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                      -:المستخلص
غرب العراق في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من اقليم اعالي الفرات  قعي      

على الشريط تنحصر  بانهاالصالحة للزراعة  هاراضيالذي تميزت  .نبارألمحافظة ا
عن الحيازة الزراعية في االقليم  حجم لذلك لم يزد ,ضفتي نهر الفراتل الضيق المحاذي

وقد  البعيدة عن النهر. الصحراوية ًا في المناطقدونم 01تجاوز, في حين هاواحد في دونم  
 لكندونمًا,  95609 مساحة االراضي الصالحة للزراعة في االقليم وصل مجموع

 99995راضي الصالحة للزراعة. منها % من مجموع األ90 منها كان بنسبةً المزروع 
يحاول البحث, وعلى هذا االساس  دونمًا مزروعة ببساتين النخيل والحمضيات والفاكهة.

تحليل االنماط الزراعية الموجودة في االقليم واسباب توقيعها, والنتائج التي تمخضت 
 عنها بقصد الوصول الى حالة من زيادة المساحات المزروعة بما يكفي سكان االقليم.

Agricultural patterns of variation in the  Upper Euphrates Region 

agricultural seasons 1979-1980 and 2009-2010 

Assist  teacher                                                  Prof. Dr   
Ahmed Hussein Farhan Al-Jughaify        Hasan Kshash Abid Al-Janabi  

Abstract:- 

    Upper Euphrates Region is situated in western Iraq in the northern and 

north-east of the province of Anbar. Which marked its territory as arable 

confined to the narrow strip adjacent to the banks of the Euphrates River, it did 

not increase the size of agricultural holdings in the province for one acre, while 

more than 50 dunums in the desert areas far from the river. The total area of 

arable land in the region of 84651 dunums, but grown by 85% of the total 

arable land. Of which 21184 dunums planted with palm groves and citrus fruit. 

On this basis, trying to search, analysis of agricultural patterns in the region 

and the reasons for signing, and the outcomes in order to reach a state of 

increased plantings enough people of the Region. 
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 -:المقدمة
االسهام في دراسة  ونالجغرافي حاول, فقد التي تتمتع بها الزراعةهمية نظرًا لأل     

رض الزراعية, والعمل على تطويعها المؤثرة في استخدامات األ لطبيعية والبشريةالعوامل ا
كميات ونوعيات االنتاج وفقًا لما يتطلبه هذا االستخدام عن طريق تحليل مدى تأثيرها في 

مثل لألرض, اذ البد للباحث الجغرافي من أن يكون ذا األبغية التوصل الى االستخدام 
 باعتباره االقدر على تحليل المام واسع في وصف الظاهرة الجغرافية وتحليلها وتفسيرها

خر, محاواًل الكشف عن المتغيرات التي ر سطح االرض, وتباينها من مكان آلظواه
 توضح هذا التباين.

في المساحات المزروعة  المكاني تفسير التباينتهدف هذِه الدراسة الى تحليل و      
بين الموسمين  اعالي الفرات إلقليم الوحدات االدارية بالمحاصيل الزراعية المختلفة في

المساحات المزروعة عتماد امن خالل , 9191-9111و 9191-9191الزراعيين 
ر الفرات في نهالسيما ان اقضية االقليم تحاذي ضفتي و والمحاصيل التي تزرع فيها , 

, السورية العراقية في قضاء القائمامتداد طولي يبدأ من قضاء هيت وينتهي عند الحدود 
وكان لذلك اثره الواضح في تباين االنماط الزراعية بين االراضي الخصبة القليلة المساحة 

تي اهمية الخوض في ى الصحراوية البعيدة عنه. وهنا تأالكائنة على ضفتي النهر واالخر 
د منها المخططون وصناع يجاد ارضية جغرافية يمكن ان يفيا الموضوع الهادف الى اهذ

  .القرار
 -:مشكلة البحث

العالقة بين تتحدد المشكلة الجغرافية في كونها عبارة عن سؤال يمكن من خاللها ابراز     
 -:يتالسؤال االبتم عرضها ن مشكلة البحث  سيإعليه فو أكثر.  متغيرين أو

في تغيير المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية  اً دور  والبشرية للعوامل الطبيعيةهل ان 
 في إقليم أعالي الفرات؟
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 -:فرضية البحث
لقد كان لتباين على ضوء مشكلة البحث فان فرضيته يمكن صياغتها كاالتي )      

في  تشار السكانيالذي اثر على طبيعة االن مظاهر السطح والموارد المائية وانواع الترب
 .(إقليم أعالي الفرات األثر األكبر في تغير حجم مساحة االراضي الزراعية في اإلقليم

  -:هدف الدراسة
زراعة المحاصيل الزراعية للتوسع في  يهدف البحث الى تحديد االتجاهات المكانية       

الى الزيادة في الكم والنوع , وال يمكن ان  في اقليم اعالي الفراتاالستثمارات الزراعية دفع و 
ابراز دور و الكشف عن حجم التغير في مساحات االراضي الزراعية,  يحصل هذا اال بعد

زراعية وأهميتها في توفير التراكم الالزم لتحقيق التنمية ال .التغير التي ادت الىالعوامل 
 .المطلوبة

 -:البحث حدود منطقة
اعالي الفرات ضمن قليم إل داريةحدود اإلالمنطقه الدراسة المكانية ب حدود تتحدد        

ظهر وه والقائم ( وتالتشمل خمسة أقضيه هي )هيت وحديثه وعنه و ر محافظة االنبار, 
, ( شماالً 030لى )إ(  033 -90بين دائرتي عرض  ) اً فلكي تحددي(, انه 9الخريطة رقم )
االمر الذي يشخص وقوع االقليم  .شرقاً (  053  -90) لىإ(  031 -59وخطي طول )

ضمن المنطقة الصحراوية الجافة بما اثر في ضرورة االعتماد على نهر الفرات كمورد 
نماط الزراعة في التعرض أل فقد حاولت الدراسة ,اما حدود الدراسة الزمانية مائي دائم.

 9191-9191 الزراعييناالقليم واجراء مقارنة لتغير المساحات المزروعة بين الموسمين 
 .9191-9111و

 -:اهمية البحث
, والمزروعةالتغير في المساحات الزراعية  دراسةعلى في تركيز تتحدد اهمية البحث 

مرحلة االكتفاء  وتجاوزتجاوز السلبيات  جلإلومناقشة االثار الناجمة عن هذا التغير 
 تصدير الفائض الى خارج االقليم. والوصول الى مرحلةالذاتي 
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 (9خريطة رقم )

 .موقع إقليم أعالي الفرات بالنسبة للعراق ومحافظة األنبار

 
 . 0222المصدر / وزارة الري ,المديرية العامة للمساحة , خريطة العراق اإلدارية لعام 

 

 -لزراعية في إقليم أعالي الفرات:األنماط ا-1

سيتم الحديث عن توزيع المحاصيل المزروعة على مناطق اإلقليم المختلفة,          
ة , ألجل تبيان المؤثرة فيه وفق مجاميعها الرئيسحسب المساحة وكمية اإلنتاج والعوامل 

ما يواجه العملية الزراعية من عراقيل لتحديد أفضل الوسائل الالزمة لتنمية النشاط 
    الزراعي في اإلقليم.
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المساحة الصالحة  (9و) (9والشكلين المرقمين ) (9( و)9) انرقمالمويظهر الجدوالن    
 كانت بحدودالمزروعة فعاًل المساحات دونمًا, في حين أن  95609بلغت  وقد ,للزراعة

% من المساحة الصالحة للزراعة في اإلقليم في الموسم  90,0دونمًا بنسبة  99393
دونمًا  03690 الى المساحات المزروعة فعالً  وقد تراجعت.  9191 – 9111الزراعي 
إذ كانت بمقدار  9191-9191% عما كانت عليه في الموسم الزراعي 59,0وبنسبة 

 -دونمًا ويعود هذا التراجع لعدة أسباب أهمها: 990199
 (9جدول )

الفرات للموسم الزراعي مساحات األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة فعاًل )دونم( في إقليم أعالي 
9111-9191. 

الوحدة 

 االدارية

مساحة االراضي الصالحة 

 للزراعة

المزروعة مساحة االراضي  النسبة %

 فعلا 

 النسبة%

 36,1 96991 35,5 91950 هيت

 93 1551 95,5 99959 حديثة

 6,0 5615 6,0 0591 عنه

 6,3 5035 6,3 0359 راوه

 39,3 96190 39,5 39033 القائم

 911 99393 911 95609 المجموع

المصدر/ وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي, شعبة تخطيط األنبار, تقرير الواقع الزراعي لمحافظة 
 .9191-9111اعي األنبار, الموسم الزر 

 (1الشكل رقم )
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 (9جدول رقم )
-9111و  9191-9191 تغير مساحات األراضي الزراعية في إقليم أعالي الفرات بين الموسمين الزراعيين

9191. 
الوحدة 
 االدارية

الموسم الزراعي 
9191-9191 

الموسم الزراعي  النسبة%
9111 -9191 

 النسبة% مقدار التغير النسبة%

 33,5- 93391- 36,1 96991 39,9 51911 هيت

 63,9- 96611- 93 1551 91,9 96151 حديثة

 01,9- 1999- 6,0 5615 95,9 99011 عنه

 ــ ــ 6,3 5035 ــ ــ راوه

 35,9- 95350- 39,3 96190 39,9 59331 القائم

 59,0- 03690- 911 99393 911 990199 المجموع
المصدر/ مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة)هيت, حديثة, عنه, راوه, القائم(. بيانات غير منشورة 

9191. 
 

 
 .(9باالعتماد على الجدول رقم )              
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 حديثة سد حديثة في أقضية ) مساحات واسعة من األراضي الزراعية بمياه غمر .9
قرية في هذه  59غرق أو  9196الذي شيدته الحكومة العراقية عام  (راوه و عنهو 

 .(9)االقضية
بعض األراضي الصالحة للزراعة في قضاء هيت بسبب ارتفاع  تملح مساحات من  .9

 المياه الجوفية.مناسيب 

تم  إذ, ففي معظم وحدات االقليم االدارية  على األراضي الزراعيةف العمراني لزحا .3
 .وغيره إلى االستخدام السكني لتحول األراضي الزراعيةتجريف مساحات 

 بسبب تكاليف االنتاج الزراعي 9113عزوف الفالحين عن زراعة األرض بعد عام   .5
الدولة للمزارعين  دعمالتي ارتفعت بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وانعدام 
 .وشيوع ظاهرة استيراد ما يحتاجه العراقيون من غذاء من الخارج

ن قضاء القائم احتل المرتبة األولى في أص وحدات اإلقليم اإلدارية يالحظ وفيما يخ     
% من مجموع 39,5دونمًا بنسبة  39033مساحة األراضي الصالحة للزراعة والبالغة 

 96190زراعة. في حين بلغت األراضي المزروعة فعاًل أراضي اإلقليم الصالحة لل
دونمًا, بسبب وجود األراضي السهلية المنبسطة ذات التربة الخصبة, فيما جاء قضاء 

 91950هيت بالمرتبة الثانية عندما وصلت مساحة األراضي الصالحة للزراعة إلى 
ي اإلقليم , % من مجموع مساحات األراضي الصالحة للزراعة ف35,5دونمًا بنسبة 

% من 36,1دونمًا وبنسبة  96991أما األراضي المزروعة فعاًل, فكانت بحدود 
ن الجزء الجنوبي من أ ويعود ذلك الىمجموع مساحات اراضي االقليم المزروعة فعاًل, 

القضاء يقع ضمن أراضي السهل الرسوبي العراقي. وأحتل قضاء حديثة المرتبة الثالثة 
% من 95,5دونمًا وبنسبة 99959ة للزراعة بمساحة من حيث األراضي الصالح

االراضي الصالحة للزراعة في االقليم. وكانت مساحة االراضي المزروعة فعاًل 
% من األراضي المزروعة فعاًل في اإلقليم, وانحسرت 93دونمًا بنسبة  1551

دونمًا على  0359و 0591راوه لتبلغ زراعة في قضائي عنه و األراضي الصالحة لل
% من األراضي الصالحة للزراعة في اإلقليم,  6,3%و  6,0لتوالي. بنسبة بلغت ا

                                                           
1

 .0210/ 3/ 5( مقابلة مع الدكتور عزيز غايب محبس الحديثي , قسم البحوث والدراسات مديرية زراعة حديثة, بتاريخ  
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بسبب ضيق الشريط السهلي المحاذي للنهر, حيث تشرف الهضبة الغربية على النهر 
من مناطق عديدة في قضاء عنه, في حين تشرف هضبة الجزيرة على نهر الفرات 

اصل في مساحات األراضي في قضاء راوه. وألجل الكشف عن واقع التراجع الح
إن هناك تراجعًا في  الذي يظهر (9الجدول رقم )نحتاج الى مراجعة  الزراعية 

 -دونمًا وكما يأتي : 03690المساحات الزراعية بواقع 
دونمًا للموسم  990199انخفضت مساحة األراضي الزراعية في اإلقليم من   -9

-9111الزراعي  ونمًا للموسم د 99393لتصل الى  9191-9191الزراعي 
% من مساحة اإلقليم 59,0دونمًا وبنسبة  03690, بتغير سالب بلغ 9191
 .الزراعية

ة احتل قضاء حديثة المرتبة األولى في مقدار التغير, إذ إن األراضي الزراعي  -9
%, إذ وصلت مساحة هذه  63,9- نسبةانخفضت على مستوى القضاء ب

, بعد إن كان في  9191 -9111دونمًا للموسم الزراعي  1551األراضي إلى 
دونمًا. أي إن اإلنتاج قد  96151بحدود  9191 – 9191الموسم الزراعي 

-حل بالمرتبة الثانية قضاء عنه الذي خسر بحدود وقد انخفض بنفس النسبة. 
فقد بلغت مساحة األراضي الزراعية فيه للموسم  ,% من أراضيه الزراعية 01,9

دونمًا, في حين وصلت في الموسم  99011نحو  9191-9191الزراعي 
والرابعة قضائي دونمًا, وجاء بالمرتبة الثالثة  1999إلى  9191 -9111الزراعي 

االمر الذي يعكس مدى  %  على التوالي.33,5% و 35,9 القائم وهيت بنسب
 التراجع الحاصل في مساحات االراضي الصالحة للزراعة.

 -نظام حيازة األراضي الزراعية : -2
تعني الحيازة طبيعة ملكية األراضي الزراعية المستغلة كليًا أو جزئيًا ألغراض      

اإلنتاج الزراعي, بحيث تدار كوحدة زراعية مستقلة بواسطة شخص أو مجموعة 
 .(9)أشخاص

                                                           
1

الجهاز المركزي لإلحصاء, دائرة اإلحصاء الزراعي , نتائج التعداد الزراعي وزارة التخطيط , (  

 169, ص  1793,  الجزء األول , 1791لسنة 
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وهي من العوامل المؤثرة في عملية استثمار األراضي الزراعية ألنها تجسد طبيعة عالقة  
 جتماعية في التنمية الزراعية.اقتصادية و انجم عنها من آثار الفالح باألرض وما ي

فقد تعود ملكية األراضي الزراعية بما فيها من حقول وبساتين في إقليم أعالي الفرات      
إلى شخص واحد أو الى مؤسسه حكومية, كما هو الحال في واحة الرصيف التي تعود 

 ملكيتها إلى الدولة.
يازات في اإلقليم تتباين بين منطقة وأخرى, وهي على ضفتي ويبدو إن مساحة الح     

 -النهر اقل مساحة من الهضبة الغربية وكما يأتي :
 الحيازات الصغيرة . -2-1  

دونمًا  0 -9تتراوح مساحة حيازة األراضي الزراعية على ضفتي نهر الفرات بين       
, وقد تفتت إلى اقل من ذلك, بسبب التقسيم االرثي االهاليوغالبًا ما تعود ملكيتها إلى 

لألراضي الزراعية, الذي ترك أثره في ضعف استخدام المكننة في العمليات الزراعية , 
كما يظهر واضحًا في الحيازات الصغيرة المستغلة بزراعة بساتين النخيل, فال يمكن 

ا يضطر الفالح وأفراد أسرته تكاليف اإلنتاج, ممتزيد من استخدام اآلالت الحديثة ألنها 
إلى استخدام الجهد العضلي في العمليات الزراعية, والذي يؤثر سلبًا في محدودية 

 األراضي المستغلة وانخفاض المردود المالي.

 : الحيازات الكبيرة ) الواسعة ( -2-2 
المياه فرت اوهذه تنتشر في الهضبة الصحراوية ذات الطبيعة الديمية, إال إذا تو        

, التي تعتمد على المكننه زراعتها بمحصولي الحنطة والشعير الجوفية, لذلك تحددت
 الزراعية في عمليات البذر والحصاد .

إن المعدل العام لحجم الحيازات الزراعية  (3والشكل رقم) (3ويتضح من الجدول )     
في  دونماً  39ن بحدود البعيدة عن نهر الفرات كا وحدات اقليم اعالي الفرات االدارية في

 عموم اإلقليم .
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 (3جدول رقم )
 .9191متوسط حجم الحيازة الزراعية في إقليم أعالي الفرات عام 

 المتوسط القائم راوه عنه حديثة هيت الوحدة اإلدارية

 39 31 30 01 90 90 متوسط حجم الحيازات الزراعية/ دونم

 . 9191المصدر/ وزارة الزراعة , مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة / قسم التخطيط والمتابعة ,    
 (3الشكل رقم )

 
 (.3باالعتماد على الجدول رقم )

 
دونمًا في قضائي عنه و راوه ليحتال المرتبتين األولى  30و  01لكنه وصل إلى      

والثانية على التوالي, بسبب سعة مساحة القضائين ومحدودية النشاط الزراعي فيهما 
والمرتبط بقلة الكثافة السكانية, وبالمقابل نجد إن قضاء هيت جاء بالمرتبة األخيرة بين 

ساحة الصالحة للزراعة دونمًا, رغم سعة الم 90بمتوسط حيازة بلغ  أقضية اإلقليم الخمسة
 .السكاني والنشاط الزراعي الكثيف زبسبب الترك
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 -المحاصيل الزراعية في اإلقليم: -3
 -:محاصيل الحبوب -3-1

المساحات المزروعة وكمية اإلنتاج لمحاصيل  (5والشكل رقم ) (5يبين الجدول رقم )        
, فقد 9191 – 9111الحنطة والشعير والذرة الصفراء في إقليم أعالي الفرات للموسم الزراعي 

 دونمًا  90916طنًا, مزروعة على مساحات بلغت  96996وصلت كميات إنتاج الحنطة إلى 
 (5جدول رقم )

 .9191 – 9111 الصفراء واإلنتاج في إقليم أعالي الفرات للموسم الزراعيالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير والذرة 

الوحدة 
 اإلدارية

 الذرة الصفراء الشعير الحنطة

 اإلنتاج/طن المساحة/دونم اإلنتاج/طن المساحة/دونم اإلنتاج/طن المساحة/دونم

 001 9911 599 9691 0901 90111 هيت

 909 390 991 091 9590 5155 حديثة

 19 911 916 590 9919 6191 عنه

 959 351 995 939 9511 9959 راوه

 919 9605 399 9595 90190 59111 القائم

 9901 3611 9919 5999 96996 90916 المجموع

, القائم( بيانات مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة )هيت, حديثة, عنة , راوهالمصدر/
 -9111الحنطة والشعير والذرة الصفراء للموسم الزراعي بمحاصيل  المزروعة  عن المساحات

 بيانات غير منشورة. 9191
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دونمًا, لكن  5999طنًا بمساحة  9919م اإلقليم, في حين بلغ إنتاج الشعير في عمو
 دونمًا.  3611طنًا على المساحة البالغة  9901 الى الذرة الصفراء وصل إنتاجها

إحتل قضاء القائم المرتبة األولى  ,وعلى مستوى الوحدات اإلدارية ألقضية اإلقليم     
حتل افي حين  .طناً  90190في إنتاج الحنطة, إذ وصل اإلنتاج في ذات الموسم إلى 
طنًا. ثم جاءت  0901 الى قضاء هيت المرتبة الثانية, إذ وصل إنتاجه لنفس العام

المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي بواقع إنتاجي أقضية راوه و عنه وحديثة في 
 طنًا على التوالي. 9590و  9919و  9511بلغ 
طنًا,  599عندما بلغ إنتاجه  ,حتل قضاء هيت المرتبة األولى في إنتاج الشعيرا     

يثة و أقضية راوه وحدثم تبعته طنًا,  399جاء قضاء القائم بالمرتبة الثانية بحجم إنتاج و 
    طنًا على التوالي . 916و  991و  995 بلغت إنتاج كمياتعنه ب
, وجاء طن 919مرتبة األولى بحجم إنتاج أما الذرة الصفراء فقد جاء قضاء القائم بال     

طنًا, وجاء قضاء حديثة بالمرتبة  001قضاء هيت بالمرتبة الثانية بحجم إنتاج بلغ 
و  959طنًا, ثم قضائي راوه وعنه بحجم إنتاج بلغ  909الثالثة, إذ وصل إنتاجه إلى 

يتضح أن التغير  (0الجدول رقم )ويالحظ بعد تحليل  طنًا لكل منهما على التوالي . 19
–9111و  9191–9191وعة بالحبوب بين الموسمين الزراعيين في المساحات المزر 

 -اتجاهين هما:سجلت  9191
والذي يمثل الزيادة في مساحات األراضي المزروعة  -أإلتجاه اإليجابي: -9

بالحبوب, حيث ازدادت األراضي الزراعية في عموم اإلقليم, إذ كانت في الموسم الزراعي 
دونمًا محققًة زيادة مقدارها  90916إلى  دونمًا لتصل 90691بحدود  9191 – 9191
. 9191 – 9191% عما كانت عليه في الموسم الزراعي  391دونمًا بنسبة  1599

وحقق قضاء القائم المرتبة األولى في الزيادة, عندما تضاعفت األراضي المزروعة 
عام % عن ال399بالحنطة إلى أربع مرات تقريبًا. ثم قضاء عنه الذي حقق زيادة بنسبة 

9191- 9191. 
وفي محصول الذرة الصفراء اتسمت األراضي المزروعة في اإلقليم بالزيادة لتصل      
, بعد إن كانت في الموسم الزراعي  9191 – 9111دونمًا للموسم الزراعي  3611إلى 
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% من 96دونمًا بنسبة  963دونمًا, محققًة زيادة مقدارها  9116بحدود  9191 -9191
 وعة بالذرة الصفراء في اإلقليم. وتقدم قضاء هيت باقي أقضية اإلقليم فياألراضي المزر 
إي  9191 – 9191% عن الموسم الزراعي 9199وبنسبة  دونم 9119زيادة مقدارها 
 مرات . 91أنها تضاعفت 

 
 

تمثل في التراجع الذي حدث في مسـاحات األراضي المزروعة  -السلبي: إلتجاها -9
دونمًا في الموسم الزراعي  0059بمحصول الشعير, حيث تراجعت مساحة األراضي من 

 9191 – 9111دونمًا في الموسم الزراعي  5999, لتصل إلى 9191 – 9191
 قضاء حديثة المرتبة % من المساحة المزروعة في اإلقليم. وقد احتل93وبنسبة بلغت 

% من 59مساحة األراضي الزراعية بنسبة  قلصتت األولى في هذا التراجع عندما
نغمار مساحات واسعة من ابالشعير في القضاء , وذلك بسبب األراضي المزروعة 

 األراضي الزراعية في مياه سد حديثة.
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 -: اواتمحاصيل الخضر  - 2 -3

انتاج المساحات المزروعة وكميات  (0رقم )والشكل  (6يتضمن الجدول رقم )     
الصيفية والشتوية في إقليم أعالي الفرات, حيث بلغت المساحة المزروعة الخضراوات 

% من المساحة المزروعة فعاًل في 96,0دونمًا وبنسبة  91905لهذه المحاصيل بحدود 
, للموسم الزراعي دونمًا عما كانت عليه في اإلقليم 5519اإلقليم, محققًة زيادة مقدارها 

% من مساحة اإلقليم المزروعة بالخضر, وقد حصلت  31,6وبنسبة  9191 -9191
 -هذه الزيادة باتجاهين هما:

حتل قضاء هيت ا اذفي قضائي هيت والقائم,  تجسدوالم -:االيجابي تجاهاال -9
% من المساحة المزروعة 53,9المرتبة األولى في مقدار الزيادة البالغة 

, وجاء بالمرتبة الثانية 9191 -9191الزراعيبالخضر في القضاء للموسم 
% من المساحة المزروعة بالخضر في 59قضاء القائم بزيادة بلغت نسبتها 

 .9191 -9191للموسم الزراعي القضاء
 (6جدول رقم )

مساحة األراضي المزروعة بالخضر الصيفية والشتوية في إقليم أعالي الفرات للموسمين 
 .9191-9111و 9191-9191الزراعيين 

الوحدة 

 االدارية

المساحة 

 المزروعة

1797-1792 

المساحة  النسبة%

 المزروعة

0227-0212 

 النسبة% التغير النسبة%

 53,9 9111 09,5 1936 56,6 6939 هيت

 9,3- 996- 1,9 9999 93,6 9119 حديثة

 09,6- 963- 3,6 699 1,1 9501 عنه

 ــ ــ 3 095 ــ ـــ راوه

 59 9919 39,9 6996 91,1 5391 القائم

 31,6 5519 911 91905 911 95663 المجموع
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القائم(  المصدر/ مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة )هيت, حديثة, عنة , راوه,
 9191 – 9111المزروعة بمحاصيل الخضر  للموسم الزراعي بيانات عن المساحات 

 بيانات غير منشورة.

 
ات المساحعندما تراجعت في قضائي عنه وحديثة  تجسدوالم -:السلبي تجاهاال -9

من القرى الزراعية  غرق عدد بسببعلى التوالي.  %9,3 -% و09,6 - الى المزروعة
 القضائين بمياه سد حديثة.في هذين 

بالخضر, إذ  أن قضاء هيت احتل المرتبة األولى في حجم المساحة المزروعة ويبدو     
% من 09,5دونمًا بنسبة  1936 الى 9191 -9111في الموسم الزراعي وصلت

المساحة المزروعة بالخضر في اإلقليم, ثم جاء قضاء القائم بالمرتبة الثانية عندما بلغت 
% من المساحة المزروعة بالخضر 39,9دونمًا وبنسبة  6996فيه  المزروعة ةالمساح

 699و  9999 اتوعنه و راوه على الترتيب بمساح في اإلقليم. ثم جاءت أقضية حديثة
 دونمًا على التوالي. 095و 

ستيراد هذه المحاصيل االبد من وال يسد إنتاج اإلقليم الحاجة المحلية في اإلقليم, إذ       
يران ( لسد حاجة سكان اإلقليم ن الدول المجاورة ) سوريا و تركيام باعتباره جزًء من  .وا 
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التي تم ذكرها  لألسبابالعراق الذي يشهد تراجعًا مستمرًا في انتاج المحاصيل الزراعية 
 سلفًا.

 -محاصيل البستنه : -3-3
( المساحات المزروعة ببساتين 6( والشكل رقم )9يوضح الجدول رقم)             

, إذ احتل قضاء هيت 9191 – 9111النخيل والحمضيات والفواكه للموسم الزراعي 
دونمًا وبنسبة  9933المرتبة األولى في المساحات المزروعة بأشجار النخيل البالغة 

سعة األراضي , وذلك بسبب قليماإل% من المساحة المزروعة بالنخيل في  99,9
 الى عددهم اذ وصلرتفاع عدد العاملين  بالزراعة في القضاء, اراعة مع الصالحة للز 

ويأتي قضاء العاملين  بالزراعة في اإلقليم,  مجموع % من 90,6نسمة بنسبة  3991
 9161حديثة بالمرتبة الثانية عندما وصلت المساحة المزروعة ببساتين النخيل إلى 

بالنخيل في اإلقليم, وجاء قضاء راوه بالمرتبة % من المساحة المزروعة 99دونمًا, بنسبة 
% من مساحة اإلقليم المزروعة بالنخيل. في حين انعدمت في قضائي 1,9الثالثة بنسبة 

عنه و القائم, بسبب غرق قضاء عنه بمياه سد حديثة, وعدم مالئمة الظروف لزراعة 
 النخيل في قضاء القائم .

 (9جدول رقم )
 .9191-9111بأشجار النخيل والحمضيات والفاكهة في إقليم أعالي الفرات,)دونم( للموسم الزراعي مساحات األراضي المزروعة 

الوحدة 
 االدارية

 النسبة% المجموع النسبة% الفاكهة النسبة% الحمضيات النسبة% النخيل

 91,1 90199 39 9111 99 0999 99,9 9933 هيت

 96,3 3505 99,1 615 99 911 99 9161 ثةحدي

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنه

 1,9 31 1,3 99 ــ ــ 1,9 99 راوه

 99,6 9691 51,9 9691 ــ ــ ــ ــ القائم

 911 99995 911 0399 911 0199 911 1995 المجموع

صدر/وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ,شعبة تخطيط األنبار, تقرير الواقع الزراعي لمحافظة األنبار, الم
 .9191-9111للموسم الزراعي 
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 (6الشكل رقم ) 
التوزيع النسبي لألراضي المزروعة بالبساتين في إقليم أعالي الفرات للموسم الزراعي 

9111-9191. 

 
 (.9باإلعتماد على الجدول رقم )

 افي اإلقليم يستهلكه المنتجة التمور ستطالع الميداني تبين أن جزًء منومن خالل اال 
 سكان اإلقليم, وما يفيض يسوق إلى معامل الدبس في هيت أو الى محافظة بغداد . 

وفيما يخص أشجار الحمضيات جاء قضاء هيت بالمرتبة األولى بمساحة بلغت    
جاء حة المزروعة بأشجار الحمضيات في اإلقليم, و % من المسا99دونمًا بنسبة  0999

% من 99دونمًا بنسبة  911, عندما وصلت المساحة إلى قضاء حديثة بالمرتبة الثانية
حتل قضاء القائم المرتبة الحمضيات. أما أشجار الفاكهة فقد مساحة اإلقليم المزروعة با

% من المساحة المزروعة بالفاكهة,  51,9دونما بنسبة  9691األولى بمساحة بلغت 
% من المساحة 39دونما بنسبة  9111وجاء قضاء هيت بالمرتبة الثانية بمساحة 

المزروعة بأشجار الفاكهة في اإلقليم, ثم تاله قضاء حديثة بالمرتبة الثالثة بمساحة بلغت 
يسد  . والبأشجار الفاكهة باإلقليم% من المساحة المزروعة 99,1ونمًا وبنسبة د 615

يران وتركيا, إنتاج الفاكهة حاجة اإلقليم , إذ يتم استيراد الفاكهة والحمضيات من سوريا وا 
 كما هو الحال في جميع أنحاء العراق.
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ضي أن مساحات األرا (9والشكل رقم ) (9ويتضح من خالل الجدول رقم )     
في الموسم الزراعي %, فقد وصلت 69تراجعت بنسبة  في اإلقليمالمزروعة بالبساتين 

دونمًا,  05609بحدود  9191دونمًا, بعد ان كانت عام  99995إلى  9191 -9111
وهذا عائد إلى غرق الكثير من البساتين بمياه سد حديثة في أقضية حديثة وعنة و راوه, 

قرية,  91قرى وفي قضاء راوه  9 ية وفي قضاء عنةقر  90فقد غرقت في قضاء حديثة 
 %.911حتل قضاء عنه المرتبة األولى في مقدار التراجع حيث تراجعت بنسبة او 

ن أ, بعد 9191دونمًا عام  31قى سوى ثم جاء بالمرتبة الثانية قضاء راوه, إذ لم يب      
%. وحل 11,6تراجعت بنسبة  ادونمًا, أي انه  1619بحدود   9191كانت عام 

% لتصل إلى 99بالمرتبة الثالثة قضاء حديثة الذي تراجعت مساحة بساتينه بنسبة 
 دونمًا. 90939بحدود  9191في حين كان عام  9191دونمًا عام  3505

 (9جدول رقم )
 .9191 -9191مساحات أراضي البساتين في إقليم أعالي الفرات للعامين 

الوحدة 

 االدارية

 المساحة/دونم

1792 

المساحة/دونم  النسبة%

0212 

 النسبة% التغير النسبة%

 19,1 3161- 92,9 15211 33,0 19190 هيت

 99 10093- 16,3 3151 09,9 15939 حديثة

 122 6903- ــ ــ 10,3 6903 عنه

 77,6 7657- 2,0 37 19,9 7679 راوه

 39 1619- 10,9 0692 9 1309 القائم

 61 33191- 122 01191 122 51659 المجموع

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ,شعبة تخطيط األنبار, تقرير الواقع  -1المصدر/ 

 .0212-0227للموسم الزراعي  الزراعي لمحافظة األنبار,

مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة) هيت, حديثة, عنه, راوه, القائم( -0           

 منشورة.بيانات غير 
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 (9الشكل رقم )

 
 (.9باالعتماد على الجدول رقم )

 -:االستنتاجات
 -بعد مناقشة موضوع البحث التوصل الى االستنتاجات االتية: أمكن
تراجع المساحات المزروعة في اقليم اعالي الفرات خالل المدة بين الموسمين   -9

% من مجموع مساحة 59,0بنسبة  9191-9111و 9191-9191الزراعيين 
والزحف العمراني على  9113القليم الزراعية, بسبب ظروف حرب عام اراضي ا

قضاء االراضي الزراعية مع عزوف الفالحين عن النشاط الزراعي وقد خسر 
 % من اراضيه الزراعية01% من اراضيه الزراعية وخسر قضاء عنه 63حديثة 

 عندما غمرت قراه مياه سد حديثة.
احتل قضاء القائم المرتبة االولى من حيث مساحة االراضي الصالحة للزراعة   -9

 % من مجموع اراضي االقليم الزراعية.39والمزروعة فعاًل التي وصلت الى 
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الزراعية في االراضي الزراعية المطلة على ضفتي نهر صغر حجم الحيازة   -3
دونمًا في  39دونمًا. في الوقت الذي زادت عن  0-9الفرات التي تراوحت بين 

االراضي الصحراوية البعيدة عن النهر. االمر الذي يؤشر مقدار الضغط 
 الحاصل على االراضي الزراعية القريبة من النهر.

ساحات االراضي المزروعة بالحبوب عندما حقق وجود حالة تغير ايجابي في م  -5
 9191-9191زيادة عن الموسم الزراعي  9191-9111الموسم الزراعي

دونمًا. اال ان االراضي المزروعة بالشعير تراجعت مساحاتها بين  1599بمقدار
% بسبب انغمار مساحات االراضي الزراعية نمياه سد 93الموسمين بنسبة 

 حديثة.
المرتبة االولى في مقدار الزيادة الحاصلة في مساحات جاء قضاء هيت ب  -0

االراضي المزروعة بمحاصيل الخضراوات بين الموسمين الزراعيين اعاله بنسبة 
% . بينما تراجع قضائي عنه وحديثة 59% تبعه قضاء القائم بنسبة  53,9

 % على التوالي.9,3% و09,6لنفس الموسمين الى 
% في الموسم الزراعي 69البساتين بنسبة تراجع المساحات المزروعة في   -6

 بسبب غرق القرى الزراعية المزروعة بالبساتين. 9111-9191
 
 
 -:التوصيات

على ضوء االستنتاجات التي خرج بها البحث فان من المناسب تثبيت التوصيات 
 -االتية:

تقتضي الضرورة معالجة حالة االنحسار المستمر في مساحات االراضي  -9
والمزروعة, وتعويض القرى الزراعية التي اغرقتها مياه سد  الصالحة للزراعة

حديثة من خالل استصالح االراضي الصحراوية ومد مياه النهر اليها ومنع 
الزحف العمراني باتجاهها بعد تحديد المناطق المسموح ببناء الوحدات السكنية 

 وغيرها عليها.
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. الن الفالح ال الزراعينويًا لدفع عجلة االنتاج دعم الفالحين ماديًا ومع   -9
يزرع المساحات التي يملكها اال اذا دعمته مؤسسات الدولة بالبذور يستطيع ان 

 المحسنة و االسمدة والوقود المستخدمة في ادارة مضخات المياه.
دعم حاالت التغير االيجابي الحاصلة في وحدات االقليم االدارية سواء كانت   -3

بالمساحات المزروعة بالحبوب والخضراوات, اذ ان البحث عن اسباب زيادة 
الراسي  في االنتاج لمعالجة النتاج تشجع على التوسع االفقي و مساحة وكمية ا

 النقص الحاصل في الغذاء.
تراجع الحاصلة في المساحات المزروعة بالبساتين, ال بد من معالجة حالة ال  -5

بعد اعتماد برامج تعمل على زراعة بساتين النخيل و الفاكهة في االراضي 
 المحاصيل للتعويض عن المساحات الضائعة.القابلة لزراعة مثل هذه 

 -:المصادر
مديريات الزراعة في أقضية اإلقليم الخمسة)هيت, حديثة, عنه, راوه,   -9

 .9191بيانات غير منشورة  القائم(.

 والدراسات, البحوث قسم,  الحديثي محبس غايب عزيز الدكتور مع مقابلة -9
 .9199/ 3/ 0 بتاريخ, حديثة زراعة مديرية

وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء, دائرة اإلحصاء الزراعي ,  -3
 . 9193,  الجزء األول , 9199نتائج التعداد الزراعي لسنة 

لتخطيط والتعاون اإلنمائي, شعبة تخطيط األنبار, تقرير الواقع وزارة ا  -5
 .9191-9111الزراعي لمحافظة األنبار, الموسم الزراعي 

 .9111وزارة الري ,المديرية العامة للمساحة , خريطة العراق اإلدارية لعام   -0

 


