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 :الممخص
تيدف ىذه الدراسة الى اعطاء صورة واضحة عن المشكالت التي        

تواجو زراعة الحبوب والخضراوات في منطقة الدراسة وايجاد عدد من 
المعالجات المستقبمية ليذه المشاكل وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج 
الوصفي التحميمي والمشاىدات الميدانية في تحديد ىذه المعوقات وتوصمت 
الى عدد من المشاكل الجغرافية فمنيا ما يتعمق بالجانب الطبيعي 

ة ومنيا كالظروف المناخية وتممح التربة وانتشار االدغال واالمراض الزراعي
ما يتعمق بالجانب البشري كالزحف العمراني وتخمف نظام الري وقمة 
مستمزمات االنتاج وضعف السياسة الزراعية, وبينت ىذه الدراسة تباين 
الواضح بمدى تأثر الحبوب والخضراوات بالعوامل الطبيعية والبشرية حيث 

ة عمى وضحت ان العوامل البشرية ذات تأثير اكبر من العوامل الطبيعي
االنتاج الزراعي وذلك الن االنسان ىو السبب الرئيسي في حدوثيا مثل 
تممح التربة نتيجة اسموب الري الخاطئ وتقمص االنتاج والمساحات 
المزروعة بسبب الزحف العمراني عمى االرض الزراعية وضعف التخطيط 
 الزراعي والتي يكون االنسان سبب حدوثيا , وقد توصمت الدراسة الى عدد
من الحمول المقترحة والتي من شأنيا تحقيق توسع في المساحات المزروعة 
او زيادة االنتاج الزراعي وتحقيق استغالل امثل لألرض الزراعية من خالل 

 اتباع االساليب العممية وتصحيح السياسة الزراعية. 
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Abstract: 

This study aim to give clear image about the problems 

which Face agriculture of seeds and vegetables in study 

area and to find number of treatments in the future for 

these constrains . Also this study depends on analyzing 

and descriptive method and fielded lookups to limit these 

constrains . This study gets number of geographic  

problem some deals with nature side like climate 

circumstances and soil salting with weeds spreading and 

agricultural diseases . Another problems deals with  

manned – side like Urban creep and Backward  

irrigations with decreasing in production supplies and 

weakness of agricultural politics .This study shows 

difference between affection of seed and vegetables with 

manned and natural factors ,that manned factors effect 

more than natural factors on agricultural production 

because of the humans are the main reason with 

incidences, like soil salting as a result of wrong irrigation 

and decreasing of production with agricultural areas , 

because of urban creep on agricultural areas and 

weakness of agricultural planning .This study gets a 

number of suggestive solutions which leads to enlarge 

the agricultural areas with increasing of agricultural 

production and to achieve optimal independence for 

agricultural areas through following scientific methods 

and correct agricultural politics    
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 المقدمة:
تشكل زراعة الحبوب والخضراوات الركيزة االساسية لمسكان منطقة الدراسة من خالل 

اقتصادي لعدد من توفير الغذاء االستيالكي اليومي والرئيسي لمسكان فضاًل عن كونو مصدر 
المزارعين , حيث تقود تمك االىمية التي ازدادت في الفترة االخيرة مع تزايد اعداد السكان 
وزيادة الطمب عمى الغذاء الى دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجو زراعة الحبوب 

ا بسبب االحداث االمنية التي شيدتي 2003والخضراوات والتي تفاقمت بشكل كبير بعد فترة 
منطقة الدراسة بشكل متعاقب فضاًل عن االىمال الواضح وغياب القوانين الرقابية واالرشاد 
الزراعي وضعف السياسة الزراعية والتي نتج عنيا تقمص المساحات المزروعة بالحبوب 
والخضراوات وتوسع عمراني باتجاه االرض الزراعية فضاًل عن ترك المزارع ألرضو الزراعية 

اخرى غير الزراعة ذات مردود اقتصادي اعمى فضاًل عن انتشار اآلفات ومزاولة اعمل 
واالمراض الزراعية وتممح التربة نتيجة اسموب الراي الخاطئ وقمة استخدام االسمدة وعدم 
اتباع الدورة الزراعية , وتتمثل الحمول في التخطيط العممي السميم واالستعمال االمثل لألرض 

ة مشاكل زراعة الحبوب و الخضراوات ومسببتيا وتقديم الحمول الزراعية , لذلك تعد معرف
المبدئية ليا من العوامل الميمة في السياسة الزراعية ألنيا تقود نحو التوسع في المساحات 
المزروعة لمحبوب والخضراوات وزيادة االنتاج الزراعي وبالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي وتقميل 

د , وعمى الرغم من وفرة االمكانيات الزراعية في منطقة الدراسة االعتماد عمى سياسة االستيرا
الطبيعية كانت او البشرية اال ان ضعف التخطيط ادى الى عدم استغالل ىذه االمكانيات 
بالتوسع في زراعة الحبوب والخضراوات , وقد تناولت الدراسة في مبحثيا االول المشاكل 

الحبوب والخضراوات بينما تناول المبحث الثاني ابرز الطبيعية والبشرية التي تؤثر في زراعة 
 الحمول المقترحة ليذه المشاكل .

 مشكمة البحث :
تعتبر تحديد مشكمة البحث من اىم الخطوات العممية التي تواجو الباحث والتي يمكن 

 طرحيا بشكل سؤال .
 ىل تعاني زراعة الحبوب والخضراوات من مشاكل ضمن منطقة الدراسة ؟  -
 المشكالت التي تواجو زراعة الحبوب والخضروات في منطقة الدراسة؟ ما ىي -
 فرضية البحث : 
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 تعتبر فرضية البحث كحل مبدئي لممشكمة المدروسة . 
تعاني زراعة الحبوب والخضراوات من مشاكل عديدة كان ليا اثر سمبي عمى الواقع  -

 الزراعي .
الكبير في تناقص المساحات  ان العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية ليا االثر -

 المزروعة واالنتاج الزراعي لمحبوب والخضراوات .
 هدف البحث : 

ييدف البحث الى تحميل المعوقات التي تواجو زراعة الحبوب والخضراوات ومدى 
تأثرىا بالمشاكل الطبيعية والبشرية وايجاد عدد من الحمول والمقترحات التي من شأنيا زيادة 

 االستغالل االمثل لالرض الزراعية .االنتاج وتحقيق 
 منهجية البحث :

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي والتحميمي لممشاكل زراعة الحبوب 
 والخضراوات استخدم اسموب العممي والدراسة الميدانية في التوصل لمحمول المقترحة.

 
 حدود منطقة الدراسة : 

( 838288بكل اقضيتيا والتي تبمغ مساحتيا )تتحد منطقة الدراسة بمحافظة االنبار 
,  2(كم438387%( من مجموع مساحة العراق البالغة )38,5, وىي بذلك تمثل نسبة )2كم

 -38,53والواقعة في القسم الغربي من العراق, وتنحصر منطقة الدراسة بين دائرتي عرض)
حدودىا اإلدارية ( ,اما 8(3 شرقا, خريطة رقم )44 -39(3 شمااًل وبين خطي طول )3 35

فتحدىا من الشمال محافظة نينوى وصالح الدين ومن الشرق محافظة صالح الدين وبغداد 
وكربالء والنجف أما من جية الجنوب فتمثل حدودىا الغربية جزء من حدود العراق السياسية 

متداد مع سوريا واالردن والمممكة العربية السعودية, وقد ساىم الموقع الجغرافي فضاًل عن اال
المساحي لمنطقة الدراسة في تنوع التضاريس والتي تحديدىا بسيول الفرات التي تشكل نسبة 

%( من مساحة 94%( من مساحة محافظة االنبار واليضبة الغربية التي تشغل نسبة )6)
منطقة الدراسة, فبالرغم من سعة مساحة منطقة الدراسة لكنيا تعاني من قمة االراضي الزراعية 

بمساحتيا الكبيرة بسبب اتساع المناطق الصحراوية وقمة مصادر المياه وتذبذب كميات مقارنة 
 األمطار.
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 ( موقع منطقة الدراسة من العراق8خريطة رقم ) 

 
المصدر: جميورية العراق, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, شعبة انتاج الخرائط, 

 .2089( لعام 8000000:8مقياس)خريطة العراق اإلدارية 
 المبحث األول :المشكالت التي تواجه زراعة الحبوب والخضروات:

إن من أبرز المشاكل الطبيعية  أواًل: المشاكل التي تتكون بفعل العوامل الطبيعية: 
التي تؤثر في زراعة الحبوب والخضروات في منطقة الدراسة تتمثل في الظروف المناخية 

حر وانتشار االدغال واآلفات الزراعية حيث تمثل ىذه العوامل تحديًا يواجو والمموحة والتص
اإلنتاج الزراعي ويؤثر في االمن الغذائي, عممًا بأن قدرة اإلنسان في التغمب عمى ىذه 
 التحديات مرىون بالتقدم العممي والتكنولوجي في الزراعة, حيث تتمثل ىذه المشاكل بما يأتي:

 الظروف المناخية: .8
تبر المناخ من العوامل الطبيعية ذات التأثير الكبير في اإلنتاج الزراعي لمحبوب يع

والخضراوات حيث يمتد  أثره عمى ظروف المنطقة البيئية من خالل تأثيره في التربة وجودتيا 
ونسبة الرطوبة الموجودة فييا حيث يرجع سبب االختالف في اإلنتاج الزراعي من فترة إلى 

الظروف المناخية كالحرارة والتساقط, كما يمتد أثر المناخ عمى الحراثة  اخرى إلى اختالف
, لذلك سيتم دراسة درجة الحرارة واألمطار باعتباره ( . 8)والحصاد والتسميد واستعمال المكائن

 أكثر العناصر المؤثرة في اإلنتاج الزراعي.
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 درجة الحرارة: . أ
زراعة الحبوب والخضراوات  وتعتبر درجة الحرارة من أىم العناصر المؤثرة في

الزراعي وذلك من خالل دورىا الكبير في زيادة معدالت تبخر المياه التي تستخدم في عمميات 
الري وكذلك المياه الباطنية القريبة من سطح األرض والسيما في فصل الصيف عند ارتفاع 

وانخفاض إنتاجية درجات الحرارة حيث يؤدي ذلك إلى جفاف التربة وتدىور األراضي الزراعية 
الدونم وتحويميا إلى أراضي متصحرة , كما يؤدي التباين في المديات الحرارية بين فصل 
الصيف وفصل الشتاء في منطقة الدراسة إلى زيادة مموحة التربة والسيما في فصل الصيف 

كون عند ارتفاع درجات الحرارة واالستخدام المفرط لممياه في الري مع زيادة نسبة التبخر وت
,كما يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون ( 2)النتيجة زيادة كميات األمالح في التربة

الصفر المئوي إلى تمف بعض المحاصيل الزراعية والسيما في فترات حدوث الصقيع خالل 
 ليالي الشتاء, فأن معرفة فترة موسم النمو لو أىمية كبيرة بتقدير القيمة الفعمية لمحرارة وتأثيرىا

( 825في توزيع المحاصيل الزراعية حيث تبين أن الفترة الخالية من االنجماد تبمغ أقل من )
( يوم فإذا 200يوم, بينما تصل فترة نمو ونضج محصولي الحنطة والشعير خالل فترة تصل )

 . (3)تعرضًا لالنجماد يمكن يتمف المحصول
جات الحرارة الصغرى في ( أن المعدل الشيري لدر 8يتبين من خالل تحميل الجدول ) 

( في محطة الرطبة , في حين 2منطقة الدراسة منخفض ِإذ بمغ معدل شير كانون الثاني  ) م3
( وىذا االنخفاض سيؤثر بشكل سمبي عمى المحاصيل الزراعية 8,4بمغ في محطة الرمادي ) م3

طبة الشتوية , في حين أعمى معدل لدرجات الحرارة الصغرى في شير تموز في محطتي الر 
( م3 عمى التوالي ويتالءم ىذا المعدل مع الدرجة المثمى 25,4( و) 23,3والرمادي بمعدل) 

لمعظم المحاصيل الصيفية, وبالنسبة لمعدالت درجة الحرارة العظمى فسجمت ادنى معدالت 
( م3 82,7درجة الحرارة العظمى في شير كانون الثاني بمحطتي حديثة وعنة بمعدل ) 

لتوالي, في حين سجمت أعمى معدل لدرجات الحرارة العظمى في شير ( م3 عمى ا83,8و)
( م3 عمى التوالي , ومن 42,9( م3 و)38,7تموز في محطتي الرطبة وحديثة وذلك بمعدل ) 

خالل تباين معدالت   الحرارة العظمى والصغرى بين المحطات المناخية يمكن أن نستنتج 
نطقة الدراسة فبالرغم من مالئمة درجات الحرارة بإمكانية التنوع في اإلنتاج الزراعي في م
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ألغمب المحاصيل الزراعية إال َأنَّ التطرف الحراري في االرتفاع واالنخفاض يعود بشكل سمبي 
 عمى االنتاج وال سيما إنتاج الخضروات.

(  معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل السنوي لممحطات 8جدول رقم )
   (0284 -0220قة الدراسة لممدة) المناخية في منط
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المصدر: وزارة النقل , الييئة العامة لألنواء الجوية الرصد الزلزالي, قسم المناخ, بغداد, بيانات غير 
 منشورة

 االمنية. بسبب الظروف 2089 -2084توقفت محطات منطقة الدراسة لممدة 
 موسمية األمطار وتذبذبها: . ب
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تتصف األمطار في منطقة الدراسة بالتذبذب حيث تبدء باليطول في المدة المعتدلة 
والباردة من السنة خالل فصل الخريف والشتاء والربيع حيث تتبع نظام سقوط البحر المتوسط, 

الموسم الواحد وأحيانًا مع ويكون نظام سقوط األمطار في منطقة الدراسة غير منتظم حتى في 
تفاوت كمياتيا من سنة إلى اخرى وأحيانًا يكون سقوطيا بشكل مبكر في أواسط الخريف أو قد 

, وقد ( 4)تكون متأخرة في سقوطيا في الربيع والتي يكون ليا آثار سمبية عمى اإلنتاج الزراعي
د عمى طرق الري االخرى أدت ىذه الصفات إلى قمة االعتماد عمى األمطار في الري واالعتما

والتي تؤدي إلى زيادة االستيالك المائي وقمة المساحات المزروعة, لذلك تعتبر األمطار من 
العوامل المناخية الميمة في انتشار النباتات التي تقترن بالتوزيع الفصمي ونسبة الفاقد منيا 

ر محدود في التوسع عن طريق التبخر, ويتبين أن نظام توزيع األمطار وكمياتيا ذات تأثي
الزراعي في منطقة الدراسة مما يؤدي ذلك إلى االعتماد عمى طرق الري االصطناعي من 
نير الفرات, لذلك يعتبر الماء أىم العناصر التي تتنافس عمييا المحاصيل داخل الحقل في 
ظروف الجفاف في المناطق التي تعتمد عمى مياه األمطار في الري حيث يؤدي النقص في 

 .( 5)ية األمطار إلى اضرار كبيرة تصيب اإلنتاج الزراعيكم
( يتبين َأنَّ كميات االمطار وبحسب المحطات 2ومن خالل تحميل الجدول رقم)

ممم( في محطة عنة 847,7المناخية تكاد تكون متقاربة وقميمة ِإذ تتراوح كميتيا بين) 
ممم( في 833,4, و)ممم( في محطة حديثة835,8ممم( في محطة القائم , و) 839,8و)

نَّ معظم اأَلمطار تسقط خالل فصل 824,4محطة الرطبة , و) ممم( في محطة الرمادي, واِ 
الشتاء وبنسبة أقل خالل فصمي الربيع والخريف ويسود الجفاف في فصل الصيف, وال يمكن 
ق االعتماد عمى االمطار في الزراعة الديمية بسبب قمتيا وال يمكن االعتماد عمييا في تحقي

 التوازن الغذائي  لكنيا تعوض عن المياه السطحية في َأثناء مواسم ىطوليا.
( المجموع الشهري والسنوي لكميات االمطار النازلة )ممم( في المحطات 0جدول رقم ) 

 (0284-0220المناخية لمنطقة الدراسة لممدة )
 عنة القائم حديثة الرمادي الرطبة المحطات 
 /     /     /     /      / االشير ت
 27,8 25,8 20,3 28,8 6, 22 2ك 8
 28,9 22 89,4 86,2 22 شباط 2
 27,9 26 20,8 85,6 23,6 آذار 3
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 88,9 83 87,8 83,7 82,9 نيسان 4
 6,8 5,8 7,8 6,4 8,2 مايس 5
 /  / / / حزيران 6
 / / / / / تموز 7
 / / / / / اب 8
 / / / / / ايمول 9

 88,6 9 7,6 9,2 6,7 8ت 80
 28,3 89,3 20,8 88,3 83,6 2ت 88
 28,3 88,9 28,3 23,8 23,8 8ك 82
 847,7 839,8 835,8 824,4 833,4 المجموع السنوي 83

المصدر: وزارة النقل , الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بغداد, بيانات 
 غير منشورة
 تصحر التربة: .0

منطقة الدراسة بسبب عاممين العامل األول يتمثل بالعامل يظير التصحر في 
الطبيعي والذي يتضح من خالل قمة األمطار وعدم انتظام سقوطيا وتباينيا من موسم آلخر 

,أما ( 6)من حيث الكم والنوع فضاًل عن ارتفاع نسبة التبخر وتنشيط حركة الكثبان الرممية
خالل سوء استغالل اإلنسان لألرض الزراعية العامل الثاني فيتمثل بالعامل البشري من 

واعتباره المسؤول الرئيسي عن التصحر, ولذلك فأن منطقة الدراسة تعاني من خطر التصحر 
وبات ييدد األراضي الزراعية التي تشكل أقاليم المدن والمراكز الحضرية في األقضية وتعد 

خصوبة األراضي الزراعية التي  المسؤولة عن سد االحتياج الغذائي لمسكان, فعمى الرغم من
تجاور نير الفرات غير أن عامل انخفاض السطح وضعف االنحدار ساعد عمى نشاط 
النفاذية الشعرية فضاًل عن ضعف الصرف مع ارتفاع درجة الحرارة صيفًا, وقد ساعدتيا 
العوامل البشرية في ذلك من خالل ترك الزراعة وعدم استصالح األراضي أدى إلى نشاط 

تصحر وتحول مساحات واسعة من األراضي الزراعية التي كانت تغطييا الحبوب ال
والخضروات إلى أرض جرداء تغطييا نباتات الشوك والعاقول, وليست األراضي الزراعية 
الصحراوية في مستقر بل تتعرض باستمرار إلى التذرية والتعرية اليوائية خاصٍة في فصل 

ة المياه والرعي الجائر وأسموب الحراثة الخاطئ فضاًل عن الصيف مع انعدام الزراعة بسبب قم
.وليذا ( 7)دور اإلنسان من خالل العبث في التربة لمبحث عن أماكن الرمل والحصى والحجر
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فأن المناطق الجافة وشبو الجافة التي تعتمد عمى الري في الزراعة تتعرض باستمرار الى 
 (8)قالني من قبل االنسان لمموارد الموجودة ارتفاع نسبة المموحة بسبب استخدام الغير ع

خالصة القول بأن العوامل الطبيعية والبشرية خصوصًا كان ليما دور كبير في تراجع 
المساحات المزروعة وتناقص اإلنتاج الزراعية وانخفاض معدل اإلنتاجية ألغمب المحاصيل 

تفاقمت ظاىرة التصحر في  الزراعية وزيادة معدل العجز الغذائي من اإلنتاج الزراعي, وقد
 الفترة االخيرة بشكل كبير, بسبب سياسة اإلىمال الزراعي وغياب الخطط .

 اآلفات الزراعية واالدغال: .0
تعاني منطقة الدراسة من انتشار االدغال واألمراض والحشرات التي تنعكس بشكل 

مو النبات سمبي عمى زراعة الحبوب والخضراوات وذلك نتيجة لما تتركو من أضرار في ن
, وتعرف االدغال بتمك النباتات التي تنمو (9)ونوعية المحصول وجودتو وتدني حجم اإلنتاج

بشكل طبيعي دون تدخل اإلنسان والتي يكون ليا ضرر كبير عمى اإلنتاج الزراعي بشكل 
, وقد أدى انتشار االدغال دون معالجتيا في منطقة الدراسة إلى تقمص  (80)أكبر من فائدتيا

نتاج والمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب والخضروات وذلك نتيجة لمشاركة تمك اإل
المحاصيل في الضوء والغذاء, وقد تبين من خالل الدراسة الميدانية أن نسبة المزارعين الذين 

%( والتي يمكن معالجتيا باستخدام المبيدات الكيمياوية 67يعانون من ىذه المشكمة بمغت )
ا من قبل الدولة, ومن ىذه االدغال ىي )العاقول, والحمفاء, والخباز, والتي يتم توفيرى

(", أما بالنسبة لألمراض والحشرات فتتعرض 2()8والقصب, والشوك(" ينظر إلى الصورة رقم )
المحاصيل الزراعية ومنيا الحبوب والخضروات في منطقة الدراسة إلى اإلصابة باألمراض 

وحشرات السونا وحفارة السيقان والتي ليا أثر كبير عمى والحشرات كأمراض الصدأ والتفحم 
إنتاجية الحبوب والخضروات حيث بمغت الخسائر التي تحدثيا األمراض و اآلفات الزراعية 

%( في منطقة الدراسة, حيث تساىم الظروف المحمية في تييئة الظروف المالئمة 4بنسبة )
يادة الرطوبة الجوية وارتفاع درجات الحرارة لزيادة اآلفات ومنيا تقمبات الظروف المناخية كز 

فضاًل عن ىبوب الرياح الجافة الحارة, وكذلك تواجد األراضي المنخفضة التي تتجمع فييا 
المياه والنباتات الطبيعية التي تكون مأوى لتكاثر الطيور والحشرات التي تمحق الضرر في 

خالل غمر األراضي الزراعية بالمياه اإلنتاج الزراعي, وأيضًا يؤدي أسموب الري الخاطئ من 
والذي يؤدي إلى زيادة الرطوبة في التربة لتصبح بيئة مناسبة لألمراض التي يكون سببيا 
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( المبيدات 3, ويوضح الجدول رقم )(88)الكائنات المرضية الحية التي تعيش داخل التربة
ة من قمة المكاتب التعاونية الممكن استخداميا لمكافحة اآلفات الزراعية, وتعاني منطقة الدراس

اإلرشادية في تحديد اآلفات الزراعية وارتفاع أسعار المرشات والمبيدات التي تكافح اآلفات 
 واالدغال باإلضافة إلى قمة معرفة المزارع بكيفية استخداميا.

 ( المبيدات التي تستخدم لمكافحة اآلفات الزراعية. 0جدول رقم) 
 المبيد اسم اآلفة
 راكسيل, دفدند التفحممرض 
 اندرين الجراد

 ىوستمثيون حفارة الساق
 دسيس حشرة العناكب

 شيفالير, توبك االدغال
المصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسم مكافحة اآلفات الزراعية, بيانات غير منشورة 

2089. 
 لمزراعة في منطقة الدراسة(انتشار االدغال في االراضي الصالحة  8صورة رقم ) 

 
 8/88/2089التقطت الصورة 
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 ( انتشار االدغال في مبازل منطقة الدراسة 2صورة رقم ) 

 8/88/2089التقطت الصورة بتاريخ 
 مشكمة مموحة التربة: .4

تعتبر المموحة أحدى أىم المشكالت التي عانت منيا الزراعة في منطقة الدراسة وليا 
اإلنتاج الزراعي وخاصٍة إنتاج الحبوب والخضروات, وتعد الظروف الدور األكبر في انخفاض 

الطبيعية والبشرية أحدى أىم مسبباتيا والتي تتمثل بارتفاع مستوى المياه الجوفية واستواء 
السطح فضاًل عن أسموب الري الخاطئ وتدىور شبكات الصرف وكذلك ارتفاع درجات الحرارة 

, (82)مموحة التربة وانخفاض اإلنتاج لإلراضي الزراعيةونسبة التبخر الذي ينتج عنو زيادة 
ويقع الجزء األكبر من األراضي الزراعية ضمن منطقة السيل الرسوبي والسيل الفيضي في 
منطقة الدراسة لذلك يغمب عمييا صفة االنبساط لذلك فيي تعاني من ارتفاع مموحة المياه 

و من أمالح في التربة أثناء عمميات الجوفية في منطقة السيل الرسوبي وترسيب ما تحمم
الري, فضاًل عن االستخدام المفرط لممياه في عمميات الري مع ضعف شبكات الصرف 
وارتفاع درجات الحرارة والتبخر والذي ينتج عنو مشكمة التغدق ومموحة التربة تترك آثارىا 

ر خصوصًا من مع ويزداد خطر المموحة في الوقت الحاض( 83)السمبية عمى اإلنتاج الزراعي
ارتفاع أعداد السكان والتوجو نحو زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق األمن الغذائي إال أن ذلك لم 
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يتحقق من دون وضع حد ليذه المشكمة التي تتباين من مكان إلى آخر, حيث تزداد المموحة 
ستوى سطح في المناطق المنخفضة التي يرتفع فييا مستوى المياه الباطنية وتقل بارتفاع م

 البحر.
 ثـانيًا: المشـاكل التي تتكون بفعل العوامل البشرية.

تتمثل المشاكل البشرية التي تؤثر في زراعة الحبوب والخضراوات بالتوسع العمراني 
عمى األراضي الزراعية وعدم استخدام طرائق الري الحديثة باإلضافة إلى قمة مستمزمات 

تعد العوامل البشرية ذات تأثير أكبر من العوامل  اإلنتاج وضعف السياسة الزراعية, حيث
الطبيعية وذلك ألن اإلنسان ىو السبب الرئيسي في حدوثيا, حيث ازدادت ىذا المشاكل في 
الفترة األخيرة وباتت تشكل تحديًا يواجو الزراعة ويؤثر عمى االمن الغذائي, حيث تتمثل ىذه 

 المشاكل بما يأتي:
 األراضي الزراعية:التوسع العمراني عمى  .8

يعد التوسع العمراني ظاىرة شائعة في أغمب المناطق الزراعية في منطقة الدراسة 
وبات خطرًا ييدد اإلنتاج الزراعي وضعف األمن الغذائي لمسكان واالعتماد عمى سياسة 
االستيراد من خارج الحدود, ويعد عامل األرث وتحسن الحالة االجتماعية مع غياب سياسة 

م والذي أدى إلى 2003من األسباب الرئيسية في زيادة ىذه الظاىرة خصوصًا بعد فترة الردع 
تراجع المساحات المزروعة وتناقص اإلنتاج الزراعي لمحبوب والخضراوات, وقد تغيرت النظرة 
االجتماعية في الريف فبعد أن كانت أغمب العوائل الريفية ىي عوائل مركبة تجمع بين األب 

ء واألحفاد حتى تغيرت وباتت تميل نحو االنشطار وبناء المساكن والتوسع عمى واألم واألبنا
, فبالرغم من اتجاه أغمب الدول نحو زايدة اإلنتاج الغذائي في (84)حساب األراضي الزراعية

الفترة الراىنة إال أننا نجد المزارعين في منطقة الدراسة قد تركوا الزراعة واىتموا ببناء المساكن 
وتعد  (85)باالتجاه األفقي بداًل من التوسع العمودي ولم يحافظوا عمى األرض الزراعية وتوسعوا

مشكمة التوسع االفقي اكثر شيوعًا في الدول النامية بينما اتجيت الدول المتقدمة الى التوسع 
 (3ينظر الى الصورة رقم)( 86)العمودي
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 ية في منطقة الدراسة( التجاوز العمراني عمى االراضي الزراع 3صورة رقم ) 

 

 8/88/2089التقطت الصورة بتاريخ 
 تخمف نظام الري: .0

تعتبر كمية األمطار غير كافية لقيام الزراعة في منطقة الدراسة لذلك فأن أغمب 
, (87)األراضي الزراعية تعتمد عمى مياه نير الفرات والبحيرات وآبار المياه الجوفية في تغذيتيا

الل اإلنسان ليذه المياه من خالل تخمف نظام الري واليدر الكبير والتي تعاني من سوء استغ
لممياه وضعف اإلمكانيات الفنية لتطوير نظام الري والذي يعد عائقًا كبيرًا في وجو التوسع 
الزراعي وبالتالي يؤدي إلى حدوث خمل في انتاج الحبوب والخضراوات, حيث باتت مشكمة 

اجو الزراعة في منطقة الدراسة, لذلك ينبغي عمى الدولة أن المياه ونظام الري تشكل تحديًا يو 
تدعم استعمال طرائق الري الحديثة وذلك لتقميل اليدر في المياه ألن غالبية منطقة الدراسة 
الزالت تعتمد عمى أسموب الري التقميدي أي غمر األراضي الزراعية بالمياه والذي ينعكس 

عي من خالل انتشار األمالح وتغدق التربة وانخفاض بشكل سمبي عمى التربة واإلنتاج الزرا
, حيث يعتقد المزارع أن زيادة كمية اإلنتاج الزراعي ( 88)اإلنتاج واإلنتاجية لممحاصيل الزراعية

مقترن بزيادة كمية المياه والحقيقة عكس ذلك من خالل إتباع وسائل المقننات المائية الخاصة 
تباع نظام الري بالرش بكل محصول زراعي وذلك من أجل التو  سع في الزراعة واإلنتاج, وا 

 والتنقيط والتي تقمل من ىدر المياه وتزيد معدل اإلنتاجية وتحافظ عمى الترب الزراعية.
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4538 ) 
 

 ضعف اإلمكانيات الفنية: .0
وىي تنتج عن ضعف السياسة الزراعية  فضاًل عن قمة وعي المزارع وضعف 

 الجوانب الفنية بعدة نقاط يمكن تمثمييا باآلتي:اإلمكانيات المادية لو ويتحدد ضعف 
 قمة اآلالت الزراعية وضعف استعماالتها : . أ
تعتبر اآلالت الزراعية أحدى الوسائل الميمة وذات التأثير في اإلنتاج الزراعي  

ضمن منطقة الدراسة خاصٍة ضمن نطاق زراعة الحبوب, حيث تعاني منطقة الدراسة من قمة 
الزمة لإلنتاج الزراعي فضاًل عن ارتفاع أسعارىا حيث بمغ سعر الحاصدة اآلالت الزراعية ال

(مميون دينار ويعود ذلك بشكل سمبي عمى اإلنتاج الزراعي 828الزراعية الواحدة إلى )
وضعف اإلنتاجية خاصٍة مع ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار تأجيرىا مما يجبر المزارع 

ئو نسبة من األرباح في نياية الموسم وذلك بسبب عدم لالتفاق مع صاحب الحاصدة إلعطا
( دينار في الساعة بينما 20000امتالكو مبالغ تأجيرىا, كما وصل سعر حراثة األرض إلى )

, ويؤدي توفر اآلالت الزراعية واستعماليا (89)( مميون دينار5ارتفع سعر الجرار الزراعي إلى )
زراعي و زيادة السكان من خالل زيادة إنتاجية بشكل صحيح إلى خمق توازن بين اإلنتاج ال

الدونم وخفض كمفة العمميات الزراعية فضاًل عن اختصار الجيد والوقت وتقميل الضائعات 
 .(20)المائية

 عشوائية اإلنتاج الزراعي:  . ب
يتصف اإلنتاج الزراعي بالعشوائي لعدم اتباع المزارع لخطط مستقبمية إلنتاج 

سوق وذلك بسبب تذبذب األسعار فضاًل عن أن المزارع ال يجد محصول معين يمبي حاجة ال
سوق جاىزة لتصريف منتجاتو الزراعية ويكون اإلنتاج الزراعي مرتبط بارتفاع أسعار 
المحصول الزراعي والذي يحقق أرباح اقتصادية أعمى من بقية المحاصيل مما يؤدي إلى 

 .( 28)سة االستيرادوجود خمل بنظام اإلنتاج الزراعي واالعتماد عمى سيا
 ج. قمة استخدام البذور المحسنة:     

لمبذور المحسنة دور كبير في زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيتو, إذ يجب أن 
تتصف البذور المحسنة بعدة صفات منيا أن تكون نقية وخالية من الشوائب وبذور االدغال 

,فبالرغم من توفر المراكز (22)األمراضوذات قدرة عالية عمى اإلنبات بشكل جيد وخالية من 
التي تختص بتجييز البذور المحسنة في العراق إال أن الفالح في منطقة الدراسة يعاني من 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4539 ) 
 

قمة تجييزه بالبذور المحسنة التي تستطيع مقاومة الظروف البيئية واألمراض فضاًل عن ارتفاع 
ذور المنتجة في الحقل التي تتصف أسعارىا في األسواق وىذا يجبر المزارع عمى استخدام الب

بقمة مقاومتيا لمظروف البيئية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية لمحاصيل الحبوب 
والخضروات, ويمكن معالجة ىذه المشكمة عن طريق قيام مراكز تجييز البذور بتزويد الشعب 

 ين.الزراعية بالبذور المحسنة التي تقوم ىي بدورىا بتوزيعيا عمى المزارع
 د. قمة استخدام األسمدة:

تعد عممية التسميد من مستمزمات اإلنتاج الضرورية وذلك بسبب دورىا الكبير في 
زيادة اإلنتاج الزراعي لمحبوب والخضراوات وكذلك الحفاظ عمى خصوبة التربة وزيادة 
 إنتاجيتيا شرط خموىا من األمالح ومدى مالئمة المحاصيل لألسمدة واتباع طرق التسميد

,وتعاني منطقة الدراسة من قمة تجييزىا باألسمدة وارتفاع أسعارىا في األسواق ( 23)الصحيحة
( 250( الف دينار عراقي لسماد اليوريا و)60المحمية حيث وصل سعر الطن الواحد إلى )

الف دينار لمسماد المركب وىذا يؤدي إلى قمة استخدام األسمدة من قبل المزارع والتي تؤدي 
لى انخفاض نسبة اإلنتاجية لمحاصيل الحبوب والخضروات بسبب االستخدام بدورىا إ

المتواصل لألرض وعدم إتباع الدورة الزراعية مع قمة األسمدة المستخدمة التي تحافظ عمى 
خصوبة التربة بسبب ارتفاع تكاليفيا, لذلك فأن قمة األسمدة تمثل أحدى المشاكل المؤثرة في 

محاصيل الزراعية بشكل عام والتي يمكن معالجتيا عن طريق قيام انخفاض نسبة اإلنتاجية لم
الدولة بتجييز الشعب الزراعية باألسمدة التي يتم توزيعيا فيما بعد لممزارعين وبأسعار 
رشاده نحو استخداميا بشكل صحيح فضاًل عن إتباع الدورة  منخفضة, وكذلك توعية المزارع وا 

 وخصوبتيا.الزراعية لمحفاظ عمى ديمومة التربة 
 و. مشكمة الطاقة الكهربائية:

تعتبر الطاقة الكيربائية أحدى المستمزمات الميمة لإلنتاج الزراعي وخاصٍة إنتاج 
الحبوب والخضروات وذلك نتيجة ألىميتيا في تشغيل مضخات الري لممحاصيل الزراعية, 

ل ساعات القطع في حيث تعاني منطقة الدراسة من االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي إذ تص
( ساعة يوميًا وذلك بسبب قمة تجييز الطاقة من المحطات 82بعض األحيان إلى أكثر من )

لسنة ( 24) ( ميجاواط450الرئيسية حيث تصل حصة المحافظة من الطاقة الكيربائية إلى )
م إذ ال توجد عوامل مبرمجة لساعات التشغيل واإلطفاء بين الوحدات اإلدارية وذلك 2089
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سبب قمة الحصة المخصصة لمنطقة الدراسة, فكل ىذه األسباب تنعكس سمبًا عمى اإلنتاج ب
الزراعي وتؤدي إلى قمة المساحات المزروعة, ويمكن حل ىذه المشكمة عن طريق إنشاء 
محطات جديدة لتوليد الطاقة الكيربائية وزيادة حصة المحافظة عن الحصة المقررة سابقًا 

 مصادر الطاقة المجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فضاًل عن االعتماد عمى
 السياسة الزراعية لمدولة: .4

تعتبر السياسة الزراعية أحدى الركائز األساسية التي يعتمد عمييا القطاع الزراعي 
حيث تدخل سياسة الدولة في تنظيم األسعار والتسويق و اصالح األراضي الزراعية أن غياب 

زراعية يجعل القطاع الزراعي يسير باتجاه سمبي نحو انخفاض اإلنتاج التخطيط في السياسة ال
,كما أن التخطيط الزراعي لمدولة يكون مرتبط بثقافة المزارع ( 25)واإلنتاجية لممحاصيل الزراعية

و وعيو بتنفيذ الخطة, وكذلك نجد أن ىناك نقاط ضعف في سياسة الدولة الزراعية في منطقة 
بإغراق األسواق بالمنتجات الزراعية المستوردة وعدم حماية اإلنتاج  الدراسة منيا ما يتعمق

الزراعي المحمي من خالل تحديد األسعار مع ضعف التسويق لإلنتاج الزراعي المحمي حيث 
يقوم المزارع بنفسو بتسويق منتجاتو الزراعية, إذ بات المزارع حرًا في العممية الزراعية مع 

ي تشجعو عمى اإلنتاج الزراعي, كل ىذه األسباب كانت ليا تبعات غياب القوانين والعوامل الت
 . (26)أدت إلى تراجع المساحات المزروعة وتناقص اإلنتاج الزراعي

 المبحث الـثاني
 الحمول المقترحة لمشاكل زراعة الحبوب والخضروات في محافظة االنبار.

ب والخضراوات في لقد بينا في المبحث األول المشكالت التي تواجو زراعة الحبو 
منطقة الدراسة أما في ىذا المبحث فسنتناول الحمول المقترحة ليذه المشكالت والتي تعد من 
المستمزمات الميمة لتطوير زراعة الحبوب والخضراوات الذي يعتبر المصدر الرئيسي إلنتاج 

اإلنتاج الغذاء لمسكان, لذلك ألبد من االعتماد عمى سياسة زراعية متطورة لمنيوض بواقع 
 وتحقيق توازن غذائي وتقميل االعتماد عمى سياسة االستيراد, وتتمثل الحمو المستقبمية باآلتي:

 :أواًل: حل مشكمة الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية 
تعد مشكمة الزحف العمراني من أبرز المشكالت التي تيدد األراضي الزراعية في 

حيث ازدادت إثارة بوتيرة متصاعدة وذلك بسبب م 2003منطقة الدراسة خاصٍة بعد فترة 
ارتفاع المستوى المعيشي لسكان الريف والذي نتج عنو بناء مساكن جديدة عمى أراضي 
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زراعية منتجة لمغذاء, لذلك فأن تحديد التوسع العمراني عمى األراضي الزراعية يتم من خالل 
 عدة نقاط تتمثل بما يأتي:

 التوسع العمراني عمى األراضي الزراعية المنتجة لمغذاء.تشريع القوانين التي تمنع  .8
توعية المجتمع الريفي بأىمية األراضي الزراعية وتوضيح مخاطر التوسع العمراني  .2

 عمى اإلنتاج الغذائي.
 استخدام األراضي الغير زراعية في بناء المساكن الجديدة. .3
( والحد من السكن  2م250تحديد مساحة المساكن التي يتم إنشائيا في المستقبل ب) .4

 المبعثر ومنع البناء في أرض منتجة لمغذاء.
 ثانيًا: حل مشكمة المموحة:

تعتبر المموحة أكثر العوامل تأثيرًا في إنتاجية محاصيل الحبوب والخضروات في 
منطقة الدراسة, فعند ارتفاع نسبة المموحة في التربة ينخفض اإلنتاج الزراعي بسبب ضعف 

الزراعية عمى تحمل المموحة والتي تتباين من محصول آلخر, حيث يظير  قابمية المحاصيل
تأثير األمالح في األجزاء الخضرية لمجذور وكذلك تصبح أوراق النبات مائمة إلى االصفرار 

, لذلك ىناك عدد من الطرق والوسائل لحل مشكمة المموحة ( 27)مع تساقط الثمار وتقزم النبات
 نتاج الزراعي والتي تتمثل باآلتي:والحد من تأثيرىا عمى اإل

استعمال طرائق الري الحديثة)الرش, والتنقيط( في ري المحاصيل الزراعية لمحد من  .8
اليدر الكبير لممياه في طرق الري التقميدية وعدم استخدام المياه المالحة في ري المحاصيل 

 الزراعية.
فاع مستوى المياه الباطنية إنشاء مبازل فرعية تصب بمبازل رئيسية لمعالجة مشكمة ارت .2

في المناطق البعيدة عن ضفاف نير الفرات, واإلدامة المستمرة ليا لمنع عمميات البزل 
 العكسي.

تبطين قنوات الري بمادة اإلسمنت وذلك لتقميل نمو االدغال ومنع تسرب المياه إلى  .3
 األراضي المجاورة.

كل محصول زراعي من  استخدام أسموب المقننات المائية عن طريق تحديد حاجة .4
 مياه الري.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4542 ) 
 

اإلدامة المستمرة لممبازل الموجودة في منطقة الدراسة عن طريق توفير اآلليات لكرييا  .5
وتقميل نمو نباتات القصب البردي فييا لتجنب عمميات البزل العكسي باتجاه األراضي 

 الزراعية.
 ثالثًا: حل مشكمة التصحر:

التي تم ذكرىا أحدى مسببات التصحر لذلك فأن تعد مشكمة المموحة والزحف العمراني 
حل ىاتين المشكمتين تساىما في حل مشكمة التصحر التي ترجع أسبابو لعوامل طبيعية 
وبشرية بسبب االستقالل البيئي السيء لألراضي المنتجة لمغذاء في منطقة الدراسة, لذلك 

لتصحر كأتباع الدورات يجب استعمال الطرق الصحيحة التي تسيم في التغمب عمى مشكمة ا
الزراعية التي تعيد األرض إنتاجيتيا وخصوبتيا, لذلك فأن حل مشكمة التصحر والحد منيا 

 يمكن أن نختصره بعدة نقاط تتمثل باآلتي:
تحديث أساليب اإلنتاج الزراعي لمواكبة التطور الحالي ألساليب الزراعة في  .8

 العالم.
راضي الصحراوية الصالحة التوسع في الزراعة عن طريق استثمار األ .2

 لمزراعة واستخدام المياه الجوفية في اروائيا.
 إلزام المزارعين من أصحاب المين البديمة بزراعة أرضيم. .3
العمل عمى التوسع في الزراعة الصيفية لتثبيت التربة وتجنب التعرية  .4

ة والتوسع اليوائية, فيذه الحمول باإلضافة إلى حمول أخرى تم ذكرىا في حل مشكمة المموح
 العمراني تسيم بالحد من ظاىرة التصحر.
 رابعًا: إقامة سياسة زراعية ناجحة:

تعتبر السياسة الزراعية أحدى الوسائل الميمة في زيادة اإلنتاج الزراعي لمحبوب 
والخضراوات وتحسين نوعيتو فضاًل عن دورىا في استقرار األسعار وتوفير المنتجات الغذائية 

أجل حل مشكالت اإلنتاج الزراعي في منطقة الدراسة ألبد من إقامة سياسة , فمن (28)لمسكان
 زراعية متطورة والتي سيتم توضيحيا بعدة نقاط كاآلتي:

دعم المزارعين من خالل تقديم القروض المالية والبذور المحسنة وتوفير  .8
 اإلنتاج.األسمدة الكيميائية والمبيدات بأسعار مدعومة تخدم المزارع وتساىم بزيادة 
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وضع سياسة سعرية لحماية اإلنتاج الزراعي المحمي من المنافسة الخارجية  .2
 ووضع القيود والضرائب عمى المنتجات المستوردة وتشجيع اإلنتاج المحمي.

العمل عمى تطبيق الوسائل الحديثة في الزراعة من خالل توفير المكائن  .3
والتنقيط( لممزارع وبأسعار مدعومة من قبل الزراعية الحديثة وأساليب الري المتطورة )الرش, 

 الدولة, فضاًل عن تطبيق نتائج البحوث العممية في تطوير اإلنتاج الزراعي.
تنظيم عمميات التسويق لممنتجات الزراعية من خالل بناء مخازن مكيفة  .4

وتوفير وسائل نقل متطورة فضاًل عن تفعيل مساىمة الجمعيات التعاونية في تنظيم التسويق 
 لممنتجات الزراعية المحمية.

تطوير اإلرشاد الزراعي من خالل توعية المزارع بكيفية التعامل مع األرض  .5
ضافة األسمدة بالطريقة الصحيحة لمحفاظ عمى التربة  المنتجة عند القيام بالعمميات الزراعية وا 

ية خاصٍة فضاًل عن اختيار المحاصيل األكثر مالئمة لظروف المنطقة وتطبيق الدورة الزراع
 مع أسموب الزراعة الكثيفة عن طريق إتباع نظام تعاقب المحاصيل

 االستنتاجات :
تفاقم مشكمة مموحة التربة في منطقة الدراسة نتيجة عوامل طبيعية وبشرية ناتجة عن  -8

 اليدر الكبير في مياه الري لمحاصيل الزراعية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر.
لمدى احتياج المحصول الزراعي لمياه الري وقمة استعمال المقننات جيل المزارع  -2

 المائية.
تقمص االنتاج و المساحات المزروعة لمحبوب والخضراوات بسبب التوسع العمراني  -3

 باتجاه االراضي الزراعية .
انتشار االدغال واالفات الزراعية بسبب قمة صيانة المبازل وكرييا بصورة مستمرة مما  -4

 طء لحركة المياه داخميا وحدوث بزل عكسي بتجاه االرض الزراعية .ادى الى ب
قمة استخدام وسائل الزراعة الحديثة في منطقة الدراسة واالعتماد بشكل كبير عمى  -5

 الوسائل التقميدية .
 تأثر االنتاج الزراعي لمحبوب والخضراوات بالسياسة الزراعية الخاطئة . -6
العتماد عمييا في الزراعة لكنيا تعوض عن تذبذب كميات االمطار وقمتيا وعدم ا -7

 استخدام مياه الري اثناء سقوطيا .
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تفوق العوامل البشرية عمى العوامل الطبيعية في تأثيرىا عمى زراعة الحبوب  -8
 والخضراوات.

 التوصيات :
استثمار جميع المساحات الصالحة لمزراعة والتوسع في االنتاج لتحقيق االكتفاء  -8

 تماد االستيراد .الذاتي وتقميل االع
زيادة دعم الدولة لممزارعين عن طريق توفير القروض ومستمزمات االنتاج واآلالت  -2

 الزراعية .
وضع القوانين التي تمنع التوسع العمراني عمى االراضي الزراعية ان يكون التوسع  -3

 باالتجاه العامودي .
الحديثة )الرش  توعية المزارعين الستخدام الدورات الزراعية واستعمال طرق الري -4

 والتنقيط( وااللتزام بأسموب المقننات المائية .
حماية االنتاج الزراعي المحمي من منافسة المنتجات الزراعية االجنبية عن طريق  -5

 وضع تسعيره مركزية وفرض القيود عمى المنتجات الزراعية االجنبية .
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