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 اهتمامات نظرية وعلمية :الجغرافية الزراعية ودورها في مراكز البحوث الزراعية الدولية 

 زيـنـب كامــل كــاظــم 
 قسم الجغرافية  -كلية التربية  –الجامعة المستنصرية  

 ( 4/1/2022قبل للنشر في    8/11/2021)قدم للنشر في 
  المستخلص: 

الزراعي       البحث  مراكز  االستشار تشكل  للمجموعة  التابعة  نظامالدولية  الدولية  الزراعية  للبحوث  متعدد   ا  ية  للعمل 
فقد شهدت   الفيزيائية واالجتماعية.  العلوم  بين  الثالث يجمع  العالم  في  الزراعية  النظم  على  األخيرة  التخصصات  السنوات 

متزايد اهتم  ا  اهتمام ا  االهتمام  هذا  يعكس  الزراعية  الجغرافية  الخرائط  بالبحوث  ورسم  المستدامة  بالزراعة  المتزايد  المراكز  ام 
جغرافيا في إذ تعالج األصول المحتملة للتمثيل المحدود لل  إلى حد ما للجغرافية.  ا  ضيق  ا  يقترح مفهومالبيئية الزراعية. كما  

المراكز حتى اآلن اهذه  الجغرافيين يتحملون مسؤولية  الناشئ. نجادل بأن  العملية ، وسياق هذا االهتمام  ستخالص اآلثار 
المادية   المجاالت  من  المحتملة  المساهمات  في  النظر  يتم  بذلك.  للقيام  واحدة  وسيلة  المراكز  توفر  أن  ونقترح  ألبحاثهم 

الخرائطوال الجغرافية ورسم  يم  بيولوجية  المختلفة.  التخصصات  بين هذه  الذي يجمع  الجماعي  العمل  أهمية  أن  ويقترح  كن 
خاص بشكل  المهم  األمر  للزرا يكون  النظرية  الدراسة  أو  التطبيقية  الزراعية  للبحوث  بالنسبة  سواء  الثالث،  ،  العالم  في  عة 

 والمفاهيمية لمثل هذا التطوير.لمفهوم "االستدامة". يتم تقديم العديد من اللبنات الموضوعية   ا  حاسم ا  تطور 
الكلمــات الماتاةيــة: مراكــز البحــوث الزراعيــة الدوليــة ز التحــد ا الزراعــي ز ز االتدامــــة ز رلــم الخــرا   ا   ولو يــة 

 الزراعية .
 

Agricultural geography and its role in international 
agricultural research centers: theoretical and scientific 

concerns 
 Zainab Kamel Kadhim 

University of AL-Mustansiriya-Collage of Education 

Abstract:  
    The CGIAR International Agricultural Research Centers constitute a system of 

interdisciplinary work on agricultural systems in the Third World that brings together the 

physical and social sciences. Recent years have witnessed a growing interest in agricultural 

geospatial research. This interest reflects the centers' growing interest in sustainable 

agriculture and agro-environmental mapping. It also proposes a rather narrow concept of 

geography. It addresses the potential origins of the limited representation of geography in 

these centers to date, and the context of this emerging interest. We argue that geographers 

bear a responsibility to extract The practical implications of their research We suggest that 

centers provide one way to do this. Potential contributions from the physical, biogeographical, 

cartographic and social fields to our discipline are considered, and the importance of 

teamwork bringing together these different disciplines is suggested. Particularly important, 

whether for applied agricultural research or the theoretical study of Third World agriculture, 

could be a critical development of the concept of 'sustainability'. Several thematic and 

conceptual building blocks are introduced for such a development. 
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 المقــدمــة : 
عام        عمل  ورشة  روكفلر  1988في  مؤسسة  في    برعاية  االجتماعية  العلوم  حول  الدولي   والمركز 

، تم اإلعراب عن اهتمام كبير بالمساهمات المحتملة للبحوث  (IARCSالمراكز الدولية للبحوث الزراعية )
البيئي   األساس  يعالج  أن  شأنه  من  "الذي  المنظور  من  "الجغرافية".  المراكز  هذه  مثل  في  المستقبلية 

المست الزراعية  والألنظمة  ذلكدامة  ومع  التقليدية  االجتماع  لزراعة  علماء  من  نفسها ،  العمل  ورشة  ، في 
. وفي الواقع ، لم يكن IARC، أحدهم عالم زائر من  ، كان هناك ثالثة جغرافيين فقط  IARCالتابعين لـ  

إلى   رسمي ا  المنتسبين  الجغرافيين  من  قليل  عدد  سوى  تم    IARCSهناك  إذا  الماضيين.  العقدين  خالل 
، على األقل منذ توجه "مدرسة مزارعي العالم الثالث التقليديينر كبير من البحث الجغرافي نحو  توجيه قد 

 .  من القرن الماضي بيركلي" في الثالثينيات 
 مش لة البحا:

ا للعمل  في المراكز الدولية على وجه الخصوص والهيئة األكثر        لماذا ظل الجغرافيون مهمشين جد 
التي   العمل  من  بدأت  عمومية  لماذا  المراكز؟  بها  في   IARCSترتبط  االهتمام  عن  التعبير  في  اآلن 

الجغرافيون   به  يساهم  أن  يمكن  الذي  ما  لدينا؟  كما  المحتملة  مساهماتنا  مفهوم  نفس  لديهم  هل  النظام؟ 
 الزراعيون ؟ في حين أن كل سؤال  يتم تناوله بشكل صحيح . 

 فرضية البحا:
ووجو     الزراعية   الجغرافية  فائدة  بين  لالنقسام  تاريخي  تخطيطي  برسم  البحوث  نبدأ  مراكز  داخل  دها 

والجغرافيا    IARCS، نناقش بعض أسباب هذا التقسيم  داخل كل من  الزراعية الدولية. بعد ذلك  الجغرافية
الزرا  للبحوث  الدولية  المراكز  اهتمام  ننظر في أسباب  ثم  ،  ا  مجال تخصصنا. أخير في    عية مؤخرا  نفسها. 

ونحدد بعض الطرق التي قد يربط بها الجغرافيون عملهم النظري باالهتمامات العملية الحالية في البحوث 
في  المحتملة  الجغرافية  المساهمات  نطاق  أن  الفور  على  الجغرافيون  يدرك  سوف  إذ  الدولية.  الزراعية 

ويمكن بالفعل  كبير  الزراعية  للبحوث  الدولية  الطبيعية    المراكز  والجغرافيا  الحيوية  الجغرافيا  يشمل  أن 
وأنظمة المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني واالقتصاد السياسي. نحن ال ندعي تحقيق العدالة لجميع  

ذلكال من  وبدال   المحتملة.  ر مساهمات  لجانبين:  البيئي  الزراعي  لألساس  ا  خاص  اهتمام ا  نولي  فإننا  سم  ، 
  ا  الين يتم دفع معظم االهتمام حالي ، الزراعة المستدامة. في هذين المجبل كل شيءخرائط المحاصيل، وق

 إلى تخصصنا والذي نشعر فيه أن الجغرافيين يمكن أن يقدموا مساهمات عملية ومفاهيمية كبيرة . 
 

  . البحوث الزراعية الدولية: واختالف مب ر في آراء كارل لوير
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 Rockefeller( ، كمستشار لمؤسسة  Carl 0. Sauer، كتب )  ا  منذ ما يقرب من خمسين عام      
Foundation    عن مخاطر تطبيق "العلوم الزراعية إلعادة إنشاء تاريخ الزراعة التجارية األمريكية في ،

( التSauer  1941المكسيك"  الممارسات  وتنويع  عالية  مهارة  على  المكسيكية  الزراعة  استندت  ي (. 
، مما قلل من مخاطر نقص الغذاء لدى المزارعين.  ع نباتية متعددة وتنوع بيئي دقيقسمحت باستغالل أنوا 

ورأى سوير أن الممارسات الزراعية المتأصلة في مثل هذه يجب أن يكون أساس البحث الزراعي وتوليد 
في المكسيك ، فينبغي أن يبدأ بهذه المجموعة   ا  اعيزر   ا  كان على المؤسسة أن تبدأ برنامج  التكنولوجيا. إذا

التقليدية والبناء عليها. نشأ هذا التحليل بشكل مباشر من "نموذج سوير للوحدة من خالل  من المعارف 
التنوع" و "إيمانه بأن المجتمعات ال يمكن أن تتطور بشكل طبيعي إال من خالل المساعدة الذاتية ومن  

الثقافي الخاصة")خالل تطوير خياراتها  العالم  Entrikin 1984,387-(408(1)ة  إلى  النظرة  . كانت هذه 
التنمية الزراعية يمكن أن   التجانس الذي يقوده مركزي ا والذي شعر أن برنامج  مصدر كراهية سوير لنوع 

التغيير البطيء   التنوع. كما أنه    وهو نمو مجتمعي  -ينطوي عليه. انطوى مفهومه على  عضوي يسبق 
كيعني قبل  نحو  ،  موجه  قلق  مصدر  كان  وبالتالي   ، األصلي  المزارع  أو  بالفالح  االهتمام  أن  شيء  ل 

المنتج. كان هذا الرأي على خالف مع الرأي الذي رأى إلحاح مشكلة الغذاء من حيث المستهلك الحضري 
ثل هذا  " , كان قلق سوير هو أن مانفجار الغلةعن "  ا  األساسي هو التحديث الزراعي بحث  والذي كان هدفه

ء  التحديث لن يعالج األسباب االجتماعية واالقتصادية األساسية لفقر المزارعين األصليين ، وسيترك هؤال
فقر  أكثر  الواقع  أن  ا  المزارعين في  شأنه  من  السويراني  النهج  أن  هو  مؤسسة روكفلر  موظفي  قلق  كان   .

يشير   الغذاء.  من  كافيين  وغير  فقراء  والمزارعين  المستهلكين  سوير  يترك  بين  الرأي  في  االختالف 
أساسي في  بشكل  بها  االهتمام  ينبغي  هل  الغذائية:  السياسة  ومستمرة في  أعمق  إلى معضلة  والمؤسسة 
والذي   المؤسسة  طورته  الذي  الزراعي  المكسيك  برنامج  اختار  الفقراء؟  المستهلكين  أو  الفقراء  المنتجين 

إلى جنب    ا  ، جنب (IARCS)، وهو ثاني مراكز  القمحالذرة و المركز الدولي لتحسين  (  1966)أصبح في عام
، مع إعطاء األولوية إلى البحث عن زيادات سريعة في الخضراء بشكل عام، مسار التحديث مع الثورة  

الحقاإلن وجدت  استراتيجية  )وهي  األفقر(.    ا  تاجية  من  بكثير  أكثر  ثراء   األكثر  المزارعين  ساعدت  أنها 
(. يستمر هذا االختالف المبكر  1988وبالتالي ، كان آلراء سوير تأثير ضئيل على البرنامج )جينينغز  

، على الرغم من أن المراكز بدأت في السنوات   IARCبين دراسة النمط السويري للزراعة التقليدية ونظام  
المزارعين   -، مثل المعرفة الزراعية بالموارد ثق للعديد من الموضوعات السويريةإيالء اهتمام أو األخيرة في  

المزارعين   هؤالء  لمثل  المراكز  عن  الصادرة  المعممة  للتكنولوجيات  المتكرر  المالءمة  وعدم  الفقراء 
((2)Rhoades and Booth 1982; Tripp 1985)    عودة  يمكن العثور على بعض التفسيرات لتأخر

هذه الموضوعات واألهمية الهامشية للجغرافيين في المراكز في كل من ديناميكية المراكز وفي ذلك الجزء 
 من تخصصنا المهتم بزراعة السكان األصليين. 
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 . المتغيرة لمش لة الغذاء IARCالعلوم اا تماعية وتحليالت 

( ، وخاصة أبحاث القمح ، كانت  MAPالمكسيكي )إن السنوات األولى من العمل في برنامج الزراعة      
موجهة في المقام األول بفكرة أن قيود العرض كانت ذات أهمية قصوى في مشكلة الغذاء. إذ يكمن الحل 

، وهو اعتقاد سيتم دعمه الحق ا في األدبيات من خالل ي تطوير وتوفير التقنيات الحديثةاألساسي لهذ ف
المؤثر )  العمل  لشولتز  أيض 1964للغاية  )انظر  ركزت Ruttan  1982 ؛ Rhoades 1989  ا  (   .)

المتوسط   البحر  عمل  خطة  في  الزراعية  علماء  البحوث  على  حكرا   وكانت  الجديدة  التكنولوجيا  على 
إذ تغير مفهوم العمالء واألهداف كما ،   IARCSمع ظهور نظام  (  .( Rhoades 1989 (3)المحاصيل

( . خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، كان هناك اهتمام أكبر  1( وخريطة )1في جدول )
بكثير بالتقنيات للمزارعين الفقراء من حيث الموارد )على سبيل المثال ، ظهور أبحاث نظم الزراعة( واتجاه  

ا عن معالجة التكنولوجيا    ا  وثيق   ا  وقد ارتبط هذا االتجاه ارتباطبمعزل عن باقي أنظمة المزرعة والغذاء.  بعيد 
بشكل   الزراعية  والبحوث  خاص  بشكل  الدولية  الزراعية  المراكز  في  االجتماع  لعلماء  المتزايدة  بالمشاركة 

رودس) يرسم  لل1989عام.  الدولية  المراكز  في  االجتماعية  العلوم  في  المتزايدة  المشاركة  هذه  بحوث  ( 
إذ   المراكز.  عمل  "لمراحل"  وفق ا  )الزراعية  األولى  السنوات  اإلنتاج"  (1975-1950شهدت  "مرحلة   ،

من    السبعينيات   االقتصاديين فيمشاركة محدودة من    ةالمتميزة باالهتمام بزيادة اإلنتاج واإلنتاجية الوطني
الماضي ما  القرن  االقتصادية"، في  "المرحلة  هذ وقد  ،  يسميه رودس  لتأثيرات  نمت  بتحليالت  المشاركة  ه 

تراتيجية  إلى االنتقادات المبكرة الس  ا  جزئي  استجابت هذه الدراسات ، إذ  التقنيات الجديدة في االقتصاد الريفي
الخضراء للثورة  متناسب  التحديث  غير  بشكل  وأفادت  والمعدمين  االجتماعي  التمايز  عمقت  أنها  أي   ،

تجاهلت   بينما  ثراء   األكثر  الصغيرة.المزارعين  الحيازات  ألصحاب  الفائضة  التوليدية   ,Griffinالقدرة 
.(4)K.1974) 

 (1خريـطــة)
 المراكز الثالثة عشر للبحوث الزراعية الدولية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.  
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 ArcGis7برنامج  باستخدامالمصدر: عمل الباحثة ،            

ذات صلة لتحسين طرق استهداف المستخدمين بشكل أكثر دقة لتجنب    ا  جهود   ا  أيض  المدةوشهدت هذه  
هذه اإلخفاقات السابقة في تطوير التكنولوجيا. ربما أصبح المفهوم المركزي في هذه األساليب هو "مجال  

في االقتصاد  برنامج  طوره  الذي  الزراعية    (CIMMYT)التوصية"  المعايير  تبني  إلى  يسعى  مفهوم  وهو 
. ومع  (Byerlee et al. 1980(5)البيئية واالقتصادية في تحديد العمالء المحتملين  وأولويات البحث )

، فإن علماء  تطوير التقنيات المناسبة لحالتهمبذل المزيد من الجهود للوصول إلى المزارعين فقراء الموارد ول
)الذ  كاألنثروبولوجيا  مرارا  ين  األولي  دخولهم  هذا  ان  تعييعبر  تم  تدريجي .  الدكتوراه  بعد  )روكفلر(    ا  ن 

مما ساهم بشكل خاص في تطوير أساليب البحث الميداني مع هذه المجموعة االجتماعية.   (IARCS)في
ا تحليالت ألنظمة التكنولوجيا المحلية ودافعوا عن منطقتهم في السياقات الخاصة   لفقراء  لكنهم قدموا أيض 

الموارد. كانت إحدى المساهمات األساسية لعلماء األنثروبولوجيا واالقتصاديين إعادة تعريف القضية من  
عدم مالءمة التكنولوجيا نفسها إلى عدم مالءمة عملية توليد التكنولوجيا ، مما يعني ضمنا  أن المزارعين  

النهاية بع إلى  البداية  من  البحث.  عملية  يشاركوا في  أن  للبحوث  يجب  الدولية  المراكز  ، تحولت  ذلك  د 
التعريف   إلى  لجأت   ، ذلك  من  وبدال    ، والضرورات  للمشكالت  استجابة   اجتماعيين  علماء  إلى  الزراعية 

 المسبق للرجوع إلى علم االجتماع. أهداف البحث .
 ( مــراكــز البحــوث الزراعيــة الـدوليـــة 1جدول )

 مهــام المركــز  الموقــع التأسيس  المركــز  ت
1 

IRRl الفلبين  1960 المعهد الدولي لبحوث األرز 
البحثثثن نثثثن ألبثثث   األرز 

 وإألت ج القمح
2 CIMMY  المركثثا الثثدولي لتح ثثين

 الذرة والقمح
 بحوث الذرة والقمح المك يك  1966

3 CIA   إألتثث ج األيذ ثث  اائثثتوا ي   كولومبي  1967المركثثثثا الثثثثدولي للارانثثثث
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خ صثثث   زرانثثث  الك ثثث     اائتوا ي 

 والف صولي 
4 

IITA   المعهثثثثد الثثثثدولي للارانثثثث

 اائتوا ي 
 أليجير    1967

مح صيل للارانث  الرببث  

وشبه الرببث   ثي المطث ب  

 المدار  
5 WARD  مطظمثثث  يطميثثث  األرز  ثثثي

 يرب إ ر قي 
1970 

ئ حل  

 الع ج
 ألت ج األرز األ ر قيا

6 Cip  األت ج البط ب  بيرو  1971 المركا الدولي للبط ب 

7 ICRISAT  المعهثثثد الثثثدولي لبحثثثوث

المح صيل للمطث ب  اائثتوا ي  شثبه 

 الج   
 الهطد  1972

مح صثثثيل الب ثثثتط  الج  ثثث  

وشبه الق حلث   ثي المطث ب  

 المدار   شبه الق حل 

8 
ILRAD الثثثدولي لبحثثثوث  المحتبثثثر

 أمراض الحيواأل  
 كيطي   1973

المك  ح  المط ني  ألمراض 

الحيواألثثثثث   خ صثثثثث   ا  

 المثقبي  
9 

ILCA  المركثثثثثا الثثثثثدولي للثثثثثثروة

 الحيواألي 
 أثيوبي   1974

بحثثثثوث لا ثثثث  ة إألت  يثثثث  

مطتجثث   الثثثروة الحيواأليثث  

 ثثي أ ر قيثث  اائثثتوا ي   ثثي 

 أ ر قي 
10 IBPGR  المجلثثا الثثدولي للم ثث  ر

 الوراثي  الطب يي 
 ا ط لي  1974

الحفثثثث ى نلثثثثد المثثثثوار  

 الوراثي 

11 
IFPRI  المعهثثثثد الثثثثدولي لبحثثثثوث

 ال ي ئ  الغذا ي 
1975 

الوا     

المتحدة  

 اامر كي 
 ال ي ئ  والتج رة والتغذ  

12 

ICARDA  المركثثا الثثدولي للبحثثوث

 للاراني   ي المط ب  الج   
 سوريا  1977

إألتثث ج الغثثذا   ثثي مطثث ب  

المطخفضث   األمط ر  هطول 

 ثثثي يثثثرب شئثثثي  وشثثثم ل 

القمثثثثح . ائثثثثيم إ ر قيثثثث  

 والشعير والعدس
13 ISNAR  الخدمثثث  الدوليثثث  للبحثثثوث

 الاراني  الوبطي 
 هولطدا  1980

يعا ثثا القثثدرا  الارانيثث  

 الوبطي   ي البلدان الط مي 

*  ( الدولية  الزراعية  للبحوث  االستشارية  للمجموعة  التابعة  الدولية  الزراعية  البحوث  منظمة  CGIARمراكز  تشترك   .)
الزراعية  للبحوث  االستشارية  الجماعة  رعاية  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  والبنك  )الفاو(  والزراعة  األغذية 

الخاصة.   الدولية.   والمؤسسات  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  المانحة  الدول  العضوية  للمنظمات  )تشمل  السنوي  الكتاب 
 (. 219، ص1988الدولية  
علماء        ألعمال  الضمنية  اآلثار  لبعض  استجابت  قد  المراكز  أن  الواضح  من  أنه  من  الرغم  على 

 فقط في المراكز. ا  االهتمام بالجغرافيا مؤخر ءة سبب االجتماع هؤالء، توضح هذه القرا
فقط  :  أواا   األخيرة  السنوات  مع  في  مؤسسية  شرعية  الزراعية  التنمية  في  البيئية  االهتمامات  اكتسبت   ،

وضغوط   بحث  مجموعات  لتصبح  والتنمية  للبيئة  الدولي  المعهد  أو  العالمية  الموارد  معهد  مثل  منظمات 
إلى   االهتمامات  هذه  تصل  ](   (IARCSمهمة.  رودس  يسميه  ما  وألن  1989في  البيئية"  "المرحلة   ]
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على ليها على أنها تخصص يهتم بالتأثيرات البيئية وسياق استخدام الموارد ، فقد ظهرت  الجغرافيا ُينظر إ
 أنها تستحق االهتمام. 

بينما مشاكل البحث الجديدة واالستراتيجية هذه لقد ظهرت مشاكل قديمة لم يتم حلها دائم ا. ال تزال    :ثانياا 
هناك رغبة في تحسين المنهجيات التي تم تطويرها لتحديد أولويات البحث ومجموعات المستخدمين ، مثل  

ب والبحث عن طرق أخرى  أبحاث أنظمة الزراعة ومفهومها المركزي  و هناك اهتمام بتطوير هذه األسالي
البيئية   المهارات  تجذب  التي   ، أخرى  مرة  واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية  الزراعية  المعايير  تشمل 

 للجغرافي ، وخاصة مهارات رسم الخرائط ، اهتمام المراكز للمساعدة في مثل هذه المشكلة . 
 .يةالتحليل الجغرافي للزراعة التقليد ة ومواقف المؤلسات السيال

على الرغم من أن الجغرافيين قد أنتجوا قدر ا كبير ا من العمل في مجال الزراعة التي تفتقر إلى الموارد     
كانت من النوع الذي لم ينظروا فيه بشكل    (IARCS)إال أن ديناميكية المراكز الدولية للبحوث الزراعية  

تخص تركيز  إلى  قريب  وقت  حتى  الكبير  الزراعة  على  الخاص  علماءتقليدية صنا  دخول  يكن  لم   ، 
. داخل األنثروبولوجيا كان هناك وال يزال الكثير من عدم الثقة  ا  سهال  أيض  ا  األنثروبولوجيا إلى المراكز أمر 

ا بالمؤسسات في  المرتبط  التطبيقي  علماء  لعمل  حول  مماثل  يقين  عدم  هناك  كان  المراكز  وداخل   ،
في   الدكتوراه  بعد  ما  مشاركات  عبر  عام  بشكل  المبكر  دخولهم  كان  في    Rockefellerاألنثروبولوجيا. 

دائم  (ARC)نظام ليس  إثبات،  من  تمكنوا  المناصب،  هذه  خالل  دائمبسه  ا  من  وليس  ،  بنجاح  ا  ولة 
دموها في عملية تطوير التكنولوجيا. نتيجة لعملهم الجيد واستمرارهم ،  المساهمة القيمة التي يمكن أن يق

يد من المراكز. في حالة انضباطنا، يمكن  يوجد اآلن علماء أنثروبولوجيا على التمويل األساسي في العد 
موقف  يرى  أن  المؤسسية    ا  للمرء  الديناميكية  كانت  إذا  ما.  حد  إلى  ا  دخول مشابه  تفضل  ال  للمراكز 

أبحاث فيينالجغرا تجاه  الجغرافية  المواقف  ما  حد  إلى  توازيه  قد  الظرف  هذا  فإن   ،(IARC)   فارق هناك 
 Sauer (1952 ،( Den- evan (Denevan and Padoch 1987 ، Wilkenضئيل بين أعمال  

(1987) ،Richards (1985) ، (Brookfield  (1984    مما الكثير  وراء  الكامنة  األساسية  والحجج 
راكز. قد ، لكسب مكان في المفي تحليلهم لمثل  هذه القضايا(  IARCS)نثروبولوجيا فيكتبه علماء األ

جزئي االختالف  هذا  الخمس   ا  يعود  السنوات  مدى  على  والبيئة  اإلنسان  بين  العالقات  دراسة  أن  إلى 
ال  في  أضعف  كانت  ذلك  نحو  أو  الماضية  يسلك"والعشرين  لم  الذي  "الطريق  حد  جغرافيا،  على    تعبير ، 

أقوى إلى حد ما  وطّورت   ا  فرعي  أصبحت اإليكولوجيا الثقافية مجاال  ،  (. في األنثروبولوجيا1987كيتس ) 
مجالت   في  مناسبة  مناقشة  على  Human Organization and Human Ecologyمنتديات   ،)  )

لديها علماء جغرافيون في هيئة تحريرها. لكن كسوف األنثروبولو  للجغرافيا في  الرغم من أن األخيرة  جيا 
مثل العامة  أيض(  IARCS)المؤسسات  يرجع  )  ا  ربما  تيرنر  إليه  أشار  ما  موقف 1987إلى  أنه  على   )

سوير المفرط في مناهضة التقديم والمناهض للحداثة وعدم ثقة تام في المؤسسات. والسياسة التي ساهمت  
إل األمريكية  الجغرافيا  تشعب  األوسط/في  والغرب  بيركلي  ثقافات  ,ى  الشرقي)   Kenzer  33الساحل 
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بين (1988(6) التقليدية  للزراعة  الثقافية  البيئة  دراسة  تقسيم  هي  األخرى  المحتملة  التفسيرات  تكون  قد   .
  ا  والذي كان "مختلفالعمل الثقافي والتاريخي والشخصي ، والعمل الفردي في كثير من األحيان من بيركلي  

متعدد    ما يكون عمال    ، وغالبا    ا  قيض من عمل أكثر تنظير ا وتطبيقيعلى الن ( ،1989عن النظرية" )بوتزر 
مدرسة   من  يزال Brookfield's Pacific school,(Brookfield 1964 (112:(7)التخصصات  ال   ,

يؤكد بعض  لعدد من األسباب.  الحال في األنثروبولوجيا(  الجغرافيا )كما هو  الثقة هذا مستمرا  في  عدم 
، ألنه قد يحد من األسئلة  ا  أو سياسية هو أمر مساٍو أكاديمي  ث المرء بمخاوف مؤسسيةالعلماء أن ربط بح

علقة بالسياسة التطبيقية  األسئلة المت  توجيهالمطروحة والوقت لطرحها واإلجابة عليها. يشعر اآلخرون أن  
ال  ا  مثير   ا  ليس أمر  المفاهيم األساسية  دعاوى من  صحيح أنه بسبب    تحليل.لالهتمام ألن الممارسة تغلق 

أقصر وأقل عمق ا من رسالة الدكتوراه.   ا  المؤسسية من الباحث أن يكتب شيئ ، تتطلب الروابطضغوط الوقت 
، وقد ال تتطابق المصالح التقديرية داخل حدود األبراج  سئلة البحثية أقل جاذبية للمؤسسةكما أن بعض األ

الفالحين واقع  أو  المؤسسية  البعثات  واقع  مع  الجغرافيين    العاجية  تتطلب مسؤولية  بينما  ولكن  المعنيين. 
تفلت   القوة والكرامة بأن  للفقر وانعدام  الذين يدرسون أنهم ال يسمحون للقضايا األساسية  من تجاه أولئك 

عدم االستيالء على "بياناتنا". والركض للحصول على مهنة للخروج منها   ا  ، فإنها تتطلب أيضوجهة نظرهم
اكز  (. يمنحنا عمل المر 1984دون ترك أي شيء وراءنا لمخبرينا الذين هم أصحاب البيانات مثلنا )سوير 

ا أكثر من    ا  واحد   ا  الدولية للبحوث الزراعية نوع  مليون دوالر    200من الفرص. بفضل مواردهم الكبيرة جد 
عامف ه1988) ي  ما  تتجاوز  التي  التقنيات  حول  األبحاث  من  نوع  إلجراء  الزراعية  (  للبرامج  متاح  و 

التنمي الوطنية ومجموعات  البازالء،  ومنظمات  الحكومية  غير  المراجعة  ة  لتطوير  جيد  وضع  في  فإنهم   ،
والمنهجية   البحث    -الزراعية  يحددها  التي  والسياقات  المزارعين  أهداف  ألنواع  االجتماعي  توصيات 

ا المراكز ع البرامج الوطنية التي تدعو أيض الميداني. يتم إجراء مثل هذا البحث بشكل متكرر باالتصال م
البرامج المؤسسية. إن االتصال مهم ألن هذه  السياسات والمسائل  المشورة بشأن  تقديم  الوطنية هي    إلى 

، وبالتالي فهي قناة محتملة  يفتقر إلى الموارد  للمزارع الذي  ة المحتملة لمساعدة الدولةإحدى الوسائل الرئيس
تطوير   بأن  االدعاء  إن  المزارعين.  هؤالء  إلى  للوصول  ألبحاثنا  األحيان(  بعض  في  مسيسة  كانت  )إذا 
التكنولوجيا أو الدراسات الموجهة نحو السياسات من النوع الذي يتم إجراؤه داخل المراكز الدولية للبحوث 

هتمام من الناحية النظرية أو المنهجية هو أمر غير مقبول لسببين على األقل. الزراعية ليست مثيرة لال
أنها توفر بيئات عمل مثيرة لالهتمام غير متوفرة في مؤسسات أخرى. وفوق كل ذلك ، فإن فرصة   :  أواا 

  ، األنثروبولوجيا واالقتصاد في فريق األمراض ،  الزراعة)  علماء  العمل في فرق وعبر الحدود التخصصية
النظرية   النظر  الواقع ، وجهات  اندماج األفكار ، وفي  نادرة تسهل  المثال( هي فرصة  واحد على سبيل 

 يتكون من معلومات تجريبية أكثر تفصيال  مما يستطيع عالم واحد تقديمه. -الجديدة في 
تضم بؤر البحث في مثل هذه الدراسات المشكالت التي تحتاج النظرية إلى معالجتها بشكل أكثر    :  اا ثاني 

شموال  مما يحدث في كثير من األحيان. وتؤثر السياسات والمشروعات والمؤسسات المصاحبة لها بشكل  
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لقاعدة المزارعين  إدارة  كيفية  موضوع   متزايد على  ثم فهي تصبح  ومن  القدر في  ب  ا  مهم  ا  مواردهم.  نفس 
والهياكل  المحلية  الزراعية  الممارسات  بين  العالقة  في  تتوسط  ألنها  الموارد  الستخدام  النظري  التحليل 

 ( الطبيعي  المجتمع  دراسات  في  بعد  تطويره  يتم  لم  الموضوع  هذا   Turner  100-88األوسع. 
ى  تماعية السلوكية التي تؤثر عل. كما يجادل تيرنر: "لقد تم إيالء اهتمام أقل بكثير للقوى االج (,1989(8)

والمجتمع الطبيعة  بين  الكافي  العالقات  غير  االهتمام  اجتماعي.  هيكل  أو  بشرية  وكالة  كانت  سواء   ،
بشكل عام    والسطحي في كثير من األحيان للسلوك والبنية من قبل طريق مسدود إن علماء البيئة التربوية

كبير حد  إلى  الق مسؤولون،  هامش  على  أعمالهم  بعض  على  الحفاظ  عن  والمفاهيمية  ،  النظرية  ضايا 
البشرية  الرئيس والفاعلية  والمؤسسات  الهياكل  تشمل  التي  التحليالت  فيها.  المساهمة  إلى  يسعون  التي  ة 

والمجتمع مع توفير إمكانية تحديد   وستساهم البيئة الفيزيائية الحيوية في اإلثراء النظري لدراسات الطبيعة
مساحات اإلجراءات المؤسسية والمحلية الناجحة. البرامج الوطنية التي يعملون معها ومنظمات المزارعين. 

، لكيفية ربط العمل الموجه عملي ا بالتحليل النظري من خالل العمل ا  ال ، ال يزال يتعين تطويره نظريمث
أبحاث   في  المزارعين  مشاركة  )على  من  جزء  هو  الواقع  في  الموضوع   Rhoades andالتكنولوجيا 

(9)20) -Bebbington 1988,15    التغيير بإمكانية  تتعلق  التي  النظرية  للحجج  للغاية  عملي  تطبيق 
االجتماعي األوسع من خالل الممارسة المحلية. يصبح البحث التشاركي وسيلة لتقوية منظمات المزارعين  

ا على  وتأثيرها  فقراء المحليين  المزارعين  معرفة  على  والبناء  االحتياجات  لتلبية  الموارد  لتوجيه  لمؤسسات 
على   تأثيره  خالل  من  والتغيير  االجتماعي  التكاثر  عمليات  على  نفسه  التكنولوجيا  مشروع  يؤثر  الموارد. 

المتعلق  التحليالت  مصطلحات  بعض  أن  نقبل  نحن  المؤسسات.  في  الموارد  إدارة  قرارات  اتخاذ  ة  كيفية 
أنها تظل    ، فإننا نؤكد ومع ذلك  (IARCS)بالعوامل الهيكلية والسياسية قد تكون غير مقبولة للدراسة داخل

وموظفيهم اهتمامهم  خارج  محل  الجغرافيين  قيام  في  واضحة  قيمة  هناك  المزارعين.  شيء  كل  وقبل   ،
أشكال  إلى  الحاجة  إلى  هذا  يشير  الداخل.  للباحثين في  أعمالهم  بإتاحة  والتواصل    المراكز  االتصال  من 

على   تؤثر  أن  البحث  مراحل  أو  لموضوعات  الراسخة  للحجج  ويمكن  الحاضر.  الوقت  في  متطورة  غير 
د  المراكز. كان هذا جزء ا من تجربة علماء االجتماع اآلخرين داخل المراكز الدولية للبحوث الزراعية ؛ لق

على قضيتهم ودعمها باألدلة الميدانية ، فقد  ، ولكن من خالل المثابرة  بدأوا كأصوات منعزلة إلى حد ما
المراكز   خارج  الجغرافيون  يخدم  قد  المراكز.  داخل  الخطاب  مصطلحات  تحوالت في  حدوث  ساهموا في 
مصالح فقراء الريف من خالل وضع نتائج بحثهم في المنتديات والمنشورات التي تتم قراءتها على نطاق  

تصال من خالل البحث التعاوني. للمراكز بالفعل ترتيبات يتم  تعزيز اال   ا  ويمكن أيض  ((IARCSواسع في  
، مما يسمح بمجموعة  من جهود أكبر  ا  ت بحثية تشكل جزءبموجبها التعاقد مع الجامعات على مشروعا

بشكل   التخصصات  متعدد  الفريق  بحث  نطاق  توسيع  يتم  هنا  المتباينة.  واألفكار  المختلفة  المهارات  من 
وجغرافي   (IARC)أكبر، مما يشير إلى إمكانية البحث بين عالم الجغرافيا الحيوية بالجامعة ومربي نباتات 

 ( .IARC)فية والمهندسين الزراعيينوعلماء البيئة الثقا( IARC)التسويق واقتصاديي سياسات 
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 لماذا الجغرافية اآلن؟
بقدر      للعلم  الداخلي  والمجتمع  الجديدة  التناقضات  لظهور  استجابات  هي  البحثية  الموضوعات  ان 

استجاباتها لنتائج البحث السابقة. في حين أن علم البيئة كان مصدر قلق للعديد من العلماء في الستينيات 
السلطة االجتماعية أو    ا  ، إذ لم يكتسب هذا االهتمام مطلق(  Commoner, B. 1971:60والسبعينيات )

تفاقم    . تكاليف السياسات التكنولوجية المعاصرة ، وهي قوة يغذيهاIARCSاألكاديمية الكاملة في نظام  
المشاكل التي كانت متأصلة في بؤر البحث السابقة. اعتمدت التقنيات الموجهة نحو اإلنتاجية على دعم  

ا مع ازدياد حدة تأثيرا  ت التلوث ، وزيادة مقاومة الطاقة والمواد الكيميائية. أصبح هذا االعتماد أكثر وضوح 
الزراعة الحديثة كما أدى اعتماد المزارعين على ، وارتفاع أسعار النفط ، وانخفاض كفاءة الطاقة في اآلفات 

ما    ا  لي ألن المدخالت الكيميائية غالبمثل هذه التقنيات إلى زيادة قابليتهم للتأثر بعدم استقرار االقتصاد الك
، إلى جانب القلق بشأن الفقدان السريع للغابات باقتصاد الدوالر. هذه االتجاهات   يتم استيرادها أو ربطها

المحتملالمطيرة   العالمي  المناخي  بوبال  والتغير  الهامة مثل  المزارع تشيرنوبيل  ،وكذلك األحداث  ، وأزمة 
، زادت من الشكوك حول استدامة العصر الحديث. "اإلصالحات التكنولوجية" واالهتمام  األمريكية  الصغيرة

لألكاديمية حديث  تقرير  في  القضايا  هذه  تناول  تم  الحيوية.  الفيزيائية  )  بالبيئة  للعلوم    NASالوطنية 
(. لقد تحولت اإليكولوجيا الزراعية من الهامش إلى مركز الدراسات المعاصرة، وأدى القلق بشأن  1989

الغابات المطيرة المدمرة إلى حدوث ذلك لمقايضة الديون بالتزامات السياسة البيئية ؛ وبرز توجه إيكولوجي  
إننا األمريكية.  التنمية  وبنوك  العالم  في  ال  جديد  إضفاء  جنبنشهد  البيئة  علم  على  المؤسسي  إلى    ا  طابع 

)مارس   االقتصاد  مع  أيض  1988جنب  انظر  نوفمبر  ا  ؛  في  الخاص  الزراعة  (  1988)العدد  بشأن 
( الحيوي"  للمحيط  المستدامة  "التنمية  اآلن  ونناقش  البيئة(  في   Clark and Munn،57المستدامة 

، وهم    IARCS(. وقد لمس هذا المنظور  1990وآخرون    والتحول البشري لألرض )تيرنر  (1986(11)
جغرافيا القدرة  قلقون اآلن من أن التقنيات التي يطورونها أصبحت أكثر قابلية للحياة من الناحية البيئية. ولل

في هذا السياق بسبب تقليدها الطويل في التعامل مع العالقة بين التكنولوجيا والبيئة    على لعب دور رئيس
((12)Kates 1987,) 34-525الرئيس والكلمة  هي  .  السياق  هذا  في  يؤثر   "االستدامــة"ة  قد  والتي   ،

والذي يكون تعريفه المؤقت أساس مفهوم ضيق  (  IARC)تصورها النهائي ربما على عقد من البحث في
ويتم النظر لإلدراك الجغرافي. ُتجرى المناقشات المعاصرة حول االستدامة إلى حد كبير في لغة بيئية ،  

  :لهذه المصطلحات  ا  إلى الجغرافيا وفق
 معينة من البحث.  ا  المادية الهشة التي تتطلب أنواع ( لتحديد البيئات 1)
 ( لمعالجة مخاطر وإمكانيات زراعة هذه األراضي.  2)
ا3) إدارة  أنظمة  تصميم  في  للمساعدة  بيئي(  والمستدامة  المستقرة  المفضلة      ا  لموارد  المناطق  من  كل  في 

 والهامشية.
 ، وإعمار األصول الوراثية "البرية" . ( للمساعدة في استهداف، وجمع4)
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المستدامة       الزراعة  مفهوم  ثابتا  يبدو  المناقشات  هذه  وراء  ما  ا  لكامن  حد  هناك  إلى  أن  يعني  مما   ،
أن   لتوضيح  جيد  وضع  نحن في   ، الجغرافي  المنظور  من  األنظمة نحوها.  نقل  يمكن  مكّيفة  استراتيجية 
استراتيجية الزراعة المستدامة تتطلب أكثر من التكيف البيئي ، وأن أنظمة الزراعة ديناميكية في العادة. 

ريقة يمكننا مساعدة المراكز الدولية للبحوث الزراعية في تجميع مفهوم التنمية الزراعية المستدامة  وبهذه الط
التي تدمج البيئة مع السياقات السابقة التي أثارت الدراسات االقتصادية واألنثروبولوجية والمؤسسية. على  

المتفا االهتمامات  هذه  أن  من  حاليالرغم  مقسمة  تظل  إدارات    ا  وتة  نظام  في  هذا في  مختلفة  ومؤسسات 
CGIAR))  من التحليل التركيبي    ا  الية التنمية الزراعية تتطلب نوعهناك اتجاه واضح نحو قبول أن إشك

االستدامة"   "قضية  بأن  اإليحاء  الخطأ  من  سيكون  لهم.  مميزة  سمة  والمزارعين  للجغرافيا  يكون  الذي 
المحاصيل ورسم الخرائط  محصورة في منظور إيكولوجي ثقافي. إن االهتمام الحالي للمراكز في جغرافيا  

وات مهمة فرعية على أنها تحتوي على أد بهذه القضية حيث ُينظر إلى هذه التخصصات ال  ا  ض يتعلق أي
معينة بيئات  خصائص  للوصف  ا  جد  مركزية  وهي  سابق،  ذكرنا  كما  االستدامة.  هناك  ا  مفهوم  يزال  ال   ،

بالفعل   الجغرافيون  قدم  لقد  التكنولوجيا.  تطوير  وتوجيه  المستخدمين  مجموعات  استهداف  بتحسين  اهتمام 
اكز ، وال سيما في المعهد الدولي لبحوث األرز )روبرت  في هذا المجال مساهمات مهمة في عمل المر 

، ذي ال يزال قيد التنفيذ ، ال(. يتضمن عمل كارتر1987ة )كارتر  هوك( والمركز الدولي للزراعة االستوائي
هذه   ُتستخدم  ثم  الصلة.  ذات  الزراعية  البيئية  المعلومات  مع  الكسافا  إنتاج  بيانات  خرائط  رسم  تداخل 

ن لتحديد  الالخرائط  واالجتماعية  المادية  البيئة  كبير وع  الكسافا  إنتاج  فيها  يكون  وقد   ا  تي  موجود.  غير  أو 
كشف اإلجراء عن تقييد وتمكين المعلمات في استخدام المحصول ، وبالتالي سهلت تحديد خطوط قيمة  

 ألبحاث المحاصيل.  
 .  IARCمساهمة الجغرافية الزراعية المم نة ألبحاث 

تقع  لقد        والنظرية.  المسؤولية  ألسباب  مراكز  عمل  في  يساهموا  أن  يجب  الجغرافيين  بأن  جادلنا 
تلبية ا أبحاثهم ويساهمون في  الجغرافيون  الذين ُيجري  أولئك  ثنين من االحتياجات المسؤولية على عاتق 

إلحاح التطبيقي  ا  األكثر  اللبحث  سكان  تفيد  أن  يمكن  "بطريقة  واألمن  الغذاء  توفير  أي  عن  ،  إما  لريف 
  ، الزراعية  الوطنية  للبرامج  ومدربين  كمستشارين  دورهم  خالل  من  أو  للمراكز  التكنولوجي  البحث  طريق 
التفكير   من  معينة  أبعاد  مباشر  غير  بشكل  تعزز  أن  يمكن  أو  مباشرة  المساهمات  هذه  تكون  أن  يمكن 

بيئات البحث وموضوعات المراكز من شأنها أن تعزز الرؤى    داخل المراكز. أن السبب النظري هو أن 
تفيد بشكل كبير المناهج ا لنظرية التي يستخدمها الجغرافيون، وفي نفس الوقت وتهجين األفكار التي قد 

للنماذج التي تقوم بإعالم البحوث الزراعية داخل المراكز. إن قدرة الجغرافيين على   ا  جغرافي  ا  توفر منظور 
النا المراكز  اهتمامات  تقترحها  ،المساهمة  التخصص  في  كبيرشئة  المحتملة  المساهمات  نطاق  وال  إن   ،

جغرافيا المحاصيل والتنمية الزراعية  ، سنركز على مجالين أساسيين: نا أن ننصفها هنا. وبدال  من ذلكيمكن 
. يتم إيالء المزيد من االهتمام لهذا األخير ألننا نشعر أنه في حين يتم توضيح األبعاد العامة  المستدامة
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ات المحتملة في جغرافية المحاصيل بشكل معقول داخل المراكز ، ال يزال يتعين القيام بالكثير  للمساهم
 من التصور حول الموضوع األخير . 

 .   ـغرافيــة المحــاصيـــل
     ، المراكز  نظر  وجهة  االختالفات    من  تحليل  في  للجغرافيا  ا  وضوح  األكثر  النسبية  الميزة  تكمن 

على تحديد  (  IARCS)، لمساعدة  تات والمحاصيل والبيئة واالقتصاد المكانية في العالقات بين أنواع النبا 
المجاال لتحديد  واسعة  والمحليةمجاالت  واإلقليمية  العالمية  الالزمة  ت  السياقية  والظروف  الستراتيجيات  ، 

إدارة المحاصيل المستدامة .إذ بدأت بالفعل بعض أعمال رسم الخرائط ، التي لم يتم إجراؤها دائم ا بواسطة  
الجغرافيين ، في العديد من المراكز. وهنا يكون لرسامي الخرائط ومستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية  

لجغرافية ومعالجة حزم الخرائط المحوسبة. ليس فقط  الكثير ليساهموه بخبرتهم في تشكيل قواعد البيانات ا
في تحليل العالقات المكانية. وقد لوحظ مثال    ا  أيض  في التقنيات التي تتطلبها المراكز المساعدة ، ولكن

االجتما  "االقتصادي  الخرائط  رسم  )كارتر  عمل  لكارتر  الزراعي"  من  (1987عي  القدر  بنفس  ولكن   ،
التوزيع تحليل  الاألهمية  البرية،ات  للمحاصيل   الجغرافيون  و   مكانية  فيها  يعمل  أن  يمكن  مهمة  هي 

الحيويون. اذ يمكن جمع بيانات العمل الميداني حول االختالفات المكانية في ظروف زراعة المحاصيل  
واستخدام المحاصيل وستكون مفيدة لمربي المحاصيل في المراكز وفي معاهد البحث الوطنية  بينما نرى  

، يوفر  الجغرافيا الفيزيائية واألحيائيةالمحتملة لمتخصصي نظم المعلومات الجغرافية، وعلماء  المساهمات  
ة  تحليل األنماط المكانية المتنوعة فرصة للجمع بين المنظورات الفيزيائية الحيوية ورسم الخرائط االجتماعي

وربط المعلومات الخرائطية  ،  حاصيل في المناطق الهشة بيئيا  ، أنظمة المواالقتصادية، على سبيل المثال
في حين أن هذا   من حيث القابلية لالستقرار البيئي.  ا  ة والبيئية لمثل هذه األنظمة أيض باألسباب االجتماعي 
، إال أنه مهمة مجدية للجغرافيين في فريق قائم على القسم يعمل  من أي جغرافي واحد   ا  الجهد مطلوب كثير 

الخرائط وعالم البيئة  ، مهمة يقوم بها خبير و على العكس من ذلكأ (IARC)بالتنسيق مع مشروع بحثي لـ 
كز. قد يكون هذا االقتراح  السياسية يمكن أن يتعامل مع علماء بيولوجيين واجتماعيين داخل المر الثقافية و 

الرئيس  لمالحظة  ا  جاد   تفصيال   المساهمات  بعض  بأن  فريق تيرنر  عبر  تكون  أن  يمكن  تخصصنا  في  ة 
 (.  Turner 1989تخصصات )عمل متعدد ال

 االتدامة والبحوث متعددة التخصصات  
قضية        ظهور  هو  بالجغرافية  الزراعية  للبحوث  الدولية  للمراكز  المتزايد  االهتمام  أسباب  أحد  أن 

الكثي ظل  اآلن  حتى  وأنه  متجذر االستدامة  االستدامة  حول  النقاش  من  نظر   ا  ر  البيئية  االهتمامات    ا  في 
واالجتماعية الديناميكية  االقتصادي   -للطبيعة  هناالتأثيرات  الفالحية.  الزراعة  نظم  على  ال    ة  وبطريقة 

ال التخصصات  متعدد  الترتيب  عن  للمحاصيلتنفصل  الجغرافية  للبحوث  أن محتمل  للجغرافيين  يمكن   ،
، وبالتالي المساعدة في هوم النظم الزراعية المستدامةلمفيساهموا بشكل كبير في التطور النظري والنقدي  

التي ترى  النسبية  الميزة  من  أقل  المجال  هذا  حين أن  الزراعية. في  والسياسة  التكنولوجية  التنمية    توجيه 
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(IARCS  )لها تخصصنا  تد أن  يجهزنا  مجال  أنه  في  نجادل  فإننا  لمعالجته،  المؤسسي  وتنظيمنا  ،  ريبنا 
التقال  الجغرافية. ويمكننا أيض  يد خاصة من خالل  والبيئية  والثقافية والسياسية  أن نجادل في أن   ا  البشرية 

من   معقدة  بمجموعة  تتأثر  القائمة  الزراعية  االستراتيجيات  في  تدخل  أو  زراعية  استراتيجية  أي  استدامة 
م مجموعة  على  تعمل  التي  والبيئية  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  من  العوامل  تنوعة 

الوقت   بمرور  تتغير  والتي  المكانية.  الخصوص   (Carney1989,112))(13النطاقات  وجه  سيتم  على   ،
" مستوى  استدامةتمكين  على  بالتراكم  تسمح  والتسويق  التجارة  شروط  كانت  إذا  زراعية  استراتيجية  أي   "

"ضغط   مواجهة  في  البيئي  التدهور  أنشطة  إلى  الحاجة  دون  )المزرعة  البسيط"   Blaikie andالتكاثر 
(14)Brookfield 1988,90 ) ستتعزز االستدامة المماثلة حيثما توجد آليات وعالقات وموارد مؤسسية .

،  األزمات في المزرعة داخل المزرعة، وعند االقتضاءتسمح بالمرونة للبقاء على قيد الحياة خالل سنوات  
الزراعية الفائض   المجموعة  تدير  التي  التي  المسوق   األكبر  التقسيمات  االستراتيجية  تتجنب  أن  يجب   ،

ستؤدي إلى معارضة االستراتيجية. كما يجب أن تكون قابلة لإلدارة من أجل الموارد المؤسسية للبلد. يجب  
فيما   السياسية.  األنظمة  تتغير  عندما  باالستمرار  لها  ويسمح  مستدامة  نفسها  المؤسسات  هذه  تكون  أن 

بالبعد اإليكو  الزراعييتعلق  المعرفة  لوجي  لتغطية واختبار استخدام  تعزيزه حيث يكون هناك جهد  ، سيتم 
الثمن    باهظة  الزراعية  الكيميائية  المدخالت  استخدام  تتجنب  أن  يمكن  التي  المحلية  الزراعية 

(Rocheleau et al, 1988 and Carney  ,1989  األخير البعد  هذا  يتضمن  أن  المحتمل  ومن   )
ات والمزارعين.  للتعويض بوعي عن أي أيديولوجيات حديثة مهيمنة بين موظفي المؤسس  الحاجة المتزامنة

الصدد  هذا  في  للبحوث حتى  فقط  ليست  الحاجة  فإن  أيض  ،  ولكن  الزراعية  التغييرات   ا  اإليكولوجية 
بشكل  ، ال يمكن تحليل التغييرات على مستوى المزرعة  ا  ومؤسسي  ا  واجتماعي  ا  المؤسسية. وبالتالي، اقتصادي

مستقل عن أنظمة المستوى األعلى. وال يمكن تحليل األبعاد البيئية بشكل مستقل عن األبعاد االجتماعية  
)أنظر كذلكBebbington  1988االقتصادية  األمر  كان  إذا  زراعية  (.  استراتيجيات  عن  البحث  فإن   ،

ن المستويات في الواقع  مستدامة والتنظيم االجتماعي المرتبط بها يجب أن يتم في وقت واحد في عدد م 
 ا  ي جد من المحتمل أن ُيظهر مثل هذا التحليل ذي القاعدة األوسع أن سياق اإلنتاج للمزارع الفالح ديناميك

االستراتيجية   لتحديد  أقل  العملية  الضرورة  تكون  أن  يجب  بحيث  األحيان  بعض  في  به  التنبؤ  يمكن  وال 
القيود التي   بقاء المزرعة الفالحية وتطورها هذه الرؤية  المستدامة وأكثر للعمل على إزالة  تهدد باستمرار 

االستدامة   لمفهوم  التغييراألوسع  موروثة  تتضمن  رؤية  وهي  تفصيلية  ،  معرفة  إلى  الحاجة  إلى  تشير   ،
وم جنبومخصصة  الزراعة  ألنظمة  الصغر  التخصصات   ا  تناهية  متعددة  المناهج  مع  جنب  إلى 

الناحيتين   من  ضرورية  بطريقة  والمجتمع  األرض  استخدام  بين  العالقات  على  تركز  إذ  واالصطناعية. 
توسيع   على  الزراعية  للبحوث  الدولية  المراكز  مساعدة  في  كبيرة  أهمية  ذات  فهي  والسياسية  النظرية 

ال ا لذلك. ومثل هذا التحليل هو المكان المناسب  وفقبحثية  مفهومها الخاص لالستدامة وتوجيه سياساتها 
مجاال تاريخيا   كانت  التي  العوامل  تشمل  خاص.  بشكل  محددة، للجغرافيين  جغرافية  لمجاالت  اهتمام  ت 



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

763 
 

ما حد  إلى  واالومجزأة  االقتصاد  تشمل  الحيوية،  والجغرافيا  والسياسي،  الثقافية.  جتماعي،  واإليكولوجيا   ،
النظ التحدي  بين  يتمثل  للعالقات  فهمنا  تعميق  وبالتالي  المختلفة  التخصصات  هذه  رؤى  دمج  في  ري 

الطبيعة والمجتمع على مستوى المزرعة والمستوى اإلقليمي )على األقل( دون أن نكون "إيكولوجيين للغاية" 
)تيرنر   للغاية"  "اجتماعيين  بالتدخالت 1989أو  النظرية  هذه  مثل  ربط  في  العملي  التحدي  ويتمثل   .)  

األ التطورات  بعد  التقليدية.  الزراعة  أنظمة  في  الطبيعيالعملية  المجتمع  دراسات  في  أن  خيرة  نقترح   ،
األساس المفاهيمي المثمر لتوحيد هذه الموضوعات يكمن في أرضية التقاء اإليكولوجيا الثقافية والنظرية  

،  قافية ، في أكثر أشكالها وصفيةلثاالجتماعية والتحليل اإلقليمي ومناقشة في  توضح الدراسات البيئية ا
والتخصصات   المحلية  الممارسات  من  للعديد  البيئي  لقد أظهروا مرار التآزر  للمزارع.  قيمة    ا  وتكرار   ا  الفنية 

المعرفة الشاملة والمتخصصة بجوانب معينة من أنظمة الزراعة الفالحية ، والتسجيل والتحليل التفصيليين  
كيفي تحديد  لفي  البيئة  تشكيل  الزراعيةة  وفي  ألنظمة  و ،  األنظمة،  هذه  قوالب  بيئة  جوانب  الواقع أي  في 

مؤخر ا في أن السمة المميزة للجغرافيا والميزة النسبية في مثل هذه الدراسات الدقيقة والمتعمقة لهذه العالقة 
ذلكب ومع  والطبيعة.  الناس  الب ين  للوكالة  األحيان  من  كثير  في  الطوعي  والنموذج  المحلية  فإن  شرية  ، 

سات  المتضمنة في هذه الدراسات يحد من فهم العمليات التاريخية والمعاصرة األوسع التي تؤثر على ممار 
التدخل وألغراض  هذه.  حل    اإلدارة  في  المحليين  السكان  وسلطة  كفاءة  تقدير  في  يبالغ  أن  المرجح  من 

النا يدير  لماذا  تحليل  هو  والمطلوب  الغذاء.  إنتاج  بالطمشكالت  البيئة  يديرونهاس  التي  أن  ريقة  وتقبل   ،
لإليكولوجيا   التركيبي  التقليد  يشمل  أن  يجب  هذه.  اإلدارة  لممارسات  بها  معترف  غير  شروط ا  هناك 

وا  -الثقافية  االجتماعية  والهياكل  المحلية  الممارسة  اندماج  تحكمها،  المتأنق  التي  والسياسية  القتصادية 
دير )باختصار الذي جادله  التوليف  قليال    ( مؤخر ا1988، نوع من  إذا كان في سياق مختلف  ، حيث  ، 

يمكن للجغرافية أن تجدها مكان في مركز النظرية االجتماعية. الحجة القائلة بأن الجغرافية لها التوليف  
ناقشه ا    ا  ( مؤخر ا. وذكر أيض1989ا تيرنر )كجوهر وموطن ليست جديدة وقد  التوليف األكثر نجاح  أن 

 Brookfield ا  ن هدف الجمع بين رؤاهم )انظر أيضفرق من المتخصصين يتشاركو غالب ا ما اشتمل على 
and Brown  1963مساحة الجغرافيا  قسم  سياق  يقدم  هنا  العمل  (.  هذا  مثل  فيها  يتم  أن  مع  يمكن   ،

ة  إلى جنب مع علماء البيئة الثقافية وخبراء في التسويق والتنمي   ا  إدارة التربة والمياه يعملون جنب خبراء في  
مفهومي التنظيم الرئيسيين اللذين يمكن للمرء أن يضعهما    ا  يقترح فريق العمل الصحي هذا أيض  اإلقليمية.

جتماعي  في صميم هذا التوليف والذي يبدو أنه لم يتم تطويرهما بعد في عمل المراكز والعمل العلمي اال
كانية  لبيئة والعالقة بين المقاييس الم، أي الواجهة. بين العمليات االجتماعية واالذي تم إجراؤه حتى اآلن

األخير السياق  في  المنطقة(.  ،المجتمع،  ،المزرعة  )الحقل  للتحليل  االستراتيجيات  المختلفة  تكون  ال  قد   ،
المستدامة على مستوى واحد من التحليل على مستوى آخر. يبدو لنا أنه من األهمية بمكان أال تقتصر  

، بل تمتد إلى نطاقات أكبر من التحليل وتجدر اإلشارة إلى أنه في  ةألة االستدامة على مستوى المزرع مس
المكانية ، فإن  المقاييس  التقليدية عملوا في مجموعة متنوعة من  بالزراعة  المهتمين  الجغرافيين  حين أن 
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ك المختلفة.  المقاييس  وربط  المتزامن  التحليل  تشمل  التي  بالدراسات  اهتم  قد  منهم  للتحليل  القليل  مكمل 
الزراعياإل العلمي يكولوجي  التحليل  في  الريادة  في  المراكز  في  العاملون  الزراعيون  الجغرافيون  بدأ   ،

طوره   الذي  الزراعة  أنظمة  بحث  نموذج  في  الحال  عليه  كان  مما  أوسع  نطاق  على  االجتماعي 
، اإلكوادور كومبيا( حول أنظمة الكسافا في  1988،  1987،  1986. دراسات كارتر )ديون سابقا  االقتصا

من باحثين  مع  وعمل   و    (IITA)وباراغواي.  ؛  نيجيريا  شرق  جنوب  في  الموارد  إدارة  أنظمة  حول 
Delehanty  1990  مع(ILRAD  )  الثروة لنظم  واالقتصادي  االجتماعي  التوصيف  في  بشأن  الحيوانية 

كينيا في  و المرتفعات  جديدة  مناهج  تقديم  يحاولون  وجميعهم  جميع جغرافية    السيما ،  فهم  المراكز.    ا  في 
واالتجاهات    يستخدمون أساليب بحث ميدانية مبتكرة لتحليل التباين في الظروف االجتماعية واالقتصادية

نسبي كبيرة  مناطق  في  ا  في  عام  بشكل  إجراؤه  يتم  مما  أكثر  رسمية  بطريقة  الدراسات  هذه  إجراء  يتم   .
لخبرا الرسمية  غير  االستطالع  أبمسوحات  اقتصاديين  الزراعةء  أنظمة  القروية حاث  الدراسات  أو   ،

التفصيلية ولكن المحلية لعلماء األنثروبولوجيا. من المرجح أن يصبح هذا النهج ذا أهمية خاصة بالنسبة  
ا عن البيئة الزراعي لألرز   ا  ة الخاضعة للرقابة والموحدة نسبيللمراكز حيث ينتقل تركيزهم بشكل متزايد بعيد 

وحيوية. البيئات    ا  األولى( إلى المناطق األكثر تنوعث تم تحقيق نجاحاتهم الرئيسية  والقمح المرويين )حي
 غير الخاضعة للرقابة لنظم الزراعة الفالحية التي تعتمد على الزراعة البعلية . 

 .االـتنتــا ــات 
الثالــث يتحملــون مســؤولية االعتقــاد بــأن الجغــرافيين الــذين يدرســون الفالحــين وقضــايا الغــذاء فــي العــالم  -1

 سحب اآلثار العملية ألبحاثهم وإتاحتها لهم. المؤسسات والمزارعون الذين يعملون في هذه الحقول.
االعتقــاد بـــأن إحــدى الطـــرق )مـــن بــين الطـــرق المختلفــة( للقيـــام بـــذلك تــتم عبـــر نظــام المراكـــز الدوليـــة  -2

 ت الوطنية وتأثيرها عليها .للبحوث الزراعية وعالقاتها الواسعة النطاق مع المؤسسا
أن الطريقـــة التـــي ينظـــر بهـــا إلـــى مســـاهمة الجغـــرافيين مـــن قبـــل هـــذه المراكـــز قـــد تقلـــل مـــن إمكانـــات  -3 

 مساهمات العلماء الجغرافيين االخرين .
للغاية لالستدامة وإيماننـا بـأن البحـث الجغرافـي يمكـن أن يقـدم   ا  ضيق  ا  قد تطور مفهوم(  (IARCSأن    -4 

مثلـــون ، الـــذين يالت والطـــرق التـــي يمكـــن للجغـــرافيينلتوســـيع هـــذا المفهـــوم. بينمـــا حـــددنا المجـــا رؤى مهمـــة
الل التواصـــل ، المســـاهمة فـــي البحـــوث الزراعيـــة إمـــا مـــن داخـــل أو مـــن خـــالتخصصـــات الفرعيـــة المتنوعـــة

ي البحـث عـن . فـ، فإننا ال نرغب في المبالغة في تقدير ما يمكن أن يقدمه الجغرافيون والتعاون مع المراكز
، قــد تكــون إحــدى أفضــل مســاهماتنا هــي اقتــراح الســبب فــي أن هــدف اســتراتيجية واحــدة الزراعــة المســتدامة

مستدامة قـد يكـون بعيـد المنـال ، وأن العمـل علـى قيـود بقـاء المزرعـة سـيكون أكثـر جـدوى بكثيـر. ولكـن تـم 
 Carrفـي مثـل هـذه المراكـز )مثـل  القيام بعمل مهم من قبل الجغرافيين ويجب استشارتهم من قبـل العمـال

(. Watts 1983 ؛Turner and Brush 1987 ؛Richards 1985 ؛Mortimore 1989 ؛1977
قــد تكــون الخطــوات التاليــة هــي ربــط منــاهج هــذه األعمــال لمشــكلة )تحليــل الــنظم الزراعيــة( علــى مســتويات 
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وأن تكون أكثر صرامة في محاولة اسـتخالص اسـتراتيجيات تسـتند  -وهي مشكلة جغرافية بارزة  -مختلفة  
فالحين علـى تغييـر عـالمهم إلى أسس نظرية للعمل العملي على أساس هذه التحليالت. إن القدرة المقيدة لل

ــتراتيجيات  ــي االسـ ــزارعين فـ ــات المـ ــات ومنظمـ ــدخالت المؤسسـ ــى تـ ــري علـ ــي والنظـ ــل العملـ ــر للعمـ ــي تبريـ هـ
ــين المحتمـــل  ــة فـــي درجـــات التحسـ ــد للغايـ ــة. يمكـــن للعمـــل النظـــري أن يحقـــق بشـــكل مفيـ ــذه الزراعيـ لمثـــل هـ

فق ا لمصالح مستفيدين معينـين. يسـعى ، حيث يتم تعريف التحسين في حد ذاته و ا  األنظمة المصممة تاريخي
العمــل العملــي إلــى اســـتغالل هــذه المســاحات مــن أجـــل العمــل. هــذا هــو المكـــان الــذي تــدخل فيــه المراكـــز 
الدوليــة للبحــوث الزراعيــة فــي المشــهد تــوفير التقنيــات الماديــة والمؤسســية فــي جهــد حقيقــي لتعزيــز رفاهيــة 

، يمكننـا المسـاعدة فـي تطـوير أطـر إلظهـار كيـف و فـي مجموعـات ى الموارد. كأفراد أالمزارع الذي يفتقر إل
  ، والمراكز نفسها من الناحية المفاهيمية والعملية.ث األقسام المختلفة لهذه المراكزيمكن الجمع بين أبحا
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