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 مرتكزات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار )التربة والمياه( 
 

  الدليمي              د. محمد دلف أحمد . أ
 آمنة جبار مطر درويش الدليمي                       

 قسم الجغرافيا/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية   /جامعة االنبار 
 المستخلص: 

نددت التنميددة الزراعيددة الطبيعيددة )التربددة والميددات(    تع اول المرتكددزاتعلددت تندداعتمدددت الدراسددة 
تتدر  بدا اسدتثمار    لدم تسدتثمر مدا المستدامة باستثمار وتطوير المدوارد الطبيعيدة التدي بالبدا  

أسدددال التنميدددة الزراعيدددة المسدددتدامة لل طدددا  الزراعدددي  لتربدددة والميدددات( واللددد ا  يعددددا  زراعيدددا  )ا
المددوارد مدد  إددال  يجدداد أولويددات ووجددت اسددتراتيجيات فاعلددة ت ددوم علددت  وكيفيددة توظيددف تلدد 

رسم سياسة زراعية بما يجم  زيادة الرقعة الزراعية رأسيا  وأف يا  في محافظة االنبار وبالتدالي 
 تح يق أهداف التنمية. 

 
Continuous Sustainable development  in AL- Anbar 

Governorate (Water and Soil) 
Amna Jabbar Muttar Darwish             prof. Dr. Muhammed Dalaf   

                 AL- Duleimi                              Ahmed AL- Duleimi 

Abstract:  

The present study depends the exposure of nature factors (water and 

soil). The continuous agricultural development concerns the 

investment and development of nature resources that are almost left 

with out investment i. e. agriculturally. Water and soil are considered 

the base of continuous agricultural development for the agricultural 

sector. The functioning of these resources is achieved through finding 

primeses and putting active stratigies help in holding agricultural 

policies in the way that garanties the increase in the agricultural area 

vertically and horizontally in AL- Anbar Governorate. Consequently. 

They also help in achieving the aims of development.       
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 مقدمة: 
د الطبيعيدددة    تعندددت التنميدددة الزراعيدددة ر ُتعدددد الزراعدددة أكثدددر قطاعدددات االقت ددداد ارتباطدددا  بدددالموا

باستثمار وتطوير الموارد الطبيعية التي بالبا  ما تتر  با استثمار    لم تستثمر زراعيا  وهدي 
المدروسة  وتوظيفها والحفاظ عليها لألجيال ال ادمة م  إال وجت الإطط)األرض والميات( 

واسددددتثمارها مدددد  قبددددل األجيددددال الحاليددددة إلدارة المددددوارد الطبيعيددددة )الميدددداتر األرضر )التربددددة( ( 
والحفدداظ عليهددا لألجيددال ال ادمددة وفددق أسددل علميددة ومدروسددة مسددتندة علددت البحددث والتطددوير 

فدددا بدددد مددد  عمليدددة تإطددديط متكاملدددة ومنتظمدددة ت إددد  بنظدددر والت اندددات الحديثدددة فدددي الزراعدددة. 
بددار المددوارد الطبيعيددة المتاحددة )التربددةر الميدداتر المندداد( ومدد  ثددم تحديددد كافددة اإلمكانددات االعت

والمعوقدددات مددد  أجدددل اتإدددا  ال دددرارات التإطيطيدددة المناسدددبة ومنهدددا تلددد  التدددي تإددد  التنميدددة 
 :الزراعية المستدامة وهي

 المناد(.  التإطيط الستإدام و يانة وترشيد استإدام الموارد الطبيعية )التربةر المياتر 

 .)التإطيط الستإدام الت انات الحديثة في اإلنتاج الزراعي بنوعية )النباتي والحيواني 

  التإطدددديط للتنميددددة الفكريددددة وزيددددادة الددددوعي والتث يددددف فددددي مجددددال العلددددوم الزراعيددددة والبدددد ور
 واألسمدة وتوفير المعلومات الت نية للمزارعي .

 سمدة والعمل علت زيادة  نتاجية الدونم. التإطيط لتحسي  استإدام نو  وكم الب ور واأل 

 .دارة جديدة في اإلنتاج والتإزي  والتسويق  التإطيط إليجاد ت انات وا 
 متمثلة باآلتي: لها و وه ت الم شرات هي نتائج للتنمية الزراعية المستدامة التي تم التإطيط 

 تنمية زراعية أف ية ورأسية مستدامة.  -
 م زيادة  نتاجية الفاح. رفت  نتاجية الدونم وم  ث -
 استثمار أمثل للموارد البيئية الطبيعية.  -
استثمارات زراعية متوازنةر تفجي بالنهاية  لت األسل التي يرتكز عليهدا التإطديط للتنميدة  -

 (. 0الزراعية المستدامةر مإطط )
 مشكلة الدراسة: 

فدددي محافظدددة االنبدددار متمثلدددة الم ومدددات الطبيعيدددة احدددد مرتكدددزات التنميدددة الزراعيدددة المسدددتدامة 
 هنا  معوقات طبيعية تحول دو  تح يق أهدافها.  األرض )التربة(ر الميات(  ال أ )
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 فرضية الدراسة: 
  ا مدددا اسدددتثمرت المسدددتدامة الم ومدددات الطبيعيدددة بتنوعهدددا تسدددهم فدددي تح يدددق التنميدددة الزراعيدددة 

 بشكل  حيح وفق إطط علمية استثمارية مدروسة. 
 هدف الدراسة: 

تهدددددف الدراسددددة  لددددت الكشددددف عدددد  الم ومددددات الطبيعيددددة    تفت ددددر محافظددددة االنبددددار لدراسددددات 
   وجدت دو  مستوى الطموح. ات التنمية الزراعية المستدامة وأمرتكز 
 الدراسة:  حدود

( درجدة    25 –َ   20َ   5تمثلت حدود الدراسة المكانية بالموقت الفلكي بي  دائرتدي عدرض )
( شرقا . أما الموقت الجغرافي فتمثل بموقعهدا مد  الجدز     44 –  23شماال  وبي  إطي طول )

الغربي م  العراق بحدودها اإلدارية والدولية    يحدها م  الشمال محافظدة نيندوى وأجدزا  مد  
محافظة  اح الدي  وم  الجنوب المملكة العربية السعودية وم  الشرق أجزا  مد  محافظدة 

ي  وجز  م  محافظة النجدف مد  الغدرب المملكدة األردنيدة بغداد وجز  م  محافظة  اح الد
 ( 0الهاشمية وتحدها الجمهورية العربية السورية م  جهة الشمال الغربي. إريطة )

 م. 3100بسنة  تأما الحدود الزمانية فتمثل
  المساحة:

 3( كدم021311ُتعد محافظدة االنبدار مد  اكبدر محافظدات ال طدر مسداحةر    تبلدا مسداحتها )
%( مدددددد  مسدددددداحة العددددددراق البالغددددددة 2015) وبنسددددددبة( دونمددددددا ر 55181811مددددددا يعددددددادل )أي 
. تتكددو  المحافظددة مدد  ثمانيددة أقجددية )ال ددائمر الرطبددةر راوتر عندد ر حديثددةر 3( كددم421208)

 هيتر الرمادير الفلوجة(.
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 (1مخطط )
 التخطيط لمرتكزات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسدتدامة فدي الادرا   لتنميدة الزراعيدة تحقيد  االمصدر: محمد دلف الددليمي  نسدريع عدواد النصداني  التخطديط ل
 م2112الندوة الالمية للتخطيط الامراني ودوره في خدمة المنتمع  كلية التخطيط الامراني  ناماة الكوفة  

 (1خريطة )
 را  مع نمهورية الا محافظة االنبارالنغرافي لموقع ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2111لاام  1111111:  1المصدر: وزارة الري  الهيئة الاامة للمساحة  خريطة الارا  اإلدارية  مقياس 
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 إدارة الموارد المائية ودورها في تحقي  التنمية الزراعية المستدامة:  - 1
Water Resources sad ministration  

عدات البشدرية وتطورهدا عبدر التداري ر وال يمكد  ألي يمثل الما  عن را  حيويا  في حيداة المجتم
مدددد  المددددوارد الطبيعيددددة األإددددرى أ  يوازيدددد  مدددد  حيددددث األهميددددة والتدددد ثير فددددي مجددددرى العوامددددل 
المترابطددة الفعالددة التددي تجدددد نوعيددة البيئددة الطبيعيددة وشددروطهار    ندددرة الميددات الع بددة وسددو  

ر ف دحة اإلنسدا  ورفاهيتد  وأمند  الغد ائي كمدا استإدامها تشكل تهديدا  إطيرا  ومتزايدا  للتنميدة
التنمية ال ناعية والنظم البيئة التدي تعتمدد عليهدا هد ت العنا درر معرجدة جميعهدا للإطدر مدا 
لددم تددتم  دارة المددوارد المائيددة بفعاليددة تزيددد علددت مددا كانددت عليدد ر    نهددر الفددرات هددو الم دددر 

ةر وتندداق  الح ددة المائيددة إليراداتدد  المددائي الوحيددد الدد ي يشددكل شددريا  الحيدداة فددي المحافظدد
بسددبب السياسددة التركيددة التددي تنتهجهددا كونهددا دولددة المنبددت والعددراق دولددة الم ددبر األمددر الدد ي 
أسهم  في تراجت اإليرادات السدنوية لميدات نهدر الفدراتر فجدا  عد  كدو  المحافظدة ت دت جدم  

أ  يعتمددددد عليدددد   ملددددم( والدددد ي ال يمكدددد 051 – 011المندددداد الجدددداف وشددددب  الإددددط المطددددري )
بالزراعددة وت بدد ب األمطددار بددي  عددام وآإددر ممددا يتطلددب السددعي نحددو  دارة للميددات وفددق دراسددة 
علميدددة لتجددداوز هددد ت األزمدددات التدددي تهددددد الواقدددت االقت دددادي الدددوطني وتحسدددي  نوعيدددة البيئدددة 

دارتهدا فدوق وحددة جغرافيدة  وتح يق الرفاهية االجتماعيةر وبالبا  ما تتم دراسة المدوارد المائيدة وا 
محددة يطلق عليهدا فدي الغالدب تعبيدر )حدوض الت دريف( أو )الحدوض النهدري( أو مسدتجمت 
األمطددددددارر    تسددددددهم إ ددددددائ  الحددددددوض المائيددددددة والجيولوجيددددددة والطبوبرافيددددددة والبيولوجيددددددة 
واسدددتإدامات األرض فجدددا  عددد  عاقدددة  لددد  مدددت )المنددداد السدددائد( فدددي ت ددددير كميدددة الميددددات 

تهددا إددال مدددة زمنيددةر وهدد ا األمددر يددرتبط بتح يددق التنميددة الزراعيددة السددطحية والجوفيددة ونوعي
 المستدامة في المحافظة. 

 إدارة أزمة مياه نهر الفرات اإلقليمية:  2 – 1
يتطددابق دور العددراق فددي أزمددة الفددرات اإلقليميددة مددت دور سددوريا فددي  دارة تلدد  األزمددةر فموقددف 

هدر الفدرات فدي العديددد مد  المفداهيم منسددجمة سدوريا باتجدات مدا اتإ تدد  تركيدا مد  مواقدف نحددو ن
 ومتطاب ة في ابلبها مت مواقف العراق. 
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تعارض بشدة أي اتفاق مائي متعددد األطدراف حدول اقتسدام ميدات دجلدة والفدرات  فإنهاأما تركيا 
ألنها تطمح  لت مكاسب سياسية واقت ادية فدي  لد . ممدا يحدتم جدرورة التإطديط لاسدتثمار 

 –علددت نهددر الفددرات )تركيددا    مدد  الجددروري التشدداور بدي  الدددول المتشدداطئةاألمثدل للميددات واندد
العددراق( مدد  أجددل التو ددل  لددت اتفدداق يجددم  عدددم  لحدداق األجددرار بكددل مدد  سددوريا  –سددوريا 

والعراق والتو ل  لت حل عادل يتم بموجبد  توزيدت الح د  المائيدة لكدل دولدة آإد ي  بنظدر 
مددد  و نددد  ال ددددم وارتبطدددت حيددداتهم بهددد ا النهدددر الإالددددر االعتبدددار أعدددداد السدددكا  الددد ي  عاشدددوا م

% ف دط مد  ميدات نهدر الفدرات 01الجدير بال كر أ  تركيا كانت تستغل قبل المشداريت الجديددة 
% مدد  كميددة ميددات نهددر 52ف فددزت هدد ت الكميددة بعددد  نشددا  العديددد مدد  السدددود والإزانددات  لددت 

 . (0)سنويا   2مليار م 23الفرات البالغة 
هددر الفددرات فددي المحافظددة الم دددر الددرئيل للميددات السددطحية الدد ي يسددهم فددي عمليددة وا   يعددد ن

التنميددة الزراعيددة المسددتدامة فددا بددد مدد  وجددود  دارة سددليمة لهدد ا المددورد المهددم ومددا ينسددجم مددت 
 إطط التنمية المست بلية فيها. 

 ترشيد استهالك الموارد المائية:  3 – 1
جددرا ات العلميددة فددي  دديانة وترشدديد اسددتها  الميددات يتوجددب علددت العددراق أ  يعتمددد علددت اإل

بشدكل عدام وميدات نهدر الفددرات بشدكل إدا  مد  إدال اإلجددرا ات التدي يمكد   تباعهدا لترشدديد 
اسددتها  المددوارد المائيددة الت ليديددة وبيددر الت ليديددة فددي مإتلددف قطاعددات االسددتها  والتددي مدد  

 أهمها: 
 ترشيد استهالك مياه الري:  1 – 3 – 1

رور نهر الفرات في المحافظة جعل الزراعة فيها  ات طابت  روائي أي تعتمد علت الري    م
السيحي من  ال دم وهو أسلوب ت ليدي أدى  لت تجمت الميات تحت السطح لكو  المناد السائد 
هو ال حراوي الجافر ال ي يتميز بارتفدا  درجدة الحدرارة ممدا يد دي  لدت تدراكم األمداح علدت 

لإا ية الشعرية( ممدا أسدهم فدي تددهور مسداحات واسدعة مد  األرض الزراعيدة سطح التربة )ا
وتطلددب األمددر  نشددا  منظومددات مدد  شددبكات ال ددرف إلزالددة األمدداح وإفددض مناسدديب الميددات 

 : (3)الجوفيةر    تطوير الري السيحي يتطلب اإلجرا ات اآلتية
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زراعيدددة وكددد ل  الددددورات .  عدددداد بياندددات رقميدددة عددد  قيمدددة االسدددتها  المدددائي للمحا ددديل ال0
الزراعية المائمة للتربة والمناد وه ا ي دي  لت معرفة االحتياجات اإلروائية الح ي ية لمشاريت 

 الري. 
 . تبطي  قنوات الري ليساعد علت ت ليل الفواقد م  الميات نتيجة للرشح م  ال نوات.3
الحديثددة فددي الح ددول الزراعيددة .  جددرا  عمليددات التعددديل والتسددوية باسددتإدام اآلالت واألجهددزة 2

 مما يح ق الري بشكل متجانل وت ليل هدر الميات. 
.  زالددة الترسددبات واألعشدداب المحبددة للمددا  منهددا بشددكل دوري مدد  قنددوات الددري    أ  تددراكم 4

 الترسبات في قنوات الري ي دي  لت اإلقال م  الجريا  وانإفاض الت ريف المائي. 
ثددة )الددرش والتن دديط( والت ليددل مدد  اسددتإدام الطددرق الت ليديددة فددي .  دإددال أسدداليب الددري الحدي5

 الري. 
.ن ل الميات ب نابيدب بددال  عد  ن لهدا ب ندوات مكشدوفةر ممدا ي لدل تبإدر الميدات وتلوثهدا باألتربدة 6

 وبيرها. 
 صيانة مشاريع الري:  2 – 3 – 1

ميات نتيجدة للتبإدرر ممدا    استإدام أسلوب الري بالمرشات ال ديمة ي دي  لت إسارة كبيرة بال
يدد دي  لددت اسددتها  كميددات كبيدددرة مدد  الميددات وهددي المدددورد الثمددي  فددي المندداطق الجافدددة  ات 
الحدددرارة العاليدددة والرطوبدددة الجويدددة المنإفجدددة والريددداح العا دددفة والتبإدددر الكثيدددرر لددد ل  يفجدددل 

 : (2)استإدام أنظمة الري الحديثة وهي
 :kler irrigationSystems Sprinأ. أنظمة الري بالر ا  

 .  Surface pipes with Sprinklevs. شبكة أنابيب سطحية مرشات 0
 . Automatic Reel Machin. جهاز الملفات اآللي 3
 . Center pivot. الجهاز المحوري 2
 . Lateral Move. الجهاز الجبهوي 4

 . Localezed Irrigation Sysreresب. أنظمة الري الموجعي 
 . Micro Sprayers & Micro Sprinklers & Miniل غيرة . الرشاشات ا0
 . Drippess. ن اطات 3
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 . Improred Surface irrigationج. الري السطحي المطور 
 . Gate pipes. الري باستإدام األنابيب الناقلة والبوابات 0
 . Suvge flow. الري المت طت 3
 . Transirrigation. الري بت ريف متغير 2

رة المالية ال حيحة لميات الري تعد أساسدية فدي المنداطق الجافدةر ويجدب أ  تدتم علدت أ  اإلدا
أسال الت دير ال حيح لعن ري  أساسيي  بغية المحافظة علت حركة األماح باتجات األسفل 

 وهما: 
 . االحتياجات النباتية م  الما  )التبإر/ النتح(.0
 ت الما . . احتياجات الغسل تبعا  لنو  التربة وموا فا3
 ترشيد استهالك مياه االستخدامات المنزلية.  3 – 3 – 1

تشدددمل ميدددات االسدددتإدامات المنزليدددة ميدددات الشدددرب والطدددب  والميدددات المسدددتهلكة فدددي دورات الميدددات 
والحمامات والحدائق والغسيل والشطف... ال . ويتناسب ه ا االستها  طرديا  مت تزايد عددد 

وطبيعدددددة التشدددددريعات المنظمدددددة السدددددتها  الميدددددات داإدددددل  السددددكا ر وتطدددددور مسدددددتوى المعيشدددددة
التجمعات السكانية ومدى وفرة الميات وطري ة ن لها  لدت داإدل التجمعدات السدكنيةر مدت مراعداة 
 يجدداد سياسددة سددعرية واجددحة للميددات المسددتهلكةر    تراعددي حجددم االسددتها  الجددروري )سددعر 

 .(4)قليل( االستها  الزائد )سعر مرتفت(
 يادة إمدادات الموارد المائية التقليدية: ز  4 – 1
 حصاد مياه األمطار:  1 – 4 – 1

   الترويج لتبني ت اندات ح داد ميدات األمطدار يد تي مد  واقدت بسداطتها وسدهولة تنفيد ها ب قدل 
 كلفة ومهارات متواجعة فهي مائمة ل درات المزارعي  والمرشدي  والفنيي . 

ارة المدددوارد الطبيعيدددة مددد  ميدددات وتربدددة وتنميدددة الغطدددا  فجدددا  عددد  أثرهدددا الواجدددح فدددي  طدددار  د
النبددداتي ممدددا يسدددهم فدددي تح يدددق أهدددداف التنميدددة الزراعيدددة المسدددتدامةر وهندددا   جدددرا ات يمكددد  

 : (5) تباعها بهدف ح اد ميات األمطار يمك   جمالها باالتي
 ر جمنها. . بنا  جدرا  م  األحجار عبر المنحدرات لمنت انجراف التربة وحفظ ميات المط0
 .  نشا  حفر للزراعة تساعد علت تركيز األمطار الهاطلة حول األشجار والنباتات. 3
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. اسددتإدام حددواجز مدد  الحشددائش بزيددرة النمددو بدددال  عدد  األحجددار لتبطددي  سددرعة الجريددا  2
 والعمل علت انتشار ميات الهطول ثم تشير بها م  قبل التربة. 

 . تحويل الهجاب  لت اشرطة وم اطب. 4
. ح دداد الميددات مدد  المنحدددرات الشددديدة بتوجيدد  ميددات الجريددا  السددطحي عدد  طريددق )حواديددد 5

واثام( سطحية مائلة لتنسكب مباشرة في قنوات لتجميت الميات موازية ت ريبا  لإطوط الميل مت 
 انحدار إفيف يجم  حركة الما  فيها.

يدة أو فيجدية باسدتإدام حواديدد قاع ر في المنحدرات الإفيفة  لدت أراض. توجي  ميات األمطا6
 طويلة. 

. توجي  ميات األنهار في المنحدرات المتوسطة  لت قنوات تجميدتر ثدم األراجدي الزراعيدة أو 8
 ال هاريج. 

.  نشا  الإزانات المائية الجوفية في جوانب الوديا ر م  إال  نشا  سددود  دغيرة بهددف 1
 رفت مستوى الما  في مجرى الوادي. 

ر عمي دددة فدددي الوديدددا  لتجميدددت الميددداتر    تتحدددول  لدددت بدددر  بعدددد ان طدددا  جريدددا  . عمدددل ُحفددد3
 الوادي. 

وه ا ما يتم تنفي ت في المحافظة في الهجبة الغربية مد  بندا  سددود ترابيدة لح داد الميدات ومدا 
يتم ك ل  م  إطط استثمارية في حوض الحماد باستإدام الإطوط الكنتورية والسدود الترابية 

ميات األمطار م  أجل تح يدق أهدداف التنميدة الزراعيدة المسدتدامة فدي المحافظدةر  في استثمار
ومدا مشدرو  الغابدات الد ي تسددعت  لدت تح ي د  وزارة الزراعدة مدد  إدال ح داد الميدات  ال دليددل 
علت  ل  م  زراعة وتنمية ال حرا  الغربية للو ول  لت أهداف التنمية الزراعية المسدتدامة 

 القت ادية واالجتماعية والبيئية. الثاثة ا ب بعدها
. وجدددت الإطدددط لح ددداد الميدددات باسدددتإدام ت نيدددات االسدددتثمار عددد  بعدددد ونظدددم المعلومدددات 01

متهدا لح داد الميداتر وقددد طب دت )أكسداد( هدد ت ا ( لت دنيف المنداطق تبعددا  لمو GISالجغرافيدة )
مدد  إددال دورات  الت انددة فددي مإتلددف مشدداريت المركددز العربددير وتددم ن لهددا  لددت الدددول العربيددة

 . (6)تدريبية متإ  ة ع دت له ا الغرض
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 الحفاظ على المياه النوفية وصيانتها:  2 – 4 – 1
تت ددف المدددوارد المائيدددة بتجدددددها المسدددتمر إدددال الددددورة المائيدددةر  ال أ  الت بددد ب فدددي كميدددات 
األمطددددار وتنددددداوب دورات الجفددددداف فدددددي المنددددداطق الجافددددة وشدددددب  الجافدددددة أمدددددر  محدددددتم يتطلدددددب 

الدراسددات وجددود إزانددات مدد  الميددات  تالسددتإدام المتددواز  والع انددي للميددات الجوفيددةر ل ددد أثبتددا
 .(8)الجوفية في الهجبة الغربية م  المحافظة تمتد أعمارها آلالف السني 

األمدر الدد ي يتطلددب مراقبدة األحددواض المائيددة الجوفيدة التددي سيباشددر باسدتثمارها مدد  الندداحيتي  
يجب زيادة التغ ية اال طناعية للميات الجوفيةر و ل  بإنشا  سدود ترابية  الكمية والنوعية كما

أإرى علت الوديا ر وم  الجروري االستمرار في البحث والكشدف عد  إزاندات مائيدة جوفيدة 
جديدددةر ثددم وجددت إطددة لاسددتفادة مدد  الميددات الجوفيددة علددت أ  تكددو  متكاملددة مددت  دارة الميددات 

مل لعمليدة التنميدة الزراعيدة المسدتدامة    تعدد ال دحرا  الغربيدة السطحية م  إال الدعم الكا
سددنويا ر وفددي  2( مليددو  م811م دددرا  للميددات الجوفيددة ت دددر كميتهددا المتجددددة بمددا ال ي ددل عدد  )

سنويا ر وبه ا ي ل الإزي   2( مليو  م311مناطق حافات ال حرا  الغربية بما ال ي ل ع  )
فر م  الميات المستثمرة في المنط ة قليلة جدا  قياسا  بما هو متو ر علما  ب   كمية ا2 لت مليار م

باالعتماد علت الإزي  المتجدد وباستإدام الرش   روا هااحتياطير وا  المساحات التي يمك  
يمكدددد   جددددافة حددددوالي و  ( دونددددم425111تهددددا الغربيددددة تبلددددا )المحددددوري فددددي ال ددددحرا  وحافا

الإدزي  الثابددت للميدات الجوفيدةر وبد ل  ت ددل  عندد اسدتإدام جددز  بسديط مد  ( دوندم511111)
ر ممدددا يسدددهم فدددي تح يدددق تنميدددة زراعيدددة (1)المسددداحة التدددي يمكددد  اروا هدددا بحددددود مليدددو  دوندددم

ا تظافرت الجهود للنهوض بالواقت الزراعي بشد ي  النبداتي والحيدواني  مستدامة في المحافظة   
 يسهم في الدإل ال ومي. 

 تشييد السدود:  3 – 4 – 1
األعمددال التنظيميددة التددي تإجددت لهددا ميددات األمطددار والميددات الجاريددة السددطحية عدد  طريددق  تعددد

 قامددة السدددود ال ددغيرة والمتوسددطة والكبيددرة مدد  األمددور المهمددة جدددا  فددي حفددظ المددا  و دديانة 
مواردت المتجددة وزيادتهار    تتدفق كميات كبيرة م  الميات الع بة بيسر وسهولة  لت م باتها 

تدزداد أهميدة بندا  السددود و فداد منهدار أو السبإات وتتبإدر مد  بيدر أ  ي رات المالحةفي البحي
 علت الوديا  المتواجدة في الهجبة الغربية م  المحافظة كونها تح ق المنافت اآلتية: 
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تنسداب بكميدات أ  . إز  كميات م  ميات األمطار في بحيرات إلف تل  السدود بدال  مد  0
 هايتها. كبيرة مرت واحدت  لت ن

.  مكانيددة االسددتفادة منهددا إلبددراض الددري والشددرب لل ددرى وسددكا  البدددو فددي ال دديف كمددا هددو 3
 الحال في سد الرطبة الواقت علت وادي حورا  ال ي يمر ب ربها. 

. يمكددد  أ  تددد دي  لدددت عمليدددات اسدددت رار طدددوعي لسدددكا  البددددو ومددد  ثدددم السددديطرة اإلداريدددة 2
 المستدامة. وشمولهم بعمليات التنمية الزراعية 

. الحد م  انجراف التربة نتيجة الجريا  الشديد للميدات ون دل التربدة الجيددة ال دالحة للزراعدة 4
 مما ي ثر بشكل كبير علت اإلنتاج الزراعي.  آلإرم  موقت 

 . الحد م  آثار الفيجانات علت المزار  وال رى وتإريب الطرق. 5
ح جددم  بحيددرات التإددزي  للسدددود كالسدددود . تحسددي  تغ يددة الميددات الجوفيددة عدد  طريددق الرشدد6

 الترشيحية. 
 . باإلمكا  استإدام بحيرات السدود لتربية األسما  كناتج ثانوي ي ام له ت الغاية.8
. تحسي  المحيط الد ي يتجدم  اعتددال الجدو وحيداة الطيدور والحيواندات والنباتدات الطبيعيدة 1

 محميات طبيعية نباتية وحيوانية. في مدى يتعدى الحدود الجغرافية للوادي والبحيرة ك
 . تجديد التربة والميات والمحافظة عليها م  الترسيب م  اشغال ح اد ونشر الميات. 3

. الحددددد مدددد  آثدددددار التلددددوث بإنشددددا  األحزمدددددة الإجددددرا  مدددد  األشدددددجار الم اومددددة للجفددددداف 01
يدة والترابيدة والمحتملة للظدروف البيئيدة المحيطدة ممدا يسدهم فدي الحدد مد  آثدار العوا دف الرمل

 في المنط ة والمحافظة. 
   االستمرار بالبحوث العلمية التطبي ية م  قبل الم سسات المإت ة وطلبة الدراسدات العليدا 
مدد  إددال البحددث الح لددي التطبي ددي يسددهم فددي  قامددة السدددود علددت الوديددا  مدد  أجددل اسددتثمار 

المسدتمر للتوجد  ال دحيح  ميات األمطار بالشكل األمثل دو  تعرجها للهددر مد  إدال الددعم
السدددتثمار هكددد ا مشددداريت وتنميتهدددا علدددت وفدددق دراسدددات علميدددة قائمدددة لتح يدددق أهدددداف التنميدددة 

 الزراعية المستدامة في المحافظة.
وقددد انجددزت ثاثددة سدددود  ددغيرة فددي ال ددحرا  الغربيددة مدد  أجددل الحفدداظ علددت ميددات األمطددار 

( وكدد ل  0فددا زال تحددت التنفيدد  جدددول )واالسددتفادة منهددا فددي موسددم الجفددافر أمددا سددد المسدداد 
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وجود دراسات لت اميم جاهزة لسدود ستنف  في المنط ة ممدا يسدهم فدي تح يدق أهدداف التنميدة 
 (. 3الزراعية المستدامة في المحافظة علت المدى ال ريب جدول )

 (1ندول )
 السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مع محافظة االنبار

طول نسم  تاريخ االنناز موقع السد اسم السد ت
 السد

عرض 
 قمة السد

منسوب 
 قمة السد

كمية 
الخزع 
 3مليوع م

 2سد حوراع/ 1
شمال شر  
مدينة الرطبة 

 كم(21)
 3م4.9 م191 م 2 م111 م11/6/2112

 4سد الكارة/ 2
شمال غرب 
مدينة الرطبة 

 كم(111)
 3م3.21 م161.4 م 8 م166 م21/8/2111

 2سد كارة/ 3
شمال غرب 

الرطبة  مدينة
 كم(111)

 3م4.2 م113 م 8 م698.1 م1/12/2112

ننوب مدينة  سد المساد 4
 3م2 م682.1 م 8 م612 تحت التنفيذ كم(21الرطبة )

المصدددر: عمددل الباحاددة باالعتمدداد علددى دائددرة المهندددس المقدديم للسدددود الصددغيرة فددي الصددحراء الغربيددة  
 م. 2113محافظة األنبار  بيانات غير منشورة  

د سددد )المسددداد( مدد  السددددود المهمددة    يدددتم تنفيدد ت مدد  قبدددل شددركات ال طدددا  الإددا  فدددي ويعدد
( مليار دينارر وهنا  سدود ثاثة مإطط لدراسدتها وهدي )الغددف 00محافظة األنبار وبكلفة )

وسد حامر وي ت  2( مليو  م30( كغم جنوب شرق الرطبة بكمية إز  )351وي ت علت بعد )
( كم جنوب برب 035ب النإيبر وسد عرعر علت بعد وي ت )( كم جنوب بر 61علت بعد )
فددادة منهددا فددي تنميددة ا  السدددود لغددرض إددز  الميددات واالاالسددتثمار فددي  نشدد وباإلمكددا النإيدب. 
 المنط ة. 
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 (2ندول )
 زة التصاميم في الهضبة الغربية  محافظة االنبارهالسدود الصغيرة نا

 موقع السد  الوادي اسم السد  ت
تصريف  فنية مالومات 

المسيل 
 /اا3م

الطول 
 م

االرتفاع 
 م 

الخزع 
 3مليوع م

 1962 19 14.1 491 كم شمال شر  النخيب111 تبال  تبال 1
 1621 6.9 11.1 1211 كم ننوب غرب الفلونة21 الغرف الروضة  2
 3311 32.9 21.1 111 كم ننوب غرب حدياة11 حوراع (1/4حوراع ) 3
 2111 28.2 31.1 411 كم ننوب غرب حدياة 111 عحورا (1/2حوراع ) 4

المصدر: عمل الباحاة باالعتماد على عبد الوهاب اخضير الابيد  التالزم بديع الخزاندات األرضدية والسددود 
األنبدار  الصحراوية ضرورة اقتصادية  المنلة الاراقية لدراسات الصحراء  مركز دراسات الصدحراء  نامادة 

 .  114م  ص2118  1  الادد1المنلد
 نقل المياه:  4 – 4 – 1

 ي  هما: ألمور المهمة    تح ق هدفي  رئيستعد عملية ن ل الميات م  ا
. تح يق االنتظام والتجانل في توزيت المدوارد المائيدة    تدتم  عدادة ن دل الميدات مد  الإزاندات 0

 الجوفية الكبرى أو م  بحيرات السدود الجإمة  لت مناطق العوز. 
 يات م  الجيا  في مناطق الفيض. . حفظ الم3

مسدددح للمنددداطق  بدددإجرا م قامدددت مديريدددة الزراعدددة فدددي محافظدددة األنبدددار 3113فدددي مطلدددت عدددام 
ال ابلدددة لاسدددتثمار الزراعدددي باالسدددتناد  لدددت نوعيدددة التربدددة وكددد ل  الظدددروف المناإيدددة للمنط دددةر 

 فجا  ع  م در الميات الازم إلروا  تل  األراجي. 
ق لاستثمار الزراعي باالعتماد علت ميات نهدر الفدرات ومد  هد ت المنداطق وقد تم ترشيح مناط

( دونمدددا  501111( دونمدددا  األول بمسددداحة )6551111مدددوقعي  فدددي قجدددا  ال دددائم بمسددداحة )
والشدددعيثير روتكددو  علدددت الجاندددب األيسدددر لنهدددر الفدددرات وجدددم  هجدددبة الجزيدددرة )ديدددوم الددددير 

ف ددد بلغددت  الفددراتر أمددا الموقددت الثدداني االسددتثماري( كددم شددمال نهددر 5كلبددا  والطيددارة( تبعددد )و 
)ديدددوم جبددداب الغربيدددة(ر  لدددت جندددوب نهدددر الفدددرات    قدددرب هددد ي   ( دوندددم045111مسددداحت  )

الموقعي  م  نهر الفرات هو ما دفت المإططدي  للسدير قددما  السدتثمار ميدات نهدر الفدرات التدي 
الإلددديج العربدددي أو تجددديت بسدددبب التبإدددر بسدددبب اإلسدددراف مددد  إدددال  تبدددا  تددد هب هددددرا   لدددت 
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 وباإلمكددا الطددرق الت ليديددة فددي الددري التددي تكددو   ات مددردود سددلبي علددت األراجددي الزراعيددةر 
عكاشددددات( تجدددد  الميددددات  لددددت  –ن ددددب مجددددإات عماقددددة مشددددابهة لمجددددإة الميددددات )ال ددددائم 

طة أنابيدبر وقدد أشدارت  حددى الدراسدات األراجدي المرشدحة جدم  المواقدت سدالفة الد كر بواسد
/ثددا مدد  ميددات نهددر الفددرات ُيعددد قلدديا  وال يدد ثر علددت 2( م1185التددي تناولددت المنط ددة    ن ددل )

كميدددة الت دددريف فيددد ر وال تمثدددل  ال نسدددبة قليلدددة مددد  مجمدددو  الجدددائعات بواسدددطة التبإدددر أو 
انحددار السدطح التدي تكدو   ر وعند ج  الميات له ت المواقت ال بد م  مراعاة طبيعدة(3)التسرب

 ات انحدار عام نحو الجنوب والجنوب الشرقي باتجات نهر الفراتر مما يسهل عملية  ي دال 
  ة فيما يتعلق بعملية مد األنابيب.الميات والت ليل م  بعض تكاليف انجاز المشرو  وإا 

 الست احها.     ه ت األراجي تكو  أبلبها مستوية نوعا  مار وال تحتاج  لت جهود  جافية
   احتساب كمية الميات المن ولة والم ترحة م  قبل الدراسة سالفة ال كر التي تم اإلشدارة  ليهدا 

/يدددوم( 2م64111/سددداعة( و)2م3811/ دقي دددة(ر أي )2م 45/ثدددا يعندددي هددد ا ن دددل )2( م1185)
/ سدنة( هد ت الكميدة   ا مدا أحسد  اسدتثمارها مد  2م32231111وبمجمو  سدنوي ي دل  لدت )

ل  تبا  الت انات الحديثة في عملية الري سدتكو  كافيدة ل يدام النشداط الزراعدي فدي المواقدت إا
المرشددددحة والتددددي باإلمكددددا  أ  تسددددهم مسددددت با  فددددي تح يددددق التنميددددة الزراعيددددة المسددددتدامة فددددي 

 المحافظة. 
 زيادة إمدادات الموارد المائية غير التقليدية:  1 – 1

اسدتإدام ميدات ال درف ال دحي والزراعدي  بإعدادةير الت ليديدة تتمثل  مدادات الموارد المائية ب
 وتدوير الميات المستإدمة في العلميات ال ناعية والري بميات إفيفة  لت عالية الملوحة. 

 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الماالنة:  1 – 1 – 1
 يجددداد     اسدددتإدام ميدددات ال دددرف ال دددحي المعالجدددة فدددي الدددري تدددتم فدددي المندددازل عددد  طريدددق

نظددامي  لتوزيددت الميدداتر أحدددهما يو ددل الميددات الع بددة للشددرب ومعظددم االسددتإدامات المنزليددةر 
واآلإددر يدددوز  ميدددات ال دددرف المعالجدددة لتنظيددف الفجدددا ات المنزليدددة )الحمامدددات والمدددراحيض( 
وري المنتزهات وأواسط الطرق وحدائق المسداك ر وقدد اسدتإدمت هد ت المعالجدة فدي كثيدر مد  

المت دمددة والدددول العربيددة )م ددرر دول الإلدديجر م ددرر سددوريا( وفددي العددراق توجددد  دول العددالم
 . (01)محطة الرستمية الواقعة جنوب مدينة بغداد قرب جسر ديالت الجديد
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وبهدد ت التجربددة تمددت زراعددة محا دديل )الجددتر الدد رة ال ددفرا ر البرسدديم( وهدد ت األراجددي واقعددة 
محا ددديل )السدددلقر الإدددلر الباميدددار الجدددتر داإدددل المحطدددة وزرعدددت اراضل مجددداورة للمحطدددة ب

البرسيم( واظهرت النتائج عدم تلوث التربة ونجاح الزراعة فيهدار    تتجد  ر يدة االسدتثمار فدي 
ثاثدددة محددداور األول )اسدددتثمار زراعدددي  نتددداجي( والثددداني )زراعدددي تجميلدددي زراعدددة التشدددجير( 

 والثالث استثمار زراعي وقائي )حزام أإجر(. 
يمك  أ  تندرج جم  المشاريت االستثمارية وتنمية األقاليم في المحافظة مد      ه ت التجربة

إدال  نشدا  محطدة لمعالجددة ميدات ال درف ال ددحي واسدتإدامها فدي األنشددطة التدي تدم  كرهددا 
ومد  ثددم تسددهم فددي زراعددة األحزمددة الإجدرا  وعلددت جددانبي الطددرق الممتدددة المتراميددة األطددراف 

ي أواسط الطرق والمنتزهدات والحددائق ممدا يسدهم فدي تح يدق في المحافظة واستإدامها في س 
 أهداف التنمية الزراعية المستدامة للبيئة علت وج  الإ و .  

 إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي:  2 – 1 – 1
ت در ميات ال رف الزراعي بكميات كبيدرة عدادةر وهدي بدالربم مد  ملوحتهدا النسدبية العاليدة  ال 

تعددد و الت يمكدد   عددادة اسددتإدامها بعددد معالجتهددا وإلطهددا بميددات ع بددةر انهددا فددي بعددض الحددا
جمهوريددة م ددر العربيددة رائدددة فددي هدد ا المجددالر    ي دددر حجددم ميددات ال ددرف الزراعددي فيهددا بددد 

في السنة ويعاد اسدتإدامها بعدد معالجتهدا وإلطهدا بميدات النيدل الع بدة )جندوب  2( مليار م08)
 . (00)الدلتار وشرق قناة السويل(

وفي تسعينات ال ر  الماجدي ومرحلدة الح دار االقت دادي وشدحة ميدات نهدر الفدرات قدام عددد 
مدد  المددزارعي  بزراعددة محا دديل العلددف علددت ميددات البددزل بيددر المعالجددة وإا ددة مح ددولي 
الجددت والشددعير فددي ريددف قجددا  الرمددادي وقددد نجحددت الزراعددة كددو  هدد ت المحا دديل تتحمددل 

ت نتدائج سدلبية علدت  نتاجيدة الحيواندات التدي تتغد ى عليهدار نسبة ملوحدة عاليدة  ال انهدا أظهدر 
فددادة مدد  هدد ت ال ددرف الزراعددي فددي المحافظددة واالممددا يتطلددب  نشددا  محطددات لمعالجددة ميددات 

الكميات الكبيرة بعد معالجتها واستإدامها ثانية ممدا يسدهم فدي ترشديد اسدتها  الميدات وتح يدق 
 تنمية زراعية مستدامة في المحافظة. 
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 : The Soil Conservationصيانة التربة  6 – 1
تعد عملية  يانة التربة م  أهدم العمليدات الازمدة لوقدت تددهور األراجدي الزراعيدة لمدا لد ل  
م  أثدر علدت التلدوث البيئدير تسدهم العوامدل المناإيدة فدي تددهور التربدة وإا دة فدي المنداطق 

النهدار المشمسدة فجدا  عد  تسداقط  الجافة وشب  الجافة الرتفا  درجدة الحدرارة وطدول سداعات
األمطار السريت وال  يرر والعوا ف الترابية فالرياح الشديدة يمكد  أ  تحمدل المدواد المفككدة 

ة األمريكيددة مدد  مدد  التربددة إددال مدددة الجفدداف وتن لهددا لمسددافات بعيدددةر وتعددد الواليددات المتحددد
نشددا  م ددلحة هتمامددا  ب ديانة التربددة فدي الثاثينيددات مدالددول التددي أولدت ا   ال ددر  الماجدي وا 

( فدي األربعيندات مد  ال در  The Soil Conservation ديانة التربدة والتدي أطلدق عليهدا )
. ويوجددد فددي الطبيعددة العديددد مدد  ال ددواني  التددي (03)الماجددي والهدددف منهددا جددبط تعريددة التربددة

رضر ويدددد دي مراعاتهددددا واحترامهددددا  لددددت تحسددددي   نتاجيددددة األنددددوا  النباتيددددةر ونوعيددددة األ يدددد دي
تجاهلهددددا  لددددت تشددددجيت تدددددهور التربددددة وتدددددني  نتاجيتهددددا ممددددا يدددد ثر سددددلبا  فددددي اإلنتدددداج النبدددداتي 

 : Livestockوالحيواني 
.    أي نظام زراعي )نبداتي أو حيدواني( يمكد  أ  يسدهم بشدكل مسدتمر فدي تراجدت محتدوى 0

ة المسدتدامةر ويدتمإض التربة م  المادة العجويةر وعادة ما يتنافت مت مفهوم التنمية الزراعي
 عن  ترب ف يرة ومزارعو  ف را . 

ر وارتفددا  درجدة حددرارة Soil Structure. يد دي نظدام الفاحددة الت ليديدة  لدت تدددهور التربدة 3
ر Florandfanaمنط ددة الجدد ورر وتراجددت عدددد الكائنددات الحيددة الحيوانيددة والنباتيددة فددي التربددة 

 وية. مما ي ثر سلبا  في العمليات األرجية الحي
.    أي نظام  نتاج زراعي تحدث في  فواقد مهمة في العنا ر المعدنية المغ ية م  إال 2

االسددتإا  مدد  قبددل جدد ور النبددات دو  التعددويض المكددافىر ممددا يدد دي  لددت اسددتنزاف التربددة 
Soil exploition ر أو إدال التطدايرVolatillzation ر نتيجدة أعمدال الحدرق المتكدررة أو

 Fallowر وإا ددة إددال فتددرات التبددوير Leachingسدديل والرشددح العميددق عدد  طريددق الغ

Perriods ر مما ي دي  لت تراجت إ وبة التربةSoil Feritlity  (02)وافت ار المزارعي . 
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 الزراعة الحافظة ودورها في إدارة التربة وتنميتها المستدامة:  1 – 6 – 1
علددت إ ددوبة التربددة وتحسددينهار فيجددب     اعتمدداد الزراعددة الحافظددة يسدداعد علددت المحافظددة

وفق عمليات تحجير التربة االلية وإا ة في المناطق الجافة وشب  الجافةر وأ  تتر  التربة 
محمية بشدكل دائدم بالغطدا  النبداتير ويمكد  فدي الوقدت نفسد   جدافة كميدات كافيدة مد  الب ايدا 

طدد / 6مندداطق الرطبددة و )طدد / هتكددار/ سددنة( فددي ال 01النباتيدة  لددت سددطح التربددة )أكثددر مدد  
 هكتار/ سنة( في المناطق الجافةر واعتماد الزراعة الحافظة ومزاياها يتمثل بالجوانب اآلتية: 

 . انعدام االنجرافيي  الريحي والمائي للتربة. 0
 ر  لت باط  التربة. water infiltration. زيادة نفا ية ورشح الميات 3
 كمية الميات المتاحة للنباتات المزروعة.  . تحسي  محتوى التربة المائي وزيادة2
زيددددادة الددددت مددددا يدددد دي ب. المحافظددددة علددددت التربددددة وتحسددددي  محتواهددددا مدددد  المددددادة العجددددوية 4

 إ وبتها.
. عددادة مددا يحتجددز الكربددو  فددي التربددةر ممددا يزيددد مدد  إ ددوبتها وي لددل مدد  أإطددار ارتفددا  5

  ( ك حد أهم الملوثات الجوية.CO2تركيز باز الفحم الجوي )
 . تتحس  إ ائ  التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية. 6
 . ازدياد  نتاجية األنوا  النباتية المزروعة. 8
ة مددد  المدددادة العجدددوية . ت ليدددل اسدددتإدام األسدددمدة الكيميائيدددةر بسدددبب تحسدددي  محتدددوى التربددد1

 تهار مما ي لل م  تكاليف اإلنتاج. وارتفا  إ وب
عدددائاتهم فدددي المزرعدددة نتيجدددة ت يدددل تكددداليف اإلنتددداجر وازديدددداد . اسدددتمرار ب دددا  المدددزارعي  و 3

 األرباحر واستدامة  نتاجية األرض والمح ول. 
. بالبا  ما ي م  النظام الزراعدي احتياجدات المدزارعي  األساسدية ويرفدت المسدتوى المعيشدي 01

 ونوعية الحياة. 
نتدددداجر ونوعيددددة األرض . تحسددددي  اإلنتدددداج الزراعددددي واالقت دددداد الددددوطني بسددددبب زيددددادة اإل00 

واستدامتهار مما يسمح باالستإدام المستدام لألرض بسبب االستإدام الم ن  والمتواز     يعد 
( واتبدا  Greenmanureنظام الزراعة الحافظة وتر  ب ايدا المح دول أو السدماد األإجدر )
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نتدداج ( مدد  أهددم م ومددات نجدداح نظددام اإلSuitablecroprotaionالدددورة الزراعيددة المناسددبة )
 . (04)الزراعي المستدام

 : organic farmingالزراعة الاضوية  2 – 6 – 1
تعرف الزراعة العجوية ب نها شكل م  أشكال اإلنتاج الزراعي )النباتي أو الحيواني( ال ي ال 
تسددتإدم فيدد  العديددد مدد  المددواد الكيميائيددة )المعدنيددة أو المجددادات الحيوانيددة ومنظمددات النمددو 

ر وتسدديطر GMO )Genticlay – modified organismsعدلددة وراثيددا  والسدداالت الم
المادة العجوية علت وسط النمو لتكو  الم در األسال للمغ يات في حالة اإلنتاج النبداتير 
أمددا فددي حالدددة اإلنتدداج الحيدددواني فددا  الحيواندددات يجددب أ  يتغددد ى علددت مدددواد وأعدداف منتجدددة 

 . (05)%(011عجوية )
 وأهداف أساسية للزراعة الاضوية: مبادئ  1 – 2 – 6 – 1

يبددددأ نظدددام الزراعدددة العجدددوية النددداتج بالتربدددة العجدددوية ويعددددها نظدددام حدددي بجدددم العديدددد مددد  
العمليددات واألشددكال الحيويددة المتداإلددةر    أ  التربددة السددليمة تنددتج نباتددات سددليمة وهدد ا بدددورت 

ت ويعتمد ه ا النظام علت ينعكل علت سامة البشر والحيوانات التي تتغ ى علت ه ت النباتا
 العديد م  المبادئ واألهداف األساسية التي يمك  تلإي ها كما يلي: 

 . تعزيز مفهوم ال حة وت ليل التلوث وحماية البيئة و يانة التربة.0
. تإفيض معدل تدهور األراجي وانجراف التربة والعمدل علدت زيدادة إ دوبتها واسدتدامتهار 3

( فيهددا واسددتإدام Biologicul activitiesاطات الحيويددة )ومد  إددال تحسددي  ظددروف النشدد
 محا يل التغطية والزبل المتإمر بشكل دوري. 

 . زيادة التنو  الحيوي والتواز  بي  مكونات النظام الحيوي في التربة. 2
.  عدددادة تددددوير واسدددتإدام المدددواد والمدددوارد المحليدددة  لدددت أق دددت حدددد ممكددد  فدددي المشدددرو  أو 4

 ة. الم سسة الزراعي
 . تعزيدددددز اإلدارة المتكاملدددددة لمكافحدددددة األعشددددداب والحشدددددرات بمدددددا فدددددي  لددددد  الددددددورة الزراعيدددددة 5
(crop rotations( والتحسي  الوراثي )crop improvement وزراعة الساالت الم اومة )

 والمكافحة الحيوانية المتكاملة. 
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جيرت بشكل يراعي . تح يق سامة المنتج العجوي في كل المراحل وحيويت ر م  إال تح6
دقة التعبئة والحفدظ والتإدزي  والت دنيت والد ي يسدهم ب دورة فاعلدة فدي تح يدق أهدداف التنميدة 

 . (06)الزراعية المستدامة
 التحول مع الزراعة التقليدية للزراعة الاضوية:  2 – 2 – 6 – 1

ة جدرورة ت تجي شروط تح يدق التحدول مد  الزراعدة الت ليديدة للزراعدة العجدوية ل ديانة التربد
اسدددتغال األرض مددددة ثددداث سدددنوات متتاليدددة علدددت وفدددق نظدددام الزراعدددة العجدددوية قبدددل البدددد  
بح ددددداد أول مح دددددول عجدددددوي )أو الح دددددول علدددددت أول مح دددددول يسدددددتحق شدددددهادة مندددددتج 
عجددوي( وهدد ا ينطبددق علددت حيوانددات المزرعددة التددي يجددب أ  تربددت مندد  والدتهددا علددت أب يددة 

 ت المدة المحددة بثاث سنوات بالمرحلة االنت الية %( تسمت ه011وأعاف منتجة عجويا  )
Transition Period  يت قلم النظام الحيوي واإلدارة الجديددة للتربدة مدت هد ا النظدام الجديدد   

 لتنفي  العمليات الزراعية والوقاية ومكافحة الحشرات واألعشاب وبير  ل . 
حتدددت ال يدددنإفض مدإولددد   بدددبط ة وعدددادة مدددا يإتدددار المدددزار  االنت دددال نحدددو الزراعدددة العجدددوي

%( مدد  مسدداحة 31 – 01المددادي بشددكل مفدداجىر لدد ل  ين ددح باالنت ددال التدددريجي بحدددود )
 المزرعددددةر كددددل سددددنة حتددددت ت ددددبح العمليددددة اإلنتاجيددددة فددددي المزرعددددة بكاملهددددا عجددددوية إددددال 

( سددنواتر مدد  أجددل  عددادة إ ددوبة التربددة وحتددت يسددتطيت المددزار  ممارسددة الزراعددة 01 – 5)
وية واكتسداب حدق تسدويق منتجاتد  علدت أنهدا عجدويةر عليد  أ  يح دل علدت تدرإي  العجد

لممارسة الزراعة العجوية م  الجهات المإت ة  ات العاقة والتي ت دوم عدادة بدإجرا  تح دق 
ميداني ع  كيفية وطبيعة النظام الزراعي المتبت في المشرو  أو المزرعة المعنية والت كدد مد  

المطلوبة في الشروط ال ياسية للزراعة العجوية بشكل دوري م  حيث انها تح ق الموا فات 
 . (08)موا فات األرض ووسائل اإلنتاج وبير  ل 

   تبنددددي هكدددد ا مشدددداريت زراعيددددة علددددت وفددددق موا ددددفات علميددددة مدروسددددة مدددد  قبددددل الجهددددات 
المإت ددة فددي المحافظددة والبحددوث العلميددة التطبي يددة التددي ت ددوم بهددا الجهددات البحثيددة سيسددهم 

شدكل فاعدل فدي  ديانة التربدة والحفداظ عليهدا ممدا يسدهم فدي دفدت عجلدة العمليدة الزراعيدةر    ب
تستند الزراعة العجوية علت ركيزتي  أساسيتي  فجا  ع  التشريعات وال واني  وهما استإدام 
المبيدات اإلحيائية وك ل  المفترسات والطفيليات والممارسات الزراعيدة الجيددة والمستإل دات 
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 Integratedتيددة والوسددائل بيددر الكيميائيددة مدد  إددال بددرامج اإلدارة المتكاملددة ل فددات )النبا

pastmangement واسدددتإدام األسدددمدة اإلحيائيدددة والعجدددوية والطبيعيدددة كال دددإور وبيرهدددا )
مدد  وسددائل التسددميد النظيددفر فددي سددبيل زيددادة إ ددوبة التربددة مددت المحافظددة علددت المحتددوى 

 . (01)االحيائي لها
 تطبيقات المخصبات الحيوية والتوليفات السمادية:  3 – 6 – 1
 توليفات سمادية:  1 – 3 – 6 – 1

تددم تجربددة توليفددات سددمادية حاويددة علددت العنا ددر الرئيسددة وال ددغرى ونسددب معلومددة سددريعة 
ال وبا  في الما ر وقد تم تطبي ها علت محا يل مواقت متعددة علدت وفدق بدرامج تسدميد معددة 

م( باستإدام منظومات ري بالرش 3100 – 3101و  3113 – 3111)ولموسمي  زراعيي  
المحميدددةر الإيدددار المحمدددير البطاطدددار  الطمددداطموالتن ددديط ولمحا ددديل ال مدددحر الددد رة ال دددفرا ر 

% للدد رة 53% لل مددح و 23الشدعير وقددد تح  ددت زيددادات معنويدة فددي بلددة الدددونم و دلت  لددت 
 .(03)طاطا% للب23و  للطماطم% 26% للإيار و 44ال فرا  و 

 : EMIالمخصب الحيوي  2 – 3 – 6 – 1
استإدام المإ ب الحيوي الطبيعي متعدد األبراضر وهو مزيج تعايشي مد  الكائندات الحيدة 

( نوعددددا  ويسددددتإدم فددددي مددددزار  األسددددما  واإلنتدددداج النبدددداتي )التربددددة 84المفيدددددة والتددددي ت دددددر بددددد )
 ميات ال رف ال حي.  والنبات( واإلنتاج الحيواني فجا  ع  التإمير ومعالجة

ر الإيدددارر ال دددرنبيطوقدددد تدددم  جدددرا  ثددداث تجدددارب جدددم  مشدددرو  السدددماد البوتاسدددي لمحا ددديل 
% ويجددري حاليددا  تطبيددق المإ ددب الحيددواني 41 – 34والبطاطددا وأعطددت زيددادة تراوحددت بددي  

طددد ( مددد  إددال دوائدددر الزراعدددة فددي وزارة الزراعدددة وفدددي ح ددول مدددزارعي  متميدددزي   3بم دددار )
 م الزراعية الم بلة للوقوف علت النتائج في نطق أوست. للمواس

 :Clean Saltماالج الملوحة  3 – 3 – 6 -1
وهو مادة كيميوحيوية تستإدم لرش التربة والمحا يل المزروعة في األراجي التي تعاني م  

ر ويسددتإدم برشددات متعددددة علددت وفددق شدددة الملوحددة ونددو  المح ددول المددزرو  الددتملحمشددكلة 
يجدددري تطبي هدددا مددد  إدددال دوائدددر الزراعدددة التابعدددة لدددوزارة الزراعدددة وفدددي ح دددول مدددزارعي  حاليدددا  

 متميزي . 
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 مشروع السماد البوتاسي والتوليفات السمادية:  4 – 3 – 6 – 1
يهدددف  لددت تح يددق التددواز  فددي  جددافة المغدد يات  لددت تددرب مإتلفددة المحتددوى مدد  البوتاسدديوم 

الإجر فجا  ع  تطبيق اسدتإدام توليفدات سدمادية الجاهز لبعض المحا يل اإلستراتيجية و 
السدديما الرئيسددة وتحددت أنظمددة الددري ر و مإتلفددة لتح يددق الموازنددة الجيدددة فددي  جددافة المغدد يات

الحديثة )الرش المحوري والثابت والتن يط( وتتم اإلجافة علت دفعات علدت طدول موسدم النمدو 
مسددة مواقددت تمددت فيهددا زراعددة محا دديل لدراسددة مدددلوالت اإلنتدداج وكفددا ة التسددميدر وينفدد  فددي إ
إيدارر البا نجدا ر والمحمية ال وال رنبيط)ال رة ال فرا ر الإجر المكشوفة لمح ولي البطاطا 

 (. الفلفل والطماطم
 مشاريع الري والبزل المخطط والمنفذة في المحافظة:  4 – 6 – 1

فددي محافظددة األنبددار  أعدددت وزارة المددوارد المائيددة إطددة إمسددية جددم  مشددرو  تنميددة األقدداليم
 م( وقد تجمنت المحاور اآلتية: 3104 – 3101للمدة )

 أوال : مشاريت الري واست اح األراجي: 
 نشددا  قنددوات الددري وتسددوية األراجددي فددي قجددا  الفلوجددة جددم  ندداحيتي   ب عمددال. المباشددرة 0

 العامرية والكرمة وتبطي  جداول واست اح أراض. 
عددادة ت هيددل مشددرو  عندد  العددائم . است دداح أراجددي فددي قجددا  ا3 لرمددادي المرحلددة الثانيددة وا 

 والمباشرة بمشرو  الإسفة في حديثة والسمسية في راوت. 
.  نشددا  مشددرو   روائددي زراعددي كبيددر فددي مندداطق الكرمددة إلددف ا ر  دجلددة يشددمل مندداطق 2

 الجزيرة جميعا . 
 . تنفي  محطة ج  الميات  لت المشرو  االروائي في عن . 4
مسددداحة زراعيدددة فدددي المنط دددة  إلجدددافةسدددة  مكانيدددة شدددق جدددداول مددد  السددددود ال دددغيرة . درا5

عادة دراسة  نشا  سد البغدادي.   الغربية وا 
نشا  سدي   غيري  علت وادي حورا . 6  . توسيت ري السكرا  وا 

 ثانيا : مشاريت البزل: 
نشا  محطة بزل0  العامرية.  . المباشرة بتنفي  مبازل المرحلة الثانية في الفلوجة وا 
 .  مكانية ربط مبازل الرمادي أيم  الفرات ببحيرة الرزازة وتجنب نهر الفرات ميات البزل. 3
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 .  عادة وت هيل ج  الري والبزل في الكرمة. 2
نشددا  قندداطر 4 . تنفيدد  أعمددال المبددازل الح ليددة المغطدداة لمشددرو  الفلوجددة ) دد اوية/ كرمددة( وا 

 ازل. كونكريتية و ندوقية وانبوبية للمب
   جميددت هدد ت المشدداريت جددم  المشدداريت االسددتثمارية وتنميددة األقدداليم ومدد  جددمنها محافظددة 

 . (31)االنبار
 االستنتانات: 

ال ددحراوية بمثابددة شددريا  الحيدداة ممددا يتطلددب  دارة هدد ت فددي األراجددي . امتددداد نهددر الفددرات 0
مدد  المددائي للمحافظددة مثددل لتلدد  الميددات ممددا يعددزز األالمددورد الحيددوي مدد  إددال االسددتثمار األ

 وال طر. 
. امددددتا  المحافظددددة لإزانددددات كبيددددرة للميددددات الجوفيددددة تسددددهم فددددي تح يددددق التنميددددة الزراعيددددة 3

 وفق إطط علمية مدروسة.  اجيد االمستدامة في المحافظة   ا ما استثمرت استثمار 
  . وقددو  المحافظددة جددم  المندداد ال ددحراوي شددجت علددت قيددام عمليددة ح دداد الميددات فددي بنددا2
 فادة منها في العملة الزراعية وتنميتها. سدود الترابية لإز  الميات واالال
. التنددو  فددي التددرب يسددهم فددي تفعيددل العمددل علددت  دديانة التربددة مدد  إددال اسددتإدام الطددرق 4

 العلمية الحديثة في الزراعة يسهم في الحفاظ عليها وفق دراسة علمية تطبي ية. 
والزراعددة العجدددوية يسددهم فددي الحفددداظ علددت التربددة وزيدددادة  . االتجددات نحددو الزراعدددة الحافظددة5

  نتاجيتها. 
 التوصيات: 

. العمل علت الحفاظ ميات نهر الفرات وفق  دارة علمية مدروسة تسهم في الحفاظ علدت هد ا 0
 في العملية الزراعية.  األمثلالمورد الحيوي م  إال االستإدام 

دارتها. الحفاظ علت الميات الجوفية 3 سهم في تح يق تنمية زراعية مستدامة تدارة  حيحة   وا 
في المحافظة مد  إدال االسدتمرار فدي بندا  السددود والإزاندات علدت الوديدا  يسدهم فدي تغ يدة 

 الميات الجوفية. 
ات األمطار وإزنها في السدود م  ة ح اد الميات يسهم في استثمار ميي. االستمرار في عمل2
 اف. فادة منها في موسم الجفجل االأ
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. االسدددددتمرار بالدراسدددددات الهيدرولوجيدددددة مددددد  اجدددددل معرفدددددة مكدددددام  جديددددددة للميدددددات الجوفيدددددة 4
واسددتثمارها االسددتثمار ال ددحيح مدد  إددال تعدداو  الم سسددات الحكوميددة والبحثيددة العلميددة فددي 

 المحافظة. 
الإجدرا  التدي تسدهم فدي تح يدق ظدروف  األحزمدة. الحد م  انجراف التربة وتعريتها بإقامة 5
 وبيئية تسهم في تح يق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. عية زرا

                                                 

 المصادر: 
()  الدول المتشاطئة: وهي الدول التدي ت دت أراجديها أو جدز  منهدا فدي حدوض تغ يدة النهدر مدت الددول

التددي يمددر النهددر ب راجدديها. للمزيددد ينظددر: وليددد رجددوا ر مشددكلة الميددات بددي  العددراق وسددوريا وتركيددار 
 .  006مر  3116شركة المطبوعات للتوزيت والنشرر 

فددي سددوريا والعددراق الطبيعددة والسددكا ر  از أحمددد الموسددتر وادي نهددر الفددراتمحمددد دلددف أحمدددر فددو  (0)
 .41  مر3113سوريار  –ر دار الفرقا ر حلب 0ط
محمد دلف أحمد الدليمير نسدري  عدواد الج دانير  دارة المدوارد المائيدة ودورهدا فدي معالجدة أزمدة  (3)

الدة دراسدة( المجلدة الدوليدة للبيئدة والميدات ح –الميات في األقداليم الجافدة )اإلقلديم ال دحراوي فدي العدراق 
 .  053مر  3103ر 4ر العدد 0والمنظمة االوروعبية التجاهات البيئة والميات وال حرا ر مجلد 

 .  061محمد دلف أحمد الدليمير نسري  عواد الج انير الم در السابقر   (2)
 . 060الم در نفس ر   (4)
موسدددتر وادي نهدددر الفدددرات فدددي سدددوريا والعدددراقر م ددددر محمدددد دلدددف أحمدددد الددددليمير فدددواز أحمدددد  (5)

 .  015سابقر  

 .  83ال احلة )اكساد(ر م در سابقر   واألراجيالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة  (6)
ر دار الكتددبر ال دداهرةر 0محمددد أحمددد إليددل  بددراهيمر تنميددة المددوارد المائيددة فددي الددوط  العربددير ط (8)

 .  31مر  3115
ي ر ين ير األن ارير حوض الفرات واألمد  الغد ائي االسدتراتيجي للعدراقر ن ابدة الجيولدوجينظر:  (1)

ر روا  زكددي يددونل الطويددلر مإدداطر األمدد  المددائي العربددي إيددارات  34 – 33مر  0331بغدددادر 
مر 3113األرد ر  –ر دار زهددددددرا  للنشددددددرر عمددددددا  0التنميددددددة المائيددددددة لل ددددددر  الواحددددددد والعشددددددري ر ط

 014  . 
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ال ددحرا   إلعمددارور مهدددي  ددالحر م تددرح تنميددة  قلدديم شددامية ح دديبة الغربيددة انطاقدد  أندد (3)

 . 3م(ر  3/03/3101-0الم تمر الجغرافي األول )
للمزيد ينظر: آال   اكر عد اب عبيددر اسدتثمار الميدات العادمدة والمعالجدة فدي الزراعدة فدي  (01)

مر 3100ابر جامعدددة بغددددادر محطدددة الرسدددتميةر رسدددالة ماجسدددتير )بيدددر منشدددورة(ر كليدددة اآلد
 010 . 

وزارة التعلددديم العدددالي والبحدددث ع دددام إجدددير الحدددديثي وآإدددرو ر ت اندددات الدددري الحديثدددةر  (00)
 .321 مر 3101ر 0العلمير جامعة األنبارر ط

ر دار الفكددر العربددير 0علددي علددي البنددار المشددكات البيئيددة و دديانة المددوارد الطبيعيددةر ط (03)
 . 035مر  3111ال اهرةر 

الزراعدة الحافظدة النظددام  ر)أكسداد( الزراعددة الحافظدةرئديل برندامج أيمد  الشدحا ة العدودةر  (02)
المفتداحي لحددل المشدداكل ال ائمددة فددي الددنظم البيئيددة الزراعيددةر مجلددة الزراعددة والميددات فددي الددوط  

 .8ر 6ر  م3101ر 36العربير العدد 
 . 6الم در نفس ر   (04)
جددي واسددتعماالت الميددات أكسددادر الزراعددة العجددويةر مجلددة علددي زيدددا ر مدددير  دارة األرا (05)

 . 20مر  3101ر 36الزراعة والميات في الوط  العربير العدد 
 . 22الم در السابقر   (06)
 . 22علي زيدا ر الزراعة العجويةر الم در السابقر   (08)
بيانددات م(ر 3104 – 3100وزارة الزراعددةر الملحددق اإلح ددائي للإطددة الزراعيددة للمدددة ) (01)

 . بير منشورة

م والإطدددددة 3105 – 3113للمزيدددددد ينظدددددر: إطدددددط وزارة الزراعدددددة الإطدددددة اإلسدددددتراتيجية  (03)
 م(. 3104 – 3100م( والملحق اإلح ائي للإطة )3104 – 3101الزراعية للمدة )

مر قطدددا  المدددوارد المائيدددةر 3104 – 3101للمزيدددد ينظدددر: برندددامج تنميدددة األنبدددار للمددددة  (31)
 . 030 – 031منشورةر  ببيانات بير 


