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 ىداءإلا

المصطفى نبينا محمد )صمى ا عميو وعمى الو وصحبو وسمـ( معمـ البشرية ومنبع لى الحبيب إ
 الرحمة ونور العالميف ومنار اليدى. نبيمة مانة ونصح األدى األأالعمـ ومف بمغ الرسالة و 

 حسانًا.ا  نار دربي )رحمو ا( برًا و أمني و م  لى والدي الذي ع  إ

 حسانًا.ا  بحبيا وحنانيا ووىبتني حياتيا سيرًا وتعبًا برًا و لى والدتي وريحانة عمري التي غمرتني إ

زوجتي الغالية وفاًء  اء بسمة الحياة وسر سعادتي ونجاحياء والضر  ف تقؼ معي في السر  لى م  إ
 واعتزازًا.

 عزاء.بنائي األأة عيني )محمد وحارث( لى بمسـ الحياة وفمذات كبدي وقر  إ

 .ي تقديرًا واحتراماً تخواأخوتي و إالى 

 .في خروج بحثي الى النور أسيـلى كؿ مف إ

 فاضؿ.ساتذتي األأنار بعممو طريؽ المستقبؿ أجيؿ و ألى مف عممني ما كنت إ

 لى بمدي الحبيب.إجؿ توفير الغذاء أف لى كؿ السواعد التي بذلت قواىا م  إ

 .جيدي ىذا ةىدي ثمر أ لييـ جميعاً إ

 

 

 

 الباحث
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 االمتنانالشكر و 

جمعيف قاؿ تعالى أالحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيد المرسميف وعمى الو وصحبو 

م ي   أ ْنع ْمت   ال ت ي ن ْعم ت ؾ   أ ْشُكر   أ فْ  أ ْوز ْعن ي ر ب  ﴿ م ى   ع  ال ًحا أ ْعم ؿ   و أ فْ  و ال د ي   و ع  اهُ  ص   ﴾ )النمؿت ْرض 

19). 

 تكافئونو ما تجدوا لـ فإف,  فكافئوه معروفا إليكـ صنع مف عميو وسمـ )وقاؿ رسوؿ ا صمى ا

 ( وغيره.1672. أخرجو أبو داوود )(كافأتموه قد أنكـ تروا حتى لو فادعوا

قدـ جيدي المتواضع أنا أمو ووفاًء بجزء مما قدموه لي ال يسعني و ىمف دواعي االعتراؼ بالفضؿ أل

دينًا ذ كنت مُ إطروحة ألا إكماؿعانوني عمى أولئؾ الذيف إلى إتناف تقدـ بوافر الشكر واالمأف أىذا 

كبر عبدا الحمداني فقد كاف أخص منيـ االستاذ الدكتور خالد أىؿ الفضؿ والمعرفة و أف م   كثيرل

ماتو القيمة االثر سياا  والوقت اذ كانت لجيوده الكبيرة و لـ يبخؿ عميو بالجيد  إذقتدى بو مثبًل يُ  ؽبح

بمغ أف يبارؾ في عمره ويمنحو الصحة والعافية فمو مني أطروحة اسأؿ ا ألنجاز ىذه اإفي الكبير 

 .درجات الشكر واالمتناف وجزاه ا عني خير الجزاء

قدـ بشكري أتنسانية كما إللى عمادة كمية التربية لمعموـ اإتقدـ بشكري وتقديري أف أويطيب لي 

ر ببلؿ برداف عمي الحياني وجميع تمثمة باألستاذ الدكتو وتقديري الى رئاسة قسـ الجغرافية الم

 مدةثير وكانوا لي خير معيف طيمة فاضؿ في قسـ الجغرافية فقد تعممت منيـ الكساتذتي األأ

توجو بشكري وامتناني لؤلستاذ المساعد الدكتور صبلح عثماف العاني واألستاذ المساعد أو  ,الدراسة

 .موه لي مف مصادر تخص موضوع البحثما قدل   غربيحمد أر مشتاؽ الدكتو 



 ط  
 

لى الزمبلء )عمي يوسؼ عمي ومحمد محمود خشاف وعمر شاكر إتقدـ بالشكر والعرفاف أكما 

 حمد عبد المطيؼ العيثاوي وماىر جميؿ شبلؿ وسعد فاروؽ نعمافأور وسبلـ لطيؼ عواد و نعك

ؿ وحيد و ميند جميؿ وتحسيف يوسؼ حمودي و أنمار نجاح ساسوف و بشار عواد عبد و اياد جمي

 .ما قدموه لي مف مرافقة خبلؿ الدراسة الميدانية( ل  وحيد

نبار والري ألوظفيف في مديرية زراعة محافظة الى كافة السادة المإتقدـ بالشكر والتقدير أكما 

لما قدمت لي  طيط في محافظة والمصرؼ الزراعي والجمعيات التعاونية الفبلحية و مديرية التخ

 .يتطمبيا البحثمف بيانات 

لى كؿ مف عممني وكؿ مف فاتو وا   نبار وبغدادألة امناء المكتبات في جامعلى أبالشكر إتقدـ أكما 

 ذكري.

اعتصمنا وبؾ نثؽ وعميؾ  لؾ والتوفيؽ واليداية بؾ ةنا مف ىذا وجيؾ الكريـ قربة وطاعربنا قصد

 . ومف ا التوفيؽ ..ف الحمد  رب العالميف.أليؾ المصير واخر دعوانا ا  توكمنا و 
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 المستخمص

ء الذاتي مف الغذاء في محافظة تناولت الدراسة موضوع االمكانات والمحددات المكانية لبلكتفا
ة الدراسة امكانات مكانية تحقؽ االكتفاء بػ ىؿ تتوافر في منطقنبار, وتمثمت مشكمة الدراسة األ

الذاتي مف الغذاء وىؿ ىناؾ محددات مكانية تقؼ عائقًا في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في 
ىؿ باإلمكاف و  نبارء الذاتي مف الغذاء في محافظة األيمكف تحقيؽ االكتفاىؿ و  محافظة االنبار

ء الذاتي مف الغذاء في محافظة ة لتحقيؽ االكتفاوضع استراتيجيات و تقدير االحتياجات الفعمي
 .نبارألا

بأف محافظة االنبار تمتمؾ امكانات طبيعية وبشرية كفيمة بتحقيؽ اما فرضية الدارسة فتمثمت 
االكتفاء الذاتي مف الغذاء بشكؿ جزئي وىناؾ محددات طبيعية وبشرية تحوؿ دوف تحقيؽ االكتفاء 

 جتيا.الذاتي مف الغذاء مالـ يتـ معال
 ىـ النتائج االتية :وقد توصمت الدراسة إلى أ

جزء قميؿ منيا مما يجعؿ إال ب ( درجة15نحدار سطح المحافظة ال تزيد عمى )إف درجة ا
السطح مف ضمف االمكانات المتاحة لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء, كما اف المناخ والموارد 

ع اصناؼ ترب المحافظة منيا ترب خصبة تستغؿ المائية مف االمكانات المتاحة, فضبل عف تنو 
 .نتاجاج عمميات تعديؿ خصوبتيا لغرض اإلفي الزراعة واخرى تحت

إلنتاج وتحقيؽ ف تستغؿ لزيادة اكما توصمت الدراسة الى إف السكاف يمثموف ثروة ممكف أ
ما ء االدارة, أتاحة لكف تعاني مف سو ما الري والبزؿ فيي مف ضمف االمكانات الماالكتفاء الذاتي, أ

برزىا ضعؼ كفاءة المؤسسات التسويقية التي تشمؿ الزراعي فيناؾ جممة مف المحددات أالتسويؽ 
مراكز تجميع المنتجات الزراعية فضبل عف انخفاض كفاءة طرؽ النقؿ الريفية لكوف بعضيا غير 

 العديد مف المشاكؿ.معبد يعاني سمكوىا مف 
لمحددات البشرية لبلكتفاء الذاتي ىي قمة القروض ف مف ابرز اوضحت ىذه الدراسة أوا 

المقدمة لممزارعيف مع قمة الدعـ الحكومي ليـ, فضبل عف تفتت الحيازات الزراعية وعدـ اتباع دورة 
 لغذاء.زراعية مخططة ىي مف ضمف المحددات التي تعيؽ تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف ا

( في االنتاج %100كثر مف )أاء ذاتي اكتف ةف المحافظة حققت نسبإ ةبينت الدراسكما  
 ( والتمور%117%( والخضراوات )108(  والذرة )%104) النباتي  لمحاصيؿ القمح بنسبة بمغت

قؿ أ(,  في حيف حققت باقي المحاصيؿ نسبة اكتفاء ذاتي %213( واالبصاؿ والدرنيات )364%)
(  والمحاصيؿ %61) ليات%( والبقو 12%( والفاكية )53%( حيث بمغت نسبة الشعير )100ف)م  

%( في اي 100اكتفاء ذاتي ) ةف المحافظة لـ تحقؽ نسبإ الدراسةظيرت وقد أ ,%(38الزيتية )
( ولحـو %٨٨) ونوع مف المنتجات الزراعية الحيوانية وىي متباينة اذ حققت المحوـ الحمراء ما نسبت



 ك  
 

لحوـ االسماؾ)  %( ومف35%( ومف الحميب )48%( ومف بيض المائدة )61الدجاج نسبة )
 .%(33%( ومف العسؿ )49

بيف الوحدات االدارية في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف  اً ف ىناؾ تباينإبينت الدراسة كما  
)العجز(  الغذائيةف نسبة االكتفاء الذاتي  والفجوة إالنباتية والحيوانية, فضبًل عف  المنتجات الزراعية

ستيبلؾ ال تعود فقط الى زيادة االستيبلؾ مف النتاج واإلبيف االنباتية والحيوانية  الزراعيةلممنتجات 
تقابؿ حجـ االستيبلؾ لى عدـ تطوير االنتاج مف حيث الكـ والنوع ل  إقبؿ السكاف و انما تعود ايضًا 

 .كمًا ونوعاً 
نتاج ظيرت الدراسة جممة مف االستراتيجيات التي مف شأنيا معالجة العديد مف محددات اإلوأ

وتقدير االحتياجات الفعمية لممحاصيؿ والمنتجات التي  حقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاءالزراعي وت
عدد مف المشاريع االستثمارية لئلنتاج شرت وجود فجوة غذائية)عجز( وتوصمت الدراسة الى ا

الزراعي التي تزيد مف فرص االكتفاء الذاتي مف الغذاء في المحافظة , كما اظيرت الدراسة تقدير 
 ـ.2030تياجات المستقبمية لسكاف مف الغذاء لعاـ االح

استثمار ما موجود مف امكانات طبيعية مف سطح ومناخ وتربة ىـ توصيات الدراسة  ومف أ 
جؿ سد العجز الحاصؿ في المنتجات الزراعية بما يحقؽ أارد مائية في التوسع الزراعي مف ومو 

نشاء مراكز إتسويقية مف خبلؿ التوسع في رفع كفاءة المؤسسات ال, مع ضرورة االكتفاء الذاتي
خزف الحبوب تكوف عمى شكؿ جممونات مع تسميـ المبالغ المالية لممزارعيف عند استبلميا في ل  

جؿ الحفاظ أكز تجميع الخضراوات والفاكية مف مراكز التخزيف مع توفير مخازف مبردة في مرا
االقتراض مف  ةنسب زيادةالعمؿ عمى  و ,ضرورة انشاء مراكز لتجميع التمورمع عمييا مف التمؼ 

خبلؿ تخصيص مبالغ مالية تشجع المزارعيف في الحصوؿ عمى قروض لتطوير مشاريعيـ مع 
جؿ زيادة اعداد المقترضيف مع ضرورة المتابعة أئدة المترتبة عمى ىذه القروض مف لغاء الفاإ

 . وضوالرقابة مف قبؿ الحكومة عمى تنفيذ المشاريع التي خصصت ليا قر 
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 ة المحتوياتمقائ

 لصفحةا الموضوع

 ء اآلية القرآنية

 ب إقرار المشرف

 ج المقّوم المغويإقرار 

   األول الخبير العمميإقرار 

 ُ  الثاني الخبير العمميإقرار 

 ّ إقرار لجنة المناقشة

 ز االىداء

 ح _ غ الشكر واالمتنان

 ي _ ن مستخمص البحث

 ش  _  المحتوياتفيرس 

 ش _ص الجداولفيرس 

 ه –ص  فيرس الخرائط

 ه _ ش فيرس األشكال

 ش فيرس الصور

 ش فيرس المخططات

 15-1 المقدمة

اإلمكانات والمحددات المكانية الطبيعية لالكتفاء الذاتي من الغذاء في  ول:ألالفصل ا     
 محافظة االنبار

 23-17 سطحال 1.1

 59-23 . المناخ2.1

 71-60 . انزشثخ3.1

 89 -71 . انًٕاسد انًبئٛخ4.1

 93-89 . انُجبد انطجٛؼٙ 5.1

والمحددات المكانية البشرية لالكتفاء الذاتي من الغذاء في  اإلمكانات ني:الفصل الثا
 محافظة االنبار

 109-95 . انسكبٌ ٔا ٚذ٘ انؼبيهخ1.2

 124-109 . انش٘ ٔانضل2.2



 م  
 

 133-125 . انُمم ٔانزسٕٚك4.2

 147-133 نسٛبسخ انضساػٛخ. ا5.2

 170-148 . انؼٕايم انزمُٛخ6.2

 االكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة االنبارواقع : الفصل الثالث

 203-172 . اإلَزبج انُجبر3.1ٙ

 183-173 .  ل يْب1.1.3

 177-173 .  لموح1.1.1.3

 180-177 .  لشؼار2.1.1.3

 183-180 .  لذهل3.1.1.3

 187-184 رّ ت.  لخع2.1.3

 193-187 .  لفةوِش ّ لروْه3.1.3

 190-187 .  لفةوِش1.3.1.3

 193-190 .  لروْه2.3.1.3

 197-194 .  أل صة  ّ لنهًاةت4.1.3

 200-197 .  ليمْلاةت5.1.3

 203-200 .  لو ةصا   لسيراش6.1.3

 225-203 . اإلَزبج انحٕٛا2.3َٙ

 208-204 .  لل ْم  ل ور  1.2.3

 215-208 .  لنّ يي2.2.3

 211-208 .  ًرةج  يةج  لل ن1.2.2.3

 215-211 .  ًرةج  اط  لوةئنل2.2.2.3

 218-215 .  ل لا 3.2.3

 222-219 .  ألسوةن4.2.3

 225-222 .  لؼس 5.2.3

 االكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة االنبارتحقيق استراتيجيات : الفصل الرابع      

 243-228 ٛبد يؼبندخ انًحذداد انطجٛؼٛخ ٔانجششٚخ. اسزشارٛد1.4

 228 .  سرر تاماش هؼةلمش  ً ن ه  لس ح1.1.4

 231-228 .  سرر تاماش هؼةلمش هشةو   لرر ش2.1.4

 232-231 .  سرر تاماش  سرثوةه  اليني  لؼةهلش  لسه ػاش3.1.4



 ن  
 

 234-232 .  سرر تاماةت ت ساي  لرسْيك  لسه ػ 4.1.4

 235-234 ر تاماش تسِا   اللرر ض  لسه ػ .  سر5.4.1

 236-235 .  سرر تاماش هؼةلمش تفرت  ل اةز ت  لسه ػاش6.1.4

 237-236 .  سرر تاماةت تفؼا   لموؼاةت  لرؼةًّاش  لفاحاش7.1.4

 238-237  لرْسغ    ت ياك  لرمٌاةت  لسه ػاش 8.1.4

 241-238 . سرر تاماش ت ْير  لنّهل  لسه ػاش 9.1.4

 242-241 .  سرر تاماش تفؼا   الهشة   لسه ػ 10.1.4

 243-242 .  سرر تاماش ترشان  لواة11.1.4ٍ

 245-243 .  سرر تاماش ت ْير  لثرّل  ل اْ ًاش12.1.4

 278-245 ٔانحٕٛاَٙ َزبج انُجبرٙحزٛبخبد انفؼهٛخ نسذ انؼدض يٍ اإل. رمذٚش اال2.4

 258-245 .  إلًرةج  لٌيةت  1.2.4

 248-245 .  لشؼار1.1.2.4

 251-249 .  لفةوِش 2.1.2.4

 254-252 .  ليمْلاةت3.1.2.4

 258-255 .  لو ةصا   لسيراش4.1.2.4

 278-258 .  إلًرةج  ل اْ ً 2.2.4

 261-258 .  لل ْم  ل ور  1.2.2.4

 268-261 .  لنّ يي2.2.2.4

 265-261 . إًرةج  يةج  لل ن1.2.2.2.4.

 268-265 رةج  اط  لوةئنل. إ2.2.2.2.4ً

 271-268 .  ل لا 3.2.2.4

 275-271 .  ألسوةن4.2.2.4

 278-275 .  لؼس 5.2.2.4

 301-278 ػذاد يشبسٚغ صساػٛخ. اسزشارٛدٛخ إ3.4

 285-279 ػٌَ –( هشرّع غرب حنيثش 1. هشرّع هلن )1.3.4

 291-286  لثرثةه –( هشرّع يسيرل  لرهة ي 2. هشرّع هلن)2.3.4

 297-292  لْلان –(  لٌخا  3. هشرّع هلن )3.3.4

 301-297 .  سرثوةه  لور ػ 4.3.4

 304-301 (و2030رمذٚش االحزٛبخبد انغزائٛخ انًسزمجهٛخ نسكبٌ يحبفظخ االَجبس نؼبو ) 4.4

 308-305 األستنتاجات

 310-308 التوصيات

 326-311 المصادر



 س  
 

 335-327 المالحق

 A-B نكليزيةملخص البحث باللغة اال

 الجداولقائمة 

 الصفحة الجدولعنوان  ت

 19 درجة انحدار السطح المالئمة لزراعة فً محافظة االنبار 1

/ٌوم( الواصل 2المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لكمٌة االشعاع الشمسً الكلً )سعرة/سم 2

 (2011-1111لمحطات محافظة االنبار للمدة)

26 

)السطوع النظري( )ساعة/ٌوم( فً محطات محافظة االنبار المعدالت الشهرٌة والسنوٌة  3

 (2011-1111للمدة)

27 

المعدل الشهري والسنوي لساعات السطوع الفعلً )ساعة/ٌوم( فً محطات محافظة االنبار  4

 (2011-1111للمدة)

29 

متطلبات الضوء لنمو المحاصٌل الزراعٌة ومدى تالئمها لمحطات محافظة االنبار  5
 (2019-1999للمدة)

30 

المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لدرجة الحرارة االعتٌادٌة )ْم( لمحطات محافظة االنبار للمدة  6

(1111-2011) 

32 

المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لدرجة الحرارة العظمى )ْم( لمحطات محافظة االنبار للمدة  7

(1111-2011) 

34 
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 المقدمة 

كف االستغناء عنو, فيو مطمب يحتؿ موضوع الغذاء أىمية بالغة لكونو عصب الحياة وال يم
رئيس لجميع السكاف, لقد كاف نشاط االنساف في بداية االمر ىو البحث المتواصؿ عف الغذاء مف 

خر حتى تمكف مف احداث نقمة نوعية في حياتو عف الى إجؿ العيش لذا كاف ينتقؿ مف مكاف أ
ولى المستوطنات أنشاء أو  في عممية االستقرار أسيـطريؽ معرفتو لمزراعة وتوفير الغذاء الذي 

البشرية ثـ تطورت ىذه العممية بمرور الزمف لتوفير المنتجات الزراعية ىدفًا في تاميف احتياجات 
 .االنساف و تحقيؽ رغباتو

عاـ ؽ.ـ عف طريؽ زراعة   9000عند قراءة الدالئؿ التاريخية عف الزراعة وجد انيا عرفت قبؿ  
لتاريخية إلى اف سكاف قرية جرمو شماؿ العراؽ استخدموا بعض المحاصيؿ, كما تشير الدالئؿ ا

عاـ ؽ.ـ, لقد احدث االنساف أىـ تطور خبلؿ  8000زراعة الحبوب المتمثمة بالقمح والشعير قبؿ 
ؽ.ـ مف خبلؿ التطور في الزراعة وتدجيف الحيوانات وىنا برز  5000-7000المدة الممتدة بيف 

ربية الحيوانات االمر الذي عزز مف مسألة االستقرار وبناء االنساف في إمتيانو حرفة الزراعة وت
المستوطنات الريفية حتى اصبحت مف الحرؼ الكبرى التي يمارسيا االنساف في مناطؽ مختمفة مف 

 العالـ.

ما اليوـ فقد زاد االىتماـ بتوفير الغذاء وتحقيؽ االكتفاء الذاتي منو نتيجة لزيادة اعداد أ
المناخ وشحة الموارد  الطبيعية مف جية اخرى, اف مسألة توفير الغذاء السكاف مف جية و تغير 

وترتبط بما موجود مف امكانات ومحددات مكانية طبيعية  واالكتفاء الذاتي منو مسألة ميمة جداً 
وبشرية ومدى القدرة عمى استثمار تمؾ االمكانات ووضع المعالجات لما موجود مف محددات 

 .االكتفاء الذاتي حقيؽلمت

ىي معرفة و لى مسألة ميمة جدا إف معرفة حجـ االكتفاء الذاتي مف الغذاء لمنطقة ما يعود إ 
الواقع الزراعي ورسـ السياسة الزراعية في المستقبؿ وتقدير االحتياجات الفعمية لمسكاف مف الغذاء, 

ة ىذا والكشؼ عف االمكانات والمحددات المكانية لتمؾ المنطقة, لذلؾ كانت ىناؾ حاجة لدراس
تـ اختيار موضوع الدراسة والموسوـ بػ )اإلمكانات والمحددات المكانية لبلكتفاء الذاتي  أذالموضوع 

 مف الغذاء في محافظة االنبار(.
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 أواًل: مشكمة الدراسة:

 مشكمة الدراسة عمى النحو اآلتي: ةلكؿ دراسة مشكمة تتمحور حوليا اذ يمكف صياغ

 امكانات مكانية تحقؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء. ىؿ تتوافر في منطقة الدراسة -1

 ىؿ ىناؾ محددات مكانية تقؼ عائقًا في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في محافظة االنبار.-2

؟ وىؿ ىناؾ تبايف بيف الوحدات يمكف تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في محافظة االنبارىؿ  -3
 ذاء وتحقيؽ االكتفاء الذاتي.االدارية لممحافظة في إنتاج الغ

ىؿ باإلمكاف وضع استراتيجيات و تقدير االحتياجات الفعمية لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء  -4
 في محافظة االنبار.

 ثانيًا: فرضية الدراسة:

 فرضية الدراسة عمى النحو اآلتي: غصاتُ 

االكتفاء الذاتي مف الغذاء بشكؿ  تمتمؾ محافظة االنبار إمكانات طبيعية وبشرية كفيمة بتحقيؽ -1
 جزئي.

 ىناؾ محددات طبيعية وبشرية تحوؿ دوف تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء مالـ يتـ معالجتيا.-2
نواع مف تمؾ ألـ تحقؽ محافظة االنبار االكتفاء الذاتي لجميع منتجاتيا الغذائية بؿ انفردت  -3

فجوة غذائية )عجز( مع وجود تبايف  تجات اخرىمنالمنتجات محققة اكتفاء ذاتي في حيف سجمت 
 واضح بيف الوحدات االدارية لممحافظة في إنتاج الغذاء وتحقيؽ االكتفاء الذاتي منو.

جؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي أباإلمكاف وضع استراتيجيات و تقدير االحتياجات الفعمية لمغذاء مف  -4
 لمحافظة االنبار.

 :ثالثًا: ىدف البحث

 -صياغة ىدؼ البحث عمى النحو اآلتي: باإلمكاف

مكانات والمحددات المكانية المتحكمة في تأثيرىا عمى االكتفاء الذاتي مف الغذاء في براز اإلإ -1
 محافظة االنبار.
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دارية إلتحديد نسبة االكتفاء الذاتي مف الغذاء و بياف الفائض والعجز عمى مستوى الوحدات ا -2
 لمحافظة االنبار.

يجيات البلزمة لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مع تقدير االحتياجات الفعمية وغمؽ اقتراح االسترات -3
 الفجوة الغذائية )العجز(.

 :رابعًا: مسوغات الدراسة

مكانات ومحددات مكانية في إف م   ىميتيا لتحديد ما موجود فعبلً أكتسبت ىذه الدراسة ا
ج الغذاء, لكوف السكاف بحاجة مستمرة محافظة االنبار والتي ليا الدور المباشر في التأثير عمى إنتا

الى توفير الغذاء وعمى مدار العاـ, اف قمة الغذاء المنتج محميا يكوف لو مجموعة مف االسباب 
ثرت بشكؿ سمبي عمى وجود فجوة غذائية )عجز( لمعديد مف أمعظميا ىي محددات بشرية 

االكتفاء الذاتي مف الغذاء ووضع  حيوانية( والتي تتطمب دراسة واقع -المنتجات الزراعية )نباتية 
استراتيجيات مقترحة لمتخمص مف المحددات التي تعرقؿ اإلنتاج المحمي لمغذاء وصوال الى مرحمة 

 االكتفاء الذاتي.

 خامسًا: حدود الدراسة:

طبيعي والموقع تتمثؿ حدود الدراسة بالحدود المكانية المتمثمة بالموقع الفمكي والموقع ال
 -اآلتي: والتي تمثمت عمى النحوود الزمانية , والحداإلداري

  الحدود المكانية وتشمل: -1

 الموقع الفمكي 1-1

( شمااًل وخطي طوؿ °35,15 -°30,33تقع محافظة االنبار فمكيًا بيف دائرتي عرض ) 
 (.1( شرقًا كما موضح في الخريطة )44,10°-38,45°)

 الموقع الطبيعي  1-2

 مف محافظة االنبار ضمف منطقة السيؿ الرسوبي والجزء االكبرًء جز يقع   مف الناحية الطبيعية
والتي تضـ مناطؽ ثانوية ىي منطقة الجزيرة والودياف السفمى ومنطقة  ضمف اليضبة الغربية

 الودياف العميا ومنطقة الحجارة ومنطقة الحماد.
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 الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار مف العراؽ( 1خريطة )

 
, 2010يورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ االدارية, المصدر: جم     

 (.500000: 1مقياس )
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 االداري الموقع  1-3

ىذا الموقع المميز حدودا إدارية وحدودًا منحيا  ذإ مف العراؽ تقع محافظة االنبار في الجزء الغربي
فظة نينوى ومف الشماؿ الشرقي محافظة صبلح الديف مع دوؿ الجوار, ويحدىا مف الشماؿ محا

النجؼ, أما جية و  كرببلء ومف الشرؽ محافظة بغداد وبابؿ ومف جية الجنوب الشرقي محافظة
الجنوب فتحدىا المممكة العربية السعودية في حيف تحدىا مف الغرب األراضي األردنية أما مف جية 

 .( 2موضح في الخريطة )  الشماؿ الغربي فتحدىا األراضي السورية كما

 الحدود الزمانية: -2

الحيواني( لمموسـ الزراعي -تمثمت الحدود الزمانية بدراسة واقع حاؿ اإلنتاج الغذائي )النباتي
ـ والصادرة مف الجياز 2020ـ( كما اعتمدت الدراسة عمى تقديرات السكاف لعاـ 2019-2020)

 اوف اإلنمائي.المركزي لئلحصاء التابع لوزارة التخطيط والتع

 :سادسًا: منيجية الدراسة

والمنيج  تضمنت منيجية ىذه الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التحميمي االحصائي
المحصولي يتضمف دراسة وتصنيؼ االنتاج الزراعي النباتي والحيواني والعوامؿ الجغرافية المؤثرة 

في لممحاصيؿ الزراعية والثروة في نجاح وقياـ النشاط الزراعي ومف ثـ تناوؿ التوزيع الجغرا
المنيج الوصفي في جمع المعمومات والبيانات األولية لموضوع الدراسة,  عماؿ, إذ تـ استالحيوانية

إذ تـ استخداـ المنيج التحميمي االحصائي م ف أجؿ الكشؼ عف تفاصيؿ الدراسة م ف خبلؿ تحميؿ 
تائج دقيقة تكشؼ عف واقع ىذه الدراسة, األرقاـ وما يندرج حوليا مف مؤشرات تقود لموصوؿ الى ن

لقد مرت ىذه الدراسة بمراحؿ منيا مرحمة العمؿ المكتبي والتي تضمنت جمع المصادر مف الكتب 
مف المؤسسات والدوائر  تـ الحصوؿ عمييا والبحوث والتقارير والبيانات اإلحصائية والخرائط التي

في المقاببلت الشخصية مع المسؤوليف في العديد الحكومية, أما مراحؿ العمؿ الميداني فقد تمثمت 
مف الدوائر الحكومية المرتبطة بموضوع البحث فضبًل عف إجراء المقاببلت الشخصية مع العديد 
مف مزارعي المحافظة, كما تـ إجراء العديد مف المشاىدات الميدانية والتقاط الصور الفوتوغرافية 

  كثيررة االستبياف والتي احتوت عمى المتعمقة بالدراسة, كما تـ تنظيـ استما
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 ( 2خريطة )

 التقسيمات اإلدارية لمحافظة االنبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, مقياس 2010جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة االنبار اإلدارية,  المصدر:
(1 :500000.) 
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.كما تضمنت *( استمارة استبياف375ذ تـ توزيع )مف األسئمة التي يتطمبيا موضوع البحث إ
 منيجية ىذه الدراسة تبويب المعمومات والبيانات وتحميميا ثـ كتابة البحث حسب محتوياتو.

 سابعًا: ىيكمية البحث

فصوؿ  اربعةانسجامًا مع أسس الدراسة وأىدافيا اقتضت الدراسة الى تقسيـ البحث الى 
ت والمستخمص بالمغتيف العربية واإلنكميزية, حيث تضمن فضبًل عف االستنتاجات والتوصيات

ة عمى مشكمة الدراسة وفرضيتيا وىدؼ الدراسة وحدود ومنطقة الدراس التي احتوت الدراسة المقدمة
فقد شمؿ الكشؼ عف اإلمكانات والمحددات  ألوؿأما الفصؿ ا,ومنيجية الدراسة وىيكمية البحث

فاء الذاتي مف الغذاء في المحافظة وذلؾ مف خبلؿ دراسة أثر االكت فيالطبيعية المكانية المؤثرة 
السطح مف حيث االرتفاع واالنحدار وكذلؾ دراسة أثر المناخ مف حيث متطمبات الضوء ودرجات 
الحرارة الصغرى والمثمى والعظمى واألمطار والرياح والرطوبة النسبية والتبخر, ودراسة التربة وبياف 

ذاء كما تضمف دراسة الموارد المائية المتمثمة بالمياه السطحية والمياه مدى أثرىا عمى إنتاج الغ
الجوفية لكونيا الركيزة األساسية في إنتاج الغذاء, فضبًل عف دراسة النبات الطبيعي وأنواعو ل ما لو 

دراسة اإلمكانات والمحددات المكانية  نيتأثير عمى الثروة الحيوانية, في حيف تناوؿ الفصؿ الثا
رية مف حيث تأثير السكاف وىو أساس إنتاج الغذاء عف طريؽ ما موجود مف أيدي عاممة البش

فضبًل عف ما يقوـ بو مف دور بارز في عممية استيبلؾ الغذاء, كما تضمف ىذا الفصؿ إبراز دور 
الري وأنظمتو واالحتياجات المائية لممحاصيؿ الزراعية وبياف أثر مشاريع البزؿ وكذلؾ أثر النقؿ 

تسويؽ والسياسات الزراعية وما تضمنو مف رأس الماؿ والتسميؼ الزراعي والحيازات الزراعية وال
بعضيا  ةوالجمعيات التعاونية الفبلحية فضبًل عف دور العوامؿ التقنية حيث إف ىذه العوامؿ مجتمع

                                 
للتأكد من صحة عدد االستمارات ادلطلوبة لعينة الدراسة واحتمالية اخلطأ والصواب  عادلة االتيةادلاستمارات االستبيان وفق  لقد حدد عدد *

 -فيها وعلى النحو اآليت:
 معادلة ستيفن ثاميسون: -1

  
         

[                   ]
  

 :نإحيث 
N =حجم العينة 
Z =القيمة ادلقابلة دلستوى الثقة 
d 0.05= = نسبة اخلطأ وتساوي  
p  = 0.50= نسبة توفر اخلاصية واحملايدة 

 . (0.05)مسموح بو  أوخط (%95)لقد مت احتساب حجم العينة مبستوى ثقة 
ينظر : شكيب بشماين , دراسة حتليلية مقارنة للصيغ ادلستخدمة يف حساب حجم العينة العشوائية , جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 

 .91, ص2014, 5العدد  , 36العلمية , اجمللد 
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ص فقد اخت ثالثمحددات والبعض اآلخر مف اإلمكانات المتاحة لئلنتاج الغذائي, أما الفصؿ ال
بدراسة واقع االكتفاء الذاتي مف الغذاء في محافظة االنبار حيث تـ تحديد المناطؽ المكتفية ذاتيًا 
م ف الغذاء وعمى مستوى الوحدات اإلدارية وبياف مناطؽ الفجوة الغذائية )العجز( وتحديد ما ىي 

تي أشرت وجود المنتجات التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي عمى مستوى المحافظة وما ىي المنتجات ال
واألخير فقد بيف االستراتيجيات المقترحة لبلكتفاء الذاتي مف  رابعفجوة غذائية )عجز(, أما الفصؿ ال

الغذاء مع تقدير االحتياجات الفعمية مف الغذاء لسد الفجوة الغذائية )العجز( وصواًل الى مرحمة 
وختمت الدراسة غذاء لسكاف والتخطيط لمساحات يمكف استثمارىا في انتاج الاالكتفاء الذاتي 

 باالستنتاجات التي توصؿ إلييا الباحث وتحديد مجموعة مف التوصيات لتمؾ االستنتاجات.

 :بعض المفاىيم والمصطمحات -

 :االكتفاء الذاتي -1

مف التعاريؼ منيا ُيع ر ؼ بأنو قياس مدى كفاية مجموعة السمع الغذائية ذات  الكثيرلبلكتفاء الذاتي 
لمحمي التي تسيـ في سد احتياجات السكاف االستيبلكية, كما ُيع ر ؼ ايضًا مقدار الناتج اإلنتاج ا

وُيع ر ؼ ايضًا  (1)ةمعين ةالمحمي مف الغذاء وما يقابمو مف استيبلؾ لمجتمع معيف خبلؿ مدة زمني
, أي ىو بأنو استغبلؿ اإلمكانات الُمتاحة لمنطقة معينة بما يوفر كؿ احتياجات المجتمع الغذائية

االعتماد عمى الذات في إنتاج الغذاء ُيع ر ؼ ايضًا بأنو قدرة أي بمد عمى إنتاج الغذاء محميًا لسد 
وُيع ر فو الباحث بانو استغبلؿ  (2)حاجات السكاف وذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ جميع الموارد الزراعية
القدر الذي يغطي حاجة السكاف االمثؿ لمموارد الطبيعية والقدرات البشرية مف أجؿ إنتاج الغذاء وب

مف الغذاء ويكوف ذلؾ عمى المستوى المحمي دوف االعتماد عمى الخارج أي ىو االعتماد عمى 
 الذات.

 :الفجوة الغذائية -2

يشير مصطمح الفجوة الغذائية الى الفرؽ بيف اإلنتاج المحمي لمغذاء وما يتـ استيبلكو م ف ق ب ؿ 
 .(3)ج المحمي وما يحتاجو السكاف فعبًل مف الغذاءالسكاف أي ىو الفرؽ بيف اإلنتا

                                 
(
1
 .44, ص 2007الدول العربية, ادلنظمة العربية للتنمية والزراعة, تقرير األمن الغذائي العريب, اخلرطوم,  ةجامع (

(
2
, 2009, 3العدد  الوطين,ابو بكر عبد اهلل سليمان الطيب, الفجوة الغذائية وضرورة حتقيق األمن الغذائي, جملة االسرتاتيجية واألمن  (

 122ص 
(
3
 .46, ص1996, القاىرة, 86جمذاب بدر العناد, أزمة ادلياه العربية وتأثريىا يف معاجلة الفجوة الغذائية العربية, جملة شؤون عربية, العدد  (
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 :االستراتيجية -3

مف السياسات واألساليب والوسائؿ المستخدمة مف أجؿ تحقيؽ  ةيمكف تعريفيا بأنيا مجموع
و مجموعة أىداؼ, لذا فإف اعتماد استراتيجية ييدؼ الى تحقيؽ تنمية زراعية عف أىدؼ معيف 

 .(1)ماية حؽ الجيؿ الحالي واألجياؿ القادمةطريؽ صيانة الموارد المتاحة وح

 :الدراسات السابقة ثامنًا:

التعرؼ عمى الدراسات السابقة مفيد لمباحث م ف أجؿ التعرؼ عمى البحوث والدراسات  يعد
التي كانت قريبة مف موضوع البحث واستطبلع النتائج التي توصمت إلييا, لذلؾ سوؼ نستعرض 

 تي:بعض الدراسات عمى النحو اآل

 :اواًل: دراسات عمى المستوى العالمي

 )سكان العالم وتوفير الغذاء(:  G.H Lawryدراسة لوري  -1

تضمنت ىذه الدراسة مشاكؿ إنتاج الغذاء في العالـ والبحث عف االمكانات التي تسيـ في 
ني فييا توفيره لجميع بمداف العالـ خصوصا البمداف التي تعاني مف مشكمة ارتفاع معدؿ النمو السكا

مقارنة مع معدؿ نمو إنتاجيا مف الغذاء,  ولخصت ىذه الدراسة الى ضرورة تكثيؼ انتاج ىذه 
 (2)البمداف لتمبية متطمبات السكاف مف الغذاء

 :خرافة الندرة(-دراسة مور البيو فرانسيس وكولينز جوزيف )صناعة الجوع -2

ائية لمسكاف م ف خبلؿ تحقيؽ أشارت ىذه الدراسة الى كيفية االكتفاء باالحتياجات الغذ
عمى جميع األقطار  ,استثمار الموارد المحمية المتاحة وتحقيؽ األمف الغذائي بعيدًا عف ندرة الموارد

 . (3)أف تعمؿ مف أجؿ تحاشي ندرة الغذاء نتيجة ارتباطو في أمنيا القومي

 

 

                                 
(
1
 .11, ص2007, القاىرة, 1حممد عبد الغين, مهارات التفكري والتخطيط االسرتاتيجي, مركز تطوير اإلداء والتنمية يف مصر, ط (

(2) G.H Lawry, world population and food supply. Second Edition in Great Britain, 

London, 1976, pp. 7-8. 
 .1983ادلعرفة, الكويت, مور البيو فرانسيس وكولينز جوزيف, صناعة اجلوع وخرافة الندرة, ترمجة: امحد إحسان, مطبعة عاَلم  (3)
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 (: (David Griggدراسة ديفيد جريج  -3

ة تزايد السكاف مع نفاذ  الغذاء وبروز أربعة مشاكؿ ىي تضمنت ىذه الدراسة كيفية مواجي
السكاف والغذاء والموارد والبيئة التي اقمقت الكثير مف الدوؿ حوؿ تزايد السكاف وتوفير الغذاء وكفاية 
الموارد وتدىور البيئة االمر الذي يتطمب توفير الغذاء بشكؿ يتناسب مع الزيادة السكانية والمحافظة 

 .( 1)لطبيعية والبيئيةعمى الموارد ا

 :ثانيًا: دراسات عمى مستوى الوطن العربي

 :دراسة محمد محروس اسماعيل )مشكمة الغذاء في الوطن العربي( -1

استعرضت ىذه الدراسة قمة الغذاء في الوطف العربي نتيجة االعتماد عمى االستيراد مف 
إف العجز الغذائي ىو السائد في الخارج نتيجًة لعدـ استغبلؿ الموارد المتاحة بشكؿ صحيح أي 

 .(2)المنطقة العربية والتي تتطمب وضع الحموؿ المثمى لمتخمص مف ذلؾ العجز الغذائي

 :دراسة حامد ربيع )سالح الغذاء وأساليب التعامل الدولي( -2

تناوؿ الباحث موضوع أىمية الغذاء واستخدامو كسبلح في التعامؿ الدولي وأشار الى إعبلف 
 ةبسيولتستخدـ ضغط  اداة الغربية الى توجيو ىذا السبلح الى األقطار العربية كونو  بعض الدوؿ

 .(3)لى ضرورة إنتاج الغذاء وتحقيؽ األمف الغذائي لمتخمص مف التبعيةإوأشار 

 :دراسة حسين طنطاوي )االكتفاء الذاتي ِمن إنتاج الحبوب داخل الوطن العربي( -3

يؽ االكتفاء الذاتي مف إنتاج الحبوب داخؿ الوطف العربي ىدؼ ىذه الدراسة ىو إمكانية تحق
حيث باإلمكاف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ ما يمتمكو الوطف العربي م ف إمكانات التي ُتساىـ في تحقيؽ 
ذلؾ اليدؼ ورفع اإلنتاجية عف طريؽ التوسع األفقي والرأسي مع إدخاؿ أصناؼ جديدة مف الحبوب 

 .(4)ُتع زز مف االكتفاء الذاتي

                                 
(1) David Grigg, The World Food problem (1950 – 1980) Oxford, UK,1985.                  

           
(
2
 .1971حممد حمروس امساعيل, مشكلة الغذاء يف الوطن العريب, مطبعة دار االحد, بريوت,  (

 .1978ابريل,  12-9عريب, الكويت, حامد ربيع, سالح الغذاء وأساليب التعامل الدويل, ندوة مشكلة الغذاء يف الوطن ال (3) 
(
4
ابريل,  12-9حسني طنطاوي, االكتفاء الذايت ِمن إنتاج احلبوب داخل الوطن العريب, ندوة مشكلة الغذاء يف الوطن العريب, الكويت,  (

1978. 
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 :را )مشكمة إنتاج الغذاء في الوطن العربي(فدراسة محمد عمي ال -4

أوضحت ىذه الدراسة مقومات اإلنتاج الزراعي في الوطف العربي فضبًل عف محدودية 
تمثمت في نقص الغذاء وىو حاجة ضرورية  ةاإلنتاج الزراعي والتي نتج عنيا وجود مشكمة واقعي

 .(1)ش ذلؾ باالعتماد عمى ما يتوفر مف إمكانات ُمتاحةاقتصادية واقعية وعميو ال بد مف إنعا

 :دراسة محمد السيد عبدالسالم )األمن الغذائي في الوطن العربي( -5

يستعرض م ف خبلؿ ىذه الدراسة قضية الغذاء عمى الصعيد العربي شاممة الموارد الطبيعية 
يطرح تصور عف الكيفية التي  ذإوالسكاف و الغذاء وحجـ الفجوة الغذائية ومبلبسات حرية التجارة 

نتاج الغذاء و المحافظة عميو وعمى حؽ األجياؿ القادمة  .(2)يمكف مف خبلليا تنمية وا 

 :دراسة ناصر عبيد ناصر )واقع األمن الغذائي العربي وآفاق تطوره( -6

ب ي نت الدراسة إف ا لفجوة كبيرة أوضحت ىذه الدراسة مفيـو األمف الغذائي العربي والنسبة الزراعية و 
بيف الُمتاح لبلستيبلؾ مف الغذاء وعدد السكاف وأوصت بضرورة إحداث توازف بيف الغذاء والسكاف 

 .(3)م ف أجؿ التخمص مف أزمة الغذاء عف طريؽ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد  المتاحة

 دراسة محمود منصور عبد الفتاح آخرون )الزراعة والغذاء في مصر الواقع وسيناريوىات -7
 :(2020بديمة حتى عام 

إذ  2020تناولت ىذه الدراسة تقديـ صورة مستقبمية عف القطاع الزراعي والغذائي حتى عاـ 
ب ي نت اإلنتاج الزراعي والتركيب المحصولي فضبًل عف إتطرقت  لى مقومات اإلنتاج الزراعي و 

لمستقبمية لمقطاع إعطاء صورة لبلستيبلؾ الغذائي ونصيب الفرد مف الغذاء ثـ رسـ الصورة ا
نتاج الغذاء في ظؿ الحموؿ البديمة  .(4)الزراعي وا 

 

 

                                 
(
1
 .1979را, مشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب, عاَل ادلعرفة, الكويت, فحممد علي ال (

(
2
 .1998ائي للوطن العريب, عاَلم ادلعرفة للطباعة, الكويت, حممد السيد عبدالسالم, األمن الغذ (

(
3
 .1998, 2, العدد 14ناصر عبيد ناصر, واقع األمن الغذائي العريب وآفاق تطوره, جملة جامعة دمشق, اجمللد  (

(
4
, 1الشروق للطباعة, ط , دار2020حىت عام  ةيف مصر الواقع وسيناريوىات بديل حممود منصور عبدالفتاح وآخرون, الزراعة والغذاء (

 .2001القاىرة, 
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دراسة رانيا ثابت الدروبي )واقع األمن الغذائي العربي وتغيراتو المحتممة في ضوء المتغيرات  -8
 :االقتصادية والدولية(

عالجت ىذه الدراسة لمشكمة األمف الغذائي وتراجع السمع الغذائية في الوطف العربي 
خصوصًا السمع الرئيسية مثؿ القمح حيث تزايد اعتماد البمداف العربية عمى األسواؽ العالمية في و 

سد احتياجاتيا مف الغذاء أي إف ىناؾ فجوة غذائية واسعة مع تراجع االكتفاء الذاتي م ف الغذاء 
 .(1)ةوالذي يترتب عميو أعباء اقتصادي

 :لغذائي العربي(دراسة أوزال عبدالقادر )العولمة واألمن ا -9

أكدت ىذه الدراسة إف البمداف العربية بمداف مستيمكة أكثر م ف كونيا بمداف منتجة لمغذاء 
ف ىذه البمداف ُتعاني االعتماد عمى الغير م ف  األمر الذي جعميا ُتعاني مف مشكمة نقص الغذاء وا 

لمة عمى األمف الغذائي أجؿ سد احتياجاتيا الغذائية كما بينت الدراسة اآلثار االقتصادية لمعو 
 .(2)العربي

حمد سعيد )أىمية االستثمارات في األمن الغذائي العربي االقتصاد الزراعي أبراىيم إدراسة  -10
 :واقعًا طبيعيًا وبشريًا(

تضمنت ىذه الدراسة دور االستثمارات العربية في مجاؿ الزراعة والغذاء وتوصمت ىذه 
حقيقية في الريؼ مع وجود حالة مف  ةالى عدـ إحداث تنميالدراسة إف مشكمة نقص الغذاء عائد 

الركود في استثمار القطاع الزراعي مع وجود أعداد مرتفعة مف السكاف تحتاج الى توفير الغذاء 
 .(3)وجود ىجرة مف الريؼ تجاه المدينة

رب الموارد الزراعية واألمن الغذائي في بمدان المغ)دراسة بنديب عبدالرشيد وبعمي حسني-11
 العربي(

-2005) مدةتيدؼ ىذه الدراسة الى تحميؿ وضع األمف الغذائي في البمداف المغربية خبلؿ 
( م ف خبلؿ تحميؿ مؤشرات الموارد الزراعية وكمية المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية 2015

                                 
(
1
والقانونية, رانيا ثابت الدرويب, واقع األمن الغذائي العريب وتغرياتو احملتملة يف ضوء ادلتغريات االقتصادية والدولية, جملة العلوم االقتصادية  (

 .2008, العدد االول, 24جامعة دمشق, اجمللد 

(
2
 .2009الغذائي العريب, اطروحة دكتوراه, كلية العلوم االقتصادية والتجارية, جامعة اجلزائر, أوزال عبد القادر, العودلة واألمن  (

,جملة جامعة دمشق, العدد العريب واقعاً طبيعياً وبشرياً( ابراىيم امحد سعيد, أمهية االستثمارات يف األمن الغذائي العريب )االقتصاد الزراعي )3)
 .2011, 27الثالث, اجمللد 
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ي م ف أزمة الغذاء عمى ف البمداف المغربية ال تزاؿ ُتعانأوالتحميؿ الفجوة الغذائية وأكدت ىذه الدراسة 
 .(1)الرغـ م ف توافر اإلمكانات الطبيعية والبشرية تمكنيـ مف تحقيؽ األمف الغذائي

 

 :ثالثًا: دراسات عمى مستوى العراق

 :دراسة عمي حسين الشمش )سكان العالم ومشكمة توفير الغذاء( -1

لغذاء بيف الدوؿ المتقدمة تمحورت ىذه الدراسة إلظيار الفرؽ بيف اإلمكانات الُمتاحة لتوفير ا
والدوؿ النامية وأثر التطور في إنتاج غذاء بالكمية والنوعية الجيدة وفؽ ما يحتاجو السكاف إذ 
أظيرت الفرؽ مف حيث عدد السكاف وكمية الغذاء الُمنت جة وما موجود مف إمكانات والسياسة 

 .(2)المتبعة لتحقيؽ ذلؾ

 :سكان والغذاء في العراق(حسين الدليمي )ال ةدراسة محمد خميف -2

 1977-1957كشفت ىذه الدراسة عف العبلقة بيف السكاف والغذاء في العراؽ خبلؿ المدة 
ف العراؽ يعاني مف نقص الغذاء خصوصًا محاصيؿ الحبوب وكذلؾ نقص المنتجات أوتبيف 

اإلنتاج و انتاج الحبوب الحيوانية والسبب في ذلؾ يعود الى زيادة عدد السكاف يقابمو قمة في 
 .(3) الحيواني

 :في العالم والوطن العربي(الغذاء دراسة عباس فاضل السعدي )التقييم الجغرافي لمشكمة  -3

تطرقت ىذه الدراسة الى مشكمة األمف الغذائي في العالـ والوطف العربي وتوزيع مناطؽ 
ء التغذية واألسباب الفائض مف الغذاء والمناطؽ التي تعاني مف العجز الغذائي ومشكمة الجوع وسو 

 .(4)لى ذلؾإالتي تؤدي 

 

                                 
(
1
 ,جامعة اجلزائر ,لعلوم االقتصاديةلالبشائر  ةجمل ,ادلوارد الزراعية واألمن الغذائي يف بلدان ادلغرب العريب ,يب عبدالرشيد وبعلي حسيندبن (

 .2019, (3)العدد  (,5)اجمللد 

(
2
 .1978ة العاين, بغداد, , مطبع10د علي حسني شلش, سكان العاَل ومشكلة توفري الغذاء, جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية, اجملل (

(
3
 .1981, اطروحة دكتوراه, كلية اآلداب, جامعو بغداد, 1977-1957حممد خليفة حسني الدليمي, السكان والغذاء يف العراق  (

(
4
 .1984عباس فاضل السعدي, التقييم اجلغرايف دلشكلة الغذاء يف العاَل والوطن العريب, دار الشؤون الثقافية, بغداد,  (
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 :دراسة عباس فاضل السعدي )األمن الغذائي في العراق( -4

برزت ىذه الدراسة العوامؿ التي تسببت في نقص الغذاء والتي أوجدت فجوة غذائية األمر أ
اني الذي يتطمب وضع جممة مف الحموؿ لمعالجة ىذه الفجوة فضبًل عف تحديد المناطؽ التي ُتع

 .(1)منيا مف نقص الغذاء عمى مستوى العراؽ

 :دراسة عبدالغفور ابراىيم احمد )األمن الغذائي في العراق ومتطمباتو المستقبمية( -5

أوضحت ىذه الدراسة األسباب التي ساىمت في وجود مشكمة قمة الغذاء في العراؽ 
ف مستقبؿ العراؽ ُمي د د بالخطر إ ذا لـ يتـ إتباع سبؿ المعالجة والمخاطر المترتبة عمى ذلؾ وا 

 .(2)وتحقيؽ األمف الغذائي

 :حمد الراويأحمد عمر أدراسة  -6

أوضحت ىذه الدراسة مشكمة نقص المياه بسبب سياسة تركيا وأثر ذلؾ عمى األمف الغذائي 
ـ أساسي في العممية الزراعية وبالتالي إنتا ج في العراؽ وبرزت ىذه الدراسة أىمية المياه كونيا مقو 

 .(3)الغذاء

نتاج الحبوب في العراق( -7  :فاىم محمد جبر السمطاني )التوازن بين نمو السكان وا 

ب ي نت إف العراؽ يعاني م ف  نتاج الحبوب و  أشارت ىذه الدراسة الى العبلقة بيف نمو السكاف وا 
ل خ صت ىذه الد راسة إف قمة ق مة اإلنتاج وزيادة االستيبلؾ والذي تسبب في وجود فجوة غذائية و 
 .(4) اإلنتاجية مف الحبوب يعد مؤشر خطير يؤثر عمى حصة الفرد مف الغذاء في العراؽ

 

 

 
                                 

(
1
 .1990فاضل السعدي, األمن الغذائي يف العراق, مطبعة دار احلكمة للنشر والتوزيع, بغداد,  عباس (

(
2
 .1997عبدالغفور ابراىيم امحد, األمن الغذائي يف العراق ومتطلباتو ادلستقبلية, اطروحة دكتوراه, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعو بغداد,  (

(
3
ه يف العراق يف ظل السياسة الرتكية وتأثريىا على األمن الغذائي, اطروحة دكتوراه, كلية االدارة امحد عمر امحد الراوي, مشكالت ادليا (

 .1999واالقتصاد, جامعة بغداد, 

(
4
, رسالة ماجستري, كلية اآلداب, 2007-1977فاىم حممد جرب السلطاين, التوازن بني منو السكان وإنتاج احلبوب يف العراق للمدة  (

 .2011 جامعة القادسية,
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 :كاظم الرماحيعمي دراسة عبد اهلل  -8

كشفت ىذه الدراسة عف األمف الغذائي العراقي وأثره في قوة الدولة وتطرقت ىذه الدراسة الى 
ؽ الغذائي عائد الى الظروؼ التي يمر بيا العراؽ إف تدىور اإلنتاج مف الغذاء تيديد أمف العرا

 .(1) السابقة مدةخبلؿ ال

-2011دراسة مروان زىير رجب )حجم الفجوة الغذائية لمحصول القمح في العراق لممدة  -9
2020): 

ب ي نت حجـ االستيبلؾ  أظيرت ىذه الدراسة حجـ الفجوة الغذائية لمحصوؿ القمح في العراؽ و 
نتاج مع إيضاح السبؿ الواجب معرفتيا مف أجؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي في ىذا وما يقابمو مف إ

 .(2)المحصوؿ

 :براىيمإبراىيم حربي إدراسة  -10

تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى أىمية األمف الغذائي لممجتمع العراقي فضبًل عف بياف 
 الى مرحمة األمف الغذائي وكذلؾ أسباب عدـ نجاح التنمية الزراعية في تأميف الغذاء لمسكاف وصوالً 

عدـ توفير الخدمات الزراعية لمصناعات المحمية لكي تستطيع الدوؿ تحقيؽ استقبلليا االقتصادي 
 (3)والسياسي بما يحقؽ النفع العاـ

اما ىذه الدراسة فقد تميزت عف باقي الدراسات في الكشؼ عف االمكانات والمحددات المكانية 
الغذاء في محافظة االنبار وبينت اثر تمؾ االمكانات والمحددات المكانية في لبلكتفاء الذاتي مف 

رسـ واقع االكتفاء الذاتي مف الغذاء, فضبل عف بياف نسبة االكتفاء الذاتي وتحديد مناطؽ الفائض 
والعجز لممنتجات الزراعية النباتية والحيوانية, كما بينت ىذه الدراسة تقدير االحتياجات الفعمية 

غذية لموحدات االدارية التي سجمت عجز في منتجاتيا, وضع العديد مف االستراتيجيات واقتراح لؤل
عدد مف المشاريع الزراعية التي مف شأنيا تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في المحافظة  وتقدير 

 ـ.2030االحتياجات المستقبمية لسكاف مف الغذاء لعاـ 

                                 
(
1
ػينهللا ػل  وةظن  لرهةح    ألهي  لغذ ئ      لؼر ق ّءثرٍ    لْتَ  لماْ ْلراكاش   غرّحش  ورْه ٍ  ولاش  (

 .2014 لرر اش  يةهؼش  غن    

(
2
  هملش 2020-2011هرّ ى زُار هي   لاةش حمن  مْل  الورفة   لذ ت  لو صْ   ل ٌ ش     لؼر ق للونل  (

 .2014يش  لمةهؼش   لؼن   لثةهي ّ لثاثْى   غن   للؼلْم  اللرصة 

(
3
  ر ُان حر     ر ُان  ساةسش  ألهي  لغذ ئ      لؼر ق  لر نيةت ّ ل لْ   هملش ولاش  لر  نيي  لمةهؼش للؼلْم   (

 .2016  37 لمةهؼش  لرمٌاش  لْس     غن     لؼن  



 

 

 

 
 ولأل الفصل ا

ددات المكانية الطبيعة لالكتفاء االمكانات والمح
 الذاتي من الغذاء في محافظة االنبار

 
 السطح 1.1
 . المناخ2.1
 . التربة3.1
 . الموارد المائية4.1

 . النبات الطبيعي5.1
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 الفصل األول
اإلمكانات والمحددات المكانية الطبيعية لالكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة  

 االنبار
ت الطبيعية دور بارز ومؤثر في االنتاج الزراعي مصدر توفير الغذاء لئلمكانات والمحددا

ساس لئلنساف تمتاز تمؾ االمكانات والمحددات الطبيعية بتبانييا المكاني بيف منطقة وأخرى, كما ألا
ف تأثير بعضيا ببعض اآلخر مترابط ويؤثر في أوجو النشاط الزراعي, وتؤدي االمكانات أ

)سطح, مناخ, تربة, موارد مائية, نبات طبيعي( دور ميـ في تحديد والمحددات الطبيعية مف 
المحاصيؿ الزراعية ونمط زراعتيا وخصائصيا ودرجة جودتيا ومقدار ما ينتج في الوحدة 

ارية وكذلؾ ما يتـ انتاجو مف الثروة الحيوانية, لذلؾ سيتـ الكشؼ عف ىذه االمكانات ثماالست
 تأثيرىا عمى االكتفاء الذاتي مف الغذاء لمحافظة االنبار. والمحددات المكانية الطبيعية ومدى

 السطح. 1.1

االنتاج الزراعي مف ناحيتيف متمثمة االولى باالرتفاع عف  فييؤثر السطح بشكؿ كبير 
مستوى سطح البحر والثانية درجة االنحدار فقد يكوف ىذا التأثير مف ضمف االمكانات المتاحة 

محددًا لذلؾ النشاط, إف تأثير السطح يدفع المزارع الى اختيار نمط لمزاولة النشاط الزراعي او 
الزراعة المناسب ونوع المحصوؿ ونوع العمميات الزراعية التي يتطمب منو القياـ بيا, وكذلؾ يؤثر 
السطح عمى أنواع الحيوانات التي تربى بما يتفؽ وجودىا مع عامؿ االرتفاع واالنخفاض عف سطح 

 .(1)البحر

از بو محافظة االنبار مف حيث االرتفاع اف سطحيا ينقسـ بيف ىضبة متموجة شبو وما تمت
منبسطة وجزء صغير منو يكوف سيمي يتمثؿ في السيؿ الرسوبي ومعدؿ ارتفاع سطحيا يتراوح بيف 

ىذا يعني إف سطحيا ال يزيد ارتفاعو , (3خريطة ) ,متر فوؽ مستوى سطح البحر (2)(40-900)
مستوى سطح البحر وبالتالي ال يشكؿ سطحيا محددًا أماـ االنتاج ( متر فوؽ 1000عف )

الزراعي, أما االنحدار فمو أثر كبير عمى االنتاج الزراعي مف حيث التأثير عمى زحؼ التربة بسبب 
التربة ويؤثر االنحدار ايضًا عمى  رضية إذ يؤثر عمى سمؾألو الجاذبية اأعامؿ التعرية المائية 

 ريؼ الجيد,صمكف أف تحتفظ بيا التربة ولبلنحدار المنتظـ آثار ايجابية منيا التكمية المياه التي ي

                                 
 .104, ص2000الجامعية, االسكندرية, , دار المعرفة 3محمد خميس الزوكة, الجغرافية الزراعية, ط( 1)
عبد صالح فياض, جيولوجية محافظة االنبار, كراسة عممية يصدرىا مركز دراسات الصحراء, جامعة االنبار, ( 2)

 .7, ص2008(, 3السمسمة العممية )
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 (3خريطة )

 نبارألخطوط االرتفاع المتساوية لسطح محافظة ا

 
ومعالجتيا باستخداـ برنامج   2015( متر مربع لسنة (30( بدقة DEMنموذج التضرس الرقمي )المصدر: 

10.5) )Arc map . 
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يـ أي نوع مف االنحدار يكوف محددًا لئلنتاج الزراعي ىنا نذكر االنحدار الشديد ولكف السؤاؿ الم
 والري ( درجة لكونو يشكؿ عقبة أماـ استخداـ اآلالت الزراعية ووسائؿ النقؿ15الذي يزيد عف )

( والخريطة 1وباالعتماد عمى الجدوؿ ).(1)التي يحتاجيا المزارع لذلؾ تترؾ ىذه االراضي لممراعي
 ـ تصنيؼ سطح محافظة االنبار الى خمس فئات حسب درجة االنحدار وعمى النحو التالي:( ت4)

 (1جدوؿ)

 نبارألدرجة انحدار السطح والمبلئمة لزراعة في محافظة ا

 ت
شكؿ 
 السطح

 درجة االنحدار
المساحة 

 2كـ
النسبة 

 المئوية )%(
 مبلئمتو لمزراعة

 9.75 13447 1.9 – 0 نبسطم 1
قمية صالح لممحاصيؿ الح
 )الري السيحي(

2 
تموج 
 خفيؼ

2 – 7.9 42629 30.93 
صالح لممحاصيؿ الحقمية 
 )الري بالرش او التنقيط(

 47.67 65706 15.9 – 8 متموج 3
صالح لمبستنة )الري بالرش 

 او التنقيط(

4 
مقطعة 
 مجازة

 مراعي طبيعية 11.47 15817 29.9 – 16

5 
 ةمقطع

بدرجة 
 عالية

 اعي طبيعيةمر  0.18 209 فأكثر 30

  100 137808  المجموع
 (.4وخريطة )Arc Gis-Arc Inof v.10.5  المصدر: باالعتماد عمى برنامج

 
  نبسط( م1.9-0الفئة االولى ). 1.1.1

وتتوزع عمى جميع أجزاء المحافظة خصوصًا منطقة نسبيًا بانبساط السطح  ةتميزت ىذه الفئ
 ة( وقد شغمت ىذه الفئ4مبلحظتو مف الخريطة ) السيؿ الرسوبي وبطوف األودية وىذا ما يمكف

 ة.مساح

                                 
 .106, ص2000دار الفكر العربي, القاىرة,  ,3ط احمد ىاروف, جغرافية الزراعة,عمي ( 1)
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 (4خريطة )

 نبارألانحدار السطح في محافظة ا

 
ومعالجتيا باستخداـ برنامج   2015( متر مربع لسنة (30( بدقة DEMنموذج التضرس الرقمي )المصدر : 

10.5) )Arc map. 
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ىو ( كما 1.9-0ر )%( وبدرجة انحدا9.75مئوية تبمغ ) ةوبنسب 2(كـ13447تقدر )
 وتصمح لزراعة جميع المحاصيؿ الحقمية باالعتماد عمى الري السيحي. (1موضح في الجدوؿ )

 ( تموج خفيف7.9-2الفئة الثانية ). 2.1.1

يكوف سطح ىذه الفئة ذو تموج خفيؼ وتنتشر ىذه الفئة في مساحة واسعة مف محافظة 
وىي  %(30.93تبمغ ) ةوبنسب 2(كـ42629( وتبمغ المساحة التي تشغميا )4االنبار خريطة )

 مبلئمة لزراعة جميع المحاصيؿ الحقمية وباستعماؿ الري بالرش او الري بالتنقيط.
 ( متموج15.9-8الفئة الثالثة ). 3.1.1

تقدر  ةوتشغؿ نسب 2(كـ65706ضمف محافظة االنبار تبمغ ) ةتضـ ىذه الفئة أكبر مساح
 لري بالرش او الري بالتنقيط.وتصمح لزراعة البستنة وا %(47.67بػ)

 ( مقطعة مجازة29.9-16الفئة  الرابعة ). 4.1.1

%( مف مجموع مساحة 11.47مئوية ) ةوبنسب 2(كـ15817تُق د ر بػ) ةمساح ةت شغ ؿ ىذه الفئ
كمراعي طبيعية وسبب ذلؾ شدة االنحدار التي ال تسمح بمزاولة  ةمحافظة االنبار وُتست غ ؿ ىذه الفئ

 لزراعية.العمميات ا

 بدرجة عالية ةفأكثر( مقطع 30الفئة الخامسة ). 5.1.1

 ةوبنسب 2(كـ209جدًا ضمف محافظة االنبار تبمغ ) ةتمتد ىذه المنطقة في مساحة صغير 
 .%( وىي مف اشد مناطؽ االنبار انحدارًا لذلؾ تصمح كمراعي طبيعية فقط0.18مئوية تقدر بػ)

لممحاصيؿ الزراعية التي  تومدى مبلئمإظيار البد مف  بعد ىذا االستعراض لدرجة انحدار السطح
 -يمكف أف تُق س ـ عمى النحو التالي:

  الحبوب 
مف المحاصيؿ الميمة التي تشكؿ غذاء رئيس لمسكاف إذ تشمؿ )القمح والشعير والذرة 

مف الظروؼ  ةالصفراء والبيضاء والرز( حيث تتبايف زراعتيا مف منطقة الى أخرى حسب مجموع
ميا عامؿ السطح وتحديدًا االنحدار إذ ُيف ض ؿ زراعتيا في المناطؽ المنبسطة ذات االنحدار مف أى
( والفئة الثانية ذات االنحدار 1.9-0) نبسط. يتبيف إف الفئة االولى ذات االنحدار الم(1)القميؿ

 مف بقية الفئات األخرى.لزراعة الحبوب ( ىي أكثر مبلئمة 7.9-2المتموج الخفيؼ )

 
                                 

 .49, ص2008لمشكمة الغذاء في العراؽ, دار زىراء,  ةاقتصادي ةور ابراىيـ احمد, نظر غفعبد ال (1)
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   خضروات ال 
تأتي الخضروات بالمرتبة الثانية بعد الحبوب مف حيث أىميتيا الغذائية لمسكاف ويكوف 
لبلنحدار تأثير عمييا إذ تتطمب عممية زراعتيا سطح خفيؼ االنحدار يتضح إف زراعة الخضروات 

( ويستخدـ فييا الري 1.9-0) نبسطتصمح ضمف منطقتيف ىي الفئة االولى ذات االنحدار الم
بالرش او الري الري  عمؿويست( 7.9-2)والفئة الثانية ذات االنحدار المتموج الخفيؼ حي السي

 أما بقية الفئات فتشكؿ عائؽ أماـ انتاج الخضروات. بالتنقيط

  الفاكية 
الفاكية بأنواعيا المختمفة النفضية والدائمة مف المنتجات الغذائية الميمة لئلنساف  دتع
حدار معظـ سطح محافظة االنبار ال يشكؿ محددًا أماـ زراعة إف ان (1مف الجدوؿ )ويبلحظ 

 (15.9-8ضئيمة منو, لكوف زراعتيا تصمح ضمف الفئة الثالثة ) ةبنسباال  والتمور اشجار الفاكية
 . ويفضؿ استخداـ الري بالرش او الري بالتنقيط

  نياتر البصال والدا 
ُمش ك مة نسبة  نبسط( الشكؿ الم1.9-0بصاؿ والدرنيات ضمف درجة انحدار)ألتسود زراعة ا

( 7.9-2كما تصمح زراعتيا ايضًا في درجة انحدار ) ويستخدـ فييا الري السيحي %(9.4تُقدر بػ)
  .ويفضؿ استخداـ الري بالرش او الري بالتنقيطالتموج الخفيؼ 

   البقوليات 

ة جوانب مف بينيا تتميز البقوليات بأىميتيا الغذائية لئلنساف والحيواف لذلؾ ُدر س ت مف عد
المبلئمة  . اف درجة االنحدار(1)تأثير البيئة المحيطة لعؿ مف أبرزىا تأثير السطح ودرجة انحداره

ؿ فييا 7.9-2( و )1.9 – 0) لزراعتيا ىي ُيف ض  ( تصمح لزراعة البقوليات وأكثرىا مبلئمة و 
 الري بالتنقيط. واالري السيحي والري بالرش  إستعماؿ

   يتية المحاصيل الز 
االنحدار ودرجة تتأثر المحاصيؿ الزيتية بدرجة االنحدار كبقية المحاصيؿ الحقمية األخرى 

-2ودرجة االنحدار ) يستعمؿ فييا الري السيحي( و 1.9-0التي تبلئـ المحاصيؿ الزيتية ىي )
 .ويستخدـ فييا الري بالرش او الري بالتنقيط( 7.9

 
                                 

(1) Olsen, Hs, Development in industrial processing of vicia faba protein in Europe, 
1981, FABLS, 33-P-113-114. 
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  الجت 
فية الميمة التي تقدـ كعمؼ أخضر لمحيوانات وىو محصوؿ الجت مف المحاصيؿ العم ديع

ف درجة االنحدار)و مف النباتات المعمرة ولدرجة انحدار السطح أثر عمى ىذا المحصوؿ  ( 1.9-0ا 
 ويستعمؿ الري السيحي فييا والري بالرش. ( ىي تبلئـ زراعتو ضمف محافظة االنبار7.9-2و )

 المناخ  .2. 1
لطبيعية التي تؤثر في تركيز التوزيعات النباتية عمى سطح المناخ مف أكثر العوامؿ ا دُيع

االرض فجميع الكائنات الحية تنمو وتتطور تحت تأثير عامؿ المناخ, إذ لكؿ نبات وحيواف 
متطمبات مناخية خاصة, حيث يؤثر المناخ في نوع استغبلؿ االرض والمحصوؿ المزروع كمًا 

س تأثيره ايضًا عمى أمراض النباتات والحيوانات لذلؾ ونوعًا ونوع الحيواف الذي ُيرب ي, كما ينعك
عزز االنساف دراستو بالمناخ وأثرُه عمى النشاط الزراعي ليكوف لو عمـ مستقؿ ىو عمـ المناخ 
الزراعي, والمناخ عامؿ متحكـ في زراعة النباتات في منطقة دوف أخرى عمى سبيؿ المثاؿ زراعة 

 المعتدلة الدافئة. وزراعة النخيؿ في العروضالموز والكاكاو في العروض المدارية 

وال يقتصر ذلؾ التأثير عمى النبات الذي ُيزر ع بؿ يحدد تربية الحيوانات, ومف أجؿ ذلؾ البد 
مف توضيح ما ىي االمكانات والمحددات التي فرضيا المناخ ذات التأثير المباشر عمى االنتاج 

س عمى غذاء السكاف ومدى نسبة االكتفاء الذاتي منو الزراعي بشقيو النباتي والحيواني والذي ينعك
 ضمف محافظة االنبار.

 . ضوء الشمس1.2.1

ضوء الشمس عنصر مناخي حيوي لئلنتاج الزراعي, إذ البد مف توفره لحياة النبات ألف  دُيع
 المادة الخضراء )الكموروفيؿ( ال تنمو وال تعيش إال بتوفر الضوء حيث يكوف النبات ُمزى رًا إذا
حصؿ عمى كمية الضوء المطموبة وعكس ذلؾ يكوف النبات ضعيفًا وىزيبًل وأوراقو وفروعو قميمة 
نتيجة نقص كمية الضوء التي يحتاجيا النبات لكوف ضوء الشمس ُيعطي الطاقة البلزمة لعممية 

. وكمية الضوء الواصمة الى النبات تعتمد عمى السطوع الشمسي (1)التمثيؿ الضوئي وصنع الغذاء
والذي يأخذ طوؿ النيار مطروحًا منو مدة التغيـ, وىذه الكمية مف الضوء تختمؼ مف مكاف الى 

 -لى آخر, وتُق س ـ النباتات الى ثبلث مجموعات حسب طوؿ النيار وىي:إآخر ومف فصؿ 

                                 
 .259, ص1970ة, بيروت, عمي البنا, أسس الجغرافية المناخية والنباتية, دار النيضة العربي( 1)
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  ( 10( ساعة: إذ تكوف متطمباتيا مف الضوء حوالي )12-10نباتات النيار القصير )
إلزىار ومنيا الذرة الصفراء والبيضاء وزىرة الشمس والخيار ساعات تساعدىا عمى ا

 وغيرىا. ةوالطماط
 ( ساعة: تكوف ُمزى رة نتيجة طوؿ النيار مثؿ القمح 14-12نباتات النيار الطويؿ )

 والشعير والعدس.
  ( ساعة: وىي نباتات ال يتأثر إزىارىا بالفترة الضوئية مثؿ 14-10نباتات محايدة )

, أما ما يخص االنتاج الحيواني فأف لضوء الشمس تأثير عمى (1)الباقبلءالبطاطا والخس و 
الضروري  (D2)حياة الحيواف وصحتو إذ يساىـ ضوء الشمس في توفير فيتاميف 

لمحيوانات ويسيـ ايضًا في منع الحيوانات أف تكوف ُمسببًا وحامبًل وناقبًل لؤلمراض, ولضوء 
ية كما لو تأثير عمى انتاج الحميب حيث أثبتت الشمس تأثير عمى عمميات التناسؿ لمماش
الضوئية يؤدي الى زيادة نسبة االنتاج الى  مدةالدراسات إف حماية األبقار مف طوؿ ال

(10)%(2). 
ويساعد الضوء الدواجف عمى النمو مف بداية اليوـ االوؿ خصوصًا التي ُتربى مف أجؿ 

ف أجؿ نموىا لذلؾ يعمؿ الُمربوف الى توفير ( ساعة م24المحوـ إذ تحتاج لفتره ضوئية تصؿ الى )
صناعية )مصابيح( في الحضائر لمحصوؿ عمى الضوء الكافي أثناء الميؿ والنيار, أما  ةأضاء

 ة( دقيق20الطيور الُمع دة لمبيض تحتاج نفس المعدؿ فقط فترة نموىا ثـ تقؿ الفترة بالتدريج بمعدؿ )
, أما االسماؾ فتأثير ضوء الشمس يكوف مف ناحية النمو (3)في اليوـ ة( ساع12يوميًا وصواًل الى )

والتجانس إذ ليا تأثير مباشر مف ىذه الناحية كما لو تأثير عمى نمو النباتات والعوالؽ التي توجد 
. ولضوء الشمس تأثير عمى النحؿ مف خبلؿ عممية (4)في المياه وىي مصدر تغذية االسماؾ

 .(5)إذ ال تتـ عممية االنتقاؿ إال خبلؿ وجود ضوء الشمساالنتقاؿ )السروح( بحثًا عف الغذاء 

                                 
 .156, ص2010, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, االردف, 1عمي احمد غانـ, المناخ التطبيقي, ط( 1)
, 1982عبد المعز احمد اسماعيؿ وميدي عبد الرحمف متولي, صحة الحيواف, منشورات جامعة الموصؿ, ( 2)

 .38ص
, 2002ض الدجاج, مجمة الزراعة العراقية, العدد االوؿ, محمد راضي حسف, العوامؿ المؤثرة في نسبة فقس بي( 3)

 .20ص
نتاج االسماؾ, ط( 4) , 2000, جامعة الموصؿ, 1محفوظ حسيف, محمد عمي سميماف, أساسيات تربية وا 

 .120ص
اؿ األقدـ في ىيت بتاريخ ( 5)  .2020/ 1/ 15المقابمة الشخصية مع السيد خالد ذنوف سالـ النح 
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 :كمية اإلشعاع الشمسي . 1.1.2.1

تختمؼ كمية اإلشعاع الشمسي الواصؿ الى محطات محافظة االنبار بيف فصؿ وآخر نتيجًة 
( إف كمية اإلشعاع الشمسي خبلؿ 1( والشكؿ )2لحركة الشمس الظاىرية إذ يبلحظ مف الجدوؿ )

جمت أعمى المعدالت خبلؿ )حزيراف, تموز, آب( حيث سجؿ شير حزيراف أعمى فصؿ الصيؼ س
أما أدنى , المعدالت ويعود ذلؾ الى حركة الشمس الظاىرية وتعامدىا عمى مدار السرطاف

المعدالت الشيرية فقد سجمت خبلؿ شير الشتاء )كانوف االوؿ, كانوف الثاني, وشباط( حيث سجؿ 
الت ويعود السبب في ذلؾ الى حركة الشمس الظاىرية وتعامدىا عمى شير كانوف االوؿ أدنى المعد

مدار الجدي اضافًة الى زيادة نسبة التغيـ خبلؿ فصؿ الشتاء, أما عف كمية اإلشعاع الشمسي 
/ 2( سعرة/ سـ453,6الرطبة  أعمى نسبة إشعاع شمسي سنوي بمغت ) ةالسنوي فقد سجمت محط

, في حيف سجمت محط / يـو 2( سعرة/ سـ427,5كمية إشعاع شمسي بمغت ) القائـ أدنى ةيـو
 عمى التوالي.

 السطوع النظري )طول النيار(: 2.1.2.1

لى سطح إالسطوع النظري يمثؿ طوؿ النيار والذي يؤثر عمى كمية اإلشعاع الشمسي الواصؿ 
ما االرض وىو متبايف بيف فصؿ وآخر إذ يزداد صيفًا عندما يكوف النيار طويؿ ويقؿ شتاًء عند

حسب  يكوف النيار قصير نتيجة دوراف االرض حوؿ الشمس, كما يتبايف بيف محطة مناخية وأخرى
( يتبيف إف السطوع النظري سجؿ في محطة النخيب أعمى 2( والشكؿ )3, ومف الجدوؿ )(1)موقعيا

, في حيف سجمت محطة عنو أدنى المعدالت 12,57ساعات طوؿ النيار بمغت ) ( ساعة/ يـو
, أما المعدؿ الشيري فقد سجؿ شير حزيراف أعمى معدؿ شيري 12.0غت )السنوية بم ( ساعة/يـو

, أما أدنى  14,36لمسطوع النظري إذ سجمت محطة النخيب أعمى معدؿ بمغ ) ( ساعة/ يـو
المعدالت الشيرية لمسطوع النظري سجمت خبلؿ شير كانوف االوؿ حيث سجمت محطة عنو أدنى 

 .( ساعة/ يوـ9,1ظري بمغت )المعدالت الشيرية لمسطوع الن
 

 
 
 
 

                                 
رائي, التبايف المكاني لعناصر المناخ في العراؽ وتحديد األقاليـ المناخية, مجمة الجمعية محمد جعفر السام( 1)

 .196, ص1999, 42الجغرافية العراقية, العدد 
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 (2جدوؿ )
لى إ/يـو ( الواصؿ   2المعدؿ الشيري والسنوي لكمية لئلشعاع الشمسي الكمي ) سعرة / سـ

 (. 2019 -1999نبار لممدة ) ألمحطات محافظة ا

 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي 

 236.4 231.7 220.4 215.3 225.6 228.1 كانوف الثاني
 335.7 328.7 304.3 300.1 310.4 320.5 شباط
 424.3 421.0 408.1 403.7 411.1 418.0 اذار
 514.9 507.5 487.2 480.5 491.8 500 نيساف
 579.7 577.6 548.5 538.1 553.2 568.8 ايار
 651.7 647 627.2 620.3 630.9 639.2 حزيراف
 649.6 637.6 617.0 609.8 622.5 628.9 تموز
 619.4 612.7 596.9 587.3 602.5 607.3 اب
 515.1 511.4 493.3 609.7 502.1 506.0 ايموؿ

 378.8 368.2 351.8 347.1 355.2 365.5 تشريف االوؿ
 288 280 264 258.3 267.2 273.6 تشريف الثاني
 233.6 320.5 212.4 209.9 217.4 226.1 كانوف االوؿ
 452.2 453.6 427.5 431.6 432.4 440.1 المعدؿ السنوي

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ 
 بيانات غير منشورة. ,المناخ

 / يـو ( 2( كمية االشعاع الشمسي) سعرة/ سـ1شكؿ )

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ)
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 (3جدوؿ )                                          

 نبار لممدةأل)ساعة/يوـ( في محطات محافظة ا )السطوع النظري(المعدؿ الشيري والسنوي 
(1999- 2019) 

 
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي

 10.10 10.4 10.8 10.3 10.1 10.8 كانوف الثاني
 11.4 11.1 11.3 10.5 11.9 11.1 شباط
 12.9 12.7 12.2 12.0 12.6 12.3 اذار
 13.9 13.4 13.5 13.0 13.2 13.7 نيساف
 14.7 14.6 14.6 13.2 13.7 14.5 ايار
 14.36 14 14.12 14.9 14.5 14.0 حزيراف
 14.3 14.1 14.5 14.7 14.1 14.5 تموز
 14.0 13.9 13.8 13.2 14.1 13.9 اب
 12.5 12.1 12.6 12.2 13.2 12.4 ايموؿ

 11.6 11.4 11.7 11.4 11.2 11.9 تشريف االوؿ
 11.4 10.3 10.8 10.5 10.1 10.7 تشريف الثاني
 9.7 9.5 9.4 9.1 9.2 9.4 كانوف االوؿ
 12.57 12.2 12.4 12.0 13.0 12.4 المعدؿ السنوي

سـ والرصد الزلزالي العراقية, ق الجوية لؤلنواءالمصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة 
  ة.المناخ بيانات غير منشور 

 )ساعة/يوـ( لسطوع النظريالمعدؿ الشيري والسنوي ( 2شكؿ )

 
 ( .3المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )         
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 السطوع الفعمي لإلشعاع الشمسي:. 3.1.2.1 

( يتبيف إف المعدؿ السنوي لمسطوع الفعمي سجؿ أعمى معدؿ في 3( والشكؿ )4مف الجدوؿ )
, في حيف سجؿ أدنى معدؿ سنوي في محطتي عنو 9,4يب حيث بمغ )محطة النخ ( ساعة/ يـو

( ساعة/ يوـ في كبل المحطتيف, أما المعدؿ الشيري فقد سجؿ شير حزيراف أعمى 8,8) القائـو 
( ساعة/ يوـ وأدناىا في 12,9في محطة النخيب بمعدؿ ) هالمعدالت لمسطوع الشمسي كاف أعبل

, في حيف سجؿ شير كانوف االوؿ أدنى المعدالت الشيرية ( ساعة/ 12محطة الرمادي ) يـو
( ساعة/ يوـ وأعبلىا 5,4لمسطوع الشمسي حيث سجمت أدنى المعدالت في محطة القائـ بمعدؿ )

, بعد دراسة كمية اإلشعاع الشمسي والسطوع النظري 6.9في محطة النخيب ) ( ساعة/ يـو
نبار البد مف الكشؼ عف المتطمبات الضوئية والسطوع الفعمي لممحطات المناخية لمحافظة اال

 لممحاصيؿ الزراعية ومدى مبلئمتيا مع مؤشرات تمؾ المحطات.

 الحبوب 
 (14– 10)تتراوح بيف  محاصيؿ الحبوب( إف المتطمبات الضوئية ل5يتبيف مف الجدوؿ ) 

ه ساعة/ يوـ وقد سجمت جميع محطات المحافظة متطمبات ضوئية تبلئـ زراعة ىذ
 مما يعني توفر متطمباتيا الضوئية. محاصيؿال

 الخضروات 
وقد حققت جميع  ـ( ساعة/ يو 14-12تتطمب العروة الصيفية ساعات ضوئية تتراوح بيف )

 -8, أما العروة الشتوية فإف عدد الساعات يتراوح بيف )المحطات ىذا العدد مف الساعات الضوئية
لمعدؿ الطموب في حيف ارتفعت  ـ  وسجمت ثبلث محطات ساعات ضوئية ضمف ا( ساعة/ يو 10

ساعة واحدة عف المعدؿ في النخيب والرمادي والقائـ مما يعني توفر متطمباتيا الضوئية ولكبل 
 (.5العروتيف في المحافظة, كما يتضح مف الجدوؿ )

  الفاكية  
ساعة/ يوـ وقد  (14-12تتراوح احتياجات الساعات الضوئية لمفاكية النفضية والدائمة بيف )

معدؿ ساعات ضوئية تبلئـ زراعة وانتاج الفاكية لممحافظة  المناخية ت جميع المحطاتسجم
 اذ تعد مف االمكانات الطبيعية المتاحة لئلنتاج بنوعييا
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 (4جدوؿ )

نبار أل)ساعة/ يـو ( في محطات محافظة ا (السطوع الفعمي)المعدؿ الشيري والسنوي لساعات 
 ( 2019 -1999لممدة ) 

 
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي

 7.0 6.4 5.6 5.9 6.2 5.9 كانوف الثاني
 7.8 7.3 6.1 7.1 7.0 7.4 شباط
 8.8 8.5 7.6 8.1 7.8 8.3 اذار
 8.6 8.8 8.4 8.2 8.7 8.5 نيساف
 9.6 9.8 9.8 8.9 9.6 9.9 ايار
 12.9 12.1 12.3 12.3 12.4 12.0 حزيراف
 12.7 12.3 12.2 11.6 12.3 11 تموز
 11.7 11.6 11.6 11.6 11.6 11.8 اب
 10.7 10.4 10.9 10.6 11.4 11.9 ايموؿ

 8.9 8.8 8.5 8.8 8.7 8.6 تشريف االوؿ
 7.9 7.7 7.5 7.0 7.5 6.7 تشريف الثاني
 6.9 6.2 5.4 5.7 5.6 5.9 كانوف االوؿ
 9.4 9.1 8.8 8.8 9.0 8.9 المعدؿ السنوي

ة العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ المصدر: جميوري
 المناخ بيانات غير منشورة.

 المعدؿ الشيري والسنوي لساعات السطوع الفعمي )ساعة/ يـو ( (3شكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 (.4المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )         
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 (5جدوؿ )

نبار لممدة ألمو المحاصيؿ الزراعية ومدى تبلئميا مع محطات محافظة امتطمبات الضوء لن
(1999 -2019) 

 المحصول
متطمبات الضوء ساعة/ 
يوم المالئمة لنمو 

 المحاصيل
 النخيب الرطبة القائم عنو حديثة الرمادي

 12 11.7 11.8 11.2 11.5 11.7 14-10 القمح
 12 11.7 11.8 11.2 11.5 11.7 14-12 الشعير

لذرة الصفراء ا
 والبيضاء

 14 13.6 13.7 13.2 13.5 13.6 14-12 ربيعية
 12.7 12.3 12.5 12.3 12.5 12.6 14-12 خريفية

 13.6 13.3 13.5 13.2 13.4 13.5 14-12 الرز

 خضراوات
 13.5 13.2 13.3 13 13.3 13.4 14-12 صيفية
 11.1 10.9 11 10.6 10.8 11 10-8 شتوية

 الفاكية
 13.5 13.1 13.2 12.6 13.1 13.1 14-12 نفضيو
 13.3 12.9 13 12.7 12.9 13 14-12 دائمة

 بصال والدرنياتاأل
 12.9 12.7 12.8 12.2 12.6 12.7 14-12 ربيعية
 11.3 10.8 11.1 10.8 10.9 11.1 12-10 خريفية

 بقوليات
 13.6 13.3 13.3 13 13.3 13.3 14-9 صيفية
 11.1 10.9 11 10.6 10.8 11 12-8 شتوية

 13.3 12.9 13 12.7 12.9 13 14-12 المحاصيل الزيتية
 12.5 12.2 12.4 12 12 12.4 12  - 10 الجت

 :باالعتماد عمى المصدر:

1-Kumar. S. and G. C. Bajpai. Comparison of association of lentil charactersin normal 
and late sowing condition. LENS Newsletter, 1993.p278. 

, 14ص, 1982مجيد محسف االنصاري, انتاج المحاصيؿ الحقمية, دار الكتب لمطباعة, جامعة الموصؿ,  -2
 .185, ص138, ص88, ص75, ص56, ص45ص

خميؿ ابراىيـ محمد عمي, المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية, مطبعة التعميـ العالي,  -3
 .390ص ,370ص ,313ص ,303ص ,295ص ,284ص, 237ص, 1990 جامعة الموصؿ,

شجار الفاكية النفضية في العراؽ باستخداـ نظـ أثره عمى انتاجية أعمي سعدوف احمد عمي, طور الراحة و  -4
 .45-11, ص2020, كمية اآلداب, الجامعة العراقية, ة(غير منشور )المعمومات الجغرافية, رسالة ماجستير 

 بصال والدرنياتألا 
( ساعة/ يـو وقد 14-12بصاؿ والدرنيات عروتيف تتراوح متطمبات العروة الربيعية بيف )لؤل

, أما العروة الخريفية ىذه العروة سجمت جميع محطات المحافظة متطمبات ضوئية ضمف احتياجات
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( ساعة/ يوـ وقد سجمت جميع المحطات معدؿ ساعات 12 -10فتتراوح متطمباتيا الضوئية بيف )
 ة لزراعة ىذه العروة .ضوئية مبلئم

  البقوليات 
( 14-9صيفية وشتوية تتراوح متطمبات العروة الصيفية بيف ) تزرع البقوليات في عروتيف

, في حيف تتراوح متطمبات العروة الشتوية بيف ) , لقد سجمت جميع 12-8ساعة/ يـو ( ساعة/ يـو
 زراعة ىذه العروتيف.معدؿ ساعات ُيبلئـ المحطات 

 يةالمحاصيل الزيت 
, وقد سجمت 14-12إف المتطمبات الضوئية لممحاصيؿ الزيتية تتراوح بيف ) ( ساعة/ يـو

 المحطات المناخية في المحافظة معدؿ ساعات ضوئية يتبلءـ مع زراعة ىذه المحاصيؿ.

 الجت 
, وقد سجمت جميع 12-10يتطمب محصوؿ الجت ساعات ضوئية تتراوح بيف ) ( ساعة/ يـو

 بلئ مة لزراعة ىذا المحصوؿ.المحطات ساعات ضوئية مُ 

االحتياجات الضوئية لممحاصيؿ الزراعية يتفؽ مع عدد الساعات اف مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف 
ستطيع القوؿ إف محافظة االنبار تتميز بمبلئمة نلذلؾ  رالضوئية لجميع محطات محافظة االنبا

مف اإلمكانات الطبيعية المتاحة ساعاتيا الضوئية لجميع المحاصيؿ الحقمية والبستانية والتي ُتع د 
األمر الذي يساعد عمى تنوع االنتاج الزراعي وتوفير الغذاء لمسكاف وصواًل الى تحقيؽ االكتفاء 

 الذاتي.

 درجة الحرارة 2.2.1
د الشمس المصدر الرئيسي لدرجة الحرارة وىذه الدرجة ىي مف أىـ عناصر المناخ لكونيا  ت ع 

نساف, إذ تؤثر عمى االنتاج الزراعي بشكؿ مباشر حيث يكوف تأثيرىا ذات تأثير كبير عمى غذاء اال
عمى النبات مف خبلؿ العمميات التي يقـو بيا مف نمو وتنفس وتفتح وتغذية, كما تكوف ليذه الدرجة 

عمى مرحمة إنبات البذور وتفتح البراعـ الورقية ومرحمة التزىير ونضج الثمار وجني  تأثير
المعدالت السنوية لدرجة الحرارة لمحطات  افيتضح ( 4و الشكؿ )( 6ؿ ). ومف الجدو (1)المحصوؿ

 , في حيف سجمت محطة ̊(ـ22,0سجمت الرمادي أعمى معدؿ سنوي بمغ ) إذمحافظة االنبار 

                                 
(1)  Thomas A. Blair and Roberstc. Fite, weather elements, prentice nall, Inc, 

Englewood Cliffs, N.j. USA, 1965, p-63. 
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 (6جدوؿ )

 -1999)  نبار لممدةأل( لمحطات محافظة اͦالمعدالت الشيرية والسنوية لدرجة الحرارة االعتيادية )ـ
2019) 

 
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة ديالرما

 9.3 7.9 7.3 7.9 8.0 9.1 كانوف الثاني
 11.3 9.1 9.7 10.1 10.7 11.3 شباط
 15.5 12.5 14.5 14.1 15.0 15.3 اذار
 20.8 19.5 20.5 20.5 20.9 21.7 نيساف
 27.6 24.3 25.4 26.4 27.1 27.0 ايار
 31.5 28.2 29.9 30.3 31.2 31.0 حزيراف

 34.2 31.3 32.5 33.3 33.9 33.9 وزتم
 32.8 31.0 31.8 32.5 32.8 33.4 بآ

 30.2 27.6 28.3 28.6 29.1 29.7 ايموؿ
 24.0 20.6 21.9 22.5 23.3 24.8 تشريف االوؿ
 16.1 15.2 14.4 14.4 15.0 16.1 تشريف الثاني
 10.1 9.1 9.4 9.6 9.7 11.1 كانوف االوؿ

المعدؿ 
 21.9 19.6 20.4 20.8 21.3 22.0 السنوي

الرصد الزلزالي العراقية, قسـ و المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية 
 ة.المناخ, بيانات غير منشور 

 ( المعدالت السنوية لدرجة الحرارة االعتيادية والعظمى والصغرى4شكؿ)

 
 ( .8و ) (7( و )6المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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, أما بقية المحطات فقد سجمت معدالت ̊(ـ19,6الرطبة أدنى معدؿ لدرجة الحرارة بمغت )
سجمت محطة النخيب وحديثة وعنو  إذسنوية متقاربة نتيجة تشابو الظروؼ الطبيعية في المحافظة 

 عمى التوالي. ـْ (20,4( و )20,8( و )21,3( و )21,9والقائـ معدالت بمغت )

لدرجة الحرارة االعتيادية عمى المستوى الشيري فقد كانت خبلؿ شير تموز ولجميع  أما أعمى معدؿ
محطات المحافظة في حيف سجمت أدنى المعدالت لدرجة الحرارة خبلؿ شير كانوف الثاني ولجميع 

إف ( 4والشكؿ )( 7المحطات ايضًا, أما عف معدالت درجة الحرارة العظمى يتبيف مف الجدوؿ )
, في حيف سجمت ̊(ـ29,7مت أعمى معدؿ سنوي لدرجة الحرارة العظمى بمغ )محطة النخيب سج

, في حيف سجمت بقية ̊(ـ26,9محطة الرطبة أدنى المعدالت السنوية لدرجة الحرارة العظمى بمغت )
( و 28,5( و )28,6( و )29,1المحطات معدالت سنوية متباينة لدرجة الحرارة العظمى بمغت )

ادي وحديثة وعنو والقائـ عمى التوالي, أما عف المعدالت الشيرية لدرجة في كؿ مف الرم ̊(ـ27,8)
الحرارة العظمى فقد سجؿ شير تموز أعمى المعدالت الشيرية ولجميع محطات المحافظة بينما 
سجؿ شير كانوف الثاني أدنى المعدالت الشيرية لدرجة الحرارة العظمى ولجميع المحطات المناخية 

و الشكؿ ( 8يتضح مف الجدوؿ ) ,ا المعدالت الشيرية لدرجة الحرارة الصغرىلمحافظة االنبار. أم
, بينما ̊(ـ14,9إف محطة الرمادي سجمت أعمى معدؿ سنوي لدرجة الحرارة الصغرى بمغ )( 4)

, أما بقية المحطات ̊(ـ12,4سجمت محطة الرطبة أدنى معدؿ سنوي لدرجة الحرارة الصغرى بمغ )
( و 14,2حيث سجمت محطتي النخيب وحديثة معدالت بمغت ) فقد سجمت معدالت متقاربة

في كبل  ̊(ـ13,1عمى التوالي, في حيف سجمت محطتي حديثة وعنو معدالت بمغت ) ̊(ـ14,1)
 المحطتيف, أما عف المستوى الشيري لمعدالت درجة الحرارة الصغرى فقد سجؿ شير تموز أعمى 

ير كانوف الثاني أدنى المعدالت المعدالت ولجميع محطات المحافظة في حيف سجؿ ش
بعد ىذا االستعراض , الشيرية لدرجة الحرارة الصغرى ولجميع المحطات المناخية لمحافظة االنبار

لممعدالت السنوية والشيرية لدرجات الحرارة في محافظة االنبار البد مف التعرؼ عمى درجات 
ني والتي ستكوف بمثابة اإلمكانات المناخية الحرارة المبلئمة لئلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيوا

ز مف الوصوؿ  لى االكتفاء الذاتي مف الغذاء وخبلؼ ذلؾ تعد مف إالسائدة في المحافظة والتي ُتع ز 
 ضمف المحددات المكانية لبلكتفاء الذاتي مف الغذاء.
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 (7جدوؿ )

 -1999نبار لممدة ) ألافظة ا( لمحطات محͦالمعدالت الشيرية والسنوية لدرجة الحرارة العظمى )ـ
2019) 

 

 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي

 15.7 13.8 12.5 13.5 13.5 14.1 كانوف الثاني
 17.8 15.3 15.8 16.7 16.8 17.3 شباط
 22.3 19.0 21.2 21.6 21.3 21.5 اذار
 29.1 26.5 27.8 28.1 27.9 28.8 نيساف
 35.4 31.8 33.5 34.8 34.7 34.7 ايار
 40.1 36.4 38.7 39.4 39.5 38.2 حزيراف
 42.6 39.2 40.5 41.9 42.8 42.8 تموز
 42.3 39.0 40.1 41.3 41.2 42.0 اب
 39.5 36.2 37.2 37.7 37.7 38.5 ايموؿ

 32.2 29.6 30.6 30.9 31.7 32.6 تشريف االوؿ
 22.8 22.0 21.2 21.6 21.9 22.4 تشريف الثاني
 16.7 15.1 14.7 15.4 15.1 16.9 كانوف االوؿ

 29.7 26.9 27.8 28.5 28.6 29.1 معدؿ السنويال

الرصد الزلزالي العراقية, قسـ و المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية 
  .ةالمناخ, بيانات غير منشور 

 

 نبارأل زراعية في محافظة ااإلمكانات الحرارية المالئمة لممحاصيل ال .1.2.2.1
د درجة الحرارة إحدى عناصر المناخ الرئيسية التي تؤثر عمى العمميات الحيوية التي يقـو  ت ع 
بيا النبات إذ لكؿ نوع نباتي ىناؾ متطمبات حرارية تتمثؿ في ثبلث حدود حرارية ىي الدنيا والعميا 

لو أما درجة الحرارة المثمى ىي  ةبح ال قيموالمذاف يكوف بينيما النمو وخارجيما يتوقؼ النمو او يص
 -. والتي سنتعرؼ عمييا عمى النحو التالي:(1)الدرجة التي يكوف عندىا النمو أعمى ما يكوف

 

 

                                 
 .73, ص1988يد الكناني, مبادئ البستنو, دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصؿ, فيصؿ رش( 1)
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 (8جدوؿ )
 -1999نبار لممدة ) ألالمعدالت الشيرية والسنوية لدرجة الحرارة الصغرى )ـ( لمحطات محافظة ا

2019) 
 

 الرمادي
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة

 2.9 2.0 2.2 2.4 2.6 4.2 كانوف الثاني
 4.8 3.0 3.7 3.5 4.7 5.3 شباط
 8.8 6.1 7.9 6.7 8.7 9.1 اذار
 12.6 12.5 13.2 13.0 14.0 14.6 نيساف
 19.8 16.9 17.4 18.0 19.5 19.4 ايار
 23.0 20.1 21.2 21.3 23.0 23.8 حزيراف
 25.8 23.4 24.5 24.7 25.0 25.1 تموز
 23.4 23.0 23.5 23.7 24.4 24.9 اب
 21.0 19.1 19.4 19.6 20.5 21.0 ايموؿ

 15.8 11.6 13.3 14.2 15.0 17.0 تشريف االوؿ
 9.5 8.4 7.6 7.3 8.2 9.9 تشريف الثاني
 3.6 3.1 4.1 3.8 4.3 5.4 كانوف االوؿ
 14.2 12.4 13.1 13.1 14.1 14.9 المعدؿ السنوي

لعراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية الرصد الزلزالي العراقية, قسـ المصدر: جميورية ا
 المناخ, بيانات غير منشورة.

 
 درجة الحرارة الصغرى . 1.1.2.2.1

ىي درجة الحرارة الصغرى التي يحتاجيا النبات لكي ينمو وتختمؼ بيف محصوؿ زراعي 
ف أي انخفاض عف ىذا الحد يش ( 9.ومف الجدوؿ )(1)كؿ ضررًا عمى نمو النبات وانتشارهُ وآخر وا 

 -سنتعرؼ عمى درجة الحرارة الصغرى لممحاصيؿ الزراعية عمى النحو التالي:

 

                                 
احمد طاىر الجبوري, تغير المناخ وأثره عمى انتاجية بعض المحاصيؿ الزراعية في العراؽ, اطروحة دكتوراه,  (1)

 .50, ص2004كمية اآلداب, جامعة بغداد, )غير منشورة( 
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 (9جدوؿ )

( لنمو المحاصيؿ الزراعية في محطات ͦ)ـوالعظمى والصغرى متطمبات درجة الحرارة المثمى 
 (ـ2019-1999نبار لممدة )ألمحافظة ا

 المحصوؿ
 مثمىتطمبات الحرارية الالم

( لنمو المحاصيؿ ͦ)ـ
 الزراعية

المتطمبات الحرارية العظمى 
( لنمو المحاصيؿ ͦ)ـ

 الزراعية

المتطمبات الحرارية 
 لنمو( ͦالصغرى )ـ
 الزراعية المحاصيؿ

 5 -3 32 – 30 15 -12 القمح
 5 – 3 30 – 28 15 -12 الشعير

الذرة الصفراء 
 والبيضاء

 10 -8 40 – 35 35 -20 ربيعية
 10 – 8 44 – 40 35 -27 خريفية

 12 – 10 40 – 38 32 – 30 الرز

 الخضراوات
 13 – 8 49 – 40 35 – 32 صيفية
 6 – 1 32 – 30 22 -17 شتوية

 الفاكية
 5 – 1 39 – 35 28 – 16 ةنفضي
 9 – 7 50 – 44 40 – 18 النخيؿ

 5 – 1 35 – 30 28 – 16 الحمضيات

 نياتاالبصاؿ والدر 
 8 – 5 38 – 35 20 ربيعية
 8 – 5 38 – 35 20 خريفية

 البقوليات
 8 – 4 40 – 35 24 – 20 صيفية
 3 – 2 35 – 30 20 – 16 شتوية

 16 -4 40 – 35 30 – 22 المحاصيؿ الزيتية
 1 37 – 35 30 – 18 الجت

  :المصدر باالعتماد عمى
1-Kumar. S. and G. C. Bajpai. Comparison of association of lentil charactersin normal 
and late sowing condition. LENS Newsletter,1993.p278. 

 ,14, ص1982مجيد محسف االنصاري, انتاج المحاصيؿ الحقمية, دار الكتب لمطباعة, جامعة الموصؿ,  -2
 .185ص ,138, ص88ص ,75ص ,56ص ,45ص
حقمية في المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية, مطبعة التعميـ العالي, خميؿ ابراىيـ محمد عمي, المحاصيؿ ال -3

 .390ص ,370ص ,313ص ,303ص ,295ص ,284ص ,237ص .1990جامعة الموصؿ,

عمي سعدوف احمد عمي, طور الراحة واثره عمى انتاجية اشجار الفاكية النفضية في العراؽ باستخداـ  -4
 .45-11, ص2020, كمية اآلداب , الجامعة العراقية, (غير منشورة)تير, نظـ المعمومات الجغرافية, رسالة ماجس
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 الحبوب 
 صناؼ رئيسية ىي القمح والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء والرز.أ ةلقد شممت أربع

 القمح والشعير -
القمح مف المحاصيؿ الغذائية الميمة لسكاف المحافظة وىو محصوؿ شتوي تبدأ زراعتو  دُيع
( إف درجة 9تشريف الثاني ويكوف موعد حصادُه في شير آيار, ويتضح مف الجدوؿ ) في شير

محطات المحافظة حدود حرارية  سجمت إذ ̊(ـ5-3الحرارة الصغرى لمحصوؿ القمح تتراوح بيف )
متباينة منيا ضمف ىذه  المتطمبات ومنيا  دوف ذلؾ لكف ىذا ال يشكؿ عائؽ لزراعة ىذا 

نطبؽ عمى محصوؿ الشعير والذي يكوف لو نفس الحدود الحرارية ونفس وكذلؾ الحاؿ يالمحصوؿ  
 .ةالتوقيت مف حيث الزراع

 الذرة الصفراء والبيضاء -
ذات اإلنتاجية العالية واالستعماالت المختمفة  والذرة الصفراء أحد أىـ المحاصيؿ الرئيس دُتع

  مف االستعماالت الصناعية حيث تستخدـ كغذاء لمسكاف وتستعمؿ ايضًا كعمؼ لمحيوانات وتدخؿ ض

. ومف (1)أما الذرة البيضاء فأغمب استعماليا يكوف كعمؼ لمحيواف وتستعمؿ ألغراض صناعية
 -8( يتبيف إف درجة الحرارة الصغرى لمحصولي الذرة الصفراء والبيضاء تتراوح بيف)9الجدوؿ )

الرمادي  بلئمة في محطات المحافظة سجمت حدود حرارية متباينة كانت اكثرىا م , إف̊(ـ10
 وأقميما ُمبلئ مة ىي محطتي عنو والرطبة. والنخيب وحديثة والقائـ

 الرز -

مف المحاصيؿ الميمة لتغذية السكاف الذي يدخؿ ضمف االستيبلؾ اليومي لمفرد, يكوف 
 وؿ و يحتاج الرز الى حدود حرارية صغرى ال تنخفضألموسـ زراعتو مف شير ايار حتى تشريف ا

 ضمفخبلؿ فترة اإلنبات. إف محطات محافظة االنبار سجمت معدالت  ̊(ـ12-10)كثيرًا عف 
الحدود الحرارية التي يتطمبيا المحصوؿ وىي مف اإلمكانات المتاحة ليذا المحصوؿ, لكف ىذا 
المحصوؿ ال ُيزر ع في محافظة االنبار وتعتمد المحافظة عمى استيراد المحصوؿ مف خارجيا مف 

 ئي فييا.أجؿ سد العجز الغذا

 

                                 
الحبوب, ترجمة كامؿ حمود الركابي واخروف, وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, أف.اؿ.كينت, تكنولوجيا  (1)

 .339,ص1985, مطابع جامعة الموصؿ, 2ط
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 الخضروات 
تكوف زراعة الخضروات ضمف محافظة االنبار بعروتيف عروة صيفية وعروة شتوية والتي 

 -سنبيف حدودىا الحرارية كالتالي:

 العروة الصيفية لمخضروات -
تشمؿ العروة الصيفية لمخضروات محاصيؿ الطماطـ والخيار والفمفؿ والباذنجاف والباميا 

غذائية ميمة جدًا تدخؿ ضمف االستيبلؾ اليومي لمفرد, يكوف موعد  والرقي والبطيخ وىي محاصيؿ
( إف الحدود الحرارية 9وؿ, ويتبيف مف الجدوؿ )ألزراعتيا مف شير آذار حتى شير تشريف ا

وقد سجمت جميع المحطات حدود حرارية ̊ (ـ13-8الصغرى التي تتطمبيا ىذه المحاصيؿ ىي بيف )
 تبلئـ زراعة ىذه العروة.

 الشتوية لمخضرواتالعروة  -
ُتزر ع العروة الشتوية مف شير تشريف االوؿ حتى شير آذار ومف ىذه المحاصيؿ السبانغ 

-1والقرنابيط والشوندر والشمغـ والخس والجزر وتبمغ درجة الحرارة الصغرى ليذه  المحاصيؿ بيف )
الحدود ضمف اف جميع محطات محافظة االنبار سجمت معدالت ( 9ويتبيف مف الجدوؿ ) ̊(ـ6

 الشتوية . ضراواتالحرارية الصغرى التي تتطمبيا محاصيؿ الخ

 الفاكية 
 -لى نوعيف ىما:إُتصنؼ أشجار الفاكية 

 أشجار الفاكية المستديمة الخضرة: -
ىي التي تحتفظ بأوراقيا عمى مدار السنة ويحتاج بعضيا الى فترة برودة قميمة مف التزىير 

 -. والتي سنتناوليا عمى النحو التالي:(1)والحمضيات حتى الحصوؿ عمى الثمار ومنيا النخيؿ

 النخيل  -
( سنة قبؿ الميبلد وثماره )التمر( مادة غذائية 4000إف زراعة النخيؿ في العراؽ بدأت نحو )

متكاممة لكونو يحتوي عمى مركبات غذائية أساسية مف فيتامينات وكربوىيدرات وبروتينات ويدخؿ 
بقايا التمور كعمؼ لمحيوانات والنخيؿ مف االشجار التي  عمؿتستفي بعض الصناعات مثؿ الدبس و 

( إف درجة 9زراعتو في العراؽ. ويتضح مف الجدوؿ ) تتتحمؿ درجات حرارة مرتفعة لذلؾ ساد

                                 
, 3التمر وزراعتيا ورعايتيا وانتاجيا في الوطف العربي, ط ةنخم عاطؼ محمد ابراىيـ, محمد نظيؼ عجاج, (1)

 .54,ص2004االسكندرية, 
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وقد سجمت محطات محافظة االنبار معدالت شيرية  ̊(ـ9-7الحرارة الصغرى لمنخيؿ ىي بيف )
لمعدالت مف ضمف االمكانات الحرارية التي تتوفر في تجاوزت الحدود الحرارية الصغرى وىذه ا

  المحافظة والتي تساعد عمى زراعة النخيؿ وتطورىا.
 الحمضيات -

الحمضيات مف النباتات دائمة الخضرة ومف اىـ انواع الفاكية ألىميتيا في غذاء  دتع
الحمضيات مف نساف لكونيا تحتوي عمى مجموعة مف الفيتامينات التي يتطمبيا جسـ االنساف, و إلا

, وغيرىا (1)محاصيؿ المنطقة الدافئة وىي عمى انواع البرتقاؿ والميموف والنارنج والجريب فوت
̊ (ـ5-1( اف درجات الحرارة الصغرى التي تتطمبيا الحمضيات تتراوح مف )9ويتضح مف الجدوؿ )

 وقد سجمت محطات محافظة االنبار معدالت شيرية ضمف ىذه الحدود الحرارية.

 :الفاكية النفضية شجارأ -
تعد الفاكية النفضية مف نباتات المنطقة المعتدلة وتشمؿ التفاح والخوخ واالجاص والكمثرى 
والمشمش والرماف وغيرىا, وىي مصدر غذائي ميـ لمسكاف ألنيا تحتوي عمى سعرات غذائية 

زة بيف المحاصيؿ يتطمبيا جسـ االنساف اضافة الى احتوائيا عمى الفيتامينات لذلؾ تحتؿ مكانة متمي
, ويبلحظ مف (2) ̊(ـ5-1الغذائية و تحتاج الفاكية النفضية الى درجات حرارة صغرى تتراوح بيف )

( إف المحطات المناخية في محافظة االنبار سجمت معدالت شيرية لدرجة الحرارة 9الجدوؿ )
 النفضية . اكيةمبلئمة إلنتاج الفوىي الصغرى ضمف ىذه الحدود الحرارية, 

 بصال والدرنياتألا 
تشمؿ االبصاؿ والدرنيات محاصيؿ البطاطا والبصؿ والثوـ وتعد البطاطا أكثر المحاصيؿ 
استخدامًا م ف ق ب ؿ السكاف وذلؾ الحتوائيا عمى النشأ والبروتيف وكذلؾ البصؿ والثـو فيدخؿ ضمف 

. وُتزر ع (3)غذاء السكاف وعميو طمب مستمر إذ يحتوي عمى أمبلح ومعادف متعددة وفيتامينات
االبصاؿ والدرنيات في عروتيف ربيعية وخريفية حيث تبدأ العروة الربيعية مف شير كانوف الثاني 

ويتضح مف , وؿألحتى شير حزيراف أما العروة الخريفية ف ُتزر ع مف شير ايموؿ حتى شير كانوف ا
لكبل العروتيف, وقد  (8-5والدرنيات تتراوح بيف ) لؤلبصاؿ( إف درجة الحرارة الصغرى 9الجدوؿ )

                                 
 .236, صسابؽ مصدر احمد ىاروف, عمي(  1)
( شمخي فيصؿ االسدي, العبلقة المكانية لزراعة اشجار الفاكية بتبايف خصائص الحرارة في العراؽ, مجمة 2)

 .393- 388,ص 2000, 45الجمعية الجغرافية العراقية, العدد 
قافية, بغداد, عباس فاضؿ السعدي, التقيـ الجغرافي لمشكمة الغذاء في العالـ والوطف العربي, دار الشؤوف الث (3)

 . 41, ص1984
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نمو  مدةسجمت محطات محافظة االنبار في العروة الربيعية معدالت شيرية منخفضة خبلؿ 
المحصوؿ أما العروة الخريفية فقد سجمت معدالت حرارية قريبة جدًا مف المتطمبات الحرارية 

ة أكثر ُمبلئ مة تكوف متطمباتيا الحراري خريفيةوالدرنيات, ويتبيف مف ذلؾ إف العروة ال لؤلبصاؿ
 لمزراعة في محافظة االنبار مف العروة الربيعية.

 البقوليات 
تكتسب البقوليات أىمية غذائية كبيرة الحتوائيا عمى الكثير مف المواد المعدنية فيي تحتوي 

غراـ مف ىذه المحاصيؿ تحتوي  100%( مف الدىوف وكؿ 18%( مف الكربوىيدرات و )61عمى )
%( مف البروتيف وُتزر ع في عروتيف30ة وتحتوي عمى )( سعره حراري343عمى )

(1): 

 العروة الصيفية -
تشمؿ الحمص, الماش, العدس, الموبياء, الفاصولياء ويبدأ النمو مف شير شباط حتى شير 

( إف محاصيؿ البقوليات الصيفية تتراوح درجة حرارتيا الصغرى بيف 9تموز ويبلحظ مف الجدوؿ )
المناخية لمحافظة االنبار معدالت مناخية شيرية لدرجة الحرارة  وقد سجمت المحطات ̊(ـ4-8)

 الصيفية. الصغرى ضمف الحدود الحرارية المطموبة لنمو البقوليات

  العروة الشتوية -
تشمؿ العروة الشتوية لمبقوليات الباقبلء والبازالء وتبدأ زراعتيا مف شير تشريف االوؿ حتى 

ف درجة الحرارة الصغرى ا , (2)̊(ـ3-2لُمبلئ مة لنمو ىذه المحاصيؿ الشتوية تتراوح بيف )شير آذار وا 
وتتمتع المحافظة بتوفر المتطمبات الحرارية ضمف ىذه الحدود والتي تساىـ في انتاج ىذه 

 .المحاصيؿ

 المحاصيل الزيتية 
محاصيؿ زىرة الشمس  ةتتنوع المحاصيؿ الزيتية التي ُتزر ع ضمف محافظة االنبار وىي ثبلث

حدوده   فؽوفستؽ الحقؿ ومحصوؿ رابع يمكف زراعتو ىو محصوؿ العصفر الذي تت والسمسـ
الحرارية مع بقية المحاصيؿ التي ُذك ر ت ويعد محصوؿ بديؿ عف زىرة الشمس لما لو مف أىمية 

-53وىذه المحاصيؿ تدخؿ كغذاء لئلنساف وعمؼ لمحيواف, إذ تحتوي بذور زىرة الشمس عمى )
عية جيدة لذلؾ يزداد الطمب عميو يوـ بعد يوـ, أما محصوؿ السمسـ ُيزر ع %( زيت وزيتُو ذو نو 68

%( كربوىيدرات 18( بروتيف و )22-16%( زيت و )63-48مف أجؿ بذره والتي تحتوي عمى )

                                 
 .34, ص2006دار وائؿ النشر, عماف, حميد جموب عمي وآخروف, محاصيؿ البقوؿ,  (1)
 .35المصدر نفسو, ص (2)
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( بروتيف و 35-30%( زيت و )60-45ذائبو, في حيف تحتوي بذور فستؽ الحقؿ عمى حوالي )
 ةصفر الذي تُفت ق د زراعتُو في المحافظة وىو ذو أىمي%( كربوىيدرات أما محصوؿ الع18-20)

%( زيت وُيست عم ؿ في تغذية البشر وكعمؼ لمحيوانات والطيور37-25فإف بذورُه تحتوي عمى )
(1) .

إف المتطمبات الحرارية لجميع المحاصيؿ التي ُذك ر ت تتفؽ مف حيث درجة الحرارة الصغرى السائدة 
( إف درجة الحرارة الصغرى ليذه المحاصيؿ تتراوح بيف 9الجدوؿ ) في محافظة االنبار, يتبيف مف

درجات حرارة ضمف ىذه المتطمبات  المحطات المناخية لمحافظة االنبار سجمت(ـ وقد 4-16)
 .المناخية لزراعة ىذه المحاصيؿ

 الجت 
ميع ُيعت ب ر الجت مف أقدـ المحاصيؿ العمفية التي عرفيا االنساف وليومنا ىذا, إذ يتصدر ج

المحاصيؿ العمفية األخرى والسبب ىو ألىميتو الغذائية ووفرة حاصمو وبقاؤه في االرض لمده تتراوح 
( عاـ في البمداف الحارة ولكف ُيف ض ؿ عدـ بقاؤه 15-10( سنوات في البمداف الباردة و )4-3بيف )

فضة ويكوف . وىو يتحمؿ درجات الحرارة المرتفعة والمنخ(2)أكثر مف خمس سنوات في االرض
. لذلؾ تسود زراعتو ضمف محافظة االنبار ويتضح مف (3)المناخ المعتدؿ شبو الجاؼ مثالي إلنتاجو

حيث سجمت جميع محطات  ̊(ـ1( إف درجة الحرارة الصغرى لمحصوؿ الجت ىي )9الجدوؿ )
 محافظة االنبار معدالت شيرية لدرجة الحرارة الصغرى الُمبلئ مة لزراعة محصوؿ الجت

 درجة الحرارة الُمثمى .2.1.2.2.1
ىي درجة الحرارة التي يحصؿ عمييا النبات لكي يقوـ بأفضؿ فعالياتو وأنشطتو الفيزيائية 

( 9. ومف الجدوؿ )(4)والكيميائية وىذه الدرجة تكوف متوسطة بيف  درجة الحرارة الصغرى والعظمى
 -النحو التالي:يمكف التعرؼ عمى درجة الحرارة الُمثمى لممحاصيؿ الزراعية عمى 

 

 

                                 
 .317-277, صمصدر سابؽمي, براىيـ محمد عإخميؿ  (1)
الجت, مجمة  براىيـ ىاشـ الطائي, السماد النتروجيني وتأثيره في حاصؿ العمؼ األخضر لصنفيف مفإخالد  (2)

 .728, ص2015, 5, المجمد 46العمـو الزراعية العراقية, العدد 
حمد لطيؼ التكريتي وآخروف, نوعية المحاصيؿ العمفية والرعوية, مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر, أرمضاف  (3)

 .55, ص1987الموصؿ, 
 .88,صمصدر سابؽ, مجيد محسف االنصاري( 4)
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 الحبوب 
بيف  ُمثمى تصؿال ةحرار الدرجة ( اف متطمبات محصولي القمح والشعير مف 9يتضح مف الجدوؿ )

لدرجة الحراة المثمى  إف المحطات المناخية لمحافظة االنبار سجمت معدالت شيرية ̊(ـ12-15)
 تتفؽ مع متطمبات زراعة ىذيف المحصوليف.

-20بيضاء فاف العروة الربيعية تتراوح درجة الحراة المثمى ليا بيف )ما محصوؿ الذرة الصفراء والأ
( وىي 35-27( وىي تتوفر في المحافظة, اما العروة الخريفية فاف درجتيا المثمى تتراوح بيف )35

تتراوح درجة اما محصوؿ الرز  ,اقؿ مف المعدؿ بفارؽ قميؿ جدا وتصمح النتاج ىذه المحاصيؿ
سجمت المحطات المناخية لمحافظة االنبار معدالت شيرية  وقد ̊(ـ32-30ف )بي والحرارة الُمثمى ل
قميؿ لكف باإلمكاف زراعة ىذا المحصوؿ الذي يعود لممحافظة بمدخوؿ مالي بفارؽ دوف المعدؿ 

 ميـ مع سد النقص الحاصؿ في الطمب عميو

 الخضروات  
سجمت  وقد ̊(ـ35 -32خضروات )تبمغ درجة الحرارة المثمى لمعروة الصيفية لمتزرع في عروتيف و 

ولكف تبلئـ  معدالت شيرية لدرجة الحرارة الُمثمى أدنى مف المعدؿ بقميؿ محطات محافظة االنبار
-17زراعة جميع الخضراوات الصيفية, اما العروة الشتوية فاف درجة الحرارة المثمى تترواح بيف )

مى متباينة بيف المحطات حيث ( ـ في حيف سجمة محطات محافظة االنبار درجات حرارة مث22
كاف بعضيا ضمف ىذه الحدود والبعض االخر اقؿ مف الحدود المطموبة ولكف بفارؽ قميؿ جدا مما 

  يعني مبلئمتيا لتمؾ المحاصيؿ.

 الفاكية* 
 أشجار الفاكية مستديمة الخضرة -

 النخيل  -

ف المو (ـ 40-18إف درجة الحرارة التي يتطمبيا النخيؿ تتراوح بيف ) حطات المناخية ا 
 وانتاج النخيؿ.لمحافظة االنبار سجمت معدالت شيرية ضمف الحدود الحرارية الُمثمى لنمو 

 الحمضيات -
المحطات لقد سجمت  ̊(ـ28 -16بيف ) تتراوح المتطمبات الحرارية الُمثمى لمحمضيات

راعة ىذه اذ تجود ز المناخية لمحافظة االنبار معدالت شيرية ضمف الحدود الحرارية الُمثمى, 
 المحاصيؿ نتيجة توفر ىذه المتطمبات الحرارية.
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 أشجار الفاكية النفضية  -
تتشابو متطمبات الحرارية المثمى ألشجار الفاكية النفضية مع اشجار الحمضيات اذ تتراوح 

 (ـ وىي بذلؾ تكوف ضمف بيئة مناخية مناسبة لزراعتيا.28-16بيف )

 بصال والدرنياتألا 
ف درجة الحرارة بصاألمف المعموـ إف ا ؿ والدرنيات ُتزر ع بنظاـ العروتيف ربيعية وخريفية وا 

مثمى إف محطات محافظة االنبار سجمت معدالت حرارية  ̊(ـ20المثالية ليا في كبل العروتيف ىي )
ضمف ىذا المعدؿ او أعمى منيا بقميؿ باستثناء محطة الرطبة التي انخفضت عف المعدؿ بفارؽ 

 .قميؿ جداً 

 البقوليات 
إف محطات    (ـ24-20الحرارة الُمثمى لمبقوليات خبلؿ العروة الصيفية بيف )تتراوح درجة 

التي تمكف مف لدرجة الحرارة الُمثمى ضمف ىذه الحدود  ةمحافظة االنبار سجمت معدالت شيري
ت (ـ واف ىذه المتطمبا20 -16زراعتيا, اما العروة الشتوية فاف درجة الحرارة المثمى ليا تكوف بيف)

اقؿ مف العروة الصيفية وقد سجمت المحافظة حدود حرارية ضمف المتطمبات المثالية لزراعة 
 البقوليات.

 المحاصيل الزيتية 
اف و  ͦ(ـ30-22درجة الحرارة المثمى لممحاصيؿ الزيتية تتراوح بيف ) ( اف9يتبيف مف الجدوؿ )

مثالية ليذه المحاصيؿ محافظة سجمت معدالت شيرية ضمف المتطمبات الفي اللمحطات ا جميع
والذي يوضح بوجود بيئة مثالية لمحاصيؿ ميمة جدا اذا ما تـ زراعتيا بشكؿ مطور لتسد النقص 

 الحاصؿ وصوال الى االكتفاء الذاتي.

 الجت 
مف  مكف مبلحظة ذلؾ وي ͦ(ـ30-18يتطمب محصوؿ الجت درجات حرارة ُمثمى تتراوح بيف )

سجمت معدالت شيرية لدرجة الحرارة الُمثمى ضمف  ( إف محطات محافظة االنبار9الجدوؿ )
 المحصوؿ.متطمبات ىذا 
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 درجة الحرارة الُعظمى .3.1.2.2.1
ف  ىي الدرجة الحرارية العميا التي يقوـ النبات فييا بممارسة فعالياتو وأنشطتو المختمفة, وا 

ؼ درجة الحرارة العميا تختم إذىذه الدرجة ال تسبب ضررًا لمنبات بؿ ىي حدود الزمة لنمو النبات 
 البلزمة لنمو النباتات مف صنؼ نباتي الى آخر.

 الحبوب 
( 9مف الجدوؿ )ىذا ويتبيف  ͦ(ـ32-30يتطمب محصوؿ القمح درجات حرارية تتراوح بيف )

إف محطات محافظة االنبار سجمت معدالت شيرية أعمى مف المعدؿ المطموب بفارؽ قميؿ جدًا 
ات الحرارية لمحوؿ القمح, اما محصوؿ الشعير فاف درجة الحرارة وىذا يدؿ عمى توفر المتطمب

 (ـ وىي متوفرة في جميع المحطات المناخية لممحافظة,30-28العظمى التي يتطمبيا تتراوح بيف )
عروتيف ربيعية وخريفية تتراوح درجة الحرارة العظمى لمعروة اما الذرة الصفراء والبيضاء فاف ليا 

وقد سجمت المحطات المناخية لمحافظة االنبار  ͦ(ـ44-40)والعروة الخريفية   ͦ(ـ40-35الربيعية )
في حيف تبمغ  ولكبل العروتيف, معدالت شيرية ضمف ىذه الحدود الحرارية التي يتطمبيا المحصوليف

, سجمت المحطات المناخية لمحافظة ͦ(ـ40-38المتطمبات الحرارية العميا لمحصوؿ الرز بيف )
 لكف يفي لزراعة ىذا المحصوؿ.رارية أعمى مف المعدؿ بفارؽ قميؿ االنبار معدالت ح

 الخضروات  
وىي متباينة لجميع  ͦ(ـ49-40اف المتطمبات الحرارية العظمى لمخضروات الصيفية تتراوح بيف )

( إف جميع محطات محافظة االنبار سجمت معدالت 9)محطات المحافظة إذ تبيف مف الجدوؿ 
, كما يتبيف مف الجدوؿ المذكور إف درجة الحرارة العظمى التي شيرية ضمف ىذه المتطمبات

 وىي مبلئمة في جميع المحطات.ͦ (ـ32-30)تتطمبيا العروة الشتوية لمخضروات تتراوح بيف 

 الفاكية -
 أشجار الفاكية مستديمة الخضرة -

 النخيل -

محطات محافظة  وقد سجمت ͦ(ـ50-44تبمغ درجة الحرارة العظمى التي يتطمبيا النخيؿ بيف )
 ضمف ىذه المتطمبات.االنبار معدالت شيرية 
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 الحمضيات -
لقد سجمت محافظة االنبار درجات حرارة عظمى ضمف المتطمبات التي تحتاجيا الحمضيات 

 , ͦ(ـ35-30تتراوح بيف )اذ   (9ويبلحظ ذلؾ مف الجدوؿ )

 أشجار الفاكية النفضية  -
المحطات  ولقد سجمت ͦ(ـ39-35بيف ) يضةالنفتتراوح درجة الحرارة العظمى لمفاكية 

لكف معدالت بعضيا ضمف المعدؿ والبعض اآلخر أعمى بفارؽ قميؿ جدًا  رالمناخية لمحافظة االنبا
 جميعيا مبلئمة لئلنتاج.

 االبصال والدرنيات 
نيات لكبل العروتيف الربيعية والخريفية بيف ر تتراوح المتطمبات الحرارية العظمى لؤلبصاؿ والد

( إف العروة الربيعية ارتفعت فييا المعدالت الشيرية بفارؽ قميؿ 9ويتبيف مف الجدوؿ ) ͦ(ـ35-38)
شيرية ضمف المتطمبات  معدالتعف الحدود الحرارية المطموبة, أما العروة الخريفية فقد سجمت 

 , واف كبل العروتيف تتوفر ليا المتطمبات الحرارية.الحرارية العظمى ليذه العروة

 البقوليات 
, أما العروة الشتوية فإنيا  ͦ(ـ40-35تتراوح درجة الحرارة العظمى لمعروة الصيفية بيف )

محطات محافظة االنبار  لقد سجمت  ͦ(ـ35-30)تحتاج إلى درجات حرارة عظمى تتراوح بيف
 تبلئـ زراعة البقوليات ولكبل العروتيف .معدالت شيرية لدرجة الحرارة العظمى 

 المحاصيل الزيتية 
-35درجة الحرارة العظمى التي تتطمبيا المحاصيؿ الزيتية بيف ) ( اف9ف مف الجدوؿ )يتبي

ضمف المتطمبات الحرارية لزراعة ىذه محطات محافظة االنبار معدالت ذ سجمت إ ͦ(ـ40
 المحاصيؿ.

 الجت 
مف ذلؾ ويتبيف  ͦ(ـ37-35تبمغ درجة الحرارة العظمى التي يتطمبيا محصوؿ الجت بيف )

مف المعدؿ  االنبار معدالت شيرية بمغت أعمى ةمحطات محافظ لقد سجمت جميع ( 9الجدوؿ )
  ( درجات إال أف ىذا الفارؽ ال يوثر عمى زراعة ىذا المحصوؿ الميـ لثروة الحيوانية. 5بفارؽ )
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 نبارأل اإلمكانات الحرارية المالئمة لمثروة الحيوانية في محافظة ا .2.2.2.1

يجابي وسمبي عمى الحيوانات عف طريؽ اإلخبلؿ بإداء وظائفيا تؤثر درجة الحرارة بشكؿ إ
الفسيولوجية يكوف ذلؾ عند انخفاض درجة الحرارة بدرجة كبيرة جدًا او ارتفاعيا بشكؿ كبير ايضًا, 
ويكوف ىذا التأثير منعكس عمى كميات إنتاج المحـو والحميب والبيض والعسؿ, فعندما يحدث 

ي ذلؾ الى تغيير في معدؿ التنفس ومعدؿ النبض وتظير عبلمات التغيير في درجة الحرارة يؤد
رة في البيئة المائية ومناطؽ الظؿ, قعدـ الراحة عمى الحيوانات, بينما تكوف ىذه المتغيرات مست

لذلؾ تمجأ الحيوانات الى عممية تعديؿ الطاقة في أجساميا مف أجؿ التكيؼ مع البيئة المحيطة بيا 
 عماؿويتـ است ͦ(ـ40ائدة لكي تحافظ عمى درجة حرارة أجساميا بحدود )والتخمص مف الطاقة الز 

إف  (10. ويتبيف مف الجدوؿ )(1)وسائؿ متعددة ما بيف اإلشعاع والحمؿ والتوصيؿ والمياث والتعرؽ
-39و في األغناـ والماعز )  ͦ(ـ39-38درجة الحرارة لمحيوانات كانت في األبقار والجاموس )

 ةفي حيف إف األسماؾ درجة حرارتيا متغير  ͦ(ـ35وفي النحؿ ) ͦ(ـ42-40وفي الدجاج ) ͦ(ـ40
 .(2)حسب طبيعة الماء الوسط الذي تعيش فيو

( 9و)( 8( و )7ما مف حيث درجة الحرارة الُعظمى والُصغرى والُمثمى يتبيف مف الجدوؿ )أ
محطة الرطبة  ياإف درجة الحرارة الصغرى لجميع المحطات المناخية لمحافظة االنبار سجمت في

أما أعمى المعدالت الشيرية لدرجة الحرارة العظمى فقد سجمت خبلؿ  ͦ(ـ2.0أدنى المعدالت بمغت )
في كبل المحطتيف أما بخصوص درجة  ͦ(ـ42,8شير تموز في محطتي الرمادي وحديثة بمغت )

مف أجؿ القياـ وىي درجة مثالية لكونيا توفر الراحة لمحيوانات  ͦ(ـ22,4الحرارة المثمى فقد بمغت )
( يتبيف الحدود الحرارية الصغرى والمثمى والعظمى لمثروة 11بوظائفيا  الفسيولوجية ومف الجدوؿ )

الحيوانية ومدى مبلئمتيا ضمف درجات الحرارة المسجمة في المحطات المناخية لمحافظة االنبار, 
إلمكانات الُمتاحة في مف خبلؿ ذلؾ يتبيف إف درجات الحرارة الصغرى والمثمى والعظمى ىي مف ا

ز ايضًا مف  ز مف اإلنتاج الحيواني الذي يشكؿ غذاء رئيسي لمسكاف وُتع ز  محافظة االنبار والتي ُتع ز 
 سد العجز الغذائي وصواًل الى مرحمة االكتفاء الذاتي.

 

 

 

                                 
, طفؤاد عبدالمطيؼ عبدالكر  (1)   .215, ص1990, جامعة البصرة, 2يـ, إنتاج المحـو
 .315-314, ص1980رياض محمد حسف وآخروف, إدارة الحيواف, مؤسسة دار الكتب, جامعة الموصؿ,  (2)
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 (10جدوؿ )

 جساـ الثروة الحيوانيةأيوضح درجة حرارة 

 درجة حرارة الجسـ نوع الحيواف
 39 – 38 والجاموس بقارألا
 40 – 39 غناـ والماعزألا

 42 – 40 الدجاج

 35 النحؿ

 متغير حسب طبيعة الماء االسماؾ

1- Mr. Vaarst etaal, In Animal Health and welfare in Agriculture, walling ford, UK  
CABI publishing pp.1-12.2004. 

 . 330, ص2015اف ,كاظـ عبادي الجاسـ, جغرافية الزراعة, عم -2

كامؿ حمزة فميفؿ االسدي, الخصائص المناخية في العراؽ وعبلقتيا المكانية لتربية االبقار وانتاجيا, رسالة  -3
 .58, ص2008ماجستير, غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة الكوفة, 

 

 (11جدوؿ )

 ثروة الحيوانيةميوضح الحدود الحرارية الصغرى والمثمى والعظمى ل

 درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة المثمى درجة الحرارة الصغرى لحيوافنوع ا
 45 – 40 35 – 20 10 – 1 بقار والجاموسألا
 45 – 40 35 – 25 8 – 1 غناـ والماعزألا

 42 – 37 35 – 18 15 – 10 الدواجف
 44 – 38 30 – 20 10 النحؿ

 متغير حسب طبيعة الماء سماؾألا

 المصدر:

 1- Mr. Vaarst etaal, In Animal Health and welfare in Agriculture, walling ford, UK  
CABI publishing pp.8.2004. 

 .315, ص1980خروف, ادارة الحيواف, مؤسسة دار الكتب, جامعة الموصؿ, آرياض محمد حسف الوىاب و  -2
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 األمطار. 3.2.1

( ممـ 0,5مائية يزيد قطرىا عمى ) ُيع د المطر مف أىـ أشكاؿ التساقط ويتكوف مف قطرات
, إذ تتعرض القطرات الكبيرة أثناء سقوطيا الى االنشطار الى عدة أجزاء أصغر ممـ(8وأقؿ مف )

مف األمطار لكي ينمو ويمارس فعالياتو الحيوية وبطبيعة الحاؿ  ة. يحتاج النبات الى كمي(1)منيا
عمى  ةاألمطار الساقطة بدرجة كافية وُمو ز ع ف ىذه الكمية تكوف مختمفة بيف نبات وآخر, إف كميةإف

ز مف ضماف االنتاج النيائي لممحصوؿ , (2)احتياجات المحصوؿ الزراعية خبلؿ فصؿ الزراعة ُتع ز 
كما إف لؤلمطار دور ميـ جدًا في وجود المراعي, إذ إف نوعية المراعي وكثافتيا تكوف متوقفة عمى 

 .درجة الحرارةكمية األمطار الياطمة ومكاف سقوطيا و 

لى الحرارة إإذ يسيـ نمو المراعي في فصؿ الشتاء نتيجة سقوط األمطار وانخفاض درجات 
نى النباتات نتاجيا مف المحوـ والمبف غ   ( 12, ومف الجدوؿ )(3)بالمواد الضرورية لنمو الماشية وا 

ت محطة القائـ سجم إذيتبيف إف محطات محافظة االنبار سجمت أمطار سنوية متباينة ( 5والشكؿ )
( ممـ, في حيف سجمت محطة النخيب أدنى مجموع 146,7أعمى مجموع سنوي لؤلمطار بمغ )

( ممـ, أما بقية المحطات فقد سجمت محطتي عنو وحديثة مجموع 108,3سنوي لؤلمطار بمغ )
( ممـ عمى التوالي, أما محطتي الرمادي والرطبة 144,8( و )145سنوي لؤلمطار متقارب بمغ )

عمى التوالي ليكوف نصيبيا ـ (مم121,6(ممـ و )121,9سجمت مجموع السنوي لؤلمطار بمغ )فقد 
أقؿ مف المحطات السابقة, أما فيما يخص المجموع الشيري لمجموع األمطار فقد سجمت محطة 

في حيف سجمت محطة النخيب لشير كانوف الثاني.  (ممـ24,1حديثة أعمى مجموع لؤلمطار بمغ )
وتدرجت بقية المحطات بيف ىذيف  لنفس الشير (ممـ19,2بمغ )ر ي لؤلمطاأدنى مجموع شير 

المعدليف لؤلمطار, في حيف لـ تسجؿ ثبلثة أشير )حزيراف, تموز, آب( أي كمية لؤلمطار في 
جميع محطات محافظة االنبار, مف الضروري معرفة كمية األمطار التي يحتاجيا النبات لمعرفة 

ذلؾ عمى فصؿ سقوط األمطار إذ يحدد مدى فائدتيا, لقد قسـ العالـ  مدى كفايتيا لحاجتو, ويتوقؼ
المطرية الخامس حيث  حيث تقع المحافظة ضمف اقميـ الزراعة ةمطري ةالى خمسة أقاليـ زراعي

زراعة أغمب المحاصيؿ الزراعية د فيو جدًا وال تجو  ةتكوف الزراعة فيو باالعتماد عمى األمطار قميم

                                 
س. ب, الطقس والمناخ واإلرصاد الجوي, ترجمة: فاضؿ باقر الحسني ومحمد ميدي محمد  خروموؼ (1)

 .339, ص1977الصحاؼ, بغداد, 
(2) Fredrick p. Stutz and Anthony R. desouza, world economy, third edition, prentice 

Hall, 1998, p-242. 
 .391, ص1996مخمؼ شبلؿ مرعي وابراىيـ محمد حسوف القصاب, جغرافية الزراعة, جامعة الموصؿ,  (3)
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. لذلؾ يرى الباحث ضرورة ذكر متطمبات (1)والشعير والذرة الصفراء والبيضاءإذ تقتصر عمى القمح 
ىذه المحاصيؿ مف األمطار وعدـ ذكر بقية المحاصيؿ الحقمية والبستانية لكوف االعتماد في 

والتي سنحدد احتياجاتيا  ةزراعتيا بالدرجة األساس عمى مياه الري سواء كاف سطحية أـ جوفي
ح مما تقدـ إف األمطار في محافظة االنبار مف ضمف المحددات التي تعوؽ المائية الحقًا, يتض

جدًا ومتذبذبة بيف عاـ  ةوعمى الرغـ مف إف أمطار محافظة االنبار قميم عممية االنتاج الزراعي,
وآخر, إال إف سقوطيا أثناء فصؿ الخريؼ والشتاء والربيع يقمؿ مف عمميات الري لممحاصيؿ 

 .األمطار في ظيور النباتات الطبيعية التي تكوف مراعي لمحيواناتالزراعية كما تساىـ 

 (12جدوؿ )                                           

نبار لممدة ألالمعدالت الشيرية والسنوية لكمية االمطار ) ممـ ( الساقطة في محطات محافظة ا
(1999 – 2019 ) 

 

 الرمادي
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة

 19.2 20.1 24.1 23.8 24.1 21.6 كانوف الثاني
 17.2 19.2 23.3 23.1 23.2 20.5 شباط
 15.7 18.6 22.1 21.7 21.1 16.1 اذار
 11.3 16.6 18.9 19.1 20.3 12.8 نيساف
 5.0 9.3 5.5 7.0 6.8 5.3 ايار
 - - - - - - حزيراف
 - - - - - - تموز
 - - - - - - اب
 0.3 0.5 0.6 0.9 0.8 0.9 ايموؿ

 5.9 6.1 10.2 9.3 8.8 6.2 تشريف االوؿ
 15.2 14.2 20.4 19.6 19.4 18.6 تشريف الثاني
 18.5 17.0 21.6 20.5 20.3 19.9 كانوف االوؿ

 108.3 121.6 146.7 145 144.8 121.9 المجموع السنوي
ء الجوية الرصد الزلزالي العراقية, قسـ المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنوا

 .المناخ, بيانات غير منشورة
 

                                 
 .182, ص1982, دار الفكر, دمشؽ, 1عمي حسيف موسى, الوجيز في المناخ التطبيقي, ط (1)
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 لكمية االمطار)ممـ(( المعدالت الشيرية والسنوية 5شكؿ)

 

 (.12المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

(ممـ 250يتبيف إف المتطمبات الدنيا لمحصوؿ القمح مف األمطار ىي ) (13ومف الجدوؿ )
(ممـ, في حيف سجمت محطات محافظة االنبار مجموع أمطار 250-200ولمحصوؿ الشعير ىي )

(ممـ وىو أعمى مجموع لؤلمطار ولجميع 135,9سنوي أقؿ مف المعدؿ حيث سجمت محطة القائـ )
يضًا وقد اقتربت محطتي حديثو وعنو في مجاميعيا حيث بمغت إالمحطات ولكبل المحصوليف 

مبلئمة لزراعة المحصوليف وتقاربت كؿ مف (ممـ عمى التوالي لتكوف أكثر 134,8( و )135,2)
وأدناىا في النخيب (ممـ عمى التوالي, 114,8( و )115محطة الرطبة والرمادي بمجموع بمغ )

-300أما محصوؿ الذرة الصفراء والبيضاء فقد تتراوح الحدود الدنيا بيف )(. 102.4بمغت )
لنمو لمعروتيف بقمة سقوط األمطار (ممـ لكبل العروتيف الربيعية والخريفية حيث تميز فصؿ ا350

 ةمما يكوف غير مبلئـ لزراعة المحصوليف باالعتماد عمى األمطار واستخداـ الري سواء مياه سطحي
 ة.أـ جوفي

(ممـ في حيف 48,2أعمى مجموع سنوي خبلؿ العروة الربيعية بمغ ) ةولقد سجمت محطة حديث
ما العروة الخريفية فقد سجمت محطة (ممـ أ32,0سجمت محطة النخيب أدنى المعدالت بمغت )

(ممـ في حيف سجمت محطة الرطبة أقؿ مجموع لؤلمطار 31,2القائـ أعمى مجموع لؤلمطار وبمغ )
(ممـ, لذلؾ تميزت العروتيف الربيعية والخريفية بقمة األمطار أثناء فصؿ النمو مما 20,2وبمغ )

, إذ ما عتمدت عمى لكبل العروتيفيجعؿ المتطمبات المائية غير مبلئمة لزراعة المحصوليف و 
 االمطار.
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 (13جدوؿ )

في محطات محافظة ( القمح والشعير والذرة الصفراء والبيضاء  )متطمبات االمطار لنمو محاصيؿ
 ( 2019-1999نبار لممدة ) ألا

متطمبات االمطار المبلئمة  المحصوؿ
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي لنمو محاصيؿ الحبوب

 102.4 115 135.9 134.8 135.2 114.8 250 القمح
 102.4 115 135.9 134.8 135.2 114.8 250 – 200 الشعير

الذرة الصفراء 
 والبيضاء

 32.0 44.5 46.5 47.8 48.2 34.2 350-300 ربيعية
 21.4 20.2 31.2 29.8 29.0 25.7 350-300 خريفية

 :المصدر باالعتماد عمى
1- Kumar. S. and G. C. Bajpai. Comparison of association of lentil charactersin 
normal and late sowing condition. LENS Newsletter,1993.p278. 

 .1990خميؿ ابراىيـ محمد عمي, المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية, مطبعة التعميـ العالي, جامعة الموصؿ, -2
 . 72-59ص

 الرياح .4.2.1

تبلمس سطح االرض ليكوف ذلؾ المرور أفقيًا وىذا ما  ةُتعر ؼ الرياح ىي مرور اليواء بصور 
. والرياح مف العناصر المناخية المؤثرة (1)يميزىا, تتحرؾ الرياح نتيجة اختبلؼ قيـ الضغط الجوي

درجة حرارتيا و  ةعمى المحاصيؿ الزراعية والحيوانات وانتاجيا لكوف الرياح ليا خصائص متنوع
, إذ يكوف تأثيرىا اإليجابي عمى ةوأخرى سمبي ةيجابيإثار أورطوبتيا وسرعتيا واتجاىيا, ولمرياح 

النبات مف خبلؿ نقؿ حبوب المقاح والبذور وتساعد في انضاج بعض المحاصيؿ وتقمؿ مف خطورة 
 .واليواءدرجة الحرارة المؤذية وليا تأثير ايضًا في التبادؿ الحراري بيف النباتات 

أما أثرىا السمبي عمى النباتات تعمؿ عمى قطع األشجار الصغيرة وكسر أغصاف النبات 
النتح وتقميؿ الرطوبة,  /وميبلنيا وتساقط أوراقيا وثمارىا, كما تعمؿ عمى زيادة التبخر والتبخر

 (2)ةجديد وتييئة الظروؼ المبلئمة لنقؿ وانتشار األمراض واآلفات مف مناطقيا األصمية الى مناطؽ
يكوف تأثير الرياح عمى الحيواف مف خبلؿ تبديؿ ىواء الحضائر لمساعدتيا في تنفس ىواء نقي كما 
تعمؿ عمى تنظيـ حرارة جسـ الحيواف وىذا يتوقؼ عمى سرعة الرياح ودرجة حرارة المحيط والرطوبة 

حار الجاؼ و في الطقس ال ةساع /(كـ8الجوية حيث تكوف سرعة الرياح المثالية لمحيوانات )

                                 
 .103, ص2012, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف, 1عمي سالـ الشواورة, جغرافية عمـ المناخ والطقس, ط (1)
 .69-67ص, 2002ابراىيـ سمماف االحيدب, المناخ والحياة, دراسة في المناخ التطبيقي, الرياض,  (2)
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في الجو الحار الرطب, ومف آثار الرياح السمبية عمى الحيوانات ىي خبلؿ الفصؿ  ةساع /(كـ5)
البارد في حالة انخفاض درجات الحرارة دوف حد التوازف الحراري تؤدي الرياح الشديدة الى تقميؿ 

ات البرد, أما في العزؿ الحراري لفروة جسـ الحيواف مما يزيد مف البرودة ومعدؿ اإلصابة بصدم
حالة درجات الحرارة ورياح سريعة تعمؿ عمى زيادة الثقؿ الحراري عمى جسـ الحيواف عف طريؽ 
التبلمس لكف إذا تعرض الحيواف ألشعة الشمس في المراعي تستعمؿ الرياح السريعة في تعديؿ 

 ة(كـ/ ساع24-20, كذلؾ تؤثر الرياح اذا تراوحت بيف )(1)درجة الحرارة عف طريؽ التبلمس ايضاً 
( إف 6( والشكؿ )14يتبيف مف الجدوؿ ), عمى حركة طيراف النحؿ مما يجعمو في حالة سبات

(ـ/ ثا, في حيف سجمت محطة 3,6لمرياح بمعدؿ سنوي ) ةمحطة النخيب سجمت أعمى سرع
 ةيضًا إف أعمى سرعا(ـ/ ثا, وتبيف مف الجدوؿ 2,4الرمادي أدنى مستوى لسرعة الرياح بمغ )

لمرياح في محطتي عنو وحديثة بمعدؿ  ةاح سجمت خبلؿ شير تموز إذ سجمت أعمى سرعلمري
(ـ/ ثا في كبل المحطتيف في حيف سجمت محطة الرمادي أدنى معدؿ شيري لسرعة الرياح بمغ 5,7)
( و 4,6( و )5,3لسرعة الرياح بمغت ) ة(ـ/ ثا في حيف سجمت بقية المحطات معدالت شيري3,7)
أما أدنى المعدالت الشيرية لسرعة . مف النخيب والقائـ والرطبة عمى التوالي (ـ/ ثا في كؿ4,3)

وؿ, إذ سجمت أعمى معدؿ شيري لسرعة الرياح في ألالرياح فقد سجمت خبلؿ شير كانوف ا
 ة(ـ/ ثا في كبل المحطتيف, في حيف سجمت محطة حديث2,3محطتي النخيب وعنو بمعدؿ شيري )

(ـ/ ثا, أما بقية المحطات فقد سجمت معدالت لسرعة 1,7بمغ ) أدنى معدؿ شيري لسرعة الرياح
 .(ـ/ ثا في كؿ مف الرطبة والقائـ والرمادي عمى التوالي1,8( و )1,8( و )2,1الرياح بمغت )

( إف الرياح في محافظة االنبار ال 7( والشكؿ )15يتضح مف الجدوؿ )أما اتجاه الرياح 
حيث سادت الرياح الشمالية الغربية التي سجمت أعمى  ةب في اتجاه واحد بؿ في اتجاىات عديت

لمرياح الشمالية  ةسجمت أعمى نسب إذالنسب مقارنًة مع بقية االتجاىات األخرى لممحطات المناخية 
( و 22.13( و )22,31( و )22,41والرمادي ) ةالغربية في محطات القائـ وعنو وحديث

( و 13,5لنخيب والرطبة إذ سجمت نسب )(% عمى التوالي وأدناىا سجمت في محطتي ا22,3)
 ( عمى التوالي.10,51)

 

 

 
                                 

 .375, ص2001اعة والنشر, بغداد, , دار الكتب لمطب1اسعد اسماعيؿ احمد, صحة الحيواف, ط( 1)
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 (14جدوؿ )

 (2019 -1999نبار لممدة ) ألالمعدؿ الشيري  والسنوي لسرعة الرياح )ـ/ ثا( لمحطات محافظة ا
 

 الرمادي
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة

 2.5 2.6 2.1 2.69 2.4 2.1 كانوف الثاني
 2.9 2.9 2.3 2.7 2.6 2.5 شباط
 3.7 3.1 2.5 2.9 2.9 2.6 اذار
 4.3 3.4 2.8 3.8 3.1 2.5 نيساف
 4.6 3.5 3.1 4.2 3.6 2.6 ايار
 5.1 4.1 4.2 5.3 4.5 2.8 حزيراف
 5.3 4.3 4.6 5.7 5.7 3.7 تموز
 4.4 3.0 3.5 4.3 5.6 2.9 اب
 3.1 2.4 2.7 2.9 3.5 2.1 ايموؿ

 2.7 2.6 1.9 2.6 2.6 1.7 تشريف االوؿ
 2.5 1.8 1.7 2.1 2.3 1.7 تشريف الثاني
 2.3 2.1 1.8 2.3 1.7 1.8 كانوف االوؿ
 3.6 2.9 2.7 3.4 3.3 2.4 المعدؿ السنوي

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية الرصد الزلزالي العراقية, قسـ 
 المناخ, بيانات غير منشورة.

 لسرعة الرياح )ـ/ثا( . المعدالت الشيرية والسنوية (6شكؿ)

 (.14المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )
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 (15جدوؿ )
 1999نبار لممدة ) ألالرياح السائدة  في محطات محافظة ااتجاه النسب المئوية)%( لمعدؿ تكرار 

– 2019 ) 

شمالية  شمالية المحطة
جنوبية  شرقية شرقية

جنوبية  جنوبية شرقية
شمالية  غربية ةغربي

 السكوف غربية
 المجموع

 100 25.83 22.3 6.1 4.31 8.54 3.44 5.1 5.53 18.85 الرمادي

 100 26.11 22.13 6.71 5.5 7.8 3.3 4.11 5.24 19.1 حديثة

 100 27.43 22.31 5.91 4.0 8.21 3.4 4.2 5.21 19.33 عنو

 100 26.17 22.41 6.4 4.66 7.67 3.23 4.3 5.28 19.88 القائـ

 100 18.52 10.51 21.5 9.1 8.44 5.2 5.88 3.3 17.55 الرطبة

 100 18.38 13.5 19.4 7.9 8.7 5.2 5.41 3.61 17.9 النخيب

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية الرصد الزلزالي العراقية, قسـ 
 المناخ, بيانات غير منشورة.

 

دنى نسبة تكرار لمرياح فقد كانت الرياح الجنوبية الشرقية إذ سجمت أعمى نسب في أما أ
(% لكبل المحطتيف, في حيف سجمت بقية المحطات نسب 5,2بنسبة ) و النخيبمحطتي الرطبة 

عمى  ة(% في كؿ مف الرمادي والقائـ وعنو وحديث3.3( و )3.4( و )3,23( و )3,44بمغت )
(% في حيف سجمت 27,43لمسكوف سجمت في محطة عنو بمغت نسبتيا )التوالي, أما أعمى نسبو 
سرعة مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف  .(%18,38لمسكوف بمغت ) ةمحطة النخيب أدنى نسب

الرياح في محافظة االنبار مبلئمة لئلنتاج الزراعي وال تشكؿ اثر سمبي ما عدى بعض الحاالت 
 شكؿ اثارًا سمبية عمى االنتاج الزراعي.التي تكوف فييا سرعة الرياح عالية وت
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 ( معدؿ تكرار الرياح السائدة ضمف قطاعات الدائرة االتجاىية .7شكؿ )

  

  

  

 (. 15المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 الرطوبة النسبية  .5.2.1

ستيعابو ىي نسبة بخار الماء الموجود فعبًل في اليواء الى بخار الماء الذي يستطيع اليواء ا
(% وتعتمد الرطوبة 100-ُيع ب ر عنيا بالنسبة المئوية التي تتراوح مف )صفر ةعمى درجة حرارة معين

. لمرطوبة أثر في (1)النسبية عمى درجة حرارة اليواء ومعدؿ سرعة التبخر وكذلؾ سرعة الرياح
راحؿ نموه التخصص لزراعة بعض المحاصيؿ كما تؤثر الرطوبة بشكؿ كبير عمى النبات خبلؿ م

وعمى كمية التبخر والتبخر/ النتح ويكوف ليا تأثير ايضًا عمى رطوبة التربة ويكوف ارتباطيا معيا 
إذ كمما قمة الرطوبة كمما زادت عممية التبخر والتبخر/ النتح وأدى ذلؾ الى زيادة  ةعكسي ةبعبلق

ؿ والعكس مف ذلؾ حاجة النبات الى المياه والذي ينعكس عمى زيادة عدد الري ات لكؿ محصو 
صحيح, كما يؤثر ارتفاع الرطوبة النسبية عمى انتشار األمراض واآلفات والحشرات الزراعية تعمؿ 
عمى إصابة األوراؽ والثمار او تعطيؿ عممية التمقيح وبالتالي انخفاض اإلنتاج ولنقص الرطوبة أثر 

كما تسيـ ايضًا في إنتاج  ميـ وىو تكويف الثمار الصمبة ذات المب السميؾ مثؿ العنب والبطيخ
بعض المحاصيؿ مثؿ القمح والشعير وغيرىا مف المحاصيؿ, كما تسيـ الرطوبة المنخفضة عمى 

أما بالنسبة لمحيوانات فأف تأثيرىا في حاؿ ارتفاعيا وتزامف ذلؾ االرتفاع مع , (2)خزف المحاصيؿ
ظة االنبار في فصؿ ارتفاع ف ذلؾ يضر بصحة الحيواف, لكف مناخ محافإارتفاع درجات الحرارة ف

درجات الحرارة تقؿ الرطوبة النسبية مما يقمؿ مف خطرىا عمى الثروة الحيوانية وانخفاض الرطوبة 
يكوف تأثيرىا عمى الثروة الحيوانية شبو معدوـ تكوف أغمب الحيوانات تستطيع مقاومة الرطوبة 

مادي سجمت أعمى معدؿ لمرطوبة ( إف محطة الر 8( والشكؿ )16ويتبيف مف الجدوؿ ), (3)النسبية
(%, أما أدنى معدؿ سنوي لمرطوبة النسبية فقد سجؿ في محطة النخيب 52,14النسبية بمغ )

( و 48,5(% أما بقية المحطات فقد سجمت معدالت سنوية لمرطوبة النسبية بمغت )40.86)
ي, أما عمى عمى التوال ة(% في كؿ مف القائـ وعنو والرطبة وحديث45,6( و )47( و )47,7)

المستوى الشيري فقد سجؿ شير كانوف الثاني أعمى المعدالت لمنسب الشيرية في جميع محطات 
المحافظة في حيف سجؿ شير تموز أدنى نسب المعدالت الشيرية لمرطوبة النسبية ولجميع 

 المحطات المناخية لمحافظة االنبار.

                                 
 .146, ص2011, دار المسيرة لمطباعة والنشر, عماف, 1عمي احمد غانـ, الجغرافية المناخية, ط (1)
عبد الحميد احمد يونس, عبد الستار عبد ا الكركجي, زراعة المحاصيؿ الصناعية في العراؽ, دار الكتب  (2)

 .101-100, ص1977لمطباعة والنشر, الموصؿ, 
عبد المعز احمد اسماعيؿ, محمود عبد الرحمف متولي, صحة الحيواف, مؤسسة دار الكتب, جامعة الموصؿ,  (3)

 .30, ص1982
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 (16جدوؿ )

 (2019-1999نبار لممدة ) أل)%( لمحطات محافظة ارطوبة النسبيةمالمعدالت الشيرية والسنوية ل
 

 الرمادي
 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة

 65.0 70.4 75.4 77.2 76.5 77.5 كانوف الثاني
 56.3 63.0 64.5 66.4 24.2 66.1 شباط
 49.1 35.6 55.2 56.8 52.6 57.4 اذار
 39.2 34.5 46.7 47.6 44.3 50.3 نيساف
 31.2 35.1 36.5 34.7 32.9 41.4 ايار
 23.2 30.3 30.1 25.8 25.3 34.7 حزيراف
 21.6 28.5 27.9 25.3 23.1 31.7 تموز
 24.3 29.6 30.2 28.7 25.4 33.5 اب
 28.9 37.5 35.1 33.2 29.8 41.4 ايموؿ

 39.8 45.6 45.2 42.7 42.8 50.6 تشريف االوؿ
 50.6 58.2 61.1 60.3 58.7 65.4 تشريف الثاني

 61.2 68.7 74.3 73.8 72.3 75.7 وف االوؿكان
 40.86 47.0 48.51 47.7 45.62 52.14 المعدؿ السنوي

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية الرصد الزلزالي العراقية, قسـ 
 المناخ, بيانات غير منشورة.

 -1999مرطوبة النسبية في محطات محافظة األنبار لممدة )( المعدالت الشيرية والسنوية ل8شكؿ) 
2019) 

 ( .16المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 . التبخر6.2.1

يقصد بالتبخر تحوؿ الماء مف الحالة السائمة الى الحالة الغازية عندما يكوف اليواء غير 
يشير إليو بالتبخر في مشبع بالماء, ولقد تعددت المصطمحات التي تشير المفيوـ التبخر فالبعض 

حاؿ حدوثو مف المسطحات المائية والتربة والبعض االخر يطمؽ عميو النتح في حاؿ حدوث تبخر 
مف ثغور النباتات, وعميو نعتمد تعريؼ شامؿ ىو التبخر/ النتح والذي يعني التبخر مف المسطحات 

مف العوامؿ التي تؤثر في التبخر المائية والتربة والنتح مف النبات بصورة مجتمعة, اذا توجد العديد 
, ولمتبخر تأثير مباشر عمى النبات يكوف مف (1)منيا العامؿ المناخي واالرضي والنباتي والبشري

خبلؿ تخميص النباتات مف الماء الزائد عف طريؽ طرحو بالتبخر, كما لو دور في اكماؿ الوظائؼ 
يؤثر عمى عممية االمتصاص باقي أجزاء الحيوية لمنبات عف طريؽ تخمصو مف الماء الزائد والذي 

النبات لما تحتاج اليو مف الغذاء, كما يعمؿ عمى المحافظة عمى النبات مف لفحة الحرارة الشديدة, 
ولو اثر في تمطيؼ الجو, رغـ ىذه االيجابيات إال إف لو اثرًا سمبيًا يتمثؿ في حدوث العجز المائي 

مية في المناطؽ الجافة وشبو الجافة وانحسار موسـ في المناطؽ التي تعتمد عمى الزراعة الدي
, ويكوف تأثير التبخر عمى الثروة الحيوانية (2)الزراعة في األشير المطرية التي يقؿ فييا التبخر

خصوصا الماشية إذ يكوف ذلؾ التأثير عمى المراعي حيث تجود المراعي في المناطؽ ذات التبخر 
السنة, في حيف تقؿ المراعي في المناطؽ ذات التبخر الكبير  القميؿ نتيجة نمو االعشاب عمى مدار

مع قمة ما تحتويو النباتات مف بروتينات تفيد الماشية, كما يؤثر التبخر عمى إنتاج المحـو واأللباف 
. يبلحظ مف (3)اذ تزداد الطاقة التي تبذليا نتيجة زيادة التبخر والعكس مف ذلؾ مع قمة التبخر

( 3094.4( اف محطة النخيب سجمت أعمى مجموع سنوي لمتبخر بمغ )9) ( والشكؿ17الجدوؿ )
( ممـ, اما عمى 2521.9ممـ, في حيف سجمت محطة عنو ادنى مجموع سنوي لمتبخر بمغ )

المستوى المعدؿ الشيري فقد سجؿ شير تموز اعمى معدؿ شيري لمتبخر وعمى مستوى جميع 
ر كانوف الثاني أدنى المعدالت الشيرية المحطات المناخية في المحافظة, في حيف سجؿ شي

 لمتبخر وذلؾ عمى مستوى جميع المحطات.

 

                                 
 .99, ص2004, دار وائؿ لنشر والتوزيع, االردف, 1( منصور حمدي ابو عمي, الجغرافية الزراعية, ط1)
لمناسبة, مجمة تقويـ طرؽ الري الحديثة وتطبيقاتيا في ( نجيب خروفة, عبلقة الظروؼ البيئية بتحديد طرؽ الري ا2)

 .40, ص1984الوطف العربي, مطبعة اتحاد مجالس البحث العممي العربية, بغداد, 
,ص 1990( فاضؿ الحسني وميدي الصحاؼ, اساسيات عمـ المناخ التطبيقي, مطابع دار الحكمة, بغداد, 3)

159. 
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 (17جدوؿ )
 نبار لممدةألمحطات محافظة افي  كميات التبخر)ممـ(ل المجموع السنويو  ةالمعدالت الشيري

  (1999- 2019 .) 

 النخيب الرطبة القائـ عنو حديثة الرمادي 

 79.3 77.8 58.2 44.9 52.7 68.8 كانوف الثاني
 109.7 107.2 102.9 78.4 83.5 99.8 شباط
 170.2 171.3 133.8 122.1 128.7 179.4 اذار
 254.2 248.3 225.4 205.7 224.9 214.6 نيساف
 347.1 344.2 336.4 328.2 332.5 306.7 ايار
 427.4 420.3 419.6 417.5 407.1 378.2 حزيراف
 498.7 492.4 489.6 484.5 473.1 445.3 تموز
 451.3 449.6 474.3 224.1 461.4 396.2 اب
 333.6 330.7 291.5 282.7 381.2 329.3 ايموؿ

 225.4 223.1 230.7 178.2 244.8 215.4 تشريف االوؿ
 117.2 116.6 121.8 103.5 121.4 122.7 تشريف الثاني
 80.3 78.4 61.2 52.1 59.9 81.7 كانوف االوؿ
 3094.4 3059.9 2945.4 2521.9 2971.2 2838.1 المجموع السنوي

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة النقؿ والموصبلت, الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ 
 المناخ بيانات غير منشورة.

 ( 2019-1999( المجموع السنوي لكميات التخبر)ممـ( في محافظة االنبار لممدة)9شكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 (. 17المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )   
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  التربة. 3.1

سيمت العمميات الفيزيائية والكيميائية والحياتية عمى تكوينيا أىي تكويف طبيعي في تطور مستمر 
لذلؾ تعد التربة نظاـ ديناميكي يتغير وفؽ تأثيرات العوامؿ المحيطة بيا بيف األغمفة الصخري 

نتاج المحاصيؿوالجوي والحيوي والمائي, وىي الو  .والتربة تتبايف (1)سط الذي يتـ فيو زراعة ونمو وا 
مف حيث خصوبتيا وصبلحيتيا لمزراعة نتيجة تبايف السطح والمناخ وكثافة النباتات الطبيعية مف 

وأخرى تصمح لزراعة أشجار  ةمعين ةتصمح لزراعة محاصيؿ حقمي ةمكاف الى آخر, ىناؾ ترب
( إف 5.ويتضح مف الخريطة )(2)حيوانات وترب ال تصمح لمزراعةتصمح كمراعي لم ةالفاكية و ترب

مف أنواع الترب التي تختمؼ مف حيث مدى مبلءمتيا  ديدمحافظة االنبار يغطي سطحيا الع
 -:وىي لئلنتاج الزراعي 

 التربة الرسوبية. 1.3.1

ألصمية ىي التربة التي تكونت بفعؿ الرواسب التي ُنق م ت الى مناطؽ أخرى غير مناطقيا ا
يصؿ عمقيا  ةالريحية عمى نقميا وترسيبيا, وىذه التربة عميق وساىمت عوامؿ النقؿ سواء المائية و

 عمى العناصر المعدنية الكبرى ىي الكالسيوـ والفسفور ةحاوي ةمزيجي ة(ـ وىي ترب2الى أكثر مف )
وتحتوي محافظة  .(3)لمعديد مف المحاصيؿ الزراعية ةوصبلحية مبلئم خصوبةوالمغنيسيـو أكسبتيا 

 -االنبار عمى عدة أنواع مف الترب الرسوبية ُقس م ت عمى النحو التالي:

 ترب كتوف األنيار .1.1.3.1

نتيجًة لعمميات الترسيب التي يقوـ بيا النير أثناء موسـ الفيضاف تنشأ تربة كتوؼ األنيار, 
وما تمتاز بو ىذه التربة إف  يكوف امتدادىا عمى جانبي قناة النير ةإذ تتخذ شكؿ أخاديد طولي

سريعة  ة, وىي تربةغريني ةطيني ةنسجتيا تكوف خشنة الى متوسطة مف الرماؿ وكذلؾ مزيجي
ويكوف  (3-1الصرؼ لذلؾ ىي قميمة المموحة وىذه التربة يكوف ارتفاعيا عف مستوى النير حوالي )

 .(5سيؿ الرسوبي خريطة )مف دخوؿ نير الفرات قضاء القائـ حتى بداية الامتداد ىذه التربة 

 
                                 

غدير العبيدي, األسس العممية لئلدارة واإلنتاج وتحسيف المحاصيؿ , محمد عويد المعيني اياد حسيف عمي (1)
 .300, ص2018, دار الوارث لمطباعة والنشر, 1الحقمية, ط

 .43, ص2010, 2عبد ا سالـ المالكي, جغرافية العراؽ, جامعة البصرة, ط (2)
 .21, ص2010فبلح ابو نقطو, حسيف سميماف حبيب, مسح التربة وتصنيفيا, جامعة دمشؽ,  (3)
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 (5خريطة )

 نبارألصناؼ الترب في محافظة اأ

ذ

  .Buring.Soil and Soils comdition in Iraq.1969المصدر:                                           
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أي ما نسبتو  2(كـ440.5تُق د ر ) ةمساح تصدر( إف ىذه التربة ت18ويتبيف مف الجدوؿ )
لزراعة  ةمجموع مساحة محافظة االنبار وُتع د مف أجود أنواع الترب وىي مبلئم (ـ مف0,33%)

 (1)جميع المحاصيؿ الزراعية

 (18جدوؿ )

 )الكيمومتر المربع( ونسبيا المئويةػنبار بألانواع الترب ومساحتيا في محافظة ا

 النسبة المئوية % 2المساحة / كـ نوع التربة ت
 0.33 440.5 تربة كتوؼ االنيار 1
 2.40 3256 تربة قيعاف الودياف 2
 1.21 1631.3 تربة السيؿ الرسوبي 3
 9.26 12533 التربة الصحراوية الجبسية 4
 7.80 10554.8 التربة الصحراوية الجبسية المختمطة 5
 31.11 42109.7 التربة الصحراوية حجرية 6
 19.04 25769 التربة الصحراوية الكمسية الحصوية 7
 2.30 3118.7 لمستنقعات الصحراويةتربة ا 8
 4.14 5597 التربة الصحراوية الحصوية الطينية 9

 التربة الصحراوية الصخرية الطينية 10
 21.69 29354 قديمةال

 0.73 990 التربة الصحراوية الطينية 11
 100 135354 المجموع

      . Arc Map 10.5 ( وبرنامج3المصدر : باالعتماد عمى خريطة )        

 تربة قيعان الوديان .2.1.3.1

إف امتداد ىذا النوع مف التربة يكوف مف دخوؿ نير الفرات األراضي العراقية حتى شماؿ 
تحتوي عمى الرمؿ وتختمط مع الغريف وحجر  ةالسيؿ الرسوبي تتصؼ ىذه التراب بأنيا مزيجي

                                 
ماجد السيد ولي, العوامؿ الجغرافية وأثرىا في انتشار األمبلح بترب سيؿ ما بيف النيريف, مجمة الجمعية  (1)

 .25, ص1986, 17الجغرافية العراقية, مجمد 
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 (1)(ـ15نير يكوف حوالي )الكمس والجبس لذلؾ تمتاز بخصوبتيا كما إف ارتفاعيا عف مستوى ال
لجميع المحاصيؿ  ةوىي تربة ذات تصريؼ جيد مع قمة وجود األمبلح فييا لذلؾ ىي مبلئم

وبنسبة  2(كـ3256, شكمت مساحتيا )الزراعية سواء المحاصيؿ الحقمية أـ محاصيؿ البستنو
 %( مف مجموع مساحة محافظة االنبار.2.40)

 تربة السيل الرسوبي .3.1.3.1

رض السيؿ الرسوبي ىذه التربة التي تمتد مف منطقة تؿ أسود شماؿ غرب مدينة الرمادي تكتسي أ
( يتبيف إف ىذه التربة 18( ومف الجدوؿ )5حتى نياية الحدود اإلدارية لمحافظة االنبار خريطة )

                     .(% مف مجموع مساحة المحافظة1,21أي ما نسبتو ) 2(كـ1631,3تُق د ر بػ) ةتشغؿ مساح
وكاف نير الفرات سببًا في تكويف ىذه التربة عف طريؽ الفيضاف المتكرر لو, وتعد ىذه التربة مف 
الترب الخصبة في المحافظة والتي تتميز بأنيا مزيج مف الطيف والغريف وتحتوي عمى مواد غذائية 

معالجتيا مف خبلؿ . لكف تعاني مف مشكمة المموحة في بعض المناطؽ والتي يمكف (2)لمزراعة ةجيد
لمعديد مف  ةزيادة عمميات التصريؼ عف طريؽ شؽ المبازؿ وصيانتيا باستمرار وىي تربة مبلئم

 .                                       المحاصيؿ الزراعية

 الترب الصحراوية .2.3.1

ل ما كانت تتميز الترب الصحراوية بقمة المواد العضوية والمعدنية الضرورية لنمو النبات و 
مع ظيور  ةمف المواد العضوية فإنيا تتميز بألواف فاتح ةقميم ةالتربة الصحراوية تحتوي عمى نسب

عف ألواف الصخور السائدة التي تشققت منيا التربة  ةبعض األلواف األخرى كاألحمر والبني ناتج
.وتتضمف التربة (3)(% مف مساحة محافظة االنبار80محميًا وُتغطي التربة الصحراوية ما يقارب )

 -الصحراوية عدة أنواع مختمفة يمكف التعرؼ عمييا مف خبلؿ التالي:

 

 

                                 
(, كمية ةلفرات, رسالة ماجستير )غير منشور ح محمود عمي الراوي, التبايف المكاني لسكاف اقميـ أعالي اصبا (1)

 .23, ص1981داب, جامعة بغداد, اآل
 .64, ص1979خطاب صكار العاني, نوري خميؿ الرازي, جغرافية العراؽ, مطابع جامعة بغداد,  (2)
عصاـ خضير حمزه الحديثي, احمد عاصـ الدباغ, ترب محافظة االنبار, مجمة العمـو واليندسة, المجمد االوؿ,  (3)

 .44, ص2005جامعة االنبار, 



 64 
 

 التربة الصحراوية الجبسية  .1.2.3.1.

تسود ىذه التربة في الجزء الشمالي مف محافظة االنبار مف حدودىا اإلدارية مع محافظة 
, 2(كـ12533تُق د ر بػ) ةحنينوى وصبلح الديف حتى ترب قيعاف الودياف في الجنوب, تشكؿ مسا

( مف مجموع مساحة محافظة االنبار, وتتميز ىذه التربة باحتوائيا عمى %9,26أي ما نسبتو )
وخصوبتيا متدنية مما يجعؿ صبلحيتيا لئلنتاج  ةعالية وموادىا العضوية قميم ةالجبس بنسب

خداماتيا في الزراعة تتطمب بالمواد العضوية فإف است ة, ولما كانت تربتيا فقير (1)الزراعي محدودة
عمميات تعديؿ واستصبلح ليا مف خبلؿ اضافة المخصبات مع تحديد نوع المحاصيؿ الزراعية 
ز مف اإلنتاج الزراعي لذلؾ نستطيع القوؿ إنيا مف ضمف اإلمكانات الطبيعية  التي تدعميا مما ُيع ز 

 الواعدة إذا ما تـ استصبلحيا بشكؿ عممي لؤلغراض الزراعية.

 التربة الصحراوية الجبسية المختمطة .2.2.3.1

يكوف أوسع انتشار ليذه التربة ضمف قضائ ي الفموجة والرمادي مع وجود أجزاء منيا محاذية 
لحدود محافظة صبلح الديف ويكوف ليا امتداد آخر ضمف التربة الصحراوية الحجرية التي تحيطيا 

أي ما نسبتو  2(كـ10554,8تُق د ر بػ) ةساح, وتشغؿ م(2)ويكوف امتدادىا اتجاه محافظة النجؼ
 ة(مف مجموع مساحة محافظة االنبار, وما يبلحظ عمى ىذه التربة إف مادتيا العضوية فقير 7,8%)

.إف ىذا النوع مف التربة (3)لينعكس ذلؾ عمى خصوبتيا وبالتالي مدى صبلحيتيا لئلنتاج الزراعي
وادخاؿ التقنيات الحديثة مف اجؿ االستثمار االمثؿ لزراعة  خصوبتيايحتاج الى عممية تعديؿ ورفع 

 لكي تمبي الطمب المتزايد عمى الغذاء وىي مف المناطؽ الواعدة لئلنتاج الزراعي.

 التربة الصحراوية الحجرية.3.2.3.1  

وىيت ويكوف اتجاىيا نحو اليضبة الغربية أذ تغطي  ةتنتشر ىذه التربة في قضائي حديث
وف اتجاىيا نحو محافظتي النجؼ وكرببلء وحدود االراضي السعودية وىي اجزاء واسعة منيا ويك

سـ( كما تنتشر فييا الصخور الكمسية والرممية وتفتقد لممواد 10السمؾ ال يتجاوز سمكيا ) ةتربة قميم
سمؾ ىذه  ةالعضوية التي تقمؿ مف خصوبتيا, لذلؾ تحتاج الى تحديد المحاصيؿ التي تبلئـ قم

                                 
الحديثي وآخروف, التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار, وزارة التعميـ العالي والبحث  عصاـ خميؿ (1)

 .42, ص2009العممي, جامعة االنبار, 
 .26صباح محمود عمي الراوي, مصدر سابؽ, ص  (2)
 .43عصاـ خضير حمزه الحديثي واحمد عاصـ الدباغ, مصدر سابؽ, ص  (3)
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نتاج ألتيا واتباع الطرؽ الحديثة في الري وعمميات التسميد المناسبة لدفع عممية االتربة وقمة خصوب
 مف (%31,11اي ما نسبتو ) 2(كـ42109.7تقدر) ةماـ, تشغؿ ىذه التربة مساحأللى اإالزراعي 

 .(1)مجموع مساحة محافظة االنبار

 التربة الصحراوية الكمسية الحصوية .4.2.3.1

(% تسود ىذه التربة 19,04اي ما نسبتو ) 2(كـ25769در)تشغؿ ىذه الترب مساحة تق
ضمف قضاء الرطبة وتمتد اتجاه الحدود العراقية السعودية مف الجنوب كما تحدىا التربة الصحراوية 
الحجرية مف الشرؽ ومف الغرب تحددىا التربة الصحراوية الصخرية الطينية القديمة والتربة 

ىذه التربة عمى حجر الرمؿ والكمس وىي ذات سمؾ ال الصحراوية الحصوية الطينية, تحتوي 
/ساعة ىذا يعني اف قدرتيا عمى نفاذ الماء كبيرة مـ(م10ونفاذيتيا تصؿ الى ) سـ(10يتجاوز)

, (2)( اضافة الى نسبة مف االمبلح المعدنية تكوف معتدلة%1,7وتصؿ نسبة المادة العضوية فييا )
نتاج الزراعي اذا تـ تحسيف نوعيتيا مف خبلؿ اتباع الطرؽ لذلؾ يكوف ىذا النوع مف التربة قابؿ لئل

 .الحديثة في الزراعة

 ترب المستنقعات الصحراوية .5.2.3.1

راضي أذ توجد في بعض إف ىذه الترب تنتشر في اجزاء متفرقة مف محافظة االنبار إ
توجد في شماؿ مدينة طراؼ بحيرة الحبانية والرزازة وبحيرة الثرثار كما أقضائي الفموجة والرمادي و 

( تتكوف ىذه التربة 5الرطبة وعمى مقربة مف الحدود السورية ويمكف مبلحظة ذلؾ مف الخريطة )
ال تصمح  بةف ىذه التر إ وىذه الترب تكوف عبارة عف بحيرات ممحية وسبخات.مف الجير والجبس
( %2,30قدرىا )وتشكؿ نسبة  2(كـ3118,7. تشغؿ ىذه الترب بمساحة تقدر)(3)لئلنتاج الزراعي

 مف مساحة محافظة االنبار.

 

                                 
لمنطقة اليضبة الغربية في العراؽ ومؤىبلتو التنموية, مجمة الجمعية  الجغرافي رحلمسنافع ناصر القصاب, ا  (1)

 .49,ص1986الجغرافية, المجمد الثامف عشر,
اليضبة ة في االقاليـ الجافة مع تركيز خاص عمى الزراعو التربة  ترديفي  فاؼطو رؤوؼ شير, دور الج  (2)

 .22,ص1993االنبار, ةجامع الجغرافي االوؿ, تمرالغربية في العراؽ, المؤ 
سعدية عاكوؿ الصالحي, جيومورفولوجية حوض الثرثار في العراؽ واستثماراتو االقتصادية, رسالة ماجستير   (3)

 .44,ص1992)غير منشورة(, كميو اآلداب, جامعو بغداد,
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  التربة الصحراوية الحصوية الطينية .6.2.3.1

تتكوف ىذه التربة مف صخور خشنة واخرى ناعمة مع وجود الحصى أذ تكوف بأحجاـ مختمفة لذلؾ 
 ةنتاج الزراعي حتى تكوف ذات قابمية قميمة جدًا لئلنتاج وتشكؿ مساحألىذه التربة غير مفضمة في ا

 االنبار. ة( مف محافظ%4,14أي ما نسبتو) 2(كـ5597تقدر )

 التربة الصحراوية الحصوية الطينية القديمة .7.2.3.1

( مف مجموع %21,69وبنسبة مئوية تبمغ ) 2(كـ29354تقدر) ةتشغؿ ىذه التربة مساح
الى مساحة محافظة االنبار, ترتفع في ىذا النوع مف التربة نسبة الطيف لذلؾ تتعرض دائما 

نتاج النباتي محدودة . حيث تكوف قابميتيا لئل(1)التشققات ويمكف مبلحظة ذلؾ عمى سطح التربة
جدًا اذ البد مف اجراء عمميات تعديؿ عمى ىذا النوع مف الترب مف اجؿ استغبلليا واالستفادة منيا 

ف ادراجيا ضمف في تطوير االنتاج الزراعي وصوال الى االكتفاء الذاتي مف الغذاء. لذلؾ مف الممك
 المناطؽ الواعدة لئلنتاج الزراعي بعد اتباع الطرؽ العممية في استصبلح تربتيا.

 الطينيةالصحراوية التربة  .8.2.3.1

( مف مجموع %0,73و تشكؿ نسبة مئوية قدرىا ) 2(كـ990تشغؿ ىذه التربة مساحة تقدر)
متداد مع الحدود السورية تكونت قضاء القائـ با توجد ضمفمساحة محافظة االنبار وىذه التربة و 

ىذه التربة مف مفتتات صخرية رسوبية يسود فييا الجير والرمؿ لذلؾ ىي تحتاج الى عمميات 
جؿ رفع قابميتيا االنتاجية الف قابميتيا محدودة لئلنتاج الزراعي.مف خبلؿ ما تقدـ أاستصبلح مف 

محصوؿ متطمبات مف المواد المعدنية يمعب التنوع في الترب الى تبايف االنتاج الزراعي أذ لكؿ 
والعضوية التي تحتاجيا لكي تنمو ويصؿ الى مرحمة االنتاج ولكف مف الممكف اجراء عمميات 
تعديؿ قابمية بعض انواع الترب مف اجؿ انتاج محاصيؿ زراعية في ترب لـ تكف تزرع مف قبؿ 

االكتفاء الذاتي مف الغذاء وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى رفع االنتاج الزراعي وصوال الى مرحمة 
نتاج الزراعي لممحافظة لذلؾ يمكف القوؿ اف التربة في محافظة االنبار مف االمكانات المتاحة لئل

جراء عمميات استصبلح ليا وزراعة إمع وجود بعض المحددات التي يمكف تعديميا مف خبلؿ 
ددات مؤقتو يمكف التخمص المحاصيؿ التي تناسب التربة التي ال تضر مكوناتيا لذلؾ تعتبر مح

 ( يتبيف مدى مبلئمة 19كوف عممية ادارة التربة بشكؿ صحيح ومناسب, مف الجدوؿ)تمنيا عندما 

                                 
(1)  Yahia, H.M, Soil and soil condition in sediments of the Ramadi Province, Iraq. Ph. 

D. Thesie, Univer. Of Amsterdam, The Netherlands, 1971. p.p 47-55. 
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 (19جدوؿ )

 نبارألنواع الترب ومدى صبلحيتيا لئلنتاج الزراعي في محافظة اأ

 المحاصيؿ
تربة 
كتوؼ 
 االنيار

تربة 
قيعاف 
 الودياف

تربة 
السيؿ 
 الرسوبي

تربة ال
وية صحراال
 جبسيةال

تربة ال
 صحراويةال
جبسية ال
 مختمطةال

تربة ال
صحراوية ال
 حجريةال

تربة ال
صحراوية ال
كمسية ال
 حصويةال

تربة 
 المستنقعات
 الصحراوية

تربة ال
الصحراوية 
الحصوية 
 الطينية

التربة 
الصحراوية 
الصخرية 
الطينية 
 قديمة

تربة ال
الصحراوية 
 الطينية

 صمحت تصمح تصمح تصمح تصمح الحبوب

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح الخضراوات

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح الفاكية

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 اال اذا تمت
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

االبصاؿ 
 والدرنيات

 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

 تصمح تصمح تصمح تصمح حتصم البقوليات

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

المحاصيؿ 
 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح الزيتية

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

تصمح ال 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح الجت

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 

 يامعالجت

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

المحاصيؿ 
 تصمح تصمح تصمح تصمح تصمح الصناعية

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
 تماما

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا تمت 
 معالجتيا

ال تصمح 
اال اذا 
تمت 

 عالجتيام

 .(3لمصدر: باالعتماد عمى خريطة ) ا

( نوع مف الترب والتي سنتعرؼ 11انواع الترب لممحاصيؿ الزراعية في محافظة االنبار اذ تضمف )
 -عمييا عمى النحو التالي:
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 محاصيل الحبوب 
الصرؼ مما يساىـ في تقوية جذور  ةتناسب زراعة القمح التربة الخصبة متوسطة القواـ جيد

ت وانتشارىا مثؿ الطينية الخفيفة كما يزرع ضمف االراضي الصفراء الرممية والطينية والثقيمة النبا
ويتحمؿ المموحة ولكف أقؿ مف الشعير ويجب اف تكوف التربة خالية مف االحجار الكبيرة, اما 
 الشعير ايضا تناسبو االراضي متوسطة القواـ جيدة الصرؼ ويزرع في نفس ترب القمح اضافة الى 

زراعتو ضمف الترب الرممية والطينية الخفيفة و يتحمؿ المموحة الشديدة بالتربة كما يتحمؿ الجفاؼ 
وقمة المياه, ويمكف زراعة محصولي القمح والشعير في الترب الفقيرة بالمواد العضوية والمعدنية بعد 

الشعير اال في حاالت يحد مف زراعة القمح و  رئيسياً  اف يتـ رفع قدرتيا لذا ال تعد التربة عامبلً 
ما محصوؿ الذرة الصفراء فاف الترب المالحة ذات حموضة عالية تكوف غير , أ(1) محدودة جداً 

مبلئمو لزراعة الذرة الصفراء وتنمو بصورة جيدة عندما يكوف تفاعؿ التربة متعادؿ ويفضؿ زراعتيا 
حساسة لمترب وباإلمكاف  في الترب المزيجية ذات التصريؼ الجيد, اما الذرة البيضاء فيي غير

زراعتيا في الترب الخفيفة والثقيمة والطينية في المناطؽ الجافة تكوف التربة الطينية مناسبة لزراعتيا 
 وتتحمؿ الذرة البيضاء الترب المالحة ومف الممكف الحصوؿ عمى انتاج عالي اذا كانت التربة غنية

في حيف يزرع محصوؿ الرز في ترب مختمفة . (2)بالموارد المعدنية والعضوية وذات تيوية جيدة
لكف احسف ىذه الترب لو ىي التربة الطينية و الغرينية وكذلؾ يمكف زراعتيا في الترب الخفيفة 

ألنيا تحتفظ بالماء لفترة طويمة يضاؼ الى ذلؾ انيا غنية  ةوالثقيمة لكف التربة ثقيمة ليا افضمي
.ومف الجدوؿ (3)حمؿ المموحة ىي االصناؼ الينديةبالمواد الغذائية وافضؿ اصناؼ الرز التي تت

( اصناؼ مف الترب تصمح لزراعة الحبوب )القمح والشعير والذرة الصفراء 5( يتبيف اف )19)
والبيضاء والرز( وىي تربة كتوؼ االنيار وتربة قيعاف الودياف وتربة السيؿ الرسوبي والتربة 

واف مجموع المساحة الصالحة لرزاعة في المختمطة  الصحراوية الجبسية والتربة الصحراوية الجبسية
اما بقية الترب فانو مف الممكف استغبلليا في حاؿ تمت عممية ( كـ.28415.6ىذه الترب تبمغ )

 تعديميا اما تربة المستنقعات الصحراوية فمف غير الممكف اجراء عممية الزراعة فييا.

 

 

                                 
 .50,ص2010, اليمف,1سيؼ عبد الخالؽ عثماف واخروف, اساسيات انتاج المحاصيؿ الحقمية,ط  (1)
 .87-72,صمصدر سابؽخميؿ ابراىيـ محمد عمي,   (2)
 .29-28,صالمصدر نفسو  (3)
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 الخضروات 
نواع الخضروات بنوع مثؿ أترب ويرتبط بعض نواع الاتزرع الخضروات في العديد مف 

الخضروات الجذرية تتطمب تربة خفيفة تسمح بنمو الجذور وتضخميا في داخؿ التربة في حيف 
تحتاج الخضروات الورقية الى تربة غنية بالمواد العضوية ويفضؿ اف تزرع في الترب المزيجية 

ف خالية مف االمبلح او ذات امبلح الغنية بالمواد العضوية والتي تتميز بتصريؼ جيد و تكو 
( يتضح وجود احد عشر صنؼ مف التربة في المحافظة تصمح 19. ومف خبلؿ جدوؿ )(1)قميمة
( اصناؼ منيا لزراعة الخضروات وىي تربة كتوؼ االنيار وتربة قيعاف الودياف و تربة السيؿ 5)

المختمطة في حيف تحتاج التربة الرسوبي والتربة الصحراوية الجبسية والتربة الصحراوية الجبسية 
الصحراوية الحجرية والتربة الصحراوية الكمسية الحصوية والتربة الصحراوية الحصوية الطينية 
والتربة الصحراوية الصخرية الطينية والتربة الصحراوية الطينية الى عمميات تعديؿ مف اجؿ 

 كف الزراعة فييا. استغبلليا في الزراعة اما تربة المستنقعات الصحراوية فبل يم

   الفاكية 
تشمؿ الفاكية النخيؿ والحمضيات والفاكية النفضية وتزرع ىذه الفاكية في جميع انواع 
الترب لكف يفضؿ التربة الرسوبية المكونة مف الطيف والرمؿ تساعدىا عمى تعميؽ جذورىا الى اسفؿ 

ح, كما تتكيؼ اشجار الفواكية التربة, كما انيا تحتاج الى تربة ذات صرؼ جيد وخالية مف االمبل
مع البيئات الصحراوية وذلؾ لتحمميا الجفاؼ خصوصا النخيؿ الذي سادت زراعتو في البيئات 

اصناؼ مف التربة  ةيتبيف اف خمس (19. ومف الجدوؿ )(2)الجافة الصحراوية متحممو قمة المياه
ف الودياف و تربة السيؿ الصالحة لزراعة اشجار الفاكية ىي تربة كتوؼ االنيار و تربة قيعا

الرسوبي والتربة الصحراوية الجبسية والتربة الصحراوية الجبسية المختمطة في حيف ال تصمح تربة 
المستنقعات الصحراوية لمزراعة اما بقية الترب فأنيا تحتاج عمميات استصبلح وتعديؿ مف اجؿ 

 االستفادة منيا في الزراعة.

 االبصال والدرنيات 
الدرنيات في الترب الخفيفة والرممية ويفضؿ انتاجيا في الترب الحاوية عمى تنمو االبصاؿ و 

مواد عضوية عالية ويجب اف تكوف التربة ىشة وذات تصريؼ جيد في حيف ال ينصح بزراعتيا 
في الترب الثقيمة والضحمة والترب الحاوية عمى المموحة, كما ال ينصح زراعتيا في الترب التي 

                                 
 .219ابؽ, ص (  عمي احمد ىاروف, مصدر س1)
 .234, ص المصدر نفسو ( 2)
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ماء االراضي اذ يصعب فييا تكوف الدرنيات وتزرع االبصاؿ والدرنيات في يرتفع فييا مستوى ال
( اف االصناؼ التي 19. ويبيف الجدوؿ)(1)العديد مف الترب ولكف افضميا ىي التربة الخفيفة الرممية

( اصناؼ ىي تربة كتوؼ االنيار وتربة قيعاف الودياف و 5تصمح لزراعة االبصاؿ والدرنيات ىي)
سوبي والتربة الصحراوية الجبسية والتربة الصحراوية الجبسية المختمطة, في حيف ال تربة السيؿ الر 

يمكف زراعتيا في تربة المستنقعات الصحراوية, اما بقية الترب فيمكف الزراعة فييا لكف بعد اجراء 
 عمميات استصبلح وتعديؿ التربة.

 البقوليات 
في التربة الرممية والمزيجية والطينية  تزرع البقوليات في جميع انواع الترب ويفضؿ زراعتيا

وتدخؿ ضمف الدورة الزراعية مف اجؿ تحسيف خواص التربة ورفع خصوبتيا, ويتبيف مف الجدوؿ 
( اف البقوليات تصمح زراعتيا في خمس انواع مف الترب ىي تربة كتوؼ االنيار وتربة قيعاف 19)

سية والتربة الصحراوية الجبسية المختمطة, اما الودياف وتربة السيؿ الرسوبي والتربة الصحراوية الجب
بقية التراب فأنيا تزرع فييا ولكف تتطمب اجراء عمميات تعديؿ لمتربة باستثناء تربة المستنقعات 

 .الصحراوية فمف غير الممكف الزراعة فييا

 المحاصيل الزيتية 
بة المزيجية جيدة تزرع المحاصيؿ الزيتية في العديد مف انواع التربة لكف افضميا ىي التر 

الصرؼ وال يفضؿ اف تزرع في الترب الطينية الثقيمة كما يمكف زراعتيا في الترب ذات المموحة 
والتي مر ( اصناؼ 5صنؼ مف التربة تصمح فييا ) (11. وتضـ محافظة االنبار )(2)المتوسطة

تصبلحيا مف اجؿ في حيف ال تصمح بقيو الترب اال اذا ما تمت عممية معالجتيا واس ذكرىا سابقا"
 .ةالزراعة باستثناء تربة المستنقعات الصحراوي

 الجت 
الجت مف المحاصيؿ التي تزرع في العديد مف انواع التربة لكف تعد التربة المزيجية العميقة 

 ذات التصريؼ الجيد ىي افضؿ انواع الترب لزراعة ىذا المحصوؿ, يضيؼ محصوؿ الجت 

                                 
 .196-195,ص2015كاظـ عبادي الجاسـ, جغرافية الزراعة, دار صفاء لمنشر والتوزيع, عماف,   (1)
 .16,ص1981توكؿ يونس رزؽ, المحاصيؿ الزيتية والسكرية, مطبعة جامعة الموصؿ, الموصؿ,   (2)
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, ويتبيف (1)لذلؾ ىو محسف لمتربة اي يرفع مف خصوبتيا كميات كبيرة مف النيتروجيف لمتربة
( انواع ىي تربة 6( نوع مف التربة تصمح منيا )11( اف محافظة االنبار تضـ )19مف الجدوؿ )

كتوؼ االنيار وتربة قيعاف الودياف و تربة السيؿ الرسوبي والتربة الصحراوية الجبسية والتربة 
ة الصحراوية الكمسية الحصوية, أما تربة المستنقعات الصحراوية الجبسية المختمطة والترب

الترب لمزراعة في حاؿ  ةالصحراوية فبل يمكف الزراعة فييا لعدـ صبلحيتيا في حيف تصمح بقي
 اجراء تعديؿ عمييا.

 الموارد المائية .4.1

لئلنتاج  تؤدي الموارد المائية دورًا أساسيًا في حياة االنساف والبيئة وىي العامؿ األكثر تحديداً 
الزراعي وُتعت ب ر أحدى الدعامات األساسية التي ُتحقؽ األمف الغذائي, لذلؾ تطور الكائنات الحية 
وبقائيا يعتمد بدرجة األساس عمى عنصر الماء ووفرتو وترتكز الزراعة المتطورة عمى ىذا العنصر 

المياه مف أنفس الموارد . وُتعت ب ر (2)الذي يحقؽ ضماف توفير غذاء االنساف النباتي والحيواني
الطبيعية في األراضي الجافة والذى يجعميا تتحكـ في كثافة وتوزيع االنساف والحيواف والنبات, إذ 

. (3)مف الواجب المحافظة عمى المياه وصيانتيا واستثمارىا بالشكؿ الصحيح الذي يحفظ ديمومتيا
احيا لكونو عنصر مساىـ في كؿ مرحمة لذلؾ ُيع د الماء مف العوامؿ التي تحدد فشؿ الزراعة او نج

إف محافظة االنبار يتوفر فييا مصدريف ميميف تستعمؿ في , مف مراحؿ النمو التي يتطمبيا النبات
 -:التياالنتاج الزراعي تقسـ الى ا

 المياه السطحية 1.4.1

مى المياه السطحية ركيزة أساسية لئلنتاج الزراعي في محافظة االنبار تفوؽ بدورىا ع دُتع
المياه الجوفية التي ال يمكف مقارنتيا بيا وتشمؿ المياه السطحية نير الفرات والبحيرات التي تقـو 
عميو وأجزاء مف بحيرة الثرثار التي تقع في األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية مف محافظة االنبار 

كما رقي لبحيرة الحبانية و وكذلؾ تشمؿ بحيرة الرزازة التي تقع في اليضبة الغربية الى الجنوب الش
 -:يأتي 

                                 
 ةلعمؼ االخضر لصنفيف مف الجت, مجمني وتأثيره في حاصؿ اخالد ابراىيـ ىاشـ الطائي, السماد النيتروجي  (1)

 .728,ص2015, 5, المجمد  46العمـو الزراعية العراقية, العدد 
 .103عباس فاضؿ السعدي, مصدر سابؽ, ص  (2)
, 1999, دار الصفاء لمنشر والتوزيع, عماف, 1حسف ابو سمور, ماجد الخطيب, جغرافية الموارد المائية, ط  (3)

 .7ص
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 نير الفرات .1.1.4.1

نير الفرات مف اإلمكانات الطبيعية التي تتميز بيا محافظة االنبار حيث كاف وال يزاؿ  دُيع
السبب في استيطاف السكاف في المحافظة واعتماد الزراعة عميو بشكؿ اساسي, يدخؿ نير الفرات 

في أرضيا حتى حدودىا اإلدارية مع  يروىي نقطة الصفر ليساالراضي العراقية عند قضاء القائـ 
(كـ, يكوف جرياف نير الفرات ضمف منطقة السيؿ الفيضي 500تقدر بػ) ةمحافظة بابؿ قاطعًا مساف

والسيؿ الرسوبي ويكوف االتجاه العاـ لمنير مف الشماؿ الغربي باتجاه الجنوب الشرقي, يكوف ارتفاع 
. ثـ يتدرج (1)(ـ فوؽ مستوى سطح البحر165اضي العراقية بحدود )نير الفرات عند دخولو االر 

(ـ فوؽ مستوى سطح البحر عند مدينة الفموجة, يكوف جرياف 46ذلؾ االرتفاع حتى يصؿ الى )
نير الفرات في قضاء القائـ ضمف وادي ضيؽ ناتج عف سرعة الجرياف لذلؾ يكوف ذو جرؼ حاد 

(ـ فوؽ مستوى سطح البحر, وقد كاف 93عمى ارتفاع ) ثـ يواصؿ جريانو حتى يصؿ مدينة حديثة
مساره في ىذه المنطقة في حوض مف الصخور الوعرة, ثـ يواصؿ النير جريانو متجو نحو السيؿ 

خبلؿ جرياف نير , (ـ فوؽ مستوى سطح البحر56الرسوبي ليدخمو جنوب مدينة ىيت عند ارتفاع )
يد مف األودية الموسمية التي تنحدر صوبو مف الفرات مف القائـ حتى مدينة ىيت تصب فيو العد

(ـ فوؽ مستوى 50اليضبة الغربية ثـ يواصؿ النير جريانو ليدخؿ مدينة الرمادي عمى ارتفاع )
. (2)(ـ فوؽ سطح البحر46سطح البحر بعدىا يتجو نحو مدينة الفموجة إذ يكوف ارتفاع النير فييا )

يكوف االعتماد عميو في ري  إذنبار ألمحافظة اإف ىذا النير ىو شرياف االنتاج الزراعي في 
ريؼ ىذا صاألراضي الزراعية في السيؿ الرسوبي والسيؿ الفيضي لذلؾ البد مف التعرؼ عمى ت

النير لبلستدالؿ عمى كفاية المياه لؤلغراض الزراعية وسيتـ دراسة وتحميؿ محطات القائـ وحديثة 
 -والرمادي والفموجة عمى النحو التالي:

 محطة حصيبة )القائم(: .1.1.1.4.1

( اف أعمى معدؿ لمتصريؼ الشيري لمحطة القائـ كاف 10( والشكؿ )20يتبيف مف الجدوؿ )
 /3ـ386وأدنى معدؿ تصريؼ شيري في شير تموز بمغ ) ثا(, /3ـ651خبلؿ شير شباط بمغ )

في حيف  (ثا /3ـ658( أعمى معدؿ لمتصريؼ بمغ )2006(, أما المعدؿ السنوي فقد سجؿ عاـ )ثا
 (.10شكؿ ) ثا( /3ـ238( حيث بمغ )2015بمغ أدنى معدؿ سنوي عاـ )

                                 
 .53, ص1983وفيؽ الخشاب وآخروف, الموارد المائية في العراؽ, جامعة بغداد,  (1)
عبد صالح فياض وآخروف, النظاـ الييدرولوجي لنير الفرات بيف القائـ والفموجة, مركز دراسات الصحراء,  (2)

 .4-3, ص2008جامعة االنبار, 
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 (20) ؿجدو 

 /ثانية لممدة3المعدالت الشيرية والسنوية لتصريؼ مياه نير الفرات في محطة حصيبة ) القائـ ( ـ
(2000- 2019 ) 

 

 
 1ت

 ايموؿ اب تموز حزيراف ايار نيساف اذار شباط 2ؾ 1ؾ 2ت
المعدؿ 
 السنوي

2000 355 612 752 917 1190 802 382 362 337 214 258 253 536 

2001 285 285 300 315 375 289 215 215 157 325 605 275 303 

2002 240 245 620 615 400 217 289 235 300 338 274 285 338 

2003 347 577 710 610 725 788 532 368 288 276 308 458 499 

2004 465 625 480 600 900 1410 600 875 450 300 520 575 650 

2005 565 610 760 825 780 590 450 330 440 485 525 335 558 

2006 630 650 520 800 1250 600 510 520 565 615 660 580 658 

2007 375 550 810 1010 725 560 530 590 350 610 700 540 613 

2008 355 375 525 780 685 435 335 305 370 405 510 525 467 

2009 300 315 410 310 285 258 228 229 292 310 289 310 295 

2010 354 388 382 345 403 285 334 312 312 470 750 400 395 

2011 362 452 504 610 560 423 322 467 445 445 535 440 464 

2012 397 570 850 777 946 830 392 524 665 604 720 497 648 

2013 378 496 640 765 424 300 347 665 528 362 420 434 480 

2014 451 450 397 548 657 690 660 559 400 372 404 305 491 

2015 330 309 340 289 300 257 220 230 140 129 130 177 238 

2016 484 547 573 693 528 466 486 394 330 400 410 455 481 

2017 380 453 420 590 600 655 620 450 340 290 310 353 455 

2018 372 360 480 659 710 820 790 612 510 335 305 345 525 

2019 345 367 396 498 567 726 702 621 513 438 363 322 488 
المعدؿ 
 السنوي

389 462 543 628 651 570 447 443 387 386 450 393 479 

ركز الوطني إلدارة الموارد المائية, قسـ السيطرة عمى المياه المصدر: جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, الم
 .2020ة, لعاـ والتحميبلت الييدرولوجية, بيانات غير منشور 
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 ( معدؿ التصريؼ الشيري والسنوي لمياه نير الفرات في محطة حصيبة )القائـ(10شكؿ )

 
 (.20المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 محطة حديثة .2.1.1.4.1

( إف أعمى معدؿ شيري لتصريؼ نير الفرات في 11( والشكؿ )21الجدوؿ )يتبيف مف 
خبلؿ شير آب في حيف سجؿ أدنى معدؿ لمتصريؼ خبلؿ شير  ثا( /3ـ490محطة حديثة بمغ )

( أعمى معدؿ لمتصريؼ 2007ما عف المعدؿ السنوي فقد سجؿ عاـ )ثا(, أ /3ـ350ايار بمغ )
( 2002يف سجؿ أدنى معدؿ لمتصريؼ السنوي عاـ )( في ح11شكؿ ) ثا( /3ـ582السنوي بمغ )

 ثا(. /3ـ256بمغ )

 محطة الرمادي 3.1.1.4.1

( يتبيف إف التصريؼ الشيري لمحطة الرمادي كاف أعمى 12( والشكؿ )22ف الجدوؿ )م
في حيف بمغ أدنى معدؿ تصريؼ شيري خبلؿ شير ثا(  /3ـ398معدؿ لو خبلؿ شير شباط بمغ )

( إف أعمى معدؿ تصريؼ كاف 12أما عف المعدؿ السنوي يتبيف مف الشكؿ ), ثا( /3ـ344حزيراف )
( أدنى تصريؼ سنوي بمغ 2002في حيف سجؿ عاـ )ثا(  /3ـ480بمغ ) إذ( 2005عاـ )

 ثا(. /3ـ240)
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 (21) جدوؿ
 -2000) /ثانية لممدة3المعدالت الشيرية والسنوية لتصريؼ مياه نير الفرات في محطة حديثة  ـ

2019 ) 

 
 

 ايموؿ اب تموز حزيراف ايار نيساف اذار شباط 2ؾ 1ؾ 2ت 1ت
المعدؿ 
 السنوي

2000 400 403 373 221 370 426 386 322 444 452 547 445 399 

2001 417 460 222 175 262 295 160 212 290 330 360 327 293 

2002 410 387 211 135 185 233 160 130 223 325 385 290 256 

2003 260 295 236 574 557 508 338 374 447 459 470 325 404 

2004 266 345 355 275 350 1125 580 635 585 508 540 535 508 

2005 500 480 538 705 660 565 545 405 490 635 600 540 555 

2006 402 400 396 365 888 506 400 400 560 665 685 631 525 

2007 635 610 435 640 665 445 440 550 550 625 710 680 582 

2008 620 605 535 420 405 425 395 400 460 600 610 650 510 

2009 550 415 380 300 300 280 250 205 280 365 400 398 344 

2010 370 370 245 210 300 205 200 200 283 360 435 485 305 

2011 470 498 400 385 240 335 295 256 350 440 446 560 390 

2012 515 500 445 440 505 565 370 370 650 650 692 664 531 

2013 597 540 408 540 600 442 295 315 523 481 470 450 472 

2014 450 450 375 360 392 461 395 374 655 1150 785 650 541 

2015 350 410 400 400 330 235 250 210 144 103 175 145 263 

2016 252 293 300 300 315 282 265 265 300 381 450 425 319 

2017 335 371 469 554 582 603 553 427 312 306 333 410 438 

2018 379 394 435 474 570 590 600 408 362 346 339 405 442 

 479 394 368 391 427 544 594 623 600س 573 457 400 381 2019

المعدؿ 
 الشيري

428 431 381 402 454 457 374 350 417 479 490 470 428 

المصدر : جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, المركز الوطني إلدارة الموارد المائية, قسـ السيطرة عمى المياه 
 .ةوالتحميبلت الييدرولوجية, بيانات غير منشور 

 شيورال
السنة 

 المائية
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 معدؿ التصريؼ الشيري والسنوي لمياه نير الفرات في محطة حديثة.( 11شكؿ )

 
 (.21المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 

 محطة الفموجة 4.1.1.4.1

( إف أعمى معدؿ تصريؼ شيري لمحطة الفموجة في 13( والشكؿ )23يتبيف مف الجدوؿ )
ى معدؿ شيري لمتصريؼ بمغ ( في حيف سجؿ شير كانوف الثاني أدنثا /3ـ495شير تموز )

( سجؿ أعمى معدؿ لمتصريؼ بمغ 2005( أما المعدؿ السنوي إذ يتبيف إف عاـ )ثا /3ـ346)
 (.3ـ 250( بمغ )2009, وادنى معدؿ سجؿ خبلؿ عاـ )(ثا /3ـ680)

 

لى إمف خبلؿ ما تقدـ يتضح إف تصريؼ نير الفرات الشيري والسنوي متذبذب وذلؾ عائد 
وسوريا التي تتحكـ بمياه النير وفؽ ما تحتاجو مف أجؿ توليد الطاقة والستغبللو سياسة دولة تركيا 

 اً في نشاطات أخرى, إف تذبذب تصريؼ نير الفرات بيف شير وآخر وسنة وأخرى ال ُيشكؿ محدد
يؤثر عمى استغبلؿ المياه لؤلغراض الزراعية بؿ تتوفر كميات مف المياه التي تعد مف اإلمكانات 

 نتاج الزراعيالمتاحة لئل
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 (22جدوؿ )
 /ثانية لممدة3المعدالت الشيرية والسنوية لتصريؼ مياه نير الفرات في مقدمة سدة الرمادي ـ

(2000- 2019 ) 
 

 
 

 ايموؿ اب تموز حزيراف ايار نيساف اذار شباط 2ؾ 1ؾ 2ت 1ت
المعدؿ 
 السنوي

2000 299 329 339 336 286 295 338 297 281 320 296 305 310 

2001 204 262 269 278 281 272 286 252 214 202 197 199 243 

2002 230 203 213 234 243 254 251 254 257 239 242 260 240 

2003 233 260 326 545 475 490 366 333 313 290 326 243 350 

2004 456 381 501 368 376 646 496 499 446 456 451 456 461 

2005 405 410 405 580 540 475 440 370 450 625 545 515 480 

2006 399 349 359 399 564 354 326 324 332 346 349 364 372 

2007 495 420 450 570 435 425 450 415 443 469 473 475 460 

2008 363 489 576 458 353 388 354 408 343 428 367 405 411 

2009 240 238 223 225 226 228 233 223 258 233 298 293 243 

2010 276 296 251 249 296 251 256 266 249 248 376 396 284 

2011 326 296 316 321 336 296 306 314 296 309 328 421 322 

2012 461 446 411 408 530 517 386 416 412 446 516 511 455 

2013 449 437 358 489 569 454 364 364 374 435 376 386 421 

2014 378 475 395 405 420 355 400 360 344 820 625 615 466 

2015 455 430 410 392 412 410 408 381 392 414 422 432 413 

2016 412 423 398 410 433 390 414 354 366 432 453 411 408 

2017 370 395 406 425 387 388 406 388 372 400 432 419 399 

2018 405 395 431 415 365 397 402 432 375 366 413 400 400 

2019 394 411 385 364 423 435 392 379 372 375 405 399 395 
المعدؿ 
 السنوي

363 367 371 394 398 386 364 351 344 393 395 395 377 

السيطرة عمى المياه  المصدر : جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, المركز الوطني إلدارة الموارد المائية, قسـ
 منشورة.والتحميبلت الييدرولوجية, بيانات غير 
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 معدؿ التصريؼ الشيري والسنوي لمياه نير الفرات في محطة الرمادي.( 12شكؿ )

 
 (.22المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 البحيرات .2.1.4.1

د بالمياه مف المياه السطحية الجارية وىذه البحيرات ىي صناعية تـ  ىي مسطحات مائية ُتزو 
مف األغراض منيا توليد الطاقة الكيربائية وتتخمص مف خطر الفيضاف  كثيريدىا لتؤدي تشي

استثمارىا في انتاج الثروة السمكية وتضـ محافظة  فضبل عفواالستفادة منيا في موسـ الصييود 
 -االنبار بحيرتيف حديثة والحبانية وأجزاء مف بحيرة الرزازة والثرثار وىي عمى النحو التالي:

 بحيرة حديثة .1.2.1.4.1

( وكاف اليدؼ مف ذلؾ لؤلغراض التي تـ ذكرىا 1986نشاء سد وبحيرة حديثة عاـ )إتـ 
(مميار متر 8,3( وتبمغ الطاقة الخزنية ليا حوالي )2كـ500سابقًا تبمغ مساحة البحيرة حوالي )

 .ياهمكعب مف الم

 بحيرة الحبانية .2.2.1.4.1

ـ جدًا لمحافظة االنبار وذلؾ ألنيا تعمؿ عمى تنظيـ مياه بحيرة الحبانية خزاف مائي مي دتعُ 
نير الفرات إذ يتـ تزويدىا بالمياه مف خبلؿ ناظـ الورار, كما إنيا تقوـ بإعادة مياه الخزف فييا عف 

 ميةخطريؽ ناظـ )سف الذباف( كما إنيا تقوـ بتغذية بحيرة الرزازة بالمياه مف خبلؿ جدوؿ ت
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 (23جدوؿ )

/ثانية لممدة 3يرية والسنوية لتصريؼ مياه نير الفرات لمحطة الفموجة ـالمعدالت الش
(2000-2019) 

 

 

 

 ايؾول اب متوز حزيران ايار ـقدان اذار ذباط 2ك 1ك 2ت 1ت
املعدلذ

 اؾدـوي

2000 300 378 230 190 265 300 215 215 270 290 280 282 268 

2001 260 300 160 177 255 310 257 303 473 578 565 490 344 

2002 413 402 330 217 284 421 405 390 758 864 753 658 491 
2003 480 550 330 310 350 700 540 550 660 820 750 650 558 

2004 570 510 508 410 385 475 535 510 765 915 765 725 589 

2005 727 645 600 537 710 633 630 610 800 808 788 676 680 

2006 682 604 509 492 692 710 680 582 691 800 780 609 653 

2007 561 412 313 232 300 297 281 262 292 294 301 281 319 

2008 320 315 299 328 339 350 388 364 375 364 362 373 348 

2009 285 245 220 195 280 240 175 220 200 280 350 310 250 

2010 320 290 270 250 290 280 309 301 315 295 283 289 291 

2011 317 250 312 290 333 310 288 302 322 350 309 299 307 

2012 378 369 401 390 420 415 401 442 420 460 455 425 415 

2013 390 382 399 420 455 482 502 489 469 445 390 410 436 

2014 350 369 412 399 380 415 455 440 462 477 480 475 426 

2015 388 402 415 420 455 467 456 429 487 470 482 450 443 

2016 401 398 455 432 465 470 442 486 479 456 462 470 451 

2017 319 343 360 402 590 587 483 362 306 294 338 312 391 

2018 333 387 356 404 449 558 492 415 324 316 348 328 393 

2019 304 347 379 430 480 532 518 452 336 329 348 311 397 

 ادلعدل
 الشهري

405 395 363 346 409 448 423 406 460 495 479 441 423 

المصدر : جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, المركز الوطني إلدارة الموارد المائية, قسـ السيطرة عمى المياه 
 .ةوالتحميبلت الييدرولوجية, بيانات غير منشور 

 



 80 
 

 معدؿ التصريؼ الشيري والسنوي لمياه نير الفرات في محطة الفموجة.( 13) شكؿ

 
 (.23المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 

تُقد ر   ةتغطي مساح إذ(ـ 51عند منسوب ) 3( مميار ـ3,2)الخزنية  وتبمغ طاقة البحيرة  .(1)المجرة
 .2(كـ426بػ)

 بحيرة الرزازة .3.2.1.4.1

ض مائي مغمؽ يساىـ في درء خطر الفيضاف عف نير الفرات تبمغ طاقتيا بحيرة الرزازة منخف دُتع
 تستغؿ ألغراض. إف ىذه البحيرة ال (2)(2كـ1629وتبمغ مساحتيا ) 3( مميار ـ16,7االستيعابية )

 اإلنتاج النباتي نتيجة ارتفاع نسبة األمبلح فييا تستغؿ فقط في انتاج الثروة السمكية.

 بحيرة الثرثار .4.2.1.4.1

منسوب  عند 3( مميار ـ85بحيرة الثرثار خزاف مائي كبير تبمغ طاقتو االستيعابية ) دُتع
تـ  2(كـ2710(ـ فوؽ مستوى سطح البحر, كما تشغؿ ىذه البحيرة مساحة تقدر بحوالي )65)
الفرات بسعة تصريؼ تبمغ -يصاؿ مياه بحيرة الثرثار الى نير الفرات عف طريؽ إنشاء قناة الثرثارإ
 ةدجم-/ ثا تعمؿ عمى نقؿ المياه الى نير الفرات وتـ إنشاء قناة أخرى ىي قناة الثرثار3ـ(500)

بحيرة (كـ اليدؼ مف إنشائيا إعادة المياه مف 65/ ثا وبطوؿ )3(ـ600سعتيا التصريفية تبمغ )
                                 

 .10, ص1979غداد, , منخفض الثرثار, دار الحرية لمطباعة, بليماجد السيد و  (1)
كامؿ كاظـ بشير, خميؿ محمد عبد الدليمي, القطاع الزراعي ومتطمبات األمف الغذائي لمسكاف, مجمة العمـو  (2)

 .2, ص1997(, 10االقتصادية واإلدارية, بغداد المجمد الرابع, العدد )



 81 
 

 ةتصريفي ة(كـ وبطاق27يبمغ طوليا ) ة, ىذه القناتيف تتصؿ بقناة رئيسيةالى نير دجم الثرثار
سيمت في توسيع رقعة االرض الزراعية التي امتدت عمى أالقناتيف  اتيف/ ثا إف ى3(ـ1100)

مائية وفيرة ودائمة  ة. مف خبلؿ ما سبؽ ذكره يتضح ما تتمتع بو محافظة االنبار مف ثرو (1)جانبييا
 ُتست غ ؿ في اإلنتاج الزراعي وىي مف ضمف اإلمكانات الطبيعية التي تنعـ بيا المحافظة.

 المياه الجوفية .2.4.1

ىي المياه التي توجد في باطف االرض عمى شكؿ خزانات مف المياه التي تسربت عبر 
المسامات والشقوؽ األرضية نتيجة سقوط األمطار والثموج. إف ىذه المياه تكوف أعماقيا متباينة, 

 ة االنحدارمف العوامؿ في تواجدىا منيا المناخ ونوع الصخور ومساميتيا ودرج كثيرولقد لعبت 
. وما تمتاز بو محافظة االنبار سعة المساحات التي تشغميا األراضي (2)وشكؿ سطح االرض

الصحراوية والتي تعاني مف ندرة المياه السطحية إال في موسـ سقوط األمطار لذلؾ لعبت المياه 
وما سيتـ التركيز , الجوفية فييا دور استراتيجي وميـ في إرواء المحاصيؿ الزراعية والثروة الحيوانية

عميو في دراستنا ىو أعماؽ المياه الجوفية وكذلؾ نسبة األمبلح الذائبة فييا مف أجؿ الكشؼ عف 
مدى مبلئمة المياه الجوفية لئلنتاج الزراعي وىؿ ىي مف ضمف اإلمكانات المتاحة أـ مف محددات 

المؤثرة في االنتاج الزراعي , ومف اىـ خصائص المياه الجوفية اإلنتاج الزراعي في محافظة االنبار
 ىي اعماؽ المياه الجوفية ودرجة مموحتيا وكما يأتي :

 أعماق المياه الجوفية .1.2.4.1

سطح مستوى  عف( متر 300-10تمتاز محافظة االنبار بأف أعماؽ المياه الجوفية فييا بيف )
المياه الجوفية  ( إف المحافظة ضمت ثماف أعماؽ مختمفة مف6. ويتبيف مف الخريطة )(3)االرض

 -وىي عمى النحو التالي:

 
                                 

 .37ماجد السيد ولي, مصدر سابؽ, ص  (1)
 

(, 88راؽ مف المياه الجوفية, مجمة كمية اآلداب, جامعة بغداد, العدد )فاروؽ محمد عمي حسيف, موارد الع(  2)
 .291, ص2009

بي, التوزيع المكاني لممقاطعات الُمرش حة الستغبلؿ مواردىا المائية الجوفية ر غبياف محي حسيف, مشتاؽ احمد ( 3)
ية, المجمد الثالث, العدد في محافظة االنبار, مركز دراسات الصحراء, مجمة جامعة االنبار لمعمـو االنسان

 .277, ص2008(, 14)
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 المنطقة االولى .1.1.2.4.1

( متر إذ تكوف ذات امتداد طولي موازي 10والتي يبمغ عمؽ المياه الجوفية فييا أقؿ مف )
لنير الفرات ممتد مف قضاء حديثة مارًا في قضاء ىيت والرمادي والفموجة يصؿ حتى الحدود 

صغيرة جدًا  ةمنطقة أخرى منفصمة عف ىذا االمتداد تشكؿ منطق اإلدارية لممحافظة, كما توجد
 شماؿ قضاء القائـ.

 المنطقة الثانية .2.1.2.4.1

( متر تحت سطح االرض وتكوف 20-10ىي التي يكوف فييا عمؽ المياه الجوفية بيف )
ي يمر ذات امتداد طولي مع نير الفرات لكنيا أوسع مف المنطقة االولى وتشمؿ جميع األقضية الت
 بيا نير الفرات باستثناء جزء مف شرؽ قضاء القائـ ممتدة الى الجنوب الغربي لقضاء عنو.

 المنطقة الثالثة 3.1.2.4.1

لى جنوب المنطقة الثانية لتضـ مناطؽ جنوب أقضية القائـ وعنو وحديثة إتمتد ىذه المنطقة 
 ى سطح االرض.( متر عف مستو 50-20وىيت والرمادي ويكوف عمؽ المياه فييا بيف )

 المنطقة الرابعة .4.1.2.4.1

يكوف امتداد ىذه المنطقة عمى شكؿ شريط يمتد مف جنوب قضائ ي القائـ وعنو وشرؽ قضاء 
الرطبة وصواًل الى حدود محافظة االنبار مع محافظة النجؼ ويتراوح عمؽ المياه الجوفية بيف 

 (ـ.50-100)

 المنطقة الخامسة .5.1.2.4.1

تشمؿ أقصى  إذ الرض( متر عف مستوى سطح ا150-100لمياه فييا بيف )يتراوح أعماؽ ا
جنوب كؿ مف قضائ ي القائـ وعنو و تمتد ايضًا عمى شكؿ شريط مف شماؿ غرب قضاء الرطبة 

 مرورًا بمركزىا ثـ يتجو نحو شرؽ النخيب.
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 (6)خريطة 

 نبارألفي محافظة امتر اعماؽ المياه الجوفية 

 
موارده المائية  حمد غربي, التوزيع المكاني لممقاطعات المرشحة الستغبلؿأسيف, مشتاؽ المصدر: بياف محي ح

 .278, ص2008, 14الجوفية في محافظة االنبار, مجمة جامعة االنبار لمعمـو االنسانية, المجمد الثالث, العدد 
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 المنطقة السادسة .6.1.2.4.1

ب ناحية النخيب ليمتد نحوي مركز يكوف امتداد ىذه المنطقة عمى شكؿ شريط مف جنوب غر 
-150قضاء الرطبة ويحيطيا مف جية الشرؽ والجنوب والغرب ويكوف عمؽ المياه الجوفية بيف )

 ( متر عف مستوى سطح االرض.200

 المنطقة السابعة .7.1.2.4.1

تمتد المنطقة السابعة مف الجنوب الشرقي لمركز قضاء الرطبة حتى جنوبيا الغربي ويتراوح 
 ( متر عف مستوى سطح االرض.250-200لمياه ما بيف )عمؽ ا

 المنطقة الثامنة .8.1.2.4.1

( متر 300-250ة ويتراوح عمؽ المياه فييا بيف )قيكوف امتدادىا الى الجنوب مف المنطقة الساب
 تحت مستوى سطح االرض.

 كمية األمالح الذائبة في الماء الجوفي .2.2.4.1

كثر خصائص المياه الجوفية تأثيرا" باإلنتاج الزراعي اذ اف كؿ تعد مموحة المياه الجوفية مف ا
محصوؿ زراعي لو القدرة في تحمؿ درجة معينة مف مموحة المياه الجوفية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة 

( يتضح إف محافظة االنبار تـ تقسيـ كمية االمبلح الذائبة 7مف خبلؿ الخريطة )لئلنتاج الحيواني, 
 -ىي:مناطؽ  يفييا الى ثمان

 المنطقة االولى .1.2.2.4.1

مميغراـ/ لتر( وتشمؿ منطقتيف األولى  1000تكوف كمية األمبلح في ىذه المنطقة أقؿ مف )
تمتد في أقصى الجنوب الغربي لقضاء القائـ وتتصؿ مع أجزاء مف الشماؿ الغربي لقضاء الرطبة 

لرطبة عمى شكؿ شريط مف مركز السورية والمنطقة الثانية تكوف ضمف قضاء ا-مع الحدود العراقية
 القضاء نحو الجنوب الغربي.

 المنطقة الثانية .2.2.2.4.1

مميغراـ/ لتر( إذ يكوف امتدادىا حوؿ المنطقة  1500 -1000تتراوح نسبة األمبلح فييا بيف )
 األولى
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 المنطقة الثالثة .3.2.2.4.1

مبلح المذابة في الماء الجوفي تحيط ىذه المنطقة المنطقتيف األولى والثانية وتتراوح نسبة األ
 مميغراـ/ لتر(. 2500 -1500بيف )

 المنطقة الرابعة .4.2.2.4.1

تشمؿ ىذه المنطقة أجزاء مف قضائ ي القائـ وعنو كما تشمؿ الجزء الجنوبي الغربي لقضاء 
الرمادي والجزء الشمالي الشرقي والغربي مف قضاء الرطبة, وتتراوح كمية األمبلح فييا بيف 

 مميغراـ/ لتر(. 3000 -2500)

 المنطقة الخامسة .5.2.2.4.1

تمتد ىذه المنطقة لتشمؿ شماؿ قضاء القائـ وأجزاء مف قضاء عنو وتمتد في قضائ ي راوه 
وحديثة وتمتد ايضًا في الجنوب الشرقي مف مدينة الرمادي وتتراوح كمية األمبلح فييا بيف 

 مميغراـ/ لتر(. 4000 -3000)

 طقة السادسةالمن .6.2.2.4.1

مميغراـ/ لتر( إذ امتدت لتشمؿ  6000 -4000تتراوح كمية األمبلح في ىذه المنطقة بيف )
قضاء ىيت باستثناء األجزاء الشرقية منو ومعظـ أراضي قضاء الرمادي وتمتد ايضًا في شماؿ 

 قضاء الفموجة.

 المنطقة السابعة .7.2.2.4.1

ادىا شماؿ قضائ ي الرمادي والفموجة وتتراوح نسبة تمتد ىذه المنطقة في شرؽ قضاء ىيت مع امتد
 .مميغراـ/ لتر( 10000 -6000األمبلح في مياىيا بيف )

 المنطقة الثامنة .8.2.2.4.1

تمتد ىذه المنطقة في أقصى شماؿ غرب قضاء القائـ وتتراوح كمية األمبلح فييا أكثر مف 
إنيا المياه التي تحتوي عمى كموريد مميغراـ/ لتر( ويمكف تعريؼ المياه المالحة عمى  10000)

 الصوديـو كممح سائد فييا ويختمؼ تأثير ري المحاصيؿ الزراعية عمى نسبة ما تحتويو المياه مف
 عمى أما تأثيرىا,تراكيز األمبلح فييا إذ يكوف تأثيرىا عمى تأخير التزىير وتقميؿ مف عدد األزىار
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 (7خريطة )

 نبارألر ( في المياه الجوفية في محافظة امبلح المذابة ) ممغراـ/ لتألكمية ا

 
حمد غربي, التوزيع المكاني لممقاطعات المرشحة الستغبلؿ موارده المائية أالمصدر: بياف محي حسيف, مشتاؽ 

 .280, ص2008, 14نبار, مجمة جامعة االنبار لمعمـو االنسانية, المجمد الثالث, العدد األالجوفية في محافظة 
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حتى مرحمة نضوجيا فإنو يكوف أقؿ تأثيرًا عمى المحاصيؿ الزراعية وكؿ ىذا لو  تكويف الثمار 
ارتباط بنوع المحصوؿ وصنفو ومرحمة النمو ونوع الممارسات الخدمية الُمت ب عة في إدارة 

( تتضح المناطؽ التي تصمح فييا زراعة المحاصيؿ الزراعية 24. ومف الجدوؿ )(1)المحصوؿ
 -الجوفية والتي يمكف تقسيميا عمى النحو التالي: باالعتماد عمى المياه

 الحبوب 
تصمح زراعة محاصيؿ الحبوب في جميع محافظة االنبار باستثناء المنطقة الثامنة التي تقع 
في أقصى الشماؿ الغربي لقضاء القائـ بسبب ارتفاع نسبة األمبلح في مياىيا وتصنؼ محاصيؿ 

( جزء مف 10000-3000المياه المتوسطة مف )الحبوب ضمف المحاصيؿ التي تتحمؿ مموحة 
( جزء 16000المميوف, باستثناء محصوؿ الشعير الذي يتحمؿ مموحة عالية جدًا تصؿ الى )

 بالمميوف.

 الخضروات 
 تقسـ الخضروات حسب صبلحية المياه لمزراعة الى قسميف:

رع في جميع مناطؽ تصمح لجميع أنواع الخضروات باستثناء الكرفس والفجؿ وتز  -:القسـ األوؿ -
محافظة االنبار باستثناء المنطقة الثامنة وىي منطقة صغيرة في أقصى شماؿ غرب قضاء القائـ, 

 وتصنؼ ضمف المحاصيؿ التي تتحمؿ مموحة متوسطة.

تزرع في المنطقة االولى والثانية والثالثة والرابعة لكونيا تتطمب  -(:الفجؿ والكرفس) القسـ الثاني -
 ( جزء بالمميوف.2560-1920ة قميمة تصؿ )مياه ذات مموح

 الفاكية* 

 تقسـ الفاكية في تحمميا لممياه المالحة الى قسميف:

( جزء 3000-1000يزرع في المياه ذات المموحة القميمة والتي تتراوح بيف ) -:وؿألالقسـ ا -
النفضية حيث تزرع ضمف المنطقة  اكيةبالمميوف وتشمؿ جميع الحمضيات وأغمب الف

 ى والثانية والثالثة والرابعة.ولألا
 

                                 
 .632-630اياد حسيف عمي المعيني, محمد عويد غدير العبيدي, مصدر سابؽ, ص (1)
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 (24جدوؿ )

مبلح جزء بالمميوف ومدى امكانية المياه الجوفية ألمقدار تحمؿ المحاصيؿ الزراعية لتراكيز ا
 نبارألفي محافظة المزراعة 

نوع 
 حصوؿمال

المحاصيؿ المقاومة لتراكيز 
 االمبلح ماء ذو مموحة قميمة

( جزء 1000-3000)
 بالمميوف

اومة لتراكيز المحاصيؿ المق
 االمبلح ماء ذا مموحة متوسطة

 ( جزء بالمميوف3000-10000)

المحاصيؿ المقاومة لتراكيز 
ذا مموحة عالية  ماء االمبلح

( جزء 10000اكثر مف )
 بالمميوف

  الحبوب
3840 – 6400 

القمح الرز الذرة الصفراء و 
 البيضاء

10000 – 16000 
 الشعير

 2560 – 1290 الخضراوات
 لكرفسالفجؿ ا

3000- 10000 
طماطة خيار فمفؿ باذنجاف  
الباميا رقي بطيخ قرع خس 

القرنابيط اليانة وجميع الخضراوات 
 االخرى

 

 الفاكية
 3000 –صفر 

جميع الحمضيات واغمب 
 النفضيات

3000-6400 
  الزيتوف التيف العنب الرماف النخيؿ

االبصاؿ 
  10000-3000  والدرنيات

  6000 -3000  البقوليات
المحاصيؿ 
  6000 -3000  الزيتية

  6000-4000  الجت
 المصدر: باالعتماد عمى : 

, 1989لمطابعة والنشر, بغداد,   ةاحمد حيدر الزبيدي, مموحة التربة االسس النظرية والتطبيقية, بيت الحكم -1
 .196-195ص
رسالة ماجستير, غير منشورة, جامعة  بياف محي حسيف الييتي, دراسة نوعية المياه الجوفية في منطقة بغداد, -2

,  .192,ص 1985بغداد, كمية العمـو
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تشمؿ النخيؿ والعنب والتيف والرماف وتصمح زراعتيا في جميع محافظة االنبار  -:القسـ الثاني -
( جزء بالمميوف وتستثنى المنطقة 10000-3000ألنيا تتحمؿ مموحة مياه متوسطة تتراوح بيف )

صى شماؿ غرب قضاء القائـ ألف مياىيا ذات مموحة مرتفعة أكثر مف الثامنة وىي تقع أق
 ( جزء بالمميوف ويمكف زراعة النخيؿ فييا لكونو يتحمؿ المياه عالية المموحة.10000)

 بصال والدرنياتألا*    

رع االبصاؿ والد ( جزء 10000-3000نيات في المياه ذات المموحة المتوسطة بيف )ر ُتز 
 ح زراعتيا في جميع مناطؽ محافظة االنبار باستثناء المنطقة الثامنة.بالمميوف لذلؾ تصم

 البقوليات 
رع البقوليات في المياه ذات المموحة المتوسطة التي تتراوح مموحتيا بيف ) ( 6000-3000ُتز 

تصمح زراعتيا في جميع مناطؽ محافظة االنبار باستثناء أقصى الشماؿ الغربي  إذجزء بالمميوف 
  جدًا. ةصغير  ةـ وىي منطقلقضاء القائ

 الجت 
( جزء بالمميوف, أي ُيزر ع 10000-4000ُيزر ع الجت في المياه التي تتراوح مموحتيا بيف )

, ضمف المياه متوسطة المموحة إذ ُيزر ع  في جميع مناطؽ محافظة االنبار باستثناء المنطقة الثامنة
فظة االنبار ىي مف ضمف اإلمكانات مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف المياه الجوفية في محا

 الطبيعية الُمتاحة لئلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني والتي يمكف استثمارىا ليذا الغرض.

 النبات الطبيعي .5.1

يتأثر النبات الطبيعي مف حيث الكـ والنوع بنوع المناخ السائد ويتأثر ايضًا بنوع التربة 
مف المناخ, ويكوف تأثير  ةف أصناؼ النباتات أصناؼ رئيسيوالتضاريس, حيث رافقت العديد م

النبات الطبيعي واضحًا مف خبلؿ التأثير عمى نوع النبات مثاؿ التربة الممحية ينمو فييا نباتات 
جدًا وىناؾ نباتات تنمو في الترب الرممية مثؿ الشوؾ  ةتختمؼ عف بقية الترب األخرى لكنيا قميم

 برزت دراستو مف حيث نوعو وكثافتو وتوزيعو لكونو  ةكبير  ةبيعي لو أىمي. والنبات الط(1)والعاقوؿ

                                 
, دار صفاء لمطباعة والنشر, عماف, 1عبدالخالؽ صالح ميدي, عبدالوالي احمد الخميوي, الجغرافية النباتية, ط (1)

 .19-18, ص1999
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مورد طبيعي ُيست غ ؿ في العديد مف المجاالت وأىميا الرعي والحصوؿ عمى النباتات 
عاقة الجرياف السطحي والذي يؤدي الى زيادة تسرب  الطبيعية, كما لو أىميو في تثبيت التربة وا 

. ويمكف تقسيـ النبات الطبيعي في (1)مف كمية المياه الجوفية المياه الى جوؼ االرض ليزيد
 -محافظة االنبار عمى النحو التالي:

 النباتات الصحراوية .1.5.1

تتكيؼ النباتات الصحراوية عمى البقاء في بيئات يندر فييا وجود الماء وتمجأ ىذه النباتات 
في الظروؼ المناخية القاسية لمصحاري  الى آليات فيزيائية وسموكية معينو لكي تحافظ عمى بقائيا

 ويمكف تقسيـ النبات الصحراوي الى قسميف:

 النباتات المعمرة .1.1.5.1

ك ي فت نفسيا عمى تحمؿ الظروؼ البيئة القاسية مف ارتفاع  إذمف نوعيا  ةالنباتات المعمرة فريد دتع
جذورىا الطويمة لموصوؿ  ةستخدمدرجة الحرارة وانعداـ المياه لتحافظ عمى نفسيا عمى مدار العاـ م

وبعضيا اآلخر .شمعية تغطي أجزاء النبات ةوطبق ةالى المياه البعيدة وما تحتويو مف مسامات قميم
. وتتنوع ىذه النباتات في أصنافيا (2)لو خاصية خزف الماء كؿ ىذه الصفات أكسبتيا صفة الديمومة

,  .(3)العناب وغيرىا منيا الشيح, السدر, األثؿ, الغضا, العمكة, القيصـو

 النباتات الحولية 2.1.5.1

ىي نباتات ذات عمر قصير تظير خبلؿ موسـ واحد أثناء موسـ سقوط األمطار وتنتيي 
بنياية ذلؾ الموسـ, تترؾ ىذه النباتات بذورىا في فترة السبات خبلؿ فصؿ الجفاؼ لتعاود نموىا 

ذكر منيا الخباز والحمبة والبابونج والشعير ن ةعند دخوؿ موسـ األمطار, وأنواع ىذه النباتات عديد
 البري والشناف البري, وال يقتصر ظيور ىذه النباتات الحولية في الصحاري فقط بؿ تظير في 

                                 
ؼ النيري والعوامؿ التي تؤثر فيو, مجمة الجمعية العراقية, المجمد السادس, مطبعة ميدي الصحاؼ, التصري (1)

 .31, ص1970اسعد, بغداد, 
 . 2021/  2/ 22الدراسة الميدانية بتاريخ/  (2)
 .205, ص1987محمد محي الديف الخطيب, المراعي الطبيعية في العراؽ, مطبعة أوفيست سرمد, بغداد,,  (3)
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 ةنباتات تضر المحاصيؿ الزراعية ُتعر ؼ باألدغاؿ مثؿ نبات الرويط ةالحقوؿ الزراعية ُمش ك م
 .(1)النباتات التي تنمو مع محصوؿ القمح والشعير وغيرىا مف

 نباتات ضفاف األنيار .2.5.1

تسود ىذه النباتات عمى ضفاؼ نير الفرات أي يكوف امتدادىا عمى شكؿ شريط مف دخوؿ 
نير الفرات األراضي العراقية عند قضاء القائـ حتى خروجو مف مدينة الفموجة الحدودية واإلدارية 

وجد ضمف مجرى النير يكوف سبب نموىا في الجزر النيرية التي ت لمحافظة االنبار, كما تنمو
عمى شكؿ أشجار وشجيرات وحشائش ومف أمثمتيا  ةلذلؾ تكوف متنوع ةدائم ةووفرة المياه بصور 

الطرفة والصفصاؼ والغرب والقصب وعرؽ السوس وكذلؾ الشجيرات الشوؾ والعاقوؿ وحشائش 
( 25ومف الجدوؿ )يعية, ( توضح مجموعة مف النباتات الطب1ومف الصورة ) .(2)الحمفة والثيؿ

يتضح أنواع النبات الطبيعي في محافظة االنبار واستخدامو إذ ُيستفاد مف ىذا النبات في توفير 
يعمؿ إذ  مدةاألمطار وبعده ب ىطوؿأثناء موسـ  , السيماالغذاء لمثروة الحيوانية كمراعي طبيعية

يتـ استخداـ ىذه النباتات في األغراض  عمى تقميؿ ك م ؼ األعبلؼ التي تُق د ـ لمثروة الحيوانية كما
 .الطبية, يتبيف مف ذلؾ إف النبات الطبيعي مف اإلمكانات الطبيعية التي تتمتع بيا محافظة االنبار

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

, دار صفاء 1غريري, سعدية عاكوؿ الصالحي, جغرافية الغبلؼ الحيوي )النبات والحيواف(, طعبدالعباس ال (1)
 .141, ص1998لمنشر, 

 .2021/ 2/ 23الدراسة الميدانية بتاريخ  (2)
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 ( مجموعة مف النبات الطبيعي في محافظة األنبار1صورة )

 
 الطرفة                                                   الشيح

 
 الحمفا                                              الشناف    

 

 البابونج                                                      القصب   

 المصدر : باالعتماد عمى:

 .2021/  2/  23-22الدراسة الميدانية بتاريخ /  -1
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 (25جدوؿ )
 عمالونوع النبات الطبيعي واست

 ضار طبي طبي - عمفي عمفي النوع ـ النباتاس
 _ _ طبي - عمفي _ معمر الشيح
 _ طبي _ _ معمر العرفج
 _ _ طبي - عمفي _ معمر النيتوؿ
 _ _ طبي - عمفي _ معمر الروثة
 _ _ طبي - عمفي _ معمر الكيصـو
 _ _ طبي - عمفي _ معمر الشناف
 _ _ _ عمفي معمر الرمث
 _ _ _ عمفي معمر النحي
 ضار _ _ _ حولي الصمعة

 ضار _ _ _ حولي معارؼ الخيؿ
 _ طبي _ _ حولي جنيبره
 _ _ طبي-عمفي _ حولي خافور
 - _ طبي-عمفي _ وليح دوسر
 _ _ طبي-عمفي _ حولي رويطة
 _ طبي _ _ حولي زريع
 _ _ طبي-عمفي _ حولي العمنده
 _ _ طبي-عمفي _ حولي النفؿ
 _ _ يطب-عمفي _ حولي الخباز
 _ _ طبي-عمفي _ حولي النمص
 _ _ _ عمفي حولي شقيفو

 _ _ _ عمفي حولي شعير بري
 _ _ _ عمفي حولي الغداـ
 _ _ _ عمفي حولي حميض
 _ _ _ عمفي حولي التمبيث
 _ _ _ عمفي حولي الجريدة

 المصدر باالعتماد عمى:
 ,1987 بغداد, مطبعة اوفسيت سرمد, ,2ط ,محمد محيي الديف الخطيب, المراعي الصحراوية في العراؽ -1 

  .206ص

 .200ص ,2005 القاىرة, دار ابف الجوزي, ,1احمد مصطفى متولي, الموسوعة الشاممة في الطب البديؿ, ط -2
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95 

 

 الفصل الثاني

 نبارأل والمحددات المكانية البشرية لالكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة ا اإلمكانات

تحديد ما يتوفر يشكؿ العامؿ البشري ركنًا أساسيًا في عممية اإلنتاج الزراعي لذلؾ ال بد مف 
مف امكانات تسيـ في تطوير النشاط الزراعي, وما يوجد مف محددات تعرقؿ ذلؾ النشاط الميـ 
والحيوي, فقد يفوؽ دور اإلمكانات والمحددات الطبيعية لكوف االنساف مؤثر في البيئة التي يعيش 

لزراعي الذي يعد يجابًا عمى تطور القطاع اإفييا واف اي تطور في االمكانات البشرية ينعكس 
مصدر توفير الغذاء لسكاف ومصدر دخؿ لممزارع, لذلؾ يسعى االنساف جاىدًا الى إشباع حاجاتو 
المختمفة ومنيا الطمب عمى الغذاء, الذي يعمؿ عمى استغبلؿ ما يمتمؾ مف قدرات وميارات في 

ة وكؿ ذلؾ القطاع الزراعي ويبحث عف التخصص في زراعة محاصيؿ وتربية ثروة حيوانية معين
يدي العاممة والري أليرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلمكانات والمحددات البشرية التي تتمثؿ بػ )السكاف وا

والنقؿ والتسويؽ ورأس الماؿ والسياسات الحكومية والحيازات الزراعية والعوامؿ التقنية( إذ البد ليذه 
 نبار.ألاتي مف الغذاء في محافظة ااالمكانات والمحددات مف التأثير المباشر عمى االكتفاء الذ

 السكان واأليدي العاممة. 1.2

ىمية أالسكاف الركيزة االساسية ألي نشاط اقتصادي ومنو النشاط الزراعي لما لو مف  ديع
مرجؿ في العمؿ ل ةكبيرة مف خبلؿ الدور الذي يمعبو في توفير االيدي العاممة ومدى مشاركة المرآ

مورده في الحصوؿ عمى الدخؿ كؿ ىذا يكوف لو تأثير  دض التي تعومدى ارتباط االنساف باألر 
جؿ سد الطمب عمى الحاجات االستيبلكية أعمى النشاط الزراعي ومدى توفير الغذاء لسكاف مف 

 . (1)التي تزداد بصورة مستمرة نتيجة لزيادة نمو السكاف

 التوزيع البيئي )حضر, ريف( لسكان محافظة االنبار. 1.1.2

زيع السكاف بيف منطقة واخرى ويعود ذلؾ االختبلؼ الى تأثير العوامؿ الطبيعية يختمؼ تو 
والبشرية التي تؤثر في ذلؾ التوزيع مكانيًا وزمانيًا وتبرز دراسة توزيع السكاف وتركيبيـ ألىميتيا في 

 ىمية في الكشؼ عف احتياجات أالجوانب التخطيطية والجوانب االقتصادية واالجتماعية كما لو 

                                 
حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير رؤية لممستقبؿ,  -سالـ توفيؽ النجفي, سياسات االمف الغذائي العربي( 1)

 .54, ص2013, بيروت, 1الوحدة العربية,طمركز دراسات 
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سكاف عدد ف أـ 2020, وتشير تقديرات عاـ (1)لسكاف مف الغذاء وغيرىا مف االحتياجاتا
%( مف مجموع سكاف العراؽ والبالغ 4,6بمغت ) ة( نسمة وبنسب1865818محافظة االنبار بمغ )

( 933217نبار)أل( نسمة, في حيف بمغ عدد السكاف الحضر في محافظة ا40150174عددىـ )
( 28052252%( مف مجموع سكاف الحضر في العراؽ والبالغ عددىـ )3,3نسمة وبنسبة بمغت )

%( مف 7,7( نسمة وبنسبة بمغت )932601ما عدد سكاف ريؼ محافظة االنبار بمغ )انسمة, 
( 26ويتبيف مف الجدوؿ ) ,( نسمة12097922مجموع سكاف الريؼ في العراؽ والبالغ عددىـ )

( نسمة وبنسبة 459268عمى عدد لسكاف بمغ )اف مركز قضاء الرمادي يسجؿ أ( 8والخريطة )
%( مف مجموع سكاف المحافظة, وفي حيف سجمت ناحية النخيب اقؿ عدد لسكاف بمغ 24,6بمغت)

د %(, اما توزيع سكاف الحضر عمى الوحدات االدارية فق0,20( نسمة وبنسبة بمغت )3716)
%( في حيف بمغت اقؿ 28,13اعمى نسبة لسكاف الحضر في مركز قضاء الفموجة بمغت ) سجمت

والقائـ وىيت %( وتعد مراكز اقضية )الرمادي 0,03نسبة لسكاف الحضر في ناحية الوليد بمغت )
حيث بمغت وحديثة والرطبة وعنو وراوه( مف الوحدات االدارية التي ترتفع فييا نسبة سكاف الحضر 

ما أ ,( عمى التوالي%2.04%, %2.36, %3.20, %5.24, %7.52, %8.35, 25.22)
دارية فقد احتؿ مركز قضاء الرمادي اعمى نسبة بمغت ألتوزيع سكاف الريؼ عمى الوحدات ا

%( اما 0,16%(  في حيف سجمت ادنى نسبة سكاف الريؼ في ناحية النخيب بمغت )24,0)
ف سكاف الحضر ىي )الكرمة والحبانية عالوحدات االدارية التي ترتفع فييا نسبة سكاف الريؼ 

%, 12.02%, 13.94الصقبلوية والبغدادي والعبور والعبيدي والفرات( بنسب بمغت )والعامرية و 
( عمى التوالي, في حيف تقاربت %3.05%, %3.12, %3.26, %3.33, %4.97, 9.17

نسبة سكاف الحضر مف سكاف الريؼ في اربع وحدات ادارية ىي بروانة وحقبلنية وكبيسة والوفاء 
%, 0.59( و)%0.18%, 1.92( و)%1.55%, 1.59( و)%1.06%, 1.88بنسب بمغت )

عمى الرغـ مف ارتفاع سكاف الحضر في اقضية الفموجة والرمادي والقائـ  ,( عمى التوالي0.58%
مر الذي لـ يفقد ألوىيت وحديثة وعنو اال انيا بقيت اقضية تمتمؾ نسبة مرتفعة مف سكاف الريؼ ا

 ىذه الوحدات االدارية لحيويتيا الريفية.

 نبارأل التركيب العمري لسكان محافظة ا .2.1.2

يستدؿ مف خبللو عمى قدرة  ذإف تقسيـ السكاف حسب فئات المجتمع العمرية لو اىمية خاصة ا
 السكاف وفعاليتو في العممية اإلنتاجية كما يستدؿ منو ايضًا عمى قدرة ذلؾ المجتمع مف حيث

                                 
 .17, ص2011, االكاديميوف لمنشر والتوزيع, عماف, 1مفيد ذنوف يونس, اقتصاديات السكاف, ط( 1)
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 (26جدوؿ )

 ـ2020ريؼ ( لسنة  –رية والبيئية ) حضر نبار حسب الوحدات االداألتوزيع سكاف محافظة ا

 الوحدة اإلدارية ت
 /المساحة
 2كـ

سكاف 
 الحضر

النسبة 
 المئوية

سكاف 
 الريؼ

النسبة 
 المئوية

 المجموع

 459268 24.0 223862 25.22 235406 3665 الرمادي   1
 10984 0.58 5417 0.59 5567 3068 الوفاء 2
 351625 9.37 87406 28.13 264219 297 الفموجة  3
 56504 4.97 46429 1.07 10075 1122 الصقبلوية 4
 114997 3.96 37004 8.35 77993 5913 مركز قضاء القائـ 5
 42214 3.26 30426 1.26 11788 2400 العبور 6
 31505 3.12 29146 0.25 2359 1586 العبيدي 7
 89798 2.10 19597 7.52 70201 479 مركز قضاء ىيت 8
 38470 3.33 31063 0.79 7407 2060 يالبغداد 9
 19626 0.18 1705 1.92 17921 2243 كبيسة 10
 31959 3.05 28514 0.36 3445 2846 الفرات 11
 146129 12.02 112124 3.64 34005 1010 الحبانية 12
 142451 13.94 130090 1.24 12361 1009 الكرمة 13
 54487 0.59 5517 5.24 48970 109 مركز قضاء حديثة 14
 29337 1.55 14463 1.59 14874 1489 الحقبلنية 15
 27505 1.06 9891 1.88 17614 1876 بروانة 16
 110934 9.17 85610 2.71 25324 2587 العامرية 17
 39505 1.02 9580 3.20 29925 34809 مركز قضاء الرطبة 18
 6274 0.63 5959 0.03 315 9328 الوليد 19
 3761 0.16 1523 0.24 2238 47370 النخيب 20
 33252 1.29 11142 2.36 22110 5274 عنو 21
 25233 0.65 6133 2.04 19100 5725 راوه 22
 1865818 %100 932601 %100 933217 137808 المجموع 

مات, المصدر: جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا المعمو 
 .ة, بيانات غير منشور 2020تقديرات سكاف العراؽ لعاـ 
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 ( 8خريطة )

 ـ2020ريؼ ( لسنة  –توزيع سكاف محافظة األنبار حسب البيئة )حضر 

 
 (.26المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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, كما يتبيف مف التركيب العمري لسكاف حجـ الفئات العمرية التي ىي في سف (1)اإلنتاج واالستيبلؾ
, (2)ىمية في الكشؼ عف احتياجات الغذاء التي تختمؼ بيف الفئات العمرية لممجتمعأعالة كما لو إلا

 -لى ثبلث فئات عمرية ىي:إنبار ألسيتـ تصنيؼ السكاف في محافظة ا

 ( سنة 14 -0فئة صغار السن ) 1.2.1.2

تجة لكونيا وغير من وتمثؿ ىذه الفئة قاعدة اليـر السكاني في اي مجتمع اذ تكوف مستيمك
 ة( اف التعداد الكمي ليذه الفئ14) لشكؿ( وا27غير داخمة ضمف سف العمؿ, ويتضح مف الجدوؿ )

( مف المجموع الكمي لمفئات العمرية لمحافظة %42.24( نسمة وبنسبة تقدر بػ )788134بمغ )
( نسمة بنسبة بمغت 374705االنبار, في حيف بمغ سكاف ىذه الفئة مف سكاف الحضر )

( نسمة 413429نبار بمغت )أل(, اما الفئات العمرية لصغار السف في ريؼ محافظة ا40.16%)
 -0( اف ىذا التبايف بيف الحضر والريؼ في فئة صغار السف بيف )%44.34وبنسبة تقدر بػ )

( سنة اذ تزداد في الريؼ وتقؿ في الحضر, وىذا يترتب عميو زيادة معدالت الخصوبة في 14
 الريؼ. 

 ( سنة 64 -15فئة متوسطي السن من ) .2.2.1.2

في تركيبة الييكؿ  ةاىمية كبيرة في اليـر السكاني لكونيا قوة منتجة وفاعم ةتحتؿ ىذه الفئ
الميني لسكاف, إذ تتحمؿ ىذه الفئة اعباء الفئتيف صغار السف وكبار السف, بمغ مجموع ىذه الفئة 

لفئات العمرية لمحافظة االنبار وىي ( مف مجموع ا%55.53( نسمة وبنسبة تقدر بػ )1036111)
نسبة مرتفعة قياسًا بالفئات العمرية االخرى, وتتبايف ىذه الفئة بيف سكاف الحضر والريؼ حيث بمغ 

( لسكاف الحضر في حيف بمغ عدد سكاف %57.38( نسمة وبنسبة بمغت )535545عددىـ )
ؾ يحتؿ عدد الحضر مركز %( وبذل53,67( نسمة وبنسبة بمغت )500566) ةالريؼ مف ىذه الفئ

الصدارة ليذه الفئة العمرية والسبب يعود الى اليجرة نحو المراكز الحضرية طمبًا لتوفير فرص 
 العمؿ. 

 

 

                                 
 .478, ص1989ابو عيانة, جغرافية السكاف, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية, محمد  فتحي ( 1)

(2) D.Hooson The distribution of population, as the essential geographical Expression 

camadian geographer, No.17, 1960, P-10-17. 
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 (27جدوؿ )

 ـ2020توزيع السكاف حسب الفئات العمرية تقديرات عاـ 

 الحضر الفئة العمرية
النسبة 
 المئوية

 الريؼ
النسبة 
 المئوية

 المجموع
النسبة 
 ةالمئوي

 عدد السكاف مف
(0– 14) 374705 40.16% 413429 44.34% 788134 42.24% 

عدد السكاف مف 
 ( سنة64–15)

535545 57.38% 500566 53.67% 1036111 55.53% 

عدد السكاف  
 ( فأكثر65)

22967 2.46% 18606 1.99% 41573 2.23% 

 %100 1865818 %100 932601 %100 933217 المجموع

رية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا المعمومات, المصدر: جميو 
 , بيانات غير منشورة.2020تقديرات سكاف العراؽ لعاـ 

 ـ2020( توزيع السكاف حسب الفئات العمرية لعاـ 14شكؿ )

 
 (.27المصدر باالعتماد عمى جدوؿ )
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 ة فاكثر( سن65فئة كبار السن ). 3.2.1.2

ىذه الفئة غير منتجة بسبب خروجيا مف تركيبة الييكؿ الميني اإلنتاجي لسكاف التي  دتع
, ففي حاؿ ارتفاع ىذه الفئة العمرية في اليـر (1)تعد انعكاسًا لظروؼ الخصوبة والوفيات لممجتمع

لؾ, لقد السكاني فانو يدؿ عمى ارتفاع معدؿ الرعاية الصحية واذا انخفضت يدؿ عمى العكس مف ذ
نبار وىي أل( مف مجوع سكاف محافظة ا%2.23( بنسبة تقدر بػ )41573ىذه الفئة )عدد بمغ 

( نسمة وبنسبة تقدر بػ 22967تتبايف الحضر والريؼ حيث بمغ عدد سكاف الحضر ليذه الفئة )
( مف مجموع %1.99( نسمة وبنسبة تقدر بػ )18606( في حيف بمغ عدد سكاف الريؼ )2.46%)

لى زيادة نسبة الوالدات إنبار اف ىذه النسبة لفئة كبار السف منخفضة ويعود ذلؾ ألافظة اسكاف مح
كبار السف اذ يكوف  ةالتي تعمؿ عمى تجديد قاعدة اليـر السكاني والذي ينعكس عمى قمة فئ

 ةنبار يتميز بارتفاع الفئألمف خبلؿ ما تقدـ نستنتج اف التركيب العمري لمحافظة ا,ارتباطيا عكسي
المنتجة والمسئولة عف اإلعالة, كما ترتفع ايضا  ة( وىي الفئ64 -15الثانية فئة متوسطي السف )

سيتـ  ة( سنة وىي تدؿ عمى اف سكاف محافظة االنبار فتي واف ىذه الفئ14 -0فئة صغار السف )
كانت  استثمارىا في المستقبؿ ضمف العممية اإلنتاجية في مختمؼ المجاالت, اما فئة كبار السف فقد

 نسبتيا منخفضة جدًا. 

 األيدي العاممة  .3.1.2

ىـ االمكانات التي تؤثر عمى النشاط أااليدي العاممة جزء مف سكاف الريؼ ومف  دتع
الزراعي لكونيـ قادريف عمى العمؿ وراغبيف فيو سواء كاف ذلؾ بشكؿ دائـ اـ مؤقت ويكوف دورىـ 

اقتصادي ميـ يجمب ليـ الدخؿ وااليدي العاممة في استثمار االمكانات الطبيعية واالرض كمورد 
متوفرة في محافظة االنبار لكف يحدد دورىا مف خبلؿ مدى درجة استغبلؿ االرض الزراعية 
واالساليب المتبعة في العممية الزراعية وكذلؾ تحديد انواع المحاصيؿ الزراعية المنتشرة في الوحدة 

مواكبة تطور العممية التقنية وكؿ ىذا يؤثر في اإلنتاج  المساحية كما يؤثر دور الخبرة والميارة في
نو ال يمكف االستغناء أال إ, عمى الرغـ مف دخوؿ اآللة في العممية الزراعية (2)الزراعي كمًا ونوعاً 

و التقميؿ مف اىميتيا, إذًا البد مف التعرؼ عمى عدد االيدي العاممة في أعف االيدي العاممة 
 ف عدد أ(  28لوحدات االدارية ومعرفة كثافتيـ الزراعية ويتبيف مف الجدوؿ)الزراعة وتوزيعيـ عمى ا

 
                                 

 .90, ص2009, جغرافية السكاف, الشركة العربية المتحدة, القاىرة, سمحة ( موسى1)
 .119, ص1992سالـ خمؼ عبد, المجتمع الريفي, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, ( 2)
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 (28جدوؿ )

 نبار لعاـأللمحافظة ا اإلداريةحسب الوحدات  ريفيةعداد القوى العاممة والكثافة الزراعية والكثافة الأ
2020 

المساحة الصالحة  الوحدة اإلدارية ت
 (دونـ)مزراعة ل

المساحة 
 المزروعة فعبلً 

لنسبة ا
 المئوية

القوى 
العاممة في 
 الزراعة

 الكثافة الزراعية
 دونـ 100نسمة/

الريفية الكثافة 
 نسمة100نسمة/

 102 6 9700 24.60 163870 219780 الرمادي  1

 115 46 1464 0.48 3207 4726 الوفاء 2

 212 17 3411 2.93 19548 41293 الفموجة  3

 106 14 5410 5.76 38421 43952 الصقبلوية 4

 107 11 3128 4.40 29368 34635 مركز قضاء القائـ 5

 114 13 2870 3.27 21825 26746 العبور 6

 72 6 2014 5.21 34704 40729 العبيدي 7

 198 32 1530 0.72 4809 9885 مركز قضاء ىيت 8

 162 15 2108 2.17 14518 19142 البغدادي 9

 50 23 401 0.25 1715 3443 كبيسة 10

 247 23 1820 1.20 8028 11526 الفرات 11

 319 8 2288 4.34 28954 35169 الحبانية 12

 65 4 6742 26.92 179378 201608 الكرمة 13

 75 37 1500 0.60 4025 7390 مركز قضاء حديثة 14

 124 33 2173 0.97 6504 11670 الحقبلنية 15

 107 24 1015 0.63 4205 9254 بروانة 16

 102 12 6513 8.45 56294 83850 العامرية 17

 25 11 975 1.30 8721 38460 مركز قضاء الرطبة 18

 21 11 605 0.84 5603 28721 الوليد 19

 3 5 340 1.05 7054 47301 النخيب 20

 52 9 1135 1.95 13017 21467 عنو 21

 35 8 1030 1.85 12326 17572 راوه 22

 97 9 58262 100 666094 958319 المجموع 

المساحات الزراعية واعداد القوى العاممة نبار, أل: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة اىالمصدر: باالعتماد عم
 .ة, بيانات غير منشور 2020, لعاـ في محافظة االنبار
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( مف مجموع سكاف %6.2( نسمة وقد بمغت نسبتيـ )58262العامميف في الزراعة بمغ )
يدي ألوحدة ادارية احتؿ فييا مركز قضاء الرمادي أعمى نسبة مف ا( 22الريؼ, يتوزعوف عمى )

 (.%0.58( في حيف احتمت ناحية النخيب أقؿ نسبة بمغت )%16.64العاممة بمغت)

عمى نسب فييا في كؿ أسجمت  إذأما بقية الوحدات االدارية فقد تباينت نسبة االيدي العاممة فييا 
( %11.57وجة والقائـ والعبور والحبانية بنسب تقدر بػ )مف الكرمة والعامرية والصقبلوية والفم

( عمى التوالي ثـ %3.92( و)%4.92( و)%5.36( و)%5.85( و)%9.28( و)%11.17و)
( في كبل الوحدتيف في حيف بمغت في كؿ %3.61تمتيا كؿ مف العبيدي والبغدادي بنسبة بمغت )
( %2.51( و)%2.57( و)%2.62( و)%3.12مف الفرات وىيت وحديثة والوفاء وحقبلنية )

 .(عمى التوالي%2.18و)

والرطبة والوليد وكبيسة وبنسب تقدر بػ  بروانةفي حيف انخفضت في كؿ مف عنو وراوه و 
ومف  ,( عمى التوالي%0,68( و)%1.03( و)%1.67( و)%1.74( و)%1.76( و)1.94%)

سوبي والسيؿ الفيضي تركز االيدي العاممة يكوف ضمف منطقة السيؿ الر  خبلؿ ذلؾ نستنتج اف
راوه  بشكؿ اكبر وذلؾ لتوفر الظروؼ المبلئمة الستغبلؿ االراضي الزراعية باستثناء قضائي عنو و

ضمف ىذه المنطقتيف التي انخفضت فييا نسبة االيدي العاممة كما انخفضت في كؿ مف الرطبة 
مناطؽ ومف اجؿ اظيار لى البيئة الصحراوية التي تسود تمؾ الإوالوليد وكبيسة وسبب ذلؾ عائد 

 .وتميز دور االيدي العاممة في الزراعة البد مف استخراج الكثافة الزراعية

 . الكثافة الزراعية1.3.1.2

, اذ يمكف مف *في الزراعة عمى المساحة المزروعة فعبلً  تستخرج مف خبلؿ قسمة عدد العامميف 
( والخريطة 28ويتضح مف الجدوؿ ) خبلليا وضوح نشاط القوى العاممة الفعمي في القطاع الزراعي

( دونـ ومف قسمة عدد االيدي 666094( اف المساحة المزروعة فعبل لمحافظة االنبار بمغت )9)
دارية تـ استخراج الكثافة الزراعية عمى إالعاممة في الزراعة عمى المساحة المزروعة فعبل لكؿ وحدة 

 -النحو التالي:

                                    

                                 

إجمالي عدد العامميف في الزراعةية= الكثافة الزراع* 
مساحة االرض المزروعة فعبلً 

 

 .119, ص1992: سالـ خمؼ عبد, المجتمع الريفي, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, المصدر
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 (9خريطة ) 

 ـ2020الكثافة الزراعية حسب الوحدات األدارية لمحافظة األنبار لسنة  

 
 (.  28المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )  
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 ( نسمة / دونم فأكثر 30.1ولى )أل الفئة ا .1.1.3.1.2

( و 46)بنسب بمغت  ىذه الفئة اربع وحدات ادارية ىي الوفاء وحديثة وحقبلنية وىيتشممت 
الى  ة/ دونـ عمى التوالي. ويعود سبب ذلؾ االرتفاع في ىذه الفئةنسم (32( و )33و ) (37)

 .ارتفاع االيدي العاممة مقارنة مع المساحة المزروعة

 / دونم ة( نسم30.0 – 20.1الفئة الثانية ) .2.1.3.1.2 

( و 23و ) (24ة ثبلث وحدات إدارية ىي بروانو وكبيسة والفرات بنسب بمغت )لقد ضمت ىذه الفئ
 .نسمة/ دونـ عمى التوالي ( 23) 

 ( نسمة/ دونم 20.0 – 10.1الفئة الثالثة ). 3.1.3.1.2

ة عمى ثماني وحدات ادارية سجمت فييا كؿ مف الفموجة والبغدادي احتوت ىذه الفئ
( نسمة / دونـ 12( و)13( و )14( و )15( و )17والصقبلوية والعبور والعامرية نسب بمغت )

 ( لكؿ وحدة منيا,11لي, في حيف سجمت كؿ مف القائـ والرطبة والوليد نسبة بمغت )عمى التوا
 يمكف القوؿ اف الفئة الثانية والثالثة تتناسب فييا عدد االيدي العاممة مع المساحة المزروعة

 فأقل ( 10. الفئة الرابعة ) 4.1.3.1.2

/ دونـ, في حيف سجمت كؿ مف  ( نسمة9تمثمت ىذه الفئة بسبع وحدات إدارية سجمت فييا عنو )
( نسمة / دونـ, 6( نسمة / دونـ لكبلىما,  وسجمت كؿ مف الرمادي والعبيدي )8الحبانية وراوة )

( نسمة / دونـ عمى التوالي, اف سبب انخفاض الكثافة 4( و )5وسجمت كؿ مف النخيب والكرمة )
 عة مقارنة مع المساحة المزروعة فعبل.الزراعية في ىذه الفئة عائد الى قمة االيدي العاممة في الزرا
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 . الكثافة الريفية2.3.1.2

يمكف تعريفيا بأنيا قسمة عدد السكاف الريفيف عمى المساحة الصالحة لزراعة   ةريفيالكثافة ال 
الكثافة اإلنتاجية بيف فييا ( اف محافظة االنبار تتبايف 10( والخريطة )28يتضح مف الجدوؿ )و 

  -:آلتيرية وقد قسمت عمى النحو االوحدات االدا

 / دونم ة( نسمفأكثر 75.1االولى بين ) ةالفئ 1.2.3.1.2

بمغ  إذاعمى معدؿ لمكثافة اإلنتاجية لجميع الوحدات االدارية  حبانيةوقد سجؿ فييا قضاء ال
( نسمة / 102, في حيف سجمت كؿ مف الرمادي والعامرية أقؿ كثافة بمغت )/ دونـة( نسم319)

لكبلىما, في حيف سجمت الفرات وىيت والبغدادي وحقبلنية والوفاء والعبور والفموجة كثافة دونـ 
( عمى التوالي, في حيف 112( و )114( و )115( و )124( و )162( و )198( و )247)

( 106( نسمة / دونـ عمى التوالي, وسجمت الصقبلوية )107سجمت القائـ وبوانة كثافة بمغت )
لى قمة المساحة الصالحة لمزراعة مقارنة إدارية ألود االرتفاع في ىذه الوحدات اويع نسمة / دونـ,

 مع عدد سكاف الريؼ. 

 / دونم ة( نسم75.0 – 50.1الفئة الثانية بين ) .2.2.3.1.2

ضمت ىذه الفئة كؿ مف حديثة والعبيدي والكرمة وعنو اذا سجمت فييا حديثة اعمى كثافة 
( نسمة / دونـ, أما 52في حيف سجمت اقؿ كثافة في عنو بمغت ) ( نسمة / دونـ75ريفية بمغت )

( نسمة / دونـ عمى التوالي, ويمكف القوؿ إف ىذه الفئة 65( و)72العبيدي والكرمة فقد سجمت )
 مرتفعة الكثافة نتيجة الرتفاع عدد السكاف عمى المساحة الصالحة لزراعة.

 / دونم ةم( نس50.0 – 25.1الفئة الثالثة بين ) .3.2.3.1.2

( نسمة / دونـ 35( و )50يف ىي كبيسة و راوة بمغت الكثافة فييا )وحدات  ةشممت ىذه الفئ
متوسطة نتيجة توازف بيف عدد السكاف في ىذه الوحدات االدارية وبيف  ةىذه الفئعد وتعمى التوالي, 

 .المساحة الصالحة لمزراعة

                                 
   

عدد السكاف الريفييف
مساحة األرض الصالحة لمزراعة

 الكثافة الريفية 

افي مف مشاكؿ تضخـ السكاف, مجمة الجمعية الجغرافية العراقية, : حسف الخياط, تحميؿ الجانب الجغر المصدر
 .100, ص1965المجمد الثالث, مطبعة العاني, بغداد, 
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 ( 10خريطة )

 ـ2020لمحافظة األنبار لسنة  الكثافة الريفية حسب الوحدات اإلدارية

  
 (.  28المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 فأقل (  25. الفئة الرابعة بين ) 4.2.3.1.2

( 25شممت ىذه الفئة ثبلث وحدات إدارية ىي كؿ مف الرطبة والوليد والنخيب سجمت كثافة بمغت )
في ىذه الوحدات  ريفيةثافة الف ىذا االنخفاض في الكإ ( نسمة / دونـ عمى التوالي.3( و )21و )

 .بأعداد سكاف الريؼ ةالمساحة الصالحة لمزراعة مقارن ةكاف سببو سع

 . محددات االيدي العاممة في الزراعة3.3.1.2

البد مف استعراض محددات  ريفيةبعد ىذا االستعراض لؤليدي العاممة والكثافة الزراعية والكثافة ال 
 -سنتعرؼ عمييا عمى النحو التالي: االيدي العاممة في الزراعة والتي

  ِقمَّة االيدي العاممة في الزراعة  .1.3.3.1.2

اف استثمار االراضي الصالحة لمزراعة يقع عمى عاتؽ الفئات العمرية القادرة عمى العمؿ 
بمغ عدد القادريف عمى العمؿ مف سكاف الريؼ في  إذوعمى مدى توفر االيدي العاممة في الزراعة 

%( مف المجموع 11,63تقدر ب) ةيدي العاممة نسبألوتشكؿ ا ة( نسم500566نبار )محافظة اال
كبيرة مف القادريف عمى العمؿ  ةالكمي القادريف عمى العمؿ وىذه النسبة منخفضة اي ىناؾ نسب

 خرى. أعمؿ في قطاعات لمخارج دائرة العمؿ والسبب في ذلؾ يعود الى المجوء 

 العزوف عن العمل . 2.3.3.1.2 

اف السبب الرئيسي وراء ىذا و يدي العاممة الزراعية ألالعزوؼ عف العمؿ مف محددات ا ديع
العزوؼ ىو انخفاض مستوى دخؿ المزارع والذي ينعكس عمى ترؾ العمؿ في الزراعة واالنخراط 
في قطاعات اخرى مثؿ الجيش والشرطة والتعميـ والصحة والصناعة وغيرىا مف القطاعات االخرى 

مستوى الدخؿ وانعكس عمى تحسف مستوى المعيشة وترؾ العمؿ في الزراعة التي  والذي حسف
يكوف دخميا محدودا ال يسد متطمبات العممية الزراعية لذلؾ بدء االلتحاؽ بالقطاعات االخرى وايضا 

 سرة. ألااللتحاؽ بالدراسة وترؾ العمؿ مع ا

 قمة خبرة االيدي العاممة في الزراعة  .3.3.3.1.2

يدي العاممة في الزراعة مف المحددات التي تقؼ في تطور اإلنتاج الزراعي والذي ألخبرة اقمة  اف
, بعض المزارعيف (1)يرتبط فيو مستوى االكتفاء الذاتي مف الغذاء اذ يتضح مف الدراسة الميدانية

                                 
  .4/2021/ 27الدراسة الميدانية بتاريخ ( 1)
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دة, كثر فائأ ةاعتمدوا نظاـ معيف في الزراعة متوارثيف ذلؾ عف االباء وعدـ زراعة محاصيؿ زراعي
كما تمعب قمة الخبرة في عدـ االطبلع عمى اساليب الزراعة الحديثة ومواكبتيا, في حيف لو كانت 
خبرة عممية والتي يقصد بيا الخبرة التي اكتسبيا المزارع مف خبلؿ الدراسة في المؤسسات 

حاؿ رشادية لكاف الإالمتخصصة في االعداديات والمعاىد والكميات الزراعية او مف خبلؿ دورات 
الخبرة محدد لذلؾ القطاع, ومف خبلؿ ما تقدـ  ةقم دافضؿ في تطور القطاع الزراعي لذلؾ تع

يدي العاممة والعزوؼ عف العمؿ في الزراعة وقمة الخبرة ىي محددات تعرقؿ أليتضح اف قمة ا
ف عممية تطور القطاع الزراعي والذي ينعكس بدوره عمى مخرجات اإلنتاج والتي تتعمؽ بغذاء السكا

 و عدمو. أوصوال الى االكتفاء الذاتي 

 والبزلالري  .2.2

 . الري1.2.2

( سنة االمر الذي انعكس عمى استقرار 10000منذ ) ةظيرت الزراعة كمزاولة ثقافي
طرؽ  تالتجمعات البشرية في شواطئ االنيار وىنا بدأت الزراعة تعتمد عمى الري بشكؿ كبير كان

جمع الماء مف مكاف مرتفع ثـ يوزع بفعؿ الجاذبية عمى الري في بداية االمر تعتمد عمى 
المزروعات ثـ تحسنت بتوزيع اكثر عقبلنية مع التطور التكنولوجي والعممي تـ انشاء بنى تحتية 

. وتختمؼ المحاصيؿ الزراعية في احتياجاتيا لمماء وىذا (1)تتطابؽ واحتياجات المزارعيف مف الري
ي وكمية الماء, اذ تحتاج بعض المحاصيؿ كميات كثيرة مف االختبلؼ يكوف مف حيث اوقات الر 

اه مثؿ الرز والجت والبعض االخر يحتاج الى كميات متوسطة مثؿ الخضروات الصيفية يالم
, والتي سنتعرؼ عمييا مف خبلؿ والقطف في حيف تحتاج اخرى الى كميات قميمة مثؿ القمح والشعير

وقات الري تختمؼ حسب نوع التربة وموسـ الزراعة ونوع أ ماتقدير االحتياجات المائية لممحاصيؿ, أ
 المحصوؿ.

ويقصد بالري عممية تزويد التربة بكميات المياه التي تحتاجيا في االوقات المناسبة مف اجؿ 
الري البد مف مراعاة عدة امور  ةتوفير متطمبات المحاصيؿ الزراعية مف المياه وعند القياـ بعممي

. وفي (2)ة التي يشغمياحع التربة ونوعية مياه الري ونوع المحصوؿ والمسامنيا وضعية السطح ونو 

                                 
 .32ص,1946ي في العراؽ, مطبعة المعارؼ, بغداد,احمد سوسو, تطور الر ( 1)
 .374, ص1985صيؿ الحقمية, كمية الزراعة, جامعة حمب, محمد نذير سنكري, اساسيات إنتاج المحا( 2)
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المناطؽ المطرية تكفي كمية االمطار لنجاح العممية الزراعية اما المناطؽ الجافو وشبو الجافو 
 فيكوف اعتماد الزراعة عمى مياه األنيار واآلبار.

 أنظمة الري في محافظة االنبار . 1.1.2.2

 ي السيحي الر  .1.1.1.2.2

سموب تقميدي يتمثؿ في غمر االرض بالمياه بدوف الحاجة الى مضخات يساعد في ذلؾ أ
طبيعة السطح وانحداره ويسود ىذا النمط في االراضي التي تنخفض فييا ضفاؼ االنيار وتنبسط 

فاقد تتمثؿ في ال سمبيةً  اً ثار أف لو أال إاالرض, وما يتميز بو ىذا النمط ال يحتاج الى نفقات ضخ 
نبار يتمثؿ في أليسود ىذا النمط في جزء مف محافظة او المائي الكبير الذي يتسبب بو ىذا النمط  

ف مساحة االرض الكمية إ (29االراضي التي تروى مف مشروع ري الصقبلوية ويتبيف مف الجدوؿ )
 .( دونـ205120ليذا المشروع تبمغ )

 (29جدوؿ )

 مشاريع الري في محافظة االنبار

اسـ 
المساحة الكمية  المناطؽ التي يروييا لمشروعا

 (دونـ)
المساحة المروية 

 (دونـ)
المساحة المروية مف 

 قبؿ االىالي
ري وبزؿ 
 الرمادي

ريؼ قضاء الرمادي واجزاء مف ريؼ 
 62000 97000 159000 قضاء الحبانية

ري 
 الصقبلوية

اجزاء مف ريؼ قضاء الفموجة وريؼ 
 41705 163415 205120 الكرمة ناحية الصقبلوية وجميع اراضي

 103705 260415 364120 المجموع

المصدر: وزارة الموارد المائية, الموارد المائية في محافظة االنبار, الييئة العامة لمشاريع الري والبزؿ, بيانات غبر 
 .2020منشورة, 

المروية مف  ما المساحةأ( دونـ, 163415ما المساحة المروية دونـ في ىذا المشروع تبمغ )أ
( دونـ, ويعتمد الري بالواسطة في مشروع ري الصقبلوية في االراضي 41705قبؿ االىالي تبمغ )

المرتفعة في اجزاء  مف الكرمة والفموجة, ومف المشاريع االروائية االخرى مشروع ري الرمادي فانو 
الكمية مف ىذا فيو الري السيحي بؿ نظاـ الري بالواسطة وتبمغ مساحة االراضي  عمؿال يست

( دونـ والمساحة المروية 97000( دونـ اما المساحة المروية منو تبمغ )159000المشروع تبمغ )
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مف حيث كفاية ىذه المشاريع  ةروائيإلىمية المشاريع اأ( دونـ وتأتي 62000مف قبؿ االىالي تبمغ )
وب لممحاصيؿ لممحاصيؿ الزراعية اف اليدؼ ىو ايصاؿ المياه لمحصوؿ عمى المقنف المطم

الزراعية ومف خبلؿ الدراسة الميدانية تبيف اف ىذه المشاريع ذات كفاية جيدة ومناسبة لري 
 .(2, صورة )(1)المحاصيؿ الزراعية وىي مف االمكانيات المتاحة ضمف المحافظة

 ( أحد المشاريع االروائية في منطقة زنكورة محافظة األنبار2صورة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.2021/  5/  3طت بتاريخ /التق              

 الري بالواسطة  .2.1.1.2.2

المضخات  عماؿىو عممية رفع مياه مف مصادرىا المتمثمة بػ )األنيار واالبار( مف خبلؿ است
إليصاؿ المياه الى االراضي الزراعية و يعتمد اسموب الري بالواسطة في المناطؽ التي ترتفع عف 

قة ىو ايصاؿ المياه دوف النظر الى عامؿ القرب او البعد او قنوات الري وما تمتاز بو ىذه الطري
مكانية التحكـ في كمية المياه أ ح فضبل عفريؼ وعامؿ ارتفاع السطصالتو انخفاض المنسوب 

 (30)جدوؿ , وتنتشر المضخات الزراعية في عموـ محافظة االنبار(2)الواصمة الى االرض الزراعية

                                 
 .2021/ 5/ 3( الدراسة الميدانية, بتاريخ 1)
 .309, ص2002( سمير محمد اسماعيؿ, تقسيـ وادارات نظـ الري الحقمي, منشأة المعارؼ لمنشر االسكندرية, 2)
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  (30جدوؿ )

 في محافظة األنبار نير الفرات ومنظومات الري بالرش والري بالتنقيطالمضخات المنصوبة عمى 

 الوحدة اإلدارية ت
جيزة الري بالرش أ المضخات

 المحوري
جيزة الري بالرش أ

 الثابت
جيزة الري أ

 بالتنقيط
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 6.80 124 7.69 94 4.97 128 23.11 2116 الرمادي  1
 2.19 40 0.81 10 3.33 86 - - الوفاء 2
 2.41 44 1.22 15 0.42 11 7.09 650 الفموجة  3
 4.39 80 0.65 8 5.63 145 4.39 402 الصقبلوية 4
 1.97 36 10.81 132 13.39 345 6.05 554 مركز قضاء القائـ 5
 1.26 23 1.47 18 0.50 13 2.29 210 العبور 6
 1.48 27 6.14 75 12.15 313 2.57 236 العبيدي 7
 0.76 14 1.47 18 0.27 7 7.37 675 مركز قضاء ىيت 8
 0.82 15 0.57 7 0.42 11 8.32 762 البغدادي 9
 0.10 2 0.08 1 0.15 4 - - كبيسة 10
 0.16 3 0.24 3 0.15 4 0.70 65 الفرات 11
 0.32 6 0.24 3 0.23 6 6.84 627 الحبانية 12
 65.89 1200 8.19 100 29.12 750 9.90 907 الكرمة 13
 0.27 5 7.12 87 1.16 30 1.52 140 مركز قضاء حديثة 14
 0.38 7 4.09 50 3.88 100 1.57 144 الحقبلنية 15
 0.21 4 3.52 43 0.77 20 1.49 137 بروانة 16
 2.25 41 0.65 8 12.19 314 9.35 857 العامرية 17
 1.26 23 0.57 7 0.54 14 - - مركز قضاء الرطبة 18
 0.65 12 0.16 2 0.34 9 - - الوليد 19
 0.54 10 0.40 5 0.38 10 - - النخيب 20
 4.50 82 29.07 355 7.37 190 5.18 475 عنو 21
 1.26 23 14.74 180 2.52 65 2.17 199 راوه 22
 %100 1821 %100 1221 %100 2575 %100 9156 المجموع 

المضخات المنصوبة عمى نير الفرات ومنظومات نبار, موقؼ ألزراعة محافظة االمصدر: وزارة الزراعة, مديرية 
 .ة, بيانات غير منشور 2020, لعاـ الري بالرش والري بالتنقيط
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بار ويتبيف مف الجدوؿ آلو في المناطؽ البعيدة التي تعتمد عمى مياه اأقرب االنيار سواء 
ت االدارية متبايف اذ بمغ عدد المضخات ( اف عدد المضخات بيف الوحدا11) لخريطةوا المذكور
 ة( مضخة بنسب2116عمى عدد لممضخات بمغ )أفييا الرمادي  سجؿمضخة  (9156) الكمي 
%( مف مجموع المضخات في حيف احتمت الفرات أقؿ عدد مف المضخات بمغ 23.11بمغت )

ية المرتبة ( مف خبلؿ تقسيميا الى فئات احتمت الوحدات اإلدار %0.70بمغت ) ة( وبنسب65)
( 907بأعداد مضخات بمغت ) ةاالولى في كؿ مف الكرمة العامرية البغدادي ىيت الفموجة الحباني

( و %9.35( و )%9.90بمغت ) ة( وبنسب627( و )650( و )675( و )762( و )857و )
في حيف احتمت المرتبة الثانية . ( عمى التوالي%6.84( و )%7.09( و )%7.37( و )8.32%)

( و 475( و )554والعبيدي والعبور وراوه بأعداد مضخات بمغت ) صقبلويةلقائـ وعنو والكؿ مف ا
( و %4.39( و )%5.18( و )%6.05( وبنسب بمغت )199( و )210( و)236( و )402)
أما في المرتبة األخيرة جاءت كؿ مف . التوالي (عمى%2.17( و )%2.29( و )2.57%)

( وبنسب بمغت 137( و )140( و )144ضخات بمغت )بأعداد م ةوبروان ةوحديث ةالحقبلني
(% عمى التوالي. ويعود ىذا التبايف في عدد المضخات %1.49( و )%1.52( و )1.57%)

نتيجة تبايف المساحات المزروعة والصالحة لمزراعة في الوحدات اإلدارية لمحافظة االنبار مف أجؿ 
البعيدة عف مصادر المياه السطحية ثـ اتباع توسيع رقعة المساحة الزراعية وتوفير مياه لؤلراضي 

إف عدد ( 12والخريطة ) ( 31نظاـ حفر اآلبار واستغبلؿ المياه الجوفية ويتبيف مف الجدوؿ )
قضاء الرمادي المرتبة األولى بعدد  سجؿ( بئرًا فقد 9353اآلبار في محافظة االنبار بمغ عددىا )

( بئر غير ُمجاز في حيف 1203( بئر ُمجاز و )317( بئرًا منيا )1520اآلبار حيث بمغ عددىا )
. وقسمت بقية الوحدات ة( بئرًا جميعيا ُمجاز 67قضاء الحبانية المرتبة األخيرة بمغ عددىا ) سجؿ

والعامرية والفموجة والقائـ وىيت  ةاألولى كؿ مف الكرمة والصقبلوي ةالفئ سجمتاإلدارية عمى فئات 
( 416( و )538( و )662( و )695( و )705( و )746) ( و815والبغدادي بعدد آبار بمغت )

 ةوالعبور وبروان ةالثانية كؿ مف راوه والرطبة والعبيدي والحقبلني ةالفئ سجمتعمى التوالي. في حيف 
( و 266( و )285( و )351( و )357( و )373( و )393بمغ عددىا ) ةوعنو والنخيب وحديث

الثالثة كؿ مف الوليد والوفاء  ةالفئ سجمتلي. في حيف ( بئرًا عمى التوا221( و )236( و )256)
( بئرًا عمى التوالي وبعض ىذه 70( )88( )110( و )183والفرات وكبيسة بعدد آبار بمغت )

(, إف ىذا التبايف في عدد 31والبعض اآلخر غير ُمجاز كما موضح في الجدوؿ ) ةاآلبار ُمجاز 
 ف المساحات المزروعة والصالحة لمزراعة.اآلبار بيف الوحدات اإلدارية ناتج عف تباي
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 (11خريطة )

 أعداد المضخات المنصوبة عمى نير الفرات في محافظة االنبار

 
 (.  30المصدر باالعنماد عمى جدوؿ )
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 (31جدوؿ )
 ـ2020نبار لسنة ألبار في محافظة اعدد اآل

 لمجازةبار غير ااآل بار المجازةاآل بار الكميعدد اآل الوحدة اإلدارية ت
 1203 317 1520 الرمادي       1
 97 13 110 الوفاء 2
 650 45 695 الفموجة  3
 745 1 746 الصقبلوية 4
 642 20 662 مركز قضاء القائـ 5
 279 6 285 العبور 6
 357 0 357 العبيدي 7
 308 230 538 مركز قضاء ىيت 8
 250 166 416 البغدادي 9
 46 24 70 كبيسة 10
 42 46 88 اتالفر  11
 0 67 67 الحبانية 12
 808 7 815 الكرمة 13
 137 84 221 مركز قضاء حديثة 14
 319 32 351 الحقبلنية 15
 257 9 266 بروانة 16
 408 297 705 العامرية 17

مركز قضاء  18
 الرطبة

373 22 351 

 140 43 183 الوليد 19
 200 36 236 النخيب 20
 241 15 256 عنو 21
 232 161 393 اوهر  22
 7712 1643 9353 المجموع 

ـ بيانات غير 2020المصدر : وزارة الموارد المائية, مديرية الموارد المائية في محافظة االنبار, عدد االبار لعاـ 
 منشورة.
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 (12خريطة )
 ـ2020التوزيع الجغرافي لآلبار في محافظة األنبار لعاـ 

 
 .( 31المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )
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 الري بالرش .3.1.1.2.2

الري بالرش مف األنظمة الحديثة والتي تستخدـ في ري المحاصيؿ الزراعية  إذ يسود  دُيع
لو في ري محاصيؿ الحبوب وخصوصًا القمح والشعير والذرة وكذلؾ ري الخضروات  عماؿأكثر است

إضافة األسمدة الكيميائية  داخؿ البيوت الببلستيكية, ما يمتاز بو ىذا النوع مف الري ىو إمكانية
 يناسب جميع أنواع الترب بأنولمنبات وكذلؾ رش المبيدات لمكافحة األمراض إضافًة الى إنو يمتاز 

ويناسب السطح المستوي والمتموج  ةوخصوصًا الترب الصحراوية والرممية التي تفتقد المياه بسرع
-65) ةحجـ الضائعات المائية بنسبإضافًة الى انخفاض األيدي العاممة ويمتاز ايضًا بتقميؿ 

الى األيدي العاممة الماىرة وق م ة كفاءتو أثناء  ةإال إف مف محددات ىذا النظاـ ىو الحاج (1)%(75
ىبوب الرياح, يوجد نظاماف لمري بالرش ىما الري بالرش المحوري والري بالرش الثابت ويتبيف مف 

منيا  ة( منظوم3796الري بالرش بمغ )إف مجموع منظومات  (13الخريطة )( و 30الجدوؿ )
عمى جميع الوحدات  ة( منظومة ري ثابت موزع1221( منظومة ري محوري و )2575)

 .(2)اإلدارية

 منظومات الري المحوري .1.3.1.1.2.2

الكرمة المرتبة األولى في عدد قضاء  سجؿ( 2575بمغ عدد منظومات الري المحوري )
أقؿ  ة( في حيف سجمت الفرات وكبيس%29.12بمغت ) ةببنس ة( منظوم750المنظومات بمغت )

%( في كبل الوحدتيف, في حيف تباينت أعدادىا 0.15( منظومات وبنسبة )4عدد لممنظومات بمغ )
 في بقية الوحدات اإلدارية األخرى.

 منظومات الري الثابت .2.3.1.1.2.2

( 355عددىا ) في قضاء عنو أكبر عدد مف منظومات الري بالرش الثابت يبمغ تركز
بمغت  ةبنسب ة( منظوم1أقؿ عدد بمغ ) ة%( في حيف سجمت كبيس29.07بمغت ) ةوبنسب ةمنظوم

 %( وتبايف بقية الوحدات اإلدارية في عدد منظومات الري بالرش الثابت.0.08)

 

                                 
 .12, ص2016اليمف, , جامعة 1أشرؼ مصطفى غالب, الري بالرش )أدواتو, أنواعو, طرقو(, ط( 1)
لتنقيط, بيانات غير ا–الثابت  -( وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, موقؼ منظومات الري المحوري 2)

 ـ.2020, ةمنشور 
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 (13خريطة )

 نبارالثابت( ومنظومات الري بالتنقيط في محافظة األ –أعداد منظومات الري بالرش )المحوري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.30المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )  
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 الري بالتنقيط .4.1.1.2.2

في الري الحقمي مف الطرؽ الحديثة تعود الى ما يقارب الخمسيف عاـ إذ  ةرئيسي ةىي طريق
تتضمف ىذه الطريقة وصوؿ الماء بشكؿ منتظـ الى النبات ومف المعروؼ إف الري بالتنقيط افضؿ 

ي لكونو يعمؿ عمى إضافة الماء بشكؿ مباشر الى سطح التربة ومف ثـ الى جذور طرؽ الر 
إف ما يمتاز بو ىذا النظاـ مف الري ق م ة أو انعداـ مشاكؿ تعرية التربة خصوصًا  (1)النباتات

كما انو يقمؿ مف الفاقد المائي ويقمص عدد األيدي العاممة, أما سمبيات الري  هاألراضي المنحدر 
نتاجيا  عمى ثريؤدي الى ري غير منتظـ وبالتالي يؤ الذي ط سوء التصميـ بالتنقي نمو المحاصيؿ وا 

. ويتبيف مف (2)أو التكسر داسدمع ضرورة الصيانة المستمرة لشبكات الري لكونيا تتعرض الى االن
إف منظومات الري بالتنقيط تنتشر في جميع الوحدات اإلدارية  (13) لخريطة( وا30الجدوؿ )

 ة( منظوم1200نبار إذ سجمت الكرمة أعمى عدد لمنظومات الري بالتنقيط بمغ )ألظة المحاف
تقدر بػ  ةوبنسب ة( منظوم2أقؿ عدد بمغ ) ة%( في حيف سجمت كبيس65.89تقدر بػ ) ةوبنسب

%( وبذلؾ يقع أكبر جزء مف منظومات الري بالتنقيط في الكرمة مف المجموع الكمي والبالغ 0.10)
غؿ ىذه المنظومات في ري المحاصيؿ الحقمية خصوصًا الخضروات كما ستوت ة( منظوم1821)

 ( توضح المضخات عمى النير وطرؽ الري في المحافظة3, صورة )يتـ ري األشجار فييا

 

 االحتياجات المائية لممحاصيل .2.1.2.2

ئي بأنو كمية تعني مقدار كمية المياه البلزمة لمنباتات وتعرؼ بالمقنف المائي ويعرؼ المقنف الما
محدودة )دونـ( وتؤثر كؿ مف  ةمساحي ةباألمتار المكعبة في وحد ةالمياه التي يحتاجيا النبات مقدر 

التربة والمناخ عمى المقنف المائي لمنبات ويكوف ذلؾ التأثير بسبب الفاقد المائي وتختمؼ كفاءة الري 
 %(  90)  تصؿ الى حواليحسب أنظمة الري المستخدمة إذ تكوف اكفأىا في الري بالتنقيط 

 

 

                                 
(
1
) Khan GD, Ali A, Akbar, Assessment of coefficient of variation of emitters flow rate 

with respect to design, manu facturers and plugging in installed drip irrigation 

systems at selected sites of peshawer, Vally Adv Life sci, Tech, 2014, P-27-30. 

, 2006, منشأة المعارؼ, االسكندرية, 1( ماىر جوري نسيـ, استصبلح وتحسيف األراضي الصحراوية, ط2)
 . 217-2016ص
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 ( توضح مضخات عمى النير والبئر ومنظومات الري في محافظة األنبار3صور)

 
 مصخة عمى النير            مضخة عمى بئر                ري بالرش المحوري        

 

 بالتنقيط ري بالرش الثابت                                                ري             

 ـ.2021/  2/  5-3-2المصدر: االعتماد عمى الدراسة الميدانية 

 %( أو أقؿ مف ذلؾ60-50في حيف تنخفض بيف ), %(75وتصؿ في الري بالرش الى )
المياه في محافظة االنبار السطحية منيا والجوفية ساىـ بسد اف توفر . (1)في الري السطحي

إف (, 15والشكؿ ) ( 32ويتبيف مف الجدوؿ ) ,زر ع فييااالحتياجات المائية لممحاصيؿ التي تُ 
المحاصيؿ تختمؼ في متطمباتيا المائية حيث يحتاج الدونـ الواحد مف القمح والشعير الى ما ُيقارب 

( دونـ في العروة الربيعية وتحتاج 3ـ3525( دونـ أما الذرة فأنيا تحتاج الى ما يقارب )3ـ2134)
 - 3ـ7540ة الخريفية, أما محصوؿ الرز فإنو يحتاج الى )( دونـ في العرو 3ـ2924الى )

دونـ, أما محاصيؿ الخضروات فإف متطمباتيا المائية خبلؿ العروة الصيفية تصؿ الى  (3ـ15000
( دونـ, أما أشجار الفاكية 3ـ3120( دونـ في حيف تتطمب خبلؿ العروة الشتوية )3ـ4325)

( والنخيؿ يتطمب ما ُيقار ب 3ـ5625تصؿ الى )تختمؼ في متطمباتيا المائية بيف النفضية 
أما االبصاؿ والدرنيات فإف , ( دونـ3ـ5525( دونـ وتتطمب الحمضيات ما ُيقار ب )3ـ6000)

 ( دونـ حيف 3ـ5134متطمباتيا متباينة بيف العروتيف فإنيا تحتاج خبلؿ العروة الربيعية حوالي )

                                 
(1) Longchamps, L Khosla. R, Reich, R and Gui, D. wy spatial and temporal variability 

of soil water, content in leveled fields, soil science society of America joumal, 

2015, P-144-145. 
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 عيةاالحتياجات المائية لممحاصيؿ الزرا (32جدوؿ )

 

 :باالعتماد عمى المصدر:

خميؿ ابراىيـ محمد عمي, المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية, مطبعة التعميـ العالي,  -1
 .390,ص370,ص313,ص 303,ص295,ص 284,ص 237.ص1990جامعة الموصؿ,

كريؿ في منطقة  -عبد االمير ثجيؿ صالح, حساب االحتياجات المائية لبعض المحاصيؿ بواسطة معادلة بميني -2
 .57-56, ص3013ابو غريب, مجمة جامعة ديالى لمعمـو الزراعية, العدد الخامس, 

 

 3دونـ ـ االحتياجات المائية / المحصوؿ ت

 2134 القمح 1

 2134 الشعير 2

 الذرة الصفراء والبيضاء 3
 3525 ربيعية

 2924 خريفية

 15000 – 7540 الرز 4

 الخضراوات 5
 4325 صيفية

 3120 شتوية

 الفاكية 6

 5625 ةالنفضي

 6000 النخيؿ

 5525 حمضيات

 اتاالبصاؿ والدرني 7
 5134 ربيعية

 3740 خريفية

 البقوليات 8
 4810 صيفية

 2950 شتوية

 4125 – 3025 المحاصيؿ الزيتية 9

 7803 الجت 10
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 ( االحتياجات المائية لممحاصيؿ15شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 (.32المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )

( دونـ, أما محاصيؿ البقوليات فإنيا تتطمب 3ـ3740لى )إتحتاج خبلؿ العروة الخريفية 
( دونـ في حيف تتطمب خبلؿ العروة الشتوية 3ـ4810مف الماء في العروة الصيفية تبمغ ) ةكمي
( دونـ في حيف 3ـ4125-3025( دونـ, وتحتاج المحاصيؿ الزيتية الى ما ُيقار ب )3ـ2950)

ف كؿ ىذه المقننات المائية ترتبط ارتباط 3ـ7803يحتاج محصوؿ الجت الى ما ُيقار ب ) ( دونـ وا 
ف عممية إيصاؿ المياه الى الحقؿ تتعرض الى فاقد مف الماء كذلؾ أثناء قياـ  وثيؽ بكفاءة الري وا 

واًل الى االحتياج الفعمي مف الماء بكميات أخرى وص ةعممية الري لذلؾ البد مف تعويض ىذه الكمي
, وبذلؾ يمكف القوؿ اف محافظة االنبار تتمتع بكميات كافية مف مياه الري لزراعة لكؿ محصوؿ

مختمؼ انواع المحاصيؿ الزراعية سواء كاف الري يعتمد عمى نير الفرات او البحيرات المنتشرة في 
ددا لئلنتاج الزراعي وانما تعاني مف سوء االدارة المحافظة او المياه الجوفية وال تشكؿ مياه الري مح

 والتخطيط غير العممي.

 البزل 2.2.2

يمكف تعريؼ البزؿ بأنو عممية تخميص التربة مف المياه الفائضة عف حاجة النبات لكوف بقائيا 
يؤدي الى ضعؼ نمو المنطقة الجذرية كما يمكف تعريفو ايضًا بأنو تخميص التربة مف األمبلح 

ؽ مف أجؿ الحفاظ عمى خصوبتيا والمحافظة عمى النبات مف الضرر ويكوف ذلؾ مف خبلؿ دغوالت
طبيعيًا ناتجًا عف انحدار السطح, إف الغرض األساسي مف البزؿ  بزالً مف المبازؿ أو يكوف  ةشبك

 في العممية الزراعية ىو توفير محيط مبلئـ لنمو جذور النباتات مف أجؿ الحصوؿ عمى أقصى
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مف المبازؿ عمى غسؿ التربة الممحية ومنع جميع  ةرض كما يساعد تواجد شبكلؤل ةإنتاجي
مف المبازؿ في محافظة االنبار  ة. إف الري والبزؿ متبلزماف لذلؾ تـ إنشاء شبك(1)دؽغالترب مف الت

ف المجموع 33رافقت مشاريع الري في المحافظة ويتبيف مف الجدوؿ ) ( أنواع ىذه الشبكة وأطواليا وا 
يبمغ  ةوتنوع ىذه الشبكة بيف رئيسي ,( كـ3612.035لشبكة المبازؿ مف حيث طوليا بمغ ) الكمي

لى إتصؿ  ة( كـ وبنسب484.87بطوؿ ) ة%( وفرعي7.60تصؿ ) ة(كـ وبنسب273.5طوليا )
 %( .4.82) ة( كـ وبنسب174.43%(, أما الثانوية فقد بمغ طوليا )13.42)

 (33جدوؿ )

 / كـونسبيا المئويةنبار انواعيا واطواليا شبكة المبازؿ في محافظة اال

 /كـالمجموع مغطاة حمقية مجمعة ثانوية فرعية رئيسية
273.5 484.87 174.43 817.235 1862 3612.035 
7.60% 13.42% 4.82% 22.62% 51.54% 100% 

ارد المائية في االنبار, بيانات المصدر: وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لتشغيؿ مشاريع الري والبزؿ, مديرية المو 
 .ـ2020غير منشورة, 

%( أما المبازؿ 22.62) ة(كـ وبنسب817.235في حيف بمغت أطواؿ المبازؿ المجمعة )
ف معظـ 51.54بمغت ) ة( كـ وبنسب1862بمغت ) ةالحقمية المغطاة فقد كانت أطوؿ شبك %( وا 

 مياهتصريؼ  فيياط السطح مما يقؿ ذلؾ النبساو ىذه المبازؿ تتركز في منطقة السيؿ الرسوبي 
اتجاه نير الفرات والتي تحتاج الى عمميات استصبلح لؤلراضي الزراعية وتخميصيا مف المياه الري 

الزائدة نتيجة عممية ري المحاصيؿ, أما في منطقة السيؿ الفيضي فأنيا تتركز في قضاء القائـ 
ولقد كاف لطبيعة سطح المنطقة أثر في ( كـ 47وأجزاء مف قضاء ىيت إذ يبمغ مجموع أطواليا )

تصريؼ مياه الري الزائدة باتجاه نير الفرات بسبب ارتفاع المنطقة واألراضي الزراعية المجاورة عف 
النير لذلؾ أصبح التصريؼ فييا طبيعيًا في حيف كاف العكس مف ذلؾ في منطقة السيؿ الرسوبي 

 دؽ غاعي ىدفًا في تخميص األرض مف التلى التدخؿ البشري في إيجاد صرؼ صنإالتي احتاجت 

                                 
 ,2010, المكتبة المصرية, 1مري, تكنولوجيا استصبلح األراضي, طغمحمد ال يمف( زكريا سعد الصيرفي وأ1)

 .15ص
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إف شبكة المبازؿ في المحافظة  (1)وانتشار األمبلح وتوفير بيئة مبلئمة لئلنتاج الزراعي
لى انتشار النبات الطبيعي فييا مثؿ إمما يعرضيا  ةتعاني مف مشاكؿ لعؿ أبرزىا إنيا مكشوف

ر مف النفايات م ف ق ب ؿ السكاف والذي كما تعاني المبازؿ مف رمي الكثي ,(4القصب والبردي صورة )
ينعكس عمى كفاءة إدائيا إذ تعيؽ حركة تصريؼ المياه وبالتالي ارتفاع منسوب المياه داخؿ البزؿ 
يقمؿ مف تصريؼ المياه مف األراضي الزراعية وىذه المحددات يجب التخمص منيا لرفع كفاءة 

 ة المبازؿ في محافظة االنبار ىي مف ضمفشبك شبكة المبازؿ, م ف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف
دام ليا  ةاالمكانات المتاحة التي تستغؿ في العممية الزراعية, مع ضرورة إجراء عمميات كري وا 

 وتوعية السكاف بأىمية ىذه الشبكة.

 

 ( أحد مبازؿ محافظة األنبار )جزيرة الرمادي(4صورة )

 
 ـ.2021/ 4/ 5التقطت بتاريخ  

                                 
/ 4( المقابمة الشخصية مع السيد نجـ سييؿ عبدا ميندس أقدـ في مديرية الموارد المائية في االنبار, بتاريخ 1)

4 /2021.   
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 يقالنقل والتسو  .3.2

يعد النقؿ عامؿ ميـ في تحقيؽ متطمبات االنساف المختمفة سواء االنتقاؿ مف مكاف إلى أخر او 
العمؿ بحثا عف مصادر العيش ومنيا العممية الزراعية وتكمف اىميتو مف خبلؿ االتصاؿ بيف فروع 

نتاج والذي العممية االقتصادية واالنتاج, اف وجود شبكة  نقؿ ذات كفأة جيدة يعني زيادة تطور اال
ينعكس عمى تمبية متطمبات السكاف وتوسع االسواؽ ليظير دور النقؿ وأىميتو في عممية التسويؽ 

 وسيتـ دراسة النقؿ والتسويؽ عمى النحو اآلتي: 

 . النقل 1.3.2

 طرق النقل بالسيارات 1.1.3.2

نشطة والفعاليات النقؿ مف المؤشرات الكمية التي تقيس درجة العبلقة والترابط المكاني لؤل ديع
التي يقوـ بيا اإلنساف لذلؾ تسعى العديد مف الدوؿ لتطوير قطاع النقؿ مف أجؿ تقميؿ تكمفة 

. ولمنقؿ العديد مف التعاريؼ مف (1)اإلنتاج ولتحقيؽ األرباح وتوفير السمع لممستيمكيف وفؽ رغبتيـ
الستيبلؾ بالتكمفة والوقت بينيا إنو عممية نقؿ السمع والبضائع مف مناطؽ اإلنتاج الى مناطؽ ا

 – ةالمناسب مف أجؿ تحقيؽ الفائدة, ومع تطور النقؿ ساىـ ذلؾ في نقؿ المنتجات الزراعية )نباتي
( التي تتواجد مع امتداد شبكة طرؽ النقؿ ومع نقؿ ىذه المنتجات زادت أىمية طرؽ النقؿ ةحيواني

لقد لعب النقؿ دورًا بارزًا في نقؿ  .(2)ووسائمو بسبب الفائدة االقتصادية التي تترتب عمى ذلؾ
مدخبلت ومخرجات العممية الزراعية والتي أسيمت في توسيع الرقعة الزراعية وزراعة محاصيؿ لـ 

سريعة التمؼ وتسويؽ منتجات لـ تكف تسوؽ مف قبؿ تستغؿ  اكيةتكف تزرع مثؿ الخضروات والف
واألسماؾ والذي انعكس عمى زيادة تنوع  فقط في االكتفاء الذاتي لممزارعيف مثؿ األلباف والدواجف

السمع الغذائية وبالتالي زيادة الطمب عمى تمؾ السمع وفؽ ميوؿ ورغبات الفرد والذي يترتب عميو أما 
االكتفاء الذاتي أو العجز في توفير ىذه المتطمبات لوجود بعض المحددات ويسود النقؿ البري في 

إف طرؽ النقؿ في محافظة االنبار تبمغ ( 14والخريطة ) ( 34الجدوؿ ) نبار ويتبيف مفألمحافظة ا
 -لى ثبلثة أنواع ىي:إ( طريقًا وتقسـ ىذه الطرؽ 185( كـ وعددىا )4355مجموع أطواليا )

 

 
                                 

 .12, ص2014, مطبعة جامعة تكريت, 1( مجيد مموؾ السامرائي, جغرافية النقؿ المتقدمة لمدراسات العميا, ط1)
 . 29, ص2017مؤسسة ىنداوي سي اي سي, المممكة المتحدة, , 1محمد رياض, جغرافية النقؿ, ط (2)
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 الطرق الرئيسية .1.1.1.3.2

مف الطرؽ التي تربط محافظة االنبار بالمحافظات والدوؿ المجاورة  ةعف مجموع ةىي عبار 
%( مف المجموع الكمي ألعداد 9.72قدرىا ) ة( طريقًا ُمش ك م و نسب18ىذه الطرؽ )ليا, لقد بمغ عدد 

%( مف 46.63تقدر ) ة( كـ وبنسب2031الطرؽ في المحافظة واحتمت مجموع أطواليا ما يقارب )
 (.1989-1956مجموع أطواؿ الطرؽ في المحافظة لقد امتدت فترة إنشاء ىذه الطرؽ مف عاـ )

 (34جدوؿ )                                       

 نبارألطواؿ طرؽ النقؿ الرئيسة والثانوية والريفية في محافظة اأعداد و أ

 نشائياإسنوات  طواليا /كـأ النسبة المئوية عددىا صناؼ الطرؽأ ت
 النسبة المئوية الى( –) مف 

 %46.63 1989 – 1956 2031 %9.72 18 الطرؽ الرئيسية 1
 %34.78 2002 – 1941 1515 %23.78 44 الطرؽ الثانوية 2
 %18.57 2008 – 1979 809 %66.48 123 الطرؽ الريفية 3
 %100 -------- 4355 %100 185 المجموع 

المصدر: جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, دائرة التنمية االقميمية والمحمية, شعبة تخطيط محافظة 
ـ, 2011, بيانات غير منشورة, 2010-1997ي لمحافظة االنبار, دراسة تحميمية لسنوات االنبار, الواقع التنمو 

 .104ص 

 الطرق الثانوية .2.1.1.3.2

مف الطرؽ الداخمية التي تربط الوحدات اإلدارية لممحافظة إذ تقوـ بإدائيا الوظيفي  ةىي شبك
نتاج الى مناطؽ االستيبلؾ لتوفير ( مف مناطؽ اإلةحيواني – ةالعاـ بنقؿ المنتجات الزراعية )نباتي

( لقد بمغ عدد ىذه الطرؽ 2002-1941الغذاء لمسكاف لقد امتدت فترة بناء ىذه الطرؽ مف عاـ )
%( م ف مجموع عدد الطرؽ في المحافظة, أما أطواليا 23.78قدرىا ) ةنسب ة( طريقًا. مكون44)

 الطرؽ في المحافظة.( م ف مجموع أطواؿ 34.78بمغت ) ة ( كـ وبنسب1515فقد بمغ )

 الطرق الريفية .3.1.1.3.2

وىي الطرؽ التي تشكؿ حمقة وصؿ بيف الطرؽ الثانوية ومراكز المدف وبيف مراكز اإلنتاج 
 ( طريقًا 123وىذه الطرؽ بعضيا ُمع ب د والبعض اآلخر ترابية, لقد بمغ مجموع أعداد ىذه الطرؽ )
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 (14خريطة )

 نبارشبكة الطرؽ البرية في محافظة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 500000:1المصدر: وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, خريطة محافظة االنبار الطبوغرافية مقياس 
 .2018لسنة 
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كـ ( 809%( م ف مجموع أعداد الطرؽ, أما أطواليا فقد بمغت )66.48بمغت ) ةوبنسب
الواقعة  مدةحافظة وتـ إنشاء ىذه الطرؽ في ال%( مف أطواؿ الطرؽ في الم18.57تقدر بػ ) ةوبنسب
م ف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف النقؿ بالسيارات لو الدور البارز في عممية ,  (2008-1979بيف )

 عمؿعدـ وجود وسائؿ نقؿ أخرى ُتست   فضبل عفاإلنتاج الزراعي بسبب سيولة الوصوؿ ومرونتو 
ست خد ـ في نقؿ مدخبلت ومخرجات العممية الزراعية في العمميات الزراعية وتنوع وسائؿ النقؿ التي تُ 

( 12والكيا( وكذلؾ الساحبات الكبيرة ذات الحمولة التي تتجاوز )-منيا سيارات الحمؿ )البيؾ اب
 طف ومف الطبيعي أف تختمؼ جدوى نقؿ المنتجات حسب طبيعة المنتج الزراعي.

 طرق النقل بسكك الحديد  .2.1.3.2

عكشات( وىو خط -القائـ-وؿ خط )بغدادألنبار بخطيف األمحافظة اتتمثؿ سكؾ الحديد في 
ميـ جدًا لكونو يصؿ الى الحدود السورية إضافًة الى إنو يقوـ بتحريؾ عجمة الصناعة في 
المحافظة إذ يقـو بخدمة معمؿ الفوسفات الذي يقع في منطقة عكشات لنقؿ المواد األولية والبضائع 

كبيسة, كما ينقؿ المسافريف والسمع التجارية, يبمغ طوؿ ىذا الخط وكذلؾ يقوـ بخدمة معمؿ سمنت 
( محطات أربع منيا في قضاء القائـ 5( كـ ويبمغ عدد محطات البضائع )586داخؿ المحافظة )

( كـ داخؿ 79طولو ) يبمغ( ةحديث-بيجي -, أما الخط الثاني ىو خط )كركوؾةفي كبيس ةوواحد
عكشات( مع خط -القائـ-خط ىو ربط الخط الرئيسي )بغدادالمحافظة واليدؼ مف إنشاء ىذا ال

وتجدر اإلشارة إلى أف النقؿ . (1)في نقؿ المسافريف والبضائع ةالموصؿ( لُيعطي مرونة كبير -)بغداد
بالسكؾ الحديد متوقؼ حاليا في محافظة االنبار بسبب االضرار التي لحقت بسكة الحديد جراء 

 ـ.2003لمحافظة بعد سنة العمميات العسكرية التي شيدتيا ا

 التسويق .2.3.2

عممية التسويؽ مف األنشطة التي تسود في جميع البمداف حيث تمثؿ جميع أنواع السمع  دُتع
تيدؼ الى نقؿ  ةالزراعية والصناعية وتبادؿ االبتكارات واألفكار والتي تحتاج الى مراكز تسويقي

يؼ وأكثر ىذه التعاريؼ جداًل ىو تعريؼ السمع الى المستيمكيف, ولمتسويؽ العديد مف التعار 
مف الوظائؼ التي تتعمؽ بتدفؽ السمع والخدمات مف  ةالجمعية األمريكية لمتسويؽ إذ ُيع ر ؼ )مجموع

لتصريؼ  ة. إف اإلنتاج الزراعي متنوع ويبحث عف مراكز تسويقي(2)الُمنت ج الى المستيمؾ األخير(

                                 
محافظة  جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, دائرة التنمية اإلقميمية والمحمية, شعبة التخطيط, (1)

 .114, ص2011لمحافظة االنبار,  تنموياالنبار, الواقع ال
 .43, ص1978ميمي, دار النيضة العربية, بيروت, اسماعيؿ محمد ىاشـ, مباديء االقتصاد التح( 2)
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ُيع ر ؼ التسويؽ . مستيمكيف وتحقؽ العائد االقتصاديتمؾ المنتجات لتصؿ بشكؿ ُمي س ر الى ال و 
الزراعي بأنو ذلؾ النظاـ الذي ييدؼ الى تسييؿ تدفؽ السمع الزراعية والخدمات المرتبطة بيا مف 

إف انفتاح األسواؽ  .(1)أماكف إنتاجيا الى أماكف استيبلكيا باألسعار المناسبة والنوعيات المقبولة
التعبئة والتغميؼ تمعب دور في شعور الُمزار ع بالراحة واالطمئناف لوجود وتوفير المخازف ووسائؿ 

مناطؽ تصريؼ المنتجات لموصوؿ الى مرحمة االكتفاء الذاتي ومف ثـ تتطور أكثر وصواًل الى 
د ر خارج أسواؽ المحافظة, ُتس و ؽ الُمنتجات الزراعية لمحافظة  مرحمة الفائض م ف الُمنت جات ل ُتص 

, إذ يكوف تسويؽ الحبوب الى مراكز تسويؽ الحبوب ةم ف الم زار ع الى مراكز تسويقياالنبار 
يتـ تسويقيا الى  اكيةضمف محافظة االنبار, أما الخضروات والف كزالسايموات إذ توجد أربع مرا

لى مكاتب إ(, في حيف يتـ تسويؽ التمور ةفي الوحدات اإلدارية ُتعر ؼ بػ ) العمو  ةمراكز تسويقي
بالتجار و يتـ تصديرىا خارج المحافظة, أما منتجات الثروة الحيوانية فإف تسويقيا يكوف   ةخاص

داخؿ المحافظة يتمثؿ في تسويؽ حيوانات المحوـ الى المجازر وتسويؽ الدواجف واألسماؾ الى 
يمكف أف نوج ز و , فضبل عف تسويؽ بيض المائدة والعسؿ داخؿ األسواؽ ةمحبلت متخصص

 -:آلتييؽ التي تؤثر سمبًا عمى مخرجات اإلنتاج الزراعي وتتمثؿ بامحددات التسو 

 ضعف كفاءة المؤسسات التسويقية 1.2.3.2

يتمثؿ دور المؤسسات التسويقية بتجميع المنتجات الزراعية والتي تتنوع بيف مؤسسات جمع 
حددات مف الم ةىذه المؤسسات ناتج عف مجموع ضعؼالحبوب والخضروات والفاكية والتمور واف 

 -ىي:

 ضعف كفاءة مراكز تجميع الحبوب )السايموات(. 1.1.2.3.2. 

تجميع الحبوب في مواسـ تسويقيا إذ  يتمثؿ في  تعود ىذه المراكز الى وزارة التجارة ودورىا
 -توجد العديد مف المحددات التي تعاني منيا ىذه المراكز ىي:

 ق م ة مراكز التسويؽ في المحافظة .1.1.2.3.2

نبار الذي يضـ أللتجميع الحبوب ىي سايمو ا ةي المحافظة أربع مراكز تسويقيتوجد ف
والموقع الثاني سايمو منطقة السبعة .موقعيف ضمف قضاء الرمادي االوؿ سايمو منطقة الخمسة كيمو

                                 
 .16, ص2006, دار ومكتبة الحامد, عماف, 1عاكؼ الزغبي, مبادئ التسويؽ الزراعي, ط( 1)
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كيمو, أما الموقع الثالث يتمثؿ في سايمو ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة, في حيف الموقع 
 .(1)سايمو عنو الرابع ىو

 ُبعد مراكز التسويؽ عف الُمزار عيف .2.1.2.3.2

يترتب عمى توزيع المراكز التسويقية سابقة الذكر ارتفاع تكاليؼ نقؿ الحبوب الى تمؾ المراكز 
والتي ُتضيؼ عبء عمى الُمزار ع إذ يتـ نقؿ الحبوب في قضاء القائـ الى مركز تسويؽ عنو 

(, 15-10( الؼ دينار وفي راوه يتـ نقؿ الطف بيف )15لطف الواحد ))سايمو( إذ تبمغ تكمفة نقؿ ا
كذلؾ الحاؿ لنقؿ الحبوب مف قضائ ي الرطبة وىيت وغيرىا مف األقضية وكؿ ىذا ينعكس سمبًا 

 .(2)عمى العممية الزراعية

 لخزف الحبوب ةونات خاصممعدـ وجود ج .3.1.2.3.2

عدـ تغميؼ الحبوب في أكياس كؿ ىذا ُيع ر ض  عف فضبلإذ تُتر ؾ في العراء وُتغطى بعازؿ مطري 
( كما يؤثر عمى تمؼ 5المحاصيؿ الى التمؼ بسبب الظروؼ المناخية كما موضح في الصورة )

 جزء مف المحصوؿ أثناء عممية التحميؿ والتفريغ.

 تأخير تسميـ مبالغ شراء الحبوب مف الُمزار ع .4.1.2.3.2

ر تسديد مبالغ بيع الحبوب م ف ق ب ؿ الحكومة وقد تستغرؽ مدة ُيعاني جميع الُمزار عيف مف تأخي
( شيرًا األمر الذي يدفع الُمزار عيف الى بيع المحصوؿ الى التجار لمحصوؿ عمى 12-6السداد مف )

( الؼ دينار وبذلؾ يتخمص م ف تكاليؼ 400الماؿ نقدًا ويكوف سعر شراء الطف الواحد مف القمح )
( الؼ 560مغ نقدًا في حيف بمغ سعر تسمـ الحبوب م ف ق ب ؿ الحكومة )النقؿ والحصوؿ عمى المب

( الؼ دينار لمطف الواحد مف القمح, وىناؾ مف المزارعيف مف 160دينار لمطف الواحد أي بفارؽ )
يفضؿ البيع لمدولة ومنيـ يفضموف البيع لمدولة والتجار حسب رغبتيـ وتبيف مف الدراسة الميدانية 

ف نسبة إ%( يفضموف البيع 25.07( إف نسبة )35ياف( جدوؿ ))استمارة االستب لى التجار وا 
( يفضموف البيع لمدولة, في حيف بمغت نسبة الُمزار عيف الذيف يفضموف البيع لمدولة 41.07%)

 %( .33.86بػ ) والتجار م ف المبحوثيف

                                 
/ 5/ 25المقابمة الشخصية مع السيد حاـز اسود كردي مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع االنبار بتاريخ ( 1)

2021. 
 .2021/ 5/ 24مف المسوقيف بتاريخ  ةوالمقاببلت الشخصية مع مجموعنية الدراسة الميدا( 2)
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 ( توضح عممية تخزيف الحبوب في سايمو الرمادي5صورة )

 
 ـ.2021/ 5/ 25التقطت بتاريخ 

 

 

 (35جدوؿ )

 لية التسويؽآع الطرؽ الريفية و انو أ

نوع الطريؽ الذي يربط القرية 
 بالمدينة

النسبة 
 المئوية%

 لية التسويؽآ

تجار  %دولة %تاجر
 %المجموع %ودولة

 %77.86 معبد
 %22.14 ترابي 100% 33.86% 41.07% 25.07%

 %100 المجموع

 انية استمارة االستبياف.المصدر: الدراسة الميد
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 الروتيف الممؿ في عممية استبلـ القمح م ف ق ب ؿ الحكومة .5.1.2.3.2

إذ ت ب ي ف م ف خبلؿ الجوالت الميدانية إف مدة التأخير في استمـ القمح تتراوح بيف يوـ الى ثبلثة 
 .(1)النقؿأياـ وىذه اإلجراءات تعيؽ عممية التسويؽ وتضر بالُمزار ع وترفع م ف تكاليؼ 

 )العالوي( اكيةمراكز تجميع الخضروات والفردائة  .2.1.2.3.2

ر م ف  ةتعد مراكز تسويقي لتجميع الخضروات والفاكية وىذه المراكز ممكيتيا لمدولة وُتست أج 
إذ تتبايف األسعار بيف  ةسعري ةق ب ؿ البمدية في المحافظة لمتجار والمشكمة تتعمؽ بعدـ وجود سياس

لكوف ىذه المراكز  ةعدـ وجود طريقة تخزيف صحيح فضبل عفر وفقًا لرغبات التجار الحيف واآلخ
 ةغير صحي ةمف البرادات مما يعرض المنتجات الى التمؼ مع عرض المنتوجات بطريق ةخالي

لمكثير مف المؤثرات ومنيا أشعة  ةلمبيع تكوف عرض ةوآمنو إذ يتـ عرضيا في فضاءات ُمخ ص ص
, كما تظير طريقة عرض (6) ةات تبريد السمع لمحفاظ عمييا صور الشمس دوف وجود عارض

  المنتجات المستوردة مرتبة ومعبأة بشكؿ افضؿ مف المنتج المحمي بحيث اف المستيمؾ يرغب

 ( طريقة عرض وتخزيف المنتجات الزراعية6صورة )

 المحاصيؿ المحمية                  المحاصيؿ المستوردة

 
 ـ.2021/  4/ 21التقطت بتاريخ / 

                                 
 .2021/ 5/ 3الدراسة الميدانية بتاريخ ( 1)
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البضاعة المستورة النيا تجذب النظر مع أف اإلنتاج المحمي افضؿ نوعا مف المستورد ولكف  
وكؿ ىذا يعد محددًا لعممية التسويؽ وبالتالي اإلنتاج طريقة تسويقو وتعبئتو بشكؿ تقميدي غير منظـ 

 الزراعي.

 مراكز تجميع التمورقمة عدد  .3.1.2.3.2

بعد أحداث عاـ  ةمف المراكز لتجميع التمور لكف أغمبيا معطم ةبار مجموعتوجد في محافظة االن
 ةلعدـ وجود سياس جوالذي يقمؿ مف سعر المنت اجرلذلؾ يمجأ الُمزار ع الى بيع التمور الى الت 2014
 وىذا ينعكس عمى عممية التسويؽ. ةثابت ةسعري

 انخفاض كفاءة طرق النقل الريفية .2.2.3.2

رؽ الريفية لكوف بعضيا غير ُمع ب د وتربط ىذه الطرؽ بيف القرى ومراكز تنخفض كفاءة الط
ف اطواليا ال تزيد ) ف ق م ة كفاءتيا تكوف محددًا لمعممية الزراعية إذ 809النواحي والمدف وا  ( كـ  وا 

ُيعاني سالكو الطرؽ الترابية مف صعوبات في عممية التسويؽ بسبب سقوط األمطار التي تعيؽ 
لى إا يؤدي الى تأخير وصوؿ المنتجات الى  المراكز التسويقية ويعرض ذلؾ المنتج الحركة مم

التمؼ وكذلؾ ارتفاع أجور النقؿ عمى الطرؽ الترابية وكؿ ىذا يؤثر سمبًا عمى عممية التسويؽ ومف 
( إف حوالي 35ثـ عمى الُمزار ع وتبيف مف الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف( جدوؿ )

مف المبحوثيف يعانوف مف الطرؽ غير الُمع ب دة وانعداـ كفاءتيا وتختمؼ ىذه النسبة  %(22.14)
ف نسبة سالكي الطرؽ الُمع ب دة بمغت )  .(1)%(77.86بيف الوحدات االدارية وا 

مترابطة ساىمت في نقؿ مدخبلت  ةف عممية النقؿ والتسويؽ عمميأومما تقدـ يتبيف 
محافظة عمى الرغـ مف وجود بعض المحددات التي تؤثر سمبًا ومخرجات العممية الزراعية في ال

عمى اإلنتاج ومف الممكف التخمص مف ىذه المحددات إذا توفر الدعـ م ف ق ب ؿ الدولة ىدفًا لتطوير 
 لى االكتفاء الذاتي مف الغذاء.إاإلنتاج والوصوؿ 

 السياسة الزراعية .4.2

 ةة التي تسنيا الدولة وفؽ خطط زراعيمف التشريعات واإلجراءات المتكامم ةىي مجموع
عالية مف االكتفاء   ة. معظميا ييدؼ الى تحقيؽ زيادة اإلنتاج لتحقيؽ درج(2)ةلتحقيؽ أىداؼ محدد

                                 
  الدراسة الميدانية, استمارة االستبياف.( 1)
 .4, ص2010, االردف, 1جواد سعد العارؼ, االقتصاد الزراعي, دار الحرية لمطباعة, ط( 2)
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نتاجو, وتربط  الذاتي مف الغذاء والوصوؿ الى األمف وتضييؽ الفجوة بيف الطمب عمى الغذاء وا 
القتصادية إذ ىي انعكاس لدرجة نجاح ىذه سياسات توفير الغذاء بكافة السياسات الزراعية وا

التي تتطمبيا فإذا كانت تيدؼ  ةالسياسات, وتختمؼ سياسة الدولة وخطتيا التي تتبعيا حسب الحاج
الى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف المحاصيؿ الزراعية فيتطمب األمر إلزاـ الُمزار عيف زراعة أنواع م ف 

إذا تعارض األمر مع رغبة الُمزار ع مف أجؿ تحقيؽ  المحاصيؿ الزراعية بغية تحقيؽ ذلؾ حتى
 .(1)الربحية في زراعة محاصيؿ أخرى

ولو تتبعنا سياسة العراؽ سابقًا نجد إنيا ركزت في الثمانينات والتسعينات عمى محاصيؿ 
 ةنتيجًة ل ما تمر بو الدولة, أما في الوقت الحالي فقد تغيرت سياسة الدول اكيةالحبوب والخضر والف

لمُمزار عيف وبشكؿ ضعيؼ الدعـ ذ ركزت فقط عمى زراعة الحبوب والتمور والتي يتـ فييا تقديـ إ
بشراء اإلنتاج مف المزارع وبأسعار تكاد تكفي لسد متطمبات العممية الزراعية,  الدولةجدًا وتقوـ 

تيراد ىذه األمر الذي انعكس سمبًا عمى ق م ة إنتاج الخضروات والفاكية مما فتح الباب أماـ اس
المنتجات الزراعية لسد النقص الحاصؿ فييا, إف توجيو السياسة الزراعية يكوف مف خبلؿ وزارة 
الزراعة وما تقوـ بو مف توجيو مديرياتيا في جميع المحافظات بالخطة التي تفرضيا ومحافظة 

عية لممحافظة, مف ىذه المحافظات التي يتـ فييا توجيو الُمزار ع نحو الخطة الزرا ةاالنبار واحد
 -ويبرز دور التدخؿ الحكومي في محافظة االنبار بما يأتي:

 رأس المال والتسميف الزراعي .1.4.2

يعرؼ التسميؼ الزراعي بأنو الكيفية التي يمكف م ف خبلليا الحصوؿ عمى رأس الماؿ 
تجميع وتوظيفو في القطاع الزراعي أي إنو يبحث عف الطرؽ واالساليب التي يمكف م ف خبلليا 

العممية الزراعية, إذ يوظؼ في االستثمار الزراعي والذي يمعب دور ميـ  ةرأس الماؿ الذي تتطمب
في زيادة الطاقة اإلنتاجية والتي تنعكس عمى زيادة معدالت تكويف رأس الماؿ ونسبة مساىمة 

ويمكف أف . (2)القطاع الزراعي مف حيث الناتج المحمي اإلجمالي وىذا ىو ىدؼ السياسة الزراعية
 ُنع ر ؼ رأس الماؿ بأنو مجموعة مف العوامؿ المطموب استعماليا في مختمؼ العمميات الزراعية إذ 

                                 
ة في البمداف العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, سمسمة اطروحات الدكتوراه, ( منى رحمو, السياسات الزراعي1)

 .24, ص2000, بيروت, 1ط
اسكندر اسماعيؿ وعبدالحميد سيؼ, دور االقتراض الزراعي في رفع إنتاجية أىـ المحاصيؿ الزراعية في ( 2)

 .341-327, ص2008(, 24محافظة عمراف )اليمف(, مجمة العمـو الزراعية, جامعة دمشؽ, العدد )
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. وتكمف أىميتو في توفير (1)ىو أحد األركاف الثبلثة مع األرض والعمؿ لقياـ اإلنتاج الزراعي
رأس الماؿ البلـز مدخبلت ومخرجات العممية الزراعية, ويعاني الُمزار ع مف مشكمة عدـ كفاية 

وبالتالي يمجأ لمبحث عف مصدر لتوفير راس الماؿ الذي يبحث عنو, , الستثمار مشاريعو الزراعية
منيا التمويؿ حسب مدة القرض وتقسـ الى قروض قصيرة االجؿ  متعددةنواع أولمتسميؼ الزراعي 

يمة االجؿ ( سنة وقروض طو 5 -1مدتيا ال تزيد عف سنة وقروض متوسطة االجؿ مدتيا مف )
روض يتـ الحصوؿ عمييا مف وحدة صندوؽ القروض قوىذه ال. مدتيا خمس سنوات فاكثر

ف عدد ىذه الصناديؽ خمسة وىي ا  و , التخصصية الزراعية العائدة الى المصرؼ الزراعي التعاوني
 -عمى النحو التالي:

 صندوق صغار الفالحين  .1.1.4.2

ذ يشمؿ تمويؿ المحاصيؿ الحقمية إلزراعي نشاء ىذا الصندوؽ لغرض دعـ االنتاج اإتـ 
( انواع القروض ومبالغيا والية 36ومحاصيؿ الخضر الصيفية والمغطاة ويتبيف مف الجدوؿ )

 التسديد.

 صندوق اقتراض المكننة الزراعية وسائل الري الحديثة  .2.1.4.2

لري جؿ شراء الساحبات والحاصدات ووسائؿ اأيسعى ىذا الصندوؽ لدعـ المزارع مف 
 (.37رتوازية والسطحية وكما موضح في الجدوؿ )ألبار اآلالحديثة وحفر ا

 صندوق اقتراض تنمية الثروة الحيوانية  .3.1.4.2

يعمؿ ىذا الصندوؽ عمى توفير قروض لتنمية مشاريع البحيرات والدواجف وتشغيؿ مشاريع 
طباء غير المعينيف وانشاء بحيرات االسماؾ وتشغيؿ معامؿ العمؼ وفتح وتطوير عيادات بيطرية لؤل

 (.38مخازف التبريد كما موضح بالجدوؿ )

 صندوق اقراض تنمية النخيل  .4.1.4.2

يسعى ىذا الصندوؽ الى تنمية وتطوير انتاج التمور وتطوير بساتيف الفاكية النفضية ودائمة 
 دلية التسديآنواع القروض ومبالغيا و أ( 39الخضرة ويتبيف مف الجدوؿ )

                                 
( محمد محمود ابراىيـ الديب, الجغرافية االقتصادية )منظور معاصر(, مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة, 1)

 .250, ص2006
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 (36جدوؿ )

 صندوؽ اقتراض صغار الفبلحيف

 الية التسديد مبمغ القرض نوع القرض ت

 ( مميوف دينار لمبيت الواحد المكيؼ8.5) البيوت الببلستيكية 1
 اقساط لمدة سنة 8 ( مميوف دينار لمبيت الواحد غير المكيؼ4.5)

 المحاصيؿ الحقمية 2

 ( الؼ دينار لدونـ الواحد250-150الحبوب مف )
 ( الؼ دينار لدونـ الواحد500ضر )محاصيؿ الخ
 ( الؼ دينار لدونـ الواحد117الجت )

 ( مميوف دينار لدونـ الواحد1الطماطـ المحمية )
 ( الؼ دينار لدونـ الواحد150القطف )

 لمدة سنة واحدة

 انشاء بساتيف زيتوف حديثة 3

 ( دونـ10( مميوف دينار ؿ )15) بناء حوض كونكريت أ
 ( دونـ20) ( مميوف دينار ؿ26)

لمدة اربع سنوات 
 ولثبلث دفعات

منظومة ري تنقيط كاممة  ب
 مع مضخة

 ( دونـ30( مميوف دينار ؿ )36.5)
 ( دونـ40( مميوف دينار ؿ )54)

لمدة اربع سنوات 
 ولثبلث دفعات

اجور حراثة وتسوية وحفر  ج
لمدة اربع سنوات  ( دونـ50( مميوف دينار ؿ ) 65.5) وشراء اآلالت

 دفعاتولثبلث 

 ( مميوف دينار مكتب استشاري20) مكتب استشاري د
 اقساط لمدة سنة 6 ( مميوف دينار مكتب بيع التجييزات الزراعية40)

 ( اقساط سنوية4) ( مميوف دينار25اليزيد عف ) مناحؿ العسؿ 4

 المصدر: باالعتماد عمى المصرؼ الزراعي التعاوني فرع االنبار.

 اريع الكبرى والصناعات التحويمية صندوق تنمية المش 5.1.4.2

( مميوف دينار 250( الية منح قروض ىذا الصندوؽ والتي تزيد عف )40يتبيف مف الجدوؿ )
غراض الزراعية ومشاريع الصناعات ألفي ذلؾ ولكافة ا وفيرغب لذيفلؤلشخاص والشركات مف ا
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الزراعية التي توجد  , يتـ الحصوؿ عمى القروض سابقة الذكر مف خبلؿ المصارؼ(1)التحويمية
جؿ الحصوؿ عمى أنبار وتوجد مجموعة مف االجراءات التي يتبعيا المزارع مف ألضمف محافظة ا

 االقتراض المطموب.

 (37جدوؿ )

 صندوؽ اقتراض المكننة الزراعية ووسائؿ الري

 الية التسديد مبمغ القرض نوع القرض ت

شراء الساحبات  1
 والحاصدات الزراعية

غ الشراء في حاؿ الشراء مف القطاع العاـ % مف مبم100
 حصرا

( اقساط 5)
(  10لساحبات و)

 لمحاصدات  سنوية

2 
شراء المرشات الثابتة 
والمحورية ومنظومات 

 الري بالتنقيط

% مف القطاع 80% في الشراء مف القطاع العاـ و100
 ( اقساط سنوية5) ( مميوف دينار180الخاص واف ال يتجاوز المبمغ )

ةالساحبات صيان 3
 ( اقساط سنوية2) ( مميوف حاصدات10( مميوف ساحبات و)3ال يتجاوز ) والحاصدات

حفر االبار السطحية  4
 واالرتوازية

( مميوف دينار 8بئر سطحي مع طاقـ الضخ ال يتجاوز )
( مميوف دينار مف القطاع الخاص بئر 18ومرشة ال تتجاوز )

وف. وبالنسبة ( ممي21ارتوازي مع طاقـ الضخ ال يتجاوز )
( 75(ـ ال يتجاوز )300-150ألعماؽ االبار االرتوازية )

 مميوف دينار

 ( اقساط سنوية5)

 ( اقساط سنوية5) % مف مبمغ الشراء مف القطاع العاـ100 شراء طاقـ ضخ 5

 نبار.ألالمصدر: باالعتماد عمى المصرؼ الزراعي التعاوني فرع ا

 

                                 
 .2020المصرؼ الزراعي التعاوني, فرع االنبار, بيانات غير منشورة, ( 1)



 138 
 

 (38جدوؿ )

 ة الحيوانيةتنمية الثرو اقتراض صندوؽ  

 الية التسديد مبمغ القرض نوع القرض ت

 مشاريع المجترات 

 ( مميوف دينار لمبقرة5) شراء ابقار حميب مستوردة 1
 ( اقساط سنوية6) ( مميوف دينار اعبلؼ2) 

 يسترد خبلؿ عاـ ( مميوف دينار لمعجؿ لمواحد1.200) تسميف العجوؿ المحمية 2

 يسترد خبلؿ عاـ ( مميوف دينار لمواحد1.400) تسميف ذكور جاموس محمية 3

 يسترد خبلؿ عاـ ( الؼ دينار لمواحد200) تسميف اغناـ وماعز محمية 4

 مشاريع الدواجف 

 يسترد خبلؿ عاـ ( دينار لمفرخة3.800) مشاريع فروج المحـ 1

 عاـ ونصؼ ( دينار لمفرخة7000) تربية دجاج بيض المائدة 2

 ( اقساط سنوية2) ؼ دينار لمصندوؽ( ال125) تشغيؿ مفاقس 3

 ( اقساط سنوية2) (طف/ ساعة1000( مميوف دينار لطاقة )80) تشغيؿ المجازر 4

 ( اقساط سنوية2) ( مميوف دينار عراقي3.840) تشغيؿ مشاريع بحيرات االسماؾ 

 تشغيؿ معامؿ اعبلؼ 
 ساعة (طف/1( مميوف دينار لطاقة )11المجترات )
 ساعة (طف/1ف دينار لطاقة )( مميو 20الدواجف )
 ساعة (طف/1( مميوف دينار لطاقة )14.5االسماؾ )

 ( اقساط سنوية2)

طباء لؤلفتح وتطوير عيادات بيطرية  
 غير المعينيف

 ( مميوف دينار لفتح العيادة40)
 ( مميوف دينار لتطوير العيادة15)

 ( اقساط سنوية6)
 ( اقساط سنوية6)

 ( اقساط سنوية6) المبمغ حسب قرار لجنة والجدوى االقتصاديةيحدد  انشاء مخازف التبريد 

 نبار.ألالمصدر: باالعتماد عمى المصرؼ الزراعي التعاوني فرع ا
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 (39جدوؿ )

 اقتراض مف صندوؽ تنمية النخيؿ

 لية التسديدآ مبمغ القرض نوع القرض ت

1 
كمفة انشاء بساتيف النخيؿ 
الجديدة بطريقة الري 

 الحديثة

 ( دونـ5مميوف دينار لكؿ ) (17.125)
 ( دونـ100مميوف دينار لكؿ ) (197.5)

 ( اقساط سنوية5)

 ( مميوف دينار خدمة1250) خدمة وتطوير البساتيف 2
 ( مميوف دينار تطوير2)

 ( اقساط سنوية4)

 ( اقساط سنوية6) %مف القيمة المقدرة مف قبؿ لجنة االقتراض90 تأىيؿ مخازف النخيؿ 3
 ( اقساط سنوية6) %مف القيمة المقدرة مف قبؿ لجنة االقتراض90 ىيؿ مكبس التمورانشاء وتأ 4

5 

 انشاء بساتيف الفاكية
) مشمش, خوخ, تفاح, 
تيف, عنب, حمضيات, 

 رماف (

( 18.625( مميوف دينار لدونـ الى )15.125مف )
 مميوف دينار لدونـ

 ( اقساط سنوية5)

 نبار.ألالتعاوني فرع ا المصدر: باالعتماد عمى المصرؼ الزراعي

 

 (40جدوؿ )

 صندوؽ اقتراض تنمية المشاريع الكبرى

 لية التسديدآ مبمغ القرض نوع القرض ت

غراض كافة األ 1
 الزراعية

دارة إ( مميوف دينار فما فوؽ صبلحية مجمس 250)
 تحدد مف قبؿ المجنة الصناديؽ بالحدود العميا البالغة مميار دينار.

 نبار.ألعمى المصرؼ الزراعي التعاوني فرع  المصدر: باالعتماد

( مصارؼ 3نبار والبالغ عددىا )أل( الفروع المصرفية في محافظة ا41ويتبيف مف الجدوؿ )
رئيسية ىي المصرؼ الزراعي التعاوني في الرمادي والمصرؼ الزراعي التعاوني في الفموجة 

مة مجموعة مف االقضية, لقد كاف بخدمصرؼ والمصرؼ الزراعي التعاوني في حديثة, اذ يقـو كؿ 
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عمى اقضية المحافظة لكف بعد احداث عاـ  ة( مكاتب موزع6( مصرؼ و)2عدد ىذه المصارؼ )
 تـ دمجيا في الفروع الثبلثة التي تـ ذكرىا. 2014

 (41جدوؿ )

 ـ2021نبار لعاـ ألالفروع المصرفية الزراعية في محافظة ا

 لمناطؽ التي يخدمياا الموقع الجغرافي المؤسسة المصرفية ت

قضية) الرمادي ىيت راوه عنو الرطبة أ فرع قضاء الرمادي المصرؼ الزراعي التعاوني 1
 الحبانية (

 قضية ) الفموجة الكرمة العامرية (أ فرع قضاء الفموجة المصرؼ الزراعي التعاوني 2
 قضية ) حديثة القائـ (أ فرع قضاء حديثة المصرؼ الزراعي التعاوني 3

 .2021صدر: باالعتماد عمى المصرؼ التعاوني الزراعي , فرع الرمادي, بيانات غير منشورة, الم

نوع ( 16والشكؿ ) ( 42ومف خبلؿ الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف( يتبيف مف الجدوؿ )
القروض ومبالغيا التي تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ المزارعيف اذ بمغت اعمى نسبة اقتراض لمبيوت 

قؿ نسبة اقتراض كانت أف ي( مقترض في ح20%( وعدد المقترضيف بمغ )32.25ببلستيكية )ال
( مقترض واف نسبة االقتراض الكمية 2%( وعدد المقترضيف بمغ )3.22لشراء الساحبات بمغت )

%( ويستقطع المصرؼ الزراعي التعاوني فوائد مختمفة تتراوح بيف 16.5لمجتمع عينة الدراسة بمغ )
%( حسب نوع القرض ويتحمؿ المقترض الفوائد في حاؿ تأخيره عف التسديد واذا 12)لى إ%( 8)

.مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ اف اليدؼ مف (1)لـ يسدد يتـ استقطاع الراتب لمكفيؿ الضامف
ف يتـ توزيع أاالقتراض ىو الحصوؿ عمى السيولة البلزمة لمقياـ بالعممية الزراعية, كما يجب 

جؿ ضماف تحقيؽ العدالة بيف المزارعيف في أدؿ حسب الخطط الموضوعة مف القروض بشكؿ عا
الحصوؿ عمى الدعـ الذي يحتاجونو مع ضماف توفر وفورات لممزارعيف تستخدـ كدخؿ مدخر لمقياـ 

لممزارع ارباح ترفع مف المستوى المعاشي لو مع توفير الغذاء وصواًل  ودفي استثمارات زراعية تع
 مف اكثر العوامؿ  دذلؾ يعد راس الماؿ محرؾ العممية الزراعية ويعلء الذاتي, الى مرحمة االكتفا

 

                                 
ة االقتراض في المصرؼ الزراعي التعاوني في المقابمة الشخصية مع السيد عمي عبد ا ضاحي, مسؤوؿ شعب( 1)

 .2021/ 5/ 3الرمادي, بتاريخ 



 141 
 

 (42جدوؿ )

 (ـ2020-2019)نبار لعاـ ألفي محافظة العينة الدراسة نواع القروض ومبمغيا وعدد المقترضيف أ

 قيمة القرض  نوع القرض ت
 دينار مميوف

عدد 
 %النسبة المئوية المقترضيف

 11.29 7 74.100 مشاريع فروج المحـ 1
 4.83 3 52.500 تربية دجاج مائدة البيض 2
 14.51 9 49.920 تشغيؿ مشاريع بحيرات االسماؾ 3
 32.25 20 216 بوت ببلستيكية 4

منظومة ري تنقيط كاممة مع  5
 11.29 7 308 مضخة

 4.83 3 56 و وارتوازية ةبار سطحيآحفر  6
 9.67 6 268 ومحورية ةمرشات ثابت 7
 3.22 2 65 اء الساحبات والحاصداتشر  9
 8.06 5 41.250 مناحؿ العسؿ 10

 100 62 1130.77 المجموع

 باالعتماد عمى استمارة االستبياف. :المصدر

 ( أنواع القروض ومبالغاىا وعدد المقترضيف16شكؿ)

 (.42المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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ي حاؿ توافره ومحدد ال يمكف معالجتو في تأثيرًا بالزراعة فمف االمكانات المتاحة فالبشرية 
الزراعي في المحافظة تتمثؿ في قمة التمويؿ مف قبؿ  ؼيسمبرز محددات التأف أحاؿ عدـ توفره 

المصرؼ الزراعي التعاوني لممزارعيف والسبب عائد الى عدـ توفير مبالغ مف قبؿ الحكومة 
نية الدولة قمؿ مف دعـ تمؾ المصارؼ لممصارؼ تفي متطمبات المزارعيف وذلؾ لسد العجز في ميزا

دوف ما بذمتيـ مف امواؿ مقترضة لكي تدور لقروض دفضبًلً عف قمة عدد المزارعيف الذيف يس
, أف نسبة المستفيديف مف القروض قميمة جدا قياسا بعدد المزارعيف في المحافظة فضبل عف خرىا

عمييا, وبذلؾ فإف معظـ المزارعيف في اف ىذه القروض ربوية مما ال تشجع المزارعيف عمى االقباؿ 
منطقة الدراسة يعتمدوف عمى رأس ماليـ الخاص في تغطية نفقات العممية االنتاجية والتي تكمؼ 
مبالغ كبيرة ال يستطيع معظـ المزارعيف تغطيتيا مما ينعكس عمى انخفاض اإلنتاج الزراعي كما 

 ونوعا.

 الحيازات الزراعية .2.4.2

و أنتاج النباتي ألنتاج الزراعي سواء كانت في األرضًا تستثمر في اأاعية تعد الحيازات الزر 
الحيواني وتدار الحيازة الزراعية كوحدة اقتصادية ادارية مستقمة مف قبؿ شخص او مجموعة 
أشخاص ويعتبر حائزًا كؿ مف يستثمر ارضًا مساحتيا ال تقؿ عف دونـ واحد ويمكف تعريؼ الحيازة 

حة مف االرض تستخدـ لؤلغراض االنتاج الزراعي بصورة كمية او جزئية وتدار الزراعية بأنيا مسا
شؤونيا اإلدارية والفنية كوحدة انتاجية مستقمة بواسطة شخص او مع اخريف بعيدًا عف الممكية او 

. اف تبايف الحيازات الزراعية بيف سعة مساحتيا وقمة ىذه (1)الكياف القانوني او السعة او الموقع
ليا تأثيرًا عمى االنتاج الزراعي حيث كبر الحيازة الزراعية يعتبر مف االمكانات المتاحة  المساحة

المكننة الحديثة ووسائؿ المتطورة واستخداـ  أستعماؿلبلستغبلؿ األمثؿ في الزراعة مف خبلؿ 
 الحاصدات والساحبات وغيرىا مف الوسائؿ الزراعية التي يعد استخداميا اقتصاديًا, في حيف صغر

التقنيات الحديثة وزيادة استخداـ االيدي  أستعماؿالحيازة الزراعية يكوف ذو تكاليؼ أكبر لصعوبة 
العاممة فضبًل عف استثمار محاصيؿ زراعية معينة وترؾ انتشار محاصيؿ اخرى بسبب قمة 

كما يؤثر صغر الحيازة الزراعية , المساحة والذي يؤثر سمبًا عمى استثمار االرض بشكؿ صحيح
لى تدىور التربة وبالتالي انعكاس ذلؾ إى الضغط المستمر عمى االرض والذي يؤدي ال محاؿ عم

                                 
عايد سمـو الحربي, زيد كميؿ جواد الفتبلوي, التبايف المكاني لحجـ الحيازة الزراعية وعبلقتيا باستعماالت  (1)

جامعة بابؿ, المجمد  االرض الزراعية في قضاء الحمة, مجمة العمـو اإلنسانية, كمية التربية لمعمـو اإلنسانية,
 . 4, ص2018, العدد الثاني, 25
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ف الدراسة الميدانية )استمارة ميتضح  (17)( والشكؿ43. ومف الجدوؿ )(1)عمى توفر الغذاء لمسكاف
نسبة مف كبر أذ تنوعت حيازتيا بيف ممؾ طابو سجؿ إالحيازات الزراعية ة االستبياف( عائدي

وبنسبة تقدر بػ  ات االميريةحياز ال ة(, في حيف بمغ%43.73) حيازات الزراعية تقدر بػلا
وقاؼ أل%( في حيف احتمت حيازة ا20) بمغت نسبةسجمت  %(, اما االراضي االيجار فقد35.2)

 %(.1.07المرتبة األخيرة وبنسبة )

 (43جدوؿ )

 ـ2020عاـ حيازة االرض الزراعية لعينة الدراسة في محافظة االنبار ل

 المجموع وقاؼأ يجارإ اميرية ممؾ طابو النوع
 النسبة

43.73% 35.2% 20% 1.07% 100% 

 باالعتماد عمى الدراسة الميدانية استمارة االستبياف. :المصدر

 ( حيازة االرض الزراعية لعينة الدراسة في محافظة األنبار.17شكؿ)

 
 (.43المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

                                 
, مطبعة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, بغداد 1عبدا قاسـ فخري, الزراعة في الوطف العربي, ط( 1)

 .231, ص 1982,
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الحيازات الزراعية لعؿ ابرزىا تقسيـ الحيازات  فتتيتفي مسألة ت متعددة تمعب عوامؿ 
الزراعية عمى الورثة, فضبل عف التوسع العمراني الذي كاف سببو ازدياد الكثافة لسد الطمب عمى 

راضي ألاالراضي لمسكف وكذلؾ ارتفاع االراضي السكنية في المدف وااليجارات فضبل عف تدىور ا
مساحتيا المزروعة اللتحاؽ العديد مف ابناء الريؼ في المؤسسات الخدمية دفع  الزراعية وتراجع

البعض منيـ الى بيع اراضييـ عمى شكؿ قطع سكنية لغرض االستفادة مف الماؿ افضؿ مف بيعيا 
, كما اثر توفر الخدمات في الريؼ عمى رغبة (7ة كما موضح في الصورة )عمى شكؿ حيازة واحد
مسكف في الريؼ وبالتالي اثر ذلؾ عمى خسارة اراضي خصبة ال يمكف الكثير مف السكاف ل

السكني واستثمار اراضي  آلستعماؿتعويضيا ابدا فمف غير المعقوؿ ترؾ اراضي قرب النير ل
زراعية جديدة اتجاه اليضبة عمى الرغـ مف اف التوسع في اليضبة ىو لصالح العممية الزراعية, 

, ات الزراعية يشكؿ محددا بشريا يعيؽ استثمار االراضي الزراعيةالحياز  تفتتذلؾ يمكف القوؿ اف 
واف تفتت مساحة الحيازات الزراعية يشكؿ محدد في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء, إذ إف تقسيـ 
الممكيات الزراعية الكبيرة المساحة الى مساحات اصغر يؤدي بالنتيجة الى العزوؼ عف الزراعة 

ض الزراعية مما يعني عدـ امكانية استثمارىا لؤلغراض االنتاج التجاري بسبب صغر مساحة االر 
 وانما تتحوؿ الى سد الحاجة الغذائية لممزرعة. 

 ( توضح تفتت الحيازات الزراعية بسبب التوسع السكني7صورة )

 
 ـ.2020/ 6/ 1التقطت بتاريخ / 
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 الجمعيات التعاونية الفالحية  .3.4.2

عضاء أ ة بانيا عبارة عف مؤسسات اقتصادية فبلحية تدار مف قبؿتعرؼ الجمعيات الفبلحي
عضائيا والتعاوف بيف الجمعيات ألى الريؼ ويعمموف في الزراعة سعيا في تحقيؽ خدمة إينتموف 

والمزارعيف ويكوف ىدفيا حؿ مشاكؿ المزارعيف الخاصة بالتسويؽ واالقتراض وتجييز المستمزمات 
كيؿ الجمعيات الفبلحية ىو رفع مستوى الفبلح في جميع النواحي ف اليدؼ مف تشإ, (1)الزراعية

االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضبًل عف توجيو الفبلح الى سياسة الدولة المفروضة, لذلؾ برزت 
قانوف االصبلح الزراعي  30/5/1970( في 117العديد مف القوانيف لعؿ ابرزىا ىو قانوف رقـ )

( شمؿ مف وزعت عمييـ 38( مف المادة )1الجمعيات الفبلحية وفؽ الفقرة )ودوره البارز في تشكيؿ 
 28/3/1977( في 43رضا مف االصبلح الزراعي, ثـ تبعو قانوف رقـ )أاراضي ومف استأجر 

. وترتبط (2) الذي ييدؼ عمى العمؿ الجماعي لمفبلحيف تحت مسمى الجمعيات الفبلحية التعاونية
عاـ لمجمعيات الفبلحية في العراؽ والذي ارتبط برئاسة الوزراء وفؽ ىذه الجمعيات في االتحاد ال

وال يزاؿ نافذ المفعوؿ حتى اآلف, لقد لعبت الجمعيات الفبلحية  2002/ 7/11( في 56قانوف )
التعاونية دور كبير في توفير مستمزمات االنتاج وتسييؿ عممية التسميؼ الزراعي ورسـ سياسة 

اثناء فترة الحصار االقتصادي عمى العراؽ وظؿ دورىا يتراجع حتى اليـو التسويؽ, لكف تعثر دورىا 
والسبب في ىذا التراجع يعود الى قمة الدعـ المالي ووسائؿ االنتاج الزراعي المقدمة مف الحكومة 
الى الجمعيات, ومف خبلؿ الجوالت الميدانية تبيف اف نسبة الدعـ الذي تقدمة الجمعيات الزراعية 

( 5نبار مف )الذ تتكوف الجمعيات التعاونية في محافظة اإ, (3)%(5خفض ال يتجاوز )لممزارعيف م
( اعضاء ويختمؼ عدد المزارعيف المنتسبيف ليذه 7( مشرفيف ليصبح عدد كؿ جمعية )2اعضاء و)

ف عدد ا( 15( والخريطة )44الجمعيات بيف جمعية واخرى لكؿ وحدة ادارية, ويتبيف مف الجدوؿ )
( جمعية فبلحية تعاونية 170( جمعية منيا )182بلحية التعاونية والمتخصصة بمغ )الجمعيات الف

وبنسبة تقدر بػ  ( جمعية12بمغ ) %( واف عدد الجمعيات المتخصصة 93.4وتشكؿ نسبة قدرىا )
ىذه  مف%( وىي متخصصة في الثروة الحيوانية واف قضاء الكرمة سجؿ اعمى عدد 6.5)

جمعيات مما اقؿ عدد ل. أ( جمعية جميعيا جمعيات تعاونية فبلحية25الجمعيات الفبلحية بواقع )
منيا جمعية فبلحية تعاونية واثناف  ,( جمعية3كاف مف نصيب قضاء الرطبة حيث بمغ عددىا )

 ( منتسبا2835متخصصة اما عدد المنتسبيف ليذه الجمعيات في عموـ المحافظة فقد بمغ)
                                 

عممية لمجمعية محمد بف سميماف السكراف, الجمعيات التعاونية ودورىا في التنمية الزراعية, سمسمة االصدارات ال( 1)
 .18, ص2005, 1السعودية لمعمـو الزراعية, كمية العمـو واألغذية الزراعية, جامعة الممؾ سعود, ط

 .1977لسنة  43اتحاد الجمعيات الفبلحية التعاونية فرع االنبار, رقـ ( 2)
 .26/5/2021راسة الميدانية بتاريخ, الد( 3)
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 (44جدوؿ )

 ـ2020عضائيا في محافظة االنبار لعاـ أة و الجمعيات التعاونية والتخصصي

 النسبة عضاءعدد األ الجمعيات المتخصصة الجمعيات التعاونية الوحدات اإلدارية ت
 13.9 395 2 22 الرمادي  1
 4.05 115 - 16 الفموجة  2
 4.4 127 - 18 الصقبلوية 3
 4.23 120 2 11 مركز قضاء القائـ 4
 4.6 132 - 4 العبور 5
 4.1 119 - 7 يديالعب 6
 4.33 123 2 5 مركز قضاء ىيت 7
 5.14 146 - 7 البغدادي 8
 3.52 100 - 4 الفرات 9
 5.04 143 - 8 الحبانية 10
 8.32 236 - 25 الكرمة 11
 4.4 125 2 5 مركز قضاء حديثة 12
 3.84 109 - 4 الحقبلنية 13
 4.34 110 - 4 بروانة 14
 6.2 176 - 21 العامرية 15
 4.5 129 2 1 مركز قضاء الرطبة 16
 7.9 226 1 4 عنو 17
 7.19 204 1 4 راوه 18

 100 2835 12 170 المجموع

 .2020المصدر :االتحاد العاـ لجمعيات الفبلحية في محافظة االنبار, قسـ التخطيط بيانات غير منشورة, 

%( في حيف احتؿ 13.9ػ )( منتسبًا وبنسبة تقدر ب395عمى عدد بمغ )أفيو  قضاء الرمادي  سجؿ
مف خبلؿ ما تقدـ ال , (1)%(3.52( وبنسبة تقدر بػ )100الفرات اقؿ عدد مف المنتسبيف بمغ )

 إف الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي ال تؤدي دورىا في دعـ اإلنتاج الزراعي. يمكف القوؿ 

 

                                 
 .2020, ةاالنبار, بيانات غير منشور  ةفظلعاـ لمجمعيات الفبلحية في محااالتحاد ا( 1)
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 (15خريطة )

 ـ2020فظة األنبار لسنة أعداد الجمعيات التعاونية الفبلحية والمتخصصة في محا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.44المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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محددة لمعممية الزراعية بؿ تحتاج الى تفعيؿ دورىا لكي تكوف مف  يا ليستنفي المحافظة أ
االمكانات المتاحة لتحقيؽ اكبر قدر مف مخرجات العممية الزراعية وبالتالي تحقيؽ االكتفاء مف 

 المستوى االقتصادي لممزارع الغذاء و رفع

 العوامل التقنية .5.2

تعد التقنيات ناتج لمبحوث العممية واالبتكارات في مجاؿ القطاع الزراعي لذلؾ ىي تسيـ في 
. وىذا يرتبط بكفاءة اإلنتاجية لمموارد (1)ةومستدام ةحبتطوير الزراعة وجعميا عممية ناجحة ومر 

قنيات الزراعية الحديثة وتمعب التقنية الحديثة في حاؿ العديد المتاحة والذي يعتمد عمى استخداـ الت
مف المشاكؿ التي يعاني منيا المزارع مثؿ تممح التربة و المتغيرات المناخية المؤثرة سمبًا عمى 

وسائؿ الري  أستعماؿاالنتاج الزراعي واختصار الجيد والوقت المطموب لمعممية الزراعية فضبًل عف 
االرض, كما لعبت التقنية الحديثة دورًا في تربية  ةوالبذور التي ترفع مف غمالحديثة واألسمدة 

جؿ تطوير االنتاج أصناؼ والسبلالت مف ألالحيوانات وعبلجيا واعبلفيا وادخاؿ العديد مف ا
لى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف إالحيواني وبالتالي زيادة الناتج المحمي لئلنتاج الزراعي وصوال 

 -في محافظة االنبار وفيما يأتي عرض ليذه التقنيات: عممةتتنوع التقنيات المست, و (2)الغذاء

 المكننة الزراعية .1.5.2

لعبت المكننة الزراعية دورا بارزًا في نقؿ العممية الزراعية مف البطء الى السرعة والنشاط اذ 
مشاقو اذ يترتب عمى اختزلت الوقت والجيد المطموب إلنجاز العمؿ وقممت مف كمفة العمؿ اليدوي و 

ذلؾ ارتفاع انتاجية العمؿ وكفاءتو في الظروؼ الصعبة فضبل عف التوسع الزراعي سواء كاف افقيا 
المكننة  عماؿستأوتمعب مجموعة مف العوامؿ دور ميـ في التأثير عمى معدؿ امكانية .(3)اـ عموديا

ونوع المناخ السائد ونوع الزراعية اذ تتجسد في حجـ المزرعة وطبيعة السطح وخصائص التربة 
المكننة نتيجة مبلئمة جميع  استعماؿاالنبار بإمكانية  ة, تمتاز محافظ(4)المحاصيؿ التي تزرع

                                 
, 2010, دار كيواف لمطباعة والنشر, سوريا, 1حاتـ حميد محسف, ط ةانجياف, االقتصاد والتنمية, ترجمريدة ب( 1)

 .256ص, 
رحمف حسف عمي, رشا خالد شييب, دور التقدـ التكنولوجي في تنمية المحاصيؿ االستراتيجية وتطويرىا, ( 2)

 .40, ص 2013, 12جمة العمـو االقتصادية واإلدارية, جامعة واسط ,العدد , م1990-2011
 .58, ص 2005سوراف وفيؽ العاني, عمـ االقتصاد الزراعي, دراسات لمنشر, االردف, ( 3)
خالد اكبر عبد ا, استعماالت االرض الزراعية في قضاء ابو غريب, اطروحة دكتوراه )غير منشور(, كمية ( 4)

 .123, ص2006بنات, جامعة بغداد, التربية لم
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عدد المكائف الزراعية بمغ ( 17( و )16و الخريطة )( 45العوامؿ السابقة الذكر تبيف مف الجدوؿ )
( في حيف بمغ عدد الساحبات %4.70( حاصدة ومشكمة نسبة تقدر بػ )193( ماكنة منيا )4101)
( 145%(, واف عدد الحاصدات الصالحة لمعمؿ بمغ )95.30( ساحبة وبنسبة تقدر بػ )3908)

( 48( مف عدد الحاصدات واف عدد الحاصدات غير صالحة لمعمؿ بمغ )%75.12وبنسبة تقدر )
وبنسبة  ( ساحبة3207%( في حيف بمغ عدد الساحبات الصالحة لمعمؿ )24.88حاصدة وبنسبة )

( ساحبة مشكمة بنسب تقدر بػ 701%( وعدد الساحبات الغير صالحة لمعمؿ بمغ )82.06تقدر بػ )
ف التوزيع الجغرافي لمحاصدات والساحبات متبايف بيف الوحدات اإلدارية لقد بمغ , إ%(17.93)

دد ( حاصدة صالحة لمعمؿ في حيف بمغ ادنى ع28اعمى عدد لمحاصدات في قضاء الكرمة بواقع )
( حاصدة صالحة لمعمؿ, اما توزيع الساحبات فقد 1لمحاصدات في كؿ مف كبيسة والوليد بواقع )

( صالحة لمعمؿ و 385( ساحبة منيا )665كاف اعمى عدد لمساحبات في قضاء الرمادي بواقع )
( ساحبة 8دنى عدد لمساحبات في ناحية الوليد بواقع )أ( غير صالحة لمعمؿ في حيف بمغ 280)

( غير صالحة لمعمؿ, يرجع سبب التبايف بيف الوحدات اإلدارية الى 1( صالحة لمعمؿ و)7)منيا 
 تعماؿسعة المساحة المزروعة كما اف سبب التبايف بيف عدد الحاصدات والساحبات عائد الى االس

الواسع لمساحبات مف حراثة وتييئة االرض وتعديميا وبذر البذور فضبل عف انخفاض ثمف 
في مواسـ محددة فقط اثناء  عمؿرنة بالحاصدات والتي انخفض اقتنائيا ألنيا تستالساحبات مقا

الدراسات لتقييـ كفاءة عممية الحصاد مف اجؿ توفير الوقت والجيد عمى المزارع ومف خبلؿ بعض 
( دونـ وعند توزيع عدد 1500الحاصدات والساحبات فقد قدر إف الحاصدة الواحدة تقـو بخدمة )

تقدر بػ  ة( عمى المساحة المزروعة يتبيف إف بإمكانيا خدمة مساح145الغ )الحاصدات والب
ال بأس بيا مع زيادة أعدادىا أو إعادة تأىيؿ العاطؿ منيا لكي  ة( دونـ وىي تقدـ خدم217500)

في حيف قدر  .أكبر مف أجؿ تقميؿ ساعات العمؿ والسرعة في إنجاز عممية الحصاد ةتعطي كفاء
دونـ حيث بمغ عدد الساحبات العاممة في المحافظة  (1)**(500نيا خدمة )بإمكا ةواحد ةلساحب

ف المساحة المزروعة في المحافظة 1603500تقدر بػ ) ة( بإمكانيا خدمة مساح3207) ( دونـ وا 
لممساحات الزراعية في المحافظة مع ضرورة  ةجيد ة( دونـ أي إنيا تقوـ بخدم666094تبمغ )

دخاؿ ساحبات جديدة في مجاؿ العمؿ مف أجؿ زيادة أعدادىا تأىيؿ ما موجود مف ساحبات  وا 
وبالتالي زيادة المساحات المزروعة والكفاءة في العمؿ وعمى الرغـ مف ذلؾ ال يمتمؾ جميع 
المزارعيف حاصدات وساحبات مما يمجأ المزارعيف الى القياـ باستئجارىا وتبمغ قيمة إيجار الحاصدة 

 , في حيف بمغ إيجار الساحبة لساعةف اجؿ القياـ بعممية الحصادم( الؼ دينار 50لساعة واحدة )

                                 
, ة, بيانات غير منشور كفاءتياعمؿ الحاصدات والساحبات ومقدار  ةوزارة الزراعة, قسـ التخطيط, خط (1)**

2019. 
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 (45جدوؿ )

 ـ2020نبار لعاـ ألعداد الحاصدات والساحبات في محافظة اأ

 الوحدة اإلدارية ت
 الحاصدات

 المجموع
 الساحبات

المجموع  المجموع
 غير الصالح الصالح غير صالح الصالح الكمي

 692 665 280 385 27 13 14 الرمادي  1
 132 126 20 106 6 2 4 الوفاء 2
 176 169 147 22 7 5 2 الفموجة  3
 273 267 41 226 6 0 6 الصقبلوية 4
 363 341 41 300 22 10 12 مركز قضاء القائـ 5
 131 124 21 103 7 2 5 العبور 6
 245 230 20 210 15 5 10 العبيدي 7
 109 103 23 80 6 2 4 مركز قضاء ىيت 8
 142 138 5 133 4 1 3 البغدادي 9
 16 15 4 11 1 0 1 كبيسة 10
 16 14 0 14 2 1 1 الفرات 11
 128 118 15 103 10 1 9 الحبانية 12
 630 602 40 562 28 0 28 الكرمة 13
 39 36 5 31 3 0 3 مركز قضاء حديثة 14
 42 40 4 36 2 0 2 الحقبلنية 15
 35 33 0 33 2 1 1 بروانة 16
 589 575 0 575 14 0 14 عامريةال 17
 47 40 9 31 7 1 6 مركز قضاء الرطبة 18
 9 8 1 7 1 0 1 الوليد 19
 22 20 2 18 2 0 2 النخيب 20
 160 151 15 136 9 0 9 عنو 21
 105 93 8 85 12 4 8 راوه 22

 4101 3908 701 3207 193 48 145 المجموع

  , بيانات غير2020نبار, موقؼ الحاصدات والساحبات, لعاـ ألفظة االمصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محا
 .ةمنشور 

 



 151 
 

 (16خريطة )

 ـ2020أعداد الحاصدات في محافظة األنبار لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.45المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 (17خريطة )

 ـ2020أعداد الساحبات في محافظة األنبار لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.45االعتماد عمى جدوؿ )المصدر: ب
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وىذا يضيؼ عبء عمى الُمزار ع  (1)خدمة االرض( الؼ دينار مف أجؿ القياـ ب20واحدة )
ومف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف المحافظة تمتمؾ عدد مف , ويزيد مف تكاليؼ العممية اإلنتاجية

تباينيا بيف األقضية وعدـ الرغـ مف بالحاصدات والساحبات ال بأس بو وىي مف اإلمكانات المتاحة 
امتبلؾ جميع المزارعيف لمساحبات والحاصدات لكنيا تفي بمتطمبات العممية الزراعية مع ضرورة 
تقديـ الدعـ المناسب م ف ق ب ؿ الحكومة لتوفير عدد أكبر مف الحاصدات والساحبات ويكوف توزيعيا 

 ارع.بشكؿ عادؿ مف أجؿ التوسع في الزراعة وتقميؿ العبء عف المز 

 الخدمات البيطرية .2.5.2

لقد كاف لئلنساف دور ميـ في تطور العمـ والتكنولوجيا األمر الذي ذلؿ الكثير مف الصعوبات التي 
ولقد ساىـ التقدـ العممي والتكنولوجي في تطوير تربية الحيوانات مصدر الغذاء  ةتواجيو في الحيا

دـ خدماتيا لمثروة الحيوانية مف ناحية والكساء لئلنساف لذلؾ تـ استحداث مراكز تخصصيو تق
الرعاية الصحية التي تستمـز توفير المقاحات وكذلؾ التمقيح االصطناعي وفحص الحمؿ واالىتماـ 
في مكافحة الحشرات والقوارض الناقمة لؤلمراض وكذلؾ توفير منشطات غذائية تعزز مف تغذية 

ي لتعزيز اإلنتاج الحيواني وتوفير الغذاء الحيواف السممية وىذه الخدمات الصحية باتت أمر ضرور 
نبار المؤسسات البيطرية الصحية والعيادات الخاصة ويتبيف مف الجدوؿ ألمنو وتوجد في محافظة ا

( 23( إنيا تتوزع عمى جميع أقضية المحافظة إذ بمغ عدد المراكز الصحية والمستوصفات )46)
 مساحة واسعة التوزيع يتبيف إف خدماتيا تغطي مف ىذا ة,( عياد81مركزًا وعدد العيادات الخاصة )

مف ىذه المحافظة وتقوـ ىذه المؤسسات البيطرية )المستوصفات( بتقديـ خدماتيا البيطرية لممربيف 
إف الخدمات التي تقدميا المستوصفات الى مربي والدراسة الميدانية ( 47ويتبيف مف الجدوؿ )
التسمـ المعوي  -الجدري  -الطاعوف  -القبلعية مف المقاحات ىي )الحمى  ةاألغناـ ىي مجموع

خبلؿ العاـ باستثناء التسمـ  ةواحد ةطيس كراد( إذ تكوف جرعغت -طيس جرب غت - ةحمة مالط -
ف ىذه المقاحات متوفرة بشكؿ مجاني بدوف  6المعوي تكوف جرعتاف خبلؿ العاـ )كؿ  شيور( وا 

 -عفونة الدـ النزفية  -الجمرة العرضية  - ةمقابؿ أما خدمات األبقار ىي لقاحات )حمى قبلعي
شيور(  6خبلؿ العاـ باستثناء لقاح عفونة الدـ جرعتاف )كؿ  ةواحد ةالتياب الجمد( وتكوف جرع

يكوف الحصوؿ عمييا مجاني, أما الدواجف فإف جميع المقاحات والمنشطات متوفرة لكف بسعر 
 أسباب منيا عدـ بيعيا بالتقسيط عمى مدعوـ ويعزؼ الكثير مف مربي الدواجف عف شرائيا لعدة

 المربيف وكذلؾ التشكيؾ في نوعية المقاحات واستيرادىا, أما األسماؾ فإف المستوصفات توفر

                                 
 .2021/ 5/ 27مع الُمزار ع شاكر طركي عبد بتاريخ  ةشخصي ة( مقابم1)



 154 
 

 (46جدوؿ )

 ـ2020نبارألالمؤسسات الصحية البيطرية والعيادات البيطرية الخاصة في محافظة ا

عدد المستوصفات  الوحدة اإلدارية ت
 البيطرية

ت البيطرية عدد العيادا
 الخاصة

 20 4 الرمادي  1
 8 2 الفموجة  2
 9 1 الصقبلوية 3
 5 1 مركز قضاء القائـ 4
 - 1 العبور 5
 2 1 العبيدي 6
 4 1 مركز قضاء ىيت 7
 1 1 البغدادي 8
 1 1 كبيسة 9
 5 2 الحبانية 10
 8 1 الكرمة 11
 3 1 مركز قضاء حديثة 12
 1 1 بروانة 13
 3 1 العامرية 14
 2 1 مركز قضاء الرطبة 15
 1 1 النخيب 16
 5 1 عنو 17
 3 1 راوه 18
 81 23 المجموع 

 ـ.2020نبار, قسـ التخطيط, بيانات غير منشورة, ألالمصدر: مديرية المستشفى البيطري في محافظة ا       
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المراكز .إف ما تقدمو (1)لقاح )التياب الغبلصـ الفيروسي( مجانًا في حاؿ ثبوت إصابتو
الصحية )المستوصفات( ىو مف اإلمكانات المتاحة لتربية الثروة الحيوانية في المحافظة فضبًل عف 
ف كانت أسعار المقاحات مرتفعة بعض الشيء  تقديـ الخدمات م ف ق ب ؿ العيادات البيطرية الخاصة وا 

/ مميمتر( تكفي 1500فعمى سبيؿ المثاؿ إف العمبة الواحدة مف لقاح الحمى القبلعية تحتوي عمى )
( دوالر إف وجود ىذه العيادات الخاصة 76وبسعر ) ةواحد ة( رأس مف األغناـ لجرع300لمقاح )

ىو مكمبًل لمدعـ الذي تقوـ بو المستوصفات الصحية, مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج إف توزيع 
ت الخاصة ىو المستوصفات الصحية وما تقوـ بو مف الدعـ لمربي الماشية فضبًل عف دور العيادا

مف ضمف اإلمكانات المتاحة لمربي الثروة الحيوانية في محافظة االنبار والذي يعزز مف توفير 
 الغذاء لمسكاف.

 (47جدوؿ )

 ـ2020نبارألالخدمات التي تقدميا المؤسسات الصحية البيطرية في محافظة ا

 ـنوع الدع العدد خبلؿ العاـ المقاحات التي تقدميا الخدمات البيطرية ت

 االغناـ 1

 مجاني جرعة واحدة في العاـ حمة قبلعية
 مجاني جرعة واحدة في العاـ طاعوف
 مجاني جرعة واحدة في العاـ جدري

 مجاني اشير 6جرعتاف كؿ  تسمـ معوي
 مجاني جرعة واحدة في العاـ حمة مالطة
 مجاني جرعة واحدة في العاـ تغطيس جرب
 مجاني ة في العاـجرعة واحد تغطيس كراد

 ابقار 2

 مجاني جرعة واحدة في العاـ حمة قبلعية
 مجاني جرعة واحدة في العاـ الجمرة العرضية
 مجاني اشير 6جرعتيف كؿ  عفونة الدـ النزفية
 مجاني جرعة واحدة في العاـ التياب الجمد

 غير مجاني - تتوفر جميع المقاحات الدواجف 3
 مجاني في حاؿ ثبوت االصابة لغبلصـ الفيروسيالتياب ا االسماؾ 4

 .ـ2020نبار, قسـ التخطيط, بيانات غير منشورة, ألالمصدر: مديرية المستشفى البيطري في محافظة ا

                                 
/ 6/ 20ستشفى البيطري في االنبار, بتاريخ ( المقابمة الشخصية مع د. حميد منسي ذياب, المدير السابؽ لم1)

2021. 
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 األسمدة ..3.5.2

األخرى إذ يتـ الحصوؿ  ةتحتاج النباتات الى الغذاء لتنميتيا ونموىا مثؿ جميع الكائنات الحي
مف العناصر الغذائية ويمكف تعريؼ األسمدة  ةوالتربة عمى شكؿ مجموع عمييا عف طريؽ اليواء

د النبات بعناصر غذائية ضرورية مف أجؿ نموه وزيادة إنتاج ةبأنيا مواد طبيعية أو صناعي و   ةُتز 
د بالمواد الطبيعية أي األسمدة العضوية النباتية والحيوانية, أما الصناعية فيي التي يتـ  وُيقص 

.وتُقس ـ األسمدة الكيميائية الى (1)وكيميائية ةتحتوي عمى مواد معدني ةمصانع خاص تصنيعيا في
 )  (N)أنواع: أسمدة بسيطة/ يكوف محتواىا مف عنصر واحد فقط مثؿ )النيتروجيف أو المغنيسيـو

أو ثبلث  (NP)عمى عنصريف مثؿ )النيتروجيف والفسفور(  ة/ محتويةأو أسمدة مركب (Mg)أو 
( عناصر مثؿ )ا في الزراعة, ىناؾ  أستعماالً وىي األكثر  (NPK)لنيتروجيف والفسفور والبوتاسيـو

عوامؿ تؤثر عمى كمية األسمدة المستخدمة ونوعيا منيا مستوى خصوبة التربة وطريقة الري ونوع 
اعي المحصوؿ والنظاـ الُمت ب ع لمدورة الزراعية, وبما إف اإلنساف يتزايد فبلبد مف زيادة اإلنتاج الزر 

األسمدة والطمب عمييا مف أجؿ رفع إنتاجية األرض مف المحاصيؿ التي ُتزر ع  أستعماؿوتوسعو في 
فييا وسد الطمب عمى الغذاء والدواء والكساء لذلؾ كاف حتمًا عمى الُمزار ع أف ُيم ب ي حاجة النبات مف 

ًا التقدـ العممي والتقني في الم م  . وتتنوع (2)جاالت الزراعيةالغذاء والماء بشكؿ عقبلني ُمست خد 
في إضافة األسمدة الى النبات منيا التسميد الورقي والذي يتـ مف خبلؿ  عممةالتقنيات المست

منظومات الري بالرش الثابت والمحوري وباستخداـ جياز الرش المحموؿ وكذلؾ عف طريؽ 
التنقيط وقد تـ استخداـ جياز الرش عمى الساحبات, كما يتـ التسميد ايضًا عف طريؽ الري ب

الحديث عف منظومات الري بالرش والتنقيط سابقًا في موضوع الري لكونيا مف التقنيات الميمة في 
الباذرة المسمدة أي إضافة البذور واألسمدة فييا عند الزراعة  تعماؿالعممية الزراعية, فضبًل عف اس

عف الطريقة القديمة إضافة  في عممية التسميد بعيداً  ةجيد ةإذ تحقؽ ىذه الطرؽ الحديثة كفاء
ع ة المساحة المزروعة وق م ة األيدي  األسمدة الى التربة لكونيا ليست الطريقة المثالية خصوصًا مع س 

متباينة حسب نوع  ةحاجال( إف 48ويتبيف مف الجدوؿ ), . تختمؼ حاجة النبات لؤلسمدة(3)العاممة
 18×  18ليا مف )السماد المركب  ةاجالمحصوؿ إذ سجمت محاصيؿ االبصاؿ والدرنيات أعمى ح

 ( كغـ/ دونـ عمى التوالي, 45( كغـ/ دونـ و )140( وسماد السوبر الفوسفات إذ بمغت )18× 

                                 
نتاج وتحسيف المحاصيؿ الحقمية, 1) ( اياد حسيف عمي المعيني, محمد عويد غدير العبيدي, األسس العممية إلدارة وا 

 .680-679مصدر سابؽ, ص
 .91-89ص ,1990( نور عبدالقادر حسف وآخروف, خصوبة التربة واألسمدة, دار الحكمة لمطباعة, بغداد, 2)
 . 272, ص2006( احمد عبدالمنعـ حسف, تسميد محاصيؿ الخضر, دار الكتب المصرية, القاىرة, 3)
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 (48جدوؿ )

 سمدة الكيمياوية )كغـ / دونـ (حاجة المحاصيؿ الزراعية مف األ

ب كالسماد المر  المحصوؿ ت
18.18.18 

السماد المركب 
27.27 

سوبر فوسفات 
 يوريا يثبلث

 33 33 55 40 القمح 1
 20 20 40 40 الشعير 2
 20 30 - 115 الذرة 3
 45 22 55 45 الخضراوات الصيفية 4
 45 22 75 100 الخضراوات الشتوية 5
 33 38 - 95 الفاكية 6
 11 45 - 140 االبصاؿ والدرنيات 7
 33 - 55 - البقوليات 8
 32 22 75 55 محاصيؿ الزيتية 9
 35 45 - 113 الجت 10

سمدة الكيمياوية, ألالمصدر: وزارة الزراعة, الييئة العامة لمتدريب واالرشاد الزراعي, توصيات حوؿ استعماالت ا
 .11ص ,1983(, بغداد, 16رشاد الزراعي رقـ )إلسمسمة ا

 ( حاجة المحاصيؿ مف األسمدة الكيمياوية18شكؿ )

 
 (.48المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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ت الخضروات الشتوية والمحاصيؿ الزيتية أعمى احتياج ليا مف )السماد في حيف سجم
لخضراوات ( كغـ/ دونـ في حيف سجمت محاصيؿ ا75( إذ بمغت احتياجيا )27×  27المركب 

( كغـ/ دونـ, في حيف سجؿ 45أعمى استخداـ ليا مف )سماد اليوريا( إذ بمغ ) الصيفية والشتوية
( وسماد السوبر 27×  27( و )18×  18×  18ماد المركب )محصوؿ الشعير أقؿ احتياجات لمس

ويتبيف مف , نيات أقؿ احتياجات ليا مف سماد اليوريار فوسفات, وقد سجمت محاصيؿ االبصاؿ والد
الُمزار عوف لؤلسمدة الكيمياوية والعضوية لعينة الدراسة )استمارة  عمميا( النسب التي يست49الجدوؿ )

%( في حيف بمغت نسبة مستخدمي 22.13األسمدة الكيميائية ) عماؿاستاالستبياف( إذ بمغت نسبة 
األسمدة الكيماوية والعضوية معًا فقد بمغت  عممي%(, أما نسبة ُمست  6.94األسمدة العضوية )

%( وبذلؾ نستنتج إف النسبة األكبر مف الُمزار عيف يفضموف استخداـ األسمدة الكيميائية 70.93)
 والعضوية معًا.

 (49جدوؿ )

 ـ2020لية الحصوؿ عمييا لعينة الدراسة لعاـ آنسب استخداـ االسمدة العضوية والكيمياوية و 

 مجموع العينة الكيماوية والعضويةاألسمدة  سمدة الكيمياويةاأل سمدة العضويةاأل

6.94% 22.13% 70.93% 100% 

 مجموع العينة سواؽأدعـ حكومي و  سواؽأ دعـ حكومي

8.8% 81.07% 10.13% 100% 

 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية استمارة االستبياف.

نبار مف ق م ة الدعـ الحكومي ليـ في الحصوؿ عمى ألوُيعاني الُمزار عوف في محافظة ا
( إف نسبة الُمزار عيف 49األسمدة إذ تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف( الجدوؿ )

%(, في حيف بمغت نسبة 8.8ألسمدة م ف ق ب ؿ الدعـ الحكومي بمغت )الذيف يحصموف عمى ا
ف نسبة الذيف يحصموف عمى 81,07الُمزار عيف الذيف يحصموف عمى األسمدة مف األسواؽ ) %( وا 

%(, إف ق م ة الدعـ الحكومي ترفع مف تكاليؼ 10,13األسمدة م ف الدعـ الحكومي واألسواؽ بمغت )
( الؼ دينار, في حيف بمغ 880ء الطف الواحد مف السماد المركب )اإلنتاج حيث بمغ سعر شرا
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وىذا مؤشر سمبي اتجاه العممية  (1)( الؼ دينار760سعر شراء الطف الواحد مف سماد اليوريا )
الزراعية ويزيد مف العبء عمى المزارعيف, يمكف القوؿ إف ىناؾ محددات ُيعاني منيا الُمزار ع في 

وؿ عمى األسمدة بسعر مدعوـ وتنعكس عمى اإلنتاج الزراعي ومف ثـ محافظة االنبار في الحص
 -عمى الغذاء واالكتفاء الذاتي وأبرز ىذه المحددات ىي:

ارتفاع أسعار شراء األسمدة الكيميائية يكوف عائؽ أماـ بعض المزارعيف في الحصوؿ  .1.3.5.2
وقد بمغت نسبة  ةسمدة عضويعمييا لكوف دخميـ منخفض مما يمجئوف الى استخداـ ما يتوفر مف أ

 ( كما أشرنا سابقًا.%6.94) عممييامست

ق م ة الدعـ الحكومي م ف ق ب ؿ الُشع ب الزراعية والجمعيات الفبلحية في توفير األسمدة  .2.3.5.2
 فضبًل عف نوعيتيا غير الجيدة  يعد محددًا في توسيع اإلنتاج الزراعي.

سمدة الكيميائية م ف ق ب ؿ الُشع ب الزراعية لتعقيد معاممة صعوبة حصوؿ الُمزار ع عمى األ .3.3.5.2
 الحصوؿ عمى األسمدة مما يضطر الكثير منيـ الى المجوء الى األسواؽ لشرائيا.

تخصيص الدعـ الحكومي المتواضع فقط لمُمزار عيف مف أصحاب المحاصيؿ الحقمية  .4.3.5.2
وبالتالي حرماف  المزارعيف وحصوليـ  نيةبستاخصوصًا الحبوب وعدـ تزويد أصحاب المحاصيؿ ال

. م ف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف ق م ة الدعـ الحكومي لمُمزار عيف ُيع د (2)عمى األسمدة بسعر مدعوـ
سببًا في إضافة عبء عمييـ والذي يعد محددًا أماـ التوسع الزراعي لذلؾ البد مف توفير الدعـ 

رتقاء بمستوى أفضؿ لئلنتاج الغذائي وتحقيؽ االكتفاء الذاتي الحكومي البلـز لمعممية الزراعية لبل
 منو.

 المبيدات .4.5.2

تتعرض المحاصيؿ الزراعية ومنتجاتيا الى اآلفات واألمراض الزراعية التي ُتصيبيا وتؤثر 
الى إف اآلفات الزراعية تعمؿ عمى  (FAO)عمى إنتاجيا وتشير تقارير منظمة األغذية والزراعة 

 عماؿلى استإ%( مف المحاصيؿ الزراعية الُمنت جة لذلؾ لجأ الُمزار عوف 40-35ُيقار ب )خسارة ما 
المبيدات الكيماوية في مكافحة ىذه اآلفات واألمراض مف أجؿ تقميؿ الخسائر التي تتعرض ليا 
 منتجاتيـ الزراعية, وتعرؼ المبيدات الزراعية عمى إنيا مواد كيميائية أو طبيعية يتـ م ف خبلليا
معالجة النبات والثروة الحيوانية أي ليا القابمية عمى قتؿ اآلفة أو منعيا مف التغذية أو الحد م ف 

                                 
 . 2021/ 6/ 14( المقابمة الشخصية مع السيد وليد ساسوف, مالؾ مكتب زراعي, بتاريخ 1)
 . 2021/ 6/ 15م ف الُمزار عيف بتاريخ  ة( المقابمة الشخصية مف مجموع2)
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تساعد عمى زيادة اإلنتاج الزراعي والتخمص مف  ةعممي ةىذه التقنية وسيم أستعماؿتكاثرىا ويعتبر 
بالشكؿ السميـ  أستعماليااألمراض واآلفات التي تمحؽ ضررًا في الزراعة واإلنساف في حاؿ تـ 

وتؤثر  (1)بشكؿ خطأ فأنيا تصبح مصدر خطر عمى اإلنساف أستعمالياوالصحيح, لكف عممية 
م ف العوامؿ عمى فاعمية وكفاءة المبيدات منيا نوع المستحضر المبيد وكذلؾ الجرعة  ةجمم
ت مف حيث مف الُمبيد وطبيعة التربة والظروؼ المناخية ونوع المحصوؿ وتختمؼ المبيدا عممةالُمست

 ةسائم لمذوباف ومبيدات ةومساحيؽ قابم ةطريقة استعماليا منيا مساحيؽ التعفير أي مبيدات صمب
وأخرى  ةعف طعوـ سام ةومبيدات تتعامؿ مع التربة ومبيدات تتعامؿ مع البذور ومنيا عبار  ةوغازي

ر عيف في محافظة الُمزا عمؿوي ست, (2)لآلفات ةومواد جاذبة وأخرى طارد تمركبات إلبادة اليرقا
( إف نسبة 50االنبار المبيدات الزراعية ويتبيف مف الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف( جدوؿ )

ف نسبة الذيف ال يست68.54المبيدات الزراعية لعينة الدراسة بمغت ) عمميفمست مبيدات  عمموف%( وا 
ف معظـ مست31.46بمغت ) سواؽ المحمية لعدـ توفر المبيدات يحصموف عمييا مف األ عممي%( وا 

%( يستخدموف المبيدات باستشارة 12.07الدعـ م ف ق ب ؿ الُشع ب الزراعية, وقد تبيف إف نسبة )
راعي في حيف إف نسبة ) د الز   %( يعتمدوف عمى خبرتيـ الشخصية في87.93الُمرش 

 (50جدوؿ)

 ـ2020البذور المحسنة والمبيدات لعينة الدراسة لعاـ  عماؿنسبة است

بذور ال
  المحسنة

النسبة 
 المئوية

المبيدات 
 الكيمياوية

النسبة 
 المئوية

لية االستعماؿ آ
 المبيدات

النسبة 
 المئوية

 %12.07 مرشد زراعي %68.54 مستخدمييا %62.4 مستخدمييا
غير 

غير  %37.6 المستخدميف
 %87.93 خبرة شخصية %31.46 المستخدميف

 %100 المجموع %100 المجموع %100 المجموع

 المصدر: الدراسة الميدانية استمارة االستبياف.

                                 
, 1985, تقرير االستخداـ األمثؿ لممبيدات, العدد الخامس, روما, (FAO)ذية والزراعة الدولية ( منظمة األغ1)

 .11ص
, 2014, دار إنتاج الكتاب, القاىرة, 1( نبيؿ محفوظ ابراىيـ وآخروف, المبيدات, كمية الزراعة, جامعة القاىرة, ط2)

 .201-196ص
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بشكؿ عقبلني لذلؾ  عممياىذه المبيدات وىذا أمر في غاية الخطورة لمف ال يست عماؿستأ 
البد مف توجيو الُمزار عيف الى استعماؿ المبيدات م ف خبلؿ التعميمات النشرة الُمرف قة مع المبيدات 

راعييف التابعيف مع التأكيد عمى التوعية الصحيحة وال ديف الز  صحية في استخداميا م ف ق ب ؿ الُمرش 
راعيةمف خبلؿ القياـ في  تؤثر عمى تبيف اف لممبيدات لمحقوؿ الزراعية,  ةميدانيالجوالت اللمُشع ب الز 

الثروة الحيوانية, فعمى سبيؿ المثاؿ يؤثر رش المبيدات صباحًا عمى سروح النحؿ ويسبب ىبلكيا 
ؿ  كذلؾ  ,رش المبيدات ظيرًا في فصؿ الصيؼ ومساًء في فصؿ الشتاء ليقؿ تأثيرىالذلؾ ُيف ض 

المبيدات في المحافظة ىو  أستعماؿإف مف أبرز محددات , الحاؿ ينطبؽ عمى باقي الثروة الحيوانية
ارتفاع أسعارىا إذ ُيعاني جميع الُمزار عيف م ف عدـ توفر دعـ ليـ وبالتالي ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج, 

 ( أنواع المبيدات الُمست خد مة وأسعارىا في محافظة االنبار والتي تتنوع بيف 51يتبيف مف الجدوؿ )و 

 (51جدوؿ )

 ـ.2020نبار لعاـ ألنواع المبيدات الزراعية واسعارىا في المكاتب الزراعية في محافظة اأ

 /الكمية نوع المبيد فةاسـ اآل ت
 سعر المتر ضافةطريقة اإل مميمتر

ميؿ يضاؼ الى 1كؿ ميمترم /100 سوبر صقر قشرية عمى الخضر حشرات 1
 الؼ دينار 250000 لتر ماء

 مراض الخضرأ 2
-تيروف -الفا

 ميمترم /100 سوبر اسيد
ميؿ يضاؼ الى 1كؿ

 الؼ دينار 20000 لتر ماء

 حشرات وعناكب النخيؿ 3
-اوبامكتيف

متري -تمستار
 اسباني

ميؿ يضاؼ الى 1/2 ميمتر/ م250
 الؼ دينار 40000 ءلتر ما 1

حشرات وعناكب اشجار  4
 الفاكية والحمضيات

سوبر  -نيروف
ميؿ يضاؼ الى 1كؿ ميمتر/ م100 دزيـ -اسيد

 لتر ماء
25000- 40000 

 الؼ دينار

مبيدات ادغاؿ القمح والشعير  5
لتر يضاؼ الى 1كؿ  لتر /1 توتؿ –تبوؾ  الرفيعة

 الؼ دينار 20000 لتر ماء 400

القمح والشعير مبيد ادغاؿ  6
 العريضة

2.4.D –
 كراستر

لتر يضاؼ الى 1كؿ  لتر /1
 لتر ماء 400

 الؼ دينار 70000

لتر يضاؼ الى 1كؿ  لتر /1 رواند اب مبيد ادغاؿ عاـ 7
 الؼ دينار 12000 لتر ماء 400

 نبار.ألالمصدر: باالعتماد عمى مجموعة مف المكاتب الزراعية في محافظة ا
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 اكيةمى الخضار وأمراض الخضار وحشرات وعناكب النخيؿ والفع ةمبيدات حشرات قشري
ف أسعارىا تتبايف بيف نوع وآخر ومف  والحمضيات ومبيدات األدغاؿ الرفيعة والعريضة والعامة وا 
المحددات األخرى ق م ة الخبرة في استخداـ المبيدات والتي تنعكس عمى الضرر في النبات والحيواف 

 .حتووص وبالتالي غذاء اإلنساف

 البذور المحسنة .5.5.2

اختار منيا اإلنساف  ة( سنة كانت بمجمميا بذور بري8000يعود تاريخ البذور الى )
وأعاد إنتاجيا جيبًل بعد جيؿ وكاف اليدؼ األساس  مف الزراعة  ةوحموض ةاألصناؼ األقؿ مرور 

مرتفعة أما في غذائية  ةعالية تتميز بقيم ةالحصوؿ عمى غذاء يومي سيؿ االستخداـ وذو جود
مف اإلنتاج ومحاصيؿ  ةممكن ةالوقت الحالي فإف اليدؼ م ف الزراعة الحصوؿ عمى أكبر كمي
لآلفات والمبيدات في حيف يقؿ  ةتتحمؿ ظروؼ النقؿ والتخزيف وشكميا يكوف متناسقًا وتكوف مقاوم

البذور التي ُتعطي  . وتعرؼ البذور المحسنة عمى إنيا(1)االىتماـ بالصحة والطعـ والقيمة الغذائية
مف المحصوؿ, إذا توفرت ليا الظروؼ المناسبة لمنمو في وحدة المساحة, إف البذور  ةأكبر كمي

نتاجيا مف  المحسنة كانت حصيمة جيود الباحثيف والمربيف في مجاؿ تحسيف المحاصيؿ الزراعية وا 
ف ظيور فائدة تمؾ البذ ور تظير عندما ُتو ز ع عمى أجؿ تمبية االحتياجات اإلنسانية والحيوانية, وا 

أكبر قدر مف المساحة إف لمبذور المحسنة مدلواًل تقنيًا واسعًا والذي يتضمف زيادة الغمة وزنًا 
وتحسيف نوعيتيا, وتعد البذور المحسنة التقنية األفضؿ عمى اإلطبلؽ ل صغار الفبلحيف, إف 

ءة الحيازة الزراعية المتوسطة والكبيرة البذور المحسنة في الحيازة الصغيرة, ال يقؿ عف كفا أستعماؿ
لقد بدأ االىتماـ  (2)خصوصًا إف ل صغار الفبلحيف وزنيـ اإلنتاجي واالجتماعي في القطاع الزراعي

ـ بعد تشريع قانوف تشجيع الُمزار عيف لزراعة القطف, تبلهُ 1927في تصديؽ البذور في العراؽ عاـ 
ـ, إذ ركز كبل القانونييف عمى االىتماـ 1935 ( لسنة60ـ وقانوف )1932( لسنة 27قانوف )

ـ تـ إنشاء أوؿ مختبر لفحص وتصريؼ الحبوب 1963بتحسيف وتشجيع زراعة القمح, وفي عاـ 
ـ 1967في قسـ المحاصيؿ الحقمية في أبو غريب ثـ تبلُه مشروع إنتاج البذور وتصديقيا عاـ 

فسو انضـ العراؽ الى االتحاد الدولي وفي العاـ ن (FAO)الذي تمولو منظمة األغذية الزراعية 
جازات الى المختبرات وتشجيع البحث العممي,  (ISTA)لتصديؽ البذور  والذي يمنح شيادات وا 

عمى البذور تـ تأسيس الييئة العامة  ةونتيجًة لمتطور في مجاؿ الزراعة وضرورة وجود سيطرة نوعي

                                 
ت الزراعية لبذور الخضروات عمى زراعة المحاصيؿ ( سعد عبدا مصطفى, أثر تسويؽ وكبلء التجييزا1)

 .200, ص2007, بغداد, 2, العدد 12الخضرية في العراؽ, مجمة الزراعة العراقية, المجمد 
 .352-351, ص2020, مطبعة الناشر, النجؼ, 1( فؤاد رزاؽ البركي, تربية وتحسيف النبات, ط2)
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في فحص وتصديؽ البذور عمى  ةتام ةـ والتي تتمتع باستقبللي1994لفحص وتصديؽ البذور عاـ 
 .(1)مستوى العراؽ ويكوف ارتباطيا بوزير الزراعة بشكؿ مباشر

( إف 50نبار ويتبيف مف الجدوؿ )ألويعتمد الُمزار عوف عمى البذور المحسنة في محافظة ا
%( في حيف بمغت 62.4البذور المحسنة لعينة الدراسة )استمارة االستبياف( بمغ ) عممينسبة مست

ف ىذه البذور يتـ الحصوؿ عمييا 37.6البذور المحسنة ) عمموفنسبة الُمزار عيف الذيف ال يست %( وا 
راعية والجمعيات التعاونية وبأسعار متباينة حسب  م ف األسواؽ لعدـ توفر الدعـ م ف ق ب ؿ الُشع ب الز 

ف أغمب ىذه البذور عممياتنوع البذور التي يستوتنوع البذور  ىي بذور الخضروات التي  الُمزار عوف وا 
 لمزراعة المكشوفة. عمؿ( وايضًا ُتست  8) ةالزراعة المحمية صور  فيُتزر ع 

 ( الزراعة المحمية المعتمدة عمى البذور المحسنة8صورة )

                   
 ـ .2021/ 5/  13التقطت بتاريخ                               

 

                                 
استراتيجيات والخطط والسياسات(, مطبعة وزارة الزراعة, بغداد, ( عبدالحسيف نوري الحكيـ, الزراعة في العراؽ )1)

 .86, ص2006
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البذور إذ كاف أعمى األسعار لمحصولي الخيار  أسعار ىذه (52)ويتضح مف الجدوؿ 
( الؼ دينار لمعمبة الواحدة في حيف كانت أقؿ أسعار البذور 90-75والطماطـ إذ تتراوح ما بيف )
( دينار لمعمبة الواحدة كما يتـ التركيز م ف ق ب ؿ الُمزار عيف عمى 25000لمحصوؿ البطيخ بسعر )

وؿ القمح لرفع إنتاجية الدونـ الواحد مف أجؿ توفير دخؿ البذور المحسنة في زراعة محص أستعماؿ
ب مدخبلت العممية الزراعية   ( الؼ دينار,1250بمغ سعر الكيمو الواحد م ف القمح ) إذُيناس 

 

 (52جدوؿ )

 ـ2020واسعارىا في محافظة االنبار لعا  عممةبعض اصناؼ البذور الميجنة المست

 اسعار البذور في االسواؽ ةالكمي نوعية البذور وصنفيا المحصوؿ ت

 الطماطة 1
 -نيوتف –شييرة  -وجداف امريكي

 ( F1الوردة الحمراء )
/غراـ وزف 100

 ( الؼ دينار75000) العمبة

 الخيار 2
سميوف  -كوبرا امريكي –سني ىولندي 

بيروف ىولندا  –بيت الفا  -ىولندي
(F1) 

/غراـ وزف 100
 العمبة

(  90 – 80تتراوح ما بيف ) 
 ينارالؼ د

قـز  -اندريا ىولندي -برشمونا اسباني الباذنجاف 3
 (F1ياباني مارشاؿ )

/غراـ وزف 100
 ( الؼ دينار 50000) العمبة

الرابسودي  -ايزابيبل -قرطبة امريكي الفمفؿ 4
(F1) 

/غراـ وزف 100
 العمبة

 -30000تتراوح بيف )
 ( الؼ دينار35000

شاكتي  -بتراء -سمارا -سيميسوف باميا 5
(F1) 

/غراـ وزف 100
 ( الؼ دينار50000) العمبة

 (F1مارشاؿ ) شجر 6
/غراـ وزف 100

 ( الؼ دينار25000)  العمبة

 -ىيمف -ليدر ىجيف -شماؿ ىجيف الرقي 7
 (F1مارتف )

/غراـ وزف 100
 ( الؼ دينار35000)  العمبة

 (F1شماـ شماؿ مارشاؿ ) البطيخ 8
/غراـ وزف 100

 ( الؼ دينار25000)  العمبة

 ( الؼ دينار1250) كيمو/ غراـ 1 اندريا -برشمونا اسباني القمح 6

 ـ.2020نبار ألالمصدر: الدراسة الميدانية, بيانات مجموعة مف المكاتب الزراعية في محافظة ا
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إضافية ُتضاؼ الى تكاليؼ العمؿ, إف أبرز المحددات  ةيعد ارتفاع أسعار البدور تكمف إذ
عوف في المحافظة ىي قصور الدعـ المادي م ف ق ب ؿ الحكومة لمُمزار عيف في التي ُيعاني منيا الُمزار  

لذلؾ يمجأ المزارعوف الى االسواؽ  توفير البذور المحسنة بسعر مدعوـ وتكوف ذات منشأ رصيف,
وم ف المحددات األخرى ىي محدودية البحوث الزراعية في توفير أصناؼ جديدة مف  لشراء البذور,

ؼ دور اإلرشاد الزراعي بتوجيو الُمزار عيف ضعئمة لمبيئة الزراعية, فضبًل عف ذلؾ البذور تكوف مبل
بأىمية األصناؼ الجديدة ومدى االستفادة منيا في توفير دخؿ لمُمزار عيف ينعكس عمى المستوى 
المعاشي لؤلسرة وتزويد األسواؽ المحمية بمنتجات زراعية متنوعة تساىـ في تحقيؽ االكتفاء الذاتي 

 الغذاء. مف

 في إنتاج الثروة الحيوانية عممةالتقنيات المست .6.5.2

عمى  ةلقد أصبح التقدـ العممي والتقني سبلح لكثير مف الدوؿ مف خبلؿ إنتاج سبلالت قادر 
حداث قفز  في اإلنتاج الحيواني لتحقيؽ الوصوؿ الى  ةنوعي ةالوقوؼ بوجو المتغيرات البيئية وا 

نتاج مشاريع االكتفاء الذاتي لذلؾ أصبحت  التقنية العممية مف االسباب األساسية في تطوير وا 
اإلنتاج الحيواني عمى مختمؼ اشكاليا وانواعيا ويمكف تقسيـ تقنيات اإلنتاج الحيواني عمى النحو 

 التالي:

 -في تربية حيوانات المواشي تقسم ىذه التقنيات الى: ستخدمةالتقنيات الم .1.6.5.2

 يف الوراثيتقنية التحس .1.1.6.5.2

لعبت ىذه التقنية دورًا بارزًا في تحسيف صفات الحيواف وراثيًا وحققت تطور ىائؿ في تحسيف 
اإلنتاج الحيواني وتنوعت بيف تمقيح اصطناعي وتنظيـ الشبؽ وتقانة نقؿ األجنة وفرط اإلباضة 

 وتحديد الجنس.

 تقنية المقاحات .2.1.6.5.2

العمـ دوره في استحداث العديد  سمف األمراض فقد ك ر  نتيجة لتعرض حيوانات الماشية لمعديد
مف المختبرات التي تجري أبحاثيا بشكؿ دوري مف أجؿ تطوير المقاحات ضد األمراض ومسبباتيا 

 .(1)في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ةجديد ةوأصبحت تقني

 
                                 

 .46-41, ص1997, مطبعة جامعة حمب, 1( نياد يوسؼ وسعيد حميدة, عمـ الحياة الحيوانية, ط1)
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 األعبلؼ .3.1.6.5.2

ف توافر  ىا يعني تخفيض كمؼ اإلنتاج الذي تعد األعبلؼ مصدر غذاء الثروة الحيوانية وا 
 -لى:إيعزز زيادة الطمب عمى المنتجات الحيوانية وتقسـ األعبلؼ 

 :أعبلؼ طبيعية .1.3.1.6.5.2

طبيعية أو عف التتمثؿ في العمؼ األخضر الذي يتوفر مف مصدريف طبيعي مف المراعي 
التي تقدـ عمى شكؿ عمؼ طريؽ تدخؿ االنساف بزراعتو مثؿ الجت والبرسيـ وغيرىا مف األعبلؼ و 

 أخضر أو جاؼ.

 :عبلؼ المصنعةألا .2.3.1.6.5.2

ضرورية لمثروة الحيوانية إذ تحتاج مشاريع أبقار الحميب  ةعبلؼ المصنعة حاجألتعد ا
غذائية تتوفر ليا إنتاج جيد كما  ةوتسميف العجوؿ الى األعبلؼ المصنعة لما تحتويو مف قيم

عبلؼ المصنعة لتوفير القيمة الغذائية التي تتطمبيا في عممية لى األإتحتاج الدواجف واألسماؾ 
( مميوف 1000000. ويبمغ سعر الطف الواحد مف عمؼ الدواجف )(1)النمو ثـ بيعيا في األسواؽ

( الؼ دينار ويعد الطمب عمى أعبلؼ الدواجف واألسماؾ 750دينار وقيمة عمؼ األسماؾ تبمغ )
إف ارتفاع أسعار األعبلؼ يعد , (2)حتياجات الحقوؿ الزراعيةاألكثر استخدامًا في المحافظة ال

محددًا لمثروة الحيوانية ومف أبرز المشاكؿ التي يعاني منيا مربوا الثروة الحيوانية لذلؾ ال بد مف 
 توفير الدعـ البلـز مف أجؿ خفض أسعار األعبلؼ.

 التقنيات المستخدمة في تربية الدواجن .2.6.5.2

الدواجف مف أىـ عوامؿ إنتاج وتربية الدواجف إذ ال يمكف الحصوؿ عمى  تعد تقنيات تربية
إنتاج جيد بدوف ىذه التقنيات وىي توفير المفاقس )الحاضنات( إذ وفرت الجو المناسب لكي ينمو 
الطير داخؿ البيضة حتى يصؿ الى مرحمة التفقيس وساىمت ىذه التقنية في زيادة أعداد الدواجف 

ية األخرى ىي قاعات مشاريع الدواجف أو ما يسمى حظائر الدواجف في المحافظة والتقن
ومستمزماتيا والتي تنوعت فييا التقنيات لتوفير الجو المبلئـ إلنتاج الدواجف ومنيا التقنيات 
المستخدمة في التدفئة والتبريد تقنيات تقديـ االعبلؼ والمياه والتقنيات المستخدمة في المقاحات 

                                 
 .56, ص1990( محمد يحيى درويش, الموسوعة في تغذية الحيواف الزراعي, مكتبة الدار الحديثة, القاىرة, 1)
 .2021/ 6/ 27لدراسة الميدانية في تاريخ ( ا2)
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المجازر والمخازف المبردة إذ تعد ىذه التقنيات مف األمور الميمة في إنتاج والعبلجات وتقنيات 
 .(1)مشروعات الدواجف

 التقنيات المستخدمة في االستزراع السمكي .3.6.5.2

يعرؼ االستزراع السمكي بأنو عممية تربية وتنمية األسماؾ في بيئة مائية محدودة تحت 
تكاثر مع ضرورة االستخداـ األمثؿ لعوامؿ اإلنتاج مف تتمثؿ في التغذية والنمو وال ةظروؼ محكم

محافظة  مف اإلنتاج الجيد وتقسـ طرؽ االستزراع السمكي في ةأجؿ الحصوؿ عمى أكبر كمي
 -لى طريقتيف ىي:إنبار ألا

 طريقة االستزراع في األحواض الطبيعية .1.3.6.5.2

منو واليدؼ  ةوف عمى مقربتستعمؿ في حفر أحواض الطبيعية ُتمؤل بالمياه مف النير وتك
مف فوائد ىذه  ةزمني ةوعدد معيف لؤلسماؾ في أقؿ فتر  ةمعين ةمنيا زيادة اإلنتاج الرأسي في مساح

الطريقة سيولة السيطرة عمى األسماؾ مف اليرب عكس طريقة األقفاص العائمة, كما إنيا 
حواض وتوفير مضخات وليست معقده عمى الرغـ مف أنيا تحتاج الى تنظيؼ األ ةتكنولوجيا سيم

 نقؿ المياه مف النير.

 طريقة االستزراع في األقفاص العائمة .2.3.6.5.2

نيار لغرض تربية األسماؾ والحصوؿ عمى إنتاج جيد وىي االنشاء أحواض عائمة في إتـ 
تساىـ في ق م ة ىدر الماء وال تحتاج الى مضخات لنقؿ الماء كما يسيؿ فييا عممية تحريؾ األقفاص 

 .(2)مف ناحية اإلنتاج ةمجدي ةخؿ الماء وىي طريقدا

 التقنيات المستخدمة في تربية النحل .4.6.5.2

الطوابؽ متحركة وثابتو وذات  تستخدـ عدة تقنيات في تربية النحؿ منيا إنشاء خبليا متعددة
ر لمنحؿ وتقنية توفي ةطبلء ابيض تستخدـ فييا أنواع مف األخشاب مثؿ الصنوبر توفر بيئة جيد

مف أجؿ توفير الظؿ المناسب ليا في  ؼائسقالمبيدات التي تكافح اآلفات واألمراض وتقنية إنشاء ال
ف اتباع ىذه التقنيات يزيد مف المحافظة عمى  فصؿ الصيؼ وتحمييا مف سقوط األمطار شتاًء وا 

                                 
 .197-196( عبد المعز احمد اسماعيؿ وميدي عبدالرحمف متولي, صحة اإلنساف, مصدر سابؽ, ص1)
( محمد نجيب بكر واحمد عبدالمنعـ, نظـ االستزراع السمكي التكاممي, اإلدارة العامة لمتطوير واإلرشاد, مصر, 2)

 .13-8بدوف سنة طبع, ص
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وؿ أف . مف خبلؿ ما تقدـ يمكف الق(1)إنتاج جيد يضيؼ دخؿ جيد لمُمزار عيف ويمبي حاجة السوؽ
نتاجيا إذ يمعب ىذا  استخداـ التقنيات ومواكبة التطور بات أمرًا ضروريًا لتطوير الثروة الحيوانية وا 

 العامؿ دور حاسـ في افتتاح األسواؽ وتمبية حاجة المستيمؾ.

 الدورة الزراعية .7.5.2

ى لإعندما بدأ اإلنساف مرحمة الزراعة كانت األرض تزرع حتى تفقد خصوبتيا ثـ تنتقؿ 
وزاد عدد السكاف أخذ يفكر في  ةولكف بعد أف استقر في مراكز حضارية ميم ةمساحة أرض جديد

إيجاد وسائؿ تحافظ عمى خصوبة التربة وزراعة المحاصيؿ التي يتطمبيا والمحافظة عمى إنتاجيتيا 
ف كانت الوسائؿ التي اتبعيا بدائية ويمكف تعريؼ الدورة الزراعية بأنيا زراع ة محاصيؿ دوف تدني وا 

تحدد بعدد مف السنوات يتـ فييا استخداـ الموارد  ةمعين ةمساحي ةبشكؿ متعاقب في وحد ةمعين
لممحاصيؿ المزروعة ضمف الدورة  ةالطبيعية المتاحة بشكؿ عقبلني ومنظـ لتحقيؽ أكبر إنتاجي

يؿ التي لدخؿ الُمزار ع مع مراعاة مدى مبلئمة خصوبة التربة لممحاص ةممكن ةوتحقيؽ أكبر درج
ُتزر ع
يؤدي زراعة األرض  إذأىمية الدورة الزراعية في المحافظة عمى خصوبة التربة  مف.تك(2)

بمحصوؿ واحد بأف تفقد األرض خصوبتيا لذلؾ ال بد مف تنوع المحاصيؿ الزراعية إذ يختمؼ 
في حيف تعد  محصوؿ عف اآلخر في درجة خصوبة التربة فمحصوؿ القطف مجيد لؤلرض

قوليات مفيدة لمتربة, كما تعزز أىمية الدورة الزراعية مف زيادة إنتاجية المحاصيؿ محاصيؿ الب
الزراعية وتحسيف نوعيتيا فضبًل عف دورىا الميـ في مقاومة اآلفات الزراعية مف خبلؿ تعاقب 
المحاصيؿ الزراعية الذي ال يسمح لؤلمراض والحشرات واألدغاؿ مف التكاثر وذلؾ النقطاع دورة 

ليا بعد زراعة المحصوؿ بشكؿ متعاقب, كما تكمف أىميتيا في تقميؿ قساوة الم زار ع في حاؿ الحياه 
تعرض المحصوؿ الى تأثير العوامؿ الطبيعية مثؿ موجات الحر والبرد أو انتشار الحشرات إذ يعمؿ 
يا تعدد وتنوع المحاصيؿ في الدورة الزراعية عمى إنقاذ الم زار ع مف التعرض ألي طارئ, كما ل

لمدورة الزراعية  ةمحددالمف العوامؿ  ةىناؾ جمم, (3)في تنظيـ فروع اإلنتاج النباتي والحيواني ةأىمي
 وىي :محاصيؿ التي ُتزر ع فييا لم

                                 
, 17مجيد محمد, واقع تربية النحؿ في العراؽ وسبؿ تطويرىا, مجمة العمـو االقتصادية واإلدارية, المجمد, ( عمر 1)

 .187, ص2011
( راميؿ صبحي ميخائيؿ, أنماط التعاقب المحصولي السائد بيف المزارع في محافظة كفر الشيخ, مجمة 2)

 .4, ص2007, 2, العدد 25اإلسكندرية لمبحوث الزراعية, مجمد 
( محمد مرواف عمي وحسف بشير الورع, إنتاج محاصيؿ الخضر, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, جامعة 3)

 .15-13, ص1997حمب, 
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المناخ المبلئـ يجب اختيار المحاصيؿ التي تبلئـ مناخ المنطقة لكوف كؿ محصوؿ لو  .1.7.5.2
 , ةفصوؿ السن تختمؼ بيف فصؿ وآخر مف ةخاص ةمتطمبات مناخي

التربة إذ يؤثر نوع التربة ودرجة خصوبتيا بنوع المحصوؿ المراد زراعتو فعمى سبيؿ . 2.7.5.2
 الرممية  المثاؿ تجود زراعة فستؽ الحقؿ والسمسـ في التربة الرممية والمزيجية

 ةزراعي ةتوفير مياه الري إذ لكؿ محصوؿ مقنف مائي خاص بو إذ ال يمكف إنتاج دور  3.7.5.2
( ممـ/ سنويًا 400-350لممحاصيؿ الحقمية في المنطقة الديمية التي تقؿ فييا األمطار عف )

 وباإلمكاف اتباعيا في حاؿ توفر مورد مائي دائـ 

في دخؿ المزارع  يضرنوع المحصوؿ المراد زراعتو مف حيث قيمتو االقتصادية لكي ال  .4.7.5.2
 وكذلؾ تأثيره عمى التربة مف حيث إجيادىا, 

أما عف الدورة .(1)مراعاة توفير األيدي العاممة والتسويؽ وحالة االكتفاء مف الغذاء. 5.7.5.2
( إف نسبة 53الزراعية في محافظة االنبار يتبيف مف الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف( جدوؿ )

في حيف  ,%( مف عينة الدراسة49.07مف يطبقوف الدورة الزراعية )الحبوب والخضروات( بمغت )
أي إف نسبة مف يطبقوف  ,%(18.13بمغت نسبة مف يطبقوف دورة )الحبوب والمحاصيؿ الحقمية( )

في حيف بمغت نسبة مف ال يستخدموف الدورة  ,%(67.2نبار بمغت )ألالدورة الزراعية في محافظة ا
 %(.32.8الزراعية )

 (53جدوؿ )

 ـ2020راسة لعاـ نبار لعينة الدألالدورة الزراعية المطبقة في محافظة ا

 النسبة المئوية ال يستخدموف دورة زراعية الحبوب والمحاصيؿ الحقمية الحبوب والخضراوات
49.07% 18.13% 32.8% 100% 

 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية استمارة االستبياف.

 

                                 
, دار الكتب المصرية, كمية الزراعة, جامعة 1( عبدالعزيز نصر شرعاف, الدورة الزراعية ومشاكؿ اإلنتاج, ط1)

 ,  .122-108, ص2015الفيـو
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عة نصؼ ال تخمو الدورة الزراعية في محافظة االنبار مف العديد مف األخطاء منيا زرا
المساحة الصالحة لمزراعة وترؾ النصؼ اآلخر بورًا لكي ُتزر ع في السنة القادمة وىذا يدؿ عمى 
يؿ الُمزار ع لقيمة الدورة الزراعية إف عدـ اتباع نظاـ الدورة الزراعية م ف ق ب ؿ بعض الُمزار عيف  ج 

خصوبة األرض نتيجة نمو لسوء فيميـ وترؾ االرض بورًا تتبعو الكثير مف المشاكؿ منيا ق م ة 
مف المواد العضوية لمتربة كما تساعد عمى ظيور نفس  اً كبير  األدغاؿ والحشائش التي تمتص جزءً 

أخرى وىذه الطريقة تعد مف أبرز محددات اإلنتاج  ةاألمراض واألدغاؿ عند زراعة المحصوؿ مر 
وبة التربة وذلؾ ل ق م ة الزراعي كما يستبعد المزارعيف زراعة بعض المحاصيؿ التي ترفع مف خص

المردود المادي ليا وىذا محددًا لمدورة الزراعية والذي ينعكس عمى اإلنتاج وبالتالي مستوى االكتفاء 
 الذاتي مف الغذاء.
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 الفصل الثالث

 نبارأل االكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة اواقع 

في توفير احتياجات السكاف مف  ةرئيسي ةاإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني أىمييمثؿ 
الغذاء محميًا بالنوعية الجيدة والوقت المناسب لذلؾ سنوضح في ىذا الفصؿ قياس درجة االكتفاء 

والعجز  , لتبايف مناطؽ الفائض(2)مف الغذاء لمحافظة االنبار مع تحديد الفجوة الغذائية (1)الذاتي
نبار بعد تحديد حجـ استيبلؾ الفرد السنوي مف ألمف المنتجات النباتية والحيوانية ضمف محافظة ا

(, كما تـ استبعاد فئة عمرية مف السكاف لكونيا ال تدخؿ ضمف 54الغذاء كما موضح في الجدوؿ )
ف حيث بمغ سنتيف فما دو عمر االستيبلؾ الفعمي السنوي لؤلغذية حددت لؤلطفاؿ الذيف ىـ في 

إدارية ليكوف حجـ السكاف الكمي المستيمؾ  ة( وحد22( نسمة يتوزعوف عمى )175269عددىـ )
( نسمة 1856818( نسمة مف مجموع السكاف الكمي البالغ )1690549في محافظة االنبار )
 لقد تـ دراسة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية لممنتجات الزراعية (3)ـ2020حسب تقديرات عاـ 
 -عمى النحو اآلتي:

  اإلنتاج النباتي .3.1

يعد اإلنتاج محصمة اإلمكانات الطبيعية والبشرية التي توفر الغذاء البلـز لمسكاف والذي يتنوع 
مف المحاصيؿ الزراعية والبستانية والتي تتمثؿ في )الحبوب والخضروات والفاكية  ةفي مجموع

 -حاصيؿ الزيتية( والتي ستتـ دراستيا عمى النحو اآلتي:والتمور واألبصاؿ والدرنيات والبقوليات والم

 

                                 
     

اإلنتاج
حجـ اإلستيبلؾ الكمي

 االكتفاء الذاتي 

(, 2020-2011مرواف زىير رجب, قياس حجـ فجوة االكتفاء الذاتي لمحصوؿ الحنطة في العراؽ لممدة )ينظر: 
 .150, ص2014مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة, العدد الثامف والثبلثوف, 

   اإلنتاج حجـ اإلستيبلؾ  الفجوة الغذائية 
محمد دانياؿ محسف بشاره, عماد مطير خميؼ, األمف الغذائي العربي وعبلقتو بالمعونة الغذائية, مجمة ظر: ين

 .280, ص2007(, 10الحقيقة, المجمد االوؿ, العدد )
ـ, بيانات غير 2020وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء, تقديرات السكاف لعاـ  (3)

 منشورة.
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 الحبوب .1.1.3

 -تقسـ الحبوب الى التالي:

 القمح .1.1.1.3

يعد القمح مف المواد الغذائية األساسية ذات االستيبلؾ اليومي لمسكاف لقد بمغ معدؿ 
ي الجدوؿ ( كغـ/ سنة كما موضح ف146ـ )2020خبلؿ عاـ  حاستيبلؾ الفرد الواحد مف القم

( طف, في 256547إف إنتاج المحافظة مف محصوؿ القمح لنفس العاـ بمغ ) (,19والشكؿ ) (54)
ف نسبة 9731( طف, أي إف ىناؾ فائض يقدر بػ )246816حيف بمغ حجـ االستيبلؾ ) ( طف وا 

 %(.104اكتفاء المحافظة مف محصوؿ القمح بمغت )

 (54جدول )

 م2020لسكان العراق لسنة  سنة و غرام(معدل استيالك الفرد من الغذاء )كيم

معدؿ استيبلؾ الفرد  المنتجات النباتية ت
 كغـ

معدؿ استيبلؾ الفرد  المنتجات الحيوانية ت
 كغـ

 12 المحـو الحمراء 1 146 القمح 1
 10 لحـو الدجاج 2 7 الشعير 2
 9 بيض المائدة 3 9 الذرة 3
 52 الحميب 4 150 الخضروات 4
 9 لحـو االسماؾ 5 76 الفاكية 5
 ( غراـ300) العسؿ 6 12 التمور 6
    56 االبصاؿ والدرنيات 7
    6 البقوليات 8
    12 المحاصيؿ الزيتية 9

وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء, دائرة مسوحات االسرة,  -المصدر: باالعتماد عمى:
 ـ, بيانات غير منشورة.2020
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 م2020( معدل استيالك الفرد من الغذاء )كيمو غرام( لسكان العراق لسنة19شكل )

 
 (.54المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )     

غذائية مع وجود تبايف بيف الوحدات اإلدارية في نسبة االكتفاء الذاتي  ةوال تعاني المحافظة مف فجو 
لموحدات اإلدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة  , لقد بمغ فائض االنتاجوالفائض ) العجز( والفجوة الغذائية

( طف لموحدات اإلدارية 96983-( طف, في حيف بمغ مجموع الفجوة الغذائية )العجز( )106714)
 -( وتـ تقسيـ ذلؾ عمى النحو اآلتي:18( والخريطة )55في الجدوؿ ) غير المكتفية ذاتيا كما

%( 100كتفاء الذاتي المرتفع اكثر من):الوحدات االدارية ذات اال المجموعة االولى.1.1.1.1.3
 )عجز( غذائية ة%( وال توجد فييا فجو 100أكثر مف ) اً ذاتي تشمؿ المناطؽ التي سجمت اكتفاءً 

وىي كؿ مف )العبيدي والكرمة والعبور والعامرية والرمادي والصقبلوية وراوه وعنو والنخيب( إذ 
%( في حيف بمغت أدنى نسبة اكتفاء ذاتي 447بمغت أعمى نسبة اكتفاء ذاتي في العبيدي تقدر بػ )

( 54079%(, أما أعمى فائض مف اإلنتاج فقد سجؿ في الكرمة بواقع )116في النخيب بنسبة )
ف أدنى فائض سجؿ في النخيب بواقع )  ( طف.81طف وا 

( 100-51: الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية2.1.1.1.3
لوحدات اإلدارية التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي متوسط تمثمت في كؿ مف ) البغدادي اضمت 

%(, لقد بمغ حجـ 84%( وفي القائـ )87والقائـ(, حيث بمغت نسبة االكتفاء الذاتي في البغدادي )
 ( طف.2377-( طف, وفي القائـ بمغ )659-الفجوة الغذائية)العجز( في البغدادي )
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 م2020 نبار لسنةأل كتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من القمح في محافظة انسبة اال  (55جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 الغمة كغـ/
 دونـ

 االنتاج/
 طف

حجـ 
 السكاف/نسمة

حجـ 
 االستيبلؾ/طف

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %139 23595 60754 416126 84349 850 99234 الرمادي   1
 %26 1079- 1453 9952 374 350 1069 الوفاء 2
 %7 43221- 46515 318594 3294 500 6587 الفموجة  3
 %137 2800 7475 51196 10275 650 15807 الصقبلوية 4
 %84 2377- 15212 104195 12835 1100 11668 مركز قضاء القائـ 5
 %358 2166 5584 38249 7750 1250 6200 العبور 6
 %447 14448 4168 28545 18616 1250 14893 العبيدي 7
 %6 11185- 11879 81363 694 600 1157 مركز قضاء ىيت 8
 %87 659- 5089 34856 4430 700 6329 البغدادي 9
 %5 2465- 2596 17782 131 300 438 كبيسة 10
 %19 3443- 4228 28957 785 400 1963 الفرات 11
 %27 14139- 19330 132402 5191 550 9438 الحبانية 12
 %387 54079 18844 129070 72923 900 81025 الكرمة 13
 %5 6861- 7208 49369 347 450 771 مركز قضاء حديثة 14
 %14 3326- 3881 26581 555 450 1234 الحقبلنية 15
 %10 3257- 3638 24921 381 450 846 بروانة 16
 %155 8037 14675 100513 22712 1100 20647 العامرية 17
 %15 4397- 5226 35794 829 350 2368 مركز قضاء الرطبة 18
 %31 574- 826 5685 252 350 720 الوليد 19
 %116 81 498 3408 579 350 1653 النخيب 20
 %119 836 4399 30128 5235 850 6159 عنو 21
 %120 672 3338 22863 4010 750 5346 راوه 22

 %104 9731 246816 1690549 256547 659 295552 وعالمجم

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (18خريطة )

 م2020 نبار لسنةأل القمح في محافظة اانتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.55المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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( 50-0المجموعة الثالثة: الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من ) 3.1.1.1.3
تمثمت في الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض وىي كؿ مف ) الوليد والحبانية والوفاء 

نة والفموجة وىيت وكبيسة وحديثة(, إذ سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي والفرات والرطبة حقبلنية وبروا
%(, وادنى نسبة اكتفاء ذاتي سجمت في كؿ مف كبيسة وحديثة 31ليذه الوحدات في الوليد بمغت )

-%(, اما الفجوة الغذائية) العجز( فقد سجمت الفموجة أكبر فجوة غذائية بمغت)5بنسبة بمغت )
( طف, مف 574-ادنى فجوة غذائية)عجز( في الوليد بمغت )( طف, في حيف سجمت 43221

خبلؿ ما تقدـ يتبيف أف سبب ارتفاع االكتفاء الذاتي في المجموعة االولى عائد الى التوسع في 
زراعة محصوؿ القمح ليرتفع معو اإلنتاج بشكؿ أكبر مف حجـ استيبلؾ السكاف السنوي لمحصوؿ 

عية والبشرية في ىذه الوحدات, اما الوحدات االدارية ذات القمح نتيجة استثمار االمكانات الطبي
االكتفاء الذاتي المتوسط والمنخفض فقد بمغ حجـ االستيبلؾ البشري فييا اكبر مف حجـ االنتاج 
المتاح لبلستيبلؾ والسبب في ذلؾ يعود الى عدـ استثمار ما موجود مف امكانات طبيعية وبشرية 

 كتفاء الذاتي مف محصوؿ القمح.بشكؿ يرفع مف االنتاج ويحقؽ اال

 الشعير.2.1.1.3

ف الطمب  لمحصوؿ الشعير أىمية كبيرة إذ ُيست يم ؾ كغذاء لمسكاف وعمؼ لمثروة الحيوانية وا 
( إف ىناؾ تبايف بيف الوحدات اإلدارية في نسبة 19( والخريطة )56عميو في تزايد ومف الجدوؿ )

نبار ألـ في محافظة ا2020بمغ إنتاج الشعير خبلؿ عاـ  االكتفاء الذاتي وفي حجـ الفجوة الغذائية,
ف حجـ الفجوة الغذائية بمغ )11835( طف ُيقابمة حجـ االستيبلؾ بمغ )6242) ( 5593-( طف وا 

لقد بمغ فائض االنتاج في الوحدات %( 53طف ونسبة االكتفاء الذاتي لممجموع المحافظة بمغت )
طف, في حيف سجمت باقي الوحدات مجتمعة فجوة  (1428االدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة )

 -ىي: النحو اآلتيتـ تقسيميا عمى ( طف, 7021-غذائية)عجز( بمغ )

 %(100:الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من)المجموعة االولى.1.2.1.1.3
غذائية  ةفجو وال تعاني مف وجود مف محصوؿ الشعير تشمؿ المناطؽ التي سجمت اكتفاء ذاتي 

ف أعمى  تمثمت في كؿ مف )العبيدي والعبور وراوه وعنو والصقبلوية والكرمة والعامرية والبغدادي( وا 
%( في حيف بمغ 102%( وأدناىا في البغدادي بمغت )281نسبة اكتفاء كانت العبيدي بمغت )

 ( طف.4( طف وأدناه في البغدادي بواقع )415في العبيدي ) لئلنتاجفائض اعمى 
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 م2020نبار لسنة أل نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من الشعير في محافظة ا (56جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 الغمة كغـ/
 دونـ

االنتاج/
 طف

حجـ 
 السكاف/نسمة

حجـ 
 االستيبلؾ/طف

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 %الذاتي

 %29 2072- 2913 416126 841 450 1869 الرمادي  1
 %7 65- 70 9952 5 250 20 الوفاء 2
 %4 2146- 2230 318594 84 400 210 الفموجة  3
 145% 162 358 51196 520 400 1300 الصقبلوية 4
 %53 340- 729 104195 389 480 811 مركز قضاء القائـ 5
 %209 293 268 38249 561 450 1247 العبور 6
 %281 415 200 28545 615 450 1366 العبيدي 7
 %1 562- 570 81363 8 350 23 مركز قضاء ىيت 8
 102% 4 244 34856 248 400 621 البغدادي 9
 %2 122- 124 17782 2 250 9 كبيسة 10
 %7 188- 203 28957 15 350 44 الفرات 11
 %32 634- 927 132402 293 450 650 الحبانية 12
 %118 164 903 129070 1067 450 2372 الكرمة 13
 %2 338- 346 49369 8 300 25 مركز قضاء حديثة 14
 %34 123- 186 26581 63 300 210 الحقبلنية 15
 %33 116- 174 24921 58 300 193 بروانة 16
 %104 31 704 100513 735 450 1634 العامرية 17
 %0 251- 251 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 40- 40 5685 - - - الوليد 19
 %0 24- 24 3408 - - - النخيب 20
 %179 167 211 30128 378 450 841 عنو 21
 %203 192 160 22863 352 450 782 راوه 22

 %53 5593- 11835 1690549 6242 384 14227 المجموع

االنبار, قسـ التخطيط وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة  -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
    , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (19خريطة )
 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا شعيرالانتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.56المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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 (100-51كتفاء الذاتي المتوسط من): الوحدات االدارية ذات اال المجموعة الثانية.2.2.1.1.3
لقد ضمت ىذه المجموعة وحدة ادارية واحدة تمثمت في القائـ بمغت نسبة االكتفاء الذاتي فييا مف 

 ( طف 340 -%(, ولقد بمغ حجـ الفجوة الغذائية )العجز( ليذه الوحدة )53محصوؿ الشعير )

( 50-0تفاء الذاتي المنخفض من )المجموعة الثالثة: الوحدات االدارية ذات االك 3.2.1.1.3
احتوت ىذه المجموعة الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض وىي كؿ مف ) حقبلنية و 
بروانة و الحبانية والرمادي والوفاء والفرات والفموجة وحديثة وكبيسة وىيت والرطبة والوليد 

%( في حيف سجمت أدنى نسبة 34والنخيب(, إذ سجمت عمى نسبة اكتفاء ذاتي في حقبلنية )
اكتفاء ذاتي في كؿ مف الرطبة والوليد والنخيب )صفر%(, اما الفجوة الغذائية)العجز( فقد سجمت 

( 24-( طف, اما ادنى فجوة في النخيب بواقع )2146-الفموجة اكبر فجوة غذائية)عجز( بمغت )
لى الفرؽ بيف حجـ االنتاج طف, اف سبب اكتفاء الوحدات اإلدارية في المجموعة االولى عائد ا

وحجـ االستيبلؾ مف قبؿ السكاف, اذ يزرع فييا محصوؿ الشعير ويفيض عف حاجتيا في حيف يقؿ 
االنتاج في الوحدات االدارية المجموعة الثانية والثالثة بسب قمة االنتاج فضبل عف قمة استثمار 

, اما الوحدات األدارية التي كانت االمكانات الطبيعية والبشرية واستخداـ الشعير كعمؼ لمحيوانات
نسبة االكتفاء الذاتي فييا )صفر%( ناتج عف عدـ استغبلؿ االمكانات الطبيعية والبشرية بشكؿ يتح 

 توفر اإلنتاج فييا.

 الذرة  .3.1.1.3

تعد الذرة مف الحبوب الميمة التي تدخؿ في غذاء اإلنساف وُتست خد ـ عمى شكؿ طحيف ونشأ 
يا ئبقايا أجزا أستعماؿد ـ في إنتاج العمؼ المركز لؤلبقار والدواجف فضبًل عف وزيت, كما ُتست خ

( إف إنتاج محافظة االنبار مف 20( والخريطة )57ويتبيف مف الجدوؿ ) (1)كعمؼ أخضر وجاؼ
ف 15215( طف يقابمو حجـ استيبلؾ يقدر بػ )16617ـ بمغ )2020محصوؿ الذرة لعاـ ( طف وا 

 غذائية بؿ زيادة في حجـ اإلنتاج عمى حجـ االستيبلؾ بمغ  ةجو المحافظة ال تعاني مف ف

 

 

 
                                 

بدا نجـ النعيمي وآخروف, إنتاج المحاصيؿ الحقمية الصيفية, وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, بغداد, ( ع1)
 .52, ص1991



 181 
 

 م2020نبار لسنة أل نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من الذرة في محافظة ا (57جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

الغمة 
 كغـ/
 دونـ

 االنتاج/طف
حجـ 

 السكاف/نسمة
حجـ 

 االستيبلؾ/طف
 ة/الفجوة الغذائي

 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %142 1557 3745 416126 5302 600 8836 الرمادي  1
 %0 89- 89 9952 - - - الوفاء 2
 %16 2416- 2867 318594 451 550 820 الفموجة  3
 %246 673 461 51196 1134 550 2061 الصقبلوية 4
 %55 422- 938 104195 516 500 1032 مركز قضاء القائـ 5
 %472 1281 344 38249 1625 500 3249 العبور 6
 %584 1245 257 28545 1502 500 3004 العبيدي 7
 %11 649- 732 81363 83 450 184 مركز قضاء ىيت 8
 %120 64 314 34856 378 450 841 البغدادي 9
 %10 144- 160 17782 16 300 53 كبيسة 10
 %44 146- 261 28957 115 400 288 الفرات 11
 %40 720- 1192 132402 472 500 943 الحبانية 12
 %251 1750 1162 129070 2912 600 4853 الكرمة 13
 %7 413- 444 49369 31 400 78 مركز قضاء حديثة 14
 %24 181- 239 26581 58 400 146 الحقبلنية 15
 %46 121- 224 24921 103 400 257 بروانة 16
 %181 729 905 100513 1634 550 2971 العامرية 17
 %0 322- 322 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 51- 51 5685 - - - الوليد 19
 %0 31- 31 3408 - - - النخيب 20
 %46 147- 271 30128 124 400 310 عنو 21
 %78 45- 206 22863 161 450 358 راوه 22

 %108 1402 15215 1690549 16617 472 30284 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (20خريطة )
 م2020نبار لسنة لفي محافظة ا ذرةالإنتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.57تماد عمى جدوؿ )المصدر: باالع  
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ف نسبة االكتفاء الذاتي لممحافظة بمغ )1402) %( مع وجود تبايف واضح بيف 108( طف, وا 
)العجز( إذ بمغ فائض االنتاج الوحدات اإلدارية في نسبة االكتفاء الذاتي وحجـ الفجوة الغذائية

وة الغذائية)العجز( ( طف, في حيف بمغت الفج7299لموحدات االدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة )
لذلؾ تـ تقسيميا عمى النحو  ( طف.5897-لموحدات اإلدارية غير المكتفية ذاتيا مجتمعة )

 -التالي:

 %(100:الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع أكثر من)المجموعة االولى.1.3.1.1.3
فييا فجوة %( وال توجد 100ضمت المناطؽ التي حققت نسب اكتفاء ذاتي أعمى مف )

وىي كؿ مف )العبيدي والعبور والكرمة والصقبلوية والعامرية والرمادي والبغدادي(  )العجز(غذائية
%( طف وأدنى نسبة اكتفاء ذاتي 584حيث بمغت أعمى نسبة اكتفاء ذاتي في العبيدي بمغت )

ف فائض اإلنتاج كاف أعبله في الكرمة بفائض بمغ 120سجمت في البغدادي بمغت ) %( وا 
 ( طف.64( طف وأدنى فائض في البغدادي بمغ )1750)

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من)المجموعة الثانية.2.3.1.1.3
%( 78شممت ىذه المجموعة كؿ مف راوه والقائـ حيث بمغت اعمى نسبة لمحصوؿ الذرة في راوه )

( 422-غذائية)العجز( سجؿ القائـ أكبر فجوة بمغت )%(, واف حجـ الفجوة ال55تمتيا القائـ بنسبة )
 ( طف.45-طف, في حيف سجمت راوه اقؿ فجوة بمغت )

 (50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.3.1.1.3
ىيت  تمثمت ىذه المجموعة في كؿ مف ) بروانة وعنو والفرات و الحبانية و حقبلنية و فموجة و

وكبيسة وحديثة والوفاء  والرطبة والوليد والنخيب (, حيث سجمت أعمى نسبة اكتفاء ذاتي مف 
%( في كبل الوحدتيف, في حيف بمغت أدنى نسبة اكتفاء 46محصوؿ الذرة في بروانة وعنو بمغت )

)العجز( ذاتي في كؿ مف الوفاء والرطبة والوليد والنخيب بنسبة بمغت )صفر%(, أما الفجوة الغذائية
( طف. 31-( طف, وادناىا سجمت في النخيب بمغت )2416-فقد سجمت الفموجة اعبلىا بمغت )

مف خبلؿ ما تقدـ يتضح اف التبايف بيف الوحدات اإلدارية في نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة 
تاج فييا الغذائية)العجز( عائد إلى التبايف في المساحة المزروعة والذي انعكس عمى التبايف في اإلن

مقارنة مع حجـ استيبلؾ السكاف, وىناؾ وحدات ادارية حققت نسبة اكتفاء ذاتي )صفر%( والسبب 
يعود الى عدـ زراعة محصوؿ الذرة فييا نتيجة قمة المياه السطحية وعدـ االعتماد عمى المياه 

 الجوفية المتوفرة واستخداميا لؤلغراض الزراعة.
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 الخضروات .2.1.3

كبيرة في تغذية اإلنساف لكونيا تحتوي عمى العناصر الغذائية الميمة  لمخضروات أىمية
كالفيتامينات والبروتينات والعناصر المعدنية كالكالسيـو و البوتاسيوـ والفسفور وتكوف زراعتيا في 

نبار مف محاصيؿ الخضروات الصيفية أل. لقد بمغ إنتاج محافظة ا(1)وشتوية ةعروتيف صيفي
( طف كما موضح في ممحؽ 118773ف بمغ إنتاج الخضروات الشتوية )( طف, في حي177225)
ف مجموع اإلنتاج الكمي لكبل العروتيف بمغ )2) ( طف في حيف بمغ حجـ االستيبلؾ 295998(, وا 

ف مقدار 150( طف بمعدؿ استيبلؾ )253580الكمي لممحافظة ) ( كغـ/ سنة لمفرد الواحد, وا 
بؿ  )العجز(غذائية الفجوة أي إف المحافظة ال تعاني مف  , ( طف42418الفائض مف اإلنتاج بمغ )

في نسبة االكتفاء  %( مع وجود تبايف بيف الوحدات اإلدارية 117حققت نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
( 141388والفجوة الغذائية)العجز( إذ بمغ فائض االنتاج لموحدات االدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة )

( طف, 98970-لغذائية)العجز( لموحدات االدارية غير المكتفية ذاتيا )طف, في حيف بمغت الفجوة ا
 -( وتـ تقسيميا عمى النحو اآلتي:21( والخريطة )58كما موضح في الجدوؿ )

 %(100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من )المجموعة االولى .1.2.1.3
وال تعاني مف  مف الخضروات %(100ي أعمى مف )شممت المناطؽ التي سجمت نسبة اكتفاء ذات

فجوة غذائية وىي كؿ مف )الصقبلوية والكرمة والعامرية والبغدادي والعبيدي( إذ بمغت أعمى نسبة 
بمغت  ة( في حيف بمغت أدناىا في العبيدي بنسب%469اكتفاء ذاتي في الصقبلوية بمغت )

ف 152) بفائض  عبيدي( طف وأدناىا في ال60758أعبلىا في الكرمة ) فائض االنتاج كاف%(, وا 
 ( طف.2220مغ )ب

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.2.1.3
ىذه الوحدات اإلدارية في كؿ مف ) الرمادي و الحبانية و العبور و الفرات (, اذ بمغت اعمى  تمثمت

%(, وادناىا 95راوات في ىذه المجموعة في الرمادي بمغت )نسبة اكتفاء ذاتي مف محاصيؿ الخض
( طف, 5524-%(, في حيف بمغت اعمى فجوة غذائية)العجز( في الحبانية بواقع )70في الفرات )

 ( طف.1317-وادناىا في الفرات بمغت )

 

 

                                 
 .278, ص2011عدناف القطب وآخروف, أساسيات إنتاج الفاكية والخضار, مطبعة جامعة دمشؽ, سوريا, ( 1)
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 م2020 نبار لسنةأل ( نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من الخضراوات في محافظة ا58جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 االنتاج/طف
حجـ 

 السكاف/نسمة
حجـ 

 االستيبلؾ/طف

الفجوة 
 الغذائية/
طف او 
 الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %95 2931- 62419 416126 59488 20017 الرمادي 1
 %3 1441- 1493 9952 52 43 الوفاء 2
 %24 36436- 47789 318594 11353 4180 الفموجة 3
 %469 28361 7679 51196 36040 12827 الصقبلوية 4
 %14 13391- 15629 104195 2238 779 مركز قضاء القائـ 5
 %70 1714- 5737 38249 4023 1410 العبور 6
 %152 2220 4282 28545 6502 2278 العبيدي 7
 %36 7871- 12204 81363 4333 1588 مركز قضاء ىيت 8
 %207 5595 5228 34856 10823 3685 البغدادي 9
 %11 2361- 2667 17782 306 134 كبيسة 10
 %70 1317- 4344 28957 3027 1196 الفرات 11
 %72 5524- 19860 132402 14336 5064 الحبانية 12
 %414 60758 19361 129070 80119 60129 الكرمة 13
 %4 7083- 7405 49369 322 134 مركز قضاء حديثة 14
 %15 3378- 3987 26581 609 254 الحقبلنية 15
 %23 2887- 3738 24921 851 322 بروانة 16
 %395 44454 15077 100513 59531 46531 العامرية 17
 %0 5369- 5369 35794 - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 853- 853 5685 - - الوليد 19
 %0 511- 511 3408 - - النخيب 20
 %25 3370- 4519 30128 1149 441 عنو 21
 %26 2533- 3429 22863 896 315 راوه 22

 %117 42418 253580 1690549 295998 101320 المجموع

 (.2المصدر : باالعتماد عمى  ممحؽ )

 
 
 



 186 
 

 ( 21خريطة )
 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا خضراواتالإنتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

          
 (.58ى جدوؿ )المصدر: باالعتماد عم
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( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )2.2.1.3
ضمت ىذه المجموعة الوحدات اإلدارية وىي كؿ مف ) ىيت واروه و عنو والفموجة وبروانة و 

أعمى نسبة  حقبلنية و القائـ و كبيسة و حديثة و الوفاء والرطبة والوليد و النخيب(, حيث كانت
%( وادناىا في كؿ مف الرطبة والوليد والنخيب بنسبة )صفر%(, 36اكتفاء ذاتي في ىيت بمغت ) 

( طف, أما أدنى فجوة 36436-اما أعمى فجوة غذائية)عجز( كانت في الفموجة بمغت )
( طف, اف ىذا التبايف بيف الوحدات اإلدارية عائد الى 511-غذائية)عجز( كانت في النخيب )

ؽ الوحدات اإلدارية المكتفية ذاتيا في انتاج الخضروات عمى حجـ استيبلؾ سكانيا, في حيف تفو 
قمة االنتاج في الوحدات االخرى كاف سببا في وجود الفجوة الغذائية, مع وجود وحدات سجمت 

 )صفر%( في نسبة االكتفاء الذاتي ليا نتيجة لعدـ زراعة المحصوؿ فييا.

 رالفاكية والتمو  .3.1.3

 . الفاكية1.3.1.3

 ةتعد الفاكية مف األغذية التي تحتوي عمى قيمة غذائية عالية نظرًا لما تحتويو مف مواد سكري
وبروتيف وفيتامينات فضبًل عم ا تضيؼ مف دخؿ لممزارع لذلؾ تمجأ  ةوزيوت ودىوف وأمبلح معدني

حسب  مى الفاكية متغيرمف دوؿ العالـ الى إنتاج أشجار الفاكية لتطوير اقتصادىا والطمب ع كثير
. لذلؾ بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد الواحد مف الفاكية خبلؿ عاـ (1)طبيعة االستيبلؾ عند السكاف

نبار مف الفاكية أل( إذ بمغ إنتاج محافظة ا54( كغـ/ سنة كما موضح في الجدوؿ )76ـ )2020
 ةطف مسجم( 128482( طف, في حيف بمغ حجـ االستيبلؾ )15355ـ ما يقارب )2020لعاـ 

( طف, أما نسبة االكتفاء الذاتي لعموـ المحافظة بمغت 113127-تقدر بػ ) )العجز(فجوة غذائية
وتـ  (22( والخريطة )59( وىي تتبايف بيف الوحدات اإلدارية كما موضح في الجدوؿ )12%)

 تقسيميا عمى النحو االتي:

 

 

 

                                 
نتاجيا(, ط-رعايتيا-عتيا( عبلئي داوود البيطار, أشجار الفاكية أساسيات )زرا1) , جامعة القدس المفتوحة, 1وا 

 .5-4ـ, ص2015
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 م2020نبار لسنة أل فاكية في محافظة انسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من ال (59جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 
 االشجار

متوسط 
 انتاج الشجرة

االنتاج/
 طف

حجـ 
 السكاف/نسمة

حجـ 
 االستيبلؾ/طف

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %6 29811- 31626 416126 1815 25 72596 الرمادي 1
 %17 629- 756 9952 127 22 5792 الوفاء 2
 %4 23163- 24213 318594 1050 24 43769 الفموجة 3
 %15 3300- 3891 51196 591 25 23659 الصقبلوية 4
 %18 6527- 7919 104195 1392 26 53555 مركز قضاء القائـ 5
 %16 2452- 2907 38249 455 26 17489 العبور 6
 %103 62 2169 28545 2231 27 82625 العبيدي 7
 %30 4339- 6184 81363 1845 25 73811 كز قضاء ىيتمر  8
 %21 2095- 2649 34856 554 25 22150 البغدادي 9
 %5 1278- 1351 17782 73 21 3469 كبيسة 10
 %11 1964- 2201 28957 237 24 9894 الفرات 11
 %1.1 9948- 10063 132402 115 24 4800 الحبانية 12
 %9 8895- 9809 129070 914 26 35159 الكرمة 13
 %13 3272- 3752 49369 480 24 20018 مركز قضاء حديثة 14
 %16 1703- 2020 26581 317 24 13202 الحقبلنية 15
 %18 1554- 1894 24921 340 23 14791 بروانة 16
 %6 7165- 7639 100513 474 26 18230 العامرية 17
 %0 2720- 2720 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 432- 432 5685 - - - الوليد 19
 %0 259- 259 3408 - - - النخيب 20
 %69 706- 2290 30128 1584 25 63350 عنو 21
 %44 977- 1738 22863 761 24 31700 راوه 22

 %12 113127- 128482 1690549 15355 24 610059 المجموع

نبار, قسـ التخطيط والمتابعة, ألة, مديرية زراعة محافظة اوزارة الزراع -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر:
 , بيانات غير منشورة. 2020
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 (22خريطة )
 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا فاكيةالإنتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 (.59المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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   %(100ذاتي المرتفع أكثر من):الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الالمجموعة االولى.1.1.3.1.3

%( محققة فائض مف اإلنتاج بمغ 103تمثمت في وحدة ادارية واحدة ىي العبيدي بنسبة بمغت )
 ( طف.62)

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من)المجموعة الثانية.2.1.3.1.3
, مسجمة فجوة غذائية)عجز( تقدر بػ %(69شممت وحدة ادارية واحدة وىي عنو محققة نسبة بمغت )

 ( طف.706-)

( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.1.3.1.3
لقد ضمت ىذه المجموعة أكبر عدد مف الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض مف 

وبروانة والوفاء والعبور وحقبلنية وصقبلوية  الفاكية وىي كؿ مف ) راوة وىيت والبغدادي والقائـ
وحديثة والفرات والكرمة والرمادي والعامرية وكبيسة والفموجة والرطبة والوليد والنخيب(, إذ حققت 

%(, في حيف سجمت كؿ مف الرطبة والوليد والنخيب إدنى 44راوة اعمى نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
( 29811-ة)العجز( فقد كانت أعبلىا في الرمادي بواقع )نسبة بمغت ) صفر%(,اما الفجوة الغذائي

( طف, مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف اغمب الوحدات اإلدارية 259-طف, وادناىا في النخيب بواقع )
ىي ذات اكتفاء ذاتي منخفض والسبب في ذلؾ يعود الى قمة اعداد اشجار الفاكية فييا مع قمة 

ة االنتاج وارتفاع معدؿ استيبلؾ السنوي لمفاكية مف قبؿ معدؿ إنتاج الشجرة الواحدة يقابمو قم
السكاف لينعكس عمى حالة االكتفاء الذاتي مف الفاكية في عموـ محافظة االنبار, وىناؾ وحدات 

 إدارية سجمت نسبة اكتفاء ذاتي )صفر%( والسبب يعود الى عدـ زراعة اشجار الفاكية فييا.

 التمور . 2.3.1.3

ائية قيمة سريعة اليضـ سيمة االمتصاص وتعد السكريات أىـ المركبات مادة غذتمثؿ التمور 
%( مف وزنيا وىي معالجة لحاالت فقر الدـ, وذلؾ الحتواء التمر 70في التمور إذ تمثؿ أكثر مف )

مف المواد الغذائية لسكاف محافظة االنبار, ولقد بمغ حجـ  د. ويع(1)عالية مف الحديد ةعمى نسب
 (, إذ حققت محافظة 54( كغـ/ سنة جدوؿ )12ـ )2020احد مف التمر لعاـ استيبلؾ الفرد الو 

 

                                 
, دار 1( عبد الباسط عوده ابراىيـ زايد, زراعة النخيؿ وجودة التمور بيف عوامؿ البيئة وبرامج الخدمة والرعاية, ط1)

 .300, ص2019اإلمارات لمنشر, 
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ف حجـ االستيبلؾ لنفس العاـ بمغ 73806مف اإلنتاج بمغت ) ةنبار كميألا ( طف وا 
%( وىي تتبايف بيف 364نسبة اكتفاء بمغت ) ة( طف مسجم53521( طف وبفائض بمغ )20285)

( طف, في 56856الدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة )حيث بمغ فائض الوحدات ا الوحدات اإلدارية
 ( طف, 3335-حيف بمغ حجـ الفجوة الغذائية)العجز( في الوحدات االدارية غير المكتفية ذاتيا )

 -( وتـ تقسيميا عمى النحو التالي:23( والخريطة )60في الجدوؿ ) ىو كما 

 %(100الذاتي المرتفع اكثر من):الوحدات االدارية ذات االكتفاء المجموعة االولى.1.2.3.1.3
وىي كؿ في محافظة األنبار التي اكتفت ذاتيا مف التمور  الوحدات اإلدارية  ضمت أكبر عدد مف 

وحقبلنية  وىيت وكبيسة والكرمة والعامرية والرمادي بروانة وصقبلويةمف )الفرات والبغدادي و 
%( وأدناىا 2009ات بنسبة اكتفاء بمغت )وحديثة والوفاء وعنو والعبيدي وراوه( كاف أعبلىا في الفر 

نتاج في الرمادي بواقع أل%( في حيف بمغ أعمى فائض مف ا101تُق د ر بػ ) ةفي راوه بنسب
 .( طف2( طف وأدنى فائض بمغ في راوه بواقع )12583)

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من)المجموعة الثانية.2.2.3.1.3
ذه المجموعة ثبلث وحدات ادارية ىي كؿ مف) الفموجة والعبور والحبانية( سجمت الفموجة ضمت ى

%(, وأف أعمى فجوة 51%(, في سجمت اقؿ نسبة في الحبانية بمغت )79عمى نسبة بمغت )
 ( طف.158-( طف, وأدناىا في العبور بواقع )803-غذائية)العجز( كانت في الفموجة بواقع )

( 50-0ة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من ). المجموع3.2.3.1.3
تمثمت ىذه المجموعة في الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض وىي كؿ مف)القائـ 

%(, في حيف 14الرطبة الوليد النخيب(, اذا سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي في القائـ بسبة) 
ف أعمى فجوة  سجمت أدنى نسبة في كؿ مف الرطبة والوليد والنخيب بمغت )صفر%(, وا 

( طف, اف 41-( طف, وادناىا في النخيب بواقع )1071-غذائية)عجز( سجمت في القائـ بواقع )
ىذا االرتفاع في نسبة االكتفاء الذاتي مف التمور في محافظة االنبار عائد الى فائض االنتاج عف 

ة زيادة اعداد اشجار النخيؿ والعناية بزراعة وانتاج التمور, حاجة االستيبلؾ مف قبؿ السكاف نتيج
 واف كاف ىناؾ وحدات ادارية سجمت )صفر( لعدـ زراعة اشجار النخيؿ فييا.
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 م2020نبار لسنة أل نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من التمور في محافظة ا (60جدول )

المساحة  الوحدة اإلدارية ت
 المزروعة

متوسط 
انتاج 
 النخمة

حجـ  االنتاج/طف
 السكاف/نسمة

حجـ 
 االستيبلؾ/طف

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %352 12583 4994 416126 17577 80 219718 الرمادي 1
 %172 86 119 9952 205 65 3158 الوفاء 2
 %79 803- 3823 318594 3020 81 37283 الفموجة 3
 %980 5401 614 51196 6015 81 74265 الصقبلوية 4
 %14 1071- 1250 104195 179 82 2185 مركز قضاء القائـ 5
 %66 158- 459 38249 301 82 3674 العبور 6
 %117 60 343 28545 403 82 4916 العبيدي 7
 %699 5836 976 81363 6812 85 80144 مركز قضاء ىيت 8
 %1865 7379 418 34856 7797 85 91726 البغدادي 9
 %633 1135 213 17782 1348 65 20745 كبيسة 10
 %2009 6625 347 28957 6972 85 82024 الفرات 11
 %51 764- 1589 132402 825 78 10572 الحبانية 12
 %615 7985 1549 129070 9534 82 116274 الكرمة 13
 %197 572 592 49369 1164 79 14730 مركز قضاء حديثة 14
 %253 488 319 26581 807 79 10211 لحقبلنيةا 15
 %1270 3497 299 24921 3796 79 84054 بروانة 16
 %523 5107 1206 100513 6313 81 77933 العامرية 17
 %0 430- 430 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 68- 68 5685 - - - الوليد 19
 %0 41- 41 3408 - - - النخيب 20
 128% 100 362 30128 462 80 5780 عنو 21
 %101 2 274 22863 276 77 3590 راوه 22

 %364 53521 20285 1690549 73806 79.3 906982 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (23ريطة )خ

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا تمورالانتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 
 (.60المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 نياتر األبصال والد .4.1.3

تتمثؿ في البصؿ والثـو والبطاطا وتعد البطاطا مف المحاصيؿ ذات االستخداـ األكثر في 
ف, لقد بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد الواحد مف محاصيؿ موائد الطعاـ ل ما تحتويو مف نشأ وبروتي

(, إف إنتاج 54( كغـ/ سنة كما موضح في الجدوؿ )56ـ )2020األبصاؿ والدرنيات لعاـ 
( طف, في حيف بمغ حجـ 201857محافظة االنبار مف محاصيؿ األبصاؿ والدرنيات بمغ )

ق ق94672االستيبلؾ لعمـو المحافظة ) %( وتتبايف 213ذاتي بمغت ) نسبة اكتفاء ة( طف, ُمح 
والفجوة الغذائية)العجز( حيث بمغ مجموع الفائض في  الوحدات اإلدارية في نسبة االكتفاء الذاتي

( طف, في حيف بمغ حجـ الفجوة الغذائية)العجز( في 127615الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا )
( والخريطة 61ضح في الجدوؿ )كما مو ( طف, 20430-الوحدات االدارية غير المكتفية ذاتيا )

 -عمى النحو التالي:تـ تقسيميا ( و 24)

 %(100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من )المجموعة االولى .1.4.1.3
%( وىي كؿ مف 100أكبر مف ) مرتفع ضمت الوحدات اإلدارية التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي

والقائـ وىيت والعامرية والفرات( كاف والكرمة  الصقبلويةي والعبور و )العبيدي وراوه وعنو والبغداد
فائض  اعمى %(, أما122%( وأدناىا في الفرات بمغت )1585بمغت ) ةأعبلىا في العبيدي بنسب
 .( طف362( طف وأدناىا في الفرات بواقع بمغ )23739العبيدي بمغ ) في ىذه الوحدات كاف في

 (100-51الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من ) :المجموعة الثانية .2.4.1.3
ىذه المجموعة ثبلث وحدات ادارية ىي ) الرمادي وبروانة والحبانية والفموجة (, حيث بمغت شممت 

%(, في حيف 93اعمى نسبة اكتفاء ذاتي مف محاصيؿ االبصاؿ والدرنيات في الرمادي بمغت )
%(, اما اعمى فجوة غذائية فقد كانت في الفموجة 52ة بمغت )كاف ادنى نسبة اكتفاء في الفموج

 ( طف.523-( طف, وادناىا في بروانة بواقع )8531-بواقع )

(  50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.4.1.3
ىي كؿ مف )حقبلنية لقد احتوت ىذه المجموعة عمى الوحدات االدارية ذات االنتاج المنخفض و 

وكبيسة والوفاء وحديثة والرطبة والوليد والنخيب( حيث سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي ليذه 
%( وادناىا في الرطبة والوليد والنخيب بنسبة بمغت )صفر%(, 38المجموعة في حقبلنية بمغت )

  ( طف,2326-أما أعمى فجوة غذائية)عجز( فقد سجمت في حديثة بواقع )
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 م2020لسنة  نبارأل بصال والدرنيات في محافظة األنسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من ا (61جدول)

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 الغمة كغـ/
 دونـ

 االنتاج/
 طف

حجـ 
 السكاف/نسمة

حجـ 
 طف االستيبلؾ/

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %93 1534- 23303 416126 21769 4200 5183 الرمادي 1
 %26 411- 557 9952 146 3100 47 الوفاء 2
 %52 8531- 17841 318594 9310 4600 2024 الفموجة 3
 %422 9238 2867 51196 12105 4300 2815 الصقبلوية 4
 %228 7440 5835 104195 13275 4500 2950 مركز قضاء القائـ 5
 %605 10822 2142 38249 12964 4100 3162 العبور 6
 %1585 23739 1599 28545 25338 4100 6180 العبيدي 7
 %201 4593 4556 81363 9149 3500 2614 مركز قضاء ىيت 8
 %910 15818 1952 34856 17770 3500 5077 البغدادي 9
 %30 698- 996 17782 298 1400 213 كبيسة 10
 %122 362 1622 28957 1984 3100 640 الفرات 11
 %60 2967- 7415 132402 4448 2300 1934 الحبانية 12
 %375 19853 7228 129070 27081 4500 6018 الكرمة 13
 %16 2326- 2765 49369 439 2600 169 مركز قضاء حديثة 14
 %38 927- 1489 26581 562 2600 216 الحقبلنية 15
 %63 523- 1396 24921 873 2900 301 بروانة 16
 %158 3247 5629 100513 8876 3900 2276 لعامريةا 17
 %0 2004- 2004 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 318- 318 5685 - - - الوليد 19
 %0 191- 191 3408 - - - النخيب 20
 %1060 16193 1687 30128 17880 4100 4361 عنو 21
 %1374 16310 1280 22863 17590 4200 4188 راوه 22

 %213 107185 94672 1690549 201857 3553 50368 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (24خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا إنتاج ألبصال والدرنياتنسبة االكتفاء الذاتي من 

    
 (.61المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )   
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( طف, مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف أف محافظة اإلنبار مكتفية ذاتيا 191-وأدناىا في النخيب بواقع )
مف محاصيؿ االبصاؿ والدرنيات ويعود التبايف بيف الوحدات اإلدارية الى تركز زراعتيا في وحدات 

الحاجة ويسد متطمبات السكاف, ويتوسط االنتاج في اخرى, وينخفض في  فائض انتاجيا عف
وحدات ادارية نتيجة قمة المساحة المزروعة مما ينعكس عمى قمة االنتاج وارتفاع معدؿ االستيبلؾ, 

 في حيف سجمت وحدات ادارية نسبة اكتفاء )صفر%( نتيجة عدـ زراعة ىذه المحاصيؿ فييا.

 البقوليات .5.1.3

مف الوجبات الغذائية إذ ُتعت ب ر مصدرًا لمبروتيف أرخص  كثيرؿ البقوليات في تحضير ُتست عم  
 عمؿخاصة لؤلفراد الذيف ال يأكموف المحوـ كما ُتست   ةبكثير مف البروتيف الحيواني, وتكتسب أىمي

بمغ  ( كغـ/ سنة, في حيف6, لقد بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد الواحد مف البقوليات )(1)كعمؼ لمحيوانات
(, أما 10144ـ وحجـ االستيبلؾ بمغ )2020خبلؿ سنة  اً ( طن6166نبار )ألإنتاج محافظة ا

, اف فائض %(61وبمغت نسبة اكتفاء المحافظة ) اً ( طن3978بمغ ) دحجـ الفجوة الغذائية فق
( طف, في حيف بمغت الفجوة الغذائية)العجز( في 2077الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا بمغ )

( 62كما موضح مف الجدوؿ ) ( طف وىي تتبايف6055-دات اإلدارية غير المكتفية ذاتيا )الوح
 -عمى النحو التالي:تـ تقسيميا ( و 25والخريطة )

 %(100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع أكثر من )المجموعة االولى .1.5.1.3
%( وىي كؿ مف 100ذاتي أكثر مف ) تمثمت في الوحدات اإلدارية التي حققت نسبة اكتفاء

( وأدناىا في %298)الصقبلوية والكرمة والعامرية والبغدادي( كاف أعبلىا في الصقبلوية بنسبة )
( طف وأدناه في 858%(, أما حجـ الفائض فقد كاف أعبله في الكرمة )118البغدادي بنسبة )
 ( طف.38البغدادي بواقع )

 (100-51ات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من ): الوحدالمجموعة الثانية .2.5.1.3
%(, 51ضمت ىذه المجموعة وحدة ادارية واحدة ىي الرمادي مسجمة نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )

 ( طف.1231-واف حجـ الفجوة الغذائية) العجز( بمغ )

 

 

                                 
, 2015, مطبعة القاىرة, 1حبوب والبقوؿ, طمتولي وآخروف, محاصيؿ ال عبدا متولينبيؿ عمي خميؿ و  (1)

 .174ص
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 م2020نبار لسنة أل ( نسبة االكتفاء الذاتي و الفجوة الغذائية من البقوليات في محافظة ا62جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 الغمة كغـ/
 دونـ

 االنتاج/
 طف

 حجـ 
 نسمة السكاف/

حجـ 
 طف االستيبلؾ/

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %51 1213- 2497 416126 1284 400 3210 الرمادي 1
 %2 57- 58 9952 1 300 4 الوفاء 2
 %18 1567- 1916 318594 349 420 832 وجةالفم 3
 %298 608 307 51196 915 420 2178 الصقبلوية 4
 %6 587- 625 104195 38 450 85 مركز قضاء القائـ 5
 %25 172- 229 38249 57 450 126 العبور 6
 %47 90- 171 28545 81 450 179 العبيدي 7
 %34 321- 488 81363 167 370 451 مركز قضاء ىيت 8
 %118 38 209 34856 247 390 633 البغدادي 9
 %1 106- 107 17782 1 350 3 كبيسة 10
 %11 154- 174 28957 20 370 54 الفرات 11
 %18 649- 794 132402 145 400 362 الحبانية 12
 %211 858 774 129070 1632 480 3400 الكرمة 13
 %2 289- 296 49369 7 360 20 مركز قضاء حديثة 14
 %6 149- 159 26581 10 360 27 الحقبلنية 15
 %9 136- 150 24921 14 360 38 بروانة 16
 195% 573 603 100513 1176 450 2613 العامرية 17
 %0 215- 215 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 34- 34 5685 - - - الوليد 19
 %0 20- 20 3408 - - - النخيب 20
 %7 169- 181 30128 12 370 32 عنو 21
 %7 127- 137 22863 10 370 28 راوه 22

 %61 3978- 10144 1690549 6166 396 14275 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (25خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا لبقولياتاإنتاج االكتفاء الذاتي من  نسبة

 
 (.62المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )
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( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.5.1.3
والفرات وبروانة شممت ىذه المجموعة عمى كؿ مف ) العبيدي وىيت والعبور والفموجة والحبانية 

وعنو وراوه والقائـ وحقبلنية والوفاء وحديثة وكبيسة والرطبة والوليد والنخيب(, إذ  سجمت اعمى نسبة 
%( وادناىا في الرطبة 47اكتفاء ذاتي مف محاصيؿ البقوؿ ليذه المجموعة في العبيدي بمغت )
-ت في الفموجة بواقع )والوليد والنخيب بنسبة)صفر%(, اما اكبر فجوة غذائية)عجز( فقد كان

( طف, مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف ارتفاع االنتاج في 20-( طف, وأدناىا في النخيب بواقع )1567
اربع وحدات ادارية عائد الى التوسع في زراعة محاصيؿ البقوليات بشكؿ يسد حجـ استيبلؾ 

الستيبلؾ مع خمو السكاف, في حيف انخفض في باقي الوحدات نتيجة قمة االنتاج يقابمو ارتفاع ا
بعض الوحدات اإلدارية مف زراعة محاصيؿ البقوليات لتسجؿ نسبة اكتفاء ذاتي )صفر%( وىي 

 الرطبة والوليد والنخيب. 

 المحاصيل الزيتية. 6.1.3 

و أما بصورة مباشرة أجؿ االستيبلؾ أتزرع ىذه المحاصيؿ لغرض الحصوؿ عمى بذورىا مف 
ومف أىـ ىذه المحاصيؿ ىي السمسـ  (1)خراج الزيوت منيابصورة غير مباشرة بعد عصرىا واست

وزىرة الشمس وفستؽ الحقؿ, لقد بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد الواحد مف المحاصيؿ الزيتية لعاـ 
( طف, في 7753( كغـ /سنة وبمغ إنتاج محافظة االنبار مف المحاصيؿ الزيتية )12ـ )2020

ف نسبة 12532-جوة غذائية بمغت )( طف يقابمو ف20285حيف بمغ حجـ االستيبلؾ ) ( طف وا 
, لقد بمغ مجموع فائض االنتاج في الوحدات %(38اكتفاء المحافظة مف المحاصيؿ الزيتية بمغت )

( طف, في حيف بمغت الفجوة الغذائية)العجز( في الوحدات غير 417االدارية المكتفية ذاتيا )
( وتـ تقسيميا عمى 26والخريطة ) (63ومف خبلؿ الجدوؿ ) ( طف, 12949-المكتفية ذاتيا )
 -النحو اآلتي:

 

 

 

 
                                 

, 1رمضاف مصري ىبلؿ, عبدالواحد عبدالحميد, المحاصيؿ الزيتية المعامبلت الزراعية ومكافحة اآلفات, ط (1)
 .15, ص2005دار المعارؼ لمطباعة والنشر, القاىرة, 
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 م2020 نبار لسنةأل سبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من المحاصيل الزيتية في محافظة ان (63جدول)

 الوحدة اإلدارية ت
المساحة 
 المزروعة

 الغمة كغـ/
 دونـ

 /جاالنتا
 طف

 حجـ السكاف/
 نسمة

حجـ 
 طف االستيبلؾ/

 ية/الفجوة الغذائ
 طف او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %46 2721- 4994 416126 2273 370 6143 الرمادي 1
 %0 119- 119 9952 - - - الوفاء 2
 %5 3630- 3823 318594 193 380 508 الفموجة 3
 %79 128- 614 51196 486 380 1280 الصقبلوية 4
 %30 872- 1250 104195 378 410 922 مركز قضاء القائـ 5
 %98 11- 459 38249 448 420 1066 العبور 6
 %166 228 343 28545 571 420 1359 العبيدي 7
 %22 753- 976 81363 223 370 604 مركز قضاء ىيت 8
 %138 163 418 34856 581 370 1570 البغدادي 9
 %0 213- 213 17782 - - - كبيسة 10
 %66 119- 347 28957 228 370 617 الفرات 11
 %24 1209- 1589 132402 380 390 974 الحبانية 12
 %49 792- 1549 129070 757 430 1760 الكرمة 13
 %22 462- 592 49369 130 370 350 مركز قضاء حديثة 14
 %25 239- 319 26581 80 370 216 الحقبلنية 15
 %14 258- 299 24921 41 370 111 بروانة 16
 %42 697- 1206 100513 509 430 1184 العامرية 17
 %0 430- 430 35794 - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 68- 68 5685 - - - الوليد 19
 %0 41- 41 3408 - - - النخيب 20
 %48 187- 362 30128 175 390 449 عنو 21
 %109 26 274 22863 300 400 750 راوه 22

 %38 12532- 20285 1690549 7753 369 19863 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (26خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة إنتاج المحاصيل الزيتية نسبة االكتفاء الذاتي من 

 (.63المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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 %(100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من )المجموعة االولى .1.6.1.3
%( وىي كؿ مف )العبيدي والبغدادي 100شممت المناطؽ التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )

( طف في حيف 228%( وبفائض إنتاج بمغ )166بمغت ) ةفييا العبيدي أعمى نسب سجؿ وراوه(
 ( طف.26%( وبفائض بمغ )109راوه أدنى نسبة اكتفاء ذاتي بمغت ) سجمت

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.6.1.3
تمثمت ىذه المجموعة في كؿ مف )العبور وصقبلوية والفرات( حيث سجمت العبور اعمى نسبة 

%(, في حيف سجمت الفرات اقؿ نسبة بمغت 98مغت )اكتفاء ذاتي مف المحاصيؿ الزيتية ب
( طف, في حيف 128-%(, اما اعمى فجوة غذائية)عجز( فقد سجمت في الصقبلوية بمغت )66)

 ( طف.11-سجمت ادناىا في العبور بواقع )

( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.6.1.3
عة الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض وىي كؿ مف )الكرمة وعنو ضمت ىذه المجمو 

والرمادي والعامرية والقائـ وحقبلنية وحبانية وىيت وحديثة وبروانة والفموجة والوفاء وكبيسة والرطبة 
%( في حيف سجمت كؿ مف الوفاء 49والوليد والنخيب(, اذ سجمت الكرمة اعمى نسبة بمغت )

رطبة والوليد والنخيب ادنى نسبة بمغت )صفر%(, في حيف بمغت اعمى فجوة غذائية في وكبيسة وال
( طف, اف ىذا التبايف بيف الوحدات 41-( طف, وادناىا في النخيب بواقع )3630-الفموجة بواقع )

االدارية يعود الى تبايف االنتاج وحجـ استيبلؾ السكاف, لذلؾ اكتفت بعض الوحدات واخرى كاف 
متوسط مف االكتفاء فيما انخفض في اخرى , وىناؾ وحدات سجمت )صفر%( مف نسبة نصيبيا 

 االكتفاء لعدـ انتاجيا المحاصيؿ الزيتية.

 اإلنتاج الحيواني. 2.3

تتمثؿ المنتجات الحيوانية بالمحوـ الحمراء )األغناـ والماعز واألبقار( والمحـو البيضاء )الدجاج 
 ةوالعسؿ والتي تدخؿ ضمف الغذاء اليومي لمسكاف فيي غنيواألسماؾ( والحميب وبيض المائدة 

نى بجسـ االنساف عنيا فضبًل عف إنيا سيمة  بالبروتيف والفيتامينات واألمبلح المعدنية التي ال غ 
 . سنقـو بدراسة منتجات الثروة الحيوانية في محافظة (1)اليضـ وليا دور ميـ في بناء جسـ اإلنساف

 

                                 
 .21, ص2018, دار الوضاح لمنشر, 1كاظـ عبادي حمادي الجاسـ, الثروة الحيوانية في الوطف العربي, ط (1)
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يات تحقيؽ االكتفاء الذاتي وتوفير غذاء السكاف والتي تُقس ـ عمى النحو االنبار ألنيا مف أولو 
 -اآلتي:

 المحوم الحمراء .1.2.3

تعد المحوـ الحمراء مصدرًا غذائيًا ميمًا لبلستيبلؾ م ف ق ب ؿ السكاف لمحصوؿ عمى البروتيف  
كانات الُمتاحة لئلنتاج المطموب والذي يتوفر أما محميًا أو عف طريؽ االستيراد إذا لـ تتوافر اإلم

المحمي وبالتالي نقص في اإلنتاج وُيسي ـ في وجود فجوة غذائية بيف ما يتوفر مف إنتاج محمي 
, وتختمؼ (1)وحجـ االستيبلؾ م ف ق ب ؿ السكاف وتعد الذبيحة محور االرتكاز بيف اإلنتاج واالستيبلؾ

ة ومف ثـ الى األسواؽ ومنيا في أسباب الطمب عمى المحـو فمنيا ُيذب ح في المجازر الحكومي
األسواؽ المحمية ومنيا إلكراـ الضيوؼ وكذلؾ في المناسبات الدينية والعائمية وكؿ ىذا يكوف عائؽ 
أماـ حصر أعداد الحيوانات التي تُذب ح وكمية اإلنتاج, لذلؾ ذىبت العديد مف الدراسات الى تقدير 

د لمذبح م ف العدد الكمي لمحيوانات دة لمذبح مف  نسبة الُمع  م ف خبلؿ نسب معتمدة لتقدير حجـ الُمع 
( رأس لؤلغناـ و 2690315ـ )2020لقد بمغ أعداد الحيوانات في محافظة االنبار لعاـ .(2)القطيع

د لمذبح )56917( رأس لمماعز و )154124) ( رأس 1479673( رأس لؤلبقار ليصبح العدد الُمع 
أما متوسط وزف الذبيحة فقد ُقد ر بػ , ( رأس لؤلبقار30726( رأس لمماعز و )80144لؤلغناـ و )

( طف 28117, ليكوف اإلنتاج )(3)( كغـ لؤلبقار125( كغـ لمماعز و )14( كغـ لؤلغناـ و )19)
( طف, 33083( طف لؤلبقار ليكوف مجموع اإلنتاج )3845( طف لمماعز و )1121لؤلغناـ و )

 , ومف أجؿ الحصوؿ (4)والذي ُيسمى بنسبة التصافيولكف ُيف ض ؿ استخراج وزف الذبيحة الصافي 

                                 
حساـ موفؽ صبري, أثر االستيراد العشوائي لمحـو الحمراء في استيبلؾ المحـو الحمراء العراقية دراسة  (1)

, 2013(, 2(, العدد )5استطبلعية, المجمة العراقية لمبحوث وحماية المستيمؾ, جامعة بغداد, المجمد )
 .117ص

, دار الفكر العربي, 1ور, م زار ع اإلنتاج الحيواني )االقتصاديات واإلدارة(, طابراىيـ سميماف واحمد منص( 2)
 .101, ص2008القاىرة, يناير, 

 ( د لمذبح مف القطيع  %( لؤلبقار.54%( لمماعز و )52%( لؤلغناـ و )55نسب الُمع 
ح, المسح الشامؿ لمثروة وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء, متوسط وزف الذبائ (3)

 ـ, بيانات غير منشورة.2020الحيوانية لعاـ 
 .8-7, ص2020, مطبعة النور, 1محمد عمي مكي الربيعي, مبادئ في اإلنتاج الحيواني, ط (4)

  نسبة التصافي: ىي استخراج األجزاء التي ال تؤك ؿ مف الذبائح مف األحشاء والجمود وغيرىا وىي تختمؼ بيف
 %(.55%( واألبقار )52%( والماعز )54ذ تُق د ر لؤلغناـ )الذبائح إ
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وفي األبقار  اً ( طن582وفي الماعز ) اً ( طن15183عمى صافي اإلنتاج فقد بمغ في األغناـ )
ف معدؿ اً ( طن17881نبار )ألليكوف مجموع صافي اإلنتاج في محافظة ا اً ( طن2116) , وا 

ف 54كغـ/ سنة كما موضح في الجدوؿ ) (12استيبلؾ الفرد الواحد مف المحوـ الحمراء بمغ ) ( وا 
 اً ( طن2404-ُيقابمو فجوة غذائية بمغت ) اً ( طن20285حجـ االستيبلؾ لعموـ المحافظة بمغ )

( 9419, لقد سجمت الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا فائضا بمغ )%(88وبنسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
( 11823-حدات االدارية غير المكتفية ذاتيا )طف, في حيف بمغ حجـ الفجوة الغذائية)العجز( لمو 

( إف الوحدات اإلدارية تتبايف فيما بينيا في نسبة 27( والخريطة )64ويتبيف مف الجدوؿ ) طف,
 -االكتفاء الذاتي مف المحـو الحمراء وفي حجـ الفجوة الغذائية وتـ تقسيميا عمى النحو اآلتي:

 %(100ية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من ): الوحدات اإلدار المجموعة االولى .1.1.2.3
%( وىي كؿ مف 100ضمت المناطؽ التي حققت نسب اكتفاء ذاتي مف المحـو الحمراء أكثر مف )

فييا النخيب أعمى نسبة  سجمتوعنو(  ة)النخيب والعبيدي والوليد والقائـ والرطبة والوفاء وراه وبروان
%( ولقد 111غت أدنى نسبة اكتفاء ذاتي في عنو بمغت )%( في حيف بم1685اكتفاء ذاتي بمغت )

( طف في حيف بمغ أدنى فائض لئلنتاج في 4609احتؿ فييا العبيدي أعمى كمية فائض بمغت )
 ( طف.39عنو بواقع )

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.1.2.3
ت االكتفاء الذاتي المتوسط وىي كؿ مف ) الحقبلنية والعبور وحديثة شممت الوحدات اإلدارية ذا

والبغدادي والصقبلوية(, إذ سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي مف المحوـ الحمراء ليذه الوحدات في 
%(, أما اعمى فجوة 52%(, في حيف سجمت ادنى نسبة في الصقبلوية بمغت )94حقبلنية بمغت )

( طف, في حيف سجمت أدنى 295-فقد سجمت في الصقبلوية بمغت )غذائية)عجز( ليذه الوحدات 
 ( طف.     18-فجوة غذائية)عجز( في حقبلنية بمغت )

( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.1.2.3
مادي والحبانية تمثمت ىذه المجموعة في كؿ مف ) الفرات وكبيسة وىيت والعامرية والكرمة والر 

%( في حيف سجمت ادنى نسبة 49والفموجة(, اذ سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي في الفرات بمغت )
%(, اما اعمى فجوة غذائية)عجز( كانت في 11اكتفاء ذاتي ليذه المجموعة في الفموجة بمغت)

يف الوحدات ( طف, اف ىذا التبايف ب120-( طف, وادناه في كبيسة بواقع )3643-الرمادي بواقع )
 عائد الى الفرؽ بيف االنتاج ومعدؿ استيبلؾ السكاف السنوي, اما المناطؽ ذات االكتفاء الذاتي 
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 م2020سنة نبار لأل (نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من المحوم الحمراء في محافظة ا64جدول)

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 

االغناـ/ 
 رأس

عدد 
الماعز/ 
 رأس

عدد 
/ االبقار
 رأس

صافي 
 /االنتاج
 طف

 حجـ السكاف
حجـ 

االستيبلؾ 
 طف

الفجوة 
/طف الغذائية

 او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %27 3643- 4994 416126 1351 9850 39500 148150 الرمادي 1
 %235 161 119 9952 280 1150 3000 40000 الوفاء 2
 %11 3400- 3823 318594 423 6000 8000 30000 الفموجة 3
 %52 295- 614 51196 319 1476 4029 44151 الصقبلوية 4
 %301 2511 1250 104195 3761 2300 2100 650000 مركز قضاء القائـ 5
 %68 146- 459 38249 313 4200 2750 26000 العبور 6
 %1444 4609 343 28545 4952 3000 2700 856000 العبيدي 7
 %40 584- 976 81363 392 3775 10475 37500 مركز قضاء ىيت 8
 %53 195- 418 34856 223 2000 5000 23000 البغدادي 9
 %44 120- 213 17782 93 750 2000 10000 كبيسة 10
 %49 177- 347 28957 170 1233 3000 20000 الفرات 11
 %25 1186- 1589 132402 403 4000 6000 41000 الحبانية 12
 %33 1037- 1549 129070 512 4308 4070 59514 الكرمة 13
 %56 258- 592 49369 334 1400 12000 42000 مركز قضاء حديثة 14
 %94 18- 319 26581 301 300 5000 48000 الحقبلنية 15
 %124 73 299 24921 372 1600 8000 50000 بروانة 16
 %37 764- 1206 100513 442 4000 3000 50000 العامرية 17
 %283 788 430 35794 1218 - 8900 210000 ةمركز قضاء الرطب 18
 %510 279 68 5685 347 - 2100 60000 الوليد 19
 %1685 650 41 3408 691 75 3000 120000 النخيب 20
 %111 39 362 30128 401 4500 9500 35000 عنو 21
 %213 309 274 22863 583 1000 10000 90000 راوه 22

 %88 2404- 20285 1690549 17881 56917 154124 2690315 المجموع

 باالعتماد عمى :مف عمؿ الباحث المصدر : 

 , بيانات غير منشورة. 2020-2019نبار, قسـ التخطيط والمتابعة, ألوزارة الزراعة, المديرية زراعة محافظة ا -1

       (.5( )4( )3ممحؽ ) -2
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 (27خريطة )

 م2020نبارأل في محافظة ا اءلمحوم الحمر اإنتاج نسبة االكتفاء الذاتي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.64المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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المرتفع اف اغمب المزارعيف فييا يركزوف عمى تربية الماشية إلنتاج لمحوـ لتوفر المراعي أثناء 
موسـ االمطار لكوف مناطقيـ صحراوية خصوصا في النخيب والرطبة والوليد والوفاء ويبتعدوف عف 

راعة الحتياجاتيا المتعددة, في حيف تنخفض نسبة االكتفاء الذاتي في باقي الوحدات اإلدارية الز 
نتيجة لقمة تربية حيوانات الماشية خصوصا في منطقة السيؿ الرسوبي نتيجة التركيز عمى زراعة 

 المحاصيؿ الزراعية.

 الدواجن .2.2.3

يوانية ل ما ُتسي ـ بو مف إنتاج المحـو مف ركائز الثروة الح ةتعد تربية الدواجف ركيزة أساسي
غذائية لمسكاف تساعد في تحقيؽ تمبية  ةالبيضاء فضبًل عف توفير بيض المائدة وكبلىما توفر قيم
االنبار ىو  ة. وما تمتاز بو محافظ(1)الطمب م ف ق ب ؿ السكاف وصواًل الى تحقيؽ االكتفاء الذاتي

الماشية في توفير الغذاء الحيواني وعمى ضوء ذلؾ تُق س ـ  انتشار حقوؿ الدواجف التي تأتي بعد تربية
نتاج الدجاج الى قسميف:  -تربية وا 

 إنتاج دجاج المحم .1.2.2.3

لما يحتويو مف عناصر غذائية فضبًل عف انخفاض  ةغذائية جيد ةقيم ايعد لحـ الدجاج ذ
ز مف الطمب عمي و في األسواؽ المحمية في أسعاره مقارنًة مع أسعار المحوـ الحمراء مما ُيع ز 

( يتضح معدؿ استيبلؾ الفرد الواحد مف لحـ الدجاج خبلؿ عاـ 54محافظة االنبار, ومف الجدوؿ )
ؿ أصحاب حقوؿ الدواجف 10ـ بمغ )2020 ( كغـ ثـ يتـ 2ف يصؿ وزف الطير )أ( كغـ/ سنة, ُيف ض 

( طف محققًا 10349ـ )2020نبار لعاـ أللقد بمغ إنتاج محافظة ا, (2)تسويقو لؤلسواؽ المحمية
ف حجـ االستيبلؾ بمغ )61نسبة اكتفاء ذاتي تبمغ ) ( طف أي وجود فجوة غذائية 16907%( وا 

ف نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية تتبايف بيف الوحدات اإلدارية ( طف6558-تُق د ر بػ ) , إذ وا 
( طف, في حيف بمغت الفجوة 2009حققت الوحدات األدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة فائض بمغ )

كما موضح مف  ( طف,8567-الغذائية)العجز( في الوحدات األدارية غير المكتفية ذاتيا مجتمعة )
 -عمى النحو التالي:تـ تقسيميا ( و 28( والخريطة )65الجدوؿ )

 

 

                                 
 .13, ص2000لي والبحث العممي, جامعة الموصؿ,, وزارة التعميـ العا2نزار عبدا خطاب, إدارة الدواجف, ط (1)
 ـ.2021/ 8/ 4مف مالكي الحقوؿ بتاريخ  ةالمقابمة الشخصية مع مجموع( 2)



 209 
 

 م2020 لسنةنبار أل (نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من الدجاج الالحم في محافظة ا65جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 
 الحقوؿ

الطاقة 
 االستيعابية

االنتاج/
 طف

حجـ 
 السكاف/نسمة

حجـ 
 طف االستيبلؾ/

 الفجوة الغذائية/
 طف او الفائض

نسبة االكتفاء 
 الذاتي%

 %50 2121- 4161 416126 2040 12000 85 الرمادي 1
 %80 20- 100 9952 80 8000 5 الوفاء 2
 %8 2934- 3186 318594 252 10500 12 الفموجة 3
 123% 118 512 51196 630 9000 35 الصقبلوية 4
 %12 922- 1042 104195 120 7500 8 مركز قضاء القائـ 5
 %39 232- 382 38249 150 7500 10 العبور 6
 %152 147 285 28545 432 12000 18 العبيدي 7
 %31 558- 814 81363 256 8000 16 مركز قضاء ىيت 8
 %133 116 349 34856 465 7500 31 البغدادي 9
 %512 734 178 17782 912 12000 38 كبيسة 10
 %57 125- 290 28957 165 7500 11 الفرات 11
 %83 219- 1324 132402 1105 8500 65 الحبانية 12
 %140 515 1291 129070 1806 10500 86 الكرمة 13
 %10 446- 494 49369 48 8000 3 مركز قضاء حديثة 14
 %30 186- 266 26581 80 8000 5 الحقبلنية 15
 %13 217- 249 24921 32 8000 2 بروانة 16
 %74 261- 1005 100513 744 12000 31 العامرية 17
 %20 286- 358 35794 72 9000 4 مركز قضاء الرطبة 18
 %63 21- 57 5685 36 9000 2 الوليد 19
 %159 20 34 3408 54 9000 3 النخيب 20
 %219 359 301 30128 660 15000 22 عنو 21
 %92 19- 229 22863 210 10500 10 راوه 22

 %61 6558- 16907 1690549 10349 10308 502 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 يانات غير منشورة., ب 2020والمتابعة, 
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 (28خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة االالحم  إنتاج الدجاجنسبة االكتفاء الذاتي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.65المصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )
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 %(100:الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من)االولى المجموعة.1.1.2.2.3
%( وال توجد فييا فجوة 100اإلدارية التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكبر مف ) ضمت الوحدات

 إذوىي كؿ مف )كبيسة وعنو والنخيب والعبيدي والكرمة والبغدادي والصقبلوية(  )عجز(غذائية
%( في حيف سجمت الصقبلوية أقؿ نسبة اكتفاء 512بمغت أعمى نسبة اكتفاء في كبيسة بنسبة )

( 734ما فائض اإلنتاج فقد سجمت كبيسة أعمى فائض مف اإلنتاج بمغ )%(, أ123ذاتي بمغت )
 ( طف.20بواقع ) نخيبطف في حيف بمغ أدنى حجـ لئلنتاج في ال

 (100-51: الوحدات األدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من)المجموعة الثانية.2.1.2.2.3
مف لحـ الدجاج وىي كؿ مف )راوة شممت ىذه المجموعة المناطؽ ذات االكتفاء الذاتي المتوسط 

والحبانية والوفاء والعامرية والوليد والفرات(, حيث سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي في راوة بمغت 
%(, أما الفجوة الغذائية)العجز( بمغت اعبلىا في العامرية 57%( وادناىا في الفرات بنسبة )92)

 ( طف.19-( طف, وادناىا سجمت في راوة بواقع )261-بواقع )

( 50-0.المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.1.2.2.3
شممت ىذه المجموعة الوحدات االدرية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض مف لحوـ الدجاج وىي كؿ 

ت أعمى مف )الرمادي والعبور وىيت وحقبلنية والرطبة وبروانة والقائـ وحديثة والفموجة(, حيث سجم
%(, أما الفجوة 8%( في حيف سجمت الفموجة أدنى نسبة بمغت )50نسبة في الرمادي بنسبة)

( طف, اما ادنى فجوة غذائية)العجز( 2934-الغذائية)العجز( ليذه المجموعة في الفموجة بواقع )
دجاج إف ىذا التبايف بيف الوحدات اإلدارية في إنتاج لحوـ ال ( طف,186-فقد سجمت في حقبلنية )

عدد الحقوؿ بيف الوحدات اإلدارية كما يؤثر دخؿ و عائد الى اختبلؼ الطاقة االستيعابية لمحقوؿ 
المزارع في االستثمار لكوف جميع المشاريع ىي لمقطاع الخاص ُتم و ؿ م ف ق ب ؿ المزارعيف والذي 

 ينعكس عمى محدودية عددىا ومحدودية إشغاؿ الطاقة الفعمية لمحقؿ.

 اج بيض المائدةإنت.2.2.2.3

لمبيض العديد مف الفوائد وىو ميـ لصحة جسـ اإلنساف إذ ُيع د مف األغذية األساسية 
والكاممة في طعاـ اإلنساف الحتوائو عمى المعادف والبروتينات والفيتامينات إذ تصؿ نسبة البروتيف 

 ف المحاصيؿ عالية إذا قورنت مع مصادر غذائية أخرى م   ة%( وىي نسب12في البيضة الواحدة )
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. لذلؾ يزداد الطمب عميو يوـ بعد آخر, لقد بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد (1)الزراعية مثؿ البطاطا
ـ م ف 2020نبار لعاـ أل, وبمغ إنتاج محافظة اكغـ( 9ـ )2020الواحد مف بيض المائدة خبلؿ عاـ 

-ة الغذائية )لتبمغ الفجو  طنًا,( 15216وبمغ حجـ االستيبلؾ )طنًا,  (7387بيض المائدة )
, حيث سجمت الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا مف بيض %(49وبنسبة اكتفاء بمغت ) طناً ( 7829

( طف, في حيف سجمت الوحدات االدارية الغير مكتفية ذاتيا فجوة 785المائدة فائض بمغ )
تفاء ( إف نسبة االك29( والخريطة )66ويتبيف مف الجدوؿ ) ( طف,8614-غذائية)عجز( بمغ , )

 -الذاتي والفجوة الغذائية تتبايف بيف الوحدات اإلدارية وتـ تقسيميا عمى النحو اآلتي:

%( 100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع أكثر من )المجموعة االولى .1.2.2.3
%( وال تعاني مف وجود 100شممت الوحدات اإلدارية التي سجمت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )

كانت أعمى  إذوعنو والكرمة وكبيسة(  والعبيدي وىي كؿ مف ) الصقبلوية )عجز( جوة غذائيةف
( في حيف سجمت كبيسة أدنى %168بمغت ) صقبلويةنسبة اكتفاء ذاتي مف بيض المائدة في ال

( 315بمغت ) ة%(, أما الفائض فقد سجمت الصقبلوية أعمى كمي104نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
 .طف( 6مت كبيسة أقؿ فائض بمغ ), في حيف سجطف

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.2.2.3
ضمت ىذه المجموعة كؿ مف )راوة والفرات والرمادي والرطبة(, إذ سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي 

%(, في حيف سجمت اعمى 55ت )%(, وادناىا بمغت في الرمادي و الرطبة بمغ86في راوة بمغت )
( طف, أما أدنى فجوة غذائية)عجز( فقد سجمت 1676-فجوة غذائية)العجز( في الرمادي بواقع )

 ( طف.29-في راوة بواقع )

( 50-0.المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.2.2.3
االكتفاء الذاتي المنخفض مف البيض وىي كؿ مف  تمثمت ىذه المجموعة في الوحدات االدارية ذات

) البغدادي والعبور والعامرية وحقبلنية وحبانية وحديثة وىيت والفموجة والقائـ والوفاء وبروانة والوليد 
%(, في 50والنخيب(, حيث سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي ليذه المجموعة في البغدادي بنسبة)

 في كؿ مف الوفاء وبروانة والوليد والنخيب )صفر%(, اما حيف سجمت ادنى نسبة اكتفاء ذاتي 

 

 

                                 
 .375, ص1990, بغداد, 1أساسيات اإلنتاج الحيواني, طفريد فوزي الشيواني وزمبلؤه, ( 1)
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 م2020لسنة نبار أل نسبة االكتفاء الذاتي  والفجوة الغذائية من بيض المائدة في محافظة ا (66جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 
 الحقوؿ

الطاقة 
 االستيعابية

 االنتاج/ بيضة
االنتاج 
 طف

حجـ 
 السكاف/
 نسمة

حجـ 
 االستيبلؾ
 / طف

 الفجوة الغذائية/
او الفائض مف 

 /طفالبيض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %55 1676- 3745 416126 2069 29552952 111943 15 الرمادي 1
 %0  90- 90 9952 - - - - الوفاء 2
 %12 2534- 2867 318594 333 4752000 18000 2 الفموجة 3
 %168 315 461 51196 776 11088000 42000 4 الصقبلوية 4

5 
مركز قضاء 

 القائـ
1 6000 1584000 

111 
104195 938 -827 12% 

 %42 200- 344 38249 144 2059200 7800 1 العبور 6
 %132 82 257 28545 339 4836480 18320 2 العبيدي 7
 %14 628- 732 81363 104 1483944 5621 1 مركز قضاء ىيت 8
 %50 157- 314 34856 157 2244000 8500 2 البغدادي 9
 %104 6 160 17782 166 2376000 9000 1 كبيسة 10
 %72 73- 261 28957 188 2692800 10200 1 الفرات 11
 %28 859- 1192 132402 333 4752000 18000 4 الحبانية 12
 %126 300 1162 129070 1462 20882400 79100 7 الكرمة 13
 %16 374- 444 49369 70 1003200 3800 1 مركز قضاء حديثة 14
 %30 165- 239 26581 74 1056000 4000 1 الحقبلنية 15
 %0 224- 224 24921 - - - - بروانة 16
 %39 550- 905 100513 355 5068800 19200 2 العامرية 17

مركز قضاء  18
 %55 146- 322 35794 176 2521200 9550 1 الرطبة

 %0 51- 51 5685 - - - - الوليد 19
 %0 31- 31 3408 - - - - النخيب 20
 %130 82 271 30128 353 5047680 19120 4 عنو 21
 %86 29- 206 22863 177 2523840 9560 1 راوه 22

 %49 7829- 15216 1690549 7387 106954584 405131 51 المجموع

, قسـ التخطيط نبارألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 , بيانات غير منشورة. 2020والمتابعة, 
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 (29خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا إنتاج بيض المائدةنسبة االكتفاء الذاتي من 

      
 (.66المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ)
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جوة ( طف, أما أدنى ف2534-الفجوة الغذائية)العجز( فقد كانت اعبلىا في الفموجة بواقع )
 فيأما عف التبايف بيف الوحدات اإلدارية  ( طف,31-غذائية)عجز( فقد سجؿ في النخيب بواقع )

نسبة االكتفاء الذاتي فإنو عائد الى تبايف عدد الحقوؿ وطاقتيا االستيعابية مف جية وحجـ 
اتي االستيبلؾ م ف ق ب ؿ السكاف مف جية أخرى. وىناؾ وحدات إدارية لـ تسجؿ أي نسبة اكتفاء ذ

وىي كؿ مف )الوفاء وبروانة والوليد والنخيب( والسبب في ذلؾ يعود لعدـ إنتاج بيض المائدة في 
 لعدـ وجود حقوؿ لتربية بيض المائدة. ىذه الوحدات اإلدارية

 الحميب.3.2.3

يعد الحميب ومشتقاتو مف أىـ السمع الغذائية االستراتيجية لمسكاف إذ يعد مف األغذية المتكاممة 
مف العناصر مثؿ الكالسيـو والبروتينات والسكريات والمواد الدىنية  ةيحتوي عمى مجموع لكونو

ومجموعة مف األمبلح المعدنية التي يتطمبيا جسـ اإلنساف وبناء العظاـ األمر الذي يرفع مف معدؿ 
( رأس 2690315. لقد بمغ عدد األغناـ في محافظة األنبار )(1)ةكبير  ةاستيبلؾ الحميب بدرج

تـ استخراج مجموع عدد اإلناث الحموب مف . ( رأس56917( رأس واألبقار )154124لماعز )وا
( 618771حيث بمغ عدد اإلناث الحموب لؤلغناـ ) (2)مف الن س ب ةالمجموع الكمي وفؽ مجموع

( ثـ تـ استخراج 4( و )3( و )2( رأس ممحؽ )10814( رأس واألبقار )38532رأس والماعز )
, بعد استبعاد نسبة حميب ف خبلؿ معدؿ كمية اإلنتاج لكؿ نوع مف الماشيةإنتاج الحميب م

( واألبقار 4580( طف والماعز )19678بمغ صافي إنتاج حميب األغناـ ), (3)الرضاعة
, لقد بمغ معدؿ استيبلؾ اً ( طن30990ليكوف صافي اإلنتاج في محافظة االنبار ) اً ( طن6732)

( ليكوف حجـ 54( كغـ/ سنة كما موضح في الجدوؿ )52ـ )2020اـ الفرد الواحد مف الحميب لع
ف نسبة  اً ( طن56919-( طف تقابمو فجوة غذائية بمغت )87909االستيبلؾ الكمي لممحافظة )  وا 

                                 
 .40-39, ص2018, مكتبة النور, 1محمد عمي مكي الربيعي, إنتاج ماشية الحميب, ط (1)
(, كمية ةدكتوراه )غير منشور , اطروحة 1977-1957محمد خميفة حسيف الدليمي, السكاف والغذاء في العراؽ  (2)

 .183-182, ص1981اآلداب, جامعة بغداد, 
 (23( لؤلغناـ و )%لؤلبقار.19%( لمماعز و )25 )% 

 ( كغـ/ سنة.788( كغـ/ سنة واألبقار )180( كغـ/ سنة والماعز )60كمية حميب الماشية خبلؿ العاـ لؤلغناـ ) 
وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء, الحسابات القومية, المسح الشامؿ لمثروة ( 3)

 ـ, بيانات غير منشورة.2020لحيوانية, ا
 ( 79%( واألبقار )66%( والماعز )53استبعاد فئة الرضاعة في األغناـ.)% 
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, لقد بمغ فائض االنتاج في الوحدات االدارية المكتفية %(35االكتفاء الذاتي مف الحميب بمغت )
, في حيف بمغت الفجوة الغذائية)العجز( في الوحدات االدارية غير ( طناً 6218-ذاتيا مف الحميب )
( وتـ تقسيميا عمى 30( والخريطة )67كما موضح في الجدوؿ ) ( طف,63137-المكتفية ذاتيا )
 -النحو اآلتي:

%( 100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من )المجموعة االولى .1.3.2.3
%( وىي كؿ مف )النخيب 100اإلدارية التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر م ف ) شممت الوحدات

%( 551والعبيدي والوليد( كانت أعمى نسبة اكتفاء ذاتي مف إنتاج الحميب في النخيب بمغت )
(, أما فائض اإلنتاج فقد كاف أعبله في العبيدي بواقع %170بمغت ) ةبنسب ليدوأدناىا في الو 

 ( طف.206في الوليد بواقع ) ( طف, وأدناه5213)

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.3.2.3
ضمت ىذه المجموعة كؿ مف ) الوفاء والرطبة والقائـ وراوة وعنو وبروانة(, حيث سجؿ الوفاء اعمى 

روانة أقؿ نسبة اكتفاء ذاتي %( طف, في حيف سجمت ب100نسبة اكتفاء ذاتي مف الحميب بمغت )
%(, اما الفجوة الغذائية)لعجز( فقد سجمت بروانة اعمى فجوة غذائية )عجز( بواقع    61بمغت )

 ( طف, في حيف سجمت الوفاء ادنى فجوة غذائية) العجز( بواقع )صفر%(.502-)

( 50-0) . المجموعة الثالثة: الوحدات األدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من3.3.2.3
تمثمت ىذه المجموعة في كؿ مف )العبور وحقبلنية وحديثة والبغدادي والفرات وىيت وكبيسة 
والصقبلوية والعامرية والكرمة والرمادي والحبانية والفموجة(, حيث سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي 

بمغت %(, في حيف سجمت ادنى نسبة اكتفاء ذاتي في الفموجة 39في العبور وحقبلنية بمغت )
( طف, وادنى فجوة 18217-%(, اما اعمى فجوة غذائية)العجز( فقد سجمت في الرمادي بواقع )7)

, إف ىذا التبايف بيف الوحدات اإلدارية عائد ( طف705-غذائية)عجز( سجمت في كبيسة بواقع )
عي الى تبايف أعداد الماشية الُمنت جة لمحميب وتبايف حجـ االستيبلؾ فضبًل عف عدـ توفر مرا

طبيعية عمى مدار العاـ واقتصارىا عمى موسـ سقوط األمطار لكوف المنطقة تقع في األراضي شبو 
الجافو األمر الذي ينعكس عمى قمة أعداد الماشية مما يتطمب مف المربيف توفير األعبلؼ التي 

 لمالية.األمر الذي يجعميـ يفضموف تربيتيا وفؽ قدراتيـ ا تربية وانتاج الحميبتزيد مف تكاليؼ 
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 م2020نبار لسنة أل نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من الحميب في محافظة ا (67جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 

االغناـ/ 
 رأس

عدد الماعز 
 / رأس

عدد 
االبقار/ 
 رأس

صافي 
 /االنتاج
 طف

حجـ 
 السكاف

حجـ 
 /االستيبلؾ
 طف

الفجوة 
/طف الغذائية

 او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %16 18217- 21639 416126 3422 9850 39500 148150 الرمادي 1
 %100 0 518 9952 518 1150 3000 40000 الوفاء 2
 %7 15401- 16567 318594 1166 6000 8000 30000 الفموجة 3
 %23 2045- 2662 51196 617 1476 4029 44151 الصقبلوية 4
 %94 329- 5418 104195 5089 2300 2100 650000 مركز قضاء القائـ 5
 %39 1220- 1989 38249 769 4200 2750 26000 العبور 6
 %451 5213 1484 28545 6697 3000 2700 856000 العبيدي 7
 %24 3199- 4231 81363 1032 3775 10475 37500 مركز قضاء ىيت 8
 %31 1260- 1813 34856 553 2000 5000 23000 البغدادي 9
 %24 705- 925 17782 220 750 2000 10000 كبيسة 10
 %25 1126- 1506 28957 380 1233 3000 20000 الفرات 11
 %14 5934- 6885 132402 951 4000 6000 41000 الحبانية 12
 %16 5646- 6712 129070 1066 4308 4070 59514 الكرمة 13
 %32 1738- 2567 49369 829 1400 12000 42000 مركز قضاء حديثة 14
 %39 846- 1382 26581 536 300 5000 48000 الحقبلنية 15
 %61 502- 1296 24921 794 1600 8000 50000 بروانة 16
 %18 4298- 5226 100513 928 4000 3000 50000 العامرية 17
 %97 60- 1861 35794 1801 - 8900 210000 مركز قضاء الرطبة 18
 %170 206 296 5685 502 - 2100 60000 الوليد 19
 %551 799 177 3408 976 75 3000 120000 النخيب 20
 %68 496- 1566 30128 1070 4500 9500 35000 عنو 21
 %90 115- 1189 22863 1074 1000 10000 90000 راوه 22

 %35 56919- 87909 1690549 30990 56917 154124 2690315 المجموع

 عمى : باالعتماد مف عمؿ الباحث المصدر : 

 , بيانات غير منشورة. 2020-2019وزارة الزراعة, المديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة,  -1

 (.      5( )4( )3ممحؽ ) -2
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 (30خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا إنتاج الحميبنسبة االكتفاء الذاتي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.67جدوؿ )المصدر: باالعتماد عمى  
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 األسماك.4.2.3

االستزراع السمكي أـ مف خبلؿ المصائد  ةتشكؿ لحوـ األسماؾ سواء تـ إنتاجيا بواسط
غذائية عالية حيث تحتوي عمى بروتيف  ةالمائية مصدرًا رئيسيًا لمغذاء, إذ تتميز لحوـ األسماؾ بقيم

ي يتطمبيا جسـ اإلنساف وكذلؾ %( مف وزنيا الجاؼ وترتفع فيو األحماض األمينية الت70يقدر بػ )
تحتوي عمى األمبلح والمعادف مثؿ الكالسيوـ والصوديـو والبوتاسيوـ واليود والفسفور كما تعد غذاء 

( 9ـ )2020لقد بمغ استيبلؾ الفرد مف لحـو األسماؾ خبلؿ عاـ , (1)سيؿ اليضـ وينشط النمو
ف إنتاج محافظة اال54كيموغراـ كما موضح في الجدوؿ ) ـ 2020نبار بمغ خبلؿ عاـ (, وا 

( 6( طف مف مجموع إنتاج األحواض واألقفاص والمصائد المائية كما مبيف في ممحؽ )7518)
ف حجـ الفجوة الغذائية بمغت )15215يقابمو حجـ استيبلؾ بمغ ) ف 7697-( طف, وا  ( طف, وا 

ي الوحدات , لقد بمغ فائض االنتاج ف%(49نسبة اكتفاء المحافظة مف لحوـ األسماؾ بمغت )
( طف, في حيف بمغت الفجوة الغذائية )العجز( في الوحدات 1993االدارية المكتفية ذاتيا مجتمعة )
( وتـ 31( والخريطة )68كما يتضح مف الجدوؿ ) ( طف, 9690-االدارية غير المكتفية ذاتيا  )

 -تقسيميا عمى النحو اآلتي:

%( 100االكتفاء الذاتي المرتفع اكثر من ): الوحدات اإلدارية ذات المجموعة االولى .1.4.2.3
%( مف لحوـ األسماؾ وال توجد فييا 100شممت المناطؽ التي حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )

وىي كؿ مف )العبور والعامرية والبغدادي والعبيدي( كاف أعبلىا في العبور  )عجز(فجوة غذائية
%(, أما فائض اإلنتاج 104فاء ذاتي بمغت )%( وأدناىا في العبيدي بنسبة اكت349بنسبو بمغت )

 .( طف9( طف وأدناُه في العبيدي بواقع )1069فقد كاف أعبلُه في العامرية بواقع )

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية 2.4.2.3
وسط وىي كؿ مف )راوة وعنو ضمت ىذه المجموعة الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المت

%(, في حيف سجمت 96والفرات والصقبلوية(, حيف سجمت راوة اعمى نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
%(, اما الفجوة الغذائية)العجز( فقد سجمت 66الصقبلوية ادنى نسبة اكتفاء ذاتي بمغت )
ؿ فجوة ( طف, في حيف سجمت رواة اق158-الصقبلوية اكبر فجوة غذائية)العجز( بواقع )

 ( طف.8-غذائية)عجز( بواقع )

 

                                 
 .193, ص1971في الجغرافية االقتصادية, دار النيضة العربية, بيروت,  ةمحمد محمود الصياد, مقدم (1)
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 م2020ر لسنةنباأل سماك في محافظة األ(نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من المحوم ا68جدول)

 الوحدة اإلدارية ت
صافي 
 /االنتاج
 طف

 حجـ السكاف
حجـ 
 /االستيبلؾ
 طف

الفجوة 
/ او الغذائية

 الفائض/طف 

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %22 3079- 3745 416126 666 الرمادي 1
 %0 90- 90 9952 - الوفاء 2
 %19 2324- 2867 318594 543 الفموجة 3
 %66 158- 461 51196 303 الصقبلوية 4
 %25 707- 938 104195 231 مركز قضاء القائـ 5
 %349 856 344 38249 1200 العبور 6
 %104 9 257 28545 266 العبيدي 7
 %13 634- 732 81363 98 مركز قضاء ىيت 8
 %119 59 314 34856 373 البغدادي 9
 %0 160- 160 17782 - كبيسة 10
 %84 43- 261 28957 218 الفرات 11
 %39 724- 1192 132402 468 الحبانية 12
 %35 756- 1162 129070 406 الكرمة 13
 %28 318- 444 49369 126 مركز قضاء حديثة 14
 %46 130- 239 26581 109 الحقبلنية 15
 %42 131- 224 24921 93 بروانة 16
 %218 1069 905 100513 1974 العامرية 17
 %0 322- 322 35794 - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 51- 51 5685 - الوليد 19
 %0 30- 30 3408 - النخيب 20
 %91 25- 271 30128 246 عنو 21
 %96 8- 206 22863 198 راوه 22

 %49 7697- 15215 1690549 7518 المجموع

 باالعتماد عمى :مف عمؿ الباحث المصدر : 

 , بيانات غير منشورة. 2020-2019نبار, قسـ التخطيط والمتابعة, ألوزارة الزراعة, المديرية زراعة محافظة ا -1

 ( .6ممحؽ ) -2
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 (31خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا إنتاج األسماكنسبة االكتفاء الذاتي من 

 (.68المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )
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( 50-0. المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض من )3.4.2.3
تتمثؿ ىذه المجموعة في كؿ مف )حقبلنية وبروانة والحبانية والكرمة وحديثة والقائـ والرمادي 

لنخيب(, اذا سجمت اعمى نسبة اكتفاء ذاتي في والفموجة وىيت والوفاء وكبيسة والرطبة والوليد وا
%(, في حيف سجمت ادنى نسبة اكتفاء ذاتي كؿ مف الوفاء وكبيسة والرطبة 46حقبلنية بمغت )

والوليد والنخيب بمغت )صفر%(, اما الفجوة الغذائية)العجز( فقد سجمت الرمادي اعمى فجوة 
-ة)عجز( فقد سجمت في النخيب بواقع )( طف, اما ادنى فجوة غذائي3079-غذائية)عجز( بواقع )

عف مصادر  ةفي حيف ىناؾ وحدات إدارية لـ تسجؿ أي درجة اكتفاء ذاتي لكونيا بعيد( طف, 30
والرطبة والوليد والنخيب(, إف التبايف بيف الوحدات  وكبيسة المياه السطحية وىي كؿ مف )الوفاء

حدات إدارية يتفوؽ فييا اإلنتاج مقابؿ اإلدارية عائد الى تبايف اإلنتاج واالستيبلؾ فيناؾ و 
االستيبلؾ وىناؾ وحدات إدارية عمى العكس مف ذلؾ يتفوؽ فييا االستيبلؾ عمى اإلنتاج. وبالتالي 

 نسبة االكتفاء في بعضيا يقابمو عجز في الوحدات األخرى.

 العسل.5.2.3

ومعادف  ةينيغذائية دوائية يكوف محتويًا عمى فيتامينات وأحماض أم ةيعد العسؿ ماد
وسكريات أغمبيا أحادي, لذلؾ أصبحت تربية النحؿ مصدرًا مربحًا ومردودًا ماليًا ال غنى عنو لكثير 
مف المربيف خصوصًا إف النحؿ ال يتطمب رأس ماؿ كبير, إف تركيب العسؿ ُمخت م ؼ نتيجة تنوع 

لقد بمغ حجـ , (1)ىورالنباتات الموجودة في المراعي سواء نباتات طبيعية أـ محاصيؿ زراعية وز 
ف 54( غراـ كما موضح في الجدوؿ )300ـ )2020مفرد الواحد مف العسؿ لعاـ لاالستيبلؾ  ( وا 

( كغـ 507165( كيموغراـ في حيف بمغ حجـ االستيبلؾ )169691إنتاج محافظة االنبار بمغ )
ظة االنبار ( كغـ ونسبة اكتفاء ذاتي مف العسؿ لمحاف337474-مسجبًل فجوة غذائية تقدر بػ )

( كيمو 8822, لقد بمغ حجـ فائض االنتاج في الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا )%(33بمغت )
( 346296-غراـ, في حيف بمغت الفجوة الغذائية)العجز( لموحدات اإلدارية غير المكتفية ذاتيا )

 -ي:( وتـ تقسيميا عمى النحو اآلت32( والخريطة )69كما موضح مف الجدوؿ ) كيموغراـ,

                                           

 

                                 
, 2000, دار الكتب العربية, 1ا الطبيعية(, طمتولي مصطفى خطاب, نحؿ العسؿ )منتجاتو تركيبيا وفوائدى (1)

 .298-290ص
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 م2020نبار لسنة أل (نسبة االكتفاء الذاتي  والفجوة الغذائية من العسل في محافظة ا69جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 
 النحاليف

عدد 
خبليا 
 النحؿ

متوسط 
انتاج 
 الخمية

 االنتاج/
 كيموغراـ

حجـ 
 السكاف

حجـ 
 /االستيبلؾ
 كيمو غراـ

فجوة ال
/طف الغذائية

 او الفائض

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي%

 %22 97586- 124838 416126 27252 9 3028 70 الرمادي 1
 %0 2986- 2986 9952 - - - - الوفاء 2
 %8 87514- 95578 318594 8064 8 1008 42 الفموجة 3
 %95 833- 15359 51196 14526 9 1614 48 الصقبلوية 4
 %15 26422- 31259 104195 4837 7 691 52 مركز قضاء القائـ 5
 %38 7149- 11475 38249 4326 7 618 44 العبور 6
 %175 6430 8564 28545 14994 7 2142 67 العبيدي 7
 %24 18569- 24409 81363 5840 8 730 26 مركز قضاء ىيت 8
 %118 1873 10457 34856 12330 9 1370 51 البغدادي 9
 %33 3570- 5335 17782 1765 5 353 13 كبيسة 10
 %83 1469- 8687 28957 7218 9 802 39 الفرات 11
 %19 32155- 39721 132402 7566 6 1261 41 الحبانية 12
 %35 25705- 38721 129070 13016 8 1627 52 الكرمة 13
 %16 12435- 14811 49369 2376 6 396 17 مركز قضاء حديثة 14
 %54 3654- 7974 26581 4320 6 720 23 الحقبلنية 15
 %73 2040- 7476 24921 5436 6 906 37 بروانة 16
 %75 7425- 30153 100513 22728 8 2841 49 العامرية 17
 %0 10738- 10738 35794 - - - - مركز قضاء الرطبة 18
 %0 1705- 1705 5685 - - - - الوليد 19
 %0 1022- 1022 3408 - - - - النخيب 20
 %63 3319- 9038 30128 5719 7 817 33 وعن 21
 %108 519 6859 22863 7378 7 1054 36 راوه 22

 %33 337474- 507165 1690549 169691 7 21978 740 المجموع

نبار, قسـ التخطيط ألوزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة ا -باالعتماد عمى: مف عمؿ الباحث المصدر :
 غير منشورة. , بيانات 2020والمتابعة, 
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 (32خريطة )

 م2020نبار لسنة أل في محافظة ا إنتاج العسلنسبة االكتفاء الذاتي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.69المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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%( 100: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المرتفع أكثر من )المجموعة االولى.1.5.2.3
%( وال توجد فييا فجوة 100ققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )ضمت الوحدات اإلدارية التي ح

وىي كؿ مف )العبيدي والبغدادي وراوه( حيث كانت أعمى نسبة اكتفاء ذاتي في  )عجز(غذائية
%(, أما فائض اإلنتاج فقد بمغ أعبله في 108%( وأدناىا في راوه بمغت )175العبيدي بمغت )
 ( كغـ.519اوه بمغ )( كغـ وأدناه في ر 6430العبيدي بواقع )

 (100-51: الوحدات اإلدارية ذات االكتفاء الذاتي المتوسط من )المجموعة الثانية .2.5.2.3
شممت ىذه المجموعة كؿ مف ) الصقبلوية والفرات والعامرية وبروانة وعنو وحقبلنية(, اذ سجمت 

ادنى نسبة  %(, في حيف سجمت95اعمى نسبة اكتفاء ذاتي مف العسؿ في الصقبلوية بمغت )
%(, اما الفجوة الغذائية)العجز( فقد سجمت العامرية اعمى فجوة 54اكتفاء ذاتي في حقبلنية بمغت )

( كيموغراـ, في حسيف سجمت ادنى فجوة غذائية)عجز( في 7425-غذائية)عجز( بواقع )
 ( كيموغراـ.833-الصقبلوية بواقع )

( 50-0االكتفاء الذاتي المنخفض من ). المجموعة الثالثة: الوحدات اإلدارية ذات 3.5.2.3
تمثمت ىذه المجموعة في الوحدات االدارية ذات االكتفاء الذاتي المنخفض مف العسؿ وىي كؿ مف 
)العبور والكرمة وكبيسة وىيت والرمادي والحبانية والصقبلوية وحديثة والقائـ والفموجة والوفاء 

%(, وأدنى 38كتفاء ذاتي في العبور بمغت )والرطبة والوليد والنخيب(, حيث بمغت اعمى نسبة ا
نسبة اكتفاء ذاتي سجمت في كؿ مف الوفاء والرطبة والوليد والنخيب بمغت )صفر%(, اما الفجوة 

( كيموغراـ, في 97586-الغذائية)العجز( فقد سجمت اعمى فجوة غذائية)عجز( في الرمادي بواقع )
تسجؿ  اف السبب في  ( كيموغراـ,1022-حيف سجمت النخيب ادنى فجوة غذائية)عجز( بواقع )

يعود في ذلؾ الى قمة النبات الطبيعي والمحاصيؿ  )صفر(نسبة اكتفاء ذاتي بعض الوحدات االدرية
نتاج عسؿ النحؿ إف التبايف بيف  (1)التي يتغذى عمييا النحؿ مما يسبب عزوؼ لممزارعيف لتربية وا 

لنحؿ مع تبايف إنتاجية الخمية وانخفاضيا والذي الوحدات اإلدارية عائد الى تبايف أعداد خبليا ا
 ينعكس عمى اإلنتاج مف جية ومف جية أخرى يعود الى حجـ االستيبلؾ م ف ق ب ؿ السكاف.
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 نباتيخالصة اإلنتاج ال

%( مف 100مف خبلؿ ما تقدـ تبيف إف محافظة االنبار حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )
%( 117%( والخضروات )108%( والذرة )104بمغت ) ةقمح بنسباإلنتاج النباتي لممحاصيؿ ال

 أقؿ في باقي المحاصيؿ,  ة%(, في حيف حققت نسب213%( واألبصاؿ والدرنيات )364والتمور )
%( والمحاصيؿ الزيتية 61%( و البقوليات )12%( وفي الفاكية)53حيث بمغت في الشعير ) 

%( لممحاصيؿ 100ا نسب اكتفاء ذاتي أكثر مف )وىناؾ وحدات إدارية تتبايف في تحقيقي%(, 38)
%( 100النباتية التي ُتزر ع فييا, كما إف ىناؾ وحدات إدارية حققت نسبة اكتفاء ذاتي أقؿ مف )

, فضبًل عف وجود وحدات إدارية لـ تحقؽ أي نسبة اكتفاء ذاتي وألسباب اوىي تتبايف في نسبتي
ح ت سابقًا.  ُوض 

 خالصة االنتاج الحيواني

%( 100نبار لـ تحقؽ نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )ألف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف محافظة ام  
في أي نوع مف المنتجات الزراعية الحيوانية وىي متباينة إذ حققت نسبة اكتفاء ذاتي مف المحـو 

%( 48%( وفي بيض المائدة )61%( في حيف حققت مف لحوـ الدجاج نسبة )88الحمراء بمغت )
%(, وبرزت وحدات إدارية 33%( وفي العسؿ )49%( وفي لحـو األسماؾ )35) وفي الحميب

%( وتتبايف في المنتجات الزراعية والحيوانية التي حققت 100حققت نسبة اكتفاء ذاتي أكثر مف )
%( في جميع المنتجات 100فييا تمؾ النسبة, إذ برز العبيدي في تحقيؽ نسبة اكتفاء أكثر مف )

%( 100ة في حيف إف ىناؾ وحدات إدارية حققت نسبة اكتفاء ذاتي أقؿ مف )الزراعية والحيواني
وىي متباينة فيما بينيا مف حيث نسبة االكتفاء الذاتي, وىناؾ وحدات إدارية أخرى لـ تسجؿ أي 
نسبة اكتفاء ذاتي وألسباب وضحت سابقًا, مما تقدـ يمكف القوؿ إف نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة 

لممنتجات الزراعية النباتية والحيوانية في محافظة االنبار بيف اإلنتاج واالستيبلؾ ال  ز()العجالغذائية
نما تعود ايضًا الى عدـ تطوير اإلنتاج مف حيث  تعود فقط الى زيادة االستيبلؾ م ف ق ب ؿ السكاف وا 

ارد المتاحة التي الكـ والنوع لتقابؿ حجـ االستيبلؾ كمًا ونوعًا وىنا يتطمب األمر استغبلؿ كافة المو 
تتمثؿ باإلمكانات الطبيعية والبشرية لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء وغمؽ الفجوة الغذائية وصواًل 

  الى مرحمة األمف الغذائي اآلمف.

 

 



   

 

 رابعالفصل ال
استراتيجيات تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء في محافظة 

 األنبار
 

 الطبيعية والبشرية . استراتيجيات معالجة المحددات1.4
تقدير االحتياجات الفعمية لسد العجز من اإلنتاج  2.4

 النباتي والحيواني
 استراتيجية أعداد مشاريع زراعية 3.4
تقدير االحتياجات الغذائية المستقبمية لسكان محافظة  4.4

 م(2030األنبار عام )
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 الفصل الرابع

 نبارأل ذاء في محافظة ااالكتفاء الذاتي من الغتحقيق استراتيجيات 

 دراسةاالمكانات والمحددات المكانية التي تؤثر في االكتفاء الذاتي مف الغذاء و الكشؼ عف بعد 
البد مف وضع  ومناطؽ الفائضف الغذاء وتحديد الفجوة الغذائية)العجز(نسبة االكتفاء الذاتي م

إذ ينبغي وضع الحموؿ والتوجيات  استراتيجيات متعددة باإلمكاف مف خبلليا تحقيؽ االكتفاء الذاتي
اإليجابية التي تمكف مف التوسع واالستثمار الزراعي وبالتالي زيادة االنتاج الزراعي في محافظة 

الزراعية  الغذاء ويمكف تعريؼ االستراتيجيةنبار بما يتماشى والزيادة الحاصمة في الطمب عمى ألا
 ةريؽ ما يتوفر مف إمكانات وموارد ومتاحبأنيا تيدؼ الى تطوير ونمو القطاع الزراعي عف ط

ىذه الموارد بشكؿ سميـ وعقبلني فضبًل عف  استعماؿورفع كفاءة  السياـعمى ا ةليكوف أكثر قدر 
كؿ أفراد المجتمع بالكمية لدوره في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء والذي يتحقؽ عندما يتوفر 

وعميو يمكف وضع استراتيجية  ,(1)تياجاتيـ مف الغذاءالكافية واآلمنة وفي األوقات كافة لتمبية اح
تقسـ الى قسميف األوؿ يعالج المحددات الطبيعية والبشرية والثاني ىو تقدير االحتياجات الفعمية 

فضبل عف اقتراح مشاريع لتطوير اإلنتاج الحيواني(-لمعجز الحاصؿ في اإلنتاج الزراعي)النباتي
 لتي سيتـ دراستيا عمى النحو اآلتي:واالزراعي واستصبلح مناطؽ جديدة 

  -:جيات معالجة المحددات الطبيعية والبشريةاستراتي .1.4

 . استراتيجية معالجة انحدار السطح1.1.4

لقد تطرقنا خبلؿ الفصؿ األوؿ الى مدى مبلئمة سطح محافظة االنبار لممحاصيؿ الزراعية وتبيف 
والذي يعد عامؿ محدد لئلنتاج الزراعي االمر إف سطح المحافظة متبايف مف حيث درجة االنحدار 

عمى اإلنتاج الزراعي, ومف ىذه وضع الحموؿ المناسبة لمعاجمة اثر االنحدار  الذي يتطمب
اذ تساعد عمى ()الري بالتنقيط والري بالرشىي استعماؿ طرؽ الري الحديثة وىيالمعالجات واىميا 

صاؿ المياه الى المحاصيؿ الزراعية حسب نوع الحد مف التعرية الناتجة عف درجة االنحدار, واي
 المحصوؿ واحتياجاتو المائية ودرجة االنحدار المبلئمة لزراعتو.

 التربةمشاكل  ةمعالجات استراتيجي 2.1.4

                                 
 .12, ص2003, دار المناىج, عماف, 1محمد محمود مصطفى, التسويؽ االستراتيجي لمخدمات, ط(  1)
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ىو مموحة التربة في بعض ترب السيؿ  ىاألول مشكمتيفتعاني التربة في محافظة االنبار مف 
مياه الري أو عدـ وجود تصريؼ جيد  استعماؿائد الى سوء الرسوبي وتربة قيعاف الودياف وىذا ع

 لؤلرض أو سوء إدارة

بقمة صبلحية التربة الزراعية أو انخفاض خصوبتيا وىي التربة تتعمؽ  مشكمة الثانيةالتربة وال 
نبار تـ أل% مف مساحة محافظة ا80تشكؿ حوالي  والتيالصحراوية نتيجة قمة المواد العضوية 

ف ىذا األمر يتطمب وضع استراتيجية ل ذكرىا في الفصؿ التربة مف أجؿ  معالجة مشاكؿاالوؿ وا 
 -ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:, االستثمار األمثؿ لئلنتاج الزراعي وتحقيؽ االكتفاء الذاتي

 غسؿ التربة .1.2.1.4

 مف الطرؽ المعتمدة في غسؿ التربة لتخميصيا مف األمبلح وىي طريقة الغسؿ كثيرتوجد 
المستمر وطريقة الغسؿ المتقطع وطريقة الغسؿ السطحي والغسؿ بالرش إف طريقة الغسؿ المستمر 

( سـ بشرط يكوف ثابت أي تضاؼ لو كميات إضافية 10تتمثؿ في إضافة المياه الى التربة لعمؽ )
وذات لتعويض ما يتـ فقدانو عف طريؽ التبخر وتتـ ىذه الطريقة عندما تكوف التربة جيدة النفاذية 

مستوى مائي مرتفع مع ارتفاع معدالت التبخر, أما الغسؿ المتقطع فيتـ إضافة الماء عمى شكؿ 
أسبوعاف  ةدفعات تكوف دفعتاف بكميات محدده تكفي إلذابة األمبلح الموجودة في التربة ثـ تترؾ لمد

ىيا الجوفية عميقة الى ثبلث أسابيع وتستخدـ ىذه الطريقة في التربة التي تكوف نفاذيتيا رديئة وميا
, أما الغسؿ السطحي لمتربة فيتـ في التربة التي تحتوي عمى أمبلح (1)مع قمة معدالت التبخر

ويكوف قميؿ في الطبقات السفمى مع نفاذية رديئة جدًا إذ يتـ غمر التربة بالماء لفترة زمنية  ةسطحي
حديثة يتـ استخداميا في  ثـ تفرغ عف طريؽ الجرياف السطحي, أما الغسؿ بالرش, فإنيا طريقة

, وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف تحديد كميات مياه الغسؿ ال تزاؿ تجري (2)التربة ذات المموحة القميمة
ف عامؿ الخبرة ىو ف مسألة طرد األمبلح عف طريؽ غسؿ  وفؽ أسس غير دقيقة وا  المتحكـ فييا وا 

وتوصي الدراسة بأجراء  .(3)ةر يسي التربة والنظريات التي تتعمؽ بيا تؤكد عمى إنيا مسألة غير
تجارب لطرؽ غسؿ التربة التي تـ ذكرىا وتحديد الطريقة األمثؿ لتخميص التربة مف مموحتيا في 

  محافظة األنبار.

 

                                 
 .86ص مصدر سابؽ راضي,ي, تكنولوجيا استصبلح األر محمد الغم يمفزكريا سعد الصيرفي, أ(  1)
 .260, ص1990لتربة بالماء والنبات, مطابع التعميـ العالي, الموصؿ, سعد ا نجـ عبدا, عبلقة ا(  2)
 .272, ص1992, مطبعة جامعة حمب, 1جميؿ عباس, عبد الناصر الضرير, الري والصرؼ, ط(  3)
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 زراعة محاصيؿ تتحمؿ مموحة التربة وتعدؿ خصوبتيا ..2.2.1.4

موحة التربة إف زراعة محاصيؿ مقاومة لؤلمبلح مف الوسائؿ الميمة التي تحد مف مشكمة م
ف ىذه المحاصيؿ ال يتأثر إنتاجيا في التربة المالحة بؿ تقوـ بامتصاص األمبلح ومعالجة التربة  وا 

وزىرة الشمس والدخف الشعير والذرة القمح وبالتالي تحسيف خصوبتيا ومف ىذه المحاصيؿ 
مموحة مف خبلؿ اذ تمتمؾ  ىذه المحاصيؿ القدرة العالية عمى تخميص التربة مف ال.(1)والبقوليات

امتصاصيا عف طريؽ الجذور والسيقاف ثـ طرحيا بعد حصاد المحصوؿ, فعمى سبيؿ المثاؿ يتميز 
محصوؿ الذرة البيضاء بإمكانيتو العالية عمى امتصاص مموحة التربة في سيقانو ثـ طرحيا بعد 

 حصاد المحصوؿ. 

 سمدة العضويةألمف خبلؿ ا زيادة خصوبة التربة .3.2.1.4

الترب في محافظة االنبار ينعكس عمى تنوع خصوبتيا لذلؾ تحتاج بعض الترب  ف تنوعإ
خصوبتيا سواء كانت أسمدة كيماوية اـ عضوية  زيادةضافة األسمدة والمخصبات مف أجؿ إلى إ

ومف الضروري إضافة ىذه األسمدة وفؽ احتياجات كؿ نوع مف التربة, وىي ضرورية لمعالجة 
التالي زيادة االنتاج الزراعي والذي ينعكس عمى زيادة نسبة االكتفاء التربة ورفع مف خصوبتيا وب

الذاتي وتقميؿ الفجوة الغذائية مف خبلؿ استثمار مساحات جديدة ُتضاؼ الى رصيد المساحات 
يتـ تحديد نوعية وكمية األسمدة مف خبلؿ فحص عينات مف الترب في المختبر ومف ثـ  الحالية.

ي الترب ونسبيا منخفضة يتـ بعد ذلؾ تحديد نوعية وكمية االسمدة التي تحديد العناصر المفقودة ف
 تضاؼ الى التربة لزيادة خصوبتيا.

 الصيانة المستمرة لمشاريع البزؿ .4.2.1.4

تـ نبار مف اإلمكانات الُمتاحة لئلنتاج الزراعي لكنيا كما ألتعد مشاريع البزؿ في محافظة ا
مف نسبة المموحة في التربة  مما تسبب في ارتفاعة كفاءتيا قم ففي الفصؿ الثاني تعاني م ذكرىا

ومف أجؿ التخمص مف تمؾ المشاكؿ البد مف الصيانة المستمرة وبشكؿ دوري لرفع كفاءتيا وتعديؿ 
قواـ التربة وتخميصيا مف األمبلح وجعميا أكثر مبلئمة لئلنتاج الزراعي مف خبلؿ منع األمبلح في 

ف األمبلح التي تدخؿ التربة عف طريؽ عمميات الري والتأثيرات األخرى التربة بواسطة الموازنة بي

                                 
الخيرات في محافظة كرببلء  ةمتربة المتأثرة باألمبلح في ناحيسعاد عبد الكاظـ, االستصبلح الحيوي ل(  1)

 .623, ص2014(, 84(, العدد )20ة كمية التربية األساسية, جامعة بغداد, المجمد )انموذجًا, مجم
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مع ضرورة تطوير شبكة البزؿ في المحافظة وعمى  (1)واألمبلح التي تغادر التربة بواسطة مياه البزؿ
المؤسسات الزراعية تقع مسؤولية التوعية لممزارعيف لمتخمص مف األمبلح وتقع عمى عاتقيا ايضًا 

 ة المستمرة لمشاريع البزؿ.مسألة الصيان

تطبيؽ الدورات الزراعية بشكؿ ُمن ظ ـ وُمخ طط وفؽ خطط تصفيا المؤسسات الحكومية  .5.2.1.4
يحقؽ العديد م ف الغايات منيا الحفاظ عمى خصوبة التربة م ف االستنزاؼ ورفع كفاءة اإلنتاج 

 الزراعي وضماف توفير المنتجات الزراعية في األسواؽ.

 تراتيجية استثمار األيدي العاممة الزراعيةاس .3.1.4

يشكؿ تحسيف إنتاجية اليد العاممة مف خبلؿ االرتقاء بميارات العماؿ وتطوير قدراتيـ عمى 
العمؿ وكذلؾ تحسيف إنتاجية االرض عنصريف أساسييف في تحسيف النمو الزراعي والذي ينعكس 

نتاجية االرض عبلقة حاسمةعمى تحسيف حياة المزارع فالعبلقة بيف اليد العاممة و  مف أجؿ  (2)ا 
القضاء عمى قمة األيدي العاممة في الزراعة بسبب االلتحاؽ بأعماؿ أخرى والعزوؼ عنيا نتيجة 

متكاممة ومستدامة  ةريفي ةانخفاض دخؿ المزارع وقمة خبرة األيدي العاممة في الزراعة البد مف تنمي
مع قدرتيا عمى توفير فرص العمؿ لسكاف  وتقادرة عمى إحداث تطور في الوسط الريفي وتنمي

 -وتوجد عدة طرؽ لتوفير فرص العمؿ واستثمار األيدي العاممة الزراعية مف خبلؿ اآلتي:, الريؼ

التوسع في التكثيؼ الزراعي مف خبلؿ زيادة إنتاجية االرض عف طريؽ زيادة رأس الماؿ  1.3.1.4
 ا الحكومة المحمية.وتوظيؼ العديد مف العماؿ وفؽ استراتيجية تتبعي

إنشاء صناعات التي تعتمد التوجو نحو تحقيؽ التكامؿ الزراعي الصناعي مف خبلؿ  .2.3.1.4
الجمود  ةالغزؿ والنسيج وصناع ةعمى مخرجات القطاع الزراعي مثؿ الصناعات الغذائية و صناع

ائية وطمب السمع والورؽ واالخشاب وغيرىا مف الصناعات التي تزيد مف دخؿ المزارع وقدرتو الشر 
 .(3)الصناعية التي يحتاجيا وىنا يبرز التفاعؿ بيف القطاع الزراعي والصناعي

                                 
محمود حساف عبدالعزيز, أساسيات ىندسة الري والصرؼ, دار عكاظ لمطباعة والنشر, المممكة العربية (  1)

 .204, ص1980السعودية, 
-2005عية العربية المستدامة لمعقديف القادميف )المنظمة العربية لمتنمية الزراعية, استراتيجيات التنمية الزرا(  2)

2025 ,  .51, ص2007(, الخرطـو
رونالدو رونسوف, تنمية العالـ الثالث تجربة العقد السابع مف القرف العشريف, منشورات وزارة الثقافة, سوريا, (  3)

 .158, ص1973
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تحسيف وتطوير البنى األساسية والخدمات العامة في الريؼ وتحسيف وتطوير طرؽ  .3.3.1.4
 الري وشبكات الصرؼ وتوفير منشئات لتخزيف المنتجات واالىتماـ بخدمات التعميـ والصحة.

تطوير األيدي العاممة عف طريؽ التدريب في اختيار مجموعات مف المزارعيف وتدريبيـ  .4.3.1.4
ابتداًء مف خدمة االرض حتى عممية الحصوؿ عمى اإلنتاج وتدريبيـ في استخداـ التقنيات الحديثة 

 في الزراعة مع االستخداـ العقبلني لمدخبلت العممية الزراعية.

 يق الزراعيات تحسين التسو استراتيجي .4.1.4

ىي بمثابة خارطة الطريؽ التي تسترشد بيا إدارة التسويؽ وذلؾ  -مفيوـ استراتيجية التسويؽ: 
لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية مف خبلؿ تحديد احتياجات السوؽ والعرض األمثؿ لمموارد الُمتاحة 

 ىي:مف األىداؼ  ة, وليذه االستراتيجية مجموع(1)وصوال الى إشباع حاجات زبائنيا

تركيز وتجميع اإلنتاج الزراعي ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تجميع مخرجات العممية الزراعية سواء كاف  * 
لغرض التصنيع في نقاط تجميع محمية او مركزية ثـ وصوليا  ةمواد غذائية لممستيمكيف أـ مواد أولي

 .الى مراكز االستيبلؾ

لكي يتوافؽ مع الطمب مف حيث  الموازنة بيف العرض والطمب وعممية السيطرة عمى العرض * 
الكـ والوقت لتجنب التغيرات التي ُتصيب اإلنتاج الزراعي بسبب البيئة والمناخ وموسمية اإلنتاج مع 

 استمرار االستيبلؾ.

رفع كفاءة إداء التسويؽ الزراعي ويتـ ذلؾ عف طريؽ تنظيـ األسواؽ مع  تفعيؿ دور اإلرشاد  *  
يجاد الطرؽ المناس البد مف وضع ,(2)بة لوصوؿ خدمات التسويؽ الزراعي لممزارعيفالتسويقي وا 

لممشاكؿ التي تواجو عممية التسويؽ الزراعي مف خبلؿ تنمية وتخطيط  ةحموؿ ومقترحات مبلئم
مراكز التسويؽ بشكؿ يحقؽ التنمية االقتصادية وتغطية حاجة األسواؽ المحمية مف السمع الزراعية 

لى مرحمة االكتفاء الذاتي منو لذلؾ البد مف اتباع إء والوصوؿ الغذائية لسد الطمب عمى الغذا
 -الخطوات اآلتية:

                                 
, دار قضاء لمنشر والتوزيع, عماف, 1ط اياد عبد الفتاح النسور, استراتيجيات التسويؽ مدخؿ نظري وكمي,(  1)

 .112, ص2012
عبد الحؽ بف تقات, دور التسويؽ الزراعي في تحسيف األمف الغذائي مع اإلشارة الى حالة الصناعات الغذائية (  2)

 .187 -185, ص2011(, 9الجزائرية, مقاؿ منشور بمجمة الباحث, جامعة ورقمة, الجزائر, العدد )
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 تحسيف طرؽ النقؿ  .1.4.1.4

كفاءتيا مف أجؿ إيصاؿ المحاصيؿ لتحسيف العمؿ عمى تعبيد الطرؽ الترابية في األرياؼ 
 ةعسريالمحاصيؿ لى األسواؽ دوف حدوث عمميات تمؼ لممحصوؿ الزراعي خاصًة إالزراعية 

التمؼ مع ضرورة شؽ الطرؽ الجديدة لتسييؿ عمميات النقؿ وفؾ العزلة عف المناطؽ الزراعية 
 واستثمار مناطؽ زراعية جديدة. البعيدة وتقميؿ كمؼ النقؿ

 رفع كفاءة المراكز التسويقية وزيادة عددىا .2.4.1.4

يعة التمؼ مثؿ لممنتجات الزراعية سر  ةيتطمب رفع المراكز التسويقية إنشاء مخازف مبرد
والمحوـ وغيرىا مف المنتجات الغذائية الزراعية وتطوير ومشتقاتو الفاكية والخضروات والحميب 

اإلدارة التسويقية في المراكز عف طريؽ سياسة مخططة لتسجيؿ السمع المعروضة والُمباعة وحاجة 
ت التي يتـ استيرادىا السوؽ منيا وحاجة المراكز التسويقية الى منتجات زراعية تحؿ محؿ المنتجا

مف الخارج فضبًل عف منع عرض المنتجات في الساحات المكشوفة ألنيا تعرض المنتجات لمتمؼ 
يجاد وسائؿ عرض تكوف عصرية وحديثة تساىـ في حفظ المنتجات مف التمؼ مع ضرورة زيادة  وا 

ارات مخططة أعداد المراكز التسويقية في المحافظة وتوزيعيا جغرافيًا بشكؿ عادؿ وفؽ اعتب
ف أجؿ تقميؿ المسافة واختزاؿ ُبعد مراكز اإلنتاج عف مراكز التسويؽ والذي يقمؿ مف ومدروسة م  

كمفة النقؿ فضبًل عف تطوير مخازف حفظ الحبوب والتمور والمنتجات الزراعية األخرى وفؽ 
حبوب والتمور ومف األمور األخرى التي يجب إتباعيا عدـ تأخير مبالغ شراء ال. التقنيات الحديثة

م ف ق ب ؿ الحكومة مف أجؿ تعزيز الثقة بيف الُمزار ع والحكومة في دعـ اإلنتاج المحمي لتحقيؽ أكبر 
 قدر ممكف مف االكتفاء الذاتي مف الغذاء.

 تطبيؽ سياسة سعرية موحدة .3.4.1.4

إف السياسة السعرية تعمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف العرض والطمب والسعر ىو العامؿ 
في تحديد نوعية وكمية اإلنتاج ىدفًا في تحقيؽ  اً بارز  اً دور  ؤديلرئيسي في تمؾ العممية وىو يا

الربحية  وفي المقابؿ لتمبية حاجة المستيمؾ وىنا سيكوف لو تأثير في رفع نسب االكتفاء الذاتي مف 
ية تتمحور في . إف السياسة السعرية ليا أىداؼ اقتصادية واجتماع(1)الغذاء ورفع دخؿ الُمنت جيف

حماية المنتج والمستيمؾ وتكوف حماية الُمنت ج م ف خبلؿ تدخؿ الدولة بأسعار الُمنت جات وتنظيـ 

                                 
السامرائي, تحميؿ اقتصادي لكفاءة إنتاج الخضروات في محافظة صبلح الديف, مجمة  حسف ثامر زلزؿ(  1)

 .188, ص 2011(, 1الزراعة العراقية, بغداد, العدد )
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عممية عرضيا وتقديـ الدعـ عف طريؽ شراء بعض المنتجات لتحقيؽ االكتفاء الذاتي في حيف 
اح بالتبلعب في تكوف حماية الُمست يم ؾ عف طريؽ الحفاظ عمى أسعار السمع الغذائية وعدـ السم

د دة دوف الضرر بالُمنت ج لذلؾ البد  رفعيا وضرورة التسويؽ البلـز لممنتجات الزراعية وباألسعار الُمح 
مف إتباع سياسة سعرية في محافظة االنبار مف أجؿ تحقيؽ استراتيجية تسويقية تفي بمتطمبات 

 الُمنت ج والُمست يم ؾ وتحقيؽ االكتفاء الذاتي.

 األسواؽ والمنتجات المحمية حماية .4.4.1.4

إف حماية األسواؽ المحمية ومنتجاتيا أمر ضروري مف أجؿ زيادة المنتجات الزراعية 
وتشجيع الُمزار ع عمى بذؿ مجيود أكبر في تحقيؽ إنتاج أكثر وأفضؿ مع زيادة الربحية لو وتحقيؽ 

ارج وفرض الضرائب والرسوـ متطمبات الُمست يم ؾ ويتـ ذلؾ عف طريؽ غمؽ منافذ االستيراد م ف الخ
وزيادة االستثمار وتشجيع الُمزار عيف عمى عدا غير المتوفرة محميا" الكمركية عمى السمع المستوردة 

زيادة اإلنتاجية لضماف الحصوؿ عمى المنتجات الزراعية في جميع األوقات, م ف خبلؿ ما تقدـ 
ويقية وزيادة عددىا وتوزيعيا بشكؿ يمكف القوؿ إف تحسيف طرؽ النقؿ ورفع كفاءة المراكز التس

عادؿ وكذلؾ العمؿ بسياسة السعرية وحماية األسواؽ المحمية والُمنت جات الزراعية ىي استراتيجية 
جيدة في إدارة التسويؽ الزراعي م ف أجؿ ضماف الحصوؿ عمى الُمنت جات الزراعية لتحقيؽ 

 مف الغذاء.متطمبات المستيمكيف وصواًل الى مرحمة االكتفاء الذاتي 

 االقتراض الزراعيتسييل استراتيجية  .5.1.4

تعد القروض الزراعية عنصرًا ميمًا في تحسيف وزيادة اإلنتاج الزراعي, إذ يمكف عف طريقيا 
دخاؿ الوسائؿ والتقنيات الحديثة وتوفير  توسيع األنشطة الزراعية المختمفة فتشغيؿ األيدي العاممة وا 

اإلنتاج النباتي والحيواني والتوسع فيو عموديًا وأفقيًا كؿ ىذا يتطمب المستمزمات الزراعية وتنوع 
إذا ما تـ استغبلؿ رؤوس األمواؿ  ةزراعي ةتوفير رؤوس األمواؿ والذي ينعكس عمى إحداث تنمي

تتطمب  ة. ومف المعموـ إف النشاط الزراعي يحتوى عمى مجاالت استثمار كبير (1)بالشكؿ الصحيح
يتحقؽ االستثمار في النشاطات الزراعية المختمفة لذلؾ البد مف قياـ  لكي ةرؤوس أمواؿ ضخم

الدعـ الحكومي والذي يتمثؿ في توفير القروض الزراعية م ف أجؿ تحقيؽ االستثمار الزراعي وألجؿ 
 -وضع استراتيجية اقتراض زراعي البد مف إت باع الخطوات اآلتية:

                                 
محمد رشراش مصطفى, االقتراض الزراعي في المنظور التنموي, منشورات االتحاد اإلقميمي لئلنماء الزراعي (  1)

 .13, ص1992االردف, في الشرؽ األدنى وشماؿ افريقيا, 
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ز توفير القروض الزراعية بدوف فائدة  .1.5.1.4 ُتع ز  تسيـ في إقباؿ الُمزار عيف عمى االقتراض و 
الثقة بيف الحكومة والُمزار عيف واالبتعاد عف سياسة العزوؼ التي تؤثر سمبًا عمى االستثمار 

 الزراعي.

القروض في المشروع  تعماؿنشر التوعية بيف الُمزار عيف المقترضيف لضرورة اس .2.5.1.4
لمتابعة ذلؾ األمر خوفًا مف استثماره في مجاالت غير زراعية  الُمخ ص ص لو وتشكيؿ فرؽ رقابية

إف استخداـ  ,مع فرض عقوبات عمى المتسمفيف في حاؿ استثمار القروض في أغراض غير زراعية
 .القرض م ف ق ب ؿ الُمزار ع بشكؿ صحيح يرفع مف مستوى المعيشة

ة لمحصوؿ .3.5.1.4 ج  عمى قروض زراعية والتي ُيعاني  التقميؿ مف اإلجراءات الروتينية الُمزع 
 منيا أغمب الُمزار عيف.

زيادة المبالغ الُمخ ص صة لمقروض الزراعية م ف ق ب ؿ الحكومة لدعـ االستثمار الزراعي  .4.5.1.4
 وتوزيعيا عمى جميع الفروع المصرفية في المحافظة.

بالغ مالية لتجنب قياـ إرشاد الُمزار عيف وتوجيييـ الى عدـ تأخير ما بذمتيـ م ف م .5.5.1.4
المصارؼ الزراعية بتقديـ شكوى ضدىـ والتي تزعزع الثقة بيف الطرفيف وكذلؾ لضماف استمرار 
السيولة المالية في المصارؼ الزراعية لتقديـ القروض ل ُمزار عيف آخريف, م ف خبلؿ الخطوات السابقة 

فظة توسع في المشاريع الزراعية )النباتية الذكر إذ تـ االلتزاـ بيا م ف ق ب ؿ الطرفيف أف تشيد المحا
والحيوانية( والذي ينعكس عمى زيادة اإلنتاج لتمبية االستيبلؾ وصواًل الى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف 

 الغذاء وتقميص حجـ الفجوة الغذائية.

 استراتيجية معالجة تفتت الحيازات الزراعية .6.1.4

التي البد م ف  كبلتنبار م ف المشألافظة اتعد مشكمة تفتت الحيازات الزراعية في مح
ُمعال جتيا م ف أجؿ تحقيؽ إنتاج أكبر وأفضؿ يفي بمتطمبات االستيبلؾ لتحقيؽ االكتفاء الذاتي وم ف 

 -ىذه المعالجات:

تشريع القوانيف واألنظمة التي تمنع تفتت األراضي الزراعية الى مساحات صغيرة  .1.6.1.4
ع ة المساحة الزراعية دوف تفتيت.وتحديد معيار ُمع يف لتقسي  ـ االرض م ف أجؿ ضماف س 

وفرض عقوبات  ةتشريع القوانيف التي تمنع بيع األراضي الزراعية عمى شكؿ قطع سكني .2.6.1.4
 عمى الُمخال فيف مع تحديد مساحة البناء في الحيازات الزراعية.
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راعية وتوحيدىا في الحيازات معالجة تفتت الحيازات عف طريؽ تجميع المحاصيؿ الز  .3.6.1.4
ز ئة ل تكوف عمى شكؿ حقوؿ كبير  يمكف استثمارىا بالشكؿ الصحيح وترفع مف كفاءة  ةالزراعية الُمج 

 اإلنتاج. ةاستخداـ وسائؿ اإلنتاج لتحقيؽ أكبر قدر مف عائدي

د ة التزاـ أصحاب الحيازات الزراعية إنتاج محاصيؿ حسب حاجة األسواؽ والخطط الُمع   .4.6.1.4
م ف ق ب ؿ الُشع ب الزراعية لضماف توحيد اإلنتاج وضماف وصولو الى الُمست يم كيف وتحقيؽ االكتفاء 

 الذاتي منو.

ُمخ ط ط ع ف طريؽ  .5.6.1.4 تشجيع أصحاب الحيازات الزراعية عمى استثمارىا بشكؿ مدروس و 
الخطوات السابقة ُيمك ف الحد مف تقديـ الدعـ المالي ليـ وتوفير مستمزمات اإلنتاج م ف خبلؿ إت باع 

نبار والمحافظة عمى األراضي الزراعية الُمنت جة ألظاىرة تفتت الحيازات الزراعية في محافظة ا
لضماف ديمومة اإلنتاج الزراعي وتوفير الغذاء لمسكاف ب ما ُيحقؽ الغايات المرجوة م ف ارتفاع نسبة 

 االكتفاء الذاتي والتخمص م ف الفجوة الغذائية.

 الجمعيات التعاونية الفالحية تفعيل اتاستراتيجي .7.1.4

ف اعتماد الجمعيات التعاونية الفبلحية عمى الحكومة وارتباطيا المباشر بيا سبب ليا الكثير إ
مف المشاكؿ بسبب قمة الدعـ الحكومي المقدـ ليا والذي اوجد حالة مف الضعؼ اداريًا وتنظيميًا 

ير عمؿ الجمعيات التعاونية الفبلحية لمتأثير في االنتاج والتوجيو وتمويميًا لذلؾ ال بد مف تطو 
 -ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ االتي: االمثؿ لمموارد المتاحة, عماؿواالرشاد واالست

توفير الدعـ المالي مف قبؿ الحكومة لمجمعيات التعاونية الفبلحية لتعزيز الثقة وتفعيؿ  .1.7.1.4
طريؽ توفير مستمزمات العممية االنتاجية مف بذور واسمدة ومبيدات و دورىا في دعـ المزارعيف عف 

 توفير المكننة الزراعية ودعـ عممية التسويؽ وتوفير القروض الزراعية.

دارة الجمعيات التعاونية الفبلحية لكي تكوف قادرة عمى التخطيط والتنظيـ اتطوير  .2.7.1.4
 ىداؼ تسعى الى تحقيقيا.ألواضحة اوالتوظيؼ والمراقبة ووضع استراتيجية زراعية 

وضع الخطط العممية السميمة التي تيدؼ الى تطوير االنتاج الزراعي الذي يحقؽ ليا  .3.7.1.4
 .(1)ف تصبح جمعيات تعاونية زراعية انتاجية تقدـ خدماتيا بشكؿ فعمي وواقعيأفي  اً مميز  اً دور 

                                 
 .39, ص2013, مطبعة االخوة االشقاء, القاىرة , 1مبادئ التخطيط والتعاونيات,ط( عبد المنعـ راضي,  1)
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نية وبيف الشعب الزراعية في المحافظة مف تعزيز الترابط والتعاوف بيف الجمعيات التعاو  .4.7.1.4
 جؿ توحيد الجيود في دعـ المزارعيف.أ

 الحديثة التقنيات الزراعية بيقتط لتوسع فيا .8.1.4

ف تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء يتطمب االىتماـ بالقطاع الزراعي وتطوير مفاصمو إ
 -: تطبيؽ ما يأتي والتي تحتاج الى  ومنيا التقنيات الزراعية التي تستخدـ في محافظة االنبار

استخداـ تقنيات الري الحديثة الري بالرش والري بالتنقيط كما ليا اىمية في  وسع فيالت .1.8.1.4 
رفع كفاءة مياه الري الواصمة الى النبات ويقمؿ مف احتمالية حدوث العجز المائي وامكانية 

, ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ (1)ستثمار فييااستخدامو في االراضي الصحراوية وتوسيع مجاالت اال
الدعـ الحكومي بتوفير معدات الري بأسعار مدعومة او عف طريؽ تقديـ قروض طويمة االجؿ 

 لتشجيع المزارعيف عمى االقتراض لتوفير متطمباتيـ.

ة سمدة والمبيدات والبذور المحسنة مف قبؿ الشعب الزراعية والجمعيات التعاونيألتوفير ا 2.8.1.4
الحصوؿ عمييا وتقميؿ الروتيف لتشجيع المزارعيف عمى  تسييؿ إجراءاتوبأسعار مدعومة مع 

 استبلميا بعيدًا عف شرائيا مف االسواؽ وبكميات كافية وتوفرىا في جميع االوقات مف السنة.

تتبلءـ مع بيئة  انشاء مراكز بحثية ميمتيا تطوير تقنيات البذور المحسنة والمبيدات .3.8.1.4
 لمحافظة والتركيز عمى الصفات الوراثية لمثروة الحيوانية لرفع انتاجيا.ا

مضاعفة اعداد الماشية عف طريؽ اتباع الطرؽ العممية السميمة مثؿ زيادة االميات  .4.8.1.4
 التي تمد توأـ وزيادة اعداد االناث لزيادة انتاجيا مف المحوـ والحميب.

وحقوؿ االستزراع السمكي ومشاريع انتاج العسؿ مف خبلؿ عداد مشاريع الدواجف أزيادة  .5.8.1.4
 تقديـ الدعـ المادي وتقديـ قروض طويمة االجؿ لرفع االنتاج وصواًل الى االكتفاء الذاتي.

. التعاوف المشترؾ بيف كمية الزراعة والمعيد الزراعي مع المؤسسات الحكومية ذات 6.8.1.4
ب العممية التطبيقية واالستفادة منيا في النيوض بالواقع العبلقة مف خبلؿ العمؿ عمى اجراء التجار 

 الزراعي.

                                 
ت الري الحديثة في اقتصاديات االنتاج الزراعي, قاناضؿ جواد دىش, تأثير استعماؿ نا مصطفى, فاسعد عبد( 1)

 .192, ص2007, (1), العدد (12)مجمة الزراعة العراقية, مجمد 
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بالمراعي الطبيعية وحمايتيا مف الرعي الجائر مع تنميتيا وتوفير مراعي جديدة  عنايةال .7.8.1.4
التي تقؿ فييا نباتات المراعي وتوفير  مدةتكوف عمى شكؿ المحميات تستقبؿ الماشية اثناء ال

 سواؽ.ألسعار االعبلؼ في اأسيـ في ضماف تغذيتيا ويحافظ عمى مخزوف مف االعبلؼ ي

توفير اعبلؼ ولقاحات ومستمزمات الثروة الحيوانية وبأسعار مدعومة مف قبؿ الحكومة  .8.8.1.4
 يزيد مف فرص االكتفاء الذاتي مف منتجاتيا. ييعزز مف التشجيع في التوسع بإنتاجيا الذ

الحديثة في العمميات الزراعية التي تحتاجيا المحاصيؿ  . التوسع في تطبيؽ المكننة9.8.1.4
الزراعية لما ليا مف اىمية كبيرة في تقميؿ االعتماد عمى االيدي العاممة وانجاز العمميات الزراعية 

ف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ اف تدخؿ الدولة بشكؿ فعمي وتمبية م  بوقت قصير وبكمؼ أقؿ, 
 ؿ  بتطوير االنتاج وتحقيؽ االكتفاء الذاتي.احتياجات المزارعيف ودعميـ كفي

 الدورة الزراعية بيقاستراتيجية تط .9.1.4

ورد ذكرىا الكثير مف الفوائد  لياثبتت العديد مف الدراسات والبحوث اف اتباع الدورة الزراعية أ
عية كمحدد لمعممية الزراالدورة الزراعية  ظير عدـ تطبيؽو مف ىذه الدراسة, خبلؿ الفصؿ الثاني 

 -تي:آلوعميو البد مف وضع اسس لتطبيؽ الدورة الزراعية وعمى النحو ا ارفي محافظة االنب

المناسبة بعد حصاد  مدةف لكؿ محصوؿ فترة نمو خاصة بو لذلؾ ال بد مف مراعاة الإ .1.9.1.4
لتكوف زراعة المحاصيؿ متعاقبة تضمف المحصوؿ االوؿ لزراعة المحصوؿ الثاني ثـ الثالث 

 .لمزارع عمى مورد مالي مستمرحصوؿ ا

تنوع المحاصيؿ في الدورة الزراعية مثؿ الحبوب والبقوؿ والخضروات ويفضؿ أضافة  .2.9.1.4
 محصوؿ عمفي ىدفًا في تحقيؽ التكامؿ بيف االنتاج النباتي والحيواني.

 تخصيص مساحة ثابتة لكؿ محصوؿ في سنوات الدورة الزراعية. .3.9.1.4

ثرىا عمى المحصوؿ الثاني أثار الناجمة عف زراعة المحصوؿ االوؿ ومدى تتبع اآل .4.9.1.4
و بقايا أسمدة أثر متبقي نتيجة استخداـ مبيد معيف او أو أالتي يكوف سببيا ارتفاع رطوبة التربة 
 سامة لتجنب الضرر بالدورة الزراعية.

اختيار محاصيؿ تحافظ يتأثر بناء التربة بتعاقب المحاصيؿ الزراعية لذلؾ البد مف . 5.9.1.4
 عمى بناء التربة لكي تكوف قادرة عمى تأميف متطمباتيا.
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عند تنظيـ الدورة الزراعية البد مف مراعاة تأميف االحتياجات المائية لكؿ محصوؿ  .6.9.1.4
تعاقب المحاصيؿ ذات الجذور السطحية مع المحاصيؿ ذات  ةزراعي خبلؿ دورة حياتو مع مراعا

 الجذور العميقة.

عند التخطيط لمدورة الزراعية يجب اف يكوف تعاقب المحاصيؿ الزراعية محددًا النتشار . 7.9.1.4
 عشاب الضارة.مراض والحشرات واألألا

تختمؼ المحاصيؿ الزراعية في احتياجاتيا وقدرتيا عمى امتصاص العناصر الغذائية  .8.9.1.4
و العضوية مع أء الكيمياوية لذلؾ يفضؿ تعاقب المحاصيؿ التي تحتاج الى المخصبات سوا

 محاصيؿ يمكف اف تؤمف احتياجاتيا مف التربة.

خذ بالحسباف عوامؿ االنتاج االجتماعية ألعند تطبيؽ الدورة الزراعية البد مف ا .9.9.1.4
واالقتصادية المتمثمة في احتياجات السكاف مف الغذاء والعرض والطمب واالسعار والقوة العاممة في 

ا مف االعتبارات مع مراعاة العوامؿ الطبيعية السطح والتربة والمناخ والموارد الزراعة وغيرى
 .(1)المائية

 خطوات تصميم الدورة الزراعية 

 -تتبع لتصميـ الدورة الزراعية ىي:متعددة ىناؾ خطوات 

   ًرضية.أللممتطمبات الجوية وا اختيار انواع المحاصيؿ وفقا 
   الطمب والسعر ىو السائد فييا.تحديد مساحة كؿ محصوؿ ويكوف تأثير 
   تقسيـ المحاصيؿ الى محاصيؿ صيفية ومحاصيؿ شتوية ومحاصيؿ مجيدة لمتربة

 ومحاصيؿ مفيدة لمتربة.
  وىي مدة مكوث المحصوؿ الرئيسي في مساحة مقدرة بالسنيف عمى *تحديد مدة الدورة :

 ر االعتيادي.سنسبة المساحة المزروعة منو مقدرة بالك
   والتي يتحكـ فييا المحصوؿ الرئيسي ىؿ ىو حولي اـ **رض الدورةأقساـ أتحديد عدد :

 , ويرى معمر

                                 
 .119-110كؿ االنتاج, مصدر سابؽ, صاف, الدورة الزراعية ومشاعصر شر عبد العزيز ن (1)
مدة مكوث احملصول الرئيسي يف مساحة معينة ُمقمدَّراً  بالسننيمدة الدورة =  *

 نسبة ادلساحة ادلزروعة ُمقمدَّراً  بالكسر االعتيادي
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  عمى وفؽ الباحث مف الضروري اقتراح نموذج لدورة زراعية*** ضمف محافظة االنبار
 (70المحاصيؿ التي تزرع فييا, كما موضح في جدوؿ)

 ( نموذج لدورة زراعية مقترحة في محافظة األنبار70جدوؿ )

 السنة الثانية نة االولىالس

 الموسـ الصيفي الموسـ الشتوي الموسـ الصيفي الموسـ الشتوي

A قمح A ذرة A الشعير A خضر صيفية 

B فاكية + جت B فاكية +جت B فاكية + جت B  فاكية + جت 

C خضر محمية C خضراوات صيفية C ابصاؿ ودرنيات C سمسـ 

D ابصاؿ ودرنيات D فستؽ حقؿ D باقبلء D ماش 

 السنة الرابعة السنة الثالثة

 الموسـ الصيفي الموسـ الشتوي الموسـ الصيفي الموسـ الشتوي

A ابصاؿ ودرنيات A زىرة الشمس A باقبلء A سمسـ 

B فاكية + جت B فاكية + جت B  فاكية + جت B فاكية + جت 

C باقبلء C خضراوات صيفية C الشعير C خضراوات صيفية 

D خضر محمية D ذرة D ابصاؿ ودرنيات D ماش 

 ***نظـ نموذج ىذه الدورة الباحث باالعتماد عمى انماط المحاصيؿ الزراعية ضمف محافظة األنبار .

ساسي مف الدورة الزراعية ىو المحافظة عمى ف اليدؼ األإف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ م  
االمثؿ وعمى التنوع الزراعي بزراعة  عماؿخواص التربة وعدـ ترؾ االرض بورًا والتركيز عمى االست

اكثر مف محصوؿ دوف تنافس ىذه المحاصيؿ عمى الماء واليواء والضوء, بحيث ال يعيؽ احدىا 
استمرارية وحياة محصوؿ اخر او يكوف وسطًا لنقؿ االمراض اي اف التصميـ الجيد لمدورة الزراعية 

                                                                                               
مدة الدورةعدد أقسام أرض الدورة =  **

را   بالسنٌن مدة مكوث المحصول الرئٌسً فً مساحة معٌنة ُمَقدَّ
 

 اإلرشاد مدٌرٌة ِقَبل ِمن مقدم تقرٌر, وأهمٌتها الزراعٌة الدورة, كٌوان عمر محمد, سوٌدان ٌاسٌن: ٌنظر
 .5ص, 1979, سورٌا, الزراعً
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ح االنتاج الزراعي المتنوع والمكتفي ذاتيًا ـ في نجاسي  مف خبلؿ تكامؿ وتداخؿ عناصرىا المختمفة يُ 
 والقادر عمى التكيؼ ألي طارئ.

 رشاد الزراعي اإل تفعيل استراتيجية  .10.1.4

ساليب ألو تحقيؽ تقدـ في اأرشاد الزراعي عمى زيادة االنتاج الزراعي ال تقتصر ميمة اإل
اجتماعية واقتصادية مف خبلؿ  نيضةوالطرؽ الزراعية والوسائؿ التكنولوجية انما يسعى الى احداث 

لى إاستغبلؿ ما ىو موجود مف فرص وموارد وامكانات طبيعية وبشرية بشكؿ عقبلني سميـ ييدؼ 
الزراعي بانو عممية تعميمية غير رسمية يقوـ بيا ىيكؿ مف القادة  اإلرشاداالستدامة, ويعرؼ 

يـ االقتصادية واالجتماعية ويتـ سرىـ وبيئتيـ وسد احتياجاتأ  المينييف مف اجؿ خدمة المزارعيف و 
متعددة دوار أ. ىناؾ (1)ذلؾ عف طريؽ احداث تغيير مرغوب في معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ

 -رشاد الزراعي عمى مراعاتيا وىي:ينبغي عمى جميع القائميف بعممية اإل

لنقؿ التجارب  رشاد الزراعي حمقة الوصؿ بيف المراكز البحثية وبيف المزارعيفيعد اإل .1.10.1.4
 بحاث الزراعية الى المزارعيف.ألوا

دور االرشاد الزراعي في تغيير قناعات المزارعيف واتجاىاتيـ في استخداـ االساليب  2.10.1.4
الزراعية الحديثة واقناعيـ بتنفيذ القوانيف والسياسات التي تفرضيا الدولة مف اجؿ الحفاظ عمى 

 االراضي الزراعية.

الرشاد الزراعي عمى توجيو واستثمار جميع الطاقات المتاحة وتنميتيا لصالح يعمؿ ا .3.10.1.4
 االفراد والمجتمع.

انتاجية االرض باقؿ التكاليؼ عف طريؽ  ءةلئلرشاد الزراعي دور ميـ في رفع كفا .4.10.1.4
 تطبيؽ افضؿ الطرؽ في االدارة المزرعية وتحقيؽ عائد اقتصادي جيد ورفع دخؿ المزارع سواء عف

سرة الريفية في صناعات ريفية تزيد ألفراد اأـ  عف طريؽ اشراؾ أطريؽ عائدات االنتاج الزراعي 
 مف دخميـ.

 ميةالمجتمع الريفي مثؿ محو األ كبلتتقع مسؤولية توعية المزارعيف عمى مش .5.10.1.4
از اإلرشاد واالنفجار السكاني ومشاكؿ تفتيت الحيازات الزراعية وغيرىا مف المشاكؿ عمى عاتؽ جي

 لى بر األماف.إالزراعي والذي البد لو مف تقديـ أفضؿ الُسبؿ والوسائؿ إليصاؿ المجتمع 

                                 
 .11, ص 2005صورة, يحيى عمي زىراف واخروف, اساسيات االرشاد الزراعي, مطبعة جامعة المن (1)
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عدادىا لتكوف قادرة عمى  .6.10.1.4 ثارة وعييا وا  لئلرشاد الزراعي دور في تثقيؼ المرأة الريفية وا 
ي يستحوذ عمى دور , م ف خبلؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف اإلرشاد الزراع(1)إداء دورىا في المجتمع

فع اؿ في تنمية المجتمع الريفي ولكف البد مف أف تكوف لو استراتيجية عمى أرض الواقع تتمثؿ في 
زيادة أعداد المراكز اإلرشادية في المحافظة وتفعيؿ دور اإلرشاد بشكؿ أكبر في نشر الوعي 

تنمية األسرة الريفية فضبًل عف والثقافة بيف المزارعيف وكذلؾ االىتماـ بالبحوث والدراسات الزراعية و 
تأسيس مجمس لئلرشاد الزراعي يكوف مرتبط بعدد مف الوزارات لرسـ السياسات الزراعية بما يحقؽ 

 التنمية الريفية ونمو القطاع الزراعي.

 استراتيجية ترشيد المياه  .11.1.4

ف إدار  تو وترشيده وتنميتو يعد الماء عنصر ال يمكف أف تقوـ الزراعة بدونو لذلؾ البد م ف ُحس 
بشكؿ صحيح وىذا يعتمد عمى مستخدميو إذ يعمؿ سوء استخدامو عمى ىدر المياه وعدـ االستفادة 
د دًا لعممية الزراعة إال انو  نيا ال ُتش ك ؿ ُمح  القصوى منو رغـ توفر مياه الري في محافظة االنبار وا 

ترشيد المياه بأنو االستخداـ األمثؿ عرؼ نمف الضروري إدارتيا وترشيدىا بشكؿ سميـ, ويمكف أف 
لممياه عف طريؽ تقميؿ الفاقد مف مياه الري والحصوؿ عمى عائد اقتصادي أكبر ويتـ ترشيد 

  -استخداـ مياه الري عف طريؽ اآلتي:

استعماؿ طرؽ الري الحديثة وتكثيؼ أعداد مستخدمييا ل ما ليا مف أىمية في تقميؿ  .1.11.1.4
%( بالنسبة لطريقة الري بالرش أما طريقة 75 -65ترفع مف كفاءة الري ما بيف )الفاقد م ف المياه و 

%( عف 70 -50%( وتقمؿ مف ضائعات المياه ما بيف )90الري بالتنقيط فأنيا ترفع كفاءة الى )
 .(2)%(عف طريقة الري التقميدية50طريؽ التبخر وتقمؿ مف فاقد المياه )

بيب بداًل عف القنوات الترابية لري المحاصيؿ الذي يوفر نقؿ المياه عف طريؽ األنا .2.11.1.4
عالية في إيصاؿ المياه مع تقميؿ الفاقد مف التبخر وعف طريؽ  ةمساحة لؤلراضي الزراعية وكفاء

الرشح وتمنع نمو األدغاؿ الضارة والنباتات المائية وبالتالي تقميؿ تكاليؼ الصيانة أو انعداميا كما 
 اآلالت الزراعية في الحقؿ.إنيا ال تعيؽ استخداـ 

                                 
 .25, ص1998, دار النيضة العربية, القاىرة, 1محمد محمد عمر الطنوبي, مرجع اإلرشاد الزراعي, ط(  1)
, اقتصاديات المياه في الوطف العربي والعالـ, ط(  2) , مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 1محمود األشـر

 .154, ص2001
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تعد مسألة التوعية بالمياه أمر ضروري وميـ جدًا لكونيا أساس  :التوعية المائية .3.11.1.4
نما عدـ  د بيا توعية السكاف بأىمية المياه وال يعني ذلؾ الحرماف مف استخداـ المياه وا  ُيقص  الحياة و 

 -اإلسراؼ فيو ويمكف أف تتـ التوعية مف خبلؿ اآلتي:

توعية المواطنيف في الريؼ بأىمية المياه واالقتصاد بيا عف طريؽ الوسائؿ  .1.3.11.1.4
 اإلعبلمية والمؤسسات الحكومية.

توظيؼ دور التعميـ بضرورة التركيز عمى الناشئة منذ طفولتيـ عمى كيفية  .2.3.11.1.4
 المحافظة عمى المياه وترشيد استخداميا في كؿ جوانب الحياة.

تثقيؼ المرأة بأىمية المياه وترشيدىا م ف خبلؿ منظمات المجتمع المدني لكي يكوف  .3.3.11.1.4
 ليا دور في التأثير في أفراد أسرتيا عمى كيفية االستخداـ األمثؿ لؤلغراض الزراعية والمنزلية.

ية إنشاء فرؽ توعية م ف ق ب ؿ إدارة الموارد المائية بعقد لقاءات وندوات توضح أىم .4.3.11.1.4
 المياه وكيفية ترشيدىا.

اعتبار المياه سمعة اقتصادية ذات قيمة كبيرة لكي يشعر المواطف بأىميتيا  .5.3.11.1.4
 االقتصادية.

حماية المياه مف خطر التموث عف طريؽ س ف القوانيف وتوعية الُمزارعيف بخطر  .6.3.11.1.4
بتعاد عف الطرؽ البدائية في الري مثؿ واال .(1)التموث ل ما يمحؽ مف أضرار عمى االنساف والبيئة

 طريقة الري السيحي والغمر.

 . استراتيجية تطوير الثروة الحيوانية12.1.4

 يتطمب تطوير الثروة الحيوانية في محافظة االنبار امور متعددة تتمثؿ في اآلتي:

 . الحد مف ظاىرة تيريب الماشية1.12.1.4

ريب الى دوؿ الجوار األمر الذي يقمؿ مف أعدادىا مما تتعرض الماشية في محافظة األنبار إلى لتي
ينعكس عمى قمة توفر الغذاء لسكاف ويعزز مف وجود الفجوة الغذائية )العجز( وانخفاض نسبة 
االكتفاء الذاتي في المحافظة وأف األسباب التي تقؼ وراء تيريب الماشية أوليا ارتفاع أسعارىا 

                                 
 .96, ص2000, المممكة العربية السعودية, 1رشيد استيبلؾ المياه, ط(  مصطفى نوري عثماف, أبجديات ت1)
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ي االسواؽ المحمية ويعد ىذا العامؿ مغري بنسبة لتجار بشكؿ مضاعؼ قياسا اذا ما تـ بيعيا ف
التيريب ولممزارعيف في العبور بيا خارج الحدود, ولمحد مف ىذه الظاىرة الخطيرة تيدد اعداد 
الماشية وتطورىا وكذلؾ تيدد كميات الغذاء التي يحتاجيا سكاف المحافظة, والسبب الثاني ىو 

التي تقمؿ مف اسعار المنتجات المحمية االمر الذي يتطمب اغراؽ االسواؽ بالمنتجات المستوردة 
حماية منتجاتيا في االسواؽ المحمية وعدـ اغراؽ االسواؽ بالمنتجات المستوردة لتقميؿ مف حجـ 
الفجوة بيف االنتاج المحمي والمستورد واجراء موازنة حقيقية بيف تمؾ السمع مف اجؿ توفير المنتجات 

 باح لممربيف وتكوف مرضية لسكاف المستيمكيف.المحمية بأسعار تعود بأر 

 . توفير األعبلؼ 2.12.1.4

يتطمب توفير األعبلؼ تنمية المراعي الطبيعية وانتاج االعبلؼ الصناعية ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف 
 خبلؿ اآلتي:

. تنمية فعمية لممراعي الطبيعية تكوف مبلئمة لمرعي الحيوانات فييا, فضبل عف 1.2.12.1.4
دروة الزراعية واالستفادة مف العمؼ االخضر والعمؿ عمى انشاء معامؿ لؤلعبلؼ المركزة تطبيؽ ال

تعتمد بشكؿ كبير عمى العمؼ األخضر وعمى مخمفات االنتاج النباتي لتغذية جميع انواع الثروة 
 األسماؾ(  –الدواجف  –الحيوانية ) الماشية 

مف األعبلؼ لجميع أنواع الثروة  . ضرورة العمؿ عمى توفير خزيف استراتيجي2.2.12.1.4
الحيوانية ىدفا في زيادة جعؿ المربيف يشعروف باألماف لتوفير الغذاء االـز لحيواناتيـ في الظروؼ 
الطارئة التي يقؿ فييا الغطاء النباتي نتيجة تبايف ىطوؿ االمطار او نتيجة لتعاقب ىطوليا, وىذا 

 وصا الماشية.ينعكس عمى زيادة اعداد الثروة الحيوانية وخص

 . تطوير أعداد الثورة الحيوانية3.12.1.4 

النحؿ ( مف خبلؿ اتباع  –األسماؾ  –الدواجف  –يتـ تطوير أعداد الثروة الحيوانية )الماشية 
 الخطوات اآلتية:

تطوير اعداد الماشية عف طريؽ تطوير المراعي ومكافحة التصحر واستزراع  1.3.12.1.4
ييا مف الرعي الجائر. وتقديـ الخدمات البيطرية والطبية عف طريؽ مراعي جديدة والمحافظة عم

 الدعـ الحكومي.
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. تطوير أعداد حقوؿ الدواجف وأعداد المزارع السمكية وأعداد خبليا النحؿ مف أجؿ 2.3.12.1.4
زيادة االنتاج وتحقيؽ االكتفاء الذاتي ويمكف اف تتـ ىذه الخطوة عف طريؽ تقديـ الدعـ الحكومي 

عف تقديـ برنامج حكومي مخطط لمضاعفة تمؾ االعداد تقوـ الحكومة باألشراؼ عميو فضبل 
 وبتعاوف مع جميع المؤسسات المعنية بذلؾ.

. إدخاؿ سبلالت جديدة مف الماشية تكوف ذات مردود إنتاجي أكبر, فضبل عف 3.3.12.1.4
 دمجيا مع ما موجود مف حيوانات مف أجؿ أحداث عممية تيجيف.

 والحيواني االحتياجات الفعمية لسد العجز من اإلنتاج النباتي تقدير .2.4

نبار تعاني مف وجود فجوة أللقد بدا واضحًا م ف خبلؿ دراسة الفصؿ السابؽ إف محافظة ا
مما يتطمب في جميع المنتجات الحيوانية غذائية )عجز( في بعض المحاصيؿ الزراعية وكذلؾ 

ف الغذاء ويمكف لعجز الغذائي وتحقيؽ االكتفاء الذاتي م  األمر تقدير االحتياجات الفعمية لسد ا
  -تقسيميا عمى النحو اآلتي:

 :اإلنتاج النباتي .1.2.4

ىناؾ محاصيؿ زراعية لـ تحقؽ االكتفاء الذاتي في عموـ محافظة االنبار وىي كؿ مف 
)عجز( األمر غذائية  ةالشعير والفاكية والبقوليات والمحاصيؿ الزيتية مما ترتب عميو وجود فجو 

 .الذي يتطمب تقدير المساحات الزراعية لسد ذلؾ العجز

( دونـ, تتوزع عمى جميع 81728بػ )لسد العجز الغذائي إذ ُقد ر ت المساحة المطموبة 
ف أجؿ تحقيؽ اإلنتاج المطموب وصواًل الوحدات اإلدارية التي ُتعاني مف الفجوة الغذائية )العجز( م  

اتي مف تمؾ المحاصيؿ, وىذه المساحة متوفرة في جميع تمؾ الوحدات لذلؾ الى مرحمة االكتفاء الذ
 -سيتـ تفصيميا عمى النحو اآلتي:

 الشعير .1.1.2.4

ًا, وأف ( طن7021-نبار مف فجوة غذائية )عجز( لمحصوؿ الشعير بمغ )ألعاني محافظة اتُ 
انات فضبل عف قمة السبب في ذلؾ عائد الى استخداـ الشعير غذاء لمسكاف وعمؼ اخضر لمحيو 

لسد ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ البد مف توفير المساحة البلزمة  استثمار االراضي الزراعية بزراعتو,
( دونـ موزعة عمى جميع الوحدات اإلدارية التي ُتعاني مف العجز 17954ُقد ر ت بػ ) العجز والتي
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 الخريطة( و 71دوؿ )كما موضح في الج اً ( طن7021وألجؿ تحقيؽ اإلنتاج المطموب والبالغ )
 قسـ الى فئات وعمى النحو آلتي:(, 33)

 . الفئة االولى ) مكتفية ذاتيا (1.1.1.2.4

تمثمت ىذه الفئة بالوحدات اإلدارية المكتفية ذاتيا وىي كؿ مف  ) الصقبلوية والعبور 
احة اضافية والعبيدي والبغدادي والكرمة والعامرية وعنو و راوة (, إذ ال تحتاج ىذه الوحدات أي مس

 إلنتاج محصوؿ الشعير لكونيا مناطؽ سجمت فائض مف اإلنتاج.

 ( دونم 5365.0 – 1606.1. الفئة الثانية )2.1.1.2.4

ضمت ىذه الفئة الوحدات اإلدارية التي تمثمت في كؿ مف )الفموجة والرمادي(, اذ سجمت 
طنًا مف الشعير, في حيف  (2146( دونـ إلنتاج )5365الفموجة عمى احتياج مف المساحة قدر بػ )

( طنًا مف محصوؿ 2072( دونـ إلنتاج )4604سجمت الرمادي اقؿ احتياج مف المساحة قدر بػ )
 الشعير.

 ( دونم  1606.0 – 837.1. الفئة الثالثة )3.1.1.2.4

احتوت ىذه الفئة عمى الوحدات اإلدارية ىي كؿ مف ) ىيت والحبانية وحديثة ( حيث سجمت 
( طنًا مف الشعير, في حيف سجمت حديثة 562( دونـ إلنتاج )1606اج قدر بػ )ىيت اعمى احتي
 ( طف.338( دونـ إلنتاج )1127اقؿ احتياج بمغ )

 (  837.0 – 80.0. الفئة الرابعة )4.1.1.2.4

تمثمت ىذه الفئة بالوحدات اإلدارية في كؿ مف ) الرطبة والقائـ والفرات وكبيسة وحقبلنية 
( 837الوليد والنخيب(, إذ سجمت الرطبة أكبر احتياج ليا مف المساحة قدر بػ )وبروانة والوفاء و 
( دونـ 80( طف, في حيف سجمت النخيب اقؿ احتياج ليا مف المساحة قدر بػ )251دونـ إلنتاج )

 ( طف مف الشعير.20إلنتاج )
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 (71جدوؿ )

نبار ألية في محافظة االوحدات اإلدار في الشعير محصوؿ لسد العجز مف  المساحات المطموبة
 ـ2020لسنة 

 االنتاج المطموب/ طف المساحة المطموبة/ دونـ )العجز( الفجوة الغذائية داريةالوحدة اإل ت
 2072 4604 2072- الرمادي 1
 65 260 65- وفاءال 2
 2146 5365 2146- الفموجة 3
 مكتفي ذاتيا _ _ الصقبلوية 4
 340 709 340- القائـ 5
 مكتفي ذاتيا _ _ العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ العبيدي 7
 562 1606 562- ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ البغدادي 9
 122 488 122- كبيسة 10
 188 538 188- الفرات 11
 634 1409 634- الحبانية 12
 مكتفي ذاتيا _ _ الكرمة 13
 338 1127 338- حديثة 14
 123 410 123- حقبلنية 15
 116 387 116- بروانة 16
 مكتفي ذاتيا _ _ العامرية 17
 251 837 251- الرطبة 18
 40 134 40- الوليد 19
 20 80 20- النخيب 20
 مكتفي ذاتيا _ _ عنو 21
 مكتفي ذاتيا _ _ راوة 22

 7021 17954 7021- المجموع

 ( .56المصدر باالعتماد عمى: جدوؿ )         
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 (33خريطة )

 ونـ( لسد العجز مف إنتاج محصوؿ الشعير في محافظة األنبارالمساحة المطموبة )د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.71المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ )
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 الفاكية. 2.1.2.4

وأف  ,اً ( طن113189-لقد سجمت محافظة االنبار فجوة غذائية )عجز( مف الفاكية بمغت )
اشجار الفاكية في المحافظة مع انخفاض  السبب الرئيسي في قمة انتاج الفاكية عائد الى قمة اعداد

ومف أجؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي والتخمص م ف العجز الموجود البد مف  معدؿ إنتاج الشجرة الواحدة,
( وحدة إدارية كما موضح 21( دونـ موزعة عمى )14678بػ ) التي قدرتتقدير المساحة المطموبة 

 ى فئات وعمى النحو اآلتي:, تـ تقسيميا إل(34) الخريطة( و 72في الجدوؿ )

 . الفئة االولى ) مكتفية ذاتيا (1.2.1.2.4
تمثمت ىذه الفئة في وحدة إدارية واحدة ىي العبيدي التي اكتفت ذاتيا مف إنتاج الفاكية ولـ تعاني 

 مف وجود فجوة غذائية)العجز( في انتاج الفاكية.
 

 ( دونم 3816.0 – 1326.1. الفئة الثانية )2.1.1.2.4
مت ىذه الفئة بوحدتيف اداريتيف ىي ) الرمادي والفموجة ( سجؿ فييا الرمادي اكبر احتياج مف تمث

( طف مف الفاكية, في حيف سجمت الفموجة اقؿ 29811( دونـ, إلنتاج )3816المساحة قدر بػ )
 ( طف مف الفاكية.23163( دونـ, إلنتاج  )3088احتياج مف المساحة قدر بػ )

 
 ( دونم  1326.0 – 555.1لثالثة ) . الفئة ا3.1.1.2.4

احتمت ىذه الفئة أربع وحدات ىي كؿ مف ) الحبانية والكرمة والعامرية والقائـ ( سجمت فييا 
( طف مف الفاكية, في 9948( دونـ, إلنتاج )1326الحبانية أكبر احتياج مف المساحة قدر بػ )
 ( طف.6527تاج يبمغ )( دونـ, إلن803سجؿ القائـ اقؿ احتياج مف المساحة قدر بػ )

 
 ( دونم555.0 – 36.0. الفئة الرابعة )4.1.1.2.4

ضمت ىذه الفئة الوحدات االدارية وىي كؿ مف ) ىيت وحديثة والصقبلوية والرطبة والعبور 
والبغدادي والفرات وحقبلنية وبروانة وكبيسة و راوة  والوفاء وعنو والوليد والنخيب(, سجمت فييا 

( طف مف الفاكية, في يحيف 4339( دونـ إلنتاج )555المساحة قدر بػ ) ىيت اكبر احتياج مف
 ( طف مف الفاكية.259( دونـ إلنتاج )36سجؿ النخيب اقؿ احتياج مف المساحة يقدر بػ )
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 (72جدوؿ )
لفاكية حسب الوحدات اإلدارية في مف انتاج محاصيؿ السد العجز المساحات المطموبة )دونـ( 

 ـ2020ة نبار لسنألمحافظة ا
 االنتاج المطموب/ طف دونـ المساحة المطموبة/ عدد األشجار المطموب ) العجز( الفجوة الغذائية الوحدة االدارية ت
 29811 3816 1192440 29811- الرمادي 1
 629 91 28593 629- الوفاء 2
 23163 3088 965125 23163- الفموجة 3
 3300 422 132000 3300- الصقبلوية 4
 6527 803 251040 6527- ائـالق 5
 2452 302 94309 2452- العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ العبيدي 7
 4339 555 173560 4339- ىيت 8
 2095 268 83800 2095- البغدادي 9
 1278 195 60860 1278- كبيسة 10
 1964 262 81835 1964- الفرات 11
 9948 1326 414500 9948- الحبانية 12
 8895 1095 342118 8895- ةالكرم 13
 3272 436 136335 3272- حديثة 14
 1703 227 70960 1703- حقبلنية 15
 1554 216 67566 1554- بروانة 16
 7165 882 275580 7165- العامرية 17
 2720 378 118263 2720- رطبة 18
 432 60 18785 432- الوليد 19
 259 36 11262 259- النخيب 20
 706 90 28243 706- عنو 21
 977 130 40710 977- راوه 22

 113189 14678 4587884 113189- المجموع
 ( .59المصدر باالعتماد عمى: جدوؿ )
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 (34خريطة )

 المساحة المطموبة)دونـ( لسد العجز مف إنتاج محاصيؿ الفاكية في محافظة األنبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.72ى جدوؿ )المصدر: باالعتماد عم
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 البقوليات .3.1.2.4

 ,اً ( طن6055-نبار )ألبمغ حجـ الفجوة الغذائية )العجز( لمحاصيؿ البقوليات في محافظة ا
وسبب ىذا العجز عائد الى قمة المساحات المخصصة لزراعة البقوليات في ىذه الوحدات االدارية 

( دونـ, موزعة عمى الوحدات اإلدارية 15347إذ تحتاج مساحة تُق د ر بػ ) لينعكس عمى قمة االنتاج,
تـ تقسيميا الى (, 35) خريطة( وال73التي ُتعاني مف العجز في إنتاجيا كما موضح في الجدوؿ )

  -فئات وعمى النحو اآلتي:

 . الفئة االولى ) مكتفية ذاتيا (1.3.1.2.4

يات وىي كؿ مف ) الصقبلوية تمثمت ىذه الفئة بالوحدات االدارية المكتفية ذاتيا مف محاصيؿ البقول
والبغدادي والكرمة والعامرية(و اذ ال تحتاج ىذه الوحدات الى مساحات زراعية مف اجؿ زيادة 

 االنتاج.

 ( دونم 3731.0 – 1623.1. الفئة الثانية ) 2.3.1.2.4

 شممت ىذه الفئة كؿ مف ) الفموجة والرمادي(, حيث سجمت الفموجة أكبر احتياج مف المساحة يقدر
( طف, في حيف سجمت الرمادي أقؿ احتياج مف المساحة قدر بػ 1567( دونـ إلنتاج )3731بػ) 
 ( طف.1213( دونـ إلنتاج )3033)

 ( دونم  1623 – 457.1. الفئة الثالثة ) 3.3.1.2.4

ضمت ىذه الفئة بالوحدات االدارية وىي كؿ مف )الحبانية والقائـ وىيت وحديثة والرطبة(, سجمت 
( طنًا, في يحف سجمت 649( دونـ إلنتاج )1623بانية اكبر احتياج مف المساحة يقدر بػ )فييا الح

 ( طنًا مف البقوليات.215( دونـ, إلنتاج )717الرطبة اقؿ احتياج مف المساحة قدر بػ )

 ( دونم  457.0 – 67.0. الفئة الرابعة ) 4.3.1.2.4

ية والعبور وبروانة و راوة وكبيسة والعبيدي احتوت ىذه الفئة عمى كؿ مف ) عنو والفرات والصقبلو 
( دونمًا إلنتاج 457والوفاء والوليد والنخيب(, إذ سجت عنو أكبر احتياج مف المساحة يقدر بػ ) 

( 20( دونمًا إلنتاج )67( طنًا, في حيف سجمت النخيب اقؿ احتياج مف المساحة يقدر بػ )169)
 طنًا مف البقوليات.
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 (73جدوؿ )

البقوليات حسب الوحدات اإلدارية في محافظة مف إنتاج محاصيؿ لسد العجز  لمطموبةالمساحات ا
 ـ2020نبار لسنة ألا

 االنتاج المطموب/ طف المساحة المطموبة/ دونـ )العجز( الفجوة الغذائية داريةالوحدة اإل ت
 1213 3033 1213- الرمادي 1
 57 190 57- الوفاء 2
 1567 3731 1567- الفموجة 3
 مكتفي ذاتيا _ _ الصقبلوية 4
 587 1305 587- القائـ 5
 172 383 172- العبور 6
 90 200 90- العبيدي 7
 321 868 321- ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ البغدادي 9
 106 303 106- كبيسة 10
 154 417 154- الفرات 11
 649 1623 649- الحبانية 12
 كتفي ذاتيا _ _ الكرمة 13
 289 803 289- حديثة 14
 149 414 149- حقبلنية 15
 136 378 136- بروانة 16
 مكتفية ذاتيا _ _ العامرية 17
 215 717 215- الرطبة 18
 34 114 34- الوليد 19
 20 67 20- النخيب 20
 169 457 169- عنو 21
 127 344 127- راوه 22

 6055 15347 6055- المجموع

 ( .62المصدر باالعتماد عمى: جدوؿ )
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 (35خريطة )

 المساحة المطموبة)دونـ( لسد العجز مف إنتاج محاصيؿ البقوليات في محافظة األنبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (.73المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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 المحاصيل الزيتية .4.1.2.4

, اً ( طن12949-بمغت الفجوة الغذائية )العجز( م ف المحاصيؿ الزيتية في محافظة االنبار )
واف سبب ىذا العجز عائد إلى قمة المساحات الزراعية وانخفاض انتاجية الدونـ مف ىذه المحاصيؿ 
مع عزوؼ كثير مف المزارعيف عف زراعة ىذه المحاصيؿ لقمة مردودىا المادي مقارنة بمحاصيؿ 

ت دونـ, وىي تتوزع عمى جميع الوحدا (33749) إذ تتطمب مساحة تُق د ر بػاخرى مثؿ التمور, 
 الخريطة( و 74غذائية )العجز( كما موضح في الجدوؿ ) ةاإلدارية التي ُتعاني م ف وجود فجو 

 -اذ تـ تقسيميا الى فئات وعمى النحو اآلتي :(, 36)

 . الفئة االولى ) مكتفية ذاتيا ( 1.4.1.2.4
فائض  شممت ىذه الفئة كؿ مف ) العبيدي والبغدادي و راوة (, إف ىذه الوحدات اإلدارية سجمت 

 مف انتاج المحاصيؿ الزيتية وال تحتاج إلى مساحات زراعية إضافية.
 ( دونم 9553.0 – 3100.1. الفئة الثانية ) 2.4.1.2.4

احتوت ىذه الفئة عمى كؿ مف ) الفموجة والرمادي (, إذ سجمت الفموجة أكبر احتياج مف المساحة 
ؿ الزيتية, في حيف سجمت الرمادي اقؿ ( طنًا مف المحاصي3630( دونمًا, إلنتاج )9553قدر بػ )

 ( طنًا .2127( دونمًا, إلنتاج يقدر بػ ) 7553احتياج مف المساحة قدر بػ )
 ( دونم  3100.0 – 1249.1. الفئة الثالثة )3.4.1.2.4

ضمت ىذه الفئة كؿ مف ) الحبانية والقائـ وىيت و الكرمة والعامرية (, حيث سجمت الحبانية اكبر 
( طف, مف المحاصيؿ الزيتية مف اجؿ 1209( دونـ, إلنتاج )3100مساحة قدر بػ )احتياج مف ال

( 1621سد العجز الحاصؿ فييا, في حيف سجمت العامرية اقؿ احتياج ليا مف المساحة قدر بػ )
 ( طف مف المحاصيؿ الزيتية.697دونـ, إلنتاج )

 ( دونم  1249.0 – 27.0. الفئة الرابعة ) 4.4.1.2.4
الفئة في كؿ مف ) حديثة والرطبة وحقبلنية وبروانة وكبيسة وعنو و الصقبلوية والوفاء تمثمت ىذه 

( 1249والفرات والوليد والنخيب والعبور(, إذ سجمت حديثة أكبر احتياج مف المساحة قدر بػ )
( دونـ, 27( طنًا, في حيف سجمت العبور اقؿ احتياج مف المسالحة قدر بػ )462دونمًا, إلنتاج  )

م ف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف ( طف, مف اجؿ سد العجز الحاصؿ في المحاصيؿ الزيتية, 11تاج )إلن
( دونـ تتوزع عمى أربع محاصيؿ ىي الشعير 81728المحافظة تحتاج الى مساحة تُق د ر بػ )

( و 15347( و )14678( و )17954تُق د ر بػ ) ةوالفاكية والبقوليات والمحاصيؿ الزيتية بمساح
( دونـ عمى التوالي وىي تتوفر في جميع الوحدات اإلدارية التي ُتعاني مف العجز, كما 33749)

 تبيف إف الفموجة سجمت أكبر احتياج مف المساحة لثبلث محاصيؿ ىي الشعير والبقوليات 
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 (74جدوؿ )
المساحات المطموبة لسد العجز مف إنتاج المحاصيؿ الزيتية حسب الوحدات اإلدارية في محافظة 

 ـ2020األنبار لسنة 

 ت
الوحدة 
 اإلدارية

الفجوة الغذائية)العجز( 
 طف

المساحة المطموبة/ 
 دونـ

االنتاج المطموب/ 
 طف

 2127 7553 2127- الرمادي 1
 119 322 119- الوفاء 2
 3630 9553 3630- الفموجة 3
 128 337 128- الصقبلوية 4
 872 2127 872- القائـ 5
 11 27 11- العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ العبيدي 7
 753 2036 753- ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ البغدادي 9
 213 576 213- كبيسة 10
 119 322 119- الفرات 11
 1209 3100 1209- الحبانية 12
 792 1842 792- الكرمة 13
 462 1249 462- حديثة 14
 239 646 239- حقبلنية 15
 258 598 258- بروانة 16
 697 1621 769- ريةالعام 17
 430 1163 430- الرطبة 18
 68 184 68- الوليد 19
 41 111 41- النخيب 20
 187 480 187- عنو 21
 مكتفي ذاتيا _ _ راوة 22

 12949 33749 12949 المجموع
 (.63المصدر باالعتماد عمى: جدوؿ )       
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 (36خريطة )

 لمحاصيؿ الزيتية في محافظة األنبارالمساحة المطموبة)دونـ( لسد العجز مف إنتاج ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.74المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )    
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محاصيؿ ىي الشعير  ةوالمحاصيؿ الزيتية, وسجمت النخيب ايضًا أقؿ احتياج لممساحة لثبلث
وسجمت العبور  والفاكية والبقوليات, في حيف سجمت الرمادي أكبر احتياج مف المساحة لمفاكية,

 أقؿ احتياج لممساحة مف المحاصيؿ الزيتية.

 :اإلنتاج الحيواني .2.2.4

غذائية )عجز(, فضبًل عف وجود  ةنبار سجؿ وجود فجو ألإف معظـ اإلنتاج الحيواني في محافظة ا
ذاتيًا مف اإلنتاج الحيواني, إذ البد مف تقدير االحتياجات الفعمية لتحقيؽ  ةوحدات إدارية مكتفي

 -الكتفاء الذاتي والتخمص مف العجز وسيتـ تفصيؿ ذلؾ عمى النحو اآلتي:ا

 المحوم الحمراء .1.2.2.4

 ة( موزع11823-ـ( )2020بمغ حجـ الفجوة الغذائية )العجز( مف المحوـ الحمراء لعاـ )
الفعمية  ة(, إذ بمغت الحاج37) الخريطة( و 75( وحده إدارية كما موضح في الجدوؿ )13عمى )
( رأسًا لمماعز و 254153( لؤلغناـ, و )941945( رأس , منيا )1345360الماشية ) اناتلمحيو 

دة لمذبح )( رأسًا لؤلبقار, في حيف بمغت الحاجة الفعمية لمماشية 149562)  اً ( رأس730940الُمع 
أبقار, حيث بمغ  اً ( رأس80760ماعز و ) اً ( رأس132163أغناـ و ) اً ( رأس518017منيا )
( لؤلبقار ليكوف مجموع اإلنتاج الكمي 10094( لمماعز و )1850( لؤلغناـ و )9841)اإلنتاج 

تـ تقسيميا الى الفئات وعمى (, 7( طف ممحؽ )11823( وبنسبة تصافي لئلنتاج تبمغ )21785)
  -النحو االتي :

 . الفئة االولى )مكتفية ذاتيا(1.1.2.2.4

وىي كؿ مف )الوفاء والقائـ والعبيدي وبروانة  شممت ىذه الفئة الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا
والرطبة والوليد والنخيب وعنو و رواة (, حيث ال تعاني مف أي عجز في انتاج المحوـ الحمراء 

 نتيجة زيادة االنتاج عمى االستيبلؾ فضبل عف االىتماـ بتربية الماشية ضمف ىذه الوحدات.

 طن ( 3643.0 – 1186.1. الفئة الثانية )2.1.2.2.4

ضمت ىذه الفئة وحدتيف اداريتيف ىي كؿ مف ) الرمادي والفموجة ( إذ سجمت الرمادي اكبر فجوة 
( طف, وباحتياج لؤلعداد الماشية المعدة لذبح 3643-غذائية )عجز( مف المحوـ الحمراء بمغت )

( رأس لؤلبقار, إلنتاج يقدر 21978( رأي لمماعز و)46550( رأس لؤلغناـ و )174900تبمغ )
 ( طف, اما الفموجة فقد سجمت فجوة غذائية)عجز( 3643( طف, وبنسبة تصافي تبمغ )6721بػ) 
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 (75جدوؿ )

نبار ألفي محافظة ا (بقارألغناـ والماعز واألا)المحـو الحمراء إنتاج تقدير االحتياجات الفعمية مف 
 ـ2020لسنة 

 ت
الوحدة 
 اإلدارية

د ع  غناـ المُ عدد األ
 لمذبح

د ع  عدد الماعز المُ 
 لمذبح

د ع  عدد االبقار المُ 
 لمذبح

نتاج/ صافي اإل
 طف

/  حجـ الفجوة
 طف

 3643- 3643 21978 46550 174900 الرمادي 1
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ الوفاء 2
 3400- 3400 30353 32833 104632 الفموجة 3
 295- 295 2155 2788 12368 الصقبلوية 4
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ القائـ 5
 146- 146 920 1571 7154 ورالعب 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ العبيدي 7
 584- 584 3379 5338 30460 ىيت 8
 195- 195 1428 2112 8014 البغدادي 9
 120- 120 656 1113 6551 كبيسة 10
 177- 177 1211 1940 7839 الفرات 11
 1186- 1186 5707 15712 66314 الحبانية 12
 1037- 1037 6480 11155 49759 الكرمة 13
 258- 258 1804 3542 10527 حديثة 14
 18- 18 104 589 705 حقبلنية 15
 مكتفية ذاتيا _ _ _ _ بروانة 16
 764- 764 4585 6901 38848 العامرية 17
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ الرطبة 18
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ الوليد 19
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ النخيب 20
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ عنو 21
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ راوة 22

 11823- 11823 80760 132163 518071 المجموع

 (.64والجدوؿ ) (7ممحؽ ) :المصدر باالعتماد عمى
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 (37خريطة )

 االنتاج المطموب  لسد العجز مف إنتاج المحـو الحمراء في محافظة األنبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  (.75اد عمى جدوؿ )المصدر : باالعتم   
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( رأس لؤلغناـ و 104632( طف, تتطمب اعداد ماشية معدة لمذبح تبمغ )3400-بمغت )
( طف, وبنسبة تصافي تبمغ 6242( رأس لؤلبقار إلنتاج يبمغ )30353( رأس لمماعز و)32833)
 ( طف.3400)

 ( طن1186.0 – 295.1. الفئة الثالثة )3.1.1.2.4

حدات إدارية ىي كؿ مف ) الحبانية والكرمة والعامرية وىيت(, اذ احتوت ىذه الفئة عمى أربع و 
( 1186-سجمت الحبانية اكبر فجوة غذائية)عجز( مف المحوـ الحمراء ضمف ىذه الفئة بمغت )

( 15712( رأسًا مف االغناـ و)66314طنًا, حيث تتطمب اعداد مف المشية المعدة لمذبح تقدر بػ )
( 1186( طنًا, وبنسبة تصافي تبمغ )2193ؤلبقار, مف اجؿ انتاج )( راسًا ل5707راسًا لمماعز و)

( طنًا, اذ 584-طنًا, في حيف بمغت اقؿ فجوة غذائية) عجز( ضمف ىذه الفئة في ىيت بمغت )
( 1076( رأسًا ابقار, إلنتاج )3379( رأسًا ماعز و)5338( رأسًا مف االغناـ و)30460تتطمب )

 طنًا.  (584طنًا , وبنسبة تصافي تبمغ )

 ( طن 295.0 – 18.0. الفئة الرابعة )4.1.2.2.4

تمثمت ىذه الفئة في كؿ مف )الصقبلوية وحديثة والبغدادي والفرات والعبور وكبيسة وحقبلنية(, 
( طنًا, االمر الذي يتطمب عدد 295-حيث بمغت أكبر فجوة غذائية )عجز( في الصقبلوية بمغت )

( رأسًا 2155( رأسًا لمماعز و)2788( رأسًا لؤلغناـ و)12368مف الماشية العدة لذبح تقدر بػ )
( طنًا, اما اقؿ فجوة غذائية)عجز( فقد 295( طنًا, وبنسبة تصافي تبمغ )543لؤلبقار, إلنتاج )

( رأسًا 705( طنًا, اذ تتطمب عدد مف الماشية المعدة لذبح تبمغ )18-سجمت في حقبلنية بمغت )
( طنًا, وبنسبة تصافي 476( رأسًا لمبقار, وبإنتاج يصؿ الى )104( رأسًا لمماعز و)589اغناـ و)
عدد الماشية فييا  زيادةنبار بحاجة الى ألم ف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف محافظة ا( طنًا, 18تبمغ )

وتشجيع فرص االستثمار في ىذا المجاؿ م ف أجؿ سد  لتربيةعف طريؽ الدعـ الحكومي لمُمزار عيف 
 الى مرحمة االكتفاء الذاتي. متطمبات السكاف وصوالً 

 الدواجن. 2.2.2.4  

 إنتاج دجاج المحم: .1.2.2.2.4

يعد لحـ الدجاج مف األغذية التي يستيمكيا سكاف محافظة األنبار, لقد بمغ حجـ الفجوة 
إدارية كما موضح  ة( وحد15عمى ) ةـ( موزع2020خبلؿ عاـ ) اً ( طن8567-الغذائية )العجز( )

 ( حقؿ إلنتاج لحوـ 408(, إذ يتطمب األمر إنشاء ما ُيقار ب )38) الخريطة( و 76في الجدوؿ )
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 (76جدوؿ )

 ـ2020نبار لسنة ألالدجاج في محافظة اإنتاج لحـو مف  تقدير االحتياجات الفعمية

 )العجز( طف الفجوة الغذائية االنتاج/طف الطاقة االستيعابية عدد الحقوؿ الوحدة اإلدارية ت
 2121- 2121 12477 85 الرمادي 1
 20- 20 5000 2 الوفاء 2
 2934- 2934 14670 100 الفموجة 3
 مكتفي ذاتيا _ _ _ لصقبلويةا 4
 922- 922 7438 62 القائـ 5
 232- 232 7250 16 العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ العبيدي 7
 558- 558 7483 35 ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ _ البغدادي 9
 كتفي ذاتيام _ _ _ كبيسة 10
 125- 125 7818 8 الفرات 11
 219- 219 8425 13 الحبانية 12
 مكتفي ذاتا _ _ _ الكرمة 13
 446- 446 7965 28 حديثة 14
 186- 186 5168 18 حقبلنية 15
 217- 217 8348 13 بروانة 16
 261- 261 11865 11 العامرية 17
 286- 286 9535 15 الرطبة 18
 21- 21 10500 1 الوليد 19
 مكتفي ذاتيا _ _ _ النخيب 20
 مكتفي ذاتيا _ _ _ عنو 21
 19- 19 9500 1 راوه 22

 8567- 8567 10499 408 المجموع

 (.65االعتماد عمى: جدوؿ )ب مف عمؿ الباحث المصدر :            
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 (38خريطة )

 راالنتاج المطموب  لسد العجز مف إنتاج لحـو الدجاج في محافظة األنبا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.76المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ)
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( طنًا مف لحـو الدجاج لسد 8567, إلنتاج )( كغـ عند التسويؽ2الدجاج وبطاقات مختمفة وبوزف )
 -العجز الحاصؿ, حيث تـ تقسيميا الى فئات وعمى النحو اآلتي : 

 . الفئة االولى ) مكتفية ذاتيا (1.1.2.2.2.4

ة الوحدات اإلدارية المكتفية ذاتيا مف انتاج لحوـ الدجاج وىي كؿ مف شممت ىذه الفئ
)الصقبلوية والعبيدي والبغدادي وكبيسة والكرمة والنخيب وعنو(, اذ سجمت ىذه الوحدات فائض مف 
االنتاج نتيجة ارتفاع عدد الحقوؿ وارتفاع نسبة المربيف فضبل عف تفوؽ االنتاج فييا عمى 

 االستيبلؾ.

 ( طن 2934.0 – 922.1. الفئة الثانية )2.1.2.2.2.4

تمثمت ىذه الفئة في كؿ مف ) الفموجة والرمادي ( اذ سجمت الفموجة اكبر فجوة غذائية) عجز( 
( 14670( حقؿ بطاقة استيعابية )100( طنًا, اذ تتطمب انشاء )2934-مف لحوـ الدجاج بمغت )

( طنًا, اذ 2121-جوة غذائية)عجز( بمغت )( طنًا, اما الرمادي فقد سجمت ف2934طيرًا, إلنتاج )
( طنًا مف لحـو 2121( طيرًا, إلنتاج )12477( حقؿ بطاقة استيعابية تبمغ )85يتطمب انشاء )

 الدجاج لسد العجز الحاصؿ.

 ( طن 922.0 – 286.1. الفئة الثالثة )3.1.2.2.2.4

ر فجوة غذائية)عجز( بمغت ضمت ىذه الفئة كؿ مف ) القائـ وىيت وحديثة (, حيث سجؿ القائـ اكب
( بطاقة استيعابية تبمغ 62( طنًا, االمر الذي يتطمب انشاء عدد مف الحقوؿ يبمغ )922-)
( طنًا, في حيف سجمت حديثة اقؿ فجوة غذائية ضمف ىذه الفئة بمغت 922( طيرًا إلنتاج )7438)
( 446يرًا, إلنتاج )( ط7965( حقؿ بطاقة استيعابية تصؿ الى )28( طنًا, تتطمب انشاء )446-)

 طنًا, مف لحوـ الدجاج.

 ( طن 286.0 – 19.0. الفئة الرابعة )4.1.2.2.2.4

احتوت ىذه الفئة عمى كؿ مف )الرطبة والعامرية والعبور والحبانية وبروانة وحقبلنية والفرات والوليد 
المر الذي ( طنًا, ا286-والوفاء و راوة(, حيث سجمت الرطبة اكبر فجوة غذائية)عجز( بمغت )

( 286( طيرًا, إلنتاج )9535( بطاقة استيعابية تبمغ )15يتطمب انشاء عدد مف الحقوؿ يبمغ )
( 1( طنًا, اذ تتطمب انشاء حقؿ )19-طنًا, في حيف بمغت اقؿ فجوة غذائية)عجز( في راوة بمغت )

ؿ مما تقدـ ( طنًا, مف لحوـ الدجاج, مف خبل19( طيرًا, إلنتاج )9500بطاقة استيعابية تبمغ )
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يتبيف وجود تبايف بيف الوحدات االدارية عائد الى كمية االستيبلؾ مف جية وعدد الحقوؿ المنتجة 
 مف جية اخرى.

 بيض المائدة .2.2.2.2.4

نبار وىو ذو استيبلؾ يومي ألغمب سكاف أليعد بيض المائدة غذاء ميـ لسكاف محافظة ا
ـ( وىي تتوزع 2020خبلؿ عاـ ) طناً ( 8614-جز( بػ )المحافظة, لقد ُقد ر ت الفجوة الغذائية )الع

ىذا العجز  سد(, يتطمب 39) الخريطة( و 77( وحدة إدارية كما موضح في الجدوؿ )17عمى )
حيث تـ تقسيميا عمى شكؿ مختمفة,  ة( حقؿ إلنتاج بيض المائدة وبطاقات استيعابي75إنشاء )

  -فئات وعمى النحو اآلتي :

 ولى )مكتفية ذاتيا( . الفئة اال 1.2.2.2.2.4

شممت ىذه الفئة كؿ مف )الصقبلوية والعبيدي وكبيسة والكرمة وعنو( حيث سجمت فائض مف انتاج 
 بيض المائدة وىي مكتفية ذاتيا.

 ( طن2534.0 – 859.1. الفئة الثانية )2.2.2.2.2.4

غذائية)عجز( احتوت ىذه الفئة عمى كؿ مف) الفموجة والرمادي ( حيث سجمت الفموجة أكبر فجوة 
( حقبًل بطاقة استيعابية تبمغ 20( طنًا, اذ تتطمب انشاء )2534-مف بيض المائدة بمفت )

( 1676-( طنًا, في حيف سجؿ الرمادي فجوة غذائية بمغت )2534( طيرًا إلنتاج )137122)
( 1676( طيرًا إلنتاج )90682( حقبًل بطاقة استيعابية تبمغ )12طنًا, االمر الذي يتطمب انشاء )

 طنًا مف اجؿ سد العجز الحاصؿ في انتاج بيض المائدة.

 ( طن 859.0 – 374.1. الفئة الثالثة )3.2.2.2.2.4

تمثمت ىذه الفئة بأربعة وحدات إدارية ىي كؿ مف )الحبانية والقائـ وىيت والعامرية( حيث سجمت 
( 10الفجوة انشاء )( طنًا, اذ يتطمب غمؽ ىذه 859-الحبانية أكبر فجوة غذائية)عجز( بمغت )

( طنًا, في حيف بمغت اقؿ فجوة 859( طيرًا إلنتاج )46485حقؿ بطاقة استيعابية تبمغ )
( حقؿ بطاقة 4( طنًا, تتطمب انشاء )550-غذائية)عجز( ضمف ىذه الفئة في العامرية بمغت )

 ( طنًا, مف بيض المائدة. 550( طيرًا إلنتاج )29762استيعابية تبمغ )
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 (77جدوؿ )

 ـ2020نبار لسنة ألبيض المائدة في محافظة اإنتاج  مف قدير االحتياجات الفعميةت

 االنتاج/ بيضة الطاقة االستيعابية عدد الحقوؿ الوحدة اإلدارية ت
 الفجوة الغذائية/
 / طفاو الفائض مف البيض

 1676- 23940048 90682 12 الرمادي 1
 90- 1287000 4875 1 الوفاء 2
 2534- 36200408 137122 20 الفموجة 3
 مكتفي ذاتيا _ _ _ الصقبلوية 4
 827- 11815056 44754 6 القائـ 5
 200- 2859912 10833 2 العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ العبيدي 7
 628- 8972000 35061 5 ىيت 8
 157- 2244000 8928 2 البغدادي 9
 مكتفي ذاتيا _ _ _ كبيسة 10
 73- 1043856 3954 1 الفرات 11
 859- 12272040 46485 10 الحبانية 12
 مكتفي ذاتيا _ - _ الكرمة 13
 374- 5343888 20242 3 حديثة 14
 165- 2358048 8932 2 حقبلنية 15
 224- 3200208 12122 2 بروانة 16
 550- 7857168 29762 4 العامرية 17
 146- 2086128 8347 2 الرطبة 18
 51- 729432 2843 1 الوليد 19
 31- 442992 1678 1 النخيب 20
 مكتفية ذاتيا _ _ _ عنو 21
 29- 415008 1572 1 راوة 22

 8614- 123067192 468192 75 المجموع

 (.66: جدوؿ )باالعتماد عمى مف عمؿ الباحث المصدر :           
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 (39خريطة ) 

 ألنباراالنتاج المطموب  لسد العجز مف إنتاج بيض المائدة في محافظة ا

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.77المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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 ( طن374.0 – 29.0. الفئة الرابعة )4.2.2.2.2.4

ضمت ىذه الفئة كؿ مف )حديثة وبروانة والعبور وحقبلنية والبغدادي والرطبة والوفاء والفرات والوليد 
( 374-مف بيض المائدة في حديثة بمغت ) والنخيب و راوة( حيث بمغت أكبر فجوة غذائية)عجز(

( طيرًا إلنتاج 20242( حقؿ بطاقة استيعابية تبمغ )3طنًا, ويتطمب غمؽ ىذه الفجوة انشاء )
( 1( طنًا, اذ يتطمب انشاء )29-( طنًا, اما اقؿ فجوة غذائية)عجز( سجمت في راوة بمغت )374)

م ف خبلؿ ما تقدـ طف مف بيض المائدة,  (29( طيرًا إلنتاج )1572حقؿ بطاقة استيعابية تبمغ )
نشاء ) ( حقبلً 408يتبيف إف المحافظة تحتاج الى إنشاء ) إلنتاج  ( حقبلً 75إلنتاج لحوـ الدجاج وا 

 بيض المائدة لسد العجز مف إنتاج الدواجف وذلؾ ألىميتيا الغذائية لمسكاف وتحقيؽ االكتفاء الذاتي.

 الحميب .3.2.2.4

انتاج , لقد بمغ حجـ الفجوة الغذائية )العجز( مف بشكؿ يومي مكيا السكافمف األغذية التي يستي
( 78, كما موضح في الجدوؿ )اً ( طن63137-ـ( )2020الحميب في محافظة االنبار لعاـ )

ة لمحميب بػ  ة( وحدة إدارية إذ ُقد ر ت الحاج18( تتوزع عمى )40) الخريطةو  الفعمية لؤلميات الُمنت ج 
 اً ( رأس64587لمماعز و ) اً ( رأس154585لؤلغناـ و ) اً ( رأس143892منيا ) اً ( رأس363064)

( 40204لمماعز و ) اً ( طن18361لؤلغناـ و ) اً ( طن4572بمغ اإلنتاج )يقدر اف يلؤلبقار, حيث 
, بعد استبعاد نسبة الرضاعة كما موضح اً ( طن63137اإلنتاج الكمي )مجموع لؤلبقار ليكوف  اً طن

 -حيث تـ تقسيميا الى فئات وعمى النحو اآلتي: (,8)في الممحؽ 

 . الفئة االولى )مكتفية ذاتيا(1.3.2.2.4

شممت ىذه الفئة الوحدات اإلدارية الكتفية ذاتيا وىي كؿ مف )الوفاء والعبيدي والوليد والنخيب( اذ 
 سجمت فائض مف انتاج الحميب وال تعاني مف فجوة غذائية )عجز(.

 ( طن 18217.0 – 5934.1نية ). الفئة الثا2.3.2.2.4 

ضمت ىذه الفئة كؿ مف )الرمادي والفموجة( حيث سجمت الرمادي اكبر فجوة غذائية)عجز( مف 
( 35720( طنًا, اذ يتطمب غمؽ ىذه الفجوة اعداد مف الماشية تقدر بػ )18217-الحميب بمغت )
( 34957ية انتاج تقدر بػ )( رأسًا لؤلبقار, وبكم19755( رأسًا لمماعز و)40261رأسًا لؤلغناـ و)

( طنًا, اما الفموجة فقد بمغت الفجوة 18217الرضاعة تبمغ ) طنًا, بصافي انتاج بعد استبعاد نسبة
 (30720) بػ ( طنًا, اذ تتطمب اعداد مف الماشية تقدر15401-)الغذائية )العجز( مف الحميب
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 (78جدوؿ )

 ـ2020يب في محافظة األنبار لسنة تقدير االحتياجات الفعمية لسد العجز مف إنتاج الحم

 الوحدة اإلدارية ت
عدد االغناـ/ 

 رأس
عدد الماعز/ 

 رأس
عدد األبقار/ 

 رأس
صافي االنتاج/ طف بعد 
 استبعاد نسبة الرضاعة

 حجـ الفجوة
 الغذائية )العجز( طف

 18217- 18217 19755 40261 35720 الرمادي 1
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ الوفاء 2
 15401- 15401 18287 25590 30720 الفموجة  3
 2045- 2045 1761 6465 5706 الصقبلوية 4
 329- 329 345 750 801 القائـ 5
 1220- 1220 985 4101 3784 العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ العبيدي 7
 3199- 3199 2929 9252 8719 ىيت 8
 1260- 1260 1006 4268 4000 البغدادي 9
 705- 705 522 2646 2087 كبيسة 10
 1126- 1126 881 3950 3428 الفرات 11
 5934- 5934 4853 20349 15603 الحبانية 12
 5646- 5646 5623 14808 12170 الكرمة 13
 1738- 1738 1729 4470 4130 حديثة 14
 846- 846 599 3235 2806 حقبلنية 15
 502- 502 439 1500 1618 بروانة 16
 4298- 4298 4262 11080 10346 العامرية 17
 60- 60 47 180 320 الرطبة 18
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ الوليد 19
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ النخيب 20
 496- 496 503 1180 1367 عنو 21
 115- 115 61 500 567 راوة 22

 63137- 63137 64587 154585 143892 المجموع
 ( .67)( والجدوؿ 8المصدر: باالعتماد عمى: ممحؽ )
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 (40خريطة )

 االنتاج المطموب  لسد العجز مف إنتاج الحميب في محافظة األنبار
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.78المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )    
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( طنًا, 20859( رأسًا لؤلبقار, إلنتاج )18287( رأسًا لمماعز و)25590رأسًا مف االغناـ و) 
 ( طنًا.15401بعد استبعاد نسبة الرضاعة )ليكوف صافي االنتاج 

 ( طن 5934.0 – 2045.1. الفئة الثالثة ) 3.3.2.2.4

تمثمت ىذه الفئة في كؿ مف )الحبانية والكرمة والعامرية وىيت( اذ سجمت الحبانية أكبر فجوة 
بػ ( طنًا, االمر الذي يتطمب اعداد مف الماشية تقدر 5934-غذائية)عجز( مف الحميب قدرت بػ )

( راسًا مف االبقار, ليكوف االنتاج 4853( راسًا لمماعز و )20349( رأسًا مف االغناـ و)15603)
( طنًا, في حيف بمغت اقؿ 5934( طنًا, وبصافي انتاج بعد استبعاد نسبة الرضاعة يبمغ )8423)

( 8719( طنًا, ويتطمب اعداد مف الماشية تقدر بػ )3199-فجوة غذائية)عجز( في ىيت بمغت )
( طنًا, 5117( رأسًا مف االبقار, إلنتاج )2929( رأسًا مف الماعز و)9252رأسًا مف االغناـ و)

 ( طنًا. 3199وبصافي انتاج بعد استبعاد نسبة الرضاعة يبمغ )

 ( طن  2045.0 – 60.0. الفئة الرابعة )4.3.2.2.4

بلنية وكبيسة وبروانة وعنو احتوت ىذه الفئة في كؿ مف )الصقبلوية وحديثة والبغدادي والفرات وحق
والقائـ و راوة والرطبة( حيث بمغت اكبر فجوة غذائية )عجز( مف انتاج الحميب في الصقبلوية 

( رأسًا مف 5706( طنًا, اذ يتطمب غمؽ ىذه الفجوة اعداد مف الماشية تبمغ )2045-بمغت )
( طنًا, وبصافي 2893) ( رأسًا مف االبقار, إلنتاج1761( رأسًا مف الماعز و)6465االغناـ و)

( طنًا, اما اقؿ فجوة الغذائية )عجز( مف الحميب في 2045انتاج بعد استبعاد نسبة الرضاعة تبمغ )
( مف 180( رأسًا مف االغناـ و)320( طنًا, اذ يقدر احتياج اعداد الماشية بػ )60-الرطبة بمغت )

نًا, وبصافي انتاج بعد استبعاد نسبة ( ط98( رأسًا مف االبقار ليكوف مجموع االنتاج )47الماعز و)
يتبيف مما سبؽ إف المحافظة تحتاج الى تطوير أعداد الماشية ( طنًا, 60الرضاعة تصؿ الى )

ة لمحميب لسد العجز الحاصؿ وتحقيؽ االكتفاء الذاتي منو مف خبلؿ دعـ المزارعيف وتوفير  الُمنت ج 
 ة اعداد الماشية.اعبلؼ بأسعار مدعومة مف قبؿ الدولة تساىـ في زياد

 األسماك .4.2.2.4

تعد األسماؾ مف األغذية التي يستيمكيا سكاف محافظة االنبار, لقد ُقد ر حجـ الفجوة الغذائية 
( وحدة إدارية كما موضح 18ـ( وىي تتوزع عمى )2020خبلؿ عاـ ) اً ( طن9690-)العجز( بػ )
 مائية تقدر  ةبمساح اً ( حوض370)(, ويتطمب سد العجز إنشاء 41) الخريطة( و 79في الجدوؿ )
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 (79) جدوؿ

 ـ2020نبار لسنة ألسماؾ  في محافظة األاتقدير االحتياجات الفعمية مف إنتاج 

 ت
الوحدة 
 اإلدارية

عدد 
 االحواض

المساحة 
المائية 
 دونـ

االنتاج/ 
 طف

عدد 
 االقفاص

المساحة 
 3المائية/ ـ

االنتاج/ 
 طف

مجموع 
االنتاج/ 
 طف

الفجوة الغذائية 
 طف العجز()

 3079- 3079 2296 28700 574 783 191 120 الرمادي 1
 90- 90 54 650 13 36 9 4 الوفاء 2
 2324- 2324 1864 23800 466 460 115 95 الفموجة 3
 158- 158 86 2050 21 72 18 6 الصقبلوية 4
 707- 707 507 6200 124 200 50 20 القائـ 5
 تيامكتفي ذا _ _ _ _ _ _ _ العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ _ _ _ العبيدي 7
 634- 634 426 5200 104 208 52 21 ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ _ _ _ البغدادي 9
 160- 160 100 1250 25 60 15 5 كبيسة 10
 43- 43 35 400 8 8 2 1 الفرات 11
 724- 724 444 5550 111 280 70 28 الحبانية 12
 756- 756 456 5700 114 300 75 30 الكرمة 13
 318- 318 210 2550 51 108 27 11 حديثة  14
 130- 130 82 1000 20 48 12 5 حقبلنية 15
 131- 131 79 950 19 52 13 5 بروانة 16
 مكتفي ذاتيا _ _ _ _ _ _ _ العامرية 17
 322- 322 182 2200 44 140 35 14 الرطبة 18
 51- 51 43 500 10 8 2 2 الوليد 19
 30- 30 22 250 5 8 2 1 النخيب 20
 25- 25 17 200 4 8 2 1 عنو  21
 8- 8 4 50 1 4 1 1 راوة 22

 9690- 9690 6907 87200 1714 2783 691 370 المجموع
 (.68المصدر باالعتماد عمى: جدوؿ )
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 (41خريطة )

 االنتاج المطموب  لسد العجز مف إنتاج األسماؾ في محافظة األنبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.79المصدر باالعتماد عمى جدوؿ )       
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نشاء ) اً ( طن2783إلنتاج ) اً مائي اً ( دونم691بػ ) مائية تُق د ر بػ  ةبمساح اً ( قفص1714وا 
 -تـ تقسيميا الى فئات عمى النحو اآلتي :, ًا مف لحوـ االسماؾ( طن6907إلنتاج ) 3( ـ87200)

 ولى )مكتفية ذاتيا(الفئة اال  1.4.2.2.4

ضمت ىذه الفئة الوحدات اإلدارية المكتفية ذاتيا وىي كؿ مف )العبور والعبيدي والبغدادي 
 والعامرية( اذ ال تعاني مف وجود فجوة غذائية )عجز(.

 ( طن 3079.0 – 756.1. الفئة الثانية )2.4.2.2.4.

جوة غذائية)عجز( في الرمادي شممت ىذه الفئة كؿ مف )الرمادي والفموجة(  حيث بمغت اكبر ف
نشاء  اً ( طن783إلنتاج ) اً مائي اً ( حوض120ومف أجؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي البد مف إنشاء ) وا 

في حيف بمغت الفجوة  ,اً ( طن3079ليكوف المجموع ) اً ( طن2296إلنتاج ) اً مائي اً ( قفص574)
( حوضًا مائيًا 95يتطمب انشاء )( طنًا, االمر الذي 2324-الغذائية) عجز( في الفموجة بواقع )

( طنًا, ليكوف مجموع االنتاج 1864( قفصًا مائيًا إلنتاج )466( طنًا, وانشاء )460إلنتاج )
 ( طنًا. 2324)

 ( طن756.0 – 322.1. الفئة الثالثة )3.4.2.2.4

احتوت ىذه الفئة عمى كؿ مف ) الكرمة والحبانية والقائـ وىيت ( حيث بمغت اكبر فجوة 
( طنًا, االمر الذي 756-ية)عجز( مف لحوـ األسماؾ ضمف ىذه الفئة في الكرمة بمغت )غذائ

( 456( قفصًا مائيًا إلنتاج )114( طنًا, وانشاء )300( حوضًا مائيًا إلنتاج )30يتطمب انشاء )
( طنًا, في حيف بمغت ادنى فجوة غذائية)عجز( في ىيت بمغت 756طنًا, ليكوف مجموع االنتاج )

( 208( حوضًا مائيًا إلنتاج )21طنًا, ولتحقيؽ االكتفاء الذاتي يتطمب االمر انشاء )( 634-)
 ( طنًا.634( طنًا, ليكوف مجموع االنتاج )426( قفصًا مائيًا إلنتاج )104طنًا, وانشاء )

 (  طن 322.0 – 8.0. الفئة الرابعة )4.4.2.2.4

لصقبلوية وبروانة حقبلنية والوفاء والوليد تمثمت ىذه الفئة في كؿ مف ) الرطبة وحديثة وكبيسة وا
( 322-والفرات والنخيب وعنو و راوة ( حيث بمغت اعمى فجوة غذائية)عجز( بمغت في الرطبة )

( قفصًا مائيًا 44( طنًا, وانشاء )140( حوضًا مائيًا إلنتاج )14طنًا, االمر الذي يتطمب انشاء )
( طنًا, في حيف سجمت اقؿ فجوة غذائية)عجز( 322( طنًا, ليكوف مجموع االنتاج )182إلنتاج )

( طنًا, 4( حوضًا مائيًا إلنتاج )1( طنًا, ويتطمب تحقيؽ االكتفاء الذاتي انشاء )8-في راوة بمغت )
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إف الوحدات اإلدارية التي  ( طنًا,8( طنًا, ليكوف مجموع االنتاج )4( قفصًا مائيًا إلنتاج )1وانشاء )
إذ ال بد أف  (الوفاء والرطبة والوليد والنخيب)ه السطحية وىي كؿ مف ُتعاني مف عدـ توفر الميا

تعتمد عمى الوحدات اإلدارية األخرى في توفير احتياجاتيا مف المحوـ األسماؾ, م ف خبلؿ ما تقدـ 
ولتحقيؽ االكتفاء مف لحوـ االسماؾ غذائية )عجز(  ةيتبيف إف محافظة االنبار تعاني م ف وجود فجو 

ير احتياجات السكاف البد مف تقديـ الدعـ الحكومي وتوسيع نطاؽ االستثمار لمُمزار عيف الذاتي وتوف
نتاج األسماؾ كما يمكف استغبلؿ المياه السطحية المتوفرة في إطبلؽ أعداد مف صغار  في تربية وا 
األسماؾ أو بيوض م ف أجؿ إنتاجيا في تمؾ المياه وزيادة اإلنتاج لسد العجز الحاصؿ وتحقيؽ 

 كتفاء الذاتي.اال

 العسل .5.2.2.4

وألجؿ سد ىذا العجز  يموغراـ( ك346296-بمغ حجـ الفجوة الغذائية )العجز( مف العسؿ )
إدارية كما موضح  ة( وحد19عمى ) ة( خمية نحؿ موزع48906البد م ف استثمار ما ُيقار ب م ف )

ة الغذائية )العجز( التي لقد بدا لنا واضحًا مدى حجـ الفجو  ,(42) خريطة( وال80في الجدوؿ )
  -وتـ تقسيميا الى فئات وعمى النحو اآلتي:ُتعاني منيا محافظة االنبار 

 . الفئة االولى )مكتفية ذاتيا(1.5.2.2.4

احتوت ىذا الفئة عمى الوحدات االدارية المكتفية ذاتيا وىي كؿ مف )العبيدي والبغدادي و رواة( اذ 
 سجمت فائض مف انتاج العسؿ

 ( كيموغرام 97586.0 – 32155.1. الفئة الثانية )2.5.2.2.4

شممت ىذه الفئة كؿ مف ) الرمادي والفموجة ( إذ سجمت اكبر فجوة غذائية )عجز( في الرمادي مف 
( خمية, 10843( كيموغراـ, األمر الذي يتطمب انشاء )97586-العسؿ ضمف ىذه الفئة بمغت )

-الفموجة اقؿ فجوة غذائية) عجز( بمغت ) ( كيموغراـ, في حيف سجمت97586إلنتاج يبمغ )
 ( كيموغراـ.87514( خمية إلنتاج )12502( كيموغراـ, ويتطمب االمر انشاء )87514

 ( كيموغرام32155.0 – 1243.1. الفئة الثالثة )3.5.2.2.4

ضمت ىذه الفئة كؿ مف )الحبانية والقائـ والكرمة وىيت(  حيث سجمت الحبانية اكبر فجوة 
 ( 6431( كيموغراـ, وألجؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي البد مف انشاء )32155-( بمغت )غذائية)عجز
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 (80جدوؿ )

 ـ2020نبار لسنة ألفي محافظة ا إنتاج العسؿ مف)العجز(  تقدير االحتياجات الفعمية لسد

 الوحدة اإلدارية ت
خبليا  عدد 

 النحؿ
متوسط انتاج 

 الخمية
 االنتاج/ كيموغراـ

 الفجوة الغذائية
 )العجز( كيموغراـ

 97586- 97586 9 10843 الرمادي 1
 2986- 2986 4.8 622 الوفاء 2
 87514- 87514 7 12502 الفموجة 3
 833- 833 8.5 98 الصقبلوية 4
 26422- 26422 11 2402 القائـ 5
 7149- 7149 6.4 1117 العبور 6
 مكتفي ذاتيا _ _ _ العبيدي 7
 18569- 18569 7.2 2579 ىيت 8
 مكتفي ذاتيا _ _ _ البغدادي 9
 3570- 3570 5 714 كبيسة 10
 1469- 1469 9.6 153 الفرات 11
 32155- 32155 5 6431 الحبانية 12
 25705- 25705 5 5141 الكرمة 13
 12435- 12435 6.5 1913 حديثة 14
 3654- 3654 6 609 حقبلنية 15
 2040- 2040 6 340 بروانة 16
 7425- 7425 7.5 990 العامرية 17
 10738- 10738 7 1534 الرطبة 18
 1705- 1705 5 341 الوليد 19
 1220- 1022 7 146 النخيب 20
 3319- 3319 7.7 431 عنو 21
 مكتفي ذاتيا _ _ _ راوة 22

 346296 346296 6.9 48906 المجموع
 (.69المصدر باالعتماد عمى : جدوؿ )       
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 (42خريطة )

 المطموب  لسد العجز مف إنتاج العسؿ في محافظة األنبار االنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.80المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ ) 
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( 18569-( كيموغراـ, اما اقؿ فجوة غذائية)عجز( سجمت في ىيت بمغت ) 32155خمية إلنتاج )
 موغراـ( كي18569( خمية إلنتاج )2579كيموغراـ, االمر الذي يتطمب انشاء )

 ( كيموغرام 12435.0 – 833.0. الفئة الرابعة )4.5.2.2.4

تمثمت ىذه الفئة في الوحدات االدارية وىي كؿ مف ) حديثة الرطبة والعامرية والعبور وحقبلنية 
وكبيسة وعنو الوفاء وبروانة والوليد والفرات والنخيب والصقبلوية( حيث سجمت حديثة اكبر فجوة 

( 12435( خمية إلنتاج )1913كيموغراـ, االمر الذي يتطمب انشاء ) (12435-غذائية بمغت )
( كيموغراـ, يتطمب تحقيؽ 833-في الصقبلوية بمغت ) كيموغراـ, في يحف بمغت اقؿ فجوة غذائية

, م ف خبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا إف محافظة  ( كيموغراـ833( خمية إلنتاج )98االكتفاء انشاء )
المحاصيؿ الزراعية والتي تتمثؿ في )الشعير  وة غذائية )عجز( لبعضاالنبار تعاني مف وجود فج

ُقد ر  العجز بػ ) -و ) اً ( طن113189-و ) اً ( طن7021-والفاكية والبقوليات والمحاصيؿ الزيتية( و 
( 17954تُق د ر بػ ) ةعمى التوالي األمر الذي يتطمب توفير مساح اً ( طن12949-و ) اً ( طن6055
التوالي, أما اإلنتاج  عمى اً ( دونم33749و ) اً ( دونم15347و ) اً ( دونم14678و ) اً دونم

نتاج  ةذاتيًا وُتعاني مف فجو  ةالحيواني فإف المحافظة غير مكتفي غذائية )عجز( في المحـو الحمراء وا 
و  اً ( طن8567-و ) اً ( طن11823-لحـو الدجاج وبيض المائدة والحميب واألسماؾ والعسؿ بواقع )

عمى التوالي  يموغراـ,( ك346296-و ) اً ( طن9690-و ) اً ( طن63137-و ) طنًا, (8614-)
نشاء ) اً ( رأس730994ولمتخمص م ف ىذا العجز البد مف توفير ) د لمذبح وا  إلنتاج  ( حقبلً 408ُمع 

نشاء ) م ف األميات الُمنت جة  اً ( رأس363064إلنتاج بيض المائدة و ) ( حقبلً 75لحوـ الدجاج وا 
نشاء )لمحميب  ( خمية نحؿ كؿ ىذا 48906وتوفير ) اً ( قفص1714و ) ًا مائياً ( حوض370وا 

يتطمب توفير الدعـ الحكومي وتشجيع االستثمار واالستغبلؿ األمثؿ لئلمكانات الطبيعية والبشرية 
 الُمتاحة لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في محافظة االنبار.

 خػذاد يشبسٚغ صساػٛإخ اسزشارٛدٛ. 3.4

نبار ال بد مف توسيع االستثمار ألعند النظر الى واقع االكتفاء الذاتي مف الغذاء في محافظة ا
جؿ توفير الغذاء وتحقيؽ االكتفاء الذاتي والذي يتـ مف خبلؿ التخطيط لمجموعة مف أالزراعي مف 

مف خبلؿ المشاريع االستثمارية وفؽ ما موجود مف إمكانات متاحة لموصوؿ الى اليدؼ المطموب, و 
دراسة خريطة االنبار مف حيث السطح والتربة والمياه وىي المحددات الثبلثة الرئيسية لئلنتاج 
الزراعي يقترح الباحث مف وجية نظره اف يكوف االستثمار موزع عمى ثبلث مشاريع وعمى النحو 

 -اآلتي:



 279 
 

 ػُّ  -(: يششٔع غشة حذٚثخ 1)يششٔع سلى  .1.3.4

( اف فكرة ىذا 1االكتفاء الذاتي مف الغذاء يقترح الباحث مشروع رقـ ) م ف أجؿ الوصوؿ الى مرحمة
مف خبلؿ تنصيب مف نير الفرات باتجاه اليضبة الغربية لنقؿ المياه المشروع قائمة عمى مد انبوب 

مف اجؿ زيادة مضخات كيربائية عمبلقة تعتمد عمى الطاقة الكيربائية المتولدة في سد حديثة 
واستثمارىا حيث يكوف االنبوب مرتبط بمحطة ضخ قبؿ دخوؿ النير بحيرة االراضي الزراعية 

الرمادي يكوف طوؿ االنبوب مف بداية  -حديثة, يمد االنبوب نحو الصحراء بعد عبور طريؽ القائـ
كـ, لتوفير  10كـ, ثـ يتفرع مف وسط االنبوب انبوباف طوؿ الواحد  20نقطة الري ممتدة لمسافة 

( دونـ واف طرح ىذا المشروع جاء وفؽ درجة انحدار السطح 160000) ػب تقدر حةالمياه لمسا
ونوع التربة والمياه المتوفرة المتمثمة بنير الفرات فيي المرتكزات الثبلثة ألي مشروع زراعي وسبؽ 

ضوء  فياالمكانات والمحددات المكانية الطبيعية )سطح وتربة ومياه( و  ألوؿاف بينا خبلؿ الفصؿ ا
ف نظاـ الري القائـ في ىذا المشروع ىو الري بالرش والري وأتيار موقع المشروع, ذلؾ جاء اخ

بالتنقيط يكوف ذلؾ حسب طبيعة المحاصيؿ التي تزرع ضمف ىذا المشروع واف الري بالرش والري 
بالتنقيط ىي مف افضؿ الطرؽ الحديثة والتي اثبتت نجاحيا وخصوصا في المناطؽ الصحراوية 

متطمبات  مبيالفاقد المائي فضبل عف ايصاؿ المياه الى النباتات بشكؿ منتظـ يحيث تقوـ بتقميؿ 
( دونـ حيث تـ 40000المحصوؿ المائية, لقد تـ تقسيـ المساحة الى أربعة اقساـ مساحة كؿ قسـ )

( 1تقسيـ كؿ قسـ الى أجزاء موزعة فييا مجموعة مف المحاصيؿ كما موضح في المخطط )
 -حو اآلتي:( عمى الن43والخريطة )

 :انمسى االٔل. 1.1.3.4

( دونـ الى ثبلث اجزاء موزعا فييا مجموعة مف 40000تـ تقسيـ مساحة ىذا القسـ والبالغة )
 -المحاصيؿ و عمى النحو اآلتي:

( دونـ 20000شمؿ زراعة اشجار النخيؿ والفاكية لمساحة تقدر بػ ) /اندضء االٔل. 1.1.1.3.4
( طف مف التمور لمتوسط إنتاج 58500الؼ نخمة إلنتاج )( 780000اذ مف الممكف زراعة)

 ( 1000000( كغـ, كما يمكف زراعة اشجار الفاكية ضمف ىذه المسافة بعدد )75النخمة الواحدة )
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(  ًوْذج همررح السرثوةه  إلًرةج  لسه ػ  ظوي  لِعيش  لغر اش    ه ة ظش  ألًيةه 1هخ ػ )

  ةالػروة  ػل  هاةٍ ًِر  لفر ت

 

 مصدر: من عمل الباحثال
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 (43خريطة )

 (. 2( ّهشرّع هلن )1 أله ظ   لومررح  سرثوةهُة    هشرّع هلن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبار الطبوغرافية, مقياس أل المصدر : وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, خريطة محافظة ا
 .2007, لعام 5000000:1
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( 25( طف مف الفاكية وبمعدؿ إنتاج لشجرة الواحدة يبمغ )25000مميوف شجرة مف الممكف إنتاج )
 كغـ.

( دونـ لممحاصيؿ 10000تـ تخصيص الجزء الثاني بمساحة ) انثبَٙ/اندضء  .2.1.1.3.4
 ( كغـ لمدونـ الواحد.400( طف بمعدؿ غمة يبمغ )4000الزيتية اذ مف الممكف إنتاج )

ة حنشاء البيوت الببلستيكية بمسالقد خصص ىذا الجزء أل /اندضء انثبنث. 3.1.1.3.4
( 8( والعرض )50( مف البيوت الببلستيكية طوؿ البيت الواحد )1666( دونـ لئلنشاء )10000)

( ـ إذ يمكف إنتاج مجموعة مف محاصيؿ الخضر المتنوعة 400ـ لتكوف مساحة البيت الواحد )
بمعدؿ إنتاج لمبيت  ( طف,6664حسب حاجة المحافظة حيث باإلمكاف اف تنتج ىذه البيوت )

 ( كغـ.4000الواحد يبمغ )

 :انمسى انثبَٙ. 2.1.3.4

 -( دونـ مقسمة عمى جزئييف وعمى النحو اآلتي:40000فقد خصت مساحة )

( 20000ة )حوؿ لزراعة محصوؿ القمح بمساألخصص الجزء ا /ٔل اندضء ا. 1.2.1.3.4
 ( كغـ.900( طف وبمعدؿ غمة يبمغ )18000دونـ اإلنتاج )

خصص ىذا الجزء لزراعة محصوؿ الشعير في مساحة تبمغ  /اندضء انثبَٙ .2.2.1.3.4
 ( كغـ.450( طف وبمعدؿ غمة يبمغ )9000( دونـ إلنتاج )20000)

 :انمسى انثبنث. 3.1.3.4

 -( دونـ عمى النحو اآلتي:10000لقد قسـ أربعة أجزاء مساحة كؿ جزء ) 

( 4500لمحاصيؿ البقوليات اذ يمكف إنتاج )خصص الجزء االوؿ  /ٔل اندضء ا. 1.3.1.3.4
 ( دونـ.10000( كغـ لمدونـ الواحد بمساحة تبمغ )450طف وبمعدؿ غمة يبمغ )

( دونـ 10000خصص لزراعة محصوؿ الجت لمساحة تبمغ ) /اندضء انثبَٙ. 2.1.3.1.4
 ( كغـ. 89190اإلنتاج بقدر بػ )
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( دونـ 10000اؿ والدرنيات بمساحة )يضـ زراعة محاصيؿ االبص /اندضء انثبنث 3.1.3.1.4
 ( كغـ.3500( طف بمعدؿ إنتاج لمدونـ الواحد يبمغ )35000إلنتاج يبمغ )

خصص ىذا الجزء لزراعة محاصيؿ الخضر الصيفية والشتوية  /اندضء انشاثغ .4.1.3.1.4
 د.( كغـ لمدونـ الواح2200( طف بمعدؿ غمة يبمغ )22000( دونـ إلنتاج )10000بمساحة تبمغ )

 :انمسى انشاثغ 4.1.3.4

 -جزاء عمى النحو اآلتي:أ ة( دونـ قسمت الى ثبلث40000تبمغ المساحة )

( 10000خصص ىذا الجزء لزراعة محصوؿ الشعير بمساحة ) /ٔل اندضء ا .1.4.1.3.4
 (كغـ دونـ.450( طف بمعدؿ غمة يبمغ )4500دونـ إلنتاج )

( دونـ إلنتاج 10000القمح بمساحة ) خصص لزراعة محصوؿ /اندضء انثبَٙ. 2.4.1.3.4
 ( كغـ دونـ.900( طف بمعدؿ غمة )9000)

( 20000خصص ىذا الجزء لزراعة محصوؿ الذرة بمساحة تبمغ ) /اندضء انثبنث. 3.4.1.3.4
 ( كغـ دونـ.500( طف وبمعدؿ غمة )10000دونـ مف اإلنتاج يصؿ الى )

نشاء حقوؿ لتسميف أنتاج الحيواني مف خبلؿ أما عف اإلنتاج الحيواني يقترح الباحث تطوير اإل
رض الزراعية كما ألالعجوؿ و حقوؿ ابقار اميات الحميب وحقوؿ لدواجف تكوف عمى مقربة مف ا

عبلؼ ليا مف خبلؿ زراعة محاصيؿ العمؼ وبقايا النباتات أل( يتـ توفير ا1موضح في المخطط )
عميقة مف العمؼ لتغذية الحيوانات  الزراعية مع تخصيص جزء مف إنتاج الحبوب يخمط إلنتاج

 اً ( رأس180لتسميف العجوؿ بطاقو استيعابية لمحقؿ الواحد تصؿ ) ( حقبلً 50اقترح الباحث انشاء )
( 125وبوزف لمذبيحة يقدر بػ ) اً ( طن1125بإنتاج يبمغ ) اً ( رأس9000يكوف مجموع الحقوؿ )

( طف مف 619يكوف صافي اإلنتاج )( 2)%(55كغـ وبعد استخراج نسبة التصافي والبالغة )(1)
( حقؿ االميات الحميب مف االبقار بطاقة استيعابية 50المحـو الحمراء, كما يقترح الباحث انشاء)

                                 
(
1
بيانات غري  ,2020وزارة التخطيط والتعاون االمنائي, اجلهاز ادلركزي لإلحصاء, متوسط وزن الذبائح ادلسح الشامل للثروة احليوانية, لعام  (

 .ةمنشور 
(
2
 .8-7د علي مكي الربيعي, مصدر سابق, صحمم (
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( 7092إلنتاج يبمغ ) اً ( رأس9000وبمجموع لمحقوؿ يصؿ الى ) اً ( رأس180لمحقؿ الواحد تصؿ )
يكوف  (1)%(79نسبة الرضاعة والبالغة )( كغـ/ سنة لمبقرة الواحدة بعد استبعاد 788بمعدؿ ) اً طن

 مف الحميب, تضاؼ الى نصيب المحافظة.  اً ( طن5603صافي اإلنتاج )

 اً ( طير 12000إلنتاج لحوـ الدجاج سعة كؿ حقؿ ) ( حقبلً 100أما الدواجف في يمكف انشاء )
 اً ( طير 9000بطاقة استيعابية ) ( حقبلً 50, أما بيض المائدة فيمكف انشاء )اً ( طن2400إلنتاج)

, و يقترح الباحث توزيع عدد مف الخبليا النحؿ تحت اشجار اً ( طن8316وبإنتاج يصؿ الى )
إذا كاف  اً ( طن35( خمية نحؿ إلنتاج)5000النخيؿ والفاكية إلنتاج العسؿ اذ مف الممكف وضع )

الزراعية ( كغـ, كما يقترح الباحث إنشاء معمؿ تعميب المنتجات 7متوسط إنتاج الخمية الواحدة )
نشاء محطة  كما يضـ المشروع دور لمعماؿ ومستوصؼ بيطري يقدـ خدماتو لئلنتاج الحيواني, وا 
مراقبة لئلنتاج الزراعي تضـ مجموعة مف الميندسيف والمينييف لمراقبة التغيرات التي تطرأ عمى 

ؤ ألي اإلنتاج الزراعي, كما يضـ المشروع محطة مناخية لرصد عناصر لمطقس والمناخ والتنب
طارئ قد يحدث لئلنتاج الزراعي فضبًل عف تخصيص منطقة إلنشاء المخازف ل خزف المنتجات 

( ـ يكوف امتدادىا مع 8الزراعية وحفظيا مف التمؼ كما ضـ المشروع تخطيط شوارع عرض )
انبوب المياه لغرض تسييؿ حركة اآلالت الزراعية إلداء وظائفيا, ومكاف مخصص لمحطة توليد 

لكيربائية تكوف ذات خبليا شمسية, م ف خبلؿ ذلؾ يمكف ليذا المشروع أف ُيضيؼ كميات الطاقة ا
( و 81مف اإلنتاج الزراعي لمحافظة االنبار ُتسيـ في تحقيؽ االكتفاء الذاتي ومف خبلؿ الجدوليف )

( ومف 13500مف القمح ومف الشعير ) اً ( طن27000( يتبيف إف المشروع ُيساىـ في إنتاج )82)
ومف الخضر  اً ( طن25000ومف الفاكية ) اً ( طن58500ومف التمور ) اً ( طن10000ة )الذر 

ومف البقوليات  اً ( طن22000ومف الخضر الصيفية والشتوية المكشوفة ) اً ( طن6664المحمية )
ومف المحاصيؿ  اً ( طن89190ومف الجت ) اً ( طن35000بصاؿ والدرنيات )ألومف ا اً ( طن4500)

( ومف لحوـ الدجاج 5603والحميب ) اً ( طن619ومف المحوـ الحمراء ) اً ( طن4000الزيتية )
 .اً ( طن35, ومف العسؿ )اً ( طن8316ومف بيض المائدة ) اً ( طن2400)

 
                                 

(
1
, بيانات غري 2020بات السنوية, ادلسح الشامل للثروة احليوانية, التخطيط والتعاون االمنائي, اجلهاز ادلركزي لإلحصاء, احلسا ةوزار  (

 .ةمنشور 
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 (81جدوؿ )
 (1يوضح المساحات المقترحة ومعدؿ الغمة واإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )

معدؿ الغمة  المساحة المقترحة /دونـ نوع المحصوؿ ت
 المقترحة /دونـ

 االنتاج المتوقع /طف

 27000 900 30000 القمح 1
 13500 450 30000 الشعير 2
 10000 500 20000 الذرة 3
 58500 75 20000 النخيؿ 4
 25000 25 الفاكية 5
 6664 4000 10000 الخضر المحمية 6
الخضر الصيفية  7

 والشتوية
10000 2200 22000 

 35000 3500 10000 األبصاؿ والدرنيات 8
 4500 450 10000 البقوليات 9
 4000 400 10000 المحاصيؿ الزيتية 10
 89190 8919 10000 الجت 11

 295354 1947 160000 المجموع

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.          

 
 (82جدوؿ )

 (1ة اإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )يوضح الحقوؿ المقترحة والطاقة االستيعابية وكمي
عدد الحقوؿ  نوع االنتاج ت

 المقترحة
الطاقة االستيعابية 

 المقترحة
االنتاج المتوقع/ 

 طف
 619 رأس 9000 50 المحـو الحمراء 1
 5603 رأس 9000 50 الحميب 2
 2400 طير 12000 100 لحـو الدجاج 3
 8316 طير 9000 50 بيض المائدة 4
 35 ( كغـ لمخمية7) خمية 5000 نحؿ 5
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.           
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 انثشثبس -(: خضٚشح انشيبد٘ 2)يششٔع سلى . 2.3.4

يقترح الباحث إنشاء مشروع استثماري زراعي في المنطقة الممتدة بيف بحيرة الثرثار وجزيرة الرمادي 
ومد انبوب منيا باتجاه جزيرة الرمادي عنده سدة الثرثار رة الثرثار عف طريؽ محطة ضخ عمى بحي

( إذ مف 9إذ تتميز ىذه المنطقة بانبساط سطحيا وتربتيا القابمة لمزراعة كما موضح في الصورة )
( كـ الستثمار 10( كـ يتفرع مف منتصؼ االنبوب انبوباف بطوؿ )20الممكف مد أنبوب بطوؿ )

( دونـ كما 20000( دونـ حيث قسمت أربع أقساـ مساحة كؿ قسـ )80000مساحة تُق د ر بػ )
 -( وعمى النحو اآلتي:43( والخريطة )2موضح في مخطط )

( دونـ وعمى 20000أجزاء بمساحة ) ةتـ تقسيـ ىذا القسـ الى ثبلث: ٔل انمسى ا.1.2.3.4
 -النحو اآلتي:

لنخيؿ والفاكية بمساحة تُق د ر بػ خصص ىذا الجزء لزراعة أشجار ا /اندضء االٔل. 1.1.2.3.4
( كغـ, 75( طف بمعدؿ غمة )29250( نخمة إلنتاج )390000( دونـ إذ يمكف زراعة )10000)

( طف بمعدؿ 12500( الؼ شجرة إلنتاج )500000كما يمكف زراعة أشجار الفاكية بعدد يبمغ )
 ( كغـ.25غمة )

ص ىذا الجزء إلن /اندضء انثبَٙ. 2.1.2.3.4 شاء البيوت الببلستيكية بمساحة تُق د ر بػ لقد ُخص 
( طف بمعدؿ إنتاجية لمبيت الواحد 3332( بيت إلنتاج )833( دونـ وبعدد لمبيوت يبمغ )5000)

 ( كغـ.4000تبمغ )

( دونـ لزراعة الخضر 5000خصصت مساحة ىذا الجزء والبالغة ) /اندضء انثبنث. 3.1.2.3.4
( طف مف الخضر بمعدؿ إنتاجية لمدونـ 11000أف تنتج ) الصيفية والشتوية المكشوفة إذ يمكف

 ( كغـ.2200الواحد تبمغ )
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 -( دونـ وقسـ عمى النحو اآلتي:20000تبمغ مساحة ىذا القسـ ) :انمسى انثبَٙ 2.2.3.4

ص ىذا الجزء ل زراعة محصوؿ القمح بمساحة تُق د ر بػ ) /ٔل اندضء ا. 1.2.2.3.4 ( 5000ُخص 
 ( كغـ لمدونـ الواحد.900( طف وبمعدؿ إنتاج يبمغ )4500دونـ إلنتاج )

ص لزراعة الذرة بمساحة ) /اندضء انثبَٙ. 2.2.2.3.4 ( طف 2500( دونـ إلنتاج )5000ُخص 
 ( كغـ/ دونـ.500بمعدؿ غمة يبمغ )

ص ل زراعة الشعير بمساحة تبمغ ) /اندضء انثبنث. 3.2.2.3.4 ( دونـ وبإنتاج 10000فقد ُخص 
 ( كغـ.450( طف إذ كاف متوسط غمة الدونـ الواحد )4500يبمغ )

 الثرثار –( توضح انبساط السطح لممنطقة الممتدة بيف جزيرة الرمادي 9صورة)

 

 ـ2022/  3/  23التقطت بتاريخ 
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 –( ًوْذج همررح السرثوةه  إلًرةج  لسه ػ  ظوي  أله ظ   لوورنل هي   ارل  لثرثةه 2هخ ػ )

   ػل  هاةٍ   ارل  لثرثةهيسيرل  لرهة ي  ةالػروة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر: من عمل الباحث
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  :انمسى انثبنث.. 3.2.2.4

 -( دونـ عمى النحو اآلتي:20000ُقس م ت مساحة ىذا القسـ الى قسميف بمساحة )

ص ىذا الجزء ل زراعة أشجار النخيؿ والفاكية بمساحة تبمغ  /اندضء االٔل. 1.3.2.2.4 ُخص 
( كغـ لمنخمة 75( طف بمعدؿ غمة )29250( نخمة إلنتاج )39000ونـ لزراعة )( د10000)

 ( كغـ لمشجرة الواحدة.25( طف بمعدؿ غمة )12500( شجرة إلنتاج )500000الواحدة وزراعة )

ص ىذا الجزء إلنتاج محصوؿ الجت بمساحة )/ اندضء انثبَٙ. 2.3.2.2.4 ( دونـ 10000ُخص 
 ( كغـ لمدونـ الواحد.8919مغ )( بمعدؿ غمة يب89190إلنتاج )

 : انمسى انشاثغ. 4.2.2.4

 -ُقس ـ الى جزئييف وعمى النحو اآلتي:

ص ىذا الجزء ل زراعة البقوليات بمساحة تبمغ ) /ٔلا ندضء . ا1.4.2.2.4 ( دونـ 10000ُخص 
 ( كغـ/ دونـ.450( طف بمعدؿ إنتاج )4500إلنتاج ُيق د ر بػ )

ص ىذا الجزء ل زراعة المحاصيؿ الزيتية لمساحة تُق د ر بػ  /اندضء انثبَٙ. 2.4.2.2.4 فقد ُخص 
 ( كغـ/ دونـ.400( طف بمعدؿ غمة يبمغ )4000( دونـ إلنتاج )10000)

( حقؿ لتربية وتسميف العجوؿ بطاقة استيعابية 75أما عف اإلنتاج الحيواني يقترح الباحث إنشاء )
نشاء ) اً ( طن928إلنتاج ُيق د ر بػ ) اً ( رأس13500تبمغ ) مف ابقار  ( حقبلً 75مف المحوـ الحمراء وا 

, أما عف الدواجف فيقترح الباحث اً ( طن8405إلنتاج ) اً ( رأس13500أميات الحميب بطاقة تبمغ )
مف  اً ( طن3600إلنتاج ) اً ( طير 12000إلنتاج لحوـ الدجاج سعة كؿ حقؿ ) ( حقبلً 150إنشاء )

نشاء ) إلنتاج  اً ( طير 8000نتاج بيض المائدة بطاقة استيعابية تبمغ )إل ( حقبلً 25لحوـ الدجاج وا 
( 2500, كما يقترح الباحث توزيع خبليا النحؿ تحت أشجار النخيؿ والفاكية بعدد )اً ( طن3696)

( كغـ لمخمية الواحدة, كما يقترح الباحث إدخاؿ نمط 7بمعدؿ إنتاج ) اً ( طن17,5خمية إلنتاج )
يث ال يسود االستزراع السمكي ليذا النمط ضمف محافظة االنبار إذ االستزراع السمكي المكثؼ ح

( سمكة في المتر 100-10تكوف تربية األسماؾ بأعداد كبيرة في مساحة صغيرة تتراوح بيف )
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تتـ في أحواض أما أسمنتية أو فيبر جبلس صغيرة المساحة كما موضح في الصورة  إذالمربع 
مف إنتاج لحـو األسماؾ لسد العجز الحاصؿ وصواًل الى  ( إذ يمكف ليذا أف يوفر قدر كاؼ  10)

مرحمة االكتفاء الذاتي. ومف مميزات ىذا النمط إنو يحتاج الى مسطح مائي صغير يسيؿ التحكـ 
( 6-4فيو وبإدارتو, ومف أىـ الميزات التسويؽ السريع إذ يمكف أف ُيس و ؽ خبلؿ مدة تتراوح بيف )

عة كؿ حوض 100يؽ لذلؾ يقترح الباحث إنشاء )( كغـ عند التسو 2أشير وبوزف ) ( حوض س 
( كما موضح 2, إف مشروع )اً ( طن20( كغـ عند التسويؽ إلنتاج يصؿ )2( سمكة بوزف )100)

( يحتوى عمى معمؿ إلنتاج األعبلؼ ومعمؿ لتعميب المنتجات وحفظيا مف التمؼ 2في المخطط )
 عماؿتوليد الطاقة الكيربائية عف طريؽ استووحدة مراقبة ودور لمعماؿ ومحطة مناخية ومحطة ل

األلواح الشمسية ومكاف ُمخ ص ص لآلالت الزراعية كما يضـ المشروع طرؽ مع امتداد انبوب نقؿ 
( ـ لتسييؿ حركة النقؿ داخؿ المشروع. مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف ليذا 8المياه عرض الطريؽ )

نصيب جيد مف الغذاء م ف أجؿ سد الفجوة الغذائية المشروع أىمية إذ ما تـ تنفيذه لكونو يساىـ ب
( إف المشروع يمكف أف يضيؼ 84( و )83)العجز( وتحقيؽ االكتفاء الذاتي ويتبيف مف الجدوليف )

 ( طف مف محصوؿ الذرة2500( طف مف الشعير و )4500( طف مف محصوؿ القمح و )4500)

 ( ًوػ  السرسه ع  لسوك   لوكثف10صْهل )

 

 لمصدر: شبكة االنترنت .ا         

مف الخضر المحمية  اً ( طن3332( طف مف الفاكية و )25000( طف مف التمور و )58500و )
( طف 4000( طف مف البقوليات و )4500( طف مف الخضر الصيفية والشتوية و )11000و )
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( 8405و ) اً ( طن928مف الجت ومف المحوـ الحمراء ) اً ( طن89190مف المحاصيؿ الزيتية و )
مف العسؿ و  اً ( طن17,5و ) اً ( طن3696مف لحوـ الدجاج و ) اً ( طن3600مف الحميب و ) اً طن
 مف األسماؾ. اً ( طن20)

 (83جدوؿ )
 (2يوضح المساحات المقترحة ومعدؿ الغمة واإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )            
معدؿ الغمة  المساحة المقرحة /دونـ نوع المحصوؿ ت

 /دونـ المقترحة
 االنتاج المتوقع /طف

 4500 900 5000 القمح 1
 4500 450 10000 الشعير 2
 2500 500 5000 الذرة 3
 58500 75 20000 النخيؿ 4
 25000 25 الفاكية 5
 3332 4000 5000 الخضر المحمية 6
الخضر الصيفية  7

 والشتوية
5000 2200 11000 

 4500 450 10000 البقوليات 8
 4000 400 10000 ؿ الزيتيةالمحاصي 9
 89190 8919 10000 الجت 10

 207022 1792 80000 المجموع
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.        

 (84جدوؿ )
 (2يوضح الحقوؿ المقترحة والطاقة االستيعابية وكمية اإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )         
عدد الحقوؿ  جنوع االنتا ت

 المقترحة
االنتاج المتوقع/  الطاقة االستيعابية المقترحة

 طف
 928 رأس 13500 75 المحـو الحمراء  1
 8405 رأس 13500 75 الحميب 2
 3600 12000 150 لحـو الدجاج 3
 3696 8000 25 بيض المائدة 4
 17.5 ( كغـ/ لمخمية7) خمية 2500 نحؿ 5
 20 10000 100 االسماؾ 6

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.           
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 انٕنٛذ  –: انُخٛت 3يششٔع سلى . 3.3.4

عند االطبلع عمى الدراسات المعدة الستثمار المناطؽ الواعدة في محافظة االنبار والتي عدتيا 
المناطؽ الواعدة التي يمكف مديرية زراعة االنبار وىيئة استثمار االنبار بينت الدراسة العديد مف 

 ( تـ تقسيميا عمى النحو االتي:44استثمارىا كما موضح في الخريطة )
(كـ موزعة عمى)القائـ 1338راضي واعدة لبلستثمار الزراعي تشكؿ مساحة تقدر بػ )أ. 1.3.3.4

 و راوة عنو وحديثة وىيت وكبيسة والرطبة والنخيب(.
( كـ وىي تتوزع عمى )القائـ والعبور 4430مساحتيا بػ ) بار تقدرآلراضي تروى مف اأ. و 2.3.3.4

 وعنو و راوة وحديثة وحقبلنية بروانة ىيت كبيسة الرمادي الصقبلوية الكرمة والفموجة والعامرية(. 
( كـ, وىي تتوزع عمى كؿ مف 3259اراضي تروى مف النير والبحيرات تبمغ مساحتيا ). 3.3.3.4

 وحديثة وىيت والرمادي والنخيب والرطبة والوليد( . )القائـ والعبيدي و راوة وعنو 
 

يقترح الباحث استثمار ثبلث مناطؽ ىي كسرة واليبارية شماؿ النخيب وعرعر وحامر جنوب 
والتربة والمياه  النخيب وصواب في ناحية الوليد, وجاء اختيار ىذه المناطؽ وفؽ متطمبات السطح

-2( وبيف )0.1-0إذ تبايف انحدار السطح بيف ) ؿألو الجوفية التي تـ دراستيا خبلؿ الفصؿ ا
نظاـ الري بالرش والري بالتنقيط,  تعماؿيصمح ل زراعة جميع المحاصيؿ الزراعية مع اس إذ( 7.9

أما التربة فإنيا ذات قابمية لئلنتاج الزراعي خصوصًا إذا تـ إضافة المخصبات التي تساعد عمى 
ة نتيجة تكونيا مف الُمسيبلت المائية أما المياه الجوفية اإلنتاج الوفير, كما تسود فييا ترب خصب

( مميغراـ/ لتر إذ يمكف زراعة 2500-1000فإف تركيز األمبلح في المناطؽ المرشحة تتراوح بيف )
محاصيؿ الحبوب والخضر وأشجار النخيؿ والفاكية وزراعة البقوليات ومحاصيؿ العمؼ, أما عف 

 -(ـ تحت سطح االرض, وتـ تقسيميا عمى النحو االتي:200-100أعماؽ ىذه المياه تتراوح بيف )
 

 خ:جبسٚٓٔان حاالٔنٗ انكسش خانًُطم 

( الؼ دونـ في الكسرة 100000إذ يمكف استثمار ), ( الؼ دونـ200000يقترح الباحث استثمار )
( دونـ ل زراعة القمح إلنتاج 25000( الؼ دونـ في اليبارية إذ ُيخ ص ص )100000تقابميا )

( الؼ دونـ ل زراعة الشعير بإنتاج 25000( كغـ/ دونـ واستثمار )300( طف بمعدؿ )7500)
( كغـ/ دونـ, ويكوف الري ديمي وتكميمي حسب حاجة 275( طف بمعدؿ غمة )6875يصؿ )

المحاصيؿ عف طريؽ استخداـ الري بالرش باالعتماد عمى المياه الجوفية الموجودة ضمف المنطقة 
( طف 90000( دونـ إلنتاج العمؼ األخضر المتمثؿ بالجت إلنتاج )15000كما يمكف استثمار )
 ( دونـ ل زراعة أشجار النخيؿ25000( كغـ/ دونـ كما يمكف استثمار )6000بمعدؿ غمة يبمغ )
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 (44خريطة )
 نبارألراضي االستثمارية الزراعية في محافظة األا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبار, قسم االستثمار, الخريطة االستثمارية الزراعية أل مديرية الزراعة في محافظة االمصدر: وزارة الزراعة, 
 .2009, لعام  500000:1نبار, مقياس أل لمحافظة ا
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( كغـ لمنخمة, ويمكف زراعة 60( طف بمعدؿ إنتاج )58500( نخمة إلنتاج )975000إلنتاج )
( كغـ لمشجرة 18عدؿ إنتاج )( طف بم18000( شجرة إلنتاج )1000000أشجار الفاكية بػ )

 اً ( طن4998إلنتاج ) اً ( بيت1666( دونـ إلنشاء )10000الواحدة, كما يمكف استثمار مساحة )
نتاجيا ويمكف استثمار 3000بمعدؿ إنتاج لمبيت الواحد ) ( كغـ, أما في مجاؿ الثروة الحيوانية وا 

( 310إلنتاج )مف االبقار أس ( ر 4500ليكوف المجموع ) اً ( رأس180في كؿ منطقة ) ( حقبلً 25)
( 25, كما يمكف استثمار )اً ( طن620طف م ف المحوـ الحمراء, ل يكوف مجموع إنتاج المنطقتيف )

( 2802إلنتاج ) اً ( رأس180م ف أبقار أميات الحميب في كؿ منطقة يحتوي كؿ حقؿ عمى ) حقبلً 
مار حقوؿ إلنتاج الدجاج ( طف م ف الحميب, كما يمكف استث5604طف ل يكوف مجموع اإلنتاج )

( طير إلنتاج 9000بطاقة تصؿ الى ) ( حقبلً 30بمجموع ) ( حقبلً 15البلحـ في كؿ منطقة )
إلنتاج بيض المائدة بطاقة تصؿ  ( حقبلً 30مف ل حوـ الدجاج, كما يمكف استثمار ) اً ( طن540)
ؿ منطقة إلنتاج ( خمية في ك1500, كما يمكف استثمار )اً ( طن4990( طير إلنتاج )9000لى )إ
 ( كغـ لمخمية الواحدة.7بمعدؿ إنتاج ) اً ( طن21)

  حبيشٔ  ػشػش خانثبَٛ خانًُطم: 

( الؼ دونـ ويقترح الباحث استثمار مساحة 550000تُق د ر مساحة المنطقتيف الصالحة ل مزراعة )
ذ يمكف ( الؼ دونـ ا160000( الؼ دونـ في كؿ منطقة بمساحة كمية تبمغ )80000تُق د ر بػ )
( كغـ/ دونـ , كما 300( طف بمعدؿ غمة يبمغ )6000( دونـ مف القمح إلنتاج )20000استثمار )

( 275( طف بمعدؿ غمة )5500( الؼ دونـ لزراعة الشعير بإنتاج يبمغ )20000يمكف استثمار)
 ( نخمة780000) زراعة( الؼ دونـ لزراعة اشجار النخيؿ والفاكية ل20000,كما يمكف استثمار )

( كغـ لمنخمة الواحدة وزراعة اشجار الفاكية بعدد 60( طف وبمعدؿ إنتاج )46800إلنتاج )
( كغـ لمشجرة الواحدة كما يمكف 18( طف بمعدؿ إنتاج )18000( شجرة إلنتاج )1000000)

اإلنتاج    اً ( بيت833( دونـ بعدد بيوت تبمغ )5000زراعة محاصيؿ الخضر المحمية بمساحة )
( دونـ مف 5000( كغـ لمبيت الواحد كما يمكف زراعة )3000معدؿ إنتاج )ب اً ( طن2499)

( كغـ لمدونـ الواحد 2000( طف معدؿ إنتاج )10000الخضر الصيفية والشتوية المكشوفة إلنتاج )
كغـ/ دونـ, أما  (6000(طف بمعدؿ إنتاج )6000( دونـ إلنتاج )10000وزراعة الجت بمساحة )
في كؿ منطقة اإلنتاج لحـو الحمراء بطاقة  ( حقبلً 25يمكف استثمار)عف الثروة الحيوانية إذ 
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مف المحوـ الحمراء ليكوف مجموع المنطقتيف  اً ( طن310لكؿ حقؿ إلنتاج) اً ( رأس180استيعابية )
مف اميات الحميب في كؿ منطقة بطاقة استيعابية  ( حقبلً 25كما يمكف استثمار) اً ( طن620)
مف  اً ( طن5604مف الحميب بمجموع إنتاج لممنطقتيف يبمغ ) اً طن (2802إلنتاج ) اً ( رأس180)

( 30( حقؿ بمجموع )15الحميب, كما يمكف استثمار حقوؿ إلنتاج الدجاج البلحـ في كؿ منطقة )
 ( حقبلً 30مف لحوـ الدجاج, كما يمكف استثمار ) اً ( طن540إلنتاج ) اً ( طير 9000بطاقة ) حقبلً 

, كما يمكف استثمار طف( 4990لئلنتاج ) اً ( طير 9000صؿ )إلنتاج بيض المائدة بطاقة ت
 ( كغـ لمخمية الواحدة.7بمعدؿ إنتاج ) اُ ( طن21( خمية في كؿ منطقة إلنتاج )1500)

  صٕاة خانثبنث خانًُطم: 

السورية م ف األراضي  -تعد منطقة صواب التابعة لناحية الوليد والتي تقع عمى الحدود العراقية 
( دونـ تتركز في 85000الزراعي وتُق د ر مساحة األراضي الصالحة لمزراعة بػ ) الواعدة لئلنتاج

( دونـ ُيزر ع فييا 45000الفيضات والمنخفضات التي تنتشر فييا, يقترح الباحث استثمار )
( كغـ لمدونـ الواحد, كما يمكف زراعة 300( طف بمعدؿ إنتاج )1500( دونـ قمح إلنتاج )5000)
 اً ( غرام275( بمعدؿ غمة لمدونـ الواحد تبمغ )2750زراعة الشعير إلنتاج )( دونـ ل  10000)

( نخمة 39000( مف النخيؿ وأشجار الفاكية إذ يمكف زراعة )10000تُق د ر بػ ) ةوزراعة مساح
( شجرة فاكية 500000( كغـ لمنخمة الواحدة وزراعة )60( طف بمعدؿ إنتاج )2340إلنتاج )
( دونـ إلنتاج الخضر 5000( كغـ لمشجرة الواحدة وزراعة )18إنتاج ) ( طف بمعدؿ9000إلنتاج )

( كغـ لمدونـ 3000وبمعدؿ إنتاج ) اً ( طن2499إلنتاج ) اً ( بيت833المحمية بعدد بيوت يصؿ الى )
( طف بمعدؿ إنتاج 10000( دونـ مف الخضر الصيفية والشتوية إلنتاج )5000الواحد وزراعة )

( طف بمعدؿ 6000( دونـ إلنتاج )10000د وزراعة الجت بمساحة )( كغـ لمدونـ الواح2000)
 ( حقبلً 25( كغـ لمدونـ الواحد, أما عف منتجات الثروة الحيوانية فيمكف إنشاء )6000إنتاج يبمغ )

 اً ( رأس4500بمجموع ) اً ( رأس180م ف حقوؿ تسميف العجوؿ بطاقة استيعابية لمحقؿ الواحد تبمغ )
نشاء )310وبإنتاج يصؿ الى ) إلنتاج  اً ( رأس180م ف أبقار أميات الحميب بطاقة ) ( حقبلً 25( وا 

نشاء حقوؿ إلنتاج لحـو الدجاج بعدد ) اً ( طن2802)  اً ( طير 9000بطاقة ) ( حقبلً 15مف الحميب وا 
إلنتاج بيض المائدة  ( حقبلً 15مف لحـو الدجاج كما يمكف إنشاء ) اً ( طن270لمحقؿ الواحد إلنتاج )

, وتوزيع عدد م ف خبليا النحؿ تحت أشجار النخيؿ اً ( طن2494إلنتاج ) اً ( طير 9000بطاقة )
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( كغـ, 7بمعدؿ إنتاج لمخمية الواحدة ) اً ( طن14( خمية إلنتاج )2000والفاكية بعدد يصؿ الى )
يقترح الباحث لممناطؽ الثبلث التي تـ تحديدىا لبلستثمار الزراعي إنشاء معمؿ إلنتاج العمؼ 

يطري ومخازف ل خزف المنتجات الحيوانية ومحطة مناخية ومحطة توليد الطاقة ومستوصؼ ب
الكيربائية مف الطاقة الشمسية ووحدة مراقبة ودور لمعامميف, م ف خبلؿ ما تقدـ تبيف م ف الجدوليف 

( لممنطقة االولى الكسرة واليبارية والمنطقة الثانية 3( إف مجموع اإلنتاج في مشروع )86( و )85)
وحامر والمنطقة الثالثة صواب إف مجموع المحاصيؿ الزراعية فييا سجمت مساحة  عرعر

ُتساى ـ في 400000) ( دونـ حيث يمكف أف ُتضيؼ كميات مف اإلنتاج تسد متطمبات السكاف و 
( طف م ف الشعير و 27500( طف مف القمح و )28500تحقيؽ االكتفاء الذاتي إذ يمكف إنتاج )

مف الخضر المحمية  اً ( طن17493( طف مف الفاكية و )45000و ) ( طف مف التمور234000)
( طف مف الجت أما 360000( طف مف الخضروات الشتوية والصيفية المكشوفة و )20000و )

  اً ( طن14007مف المحـو الحمراء و ) اً ( طن1547اإلنتاج الحيواني فيمكف ليذا المشروع إضافة )

 (85جدوؿ )                                                     

 (3يوضح المساحات المقترحة ومعدؿ الغمة واإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )
معدؿ الغمة  المساحة المقرحة /دونـ نوع المحصوؿ ت

 المقترحة /دونـ
 االنتاج المتوقع /طف

 28500 300 95000 القمح 1
 27500 275 100000 الشعير 2
 212940 60 100000 النخيؿ 3
 45000 18 الفاكية 4

 17493 3000 35000 الخضر المحمية 5
الخضر الصيفية  6

 والشتوية
15000 2000 30000 

 360000 6000 60000 الجت 7

 721433 1665 405000 المجموع
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.        

 



 297 
 

 (86جدوؿ )
 (3لطاقة االستيعابية وكمية اإلنتاج/ طف المتوقع لمشروع رقـ )يوضح الحقوؿ المقترحة وا

عدد الحقوؿ  نوع االنتاج ت
 المقترحة

 االنتاج المتوقع/ طف الطاقة االستيعابية المقترحة

 1547 22500 125 المحـو الحمراء  1

 14007 22500 125 الحميب 2

 1350 9000 75 لحـو الدجاج 3

 12474 9000 75 بيض المائدة 4

 56 ( كغـ/ لمخمية7) خمية 8000 نحؿ 5

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المقترحات الموضوعة.          
 اً ( طن56مف بيض المائدة, و ) اً ( طن12474مف لحوـ الدجاج و ) اً ( طن1350مف الحميب و )

 .مف العسؿ

 اسزثًبس انًشاػٙ. 4.3.4

نساف في زراعتيا ورعايتيا وخدمتيا ينمو فييا الكؤل بصورة المراعي ىي األراضي التي لـ يتدخؿ اال
طبيعية وغالبًا ما تكوف ىذه األراضي غير مستثمرة زراعيًا أو ذات خصوبة قميمة, إف حماية 
المراعي واستثمارىا والمحافظة عمى النبات الطبيعي واستدامتو واستدامة التنوع الحيوي لمنبات 

الحيواف ذات القيمة الغذائية المرتفعة ليا أىمية كبيرة, لقد تـ تقدير  النباتات التي يستساغيا السيما
ف معدؿ استيبلؾ العمؼ لمرأس 240إنتاجية الدونـ الواحد مف العمؼ بػ ) ( كغـ خبلؿ العاـ, وا 

( 60, مما يعني إف استيبلكيا خبلؿ الشير )(1)( كغـ كأقصى حد ليا2الواحد م ف األغناـ ىو )
( دونـ خبلؿ العاـ ومف 3( كغـ أي إف الرأس الواحد يحتاج الى رعي )370كغـ وخبلؿ السنة )

( يتبيف المناطؽ الرعوية الواعدة التي باإلمكاف م ف خبلليا استثمار 45( والخريطة )87الجدوؿ )
, إف ىذا العدد تـ استخراجو م ف خبلؿ قسمة المساحة لكؿ اً ( رأس8066667عدد مف األغناـ يبمغ )

م ت المناطؽ الواعدة 3لكؿ ) منطقة واعدة إذ  ( دونـ تكفي لرعي رأس واحد م ف األغناـ التي ض 

                                 
(
1
 .25داود سلمان مدب, حماضرات يف ادارة ادلراعي الطبيعية, كلية الزراعة, جامعة تكريت, ص (
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 (87جدوؿ )
المناطؽ الرعوية الواعدة في اليضبة الغربية لمحافظة األنبار واالعداد المقترحة مف األغناـ التي 

 يمكف أف تعيميا ىذه المراعي وكمية اإلنتاج
ناـ عدد األغ المساحة دونـ المنطقة الواعدة ت

 رأس
نسبة المعد 
لمذبح مف 
 القطيع

اإلنتاج/ 
 طف

نسبة 
 التصافي

اعداد أميات 
 الحميب

اإلنتاج 
 الكمي/طف

صافي 
اإلنتاج بعد 
استبعاد نسبة 
 الرضاعة

 8777 16560 276000 6772 12540 660000 1200000 3600000 تباؿ 1
الكعرة  2

واالراضي 
 المحيطة بيا

3400000 1133333 623333 11843 6395 260667 15640 8289 

االراضي  3
المحيطة 
 بالرطبة

3200000 1066667 586667 11147 6019 245333 14720 7802 

 5364 10120 168667 4138 7663 403333 733333 2200000 الحسينيات 4
 4876 9200 153333 3762 6967 366667 666667 2000000 الفاج 5
الطبعات وأزممة  6

 حوراف
1800000 600000 330000 6270 3386 138000 8280 4388 

 3901 7360 122667 3009 5573 293333 533333 1600000 الغدؼ 7
 3901 7360 122667 3009 5573 293333 533333 1600000 خرجة 8
 3511 6624 110400 2709 5016 264000 480000 1440000 البحيره 9
 3413 6440 107333 2634 4877 256667 466667 1400000 عامج 10
 2828 5336 88933 2182 4041 212667 386667 1160000 اليمؿ 11
 1950 3680 61333 1505 2787 146667 266667 80000 االعوج 12

 59000 111320 1855333 45520 84297 4436667 8066667 23480000 المجموع
راضي, المناطؽ الرعوية الواعدة في ىضبة االنبار المصدر باالعتماد عمى: مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ اال

 , بيانات غير منشورة.2018الغربية, 
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 (45خري ش )

  لوٌةغك  لرػْيش  لْ ػنل     لِعيش  لغر اش لو ة ظش  ألًيةه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1000000:1مقياس  2010المصدر: الييئة العامة لممساحة, خريطة العراق االدارية, 
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( دونـ يمكف أف يرعى فييا م ف 3600000قة سجمت منطقة تباؿ أكبر مساحة تُق د ر بػ )( منط12)
%( م ف 55( رأس ُمع د لمذبح وبنسبة تبمغ )660000( رأس وبعدد )120000األغناـ ما ُيق د ر بػ )
 اً ( طن12540ليكوف اإلنتاج ) (2)( كغـ19وبوزف ل مذبيحة الواحدة يبمغ ) (1)العدد الكمي لمقطيع

في حيف سجمت منطقة  اً ( طن6772ليكوف صافي اإلنتاج )( 3)%(54وبنسبة تصافي تُق د ر بػ )
( ُمع د 146667وبعدد ) اً ( رأس266667( دونـ تكفي ل رعي )800000قؿ مساحة تبمغ )أج و األع

ف ىذه المناطؽ البالغ  ,( طف1505وبنسبة تصافي الى ) اً ( طن2787لى )إل مذبح وبإنتاج يصؿ  وا 
( دونـ تكفي لرعي عدد يبمغ 23480000( منطقة ُتش ك ؿ مساحة تُق د ر بػ )12ىا )عدد
د فييا لمذبح ) اً ( رأس8066667)  اً ( طن84297وبإنتاج يبمغ ) اً ( رأس4436667يبمغ عدد الُمع 

 .اً ( طن45520تصافي تبمغ ) وبنسبة

( 1855333ة يمكف اف تعيؿ)( إف ىذا المراعي الواعد87أما عف إنتاج الحميب يتبيف مف الجدوؿ )
( طف مف الحميب, اذ سجمت منطقة تباؿ أكبر عدد مف 59000ميات الحميب إلنتاج )أمف  اً رأس

لى إوبإنتاج يصؿ  (4)%(23( مف نسبة القطيع البالغة )276000أميات الحميب يقدر بػ )
البالغة ( كغـ/ سنة لمرأس الواحد وبعد استبعاد نسبة الرضاعة و 60بوزف ) اً ( طن16560)
, في حيف سجمت منطقة األعوج اقؿ عدد م ف اً ( طن8777يكوف صافي اإلنتاج ) (5)%(53)

 اً ( طن3680لى )إمف نسبة القطيع الكمية وبإنتاج يصؿ  اً ( رأس61333أميات الحميب ُيق د ر بػ )
إلنتاج , إف ىذه األعداد م ف األغناـ اً ( طن1950وصافي إنتاج بعد استبعاد نسبة الرضاعة تبمغ )

المحـو الحمراء والحميب والتي يمكف أف تسجميا المراعي الواعدة ال بد م ف التخطيط ليا في توفير 
خزيف استراتيجي م ف األعبلؼ ُيست خد ـ في حاالت الطوارئ عند حدوث مواسـ الجفاؼ أو قمة 

اطؽ الواعدة موسـ الصيؼ, م ف خبلؿ ما تقدـ يتبيف إف استثمار ىذه المن الغطاء النباتي أثناء
 اً ( طن45520م ف األغناـ إلنتاج ) اً ( رأس8066667نبار يمكف أف ُتعيؿ )ألل مرعي في محافظة ا

                                 
(
1
 .110ابراىيم سليمان وامحد منصور, مصدر سابق, ص  (

(
2
, بيانات غري 2020وزارة التخطيط والتعاون االمنائي, اجلهاز ادلركزي لإلحصاء, متوسط وزن الذبائح ادلسح الشامل للثروة احليوانية لعام  (

 منشورة.
(
3
 .78حممد علي مكي الربيعي, مصدر سابق, ص  (

 (
4
 .183-182حممد خليفة حسني الدليمي, مصدر سابق, ص(

 (
5
, بيانات غري 2020التعاون اإلمنائي, اجلهاز ادلركزي لإلحصاء, احلسابات الفولتية, ادلسح الشامل للثروة احليوانية, وزارة التخطيط و (

 منشورة.
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م ف الحميب إذ ُيسي ـ ىذا اإلنتاج في سد الفجوة الغذائية  اً ( طن59000م ف المحوـ الحمراء وتوفير )
 . وتحقيؽ االكتفاء الذاتي في المحافظة

بلستثمار الزراعي يمكف االستفادة مف مخرجات كمية الزراعة إف كؿ ما تـ ذكره م ف خطط ل
عداديات الزراعة في إدارة ىذه المشاريع إذ يوجد  م ف الخريجيف العاطميف عف العمؿ يمكف  كثيروا 

يـ في مثؿ ىذه المشاريع م ف أجؿ توفير اإلنتاج الغذائي ل سكاف المحافظة وتصدير الفائض عف  ز ج 
ج لحاالت الطوارئ فضبًل عف إنيـ أيدي عاممة ُمد ر بة, إف كؿ ما تـ اقتراحو الحاجة او تخزيف المنت

يتوفر م ف  إذم ف مشاريع يمكف أف ُيط ب ؽ وفؽ خطة زمنية تتبعيا الدولة في إنشاء كؿ مشروع 
اإلمكانات الطبيعية ما يمكف أف ُتست غ ؿ في إنشاء تمؾ المشاريع األمر الذي يتطمب التدخؿ 

ق ؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء الحكومي ل ت نفيذىا م ف أجؿ توسيع رقعة االستثمار الزراعي ب ما ُيح 
فضبل عف ما يضاؼ مف مساحات خضراء تساعد في تقميؿ ظاىرة التصحر,  نبارألل محافظة ا

عممًا اف اختيار ىذه المشاريع جاء بعد استشارة كثير مف الخبراء مف الميندسيف الزراعيف 
ي قسـ ىندسة السدود والموارد المائية ومف اساتذة كمية االدارة واالقتصاد ومف والميندسيف ف

 الميندسيف في ىيئة استثمار األنبار.

 م(2030. تقدير االحتياجات الغذائية المستقبمية لسكان محافظة األنبار لعام )4.4
ـ( يرى الباحث البد 2020عند دراسة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية لسكاف محافظة األنبار لعاـ )
بفارؽ زمني قدره  (1)ـ(2030مف تقدير احتياجات السكاف المستقبمية مف الغذاء وتـ اختيار عاـ )

 ( سنوات, حيث تـ تقسيميا عمى النحو اآلتي:10)
 . االنتاج النباتي1.4.4

بة إلنتاج ـ قدر الباحث كمية الغذاء األزمة والمساحة المطمو 2030مف خبلؿ تقديرات السكاف لعاـ 
(, إذ يقدر حجـ سكاف محافظة األنبار لذلؾ العاـ بػ 88ذلؾ الغذاء كما موضح في الجدوؿ )

( 347457( وحدة إدارية, األمر الذي يتطمب انتاج )22( نسمة, يتوزعوف عمى )2379857)
 ( طنًا, مف الشعير وبمساحة18550( دونمًا, وانتاج )404635طنًا, مف القمح وبمساحة تقدر بػ )

                                 
جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا المعمومات, تقديرات  (1)

 ر منشورة.ـ, بيانات غي2030سكاف العراؽ لعاـ 
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نتاج )42609تقدر بػ ) ( دونمًا, 39491( طنًا مف الذرة وبمساحة تقدر بػ )21418( دونمًا, وا 
نتاج ) ( 180867( دونمًا, وانتاج )88452( طنًا مف الخضروات وبمساحة تقدر بػ )356980وا 

( طنًا مف التمور وبمساحة تقدر 28558( دونمًا, وانتاج )22570طنًا مف الفاكية وبمساحة تبمغ )
نتاج )1135ػ )ب ( 38282( طنًا مف األصاؿ والدرنيات وبمساحة تقدر بػ )133274( دونمًا, وا 

نتاج ) ( 28558( دونمًا, وانتاج )35231( طنًا مف البقوليات وبمساحة تقدر بػ )14277دونمًا, وا 
( دونمًا, ليكوف مجموع المساحة المطموبة 73989طنًا مف المحاصيؿ الزيتية وبمساحة تقدر بػ )

( دونمًا, وىذه المساحة متوفرة في محافظة األنبار, أي باإلمكاف تحقيؽ االكتفاء الذاتي 746394)
 مف الغذاء في حاؿ االستغبلؿ االمثؿ لئلمكانات المتاحة.

 
 . االنتاج الحيواني 2.4.4

(, إذ يقدر الطمب 89تـ تقدير احتياجات السكاف مف المنتجات الحيوانية كما موضح في الجدوؿ )
( رأسًا مف األغناـ 1919673( طنًا, االمر الذي يتطمب توفير )28558مى المحوـ الحمراء )ع

( رأسًا مف االبقار 111770( رأسًا مف الماعز معد لمذبح, وتوفير )161784معد لمذبح, وتوفير )
( 989( طنًا, االمر الذي يتطمب انشاء )23799معد لمذبح, اما لحـو الدجاج تقدر الحاجة بػ )

( طنًا, 21419( طيرًا, اما الحاجة مف بيض المائدة فتقدر بػ )12032بًل بطاقة استيعابية تبمغ )حق
( طيرًا, اما الحميب 1159040( حقبًل اميات البيض بطاقة تبمغ )122االمر الذي يتطمب انشاء )

 ( رأسًا مف االغناـ و1600000( طنًا, االمر الذي يتطمب تربية )123753تقدر الحاجة بػ )
( رأسًا مف االبقار مف اميات الحميب, اما لحـو 100000(  رأسًا مف الماعز و )89400)

( حوضًا مائيًا 399( طنًا, االمر الذي يتطمب انشاء )21419األسماؾ فإف الحاجة تقدر بػ )
( قفصًا مائيًا بمساحة 3262( دونمًا مائيًا, وعدد مف االقفاص يبمغ )1993بمساحة مائية تقدر بػ )

( كيموغراـ, األمر الذي 713957, إما العسؿ فتقدر الحاجة بػ )3( ـ163100ئية تقدر بػ )ما
( خمية نحؿ, مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف اف الحاجة مف الغذاء النباتي والحيواني 79329يتطمب )

ـ ستزداد نتيجة زيادة السكاف والطمب عمى الغذاء اذ البد مف التوسع في زراعة 2030بحموؿ عاـ 
 اصيؿ الزراعية والتربية وانتاج الثروة الحيوانية.المح
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 م2030(تقدير حاجة السكان من الغذاء النباتي )طن( في محافظة األنبار لسنة 88جدول )

 ت
الوحدة 
 اإلدارية

حجـ السكاف 
 2030لعاـ

الحاجة مف 
 القمح

الحاجة 
مف 
 الشعير

الحاجة 
 مف الذرة

الحاجة مف 
 الخضروات

الحاجة مف 
 الفاكية

حاجة ال
 مف التمور

الحاجة 
مف 

االبصاؿ 
 والدرنيات

الحاجة 
مف 

 البقوليات

الحاجة 
مف 

محاصيؿ 
 الزيتية

 7030 3515 32805 7030 44521 87870 5272 5991 85526 585797 الرمادي 1
 168 84 785 168 1065 2101 126 98 2045 14009 الوفاء 2
 5382 2691 25116 5382 34086 67275 4037 3140 65481 448500 الفموجة 3
 865 432 4036 865 5477 10811 649 505 10523 72072 الصقبلوية 4
 1760 880 8214 1760 11148 22002 1320 1027 21415 146678 القائـ 5
 646 323 3015 646 4092 8077 485 377 7861 53845 العبور 6
 482 241 2250 482 3054 6028 362 281 5867 40186 العبيدي 7
 1374 687 6414 1374 8705 17180 1031 802 16722 114536 ىيت 8
 589 294 2748 589 3729 7361 442 343 7164 49070 البغدادي 9

 300 150 1402 300 1902 3755 225 175 3655 25032 كبيسة 10
 489 245 2283 489 3098 6115 367 285 5952 40766 الفرات 11
 2237 1118 10438 2237 14165 27958 1677 1305 27212 186388 الحبانية 12
 2180 1090 10175 2180 13809 27254 1635 1272 26527 181695 الكرمة 13
 834 417 3892 834 5282 10425 625 486 10147 69498 حديثة 14
 449 225 2096 449 2844 5614 336 262 5463 37421 الحقبلنية 15
 421 210 1965 421 2666 5262 316 246 5122 35083 بروانة 16
 1698 849 7924 1698 10754 21225 1273 990 20659 141497 العامرية 17
 605 302 2822 605 3829 7558 453 353 7357 50387 الرطبة 18
 96 48 448 96 608 1200 72 56 1168 8003 الوليد 19
 58 29 269 58 364 719 43 34 700 4796 النخيب 20
 509 254 2375 509 3223 6362 382 297 6192 42414 عنو 21
 386 193 1802 386 2446 4828 290 225 4699 32184 راوه 22

 28558 14277 133274 28558 180867 356980 21418 18550 347457 2379857 المجموع
 المصدر : باالعتماد عمى:

ز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا المعمومات, تقديرات جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجيا
 ـ, بيانات غير منشورة.2030سكاف العراؽ لعاـ 
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 م2030(تقدير حاجة السكان من الغذاء الحيواني )طن( في محافظة األنبار لسنة 89جدول )

 الوحدة اإلدارية ت
حجـ 
السكاف 

 2030لعاـ

الحاجة 
مف المحـو 
 الحمراء

الحاجة 
مف 
لحـو 
 الدجاج

الحاجة 
مف 
 البيض

الحاجة 
مف 
 الحميب

الحاجة 
مف لحـو 
 االسماؾ

الحاجة 
 مف العسؿ

 175739 5272 30461 5272 5858 7030 585797 الرمادي 1
 4203 126 728 126 140 168 14009 الوفاء 2
 134550 4037 23322 4037 4485 5382 448500 الفموجة 3
 21622 649 3748 649 721 865 72072 الصقبلوية 4
 44003 1320 7627 1320 1467 1760 146678 القائـ 5
 16154 485 2800 485 538 646 53845 العبور 6
 12056 362 2090 362 402 482 40186 العبيدي 7
 34361 1031 5956 1031 1145 1374 114536 ىيت 8
 14721 442 2552 442 491 589 49070 البغدادي 9
 7510 225 1302 225 250 300 25032 كبيسة 10
 12230 367 2120 367 408 489 40766 الفرات 11
 55916 1677 9692 1677 1864 2237 186388 الحبانية 12
 54509 1635 9448 1635 1817 2180 181695 الكرمة 13
 20849 625 3614 625 695 834 69498 حديثة 14
 11226 337 1946 337 374 449 37421 الحقبلنية 15
 10525 316 1824 316 351 421 35083 بروانة 16
 42449 1273 7358 1273 1415 1698 141497 العامرية 17
 15116 453 2620 453 504 605 50387 الرطبة 18
 2400 72 416 72 80 96 8003 الوليد 19
 1439 43 249 43 48 58 4796 النخيب 20
 12724 382 2206 382 424 509 42414 عنو 21
 9655 290 1674 290 322 386 32184 راوه 22

 713957 21419 123753 21419 23799 28558 2379857 المجموع
 المصدر : باالعتماد عمى:

جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لئلحصاء وتكنولوجيا المعمومات, تقديرات 
 منشورة. ـ, بيانات غير2030سكاف العراؽ لعاـ 
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 االستنتاجات 

نبػػػػػار يتبػػػػػايف مػػػػػف حيػػػػػث درجػػػػػة االنحػػػػػدار واف ىػػػػػذا التبػػػػػايف يػػػػػؤثر فػػػػػي ألف سػػػػػطح محافظػػػػػة اإ -1
طػػػػرؽ الػػػػري الحديثػػػػة لزراعػػػػة  عماؿزراعتػػػػو االمػػػػر الػػػػذي يتطمػػػػب اسػػػػت نػػػػوع المحصػػػػوؿ المػػػػراد

تتمثػػػػػػؿ باالنحػػػػػػدار الشػػػػػػديد  إذلئلنتػػػػػػاج الزراعػػػػػػي حػػػػػػدار المحػػػػػػددة المحاصػػػػػػيؿ, واف درجػػػػػػة االن
مػػػػػاـ اسػػػػػتخداـ اآلالت الزراعيػػػػػة ووسػػػػػائؿ أوالتػػػػػي تشػػػػػكؿ عقبػػػػػة  ة( درجػػػػػ15الػػػػػذي يزيػػػػػد عػػػػػف )

ي مػػػػػػا أراضػػػػػػي مرعػػػػػػي وتبمػػػػػػغ مسػػػػػػاحة ىػػػػػػذه األؾ ل  تػػػػػػر  ع  لػػػػػػذلؾ تُ زار  ُمػػػػػػالالنقػػػػػػؿ التػػػػػػي يحتاجيػػػػػػا 
 نبار. ألف مجموع مساحة محافظة ا( م  %11,3)نسبتو 

 فإفػػػػػػلمنػػػػػػاخ فػػػػػػي تأثيرىػػػػػػا عمػػػػػػى االنتػػػػػػاج الزراعػػػػػػي وعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ تتنػػػػػػوع عناصػػػػػػر ا -2
معظػػػػػػـ عناصػػػػػػر المنػػػػػػاخ ىػػػػػػي مػػػػػػف االمكانػػػػػػات المبلئمػػػػػػة لئلنتػػػػػػاج الزراعػػػػػػي وينفػػػػػػرد عنصػػػػػػر 

كونػػػػو عامػػػػؿ متذبػػػػذب بػػػػيف المطػػػػر بكونػػػػو عامػػػػؿ محػػػػدد لػػػػو اعتمػػػػدنا عمػػػػى الزراعػػػػة الديميػػػػة ل  
 روائية. ألامر الذي يتطمب الزراعة األ خرأو  عاـ

لمزراعػػػػة  صػػػػناؼ بأنيػػػػا قابمػػػػةأمػػػػف التربػػػػة تمتػػػػاز خمسػػػػة  اً ( صػػػػنف11 )االنبػػػػار ةمحافظػػػػتضػػػػـ  -3
لػػػػػػػػػػى معالجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ اضػػػػػػػػػػافو إصػػػػػػػػػػناؼ تحتػػػػػػػػػػاج أوذات خصػػػػػػػػػػوبة جيػػػػػػػػػػدة وخمسػػػػػػػػػػة 

عػػػػػدـ  المخصػػػػػبات لرفػػػػػع مػػػػػف خصػػػػػوبة التربػػػػػة لتكػػػػػوف ذات قابميػػػػػة جيػػػػػدة لمزراعػػػػػة, فػػػػػي حػػػػػيف
 .نقعات الصحراويةنبار لمزراعة ىي ترب المستاألصبلحية نوع واحد مف تربة 

ف الميػػػػػػاه السػػػػػػطحية والميػػػػػػاه الجوفيػػػػػػة فييػػػػػػا متػػػػػػوفرة وتسػػػػػػتغؿ فػػػػػػي إنبػػػػػػار ألتمتػػػػػػاز محافظػػػػػػة ا -4
 نتاج. دًا لذلؾ اإلد  ح  االنتاج الزراعي وىي ال تشكؿ مُ 

عػػػػبلؼ ألنبػػػػار و يعتبػػػػر ثػػػػروة لتػػػػوفير األوفر النبػػػػات الطبيعػػػػي فػػػػي محافظػػػػة ابينػػػػت الدراسػػػػة تػػػػ -5
 خػػػػر نتيجػػػػةً آبػػػػات يتبػػػػايف بػػػػيف عػػػػاـ و النف ىػػػػذا أالطبيعيػػػػة و التػػػػي ترعػػػػى فػػػػي المراعػػػػي لمماشػػػػية 

 مطار. تبايف األل  
بػػػػػػرز االمكانػػػػػػات التػػػػػػي أبػػػػػػار ثػػػػػػروة بشػػػػػػرية لممحافظػػػػػػة وىػػػػػػـ مػػػػػػف نألسػػػػػػكاف محافظػػػػػػة ا يمثػػػػػػؿ -6

ذ يتضػػػػػػػح ارتفػػػػػػػاع الفئػػػػػػػة إمػػػػػػػف حيػػػػػػػث التركيػػػػػػػب العمػػػػػػػري و النػػػػػػػوعي تتمتػػػػػػػع بيػػػػػػػا المحافظػػػػػػػة 
خػػػػػػػػػػػرى اذ بمغػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػبتيـ (سػػػػػػػػػػػنة عػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاقي الفئػػػػػػػػػػػات العمريػػػػػػػػػػػة اال64-15) العمريػػػػػػػػػػػة

 خرى. الفئات العمرية األ عالةإ( وىي الفئة العاممة والقادرة عمى 55,53%)
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( لكػػػػػف %53.67)ػ ر بػػػػػد  ق ػػػػػالعمريػػػػػة القػػػػػادر عمػػػػػى العمػػػػػؿ فػػػػػي الريػػػػػؼ تشػػػػػكؿ نسػػػػػب تُ  الفئػػػػػةف إ -7
لػػػػػى إالمجػػػػػوء  نتيجػػػػػةالعاممػػػػػة فػػػػػي الزراعػػػػػة  يػػػػػدياألبرزىػػػػػا قمػػػػػة أمػػػػػف المحػػػػػددات الفئػػػػػة تعػػػػػاني تمػػػػػؾ 

ومػػػػػف العػػػػػزوؼ عػػػػػف العمػػػػػؿ فػػػػػي الزراعػػػػػة النخفػػػػػاض دخػػػػػؿ المػػػػػزارع  عػػػػػات اخػػػػػرى فضػػػػػبًل عػػػػػفقطا
مػػػػػر الػػػػػذي يػػػػػنعكس سػػػػػمبًا عمػػػػػى قمػػػػػة يػػػػػدي العاممػػػػػة الزراعيػػػػػة األألالمحػػػػػددات االخػػػػػرى قمػػػػػة خبػػػػػرة ا

 االستثمار الزراعي.
ػػػػ تبػػػػيف -8 فػػػػي  عمؿميػػػػات وفيػػػػرة مػػػػف الميػػػػاه التػػػػي تسػػػػتف محافظػػػػة االنبػػػػار تمتمػػػػؾ كإالدراسػػػػة ف م 

 تشػػػػػػػكؿ محػػػػػػػددًا لئلنتػػػػػػػاج الزراعػػػػػػػي لكػػػػػػػف تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف سػػػػػػػوء االدارة و التخطػػػػػػػيط غيػػػػػػػر الػػػػػػػري وال
 السميـ. 

ػػػػػألا محافظػػػػػةتمتمػػػػػؾ  -9 مكانػػػػػات المتاحػػػػػة ف ضػػػػػمف اإلنبػػػػػار شػػػػػبكة مػػػػػف المبػػػػػازؿ الجيػػػػػدة وىػػػػػي م 
 التي تستغؿ في العممية الزراعية. 

ات برزىػػػػػػا ضػػػػػػعؼ كفػػػػػػاءة المؤسسػػػػػػأمػػػػػػف المحػػػػػػددات  جممػػػػػػةيعػػػػػػانى التسػػػػػػويؽ الزراعػػػػػػي مػػػػػػف -10
التسػػػػػويقية التػػػػػي تشػػػػػمؿ مراكػػػػػز تجميػػػػػع المنتجػػػػػات الزراعيػػػػػة فضػػػػػبًل عػػػػػف انخفػػػػػاض كفػػػػػاءة طػػػػػرؽ 
النقػػػػؿ الريفيػػػػة لكػػػػوف بعضػػػػيا غيػػػػر معبػػػػد يعػػػػاني سػػػػالكوىا مػػػػف العديػػػػد مػػػػف المشػػػػاكؿ اثنػػػػاء عمميػػػػة 

 التسويؽ. 
قمػػػػػػة القػػػػػػروض المقدمػػػػػػة مػػػػػػف المصػػػػػػرؼ الزراعػػػػػػي لممػػػػػػزارعيف مػػػػػػع قمػػػػػػة  الدراسػػػػػػةوضػػػػػػحت أ -11

لمقطػػػػػػاع الزراعػػػػػػي مػػػػػػف ابػػػػػػرز محػػػػػػددات التسػػػػػػميؼ الزراعػػػػػػي فػػػػػػي المحافظػػػػػػة  التخصػػػػػػيص المػػػػػػالي
فضػػػػبًل عػػػػف تقػػػػديـ القػػػػروض بفوائػػػػد بسػػػػبب حالػػػػة مػػػػف العػػػػزوؼ لػػػػدى العديػػػػد مػػػػف المػػػػزارعيف عمػػػػى 

 االقتراض ينعكس ذلؾ سمبًا عمى العممية الزراعية ومف ثـ االكتفاء الذاتي مف الغذاء. 
اعيػػػػػػػة يشػػػػػػػكؿ محػػػػػػػددًا لبلكتفػػػػػػػاء الػػػػػػػذاتي مػػػػػػػف ف تفتػػػػػػػت الحيػػػػػػػازات الزر إ الدراسػػػػػػػةوضػػػػػػػحت أ -12

مكانيػػػػػػػة اسػػػػػػػتثمارىا وتنػػػػػػػوع منتجاتيػػػػػػػا أصػػػػػػػغر مسػػػػػػػاحة الحيػػػػػػػازة الزراعيػػػػػػػة عمػػػػػػػى الغػػػػػػػذاء اذ يػػػػػػػؤثر 
 الزراعية بشكؿ يفي بمتطمبات السكاف مف الغذاء. 

ف بعضػػػػػيا مػػػػػف أذ تبػػػػػيف إنبػػػػػار أليػػػػػات الزراعيػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػة تنػػػػػوع التقندراسػػػػػة ظيػػػػػرت الأ -13
والخػػػػػػدمات البيطريػػػػػػة فػػػػػػي  الزراعيػػػػػػةلتحقيػػػػػػؽ االكتفػػػػػػاء الػػػػػػذاتي منيػػػػػػا المكننػػػػػػة  مكانػػػػػػات المتاحػػػػػػةاإل

حػػػػػػيف يكػػػػػػوف ىنػػػػػػاؾ قصػػػػػػور فػػػػػػي بعػػػػػػض التقنيػػػػػػات منيػػػػػػا االسػػػػػػمدة والمبيػػػػػػدات والبػػػػػػذور المحسػػػػػػنة 
والتقنيػػػػػات المسػػػػػتخدمة فػػػػػي انتػػػػػاج الثػػػػػروة الحيوانيػػػػػة نتيجػػػػػة لقمػػػػػة الػػػػػدعـ الحكػػػػػومي الػػػػػذي يجعميػػػػػا 
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الزراعيػػػػة  لمػػػػدورةعػػػػدـ التخطػػػػيط السػػػػميـ مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػزارعيف محػػػػددًا لئلنتػػػػاج الزراعػػػػي فضػػػػبًل عػػػػف 
 االمر الذي ينعكس سمبًا عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء في المحافظة. 

 نتػػػػػاجاإل( فػػػػي %100كثػػػػػر مػػػػف )أاكتفػػػػاء ذاتػػػػي  ةف المحافظػػػػة حققػػػػػت نسػػػػبإ ةبينػػػػت الدراسػػػػ -14
( والخضػػػػػػػػػػػػػراوات %108(  والػػػػػػػػػػػػػذرة )%104) النبػػػػػػػػػػػػػاتي  لمحاصػػػػػػػػػػػػػيؿ القمػػػػػػػػػػػػػح بنسػػػػػػػػػػػػػبة بمغػػػػػػػػػػػػػت

(,  فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيف حققػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػاقي %213( واالبصػػػػػػػػػػاؿ والػػػػػػػػػػدرنيات )%364) ( والتمػػػػػػػػػػور117%)
ػػػػػػػػأالمحاصػػػػػػػػيؿ نسػػػػػػػػبة اكتفػػػػػػػػاء ذاتػػػػػػػػػي  %( 53%( حيػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة الشػػػػػػػػػعير )100ف)قػػػػػػػػؿ م 

 %(.38(  والمحاصيؿ الزيتية )%61) %( والبقوليات12والفاكية )
%( فػػػػػػػي اي 100اتػػػػػػػي )اكتفػػػػػػػاء ذ ةف المحافظػػػػػػػة لػػػػػػػـ تحقػػػػػػػؽ نسػػػػػػػبإ الدراسػػػػػػػةظيػػػػػػػرت أ -15

ذ حققػػػػػػت المحػػػػػػـو الحمػػػػػػراء مػػػػػػا نسػػػػػػبتو إلزراعيػػػػػػة والحيوانيػػػػػػة وىػػػػػػي متباينػػػػػػة نػػػػػػوع مػػػػػػف المنتجػػػػػػات ا
%( 35%( ومػػػػػػػف الحميػػػػػػػب )48%( ومػػػػػػػف بػػػػػػػيض المائػػػػػػػدة )61( ولحػػػػػػػـو الػػػػػػػدجاج نسػػػػػػػبة )%٨٨)

 %(.33%( ومف العسؿ )49ومف لحـو االسماؾ) 
ة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ االكتفػػػػػاء الػػػػػذاتي مػػػػػف داريػػػػػاإلف ىنػػػػػاؾ تبػػػػػايف بػػػػػيف الوحػػػػػدات إبينػػػػػت الدراسػػػػػة  -16

المنتجػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػة النباتيػػػػػػػػة والحيوانيػػػػػػػػة, فضػػػػػػػػبًل عػػػػػػػػف اف نسػػػػػػػػبة االكتفػػػػػػػػاء الػػػػػػػػذاتي  والفجػػػػػػػػوة 
نتػػػػػػاج واالسػػػػػػتيبلؾ ال تعػػػػػػود إلالنباتيػػػػػػة والحيوانيػػػػػػة بػػػػػػيف ا الزراعيػػػػػػة)العجػػػػػػز( لممنتجػػػػػػات  الغذائيػػػػػػة

عػػػػدـ تطػػػػوير االنتػػػػاج مػػػػف  فقػػػػط الػػػػى زيػػػػادة االسػػػػتيبلؾ مػػػػف قبػػػػؿ السػػػػكاف و انمػػػػا تعػػػػود ايضػػػػًا الػػػػى
 تقابؿ حجـ االستيبلؾ كمًا ونوعًا. حيث الكـ والنوع ل  

ظيػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػة جممػػػػػػػػة مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػي مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأنيا معالجػػػػػػػػة العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف أ -17
 نتاج الزراعي وتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء. محددات اإل

التػػػػي تعػػػػاني مػػػػف العجػػػػز فػػػػي  داريػػػػةإلابينػػػػت الدراسػػػػة تقػػػػدير االحتياجػػػػات الفعميػػػػة لموحػػػػدات  -18
ذ قػػػػػػػػدرت المسػػػػػػػػاحة المطموبػػػػػػػػة لسػػػػػػػػد العجػػػػػػػػز الغػػػػػػػػذائي إنتػػػػػػػػاج الزراعػػػػػػػػي )النبػػػػػػػػاتي والحيػػػػػػػػواني( إلا

( دونػػػػػػـ لجميػػػػػػع الوحػػػػػػدات االداريػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػاني مػػػػػػف وجػػػػػػود الفجػػػػػػوة الغذائيػػػػػػة 81728النبػػػػػػاتي )
ػػػػػػ , اً نػػػػػػ( ط139232) نتػػػػػػاج يبمػػػػػػغإجػػػػػػؿ أف )العجػػػػػػز( وىػػػػػػي متػػػػػػوفرة فػػػػػػي جميػػػػػػع تمػػػػػػؾ الوحػػػػػػدات, م 

ػػػػػػ نتػػػػػػاج الشػػػػػػعير بػػػػػػػ ) إف وىػػػػػػي موزعػػػػػػة عمػػػػػػى اربعػػػػػػة محاصػػػػػػيؿ, اذ يقػػػػػػدر االحتيػػػػػػاج المطمػػػػػػوب م 
والمحاصػػػػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػػػػة  اً ( طنػػػػػػػػػػ6055والبقوليػػػػػػػػػػات ) اً ( طنػػػػػػػػػػ113207والفاكيػػػػػػػػػػة ) اً ( طنػػػػػػػػػػ7021

مػػػػػا المنتجػػػػػات الحيوانيػػػػػة فقػػػػػد قػػػػػدرت االحتياجػػػػػات الفعميػػػػػة مػػػػػف المحػػػػػـو الحمػػػػػراء أ, اً ( طنػػػػػ12949)
 طػػػػػػػف, (8614المائػػػػػػػدة )ومػػػػػػػف بػػػػػػػيض  اً ( طنػػػػػػػ8567لحػػػػػػػـو الػػػػػػػدجاج )( طػػػػػػػف ومػػػػػػػف 11823بػػػػػػػػ )
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( 346ومػػػػػػػػف العسػػػػػػػػؿ ) اً ( طنػػػػػػػػ9690سػػػػػػػػماؾ )أل( طػػػػػػػػف ومػػػػػػػػف لحػػػػػػػػـو ا63137مػػػػػػػػف الحميػػػػػػػػب )و 
ػػػػػ ػػػػػأف زيػػػػػادة طػػػػػف, وىنػػػػػا البػػػػػد م  جػػػػػؿ زيػػػػػادة انتاجيػػػػػا لتحقيػػػػػؽ االكتفػػػػػاء أف عػػػػػداد الثػػػػػروة الحيوانيػػػػػة م 

 الذاتي. 
زراعيػػػػػػػة مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ توزيػػػػػػػع االسػػػػػػػتثمار  عػػػػػػػداد مشػػػػػػػاريعإظيػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػة اقتػػػػػػػراح الباحػػػػػػػث أ -19

جزيػػػػرة الرمػػػػادي -( الثرثػػػػار2قػػػػـ )عنػػػػو ومشػػػػروع ر -( غػػػػرب حديثػػػػة1الزراعػػػػي منيػػػػا مشػػػػروع رقػػػػـ )
تضػػػػػػػـ مسػػػػػػػاحة مخططػػػػػػػة لبلسػػػػػػػتثمار الزراعػػػػػػػي تتػػػػػػػوفر فييػػػػػػػا جميػػػػػػػع الخػػػػػػػدمات التػػػػػػػي تتطمبيػػػػػػػا  إذ

 الثبلثػػػػةيع يمكػػػػف ليػػػػذه المشػػػػار  اذالوليػػػػد -( النخيػػػػب3العمميػػػػة الزراعيػػػػة فضػػػػبًل عػػػػف مشػػػػروع رقػػػػـ )
 ف تعود بإنتاج وفير مف المنتجات الزراعية. أ
غنػػػػاـ ألعػػػػداد مػػػػف اأعالػػػػة إر فػػػػي ثم  سػػػػت  ف تُ أالمراعػػػػي الواعػػػػدة التػػػػي يمكػػػػف الدراسػػػػة ظيػػػػرت أ-20 
طػػػػػػف  (59000) ( طػػػػػػف مػػػػػػف المحػػػػػػـو الحمػػػػػػراء و45520( رأس إلنتػػػػػػاج )8066667ر بػػػػػػػ )د  ق ػػػػػػتُ 
 ف الحميب. م  

 التوصيات

 -مف التوصيات وىي عمى النحو اآلتي: توصمت الدراسة الى جممة

اسػػػػػتثمار مػػػػػا موجػػػػػود مػػػػػف امكانػػػػػات طبيعيػػػػػة مػػػػػف سػػػػػطح ومنػػػػػاخ وتربػػػػػة ومػػػػػوارد مائيػػػػػة فػػػػػي  -1
التوسػػػػػػع الزراعػػػػػػي مػػػػػػف اجػػػػػػؿ سػػػػػػد العجػػػػػػػز الحاصػػػػػػؿ فػػػػػػي المنتجػػػػػػات الزراعيػػػػػػة بمػػػػػػا يحقػػػػػػػؽ 

 االكتفاء الذاتي. 
ية بػػػػػدوف المحافظػػػػػة عمػػػػػى النبػػػػػات الطبيعػػػػػي مػػػػػف الرعػػػػػي الجػػػػػائر لكونػػػػػو يػػػػػوفر غػػػػػذاء لمماشػػػػػ -2

 تكاليؼ مع ضرورة تنمية المراعي الطبيعية لئليفاء بمتطمبات الغذاء البلـز لمماشية. 
العاممػػػػػػة الزراعيػػػػػػة نحػػػػػػو االسػػػػػػتثمار الزراعػػػػػػي وابعػػػػػػادىـ عػػػػػػف العػػػػػػزوؼ عػػػػػػف  يػػػػػػدياألتوجيػػػػػػو  -3

الزراعػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ تػػػػػوفير الػػػػػدعـ ليػػػػػـ وتػػػػأميف حقػػػػػوقيـ فػػػػػي الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى مػػػػػردود مػػػػػادي 
 . برفع مف مستواىـ المعاشي

خػػػػػزف الحبػػػػػػوب نشػػػػػاء مراكػػػػػز ل  إرفػػػػػع كفػػػػػاءة المؤسسػػػػػات التسػػػػػويقية مػػػػػف خػػػػػػبلؿ التوسػػػػػع فػػػػػي  -4
تكػػػػػػوف عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ جممونػػػػػػات مػػػػػػع تسػػػػػػميـ المبػػػػػػالغ الماليػػػػػػة لممػػػػػػزارعيف عنػػػػػػد اسػػػػػػتبلميا فػػػػػػي 

كػػػػػز تجميػػػػػع الخضػػػػػراوات والفاكيػػػػػة مػػػػػف مراكػػػػػز التخػػػػػزيف مػػػػػع تػػػػػوفير مخػػػػػازف مبػػػػػردة فػػػػػي مرا
 .شاء مراكز لتجميع التمورضرورة انمع جؿ الحفاظ عمييا مف التمؼ أ
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جػػػػؿ رفػػػػع كفاءتيػػػػا أالقػػػػرى والنػػػػواحي ومراكػػػػز المػػػػدف مػػػػف الرابطػػػػة بػػػػيف  الترابيػػػػةتعبيػػػػد الطػػػػرؽ  -5
 ونقؿ وتبادؿ الخدمات بيف الريؼ والمدينة. 

تػػػػوفير الحمايػػػػة لممنتجػػػػات المحميػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ منػػػػع االسػػػػتيراد مػػػػف خػػػػارج البمػػػػد عػػػػف طريػػػػؽ  -6
سػػػػػػعرية تػػػػػػؤدي دورىػػػػػػا فػػػػػػي  سػػػػػػتوردة واتبػػػػػػاع سياسػػػػػػةفػػػػػػرض تعريفػػػػػػات كمركيػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػمع الم

لػػػػػى إلممػػػػػزارع مػػػػػع ضػػػػػماف تسػػػػػويؽ المنتجػػػػػات سػػػػػعار المنتجػػػػػات بمػػػػػا يػػػػػوفر دخػػػػػؿ أ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى
 االسواؽ.

االقتػػػػػراض مػػػػػف خػػػػػبلؿ تخصػػػػػيص مبػػػػػالغ ماليػػػػػة تشػػػػػجع المػػػػػزارعيف  ةنسػػػػػب زيػػػػػادةالعمػػػػػؿ عمػػػػػى  -7
ة عمػػػػى ىػػػػذه القػػػػروض ئػػػػدة المترتبػػػػلغػػػػاء الفاإفػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى قػػػػروض لتطػػػػوير مشػػػػاريعيـ مػػػػع 

عػػػػداد المقترضػػػػيف مػػػػع ضػػػػرورة المتابعػػػػة والرقابػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الحكومػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ أجػػػػؿ زيػػػػادة أمػػػػف 
 المشاريع التي خصصت ليا قروض.

حكػػػػومي فػػػػي منػػػػع تفتػػػػت الحيػػػػازات الزراعيػػػػة وحمايتيػػػػا مػػػػف التبلعػػػػب فضػػػػبًل عػػػػف التػػػػدخؿ ال -8
يتنػػػػػػوع فييػػػػػػا  زراعيػػػػػػةاضػػػػػػي ر أيػػػػػػة الصػػػػػػغيرة مػػػػػػع بعضػػػػػػيا لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى دمػػػػػػج الحيػػػػػػازات الزراع

 نتاج لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء لمسكاف.ألا
جػػػػػػؿ زيػػػػػػادة االنتاجيػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػدونـ أننػػػػػػة الزراعيػػػػػػة بمختمػػػػػػؼ االنػػػػػػواع مػػػػػػف عػػػػػػداد المكأزيػػػػػػادة  -9

 والقياـ بالخدمات التي تحتاجيا العممية الزراعية. 
مي المتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تخصػػػػػػيص مبػػػػػػالغ ماليػػػػػػة مػػػػػػف اجػػػػػػؿ تػػػػػػوفير الػػػػػػدعـ الحكػػػػػػو  -10

 ةتػػػػػػوفير االسػػػػػػمدة والمبيػػػػػػدات والبػػػػػػذور المحسػػػػػػنة التػػػػػػي تزيػػػػػػد مػػػػػػف انتاجيػػػػػػة الػػػػػػدونـ وبالتػػػػػػالي زيػػػػػػاد
 نتاج. اإل
العمػػػػؿ عمػػػػى تشػػػػجيع المػػػػزارعيف عمػػػػى اتبػػػػاع نظػػػػـ الػػػػدورة الزراعيػػػػة بمػػػػا يحقػػػػؽ الفائػػػػدة فػػػػي  -11

ليػػػػػػا المحافظػػػػػػة  ةيػػػػػػوزع المحاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة حسػػػػػػب حاجػػػػػػ المحافظػػػػػػة عمػػػػػػى خصػػػػػػوبة التربػػػػػػة و
 محصوؿ معيف. دوف وجود سنة يقؿ فييا االنتاج ل  

طػػػػػرؽ الػػػػػري الحديثػػػػػة الػػػػػري بػػػػػالرش و الػػػػػري بػػػػػالتنقيط مػػػػػف اجػػػػػؿ اسػػػػػتثمار  عماؿاسػػػػػت ةزيػػػػػاد -12
وترشػػػػػػػيد الميػػػػػػػاه السػػػػػػػطحية والجوفيػػػػػػػة مػػػػػػػع تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػدعـ الحكػػػػػػػومي لممػػػػػػػزارعيف لمحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى 

 .يـ في رفع االنتاجيةت الري الحديثة بأسعار مدعومة تستقنيا
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داريػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػاني مػػػػػػف الفجػػػػػػوة إلاعػػػػػػة فػػػػػػي الوحػػػػػػدات المزر  الصػػػػػػالحةراضػػػػػػي ألاسػػػػػػتثمار ا -13
ػػػػ المسػػػػاحة المزروعػػػػة لتػػػػوفير الغػػػػذاء وتحقيػػػػؽ االكتفػػػػاء  ةجػػػػؿ توسػػػػيع رقعػػػػأف الغذائيػػػػة )العجػػػػز( م 

 الذاتي. 
ػػػػػات التعاونيػػػػػة الفبلحيػػػػػة وجعميػػػػػا تسػػػػػتفعيػػػػػؿ دور الجمعيػػػػػ -14 جػػػػػؿ أف يـ فػػػػػي دعػػػػػـ المػػػػػزارعيف م 

 . رشادواإلمؾ الجمعيات ودورىا في الدعـ ع بتزار  ز ثقة المُ ز  ع  مستمزمات االنتاج يُ توفير 
ضػػػػػرورة تفعيػػػػػؿ دور االرشػػػػػاد الزراعػػػػػي مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػوالت الميدانيػػػػػة والػػػػػدورات والنػػػػػدوات  -15

التػػػػي تكػػػػوف بمثابػػػػة التوعيػػػػة لممػػػػزارعيف مػػػػع االطػػػػبلع عمػػػػى الواقػػػػع الزراعػػػػي ونقػػػػؿ كػػػػؿ مبلحظػػػػة 
ىػػػػداؼ أمنيػػػػا المزارعػػػػوف لتحقيػػػػؽ حػػػػوث فػػػػي معالجػػػػة المشػػػػاكؿ التػػػػي يعػػػػاني ووضػػػػع الخطػػػػط والب

 العممية الزراعية وتحقيؽ انتاج يفي بمتطمبات السكاف مف الغذاء.
ذكرىػػػػػػا بضػػػػػػرورة اعتمػػػػػػاد االسػػػػػػتراتيجيات والمشػػػػػػاريع المقترحػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػـ  الدراسػػػػػػةتوصػػػػػػي  -16

ػػػػػػ رابػػػػػعبالتفصػػػػػيؿ خػػػػػبلؿ الفصػػػػػؿ ال مسػػػػػػكاف وفير الغػػػػػذاء ل  جػػػػػؿ تػػػػػأ فمػػػػػػف قبػػػػػؿ اصػػػػػحاب القػػػػػرار م 
 وتحقيؽ االكتفاء الذاتي مع تحقيؽ مردود مادي جيد يعود عمى الجميع بنفع.

ؾ وخبليا النحؿ وتقديـ الدعـ ية والدواجف واالسماشف المابمشاريع الثروة الحيوانية م   ىتماـاال -17
وج محمي يفي سد العجز الحاصؿ في االنتاج الحيواني بما يوفر منتجؿ زيادة االستثمار ل  أمف 

 المحافظة.بالمتطمبات التي تحتاجيا 
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 ادلصــــادر وادلراجـــــــــع
 * القران الكريم.

 اوالً : انكتب.

محمػػػػػد نظيػػػػػؼ, نخمػػػػػة التمػػػػػر وزراعتيػػػػػا ورعايتيػػػػػا وانتاجيػػػػػا  ,عػػػػػاطؼ محمػػػػػد, عجػػػػػاج ,بػػػػػراىيـإ .1
 .2004السكندرية, , ا3في الوطف العربي, ط

, دار 1نبيػػػػػػػؿ محفػػػػػػػوظ وآخػػػػػػػروف, المبيػػػػػػػدات, كميػػػػػػػة الزراعػػػػػػػة, جامعػػػػػػػة القػػػػػػػاىرة, ط ,بػػػػػػػراىيـإ .2
 .2014الكتاب, القاىرة,  إنتاج

, دار الصػػػػػفاء لمنشػػػػػر 1حسػػػػػف, ماجػػػػػد الخطيػػػػػب, جغرافيػػػػػة المػػػػػوارد المائيػػػػػة, ط ,بػػػػػو سػػػػػمورأ .3
 .1999والتوزيع, عماف, 

, دار وائػػػػػػػػػؿ لنشػػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػػع, 1, طمنصػػػػػػػػػور حمػػػػػػػػػدي, الجغرافيػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػة ,بػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػيأ .4
 .2004االردف, 

, جغرافيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػكاف, دار المعرفػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػة, االسػػػػػػػػػكندرية, فتحػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػد ,بػػػػػػػػػو عيانػػػػػػػػػةأ .5
1989. 

حسػػػػػػيف سػػػػػػميماف, مسػػػػػػح التربػػػػػػة وتصػػػػػػنيفيا, جامعػػػػػػة دمشػػػػػػؽ,  ,فػػػػػػبلح, حبيػػػػػػب ,بػػػػػػو نقطػػػػػػوأ .6
2010. 

ر, بغػػػػػػػداد, , دار الكتػػػػػػػب لمطباعػػػػػػػة والنشػػػػػػػ1اسػػػػػػػعد اسػػػػػػػماعيؿ, صػػػػػػػحة الحيػػػػػػػواف, ط ,حمػػػػػػػدأ .7
2001. 

عبػػػػػػد الغفػػػػػػور ابػػػػػػراىيـ, نظػػػػػػرة اقتصػػػػػػادية لمشػػػػػػكمة الغػػػػػػذاء فػػػػػػي العػػػػػػراؽ, دار زىػػػػػػراء,  ,حمػػػػػػدأ .8
2008. 

ابػػػػػػػراىيـ سػػػػػػػمماف, المنػػػػػػػاخ والحيػػػػػػػاة, دراسػػػػػػػة فػػػػػػػي المنػػػػػػػاخ التطبيقػػػػػػػي, الريػػػػػػػاض,  ,حيػػػػػػػدبألا .9
2002. 

سػػػػػػػمير محمػػػػػػػد, تقسػػػػػػػيـ وادارات نظػػػػػػػـ الػػػػػػػري الحقمػػػػػػػي, منشػػػػػػػأة المعػػػػػػػارؼ لمنشػػػػػػػر  ,سػػػػػػػماعيؿإ .10
 .2002رية, االسكند

محمػػػػػود عبػػػػػد الػػػػػرحمف, صػػػػػحة الحيػػػػػواف, مؤسسػػػػػة  ,متػػػػػوليو عبػػػػػد المعػػػػػز احمػػػػػد  ,سػػػػػماعيؿإ .11
 .1982دار الكتب, جامعة الموصؿ, 

محمػػػػػػػد محػػػػػػػروس, مشػػػػػػػكمة الغػػػػػػػذاء فػػػػػػػي الػػػػػػػوطف العربػػػػػػػي, مطبعػػػػػػػة دار االحػػػػػػػد,  ,سػػػػػػػماعيؿإ .12
 .1971بيروت, 
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ز دراسػػػػػػات , مركػػػػػػ1محمػػػػػػود, اقتصػػػػػػاديات الميػػػػػػاه فػػػػػػي الػػػػػػوطف العربػػػػػػي والعػػػػػػالـ, ط ,األشػػػػػػـر .13
 .2001الوحدة العربية, بيروت, 

أف.اؿ.كينػػػػػػت, تكنولوجيػػػػػػا الحبػػػػػػوب, ترجمػػػػػػة كامػػػػػػؿ حمػػػػػػود الركػػػػػػابي واخػػػػػػروف, وزارة التعمػػػػػػيـ  .14
 .1985, مطابع جامعة الموصؿ, 2العالي والبحث العممي, ط

, دار كيػػػػػػػػواف 1بريػػػػػػػػدة, االقتصػػػػػػػػاد والتنميػػػػػػػػة, ترجمػػػػػػػػة حػػػػػػػػاتـ حميػػػػػػػػد محسػػػػػػػػف, ط ,نجيػػػػػػػػافإ .15
 .2010ا, لمطباعة والنشر, سوري

مجيػػػػػػػد محسػػػػػػػف ,إنتػػػػػػػاج المحاصػػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػػة, دار الكتػػػػػػػب لمطباعػػػػػػػة ,جامعػػػػػػػة  ,نصػػػػػػػاريألا .16
 .1982الموصؿ,

 .2020, مطبعة الناشر, النجؼ, 1فؤاد رزاؽ, تربية وتحسيف النبات, ط  ,البركي .17
احمػػػػػػػد, نظػػػػػػػـ االسػػػػػػػتزراع السػػػػػػػمكي التكػػػػػػػاممي, اإلدارة  ,محمػػػػػػػد نجيػػػػػػػب و عبػػػػػػػدالمنعـ ,بكػػػػػػػر .18

 رشاد, مصر, بدوف سنة طبع.العامة لمتطوير واإل
عمػػػػػػػػػي, أسػػػػػػػػػس الجغرافيػػػػػػػػػة المناخيػػػػػػػػػة والنباتيػػػػػػػػػة, دار النيضػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة, بيػػػػػػػػػروت,  ,البنػػػػػػػػػا .19

1970. 
نتاجيػػػػػػا(, ط-رعايتيػػػػػػا-عبلئػػػػػػي داوود, أشػػػػػػجار الفاكيػػػػػػة أساسػػػػػػيات )زراعتيػػػػػػا ,البيطػػػػػػار .20 , 1وا 

 .2015جامعة القدس المفتوحة, 
العمفية والرعوية, مؤسسة دار الكتب  رمضاف احمد لطيؼ وآخروف, نوعية المحاصيؿ ,التكريتي .21

 .1987لمطباعة والنشر, الموصؿ, 
 .2015الجاسـ, كاظـ عبادي حمادي, جغرافية الزراعة, دار صفاء لمنشر والتوزيع, عماف,  .22
, دار 1كػػػػػػػػػاظـ عبػػػػػػػػػادي حمػػػػػػػػػادي, الثػػػػػػػػػروة الحيوانيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػوطف العربػػػػػػػػػي, ط ,الجاسػػػػػػػػػـ .23

 .2018الوضاح لمنشر,
, مطبعػػػػػػػة جامعػػػػػػػة حمػػػػػػػب, 1ضػػػػػػػرير, الػػػػػػػري والصػػػػػػػرؼ, طجميػػػػػػػؿ عبػػػػػػػاس, عبػػػػػػػد الناصػػػػػػػر ال .24

1992. 
احمػػػػػػػد عبػػػػػػػدالمنعـ, تسػػػػػػػميد محاصػػػػػػػيؿ الخضػػػػػػػر, دار الكتػػػػػػػب المصػػػػػػػرية, القػػػػػػػاىرة,  ,حسػػػػػػػف .25

2006. 
ريػػػػػػاض محمػػػػػػد وآخػػػػػػروف, إدارة الحيػػػػػػواف, مؤسسػػػػػػة دار الكتػػػػػػب, جامعػػػػػػة الموصػػػػػػؿ,  ,حسػػػػػػف .26

1980. 
لمطباعػػػػػػػػة,  نػػػػػػػػور عبػػػػػػػػدالقادر وآخػػػػػػػػروف, خصػػػػػػػػوبة التربػػػػػػػػة واألسػػػػػػػػمدة, دار الحكمػػػػػػػػة ,حسػػػػػػػػف .27

 .1990بغداد, 
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نتػػػػػػػػاج االسػػػػػػػػماؾ, ط وسػػػػػػػػميماف, محفػػػػػػػػوظ,حسػػػػػػػػيف,  .28 , 1محمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػي, أساسػػػػػػػػيات تربيػػػػػػػػة وا 
 .2000جامعة الموصؿ, 

عبدالحسػػػػػػيف نػػػػػػوري, الزراعػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػراؽ )اسػػػػػػتراتيجيات والخطػػػػػػط والسياسػػػػػػات(,  ,الحكػػػػػػيـ .29
 .2006مطبعة وزارة الزراعة, بغداد, 

وي, ترجمػػػة: فاضػػػؿ بػػػاقر الحسػػػني ومحمػػػد خرومػػػوؼ س. ب, الطقػػػس والمنػػػاخ واإلرصػػػاد الجػػػ .30
 .1977ميدي محمد الصحاؼ, بغداد, 

 .1983وفيؽ وآخروف, الموارد المائية في العراؽ, جامعة بغداد,  ,الخشاب .31
, 1متػػػػػػػولي مصػػػػػػػطفى, نحػػػػػػػؿ العسػػػػػػػؿ )منتجاتػػػػػػػو تركيبيػػػػػػػا وفوائػػػػػػػدىا الطبيعيػػػػػػػة(, ط ,خطػػػػػػػاب .32

 .2000دار الكتب العربية, 
, وزارة التعمػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػالي والبحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػي, 2واجف, طنػػػػػػػػػزار عبػػػػػػػػػدا, إدارة الػػػػػػػػػد ,خطػػػػػػػػػاب .33

 .2000جامعة الموصؿ, 
محمػػػػػد محػػػػػي الػػػػػديف, المراعػػػػػي الطبيعيػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ, مطبعػػػػػة أوفيسػػػػػت سػػػػػرمد,  ,الخطيػػػػػب .34

 .1987بغداد,, 
, 1عبػػػػػدا متػػػػػولي وآخػػػػػروف, محاصػػػػػيؿ الحبػػػػػوب والبقػػػػػوؿ, ط ,نبيػػػػػؿ عمػػػػػي ومتػػػػػولي ,خميػػػػػؿ .35

 .2015مطبعة القاىرة, 
يحيػػػػػى, الموسػػػػػوعة فػػػػػي تغذيػػػػػة الحيػػػػػواف الزراعػػػػػي, مكتبػػػػػة الػػػػػدار الحديثػػػػػة, محمػػػػػد  ,درويػػػػػش .36

 .1990القاىرة, 
محمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػود ابػػػػػػػػػراىيـ, الجغرافيػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية )منظػػػػػػػػػور معاصػػػػػػػػػر(, مكتبػػػػػػػػػة  ,الػػػػػػػػػديب .37

 .2006االنجمو المصرية, القاىرة, 
, مطبعػػػػػػػػة االخػػػػػػػػوة االشػػػػػػػػقاء, 1مبػػػػػػػػادئ التخطػػػػػػػػيط والتعاونيػػػػػػػػات,طعبػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعـ,  ,راضػػػػػػػػي .38

 .2013, القاىرة 
 .2018, مكتبة النور, 1محمد عمي مكي, إنتاج ماشية الحميب, ط ,الربيعي .39
, مطبعػػػػػػػػة النػػػػػػػػور, 1محمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػي مكػػػػػػػػي, مبػػػػػػػػادئ فػػػػػػػػي اإلنتػػػػػػػػاج الحيػػػػػػػػواني, طالربيعػػػػػػػػي,  .40

2020. 
توكػػػػػؿ يػػػػػػونس, المحاصػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػة والسػػػػػكرية, مطبعػػػػػػة جامعػػػػػػة الموصػػػػػػؿ, الموصػػػػػػؿ,  ,رزؽ .41

1981. 
ؤسسػػػػػة ىنػػػػػداوي سػػػػػي اي سػػػػػي, المممكػػػػػة المتحػػػػػدة, , م1محمػػػػػد, جغرافيػػػػػة النقػػػػػؿ, ط ,ريػػػػػاض .42

2017. 
عبػػػػػػػد الباسػػػػػػػط عػػػػػػػوده ابػػػػػػػراىيـ, زراعػػػػػػػة النخيػػػػػػؿ وجػػػػػػػودة التمػػػػػػػور بػػػػػػػيف عوامػػػػػػػؿ البيئػػػػػػػة  ,زايػػػػػػد .43
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 .2019, دار اإلمارات لمنشر, 1وبرامج الخدمة والرعاية, ط
احمػػػػػػػػػد حيػػػػػػػػػدر, مموحػػػػػػػػػة التربػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػس النظريػػػػػػػػػة والتطبيقيػػػػػػػػػة, بيػػػػػػػػػت الحكمػػػػػػػػػة   ,الزبيػػػػػػػػػدي .44

 .1989شر, بغداد, لمطابعة والن
 .2006, دار ومكتبة الحامد, عماف, 1عاكؼ, مبادئ التسويؽ الزراعي, ط ,الزغبي .45
يحيػػػػػػى عمػػػػػػي واخػػػػػػروف, اساسػػػػػػيات االرشػػػػػػاد الزراعػػػػػػي, مطبعػػػػػػة جامعػػػػػػة المنصػػػػػػورة,  ,زىػػػػػػراف .46

2005. 
, دار المعرفػػػػػػة الجامعيػػػػػػة, االسػػػػػػكندرية, 3محمػػػػػػد خمػػػػػػيس, الجغرافيػػػػػػة الزراعيػػػػػػة, ط ,الزوكػػػػػػة .47

2000. 
, مطبعػػػػػة جامعػػػػػة 1مجيػػػػػد ممػػػػػوؾ, جغرافيػػػػػة النقػػػػػؿ المتقدمػػػػػة لمدراسػػػػػات العميػػػػػا, ط ,ئيالسػػػػػامرا .48

 .2014تكريت, 
عبػػػػػاس فاضػػػػػؿ, التقيػػػػػيـ الجغرافػػػػػي لمشػػػػػكمة الغػػػػػذاء فػػػػػي العػػػػػالـ والػػػػػوطف العربػػػػػي,  ,السػػػػػعدي .49

 .1984دار الشؤوف الثقافية, بغداد, 
نشػػػػػػػػر السػػػػػػػػعدي, عبػػػػػػػػاس فاضػػػػػػػػؿ, األمػػػػػػػػف الغػػػػػػػػذائي فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ, مطبعػػػػػػػػة دار الحكمػػػػػػػػة لم .50

 .1990والتوزيع, بغداد, 
ػػػػػػػزار ع اإلنتػػػػػػػاج الحيػػػػػػػواني )االقتصػػػػػػػاديات واإلدارة(,  ,ابػػػػػػػراىيـ و منصػػػػػػػور ,سػػػػػػػميماف .51 احمػػػػػػػد, م 

 .2008, دار الفكر العربي, القاىرة, يناير, 1ط
 .2009موسى, جغرافية السكاف, الشركة العربية المتحدة, القاىرة,  ,سمحة .52
يؿ الحقميػػػػػػػة, كميػػػػػػػة الزراعػػػػػػػة, جامعػػػػػػػة محمػػػػػػػد نػػػػػػػذير, اساسػػػػػػػيات إنتػػػػػػػاج المحاصػػػػػػػ ,سػػػػػػػنكري .53

 .1985حمب, 
 .1946احمد, تطور الري في العراؽ, مطبعة المعارؼ, بغداد, ,سوسو .54
, دار الكتػػػػػػػػػػػب 1عبػػػػػػػػػػدالعزيز نصػػػػػػػػػػػر, الػػػػػػػػػػدورة الزراعيػػػػػػػػػػة ومشػػػػػػػػػػػاكؿ اإلنتػػػػػػػػػػاج, ط ,شػػػػػػػػػػرعاف .55

 .2015المصرية, كمية الزراعة, جامعة الفيوـ, 
 .1990, بغداد, 1اج الحيواني, طفريد فوزي وزمبلؤه, أساسيات اإلنت ,الشيواني .56
, دار المسػػػػػيرة لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع, 1عمػػػػػي سػػػػػالـ, جغرافيػػػػػة عمػػػػػـ المنػػػػػاخ والطقػػػػػس, ط ,الشػػػػػواورة .57

 .2012عماف, 
فاضػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػني, اساسػػػػػػػػيات عمػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػاخ التطبيقػػػػػػػػي, مطػػػػػػػػابع دار ميػػػػػػػػدي , ,الصػػػػػػػػحاؼ .58

 .1990الحكمة, بغداد, 
ة, دار النيضػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة, محمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػود, مقدمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الجغرافيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادي ,الصػػػػػػػػياد .59

 .1971بيروت, 
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, 1زكريػػػػػػا سػػػػػػعد و الغمػػػػػػري أيمػػػػػػف محمػػػػػػد, تكنولوجيػػػػػػا استصػػػػػػبلح األراضػػػػػػي, ط ,الصػػػػػػيرفي .60
 .2010المكتبة المصرية, 

, دار النيضػػػػػػػة العربيػػػػػػػة, 1محمػػػػػػػد محمػػػػػػػد عمػػػػػػػر, مرجػػػػػػػع اإلرشػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػي, ط ,الطنػػػػػػػوبي .61
 .1998القاىرة, 

 .2010, االردف, 1حرية لمطباعة, طجواد سعد, االقتصاد الزراعي, دار ال ,العارؼ .62
خطػػػػػاب صػػػػػكار, نػػػػػػوري خميػػػػػؿ الػػػػػرازي, جغرافيػػػػػة العػػػػػػراؽ, مطػػػػػابع جامعػػػػػة بغػػػػػػداد,  ,العػػػػػاني .63

1979. 
 .2005سوراف وفيؽ, عمـ االقتصاد الزراعي, دراسات لمنشر, االردف,  ,العاني .64
محمػػػػػػود حسػػػػػػاف, أساسػػػػػػيات ىندسػػػػػػة الػػػػػػري والصػػػػػػرؼ, دار عكػػػػػػاظ لمطباعػػػػػػة  ,العزيػػػػػػز عبػػػػػػد .65

 .1980المممكة العربية السعودية, والنشر, 
محمػػػػود منصػػػػور وآخػػػػروف, الزراعػػػػة والغػػػػذاء فػػػػي مصػػػػر الواقػػػػع وسػػػػيناريوىات  ,الفتػػػػاح عبػػػػد .66

 .2001, القاىرة, 1, دار الشروؽ لمطباعة, ط2020بديمة حتى عاـ 
 .1990, جامعة البصرة, 2فؤاد عبدالمطيؼ, إنتاج المحوـ, ط ,الكريـ عبد .67
 .1992ريفي, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, سالـ خمؼ, المجتمع ال ,عبد .68
محمػػػػػػػد السػػػػػػػيد, األمػػػػػػػف الغػػػػػػػذائي لمػػػػػػػوطف العربػػػػػػػي, عػػػػػػػال ـ المعرفػػػػػػػة لمطباعػػػػػػػة,  ,عبدالسػػػػػػػبلـ .69

 .1998الكويت, 
سػػػػػعد ا نجػػػػـ, عبلقػػػػػة التربػػػػػة بالمػػػػاء والنبػػػػػات, مطػػػػػابع التعمػػػػيـ العػػػػػالي, الموصػػػػػؿ,  ,عبػػػػدا .70

1990. 
, 1يات انتػػػػػػػػػاج المحاصػػػػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػػػػة,طسػػػػػػػػػيؼ عبػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػالؽ واخػػػػػػػػػروف, اساسػػػػػػػػػ ,عثمػػػػػػػػػاف .71

 .2010اليمف,
, المممكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة 1مصػػػػػػػػطفى نػػػػػػػػوري, أبجػػػػػػػػديات ترشػػػػػػػػيد اسػػػػػػػػتيبلؾ الميػػػػػػػػاه, ط ,عثمػػػػػػػػاف .72

 .2000السعودية, 
 .2006حميد جموب وآخروف, محاصيؿ البقوؿ, دار وائؿ النشر, عماف,  ,عمي .73
ة وشبو االستوائية, مطبعػة خميؿ ابراىيـ محمد , المحاصيؿ الحقمية في المناطؽ االستوائي ,عمي .74

 .1990التعميـ العالي, جامعة الموصؿ, 
حسف بشير, إنتاج محاصيؿ الخضػر, مديريػة الكتػب والمطبوعػات  ,محمد مرواف و الورع ,عمي .75

 .1997الجامعية, جامعة حمب, 
, جامعػػػػػػة الػػػػػػيمف, 1أشػػػػػػرؼ مصػػػػػػطفى, الػػػػػػري بػػػػػػالرش )أدواتػػػػػػو, أنواعػػػػػػو, طرقػػػػػػو(, ط ,غالػػػػػػب .76

2016. 
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, دار المسػػػػػػػػػيرة لمنشػػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػػع, االردف, 1د, المنػػػػػػػػػاخ التطبيقػػػػػػػػػي, طعمػػػػػػػػػي احمػػػػػػػػػ ,غػػػػػػػػػانـ .77
2010. 

الصػػػػػػػالحي سػػػػػػػعدية عػػػػػػػاكوؿ, جغرافيػػػػػػػة الغػػػػػػػبلؼ الحيػػػػػػػوي )النبػػػػػػػات و  عبػػػػػػػدالعباس ,الغريػػػػػػػري .78
 .1998, دار صفاء لمنشر, 1والحيواف(, ط

محمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد, ميػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر والتخطػػػػػػػػيط االسػػػػػػػػتراتيجي, مركػػػػػػػػز تطػػػػػػػػوير اإلداء  ,الغنػػػػػػػػي .79
 .2007, القاىرة, 1ي مصر, طوالتنمية ف

, مطبعػػػػػػة وزارة التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي 1عبػػػػػػدا قاسػػػػػػـ, الزراعػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػوطف العربػػػػػػي, ط ,فخػػػػػػري .80
 .1982والبحث العممي, بغداد ,

محمػػػػػد عمػػػػػي, مشػػػػػكمة إنتػػػػػاج الغػػػػػذاء فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي, عػػػػػالـ المعرفػػػػػة, الكويػػػػػت,  ,الفػػػػػرا .81
1979. 

وع وخرافػػػػة النػػػػػدرة, ترجمػػػػة: احمػػػػػد كػػػػػولينز, صػػػػناعة الجػػػػػ ,مػػػػور البيػػػػػو و جوزيػػػػؼ ,فرانسػػػػيس .82
 .1983إحساف, مطبعة عال ـ المعرفة, الكويت,

عػػػػػػدناف وآخػػػػػػروف, أساسػػػػػيات إنتػػػػػػاج الفاكيػػػػػػة والخضػػػػػار, مطبعػػػػػػة جامعػػػػػػة دمشػػػػػػؽ,  ,القطػػػػػب .83
 .2011سوريا, 

فيصػػػػػؿ رشػػػػػيد, مبػػػػػادئ البسػػػػػتنو, دار الكتػػػػػب لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر, جامعػػػػػة الموصػػػػػؿ,  ,الكنػػػػػاني .84
1988. 

 .2010, 2ـ, جغرافية العراؽ, جامعة البصرة, طعبد ا سالالمالكي,  .85
, دار ابػػػػػف الجػػػػػوزي, 1احمػػػػػد مصػػػػػطفى, الموسػػػػػوعة الشػػػػػاممة فػػػػػي الطػػػػػب البػػػػػديؿ, ط ,متػػػػػولي .86

 .2005القاىرة, 
ابػػػػػػراىيـ محمػػػػػػد حسػػػػػػوف, جغرافيػػػػػػة الزراعػػػػػػة, جامعػػػػػػة  ,مخمػػػػػػؼ شػػػػػػبلؿ و القصػػػػػػاب ,مرعػػػػػػي .87

 .1996الموصؿ, 
ور التنمػػػػػوي, منشػػػػػورات االتحػػػػػاد محمػػػػػد رشػػػػػراش, االقتػػػػػراض الزراعػػػػػي فػػػػػي المنظػػػػػ ,مصػػػػػطفى .88

 .1992اإلقميمي لئلنماء الزراعي في الشرؽ األدنى وشماؿ افريقيا, االردف, 
, دار المنػػػػػػاىج, عمػػػػػػاف, 1محمػػػػػػد محمػػػػػػود, التسػػػػػػويؽ االسػػػػػػتراتيجي لمخػػػػػػدمات, ط ,مصػػػػػػطفى .89

2003. 
محمػػػػػػػد عويػػػػػػػد غػػػػػػػدير, األسػػػػػػػس العمميػػػػػػػة لػػػػػػػئلدارة  ,العبيػػػػػػػديو يػػػػػػػاد حسػػػػػػػيف عمػػػػػػػي أ المعينػػػػػػػي, .90

 .2018, دار الوارث لمطباعة والنشر, 1تحسيف المحاصيؿ الحقمية, طواإلنتاج و 
, دار 1عبػػػػػػػدالوالي احمػػػػػػػد, الجغرافيػػػػػػػة النباتيػػػػػػػة, ط, عبػػػػػػػدالخالؽ صػػػػػػػالح, الخميػػػػػػػوي ,ميػػػػػػػدي .91

 .1999صفاء لمطباعة والنشر, عماف, 
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 .1982, دار الفكر, دمشؽ, 1عمي حسيف, الوجيز في المناخ التطبيقي, ط ,موسى .92
حالػػػػة الركػػػػود فػػػػي اقتصػػػػاد عػػػػالمي  ؽ, سياسػػػػات االمػػػػف الغػػػػذائي العربػػػػيسػػػػالـ توفيػػػػ ,النجفػػػػي .93

 .2013, بيروت, 1متغير رؤية لممستقبؿ, مركز دراسات الوحدة العربية,ط
, دار قضػػػػػاء 1ايػػػػػاد عبػػػػػد الفتػػػػػاح, اسػػػػػتراتيجيات التسػػػػػويؽ مػػػػػدخؿ نظػػػػػري وكمػػػػػي, ط ,النسػػػػػور .94

 .2012لمنشر والتوزيع, عماف, 
, منشػػػػػأة المعػػػػػارؼ, 1ف األراضػػػػػي الصػػػػػحراوية, طمػػػػػاىر جػػػػػوري, استصػػػػػبلح وتحسػػػػػي ,نسػػػػػيـ .95

 .2006االسكندرية, 
عبػػػػػػػػدا نجػػػػػػػػـ وآخػػػػػػػػروف, إنتػػػػػػػػاج المحاصػػػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػػػة الصػػػػػػػػيفية, وزارة التعمػػػػػػػػيـ  ,النعيمػػػػػػػػي .96

 .1991العالي والبحث العممي, بغداد, 
 .2000, دار الفكر العربي, القاىرة, 3عمي احمد, جغرافية الزراعة,ط ,ىاروف .97
, مبػػػػػػػادئ االقتصػػػػػػػاد التحميمػػػػػػػي, دار النيضػػػػػػػة العربيػػػػػػػة, بيػػػػػػػروت, اسػػػػػػػماعيؿ محمػػػػػػػد ,ىاشػػػػػػػـ .98

1978. 
, المحاصػػػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػامبلت واحػػػػػػػػػدعبدال لحميػػػػػػػػػد,رمضػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػري, عبدا ,ىػػػػػػػػػبلؿ .99

 .2005, دار المعارؼ لمطباعة والنشر, القاىرة, 1الزراعية ومكافحة اآلفات, ط
 .1979, ماجد السيد, منخفض الثرثار, دار الحرية لمطباعة, بغداد ولي, .100
, مطبعػػػػػػػة جامعػػػػػػػة حمػػػػػػػب, 1سػػػػػػػعيد, عمػػػػػػػـ الحيػػػػػػػاة الحيوانيػػػػػػػة, ط ,نيػػػػػػػاد و حميػػػػػػػدة ,يوسػػػػػػػؼ .101

1997. 
عبػػػػػػػػد السػػػػػػػػتار عبػػػػػػػػد ا, زراعػػػػػػػػة المحاصػػػػػػػػيؿ , الكركجػػػػػػػػيو  عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد احمػػػػػػػػد ,يػػػػػػػػونس .102

 .1977الصناعية في العراؽ, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, 
يميوف لمنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػع, عمػػػػػػاف, , االكػػػػػػاد1مفيػػػػػػد ذنػػػػػػوف, اقتصػػػػػػاديات السػػػػػػكاف, ط ,يػػػػػػونس .103

2011. 
 ثانيًا: انرسائم واألطاريح

طروحػػػػػة أبػػػػػراىيـ, األمػػػػػف الغػػػػػذائي فػػػػػي العػػػػػراؽ ومتطمباتػػػػػو المسػػػػػتقبمية, إعبػػػػػدالغفور  ,حمػػػػػدأ .1
 .1997بغداد,  ةكمية اإلدارة واالقتصاد, جامع)غير منشورة(, دكتوراه, 

وعبلقتيػػػػػػػا المكانيػػػػػػػة كامػػػػػػػؿ حمػػػػػػػزة فميفػػػػػػػؿ, الخصػػػػػػػائص المناخيػػػػػػػة فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ  ,االسػػػػػػػدي .2
نتاجيػػػػػػػػابقػػػػػػػػار أللتربيػػػػػػػػة ا , كميػػػػػػػػة اآلداب, جامعػػػػػػػػة (غيػػػػػػػػر منشػػػػػػػػورة), رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتير, وا 
 .2008الكوفة, 

حمػػػػػد طػػػػػاىر, تغيػػػػػر المنػػػػػاخ وأثػػػػػره عمػػػػػى انتاجيػػػػػة بعػػػػػض المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػة أ ,الجبػػػػػوري .3
 .2004كمية اآلداب, جامعة بغداد,  ,)غير منشورة( دكتوراه, أطروحةفي العراؽ, 
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طروحػػػػػة أ, 1977-1957محمػػػػػد خميفػػػػػة حسػػػػػيف, السػػػػػكاف والغػػػػػذاء فػػػػػي العػػػػػراؽ  ,يالػػػػػدليم .4
 .1981بغداد,  ةكمية اآلداب, جامع ,غير منشورة()دكتوراه, 

حمػػػػػػد, مشػػػػػػكبلت الميػػػػػػاه فػػػػػػي العػػػػػػراؽ فػػػػػػي ظػػػػػػؿ السياسػػػػػػة التركيػػػػػػة أحمػػػػػػد عمػػػػػػر أ ,الػػػػػػراوي .5
ة كميػػػػػػػػػة االدار  )غيػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػورة(, طروحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه,أوتأثيرىػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػذائي, 

 .1999واالقتصاد, جامعة بغداد, 
قمػػػػػػيـ أعػػػػػػالي الفػػػػػػرات, رسػػػػػػالة إصػػػػػػباح محمػػػػػػود عمػػػػػػي, التبػػػػػػايف المكػػػػػػاني لسػػػػػػكاف  ,الػػػػػػراوي .6

 .1981, كمية اآلداب, جامعة بغداد, ة(غير منشور , )ماجستير
منػػى, السياسػػات الزراعيػػة فػػي البمػػداف العربيػػة, مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة, سمسػػمة  ,رحمػػو .7

 .2000, بيروت, 1راه, طاطروحات الدكتو 
عبػػػػػػػػػػدا عمػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػاظـ, األمػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػذائي فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػراؽ وأثػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػي قوتػػػػػػػػػػو  ,الرمػػػػػػػػػػاحي .8

كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػة, جامعػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػداد,  ,)غيػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػورة( الجيوبولتيكيػػػػػػػػػة, اطروحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه,
2014. 

نتاج الحبوب في العراؽ لممدة  ,السمطاني .9 -1977فاىـ محمد جبر, التوازف بيف نمو السكاف وا 
 .2011كمية اآلداب, جامعة القادسية,  ,)غير منشورة( الة ماجستير,, رس2007

سػػػػػػػعدية عػػػػػػػاكوؿ, جيومورفولوجيػػػػػػػة حػػػػػػػوض الثرثػػػػػػػار فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ واسػػػػػػػتثماراتو  ,الصػػػػػػػالحي .10
 .1992, كميو اآلداب, جامعو بغداد,(غير منشورة, )االقتصادية, رسالة ماجستير

)غيػػػػػػػػػر  روحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه,أوزاؿ, العولمػػػػػػػػػة واألمػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػذائي العربػػػػػػػػػي, اط ,عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػادر .11
 .2009كمية العمـو االقتصادية والتجارية, جامعة الجزائر,  منشورة(,

خالػػػػػػد اكبػػػػػػر, اسػػػػػػتعماالت االرض الزراعيػػػػػػة فػػػػػػي قضػػػػػػاء ابػػػػػػو غريػػػػػػب, اطروحػػػػػػة  ,عبػػػػػػد ا .12
 .2006, كمية التربية لمبنات, جامعة بغداد, ة(غير منشور ) ,دكتوراه

مػػػػػى انتاجيػػػػػة أشػػػػػجار الفاكيػػػػػة النفضػػػػػية عمػػػػػي سػػػػػعدوف احمػػػػػد, طػػػػػور الراحػػػػػة وأثػػػػػره ع ,عمػػػػػي .13
, ة(غيػػػػػػر منشػػػػػػور ) ,فػػػػػػي العػػػػػػراؽ باسػػػػػػتخداـ نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات الجغرافيػػػػػػة, رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير

 .2020كمية اآلداب, الجامعة العراقية, 
بيػػػػػػاف محػػػػػػي حسػػػػػػيف, دراسػػػػػػة نوعيػػػػػػة الميػػػػػػاه الجوفيػػػػػػة فػػػػػػي منطقػػػػػػة بغػػػػػػداد, رسػػػػػػالة  ,الييتػػػػػي .14

,, جامعة بغداد, كمية (غير منشورة)ماجستير,   .1985العمـو
  ثانثًا: اجملالت وانتقارير

بػػػػػػػراىيـ حربػػػػػػػي, سياسػػػػػػػة األمػػػػػػػف الغػػػػػػػذائي فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ التحػػػػػػػديات والحمػػػػػػػوؿ, إ ,بػػػػػػػراىيـإ .1
, الجامعػػػػػة التقنيػػػػػة الوسػػػػػطى, بغػػػػػداد, العػػػػػدد  , 37مجمػػػػػة كميػػػػػة الرافػػػػػديف الجامعػػػػػة لمعمػػػػػـو

2016. 
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 شػػػػػػػػػػمخي فيصػػػػػػػػػػؿ, العبلقػػػػػػػػػػة المكانيػػػػػػػػػة لزراعػػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػػجار الفاكيػػػػػػػػػػة بتبػػػػػػػػػػايف ,االسػػػػػػػػػدي .2
, 45خصػػػػػػػػائص الحػػػػػػػػرارة فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ, مجمػػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػػة الجغرافيػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة, العػػػػػػػػدد 

2000. 
عبدالحميػػػػػد, دور االقتػػػػػراض الزراعػػػػػي فػػػػػي رفػػػػػع إنتاجيػػػػػة  ,اسػػػػػكندر و سػػػػػيؼ ,سػػػػػماعيؿإ .3

أىػػػػػػـ المحاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة عمػػػػػػراف )الػػػػػػيمف(, مجمػػػػػػة العمػػػػػػـو الزراعيػػػػػػة, 
 .2008(, 24جامعة دمشؽ, العدد )

ميػػػػػػػدي عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف, صػػػػػػػحة الحيػػػػػػػواف,  ,المعػػػػػػػز احمػػػػػػػد و متػػػػػػػولي عبػػػػػػػد ,سػػػػػػػماعيؿإ .4
 .1982منشورات جامعة الموصؿ, 

عمػػػػػػػػاد مطيػػػػػػػػر, األمػػػػػػػػف الغػػػػػػػػذائي العربػػػػػػػػي  ,خميػػػػػػػػؼو محمػػػػػػػػد دانيػػػػػػػػاؿ محسػػػػػػػػف  ,بشػػػػػػػػاره .5
 .2007(, 10وعبلقتو بالمعونة الغذائية, مجمة الحقيقة, المجمد االوؿ, العدد )

القطػػػػػػػاع الزراعػػػػػػػي ومتطمبػػػػػػػات خميػػػػػػػؿ محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد,  ,الػػػػػػػدليميو كامػػػػػػػؿ كػػػػػػػاظـ  ,بشػػػػػػػير .6
األمػػػػػف الغػػػػػذائي لمسػػػػػكاف, مجمػػػػػة العمػػػػػـو االقتصػػػػػادية واإلداريػػػػػة, بغػػػػػداد المجمػػػػػد الرابػػػػػع, 

 .1997(, 10العدد )
عبػػػػػػد الحػػػػػػؽ, دور التسػػػػػػويؽ الزراعػػػػػػي فػػػػػػي تحسػػػػػػيف األمػػػػػػف الغػػػػػػذائي مػػػػػػع  ,بػػػػػػف تقػػػػػػات .7

لػػػػػػى حالػػػػػػة الصػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػة الجزائريػػػػػػة, مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور بمجمػػػػػػة الباحػػػػػػث, إاإلشػػػػػػارة 
 .2011(, 9امعة ورقمة, الجزائر, العدد )ج

احمػػػػػػد عاصػػػػػػـ, تػػػػػػرب محافظػػػػػػة االنبػػػػػػار,  ,عصػػػػػػاـ خضػػػػػػير حمػػػػػػزه, الػػػػػػدباغ ,الحػػػػػػديثي .8
 .2005مجمة العمـو واليندسة, المجمد االوؿ, جامعة االنبار, 

عصػػػػاـ خميػػػػؿ وآخػػػػروف, التنميػػػػة الزراعيػػػػة المسػػػػتدامة فػػػػي محافظػػػػة االنبػػػػار,  ,الحػػػػديثي .9
 .2009بحث العممي, جامعة االنبار, وزارة التعميـ العالي وال

زيػػػػػد كميػػػػػػؿ جػػػػػواد, التبػػػػػايف المكػػػػػػاني لحجػػػػػـ الحيػػػػػػازة  ,الفػػػػػتبلويو  عايػػػػػد سػػػػػػموـ ,الحربػػػػػي .10
الزراعيػػػػػػة وعبلقتيػػػػػػا باسػػػػػػتعماالت االرض الزراعيػػػػػػة فػػػػػػي قضػػػػػػاء الحمػػػػػػة, مجمػػػػػػة العمػػػػػػـو 

, العػػػػػدد الثػػػػػاني, 25اإلنسػػػػػانية, كميػػػػػة التربيػػػػػة لمعمػػػػػـو اإلنسػػػػػانية, جامعػػػػػة بابػػػػػؿ, المجمػػػػػد 
2018. 

محمػػػػػػػد راضػػػػػػػي, العوامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػي نسػػػػػػػبة فقػػػػػػػس بػػػػػػػيض الػػػػػػػدجاج, مجمػػػػػػػة  ,حسػػػػػػػف .11
 .2002الزراعة العراقية, العدد االوؿ, 

ػػػػػحة  وغربػػػػػي,بيػػػػػاف محػػػػػي,  ,حسػػػػػيف .12 مشػػػػػتاؽ احمػػػػػد, التوزيػػػػػع المكػػػػػاني لممقاطعػػػػػات الُمرش 
السػػػػتغبلؿ مواردىػػػػا المائيػػػػة الجوفيػػػػة فػػػػي محافظػػػػة االنبػػػػار, مركػػػػز دراسػػػػات الصػػػػحراء, 

 .2008(, 14عة االنبار لمعمـو االنسانية, المجمد الثالث, العدد )مجمة جام
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حسػػػػيف, فػػػػاروؽ محمػػػػد عمػػػػي, مػػػػوارد العػػػػراؽ مػػػػف الميػػػػاه الجوفيػػػػة, مجمػػػػة كميػػػػة االداب,  .13
 .2009(, 88جامعة بغداد, العدد)

نجيػػػػب, عبلقػػػػة الظػػػػروؼ البيئيػػػػة بتحديػػػػد طػػػػرؽ الػػػػري المناسػػػػبة, مجمػػػػة تقػػػػويـ  ,خروفػػػػة .14
يقاتيػػػػػا فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي, مطبعػػػػػة اتحػػػػػاد مجػػػػػالس البحػػػػػث طػػػػػرؽ الػػػػػري الحديثػػػػػة وتطب

 .1984العممي العربية, بغداد, 
, 11عبػػػػػد الكػػػػػريـ, أزمػػػػػة الغػػػػػذاء فػػػػػي العػػػػػالـ, مجمػػػػػة الػػػػػنفط والتنميػػػػػة, العػػػػػدد  ,الخضػػػػػري .15

 .1978الدار الوطنية لمنشر والتوزيع, بغداد, 
حسػػػػػػػف, تحميػػػػػػػؿ الجانػػػػػػػب الجغرافػػػػػػػي مػػػػػػػف مشػػػػػػػاكؿ تضػػػػػػػخـ السػػػػػػػكاف, مجمػػػػػػػة  ,الخيػػػػػػػاط .16

 .1965الجمعية الجغرافية العراقية, المجمد الثالث, مطبعة العاني, بغداد, 
رانيػػػػػػا ثابػػػػػػت, واقػػػػػػع األمػػػػػػف الغػػػػػػذائي العربػػػػػػي وتغيراتػػػػػػو المحتممػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػوء  ,الػػػػػػدروبي .17

المتغيػػػػػػػػػرات االقتصػػػػػػػػػادية والدوليػػػػػػػػػة, مجمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػػػادية والقانونيػػػػػػػػػة, جامعػػػػػػػػػة 
 .2008, العدد االوؿ, 24دمشؽ, المجمد 

حامػػػػػػد, سػػػػػػػبلح الغػػػػػػذاء وأسػػػػػػاليب التعامػػػػػػػؿ الػػػػػػدولي, نػػػػػػدوة مشػػػػػػػكمة الغػػػػػػذاء فػػػػػػػي  ,ربيػػػػػػع .18
 .1978ابريؿ,  12-9الوطف العربي, الكويت, 

مػػػػػػرواف زىيػػػػػػر, قيػػػػػػاس حجػػػػػػـ فجػػػػػػوة االكتفػػػػػػاء الػػػػػػذاتي لمحصػػػػػػوؿ الحنطػػػػػػة فػػػػػػي  ,رجػػػػػػب .19
, مجمػػػػػػػػة بغػػػػػػػػداد لمعمػػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػػادية الجامعػػػػػػػػة, العػػػػػػػػدد 2020-2011العػػػػػػػػراؽ لممػػػػػػػػدة 

 .2014الثامف والثبلثوف, 
رونالػػػػػدو, تنميػػػػػة العػػػػػالـ الثالػػػػػث تجربػػػػػة العقػػػػػد السػػػػػابع مػػػػػف القػػػػػرف العشػػػػػريف,  ,رونسػػػػػوف .20

 .1973منشورات وزارة الثقافة, سوريا, 
حسػػػػػػػف ثػػػػػػػامر زلػػػػػػػزؿ, تحميػػػػػػػؿ اقتصػػػػػػػادي لكفػػػػػػػاءة إنتػػػػػػػاج الخضػػػػػػػروات فػػػػػػػي  ,السػػػػػػػامرائي .21

 .2011(,1محافظة صبلح الديف, مجمة الزراعة العراقية, بغداد, العدد )
مػػػػػػد جعفػػػػػػر , التبػػػػػػايف المكػػػػػػاني لعناصػػػػػػر المنػػػػػػاخ فػػػػػػي العػػػػػػراؽ وتحديػػػػػػد مح ,السػػػػػػامرائي .22

 .1999, 42األقاليـ المناخية, مجمة الجمعية الجغرافية العراقية, العدد 
حمػػػػػػد, أىميػػػػػػة االسػػػػػػتثمارات فػػػػػػي األمػػػػػػف الغػػػػػػذائي العربػػػػػػي )االقتصػػػػػػاد أبػػػػػػراىيـ إ ,سػػػػػػعيد .23

دد الثالػػػػػث, المجمػػػػػد الزراعػػػػػي العربػػػػػي واقعػػػػػًا طبيعيػػػػػًا وبشػػػػػريًا(,مجمة جامعػػػػػة دمشػػػػػؽ, العػػػػػ
27 ,2011. 

السػػػػػػكراف, محمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػميماف, الجمعيػػػػػػات التعاونيػػػػػػة ودورىػػػػػػا فػػػػػػي التنميػػػػػػة الزراعيػػػػػػة,  .24
سمسػػػػػػػػمة االصػػػػػػػػدارات العمميػػػػػػػػة لمجمعيػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية لمعمػػػػػػػػـو الزراعيػػػػػػػػة, كميػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـو 

 .2005, 1واالغذية الزراعية, جامعة الممؾ سعود, ط
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الزراعية وأىميتيا, تقرير مقدـ م ف ق ب ػؿ مديريػة محمد عمر, الدورة  ,كيوافو  ياسيف ,سويداف .25
 .1979اإلرشاد الزراعي, سوريا, 

عمػػػػي حسػػػػيف, سػػػػكاف العػػػػالـ ومشػػػػكمة تػػػػوفير الغػػػػذاء, مجمػػػػة الجمعيػػػػة الجغرافيػػػػة  ,شػػػػمش .26
 .1978, مطبعة العاني, بغداد, 10العراقية, المجمد 

الجافػػػػػة مػػػػػع  الزراعػػػػػة فػػػػػي االقػػػػػاليـو التربػػػػػة  تػػػػػرديفػػػػػي  فػػػػػاؼطػػػػػو رؤوؼ, دور الج ,شػػػػػير .27
 ةر الجغرافػػػػػي االوؿ, جامعػػػػػتمتركيػػػػػز خػػػػػاص عمػػػػػى اليضػػػػػبة الغربيػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ, المػػػػػؤ 

 .1993االنبار,
ميػػػػػػػػػر ثجيػػػػػػػػػؿ, حسػػػػػػػػػاب االحتياجػػػػػػػػػات المائيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػبعض المحاصػػػػػػػػػيؿ ألعبػػػػػػػػػد ا ,صػػػػػػػػػالح .28

بواسػػػػػػطة معادلػػػػػػة بمينيكريػػػػػػػؿ فػػػػػػي منطقػػػػػػػة ابػػػػػػو غريػػػػػػػب, مجمػػػػػػة جامعػػػػػػػة ديػػػػػػالى لمعمػػػػػػػـو 
 .2013الزراعية, العدد الخامس, 

حسػػػػاـ موفػػػػؽ, أثػػػػر االسػػػػتيراد العشػػػػوائي لمحػػػػـو الحمػػػػراء فػػػػي اسػػػػتيبلؾ المحػػػػـو  ,يصػػػػبر  .29
الحمػػػػػػراء العراقيػػػػػػة دراسػػػػػػة اسػػػػػػتطبلعية, المجمػػػػػػة العراقيػػػػػػة لمبحػػػػػػوث وحمايػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ, 

 .2013(, 2(, العدد )5جامعة بغداد, المجمد )
قيػػػة, ميػػػدي, التصػػػريؼ النيػػػري والعوامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر فيػػػو, مجمػػػة الجمعيػػػة العرا ,الصػػػحاؼ .30

 .1970المجمد السادس, مطبعة اسعد, بغداد, 
خالػػػػػػػد ابػػػػػػػراىيـ ىاشػػػػػػػـ , السػػػػػػػماد النتروجينػػػػػػػي وتػػػػػػػأثيره فػػػػػػػي حاصػػػػػػػؿ العمػػػػػػػؼ  ,الطػػػػػػػائي .31

, المجمػػػػػد 46األخضػػػػػر لصػػػػػنفيف مػػػػػف الجػػػػػت, مجمػػػػػة العمػػػػػـو الزراعيػػػػػة العراقيػػػػػة, العػػػػػدد 
5 ,2015. 

ػػػػػف إنتػػػػػاج الحبػػػػػوب داخػػػػػؿ الػػػػػوطف العربػػػػػ ,طنطػػػػػاوي .32 ي, نػػػػػدوة حسػػػػػيف, االكتفػػػػػاء الػػػػػذاتي م 
 .1978ابريؿ,  12-9مشكمة الغذاء في الوطف العربي, الكويت, 

ابػػو بكػػر عبػػد ا سػػميماف, الفجػػوة الغذائيػػة وضػػرورة تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي, مجمػػة  ,الطيػػب .33
 .2009, 3االستراتيجية واألمف الوطني, العدد 

مػػداف المغػػرب بعمػػي, المػػوارد الزراعيػػة واألمػػف الغػػذائي فػػي ب ,بنػػديب و حسػػني ,الرشػػيد عبػػد .34
(, 3(, العػػػػدد )5العربػػػػي, مجمػػػػة البشػػػػائر لمعمػػػػـو االقتصػػػػادية, جامعػػػػة الجزائػػػػر, المجمػػػػد )

2019. 
سػػػػػػػعاد, االستصػػػػػػػبلح الحيػػػػػػػوي لمتربػػػػػػػة المتػػػػػػػأثرة بػػػػػػػاألمبلح فػػػػػػػي ناحيػػػػػػػة  ,عبػػػػػػػد الكػػػػػػػاظـ .35

محافظػػػػػػػة كػػػػػػػرببلء انموذجػػػػػػػًا, مجمػػػػػػػة كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة االساسػػػػػػػية, جامعػػػػػػػة  الخيػػػػػػػرات فػػػػػػػي
 .2014(, 84دد)(, الع20بغداد, المجمد)

, دور التقػػػػػػػػدـ التكنولػػػػػػػػوجي فػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة خالػػػػػػػػد رشػػػػػػػػا ,رحمػػػػػػػػف حسػػػػػػػػف, شػػػػػػػػييب ,عمػػػػػػػػي .36



 322 
 

, مجمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػػػادية 2011-1990المحاصػػػػػػػػػيؿ االسػػػػػػػػػتراتيجية وتطويرىػػػػػػػػػا, 
 .2013, 12واإلدارية, جامعة واسط ,العدد 

مجػػػػػػذاب بػػػػػػدر, أزمػػػػػػة الميػػػػػػاه العربيػػػػػػة وتأثيرىػػػػػػا فػػػػػػي معالجػػػػػػة الفجػػػػػػوة الغذائيػػػػػػة  ,العنػػػػػػاد .37
 .1996, القاىرة, 86لعربية, مجمة شؤوف عربية, العدد ا

عبػػػػػػد صػػػػػػالح , جيولوجيػػػػػػة محافظػػػػػػة االنبػػػػػػار, كراسػػػػػػة عمميػػػػػػة يصػػػػػػدرىا مركػػػػػػز  ,فيػػػػػػاض .38
 .2008(, 3دراسات الصحراء, جامعة االنبار, السمسمة العممية )

عبػػػػػػػػد صػػػػػػػػالح وآخػػػػػػػػروف, النظػػػػػػػػاـ الييػػػػػػػػدرولوجي لنيػػػػػػػػر الفػػػػػػػػرات بػػػػػػػػيف القػػػػػػػػائـ  ,فيػػػػػػػػاض .39
 .2008اسات الصحراء, جامعة االنبار, والفموجة, مركز در 

الجغرافػػػػػػػي لمنطقػػػػػػػة اليضػػػػػػػبة الغربيػػػػػػػة فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ  رحنػػػػػػػافع ناصػػػػػػػر, المسػػػػػػػ ,القصػػػػػػػاب .40
 .1986ومؤىبلتو التنموية, مجمة الجمعية الجغرافية, المجمد الثامف عشر,

عمػػػػػر مجيػػػػػد, واقػػػػػع تربيػػػػػة النحػػػػػؿ فػػػػػي العػػػػػراؽ وسػػػػػبؿ تطويرىػػػػػا, مجمػػػػػة العمػػػػػـو  ,محمػػػػػد .41
 .2011, 17ية, المجمد, االقتصادية واإلدار 

داود سػػػػػػػػػمماف , محاضػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػي ادارة المراعػػػػػػػػػي الطبيعيػػػػػػػػػة, كميػػػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػة, مػػػػػػػػػدب,  .42
 جامعة تكريت, بدوف تاريخ.

سػػػػػػػػػػػعد عبػػػػػػػػػػػدا, أثػػػػػػػػػػػر تسػػػػػػػػػػػويؽ وكػػػػػػػػػػػبلء التجييػػػػػػػػػػػزات الزراعيػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػذور  ,مصػػػػػػػػػػػطفى .43
الخضػػػػروات عمػػػػى زراعػػػػة المحاصػػػػيؿ الخضػػػػرية فػػػػي العػػػػراؽ, مجمػػػػة الزراعػػػػة العراقيػػػػة, 

 .2007, بغداد, 2العدد , 12المجمد 
ت الػػػػػػػػري قانػػػػػػػػافاضػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػواد, تػػػػػػػػأثير اسػػػػػػػػتعماؿ ن ,سػػػػػػػػعد عبػػػػػػػػدا, دىػػػػػػػػش ,مصػػػػػػػػطفى .44

(, 12الحديثػػػػػػة فػػػػػػي اقتصػػػػػػاديات االنتػػػػػػاج الزراعػػػػػػي, مجمػػػػػػة الزراعػػػػػػة العراقيػػػػػػة, مجمػػػػػػد )
 .2007(, 1العدد )

راميػػػػػػػؿ صػػػػػػػبحي, أنمػػػػػػػاط التعاقػػػػػػػب المحصػػػػػػػولي السػػػػػػػائد بػػػػػػػيف المػػػػػػػزارع فػػػػػػػي  ,ميخائيػػػػػػػؿ .45
, 2, العػػػػػػدد 25مجمػػػػػػة اإلسػػػػػػكندرية لمبحػػػػػػوث الزراعيػػػػػػة, مجمػػػػػػد  محافظػػػػػػة كفػػػػػػر الشػػػػػػيخ,

2007. 
ناصر عبيد, واقع األمف الغذائي العربي وآفاؽ تطوره, مجمة جامعة دمشؽ, المجمد  ,ناصر .46

 1998, 2, العدد 14
ماجػػػػػد السػػػػػيد, العوامػػػػػؿ الجغرافيػػػػػة وأثرىػػػػػا فػػػػػي انتشػػػػػار األمػػػػػبلح بتػػػػػرب سػػػػػيؿ مػػػػػا  ,ولػػػػػي .47

 .1986, 17جغرافية العراقية, مجمد بيف النيريف, مجمة الجمعية ال
 رابعًا: انسجالت وادلطبوعات احلكومية.

 .1977لسنة  43اتحاد الجمعيات الفبلحية التعاونية فرع االنبار, رقـ  .1
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, ةاالتحػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ لمجمعيػػػػػػػات الفبلحيػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػة االنبػػػػػػػار, بيانػػػػػػػات غيػػػػػػػر منشػػػػػػػػور  .2
2020. 

والزراعػػػػػػػة, تقريػػػػػػػر األمػػػػػػػف الغػػػػػػػذائي جامعػػػػػػػة الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة, المنظمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمتنميػػػػػػػة  .3
 .2007العربي, الخرطوـ, 

مديريػػػػػػػة المستشػػػػػػػفى البيطػػػػػػػري فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة االنبػػػػػػػار, قسػػػػػػػـ التخطػػػػػػػيط, بيانػػػػػػػات غيػػػػػػػر  .4
 .2020منشورة, 

(, تقريػػػػػػػػر االسػػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػػؿ لممبيػػػػػػػػدات, FAOمنظمػػػػػػػػة األغذيػػػػػػػػة والزراعػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػة ) .5
 .1985العدد الخامس, روما, 

لزراعيػػػػػة, اسػػػػػػتراتيجيات التنميػػػػػة الزراعيػػػػػة العربيػػػػػة المسػػػػػػتدامة المنظمػػػػػة العربيػػػػػة لمتنميػػػػػة ا .6
,2025-2005لمعقديف القادميف )  . 2007(, الخرطـو

وزارة التخطػػػػػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػػػػػاوف االنمػػػػػػػػػػػػائي, الجيػػػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػػػزي لئلحصػػػػػػػػػػػػاء وتكنولوجيػػػػػػػػػػػػا  .7
 , بيانات غير منشورة.2020المعمومات, تقديرات سكاف العراؽ لعاـ 

مػػػػػػائي, الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لئلحصػػػػػػاء, الحسػػػػػػابات القوميػػػػػػة, وزارة التخطػػػػػػيط والتعػػػػػػاوف اإلن .8
 ـ, بيانات غير منشورة.2020المسح الشامؿ لمثروة الحيوانية, 

وزارة التخطػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػاوف االنمػػػػػػػػائي, الجيػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػزي لئلحصػػػػػػػػاء, دائػػػػػػػػرة مسػػػػػػػػوحات  .9
 ـ, بيانات غير منشورة.2020االسرة, 

لئلحصػػػػػػػػػػػاء, متوسػػػػػػػػػػػط وزف  وزارة التخطػػػػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػػػػاوف االنمػػػػػػػػػػػائي, الجيػػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػػزي .10
 , بيانات غير منشورة.2020الذبائح المسح الشامؿ لمثروة الحيوانية, لعاـ 

وزارة التخطػػػػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػػػػاوف االنمػػػػػػػػػػػائي, الجيػػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػػزي لئلحصػػػػػػػػػػػاء, متوسػػػػػػػػػػػط وزف  .11
 , بيانات غير منشورة.2020الذبائح المسح الشامؿ لمثروة الحيوانية لعاـ 

الجيػػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػػزي لئلحصػػػػػػػػػػػاء, متوسػػػػػػػػػػػط وزف  وزارة التخطػػػػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػػػػاوف اإلنمػػػػػػػػػػػائي, .12
 ـ, بيانات غير منشورة.2020الذبائح, المسح الشامؿ لمثروة الحيوانية لعاـ 

وزارة التخطػػػػػػيط والتعػػػػػػاوف االنمػػػػػػائي, دائػػػػػػرة التنميػػػػػػة االقميميػػػػػػة والمحميػػػػػػة, شػػػػػػعبة تخطػػػػػػيط  .13
-1997محافظػػػػػة االنبػػػػػار, الواقػػػػػع التنمػػػػػوي لمحافظػػػػػة االنبػػػػػار, دراسػػػػػة تحميميػػػػػة لسػػػػػنوات 

 .2011, بيانات غير منشورة, 2010
وزارة التخطػػػػػػػػػػػيط والتعػػػػػػػػػػػاوف اإلنمػػػػػػػػػػػائي, دائػػػػػػػػػػػرة التنميػػػػػػػػػػػة اإلقميميػػػػػػػػػػػة والمحميػػػػػػػػػػػة, شػػػػػػػػػػػعبة  .14

 .2011التخطيط, محافظة االنبار, الواقع التنموي لمحافظة االنبار,
وزارة الزراعػػػػػػػػػػػػة, الييئػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة لمتػػػػػػػػػػػػدريب واالرشػػػػػػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػػػػػػي, توصػػػػػػػػػػػػيات حػػػػػػػػػػػػوؿ  .15

(, بغػػػػػػػػػػداد, 16اويػػػػػػػػػػة, سمسػػػػػػػػػػمة االرشػػػػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػـ )اسػػػػػػػػػػتعماالت االسػػػػػػػػػػمدة الكيمي
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1983. 
وزارة الزراعػػػػػة, قسػػػػػـ التخطػػػػػيط, خطػػػػػة عمػػػػػؿ الحاصػػػػػدات والسػػػػػاحبات ومقػػػػػدار كفاءتيػػػػػا,  .16

 .2019بيانات غير منشورة, 
وزارة الزراعػػػػػة, مديريػػػػػة زراعػػػػػة محافظػػػػػة االنبػػػػػار, موقػػػػػؼ الحاصػػػػػدات والسػػػػػاحبات, لعػػػػػاـ  .17

 , بيانات غير منشورة.2020
اعػػػػػػة, مديريػػػػػػة زراعػػػػػػة محافظػػػػػػة االنبػػػػػػار, موقػػػػػػؼ المضػػػػػػخات المنصػػػػػػوبة عمػػػػػػى وزارة الزر  .18

, بيانػػػػػػات غيػػػػػػر 2020نيػػػػػػر الفػػػػػػرات ومنظومػػػػػػات الػػػػػػري بػػػػػػالرش والػػػػػػري بػػػػػػالتنقيط, لعػػػػػػاـ 
 منشورة.

وزارة الزراعػػػػػػػة, مديريػػػػػػػة زراعػػػػػػػة محافظػػػػػػػة االنبػػػػػػػار, موقػػػػػػػؼ منظومػػػػػػػات الػػػػػػػري المحػػػػػػػوري  .19
 ـ.2020التنقيط, بيانات غير منشورة, –الثابت 

المػػػػػػوارد المائيػػػػػػة, المػػػػػػوارد المائيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة االنبػػػػػػار, الييئػػػػػػة العامػػػػػػة لمشػػػػػػاريع وزارة  .20
 .2020الري والبزؿ, بيانات غبر منشورة, 

وزارة المػػػػػػوارد المائيػػػػػػة, الييئػػػػػػة العامػػػػػػة لتشػػػػػػغيؿ مشػػػػػػاريع الػػػػػػري والبػػػػػػزؿ, مديريػػػػػػة المػػػػػػوارد  .21
 ـ.2020المائية في االنبار, بيانات غير منشورة, 

يػػػػػة, مديريػػػػػة المػػػػػوارد المائيػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػة االنبػػػػػار, عػػػػػدد االبػػػػػار لعػػػػػاـ وزارة المػػػػػوارد المائ .22
 ـ بيانات غير منشورة.2020

 خامسًا: ادلشاهدات وادلقابالت ادليدانية
 .2021/  2/  23-22الدراسة الميدانية بتاريخ /  .1
 .4/2021/ 27الدراسة الميدانية بتاريخ  .2
 .2021/ 5/ 3الدراسة الميدانية بتاريخ  .3
 .2021/ 2/ 23يدانية بتاريخ الدراسة الم .4
 .26/5/2021الدراسة الميدانية بتاريخ,  .5
 . 2021/  2/ 22الدراسة الميدانية بتاريخ/  .6
 .2021/ 6/ 27الدراسة الميدانية في تاريخ  .7
 المقابمة الشخصية مع السيد خالد ذنوف سالـ النحاؿ االقدـ في مدينة ىيت بتاريخ  .8

15  /1  /2021. 
السػػػػػػيد نجػػػػػػـ سػػػػػػييؿ عبػػػػػػد ا مينػػػػػػدس أقػػػػػػدـ فػػػػػػي مديريػػػػػػة المػػػػػػوارد المقابمػػػػػػة الشخصػػػػػػية مػػػػػػع  .9

 .2021/ 4/  4المائية في األنبار, بتاريخ  
/ 5/ 24مػػػػػػف المسػػػػػػوقيف بتػػػػػػاريخ  ةالدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة والمقػػػػػػاببلت الشخصػػػػػػية مػػػػػػع مجموعػػػػػػ .10
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2021. 
المقابمػػػػػة الشخصػػػػػية مػػػػػع السػػػػػيد حػػػػػاـز اسػػػػػود كػػػػػردي مػػػػػدير الشػػػػػركة العامػػػػػة لتجػػػػػارة الحبػػػػػوب  .11

 .2021/ 5/ 25ار بتاريخ فرع االنب
المقابمػػػػػػة الشخصػػػػػػية مػػػػػػع السػػػػػػيد عمػػػػػػي عبػػػػػػد ا ضػػػػػػاحي, مسػػػػػػؤوؿ شػػػػػػعبة االقتػػػػػػراض فػػػػػػي  .12

 .2021/ 5/ 3المصرؼ الزراعي التعاوني في الرمادي, بتاريخ 
/ 6/ 14المقابمػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية مػػػػػػػع السػػػػػػػيد وليػػػػػػػد ساسػػػػػػػوف, مالػػػػػػػؾ مكتػػػػػػػب زراعػػػػػػػي, بتػػػػػػػاريخ  .13

2021. 
اب, المػػػػػدير السػػػػػابؽ لمستشػػػػػفى البيطػػػػػري فػػػػػي المقابمػػػػػة الشخصػػػػػية مػػػػػع د. حميػػػػػد منسػػػػػي ذيػػػػػ .14

 .2021/ 6/ 20االنبار, بتاريخ 
 ـ.2021/ 8/ 4المقابمة الشخصية مع مجموعة مف مالكي الحقوؿ بتاريخ  .15
 . 2021/ 6/ 15المقابمة الشخصية مف مجموعة م ف الُمزار عيف بتاريخ  .16
 .2021/ 5/ 27مقابمة شخصية مع الُمزار ع شاكر طركي عبد بتاريخ  .17

 سًا: ادلصادر االجنبية.ساد
1. D.Hooson The distribution of population, as the essential 

geographical Expression camadian geographer, No.17, 1960. 
2. David Grigg, The World Food problem (1950 – 1980) Oxford, 

UK,1985. 
3. Fredrick p. Stutz and Anthony R. desouza, world economy, third 

edition, prentice Hall, 1998. 
4. G.H Lawry wared population and food supply. Second Edition in 

Great Britain, London, 1976. 

5. Khan GD, Ali A, Akbar, Assessment of coefficient of variation of 
emitters flow rate with respect to design, manu facturers and 
plugging in installed drip irrigation systems at selected sites of 
peshawer, Vally Adv Life sci, Tech, 2014. 

6. Kumar. S. and G. C. Bajpai. Comparison of association of lentil 
charactersin normal and late sowing condition. LENS Newsletter, 
1993. 

7. Longchamps, L Khosla. R, Reich, R and Gui, D. wy spatial and 
temporal variability of soil water, content in leveled fields, soil 
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science society of America joumal, 2015. 
8. Mr. Vaarst etaal, In Animal Health and welfare in Agriculture, 

walling ford, UK  CABI publishing ,2004. 
9. Olsen, Hs, Development in industrial processing of vicia faba 

protein in Europe, 1981. 
10. Thomas A. Blair and Roberstc. Fite, weather elements, 

prentice nall, Inc, Englewood Cliffs, N.j. USA, 1965. 
11. Yahia, H.M, Soil and soil condition in sediments of the 

Ramadi Province, Iraq. Ph. D. Thesie, Univer. Of Amsterdam, 
The Netherlands, 1971.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 ادلالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



327 
 

ذـبارجاؿعةذاأل

ذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقة

ذؼدمذاجلغراػقة

ذ

ذ(1ؿؾحقذ)ذ)ذادتؿارةذادتبقانذ(

ذعؾوؿاتذاملقداـقةادتؿارةذاالدتبقانذاخلاصةذبادتؼصاءذامل

ذؾالؽتػاءذ ذاالؿؽاـاتذواحملدداتذاملؽاـقة ذ) ذاؾدؽتوراه ذبلرروحة ذاخلاصة ذاالدتبقان ذادتؿارة ذبنيذيديك ذاملزارع عزيزي

ـبارذ(ذاملعؾوؿاتذاؾيتذػقفاذتدتخدمذاالغراضذاؾبحثذاؾعؾؿيذػؼطذـرجوذؿنذحضرتؽمذؿنذاؾغذاءذيفذحماػظةذاألاؾذاتيذ

ذدؼةذذاؽرينذتعاوـؽمذؿعـاذ.االجابةذعنذاالدئؾةذاملذؽورةذب

ذادمذاملشرفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادمذاؾطاؾب

ذأ.ذد.ذخاؾدذاؽربذعبدذآذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـبقلذرهذعؾيذباللذذذذ

ذذذ

ذعؾوؿاتذتتعؾقذباملزارع:اوالذؿ

 عنواف السكف: القضاء )               ( الناحية )              (. .1

(,  يقػػرأ ويكتػػب )    (, ابتدائيػػة )   (, متوسػػطة )   (,  إعداديػػة )  (,     التحصػػيؿ الدراسػػي:  أمػػي ) .2
 جامعية )     (.

 (.( ايجار)  ( أخرى )  )   ( أوقاؼ )  إلى مف تعود ممكية األرض التي تزرعيا: ممؾ طابو )  ( أميرية  .3
ىؿ تنتمي إلى جمعية تعاونية: نعـ  )  (, كبل ) (, وما مدى استفادتؾ منيا: ضػعيؼ )  (, متوسػط )  (,  .4

 كبير )   (.

ىػػػؿ تقػػػـو باسػػػتخداـ الػػػدورة الزراعيػػػة بصػػػورة مسػػػتمرة: نعػػػـ )    (, كػػػبل )    (, ومػػػا ىػػػي المحاصػػػيؿ التػػػي  .5
 ف الحبوب والخضراوات )     ( بيف الحبوب والمحاصيؿ الحقمية )   (.تتناوب في زراعتيا بي

األسػػػمدة التػػػي تسػػػتخدميا عضػػػوية )    (, ومػػػا كميتيػػػا )    (, كيماويػػػة )   (, ومػػػا كميتيػػػا )    (, وىػػػؿ  .6
 تحصؿ عمييا مف الجمعيات التعاونية )   (, أـ مف األسواؽ )    (.

 ىو سعر االيجار )   (. تقـو بإيجارىا وماماىي اآلالت المستخدمة في الزراعة وىؿ  .7

ىػػؿ تسػػتخدـ المبيػػدات الزراعيػػة: نعػػـ )  (, كػػبل )  (, وىػػؿ تحصػػؿ عمييػػا مػػف الجمعيػػات التعاونيػػة )  ( أـ  .8
 مف األسواؽ ) (.

 ىؿ تستخدـ المبيدات الزراعية لممحاصيؿ عف طريؽ مرشد زراعي )   ( اـ خبرة شخصية )   (. .9

المصرؼ الزراعي: نعػـ )   (, كػبل )    (. ومػا قيمػة السػمفة )     ( دينػار,  ىؿ سبؽ وأف أخذت سمفة مف .11
 وما الغرض منيا )     (.

 الطريؽ الذي يربط قريتؾ مع المدينة: معبد )      (, ترابي )      (. .11
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مػػػاىي المحاصػػػيؿ التػػػي تقػػػـو  بتسػػػويقيا: الحبػػػوب )   (, الخضػػػر )   (, التمػػػور )  (, الحيوانػػػات )   (,  .12
 عبلؼ )     (.األ

 ىؿ تتفضؿ عممية التسويؽ لتاجر )    ( اـ الدولة )   ( أخرى )   (. .13

ىؿ تستخدـ البذور المحسنة ومػاىي الجيػات التػي تحصػؿ عمييػا جمعيػات تعاونيػة)    ( اـ شػعب زراعيػة)    .14
 ( اـ االسواؽ)  (.

 (.الخدمات البيطرية المتوفرة في قريتؾ: مدعومة )    (, أـ قطاع خاص )     .15

 ىؿ تعتمد عمى العمؼ الجاؼ في تغذية الحيوانات نعـ )  ( كبل )  ( وماىي اسعارىا )  (. .16
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ت المساحة المزروعة دونـ والغمة/ كغـ دونـ  واالنتاج طف /دونـ لمحاصيؿ الخضراوا (2)ممحؽ 
 ـ.2020نبار لسنة ألالصيفية والشتوية في محافظة ا

 الوحدة اإلدارية ت
مجموع  الخضراوات الشتوية ات الصيفيةالخضراو 

االنتاج 
 الكمي

المساحة 
 المزروعة

كغـ  الغمة/
 دونـ

 االنتاج/
 طف

المساحة 
 المزروعة

 كغـ الغمة/
 دونـ

 طف االنتاج/

 59488 23946 2800 8552 35542 3100 11465 الرمادي  1
 52 4 2000 20 48 2100 23 الوفاء 2
 11353 2925 2500 1170 8428 2800 3010 الفموجة  3
 36040 15647 2700 5795 20393 2900 7032 الصقبلوية 4
 2238 605 2800 216 1633 2900 563 مركز قضاء القائـ 5
 4023 1854 2800 662 2169 2900 748 العبور 6
 6502 2906 2800 1038 3596 2900 1240 العبيدي 7
 4333 1485 2600 571 2848 2800 1017 مركز قضاء ىيت 8
 10823 3242 2600 1158 7581 3000 2527 البغدادي 9
 306 46 2200 21 260 2300 113 كبيسة 10
 3027 939 2600 361 2088 2500 835 الفرات 11
 14336 4544 2900 1567 9792 2800 3497 الحبانية 12
 80119 34680 3000 11560 45439 3100 14690 الكرمة 13
 322 108 2400 45 214 2400 89 مركز قضاء حديثة 14
 609 242 2400 101 367 2400 153 الحقبلنية 15
 851 305 2400 127 546 2800 195 بروانة 16
 59531 24349 2700 9018 35182 3100 11349 العامرية 17
 - - - - - - - مركز قضاء الرطبة 18
 - - - - - - - الوليد 19
 - - - - - - - النخيب 20
 1149 528 2500 211 621 2700 230 وعن 21
 896 418 2500 167 478 2600 184 راوه 22
 295998 118773 2589 42360 177225 2742 58960 المجموع 

,  2020المصدر : باالعتماد عمى : وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, 
 بيانات غير منشورة.

 



330 
 

نبار ألغناـ والحميب في محافظة األي والفجوة الغذائية مف المحـو ابة االكتفاء الذاتنس (3ممحؽ )
 ـ2020لسنة 

 انتاج المعد لمذبح االغناـ الوحدة اإلدارية ت
نسبة 
 التصافي

اعداد 
منتجات 
  الحميب

االنتاج 
 طف الكمي/

 صافي االنتاج/
طف بعد استبعاد 
  نسبة الرضاعة

 1084 2044 34074 835 1548 81483 148150 الرمادي 1
 293 552 9200 226 418 22000 40000 الوفاء 2
 219 414 6900 170 314 16500 30000 الفموجة 3
 323 609 10154 249 461 24283 44151 الصقبلوية 4
 4754 8970 149500 3668 6793 357500 650000 مركز قضاء القائـ 5
 190 359 5980 147 272 14300 26000 العبور 6
 6261 11813 196880 4830 8945 470800 856000 العبيدي 7
 275 518 8625 212 392 20625 37500 مركز قضاء ىيت 8
 168 317 5290 130 240 12650 23000 البغدادي 9
 73 138 2300 57 105 5500 10000 كبيسة 10
 146 276 4600 113 209 11000 20000 الفرات 11
 300 566 9430 231 428 22550 41000 الحبانية 12
 435 821 13688 336 622 32732 59514 الكرمة 13
 307 580 9660 237 439 23100 42000 مركز قضاء حديثة 14
 351 662 11040 271 502 26400 48000 الحقبلنية 15
 366 690 11500 282 523 27500 50000 بروانة 16
 366 690 11500 282 523 27500 50000 العامرية 17
 1536 2898 48300 1185 2195 115500 210000 مركز قضاء الرطبة 18
 439 828 13800 339 627 33000 60000 الوليد 19
 878 1656 27600 677 1254 66000 120000 النخيب 20
 256 483 8050 198 366 19250 35000 عنو 21
 658 1242 20700 508 941 49500 90000 راوه 22
 19678 37126 618771 15183 28117 1479673 2690315 عالمجمو  

ـ, 2020المصدر : باالعتماد عمى : وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, 
 بيانات غير منشورة.
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ار نبألـو الماعز و الحميب في محافظة انسبة االكتفاء الذاتي  والفجوة الغذائية مف لح (4ممحؽ )
 ـ2020لسنة 

 انتاج معد لمذبح الماعز الوحدة اإلدارية ت
نسبة 
 التصافي

اعداد 
منتجات 
 الحميب

االنتاج الكمي/ 
 طف

صافي االنتاج/ 
طف بعد استبعاد 
 نسبة الرضاعة

 1173 1778 9875 150 288 20540 39500 الرمادي 1
 89 135 750 11 22 1560 3000 الوفاء 2
 238 360 2000 30 58 4160 8000 الفموجة 3
 119 181 1007 15 29 2095 4029 الصقبلوية 4
 63 95 525 8 15 1092 2100 مركز قضاء القائـ 5
 82 124 688 10 20 1430 2750 العبور 6
 81 122 675 10 20 1404 2700 العبيدي 7
 311 471 2619 40 76 5447 10475 مركز قضاء ىيت 8
 149 225 1250 19 36 2600 5000 البغدادي 9
 59 90 500 8 15 1040 2000 كبيسة 10
 89 135 750 11 22 1560 3000 الفرات 11
 178 270 1500 23 44 3120 6000 الحبانية 12
 121 183 1018 16 30 2116 4070 الكرمة 13
 356 540 3000 45 87 6240 12000 مركز قضاء حديثة 14
 149 225 1250 19 36 2600 5000 الحقبلنية 15
 238 360 2000 30 58 4160 8000 بروانة 16
 89 135 750 11 22 1560 3000 العامرية 17
 265 401 2225 33 64 4628 8900 مركز قضاء الرطبة 18
 63 95 525 8 15 1092 2100 الوليد 19
 89 135 750 11 22 1560 3000 النخيب 20
 282 428 2375 36 69 4940 9500 عنو 21
 297 450 2500 38 73 5200 10000 راوه 22
 4580 6936 38532 582 1121 80144 154124 المجموع 

ـ, 2020المصدر : باالعتماد عمى : وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, 
 بيانات غير منشورة.
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نبار ألوالحميب في محافظة ا بقارألتي  والفجوة الغذائية مف لحـو انسبة االكتفاء الذا (5ممحؽ )
 ـ2020لسنة 

 الوحدة اإلدارية ت
عدد 
 االبقار

المعد 
 لمذبح

 انتاج
نسبة 
 التصافي

اعداد 
منتجات 
 الحميب

 االنتاج/
 طف

صافي االنتاج/ 
طف بعد استبعاد 
 نسبة الرضاعة

 1165 1475 1872 366 665 5319 9850 الرمادي 1
 136 173 219 43 78 612 1150 الوفاء 2
 709 898 1140 223 405 3240 6000 الفموجة 3
 175 221 280 55 100 797 1476 الصقبلوية 4
 272 344 437 85 155 1242 2300 مركز قضاء القائـ 5
 497 629 798 156 284 2268 4200 العبور 6
 355 449 570 112 203 1620 3000 العبيدي 7
 446 565 717 140 255 2039 3775 مركز قضاء ىيت 8
 236 299 380 74 135 1080 2000 البغدادي 9
 88 112 143 28 51 405 750 كبيسة 10
 145 184 234 46 83 666 1233 الفرات 11
 473 599 760 149 270 2160 4000 الحبانية 12
 510 645 818 160 291 2326 4308 الكرمة 13
 166 210 266 52 95 756 1400 مركز قضاء حديثة 14
 36 45 57 11 20 162 300 نيةالحقبل 15
 190 240 304 60 108 864 1600 بروانة 16
 473 599 760 149 270 2160 4000 العامرية 17
 - - - - - - - مركز قضاء الرطبة 18
 - - - - - - - الوليد 19
 9 11 14 3 5 40 75 النخيب 20
 532 673 855 167 304 2430 4500 عنو 21
 119 150 190 37 68 540 1000 راوه 22
 6732 5821 10814 2116 3845 30726 56917 المجموع 

, 2020المصدر : باالعتماد عمى : وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة, 
 بيانات غير منشورة.
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 م2020نبار لسنة أل سماك  في محافظة األنسبة االكتفاء الذاتي و الفجوة الغذائية من ا (6ممحق )

عدد  الوحدة اإلدارية ت
 االحواض

المساحة 
 دونـ المائية

 /جاالنتا
 طف

عدد 
 االقفاص

المساحة 
 3ـ/ المائية

االنتاج/ 
 طف

 االنتاج/ ماكف الصيدأ
 طف

 /جاالنتا
 طف

 232 1020 58 356 89 44 الرمادي 1
نير الفرات 
 بحيرة الثرثار

78 666 

 - - - - - - - - - الوفاء 2
 543 15 نير الفرات 468 1412 78 60 15 12 الفموجة 3
 303 27 نير الفرات 200 570 50 76 19 14 الصقبلوية 4
 231 35 نير الفرات 72 324 18 124 31 16 مركز قضاء القائـ 5
 1200 18 نير الفرات 1150 460 23 32 8 3 العبور 6
 266 23 نير الفرات 135 540 27 108 27 22 العبيدي 7
 98 8 نير الفرات 54 212 9 36 9 6 مركز قضاء ىيت 8
 373 33 نير الفرات 248 1116 62 92 23 16 البغدادي 9
 - - - - - - - - - كبيسة 10
 218 110 نير الفرات 48 216 12 60 15 9 الفرات 11
 468 21 نير الفرات 335 1231 67 112 14 8 الحبانية 12
 406 18 نير الفرات 310 1116 62 78 19 15 الكرمة 13

 16 72 4 20 5 2 مركز قضاء حديثة 14
نير الفرات 
 بحيرة حديثة

90 126 

 109 16 نير الفرات 65 234 13 28 7 3 الحقبلنية 15
 93 13 نير الفرات 28 126 7 52 13 7 بروانة 16
 1974 21 نير الفرات 1765 14564 353 188 47 41 العامرية 17

مركز قضاء  18
 الرطبة

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - الوليد 19
 - - - - - - - - - النخيب 20

 112 504 28 68 17 13 عنو 21
نير الفرات 
 بحيرة عنو

66 246 

 198 45 نير الفرات 92 414 23 61 15 10 راوه 22
 7518 637 - 5330 24131 894 1551 373 241 المجموع 

ـ, 2020مديرية زراعة محافظة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة,  ة الزراعة,:باالعتماد عمى :وزار  المصدر
 غير منشورة. بيانات
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حـو الحمراء لؤلغناـ والماعز واألبقار في ( تقدير االحتياجات الفعمية لسد العجز مف الم7ممحؽ )
 ـ2020نبار لسنة محافظة األ

 ت
الوحدات 
 اإلدارية

عدد 
عدد األغناـ  االغناـ

 لمذبحالُمع د 

كمية 
االنتاج/ 
 طف

نسبة 
 التصافي

 عدد الماعز
عدد الماعز 
 الُمع د لمذبح

كمية 
االنتاج/ 
 طف

نسبة 
 التصافي

عدد  عدد االبقار
األبقار 
الُمع د 
 لمذبح

كمية 
االنتاج/ 
 طف

نسبة 
 التصافي

 1510 2747 21978 40700 339 651 46550 89520 1794 3323 174900 318000 الرمادي 1

 الوفاء 2
 

   
 

   
 

  
مكتفي 
 ذاتيا

 2087 3794 30353 56210 239 460 32833 63141 1074 1988 104632 190240 الفموجة 3
 148 269 2155 3990 20 39 2788 5362 127 235 12368 22487 الصقبلوية 4

 القائــ.ؽ.  5
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 63 115 920 1704 11 22 1571 3021 72 135 7154 13008 العبور 6

 العبيدي 7
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 232 422 3379 6257 39 75 5338 10265 313 579 30460 55382 ىيتـ.ؽ.  8
 98 179 1428 2645 15 29 2112 4081 82 152 8014 14571 البغدادي 9
 45 82 656 1215 8 16 1113 2141 67 124 6551 11910 كبيسة 10
 83 151 1211 2242 14 27 1940 3731 80 149 7839 14253 الفرات 11
 392 713 5707 10568 114 220 15712 30216 680 1260 66314 120570 الحبانية 12
 446 810 6480 12000 81 156 11155 21451 510 945 49759 90470 الكرمة 13
 124 226 1804 3341 26 50 3542 6812 108 200 10527 19140 حديثةـ.ؽ.  14
 7 13 104 200 4 8 589 1150 7 13 705 1282 بلنيةحق 15

 بروانة 16
 

   
 

   
 

مكتفية   
 ذاتيا

 315 573 4585 8490 50 97 6901 13271 399 738 38848 70632 العامرية 17

 الرطبةـ.ؽ.  18
 

   
 

   
 

  
مكتفي 
 ذاتيا

 الوليد 19
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 النخيب 20
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 عنو 21
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 راوة 22
 

   
 

   
 

مكتفي   
 ذاتيا

 5550 10094 80760 149562 960 1850 132163 254153 5313 9841 518071 941945 المجموع

 (.64المصدر: باالعتماد عمى: جدوؿ )
 %( لؤلبقار.54%( لمماعز و )52%( لؤلغناـ و )55* نسب المعد لذبح مف القطيع )  
 ( لؤلبقار.125( كغـ لمماعز )14( كغـ لؤلغناـ )19* وزف الذبيح )*  

 %(.55%( واألبقار )52%( والماعز )54: لؤلغناـ )ينسبة التصاف ***    
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عدد 
 غناـاأل
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 طف

صافي 
نتاج بعد اال

استبعاد 
نسبة 
 الرضاعة

عدد 
 الماعز

كمية 
 /االنتاج
 طف

صافي 
نتاج بعد اإل

استبعاد نسبة 
 الرضاعة

عدد 
 بقاراأل

كمية 
 /نتاجاإل

 طف

صافي 
االنتاج بعد 
استبعاد 
نسبة 
 الرضاعة

 12298 15567 19755 4783 7247 40261 1136 2143 35720 الرمادي 1
 مكتفي ذاتيا         الوفاء 2
 11384 14410 18287 3040 4606 25590 977 1843 30720 الفموجة 3
 1096 1387 1761 768 1164 6465 181 342 5706 الصقبلوية 4
 215 272 345 89 135 750 25 48 801 القائــ.ؽ. 5
 613 776 985 487 738 4101 120 227 3784 العبور 6
 مكتفي ذاتيا         العبيدي 7
 1823 2308 2929 1099 1665 9252 277 523 8719 ىيتـ.ؽ. 8
 626 793 1006 507 768 4263 127 240 4000 البغدادي 9
 325 411 522 314 476 2646 66 125 2087 كبيسة 10
 548 694 881 469 711 3950 109 206 3428 الفرات 11
 3021 3824 4853 2417 3663 20349 496 936 15603 الحبانية 12
 3500 4431 5623 1759 2665 14808 387 730 12170 الكرمة 13
 1076 1362 1729 531 805 4470 131 248 4130 حديثةـ.ؽ. 14
 373 472 599 384 582 3235 89 168 2806 حقبلنية 15
 273 346 439 178 270 1500 51 97 1618 بروانة 16
 2653 3358 4262 1316 1994 11080 329 612 10346 العامرية 17
 29 37 47 21 32 180 10 19 320 ـ.ؽ.الرطبة 18
 مكتفي ذاتيا         الوليد 19
 مكتفي ذاتيا         النخيب 20
 313 396 503 140 212 1180 43 82 1367 عنو 21
 38 48 61 59 90 500 18 34 567 راوه 22

 40204 51012 64587 18361 27823 154585 4572 8632 143892 المجموع

 (67االعتماد عمى: جدوؿ)المصدر ب

 .سنة لؤلبقار كغـ/ (180لمماعز ) سنة كغـ/ (60كمية حميب الماشية خبلؿ العاـ لؤلغناـ ) *
 %(.79%( و )66%( والماعز )53الرضاعة في االغناـ ) نسبةاستبعاد ** 



  
 

Abstract: 

The study dealt with the topic of potentials and spatial determinants of 

food self-sufficiency in Anbar Province. The problem of the study is 

represented by: Are there spatial capabilities that attain food self-

sufficiency in the study area?, Are there spatial determinants that hinder 

the attainment of food self-sufficiency in Anbar Province?, Is it possible 

to achieve food self-sufficiency in Anbar Province?, and Is it possible to 

develop strategies and estimate actual needs to achieve food self-

sufficiency in Anbar Province?. 

 As for the hypothesis of the study, it was represented by the fact that 

Anbar Province possesses natural and human capabilities that can 

partially achieve food self-sufficiency, and there are natural and human 

determinants that prevent food self-sufficiency unless they are addressed.   

The study reached the following most important results: 

The slope degree of the province’s surface does not exceed (15) degree 

except for a small part of it, which makes the province’s surface among 

the available possibilities to achieve food self-sufficiency, and the climate 

and water resources are among the available capabilities. In addition to 

the diversity of the types of soils of the province, including fertile soils 

that are used in agriculture and other soils that need to adjust their fertility 

for the purpose of production. 

The study also concluded that the population represents a wealth that 

can be exploited to increase production and achieve food self-sufficiency. 

As for irrigation and drainage, they are among the available capabilities, 

but suffer from poor management. As for agricultural marketing, there are 

a number of determinants, the most notable one is the weak efficiency of 

marketing institutions that include agricultural collection centers as well 

as the low efficiency of rural transportation roads because some of them 

are unpaved and their users suffer from many problems. 



  
 

This study indicated that one of the most prominent human 

determinants of food self-sufficiency is the lack of loans provided to 

farmers and the lack of province support for them, as well as the 

fragmentation of agricultural holdings and the failure to follow a planned 

agricultural cycle, which are among the determinants that impede 

achieving food self-sufficiency. 

The study also showed that the province achieved food self-sufficiency 

rate of more than (100%) in the plant production of wheat crops at a rate 

of (104%), corn (108%), vegetables (117%), dates (364%), and bulbs and 

tubers (213%), while the rest of the crops achieved food-sufficiency rate 

less than (100%), as the percentage of barley (53%), fruits (12%), 

legumes (61%), and oil crops (38%). The study showed that the province 

did not achieve food self-sufficiency rate (100%). ) in any type of 

agricultural animal products, which are different, as red meat achieved a 

rate of (88%), chicken meat (61%), table eggs (48%), milk (35%), fish 

meat (49%), and honey ( 33%). 

The study also showed that there is a difference among the 

administrative units in achieving self-sufficiency in plant and animal 

agricultural products. Besides, the percentage of self-sufficiency and the 

food gap (deficit) for plants and animals agricultural products between 

production and consumption is not only due to the increase in 

consumption by the population, but they also due to the failure to develop 

production in terms of quantity and quality to match the size of 

consumption in terms of quantity and quality. 

The study showed a set of strategies that would address many of the 

determinants of agricultural production, achieve food self-sufficiency, 

and estimate the actual needs of crops and products that indicated the 

existence of food gap (deficit). The researcher suggested a number of 

investment projects for agricultural production that increase opportunities 



  
 

for food self-sufficiency in the province. The study also presented an 

estimate of the future food needs of a population for the year 2030. 

One of the most important recommendations of the study is to invest 

the existing natural potentials of surface, climate, soil and water resources 

in agricultural expansion in order to address the deficit in agricultural 

products to achieve self-sufficiency, with the necessity of raising the 

efficiency of marketing institutions through the expansion in the 

establishment of grain storage centers in the form of gables and payment 

of funds to farmers when they are received in the storage centers, and the 

provision of cold stores in the centers for collecting vegetables and fruits 

to preserve them from damage. Besides, the need to establish centers for 

collecting dates, and increasing the percentage of borrowing by allocating 

sums of money that encourage farmers to obtain loans to develop their 

projects with the abolition of the interest incurred on these loans in order 

to increase the number of borrowers with the necessity of follow-up and 

control by the government on the implementation of the projects for 

which loans have been allocated. 
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