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 تباين تركز المحاصيل الزراعية في قضاء عنه
The variation  of agricultural crops concentration in Anah District 

 

 العانيصالح عثمان عبد أ.م.د حسين علي عبد الراوي /  الباحث 

 جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم الجغرافية

 
ا يمكن وضع أرضية جغرافية في ضوء الخطط والبرامج التنموية المستقبلية في سبيل النهوض باإلنتاج المستقبلية التي من خالله

 النباتي في منطقة الدراسة .

تضمن البحث على مبحثين , تطرق المبحث على أهم العوامل الجغرافية ) الطبيعية والبشررية   التري تتمترع بهرا منطقرة الدراسرة ,  

للموسرم حسر  المقاععراا الحراعيرة  ني بعرد للرل ليردرب عبيعرة ترلرح المحالريل الحراعيرة فري منطقرة الدراسرةفي حين جاء المبحرث الثرا

, بينما خصص جحء من البحث للتولل الى أهم النتائج التي تولل اليهرا البحرث , ومرن ورم وضرع أهرم الحلرو   7000 – 7002الحراعي 

من منطقة الدراسة زراعيا لتجاوز أهرم المشرالل والمعوقراا للنهروض باإلنتراج النبراتي والمقترحاا في ضوء اإلمكاناا المتاحة لتنمية إقليم 

 مستقبال .

 

Abstract 

 ((      The research study ((The variation  of agricultural crops concentration in 

Anah District 

city for the season 2009 – 2010 depending on area unit and according to the regians of the 

study . Covers which are (13) in number through analyzing the most important lumen and 

natural component of the study area entertains and their effect on focus verging of 

agricultural crops between the parts of the distract . This is followed by an exposition of 

the most important suggestion and future proposals through which a geographical solid 

stage can be put for ward on light of the future development plans and programs in order 

to elevant plant production in the study area . 

The research eoutained two parts , the first one represents the most important 

geographical properties ( natural and human ) which contains the study area , while the 

second part studies the focus of agricultural crops in the study area a cording to 

agricultural distracts of the season 2009 – 2010 , while a parts of the research devoted to 

reach to the most important results of the research and put the most important solutions 

and suggestion in the light of the available components to develop the region in the study 

area a agriculturally in order to overcome the most significant problems and obstacles of 

the future elevation of agricultural production .      
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 -المقدمة :

, ألنهرا تعرد  تعد جغرافية الحراعة من المواضيع المهمرة والحيويرة التري يتلاعرل معهرا اإلنسراج فري مجرا  حياتر 

المصردر الرررئيغ لغرااء اإلنسرراج فري حياترر  اليوميرة . ونةرررا للحيرانم المسررتمرم لنمرو سرركاج القضراء تتطلرر  الحاجرة الررى 

النهوض بالقطاع الحراعي , وعلى هاا األساب جاء اختيار موضروع البحرث ))  تبراين ترلرح المحالريل الحراعيرة فري 

الحراعية لدعم اإلنتاج المحلي لمحافةة االنبار بشكل خاص والعرراق  قضاء عن     , لغرض سد النقص في المحاليل

ن إهمرا  أي بعرد االحرتال  األمريكري للعرراق مر 7002بشكل عام , بعد ما ألاب الحراعة في العراق خالرة بعرد عرام 

الرى نراسرة  حكومي لهاا القطاع الحيوي الاي يعرد مرن الملالرل الرئيسرية لردعم االقتصران العراقري . ممرا يتطلر  األمرر

الطبيعية البشرية لمنطقرة الدراسرة وليليرة التعامرل معهرا فري مردي إمكانيرة اسرتغال  المسراحاا الواسرعة خالرة  للعوامل

ضمن األراضي الصحراوية اعتمرانا علرى الميرال الجوفيرة عرن عريرا حلرر اوبرار , وبالرااا بعرد السياسرة المائيرة التري 

وريا   التي قللت من حصة العرراق المائيرة لنهرر اللرراا , الراي لراج يعرد الشررياج )ترليا وس         اتبعتها نو  المنبع 

الوحيد للحراعة بالمحافةة . لاا البد من إتباع األسالي  العلمية الحديثة في التخطيط الحراعي األمثرل السرتغال  األرض 

 عة في لل مقاععة .الحراعية وإمكانية تطويرها مستقبال إليجان توازج في عبيعة المحاليل المحرو

 -مشكلة البحث :

متع بهرا منطقرة الدراسرة فري ترلرح تتمثل مشكلة البحث بالسؤا  ) ما هو نور العوامل الطبيعية والبشرية التي تت

 محصو  معين في مقاععة نوج أخري   . 

 -فرضية البحث :

بيررر فرري نرجررة ترلررح تنحصررر فرضررية البحررث فرري لرريغة ملانهررا أج للعوامررل الطبيعيررة والبشرررية نور مهررم ول

 في مقاععة نوج غيرها .الحراعية المحاليل 

 -هدف البحث :

يهدف البحث إلى إيضاح واقع التوزيع الجغرافي للمحاليل الحراعية في منطقة الدراسرة ومرن ورم الكشر  عرن 

 في للل .نرجة ترلحها حس  مقاععاا منطقة الدراسة , من خال  إبراز نور العوامل الطبيعية والبشرية المؤورم 

 -موقع وحدود مساحة منطقة الدراسة :

  أج قضاء عن  يقع في الجحء الغربي من العراق وتحديدا ضمن محافةة االنبار 0يتضح من خال  الخريطة ) 

, إل يحدل من الشما  نهر اللراا وبحيرم حديثة ومن الغرب   قضاء القائم , بينما من الجنوب فيحدل قضاء الرعبة ومن 

  شماال وبين خطي  23َ   20َ   20  و ) ً  22َ   22َ   6حديثة . بينما يمتد فلكيا بين نائرتي عرض ) ً الشرق قضاء

أي ما يعان  )  7  لم 33223632  شرقا . تبلغ مساحة الكلية للقضاء )  37َ   02َ   30  , ) ً 30َ   07َ   23عو  ) ً

,  7  لم 323037) راق الكلية البالغة نحو من مجموع مساحة الع%    0376  نونم , تمثل ما نسبة )  702236237

 7  لم022202%   من مجموع المساحة الكلية لمحافةة االنبار البالغة ) 2322وبنسبة ) 
(2)

. لما ويضم القضاء ) 

  نونم , في حين لاج 72323لصالحة للحراعة بلغت نحو )   . أما المساحة ا7  مقاععة زراعية خريطة ) 02

 7000 - 7002لموسم الحراعي   نونم ل 2333لمساحة المستغلة في الحراعة فعال ) ا
(1)
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 (المقاطعات1خارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 العوامل الجغرافية لمنطقة الدراسة

 

 -أوال : العوامل الطبيعية لمنطقة الدراسة :
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 -الجيولوجي والسطح : التركيب -2

تعد أراضي قضاء عن  جحءا من أراضري الهضربة الغربيرة مرن العرراق والتري تعررف بالرلري  المسرتقر   )   

shelf Stable  
(3)

, إل تقع ضمن تكويناا اللراا حيث أج هاا التكوين يمتد لمسافاا واسعة الراي يعرون إلرى عصرري 

تكروين مرن ) الجربغ , وأحجرار الكلرغ , الردولومايت, األحجرار الرمليرة , )) المايوسين األوسط واألسلل    , ويترلل  ال

الجص , الطين  
(4) 

. لما يةهر تكوين البابا ) االوليكوسين المتوسط   في قيعاج بعض الونياج لاا  القطع العميا التي 

حلرا مجاريها في عية عن  المحدبة والمنحدرم نحو نهر اللراا لواني خحلة الشرقي والغربي
(5)

 . 

  م فوق مسرتوي سرطح البحرر, الراي 373 - 030أما سطح المنطقة يتميح بالتباين في ارتلاع  فيتراوح مابين )

يتص  بشكل عام بانحدارل من الجنوب والجنوب الغربي نحو الشما  والشما  الشرقي 
(6)

. وينقسم السطح الرى قسرمين  

%   مرن المسراحة الكليرة  2236الجحء األوسرع تشركل مرا نسربت  ) ,يتمثل القسم األو  بمنطقة الونياج السللى التي تحتل 

%    733للقضاء , بينما القسم الثاني يتمثل بمنطقة الحجارم التي تحتل جحء لغير مرن منطقرة الدراسرة بنسربة  ) 
(7)

  ,

م لمنطقرة الدراسرة   . وتتميح المنطقة أيضا بوجون العديد من األونيرة الجافرة التري تخترقهرا مرع االنحردار العرا2خريطة )

لتص  في نهر اللراا ومن أهرم هرال الونيراج ) اللحيمري والقصرر وجبراب    , إل تعرد المنراعا القريبرة مرن النهرر ألثرر 

المناعا ترلحا بالسكاج واستثمارها زراعياً بمختل  أنواع المحاليل, وللل لسهولة ممارسة العمليراا الحراعرة نتيجرة 

ربتها لما تجلب  الونياج من ترسباا أوناء جريانها واالهم مرن للرل تروفر مرورن مرائي النبساع سطحها نسبيا ولخصوبة ت

 نائم المتمثلة بنهر اللراا .  

 

 -الظروف المناخية : -1

يعد المناخ من العوامل الطبيعية المؤورم بشكل فعا  في اإلنتاج الحراعي , فالعنالر المناخية تساهم فري تحديرد 

ي منطقة نوج أخري , إل أج محاليل تحرع في مساحة يصع  التحكم بةروفها المناخيرة أنواع المحاليل المستثمرم ف

على العكغ من باقي النشاعاا االقتصانية األخري , فهي تؤور في عو  أو قصرر فصرل النمرو لكرل محصرو  ويتعردي 

  -عن  لاوتي : للل الى التلوير في لمية اإلنتاج ونوعيت  , ولتوضيح أور هال العامل على الحراعة في قضاء

فاإلشعاع الشمسي ل  تلوير لبير على  زراعة مختل  المحاليل , وللل لدورل الكبير فري عمليرة البنراء الضروء 

التي يحتاج اليها النباا لصنع غاائ  . أما مدي تروفر هراا العنصرر  المنراخي فرلج منطقرة الدراسرة تتميرح بروفرم اإلشرعاع 

  2362يبلررغ المعررد  العررام لعرردن سرراعاا سررطوع الشررمغ السررنوي اللعلرري )   , إل0الشمسرري علررى عررو  العررام جرردو  )

  سراعة /يروم وأننرى معرد  لهرا فري شرهر لرانوج األو  0032ساعة/سنة يصل أعلى معرد  لهرا فري شرهر ححيرراج إلرى )

عرد  لهرا م    ويبلرغ أعلرى     م 7032  ساعة/يوم . أما نرجة الحررارم فيبلرغ معردلها السرنوي فري منطقرة الدراسرة )337)

في حرين نجرد أج    نرجراا الحررارم  .  0م   في شهر لانوج جدو  ) 232م   في شهر تموز, وأننى معد  لها ) 2233)

م   , بينمرا  0237واعناها في شرهر لرانوج الثراني بمعرد  )°  م 3032شهر تموز ) العةمى تصل إلى أعلى معدالتها في

م    وأننرى نرجرة لهرا فري شرهر لرانوج الثراني  7332مروز بمعرد  )بلغ أقصى معد  لدرجة الحرارم الصغري في شهر ت

  مررع المتطلبرراا 0فرري منطقررة الدراسررة فرري جرردو  ) , وبمقارنررة معرردالا نرجرراا الحرررارم م   733وبمعررد  شررهري )

   نجدها مالئمة . 7جدو  ) فيالبستنة و الحقلية الحرارية لمحاليل

, إل بلرغ أعلرى معرد  لهرا فري شرهر تمروز وبمعرد  شرهري   )  أما سرعة الرياح فإنها تتباين من فصل الرى أخرر

  . 0م/وا   , لمرا مبرين فري جردو ) 032م/وا   في حين تبلغ أقل معدالتها في شهر تشرين الثاني وبمعد  شهري )  333

قويرة أج ازنيان سرعة الرياح في فصل الصي  يساهم في زيانم الضائعاا المائية عن عريا التبخر , وتسرب  الريراح ال

الى تكسر األغصاج وتساقط األزهار والثمار الحديثة العقد , ومرن الةرواهر التري قرد ترافرا هبروب الريراح الشرديدم هري 
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العوال  الترابية , إل يشكل الغبار المترالم  فوق سطوح األوراق عبقة تسب  نقصا فري لميرة الضروء المتروفر للنبراا 

 التنلغ   .    -النتح –ضوئي مما يؤور في العملياا الحيوية ) الترلي  ال

وفصرليتها , فضرالً عرن تابرابها السرنوي , فمرن  علرى منطقرة الدراسرة تتميرح بقلتهرا بينما لمية األمطرار السراقطة

ملرم . إل  07,3  نالحظ أج تساقط األمطار يترلح في فصل الشرتاء واج معردلها السرنوي ال يحيرد عرن )0خال  الجدو  )

ملم  , ومرن  7230شرين األو  حتى تبلغ لروتها في شهر لانوج الثاني وبمعد  شهري )يبدأ سقوع األمطار من شهر ت

ملم  , بينما ينعردم بعرد للرل فري المردم مرن ححيرراج وحترى  633وم تلخا بالتناقص حتى نهاية شهر أيار وبمعد  شهري )

صرل الشرتاء وإنمرا نورهرا يقتصرر أيلو  , وتعد هال الكمية من األمطار اليمكن االعتمان عليها فري ري المحالريل فري ف

 على تقليل من عدن الرياا الالزمة للمحاليل الحراعية .

 

 

 

 

 (3خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0جدو  )

 0222-0260معدالا الةواهر المناخية في محافةة البصرم لللترم من  
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والرلررد الحلحالرري , قسررم المنرراخ , بيانرراا غيررر  المصرردر : جمهوريررة العررراق , وزارم النقررل والموالررالا , الهيلررة العامررة ل نررواء الجويررة

 منشورم .

  7جدو  )

 إلنباا بعض المحاليل الحراعية°  الصغري والعةمى والمثلى )م نرجاا الحرارم

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

 . 72, ص 0222, بغدان , مطبعة وزارم التربية,  3شالر لابر الصباغ وآخروج ,  زراعة محاليل الخضر في العراق , ع -0

حسين الشلش , اور الحرارم المتجمعة على نمو ونضوج المحاليل الحراعية في العراق , مجلة الجمعيرة الجغرافيرة العراقيرة علي  -7

  60, الكويت , مطابع التايمح , ص 60الكويتية , جامعة الكويت, العدن 

 . 022ص  , 0222م , البصر اوميد نوري محمد أمين , مبانئ المحاليل الحقلية , البصرم , مطبعة جامعة       -2

 

لمررا أج للرعوبررة النسرربية تررلوير علررى زراعررة المحالرريل المختللررة , إل نجررد أج معرردالا الرعوبررة النسرربية تبلررغ 

%  , بينمرا تبلرغ أننرى مسرتوياتها فري فصرل 2233أقصاها في فصل الشتاء وبالتحديرد فري شرهر لرانوج الثراني وبمعرد  )

%  وهاا يعكغ لنا مدي حاجة المحاليل الحراعية الى الميال في 7637الصي  خالة في شهر تموز وبمعد  شهري )

   .0فصل الصي  الجاف بسب  الحيانم الحاللة بعملية التبخر/النتح من قبل النباا , جدو  )

نالحررظ ممررا سرربا أج منطقررة الدراسررة تتميررح بارتلرراع فرري نرجرراا الحرررارم يصرراحب  تابرراب فرري لميررة األمطررار 

من نطاق مناخ محافةة االنبار الصحراوي الاي يتميح بقلة أمطارل شتاءاً وجلافها ليلا , إل أج الساقطة , لونها تقع ض

مجموع أمطارها الربيعية والخريلية تساوي مرم ونص  المرم بقدر أمطارها الشتوية 
(8)

  . 

 األشهر

معد  ساعاا 

سطوع الشمغ 

 اللعلي)ساعة/يوم 

معد  

 نرجاا

الحرارم 

 الشهري )م  

معدالا 

نرجاا 

الحرارم 

 العةمى)م  

معدالا 

نرجاا 

الحرارم 

 الصغري)م  

معد  سرعة 

 الرياح)م/وا 

معد  

 األمطار)ملم 

معد  الرعوبة 

 النسبية)% 

 2233 7230 732 733 0237 232 332 7ك

 6636 7032 2 2,3 0636 00 2 شباع

 36 7232 232 632 7033 0232 232 آلار

 3330 0032 233 0736 7230 7033 232 ساجني

 2230 633 232 0232 2337 76 233 أيار

 7632 0 330 7032 2232 2033 0033 ححيراج

 7637 0 333 7332 3032 2233 0032 تموز

 7230 0 333 7232 3032 2733 0032 آب

 2032 0 732 0232 2232 7232 0037 أيلو 

 3332 0032 732 0332 2032 7736 233 0ا

 6032 7033 032 237 7033 0333 632 7ا

 2230 7037 730 232 0333 232 337 0ك

 3232 0733 232 03 7233 7032 2362 المعد  السنوي

 

 

 المثلى العظمى الصغرى المحصول

 31ـ  12 35 28 الرقي

 31ـ  15 41 28 الطماطة

 14ـ  28 27 25 الخيار

 28ـ   25 41 4 الباقالء

      15 36 4 القمح

 11 31 5 الشعير

 5 25 7 أشجار النخيل     
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 -خصائص التربة : -3

  -تربة قيعان الوديان:  -3-2

محرالي لنهرر اللرراا مرن الجهرة الشرمالية لمنطقرة الدراسرة يوجد هاا النوع من الترب علرى شركل شرريط ضريا 

ابتداءا من الحدون اإلنارية لقضاء القائم وحتى مرلح قضاء عن , بينما يصربح هراا الشرريط متقطرع وألثرر ضريقا اتجاهرا 

%   7373نحررو الحرردون اإلناريررة لقضرراء حديثررة , وتشرركل نسرربة ) 
(9)

 مررن مسرراحة الترررب فرري القضرراء , وتمترراز بكونهررا 

محيجي  من الرمل والحصى تتداخل مع عبقاا الغرين وحجر الكلغ 
(21)

, الاي تصرل نسربت  فري هرال التررب حروالي )  

30  %
(22 )

%  تقريبرا 2 – 2%  والرمل )  23, أما الغرين فتصل نسبت  حوالي ) 
 (21 )

لمرا تتبراين فري أعماقهرا فقرد  .

  سم 20يصل عمقها الى نحو ) 
(23 )

  م عن مستوي ماء النهر بشكل عام فاج هرال  03 – 7صل من ) , أما إرتلاعها في

   .3التربة تمتاز بكونها ألثر مالئمة لإلنتاج الحراعي , الخريطة )

 

 -التربة الصحراوية الجبسية : -3-1

ينتشر هال النوع من الترب على نطاق واسع في منطقرة الدراسرة , السريما سرطوح الهضراب . وتتكروج عبقاتهرا 

من الجبغ مع وجون الحجر الكلسي والحجر الرملي األساسية 
(24)

. تمتاز بكونها لاا نسجة محيجية رملية الى محيجية  

 سم  73ال يحيد عمقها عن           )عينية و
(25)

%  وتشكل 033 – 030فيها ما بين ) وتتراوح نسبة الموان العضوية , 

 القضاء.   من مساحة الترب في % 72326ما نسبت  ) 

 

 -التربة الصحراوية الحجرية : -3-3

تمترراز هررال التربررة بلنهررا لاا قابليررة ضررعيلة علررى اإلنترراج الحراعرري , لقلررة المرروان العضرروية وانتشررار الصررخور 

الكلسية والرملية فيها , إل تشغل نطاقا واسعا من منطقة الدراسة خالة المناعا التي تتعرض لعمليراا التعريرة الشرديدم 

سرم  , أمرا معرد  نلاليتهرا ) 00من المساحة الكلية للترب في للقضاء . ويبلغ سمل هال التربة ) %   62فتشكلت نسبة ) 

  سم/يوم 73ملم/ساعة   أي ) 00
(26)

 . 

 

 -: الموارد المائية -3

تشكل الموارن المائية على سطح األرض بمختل  لورها وأشكالها سواء لانت ميرال سرطحية أو ميرال جوفيرة , 

العوامل الطبيعية الضرورية لإلنتاج الحراعي تمثل عامال هاما من 
(27 )

. 

إل تبين لنا مرن خرال  استعراضرنا للةرروف المناخيرة لمنطقرة الدراسرة , أج المنطقرة تتميرح بالمنراخ الصرحراوي 

 الجاف مما أني الى اعتمان الحراعة فيها على الري القائم على الموارن المائية السطحية والتي تتمثل بنهر اللراا بشركل

 رئيسي , ومن وم الميال الجوفية التي يعتمد عليها في إرواء المناعا البعيدم عن النهر .

فنهر اللراا يعد المصدر الرئيسري للميرال السرطحية فري منطقرة الدراسرة والراي يحردها مرن جهتهرا الشرمالية , إل 

حسرار مياهر  فري السرنواا األخيررم تعتمد اغل  األراضي الحراعية الواقعة بالقرب من  في ريهرا علير  , ولكرن بسرب  ان

بسب  السياسة المائية التي اتبعتها نو  المنبع ) ترليا وسوريا   من خال  إنشاء العديد من السدون والخحانراا الضرخمة 

على مجري نهر اللراا أني الى االتجال نحو استثمار الميال الجوفية للتعويض عن النقص الحالل في الميال السطحية . 

  بلررر تررروي مسرراحة 002  يترربن لنررا أج عرردن اوبررار المحلررورم فرري منطقررة الدراسررة بلغررت نحررو )2الجرردو  )فمررن خررال  
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  م عن مستوي سطح األرض , أما  760 - 33  مقاععاا , وتتراوح أعماقها ما بين ) 2  نونم موزعة على )0322)

  لتر/وا للبلر    الواحد  03 – 2تتراوح بين )  مساحة األراضي المحروعة عليها فتعتمد على الطاقة اإلنتاجية للبلر التي
(28)

   نونم . 200  بلر تقوم بإرواء )36تتصدرها مقاععة نيوم الريحانة بـ ) 

فتتراوح قيمها , أما بالنسبة لملوحة الميال الجوفية في منطقة الدراسة فإنها تتباين بحس  الطبقاا الحاوية لها 

  . إل 3%   , وللل حس  تحليل لبعض ميال آبار منطقة الدراسة جدو  ) 2000 -%  0000)                     بين 

أج قيم التحليل لميال اوبار يمكن االعتمان عليها في إرواء اغل  المحاليل الحراعية , عبقا لما جاء ب  تصني  المختبر 

  3تحمل الملوحة, ولما في جدو  )األمريكي في مدي قابلية المحاليل الحراعية على 

 

 ( التربة4خارطة )

 ( التربة4خارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2جدو  )

 7000ن اوبار ومساحة األراضي المروية عليها في منطقة الدراسة لعام اعدأ

 

 

رقم 

 المقاععة
 اسم المقاععة

عدن اوبار 

 المنتجة

المساحة المحروعة عليها 

 )نونم 

 30 7 جميلة 03

 030 07 نيوم اللحيمي 70

 200 36 نيوم الريحانة 70

 707 72 نيوم الشامية 27

 030 3 الصويدم والعونية 22

 070 7 بروخية والطحليةال 30

 27 2 نيوم واني خحلة والرمامين 36

 22 6 نيوم واني جباب 32

32 
أراضي ونياج الليلة والقصر 

 وواني حوراج
3 06 
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 المصدر : جمهورية العراق , وزارم الموارن المائية , المديرية العامة لري االنبار , شعبة ري عن ,

 . 7000ر ) بياناا غير منشورم   , سجالا خالة بلعدان اوبا 

 

  3جدو  )

التحليل المختبري لبعض ميال آبار منطقة الدراسة 
(29)

 

             

 

 

 

 

 

 

 -ثانيا : العوامل البشرية لمنطقة الدراسة :

 -األيدي العاملة الزراعية : -2

ألرض , وما عليها من ظواهر تعد نراسة السكاج من العوامل البشرية المهمة التي تدخل في أية نراسة تعتمد ا

جغرافية مختللة خالة فيما يتعلا بالحراعة, فمن خال  للل يتم إبراز العالقة بين السكاج من جهة ومكاج تواجدهم 

وتباين توزيعهم وأسباب التوزيع من جهة أخري
 (11)

%  حس  نتائج 23. يتضح أج سكاج الري  بلغت نسبتهم ) 

 7000الحصر والترقيم لعام 
(12)

بالنسبة لعدن سكاج  نيوم الشامية  27)  مقاععة تتصدرها مقاععة 02موزعين على ) 

   .6الري  في القضاء , الجدو  )

التي تعتمد في تطبيقها على عدن  وإلبراز نور األيدي العاملة الحراعية لاج البد من استخراج الكثافة الحراعية

  يتبين تباين الكثافة الحراعية من 3  والخريطة )6  الجدو  )فمن خال العاملين بالحراعية واألرض المحروعة فعال .

 -مقاععة الى أخري, ولالل فقد قسمت الى والث مستوياا لاوتي :

 T.D.S PH N.T.U رقم البلر

0 0270 233 0 

7 0270 236 232 

2 7000 236 032 

3 0320 237 732 

3 7260 232 032 

6 3600 2 0 

2 0000 232 032 

2 7700 233 2 

2 2600 237 032 

00 2000 230 7 

00 0000 232 737 
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نسررمة/نونم   , يعررون   032  فقررط الترري ارتلعررت لثافتهررا الحراعيررة عررن )  27ضررم المقاععررة )  -المستتتوى األول :  -2 

 الحراعة مقارنة مع مساحة األرض المحروعة .سب  للل الى ارتلاع عدن العاملين في 

  3جدو  )

 مقدار تحمل المحاليل الحراعية للملوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 026-023, ص0222المصدر : احمد حيدر الحبيدي , ملوحة التربة , مطابع التعليم العالي , جامعة بغدان , 

 

نسمة/نونم  032 – 0302تراوحت لثافتها بين )    التي 32,  36,  23,  70ضم المقاععاا )  -المستوى الثاني : -1

   , يرجع للل الى تقارب مساحة األرض المستثمرم مع عدن العاملين بالحراعة .

,  03  مقاععاا هي ) 2نسمة/نونم   بلغ عدنها ) 0302ضم المقاععاا التي قلة لثافتها عن )  -المستوى الثالث : -3

يعون للل نتيجة لحيانم مساحة األرض المستثمرم مقارنة بعدن العاملين فيها    , 32,  37,  30,  22,  22,  72,  70

 . في لل المقاععة

 

 

 

 

  6جدو  )

  7000حس  مقاععاا منطقة الدراسة لعام  ولثافتهم الحراعية )نسمة/نونم  التوزيع الجغرافي لعدن سكاج الري 

 

 

 

 

 ألناف المحاليل

المحاليل المقاومة 

للتراليح الواعلة من األمالح 

 الاائبة في الميال

 )حساسة ل مالح  

 

المحاليل المقاومة للتراليح 

المتوسطة من األمالح الاائبة في 

متوسطة التحمل  الميال      )

 للملوحة   

 

المحاليل المقاومة 

للتراليح العالية من األمالح 

 الاائبة في الميال

 )عالية التحمل للملوحة 

محاليل     

 البستنة

 ملغم / لتر 0270

العرموع ,التلاح,البرتقا  

األجاص,الكوجة ,اللوز 

 المشمش ,الخوخ ,الليموج

 ملغم/لتر 7360ـ  0270

 , الرماجالحيتوج , التين 

 

 ملغم/لتر 6300 -7360

 أشجار النخيل

 الخضراواا

 الصيلية والشتوية

 ملغم/لتر 0270-7360

 اللجل , الكرفغ , اللالوليا

ملغم/لتر  6300 -7360

الطماعة , اللهانة ,اللللل, القرنابيط 

, الخغ , البطاعا , لجحر , البصل 

 , البحاليا , القرع , خيار

 ملغم/لتر 2620 -6300

 ت , السبانغاللل

 المحاليل لحقلية
 ملغم/لتر 2230 -7360

 اللالوليا الحقلية

ملغم/لتر  6300 -2230

 الحنطة )الحبوب    الرز ,

 لرم البيضاء ) الحبوب  

 الارم الصلراء, نوارم الشمغ

 ملغم/لتر 00730 -6300

 الشعير ) الحبوب   , القطن

 

 

 رقم

 المقاععة
 المقاععة اسم

 المساحة )%  مونسبته السكاج عدن

 المحروعة

 نونم/فعال

 السكاج عدن

 في العاملين

 الحراعية

 الحراعية الكثافة

 نونم/نسمة)
(77  

7000  %( 

 0306 2 000 0323 022 جميلة 03
 0302 6 703 - - اللحيمي نيوم 70
 033 202 0232 7 022 الريحانة نيوم 70
 0303 2 062 - - الكصر واني نيوم 72
 7 372 707 33362 3222 الشامية نيوم 27
 030 02 023 - - المشهد 23
 0302 23 0060 - - والعثمانية المنصورية 22
 0303 003 7627 7330 7700 والعونية الصويدم 22
 0300 02 0623 3332 302 والطحلية البروخية 30
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 يط , الجهاز المرلحي لإلحصاء , شعبة إحصاء عن  , نتائج التعدان المصدر : جمهورية العراق , وزارم التخط

 . 7000, نتائج الحصر والترقيم  0222,  0222للسنواا    

 

 

 

 

 ( الكثافة5خارطة )

 

 

 

 

 

 

 -أنظمة الري : -1

تعتمد منطقة الدراسة في ري محاليلها الحراعية على عدن من عرق الري , فهي تعتمد بالدرجة األولى على  

ري بالواسطة لطبيعة عبوغرافية المنطقة التي تتميح بانخلاض منسوب نهر اللراا عن األراضي المجاورم ل  . ال

  نالحظ  تباينا في عدن المضخاا الحراعية بين مقاععاا منطقة الدراسة , وللل تبعا لتباين 2فبالنةر الى الجدو  )

  مضخة 220مختل  أنواعها ) الديح  والكهربائية  )المساحاا المحروعة في لل مقاععة إل يبلغ عدنها الكلي ب
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نيوم الريحانة   المرتبة األولى  70  تحتل مقاععة ) 2333  حصاج تروي مساحة )2632ومجموع قواها الحصانية )

   نونم .0232  مضخة تقوم بإرواء )007بعدن )

فهي تعد من عرق الري الحديثة , فمن  أما الطريقة الثانية للري فتعتمد على الري بالرش ) الثابت والمحوري   

 22  جهازا وابتا جاءا مقاععة         ) 000  نجد أج عدن أجهحم الرش في منطقة الدراسة بلغت )2خال  الجدو  )

  لاج النصي  األلبر أيضا 62  جهاز, بينما المحوري بلغ عدنل )22الصويدم والعونية   بالمرتبة األولى بعدن )

 %  .  70372  جهاز وبنسبة )03ويدم والعونية   بعدن )الص 22لمقاععة ) 

أمررا نةررام الررري بررالتنقيط فيعررد مررن الطرررق الررري الحديثررة االسررتخدام فرري منطقررة الدراسررة , ال لررم يتجرراوز عرردن  

  أجهرحم , تسررتخدم فرري عمليررة إرواء  3نيرروم الشررامية   النصري  األلبررر بررـ ) 27  جهررازا تحتررل مقاععرة ) 03أجهحتهرا )

ار , فضال عن بعض المحاليل الحقلية خالة الخضراواا . فيمتاز هراا النةرام بكونر  مرن أحردث وسرائل الرري األشج

وألثرها نجاحا , إل يعمل على التقليل من الضائعاا المائية الى اقرل مرا يمكرن وتقليرل نمرو الحشرائش وعردم فقرد األسرمدم 

بالرش واختصاراا في األيدي العاملة بالحراعة 
(13)

عن عدم الحاجة الى أعمرا  تسروية األرض وإمكانيرة ري  , فضال 

السلوح لاا الميو  الشديدم 
(14)

 . 

  2جدو  )

 7000أعدان أجهحم الرش والتنقيط والمساحة المحروعة عليها في منطقة الدراسة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -النقل والتسويق الزراعي : -3

رقم 

 المقاععة
 اسم المقاععة

 أجهحم التنقيط أجهحم الرش ونسبتها الملوية

جهاز 

 محوري
 %( 

جهاز 

 وابت
 %( 

جهاز 

 تنقيط
 %( 

 02322 7 336 3 732 7 جميلة 03

 - - - - 00303 2 نيوم اللحيمي 70

 02322 7 633 2 232 6 نيوم الريحانة 70

 - - 7 7 3323 2 نيوم واني الكصر 72

 76366 3 - - 232 6 نيوم الشامية 27

 6362 0 3330 6 2373 3 المشهد 23

 6362 0 0032 02 232 6 المنصورية والعثمانية 22

 02322 7 23303 22 70372 03 الصويدم والعونية 22

 6362 0 06307 02 00303 2 البروخية والطحلية 30

 6362 0 02337 03 232 6 الخالوي والدينية 37

 - - 7 7 3323 2 نيوم واني خحلة والرمامين 36

 - - 7 7 332 3 نيوم واني جباب 32

32 
أراضي ونياج الليلة والقصر 

 وواني حوراج
- - 0 0 0 6362 

 000 03 000 000 000 62 المجموع
 

 المصدر: جمهورية العراق , وزارم الحراعة , المديرية العامة لحراعة االنبار , شعبة

 . 7000زراعة عن  , بياناا غير منشورم , 
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رم لمختل  جوان  الحيام , باعتبارل الشرياج المغراي للمنراعا يعد النقل أحد العوامل البشرية لاا األهمية الكبي

التي يمر بها خالة المناعا الحراعة , لما ل  من نور لبير في زيانم المساحة المحروعة من خال  تروفير المسرتلحماا 

وم نقرل المنرتج  الحراعية من اوالا الحراعية واألسمدم والباور , فضال عن عملية نقل اللالح من والى المحرعة , ومن

الحراعي من المحرعة الى مناعا االستهالك شرع توفر النقل الجديد والسريع, الج بعض المحالريل سرريعة التلر  أو 

تتعرض للضرر إلا تلخرل للولو  الى أمالن استهاللها . وعلي  يعد النقل عامال متمما لإلنتاج , ألنر  أيراج لانرت قيمرة 

مة إلا لم تتوفر وسيلة النقل ل  اإلنتاج يعد عديم أو محدون القي
(15)

 . 

البولما  السروري  –القائم  –بوجون الطريا الدولي  بغدان رق النقل في منطقة الدراسة فتتمي أما فيما يخص ع

  م , يربطهرا مرع بقيرة االقضرية األخرري ضرمن  2  لم وهو عرق لو ممر واحد بعررض )  22الاي يخترقها بمسافة ) 

ن  عدن من الطرق الثانوية التي ترربط المجمعراا السركنية والقرري ضرمن منطقرة الدراسرة , فضرال المحافةة , ويتلرع م

عن وجون شبكة من عرق النقل التي تربطها ناخليا التي تتباين من حيث أعوالها ومستوي الخدماا التي تقدمها . إل بلغ 

   لم .  36بية غير معبدم بطو  بلغ )   لم , لما أج هناك عرق أخري ترا 072373مجموع الطرق المبلطة نحو ) 

بينما بالنسبة لخط سكة الحديد فاج منطقة الدراسة تلتقر الى هاا النوع من الطرق البرية على الررغم مرن وجرون 

تمر بالقضاء إال أج عدم لالحية محطرة القطرار فري المنطقرة , وتوقلهرا عرن العمرل   القائم  -بغدان )           سكة حديد 

 لم   .   37عويلة حا  نوج االستلانم من خدماتها , إل يبلغ عولها ضمن حدون قضاء عن  بـ ) منا سنين 

فضال عن عدن من الطرق الترابية الغير رسمية , والتي تمترد اغلبهرا باتجرال الهضربة سرواء تصرل الرى الواحراا 

جرال مقرالع الحجرر وغيرر للرل التري الصحراوية أو بعض األراضي المعتمدم في زراعتهرا علرى اوبرار أو األمطرار أو بات

تتميح بوعورتها . والبد من التنوي  أج هناك خطة في القضاء لتبليط المحيد من الطرق 
(16)

 . 

أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فان  ال يوجد فيها أي مرلح تسويقي , بل يتم تسويا معةم إنتاج محصو  القمح الى 

  ألر  نينرار عراقري  330 – 330 – 630لسرعر المحردن للطرن الواحرد بقيمرة ) سايلو الرماني التابع لوزارم التجرارم با

للدرجة األولى والثانية والثالثة على التوالي , في حين يبلغ سعر عن الواحد من الشرعير الراي تسرتلم  الدولرة مرن اللرالح 

   أل  نينار عراقي 330بسعر ) 
(17)

  . 

فلنهمرا يسروقاج الرى المولرل أو الرى المحافةراا الجنوبيرة في حين أج محصولي فسقة البصل والبصرل اليرابغ 

لالنج  , وخالرة بالنسربة لمحصرو  فسرقة البصرل , إل يصرل سرعر الطرن الواحرد مرن فسرقة البصرل نروع ) البعشريقي   

  نينار عراقي, بينما اغل  اإلنتاج من المحاليل األخري فيسوق ضمن حدون القضاء, ويعرد  7000000أحيانا الى ) 

لقضاء السروق األلبرر لتصرري  المنتجراا الحراعيرة , فضرال عرن المجمعراا السركنية التابعرة لمنطقرة الدراسرة , مرلح ا

وللل عن عريا بعض ) العلواا   الصغيرم أو أج يقوم اللالح ببيع إنتاج  مباشرم الى المرواعنين عرن عريرا التجروا  

انم اإلنتاج الحراعي وتصديرل الى خارج حدون القضراء , بسيارات  ناخل الشوارع , وهاا ال يعنى عدم وجون إمكانية زي

إال أج عدم استثمار اللالح ألرضة أو ترلها حا  نوج للل , ألسباب عديدم من أهمها عدم وجرون نعرم حكرومي بمرا فير  

لرى منافسرة الكلاية , واالهم من للل هو االستيران الكبير للمنتجاا الحراعية المختللة من الدو  المجراورم , ممرا يرؤني ا

اإلنتاج المحلي  خالة بالنسبة لللوال  والخضراواا إلا ما علمنا أج سعر المنتج المستورن أحيانرا اقرل مرن سرعر المنرتج 

 المحلي .

أما أهم المشالل التي يعاني منها المحارعوج أوناء عملية تسويا محصولهم الى السرايلو , تتمثرل بصرعوبة النقرل 

سوء التنسيا أوناء عملية استالم المحصو  من قبل الجهاا المسؤولة واالزنحام الشديد , فضال عن 
(18) 

. 
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علي  فاج تحقيا أي تقدم في اإلنتاج الحراعي البد من وضع الخطط التسويقية المناسبة التي عرن عريقهرا يمكرن 

تي لسرد الحاجرة المحليرة استيعاب القدراا اإلنتاجية الحراعية , من اجل النهوض باإلنتاج الحراعي وتحقيا االلتلاء الاا

 للقضاء والمحافةة من جهة والقطر من جهة أخري .

 

 المبحث الثاني

 تركز المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة

   02إلبررراز نرجررة ترلررح  المحالرريل الحراعيررة حسرر  المقاععرراا الحراعيررة لقضرراء عنرر  والبررالغ عرردنها ) 

م االعتمران علرى إحردي الطررق اإلحصرائية , لاا فقرد تر7000 - 7002مقاععة للموسم الحراعي 
(19)

التري علرى ضروئها  

يمكن تحديد أهم مناعا ترلح المحاليل الحراعية و تباينها نرجة ترلحها من مقاععة الى أخري , ومن وم تحليل ألهرم 

ن المحصرو  فري العوامل التي أنا الى هاا التباين , فإلا لاج معامل الترليح اقل من الرقم ) واحرد   يرد  علرى قلرة وجرو

 المقاععة , أما إلا ارتلع معامل الترليح )واحد  فللثر فيد  على سعة المساحة التي يشغلها المحصو  في المقاععة  .

 -ولمعرفة أهم المحاليل المحروعة والمساحاا التي يشغلها لل محصو  تم تقسيمها على النحو اوتي:

 الصلراء   . محاليل الحبوب : وتضم ) القمح , الشعير , الارم -0

 .  , البصل اليابغ , البطاعا  فسق  البصل) المحاليل الدرنية : وتضم  -7

 . محاليل الخضر: وتضم جميع أنواع الخضراواا ) الصيلية والشتوية   -2

 وتضم أشجار النخيل والحمضياا والحيتوج والتلاحياا واللوزياا والتين والعن  والرماج. -محاليل البستنة : -3

 .   , البرسيم , المخاليط العللية : وتضم ) الجتةيمحاليل العللال -3

 زهرم الشمغ   القطن ,  صناعية : وتضم )المحاليل ال -6

 

 -محاصيل الحبوب : -2

تعد الحبوب من أهم المحاليل التي تحرع في منطقة الدراسة , وللل واضح من خال  سعة المساحة التي 

%   من مجموع المساحة  2333  نونم ما نسبت  )  2023 بقية المحاليل , إلا تقدر بـ )     تحتلها مقارنة مع

  . وتشمل محاليل الحبوب في منطقة الدراسة 2جدو  ) 7000 – 7002  المحروعة بمختل  المحاليل في القضاء

 ) القمح , الشعير , الارم الصلراء   , إال أنها تتباين في المساحة التي يشغلها لل محصو  .

  نجد أج محصو  القمح يحتل المرتبة األولى من حيث المساحة من بين 0من خال  مالحةة الملحا )

%   للمساحة , وللل لقيمن  الغاائية العالية لإلنساج التي  23333  نونم وبنسبة )  6073محاليل الحبوب بمساحة ) 

الى مانوج الصلر يتمتع بها , فضال عن مالئمة الةروف المناخية لحراعة القمح , إل أج نرجة الحرارم ال تنخلض 

الملوي خال  فترم نمو القمح إال في بعض أيام السنة , لما وتتوفر فترم لافية من الجلاف أوناء عملية حصانل, واالهم 

من للل لل  هو ما توفرل الحكومة من نعم للمحارعين بالنسبة لمحصو  القمح من خال  ارتلاع سعر استالم  من قبل 

 المحارعين .

  , ظهر أعلى 2  جدو  ) 2326 – 03070معامل ترلح زراعة محصو  القمح فيتراوح بين ) أما بالنسبة الى 

الصويدم والعونية   , وللل لتوفر لل متطلباا الحراعة من سعة األراضي الحراعية  22ترلح من ل  في مقاععة ) 

ا بلهمية الحراعة وخبرتهم وتوفر التربة الخصبة ووقوعها بالقرب من النهر واستواء سطحها , فضال عن وعي سكانه

نيوم واني جباب  بلقل ترلح لمحصو  القمح , وللل يرجع الى بعد نهر  32نما جاءا مقاععة)في هاا المجا  , بي



 معة االنبار للعلوم اإلنسانيةمجلة جا

 1122 -أيلول  –العدد الثالث 

 عنه قضاء في الزراعية المحاصيل تركز تباين

 37   عبد عثمان صالح/  الراوي عبد علي حسين. د.م.أ

اللراا عنها وقلة األراضي الصالحة للحراعة الموزعة من قبل شعبة زراعة عن  , فضال عن قلة عدن سكانها مقارنة 

 ي .مع باقي مقاععاا القضاء األخر

  2جدو  )

-7002للموسم الحراعي  المساحاا التي تحتلها المحاليل الحراعية في منطقة الدراسة ونسبتها الملوية )% 

7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0المصدر : باالعتمان على ملحا )

 

%   , ويعتبر الشعير في منطقة  07320  نونم ما نسبت  )  202يلي  محصو  الشعير الاي شغل مساحة ) 

سة من المحاليل التي تستخدم لعل  اخضر للحيواناا سواء قبل حصانل أو االستلانم من حبوب  ومخللات  بعد الدرا

حصانل , بسب  قلة النباا الطبيعية التي تتغاي عليها الحيواناا أوناء رعيها لقلة سقوع األمطار , فضال عن قيام الدولة 

 22  جاءا مقاععتي )  2307 – 0302عت  فيتراوح بين ) باستالم  بسعر يناس  اللالح . أما معامل ترلح زرا

  لكل منها , في حين  2307) لح لمحصو  الشعير بنحو الخالوي و الدينية   بلعلى تر 37الصويدم والعونية   و ) 

   . 0302نيوم الريحانة   بلقل نرجة ترليح بنحو )  70جاءا ) 

  أنها تحتل المرتبة الثالثة 0بدو واضحا من خال  الملحا )أما محصو  الارم الصلراء جاء بلقل مساحة , إل ي

%   من مجموع المساحة المحروعة بالحبوب . التي يستخدمها اإلنساج لغااء ل   7323  نونم شكل نسبة )  703بـ ) 

, لما وتدخل بشكل واسع لعل  للحيواناا , فضال عن نخولها في بعض الصناعاا لالحيوا النباتية والنشا 
(31)

  ,

%    20%  بروتين و )  00%   نشل و )  60وللل وفقا لما أشارا الي  الدراساا أج بارم الارم تحتوي على ) 

زيوا 
(32)

. وتستخدم الارم في منطقة الدراسة لعل  للحيواناا , فباورها تستخدم لعل  للدواجن بينما سيقانها تعطى  

 22  احتلت مقاععة )  3377  - 0363لمحصو  بين ) لعل  اخضر للمواشي . إل تراوح معامل ترلح زراعة ا

  ,  0363المشهد   أقل نرجة من الترليح بنحو )  23الصويدم والعونية   بلعلى نرجة ترلح , بينما احتلت مقاععة ) 

  , نتيجة  37,  30, 22,  22, 23فنالحظ زراعة الارم الصلراء اقتصرا زراعتها في خمغ مقاععاا فقط وهي ) 

ها أعلى نسبة من عدن األغنام والمواشي في القضاء , فالمحصو  يحرع فقط لغرض إعطاءل لعل  اخضر , أما احتوائ

سب  اختلائ  في باقي المقاععاا هو اتجال المحارعين الى زراعة أنواع أخري من المحاليل ألثر مرنونا اقتصانيا , 

 المحصو  . فضال عن قلة الدعم الاي تقدمة الدولة للمحارعين لحراعة هاا

 المحصو  ا

7002 – 7000 

 المساحة/نونم
النسبة 

 %( 

 2332 2023 محاليل الحبوب 0

 0630 0327 نيةالمحاليل الدر 7

 2320 222 محاليل الخضراواا 2

 2322 220 محاليل البستنة 3

 0372 002 المحاليل العللية 3

 0302 2 المحاليل الصناعية 6

 000 2333 المجموع
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  2جدو  )

 7000-7002معامالا الترلح للمحاليل الحراعية في منطقة الدراسة للموسم الحراعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7باالعتمان على ملحا ) -المصدر :

 

 -المحاصيل الدرنية : -1

لتي تعد من المحاليل الحقلية المهمة التي تحرع في منطقة الدراسة , وتلتي بالمرتبة الثانية في المساحة ا 

تشغلها , ألهميتها الغاائية ومرنونها االقتصاني , وتشمل محاليل ) فسقة البصل , البصل اليابغ , البطاعا الربيعية 

%   من مجموع المساحة المحروعة  0630  نونم أي ما نسبت  )  0327)       . إل بلغت مساحتها المحروعة نحو 

   . 2بالمحاليل في منطقة الدراسة جدو  )

%   , وبكمية إنتاج )  6333  نونما وبنسبة )  0007محصو  فسقة البصل منها المرتبة األولى بـ ) احتل 

%   من مجموع اإلنتاج الكلي للدرنياا خالة واج هناك خطة للتوسع في زيانم  2333  عن أي ما نسبت  )  270633

لإللثار من باورل . أما بالنسبة الى نرجة  المساحة التي يمتد عليها المحصو  , وللل الرتلاع سعرل , فضال عن سعي

  , بينما 3303)  لعلى ترلح للمحصو  بنحوالمنصورية والعثمانية   ب 22ترلح هاا المحصو  جاءا مقاععة ) 

   .7  ملحا ) 0306جميلة   جاءا بلقل ترليحا بدرجة )  03مقطعة ) 

 732) رعة بالمحاليل الدرنيرة فبلغرت حة المحأما محصو  البصل اليابغ جاء بالمرتبة الثانية من حيث المسا

 2320ترلح المحصرو  برـ ) الصويدم والعونية   أعلى نرجة ل 22%   . احتلت مقاععة )  0632  نونم أي ما نسبت  ) 

  , ويرجع سب  لما تتميح ب  هال المقاععة لما للرنا سابقا من خبرم سكانها وتربتها الخصبة القريبة من نهر اللرراا , 

  , فرنالحظ مرن للرل  0306جميلة   بلقل ترليحا لمحصو  البصل اليابغ بدرجة ترلح )  03في حين جاءا مقاععة ) 

عة محصو  البصل اليابغ مقارنة مع قلة ترلح زراعت  في مقاععاا أخرري , فضرال عرن تلوق بعض المقاععاا بحرا

خلول في مقاععاا أخرري , وللرل نةررا لتروفر المتطلبراا الضررورية لحراعتر  مرن ميرال وتربرة خصربة ووفررم األيردي 

 العاملة خالة لاا الخبرم الحراعية .

 معامل الترليح المحصو 

 2326 – 03070 القمح

 2307 – 0302 الشعير

 3377  - 0363 الارم

 3303 – 0306 فسقة البصل

 2302 – 0306 لبصل اليابغا

 3333 – 0302 البطاعا

 3322 – 0303 الخضراواا الصيلية

 3320 – 0302 الخضراواا الشتوية

 7323 – 0333 الجت

 7322 – 0302 محاليل البستنة

 02 زهرم الشمغ
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المسرراحة المسررتغلة بحراعررة محصررو  البطاعررا    نجررد أج0أمررا محصررو  البطاعررا فمررن خررال  مالحةررة ملحررا )

  نونرم ,  720عنهرا بالنسربة للمسراحة المحروعرة للمواسرم السرابقة فبلغرت )  7000 – 7002تقلصت للموسم الحراعي 

, أهمهررا زيررانم االسررتيران مررن الرردو  المجرراورم مررن المحالرريل المختللررة ومنهررا وللررل يرجررع الررى مجموعررة مررن األسررباب

ء لانرت مرن ترليرا أو إيرراج أو سروريا واألرنج , وبلسرعار ونوعيرة تضراهي المنرتج المحلري برل محصرو  البطاعرا سروا

وربمررا اقررل سررعرا , فضررال عررن قلررة لررعوبة عمليررة الخررحج بسررب  االنقطرراع الكبيررر فرري الكهربرراء, ممررا أني الررى توقرر  

محصرو  مرن التلر  , لرالل المخازج الموجون فري منطقرة الدراسرة عرن عمليرة الخرحج إال بكميراا محردون خوفرا علرى ال

غياب الدعم الحكومي في توفير األلناف الجيدم من محصو  البطاعا لل للل أني الى تقلص المساحة المحروعة بهاا 

المحصو  واتجال ألثر المحارعين الى زراعة محالريل أخرري ألثرر منلعرة اقتصرانية . أمرا بالنسربة الرى ترلرح زراعرة 

  ,  3333)  والعونيرة   بدرجرة ترليرح بلغرتالصرويدم  22اا احتلرت مقاععرة )   مقاععر2المحصو  نجدل يترلح في )

   .   7  لما في الملحا ) 0302جميلة   بدرجة )  03بينما احتلت مقاععة ) 

 

 

 -محاصيل الخضراوات : -3

عرد تعرف على أنها نباتاا عشبية بعضها حولي واألخر لو حولين أو ألثر , ولكنها تحرع سرويا والقليرل منهرا ي 

من النباتاا المعمرم , تمتاز بغناها بالموان الغاائية لالليتاميناا وغيرها من العنالر األخري التي يحتاج إليها اإلنسراج 

في غاائ  
(31)

. وترجع أهمية زراعتها الى سرعة نموها ووفرم أرباحها , إل تعطي مرنونا لبيررا مقارنرة مرع المسراحة  

لرحمن , ممرا نفرع بالعديرد مرن المرحارعين الرى زراعتهرا التي تشرغلها خرال  فتررم قصريرم مرن ا
(33)

, إال أج هنراك بعرض  

العوائا التي جعلت من اللالح تقلريص المسراحة المحروعرة , والتري مرن أهمهرا عمليرة اسرتيران الخضرراواا مرن خرارج 

لمرنون المراني الجيرد برل القطر وبلسعار تنافغ المنتج المحلي , وما يترت  علي  عدم قدرم اللالح الى الحصو    على ا

وحتى الخسارم أحيانا . تلتي الخضراواا بنوعيها ) الصريلي والشرتوي   فري المرتبرة الثالثرة مرن حيرث األهميرة بالنسربة 

%  مررن اإلنترراج الكلرري  2320  نونررم وبنسرربة ) 222للمحالرريل المحروعررة فرري قضرراء عنرر  , إل تمتررد علررى مسرراحة ) 

  مرن مجمروع المسراحة %3332)   نونرم وبنسربة062)راواا الصريلية منهرا لمختلر  المحالريل , لراج نصري  الخضر

 . الخضراواا في عموم منطقة الدراسةالمحروعة ب

  , احتلررت اغلرر  المقاععرراا الواقعررة 2  جرردو  ) 3322 – 0303أمررا معامررل ترلررح زراعتهررا فيتررراوح بررين ) 

المنصرورية  22المشرهد ,  23نيوم الريحانرة ,  70بالقرب من نهر اللراا أعلى نرجة من الترلح وتتمثل بمقاععاا ) 

,  0الخالوي والدينيرة   بدرجرة ترليرح بلغرت )  37البروخية والطحلية ,  30        الصويدم والعونية , 22والعثمانية, 

نيوم واني خحلرة والرمرامين  احتلرت  36  على التوالي , بينما نجد أج مقاععة )  0336,  0367, 0,  3322,  0327

  , وللل لحاجة ألثر الخضرراواا الصريلية الرى تحتراج الرى ري بصرورم مسرتمرم أونراء  0303قل نرجة ترلح بنحو ) ا

 زراعتها .

  نجرد أج السراحة المحروعرة بالخضرراواا الشرتوية 0بينما الخضراواا الشتوية ومن خال  مالحةرة الملحرا ) 

  نونرم مرا نسربت   )  703للت المسراحة المحروعرة الرى ) تلوق قليال المساحة المحروعة بالخضراواا الصيلية , إل و

%   من مجموع األراضي المحروعة بالخضراواا , وللل بسب  هبوع منسوب ميال نهرر اللرراا فري الصري   3332

 عن  في الشتاء , مما يجعل اللالح يعاني من لعوبة عملية ري المحاليل .

المنصرورية والعثمانيرة  22توية لاج أعالل في مقاععرة ) في حين نجد أج معامل ترلح زراعة الخضراواا الش 

نيوم واني خحلة والرمامين   بلقل ترليح برـ )  36جميلة ,  03  , بينما جاءا مقاععتي )  3320)       بدرجة ترلح 
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ر فري   لكل منها . لما من خال  استعراضنا للخضراواا الصريلية والشرتوية نجرد أج عامرل النقرل لر  األورر الكبير 0302

نرلح زراعتها ف بعض المقاععاا التي تتوفر فيها عررق النقرل المعبردم , الج ألثرر الخضرراواا تحتراج الرى نقرل جيرد 

وسريع للمحافةة عليها من التل  , فضال عن قرب البعض منها من مرلرح القضراء ) مدينرة عنر    أو مرن قضراء القرائم 

 . من الخضراواا المحصو الاي يعد سوقا لتصري  إنتاج 

 

 

 -محاصيل البستنة : -4

تعد محاليل البستنة من المحاليل لاا األهمية البالغرة ضرمن القطراع الحراعري , للرل لمرنونهرا االقتصراني  

مقارنة بالمحاليل األخري , إل تشكل غااءا مهما وأساسيا لإلنساج , لما تحتوي  من فيتامينراا وأمرالح معدنيرة وأمرالح 

الجية للمصابين ببعض الحاالا المرضية عضوية , لما وأنها لاا فوائد ع
(34)

. وتحتاج األشجار أيضا الى تربة جيدم  

خالة أشجار الحمضياا التي تجون زراعتها فري التررب المحيجيرة لاا تصرري  الجيرد ل مرالح, لرالل بالنسربة للميرال 

هناك محالريل أخرري تتحمرل فلشجار الحمضياا تحتاج الى لمياا لبيرم من الميال وال سيما في فصل الصي  , بينما 

قلة الميال مثل أشجار النخيل والحيتوج 
(35)

  . 

أما أهم األشجار التي ترحرع فري منطقرة الدراسرة تتمثرل بلشرجار النخيرل والحمضرياا والحيتروج والتلاحيراا   )  

 عرن أنرواع التلاح والعرموع   واللوزياا ) المشرمش والخروخ واألجراص   والترين والعنر  والرمراج والحيتروج , فضرال

%  مرن  2322  نونرم مرا نسربت  )  220أخري ولكرن ترحرع بلعردان قليلرة. إل تمترد زراعتهرا علرى مسراحة بلغرت نحرو ) 

   .2مجموع المساحاا المحروعة في منطقة الدراسة , جدو  )

   , ظهر في عدن من المقاععراا تمثلرت2  جدو  ) 7322 – 0302أما معامل ترلح المحصو  فيتراوح بين )  

البروخيررة والطحليررة  ,  30الصررويدم والعونيررة ,  22نيرروم الريحانررة ,  70نيرروم واني الكصررر ,  70جميلررة ,  03بررـ ) 

يرجع سرب  ترلرح البسراتين فري هرال المقاععراا الرى تروفر المرورن المرائي برالقرب منهرا , أمرا وجرون بعرض المقاععراا 

المشرهد   بسرب  تعررض اغلر  أراضريها  23, لمقاععرة ) فيهاجد عدم ترلح زراعة البساتين بالقرب من النهر إال أننا ن

المنصرورية والعثمانيرة   نتيجرة التجرال المرحارعين الرى زراعرة محالريل  22للغرق بعد إنشاء سد حديثرة , ومقاععرة ) 

 أخري , فضال عدن قلة عدن سكانها . 

 

 -المحاصيل العلفية : -5

تعد غااء للحيواناا على شكل عل  اخضر . أما أهم  تشمل لال من محصو  الجت والبرسيم والمخاليط التي 

ما يحرع منها في منطقة الدراسة لغرض العل  األخضر هو محصو  الجت , فضال عن زراعة محصو  الارم 

 الربيعية لعل  للحيواناا التي تم تناولها آنلا ضمن موضوع الحبوب .

المساحة المحروعة بالمحاليل في منطقة  %  من مجموع0372  نونم ما نسبت  )002) إل تمتد مساحت  على

عت  يتباين من إل نجد أج ترلح زرا ,7323–0333  فيتراوح بين )أما معامل ترلح زراعة المحصو .2جدو ) الدراسة

 22 , المشهد 23 , نيوم واني الكصر 72 , م الريحانةنيو 70للثر المقاععاا ترلحا تمثلت بـ )ف , مقاععة الى أخري

وسب  ترلح  , الخالوي والدينية  37 , طحليةالبروخية وال 30 الصويدم والعونية, 22 , عثمانيةالالمنصورية و

المحصو  في هال المقاععاا يرجع الى قرب هال المقاععاا من مصدر الميال الدائم والمتمثل بنهر اللراا الج الجت 

ا واسعة تتميح باستوائها تساعد على زراعة فضال عن استواء وجون مساحالمياا وفيرم الميال أوناء نمول,يحتاج الى 

 الجت .
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أما سب  زراعة محصو  الجت عوضا عن البرسيم , الج الجت يعد من المحاليل المعمرم واج موسم إنتاج  

يستمر لمعةم أيام السنة , فضال عن ما يمتاز ب  من ميحاا أخري , بينما محصو  البرسيم يعد محصو  موسمي لالل 

 حدون جدا .يحرع على نطاق م

 

 -المحاصيل الصناعية : -6

من خال  نراستنا للمحاليل الصناعية في منطقة الدراسة الحةنا اختلاء زراعة المحاليل الصرناعية للموسرم 

الصرويدم  22باستثناء محصو  زهرم الشمغ الاي ظهرا زراعت  بمساحة لغيرم ضمن مقاععة )  7000 – 7002

  , فضال عن مساحاا لغير تحرع ببعض المحاليل الصناعية  02ترلح بلغ )   نونم وبمعامل  2والعونية   بنحو ) 

, يعون سب  للل الى مجموعة من األسباب فمحصو  القطن مثال يحتاج الى أيدي عاملة لثير وعو  مدم نمول, لمرا أج 

ن السوق التجارية تعرض  لإللابة باوفاا الحراعية خالة نونم جوزم القطن ,  يتطل  من المحارع شراء المبيداا م

نتيجة الى توق  الدعم الحكومي للمحارع واتجاهها الى نعم محاليل زراعية على حساب محاليل أخري لالقمح لما 

نوهنررا سررابقا, وهرراا يعنرري خسررارم المررحارع بسررب  ارتلرراع تكررالي  اإلنترراج , إل لانررت الحكومررة سررابقا تسررتخدم عررائراا 

ا عدم زراعة محصرو  زهررم الشرمغ يرجرع الرى انخلراض أسرعارل مقارنرة مرع الهليكوبتر لرش المبيداا الحراعية , أم

 المحاليل األخري , وعدم استمرار الدعم الحكومي لحراعت  والتلليد على زراعة محاليل أخري .

 

 

 -أوال : االستنتاجات :

ب سقوع األمطار تبين من خال  نراسة الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة ارتلاع نرجاا الحرارم ليلا مع تابا -0

من سنة الى أخري , أني للل الى استخدام ميال الري السطحية والجوفية بكمياا لبيرم , أما في فصل الشتاء بسب  

انخلاض نرجاا الحرارم تقل الكمية المستخدمة من الميال , مما ل  األور الكبير في عبيعة المحاليل المحروعة 

 فترم نموها .خالة التي تحتاج الى ميال وفيرم أوناء 

تبين أج منطقة الدراسة تضم والث أنواع من الترب تتباين فيما بينها في مدي لالحيتها لإلنتاج النباتي . فلي الوقت  -7

الاي تبرز في  تربة قيعاج الونياج لونها من أجون أنواع الترب المنطقة وتصلح لحراعة لافـة المحاليل الحراعية 

التربة الصحراوية الجبسية ال تصلح لحراعة جميع محاليل , اور في نرجة , نجد األنواع األخري من الترب ل

الصويدم والعونية   احتلت أعلى نرجة  22ترلح زراعة المحاليل في مقاععة عن أخري , فنجد أج مقاععة ) 

 ترلح اغل  المحاليل علن باقي المقاععاا األخري .

ئية التي تتبعها نو  المنبع ) ترليا وسوريا   , مما أني الى انخلاض منسوب ميال نهر اللراا , بسب  السياسة الما -2

  بلر ,  002التوج  نحو استغال  الميال الجوفية عن عريا حلر اوبار التي بلغ عدنها في منطقة الدراسة نحو ) 

 خالة واج نتائج تحليلها تشير الى إمكانية استغاللها لحراعة أنواع مختللة من المحاليل .

نيوم الشامية  باقي  27تباين في إعدان السكاج بين مقاععاا منطقة الدراسة , إل تصدرا مقاععة )  نجد أج هناك -3

, في حين خلت بعض المقاععاا من السكاج. أما  7000مقاععاا القضاء حس  نتائج الحصر والترقيم  لسنة 

نسمة/نونم    7يوم الشامية  بـ ) ن 27  لاج أعالها في مقاععة )نسمة/نونم  0306الكثافة الحراعية فبلغت نحو ) 

 نسمة/نونم   . 0300)       البروخية والطحلية   بنحو 30وأنناها في مقاععة ) 
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أظهرا الدراسة إج هناك العالقة ايجابية بين عرق النقل والتوسع في المساحاا المحروعة , وهاا ما نجدل في  -3

قارنة بالمناعا الصحراوية , مما أني الى ترلح زراعة مناعا القريبة من النهر تتميح بسعة المساحة المحرعة م

 المحاليل في المقاععاا التي تتمتع بتوفر عرق النقل عن غيرها .

تبين من خال  الدراسة عدم وجون مرلح تسويقي في المنطقة , ومعانام المحارعين من لعوبة تسويا منتجاتهم  -6

 خالة محصولي القمح والشعير .

 22322)   نونم ما نسبت   2333المحروعة ) أج المساحة المحروعة فعال بلغت المساحة تبين من خال  الدراسة  -2

%   من مجموع األراضي الصالحة للحراعة , إل يتصدر محصو  القمح المرتبة األولى من حيث المساحة التي 

يل أخري %   من مجموع المحاليل المحروعة , في حين نجد اختلاء محال 62300يشغلها فبلغت نسبتها ) 

 لالمحاليل الصناعية .

 

 -ثانيا : التوصيات :

 زيانم المساحاا المحروعة عن عريا التوسع األفقي والراسي , بإتباع التقنياا الحديثة في الحراعة . -0

 زراعة محاليل الخضر بلنواعها المختللة الشتوية والصيلية والمغطام , وانتقاء األلناف الجيدم . -7

 حاليل الصناعية وباألخص المحاليل الحيتية , إلنتاج الباور الحيتية .إقامة مشاريع لحراعة الم -2

القيام ببرامج للبحوث الحراعية لغرض نراسة إمكانية رفع اإلنتاجية لوحدم المساحة ومدي إمكانية زراعة  -3

 محاليل أخري .    

ية الحراعية التي لها الدور االعتمان على الطرق الحديثة للري وإنخا  المكننة الحراعية في جميع ملالل العمل  -3

مع توجي  المحارعين الى إتباع نةام الدورم الحراعية , للمحافةة على خصوبة الكبير في زيانم إنتاجية األرض , 

 المحروعة . التربة والتنوع في المحاليل

وفير الكمياا الدعم الحكومي من خال  التوسع وتوفير التسهيالا في عملية منح القروض للمحارعين , مع نعم  بت -6

 الكافية والجيدم من األسمدم والمبيداا الحراعية.

 وضع الرسوم الكمرلية لعملية استيران المنتجاا من الدو  المجاورم , نعما للمنتج المحلي . -2

 تشجيع إنشاء شرلاا لحلر وليانة اوبار لتقديم الخدماا إلى المستثمرين في األراضي الصحراوية . -2

ن الميال ليشمل جميع المناعا التي تعاني من الجلاف , والتنسيا مع الجهاا البحثية توسيع العمل بنةام حصا -2

إلجراء نراساا متخصصة تسهم في تطوير اولياا المتبعة لحصان الميال , لدعم الحراعة في األراضي البعيدم عن 

  النهر .
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