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 مقىماث وحمذداث اإلنتاج السراعي يف قضاء حذيثت
 م.م. محسة نافع بذيىي السبهاني   ا. د فراش فاضل مهذي البياتي                   

 كليت الرتبيت للعلىم االنسانيت        -جامعت االنبار      دائرة وقايت املسروعاث –وزارة السراعت  
 املستخلص

ان الحاجة الى التشسية باتت ضخورية لكل القظاعات االقترادية وان التشسية الدراعية  
ىي السحفد األساسي لالقتراد الدراعي والتخظيط الرحيح ليا لتحقيق التشسية الدراعية في 

داىؼ في االمؽ الغحائي لدكان القزاء قزاء حجيثة الحي يعسل عمى تؾفخ اإلنتاج السحمي وي
في الحاضخ والسدتقبل، مع ضسان االستسخارية لألجيال القادمة. وان قزاء حجيثة يستمػ مؽ 
السقؾمات الظبيعية والبذخية التي تؤىميا لتحقيق تشسية زراعية مؽ خالل زيادة اإلنتاجية 

خيف ورفع قجرتو اإلنتاجية، اما واستسخارية استثسار تمػ السؾارد ن دون ان تشزب ، وتشسية ال
   -19  =95عخض )  حجود البحث السكانية فيحجده السؾقع الفمكي بيؽ دائختي عخض   

 ْ  07    -03   =73 – ْ  09  -13   =73)  ( شسااًل، وخظي طؾلْ  30   -04  =94 –ْ  33
.ثؼ بيؽ البحث اىؼ السقؾمات 7492والحجود الدمانية فقج اعتسجت البيانات لعام    ( شخقا

الظبيعية في القزاء الستسثمة بأشكال الدظح والتخبة والسشاخ والسؾارد السائية، والسقؾمات 
البذخية التي ليا أىسية كبيخة في التشسية الدراعية متسثمة بأعجاد الدكان والتقانات الحجيثة 

في التشسية والجورة الدراعية وتشسية ، واسترالح أراضي ججيجة وزيادة مداحات زراعية ودورىا 
 واستثسارىا بسحاصيل زراعية استخاتيجية .
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Abstract: 
The need to the growth has become necessary  for all the 

economic sectors. The agricultural  growth is the basic motive for  the 

economy  to achieve  the agricultural growth in Haditha that leads to 

the availability of the local  production and contribute to the alimental  

need for  people in Haditha in the present and future and guranting  the 
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continuity for the next generations. The paper  explained that Haditha  

has human and natural components that make it able to achieve 

agricultural growth through rising the production and the investment of  

these resources without depletion in addition to the growth of the court 

side and rising its productive ablity.The spatial limits of the research 

are determined by astronomic data between latitides( 33  51  19 – 34  

40  10 )north ward, and longtudes (41  57  27 – 42  47  27 ) 

eastwards.The time limits of the paper  depeded on the data of 2016 

.The paper shoed the natura components in Haditha represented by 

forms of survice,soil ,climate,and hydrologic resources.Human 

components thatb have great importance in the the agricultural growth 

represented in the number of populatation and advanced technicalities 

and  their role in growth a,the agricultural circulation , the agrarian 

patterns, rehabilitation new agricultural lands,expanding agricultural 

areas and investing them in strategic agricultural crops. 

Key words: ingredients, determinants, agricultural 

production, modern judiciary 

 
 الطقدمة :   

يعج اإلنتاج الدراعي مؽ األساسيات في بشاء اقتراد بمج قؾي ، وقج تدايجت تمػ  
األىسية مع التدايج السدتسخ لمظمب عمى السشتجات الدراعية، بالسقابل انخفاض وقمة لمسشتؾج 
الدراعي السحمي ألسباب عجيجة مشيا سؾء إدارتيا ، ويستمػ قزاء حجيثة مقؾمات طبيعية 

حقيق االكتفاء الحاتي والترجيخ مشيا الى خارج القزاء في حالة االعتساد وبذخية قادرة عمى ت
عمى سياسة زراعية مجعؾمة بإجخاءات حكؾمية ومالية وتجارية، لسا يستمكو القزاء مؽ 
مؤىالت تشسؾية قادرة في تحقيق التشسية الدراعية بيجف تفعيل الخرائص الدراعية في 

 القزاء.
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 مشكلة البحث:
مات التي يستمكيا قزاء حجيثة لتحقيق التشسية الدراعية وصؾال الى االستثسار ما السقؾ 

 األمثل لتمػ السقؾمات التشسؾية وتحقيق انتاجية كبيخة وفعالة؟
 فرضية البحث:

تتحجد فخضية البحث بانو قزاء حجيثة يستمػ مقؾمات طبيعية وبذخية تزسؽ تحقيق  
ات وتجاوز السعؾقات باعتساد سياسة تشسؾية لتشفيح تشسية زراعية مؽ خالل استثسار تمػ السقؾم

مذاريع استثسارية زراعية ووضع استخاتيجيات تحافظ عمى السؾارد الظبيعية بسا يحقق االمؽ 
 الغحائي، وتحقيق االكتفاء الحاتي.

 : هدف البحث
تحجيج مقؾمات ومحجدات التشسية الدراعية في قزاء حجيثة، والتعخف عمى الؾاقع  
 وتحجيج التؾجيات السدتقبمية لمتشسية الدراعية في مشظقة الجراسة. الدراعي،

 حدود البحث والموقع :

بيؽ دائختي  (زمانيا) 7كؼ ( 32026510)  مشظقة الجراسة البالغة مداحتيا تقع   
 ْ  09  -13  =73( شسااًل، وخظي طؾل ) ْ  30  -04 =94 –ْ  33   -19  =95)     عخض

ضسؽ حجود محافغة االنبار حيث تزؼ ثالث نؾاحي،  (مكانيا)( شخقا  ْ  07   -03  =73 –
يحجىا مؽ الذسال محافغتا صالح الجيؽ ونيشؾى ومؽ الجشؾب قزاء الخطبة ومؽ الذخق 

 (9قزاء ىيت ومؽ الغخب قزاء عانة. كسا مؾضح في الخارطة رقؼ )
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 ( مؾقع مشظقة الجراسة9خخيظة رقؼ )

 
باالعتماد على خريطة العراق اإلدارية بمقياس رسم المصدر: من عمل الباحث 

 0111لسنة1/1111111

 الطبحث االول/ الطقومات الطبيعية للتظطية الزراعية في قضاء حديثة:
الدظح احج أىؼ الخرائص الظبيعية التي ليا التأثيخ عمى الشذاط  : يعجالسطح/ اوال

وتخبية الثخوة الدراعي، فاستؾاء الدظح وانبداطو يكؾن أكثخ مالئسة لإلنتاج الدراعي الشباتي 
. وتترف مشظقة الجراسة التي ىي جدء مؽ اليزبة الغخبية بدظح مدتؾ عجا بعض الحيؾانية

( م فؾق 344-744التالل الرغيخة ويتخاوح ارتفاعيا بيؽ)السشاطق الستسؾجة ذات الؾديان و 
ويسثل مجخى نيخ الفخات بؾاديو  الزحمة،مدتؾى سظح البحخ، وتكثخ فييا الؾديان الستذعبة 

كسا تغيخه  السشظقة،السغيخ الثاني في  حجيثة(الستعخج وجدره الشيخية وسيمة الفيزي وبحيخة )
ويسكؽ تقديؼ اشكال سظح  4ات في السشظقة التي تؾضح االرتفاع (7)رقؼ  الخخيظةفي 

 -األرض في مشظقة الجراسة الى: 
ىحه السشظقة بيؽ مشظقة الجديخة مؽ الذسال ومشظقة  الدفمى: تقعمشظقة الؾديان   ـ 9

إذ تكثخ  البحخ،( م فؾق مدتؾى سظح 344ـ 744ويتبايؽ ارتفاعيا بيؽ )الجشؾب. الحجارة مؽ 
وتعج ىحه السشظقة مؽ أىؼ  4جة التي ترخف نحؾ نيخ الفخات في ىحه السشظقة الؾديان السعق

وخاصة السشظقة الؾاقعة عمى جانبي الشيخ ذات البذخي، مشاطق اإلقميؼ صالحية لالستيظان 
 .(9) حيث انيا مؽ اجؾد أنؾاع التخب لمدراعة الديمة.التخب الفيزية 
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إذ يتبايؽ  الجراسة،إقميؼ الجديخة الجدء العمؾي مؽ مشظقة  الجديخة: يدتحؾذمشظقة  .7
وتشخفض في مشاطق أخخى   السشاطق.( م في بعض 344في االرتفاع حتى يرل إلى )

مكؾنة بحيخات ومدتشقعات مؤقتة وبيحا ال تذجع عمى االستيظان البذخي وذلػ بدبب عجم 
لتخبة. ويجخل السشظقة الكثيخ مؽ مالئستيا نتيجة لتسؾج الدظح وقمة السياه وعجم صالحية ا

، وعمى وفق ما تقجم ندتشتج بان الؾضع الظبؾغخافي لمسشظقة االرتفاع، الؾديان والتالل القميمة 
وكثخة السدظحات السائية التي أدت إلى تخاكؼ  الرخف.تغمب عمييا صفة االنبداط ورداءة 

 .الدراعياألمالح في التخبة وضعف اإلنتاج 
 تفاعات قزاء حجيثة( ار 7خخيظة رقؼ )

 
 version9.3(GIs)Arcالسرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى بخنامج 

وان الدراعة، دراسة السشاخ ومعخفة خرائرو ذات أىسية مؤثخة ومباشخة في  : تعجالطظاخ/ثانيا 
تأثيخًا تأثيخ السشاخ في الدراعة يأتي مؽ تأثيخ عشاصخه السختمفة في العمسيات الدراعية، إذ تؤثخ 

ج الدراعي ومؾاسؼ الدراعة فزاًل عؽ تأثيخىا في مقجار الكسية ؾ بالغًا في تحجيج نؾع السشت
. وتتأثخ مشظقة الجراسة بالسؤثخات العامة لسشاخ العخاق الحي يستاز (7) لمسحرؾلالسشتجة 

بالتظخف الذجيج مؽ حيث درجات الحخارة وتؾزيع األمظار والخطؾبة الشدبية وندبة عالية مؽ 
اإلشعاع الذسدي، ونغخًا لؾقؾع السشظقة ضسؽ السشاخ الرحخاوي الجاف او شبو جاف فيي 

ليؾمي والدشؾي لمحخارة ويظؾل الفرل الحار ويقرخ الفرل تتأثخ بالقارية إذ يختفع السجى ا
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وتغيخ السعمؾمات   ،(3)البارد ويعتجل السشاخ لعجة أسابيع خالل فرمي الخبيع والخخيف
 بان السشاخ ذو طبيعة القخيبة مؽ السشظقة الرحخاوية  (حجيثة)السشاخية السأخؾذة مؽ محظة 

عو بالشدبة لمسدظحات السائية وتؾزيع مشاطق صحخاوية ألسباب، تتعمق بتزاريذ العخاق ومؾق
وتقع مشظقة الجراسة ضسؽ مشظقة السشاخ الحار الجاف صيفا  ،الزغط العالي صيفا وشتاءً 

 وتترف مشظقة الجراسة بارتفاع درجات الحخارة تبجا باألشيخ4القميل السظخ شتاءً  البارد
كانؾن الثاني ، شباط (  ) كانؾن االول ، )حديخان ، تسؾز ، اب ( وتشخفض باألشيخ   

وندتشتج مؽ ذلػ إن درجات الحخارة مالئسة لشسؾ معغؼ السحاصيل الدراعية إال إن ذلػ ال 
يعشي عجم حجوث حاالت تظخف في درجات الحخارة فقج تشخفض درجات الحخارة إلى ما دون 

استسخ لعجة الرفخ في بعض الميالي الباردة يؤثخ سمبيًا عمى السحاصيل الدراعية والسيسا إذا 
 . أيام
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 ( بؾضح درجات الحخارة في مشظقة الجراسة.9والججول )

 
 

 

 
السرجر: جسيؾرية العخاق، وزارة الشقل والسؾاصالت، الييئة العامة لألنؾاء الجؾية العخاقية 

 (7492 -9541لمسجة )بغجاد 4والخصج الدلدالي، قدؼ السشاخ، بيانات غيخ مشذؾرة 
 
 
 

 االعتيادية الرغخى  العغسى األشيخ
 8,4 3,1 13,7 7ك

 10,1 4,2 16 شباط
 16,3 9,1 23 آذار

 21,8 14,6 28,9 نيدان
 27,2 19,7 34,7 مايذ

 31,4 23,1 39,3 حديخان
 33,9 25 42,8 تسؾز

 33,4 24,9 41,8 آب
 29,8 21,2 38,3 أيمؾل

 23,7 15,5 31,9 تذخيؽ أول
 15,3 7,9 22,6 تذخيؽ ثاني

 10,3 4,1 16,6 9ك
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-9541( يؾضح السعجالت الذيخية والدشؾية لجرجات الحخارة العغسى لمسجة )9شكل ) 
7492) 

 

 (9السرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول رقؼ)
 ثالثا/الطوارد الطائية:

الحية تعتبخ السؾارد السائية مؽ العؾامل الظبيعية السؤثخة في طبيعة الكائشات          
عمى سظح األرض بكافة أشكاليا مؽ إندان وحيؾان ونبات. فيي مؽ اساسيات األنذظة 
البذخية ومشيا الشذاط الدراعي، إذ أن العالقة بيؽ السياه والشذاط الدراعي ىي عالقة طخدية، 
فكمسا تؾافخت كسيات كافية مؽ السياه أدى ذلػ إلى زيادة مداحة األراضي السدروعة ومؽ ثؼ 

السدتيمػ األكبخ  ىؾ. ألن الشذاط الدراعي (0) ر مداحات ججيجة مؽ األراضي الدراعيةاستثسا
نغخًا لدعة السداحات السدروعة مسا يجعل مياه الخي مؽ االمكانيات بالظخق التقميجية لمسياه 

الخئيدة لكيام التؾسع الدراعي، وذلػ ألن كسية السياه الستؾافخة تسثل العامل السحجد لحلػ 
التؾسع ومؽ ثؼ ستحجد مداحة األرض التي يسكؽ استثسارىا زراعيًا. وتتسثل السرادر الخئيدة 

أنؾاع مختمفة ىي السياه الدظحية الستسثمة بشيخ الفخات، والسياه لمسياه في مشظقة الجراسة ب
 الدراعية وتتسثل بسا يمي:كل مشيا في تحقيق عسميات التشسية  ومجى تأثيخالجؾفية )اآلبار( 

 :Surface waterالسطحية  الطياه-1
: يسثل نيخ الفخات أىؼ مرجر لمسياه في السشظقة ولو دور أساسي في نهر الفرات

ويبمغ معجل انحجار الشيخ في 4تحجيج مؾاقع وأنساط وأحجام السدتؾطشات الحزخية والخيفية 
وىحا  4سؼ/كؼ( وىؾ انحجار اكبخ بقميل مقارنة مع السشاطق األخخى داخل القظخ39السشظقة )

 4كيب الكيسياوي لرخؾر الحؾض عمى طبيعة مياىو انعكاسو ايجابي إذ يخفف مؽ التخ 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (04(  
 

وقج كانت مياه الشيخ تستاز بالقجرة قبل إنذاء 7(كؼ746504ويذغل مداحة في السشظقة حؾالي )
ولكشيا تجنت ندبيا بعج إنذاء سج حجيثة وكثخة ندبة األمالح وذلػ يعؾد إلى كثخة 4الدج

بأىسية كبيخة  بسا يأخحه مؽ زيادة مياىو ويتستع  (1)4السعادن والرخؾر السحابة نتيجة الخدن 
مؽ ذوبان ثمؾج في الخبيع والريف ، وغدارة امظار السشبع لالنحجار الذجيج في مشظقة السشبع 
الجبيمية في شسال تخكيا ، وأيزا لو مرادر أخخى لتغحية الشيخ مياه االمظار والسياه الجؾفية 

 الستسثمة بالعيؾن واليشابيع.
تشتيي في وادي نيخ الفخات ضسؽ مشظقة الجراسة فيي مؽ العؾامل اما الؾديان التي 

التي تؤثخ عمى كسيات السياه في السجخى وخاصة في الدشؾات السظيخة لسا تحؾيو مؽ رواسب 
وان ىحه الؾديان تأخح اتجاىات  الفيزي،وتمقييا في الشيخ مكؾنة الجدر الشيخية والديل 

ومؽ ىحه الؾديان  الفخات،ومعغسيا ترب في نيخ  لمدظح،متبايشة تبعا لظبيعة االنحجار 
وادي زويجي ، وادي بشات  زغجان،وادي  حقالن، واديىي: )الخئيدية عمى جانبي الشيخ 

عؽ  حديثة: نجمبحيرة وتؾجج في القزاء أيزا الحدؽ ، وادي الدكخان ، وادي حؾران ( . 
( كؼ تجاه الذسال الغخبي ابتجاء مؽ مؾقع الدج 944إنذاء سج حجيثة بحيخة تستج لسدافة )

( كؼ وتبمغ السداحة 3الحالي عشج تقاطعو مع نيخ الفخات والحي يبعج عؽ مجيشة حجيثة مدافة )
( متخ تدتمؼ البحيخة مياىيا مؽ نيخ 93وبسعجل عسق ) 7كؼ( 747، 030لمبحيخة )الكمية 

 .(2) لمخدن  أعمى مشدؾبمميار متخ مكعب عشج  3م (4674تدتؾعب خدن مقجاره )الفخات و 
وتعج بحيخة )حجيثة( مؽ السرادر السائية السيسة والسؤثخة بذكل مباشخ عمى االستيظان في 

فيي وفخت الكثيخ مؽ فخص العسل ومرجر رزق لمشاس العامميؽ مؽ خالل الثخوة 4السشظقة 
، فزال عؽ استحؾاذىا كسشظقة  لمساشية عشج أطخافياواصبحت مشاطق رعي 4الدسكية 

فقج قمت ندبة العكؾرة بعج 4لمدياحة ، ومؽ ايجابياتيا خفض ندبة العكؾرة في مياه الشيخ  
(ممغؼ/لتخ في السشدؾب العالي 17-04خخوج البحيخة إذ كانت قبل دخؾل البحيخة تتخاوح بيؽ )

خمق نؾع مؽ االستقخار في  ا ما يأتينتج عشي 4(ممغؼ/لتخ في السشدؾب الؾاطئ30-72و)
مداحات األراضي الدراعية ومؽ ثؼ التؾسع في األراضي الدراعية لسختمف السحاصيل 
.وامكانية التؾسع في زيادة الخقعة الدراعية لسشظقة الجراسة ، واتباع سياسة ثانية تخجم الخظط 

الخخيرة إضافة الى االستفادة التشسؾية الدراعية . وعامل ميؼ وىؾ تؾليج الظاقة الكيخومائية 
 مؽ البحيخة كسخفق سياحي يجمب الدؾاح لمسشظقة كسؾرد طبيعي.
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)05 ) 
 

 
 
  :Underground waterالجوفية  الطياه-2

وىي السياه التي تؾجج تحت سظح األرض الخاكجة أو الجارية وبيؽ الذقؾق       
ومداحات الرخؾر التي تؤلف الغالف الرخخي فؾق مدتؾى سظح اليابدة وتدسى )السياه 

اما فيسا يخص السياه الجؾفية فان الجراسات الجيؾلؾجية أثبتت بان 4الباطشية( أو التحت ارضية
فية في السشظقة ، فقج مارست الجولة حفخ اآلبار؛ وذلػ لتؾطيؽ البجو ىشاك وجؾدا لمسياه الجؾ 

وان ىحه السياه تختمف مؽ مكان ألخخ مؽ ناحية العسق وصالحيتيا لمذخب عمى الخغؼ أنيا 
اال إن وجؾدىا في الجية اليسشى يعج أكثخ جؾدة مؽ الجية 4تمعب دورا ثانؾيا في السشظقة 

(ممغؼ/لتخ 9144_9444عمى الجية اليسشى فتتخاوح بيؽ  ) اليدخى لمشيخ، و تتخاوح السمؾحة
(ممغؼ/لتخ وىي مؽ 94444_9444أما الجية اليدخى ) 4وىي نؾع أمالح الرؾديؾم والكمؾريج

 :(3)والسياه الجؾفية في السشظقة عمى نؾعيؽ 4نؾع كبخيتات الكالديؾم
 : مياه اليشابيع والعيؾن الظبيعية. ) عيؾن وادي حقالن(أوال
 : مياه اآلبار التي يحفخىا اإلندان وعمى أعساق متفاوتة.ثانيا
إحجى أىؼ السؾارد الظبيعية السيسة الخئيدية التي تؤثخ عمى الدراعة  :التربة: رابعا

ىحا التأثيخ في واالستثسار األمثل مؽ خالل تحجيج نؾع السحرؾل الدراعي في مشظقة ما وان 
وان  ، مقؾمات حياتو الالزمة لبقائو وتكاثخه وإنتاجوأن الشبات يسج جحوره فييا ليدتسج مشيا 

  وتقدؼ التخبة في مشظقة الجراسة الى: التخبة  مؽ مختكدات التشسية الدراعية في مشظقة الجراسة 
 4: التخب الخسؾبية السشقؾلة: والتي تذكل شخيظا محاذيا لسجخى نيخ الفخات أوال

وىي مدتثسخة ومدروعة  4عة االلتؾاء الشيخي وتتبايؽ في سعة انتذارىا ومداحتيا تبعا لظبي
بالسحاصيل الحقمية ومحاصيل العمف ومحاصيل البدتشة ، اما فيسا يخص التخب الخسؾبية 
الرحخاوية  التي تخسبت في بظؾن األودية الرحخاوية  التي تشقمو مياه الديؾل واإلمظار 

لفيزات الرحخاوية مثل كؾنت تخب رسؾبية عسيقة ندبيا وىحا ما يسكؽ مالحغتو في بعض ا
فيزة الججيحات ، وفيزة أبؾ دالية وفيزة ، وفيزة وادي الكيرؾم ، ووادي بشات الحدؽ 

 وعادة ما تدتغل ىحه الفيزات في الدراعة الجيسية لمحبؾب ديسا إثشاء السؾاسؼ السظيخة 4
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التخب الساكثة: وىي تسثل التخب الرحخاوية والتي نذأت مؽ مؾاد أصل كمدية  :ثانيا
وجبدية وتذكل نظاقا  واسعا في مشظقة الجراسة وىي ذات أعساق متبايشة تتخمميا بعض 

 .البخوزات الرخخية ذات العسق الزحل
 

 الطبحث الثاني/ الطقومات البشرية للتظطية الزراعية في قضاء حديثة:
ات البذخية أىسية كبيخة في التشسية الدراعية وتعظي ناتجيا مؽ خالل لمسقؾم    

الشذاط البذخي لحا فان كل السقؾمات البذخية تتسثل بالدكان والسكششة وتؾفخ راس السال والجورة 
تعج معخفة الؾضع الدكاني واحجة الدراعية والتدسيج ليا دور كبيخ في تحقيق التشسية الدراعية و 

ساس التي يشبغي دراستيا الستكسال فيؼ الخرائص الجغخافية لمسكان، مؽ السؾاضيع األ
ال يقؾم، وبزعفيؼ يزعف وبقؾتيؼ يقؾى، وىؼ  بجيؾنيؼفالدكان ىؼ أساس السجتسع وعربو و 

ىجف التشسية وأداتيا والسحؾر الخئيذ الحي تجور حؾلو وتشبع مشو الكثيخ مؽ الجراسات وفي 
 .(4)شتى السجاالت

يذكل الدكان العامل السيؼ في عسمية التشسية الدراعية، : السكان والقوى العاملة  -1
ألنو ىؾ السشتج والسدتيمػ والسؾزع وىؾ السدتفيج مؽ اإلنتاج، فال قيسة لمسؾارد الظبيعية إذا لؼ 

اعية تدتثسخ، ولحلػ تعج االيجي العاممة الدراعية مؽ اىؼ اإلمكانات البذخية لتحقيق التشسية الدر 
وتؤثخ العالقة بيؽ حجؼ الدكان  مؽ خالل العالقة باألرض الدراعية وإمكانية استثسارىا.

والسداحة لمتشسية في السشظقة ، ويسكؽ استخخاج الكثافة مؽ خالل قدسة اعجاد الدكان عمى 
 ( ومؽ مالحغة الججوليؽ يتبيؽ انو ما يأتي3( )7السداحة كسا في الججوليؽ )

كثافة سكانية عالية مسا يؤشخ عمى وجؾد ايجي عاممة  مخكد قزاء حجيثة ذو -
 يسكؽ استثسارىا في الشذاطات االقترادية كافة .

ناحيتي بخوانة والحقالنية ذات كثافة سكانية متؾسظة وقميمة مسا تؾفخ فخص  -
عسل لالستثسارات الدراعية بدبب كبخ السداحة الدراعية وقمة اعجاد الدكان مقارنة بسخكد 

 القزاء.
السداحات الدراعية السؾجؾدة في ناحيتي حقالنية وبخوانة مقارنة بسخكد  كبخ -

القزاء الحي تقل فيو السداحات وكثخة االيجي العاممة التي يستيشؾن قظاعات اقترادية أخخى 
اما فيسا يخص ناحيتي حقالنية وبخوانة فيؼ ييتسؾن بالشذاط الدراعي عمى الخغؼ مؽ ضعف 
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ل ري حجيثة وتقانات فيؼ الزالؾ يدتخجمؾن الؾسائل البجائية في اإلمكانات البذخية مؽ وسائ
 الدراعة .

 
 7494( اعجاد الدكان في قزاء حجيثة لعام 7ججول )

 السجسؾع بخوانة حقالنية م. حجيثة الؾحجة االدارية
 994473 74441 74541 13433 عجد الدكان

 %944 71،1 72،7 04،7 الشدبة%
لإلحراء وتكشؾلؾجيا السعمؾمات ، مجيخية إحراء االنبار، السرجر: الجياز السخكدي 

،) بيانات غيخ مشذؾرة ( واالعتساد عمى بخنامج االسقاطات 7492دائخة إحراء حجيثة، ،
 .7494الدكانية تؼ استخخاج تؾقعات

 
( يبيؽ السداحات الكمية الرالحة لمدراعة والسدروعة فعال في قزاء 3ججول رقؼ )

 .7492حجيثة لعام 
الوحدة 

 االداريت

المساحت 

 الكليت/دونن

المساحت  النسبت%

الصالحت 

للزراعت/دون

 م

النسبت

% 

المساحت 

المزروع

ة فعال / 

 دونن

النسبت

% 

يركس. 

 انقضاء.

310,103 64,1552 6652 0،76 0295 6070 

َاديت. 

 انذقالَيت

541,060 3،,5414

5 

4392 5073 352، 327، 

َاديت. 

 برواَت

5،1,160 32,0126

5 

43،2 5073 3292 56,6 

انًجًى

 ع

0,610,21

9 

011% 0310، 011% 2405 011% 

 7492السرجر: مجيخية زراعة االنبار، شعبة زراعة حجيثة، بيانات غيخ مشذؾرة، 
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 (3مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول )

تعخف عسمية الخي بأنيا ذلػ الشغام الحي يسج األرض بالقجر أنطاط الري: -2
السظمؾب مؽ مياه الخي التي تحفظ في التخبة إلمجاد الشبات دون فقجانيا بالسياه أو في التخبة 

تعتسج الدراعة في مشظقة الجراسة اعتسادا رئيديا عمى و وأن تكؾن كمفتيا االقترادية مشاسبة. 
ي تتسثل بسياه نيخ الفخات  في السشظقة  مشيا ويعؾد ذلػ الى السياه الدظحية الجارية والت

طبيعة السشاخ الرحخاوي الدائج في تمػ السشظقة ، وان شبكة الخي والرخف تشتذخ في اجداء 
مشظقة الجراسة وبذكل مختمف نتيجة لؾفخة السياه الدظحية فييا بذكل شبو مدتؾ وانحجار قميل 

يخ ، والحاجة الى ىحه الذبكة لخي السداحات الدراعية في واحج متخ لكل كيمؾ متخ باتجاه الش
السشظقة ، وتتؾزع شبكة الخي بذكل متجانذ تقخيبا في مشظقة  الجراسة مع انيا تدداد كثافة 

 :(5)وفيسا يأتي عخض ألنساط الخي في السشظقة بالقخب مؽ الشيخ )الفخات ( لقمة تكاليفيا
يعج ىحا الشسط مؽ أكثخ أنساط الخي شيؾعا في السشظقة. إذ  :الديحيالخي  نسط-1

تؾجو السياه مؽ االودية االروائية السعمقة السؾجؾدة في اليزبة الغخبية لمسشظقة والجديخة إلى 
 األراضي الدراعية السحيظة بو في تمػ السشاطق.

يدتخجم في السشاطق التي تستاز أراضييا باالرتفاع، حيث يتؼ  بالؾاسظة:الخي  نسط-2
نرب السزخات لخفع السياه مؽ اآلبار إلى األراضي الدراعية القخيبة مؽ البئخ، أو تشرب 
السزخات عمى جانبي نيخ الفخات واألراضي القخيبة مؽ مجخى الشيخ وتدتخجم ىحه الظخيقة 

 .(94)والسشظقة الديمية عمى جانبي الشيخ األنيار.في السشاطق القخيبة مؽ الشيخ وتخب كتؾق 

301,013 450,121 470,021 

1,201,908 

250,446 

3,745,054 
3,910,624 

100% 2249 5389 5379 13017 0 0 0 100% 1984 3467 3989 9514 0 0 0 100% 

 المساحة الكلية للقضاء المزروعة وغير المزروعة في حديثة(3)شكل

 دونم/المساحة الكلية

 %النسبة

 دونم/المساحة الصالحة للزراعة

 %النسبة

 دونم/ المساحة المزروعة فعال 

 %النسبة
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تعخف طخيقة الخي بالخش عمى أنيا  :)الخي بالخش والتشكيط( نسط الخي بالخش-3
إضافة الساء إلى سظح التخبة عمى شكل رذاذ يذبو إلى حج ما السظخ، إذ يجخي ضخ السياه 

. ويؾجج  خ عمى شكل رذاذفي شبكة مؽ األنابيب إلى إن يرل إلى فؾىة السخشة الزيقة فيشتذ
في السشظقة نؾعان مؽ أنساط الخي بالخش وىسا )الثابت والسحؾري( ويكثخ استخجام ىحه 
الظخيقة في السشظقة الرحخاوية )الدكخان، ديؾم الخدفة، ديؾم الذامية، الخ مؽ السشظقة 

والسزخات عمى مدتؾى  اعجاد السخشات انيؾضح (  0والذكل )الرحخاوية(.  والججول 
 الجراسة.الشاحية في مشظقة 

  7492( عجد السخشات والسزخات في قزاء حجيثة عام 0ججول )

 القزاء
 عجد السكائؽ عجد السخشات

 كيخباء ديدل تشكيط ثابتة محؾرية
 74 7 94 2 7 مخكدحجيثة

 54 2 72 72 2 حقالنية
 32 3 34 70 4 بخوانة

 950 91 22 12 92 السجسؾع
 7492السرجر: شعبة السؾارد السائية في )حجيثة( ، )بيانات غيخ مشذؾرة(      

 
 (0السرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول)          

 /Agricultural policyالسياسة الزراعية  -3
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ويقرج بيا مجسؾعة الخظط واالىجاف التي تشفحىا الجولة ألجل تحقيق التشسية  
نذخ االستثسارات الدراعية واالشخاف عمييا بذكل مباشخ مؽ خالل اصجار  الدراعية مؽ خالل

القؾانيؽ التي تذجع وتدويج مؽ تشغيؼ السشتؾج ورفع السدتؾى السعاشي لمعامميؽ في القظاع 
تعتبخ الدياسة الدراعية مؽ و (99)الدراعي ومؽ ثؼ تحديؽ وزيادة كسيات اإلنتاج ونؾعيتيا

نسط االستثسارات الدراعية، كؾنيا تشغؼ تؾزيع السمكيات وتحقيق  العؾامل البذخية السؤثخة في
العجالة االجتساعية بيؽ الفالحيؽ. وتؤثخ الدياسة الدراعية في العسميات الدراعية التي تيجف 
الى تشفيح السذاريع التي تخسسيا الجولة مؽ اجل تحجيج نؾع االستعسال الحي تخغبو ألجل 

لغحائي، لغخض االستثسار األمثل لألراضي والحي يحقق التؾسع تحقيق الشفع العام والتؾازن ا
 وسشتظخق عمى بعض األساليب في األراضي الدراعية وتشؾع محاصيل استخاتيجية وتشسيتيا

 :ما يميفي مشظقة الجراسة مشيا  الدراعية
الخجمة الدراعية بؾاسظة  عسمياتويقرج بيا صشاعة مختمف  / الطكظظة الزراعية:1

ت زراعية ميكانيكية تعتسج عمى القجرة الستحخكة السيكانيكية في تذغيميا مع جيج معجات واال
بذخي قميل ، وان استخجام السكششة يؤدي الى الشيؾض بالؾاقع الدراعي بديادة اإلنتاج وانخفاض 
التكاليف وسخعة انجاز العسميات الدراعية وعامل الدمؽ ، والسداىسة في تحقيق وتحديؽ 

لمخيف ،  وتعتبخ السكششة مؽ األساليب السيسة التي تيتؼ بالدراعة اال ان  السدتؾى السعاشي
انتاجيا الؾفيخ يحتاج الى أساليب وتقشيات حجيثة تديج مؽ اإلنتاج وتدج الشقص الحاصل وفي 
مشظقة الجراسة السكششة محجودة استخجاميا والتي ال تدج الحاجة فيي عاجدة عؽ تؾفيخىا ، 

وتأخح السكششة الدراعية دورا بارز في مجسل .  ( 97) ؽ قبل الفالحبدبب عجم استثسارىا م
العسميات الدراعية، إذ أن استخجاميا يحقق زيادة في اإلنتاج يقابمو انخفاض في التكاليف وما 

 .(93) يتختب عمى ذلػ مؽ زيادة الجخل الدشؾي لمسدارعيؽ ومؽ ثؼ ارتفاع مدتؾاىؼ السعيذي
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 7492لعام  ( أعجاد الداحبات والحاصجات حدب الؾحجات اإلدارية في مشظقة الجراسة1ججول )
 

الداحبات والحاصجات،  حجيثة، أعجادزراعة  شعبة األنبار،زراعة  مجيخية-السرجر: 
 .7492بيانات غيخ مشذؾرة ،

 حجيثة. بتاريخ شعبة زراعةمجيخ  عايج،شخرية مع السيشجس الدراعي  مقابمة-
90/5/ 2112 

 

 
 (1السرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول )           

 
  :Agricultural creditالتسليف الزراعي:  -2 

عشاصخ الدياسة الدراعية لمجولة والسؤثخة في عسمية  أحجيعج التدميف الدراعي        
اإلنتاج الدراعي كسا ونؾعا وتظؾيخه عؽ طخيق القخوض التي يقجميا السرخف الدراعي 
التعاوني لتسؾيل نفقات الدراعة التي تذسل شخاء الداحبات والحاصجات الدراعية والسزخات 

لى إعظاء القخوض ألغخاض التدؾيق وتغظية كافة الشفقات مؽ جشي وآالت السكافحة إضافة ا
الحي ويعج السرخف الدراعي فخع حجيثة السسؾل الؾحيج في القزاء لمسدارعيؽ  واجؾر نقل.
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 اعداد الساحبات والحاصدات في قضاء حديثة( 5)شكل 

 عدد الساحبات

 عدد الحاصدات

 المجموع الكلي

 %النسبة

 الشدبة% السجسؾع الكمي الحاصجات عجد الداحبات عجد االدارية  الؾحجة
 92.7 74 7 94 حجيثة ق.مخكد 

 05.1 29 1 12 حقالنية 
 30.9 07 0 34 بخوانة 

 %944 973 99 997 السجسؾع
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يؾجج السرخف الدراعي بالقخب مؽ شعبة زراعة حجيثة في مخكد القزاء. ومؽ مالحغة 
تمدمات اإلنتاج الدراعي مؾزعة حدب ( يتزح لشا السبالغ لمقخض السسشؾحة لسد2ججول )

األغخاض التي مشحت القخوض مؽ اجميا وبذكل متبايؽ في مقاطعات ونؾاحي قزاء حجيثة 
7490. 

 ( السبالغ يبيؽ مبالغ القخوض السسشؾحة مؽ الرخف الدراعي التعاوني في حجيثة2ججول )
 

 .7492الدراعي في قزاء حجيثة لعام السرجر: السرخف 
( تبيؽ ان مذاريع مشغؾمات الخي بالخش احتمت 2ومؽ خالل مالحغة ججول )

السختبة األولى في القزاء مؽ السبمغ الكمي لمقخوض السسشؾحة لمسدارعيؽ، تمتيا مذاريع البيؾت 
البالستيكية ومؽ ثؼ حفخ االبار االرتؾازية ومؽ ثؼ السزخات السائية الى كافة التجييدات 

استثسارات ضعيفة ال تتشاسب مع ما مؾجؾد  الدراعية التي استثسخت السبالغ التي اخحت الى
مؽ امكانيات وبالتالي ذىبت تمػ القخوض لذخاء سيارات ومذاريع أخخى لمسدارعيؽ اال القميل 
مشيؼ مؽ استثسخىا بدراعة بداتيؽ وتشسية مشاطق صحخاوية كحفخ ابار وشخاء مزخات 

ة بالشدبة لجوائخ الستابعة وساحبات وتذييج مشاحل لمعدل ، ويخجع تعميل ذلػ الى قمة الخقاب

 العدد الطبلغ الظوع
 169 85257000 شخاء ساحبات 

 4 50000000 حاصجات
 406 40000000 مزخات مائية

 796 137760000 حفخ ابار ارتؾازية
 - حفخ ابار سظحية

 581 1180500000 مذاريع مشغؾمات ري بالخش 
 1 9100000 زيت عالي بداتيؽ الديتؾن 

 133 258995000 بيؾت بالستيكية 
 10 89600000 مشاحل العدل 

  4,137,167,000 الطجطوع
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وعجم وجؾد خظط تشسؾية معتسجة لجى دائخة شعبة الدراعة وضعف االرشاد الدراعي في 
 .(90) السشظقة

:  يقرج بيا تكخار او زراعة السحاصيل Agricultural course الدورة الزراعية -4
عية الجيجة ىي الدراعية برؾرة متعاقبة عمى ارض واحجة خالل مجة محجودة ، والجورة الدرا 

التي تحتؾي عمى محاصيل بقؾلية تديج مؽ خرؾبة التخبة لكؾنيا تداعج مؽ تثبيت الشتخوجيؽ 
الجؾي والتي يدتفاد مشو لدراعة محاصيل أخخى إضافة الى انو يقمل مؽ استعسال األسسجة ة 

بدبب الكيسياوية وتؤدي الجورة الدراعية الى زيادة دخل السدارع وتقمل مؽ تعخضو لمخدارة 
تشؾيع السحاصيل الدراعية ، وزيادة الخطؾبة في التخبة بدبب ما تعسمو جحور الشباتات ، تفيج 
الجورة الدراعية رفع الظاقة اإلنتاجية لألرض وزيادة خرؾبة التخبة عؽ طخيق زراعة محاصيل 

 . (91)بقؾلية او عمفية مثل الجت والبخسيؼ 
 

 
 ( مقتخح لجورة زراعية3ججول )

 (0(               سشة )3(              سشة )7(             سشة )9سشة )           

ىشج مغفخ، ميشجس زراعي( )السرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى مختص 
 دائخة االرشاد والتجريب الدراعي.
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 -ومقترحات التظطية الزراعية في مظطقة الدراسة:  تالطبحث الثالث: معوقا
تفتيت السمكية الخاصة بدبب نغام األرض، وتجدئة الؾحجة الدراعية  -1الطعوقات/

 والسيسا البداتيؽ.
مذكمة إدارة مياه الخي وارتفاع أسعار مشغؾمات الخي بأنؾاعيا التشكيط والخش -7

 والبيؾت البالستيكية.
الؾضع األمشي الستخدي الحي أدى الى رحيل العجيج مؽ الفالحيؽ والسدارعيؽ -3

ومخبي الجواجؽ والثخوة الدسكية وعجم استثسارىا في عخوف غيخ امشة وخاصة في اآلونة 
 األخيخة.

في تعخض الكثيخ  ثلتتسمذكمة الشقل والتدؾيق الدراعي، تعاني مؽ عجة مذاكل - 0
ببت العجيج مؽ السظبات التي أصبحت عائق امام حخكة الشقل ست خاكدمشيا إلى تخدفات وت

 . يدمكيا الفالح وتدبب إضخارًا في وسائط الشقل التي
مشظقة الجراسة مؽ قمة او عجم استخجام او  يناعتقمة استخجام التقانات الحجيثة، -1

ذكل مشاسب بتؾفيخىا ب شيات الحجيثة في اإلنتاج الدراعي بدبب عجم الجعؼ الحكؾميقتلتظبيق ا
تاج إلنبزخورة تظبيقيا في ا يؼيتخجاميا مؽ قبل معغؼ السدارعيؽ وتؾعتاس ؽيزس

 .(92)يالدراع
قة الجراسة وبزعف نذاط ظشم عية فيا ر لد الدياسة اضعف الدياسة الحكؾمية -2

تبيؽ مؽ خالل الجراسة السيجانية  جقف . دراعيلا واإلرشاد لتعاونية وحخكة التدميفاات يالجسع
ا يشمعيات التعاونية كانت فائجتيؼ لمجسسؾع السدارعيؽ السشغسيؽ جمؽ م % (.41) ةان ندب

تمدمات اإلنتاج إلى دميخ فؾ ت يففة وذلػ بدبب ضعف نذاط الجسعيات التعاونية يعض
يات سعلجا م كفاءة أدارة بعض ىحهجعو  مؽ جانب، جنتاأعزائيا بدبب قمة مدتمدمات اإل

جد محجود مؽ لح علرا جاتنإلاالجولة مؽ مدتمدمات  هخ فؾ ت استغالل ماب الكيام البعض مشي
 أعزائيا الستشفحيؽ مؽ جانب اخخ

يعتبخ انذاء الؾحجات الدكشية مؽ تفخيط األراضي الدراعية بأراضي غيخ زراعية - 3
لتؾسع في استثسار ا نجراسة الالأخظخ السذاكل التي تؾاجو التشسية الدراعية في مشظقة 

 . ربةخزراعية غالبًا ما يكؾن عمى حداب األراضي الدراعية الاألرض ألغخاض غيخ 
شغسًا او م سكشاً  ناة في أعجاد الدكان سؾاء كسخ تالسد دةيالد سع العسخاني الشاتج عؽ اتؾ الف
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ل مخ لى خمقخ إعمى األراضي الدراعية ويؤدي في نياية االم لظمبعذؾائي يؤدي إلى زيادة ا
 .في التؾازن البيئي

 
 

 التوصيات(  الطقترحات )
العسل عمى إزالة االدغال السؾجؾدة في مشظقة الجراسة والتخمص مشيا عؽ طخيق -9

عسميات الكخي وخاصة نباتات البخدي والقرب السؾجؾدة في مجخى الشيخ، باإلضافة الى 
 استخجام السبيجات في عسميات السكافحة الدراعية لمشبات

مجروس جيجًا عمسي و االىتسام بعسمية خدن السؾارد السائية الدظحية بذكل _7
لمسحافغة عمى مداحة األراضي الدراعية وعجم تأثخىا بانخفاض التراريف الشيخية بيؽ شيؾر 

 الدشة أو بيؽ سشة وأخخى.
مؽ السياه الجؾفية الستؾفخة في مشظقة الجراسة في سج الشقص الحي  االستفادة-3

وذلػ مؽ خالل زيادة عجد اآلبار السائية، ولكؽ  ،اه الدظحية في مؾسؼ الرييؾديحرل بالسي
سعخفة تخاكيد األمالح الحائبة فييا ومقجار ىحه السياه بمؽ يدتمدم ان يدبق ذلػ دراسة الججوى 

 تحسل السحاصيل الدراعية ليا.
والتشكيط التؾسع في استخجام أساليب الخي الحجيثة والستسثمة بالخي بالخش  ضخورة-0

لسا ليحه األساليب مؽ أىسية كبيخة في االقتراد في كسيات السياه وتقميل اليجر والسحافغة 
 عمى خرؾبة األراضي ومشع انجخافيا.

وتؾسيع شبكة الظخق السعبجة وتذخيص محظة لمقظار ضسؽ مشظقة  إصالح-1
الدراعي وبكسيات  الجراسة لسا لمشقل بدكػ الحجيج مؽ أىسية كبيخة في تدييل تدؾيق اإلنتاج

 كبيخة وربط الخيف بالسجيشة وتبادل السشافع والخجمات فيسا بيشيسا.                       
عسمية التدؾيق الدراعي مؽ خالل ترشيع اإلنتاج الدراعي الدخيع التمف  تشغيؼ-2

م وتؾفيخ مخازن مبخدة لحفظ السشتجات الدراعية وتؾفيخ وسائل نقل حجيثة ومتظؾرة تزسؽ عج
 أثشاء نقمة. في فداد السحرؾل

عمى رفع كفاءة أداء الجسعيات التعاونية مؽ خالل زيادة أعجادىا وتشغيؼ  العسل-3
 أدارتيا وتجييدىا بسدتمدمات اإلنتاج ورفجىا بالسخشجيؽ الدراعييؽ.
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بتقجيؼ الدمف الشقجية لمسدارعيؽ لسا ليا مؽ  ةلمسرخف الدراعي والسباشخ  الجعؼ-4
ي زيادة مداحة األراضي الدراعية ورفع غمة الجونؼ الؾاحج مؽ السحاصيل أىسية كبيخة ف

 الدراعية.
 الظتائج:

دونؼ صالحة لمدراعة مؽ السداحة الكمية ،0310يستمػ قزاء حجيثة مداحة -9
صوَى جعهها تًتهك يقىياث طبيعيت يتًثهت بتُىع انططخ وانتربت وانًُار 0,610,219لمقزاء 

 الحي لو األثخ الكبيخ في تحقيق تشسية زراعية.وجؾد نيخ الفخات 7 و

تبيؽ الجراسة وجؾد مقؾمات بذخية تديؼ بذكل كبيخ وفاعل في تحقيق التشسية -7
 الدراعية اذا ما استثسخت برؾرة صحيحة.

ذو انحجار قميل وىؾ مالئؼ أنو بذكل عام باالنبداط و  مشظقة الجراسةسظح  يتسيد-3
 اآلالت والسكائؽ الدراعية بسختمف أنؾاعيا.لالستثسار الدراعي مؽ استخجام 

السياه الجؾفية متؾفخة في مشظقة الجراسة بكسيات مشاسبة وذات نؾعية جيجة  ان-0
 ترمح لدراعة معغؼ أنؾاع السحاصيل الدراعية.

وخرؾصًا الداحبات والحاصجات غالبًا ما تتأخخ  ،الدراعية ائؽأعجاد السك قمة-1
 السحرؾل مسا يعخض السدارع الى خدائخ في اإلنتاج. مؾاعيج حخاثة األرض أو حراد

الجراسة قمة االىتسام بالجورة الدراعية وعجم تظبيقيا بذكل عمسي في  أعيخت-2 
في تؾعية الفالح  السعشيةمشظقة الجراسة بدبب جيل الفالح ليا وضعف نذاط مؤسدات الجولة

 .بأىسيتيا وفؾائجىا
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 قائطة الطصادر:
التزاريذ األرضية ، دراسة جيؾمؾرفؾلؾجية عسمية تظبيكية  ،خمف حديؽ عمي  الجليسي،-9

 . 7441،  9،ط
التحميل الجيؾىيجرومؾرفؾمتخي لمسشظقة السحرؾرة بيؽ سج  ،ياسيؽ  سزىيخ نؾر  االلؾسي،-7

 .7499، أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة ( حجيثة ووادي حؾران ،
األولى، جامعة حمب، كمية الدراعة،  الظبعة، إنتاج محاصيل الخزخ بذيخ،الؾرع حدان -3

 .9533مجيخية الكتب والسظبؾعات، 
صباح محسؾد عمي،عجنان ىداع البياتي ،أسذ عمؼ السشاخ ، ط مظابع دار الحكسة  الخاوي،-0

   ،969554جامعة السؾصل ،ط
، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتؾزيع  7الدكان والتشسية ، ط ،أحسج سامخ ، الجعبؾسي -1

 . 7494، عسان ، 
، مجيخة دار الكتب لمظباعة والشذخ ،  9جغخافية الدكان ، ج ،عباس فاضل ، الدعجي -2

 .7447بغجاد ، 
طو حسادي ، جغخافية الدكان، ط مظابع وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  ، الحجيثي  –3  

 4 7444امعة السؾصل ،،ج
نبيل إبخاليؼ ، عرام خزيخ الحجيثي، الخي أساسياتو وتظبيقاتو، دار الكتب  الظيف  -4

 .9544لمظباعة والشذخ، جامعة السؾصل، مؾصل،
اقتراديات اإلصالح الدراعي ، وزارة التعميؼ العالي والبحث  ،عبج الؾىاب مظخ ، الجاىخي  -5

 .9535العمسي ، جامعة بغجاد ،وإبخاليؼ 
سالؼ تؾفيق ، التخظيط الدراعي )تخظيط التشسية الدياسية والدراعية(، مجيخية ،الشجيفي  -94

 .9545دار الكتب لمظباعة والشذخ، جامعة السؾصل ،
دو الظخق في التبايؽ السكاني لسخاكد التدؾيق الدراعي في  ،مجيج ممؾك ،  الدامخائي -99

، مظبعة العاني ، يغجاد  14محافغة صالح الجيؽ ، مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية ، العجد 
 ،7449 4  

 . 9552مخمف شالل مخعي دمحم حدؾن ، جغخافية الدراعة ، جامعة السؾصل ،  -97
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ىشجسية الخي والرخف ، جامعة الخياض، الخياض، محسؾد حدان عبج العديد، اساسيات -93
9544. 

 .7443، دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، 9إبخاليؼ سميسان ، إدارة نغؼ الدراعة اآللية ،ط-90
 
 
 
 
 
 

 االحاالت 
 

                                                 
0

عشو ، السؤتسخ الجغخافي األول )الترحخ وأثخه عمى  نؾري محدؽ ، شيبان الذيباني، جيؾمؾرفؾلؾجية - 
 1، ص 9553التشسية اإلقميسية في محافغة األنبار(، كمية التخبية ، جامعة األنبار ، 

6
 .74، ص9532د خظاب صكار العاني، الجغخافية الدراعية، مظبعة العاني، بغجاد،  - 

3
مذاريع الخي ))مقتخح دراسة السياه الجؾفية لمسشاطق وزارة الدراعة والخي ، مخكد الفخات لجراسة وتراميؼ  - 

 4 91ـ90،ص 9545الستاخسة لبحيخة حجيثة (( شباط ،
5

ازاص دمحم اييٍ 7 تغهب جرجيص صاووص7 جغرافيت انًىارص انذياتيت 7 يطبعت صار انذكًت 7 انبظرة 7  - 

 .7656ص0221
4

الجيؾىيجرومؾرفؾمتخي لمسشظقة السحرؾرة بيؽ سج حجيثة ووادي التحميل  ، االلؾسي زىيخ نؾرز ياسيؽ  - 
 .7499حؾران ،أطخوحة دكتؾراه ، 

2
سانض إبراهيى يشهف انذضيثي7 هيضروجيىكيًيائيت سساٌ ضض دضيثت 7 أطرودت صكتىراِ غير يُشىرة 7  - 

 .052-7056 ص0225جايعت بغضاص 7 كهت انعهىو 7 
،
 .750ص0221كاَي نطكاٌ إقهيى أعاني انفراث7 طباح يذًىص انراوي 7 انتبايٍ انً - 
9

، دار السعخفة الجامعية ،اإلسكشجرية، 7د. دمحم خسيذ الدوكة ، التخظيط اإلقميسي وأبعاده الجغخافية،ط - 
 49559 903ص

 نبيل إبخاليؼ الظيف، عرام خزيخ الحجيثي، الخي أساسياتو وتظبيقاتو، دار الكتب لمظباعة والشذخ، - 5
 .334، ص9544جامعة السؾصل، مؾصل،

01
سانض دطُي األشعب وأَىر يهضي طانخ 7 انًىارص انطبيعيت وطياَتها 7وزارة انتعهيى انعاني وانبذث  - 

 .،766 ص 0299ب نهطباعت وانُشر 7 انعهًي 7 بغضاص 7 صار انكت



 م.م.محزة نافع بديوي

 فاضل مهدي ا.د.فراس
 

مقومات وحمددات االنتاج الزراعي يف قضاء 

 حديثة

 

)23 ) 
 

                                                                                                                                        
00

ي ،بغجاد مظبعة العان ،9عبجالؾىاب مظخ الجاىخي ، اقتراديات اإلصالح الدراعي ، ط   - 
 .31،ص9531،

06
 . يع انًهُضش انسراعي ادًض يذًىص7 صائرة انغاباث وانتظذر.6/3/6109يقايهت ششظيت بتاريز /  - 
03
 . 37، ص 7443، دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، 9إبخاليؼ سميسان ، إدارة نغؼ الدراعة اآللية ،ط - 
05

انًظرف انسراعي قضاء دضيثت 7 بتاريز يقابهت ششظيت يع انًهُضش انسراعي يع فهض انذضيثي7  - 

0/3/6109. 
04

انًشاكم وانذهىل7 يطبعت انعًال انًركسيت7  –إبراهيى جضوع انجبىري7 طبابت فاكهت انبذر انًتىضظ  - 

 74 ص ،611جايعت بغضاص 7 كهيت انسراعت 7 بغضاص 7 
02
 انضراضت انًيضاَيت. - 


