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ا  

یر استعماالت االرض الزراعیة في محافظة االنبار ترمي هذه الدراسة للكشف عن تغ

) وتمثل منطقة الدراسة جزءًا مهمًا من العراق، وألجل هذه الدراسة فقد ٢٠١٢-٢٠٠٠للمدة (

جمعت البیانات المتعلقة باستعماالت االرض الزراعیة في منطقة الدراسة. وتقع منطقة الدراسة 

، وتعد من المناطق المهمة في ٢) كم١٣٨٢٨٨ي الجزء الغربي من العراق وتبلغ مساحتها (ف

االنتاج الزراعي مما أوجد أهمیة لدراستها،  فضًال عن دراسة تغیر استعماالت األرض 

) لیضم تغیر استعماالت األرض الزراعیة لإلنتاج النباتي ٢٠١٢ - ٢٠٠٠الزراعیة للمدة (

یر في ) لمعرفة التغ٢٠١٢ -٢٠٠٦وبین  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠رنة بین (والحیواني وٕاجراء مقا

لمقارنة واألساس وتبین من استعماالت األرض الزراعیة عن طریق تحلیل البیانات في سنوات ا

یرًا إیجابیًا وسلبیًا لعموم اقضیة منطقة واالنتاج واالنتاجیة أن هناك تغ لمساحةخالل تحلیل ا

الذي بسبب االوضاع التي مر بها البلد یرًا سلبیًا غ) ت٢٠٠٦( الدراسة. وقد شهدت سنة المقارنة

كان سببه االحتالل االمریكي فضًال عن تحدید المشاكل التي واجهت استعماالت االرض 

  الزراعیة.

Abstract 

The stady  aims at Finding out the chingements in the exploitatinn of the 

calitvated land in AL-Anbar province between (2000-2012) the field wark 

represents an important part fram Iraq. The collected data in claded both the 

natural  ane the opulogical sid. the field wark lies in the western part of Iraq 

measuving (183288) squer K.M.S, which is awonthy studied part to due to its 

production . the change in the exploitation of the cultivated land between (2000-

2012) to encircle the change of the exploitation of the cultivat land for plant and 

animal production and make a camparasion between (2000-2006) and (2006-



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٧٤ (  

 
 

2012) so as to  find out the change an the exploitation  of the cultivated land by 

analyzing the data in the compared years and the base. the analysis provel that 

there are positiye and negative change in all the monacipals of the government. 

the comparalive year, (2006) witnessed a negative change due to the bad 

conditions of the coamtry  cased by the American auupation. the study idendified 

the problems that faced the exploitation of the caltivated land. 

:ا  

في االمن الغذائي واالقتصادي الغلب بالد العالم ومنها  ساستعد الزراعة الركیزة األ

العراق ومنطقة الدراسة فهي توفر للسكان حاجتهم الغذائیة، وانطالقًا من تلك االهمیة یجب 

دراسة التغیر في استعماالت األرض الزراعیة بین مدة زمنیة واخرى السیما في منطقة الدراسة 

 ةمنطقة الدراسة خاصو  ،ة عام بها العراق التي مر خاصة بعد االزماتب(محافظة األنبار) و 

وما خلفة من مشاكل كبیرة  ٢٠٠٣من حیث الحصار الجائر واالحتالل االمریكي بعد عام 

الدولة من خالل عدم توفر  إهمالعن  فضالً ارها على استعماالت األرض الزراعیة، آثتركت 

 وغزو االسواق بالمنتجات الزراعیة الالوقود  والبذور المحسنة ومصادر الكیماویة األسمدة

على الزراعة وعلى دخل المزارعین لذا تعد  ةكبیر  درجةخضراوات والفواكه التي اثرت بسیما ال

رفة التغیر في استعماالت األرض الزراعیة بین مدة زمنیة واخرى من العوامل المهمة في عم

األرض الزراعیة بعوامل طبیعیة  ویحدث هذا التغیر نتیجة تأثر استعماالت ،التخطیط الزراعي

  :كاآلتيوبشریة، وفي ضوء ذلك تم تحدید مشكلة البحث وهي 

راا :  

في، خطوات العلمیة التي یواجهها الباحث الجغراال أولىمن الدراسة یعد تحدید مشكلة 

  لذلك یمكن صیاغتها بما یأتي:

لمدة لما هو حجم التغیر في استعماالت األرض الزراعیة في ریف اقضیة منطقة الدراسة  - 

 ؟)٢٠١٢- ٢٠٠٠(

األرض الزراعیة في یادة او انخفاض مساحة استعماالت ز ماهي العوامل التي ادت إلى  - 

 ؟منطقة الدراسة
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 ؟اسةدر ما هي المشكالت التي تواجه استعماالت األرض الزراعیة في ریف اقضیة منطقة ال -

راا :  

  :حل المبدئي للمشكلة المدروسة وهيتعد فرضیة الدراسة بمثابة ال

وبین  توجد عالقة ارتباط بین حجم التغیر المساحي واالنتاجي الستعماالت األرض الزراعیة - 

 .العوامل الطبیعیة والبشریة

على مستوى االقضیة في منطقة  ةیوجد تباین مكاني في استعماالت األرض الزراعی - 

 .)٢٠١٢ -٢٠٠٠الدراسة للمدة (

مستقر للعراق له االثر الواضح على تغیر استعماالت الغیر ان الوضع السیاسي واالمني  - 

  .األرض الزراعیة في منطقة الدراسة

:راف ا  

لمدة ل ةمعرفة تغیر استعماالت األرض الزراعیة في ریف اقضیة منطقة الدراس

العالقة بینها وبین  وطبیعة) من حیث التغیر المساحي واالنتاجي واالنتاجیة ٢٠١٢ - ٢٠٠٠(

العوامل الطبیعیة والبشریة، ودراسة المشكالت التي تتعرض لها استعماالت األرض الزراعیة 

   .وتحدید التوجهات المستقبلیة لتحقیق االستخدام االمثل الستعماالت األرض الزراعیة

راا  ود موا ما:   

لمحافظة بغداد وصالح  اإلداریةتتحدد منطقة الدراسة (محافظة األنبار) بالحدود 

الدین وكربالء والنجف وبابل . اما الحدود الزمانیة فقد اعتمد الباحث على احصاءات االنتاج 

  .)٢٠١٢-٢٠٠٠الزراعي للمدة (

 الموقع الفلكي:  - أ

) شماًال وبین خطي طول ◌ْ  ٣٥- ◌ْ  ٣١,٥( تقع منطقة الدراسة بین دائرتي عرض

  .)٢و( )١) شرقًا . خریطة رقم (◌ْ  ٤٤- ◌ْ  ٣٩(

 الموقع الجغرافي:  -  ب

تقع منطقة الدراسة (محافظة األنبار) في القسم الغربي من العراق إذ تحدها من 

كربالء،  بغداد، الشمال محافظتا نینوى وصالح الدین، ومن الشرق محافظات صالح الدین،



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٧٦ (  

 
 

جزءًا من حدود العراق السیاسیة مع الغربیة اما من جهة الجنوب فتمثل حدودها  .، بابلالنجف

المملكة العربیة السعودیة، كما تمثل حدودها جزءًا من حدود العراق السیاسیة مع المملكة 

إذ االردنیة وسوریا، تعد منطقة الدراسة (محافظة األنبار) من اكبر محافظات العراق مساحة 

 ة%) من مساحة العراق الكلیة البالغ٣١,٥ما یعادل ( أي، ٢) كم١٣٨٢٨٨تبلغ مساحتها (

. وساهم الموقع الجغرافي واالمتداد المساحي لمنطقة الدراسة في تنوع البیئات ٢) كم٤٣٨٣١٧(

في بیئة منطقة سهول الفرات  ددت بشكل رئیسحوالتي ت التضاریسیةالجغرافیة من الناحیة 

. فضًال عن منطقة الهضبة الغربیة التي المحافظة الكلیة %) من مساحة٦ة (والتي تشكل نسب

 مناطق. وتضم من الناحیة التضاریسیة %) من مساحة المحافظة الكلیة٩٤( تشكل نسبة

ودیان العلیا ثانویة تتمثل بـ (منطقة الجزیرة، منطقة الحمادة، منطقة الحجارة، منطقة ال

تعاني من قلة االراضي  أنها إال راسةالد. وعلى الرغم من اتساع مساحة منطقة والسفلى)

ویعود سبب ذلك إلى طبیعة  سطح منطقة الدراسة الزراعیة مقارنة مع مساحتها الكبیرة، 

. اما لفرات وخاصة في المنطقة السهلیةالزراعیة على ضفتي نهر االمتموج، وتركز األراضي 

، وان قامت فیها المیاهدرة االراضي البعیدة عن النهر، فتكاد تكون خالیة من الزراعة بسبب ن

  .فأنها تعتمد على المیاه الجوفیة انماط زراعیة _معینة

  موقع منطقة الدراسة من العراق: )١خریطة رقم (

  
: ١، مقیاس (٢٠١٠راق االداریة، لسنة ، خریطة العالمصدر: وزارة الموارد المائیة، مدیریة المساحة العامة

١٠٠٠٠٠٠(.  
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  االداریة لمنطقة الدراسةالتقسیمات : ) ٢خریطة  ( 

  
، مقیاس ٢٠١٠نة ، لسالمصدر: وزارة الموارد المائیة، مدیریة المساحة العامة، خریطة االنبار االداریة

)١:٥٠٠٠٠٠.(  

الوحدات االداریة مساحتها الكلیة (دونم) والمزروعة والصالحة للزراعة : )١جدول رقم (

  )٢٠١٢,٢٠٠٦,٢٠٠٠ملحة لالعوام (توالم

 لألعواممدیریة زراعة محافظة األنبار، قسم التخطیط والمتابعة، سجالت المساحة الزراعیة  :المصدر

  .)بیانات (غیر منشورة )٢٠١٢، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠(
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  ا اول

للم��دة الدراس��ة أقض��یة منطق��ة إلنت��اج النب��اتي ف��ي لتغی��ر اس��تعماالت األرض  الزراعی��ة  -١

٢٠١٢ -٢٠٠٠ :  

 ٢٠١٢لعامبعد التعرف على أنماط استعماالت األرض الزراعیة في منطقة الدراسة 

كمیة إنتاجها واإلنتاجیة عن طریق استخدام نسبة وحدة و لمزروعة فیها اومساحة المحاصیل 

 ٢٠١٢لذا یجب اعتماد سنة أساس لمقارنتها مع سنة  ،المساحة وٕانتاج وٕانتاجیة كل قضاء

ام  باعتبارها سنة المقارنة  وللكشف عن حالة التغیر الحاصل في االستعمال الزراعي سلباً 

م ثالحصار االقتصادي  ارأساس كونها تمثل حالة استمر  سنة) ٢٠٠٠. وتم اتخاذ سنة (اً ایجاب

ر األوضاع االقتصادیة واألمنیة بسبب ) كونها سنة عدم استقرا٢٠٠٦مقارنتها مع عام (

اصل في وذلك للكشف  عن حالة التغیر الح ٢٠١٢االحتالل األمریكي، ثم مقارنتها مع سنة

. ومن اجل معرفة التغیر في استعماالت األرض الزراعیة فقد استعماالت األرض الزراعیة

ضمن  الحاصلغیر تا للمقیاس یمثل المطلق والتغیر النسبي اً إحصائی اً اتبعت الدراسة أسلوب

) ومن ثم ٢٠١٢، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠استعماالت األرض الزراعیة في منطقة الدراسة للمدة (

أساسه تقسیم المساحات المزروعة إلى  یتم على . الذي)١(استخدام قانون االنحراف الربیعي

  أربع فئات. 

   :)٢٠١٢ -٢٠٠٠التغیر في مساحات األرض الزراعیة للمدة ( -١-١

المحاصیل لحقلیة  عن التغیر الحاصل في زراعةفكرة واضحة  إعطاءمن اجل 

البد من دراسة التغیر الحاصل في مساحات والمقارنة األساس  سنتيومحاصیل البستنة بین 

) ١). والشكل رقم (٢(الدراسة، الذي یوضحه الجدول رقم منطقة األرض الزراعیة في أقضیة 

 محاصیل یل الحقلیة قد شهدت تغیرا ایجابیا باستثناءعة بالمحاصزر منالأن المساحات إذ تبین 

%) و ٣٨) وكانت بنسبة (٢٠٠٦- ٢٠٠٠الخضراوات والعلف التي اتخذت تغیرا سلبیا للمدة (

وكانت نسبة سلبیًا %) على التوالي أما محاصیل البستنة فهي أیضا اتخذت تغیرا ٣,٤(

استمر التغیر السلبي المحاصیل ) فقد ٢٠١٢ - ٢٠٠٦إما المدة ( .ذاتها لمدةول%)  ٣٢,٩(

%) و ٨,٩%) و (١,١الخضراوات وجاءت معها المحاصیل الدرنیة والصناعیة وكانت بنسبة (

 %) على التوالي، ذلك سبب التوسع في زراعة محاصیل الحبوب، واستیراد محاصیل٣٥(
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  )٢جدول رقم  (

 )٢٠١٢ - ٢٠٠٠للمدة (تغیر المساحات التي تشغلها المحاصیل الزراعیة في منطقة الدراسة 

  
،  ٢٠٠٠المصــدر : مدیریــة زراعــة محافظــة االنبــار، قســم التخطــیط والمتابعــة، بیانــات غیــر منشــورة لألعــوام(

٢٠١٢،  ٢٠٠٦(.  

  

. بینمـــا اتخـــذت محاصـــیل ألردنالخضـــراوات والدرنیـــة مـــن األقطـــار المجـــاورة الســـیما ســـوریا وا

ــــوب تغیــــراً  ویرجــــع ســــبب التغیــــر االیجــــابي إلــــى تــــوفر  )٢٠١٢ -٢٠٠٠یجابیــــا للمــــدة (إ الحب

الظروف المالئمة لزراعة هذه المحاصیل من حیث طبیعة السطح المالئم وتـوفر المیـاه والتربـة 

حات المزروعــة حجــم المســا اتســاعإلــى  واســتخدام أصــناف جدیــدة للبــذور أدى المناســبة للزراعــة

ــــرا ایجا ــــف تغی ــــالحبوب وخاصــــة القمــــح. وكــــذلك اتخــــذت محاصــــیل العل ــــا للمــــدة (ب  -٢٠٠٦بی

ذلــك التغیــر إلــى االهتمــام بــالثروة الحیوانیــة ممــا ســبب %) ویرجــع ٣,٥) وكانــت بنســبة (٢٠١٢

انعكــس علــى تــوفیر محاصــیل العلــف. أمــا محاصــیل البســتنة فهــي أیضــا شــهدت تغیــرا ایجابیــا 

  .%)٢١,٢وكانت نسبة ( ذاتها لمدةل

  

  



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (
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بالمحاصیل الزراعیة في منطقة الدراسة التغیر النسبي للمساحات المزروعة : )١شكل رقم (

  )٢٠١٢-٢٠٠٠للمدة (

  
  )١احث باالعتماد على الجدول رقم (المصدر : من عمل الب

  

  :تغیر المساحات المزروعة  بمحاصیل الحبوب -١-١-١-١

) اتجاها ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠اتجهت المساحات المزروعة بمحاصیل الحبوب للمدة (

. وما بعد هذا العام ٢٠٠٣بل عام قموجبًا بسبب ظروف الحصار االقتصادي على بلدنا 

من سلبیات أثرت على  هبسبب دخول قوات االحتالل األمریكي وما تبع أفكانت الظروف أسو 

) أن نسبة تغیر ٣لزراعي، ویتضح من الجدول رقم (الوضع االقتصادي للبلد وخاصة النشاط ا

 ه. وكذلك شهدت المساحات المزروعة بهذ%)٥٢,١حة األرضي الزراعیة بلغت (مسا

  .)٢٠١٢ - ٢٠٠٦غیرا ایجابیا للمدة (المحاصیل ت

  تغیر استعماالت األرض المزروعة بمحاصیل الخضراوات:  - ٢- ١- ١- ١

) ان محاصیل الخضراوات اتخذت اتجاها سلبیًا للمدة ٤یتضح من الجدول رقم (

) من حیث المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة، اذ بلغ التغیر المطلق للمساحة ٢٠٠٦- ٢٠٠٠(

%). اما الخضراوات ٥,٨) دونمًا، وبنسبة تغیر (٤١٥٩لمحاصیل الخضراوات الصیفیة (
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ات ارض ارا   امر 

        )٢٠١٢-٢٠٠٠ة (
  

 

) ٣٨١ (  
 

 

%). ٥٤,٧دونمًا، ونسبة تغیر سلبي ( )٧٤٨٠١(الشتویة فكان التغیر المطلق للمساحة 

ویرجع سبب ذلك التغیر السلبي إلى الظروف التي یمر بها العراق عامة ومنطقة الدراسة 

خاصة بسبب االحتالل األمریكي وما خلفه من مشاكل كثیرة تم التطرق لها سابقا، إضافة إلى 

اورة وبأسعار اقل من كلفة اإلنتاج استیرادها  الخضراوات على اختالف أنواعها من الدول المج

) فقد استمر التغیر السلبي للمحاصیل ٢٠١٢- ٢٠٠٦في منطقة الدراسة. اما المدة (

) دونمًا، ونسبة تغیر ٢٤٤٦الخضراوات الصیفیة، اذ بلغ التغیر المطلق للمساحة (

لمطلق %).في حین اتخذت محاصیل الخضراوات الشتویة اتجاها إیجابیا، اذ بلغ التغیر ا٣,٦(

%) ویرجع ذلك إلى شدة الطلب علیها ١,٦) دونمًا، ونسبة تغیر (١٠٠٧للمساحة (

الستهالكها الیومي إلى جانب ذلك أسعارها المناسبة ومردودها االقتصادي الجید وعلى الرغم 

بسبب  ٢٠١٢من التغیر السالب اال ان نسبته انخفضت عن المدة السابقة وبخاصة لعام 

  سوریا. الظروف التي تمر بها

  :تغیر استعماالت االرض المزروعة بالمحاصیل الدرنیة - ٣- ١- ١- ١

) ان محصول البطاطا احتل المرتبة االولى ضمن ٥یتضح من الجدول رقم (

) إذ أتخذ اتجاها إیجابیا من حیث ٢٠٠٦- ٢٠٠٠المحاصیل الدرنیة في منطقة الدراسة للمدة (

) دونمًا، بینما اتخذت كمیة اإلنتاج اتجاهًا ١٦٧٣المساحة فقط وبلغ التغیر المطلق للمساحة (

ر مطلق سلبي %) وبتغی١١,٨) طنًا، وبنسبة تغیر (٩٦٢٧سلبیًا اذ بلغ التغیر المطلق (

دونم وجاء محصول فسقة البصل بالمرتبة الثانیة والذي اتخذ اتجاهًا  /) كغم٢٧٧لإلنتاجیة (

) دونمًا، ونسبة ١٠١٩سلبیًا من حیث المساحة وكمیة اإلنتاج اذ بلغ التغیر المطلق المساحة (

%) وبتغیر مطلق ٦,٣) طنًا وبنسبة (١٤٨٥%) وبتغیر مطلق الكمیة اإلنتاج (٧,١تغیر (

دونم واحتل محصول البصل الیابس المرتبة الثالثة، وقد  /م) كغ١٥ایجابي لمعدل اإلنتاجیة (

) ١٧٣٢اتخذ اتجاهًا ایجابیا من حیث المساحة واإلنتاج  إذ بلغ التغیر المطلق للمساحة (

) طن، بنسبة تغیر ١٧٦٥%) وبلغ التغیر المطلق لكمیة اإلنتاج (٣٦,٩دونمًا، بنسبة تغیر (

دونم اما بالنسبة للمدة  ) كغم/٧٧قًا سلبیًا قدره (%) بینما اتخذت اإلنتاجیة تغیر مطل٢٨,٧(

) فقد اتخذ محصول البطاطا تغیرًا سلبیا من حیث المساحة فقط بنسبة تغیر ٢٠١٢- ٢٠٠٦(

 ) كغم/٢٣٢%) وبتغیر مطلق لإلنتاجیة (٦,٥%) وبنسبة تغیر ایجابي لكمیة اإلنتاج (٧,٣(

من حیث المساحة واإلنتاج اذ بلغت نسبة دونم اما محصول فسقة البصل فقد اتخذ تغیرًا سلبیًا 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٨٢ (  

 
 

%) وبتغیر مطلق سلبي ١٧,٩%) اما نسبة تغیر كمیة اإلنتاج فبلغت (١٧,٣تغیر المساحة (

) كغم /دونم واتخذ محصول البصل الیابس تغیرا من حیث المساحة ١٢لإلنتاجیة بلغ (

%)، وبلغت ٠,٥( %) ونسبة تغیر كمیة اإلنتاج٣,٨واإلنتاج اذ بلغت نسبة تغیر المساحة (

  .دونم/ ) كغم٤٢ة تغیر مطلقًا ایجابیًا (اإلنتاجی

  :عیةض المزروعة بالمحاصیل الصناتغیر استعماالت االر - ٤- ١- ١- ١

) ان محصول السمسم احتل ٢٠٠٦-٢٠٠٠) للمدة (٦یتضح من الجدول رقم (

ر المطلق المرتبة االولى ضمن المحاصیل الصناعیة الذي اتخذ اتجاهًا موجبًا اذ بلغ التغی

%)، واحتل محصول زهرة الشمس المرتبة ٢١,٤) دونمًا وبنسبة تغیر (٣٧٨٥للمساحة (

) دونمًا، وبنسبة تغیر ١٨٠الثانیة اذ اتخذ اتجاهًا سالبًا من حیث المساحة وبتغیر مطلق (

. ثم جاء محصول فستق الحقل بالمرتبة الثالثة الذي شهد تغیرًا سلبیًا من حیث %)٢,١(

) دونمًا وبنسبة تغیر ١٤٤٨إلنتاج واإلنتاجیة وبتغیر مطلق للمساحة قدرها (المساحة وا

فقد اتخذت المحاصیل الصناعیة اتجاهًا  )٢٠١٢ - ٢٠٠٦اما بالنسبة للمدة من ( .%)١٢,٣(

سلبیًا من حیث المساحة واإلنتاج واالنتاجیة، ویعود سبب هذا االنخفاض إلى الوضع االمني 

السیئ الذي رافق االحتالل والتي انعكست سلبًا على استعماالت االرض الزراعیة اضافة إلى 

  منافسة محاصیل اخرى كالحبوب والمحاصیل الصناعیة. 

  ت االرض المزروعة بمحاصیل العلف:تغیر استعماال- ٥- ١- ١- ١

) ان محصول الجت احتل المرتبة االولى ضمن محاصیل ٧یتضح من الجدول رقم (

بلغ التغیر  إذ) الذي اتخذ اتجاهًا ایجابیًا ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠العلف في منطقة الدراسة للمدة (

بلغ التغیر المطلق لإلنتاج %)، بینما ١٨,٣) دونمًا، وبنسبة تغیر (١٢١٣المطلق للمساحة (

) كغم/ دونم عن إنتاجیة ٦%) وبتغیر مطلق لإلنتاجیة (٢٠,٢)طنًا، وبنسبة تغیر (٦٢٥(

الدونم في سنة االساس. ویرجع سبب ذلك التغیر االیجابي لهذا المحصول إلى كثرة تربیة 

لغرض المحافظة الثروة الحیوانیة بأنواعها المختلفة، ورغبة المزارع في زراعة محاصیل العلف 

على خصوبة التربة واالستفادة منها في الدورات الزراعیة. وجاء محصول البرسیم بالمرتبة 

الثانیة ضمن محاصیل العلف الذي اتخذ اتجاها سلبیُا من حیث المساحة واإلنتاج إذ بلغ 

ة %) وبلغ التغیر المطلق لكمی٢٩,٥) دونمًا، وبنسبة تغیر (١٦٢٢التغیر المطلق للمساحة (
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) ٣٨٣ (  
 

 

) ٤١%) وبتغیر مطلق ایجابي لمعدل اإلنتاجیة (٢٢,٩) طنًا، وبنسبة تغیر (٥٥٧اإلنتاج (

إلى عدم اهتمام المزارعین بهذا المحصول، فضًال عن انه  كغم/ دونم. یرجع سبب ذلك

  محصول موسمي.

تغیر المساحات المزروعة بمحاصیل الحبوب وكمیات اإلنتاج طن / دونم : )٣جدول رقم ( 

  )٢٠١٢,٢٠٠٠/ دونم في منطقة الدراسة للمدة (كغم اإلنتاجیة

  
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة األنبار/ قسم التخطیط والمتابعة، بیانات 

  .٢٠١٢- ٢٠٠٦-٢٠٠٠غیر منشورة، لألعوام 

  

  

  

  



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٨٤ (  

 
 

طن / دونم اإلنتاجیة كغم تغیر المساحات المزروعة بالخضروات وكمیات اإلنتاج : ) ٤جدول رقم ( 

  )٢٠١٢,٢٠٠٠/ دونم في منطقة الدراسة للمدة (

  
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة األنبار/ قسم التخطیط والمتابعة، بیانات 

  .٢٠١٢-٢٠٠٦- ٢٠٠غیر منشورة، لألعوام 

  ١/٥/٢٠١٣- ١٠/٣الدراسة المیدانیة للباحث بتاریخ 

  

) أن محصول الجت ٧) فیتضح من الجدول رقم (٢٠١٢ - ٢٠٠٦ة للمدة (أما بالنسب

) ٢٧٨اتخذ تغیرا سلبیًا من حیث المساحة واالنتاج واالنتاجیة اذ بلغ التغیر المطلق للمساحة (

) طنًا، وبنسبة تغیر ٥٦٢%) بینما بلغ التغیر المطلق لإلنتاج (٣,٦دونمًا، وبنسبة تغیر (

یجابیًا من حیث المساحة،ـ اذ بلغ التغیر المطلق للمساحة %) فقد اتخذ اتجاهًا إ١٥,١(

%) أما كمیة االنتاج واالنتاجیة فقد اتخذت اتجاهًا سلبیًا، ١٧,٥) دونمًا، وبنسبة تغیر (٦٧٨(

%) وبتغیر مطلق سلبي ٤,٢) طنًا وبنسبة تغیر (٧٨اذ بلغ التغیر المطلق لكمیة االنتاج (

  یة الدونم في سنة االساس.) كغم/ دونم عن إنتاج٨٩لالنتاجیة (

  تغیر استعماالت األرض الزراعیة لمحاصیل البستنة:  ٢- ١- ١

أن محاصیل البستنة قد شهدت تغیرًا  )٨یتضح لنا من خالل تحلیل الجدول رقم (  

%) وبتغیر سلبي ایضا ٣٣)، اذ بلغت نسبة تغیرها المساحي (٢٠٠٦ - ٢٠٠٠سلبیًا للمدة (
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) ٣٨٥ (  
 

 

ویرجع سبب ذلك الى أن قسمًا كبیرًا من البساتین  %). ٣٠(لعدد األشجار اذ بلغ نسبة 

تعرضت لعملیات القطع (التحطیب) في هذه الفترة التي شهدت تردیًا في الوضع األمني 

واالقتصادي، وارتفاع اسعار الوقود (النفط، الغاز) فضًال عن انقطاع التیار الكهربائي. بینما 

ًا من حیث المساحة وعدد األشجار، كما یبدو من ) تغیرًا إیجابی٢٠١٢ - ٢٠٠٦شهدت المدة (

%) وبلغ التغیر النسبي ٢١,٢)، إذ بلغت نسبة التغیر المساحي اإلیجابي (٨الجدول رقم (

%). وهذا التغیر اإلیجابي جاء نتیجة لتحسن الوضع األمني مما أدى ٧٠١,١لعدد األشجار (

لبساتین من خالل تشجیر األرض الى اهتمام بعض المزارعین في استثمار وتوسیع مساحات ا

وخاصة المستصلحة منها. فضًال عن الطلب المتزاید على انتاج الفاكهة عمومًا، وقد شجع 

المزارعین على زراعة أكبر عدد من أشجار البستنة المتنوعة وزیادة اإلنتاج وذلك لسد 

هو توفر المیاه متطلبات السكان وبیع الفائض بأسعار مجزیة. ومن اُألمور المشجعة اُألخرى 

الالزمة، والتربة المالئمة، واألیدي العاملة، وطرق النقل. وقد یظهر للقارئ استغرابًا في عدم 

التناسب بین التغیر الكبیر الموجب في أشجار الفاكهة مقابل قلة الزیادة الحاصلة في مساحة 

یسود فیها  األراضي المزروعة بمحاصیل البستنة، وذلك ألن نمط زراعة محاصیل البستنة

الزراعة المتداخلة، (الزراعة الكثیفة) اي یزرع البستان الواحد عدة اشجار في آن واحد وبالتالي 

  تكون اعداد األشجار كبیرة في مساحة صغیرة من األرض.

/ دونم اإلنتاج طنتغیر المساحات المزروعة بالمحاصیل الدرنیة وكمیات : )٥جدول رقم (

  )٢٠١٢,٢٠٠٠قة الدراسة للمدة (/ دونم في منطاإلنتاجیة كغم

  
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة األنبار/ قسم التخطیط والمتابعة، بیانات 

  ٣٠/٦/٢٠١٣ - ١/٣.الدراسة المیدانیة للباحث بتاریخ ٢٠٠٩-٢٠٠٦- ٢٠٠غیر منشورة، لألعوام 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٨٦ (  

 
 

الصناعیة وكمیات اإلنتاج طن/ دونم تغیر المساحات المزروعة بالمحاصیل : )٦جدول رقم (

  )٢٠١٢-٢٠٠٠ومعدل اإلنتاج كغم/دونم في منطقة الدراسة للمدة (

  
  عمل الباحث باالعتماد على  - المصدر :

، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، لالعوام ( - ١

٢٠١٢(. 

 .٣٠/٦/٢٠١٣ -/ ١٠/٣بتاریخ الدراسة المیدانیة للباحث  - ٢

تغیر المساحات المزروعة بمحاصیل العلف وكمیات اإلنتاج طن/دونم : )٧(جدول رقم 
 )٢٠١٢-٢٠٠٠ومعدل اإلنتاجیة كغم/دونم في منطقة الدراسة للمدة (

  
  عمل الباحث باالعتماد على  - المصدر :

، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠غیر منشورة لالعوام ( مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات - ١

٢٠١٢(.  

  .٣٠/٦/٢٠١٣- ١٠/٣الدراسة المیدانیة للباحث بتاریخ  - ٢
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) ٣٨٧ (  
 

 

تغیر المساحات المزروعة بمحاصیل البستنة وأعدادها في أقضیة منطقة : )٨جدول رقم (

  )٢٠١٢ -٢٠٠٠الدراسة للمدة (

  
قسم البستنة، بیانات غیر منشورة،  المصدر: عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة األنبار،

  .)٢٠١٢ -٢٠٠٦ -٢٠٠٠لألعوام (

  

  تغیر استعماالت االرض الزراعیة لإلنتاج الحیواني:- ٣- ١- ١

) ان اعداد الحیوانات قد حققت تغیرًا سلبیًا للمدة ٩یتضح لنا من تحلیل الجدول رقم (

) نتیجة الوضع المتردي الذي ألم بالبالد نتیجة االحتالل االمریكي بعد عام ٢٠٠٦- ٢٠٠٠(

وما خلفه من مشاكل اثرت على جمیع انواع الحیوانات.  فضًال عن قلة وجود  ٢٠٠٣

إن اعداد الحیوانات قد حققت ) ٩رقم (ذاته االعالف المناسبة لها.  بینما یتضح من الجدول 

) یرجع سبب ذلك إلى تحسن الوضع االمني بعد تشكیل ٢٠١٢- ٢٠٠٦تغیرًا ایجابیا للمدة (

الصحوات مما اثر ایجابیًا على اهتمام سكان منطقة الدراسة بتربیتها لما تدر لهم من مورد 

اقتصادي نتیجة ارتفاع اسعارها واسعار منتجاتها وتزاید الطلب علیها الهمیتها الغذائیة، 

واحد من نوع مل على تربیة اكثر من عن اكثر العوائل تواتضح من خالل الدراسة المیدانیة ا

ر المساحات الكافیة لرعیها في االرض وافوخاصة االغنام والماعز وذلك لت ،الحیوانات

فضًال عن رعیها في الهضاب الصحراویة في موسم الربیع  لزراعیة بعد حصاد القمح والشعیرا

  التنقل.وقابلیتها على 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٨٨ (  

 
 

-٢٠٠٠الثروة الحیوانیة في ریف اقضیة منطقة الدراسة للمدة ( تغیر اعداد: )٩جدول رقم (

٢٨٢( 

  ت
نوع 

  الحیوانات

اعداد 

الحیوانات لعام 

٢٠٠٠  

 اعداد

الحیوانات لعام 

٢٠٠٦  

التغیر 

  المطلق

نسبة 

  التغیر %

اعداد 

الحیوانات لعام 

٢٠١٢  

التغیر 

  المطلق

النسبة 

%  

  ٧٣,٤  ٥٢٠٠٨٢  ١٩٠٩٨١٩  ١٧-  ٢٨٥٥٦٢-  ١٣٨٩٧٣٧  ١٦٧٥٢٩٩  االغنام .١

  ٦٠  ٣٢٤٨٢  ٨٦٦٢٥  ١٣,٥  ٨٤٣٨-  ٥٤١٤٣  ٦٢٥٨١  الماعز .٢

  ١٧,٦  ٧٤٢٤  ٤٩٧٠٩  ١٧,٨  ٩١٧٠-  ٤٢٢٨٥  ٥١٤٥٥  االبقار .٣

  ٢٤,٧  ١٥٧٧  ٨١٠٧  ٩,٤-  ٦٧٧-  ٦٥٣٠  ٧٢٠٧  االبل .٤

  ١٤,٧  ٥٥  ٤٢٧  ٣٩,٤-  ٢٤٢-  ٣٧٢  ٦١٤  الجاموس .٥

  ٣٧,٦  ٥٦١٦٢٠  ٢٠٥٤٦٨٧  ١٦,٩-  ٣٠٤٠٨٩-  ١٤٩٣٠٦٧  ١٧٩٧١٥٦  المجموع  

  -المصدر :

، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠الثـــروة الحیوانیــة، بیانــات غیــر منشــورة لالعـــوام ( قســممدیریــة زراعــة محافظــة االنبــار،  -١

٢٠١٢( 

 )٢٠١٢، ٢٠٠٦،  ٢٠٠٠(الشركة العامة للبیطرة في محافظة االنبار، بیانات غیر منشورة، لألعوام  -٢

منطقة الدراسة للمدة تغیر اعداد حقول الثروة الحیوانیة في ریف اقضیة : )١٠جدول رقم (

)٢٠١٢- ٢٠٠٠(  
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  ٩٦,٢  ١٢٨  ٢٦١  ٥١,٩-  ١٤٤-  ١٣٣  ٢٧٧  الدواجن 

الثــــــــــــــــــــــروة 

  السمكیة 

١٢٦,١  ٨٧  ١٥٦  ١٩,٧-  ١٧-  ٦٩  ٨٦  

  ٦٢,٨  ٢٢  ٥٧  ٦,١  ٢  ٣٥  ٣٣  مناحل العسل

  ١٠٠  ٢٣٧  ٤٧٤  ٤٠,٢  ١٥٩-  ٢٣٧  ٣٩٦  المجموع

، ٢٠٠٠مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، بیانات غیر منشورة لالعوام ( - المصدر :

٢٠١٢، ٢٠٠٦(.  
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) ان اعداد حقول الثروة الحیوانیة قد شهدت ١٠رقم (یتضح من خالل تحلیل الجدول 

ر السلبي لهذه الحقول ) باستثناء مناحل العسل. ویرجع التغی٢٠٠٦- ٢٠٠٠تغیرًا سلبیًا للمدة (

األعالف واألفراخ وارتفاع اسعار الوقود وانقطاع التیار الكهربائي وأصبحت  إلى انقطاع

هو االحتالل األمریكي بینما  سببها الرئیسیة و العملیة غیر مجدیة من الناحیة االقتصاد

 ذاتهمن الجدول  یظهرایجابیًا في اعداد الحقول كما  ) تغیراً ٢٠١٢- ٢٠٠٦شهدت المدة (

  والشكل المذكور.

 اما  

   االت األرض الزراعیة في المنطقة:المشاكل التي تواجه استعم -١-٢

یتنـــاول هـــذا المبحـــث تحدیـــد المشـــاكل التـــي تواجـــه اســـتعماالت األرض الزراعیـــة فـــي 

ومن هذه المشاكل ما یرتبط بالجوانب الطبیعیة وأخرى ترتبط بالجوانب البشریة  منطقة الدراسة،

  .فیما یأتي عرض ألبرز تلك المشاكلووضع الحلول المناسبة لها. و 

  :الطبیعیة وسبل معالجتهالعوامل ل اعالمشاكل التي تتكون بف-١-١-٢

  :المشاكل المناخیة-١-١-١-٢

التغیـر النسـبي للمنـاخ خاصـة وان منطقـة الدراســة تقـع ضـمن المنـاخ الجـاف وتذبــذب 

كمیة األمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى معدالتها القصوى صیفًا الذي یؤدي إلى زیادة مقدار 

ات ویزیـد مـن جفـاف التربـة فیجعلهـا سـهلة الضیاع المـائي بواسـطة التبخـر/ النـتح المحتمـل للنبـ

لمساحات واسـعة مـن األراضـي الزراعیـة  قالتذریة، كما ویؤدي إلى ارتفاع نسبة األمالح والتغد

   هم العناصر المناخیة المؤثرة هي:بالتالي یجعلها أراضي غیر صالحة للزراعة واو 

  :الریاح الشدیدة -١-١-١-١-٢

الدراسة تعد من خاصة وان منطقة  ،كبیرة ومتعددة دة السرعة تأثیراتان للریاح الشدی

ففـي ظــل  ،سـرعة الریــاح ؤت او العوامــل التـي تــؤدي الـى تبــاطمــن المحـددا اً اكثـر المنــاطق خلـو 

ظــروف المنــاخ الجــاف التــي تتمیــز بــه منطقــة الدراســة ومــا یصــاحبه مــن قلــة الرطوبــة فــأن هــذه 

 ا طبقــة هــواء جافــة مالئمــة لســطح التربــة،ل الریــاح الجافــة وتحــل محلهــعــالنســبة القلیلــة تــزاح بف

ت الطبیعیـة التـي تـاوهذه الظاهرة لها مسـاوئها مـن خـالل ذبـول المحاصـیل النباتیـة وأهـالك النبا

 هـور بـوادر فصـل الصـیف،ظوالربیـع وتجریـد االرض منهـا حـال  نمت من خالل فصلي الشـتاء

وكــذلك اثرهــا فــي نقــل الكثیــر مــن مســببات االمــراض والحشــرات وبــذور االدغــال مــن حقــل الــى 
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اخر، وتؤثر في جرف الطبقة العلیا من التربة وتذریتها، فضًال عن ان الریاح المحملة باالتربـة 

تـــؤدي الـــى تغطیـــة اوراق النباتـــات بطبقـــة تقلـــل مـــن عملیـــة التركیـــب الضـــوئي. وهنـــاك اضـــرار 

عــن طریــق  التــوازن المــائي نتیجــة النــتح التــي تحــدث بــاختاللرعة الریــاح تتمثــل فیســیولجیة لســ

الثغور الموجودة على سطح النبات دون ان یقابلهـا أي تـوازن فـي امتصـاص المـاء مـن االتربـة 

الدراســة الــى میــاه  فــي منطقــة المزروعــةممــا یــؤدي ذلــك الــى زیــادة حاجــة المحاصــیل الزراعیــة 

ـــاح وبـــذلك یـــزداد عـــدد الر ســـرعة الر  تالـــري كلمـــا زاد ـــی ات للمحاصـــیل الزراعیـــة خـــالل موســـم ی

وهـــذا یزیـــد مـــن حـــدة تقـــع مـــا بـــین مـــایس وتشـــرین األول أشـــهر الصـــیف الـــذي یصـــل الـــى ســـتة 

ـــة،  الجفـــاف ومـــن اجـــل الحـــد مـــن هـــذه المشـــكلة (ســـرعة الریـــاح) البـــد مـــن عمـــل أحزمـــة الوقای

ل الحقـول الزراعیـة حیـث تعمـل ومصدات الریـاح وذلـك عـن طریـق زراعـة االشـجار الكثیفـة حـو 

علــى تقلیــل ســرعة الریــاح وتنقیتهــا ممــا تحمــل مــن ذرات واغنــاء التربــة بــالمواد العضــویة ورفــع 

  مستوى احتیاطي المیاه فیها. 

   ظاهرة الجفاف: -٢-١-١-١-٢

االمطــار التــي تتبــاین بــین ســنة  نــزولهــي احــدى الظــواهر الطبیعیــة الناتجــة عــن قلــة 

أشهر الشتاء وما تبقى من أشهر السنة فأن األمطار فیها قلیلـة، وفیمـا وأخرى، وهي محصورة ب

یخـص توزیعهـا الفصــلي فأنهـا تكــون مـن القلــة بحیـث ال تكفــي إلنبـات المحاصــیل الزراعیـة فــي 

منطقــة الدراســة وهــذا یــنعكس ســلبًا علــى اســتعماالت االرض الزراعیــة ممــا یــؤدي الــى تقلیصــها 

المیـاه الجوفیـة فـي  ثماركبـر عـدد مـن االبـار االرتوازیـة واسـتولعالج هـذا االمـر البـد مـن حفـر ا

  زراعة مختلف المحاصیل من أجل التغلب على مشكلة الجفاف.

  لتربة بفعل التعریة:تصحر ا-٣ -١-١-١-٢

أن التعریـــة تعنـــي زوال الجـــزء العلـــوي مـــن التربـــة بفعـــل عوامـــل طبیعیـــة وهـــي نوعـــان 

االهتمــام بموضــوع التعریــة یــأتي مــن عمــق تأثیرهــا فــي  التعریــة المائیــة، والتعریــة الریحیــة. وان

للحیــاة النباتیــة، وان التربــة التــي تزیلهــا التعریــة  رئیسالتربــة التــي تعــد الكــائن الحــي والمصــدر الــ

هـا التـي كانـت تتصـف بهـا، فـي نین حتى  یعود بنائهـا بـالخواص ذاتبوقت قصیر تحتاج الى س

لــى الــرغم مــن الخطــر الــذي تحدثــه التعریــة فــي ) ســم مــن ســطحها. وع١٠حالــة فقــدان التربــة (

باهتمـــام كبیـــر مـــن لـــدن البـــاحثین وفـــي  تحـــظَ  األراضـــي الزراعیـــة والنباتـــات الطبیعیـــة، فإنهـــا لـــم
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 هطــولمنطقــة الدراســة تبــرز فعالیــة التعریــة الریحیــة ولكنهــا ال تخلــو مــن التعریــة المائیــة بفعــل 

تشــعب علــى ســطح الهضــبة اتجــاه نهــر األمطــار بشــكل زخــات ســریعة وانحــدار الودیــان التــي ت

الغربیـة وهضـبة ، وازیلت بفعل التعریة مساحات واسـعة مـن التـرب علـى سـطح الهضـبة  الفرات

ها مشكلة انعكست سلبًا على استعماالت األرض الزراعیة. وقد اتضـح مـن الجزیرة وخلفت وراء

شكلة في منطقة الدراسة، %) من المزارعین یعانون من هذه الم٥٥خالل الدراسة المیدانیة أنَّ (

  هذه المشكلة هو القیام بما یلي: ق واالسالیب المتبعة لمعالجةائومن اهم الطر 

عدم حراثة االرض وزراعتها اعتمادًا على میاه االمطار غیر المضـمونة والمتذبذبـة، خاصـة  -

)ملـــم الـــذي اعتمـــد كحـــد فاصـــل بـــین ٤٠٠وان منطقـــة الدراســـة تقـــع بعیـــدًا عـــن الخـــط المطـــري (

االراضي الدیمیة واراضي المراعي الطبیعیة، فضًال عـن تنظـیم عملیـة الرعـي فـي تلـك المنطقـة 

  للمحافظة على الغطاء النباتي الذي یحفظ التربة من عوامل التعریة. 

ـــاطق المكشـــوفة مـــن خـــالل زراعتهـــا  - ـــة التربـــة فـــي المن ـــاح وأثرهـــا فـــي تعری ـــل ســـرعة الری تقلی

قاومــة للجفــاف، وعمــل االســیجة مــن المــواد النباتیــة للحــد مــن باألشــجار واألعشــاب المعمــرة والم

حركــة الرمــال وٕاعاقــة انتقالهــا إلــى المنـــاطق المجــاورة، مثــل ســعف النخیــل وأغصــان األشـــجار 

  والقصب الجاف. 

  تبویر األراضي الزراعیة. م الدورة الزراعیة وٕالغاء نظام تأكید على استعمال نظا -

  ملوحة التربة: -٢-١-١-٢

كلة التربة من ابرز المشكالت التي تعاني منها استعماالت األرض الزراعیة تعد مش

ة المتسببة في انخفاض إنتاجیة المحاصیل ة، وهي إحدى المحددات الرئیسفي منطقة الدراس

ونوع المحصول من جهة أخرى. وفي تحدید سعة المساحة المزروعة من جهة  ةالزراعیة عام

دق التربة فهو ارتفاع مستوى المیاه الجوفیة الى سطح التربة على شكل برك مائیة تنمو اما تغ

البردي والطرفا. وان بعض البرك تجف و فیها  بعض النباتات المائیة السیما نبات القصب 

ا اثناء فصل الصیف وتظهر باللون االبیض الذي یعبر عن ترسب نسبة عالیة من همیاه

التربة هي ناتجة عن ظروف طبیعیة  وتغدقمیاه. اسباب ظهور االمالح االمالح بعد التبخر ال

تتمثل بالسطح والمناخ والتربة والمیاه، اما العوامل البشریة فهي الري المفرط والتبویر وتدهور 

شبكات الري والبزل واستخدام میاه مالحة في ري االراضي الزراعیة والرشح من قنوات الري 

خاصة في منطقة السهل الرسوبي. وتعاني منطقة الدراسة من مشكلة على االراضي المجاورة و 
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الملوحة التي تزداد كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق مع انحدار نهر الفرات وخاصة في بدایة 

السهل الرسوبي بعد أن بدأ بشكل شریط ضیق جنوب قضاء هیت وقضاء الرمادي ثم یأخذ 

لغرض رفع  ١٩٨٦سببه انشاء سدة الفلوجة عام  باتساع باتجاه قضاء الفلوجة والذي كان

منسوب میاه الفرات مما أثر سلبًا على االراضي المجاورة. وقد اتضح من خالل الدراسة 

المیدانیة ان بعض المزارعین یستعملون میاه المبازل إلرواء المحاصیل الزراعیة بسبب بعد 

المائیة  بالمقنناتعدم االهتمام  میاه الري عن االراضي الزراعیة في ظل هذه الممارسات مع

تراكمت االمالح في التربة واصبحت عملیة استغاللها مجزیة مما أثرت سلبًا على استعماالت 

االرض الزراعیة. ویتضح ان أثر الملوحة ال یقتصر على تربة وادي نهر الفرات والمناطق 

ة المنخفضات التي تتجمع القریبة منه، بل یتعدى تأثیرها الى مناطق الصحراء، وقد كان لترب

فیها میاه االمطار الموسمیة الحصة االكبر من الملوحة في منطقة الهضبة الغربیة، اذ تعمل 

میاه االمطار على اذابة األمالح على سطح الهضبة ونزولها الى المنخفضات مما یجعل هذه 

االراضي ومنخفض   الكسرةالترب متملحة غیر صالحة للزراعة كما هو الحال في منخفض 

الزراعیة االخرى المتأثرة باألمالح في االراضي المحاذیة لبحیرات الحبانیة والرزازة والثرثار 

ضمن منطقة الدراسة، وتتباین نسبة الملوحة في عموم اراضي منطقة الدراسة بحسب طبیعة 

إذ استعمال االراضي وتركها بورًا وارتفاع مستوى الماء االرضي وسوء استعمال میاه الري. 

تكون نسبة الملوحة عالیة جدًا في االراضي التي یكون فیها مستوى الماء االرضي عالیًا أو 

التي تترك بورًا، عن طریق الخاصیة الشعریة للتربة وبارتفاع كمیة التبخر تتراكم االمالح على 

ن سطح التربة. اما االراضي التي یكون فیها مستوى الماء االرضي منخفضًا فان ملوحتها تكو 

) یتضح ان مساحة االراضي القلیلة والمتوسطة الملوحة ١١قلیلة. ومن خالل الجدول رقم (

تتشكل نسب منخفضة بمساحة ألراضي ذات الملوحة العالیة جدًا والتي تزید نسبة الملوحة 

  سم. ) ملیموز/٢٥فیها عن (
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  في منطقة الدراسةأصناف ملوحة التربة ومدى تأثیر المحاصیل الزراعیة  : )١١( جدول رقم

  صنف ملوحة التربة  ت
عند   E.Cالتوصیل الكهربائي 

  مْ ٢٥درجة حرارة 
  مدى تأثیر المحاصیل الزراعیة

  لیست متأثرة   ملیموز/سم ٤أقل من  خالیة من األمالح   ١

  تأثیر طفیف  ملیموز/سم  ٨-٤  قلیلة الملوحة   ٢

  متأثرة وٕانتاجها منخفض   ملیموز/سم١٦-٨  متوسط الملوحة  ٣

  تأثیر كبیر وٕانتاجیتها أدنى   ملیموز/سم٢٥-١٦  عالیة الملوحة   ٤

  ال تنمو المحاصیل الزراعیة   ملیموز/سم٢٥  ملوحة عالیة جداً   ٥

المصــدر: خــرائط قابلیــة األراضــي الزراعیــة لمحافظــة األنبــار، المؤسســة العامــة للتربــة واستصــالح األراضــي، 

  (بیانات غیر منشورة). ١٠، ص١٩٩٢والتصامیم، بغداد،المنشأة العامة لدراسات التربة 

  

نسبة األراضي المتملحة من المساحة اإلجمالیة في منطقة الدراسة لعام : )١٢جدول رقم (

٢٠١٢  

  اسم القضاء  ت
أجمال المساحة الكلیة 

  (دونم)

االراضي 

  المتملحة(دونم)

النسبة المئویة للملوحة 

%  

  ٢١,٢  ٨٩٣٩٠  ١٦٨٢٠٠٠  الفلوجة  ١

  ١٤,١  ٥٩٤٢٣  ٣٤١٧٢٠٠  الرمادي  ٢

  ١٠,٢  ٤٣٠٢٧  ٣٣٤١٢٠٠  هیت   ٣

  ١١,٣  ٤٧٦٣٠  ١٤٥٧٦٠٠  حدیثة  ٤

  ٧,٦  ٣٢٤١٠  ٢٢٣٨٨٠٠  عنه  ٥

  ٦,٤  ٢٦٨٩٢  ٢٢٧٠٤٠٠  راوه  ٦

  ١٤,١  ٥٩٣٢٠  ٣٥٣٠٠٠٠  القائم  ٧

  ١٥,١  ٦٣٧٠٨  ٣٧٣٧٨٠٠٠  الرطبة  ٨

  ١٠٠  ٤٢١٨٠٠  ٥٥٣١٥٢٠٠  المجموع  ٩

  ٢٠١٢االنبار، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة لعام المصدر: مدیریة زراعة محافظة 

  

) ان مجمـوع المسـاحة المتملحـة ضـمن منطقـة الدراســة ١٢ویتضـح مـن الجـدول رقـم (

. جاء قضاء الفلوجة بنسبة أعلـى مـن األراضـي المتملحـة ٢٠١٢) دونمًا لعام ٤٢١٨٠٠بلغت(



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٩٤ (  

 
 

%) بینمـــا بلـــغ أدنـــى نســـبة مـــن األراضـــي المتملحـــة فـــي قضـــاء راوة بنســـبة ٢١,٢والتـــي بلغـــت (

. ویتضــــح ممــــا ســــبق مــــدى خطــــورة مشــــكلة الملوحــــة فــــي منطقــــة الدراســــة وتهدیــــدها %)٦,٤(

لألراضــي الزراعیــة فــال بــد مــن وجــود الحلــول المناســبة للــتخلص مــن هــذه المشــكلة والحــد مــن 

  -ق االتیة :ائئل والطر تأثیرها من خالل أتباع الوسا

إنشاء شبكة من المبازل الزراعیة تشمل مبازل حقلیة تنتهي فـي مبـازل رئیسـیة. وعلـى الـرغم  - 

ز باستواء سطحها وقلة انحدارها ة التي تتمیمن أهمیة المبازل في منطقة السهل الرسوبي خاص

فـي قضـاء الفلوجـة فقد تبین ان منطقة الدراسة تعاني نقصًا شدیدًا فـي شـبكات المبـازل وخاصـة 

 إذ أن هناك مساحات تخلو من المبازل. 

تبطـــین قنـــوات الـــري باالســـمنت وخاصـــة فـــي قضـــائي الفلوجـــة والرمـــادي وذلـــك للتقلیـــل مـــن  - 

 عملیات الرشح على األراضي الزراعیة المجاورة. 

تــوفیر كــادر فنــي متخصــص إلدامــة المبــازل الموجــودة وتــوفیر اآللیــات الكافیــة لكریهــا والحــد  - 

 .داخل المبازل الفرعیة والرئیسیة مو نباتات القصب والبرديمن ن

ـــة التـــي تقلـــل مـــن هـــدر المیـــاه اثنـــاء عملیـــة ري المحاصـــیل  -  اســـتخدام اســـالیب  الـــري الحدیث

  .لواسطة والمتمثلة بالرش والتنقیطالزراعیة مقارنة بطرائق الري السیحي او با

   :اآلفات الزراعیة واألدغال-٣-١-١-٢

تعد األدغال والحشرات واألمراض من اآلفات الزراعیة التي تلحق أضرارا كبیرة في 

اإلنتاج الزراعي (النباتي الحیواني) نظرًا لما تسببه من أضرار في نمو النباتات وتغیر في 

نوعیة اإلنتاج وخفض قیمته االقتصادیة، وقد تقضي على زراعة محصول معین، و"أن هذه 

تنمو من تلقاء نفسها من دون تدخل اإلنسان فیها، وقد تكون في أماكن  األدغال من النباتات

غیر مرغوب فیها  أي أنها تنمو في المساحات الزراعیة المنتجة وتنافس المحصول الزراعي 

على المواد الغذائیة الموجودة في التربة او تنافس على ضوء الشمس مما تؤدي الى عدم 

ضافة إلى أن هذه األدغال تكون مأوى لكثیر من كفاءة المحصول وانخفاض نوعیته، إ

الحشرات التي تصیب المحصول الزراعي مما یؤدي الى إلحاق أضرار كبیرة في المحاصیل 

، العاقول، الخباز، الحلفا، القصب) وتصل ذه األدغال هي(الشوك، المریرالزراعیة ومن ه

وٕانتاجیة الدونم، وقد كان  %) وخاصة على حجم اإلنتاج٥٠درجة تأثیر هذه األدغال بنسبة (



مز ا  ل أ.د                                 

  

ات ارض ارا   امر 

        )٢٠١٢-٢٠٠٠ة (
  

 

) ٣٩٥ (  
 

 

النتشار هذه األدغال وعدم معالجتها في منطقة الدراسة أثره الكبیر على تقلیص المساحات 

الزراعیة وتدني إنتاجیتها وما تسببه من إعاقة العملیات الزراعیة كالحراثة والري واعمال 

ین یعانون من هذه الحصاد. وقد اتضح من خالل الدراسة المیدانیة إن نسبة المزارعین الذ

ضمن منطقة الدراسة، ویمكن معالجة هذه المشكلة من خالل استخدام  %)٧٠( المشكلة هي

ة والمحمولة على الكتف المبیدات الكیماویة ورشها من خالل استخدام أجهزة المرشات األرضی

بأسعار  وذلك من خالل تجهیز المزارعین بالكمیات الكافیة وتوفیر المعدات الالزمة ،والمقطورة

مناسبة، فضًال عن تنشیط دور االرشاد  الزراعي في توعیة الفالح بخطورة هذه المشكلة أما 

بالنسبة لألمراض والحشرات التي تصیب االنتاج الزراعي ولعل ذلك یعود الى الظروف 

الى انعكاس سلبي على  من الحشرات والدیدان مما یؤديالمناخیة او الوراثیة النتشار نوع 

الزراعي كمًا ونوعًا، وهناك مجموعة من االمراض والحشرات المنتشرة في منطقة  االنتاج

الدراسة والمتمثلة بالتفحم والصدأ الذي یصیب محاصیل الحبوب السیما القمح والشعیر، 

وكذلك مرض البیاض الدقیق الذي یصیب أشجار الحمضیات، وأمراض العناكب یصیب 

صیب جذور الخضروات، وحشرة الجراد والسونا وحفارة اشجار النخیل، والدیدان الثعبانیة ت

) لمكافحة اآلفات الزراعیة ١٣( ساق الذرة، ویمكن استخدام المبیدات المذكورة في الجدول رقم

  في منطقة الدراسة.

  المبیدات التي یمكن استخدامها لمكافحة اآلفات الزراعیة: )١٣( جدول رقم

  اسم المبید  اسم االفة  ت

  شیفالیر، توبك، ترفالن  االدغال بأنواعها المختلفة   ١

  راكسیل، دفد ند  امراض التفحم  ٢

  هوستلثیون  حفارة ساق الذرة   ٣

  اندرین  الجراد   ٤

  دسیس  حشرة العناكب   ٥

  مدیریة زراعة محافظة االنبار ، قسم مكافحة االفات الزراعیة، بیانات غیر منشورة. -المصدر:

  

%) مـــن ٤٠( الدراســـة المیدانیـــة فـــي منطقـــة الدراســـة أن نســـبةوقـــد اتضـــح مـــن خـــالل 

المـــزارعین یســـتخدمون هـــذه المبیـــدات ویرجـــع ســـبب ذلـــك إلـــى عـــدم تـــوفر مكاتـــب إرشـــادیة یـــتم 

االســتعانة بهــا فــي تشــخیص اآلفــات واألمــراض اذ یقتصــر األمــر علــى قســم الوقایــة فــي دائــرة 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٩٦ (  

 
 

الزراعة التي تقوم بتقدیم اإلرشادات والتوصیات التي تخص اآلفات الشائعة، فضًال عن ارتفاع 

أســــعار المبیــــدات والمرشــــات الالزمــــة بمكافحــــة اآلفــــات واألمــــراض إضــــافة الــــى جهــــل الفــــالح 

  باستعمالها من حیث مقادیرها ونوعیتها.

  جتها:العوامل البشریة وسبل معال المشاكل التي تتعلق بفعل -٢-١-٢

  :سوء إدارة الموارد المائیة -١-٢-١-٢

تتوزع الموارد المائیة في أجزاء عدیدة من الوحدات اإلداریة لمنطقة الدراسة والمتمثلة 

على الرغم من توفرها وانتشارها في المنطقة إال و بنهر الفرات والبحیرات وأبار المیاه الجوفیة، 

وعدم االهتمام بها، وان زیادة الحاجة إلى المیاه أنها تعاني من سوء استثمار اإلنسان لمیاهها 

تحدده عدة عوامل منها النمو السكاني وزیادة المساحة المزروعة التي بدورها تحتاج إلى 

النتح، أخذین بعین االعتبار  حصص مائیة أكبر ألغراض الري، فضًال عن زیادة قیم التبخر/

تفوق مقننات المحاصیل الشتویة، وان ما إن المقننات المائیة للمحاصیل الزراعیة الصیفیة 

یزید من حدة المشكلة هو أتباع الطرائق التقلیدیة في عملیة الري، وعدم كفاءة شبكات الري 

تؤدي إلى ضائعات في لموارد المائیة نتیجة للفقد العمیق أسفل جذر النباتات حیث ال یستفید 

الدراسة إن المزارعین ال یستخدمون منها. وقد اتضح من خالل الدراسة المیدانیة في منطقة 

مما تسبب في هدر كمیات كبیرة من  ةعشوائی طریقة، وٕانما تستخدم بة صحیح بطریقةالمیاه 

المیاه نتیجة للفهم الخاطئ من لدن المزارعین، إذ یعتقد المزارع انه كلما زادت كمیة المیاه كلما 

خاصة في فصل بملوحة في التربة و كانت كمیة اإلنتاج أكثر مما یتسبب في ارتفاع نسبة ال

الصیف، ینعكس هذا سلبًا على استعماالت األرض الزراعیة. ولغرض معالجة هذه المشكلة 

الناجمة عن سوء أدارة اإلنسان للموارد المائیة في منطقة الدراسة وتحقیق االستفادة القصوى 

سیطرة على المیاه عن من اإلمكانات المائیة المتاحة یستدعي ذلك التدخل وبأسلوب علمي لل

طریق تخزینها واالستخدام العقالني لها، ومعالجة األماكن التي تعاني من شحة المیاه، وأتباع 

أسالیب الري السلیمة التي ال تتعدى المقتننات المائیة المطلوبة والخاصة بكل محصول 

عن طریق لغرض االستفادة من میاه الري ومن اجل التوسع في المساحات الزراعیة، وذلك 

اللجوء  الى عملیات الري بالرش والتنقیط التي تضمن عدم الهدر في استخدام المیاه. إضافة 

إلى ذلك تبطن قنوات الري الموجودة في منطقة الدراسة بمادة االسمنت وذلك ألنه یساعد على 



مز ا  ل أ.د                                 

  

ات ارض ارا   امر 

        )٢٠١٢-٢٠٠٠ة (
  

 

) ٣٩٧ (  
 

 

استخدام تقلیل النواقل من المیاه نتیجة للرشح من  القنوات وٕاجراء عملیات التعدیل والتسویة ب

اآلالت واألجهزة الحدیثة في الحقول الزراعیة مما یحقق الري بشكل متجانس وتقلیل هدر 

مدیریة الموارد المائیة في المنطقة  دنالمیاه.ویتم ذلك من خالل تشكیل لجان دوریة من ل

وبالتنسیق مع فروعها في الوحدات اإلداریة إلى جانب الشعب الزراعیة المتواجدة في االقضیة 

، فضًال عن  غرض متابعة عمل وصیانة المشاریع المخصصة إلرواء األراضي الزراعیةل

  .ة بذلك وهي ترشید استخدام المیاهتثقیف المزارعین بضرورة االلتزام بالتعلیمات المعین

  قلة توفیر مستلزمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها:  -٢-٢-١-٢

مستلزمات اإلنتاج الزراعي والتي تؤثر یعاني الفالح في منطقة الدراسة من قلة توفیر 

متطلبات العملیة الفي انتاجه النهائي من حیث الكمیة والنوعیة، وتضم هذه المعوقات  ةمباشر 

  - :والتي تتمثل باآلتيوالمستلزمات الفنیة 

  قلة استخدام البذور ذات األصناف العالیة(المحسنة):  -١-٢-٢-١-٢

ذور المحسنة التي تقاوم ن قلة استخدام البن في منطقة الدراسة میعاني المزارعو 

مالئمة السیما المناخ واألمراض واقتصارها على عدد محدد من مزارعي الغیر الظروف 

منطقة الدراسة، وذلك سبب ارتفاع أسعارها في األسواق التجاریة، مما یضطر المزارعین الى 

ها غیر جیدة وبالتالي انخفاض استخدام البذور المنتجة في الحقل الزراعي قد تكون نسبة نجاح

كفاءتها االنتاجیة ویمكن معالجة هذه المشكلة عن طریق قیام مراكز البحوث الزراعیة والعمل 

على إنتاج البذور المحسنة بشكل مستمر وتحسین نوعیتها، وتزوید الشعب الزراعیة الموجودة 

ات المسؤولة باستیراد األصناف في الوحدات االداریة بها وتلبیة احتیاجاتهم منها، أو قیام الجه

  المحسنة وتوفیرها بأسعار مناسبة. 

  : انخفاض معدل استخدام األسمدة الكیماویة ٢-٢-٢-١-٢

من العوامل المؤثرة على استعمال األسمدة الكیماویة في منطقة الدراسة هو ارتفاع 

وهذا بدوره أدى ) ألف دینار ٦٠٠أسعارها بشكل كبیر إذ یبلغ سعر الطن الواحد من المركب (

إلى االبتعاد عن استخدام األسمدة الكیماویة إال في األوقات الضروریة وتمثل قلة األسمدة احد 

المعوقات الرئیسیة التي تؤثر على تدني اإلنتاج واإلنتاجیة في منطقة الدراسة لمعظم 

تغاللها تربة المنطقة استهلكت عناصرها الغذائیة نتیجة السأن المحاصیل الزراعیة إضافة 

المتواصل لسنوات عدیدة ودون ممارسة الدورة الزراعیة فضًال عن انخفاض المادة العضویة 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٣٩٨ (  

 
 

فیها، كما وان انخفاض فعالیة عامل األسمدة في رفع انتاجیة االرض في بعض المناطق یعود 

الى ملوحة التربة اذ ان هناك عالقة عكسیة بین ملوحة التربة ومقدار استجابة المحاصیل 

اعیة لألسمدة الكیماویة، ویمكن معالجة هذه المشكلة من خالل قیام الجهات المختصة الزر 

بتزوید المزارعین بكمیات كافیة لسد حاجة محاصیلهم الزراعیة، فضًال عن ارشاد المزارعین 

نحو الطریقة الصحیحة في استعمال هذه االسمدة من حیث كیفیة وكمیة ووقت أضافتها، 

االسمدة العضویة وذلك بمزجها مع التربة وعدم نشرها على السطح  وتشجیعهم على استخدام

والعمل على توفیر میاه الري بالقدر الكافي بما یضمن نجاح عملیة التسمید. اما فیما یخص 

ذائي للعناصر الموجودة في الدورة الزراعیة فیمكن تطبیقها لكونها تحافظ على التوازن الغ

  . التربة

  :ن واآلالت الزراعیةقلة المكائ -٣-٢-٢-١-٢

ة الزراعیة احد مستلزمات االنتاج الزراعي في منطقة الدراسة، وأن نكنتعد الم

استخدامها یمثل حجم الزاویة للتنمیة الزراعیة. وعلى الرغم من اهمیتها فأن منطقة الدراسة 

یرة كب اً تعاني من النقص الواضح في اعدادها، واتضح من خالل الدراسة المیدانیة أن اعداد

البذار، لذلك یعمد الكثیر  ه اآلالت سواء الخاصة بالحراثة ام الحصاد امتعاني من قلة هذ

منهم الى اتمام عملیاتهم الزراعیة عن طریق االستعانة باآلخرین مقابل اجور معینة تدفع لهم 

ینار وانعكس الف د )١٠٠الف دینار. والحصاد ( )٢٠اذ بلغ اجور الساعة الواحدة للحراثة(

معظم المزارعین في تأخیر حصاد محاصیلهم وخاصة الحبوب، وما  هذا األمر على معاناة

یسببه هذا التأخیر من مشاكل كبیرة في االنتاج الزراعي. ولغرض معالجة هذه المشكلة البد 

من الواجب على مدیریة زراعة محافظة االنبار وبالتنسیق مع الشعب الزراعیة الموجودة في 

المكائن واآلالت الزراعیة لدعم  المزارعین وتقلیل تكالیف أجور العمل وتوفیرها االقضیة توفیر 

في المواعید المحددة التي تتزامن مع بدایة العملیات الزراعیة لالستفادة منها وتحقیق جدوى 

  اقتصادیة فضًال عن صیانة وتصلیح اآلالت العاطلة وسد النقص الحاصل. 

   مشاكل الثروة الحیوانیة: -٣-١-٢

اتضح من خالل الدراسة المیدانیة في منطقة الدراسة، ان هناك مشاكل عدیدة تواجه 

الثروة الحیوانیة بمختلف أنواعها وتكاد تكون مشتركة فیما بینها، فمنها ضعف إدارة المراعي 
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الطبیعیة، وقلة الخبرة لدى المهتمین في هذا المجال أي بمعنى عدم االهتمام بأصل السالالت 

ذ ال تزال األنواع المحلیة هي السائدة في تربیتها وعدم توفر األسالیب الحدیثة المتعلقة الجیدة إ

بتربیة وصحة الحیوانات من خالل عدم توفر حضائر مناسبة لها إذ غالبًا ما یتم بناء حضائر 

من مواد بسیطة ال تحمي الحیوانات من حرارة الصیف وال من برودة الشتاء وأمطاره مما 

وانات عرضة لألمراض المختلفة، فضًال عن تعرض الثورة الحیوانیة الى عملیات یجعل الحی

) الى الدول المجاورة وذلك لعدم السیطرة على تحركات ٢٠٠٣( التهریب خاصة بعد عام

السكان البدو في المناطق الصحراویة الحدودیة. إضافة إلى انتشار األمراض ومنها الحمى 

یة الدواجن واألسماك ونحل العسل فمن أهم المشاكل التي تعاني القالعیة أما فیما یتعلق بترب

ها على القطاع الخاص في توفیر تربیتمنها هو ارتفاع تكالیف إنتاجها بسبب اعتماد 

مستلزمات إنتاجها دون دعم او مساندة من قبل القطاع العام وهذا ما انعكس على انخفاض 

، وعلیه فان معالجة هذه المشكلة یتم من ٢٠٠٣نسبة أعداد الحقول العاملة خاصة في عام 

خالل تدخل الجهات الرسمیة والسیطرة على الحدود  لمنع التهریب وتوفیر المراعي الطبیعة 

وٕانتاج محاصیل العلف وتشجیع السكان على تربیة األنواع المحسنة من الحیوانات ال سیما 

م اللقاحات من قبل الشركة العامة األبقار والدواجن، فضًال عن زیادة الحمالت الوقائیة وتقدی

  للبیطرة.

  :ات

  اتضحت لنا بعد إكمال موضوع الدراسة النتائج اآلتیة :

ــــر اســــت -١ ــــة الدراســــة وللمــــدة (عمومــــن دراســــة تغی ــــي منطق ــــة ف  -٢٠٠٠االت األرض الزراعی

 : ) تستنتج ما یأتي٢٠١٢

ــــــا   - أ ــــــرا ایجابی ــــــة تغی باســــــتثناء محاصــــــیل شــــــهدت المســــــاحات المزروعــــــة بالمحاصــــــیل الحقلی

%) ٣٨بنســبة () وكانــت ٢٠٠٦ -٢٠٠٠الخضــراوات والعلــف التــي اتخــذت تغیــرا ســلبیا للمــدة (

 .%) على التوالي٣,٤و(

%) مــــن مجمــــوع المســــاحة ٣٢,٩اتخــــذت محاصــــیل البســــتنة تغیــــرا ســــلبیا وكانــــت بنســــبة (  - ب

ــــر بنســــبة ( ــــنفس المــــدة وكــــان التغی ــــل (٣٠,٥المزروعــــة . ول ــــات و %) ٤٤,٧%) للنخی للتفاحی

 .%) للوزیات٢٧,٥%) للحمضیات  و(٢٦,٥(
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) ولعمــوم ٢٠٠٦,٢٠٠إمـا بالنسـبة للثـروة الحیوانیـة فهـي أیضـا شـهدت تغیـرا سـلبیا للمـدة (   - ت

ـــــة الدراســـــة، كانـــــت ( ـــــل، (٩,٤أقضـــــیة منطق ـــــام و ١٧٥%) للمـــــاعز (١٣,٥%) لإلب %) لألغن

اشـــیة. إمـــا الثـــروة الســـمكیة ، بالنســـبة للحیوانـــات الم%) للجـــاموس٣٩,٤بقـــار و (%) لأل١٧,٨(

غیـــرا ایجابیـــا %) . بینمـــا اتخـــذت مناحـــل العســـل ت٥١,٩%) ، والـــدواجن (١٩,٧فكانـــت بنســـبة (

 . %)٦,١وكانت بنسبة (

لمحاصـیل الحبـوب  تغیـر ایجـابيب) وللمحاصـیل الحقلیـة فكـان ٢٠١٢ -٢٠٠٦إما المـدة (  - ث

ى فقـــد شـــهدت تغیـــرا محاصـــیل األخـــر ال%) . إمـــا ٣,٥%) والمحاصـــیل العلـــف (٩٨,٥ونســـبة (

ـــــــة (%) للمحاصـــــــیل ٨,٩%) لمحاصـــــــیل الخضـــــــراوات ، (١,١ســـــــلبیا وكانـــــــت ( %) ٣٥الدرنی

 . للمحاصیل الصناعیة

%) مـن مجمـوع ٢١,٢إما نمط محاصیل البسـتنة فقـد شـهدت تغیـرا ایجابیـا وكانـت بنسـبة (  -  ج

، للنخیل%) ٢٤,٥راسة وكانت بنسبة (المساحة المزروعة لنفس المدة ولعموم أقضیة منطقة الد

 .%) للوزیات٩,٣%) للحمضیات ،(١٦,٩( %) للتفاحیات،٣١,٧(

بنســبة منطقــة وكانـت الإمـا الثـروة الحیوانیــة فهـي أیضـا شــهدت تغیـرا ایجابیــا لعمـوم أقضـیة   -  ح

%) وشــكلت الثــروة الســمكیة ٩٦,٢، امــا الــدواجن فكانــت بنســبة (%) للحیوانــات الماشــیة٣٧,٦(

  .%)٦٢,٨العسل (%) . بینما شكلت مناحل ١٢٦,١بنسبة (

أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك مشـــاكل عدیـــدة تعـــاني منهـــا اســـتعماالت األرض الزراعیـــة فـــي  -٢

منطقة الدراسة وأدت إلى تغییرها والمتمثلة بالمناخ والتعریة والملوحة واآلفات الزراعیة واألدغال 

اإلنتاج الزراعي وارتفاع د المائیة وقلة مستلزمات ر المواإدارة و والمشاكل البشریة المتمثلة بسوء 

أســعارها والتوســع العمرانــي علــى حســاب األراضــي الزراعیــة وانخفــاض الطــرق الریفیــة ومشــاكل 

الثروة الحیوانیة المتمثلة باإلمراض والتهریب. وٕاذا مـا اسـتمرت علـى هـذه فـان ذلـك سـیؤدي إلـى 

 . راعیة وتدهور قابلیتها اإلنتاجیةضي الز اانخفاض مساحة األر 

  :ات

  على ما تقدم خلصت الدراسة إلى التوصیات اآلتیة : بناءً 

ـــذا یجـــب أن تهـــتم وزارة  -١ ـــة، ل ـــة الزراعی بمـــا أن اإلنســـان هـــو احـــد األركـــان األساســـیة للعملی

ق یـالفالحـین والمـزارعین وتـوعیتهم عـن طر  بتثقیـفالزراعة والدوائر الزراعیة في منطقة الدراسـة 
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والتقنیـات المسـتخدمة فـي  األسـالیبوف علـى إحـداث إلـى ذلـك مـن اجـل الوقـ هادفـةعقد نـدوات 

 تطویر الزراعة. 

ضــي الصــالحة للزراعــة والقضــاء علــى نظــام التبــویر االل جمیــع األر غتوصــي الدراســة باســت -٢

ـــدورات الزراعیـــة وزراعـــة محاصـــیل علفیـــة ومقا ـــق ال ملوحـــة كمحصـــول لمـــة لو عـــن طریـــق تطبی

  .الشعیر

ضـــرورة ترشـــید اســـتخدام الـــري وعـــدم تجـــاوز المقـــنن المـــائي لكـــل محصـــول اي أن یكـــون  -٣

االســتثمار بصــورة فاعلــة وعقالنیــه وذلــك لغــرض المحافظــة علــى مــورد طبیعــي مهــم وهــو المــاء 

بــالرش والتنقـــیط وذلــك لغـــرض التقلیــل مـــن  يوٕاتبــاع الوســائل العلمیـــة الحدیثــة فـــي اإلرواء كــالر 

 .اإلرواء لیال وخاصة في فصل الصیفأن یكون  المائیة ویفضل الضائعات

الحكومــة مــن خــالل تــوفیر الخــدمات الزراعیــة  لــدنعــم أصــحاب األراضــي الزراعیــة مــن د -٤

 .امثل للمیاه واألراضي الزراعیة على اختالف أنوعها واستخدام

ن فــي منطقــة الدراســة بســبب و الزراعــي التــي یعــاني منهــا المزارعــتــوفیر متطلبــات اإلنتــاج  -٥

 .اتبع أسعارها عند القطاع الخاص كالبذور على اختالف أنواعها والمبیدات والساحارتفا

قـــل االهتمـــام بشـــبكة النقـــل والموصـــالت الداخلیـــة منهـــا والخارجیـــة وذلـــك لتســـهیل عملیـــة ن -٦

 .المنتجات إلى مراكز االستهالك

الصـــــحراویة المتروكـــــة التـــــي تصـــــلح لزراعـــــة الكثیـــــر مـــــن  التوســـــع باستصـــــالح األراضـــــي -٧

فــر حبعــد حفــر اآلبــار لریهــا بــالرش ویــتم ذلــك مــن خــالل إنشــاء شــركات لاصــیل الزراعیــة المح

  .وصیانة اآلبار الجوفیة

اصـــدار القـــوانین ومتابعتهـــا مـــن قبـــل الحكومـــة لمنـــع المتجـــاوزین غلـــى االراضـــي الزراعیـــة  -٨

 .وضع غرامات مادیة على المتجاوزینو 

وبأسعار مناسبة وذلـك لغـرض النهـوض  توفیر األعالف  للثروة الحیوانیة بمختلف أنواعها -٩

  .معامل العلف تأهیلبالثروة الحیوانیة. وٕاعادة 



 

مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 

 )٤٠٢ (  

 
 

واألســمدة  المیـاهالمـزارعین بضــرورة االهتمـام باحتیاجــات المحاصـیل الزراعیـة مــن  تثقیـف - ١٠

 .تخدام المبیدات والحراثة الصحیحةواس

  

  

  

  

  :ادر

، اإلحصـاء الوصـفي واالسـتدالي، مطبعـة الجامعـة المستنصـریة، ي، عبد الجبار توفیق، زكریا اثنـایوستالبیا - ١

١٩٧٧ . 

جمهوریـــة العـــراق، وزارة الزراعـــة، مدیریـــة زراعـــة محافظـــة االنبـــار، قســـم التخطـــیط والمتابعـــة، بیانـــات غیـــر  - ٢

 ).٢٠١٢,٢٠٠٠منشورة للمدة (

بیانــات غیــر منشــورة لعــام ، ربــاء محافظــة االنبار،قســم التوزیــعجمهوریــة العــراق، وزارة الكهربــاء، مدیریــة كه - ٣

٢٠١٢. 

االنبـــــــار، قســـــــم التخطـــــــیط والمتابعـــــــة، ســـــــجالت المســـــــاحة الزراعیـــــــة لالعـــــــوام محافظـــــــة مدیریـــــــة زراعـــــــة  - ٤

)٢٠١٢,٢٠٠٦,٢٠٠٠(.  

 ) ٢٠١٢,٢٠٠٦,٢٠٠٠مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، بیانات غیر منشورة لالعوام ( - ٥

 لة الترقیم والحصر، بیانات غیر منشورة.س، سلآتللمباني والمساكن والمنشوزارة التخطیط ، التعداد العام  - ٦

یطــرة فــي محافظــة االنبــار، قســم االحصــاء الثــروة الحیوانیــة، بیانــات غیــر بوزارة الزراعــة، الشــركة العامــة لل - ٧

  .)٢٠١٢,٢٠٠٦,٢٠٠٠منشورة لالعوام (

 .٢٠١٠ق اإلداریة، لسنة وزارة الموارد المائیة، مدیریة المساحة العامة، خریطة العرا - ٨

   .)٢٠١٢,٢٠٠٦,٢٠٠٠مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم البستنة، بیانات غیر منشورة لالعوام ( - ٩

  

  

  


