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 تغري أستعماالث األرض انزراعيت يف ريف ناحيت انعامريت خالل املذة
 3002ـــ  3002

 د. أمساعيم حممذ خهيفت انعيساوي
 كهيت انرتبيت نهعهوو اإلنسانيت  –جامعت األنبار 

 املستخهص
صة لزراعة صالزراعية المخ األرض استعماالتتناول البحث دراسة التغير في 

 ىذهأن  إذ باالعتماد عمى معادلة نسبة التغير، (3003 – 3003المحاصيل خالل المدة )
 .ألخرىومن مقاطعة  ألخرتتباين من حيث الكم والنوع من محصول  النسبة

من حيث المساحة  ايجابياغيرا وقد تبين من خالل الدراسة أن المنطقة قد شيدت ت
 %( 5.36، أذ بمغت نسبة التغير )3003وسنة المقارنة  3003 األساسالمزروعة بين سنة 

 دونم. (5950وبزيادة مطمقة بمغت )
 تأثيرالفترة كان لو  ىذهخالل  األمنيالخدمية والتدىور  األوضاعكما أتضح أن 

 .ايجابياسمبا أو  واضح في تباين نسبة التغير عمى مستوى المقاطعات
أن نسبة التغير التي شيدتيا مساحة المحاصيل الزراعية  إليو اإلشارةومما تجدر 

المختمفة في منطقة الدراسة كانت تسير بشكل عشوائي دون أن يتم التخطيط ليا مسبقا وىذا 
 .ينطبق عمى النسب االيجابية والسمبية عمى حد سواء

Change Of Agriculchral Land Use In Ameriya District During The 
Period 2003-2013. 

Dr. Ismail Mohamed Khalifah Al-Isawi 
Al- Anbar University - College of Education For Humanity Sciences  

Abstract 

This research delt with the study of changing agricultural land uses set for 
planting vintages during the period 2003-2013 depending on the changeover 
proportion equation .this ratio is discrepent according to quality and quantity from 
one vintage to anether and from district to anether. 

This study showed that the region witnessed appositive change according 
to planted area between the base year of 2003 and the comparative year of 2013 
wich reached 5.26% with an absolout change reached to 5951 hectare. 
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Also it has been observed that the searvice Situation and security 
deterioration dunhg this penod have aclear impact in discrepent the changeover 
proportion on the district,s level positively and hegetirely. 

Amakter of much consideration that the changeover proportion which the 
different agncuttuaral vintate area witnessed in the study area was done randomly 
without previous planning and this is true for both positive and negative ratios.   

 :املقذمت
 ،من الغذائي واالستقالل االقتصادييعد القطاع الزراعي االساس الذي يعتمد عمية اال

ية أذ يشكل ىذا القطاع االساس الذي يعتمد عمية في توفير الحاجات االستيالك ،ومنيا العراق
، فضال عن كون خام لبعض أنواع الصناعات المحميةوتوفير المواد ال ،الغذائية لالنسان
 .دخل لمعديد من أبناء الشعب الزراعة مصدرا

أوجو التفاعل القائم ارزا من وأنطالقا من تمك االىمية فالنشاط الزراعي يشكل وجيا ب
وىذا النشاط متأت من سعي االنسان المتواصل لتوفير سبل  ،وعناصر البيئو ،بين االنسان

 واألرض اإلنسانأن التفاعل بين  ،ألزراعوالغذاء من  إنتاجالعيش ومواصمة الحياة من خالل 
نماليست جديدة   ،خميفة األرضفي ىي قديمة منذ أن شاءت أرادت اهلل تعالى بأن يجعل  وا 
 .التي يعيش عمييا األرضمؤاه وطعامو من  اإلنسانحيث وجد ىذا 
 األساسيةالعام عن المحاور  إطارىاألى ما سبق فأن الجغرافية ال تخرج في  واستنادا

وقدراتو أذ يمتقيان ليشكالن مسرح الحياة والتفاعل بين  وباإلنسان ،ىابالبيئة وعناصر  المتمثمة
 .بو المحيطة والبيئة اإلنسان

 استعماالتموضوع البحث فان التغير  إلى اإلشارةمن ىذه المعطيات وب وانطالقا
التي يتعرف عمييا الباحث بيدف  والبشريةالزراعية يتأتى من تأثير العوامل الطبيعية  األرض

مكانية لألرض األمثلمعرفة االستخدام   .تخطيطو وتطويره في المستقبل وا 
الزراعية قد يكون ناتج عن تخطيط  األرض استعماالتل في أن التغير الذي يحص

نوعيا وكميا من خالل عوامل االرتباط بين ظاىرة ومتغيرات  الظاىرةتحويل  إلىمسبق ييدف 
تغيير الطاىرة من خالل التغير من خالل التغير المخطط في تمك  إلىمحددة لموصول 

لمحاصيل الزراعية الحاصل في مساحات ا والتغير المتغيرات والمقصود ىنا بالتغير الزراعي،
أذ أن كل النشاطات االقتصادية ىي عرضة لمتغير المستمر وذلك حسب  ،زمانيا ومكانيا
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التنمية الزراعية والتنمية الصناعية واالمكانبات ك ،رات التي ترتبط بالنشاطات االخرىالمتغي
 .(0)االستثمارية لممزارعين

مصورة التغير في أنماط أستعماالت االرض الزراعية ومن أجل الوصول نتائج دقيقة ل
ويستخدم  ،منيج عممي يعتمد عدد من الفرضياتفي ىذه المنطقة فقد أتجيت الدراسة لالخذ ب

شجع عمييا ما عمييا ما تتصف عمية بو ىذه الطرق من ثبات عممي  ،طرقا أحصائية رياضية
الى  ،ات بين مختمف الظواىر الزراعيةقالبتعادىا عن االحكام الذاتيو في معرفة درجة العال

جانب ذلك تم أستخدام الوصف وااليضاح لتبيان صور االرتباط وتحديد درجاتيا بين 
 ،ادت الى ىذا التغير سمبا وايجاباالمساحات المزروعو حسب نسبة التغير وبين العوامل التي 

والمنيج  ،الوصفي يثة التي تجمع بين المنيجوىذا يتماشى مع الدراسات الجغرافية الحد
 .التطبيقي الكمي

الفيضي بمحاذاة نير  يتكون سطح منطقة الدراسة من مظيرين رئيسيين ىما السيل
 والمنطقو اليضبية التي تعد أمتدادا ،منطقة الدراسة من الشمال والشرق يحد الفرات الذي

وبذلك تعد منطقة الدراسة جزءا من المنطقة االنتقالية  ،لميضبة الصحراوية في غرب العراق
في حافة اليضبة الغربية والتي تشترك فييا الخصائص الطبيعية القميمي السيل الرسوبي 

 .اليضبة الغربيوو 
أما التربة فيوجد فييا نوعان النوع االول الترب الفيضية الخصبة والتي تكونت بفعل 

وتم ضمن المقاطعات  ،وىي تربة خصبة صالحة لمزراعة ظانترسبات نير الفرات أثناء الفي
 المحاذيو لنير الفرات.

وىي  ،التي تكونت تحت ظروف مناخية جافوأما النوع الثاني منيا الترب الصحراوية 
وتعد الترب الصحراوية  ،(3)ممم (350تنتشر أينما كانت كمية االمطار قميمة جدا ال تتجاوز )

 ،% من مساحة منطقة الدراسة90.3كل نطقة الدراسة أذ تشمن أوسع أنواع أنتشارا في م
 .(3)وتعتبر تربة محمية مشتقو من نفس الصخور التي تكونت منيا

أذ يصل معدل  ،و يقع ضمن المناخ الصحراوي الجافوبالنسبة لمناخ المنطقة فأن
 فصل الشتاء فأن ىذا المعدل يصل درجو أما (33.9درجات الحرارة في فصل الصيف الى )

 اصيل الزراعية.حدرجو وىذا المناخ يعد مالئما لزراعة العديد من الم (9.7الى  )
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أما الموارد الموارد المائية التي تعتمد عمييا الزراعو فأن المقاطعات التي تحاذي نير 
الفرات تروى بالواسطة مباشرة من نير الفرات اما المقاطعات البعيدة التي تشكل الجزء 

كما سيتم توضحو  ،التي تنتشر فييا اآلبار مياهمن منطقة الدراسة فأنيا تعتمد عمى  اليضبي
مقاطعة  آالفي، وتخمو منطقة الدراسة من المشاريع االورائيو أما مشاريع البزل فال توجد الحقا

دارتياسكنية ميممو  ،الحصى( 6واحدة وىي ) وقد قام الفالحون بردم الكثير من  سيئة وا 
 .قناطر عمييا لشق الطرق الخاص بيمل الالمبازل وعم

مى دراسة التغير في مساحات المحاصيل الزراعية وقد تم التركيز في ىذا البحث ع
 األرقاملمثروة الحيوانية وذلك لمفجوة الواسعة بين  المخصصة األرضاستعماالت  استثناءوتم 

ظير من خالل الدراسة  أذ ،األرضالمحمية في الدوائر الرسمية وبين حقيقة ما موجود عمى 
مسجمو  وآخرين األغناممن رؤوس  أالفالميدانية أن ىناك أشخاص مسجمو بأسمائيم 

يسكنون في المدن وال عالقة  األشخاصووجد انو والء  ،األبقاربأسمائيم العشرات من رؤوس 
 بأسعار األعالف استالمبأسمائيم بيدف  اإلعداد ىذهولمن سجمت  ،الحيوانيةليم بالثروة 

ذلك عمى  ساعدهتم بيعيا بالسوق السوداء لكون الباحث يسكن في منطقة ريفية فقد  مدعومة
 الحقائق بسيولو. ىذهمعرفو 

وألجل إعطاء صورة دقيقو عن حقيقة التغير في المسحات المزروعة لكل محصول 
لبحث ما بيدف تبيان مقدار نسبة التغير خالل مدة ا ،معادلة نسبة التغيرفقد تم االعتماد عمى 

  .3003- 3003بين 
 مشكهت انبحث:

بما أن المشكمة الجغرافية ىي عبارة عن جممة من التساؤالت التي تتطمب االيجابو 
 عمييا عمميا فأن احد الطرق لتحديد مشكمة البحث ىو عرضيا عمى شكل تساؤالت وكما يمي:

الزراعية خالل ىل كان لمعوامل الطبيعية والبشرية دورا في تغير استعماالت األرض  -0
 مدة البحث؟

 ىل كان ىذا التغير عشوائيا أم أنو نتج عن تخطيط مسبق؟ -3
 فرضيت انبحث:

وقد تمثل الحل االفتراضي لممشكمة، ومن  ،الفرضية عمى حل لممشكمة القائمة تعرف
أجل الجواب عمى التساؤالت التي وردت في مشكمة البحث البد من خطوات عممية لمعرفة 
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توضح التغير ألزماني والمكاني لممساحات المزروعة في منطقة الدراسة، لذلك المتغيرات التي 
 كان لمعوامل الطبيعية والبشرية أثر في ىذا التغير.

وكذلك فأن التغير في مساحات المحاصيل المزروعة ىو تغير عشوائي تقميدي لم 
ية أو يخضع ألسس عممية صحيحة قائمة عمى التخطيط سواء من قبل المؤسسات الحكوم

 القطاع الخاص.
 هذف انذراست :

لدراسة تيدف الدراسة الى تحميل التغير في استعماالت األرض الزراعية في منطقة ا -0
 .مع بيان أسباب ىذا التغير

معرفة اتجاىات التغير المكاني لألنماط الزراعية والكشف عن نوع التغير في األنماط  -3
 الزراعية.

 .األرض الزراعية في منطقة الدراسةالكشف عن تأثير نسبة التغير عمى استعماالت  -3
 حذود منطقت انذراست :

شماال  33ْ 35َ تحدد منطقة الدراسة فمكيا بالنسبة لدوائر العرض بين دائرتي عرض
 شرقا وبين 44ْ 00َ شماال أما بالنسبة لخطوط الطول فيي تنحصر بين خطي طول 33ْ 47َو

 .(0. خارطة رقم )شرقا 43ْ 38َ
أذ أنيا تقع ما بين  ومنطقة الدراسة تتبع أداريا لقضاء الفموجة التابع لمحافظة االنبار،

نير الفرات في الشمال والشرق وبحيرة الرزازة في الجنوب ويحدىا من الشمال مدينة الفموجة 
نوب في الجوفي الغرب قضاء الرمادي ومن الشرق قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل و 

 .(3. خارطة رقم )الشرقي قضاء الحسينية كربالء
( 0046400أي حوالي ) 3كم 3606وتبمغ مساحة منطقة الدراسة )ناحية العامرية( 

% 54.63مشكمو بذلك نسبة  ،ة ثماني مقاطعات )جدول رقم واحد(، وتمثل ىذه المساحدونم
لنصف الجنوبي من القضاء محتمة بذلك ا (3كم 4788من مساحة فظاء الفموجة البالغة )

 ومشكمة حيزا جغرافيا يمتاز بتنوعو المكاني.
وذلك لوجود متغيرات عمى  3003 – 3003وقد تم تحديد مدة البحث ما بين عامي 

االرض الزراعية ومن حيث ىذه  االرض ربما أدت ألى تغير في مساحات أستعماالت
المتغيرات ىو االحتالل االمريكي الذي أثر سمبا في كل نواحي الحياة ومنا القطاع الزراعي 
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وكذلك توجو معظم ابناء الريف الى االعمال الغير الزراعية مما ادى الى التوجو نحو اساليب 
البعيدة نير الفرات  طعاتالمقاالزراعية غير تقمديدية وفييا طرق الري الحديثة وخاصة في 

ت ضمن اسباب تغير مثل الري بالرش والتنقيط لذلك سوف نتطرق الى كل ىذه المتغيرا
 بالمحاصيل الزراعية ضمن منطقة الدراسة. عةالمزرو المساحات 

 لمعراق ومحافظة االنبارموقع منطقة الدراسة بالنسبة  (0خارطة رقم )
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 الدراسة ( اقسام السطح في منطقة3خارطة رقم )

 
 

 تغري استعماالث األرض انزراعيت يف ريف ناحيت انعامريت.
( أن مساحة األراضي المستغمة بزراعة 0يتضح من خالل الجدول الممحق رقم )

أذ كانت مساحة األراضي  المحاصيل الزراعية المختمفة قد شيدت تغيرا ايجابيا بشكل عام،
 3003في سنة  (009034أصبحت )فيما  ،3003دونم في سنة  (003083المزروعة )

%( وىذه النسبة ال تكون 5،36( دونم وبنسبة تغير بمغت )5950بزيادة مطمقة بمغت )
متساوية في جميع المقاطعات ولجميع المحاصيل الزراعية ولكنيا تتباين من محصول ألخر 

 ومن مقاطعة ألخرى كما سيتضح من خالل دراسة المحاصيل أزراعية الحقا.
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 ادتعماالت األرض ادلخصصة لزراعة حماصيل احلبوب . أوال: تغري

شيدت المساحات المزروعو بمحاصيل الحبوب تغيرا ايجابيا خالل مدة لدراسة اذ 
حيث  ،3003( دونم في سنة 46303وأصبحت ) 3003( دونم في سنة 38530كانت )

ايجابيا  % وىذا يعد مؤشرا33.80دونم وبنسبة تغير بمغت  7680حققت زيادة مطمقو بمغت 
ولكن نسبة التغير تتباين بين  الن الحبوب تعد من المحاصيل االسياسية لغذاء اإلنسان،

 .(0( وشكل رقم )3. الحظ جدول رقم )منطقة الدراسة وحسب نوع المحصول مقاطعات
( في 3003-3003( لتوزيع الجغرافي لمساحة الحبوب ونسبة تغيرىا لممدة )3جدول رقم )

 العامرية.ريف ناحية 

 
مديرية زراعة محافظة االنبار، تخطيط والمتابعة والشعب الزراعية في قضاء الفموجة وناحية  المصدر:
 بيانات غير منشورة. ،3003-3003الخطة الزراعية لمحاصيل الحبوب لمفترة بين  العامرية،

 

منطقة ( في 3003 – 3003نسبة تغير مساحة محاصيل الحبوب لمدة من ): (0لشكل رقم )ا
 .الدراسة
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 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول القمح . -1
أذ  ،زراعة محصول القمح تغيرا ايجابيالقد شيدت مساحة األراضي المخصصة ل

( أن نسبة التغير لمحصول القمح قد بمغت 3( والشكل رقم )3يتضح من خالل الجدول رقم )
 وع المساحة المخصصة لمحاصيل الحبوبنسبة التغير لمجم %( وىذه نسبة أقل من39.96)

وىذه النسبة تتباين بين مقاطعات منطقة الدراسة، أذ اتجيت المساحات المزروعة بمحصول 
 الماروئية 33وادي أبو فروخ و 33القمح نحو الزيادة في عدة مقاطعات متمثمة بمقاطعات و

 33البترة والصخرية، وقد بمغت اعمي نسبة تغير في مقاطعة  3الحصى و 6الشامية و 30و
% ويعود  33.80الشامية  33% ثم 35.34الماروئية  33% تمييا 80.80وادي أبو فروخ 

السبب في ىذه الزيادة في المساحات المزروعة الى اعتماد الطرق الحديثة في الري مثل طرق 
وذلك الن ىذه المناطق تعتمد عمى اآلبار في ري المحاصيل الزراعية الري بالرش المحوري 

 ألنيا تقع ضمن نطاق اليضبة الغربية وىو احد أجزاء منطقة الدراسة.
العامرية(  7أما المقاطعات التي شيدت نسبة تغير سالبة فكانت مقاطعة واحدة وىي )

إن ىذه المقاطعة يقع فييا % ويعود السبب في ذلك إلى 30.34اذ بمغت نسبة التغير فييا 
مركز ناحية العامرية وىي تتوسع باتجاه األراضي الزراعية وضميا إلى الدينو إداريا مما يؤثر 

 سمبا عمى زراعة المحاصيل فييا.
 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول الشعير : -2

وىو من النباتات الشعير من النباتات العشبية التي تتحمل الصقيع والجفاف والمموحة 
. وقد شيدت مساحة استعماالت األرض المخصصة لزراعة ىذا المحصول تغيرا (5)واألعالف

( دونم في عام 0743(% اذ كانت المساحة المزروعة بمحصول الشعير )9.40سمبيا بنسبة )
( 3(. يالحظ الجدول رقم )3003( دونم في سنة المقارنة )0578وانخفضت إلى ) 3003

 (.3)والشكل رقم 
(% 08.05ومما تجدر اإلشارة اليو أن مقاطعة واحد فقط شيدت تغير ايجابيا بنسبة )

وادي أبو فروخ ويعود السبب في ذلك إلى وجود إعداد كبيرة  33الحصى و 6%( وىما 8و)
 من الثروة الحيوانية في ىاتين المقاطعتين.

يذا المحصول فقد أما المقاطعات التي شيدت تغيرا سمبيا في المساحات المزروعة ب
 (%.30.30الحصوة الشمالية( وبنسبة تغير ) 3تمثمت بمقاطعات )
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في  3003-3003نسبة تغير مساحة لمحاصيل القمح والشعير والذرة لمدة : (3شكل رقم )
 منطقة الدراسة

 
 

 3%( و 08.08الشامية ) 30(% و30.37العامرية( بنسبة تغير ) 7) ةبينما مقاطع
الماروئية بنسبة 33(% و35بزيبز والعجير بنسبة )0(% و06.80بنسبة )البترة والصخرية 

(% ويعود السبب في ذلك إلى منافسة ألجت والبرسيم الن ىذين المحصولين يعطيان 05.93)
( مرات بينما محصول 7-5كمية اكبر من العمف األخضر باإلضافة الى امكانية حشو بين )

 فقط. الشعير ال يعطي إال حشو واحده او مرتين
 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول الذرة : -3

تعد الذرة من المحاصيل الرئيسية في القطر والعراقي، وتتميز بقدرتيا العالية عمى 
( بما Aاإلنتاج مقارنة بالمحاصيل الحقمية األخرى، كما تتميز الذرة باحتوائيا عمى فيتامين )

ا الفيتامين األساسي في إنتاج عميقة الماشية يزيد عشرين  ضعفا عن حبوب الحنطة، وىذ
والدواجن، حيث توازن أىميتو بذور فول الصويا في توفير األحماض االمينية األساسية لنمو 

 .(6)الحيوان
وقد شيدت المساحات المزروعة بمحصول الذرة في منطقة الدراسة تغيرا ايجابيا، 

( دونم في عام 03998المحصول من )حيث ازدادت مساحة األرض المخصصة لزراعة ىذا 
 %.7.35وبنسبة تغير بمغت  3003( دونم في عام 05.04لتصبح ) 3003

وىذه النسبة تتباين بين مقاطعات منطقة الدراسة سمبا وايجابيا، أذ يتضح من خالل 
( أن المقاطعات التي شيدت تغيرا ايجابيا تمثمت ب 3( والشكل رقم )3الجدول الممحق رقم )
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 6% و53.38أبزيبز والعجير بنسبة 0(% و54.86وة الشمالية( بنسبة تغير )الحص 3)
% ويعود سبب التغير االيجابي في ىذه المقاطعات إلى قربيا 35.86الحصي بنسبة تغير 

 من النير الفرات ووفرة الموارد المائية األزمة لري ىذا المحصول.
راوات ونسبة تغيرىا لممدة التوزيع الجغرافي لمساحة المحاصيل الخض: (3جدول رقم )

 في ريف ناحية العامرية 3003-3003

 
قضاء الفموجو وناحية  التخطيط والمتابعة والشعب الزراعية في المصدر: مديرية زراعة محافظة االنبار،

 ، بيانات غير منشورة.3003 – 3003لخطو الزراعية لمحاصيل الخضراوات لمفترة من العامرية، ا
 

( في منطقة  3003- 3003تغير مساحة المحاصيل الخضراوات لمدة  نسبة: (3شكل رقم )
 الدراسة
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% 56.36ة( بنسبة تغير الماروئي33أما المقاطعات التي شيدت تغيرا سمبيا تمثمت )
البترة  3% و38.43 الشامية بنسبة تغير 30(% و47.84( بنسبة تغير )العامرية7)

في ذلك منافسة المحاصيل األخرى في (% ويعود السبب 33.05والصخرية بنسبة تغير )
. أما المقاطعات التي تعتمد عمى مياه اآلبار فان شحة لمقاطعات الواقعة عمى نير الفراتا

 المياه وندرتيا أدت إلى انحسار المسحات المزروعة بيذا المحصول. 
 تغري ادتعماالت األرض ادلخصصة لزراعة حماصيل اخلضراوات : :ثانيا

(% 3.55مخصصة لزراعة محاصيل الخضراوات بمغت نسبتيا )شيدت المساحات ال
 (3003دونم في عام ) (56373حيث كانت مساحة األرض المزروعة بيذه المحاصيل )

ويتضح من خالل  ( دونم،3000بفارق ) 3003( في عام 53373وانخفضت لتصبح )
يجابا بين3( والشكل رقم )3الجدول رقم ) مقاطعات منطقة  ( ان نسبة التغير تتفاوت سمبا وا 

 الدراسة وحسب موسم ألزراعو حيث قسمت ىذه المحاصيل الى شتوية وصيفية من اجل معرفة
 :نسبة التغير لكل منيا وكما يأتي

  تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة المحاصيل الخضراوات الصيفية. -1
شيدت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر صيفيو تغيرا سمبا بمغت نسبتو 

الماروئيو  33البترة والصخرية و 3(% في منطقة الدراسة وقد شممت عمى مقاطعات 4.73)
 3العامرية ويتضح من خالل الجدول الممحق رقم  7الحصي و 6وادي ابو افروخ و 33

وادي أبو افروخ  33د جاءت ضمن مقاطعات ( ان أعمى نسبة تغير سالبة ق4والشكل رقم )
وقد اتضح  ،%( 06.33الماروئية ) (33و) ،(%07.06اليزة والصخرية ) 3و %(47.83)

من خالل الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية مع المزارعين ان السبب الرئيسي ىو صعوبة 
ة الى محافظتي كربالء عممية التسويق اذ كان الفالحون والمزارعون سوقت متوجاتيم الزراعي

وبفعل تردي األوضاع األمنية وعدم تامين الطرق فقد أدى ذلك  وبابل وبنسبة اقل إلى بغداد،
. أما المقاطعات إنتاج مثل ىذا النوع من المحاصيلالى عزوف المزارعين عمى التوسع في 

بزيبز  0و الحصوة الشمالية 3الشامية و 30التي شيدت تغيرا ايجابيا فشممت عمى مقاطعات 
العجير ويعود السبب  ذلك الى قربيا من السوق مدينة الفموجو ومركز ناحية العامرية 

 .اتباالضافو إلى توفر المورد المائي من النير الفر 
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-3003نسبة تغير مساحة محاصيل الخضراوات الصيفية والشتوية لممدة : (4شكل رقم )
 في منطقة الدراسة 3003

 
 

 استعماالت األرض المخصصة لزراعة محاصيل الخضراوات الشتوية . تغير -2
استعماالت األرض المخصصة لزراعة الخضر الشتوية ىي األخرى تغيرا  وقد شيدت

 (% وتتباين ىذه النسبة بين مقاطعات منطقة الدراسة.0.84سمبيا طفيفا بمغت نسبتو )
( ان المقاطعات التي 4)( والشكل رقم 3فقد اتضح من خالل الجدول الممحق رقم )

وادي أبو  33البترة والصخرية  3( العامرية و7شيدت تغيرا سمبيا اشتممت عمى مقاطعات )
(% 40.83) العامرية( 7الحصي اذ بمغت اعمي نسبة التغير سالبة في مقاطعة ) 6فروخ و
% ويعود سبب ىذا االنخفاض في المساحات 30.73البترة والصخرية بنسبة تغير  3تمييا 

المزروعة إلى زيادة تكاليف اإلنتاج باإلضافة العممية التسويق التي تم تطرق إلييا إثناء 
 توضيح سبب تراجع مساحات الخضر الصيفية.

 ثالثا: تغري ادتعماالت األرض ادلخصصة لزراعة حماصيل العلف :
محاصيل العمف ىي كل النباتات التي تصمح أجزائيا الخضرية لغذاء الحيوان سواء 

ويدخل ضمن المحاصيل  .أو بقايا محاصيل الحقمية األخرى ذلك محاصيل عمفية خضراء كان
ع منيا في منطقة الدراسة محصولين ىما يزر  العمفية عدد كبير من النباتات إال إن أىم ما

 .ألجت والبرسيم
( أن المساحات المزروعة 5( والشكل رقم )4ويتضح من خالل الجدول الممحق رقم )

(% أذ كانت 04.05نطقة الدراسة قد شيدت تغيرا ايجابيا طفيفا بمغت نسبتو )بمحاصيل في م
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( دونما في عام 5343( وأصبحت )3003( دونما في عام )4593) مساحة ىذه المحاصيل
عمما ان نسبة التغير ىذه ال تشمل جميع  دونم(، 650محققو زيادة مطمقو بمغت ) 3003

المقاطعات تغيرا سمبيا وكما سيأتي ذكره حيث شيدت بعض  مقاطعات منطقة الدراسة،
 مفصال.

 لزراعة ألجت : المخصصةتغير استعماالت األرض   -1
يأتي ألجت بالدرجة األولى من حيث األىمية بالنسبة لمحاصيل العالف ولذلك لكثرة 

، وقد شيد محصول ألجت بالمواد البروتينية والفيتاميناتوىو غنية  أوراقو وطراوة سيقانو |،
%( اال ان ىذه 07.38يجابيا في منطقة الدراسة اذ بمغت نسبة التغير ليذا المحصول )تغيرا ا

، حيث شممت المقاطعات التي شيدت تغيرا موجبا بين مقاطعات منطقة الدراسة نسبة تختمف
العامرية اذ  7الحصى و 6البترة والصخرية و 3الحصوه الشمالية و 3بزيبز والعجير و 0عمى 

ويعود السبب في  الحصوة الشمالية. 3(% في مقاطعة 60.39ر فييا )بمغت اعمي نسبة تغي
ذلك إلى قرب ىذه المقاطعات من نير الفرات إذ يحتاج ألجت إلى المياه عمى مدار السنة 

 .تربي فييا األبقار عمى نطاق واسعباإلضافة إلى ىذه المقاطعات التي 
- 3003األعالف ونسبة تغيرىا لممدة التوزيع الجغرافي لمساحة محاصيل : (4جدوا رقم )

 في ريف ناحية العامرية. 3003

 
في قضاء الفموجو وناحية الشعب الزراعية  التخطيط والمتابعة، المصدر: مدرية زراعة محافضة االنبار،

 في ريف ناحية العامرية. ،3003-3003خطة الزراعية لمحاصيل األعالف لمفترة  ،العامرية
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 3003- 3003ير مساحة محاصيل العمف لممدة نسبة تغ: (5شكل رقم )

 
 

 33وادي أبو افروخ و 33التي شيدت تغيرا سمبيا فقد اشتممت عمى  أما المقاطعات
وادي  33في مقاطعة  (%30.55الشمميو إذ بمغت اعمي نسبة تغير سالبة ) 30الماروئيو و
ويعود السبب في ذلك إلى قمة مياه الري حيث تعتمد ىذه المقاطعات عمى مياه  أبو افروخ،

اآلبار التي تكون قميمو في فصل الصيف خصوصا باالضافو إلى قمة تربية حيوانات األبقار 
 ضمن ىذه المقاطعات.

 تغير استعماالت االرض المخصصة لزراعة محصول البرسيم : -2
شتوية ويستعمل كعمف اخضر خالل فترة الشتاء البرسيم يعد من المحاصيل العمفية ال

وقد شيدت المساحات المخصصة لزراعة ىذا  .بالمواد البروتينية والفيتاميناتوىو غني 
المحصول في منطقة الدراسة تغيرا ايجابيا طفيفا حيث بمغت نسبة التغير لمساحة ىذا 

( أن 6( والشكل رقم )4ويتضح من خالل الجدول الممحق رقم ) (%8.99المحصول )
الحصوه الشمالية  3بزيبز والعجير و0المقاطعات التي شيدت نسبة التغير االيجابيو ضمت 

 0العامريو وبمغت اعمى نسبة تغير فييا ضمن مقاطعة  7الحصي و 6البتره والصخرية و 3و
(% ويعود سبب ذلك الى وقوع ىذه 33.86العامرية ) 7(% تمييا 36.58بزيبز والعجير )

المقاطعات عمى نير الفرات حيث توفر المورد المائي الكافي ووجود اعداد كبيرة من الثروه 
الحيوانيو فييا، أما المقاطعات التي شيدت اعمى نسبة تغير سالبو فقد اشتممت عمى مقاطعات 

ى نسبة تغير فييا حيث كانت اعموادي ابو افروح  33الماروئيو و 33الشاميو و 30
ويعود السب في ذلك الى قمت مياه الري التي تعتمد  الشاميو، 3في مقاطعة ا (30.53%)

 عمى مياه االبار وقمة أعداد المواشي التي يمتمكيا المزارعون.
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 في منطقة الدراسة 3003- 3003نسبة تغير مساحة ألجت والبرسيم لممدة : (6شكل رقم )

 
 

 االرض ادلخصصة لزراعة السمسم:رابعا: تغري ادتعماالت 

المزروعة بمحصول السمسم تغيرا ايجابيا بسيطا اذ يتضح من ت مساحة االرض شيد
(% وتتباين 7.09أن نسبة التغير قد بمغت ) (7( والشكل رقم )5خالل الجدول الممحق رقم )

بنسبة  البترة والصخرية 3ىذه النسبة بين المقاطعات المختمفة وشممت ىذه المقاطعات عمى 
 (3.00بزيبز والعجير ) 0(% و6.54الحصي ) 6( % و8.07العامرية ) 7(% و00.73)

سبب ىذه الزيادة في مساحة االرض المزروعو بيذا المحصول الى ارتفاع اسعار  % ويعود
مميونين  3000000الي المحصول في السوق المحمية، اذ بمغ سعر الطن الواحد منو حو 

أما المقاطعات . ري من نير الفرات ومالئمة التربومياه ال ، فضال عن توفردينار عراقي
االخرى فقد كانت خالية تماما من المساحات المزروعو ليذا المحصول كما يالحظ من 

( وذلك لسبب أعتماد ىذه المقاطعات عمى مياه االبار لري المحاصيل مما 5الجدول رقم )
رب الصحراويو ذات المساحية العاليو يؤدي الى وجود ندرة في مياه الري اضف الى ذلك الت

 .ر مالئمو لزراعة مثل ىذه الحاصيلالتي تكون غي
 تغير استعماالت االرض المخصصه لزراعة محصول زهرة الشمس : -1

لنظر لما يحتويو من نسب يعد محصول زىرة الشمس من المحاصيل الزيتيو الميمة با
اف المحسنو باالضافو الى % في بعض االصن50عاليو من الزيت قد تصل الى حوالي 

 .دية العاليةاىميتو االقتصا
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وقد شيدت المساحات المخصصو لزراعة محصول زىرة الشمس تغيرا سمبيا اذ بمغت 
نسبة بين المقاطعات سمبا ، وتتباين ىذه ال(% في عموم منطقة الدراسو0.58ر )نسبة التغي

 7الحصي و 6( أن مقاطعتي 7( والشكل رقم )5أذ يتضح من خالل الجدول الرقم ) .وايجابا
(% عمى التوالي ويعود 4.56و) (% 05.7العامريو قد شيدت تغيرا ايجابيا بمغت نسبتو )

سبب ذلك الى قرب ىذه المقاطعات من نير الفرات باالضافو الى ان ىذا المحصول يزرع 
 ،لخضر لحمايتيا من الرياح الشديدةتزرع بمحاصيل ا كمصدات لمرياح حول المساحات التي

 .المقاطعات ىذهلية من االمالح في باالضافو الى وجود الترب المزيجيو الجيدة الصرف والخا
أما المقاطعات االربعة االخرى فقد كانت خالية تماما من زراعة ىذا المحصول وذلك لالسباب 

 .لتي ذكرت عند دراسة محصول السمسما
- 3003التوزيع الجغرافي لمساحة المحاصيل الصناعية ونسبة تغيرىا لمفترة  (5قم )جدول ر 

 في ريف ناحية العامرية 3003

 
قضاء الفموجو وناحية العامرية،  الشعب الزراعية في مديرية زراعة االنبار، التخطيط والمتابعة، المصدر:

، بيانات 3003-3003لمفترة من  الزراعية لمحاصيل زىرة الشمس والسمسم في ريف ناحية العامرية، لخطوا
 غير منشورة.
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  3003- 3003نسبة التغير مساحة محاصيل السمسم وزىرة الشمس لممدة : (7شكل رقم )
 في منطقة الدراسة

 
 

 : خامسا: تغري أدتعماالت االرض ادلخصصه لزراعة حماصيل البستنه 

وىي من المحاصيل  عرفت النباتات البستنيو منذ القدم في حضارة وادي الرافدين،
الزراعيو الميمة وتضم محاصيل الفاكو في منطقة الدراسة أشجار النخيل والعنب والزيتون 

وتنتشر زراعتيا ضمن المقاطعات التي  ،عرموط والتفاح والبرتقال والمشمشوالتين والرمان وا
باالضافو الى بعض المساحات الصغيرة من  ،نير الفرات في منطقة الدراسةعيا تحاذي بموق

 بساتين الزيتون التي تقع ضمن المقاطعات التي تشكل الجزء اليضبي من منطقة الدراسة.
وغالبا ما تزرع اشجار الفاكيو بشكل متداخل مع اشجار النخيل لحمايتيا من التقمبات 

ر الذي ادى الى دراستيا ات المخصصو لكل منيا االمالناخية مما يصعب الفصل بين المساح
 .بشكل عام

وقد شيدت منطقة الدراسة تغيرا ايجابيا بسيطا في المساحات المخصصة لزراعة ىذه 
( ان المساحات المزروعو 8( والشكل رقم )6المحاصيل اذ يتضح من خالل الجدول رقم )

في عام  (80039بحت )ثم أص 3003دونم في عام  (7840لميذه المحاصيل كانت )
(%. وقد تباينت 3.67دونم وبنسبة تغير بمغت ) (388مححقو زيادة مطمقو بمغت ) 3003

نسبة التغير من مقاطعة لالخرى اذ نجد ان بعض المقاطعات قد شيدت تغيرا ايجابيا وشممت 
الحصي  6(% و38.57الشامية بنسبة تغير ) 30و (%63.53الماروئية بنسبة تغير ) 33

الصخرية  البترو 3(% و7.08بزيبز والعجير نسبة تغير ) 0(% و 00.00تغير )بنسبة 
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(% ويعود السبب في ذلك الى توفر الموارد المائية من نير الفرات بالنسبة 6.38بنسبة )
لممقاطعات المحاذيو لنير ضمن منطقة الدراسة باالضافو الى التوسع في زراعة اشجار 

 الماروئيو حيث يتم رييا 33الشامية و 03قاطعات الزيتون ضمن المناطق اليضبية في م
التنقيط حيث تتحمل اشجار الزيتون ارتفاع مموحة المياة وتنمو في مختمف انواع  (7)بطريقة 
 الترب.

- 3003( التوزيع الجغرافي لمساحة محاصيل ألبستنو ونسبة تغيرىا لمفترة من 6جدول رقم )
 في ريف ناحية العامرية 3003

 
لممساحات  الشعب الزراعية في قضاء الفموجو وناحية العامرية، مديرية زراعة محافظة االنبار،المصدر: 

 بيانات غير منشورة. ،3003-3003لمفترة  المزروعة بمحاصيل البستنو في منطقة الدراسة
 

 في منطقة الدراسة 3003 3003نسبة تغير مساحة محاصيل البستنو لمدة : (8الشكل رقم )
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 االستنتاجاث :
 في ضوء ما تمت دراستو بين ثنايا ىذا البحث يمكن الخروج باالستنتاجات التالية:

أن منطقة الدراسة قد شيدت تغيرا ايجابيا في مساحة األرض المخصصة لزراعة  -0
، إذ كانت ىذه المساحة 3003 – 3003مختمف أنواع المحاصيل بين عامي 

بزيادة  3003( دونم في عام 009034وأصبحت ) 3003( دونم في عام 003083)
  .%5.36( دونما ونسبت تغير بمغت 5950قدرىا )

تبين من خالل البحث إن ىناك تباين كبير في نسبة تغير بين مقاطعات منطقة  -3
 الدراسة من حيث تغير مساحة المحاصيل الزراعية سمبا أو إيجابا.

وادي أبو  33الماروئيو و 33الشامية و 30الحصوة الشمالية و 3شيدت المقاطعات  -3
افروخ تباينا كبيرا في نسب التغير لممساحات المزروعة بمختمف المحاصيل سواء كان 
ذلك التغير سمبيا أو ايجابيا ويعود السبب في ذلك إلى بعدىا عن مصدر المياه 
الرئيسي في منطقة الدراسة وىو نير الفرات وكونيا تعتمد عمى مياه اآلبار باإلضافة 

 تربتيا بنسبة لإلنتاج الزراعي. إلى فقر
( الحصي ايجابية لمعضم 6بزيبز والعجير و) (0كانت نسبة التغير بنسبة لمقاطعات ) -4

مساحة المحاصيل الزراعية وذلك لقربيا من نير الفرات وقربيا من مراكز التسويق في 
 مدينتي بغداد والفموجة.

كن تجرى وفقا لتخطيط مسبق أتضح أن نسب التغير سواء كانت سمبيو أو ايجابيو لم ت -5
نما كانت عشوائية في منطقة الدراسة.  وا 

 انتوصياث :
العمل عمى زيادة الدعم الحكومي المقدم لمفالحين من خالل توفير مستمزمات اإلنتاج  -0

وخاصة البذور المحسنة واالسمده الكافية وبأسعار مناسبة ألنيا أصبحت تشغل كاىل 
 ج الزراعي.الفالح مما يؤثر سمبا عمى اإلنتا

ينبغي وضع خطة الستصالح األراضي الزراعية المستخدمة حاليا والقابمة لمزراعة   -3
 واستعمال شبكات الري والبزل في جميع مقاطعات منطقة الدراسة.

العمل عمى تشجيع الفالحين لالستخدام تقنيات الري الحديثة وبخاصة في المقاطعات  -3
 المياه بكونيا تعتمد عمى مياه اآلبار. اليضبية في منطقة الدراسة لكي تواجو شحو
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اعتماد أسموب التخطيط بيدف تبني سياسة زراعية لإلحداث نسبة تغير يتم التخطيط  -4
 ليا سمفا بما يتناسب واإلمكانيات الزراعية المتاحة في المنطقة.

العمل عمى خفض تكاليف اإلنتاج الزراعي من خالل تبني تسعيرة موحدة لممحاصيل  -5
 لحد من استيراد المحاصيل في موسم إنتاج المحاصيل المنتجة محميا.الزراعية وا

 (0جدول ممحق رقم )
 في ريف ناحية العامرية 3003-3003مساحة األراضي المزروعة ونسبة تغيرىا لممدة 

 
وزراعة ناحية  مديرية الزراعة محافظة االنبار، شعبة زراعة قضاء الفموجة، راعو،وزارة الرز  -0 المصدر:

 .العامرية، بيانات غير منشورة
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