم 
ـة الربسـيم، حيـث  املؤثرات يف اختالف إنتاجيَّ
خيتلف إنتاج الربسيم يف فصل الـصيف عنـه يف 

ات امليـاه املـستخدمة يف . الشتاء وكذلك ختتلف كميَّ
ــر بــالظروف  ب والتبخُّ الــري، وتتــأثر نــسبة التــرسُّ

ة؛ بسبب ار . تفـاع مقـادير البخـر يف الـصيفاملناخيَّ
ومن املشكالت التي يواجهها مزارعو األعـالف يف 
منطقة القصيم، دخول العاملة الوافدة ومنافـستها يف 
، وزراعة األعالف بـشكل  جمال الزراعة بشكل عامٍّ
، ووجودهم بشكل كبري؛ حيـث يـستأجرون  خاصٍّ

 .املزارع من أصحاهبا
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ــة  ــط التنمي ــداف خط ــن أه ــرغم م عــىل ال
األخــرية وإســرتاتيجيتها اهلادفــة إىل ترشــيد 
الزراعة كثيفة االستهالك للميـاه، مثـل زراعـة 
األعــالف؛ إال أنــه يالَحــظ ارتفــاٌع وتطــوٌر يف 

 .مساحة األعالف وإنتاجها يف منطقة القصيم
ة وقد اسُتجِوب مزارعو األعالف يف منطقـ

القصيم عن نتائج اسـتمرار زراعـة األعـالف، 
، حيث )٩(فظهرت النتائج، كام يف اجلدول رقم 

احتلَّ استهالك كميـات كبـرية مـن امليـاه يف زراعـة 
ة األوىل، واألثـر املهـم مـن زراعـة  األعالف األمهيَّ
األعــالف؛ وذلــك الســتهالك حماصــيل األعــالف 

 كثيفـة كميات كبرية من املياه، وعّدها من املحاصيل
ـة  االستهالك للمياه، وأهنا تعتمد عىل الزراعة املرويَّ
ـة؛ ممـا يـؤدي بزراعـة األعـالف إىل  من املياه اجلوفيَّ
ـة  زيادة معـدل االسـتهالك املـائي مـن امليـاه اجلوفيَّ

 . والطبقات احلاملة للمياه

 
 

 املتوسط تائج استمرار زراعة األعالفن م
  ١,٣٨ استهالك كميات كبرية من املياه ١
  ٢,٦٨ انخفاض أسعار األعالف ٣
ة لألرض ٤   ٢,٩٥ انخفاض الكفاءة اإلنتاجيَّ
  ٢,٩٨ تدهور الرتبة ٢

ة :املصدر راَسة امليدانيَّ   . الدِّ

ــة انخفــاض أســعار  ــة الثاني وجــاء يف املرتب
ــط ب ــالف، بمتوس ــغ األع ــفه )٢,٦٨(ل ؛ بوص

نتيجـة السـتمرار زراعــة األعـالف، حيــث إن 
التوسع يف مساحة األعالف بمنطقـة القـصيم، 
ودخول مزارعني فيها؛ يؤدي إىل كثرة اإلنتـاج؛ 
ــاض  ــروض، وانخف ــرة املع ــؤدي إىل كث ــا ي مم

ــة والرابعــة، . األســعار واحتــلَّ املــرتبتني الثالث
ة لـألرض، وتـدهور  انخفاض الكفاءة اإلنتاجيَّ
الرتبة عـىل التـوايل، وتعـدُّ مـن النتـائج املهمـة 

ة زراعة األعـالف يف املنطقـة؛ حيـث إن  الستمراريَّ
زراعة أرض معينة لفرتة طويلـة باملحـصول نفـسه؛ 
ة لألرض، وقلة  يؤدي إىل انخفاض الكفاءة اإلنتاجيَّ

 .اإلنتاج، كام يؤدي إىل تدهور األرض
ة بص فة رئيـسة ينشأ عدم استدامة التنمية الزراعيَّ
ة  وإهـدارها، من جراء سوء استغالل املوارد الزراعيَّ

ـا للتنميـة املـستدامة  وجلب تقنيـات غـري موائمـة بيئي 
ة عىل حـساب  وتوطينها، واالستجابة ملتطلبات الرفاهيَّ
ة، وجتاهل مفـاهيم  االستغالل الرشيد للموارد الزراعيَّ
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ة للتكلفة واملنفعة يف بـرامج الت نميـة املحاسبة البيئيَّ
ـــة  ـــّني ). ٤١م، ص٢٠٠٥صـــابر، ( الزراعيَّ ويب

بعض احللول الستدامة زراعة ) ١٠(اجلدول رقم 
األعالف يف منطقة القـصيم، مـن وجهـات نظـر 

ــذه ــالف يف ه ــي األع ــاء يف مزارع ــة، ج  املنطق
مقدمتها زراعة حماصيل أخرى مـع األعـالف، 
ــك  ــالف، وذل ــة لألع ــدرة اإلنتاجيَّ ــع الق ورف

يـــادة خـــصوبة الرتبـــة، بـــاالهتامم بـــربامج ز
والتسميد، والري، ومعاجلـة مـشكالت الرتبـة 
ــة،  ــات الزراعيَّ ــدهورها، واالهــتامم بالعملي وت
واستخدام األسمدة واملبيدات والبذور املالئمة 
ة  ة العاليَّ ة ذات اإلنتاجيَّ ة واملناخيَّ للظروف البيئيَّ
املقاومة لألمراض واحلرشات؛ حيـث إن عـدم 

 قلـة إنتاجهـا، وقابليتهـا جودة البذور يؤدي إىل
لإلصـــابة باآلفـــات واألمـــراض، واالهـــتامم 
ــي  ــستوى الفن ــع امل ــة، ورف ــات احلديث بالتقني
والعلمي للعاملة؛ مما يزيد دخل املزارع والقيمـة 
ة له، وهي حتقق اجلانـب االقتـصادي  االقتصاديَّ

إرشاد املزارعني : ومن احللول. من التنمية املستدامة
 من خـالل مراكـز البحـوث، ونرش التوعية، وذلك

ــزارعني  ــائج للم ــار النت ــات وإظه راَس ــل الدِّ وعم
ـة اإلرشـاد،  ، وتكثيـف عمليَّ واملجتمع بشكل عـامٍّ
ونرش مفهوم التنمية املستدامة ومدى حاجة الزراعة 
ــزارعني يف  ــة، وإرشــاد امل ــاظ عــىل البيئ ــه، واحلف ل
ـة، واتبـاع األسـاليب  املحافظة عـىل املـوارد الطبيعيَّ

ة، ومن أمهها املياه؛ وذلك برتشـيد اسـتهالك العلميَّ 
ـة والرتبـة مـن  املياه، واملحافظة عىل األرض الزراعيَّ
التــدهور، وترشــيد اســتخدام األســمدة واملبيــدات 
ة، وإظهار آثارها وأرضارها عىل البيئـة، مـن  الكيامئيَّ
ـة  خالل توزيع النـرشات، وعمـل الـورش الزراعيَّ

ة لكبار املزار عني وصغارهم، ورفـع ودورات زراعيَّ
ــاء  ــوعي ملزارعــي األعــالف ومنتجــيهم، وإعط ال
حوافز للحضور، وهي حتقق اجلانب االجتامعي من 

 .التنمية املستدامة

 
 

 املتوسط أهم احللول الستدامة زراعة األعالف م
  ١,٦١ ل أخرى مع األعالفزراعة حماصي  ١

ة لألعالف  ٢   ٢,٤٠ رفع القدرة اإلنتاجيَّ

ة  ٣   ٢,٨٢ إرشاد املزارعني ونرش التوعيَّ

ة يف صناعة األعالف  ٤ ٣,١٦ االستفادة من املخلفات الزراعيَّ

ة:املصدر راَسة امليدانيَّ  . الدِّ
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ومن احللول أيًضا، االستفادة من املخلفات
ة يف صناعة األ حيث يمكن إعادة عالف؛ الزراعيَّ

ـة واالسـتفادة  استخدام وتدوير املخلفات الزراعيَّ
منهـــا بوصـــفها مـــصدًرا مبـــاًرشا يف أعـــالف 
احليوانات، أو إدخاهلا يف تصنيع األعالف؛ لتغطية 
ة،  الطلب املتزايد عليها، أو إنتـاج أسـمدة عـضويَّ
ة؛  ــضويَّ ــادة الع ــن امل ــة م ــوى الرتب ــادة حمت وزي

ة، ومحاية البيئـة مـن للمحافظة عىل املوا رد الطبيعيَّ
 التنميــة التلــوث؛ ممــا حيّقــق اجلانــب البيئــي مــن

 .املستدامة
ومــن الــسياسات واحللــول التــي وضــعتها 
ــة  الدولــة، زيــادة حجــم االســتثامرات الزراعيَّ
خارج الدولـة وتـشجيعها لـه، وخاصـة إنتـاج 
ــاه؛ وذلــك  املحاصــيل عاليــة االســتهالك للمي

الغذائي، وتعـدُّ حماصـيل لتحقيق األمن املائي و
ا  .األعالف من أهم املحاصيل لالستثامر خارجي 

ــستدامة  ــة امل ــف التنمي ــم تعري ــر ت يف تقري
هـي التـي تلبـي احتياجـات : بأهنـابروندتالند 

ــدرة  ــىل ق ــساوم ع ــارض، دون أن ت ــل احل اجلي
األجيال القادمة أو تزامحها عىل تلبية احتياجاهتا 

 ).٢١م، ص٢٠٠٥ادريخ، (اخلاصة 
ـــستدامة، و ـــة امل ـــة الزراعيَّ ـــت التنمي عّرف

التعريــف اخلــاص بمنظمــة األغذيــة والزراعــة 
م، الـذي يـنّص عـىل أن ١٩٨٩ يف عـام )الفاو(

إدارة وصـيانة قاعـدة ": الزراعة املستدامة تعني
ـــة، وتوجيـــه التغـــري التقنـــي  املـــوارد الطبيعيَّ
ــق واســتمرار  واملؤســيس بطريقــة تــضمن حتقي

ة، وبـصورة مـستمرة إرضاء احلاجـات البـرشيَّ 

ة ة واملستقبليَّ ـة . لألجيال احلاليَّ وهذه التنمية الزراعيَّ
والغابات، واألسامك، املستدامة يف قطاعات الزراعة، 

ــة  ــة النباتيَّ ــصادر الوراثيَّ ــاه، وامل ــي األرض، واملي حتم
سم بأهنـا مالئمـة مـن  ة، وال ترضُّ بالبيئة، وتتَّ واحليوانيَّ

ــة، ومناســب ــة الفنيَّ ة، الناحي ــصاديَّ ــة االقت ة مــن الناحي
ـة م، ٢٠٠٣رومـانو، ("ومقبولة من الناحيـة االجتامعيَّ

وال ترّكز التنمية املستدامة عىل اجلانب البيئي ). ٥٦ص
ـة ة واالجتامعيَّ . فقط ، بل تـشمل اجلوانـب االقتـصاديَّ

 الكـفء ويـشري اجلانـب االقتـصادي إىل االسـتخدام
الزراعـة، كـام للموارد، والقدرة عىل البقاء يف قطاع 

ـة لقطـاع الزراعـة ع ، يشري إىل السوق والربحيَّ وتنـوُّ
ة ومسامهة الزراعـة يف ، مصادر دخل األرسة الزراعيَّ

ة  .تنمية املناطق الريفيَّ
ويشري اجلانب االجتامعـي إىل تكـافؤ الفـرص، 
ــة، وإجيــاد فــرص  والعدالــة بــني الفئــات االجتامعيَّ

ــب . العمــل، وعــدد املــزارعني البيئــيوهيــتم اجلان
ــة ومحايتهـا  الرتبـة، املــوارد (بحفـظ املـوارد الطبيعيَّ

ــالف اجلــوي، ــة، والغ ــوجي،  املائيَّ ــوع البيول والتن
 ).Antonella Trisorio ,2004, PP 2( )والطاقة

واالهتامم واحلفاظ عىل املوارد وتنميتهـا، ومحايتهـا 
ر مطلب تنموي ال بدَّ مـن تطبيقـه والعمـل  من التدهوُّ

ــ. عليــه ــة املــستدامة مطلــب مهــم يف والتنمي ة الزراعيَّ
ــة،  الوقــت احلــارض؛ للمحافظــة عــىل املــوارد الطبيعيَّ
وضامن استمراريتها، وال بدَّ من وضـع إسـرتاتيجيات 

 .وأهداف لتطبيق التنمية املستدامة يف املنطقة
ولتحقيق التنمية املستدامة، فال بدَّ مـن التحـول 

تكنولوجيا من تكنولوجيا تكثيف املواد، إىل تكثيف 
املعلومات، ويعني هذا التحـول مـن االعـتامد عـىل 
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رأس املال اإلنتاجي إىل االعتامد عىل رأس املـال
البرشي، ورأس املال االجتامعي؛ ومن ثـمَّ فـإن 
التنمية املستدامة يمكن أن حتـدث فقـط إذا تـمَّ 
اإلنتاج بطرق ووسائل تعمل عىل صيانة خمزون 

ــه؛ و ــه وزيادت ــال بأنواع ــإن رأس امل ــذلك ف ل
ة الثالث املتمثلة  ة األساسيَّ العمليات االقتصاديَّ

اإلنتاج، والتوزيع، واالسـتهالك؛ ال بـدَّ أن : يف
ة رابعة، وهي صـيانة املـوارد  ُيضاف إليها عمليَّ

 ).٤٥م، ص٢٠١٠غنيم، أبو زنط، (
وملعرفــة مــستقبل زراعــة األعــالف يف منطقــة 

الل عدد القصيم، وقياس استدامتها؛ فإنه يتمُّ من خ
، )١١(مــن املــؤرشات كــام يوضــح اجلــدول رقــم 

ف إىل أربــع جمموعــات، وهــي ــصنّ ــؤرشات : وُت امل
ة، واملــؤرشات  ـة، واملــؤرشات االقتـصاديَّ االجتامعيَّ

ة ة، واملؤرشات املؤسسيَّ  .البيئيَّ
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راَسـة والنتـائج التـي ويتبّني من خـالل الدِّ
ظهرت، أن زراعة األعالف يف منطقـة القـصيم 

ة املستدامة بشكل سلبي، تؤث ر يف التنمية الزراعيَّ
وأنه ال يمكن حتقيق استدامة زراعـة األعـالف 
يف منطقة القصيم؛ حيث أدت زراعة األعـالف 
إىل استهالك  واستنزاف كميات كبرية من امليـاه 
ــسوهبا، وأن  ــستوياهتا ومن ــدين م ــة، وت اجلوفيَّ
معدالت السحب أكرب من معدالت التغذيـة يف 

ــاه هــذه امل ــة املي ــؤثر ســلًبا يف نوعيَّ نطقــة؛ ممــا ي
ــاه  ــسوب املي ــاض من وجودهتــا، وذلــك بانخف
ة، وزيادة نـسب األمـالح فيهـا، كـذلك  اجلوفيَّ
ا رئيـًسا ووحيـًدا  االعتامد عليها مصدًرا أساسـي 
ــة  يف أغــراض الــري، وأن مجيــع األرايض مرويَّ

تعتمد عـىل ميـاه الـري، وانخفـاض نـسبة : أي
عاجلة يف الري بمزارع األعالف استعامل املياه امل

ــة  راَس ــث تبــنيَّ مــن الدِّ ــة القــصيم؛ حي بمنطق
ة قلة عدد مزارع األعالف التي تـستخدم  امليدانيَّ

،  %٣,٢املياه املعاجلـة يف الـري، وتبلـغ نـسبتها 
ا من جمموع املزارع .وهي متثل نسبة ضعيفة جد 

كام أثرت زراعة األعـالف يف جـودة الرتبـة 
 ُيستخدم كميات كبرية مـن وخصائصها، حيث

ـة  راَسة امليدانيَّ ة، وتبنيَّ من الدِّ األسمدة الكيامويَّ
ـــمدة  ـــالف لألس ـــي األع ـــتخدام مزارع اس

ة بنسبة بلغت  ؛ ممـا يـدلُّ عـىل %٩٥,٥الكيميائيَّ
ــة  ــمدة يف زراع ــتهالك األس ــسبة اس ــاع ن ارتف

م؛ ومـن ٢٠١٤األعالف بمنطقة القصيم لعـام 
ـة .  التنميـة املـستدامةثمَّ يقلل مـن حتقيـق عمليَّ

ـة أن معظـم مزارعـي  راَسة امليدانيَّ وتبّني من الدِّ

األعالف يف منطقة القـصيم يـستخدمون املبيـدات 
ــسبة  ــات، بن ــة اآلف ــة ملواجه ــن % ٨٢,١الكيامئيَّ م

املــزارعني، وأهنـــم يــستخدمون دائـــًام املبيـــدات 
للمكافحة والقضاء عىل املبيدات، وتعدُّ نسبة عالية؛ 

ة حيث تؤثر امل بيدات سلًبا يف الرتبة واملوارد األرضـيَّ
ـة  يف املنطقة؛ ومن ثّم تقلل من حتقيق التنمية الزراعيَّ
املستدامة يف منطقة القصيم، وتؤدي الزراعة بـشكل 
ـة يف  ة والغذائيَّ مستمر إىل اسـتنزاف املـواد العـضويَّ
ة املزارع التـي تتبـع  الرتبة؛ عىل الرغم من قلتها، وقلَّ

ةنظام الزراعة  .  العضويَّ
وارتفاع معدل الـشيخوخة للمـزارعني، حيـث 

 سـنة، مـا ٥٠بلغ عدد مزارعي األعالف فوق سـن 
لون عنـًرصا %٣٨,٧نسبته  ؛ فصغار املـزارعني ُيـشكِّ

ا للتنميــة، والقــدرة عــىل التطــور، واألخــذ  أساســي 
ـف مـع  ـة، والتكيُّ بالتقنية واالبتكارات التكنولوجيَّ

ة وا ات التنظيميَّ ة برسعة، كام التغريُّ ة والبيئيَّ القتصاديَّ
ـة؛  أن تدين املستوى التعليمي والفني للعاملة األجنبيَّ
ة يف  ومجيع ما ُذكر يؤثر يف جوانب االستدامة الزراعيَّ

 .منطقة القصيم
ــة  ــب إجيــايب يف التنمي ولزراعــة األعــالف جان
ة املستدامة، حيث تطّبـق تقنيـات حديثـة يف  الزراعيَّ

نظم الري املحوري، واستخدام الري، كاستخدامها 
ة  احلراثة، (التكنولوجيا احلديثة يف العمليات الزراعيَّ

؛ ويعمـل ذلـك عـىل )والبذر، واحلـصاد، والتلبـني
وقـد ارتفعـت . املحافظة عىل اإلنتاج وارتفاع الربح

نسبة مزارعي األعـالف الـذين يمتلكـون األرض، 
، واالهـــتامم باستـــصالح %٨٤,٨حيـــث بلغـــت 

ـة؛ إذ بلغـت أطـوال األرايض وشقِّ   الطـرق الزراعيَّ
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ة بمنطقة القـصيم عـام ة والرتابيَّ الطرق الزراعيَّ
ــو ٢٠١٣ ــا ) ١٨٦٣٧,٠٥(م نح ــل م ــم، متث ك
ــسبته  ــن إمجــايل  أطــوال الطــرق % ١٣,٢٣ن م

ة،  ة الـسعوديَّ ة يف اململكة العربيَّ ة والرتابيَّ الزراعيَّ
ـة يـساعد عـىل قيـام  واالهتامم بـالطرق الزراعيَّ

ة تسويق اإلنتاجالتنمي ة، وُيسّهل عمليَّ  .ة الزراعيَّ
ـة أن أكثـر مـن  راَسة امليدانيَّ وقد تبّني من الدِّ
نــصف مزارعــي األعــالف يف منطقــة القــصيم 

ة، أي مـا نـسبته : يتبعون نظام الدورات الزراعيَّ
ـا يف %٥٩,٦ ، ويعدُّ هذا مؤًرشا جيًدا يؤثر إجيابي 

ة التنمية املستدامة، إذا ُرّكـ ز عليـه، إضـافة عمليَّ
ـة،  ة الـدورات الزراعيَّ إىل إرشاد املزارعني بأمهيَّ

ــسبته  ــا ن ــث إن م ال يعلمــون بنظــام % ٦,٦حي
ـة وكـذلك ارتفـاع املـستوى . الدورات الزراعيَّ

ــائج  ــالل النت ــن خ ــزارعني، فم ــي للم التعليم
، بلغـت قيمـة )١٢(املوضحة يف اجلـدول رقـم 

، وكانـــت داللتهـــا )٧٣,٩١٥(كـــاي تربيـــع 
ة اإلحصا ؛ مما يدّل عىل  وجود عالقة )٠,٠٠(ئيَّ

فأقــل بــني عمــر ) ٠,٠١(عنــد مــستوى داللــة 
الــشخص ومــستواه التعليمــي؛ ممــا يوضــح أن 
ــستواه  ــىل م ــشخص ع ــر ال ــأثًريا لعم ــاك ت هن

اإلملــام (وارتفــاع معــدل املتعلمــني . التعليمــي
ملزارعي األعـالف يف منطقـة ) بالقراءة والكتابة

؛ مما %٥,٥ما نسبته القصيم، حيث بلغ األميون 
يعكس وجود جمتمع زراعي مـتعلم ذي كفـاءة 
ة املستدامة  ة نجاح التنمية الزراعيَّ عالية، وإمكانيَّ

، وارتفــاع )٤(يف املنطقــة كــام يف الــشكل رقــم 
ة والعائد مـن زراعـة األعـالف، وتـوّفر  الربحيَّ

رأس املال لدى املـزارعني، وتبلـغ نـسبة املـزارعني 
رأس املــال إلمتــام العمليــات الــذين يتــوفر لــدهيم 

ــة ملحاصــيل األعــالف يف منطقــة القــصيم  الزراعيَّ
٩٤,٩.% 

ــستدامة  ــة امل ــة الزراعيَّ ــؤرشات التنمي ــة م وبمقارن
ــدول  ــض ال ــع بع ــصيم م ــة الق وحتــدياهتا يف منطق
ضح وجود بعـض التحـديات والعوائـق ة؛ يتَّ العربيَّ

ة املستدامة، ا لتـي التي حتدُّ من تطبيق التنمية الزراعيَّ
قد تتَّفق وتشرتك مع التحديات التي تواجـه منطقـة 

قلـة األمطـار : ، وتتمثـل يفاألردنالقصيم، كـام يف 
ــازات  ــغر احلي ــنة ألخــرى، وص ــن س ــذهبا م وتذب
ة موارد امليـاه، وتراجـع كميـات  ة، وحمدوديَّ الزراعيَّ
املتاح منها، وازدياد ملوحـة ميـاه الـري يف األرايض 

شاد بناًء عىل حاجـة وضعف خدمات اإلراملرتفعة، 
ة قلـة :  فتتمثـل يفأما سلطنة عـامن .األسواق املحليَّ

ة واألمطار، وتعّرض بعـض املحاصـيل  املوارد املائيَّ
ة، وارتفاع نسبة  الرئيسة لآلفات واألمراض الزراعيَّ
ـة، وقلـة األيـدي  امللوحة يف بعض األرايض الزراعيَّ

ة العاملة واملدربة  تتمثل نودولة البحريويف . الوطنيَّ
 .ارتفاع امللوحة يف مياه الري: يف

ة التي ختتلف عن  قات يف الدول العربيَّ ومن املعوِّ
تدين العائد :  فتتمثل يفاألردنمنطقة القصيم، كام يف 

ة، ومعظم املزارعني  االقتصادي من الزراعات البعليَّ
ــديون،  ــة مزارعــون تقلي ــاطق الزراعــة البعليَّ يف من

ج بـني القطـاعني النبـايت وضعف التكامل يف اإلنتـا
. واحليواين، وعدم ارتباط اإلنتاج بالطلب يف السوق

 عـدم تكثيـف اسـتخدام : فتتمثل يفأما سلطنة عامن
الوســائل احلديثــة يف الزراعــة، وقلــة االســتثامرات 
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 ا عند مستوى  . فأقل٠,٠١ عالقة دالة إحصائي 
ة:املصدر راَسة امليدانيَّ   . الدِّ
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ــي ــشاريع الزراع ــة للم ــة املوجه ويف . املاليَّ
ضعف اسـتخدام التقنيـات : تتمثل يف السودان

احلديثة، وغياب الكادر البرشي، والتذبـذب يف 
األسعار، وعدم وجود سياسـات حتمـي املنـتج 

ــرف ال ــوارثيف ظ ــراقويف . ك ــل يفالع :  تتمث
ــة  ــة، وقل ــة التقليديَّ ســيادة األســاليب اإلنتاجيَّ
ـة  ة املستخدمة، والظروف املناخيَّ امليكنة الزراعيَّ
وطبيعــة الرتبــة، واســتمرار التــدهور الزراعــي 
ـة، وأن  البيئي يف العراق، وتدهور احلقول املرويَّ
النظم املستخدمة يف القطاع  الزراعـي تفتقـر إىل 

ــة شــاملة حديثــة متخصــصة، قا عــدة معلوماتيَّ
 ويف البحـرين. وضعف السياسات واخلـدمات

ـة، وطبيعـة : تتمثل يف ة األرايض الزراعيَّ حمدوديَّ
ـة مـن كبـار  املناخ، وأن معظـم العاملـة الزراعيَّ

ــسويق ــشكالت الت ــسن، وم ــتويف . ال  الكوي
ــل يف ــاه : تتمث ــد للمي ــري املرّش ــتغالل غ االس

ة، وتفتيت األ رض إىل ملكيات صـغرية، اجلوفيَّ
ـة للتنميـة (وسوء إدارة األرايض  املنظمـة العربيَّ

ة،   ).٤٦-٤٥م، ص ٢٠٠٧الزراعيَّ
تشكو من ارتفـاع مـستوى املـاء : ويف مرص

ـــرصف احلقـــيل، وســـوء  األريض، وســـوء ال
استخدام مياه الـري، وارتفـاع نـصيب القطـاع 

مــن إمجــايل %٨٥الزراعــي مــن امليــاه؛ إذ يبلــغ 
ــب عــىل امل ــة الطل ــص خــصوبة الرتب ــاه، ونق ي

ح الرتبة النـاتج عـن اسـتخدام  وتدهورها، ومتلُّ
ــساحة  ــة امل ــالغمر، وحمدوديَّ ــري ب ــلوب ال أس
ــطح  ــيب س ــاع مناس ــسلبي، وارتف ــأثري ال والت
األرض واختالفها، وارتفاع استخدام املبيـدات 

ـة، حيـث يبلـغ متوسـط اسـتهالك  واألسمدة الكيامئيَّ
ا، ومـن املبيـدات  ألف طن سنو٨٠٠األسمدة حوايل  ي 

   ).١٠م، ص ٢٠١٢غانم، ( طن تقريبًا ٩٠٠٠
ة املستدامة، قطروتواجه  نمية الزراعيَّ  حتديات للتَّ

ــل يف ــصيم، تتمثَّ ــة الق ــع حتــديات منطق ــق م : تتف
ـة مـن درجـات حـرارة  ـة واملناخيَّ الظروف الطبيعيَّ
ـة، واسـتنزاف كميـات  عالية، وشحٍّ يف املـوارد املائيَّ

ـة، وارتفـاع ملوحتهـا، وتـدين كبرية من امل ياه اجلوفيَّ
ــسبب  ــة ب ــوث الرتب ــري، وتل ــاه لل ة املي ــالحيَّ ص
ــساع  ــة، واتِّ االســتخدام الكثيــف لألســمدة الكيامئيَّ
ــت رقعــة األرايض  ــث تراجع ر، حي ــصحُّ رقعــة التَّ

ألف فـدان، ) ٢١(الصاحلة للزراعة أو الرعي بنحو 
ة املتخصصة، وانخفـاض قـوة  ونقص الكوادر الفنيَّ

وختتلف مع منطقة القـصيم . لعمل يف جمال الزراعةا
انخفـاض معـدل معرفـة : يف بعض التحديات مثل

ـة  القراءة والكتابة للحاصـلني عـىل الـشهادة الثانويَّ
ـة واضـحة  ة، وعدم وجـود سياسـة زراعيَّ واجلامعيَّ
نمية املـستدامة، وعـدم تـوّفر  ة للتَّ ة وطنيَّ وإسرتاتيجيَّ

ـة، وصـغر الدعم املـادي الكـايف لألنـش طة الزراعيَّ
ــة  ــازات الزراعيَّ ــم احلي ــدي، (حج ــي، واملهن اهليت

 ). ١٤٤-١٣٠م، ص٢٠٠٨
وُيستخلص مـن العـرض الـسابق أنـه يـصعب 
ة املستدامة، واسـتدامة زراعـة  نمية الزراعيَّ حتقيق التَّ
األعــالف بمنطقــة القــصيم؛ حيــث إن معظــم 
ــي   ــب البيئ ــق باجلان ــات تتعلَّ ــديات واملعوق التح

ة، وهذا التأثري قـوي؛ إذ إن اجلانـب واألنظمة  البيئيَّ
ــه  ــد تواج ــرسعة، وق ــضه ب ــي ال يمكــن تعوي البيئ

ة مستقبًال  ة، واقتصاديَّ ة، واجتامعيَّ  .حتديات بيئيَّ
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راَسة إىل أبـرز مقومـات زراعـة -١ أشارت الدِّ
ــصيم ــة الق ــالف يف منطق ــاء يف ، األع وج

مقــدمتها أن األعــالف جــاءت بديلــة عــن 
ــ ــة القم ــغ زراع ــط بل ، )٢,١٣(ح، بمتوس

، وزيادة الطلب عليها واالسـتهالك املحـيل
، يليه التطـور والزيـادة يف اإلنتـاج احليـواين

ويليــه تــدهور أرايض املراعــي يف قطاعــات 
واسعة، وجـاء يف املرتبـة الـسادسة ارتفـاع 

 .مردودها االقتصادي
راَسة أبرز املعوقـات التـي حتـدُّ  -٢ أظهرت الدِّ

 منطقــة القــصيم، مــن زراعــة األعــالف يف
ـــة،  ـــشكالت الرتب ـــدمتها م وجـــاء يف مق
حها وتدهورها، بمتوسط حسايب بلـغ  كتملُّ

ـة وحمـدوديتها)٢,٧٥( ، ، وقلة املـوارد املائيَّ
ة .وارتفاع نسبة األمالح يف املياه اجلوفيَّ

راَســـة إىل وجـــود تبـــاين يف  -٣ توصـــلت الدِّ
ـة  اجتاهات مزارعـي األعـالف جتـاه العمليَّ

ة، وي عد غياب اإلرشـاد الزراعـي اإلرشاديَّ
أحد املعوقات التي تواجه زراعة األعـالف 

 .يف منطقة القصيم
راَسة آثار استمرار زراعة األعالف  -٤ بّينت الدِّ

يف منطقة القصيم ونتائجها من وجهـة نظـر 
املزارعني، حيـث احتـلَّ اسـتهالك كميـات 
كبرية من امليـاه يف زراعـة األعـالف املرتبـة 

 اســتنزافها للميــاه، األوىل؛ وهــو مــا يؤكــد
وارتفــاع معــدالت االســتهالك، وجــاء يف 
املرتبة الثانيـة انخفـاض أسـعار األعـالف، 

ــغ  ــاض )٢,٦٨(بمتوســط بل ــه انخف ، ويلي

ـة لـألرض والرتتيـب األخـري ، الكفاءة اإلنتاجيَّ
 .تدهور الرتبة

راَســة بعــض احللــول الســتدامة  -٥ أوضــحت الدِّ
اء وج، زراعة األعالف من وجهة نظر املزارعني

يف مقدمتها زراعة حماصيل أخرى مع األعالف، 
، يليــه رفــع القــدرة )١,٦١(بمتوســط بلــغ 

ة لألعالف بمتوسـط  ثـم يليـه ، )٢,٤(اإلنتاجيَّ
إرشاد املزارعني ونرش التوعية، وجـاء الرتتيـب 
ــة يف  األخــري لالســتفادة مــن املخلفــات الزراعيَّ

.٣,١٦صناعة األعالف، بمتوسط بلغ 
راَسة  -٦ أن زراعة األعـالف يف منطقـة أظهرت الدِّ

ــستدامة  ــة امل ــة الزراعيَّ ــؤثر يف التنمي ــصيم ت الق
ــشكل ســلبي، وتبــنيَّ انخفــاض العديــد مــن  ب
مؤرشات اسـتدامة زراعـة األعـالف يف منطقـة 
ـة؛ ممـا يعكـس  القصيم، خاصة املـؤرشات البيئيَّ
عدم حتقيق التنمية املـستدامة؛ عـىل الـرغم مـن 

.وجود جانب إجيايب لزراعتها
 

ــة-١ ــة حماصــيل األعــالف يف منطق  ترشــيد زراع
القصيم، وحماولة إدخال حماصـيل تتناسـب مـع 

ة للمنطقة .الظروف البيئيَّ
 تفعيل خدمة اإلرشاد الزراعي ملزارع األعـالف -٢

يف منطقــــة القــــصيم، وإرشــــاد املــــزارعني 
ومساعدهتم عىل حل املشكالت، ونـرش الـوعي 

ملستوى التعليمي البيئي، وذلك عن طريق رفع ا
ة املحافظـة عـىل  والثقايف، وتعليم املزارعني كيفيَّ
ة من التلـوث؛ وذلـك بتعـريفهم  املوارد الطبيعيَّ
ــة  ــستخدمة يف الزراع ــة امل ــواد الكيامئيَّ ــار امل بآث
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وأرضارها، وحماولة التقليـل مـن اسـتخدام
ة يف الزراعة وجتنبها . املواد الكيامئيَّ

ـــة الزر-٣ ـــستدامة  االهـــتامم بالتنمي ـــة امل اعيَّ
وتطبيقها، وحماولـة تفعيـل مفهومهـا لـدى 
ــزارعني  ــار امل ــل دورات لكب ــزارعني، وعم امل
ة للمـزارعني  وصغارهم، وعمل حقول إرشاديَّ

ــة ــرش الزراع ــدريبهم، ون ــني وت ة ب ــضويَّ  الع
 .املزارعني ودعمها يف منطقة القصيم

ـة -٤  االهتامم بالبيانات واإلحـصاءات الزراعيَّ
ــش ــدة وحتــديثها ب كل دوري، ووضــع قاع

ـة يف منطقـة  ـة زراعيَّ ـة جغرافيَّ بيانات علميَّ
القصيم، وإتاحتها للمـزارعني والبـاحثني، 
وحتــديثها بــشكل دوري، ودعــم البحــوث 

ة  .العلميَّ
ب إنشاء قاعـدة معلومـات وبيانـات -٥  يتوجَّ

ــستدامة يف  ــة امل ــة الزراعيَّ ــؤرشات التنمي مل
بشكل منطقة القصيم، ودراستها، وحتديثها 

.مستمرٍّ 
 

 
واقـع ، )م٢٠١٣(أبو سـلطان، أرشف ديـاب، 

التنسيق بني منظامت املجتمـع املـدين وأثـره 
ة املستدامة يف قطاع غزة ، عىل التنمية الزراعيَّ

ـة  رسالة ماجستري، جامعة األقىص وأكاديميَّ
 .اإلدارة والسياسة، فلسطني

إسـرتاتيجيات ، )م٢٠٠٥(أدريخ، جمـد عمـر، 
وسياســات التخطــيط املــستدام واملتكامــل 

الســتخدامات األرايض واملواصــالت يف مدينــة 
راَسات العليا، نابلس ة الدِّ ، رسالة ماجستري، كليَّ

ة، فلسطني  .جامعة النجاح الوطنيَّ
إسـرتاتيجيات ، )م٢٠١٢(الرشيد، تركـي فيـصل، 
ــة ــة الزراعيَّ ة: التنمي ــسعوديَّ ــة ال  ، مركــزالتجرب

ة، بريوت، لبنان  .دراسات الوحدة العربيَّ
االقتــصاد البيئــي ، )م٢٠٠٣(رومــانو، دونــاتو، 
، وزارة الزراعـة واإلصـالح والتنمية املـستدامة

ـة،  الزراعي، املركز الوطني للـسياسات الزراعيَّ
   .دمشق

الزهراين، خرضان محـدان، وصـديق الطيـب منـري،
ة األمــن املــائي والغــذائي يف اململكــ، )م٢٠٠٧(

ة ة الـسعوديَّ ، مركـز الواقـع والتطلعـات: العربيَّ
ــة  راَســات والبحــوث، جامعــة نــايف العربيَّ الدِّ
ــة  ــة العربيَّ ــاض، اململك ــة، الري ــوم األمنيَّ للعل

ة  .السعوديَّ
، مؤسـسة الزراعة النظيفة، )م٢٠٠٥(صابر، حممد، 

ـة  ـة للبيئـة، اإلمـارات العربيَّ جائزة زايـد الدوليَّ
 .املتحدة

ــي ــة، مل ــد، عفان ــرتاتيجيات ، )م٢٠١٠(س حمم إس
ـة يف الـضفة  التنمية املـستدامة لـألرايض الزراعيَّ

ة ة. الغربيَّ ، رسـالة حمافظة طوباس كحالة دراسـيَّ
ـة  ماجستري يف التخطيط احلرضي واإلقليمي كليَّ
ــة،  ــا، جامعــة النجــاح الوطنيَّ راَســات العلي الدِّ

 .نابلس، فلسطني
راض حالة استع، )م١٩٩٩(الغامدي، حممد حامد، 

ة يف ظلِّ التوسـع يف زراعـة حماصـيل  املياه اجلوفيَّ
ــة  القمــح والــشعري واألعــالف باململكــة العربيَّ
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ة ــة جلامعــة امللــك الــسعوديَّ ، املجلــة العلميَّ
ــاص ــدد خ ــصل، ع ــر -في م، ١٩٩٩ فرباي
ة ة السعوديَّ  .اململكة العربيَّ

ــريي،  ــمر خ ــانم، س ــات ، )م٢٠١٢(غ معوق
 -اإلسـالمي العـامل التنمية املستدامة يف دول

ـة مـرص  ة بالتطبيق عىل مجهوريَّ دراسة حتليليَّ
ـة مقومــات حتقيــق : ، امللتقــى الــدويلالعربيَّ

التنمية املـستدامة يف االقتـصاد اإلسـالمي، 
ـــر ـــة، اجلزائ ـــسمرب ٤-٣. جامعـــة قامل  دي

 .م٢٠١٢
ـة ، )م٢٠١٣(بكدي،  فاطمة ،  التنميـة الزراعيَّ

ة املستدامة ودورها يف حت قيـق األمـن والريفيَّ
ــر ــذائي يف اجلزائ ــوم الغ ــة العل ــة كليَّ ، جمل

ــسيري،  ــوم الت ــة وعل ة والتجاريَّ ــصاديَّ االقت
، ٢٠٦ -١٨١العــدد الثالــث عــرش، ص 

 . بسكرة، اجلزائر-جامعة حممد خيرض
ــيم، عــثامن حممــد، وماجــدة أبــو زنــط،  غن

التنميـــة املـــستديمة فلـــسفتها ، )م٢٠١٠(
ــها ــا وأدوات قياس ــاليب ختطيطه  ، داروأس

 .صفاء للنرش والتوزيع، األردن
ـة،  ـة للتنميـة الزراعيَّ ، )م٢٠٠٧(املنظمة العربيَّ

ـة يف الـوطن  التقرير السنوي للتنمية الزراعيَّ
 .، اخلرطوم، السودانم٢٠٠٧العريب عام 

اهليتــي، نــوزاد عبــدالرمحن، وحــسن املهنــدي، 
، التنمية املستدامة يف دولـة قطـر، )م٢٠٠٨(

 .، قطراللجنة الدائمة للسكان
التنميـة ، )م٢٠١١(اهليتي، نـوزاد عبـدالرمحن، 

ة ــسعوديَّ ــة ال ــة العربيَّ ــستدامة يف اململك : امل

ــة ــة حتليليَّ ة، دراس ــصحفيَّ ــة ال ــسة اليامم ، مؤس
ة ة السعوديَّ  .الرياض، اململكة العربيَّ

 
Antonella Trisorio, (2004), MEASURING 

SUSTAINABILITY  Indicators for 
Italian Agriculture, Ministry for 
Agricultural and Forestry Policies, Roma. 

Christen and Zita O’Halloranetholtz, (2000), 
Indicators for a Sustainable 
Development in Agriculture, Institute for 
Agriculture and Environment (ilu), Bonn, 
and the European Initiative for Sustainable 
Development in Agriculture (EISA).  

Dariush Hayati, Zahra Ranjbar, and Ezatollah 
Karami,(2010), Measuring Agricultural 
Sustainability, Department of Agricultural 
Extension and Education, College of 
Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.   

Ishag, Kheiry Hassan M; Abdelaziz, Hag 
Hamad, (2015), Water Policy Under Risk 
and Uncertainty A Dynamic Evaluation 
Model of Fodder Cultivation in Oman, 
Sustainable Agriculture Research; Vol. 4, 
No. 1. 

United Nations Commission On Sustainable 
Development,(2001), Indicators of 
Sustainable development Framework 
and Methodologies  (New York: United 
Nations,2001)PP 15,16 . 

 

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م




