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للعوامل البشریة تأثیر مباشر وغیر مباشر في تغیر زراعة الحبوب في منطقة الدراسة 

فأن تأثیرها واضح في تغیر زراعة الحبوب على عكس العوامل الطبیعیة التي تبین ان آثارها 

  تغیر زراعة الحبوب ما بین أجزاء منطقة الدراسة.قلیلة في منطقة الدراسة وهذا آدا الى 

) نسمة في 97634كما تبین ایضا في هذا البحث ان سكان منطقة الدراسة قد بلغ (

) نسمة وهم في زیادة مستمرة بمرور 365832) فقد بلغ (2010اما في عام ( (1977)عام 

  الزمن.

هي (الري ة الدراسة و اما بالنسبة للري فأنه یتمثل في أربع أنماط للري في منطق

والري الدیمي) وبهذا فان المساحات المزروعة في  –والري بالرش –والري بالواسطة -السیحي

  كل نمط متغیرة من نمط ألخر.  

اما بالنسبة للنقل والتسویق فیوجد في منطقة الدراسة طرق مختلفة تساعد على تغیر 

الزراعة كما یوجد وسائل نقل مختلفة في منطقة الدراسة لنقل كمیات اإلنتاج من الحقول الى 

اماكن التسویق والخزن لكنها قلیلة. اما السیاسیات الزراعیة فلها اثار بالغة في تغیر زراعة 

  الحبوب.  

ال عن التوسع العمراني وتأثیره الكبیر في القضاء على المساحات الزراعیة في فض

جمیع نواحي منطقة الدراسة. وللعوامل الفنیة تأثیر بالغ في تغیر المساحات الزراعیة فكلما 

تطورت اآلالت الزراعیة والمكائن واستعمال البذور واألسمدة المحسنة ذات الصنف الجید 

  نشاط الزراعي بشكل عام والحبوب بشكل خاص. تساعد في تطور ال
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ABSTRACT 

The human factors have a direct and indirect effect on changing the 

planting seeds on contrary the natural factors that show simple effects in the area 

of study. This lead into changing the planting of seeds. 

As shown in this research, the population of the studying area is 97634  in 

1977 while in 2010 is 365832 and they are in continuous increase. 

While the watering is represented in four manners: to cause to run, by 

means, by spraying, by rain. Based on these ways, the planting areas in each 

manner  is changeable. 

The transportation and marketing is existed in various ways that help in 

changing the planting and transportation the production from the fields into the 

stores. While the planting policies have an effect on changing in planting seeds. 

The expand of building has a big effect on the planting areas in the study area. 

The technical factors affect in changing the planting areas. The development of 

tools and machines and using the good seeds and chemical fertilizer which help in 

improving the planting activity in general  and the seeds especially. 
 

ا:  

تعد المقومات البشریة أكثر وأسرع تغیرا من المقومات الطبیعیة لما لها من صلة وثیقة 

الحیاة، وألجلها بدأ ومرتبطة بتغییر زراعة الحبوب التي تمثل حاجة اإلنسان الى متطلبات 

اإلنسان باستغالل الخصائص الطبیعیة في ضل التطور التكنولوجي لمواكبة الزیادة الحاصلة 

في عدد السكان، وان العوامل البشریة تمثل األثر البارز في العملیة اإلنتاجیة وذلك من خالل 

حدتها قدر  القدرات والخبرات التي یمتلكها للحد من الظروف الطبیعیة او التخفیض من

المستطاع لتكون البیئة المالئمة لنمو المحاصیل الزراعیة من خالل االبتكارات التي أدخلت 

  في مجال الزراعة.

عملیات اإلنتاج تطلبها ان العامل البشري یلعب دورا مهما في جمیع المراحل التي 

  الزراعي، بدءًا بحراثة األرض وجني المحصول وانتهاًء بالتسویق.
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بالرغم من األهمیة الكبیرة التي تمتاز بها الزراعة بشكل عام وزراعة الحبوب بشكل 

خاص وتزاید االهتمام بها عربیًا وعالمیًا، بعكس ما هو علیه في منطقة الدراسة التي ال یزال 

، وعدم استغاللها لمقومات التنمیة الزراعیة بالصورة هتمامها بهذا القطاع محدودة جداً ا

  :ز من خالل طرح األسئلة اآلتیةیحة، لذلك فان مشكلة الدراسة تبر الصح

دورا في تغیر زراعة الحبوب والى إي مدى وما هو العامل الحاسم  بشریةهل للعوامل ال -١

 .رفي التغی

وما هي نتائج تغیر  ،ب اثر على زراعة المحاصیل األخرىهل التغیر في زراعة الحبو  -٢

 .زراعة الحبوب

 هل إن مستویات التغیر تتباین أو تختلف بین نواحي منطقة الدراسة.  -٣

:راا   

  :یأتيتتمثل فرضیة الدراسة بما 

 منطقة الدراسة . نواحيإن هناك تغیر على مستوى المكان بین  -١

إن العوامل البشریة ( الید العاملة و رأس المال و المكننة و....  ) لعبت دور مهما في  -٢

 .في زراعة الحبوب لمنطقة الدراسة التغیر

یئیة إن للتغیر ألزماني والمكاني في زراعة الحبوب اثأرا اقتصادیة واجتماعیة وسكانیة وب -٣

 .وعمرانیة على منطقة الدراسة

  .احي قضاء الفلوجة و نواحي القائمإن هناك تباین في مستوى التغیر بین نو  -٤

:راا  فا  

 :یأتيتهدف الدراسة الى ما 

 .ر زراعة الحبوب في منطقة الدراسةبیان مدى اثر العوامل البشریة في تغی -١

 . لزراعة الحبوب في منطقة الدراسة )مساحاتدراسة واقع التوزیع المكاني ( -٢

 .   والقائم ةاحي كل من قضائي الفلوجكشف سرعة وتأثیر التغیر واختالفه بین نو  -٣
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:راا  ود  

والقائم والتي تقعان ضمن محافظة األنبار  ةقضائي الفلوج تتمثل منطقة الدراسة في

) دونم حیث یقع 4621354أي ( ٢) كم11553.385)، تبلغ مساحتهما (1انظر الخارطة (

أي  ٢) كم4204.77( من محافظة األنبار وتبلغ مساحتهقضاء الفلوجه في الجزء الشرقي 

شماال وخطي طول ) 32.47-33.47) دونم ویقع بین دائرتي عرض (1681908(

  ) شرقا.44.10-43.28(

  ): موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق ومحافظة األنبار  1خارطة (            

  
: ١المصدر:  وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة، خریطة محافظة االنبار االداریة، مقیاس 

  .٢٠٠٧، لسنة ٥٠٠٠٠٠
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من الشمال محافظة صالح الدین ومن  ةالفلوج أما حدودها الجغرافیة فیحد قضاء

الشرق محافظة بغداد ومحافظة بابل ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب قضاء الرمادي 

  ).2انظر الخارطة (

  ةفي قضاء الفلوج اإلداریة) الوحدات 2خارطة (

  
  

األنبار أما حدود قضاء القائم حیث یقع قضاء القائم في الجزء الغربي من محافظة 

-35) دونم ویقع بین دائرتي عرض (2939446أي ( ٢) كم7348.615وتبلغ مساحته (

  ) شرقا.39.48-41.43) شماال وبین خطي طول (33.47

أما حدودها الجغرافیة فیحد قضاء القائم من جهة الشرق ومن الجنوب الشرقي قضاء 

الرطبة ومن جهة الغرب  عنه ومن والشمال الشرقي قضاء راوه أما من الجنوب فیحدها قضاء

  ). 3فیحدها القطر العربي السوري انظر الخارطة (
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  ) الوحدات االداریة في قضاء القائم3خارطة (

  
: ١ ، مقیاساإلداریة األنبارالمصدر: وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة، خریطة محافظة 

  .2007، لسنة ٥٠٠٠٠٠

  

تتصف بسرعة تغیرها لذلك یتغیر آثارها في الزراعة واإلنتاج البشریة  إن العوامل

الزراعي، إذ إن هذه العوامل تمتاز بتعقیدها وكثرة تداخلها مع بعضها البعض، ومن اجل 

  :قسم إلى ما یأتيتتسهیل دراستها یمكن أن 

  :األیدي العاملة الزراعیة - ١

ا ما أكده زمر مان تعد األیدي العاملة عنصر فعال ومهم في النشاط الزراعي وهذ

)Zimer man انها تعني الجهود المنتجة التي یبذلها اإلنسان المستقر في األرض التي (

یحاول أن ینتفع بها عن طریق تحسین عملیات نمو الحیاة النباتیة والحیوانیة وتعجیلها من 

عالقة وهذا یدل على أن هناك  .)١(اأجل الحصول على منتجاتها التي یحتاجها أو یرغب به

ك عنصر یمكن أن تحدث الزراعة ما لم یكن هنا بین اإلنسان واألرض الزراعیة إذ ال وثیقة ما

، وٕان األیدي العاملة تختلف من مكان الى آخر تبعا الى متطلبات بشري قائم على ذلك النشاط

دة الحیاة داخل منطقة الدراسة كما تختلف الكثافات الزراعیة من ناحیة إلى أخرى تبعا إلى ع

عوامل منها التطور الحاصل في العملیة الزراعیة من حیث المكائن واآلالت الزراعیة التي 
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أخذت تحل محل األیدي العاملة في أغلب العملیات الزراعیة ابتداء من عملیة تهیئة األرض  

، فظال عن العادات والتقالید االجتماعیة المتبعة في كل جزء من الحصادللحراثه حتى  عملیة 

، مع تغیر نسبة اإلنفاق على المحاصیل الزراعیة فضال عن المستوى ألمعاشي قة الدراسةطمن

  .یعیشه المزارع في منطقة الدراسة الذي

إن األیدي العاملة الزراعیة ترتبط بالزیادة السكانیة حیث أن السكان في زیادة مستمرة 

غییر طفیف بین سنة مع مرور الزمن لكن المساحات الزراعیة ممكن أن تكون ثابتة مع ت

وأخرى ألن أغلب المناطق تكون صالحة للزراعة أو أن تكون جمیعها مزروعة لكن الزیادة في 

حجم السكان تتطلب زیادة في اإلنتاج الزراعي وهذا یتطلب من المزارع زیادة االنتاج عمودیا 

لة یمكن ، لكن في هذه الحاصالحة للزراعةألنه قد یكون استنفذ كل ما عنده من مساحات 

لبعض المزارعین أن یتوجه الى المساحات الشاسعة التي لم تستغل لحد اآلن في منطقة 

  .توفرت فالبعض منها وبنسبة قلیلة ، وٕانفیهاالدراسة وذلك لعدم توفر اإلمكانیات الزراعیة 

وتتطلب هذه المساحات صرف مبالغ مالیة عالیة من أجل قیام الزراعة في تلك 

الزراعي في منطقة الدراسة حیث ان  اإلنتاجزیادة السكان تفوق زیادة  المناطق وبهذا فان

السكان التي تزداد بشكل كبیر كما بنسبة قلیلة قیاسا بزیادة اغلب المساحات المزروعة تزداد 

احي بین تعداد وآخر في نو  ) حیث أن زیادة السكان تبدو واضحة ما1یالحظ في جدول (

  .منطقة الدراسة

) نسمة 127287بلغ ( )  1987(في عام  ةالفلوجالحظ إن سكان ریف قضاء اذ ی

أما  ) نسمة،246639قضاء البالغ عددهم (المن مجموع سكان  )51.6%مشكلین نسبة (

) من %46.9نسمة مشكلین نسبة ( )٢()27269قضاء القائم بلغ عدد سكان ریف القضاء (

بلغ عدد  1997)(، أما في عام نسمة )58185أجمالي سكان قضاء القائم البالغ عددهم (

) من مجموع سكان %46.7) نسمة مشكلین نسبة (148955( ةالفلوجسكان ریف قضاء 

 )٣()36617وبلغ عدد سكان ریف قضاء القائم ( ،) نسمة318518البالغ ( ةالفلوجقضاء 

) نسمة لنفس العام 95087) من مجموع سكان القضاء البالغ (%38.5شكل نسبة (نسمة م

    وهذا ما یدل على الزیادة المستمرة في أعداد السكان.

وشهدت هذه الفترة زیادة كبیرة وذلك من جراء الزیادة الطبیعیة المتمثلة بزیادة الوالدات 

مع انخفاض عدد الوفیات فظال عن عامل الهجرة من المدن الى الریف إثناء فترة الحصار 
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 (2007)أما في عام . ) في ذلك الوقت1990االقتصادي الذي فرض على العراق بعد عام (

  ) نسمة، أما سكان ریف قضاء القائم بلغ250616( ةالفلوجقضاء في ریف السكان عدد بلغ 

  .نسمة )٤()63814(

) نسمة مشكلین نسبة 286635( ةالفلوجبلغ سكان ریف قضاء  )2010(وفي عام 

سكان ریف قضاء القائم  ) نسمة، أما526861) من مجموع السكان البالغ عددهم (% 54.4(

) من مجموع سكان قضاء القائم البالغ %52.7) نسمة وبنسبة (79197بلغ عددهم (

  .)1(نسمة الجدول  )٥()150000(

 - 1977( لمدةالتوزیع الجغرافي للسكان حسب النواحي في منطقة الدراسة ل: ) 1جدول رقم (

2010(  

  اسم الناحیة
  عدد سكان الریف

1977  1987 1997  2007 2010 

 71677   63721 41356 39948  27743  الفلوجھ المركز 

 106680 92235 63493 45935  24045  ناحیة الكرمة

 70204 65117 25400 25600 14373  ناحیة العامریة

 38074 29543 18706 15804 11589  الصقالویة ناحیة

 286635 150616 148955 127287 78850  مجموع قضاء الفلوجھ
 30345 25126 17694 13020 8960  القائم المركز
 23901 18901 5228 3670 2536  ناحیة العبیدي

 34951 19787 13695 10579 7288  ناحیة العبور

  79197 63814 36617 27269 18784  مجموع قضاء القائم
 365832 314430 18557 154556 97634  المجموع الكلي

  المصدر:            
  سجالت غیر منشورة . ،1977الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ،التعداد العام لسنة  -١ 

  سجالت غیر منشورة . ،1987الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ،التعداد العام لسنة  -٢
  سجالت غیر منشورة . ،1997الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ،التعداد العام لسنة  -٣
  سجالت غیر منشورة . ، 2007الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ،التعداد العام لسنة  -٤
  سجالت غیر منشورة . ، 2010الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ،التعداد العام لسنة  -٥

  

القضائین  نما بیطقة الدراسة ) تباین في أعداد السكان في من2ویالحظ من الجدول (

السكان على سكان  یتفوق في عدد الفلوجهبین النواحي في كل قضاء حیث أن قضاء  وما

، أما )2010() نسمة لعام 286635( الفلوجه، حیث بلغ عدد سكان ریف قضاء قضاء القائم

  .عام) نسمة لنفس ال79197سكان ریف قضاء القائم بلغ (
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النواحي فقد تصدرت ناحیة الكرمة المركز  نما بیفضال عن اختالف أعداد السكان 

) نسمة 106680فقد بلغ عدد سكانها ( )2010(األول في أعداد السكان لعام 

، ثم جاء بعدها مركز )4( خریطة الفلوجه) من مجموع سكان الریف لقضاء %37.2(وبنسبة

 الفلوجه) من سكان الریف في قضاء %25وبنسبة (نسمة  )71677فقد بلغ ( الفلوجهقضاء 

) من مجموع سكان ریف القضاء ثم تلتها %24,4) نسمه وبنسبة (70204ثم ناحیة العامریة (

، الفلوجه) من مجموع ریف سكان قضاء %13,2) نسمة وبنسبة (38074ناحیة الصقالویة (

ي قضاء القائم وان نواحي یزید عدد سكانها عن نواح الفلوجهوبهذا فان جمیع نواحي قضاء 

) من مجموع %38,3) نسمة وبنسبة (30345مركز قضاء القائم بـ( ایتصدرهقضاء القائم 

) نسمة 24951ریف السكان في قضاء القائم ثم جاءت ناحیة العبور بعد مركز القضاء بـ(

 )2391بالمركز األخیر بـ ( العبیدي) من سكان ریف القضاء وجاءت ناحیة %31,5وبنسبة (

   القائم. ) من سكان قضاء30,10%نسمة وبنسبة (

بین ریف قضاء  اختلفت ما )×أ () ان الكثافات الزراعیة2ومن المالحظ من الجدول (

) 0,7فقد تصدر ریف قضاء القائم الكثافة الزراعیة بنسبة ( الفلوجهالقائم وریف قضاء 

  .مدون/) نسمة0,6شكل نسبة ( الفلوجه، أما قضاء دونم/نسمة

اذ تالحظ إن سكان منطقة الدراسة یتوزعون على جانبي نهر الفرات وعلى جانبي 

، كما ان سكان قضاء القائم یتوزعون على جانبي نهر الفلوجهالمجاري المائیة في قضاء 

  .أیضا الفرات او بالقرب منه

أما من حیث األعمال التي تقوم بها األیدي العاملة في زراعة الحبوب فهي كثیرة 

ولوال األیدي العاملة لما حصلت الزراعة فلألیدي العاملة دور كبیر في زراعة الحبوب  ومهمة

فهي تساهم منذ تحضیر األرض للزراعة والبذار والسقي والحصاد والى أن یصل الناتج الى 

  المستهلك.

  

  

  

                                                 
على المساحة المزروعة ینضر المصدر: أحمد نجم الدین  العاملین بالزراعة لكثافة الزراعیة = عددا ×)(

  .١٩٦،ص١٩٨٢،جغرافیة سكان العراق ،بغداد ،مطبعة جامعة بغداد،



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٢٧ ( 

 

  ٢٠١٠) التوزیع الحجمي لسكان منطقة الدراسة لسنة 4خریطة (

  
  ).1باالعتماد على جدول (المصدر: من عمل الباحث 

  

  

  

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٢٨ ( 

 

التوزیع الجغرافي والكثافة الزراعیة للسكان حسب النواحي في منطقة الدراسة  )2جدول رقم (

  )2010لعام ( 

اسم 
  القضاء

  المساحة الكلیة  اسم الناحیة
المساحة 
المزروعة 

  بالدونم

عدد العاملین 
  بالزراعة

الكثافة 
  الزراعیة

  
  الفلوجة

 1.1 51306 44753 191200  المركز ناحیة الفلوجھ
 0.6 90500 144188 415108  ناحیة الكرمة

  0.4 58311 134756 1012800  ناحیة العامریة
 0.6 30065 48960  62800  ناحیة الصقالویة

مجموع 
  القضاء

 0.6 230182 372657  1681908  الفلوجھ مجموع قضاء

  
  القائم

 0.4 22450 50353  1647399  القائم المركز
 1.5 119000 12411 364932  ناحیة العبیدي
  1 18850 17621 927113  ناحیة العبور

مجموع 
  القضاء

 1.7 60300 80385 2939446  مجموع قضاء القائم

 0.6 290482  453042  4621354  المجموع الكلي
  .2011، لعام نشورة، بیانات غیر م، قسم التخطیط والمتابعةمدیریة زراعة األنبار -١  المصدر :

  منشورة. سجالت غیر  ،2010التعداد العام لسنة  ،زي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلوماتالجهاز المرك - ٢

تطورت اآلالت وتنوعت فال یمكن االستغناء عن األیدي العاملة ألن اآلالت  مهماف

ذا قام شخص أو مجموعة أشخاص بتشغیلها ومن األعمال  إالأن تعمل  نال یمكوالمكائن 

التي یمكن أن یقوم بها المزارع هي تحضیر األرض وتهیئتها للزراعة ومن ثم تتم عملیة حرث 

) 2الصورة ( ،ومن ثم بذر البذار یدویا أو عن طریق اآللة ،)1الصورة ( األرض بالساحبات

) أما اذا كانت 3الصورة ( ،الري باأللواحمروز اذا كانت طریقة  ومن ثم تقسیم األرض الى

بالطرق بالرش فال یحتاج الى تقسیم األرض الى ألواح ومن ثم سقي األرض  طریقة الري

  .المتوفرة في كل حقل زراعي

مع مالحظة المحصول من قبل الفالح اذا احتاج الى سماد أو أصابته آفة فیجب 

 ةالتي یقوم بها عدد من األیدي العاملة الصور  معالجتها بالطرق التقلیدیة أو باآلالت الحدیثة

ومن ثم مراقبة المحصول من قبل الفالح حتى ینضج ویتم حصاده وأن عملیة الحصاد  ،)4(

أما أن تتم یدویا أو عن طریق الحاصدات ومن ثم نقل الحبوب من قبل المزارع الى تجار 

  .رد أو بیعه الى المخازن الحكومیةالجملة أو المف

  



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٢٩ ( 

 

  الحراثة) عملیة 1صوره (

  
  .٢٠١٣-١٠-١٣التقطت هذه الصورة في         

                

  ) عملیة البذار یدویا2صوره (

  
  .٢٠١٣-١١- ٢٠التقطت هذه الصورة في       

  

أن تستغني عن األیدي  نال یمكوان أي عملیة أو مرحلة من مراحل زراعة الحبوب 

العملیة  رهو محو  اإلنسانالعاملة مهما حصل من تطور في اآلالت الزراعیة خاصة وان 

  الزراعیة .



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٣٠ ( 

 

طریقة الري باأللواح ) 3صوره (

  
  .٢٠١٣- ١٢-٢٢تقطت هذه الصورة في ال         

باآلالت ) عملیة مكافحة اآلفات الزراعیة4صوره (

  
  .٢٠١٣-٣-٢٠في التقطت هذه الصورة         

  

 :الري والبزل  - ٢

  الري: ١- ٢

إیصال المواد العضویة یعرف الري بأنه عملیة إیصال الماء الى األرض لیمكنها من 

    :  )٦(ولقد ذكر األستاذ اسرائیلسن تعریفا اكثر شمولیة ینحصر بالنقاط التالیة، الى النبات

 .داد الرطوبة الالزمة لنمو النباتإضافة الماء لألرض إلم -١



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٣١ ( 

 

 تامین المحصول ضد فترات الجفاف القصیرة المدى. -٢

 .مناخیة أكثر مالئمة لنمو النبات ترطیب األرض والهواء الجوي وبالتالي تهیئة ظروف -٣

 تخفیف درجة تركیز األمالح. -٤

 .یل درجة تصلب قشرة التربة العلیاتقل -٥

  .مساعدة عملیة الحراثه -٦

، كما یعد الري )٧(الهوائي في التربة –وازن المائيالزراعة تعتمد على ما یسمى بالت إن

من العوامل األساسیة للعملیة الزراعیة وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، اذ یتمثل 

بتوفیر المیاه في وقت ال یتاح فیه اإلمطار، اذ انه یضمن لكل نبات نصیبه الكافي من المیاه 

. )٨(حقق الزیادة في اإلنتاج الزراعيفضال عن العناصر الكیمیائیة التي تذوب فیه وبالتالي تت

مع مالحظة الجوانب التي تحدد مدى حاجة النبات للمیاه ومن أهمها المناخ ونسجه التربة 

ودرجة انحدار األرض وخصوبة التربة كل هذه تؤثر في حاجة المحصول للري كما تختلف 

عن المحصول لف المحاصیل في احتیاجاتها لمیاه الري حیث لكل محصول مقنن مائي یخت

  .)3(اآلخر ینظر الجدول

  المقننات المائیة الكلیة و عدد الریات لمحاصیل الحبوب )3دول رقم (ج

  عدد الریات  /دونم ٣كمیة ما یحتاجھ كل محصول من الماء  م  محاصیل الحبوب
 6 2143  القمح
  6  2143  الشعیر

  10  3470  الذرة صفراء
  10  3330  سمسم

،  لبات المائیة للمحاصیل الزراعیة، المتط، الشعبة الفنیةمدیریة الموارد المائیة في األنبار - ١المصدر:  

  . 2013بیانات غیر منشورة ، 

العدد  ،مائیة للمحاصیل الزراعیة المرویة، مجلة الثورة الزراعیة، االحتیاجات الغازي مجید الكواز – ٢

  .19ص ،1979، 6 للسنة ،54

  

الري السیحي والري بالواسطة (وان منطقة الدراسة تعتمد على أربعة أنماط للري هي 

والري بالرش والري الدیمي) وان الري األكثر سیادًة في منطقة الدراسة هو الري بالواسطة 

ریبة من النهر فضال عن بعض المناطق البعیدة عن النهر التي تعتمد قوخاصة في المناطق ال

  .إیصال المیاه إلیها وتختلف المساحات المرویة في كل نمط من أنماط الريعلى الواسطة في 

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٣٢ ( 

 

  :البزل ٢- ٢

نحو ومن ثم  (الجوفیة) وسحبها الى شبكة البزل وهي عملیة بزل المیاه األرضیة

  .)٩(المبزل العام

أغلب  ان تدهور یة كبیرة في اإلنتاج الزراعي حیثتعد مشاریع البزل ذات أهم

الزراعیة وخصوصا المرویة منها نتیجة الرتفاع منسوب المیاه الجوفیة لیكون  األراضي

التي تقع على  األرضالتي تطفي علیها المیاه الجوفیة، حیث ان غالبیة  األرضمساحات من 

جانبي النهر هي تروى بطریقة الغمر اعتمادا على الواسطة او الري السیحي وبهذا فان 

المقرر لها وهذا یمثل زیادة في كمیة المیاه المعطاة  المحاصیل تعطى میاه اكثر من

للمحاصیل الزراعیة مع وجود درجات الحرارة العالیة یؤدي الى زیادة نسبة األمالح على سطح 

حتى عمدت  )1970(التربة وانتشرت هذه الظاهرة في اغلب أجزاء منطقة الدراسة قبل عام 

مدت الجهات تعوا .منطقة الدراسةبازل في بعض أجزاء الحكومة على شق شبكات الم

ولة الى شق المبازل بأنواعها الرئیسیة والثانویة والفرعیة التي تعد شریان الحیاة لألرض ؤ المس

  .الجوفیة الزائدة عن حاجة النبات الزراعیة ذات المیاه

بلغ مجموع اطوال حیث توزعت تلك المبازل في بعض أجزاء منطق الدراسة اذ 

) كم وفي 459منها ( الفلوجه) كم فكان نصیب قضاء 505,5لدراسة (في منطقة االمبازل 

  .)4) كم موزعة على بعض أجزاء منطقة الدراسة أنظر الجدول (46,5قضاء القائم (

كات البزل وذلك الرتفاع نسبة المیاه بان بعض أجزاء منطقة الدراسة بحاجة الى ش

الطبیعیة في تلك المساحة من األرض الجوفیة فیها وهذا یؤدي الى زیادة نمو النباتات 

  .یلها الى مساحات ال تصلح للزراعةوتحو 

على الرغم من الفوائد التي تحققها شبكات البزل في منطقة الدراسة اال ان عملیة 

صرف المیاه في نهر الفرات تؤدي الى رفع نسبة األمالح في نهر الفرات وعند استخدامه لري 

، وبهذا فان شبكة البزل قد عملت هذه المیاهبالتربة المرویة  یعمل على رفع نسبة األمالح في

على تخلیص األراضي الزراعیة من األمالح اال انها عملت على تملح أراضي أخرى من 

  خالل عملیات الري وذلك بسبب صرف میاهها الى نهر الفرات.

  

  



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٣٣ ( 

 

  .توزیع المبازل وأطوالها في منطقة الدراسة )4جدول (

  أطوال المبازل   كم  الناحیةاسم   اسم القضاء
  

  الفلوجة
  66  الفلوجة المركز

  ال یوجد  الكرمة
  53  العامریة

  340  الصقالویة
  459  مجموع القضاء

  
  القائم

  18  القائم المركز
  4.5  العبیدي
  24  العبور

  46.5  مجموع القضاء
  505.5  المجموع الكلي

  .2013: مدیریة ري األنبار، قسم المبازل، بیانات غیر منشوره ، لعام المصدر           

  

   :النقل والتسویق الزراعي - ٣

تعد طرق النقل بمختلف أنواعها وٕاشكالها عامال مؤثرا هاما في الزراعة اذ تسهم في 

إن ، اذ )١٠(ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك والتوزیع، وتؤثر بشكل مباشر بزیادة اإلنتاج

بین مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك، وكلما كانت طرق  طرق النقل تشكل حلقة وصل ما

النقل جیدة ووسائل النقل متوفرة ومؤمنة كان انتقال السلع وانتشارها في األسواق أسهل وأسرع، 

اذ یالحظ كلما كانت مناطق اإلنتاج بعیدة عن مركز االستهالك ادى هذا الى زیادة تكلفة 

جات المنقولة من المناطق على السلع المنقولة وهو الذي یؤدي الى زیادة سعر المنتالنقل 

 اختالف الى تؤدي ومواصفاتها وحجمها النقل وسائط، كما ان صالحیة الطرق ونوع البعیدة

 المنقولة المحاصیل أسعار من یرفع االستهالك مركز عن البعد ان كما، المنقولة المواد أسعار

 )300( بحوالي المحافظة مركز عن بعیدة) القائم قضاء( الدراسة منطقة نم قسم وان خاصة

 نقل أو المركزي الرمادي سایلو الى القائم من الحبوب نقل تكلفة زیادة الى یؤدي وهذا كم

 المزارعین قبل من أو الجملة تجار قبل من المحافظة مركز الى القائم من الحبوب أنواع بعض

د امنذ عملیة حصاده سوى كانت بالحاصدات أو الحص تبدأعملیة نقل الحبوب  ان، أنفسهم

الیدوي ومن ثم عملیة نقل الحبوب من الحاصدات الى مركز االستالم داخل كل قضاء ثم 

یسوق المحصول من هناك الى مركز االستالم في مركز المحافظة فأما یوضع في أكیاس أو 

  .لو الرمادي المركزي من اجل خزنهاساییوضع فل داخل الشاحنات وتسویقه الى 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٣٤ ( 

 

ومن العوامل التي ساعدت على رفع تكالیف النقل وهو تأخر شاحنات النقل الى عدة 

أیام في سایلو الرمادي عن تسویق الحبوب الى السایلو الحكومي لسبب بعض اإلجراءات 

لى عدد اإلداریة وهذا یفرض زیادة على أجور النقل بسبب التأخیر وهذا جاء نتیجة ا

فظال عن وجود  الشاحنات التي تصل یومیا إلى السایلو فضال عن قلة تطور آلیات التفریغ.

السیطرات الحكومیة وأجرائاتها المشددة التي تعرقل سیر الشاحنات الى عدت ساعات وهذا ما 

  یساعد على ارتفاع اسعار اجور الشاحنات.

فضال عن تردي  ،كل هذا یؤدي الى تأخر الشاحنات ومبیتها في الشارع قرب السایلو

بعض الطرق التي تربط الحقول الزراعیة مع مراكز كل ناحیة وان اغلبها غیر مبلطة وهي 

   .ترابیة

اذا توفرت شبكة من الطرق الجیدة مع وسائل نقل حدیثة یعد عامل رئیسي في زیادة 

  .)١١(ذا بطبیعته یساهم في زیادة الزراعةالمساحات المزروعة وه

  :السیاسة الزراعیة ٤- ٢

یشیر مفهوم السیاسة الزراعیة الى مدى تدخل الدولة في تنمیة اإلنتاج الزراعي 

والتوجیه والدعم وتوفیر  وتوسیع رقعة مساحة األرض الزراعیة من خالل التخطیط واإلشراف

متطلبات النشاط الزراعي وذلك بإصدار القوانین واألنظمة والتعلیمات التي تسهم في تنظیم 

اإلنتاج الزراعي وتحسین المستوى ألمعاشي للعاملین في القطاع الزراعي من خالل توسیع 

زراعیة فضال عن أوضاع العاملین في الزراعة ومن ثم توسیع مجال االستثمار لزیادة الرقعة ال

  .)١٢(وتحسن نوعیته اإلنتاجزیادة 

اإلنتاج الزراعي في فترات الحروب بسبب التغیرات التي تصیب یتدنى فكثیر ما 

مسببات وأسس اإلنتاج الزراعي نتیجة التجاه الدولة نحو إنتاج مواد حربیة معینة وكذلك 

المحاصیل ویقل انتاج بعض تجنید العاملین في القطاع الزراعي، أو یزداد انتاج بعض 

المحاصیل األخرى ویتم التأكید على المواد الغذائیة األساسیة والتخلي عن المحاصیل التي 

  .)١٣(تعد مكملة للمواد الغذائیة الرئیسیة

السیاسة الزراعیة هي مدى تدخل الدولة في تطویر االنتاج الزراعي من خالل كذلك 

طلبات التطور من أجل النهوض بالنشاط الزراعي عن التخطیط واإلشراف والتوجیه وتوفیر مت

طریق إصدار بعض القوانین التي تسهم في تنظیم االنتاج وتحسین المستوى ألمعاشي 



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٣٥ ( 

 

، ومن ثم توسیع مجال االستثمار لزیادة الرقعة الزراعیة فضال للعاملین في القطاع الزراعي

  .)١٤(عن زیادة االنتاج وتحسین نوعیته

كما عملت قوات االحتالل األمریكي على وضع ثكنات عسكریة في بعض الحقول 

مما حدى بالمزارعین الى التخلي عن أراضیهم لفترة طویلة  )١٥(2003)(الزراعیة بعد عام 

مما ادى الى قلة صالحیتها للزراعة مع تدمیر بعض المحطات االروائیة وبعض الجسور 

ل الماء الى األراضي الزراعیة فضال عن عوامل والسدود التي كانت تساعد على إیصا

  سیاسیة أخرى أدت الى تدهور الزراعة داخل منطقة الدراسة.

ان السیاسة الحكومیة ال تظهر بشكلها الصحیح بل هي غامضة في أغلب األوقات  

المساحات الزراعیة وهو یهدد  زواتجاه النشاط الزراعي حیث أن التوسع العمراني أخذ یغ

النشاط الزراعي في جمیع إنحاء العراق عامة ومنطقة الدراسة خاصة حیث أخذت الوحدات 

السكنیة تحل محل الحقول الزراعیة وبما ان السكان في زیادة مستمرة فهذا التوسع سوف 

لمزارعین من یزداد سنة بعد أخرى وهذا ما الحظته الدراسة في منطقة الدراسة اذ أخذ بعض ا

بناء وحدات سكنیة كبیرة داخل األراضي الزراعیة وهذا یؤثر على النشاط الزراعي لكن 

السیاسة الحكومیة لم تتدخل في هذا الشأن رغم وجود عدة قرارات تمنع التوسع العمراني على 

الذي ینص على بناء وحدة  )19/5/1987في  344(الزراعیة ومنها قرار  األراضيحساب 

 )٢م 200(و )٢م 300(بحیث ال یزید مساحة الوحدة السكنیة عن  األرضصاحب سكنیة ل

، من قبل الحكومة وان اغلب المزارعین حب األرض لكن هذا القرار لم یطبقألوالد صا

 )٢م 1500(یتفاخر اآلن بزیادة البناء مع الحدیقة المنزلیة التي تصل في بعض األحیان الى 

ان السیاسة الزراعیة أین دورها في هذا المجال فإذا لم تتدخل وقد یتعدى هذا المساحة وبهذا ف

الزراعیة بشكل كامل اذ ان كل ما تعمل به  األراضيالجهات المسئولة سوف یقضى على 

الحكومة من الدعم للمزارعین ال یشكل اال نسبة قلیلة من دعم الفالح وان أغلب المزارعین ال 

عملیات الزراعیة داخل حقولهم على أحسن وجه فضال یمتلكون المبالغ الكافیة أجل القیام ب

عن ذلك ان أغلب المزارعین تخلو عن الزراعة وانخرطوا في أجهزة الدولة وخاصة في جهاز 

الجیش والشرطة وذلك ألنها توفر مردود مادي جید عكس الزراعة ألن الدولة تعمل على 

للمزارعین وتوفیر لهم األمن حمایة المحاصیل الزراعیة من حیث السعر والنقل واإلنفاق 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٣٦ ( 

 

واألمان وتوفیر لهم الطاقة الكهربائیة والوقود من أجل إدامة العملیات الزراعیة لآلالت 

  .ن والمضخات داخل حقولهم الزراعیةوالمكائ

  :الحیازات الزراعیة - ٥

وممارسة سلطته الفعلیة علیها  األرضیقصد بحیازة االرض الزراعیة وضع الید على 

، وال یقتصر مفهوم الحیازة من الناحیة ائز او صاحب حق عینيمن قبل فرد بصفته ح

، بل یشمل جملة من العالقات االجتماعیة األرضاالقتصادیة على مجرد وضع الید على 

 رضاألبحكم التنظیم االقتصادي التي تقر حقوق هؤالء اإلفراد في استغالل  اإلفرادبین 

               .)١٦(وكیفیة توزیع الناتج بینهم

، وان التي یحوزها األرضمساحة من  إدارةومالیا عن  إداریاالحائز فهو المسئول  أما

الزراعیة فظًال عن انها  للحیازات انعكاسهطبیعة العالقات القائمة بین الناس واالرض تكون 

االستغالل  أنماطتؤثر في تحدید متوسط نصیب الفرد من المساحة المزروعة وطبیعة 

  .)١٧(لألرضالزراعي 

تستخدم كلیا أو جزئیا ألغراض  األرضالحیازة الزراعیة هي عبارة عن مساحة من 

د او مجموعة مستقلة بواسطة شخص واح إنتاجیةوالفنیة كوحدة  اإلداريالزراعي  اإلنتاج

  .ها او كیانها القانونيبغض النظر عن موقعها او حجم أشخاص

الزراعي وان حجم الحیازة یمكن  اإلنتاجان حجم الحیازة الزراعیة له تأثیر كبیر على 

یمكن ان تستخدم فیها  ان یحدد نوع المحصول الذي یزرع، عندما تكون الحیازة صغیرة ال

العاملة للتعویض عن استخدام المكنة وذلك  األیديفیها  بعض اآلالت الزراعیة ولكن تستخدم

والبذر والحصاد،  الحراثهیمكن لآلالت الدخول فیها عند عملیة  ألنها ذات مساحات صغیرة ال

سریعة كمحاصیل الخضر وذلك  إرباحویمكن زراعة الحیازات الصغیرة بمحاصیل تجني 

بیرة التي یمكن استخدام اآلالت لتعویض عن صغر المساحة على العكس من المساحات الك

ة الكبیرة في زراعة محاصیل الحبوب كالقمح والشعیر ز بشكل واسع ویمكن استغالل الحیا

العاملة في المساحات الواسعة وذلك بسبب التعویض عنها  األیديوالذرة مع قلة استخدام 

) اذ ان  7- 5- 6والسقي وحصاد المحصول الصورة ( الحراثهباآلالت الزراعیة في عملیة 

استخدام اآلالت الزراعیة في الحیازات الواسعة یكون ذات استخدام اوسع على العكس من 

  الحیازات الصغیرة التي قد یتعذر استخدام بعض اآلالت وذلك لصغر مساحتها.



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٣٧ ( 

 

في الحیازات الكبیرة المساحةباآلالت   الحراثهعملیة  )5صورة (

  
  .٢٠١٣- ١١- ٢٣التقطت هذه الصورة في  

  

  الحدیثة في الحیازات الكبیرة المساحة عملیة  سقي المحصول باآلالت )6صورة ( 

  
  .٢٠١٣-٣-٢٠التقطت هذه الصورة في          

  

  الحدیثة في الحیازات الكبیرة المساحة المحصول باآلالت حصادعملیة   )7صورة (

  
  .٢٠١٣-٦ -٢١التقطت هذه الصورة في              



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٣٨ ( 

 

الزراعیة الواسعة الى حیازات صغیرة جاء نتیجة نظام االرث الذي  ان تفتیت الحیازات

، وبهذا فان هذه المساحة سعة على الورثة الشرعیین للموروثیعمل على تقسیم المساحات الوا

  هذا یؤدي الى تفتت الحیازات الزراعیة.اصغر فاصغر و  أقسامبمرور الزمن قد تقسم الى 

على استغالل جزء من األرض في الزراعة  أصحاب الحیازات الكبیرة یعملون أما

وقسم منها یترك بورًا وهذا یكون مضرا باألراضي الزراعیة اذ عند ترك األرض بورا یساعد 

على نمو األدغال مع ارتفاع نسبة األمالح في التربة عن طریق الخاصیة الشعریة وخاصة 

، األراضي المتروكةصوبة التربة في في فصل الصیف الحار وهذا ما یؤدي الى إضعاف خ

  .مساحات واسعة من اإلنتاج الزراعيفضال عن تعطیل 

   :العوامل التقنیة - ٦

تعد العوامل التقنیة مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة والوسائل المادیة 

والتنظیمیة التي تستخدم في مجاالت النشاط الزراعي المختلف لزیادة اإلنتاج الزراعي وتحسین 

، فالتقنیة هي حصیلة التطبیق العلمي الحاجات البشریة المتزایدة إشباعنوعیته بغیة 

  .)١٨(االختراعات العلمیة الي یتم الوصول الیها من خالل البحث العلميلالكتشافات و 

اذ تمثل التقنیة الحدیثة في مجال الزراعة في منطقة الدراسة في استعمال األسمدة 

ة الزراعیة واستخدام المبیدات والدورات الزراعیة ، ویمكن تقسیم نالكیمیاویة العضویة والمكن

  وسائل التقنیة الى ما یأتي:

  :استعمال األسمدة ١- ٦ 

، لكي ة العناصر الغذائیة األولیة فیهااألسمدة هي مواد تضاف الى التربة لغرض زیاد

ینمو النبات بشكل أفضل مما یؤدي الى تحسین اإلنتاج الزراعي كما ونوعا وهي اما ان تكون 

استعملها المزارع بشكل صحیح یؤدي الى مضاعفة الغلة  وٕاذا ،)١٩(كیمیاویة او عضویة

%) او أكثر، واذا استعملت بالكمیات المعتدلة وبطرق علمیة صحیحة 100- 10الزراعیة من(

، ویحتاج كل محصول الى عناصر غذائیة رئیسیة واخرى فإنها تضاعف اإلنتاج أكثر من مدة

عناصر التربة یؤثر على كمیة ، وان نقص اي عنصر من طبیعیا ثانویة حتى ینمو نموا

 اإلنتاج درجة كبیرة ولهذا وجب على المزارع ان یستعمل كمیة من األسمدة سواء كانت

  .كیمیائیة وعضویة ألي محصول یزرع



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٣٩ ( 

 

ان حاجة المحاصیل الزراعیة لألسمدة تتفاوت من محصول الى آخر من حیث كمیة 

لى األسمدة حسب ادوار مراحل حیاته األسمدة ونوعیتها ویتفاوت المحصول الواحد في حاجته ا

) 18*18*18كغم للدونم من السماد المركب ( 100فمثال یحتاج محصول الذرة الصفراء الى 

یوم من زراعته فضال عن محاصیل  )42(دونم من سماد الیوریا بعد /كغم 25بعد الحراثه و

بین  تلفة ماأخرى تختلف كمیة ما یحتاجه كل كمحصول من األسمدة وبكمیات ونوعیات مخ

  المحاصیل ومراحل نموها.

) من المزارعین یستخدمون األسمدة 70%وقد تبین من خالل الدراسة المیدانیة ان (

، وان اغلب الكیمیائیة ) یستخدمون األسمدة العضویة الى جانب األسمدة30%الكیمیائیة وان (

  .)٢٠(محاصیل الحبوب في منطقة الدراسة یضاف إلیها أسمدة كیمیاویة

  المكننة الزراعیة: ٢- ٦

تعد المكننة الزراعیة ذات دور بارز في الوقت الحالي في جمیع العملیات الزراعیة بل 

، فقد أثبتت الدراسات التي قام بها المختصون الفقري لمختلف العملیات الزراعیةتعد العامود 

ع اآلالت في هذا المجال ان مساحة محدودة من االرض تتباین في إعالة السكان بحسب نو 

  .)٢١(المستخدمة

الزراعي وتحسین نوعیته وجودة  اإلنتاجللمكننة الزراعیة دور كبیر في زیادة 

المحصول فضال عن زیادة المساحة المزروعة وخاصة زراعة محاصیل الحبوب ومنها القمح 

والشعیر التي تعتمد اعتمادا كلیا على المكننة واآلالت الزراعیة مع استخدام االیدي العاملة 

ین القضائین ومابین ، ویختلف توزیع المكائن الزراعیة في منطقة الدراسة مابلیلةبنسبة ق

) حاصدة لعام 122) ساحبة و(3918(ة لها حیث یوجد في منطقة الدراسةالنواحي التابع

) 95) ساحبة و(2172(الفلوجةموزعة على قضائي منطقة الدراسة اذ یوجد في قضاء  2012

وبهذا فان منطقة ، )٢٢() حاصدة27) ساحبة و(1746(یوجدحاصدة اما في قضاء القائم 

نسبة كبیرة من الساحبات والحاصدات بالنسبة للمحافظة، حیث یوجد في  ملكالدراسة ت

هذا فان منطقة الدراسة تشغل ) حاصدة لنفس العام وب182) ساحبة و(5404(األنبارمحافظة 

  ) من الحاصدات داخل محافظة األنبار.%67) من الساحبات ونسبة(72,5%(نسبة

مكائن الن یواجهون عدة مشاكل اتجاه فقد تبین من الدراسة المیدانیة ان المزارعو 

الزراعیة ومنها صعوبة الحصول على المكائن من أجل القیام بالعملیات الزراعیة وذلك ألن 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٤٠ ( 

 

عائدیتها الى القطاع الخاص ویكون العمل فیها حسب رغبة مالكها وهذا یؤدي الى ان الفالح 

یمكن ان یستخدم اآلالت الزراعیة متى ما یشاء وال یمكن استخدامها على أكمل وجه وان  ال

بعض اآلالت الزراعیة یتعذر على بعض المزارعین استخدامها مثل آالت البذار والتسویة 

ومكافحة اآلفات والتسمید وغیرها  ویكتفي باستخدام بعض اآلالت مثل المحراث وآلة التمریز 

الى  ن ارتفاع أجور المكائن وان ارتفاع أجور المكائن الزراعیة قد یؤديوغیرها، فضال ع

من مرة  ألكثرعزوف بعض المزارعین عن القیام ببعض العملیات الزراعیة مثل حراثة التربة 

وتنعیم االحجار فضال عن عملیات البذار المیكانیكیة ومكافحة األدغال واألمراض بالطرق 

یة بل یقوم بها لیات قد ال یقوم بها الفالح في الطرق المیكانیكالمیكانیكیة وأغلب هذه العم

من خالل المزارع نفسه أو من خالل عمال مأجورین من أجل القیام   (الیدویة)بالطرق التقلیدیة

  .)٢٣(ببعض العملیات الزراعیة داخل الحقول الزراعیة

تكفي لتغطیة  الان هذه النسبة الكبیرة من الساحبات والحاصدات في منطقة الدراسة 

جمیع المساحات المزروعة بالمحاصیل فهناك عجز في كمیة اآلالت الزراعیة في منطقة 

  .مواكبة التطور الحاصل في العالم الدراسة ألن مساحتها واسعة وتحتاج الى  أكثر من أجل

  :المبیدات الزراعیة ٣- ٦ 

أهمیتها في زیادة  تعد المبیدات الزراعیة من األسالیب العلمیة الحدیثة التي برزت

االنتاج الزراعي وتحسین نوعیته من خالل القضاء على اآلفات واألمراض واألدغال التي 

  تنتشر في حقول المحاصیل الزراعیة.

اذ كان الفالح قدیما یستعمل بعض الوسائل البدائیة في معالجة اإلمراض ومكافحة 

المحاصیل الزراعیة  التي تصیب ، فضال عن جهل الفالح لكثیر من اآلفات واألمراضاألدغال

. لكن بعد التطور العلمي الحدیث تمكن اإلنسان من اكتشاف الكثیر من في ذلك الوقت

ة كبیرة في األمراض التي تصیب المحاصیل الزراعیة وكذلك طرق معالجتها مما كان له أهمی

  .تحسین وتطویر الزراعة

كافحتها في مثل أجواء العراق وتؤكد عدة دراسات عالمیة ان انتشار اإلمراض وعدم م

، بینما یسبب )٢٤()%30یؤدي الى حدوث خسائر في اإلنتاج الزراعي تصل الى أكثر من(

انتشار األدغال بین المحاصیل الزراعیة عند عدم مكافحتها الى حدوث أضرار في هذه 



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٤١ ( 

 

 - 45(را یتراوح بین، فتسبب أدغال القمح ضر صیل تختلف نسبتها بین محصول وآخرلمحاا

  .)٢٥() من الحاصل أیضا%30(الشعیر ، وأدغال%) من الحاصل50

التي تنمو مع  ان للمبیدات الزراعیة أهمیة في مكافحة األمراض الزراعیة واألدغال

، فقد عملت الشعب الزراعیة في منطقة الدراسة في بعض الحمالت لمكافحة محاصیل الحبوب

، فضال عن تجهیز بعض الزراعیةلتي تصیب المحاصیل اآلفات واإلمراض واألدغال ا

  المزارعین ببعض انواع المبیدات الزراعیة في منطقة الدراسة.

 -2012(للموسم )٢٦() دونم56625(ساحات المكافحة في منطقة الدراسةتعد الم

وان أغلب المساحات المكافحة كانت تزرع بالقمح والشعیر هي تشكل نسبة كبیرة من ) 2013

المحاصیل الزراعیة األخرى في منطقة الدراسة وان المساحات التي تمت مكافحتها للسنة 

نسبة قلیلة من المساحات المزروعة، وهذا یعود الى قلة المبیدات التي  إالأعاله ال تشكل 

عین، مما یضطر بعض المزارعین الى اللجوء الى األسواق المحلیة لتوفیر تجهزها الدولة للمزار 

المبیدات الزراعیة ذات األسعار المرتفعة خصوصا في السنوات األخیرة مما ادى الى عدم قدرة 

بعض المزارعین من شراء المبیدات ذات الجودة العالیة وبالتالي انعكس ذلك على رداءة 

  .الزراعي كما ونوعا اإلنتاج

ان هذا یؤكد على الجهات المسئولة االهتمام بتوفیر كمیات كافیة من المبیدات 

، لكي ینتج محصول ذات مواصفات جیدةمدعومة من اجل دعم الفالح  وبأسعارالزراعیة 

فضال عن توفیر الكوادر العلمیة من اجل ارشاد المزارعین حول كیفیة استعمال المبیدات في 

  ج زراعي وافر الكمیة وجید النوعیة.الزراعة من أجل تحقیق انتا

  :الدورة الزراعیة ٤- ٦ 

یقصد بالدورة الزراعیة تعاقب استثمار االرض تعاقبا مرتبا بمحاصیل معینة ضمن 

، ان )٢٧(فترة زمنیة معینة وتكرار هذه الصورة من االستثمار لألرض بانتهاء الفترة المذكورة

بالشيء الجید بل ان الفالح في الماضي كان یتبع  اتباع الدورة الزراعیة بمفهومها العام لیست

) ویقصد بهذه الطریقة هي زراعة قسم من ر(النیر والنی التبویر طریقة مشابهة لها وهي طریقة

األرض بمحاصیل معینة مع ترك القسم الثاني بورا لزراعته في السنة القادمة ثم یترك القسم 

، لكن هذه الطریقة تساعد على تجدید خصوبة التربةقة الذي كان مزروعا ویعتقدون هذه الطری



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٤٢ ( 

 

 فقد التربة ماتتؤدي الى نمو اإلعشاب واألدغال نتیجة لعدم حراثة االرض حراثة عمیقة ف

  موجود بها من مواد غذائیة.

ان الدورة الزراعیة القائمة على أساس علمي ومتطور فلها أهمیة كبیرة في الزراعة 

بشكل كامل في كل سنة دون تبویر، كما انها تستعمل على  رضلألنظرًا الستغالل  المزارع 

وحفظ التوازن بین العناصر الغذائیة المختزنة فیها وال یطقي أحدها  األرضاستمرار خصوبة 

  على اآلخر.

وتهدف الدورة الزراعیة الى تحقیق التوازن بین الصرف من الزراعة في منطقة معینة 

المحاصیل المطلوب زراعتها والناحیة التسویقیة للمحاصیل  وبین قابلیة األرض اإلنتاجیة ونوع

   - الزراعیة وغیرها من اهم أهداف الدورة الزراعي هي :

 االستغالل األمثل لألراضي الزراعیة والحفاظ على خصوبتها. -١

 .والحشرات النباتیة تقلیل اإلصابة باإلمراض -٢

 .جاتات الضارة وزیادة كمیة االنتاالقضاء على األدغال والنب -٣

 توزیع اإلیرادات والنفقات على مدار السنة. -٤

       تجنب من تعرض المزارع الى خسارة مادیة اذ ما أصیب بعض المحاصیل بآفة یمكن  -٥

 التعویض من مردود الحاصل اآلخر.

 .زراعة والمعدات واآلالت الزراعیةالتنظیم الجید لالستفادة من القوى العاملة في ال -٦

 تلبیة حاجة السوق من المحاصیل الزراعیة. تؤدي الدورة الزراعیة الى -٧

ول واحد اذا طبقت بشكل جید تساعد على احتفاظ التربة بخصوبتها وعدم إنهاكها بمحص -٨

  .وعلمي

    ) من المزارعین في منطقة الدراسة 15%ومن خالل الدراسة المیدانیة تبین ان (

وخاصة في المساحات الواسعة التي تزرع بالحبوب كالقمح والشعیر  یستخدمون طریقة التبویر

الذي تروى بالمرشات الثابتة والمحوریة فإنها تزرع بالقمح او الشعیر ثم تحصد ثم تترك بورا 

الى ان یحین موعد زراعة القمح مرة ثانیة ثم یقوم المزارعون بحراثتها ومن ثم زراعتها مرة 

رعین یطبقون الدورة الزراعیة ولكن بصورة غیر علمیة وغیر من المزا) 85%(ثانیة، وان 

مدروسة ویزرع المزارعون المحاصیل على وفق هوى الفالح فال یعیر أهمیة للظروف الطبیعیة 

ومالئمتها لتلك المحاصیل وال یهتم ببعض المحاصیل التي تضیف خصوبة للتربة وتحافظ 



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٤٣ ( 

 

للفالح مما یزرع المحاصیل ذات العائدیة  على توازن عناصرها بسبب قلة عائدیتها المادیة

  المادیة األكثر ربحا وان كانت تهلك األرض.

جعل الفالح في تطبیق الدورة الزراعیة مع ضعف نشاط الدولة  ةنتیجوان هذا جاء 

وعیة الفالح بمسألة الدورة الزراعیة من خالل البرامج التثقیفیة توعیة الفالح وتثقیفه و تفي 

المختلفة من اجل رفع كفاءة  اإلعالمة والحمالت اإلعالمیة من خالل وسائل والمجالت الزراعی

  .شكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاصالفالح العراقي ب

 : ات

، وما تلعبه من الحبوب زراعةعلى العوامل البشریة من خالل البحث دور  لقد ظهر

زراعي حیث تبین أن للعوامل ال دور في زیادة المساحات المزروعة ومن ثم زیادة اإلنتاج

الید العاملة واآلالت وخصوصًا  الدراسة في الواقع الزراعي في منطقة بالغیة أثر بشر ال

فظال عن التوسع العمراني على االراضي  مما أثر على اإلنتاج الزراعي والمكائن الزراعیة

اریع المستمر لهذه المشوقلة قنوات البزل والمشاكل التي تتعرض لها من عدم الكري  .الزراعیة

  المبازل وزیادة تركز األمالح في التربة.مما أدى الى طفوح 

  : بول الفرضیة وذلك لألسباب آالتیةوتم ق

 زیادة المساحات المزروعة ما بین سنة واخرى في منطقة الدراسة. -١

لقد لعبت اآلالت الحدیثة والمكائن الزراعیة دورا كبیرا في زیادة المساحات المزروعة  -٢

 بالحبوب في منطقة الدراسة.

 ان زیادة وعي الفالح تساهم في رفع كمیة االنتاج الزراعي.  -٣

 لقد اثر التوسع العمراني تأثیرا كبیرا على االراضي الزراعیة وهو یهددها باالنقراض. -٤

ان للسیاسات الزراعیة دور كبیر في زیادة المساحات المزروعة بالحبوب في منطقة  -٥

 الدراسة.  

   :ات

التأكید على تشجیع الزراعة واالهتمام بها من خالل إیجاد نظم زراعیة واالهتمـام بمشـاریع  -١

 .بقصد تحسین اإلنتاج كمًا ونوعاً  استصالح التربة



مما  رما     

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )٥٤٤ ( 

 

نظــــرًا لمــــا سیحصــــل مــــن زیــــادة المســــاحات الزراعیــــة فــــي منطقــــة البحــــث نتیجــــة ألعمــــال  -٢

ون شـك الـى اسـتخدام المزیـد االستصالح وشق مشاریع الري والبزل سـوف یضـطر المزارعـون د

 .نیكیة لمواجهة المتطلبات الجدیدةمن اآلالت المیكا

وانخفـاض و النباتـات الغربیـة الملوحـة ونمـ كلةالمشاكل في منطقـة البحـث هـي مشـمن أهم  -٣

األثر فـي تحدیـد اإلنتـاج الزراعـي فالبـد مـن إنشـاء أو زیـادة  التي كان لهاعدد اآلالت والمكائن 

 عدد المبازل الفرعیة والتي تصب في المبزل الرئیسي بهدف التخلص من مشكلة الملوحة.

البزل ممـا یـؤدي الـى طفـوح  طقة البحث هي قلة كريالمشكلة األخرى التي تتعرض لها من -٤

قـة عمـل مـا راعـي فیجـب علـى الـدوائر ذات العالهذه المشاریع وبالتالي التـأثیر علـى اإلنتـاج الز 

 .بوسعهم لهذه المشاریع

هنالك مشـكلة أخـرى تضـر بكافـة أبنـاء القطـر إال وهـي رمـي میـاه المبـازل الـى النهـر وهـذا  -٥

یـــؤدي  إلـــى أضـــرار بالصـــحة وعلـــى الـــدوائر ذات العالقـــة محاولـــة الـــتخلص مـــن فضـــالت هـــذه 

 المیاه أو  تغییر اتجاهها الى غیر النهر.

قنوات البـزل فـي سـبیل تأدیـة  حاسبة المتجاوزین علىیجب على المؤسسات ذات العالقة م -٦

 .وظیفتها التي وضعت من اجلها وبالشكل المناسب والصحیح لحمایتها من الهدر والتلوث

یجب على الدولة التخفیف من االجرائـات االمنیـة الروتینیـة فـي السـیطرات الحكومیـة ألنهـا  -٧

  وهذا یؤدي الى زیادة كلفة النقل.وتأخرها الى عدد من الساعات تعرقل سیر الشاحنات 

  

  

  

  

  ادر:

  .١٩ص ،٢٠٠١،الجغرافیة الزراعیة، مطبعة دار الفكر العربي، مصر ،علي احمد هارون )١(

  .سجالت غیر منشورة  ١٩٨٧التعداد العام  ،وماتالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعل) ٢(

  .سجالت غیر منشورة  ١٩٩٧التعداد العام  ،لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات زيالجهاز المرك )٣(

  .سجالت غیر منشورة  ٢٠٠٧التعداد العام  ،زي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلوماتالجهاز المرك )٤(

سجالت غیر  ٢٠١٠نتائج الحصر والترقیم لعام  ،صاء وتكنولوجیا المعلوماتالجهاز المركزي لإلح )٥(

  منشورة.



..دأ. اما ا أ   

  

 ةا ت اا زرا  

وا ا   با   ا  ون ظ .  
  

) ٥٤٥ ( 

 

على المساحة المزروعة ینضر المصدر: أحمد نجم الدین  العاملین بالزراعة لكثافة الزراعیة = عددا ×)(

  .١٩٦،ص١٩٨٢،جغرافیة سكان العراق ،بغداد ،مطبعة جامعة بغداد،

جامعة بغداد، كلیة  الري والبزل في العراق والوطن العربي، وزارة التعلیم العالي، ،نجیب خروفه وآخرون )٦(

    .٢٦٧ص١٩٨٤الهندسة، 

، ١٩٨٠حمود حسان عبد العزیز، أساسیات هندسة الري والصرف، الریاض جامعة الریاض، دار عكاظ،  )٧(

  .٢٠٣ص

ماهر جورجي نسیم، استصالح وتحسین األراضي الصحراویة، كلیة الزراعة، جامعة اإلسكندریة،  )٨(

  .٢٠٧، ص١,٢٠٠٦ط

    .٣٥٠ص ١٩٨٤مصدر سابق، العراق والوطن العربي، الري والبزل في نجیب خروفه وآخرون، )٩(

-٢٠٠٢كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، ،جامعة دمشق ،ة الزراعیةالجغرافی ،محمد صفیتا وآخرون )١٠(

  .٧٦،ص ٢٠٠٣

) زینب عباس موسه السرحان، شبكة النقل وأثرها في التنمیة الزراعیة في بابل، رسالة ماجستیر، غیر ١١(

  .١٩٢ص ،٢٠٠٩منشورة، 

  .٣٥، ص١٩٧٥،مطبعة العاني،١عبد الوهاب مطر الداهري، اقتصادیات االصالح الزراعي، ط )١٢(

) نوري خلیل البرازي وٕابراهیم عبد الجبار المشهداني، الجغرافیة الزراعیة، دار الكتب للطباعة والنشر، ١٣(

  .٧٣، ص٢٠٠٠جامعة الموصل، 

، ١٩٨٩مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  ) سالم توفیق النجیفي، التخطیط الزراعي،١٤(

  .٩١ص

 المشاهدة المیدانیة للباحث في زمن االحتالل األمریكي للعراق.    )١٥(

  .٣٢٦،ص١٩٨٠بغداد، دار المعرفة، ،١ط االقتصاد الزراعي، ،عبد الوهاب مطر الداهري )١٦(

، دار المعرفة الجامعیة للطباعة ٣اإلسكندریة، طمحمد خمیس الزوكه، الجغرافیة الزراعیة، جامعة  )١٧(

  .١٢٦، ص٢٠٠٠والنشر، 

مة للطباعة والنشر، جامعة ، دار الحكلغذائي في العراق الواقع والطموحعباس فاضل السعدي، األمن ا )١٨(

  .١٣٦، ص١٩٩٠ الموصل،

اعة والنشر، جامعة عبد الحمید احمد الیونس وآخرون، مبادئ المحاصیل الحقلیة، دار الحكمة للطب) ١٩(

  .٥٩، ص١٩٨٠الموصل،

  .٢٠١٣ - ٢ - ٣، الدراسة المیدانیة للباحث) ٢٠(

 .٢١٩، ص١٩٨٤ مطبعة جامعة بغداد،زراعي في محافظة نینوى، عدنان إسماعیل یاسین، التغیر ال )٢١(

  .٢٠١٣مدیریة زراعة االنبار، الشعب الزراعیة في منطقة الدراسة، بیانات غیر منشورة،  )٢٢(

  .٢٠١٣ - ١٢ -١المیدانیة للباحث في الدراسة  )٢٣(

  .١٢٧ص ،١٩٧٩ بغداد، االنسان والبیئة، دار الحریة للطباعة والنشر، ،عصام عبد الرزاق )٢٤(

 اطروحة دكتوراه غیر منشوره، خالد اكبر عبد اهللا، استعماالت االرض الزراعیة في قضاء ابي غریب، )٢٥(

  .١٣٠ص ،٢٠٠٦بغداد، كلیة التربیة للبنات، جامعة 

  .٢٠١٣ -٢٠١٢بیانات غیر منشورة،  ،الشعب الزراعیة في منطقة الدراسة ،مدیریة زراعة االنبار ) )٢٦(

  .٥٥،ص١٩٧٦، بغداد، أنماط الزراعة في العراق ،عبد الرزاق محمد البطیحي )٢٧(


