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 املستخلص

جمع البيانات الموثقة من الجيات المختصة التي تتعمق اعتمدت الدراسة عمى 
بمحاصيل الحبوب إلعطاء تصور عن اتجاىات التنمية الزراعية لمحاصيل الحبوب في 
محافظة االنبار االيجابية والسمبية والنيوض بالواقع الزراعي من خالل استعمال معادلة الرقم 

عة بمحاصيل الحبوب وكمية ي المزرو القياسي لتحميل البيانات المتعمقة بمساحة األراض
 م لغرض الموازنة بين سنة األساس وسنة اليدف.  2011 – 2001 لممدةاإلنتاج 

Agricultural Development – Dimensions of wheat crop in AL- Anbar 
Governorate 

Abstract:  
The present study depends the documented data taken from the 

specialists. They are relatet to the wheat crop to give an idea about the positive 
and negative dimensions of agricultural development of the wheat crop in AL- 
Anbar governorate. This is to develop the agricultural field through the use of 
standard number equation to analyse the data related to the area of lands planted 
with wheat crop and the quantity of production for the period from 2001 – 2011 
for the purpose of comparison from the base year and the target year.  

 املقدمة: 

تعد الزراعة في جميع دول العالم المتقدمة عمى وجو الخصوص الركيزة األساسية في 
التنمية ببعدييا االقتصادي واالجتماعي، وفي العقود الثالثة األخيرة أصبح لمبيئة البعد اآلخر 
الميم في البناء التنموي أيضًا بما ينطوي عميو من الحفاظ عمى التنوع الحيوي والتوازن البيئي 

 ي يكفل ديمومة الموارد لألجيال القادمة. الذ
إن دراسة اتجاىات التنمية الزراعية لمحاصيل الحبوب في محافظة األنبار تعد 
ضرورية لمكشف عن الواقع الزراعي لمحبوب في المحافظة التي من خالليا يتم الكشف عن 
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التنمية الزراعية ابرز المتطمبات الالزمة لتحقيق التنمية الزراعية عمى وفق أسس عممية، ف
تتكفل بتوفير متطمبات السكان من الغذاء كمًا ونوعًا، وتوفير فرص لممزارعين وتوفير دخل 
الئق لممزارع، وتشمل الحفاظ عمى القدرة اإلنتاجية العامة وزيادة الموارد من غير العبث 

ئق الري بظروف البيئة. إن التوجو نحو استعمال التقانات الحديثة )البذور المحسنة، طرا
بالرش والتنقيط، األسمدة المخصبة، المبيدات( وتطبيق البحث العممي في العممية الزراعية 
سيسيم بشكل جمّي في زيادة المساحة المزروعة وىذا يمثل اتجاه التنمية بالتوسع األفقي الذي 

ساحة يتداخل بشكل كبير في اتجاه التنمية بالتوسع الرأسي من خالل زيادة إنتاجية وحدة الم
التي تسيم في تحقيق األمن الغذائي وسد احتياجات السكان من الغذاء الذي يعد ىدف التنمية 

 بشكل عام. 
 مشكلة الدراسة: 

ُيعد القمح المحصول األساس في توفير الغذاء لمسكان إال أن رفع إنتاجيتو إلى 
 مستوى الطموح في تحقيق االكتفاء الذاتي احد أىداف التنمية الزراعية. 

 فرضية الدراسة: 

تمتمك محافظة األنبار أراضي زراعية خصبة تسيم في التوسع األفقي والرأسي لتحقيق 
 األمن الغذائي لمسكان إذا ما تظافرت الجيود المبذولة لتحقيق أىداف التنمية الزراعية.  

 هدف الدراسة: 

ييدف البحث إلى الكشف عن اتجاىات التنمية الزراعية لمحصول القمح في محافظة 
األنبار من خالل إعطاء صورة واضحة عن اتجاىات التنمية األفقية والرأسية واالتجاىات 

 االيجابية والسمبية منيا. 
 حدود الدراسة: 

 تمثمت بالحدود المكانية لممحافظة من حيث: 
 أ/ الموقع الفمكي: 

 شمااًل وبين خطي طول (ْ 35 - ْ 31 َ 5د محافظة االنبار بين دائرتي عرض )تمت
 (. 1شرقًا الخريطة )( ْ 44 - ْ 39)
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 ب/ الموقع الجغرافي: 
تقع محافظة االنبار في القسم الغربي من العراق ضمن أراضي اليضبة الغربية 

وأجزاء من محافظة صالح الدين ومن الجنوب  الصحراوية، يحدىا من الشمال محافظة نينوى
المممكة العربية السعودية ومن الشرق محافظة بغداد وجزء من محافظة صالح الدين وجزء من 
محافظة بابل وكربالء ومحافظة النجف ومن الغرب المممكة األردنية الياشمية وتحدىا 

أما الحدود الزمانية فتمثمت  (1خريطة ) –الجميورية العربية السورية من جية الشمال الغربي 
 م من أجل الموازنة. 2011 – 2001بالمدة الزمنية 

 املساحة: 

( 138288ُتعد محافظة االنبار من أكبر محافظات القطر مساحة، إذ تبمغ مساحتيا )
%( من مساحة العراق البالغة 31.5( دونمًا، ما يعادل )55878708أي ما يعادل ) 2كم
. تتكون المحافظة من ثمانية أقضية )القائم، الرطبة، راوه، عنو، حديثة، 2( كم438317)

بعيا أربع عشرة ناحية، وقد اعتمدت مساحة االقضية اإلدارية ىيت، الرمادي، الفموجة( وتت
 كاممة مع ما يتبعيا من نواحي ضمن الدراسة. 

من أجل إعطاء صورة واضحة عن اتجاىات التنمية الزراعية لممساحة المزروعة 
م ال بد من دراسة االتجاىات عمى  2011 – 2001بمحاصيل الحبوب في محافظة االنبار 

   .(1)اإلدارية فقد استعممت معادلة الرقم القياسي البسيطوفق وحداتيا 
 – 2001تغير اتجاهات التنمية الزراعية لمحاصيل الحبوب في محافظة األنبار لممدة  -1

 م:  2011
تعد الحبوب من المحاصيل اإلستراتيجية ذات األىمية في تأمين األمن الغذائي 

( 1ة بوصفيا مادة أولية، يتضح من جدول )لمسكان فضاًل عن إسياميا في التنمية الصناعي
 م إن 2011 – 2001المساحات المزروعة بمحصول القمح في محافظة األنبار لممدة 
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 الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار من جميورية العراق (1خريطة )

 
 م 2000لعام  1000000:  1المصدر: وزارة الري، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق اإلدارية، مقياس 

 
محاصيل الحبوب الغذائية تتجو اتجاىًا ايجابيًا لممساحة المزروعة واإلنتاج بتوسع المساحة 

كونو  المزروعة أو كمية اإلنتاج فإن محصول القمح قد أعطي أىمية كبيرة ودعمًا مستمراً 
األساس في سمة الغذاء لمسكان، فالتوسع األفقي لممساحة المزروعة ىو أحد أىداف التنمية 
الزراعية، إذا زادت المساحة المزروعة باستعمال تقانات الري الحديثة الري بالرش )المحوري 
يا والثابت( مما أسيم بشكل فاعل في استثمار األراضي الزراعية الصحراوية التي ال تتوافر ل

( إن نسبة النمو التجاىات التنمية لممساحة المزروعة 2المياه السطحية إذ يتضح من الجدول )
 (.2، 1%(، شكل )66.84%( وبنسبة إنتاج )162.13بمحصول القمح بمغت )
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التوزيع المكاني والنسبي لممساحة المزروعة بمحصول القمح وكمية اإلنتاج في  (1جدول )
 م / دونم/ طن2011 - 2001محافظة األنبار لعام 

الوحدة 
 اإلدارية

 م2011 م2001
 اإلنتاج محصول القمح اإلنتاج محصول القمح

 طن % المساحة طن % المساحة
 5591 11.9 15976 19200 19.2 69656 القائم
 - - - 280 0.3 1150 الرطبة
 - - - 2040 2.5 9020 راوه
 1158 2.5 3310 1900 1.8 6520 عنو
 841 1.8 2405 900 0.9 3446 حديثة
 3129 6.6 8940 4180 5.2 18554 ىيت
 10914 23.3 31184 211500 27.2 98250 الرمادي
 25327 53.9 72365 38350 42.9 155304 الفموجة
 46960 %100 134180 88000 %100 361900 المجموع

التخطيط، بيانات  محافظة األنبار، قسم المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى: وزارة الزراعة، مديرية زراعة
 م.2011 - 2001غير منشورة، 

 
اتجيت التنمية الزراعية في محافظة األنبار اتجاىًا ايجابيًا نحو تنمية األراضي 
الزراعية الصحراوية بإتباع طرق عممية مستقاة من تجارب عالمية تسيم في تحقيق التنمية 

تحقق أىداف التنمية الزراعية بالتوسع األفقي الزراعية في المحافظة لرسم خطط وأطر 
لألراضي المزروعة لتحقيق التوسع الرأسي بزيادة اإلنتاجية ورفع دخل المزارع والدخل المحمي 
والقومي وصواًل إلى تحقيق أىدافيا من خالل تنمية أراضي جديدة واستعمال التقانات العممية 

استثمارية من أجل تحقيق تنمية زراعية تمثمت الحديثة في العممية الزراعية وأتباع مشاريع 
 بالزراعة الحافظة والبرنامج الوطني لتنمية محصول القمح في العراق. 
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تغير اتجاىات التنمية الزراعية لممساحة المزروعة بمحصول القمح وكمية اإلنتاج  (2جدول )
 م2011 – 2001في محافظة االنبار لعام 

الوحدة 
 اإلدارية

 تغير إنتاج القمح القمحتغير مساحة 

 نسبي** مطمق*
الرقم 
 نسبي مطمق القياسي

الرقم 
 القياسي

 343.40 70.88 13609 43.00 77.06 53680 القائم
 176.16 43.23 882 196.97 49.23 3210 عنو
 225.92 55.73 1059 143.28 30.20 1041 حديثة
 133.58 25.14 1051 207.53 51.81 9614 ىيت
 105.36 5.09 586 315.06 68.26 67066 الرمادي
 151.41 33.95 13023 214.61 53.40 82939 الفموجة
 166.84 40.06 31390 262.13 61.85 217550 المجموع

 (. 1عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول ) 
 

تغير اتجاىات التنمية الزراعية لممساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة  (1شكل )
 م2011و2001لعاماألنبار 

 
 ( 2المصدر: الباحثة باالعتماد عمى جدول )      
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تغير اتجاىات التنمية الزراعية إلنتاج محصول القمح في محافظة األنبار لعام  (2شكل )
 م2011و2001

 
 ( 2المصدر: الباحثة باالعتماد عمى جدول )       

 
 :Conservation Agricultureالزراعة احلافظة  :3–0

الزارعة الحافظة بأنيا زراعة المحاصيل في تربة غير مييأة بشكل مسبق، إن  ُتعرف
فوق سطح التربة كما ىي حتى   Crop residuesبقى مغطاة ببقايا المحصول السابقالتربة ت

بعد الزراعة. وُتعد عممية وقف انجراف التربة بمنزلة القوة المحركة الرئيسة لتبني تقانة البذر 
أو الزراعة بال حراثة، وىي الوسيمة األكثر فعالية في وقف  Direct seedingالمباشرة 

. يعتمد برنامج الزراعة الحافظة في جوىره (2)انجراف التربة وتحقيق اإلنتاج الغذائي المستدام
 : (3)عمى ثالثة مكونات رئيسة

 . عدم فالحة التربة. 1
 . التغطية المستمرة لسطح التربة بمحاصيل التغطية الخضراء أو البقايا النباتية. 2
 . تطبيق الدورة الزراعية. 3

تأتي الواليات المتحدة األمريكية ضمن قائمة الدول السّباقة في تطبيق تقانة البذر 
ر مساحة المباشر )الزراعة الحافظة( من حيث التبني لمفكرة والمساحة المستثمرة، إذ تقد

( 11.2( مميون ىكتار، تمييا البرازيل بنحو )19.3األرض التي تطبق ىذا النظام بنحو )
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( مميون ىكتار واستراليا بمميون ىكتار فقط، وتمييا 7.3مميون ىكتار ثم األرجنتين بنحو )
( ىكتارًا وتشير اإلحصائيات إلى أن المساحة التي طبقت عمييا 790000البارغواي بنحو )

( ىكتار 960000( ألف ىكتار وازدادت لتصل )20م بمغت )1992ة الحافظة عام الزراع
م إلى أن إجمالي المساحة التي طبقت 2009م، وتشير إحصائيات عام 2001في نياية عام 

 . (4)( مميون ىكتار109تقانة الزراعة الحافظة عمى مستوى العالم )
م 2008/ 2007في سوريا لعام نفذ المركز العربي )أكساد( برنامج الزراعة الحافظة 

( ىكتارًا، واألردن لمموسم 694م )2010( ىكتارًا ليصل في موسم 300بزراعة )
( GIZ( ىكتارًا ولبنان بالتعاون مع الوكالة األلمانية لمتعاون الفني )22م )2008/2009

مثمرة لزراعة )القمح، الشعير، الذرة الصفراء( وتنفيذ زراعة البطاطا تحت أشجار الزيتون ال
 .(5)( ىكتاراً 250باستعمال الري بالتنقيط )

( ىكتارات 10م بمساحة )2008/2009وتم تنفيذ البرنامج في موريتانيا لمموسم 
م ويعمل )أكساد( عمى نشر الزراعة تحت 2009/2010( ىكتارًا في عام 50لتزداد إلى )

( متوسط 3الجدول )األشجار المثمرة )الزيتون( لتحسين كفاءة استعمال المياه ويتضح من 
 تكاليف اإلنتاج والجدوى االقتصادية لإلنتاج الزراعي لمزراعة الحافظة والتقميدية. 

متوسط تكاليف اإلنتاج الزراعي ليكتار واحد تحت ظروف الزراعتين الحافظة  (3جدول )
 .والتقميدية

 المحصول      
 المتوسط العام الحمص العدس الشعير القمح نظام الزراعة 

 15710763 16530 28500 11180 12793716 الحافظة 
 18837766 19390 32040 14870 15068733 التقميدية 

 3127703 2860 3540 3690 2275717 الفرق
 % 18721 %14770 %11 %24780 %15709 نسبة االنخفاض

القاحمة )أكساد(، التقرير المصدر: جامعة الدول العربية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
 . 35م، ص2010السنوي، 

 
توصل المركز العربي )أكساد( إلى زيادة متوسط اإلنتاجية لمحصول القمح في سوريا 

%( موازنة بالطرائق التقميدية وكما ازداد متوسط اإلنتاجية لمشعير بنسبة 10.04بنسبة )
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جمالي %( في الحقول المزروعة بال12.08%( والعدس بنسبة )35.48) زراعة الحافظة وا 
 .(6)%(44.98نسبة االنخفاض في تكاليف العممية الزراعية ومستمزمات اإلنتاج بمغ قرابة )

أو الزراعة الحافظة نظرة  ZeroTilla ge( T.Zتمثل الزراعة الحافظة بدون حراثة )
عممية حديثة إلى أسموب قديم مارسو اإلنسان القديم معتمدًا عمى التوازن البيئي الطبيعي في 
العممية الزراعية، وستسيم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة في األراضي الديمية وصواًل إلى 

د مياه األمطار فضاًل تحقيق عوائد مثالية في الحاصل كون ىذه الطريقة من أكفأ طرق حصا
عن إمكانية المباشرة بالزراعة قبل ىطول األمطار واستمرار العممية الزراعية بالري التكميمي 
)الري بالرش( وستحقق ىذه الطريقة خطوة نحو استثمار األراضي الصحراوية الصالحة 

لمحاصيل لمزراعة الذي يحقق ىدف التنمية الزراعية األفقية بزيادة المساحة المزروعة با
اإلستراتيجية )الحبوب، القمح، والشعير( إلى جانب المحاصيل األخرى، فضاًل عن ارتفاع 

 متوسط اإلنتاجية الذي يسيم بدوره في تحقيق أىداف التنمية الزراعية المستدامة والبيئية. 
 برنامج الزراعة احلافظة يف حمافظة األنبار:  :0–3–0

م في جامعة الموصل 2005انبثقت الخطوة األولى لمزراعة الحافظة في العراق عام 
قسم المحاصيل وتولى المشروع األستاذ الدكتور عبد السالم سمير الرجبو العمل مع الجانب  –

االسترالي )كولن ستيفن( منفذ البرنامج. قام أ. د. عبد الستار سمير الرجبو بزيارة إلى محافظة 
م لتنفيذ برنامج الزراعة الحافظة في المحافظة وتم اختيار خمسة 1/11/2011اريخ األنبار بت

م وعمى 2012 – 2011مواقع في المحافظة لتنفيذ العمل في ىذا البرنامج لمموسم الزراعي 
 النحو اآلتي: 

 . موقع الزراعة الحافظة في القائم/ المزارع فواز مخمف شرجي. 1
 اوه/ المزارع سفيان ميدي عبد الغفور. . موقع الزراعة الحافظة في ر 2
 . موقع الزراعة الحافظة في البغدادي/ المزارع ستير سعود. 3
 . موقع الزراعة الحافظة في عنو/ المزارع محمد فخري شفيق. 4
 . موقع الزراعة الحافظة في الرمادي/ الدوار/ المزارع أحمد عواد. 5

( دونمًا لكل موقع 24تم تنفيذ البرنامج في المواقع المذكورة لمموسم المذكور بواقع )
( دونمًا لمزراعة الحافظة وتحت نظام الرش )الثابت أو 12( دونمًا لمزراعة التقميدية و)12منو )

( كغم 40( كغم قمح لمدونم الواحد واستعمال سماد كيمياوي بواقع )30المتحرك( وبواقع )
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عمى وفق توصيات وزارة الزراعة لمموسم المذكور. تتخذ  (TSP)سفات تربل فوسفات سوبر فو 
بفحص التربة فإذا كانت المموحة مرتفعة ال يتم زراعتيا  ةإجراءات عمل الزراعة الحافظ

خفيفة( غير طينية ألنيا تؤثر عمى حركة الباذرة، إذ تقوم  –ويفضل أن تكون الترب )مزيجية 
 .(7)بذر الحبوب ومادة السماد الكيمائيالباذرة بعمل خطوط ل

( مواقع الزراعة الحافظة في محافظة األنبار وكمية اإلنتاج 4ويتضح من الجدول )
خفاقيا في تمك المواقع كما يتضح، إن الزراعة  لممواقع المذكورة وتباين نجاح التجربة وا 

في تمك المواقع عمى الحافظة قد حققت إنتاجية أفضل من الزراعة التقميدية وكانت نسبتيا 
 وفق نسب اإلنتاجية كما يأتي: 

 710كغم/دونم( والتقميدية ) 740موقع القائم: حقق زيادة بكمية اإلنتاج لمزراعة الحافظة ) -1
%( نتيجة ارتفاع نسبة الجبس في التربة 4 ) ي( و تغير نسب30كغم/دونم( بتغير مطمق قدره )

 %(، فضاًل عن ارتفاع مموحة المياه.  85 – 80)
كغم/دونم(  700موقع الرمادي )الدوار(: حققت الزراعة الحافظة زيادة في اإلنتاج ) -2

 (. 80.6) ي( وتغير نسب70كغم/دونم( بتغير مطمق ) 640والزراعة التقميدية )
م( بتغير كغم/دون 610كغم/دونم( والتقميدية ) 680موقع عنو: حققت الزراعة الحافظة ) -3

 %(.  23.3( ونسبي )70مطمق )
كغم/دونم( لمزراعة الحافظة  600موقع راوه: انخفضت اإلنتاجية عن المواقع الثالثة ) -4
%( ويعود  23.3) ي( وتغير نسب140كغم/دونم( لمزراعة التقميدية بتغير مطمق ) 460و)

ات الذي أدى إلى سبب انخفاض اإلنتاجية نتيجة االرتفاع المفاجئ في مناسيب نير الفر 
انغمار موقع الزراعة والمناطق المحيطة بالمياه، مما يتطمب اتخاذ التدابير الالزمة في تالفي 

 الظروف الطارئة مستقباًل. 
موقع البغدادي: لم تنجح الزراعة بنوعييا في الموقع إذ تعرض الموقع إلى ارتفاع نسبة  -5

إلى تقزم النبات وموتو نتيجة الرتفاع )الضغط المموحة المفاجئ في المياه الجوفية الذي أدى 
 دي سي( مما أدى عدم اإلنبات وفشل المحصول.  12االزموزي( في التربة إلى )
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م في محافظة األنبار/ 2012 – 2011موقع الزراعة الحافظة لمموسم الزراعي  (4جدول )
 .كغم/ دونم

الشعبة 
 الزراعية

 اإلنتاجية
الزراعة 
 % الحافظة/كغم

الزراعة 
 التغير المطمق التقميدية/كغم

التغير 
 النسبي%

 4 30 710 27.2 740 القائم
 8.6 60 640 25.7 700 الرمادي
 10.3 70 610 25 670 عنو
 23.3 140 460 22.1 600 راوه

 - - - - - البغدادي
 46.2 300 2420 %100 2720 المجموع

المصدر: عمل الباحثة باالعتماد: وزارة الزراعة، مديرية زراعة األنبار، برنامج الزراعة الحافظة في محافظة 
 م. 2013األنبار، تقرير غير منشور، 

 
عمى الرغم من تعرض موقعّي راوه والبغدادي لمظروف الطبيعية الطارئة وكون 
البرنامج قد تأخر تنفيذه إلى جانب المشاكل الميكانيكية في الباذرة ما أدى إلى أن تكون 
الزراعة ليست بالمستوى المطموب إال انيا ستسيم في المستقبل القريب إذا ما توافرت جميع 

لعممية الصحيحة بشكل فاعل في العممية الزراعية باالتجاه األفقي المستمزمات والدراسة ا
نتاج أوفر لتحقيق ىدف التنمية  لمتنمية الزراعية في زيادة المساحات المزروعة وبتكاليف اقل وا 

م فأختير موقعين من المواقع 2013 – 2012الزراعية المستدامة. أما الموسم الزراعي 
ي )راوه والبغدادي( لضعف اإلمكانية المالية وعدم توفر الخمسة المذكورة آنفًا ىما موقع

 .(8)الموازنة المالية ليذا الموسم
 كم/ المزارع حسون مالك فميح. ينظر15موقع راوه )قرية الحص( وتبعد عن راوه  -
 (. 1صورة )

 كم عن البغدادي المزارع/ محمد حمدان15موقع البغدادي )قرية زخيخة( وتبعد  -
 عبد اهلل. 
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( دونمًا زراعة تقميدية 12( دونمًا زراعة حافظة و)12( دونمًا )24ولممساحة ذاتيا )
دونم( لموازنة اإلنتاجية. وقد أعطت  4( بموكات كل بموك )3وقد قسمت المساحة إلى )

التجربة مؤشرات نجاح العممية الزراعية ليذا الموسم بصورة ايجابية ستسيم بتحقيق أىداف 
( كغم/دونم، 1000-950لوجو األمثل في زيادة غمة الدونم لتصل بين)التنمية الزراعية با

  .(2صورة )
 م2013 – 2012موقع راوه لمزراعة الحافظة لمموسم  (1صورة )

 
 م 25/2/2013التقطت الصورة بتاريخ         

                                               
 م.2013-2012 ماكتمال النمو لمموسموقع الزراعة الحافظة في موسم  (2صورة )

 
 .م25/4/2013لتقطت الصورة بتاريخ ا        
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الربنامج الوطين لتنمية زراعة حمصول احلنطة يف حمافظة األنبار لعام  :3–3–0

 م:3102

برنامج عممي إرشادي مدتو عشرة أعوام يعمل ميدانيًا جنبًا إلى جنب مع المزارعين 
في حقوليم وييدف إلى رفع غمة الدونم وزيادة محصول الحنطة في البالد وصواًل إلى االكتفاء 

 الذاتي ليذا المحصول االستراتيجي. 
ممية ووضع م بالبحوث والدراسات الع2011بدأ البرنامج عمى مستوى العراق عام 

م في 2011األسس الناجعة لعمل البرنامج من أجل إنجاحو وابتدأ العمل الفعمي في نياية عام 
خمس محافظات )نينوى، التأميم، األنبار، واسط، الديوانية( مع تفاوت المساحة المزروعة 
وكانت ىذه البداية تطبيقية فعمية لمبحوث والدراسات ونجحت في جميع المحافظات بزيادة 

%( عن األعوام السابقة وىذه تعد بداية مشجعة لزيادة المساحة 84 -% 14نتاج تقدر )إ
. إن الحاجة المتزايدة (9)المزروعة بإضافة ثالث محافظات ىي )صالح الدين، بابل، المثنى(

لمغذاء مع تزايد السكان ومحدودية المساحة ومياه الري وانخفاض اإلنتاجية بما ال يكفي لسد 
مية فضاًل عن قمة البحوث والدراسات المتعمقة بتربية أصناف جديدة ومقاومة الحاجة المح

اآلفات، دفعت إلى استحداث مراكز تستعمل التقانات الحديثة في الزراعة بأساليب متطورة مع 
وجود الدعم لممزارع بيدف زيادة إنتاجية وحدة المساحة لمحصول الحنطة من خالل تطبيق 

سميد بالعناصر الصغرى واستعمال السماد البوتاسي الميم لمحصول فعاليات زراعية عدة كالت
إلى الترب العراقية، فضاًل عن استعمال مبيدات األدغال  ضافتوالحنطة الذي أىممت إ

المسمدة لتالفي اليدر في كمية البذار،  )األوراق الرفيعة والعريضة( وكذلك استعمال الباذارات
واستعمال طرائق الري الحديثة )الرش( واعتماد البذار والسماد الميكانيكي، وكمية البذار تتراوح 

 60( كغم/ دونم ومغادرة المزارع البذار العشوائي الذي يصل أحيانا إلى )35 – 30ما بين )
فس بين النباتات عمى المواد الغذائية كغم/دونم( مما يؤدي إلى قمة اإلنتاج بسبب التنا

 .(10)الممتصة من التربة مع ارتفاع مستوى الكثافة النباتية والتنافس عمى ضوء الشمس
تم تطبيق البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في محافظة األنبار لمموسم الزراعي 

قائم بمساحة (  دونمًا وبثالثة مواقع األول قضاء ال35200م وبمساحة )2013 – 2012
 ( دونمًا، والثالث في ناحية الرحالية10000( دونمًا، والثاني قضاء راوه بمساحة )25000)
( دونمًا وتتم متابعة المشروع من قبل المجنة المسؤولة عن البرنامج عن مدى فعالية 200)
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مال مبيد المبيدات المستعممة في البرنامج لمكافحة األدغال رفيعة األوراق والعريضة ويتم استع
(pall as( وقد أظيرت نتائج جيدة والكمية المستعممة )100ممم/ 125)إن (11)لتر ماء .

االستمرار في زيادة المساحة المزروعة ضمن ىذا البرنامج سيحقق إنتاجية عالية لوحدة 
المساحة األمر الذي يعجل عجمة التنمية الزراعية بالتوسع الرأسي الذي يقوم عمى التقانة 

والبحثية التي ىي إحدى أىداف التنمية الزراعية ناجحة، ومن الجدير بالذكر أن كل العممية 
مستمزمات اإلنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات تتكفل بتوفيرىا وزارة الزراعة لما يضمن نجاح 
العممية الزراعية ومن ثم تحقق دخل ومردود عالي لممزارع مما يشجع عمى استثمار وتنمية 

ى الدراسة والتجربة العممية التي تدفع بعجمة التنمية الزراعية التي تعد جسرًا األراضي قائمة عم
 ( لموقع راوه.3لمتنمية الزراعية المستدامة صورة )

 موقع قضاء راوه م،2013البرنامج الوطني لتنمية محصول الحنطة لعام  (3صورة )

 
 م.25/2/2013قضاء راوه، مرحمة البطان وتكوين السنابل ضمن المشروع في شعبة زراعة      
 

إن تبني مثل ىذه المشاريع الزراعية التنموية ستخمق ثورة خضراء زراعية لبناء قاعدة 
تنمية زراعية مستدامة في المحافظة والقطر وىذا ينطبق أيضًا عمى زراعة المحاصيل 

وحدة  اإلستراتيجية الغذائية أو الصناعية الذي ييدف إلى رفع غمة الدونم أي رفع إنتاجية
المساحة مما يحقق االكتفاء الذاتي لممحاصيل المزروعة باستعمال التقانات الحديثة في 
الزراعة بأساليب متطورة مع وجود الدعم لممزارع لغرض إنجاح عمميا وتحقيق التنمية الزراعية 
رشادىم إلدخال المفاىيم والتقانات  من خالل البرنامج الذي يسعى إلى تثقيف المزارعين وا 
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حديثة التي تساىم في زيادة اإلنتاج العام لمبمد والذي سيسيم في تنمية مساحات أوسع من ال
األراضي الزراعية أفقيًا بزيادة المساحة المزروعة ورأسيًا بارتفاع إنتاجية وحدة المساحة 
باستعمال البذور المحسنة وحث المزارعين عمى تبني الخبرات الحديثة واالستعمال األمثل 

( توضح نجاح المشروع في شعبة زراعة القائم. ومن ضمن المشاريع 4صورة )لممياه، 
لزراعة القمح في قضاء حديثة بمساحة  (12)االستثمارية في المحافظة مشروع شركة الدالة

م والتي ستسيم بشكل فاعل 15/8/2012( دونمًا وقد منحت إجازة االستثمار بتاريخ 5000)
في تزويد المحافظة بمحصول القمح والذي يحقق األمن الغذائي لمسكان وتحقيق أىداف 

الدونم الواحد بين التنمية الزراعية. وبعد نجاح البرنامج أثبتت النتائج أن إنتاجية غمة 
المزيجية من أفضل  ةالترب دنوعية التربة ،إذ تع ى( كغم وىذا يعتمد عم1000-1200)

( 1200م في) شعيثي( في قضاء راوه بإنتاجية)5/5/2013 يالحصاد ف مالترب، وقد بدأ موس
    0(5صورة ) (13)كغم/دونم

 قع قضاء القائمم مو 2013البرنامج الوطني لتنمية محصول الحنطة لعام  (4صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 1/3/2013مرحمة تكوين البطان والسنابل ضمن المشروع شعبة زراعة قضاء القائم 
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 م2013موقع قضاء راوه في موسم الحصاد لممشروع الوطني لتنمية الحنطة لعام  (5صورة )

 
 م في موقع قضاء راوه2013موسم الحصاد لعام 

 
 االستنتاجات: 

. اتجيت المساحة المزروعة بالحبوب اتجاىًا ايجابيًا من خالل زيادة المساحة المزروعة 1
وزيادة غمة الدونم إلنتاج القمح من خالل التوجو نحو استعمال الطرائق العممية الحديثة في 
العممية الزراعية باستعمال أسموب الزراعة الحافظة والمشروع الوطني لتنمية محصول الحنطة 

 سيم في زيادة المساحة المزروعة واإلنتاج. مما أ
. أسيمت طرائق الري الحديثة )الرش والتنقيط( بدورىا الفاعل في زيادة المساحة المزروعة 2

وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وىذا توجو ايجابي نحو تحقيق أىداف التنمية الزراعية في 
 المحافظة. 

. أسيمت المبادرة الزراعية بزيادة فرص االستثمار في المناطق الصحراوية في تنامي 3
العممية الزراعية والتوسع األفقي والرأسي التجاىات التنمية في المحافظة بزيادة المساحة 

 المزروعة وزيادة إنتاجية وحدة المساحة. 
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ن أجل تحقيق االكتفاء . أوضحت الدراسة توجو المزارعين نحو زراعة محصول القمح م4
الذاتي، والعمل عمى تحقيق األمن الغذائي بإنتاج القمح الذي يعد سمة الغذاء ذلك المحصول 

 االستراتيجي وىو ىدف التنمية. 
 التوصيات: 

. العمل عمى االستمرار بالدعم الحكومي لمعممية الزراعية مما يسيم في تحقيق االستثمار 1
و ما يتطمب زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا ورأسيًا لممساىمة في األمثل لممساحات الزراعية وى

 تضييق الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك. 
. استعمال األصناف المحسنة والمستنبطة من البذور وخاصة البذور المالئمة لمظروف 2

 البيئية في المحافظة واالستمرار بالمشروع الوطني لتنمية محصول الحنطة ومشروع الزراعة
 الحافظة التي تعد خطوة نحو الحفاظ عمى األراضي الزراعية واستثمارىا االستثمار األمثل. 

. زيادة فعالية التعاقب المحصولي )الدورة الزراعية( مما يتالءم وطبيعة التربة ونوعيا 3
والحاجة إلى المحصول ومواعيد زراعتو شتاًء وصيفًا بما يؤمن الزيادة في اإلنتاج والحفاظ 

 خصوبة التربة والمحافظة عمى البيئة وخاصة في التربة الصحراوية. عمى 
 . الدعم الحكومي الكافي لممزارعين بتوفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي كافة. 4
. تشجيع البحث العممي وفتح مراكز بحثية تخصصية تسيم في دفع عجمة التنمية الزراعية 5

 في المحافظة. 
 
 

 

 :اهلوامش
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