
ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ2015(ذأيلول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (464 ( 
 

ذالتوزيعذاجلغرايفذللزراعةذاحملموةذيفذحمافظةذاالنبار

ذمروحذمطلكذكريمذحنانذخالدذأكربذعبداهللذاحلمدانيذ.دم..أ

الرتبوةذللعلومذذكلوةذ–األنبارذجامعةذ

ذاإلندانوة

ذ

ذدتخلصامل

التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية في محافظة االنبار, وذلك تناول البحث موضوع 
لمتعرف عمى شكل انتشار المساحات المحمية في مراكز المحافظة, بيدف الوصول الى أىم 
االسباب المؤثرة في التوزيع. لذا فقد تناول البحث التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية من خالل 

ي لمزراعات المحمية حسب عدد البيوت البالستيكية, عدة عناصر اىميا, التوزيع الجغراف
وتوزيعيا حسب المساحة, وحسب الممكية, وحسب نوع المحصول. لقد انطمق البحث من 
فرضية مفادىا ان التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية في منطقة الدراسة يتباين من قضاء الى 

يع الجغرافي لمزراعة المحمية في اخر, بينما كان ىدف البحث دراسة المالمح العامة لمتوز 
 منطقة الدراسة, مع رسم خريطة توضح مناطق انتشار الزراعات المحمية .

Geographical distribution of protected agriculture in Anbar 
Prof. Dr. Khalid Akber Abdullah al-Hamdani Hanan Kareem Mutlak Murawah 

Abstract 
The research theme of the geographical distribution of protected 

agriculture in Anbar province, in order to identify the form of the proliferation of 
protected areas in the province, the most important reasons influencing 
distribution. So he discussed the geographical distribution of agriculture protected 
by several elements, most notably, the geographical distribution of crops protected 
by plastic, and bots by size, and by property, and by type of crop. I've started 
research on the premise that the geographical distribution of protected agriculture 
in the study area varies from district to another, while to study the General 
features of the geographical distribution of protected agriculture in the study area, 
with a map showing the areas of deployment of protected crops. 
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ذقدمة:امل

تعد الزراعة المحمية فرعا متخصصا من أفرع االنتاج الزراعي خاصة في المناطق 
التي تنخفض فييا درجة الحرارة في فصل الشتاء, مما يتطمب تكييف المناخ في ىذا الفصل 

محاصيل الخضر. ويقصد بالزراعة المحمية لمخضر انتاجيا في  ليصبح صالحًا النتاج
منشئات خاصة تسمى البيوت المحمية لغرض حمايتيا من الظروف الجوية الغير مناسبة, 

 وبذلك يمكن انتاجيا في غير مواسميا.
ذمشكلةذالبحث:

ىل ىناك تباين في التوزيع الجغرافي لمزراعة  :االتيتحددت مشكمة البحث بالسؤال 
 محمية بين الوحدات االدارية في محافظة االنبار.ال

ذفرضوةذالبحث:ذ

ىناك تباين كبير في التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية بين الوحدات االدارية في 
محافظة االنبار يعود الى عوامل طبيعية وبشرية التي رسمت صورة التوزيع الحالي لمزراعة 

 المحمية في منطقة الدراسة.
ذحدودذالبحث:

 الحدود المكانية:  -
شمااًل, وخطي ° 84.6 -° 83°,83تقع محافظة االنبار فمكيًا بين دائرتي عرض 

شرقًا. يحدىا من جية الشمال نينوى, و من الشرق بغداد, ومن ° 44.4 -° 83.44طول 
 الشمال الغربي سوريا, ومن الغرب االردن, اما من الجنوب فتحدىا السعودية. 

 الحدود الزمانية:  -
دت الباحثة في دراستيا عمى الفترة من بداية دخول الزراعة المحمية وتطورىا في اعتم

 م.5304منطقة الدراسة لحد سنة 
ذ:ذمنهجوةذالبحث

حيث أمكن تنفيذ البحث باستخدام عدة اساليب ومناىج ومنيا المنيج االقميمي, 
واسموب الدراسة  والمنيج المحصولي, كما ُأعتمد عمى االسموب االحصائي والكارتوغرافي

 الميدانية )استمارة االستبيان(.
 موقع منطقة الدراسة: (0خريطة )
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 :سيتم تناول التوزيع الجغرافي حسب المحاور االتية
 عدد البيوت البالستيكيةالتوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية حسب  -0
 لمزراعة المحمية حسب المساحةالتوزيع الجغرافي  -5
  التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية حسب الممكية -8
  التوزيع الجغرافي لمزراعة المحمية حسب نوع المحصول -4
ذ:البالدتوكوةعددذالبووتذالتوزيعذاجلغرايفذللزراعةذاحملموةذحدبذ -1

ان قضاء الرمادي قد جاء في المرتبة االولى من حيث اعداد البيوت في منطقة 
%( من اجمالي اعداد  83.3بيت وبنسبة ) (396لدراسة, اذ بمغت اعداد البيوت فيو )ا

الدعم الذي  يعود الىوان سبب تركز البيوت في ىذه المناطق , البيوت في منطقة الدراسة
تقدمة وزارة الزراعة لممزارعين من خالل منح القروض ليم, باإلضافة الى مالئمة الظروف 

وىي ترب السيل الرسوبي التي  المناخية بشكل عام, فضال عن توفر المياه والتربة المالئمة,
وان االراضي الزراعية تمتاز بخصوبتيا وقمة نسبة  تمتاز بصالحيتيا لالنتاج الزراعي,



ذ.ذخالدذأكربذعبداهللذاحلمدانيدم..أ

ذ

التوزيعذاجلغرايفذللزراعةذاحملموةذيفذ

ذحمافظةذاالنبار ذمروحذمطلكذكريمذحنان

ذ

) 463 ) 
 

تمثل مركز الثقل السكاني االكبر في المحافظة, اضافة الى توفر  كما انيااالمالح فييا, 
يميو قضاء ىيت بعدد بيوت بمغ  االيدي العاممة الكافية لمعمل في مزارع الخضر المحمية.

%(. ومن ثم يميو قضاء الفموجة والذي بمغ عدد البيوت  03.5بيت وبنسبة ) (480)
%(, ومن ثم جاء قضاء حديثة بعدىا ليبمغ عدد  06بيت اي بنسبة ) (463) البالستيكية فيو
%(, ثم قضائي الرطبة والقائم وذلك بعدد بيوت  08.5بيت وبنسبة ) (833البيوت فيو )

راوه  اما قضائي عنو و %(. 3.3) %(, 9.4بيت عمى التوالي, اي بنسبة ) (546) (,533)
%  (0.5 ,5.0( بيت, اي بنسبة )86, 68مغ )في المرتبة االخيرة بعدد بيوت ب جائتافقد 

وىذا يعود الى انيا (, 0والشكل ) (.5والخريطة ) (.0عمى التوالي. كما موضح في الجدول )
وتتميز بأنيا فقيرة  منطقة تقع ضمن الترب الجبسية التي تحتوي عمى نسبة عالية من الجبس,

التوسع في الزراعة المحمية تحتاج الى ان عممية  باإلضافةلممادة العضوية وقميمة الخصوبة 
وان ىذه المناطق  .باإلضافة الى قمة االيدي العاممة في المجال الزراعيالى مساحات واسعة 

 يسود فييا الطابع الحضري وبالتالي قمة المساحة الصالحة لمزراعة مقارنة بعدد االرياف.
 في منطقة الدراسةعدد البيوت البالستيكية : (0جدول )

 % ػذد انبٕٛث انمعبء ث

 16 464 انفهٕجت 1

 3.04 696 انشيبد٘ 2

 1602 531 ْٛج 3

 1302 364 دذٚثت 4

 201 63 ػــــُّ 5

 102 36 سأِ 6

 604 256 انمبئى 4

 905 246 انشغبت 6

 %..1 2914 انًجًٕع 9

سنة  غير منشورة,وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط والمتابعة, بيانات  المصدر:
5304. 

 
 
 

 عدد البيوت البالستيكية في منطقة الدراسة: (0شكل )
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 (0المصدر: جدول )         

 
 اعداد البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (5خريطة )

 
 (0: الجدول )لمصدرا                   

ذ:ايفذللزراعةذاحملموةذحدبذاملداحةالتوزيعذاجلغر -2
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البالستيكية وانتاجيا من  ساسي في تباين مساحات البيوتادور ليا العوامل الجغرافية 
بمغت  المحاصيل المحمية في منطقة الدراسة, عمما ان المساحة االجمالية لمحافظة االنبار

 .5كم (483803% من مساحة العراق الكمية والتي تبمغ ) 80.4وبنسبة  5كم (083533)
بمحاصيل  ودونم. اما مساحة ما تم زراعت (335633) تبمغفالمساحة الصالحة لمزراعة  اما

( تبين ان قضاء 5دونم. ومن خالل الجدول ) (683) الخضر المحمية في منطقة الدراسة بمغ
%(  85.6( دونم والتي تمثل نسبة )536الرمادي قد جاء في المرتبة االولى بمساحة بمغت )

يمييا قضاء الفموجة بمساحة تبمغ  من المساحة المستغمة لمزراعة المحمية في منطقة الدراسة,
دونم(  33%(, ومن ثم ىيت في المرتبة الثالثة بمساحة ) 50.4دونم( وبنسبة ) 084)

%(, ثم الرطبة  05.4دونم( وبنسبة ) 39%( يميو قضاء حديثة بمساحة ) 08.9وبنسبة )
 .%( 3( دونم وبنسبة )40%( ثم قضاء القائم بمساحة ) 3.3) ( دونم وبنسبة44بمساحة )

( دونم اي 8و 08اما في المركز االخير فقد جاء كل من قضائي )عنو وراوه( بمساحة )
 %( عمى التوالي. 3.4% و 5بنسبة )

 مجموع مساحة البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (2جدول )

 المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبيان.
 .5304مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة, وزارة الزراعة,  -

 
 
 
 

 مجموع مساحة البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (5شكل )

 % يجًوع يساحت انبيوث / دوَى 2يعذل يساحت انبيج انواحذ/و انقضاء ث

 2134 135 53735 انفهوجت 1

 3236 206 47835 انشيادي 2

 1339 88 50935 ْيج 3

 1235 79 50135 حذيثت 4

 2 13 500 عــــُّ 5

 034 3 500 ساوِ 6

 8 51 49835 انقائى 7

 837 55 47635 انشطبت 8

 %100 630 50032 انًجًوع 9
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 (5المصدر: جدول )         

 
 مجموع مساحة البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (8خريطة )

 
 (5المصدر: جدول )                 

ذ:التوزيعذاجلغرايفذللزراعةذاحملموةذحدبذامللكوة -3
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تتوزع الزراعة المحمية في محافظة االنبار تبعا لمجية المنفذة ليا والداعمة ليا. حيث 
تنشط الزراعة المحمية المدعومة من قبل القطاع الحكومي بشكل ممحوظ في منطقة الدراسة 

 من خالل قيام الحكومة بمنح القروض الزراعية لممزارعين. 
بيت,  (5886بل القطاع الحكومي )حيث بمغ عدد البيوت الزراعية المدعومة من ق

(, وبمغ عدد البيوت الزراعية المدعومة من 83كما موضح في الجدول )%(  36اي بنسبة )
( 8, والشكل )(8بيت, وقد اتضح من خالل الجدول) (463)ذاتيا( ) قبل القطاع الذاتي

ع الحكومي ان قضاء  الرمادي ترتفع فيو عدد البيوت المدعومة من قبل القطا( 4) والخريطة
%. اما  03%, وقضاء الفموجة بنسبة  09%( ومن ثم قضاء ىيت بنسبة  83وذلك بنسبة )

%, اما  09بالنسبة لمبيوت المدعومة من قبل القطاع الذاتي فقد كانت نسبتيا في المحافظة 
 3.06اي بنسبة  بيت فقط, 03اعداد البيوت التي تكون مشاركة مع اخرين فقد كان عددىا 

 اعداد البيوت في المحافظة. % من نسب
 التوزيع الجغرافي لعدد البيوت المحمية في منطقة الدراسة حسب الممكية: (8جدول)
 يشاسكت يع اخشيٍ انزاحي انقطاع انحكويي عذد انبيوث انقضاء

 3 190 703 896 انشيادي

 - 67 400 467 انفهوجت

 4 77 450 531 ْيج

 6 63 318 387 حذيثت

 5 27 31 63 عُت

 - 4 32 36 ساوِ

 - 126 130 256 انقائى

 - 6 272 278 انشطبت

 18 560 2336 2914 انًجًوع

 5304المصدر: مديرية الزراعة, التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة, لسنة 
 
 
 
 
 
 

 عدد البيوت المحمية في منطقة الدراسة حسب الممكية: (8شكل )
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 (8المصدر: جدول )

 

 البيوت المحمية في منطقة الدراسة حسب الممكيةعدد : (4خريطة )

 
 (8المصدر: جدول )                   
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ذ:التوزيعذاجلغرايفذللزراعةذاحملموةذحدبذنوعذاحملصول -4

 :محصول الخيار -أ 
من خالل االستبيان تبين ان محصول الخيار قد جاء في المرتبة االولى من مجموع 

 4404.8الدراسة, اذ يصل مجموع إنتاجو الى انتاج محاصيل الخضر المحمية في منطقة 
% من نسب انتاج محاصيل الخضر في البيوت المحمية في  83.3طن, وىي تمثل نسبة 

مقارنة مع نمط الزراعة وذلك إلنتاجيتو العالية داخل البيوت المحمية منطقة الدراسة, 
ممًا ان مدة زراعتو وألنو يمكن زراعتو بأكثر من عروة داخل البيوت المحمية, ع المكشوفة,
كما انو من  يومًا, وبعد ىذه المدة سيتغير طعمو ويصبح غير مرغوب فيو. 053تصل الى 

وقد جاء قضاء الرمادي في  المحاصيل االكثر عمى المنافسة واالنتشار والتصريف باألسواق.
لك ( طن, وذ0583.4المرتبة االولى من حيث انتاج محصول الخيار, اذ بمغ مجموع انتاجو )

بسبب زيادة اعداد البيوت البالستيكية فييا واتساع المساحة الصالحة لمزراعة عمى جانبي 
النير الذي يعتبر عامل ميم في توفير المياه الصالحة لمري والتي تتميز بقمة المموحة, وزيادة 
االستيالك اليومي وذلك نتيجة زيادة الطمب عمى محصول الخيار بسبب الزيادة السكانية, 

ظروف المناخية المناسبة من حيث درجات الحرارة, باالضافة الى الدعم الحكومي, اضافة وال
الى وجود االمكانات الطبيعية من تربة ومياه, والطابع الريفي ليذا القضاء اكثر من بقية 
االقضية وىذا ما يزيد من عدد االيدي العاممة في المجال الزراعي, يميو قضاء ىيت اذ بمغ 

طن, ( 666( طن, يميو قضاء الرطبة الذي بمغ انتاجو )0335ول الخيار )انتاجو لمحص
( طن عمى 454, 443.3, 405.4حديثة والقائم بإنتاج بمغ )وبعدىا جاءت اقضية الفموجة و 

(. اما اقضية عنو ورواه فقد 4) (, والخريطة4) (, والشكل4التوالي. كما موضح في الجدول )
طن عمى التوالي. وذلك بسبب قمة اعداد  (49.5, 96ج بمغ )جاءوا في المرتبة االخيرة بإنتا

البيوت البالستيكية, وقمة االستيالك ليذا المحصول نتيجة لقمة اعداد السكان في ىذا القضاء 
وبعده عن مراكز التسويق, اضافة الى قمة الدعم الحكومي, وتمتاز ىذه االقضية بانيا ذات 

راعي بشكل عام, وقمة المساحات الزراعية لصغر طابع حضري قميل االىتمام بالمجال الز 
مساحة ىذه االقضية, وقمة صالحية االرض لمزراعة حيث تكون الترب فقيرة بالمادة العضوية 

 وقميمة الخصوبة ومحدودية الصالحية لمزراعة مما يؤدي الى قمة االنتاج.
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 عدد البيوت وانتاجيا لمحصول الخيار في منطقة الدراسة: (4جدول )
 انقضاء ث

 اســـــــــــــــــــــــانخي

 يجًوع االَخاج / طٍ يعذل اَخاج انبيج انواحذ/ كغى عذد انبيوث

 51235 4100 125 انفهوجت 1

 123735 5500 225 انشيادي 2

 1072 6700 160 ْيج 3

 424 5300 80 انقائى 4

 457 4200 109 حذيثت 5

 666 7400 90 انشطبت 6

 4935 4500 11 ساوِ 7

 96 4800 20 عــُّ 8

 451533 42500 820 انًجًوع 9

من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبيان ووزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار,  المصدر:
 .5304التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة, 

 
 معدل انتاج محصول الخيار في منطقة الدراسة: (4شكل )

 
 (4المصدر: جدول )      
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 عدد البيوت المنتجة لمحصول الخيار في منطقة الدراسة: (4خريطة رقم )

 
 (4المصدر: جدول )                   

 
 محصول الباذنجان:  -ب 

انتاجو في  بعد محصولي الخيار من ناحية نسبة لثانيةيأتي ىذا المحصول بالمرتبة ا
( طن, وىي تمثل نسبة 8440.8حيث بمغ إنتاجو ) البيوت المحمية في منطقة الدراسة.

% من نسب انتاج محاصيل الخضر في البيوت المحمية في منطقة الدراسة, وقد جاء  53.9
قضاء الرمادي في المرتبة االولى من حيث انتاج محصول الباذنجان في البيوت المحمية في 

طن, وىذا ايضا بسبب زيادة اعداد البيوت  (0543ة, اذ بمغ مجموع إنتاجو )منطقة الدراس
وتوفر مساحات واسعة صالحة لمزراعة عمى جانبي نير الفرات الذي يضفي عمييا طبيعة 
خصبة والتي تعتبر من مناطق السيل الرسوبي ويوفر المياه العذبة لمري, وايضا توفر 

حيث الظروف المناخية والترب المناسبة والبذور  الظروف المالئمة لزراعة الباذنجان من
الجيدة, وزيادة الدعم الحكومي لمقطاع الزراعي في ىذا القضاء اكثر من بقية االقضية 
المنتجة ليذا المحصول بسبب قرب المناطق الزراعية في قضاء الرمادي الى مراكز التجييز, 
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في ارفاد الزراعة باليد العاممة, اضافة وسيادة الطابع الريفي في ىذا القضاء تمعب دورا ىاما 
توفر طرق النقل المناسبة لنقل واالستيالك من المزارع المنتجة و الى قرب مراكز التسويق 

( طن, اما قضاء الفموجة فقد جاء في 634المحصول, ويميو قضاء ىيت بمجموع انتاج بمغ )
طبة الذي جاء في المرتبة طن, ويميو قضاء الر  (483) المرتبة الثالثة بمجموع انتاج بمغ

( 863( طن, ويميو قضاء حديثة في المرتبة الخامسة بإنتاج بمغ )454الرابعة بإنتاج بمغ )
( طن, أما اقضية 506نتاجو )طن, اما قضاء القائم فقد جاء بالمرتبة السادسة اذ بمغ مجموع ا

عمى التوالي وذلك ( طن 43.4, 64.3راوه فقد جاءت في المرتبة االخيرة بإنتاج بمغ )عنو و 
قمة اعداد البيوت البالستيكية المستغمة لزراعة محصول الباذنجان في ىذه االقضية, اضافة 
الى قمة استيالك ىذا المحصول نتيجة لقمة عدد السكان, قمة المساحة الصالحة لمزراعة نتيجة 

ية, وسيادة لصغر مساحة ىذه االقضية اضافة لكونيا ذات طبيعة جبسية فقيرة بالمادة العضو 
(, 4) (, والشكل4) الطابع الحضري تجعل االىتمام بالزراعة قميل. كما موضح في الجدول

 (.6) والخريطة
 عدد البيوت وانتاجيا لمحصول الباذنجان في منطقة الدراسة: (4جدول )

 انقضاء ث
 اٌـــــــــــــانبارَج

 / طٍ يجًوع االَخاج يعذل اَخاج انبيج انواحذ/ كغى عذد انبيوث

 430 4300 100 انفهوجت 1

 1240 6200 200 انشيادي 2

 675 5000 135 ْيج 3

 216 4800 45 انقائى 4

 360 3600 100 حذيثت 5

 425 5000 85 انشطبت 6

 4035 4500 9 ساوِ 7

 6438 3600 18 عــُّ 8

 345133 37000 692 انًجًوع 9

 المصدر:
 االستبيان. من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة -
 . 5304وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة,  -

 

 

 

 

 عدد البيوت المنتجة لمحصول الباذنجان في منطقة الدراسة: (4شكل )
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 (4المصدر: جدول )      

 

 منطقة الدراسةمعدل انتاج محصول الباذنجان في البيوت المحمية في : (6خريطة )

  
 (4المصدر: جدول )                    

 : محصول الطماطم -ج 
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من حيث والباذنجان  الخيار يبعد محصول لثةويأتي ىذا المحصول بالمرتبة الثا
( طن, وىي تمثل نسبة 5946.5. اذ بمغ مجموع انتاجو )انتاجو في منطقة الدراسةمجموع 
ويكون % من نسب انتاج محاصيل الخضر في البيوت المحمية في منطقة الدراسة,  54.3

موسم زراعة الطماطة من الشير الخامس الى بداية الشير السابع, وىو محصول يتحمل 
. ومن خالل االستبيان تبين ان قضاء الرمادي قد درجات مموحة اعمى من المحاصيل االخرى

تاجو لمحصول الطماطم في البيوت المحمية في منطقة جاء في المرتبة االولى من حيث ان
( طن وذلك بسبب زيادة اعداد البيوت البالستيكية المنتجة 344الدراسة, اذ بمغ انتاجو )

لمحصول الطماطة, وزيادة استيالك ىذا المحصول بسبب زيادة الطمب عميو وذلك بسبب 
يفي توفر االيدي العاممة في مجال الزيادة السكانية, وان الزيادة السكانية ذات الطابع الر 

الزراعة بشكل اكبر من المناطق االخرى التي تمتاز بكونيا ذات طابع حضري, كما ان قرب 
المزارع من مراكز التجييز الحكومية جعميا تحظى بفرصة اكبر في توفر الدعم الحكومي ليا, 

عد عمى توفر المياه وزيادة المساحة الصالحة لمزراعة, قرب النير من مناطق الزراعة سا
الصالحة لمري والترب الخصبة المناسبة لمزراعة, وتوفر طرق النقل بين مراكز االنتاج 

( طن, يميو قضاء 633واالستيالك, ومن ثم جاء قضاء ىيت في المرتبة الثانية بإنتاج بمغ )
اء ( طن. وقد قض899( طن, ومن ثم قضاء الفموجة بإنتاج بمغ )408.6حديثة بإنتاج بمغ )

طن. ويميو قضاء الرطبة في المرتبة السادسة بإنتاج  (594القائم في المرتبة الخامسة بإنتاج )
( طن. اما اقضية عنو ورواه فقد جاءوا ايضا في المرتبة االخيرة من حيث انتاج 505بمغ )

( طن عمى التوالي, وذلك بسبب قمة 53, 44.6محصول الطماطم وذلك بمجموع انتاج بمغ )
الصالحة لمزراعة وىذا ما يؤدي الى قمة اعداد البيوت المستغمة في انتاج محصول المساحة 

الطماطة نتيجة لقمة الطمب عميو وذلك بسبب قمة اعداد السكان, وقمة االىتمام بمشاريع الري 
في تمك المناطق وعدم حفر المبازل, وسيادة الطابع الحضري وقمة الدعم الحكومي. كما 

 (.3( والخريطة )6والشكل )( 6موضح في الجدول )
 

 

 

 

 عدد البيوت المحمية وانتاجيا لمحصول الطماطة في منطقة الدراسة: (6جدول )
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 انقضاء ث
 تـــــــــــانطًاط

 يجًوع االَخاج / طٍ يعذل اَخاج انبيج انواحذ/ كغى عذد انبيوث

 399 4200 95 انفهوجت 1

 855 5700 150 انشيادي 2

 600 5000 120 ْيج 3

 294 4200 70 انقائى 4

 51336 4800 107 حذيثت 5

 212 5300 40 انشطبت 6

 28 4000 7 ساوِ 7

 5436 4200 13 عــُّ 8

 295632 37200 602 انًجًوع 9

 من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبيان. المصدر:
 .5304بيانات غير منشورة, متابعة, وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط وال -

 

 معدل انتاج محصول الطماطة في البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (6شكل )

 
 (6المصدر: جدول )       

 
 
 
 
 

 عدد البيوت المحمية المنتجة لمحصول الطماطة في منطقة الدراسة: (3خريطة )
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 (6المصدر: جدول )                      

 

  :محصول الفمفل -د 
يأتي محصول الفمفل في المرتبة الرابعة بعد محاصيل الخيار والطماطة والباذنجان 

بمغ مجموع إنتاجو . حيث بيوت المحمية في منطقة الدراسةانتاجو في ال مجموعمن ناحية 
% من نسب انتاج محاصيل الخضر في البيوت  3.4( طن, وىي تمثل نسبة 394.9)

 المحمية في منطقة الدراسة.
( ان قضاء ىيت قد جاء في المرتبة االولى من حيث إنتاجو 3الجدول ) ومن خالل

( طن, ان ىذه الزيادة في 596.4لمحصول الفمفل في البيوت المحمية, اذ بمغ مجموع إنتاجو )
انتاج محصول الفمفل بقضاء ىيت جاءت بسبب زيادة الطمب عميو, وتوفر الخبرة الفنية النتاج 

يد العاممة في المجال الزراعي وتوفر الظروف المناسبة النتاج ىذا المحصول نتيجة لتوفر ال
الفمفل من حيث لمموحة وطبيعة الترب حيث تمتاز ىيت بتوفر المياه العذبة من نير الفرات 
ألن محصول الفمفل من المحاصيل الحساسة لممموحة حيث تسبب المموحة ارتفاع نسبة الثمار 

الى توفر الظروف المناخية المناسبة من حيث  المصابة بعفن الطرف الزىري, باالضافة
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درجات الحرارة حيث ان ارتفاع درجات اكثر من الحدود التي يتحمميا المحصول يسبب 
الحصول عمى شتالت رفيعة الساق ذات سالميات طويمة, باالضافة الى توفر الدعم الحكومي 

لرمادي في المرتبة الثانية لمقطاع الزراعي بصوره كبيرة في ىذا القضاء, ومن ثم جاء قضاء ا
( 056( طن, اما قضاء حديثة فقد جاء في المرتبة الثالثة وذلك بإنتاج يبمغ )033بإنتاج بمغ )

( طن, اما قضاء القائم فكان 93( طن, ومن ثم الفموجة )035طن, ويميو قضاء الرطبة )
( 03.4, 04اج يبمغ )( طن, ثم عنو وراوه فقد جاءوا كذلك في المرتبة االخيرة بإنت33إنتاجو )

طن عمى التوالي بسبب قمة الطمب عمى محصول الفمفل وسيادة الطابع الحضري الذي تقل 
فيو االيدي العاممة وكون االرض في مناطق عنو وراوه ذات طبيعة جبسية وفقيرة بالمادة 

من العضوية فيي قميمة المالئمة لالنتاج الزراعي بشكل عام, كما ان ارتفاع المموحة يقمل 
سبب قمة مالئمة المنطقة النتاج الفمفل كونو حساس لممموحة بشكل كبير. وبصورة عامة فان 

انتاج ىذا المحصول مقارنة مع المحاصيل االخرى ىو قمة الطمب عميو فضال عن ارتفاع 
تكاليف انشاء البيت البالستيكي مقارنة مع المردود االقتصادي ليذا المحصول, فيو يزرع 

 .تي والمحمي فقطلالكتفاء الذا
 اعداد البيوت المحمية وانتاجيا لمحصول الفمفل في منطقة الدراسة: (3جدول )

 انقضاء ث
 مــهفـــانف

 يجًوع االَخاج / طٍ يعذل اَخاج انبيج انواحذ/ كغى عذد انبيوث

 98 1400 70 انفهوجت 1

 170 1700 100 انشيادي 2

 29634 2600 114 ْيج 3

 78 2600 30 انقائى 4

 126 1800 70 حذيثت 5

 102 1500 51 انشطبت 6

 1035 1500 7 ساوِ 7

 14 1400 10 عــُّ 8

 89439 14500 452 انًجًوع 9

 :المصدر
 من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبيان. -
 .5304متابعة, بيانات غير منشورة, وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط وال -
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 معدل انتاج محصول الفمفل في البيوت المحمية في منطقة الدراسة: (3شكل )

 
 (3المصدر: جدول )             

 

 عدد البيوت المحمية المنتجة لمحصول الفمفل في منطقة الدراسة: (3خريطة )

  
 (3المصدر: جدول )                       

 
 : محصول الباميا -ه 

انتاجو في منطقة الدراسة,  مجموعجاء ىذا المحصول في المرتبة االخيرة من ناحية 
, وىي تمثل فقططن  (033انتاجو بالبيوت المحمية ) مجموع فمن خالل االستبيان تبين ان 
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 % من نسب انتاج محاصيل الخضر في البيوت المحمية في منطقة الدراسة, 3.3نسبة 
( يتبين ان قضاء الرطبة قد 3فمن خالل الجدول )محمي, وذلك لقمة زراعتو في البيت ال

( طن, وان سبب ىذه الزيادة يعود الى ان 44جاءت بالمرتبة االولى, اذ بمغ مجموع انتاجيا )
الرطبة غير مناسبة النتاج الباميا في الزراعة المكشوفة كون ان سرعة الرياح فييا عالية مما 

ي, اضافة الى توفر الترب المناسبة لزراعتيا ألنو يجعل زراعتيا مقتصرة عمى النمط المحم
يفضل زراعة محصول الباميا في الترب ذات الطبيعة الرممية الجيدة الصرف والغنية بالمادة 

( طن. 54) العضوية, باالضافة الى زيادة الطمب عمييا.  ومن ثم قضاء الرمادي بإنتاج بمغ
( طن لكل منيما. اما اقضية ىيت, حديثة, 04اما قضائي الفموجة والقائم فقد بمغ انتاجيما )

راوه, عنو فيي لم تشيد زراعة محصول الباميا في البيوت البالستيكية وانما اقتصرت عمى 
النمط المكشوف. تكون  زراعة محصول الباميا في النمط المكشوف اكثر من النمط المحمي 

ونيا ال تحتاج الى عناية في اغمب مناطق االنبار, وخاصة في مناطق الرمادي والفموجة ك
كبيرة لذلك ازداد الطمب عمييا, اضافة الى كونيا تدر ارباحًا كبيرة, وىذا ال يستدعي زيادة 
تكاليف انتاجيا في البيوت المحمية. والمعروف ان محصول الباميا يمكن تجفيفو وخزنو الى 

جيد عمى عكس المواسم التي ال يزرع فييا, مع المحافظة عمى قيمتيا الغذائية بشكل 
المحاصيل االخرى التي ال يمكن تجفيفيا وخزنيا لفترات اطول, لذلك امكن توفرىا عمى مدار 

                             .العام دون الحاجة الى زيادة التكمفة المادية لزراعتيا في النمط المحمي
 عدد البيوت وانتاجيا لمحصول الباميا في منطقة الدراسة: (3جدول )

 انقضاء ث
 اـــــــــــــــــــــــانبايي

 يجًوع االَخاج / طٍ يعذل اَخاج انبيج انواحذ/ كغى عذد انبيوث

 15 1000 15 انفهوجت 1

 25 1000 25 انشيادي 2

 - - - ْيج 3

 15 1500 10 انقائى 4

 - - - حذيثت 5

 45 2000 30 انشطبت 6

 - - - ساوِ 7

 - - - عــُّ 8

 100 5500 101 انًجًوع 9

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبيان. ووزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, 
 .5304متابعة, بيانات غير منشورة, التخطيط وال
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 عدد البيوت المحمية المنتجة لمحصول الباميا في منطقة الدراسة: (9خريطة )

 
 (3المصدر : جدول )                       

 

ذ:االدتنتاجات

منطقة الدراسة تنتج خمس محاصيل رئيسية في البيوت المحمية وىي الخيار والباذنجان  -0
 والطماطة والفمفل والباميا.

 396ان اغمب البيوت البالستيكية تركزت في قضاء الرمادي وذلك بعدد بيوت بمغ  -5
منطقة الدراسة, اما اقل عدد % من اجمالي اعداد البيوت في  83.3بيت, اي بنسبة 

بيت اي بنسبة  86, 68بيوت فقد كان في اقضية عـــنو و راوه وذلك بعدد بيوت بمغ 
5.0  ,%0.5 .% 

يعتبر محصول الخيار ىو اىم محاصيل الخضر المحمية, اذ بمغ مجموع انتاجو  -8
%, يميو محصول الباذنجان الذي بمغ انتاجو  83.3طن, اي بنسبة  4404.8
%, ومن ثم محصول الطماطة بالمرتبة الثالثة بإنتاج  53.9طن, اي بنسبة  8440.8

طن,  394.9%, ومن ثم محصول الفمفل بإنتاج بمغ  54طن, وبنسبة  5946.5بمغ 
%  3.3%, اما محصول الباميا فقد جاء في المركز االخير وبمغت نسبتو  3.4وبنسبة 
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فقط وذلك بسبب امكانية خزنيا  فقط, اذ اقتصرت زراعتو عمى نمط الزراعة المكشوفة
 لمواسم اخرى دون الحاجة الى زراعتيا في البيوت المحمية.

 %. 36أغمب البيوت البالستيكية تتركز ضمن القطاع الحكومي وذلك بنسبة  -4
ذ:التوصوات

يجب القيام بتوفير جميع مستمزمات االنتاج التي تقوم عمييا الزراعة المحمية بأسعار  -0
 بنوعيات جيدة.مناسبة لممزارعين و 

توفير مختمف انواع البذور ذات النوعيات الجيدة, باالضافة الى توفير مختمف انواع  -5
 االسمدة والمبيدات من اجل مكافحة االمراض واآلفات.

 زيارة المختصين لممزارع من اجل التعرف عمى سير العمل وتوجيو المزارعين وارشادىم. -8
التثقيفية في مجال الزراعة المحمية, من اجل توفير اقامة الدورات التدريبية والندوات  -4

 اليد العاممة التي تكون ذات خبرة فنية عالية في ىذا المجال.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذاملصادر:

)تقويم جغرافي(, رسالة ماجستير  ابراىيم, محمد محمد عبد العال, الزراعة المحمية في شرق الدلتا -0
 .5338)غير منشورة(, كمية اآلداب, جامعة بنيا, 

حسن, احمد عبد المنعم, تكنولوجيا الزراعات المحمية, كمية الزراعة, جامعة القاىرة, المكتبة  -5
 .0 , ط0999االكاديمية, 

 .0939الزوكو, محمد خميس, الجغرافية الزراعية, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية,  -8
 .5339جامعة االسكندرية,  )اساسيات وادارة( كمية الزراعة, نسيم, ماىر جورجي, الزراعة المحمية -4
 .5304وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة,  -4
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ذاملالحق

 اسخًاسة االسخبياٌ

 بسى هللا انشحًٍ انشحيى

 ٔصاسة انخؼهٛى انؼبنٙ ٔانبذث انؼهًٙ

 انذساسبث انؼهٛب0 –لسى انجغشافٛت  –كهٛت انخشبٛت نهؼهٕو االَسبَٛت  –جبيؼت االَببس 

اسخًبسة اسخبٛبٌ )السخمصبء انًؼهٕيبث انًٛذاَٛت نذساست انخذهٛم انجغشافٙ نهضساػت انًذًٛت فٙ يذبفظت 

 االَببس(

اخٙ انفالح اٌ انغبٚت يٍ ْزِ االسخًبسة غبٚت ػهًٛت بذخت, نغشض انذصٕل ػهٗ شٓبدة انًبجسخٛش فٙ 

 ب فٙ حضٔٚذَب ببنًؼهٕيبث انصذٛذت 00 ٔنك جضٚم انشكش يسبمب0انجغشافٛت, فُشجٕ حؼبَٔك يؼُ

 )ظغ ػاليت ) / ( ايب يب حشاِ يُبسبب(0

 ػُٕاٌ انسكٍ : انُبدٛت )           (0 10

ػذد افشاد انؼبئهت )   ( َسًت, ٚؼًهٌٕ فٙ انضساػت )   ( َسًت, ٚؼًهٌٕ فٙ انصُبػت )   (َسًت, ٚؼًهٌٕ  20

 فٙ لطبػبث يخخهفت )   (َسًت0فٙ انخجبسة )   (َسًت, ٚؼًهٌٕ 

 انخذصٛم انذساسٙ : ايٙ )  (, ٚمشأ ٔٚكخب )  (, ابخذائٛت )  (, يخٕسطت )  (, إػذادٚت )  (, جبيؼٛت )  (0 30

يبْٙ حكهفت اَشبء انبٛج انبالسخٛكٙ انٕادذ يٍ لعببٌ دذٚذ ٔاغطٛت بالسخٛكٛت ٔيؼذاث س٘ ٔاجٕس  40

 حشكٛب ٔغٛشْب 0000000000000000دُٚبس0

 دسجت انذشاسة انًفعهت داخم انبٛج انبالسخٛكٙ 000000000000 دسجت يئٕٚت0 يبْٙ 50

يبْٙ انٕسبئم انًسخخذيت نهًذبفظت ػهٗ دسجت دشاسة يؼخذنت داخم انبٛج انبالسخٛكٙ :  اسخخذاو يذفئت  60

 0000000, اسخخذاو اغطٛت اظبفٛت 00000000 0

اثش انشٚبح ػهٗ انبٕٛث انبالسخٛكٛت 0000000000000000000000000 ٔيبْٙ اسبنٛب انذذ يٍ اثبسْب  يبْٕ 40

00000000000000000000000 

يبْٕ احجبِ انبٕٛث انبالسخٛكٛت ببنُسبت نهشٚبح : يٕاصٚت يغ احجبِ انشٚبح 0000000000, يخؼبيذة يغ احجبِ  60

 انشٚبح 0000000000

انًسخخذو : بالسخك اصفش 00000000, بالسخك ابٛط 0000000, اغطٛت حظهٛم  يبْٕ َٕع انغطبء انبالسخٛكٙ 90

 شفبفت 00000000, اخشٖ 00000000 0

 يبْٕ َٕع انخشبت داخم انبٛج انبالسخٛكٙ : غُٛٛت 00000, سيهٛت 00000, يضٚجٛت000000 0 1.0

ٛكٛت 0000000, اَفبق يبْٕ ػذد انبٕٛث انبالسخٛكٛت داخم انًضسػت 000000000, ٔيب ْٕ َٕػٓب : بٛج بالسخ 110

 بالسخٛكٛت0000000

يبْٕ يصذس حًٕٚم انبٛج انبالسخٛكٙ : دكٕيٙ 00000, راحٙ 000000, يشبسكت يغ اخشٍٚ 000000, اخشٖ  120

0 000000000 

 فٙ ا٘ سُت بذأث بضساػت  انبٕٛث انبالسخٛكٛت 0000000000000000 0 130

 َى0يبْٙ انًسبدت انًخصصت نهضساػت انًذًٛت 0000000000000000 دٔ 140
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 يبْٙ انًسبدت انًخصصت نكم بٛج بالسخٛكٙ 0000000000000000 0 150

 يبْٕ ػذد االٚذ٘ انؼبيهت انالصيت نكم بٛج بالسخٛكٙ 000000000000000 0 160

0 , ٛكٛت 00000 , 000000 , 0000يبْٙ اْى االيشاض انخٙ حخؼشض نٓب يذبصٛم انخعش داخم انبٛج انبالسخ 140

000000000 

يصذس يٛبِ انسمٙ : َٓش ) (, بئش ) (, ٔيبْٙ غشٚمت انش٘ انًسخخذيت : سٛخ ) (, ٔاسطت ) (,  يبْٕ 160

 سش ) (, حُمٛػ ) (0

االسًذة انخٙ حسخخذيٓب : ػعٕٚت )  (, ٔيب كًٛخٓب )    (, كًٛٛبٔٚت )  (, ٔيب كًٛخٓب )   (, ْٔم حذصم  190

 ػهٛٓب يٍ انجًؼٛبث انخؼبَٔٛت )  (, االسٕاق )  ( 0

 0000000(, 0000 0000 , 00000000000انًذُٚت 000000000 , 000000000 ٍ حمٕو بخسٕٚك يُخجبث انخعش ) اركش اسىانٗ ي 2.0

 يبْٙ حكبنٛف االَخبج نهذَٔى فٙ انضساػت انًذًٛت ٔانضساػت انًكشٕفت؟ االجببت فٙ انجذٔل ادَبِ : 210

 انًذصٕل

 

حكبنٛف االَخبج نهذَٔى فٙ انضساػت انًذًٛت أ نهبٛج 

 سخٛكٙ انٕادذانبال
 حكبنٛف االَخبج نهذَٔى فٙ انضساػت انًكشٕفت

اسؼبس 

 انشخالث
اسؼبس 

 االسًذة
اسؼبس 

 انًبٛذاث
اجٕس 

 ػًبل
 اجٕس

 انذشاثت
اسؼبس 

 انشخالث
اسؼبس 

 االسًذة
اسؼبس 

 انًبٛذاث
اجٕس 

 ػًبل
 اجٕس

 انذشاثت

           خٛبس
           غًبغى
           ببرَجبٌ

           فهفم
           ببيٛب

 

 يبْٙ كًٛت االَخبج نهذَٔى انٕادذ : 220

اَخبج انذَٔى فٙ انضساػت انًذًٛت أٔ انبٛج  انًذصٕل 

 انبالسخٛكٙ

 اَخبج انذَٔى فٙ انضساػت انًكشٕفت

ػذد انجُٛبث خالل  كًٛت االَخبج / غٍ

 انًٕسى

ػذد انجُٛبث خالل  كًٛت االَخبج / غٍ

 انًٕسى

     خٛبس

     غًبغت

     ببرَجبٌ

     فهفم

     ببيٛب
 

 يبْٙ انًشبكم انخٙ حؼبَٙ يُٓب انضساػت انًذًٛت فٙ لشٚخك : 230

1  0000000000000000000000002  0000000000000000000000003 00000 00000000000000004  000000000000000005 000000000000000000 
 

 انضساػت انًذًٛت فٙ لشٚخك :يبْٙ انًمخشدبث ٔانذهٕل انًُبسبت نخطٕٚش  240

1  0000000000000000000000002 00000000000000000000 00003  0000000000000000000004  0000000000000000005 00000000000000000 

 


