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ترمي ىذه الدراسة لمكشف عن تغير استعماالت االرض الزراعية في محافظة االنبار

لممدة ( )0200-0222وتمثل منطقة الدراسة جزءاً ميماً من العراق ،وألجل ىذه الدراسة فقد

جمعت البيانات المتعمقة باستعماالت االرض الزراعية في منطقة الدراسة .وتقع منطقة الدراسة

في الجزء الغربي من العراق وتبمغ مساحتيا ( )041011كم ،0وتعد من المناطق الميمة في

االنتاج الزراعي مما أوجد أىمية لدراستيا ،فضالً عن دراسة تغير استعماالت األرض الزراعية

لممدة ( )0200 -0222ليضم تغير استعماالت األرض الزراعية لإلنتاج النباتي والحيواني
واجراء مقارنة بين ( 0220-0222وبين  )0200-0220لمعرفة التغير في استعماالت
األرض الزراعية عن طريق تحميل البيانات في سنوات المقارنة واألساس وتبين من خالل

تحميل المساحة واالنتاج واالنتاجية أن ىناك تغي اًر إيجابياً وسمبياً لعموم اقضية منطقة الدراسة.
وقد شيدت سنة المقارنة ( )0220تغي اًر سمبياً بسبب االوضاع التي مر بيا البمد الذي كان

سببو االحتالل االمريكي فضالً عن تحديد المشاكل التي واجيت استعماالت االرض الزراعية.
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The change of the Explaitation of the cultivated land in
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The stady aims at Finding out the chingements in the exploitatinn of the

calitvated land in AL-Anbar province between (2000-2012) the field wark
represents an important part fram Iraq. The collected data in claded both the
natural ane the opulogical sid. the field wark lies in the western part of Iraq
measuving (183288) squer K.M.S, which is awonthy studied part to due to its

production. the change in the exploitation of the cultivated land between (20002012) to encircle the change of the exploitation of the cultivat land for plant and
animal production and make a camparasion between (2000-2006) and (2006-
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2012) so as to find out the change an the exploitation of the cultivated land by
analyzing the data in the compared years and the base. the analysis provel that

there are positiye and negative change in all the monacipals of the government.
the comparalive year, (2006) witnessed a negative change due to the bad
conditions of the coamtry cased by the American auupation. the study idendified
the problems that faced the exploitation of the caltivated land.

املؼدمة :ذ
تعد الزراعة الركيزة األساس في االمن الغذائي واالقتصادي الغمب بالد العالم ومنيا
العراق ومنطقة الدراسة فيي توفر لمسكان حاجتيم الغذائية ،وانطالقاً من تمك االىمية يجب

دراسة التغير في استعماالت األرض الزراعية بين مدة زمنية واخرى السيما في منطقة الدراسة

(محافظة األنبار) ،والسيما بعد االزمات التي مر بيا العراق عامة ،ومنطقة الدراسة خاصة
من حيث الحصار الجائر واالحتالل االمريكي بعد عام  0224وما خمفو من مشاكل كبيرة

تركت آثارىا عمى استعماالت األرض الزراعية ،فضالً عن إىمال الدولة من خالل عدم توفر

األسمدة الكيماوية والبذور المحسنة ومصادر الوقود وغزو االسواق بالمنتجات الزراعية ،وال
سيما الخض اروات والفواكو التي اثرت بدرجة كبيرة عمى الزراعة وعمى دخل المزارعين لذا تعد

معرفة التغير في استعماالت األرض الزراعية بين مدة زمنية واخرى من العوامل الميمة في
التخطيط الزراعي ،ويحدث ىذا التغير نتيجة تأثر استعماالت األرض الزراعية بعوامل طبيعية

وبشرية ،وفي ضوء ذلك تم تحديد مشكمة البحث وىي كاآلتي:
مشؽؾةذالدراسة :ذ

يعد تحديد مشكمة الدراسة من أولى الخطوات العممية التي يواجييا الباحث الجغرافي؛

لذلك يمكن صياغتيا بما يأتي:

 ما ىو حجم التغير في استعماالت األرض الزراعية في ريف اقضية منطقة الدراسةلممدة ()0200-0222؟

 ماىي العوامل التي ادت إلى زيادة او انخفاض مساحة استعماالت األرض الزراعية فيمنطقة الدراسة؟

 ما ىي المشكالت التي تواجو استعماالت األرض الزراعية في ريف اقضية منطقةالدراسة؟
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فرضقةذالدراسة:ذ ذ
تعد فرضية الدراسة بمثابة الحل المبدئي لممشكمة المدروسة وىي:

 توجد عالقة ارتباط بين حجم التغير المساحي واالنتاجي الستعماالت األرض الزراعيةوبين العوامل الطبيعية والبشرية.

 يوجد تباين مكاني في استعماالت األرض الزراعية عمى مستوى االقضية في منطقةالدراسة لممدة (.)0200-0222

 ان الوضع السياسي واالمني غير المستقر لمعراق لو االثر الواضح عمى تغيراستعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة.

هدفذالدراسة:ذ ذ
معرفة تغير استعماالت األرض الزراعية في ريف اقضية منطقة الدراسة لممدة

( )0200-0222من حيث التغير المساحي واالنتاجي واالنتاجية وطبيعة العالقة بينيا وبين
العوامل الطبيعية والبشرية ،ودراسة المشكالت التي تتعرض ليا استعماالت األرض الزراعية
وتحديد التوجيات المستقبمية لتحقيق االستخدام االمثل الستعماالت األرض الزراعية.
حدودذمـطؼةذالدراسةذاملؽانقةذوالزمانقة:ذ ذ
تتحدد منطقة الدراسة (محافظة األنبار) بالحدود اإلدارية لمحافظة بغداد وصالح
الدين وكربالء والنجف وبابل .اما الحدود الزمانية فقد اعتمد الباحث عمى احصاءات االنتاج

الزراعي لممدة (.)0200-0222
أ -الموقعالفمكي:

- 43
43ﹾ) شماالً وبين خطي طول ( ﹾ
ْ -4013
ﹾ
تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض (

33ﹾ) شرقاً .خريطة رقم ( )0و(.)0
ْ
ب -الموقعالجغرافي:


تقع منطقة الدراسة (محافظة األنبار) في القسم الغربي من العراق إذ تحدىا من
الشمال محافظتا نينوى وصالح الدين ،ومن الشرق محافظات صالح الدين ،بغداد ،كربالء،

النجف ،بابل .اما من جية الجنوب فتمثل حدودىا الغربية جزءاً من حدود العراق السياسية مع
المممكة العربية السعودية ،كما تمثل حدودىا جزءاً من حدود العراق السياسية مع المممكة
االردنية وسوريا ،تعد منطقة الدراسة (محافظة األنبار) من اكبر محافظات العراق مساحة إذ
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خريطة رقم ( :)0موقع منطقة الدراسة من العراق

المصدر :و ازرة الموارد المائية ،مديرية المساحة العامة ،خريطة العراق االدارية ،لسنة  ،0202مقياس (: 0
.)0222222

خريطة رقم ( :)0التقسيمات االدارية لمنطقة الدراسة

المصدر :و ازرة الموارد المائية ،مديرية المساحة العامة ،خريطة االنبار االدارية ،لسنة  ،0202مقياس (: 0
.)322222
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تبمغ مساحتيا ( )041011كم ،0أي ما يعادل ( )%4013من مساحة العراق الكمية البالغة
( )341407كم .0واسيم الموقع الجغرافي واالمتداد المساحي لمنطقة الدراسة في تنوع البيئات
الجغرافية من الناحية التضاريسية والتي تحددت بشكل رئيس في بيئة منطقة سيول الفرات
والتي تشكل نسبة ( )%0من مساحة المحافظة الكمية .فضالً عن منطقة اليضبة الغربية التي

تشكل نسبة ( )%33من مساحة المحافظة الكمية .وتضم من الناحية التضاريسية مناطق
ثانوية تتمثل بـ (منطقة الجزيرة ،منطقة الحماد ،منطقة الحجارة ،منطقة الوديان العميا
والسفمى) .وعمى الرغم من اتساع مساحة منطقة الدراسة إال أنيا تعاني من قمة االراضي

الزراعية مقارنة مع مساحتيا الكبيرة ،ويعود سبب ذلك إلى طبيعة سطح منطقة الدراسة
المتموج ،وتركز األراضي الزراعية عمى ضفتي نير الفرات والسيما في المنطقة السيمية .اما

االراضي البعيدة عن النير ،فتكاد تكون خالية من الزراعة بسبب ندرة المياه ،وان قامت فييا
انماط زراعية معينة فأنيا تعتمد عمى المياه الجوفية.

جدول رقم ( :)0الوحدات االدارية مساحتيا الكمية (دونم) والمزروعة والصالحة لمزراعة
والمتممحة لألعوام ()02001022010222

المصدر :مديرية زراعة محافظة األنبار ،قسم التخطيط والمتابعة ،سجالت المساحة الزراعية لألعوام
( )0200 ،0220 ،0222بيانات (غير منشورة).
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املبحثذاألول ذ
تغري ذاستعؿاالت ذاألرض ذالزراعقة ذلإلنتاج ذالـباتي ذيف ذأقضقة ذمـطؼة ذالدراسة ذلؾؿدةذ
-2000ذ:2012ذ ذ
بعد التعرف عمى أنماط استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة لعام0200

ومساحة المحاصيل المزروعة فييا وكمية إنتاجيا واإلنتاجية عن طريق استعمال نسبة وحدة

المساحة وانتاج وانتاجية كل قضاء ،لذا يجب اعتماد سنة أساس لمقارنتيا مع سنة 0200

بعدىا سنة المقارنة ولمكشف عن حالة التغير الحاصل في االستعمال الزراعي سمباً ام ايجاباً.
وتم اتخاذ سنة ( )0222سنة أساس كونيا تمثل حالة استمرار الحصار االقتصادي ثم

مقارنتيا مع عام ( )0220كونيا سنة عدم استقرار األوضاع االقتصادية واألمنية بسبب
االحتالل األمريكي ،ثم مقارنتيا مع سنة  0200وذلك لمكشف عن حالة التغير الحاصل في
استعماالت األرض الزراعية .ومن اجل معرفة التغير في استعماالت األرض الزراعية فقد

اتبعت الدراسة أسموباً إحصائياً يمثل المطمق والتغير النسبي مقياسا لمتغير الحاصل ضمن
استعماالت األرض الزراعية في منطقة الدراسة لممدة ( )0200 ،0220 ،0222ومن ثم

استخدام قانون االنحراف الربيعي( .)0الذي يتم عمى أساسو تقسيم المساحات المزروعة إلى

أربع فئات.

-1-1ذالتغريذيفذمداحاتذاألرضذالزراعقةذلؾؿدةذ(-2000ذ:)2012ذ ذ
من اجل إعطاء فكرة واضحة عن التغير الحاصل في زراعة المحاصيل لحقمية

ومحاصيل البستنة بين سنتي األساس والمقارنة البد من دراسة التغير الحاصل في مساحات
األرض الزراعية في أقضية منطقة الدراسة ،الذي يوضحو الجدول رقم ( .)0والشكل رقم ()0

إذ تبين أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقمية قد شيدت تغي ار ايجابيا باستثناء محاصيل
الخض اروات والعمف التي اتخذت تغي ار سمبيا لممدة ( )0220-0222وكانت بنسبة ()%41

و( )%413عمى التوالي أما محاصيل البستنة فيي أيضا اتخذت تغي ار سمبياً وكانت نسبة

( )% 4013ولممدة ذاتيا .إما المدة ( )0200 -0220فقد استمر التغير السمبي المحاصيل
الخض اروات وجاءت معيا المحاصيل الدرنية والصناعية وكانت بنسبة ( )%010و()%113

و( )%43عمى التوالي ،ذلك سبب التوسع في زراعة محاصيل الحبوب ،واستيراد محاصيل
الخض اروات والدرنية من األقطار المجاورة السيما سوريا واألردن.
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جدول رقم ( :)0تغير المساحات التي تشغميا المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة لممدة
()0200 -0222

المصدر :مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة لألعوام (،0222
.)0200 ،0220

شكل رقم ( :)0التغير النسبي لممساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة
لممدة ()0200-0222

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول رقم (.)0
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بينما اتخذت محاصيل الحبوب تغي اًر إيجابيا لممدة ( )0200 -0222ويرجع سبب

التغير االيجابي إلى توفر الظروف المالئمة لزراعة ىذه المحاصيل من حيث طبيعة السطح
المالئم وتوفر المياه والتربة المناسبة لمزراعة واستعمال أصناف جديدة لمبذور أدى إلى اتساع

حجم المساحات المزروعة بالحبوب ،والسيما القمح .وكذلك اتخذت محاصيل العمف تغي ار
ايجابيا لممدة ( )0200 -0220وكانت بنسبة ( )%413ويرجع سبب ذلك التغير إلى االىتمام
بالثروة الحيوانية مما انعكس عمى توفير محاصيل العمف .أما محاصيل البستنة فيي أيضا

شيدت تغي ار ايجابيا لممدة ذاتيا وكانت نسبة (.)%0010

-1-1-1تغيرالمساحاتالمزروعةبمحاصيلالحبوب:
اتجيت المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب لممدة ( )0220 -0222اتجاىا

موجباً بسبب ظروف الحصار االقتصادي عمى بمدنا قبل عام  .0224وما بعد ىذا العام
فكانت الظروف أسوأ بسبب دخول قوات االحتالل األمريكي وما تبعو من سمبيات أثرت عمى

الوضع االقتصادي لمبمد وخاصة النشاط الزراعي ،ويتضح من الجدول رقم ( )4أن نسبة تغير

مساحة األرضي الزراعية بمغت ( .)%3010وكذلك شيدت المساحات المزروعة بيذه
المحاصيل تغي ار ايجابيا لممدة (.)0200 -0220

جدول رقم ( :)4تغير المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب وكميات اإلنتاج طن  /دونم
اإلنتاجية كغم  /دونم في منطقة الدراسة لممدة ()020010222

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة األنبار /قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات
غير منشورة ،لألعوام .0200-0220-0222
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-2-1-1تغيراستعماالتاألرضالمزروعةبمحاصيلالخض اروات :
يتضح من الجدول رقم ( )3ان محاصيل الخض اروات اتخذت اتجاىا سمبياً لممدة

( )0220-0222من حيث المساحة واإلنتاج واإلنتاجية ،اذ بمغ التغير المطمق لممساحة
لمحاصيل الخض اروات الصيفية ( )3033دونماً ،وبنسبة تغير ( .)%311اما الخض اروات

الشتوية فكان التغير المطمق لممساحة ( )73120دونماً ،ونسبة تغير سمبي (.)%3317
ويرجع سبب ذلك التغير السمبي إلى الظروف التي يمر بيا العراق عامة ومنطقة الدراسة

خاصة بسبب االحتالل األمريكي وما خمفو من مشاكل كثيرة تم التطرق ليا سابقا ،فضال عن

استيرادىا الخض اروات عمى اختالف أنواعيا من الدول المجاورة وبأسعار اقل من كمفة اإلنتاج

في منطقة الدراسة .اما المدة ( )0200-0220فقد استمر التغير السمبي لممحاصيل
الخض اروات الصيفية ،اذ بمغ التغير المطمق لممساحة ( )0330دونماً ،ونسبة تغير (.)%410

في حين اتخذت محاصيل الخض اروات الشتوية اتجاىا إيجابيا ،اذ بمغ التغير المطمق لممساحة

( )0227دونماً ،ونسبة تغير ( )%010ويرجع ذلك إلى شدة الطمب عمييا الستيالكيا اليومي
إلى جانب ذلك أسعارىا المناسبة ومردودىا االقتصادي الجيد وعمى الرغم من التغير السالب

اال ان نسبتو انخفضت عن المدة السابقة والسيما لعام  0200بسبب الظروف التي تمر بيا
سوريا.

جدول رقم ( :)3تغير المساحات المزروعة بالخضروات وكميات اإلنتاج طن  /دونم اإلنتاجية
كغم  /دونم في منطقة الدراسة لممدة ()020010222

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة األنبار /قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات
غير منشورة ،لألعوام .0200-0220-022

( ( 410

أ.د.ذكؿالذصاحلذكزكوزذالعاني ذ

تغريذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذيفذحمافظةذ

قاسمذعبقدذفاضلذجاسمذاجلؿقؾي ذ

ذ

األنبارذلؾؿدةذ2000ذ-ذ 2012ذ

ذ

الدراسة الميدانية لمباحث بتاريخ .0204/3/0- 4/02

-3-1-1تغيراستعماالتاالرضالمزروعةبالمحاصيلالدرنية 
يتضـ ــح مـ ــن الجـ ــدول رقـ ــم ( )3ان محصـ ــول البطاطـ ــا جـ ــاء المرتبـ ــة االولـ ــى ضـ ــمن
المحاصيل الدرنية في منطقة الدراسة لممدة ( )0220-0222إذ أتخذ اتجاىا إيجابيا من حيث

المساحة فقط وبمغ التغير المطمق لممساحة ( )0074دونماً ،بينما اتخذت كميـة اإلنتـاج اتجاىـاً

س ــمبياً اذ بم ــغ التغي ــر المطم ــق ( )3007طنـ ـاً ،وبنس ــبة تغي ــر ( )%0011وبتغي ــر مطم ــق س ــمبي

لإلنتاجية ( )077كغم /دونـم وجـاء محصـول فسـقة البصـل بالمرتبـة الثانيـة والـذي اتخـذ اتجاىـاً
سمبياً من حيث المساحة وكمية اإلنتاج اذ بمغ التغير المطمق المساحة ( )0203دونماً ،ونسـبة

تغيــر ( )%710وبتغيــر مطمــق الكميــة اإلنتــاج ( )0313طن ـاً وبنســبة ( )%014وبتغيــر مطم ـق

ايجابي لمعدل اإلنتاجية ( )03كغم  /دونم ومثـل محصـول البصـل اليـابس المرتبـة الثالثـة ،وقـد

اتخــذ اتجاى ـاً ايجابيــا مــن حيــث المســاحة واإلنتــاج إذ بمــغ التغيــر المطمــق لممســاحة ()0740

دونماً ،بنسبة تغيـر ( )%4013وبمـغ التغيـر المطمـق لكميـة اإلنتـاج ( )0703طنـاً ،بنسـبة تغيـر

( )%0117بينمـا اتخــذت اإلنتاجيـة تغيــر مطمقـاً ســمبياً قـدره ( )77كغــم /دونـم امــا بالنسـبة لممــدة

( )0200-0220فقد اتخذ محصول البطاطا تغيـ اًر سـمبيا مـن حيـث المسـاحة فقـط بنسـبة تغيـر
( )%714وبنسبة تغير ايجـابي لكميـة اإلنتـاج ( )%013وبتغيـر مطمـق لإلنتاجيـة ( )040كغـم/

دونــم .امــا محصــول فســقة البصــل فقــد اتخــذ تغي ـ اًر ســمبياً مــن حيــث المســاحة واإلنتــاج اذ بمغــت
نسبة تغير المساحة ( )%0714اما نسبة تغيـر كميـة اإلنتـاج فبمغـت ( )%0713وبتغيـر مطمـق

سمبي لإلنتاجية بمغ ( )00كغم  /دونم واتخذ محصول البصل اليابس تغي ار مـن حيـث المسـاحة
واإلنتــاج اذ بمغــت نســبة تغيــر المســاحة ( )%411ونســبة تغيــر كميــة اإلنتــاج ( ،)%213وبمغــت

اإلنتاجية تغير مطمقاً ايجابياً ( )30كغم  /دونم.

-4-1-1تغيراستعماالتاالرضالمزروعةبالمحاصيلالصناعية -:
يتض ــح مـ ــن الج ــدول رقـــم ( )0لممـــدة ( )0220-0222ان محص ــول السمســـم جـ ــاء
المرتبــة االولــى ضــمن المحاصــيل الصــناعية الــذي اتخــذ اتجاى ـاً موجب ـاً اذ بمــغ التغيــر المطمــق

لممساحة ( )4713دونماً وبنسبة تغير ( ،)%0013ومثل محصول زىرة الشمس المرتبـة الثانيـة

اذ اتخذ اتجاىاً سالباً من حيث المساحة وبتغير مطمق ( )012دونماً ،وبنسـبة تغيـر (.)%010

) ) 414

جمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

العددذ()1ذذذ(أوؾول)ذ 2015ذ

ـر س ــمبياً م ــن حي ــث المس ــاحة
ث ــم ج ــاء محص ــول فس ــتق الحق ــل بالمرتب ــة الثالث ــة ال ــذي ش ــيد تغي ـ اً
واإلنتاج واإلنتاجية وبتغير مطمق لممساحة قدرىا ( )0331دونماً وبنسبة تغير (.)%0014

جدول رقم ( :)3تغير المساحات المزروعة بالمحاصيل الدرنية وكميات اإلنتاج طن  /دونم
اإلنتاجية كغم  /دونم في منطقة الدراسة لممدة ()020010222

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة األنبار /قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات

غير منشورة ،لألعوام .0223-0220-022

الدراسة الميدانية لمباحث بتاريخ .0204/0/42 -4/0

جدول رقم ( :)0تغير المساحات المزروعة بالمحاصيل الصناعية وكميات اإلنتاج طن /دونم
ومعدل اإلنتاج كغم /دونم في منطقة الدراسة لممدة ()0200-0222

المصدر :عمل الباحث باالعتماد عمى:

( ( 413

أ.د.ذكؿالذصاحلذكزكوزذالعاني ذ
قاسمذعبقدذفاضلذجاسمذاجلؿقؾي ذ

تغريذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذيفذحمافظةذ
ذ

األنبارذلؾؿدةذ2000ذ-ذ 2012ذ

ذ

 -0مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة ،لألعوام (،0222
.)0200 ،0220

 -0الدراسة الميدانية لمباحث بتاريخ .0204/0/42 - /4/02

امــا بالنســبة لممــدة مــن ( )0200-0220فقــد اتخــذت المحاصــيل الصــناعية اتجاى ـاً

سمبياً من حيث المساحة واإلنتاج واالنتاجيـة ،ويعـود سـبب ىـذا االنخفـاض إلـى الوضـع االمنـي

السيئ الذي رافق االحتالل والتي انعكست سمباً عمى اسـتعماالت االرض الزراعيـة ،فضـال عـن
منافسة محاصيل اخرى كالحبوب والمحاصيل الصناعية.

-5-1-1تغيراستعماالتاالرضالمزروعةبمحاصيلالعمف :
يتضح من الجدول رقم ( )7ان محصول الجت جاء المرتبة االولى ضـمن محاصـيل

العمــف فــي منطقــة الد ارســة لممــدة ( )0220-0222الــذي اتخــذ اتجاى ـاً ايجابي ـاً إذ بمــغ التغيــر
المطمق لممساحة ( )0004دونمـاً ،وبنسـبة تغيـر ( ،)%0114بينمـا بمـغ التغيـر المطمـق لإلنتـاج

( )003طن ـاً ،وبنســبة تغيــر ( )%0210وبتغيــر مطمــق لإلنتاجيــة ( )0كغــم /دونــم عــن إنتاجيــة
الــدونم فــي ســنة االســاس .ويرجــع ســبب ذلــك التغيــر االيجــابي ليــذا المحصــول إلــى كث ـرة تربيــة
الثروة الحيوانية بأنواعيا المختمفة ،ورغبة المزارع في زراعة محاصيل العمـف لغـرض المحافظـة
عمــى خصــوبة التربــة واالســتفادة منيــا فــي الــدورات الزراعيــة .وجــاء محصــول البرســيم بالمرتبــة

الثانيــة ضــمن محاصــيل العمــف الــذي اتخــذ اتجاىــا ســمبيا مــن حيــث المســاحة واإلنتــاج إذ بمــغ
التغير المطمق لممسـاحة ( )0000دونمـاً ،وبنسـبة تغيـر ( )%0313وبمـغ التغيـر المطمـق لكميـة

اإلنتــاج ( )337طن ـاً ،وبنســبة تغيــر ( )%0013وبتغيــر مطمــق ايجــابي لمعــدل اإلنتاجيــة ()30
كغــم /دون ــم .يرجــع س ــبب ذل ــك إلــى ع ــدم اىتم ــام الم ـزارعين بي ــذا المحص ــول ،فض ـالً ع ــن ان ــو
محصول موسمي.

أما فيما يخـص لممـدة ( )0200 -0220فيتضـح مـن الجـدول رقـم ( )7أن محصـول

الجت اتخذ تغي ار سمبياً من حيث المساحة واالنتـاج واالنتاجيـة ،اذ بمـغ التغيـر المطمـق لممسـاحة

( )071دونمـاً ،وبنسـبة تغيـر ( )%410بينمـا بمـغ التغيـر المطمـق لإلنتـاج ( )300طنـاً ،وبنســبة
تغير ( )%0310فقـد اتخـذ اتجاىـاً إيجابيـاً مـن حيـث المساحة ،ـ اذ بمـغ التغيـر المطمـق لممسـاحة

( )071دونماً ،وبنسبة تغير ( )%0713أما كمية االنتاج واالنتاجية فقـد اتخـذت اتجاىـاً سـمبياً،
اذ بمــغ التغيــر المطمــق لكميــة االنتــاج ( )71طن ـاً وبنســبة تغيــر ( )%310وبتغيــر مطمــق ســمبي

لإلنتاجية ( )13كغم /دونم عن إنتاجية الدونم في سنة االساس.
) ) 413

جمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

العددذ()1ذذذ(أوؾول)ذ 2015ذ

جدول رقم ( :)7تغير المساحات المزروعة بمحاصيل العمف وكميات اإلنتاج طن/دونم ومعدل
اإلنتاجية كغم/دونم في منطقة الدراسة لممدة (.)0200-0222

المصدر :عمل الباحث باالعتماد عمى:

 -0مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة لألعوام (،0220 ،0222
.)0200
 -0الدراسة الميدانية لمباحث بتاريخ .0204/0/42-4/02

:2-1ذتغريذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذحملاصقلذالبدتـة:ذ ذ
يتضــح لنــا مــن خــالل تحميــل الجــدول رقــم ( )1أن محاصــيل البســتنة قــد شــيدت تغيـ اًر

ســمبياً لممــدة ( ،)0220 -0222اذ بمغــت نســبة تغيرىــا المســاحي ( )%44وبتغيــر ســمبي ايضــا

لع ــدد األش ــجار اذ بم ــغ نس ــبة ( .)% 42ويرج ــع س ــبب ذل ــك ال ــى أن قس ــماً كبيـ ـ اًر م ــن البس ــاتين
تعرضــت لعمميــات القطــع (التحطيــب) فــي ىــذه المــدة التــي شــيدت تردي ـاً فــي الوضــع األمنــي
واالقتصادي ،وارتفاع اسعار الوقـود (الـنفط ،الغـاز) فضـالً عـن انقطـاع التيـار الكيربـائي .بينمـا

شيدت المدة ( )0200 -0220تغي اًر إيجابياً من حيث المساحة وعدد األشجار ،كما يبدو مـن

الجــدول رقــم ( ،)1إذ بمغــت نســبة التغيــر المســاحي اإليجــابي ( )%0010وبمــغ التغيــر النســبي
لعدد األشجار ( .)%72010وىذا التغير اإليجابي جاء نتيجة لتحسن الوضع األمنـي ممـا أدى
الى اىتمام بعض المزارعين في استثمار وتوسيع مساحات البساتين من خالل تشجير األرض،

والســيما المستصــمحة منيــا .فضـالً عــن الطمــب المت ازيــد عمــى انتــاج الفاكيــة عموم ـاً ،وقــد شــجع
( ( 410

أ.د.ذكؿالذصاحلذكزكوزذالعاني ذ
قاسمذعبقدذفاضلذجاسمذاجلؿقؾي ذ

تغريذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذيفذحمافظةذ
ذ

األنبارذلؾؿدةذ2000ذ-ذ 2012ذ

ذ

المـ ـزارعين عم ــى ز ارع ــة أكب ــر ع ــدد م ــن أش ــجار البس ــتنة المتنوع ــة وزي ــادة اإلنت ــاج وذل ــك لس ــد

متطمبــات الســكان وبيــع الفــائض بأســعار مجزيــة .ومــن األمــور المشــجعة األخــرى :تــوفر الميــاه

الالزمة ،والتربة المالئمـة ،واأليـدي العاممـة ،وطـرق النقـل .وقـد يظيـر لمقـارئ اسـتغراباً فـي عـدم
التناسب بين التغير الكبير الموجب في أشجار الفاكيـة مقابـل قمـة الزيـادة الحاصـمة فـي مسـاحة
األ ارضــي المزروعــة بمحاصــيل البســتنة ،وذلــك ألن نمــط ز ارعــة محاصــيل البســتنة يســود فييــا

الزراعة المتداخمة( ،الزراعة الكثيفة) اي يزرع البستان الواحد اشجار عدة في آن واحد وبالتالي

تكون اعداد األشجار كبيرة في مساحة صغيرة من األرض.

جدول رقم ( :)1تغير المساحات المزروعة بمحاصيل البستنة وأعدادىا في أقضية منطقة
الدراسة لممدة (.)0200 -0222

المصدر :عمل الباحث باالعتماد عمى مديرية زراعة محافظة األنبار ،قسم البستنة ،بيانات غير منشورة،

لألعوام ()0200 -0220 -0222

-3-1تغريذاستعؿاالتذاالرضذالزراعقةذلإلنتاجذاحلقواني :ذ
يتضح لنا من تحميل الجدول رقم ( )3ان اعداد الحيوانات قد حققت تغي اًر سمبياً لممدة

( )0220-0222نتيجة الوضع المتـردي الـذي ألـم بـالبالد نتيجـة االحـتالل االمريكـي بعـد عـام
 0224وم ــا خمف ــو مـ ـن مش ــاكل اث ــرت عم ــى جمي ــع انـ ـواع الحيوان ــات .فضـ ـالً ع ــن قم ــة وج ــود
االعالف المناسـبة ليـا .بينمـا يتضـح مـن الجـدول ذاتـو رقـم ( )3إن اعـداد الحيوانـات قـد حققـت

تغيـ اًر ايجابيـا لممـدة ( )0200-0220يرجــع سـبب ذلـك إلـى تحســن الوضـع االمنـي بعـد تشــكيل

الصــحوات ممــا اثــر ايجابيـاً عمــى اىتمــام ســكان منطقــة الد ارســة بتربيتيــا لمــا تــدر ليــم مــن مــورد
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اقتص ــادي نتيج ــة ارتف ــاع اس ــعارىا واس ــعار منتجاتي ــا وت ازي ــد الطم ــب عميي ــا ألىميتي ــا الغذائي ــة،
واتضح من خالل الدراسة الميدانية ان اكثـر العوائـل تعمـل عمـى تربيـة اكثـر مـن نـوع واحـد مـن

الحيوانات ،والسيما االغنام والماعز وذلك لتوافر المساحات الكافية لرعييا في االرض الزراعية
بعد حصاد القمح والشعير فضالً عن رعييا في اليضاب الصحراوية في موسم الربيع وقابميتيا

عمى التنقل.

جدول رقم ( :)3تغير اعداد الثروة الحيوانية في ريف اقضية منطقة الدراسة لممدة (-0222
)0200

ت

نوع

الحيوانات 

اعداد

اعداد

الحيوانات

الحيوانات

لعام  2222لعام 2226

نسبة

التغير

التغير %

المطمق 

 17-

  .1االغنام   285562-  1389737  1675299

اعداد
الحيوانات

التغير

لعام 2212

النسبة
%

المطمق 

 7334  522282  1929819

  .2الماعز 

 62581

 54143

 8438-

 1335

 86625

 32482

 62

  .3االبقار 

 51455

 42285

 9172-

 1738

 49729

 7424

 1736

  .4االبل 

 7227

 6532

 677-

 934-

 8127

 1577

 2437

 .5الجاموس 

 614

 372

 242-

 3934-

 427

 55

 1437



 1639-

المجموع   324289-  1493267  1797156

 3736  561622  2254687

المصدر:
 -0مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم الثروة الحيوانية ،بيانات غير منشورة لألعوام (،0220 ،0222
.)0200
 -0الشركة العامة لمبيطرة في محافظة االنبار ،بيانات غير منشورة ،لألعوام (.)0200 ،0220 ،0222

جدول رقم ( :)02تغير اعداد حقول الثروة الحيوانية في ريف اقضية منطقة الدراسة لممدة
()0200-0222

اعداد

اعداد

التغير

الحقول

الحقول

المطمق

 2222

 2226

الحقول 

الدواجن 

 277

 133

 144-

 5139-

الثروةالسمكية 

 86

 69

 17-

 1937-

 156

مناحلالعسل 

 33

 35

2

 631

 57

نوعالحيوانات 

لعام

لعام

ألعداد

نسبة

التغير %

( ( 411

اعداد

التغير

الحقول

المطمق

 2212

الحقول 

 261

 128

 9632

 87

 12631

 22

 6238

لعام

ألعداد

نسبة

التغير %
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المجموع 

 396

 237

 159-

 4232

 474

 237

 122
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)0200

يتض ــح م ــن خ ــالل تحمي ــل الج ــدول رق ــم ( )02ان اع ــداد حق ــول الث ــروة الحيواني ــة ق ــد

شيدت تغي اًر سمبياً لممدة ( )0220-0222باستثناء مناحل العسل .ويرجـع التغيـر السـمبي ليـذه
الحق ــول إل ــى انقط ــاع األع ــالف واألفـ ـراخ وارتف ــاع اس ــعار الوق ــود وانقط ــاع التي ــار الكيربـ ــائي

وأصبحت العممية غير مجديـة مـن الناحيـة االقتصـادية وسـببيا الـرئيس ىـو االحـتالل األمريكـي
بينمــا شــيدت المــدة ( )0200-0220تغيـ اًر ايجابيـاً فــي اعــداد الحقــول كمــا يظيــر مــن الجــدول

ذاتو والشكل المذكور.

املبحثذالثاني:ذاملشاكلذاليتذتواجهذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذيفذاملـطؼة.:ذ ذ
يتنــاول ىــذا المبحــث تحديــد المشــاكل التــي تواجــو اســتعماالت األرض الزراعيــة ف ــي
منطقة الدراسة ،ومن ىذه المشاكل ما يرتبط بالجوانب الطبيعية وأخرى ترتبط بالجوانب البشرية
ووضع الحمول المناسبة ليا .وفيما يأتي عرض ألبرز تمك المشاكل.

-1-2املشاكلذاليتذتتؽونذبػعلذالعواملذالطبقعقةذوسبلذمعاجلتفا :ذ
-1-1-2المشاكلالمناخية :
التغيـر النسـبي لممنـاخ خاصـة وان منطقـة الد ارســة تقـع ضـمن المنـاخ الجـاف وتذبــذب

كمية األمطار وارتفاع درجات الح اررة إلى معدالتيا القصوى صيفاً الذي يؤدي إلى زيادة مقدار
الضياع المـائي بواسـطة التبخـر /النـتح المحتمـل لمنبـات ويزيـد مـن جفـاف التربـة فيجعميـا سـيمة

التذرية ،كما ويؤدي إلى ارتفاع نسبة األمالح والتغدق لمساحات واسـعة مـن األ ارضـي الزراعيـة

وبالتالي يجعميا أراضي غير صالحة لمزراعة واىم العناصر المناخية المؤثرة ىي:

-1-1-1-2الرياحالشديدة :

ان لمرياح الشديدة السرعة تأثيرات كبيرة ومتعددة ،خاصة وان منطقة الدراسة تعد من

اكثـر المنــاطق خمـواً مــن المحـددات او العوامــل التـي تــؤدي الـى تبــاطؤ سـرعة الريــاح ،ففـي ظــل

ظـروف المنــاخ الجـاف الـذي تتميـز بــو منطقـة الد ارســة ومـا يصــاحبو مـن قمــة الرطوبـة فــأن ىــذه

النســبة القميمــة تـزاح بفع ـل الريــاح الجافــة وتحــل محميــا طبقــة ى ـواء جافــة مالئمــة لســطح التربــة،
وىذه الظاىرة ليا مسـاوئيا مـن خـالل ذبـول المحاصـيل النباتيـة وأىـالك النباتـات الطبيعيـة التـي
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نمــت خــالل فصــمي الشــتاء والربيــع وتجريــد االرض منيــا حــال ظيــور ب ـوادر فصــل الصــيف،
وكــذلك اثرىــا فــي نقــل الكثيــر مــن مســببات االمـراض والحش ـرات وب ـذور االدغــال مــن حقــل الــى

اخر ،وتؤثر في جرف الطبقة العميا من التربة وتذريتيا ،فضالً عن ان الرياح المحممة باألتربـة
تــؤدي ال ــى تغطي ــة اوراق النبات ــات بطبقــة تقم ــل م ــن عممي ــة التركيــب الض ــوئي .وىن ــاك اضــرار

فيســيولوجية لســرعة الريــاح تتمثــل بــاختالل التـوازن المــائي نتيجــة النــتح التــي تحــدث عــن طريــق
الثغور الموجودة عمى سطح النبات دون ان يقابميـا أي تـوازن فـي امتصـاص المـاء مـن االتربـة

ممــا يــؤدي ذلــك الــى زيــادة حاجــة المحاصــيل الزراعيــة المزروعــة فــي منطقــة الد ارســة الــى ميــاه

ال ــري كمم ــا زادت س ــرعة الري ــاح وب ــذلك ي ــزداد ع ــدد الريـ ـات لممحاص ــيل الزراعي ــة خ ــالل موس ــم
الصــيف الــذي يصــل الــى ســتة أشــير تقــع مــا بــين مــايس وتش ـرين األول وىــذا يزيــد مــن حــدة
الجف ــاف وم ــن اج ــل الح ــد م ــن ى ــذه المش ــكمة (س ــرعة الري ــاح) الب ــد م ــن عم ــل أحزم ــة الوقاي ــة،
ومصدات الريـاح وذلـك عـن طريـق ز ارعـة االشـجار الكثيفـة حـول الحقـول الزراعيـة حيـث تعمـل

عمــى تقميــل ســرعة الريــاح وتنقيتيــا ممــا تحمــل مــن ذرات واغنــاء التربــة بــالمواد العضــوية ورفــع

مستوى احتياطي المياه فييا.

-2-1-1-2ظاىرةالجفاف :
ىــي احــدى الظـواىر الطبيعيــة الناتجــة عــن قمــة نــزول االمطــار التــي تتبــاين بــين ســنة

وأخرى ،وىي محصورة بأشير الشتاء وما تبقى من أشير السنة فأن األمطار فييا قميمـة ،وفيمـا

يخـص توزيعيـا الفصــمي فأنيـا تكــون مـن القمــة بحيـث ال تكفــي إلنبـات المحاصــيل الزراعيـة فــي
منطقــة الد ارســة وىــذا يــنعكس ســمباً عمــى اســتعماالت االرض الزراعيــة ممــا يــؤدي الــى تقميصــيا
ولعالج ىـذا االمـر البـد مـن حفـر اكبـر عـدد مـن االبـار االرتوازيـة واسـتثمار الميـاه الجوفيـة فـي

زراعة مختمف المحاصيل من أجل التغمب عمى مشكمة الجفاف.

-3-1-1-2تصحرالتربةبفعلالتعرية :

إن التعريــة تعنــي زوال الجــزء العمــوي مــن التربــة بفعــل عوامــل طبيعيــة وىــي نوعــان

التعريــة المائيــة ،والتعريــة الريحيــة .وان االىتمــام بموضــوع التعريــة يــأتي مــن عمــق تأثيرىــا فــي
التربــة التــي تعــد الكــائن الحــي والمصــدر الـرئيس لمحيــاة النباتيــة ،وان التربــة التــي تزيميــا التعريــة
بوقت قصير تحتاج الى سنين حتى يعود بناؤىا بـالخواص ذاتيـا التـي كانـت تتصـف بيـا ،فـي

حالــة فقــدان التربــة ( )02ســم مــن ســطحيا .وعمــى الــرغم مــن الخطــر الــذي تحدثــو التعريــة فــي
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ظ باىتمام كبير من لدن الباحثين فـي منطقـة
األراضي الزراعية والنباتات الطبيعية ،فإنيا لم تح َ
الدراسة تبـرز فعاليـة التعريـة الريحيـة ولكنيـا ال تخمـو مـن التعريـة المائيـة بفعـل ىطـول األمطـار
بشــكل زخــات س ـريعة وانحــدار الوديــان التــي تتشــعب عمــى ســطح اليضــبة اتجــاه نيــر الف ـرات،

وازيمــت بفعــل التعريـة مســاحات واســعة مــن التــرب عمــى ســطح اليضــبة الغربيــة وىضــبة الجزيـرة

وخمفت وراءىا مشكمة انعكست سـمباً عمـى اسـتعماالت األرض الزراعيـة .وقـد اتضـح مـن خـالل

الدراسة الميدانية َّ
أن ( )%33من المزارعين يعانون من ىذه المشكمة فـي منطقـة الد ارسـة ،ومـن
اىم الطرائق واالساليب المتبعة لمعالجة ىذه المشكمة ىو القيام بما يأتي:

أ -عــدم ح ارثــة االرض وزراعتيــا اعتمــاداً عمــى ميــاه االمطــار غيــر المضــمونة والمتذبذبــة،
والسيما وان منطقة الد ارسـة تقـع بعيـداً عـن الخـط المطـري ( )322ممـم الـذي اعتمـد كحـد

فاصل بين االراضي الديمية واراضي المراعي الطبيعية ،فضالً عن تنظـيم عمميـة الرعـي
في تمك المنطقة لممحافظة عمى الغطاء النباتي الذي يحفظ التربة من عوامل التعرية.

ب -تقميــل ســرعة الريــاح وأثرىــا فــي تعريــة التربــة فــي المنــاطق المكشــوفة مــن خــالل زراعتيــا
باألشجار واألعشاب المعمرة والمقاومة لمجفاف ،وعمل االسـيجة مـن المـواد النباتيـة لمحـد

مــن حركــة الرمــال واعاقــة انتقاليــا إلــى المنــاطق المجــاورة ،مثــل ســعف النخيــل وأغصــان
األشجار والقصب الجاف.

ت -تأكيد عمى استعمال نظام الدورة الزراعية والغاء نظام تبوير األراضي الزراعية.

-2-1-2مموحةالتربة :

تعــد مشــكمة مموحــة التربــة مــن ابــرز المشــكالت التــي تعــاني منيــا اســتعماالت األرض

الزراعيــة فــي منطقــة الد ارســة ،وىــي إحــدى المحــددات الرئيســة المتســببة فــي انخفــاض إنتاجيــة
المحاصيل الزراعية عامة وفـي تحديـد سـعة المسـاحة المزروعـة مـن جيـة ونـوع المحصـول مـن

جيــة أخــرى .امــا تغــدق التربــة فيــو ارتفــاع مســتوى الميــاه الجوفيــة الــى ســطح التربــة عمــى شــكل
برك مائية تنمو فييا بعض النباتات المائية ،والسيما نبات القصب والبردي والطرفـاء ،وبعـض
البـرك تجـف مياىيــا اثنـاء فصـل الصــيف وتظيـر بـالمون االبــيض الـذي يعبـر عــن ترسـب نســبة
عاليـة مـن االمـالح بعـد التبخـر الميـاه .إن اسـباب ظيـور االمـالح وتغـدق التربـة نتيجـة ظــروف

طبيعية تتمثل بالسطح والمناخ والتربـة والميـاه ،امـا العوامـل البشـرية فيـي الـري المفـرط والتبـوير
وتدىور شبكات الري والبزل واستخدام مياه مالحة في ري االراضي الزراعية والرشح من قنوات
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الري عمى االراضي المجـاورة والسـيما فـي منطقـة السـيل الرسـوبي .وتعـاني منطقـة الد ارسـة مـن
مشكمة المموحة التي تزداد كممـا اتجينـا مـن الغـرب الـى الشـرق مـع انحـدار نيـر الفـرات والسـيما
في بداية السيل الرسوبي بعـد أن بـدأ بشـكل شـريط ضـيق جنـوب قضـاء ىيـت وقضـاء الرمـادي
ثــم يأخــذ باالتســاع باتجــاه قضــاء الفموجــة والــذي كــان ســببو انشــاء ســدة الفموجــة عــام 0310

لغرض رفع منسوب مياه الفرات ممـا أثـر سـمباً عمـى اال ارضـي المجـاورة .وقـد اتضـح مـن خـالل
الدراسة الميدانية ان بعض المزارعين يستعممون مياه المبازل إلرواء المحاصيل الزراعية بسبب

بعــد ميــاه الــري عــن اال ارضــي الزراعيــة فــي ظــل ىــذه الممارســات مــع عــدم االىتمــام بالمقننــات

المائيــة تراكمــت االمــالح فــي التربــة واصــبحت عمميــة اســتثمارىا مجزيــة ممــا أثــرت ســمباً عمــى
اسـتعماالت االرض الزراعيـة .ويتضـح ان أثـر المموحــة ال يقتصـر عمـى تربـة وادي نيـر الفـرات

والمنــاطق القريبــة منــو ،بــل يتعــدى تأثيرىــا الــى منــاطق الصــحراء ،وقــد كــان لتربــة المنخفضــات

التــي تتجمــع فييــا ميــاه االمطــار الموســمية الحصــة االكبــر مــن المموحــة فــي منطقــة اليض ــبة
الغربيـ ــة ،اذ تعمـ ــل ميـ ــاه االمطـ ــار عمـ ــى اذابـ ــة األمـ ــالح عمـ ــى سـ ــطح اليضـ ــبة ونزوليـ ــا الـ ــى
المنخفضات مما يجعل ىذه الترب متممحة غيـر صـالحة لمز ارعـة كمـا ىـي الحـال فـي مـنخفض
الكسرة ومنخفض االراضي الزراعية االخرى المتأثرة باألمالح في االراضي المحاذيـة لبحيـرات

الحب انية والر اززة والثرثار ضمن منطقة الدراسة ،وتتباين نسبة المموحة في عموم اراضي منطقة
الد ارســة بحســب طبيعــة اســتعمال اال ارضــي وتركيــا بــو اًر وارتفــاع مســتوى المــاء االرضــي وســوء
اســتعمال ميــاه الــري .إذ تكــون نســبة المموحــة عاليــة جــداً فــي اال ارضــي التــي يكــون فييــا مســتوى

المــاء االرضــي عالي ـاً أو التــي تتــرك بــو اًر ،عــن طريــق الخاصــية الشــعرية لمتربــة وبارتفــاع كميــة
التبخر تتراكم االمالح عمى سطح التربة .اما االراضي التي يكـون فييـا مسـتوى المـاء االرضـي

منخفضاً فان مموحتيا تكون قميمـة .ومـن خـالل الجـدول رقـم ( )00يتضـح ان مسـاحة اال ارضـي

القميمــة والمتوســطة المموحــة تتشــكل نســب منخفضــة بمســاحة أل ارضــي ذات المموحــة العاليــة جــداً
والتي تزيد نسبة المموحة فييا عن ( )03مميموز/سم.

ويتضـح مـن الجـدول رقـم ( )00ان مجمـوع المسـاحة المتممحـة ضـمن منطقـة الد ارســة

بمغت ( )300122دونماً لعام  .0200جاء قضاء الفموجة بنسبة أعمى من األراضي المتممحة
والتــي بمغــت ( )%0010بينمــا بمــغ أدنــى نســبة مــن األ ارضــي المتممحــة فــي قضــاء راوة بنســبة

( .)%013ويتضـ ــح ممـ ــا سـ ــبق مـ ــدى خطـــورة مشـ ــكمة المموح ــة فـ ــي منطق ــة الد ارســـة وتيديـــدىا
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لأل ارضــي الزراعيــة فــال بــد مــن وجــود الحمــول المناســبة لمــتخمص مــن ىــذه المشــكمة والحــد مــن

تأثيرىا من خالل أتباع الوسائل والطرائق االتية:

جدول رقم ( :)00أصناف مموحة التربة ومدى تأثير المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة
ت

مموحةالتربة 

  1خاليةمناألمالح 

التوصيلالكيربائي E.Cعنددرجةحرارة25م  مدىتأثيرالمحاصيلالزراعية 
أقلمن4مميموز/سم 

ليستمتأثرة 

8-4مميموز/سم 

تأثيرطفيف 

  3متوسطالمموحة 

16-8مميموز/سم 

متأثرةوانتاجيامنخفض 

عاليةالمموحة 

25-16مميموز/سم 

تأثيركبيروانتاجيتياأدنى 

25مميموز/سم 

التنموالمحاصيلالزراعية 

2
4

قميمةالمموحة 

  5مموحةعاليةجداً 

المصدر :خرائط قابمية األراضي الزراعية لمحافظة األنبار ،المؤسسة العامة لمتربة واستصالح األراضي،

المنشأة العامة لدراسات التربة والتصاميم( ،بيانات غير منشورة) ،بغداد ،0330 ،ص.02

جدول رقم ( :)00نسبة األراضي المتممحة من المساحة اإلجمالية في منطقة الدراسة لعام
0200
ت  اسمالقضاء  أجمالالمساحةالكمية(دونم)  االراضيالمتممحة(دونم)  النسبةالمئويةلممموحة 
1

الفموجة 

 1682222

 89392

 2132

2

الرمادي 

 3417222

 59423

 1431

3

ىيت 

 3341222

 43227

 1232

4

حديثة 

 1457622

 47632

 1133

5

عنو 

 2238822

 32412

 736

6

راوه 

 2272422

 26892

 634

7

القائم 

 3532222

 59322

 1431

8

الرطبة 

 37378222

 63728

 1531

9

المجموع 

 55315222

 421822

 122

المصدر :مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة لعام 0200

أ -إنشــاء شــبكة مــن المبــازل الزراعيــة تشــمل مبــازل حقميــة تنتيــي فــي مبــازل رئيس ـة .وعمــى
الرغم من أىمية المبازل في منطقة السيل الرسوبي ،والسيما التي تتميز باستواء سطحيا
) ) 434
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وقم ــة انح ــدارىا فق ــد تب ــين ان منطق ــة الد ارس ــة تع ــاني نقصـ ـاً ش ــديداً ف ــي ش ــبكات المب ــازل
وخاصة في قضاء الفموجة إذ أن ىناك مساحات تخمو من المبازل.

ب -تبطــين قن ـوات الــري باالســمنت والســيما فــي قضــائي الفموجــة والرمــادي وذلــك لمتقميــل مــن
عمميات الرشح عمى األراضي الزراعية المجاورة.

ت -توفير كادر فني متخصص إلدامة المبازل الموجودة وتوفير اآلليات الكافية لكرييا والحد
من نمو نباتات القصب والبردي داخل المبازل الفرعية والرئيسة .

ث -اســتخدام اســاليب الــري الحديثــة التــي تقمــل مــن ىــدر الميــاه اثنــاء عمميــة ري المحاصــيل
الزراعية مقارنة بطرائق الري السيحي او بالواسطة والمتمثمة بالرش والتنقيط .

-3-1-2اآلفاتالزراعيةواألدغال :

تعد األدغال والحشرات واألمـراض مـن اآلفـات الزراعيـة التـي تمحـق أضـ ار ار كبيـرة فـي

اإلنتــاج الز ارعــي (النبــاتي الحي ـواني) نظ ـ اًر لمــا تســببو مــن أض ـرار فــي نمــو النباتــات وتغيــر فــي
نوعيـة اإلنتـاج وخفـض قيمتـو االقتصـادية ،وقـد تقضـي عمـى ز ارعـة محصـول معـين ،و أن ىــذه
األدغال من النباتات تنمو من تمقاء نفسيا من دون تدخل اإلنسـان فييـا ،وقـد تكـون فـي أمـاكن

غيـر مرغـوب فييــا أي أنيــا تنمـو فــي المســاحات الزراعيــة المنتجـة وتنــافس المحصــول الز ارعــي
عمــى الم ـواد الغذائيــة الموجــودة فــي التربــة او تنــافس عمــى ضــوء الشــمس ممــا تــؤدي الــى عــدم

كف ــاءة المحص ــول وانخف ــاض نوعيت ــو ،إض ــافة إل ــى أن ى ــذه األدغ ــال تك ــون م ــأوى لكثي ــر م ــن

الزرعـي ممـا يـؤدي الـى إلحـاق أضـرار كبيـرة فـي المحاصـيل
الحشرات التي تصـيب المحصـول ا
الزراعيـة ومـن ىـذه األدغـال ىـي( :الشــوك ،المريـر ،العـاقول ،الخبـاز ،الحمفـا ،القصـب) وتصــل

درجة تأثير ىذه األدغال بنسبة ( )% 32والسيما عمى حجم اإلنتاج وانتاجية الـدونم ،وقـد كـان
النتشــار ىــذه األدغــال وعــدم معالجتيــا فــي منطقــة الد ارســة أثـره الكبيــر عمــى تقمــيص المســاحات
الزراعي ــة وت ــدني إنتاجيتي ــا وم ــا تس ــببو م ــن إعاق ــة العممي ــات الزراعي ــة كالح ارث ــة وال ــري واعم ــال
الحصــاد .وقــد اتضــح مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة إن نســبة الم ـزارعين الــذين يعــانون مــن ىــذه

المشكمة ىي ( )% 72ضمن منطقة الدراسة ،ويمكن معالجة ىذه المشكمة من خـالل اسـتعمال
المبيدات الكيماوية ورشيا من خالل استخدام أجيزة المرشات األرضـية والمحمولـة عمـى الكتـف
والمقطورة ،وذلك من خالل تجييز المزارعين بالكميات الكافية وتوفير المعدات الالزمة بأسـعار

مناســبة ،فضـالً عــن تنشــيط دور االرشــاد الز ارعــي فــي توعيــة الفــالح بخطــورة ىــذه المشــكمة أمــا
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بالنس ــبة لألمـ ـراض والحشـ ـرات الت ــي تص ــيب االنت ــاج الز ارع ــي ولع ــل ذل ــك يع ــود ال ــى الظ ــروف

المناخيــة او الوراثيــة النتشــار نــوع مــن الحش ـرات والديــدان ممــا يــؤدي الــى انعكــاس ســمبي عمــى

االنتــاج الز ارعــي كم ـاً ونوع ـاً ،وىنــاك مجموعــة مــن االم ـراض والحش ـرات المنتش ـرة فــي منطقــة
الد ارســة والمتمثمــة بــالتفحم والصــدأ الــذي يصــيب محاصــيل الحبــوب ،والســيما القمــح والشــعير،
وكــذلك مــرض البيــاض الــدقيق الــذي يصــيب أشــجار الحمضــيات ،وأم ـراض العناكــب يصــيب
اشــجار النخيــل ،والديــدان الثعبانيــة تصــيب جــذور الخضــروات ،وحش ـرة الج ـراد والســونا وحفــارة

ساق الذرة ،ويمكن استخدام المبيدات المذكورة في الجدول رقـم ( )04لمكافحـة اآلفـات الزراعيـة

في منطقة الدراسة.

جدول رقم ( :)04المبيدات التي يمكن استخداميا لمكافحة اآلفات الزراعية
ت

اسماالفة 

اسمالمبيد 

1

االدغالبأنواعياالمختمفة 

شيفالير,توبك,ترفالن 

2

امراضالتفحم 

راكسيل,دفدند 

3

حفارةساقالذرة 

ىوستمثيون 

4

الجراد 

اندرين 

5

حشرةالعناكب 

دسيس 

المصدر :مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم مكافحة االفات الزراعية ،بيانات غير منشورة.

وقــد اتضــح مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة فــي منطقــة الد ارســة أن نســبة ( )% 32مــن

الم ـزارعين يســتخدمون ى ــذه المبيــدات ويرجــع س ــبب ذلــك إل ــى عــدم تــوفر مكات ــب إرشــادية ي ــتم
االســتعانة بيــا فــي تشــخيص اآلفــات واألم ـراض اذ يقتصــر األمــر عمــى قســم الوقايــة فــي دائ ـرة

الزراعة التي تقوم بتقديم اإلرشادات والتوصيات التي تخص اآلفات الشائعة ،فضالً عن ارتفاع

أس ــعار المبي ــدات والمرش ــات الالزم ــة بمكافح ــة اآلف ــات واألمـ ـراض ،فض ــال ع ــن جي ــل الف ــالح
باستعماليا من حيث مقاديرىا ونوعيتيا.

-2-2المشاكلالتيتتعمقبفعلالعواملالبشريةوسبلمعالجتيا :
-1-2-2سوءإدارةالمواردالمائية :

تتوزع الموارد المائيـة فـي أجـزاء عـدة مـن الوحـدات اإلداريـة لمنطقـة الد ارسـة والمتمثمـة
بنير الفرات والبحيرات وأبار المياه الجوفية ،وعمـى الـرغم مـن توفرىـا وانتشـارىا فـي المنطقـة إال
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أنيا تعاني من سوء استثمار اإلنسان لمياىيا وعدم االىتمام بيا ،وان زيـادة الحاجـة إلـى الميـاه
تحــدده عوامــل عــدة منيــا :النمــو الســكاني وزيــادة المســاحة المزروعــة التــي بــدورىا تحتــاج إلــى

حصص مائية أكبر ألغراض الري ،فضالً عـن زيـادة قـيم التبخـر/النتح ،أخـذين بعـين االعتبـار
إن المقننــات المائيــة لممحاصــيل الزراعيــة الصــيفية تفــوق مقننــات المحاصــيل الشــتوية ،وان مــا

يزيد مـن حـدة المشـكمة ىـو أتبـاع الط ارئـق التقميديـة فـي عمميـة الـري ،وعـدم كفـاءة شـبكات الـري
تؤدي إلى ضائعات في الموارد المائية نتيجة لمفقد العميق أسفل جذر النباتـات حيـث ال يسـتفيد

منيــا .وقــد اتضــح مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة فــي منطقــة الد ارســة إن المـزارعين ال يســتخدمون

المياه بطريقة صـحيحة ،وانمـا تسـتخدم بطريقـة عشـوائية ممـا تسـبب فـي ىـدر كميـات كبيـرة مـن
المياه نتيجة لمفيم الخاطئ من لدن المزارعين ،إذ يعتقد المزارع انو كمما زادت كمية المياه كممـا

كانــت كميــة اإلنتــاج أكثــر ممــا يتســبب فــي ارتفــاع نســبة المموحــة فــي التربــة ،والســيما فــي فصــل

الصــيف ،يــنعكس ىــذا ســمباً عمــى اســتعماالت األرض الزراعيــة .ولغــرض معالجــة ىــذه المشــكمة
الناجمـة عــن سـوء أدارة اإلنســان لممـوارد المائيــة فــي منطقـة الد ارســة وتحقيـق االســتفادة القصــوى
من اإلمكانات المائية المتاحة يسـتدعي ذلـك التـدخل وبأسـموب عممـي لمسـيطرة عمـى الميـاه عـن

طريق تخزينيا واالستخدام العقالني ليا ،ومعالجة األماكن التي تعاني مـن شـحة الميـاه ،وأتبـاع
أس ــاليب ال ــري الس ــميمة الت ــي ال تتع ــدى المقتنن ــات المائي ــة المطموب ــة والخاص ــة بك ــل محص ــول

لغــرض االســتفادة مــن ميــاه الــري ومــن اجــل التوســع فــي المســاحات الزراعيــة ،وذلــك عــن طريــق

المجـوء الــى عمميــات الـري بــالرش والتنقــيط التــي تضـمن عــدم اليــدر فـي اســتخدام الميــاه ،فضــال
عن ذلك تبطن قنوات الري الموجودة في منطقة الدراسة بمادة االسمنت وذلك ألنو يساعد عمى

تقميــل النواقــل مــن الميــاه نتيجــة لمرشــح مــن القنـوات واجـراء عمميــات التعــديل والتســوية باســتخدام

اآلالت واألجي ـزة الحديثــة فــي الحقــول الزراعيــة ممــا يحقــق الــري بشــكل متجــانس وتقميــل ىــدر
الميــاه .ويــتم ذلــك مــن خــالل تشــكيل لجــان دوريــة مــن لــدن مديريــة الم ـوارد المائيــة فــي المنطقــة
وبالتنسيق مع فروعيا في الوحدات اإلدارية إلى جانب الشعب الزراعية المتواجـدة فـي االقضـية

لغ ــرض متابع ــة عم ــل وصـ ـيانة المش ــاريع المخصص ــة إلرواء األ ارض ــي الزراعي ــة ،فضـ ـالً ع ــن
تثقيف المزارعين بضرورة االلتزام بالتعميمات المعينة بذلك وىي ترشيد استخدام المياه.

-2-2-2قمةتوفيرمستمزماتاإلنتاجوارتفاعأسعارىا :
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يعــاني الفــالح فــي منطقــة الد ارســة مــن قمــة تــوفير مســتمزمات اإلنتــاج الز ارع ـي والتــي

تــؤثر مباشـرة فــي انتاجــو النيــائي مــن حيــث الكميــة والنوعيــة ،وتضــم ىــذه المعوقــات المتطمبــات

العممية والمستمزمات الفنية والتي تتمثل باآلتي:

-1-2-2-2قمةاستخدامالبذورذاتاألصنافالعالية(المحسنة) :
يعــاني المزارعــون فــي منطقــة الد ارســة مــن قمــة اســتخدام البــذور المحس ـنة التــي تقــاوم

الظــروف غيــر المالئمــة ،والســيما المنــاخ واألم ـراض واقتصــارىا عمــى عــدد محــدد مــن مزارعــي
منطقة الدراسة ،وذلك سبب ارتفاع أسعارىا فـي األسـواق التجاريـة ،ممـا يضـطر المزارعـون الـى

اس ــتعمال الب ــذور المنتج ــة ف ــي الحق ــل الز ارع ــي ق ــد تك ــون نس ــبة نجاحي ــا غي ــر جي ــدة وبالت ــالي

انخف ــاض كفاءتي ــا االنتاجي ــة ويمك ــن معالج ــة ى ــذه المش ــكمة ع ــن طري ــق قي ــام م ارك ــز البح ــوث
الزراعيــة والعمــل عمــى إنتــاج البــذور المحســنة بشــكل مســتمر وتحســين نوعيتيــا ،وتزويــد الشــعب
الزراعية الموجودة في الوحدات االدارية بيا وتمبية احتياجاتيم منيـا ،أو قيـام الجيـات المسـؤولة

باستيراد األصناف المحسنة وتوفيرىا بأسعار مناسبة.

2-2-2-2انخفاضمعدلاستخداماألسمدةالكيماوية :
من العوامـل المـؤثرة عمـى اسـتعمال األسـمدة الكيماويـة فـي منطقـة الد ارسـة ىـو ارتفـاع

أسعارىا بشكل كبير إذ يبمغ سعر الطن الواحد من المركب ( )022ألف دينار وىـذا بـدوره أدى
إلى االبتعاد عن استخدام األسمدة الكيماوية إال في األوقات الضرورية وتمثل قمة األسمدة احـد
المعوقـ ــات الرئيسـ ــة التـ ــي تـ ــؤثر عمـ ــى تـ ــدني اإلنتـ ــاج واإلنتاجيـ ــة فـ ــي منطقـ ــة الد ارسـ ــة لمعظـ ــم

المحاص ـ ــيل الزراعي ـ ــة ،فض ـ ــال ع ـ ــن أن ترب ـ ــة المنطق ـ ــة اس ـ ــتيمكت عناص ـ ــرىا الغذائي ـ ــة نتيج ـ ــة
الســتثمارىا المتواصــل لســنوات عــدة ومــن دون ممارســة الــدورة الزراعيــة فض ـالً عــن انخفــاض

المــادة العضــوية فييــا ،كمــا وان انخفــاض فعاليــة عامــل األســمدة فــي رفــع انتاجيــة االرض فــي
بعــض المنــاطق يعــود الــى مموحــة التربــة اذ ان ىنــاك عالقــة عكســية بــين مموحــة التربــة ومقــدار
اسـتجابة المحاصـيل الزراعيــة لألسـمدة الكيماويــة ،ويمكـن معالجـة ىــذه المشـكمة مــن خـالل قيــام

الجيات المختصة بتزويد المزارعين بكميات كافية لسد حاجة محاصـيميم الزراعيـة ،فضـالً عـن

ارشــاد الم ـزارعين نحــو الطريقــة الصــحيحة فــي اســتعمال ىــذه االســمدة مــن حيــث كيفيــة وكميــة
ووقــت أضــافتيا ،وتشــجيعيم عمــى اســتخدام االســمدة العضــوية وذلــك بمزجيــا مــع التربــة وعــدم

نشــرىا عمــى الســطح والعمــل عمــى تــوفير ميــاه الــري بالقــدر الكــافي بمــا يضــمن نجــاح عمميــة
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التســميد .امــا فيمــا يخــص الــدورة الزراعيــة فــيمكن تطبيقيــا لكونيــا تحــافظ عمــى الت ـوازن الغ ـذائي
لمعناصر الموجودة في التربة.
-3-2-2-2قمةالمكائنواآلالتالزراعية :
تع ــد المكنن ــة الزراعي ــة اح ــدى مس ــتمزمات االنت ــاج الز ارع ــي ف ــي منطق ــة الد ارس ــة ،وان

اســتخداميا يمثــل حجــر الزاويــة لمتنميــة الزراعيــة .وعمــى الــرغم مــن اىميتيــا فــأن منطقــة الد ارســة

تعـاني مــن الــنقص الواضــح فــي اعــدادىا ،واتضـح مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة أن اعــداداً كبيـرة
تعــاني مــن قمــة ىــذه اآلالت س ـواء الخاصــة بالح ارثــة ام الحصــاد ام البــذار؛ لــذلك يعمــد الكثيــر

منيم الى اتمام عممياتيم الزراعية عن طريق االستعانة باآلخرين مقابل اجور معينة تـدفع ليـم،

اذ بمغـــت اجـــور الســـاعة الواحـــدة لمح ارثـ ــة ( )02ال ــف دين ــار .والحصـ ــاد ( )022الـــف دينـ ــار،
وانعك ــس ى ــذا األم ــر عم ــى معان ــاة معظ ــم المـ ـزارعين ف ــي ت ــأخير حص ــاد محاص ــيميم ،والس ــيما
الحبوب ،وما يسببو ىذا التأخير مـن مشـاكل كبيـرة فـي االنتـاج الز ارعـي .ولغـرض معالجـة ىـذه

المشــكمة فم ــن الواج ــب عم ــى مديري ــة ز ارع ــة محافظــة االنب ــار وبالتنس ــيق م ــع الش ــعب الزراعي ــة
الموجودة في االقضـية تـوفير المكـائن واآلالت الزراعيـة لـدعم المـزارعين وتقميـل تكـاليف أجـور

العمـل وتوفيرىـا فـي المواعيـد المحـددة التـي تتـزامن مـع بدايـة العمميـات الزراعيـة لالسـتفادة منيــا

وتحقيق جدوى اقتصادية فضالً عن صيانة وتصميح اآلالت العاطمة وسد النقص الحاصل.

-3-2مشاكلالثروةالحيوانية :

اتضح من خالل الد ارسـة الميدانيـة فـي منطقـة الد ارسـة ،ان ىنـاك مشـاكل عـدة تواجـو
الثروة الحيوانيـة بمختمـف أنواعيـا وتكـاد تكـون مشـتركة فيمـا بينيـا ،فمنيـا ضـعف إدارة الم ارعـي

الطبيعية ،وقمة الخبرة لدى الميتمين في ىذا المجال أي بمعنى عدم االىتمام بأصـل السـالالت
الجيدة إذ ال تزال األنواع المحمية ىي السائدة في تربيتيا وعدم توفر األساليب الحديثة المتعمقـة

بتربية وصحة الحيوانات من خالل عدم توفر حضائر مناسبة ليا إذ غالباً ما يتم بناء حضائر

مــن م ـواد بســيطة ال تحمــي الحيوانــات مــن ح ـ اررة الصــيف وال مــن بــرودة الشــتاء وأمطــاره ممــا

يجعـل الحيوانــات عرضــة لألمـراض المختمفــة ،فضـالً عـن تعــرض الثــورة الحيوانيـة الــى عمميــات

التيريــب ،والســيما بعــد عــام ( )0224الــى الــدول المجــاورة وذلــك لعــدم الســيطرة عمــى تحركــات
الســكان البــدو فــي المنــاطق الصــحراوية الحدوديــة ،فضــال عــن انتشــار األم ـراض ومنيــا الحمــى
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القالعية أما فيما يتعمق بتربية الـدواجن واألسـماك ونحـل العسـل فمـن أىـم المشـاكل التـي تعـاني

منيا :ارتفاع تكاليف إنتاجيا بسبب اعتمـاد تربيتيـا عمـى القطـاع الخـاص فـي تـوفير مسـتمزمات
إنتاجيــا مــن دون دعــم او مســاندة مــن قبــل القطــاع العــام وىــذا مــا انعكــس عمــى انخفــاض نســبة

أعداد الحقول العاممة خاصة في عام  ،0224وعميـو فـان معالجـة ىـذه المشـكمة يـتم مـن خـالل

تـدخل الجيـات الرسـمية والسـيطرة عمـى الحـدود لمنـع التيريـب وتـوفير الم ارعـي الطبيعـة وانتـاج
محاصيل العمف وتشجيع السكان عمى تربية األنواع المحسنة مـن الحيوانـات ،وال سـيما األبقـار

والدواجن ،فضالً عن زيادة الحمالت الوقائية وتقديم المقاحات من قبل الشركة العامة لمبيطرة.

االستـتاجات :ذ

اتضحت لنا بعد إكمال موضوع الدراسة النتائج اآلتية:
 -0وم ــن د ارس ــة تغي ــر اس ــتعماالت األرض الزراعي ــة ف ــي منطق ــة الد ارس ــة ولمم ــدة (-0222
 )0200تستنتج ما يأتي:

أ -شـ ــيدت المسـ ــاحات المزروعـ ــة بالمحاصـ ــيل الحقميـ ــة تغي ـ ـ ار ايجابيـ ــا باسـ ــتثناء محاصـ ــيل
الخضـ ـ اروات والعم ــف الت ــي اتخ ــذت تغيـ ـ ار س ــمبيا لمم ــدة ( )0220 -0222وكان ــت بنس ــبة

( )%41و( )%413عمى التوالي.

ب -اتخــذت محاصــيل البســتنة تغي ـ ار ســمبيا وكانــت بنســبة ( )%4013مــن مجمــوع المس ــاحة
المزروعــة .ولــنفس المــدة وكــان التغيــر بنســبة ( )%4213لمنخيــل ( )%3317لمتفاحيــات

و( )%0013لمحمضيات و( )%0713لموزيات.

ت -إما بالنسبة لمثروة الحيوانية فيي أيضا شيدت تغي ار سمبيا لممدة ( )022010222ولعموم
أقضــية منطقــة الد ارســة ،كانــت ( )%313لإلبــل )%0413( ،لممــاعز ( )%073لألغنــام
و( )%0711لألبقـ ــار ،و( )%4313لمجـ ــاموس ،وفيمـ ــا يخـ ــص الحيوانـ ــات الماشـ ــية .إمـ ــا

الثـ ـروة الس ــمكية فكان ــت بنس ــبة ( ،)%0317وال ــدواجن ( .)%3013بينم ــا اتخ ــذت مناح ــل
غير ايجابيا وكانت بنسبة (.)%010
العسل ت ا

ث -إما المدة ( )0200 -0220ولممحاصيل الحقمية فكان بتغير ايجابي لمحاصيل الحبوب
ونس ــبة ( )%3113والمحاص ــيل العم ــف ( .)%413أم ــا المحاص ــيل األخ ــرى فق ــد ش ــيدت

تغيـ ـ ار س ــمبيا وكان ــت ( )%010لمحاص ــيل الخضـ ـ اروات ،و( )%113لممحاص ــيل الدرني ــة،

و( )%43لممحاصيل الصناعية.
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ج -إما نمط محاصيل البستنة فقد شيدت تغي ار ايجابيا وكانت بنسبة ( )%0010من مجمـوع
المساحة المزروعة لممدة نفسيا ولعمـوم أقضـية منطقـة الد ارسـة وكانـت بنسـبة ()%0313

لمنخيل )%4017( ،لمتفاحيات )%0013( ،لمحمضيات )%314( ،لموزيات.

ح -إما الثروة الحيوانية فيي أيضا شيدت تغي ار ايجابيـا لعمـوم أقضـية المنطقـة وكانـت بنسـبة
( )%4710لحيوان ــات الماش ــية ،ام ــا ال ــدواجن فكان ــت بنس ــبة ( )%3010وش ــكمت الث ــروة
السمكية بنسبة ( .)%00010بينما شكمت مناحل العسل (.)%0011

 -0أظي ــرت الد ارس ــة أن ىن ــاك مش ــاكل ع ــدة تع ــاني مني ــا اس ــتعماالت األرض الزراعي ــة ف ــي
منطقــة الد ارســة وأدت إلــى تغييرىــا والمتمثمــة بالمنــاخ والتعريــة والمموحــة واآلفــات الزراعيــة

واألدغــال والمشــاكل البشـرية المتمثمــة بســوء إدارة المـوارد المائيــة وقمــة مســتمزمات اإلنتــاج

الز ارعــي وارتفــاع أســعارىا والتوســع العم ارنــي عمــى حســاب األ ارضــي الزراعيــة وانخفــاض

الطــرق الريفيــة ومشــاكل الثــروة الحيوانيــة المتمثمــة بــاإلمراض والتيريــب .واذا مــا اســتمرت
األرضــي الزراعيــة وتــدىور قابميتيــا
عمــى ىــذه فــان ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض مســاحة ا

اإلنتاجية.
التوصقات :ذ

بناء عمى ما تقدم خمصت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:
ً
 -0بمــا أن اإلنســان ىــو احــد األركــان األساســية لمعمميــة الزراعيــة ،لــذا يجــب أن تيــتم و ازرة
الزراعة والدوائر الزراعية في منطقـة الد ارسـة بتثقيـف الفالحـين والمـزارعين وتـوعيتيم عـن

طري ـق عقــد نــدوات ىادفــة إلــى ذلــك مــن اجــل الوقــوف عمــى أحــدث األســاليب والتقنيــات
المستخدمة في تطوير الز ارعة.

األرضـي الصـالحة لمز ارعـة والقضـاء عمـى نظـام التبـوير
 -0توصي الدراسة باسـتثمار جميـع ا
عن طريق تطبيق الدورات الزراعية وزراعة محاصيل عمفية ومقاومة لممموحـة كمحصـول

الشعير.

 -4ضــرورة ترشــيد اســتعمال الــري وعــدم تجــاوز المقــنن المــائي لكــل محصــول اي أن يكــون
االسـتثمار بصــورة فاعمــة وعقالنيــو وذلـك لغــرض المحافظــة عمــى مـورد طبيعــي ميــم وىــو

المــاء واتبــاع الوســائل العمميــة الحديثــة فــي اإلرواء كــالري بــالرش والتنقــيط وذلــك لغــرض

التقميل من الضائعات المائية ويفضل أن يكون اإلرواء ليال ،والسيما في فصل الصيف.
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أ.د.ذكؿالذصاحلذكزكوزذالعاني ذ

تغريذاستعؿاالتذاألرضذالزراعقةذيفذحمافظةذ

قاسمذعبقدذفاضلذجاسمذاجلؿقؾي ذ

ذ

األنبارذلؾؿدةذ2000ذ-ذ 2012ذ

ذ

 -3دعـم أصــحاب األ ارضـي الزراعيــة مـن لــدن الحكومــة مـن خــالل تـوفير الخــدمات الزراعيــة
عمى اختالف أنوعيا واستعمال امثل لممياه واألراضي الزراعية.

 -3تــوفير متطمبــات اإلنتــاج الز ارعــي التــي يعــاني منيــا المزارعـون فــي منطقــة الد ارســة بســبب
ارتفـ ـ ـاع أس ـ ــعارىا عن ـ ــد القط ـ ــاع الخ ـ ــاص كالبـ ـ ـذور عم ـ ــى اخ ـ ــتالف أنواعي ـ ــا والمبي ـ ــدات
والساحبات.

 -0االىتمــام بشــبكة النقــل والموصــالت الداخميــة منيــا والخارجيــة وذلــك لتســييل عمميــة نقــل
المنتجات إلى مراكز االستيالك.

 -7التوسـ ــع باستصـ ــالح األ ارضـ ــي الصـ ــحراوية المتروكـ ــة التـ ــي تصـ ــمح لز ارعـ ــة الكثيـ ــر مـ ــن
المحاصــيل الزراعيــة بعــد حفــر اآلبــار لرييــا بــالرش ويــتم ذلــك مــن خــالل إنشــاء شــركات

لحفر وصيانة اآلبار الجوفية.

 -1اصــدار الق ـوانين ومتابعتيــا مــن قبــل الحكومــة لمنــع المتجــاوزين غمــى اال ارضــي الزراعيــة
ووضع غرامات مادية عمى المتجاوزين.

 -3توفير األعالف لمثروة الحيوانية بمختمف أنواعيا وبأسعار مناسبة وذلك لغرض النيـوض
بالثروة الحيوانية .واعادة تأىيل معامل العمف.

 -02تثقيف المزارعين بضرورة االىتمام باحتياجات المحاصيل الزراعية من المياه واألسمدة
واستخدام المبيدات والح ارثة الصحيحة.
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ
ذ
املصادر :ذ
 -0البيـ ــاتي ،عبـ ــد الجبـ ــار توفيـ ــق ،زكريـ ــا اثنـ ــايوس ،اإلحصـ ــاء الوصـ ــفي واالسـ ــتداللي ،مطبعـ ــة الجامعـ ــة
المستنصرية.0377 ،
 -0جميورية العراق ،و ازرة الز ارعـة ،مديريـة ز ارعـة محافظـة االنبـار ،قسـم التخطـيط والمتابعـة ،بيانـات غيـر
منشورة لممدة (. )020010222
 -4جميوريــة الع ـراق ،و ازرة الكيربــاء ،مديريــة كيربــاء محافظــة االنبــار ،قســم التوزيــع  ،بيانــات غيــر منشــورة
لعام .0200
 -3مديري ـ ــة ز ارع ـ ــة محافظ ـ ــة االنب ـ ــار ،قس ـ ــم التخط ـ ــيط والمتابع ـ ــة ،س ـ ــجالت المس ـ ــاحة الزراعي ـ ــة لألعـ ـ ـوام
(.)02001022010222
 -3مديري ـ ـ ـ ــة ز ارع ـ ـ ـ ــة محافظ ـ ـ ـ ــة االنب ـ ـ ـ ــار ،قس ـ ـ ـ ــم الث ـ ـ ـ ــروة الحيواني ـ ـ ـ ــة ،بيان ـ ـ ـ ــات غي ـ ـ ـ ــر منش ـ ـ ـ ــورة لألعـ ـ ـ ـ ـوام
(.)02001022010222
 -0و ازرة التخط ــيط ،التع ــداد الع ــام لممب ــاني والمس ــاكن والمنش ــةت ،سمس ــمة الت ــرقيم والحص ــر ،بيان ــات غي ــر
منشورة.
 -7و ازرة الزراعة ،الشركة العامة لمبيطرة في محافظة االنبار ،قسم االحصـاء الثـروة الحيوانيـة ،بيانـات غيـر
منشورة لألعوام (.)02001022010222
 -1و ازرة الموارد المائية ،مديرية المساحة العامة ،خريطة العراق اإلدارية ،لسنة .0202
 -3مديرية زراعة محافظة االنبار ،قسم البستنة ،بيانات غير منشورة لألعوام (.)02001022010222
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