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Abstract: 

The research aims to study the most important problems 

faced by agricultural production (plant) in the district of 

Fallujah for the year 2021, in addition to presenting the 

most important factors that led to the occurrence of 

problems and highlighting them and trying to reduce 

their effects in order to achieve the optimal use of 

agricultural lands in the study area. Keywords: Fallujah 

district, agricultural (plant) production, problems it 

faces.. 
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 -:المقدمة 
يعد القطاع الزراعي من الركائز االساسية لمتنمية والتطور االقتصادي فيو من  

اذ يعد مصدر قوتو ومصدر اشباع حاجاتو  لإلنسانالموارد االقتصادية االكثر اىمية بالنسبة 
يو قطاع الزراعي من مشكالت عديده من االساسية المتزايدة . ونظرا ليذه  االىمية ولما يعان

االىمال وقمة توفير المستمزمات االساسية لنيوض بالواقع الزراعي وتنميتو فيو اليزال ينمو 
مع زيادة السكانية . وعمى الرغم من تدخل الدولة الى ان دورىا اليزال  تتالءمبصورة بطيئة ال 

محدودا في ىذا المجال وىو ما نتج عنو اىمال االراضي الزراعية والتجاوز عمى حصص 
االنتاج الزراعي من تمك االراضي . فضال عن تردي نوعية االرض الزراعية وتدىور 

 ة والبشرية تسببت في انتاج اقل كفائة وجودة .خصوبتيا نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعي
:  لما كانت مشكمة البحث  ,سؤاال غير مجاب عنة يمكن صياغتو  مشكمة البحث

 -كاالتي :
 ماىي اىم العوامل التي ادت الى مشكالت االنتاج الزراعي في قضاء الفموجة ؟ -2
التخمص  ماىي وسائل الحد من مشكالت االنتاج الزراعي في قضاء الفموجة وطرق -0

 منيا؟ 
 : تعد الفرضية بمثابة الحل المبدئي لمشكمة البحث  فرضية البحث

ىناك العديد من العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية (التي ادت الى مشكالت   -2
 االنتاج الزراعي في قضاء الفموجة.

 ىناك العديد من الحمول المناسبة لمحد من المشكالت التي تواجو االنتاج النباتي -0
 وتخمص من اثارىا . 

 :  ىدف البحث
االنتاج الزراعي )النباتي ( في قضاء الفموجة لعاد  تواجومعرفة اىم المشكالت التي  -2

0202 
 االنتاج النباتي . تواجووضع الحمول المناسبة لمحد من  المشكالت التي   -0

في الجزء الشرقي من محافظة األنبار  الفموجةيقع قضاء  -: حدود منطقة الدراسة 
( شماال وخطي 11025-10025,ويقع بين دائرتي عرض ) 0( كم2022055وتبمغ مساحتو )

وناحية الكرمة  الفموجة( شرقا. ويضم اربع نواحي ) مركز قضاء 22022-21006طول )
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(مقاطعة يبمغ مجموع مساحتيا 26وناحية العامرية وناحية الصقالوية ( ويتكون من)
من الشمال محافظة صالح  الفموجةأما حدودىا الجغرافية فيحد قضاء  ( دونما2327352)

الدين ومن الشرق محافظة بغداد ومحافظة بابل ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب 
 قضاء الرمادي .

 ( مقاطعات منطقة الدراسة1خارطة )
 
 
 
 
 
 
لممساحة ,وحدة انتاج الخرائط,الوحدة الرقمية ,خريطة االنبار وزارة الموارد المائية ,الييئة العامة  -2المصدر :

 0225,لسنة 222223:2الطبوغرافية,مقياس 
 222223:2(مديرية المساحة العامة ,فيرست مقاطعات محافظة االنبار ,مقياس 2وزارة الري ) -  0

 : المشاكل التي تواجة االنتاج الزراعي )النباتي ( في قضاء الفموجة 1
كالت التي تواجة االنتاج الزراعي ) النباتي ( المتعمقة بالعوامل المش-1-1

 الطبيعية في قضاء الفموجة 
مشكمة مموحة التربة من المشاكل العالمية لما ليا من تاثير عمى  مموحة التربة : -2-2-2

االنتاج الزراعي  والمسببة في انخفاض انتاجية المحاصيل الزراعية عامة وتحديد 
سعة المساحة المزروعة من جية ونوع المحصول من جية اخرى . وتعرف 

الفقد )التبخر(  المموحة بأنيا تراكم االمالح في التربة وتحدث عندما تكون كمية 
ويمكن تقسيم النباتات الى ,(1)اعمى من كمية اليطول )االمطار( والمسببة لمصرف

 ثالثة اقسام بحسب قدرتيا عمى تحمل االمالح 
نباتات تنمو في االراضي التي تحتوي عمى نسبة عالية من االمالح وتعرف بالنباتات  -1

 الممحية 
 ةتستطيع العيش في االراضي الممحي نباتات ال -2
 .(0)نباتات تستطيع العيش في كال البيئتين وتعرف  بالنباتات الممحية االختيارية -3
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كما تقسم مجموعة الترب الممحية حسب درجة تاثيرىا عمى نمو النبات الى مجاميع 
 ( 2عدة جدول )

 EC( اصناف مموحة التربة حسب قيم1جدول )
 تاثير المموحة عمى االنتاج  EC (dslmالتوصيل الكيربائي )

 اليوجدتاثير ديسي سينتمتر /م 2-0
انتاج المحاصيل الزراعية الحساسة جدا  ديسي سينتمتر /م 0-2

 لممموحة يمكن ان يتاثر مثل الخضار والفواكو
 انتاج كثير من المحاصيل يمكن ان يتاثر ديسي سينتمتر /م 2-6
المحاصيل المتحممة لممموحة يمكن ان تنمو  ديسي سينتمتر /م 6-24

 بشكل مرضي  
عدد قميل جدا من المحاصيل يمكن ان تنمو  فاكثر  24

 بشكل مرضي مثل النخيل .
, 1989المصدر: احمد حيدر الزبيدي ,مموحة التربة ,جامعة بغداد, بيت الحكمة ,

 .  148ص
وتتباين نسبة مموحة التربة في نواحي منطقة الدراسة بين ترب ذات مموحة قميمة و 

الحرجة نظرا لكونيا ذات محددات انتاجية  باألراضيترب ذات مموحة عالية ويطمق عمييا 
تصمح لزراعة المحاصيل اال بعد اجراءات ووسائل ادارية مكمفة وطرائق استصالح  عالية وال

حسب تصنيف مختبر  المموحة االمريكي  لممموحة   1معوقات االنتاج .فعال لمتقميل من شدة 
 (0جدول )

 
 
 
 
 
 

 (تصنيف التربة المتأثرة بالمموحة وفقا لمعايير مختبر المموحة األمريكي2جدول )
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النسبة المئوية  مميموز/سمECالمموحة  تفاعل التربة  صنف التربة 
لمصوديوم المتبادل 

(Esp) 
 %23اقل من  2اقل من  603من  اقل تربة غير ممحية

 %23اقل من  2اكثر من  603اقل من  تربة ممحية
 %23اكثر من  2اكثر من  603اقل من  تربة ممحية قموية

 %23اكثر من  2اقل من  603اكثر من  تربة قموية 
 .149, ص1989المصدر: احمد حيدر الزبيدي ,مموحة التربة ,جامعة بغداد, بيت الحكمة ,

نتائج التحميل الكيماوي لعينات من ترب منطقة الدراسة التي تم اخذىا من وتشير 
 (1نواحي منطقة الدراسة يمكن تقسيميا الى ثالث فئات حسب نسبة المموحة جدول )

( ph:وتضم ناحية العامرية حيث بمغت نسبة حموضة التربة فييا ) الفئة االولى
( سينتمتر/م وىي بذلك تعد ترب 706) في حين بمغت االيصالية الكيربائية درجة  (504)

( وذلك بسبب طبيعة الظروف 0ممحية حسب تصنيف مختبر المموحة االمريكي جدول )
المستخدم ووسائل الري التي تعد  العاممة في ىذه الناحية والتي تختمف بحسب نظام الزراعة

 المأخوذةاحدى العوامل الميمة الرتفاع نسبة المموحة وتشير نتائج تحميل مموحة المياه لعينة 
من االبار في ناحية العامرية الى ارتفاع نسبة المموحة وىذا سبب في ارتفاع نسبة المموحة في 

 التربة .
قضاء الفموجة  حيث بمغت نسبة : وتضم ناحية الصقالوية ومركز  الفئة الثانية
( لذا تعد تربة معتدلة المموحة حسب تصنيف مختبر المموحة 507المموحة في التربة )

( سينتمتر/م وىي ايضا تعد ترب ممحية 403االمريكي ,اما االيصالية الكيربائية قد بمغت )
ء تعد من حسب تصنيف مختبر المموحة االمريكي  وذلك الن ناحية الصقالوية ومركز القضا

المناطق التي تتوفر فييا  المياه الصالحة لمزراعة  وىذا ساعد عمى االستغالل الزراعي منذ 
القدم  , مما انعكس سمبا عمى التربة من خالل سوء استخدام االنسان لتمك الترب مما ادى 

 الى ارتفاع نسبة المموحة فييا .
( اما 6حموضة في التربة ): وتضم ناحية الكرمة حيث بمغت نسبة الالفئة الثالثة

( سينتمتر /م وىي بذلك تعد ترب  غيرممحية حسب 101درجة االيصالية الكيربائية فقد بمغت )
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تصنيف مختبر المموحة االمريكي ,وذلك بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية التي تعد  
 عامال مؤثرا في انتشار االمالح .

 2021الدراسة لعام  ( الخصائص الكيميائية لتربة منطقة3جدول )
تفاعل  النواحي  ت

التربة 
(ph) 

االيصالية 
االكيربائية 

(Ece) 

كاربونات 
 الكالسيوم 

كبريتات 
 الكالسيوم 

نسبة 
الصوديوم 
 المتبادل

 206 202 0206 706 504 العامرية 2
 2003 207 1200 101 6 الكرمة 0
 2702 203 0102 403 507 الصقالوية 1
مركز  2

 القضاء
507 403 0102 203 2702 

 .0202أثناء الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة عام  المأخوذةالمصدر : نتائج تحميل مموحة التربة لمنماذج 
 ( انتشار المموحة في ترب ناحية العامرية1صورة)

 
 2021\2\22التقطت الصورة بتاريخ 

ىي نباتات تنمو بشكل  األدغال الزراعية: واآلفات األدغالانتشار  1-1-1-2
واتضح من .(2)طبيعي وليا ضرر كبير عمى اإلنتاج الزراعي كمًا ونوعًا اكثر من فائدتيا 

خالل المشاىدة الميدانية ان منطقة الدراسة تنتشر فييا االدغال التالية )الشوك, المرير, 
 يا ىذه االدغال ,العاقول, الخباز, الحمفا, القصب , الثيل ( ويمكن ايجاز االضرار التي تسبب

بمنافستيا لمنباتات عمى العناصر الغذائية و)الماء(وتعد ىذه النباتات بيئة مناسبة النتشار 
االمراض  والحشرات  والقوارض الضارة والتي ليا اثر عمى اإلنسان والنبات والحيوان عمى حد 
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عمميات الحراثة سواء. وتسبب إعاقة العمميات الزراعية التي تتطمبيا المحاصيل الزراعية ك
 ( 0صاد المحاصيل الزراعية.صورة )والري وجني او ح

( االفات والحشرات)حشرة المن ( واالدغال في الحقول الزراعية في ناحية 2صورة )   
 الكرمة

 
 0202/ 2/ 12المصدر : المشاىدة الميدانية بتاريخ :  
 بعض المشكالت المتعمقة بالجانب البشري : -1-2
 نقص الحصص المائية وسوء ادارة شبكات الري والبزل   1-2-1
الماء دورا حساسا ورئيسا في كل مرحمة من مراحل نمو النبات وتطوره  ابتداء يؤدي  

في تكوين  لال يدخالزىار وتكوين الثمر والبذور ,فالماء امن مرحمة االنبات وانتياءا بمرحمة 
نية ان ااتضح من خالل الدراسة الميد 3لموجودة فيياالمواد ا بإذابةالنبات فحسب وانما يقوم 

ىناك تباينا في الحصص المائية المتوفرة بين نواحي منطقة الدراسة,ويعد نير الفرات الشريان 
الرئيس الذي يزود القضاء بالمياه وفي الوقت الذي تتوفر فيو كميات كافية من المياه في 

تمك التي تكون قربية من نير السيما في منطقة الدراسة   مقاطعات ( التابعة لمنواحيبعض)ال
ىناك مقاطعات تابعة ليا تكون بعيدة عن النير و تعاني من نقص في الحصص  نالفرات, فأ

 باسمتعرض الكثير من أجزاء شبكة الري المعروفة المائية,  ويرجع سبب ىذا التباين الى 
ري القنوات المائية, مما أدى إلى اتكسر وانييار الكتل الكونكريتية المبطنة لمج ى)الصب( ال

 , مما  يعيق ايصال المياه الى المقاطعات بشكل كافي.رشح المياه إلى األراضي المجاورة 
( وكذلك انسداد بعض المجاري المائية لنمو نباتات فييا وعدم االىتمام في تنظيفيا 1صورة )

حدوث الكثير من .  فضال عن وخصوصا نباتات الشمبالن المسؤولةمن قبل الجيات 
التجاوزات غير القانونية عمى المشروع الرئيس المزود بالمياه لممقاطعات  من بعض المزارعين 

(. وضعف 2في استحداث فتحات جديدة غير نظامية في الشبكة الرئيسة والثانوية,  صورة)
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ة وتنظيم الموارد المائية في المشروع والتطبيق نشاط شعب ري في منطقة الدراسة لمتابع
العادل لنظام المناوبة بين المزارعين.  مما ادى بالنتيجة إلى قمة كميات المياه الواصمة إلى 

والحقيقة التي البد من ذكرىا ان المقاطعات الواقعة بعيدة عن النير تعتمد بعض المقاطعات . 
 عة لالسباب الذاكرة انفا.اعتمادا كميا عمى مياه االبار في الزرا

( تجاوز عمى قنوات الري في ناحية 4( تكسر وانييار الكتل الكونكريتيةصورة )3صورة )
 الصقالوية

 
المصدر :المشاىدة الميدانية بتاريخ     0202\1\27المصدر :المشاىدة الميدانية بتاريخ 

27\1\0202 
انتشار كثيف مشكالت منيااما بالنسبة لشبكات البزل فيي  ايضا تعاني من عدة 

,فضال لنباتات القصب والبردي وعدم صيانتيا مما ادى إلى انسداد مجارييا وضعف تصريفيا
ياه الري الفائضة عن حاجتيم إلى المبازل مما ادى إلى مقيام بعض المزارعين بتصريف عن 

ء منطقة ارتفاع مناسيب المياه فييا, فنتج عن ذلك ما يسمى بالبزل العكسي في بعض أجزا
بازل الرئيس مارتفاع مناسيب المياه في البالدراسة, )في ناحية الكرمة والصقالوية(والتي تتمثل 
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لى ارتفاعيا في المبازل الحقمية وبالتالي ارتفاع منسوب المياه الجوفية و والفرعية والمجمعة  ا 
ا لإلنتاج وبالتالي عدم صالحيتي ,عمى السطح مما أدى إلى تغدق التربة وتممحيا ظيورىاو 

الزراعي.  ويمكن القول ان سوء إدارة شبكات الري والبزل وتركيا دون ايجاد حمول مناسبة ليا  
مساحة األراضي الصالحة لمزراعة  تقميصيؤثر في استعماالت األرض الزراعية ويؤدي الى 

,سواء كان ذلك بسبب شحة  بمرور الزمن وانخفاض غمة الدونم لمعظم المحاصيل الزراعية
 بضرورة المعالجة ليذه المشكمة . يمما يستدعاه الري او توسع مساحة الترب المتممحة, مي
 :مشاكل النقل والتسويق الزراعي 2-0-0

اتضح من الدراسة الميدانية ان ىناك نوعان من الطرق في منطقة الدراسة الطرق  
المبمطة والطرق الترابية, اال انيا تعاني  من عدة مشاكل تتمثل في تعرض الكثير من الطرق 

وتكسرات سببت العديد من المطبات التي أصبحت تعرقل حركة النقل  المبمطة إلى تخسفات
. فضال عن الطرق الترابية التي تزداد حاليا سوءا تسمكيا ط النقل التيوتسبب إضرارًا في وسائ

في فصل الشتاء والتي تحتاج الى صيانة مستمرة مثل اضافة مادة )السبيس( لكي تسيل 
عممية النقل , وان ىذه الظروف تقف عائقا امام المزارع اذا انو يواجو صعوبات في عممية 

ما فيما يخص وسائل النقل فحسب الدراسة الميدانية فان نقل انتاجو الى مراكز التسويق . ا
ىي من نوع )البيك اب والكيا ( اال انيا تقتصر عمى عدد قميل من  المتوفرةسيارات النقل 

المزارعين ذوي الدخل الجيد اما بقية المزارعين فيقومون بتأجير السيارات لنقل محصوليم 
ادىا لفترة طويمة وتتعرض لتمف , وكذلك تتحمل الخزن بعد حص خصوصا المحاصيل التي ال

تستخدم لنقل المواد االولية التي تدخل في العممية الزراعية كالبذور واالسمدة والمبيدات ...الخ 
يثقل كاىل المزارع . اما في ما يخص المخازن لخزن المنتجات الزراعية فيي ال  وىذا ما

رخيصة جدا خوفا  بأسعارجو بعد جنيو تتوفر في منطقة الزراعة لذلك يضطر المزارع بيع منت
 من تمفو . 

 اما بالنسبة لتسويق الزراعي  فأن المزارع نفسو يقوم بيذه العممية وبصورة عشوائية 
جيات اخرى  أووذلك لغياب دور الجمعيات التعاونية وان وجد فدورىا قميل اليفي بالغرض , 

تسويق منتجاتيم باتجاىات مختمفة منيا المسئولة عن تنظيم عممية التسويق, ويقوم المزارعين ب
والتي تعد خطوة جيدة  0202( التي تم افتتاحيا عام 3الى عموة الفموجة المركزية  صورة)

وميمة في منطقة الدراسة كونيا عموة نموذجية وتتوفر فييا وسائل التبريد والخزن مما يؤدي 
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بقا ,وعند حدوث فائض بالعرض الى حل العديد من المشاكل التي كان يعاني منيا المزارع سا
ضمن العموة يتوجو المزارعون لتسويق منتجاتيم الى خارج القضاء باتجاه قضاء الرمادي وبقية 
اقضية المحافظة والى خارج المحافظة باتجاه العاصمة بغداد نظرا لقربيا من منطقة الدراسة 

واني فيتم تسويق الدواجن يقتصر التسويق فقط عمى المنتجات النباتية ايضا الجانب الحي وال
 لردائومنو يسوق باتجاه اقضية محافظة االنبار, , ونظرا  الفائضومنتجاتيا الى داخل القضاء 

الطرق وعدم توفر وسائل النقل المبردة  وكذلك المخازن المبردة لحفظ المنتجات الزراعية قبل 
انخفاض أسعارىا فأن المزارع يميل الى زراعة  أوقات طرحيا في األسواق خصوصا في

تتمف بسرعة وتتحمل عممية النقل) كالحبوب (, ويعزف احيانا عن زراعة  المنتجات التي ال
تتحمل عممية النقل وتحتاج الى وسائل تبريد )كالخضراوات والفواكو( ,  المحاصيل التي ال

ويل المحاصيل الزراعية السريعة وكذلك ال يوجد نشاط لمتصنيع الزراعي الذي تتم فيو تح
أدت إلى اعتماد مثل ىذه الظروف التمف إلى مواد غذائية مصنعة معدة لالستيالك . ان 

المزارع عمى قدراتو الذاتية في تسويق اإلنتاج الزراعي والذي غالبًا ما يكون بشكل عشوائي 
رع يعاني من انخفاض وان طريقة تعبئة وفرز المنتجات الزراعية غير منظمة لذلك فان المزا

 أسعار منتجاتو الزراعية إمام منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والتي تكون معبأة ومنظمة 
 ( عموة الفموجة المركزية النموذجية5صورة )

 
 02/2/0202التقطت الصورة بتاريخ 

  ضعف السياسة الزراعية : 1-2-3
السياسة الزراعية في اتضح من خالل الدراسة الميدانية ىناك ضعف  في نشاط 

الزراعي بنشاط الجمعيات التعاونية والتي بمغ  واإلرشاد منطقة الدراسة المتمثمة بحركة التسميف
غير فعالة وذلك الن المواد التي توزعيا  ( جمعية في منطقة الدراسة والتي تعد17عددىا )

ا يتوجب عمى مم الزراعي,باإلنتاج عمى اعضائيا تعد قميمة وال تكفي من اجل النيوض 
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تكاد ان تكون مقاربة من اسعارىا  بأسعاريحتاجو من االسواق المحمية  الفالح شراء ما
وتبين لنا ان المزارعين . تعويضويمكن لمجمعيات  بالجمعيات من اجل سد النقص  الذي ال

ضعيفة وذلك بسبب ضعف نشاط منيا المنتمين لمجمعيات التعاونية كانت استفادتيم 
عاونية في توفير مستمزمات اإلنتاج  لممزارع  وذلك لعدم كفاءة ادارة بعض ىذه الجمعيات الت

توفره الدولة من مستمزمات االنتاج لصالح الشخصي ولعدد  الجمعيات لقياميم باستغالل ما
محدود من االعضاء الذين ليم صمة قرابة ومصمحة معينة مع ادارة الجمعية ىذا من جانب , 

فضال عن ذلك لم يكن لمجمعيات التعاونية دور في  من جانب اخر. اإلنتاجوقمة مستمزمات 
تسييل العمميات الزراعية وخصوصا عممية التسويق الزراعي وتركت األمر لممزارع وبدون 

 . تنظيم
اما بالنسبة لحركة التسميف الزراعي فقد ظير ضعف النشاط الذي قامت بو 

( مميون 32-22والتي تتراوح قيمة السمف من ) المصارف الزراعية في منح السمف لممزارعين
قفد بمغ نسبة المستفيدين من القروض المصرفية  حسب نوع النشاط الزراعي نباتي ام حيواني,

 4(%5102(% في حين بمغ نسبة المزارعين الغير مستفيدين من القروض الزراعية )0404)
 المادية اتومزارع عمى إمكانيالى اعتماد الاألمر  الذي ادى في عموم منطقة الدراسة  , 

في توفير مستمزمات اإلنتاج والتي تميزت بارتفاع أسعارىا , فانعكس األمر عمى  الشخصية
, والمبيدات ,والبذور  كاألسمدة) الحديثة استغناء المزارع عن الكثير من مستمزمات اإلنتاج

األراضي الزراعية  وتقمص مساحة ,المحسنة (  وىذا ما ادى الى انخفاض اإلنتاج الزراعي
تغطية نفقات العمميات الزراعية التي عمى بسبب عدم قدرة صغار المزارعين خصوصا 

 تحتاجيا زراعة المحاصيل الزراعية.
(% 6100فقد تبين من خالل الدراسة الميدانية ان ) اما فيما يخص االرشاد الزراعي 

من المزارعين في منطقة الدراسة لم يزورىم مرشد زراعي  وىذا يدل عمى  ان اإلرشاد الزراعي 
األمر الذي جعل الفالح يعتمد عمى ما ورثة  لم يمارس دوره بشكل صحيح في منطقة الدراسة,

راعتيا بمحاصيل زراعية قد ال تتالءم من أجداده من طرق خاطئة في استغالل األرض وز 
.  متطمباتيا مع ظروف المنطقة مما انعكس بالتالي عمى انخفاض اإلنتاج الزراعي وتدىوره

من المزارعين زارىم مرشد زراعي .كما ان دور الدولة ليس بالمستوى  (5)(%2406في حين )
يتطمب دعم  إذالمحمي  لممنتج الشديدةالمطموب تجاه استيراد المنتوج االجنبي ومنافستو 
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حكومي من خالل فرض الضرائب عمى المنتجات الزراعية االجنبية والحد من استيرادىا .اذ 
ان عدم التزام المنافذ الحدودية بالضوابط والتعميمات والسماح بدخول منتجات االجنبية جعل 

 المستوردون يتحكمون بالسوق المحمي .
 االنتاج الزراعية : قمة تطبيق التقنيات الحديثة في 1-2-4

الواضح في قمة استخدام التقنيات الحديثة  في تعاني منطقة الدراسة من النقص 
المكننة الزراعية ما توفر منيا  في العممية الزراعية  واتضح من خالل الدراسة الميدانية ان 

زراعية النسبة لمساحبات البمنطقة الدراسة غير كاٍف لقيام استثمار زراعي واسع ومتكامل. ف
% من مجموع المزارعين في منطقة الدراسة ال يمتمكون ساحبات (43فقد ظير ان نسبة )
نما يعتمدون في حراثة أراضييم عمى إيجار تمك الساحبات, حراثة  زراعية خاصة بيم, وا 

االرض لذلك غالبًا ما تتأخر مواعيد حراثة أراضييم في كثير من األحيان بسبب قمة أعداد 
اعية المعروضة لإليجار, فضال عن ارتفاع قيمة التأجير حيث تصل قيمة الساحبات الزر 

يؤدي الى تراجع مساحة األراضي  ,وىذا ما 6( الف دينار03ايجار الساعة الواحدة الى )
ىو عميو . وبالنسبة لمحاصدات الزراعية فمم تكن  ما الصالحة لمزراعة اذا استمر الحال عمى

 ,( حاصدة في عموم منطقة الدراسة 22يتجاوز عددىا عن )بأحسن حال من الساحبات فمم 
منطقة في تأخر مواعيد حصاد محاصيميم من المعظم مزارعي  ةمما انعكس عمى معانا

 .الحبوب وخصوصًا الحنطة والشعير وما يسببو ىذا التأخير من خسائر كبيرة في اإلنتاج
الدولة لممزارعين من  النسبة لألسمدة الكيماوية, ظير ان مجموع ما تجيزهاما ب 

% من حاجة المزارعين السنوية وىي نسبة قميمة , مما (0604كميات األسمدة ال يغطي سوى )
منيا لسد حاجتيم, مع ان 7% (5202يؤدي الى االعتماد عمى األسواق في توفير ما يقارب )

نتاج بسبب توقف مصانع األسمدة عن اإل 0221أسعار األسمدة قد شيدت ارتفاعًا بعد عام 
واالعتماد عمى االستيراد من الخارج. وىذا يكمف المزارع مبالغ باىظة ال تتناسب مع المردود 

( الف 312, حيث بمغ سعر الطن الواحد من  سماد )الداب ( )االقتصادي لإلنتاج الزراعي
 . 22( الف دينار 422دينار عراقي وسماد اليوريا الى اكثر من )

ة, فقد ظير قمة استخداميا من قبل المزارعين في مكافحة اما بالنسبة لممبيدات الزراعي
اآلفات الزراعية بسبب قمة الكميات التي تجيزىا الدولة لممزارعين وارتفاع أسعارىا في األسواق 

 التجارية مما انعكس ذلك عمى رداءة اإلنتاج الزراعي كمًا ونوعًا. 
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سة اال انيا لم تطبق بشكميا اما ما يخص الدورة الزراعية فقد  طبقت  في منطقة الدرا
معظم المزارعين يركزون عمى زراعة المحاصيل الزراعية التي تدر ارباحًا كثيرة ف الصحيح ,

 )كالقمح ( كونو  يحتوي عمى قدر كبير من الكاربوىيدرات والنشويات والماء فضال عن العديد
, متجاىمين مالءمة ظروف  22واألليافاالخرى كالبروتينات والدىون  من العناصر الغذائية

المنطقة ليا, فضال عن عدم اىتماميم بزراعة المحاصيل التي تزيد من خصوبة التربة  
خاصة البقوليات التي تزيد من نتروجين التربة الضرورية لنمو المحاصيل في اول مراحميا, 

في  وتحافظ عمى توازن عناصرىا الغذائية, أضف إلى ذلك ضعف نشاط المؤسسات الزراعية
توعية وتثقيف المزارعين بمسالة تطبيق الدورات الزراعية المقترحة وأىميتيا وفوائدىا الكبيرة في 

 الزراعة. 
 التخصص في االنتاج الزراعي : 1-2-5 

ان استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة تميزت بانيا أحادية اإلنتاج أي 
الرض الصالحة لمزراعة االنو اليستغميا اال يقوم المزارع بزراعة محصول واحد رغم توفر ا

بزراعة محصول واحد , وذلك بسبب سيطرت العادات والتقاليد المكتسبة  وضعف الدخل 
وقمة رؤوس االموال ىذا من  (20)(االلف دينار22-5اليومي لممزراع حيث يتراوح  دخمو بين )

ر, فيضطر المزارع الى جانب وارتفاع تكاليف االنتاج وانخفاض سعر المحصول من جانب اخ
واتضح  زراعة محصول واحد لغرض سد حاجتو وحاجة حيواناتو , لعدم توفر التكمفة المادية

(% من المزارعين يزرعون محاصيل احادية في حين 6402من خالل استمارة االستبيان ان )
يفضمون التنوع في  المزارعين( % يزرعون محاصيل متنوعة واتضح ايضا  ان 2102)

عة اكثر من التخصص لكن عدم وجود الدعم الحكومي ادى الى اتجاىيم نحو الزرا
التخصص الواحد , وان التوجو نحو التخصص في اإلنتاج الزراعي قد يسبب خسائر 
اقتصادية كبيرة لممزارع اذا ما اصيب الحاصل الزراعي بآفة زراعية او كارثة مناخية او 

اصيل زراعية متنوعة تساىم في اعطاء انخفاض اسعاره ال يعوض عنيا اال بوجود مح
 مصادر مختمفة من الدخل لمعظم أيام السنة. 

 :مساحة األراضي الزراعية المتجاوز عمييا 1-2-6 
تعاني منطقة الدراسة من مشكمة التوسع العمراني باتجاه االراضي الزراعية , وتعد 
ىذه المشكمة من اخطر المشاكل التي تعاني منيا االراضي الزراعية والتي اخذت بالتفاقم 
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خالل السنوات االخيرة,  حيث اتضح من خالل المشاىدة الميدانية ان التوسع العمراني اخذ 
المتممحة ضعيفة االنتاج صورة   األراضيزراعية القريبة من النير وترك باتجاه االراضي ال

( وىذه مشكمة كبيرة تيدد االراضي الزراعية  ,وكذلك اخذ التوسع في منطقة الدراسة النمط 4)
المبعثر وان من اىم سمات التوسع العمراني فييا ىو  التوسع االفقي ذو المساحة الكبيرة حيث 

تكون كبيرة  (م فضال عن الحدائق التي غالبا ما222-122احد من )يصل مساحة البيت الو 
(م .  وقد تستغل ىذه الحدائق لزراعة بعض الخضراوات لسد حاجة 2222الحجم تصل الى )

العائمة اليومية ولتوسع العمراني في منطقة الدراسة اسباب منيا زيادة عدد السكان ورغبة 
ا قريبة من العائمة االم  كما ان تحسن الوضع االسر باالنفصال في مساكن منفردة ولكني

المعاشي لبعض االسر ساعد عمى بناء منازل فخمة عمى الطراز الحديث مع التمسك بالمنازل 
 القديمة التي تعد ارث العائمة .

 ( التوسع العمراني باتجاه االراضي الزراعية في ناحيتي العامرية ومركز القضاء4صورة )

 
 22/3/2021لميدانية بتاريخ المصدر: المشاىدة ا

تعد العوامل الحياتية واحدة من المشكالت التي  :االمراض الحياتية   1-2-7- 
تواجو استعماالت األرض الزراعية) النباتي(, تضم ىذه العوامل االمراض والحشرات التي  
تصيب النباتات. وتعاني المحاصيل الزراعية من االمراض النباتية والحشرات والقوارض التي 

ض خياس طمع النخيل وافات دودة تفتك بيذه المحاصيل ومنيا مرض البياض الدقيقي ومر 
ثمار التفاح ومرض الصدأ و حشرة السنونة عمى الحنطة والشعير والذبابة البيضاء عمى 
المحاصيل الحقمية والخضر وحممة الحمضيات والمن الدقيق وعنكبوت الغبار عمى النخيل 

تعاني منيا (% من نسبة المشكالت التي 503...الخ وتشكل  مشكمة االمراض الحياتية نسبة )
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منطقة الدراسة ويمكن ايجاز اىم االمراض التي تصيب النباتات حسب ماجاءت بو استمارة 
 ( 2االستبيان الى مايمي جدول )

 2021( انواع االمراض التي يعاني منيا االنتاج النباتي في منطقة الدراسة لعام 4جدول )
 نسبة االصابة % نوع المرض  ت
 0402 مرض البياض الدقيقي  2
 0200 مرض خياس طمع النخيل  0
 0202 مرض حشرة الدوباس 1
 2603 مرض الصدأ 2
 502 افات دودة ثمار التفاح  3
 202 امراض اخرى  4
 222 المجموع  5

 2,ممحق 03المصدر :استمارة االستبيان سؤال 
 منطقة الدراسة( التوزيع النسبي النواع االمراض التي يعاني منيا النتاج النباتي في 1شكل )

 
 (2المصدر:جدول )

: يعد من اكثر االمراض انتشارا في منطقة  مرض البياض الدقيقي 1-2-7-1
,(% من نسبة االمراض المنتشرة في منطقة 04الدراسة اذ احتل المرتبة االولى وبنسبة )

( وىذه النسبة مرتفعة ويصيب ىذا المرض اشجار الحمضيات 2الدراسة كما مبين في جدول )
بقع صغيرة بيضاء المون  ظيور أعراضو,الخوخ ...الخ (ومن  مثل )العنب ,التفاح ,العرموط

عمى النبات ثم تكبر تدريجيا حتى تغطي الثمرة بأكمميا ويتغير لون الثمرة الى المون االسود 
عند اشتداد االصابة فضال عن اصابة االوراق واالزىار ايضا ويحدث ىذا المرض في فصل 

الحارة الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة فضال عن ىبوب الرياح 
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والجافة , وقد تسقط الثمرة قبل بموغيا وقد تبمغ الثمرة وىي مصابة فتكون غير صالحة 
 .21لمتسويق واالستيالك 

: ىو من االمراض الموجودة  في منطقة مرض خياس طمع النخيل 1-2-7-2
(% من االمراض المنتشرة في منطقة الدراسة ويصيب ىذا 0200الدراسة ويشكل نسبة )

نخيل ويبدأ ظيوره مع بداية ظيور طمع النخيل في اواخر الشتاء وبداية الربيع المرض طمع ال
, ويصعب التميز بين الطمع المصاب والسميم في بداية االمر ويظير بعد مدة من االصابة 

 22بقع سمراء او صدأ وتكون البقع غالبا في اعمى الطمع.
التي تصيب اشجار النخيل  اآلفات: تعد حشرة الدوباس من الدوباس 1-2-7-3

(% من االمراض المنتشرة في منطقة الدراسة ويتراوح 0202في منطقة الدراسة وتشكل نسبة )
(ممم صورة 1-103(ممم في حين ذكر ىذه الحشرة يتراوح طولة )4-3طول انثى ىذه الحشرة )

والثمار ( وتتغذى ىذه الحشرة عن طريق امتصاص العصارة النباتية عمى الخوص والعذوق 5)
في فصمي الربيع والخريف وتشاىد ىذه العصارة عمى االجزاء النباتية فتكون مادة دبسية يتراكم 

 باإلصابةعمييا الغبار والتراب لذلك سميت بالدوباس وقد تموت اشجار النخيل اذا استمرت 
 .23بيذه الحشرة ولعدة سنوات متتالية 

 
 
 
 
 

 مة(( حشرة الدوباس )طور الحشرة الكام7صورة )

 
 0202المصدر : مديرية زراعة االنبار ,شعبة زراعة الفموجة ,قسم الوقاية ,بيانات غير منشورة ,
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من االمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية مرض الصدأ:  1-2-7-4 
(% من نسبة االمراض في منطقة الدراسة ويقسم ىذا 2603)محصول القمح ( ويشكل نسبة )

 المرض الى ثالثة اقسام ىي 
الصدأ االسود ويسمى ايضا بصدأ الساق ويصيب ساق محصول القمح ويكون عمى 

 شكل بثرات ذات شكل مستطيل ولون برتقالي محمر .
 الصدأ المخطط : ويظير ىذا المرض عمى اوراق محصول القمح 

 الصدأ البرتقالي :ويكون ظيوره عمى شكل بثرات ذات شكل بيضوي ولونو اصفر .
: من االمراض المنتشرة في منطقة الدراسة  التفاح مرض افات دودة1-2-7-5

(% من نسبة االمراض المنتشرة في منطقة الدراسة ويسبب ىذا المرض 2603ويشكل نسبة )
حشرة تصيب اشجار التفاح وتسبب خسائر مادية حينما تنتشر في منطقة ما وعادة ما تقوم 

 خميا ويكون شكل اليرقة بيضاء اوىذه الحشرة بحفر الثمار وتمفيا وتتغذى عمى البذور في دا
 ( 6.صورة ) 24بيضاء مصفرة وينشط ىذا النوع من االمراض في فصل الصيف او صفراء

 
 
 
 
 
 
 

 (  دودة ثمار التفاح8صورة )
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 .0202المصدر:مديرية زراعة االنبار ,شعبة زراعة الفموجة ,قسم الوقاية ,بيانات غير منشورة ,

خالل الدراسة الميدانية ان نسبة االمراض : اتضح من امراض اخرى1-2-7-6
(% وىي متنوعة منيا مرض 202االخرى التي تصيب االنتاج النباتي في منطقة الدرسة )

المفحة النارية و مرض جرب التفاح ومرض تعفن الثمار ومرض القمة النامية  ومرض الذي 
 تسببو حشرة الحميرة ...الخ

ان لمرعي الجائر دورًا خطرا عمى األراضي الزراعية في  الرعي الجائر : 1-2-8
منطقة الدراسة وان قدرة الحمل تتحمل اكثر من طاقتيا بحيث اصبحت األرض غير قادرة 
عمى اعالة الثروة الحيوانية , وذلك لقمة المساحات المزروعة وزيادة اعداد الثروة الحيوانية  

اضي الزراعية ,واتضح من خالل الدراسة عمى وحدة المساحة وىذا شكل ضغطا عمى األر 
الميدانية قمة المساحات المزروعة بمحاصيل العمف وان وجدت فيي في نطاق محدود, لذا 
نجد أن اصحاب الثروة الحيوانية عمى وحدة المساحة  يعانون من قمة االعالف, وتبقى 

الحيوانية من العمف المنطقة بحاجة إلى زراعة محاصيل عمفية قادرة عمى سد متطمبات الثروة 
وتخفيف الضغط الحاصل عمى األرض الزراعية وبالقدر الذي يحد من تدىور األراضي 

 الزراعية .عمما ان رعي الحيوانات تكون بصورة غير محددة .
 
 
 
 

 ( المشكالت التي تواجو استعماالت االرض الزراعية )لالنتاج النباتي ( 5جدول )
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 2021دراسة لسنة في منطقة ال                    
 النسبة  المشكمة  ت
 2307 المموحة 2
 2202 انخفاض سعر المحصول  0
 2100 ارتفاع تكاليف االنتاج 1
 2200 نقص الحصص المائية  2
 607 منافسة محاصيل المستوردة  3
 507 قمة الوقود  4
 504 رداءة طرق النقل  5
 504 الزحف العمراني  6
 503 االمراض  الحياتية  7

 502 الرعي الجائر  22
 222 المجموع  

 ( 05.سؤال )0202المصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان ,
 (  التوزيع النسبي لممشكالت التي تواجو استعماالت االرض الزراعية2شكل )

 2021)لالنتاج النباتي ( في منطقة الدراسةلسنة 

 
 (3المصدر :باالعتماد عمى جدول )

 
 

 الحمول المقترحة لمعالجة مشاكل االنتاج النباتي  -2
 سبل معالجة مشكمة مموحة التربة :   2-1
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زراعة المحاصيل التي تحافظ عمى التربة دون اجيادىا والعمل عمى التنوع في  -
زراعتيا من خالل تطبيق الدورة الزراعية وفق اسس عممية مبتكرة , وعند تطبيق الدورة 
الزراعية ينبغي التركيز عمى  زراعة المحاصيل التي تساعد في تثبيت  النتروجين في التربة 

لك التركيز عمى استخدام االسمدة العضوية , وعدم المجوء الى عادة كالبقوليات والجت  وكذ
حرق بقايا مخمفات المحاصيل الزراعية التي اليزال العمل بيا في منطقة الدراسة بل العمل 
عمى طمرىا  وكذلك عدم االفراط في استخدام االسمدة الكيمياوية وضرورة موازنة استعماليا 

د عمى الزراعة المختمطة بيدف االستفادة من مخمفات الثروة مع االسمدة العضوية  واالعتما
 الحيوانية باعتبارىا اسمدة طبيعية تساعد عمى تحسن خصوبة التربة 

اعتماد نظم الري الحديثة والمتكاممة  فيي تساعد عمى تقنين  كمية المياه المعطاة   -
 لمنبات عمى ضوء طبيعة المناخ ونوعية التربة .

عمل شبكة صرف متكاممة  باالمتداد  واالعماق المناسبة وذلك لتخمص من المياه  -
 الزائدة عن حاجة النبات 

 تبطين المبازل لضمان عدم ترشيح المياه الى االراضي الزراعية القريبة منيا  -
العمل عمى توعية المزارعين من خالل عقد ورش ارشادية حول ىذه المشكمة  -

 لجتيا الخطيرة وطرق معا
 سبل معالجة مشكمة انتشار االفات  واالدغال الطبيعية : -2-2

واالدغال الطبيعية في االراضي الزراعية عن طريق  استخدام  اآلفاتمعالجة انشار  -
 المبيدات الكيميائية  ورشيا من خالل  استخدام اجيزة المرشات االرضية والمحمولة 

بخطورة ىذه المشكمة وسبل   تنشيط دور االرشاد الزراعي  في توعية المزارعين -
 معالجتيا.

اما بخصوص االدغال المنتشرة في المبازل  فينبغي العمل عمى المتابعة المستمرة من  -
 خالل المسح الميداني والتخمص منيا 

 اتباع الطرق الحديثة في مكافحة االدغال المائية مثل المكافحة الميكانيكية  -
 سماك في المبازل  خاصة سمك الكاربتطبيق الطرق الحديثة  منيا استزراع اال  -
اشراك كمية الزراعة  وكادرىا العممي  اليجاد حمول ليذه المشكمة من خالل تقديم  -

 البحوث التي تعالج  ىذه المشكمة 
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 سبل معاجمة قمة الحصص المائية وسوء ادارة المبازل  -0-1
لما ليا من  التوسع في استخدام الطرق الحديثة في الري كالري بالتنقيط والري بالرش -

 . (25)أىمية كبيرة في المحافظة عمى المياه من اليدر
توزيع الحصص المائية عمى جميع  مقاطعات منطقة الدراسة  وبشكل متساوي بحيث  -

يضمن وصول المياه الى الجميع وذلك لتخص من مشكمة التجاوز عمى مصادر 
 المياه فضال عن التخمص من مشكمة الري بمياه البزل .

صالح شبكات الري المتضررة وتطييرىا لضمان انسيابية مياه  العمل عمى - صيانة وا 
 . الري وتقميل الفاقد منيا

 ازالة التجاوزات غير القانونية عمى شبكة الري ومعاقبة المتجاوزين. -
تحويل جميع مشاريع البزل المكشوفة والمقامة حاليًا في منطقة الدراسة العمل عمى  -

ليا من فوائد اقتصادية كبيرة تتمثل في إضافة  إلى صنف المبازل المغطاة لما
مساحات جديدة إلى األرض الزراعية فضال عن الكفاءة العالية ليذا الصنف من 

 المبازل في صرف المياه وعدم حاجتو إلى عمميات صيانة وتطيير مستمرة. 
 : سبل معالجة مشكمة ضعف النقل والتسويق -0-2

 تعبيد الطرق الترابية وازالة  التخسفات -
تربط مناطق االنتاج )االراضي الزراعية ( بمناطق االستيالك  كفؤةتوفير شبكة نقل  -

 )االسواق ( 
توفير وسائل نقل مالءمة وحديثة تضمن عدم فساد المحصول أثناء نقمة الى مراكز  -

 التسويق .
اما بالنسبة لتسويق الزراعي في منطقة الدراسة  فيو يعاني من عدم االنتظام ويحتاج  -

تخزن فييا المنتجات الزراعية قبل الى عدة اجراءات لتحسينو مثل توفير مخازن مبردة 
طرحيا في األسواق خصوصًا في أوقات انخفاض أسعارىا, لتفادي الخسائر الكبيرة 

 عند زيادة عرض ىذه المنتجات في مراكز التسويق. التي قد يتعرض ليا المزارعين 
العمل عمى معالجة المعوقات امام تسويق المنتجات النباتية والحيوانية من خالل  -

وضع تسعيرات ثابتة ومحددة من قبل الحكومة لمنع تذبذب االسعار في السوق 
ة عمى وحماية المنتوج المحمي خاصة المنتج الحيواني )الدواجن ( من خالل السيطر 
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عممية االستيراد لمحوم الدواجن وبيض المائدة وتفعيل دور الرقابة الحدودي لمنع 
دخول المنتجات النباتية والحيوانية الرديئة ومنتيية الصالحية , فضال عن تفعيل دور 
جمعيات حماية المستيمك لتدقيق في المعايير القياسية لممنتج الغذائي والكشف عن 

 مبضاعة المستوردة والمحمية التي تباع باسعار زىيدةعمميات الغش والخداع ل
 سبل معالجة مشكمة قمة التقنيات الحديثة :2-5

 في ما يخص االسمدة والبذور  
عمى الدولة المتمثمة )بالمراكز الزراعية ( توفير الدعم الكامل لمفالح من خالل توفير  -

 رمزية تساعد عمى زيادة االنتاج وتحسين نوعو وبأسعاراالسمدة والبذور المحسنة 
يفترض بالمراكز الزراعية )الشعب الزراعية ( تحقيق العدالة والمساواة في توزيع   -

 االسمدة والبذور عمى الفالحين وعدم حصرىا عمى المعارف واصحاب االموال 
 ين .توفير البذور المحسنة وذات نوعية جيدة وتوزيعيا بصورة عادلة عمى المزارع -
فتساىم تطبيقيا عمى زيادة خصوبة التربة وتقمل من  اما فيما يخص الدورة الزراعية -

 واالدغال . باآلفاتمخاطر االصابة 
 االستعانة بالخبراء لالستفادة من تطبيق الدورة الزراعية بطرقيا الصحيحة .

اعتماد الدورة الزراعية يساىم في التنوع الزراعي ويقمل من الخسائر المادية التي  -
 يتكبدىا المزارع نتيجة احادية المحصول 

عمى اىمية  لمتأكيدتفعيل الدور االرشادي من خالل عقد ورش واشراك المزارعين  -
 تطبيق الدورة الزراعية 

لمزارعين من خالل تقديم السمف عمى الدولة دعم ا الزراعية المكننةاما فيما يخص  -
 الحديثة  واآلالتالزراعية والمعدات  اآلالتوالقروض لشراء 

 المكننة وذلك لتقميل تكاليف االنتاج لممزارع  ألجورعمى الدولة وضع تسعيره مناسبة  -
ينبغي وفيما يتعمق بمكافحة اآلفات الزراعية,مدعومة  وبأسعارتوفير محطات وقود  -

لمبيدات وتجييزىا لممزارعين بأسعار مناسبة الستعماليا عند توزيع أفضل أنواع ا
الطائرات  المزروعات واستخداممن موظفي وقاية  الزراعية وبأشرافظيور اآلفات 

الخاصة بمكافحة اآلفات الزراعية لمكافحة المساحات الواسعة من المحاصيل الحقمية 
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زاعية ونوعية المبيد ر لا اآلفاتوالبساتين عند تعرضيا لإلصابة وفيما يمي اىم 
 (  4)للمكافحتيا. جدو المستخدم 

 2021( االفات الزراعية والمساحات المكافحة منيا في منطقة الدراسة لعام 6جدول ) 
 الجزء المستيدف اسم المبيد المستخدم  اسم االفة

ادغال الحنطة الرفيعة 
 والعريضة 

 BIOبالس+ تالتش + 
POWERاتنالنس +بيوبارو + 

 ترش عمى االدغال  

 يرش عمى السعف  ريفوستوب + سكور  خياس طمع النخيل 
 يرش عمى جذع النخيل اكتارا  دوباس النخيل 

يرش عمى مجموع  استراور بزون افة دودة ثمار التفاح
 خضري

  0202المصدر: مديرية زراعة محافظة االنبار , شعبة زراعة الفموجة ,قسم الوقاية ,بيانات غير منشورة ,
وينبغي تشجيع المزارع من خالل تفعيل دور االرشاد الزراعي عمى تطبيق الطرق 
الحديثة في الزراعة مثل )الزراعة العضوية , الزراعة الحافظة , , والزراعة النسيجة , 
والزراعة التعاقدية ...الخ ( وتعد الزراعة العضوية  من افضل التقانات الحديثة التي تساعد 

تعتمد في عممية زراعتيا عمى استخدام االسمدة العضوية  ألنيان التموث عمى حماية البيئة م
باعتبارىا مكونات طبيعية غير كيميائية . وتشجع النشاط البيموجي في التربة باستخدام المواد 
العضوية الطبيعية  , وتوفر المنتجات الزراعية الجيدة والمفيدة لصحة االنسان الن المنتجات 

ج بيذا النظام انتجت باستخدام االسمدة العضوية وتعد من افضل انواع الزراعية التي تنت
تستخدم مواد طبيعية في زراعتيا وغير معدلة  ألنياالمنتجات من حيث االمان عمى الصحة 

 (26)وراثيا .
اما الزراعة الحافظة فيي نظام زراعي يشجع عمى الحفاظ عمى غطاء التربة بشكل 

التربة )حراثة التربة ( وتنويع انواع النباتات ,ساعد ىذا النظام دائم والتقميل من اضطرابات 
تحتو  عمى تعزيز التنوع البيموجي والعمميات البيولوجية الطبيعية سواء فوق سطح التربة او

وتيدف الزراعة الحافظة الى زيادة االنتاج بوحدة المساحة  وتقميل تكاليف االنتاج الزراعي 
لحرث االرض وال الى قوى عاممة   اآلالتتحتاج الى  ي فيي الوزيادة في العائد االقتصاد

كبيرة , وتوفير راس المال عن طريق تقميل استخدام المواد المستيمكة فضال عن الحفاظ عمى 
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التغير المناخي من خالل  زيادة كفاءة التربة عمى احتجاز   تأثيررطوبة التربة والحد  
في الجو وذلك من خالل تقميص عمميات حراثة االرض الكاربون والتقميل من عمميات انبعاثو 

 (27)المتكررة.
اما الزراعة النسيجية : ) زراعة الخاليا واالنسجة النباتية (  ىي من طرق الزراعة 
الحديثة والتي تعتمد عمى اساليب بسيطة  وال تحتاج الى عمميات مكمفة  ومعقدة ويمكن 

ات الزراعية  والبنية التحتية  وتيدف ىذه الزراعة ممارستيا بدون استثمارات كبيرة في التجييز 
الى انتاج  شتالت جديدة نشطة وخالية من المسببات المرضية  والفيروسات  التي تؤدي الى 

 (02)ضعف النبات ونقص في االنتاج 
اما الزراعة تعاقدية فيقصد بيا ذلك االنتاج النباتي او الحيواني  الذي يتم عبر اتفاق 

 ي والمزارع )البائع( وتتحدد فيو شروط االنتاج والتسويق الحد المنتجات وعادة مابين المشتر  ما
ويتضمن العقد جودة ومواصفات االنتاج وسعر  باإلنتاجيتم ىذا االتفاق او التعاقد قبل البدء 
 02البيع وتوزيع المخاطر بين الطرفين 

 سبل معالجة مشكمة التخصص في االنتاج: 2-6
 االبد من اتباع ىذه االساليب :لحل ىذه المشكمة 

التوسع في زراعة المحاصيل العمفية  لتحقيق االكتفاء الذاتي الحيواني بما يخدم تنمية  -
 الثروة الحيوانية 

العمل عمى تحقيق التوازن بين محاصيل الحبوب ومحاصيل الخضر كون محاصيل  -
 مدار السنة تقل اىمية عن محاصيل الحبوب ولزيادة الطمب عمييا عمى  الخضر ال

التوسع في زراعة المحاصيل الصناعية كونيا محاصيل ذات مردود اقتصادي جيد اذا  -
وىذه  0202(% في منطقة الدراسة لعام 205تم االعتناء بيا  ,وبمغت نسبتيا ) ما

 نسبة قميمة جدا .
التوسع في زراعة محاصيل البستنة وخاصة )النخيل ( لتوفر الظروف المالئمة  -

منطقة الدراسة  ومن اجل تحقيق التنوع الزراعي واالستفادة من التمور لزراعتيا في 
 ومنع المستورد من الخارج 

 سبل معالجة مشكمة التوسع العمراني باتجاه االراضي الزراعية : 2-7
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العمل عمى تطبيق االنظمة القوانين التي تعمل عمى حفظ االراضي الزراعية ومعاقبة  -
 ض الغرامات المالية ورفع التجاوزات .المتجاوزين عمييا من خالل فر 

الحد من ظاىرة بناء الوحدات السكنية ذات المساحات الواسعة والتي تتجاوز مساحتيا  -
 عمى حساب االراضي الزراعية.0(م122)

تقميل السكن المبعثر في المناطق الريفية والعمل عمى إقامة المستوطنات الريفية التي  -
 تضم تجمع لموحدات السكنية.

مل عمى توعية المزارعين بضرورة المحافظة عمى االراضي الزراعية كونيا مورد الع -
 غير متجدد 

تصمح لمزراعة وىذه يحقق لنا فائدتين  اقامة تجمعات سكنية في االراضي التي ال -
االولى التخمص من الزحف نحو االراضي الزراعية والحفاظ عمى تممك االراضي من 

 التصحر 
العمودي بدال من البناء االفقي لممحافظة عمى االراضي الصالحة التشجيع عمى البناء  -

 لمزراعة .
 -النتائج :

ازدياد انتشار المموحة في التربة نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية  والتي   -2
انعكست سمبا عمى االراضي الزراعية  بما يتطمب  ضرورة معالجتيا والحد من 

 انتشار المموحة في التربة 
شيدت منطقة الدراسة  نقص في الحصص المائية فان القسم االكبر من المزارعين   -0

 استخدام مياه المبازل بإعادةيقومون 
الطرق الريفية  كفاءةيواجو التسويق الزراعي العديد من المشكالت منيا انخفاض  -1

وعدم وجود سياسة سعرية ثابتو فيي تعاني من التقمب المستمر في االسعار فضال 
 سيطرة البضائع المستوردة عمى االسواقعن 

 تراجع مساحة االراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني عمى االراضي الزراعية  -2
 تعاني منطقة الدراسة من العديد من االمراض واالفات التي تفتك بالمحاصيل الزراعية -3

 -التوصيات:
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نظام التبوير ىن  االىتمام باستغالل جميع االراضي الصالحة لمزراعة والقضاء عمى -1
طريق اتباع الدورات الزراعية وزراعة محاصيل عمفية مقاومة لممموحة كمحصول 

 الشعير.
ان يكون استثمار المياه بصورة عقالنية وفاعمة, وعدم التجاوز المقنن المائي لكل  -2

محصول  واتباع الوسائل العممية الحديثة في ارواء كالري بالرش والتنقيط لغرض 
 لضائعات المائية .التقميل من ا

دعم الفالحيين من قبل الحكومة من خالل توفير الخدمات الزراعية مثل البذور عمى  -3
اختالف انواعيا والمبيدات والساحبات ...الخ ووضع سياسة سعرية تخدم المزارع  

 وانتاجو المحمي وتحد من االستيراد االجنبي .
متجاوزين عمى االراضي الزراعية اصدار القوانين ومتابعتيا من قبل الحكومة لمنع ال -2

 ووضع الغرامات المادية عمى المتجاوزين .
عمى الدولة توفير المبيدات الوقائية  الالزمة لمحاربة اآلفات واالمراض التي تفتك 

   بالمحاصيل الزراعية .

  االحاالت
 

                                                 
, 2كاظم عبد االمير محسن الزيدي ,االنظمة البيئية ومشاكل التموث البيئي, بيت الحكمة لمنشر ,ط2

 .152,ص0222
 .213, ص2772مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة , احمد محمد مجاىد , وزمالئو ,عمم البيئة النباتية,0
اسيل مجيد احمد الجبوري ,جنان عبد االمير عباس المشيدي , التحميل المكاني لصفات التربة واثرىا في  1

تحديد قابمية اراضي ناحية الرشيد )دراسة في جغرافية التربة(, مجمة كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد,  مجمد 
 .222, ص0227, 0,العدد  12

بدون ذكر , لمحاصيل الزراعية, الييئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعيريسان كريم, تأثير األدغال عمى ا2
 .2,ص2773, بغداد, مكان الطبع

مناف محمد السوداني, فاطمة حمدي سموم ,التباين المكاني النتاج التمور وعالقتو المكانية بالمناخ في  3
 .232,ص0202, 12,العدد1د وسط وجنوب العراق , مجمة كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد , المجم

 0202نتائج استمارة االستبيان , 4
 .0202استمارة االستبيان ,5
 .0202استمارة االستبيان ,  6



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)2252 ) 
 

                                                                                                                                        
 0202استمارة االستبيان , 7

 0202-0-02الدراسة الميدانية لمباحثة بتاريخ  22
تربية لمبنات ,جامعة كوثر ناصر عباس ,التوزيع الجغرافي لمقمح في اقضية محافظة واسط ,مجمة كمية ال 22

 .213,ص0222, 2,العدد , 03بغداد ,المجمد 
 ستمارة االستبيان .ا 20
عمى افات الحمضيات لممنطقة الوسطى من  التأثيرسالم ىاتف احمد الجبوري ,دور عناصر المناخ في  21

 .220,ص0220منشورة (,كمية التربية ابن رشد,جامعة بغداد , العراق ,رسالة ماجستير )غير
مكي عموان الخفاجي وزمالئو , الفاكية المستديمة الخضر ,مطبعة التعميم العالي ,بغداد  22
 .204,ص2772,

الحشرية والمرضية , الطبعة االولى ,دار  اآلفات–عبد الرحمن برندي ,شجرة النخيل وزراعتيا واىميتيا  23
 .207,ص00225ومؤسسة رسالن لمطباعة والنشر ,دمشق ,سوريا,

نعيمي , يوسف حنا ,انتاج الفاكية النفضية ,المكتبة الوطنية ,جامعة البصرة جبار حسن ال 24
 .33,ص2762’

تطبيق ,مصدر -تخطيط–مفاىيم  -أسسمحمد دلف احمد الدليمي وزميمة , التنمية الزراعية المستدامة 25
                                                             012سابق ,ص

 .263د الدليمي وزميمو , التنمية الزراعية المستدامة , مصدر سابق , صمحمد دلف احم26
 261المصدر نفسو , ص27
 .270محمد دلف احمد الدليمي وزميمو ,,ص 02
 .021المصدر نفسة, ص 02

 المصادر والمراجع 
 . 0202,  ستمارة االستبيانا .2
المكاني اسيل مجيد احمد ,جنان عبد االمير عباس المشيدي , التحميل الجبوري ,  .0

لصفات التربة واثرىا في تحديد قابمية اراضي ناحية الرشيد )دراسة في جغرافية التربة(, 
 .0227, 0,العدد  12مجمة كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد,  مجمد 

عمى افات الحمضيات  التأثيردور عناصر المناخ في ,  سالم ىاتف احمد الجبوري ,  .1
 منشورة (,كمية التربية ابن رشد, لممنطقة الوسطى من العراق ,رسالة ماجستير )غير

 .0220جامعة بغداد ,
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مكي عموان وزمالئو , الفاكية المستديمة الخضر ,مطبعة التعميم العالي الخفاجي ,  .2
 .2772,بغداد ,

 .0202-0-02الدراسة الميدانية لمباحثة بتاريخ  .3
–مفاىيم  -أسسمحمد دلف احمد الدليمي , التنمية الزراعية المستدامة ,  الدليمي  .4

 .تطبيق ,مصدر سابق -تخطيط
 .محمد دلف احمد الدليمي , التنمية الزراعية المستدامة , مصدر سابق الدليمي   .5
االنظمة البيئية ومشاكل التموث البيئي, بيت  كاظم عبد االمير محسن,الزيدي ,  .6

 .152,ص0222 ,2الحكمة لمنشر ,ط
التمور وعالقتو  إلنتاجمناف محمد, فاطمة حمدي سموم ,التباين المكاني السوداني ,   .7

المكانية بالمناخ في وسط وجنوب العراق , مجمة كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد , 
 .0202, 12,العدد1المجمد 

الوطنية ,جامعة جبار حسن , يوسف حنا ,انتاج الفاكية النفضية ,المكتبة النعيمي ,   .22
 .2762’البصرة 

الحشرية والمرضية ,  اآلفات–شجرة النخيل وزراعتيا واىميتيا  عبد الرحمن,برندي ,  .22
 .0225الطبعة االولى ,دار ومؤسسة رسالن لمطباعة والنشر ,دمشق ,سوريا, 

التوزيع الجغرافي لمقمح في اقضية محافظة واسط ,مجمة كمية  كوثر ناصر,عباس ,   .20
 .0222, 2,العدد , 03مبنات ,جامعة بغداد ,المجمد التربية ل

ريسان , تأثير األدغال عمى المحاصيل الزراعية, الييئة العامة لإلرشاد كريم ,  .21
 .2773, بغداد, بدون ذكر مكان الطبع, والتعاون الزراعي

مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة  احمد محمد  , وزمالئو ,عمم البيئة النباتية,مجاىد ,  .22
,2772. 
 .0202نتائج استمارة االستبيان , .23
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