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 :مشكالت البحث و فرضياته
  ان المحاصيل العلفية تعاني من شحة المياا  للا

 .االراضي الزرالية و قلتها و قلة سقوط االمطار

 تعاارا المطاااطز الزراليااة و تحولهااا الاا  اراضااي
 .سكطية بسبب التجاوز لليها

 االفات الزرالية و ياخلل ضامطها الفطرياات المساببة
 .لألمراا كالحشرات و العصافير مثل الذرة البيضاء

 لخم اتباع المزارلين الطرق الصحيحة في زرالة كل
محصول و السيما المواليخ و كيفية الزرالة والخورات 

 .الزرالية و التسميخ

 

 

 



 :مشكالت البحث و فرضياته
 قلة االيخي العاملة بسبب هجرة الفالحين من المطااطز

الريفية ال  الحضرية و قلة استعمال الفالحين االراضاي 
 .الزرالية

  كماا ( هجيطياة)لخم وجود اصطاف محسطة و نقية وراثياا
 .هو متبع في بلخان العالم االلرى

 تعااااني المحاصااايل العلفياااة مثااال الجااا  و البرسااايم
والشعير و الذرة الصفراء و الذرة البيضاء قلاة المسااحات 
الزراليااة و التااي اصاابح  فااي الوقاا  الحاضاار مطاااطز 

 .سكطية

 تعاني المحاصيل العلفية من قلة االياخي العاملاة و قلاة
االالت و المكائن، فضال  لن قلة استعماالت االلالف في 

 .الوق  الحاضر

 

 

 



موقع مططقاة 
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 :االستطتاجات
 شااحة الميااا  ادى الاا  انحسااار المساااحات الم صصااة

 .لزرالة الذرة الصفراء

 لااخم زرالااة فااول الصااويا و كااذل  المحاصاايل الزيتيااة التااي
يمكن االفادة مطها للتغذية الحيوانياة لعاخم وجاود ساايلوات 
مت صصة ألستالم هذا المحصول من المازارلين و مان ثام 

 .لزوف المزارلين لن زرالة هذ  المحاصيل ال اصة

  وزارة الزرالة المسؤولة لن توفير مستلزمات الزرالة، فضال
لن لخم وجود تطسيز بقين وزارة الزرالة من جهاة و وزارة 

 .من جهة ثانية( صطالة المواد العلفية)الصطالة 

 االسااتيراد العشااوائي و اياار المااطظم للمااواد العلفيااة ماان
مطاشئ ايار معروفاة و زهياخة الاثمن مماا ادى الا  لاخم 
استطالة المطتاو  المحلاي المطافساة ماع المساتورد مان 

 .حيث السعر

 



 :الحلول و التوصيات
 تشجيع زرالة المحاصايل العلفياة مان لاالل تاوفير

متطلبات االنتا  مان االسامخة و المبياخات، و دلام 
الفالحين مان لاالل تقليال االساتيراد و رفاع قيماة 

 .المطتو  المحلي

 تشجيع التقطيات الحخيثة في الري لخلم المزارلين
لزرالةهذ  المحاصيل من لالل توفير هذ  التقطيات 

 .بأسعار مشجعة و شمولها بالقروا الميسرة

 التطسيز بين وزارتي الزرالة و الصاطالة مان لاالل
تحويل الطاتج المحلاي لأللاالف و بأساعار مطاسابة 
لغاارا التوزيااع للاا  مربااي المواشااي و اصااحا  

 .المزارع و الخواجن

 




