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 :الممخص
تعد الحاجة  الى التوسع في زراعة المحاصيؿ االستراتيجية مف      

) القمح ,الذرة الصفراء, الشعير( مف ضروريات حياة االنساف الحالية 
تمؾ المحاصيؿ بغذاء واطعاـ الماليف منيـ والمستقبمية وذلؾ الرتباط 

وعمى خالؼ مناطؽ الكرة االرضية, , وىذا التوسع يأتي باتباع 
مجموعة مف الطرؽ كالتوسع العمودي واألفقي في اإلنتاج وىو مف 
أفضؿ الطرؽ لمموازنة الصحيحة بيف كمية اإلنتاج واالنتاجية, وبما 

ضي غير مستغمة  تمتمكو المحافظة مف مساحات كبيرة مف االرا
زراعيًا لحد االف منيا ما ىو قريب مف مجرى النير ومنيا ما ىو 

 بعيد عنو متمثاًل باألراضي الصحراوية .
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Abstract: 

The need to expand in the cultivation of strategic crops 

(wheat, yellow corn, barley) is one of the necessities of 

the present and future human life in order to link these 

crops with food and feed millions of them, unlike the 

regions of the globe, and this expansion comes by 

following a set of methods such as vertical and 

horizontal expansion in production It is one of the best 

ways to properly balance the amount of production and 

productivity, and what the province possesses from large 

areas of land not yet used, including what is close to the 

course of the river, and some of it is far from it 

represented by desert lands 

 As the area planted with strategic crops reached 

(314736) dunums of which (211984) dunums of wheat, 

(66997) dunums of sorghum and (35755) dunums of 

barley .   
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 المقدمة:
تقع عمى عاتؽ الحكومة المعتمدة برنامجاً  تنموياً  جممة مف اإلجراءات في مياديف 

في النشاط الزراعي يكوف التعميـ والصحة واإلسكاف والمرافؽ العامة , إال أف دور الحكومة 
نتاج الزراعي , إذ تقـو الدولة باتخاذ جممة مف اإلجراءات اليادفة إلى التوسع في االمختمفاً 
 .أفقياً  مف خالؿ الزيادة في مساحة األراضي الزراعية المستغمة ,وعمودياأفقياً  

عمودياً  مف خالؿ رفع إنتاجية األراضي الزراعية بتدريب العامميف عمى أساليب 
 الزراعة الحديثة واستخداـ اآلالت والمكائف الحديثة. 
في الخطط التنموية لجميع دوؿ العالـ  ةيحظى النشاط الزراعي بأىمية استراتيجي

بغض النظر عف األنظمة المتواجدة فييا سواء كانت متطورة أـ نامية أـ متخمفة,  لكونو يييئ 
  :تي اآل

يوفر النشاط الزراعي مبررات بقاء اإلنساف عمى قيد الحياة مف خالؿ توفير  - 1
  احتياجاتو مف 
 الغذاء .    
 يف مقدار المتناوؿ مف الغذاء لإلنساف وصحتو . توجد عالقة ارتباطيو ب - 0
  رتباط القدرة اإلنتاجية لمفرد  بالمستوى الصحي إلى درجة كبيرة  . ا - 3

 مشكمة البحث :
محاصيؿ الحبوب االستراتيجية )القمح, الذرة الصفراء,  ىؿ يمكف التوسع في انتاجية

 عموديًا وافقيًا؟الشعير(, 
 فرضية البحث :

انتاجية محاصيؿ الحبوب االستراتيجية ) القمح, الذرة الصفراء  التوسع فيامكانية 
 . وعموديًا وباتباع عدة طرؽ ووسائؿ زراعية أفقياوالشعير(

 ىدف البحث : 
ىمية وىدؼ البحث مف خالؿ االىتماـ بمعرفة مساحة المحافظة وامكانيتيا تأتي أ

ذرة الصفراء, الشعير(, واالساس لتغذية لإلنتاج الغذائي االستراتيجي المتمثؿ بػ)القمح, ال
 وامكانية التوسع في انتاجيا السكاف, ودراسة واقع انتاج المحاصيؿ االستراتيجية في المحافظة 

 الحدود المكانية والزمانية : 
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بيف دائرتي عرض شممت الدراسة كافة االراضي الزراعية في محافظة االنبار الواقعة 
, والمزروعة بمحاصيؿ شرقاً °( 3.332َ -°39خطي طوؿ ) شمااًل وبيف°( 35 -31.135°)

 (.1خريطة ) 0218الحبوب االستراتيجية )القمح, الذرة الصفراء, الشعير( , وذلؾ خالؿ عاـ 
 موقع منطقة الدراسة من العراق(8خريطة )

 
  0222لعاـ  122222: 1وزارة الري, الييئة العامة لممساحة, خريطة العراؽ االدارية,مقياس -1المصدر: 

لعاـ  522222:1, مقياسروزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, خريطة محافظة االنبا -0      
0227 

 التوسع االفقي والعمودي في زراعة المحاصيل االستراتيجية: اواًل : 
اف عممية تنمية وتطوير المساحات الزراعية بمحاصيؿ الحبوب تتطمب الحصوؿ عمى 

جديدة تعمؿ عمى زيادة المساحات المزروعة بالحبوب وتسمى ىذه الطريقة بالتوسع مساحات 
 االفقي, مع إدخاؿ اآلالت الحديثة في الزراعة مف المكائف وأجيزة الري بالرش وغيرىا.

نتاج مف خالؿ استخداـ طرؽ حديثة في لتوسع العمودي وىو زيادة كمية اإلما اأ
جؿ زيادة أآلالت الحديثة بكمفة أنواعيا مف والمبيدات وادخاؿ االزراعة مع استخداـ االسمدة 

وجد في منطقة الدراسة تاعية متكاممة في منطقة الدراسة و نتاج وتحقيؽ تنمية زر كمية اإل
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لـ تستغؿ لحد اآلف في النشاط الزراعي قسـ منيا يقع بعيدًا عف مجرى النير مساحات واسعة 
ما ما يخص القسـ أسـ الثاني يقع بالقرب مف النير. قالصحراوية, وال باألراضيوالمتمثمة 

الصحراوية يمكف استغاللو في تنمية النشاط الزراعي عف طريؽ  باألراضيوؿ المتمثؿ األ
ت الري الحديثة )الري زيادة عدد اآلبار الموجودة في األراضي الصحراوية مع إدخاؿ آال

راضي الصحراوية موجودة في األفي كميات المياه ال جؿ سد النقص الحاصؿأبالرش( مف 
والمتمثمة بالمياه الجوفية. اما القسـ الثاني الذي يقع بالقرب مف النير مع توافر جميع 
المقومات الجغرافية في تمؾ االراضي مف حيث قربيا النير وصالحية تربتيا لمزراعة مع توافر 

تسيؿ عممية نقؿ  أيدي عاممة ماىرة ويمكف استخداـ طرؽ ري حديثة مع توافر طرؽ نقؿ
االنتاج وتسويقو ويمكف استغالؿ تمؾ االراضي في زراعة محاصيؿ الحبوب مف اجؿ النيوض 

 بالنشاط الزراعي في منطقة الدراسة.
المزروعة بالمحاصيؿ  الكمية مساحةلم التوزيع الجغرافي والنسبي( 1اذ يبيف الجدوؿ )

 .في منطقة الدراسةاالستراتيجية 
( فبينت كذلؾ المساحات المزروعة بالمحاصيؿ الزراعية َ(,)3(,)0)اما الجداوؿ 

 االستراتيجية )القمح, الذرة , الشعير( وما يقابميا مف كميات االنتاج لمنطقة الدراسة ايضا .
في المزروعة بالمحاصيل االستراتيجية  الكمية مساحةلم التوزيع الجغرافي والنسبي(8جدول )

 )دونم( - م0281لعام  منطقة الدراسة

الوحدات 
 االدارية

المساحة الكمية 
المزروعة 

 لمنطقة الدراسة
 )دونم(

 الشعير الذرة الصفراء القمح

المساحة 
المزروعة 

 بالقمح )دونم(

نسبتيا من 
المساحة 
المزروعة 
لمنطقة 
 الدراسة
 )دونم(

نسبتيا من 
مساحة 
القضاء 

المزروعة 
(%) 

المساحة 
المزروعة 

بالذرة الصفراء 
 )دونم(

نسبتيا من 
المساحة 
المزروعة 
لمنطقة 
 الدراسة

(%) 

نسبتيا من 
مساحة 
القضاء 

المزروعة 
(%) 

المساحة 
المزروعة 
 بالشعير
 )دونم(

نسبتيا من 
المساحة 
المزروعة 
لمنطقة 
 الدراسة

(%) 

 من نسبتيا
مساحة 
القضاء 
 المزروعة

(%) 

 1,8 8,7 1652 08,3 6,8 02082 86 80,5 82181 85251 الرمادي

 6,7 0,8 80855 8,1 5,8 07226 65 08 805583 075283 الفموجة
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 7,8 2,6 0222 7,3 2,6 8805 03,0 8,0 8828 08056 ىيت

 02,6 2,0 8081 08,7 2,3 8163 05,8 2,3 8557 8817 حديثة

 02,5 8,1 1852 8,8 2,8 3285 8,8 2,8 6302 63535 عنو

 5,7 2,25 061 68,8 2,6 0222 76,5 2,8 3033 6338 راوه

 7 2,6 8116 62,8 0,0 82852 37,8 0,8 82077 07328 القائم

 - - - - - - - - - 8222 الرطبة

 - 7,3 35755 - 83,1 88887 - 63,1 088816 613786 المجموع

المصدر: عمؿ الباحثة باالعتماد عمى: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط, بيانات 
 . ـ0218منشورة لعاـ غير 

عة بمحصول القمح )دونم( وكمية التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحة المزرو (0جدول )
  م0281لعام  منطقة الدراسةنتاج )طن( في ال 

 المساحة  داريةالوحدات ال
 )دونم(

 النسبة المئوية
% 

 االنتاج 
 )طن(

 النسبة المئوية
% 

 32.6 80381 01.7 82181 الرمادي
 83 808866 58.0 805583 الفموجة
 8.5 3878 0.8 8828 ىيت
 2.8 8858 2.1 8557 حديثة
 2.8 087 0 6302 عنو
 8 0227 8.8 3033 راوه
 3.3 8775 6.1 82077 القائم

 %822 026881 %822 088816 المجموع
التخطيط, بيانات  االنبار, قسـالمصدر: عمؿ الباحثة باالعتماد عمى: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة 

 .ـ0218منشورة,  غير 
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التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء )دونم( (3جدول )
 م0281لعام  منطقة الدراسةنتاج في وكمية ال 

 المساحة  داريةالوحدات ال
 )دونم(

 النسبة المئوية
% 

 نتاجال 
 )طن( 

 النسبة المئوية
% 

 63,7 87222 62,3 07226 الفموجة
 03,8 8222 32,0 02082 الرمادي
 85,6 8222 0,8 8805 ىيت
 2,8 335 0,1 8163 حديثة
 2,3 822 6,5 3285 عنة
 2,6 880 3 0222 هراو 

 88,0 8322 88,3 82852 القائم
 %822 37787 %822 88887 المجموع

وزارع الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط, بيانات  مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى: المصدر:
 ـ . 0218غير منشورة , 

طن( نتاج )ممساحة المزروعة )دونم( وكمية ال التوزيع الجغرافي والنسبي ل(6جدول ) 
 0281نبار لعام المحصول الشعير في محافظة األ 

 % نتاج )طن(ال  % المساحة )دونم( داريةالوحدات ال

 55,5 5850 38,0 80855 الفموجة
 03,8 0583 03,8 1652 الرمادي
 8,8 8288 5,8 0222 ىيت
 8,8 878 3,5 8081 حديثة
 0,8 005 05,8 1852 عنو
 8,3 838 2,7 061 راوه
 5,7 886 5,3 8116 القائم

 %822 82705 %822 35755 المجموع
 المصدر: عمؿ الباحثة باالعتماد عمى: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط, بيانات غير      

 ـ.0218منشورة,          
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عداد خطة استثمارية في منطقة أنبار عمى محافظة األ في زراعةالوقد عممت مديرية 
 ةوذلؾ مف خالؿ تحديد المناطؽ القابمالدراسة وذلؾ باالعتماد عمى الدراسات العممية المسبقة, 

( 56لمزراعة عف طريؽ تحديد نوع التربة ومصدر المياه ودراسة الظروؼ المناخية وتـ تحديد )
ذ بمغت المساحات التي يمكف استغالليا في الزراعة إفي منطقة الدراسة. موقعًا استثماريًا 

والقسـ الثاني بعيد عف مجرى  ( دونـ, قسـ منيا يقع بالقرب مف النير1069622مستقباًل )
الصحراوية التي تروى بالمياه الجوفية, ويمكف استغالؿ تمؾ  باألراضيالنير والمتمثؿ 

ضي رافي األ (القمح والشعير والذرة الصفراء)المساحات في زراعة محاصيؿ الحبوب والسيما 
ف النقص جؿ التعويض عأر وبطرائؽ الري الحديثة وذلؾ مف باالتي تروى عف طريؽ اآل
راضي الصحراوية وىذا مما يؤدي الى تنمية النشاط الزراعي في ألاالحاصؿ بمياه الري في 

 اآلتية:األمور منطقة الدراسة, ويجب اتباع 
راضي األالعمؿ عمى زيادة التوسع االفقي في الزراعة وذلؾ عف طريؽ استغالؿ -1

راضي األحراش واالراضي أ)جؿ زيادة المساحات المزروعة في منطقة الدراسة أجديدة مف ال
راضي التي تصمح ىي األ)لالستثمارتعد المناطؽ القابمة  ذ, إالغير مستغمة( الصحراوية

لمزراعة اال انو ليس بالضرورة اف تكوف المساحة القابمة لمزراعة مستثمرة بشكؿ كامؿ, فمنيا 
 (1)مخطط رقـو , ـ توفر مشاريع الريدمتيا, عديأتي في مق بأسبا لعدةمساحات غير مستثمرة 

 يبيف نوع استعماالت األراضي الصالحة لمزراعة والمزروعة فعاًل في محافظة األنبار.
استثمارىا لجعميا صالحة لقياـ النشاط الزراعي والسيما  باإلمكافضي التي راألا أما 

في المحاصيؿ مف أىـ متطمبات التنمية مف خالؿ التوسع االفقي, لذلؾ يتطمب األمر القياـ 
بالعديد مف الدراسات المكثفة لتمؾ االراضي مف حيث خصائص التربة وكمية ونوعية المياه 

ات المساحات القابمة تقيـ شامؿ عف امكانية وصف المتوافرة في تمؾ المناطؽ, أي بمعنى اجراء
جؿ تحويميا الى ارٍض مزروعة فعاًل, وىذا يتطمب معرفة التحديات التي تحوؿ ألمزراعة مف 

 .(1)دوف قياـ الزراعة في مثؿ ىذه المناطؽ سواء كانت تمؾ التحديات طبيعية اـ بشرية
عف طريؽ استخداـ طرائؽ العمؿ عمى زيادة التوسع العمودي في زراعة الحبوب _0

حديثة في الزراعة كآالت الري الحديثة واستخداـ االسمدة الكيمياوية والعضوية والسيما في 
 االراضي الصحراوية التي تقؿ فييا خصوبة التربة مع استخداـ البذور المحسنة.

 اروالمزروعة فعاًل في االنب لمزراعة لصالحةين نوع استعماالت االراضي ا( يب8المخطط )
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    وزارة الزراعة, مديرية الزراعة في محافظة االنبار,  مف عمؿ الباحثة باالعتماد : المصدر:
 بيانات غير منشورة.         

امج الوطني لتنمية زراعة محصول القمح  في محافظة االنبار نالبر  تطبيق ثانيًا :
  0288لعام 

عواـ ميدانيا جنبًا الى جنب مع المزارعيف في أ ةبرنامج عممي ارشادي مدتو عشر 
حقوليـ وييدؼ الى رفع غمة الدونـ وزيادة محصوؿ القمح في البالد وصواًل الى االكتفاء 

( 0211وبدأ البرنامج عمى مستوى العراؽ عاـ ),  الذاتي ليذا المحصوؿ االستراتيجي
مج مف اجؿ انجاحو وابتدأ بالبحوث والدراسات العممية ووضع االسس الناجحة لعمؿ البرنا

في خمس محافظات )نينوى, كركوؾ, واسط, الديوانية,  0211العمؿ الفعمي في نياية عاـ 
االنبار( مع تفاوت المساحة المزروعة وكانت ىذه البداية تطبيقية فعمية لمبحوث والدراسات 

ة وىذه %( عف االعواـ السابق8َ -%1َونجحت في جميع المحافظات بزيادة انتاج تقدر )
ثالث محافظات ىي )بابؿ, صالح الديف,  بإضافةتعد بداية مشجعة لزيادة المساحة المزروعة 

 .(0)المثنى(
اف الحاجة المتزايدة لمغذاء في منطقة الدراسة مع تزايد السكاف ومحدودية المساحة 
ومياه الري وانخفاض االنتاجية بما ال يكفي لسد الحاجة المحمية فضاًل عف قمة البحوث 

 االراضي المزروعة فعلا  االراضي الصالحة لزراعة

 

 دونم 553155
 المساحة المزروعة 

 دونم 483764

 االراضي المزروعة بالمحاصيل االستراتيجية

 دونم 314736

 

 قمح

 دونم 211984

 دونم 211984

 ذرة الصفراء

 دونم 66997

211984 

 الشعير

 دونم 35755

211984 
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والدراسات المتعمقة بتربية اصناؼ جديدة  ومقاومة اآلفات, دفعت الى استحداث مراكز 
متطورة مع وجود الدعـ لممزارع بيدؼ زيادة  بأساليبثة في الزراعة تستخدـ التقنيات الحدي

انتاجية وحدة المساحة لمحصوؿ القمح مف خالؿ تطبيؽ فعاليات زراعية عدة كالتسميد 
بالعناصر الصغرى واستخداـ اسمدة عالية البوتاس الميـ لمحصوؿ القمح والذي اىممت 

ـ مبينات االدغاؿ )االوراؽ الرفيعة والعريضة( اضافتو الى الترب العراقية, فضاًل عف استخدا
وكذلؾ استخداـ الباذارات المسمدة لتالفي اليدر في كمية البذار, واستخداـ طرائؽ الري 

 – 35الحديثة )الرش( واعتماد البذار والسماد الكيمياوي, وكمية البذار تتراوح ما بيف )
دونـ( مما  -كغـ62لذي يصؿ احيانًا الى )ومغادرة المزارع البذار العشوائي ا (3)دونـ( -كغـ2َ

يؤدي الى قمة االنتاج بسبب التنافس بيف النباتات عمى المواد الغذائية الممتصة مف التربة مع 
ارتفاع مستوى الكثافة النباتية والتنافس عمى ضوء الشمس. وتـ تطبيؽ البرنامج الوطني لتنمية 

( دونـ بثالث 35022ربة اولى بمساحة )( كتج0210زراعة القمح في منطقة الدراسة عاـ )
 آالؼ(12قضاء راوه بمساحة ), والثاني ( الؼ دونـ05اء القائـ بمساحة )مواقع االوؿ قض

اؼ البرنامج وذلؾ بسبب الظروؼ ونـ, وتـ ايقد( 022, والثالث في ناحية الرحالية )دونـ
وضاع بعد استقرار األ, 0217منية التي مرت بيا المحافظة وتـ اعادة العمؿ بالبرنامج عاـ األ
منية في منطقة الدراسة, ويعمؿ البرنامج عمى اخراج مساحات قميمة ذات نوعية انتاجية األ

جيدة عالية يختمؼ عف خطة المديرية العامة لزراعة االنبار, وكانت خطة البرنامج لمموسـ 
 (1) )( التي تـ تطبيقيا في الكرمة في ناحية الخبرات ضمف مقاطعة0219 -0218)

وىي مزارع نموذجية والحزمة المتكاممة ضمف البرنامج ) بواقع عشرة مزارع مضيئة (كشاشي
دونـ الموقع االوؿ  (132بمساحة ) (0215الوطني لتنمية محصوؿ الحنطة بدأت مف عاـ 

( 0نـ , والثالث )ا( دو 12( مزارع بمساحة )َ( دونمًا, والثاني )02( مزارع بمساحة )َ)
نـ وتـ اجراء عمييا عمميات الحراثة والتعديؿ باستخداـ جياز التسوية ا( دو 5)مزرعة بمساحة 

وىو جياز يعمؿ عمى ازالة التموجات عمى سطح التربة باستخداـ جياز ارساؿ ليزر )الميزرية
وجياز استقباؿ محموؿ عمى جدار مع شفرة تسوية, واسعاره ميسورة بالنسبة لممزارعيف ويساعد 

وتحسيف كفاءة استخداـ االسمدة ويعزز مف (% 2َ)ياه يصؿ الى في خفض استخداـ الم
( واضافة عناصر مف االسمدة الصغرى وكذلؾ 1صورة ) , (%(12-5غالت الحبوب )

المجنة  الدونـ(, وتتـ متابعة المشروع مف قبؿ -كغـ2َاسمدة عالية البوتاس وكمية البذار )
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مستخدمة في البرنامج لمكافحة االدغاؿ المسؤولة عف البرنامج وعف مدى فعالية المبيدات ال
لتر ماء( لمدونـ  122-غـ82رفيعة االوراؽ والعرضة ويتـ استخداـ مبيد )اتالتنس( بكمية )

لتر ماء( لمدونـ وقد اظيرت الكميات المستخدمة مف المبيدات 122 -ممـ105ومبيد بالص )
االستمرار في زيادة المساحة اف , (َ)نتائج جيدة وطريقة الري المستخدمة الري السيحي

المزروعة ضمف ىذا البرنامج سيحقؽ انتاجية عالية لوحدة المساحة االمر الذي يجعؿ عجمة 
التنمية الزراعية بالتوسع الرأسي الذي يقوـ عمى التقانة العممية والبحثية التي ىي احدى اىداؼ 

( 1052غمة الدونـ تصؿ الى )التنمية الزراعية المستدامة الناجحة, وقد دققت نتائج عالية ل
 كغـ في المواقع المذكورة.

ومف الجدير بالذكر اف كؿ مستمزمات االنتاج مف اجيزة الحراثة واالسمدة والمبيدات 
مدعومة مف البرنامج مجاني فقط لممزارعيف الداخميف في البرنامج لما يضمف نجاح العممية 

مما يشجع عمى استثمار وتنمية االراضي الزراعية ومف ثـ تحقيؽ دخؿ ومردود عاٍؿ لممزارع 
القائمة عمى الدراسة والتجربة العممية التي تدفع بعجمة التنمية الزراعية  التي تعد جسرًا لمتنمية 

واف تبني ىكذا مشاريع زراعية تنموية ستخمؽ ثورة خضراء زراعية لبناء ,  الزراعية المستدامة
اسة والقطر, وىذا ينطبؽ ايضًا عمى زراعة قاعدة تنمية زراعية مستدامة في منطقة الدر 

المحاصيؿ االستراتيجية الغذائية او الصناعية الذي ييدؼ الى رفع غمة الدونـ اي رفع انتاجية 
وحدة المساحة مما يحقؽ االكتفاء الذاتي لممحاصيؿ المزروعة باستخداـ التقانات الحديثة في 

لغرض انجاح عمميا وتحقيؽ التنمية الزراعية متطورة مع وجود الدعـ لممزارع  بأساليبالزراعة 
المفاىيـ والتقانات  إلدخاؿمف خالؿ البرنامج الذي يسعى الى تثقيؼ المزارعيف وارشادىـ 

الحديثة التي تسيـ في زيادة االنتاج العاـ لمبمد, والذي سيسيـ في تنمية مساحات اوسع مف 
 حة .ة المساأسيًا بارتفاع انتاجية وحداالراضي الزراعية افقيًا بزيادة المساحة المزروعة ر 

جياز التسوية الميزرية لمحراثة في موقع المزارع المضيئة في الكرمة ناحية (8الصورة )
 الخيرات



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)691 ) 
 

 

 . 0218-11-1التقطت الصورة بتاريخ , الدراسة الميدانية , المصدر:  
وحث ,  (5)االسواؽباستخداـ البذور المحسنة التي يقوـ المزارعوف بشرائيا مف     

توضح نجاح المشروع في  المزارعيف عمى تبني الخبرات الحديثة واالستخداـ االمثؿ لممياه,
واف مثؿ ىذه المشاريع ستسيـ بشكؿ فاعؿ في تزويد المحافظة بمحصوؿ  شعبة زراعة الكرمة

ح القمح والذي يحقؽ االمف الغذائي لمسكاف وتحقيؽ اىداؼ التنمية الزراعية, وبعد نجا
كغـ وىذا يعتمد عمى  (1322 – 1052البرنامج اثبتت النتائج انتاجية غمة الدونـ الواحد بيف )
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نوعية التربة, اذ تعد التربة المزيجية افضؿ الترب, وقد بدأ موسـ الحصاد ضمف البرنامج في 
    . دونـ-كغـ  (1052) بإنتاجيةفي شعبة زراعة الكرمة ناحية الخيرات  5-0219-َ

( للبرنامج نفسه فكانت المساحت  9696-9662ضمن الخطت السراعيت للمذة)اما 

( 522َبمساحة )( الف دونم وشعبت زراعت راوه 96ضمن شعبت زراعت الكرمت بمساحت)
( , وكانت االجيزة المستخدمة في البرنامج )جياز التسوية الميزرية( , وكذلؾ 0دونـ, صورة )

ؿ قبؿ زراعة المحصوؿ , اما عممية التسميد تشمؿ اسمدة تشمؿ عمميات عممية الحراثة والتعدي
ذات عناصر صغرى واسمدة عالية البوتاس , وىذه مدعومة مف البرنامج مجاني فقط 

كغـ( وفي بعض  1322لممزارعيف الداخميف في البرنامج, وتبمغ الكمية االنتاجية لمدونـ الواحد)
 .  (6)النموذجيةاالحياف تزيد االنتاجية في ىذه المزارع المضيئة 

الحراثة ضمن برنامج التنمية (0الصورة )
الوطني لزراعة القمح في موقع راوه

 
 . 0219-11-12بتاريخ الدراسة الميدانية , التقطت الصور المصدر:   

 : الخزن والتسويق ثالثًا :
يعرؼ التخزيف بأنو عممية تسويقية يقصد بيا اضافة منفعة زمانية الى سمعة ما       

 .(7)أو حفظيا بحالة جيدة بعد انتاجيا حتى حيف وقت استيالكيا
 ةوتخزف حبوب المحاصيؿ االستراتيجية بعد حصادىا الى موسـ آخر تحسبًا مف رداء

العالمية نتيجًة لظروؼ  باألسواؽأو قمة الحاصؿ ونوعيتو وتخوفًا مف التذبذبات في اسعاره 
وات تحت الظروؼ الجيدة ويمتاز تخزيف الحروب وغيرىا وقد تطوؿ مدة التخزيف عدة سن

الحبوب بكونو رخيصًا واقتصاديًا مقارنة بالمواد الغذائية االخرى وتعتمد الكفاءة في تخزيف 
الحبوب عمى عدة أمور مف أىميا ظروؼ الحقؿ, موقع تجمع الحبوب المخزف ومرحمة 

 التصنيع.
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 أىمية التخزين:  -أ 
يعد التخزيف الركف االساسي في العممية االنتاجية لمحبوب, وتعد عممية الحفظ 
والتخزيف ىي العممية النيائية االنتاجية لمحبوب والعممية النيائية االساسية بعد العمميات 

 المحصوؿ. إلنتاجالطويمة المكمفة 
اجة اذ يمتاز االنتاج الزراعي بمجموعة مف الخصائص التي تعمؿ عمى بروز الح

 تخزيف المحاصيؿ الزراعية والحفاظ عمييا لحيف استيالكيا مف ىذه الخصائص:
تحكـ الظروؼ الطبيعية في كمية االنتاج الزراعي ومف نتائج تحكـ ىذه  -1

الظروؼ ىي بروز صفة الموسمية في االنتاج الزراعي, اذ اف االنتاج الزراعي ىو انتاج 
المواد مستمر ومف ىنا تأتي ألىمية البالغة في  موسمي بطبيعتو, واف االستيالؾ البشري ليذه

 .(8)رغبات وحاجات المستيمكيف عمى مدار العاـ إلشباععممية التخزيف 
عدـ التحكـ في كمية االنتاج النيائي وىذا يعود الى تفاوت وتبايف العوامؿ  -0
 مف موسـ آلخر ومف سنة الى أخرى. باإلنتاجالمؤثرة 

المحاصيؿ الزراعية والتي تؤثر في الكميات طبيعة المنافسة السائدة بيف  -3
 المنتجة.

الحاجة الى وجود خزيف استراتيجي مف محاصيؿ الحبوب خاصة لمواجية  -َ
ت الغذاء مف محاصيؿ االحاالت الطارئة واالزمات العالمية وتقمبات االسعار, لضماف امداد

 .(9الحبوب والسيما القمح خالؿ المواسـ الرديئة االنتاج
واع المحاصيؿ الزراعية عديمة الصالحية لالستيالؾ المباشر, تكوف بعض ان -5

فمعظـ محاصيؿ الحبوب تكوف خاـ ال تصمح لالستيالؾ المباشر اال بعد اف تجري عمييا 
زالةعمميات تجييزية مف عمميات تنظيؼ  الشوائب وعمميات تصنيعية )طحف( ليكوف جاىز  وا 

 .(12)عير والذرةلالستيالؾ البشري ومف ىذه المحاصيؿ القمح والش
السريعة لمتمؼ  بقابميتياطبيعة المحاصيؿ الزراعية اذ تمتاز بعض المحاصيؿ  -6

 مثؿ محصوؿ )القمح( فتحتاج الى خزنيا تحت ظروؼ معينة لضماف بقائيا لفترات طويمة.
تزايد اعداد السكاف والحاجة الممحة لتوفير محاصيؿ الحبوب وخاصة )القمح(  -7

ىذه الحاجة بوضوح في دولة مثؿ العراؽ والذي يتجاوز عدد لالستيالؾ المباشر, وتبرز 
, وبحصة سنوية لمفرد العراقي مف مادة الطحيف تصؿ (11)( مميوف نسمة3810َ180سكانو )
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سنة ولغرض تمبية الطمب المستمر والمتزايد ليذا المحصوؿ  -( كغـ138الى )
 .(10)االستراتيجي
ميف استقرار االستيالؾ مف أىـ أىداؼ التخزيف لمحاصيؿ الجيوب ىو تأ  -8

لمواجية التقمبات التي تزيد عف المدى الطبيعي في االنتاج أو في االسعار العالمية او المحمية 
 .(13)لتثبيتيا عف طريؽ الموازنة بيف العرض والطمب

االستراتيجية منيا )القمح( مف المضار غير  السيماحماية المحاصيؿ و   -9
 المتوقعة كالحرائؽ والسرقة واآلفات.

 الوسائط التي تساعد في زيادة مدة التخزين ىي:  -ب 
 تيوية الحبوب. -1
 تنقية الحبوب وتنظيفيا مف الشوائب. -0
 مكافحة الحشرات والقوارض والطيور. -3
 تعقيـ الحبوب بالمواد الكيميائية. -َ

الؼ  (102وبمغت كمية التسويؽ )( سايمو الرمادي المركزي  )وتضـ منطقة الدراسة
سايمو )تـ افتتاح سايمواف جديداف في منطقة الدراسة السايمو االوؿ  , وكذلؾ0219طف لعاـ 

. وبمغت الكمية المسوقة خالؿ مدة 0219-وتـ افتتاحو في شير مايس (عنو في مدينة عنو 
اذ تـ افتتاحو  (سايمو الخيرات في الكرمة ), اما السايمو الثاني(1َ)الؼ طف (35( اشير )3)

طف مف  (18522التسويؽ خالؿ مدة شيريف ) ( وبمغت كمية0219-6-01بتاريخ )
ولى وبمغت الكمية المسوقة لمحنطة مف الدرجة الثانية محصوؿ الحنطة مف الدرجة األ

, واف افتتاح ىذه السايموات قد ساعد العديد مف المزارعيف عمى (15)( طف1119َ9َ22)
( 81907( بمغت )0219انخفاض كمفة االنتاج. اما الكمية المسوقة مف الذرة الصفراء لعاـ )

االسواؽ المحمية فكانت  اما( ألؼ طف 5َ529طف إذ تـ تسويقيا مف قبؿ الشركات بكمية )
( بمغت 0219( ألؼ طف والكمية المسوقة مف الشعير لعاـ )07َ18الكمية المسوقة )

. ويقصد بالكمية المسوقة تمؾ الكميات المستممة مف المزارعيف في موسـ (16)( طف11500)
لقمح والشعير والذرة الصفراء(, اذ تقوـ ىذه المراكز التسويقية بمراقبة الوزف والنوعية الحصاد )ا

)لمحبوب المسوقة( ثـ تقـو الدولة بشرائيا مف المزارعيف وفؽ االسعار التي تحددىا مسبقًا, 
كغـ( سنويًا مف الطحيف اي ما يعادؿ 9لدعـ نظاـ البطاقة التموينية الذي يوفر لمفرد العراقي )
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كجزء  1995تـ اعتماد نظاـ البطاقة التموينية في العراؽ عاـ والذي  كغـ( مف القمح1195)
مف برنامج االمـ المتحدة النفط مقابؿ الغذاء, وبموجبو يحؽ لمعراقييف جميعًا استالـ حصة 

ة وبالنسبة لمحصوؿ الذرة الصفراء والشعير, فيتـ تسويقيما الى وزار ,  (17)غذائية مقابؿ رسوـ رمزية
( بمغت 0219(, والذي يتضح لنا مف خاللو اف كمية القمح المسوؽ لعاـ )5جدوؿ ) الزراعة

( طف, ىذا ما يدعو الى االىتماـ بتطبيؽ كؿ الوسائؿ العممية الحديثة لمنيوض بواقع 1190329255)
مف ىذا المحصوؿ باعتباره المصدر الغذائي االىـ لسكاف منطقة  االنتاج وزيادة الكميات المنتجة

الدراسة ولتغطية الحاجة المستقبمية االساسية لمسكاف مف مادة الطحيف المنتج منو ,عمما اف 
 حجـ السكاف في تزايد مستمر , 

 0288طن لعام -كميات التسويق الواردة الى سايمو ومخازن منطقة الدراسة (5جدول )

 طن -الكمية السوقة لسايموا المحصول

 القمح

 802 سايمو الرمادي المركزي
 35 سايمو عنو

 سايمو الخيرات
 81522من الدرجة االولى  

 88886,622من الدرجة الثانية 

 الذرة الصفراء
 56528 شركة ما بين النيرين التابعة لوزارة الزراعة

 07681 االسواق المحمية
 88500 شركة مابين النيرين الشعير

 المصدر:
 0219 وزارة الزراعة, مديرية الزراعة في محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة,  -1

 .0219-10-05مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي زيد ىاشـ جمعة, شعبة زراعة عنو, بتاريخ   -0     
 .0219-10-32مدير سايمو الخيرات, بتاريخ مقابمة شخصية مع االستاذ محمد حسيف احمد الجميمي,  -3

( نسمة بحاجة مف 199779955( بمغ )0202اذف اف عدد السكاف المتوقع لعاـ )
( طف خالؿ 0709957978َ( طف خالؿ شير واحد و)0097َ69َ80محصوؿ القمح تبمغ )

( نسمة , 090559395( فسيبمغ حجـ السكاف المتوقع )0205العاـ بأكممو , اما عاـ )
( طف لمعاـ 31190ََ952َ( طف مف القمح خالؿ شير و)05993792َ0جة الى )وبحا

 .بأكممو  
( 095719705( سيبمغ الحجـ المستقبمي لمسكاف )0232في حيف عند بموغ عاـ)

( طف ولمعاـ بأكممو , 35َ99219776( طف خالؿ شير و)09957591َ8نسمة وبحاجة لػ) 
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لنصؿ الى نتيجة واضحة وىي الحاجة الكبيرة لمنطقة الدراسة مف محصوؿ القمح ولبموغ سنة 
سكاف منطقة الدراسة تحقيقا لمتطمبات االمف الغذائي اليدؼ مع التزايد المستمر في حجـ ال

المستدامة لموصوؿ الى االكتفاء الذاتي مف الحاجة الماسة لمنطقة الدراسة الزراعية والتنمية 
 ( .6مف ىذا المحصوؿ جدوؿ)

سنة( حسب معادلة االسقاطات  -حاجة السكان المستقبمية من القمح خالل )شير(8جدول)
 السكانية

 الحاجة المستقبمية من القمح السكانيةاالسقاطات 

 سنة شير عدد السكان العام

0202 199779955 0097َ69َ80 0709957978َ 

0205 090559395 05993792َ0 31190ََ952َ 

0232 095719750 09957091َ8 35َ99219776 
( باالعتماد عمى طريقة النمو المركب , المعتمد مف قبؿ 0215 -0212النمو لممدة ) ةدلامع -1 المصدر:

√)  االمـ المتحدة في استخراج معدؿ النمو العاـ لمسكاف وباالعتماد عمى المعادلة : 
  

  
  

 
)  

= عدد Poحؽ , = عدد السكاف في التعداد الال P1= معدؿ النمو السكاني , R, حيث اف      
 دد السنوات بيف التعداديف .= عTالسكاف في التعداد السابؽ  , 

UN . Statically office of united nations demographic year book ,new york,1970 
,p:16 .  

   ]      المعادلة ىي :  -0
 

   
]
 

= Po = عدد السكاف لسنة اليدؼ , Pn حيث اف : 
= عدد السنوات بيف سنة االساس وسنة  n= نسبة معدؿ النمو ,   rعدد السكاف لسنة االساس , 

 اليدؼ .
  فتحي ابو عيانو , مدخؿ الى التحميؿ االحصائي في الجغرافية البشرية , دار المعرفة الجامعية ,  -المصدر  

 .  036, ص 1987االسكندرية ,             
وتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف مع برنامج  لإلحصاءالعجز الغذائي في العراؽ, الجياز المركزي  -3

   , 0227, اليونيسيؼاالغذية العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية ومنظمة االمـ المتحدة لمطفولة 
 .57ص     
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اذ اكدت ذلؾ الدراسة الميدانية في ايضاح رغبة المزارعيف المستقبمية لزراعة نوع 
حساب باقي االنواع االخرى , اذ بمغت نسبة رغبتيـ  محدد مف المحاصيؿ االستراتيجية عمى

( عينة, في 30َمف المجموع الكمي لعينة الدراسة البالغة )(% 77.7لزراعة محصوؿ القمح)
( % عمى 397َ( % و)7199حيف بمغت نسبة رغبتيـ لمحصولي الشعير, والذرة الصفراء)

لمحصوؿ القمح لمحصوؿ عمى االكتفاء التوالي, بينما كانت نسبة سبب زراعة ىؤالء المزارعيف 
 (18)( % مف مجموع باقي االسباب ) كالمردود االقتصادي وتشجيع الدولة(7693الذاتي ىي )

 , لتكشؼ لنا االىمية االستراتيجية ليذا المحصوؿ لسكاف منطقة الدراسة.
 : االستنتاجات

صحيحة التوسع العمودي واالفقي في االنتاج ىو مف افضؿ الطرؽ لمموازنة ال -1
 بيف كمية االنتاج واالنتاجية .

وجود مساحات كبيرة مف االراضي غير مستغمة باإلنتاج الزراعي لحد االف  -0
 منيا ما ىو قريب مف مجرى النير ومنيا ما ىو بعيد عنو متمثاًل باألراضي الصحراوية .

 ( دونـ.1069622بمغت مساحة االراضي التي يمكف استغالليا مستقباًل) -3
اد عمى مياه االبار وبشكؿ كبير في ري المحاصيؿ الزراعية يمكف االعتم -َ

 وخاصة ضمف المناطؽ الصحراوية .
امكانية استخداـ االساليب الحديثة في الري كالري بالرش ) الثابت والمحوري(  -5

ضمف المناطؽ الصحراوية لسعة مساحتيا وسيولة نصب وتركيب ىذه االجيزة والمعدات 
 عمييا.

اف االىتماـ بعممية الخزف والتسويؽ واتباع افضؿ الطرؽ والوسائؿ فييا لو   -6
االثر الواضح في الحفاظ عمى المحاصيؿ الزراعية وسالمتيا مف التمؼ والضياع وبالتالي 

 زيادة االنتاج .
( دونـ  منيا 31َ736بمغت المساحة المزروعة بالمحاصيؿ االستراتيجية )  -7

 ( دونـ لمشعير .35755( دونـ لذرة الصفراء و)66997( دونـ لمقمح و)01198َ)
بمغت كميات االنتاج المسوؽ مف الحبوب االستراتيجية الى السايموات  -8

( طف 1190139255( طف , منيا )119326952َ) 0219الحكومية واألسواؽ المحمية لعاـ 
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( طف مف محصوؿ 119500( طف مف الذرة الصفراء, و)819907مف القمح ,      و) 
 شعير ولمعاـ نفسو.ال

بمغت حاجة السكاف المستقبمية لمحافظة االنبار مف المحاصيؿ االستراتيجية  -9
( طف لشير واحد مف العاـ نفسو , 09957091َ8( الى )0232ولغاية عاـ )

( طف خالؿ العاـ بأكممو , عممًا اف عدد السكاف المتوقع ىو 35َ99219776و)
 ( نسمة ولمعاـ نفسو .  095719750)

 : وصياتالت
ضرورة االىتماـ بالتوسع في زراعة ىذه المحاصيؿ االستراتيجية ألىميتيا  -1

 الكبيرة في غذاء المالييف مف السكاف.
تطبيؽ افضؿ الطرؽ والوسائؿ العممية الحديثة في استغالؿ االراضي الواسعة  -0

 التي تمتمكيا منطقة الدراسة.
في المحافظة واستخداميا تنمية الموارد المائية السطحية والجوفية الموجودة  -3

 في الزراعة .
دعـ الفالحيف عمميًا وماديًا بما يخدـ تحقيؽ التنمية الزراعية الصحيحة  -َ

 واالستغالؿ االمثؿ لألراضي.
فتح المجاؿ لالستثمار االجنبي ضمف منطقة الدراسة بما يخدـ االقتصاد  -5

 العراقي داخميًا وخارجيًا.
قبؿ مديرية الزراعة في منطقة الدراسة تفعيؿ الجانب االرشادي والتوعوي مف  -6

لمسكاف مف خالؿ اقامت الندوات والورشات العممية يتـ التأكيد فييا عمى أىمية زراعة 
 محاصيؿ الحبوب واىميتيا االقتصادية لمسكاف .

العمؿ عمى تشجيع المزارعيف عمى زيادة االنتاج مف خالؿ الدعـ الحكومي  -7
 حاصيؿ الزراعية المسوقة لمنافذىا المخصصة .المستمر لممزارعيف ودعـ اسعار الم

العمؿ عمى تطوير عمميات الخزف مف خالؿ توسعة السايموات المخصصة  -8
لخزف المحاصيؿ وفؽ المواصفات التي تحافظ عمى ديمومة االنتاج وتوفير المادة الغذائية 

 لمسكاف المتمثمة بالخبز.
 االحاالت
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,  0,0222ط صالح الديف عمي الشامي, التنمية )الجغرافية دعامة التخطيط( منشأة المعارؼ, (6)
 .310-311ص
  ( عبدالكريـ حمد حساف, البرنامج الوطني لتنمية زراعة الخطة في العراؽ, مجمة رسالة 0)

 .19, ص0210, كانوف االوؿ, 3الييئة العامة لفحص وتصديؽ البذور, العدد  البذور,     
   لبرنامج, ( مقابمة شخصية مع الميندس امير احمد فياض, مديرية زراعة االنبار, منسؽ ا3)

 .5/11/0218بتاريخ      
 التقرير السنوي لمبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في مديرية زراعة محافظة االنبار ( َ) 

 (, بيانات غير منشورة.0219 -0218لمموسـ الزراعي )     
  ( مقابمة شخصية مع الميندس امير احمد فياض, مديرية زراعة االنبار, منسؽ البرنامج,5)

 .8/1/0219بتاريخ      
    مقابمة شخصية مع الميندس امير احمد فياض, مديرية زراعة االنبار, منسؽ البرنامج,  (6)
 .10/1/0219بتاريخ      

  ( زكي محمد شبانة, التسويؽ الزراعي )المعالـ الرئيسية في االقتصاد الزراعي(, الطبعة 7)
 .131, ص1961الثانية, االسكندرية,      
      عبداهلل قاسـ الفخري, واحمد صالح خمؼ, بذور المحاصيؿ وانتاجيا ونوعيتيا, الطبعة (  9)  

 .169, ص1983االولى, جامعة الموصؿ,     
    العراقي, رياض احمد, آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرائؽ مكافحتيا, دار ابف االثير ( 12)  

 .05, ص0212جامعة الموصؿ,      
   ( نبيو عبداهلل جرجيس, نظاـ مخزني موحد لممنشآت الزراعية, رسالة دبمـو عالي مراقبة 11)

 , ص1978الحاسبات )غير منشورة(, كمية االدارة واالقتصاد, جامعة بغداد,      
 (10 )Wheta flour, investment centerdivision FAO, 2009,p4 
  , التسويؽ الزراعي, كمية الزراعة جامعة ( صبحي محمد اسماعيؿ, ومحمد احمد القنبيط13)

 .77, ص1995الممؾ سعود, دار المريخ لمنشر,       
  , مديرية احصاءات السكاف والقوى العاممة, لإلحصاء( وزارة التخطيط, الجياز المركزي 1َ)

 .3, ص0218تقديرات سكاف العراؽ,       
  القمح ومواقع خزنة في العراؽ, دراسة في  إلنتاج( نورة زايد عاني حميد, التحميؿ المكاني 15)

 .61, ص   0216الجغرافية االقتصادية, اطروحة دكتوراه )غير منشورة(, كمية اآلداب, جامعة بغداد, 
  ( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية, دراسة تطوير سياسات ونظـ المخزوف االستراتيجي مف 16)

, ديسمبر, محاصيؿ الحبوب والبذور الزيتية         .9, ص0229في الوطف العربي, الخرطـو
 ( مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي زيد ىاشـ جمعة, شعبة زراعة عنو, بتاريخ17)
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      05 /10/0219. 
 ( مقابمة شخصية مع االستاذ محمد حسيف احمد الجميمي, مدير سايمو الخيرات, بتاريخ18)

      32/10/0219. 
   مديرية الزراعة في محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, بيانات غير ( وزارة الزراعة, 19)

 .0219منشورة,       
     وتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف مع  لإلحصاءالعجز الغذائي في العراؽ, الجياز المركزي  (02)

   لمتحدة لمطفولة برنامج االغذية العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية ومنظمة االمـ ا      
 .57, ص0227, اليونيسيؼ      

 ( الدراسة الميدانية.01)
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