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 :الممخص
تمثل البحث في دراسة وتحميل واقع االنتاج الزراعي النباتي في ريف مركز 

المنطقة تمتمك المؤىالت قضاء الرمادي واتضح من خالل الدراسة ان 
التنموية الميمة لتحقيق متطمبات التنمية الزراعية في ظل توافر المساحات 
الصالحة لمزراعة وتنوع مصادر الموارد المائية والتربة الخصبة ، اتضح 
من خالل الدراسة ان زراعة المحاصيل تتباين فيما بينيا من حيث 

النسبية لممحاصيل الزراعية  مساحتيا وكميات انتاجيا مع تباين االىمية
حيث احتمت محاصيل الحبوب المرتبة االولى من بين المحاصيل الزراعية 

( وتأتي محاصيل الخضراوات في المرتبة الثانية بنسبة 44بنسبة )%
%( وفي 44( وجاءت في المرتبة الثالثة محاصيل البستنة بنسبة)23)%

ومحاصيل العمف في  (41المرتبة الرابعة المحاصيل الصناعية بنسبة)%
%(، وان ىذه الكميات الزراعية يمكن زيادتيا 9المرتبة الخامسة بنسبة)

وتوسع رقعتيا في حال تم توفير الدعم الحكومي المتكامل لمقطاع العام 
والخاص وتقديم القروض واالعانات المالية عمى نحو يسيم في استثمار 

 اعية المستدامة.وتطوير ىذا القطاع وتحقيق متطمبات التنمية الزر 
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Abstract: 

agricultural plant production in the countryside of the 

Ramadi district center. It became clear through the study 

that the region possesses important developmental 

qualifications to achieve the requirements of agricultural 

development in light of the availability of arable areas 

and the diversity of water resources and fertile soil 

sources.  Among them in terms of their area and 

production quantities with varying relative importance of 

agricultural crops, where cereal crops ranked first among 

agricultural crops by (44%), and vegetable crops came in 

second place with (32%), and horticultural crops came in 

third place with (14%) and in  Fourth place is industrial 

crops with a rate of (10%) and fodder crops are ranked 

fifth with a rate of (9%), and that these agricultural 

quantities can be increased and expanded if integrated 

government support is provided to the public and private 

sectors and loans and financial subsidies are provided in 

a way that contributes to the investment and 

development of this sector.  and achieving the 

requirements of sustainable agricultural. 
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 المقدمة
التنموية كونو يمثل  يمثل االنتاج الزراعي النباتي احد العناصر الميمة في الدراسات 

دورا اساسيا في تحقيق التنمية االقتصادية السيما في المناطق الريفية التي تعتمد اعتمادا كميا 
عمى النشاط الزراعي، وان االستغالل االمثل لالراضي الزراعية يعتبر من الضروريات التي 

ن االساسية فضال عن يمكن من خالليا زيادة االنتاج الزراعي وتمبية حاجات ومتطمبات السكا
توفيرىا  فرص عمل لمسكان، لذا بات من الضروري عمى واقع االنتاج الزراعي في ريف 
مركز قضاء الرمادي لالطالع عمى اىم المحاصيل التي تزرع والبحث في  تباين زراعتيا 
وكميات انتاجيا ووضع الحمول المناسبة لمنيوض بيذا الواقع ولتحقيق متطمبات التنمية 

 اعية المستدامة.الزر 
 مشكمة البحث:

عمى الرغم من توافر العديد من االمكانيات التنموية لتطوير االنتاج الزراعي النباتي، 
اال ان واقع االنتاج من حيث المساحة المزروعة وكميات االنتاج ال يتالئم مع ىذه االمكانيات 

 التنموية الزراعية.
 فرضية البحث: 

مع وجود سياسات اقتصادية زراعية دقيقة، سوف يسيم ان اعتماد التخطيط الزراعي 
في تحقيق افضل استثمار لالمكانيات التنموية الزراعية وبالتالي تطوير االنتاج الزراعي 

 النباتي كما ونوعا.
 هدف البحث:

ييدف البحث لمكشف عمى واقع االنتاج الزراعي النباتي في ريف مركز قضاء 
التي تزرع مع بيان مساحتيا المزروعة وكمية انتاجيا، الرمادي وتحديد انواع المحاصيل 

 وعطاء توجيات تنموية لمنيوض باالنتاج الزراعي وتنميتو مستقبال .
 هيكمية البحث : 

 تضمن البحث مناقشة وتحميل المحاور الرئيسية االتية:ـ
 .. محاصيل الحبوب.4-4
 .. المحاصيل الصناعية. 3-4
 .. محاصيل الخضراوات.  2-4
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 البحث: حدود
َ   41ـ  22َ   48َ      يقع ريف مركز قضاء الرمادي فمكيا بين دائرتي عرض ) 

( شرقا، اما موقعو 42َ   38َ   4َ   43َ   71َ   41( شماال وبين خطي طول )22َ   23
من الناحية االدراية فيو يقع ضمن مركز قضاء الرمادي مركز محافظة االنبار الذي يبعد عن 

الرمادي الجزء الشمالي الغربي من السيل الرسوبي ويحده من ويحتل ريف  3(كم441بغداد)
الشمال بحيرة الثرثار والحدود االدارية لقضاء ىيت، ومن الجنوب بحيرة الحبانية، ويحدىا من 
الشرق الحدود االدارية لقضاء الحبانية، ومن الغرب الحدود االدارية لناحية الوفاء خارطة رقم 

(4 .) 
مركز قضاء الرمادي من العراق ومحافظة االنبار وقضاء  (موقع ريف1خارطة رقم )

 الرمادي.

 
 المصدر:ـ اعدت الخريطة باالعتماد عمى ..  

ـ جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واالنبار ،   
 (. 4:4111111،مقياس)3148

، مقياس  3148مديرية زراعة االنبار ، شعبة االراضي ،  ـ جميورية العراق ، وزارة الزراعة ،  
(4:4111111  . ) 
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 .Arc Map 10.4.1ـ مخرجات برنامج   
 .. محاصيل الحبوب.1-1
تتضمن محاصيل الحبوب بشكل رئيس )القمح، الذرة، الشعير( ومن خالل  

حيث (. يتضح لنا تباين االىمية االقتصادية لكل محصول من 4معطيات الجدول رقم )
%( ثم الذرة الصفراء 62المساحة المزروعة اذ احتل محصول القمح المرتبة االعمى بنسبة )

%(. اما من حيث كمية االنتاج فقد احتل محصول الذرة الصفراء المرتبة االولى 33بنسبة )
%( مقابل ضعف اىمية محصول 47%( ثم محصول القمح المرتبة الثانية بنسبة )73بنسبة )

 الشعير.  
(المؤشرات الزراعية لمحاصيل الحبوب في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 1جدول رقم)

2020. 
اسم 

 المحصول
المساحة 

المزروعة 
 )دونم(

كمية  %
االنتاج 

 )طن(

معدل  %
االىمية 

 النسبية

 المرتبة

 1 74 45 15996 63 21340 القمح
الذرة 

 22 7510 الصفراء
18775 

52 37 2 
 3 9 3 1070 15 5110 الشعير
 100 100 35841 100 33960 مجموع

 المصدر :ـ اعد الجدول باالعتماد عمى: 
جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  

 .          2020بيانات غير منشورة، 
 محصول القمح : -1

( يتضح ان محصول القمح تنتشر 3رقم)( الخارطة 4من خالل معطيات الجدول )
( مع 22، 24، 23،  21زراعتو في جميع مقاطعات منطقة الدراسة  باستثناء اربع مقاطعات)

تباين االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج وعمى اساس 
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ة حسب االىمية الى المساحات المزروعة لمحصول القمح يمكن تقسيم مقاطعات منطقة الدراس
 المراتب االتية:

المرتبة االولى.. تتضمن المقاطعات التي ترتفع فييا المساحات المزروعة  -
( دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات ) الطالعة، تل 914-3611بمحصول القمح بمعدل )

الجاسم ، الرعيان والكبير، طاش العزيزية، طوي ،  الدوار ،ابو طيبان ،  زويغير ،  البوعمي 
%( من اجمالي المساحة 68الزوية،  البوعساف(. واستحوذت ىذه المقاطعات عمى )

 المزروعة.
المرتبة الثانية .. تتضمن المقاطعات التي زادت المساحة المزروعة فييا بمعدل -

( دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات) السورة والصوفية، البوذياب، 911-414)
بيد، زوية سطيح ، الحامضية، مشييد والدشة، صياالت( استحوذت القطنية،زنكورة،  البوع

 %( من مجموع المساحة الكمية.36ىذه المقاطعات عمى)
( 4-411المرتبة الثالثة.. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا)-

احة %( من اجمالي المس7دونم)الموح، الجرايشي، الطرابشة( استحوذت ىذه المقاطعات عمى)
 المزروعة.

(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم( بمحصول القمح في ريف مركز 2جدول رقم)
 .2020لعام قضاء الرمادي

المساحة المزروعة/  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
 الدونم

كمية االنتاج/  %
 طن

% 

 7 1050 7 1500 ابو طيبان 41
 6 975 7 1400 زويغير 40
 8 1350 8 1800 الدوار 39
 4 630 4 840 القطنية 38
 4 600 4 800 زنكوره 37
 9 1425 9 1900 طوئ 35
 3 450 3 600 البوعبيد 34
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المساحة المزروعة/  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
 الدونم

كمية االنتاج/  %
 طن

% 

 2 360 2 450 الحامضيو 12
 2 300 2 400 الموح 25
 2 285 2 380 جريشيو 14
 4 645 4 860 البوذياب 17
 5 735 5 980 زويو 16
 12 1950 12 2600 الطالعو 18
 4 792 5 990 الجاسم البوعمي 19
 5 760 4 950 البوعساف 20
 2 255 2 340 الطرابشو 21
 2 375 2 500 زويو وسطيح 27
 2 344 2 430 مشييد ودشو 11
 4 675 4 900 سوره وصوفيو 13
 2 315 2 420 صياالت 26
تل رعيان  29

 والكبير
1290 6 975 6 

 5 750 5 1010 طاش العزيزيو 31
 100 15996 100 21340 المجموع 

جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي  -المصدر :
 .3131والجزيرة ،  بيانات غير منشورة، 

التوزيع المكاني لممساحات المزروعة )دونم( بمحصول القمح في  (2خارطة رقم)
 2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام 
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 المصدر: ـ اعدت الخارطة باالعتماد عمى:          

جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،   
 .2020بيانات غير منشورة، 

 (.3جدول رقم ) 
 .Arc Map 10.4.1برنامج  
 
 محصول الذرة الصفراء.-2

( يتضح ان محصول الذرة 2( والخارطة رقم)2)من خالل معطيات الجدول رقم 
،  21الصفراء تنتشر زراعتو في جميع مقاطعات منطقة الدراسة  باستثناء اربع مقاطعات)

( مع تباين االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة المزروعة وكمية 22، 24، 23
مكن تقسيم مقاطعات االنتاج  وعمى اساس المساحات المزروعة لمحصول الذرة الصفراء ي

 منطقة الدراسة حسب االىمية الى المراتب االتية:
المرتبة االولى.. تتضمن المقاطعات التي ترتفع فييا المساحات المزروعة بمحصول -

( دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات )الطالعة، طوي، الدوار، 214-871الذرة بمعدل )
بير،ابوطيبان،زويغير،السورة والصوفية، البوعبيد، البوعمي الجاسم،البوعساف، تل الرعيان والك

 %( من اجمالي المساحة المزروعة.14الزوية، البوذياب( واستحوذت ىذه المقاطعات عمى )
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المرتبة الثانية .. تتضمن المقاطعات التي زادت المساحة المزروعة فييا بمعدل -
لعزيزية،  الحامضية، ( دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات)القطنية، طاش ا314-211)

 %( من مجموع المساحة الكمية.46زنكورة، مشييد والدشة (استحوذت ىذه المقاطعات عمى)
( 4-311المرتبة الثالثة.. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا) - 

دونم)الطرابشة،  زوية سطيح،  الموح،  صياالت،  الجرايشي( استحوذت ىذه المقاطعات 
 %( من اجمالي المساحة المزروعة.44عمى)

(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم( بمحصول الذرة في ريف مركز 3جدول رقم)
 .2020قضاء الرمادي لعام

المساحة المزروعة/  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
 الدونم

كمية االنتاج/    %
 طن

% 

 5 950 5 380 ابو طيبان 41
 5 900 5 360 زويغير 40
 8 1450 8 580 الدوار 39
 3 625 3 251 القطنية  38
 3 550 3 220 زنكوره 37
 9 1625 9 650 طوئ 35
 5 875 5 350 البوعبيد 34
 3 575 3 230 الحامضيو 12
 2 400 2 160 الموح 25
 2 325 2 130 الجرايشي  14
 4 825 4 330 البوذياب 17
 5 850 5 340 زويو 16
 11 2125 11 850 الطالعو 18
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المساحة المزروعة/  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
 الدونم

كمية االنتاج/    %
 طن

% 

 6 1200 6 480 البوعمي الجاسم 19
 6 1150 6 460 البوعساف 20
 3 475 3 200 الطرابشو 21
 2 425 2 160 زويو وسطيح 27
 3 550 3 220 مشييد ودشو 11
 5 900 5 360 سوره وصوفيو 13
 2 375 2 150 صياالت 26
تل رعيان  29

 والكبير
400 5 1000 5 

 3 625 3 249 طاش العزيزيو 31
10 7510 المجموع 

0 
18775 100 

جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي  -المصدر :
 .3131والجزيرة ،  بيانات غير منشورة، 

 
 

(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة )دونم( بمحصول الذرة الصفراء 3خارطة رقم)
 .2020الرمادي لعام في ريف مركز قضاء 
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 المصدر:ـ اعدت الخارطة باالعتماد عمى:    
جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي  -    

 .3131والجزيرة ،  بيانات غير منشورة، 
 (.3جدول رقم ) -    
 .Arc Map 10.4.1برنامج  -    
 الصناعية... المحاصيل  1-2

تتمثل المحاصيل الصناعية في منطقة الدراسة بشكل رئيس بمحصول)السمسم،       
فستق الحقل(. وتتباين اىمية ىذه المحاصيل من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج كما 

( ،  اذ انو وفق معدل االىمية النسبية احتل 4مبين من خالل معطيات الجدول رقم )
%( ثم محصول فستق الحقل بنسبة 46تبة االولى بمعدل اىمية بمغ )محصول السمسم المر 

(74 .)% 
(المؤشرات الزراعية لممحاصيل الصناعية في ريف مركز قضاء 4جدول رقم)

 .2020الرمادي لعام 
 المرتبةمعدل  %كمية  %المساحة اسم 
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االىمية  االنتاج/ طن المزروعة/ دونم المحصول
 النسبية

 2 46 24 1267 68 4230 السمسم
فستق 
 1 54 76 3910 32 1955 الحقل

  100 100 5177 100 6185 المجموع
المصدر : ـــ جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي 

 .3131والجزيرة ،  بيانات غير منشورة، 
ويمكن ان نبين الخصائص الجغرافية لكل محصول عمى مستوى مقاطعات ريف   

 -مركز قضاء الرمادي من خالل االتي:
 محصول السمسم .

( يتضح ان محصول السمسم 4( والخارطة رقم)7من خالل معطيات الجدول رقم )
تو في يحتل المرتبة االولى من حيث المساحة المزروعة بالمحاصيل الصناعية وتنتشر زراع

(مع تباين 22، 24، 23،  21جميع مقاطعات منطقة الدراسة باستثناء اربع مقاطعات)
االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج وعمى اساس 
المساحات المزروعة  وكميات االنتاج  المحصول يمكن  ان نقسم مقاطعات منطقة الدراسة 

 ب االتية:حسب االىمية الى المرات
المرتبة االولى.. تتضمن المقاطعات التي ارتفعت فييا المساحات المزروعة -

( دونم.وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات)الدوار،  طوي،  411-314بمحصول السمسم بمعدل )
الطالعة، ابو طيبان،  زويغير،  البوعمي الجاسم ،الزوية( واستحوذت ىذه المقاطعات 

 حة المزروعة بمحصول السمسم.%( من اجمالي المسا41عمى)
-311المرتبة الثانية.. تمثل المقاطعات التي زادت فييا المساحة المزروعة عن)-

(دونم،  وىي)البوعساف، زنكورة، البوعبيد ، البوذياب،  القطنية،  الحامضية، السورة 444
 %( من اجمالي المساحة26والصوفية الموح،الجرايشي( واستحوذت ىذه المقاطعات عمى)

 المزروعة بمحصول السمسم.
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( 441-4المرتبة الثالثة .. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا) -
دونم وتمثمت بمقاطعات) تل الرعيان والكبير،طاش العزيزية، زوية سطيح، الطرابشة، مشييد 

 م. %(من اجمالي المساحة المزروعة بمحصول السمس41والدشة،صياالت( واستحوذت عمى )
(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم(بمحصول السمسم في ريف مركز 5جدول رقم)

 .2020قضاء الرمادي لعام
رقم 

 المقاطعة
المساحة   اسم المقاطعة

 المزروعة/دونم
كمية  %

 االنتاج/طن
% 

 6 78 6 260 ابو طيبان 41
 6 73.5 6 245 زويغير 40
 9 120 9 400 الدوار 39
 4 51 4 170 الكطنيو 38
 4 57 4 190 زنكوره 37
 8 105 8 350 طوئ 35
 4 55.5 4 185 البوعبيد 34
 4 48 4 160 الحامضيو 12
 4 45 4 149 الموح 25
 3 42 3 142 جريشيو 14
 4 52.5 4 175 البوذياب 17
 5 63 5 210 زويو 16
 7 84 7 280 الطالعو 18
 6 70.5 6 235 البوعمي الجاسم 19
 5 60 5 200 البوعساف 20
 3 36 3 120 الطرابشو 21
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رقم 
 المقاطعة

المساحة   اسم المقاطعة
 المزروعة/دونم

كمية  %
 االنتاج/طن

% 

 3 37.5 3 125 زويو وسطيح 27
 3 33 3 110 مشييد ودشو 11
 4 45 4 151 سوره وصوفيو 13
 2 30 2 100 صياالت 26
تل رعيان  29

 والكبير
138 3 40.5 3 

 3 40 3 135 طاش العزيزيو 31
10 4230 المجموع 

0 
1267 10

0 
جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  المصدر :ـ ـــ 

 .3131بيانات  غير منشورة، 
(التوزيع المكاني لممساحة المزروعة )دونم(بمحصول السمسم في ريف 4خارطة رقم)

 .3131مركز قضاء الرمادي لعام 
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 عمى: المصدر:ـ اعدت الخارطة باالعتماد   
جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  -

 .3131بيانات غير منشورة، 
 (.7جدول رقم)-
 .Arc Map 10.4.1برنامج -
 محصول فستق الحقل.-2

( يتضح ان محصول فستق 7( والخارطة رقم )6من خالل معطيات الجدول رقم )
حتل المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة بالمحاصيل الصناعية وتنتشر زراعتو الحقل ي

(مع تباين 22، 24، 23،  21في جميع مقاطعات منطقة الدراسة باستثناء اربع مقاطعات)
االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج وعمى اساس 

النتاج لمحصول فستق الحقل،  يمكن  ان نقسم مقاطعات المساحات المزروعة  وكميات ا
 منطقة الدراسة حسب االىمية الى المراتب االتية:

المرتبة االولى.. تتضمن المقاطعات التي ارتفعت فييا المساحات المزروعة -
( دونم.وتمثمت بشكل رئيس 411-414بمحصول فستق الحقل بمعدل يزيد عن )

طوي،  الدوار، البوذياب،  زويغير،  البوعمي الجاسم،  بمقاطعات)ابوطيبان،  الطالعة،
%( من اجمالي المساحة المزروعة 64البوعبيد، الزوية( واستحوذت ىذه المقاطعات عمى)

 بمحصول الفستق.
-64المرتبة الثانية .. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزوعة فييا بمعدل)-

لبوعساف، زنكورة، الموح، الحامضية، طاش ( دونم. تمثمت بمقاطعات)القطنية، ا411
%(من اجمالي 22العزيزية،الجريشة، تل الرعيان والكبير( واستحوذت ىذه المقاطعات عمى)

 المساحة المزروعة بمحصول الفستق.
( دونم 4-61المرتبة الثالثة تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا) -

فية،  الطرابشة، زوية سطيح، مشييد والدشة،  صياالت( وتمثمت بمقاطعات )السورة والصو 
 %(من اجمالي المساحة المزروعة بمحصول فستق الحقل6واستحوذت عمى )

(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم( بمحصول فستق الحقل 6جدول رقم)
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام
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المساحة  اسم المقاطعة رقم المقاطعة 
 المزروعة/دونم

كميةاالنتاج/ط %
 ن

% 

 8.7 340 8.7 170 ابو طيبان 41
 6.4 250 8.2 125 زويغير 40
 6.6 260 7.7 130 الدوار 39
 5.1 200 6.6 100 القطنيو 38
 4.7 184 6.5 92 زنكوره 37
 7.6 300 6.4 150 طوئ 35
 6.1 230 6.1 115 البوعبيد 34
 4.5 176 5.9 88 الحامضيو 12
 4.6 180 5.2 90 الموح 25
 3.1 120 5.1 60 جريشيو 14
 6.5 256 5 128 البوذياب 17
 5.2 204 4.7 102 زويو 16
 8.4 320 4.6 160 الطالعو 18
 6.1 240 4.5 120 البوعمي الجاسم 19
 5.1 196 3.2 98 البوعساف 20
 1.6 64 3.1 32 الطرابشو 21
 1 40 2.5 20 زويو وسطيح 27
 0.7 30 2.1 15 ودشومشييد  11
 2 80 1.6 40 سوره وصوفيو 13
 0.5 20 1 10 صياالت 26
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المساحة  اسم المقاطعة رقم المقاطعة 
 المزروعة/دونم

كميةاالنتاج/ط %
 ن

% 

تل رعيان  29
 والكبير

48 0.8 96 2.4 

 3.1 124 0.5 62 طاش العزيزيو 31
10 1955 المجموع 

0 
3910 411 

الرمادي المصدر :ـــ جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في 
 .3131والجزيرة ،  بيانات  غير منشورة، 

(التوزيع المكاني لممساحة المزروعة )دونم(بمحصول فستق الحقل في 5خارطة رقم)
 .2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 
 المصدر:ـ اعدت الخارطة باالعتماد عمى: 

الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب -
 .3131بيانات غير منشورة، 
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 (.6جدول رقم )-
 .Arc Map 10.4.1برنامج -
 .. محاصيل الخضراوات.1-3
تتضمن محاصيل الخضراوات في منطقة الدراسة بمحاصيل الخضراوات   

مبين في الصيفية والشتوية، وتتباين اىميتيا من حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج كما 
( . حيث يتضح ان محاصيل الخضراوات الصيفية احتمت المرتبة االولى من 8الجدول رقم )

%( فقط 26%( مقابل )64حيث المساحة المزروعة وكمية االنتاج وبمعدل اىمية نسبية بمغ )
 لمحاصيل الخضراوات الشتوية.

الرمادي لعام  (المؤشرات الزراعية لمحاصيل الخضراوات في ريف مركز قضاء8جدول رقم)
2020. 

مساحة   نوع المحصول
 مزروعة/دونم

كمية  %
 االنتاج/طن

معدل االىمية  %
 النسبية

المر 
 تبة

خضراوات 
 صيفية

11879 78 42980 11      64 1 

خضراوات 
 شتوية

8423 43 48296 21      26 3 

41 31244 مجموع
1 

61376 41
1 

      411  

المصدر :ـ جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة،  
 .2020بيانات غير منشورة، 

 -ويمكن ان نبين الخصائص الجغرافية لكال النوعين من خالل االتي:ـ
 محاصيل الخضراوات الصيفية.  -1

( يتضح ان محاصيل 8والخارطة رقم)( 9من خالل معطيات الجدول رقم )
الخضراوات الصيفية تنتشر زراعتيا في جميع مقاطعات منطقة الدراسة باستثناء اربع 

( مع تباين االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة 22، 24، 23،  21مقاطعات)
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خالل  المزروعة وكمية االنتاج وعمى اساس المساحات المزروعة لمخضراوات الصيفية ومن 
 معطيات يمكن  ان نقسم مقاطعات منطقة الدراسة حسب االىمية الى المراتب االتية:

المرتبة االولى.. تتضمن المقاطعات التي زادت المساحة المزروعة فييا بمعدل -
( دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات)الطالعة ،الزوية، البوعمي الجاسم، 614-4143)

وعساف،السورة والصوفية، زويغير( استحوذت ىذه المقاطعات طوي ،  الدوار،ابوطيبان، الب
 %( من مجموع المساحة الكمية.79عمى)

-214المرتبة الثانية.. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا )-
( دونم وتمثمت بمقاطعات )طاش العزيزية، تل الرعيان والكبير، البوذياب، زنكورة،  زوية 611

%( من اجمالي 21ت،القطنية،مشييد والدشة( استحوذت ىذه المقاطعات عمى)سطيح، صياال
 المساحة المزروعة.

المرتبة الثالثة.. تتضمن المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا بمعدل -
(دونم.وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات )البوعبيد، الحامضية، الطرابشة، الموح، 4-211عن )

 %( من اجمالي المساحة المزروعة.44ذه المقاطعات عمى )الجريشي( واستحوذت ى
(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم( بمحصول الخضراوات الصيفية في 9جدول رقم)

 .2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام 
 % كمية االنتاج/طن % المساحة المزروعة/دونم  اسم المقاطعة رقم المقاطعة

 5 2170 6 710 ابو طيبان 41
 4 1890 5 625 زويغير  40
 9 3780 6 740 الدوار 39
 3 1120 3 360 القطنية  38
 3 1085 4 455 زنكوره 37
 6 2450 6 750 طوئ 35
 3 1400 3 300 البوعبيد 34
 3 1344 3 293 الحامضيو 12
 2 1015 2 245 الموح 25
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 % كمية االنتاج/طن % المساحة المزروعة/دونم  اسم المقاطعة رقم المقاطعة
 2 805 2 215 الجرايشي  14
 3 1470 4 520 البوذياب 17
 4 1750 8 930 زويو 16
 9 3850 9 1012 الطالعو 18
 10 4340 8 920 البوعمي الجاسم 19
 9 3780 6 680 البوعساف 20
 2 980 2 260 الطرابشو 21
 3 1316 3 388 زويو وسطيح 27
 2 910 3 330 مشييد ودشو 11
 7 3150 5 650 سوره وصوفيو 13
 2 875 2 366 صياالت 26
 5 1960 4 530 تل رعيان والكبير 29
 4 1540 5 600 طاش العزيزيو 31

 100 42980 100 11879 المجموع 
المصدر :ـ ــــ جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  

                                          .3131بيانات  غير منشورة، 
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التوزيع المكاني لممساحة المزروعة )دونم( بمحاصيل الخضراوات الصيفية (8رقم )خارطة 
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 المصدر: ـ اعدت الخارطة باالعتماد عمى: 
جميورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة،   - 

 .3131بيانات غير منشورة، 
 (.9جدول رقم )  - 

 .Arc Map 10.4.1برنامج   -
 محاصيل الخضراوات الشتوية. -2
( يتضح ان محاصيل 9( والخارطة رقم)41من خالل معطيات الجدول رقم )  

الخضراوات الشتوية تنتشر زراعتيا في جميع مقاطعات منطقة الدراسة الدراسة باستثناء اربع 
( مع تباين االىمية النسبية لكل مقاطعة من حيث المساحة 22، 24، 23،  21مقاطعات)

المزروعة وعمى اساس المساحات المزروعة لمخضراوات الصيفية ،  يمكن  ان نقسم 
 ب االىمية الى المراتب االتية:مقاطعات منطقة الدراسة حس
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المرتبة االولى .. تتضمن المقاطعات التي زادت المساحة المزروعة فييا  -
(دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات) الطالعة ابو طيبان، الدوار، طوي، 111-714بمعدل)

%( من مجموع 73زويغير، القطنية، البوعمي الجاسم(استحوذت ىذه المقاطعات عمى)
 الكمية. المساحة

-711المرتبة الثانية.. تمثل المقاطعات التي تراوحت المساحة المزروعة فييا )-
( دونم وتمثمت بمقاطعات) السورة والصوفية، البوذياب، الزوية، زنكورة، طاش العزيزية، 314

%( من 28تل الرعيان والكبير ،البوعبيد، البوعساف، الموح( استحوذت ىذه المقاطعات عمى)
 مساحة المزروعة.اجمالي ال

المرتبة الثالثة.. تتضمن المقاطعات التي ترتفع فييا المساحات المزروعة بمعدل -
(دونم. وتمثمت بشكل رئيس بمقاطعات )الحامضية، مشييد والدشة،زوية سطيح، 311-4)

%( من اجمالي 41الجرايشي،صياالت، الطرابشة( واستحوذت ىذه المقاطعات عمى )
 المساحة المزروعة.

(التوزيع المكاني لممساحات المزروعة)دونم(بمحصول الخضراوات الشتوية 10ل رقم)جدو
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

المساحة  اسم المقاطعة رقم المقاطعة
 المزروعة/دونم

 % كمية االنتاج/طن %

 7 4347 8 680 ابو طيبان 41
 4 811 7 610 زويغير  40
 9 4611 8 670 الدوار 39
 7 4211 7 553 القطنية  38
 3 648 5 388 زنكوره 37
 10 4811 7 620 طوئ 35
 4 182 3 240 البوعبيد 34
 4 143 2 200 الحامضيو 12
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المساحة  اسم المقاطعة رقم المقاطعة
 المزروعة/دونم

 % كمية االنتاج/طن %

 3 791 2 201 الموح 25
 3 497 1 110 الجرايشي  14
 5 811 6 480 البوذياب 17
 7 4211 5 455 زويو 16
 8 4471 8 700 الطالعو 18
 6 4142 6 540 البوعمي الجاسم 19
 4 694 3 225 البوعساف 20
 2 247 1 100 الطرابشو 21
 2 287 1 112 زويو وسطيح 27
 2 441 2 183 مشييد ودشو 11
 3 771 6 500 سوره وصوفيو 13
 2 413 1 110 صياالت 26
تل رعيان  29

 والكبير
370 4 711 3 

 2 471 5 385 طاش العزيزيو 31
   8432 100 48286 100 

جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،   -المصدر:
 .3131بيانات  غير منشورة، 
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التوزيع المكاني لممساحة المزروعة )دونم(بمحصول الخضراوات الشتوية (.9خارطة رقم )
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 الخارطة باالعتماد عمى:اعدت      
جميورية العراق، وزارة الزراعة،  مديرية زراعة االنبار،  الشعب الزراعية في الرمادي والجزيرة ،  بيانات -

 .3131غير منشورة، 
 (.41جدول رقم ) -
 .Arc Map 10.4.1برنامج  -

 االستنتاجات:
رمادي ان ىنالك اتضح من خالل تحميل واقع االنتاج النباتي في ريف مركز قضاء ال

تنوع في زراعة المحاصيل الزراعية وتباين مساحتيا المزروعة وان ىذه المساحات يمكن 
زيادتيا والتوسع بيا في ظل توفر المساحات الصالحة لمزراعة وتوافر مصادر المياه والتربة 
الخصبة، مع ضرورة توفير الدعم الحكومي الكامل لمقطاع النباتي بما يسيم في تحقيق 

 طمبات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق اىدافيا في منطقة الدراسة.مت
 التوصيات:

ضرورة العمل عمى استغالل االمكانيات التنموية المتواجدة في منطقة الدراسة  -4
 بالشكل الذي يؤىميا لمنيوض بواقع االنتاج النباتي من حيث الكم والنوع.
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وفير القروض المالية لمتشجيع عمى ضرورة توفير الدعم الحكومي عن طريق ت -3
االستثمار والتوسع الزراعي، مع مراعاة توفير التسييالت واالعانات المالية وضمان الحصول 
عمى االالت والمكائن والمعدات الزراعية وتوفير البذور المحسنة واالسمدة باسعار مخفضة 

 ومدعومة من الدولة.
وعدم اىماليا  كونيا تشكل مورد ضرورة المحافظة عمى االراضي الزراعية  -2

 انتاجي ميم  لسكان الريف.
العمل عمى ادخال التكنموجيا المتطورة لالنتاج الزراعي وىذا يترتب عمية رفع -4

 الكفاءات االنتاجية لمقطاع الزراعي وزيادة العوائد االقتصادية.
منيا رؤوس االسيام في تحقيق افضل االستثمارات في الموارد الطبيعية والبشرية و -7

االموال لتحقيق متطمبات التنمية الزراعية من خالل توفير الدعم الحكومي واالرتقاء بواقع 
 النشاط الزراعي وتحقيق متطمبات التنمية الزراعية.

العمل عمى توفير متطمبات االنتاج الزراعي من البذور االسمدة والمبيدات فضال -6
 النتاج واالنتاجية كما ونوعا.عن المكننة الزراعية بما يسيم في زيادة ا

االسيام في رفع الكفاءة االنتاجية لمقوى العاممة الزراعية عن طريق توفير مركز -1
تدريب وتاىيل لمقوى العاممة من خالل توعية المزارعين من حيث كيفية ترشيد مياه الري 

 وعمميات مكافحة االفات الزراعية وكيفية استخدام المخصبات.
حسين السياسة الزراعية وتوفير الدعم والتنافس لممنتجات الزراعية العمل عمى ت -8

في االسواق المحمية والدولية من حيث الجودة والنوعية واالسعار، مع ضرورة تحسين 
الخدمات التسويقية لممنتجات الزراعية والعمل عمى تفعيل الدعم الحكومي والرقابة عمى جودة 

 تج المستورد.المنتجات المحمية وحمايتيا من المن
 االحاالت

جميورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، الشعب  -1
  .  3131الزراعية في الرمادي والجزيرة بيانات غير مشورة

English Reference 
- Republic of Iraq, Ministry of Agriculture, Directorate of Agriculture of Anbar 

province, agricultural divisions in Ramadi and Al-Jazeera non-advisory data 2020 . 

 


