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ذدتخلصامل

دراسة المشاكل التي تؤدي الى تغير زراعة الحبوب في  البحثنستخمص من ىذا 
تعد ذات اثر كبير  الحبوب في قضاء الفموجة ان المشاكل التي تواجو زراعة منطقة الدراسة.

عممية اليدر بكميات كبيرة  ، والسيماعمى تغير زراعة الحبوب وىي متعددة منيا المتعمقة بالري
ق ري قديمة لدى اغمب المزارعين، اما ما يخص طرق من المياه وذلك ناتج عن اتباع طر 

 الرض بالطرق القديمة وعدم استعمالاستقالل االرض فأن بعض المزارعين مازالوا يزرعون ا
اضي الزراعية في ييدد اخصب االر  ثة، اما الزحف العمراني فيو باتتطرق الزراعة الحدي

عمى محاصيل الحبوب في منطقة  ارىيتأثمنطقة الدراسة، فضال عن مشكمة الكثبان الرممية و 
عية مع الدورة الزرا ج عن عدم استعمالومن المشاكل االخرى ىي تممح التربة النات الدراسة،

زيادة نسبة االمالح  في النيار المشمس الحار وىذا يؤدي الى اليدر في عممية الري، والسيما
لكافي ليم وعدم تقديم الدعم اال عن ضعف السياسة الحكومية تجاه المزارعين في التربة فض

شكل عام ومنطقة في القطر العراقي ب ونوعاً  اآلالت الحديثة كماً  مع انخفاض نسبة استعمال
اآلالت الحديثة في مكافحة اآلفات الزراعية  الدراسة بشكل خاص، مع انخفاض استعمال

ساحات ن ىذه المشاكل تؤدي الى عرقمة تطور المفضال عن مشاكل النقل والتسويق. إ
ناسبة لمقضاء المزروعة بالحبوب فيجب عمى المزارعين والدوائر ذات العالقة وضع الحمول الم

 ال عن الحمول الموجودة  في ىذا البحث. عمى تمك المشاكل، فض
Abstract 

In this research, we summarize the study of problems that leads into 
changing the planting of seeds in the area of study. The problems that face the 
planting of seeds in Faluja  are considered an effect which changes the planting 
of seeds and it is various e.g. water that caused by old means of watering. While 
the ways of exploiting the earth, some farmers still plant the earth according to old 
means. New buildings  destroys the fertile earth besides the sand which affect the 
yield of seeds. Other problems are the salt of soil and the policy of government 
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towards farmers. Moreover the reduce of enough support for farmers and the 
reduce of using modern tools in treating the blights besides the problems of 
marketing and  transportation. This problems obstacle the development of planting 
areas of seeds. So farmers should put some suitable solutions  to get ride of 
these problems. 

ذاملقدمة:

في االمن الغذائي واالستقالل االقتصادي  يعد القطاع الزراعي الدعامة االساس
كما تعد الزراعة مصدر  لمنطقة الدراسة، فيو الذي يوفر لمسكان حاجتو االستيالكية الغذائية،

 دخل العديد من ابناء منطقة الدراسة. 
المشاكل التي تعاني منيا زراعة الحبوب في منطقة الدراسة،  البحثتناول ىذا 

أساس ان ىذه المشاكل تقف عائقًا زراعة الحبوب عمى لتمك المشاكل فيما يخص  حمولوال
 مام التنمية والتخطيط المستقبمي لزراعة الحبوب في منطقة الدراسة.أ

ذمشكلةذالبحث:

ض لمشاكل وب اال انيا تتعر عمى الرغم من صفة االستقرار النسبي لزراعة الحب
 تي: بصورة مستمرة وتحدد باآل

 ىل ىناك مشاكل تواجو زراعة الحبوب في منطقة الدراسة.-أ
 ىل لمعوامل الجغرافية دور في احداث المشاكل في زراعة الحبوب. -ب

ذفرضيةذالبحث:ذ

توضيح المشاكل المؤثرة عمى زراعة الحبوب ووضع الحمول المناسبة لمتخمص من 
 المشاكل في عموم محافظة االنبار ومنطقة الدراسة عمى وجو الخصوص.تمك 

ذحدودذمنطقةذالدرادة:

من محافظة األنبار، تبمغ ض والتي تقع ةالفموج ءتتمثل منطقة الدراسة في قضا
الجزء  في ةيقع قضاء الفموج اذ ات( دونم1681908أي ) 2( كم4204.77ا )ـــمساحتي

( شماال وخطي طول 32.47-33.47ويقع بين دائرتي عرض ) الشرقي من محافظة األنبار
 ( شرقا.43.28- 44.10) 
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من الشمال محافظة صالح الدين ومن  ةالجغرافية فيحد قضاء الفموجأما حدودىا 
الشرق محافظة بغداد ومحافظة بابل ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب قضاء الرمادي 

 (.1انظر الخارطة )
 ةفي قضاء الفموج اإلدارية( الوحدات 1خارطة )

 
: 4، مقياس اإلدارية األنبارالمصدر: وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، خريطة محافظة 

 .2007لسنة  ،044444
  

ذذذ:املشاكلذاليتذتواجهذزراعةذاحلبوبذيفذمنطقةذالدرادةاوال:ذ

 مشكمة الموارد المائية: -1
نيا تمثل األساس الذي تعد الموارد المائية من  أىم مقومات الحياة في أي منطقة. وا 

وفق خطط  ثمارىالدراسة مع توفر إمكانية استتقوم عميو مشاريع التنمية الزراعية في منطقة ا
ن العالقة بين المياه والنشاط الزراعي عالقة طردية، إة مدروسة تتضمن أفضل النتائج، فعممي

ت او انعدمت المياه زمة توسعت المساحات المزروعة وان قم  اللافكمما توفرت المياه بكميات 
من اىم المشاكل التي تواجو استثمار و  قمت المساحات المزروعة أو انعدمت ىي األخرى.

 لمياه في منطقة الدراسة ما يأتي:ا
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كميات كبيرة من المياه  عممونفي مياه الري: اذ ان اغمب المزارعين يست اإلفراطمشكمة  -أ 
طرق ري قديمة كالري باألحواض من قبل  عمالالري وذلك عن طريق استفي عممية 

 (.1اغمب المزارعين في منطقة الدراسة انظر الصورة )
التغير المناخي الحاصل في منطقة الدراسة الذي يؤدي الي احتياجات المحاصيل الى  -ب 

من المياه كارتفاع درجة الحرارة وىبوب الرياح الذي يساعد عمى تجفيف  ةكميات كبير 
 التربة من الرطوبة.

سوء إدارة وتشغيل مشاريع الري المقامة عمى نير الفرات التي تؤثر عمى مناسيب مياه  -ج 
الري وىذا يعود الى عدم كفاءة القائمين عمى ىذه المشاريع وضعف متابعة الجيات 

 .المسؤولة
المائية المتبعة من قبل الدول التي يمر فييا نير الفرات خارج حدود القطر السياسات  -د 

العراقي مما يؤدي إلى اختالف مناسيب نير الفرات الواردة إلى القطر العراقي بشكل 
، التوسع في الزراعة إمكانيةعام ومنطقة الدراسة بشكل خاص وىذا يؤثر عمى عدم 

 المنبع وبالد المصب. بين بالد  فضال عن في سوء العالقات ما
 ( طريقة الري باألحواض1صورة )

 
  . 2444 – 2 – 41ىذه الصورة بتاريخ التقطت                     

 
  :سوء استغالل األراضي الزراعية -2

 ثمرةة صالحة لمزراعة لكنيا غير مستتتمتع منطقة الدراسة بمساحات زراعية واسع
مع المساحات الصالحة لمزراعة في منطقة  ةمنيا يعد قميال مقارن ثمركامل وان المستبشكل 
 الدراسة.
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األراضي الزراعية بشكل كامل في  ن األسباب التي ساعدت عمى عدم استثماروم
 منطقة الدراسة ما يأتي:

ارتفاع تكاليف اإلنتاج الناجم عن ارتفاع أسعار المكننة الزراعية مع ارتفاع سعر أجور  -أ 
( إلف دينار لمساعة 20-30بين ) حراثة األرض، إذ تراوحت أسعارىا ماالماكنة إثناء 

الواحدة. فضال عن ارتفاع أسعار البذور المحسنة وارتفاع أسعار المضخات واألسمدة 
 والمبيدات مع قمة الدعم الحكومي لممزارعين.

الزراعية؛ الوضع األمني في منطقة الدراسة: لموضع األمني تأثير عمى استثمار األرض  -ب 
 وذلك الن األوضاع في منطقة الدراسة ذات تغير نسبي ىذا ما اثر عمى استثمارىا.

، وىذا مما شرطةالجيش و والسيما الالمزارعين في الوظائف الحكومية  أبناءانخراط معظم  -ج 
 ساعده عمى ترك مساحات واسعة من دون زراعة.

عين عن استثمار األرض ادى الى عزوف بعض المزار  االستيراد المفتوح من الخارج -د 
بشكل كامل وذلك الن اغمب المحاصيل الزراعية تأتي من خارج الحدود ومن دون اي 

 لمنطقة الدراسة.     في الزراعة بالنسبة رقابة صحية وىذا ما أثر عمى المساحات المستثمرة
 :الزحف العمراني عمى حساب األراضي الزراعية -3

الزراعية بدأ ييدد أخصب األراضي الزراعية وقد إن الزحف العمراني عمى األراضي 
تحولت مساحات واسعة من األراضي الزراعية إلى مباني سكنية بمساحات واسعة أنظر إلى 

ان الحكومة عمى دراية بيذه  ، والسيماالمشكمة تتفاقم يوما بعد يوم(. إن ىذه 2الصورة )
ألراضي الزراعية ولم تفعل الحكومة ال عن وجود القوانين التي تمنع البناء في اضف، المشكمة

إي شيء لردع المتجاوزين عمى األراضي الزراعية وىذا ما سيؤدي إلى انخفاض المساحات 
 الزراعية في المستقبل وبالتالي تحصل كارثة والحكومة تنظر دون أن تحرك أي ساكن.

ومن  لكاالنقراض إذا ما تدخمت الدولة بذوىذه المشكمة تيدد األراضي الزراعية ب
عمى األراضي الزراعية ىو زيادة كثافة السكان  نياألسباب التي تؤدي الى الزحف العمرا

العالية دفعتيم الى زيادة الضغط عمى األراضي الزراعية من جانب التوسع السكني عمى 
 .(4)األراضي الزراعي
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 التوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية (2صورة )

 
 .2444/  4/  41 بتاريخفي ناحية الصقالوية التقطت ىذه الصورة                        

 
 :انتشار الكثبان الرممية -4

لمحاصيل تغطي الكثبان الرممية أجزاء من منطقة الدراسة وىذه الكثبان تؤثر عمى ا
توجد الكثبان الرممية و  في األراضي المفتوحة وقميمة األشجار. ، والسيماراعية بشكل واسعالز 

منطقة الدراسة في األراضي الصحراوية او القريبة منيا خاصة في المناطق المجاورة في 
لممناطق الصحراوية كما تؤثر الكثبان عمى المزارع الواقعة داخل األراضي الصحراوية والتي 

ية( وتروى بالطرق الري تتمثل في الحقول الزراعية التي تروى عن طريق اآلبار )المياه الجوف
ري بالرش(. توجد ىذه الكثبان في األقسام الشمالية من قضائي منطقة الدراسة، الالحديثة )

النقل والحقول الزراعية فضال عن  وطمر طرق واألنيارطمر الجداول وتؤثر ىذه الكثبان عمى 
 .وغيرىا مراض التي تجمبيا تمك الكثبان الرممية ...األ

 شكمة تممح التربة:م -5
. ويعود تممح اعي بتدني اإلنتاجية في منطقة الدراسةان تممح الترب ييدد النشاط الزر 

 :تيالتربة الى أسباب عدة وىي كاآل
وجود األمالح في الترب العراقية وىي حصيمة التعاون بين الظروف الطبيعية المتمثمة  -أ 

بسوء تصريف التربة وجفاف المناخ وحرارتو والظروف البشرية المتمثمة بسوء االستغالل 
 الغير عقالني.

وجود األمالح في مياه الري، والسيما الري السيحي الذي يساعد عمى زيادة كمية  -ب 
 األمالح في التربة.
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 قمة شبكات البزل في منطقة الدراسة. -ج 
اإلسراف في عمميات الري غير الصحيحة لدى اغمب المزارعين، والسيما طريقة الري  -د 

 باألحواض.
ى زيادة كمية األمالح في قرب مستوى المياه الجوفية من سطح األرض يساعد عم -ه 

 التربة.
عدم استعمال الدورة الزراعية. فمكل نبات قابمية عمى استيالك كمية معينة من األمالح  -و 

التي تكون داخل التربة، وان استخدام الدورة الزراعية يساعد عمى توازن كمية األمالح 
 في التربة. 

ما يؤدي الى تبخر الماء مع بقاء التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء النيار م -ز 
 األمالح عمى سطح األرض.

ومن آثار مشكمة المموحة عمى اإلنتاج الزراعي ىو ضعف وضعية النبات مع تدني 
 في كمية اإلنتاجية بالنسبة لممحاصيل الزراعية. 

 :ضعف السياسة الزراعية -6
 الدراسة بما يأتي:يتمثل ضعف السياسات الزراعية المتبعة من قبل الدولة في منطقة 

ضعف النظام التسويقي لإلنتاج الزراعي وسوء إدارة المراكز التسويقية في منطقة  -أ 
ان منطقة الدراسة تبعد عن مركز المحافظة ، والسيما الدراسة والمراكز التابعة ليا

ال عن انخفاض إعداد الناقالت الحديثة التي تنقل المحاصيل الى ضف، بمسافات كبيرة
 المحافظة.مركز 

 تسعير محاصيل الحبوب. فيعدم وجود رغبة  -ب 
في الوقت الحالي الذي  ، والسيماضعف اإلرشاد الزراعي الذي يحتاجو اغمب المزارعين -ج 

طرق حديثة في الزراعة تحتاج إلى  ثمارأدخمت فيو اآلالت والمكائن الحديثة مع است
 برامج إرشادية كثيرة.

 ويمة األمد من قبل الجيات المسؤولة.عدم وضع خطط زراعية تنموية صحيحة وط -د 
حول محاصيل الحبوب من اجل  ونعدم تطبيق األبحاث والدراسات التي يقوم بيا الباحث -ه 

 رفع كفاءة اإلنتاج في منطقة.
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عدم توزيع القروض عمى مستحقييا بل اغمبيا توزع عمى من ليس لو عالقة بالزراعة  -و 
ن المسؤولين عمى ىذه القروض وىذه تعتمد عمى المنافع الشخصية لبعض الموظفي

مع كمفة اإلنتاج وىذا  ةفضال عن انخفاض مستوى الدخل لدى معظم المزارعين مقارن
 ما يؤثر عمى تقمص المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب. 

 :قمة تطبيق التقنيات الحديثة في اإلنتاج الزراعي -7
األسمدة والمبيدات المحسنة بشكل صحيح من اجل زيادة كمية اإلنتاج  عمالعدم است -أ 

والتوسع العمودي في زراعة الحبوب بسبب عدم تجييز الدولة لممزارعين فضال عن 
 ارتفاع اسعارىا في االسواق المحمية.

فضال عن ارتفاع اسعارىا في االسواق ، قمة تطبيق تقنيات الري الحديثة في الزراعة -ب 
 المحمية.

 .يكفي لممساحات الزراعية في المنطقة ال الساحبات الزراعية ن أعدادا -ج 
 .يكفي لممساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب ال الحاصدات الزراعيةان أعداد  -د 
بين  مع وجود بعض التناوب مافي منطقة الدراسة  غير مطبقة الدورة الزراعيةان  -ه 

 ين في منطقة الدراسة.  خر لدى بعض المزارعوآبين موسم  المحاصيل الزراعية ما
 :مشاكل النقل والتسويق الزراعي -8

حات يعد النقل والتسويق من العوامل البشرية الميمة والتي تؤثر عمى كمية المسا
من المشاكل في منطقة الدراسة وىي كما  اً لكنيا تواجو عددالزراعية وعمى كمية اإلنتاج، 

 يأتي: 
 أجزاء منطقة الدراسة.بين  انخفاض أعداد طرق النقل الرابطة ما -أ 
ما تزال بعض الطرق الريفية غير مبمطة وىذا مما يعيق سير الشاحنات عمييا أثناء  -ب 

 التنقل بين سكن المزارعين والحقول الزراعية في موسم سقوط األمطار.
ة أثناء تعرضيا لمتكسرات والسيما فوق بعض قمة صيانة الطرق الريفية في منطقة الدراس -ج 

 ة الدراسة. الوديان داخل منطق
 عدم انتظام اغمب الطرق الريفية في منطقة الدراسة.  -د 
وىذا يؤثر في عممية تنقل ، انعدام الشاحنات وسيارات الحمل لدى اغمب المزارعين -ه 

 .عين بين المسكن والحقول الزراعيةالمزار 



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (023 ( 
 

 بين منطقة الدراسة والمحافظات المجاورة األخرى. انخفاض عممية التسويق ما -و 
وسيارات الحمل األخرى( من مناطق  –أجور وسائل النقل )الشاحنات  ارتفاع أسعار -ز 

 اإلنتاج الى مراكز جمع الحبوب.
السايمو المركزي  ًا عدة في انتظار استالم الحبوب منايام ان اغمب الشاحنات تستغرق -ح 

 في مدينة الرمادي.
الشرطة يطرات الجيش و من المشاكل التي تواجو عممية النقل والتسويق زيادة عدد الس -ط 

ومبيتيا في الشوارع.  تؤخر سيارات النقل ايامًا عدة،التي  األمنية المشددة واإلجراءات
 كل ىذا يساعد عمى زيادة أسعار أجور النقل.

تأخر الشاحنات أثناء عممية تفريغ الحبوب في السايمو وىذا ناتج من طرق التفريغ  -ي 
                   القديمة مع قمة عددىا في السايمو المركزي في الرمادي.

  :اآلفات واإلمراض التي تصيب محاصيل الحبوب -9
تصيب محاصيل الحبوب آفات كثيرة منذ بداية زراعتو في األرض حتى موعد 

المحصول في جميع مراحل نموه ويبادر  ةه، ومن واجب الفالح ان يراقب زرعنضوجو وحصاد
الى مكافحة كل آفة تصيب المحصول عمى قدر استطاعتو واىم اآلفات الضارة بالحبوب ىي 

 :(2)كاآلتي
 اآلفات وأهمها: : اوال
 .السونة -ب  .دودة الورق -أ 
 .سوسة المخازن -د  .الحشرة القارضة -ج 

 :الحيوانات: ثانيا
 .فيران الحقول -ب  .الطيور -أ 

  :النباتيةاإلمراض : ثالثا
 :مرض الصدأ -أ 

 .مرض صدأ الساق األسود عمى القمح -
 مرض صدأ األوراق )البرتقالي( عمى القمح. -
 .( عمى القمحمرض الصدأ المخطط )األصفر -
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)الجالب( ويكون عمى  ـب رض السويداء وعند الزراع يسمىوىو م مرض التفحم: -ب 
 :(4)نوعين

 .التفحم السائب او المفكك - .المستترالتفحم  -
 . مرض تبقع البذور -ج 

   :في منطقة الدراسة حمول لمشاكل زراعة محاصيل الحبوب ثانيا:
ي تعد تنمية النشاط الزراعي إحدى األنشطة االقتصادية ذات المكانة اإلستراتيجية ف

ان منطقة الدراسة تمتمك إمكانيات تنموية في مجال اإلنتاج ، والسيما عممية التنمية الزراعية
الحبوب من حيث توفر المياه السطحية والجوفية وتوفر مساحات واسعة  الزراعي لمحاصيل

 صالحة لمزراعة مع توفر أيدي عاممة كثيرة في منطقة الدراسة.
لتوفير المواد الغذائية التي يحتاجيا السكان في  ؛عد النشاط الزراعي المصدر الرئيسي

ل وضع خطط عممية مبرمجة منطقة الدراسة، وأن تنمية النشاط الزراعي ال تتم إال من خال
مع سياسات زراعية ىادفة تعمل عمى تطوير النشاط الزراعي في منطقة الدراسة مع إدخال 

  .  (0)ئن الحديثة في العمميات الزراعيةاآلالت والمكا
لتخمص من ىذه المشاكل فمن اجل اعدة،  مشاكلتواجو عممية إنتاج زراع الحبوب 

عن طريق التنسيق بين المزارعين أنفسيم وبين  يامن مول من اجل التخمصح ةيجب وضع عد
المزارعين والحكومة من اجل وضع خطط لمقضاء عمى تمك المشاكل ومن ىذه الحمول ما 

 يأتي:
تعد الموارد المائية من اىم العوامل التي تساعد عمى زراعة المحاصيل الزراعية في اي  -4

التي تواجو الموارد المائية بالنقاط منطقة من مناطق العالم. فميذا يجب تذليل المشاكل 
 :اآلتية

 التقميل من كميات المياه الميدورة عن طريق استعمال طرق ري حديثة كالري بالرش. -أ 
عدم استغالل مياه اآلبار بشكل دائمي؛ ألنيا تحتوي عمى كمية من األمالح قد تضر  -ب 

 المحاصيل الزراعية في المستقبل.
 عدم اإلفراط في عممية الري. -ج 
دود عمى الوديان أثناء مدة سقوط األمطار من اجل االستفادة منيا في وقت عمل س -د 

 أخر.
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العمل عمى تنظيم جريان المياه عبر السدود المقامة عمى نير الفرات ومشروع  -ه 
 الصقالوية وفروعيا من أجل إدامة النشاط الزراعي.  

صول عمى إن عممية تنمية وتطوير المساحات الزراعية بمحاصيل الحبوب تتطمب الح -2
مساحات جديدة تعمل عمى زيادة المساحات المزروعة بالحبوب وتسمى ىذه الطريقة 
بالتوسع األفقي مع إدخال اآلالت الحديثة في الزراعة من المكائن وأجيزة الري بالرش 

طرق حديثة  استعمالادة كمية اإلنتاج من خالل وغيرىا. اما التوسع العمودي وىو زي
دخال اآلالت الحديثة بكافة أنواعيا من  عمالفي الزراعة مع است األسمدة والمبيدات وا 

 اجل زيادة كمية اإلنتاج وتحقيق تنمية زراعية متكاممة في منطقة الدراسة. 
لحد اآلن في النشاط الزراعي  تثمرقة الدراسة مساحات واسعة لم تسيوجد في منط

النير والممثمة باألراضي قسم منيا يقع بالقرب من النير والقسم الثاني بعيد عن مجرى 
من النير مع توفر جميع المقومات  يخص القسم األول الذي يقع بالقربالصحراوية. اما فيما 

ر أيدي الجغرافية في تمك األراضي من حيث قربيا من النير وصالحية تربتيا لمزراعة مع توف
قل اإلنتاج طرق ري حديثة مع توفر طرق نقل تسيل عممية ن عمالعاممة ماىرة ويمكن است

ي زراعة محاصيل الحبوب من اجل النيوض بالنشاط فتمك األراضي  ثماروتسويقو ويمكن است
 الزراعي في منطقة الدراسة.  

في تنمية النشاط  ثمارهاألراضي الصحراوية يمكن استبالممثل  :اما القسم الثاني
عدد اآلبار الموجودة في األراضي الصحراوية مع إدخال آالت الري الزراعي عن طريق زيادة 

الحديثة )الري بالرش( من اجل سد النقص الحاصل في كميات المياه الموجودة في األراضي 
 الصحراوية والمتمثمة بالمياه الجوفية.

إن مديرية زراعة محافظة األنبار عممت عمى إعداد خارطة استثمارية زراعية في 
األنبار وذلك باالعتماد عمى الدراسات العممية المسبقة وذلك بتحديد المناطق القابمة محافظة 

لمزراعة عن طريق تحديد نوع التربة ومصدر المياه ودراسة الظروف المناخية، وتم تحديد 
موزعة  قعامو  (8)( موقعا استثماريا في محافظة األنبار وكان نصيب منطقة الدراسة منيا 56)

 طقة الدراسة. عمى أجزاء من
قسم  (0)دونم (545300)في الزراعة مستقبال  ثمارىامغت المساحات التي يمكن استب

منيا يقع بالقرب من النير والقسم الثاني بعيد عن مجرى النير والمتمثل باألراضي الصحراوية 
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، حات في زراعة محاصيل الحبوبتمك المسا ثماروى بالمياه الجوفية ويمكن استالتي تر 
القمح والشعير في األراضي التي تروى عن طريق اآلبار وبطرق ري حديثة وذلك من  والسيما

اجل التعويض عن النقص الحاصل بمياه الري في األراضي الصحراوية وىذا مما يؤدي الى 
فيجب اتباع النقاط  تنمية النشاط الزراعي في منطقة الدراسة خاصة ومحافظة األنبار عامة.

   اآلتية: 
طرق حديثة  عمالالعمل عمى زيادة التوسع العمودي في زراعة الحبوب عن طريق است -أ 

( واستخدام األسمدة الكيمياوية 3في الزراعة كاآلت الري الحديثة انظر الصورة )
والعضوية وخاصة في األراضي الصحراوية التي تقل فييا خصوبة التربة مع استخدام 

 البذور المحسنة.
 الحديثةآالت الري  (3صورة )

 
 .2440 -2 -40بتأريخ في ناحية العبيدي التقطت ىذه الصورة         

 
العمل عمى زيادة التوسع األفقي في الزراعة وذلك عن طريق استغالل أراضي جديدة  -ب 

من أجل زيادة المساحات المزروعة في منطقة الدراسة مثل أراضي األحراش واألراضي 
(. تعد المناطق القابمة لالستثمار الزراعي 4الصورة )ة انظر ثمر مستالالصحراوية غير 

 ، والسيماأو األراضي التي باإلمكان استثمارىا لجعميا صالحة لقيام النشاط الزراعي
زراعة المحاصيل من أىم متطمبات التنمية من خالل التوسع األفقي، لذلك يتطمب 

حيث خصائص التربة  األمر القيام بالعديد من الدراسات المكثفة لتمك األراضي من
، أي بمعنى إجراء تقييم شامل عن إمكانية المياه المتوفرة في تمك المناطق وكمية ونوعية

وصفات المساحات القابمة لمزراعة من اجل تحويميا إلى أراضي مزروعة فعاًل، وىذا 
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كانت أيتطمب معرفة التحديات التي تحول دون قيام الزراعة في مثل ىذه المناطق سواء 
 .(1)التحديات طبيعية أم بشرية تمك

 أراضي األحراش (4صورة )

 
 . 2444-2 -24بتأريخ في ناحية الصقالوية التقطت ىذه الصورة           

 
بما إن معظم األراضي الزراعية الواقعة بالقرب من النير ضمن منطقة الدراسة أو تمك  -ج 

حول قسم منيا الزراعية فييا وت الواقعة ضمن السيل الفيضي تتصف بتفتت الحيازات
، فضاًل عن تدىور أجزاء منيا بسبب ارتفاع نسبة المموحة كما إلى مساحات عمرانية

الحال في بعض أجزاء منطقة الدراسة، لذلك اتجيت األنظار إلى األراضي  ىي
الصحراوية التي تعد مناطق لمرعي أكثر من كونيا مناطق زراعية، كون انعدام المياه 

، ولكن مع وجود تنوع في ة وانخفاض معدل األمطار الساقطة صفة من صفاتياالسطحي
 ، فضاًل عن وفرة المياه الجوفية التي تمتاز بصالحيتيا لالستعمال الزراعي.الترب

بعين االعتبار كافة الظروف الخاصة بمنطقة  تأخذالبد من وضع دوره زراعية مالئمة،  -د 
، إذ إن التعاقب التربة ودرجة جودتيا خية أو خواصالدراسة سواء الظروف المنا

أفضل إنتاجية من المحصولي يعد من أىم األساليب الزراعية المتبعة لمحصول عمى 
 .حيث الكم والنوع

، تباع نظام الدورة الزراعيةلذلك فان االستثمار األمثل لألرض الزراعية يتطمب إ
، أي األراضي راضي المروية سيحاً ن مناسبًا لألإن إتباع أسموب الزراعة الكثيفة يكو والسيما 

األرض  ثمار، إذ أن استطة الري التقميديالمروية عن طريق النير ضمن منطقة الدراسة وبواس
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بالمحاصيل يكون استغالاًل كاماًل وعدم ترك األرض بدون زراعة )بور( وان من األمور 
 مع .(2)التربة ، فضاًل عن خصوبةع ذلك األسموب ىي وفرة مياه الريالمساعدة عمى إتبا

ية سواء الريحية من اجل الحفاظ عمى التربة السطحية من التعر  ةأساليب مناسبة لمحراثاعتماد 
ة الكنتورية إي عكس في األراضي المنحدرة في منطقة الدراسة كالحراث ، والسيماأو المائية

 .انحدار األرض
سن قوانين حساب األراضي الزراعية عن طريق  الحد من ظاىرة التوسع العمراني عمى -4

تمنع البناء في األراضي الصالحة لمزراعة ومحاسبة المقصرين مقابل توفير أماكن بديمة 
لمبناء خارج األراضي الزراعية مع توفير البنى التحتية من قبل الحكومة من اجل قيام 

راعة وذلك عن طريق المزارعين ببناء وحداتيم السكنية خارج األراضي الصالحة لمز 
وضع اماكن بديمة لمسكن بالقرب من األراضي الزراعية مع توفير البنى التحتية 
لممزارعين وكل ما يحتاجو المزارع في العمميات الزراعية من اجل النيوض بالقطاع 

 الزراعي.  
لمرياح لتعمل عمى  معالجة زحف الكثبان الرممية عن طريق زراعة األشجار كمصدات -0

متقميل لتقميل العواصف الترابية مع رش تمك الكثبان بالنفط األسود او تغطيتيا بالحصى 
 من زحف الكثبان الرممية عمى األراضي الزراعية.

 معالجة مشكمة المموحة وذلك بإتباع الطرق اآلتية: -0
 .عمى احسن وجو إتباع الدورة الزراعية -أ 
 النباتات الطبيعية وذلك لكي تعمل عمى تأدية دورىا بشكلزيادة عدد المبازل وكرييا من  -ب 

 صحيح.
يساعد عمى  ؛ وذلك ألنوينصح بتقميل سقي المزروعات أثناء النيار المشمس الحار -ج 

 زيادة نسبة التبخر.
 استعمال طرق الري الحديثة أثناء ري محاصيل الحبوب كالري بالرش. -د 
 وحة عمى المحاصيل الزراعية.نشر برامج إرشادية لتعريف المزارعين بخطر المم -ه 

انخفاض كمية اإلنتاج ليذا عمى الدولة العمل  إلى تؤديان ضعف السياسات الحكومية  -1
 ببعض الفقرات من اجل النيوض بالقطاع الزراعي وىي كما يأتي:
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( الذي 734مثل قانون ) تحمي اإلنتاج الزراعي التي تشريعاتالقوانين و بال العمل يجب -أ 
   (3)(222لك األرض ببناء سكن لو في األرض الزراعية وقرار )ينص عمى السماح لما

ليس بالمساحة التي يتم  الذي ينص ببناء دار سكن داخل األرض الزراعية اال انو
   . مع محاسبة المقصرين بشكل غير اقتصادي استثمارىا

دعم المزارعين عن طريق القروض المصرفية من دون فوائد مع فتح مشاريع لممزارعين  -ب 
مدى استفادة الفالح و  ،ن استمم القروضطوير القطاع الزراعي مع متابعة ممن اجل ت

 ومحاسبة المقصرين من المزارعين ممن استمم القرض ولم يعمل بو في الزراعة. يا،من
وضع سياسات تخطيطية من قبل الدولة عن طريق دعم المزارعين باألسمدة والبذور  -ج 

 نطقة الدراسة.المحسنة ذات األصناف الممتازة في م
التوسع في زراعة المحاصيل اإلستراتيجية من اجل عمى المزارعين  الدولة تشجيع عمى -د 

 .اكتفاء ذاتي داخل منطقة الدراسة تحقيق
تسييل اإلجراءات من اجل حصول المزارعين عمى عقود زراعية وذلك من اجل تطوير  -ه 

 النشاط الزراعي في منطقة الدراسة.
ليات آعن طريق تقميل كمفة حفر البئر ب عممية حفر اآلبار وذلكمساعدة المزارعين في  -و 

 الدولة وذلك من اجل تقميل كمفة اإلنتاج.
 وضع سياسات تخطيطية فعالة من خالل االعتماد عمى الدراسات العممية. -ز 

 جوانبوب اجل النيوض بالقطاع الزراعياآلالت والمكائن والمبيدات واألسمدة من  رتوفي -2
 .كافة
القدرات الفنية واإلدارية لمعاممين في القطاع الزراعي مع دعم الجمعيات تطوير و 

التعاونية من اجل زيادة المساحات الزراعية في القطر العراقي بشكل عام ومنطقة الدراسة 
 بشكل خاص.

آالت الري بالرش  ، والسيماديثة لتنمية القطاع الزراعياآلالت والمكائن الح توفيرو 
 كمية ضائعات المياه .وذلك من اجل تقميل 

ان تطور طرق النقل والتسويق تساعد عمى زيادة  المساحات المزروعة بالمحاصيل  -3
الزراعية مع زيادة كمية اإلنتاج كما ونوعا في اي منطقة من مناطق العالم وىذا ما 
حدث في اغمب دول العالم مثل استراليا عندما بدأت بمد سكة حديد داخل أراضييا 
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مى توسع المساحات المزروعة بالقمح وغيرىا من الدول والمدن األخرى والتي ساعدت ع
التي حدث فييا تطور لطرق النقل والتسويق والتي تساعد عمى التوسع في المساحات 
الزراعية وتطورىا. وليذا فيجب تذليل المشاكل التي تواجو عممية النقل والتسويق بالنقاط 

 اآلتية:
 .الدوائر ذات االختصاص العمل عمى صيانة طرق النقل من -أ 
 تنظيم طرق النقل الريفية داخل القرى الريفية. -ب 
 مبمطة داخل الريف.الغير زيادة عممية تبميط طرق النقل  -ج 
 ربط طرق النقل مابين مناطق اإلنتاج ومراكز االستالم او االستيالك لمحبوب. -د 
بأسرع يمكن تخفيض أسعار أجور الشاحنات عن طريق تسييل عممية استالم الحبوب  -ه 

 وقت في مراكز جمع الحبوب )السايمو(.
ات األمنية المتبعة في السيطرات وذلك من اجل سرعة إيصال التقميل من االجراء -و 

 الحبوب الى مراكز االستالم.
توفير شاحنات تابعة لمدولة تقوم بنقل الحبوب من المنتج الى مراكز استالم الحبوب  -ز 

 وذلك لتخفيض أجور نقل الحبوب.
 حديثة لتفريغ الحبوب في السايمو من اجل سرعة تفريغ الشاحنات.         توفير آالت -ح 

معالجة اإلمراض التي تصيب محاصيل الحبوب وذلك عن طريق مكافحتيا بالمبيدات  -4
والحصول صناف محسنة وبطرق حديثة من اجل التخمص من تمك اإلمراض األذات 

 في منطقة الدراسة.عمى انتاج جيد 
 االدتنتاجات:ذ

، وما تمعبو من دور في راعةعمى الز  اىم المشاكل المؤثرةظير من خالل البحث لقد 
تبين أن لمعوامل الطبيعية  ، إذاإلنتاج الزراعي انخفاضالمساحات المزروعة ومن ثم  تقمص

الموارد المائية والتي تتمثل في مياه  دراسة، والسيماراعي في منطقة الأثر بالغ في الواقع الز 
خر مما أثر عمى اإلنتاج الزراعي آوتذبذبيا بين عام و نير الفرات بسبب قمة األمطار الساقطة 

 وقنوات البزل واستصالح التربة. االروائيةىذا ما دفع الى إنشاء المشاريع 
 لمزروعة بالحبوب انخفاض المساحات ا في اً كبير  اً لمعوامل البشرية أثر ان وكذلك تبين 

التربة من خالل السقي غير ومن جانب أخر اشترك اإلنسان في زيادة نسبة األمالح في 
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وقمة قنوات البزل والمشاكل التي تتعرض ليا من عدم الكري المستمر ليذه المشاريع  مقننال
 .ل وزيادة تركز األمالح في التربةمما أدى الى طفوح المشاريع والمباز 

 : تيةآلاضية وذلك لألسباب وتم قبول الفر 
 تغير المساحات المزروعة بالحبوب ما بين نواحي منطقة الدراسة. -4
 لمتوسع العمراني اثر بالغ في تحديد المساحات المزروعة بالحبوب. -2
 لأليدي العاممة واآلالت الحديثة والمكائن اثر كبير في زيادة المساحات الزراعية. -4
 انخفاض االنتاج الزراعي.ضعف السياسات الحكومية ادى الى  -0
لقد تبين ان الطرق الريفية في منطقة الدراسة قميمة الصيانة فضال عن قمة عدد  -0

 الشاحنات التابعة لمدولة او انعداميا وىذا ما يؤثر عمى زيادة كمفة االنتاج.
ذالتوصيات:

 .المياهىدر عمى المزارعين اتباع طرق ري حديثة من اجل تقميل كمية  -4
لتوسع العمراني عمى حساب االراضي الزراعية وذلك عن طريق تقميص عممية ا -2

 محاسبة المتجاوزين.
 زيادة عدد المبازل وصيانتيا من اجل انخفاض نسبة المموحة في التربة. -4
عمى الدوائر الحكومية كافة تذليل المصاعب امام المزارعين من اجل النيوض بالنشاط  -0

 الزراعي.
 ة الزراعية من اجل الحصول عمى انتاج جيد.عمى األخوة المزارعين اتباع الدور  -0
توفير اآلالت الحديثة واالسمدة المحسنة والبذور الجيدة واالدوية ذات الصنف الجيد من   -1

 مديرية زراعة االنبار وتوزيعيا عمى المزارعين. 
 

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ:اهلوامش

                                                 

، دمشق، دار الفرقان لمطباعة 4 جغرافية التنمية، ط ( محمد دلف احمد الدليمي وفواز احمد الموسى،4)
 .441 ، ص2444والنشر، 

جعفر حسين حممي، المحاصيل الحقمية، الجزء الثاني، الطبعة األولى، مطبعة وزارة و لؤي تحسين قدري  (2)
 .444 ، ص4412المعارف، بغداد، 

، 4403زراعة المحاصيل الحقمية العممية في العراق، بغداد،  خمف سييل العزاوي،و  حنا بولص عربو ((4
 .10 ص
بيت الحكمة لمنشر والتوزيع، بغداد،  جامعة بغداد، سعدي محمد صالح السعدي، التخطيط اإلقميمي، (0)

 .10 ، ص1989
 .2444مديرية زراعة األنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،  (0)
الطبعة الثانية،  منشأة المعارف، ،صالح الدين عمي الشامي، التنمية )الجغرافية دعامة التخطيط( (1)

 .442-444 ، ص2444
ماجستير، غير منشورة، رسالة  ( احمد محمود عمي الحرداني، مقومات التنمية الزراعية في قضاء القائم،2)

 . 239، ص2444 كمية التربية، جامعة االنبار،
، مجمة عمى األراضي الزراعي خمف حسين عمي الدليمي وحسين عمي عبد الراوي، التوسع العمراني وأثره (3)

 .24 ص ،1999، 40العدد  الجمعية الجغرافية،
 


