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 مقدمة

عمد قطاع الزراعة  ... أو تجارة  یاة الموریتانیین س����واء غذاء أو علفانظرا ألھمیة مادة "  القمح " في ح
 عام تص����ور وض����ع مع  الوطني الزراعي االنتاج منظومة في س����نوات منذ  المحص����ول ھذا إدخال إلى

 نتائج  واإلرش��اد البحث و اإلنتاج  محاور في س��واء الس��ابقة التجارب أس��فرت وقد ،   بزراعتھ للنھوض
 والمتطلبات  المناخیة الظروف مع للتأقلم معتبرة قابلیة عن التجارب محط األصناف عبرت إذ    مشجعة
 یبنى أن یمكن المبش����رة النتائج ھذه ؛ وعلمي عملي بش����كل الزراعیة الخدمة مراعاة مع البالد في البیئیة
 بشكل أستغلت إذا االستراتیجي المحصول ھذا زراعة وتوسیع تطویر  نحو حقیقیة انطالق كقاعدة علیھا
 .  االرادة وتوفرت أمثل

 2107ـ  2016الموسم 

باش���رت إدارة تنمیة الش���عب واإلرش���اد الزراعي في وقت مبكر التحض���یر لحملة زراعة القمح للموس���م  
عن طریق إیفاد بعثات للوقوف على التحض������یرات في المناطق المرویة (  2017ـ������������� 2016الزراعي 

اخلیة اترارزه مثال)  أو عن طریق إرسال رسائل مستعجلة ـ����� عبر الوزارة ـ�����  للسادة  والة الوالیات الد
 بضرورة موافاتھا بأھم المناطق المطریة التي یمكن أن تدمج في زراعة القمح وفق شروط معینة .

 وھناك ثالثة أنواع من الزراعة ھذا الموسم :

 الزراعة في المناطق المرویة : اترارزه و مقاطعة روصو أساسا(منطقة شمامة ) •

؛ الحوض الغربي ؛ لعص�������ابة ؛  الزراعة في المناطق المطریة : والیات : الحوض الش�������رقي •
 لبراكنة ؛ تكانت ؛ آدرار ؛ انشیري و تیرس الزمور.

إنتاج البذور : في المناطق المرویة (اترارزة  ولبراكنة )  ویشرف علیھ المركز الوطني للبحوث  •
 الزراعیة .

 في المناطق المطریة •

في مخازن مندوبیة الزراعة  ) كانت مخزنة 2016تم إرسال كمیات من بذور  القمح ( في شھر اكتوبر 
بناء على تقدیر منادیب الوالیات للمساحات المبرمجة لزراعة  القمح في  باترارزة إلى المناطق الداخلیة 

 وفق الجدول التالي :والیاتھم وذلك 

 كمیة البذور المساحة الوالیة
 10 160 الحوض الشرقي
 12 200 الحوض الغربي

 18 300 لعصابة
 7.8 130 لبراكنة
 72 1200 تكانت
 10 100 آدرار

 01 15 انشیري
 0.3 5 تیرس الزمور
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 في المناطق المرویة : •

ـ أصدرت معالي وزیرة الزراعة تعمیما یقضي بتوضیح الدعم المقدم للمزارعین في ھذه المناطق على 
 المدخالت الزراعیة وفق الجدول التالي :

طبیعة المدخالت 
 الزراعیة

الدعم المقدم نسبة  نوعیة المدخالت
 من طرف الدولة

النسبة المتبقیة من 
 التكالیف على المزارع

 R2  70% 30 2صنف كریم ؛ جیل البذور المحسنة
دي (ثنائي ) أمونیوم الفوسفات  DAP أسمدة مركبة

18-46-0)  (%46P 18N% 
70% 30 

 30 70  30؛  23، 9 أسمدة مركبة
 30 دفعاتعلى  %70 %46یوریا  سماد الیوریا

 

 النتائج

 المناطق المرویة : ـ  1

 العادي ـ اإلنتاجا  

المساحة المزروعة التقریبیةعند النضج  األصلیة(ھك) المساحة الھكتار المناطق المرویة 
 (ھك)

 كمیة الحصاد(طن)

 134 162 327 المجموع
 

 : البذور تاجـ إن ب

 انناج البذور (ھك)المساحة اإلنتاج(طن)
 المجموع 160 356.5

 

 :  ـ  المناطق المطریة 2

 اإلنتاج ( طن ) المساحة المزروعة فعلیا المساحة المبرمجة  الوالیة
 الشیئ 5 160 الحوض الشرقي
 242.177 144.32 200 الحوض الغربي

 77.62 65 300 لعصابة
 10 67 130 لبراكنة
 1041.64 994.9 1200 تكانت
 25 66 100 آدرار

 1.5 6 15 انشیري
 2 4 5 تیرس الزمور

 1399.937 1352.22 2110 المجموع
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