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 :الممخص

تعد محافظة األنبار التي تقع في الجزء األوسط من غرب العراق من 
تتوفر فييا معظم مقومات اإلنتاج الزراعي السيما الطبيعية المناطق التي 

منيا المتمثمة بنير الفرات والبحيرات والتربة الصالحة في حوض ووادي 
نير الفرات بل وحتى المناطق الصحراوية من الممكن استخداميا لزراعة 

 بعض المحاصيل المالئمة لظروفيا البيئية .
الصمة المباشرة بالسكان السيما وانو  يعد ىذا البحث من الدراسات ذات   

يرتبط بغذائو ، وىذا الغذاء ال يتوفر بشكل جيد إال من خالل وجود توازن 
ن عدم وجود توازن  بين اإلنتاج الزراعي واالستيالك في محافظة األنبار وا 
سينعكس عمى نمطية العيش وعدم تكافؤ األصناف الزراعية في تحقيق 

 األمن الغذائي  .
بحث إلى بيان معوقات التوازن ما بين إنتاج واستيالك المحاصيل يرمي ال

الزراعية األساسية من خالل المعطيات الواقعية واألسباب التي أظيرت تمك 
المعوقات فضال عن تحديد أىم المعالجات التنموية التي من شأنيا أن 
 تطور اإلنتاج وتحسن نوعياتو وبيان التوجيات المستقبمية التي من شأنيا
تصل إلى معطيات مقبولة نوعا ما أو عمى أقل تقدير تقميص الفجوة بين 
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Abstract: 

Anbar province, which is located in the central part of 

western Iraq, is one of the areas where most of the 

agricultural production is available, especially the natural 

ones, such as the Euphrates River, lakes, good soil in the 

Euphrates River Basin and even the desert areas can be 

used to grow some crops suitable for their environmental 

conditions. 

This research is one of the studies directly related to the 

population, especially as it is related to its food. The 

problem lies in the lack of balance between agricultural 

production and consumption in Anbar province, which 

reflected on the standard of living and unequal 

agricultural varieties in achieving food security. 

The research aims to identify the constraints of the 

balance between the production and consumption of 

basic agricultural crops through the realistic data and the 

reasons that have shown these constraints, as well as to 

identify the most important treatments and proposals that 

lead to some acceptable data or at least reduce the gap 

between the two variables  
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 المقدمة 
في الوقت الذي انطمقت فيو الثورة الصناعية في أوربا في القرن التاسع عشر رافق   

ذلك ظيور قوة أخرى وىي ثورة اإلنتاج الزراعي والتي تعد المسؤولة عن معظم النجاح الذي 
انبثق عن االنقالب الصناعي ، وبشكل ميم في التعامل مع النمو السكاني السريع الذي رافقو 

% من االستيالك ىي عمى شكل 10االستيالك الزراعي عندما بمغت نسبة  ارتفاع معدالت
 مواد غذائية.
لذلك تطمب ظيور اتجاه استثنائي في أوربا وبعض الدول الصناعية الكبرى وىو    

نمو كبير مستديم في إنتاجية المزارع ألن في تمك الدول المتقدمة كان يعمل أكثر من نصف 
راعة . وفي المقابل فإن تردي إنتاجية العمال في مجال الزراعة في قوتيا العاممة في مجال الز 

الدول ذات الدخل المنخفض سببا في عدم التحول من الفقر إلى التنمية الزراعية والتنمية 
 الزراعية المستديمة . 

يعد مؤشر انخفاض عدد العمال في مجال الزراعة من المؤشرات الحضارية التي   
الذي سمح بإنتاجية أعمى ، ففي اليابان ىبطت نسبة العمال الزراعيين  رافقت التطور التقني

مع ازدياد غير مسبوق في إنتاجية  2900و  2110% بين عامي 72% إلى 67من 
 المزارع. 

لذلك فإن عدم التحول من الزراعة البدائية إلى الزراعة الحديثة وبمختمف أصنافيا   
مع احتضان المكننة والتقنيات الحديثة في تحسين نوعية المحمية والتجارية والواسعة والكثيفة 

اإلنتاج وزيادتو تحت ظل مفيوم التنمية الزراعية يعد مجازفة قد تيدد األجيال الحالية والقادمة 
 في أي مجتمع .

من اليواجس أعاله انبثقت مشكمة البحث في منطقة الدراسة من خالل واقع   
التنمية الزراعية في مبحثان ، تناول المبحث األول الواقع مقومات اإلنتاج الزراعي ودورىا في 

الحالي لمقومات اإلنتاج الزراعي وتناول المبحث الثاني تقييم دور مقومات اإلنتاج الزراعي 
المؤثرة في التنمية الزراعية في محافظة األنبار لمفترة القادمة بإتباع جممة من المعايير التي 

 عية حاضرا ومستقبال .تؤشر مستويات التنمية الزرا
 الخطوات العممية والفنية لمبحث :
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تكمن في التساؤل التالي : ىل ما متوفر من مقومات لإلنتاج  مشكمة البحث : –
الزراعي في محافظة األنبار كفيل في تحقيق تنمية زراعية شاممة عمى المدى القريب ؟ ألن 
مستقبل الزراعة في أي مكان من العالم مرىون إلى حد كبير بما متوفر من مقومات لإلنتاج 

 اضرا ومستقبال . الزراعي وتأثيرىا إيجابيا في تنميتو ح
ييدف البحث إلى معرفة أىم مقومات اإلنتاج الزراعي في محافظة ىدف البحث : –

األنبار لتحديد دورىا في الزراعة حاضرا ومستقبال وتقييم تمك المقومات لمعرفة إمكانياتيا في 
ادية تحقيق تنمية زراعية متوازنة في المنطقة وسيتم التعامل مع المقومات الطبيعية واالقتص

 ومقومات السياسة الحكومية ومعرفة أىم عوامل تدني اإلنتاج الزراعي .
 سيتم صياغة مجموعة من الفرضيات العممية وكما يأتي : فرضيات البحث : –
 تحظى محافظة األنبار بموقع جغرافي متميز من حيث الخصائص البيئية . -3-2
 الزراعي . ىناك إمكانية في التوسع المساحي ألغراض اإلنتاج -3-1
تتوفر المياه الجوفية بشكل مناسب في المناطق البعيدة عن النير بحيث  -3-3

 تشجع عمى الزراعة حيثما اتفق ونوعية المحاصيل .
 يحظى القطاع الزراعي في المحافظة بالدعم الحكومي الالزم . -3-1
 وفرة األيدي العاممة وبأجور مناسبة في منطقة الدراسة . -3-7
 شبكة جيدة من الطرق العامة والخاصة في المناطق الزراعية .وجود  -3-6
امتالك الفالحين وسائل نقل خاصة لنقل منتجاتيم فضال عن وجود مكننة  -3-6

 زراعية متطورة.
 الدراسات السابقة : –

حظيت منطقة الدراسة بمجموعة من الدراسات الخاصة باإلنتاج الزراعي منيا ما ىو 
زراعي وتجاري وصناعي ولكن يبقى الجانب التنموي في  –تصادي جغرافي ومنيا ما ىو اق

الدراسات الزراعية مفقودا في منطقة الدراسة وعميو سيتم استعراض مجمل الدراسات الزراعية 
 السابقة وكما يأتي :

بعنوان ) اليضبة الغربية في محافظة  2996دراسة دحام حنوش حمد عام  -7-2
ناطق الجافة ( وىي أطروحة دكتوراه من كمية اآلداب بجامعة دراسة في تنمية الم –األنبار 
 بغداد .
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بعنوان ) مشروع ري وبزل الرمادي  2999دراسة لطيف محمود حديد عام  -7-1
 ودوره في اإلنتاج الزراعي ( وىي أطروحة دكتوراه من كمية التربية ابن رشد بجامعة بغداد .

) مقومات التنمية الزراعية بعنوان  1023دراسة آمنة جبار مطر عام  -7-3
المستدامة في محافظة األنبار ( وىي أطروحة دكتوراه من كمية التربية لمعموم اإلنسانية 

 بجامعة األنبار .
بعنوان ) إنتاج الدواجن واألسماك في  1021دراسة سنان لطيف محمود عام  -7-1

 نبار .محافظة األنبار ( وىي رسالة ماجستير من كمية اآلداب بجامعة األ
بعنوان ) المالئمة البيئية لزراعة  1021دراسة ميسون كريم محمد عام  -7-7

محاصيل زراعية في محافظة األنبار باستخدام نظم المعمومات الجغرافية ( وىي أطروحة 
 دكتوراه من كمية التربية لمعموم اإلنسانية بجامعة األنبار .

شاكل اإلنتاج الزراعي النباتي بعنوان ) م 1021دراسة مروى مؤيد حسن عام  -7-6
في منطقة السيل الرسوبي لمحافظة األنبار ( وىي رسالة ماجستير من كمية اآلداب بجامعة 

 األنبار .
لكل فرع عممي منيج معين وأدوات بحثية معتمدة وفي ىذا  منيجية البحث : -

ئق العممية من البحث سيعتمد المنيج الوصفي الذي يستند إلى عمميات جمع البيانات والحقا
مصادرىا الورقية المثبتة في سجالت الدوائر الحكومية والدراسات العممية التي تقوم بيا 
الجامعات والمراكز البحثية فضال عن البيانات الميدانية وذلك لتحقيق أىداف وفرضيات 

 البحث .
 المبحث األول : مقومات اإلنتاج الزراعي في محافظة األنبار  - 8
 الطبيعية : المقومات – 2
 المقومات البشرية واالقتصادية وسياسة الدولة : – 1
 المقومات الطبيعية : -2-2

تشمل عمى الموقع الجغرافي والمساحات الزراعية والتربة والمناخ والمياه وتتميز     
بتداخميا وارتباط بعضيا بالبعض من حيث التأثير في النشاط الزراعي وال يمكن دراسة أّي 

 ل عن األخرى وتمك المقومات كما يأتي :منيا بمعز 
 الموقع الجغرافي :  -2-2-2
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(  37،   27   ---  30،   33فمكيا تمتد محافظة األنبار بين دائرتي عرض ) 
( شرقا . وتقع جغرافيا في وسط   11،   20ــــ    31،    17شماال وبين خطي طول ) 

نينوى وأجزاء من محافظة صالح الدين القسم الغربي من العراق تحدىا من الشمال محافظة 
ومن الجنوب المممكة العربية السعودية ومن الشرق محافظة بغداد وجزء من محافظة صالح 
الدين وأجزاء من محافظات بابل وكربالء والنجف ومن الغرب المممكة األردنية الياشمية 

د تنطبق عمييا صفة ) والجميورية العربية السورية من الشمال الغربي ، وىي بيذا الموقع ق
عبقرية المكان ( لذلك ىناك إمكانيات احتكاك كبيرة من شأنيا أن ترفع من المستوى 

 االقتصادي لممحافظة وصوال لتحقيق تنمية في شتى المجاالت .
أي ما تعادل  1( كم239691مساحيا تعد اكبر المحافظات العراقية بمساحة تبمغ )   

%( من مساحة العراق البالغة 32.7دارىا )( دونم وتشكل نسبة مق77169100)
. تتكون المحافظة من الناحية اإلدارية من إحدى عشر قضاء . الخريطة  1(كم131326)
(2. ) 

 سمات الموقع لمنطقة الدراسة .
تعد من المناطق الداخمية البعيدة عن المؤثرات المائية ويعد البحر المتوسط  – 2

( كم تقريبا في حدوده الشرقية عبر الجميورية 361) أقرب المسطحات المائية ويبعد عنيا
 العربية السورية وتقع نسبة كبيرة منيا في أراضي اليضبة الصحراوية الغربية .

كان لموقع محافظة األنبار أىمية حضارية وتاريخية كبيرة في الماضي عندما  – 1
ت القوافل التجارية تمر كان يمثل حمقة الوصل بين العراق وبالد الشام والبحر المتوسط فكان

 من الخميج العربي إلى البحر المتوسط عبره .
تتميز المحافظة بوجود شبكة طرق عالية االنسيابية وأىميا طريق المرور السريع  – 3

أو ما يسمى بالخط االستراتيجي الذي يربط العراق بدول الوطن العربي من جية الغرب وليا 
مع الدول المجاورة وىي منفذ الوليد مع سورية ومنفذ  ثالثة منافذ حدودية أو مرافئ برية

 طريبيل مع األردن ومنفذ عرعر مع السعودية .
يمر فييا نير الفرات من الحدود السورية عند قضاء القائم غربا إلى الرضوانية  – 1

 %( من مجراه ضمن األراضي العراقية .13وأبي غريب شرقا وبما يعادل )
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ىذا يعني قبول الفرضية التي تقول أن لموقع محافظة األنبار أىمية متميزة من   
 الناحية البيئية .

( دونم 77169100المساحات الزراعية : تبمغ مساحة محافظة األنبار ) -2-2-1
( م  1029( فقط صالحة لمزراعة وذلك حسب إحصائيات عام )1633911بشكل عام منيا )

ن المساحة اإلجمالية لممحافظة يكون توزيعيا في مجرى نير الفرات ( % م1.6أي ما يعادل )
السيما في رأس السيل الرسوبي عند قضاء ىيت ونزوال إلى مدخل قضاء ابي غريب وىي 
تعد نسبة قميمة جدا ألسباب تتعمق بسوء تصرفات االنسان ونشاطاتو كعدم االستصالح 

 ياك ما موجود من اراض صالحة .المستمر لألراضي الزراعية والزحف العمراني وان
 ( موقع محافظة األنبار بالنسبة لمعراق8خريطة )
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(المساحات الزراعية ونسبيا من المساحات الكمية في الوحدات اإلدارية 8جدول )
 م 2289التابعة لمحافظة األنبار وعمى مستوى القضاء لعام 

المساحة الكمية /  القضاء ت
 دونم

المساحة  النسبة المساحة الصالحة النسبة
 المزروعة

 النسبة

 02.8 097802 20.7 628827 6.8 0087222 الرمادي 8
 80.0 687020 62.2 8878092 0.8 8982808 الفموجة 2
 8 828988 8.8 808880 8.8 0802692 القائم 0
 2.2 2287 7 888076 62.8 00787822 الرطبة 0
 8.0 87788 2.9 28887 6.6 0699062 راوه 8
 8.8 80908 2.7 88028 6.0 0888822 نوع 6
 2.8 82686 2.8 82600 2.9 8897622 حديثة 7
 0.0 86727 8.9 09888 6 0020822 ىيت 8

 822 8288290 822 2600922 822 88879222  مج
المصدر : وزارة الزراعة العراقية ، مديرية زراعة محافظة األنبار ، قسم التخطيط ، 

 بيانات غير منشورة .
%( من مجموع األراضي الصالحة 11.9يظير من الجدول أعاله أن ما نسبتو )     

لمزراعة في محافظة األنبار تمت زراعتو وبمغت نسبة زراعة محصولي القمح والشعير ما 
%( من المساحات المزروعة ، ىذا يعني أن ثمة خمل في عمميات االستزراع 60يقارب )

الذي شيد عمميات  1021ي السيما بعد عام ويمكن عزوه إلى غياب الدور الحكوم
واضطرابات أمنية معقدة عندما سيطرت بعض المجاميع المسمحة عمى ثالثة أرباع المحافظة 
رافقيا عمميات ىجرة ونزوح قسري لمعظم أبناء المحافظة وبعد العودة بشكل تدريجي لجأ 

ي مؤشرات المعيشة والغالء المزارعون إلى مزاولة مينة الزراعة بشقييا لسد النقص الحاصل ف
 والبطالة والتدىور االقتصادي الذي عم معظم مرافق الحياة .

لذلك أن االفتراض الذي يقول ىناك إمكانية في التوسع المساحي الزراعي في منطقة 
 الدراسة يمكن قبولو نظرا لإلمكانيات أعاله .

سطح القشرة خصائص التربة : ىي الطبقة اليشة والمفككة التي تغطي  -6-2-3
األرضية بسمك يتراوح ما بين بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار وتتكون من خميط معقد من 
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المواد المعدنية والعضوية والماء واليواء ، وفييا تنمو النباتات وتعيش الحيوانات عمى مختمف 
نتاجيا ) شريف ،   (.23، ص  2960أنواعيا ومنيا تستمد حياتيا ومقومات بقائيا وتكاثرىا وا 

لمعرفة خصائص التربة وتوزيعيا الجغرافي في محافظة األنبار ومدى مالئمتيا   
% مواد 7% مواد معدنية ( ، ) 17لمزراعة عندما تبمغ نسب المواد والتكوينات فييا كالتالي )

( تمك ىي Arthur N. 1984 , p.373% ىواء ( )17% ماء ( ، ) 17عضوية( ، )
الصالحة ولكنيا غير ثابتة وذلك بحسب اختالف أحوال تكوينيا المؤشرات المثالية لمتربة 

 الطبقي عمى مر الزمن ، لذلك يمكن تصنيف التربة في منطقة الدراسة كما يأتي :
التربة الصحراوية الكمسية الحصوية : ىي األوسع انتشارا في محافظة  -6-2-3-2

من المساحة الكمية  %(10.1ما يعادل ) 1( كم76316األنبار اذ تقدر مساحتيا بـ )
لممحافظة وتكون جزءا من منطقة الجزيرة عند أعالي الفرات وامتدادىا الثاني منفصال في 

( سم  تتكون من حجر الكمس  17 – 20القسم الغربي من المحافظة ويتراوح عمقيا ما بين )
عة مع وحجر الرمل وىي ضحمة متوسطة المموحة سريعة النفاذية ومن الممكن استعماليا لمزرا

 ( .1( وكذلك الخريطة )1استخدام تقنيات الري الحديثة . وكما مبين في الجدول )
 2( أصناف الترب ومساحاتيا في محافظة األنبار / كم2جدول )

 نسبتو مساحتو صنف التربة ت
 10.1 76316 التربة الصحراوية الكمسية الحصوية 8
 10.6 11671 التربة الصحراوية الحجرية 2
 21.7 26163 الصحراوية الكمسية التربة 0
 21.1 26311 التربة الصحراوية الجبسية 0
 21 26161 التربة الصحراوية الجبسية المختمطة 8
 2.1 1161 تربة السيل الرسوبي 6
 0.3 167 تربة السيل الفيضي 7

 200 239691  مج
محافظة األنبار ، اطروحة المصدر : ميسون كريم محمد ، المالئمة البيئية لزراعة المحاصيل في 

 .76، ص  1021دكتوراه ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة األنبار ، 
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( 11671التربة الصحراوية الحجرية : تتوزع عمى مساحة تقدر بـ )  -6-2-3-1
%( وتعد ثاني أكبر مساحة من الترب ، قميمة السمك ال 10.6وتشكل نسبة تبمغ ) 1كم

 الية النفاذية ومن الممكن استغالليا زراعيا مع األسمدة والمخصبات .( سم وع20تتجاوز )
اي ما  1( كم26163الترب الصحراوية الكمسية : تشكل مساحة تبمغ ) -6-2-3-3
%( من مساحة الترب في محافظة األنبار ، وتتكون في منطقة الحماد من ترب 21.7يعادل )

( ، وتتصف بارتفاع نسبة 76، ص  2996( سم )السامرائي ، 20كمسية ورممية بعمق )
( كما وتعد من  Al-Taie , 1968 , P.960الكربونات فييا وخاصة كربونات الكالسيوم ) 

الترب الضحمة جدا ومنخفضة المواد العضوية  ومتوسطة المموحة وذات نفاذية عالية فيي 
 بذلك تعيق عممية الزراعة .

المناخ دورا كبيرا في تكوينيا  التربة الصحراوية الجبسية : لقد لعب -6-2-3-1
بحيث اتصفت بجفافيا وىي تنتشر في مدرجات نير الفرات ومدرجات األودية الصحراوية 

( كم وبنسبة 26311والمنخفضات في أراضي إقميم أعالي الفرات ، تبمغ مساحتيا )
%( وىي تحتوي عمى الجبس والكمس والرمل وتكويناتيا مفككة متوسطة المموحة 21.1)

نت اجيتيا الزراعية واطئة جدا ، إذا ما استخدمت لمزراعة فإنيا تحتاج الى مخصبات وأسمدة وا 
 متنوعة فضال عن إتباع طرائق الري بالتنقيط والزراعة المحمية  .

 ( أصناف التربة في محافظة األنبار2خريطة )
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التربة الصحراوية الجبسية المختمطة : تنتشر في قضائي الرمادي  -6-2-3-7
%( أىم 21وبنسبة تبمغ ) 1( كم26161والفموجة شرق منطقة الدراسة وتغطي مساحة تبمغ )

مكوناتيا الجبس والكمس والرمل جزيئاتيا مفككة متوسطة المموحة وذات إنتاجية زراعية واطئة 
ولكنيا ترتفع مع المخصبات واألسمدة والمكننة الحديثة في عمميات الري ، تصمح فييا الزراعة 

 . المحمية
وبنسبة تبمغ  1( كم1161تربة السيل الرسوبي : تبمغ مساحتيا ) -6-2-3-6

%( وىي تمتد من تل أسود شمال غرب مدينة الرمادي حتى مدينة الفموجة جنوب شرق 2.1)
وىي محاذية لنير الفرات وىي أفضل وأجود أنواع الترب في منطقة الدراسة بشكل عام ألنيا 

اد المفككة وتصمح لزراعة معظم أنواع المحاصيل الزراعية تكونت بفعل الترسيب ونقل المو 
 ( وىي من أكثر أنواع الترب تم التجاوز عمييا عمرانيا .1، ص  2991)إسماعيل وعزيز ، 

تربة السيل الفيضي : يمتد ىذا النوع من التربة من الحدود العراقية  -6-2-3-6
بة مزيجية خفيفة تتداخل مع السورية حتى جنوب مدينة ىوت ضمن سيل الفرات ، وىي تر 

%( وال 1( م وتصل نسبة المادة العضوية إلى )1طبقات الغرين والكمس ، يزيد سمكيا عن )
%( من المساحة اإلجمالية لممحافظة  وىي تعد 0.3تتجاوز مساحة ىذا النوع من التربة الـ )

جدا وبمختمف أنواع أفضل وأغنى أنواع الترب بالمواد العضوية لذلك صالحيتيا لمزراعة عالية 
 المحاصيل . 

 أىم المشاكل التي تعاني منيا التربة في محافظة األنبار :
 تعرية التربة بفعل الرياح والحيوانات وأنشطة اإلنسان . – 2
 ارتفاع نسبة المموحة فييا . – 1
 افتقارىا لمعناصر العضوية ) النباتية والحيوانية ( – 3
 ين .الزحف العمراني وجرف البسات – 1
انعدام الدعم الحكومي لمفالحين ومنافسة المنتجات المستوردة لإلنتاج المحمي  – 7

بحيث تستنزف كل إمكانيات الفالح العراقي وبالتالي يأتي المحصول المستورد بأسعار 
 منخفضة ال تصمد معيا المنتجات المحمية  .

 لمتخمص من المشاكل أعاله يتبع ما يأتي :
 الزراعي لتحسين بناء التربة وانخفاض تركيز األمالح فييا .إضافة الجبس  – 2
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 إضافة األسمدة العضوية وتقميل استخدام المخصبات الكيميائية . – 1
 غسل التربة باستمرار لمتخمص من المموحة . – 3
مواجية الزحف العمراني من الناحية القانونية والتخطيطية وتجريم التجاوز عمى  – 1

وتغيير جنسيا . السيما أن المحافظة تمتمك خزين مساحي يصمح لمعمران  األراضي الزراعية
 والسكن بعيدا عن األراضي المنتجة .

 إتباع الدورات الزراعية لممحاصيل والحقول . – 7
 إنشاء مصّدات الرياح لمنع زحف الرمال صوب األراضي الزراعية . – 6
 طبيعية في المحافظة .تنظيم الرعي والمحافظة عمى الثروة النباتية ال – 6
دعم وتشجيع الفالحين ومنع استيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي  – 1
 تنتج محميا.
 :الموارد المائية في محافظة األنبار  -6-8-0
تعد المياه السطحية والجوفية بنوعييا القريبة والبعيدة عن سطح األرض ومياه    

إمداد القطاع الزراعي في منطقة الدراسة وبنسب متفاوتة وكما األمطار مصادرا أساسية في 
 يأتي :

المياه السطحية : وىي تتمثل في نير الفرات والبحيرات القائمة عمى  -6-2-1-2
نير الفرات )حديثة ، الحبانية ، الرزازة ( وجزء من بحيرة الثرثار الذي يقع ضمن منطقة 

التي تجري وتصب في نير الفرات أثناء ىطول الدراسة فضال عن مياه األودية الموسمية 
 المطر .

نير الفرات : يعد الفرات الوريد الرئيسي الذي ينقل الماء العذب عبر  -2-1-2-2
( كم من القائم غرب 700مجراه لتستمر الحياة بكافة أشكاليا ومنيا الزراعية ، يبمغ طولو )

سوبي شمال مدينة ىيت بارتفاع العراق حتى محافظة بابل ويدخل النير منطقة السيل الر 
( متر عند خاصرة 6( م فوق مستوى سطح البحر ويرتفع عن مستوى نير دجمة بـ )60)

النيرين وتنحدر منو مجموعة من الجداول ) الصقالوية وأبو غريب واليوسفية والمطيفية 
ا من واالسكندرية ( ويعد االتجاه العام لمنير ىو االتجاه الشمال الغربي وتصب فيو عدد

األودية الموسمية اثناء ىطول األمطار مثل )فييدة ، المانعي ، جباب ، الكصر ، الفحيمي ، 
 حقالن ، زغدان ، حوران ، المحمدي ( .
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 البحيرات وتشمل : -2-1-2-1
بحيرة سد حديثة : وىي تقع في نير الفرات شمال غرب مدينة  -2-1-2-1-2

( مميار متر مكعب وتبمغ المساحة السطحية 1.6)( كم تبمغ قدرتيا الخزنية 6حديثة بمسافة )
( متر فوق سطح البحر ، إن اليدف من إنشاء البحيرة 216وارتفاعيا ) 1( كم703لمبحيرة )

 ىو خزن المياه ألغراض الزراعة من خالل تنظيم جريان المياه وتوليد الطاقة الكيربائية . 
من مدينة الرمادي عند  بحيرة الحبانية : تقع إلى الجنوب الغربي -2-1-2-1-1

قضاء الحبانية ، وىي خزان طبيعي يصل إليو الماء من الفرات عن طريق رافد الوّرار ومن ثم 
ومساحتيا  3( مميار م33يعيد الماء لمفرات عن طريق قناة الذبان ، تبمغ طاقة البحيرة )

 . 1( كم176)
تبمغ طاقتيا  بحيرة الثرثار : تعد أكبر خزان مائي في العراق ، -2-1-2-1-3

. تقع البحيرة في شمال شرق منطقة الدراسة ، تتفرع من  3( مميار م11الخزنية بحدود )
( كم والثانية تصب 20البحيرة قناتين واحدة تصب في الفرات عن طريق الصقالوية وبطول )

( كم . ومن الجدير بالذكر فإن قناة ذراع دجمة التي 67في دجمة عند منطقة التاجي وبطول )
مر عبر قضاء الفموجة شماال مرورا بقضاء الكرمة لتصل إلى قضاء التاجي فإنيا قد تضيف ت

عشرات اآلالف من الدونمات لإلنتاج الزراعي في المناطق التي تمر فييا وقد استثمر قسم 
 منيا وترك القسم األكبر بدون زراعة السيما وأن التربة في تمك المناطق صالحة لمزراعة .

المياه الجوفية : ىي المياه التي توجد في باطن األرض يعني غير ظاىرة  -2-1-1
لمعيان ، وتعتمد نوعيتيا وجودتيا وتوزيعيا وكمياتيا عمى عوامل المناخ والتكوين الجيولوجي 

( . وتشير بعض الدراسات إلى وجود كميات كبيرة من المياه 307، ص  1007)كربل ، 
راسة منظمة األغذية والزراعة الدولية فضال عن دراسة معيد الجوفية في منطقة الدراسة مثل د

البحوث التطبيقية في أبي غريب . وىذا يعني أن أىمية المياه الجوفية في زيادة مستمرة في 
المناطق الجافة وشبو الجافة وذلك لسد النقص الحاصل في إنتاج الغذاء وسد النقص في 

زيرة العربية رائدة في مجال استخدام الماء االحتياج المائي السطحي وتعد دول شبو الج
الباطني في االستقرار البشري والزراعة بحيث بمغت نسبة األراضي المزروعة باالعتماد عمى 

( % من المساحات الزراعية التي تروى جوفيا في عموم 11المياه الجوفية في تمك المناطق )
اق وجود المياه الجوفية في ( تتراوح أعم 207، ص  2996الوطن العربي )الفيداوي ، 
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م فضال عن تباين نسب المموحة فييا فيي تتراوح بين أقل 300م و  20منطقة الدراسة بين 
( ممغرام/لتر وتنحصر المنطقة التي ترتفع فييا 20000( ممغرام/لتر إلى )2000من ) 

 ارس .المموحة بمساحة صغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي لقضاء القائم في منخفض البوغ
النباتات الطبيعية : تقسم إلى نوعين األول ىو نباتات ضفاف األنيار  -2-1-3

 والثاني ىو النباتات الصحراوية المعمرة والحولية .
عناصر المناخ : أن لكل محصول زراعي متطمبات مناخية محددة تمعب  -2-1-1

عمى اإلنتاج الزراعي . دورىا الكبير في تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وبالتالي تأثيرىا 
يتصف مناخ منطقة الدراسة بأنو مناخ صحراوي حار جاف ممزوج بقارية متطرفة وذلك 

 لألسباب اآلتية :
 ارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي . – 2
 وجود فصمين انتقاليين ىما الربيع والخريف . – 1
 انخفاض معدالت المطر بل في بعض األحيان ينعدم كميا . -3
 انخفاض مؤشرات الرطوبة النسبية . – 1

كل ما ذكر في أعاله ال يمكن أن يعيق عممية الزراعة في محافظة األنبار فمكل بيئة 
 ما ينسبيا من محاصيل زراعية ىذا ال يعني االستسالم لخصائص الصحراء والجفاف .

إن محاصيل كل من القمح والشعير والبطاطا والماش والذرة والنخيل والعنب 
لحمضيات وزىرة الشمس والباذنجان والرقي والبطيخ والخيار والجزر والبصل والميانة وا

والقرنبيط والفاصوليا والفجل كميا تنسجم وخصائص مناخ منطقة الدراسة مع األخذ بنظر 
 ( . 37، ص  1023االعتبار التباين المكاني لكل محصول )آمنة ، 

ت اإلنتاج الزراعي ولألمانة التاريخية ختاما لما يتعمق بالجانب الطبيعي لمقوما   
ومتطمبات البحث العممي الصادق ، فإن الطبيعة بكل تفاصيميا في محافظة األنبار لم تكن 
عائقا لكل تنمية زراعية كانت أم أخرى فيي بريئة الذمة من التخمف والتراجع في قطاع 

و اإلنسان والعوامل البشرية في الزراعة وال خمل فييا ، إنما القصور والخمل والالمباالة يتحمم
مقدمتيا سياسة الدولة الزراعية ، لقد أعطت الطبيعة المياه السطحية والجوفية والتربة الزراعية 
الصالحة ومناخا بموسمين شتوي وصيفي كما أعطت سطحا مثاليا في السيل الرسوبي وأودية 
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ور عمييا فقد اتكل الناس نير الفرات ، ماذا تعطي الطبيعة أكثر من ذلك لكي نرمي بالقص
 عمى الغذاء الجاىز من وراء الحدود وتواكموا عميو .

لو أتيح لمعوامل الطبيعية في العراق ومحافظة األنبار تحديدا أن تتكمم لقالت بأعمى 
صوتيا : أييا الناس أنتم قوم ال تستحقون الحياة عمى سطح األرض فبطنيا أولى بكم ، فوق 

ظمم وتتيموني بالقسوة والتطرف وجفاف الضرع ، فإذا كنت جافة كل عطائي تكيمون لي بال
فدونكم الفرات وبحيراتو وسدوده ومياه البطن واألمطار في بعض األحيان . ماذا فعمتم بيا ؟ 
ذا كانت حرارتي قاسية فيي مؤىمة إلنتاج غذائكم صيفا وشتاءًّ ، انتم لستم أحفاد السومريون  وا 

ائيم في سواعدىم في وقت لن تتوفر فيو ماكينة حراثة أو مضخة والبابميون الذين أنتجوا غذ
ماء أو واسطة نقل أو طاقة كيربائية كما ىي متاحة ومتوفرة اآلن وبشكل يتناسب مع التطور 
التقني الحاصل في وسائل اإلنتاج الزراعي والمكننة ومراكز األبحاث الزراعية . و لقالت 

موائد اآلخرين من شعوب ومجتمعات ىي دونكم  أيضا أنتم قوم تعودتم عمى العيش عمى
مكانات زراعية ، فالويل الويل لمن لم يتشبث بأسباب الحياة و بئس القوم ىم من  حضارة وا 
تترقبيم ىاوية الجوع والفقر ، حتى دواب األرض تبحث عن قوتيا وتنتج ما تريد بنفسيا ، 

ك الطبيعة تنادي أىميا بال يرة وتر الويل والثبور لمن عطل ىدى العقل وأدار ظيره لنور البص
  .مجيب

المقومات البشرية واالقتصادية : وىي مجموعة من المعايير والمؤشرات التي  -1-2
تمعب دور أكبر من المقومات الطبيعية في عمميات اإلنتاج الزراعي ، إذ ال جدوى من بيئة 

دارية توجو تمك الخصائص طبيعية مناسبة لمزراعة بدون توفر عوامل بشرية واقتصادية  وا 
الطبيعية لإلنتاج وتنميتو . وفي بعض األحيان تمعب العوامل البشرية في مواجية وتقميل 
مخاطر بعض الخصائص الطبيعية عمى الزراعة وتحييدىا لكي تنسجم مع زراعة بعض 

 المحاصيل التي تتطمب تكيفا بيئيا . ومن أىم العوامل البشرية ما يأتي :
( م بحدود 1029ان : يبمغ سكان محافظة األنبار في عام )السك -1-2-2

( نسمة حسب مؤشرات شعبة اإلحصاء التابعة لمديرة التخطيط في ديوان 2121321)
( نسمة 2617931( والبالغ )1023( ، مقارنة مع عدد السكان في عام )3المحافظة جدول )

يحتاج إلى غذاء وتبقى %( وبالتالي فإن كالىما 11%( والريف )71تبمغ نسبة الحضر )
العالقة بين السكان والغذاء عالقة جدلية عندما سيظل عدد السكان يتزايد بأسرع من إمدادات 
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الغذاء وىذا لن يتم بدون مشاكل اقتصادية وبيئية في المستقبل ، لسنا مع أفكار مالثوس ولكن 
نتاجيتيا إن بقي الفقراء عمى حاليم سوف لن يفعموا شيء سوى التكاثر عمى حساب  األرض وا 

الغذائية حتى تقمل الحروب والمجاعات والمرض من أعدادىم ، في كثير من األحيان سيترك 
النمو السكاني آثارا سمبية عمى التنمية بحيث لم تصل الدول المتقدمة إلى ما وصمت إليو اآلن 

لدول من تطور وتنمية لوال التدخل في تحجيم السكان ، ىذا يعني أن دول الجنوب أو ا
المتخمفة يجب أن تخفف من اتياماتيا لدول الشمال بالييمنة عمى مقدراتيا بل يجب أن تضع 
مكانياتيا ومقوماتيا العامة فقد غيرت كثيرا من  حدا لمنمو السكاني المتسرع بشكل يتناسب وا 

أنيا  الدول تفاؤليا الذي يتمثل بوفرة األراضي كبيرة المساحات والموارد الطبيعية التي كان يظن
قادرة عمى مواجية النمو السكاني السريع ، فقد لجأت الصين ومصر والواليات المتحدة واليند 
ومعظم الدول األوربية إلى تخطيط وتنظيم األسر ، ولعل ما قالو وزير الصحة اليندي من 
كممات تعد خالدة عبر الزمن في منظورىم المحدود في المؤتمر العالمي لمسكان في بوخارست 

قال : ) أن أفضل وسيمة لمتنمية ىي منع الحمل ( ، )روبرت ، السكان والتنمية ،  2961 عام
( . يبقى رأي البحث في تمك الجدلية وىو أن الحل لجميع المشاكل يكمن  13، ص  1002

في تبّني الخط القائل إن عدد السكان ىو أمر محايد بل إنو عمل إيجابي ، عندما يكون 
 موضعو الصحيح .النظام االقتصادي في 

%( وىو 3.6بشكل عام يبمغ معدل النمو السكاني السنوي في محافظة األنبار )   
قريب من صفة الثبات مع التراوح في القيمة أيمن الصفر بشكل بسيط جدا ، ولكن في المدة 

تراجع عدد السكان وذلك بفعل األحداث األمنية ما بعد  1029و  1023ما بين عامي 
بسيطرة العصابات المسمحة عمى المحافظة ونزوح معظم سكانيا إلى المتمثمة  1023

المحافظات العراقية االخرى السيما محافظات الشمال فضال عن اليجرة والنزوح إلى الدول 
المجاورة والبعيدة ، وبعد عمميات التحرير والعودة إلى المحافظة بقي نسبة من السكان يقدر 

كن النزوح ولم يعودوا لممحافظة وذلك ألنيم كيفوا أنفسيم ( نسمة في أما13311عددىم قرابة )
وعوائميم ىناك ومنيم من لم يعد ألسباب أمنية تتعمق بو كفرد أو بالوضع العام في البمد وقرابة 

 ( نسمة بين قتيل ومفقود .20000)
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 2289( توزيع السكان حسب الوحدات االدارية لمحافظة االنبار لعام 0جدول )
 % عدد السكان داريةالوحدة اال ت
 28.2 088282 الرمادي 8
 28.9 097709 الفموجة 2
 9.6 878270 ىيت 0
 7.9 802770 القائم 0
 7.8 802029 الحبانية 8
 7.6 808820 الكرمة 6
 6.8 828090 حديثة 7
 8.9 828829 العامرية 8
 2.6 08277 الرطبة 9

 2.0 08802 الرمانة 82
 8.8 02026 عنو 88
 8.0 20898 راوة 82
 822 8888088  مج

 
األيدي العاممة في مجال الزراعة : تعد وفرة العمالة الزراعية من بين أىم  -6-1-1

المقومات البشرية واالقتصادية لإلنتاج الزراعي في أي مكان مع مراعاة المكننة الزراعية 
العاممة في الزراعة ىو  وتطور وسائل اإلنتاج الزراعي نوعيا وكميا . إن أىم ما يميز القوة

الحركة الدائمة وعدم الثبات جغرافيا  وقطاعيا كما وتتفاوت المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية 
من حيث حاجة كل منيا لأليدي العاممة ، إن أىم ما يحدد عدد العمال الزراعيين في منطقة 

ثرة العمال الزراعيين ذوي ما ىو نوع المحاصيل التي تزرع ونوع الحيوان الذي يربى وتؤدي ك
األجور المنخفضة إلى قيام الزراعة الكثيفة كما تتميز الزراعة بالعمل الموسمي ) البرازي ، 

( وتسود الزراعة الواسعة التي تعتمد عمى المكننة في المناطق التي تفتقر 10، ص  1000
 إلى األيدي العاممة واألماكن قميمة أو عديمة السكان  .
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سكان محافظة األنبار في حوض نير الفرات وبشكل محدد في  يتركز معظم  
المناطق التي تحادد نير الفرات ) ضفتيو ( وىذا ألمر طبيعي ألنو ومنذ القدم فإن الناس 
تيتدي إلى السيول واألنيار لتقطن وتزاول نشاطاتيا ، فيما عدى سكان مدينتي الرطبة 

كانية بكثافة عالية في بداية منطقة السيل وكبيسة غرب منطقة الدراسة وتظير التركزات الس
%( من سكان 60الرسوبي في أقضية كل من ىيت والرمادي والفموجة فإن أكثر من )

المحافظة يتركزون في تمك األقضية الثالث بينما تتوزع النسبة المتبقية في األقضية الخمس 
 ( .3األخرى . لمعرفة الوحدات اإلدارية لممحافظة ينظر الخريطة )

من الجدير بالذكر أن أعداد األيدي العاممة في مجال الزراعة تراجعت بشكل عام   
 في محافظة األنبار لجممة من األسباب وكما يأتي :

 استخدام اآللة وعمى نطاق واسع .  - 2
ومع االحتالل األمريكي لمبمد إلى  1003لقد تعرضت محافظة األنبار ومنذ عام  – 1

الحتالل ومواجياتو من قبل أبناءىا بشكل عام وتغمغل بعض عدم استقرار أمني رافق ا
المجاميع المسمحة المتطرفة التي أطالت أمد الصراع وبالتالي تدىور البنية االقتصادية بشكل 

 عام ومنيا الزراعة عمى وجو الخصوص .
منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة لممحصول المحمي نباتيا وحيوانيا مما  – 3
الحين أن يراجعوا حساباتيم مرارا وتكرارا قبل المجازفة بزراعة أي شبر من األرض جعل بالف

ضاعة الجيود .  أو تربية أي حيوان خشية الخسارة وا 
تدىور الوضع االقتصادي وتفشي البطالة في المجتمع والتحاق مجمل القوة  – 1

مصادر لمدخل  العاممة في مجال الزراعة في صفوف القوى العسكرية واألمنية بحثا عن
 مستمرة ومؤمنة بعيدة عن المجازفات .

غياب الدور والدعم الحكومي بشكل تام وضعف نشاط الجمعيات الفالحية  – 7
بحيث كانت الزراعة بمجمميا تتم عن طريق النشاط الخاص والدعم الذاتي ألصحاب المزارع 

 وبشكل عشوائي غير خاضع لخطة عممية يعني عمى بركة اهلل .
ة أبناء الريف إلى المدن والفالحين بشكل خاص بحثا لسبل العيش اآلمن ىجر  – 6

بعدما انعدمت كافة سبل الحياة في األرياف وتدىور إنتاجية األرض بسبب المموحة والنزيز 
 والتصحر .
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 ( الوحدات اإلدارية في محافظة األنبار0خريطة )

 
 

من الممكن إنجازىا بدون رأس المال : ال يمكن أن تتم أي عممية حياتية  -6-1-3
توفر رأس المال ميما كان حجميا وشكميا ونمطيا ، بل ال يمكن إتمام مسيرة حياة يوم واحد 
ألي كائن بدون توفر رأس مال بالمقابل . وبما أن الزراعة بشقييا النباتي والحيواني تتكون من 

ر الستمرار عمميات عناصر غير ثابتة فأن تمك الصفة بحد ذاتيا تتطمب توفر رأس مال كبي
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الحركة والتبادل بشكل مناسب لجميع متغيراتيا وأنماطيا بين الناس من جية وبين الدول من 
جية أخرى ويعد رأس المال أىم عامل اقتصادي في تنمية القطاع الزراعي ألنو يساعد عمى 

كافة استغالل الموارد الطبيعية بصفة عامة ويتكون رأس المال من فئتين ، األولى : ىي 
األصول المادية التي تستخدم في االنتاج الزراعي مثل اآلالت الزراعية والمعدات وشبكات 
ومنظومات الري واألسمدة والمبيدات وطرق النقل والمخازن وغير ذلك ، والثانية : ىي رأس 
المال النقدي وىي األموال النقدية أو ما يحل محميا ، وال يمكن حساب رأس المال النقدي من 

( ، ويمكن  116، ص  1006امل االنتاج إال إذا تم استبدالو برأس مال عيني )الديب ، عو 
الحصول عمى رأس المال من مصدرين ىما : المدخرات الحكومية واألموال الخاصة ، وفي 

، وما يحصل من عمميات إنتاج زراعي  1003محافظة األنبار ينعدم المصدر األول منذ عام 
الخاصة وبعض الدعم الحكومي الذي يكون متقطعا كالسمف المالية  فإنو يقوم عمى األموال

لمفالحين بضمان كفيل وتسييالت التسويق لمخازن الحكومة في بعض األحيان خاصة مع 
 المحاصيل األساسية كالقمح والشعير والرز والذرة .

في من المالحظ أن الزراعة بشكمييا األفقي والعمودي وشقييا النباتي والحيواني    
محافظة األنبار لم تحصل لوال توفر المقومات الطبيعية والبشرية واألخيرة بشكل محدود مما 
انعكس ذلك عمى عدم التكين بتحقيق تنمية زراعية عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد إن 
بقيت األوضاع عمى حاليا والتي تتمثل بالفساد اإلداري والرشوة التي أزكمت أنوف الفالحين 

 مزارعين وعدم وجود نية مخمصة في رسم مالمح تنموية ولو بقمم الرصاص .وال
األسواق وتصريف المنتجات الزراعية : لوال األسواق لبارت المنتوجات كما  -6-1-1

قيل لوال األذواق لبارت السمع ، ولكن مع الفارق فإن عمميات شحن المنتج الزراعي وتصريفو 
يي فيو مالزم لكل منتج زراعي ىذا عندما تكون الزراعة في أي مكان من العالم ىو أمر بدي

من أجل السوق المحمية وتحقيق األمن الغذائي ، إن ما يحصل في األنبار وغيرىا من 
المحافظات العراقية ىو عكس كل تمك القواعد واألسس والطموح عندما يتجو الفالح لزراعة 

ما قسم اهلل . لم تنضج فكرة األسواق أرضو وفق مفيوم الحظ والنصيب أو وفق قاعدة الطير و 
والشحن في محافظة األنبار إال مع بعض المحاصيل التي تستيمك محميا كل قضاء في 
قضائو يعني لم نسمع أن ىناك منتج زراعي تم شحنو إلى قضاء ثان في المحافظة فيما عدا 

لطموح . لم الدواجن والحبوب والبطاطا وضمن نشاط ضيق جدا ال يشير لتنمية أو يمبي ا
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نسمع عن مخازن لتجميع المحاصيل الزراعية ولم نسمع عن مجمعات لتجميع الحميب ولم 
نسمع عن مخازن بالقرب من مجازر لمحوم ، ولم يستيمك إبن الرمادي منتجات القائم أو 
الرطبة ماعدا دبس وراشي ىيت تمك ىي الحقيقة المرة ولم يستيمك ابن الرطبة من األسماك 

في أحواض الفموجة أو الرمادي ، إن ما يحصل في المحافظة اليوم ىو بحث التي تربى 
الفالحين والمنتجين الزراعيين عن األماكن التي يتحقق فييا أعمى ربح ممكن وتصريف 

 منتجاتيم بشكل سريع خشية التمف .
طرق ووسائط النقل : لألمانة العممية فإن محافظة األنبار تتمتع بشبكة  -6-1-7
والمواصالت ال يمكن ان تتوفر في أي مكان آخر من العراق فقد تطورت تمك  من الطرق

الطرق عمى مستوى المدينة والقرية الزراعية فضال عن وجود الطرق اإلقميمية التي تربط بين 
أقضية المحافظة وبين المحافظات المجاورة والدول العربية المجاورة أيضا . وىذه المحاسن 

كل إيجابي في نقل المنتجات الزراعية من مناطق إنتاجيا إلى من الممكن أن تنعكس بش
مناطق االستيالك واألسواق المحمية واإلقميمية وخاصة المنتجات سريعة التمف ، إن توفر 
وسائط النقل وطرق المواصالت في أي مكان سينعكس أيضا عمى تقميل سعرىا وبالتالي 

فعا . إن أي تنمية زراعية كانت أم صناعية عممية تصريفيا لممستيمكين تكون كبيرة ومجدية ن
البد من أن تسبقيا تنمية كبيرة في شبكة الطرق والمواصالت وىذا ما متوفر في منطقة 
الدراسة بحيث لم تكن طرق النقل والمواصالت عائقا أمام التنمية الزراعية فيما لو كانت ىناك 

منطقية ألنماط شبكات الطرق  نوايا وتوجيات لتحقيقيا. أما وسائل النقل فيي استجابة
بالسيارات أو بالسكك الحديدية ولكن ال توجد وسيمة نقل حكومية واحدة في محافظة األنبار 

وتبقى وسائل النقل بمجمميا  1003لنقل المنتجات الزراعية ما عدا القطار المعطل منذ عام 
 لحمل .خاصة تابعة لمفالحين والمزارعين والتجار وأىميا البيك أب والكيا ا

 من المقومات البشرية واالقتصادية والفنية المفقودة في محافظة األنبار ما يأتي :
السياسة الزراعية : ىي كافة اإلجراءات والقوانين والمخططات واألنظمة التي  – 2

 تتخذىا الحكومة تجاه تطوير وتحسين نوعية اإلنتاج  وتنمية القطاع الزراعي . 
لمفالحين : ويكمن في إنشاء وتوفير صناديق لدعم  الدعم المالي والسمعي – 1

الزراعة السيما الثروة الحيوانية التي تحتاج إلى رعاية وتحسين مستمر والبحث عن أصناف 
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حيوانية ذات جودة عالية تمبي حاجة السوق المحمية فضال عن المختبرات والعيادات البيطرية 
 والفرق الطبية الجوالة .

الزراعي : وىو كافة السبل والوسائل التي تتكفل بتوفير  التسويق والتصدير – 3
 المنتجات الزراعية والحيوانية من المصدر إلى المستيمك .

الجمعيات التعاونية الزراعية : وىي منظمات مستقمة تعمل بمثابة الوسيط بين  – 1
فالح من الفالح والسوق من جية وبينو وبين الحكومة من جية أخرى لتوفير كل ما يحتاجو ال

دعم يساىم في تطوير الحقل لتحقيق الجودة والكفاءة الزراعية التي من شأنيا أن تييئ 
 الظروف لممنافسة محميا وخارجيا .

ختاما ليذا المبحث ومن المؤسف جدا أنو بعد عرض كافة المقومات الطبيعية 
أن القصور يكمن في والبشرية في محافظة األنبار وعالقتيا مع اإلنتاج الزراعي وتنميتو يتبين 

الجوانب البشرية التي تعاممت مع مؤىالت الطبيعية بشكل غير عقالني مما انعكس عمى 
تدىور اإلنتاج الزراعي بشقيو وىذا سيضع المسئولين بين قوسي اإلحراج فيما إذا تم توجيو 

 األسئمة ليم التي تتعمق باالكتفاء الذاتي وجودة اإلنتاج .
ييم دور مقومات اإلنتاج الزراعي المؤثرة في التنمية المبحث الثاني : تق - 7

 الزراعية في محافظة األنبار لمفترة الالحقة :
بعدما تم استعراض أىم مقومات اإلنتاج الزراعي في محافظة األنبار ، سينتقل   

 البحث إلى تقييم دور تمك المقومات في تحقيق التنمية الزراعية لممنطقة حاضرا ومستقبال .
ف التنمية الزراعية عادة إلى رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية لمقومات اإلنتاج تيد  

الزراعي ، واالستغالل األمثل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية السيما الموارد الزراعية التي 
تتمثل بالمحاصيل ، والتربة ، والمياه ، والثروة الحيوانية ، والمراعي ، فضال عن رفع مستوى 

يف عامة والفالحين بشكل خاص في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية سكان الر 
لما لذلك دور كبير ينعكس عمى زيادة كميات اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعياتو وتحقيق 
مستوى محدد من االكتفاء الذاتي الغذائي والحفاظ عمى ذلك المستوى بشكل مستمر ) 

 ( . 19، ص  2991الشمراني ، 
عتمد البحث مجموعة من المعايير التي من شأنيا أن ترشد إلى إمكانية تحقيق سي  

 تنمية في القطاع الزراعي في محافظة األنبار وىي كما يأتي :
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 التوسع في المساحات الزراعية . – 2
 زيادة كميات اإلنتاج الزراعي . – 1
 وفرة المياه السطحية والجوفية . – 3
 وصيانتيا .مدى الحفاظ عمى التربة  – 1
 عدم ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي . – 7
 وفرة رؤوس األموال الالزمة لدعم الزراعة . – 6
 وجود شبكة جيدة من الطرق ووسائل النقل . – 6
 مدى استمرار الدعم الحكومي مع وجود خطة زراعية . – 1
 كيفية أنماط الزراعة والتركز المحصولي . – 9

 الزراعي في تحقيق نسب مقبولة من األمن الذاتي الغذائي .مساىمة القطاع  – 20
 مدى إقبال الناس عمى الزراعة واالىتمام بيا . – 22
سمفا أن معظم المعايير التنموية أعاله سوف لن نجد ليا دور واضح في مساىمتيا   

ام في تحسين الواقع الزراعي في منطقة الدراسة وىذا حال معظم مناطق العراق ألنو بعد ع
لم تحصل أي تنمية زراعية في البمد وألسباب تتعمق بإدارة الدولة وتكالب الجيات  1003

واألحزاب والتكتالت عمى نيب مقدرات البمد وتحويمو إلى بمد مستيمك من الطراز المتقدم بعدما 
% من غذائو بيده . إن ىذا البحث جاء محاوال أن يقيم الحجة عمى المسئولين 10كان ينتج 

كؤ اإلنتاج الزراعي بعدما توفرت أىم المقومات الالزمة لمتطوير السيما الطبيعية منيا عن تم
 وأىميا التربة والمناخ والماء .

%( 10( نجد أن )2التوسع في المساحات الزراعية : عند العودة إلى جدول ) -6-2
ا يعني وىذ 1029من األراضي الصالحة لمزراعة قد استغمت فعال ألغراض الزراعة في عام 

أن ىناك إمكانية تنمية الزراعة في المناطق التي توجد فييا المساحات الفائضة وىي في 
قضائي الرمادي والفموجة ومن الجدير بالذكر أنو ال توجد أي مشاريع جديدة تعنى باستصالح 
أراض زراعية جديدة عمى الرغم من وجود ماليين الدونمات غير مستغمة زراعية منذ زمن 

ن والسومريين تنتشر في شمال ووسط ناحية الكرمة وكذلك في ناحية العامرية البابميي
والصقالوية والحبانية وكذلك في قضائي ىيت وراوه . أما مناطق شمال غرب القائم ومعظم 
قضاء الرطبة فأن ىناك إمكانية كبيرة لزراعة القمح والشعير والذرة والشوفان عمى نطاق واسع 
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ي أن إمكانية توفر أراض زراعية صالحة موجودة بمساحات كبيرة في مع توفر الماء ىذا يعن
محافظة األنبار خارج منطقة السيل الرسوبي مما يجعل عممية التوسع الزراعي األفقي ممكنة 

 في الوقت الحاضر والمستقبل .
( الى وجود تطور وزيادة 1زيادة في اإلنتاج الزراعي : تشير بيانات جدول ) -6-1

، وذلك في محاصيل  1029 – 1009نتاج الزراعي خالل المدة بين عامي في كميات اإل
الحبوب والحبوب الصناعية والخضروات والمحاصيل الدرنية ومحاصيل العمف والبستنة وكما 

 يأتي :
 2229( تغير كميات اإلنتاج الزراعي في محافظة األنبار ما بين عامي )0جدول )

– 2289) 
    

 المساحة
 العام

محاصيل 
 لحبوبا

المحاصيل 
 الصناعية

محاصيل 
 الخضروات

المحاصيل 
 الدرنية

محاصيل 
 العمف

 المجموع

1009 110121 36661 292716 67611 16171 612629 
 200 7.9 1.1 11.7 1.1 76.1 النسبة %
1029 762912 30116 213921 62611 61796 110602 

 200 6.2 1.1 26.3 3.7 61.9 النسبة %
. ومديرية زراعة األنبار ،  889جبار مطر ، مصدر سابق ، ص المصدر : آمنة 

 )بيانات غير منشورة( 2289شعبة التخطيط لعام 
يظير من معطيات الجدول أعاله بأن ىناك توسع ونمو في زراعة محاصيل الحبوب 

% من مجموع المساحة 61بحدود  1029األساسية عندما تغيرت النسبة بحيث بمغت في عام 
لمحاصيل الحقمية بينما حصل تراجع بسيط في المحاصيل الصناعية والخضروات المزروعة با

والدرنية مع نمو بسيط في محاصيل العمف . يعود سبب التراجع والنمو البسيط إلى مجمل 
بحيث لم تكن تمك النسب  1003األحداث السياسية واألمنية التي لن تغادر البمد منذ عام 

 بمستوى الطموح .
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مياه السطحية والجوفية : يوجد في محافظة األنبار نير الفرات وثالث وفرة ال -6-3
بحيرات فضال عن المياه الجوفية وكذلك إمكانيات تعاقب لممطر بشكل مقبول السيما في 

 السنوات األربع األخيرة فيناك وفرة مائية كبيرة .
نتاج مدى الحفاظ عمى التربة وصيانتيا : تعد التربة من أىم مقومات اإل -6-1

الزراعي وىي بمثابة الرحم الذي يتكون فيو الجنين ، توجد ثالثة أنواع أساسية من التربة في 
منطقة الدراسة وىي التربة الرسوبية المزيجية والترب الرممية والترب الجبسية والكمسية ، إن من 

ية وترسبت في أكثر أنواع تمك الترب زراعة ىي التربة الرسوبية التي حممتيا مياه النير واألود
مجرى ووادي نير الفرات بدأ من منطقة القائم وصوال لرأس السيل الرسوبي في ىيت إلى 
جنوب شرق الفموجة والعامرية واألجزاء الوسطى والجنوبية من قضاء الكرمة . تتمتع المناطق 
 التي تنتشر فييا ذلك النوع من التربة بشبكة تصريف جيدة تساىم في غسل التربة باستمرار
مع تخميصيا من المموحة كما وأن ىناك أجزاء واسعة منيا غير مستغمة زراعيا يعني ىناك 

 فرصة كبيرة في تحقيق تنمية زراعية عمى المدى القريب والبعيد .
عدم ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي : إن أىم ىدف لمتنمية في أي مكان ىو  -6-7

إن ىذا المعيار معقد بشكل كبير ألن من يتحكم زيادة اإلنتاج وبأقل التكاليف ، بشكل عام ف
بأسعار المنتجات الزراعية ىو الدولة والسوق ونظرا لفتح األبواب الخارجية عمى مصراعييا 
السيما مع إيران الستيراد كافة المحاصيل الزراعية وأىميا الخضروات والفواكو والدرنية فقد 

ن ما موجود في السوق ىو أرخص من أدى ذلك إلى عدم التشجيع عمى الزراعة محميا ال
المحمي فضال عن تدىور الشبكة الكيربائية التي تستورد أيضا من إيران وقمة المحروقات 
وعدم تجييز الفالحين والمزارعين بالمكائن والمعدات الالزمة كل تمك األسباب كانت وال زالت 

 يف .تقف عائق كبير أمام الزراعة المحمية مما جعمتيا مرتفعة التكال
وفرة رؤوس األموال الالزمة لدعم الزراعة : ىذا المعيار مرتبط ارتباطا كبيرا  -6-6

بالمعيار السابق فيو خاضع لنفس الظروف والتوجيات لذلك لم يكن لو دور في تنمية الزراعة 
 في البمد بشكل عام وفي محافظة األنبار بشكل خاص .

: لقد تم مناقشة ىذا المعيار في وجود شبكة جيدة من الطرق ووسائل النقل  -6-6
المبحث األول مع المقومات البشرية الخاصة بالنقل . وقد حقق ىذا المعيار تنمية كبيرة في 
رادة  زيادة عدد الطرق وصيانة وتطوير وبناء أخرى في المحافظة . يعني لو أن ىناك خطة وا 
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م وبشكل كبير لتمك ن داعمخمصة لمتنمية الزراعية في المحافظة فإن عامل النقل سيكو 
 .التنمية

الدعم الحكومي واستمراره : لم يكن ليذا المعيار نصيب واضح في دفع عجمة  -6-1
التنمية الزراعية في منطقة الدراسة بل وفي عموم البمد وذلك لجممة عوامل أىميا عدم وضوح 

حاضره  المشيد السياسي لمدولة الذي يقع عمى عاتقو كل مراحل تصريف أعمال المجتمع في
ومستقبمو بحيث تقام معظم المشاريع اآلن عمى إمكانيات القطاع الخاص والمواطن بشكل 
أساس ، أي تنمية ال تحصل بدون دعم حكومي وتوجيو وتحديد اليدف من اإلنتاج الزراعي 

 وفق خطة زراعية تحدد سمفا .
مجموعة كيفية األنماط الزراعية والتركز المحصولي : في جميع الدول توجد  -6-9

من األنماط الزراعية لكل منيا صفاتو و خصائصو وأىدافو ، والنمط ىو مجموعة من المزارع 
المتشابية في ظروفيا الطبيعية واالقتصادية ومن حيث مستويات كثافة وحجم طرائق اإلنتاج 

( . وتحدد األنماط الزراعية عمى أساس الخصائص  11، ص  2966)البطيحي ، 
ة الزراعية وأىميا حجم المزرعة ودرجة االرتباط باألرض فضال الخصائص االجتماعية والممكي

التنظيمية المستخدمة في اإلنتاج الزراعي مثل القوى العاممة واستخدام المكننة وحجم المساحة 
 المزروعة وغيرىا ، ومن أىم األنماط الزراعية ىي :

 الزراعة المتنقمة . – 2
 زراعة االكتفاء الذاتي . – 1
 الزراعة الواسعة . – 3
 الزراعة الكثيفة . – 1

(  يظير أنو ال وجود لنمط زراعي محدد يمكن 3ومن خالل معطيات الجدول )
اعتماده في محافظة األنبار بحيث من الممكن مالحظة كل األنماط في مكان واحد السيما 

 مع زراعة الحبوب والخضروات فقد شكمت المرتبة األولى عمى مستوى المحصول . 
مساىمة القطاع الزراعي في تحقيق نسب مقبولة من األمن الذاتي الغذائي :  -6-20

بعيدا عن التحيز فالباحث الجيد ىو من يكون محايدا موضوعيا ، إن أجود أنواع المحاصيل 
الزراعية السيما الخضروات والفواكو بل وحتى الدرنية والحبوب والمحوم وبيض المائدة ىي ما 

يل انك عندما تذىب لمبقال أول سؤال توجيو لو ىو أنك تريد منتج زراعي تنتج محميا والدل
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عراقي بل حتى أسعاره تضاىي المستورد ، عمى سبيل المثال فإن كيمو البرتقال العراقي سعره 
آالف  6000دينار والميمون العراقي بـ  670دينار عراقي والمستورد  2700الى  2000

وكذلك الحال مع الطماطم والبطاطا وغيرىا ومن الجدير دينار  2000دينار والمستورد بـ 
بالذكر أن معظم المحاصيل الزراعية المستوردة غير آمنة من الناحية الصحية فقد يمجأ 
الموردون إلى ضخ المنتج بالمواد الكيمياوية المسرعة لنضجو وىو في برادات الشحن مما 

مو الصحية . ولكن ىذا ال يعني تنعكس تمك األعمال عمى جودة المحصول فضال عن مشاك
عزوف المستيمكين عن شراء المنتج العراقي ولكن ندرتو وقمتو كانت السبب وراء عدم مساىمة 
المحاصيل الزراعية العراقية في تحقيق نسب من األمن الغذائي ولو نعود إلى العام الماضي 

وذلك عندما صرح الذي شيد حرق أكبر عدد من حقول القمح في وسط وشمال وغرب العراق 
 10 – 60المسئولين في وزارة الزراعة بأنو سيشيد العام المذكور تحقيق نسب تتراوح بين ال 

% من التأمين الغذائي لمحاصيل الحبوب . وىذا الحال ينسحب إلى المحاصيل األخرى التي 
ورة لتؤمن تتعرض لنفس األساليب الممنيجة التي تيدف إلى بقاء البمد ماد يده إلى الدول المجا

 لو غذائو وكل شيء بحسابو .
مدى إقبال الناس عمى الزراعة واالىتمام بيا : ال نعتقد ىناك عاقل يترك  -6-22

زراعة أرضو مع توفر الظروف المناسبة ، إن كل المعايير التي ذكرت آنفا متداخمة مع 
نميتو ولكن بعضيا البعض في تحديد مالمح واقع اإلنتاج الزراعي في محافظة األنبار وت

لألسف أن معظميا كانت ضد األىداف التي يرجوىا البحث . إن تراجع المساحات الزراعية 
وعزوف الفالحين عن الزراعة وىجرة الناس لمزارعيم واليروب لممدن لم تكن برغبة شخصية 
من المزارعين ولكن ىناك ظروف قاىرة معنوية وممموسة أجبرت أولئك لعقوق األرض 

تجة والتوجو لممارسة أعمال أخرى عندما حصرت ظروف الحياة بالوظائف الزراعية المن
الحكومية والتعيينات في المؤسسات المدنية والعسكرية واالستسالم لموظيفة من أىم معوقات 
التنمية بشكل عام . إن تفشي البطالة وتدىور الوضع العام حال دون مالزمة األرض 

الطبيعية من ماء وتربة ومناخ مناسب . ىذا يعني عدم وزراعتيا عندما توفرت كافة المقومات 
قبال عمى الزراعة وأن ىذا المعيار لم يتحقق كمؤشر من مؤشرات التنمية  وجود اىتمام وا 

 الزراعية في منطقة الدراسة .
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مستقبل الزراعة في محافظة األنبار : من خالل العرض السابق السيما فيما يتعمق 
األساس في أي تنمية زراعية وما يؤكد ذلك ىو زراعة المصطبات بالجانب الطبيعي الذي يعد 

وسفوح الجبال في معظم دول جنوب شرق آسيا عندما لم تتوفر ظروف طبيعية متكاممة . ففي 
منطقة الدراسة تتكامل المقومات الطبيعية إال أن العائق كان في الجانب البشري . لذلك يرى 

 اآلتية : بالمقترحاتيا في منطقة الدراسة بدون األخذ البحث أنو ال مستقبل لمزراعة وتنميت
التوسع النوعي الحديث عموديا وأفقيا في اإلنتاج الزراعي وفقا لمضرورة القائمة  – 2

. 
 تفعيل مبدأ االستثمار لخدمة المصمحة العامة . – 1
لحاقيا بركب المناطق المنتجة . – 3  استصالح المساحات المعطمة بالتسوية وا 
 باع أساليب الدورات الزراعية الحديثة .إت – 1
 االعتماد عمى طرائق الري الحديثة وترك أسموب الغمر المعمول بو حاليا . – 7
 تفعيل دور اآللة المعاصرة والمكننة الزراعية وىذا أمر البد منو . – 6
 إدخال بذور وسالالت جديدة بما يالءم البيئة وعناصرىا الطبيعية .– 6
 ر بالسياسة الزراعية التي تركت المزارع عند مفترق طرق .إعادة النظ – 1
إتباع مبدأ المدح والثواب في اإلبداع الزراعي ومبدأ العقاب في التقصير  – 9
 اإلنتاجي .
 العودة إلى مبدأ التشجيع والمكافأة المالية والعينية لممزارع المبدع . – 20
صارمة عمى المفسدين إعادة النظر بالتسميف الزراعي وفرض عقوبات  – 22

 والمزورين والمرتشين .
 وضع أسس قانونية سميمة لمتوسع العمراني العشوائي . – 21
إعادة النظر بإجراءات التسويق الزراعي القائم الذي ال ينسجم والمنتجات  – 23
 الزراعية .

 بناء مصانع ولو صغيرة تعتمد المنتجات الزراعية مواد أولية . – 21
عي اإلنتاجي وتعميم الثقافة الزراعية العامة في الريف المنتج تكثيف الو  – 27

 والمدينة المستيمكة .
 تشجيع مبدأ التخصص اإلنتاجي المحصولي بدال من العشوائية . – 26
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 توفير األسمدة والمخصبات بأسعار مدعومة رسميا . – 26
 تفعيل أسس الوقاية الوبائية والمكافحة النباتية عند الحاجة . – 21
 تفعيل زراعة الصحراء باالعتماد عمى المياه الجوفية واآلبار . – 29
 حماية اإلنتاج الوطني المحمي من المنافسة األجنبية . – 10
إعادة بناء الثقة بين األرض والفالح من خالل الدعم الحكومي ألنيا مسألة  – 12

 ىوية .
 بالقوى األمنية . إعادة النظر باألعداد الكبيرة من الفالحين المنخرطين – 11
عادة العمل بيا . – 13  تشجيع قطاعات الدواجن واألسماك واألبقار والمناحل وا 
 العودة إلى محاسن التراث في تربية الخيل واإلبل والعمل عمى إكثارىا . – 11
 استثمار الصحراء في المراعي والعمف الحيواني والمحميات الطبيعية . – 17
كثار األغنام مع العناية البيطرية .إدخال سالالت محسنة م – 16  ن األبقار وا 
 وضع خطط زراعية رشيدة توازن بين إنتاج األرض واستيالك السكان . – 16
منع إقامة المضخات عمى المبازل لعدم رجوع المموحة إلى األرض الصالحة  – 11

 ثانية .
وجييو العمل عمى إقامة مؤسسات إعالمية ومعنوية تعنى بظروف الفالح وت – 19

في التعامل مع األنماط الزراعية واإلنتاج من خالل قنوات تمفزيونية وراديوية ومجالت 
 وصحف تصل إليو بدون تكمفة .

 المصادر:قائمة 
إبراىيم شريف ، التربة تكونيا وتوزيع أنواعيا وصيانتيا ، مؤسسة الثقافة الجامعية ،  – 2

 . 2960اإلسكندرية ، 
محمد ، أنماط الزراعة في العراق ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، البطيحي ، عبد الرزاق – 1

2966 . 
،  1البرازي ، نوري خميل ، و إبراىيم عبد الجبار المشيداني ، الجغرافية الزراعية ، ط – 3

 م . 1000وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، 
ي محافظة األنبار ، آمنة جبار مطر درويش ، مقومات التنمية الزراعية المستدامة ف – 1

 م ، ) غير منشورة ( . 1023أطروحة دكتوراه ، جامعة األنبار ، 
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حميد نشأت إسماعيل ، حكيم كريم عزيز ، أصناف األراضي لمشاريع حوضي دجمة  – 7
( ، تشرين 7والفرات والصحراء الغربية ، مركز الفرات لدراسة وتصاميم مشاريع الري ، تقرير )

 . 2991الثاني ، 
دحام حنوش حمد الفيداوي ، اليضبة الغربية في محافظة األنبار دراسة في تنمية  – 6

 م ، ) غير منشورة ( . 2996المناطق الجافة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 
، دار البشير لمنشر  2روبرت كاسين ، السكان والتنمية ، ترجمة عمي حجاج ، ط – 6

 . 1002والتوزيع ، عّمان ، 
ح عمي عبد الرحمن الشمراني ، دور مقومات اإلنتاج الزراعي في التنمية الزراعية صال – 1

في منطقة الجوف بالمممكة العربية السعودية ، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية ، أبريل ، 
 م . 2991

 عبد اإللو رزوقي كربل ، عمم األشكال األرضية ) الجيومورفولوجيا ( وزارة التعميم العالي – 9
 م . 1007والبحث العممي العراقية ، البصرة ، دار ابن األثير لمطباعة والنشر ، الموصل ، 

10 –Al.Taie , F , H , 1968 . Soil and Association map of Iraq ministry 
of agriculture , Baghdad , Buring , Soil Condition in Iraq .ministry of 
Agriculture , Baghdad .                                                            

               
11 – Arthur N . Strahler , Alan H . strahler , Klements of physical 
geography , 3rd> Edition , John Wily and sons , New York , Chester 
Brisbane Toronto , Singapore , 1984 . 
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