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 :الممخص
ريف قضاء الزراعية في  االنتاج واقعتيدف الدراسة الى التعرف عمى 

في معظم  وجد أن الزحف العمراني قد أضحى كظاىرة مستشرين،  الرمادي
مناطقو ، وىي تعتبر أحدى الكوارث البيئية التي لحقت بالمساحات 

في ظل عدم فعالية القوانين والقرارات التي تحد منيا ، فضاًل عن  المزروعة
دارية كان ليا دور  جممة متغيرات طبيعية وسياسية واقتصادية وشخصية وا 

ا . وتتعدد في تجريف تمك المساحات الكبيرة من االراضي وتغيير جنسي
االشكال العمرانية التي اتخذت من االراضي الزراعية في القضاء موضعًا 
ليا والمتمثمة بالوحدات السكنية ذات االنماط المختمفة ، والمخازن والمعامل 
والمحالت بوظائفيا المختمفة ،  ومشاريع خدمية خاصة مثل المدارس 

االستعماالت . لذلك فقد  والمجمعات الطبية والترفييية والدينية وغيرىا من
 .1980 – 2020تناولت الدراسة الواقع الزراعي في القضاء  لممدة من 
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Abstract: 

The study aims to identify the reality of agricultural 

lands in the countryside of the Ramadi district, we find 

that urban sprawl has become a rampant phenomenon in 

most of its areas, and it is considered one of the 

environmental disasters that afflicted the cultivated areas 

in light of the ineffectiveness of laws and decisions that 

limit them, as well as a set of natural and political 

variables Economic, personal and administrative have 

had a role in bulldozing these large areas of land and 

changing its gender . There are many urban forms that 

have been taken from the agricultural lands in the district 

as their location, represented by housing units of 

different types, warehouses, laboratories and shops with 

their different functions, and special service projects 

such as schools, medical, recreational and religious 

complexes and other uses. Therefore, the study dealt 

with the agricultural reality in the district for the period 

from 1980-2020. 
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 المقدمة 
تعتبر القطاعات الزراعية من أىم الركائز االقتصادية الوطنية ألي بمد ، من خالل 

لمزراعة التي يمكن استثمارىا وجود مساحات شاسعة من األراضي المستصمحة والقابمة 
واستصالحيا في تأمين التنمية الزراعية الشاممة لتحقيق األمن الغذائي لمسكان. وضع سياسة 
زراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة يحتاج إلى دراسة الواقع الذي ذىبت إليو جميع 

ي المجتمع الريفي ، األنشطة المشكمة والمشتركة ، مع مراعاة العنصر البشري، وخاصة ف
حيث أنيا القاعدة األساسية في ىذا القطاع ، ونحن نتطمع بشكل خاص في وفرة الموارد 
االقتصادية الرئيسية )األرض ، رأس المال ، المياه( ويشكمون مًعا الييكل األساسي أو نقطة 

إدارتيا بفعالية وفًقا البداية لزيادة المناطق الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة إذا تمت 
 لظروف ىذا المكون من القطاع الزراعي.

 مشكمة الدراسة : 
ىل لتفتت االراضي الزراعية والتوسع العمراني اثر في تغير المساحات المزروعة 

 بمحول الحبوب؟
 فرضية الدراسة : 

ان تفتت االراضي الزراعية والتوسع العمراني اثر في تقميص المساحات الزراعية 
 ول الحبوب وتغير جنسيا . بمحص

 حدود الدراسة : 
يقع قضاء الرمادي في الجزء األوسط من العراق . ويبعد عن الحدود المكانية :  -1

( ويحتل القضاء الجزء الشرقي  1کم ( خريطة رقم )  111العاصمة بغداد مسافة ) 
من محافظة األنبار ويشغل موقعا عمى جانبي نير الفرات ويحده من جية الشمال 
بحيرة الثرثار وقضاء ىيت ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب قضاء الرطبة 

 , 33.32.00)ويقع فمكيا بين دائرتي عرض  الخالديةومن الشرق قضاء 
تبمغ مساحة و  .شرقا (42.56.00 , 43.2900) لشماال وخطي طو  (33.19.00
کم. وتبمغ مساحة ( 137808کم من مساحة المحافظة البالغة )(  6733القضاء ) 

 .كم ، أي من المساحة الكمية لمقضاء(  841قضاء الرمادي )  ريف
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ينحصر زمن الدراسة بسمسة زمنية امدىا عشر سنوات فيي ما بين  الحدود الزمانية : -2
 لك بيدف التقصي والتتبع والمقارنة بما يخدم الدراسة .ذ( و 1980 - 2020)

 ( موقع منطقة الدراسة من العراق واالنبار1خريطة )

 
جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واألنبار ،   - المصدر :

 (. 1000000: 1، مقياس) 2018
، مقياس  2018جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة االراضي ،   -
 Arc Map 10.4.1( . مخرجات برنامج 1:1000000)

 في ريف قضاء الرمادي  االنتاج النباتي
يقصد باإلنتاج النباتي أنواع المحاصيل التي يستخدم إنتاجيا لتمبية االحتياجات 

مفة التي يحتاجيا اإلنسان والتي تعتبر المصدر الرئيسي لغذائو وفي نفس واألغراض المخت
ونتطرق الى محاصيل الحبوب من االنتاج النباتي الوقت توفر المواد العمفية لمحيوانات 

  لممحاصيل الحقمية:
 
نسبة تغير المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية )دونم( في ريف قضاء ( 1جدول  )

 (2020()1980الرمادي لممدة )
 الخضراوات محاصيل العمف محاصيل الحبوب المساحة
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1980 30447 13409 12356 
2020 25606 11532 9288 

 24.83- 13.83- 15.89- نسبة التغير
: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة جميورية العراق: المصدر

 2020.  – 1980  لممدة
نسبة تغير المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية )دونم( في ريف قضاء الرمادي (1شكل)

 (2020()1980لممدة )

 
 (.1: باالعتماد عمى جدول )المصدر

وتمعب بعض المحاصيل مثل القمح دورًا استراتيجيًا في سياسات بعض الدول التي 
تتميز بنموىا  يافإناما المحاصيل  العمفية  تمارس ضغوطًا عمى الدول المستوردة األخرى.

، كما أنيا تتمتع بقدرة عالية عمى منافسة األدغال والنباتات األخرى عوالقطالسريع بعد الرعي 
في تنمية الثروة وليا اىمية لمساىمتيا في تحسين الخواص الكيميائية والفيزيائية لمتربة. 

ل العمفية ىي الغذاء الرئيسي ألنواع الحيوانية بشكل فعال وممحوظ، حيث أن المحاصي
استثمار األراضي الصالحة لمزراعة بزراعتيا التوسع في الماشية، األمر الذي يتطمب 

 .الحبوببالمحاصيل 
 الحبوب:

وأن محاصيل الحبوب ذات أىمية اقتصادية من حيث كونيا مادة خام لمعديد من 
تحتوي عمى نسبة عالية من الكربوىيدرات كما تحتوي عمى نسبة عالية من و الصناعات 
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كونيا  فضال عنتشكل الغذاء الرئيسي لإلنسان ومصدر عمف لمماشية،  كما انياالبروتينات. 
 أكثر المحاصيل انتشاًرا من حيث المساحات المزروعة في العالم.

(، 1980رمادي لممدة )بمغت المساحة المزروعة بمحصول الحبوب في ريف قضاء ال
( دونمًا عمى التوالي من مجموع المساحة المزروعة من 25606(، )30447( )2020)

مقارنة  2020( دونمًا عام 4841انخفضت المساحة المزروعة بمقدار )اذ المحاصيل الحقمية 
تنتشر زراعة محاصيل الحبوب في كافة المقاطعات حيث تختمف نسبة  1980عام بـ 

 1980 – 2020الى اخرى حسب البيانات المعتمدة لممدة  ةاعية من مقاطعاالراضي الزر 
  1980وسيتم دراسة كل محصول وفق المساحة ونسبة التغير في ريف قضاء الرمادي لعام 

  2020. مقارنة بعام 
 : القمح -1

محاصيل الحبوب، ويعد محصول القمح من  بيناحتل القمح المرتبة األولى 
القمح من أقدم  ويعدالمحاصيل الزراعية المنتشرة عمى نطاق واسع في معظم دول العالم. 

أنو يمثل مادة غذائية رئيسية  اذ، (1)وأىم محاصيل الحبوب الغذائية التي عرفيا اإلنسان
. ومن يدخل في األمن الغذائي يحتاج محصول القمح (2)لإلنسان ومن المحاصيل اإلستراتيجية

 . (3)يوم 180إلى  160تتراوح من نمو لفترة 
( في ريف قضاء 1980 – 2020نسبة تغير مساحة محاصيل الحبوب لممدة )(2جدول )
 الرمادي

 المقاطعات

محصول القمح 
1980 

محصول القمح 
نسبة  2020

 التغير

محصول 
 1980الشعير

محصول 
 2020الشعير

 المساحة المساحة المساحة
المسا
 حة

نسبة 
 التغير

 7.41- 250 270 4.76- 1400 1470 ابو طيبان
 4.04- 190 198 1.52- 1300 1320 زويغير

 280 420 3.74- 1800 1870 الدوار
-

33.33 
 8.50- 140 153 4.65- 820 860 الكطنيو
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 المقاطعات

محصول القمح 
1980 

محصول القمح 
نسبة  2020

 التغير

محصول 
 1980الشعير

محصول 
 2020الشعير

 المساحة المساحة المساحة
المسا
 حة

نسبة 
 التغير

 800 890 زنكوره
-

10.11 201 160 
-

20.40 
 4.76- 300 315 1.76- 1900 1934 طوئ

 120 146 5.51- 600 635 البوعبيد
-

17.81 

 130 157 9.64- 450 498 الحامضيو
-

17.20 

 100 137 7.41- 400 432 الموح
-

27.01 

 90 120 1.04- 380 384 جريشيو
-

25.00 
 3.59- 215 223 1.83- 860 876 البوذياب

 230 287 7.20- 980 1056 زويو
-

19.86 

 2600 3050 الطالعو
-

14.75 
459 380 

-
17.21 

البوعمي 
 الجاسم

1033 990 -4.16 329 185 -
43.77 

 8.70- 210 230 4.62- 950 996 البوعساف

- 123 187 5.56- 340 360 الطرابشو
34.22 

زويو 
 وسطيح

521 500 -4.03 139 127 -8.63 

 9.09- 150 165 5.49- 430 455مشييد 
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 المقاطعات

محصول القمح 
1980 

محصول القمح 
نسبة  2020

 التغير

محصول 
 1980الشعير

محصول 
 2020الشعير

 المساحة المساحة المساحة
المسا
 حة

نسبة 
 التغير

 ودشو
سوره 

 وصوفيو
950 900 -5.26 190 170 

10.52
- 

 30 65 3.45- 420 435 صياالت
-

53.85 

 70 720 كريشان
-

90.28 
139 15 

-
89.21 

 250 310 3.73- 1290 1340 تل رعيان
-

19.35 

 65 685 ابو عريش
-

90.51 89 9 
-

89.89 
زغيب 
 والباىت

670 63 
-

90.60 
92 12 

-
86.96 

 50 515 الفسكانو
-

90.29 
70 13 

-
81.43 

طاش 
 2.78- 350 360 2.11- 1019 1041 العزيزية

 21377 24996 المجموع
-

14.48 
5451 4229 

22.41
- 

: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة االنبار, قسم التخطيط, بيانات غير جمهورية العراقالمصدر: 
 2020. – 1990  لممدةمنشورة 

وتأتي أىمية القمح كوصفة غذائية لإلنسان، حيث يساىم بأربعة أخماس السعرات 
ومواد  جراًما63.2 الحرارية المشتقة من الحبوب، كما أنو يحتوي عمى مواد بروتينية تبمغ 

 .(4)جرام ويحتوي أيًضا عمى فيتامينات ومعادن 8تقدر بـ  دىنية
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ذات  التربة، لكن أفضميا التربة الطينيةُيزرع محصول القمح في أنواع مختمفة من 
تجوز وىي األنسب لمزراعة وال  6 -5.6جيد ومموحة منخفضة مع درجة حموضة التصريف ال

 . (5)في التربة الرممية سيئة الصرف أو ذات المموحة القموية زراعتو
م ودرجات الحرارة  5-2بشكل عام تتراوح درجة الحرارة الدنيا لنمو المحصول ما بين 

ممم في موسم النمو   350-400م. يتطمب المحصول كمية من المياه تقدر بـ  30العميا 
ريات موزعة عمى طول نمو، بدءًا من الفروع الخضرية واالستطالة والتزىير  4-6بواقع 

ة ومن خالل وجود الظروف المناخية الجيدة والتربة الممتاز  ،(6)ومدة تكوين الحبوب والتكوين
ووجود التقنيات الحديثة واستخدام طرق الري الجيدة، كل ىذه العوامل ساىمت في جعل 

، كما في  2020-1980 لممدةمحاصيل الحبوب ى بين األول يحتل المرتبةمحصول القمح 
 ( .15الصورة)
 

 محصول القمح في مقاطعة زنكورة(1صورة  )

 
 2021/2/9بتاريخ  ، المصدر: التقطت الصورة

( يتضح ان ىناك تباين في المساحات 29) ( والخريطة33) الجدول ومن خالل
( 21377( )24996) بمغت مساحةاذ   1980 - 2020المزروعة بمحصول القمح  لممدة 

انخفضت نسبة المساحة المزروعة بيذا المحصول نتيجة تفتت ممكية اذ  ،دونمًا عمى التوالي
( دونمًا في 3619عات بمساحة قدرىا )االراضي والفيضانات التي تعرضت ليا بعض المقاط
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بنسبة قدرىا  1980 – 2020لممدة  معدل التغيروبمغ  1980مقارنة مع عام  2020عام 
 اذ قسمت الى ثالث فئات وىي:التغير في مقاطعات منطقة الدراسة  ةنسب ت( تباين-14.48)

فييا نسبة  تراوحتوالتي  وىي الفئة التي حدثت فييا اعمى نسبة تغير  الفئة االولى:
( في المقاطعات األتية )زغيب والباىت، ابو عريش، -90.3_  -90.6التغير ما بين  )
  .الفسكانة، قريشان(

متوسطة والتي تراوحت فييا نسبة تكون في ىذه الفئة نسبة التغير  الفئة الثانية:
حامضية، (،  فقد شممت مقاطعات األتية )الطالعة، زنكورة، ال-7.2_  -90.2التغير ما بين)
 .الموح، الزوية(

 بقية مقاطعات منطقة والتي تراوحت فييا نسبة التغير ما بين  شممت الفئة الثالثة:
(، اذ ضمت المقاطعات األتية )الطرابشة، مشييد والدشة، البوعبيد، السورة -1.0_  -7.1)

وار، تل الصوفية، ابو طيبان، الكطنية، البوعساف، البوعمي الجاسم، الزوية والسطيح، الد
 .جريشة( الرعيان، الصياالت، طاش العزيزية، البوذياب، طوي، زويغير،

سوء استغالل الى تفتت االراضي الزراعية، و يعود وسبب التغير في انتاج القمح 
وعدم استخدام بذور ذات نوعية غرق بعض اجزاء المقاطعات بالمياه،  ، فضال عناالراضي

االمر جيدة من حيث االنتاجية، وعدم توزيع االسمدة المركبة واليوريا في موعدىا المحدد . 
 .منطقة الدراسةالذي ادى الى ان تقل الزراعة بمحصول القمح في 

 نسبة تغير مساحة محصول القمح في مقاطعات ريف قضاء الرمادي(2خريطة  )
 (2020-1980لممدة)
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 (33المصدر: باالعتماد عمى جدول)   
  :محصول الشعير -2
تستخدم بذورىا  الجافةمن محاصيل الحبوب الرئيسية وتزرع في المناطق شبو  ىو

وكعمف لمحيوانات، ويحتل محصول الشعير المرتبة الثالثة من بين محاصيل  لمسكانكغذاء 
يعد محصول الشعير من أقدم  ريف قضاء الرمادي.الحبوب في المساحة التي يشغميا في 

محاصيل الحبوب التي زرعيا االنسان، وىو من اكثر النباتات العشبية الحولية تحماًل لمصقيع 
وتأتي األىمية االقتصادية لمحصول ، (7)والجفاف والمموحة، وىو من نباتات الغذاء واالعالف

 واد عمفية خضراءالشعير من استخدامِو مادة عمفية تعطي لمحيوانات بصورة حبوب أو م
، وقد يدخل الشعير خميطًا مع المحاصيل البقولية العمفية لتحسين المادة العمفية، كما وجافة
الشعير في مراحل مبكرة)مرحمة العقد( من النمو وىي في نياية الشتاء او بداية  قصيمكن 

التي واسم الربيع، وقد تترك االغنام في حقول الشعير لتتغذى بصورة مباشرة، وخاصة في الم
ومن حيث الظروف المناخية المالئمة لنموه فأن محصول  تكون جيدة في سقوط االمطار،

م ىي الدرجة المثمى  25الشعير يتطمب درجات حراره باختالف مراحل نموه وتعد درجة حرارة 
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 -28م وتصل حرارة الحد االعمى لنموه من  3 – 4,5لنموه ودرجة الحد االدنى لنموه 
 .(8)م30

في االراضي المزيجية الجيدة الصرف الخصبة  ومن حيث التربة فتجود زراعتما أ
ويمتاز بقدرتة عمى تحمل المموحة وقموية التربة اذ يزرع في ph6 - 7 ذات درجة تفاعل 

االراضي المالحة واالراضي المستصمحة واالراضي الرممية الضعيفة نوعا ما فيو يفضل من 
( 33ومن خالل الجدول )، (9)ي الفقيرة بالمواد العضويةقبل الفالحين لزراعتو في االراض

يتضح ان ىناك تباين في المساحات المزروعة بمحصول الشعير  لممدة ، (30) والخريطة
( دونمًا عمى التوالي، حيث 4229( )5451مساحة قدرىا ) تشغلاذ   1980 - 2020

( دونمًا في عام 1222انخفضت نسبة المساحة المزروعة بيذا المحصول بمساحة قدرىا )
بنسبة قدرىا  1980 – 2020لممدة  التغير نسبةوبمغت  1980مقارنة مع عام  2020

ووفق ىذا التباين تم تقسم نسبة تباين نسب التغير في مقاطعات منطقة الدراسة و  ،(-22.41)
 التغير الى ثالث فئات وىي:

فييا نسبة  تراوحتوالتي لمحصول الشعير، تغير  نسبةاعمى  شممتاذ  الفئة االولى :
عريش، كريشان، زغيب  المقاطعات األتية )ابو شممت( -81.4_  -89.9التغير ما بين  )

 .والباىت، الفسكانة( 
( فقد -17.2_  -81.3والتي تراوحت فييا نسبة التغير ما بين ) الفئة الثانية:

، الموح ، الجريشية ، ار)الصياالت، البوعمي الجاسم، الطرابشة، الدو  شممت المقاطعات األتية
  .(زنكورة ، الزوية ، تل الرعيان ، البوعبيد ، الطالعة و الحامضية 

فقد شممت ما تبقى من مقاطعات منطقة الدراسة حيث تكون فييا نسبة  الفئة الثالثة :
اذ ضمت  (،-2.8_  -17.1والتي تراوحت فييا نسبة التغير ما بين )التغير منخفضة، 
)مشييد والدشة، البوعساف، الزوية والسطيح، الكطنية، ابو طيبان، طوي،  المقاطعات األتية

 .زويغير، البوذياب، طاش العزيزية(
ان سبب تراجع محصول الشعير عزوف السكان عن زراعتو واالتجاه نحو زراعة  

  .الحكومي عمقمة الدمحاصيل ذات مردود مالي اعمى، وكذلك 
 شعير في مقاطعات قضاء الرمادي نسبة تغير مساحة محصول ال( 3خريطة )

 (2020-1980لممدة) 
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 (3جدول ) المصدر: باالعتماد عمى   

 االستنتاجات  
من اسباب تراجع االراضي المزروعة لمحاصيل الحبوب إىمال الحكومة لإلنتاج  -1

الزراعي واالستيراد من الخارج ، وتممح التربة ، وزيادة الوحدات السكانية في منطقة الدراسة ، 
 والتوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية. 

لزراعة وقمة اليد العاممة وتوجو كثير من المزارعين الى قطاع اخر غير قطاع ا -2
 حيث اتخذ الشباب في الفترة االخيرة العمل الحر. 

عدم وجود نظام إرشادي فعال ينقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الزراعة من  -3
 خالل إقامة دورات إرشادية لتعميم المزارعين أساليب الزراعة الحديثة في منطقة الدراسة .

 التوصيات 
االراضي الزراعية في منطقة الدراسة من خالل اصالح وتسوية زيادة مساحة  -1

 االراضي الصالحة لمزراعة .
 العمل عمى تنمية المناطق الزراعية التي تعرضت لمفيضانات في منطقة الدراسة . -2
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دعم القدرة التنافسية لممنتجات الزراعية في االسواق الدولية والمحمية من حيث الجودة  -3
 تجات وتنمية الخدمات التسويقية.والخصائص النوعية لممن

تفعيل الدور الحكومي من خالل تنشيط الرقابة واالشراف عمى جودة ومواصفات  -4
 المنتج وحماية المستيمك . 

تقديم القروض بدون فوائد لتشجيع ومنح الفالح التسييالت واالعالنات المالية لضمان  -5
الحكومة بأسعار  الحصول عمى البذور المحسنة ومبيدات االفاق الزراعية من

  منخفضة .
انشاء مركز لمبحوث الزراعية واالرشاد الزراعي حيث يقوم بتعميم وتوجيو المزارعين 

  عمى الطرق العممية الصحيحة .
  االحاالت
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