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 :الممخص
ُتعد منطقة الدراسة من أىم االجزاء المالئمة لالستثمار الزراعي والسيما 
زراعة محاصيل الحبوب كالقمح والشعير والذرة الصفراء ، فضاًل عن 

والبشرية المالئمة المحاصيل االخرى مع توافر االمكانات الطبيعية 
لالستثمار الزراعي في تمك المنطقة ، إذ عمى الرغم من أن منطقة الدراسة 
ُتعد من المناطق الصحراوية من وجية نظر الجغرافيين اال أن النشاط 
الزراعي ينتشر فييا وعمى مساحات واسعة والسيما في السنوات االخيرة من 

مساحات واسعة من الصحاري ىذه الدراسة ، إذ عمل الفالح عمى استغالل 
في زراعة الحبوب والسيما محاصيل القمح والشعير التي تروى عن طريق 
مياه اآلبار وبطرق ري حديثة فضاَل عن استغالل المساحات القريبة من 
النير في الزراعة عمى الرغم من المشاكل التي تواجو النشاط الزراعي 

ل من العوامل البشرية التي ادت المتمثمة بالعوامل الطبيعية ذات االثر االق
 الى تغير انتاج الحبوب في منطقة الدراسة زمانيًا ومكانيًا.
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Abstract: 

Grains are strategic crops in the study area (wheat, 

barley, maize) that located between two latitudes (33/46 

35-34 28/27) and two longitudes (41 10/39 36/49 east), 

exactly in the western part of Anbar province and Iraq, 

being one of the areas of al-Qaim district of 95,358 

dunums (2.7%) at a rate of the area of al-Qaim district 

(3530,000) dunums. The area bordered to the west by the 

Syrian region of Albu Kamal, to the east and north-east, 

to the south and south-west by the Alratba district, where 

the area under cultivation of wheat crops for years 

reached (2000-2010-2020), (7732), (7,730), (9,417) 

dunums and at a rate of (31%) , (31%), (37.8%) Dunum, 

quantity of Production for the same years was (32064) 

(30253) and (65919)  and 25 tons.   ،(23,5%)  ،(51,4%), 

the area cultivated of the barley crop for the years (2000-

2010-2020), (290), (442), (261) dunums and (26.7%), 

(43.4%) (29.7%)  The amount of  production for the 

same years (4.9%) (83,5%) ،(11,4%) Tons, the area 

under cultivation of maize crops for years (2000-2010-

2020), (887), (885), (1037) dunums and (31.5%) 

،(31,5%) ،(36,9%), Dunum, and production for the same 

years reached (13,845), (4,425), (25925) tons and at a 

rate of (3.3%) .(10%), (58.6 %) ton. 
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 المقدمة
ُتعد محاصيل الحبوب من المحاصيل الفصمية ويستفاد من حبوبيا كمادة غذائية 
لإلنسان، وعمف لمحيوان كما يستفاد من سيقانيا كعمف لبعض الحيوانات وفي صناعة الورق 
كما أن اىميتيا فيما يخص نوع المواد الغذائية التي تتوفر فييا فضاًل عن نوع المادة الغذائية 

سيما الخبز الذي ُيعد المادة الغذائية الرئيسة التي يستيمكيا االنسان ، وبيذا التي تعمل منيا وال
فان زراعة محاصيل الحبوب ُتعد ذات اىمية كبيرة في حياة االنسان والسيما محصول القمح 
بالدرجة األولى ألنيا من المحاصيل الغذائية االساسية في العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة 

المحصول متفوق في زراعتو عمى جميع المحاصيل الزراعية في منطقة بشكل خاص وىذا 
%( كاربوىيدرات 88الدراسة وذلك يعود الى أىميتو  الغذائية لمسكان. وتحتوي الحبوب عمى )

%( وتشكل مصدرًا رئيسيًا لمطاقة )السعرات 58-%6,1وتتراوح نسبة البروتين فييا بين )
 .الحرارية ( 

 :اواًل: مشكمة الدراسة 
ىل أن العوامل لمجغرافية تأثير عمى التوزيع المكاني النتاج محاصيل ) القمح  -5

 والشعير والذرة الصفراء( ؟
 ثانيًا: فرضية الدراسة:

لمعوامل الطبيعية والبشرية دور ميم في التباين المكاني لمنظم الزراعة ويمكن تخطي 
 المشاريع االستثمارية الزراعية.العقبات باعتماد البرامج والخطط العممية المدروسة لتنفيذ 

 ثالثًا: هدف الدراسة :
تيدف الدراسة الى تحميل المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة في ضوء الخطط 
المتبعة في المنطقة بالشكل الذي يساعد عمى تحديد اىم التوجيات التي يمكن أن يكون عمييا 

 القطاع الزراعي.
 اواًل/ القمح:

اصيل االستراتيجية الغذائية االوسع انتشارًا في العالم ، فيو يشكل ُيعد القمح من المح
المادة الغذائية لنصف سكان العالم. وىو من المحاصيل الشتوية الميمة لعموم سكان العراق 
وسكان ريف منطقة الدراسة ، تبرز اىمية القمح باعتباره نموذجًا لمحبوب الغذائية في البعد 
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لخبز ىو أول شيء يجب توفيره لممواطن لذلك يكون في المقدمة االستراتيجي أذ أن رغيف ا
 الرئيسة  لألمن  الغذائي عمى المستوى المحمي والعالمي ، لذا عبر عنو بقوت الشعب.

تبدأ زراعتو في منطقة الدراسة في نياية الخريف وأوائل الشتاء ويتم حصاده أوائل 
قابمية ىذا ْ(. م27-ْم28صول القمح بين )الصيف، درجة الحرارة المثمى والمالئمة لزراعة مح

المحصول لمقاومة الجفاف قميمة والسيما اذا استمرت مدة الجفاف لمدة طويمة ، اذ تكون 
 نتاج سيئة .إلآثارىا عمى ا

ُتعد الترب الطينية السوداء المختمطة بالرمال ذات الصرفية الجيدة بسبب تفكك 
و أيضًا في الترب التي تحتوي عمى نسبة عالية جزيئاتيا افضل الترب الزراعية وتنجح زراعت

. ونظرًا لمالءمة (4)من المادة العضوية ، أما الترب الممحية فيي غير صالحة لزراعة القمح
الظروف الطبيعية في منطقة الدراسة من ظروف مناخية ووفرة مياه الري واعتماد التقانات 

ي التي تحتاج الى مساحات واسعة الحديثة والسيما تقانات الري بالرش الثابت والمحور 
لتشغيميا كما في المناطق الصحراوية الذي  أسيم في زيادة  المساحة المزروعة ، فضاًل عن 
استثمار المياه الجوفية من خالل زيادة عدد اآلبار المحفورة والدعم الحكومي لمتوسع في 

ي بالمرتبة األولى زراعة المحصول ودعم أسعاره ، كل ىذه االمكانات جعمت المحصول يأت
( بمساحة 2020-2050-2000من بين محاصيل الحبوب  والمحاصيل األخرى، لألعوام )

-2000( دونم لألعوام )2( دونم عمى التتابع ، بتراجع قدرة)9157(، )7780(، )7782)
(، من جممة المساحة 2020-2050( دونم لألعوام )5687(، وزيادة قدرىا )2050

نطقة الدراسة، أن زراعة محصول القمح تنتشر في جميع مقاطعات المزروعة بالحبوب في م
( وتتباين المساحة المزروعة ، وأن ىذه 2020-2050-2000منطقة الدراسة  لممدة )

-%5,9فشممت الفئة األولى بنسبة )2000المساحة المزروعة تتوزع عمى ثالث فئات لعام 
لزيدية ، أما الفئة الثانية ( ا57( النيية و)59( الزلة و)51%( لمقاطعات )1,8-8%
( الرافدة والجرن، 55( العماري و )51( الصفرة و)58%( لمقاطعات )55-9,7%-1,6%)

( 20( الخصيم و)9( العبيدي )8%( لمقاطعات )21%28-%57أما الفئة الثالثة بنسبة )
 ديوم جباب الغربية .

لمقاطعات %( ا1,6-%1-%8,8فتمثمت الفئة األولى بنسبة  ) 2050أما في عام  
-%6,1-%1,7( الرافدة والجرن والفئة الثانية بنسبة )55( النيية و )59( الزلة و)51)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)178 ) 
 

( العماري، أما الفئة الثالثة بنسبة 51( الزيدية و)57( الصفرة و )58%( المقاطعات )50
( العبيدي 8(  ديوم جباب الغربية و)20( الخصيم و )9(  المقاطعات )21-25%-57%)

 عمى التتابع.
%( المقاطعات 1,1%-1,2-%8فتمثمت الفئة األولى بنسبة ) 2020ما في عام أ

%( 51-%55,1-%7( النيية، والفئة الثانية بنسبة )59( الزيدية و)57( الزلة و )51)
( الخصيم، أما الفئة الثالثة بنسبة 9( الرافدة والجرن و)55( الصفرة و)58المقاطعات )

( 8( ديوم جباب الغربية و)20عماري و)( ال51%( لمقاطعات )22,8-59%-51,1%)
 العبيدي عمى التتابع. 

تباين التوزيع النسبي لممساحة المزروعة لمحصول القمح في منطقة الدراسة حيث 
(، 8206,1( ، )2020-2050-2000نتاج لمحصول القمح  لممدة )إلبمغت كمية ا

-2000وام )( طن لألع585,5( طن عمى التتابع بتراجع قدره )6195,9(، )8021,8)
(، اذ تتوزع عمى ثالث 2020-2050( طن لألعوام )8166,6( ، وزيادة قدرىا )2050

( 51%( لمقاطعات )1,1-%2,1-%5,1فشممت الفئة األولى بنسبة ) 2000فئات لعام 
%( لمقاطعات 51,6-%9,2-%1,7( الزيدية ، والفئة الثانية بنسبة )57( النيية و)59الزلة )

-%59( العبيدي ، أما الفئة الثالثة بنسبة )8افدة والجرن و)( الر 55( الصفرة و)58)
( العماري عمى 51( ديوم جباب الغربية )20( الخصيم و)9%( لمقاطعات )21-20,2%

%( لمقاطعات 1-%1,1-%8,1فتمثمت الفئة األولى بنسبة ) 2050التتابع . اما في عام 
%( 9-%1,8-%1,5الثانية بنسبة )( الرافدة والجرن والفئة 55( النيية و)59( الزلة و)51)

-%51( العماري، أما الفئة الثالثة بنسبة )51( الزيدية و)57( الصفرة و)58لمقاطعات )
( ديوم جباب الغربية عمى 20( العبيدي و)8( الخصيم و)9%( لمقاطعات )29-28%

 التتابع. 
%( لمقاطعات 1,1-%1,2-%8فتمثمت الفئة األولى بنسبة ) 2020اما في عام 

%( 51-%55,1-%7(النيية والفئة الثانية بنسبة )59( الزيدية و)57(الزلة و)51)
(الخصيم . أما الفئة الثالثة بنسبة ) 9(الرافدة والجرن و)55(الصفرة و)58لمقاطعات )

( 8( ديوم جباب الغربية و)20( العماري و)51%( لمقاطعات )22,8-59%-51,1%
 (.5( وخريطة )5العبيدي عمى التتابع جدول)
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نتاج )طن( إل( التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحة المزروعة )دونم( وكميات ا1جدول )
 ( في منطقة الدراسة2020-2010-2000لمحصول القمح لألعوام)

 
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، شعبة زراعة القائم، قسم 

 .  2020التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة ،
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( التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحات المزروعة لمحصول القمح )دونم( بحسب 1خريطة )
 مقاطعات 

 
 (2020-2050-2000منطقة الدراسة لألعوام)

 Arc Map 50.1.5( . وبرنامج 5المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول)
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 ثانيًا/ الشعير
مزروعة من بين تصدر محصول الشعير المرتبة الثانية من حيث المساحة ال

-2000محاصيل الحبوب المزروعة في المنطقة ، بمغت المساحة المزروعة لألعوام )
( دونم عمى التتابع من مجمل المساحة المزروعة 290( ،)121( ، )265(،)2050-2020

( دونم 512( وتراجع قدرة )2050-2000( دونم لألعوام )568بالحبوب بزيادة قدرىا )
وان سبب انخفاض نسبة مساحة الشعير في عموم منطقة الدراسة (، 2020-2050لألعوام )

تراجع المساحة المخصصة لزراعة ىذا المحصول الميم بالنسبة لتربية المواشي واألبقار 
وتوجو المزارعين نحو زراعة القمح وصغر الحيازات الزراعية في ىذه المقاطعات ، وتباينت 

 2000ىذه المساحة تتوزع عمى ثالث فئات لعام المساحة المزروعة في منطقة الدراسة ، وان 
( النيية 59( الزلة و )51%( لمقاطعات )7,2-%6,1-%8,8فتمثمت الفئة األولى بنسبة  )

( 9( الرافدة والجرن و)55%( المقاطعات )9,1-%8,8( الصفرة، والفئة الثانية بنسبة )58و)
( 20%( المقاطعات )29-%56-%9,1( الزيدية و ،أما الفئة الثالثة بنسبة )57الخصيم و)

الفئة األولى  2050( العبيدي خريطة .أما في عام 8( العماري و)51ديوم جباب الغربية و)
( الزلة ، والفئة 51( الزيدية و)57( النيية و)59%( لمقاطعات )1,1-%2,5-%5,5بنسبة )

ية ( ديوم جباب الغرب20( الصفرة )58%( لمقاطعات )51,8-%51,5-%7الثانية بنسبة )
( العبيدي 8%( لمقاطعات )25%20,2-%51,8( الرافدة والجرن ، والفئة الثالثة بنسبة )55)

-%1,9-%1,5الفئة األولى بنسبة ) 2020( العماري ، أما في عام 51( الخصيم و)9و)
( الزلة، والفئة الثانية بنسبة 51( النيية و)59( ديوم جباب الغربية و)20%( لمقاطعات )1
( الصفرة ، والفئة 58( الزيدية و)57( الخصيم و)9( لمقاطعات )7,2%-6,1%-6,2%)

( العماري 51( الرافدة والجرن و)55%( لمقاطعات )27,2-%59,6-%59,8الثالثة بنسبة )
نتاج لممدة إلنتاج وبمغت كمية اإل( العبيدي . ويظير وجود تباين في نسب المساحة وا8و)

( طن لألعوام 12,8ع بزيادة قدرىا )( طن عمى التتاب511(،)501,8(، )68المذكورة )
( وىذا مؤشر ايجابي 2020-2050( طن لألعوام )89,2( وزيادة قدرىا )2000-2050)

لالستثمار الزراعي في زيادة المساحة المزروعة اال ان ىناك انخفاض في نسبة المساحة 
ة فييا المزروعة بمحصول الشعير في منطقة الدراسة ناتج عن صغر حجم الحيازات الزراعي
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نتيجة لصغر المساحة الكمية ليذه المقاطعات فضاًل عن منافسة عدد من المحاصيل األخرى 
 والسيما محصول القمح. 

-%1فتمثمت الفئة األولى بنسبة )2000نتاج عمى ثالث فئات لعامإلوتتوزع كمية ا
بنسبة ( الصفرة والفئة الثانية 58( النيية و)59( الزلة و)51%( لمقاطعات )7,6-7,8%

( الزيدية . أما الفئة 57( الخصيم و)9( الرافدة والجرن و)55%( لمقاطعات )50-9,2%)
( العماري 51( ديوم جباب الغربية و)20%( لمقاطعات )26,9-%51-%50الثالثة بنسبة  )

 ( العبيدي عمى التتابع.8و)
( 59%( لمقاطعات )1,1-%2-%5,5الفئة األولى بنسبة ) 2050اما في عام  

%( 51,8-%51,5-%7( الزلة ، والفئة الثانية بنسبة )51( الزيدية و)57ية و)الني
( الرافدة والجرن ، أما الفئة الثالثة 55( ديوم جباب الغربية و)20( الصفرة و)58لمقاطعات )

( العماري 51( الخصيم و)9( العبيدي و)8%( لمقاطعات )25-%20,8-%51,8بنسبة )
 عمى التتابع .

%( لمقاطعات 1-%1,9-%1,5فكانت الفئة االولى بنسبة )  2020اما في عام 
-%6,1-%6,2( النيية ، والفئة الثانية بنسبة )59( الزلة و)51( ديوم جباب الغربية و)20)

( الصفرة ، أما الفئة الثالثة بنسبة 58( الزيدية و)57( الخصيم و)9%( لمقاطعات )7,2
( 8( العماري و)51جرن و)( الرافدة وال55%( لمقاطعات )27,2-59,6%-59,8%)

 (.2( خريطة )2العبيدي جدول )
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نتاج )طن( إل( التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحة المزروعة )دونم( وكمية ا2جدول )
 ( في منطقة الدراسة2020-2010-2000لمحصول الشعير لألعوام)

 
القائم، قسم التخطيط والمتابعة، المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، شعبة زراعة 

 .2020بيانات غير منشورة ،
(التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحات المزروعة لمحصول الشعير)دونم( بحسب 2خريطة )

 (2020-2010-2000مقاطعات منطقة الدراسة لألعوام )

 
 .Arc Map 50.1( . وبرنامج 2المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول)
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 الصفراء:ثالثًا/الذرة 
تكمن أىمية الذرة في ثالث استخدامات رئيسة ىي في تغذية األنسان كحبوب تطحن 
وتخمط مع القمح لصناعة الخبز فضاًل عن استخراج الزيت كمادة غذائية وكعمف أخضر 
لمحيوان كما تستخدم الحبوب في تغذية الحيوانات والدواجن بعد خمطيا مع فول الصويا 

غذائية عالية، ويستخرج منيا صناعيًا )الزيت والنشأ( كمادة غذائية كأعالف مركزة ذات قيمة 
 . تدخل في كثير من الصناعات )االصباغ، االصماغ وصناعة الورق(

وُيعد محصول الذرة الصفراء من أبرز المحاصيل الصيفية التي تزرع في منطقة 
محاصيل الحبوب بعد الدراسة لذلك يتصدر المحصول المرتبة الثالثة من المساحة المزروعة ب

القمح والشعير، ويزرع في عروتين ربيعية وخريفية. وتكون الظروف المناخية المثمى لنمو ىذا 
المحصول ىي ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينمو المحصول وينضج بسرعة عندما يكون المعدل 

 ْ(.م28اليومي لدرجة الحرارة )
نطقة الدراسة اال أن زراعتو ال أن محصول الذرة الصفراء يزرع في جميع مقاطعات م

تظير متماثمة في مقاطعات منطقة الدراسة مما يعكس تباينًا مكانيًا واضحًا في التوزيع 
الجغرافي لنسبة المساحات المستثمرة بزراعة الذرة الصفراء في المنطقة، فضاًل عن وجود تباين 

 نتاج في أغمب المقاطعات الزراعية .إلواضح في كمية ا
(، 881(، )887(، )2020-2050-2000ة المزروعة لألعوام)أن المساح

( بسبب االحداث 2050-2000( دونم لألعوام )2( دونم عمى التتابع بتراجع قدره )5087)
( دونم 512وزيادة قدرىا ) 2008االمنية والعمميات العسكرية بعد الحتالل العراق بعد عام 

فتمثمت  2000ى ثالث فئات لعام (، وأن ىذه المساحة تتوزع عم2020-2050لألعوام )
( 58( النيية و)59( الزلة و)51%( المقاطعات )50-%8-%2,1الفئة األولى بنسبة )

( الرافدة 55( الزيدية و)57%( المقاطعات )58-%52-%55الصفرة ، والفئة الثانية بنسبة )
( 20ي و)( العبيد8%(المقاطعات )51-%51( الخصيم، أما الفئة الثالثة بنسبة )9والجرن و)

 ( العماري عمى التتابع.51ديوم جباب الغربية و)
%( لمقاطعات 1,2-%8,6-%2,2فتمثمت الفئة األولى بنسبة ) 2050أما في عام 

%( 50,2-%9,8-%6,2( الزلة والفئة الثانية بنسبة )51( الزيدية و)57( النيية و)59)
والجرن، والفئة الثالثة  ( الرافدة55( ديوم جباب الغربية و)20( الصفرة و)58لمقاطعات )
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( 8( الخصيم و)9( العماري و )51%( لمقاطعات )86,5-%51,7-%52فتمثمت بنسبة )
 العبيدي .

( 59%( لمقاطعات )7,2-%1-%8,9فتمثمت الفئة األولى بنسبة ) 2020أما عام 
%( 58-%50-%7,8( ديوم جباب الغربية، والفئة الثانية بنسبة )20( الزلة و)51النيية و)

-%51,5( الصفرة، والفئة الثالثة بنسبة )58( الزيدية و)57( العماري و )51اطعات )لمق
 ( العبيدي.8( الخصيم و)9( الرافدة والجرن و)55%( لمقاطعات)26-51,6%

(، 112,1(، ) 5881,1نتاج لمحصول الذرة الصفراء لممدة ذاتيا )إلوبمغت كمية ا
( 2,510( وزيادة قدرىا )2050-2000( طن لألعوام )912( طن بتراجع قدره )2192,1)

ألفئة األولى بنسبة  2000( ، أذ تتوزع عمى ثالث فئات لعام 2020-2050طن لألعوام )
( الزيدية، والفئة 57( النيية و)59( الزلة و)51%( لمقاطعات )50,1-8,1%-8,5%)

 (9( الرافدة والجرن و)55( الصفرة و)58%( لمقاطعات )58-%52,7-%55الثانية بنسبة )
( ديوم جباب 20%( لمقاطعات )51,1-%58,9-%58الخصيم، والفئة الثالثة بنسبة )

 ( العماري عمى التتابع. 51( العبيدي و)8الغربية و)
( 59%( لمقاطعات )1,2-%8,6-%2,2الفئة األولى بنسبة ) 2050أما في عام 

%( 50,2-%9,7-%6,2)( الزلة، والفئة الثانية بنسبة 51( الزيدية و)57النيية و)
( الرافدة والجرن، والفئة الثالثة 55( ديوم جباب الغربية و)20( الصفرة و)58لمقاطعات )

( العبيدي 8( الخصيم و)9( العماري و)51%( لمقاطعات )86,5-%56-%55,8بنسبة )
( 51%( لمقاطعات )7,5-%1فتمثمت الفئة االولى بنسبة ) 2020عمى التتابع، أما في عام 

%( 58-%50-%7,8( ديوم جباب الغربية، والفئة الثانية بنسبة )20( النيية و)59و)الزلة 
-%51( الصفرة، والفئة الثالثة بنسبة )58( الزيدية و)57( العماري و)51لمقاطعات )

 ( العبيدي عمى التتابع.8( الخصيم و)9( الرافدة والجرن و)55%( لمقاطعات )26-51,7%
نتاج يعود الى اتساع المساحة إللمزروعة وكمية اىذه الزيادة في حجم المساحة ا

المزروعة والتطور في استخدام اآلالت والمكائن واستخدام طرق الري الحديثة في العمميات 
الزراعية واستخدام األسمدة والمبيدات في الزراعة ونتيجة تراكم الخبرة لدى الفالحين ووعييم 

وذلك بعد عودة السكان إلى منطقة الدراسة بعد ، (6)نتاجإلفي الزراعة كل ذلك أسيم في زيادة ا
 (.8( خريطة )8وعودة االستقرار االمني لممنطقة جدول ) 2051االحداث االمنية لعام 
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( التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحة المزروعة )دونم( وكميات 3جدول )
 الدراسة( في منطقة 2020-2010-2000نتاج)طن( لمحصول الذرة الصفراء لألعوام )إلا

 
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، شعبة زراعة القائم، قسم 

 .2020التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،
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( التوزيع الجغرافي والنسبي لممساحات المزروعة لمحصول الذرة 3خريطة )
 (2020-2010-2000الصفراء)دونم( بحسب مقاطعات منطقة الدراسة لألعوام )

 
 .Arc Map 50.1.5( . وبرنامج 8المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول)

 االستنتاجات:
تعد الحبوب من المحاصيل االستراتيجية في منطقة الدراسة ) القمح، الشعير،  -5

الذرة الصفراء(، إذ تقع المنطقة في الجزء الغربي من محافظة االنبار والعراق ، كونيا 
%( 2,7( دونم بنسبة )91818الى قضاء القائم والبالغة مساحتيا ) أحدى النواحي التابعة

 ( دونم .8180000من مساحة قضاء القائم والبالغة )
( دونم ومحصول الشعير 21879بغمت المساحة المزروعة لمحصول القمح ) -2

 ( دونم .2809( دونم ومحصول الذرة الصفراء )998)
حبوب االستراتيجية بمغت اوضحت الدراسة ان كمية االنتاج لممحاصيل ال -8

( 11591( طن لمحصول الشعير و)5266( طن لمحصول القمح و)528286)
 لمحصول الذرة الصفراء.
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تبين من خالل الدراسة عدم وجود مركز تسويقي في المنطقة ، ومعاناه  -1
 المزارعين من صعوبة تسويق منتجاتيم السيما محصولي القمح والشعير.

راعي شكل االولوية في اىتمام سكان منطقة كشفت الدراسة ان القطاع الز  -1
 الدراسة .

 التوصيات:
توجيو الدوائر الحكومية وموظفييا بالتعاون مع الباحثين إذ يعاني  -5

 اغمب الباحثين صعوبة في الحصول عمى البيانات من الدوائر الحكومية.
ضرورة تجييز الفالحين بالبذور المحسنة لمحاصيل الحبوب وذات  -2

رة والمجربة عالميًا بغية الحصول عمى اكبر إنتاج ممكن ليذه نتاجية الكبيإلا
المحاصيل  من اىمية استراتيجية واتباع الدورة الزراعية لما ليا من جدوى اقتصادية 

 لمحاصيل الحبوب.
تقويم االرشاد الزراعي لمفالحين واتباع االساليب العممية االكثر  -8

 مالئمة لنجاح العمميات الزراعية.
خصائص نظم االستثمار الزراعية الكثيف وذلك  التركيز عمى -1

بالتوسع في استخدام المخصبات العضوية والكيميائية التي ترفع من انتاجية وحدة 
المساحة مما يعني وارد اقتصادي اكبر واستثمارًا زراعيًا افضل وتوفير فرص عمل 

 لأليدي العاممة الزراعية.
ضوابط اقتصادية تشجيع االستثمار في المناطق الصحراوية وفق  -1
 مدروسة .
محاولة التوسع باستخدام طريقة الري بالمرشات نظرًا لما ليا من  -6

 مميزات في التقنين من الضائع المائي وارتفاع انتاجية وحدة المساحة.
 االحاالت:

 .575، ص5991، دار دمشق، سوريا، 5عمي موسى، المناخ والزراعة، ط   -5
لمحنطة في األمن الغذائي العراقي، مجمة  عباس فاضل السعدي، البعد االستراتيجي -2

 .85، ص5987، مطبعة العاني، بغداد، 59الجمعية الجغرافية العراقية، العدد
 . 587، ص2008-2007محمد صافيتا وآخرون، جغرافية الزراعة، جامعة دمشق ، -8
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محسن عمي احمد الجنابي، يونس عبد القادر عمي، المدخل الى انتاج المحاصيل  -1
 ،ص.5996ر الكتب، جامعة الموصل، الحقمية، دا

، دار 5محسن محارب عواد، محمد سالم ضو، مدخل الى الجغرافية الزراعية ،ط  -1
 .581، ص2002شموخ الثقافة ، ليبيا،

مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي،) عالء احمد عنتر(، ميندس زراعي، شعبة  -6
  .2/52/2020زراعة القائم، 
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