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 :الممخص
دور فعال  لإلمكانياتمن خالل دراسة واقع االنتاج النباتي  في القضاء ان 

في القطاع الزراعي وتحقيق تنمية زراعية بشكل يضمن زيادة االنتاج 
باستخدام االساليب  المزارعينويمكن تحقيق ذلك قيام  نوعيتووتحسين 

الحديثة في العممية الزراعية من الري واستخدام االسمدة الكيمياوية 
والمبيدات والممكنة الزراعية فضال دعميم من قروض وسمف من 
المصارف الزراعية التي تشجع المزارعين عمى استمرار لزراعة االرض 

ر الطرق المعبدة التي تربط اجزاء القضاء وعدم اىماليا فضال عن توفي
  .لغرض النقل والتسويق المنتجات الزراعية والمحافظة عمييا من التمف
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Abstract: 

    Through studying the reality of plant activity in the 

judiciary, the possibilities have an effective role in the 

agricultural sector and achieve agricultural development 

in a way that ensures the increase of production and 

improve its quality. This can be achieved by farmers 

using the modern methods in the agricultural process of 

advanced techniques in irrigation and the use of 

fertilizers, seeds, pesticides and mechanization. As well 

as the government departments concerned with 

agricultural initiatives of loans and advances from 

agricultural banks, which are intended to encourage 

farmers to continue the agricultural operation and not 

neglect the agricultural land as well as paved roads 

linking the Za judiciary to facilitate the transportation of 

agricultural products and the preservation of the damage 

to the advancement of the agricultural sector (plant(. 
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   :المقدمة 
يشغل القطاع الزراعي االىمية الكبيرة في البناء االقتصادي وىو عنصر رئيسي 
وفعال وما يشغمو من مساحات واسعة صالحة ومزروعة والتي يمكن استغالليا بمحاصيل 
مختمفة لتحقيق التنمية الزراعية من خالل االمكانيات المتوفرة التي من خالليا تحقيق التوازن 

، وبذلك فيو يعاني من التدىور في القطاع (5)الزراعي والزيادة السكانية المستمرة بين االنتاج
عمى المستوى القطر بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة . ومن أجل اعطاء صورة 
واضحة عن واقع النشاط الزراعي والتوصل الى إعطاء صورة واقعية ودقيقة في التحميل 

 لييا. لتحقيق االىداف التي يسعى ا
 :مشكمة البحث 
 المزروعة يالعوامل التي ادت إلى زيادة او انخفاض مساحة األرض ىيما -

 ؟ في منطقة الدراسة
 في منطقة الدراسة ؟ المساحات المزروعةالمشكالت التي تواجو  ىي أىمما -
 :فرضية البحث 
ىناك مجموعة من المشكالت التي أثرت عمى المساحة المزروعة بالمحاصيل  -
 ضمن قضاء العامرية.المختمفة 
  البحث:هدف  
المساحات المزروعة بالمحاصيل في قضاء  إلى تحميل واقع البحثيدف ي -

العامرية وتشخيص أىم المشكالت التي تواجو ىذا القطاع الحيوي لوضع الحمول المستقبمية 
  التي من شأنيا النيوض بواقع النشاط الزراعي وتنمتو مستقبال . 

  البحثحدود  : 
شماال ، وتقع  3ْْ 014شماال و   03ْ 74َفمكيا بين دائرتي عرض ء العامرية يقع قضا

 شرقا . 3َْ 084شرقا و  3ََ 524بين خطي طول بين 
فيو يعد احد اقضية التابعة اداريا الى محافظة االنبار من الناحية اإلدارية اما موقعو 

من جية الغرب قضاء ، و  رمن الشمال قضاء الفموجة التابع اداريا لمحافظة االنبا، يحده 
جية الجنوب محافظة كربالء ، ومن التابع الى محافظة االنبار ، في حين يحده من  الرمادي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)865 ) 
 

( . أما الحدود الزمانية لمبحث تمثمت بالبيانات 5) الخريطة، جية الشرق محافظة بابل 
 .0256-0251الزراعية لموسم الزراعي 

 رية من محافظة األنبار والعراق( الموقع الجغرافي لقضاء العام5خريطة )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األنبار العراق و ، خريطة  ، مديرية المساحة العامة وزارة الموارد المائيةالمصدر: جميورية العراق ، 
 ( .122222:5مقياس )،  0252 ، اإلدارية

 : منطقة الدراسةواقع النشاط الزراعي في أوال/ 
( دونم مساحة 5226207)منيا ، ونمد (52َ6َ22بمغت المساحة الكمية لمقضاء )

 جمل المساحة في القضاء من مجموع مساحة القضاءم%( من 97صالحة لمزراعة وبنسبة )
%( من مجمل 9,1ونم شكمت نسبة )د( 96َ89القضاء والبالغة ) اما المساحة المزروعة في

 .(0)لقضاءا مساحة
وعة بالمحاصيل الحقمية ( أن المساحة المزر 5( والشكل )5من خالل الجدول )اذ نجد 

%( من اجمالي المساحة المزروعة فعاًل وقد تصدرت 9,1( دونم وبنسبة )96َ89البالغة )
( دونم وبنسبة 7222ْمحاصيل الحبوب المرتبة االولى بمساحتيا المزروعة البالغة )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)860 ) 
 

ويرجع سبب ، %( من مجمل المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية ليذه المحاصيل 8ْ,ْ)
فر مصادر المياه ليا وظروف المناخ التي تسمح بإنجاح اوجود المساحات الواسعة وتو ذلك 

  ىذه المحاصيل .
تأتي بالمرتبة الثانية المحاصيل الجذرية ) الدرنية ( وتبمغ المساحة المزروعة بينما 

ويعود  ،%( من مجمل المحاصيل الحقمية 9ْ,ْ( دونم وبنسبة ) 7922ْبيذه المحاصيل )
اغمب المزارعين يقومون بزراعة ىذه المحاصيل ويعتبرونيا من المحاصيل الرئيسة ذلك الن 

بعد الحبوب سواء كانت المساحة كبيرة أم قصيرة لسد الحاجة المحمية ولغرض الفائدة منيا 
بتأجير أرض ويشغميا بيذه (ْ) ايضًا حتى أن بعض الفالحين المزارعين يقومون بعضيم

 .ى والثانية (المحاصيل من المرتبة االول
المرتبة الثالثة محاصيل الخضراوات وتبمغ المساحة المزروعة منيا أما في  

% ( ألىميتيا الغذائية االقتصادية وبيعيا بأسعار مرتفعة . 8,5َ( دونم وبنسبة )5َ0ْ9)
( دونم وشكمت نسبة 7222المرتبة الرابعة محاصيل العمف بمساحتيا المزروعة والتي تبمغ )بو 
مجموع المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية وتأتي بالمرتبة الخامسة  %( منْ,7)

( دونم وشكمت نسبة 12ْالمحاصيل الصناعية وتبمغ المساحة المزروعة بيذه المحاصيل )
 . (َ) %( من مجموع المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية في القضاءَ,2)

لمموسم  يا المئوية وكمية انتاجيا( المحاصيل الحقمية مساحتيا ) دونم( ونسبت5جدول )
 0256-0251الزراعي 

 نوع المحصول
المساحة 

 المزروعة / دونم
النسبة 

 المئوية %
االنتاج / 

 بالطن
النسبة 

 المئوية %
 %6,2ْ 05ْ2َ %ْ,8ْ 7222ْ محاصيل الحبوب

 %8,8ْ 1َ82َ %ْ,9ْ 7922ْ محاصيل درنية
 %0َ,7 0887َ %5َ,8 5َ0ْ9 محاصيل خضروات

 %َ,2 89,00َ %ْ,7 7222 صيل العمفمحا
 %2,5 551,1 %َ,2 12ْ محاصيل صناعية

 %522 557288,70 %522 96َ89 المجموع
وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير منشورة ، جميورية العراق ، المصدر : 

0256. 
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-0251لمموسم الزراعي ة المحاصيل الحقمية في منطقة الدراسة ( التوزيع النسبي لمساح5شكل )
0256 

 
 
 
 

 .(02جدول )باالعتماد عمى المصدر : 
 

 :ىي واىم ىذه المحاصيل... محاصيل الحبوب  -1
  :القمح - أ

ئيسة من الناحية االقتصادية والغذائية ويزرع في المناطق الر  ةشتويالمحصول الىو 
الظروف المناخية ودرجة الحرارة االفضل لنمو ىذا  الواسعة شبو الجافة ألنو يتألم مع

( واقل درجة لنموه تتراوح بين )01المحصول تقدر ) اما موعد زراعتو في بداية  ،( م3 6-1م3
شير تشرين الثاني ويتم حصاده في حزيران وتعد الترب المزيجية الرممية والمزيجية الطينية 

وبمغت المساحة  (َ)المحصول عمف لمحيوانات من أحسن الترب لزراعتو. ويستفاد من بقايا ىذا
  %( من مجموع المساحة المزروعة ليذا المحصول7,71( دونم وبنسبة )08222المزروعة )
( أن المساحة المزروعة بمحصول القمح 0( والخريطة )0ويضح من خالل الجدول ) 

اعة محصول / شامية( في زر 05المرتبة االولى مقاطعة )ب وجاءتمتباينة بين المقاطعات 
%( من مجموع المساحة 6,08( دونم وبنسبة )8222القمح إذ بمغت المساحة المزروعة )

%( من 08,6( طن وبنسبة )52َ22المزروعة لممحاصيل الحقمية أما كمية االنتاج فبمغ )
/ المارونية ( بمساحتيا المزروعة 00مجموع االنتاج لممحاصيل الحقمية ، وتأتي مقاطعة )

( طن وبنسبة 9522%( أما كمية االنتاج بمغت )01,2( دونم وبنسبة )7222والبالغة )
 %( من مجموع المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب.01)

منطقة  حسب مقاطعاتالقمح ( المساحة المزروعة وكمية االنتاج بمحصول 0) جدول 
 0256-0251لمموسم الزراعي  الدراسة

 النسبة المئوية% االنتاج / طن لمئوية%النسبة االمساحة  المقاطعة
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 المزروعة/دونم
 %08,6 52َ22 %08,6 8222 / الشامية05
 %01 9522 %01,2 7222 /المارونية00
 %َ,05 7822 %َ,05 6222 /وادي أبو فروخ0ْ
 %ْ,5َ 1022 %ْ,5َ 222َ /الحصي6
 %6,8 0َ72 %6,8 5922 / العامرية7
 %9,ْ 5َْ2 %9,ْ 5522 /بزيبز والعجير5

 %522 6َ22ْ %522 08222 المجموع
 .0256وزارة الزراعة ،مديرية زراعة محافظة االنبار ،شعبة الزراعة في قضاء العامرية ،بيانات غير منشورة ،جميورية العراق ،المصدر: 

 

( 6222/ وادي أبو فروخ( بمغت مساحتيا )0ْمقاطعة ) جاءت الثالثة المرتبة بينما
احة المزروعة أما كمية االنتاج إذ بمغت %( من مجموع المس05,َدونم وبنسبة )

%( من مجموع كمية االنتاج بالمحاصيل الحبوب وتقع ىذه َ,05(طن وبنسبة )7822)
المقاطعات الثالث بالجزء اليضبي المعتمد عمى مياه االبار واالمطار أما الجانب السيمي 

نافسة لمحاصيل الواقع عمى النير فستغل بالمحاصيل الدرنية والخضراوات والتي تكون م
 الحبوب.

/ الحصي( مساحة 6أذ شغمت مقاطعة ) الرابعةبالمرتبة  (/ الحصي6وتأتي مقاطعة )
%( من مجموع المساحة المزروعة في القضاء أما ْ,5َ( دونم وبنسبة )222َمزروعة )

. %( من مجمل كمية االنتاج في منطقة الدراسةْ,5َ( طن وبنسبة )1022االنتاج فقد بمغ )
( دونم 5922/العامرية ( إذ بمغت المساحة المزروعة فييا )7مرتبة الخامسة مقاطعة) اما بال

%( من مجموع 8,6( طن ومشكمة نسبة )0َ72%(اما كمية االنتاج فتبمغ )8,6وبنسبة )
/ بزبيز( بمساحتيا 5كمية االنتاج من المحاصيل الحقمية . وتأتي بالمرتبة السادسة مقاطعة )

%( من مجمل المساحة المزروعة ليذا المحصول ، اما ْ,9وبنسبة ) ( دونم5522المزروعة )
%( من مجمل كمية اإلنتاج في ْ,9( دونم ومشكمة نسبة )5َْ2كمية اإلنتاج فقد بمغت )

 منطقة الدراسة .
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 ممساحة المزروعة بمحصول القمح حسب مقاطعاتلتوزيع الجغرافي ال( 0خريطة )

 0256-0251لمموسم الزراعي  منطقة الدراسة
 (0المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 

 :الذرة الصفراء -2-2-أ
ىذه المحصول المرتبة الثانية اذ بمغت المساحة المزروعة ليذا المحصول  يأتي

%(، أما كمية 56,0( دونم من مجمل المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب وبنسبة )6222)
مجموع كمية االنتاج ليذا  %( من2,7( طن ومشكمة نسبة )222ْاالنتاج فقد بمغت )

( في منطقة الدراسة يزرع ىذا المحصول ْ) والخريطة( ْالمحصول . ويتبين من الجدول )
في عروتين )ربيعية وخريفية ( تبدأ في بداية فصل الربيع أما العروة الثانية فتبدأ في منتصف 

 حزيران وحتى منتصف النصف الثاني من تموز. 
( العامرية 7المرتبة االولى مقاطعة ) جاءتاطعات واشتمل المحصول عمى عدة مق

%( من أجمالي المساحة المزروعة 6,7َ( دونم وبنسبة )0822والتي تبمغ مساحتيا )
%( من 6,7َ( طن أي ما يعادل )5َ22بمحاصيل الحبوب أما كمية االنتاج أذ بمغت )
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خصبة والمياه اجمالي كمية االنتاج ليذا المحصول وسبب تصدر ىذه المقاطعة االرض ال
الوفير والتي تقع عمى مصدر االرواء فضاًل عن ذلك توجد فييا اعداد كبيرة من الحيوانات 

 والتي تستخدم ىذا المحصول عمف أخضر ، وايضًا توفر االيدي العاممة . 
/ الحصي حيث بمغت المساحة المزروعة فييا 6م المرتبة الثانية مقاطعة ضتبينما 

%( من مجموع المساحة المزروعة أما كمية االنتاج فقد بمغت ْ,0ْ( دونم وبنسبة )5َ22)
%( من مجمل االنتاج من محاصيل الحبوب وتمتاز ىذه ْ,0ْ( طن وشكمت نسبة )722)

المقاطعة بمساحتيا الواسعة وتوفر مياه النير كمصدر لإلرواء .وعمف حيواني لمماشية 
 .واالغنام بيذه المقاطعة 

لمموسم  حسب مقاطعات منطقة الدراسة ة بمحصول الذرة الصفراء وكمية االنتاج( المساحة المزروعْجدول )
 0256-0251الزراعي 
 النسبة المئوية% االنتاج / طن النسبة المئوية% المساحة المزروعة/دونم المقاطعة

 %6,7َ 5َ22 %6,7َ 0822 / العامرية7
 %ْ,0ْ 722 %ْ,0ْ 5َ22 / الحصي6
 %51,8 71َ %51,8 912 / بزيبز والعجير5
 %5َ,0 01َ %5َ,0 812 / بترة وصخريةْ

 %522 222ْ %522 6222 عالمجمو 
وزارة الزراعة ،مديرية زراعة محافظة االنبار ،شعبة الزراعة في قضاء العامرية ،بيانات غير جميورية العراق ، المصدر:
 .0256منشورة،

حسب مقاطعات الصفراء ة توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة بمحصول الذر ال( ْخريطة )
 0256-0251منطقة الدراسة لمموسم الزراعي 
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        (.3المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 
 
 
 

/ بزيبز والعجير( والتي تبمغ مساحتيا 5)ة مقاطع جاءتأما المرتبة الثالثة فقد 
يذه %( من مجمل المساحة المزروعة ب51,8( دونم وشكمت نسبة )912المزروعة )
%( من مجما 5َ,0( طنًا وشكمت نسبة )71َأما القيمة االنتاجية ليا فقد بمغت ) المحاصيل،

 االنتاج لمحاصيل الحبوب.
( دونم 812/ بترة والصخرية ( والبالغة مساحتيا )ْمقاطعة )وتأتي بالمرتبة الرابعة 

( طن 01َ%( من اجمالي المساحة المزروعة والقيمة االنتاجية تقدر )5َ,0أي بنسبة )
%( من اجمالي القيمة االنتاجية لمحاصيل الحبوب . اما بقية 5َ,0وشكمت نسبة )

ما مرت بو منطقة  ألسبابالمقاطعات التي لم تذكر والتي تقل فييا زراعة جميع المحاصيل 
الدراسة من احداث العمميات العسكرية القريبة منيا وتوجو اغمب الشباب المزارعين الى 

كانت الوظائف مدنية والعسكرية فضاًل عن ذلك أغمب الفالحون لم  وظائف اخرى سواء
 يحصموا عمى دعم حكومي من المستمزمات الزراعية تشجعيم عمى االستمرار في الزراعة .

 الشعير: - ب
يشغل محصول الشعير في منطقة الدراسة المرتبة الثالثة من محاصيل الحبوب من 

اما االنتاج فيو في %( 5,8وبنسبة ) ( دونم222ْحيث المساحة التي يشغميا والتي بمغت )
%( من مجمل 6( طن وشكل نسبة )07ْ2المرتبة الثالثة أذ بمغت القيمة االنتاجية لُو )
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( ، قد وزع َ) والخريطة( َالمساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب ويمكن مالحظة الجدول )
/ شامية أذ بمغت 05 بصورة متباينة بين المقاطعات أذ اشتممت المرتبة االولى مقاطعة

%( من مجمل المساحة ْ,0ْ( دونم وتشكل نسبة )722المساحة المزروعة بيذا المحصول )
%( من ْ,0ْ( طن وبنسبة )6ْ7المزروعة لمحاصيل الحبوب وبمغت القيمة االنتاجية ليا )
واشتممت المرتبة الثانية مقاطعة ، مجمل االنتاج من محاصيل الحبوب في منطقة الدراسة 

( دونم أي ما يعادل 612/ المارونية ( وتبمغ المساحة المزروعة فييا لممحصول )00)
%( من مجمل 05,7( طن أي ما يعادل )1,195%( أما القيمة االنتاجية فقد بمغت )05,7)

 االنتاج من محاصيل الحبوب .
حسب مقاطعات منطقة وكمية االنتاج  الشعير( المساحة المزروعة بمحصول َجدول )
 0256-0251لمموسم الزراعي  الدراسة

المساحة  المقاطعة
 المزروعة/دونم

النسبة 
 المئوية%

االنتاج / 
 طن

النسبة 
 المئوية%

 %ْ,0ْ 6ْ7 %ْ,0ْ 722 / الشامية05
 %05,7 195,1 %05,7 612 / الماروئية00
 %56,9 6َ,62َ %56,9 126 / الحصي6
 %51,5 5ْ,5ََ %51,5 1ََ / العامرية7
 %ْ,8 007,1 %ْ,8 012 ير/ بزيبز والعج5

/ وادي ابو 0ْ
 فروخ

ََ2 5َ,7% َ22,َ 5َ,7% 

 %522 07ْ2 %522 222ْ المجموع
 .0256وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير منشورة ، جميورية العراق ، المصدر: 
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حسب مقاطعات منطقة  الشعيراحة المزروعة بمحصول توزيع الجغرافي لممسال( َخريطة )

 0256-0251لمموسم الزراعي  الدراسة
 (.4المصدر: باالعتماد عمى جدول )

/ الحصي( والتي تقع ضمن المرتبة الثالثة في المساحة المزروعة 6واما مقاطعة )
ا يعادل ( دونم أي م126/ الحصي( )6وكمية االنتاج أذ بمغت المساحة المزروعة لمقاطعة )

%( من مجمل المساحة المزروعة لمحاصيل الحبوب اما الكمية البالغة لإلنتاج تقدر 56,9)
%( من مجمل كمية االنتاج من محاصيل الحبوب في 56,9( طن وبنسبة )62َ,6َب )

والبالغة مساحتيا  الرابعة / العامرية ( ايضًا ضمن ىذه المرتبة7القضاء. وتأتي مقاطعة )
%( من مجمل المساحة المزروعة ليذا المحصول 51,5دونم وبمعدل )( 1ََالمزروعة )

%( من مجمل 51,5( طن أي بمعدل )5َْ,5َوتصل القيمة االنتاجية ليذا المحصول )
 . القيمة االنتاجية لمحاصيل الحبوب 

( دونم 012/ بزيبز والعجير ( أذ بمغت المساحة )5) مقاطعة الخامسةوتأتي بالمرتبة 
( 1,007ن مجمل المساحة المزروعة ليذا المحصول . أما كمية االنتاج )%( مْ,8بنسبة )
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/ وادي ابو 0ْ%( من مجمل كمية االنتاج ليذا المحصول ، والمقاطعة )ْ,8طن وبنسبة )
( دونم أي 2ََ)فييا المزروعة المساحةوبمغت  السادسة فروخ ( والتي تقع ضمن ىذه المرتبة

ة المزروعة بمحاصيل الحبوب وتصل كمية االنتاج %( من اجمالي المساح5َ,7ما يعادل )
%( من مجمل االنتاج لمحاصيل الحبوب .ويرجع سبب 5َ,7( طن أي ما يعادل )22َ,َ)

ىو صغر المساحة المزروعة فضاًل  الخامسة والسادسةوقوع ىذه المقاطعتين ضمن المرتبة 
ياه الري المتمثمة بنير الذي تنعدم فيو م  عن ان المقاطعة االخيرة تقع في الجزء اليضبي

 )مياه االبار(. الفرات وتعتمد بشكل كمي عمى المياه الجوفية 
 ومن اىم المحاصيل الدرنية ما يأتي:.. .محاصيل الدرنية )الجذرية( -2
  :محصول البطاطا - أ

ويعد ىذا المحصول من المحاصيل الغذائية الميمة والتي تستيمك بكميات كبيرة 
كثير االستيالك لمسكان ويمكن االستفادة من بقايا المحصول ويعطي سعرات حرارية لمجسم و 

 . (1) كعمف لمحيوانات ويمكن زراعتو بعروتين ربيعية وخريفية
لى بصورة متباينة من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج ويتوزع المصول 

ة / العامرية( وتشكل مساح7)ة م المرتبة االولى مقاطعضوتمقاطعات منطقة الدراسة ، 
%( من مجموع المساحة المزروعة من 6ْ,َ( دونم أي ما يعادل )61َ9مزروعة تقدر )

%( من مجموع ْ,6ْ( طن وبنسبة )5ْ298المحاصيل الدرنية وبمغت القيمة االنتاجية بـ)
أما المقاطعة االخرى ( ، 1( والخريطة )1، الجدول ) القيمة االنتاجية لممحاصيل الدرنية

( 6َ15/ بزيبز والعجير( تقدر المساحة المزروعة ليذه المقاطعة )5) الثانيةضمن المرتبة 
%( من مجموع المساحة المزروعة بيذا المحصول أما االنتاج فقد بمغ 1ْ,8دونم وبنسبة )

 %( من مجموع االنتاج لممحاصيل الدرنية.1ْ,8( طن ويشغل نسبة )0,77َ5)
ويعود سبب تصدر ىذه  / بترة والصخرية(ْقاطعة )مكل  لثةوتأتي بالمرتبة الثا

لمساحة المزروعة بيذا المحصول بالرغم من اتساع المساحة الثالثة قمة االمقاطعتين بالدرجة 
الصالحة لمزراعة فييا وقمة االيدي العاممة التي تقوم بيذا العمل من غرس وقمة اآلالت التي 

 .جيد كالحبوبتقوم بيذا العمل فضاًل عن توجو اكثر الفالحين الى زراعة محاصيل اقل 
 حسب مقاطعات  وكمية االنتاج طا( المساحة المزروعة بمحصول البطا1جدول )

 0256-0251لمموسم الزراعي  منطقة الدراسة
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المساحة المزروعة  المقاطعة
 /دونم

النسبة 
 المئوية%

النسبة  االنتاج / طن
 المئوية%

 %َ,6ْ 7818,8 %َ,6ْ 61َ9 / العامرية7
/ بزيبز 5

 والعجير
6َ15 ْ1,8% 77َ5,0 ْ1,8% 

/ بتره ْ
 والصخرية

ْ222 56,7% ْ622 56,7% 

 %55,5 0َ22 %55,5 0222 / الحصي6
 %522 05622 %522 58222 المجموع

زارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ،شعبة الزراعة في قضاء العامرية ،بيانات غير جميورية العراق ، المصدر:
 .0256منشورة،

/ بترة والصخرية( قد ْالمساحة المزروعة بيذا المحصول في مقاطعة ) ونالحظ ان
%( من مجموع المساحة المزروعة بالمحاصيل 56,7( دونم وشكمت نسبة )222ْبمغت )

%( من مجموع االنتاج 56,7( طن وبنسبة )622ْالدرنية الحقمية أما كمية االنتاج أذ بمغت )
 بالمرتبة الرابعة إذ بمغت المساحة المزروعة (/الحصي6قاطعة )م وتأتيلممحاصيل الحقمية 

%( من مجموع المساحة المزروعة وبقيمة انتاجية بالغة 55,5( دونم وبنسبة )0222)
 %( من اجمالي االنتاج.55,5( طن وبنسبة )0َ22)

 
 حسب مقاطعات البطاطاممساحة المزروعة بمحصول لتوزيع الجغرافي ال( 1خريطة )

 0256-0251لزراعي لمموسم ا منطقة الدراسة
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 (.5المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 :البصل اليابس - ب
من المحاصيل الشتوية التي تزرع في منطقة الدراسة ويستخدم كغذاء لمسكان  يعد 

ويزرع في المناطق السيمية واليضبية وتتباين زراعتو بين مقاطعة واخرى تقع ضمن المرتبة 
/ 05ية ( إذ بمغت المساحة المزروعة في مقاطعة )/ العامر 7/الشامية و 05االولى وىي )

%( من مجموع المساحة المزروعة ليذا المحصول 0َ,7( دونم وبنسبة )8122الشامية ( )
%( من مجموع االنتاج 0,7َ( طن شكمت نسبة )52022أما كمية االنتاج البالغة )

ي تقع في الجزء لممحاصيل الدرنية . ويعود سبب تركز ىذا المحصول بيذه المقاطعة والت
اليضبي والمعتمد عمى مياه أرض خالية من االدغال وقمة االصابة بالفطريات اما مقاطعة 

( دونم 7َ22فقد بمغت المساحة المزروعة فييا ) الثانية/ العامرية( وىي ضمن المرتبة 7)
 %( من مجموع المساحة المزروعة بيذا المحصول أما قيمتيا االنتاجية والتي7ْ,0وبنسبة )

، جدول %( من مجموع االنتاج لممحاصيل الدرنية الحقمية 7ْ,0( طن وبنسبة )8882تبمغ )
 . (6( والخريطة )6)
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/ بزيبز والعجير( حيث بمغت المساحة 5أما المرتبة الثانية فقد ضمت مقاطعة )
%( من مجموع المساحة المزروعة أما كمية االنتاج 5َ,6( دونم وبنسبة )0922المزروعة )

 %( من مجموع االنتاج ليذا المحصول.5َ,6( طن ومشكمة نسبة )82َْمغت )والتي ب
حسب مقاطعات منطقة  ( المساحة المزروعة بمحصول البصل اليابس وكمية االنتاج6جدول )
 0256-0251لمموسم الزراعي  الدراسة

المساحة المزروعة  المقاطعة
 /دونم

النسبة 
 المئوية%

النسبة  االنتاج / طن
 المئوية%

 %0,7َ 52022 %0,7َ 8122 / الشامية05
 %7,0ْ 8882 %7,0ْ 7َ22 / العامرية7
/ بزيبز 5

 والعجير
0922 5َ,6% َْ82 5َ,6% 

/بترة ْ
 والصخرية

671 ْ,َ% 852 ْ,َ% 

 %0,5 152 %0,5 01َ / الحصي6
 %0,7َ 0ْ882 %522 59922 المجموع

محافظة االنبار،شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير وزارة الزراعة ، مديرية زراعة جميورية العراق ،المصدر:
 .0256منشورة،

 
 حسب مقاطعات البصل اليابسممساحة المزروعة بمحصول لتوزيع الجغرافي ال( 6خريطة )

 0256-0251لمموسم الزراعي  منطقة الدراسة
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 (.6المصدر: باالعتماد عمى جدول )
/ بتره والصخرية ( وىي ال تبدو ْقاطعة )كل من مالرابعة شغمت المرتبة بينما 

/ بتره ْمتماثمة لجميع المقاطعات فقد تباين بين مقاطعة واخرى حيث أن مقاطعة )
%( من اجمالي المساحة َ,ْ( دونم وبنسبة )671والصخرية( تشغل مساحة مزروعة تقدر )

%( من َ,ْل)( طن أي ما يعاد852المزروعة في منطقة الدراسة وقيمتيا االنتاجية قدرت )
/ الحصي( 6مقاطعة )، وتأتي بالمتربة الخامسة أجمالي القيمة االنتاجية لممحاصيل الحقمية 

والتي تعد من المقاطعات السباقة من حيث المساحة الصالحة لمزراعة والواسعة حيث قمت 
فييا زراعة بعض المحاصيل الزراعية بصورة عامو بسبب االحداث والعمميات العسكرية التي 

انت قريبة منيا واثرت بشكل مباشر عمى االنتاج الزراعي بصورة عامو ومنطقة الدراسة ك
( دونم وبنسبة 01َبـ) ىذا المحصولبصورة خاصو وبمغت المساحة المزروعة فييا من 

( طن ومشكمة نسبة 152%( من اجمالي المساحة المزروعة وبمغت كمية االنتاج )0,5)
 . المحاصيل%( من أجمالي االنتاج ليذه 0,5)
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  :محاصيل الخضراوات -ْ
 ... وتقسم الى :الخضراوات الصيفية  -1

من المحاصيل الصيفية التي تحتل اىمية كبيرة بالنسبة لسكان القطر عامة  تعد
ومنطقة الدراسة خاصة وىي ذات قيمة غذائية وذات االستيالك اليومي وتزرع في بداية شير 

( دونم وشكمت 90ْ9يمول وبمغت مساحتيا )أذار وتنضج في شير أيار وتستمر حتى شير ا
%( 72طن وبنسبة ) (02512%( من مجموع المساحة أذ بمغت كمية االنتاج )61نسبة )

 من مجموع االنتاج لممحاصيل الحقمية. 
( أن ىذه المحاصيل متباينة بين مقاطعة واخرى 8) والخريطة( 7ويتبين من الجدول )

( دونم 222ْعامرية( والتي بمغت مساحتيا المزروعة )/ ال7المرتبة االولى مقاطعة )ب وجاءت
( 9922%( من مجموع المساحة المزروعة في حين بمغت كمية االنتاج )0ْ,1أي ما يعادل )

 .%( من أجمالي كمية االنتاج لممحاصيل الحقمية 9َ,5طن بنسبة )
 قاطعاتحسب موكمية االنتاج ( المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات الصيفية 7جدول )

 0256-0251لمموسم الزراعي  منطقة الدراسة
 النسبة المئوية% االنتاج / طن النسبة المئوية% المساحة المزروعة/دونم المقاطعة

 %9,5َ 9922 %0,1ْ 222ْ / العامرية7
 %0,ََ 8952 %09,0 0722 / بزيبز والعجير5
 %ْ,ْ 667 %0ْ,8 0022 / بتره والصخريةْ
 %5,9 79ْ %5ْ,1 5012 / الحصي6

 %5,1 09َ %5,2 89 / شاميو05
 %522 02512 %522 90ْ9 المجموع
اء العامرية ، بيانات غير جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قض المصدر :

 .0256، منشورة

( دونم 0722روعة )/ بزيبز والعجير( مساحتيا المز 5وتضم المرتبة الثانية مقاطعة )
%( من أجمالي المساحة المزروعة . وأما اجمالي كمية االنتاج فقد بمغت 0,09وبنسبة )

            %( .ََ,0( طن وبنسبة )8952)
/ بتره والصخرية( بالمرتبة الثالثة بالمساحة المزروعة ْجاءت مقاطعة )في حين  
احة المزروعة بيذا المحصول . من مجموع المس( %8,0ْ( دونم وبنسبة )0022والمقدرة )

%( من أجمالي االنتاج ليذا المحصول وفضاًل ْ,ْ( طن وبنسبة )667وبمغت كمية االنتاج )
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عن ذلك أن ىذه المقاطعة تحصل عمى كميات مياه كافية في فصل الصيف لقيام نشاط 
مزروعة /الحصي( والتي تراوحت المساحة ال6) مقاطعةالمرتبة الرابعة وجاءت ب زراعي فييا.

%( وأما القيمة االنتاجية ليا والمقدرة 5ْ,1( دونم وبنسبة )5012من ىذه المحاصيل )
وتاتي بالمرتبة %( من أجمالي القيمة االنتاجية لمحاصيل الحقمية . 5,9( طن وبنسبة )79ْ)

( 89أدنى نسبة من المساحة المزروعة والبالغة )وشكمت / الشامية ( 05مقاطعة ) الخامسة
( طن وبنسبة 09َ%( من أجمالي المساحة المزروعة وتقدر كمية االنتاج )5,2سبة )دونم وبن

%( من أجمالي كمية االنتاجية ليذا المحصول . ويعود سبب تدني المساحة المزروعة 5,1)
في ىذه المقاطعة ىو وقوعيا في الجزء اليضبي وعدم توفر مياه الري والتي تتمثل بنير 

مياه االبار التي تحتوي عمى نسبة من المموحة . لذلك فأن تركز الفرات وفضاًل عن استخدام 
      محاصيل الخضراوات يكون في المقاطعات المحاذية لنير الفرات.

 الخضراوات الصيفية توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة بمحصولال( 8خريطة )
 0256-0251حسب مقاطعات منطقة الدراسة لمموسم الزراعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.7در: باالعتماد عمى جدول )المص

 الخضراوات الشتوية : - أ
تشغل الخضراوات المرتبة الثانية بعد الخضراوات الصيفية ألىميتيا الغذائية 

( 1222واالقتصادية وتعد كغذاء يومي لمسكان وبمغت المساحة المزروعة بيذه المحاصيل )
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خضراوات بين %( من مجموع المساحة المزروعة لمحاصيل ال1ْدونم وتشغل نسبة )
( من مجمل المساحة المزروعة من 870َأما كمية األنتاج فقد بمغ)المقاطعات يكون متباين 

، ومن  %( من اجمالي كمية األنتاج ليذا المحصول2ْمحاصيل الخضراوات وبنسبة )
/ الحصي( وتقدر 6مقاطعة ) ضمت المرتبة االولى ( نجد ان 9( وخريطة)8الجدول )

%( من جممة مساحة الخضراوات 1َ,2( دونم وبنسبة )0012يا )المساحة المزروعة في
%( من جممة كمية االنتاج 0,1َ( طن وبنسبة )701َالشتوية وتقدر كمية االنتاج )

 . لمحاصيل الخضراوات الشتوية
منطقة  مقاطعات حسبوكمية االنتاج ( المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات الشتوية 8جدول )
 0256-0251زراعي لمموسم ال الدراسة

المساحة المزروعة /  المقاطعة
 دونم

النسبة 
 المئوية%

النسبة  االنتاج / طن
 المئوية%

 %1َ,0 701َ %1,2َ 0012 / الحصي6
 %8,1ْ 62ْْ %0,2ْ 5622 / العامرية7
 %1,ْ 20ْ %50,7 6َْ / بزيبز والعجير5
 %0,1 059 %9,0 62َ / بتره والصخريةْ

 %َ,5 558 %5,5 16 الشامية/ 05
 %522 870َ %522 1222 المجموع
جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير  المصدر :
 .0256منشورة ، 

/ العامرية ( بالمرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة 7وتأتي مقاطعة ) 
%( من جممة المساحة المزروعة أما االنتاج والبالغ 0ْ,2نم وبنسبة )( دو 5622والبالغة )

%( من جممة االنتاج ليذا المحصول ، ويعود تواجد ىذين 8ْ,1( طن وبنسبة )62ْْ)
المقاطعتين المرتبة االولى والثانية المساحة الواسعة وتوفر المياه ووقوعيا عمى نير الفرات 

 وقًا استيالكيًا ليذا المحاصيل.وقربيما من مركز القضاء الذي يعد س
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حسب مقاطعات منطقة  الخضراوات الشتوية توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة بمحصولال( 9خريطة )

 0256-0251الدراسة لمموسم الزراعي 
 (.8المصدر: باالعتماد عمى جدول )

  :المحاصيل العمفية -2
عات التي تمارس النشاط يتبين أن زراعة ىذه المحاصيل متباينة في بعض المقاط

الزراعي من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج وىذا ناتج عن توفر بعض االمكانيات 
الالزمة لزراعة ىذه المحاصيل في كل مقاطعة عمى اساس المساحة الواسعة وتوفر المياه 

مرتبة والمستمزمات الزراعية االخرى .أذ يظير التوزيع الجغرافي لمحاصيل العمف تضمنت ال
( دونم أي بنسبة 0ْ1َ/ الحصي( وقد بمغت المساحة المزروعة فييا )6) ةاالولى مقاطع

( طن وبنسبة 56َ%( من جممة المساحة المزروعة أما قيمتيا االنتاجية تقدر )ْْ,6)
/ 7مقاطعة )، وتاتي بالمرتبة الثانية %( من قيمة االنتاج الكمي ليذه المحاصيلْْ,1)

%( من أجمالي المساحة 9,00( دونم وبنسبة )5622مساحتيا المزروعة )العامرية( والبالغة 
 %(من كمية االنتاج الكمي.9,00( طن وبنسبة )550المزروعة وبمغت الكمية الكمية لإلنتاج )
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/ بزيبز والعجير( وتبمغ المساحة المزروعة 5) ةمقاطع لثةوتتصدر المرتبة الثا        
جمالي المساحة المزروعة ليذه المحاصيل ، أما كمية %( من أ59,ْ( دونم وبنسبة )5ْ12)

%( من االنتاج الكمي لممحاصيل الكمية ْ,59( طن وتضم نسبة )9َ,1االنتاج البالغة )
من  المرتبة الرابعة / بتره والصخرية (ْلممحاصيل الحقمية. فضاًل عن ذلك تشغل مقاطعة )

%( من جممة المساحة المزروعة وبمغ 5ْ,7( دونم وبنسبة )965)والبالغة المساحة المزروعة 
، كما  %( من جممة االنتاج ليذه المحاصيل8,5ْ( طن وبنسبة )67,07االنتاج الكمي ليا )
 .(52( والخريطة )9مبين في الجدول )

منطقة  حسب مقاطعاتوكمية االنتاج ( المساحة المزروعة بمحاصيل العمف 9جدول )
 0256-0251لمموسم الزراعي الدراسة 

 اطعةالمق
المساحة المزروعة / 

 دونم
النسبة 

 المئوية%
 االنتاج / طن

النسبة 
 المئوية%

 %1,ْْ 56َ %6,ْْ 0ْ1َ / الحصي6
 %00,9 550 %00,9 5622 / العامرية7
/ بزيبز 5

 والعجير
5ْ12 59,ْ% 9َ,1 59,ْ% 

/ بتره ْ
 والصخرية

965 5ْ,7% 67,07 5ْ,8% 

 %52,1 1َ,15 %52,1 7ْ1 الشامية/ 05
 %522 89,00َ %522 7222 لمجموعا

جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير  المصدر :
 .0256منشورة ، 

/ شامية وتشغل نسبة قميمة من 05م مقاطعة ضوالتي ت خامسةأما المرتبة ال              
%( من أجمالي المساحة المزروعة 52,1( دونم وبنسبة )7ْ1عة والبالغة )المساحة المزرو 

%( من 52,1( طن وبنسبة )1َ,15بالمحاصيل الحقمية أما كمية االنتاج الكمية والتي بمغت )
قيمة االنتاج الكمية ويرجع سبب وقوع ىذه المقاطعات المرتبة االخيرة ىو تدني زراعة ىذه 

قمة مياه الري  والمتمثل بنير الفرات واعتمادىا عمى االبار المحاصيل في تمك المقاطعة ل
 المالحة التي تتأثر بيا تمك المحاصيل.
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حسب مقاطعات منطقة بالمحاصيل العمفية توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة ال( 52خريطة )
 0256-0251الدراسة لمموسم الزراعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.9المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 :محاصيل صناعية       
محصولين عمى الرغم من توفر عمى منطقة الدراسة في زراعة اقتصرت  

 ، وىما :الظروف المالئمة لزراعة ىذه المحاصيل المتمثمة بالتربة والمياه 
 السمسم :  - أ

( دونم 012المساحة المزروعة التي يشغميا ىذا المحصول في منطقة الدراسة)بمغت 
من مجموع المساحة المزروعة لممحاصيل الصناعية وبمغت القيمة %( 75,َأي ما يعادل )

فمن خالل الجدول %( من أجمالي كمية االنتاج . 75,َ( طن ما يعادل )80,1االنتاجية )
أذ مقاطعات منطقة الدراسة ، باين زراعة ىذا المحصول في ت ( نجد55( والخريطة)52)

( دونم أي ما 97ا المزروعة والبالغة )بمساحتيبالمرتبة االولى /الحصي( 6) جاءت مقاطعة
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%( من أجمالي المساحة المزروعة من المحاصيل الصناعية وبمغت كمية 8ْ,8يعادل )
 .   %( من أجمالي كمية االنتاج لممحاصيل الصناعية8ْ,8( طن أي ما يعادل )0ْاالنتاج )

( 71فييا )/ بزيبز والعجير( إذ بمغت المساحة المزروعة 5) وتأتي بالمرتبة مقاطعة
%(  من أجمالي المساحة المزروعة بيذا المحصول اما االنتاج فقد 2ْ,2دونم وشكمت نسبة )

%( من مجموع االنتاج لممحاصيل الصناعية ، وشممت 2ْ( طن وبنسبة )1,012بمغ )
( دونم وبنسبة 17) فييا /العامرية( وبمغت المساحة المزروعة7) ةالمرتبة الثالثة مقاطع

موع المساحة المزروعة من المحاصيل الصناعية، أما القيمة االنتاجية %( من مج8,00)
%( من مجمل االنتاج لممحاصيل الصناعية ، 8,00( طن وبنسبة )8,58والتي بمغت )

( دونم 05بمغت مساحتيا المزروعة ) اذ/ بتره والصخرية ( ْمقاطعة ) وجاءت بالمرتبة الرابعة
( طن ومشكمة 9,6زروعة والقيمة االنتاجية تقدر )%( من أجمالي المساحة الم8,َوبنسبة )

 %( من أجمالي القيمة االنتاجية لممحاصيل الصناعية .َ,8نسبة )
منطقة  ( المساحة المزروعة لمحصول السمسم وكمية االنتاج حسب مقاطعات52جدول )
 0256-0251لمموسم الزراعي  الدراسة

 

 المقاطعة
المساحة المزروعة / 

 دونم
النسبة 

 ية%المئو 
 االنتاج / طن

النسبة 
 المئوية%

 %8,8ْ 0ْ %8,8ْ 97 / الحصي6
/ بزيبز 5

 والعجير
71 ْ2,2% 0َ,8 ْ2,2% 

 %00,8 58,8 %00,8 17 / العامرية7
/ بتره ْ

 والصخرية
05 8,َ% 6,9 8,َ% 

 %522 80,1 %522 012 المجموع
االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير منشورة  وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظةجميورية العراق ، المصدر: 

 ،0256. 
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حسب مقاطعات  السمسم توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة بمحصولال( 55خريطة )
 0256-0251الدراسة لمموسم الزراعي  منطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.10المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 :زهرة الشمس  - ب
المحاصيل الصيفية ايضا وذات قيمة اقتصادية ويعطي كمية كبيرة  من يعد        

وسيقانو كحطب وقود ولُو فوائد كثيرة  (6) من الزيت ويستفاد من قشوره عمف لمحيوانات
ع في الجيات الشرقية والشمالية الشرقية من ر ومختمفة ويزرع في عروتين ربيعية وخريفية يز 

/ 7السيمية وتظم المقاطعات االربعة المتمثمة بـ) منطقة الدراسة والتي تقع ضمن المناطق
/ البتره والصخرية( نظرًا لتوفير مياه الري ْ/البزيبز والعجير 5/ الحصي و6العامرية و

من محصول  0256عام   دينار 5012222المتمثمة بنير الفرات. وبمغ سعر الطن الواحد 
والتي تقع في االجزاء اليضبية زىرة الشمس. وتقل زراعتو في المقاطعات االربعة االخرى 

اما المساحة المزروعة بيذا .التي يكون مصدر االرواء فييا االبار التي تحتوي عمى المموحة 
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( طن ْْ%( وبمغت القيمة اإلنتاجية لو )6,08( دونم اي مايعادل )522المحصول تقدر ب)
 %( من اجمالي القيمة االنتاجية لممحاصيل الصناعية.6,08اي مايعادل )

تضم مراتب  ( أن منطقة الدراسة تشمل أربع50( والخريطة )55ويظير من الجدول )
( دونم 1ْ/ العامرية( وحجم المساحة المزروعة بيا )7المرتبة االولى مقاطعة )مقاطعة 

%( من أجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الصناعية ، وبمغ انتاج 1ْ,2وبنسبة )
 %( من أجمالي االنتاج ليذه المحاصيل الصناعية . 1ْ,2( طن وبنسبة )55,6المحصول )

( المساحة المزروعة لمحصول زىرة الشمس وكمية االنتاج في منطقة الدراسة 55جدول )
 0256-0251لمموسم الزراعي 

 المقاطعة
المساحة المزروعة 

 /دونم
النسبة 

 االنتاج / طن المئوية%
النسبة 

 المئوية%
 %1,2ْ 55,6 %1,2ْ 1ْ / العامرية /7
 %01,2 ْ,8 %01,2 01 /الحصي6
/ بزيبز 5

 والعجير
00 00,2% 7,ْ 00,2% 

/ بتره ْ
 والصخرية

58 58,2% 1,9 58,2% 

 %522 ْْ %522 522 المجموع
وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير منشورة جميورية العراق ، المصدر: 

 ،0256. 

/ الحصي( من المساحة المزروعة والبالغة 6شغمت المرتبة الثانية مقاطعة )بينما 
%( من مجموع المساحة المزروعة أما قيمتو االنتاجية فبمغت 2,01( دونم وبنسبة )01)
وتأتي  %( من مجموع المساحة المزروعة في منطقة الدراسة .2,01( طن وبنسبة )ْ,8)

بالمرتبة الثالثة من ىذا المحصول فقد بمغ حجم المساحة  /بزيبز والعجير(5مقاطعة )
%( من مجموع المساحة المزروعة ، أما كمية االنتاج 2,00( دونم وبنسبة )00المزروعة )

%( من مجموع كمية االنتاج في منطقة الدراسة 2,00( طن وبنسبة )ْ,7فقد شكمت )
م المساحة المزروعة والتي بمغت /بتره والصخرية( من حجْ،وضمت المرتبة الرابعة مقاطعة )

%( من مجموع المساحة المزروعة وبقيمة انتاجية بالغة 2,58( دونم وشكمت نسبة )58)
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. فضاًل عن ذلك (7) %( من مجموع قيم االنتاج ليذا المحصول2,58( طن وبنسبة )1,9)
تحتاج أن زراعة ىذه المحاصيل قميمة في القضاء عمى الرغم من االىمية االقتصادية فيي 

الى يد عاممة لمحصاد وفصل الحبوب وقمة توفر اآلالت الزراعية التي تقوم بيذا العمل فاغمب 
الفالحين يزرعون محاصيل حسب االمكانيات المتوفرة لدييم والتي تعودوا عمى زراعتيا في 

 كل موسم زراعي .
 

قاطعات حسب م زىرة الشمس ( توزيع الجغرافي لممساحة المزروعة بمحصول50خريطة )
 0256-0251منطقة الدراسة لمموسم الزراعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.11المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 :ةمحاصيل البستن-3
االرقام التي تم الحصول عمييا من عمى  امن خالل الدراسة الميدانية واعتماد        

وبمغت  شجرة( 8َ6,58) عدد اشجار البستنةأن تبين شعبة الزراعة لقضاء عامرية الفموجة 
وتشغل النخيل  . اعداد اشجار البستنة في منطقة الدراسة%( من مجموع 59,1نسبتيا )
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/ 7/ الحصي و6عة عمى اربع مقاطعات المتمثمة )ز ( وىي مو 517َ6مساحة مزروعة تقدر )
/بزيبز والعجير( وىذه المقاطعات تقع ضمن المناطق 5والصخرية و البترة/ ْالعامرية و

حافة نير الفرات أما المقاطعات االخرى التي تقع في الجزء اليضبي والتي  السيمية عمى
 . (8) تنعدم فييا المياه السطحية المعتمدة عمى المياه الجوفية )االبار( تخمو فييا أشجار النخيل

أما عن أشجار الفاكية فمن الصعوبة تحديد كل نوع من االنواع عمى حدة وتزرع 
ر الحمضيات والعرموط والرمان والمشمش، وتزرع ىذه االشجار بصورة مختمطة وتمثل بأشجا

 و ( شجرة522ْفي المقاطعات االربع االولى القريبة من النير . وبمغ عدد اشجار الفاكية )
 شجرة( 622)ب  االولى من اشجار الفاكية / الحصي( ضمن المرتبة6المقاطعة ) تصدرت

( نخمة 6َ52) فقد بمغ عدد النخيل اما اشجار الفاكية%( من مجموع 59,َأي ما يعادل )
/العامرية( 7قاطعة )جاءت م المرتبة الثانية%( من أجمالي عدد النخيل أما 5َوبنسبة )

الكمي  مجموعال%( من 6,15وبنسبة ) شجرة  (5622) والبالغة اعداد اشجار الفاكيةب
من مجموع  %(0َومشكمة نسبة ) ( نخمة 61َ2) اذ بمغ عدد النخيل اما الشجار الفاكية

عدد اشجار الفاكية  / بتره والصخرية ( إذ بمغْالنخيل الكمي وضمت المرتبة الثالثة مقاطعة )
وبمغ عدد  اعداد اشجار الفاكية %( من اجمالي 5,56أي ما يعادل ) شجرة( 122) ب

، كما  منطقة الدراسة النخيل في عدد %( من اجمالي56( نخمة أي بنسبة )0156النخيل )
 .( 5ْ( والخريطة )50) في الجدول

-0251لمموسم الزراعي منطقة الدراسة أشجار النخيل والفاكية حسب مقاطعات اعداد( 50جدول )
0256 

 اسم المقاطعة
عدد أشجار 

 الفاكية
% 

عدد أشجار 
 النخيل

% 

 %5َ 6َ52 %َ,59 622 / الحصي6
 %0َ 61َ2 %15,6 5622 / العامرية7
 %56 0156 %56,5 122 /بتره والصخريةْ
 %0 082 %50,9 22َ والعجير /بزيبز5

 %522 517َ6 %522 522ْ المجموع
جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير  المصدر :
 .0256منشورة ، 
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 حسب مقاطعات منطقة ا عداد أشجار النخيل والفاكيةألتوزيع الجغرافي ا( ال5ْخريطة )
 0256-0251لدراسة لمموسم الزراعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.12المصدر: باالعتماد عمى جدول )

والتي  بأعداد اشجار الفاكية / بزيبز والعجير( 5أما المرتبة الرابعة ضمت مقاطعة )
فقد بمغ  وأما اعداد النخيل اشجار الفاكية%( من مجموع 50,9بنسبة )شجرة اي ( 22َبمغت)

النخيل في القضاء ومن المالحظة من  عدد%( من أجمالي 0( نخمة ومشكمة نسبة )082)
خالل الدراسة الميدانية أن زراعة أشجار النخيل والفاكية غير مزروعة عمى شكل وحدات 
مساحية مربعة أو شكل مستطيل بل تكون غالبًا ما تكون مع قنوات الري وحافات االنيار 

المنازل فضاًل عن ذلك أن أشجار النخيل متباعدة وتستغل المساحات التي  وتزرع قريبة من
 ى مثل الخضراوات ومحاصيل العمف .بينيا بمحاصيل حقمية أخر 
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 :المشكالت التي يعاني منها االنتاج النباتيثانيا/ 
 :تضمن ىذه المشكالت محورين ىما 

 ... ويتضمن : المحور الطبيعي -5
عية وتمثل بمستوى مشكمة مموحة الترب الزرا - أ

سطح االرض وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتدىور شبكات الري وعدم صيانتيا وارواء 
نتيجة االرتفاع  االرض الزراعية بمياه تحتوي عمى نسبة عالية من المموحة فضال عن التبخر

درجات الحرارة والسيما في فصل الصيف وىذه االسباب بمجمميا تجعل من الترب الصالحة 
 . لمزراعة ترب متممحة وتقمل من انتاجية المحاصيل

مشكمة االدغال : وىذا جانب طبيعي اخر يتعمق بنمو االدغال الموسمية المرافقة  - ب
 .لممحاصيل الزراعية وكذلك ادغال المبازل الغير مبطنة المكشوفة وسواقي الري

ما ية من خالل : ويظير دور العوامل البشرية في تدىور االرض الزراع المحور البشري  - ت
 يأتي:

 .منتظمة  عمميات ري المحاصيل الزراعية بطرق عشوائية غير - ث
يمكن ان يتم تحقيق النيوض لمقطاع الزراعي دون االىتمام بطرق  مشكمة طرق النقل ال - ج

 .النقل لخدمة العمميات الزراعية 
ة دون فائدة من االنتاج اذا بقي معطال في الحقول الزراعي مشكمة التسويق الزراعي ال - ح

 .استيالك 
ضعف السياسة الزراعية والمتمثمة بالمبادرات الزراعية من قروض وسمف ومستمزمات  - خ

االنتاج من بذور واسمدة ومكننة التي تقم بيا الجمعيات التعاونية المرتبطة بشعبة الزراعة في 
 .القضاء

 ألنوعددة احادية المحصول من االىمية تك احادية االنتاج او المطموب انتاج محاصيل مت - د
انتاج محصول واحد يؤدي الى حصول نقص في محاصيل الغذائية االخرى التي يحتاجيا 

 .عمى انتاج محصول او محصولين  يعتمدوناغمب المزارعين ان السكان فضال عن ذلك 
المحافظة عمى االرض الزراعية ومنع  ضرورةالتوسع العمراني عمى االرض الزراعية  - ذ

 .تمثل مورد انتاجي البديل عنو ألنيااالشكال  التجاوز عمييا باي شكل من
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 :التوجهات المستقبمية لواقع االنتاج النباتي ثالثا/ 
 التوجه نحو معالجة استصالح الترب الزراعية ويتطمب ذلك : -1

 انشاء المبازل لتصريف المياه الزائدة  - أ
 .ل الترب الزراعية المتممحة سغ - ب
 .لممموحة  زراعة المحاصيل المقاومة - ت
 .دام الطرق واالساليب الحديثة لمري ونبذ العشوائيةاستخ - ث

 

 معالجة االدغال المنتشرة ويطمب ذلك:  -2
 .تطيير المبازل من القصب البردي بحمالت دورية متتابعة  - أ

 .مناسبة بأسعارالخاصة  تبالمبيداتجييز المزارعين  - ب
 .المكافحة بالمبيدات الكيمياوية في الحقول الزراعية - ت
 .وتفعيمة ميدانيا  دور االرشاد الزراعي - ث

 

 عمميات ري المحاصيل ويتطمب ذلك :  -3
 .تكون عمميات الري لممحاصيل بحسب الحاجة ونبذ العشوائية - أ

 .توسيع طرق الري الحديثة الرش والتنقيط  - ب
 .ادامة وصيانة شبكات الري المتدىورة  - ت
 .زيادة عدد االبار في المناطق البعيدة عن مصدر االرواء ) نير الفرات ( - ث

 

 ت البزل والصرف ويتطمب ذلك :عمميا -4
 .صيانة المبازل القديمة وانشاء مبازل حديثة  - أ

 .عمميات كري االدغال من المبازل المكشوفة  - ب
 ة.االنتقال والتحول من المبازل المكشوفة الى مغطا - ت
 

 التوجه نحو معالجة طرق النقل والتسويق ويتطمب ذلك :  -5
 .ربط مناطق االنتاج بمراكز االستيالك  - أ
 .صيانة الطرق القائمة حاليا اصالح و  - ب
 .الربط بين الطرق الفرعية والرئيسية - ت
 .توعية المنتجين لفرز المحصول وعدم الغش بيدف رواج االنتاج  - ث
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 .حماية االنتاج المحمي ويتم ذلك عن طريق ضبط الحدود وعدم االستيراد - ج
 

 تعديل السياسة الزراعية ويتم معالجتها من خالل :  -6
وتشجيعيم  نعية عن طريق تقديم القروض والسمف الزراعية لممزارعيقيام بالمبادرات الزرا - أ

 .عمى االستمرار بالعمل الزراعي 
 .الصحراوية الصالحة لمزراعة والتوسع نحوىا  لألراضيالعمل بمبدأ العقود الزراعية  - ب
 .المبدأ الثواب والعقاب في السياسة الزراعية  - ت
 :التوجو نحو معالجة احادية المحصول ويتطمب ذلك - ث
 .التوسع في زراعة الحبوب كالقمح الذي يعد غذاء رئيسي لمسكان  - ج
 .التوسع في زراعة الخضراوات بأنواعيا كافة - ح
 .الفاكية  إلنتاجزيادة مساحة البستنة  - خ
 .االىتمام بزراعة المحاصيل الصناعية ذات القيمة االقتصادية  - د

 

 التوجه نحو المحافظة عمى االرض الزراعية وذلك من خالل : -7
 .التجاوزات العمرانية عمى حساب االراضي الزراعية منع  - أ
 .عمى المساحات الزراعية  ظالتشجيع عمى البناء العامودي بدال من االفقي لغرض الحفا - ب
 .متر  22ْتحديد مساحة البناء وال تزيد عمى اكثر من  - ت
 .توعية الناس ان االرض الزراعية مورد انتاجي البديل عنة - ث
 االستنتاجات: 
راسة تمتمك امكانيات طبيعية وبشرية تساىم عمى قيام النشاط الزراعي ) ان منطقة الد - أ

 النباتي( 
 يعاني القطاع النباتي من مشاكل طبيعية وبشرية  - ب
اتضح من خالل الدراسة ان ىناك تربة خصبة يمكن استغالليا بشكل امثل تساعد  - ت

 عمى النيوض بالقطاع  النباتي
 .عمرانية عمى االراضي الزراعيةاتضح من خالل الدراسة ان ىناك تجاوزات  - ث
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 التوصيات: 
استغالل االمكانيات التي تممكيا منطقة الدراسة التي تؤىميا بالنيوض بالقطاع  ضرورة - أ

 النباتي 
 زيادة الدعم الحكومي لممزارعين وتوفير كافة المستمزمات الزراعية ليم  ضرورة - ب
تشكل مورد انتاجي كبير عمى االرض الزراعية وعدم اىماليا النيا  ةالمحافظ ضرورة - ت

 لمسكان
 االحاالت:

 .8، ص5976عمي المياح ، الجغرافية الزراعية، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  -1
وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير منشورة ،  -2

0256. 
 .0256/ 55/ 59الدراسة الميدانية بتاريخ  -3
/ 59الميندس الزراعي ، نوفل سعدون حماد، مديرية زراعة قضاء العامرية ، مقابمة شخصية مع  -4

55 /0256. 
طو احمد عبد عبطان ، طرائق الري الحديثة وأثرىا عمى مستقبل الري في اقميم اعالي الفرات، كمية  -5

 .82، جامعة االنبار ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، ص اآلداب 
دالقادر ، المدخل إلى إنتاج المحاصيل الحقمية، دار الكتب، جامعة محسن أحمد الجنابي ، يونس عب -6

 .005م، ص5996الموصل ، 
وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، شعبة الزراعة في قضاء العامرية ، بيانات غير  -7

 .0256منشورة ، 
  .0256/ 50/ 5َالمقابمة الشخصية مع الميندس الزراعي ، احمد مصطفى رشيد / بتاريخ 
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