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 *اسرتاتيجيات تنمية النشاط الزراعي يف ناحية بروانة
       الباحث  ثائر اخضري صاحل الشعباني           أ . د  بالل بردان علي احلياني                             

                االنبار جامعة – لرتبية للعلوم االنسانيةكلية ا
 املستخلص

بعادىا أفي مجاؿ التشسية بجسيع  األساسية ئدالخكا حجىأالشذاط الدراعي  عجي
ي مجتسع سػاء أف نحقق األمغ الغحائي لي أ, فسغ خبللو ندتصيع  االقترادية واالجتساعية

تشاوؿ البحث استخاتيجيات تشسية الشذاط الدراعي في ناحية بخوانة  .مدتكببلً ًا و حاضخ  ذلظكاف 
بحث ىػ أف الشاحية تستمظ أمكانيات )شبيعية, بفخعيو)الشباتي, الحيػاني( وأىع ما تػصل اليو ال

بذخية( تداىع في تشسية الدراعية وتذسل اإلمكانيات الصبيعية الستسثمة بالسػقع الجغخافي, 
وتشػع السشاخ واألراضي الرالحة لمدراعة, فزبًل عغ وجػد السػارد السائية الرالحة لخي ىحه 

ة عسخية االنذصة واليج العاممة ما يكفي االرضي, أما اإلمكانيات البذخية تسثمت بػجػد فئ
لتشسية الشذاط الدراعي, فزبًل عغ وجػد اإلمكانيات االقترادية, والتي تسثل الزساف الػحيج 
لشجاح التشسية الدراعية في الشاحية, كسا تع وضع استخاتيجيات لتشسية الشذاط الدراعي وخمز 

داعج الجيات الستشفحة في القزاء أو البحث بعجة استشتاجات وتػصيات والتي مغ خبلىا أف ت
الشاحية لمشيػض بالػاقع الدراعي بذكل أكبخ, وندتصيع مغ خبلؿ ذلظ سج حاجة السذاريع 

 االقترادية السختمفة الرشاعية, والدراعية, .
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Abstract 

    The research dealt with the development strategy of 

agricultural activity in Barwana area to improve the reality of the 

agricultural sector in its branches (plant and animal). On the existence 

of surface water and groundwater suitable for irrigation of this land, 

either the potential of mankind was the existence of a working age 

group active enough to develop agricultural activity, which represents 
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the only guarantee for the success of agricultural development in the 

region. With the development of strategies for the development of 

agricultural activity (plant and animal) and the research ended with 

several conclusions and recommendations, through which to help the 

actors in the judiciary or the region to advance the agricultural reality 

more. 

   Key words :  agricultural development  -   potential  -   

natural  -   human . 

 السقدمة

ىسية كبيخة  في الجراسات التشسػية كػنو يسثل أ تعج دراسة واقع الشذاط الدراعي ذات 
عتسادًا كميًا عمى ا في السشاشق التي تعتسج  والسيسافي تحقيق التشسية االقترادية  أساسياً دورًا 
لصبيعية الكيسة لئلنداف , إذ أف تعج االراضي القابمة لمدراعة مغ أىع السػارد الحلظ  الشذاطىحا 

السداحات السخررة لمدراعة اصبحت محجودة  بدبب استغبلليا اقتراديًا نتيجة لمديادة 
السصخدة لمدكاف وما خمفو مغ الديادة في الصمب عمى السػارد الدراعية ) الشباتية والحيػانية(. 

لمدراعة يعتبخ مغ العشاصخ لحلظ أف التخصيط في كيفية االستغبلؿ االمثل لؤلراضي الرالحة 
 فالدكا احتياجاتلتمبية  االساسية التي يسكغ مغ خبلليا زيادة االنتاج الغحائي لئلنداف

 لئلعجاد كبيخة مغ العاشميغ عغ العسل , تػفيخ فخص عسلكسا يسكغ مغ خبلليا  , الغحائية
تخاتيجية تشسية يقرج باسو , االقميسي االقترادي في تحقيق التكامل األساسيفزبل عغ دورىا 

الشذاط الدراعي , ىي إدارة قاعجة السػارد الدراعية الصبيعية وصيانتيا, مسا يزسغ تحقيق 
واشباع الحاجات البذخية, وأف تحافع عمى البيئة الصبيعة وأف تكػف مبلئسة فشيًا وصالحة 

 .اقتراديًا ومقبػلة اجتساعياً 
 -مذكلة الدراسة:

السػارد في العسمية التشسية  استغبلؿعفًا في إف مذكمة الجراسة تبخز في وجػد ض
الدراعية , ومغ ىحا السشصمق يسكغ صياغة عجة أسئمة. ما ىػ واقع أمكانيات شبيعية وبذخية 

 ؟وىل يسكغ استغبلليا في عسمية التشسية الدراعية  ؟لمتشسية الشذاط الدراعي في ناحية بخوانة 
 مشيػض بالػاقع الدراعي لمشاحية؟التي يسكغ شخحيا ل توما ىي أىع االستخاتيجيا
 -فرضية البحث :
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تستمظ ناحية بخوانة مؤىبلت التشسية الشذاط الدراعي والتي تتسثل بالسػارد الصبيعة 
والبذخية والتي مغ السسكغ مغ خبلليا دفع بعجمة التشسية الدراعية في الشاحية , في حاؿ وجػد 

 خصة الستغبلؿ ىحه السػارد.
 -ىدف الدراسة :

 لبذخيةوا الصبيعية ف عغ واقع حاؿ الشذاط الدراعي , ومجى تػافخ اإلمكانياتالكذ
في  عسمية التشسية الدراعية في السػجػدة في الشاحية , والتي مغ السسكغ استغبلليا وتػضيفيا

وضع قاعجة أساسية لبلنصبلؽ في السجاؿ التشسػي في الشاحية و رفع فخص , و ناحية بخوانة
 ؤلجياؿ القادمة .نجاحيا وديسػمتيا ل

 -حدود مشطقة الدراسة:
تذغل ناحية بخوانة الجدء الجشػبي الغخبي مغ ىزبة الجديخة والبادية اذ تقع ما بيغ 

( شخقًا, أما 41َ,31-07َ,31( شسااًل وما بيغ خصي شػؿ)31َ,23-11َ,23دائختي عخض )
( 0نبار يشطخ خخيصة )حجودىا االدارية تقع ضسغ قزاء حجيثة التابع اداريًا إلى محافطة اال

يحجىا مغ الغخب والذساؿ الغخبي قزاء راوه, ومغ الجشػبي الغخبي مخكد قزاء حجيثة 
وناحية الحقبلنية ومغ الذخؽ ناحية البغجادي التابعة اداريًا الى قزاء ىيت ومغ الذساؿ 

 محافطة صبلح الجيغ.
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 ة االنبار وقزاء حديثةومحافظ مهقع مشطقة الدراسة من العراق( 1خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, خخيصة العخاؽ االدارية,  , مجيخية السداحة العامة وزارة السػارد السائيةالسرجر: جسيػرية العخاؽ , 
 0111111: 0, مكياس 1101لدشة 
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/ دونسًا( أي ما 671111( اي ما يعادؿ )1كع 0884أما مداحتيا الكمية فقج بمغت )
/ 87311( مشيا ) 1كع 2533( مغ مجسػع مداحة قزاء حجيثة البالغة )%42َ54ندبة )

دونع( ىي مداحة البحيخة ضسغ الشاحية, لحلظ تبمغ مداحة الشاحية دوف بحيخة حجيثة 
( مقاشعة تختمف فيسا بيشيا مغ حيث السداحة كسا ىػ 05تزع )/ دونع( وىي 572511)

 (1خخيصة) مػضح في
 2118ة لعام ناحية بروانمقاطعات ( 2خريطة)

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, خخيصة العخاؽ االدارية,  , مجيخية السداحة العامة وزارة السػارد السائيةالسرجر: جسيػرية العخاؽ , 
 .0111111: 0, مكياس 1101لدشة 

 -أوال: االمكانيات الطبيعية:
 إذ , الجراسات التشسػية ييتع ليا في التيمغ أىع السقػمات  االمكانيات الصبيعيةعج ت 

بالسكاف الصبيعي وما يحسبلنو مغ مؤىبلت شبيعية تجعل ىحا  غمب الجراسات الجغخافيةأ تيتع 
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أىع االمكانيات الصبيعية في لحلظ سيتع دراسة  السكاف مؤىل اقتراديًا وصالح لبلستثسار,
 -:شسية الشذاط الدراعيىسيتيا في تأ ومجى  ناحية بخوانة
  -: السهقع:1

سقػمات الصبيعية في الجراسات التشسػية , فالسػقع الفعاؿ ىػ يعج السػقع مغ أىع ال
السكاف الحي تكػف لو صمة مباشخة بالحياة بذخية واقترادية, مسا يداعج عمى صياغة مدتقبل 

فالسػقع الجغخافي لشاحية بخوانة جعميا تقع , (0) تشسػي يكػف مبلئع لجسيع االنذصة االقترادية
ليزبة الجديخة والبادية , يحجىا مغ الذساؿ قزاء بيجي ومغ عمى الحافة الجشػبية الغخبية 

الذساؿ الغخبي قزاء راوه , أما مغ الجشػب الغخبي قزاء حجيثة التابعة لو اداريًا , وناحية 
الحقبلنية ومغ الجشػب وناحية البغجادي التابعة اداريًا إلى قزاء ىيت, أف ىحا السػقع جعميا 

يخة كػف إذ تقع عمى الصخيق الحي يخبط بيجي بقزاء حجيثة إذ ذات اىسية اقترادية تشسػية كب
 مغ مسكغ استغبلؿ ىحا السػقع في تصػيخ الشذاط الدراعي في الشاحية

 -الدطح::2
ي مجيشة أو اقميع بذكل أالجراسات الجغخافية بجراسة أشكاؿ الدصح في  أغمب تيتع

صػرة حكيكية  وإعصاء قة,لمسشص تسكغ البحث مغ معخفة الػاقع الصبيعي يامػضػعي لكػن
يتسيد سصح مشصقة الجراسة  (1)لمتزاريذ وما فييا مغ ضػابط يتأثخ بيا استخجاـ األرض

 إلى شطخوبالويحػي عمى بعس األودية والتبلؿ متبايشة االرتفاع  أقداموستسػج في أغمب بال
فػؽ  ـ(011بسعجؿ) خفس أقداـ الدصح ارتفاعاً أ ىػ الديل الفيزيبلحع أف ي (.2خخيصة)

 الفخات ما بيغ ىزبة الجديخة ومجخى الشيخ ةسحرػر المدتػى سصح البحخ ويتسثل بالجدء 
ستغبلاًل زراعيًا , نتيجة لسا االديل  ل ىحاستغأ, (2)ـ( 511-ـ 311يتخاوح عخضو ما بيغ)

يزسغ وجػد محػر العبلقة القػية التي وىحا ما يستاز بو مغ تخبة خربة صالحة لمدارعة. 
االنداف واألرض والتي تعج أحج أىع األسذ التي يسكغ االعتساد عمييا في عسيمة  تشذأ ما بيغ

 لسشصقة الجراسة. دراعيةالتشسية ال
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 خطهط الكشتهر في ناحية بروانة (3خريطة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( متخ , ومخخجات 30×30( بجقة تسيدية )DEMالسرجر: باالعتساد عمى نسػذج االرتفاع الخقسي )
 . Arc Map 10.4.1بخنامج 

 ـ( عشج مقاشعة)حرػة الجديخة(041ثع بعج ذلظ يبجأ الدصح باالرتفاع ليرل إلى)
التي يكػف اتجاىيا مغ الذساؿ والذساؿ الذخقي إلى و  الدفمى, بسجسػعة الػديافالستسثل 

 باالرتفاع الدصح نيخ الفخات , ثع يدتسخو التي ترب في بحيخة سج حجيثة و الجشػب الغخبي 
 (و ديػـ الجديخة الجشػبية ,) ديػـ الجديخة الػسصىات عشج مقاشع ـ(114 -ـ111ى)ليرل إل

سجسػعة بتتسثل والتي )ديػـ الجديخة الذسالية(  ـ(عشج مقاشعة141) إلى أف يرل أعمى معجؿ
ىحه  غمبالػدياف العميا ىي التي ويكػف اتجاىيا مغ الجشػبي الغخبي إلى الذسالي الذخقي , وأ 

أف ىحا االرتفاع الستجرج مغ  الفخات, وادي الدكخاف الحي يرب في نيخ األودية ترب في
 الذساؿ إلى جشػب مشصقة الجراسة فخض عمييا صفة التسػج واالنحجار تعبًا لبلنحجار األودية.

جعل مسارسة بعس األنذصة االقترادية صعب في ىحه السشاشق فكاف  إذ اف ىحا االرتفاع ,
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األراضي الديمية القخيبة مغ الشيخ, لسسارسة الشذاط تػجو الدكاف شيء محتـػ  نحػ 
إال أنو يسكغ االستفادة مشيا في حراد  , الستسػج . وعمى الخغع مغ محجدًات الدصح,الدراعي

مياىيا مغ خبلؿ مػسع األمصار عغ شخيق عسل سجود تخابية عمى الػدياف لمحفاظ عمى السياه 
شق القميمة التزخس, كسا يسكغ أيزا استخجاـ واالستفادة مشيا في ألغخاض زراعية في السشا

في السشاشق  االعتساد عمى السياه الجػفيةبشخيقة الخي بالتشكيط في السشاشق القميمة التزخس 
 مشيا في تشسية الشذاط الدراعي. واالستفادة الرحخاوية
 -: السشاخ: 2

فيػ مغ  عية ,درا يعج السشاخ بجسيع عشاصخه مغ العػامل السؤثخة في عسمية التشسية ال
ذ يحجد نػع األنذصة االقترادية إعمى الشذاط البذخي ,  أكثخ السحجدًات الصبيعية تأثيخاً 

عمى الصاقة البذخية  اً كبيخ  اً ف لمسشاخ اثخ أكسا  , وتػزيعيا السكاني السيسا الشذاط الدراعي
الية وال ف االنداف ال يسكغ اف يعسل بجرجات حخارة عأفسغ السعخؼ  , وراحتو الفديػلػجية

يسكشو أيزا العسل بجرجات حخارة مشخفزة, مسا يؤثخ سمبا عمى صحتو , وىحا يؤثخ عمى 
, فالسػقع الفمكي الشاحية فخض عمييا صفة السشاخ الرحخاوي الجاؼ , وىػ (3)معجالت انتاجو

الدائج في العخاؽ في أقدامو الػسصى والجشػبية بدبب شبيعة تتعمق بتزاريذ العخاؽ والبعج 
أثيخ السدصحات السائية وتػزيع مشاشق الزغط العالي والسشخفس السؤثخة عمى مشاخ عغ ت
, وعمى الخغع مغ سيادة السشاخ الرحخاوي في الشاحية والحي يعج أكبخ تحجي في (4)العخاؽ

السشاشق الرحخاوية, إال أف مشاخ مشصقة الجراسة متشػع يطيخ فيو بػجػد فرميغ ىسا) الذتاء 
مى تشػع السحاصيل, اذ أف لكل محرػؿ مػسع معيغ لدراعتو, ما يؤمغ , والريف( يداعج ع

زراعة محاصيل الريفية والذتػية كسحرػلي)الحشصة ,الذعيخ( وكحلظ محاصيل الخزخوات 
 الذتػية والريفية.

 -السهارد السائية: -3
الخئيدي لمحياة لجسيع الكائشات الحية التي تعير عمى سصح  ىػ السرجريعج الساء 

حج أيعج  انو كسا ,فالساء ىػ السرجر االساسي الحي تشجحب اليو السدتقخات البذخية األرض,
وتتسثل  ,(5) و صشاعيةأنذصة االقترادية سػاء كانت زراعية تػشغ لكافة األالمتصمبات 

 -كاالتي: السرادر الخئيدة لمسياه في مشصقة الجراسة
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 -: نير الفرات1
في مشصقة الجراسة ويعتسج عميو بالجرجة أىع مرجر لمسياه  مغ يعج نيخ الفخات 

, ويخخج مغ الجية  الخئيدة في سج احتياجاتيا , يجخل الشيخ الشاحية مغ الجية الغخبية
الجشػبية الذخقية, ولو الجور األساس في تحجيج مػاقع وانساط وأحجاـ السدتقخات البذخية 

, (6)سع/كع(20السشصقة ) )الحزخية والخيفية( في السشصقة , يبمغ معجؿ انحجار الشيخ في
ويؤمغ الشيخ السياه البلزمة الستثسار األراضي التي تقع عمى جانبي الشيخ في جسيع أياـ 

 زراعيًا.عامل مذجع في عسمية تشسية مشصقة الجراسة  اذ يعجالدشة, 
 -: بحيرة حديثة:2

ا انذاء ىحتقع بحيخة حجيثة في األجداء الجشػبية الغخبية مغ مشصقة الجراسة , وأف فكخة 
)تكشخبخوـ اكدبػرت الدػفيتية( بالتشديق مع وزارة الخي  قج شخحت مغ قبل شخكةالبحيخة و  الدج

 ( مميار متخ مكعب يستج سج حجيثة بصػؿ7َ5تبمغ الصاقة الخديشة لمدج نحػ) ,(7)العخاقية
( عمى الزفة اليدخى 4022َ8( تقع ضسغ الزفة اليسشى لمدج و)2257َ0ـ( مشيا)7822)

(8) ـ( فإنو يقع عمى الشيخ مباشخة وىػ ما بيغ ضفتيغ الشيخ 320أما الباقي والبالغ) لمشيخ
ف أ 

عمى الجانب البذخي  إيجابياً عكذ يش يسكغ أف وجػد بحيخة حجيثة ضسغ مشصقة الجراسة
تػفيخ السياه البلزمة لخي األراضي الدراعية  أذ يسكغ مغ خبلليا, لسشصقة الجراسة  واالقترادي
الدشة مسا يداعج عمى زيادة الخقعة الدراعية في مشصقة الجراسة فزبًل عغ أنيا تعج عمى مجار 

مغ أفزل السشاشق لتخبية الثخوة الدسكية, مسا يزيف لدكاف السشصقة مػرد اقترادي وفخص 
عسل ليع, اذ تعج بحيخة حجيثة وأحجة مغ أىع السقػمات الصبيعية التي يسكغ أف تجفع بعجمة 

 الشاحية.في  لدراعيةالتشسية ا
 -: السياه الجهفية:3
تعج السياه الجػفية مغ السقػمات األساسية لمحياة البذخية والحيػانية والشباتية في   

السشاشق التي يقل فييا معجؿ سقػط األمصار, ونجرة السياه الدصحية , لحلظ زاد االىتساـ في 
يتع  (01)بة البادية الذسالية البحث عشيا في مشاشق واسعة مغ العخاؽ كالرحخاء الغخبية, وىز

بدبب  في األجداء الذسالية والذسالية الذخقية ى السياه الجػفية في مشصقة الجراسةاالعتساد عم
 .والذعيخ في زراعة بعس السحاصيل الدراعية كالحشصة, يايتع استخجام و, بعجىا عغ الشيخ
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 -:تخداماومدى صالحيتيا لالست وتهزيعيا الجغرافي السياه الجهفية أعساق
( ابار لمسياه الجػفية, تشتذخ اغمبيا 6( يػجج في مشصقة الجراسة )3مغ خبلؿ ججوؿ) 

 يفمغ حيث مدتػى الساء الجػ  متبايشة فيي ياعساقأ  في السشاشق الرحخاوية مغ الشاحية, أما
أما تػزيعيا الجغخافي  ومعجالت االرتفاع واالنخفاض,لمشاحية  وىحا بدبب الخرائز الصبيعية

( في 1( ابار في) ديػـ الجديخة الجشػبية()2( اذ تػجج )3السقاشعات يشطخ خخيصة ) حدب
 .ديـػ الجديخة الػسصى واحجا لكل مغ)حرػة الجديخة وديـػ الجديخة الذسالية(

 2118بروانة لعام ناحية  في الشهعية ياخرائرأعساق االبار الجهفية و  ( 4جدول)

ي في قزاء حجيثة حسده نافع بجوي عمي الدبياني ,امكانيات التػسع الدراعالسرجر: 
اشخوحة دكتػراه,)غيخ مشذػرة(كمية التخبية لمعمػـ االندانية, جامعة آفاقيا السدتقبمية 

 .85ص 1107االنبار,

/العسق اسم السقاطعة ت
Ph TD م

S Ec Ca Mg
+ Na+ K+ CL

- So4 

ديهم الجزيرة  1
100 6,4 85 الهسطى

0 
39
0 158 17,

2 20 2,
1 180 300 

ديهم الجزيرة  2
130 6,2 85 الهسطى

0 
20
0 80 18 

  110 3,
3 184 200 

ديهم الجزيرة  3
120 4,2 70 الجشهبية

0 
10
0 175 28 100 2,

4 180 220 

ديهم الجزيرة  4
140 6,8 96 الذسالية

0 
25
0 194 24 150 2,

3 190 300 

الجزيرة  ديهم 5
6,8 62 جشهبيةال

1 
100

0 
31
0 164 28 100 3,

4 160 180 

ديهم الجزيرة  6
350 6 58 الجشهبية

0 
13
0 110 45,

1 163 6,
5 120 20 

140 7,4 72 حرهة الجزيرة 7
0 

12
0 23 17 57 2 100 120 
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 2118تهزيع ابار السياه الجهفية في ناحية بروانة لعام (4خريطة)
 

  
  

 
 
 
 
 

 
,اشخوحة ي في قزاء حجيثة آفاقيا السدتقبمية , امكانيات التػسع الدراع حسده نافع عمي الدبيانيالسرجر: 

 .86(, ص1107دكتػراه,)غيخ مشذػرة( كمية التخبية , جامعة االنبار)
( والحي يسثل 2مغ خبلؿ معصيات ججوؿ) صبلحية السياه الجػفية لذخب الحيػافأما مجى 

 (سيائية والفيديائيةالكي )السػاصفات الكياسية لمسياه التي ترمح لذخب الحيػاف ومقارنتيا مع الرفات
يتبيغ لشا إف مياه آبار مشصقة الجراسة صالحة إلرواء  (4في ججوؿ) لآلبار الجػفية في مشصقة الجراسة

 . الكيع ضسغ الحج السدسػح بو لذخب الحيػانات جسيع الحيػانات ألف
عية لسحاصيل الزرال لري  مدى مالئسةوكذلك مهاصفات السياه الرالحة لذرب الحيهان  (5جدول)  

 مليهن(/األمالح)جزء

السردر باالعتساد على: يحيى عباس حدين, اليشابيع السائية بين كبيدة والدساوة , اطروحة 
 .149, ص 1997دكتهراه)غير مشذهرة( كلية اآلداب, جامعة بغداد , 

الحدود العليا لذرب  العشرر
 الحيهان

الحدود العليا لذرب 
 الحيهان

 الحدود
 لري السحاصيل الدنيا

 الحدود
 لري السحاصيل العليا 

Ph 6 9 6 9 
Tds 1000 5000 031 1211 
Ca 350 1000 02 300 
Mg 150 700 01 50 
Na 200 800 20 4 

So4 1000 5000 1000 3000 
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ماء ف أكػف  السحاصيل الدراعية مجى صبلحية السياه الجػفية ألغخاض الخي أما 
ىع أ تعج ندبة االمبلح السػجػدة في السياه مغ و  , في محرػؿ الدراعي عامل مؤثخ كسًا ونػعاً 

ومغ ,  االسذ التي يتع االعتساد عمييا في تقييع نػعية الساء في ري السحاصيل الدراعية
( الحي يبيغ صفات السياه الجػفية لآلبار في مشصقة 2خبلؿ مصابقة ندبة السمػحة في ججوؿ)

ف ابار أاالراضي الدراعية تبيغ ( الحي يحجد صبلحية السياه إلرواء 4الجراسة مع ججوؿ)
ديػـ  (61) في مقاشعة الحي يقع (5صالحة إلرواء السحاصيل الدراعية باستثشاء بئخ)الشاحية 

 فأ أذ ,مزخ لبعس السحاصيل( فيػ 2411)الىندبة االمبلح  عالرتفاالجديخة الجشػبية 
(00)يا السبكخيريب الشباتات بتمف االوراؽ وسقػش الحج ارتفاع ندبة االمبلح فػؽ ىحا

. 

 -ثانيًا: االمكانيات البذرية:
يعج الدكاف ىع القاعجة االساسية والثخوة الحكيكية لكل مجتسع وأساس تقجمو 
االقترادي, كػف االنداف ىػ السشتج والسدتيمظ وىػ مشصمق التشسية, لحلظ نجج اف اغمب 

مج التشسية االقترادية السجتسعات البذخية تختقي وتتقجـ عمى يج ابشائيا مغ خبلؿ دعسيع بخنا
 عاـل ( ندسة15006)بمغ  بخوانة( تبيغ أف عجد سكاف ناحية 5مغ خبلؿ ججوؿ) (01)لبمجانيع

 خخيصةمغ نفذ الججوؿ و يتزح  عمى السقاشعات ما فيسا يتعمق بالتػزيع الجغخافيأ (1107)
 -ما يأتي: (2)
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السقاطعات في ناحية بروانة للسدة للدكان حدب  والبيئي التهزيع العددي والشدبي(6جدول )
(2118) 

السرجر باالعتساد عمى: جسيػرية العخاؽ, وزارة التخصيط والتعاوف االنسائي, الجياز السخكدي 
بيانات) غيخ  1107التقجيخات السكانية لدشة  , نتائج السعمػمات, شعبة احراء الخمادي لئلحراء وتكشػلػجيا

 مشذػرة(.

رقع 
السقاش

 عة
 السداحة/دونع اسع السقاشعة

1107 

  الشدبة العجد
%() 

 سكاف الخيف   سكاف الحزخ

 -------- 6871 21.44 6871 202 بخوانة الػسصى 18
 211 -------     0.03 211 415 الخالجية 2

 -------- 4101 08.07 4101 125 بخوانة الجشػبية 21
 -------- 2625 03.2 2625 111 بخوانة الذسالية 06
 581 -------- 1.53 581 638 العسيخية 3

 232 -------- 0.20 232 107 كػيدة السذصػر 04
 835 -------- 2.51 835 056 جبل بشي صالح 05
 656 -------- 2.0 686 018 الذيخ دمحم 21
 2111 -------- 00.5 2121 265 شبيخة شكمية 07
 213 -------- 0.05 213 610 بذشو وادي زويجي 27

14 
الصحانة راس 

 616 -------- 1.6 616 021 االعمى

 781 -------- 2.3 781 011354 حرػة الجديخة 16
 311 -------- 0.5 311 621 معيسيخية الكاره 26

61 
ديـػ الجديخة 

 الجشػبية
011115 561 1.45 -------- 561 

60 
ـػ الجديخة دي

 الػسصى
006116 041 1.5 --------- 031 

62 
الجديخة  ديـػ

 051 -------- 1.43 031 228117 الذسالية

 %25     8280 %53 05615 011 15006 572511 السجسػع
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9( مغ سكاف 53ما ندبتو )اذ يتخكد  ,في الشاحية في تػزيع الدكاف ىشالظ اختبلؼ
9( مغ أجسالي 1َ00/ دونع( تذكل )658السشصقة وىع الحزخ ضسغ مداحة محجودة )

/ دونع( بثبلثة مقاشعات ىي )بخوانة الػسصى, بخوانة 572511مداحة مشصقة الجراسة )
9( مغ سكاف الشاحية وىع سكاف الخيف 25الجشػبية, بخوانة الذسالية( مقابل ذلظ يتػزعػف )

/ دونع( والتي تذكل ندبة 571720ضسغ السقاشعات االخخى ذات االمتجاد السداحي الكبيخ)
وخاصة الدكاف  ختبلؼ في التػزيع عجداف ىحا اال9( مغ أجسالي مداحة الشاحية.88َ78)

شخياف الحياة في  جعغ نيخ الفخات والحي يع ىابعجليعدى ذلظ ,  السقاشعات الرحخاوية
مسا يتصمب وضع خصة مدتقبمية الرحخاوية  الشاحية, مسا شكل فخاغ سكاني في مقاشعات

 .لبلستقصاب الدكاف الى ىحه السقاشعات
 (2118لعام ) ةحية بروانالتهزيع الحجسي للدكان نا(3خريطة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1باالعتساد على جدول)
( يتبيغ 6اما تقديع الدكاف في الشاحية حدب الفئات العسخية كسا ىػ مبيغ في ججوؿ)

/ ندسة( ما يعجؿ ندبة 03851أف الفئة العسخية الثانية )الشذصيغ اقتراديًا( البالغ عجدىع )
( ىع الفئة االكثخ عجدًا وىحا 15006الغ عجدىع )9( مغ أجسالي عجد الدكاف الشاحية الب46)

يؤشخ لشا مغ الشاحية التشسػية وجػد اعجاد جيجة مغ القػى العاممة الشذصة, تدتصيع اف تدج 
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ومسا يعدز أىػػػػػسية ذلظ  (02)حاجة السذاريع االقترادية السختمفة الرشاعية والدراعية والخجمػية
دػػػػػكاف ضسغ الفئو العسخية االولى )فئة الصفػلة( اذ بمغت عجدىع أيػػػػزا ىػ ارتفػػػػػػاع ندػػػػبة ال

9( مغ إجسالي سكػػػاف الػػػشاحية, وىحا ايػػػػػزا يؤشػػػخ لشا 31/ندسة( ما يعادؿ ندبة)01334)
مغ الشاحية التشػػػػسػية أف ىحه الفػػػئة تسثل الزساف الخديغ االحتياشي االستخاتيجي لقػة العسل 

 .في السدتقبل
 (2118حدب الفئات العسرية لعام ) ةعدد سكان ناحية بروان( 7جدول)

 
 
 
 
 

وتكشمػجيا  لئلحراءجسيػرية العخاؽ, وزارة التخصيط والتعاوف االنسائي, الجياز السخكدي  السرجر:
 .(, بيانات غيخ مشذػرة1107السعمػمات, شعبة احراء الخمادي, نتائج التقجيخات الدكانية لعاـ)

سشة فاكثخ( فيي مشخفزة ججًا إذ بمغت عجدىع  54اما الفئة العسخية الثالثة)
9( مغ أجسالي سكاف الشاحية , لحلظ تعج ىحه السؤشخات مختكدًا تشسػيًا 2) /ندسة( ندبة601)

 جيجًا فيسا لػ تع تػضيفيا بالذكل الرحيح في مجاؿ تصػيخ التشسية الدراعية لمشاحية.
 -:االقترادية االمكانيات 
كػنيا أساس  ةكبيخ  ةالتعخؼ عمييا ذات أىسي االقترادية و مكانياتف دراسة االإ

ىي السعػؿ عمييا  مكانياتمكانيًا وىحه اال ةليادفة إلى تصػيخ وتشسية أي مشصقالسذاريع ا
. وفيسا يأتي سيتع عخض (03) او فقيخاً  غشياً سػى كاف والسداىسة في تقييع اقتراد أي بمٍج 

 -مشصقة الجراسة :في  االقترادية الستاحة لمتشسية الدراعية ألبخز السقػمات
 -:رأس السال -1

الساؿ البلـز ف دراعيةبخز متصمبات تحقيق التشسية الأخ رأس الساؿ مغ تعج عسمية تػفي
تػفيخ الخبخات  ة وزراعية, فزبًل عغ ذلظ فسغ خبلؿ رأس الساؿ يسكغإلنذاء مذاريع صشاعي

 الفئة العسخية
عجد 

 الحكػر
عجد 

 السجسػع اإلناث
الشدبة 

)9( 
 –أقل مغ سشو 

03 4533 3710 01334 319 

04 – 53 6311 6451 03851 469 
 29 601 221 271 فأكثخ -54

 011 15006 01582 02313 السجسػع



 الباحث  ثائر اخضري صاحل    

 أ . د  بالل بردان علي      
 

ادرتاتيجيات تنمية النشاط الزراعي يف   

 ناحية بروانة

 

)002 ) 
 

داتيا سؤسلمشصقة الجراسة بسا تقجمو الحكػمة  في رأس الساؿيتسثل و  (04)لمسجيشةواالدارية  الفشية
سػية في كافة دوائخىا الخجمية اذ وصمت  قيسة السذاريع االستثسارية في مذاريع تش مغ السجنية

ستثسارية القخوض ا مشيا (05)(1107-1106( مميار ديشار عخاقي لعاـ)22الشاحية الى)
بمغ عجد السدتمسيغ التابعة لمشاحية إذ  في السشاشق الرحخاوية الستربلح االرضي الدراعية

 مميار ديشار عخاقي (2ا مبمغ ىحه القخوض فقج بمغ )( ام1107( لعاـ)051ليحه القخوض )
, أف اليجؼ مغ صخفت ىحه الدراعي االستثساري  جسالي قخوض السقجمة مغ السرخؼأمغ 

اال  (06)القخوض كاف لحفخ اإلبار وشخاء مشطػمات الخش وشخاء الحاصجات الداحبات الدراعية
الشاحية قميمة لع تختقي الى تحديغ  أف ندبة اسياميا في تصػيخ مدتػيات التشسية الدراعية في

. لحلظ (07)واقع الحاؿ الشذاط الدراعي فييا, إذ تع صخفيا حدب السحدػبية واالنتساء العذائخي 
متابعة ما يرخؼ عمى السذاريع االقترادية والخجمات في الشاحية, عمى الجيات السعشية 
وتذجيع الفبلحيغ عمى الدراعة  ىحه السذاريع سذاكل التي تقف أماـلم فزبًل عغ أيجاد الحمػؿ

 مشصقة الجراسة في القائع الدراعي ػاقع الومشح كافة التدييبلت ليع دوف قيج او شخط لمشيػض ب
 -:طرق الشقل -2

عسمية الشقل  كػف في تصػيخ االنذصة االقترادية, مغ السختكدات االساسية عج الشقل ي 
 مشاشقاالنتاج الى  مشاشقجات مغ يراؿ السشتبإ الشقلذ يقػـ إإلنتاج, ا لعسمية متسسو

يراؿ التجييدات والسػاد االولية واليج العاممة والقػه السحخكة الى أ, فزبل عغ  االستيبلؾ
 -شخؽ الشقل في الشاحية تذسل: فأومغ خبلؿ الجراسة السيجانية يبلحع  (08) مخاكد االنتاج

وتذسل شخيق  ورةالتي تخبط الشاحية مع االقزية والسحافطات السجا شخؽ الشقل -0
ػر حجيجية قائسة عمى شػافات وال تتحسل اوزاف كبيخة, جد ػرعببخوانة حجيثة وحػيجة حجيثة 

قخية  لحلظ ناحية بحاجة الى جدخ كػنكخيتي لتدييل عسمية الشقل فييا, وشخيق بخوانة إلى
يق شخ وىحا الصخيق يسخ في أراضي صحخاوي وعخة , و  التابعة الى ناحية البغجاديالصػسية 

ويعج مغ أىع الصخؽ السػجػدة في  بيجي الحي يخبط الشاحية بسحافطو صبلح الجيغ ةبخوان
الشاحية والقزاء, كػنو يخبط قزاء حجيثة والشاحية بسحافطة صبلح الجيغ, وىحا الصخيق لو 
أىسية اقترادية في نقل البزائع والخجمات ويسكغ مغ خبللو تحقيق وفػرات تدع في تحقيق 

  اعية في الشاحية.التشسية الدر 
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وشخؽ  (الدراعيةا )الحزخية و التابعة ليالشاحية  تخبط السقاشعاتالتي  شخؽ الشقل -1
مع بعزيا وىي شخؽ تخابية  التابعة إلى السقاشعات والتي تخبط قخى الشاحية القخى الخيفية

 في خاصةرديئة السدمظ وتػاجو مذاكل في االنذاء والتعبيج و يرعب الديخ والتشقل عمييا 
ومغ الزخوري البجء بشذاء شبكة شخؽ جيجة  كػنيا تعج مغ اىع  مػاسع ىصػؿ االمصار.

 .السختكدات االساسية لكياـ تشسية  الدراعية في الشاحية
 -:مرادر الطاقة والهقهد -3

ي أذ ال يسكغ انجاز إ دراعيةتعج مرادر الصاقة عشرخًا ميسًا في عسمية التشسية ال
وأىع مرادر الصاقة السػجػدة في  (11)ة تذغيمية يعتسج عمييا في االنتاج,عسل بجوف تػفيخ شاق

ألي عسمية تشسػية إذ مغ سدتمدمات ال أىع مغوىي تعتبخ  ئيةالكيخباىي الصاقة  مشصقة الجراسة
في  مشصقة الجراسةتدود خبلليا يسكغ تذغيل السكائغ والسعجات خاصة في القصاع والدراعي, 

( 03.4)بمغتالكيخبائية مغ محصة حجيثو الكيخبائية, وبالصاقة بالصاقة الػقت الحاضخ 
وعمى الخغع مغ قخب الشاحية مغ مرجر الصاقة الكيخبائية فيي لع تعصي أي  ميجاواط ,

مخخجات ساىست في تصػيخ الشاحية تشسػيًا إال سج حاجة الستصمبات السجتسعية اليػمية, لحلظ 
إلى  داعج عمى جحب االستثساراتما ي كل الرحيحواستثسارىا بالذمغ الػاجب تػفيخ الصاقة 

اما مرادر الصاقة االخخى  تشسية زراعية في الشاحية. مسا يشعكذ ايجابيًا في تحقيق الشاحية
صعػبات في الحرػؿ عمى الشفط ومذتقاتو  مغتعاني  إذ اف الشاحية , ومذتقاتوالشفط تتسثل 

عغ  كػف نيخ الفخات عدؿ الشاحية احية,الش شبيعة السكاف الحي تقع فيوبدبب عامل الشقل و 
قزاء حجيثة وال يػجج جدخ كػنكخيتي مغ مسكغ أف تديخ عميو ناقبلت وعجـ تػفخ عسمية 

 الشاحيةف معطع ما يحتاج اليو الدكاف أو ربط باألنابيب بيغ الشاحية ومخكد القزاء والسحافطة 
األحجاث التي مخت بيا تػقف بدبب , وحاليًا ممغ مرفى بيجييأتي  مغ الشفط ومذتقاتو

, مسا يتصمب األخح بعيغ االعتبار تػفيخ جسيع السذتقات الشفصية (10)محافطة صبلح الجيغ
لمشاحية واعادة الشطخ في عجد السحصات لػجػد محصة واحجة في الشاحية, لزساف وصػليا الى 

 السػاششيغ خجمة لدكاف الشاحية.
 -:ةالشباتي ةالزراعيلألنذطة ية ه تشسالاستراتيجية ثالثًا: 

ضسغ  الفخات بالقخب مغ نيخ تقع في الشاحية السدتغمة زراعياً  إف معطع األراضي
االراضي الرالحة  داحة( يتبيغ اف م2ويتبيغ مغ لشا مغ خبلؿ ججوؿ) الديل الفيزي



 الباحث  ثائر اخضري صاحل    

 أ . د  بالل بردان علي      
 

ادرتاتيجيات تنمية النشاط الزراعي يف   

 ناحية بروانة

 

)004 ) 
 

 مجسػع السداحة مغ %(0َ15وشكمت ندبة قجرىا) /دونسًا(6168) بمغتفي الشاحية لمدراعة 
 /دونع(2878)ة فعبلً حيغ بمغت السداحة السدروع في /دونع(572511)لبالغة الشاحية الكمية وا

مغ مجسػع السداحة الكمية , اما مداحة االراضي غيخ مدروعة  %(1َ47) ندبتوؿ ما يعاد
/ دونع( 567304في الشاحية وىي ارضي بعزيا صالح لمدراعة أو)غيخ صالحة( فبمغت )

احية والتي تعتبخ اغمبيا اراضي ذات الصبيعة %( مغ مجسػع مداحة الش88َ3مذكمة ندبة )
الرحخاوية, فسغ السسكغ استغبلؿ ىحه االراضي برػرة تداعج عمى تشسية الشذاط الدراعي في 

ومسا يداعج حالة اتباع سياسة تشسػية  تدعى لمشيػض بالػاقع الدراعي في مشصقة الجراسة. 
القخيبة مغ  وجػد تشػع في التخب, فزبًل عغ وفخة السياه الجػفيةعمى تشسية ىحه السشاشق 

بربلحيتيا لبلستعساؿ الدراعي والحيػاني  امتازت التي سصح االرض في اغمب ىحه السشاشق
بخوانة صالحة لبلستػػػخجاـ الدراعي  ار ناحيةػػػػػآلب ديائيةػالخرائز الكيسيائية والفي كػف 

 حدػػػب مػصػػػفات  لسدسػح بوحج اػػػضسغ الوالحػػػيػاني مغ 
و  الشاحية زراعية مشاشقأمكانية أف تكػف  يداعج عمىمسا العالسية ,  مشطسة الرحية

 ويسكغتتػفخ فييا شخوط الحج األدنى مغ صبلحيتيا لمدراعة , إذ  لبلستثسار الدراعي واعجة
 .قعة السدروعةيسكغ إضافتيا إلى الخ  زراعية ججيجةلتسثل بحلظ أراضي لمدراعة استغبلليا 
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 (السداحة الكلية للشاحية بروانة ومداحة االرض الرالحة للزراعة ومداحة السزروعة فعال3جدول)

 السردر : جسيهرية العراق , وزارة ,مديرية زراعة االنبار, شعبة زراعة حديثة ,بيانات غير مشذهرة
(2118) 

رقم 
 اسم السقاطعة ةعسقاطال

الداحة 
الكلية 

 دونم

الشدبة 
(%) 

مداحة 
االرض 

الرالحة 
 للزراعة دونم

الشدبة 
(%) 

مداحة االرض 
 السزروعة دونم

الشدبة 
(%) 

 -- ----- --- ----- 1,15 313 الهسطى ةبروان 29
 3 121 4,5 325 1,18 526 الخالدية 3

 -- ----- --- ----- 1,13 236 الجشهبية ةانبرو  31
 -- ----- --- ----- 1,13 221 الذسالية ةبروان 17
 5,2 211 5,5 411 1,11 749 العسيرية 4

 3 111 2,33 171 1,13 218 ةالسذطهر كهيز  15
 2,3 92 1,51 111 1,12 167 جبيل بشي صالح 16
 1,7 71 1,19 81 1,12 129 الذيخ دمحم 32
 3,3 132 1,92 141 1,16 376 شكلية  ةير شب 18
 7 281 7,14 521 1,11 721 بذشو وادي زويجي 38
 1,7 71 1,11 74 1,12 131 الطحانية راس االعلى 25

12246 حرهة الجزيرة 27
5 17,91 1511 21,61 761 19 

 12 481 8 581 1,11 731 معيسيرية الكاره 37

11121 ديهم الجزيرة الجشهبية 72
6 14,66 1181 16,21 968 24,2 

11721 ديهم الجزيرة الهسطى 71
6 

17,15 811 11 311 8 

33921 ديهم الجزيرة الذسالية 73
8 49,62 1411 19,2 386 9,6 

68361 السجسهع
1 111 7279 111 3989 111 
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قامت مجيخية الشذاط الدراعي في محافطة االنبار  جل تحقيق أىجاؼ التشسية أومغ 

في  بإعجاد الخارشة االستثسارية الدراعية (1107)زراعة محافطة االنبار في مصمع عاـ 
التي أجختيا مغ قبل فخيق مغ الباحثيغ وأيزا األعتساد  عتساد عمى الجراساتفطة باأللسحاا

مغ ضسشيا ومغ  مشصقة الجراسة تعجوالتي  الدراعي ستثسارلبلتقاريخ معجة مدبقًا لسشاشق  عمى
في  تحجيج السشاشق القابمة لبلستثسار الدراعي الحي قاـ بو الباحث تع السدح السيجانيخبلؿ 

, ومرادر نػعية التخبة, و  السشاخية ياضخوفو  الى تزاريذ السشصقة باالستشادو  جراسة.مشصقة ال
لمتشسية  االراضي الػاعجة بعسفقج تع تخشيح , إلرواء تمظ األراضي السياه السػجػدة البلزمة

 -أىسا: في ناحية بخوانة الدراعية
 -:االولى الهاعدة السشطقة

 ستثسارالمغ قبل ليأة ا مدتقبمياً  قتخحةالسذاريع الس ضسغ ُتعج ىحه السشصقة مغ
في السشاشق  الخزخاء اتاالنبار, التي تيجؼ الى زيادة السداح الدراعي في محافطة

( ديـػ 62تقع ضسغ مقاشعة) ( نجج أف ىحه السشصقة4فسغ خبلؿ خخيصة ) ,الرحخاوية
التشسية الدراعية في  عسمية في السشاشق الػاعجة لبلستثسار والتي تعتبخ مغ أىع الجديخة الذسالية

بأنيا تقع عمى االراضي وتستاز ىحه  شاحيةال مغالغخبي  في الجدء الذساليتقع , و الشاحية
ناحية بخوانة ,  )بيغ الصخيق الحي يخبط ( و بيجي – حجيثة) قزاء خبط بيغي الحي الصخيق

اشعة السقفي ىحه  يالدراع لبلستثسار ىحه األراضي السخررة (, تبمغ مداحةبقزاء راوه
 -:وتستاز بعجة خرائز شبيعية أىسا , وىي ارض صحخاوية(11)دونع(/ 03111)

 -التربة: -1
تعج التخبة مغ أىع العػامل التي تؤثخ عمى االستثسار الدراعي , ويبخز ىحا التأثيخ 
عمى الشبات فيسا يسجه مغ مقػمات لتساـ حياتو البلزمة لبقائو وزيادة انتاجو, وىي تعتبخ الػسط 

 ذات تخبة ىحه السشصقة بأنيا ةتخبوتأتي اىسية  (12)ع لشسػ الشبات واسشاده شػؿ فتخة نسػهالسبلئ
مديجيو رممية صالحة لمدراعة , اما تحميميا البجولػجي ما يذسل الرفات الكيسائية) 

(Ec1500)(PH 6 ( (caso4 5 ( اما الرفات الفيديائيةSilt ,171( )Clay,41 )
(sand,210)(13)  الخػاص يتبيغ اف السشصقة الػاعجة االوؿ ىي ارض صالحة فسغ خبلؿ ىحه

 في التشسية الدراعية.ارىا استثس في حالةلمدراعة لبلستثسار الدراعي 
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 السشاطق الهاعدة لالستثسار الزراعي في ناحية بروانة(5خريطة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
السييأة لبلستثسار الدراعي في , االراضي رزارة الدراعة, مجيخية زراعة االنباو  :عمى باالعتساد
(, فق كتاب السخقع GIs, شعبة نطع السعمػمات الجغخافية) الجراسات واالحراء محافطة االنبار,

 . 0, بيانات غيخ مشذػرة, ص11/0/1108(717)
 -السهارد السائية: -2
( وخخيصة 3( حدب ما مبيغ في ججوؿ رقع )3رقع) البئخ الجػفي في ىحه السشصقةقع ي

/ ـ( يحسل ىحا البئخ صفات كيسائية وفيديائية جيجة تجعمو 85, يرل عسق ىحا البئخ)(3رقع)
(. فزبل عغ قخب ىحه 4صالح لخي جسيع السحاصيل الدراعية حدب ما مبيغ في الججوؿ)

مياه البحيخة عغ  استثسارىا  اذ يسكغ / كع(3االرضي مغ بحيخة سج حجيثة, بسدافة تقجر )
 في بذكل اكبخ في زيادة الخقعة الدراعية اه الييا مسا يداعجشخيق مج انابيب لػصػؿ السي

 . مشصقة الجراسة
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 -الرالحة في السشطقة االولى: السحاصيل الزراعية
والتخبة ايزًا في  ةيلمدراع الجػفية الرالحة لخي جسيع السحاصيل نطخًا لتػفخ السياه 

وخاصة مغ السحاصيل الدراعية متعجدة  نػاعكغ زراعة ىحه السشصقة بأسسال ىحه السشصقة اذ مغ
السحاصيل التي يسكغ اف تدتغل في الدراعة الػاسعة والتي تحتاج الى مداحات كبيخة 

, والحي يعتبخ احج أنطسة الخي عمى الخي السحػري  , الذعيخ( باالعتساد )القسحكسحرػلي 
الخممية  الحجيثة والتي تدتخجـ لخي السحاصيل الدراعية في السشاشق الرحخاوية ذات االرض

والتي ال تدتصيع االحتفاظ بالسياه لفتخات شػيمة, وىي مشاسبة في ري االراضي التي تخوى 
 بالخفع السياه الجػفية مغ االبار االرتػازية .

  -الثانية :الهاعدة  السشطقة
الدراعي في  مغ قبل ليأة استثسار مدتقبمياً  السذاريع السقتخحة ضسغ مغ وىي ايزاً 

والتي تقع في  ديػـ الجديخة الػسصى( 60قع ىحه السشصقة ضسغ السقاشعة )االنبار ت محافطة
الحي يخبط  بأنيا تقع عمى الصخيقاالراضي وتستاز ىحه  ,الذخقي مغ الشاحية الذسالي الجدء

/ 3411وتبمغ السداحة التي يسكغ زراعتيا في ىحه السشصقة )ناحية بخوانة  بشاحية البغجادي, 
 -وصالحة لمدراعة وتستاز ىحه السشصقة بعجة خرائز اىسا:وىي ارض صحخاوية  (دونع

 التربة : -1
مديجيو كمدية, اما تحمييا مغ حيث  ذات تخبة ىحه السشصقة بأنيا ة فيتخبال تستاز

اما  caso4 5(6 PH,4)) )(Ec1400)الرفات البيج لػجيي اذ تطيخ الرفات الكيسائية
 اف ىحه الرفات (14)(Silt ,144( )Clay,31( )sand,210الرفات الفيديائية الستسثمة)

 . في التشسية الدراعيةارىا استثس مجى صبلحية السشصقة الػاعجة الثانية في حالة تعصي
 -السهارد السائية: -2
( حدب ما مبيغ في 1-0رقع ) بئخيغ مغ الساء الجػفيىحه السشصقة  يقع ضسغ 

صفات كيسائية وفيديائية  / ـ(, تحسل ىحه اآلبار74( بعسق)3( وخخيصة رقع)3ججوؿ رقع)
 ( ما يداعج5جيجة تجعميا صالحة لخي جسيع السحاصيل الدراعية حيغ تع مقارنة مع الججوؿ)

 مشصقة الجراسة. في بذكل اكبخ زيادة الخقعة الدراعيةعمى استربلح ىحه االراضي و في 
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 -السحاصيل الزراعية الرالحة في السشطقة الهاعدة الثانية:
كغ زراعة ىحه سسال إذ مغ , ايزاً  الجػفية الرالحة لمدراعة والتخبة نطخًا لتػفخ السياه

مغ محاصيل البدتشة وتعج أشجار الديتػف ىي األصمح لحلظ, كػف أف متعجدة  نػاعالسشصقة بأ
تشسػية في الرحخاء الغخبية ومشيا زراعة   عجة مذاريعتشفيح ب وزارة الدراعة ياتبشتىحه الفكخة 

ىػ مغ السذاريع السيسة و  في السشاشق الرحخاوية الغخبية مغ العخاؽ( مميػف نبة زيتػف 01)
أشجار  ومسا يداىع في نجاح ىحا السذخوع ىػ أف (15)بيئيةو ىسية اقترادية وغحائية أ ذات و 

تحسل درجات  أنيا تدصيعنسػ في مثل ىحه األراضي , فزبًل عغ  تيا عمىبقجر  ستازالديتػف ت
في االحتياجات كسا أف شجخ الديتػف محرػؿ اقترادي  في تمظ السشاشق, الحخارة العالية

إذ تعج ىحه  (16)لخي اشجار الديتػف  ستخجاـ مشطػمات الخي بالتشكيطأ ما سيل ذلظ,  السائية
في السشصقة  ييجؼ إلى نذخ زراعة الديتػف في صياغة مذخوع  ىع األىجاؼ الخئيدية أ الشقصة 

 . الػاعجة الثانية

 -:الثالثة  الهاعدة لسشطقةا
بذشو وادي زويجي , اذ تع تخشيحيا مغ قبل  (27)ةتقع ىحه السشصقة ضسغ مقاشع

الباحث وىي غيخ مدتغمة زراعيًا , وتختمف عغ السشاشق الػاعجة الدابقة كػنيا ليدت مغ 
وىي ضسغ  (/ دونع131)السقاشعةفي ىحه  االرض وتبمغ السداحة السشاشق الرحخاوية,

تقع في االجداء الجشػبية الغخبية مغ الشاحية عمى شخيق السداحات الغيخ مدتغمة لمدراعة 
 -:اىسااما السسيدات السكانية ليحه السشصقة بخوانة الخئيدي الحي يخبط جسيع السقاشعات , 

 -التربة: -1
ىسية كبيخة في أ ذات في الشاحية و  نػاع التخبأ مغ أجػدىحه السشصقة بأنيا  تخبة تستاز 

سشصقة العتسج سكاف أ ندبة عالية مغ الخرػبة, لحلظ مغ تع بو االنتاج الدراعي بدبب ما تتس
عمى ىحه التخب في حياتيع في استغبلليا في االنتاج الدراعي كدراعة اشجار الشخيل وبداتيغ 

 .الساشية لحيػاناتالحسزيات وبعس السحاصيل العمفية التي تكػف غحاء 
 -السهارد السائية: -2
اف , إذ  وصالحة لبلستعساؿ الدراعي نيخ الفخات مغتستاز ىحه السشصقة بأنيا قخيبة  

كسيات كافية مغ السياه لدج حاجة السحاصيل  بقخب مغ الشيخ يزسغ في ىحه السشصقة وجػد
 .في ىحه السشصقة  الصخؽ العمسية في الخي  عمى الدراعية إذا ما تع اعتساد
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 -ة:الثالث الهاعدة السحاصيل الزراعية الرالحة في السشطقة

 الصساشع( الخيار, , الباذنجاف) سمية تػفيخ محاصيل الخزخوات اليامة مثلتعج ع
اليامة  مغ األمػر الشاحية أو عمى مدتػى السحافطةشيمة فرػؿ الدشة سػاء عمى مدتػى 

 ستصاع اإلنداف أف يتجاوزأ وبفزل التجارب العمسية والبحػثومغ الػاجب الشطخ الييا, 
حجيثة ما مغ خبلؿ ابتكار وسائل  ارة حدب الفرػؿالسشاخ واختبلؼ درجات الحخ  مذكمة
 تداعج عمى زراعة بعس محاصيلوالتي  لببلستيكية( البيػت االسحسية)شسط الدراعة ب تدسى

إذ اذ أف ىحه البيػت تػفخ السشاخ السشاسب لشسػ ىحه السحاصيل,  في غيخ مػسسيا الخزخاوات
( ومغ أىع  الصساشع)الخيار, يدرع وفق ىحا الشسط أنػاع مغ محاصيل الخزخوات مثل 

يسكغ مغ خبلليا تحقيق إنتاجية عالية ترل  اذ الجوافع التي ادت رواج ىحه التقشية وانتذارىا,
مخدود اقترادي  مغ السحاصيل التي ليا عميايجما  (17)شغ( لمبيت خبلؿ السػسع واحج/ 01)

خبة والسػارد السائية باالعتساد عمى مػاصفات الت, و  بيع السشتػج في فرل الذتاء مغ خبلؿ
ليحه السشصقة تبيغ أنو يسكغ زراعتيا بأنػاع عجيجة مغ السحاصيل الخزخ باالعتساد عمى 

ومسا يداعج عمى نجاح ىحه السشصقة الػاعجة وىػ وجػد مرجر السائي البيػت الببلستيكية 
ستفادة مغ الخزخاوات لبلبأي باإلمكاف زراعة ىحه السداحة قخيب مشيا الستسثل بشيخ الفخات, 

 .الكبيخ مخدودىا االقترادي
 -استراتيجيات تشسية الشذاط الزراعي الحيهاني:ثانيًا : 

يعج االنتاج الحيػاني الذق الثاني لمشذاط الدراعي, ويعتبخ الجعامة الثانية لبلقتراد 
سشتػج اليداىع مداىسة فاعمة في تػفيخ االحتياجات االساسية لئلنداف مغ اذ الدراعي, 

ي الستسثل بالمحػـ والمباف والرػؼ, مسا جعل تأميغ ىحه السشتجات مكياسًا لمتصػر الحيػان
( 6فسغ خبلؿ ججوؿ). جيجة مغ الثخوة الحيػانية أعجاد ناحية بخوانةتستمظ  (18)االقترادي

تختمف و /راسًا( 24617بمغت) الشاحيةف اعجاد الثخوة الحيػانية في أ( تزح لشا 1وشكل)
ف تذكل ىحه الثخوة مرجر مغ أسكغ مغ الساذ  شاحية.القترادية في الا اأىسيتيحدب عجادىا أ 

والتي تعتبخ مادة غحائية ميسة  مغ خبلؿ استغبلؿ مشتجاتيا الدراعيةمعػاًل عمية في التشسية 
االستفادة مغ جمػدىا واالصػاؼ في كسا يسكغ و  لئلنداف مغ لحػـ والحميب بكافة مذتقاتو,

لحلظ يتصمب وضع استخاتيجية وبخنامج تشسػي شامل لتصػيخ ىحا , الرشاعات الجمجية والشديجة
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تحتػي عمى مخاعي  ناحية بخوانةالقصاع, مغ خبلؿ تػفيخ اراضي زراعية ليا, فزبًل عغ 
 كػنيا تقع مغ ضسغ ىزبة بادية الجديخة ما يؤمغ مخاعي في مػسع االمصار الصبيعية

 الشاحية. حيػانية فيتحقيق تشسية الثخوة الالصبيعية ندتصيع مغ خبلليا 
 واقع حال الثروة الحيهانية في ناحية بروانة (7جدول)

 
 
 
 
 

 
حديثة, سجالت الثروة الحيهانية, بيانات غير السردر: مديرية زراعة االنبار, شعبة زراعة 

 (.2118مشذهرة)
 -:بروانةفي ناحية  للسراعي الطبيعة الهاعدة السشاطق

تػفخه مغ مأكل  الصبيعية أحجى دعائع الشسػ االقترادي الدراعي, لساالسخاعي تعج 
خة بالعشاية دائع يداىع في تصػيخ وتشسية الثخوة الحيػانية, والتي تعج مغ أىع الثخوات الججي

تكسغ أىسية السخاعي في ناحية بخوانة مغ خبلؿ  (21)والحخص عمييا وزيادة كفاءتيا االنتاجية
أغمب  يبجأ نسػ ما تداىع بو مغ تػفيخ أعبلؼ لقصعاف الساشية والسيسا األغشاـ والساعد,

أماكغ مختمفة حدب ب يا, وتتػزع فيرمع مػسع سقػط االمصا السخاعي في مشصقة الجراسة
تتػفخ ي الػاعجة في مشصقة الجراسة والتي خعال, وأىع مشاشق  عػامل التي ساعجت عمى نسػىاال

 فيلمخعي لتجسع الثخوة الحيػانية التي تؤىميا عمى أف تكػف مشاشق الصبيعية  الذخوط فييا
 -وأىع ىحه السشاشق وصفاتيا:مشصقة الجراسة 

 -السشطقة الرعهية الهاعدة االولى:
 في الجدء الذساليتقع  ( ديػـ الجديخة الذسالية62) ضسغ السقاشعة ىحه السشصقة تقع

تكػف ل تالعجيج مغ السؤىبل ىحه السقاشعة تستمظ (5بخوانة حدب خخيصة) ناحية مغ الغخبي
لزساف بقاء  البلزمةاإلجخاءات ىحه السشاشق بحاجة الى بعس  اال أف واعجة مخاعي شبيعة

تػفخ العيادات الصبية  مخازف االعبلؼ,و  حطائخ ءمثل بشا السخاعي في معطع اوقات الدشة

 (%)الشدبة  اعداد الحيهانات الثروة الحيهانية
 %82,5 29111 االغشام
 %15,3 5429 الساعز
 %2 711 االبقار

 %1,179 28 الجامهس
 111 35258 السجسهع
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تزع مداحات  وىي غصاء الشباتي الصبيعي الكثيف بػجػداالراضي , وتستاز ىحه الستشقمة
فأنيا تقع ضسغ السقاشعة التي اقتخحت كسشصقة واعجة  عغ ذلظ واسعة مغ االراضي, فزبلً 

عيخ لحلظ يسكغ االستفادة مغ بقايا لمشذاط الدراعي الشباتي الحي يدتغل في زراعة الحشصة والذ
ىحه السحاصيل واستخجاميا كأعبلؼ لمحيػانات في فرل الريف والخخيف النعجاـ السخاعي  

 .الصبيعية في ىحيغ الفرميغ
 السشاطق الهاعدة لرعي الحيهانات في ناحية بروانة(6خريطة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, ومخخجات متخ( 30×30( بجقة تسيدية )DEM)السرجر: باالعتساد عمى نسػذج االرتفاع الخقسي 

 . Arc Map 10.4.1بخنامج 
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 -السشطقة الرعهية الهاعدة الثانية:
(  ديػـ الجديخة الجشػبية والتي تقع في الجدء 61تقع ىحه السشصقة ضسغ السقاشعة )

ة الجشػبي الذخقي مغ الشاحية وتستاز ىحه االراضي بأنيا تقع عمى الصخيق الحي يخبط ناحي
بخوانة بصخيق الدكخاف امتجادًا إلى ناحية البغجادي تستمظ ىحه االراضي العجيج مغ السؤىبلت 

 , وتستازباف تكػف مغ السخاعي الصبيعية الػاعجة االزمة التي تؤمغ بقاء السخاعي لفتخة شػيمة
وىي (  5,  4,  2بقخب مغ ثبلثة آبار لمسياه الجػفية وىي بئخ) قع ىحه السشصقة أيزا أنيا ت

ضسغ السػاصفات والحجود السدسػح بيا لذخب الحيػانات حدب خرائز الشػعية لسياه 
( ومقاييذ الحج السدسػح بو لذخب الحيػاف في 3االبار الجػفية في الشاحية في ججوؿ)

( وىحا ما يزسغ السياه الرالحة لذخب الحيػانات وتكػف قخيبة في نفذ الػقت مغ 4ججوؿ)
لزساف بقاء  البلزمة اإلجخاءاتبعس سػى أنيا تحتاج ل السقاشعةالسخاعي الػاعجة في ىحه 

 .مخازف االعبلؼو  السخاعي كحطائخ
 
 -تشسية وتطهير الثروة الدسكية :استراتيجية  
تعتبخ تخبية االسساؾ مغ مرادر االنتاج الحيػاني, وىي مغ الثخوات الصبيعية التي  

ة اذ يعتبخ الدسظ مرجرًا ميسًا مغ مرادر وىبيا هللا  لئلنداف , وىي ذات قيسة غحائية كبيخ 
تستمظ ناحية بخوانة مقػمات شبيعة لتشسية ىحا  (20)الجىػف والسعادف الزخورية والسفيجة لئلنداف

الشذاط متسثمة بشيخ الفخات وبحيخة الدج حجيثة, فزبل عغ السقػمات البذخية والتي تتسثل بػفخة 
ازدىاره في الشاحية. تتع تخبية االسساؾ في الشاحية االيجي العاممة والخبخة لكياـ ىحا الشذاط و 

بمغ عجد األحػاض التخابية في الشاحية  بصخقتيغ شخيقة )األحػاض التخابية, واألحػاض العائسة(
( أحػاض ثبلث مشيا متػفقة عغ العسل ويعػد سبب تػقف الى ارتفاع تكاليف شخاء 5)

ض العائسة والتي تعج مغ السذاريع السيسة أما تخبية االسساؾ في االحػا .االسساؾ واالعبلؼ 
التي ضيخت مؤخخًا وأحج أىع الػسائل السيسة في تشسية الثخوة الدسكية  وأىع ما يسيد ىحه 
الفكخة ىي أف االسساؾ تخبى في بيئتيا الصبيعة, ما يعصي نسػ سخيع ليا, مع أمكانية التحكع 

( حػضًا تتػزع 33ي ناحية بخوانة )يػجج ف (21)في الصمب لمدػؽ متى شاء البائع أـ التاجخ
أغمبيا عمى السقاشعات القخيبة مغ الشيخ, وأف ىحه األحػاض جسيعيا تعسل في تخبية 
االسساؾ, وأف أغمب السخبيغ االسساؾ باألحػاض يخغبػف تخبية االسساؾ بعيجًا عغ التجسعات 
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راعة حجيثة, لحلظ الدكانية, خػفًا مغ الحدج, أو التيخب مغ دفع اجازة تخبية االسساؾ لد 
يتصمب تقجيع الجعع الى مخبيغ االسساؾ سػاء أكاف ذلظ باألحػاض العائسة أو التخابية عغ 
شخيق تػفيخ الخجمات االرشادية البيصخية ليع, وتػفيخ أعبلؼ ليع بأسعار مجعػمة, وتأميغ 
 مبالغ مالية مغ قبل السرخؼ الدراعي لغخض تدميف أصحاب مذاريع تخبية االسساؾ مسا

 يجعع تشسية الثخوة الدسكية في الشاحية.
 -:وتطهير قطاع الدواجنتشسية استراتيجية 

تحتل تخبية الجواجغ مكانة كبيخة في االقتراد الدراعي) الحيػاني( كػف أف تخبية 
الجواجغ تػفخ مادة غحائية رئيدية لمسػاششيغ مغ خبلؿ ما تحتػيو مغ بخوتيشات في المحـػ 

( حقػؿ متػقفة عغ العسل 5( حقػؿ تعسل و)4( حقبًل )00ية )يػجج في الشاح والبيس.
والدبب يعػد الى أف اغمبيا مجمخة بدبب االحجاث االمشية االخيخة التي مخت بيا الشاحية , 

, فزبًل عغ الػضع  والبعس مشيا متػقف بدبب قمة دعع الجولة لسدتمدمات تخبية الجواجغ
سدتثسخيغ في ىحا القصاع عغ تذغيل حقػليع في االمشي الستخدي مسا أدى إلى عدوؼ أكثخ ال

الشاحية , ما يتصمب أعجاد خصة محكسة مغ أجل تشسية ىحا القصاع  الدراعي السيع في الشاحية 
والشاحية ايزًا  ,تخبية الجواجغ عمسًا بأف ىشالظ أيجي عاشمة تخغب في العسل في نذاط ,

  .مؤىمة جغخافيًا وبذخيًا لتصػيخ قصاع أنتاج الجواجغ
 -االستشتاجات: 
فيي تقع ما بيغ الحجود االدارية لسحافطة , تستاز ناحية بخوانة بسػقع تشسػي  -1

 ىحا السػقع عبلقة مكانية ميسة بأف تكػف مخكداً أذ مشحيا االنبار و محافطة صبلح الجيغ, 
يداعج عمى تصػيخ الشذاط الدراعي مغ خبلؿ سيػلة تدػيق السشتجات الدراعية إلى تجاريًا 

 .أكثخ مغ أتجاه
تستمظ ناحية بخوانة أمكانيات شبيعية وبذخية لتشسية الشذاط الدراعي الستسثمة  -2

بسػقع الشاحية الصبيعي ومقػمات البشية السكانية مغ أرض صالحة لمدراعة وفخة السياه 
 الدصحية والجػفية القخيبة مغ سصح االرض والرالحة لمجسيع االنذصة الدراعية.

تخكيبة سكانية فتية امكانيات بذخية في الشاحية لػجػد  ة أف ىشالظأضيخت الجراس-3
لكبل الجشديغ  الشاحيةمغ مجسػع سكاف  %(46َ1)تو ندب ما يعادؿ ندسة(/ 03851) بتعجاد
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ساسية في بشاء أيؤمغ وجػد قػى عاممة نذصة ودعامة  ما (54-04) عسارىع ما بيغأ وتتخاوح 
 . ريع  باليج العاممةمتكامل وسج حاجة السذا زراعي اقتراد

إذا ما قػػرنت بالسداحة  صغيخة ججاً  السدروعة فعبلً أضيخت الجراسة أف السداحة  -4
أجسالي السداحة الكمية  مغ (%1.47)ما يعادؿ ندبتو  دونساً  (2878)والتي بمغت,  الكميػة

  .صحخاوية جافة  / دونع( أما االراضي الباقية ىي ذات تخبة572511والبالغة )
 -هصيات:الت 
 ندتصيع الشاحية, والتي يسكغ مغ خبلليا الصبيعية والبذخية فيسػارد ستغبلؿ الأ -1

  كبيخ. وخاصة الرشاعية التي تكػف ذات مخدود اقترادي الدراعية تشػع في السحاصيل
وخاصة االقداـ الذسالية االرض  القخيبة مغ سصح السياه الجػفية أستغبلؿ -2

متججده عمى مجار الدشة وىي تستاز بأنيا ر السياه الدصحية, الرحخاوية البعيجة عغ مراد
 . الدراعيةصالحة لجسيع االستخجامات فزبل عغ انيا مصار, األلػجػد مرادر تغحية ليا ك

بدراعة محاصيل معيشة تعصي ليع مغ الييئات  الفبلحيغوضع خصة زراعية تمـد  -3
قابل ذلظ تقػـ الجوائخ الدراعية بتجييد والسخاكد الدراعية البحثية وبالسداحات السحجدة , م

 .السدارعيغ مغ بحور وتقاوى وآالت ومكائغ وبأسعار مجعػمة
وبعجد , متجاد الديل الفيزيأعمى شػؿ  الحي يتخكد خيفيالسجتسع ال أستغبلؿ -4
يسكغ   وجػد قػى عسالة في الدراعة يزسغ%( مسا 25ندسة( وبشدبة قجرىا )/8280سكاني )

في الشاحية الخيفية فخص تصػيخ استثسار الشذاط الدراعي في مشاشق  قتحقيمغ خبلليا 
 ونيػض بالػاقع الدراعي.

 لتخبية الحيػانات ةتستمظ ضخوؼ البيئة السبلئس التي السشاشق الرحخاويةأستغبلؿ  -5
سؤسدات ذات العبلقة بالثخوة الحيػانية إيػاء الحيػانات البشية و األكافة ب يايتصمب تأىيمما , 

إدخاؿ الدبلالت واصشاؼ جيجة مغ ب في القصاع الحيػاني يغبسخ ال ودعع صات رعي.ومح
 استخجاـ األساليب الحجيثة مغ خبلؿ وتذجيعيع الحيػانات التي تكػف ذات اإلنتاجية العالية

 في التخبية الحيػانات.
دعع قصاع تخبية االسساؾ والجواجغ في الشاحية عغ شخيق مشحيع مذاريع تشسية  -6

ة الدسكية في الشيخ وتأميغ مبالغ مالية مغ قبل السرخؼ الدراعي لغخض تدميف الثخو 
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اصحاب ىحه السذاريع مسا يجعع تشسية الثخوة الحيػانية في قصاع االسساؾ والجواجغ في 
 الشاحية. 

 
 االحاالت

                                                 

 صباعة والشذخ والتػزيع, االسكشجرية, , التخصيط االقميسي, دار السعخؼ الجامعية لم ( دمحم الفتحي بكيخ دمحم0)
 . 44 -41, ص  1118

(  صبلح الجيغ الذامي , الجغخافية دعامة التخصيط , مشذاة السعارؼ االسكشجرية , جامعة القاىخة 1)
 .062,  ص0871,
اشخوحة دكتػراه ,كمية اآلداب , جامعة  التجسع الحزخي في مشصقة حجيثة, كساؿ دمحم جاسع العاني , (2)
 . 025, ص0886جاد ,  بغ
, مصبعة وزارة  0, ط , جامعة بغجاد , السشاخ التصبيقي الخاوي وقري عبجالسجيج الدامخائيدؿ سعيج اع( 3)

 .108, ص التعميع العالي
عمي حديغ شمر, مشاخ العخاؽ تخجسة ماجج الديج ولي دمحم وعبجااللو رزوقي كخبل, مصبعة جامعة  (4)

 .04 -02, ص 0877السػصل, 
جػدة فتحي التخكساني , جغخافية السػارد السائية )دراسة معاصخة في األسذ والتصبيق( , الجار الدعػدية ( 5)

 . 01, ص 1114,  0لمشذخ والتػزيع , ط
( وسغ ىادي سمساف , جيػكيسيائية وىيجرولػجية نيخ الفخات , العخاؽ , اشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة ( 6)

 . 35 -34, ص0885  كمية العمـػ , جامعة بغجاد ,
( عفتاف خمف كخدي الجليسي , سج حجيثة وانعكاساتو عمى اقتراديات اقزية )حجيثة , عشو , راوه( لمسجة 7)

, دراسة في جغخافية السػارد السائية, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , جامعة األنبار, كمية  1114 -0887مغ 
 . 7, ص 1116التخبية , 

ية , السجيخية العامة لمدجود والخدانات , ادارة مذخوع سج حجيثة , قدع السجلػالت ( وزارة السػارد السال8)
 , بيانات, غيخ مشذػرة1107السائية, 

( وزارة الدراعة, الجور الستػقع لمسياه الجػفية في مذاريع التشسية الدراعية في العخاؽ , بحث )غيخ 01)
 . 014 -006, ص0877( 2-2مشذػر( رقع الجراسة )

 .06, ص 0882( , 00, مجمة التخبية والعمـػ , العجد ) انيذ الميمة , واخخوف دمحم (00)
, االىالي لمصباعة والشذخ والتػزيع 0جييشة سمصاف العيدى واخخوف, عمع االجتساع والتشسية, ط  (01)

 .126, ص 0888,دمذق, 



 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 ( 2مج 4 لعدد )ا

 2222 ( كانون االول)
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     217.ص  , 0875, جامعة البرخة  عبج مخػر الخيحاني , جغخافية الدكاف , عبج عمي الخفاؼ , (02)

(9)united nations: unctad commodity year book 1989-NEW YORK qq0 
371-372  

 ,0870, دار الكتب لمصباعة والشذخ, جامعة السػصل , ابخاليع شخيف واخخوف , جغخافية الرشاعة( 04)
 55ص 

 .1107 بيانات غيخ مشذػرة ,,  ( محافطة االنبار , مجيخية ناحية بخوانة , قدع السذاريع والستابعة05)
,  , مجيخية زراعو االنبار, شعبة زراعة حجيثو, السرخؼ الدراعي , وزارة الدراعة جسيػرية العخاؽ( 06)

 .1107بيانات )غيخ مشذػره( 
  11/3/1108/ بتاريخ مع سكاف الشاحية/,  لقاءات ميجانية (07)

 , جامعة بغجاد غخافية الشقل والتجارة الجولية, ج عبج العديد دمحم حبيب العبادي ويػسف يحيى شعساس (08)
  077, ص 0876,  بيت الحكسة لمصبع والشذخ, 0, كمية اآلداب, ط

, 1107,  , دار السجج لمشذخ والتػزيع , عساف 0, ط , جغخافية الصاقة صبحي احسج الجليسي (11)
   .05 -04ص

 .11/3/1108ابمة شخرية  بتاريخ , مق , احج العسميغ في محصة وقػد بخوانة ( احسج شالب عبػد10)
, االراضي السييأة لبلستثسار الدراعي في محافطة االنبار, ىيئة زارة الدراعة, مجيخية زراعة االنبارو  (11)

فق كتاب السخقع و (, GIsقدع الجراسات واالحراء, شعبة نطع السعمػمات الجغخافية) االستثسارات الدراعية,
 . 06, ص ػرة, بيانات غيخ مشذ 11/0/1108(717)
مدح وترشيف التخب, مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ,  يالبجولػجوليج خالج حدغ العكيجي , عمع  (12)

 . 110, ص 0875جامعة السػصل, بغجاد,
, االراضي السييأة لبلستثسار الدراعي في محافطة االنبار, ىيئة زارة الدراعة, مجيخية زراعة االنبارو  (13)

فق كتاب السخقع و (, GIs, شعبة نطع السعمػمات الجغخافية) , قدع الجراسات واالحراء يةاالستثسارات الدراع
 . 06, ص , بيانات غيخ مشذػرة 11/0/1108(717)
, االراضي السييأة لبلستثسار الدراعي في محافطة االنبار, ىيئة زارة الدراعة, مجيخية زراعة االنبارو  (14)

فق كتاب السخقع و (, GIs, شعبة نطع السعمػمات الجغخافية) ت واالحراء, قدع الجراسا االستثسارات الدراعية
  07, ص , بيانات غيخ مشذػرة 11/0/1108(717)
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ضامخ دمحم صالح, عبلء عبج الخزاؽ دمحم, مذخوع تصػيخ ونذخ الديتػف, مجمة الجشائغ, مجمة زراعية   (15)
,  1115, تذخيغ أوؿ , 2الدراعة , العجد عمسية ترجر عغ الذخكة العامة لمبدتشو إحجى تذكيبلت وزارة 

 . 00ص
فؤاد ميجي , صباح سميع الكػاز , تصػيخ زراعة الديتػف , وزارة الدراعة , الذخكة العامة لمبدتشة  (16)

  . 1, ص 1116والغابات , 

 رعج رحيع حسػد العداوي, قيذ ياسيغ خمف, اثخ استخجاـ شخؽ الخي الحجيثة عمى االحتياجات السائية (17)
لمسحاصيل الدراعية في محافطة ديالى, مجمة جامعة ديالى, كمية التخبية لمعمـػ االندانية, العجد 

  030, ص1104(,56)

, دار العخبية  جامعة بشيا احسج سميساف محسػد, محسػد رياض السيجي , اساسيات اإلنتاج الحيػاني , (18)
 1, ص 1102 ,لمشذخ والتػزيع 

حرخ الشباتات الصبيعية والخعػية في اليسغ, السجمة الدػرية لمبحػث لمدراعية دمحم يحي دوس, واخخوف,  (21)
  013,ص 1106( 0( العجد)3, مجمج)

,  كمية التخبية لمعمـػ االندانية , االستدراع الدسكي في محافطة كخببلء , سمسى عبج الخزاؽ الذببلوي  (20)
   .011( ص 11, العجد ) , مجمة اىل البيت جامعة كخببلء

يقتي االحػاض العائسة مغ وجية خ اكـخ احسج عمي, محسػد حجيذ جاسع, مقػمات تخبية االسساؾ بص (21)
   . 84, ص نطخ السخبيغ في محافطة صبلح الجيغ ,


