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  :المستخلص
  

 -م,ن الح,دود العراقي,ة  ويب,دأ ھ,ذا الس,ھل. تتوافر في محافظة ا'نبار اراضي زراعية خصبة تتمثل بالسھل الفيضي الممتد مع امتداد نھر الفرات       
ويس,تمر امت,داد الس,ھل نح,و . السورية غربا حتى التقائه بمنطقة السھل الرسوبي عند منطقة تل اسود على يس,ار الف,رات ش,مال غ,رب مدين,ة الرم,ادي 

  .الجنوب الشرقي حتى يتجاوز حدود المحافظة عند ناحية العامرية التابعة لقضاء الفلوجة 
واھ,م ھ,ذه المحاص,يل ھ,ي . ات الصيفية من بين اھم المحاصيل التي يم,ارس س,كان الري,ف زراعتھ,ا ف,ي محافظ,ة ا'نب,ار تعد محاصيل الخضرو      

ويتناول ھذا البحث دراسة ھ,ذه المحاص,يل عل,ى اس,اس المس,احة الخاص,ة بك,ل محص,ول م,ع المقارن,ة . الطماطة والخيار والباذنجان والرقي والبطيخ 
  . ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤بخمس سنوات  خPل سنوات الدراسة المتمثلة
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Abstract: 
 

      Al-Anbar governorate has fertile agricultural lands , represented by the flood plain which is located along the 
Euphrates river , the plain starts from the Syrian   borders  from  the  west  till it  meets the  Mesopotamian  plain 
at  the  area  of   Tel-Aswad on the left bank of the Euphrates river north west of Ramadi City and it continues 
until exceedes the governorate borderes At Al-Amiria village which belongs to falluja town .                                                                                         
      Summer vegetables crops considered as important crops produced by farmers in the Anbar governorate , the 
most important crops are ((Tomato , cucumber , Eggplant , Water Melon , Melon))                                                                              
      This study aims at studying the areas cultivated for every crops for aperiod of  Five years ((2004 - 2008)) . 
 

  :المقدمة
اذا ك,,ان الب,,,احثون ، والجغرافي,,ون عام,,,ة ، يجمع,,,ون       

على صحراوية محافظة ا'نبار ، فأن هللا قد وھبھا الفرات 
وواديه ذات التربة الفيضية المنقولة مع سكان بأيدي عاملة 

ھ,ذه الحرف,ة من,ذ ت,اريخ موغ,ل ف,ي الق,دم زراعية مارس,ت 
وق,د . تضرب جذوره في عمق حض,ارة ال,وادي الزراعي,ة 

تظ,,افرت الي,,,د العامل,,,ة م,,,ع الترب,,ة الخص,,,بة الت,,,ي يرويھ,,,ا 
الفرات المجاور زي,ادة عل,ى المن,اخ المPئ,م ، لترس,م ابھ,ى 
صورة متكاملة ا'بعاد لتفاعل العوام,ل الطبيعي,ة والبش,رية 

ادي الف,,رات ف,,ي محافظ,,ة ا'نب,,ار ، وق,,د اس,,تثمر س,,كان و. 
امكان,,اتھم البش,,رية م,,ع م,,ا ات,,يح لھ,,م م,,ن عناص,,ر الطبيع,,ة 

والم,أوى من,ذ زم,ن غ,ابر ، حت,ى  المؤاتية في توفير الغذاء

 -اض,,حى عملھ,,م الزراع,,ي ونش,,اطھم في,,ه ، تراث,,ا تاريخي,,ا 
  .حضاريا ، ننظر اليه نظرة تقدير واجPل 

ف,ي محافظ,ة ) ص,حراوية ال( وھنا ن,رى ان مص,طلح       
ذل,,,ك 'ن الس,,,ھل . ا'نب,,,ار ، ل,,,يس مطلق,,,ا ب,,,ل ھ,,,و نس,,,بي 

الرسوبي في اطرافه الشمالية يبدأ فيھا عند منطقة تل اسود 
يتوس,,,طه وادي الف,,,رات ومج,,,راه ال,,,ذي يب,,,دأ م,,,ن الح,,,دود 

وب,ذلك ي,دعم الس,ھل وال,وادي بعض,ھما . العراقية السورية 
في مزاول,ة حرف,ة  ليتيحا للسكان افضل ا'مكانات الطبيعية

ول,,,,و' الف,,,,رات ووادي,,,,ه �ص,,,,بح مص,,,,طلح . الزراع,,,,ة 
مطلق,,,,ا وش,,,,امP ، ب,,,,ل 'س,,,,تحال وج,,,,ود )الص,,,,حراوية(

تك,,ون ج,,رزا ،  -اذ ذاك  -المحافظ,,ة اص,,P ، �ن ا'رض 
  .وليس من بشر فيھا و' شجر

٩٨ 



  

  لطيف                                                                          زراعة الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار، الدليمي
 

ان ھ,,,,,,ذا البح,,,,,,ث مخص,,,,,,ص لدراس,,,,,,ة محاص,,,,,,يل       
ن، الطماط,,,,,ة ، الخيار،الباذنج,,,,,ا(الخض,,,,,روات الص,,,,,يفية 

، وھو مركز اساس,ا لتتب,ع ھ,ذه المحاص,يل ) الرقي، البطيخ
الخمس,,,ة عل,,,ى اس,,,اس اب,,,رز المع,,,ايير المتمثل,,,ة بالمس,,,احة 

 - ٢٠٠٤المخصص,,ة لك,,ل محص,,ول منھ,,ا خ,,Pل الس,,نوات 
ونؤك,,د ھن,,ا ان البح,,ث س,,وف ل,,ن يتن,,اول ا'نت,,اج .  ٢٠٠٨

ومع,,,,دل الغل,,,,ة �ن ذل,,,,ك تحص,,,,يل حاص,,,,ل بع,,,,د رص,,,,د 
. ف,,ي الخط,,,ط الزراعي,,,ة وتخص,,يص المس,,,احة واقرارھ,,,ا 

زي,,ادة عل,,ى ان تتب,,ع موض,,وع ا'نت,,اج م,,ن ك,,ل محص,,ول ، 
ومعدل غPت تلك المحاصيل يخرج بالبحث عن ھدف,ه ف,ي 
رص,,,د المس,,,احات الس,,,نوية لھ,,,ذه المحاص,,,يل وفق,,,ا لم,,,نھج 
المقارنة ، ثم يخرج بحجمه عن المألوف مع تبع,ات الوق,ت 

  .والجھد والكلفة 
ة ف,,ي محافظ,,ة ا'نب,,ار ثابت,,ة واذا كان,,ت المس,,احة الكلي,,      

المق,,,,دار ، واض,,,,حة الح,,,,دود ، ف,,,,إن المس,,,,احة الص,,,,الحة 
الزراعي,,ة ھ,,,ي ج,,,زء منھ,,,ا ، ولكنھ,,ا غي,,,ر ثابت,,,ة ب,,,ل ھ,,,ي 
خاض,,,عة لعنف,,,وان الطبيع,,,ة م,,,ن جھ,,,ة ، ولت,,,أثير العوام,,,ل 

فالعوامل الطبيعية تحي,ق ب,ا'رض . البشرية من جھة ثانية 
والتص,حر، الصالحة م,ن خ,Pل اھ,م ع,املين ھم,ا الملوح,ة 

بي,,د ان العوام,,ل البش,,رية كس,,يف ذي ح,,دين ، فھ,,ي ام,,ا ان 
تك,,افح غ,,زو الملوح,,ة والتص,,حر م,,ن خ,,Pل ا'ستص,,Pح 
وديمومة الزراعة با�ساليب الحديثة فيزدھر ا'نت,اج ومن,ه 
محاص,,يل الخض,,روات الص,,يفية ، وام,,ا ان تناص,,ر خ,,راب 
الترب,,,ة المنتج,,,ة م,,,ن خ,,,Pل العم,,,ل العش,,,وائي وا�س,,,اليب 

ة البالي,,,ة فينحس,,,ر النش,,,اط الزراع,,,ي ث,,,م تت,,,دھور الزراعي,,,
ولق,,د كان,,ت مج,,اري الف,,رات . خص,,وبة الترب,,ة م,,ع ال,,زمن 

القديمة في اري,اف محافظ,ة ا'نب,ار ، م,ن اج,ود ا'راض,ي 
ف,,,,ي زراع,,,,ة الخض,,,,روات الص,,,,يفية خ,,,,Pل اربعين,,,,ات 
وخمسينات القرن الماضي ، فتجاھ,ل ا'نس,ان قيمتھ,ا وك,ر 

وم,,ا ھ,,ي ا�ن ا' اث,,ر بع,,د عليھ,,ا ال,,زمن وغزتھ,,ا الملوح,,ة 
  .عين 
وتھ,,تم الدراس,,ات الجغرافي,,ة عام,,ة والزراعي,,ة منھ,,ا       

خاصة ، بموضوع التوزيع الجغرافي وما يرافقه من تباين 
وتلع,,,ب . ف,,,ي الظ,,,اھرات الجغرافي,,,ة الطبيعي,,,ة والبش,,,رية 

معطي,,,ات البيئ,,,ة الطبيعي,,,ة ، م,,,ع مس,,,توى كف,,,اءة ا'نس,,,ان 
ظ,,اھرتي التوزي,,ع والتب,,اين الحض,ارية ، دورا ملموس,,ا ف,,ي 

  .�ي مظھر طبيعي او بشري على سطح ا'رض 
وفي ھذه الدراسة ، ل,يس بوس,ع الباح,ث ف,ي مواض,يع       

الجغرافي,ة الزراعي,,ة ان يس,تثني او يس,,تھين ب,دور العوام,,ل 
الطبيعية في البيئة الجغرافية  وبخاصة في مج,ـال النش,ـاط 

بش,,ري  -يع,ي الزراع,ـي وم,,ا يترتـ,ـب علي,,ه م,ن تفاع,,ل طب
بين ا'نسان وعناصر الطبيع,ة ، الت,ي تطب,ع البيئ,ة بمPم,ح 

  .جغرافية متميزة 
اما في موضوع زراعة الخضروات الصيفية وتحدي,د       

المساحات الخاصة بكل محصول في محافظ,ة ا'نبار،ف,ان 
ھ,,ذا البح,,ث يس,,تثني دور العوام,,ل الطبيعي,,ة 'نھ,,ا مت,,وافرة 

. ع م,,ن النش,,اط الزراع,,ي اساس,,ا وداعم,,ة لمث,,ل ھ,,ذا الن,,و
فزراع,,ة الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة تترك,,ز ف,,ي 

وھ,,,ذا ال,,,وادي . وادي الف,,,رات وض,,,من الس,,,ھل الرس,,,وبي 
مع,,روف جغرافي,,,ا بتربت,,,ه الفيض,,,ية الخص,,,بة م,,,ع انح,,,دار 

  .السطح نسبيا صوب مجرى النھر 
زي,,ادة عل,,ى امت,,داد فت,,رة الص,,يف �كث,,ر م,,ن خمس,,ة        

وك,,ل ذل,,ك . م,,ن ح,,رارة وجف,,اف اش,,ھر م,,ع م,,ا يتمي,,ز ب,,ه 

مدعوم بميزة طبيعية ليس بوس,ع الزراع,ة ا'س,تغناء عنھ,ا 
وھ,,ي وف,,رة مي,,اه ا'رواء م,,ن الف,,رات المج,,اور ال,,ذي يع,,د 

وبھ,,ذا . ش,,ريان الحي,,اة لوادي,,ه الممت,,د عل,,ى ج,,انبي مج,,راه 
الوصف وھذه ا'مكانات المتوافرة حقا في منطقة الدراس,ة 

ة الذمة من أي ع,ائق ام,ام ، اضحت العوامل الطبيعية بريئ
نش,,اط ا'نس,,,ان ف,,,ي تفاعل,,,ه الزراع,,,ي م,,,ع ھ,,,ذه العناص,,,ر 

  .الطبيعية المثالية في الدراسات الجغرافية
ا�مر ھنا عائ,د للعوام,ل البش,رية ، ابت,داء م,ن سياس,ة       

الدول,,,ة الزراعي,,,ة ف,,,ي ص,,,ياغة برامجھ,,,ا ووض,,,ع خط,,,ط 
نت,اج الموسم الصيفي لھذه المحاصيل ، وانتھاء بتس,ويق ا'

وب,,ين ھ,,اتين الحلقت,,ين ، تش,,عبات . ال,,ى مراك,,ز ا'س,,تھPك 
وجزئي,,ات كثي,,رة ، تتحم,,ل الدول,,ة ف,,ي سياس,,تھا الزراعي,,ة 
القاصرة القسط ا'كبر م,ن مس,ؤولية التخل,ف الريف,ي الع,ام 

حت,,,ى اض,,,حى . ال,,,ذي يع,,,د التخل,,,ف الزراع,,,ي جانب,,,ا من,,,ه 
المزارع الريفي عند مفترق الطرق ، تدعوه الطبيعة وف,رة 

م,,,P وانتاج,,,ا ، وتكب,,,ل س,,,اعديه السياس,,,ات الزراعي,,,ة وع
 Pمق,,ات P,,ولك,,ن .... القاص,,رة ، و' ن,,راه ا' جن,,ديا باس ....

ب,,ل ھ,,و جن,,دي مجھ,,ول اص,,P ، تأك,,ل الن,,اس . ب,,P س,,Pح 
خيره و'يأبه لھمومه وما يعانيه احد ا' افراد عائلته ال,ذين 
يشاركونه اعباء الحياة في شظف العيش تح,ت وط,أة الفق,ر 

  .ومرارة الجھل وغياھب النسيان 
  

  :مشكلة البحث
  

ھ,ل تس,ھم : رئ,يس ھ,و تقوم مشكلة البحث على س,ؤال      
محافظ,,ة ا'نب,,ار ف,,ي زراع,,ة الخض,,روات الص,,يفية ام انھ,,ا 

  محافظة صحراوية غير مؤھلة لھذا النشاط الزراعي ؟ 
  

  :فرضية البحث
  

يفت,,,,رض البح,,,,ث ان ف,,,,ي محافظ,,,,ة ا'نب,,,,ار دع,,,,ائم       
ومرتك,,زات طبيعي,,ة وبش,,رية تؤھ,,ل الم,,زارعين لممارس,,ة 

  .زراعة الخضروات الصيفية التي يتناولھا البحث 
  

  :ھدف البحث
  

يھدف البحث الى الكشف ع,ن اس,ھام محافظ,ة ا'نب,ار       
ف,,,,ي زراع,,,,ة الخض,,,,روات الص,,,,يفية م,,,,ن خ,,,,Pل رص,,,,د 
المس,,,,احات المخصص,,,,ة لھ,,,,ذه المحاص,,,,يل س,,,,نويا م,,,,ن 

  .مصادرھا الرسمية 
  

  :اسباب اختيار الموضوع
  

من ابرز اسباب ا'ختيار ھو اظھار كفاءة المزارعين       
في ھذا النش,اط ورد اعتب,ار ھ,ذه المحافظ,ة المعروف,ة ل,دى 
الجغ,,رافيين بالص,,حراوية ، م,,ن خ,,Pل اس,,تثمار العوام,,ل 
الطبيعية والبشرية ف,ي زراع,ة الخض,روات الص,يفية عل,ى 

  .اساس مساحة كل محصول منھا 
  

  :ية البحثمنھج
  

تترك,,,ز منھجي,,,ة البح,,,ث عل,,,ى طريق,,,ة المقارن,,,ة ب,,,ين       
مس,,احة المحاص,,يل س,,نويا خ,,Pل فت,,رة الدراس,,ة ، ورص,,د 
ح,,,ا'ت التط,,,ور المس,,,احي س,,,لبا ام ايجاب,,,ا عل,,,ى مس,,,توى 

  .المحافظة 

٩٩ 
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  :ھيكلية البحث
    

يض,,م البح,,ث مقدم,,ة وثPث,,ة مباح,,ث ، يتن,,اول ا'ول       
ويتن,,اول . م,,وجزا بمنطق,,ة الدراس,,ة منھ,,ا تعريف,,ا جغرافي,,ا 

ام,ا . الثاني واقع ح,ال المس,احات الزراعي,ة ف,ي المحافظ,ة 
المبحث الثالث فق,د خص,ص لموض,وع التوزي,ع الجغراف,ي 
لمساحة الخضروات الصيفية واظھار حالة التباين المكاني 
عل,,ى مس,,توى الش,,عب الزراعي,,ة خ,,Pل س,,نوات الدراس,,ة 

س,,,,,,,,,تنتاجات وينتھ,,,,,,,,,ي البح,,,,,,,,,ث با'.  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤
  .والتوصيات المناسبة 

  

  :مصادر البحث
  

يعتمد البحث بالدرجة ا�ساس ا'حصاءات الحكومي,ة       
من سجPت الخط,ط الزراعي,ة المنف,ذة ف,ي مديري,ة زراع,ة 

ث,,,م ا'س,,,تعانة . محافظ,,,ة ا'نب,,,ار خ,,,Pل س,,,نوات الدراس,,,ة 
بالكت,,,ب والرس,,,ائل الجامعي,,,ة ذات العPق,,,ة ، زي,,,ادة عل,,,ى 

الباح,,,,ث الشخص,,,,ية م,,,,ن خ,,,,Pل المش,,,,اھدات مPحظ,,,,ات 
المباشرة والزي,ارات الموقعي,ة ، وتوظي,ف خبرت,ه الحياتي,ة 
من خPل سكنه بين المزارعين في احدى مقاطعات منطقة 

  .الدراسة 
                                                                                                           

  :تعريف جغرافي بمنطقة الدراسة / ا'ول  المبحث
  

  : الجانب الطبيعي / او' 
  

تتمي,,,ز محافظ,,,ة ا'نب,,,ار باتس,,,اع المس,,,احة ، غي,,,ر ان       
الس,مة الس,ائدة ف,,ي س,طحھا ھ,ي الس,,مة الص,حراوية بحي,,ث 
انحصرت ا'راضي الزراعية بالشريط السھلي الممت,د م,ع 

ة م,ع القط,ر امتداد نھر الفرات ، ابت,داء م,ن الح,دود الغربي,
الس,وري وانتھ,,اء بش,,رق المحافظ,ة وح,,دودھا م,,ع محافظ,,ة 

  .بابل 
ان من ابرز الخصائص الجغرافية لمحافظة ا'نب,ار ،       

تلك المتمثلة ببادية الجزيرة في شمالھا ، والھضبة الغربي,ة 
وعلى قدر ابتع,اد واقت,راب الحاف,ات الھض,بية . في جنوبھا 

ك,ون م,دى اتس,اع او عن بعضھا م,ن الش,مال والجن,وب ، ي
ضيق الوادي السھلي المحاذي لمجرى الفرات الممتد على 

وم,,,ن مي,,,زات ھ,,,ذه ا'راض,,,ي . جانبي,,,ه ا'يم,,,ن وا'يس,,,ر 
الص,,,حراوية الواس,,,عة ، قل,,,ة ا'مط,,,ار ش,,,تاء م,,,ع ارتف,,,اع 
درج,,ات الح,,رارة ص,,يفا ، مم,,ا طب,,ع تل,,ك ا'راض,,ي بط,,ابع 

وينحدرس,,طح ھ,,ذه المن,,اطق عام,,ة م,,ن الغ,,رب . الجف,,اف 
  .اه الشرق ، كم ينحدر نسبيا نحو وادي الفرات باتج

وم,,,ن المظ,,,اھر الجغرافي,,,ة الواض,,,حة ف,,,ي محافظ,,,ة       
ا'نبار ، تلك المتمثلة بنھر الفرات الذي يعد ش,ريان الحي,اة 

ول,,,و' الف,,,رات 'ض,,,حت . لPنس,,,ان والنب,,,ات والحي,,,وان 
المحافظة بP حياة ، ب,ل ان مي,اه الف,رات كان,ت اص,P س,ببا 

قيام المدن والقصبات والمستقرات البش,رية ف,ي مباشرا في 
  .المحافظة على مستوى الحضر والريف 

طبيعي,,ا  -وتش,,كل  محافظ,,ة ا'نب,,ار امت,,ـدادا جغرافي,,ا       
واسعا يصل الى شبه الجزيرة العربية ، ويبلغ ثلث مس,احة 

وتق,,,ـع ف,,,ي القس,,,ـم الغرب,,,ي م,,,ن .  القط,,ر العراق,,,ي تقريب,,,ا 
 -˚ ٣١٫٥ين دائرت,,ي ع,,رض الع,,راق وينحص,,ر امت,,دادھا ب,,

    . ش,رقا ˚ ٤٤ -˚ ٣٩شما' ، وبين خطي طول ˚ ٣٥٫٠

تشكل محافظتا نينوى وص,Pح ال,دين الح,دود الش,مالية      
لھا ، في حين تحدھا من الجنوب المملكة العربية السعودية 

اما من جھة الشرق فتحدھا خمس محافظات ھ,ي ص,Pح . 
وم,ن جھ,ة الغ,رب . الدين وبغداد وبابل وك,ربPء والنج,ف 

جمھوري,ة تحدھا دولتان ھما المملكة ا'ردني,ة الھاش,مية وال
  ) .١ -خارطة. (العربية السورية 

ومن المعلوم لدى الجغرافيين ، ان الجان,ب الجغراف,ي       
الطبيعي في محافظة ا'نبار متعدد ا'قسام متباين ا'بعاد  -

، يض,,,م تفص,,,يPت جزئي,,,ة كثي,,,رة ، تخ,,,ص التض,,,اريس 
مناخ والترب,ة والم,وارد المائي,ة ، بحي,ث تخ,رج بالبح,ث وال

عن صلب مايخص مشكلته وفرضيته وھدف,ه ،ل,ذلك وج,ب 
التركي,,,ز عل,,,ى وادي الف,,,رات فحس,,,ب ال,,,ذي يع,,,د العم,,,ود 

  . الفقري للنشاط الزراعي 
يب,,دأ وادي الف,,رات ومج,,راه ف,,ي محافظ,,ة ا'نب,,ار ف,,ي       

، ويأخ,,,ذ الس,,,ورية  -قض,,,اء الق,,,ائم عن,,,د الح,,,دود العراقي,,,ة 
جنوبي,,ا ش,,رقيا ، حت,,ى منطق,,ة ت,,ل  -اتجاھ,,ا ش,,ماليا غربي,,ا 

اس,,,ود عل,,,ى جان,,,ب الف,,,رات ا'يس,,,ر ش,,,مال غ,,,رب مدين,,,ة 
الرم,,ادي ، عن,,دھا تب,,دأ ا'ط,,راف الش,,مالية الغربي,,ة للس,,ھل 

فتل,تحم . الرسوبي الذي يتوغل فيه مج,رى الف,رات ووادي,ه 
الس,,,ھل م,,,ع : ھ,,,ذه العناص,,,ر الجغرافي,,,ة الطبيعي,,,ة الثPث,,,ة 

وادي ومجراه ، لتشكل ثالوثا يعد من ابرز ركائز النش,اط ال
ويس,,,تمر امت,,,داد ھ,,,ذا الث,,,الوث . الزراع,,,ي ف,,,ي المحافظ,,,ة 

الطبيع,,ي الفري,,د حت,,ى خ,,ارج ح,,دود المحافظ,,ة ف,,ي اقص,,ى 
جنوبھ,,,ا الش,,,رقي ، عن,,,د ناحي,,,ة العامري,,,ة متجھ,,,ا ص,,,وب 
محافظ,,ة باب,,ل ، مواص,,P مس,,يرته الطبيعي,,ة الطويل,,ة تج,,اه 

  .ى والجنوبية من العراق المحافظات الوسط
  

  :الجانب البشري / ثانيا 
  

تمث,,ل محافظ,,ة ا'نب,,ار انموذج,,ا جغرافي,,ا عام,,ا لواق,,ع       
وھ,,,ذا المجتم,,ع عش,,,ائري . المجتم,,ع الريف,,ي ف,,,ي الع,,راق 

النزع,,ة ، تراث,,ي المنھ,,ل ، زراع,,ي الحرف,,ة ، وق,,د ت,,وارث 
وعل,ى م,دار ھ,ذا .ھذه الخصائص البش,رية من,ذ زم,ن بعي,د 

لطوي,,,ل تطورالمجتم,,,ع الزراع,,,ي ف,,,ي محافظ,,,ة الت,,,اريخ ا
ا'نب,,ار عل,,ى مس,,توى العم,,ران والط,,رق ووس,,ائل النق,,ل ، 
غير ان ھذا التطور والتحول لم يشمل نفسية الف,رد الريف,ي 
من الناحية ا'جتماعية و'سيما ما يتعلق منھا بالمث,ل العلي,ا 
والعادات والتقاليد ، على الرغم من كون بعضھا بالي,ة ول,م 

ويمك,ن الق,ول اجم,ا' . كب منط,ق العص,ر الح,ديث تعد توا
ان المجتمع الريفي في ا'نبار قد تط,ور م,ن الخ,ارج ، ام,ا 

  .من الداخل فيكاد يكون مجتمعا مغلقا 
يبل,,,غ مجم,,,وع س,,,كان ا'نب,,,ار بحس,,,ب تق,,,دير وزارة       

م,ن  ٪٦٣بنس,بة  ٢٠٠٧نسمة س,نة  ١٤١٨٥٩٨التخطيط  
ان موض,,,,,وع . ٪ م,,,,,ن ال,,,,,ريفيين ٣٧الحض,,,,,ر، ونس,,,,,بة 

الخص,,,ائص البش,,,رية 'ب,,,د ان يق,,,ود ال,,,ى التع,,,رف عل,,,ى 
خصائص السكان ، ويشكل موضوع الس,كان اھمي,ة كبي,رة 
في الدراس,ات الجغرافي,ة ، وبخاص,ة ف,ي مج,ال الجغرافي,ة 

وعن,,د ذل,,ك يص,,بح ا'نس,,ان نقط,,ة ارتك,,از م,,ن . الزراعي,,ة 
فالنش,اط . لتطور ف,ي آن واح,د حيث ا'نتاج وا'ستھPك وا

الزراع,,,ي يمث,,,ل وجھ,,,ا م,,,ن اوج,,,ه التفاع,,,ل ب,,,ين ا'نس,,,ان 
وھ,ذا النش,اط 'يت,أثر بالعوام,,ل . وعناص,ر البيئ,ة الطبيعي,ة 

ولكن,ه يت,أثر ايض,ا  -الت,ي ق,د تك,ون مؤاتي,ة  -الطبيعية فقط 
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بالعوامل البشرية التي تكمن ف,ي ا'رادة والرغب,ة والتوج,ه 
اج,,ة ا'س,,تھPكية ومس,,توى تط,,ور والخب,,رة الزراعي,,ة والح

الفرد المزارع الذي يفتح افق التفاعل ب,ين ا'نس,ان والبيئ,ة 
  .لصالح ا'نتاج وا'ستھPك الغذائي معا 

ان م,,ن اھ,,م واب,,رز الخص,,ائص البش,,رية الت,,ي طبع,,ت       
مجتم,,ع ا'نب,,ار عام,,ة ، والري,,ف خاص,,ة ، ھ,,و مب,,دأ ال,,و'ء 

ا ال,,,و'ء يك,,,ون للعش,,,يرة ، م,,,ع ادراكن,,,ا وقناعتن,,,ا ان ھ,,,ذ
فا'نتساب الى الجد ا'عل,ى للعش,يرة ، ق,د . عشوائيا احيانا 

. اجتماعيا لدى اف,راد العش,يرة الواح,دة  -خلق رباطا نفسيا 
. بحي,,ث ينظ,,ر الريفي,,ون الي,,ه بھال,,ة م,,ن الفخ,,ر وا'ج,,Pل 

ونرى ان ھذا ا'مر ما ھ,و ا' م,ن بقاي,ا الجاھلي,ة ا'ول,ى ، 
جتم,اعي ، ب,ل ھ,و نق,يض وھو عقبة في طري,ق التط,ور ا'

غير اننا نؤكد في الوق,ت ) . كلكم �دم وآدم من تراب(مبدأ 
ذات,,ه ، عل,,ى ان الخ,,روج عل,,ى ق,,انون المث,,ل العلي,,ا والق,,يم 
ا'جتماعي,,,ة الراس,,,خة والع,,,رف ا'جتم,,,اعي الس,,,ائد ف,,,ي 
المن,,اطق الريفي,,ة ، ل,,ن يك,,ون ام,,را محم,,ود العاقب,,ة ، ب,,ل 

  (*).تترتب عليه نتائج وخيمة وثمن باھض 
وم,,,ن ا�ھمي,,,ة بمك,,,ان ان نش,,,ير ال,,,ى ظ,,,اھرة التب,,,اين       

  . السكاني ضمن موضوع الخصائص البشرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فثم,,,ة تب,,,اين ف,,,ي توزي,,,ع الس,,,كان ق,,,د انعك,,,س عل,,,ى تب,,,اين 
فتب,,اين الس,,كان م,,رتبط . مس,,احات الخض,,روات الص,,يفية 

بتب,,,,اين الحي,,,,ازات الزراعي,,,,ة ،وب,,,,ذلك تباين,,,,ت مس,,,,احات 
  . المحاصيل زمانا ومكانا 

وتع,,,,د اري,,,,اف ا'نب,,,,ار انموذج,,,,ا حي,,,,ا ف,,,,ي توزي,,,,ع       
 المقاطع,,,ات والحي,,,ازات الزراعي,,,ة والمس,,,تقرات الريفي,,,ة

وھ,,ذا ح,,ال س,,ائد ف,,ي . ش,,أنھا ش,,أن س,,كان اري,,اف الع,,راق 
عم,,,وم المحافظ,,,ة عل,,,ى مس,,,توى الزراع,,,ة وا'س,,,تقرار ، 

  .بوجود نھر الفرات وواديه الزراعي 
ان م,,,ن  -والزراعي,,,ون م,,,نھم  -وي,,,درك الجغرافي,,,ون       

ضمن الخص,ائص البش,رية للس,كان ال,ريفيين ،ھ,و التع,اون 
ل الزراع,,,ي كب,,,ارا الش,,,امل ب,,,ين اف,,,راد العائل,,,ة ف,,,ي العم,,,

وص,,غارا ب,,ل ان الم,,رأة كان,,ت تس,,ھم من,,ذ الق,,دم ف,,ي العم,,ل 
  . الزراعي 

لق,,د اقتض,,ت مھم,,ات العم,,ل الزراع,,ي ف,,ي الري,,ف ان       
يعم,,ل جمي,,ع اف,,راد ا'س,,رة رج,,ا' ونس,,اء ص,,غارا وكب,,ارا 
ا'مر الذي جعل المرأة تسھم في العمل ، ا' ان عملھا بقى 

ن,ه ي,دخل ض,من عم,ل غير منظور و' يحتسب احصائيا �
    .) ١٩٨٣ ،العطية( الرجال 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع محافظة ا'نبار من العراق: ١-خارطة
 ١٠٠٠٠٠٠:١مقياس ، ٢٠٠٠، خارطة العراق ا'دارية، مديرية المساحة العسكرية، ، وزارة الري: المصدر

  ، ) وشھد شاھد من اھلھا (منظورين ، ا'ول  يسكن الباحث في ريف احدى المقاطعات الزراعية ، وينتمي 'حدى عشائر ا'نبار ، وھو يكتب من (*) 
  ) . اھل مكة ادرى بشعابھا(والثاني      
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وم,,ن الخص,,ائص البش,,رية ف,,ي منطق,,ة الدراس,,ة ، ھ,,ي       
ة الت,,ي ت,,ربط الف,,رد الريف,,ي الوجداني,, -العPق,,ات الروحي,,ة 

بارضه ، وھذا يدفعه ال,ى العم,ل الزراع,ي وا'س,تفادة م,ن 
وت,أتي حال,ة التفاع,ل . (ا'رض بدرجة عالي,ة م,ن التفاع,ل 

من خPل ت,أثير ا'نس,ان ف,ي المك,ان ال,ذي يس,تقر في,ه وفق,ا 
  .)Smith ،1977 () ¬مكاناته المتاحة 

يول,,,ون دراس,,,ة (وعل,,,ى ال,,,رغم م,,,ن ان الجغ,,,رافيين       
الخص,,ائص الس,,كانية والتعم,,ق ف,,ي تحليلھ,,ا ،اھمي,,ة كبي,,رة 
بھ,,,,,دف كش,,,,,ف الخص,,,,,ائص ا'جتماعي,,,,,ة والحض,,,,,ارية 

، غي,ر انن,ا نؤك,د ھن,ا ،  ) Clarke ،1986() وا'قتصادية 
م,,,ن واق,,,ع الحي,,,اة الريفي,,,ة والعم,,,ل الزراع,,,ي والدراس,,,ة 

لج,نس ف,ي زراع,ة ا'رض الميدانية ، ع,دم اھمي,ة الس,ن وا
اذ ان ھ,,ذه ا'عتب,,ارات تع,,د مح,,دودة . وجن,,ي المحص,,ول 

الت,,,أثير ازاء ع,,,دد اف,,,راد العائل,,,ة المس,,,اھمة ف,,,ي العملي,,,ة 
  . الزراعية 

وھ,,ذا ا'م,,ر غالب,,ا م,,ا ي,,دفع الرج,,ل الريف,,ي ال,,ى تع,,دد       
  .الزوجات ، وھو تقليد منحدر اصP من المجتمع البدوي 

  

ح�ال المس�احات الزراعي�ة واق�ع / المبحث الث�اني 
  :في محافظة ا'نبار

  

يمثل وادي الفرات ف,ي محافظ,ة ا'نب,ار عم,اد النش,اط       
الزراعي فيھا حيث ا'راضي الخصبة الممتدة م,ع مج,رى 

وھ,,,ذا المق,,,دار الكبي,,,ر ف,,,ي المس,,,احات الزراعي,,,ة .النھ,,,ر 
الموزع,,ة جغرافي,,ا عل,,ى اقض,,ية ون,,واحي المحافظ,,ة ، ي,,دل 

ا'نب,,,ار ، 'تق,,,ل اھمي,,,ة ع,,,ن بقي,,,ة  وب,,,P ش,,,ك ان محافظ,,,ة
وھذا يفند نظرة . المحافظات الزراعية المنتجة في العراق 

الكثي,,ر م,,ن الجغ,,رافيين لھ,,ا بانھ,,ا محافظ,,ة غي,,ر زراعي,,ة 
  . بسبب سيادة الصحراء في اراضيھا 

ومن المPحظ على مقدار المساحة الزراعية الكلية في      
Pل سنوات الدراس,ة المحافظة ، انھا في زيادة مستمرة خ .

. وھ,ذا ام,ر ي,زرع ا'م,ل ف,,ي النف,وس وي,دعو ال,ى التف,,اؤل 
كما انه يطمئن الجغرافيين من كارث,ة التص,حر الت,ي تغ,زو 

  .ا'راضي الزراعية المنتجة لغذاء السكان 
، ك,,ان مق,,دار المس,,احة الزراعي,,ة  ٢٠٠٤فخ,,Pل س,,نة      

  زادتد ــــوق. ا ـــدونم ١٨٢٧٣٩٦الكلية في المحافظة  

كما زاد خPل  ٢٠٠٥دونما ، خPل سنة  ١٣٩٩٩بمقدار  
دونم,,,ا ،ع,,,ن س,,,نة ا'س,,,اس  ٥٩٩١٣بمق,,,دار  ٢٠٠٦س,,,نة 

لتص,,بح  ٢٠٠٧ث,,م تط,,ورت الزي,,ادة خ,,Pل س,,نة .  ٢٠٠٤
ف,ان ھ,ذه الزي,ادة ،  ٢٠٠٨اما خPل س,نة . دونما  ٦١٤٨٧

ق,,د بلغ,,ت قم,,ة التط,,ور المس,,احي ا'يج,,ابي قياس,,ا ال,,ى س,,نة 
  ) .١-جدول(دونما  ٨١٢١٨  لمقارنة ، بلغتا

ولو قارنا ھذا التطور المساحي ا'يجابي خPل س,نوات     
، التي تش,كل نس,بة  ٢٠٠٤المقارنة قياسا الى سنة ا'ساس 

٪، ٢٠٫١٨٪  ، ١٩٫٦٩٪ ، لوجدناه يشكل النسب ١٩٫٥٣
  . ٪ على التوالي ٢٠٫٤١٪  ، ٢٠٫١٩

ي,ة ، ان ابرز اسباب ھذا التط,ور ف,ي المس,احة الزراع      
ترجع الى كث,رة ا'ي,دي العامل,ة الزراعي,ة ف,ي المحافظ,ة ، 
بحي,,,ث اس,,,تثمر المزارع,,,ون جمي,,,ع المس,,,احات الص,,,الحة 
بس,,,بب قل,,,ة مج,,,ال القطاع,,,ات ا'قتص,,,ادية ا'خ,,,رى ، ث,,,م 

وھ,,,ذا ا'س,,,تثمار . ارتف,,,اع اس,,,عار الخض,,,روات الص,,,يفية 
الزراع,,,ي المتواص,,,ل يبع,,,د ا'رض ع,,,ن ا'ھم,,,ال ال,,,ذي 

ويش,,,ترط ف,,,ي ھ,,,ذه . ور انتاجيتھ,,,ا يتس,,,بب بخرابھ,,,ا وت,,,دھ
. المواص,,لة وع,,ي زراع,,ي م,,ع اس,,تخدام مخص,,بات الترب,,ة 

فاس,,,تغPل ا'رض الزراعي,,,ة باس,,,تمرار وبط,,,رق غي,,,ر (
واعي,,ة م,,ن اھ,,م العوام,,ل المؤدي,,ة ال,,ى ت,,دھور خص,,وبتھا 

وان م,,,,,,ن )  .  ١٩٩٢ ،عب,,,,,,د(  )وانخف,,,,,,اض انتاجيتھ,,,,,,ا
الض,,رورات القص,,وى ان تك,,ون من,,اطق الري,,ف الزراع,,ي 

فمن المسلم ب,ه ان (المعيل الغذائي ا'ول لسكان المدن ھي 
ويش,,ير .  )Clout،1974( )الحض,,ر 'تق,,وم ب,,دون اري,,اف

الى واقع حال المس,احة الزراعي,ة الكلي,ة وتل,ك ) ١-جدول(
المزروعة بمحاصيل الخض,روات الص,يفية خ,Pل س,نوات 

  .الدراسة 
فيش,,ير ال,,ى النس,,بة المئوي,,ة لمس,,احة ) ٢-ج,,دول(ام,,ا       

قياسا  ٢٠٠٨  - ٢٠٠٤محاصيل الخمسة خPل السنوات ال
وھ,,,ذه . ال,,,ى المس,,,احات الزراعي,,,ة الكلي,,,ة ف,,,ي المحافظ,,,ة 

٪ في افضل احوالھ,ا مم,ا ٢٫٣النسبة قليلة فھي 'تزيد عن 
. يوج,,,,ب رفعھ,,,,ا نظ,,,,را �ھمي,,,,ة المحاص,,,,يل الزراعي,,,,ة 

فزراعة المحاصيل من اوسع الحرف انتشارا على سطـح (
ول المتخلفـة ام في الب,ـPد المتقدم,ـة ا'رض سـواء في الـد
 ،ال,,ديب(  )٪ م,,ن ي,,ابس الع,,الم ١١فھ,,ـي  تشغـ,,ـل نحـ,,ـو 

٢٠٠٣  . (  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٤خ>ل السنوات  المساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار:١-جدول
  

  
  السنــــة

المساحة 
الكلية الزراعية 

  )دونم(

  )دونم(المساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات 
مجموع مساحة 

  )دونم(الخضروات 
  البطيخ  الرقي  الباذنجان  الخيار  الطماطة

٤١٩٠٣  ٢٧٥٩  ١٠٢٤٨  ٤٩٥٨  ٨٧٠١  ١٥٢٣٧  ١٨٢٧٣٩٦  ٢٠٠٤  
٤٢٨٥٧  ٢٨٨٧  ١٠٦٢٧  ٥١٢٨  ٨٥٠٨  ١٥٧٠٧  ١٨٤١٣٩٥  ٢٠٠٥  
٤٣٤٢٧  ٣٠٧٥  ١١٥٦٧  ٥٠١٩  ٨٨٦٩  ١٤٨٩٧  ١٨٨٧٣٠٩  ٢٠٠٦  
٤٤١٨٤  ٣٢٤٤  ١١٦٨١  ٥٠٧٤  ٩٠١٣  ١٥١٧٢  ١٨٨٨٨٨٣  ٢٠٠٧  
٤٣٢٢٨  ٣٢٥٣  ١١٧٠٧  ٥١٨٦  ٨٦٩٤  ١٤٣٨٨  ١٩٠٨٦١٤  ٢٠٠٨  

  

  ، ) ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤(داخلية  قسم التخطيط والمتابعة ، سج>ت  الشعب الزراعية في اقضية ونواحي محافظة ا'نبار ،: المصدر 
  ) .غير منشورة(           
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  لطيف                                                                          زراعة الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار، الدليمي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتض,,ح ان محص,,ول الطماط,,ة ) ٢-ج,,دول(م,,ن خ,,Pل       
يسيطر على مقدمة محاص,يل الخض,روات الص,يفية خ,Pل 
س,,نوات الدراس,,ة ، وذل,,ك م,,ن خ,,Pل مس,,احة المحص,,,ول 

وعل,,,ى ال,,,رغم م,,,ن حال,,,ة التذب,,,ذب النس,,,بي ف,,,ي . الس,,,نوية 
المساحة المخصصة لمحصول الطماطة ، سنويا ، غير ان 
ثم,,,ة ف,,,رق واض,,,ح ف,,,ي اتس,,,اع مس,,,احة ھ,,,ذا المحص,,,ول 

بحيث كانت ادنى نسبة لمساحة ھ,ذا المحص,ول . بالمقارنة 
اما اعلى نس,بة لمساح,ـة  .  ٢٠٠٨٪  خPل سنة ٠٫٧٥ھي 

.  ٢٠٠٥٪ خ,,,,ـPل سن,,,,ـة ٠٫٨٥المحصـ,,,,ـول ، فكان,,,,ـت 
المس,,احة الزراعي,,ة الكلي,,ة ف,,ي  وھات,,ان النس,,بتان قياس,,ا ال,,ى

  .المحافظة 
وي,,,أتي محص,,,ول الرق,,,ي بالمرتب,,,ة الثاني,,,ة م,,,ن حي,,,ث       

٪ خ,Pل الس,نوات ٠٫٦١اتساع المساحة ، التي بلغت نسبة 
، ف,,,ي ح,,,ين كان,,,ت ادن,,,ى نس,,,بة  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ال,,,ثPث 

،  ٢٠٠٤٪ خ,Pل س,نة ٠٫٥٦لمساحة ھذا المحص,ول ھ,ي 
  .ة في المحافظة قياسا الى المساحة الزراعية الكلي

امـا مساحــة محصول الخيـ,ـار ، فت,أتي ف,ي المرتبـ,ـة       
،  ٢٠٠٤٪ خPل السنتين ٠٫٤٧الثالثة بأعلـى نسبــة وھي 

، وكان,,,ت ادن,,,ى نس,,,بة لھ,,,ذه المس,,,احة خ,,,Pل س,,,نة  ٢٠٠٧
٢٠٠٨ .  

وف,,,,ي المرتب,,,,ة الرابع,,,,ة ، ت,,,,أتي مس,,,,احة محص,,,,ول       
الس,,,نوات  ٪ خ,,,Pل٠٫٢٧الباذنج,,,ان ب,,,أعلى نس,,,بة بلغ,,,ت 

ف,,ي ح,,ين ل,,م تتج,,اوز .  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤ال,,ثPث 
،  ٢٠٠٦٪ خ,,,Pل الس,,,نتين ٠٫٢٦نس,,,بة ھ,,,ذا المحص,,,ول 

٢٠٠٧ .  
ويمث,,,,ل محص,,,,ول البط,,,,يخ اق,,,,ل مس,,,,احة ب,,,,ين ھ,,,,ذه       

٪ خ,,,Pل ٠٫١٧المحاص,,يل الخمس,,,ة ، ك,,ان اعPھ,,,ا نس,,بة 
٪ خPل السنتين ا'ولى ٠٫١٥السنتين ا'خيرتين ، وادناھا 

وكانت مساحته وسطا بين ھاتين النس,بتين خ,Pل  والثانية ،
  . ٪ ٠٫١٦، أي  ٢٠٠٦سنة 
ان ھ,,ذا التذب,,ذب ف,,ي مق,,دار مس,,احة ھ,,ذه المحاص,,يل ،       

يع,,,ود ف,,,ي اس,,,بابه بالدرج,,,ة ا'ول,,,ى ال,,,ى سياس,,,ة الدول,,,ة 
الزراعية وبخاصة ما يتعلق منھا بفتح الح,دود ام,ام دخ,ول 
الخض,,,روات م,,,ن الخ,,,اررج ، ث,,,م طبيع,,,ة رس,,,م الخط,,,ط 
الزراعي,,,ة ف,,,ي المحافظ,,,ة ، زي,,,ادة عل,,,ى ض,,,عف دخ,,,ول 

وس,,ع الزراع,,ي ، مم,,ا الم,,زارعين وع,,دم ق,,درتھم عل,,ى الت
وتع,د  . ( يوجب عل,ى الدول,ة تنمي,ة المجتم,ع الريف,ي عام,ة 

التنمي,,ة  الزراعي,,ة  المتكامل,,ة اھ,,م عناص,,ر التنمي,,ة الريفي,,ة 
ول,,,يس م,,,ن  .) ١٩٧٨، المش,,,ھداني ورض,,,ا ) ( المتكامل,,,ة 

الممك,,,ن ا'س,,,تھانة بالقط,,,اع الزراع,,,ي وتجاھ,,,ل اھميت,,,ه 
ية القطاع الزراع,ي وتأتي اھم. (و'سيما في الدول النامية 

من كون,ه قطاع,ا رائ,دا ف,ي معظ,م ال,دول النامي,ة س,واء ف,ي 
حجم الموارد التي يضمھا ام في قيمة الناتج ا'جمالي الذي 

    .) ١٩٨٢ ،الفخري) ( يحققه كجزء من الناتج القومي 
  

التوزي���ع الجغراف���ي لمس���احة / المبح���ث الثال���ث 
  روات الصيفية في محافظة ا'نبارالخض

  
على الرغم م,ن الزي,ادة النس,بية ف,ي مق,دار المس,احة         

الزراعي,ة الكلي,,ة ف,ي محافظ,,ة ا'نب,ار عل,,ى م,دار الس,,نوات 
، غي,ر ان ھ,ذا المق,دار المس,احي  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤الخمس 

يكون متباينا عن,د توزيع,ه جغرافي,ا عل,ى الش,عب الزراعي,ة 
ويع,,ود ھ,,ذا التب,,اين . الممثل,,ة �قض,,ية ون,,واحي المحافظ,,ة 

الى عوامل طبيعية ابرزھ,ا مق,دار المس,احة الكلي,ة المكاني 
ف,ي المنطق,,ة وم,,دى نس,,بة الص,الح منھ,,ا للزراع,,ة ، وك,,ذلك 

كم,ا يع,ود ايض,ا ال,ى عوام,ل بش,رية . مدى عامل الملوح,ة 
اھمھ,,,ا م,,,دى عملي,,,ة استص,,,Pح الترب,,,ة ومس,,,توى تعام,,,ل 
المزارع مع وس,ائل ا'نت,اج ف,ي النش,اط الزراع,ي ، ابت,داء 

م,,,رورا بعملي,,,ات التس,,,ميد وال,,,ري م,,,ن عملي,,,ة الحراث,,,ة 
وتلع,,,,ب ثقاف,,,,ة . والمكافح,,,,ة وانتھ,,,,اء بجن,,,,ي المحص,,,,ول 

المزارع وتراكم خبرته الزراعية دورا ملموسا في الحف,اظ 
واذا اس,,اء . عل,ى خص,,وبة الترب,ة ورف,,ع مس,توى انتاجيتھ,,ا 

التعامل ف,ي ھ,ذه ا'عتب,ارت المدعوم,ة باھم,ال ا'رض او 
مباش,,را ف,,ي الح,,اق  ت,,رك زراعتھ,,ا ، يك,,ون عن,,د ذل,,ك س,,ببا

ا'رض الزراعي,,ة المنتج,,ة برك,,ب التص,,حر ال,,ذي يع,,د م,,ن 
اب,رز المش,,كPت المعاص,,رة الت,,ي تھ,,دد البش,,ر ب,,الجوع م,,ن 

لذلك . خPل نقص الغذاء الذي 'يواكب زيادة عدد السكان 
اص,,,بح ا'خ,,,ذ بأس,,,اليب الزراع,,,ة الحديث,,,ة ، ام,,,را 'زم,,,ا 

توس,,ع وبخاص,,ة التوس,,ع العم,,ودي وع,,دم ا'قتص,,ار عل,,ى ال
فزيادة ا'نتاج . (المساحي ا'فقي السائد في محافظة ا'نبار

تتأتى من خPل التوسع الزراعي بنوعيه العمودي وا'فقي 
( )F.A.o.،1985.(  

ان موضوع التوزيع الجغرافي وما يكش,فه م,ن تب,اين        
ويرك,,ز عل,,م . (، ي,,دخل ف,,ي ص,,ميم الدراس,,ات الجغرافي,,ة 

الجغرافية في البحوث والدراس,ات الجغرافي,ة عل,ى توزي,ع 
الظ,,,اھرات الطبيعي,,,ة والبش,,,رية �ن,,,ه با�س,,,اس ھ,,,و عل,,,م 

وليست ظاھرة التباين ف,ي  Dudly ،(1964( )التوزيعات 
وات الصيفية امرا عش,وائيا ، ب,ل ان وراءه مساحة الخضر

  .٢٠٠٨ - ٢٠٠٤النسب المئوية للمساحة المزروعة بالخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار بحسب نوع المحصول خ>ل السنوات :٢-جدول
  

  
  السنـــــة

  )٪(النسب المئوية للمساحات المزروعة بالخضروات
  النسب الكلية
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)٪(  
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)٪(  
الخيار مساحة 
)٪(  

مساحة الباذنجان 
)٪(  
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عوامل طبيعية وبشرية وما ھو ا' نتيج,ة لھ,ا ، ولھ,ذا فھ,و 
فمھم,ة عل,م . (يشكل اھمية في مثل ھذه البحوث الجغرافية 

الجغرافي,,ة ھ,,ي دراس,,ة وتحلي,,ل تب,,اين العPق,,ات المكاني,,ة 
ويوض,,ح Alexander  ، (1963) (للمن,,اطق وا'ق,,اليم 

ع الجغراف,,,ي لمس,,,احة الخض,,,روات التوزي,,,)  ٣ -ج,,,دول(
الص,,يفية بحس,,ب الش,,عب الزراعي,,ة ف,,ي محافظ,,ة ا'نب,,ار 

  . ٢٠٠٤خPل سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م,,,دى التب,,,اين ف,,,ي المس,,,احة ) ٣-ج,,,دول(ويظھرف,,,ي       
المخصصة لمحاصيل الخضروات على مستوى المحافظة 

وھذا التباين ھو امر واقع 'بد من,ه ول,ه اھمي,ة كبي,رة ف,ي . 
الدراسات الجغرافية �نه يمث,ل نت,ائج �س,باب موجب,ة ل,ه ، 

الكلي,,,ة ض,,,من الش,,,عبة اھمھ,,,ا مق,,,دار المس,,,احة الزراعي,,,ة 
الزراعي,,ة الواح,,دة ، ث,,م مس,,توى الس,,عر ال,,ذي يك,,ون علي,,ه 
المحص,,ول والق,,درة المالي,,ة للم,,زارع ف,,ي الص,,رف عل,,ى 

زي,,,ادة عل,,,ى موق,,,ف السياس,,,ة الزراعي,,,ة . وس,,ائل ا'نت,,,اج 
ھ,,,,ذه المحاص,,,,يل او ع,,,,دم  العام,,,,ة م,,,,ن حي,,,,ث اس,,,,تيراد

ومن مPحظ,ة بيان,ات الج,دول ذات,ه ،يتض,ح ان . استيرادھا
المناطق في مساحة محصول الطماطة ھو قض,اء عن,ة اقل 

، بينما تمثل ناحية الصقPوية اكبر مساحة لھذا المحص,ول 
وھ,,ذا يع,ود ال,ى تب,,اين مق,دار المس,,احة . ٢٠٠٤خ,Pل س,نة 

الص,الحة الكلي,ة ب,ين تلكم,ا المنطقت,ين ، م,ع تف,اوت واض,ح 
وعلى الرغم من ذلك فأن نس,بة مس,احة . بين بقية المناطق 

٪ م,,,ن ٣٦٫٣طماط,,,ة ف,,,ي تل,,,ك الس,,,نة تش,,,كل محص,,,ول ال
. المجموع الكلي لمساحة الخضروات في محافظ,ة ا'نب,ار 

٪ م,,ن المجم,,وع الكل,,ي ٣٢٫١تش,,كل الص,,قPوية لوح,,دھا 
  .لمساحة المحصول ذاته في المناطق المنتجة له 

ام,,,ا مس,,,احة محص,,,ول الخي,,,ار ف,,,ان نس,,,بة المس,,,احة       
٪ م,,ن مجم,,وع المس,,احة الكلي,,ة ٢٠٫٧المخصص,,ة ل,,ه تبل,,غ 

وت,,أتي الص,,قPوية . للخض,,روات عل,,ى مس,,توى المحافظ,,ة 
ف,,,ي المرتب,,,ة ا'ول,,,ى ف,,,ي مس,,,احة ھ,,,ذا المحص,,,ول بنس,,,بة 

  . ٢٠٠٤٪ من مجموع المساحة الخاصة به سنة ٢٩٫٩
الكرم,,ة تمث,,ل وبخص,,وص مس,,احة الباذنج,,ان ، ف,,إن       

٪ م,,ن ٣٩المرتب,,ة ا'ول,,ى ف,,ي اتس,,اع مس,,احته ، اذ بلغ,,ت 
م,,,ع ان مجم,,,وع . المس,,,احة المخصص,,,ة لھ,,,ذا المحص,,,ول 

٪ م,,,,ن المس,,,,احة الكلي,,,,ة ١١٫٨مس,,,,احته الكلي,,,,ة يس,,,,اوي 
  .للخضروات الصيفية في المحافظة خPل السنة ذاتھا 

وف,,ي محص,,ول الرق,,ي ، ت,,أتي العامري,,ة ف,,ي الدرج,,ة       
٪ من مجموع مساحته ف,ي ٢٨٫٢حته بنسبة ا'ولى في مسا

  . المحافظة 
٪ من المساحة الكلي,ة ٢٤٫٤وان مساحته الكلية تعادل       

  .للخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار 
ام,,ا مس,,احة محص,,ول البط,,يخ ، فھ,,ي اق,,ل المس,,احات       

اذ ل,,م تبل,,غ . قياس,,ا ال,,ى بقي,,ة المحاص,,يل الص,,يفية ا'خ,,رى 
ع الكل,,ي للمس,,احة المخصص,,,ة ٪ م,,ن المجم,,,و٦٫٥س,,وى 

للخض,,,روات الص,,,يفية ف,,,ي المحافظ,,,ة ، تمث,,,ل العامري,,,ة 
٪ م,,ن مجم,,وع ٢٥٫٣المرتب,,ة ا'ول,,ى ف,,ي زراعت,,ه بنس,,بة 

  . ٢٠٠٤مساحة المحصول في المحافظة خPل سنة 
 اما توزيع مساحة ھذه الخضروات جغرافيا وتباينھا    

  ) . ٤ - جدول(فيوضحھا  ٢٠٠٥مكانيا خPل سنة 
  
  
  
  
  

  التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات الصيفية بحسب الشعب الزراعية في محافظة ا'نبار : ٣-جدول
   ٢٠٠٤وتباينھا المكاني خ>ل سنة 

  

الشعبة 
  الزراعية

مجموع مساحة   )دونم(المساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات 
  )دونم(الخضروات 

  البطيخ  الرقي  الباذنجان  الخيار  الطماطة

  ٤٠٧٥  ٤٠٠  ٨٠٠  ٢٤٥  ٤١٠  ٢٢٢٠  القائـم
  ٧٦  ٦  ١٨  ١٥  ١٢  ٢٥  عنـــة
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  ٢٤٩٤  ١٢٩  ٧١٨  ٢٠٠  ٦٢٥  ٨٢٢  الرمــادي
  ١٤٨٧  ٦٧  ٤٤٤  ٨٢  ٢٩٤  ٦٠٠  الخالديــة
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  ) غير منشورة(،  ٢٠٠٤الشعب الزراعية في اقضية ونواحي محافظة ا'نبار ، قسم التخطيط والمتابعة ، سج>ت داخلية ،  : المصدر                

  .لم يتم تنفيذ الخطط الزراعية في تلك الشعب خ>ل تلك السنة بسبب الظروف ا'منية (*) :                    
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  لطيف                                                                          زراعة الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار، الدليمي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدى اھمية محصول الطماطة )  ٤-جدول (ويبدو في       
 ٢٠٠٥من خPل اتساع المساحة الخصصة ل,ه خ,Pل س,نة 

٪ من المجم,وع الكل,ي لمس,احة ٣٦٫٦، بحيث شكلت نسبة 
. الس,,نة الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة خ,,Pل تل,,ك 

وت,,,أتي الص,,,قPوية ف,,,ي طليع,,,ة المن,,,اطق المنتج,,,ة ل,,,ه م,,,ن 
مس,,احته الخاص,,ة ب,,ه الت,,ي تش,,كل ف,,ي الص,,قPوية لوح,,دھا 

٪ من مجموع المساحات المخصصة لزراعت,ه ٣١٫١نسبة 
.  

٪ ١٩٫٨ام,,ا محص,,ول الخي,,ار، فتش,,كل مس,,احته نس,,بة       
. م,,ن مجم,,,وع مس,,,احة الخض,,روات الص,,,يفية ف,,,ي ا'نب,,,ار

المرتبة ا'ولى ايضا في مناطق زراعنه  وتمثل الصقPوية
٪ من مجموع المس,احة الخاص,ة ب,ه ف,ي ٣٠٫٦بنسبة بلغت 

  .عموم مناطق زراعته 
وبخصوص محصول الباذنجان ، ف,إن نس,بة المس,احة       

٪ م,,,,,ن المس,,,,,احة الكلي,,,,,ة ١١٫٩المخصص,,,,,ة ل,,,,,ه ھ,,,,,ي 
،  ٢٠٠٥للخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة خ,,Pل س,,نة 

'ولى بP منافس في مساحته وبنسبة تمثل الكرمة المرتبة ا
  .٪ ، من المساحة الكلية الخاصة به في المحافظة ٣٧٫٧
وفي م,ا يخ,ص محص,ول الرق,ي ، فق,د بلغ,ت مس,احته       

م,,,ن مجم,,,وع المس,,,احة الكلي,,,ة المخصص,,,ة للخض,,,روات 
٪ ، تش,,,كل العامري,,,ة لوح,,,دھا نس,,,بة ٢٤٫٧الص,,,يفية نس,,,بة 

٪ م,,,,,ن مجم,,,,,وع المس,,,,,احة المخصص,,,,,ة ل,,,,,ه ف,,,,,ي ٢٧٫٢
  .لمحافظة، وھي المرتبة ا'ولى ا

ام,,ا المس,,احة الخاص,,ة بمحص,,ول البط,,يخ ، فھ,,ي اق,,ل       
المس,,احات ف,,ي ھ,,ذه المحاص,,يل اذ ل,,م تش,,كل س,,وى نس,,بة 

٪  م,,ن المس,,احة الكلي,,ة لھ,,ذه المحاص,,يل ف,,ي ا'نب,,ار ، ٦٫٧
٪ ٢٥٫٩مثلت العامرية المرتبة ا'ولى ف,ي زراعت,ه بنس,بة 

المحص,ول تحدي,,دا م,ن مجم,وع المس,,احة المخصص,ة لھ,,ذا 
  . ٢٠٠٥ي محافظة ا'نبار خPل سنة ف

ويش,,,,عر المتتب,,,,ع لھ,,,,ذه المس,,,,احات وتباينھ,,,,ا وع,,,,دم       
انسجامھا مع المساحة الزراعية الكلية في محافظة ا'نبار، 
ان ثم,,ة قص,,ور ف,,ي السياس,,ة الزراعي,,ة ، وبخاص,,ة وض,,ع 

  . الخطط الموسمية لھذه المحاصيل 
ياس,,,ة الت,,ي تع,,د المح,,,ور ول,,يس بخ,,اف دور ھ,,ذه الس      

فھ,ي . (الرئيس الذي ي,دور حول,ه لول,ب القط,اع الزراع,ي 
مفھ,,وم ت,,دخل في,,ه ف,,روع كثي,,رة ھ,,ي سياس,,ات ا'س,,عار ، 
والتموي,,ل ، وا'نت,,اج ، والتس,,ويق ، واستص,,Pح ا'راض,,ي 

ھ,ذا زي,ادة )  ١٩٨١،اس,ماعيل (  )والمحافظة على الترب,ة 
وتعزي,ز  ان قصور السياسات الزراعية عن تخط,يط(على 

دور القط,,اع الزراع,,ي وع,,دم ت,,وفر كف,,اءة اس,,اليب معالج,,ة 
المشكPت التي تواجه ھذا القطاع ، كل ذلك يقود الى جعل 
القطاع الزراعي 'يتسم بفعالية ايجابية في النشاط التنموي 

  )  ١٩٩٧ ،النجفي) ( 
وبخص,,,,وص مس,,,,احة ھ,,,,ذه الخض,,,,روات م,,,,ن حي,,,,ث      

 ).٥-ج,دول(فيوضحھا  ٢٠٠٦التباين خPل سنة لتوزيع وا
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ان الص,,قPوية تك,,اد ان تك,,ون ) ٥-ج,,دول(ب,,ين م,,ن ويت      
متخصصة بزراعة محصول الطماطة م,ن خ,Pل مس,احته 

٪ م,,ن مجم,,وع مس,,احة الخض,,روات ١١الت,,ي تش,,كل نس,,بة 
ام,,,ا عل,,,ى مس,,,توى . الص,,,يفية عل,,,ى مس,,,توى المحافظ,,,ة 

المس,,احة المخصص,,ة لھ,,ذا المحص,,ول تحدي,,دا ف,,أن نس,,بة 
وزي,ادة  .٪ وھي المرتبة ا'ولى٣٢٫٢صقPوية منھا ھي ال

على ذل,ك ف,ان الص,قPوية تمث,ل المرتب,ة ا'ول,ى ايض,ا ف,ي 
٪ م,ن المس,احة الكلي,ة ٥٫٨مساحة محصول الخي,ار بنس,بة 

٪ م,,ن ٢٨٫٤للخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة وبنس,,بة 
مجم,,وع المس,,احة الخاص,,ة بالمحص,,ول ذات,,ه ف,,ي من,,اطق 

س لناحي,,ة الكرم,,ة ف,,ي زراع,,ة ول,,يس م,,ن من,,اف.زراعت,,ه 
محص,,ول الباذنج,,ان ف,,ي محافظ,,ة ا'نب,,ار وذل,,ك م,,ن خ,,Pل 

٪ م,,,ن مجم,,,وع مس,,,احة ٤٫٢مس,,,احته الت,,,ي تبل,,,غ نس,,,بة 
الخضروات الصيفية في المحافظة ، ومع ھذا ف,إن مس,احة 

٪ م,,ن مس,,احة المحص,,ول ٣٦٫٨المحص,,ول تش,,كل نس,,بة 
  .الخاصة به في مناطق زراعته 

فليس ثمة من,افس لناحي,ة العامري,ة وفي مساحة الرقي       
فعل,,ى ال,,رغم م,,ن ك,,ون مس,,احته ف,,ي الناحي,,ة 'تزي,,د ع,,ن . 

٪ م,,,ن المس,,,احة الكلي,,,ة لھ,,,ذه المحاص,,,يل ف,,,ي ٦٫٦نس,,,بة 
ا'نب,ار، غي,ر ان مس,احة المحص,ول ف,ي العامري,ة لوح,,دھا 

٪ م,,,ن مس,,,احته الكلي,,,ة الخاص,,,ة ب,,,ه ف,,,ي اقض,,,ية ٢٥تبل,,,غ 
  .ونواحي المحافظة 

الص,,,,دارة ايض,,,,ا  ف,,,,ي زراع,,,,ة  وللعامري,,,,ة مرك,,,,ز      
محص,,,ول البط,,,يخ م,,,ن خ,,,Pل مس,,,احته الت,,,ي تبل,,,غ نس,,,بة 

٪  من مجموع المس,احات الخاص,ة بھ,ذا المحص,ول ٢٤٫٣
في جميع اقضية ون,واحي المحافظ,ة ، م,ع ان مس,احته ف,ي 

٪ م,,,ن المجم,,,وع الكل,,,ي ١٫٧العامري,,,ة 'تزي,,,د ع,,,ن نس,,,بة 
للمس,,احات الخاص,,ة بمحاص,,يل الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي 

  . ٢٠٠٦ا'نبار خPل سنة  محافظة
ال,,ى مس,,احة ھ,,ذه المحاص,,يل م,,ن ) ٦ -ج,,دول(ويش,,ير       

  . ٢٠٠٧حيث توزيعھا وتباينھا جغرافيا خPل سنة 
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  لطيف                                                                          زراعة الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار، الدليمي
 

حال,,ة ا'س,,تقرار النس,,بي ف,,ي )  ٦ -ج,,دول(ويوض,,ح       
زراع,,ة الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة خ,,Pل س,,نة 

م,,ع تنفي,,ذ الخط,,ة الزراعي,,ة لھ,,ذه المحاص,,يل ف,,ي  ٢٠٠٧
. جميع اقض,ية ون,واحي المحافظ,ة ، بأس,تثناء قض,اء ھي,ت 

كم,ا يب,ين الج,دول ذات,ه ، تط,ورا اكث,ر وض,وحا ف,ي مق,,دار 
م,ن حال,ة المساحة المخصصة لكل محصول ، على الرغم 

التذبذب والتباين المرافقة لمقدار ھذه المساحات طيلة فت,رة 
  .الدراسة، وليس ذلك في الزراعة بغريب 

وم,,,ن اب,,,رز وج,,,وه التط,,,ور المس,,,احي ا'يج,,,ابي ف,,,ي       
مس,,احة الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي المحافظ,,ة خ,,Pل س,,نة 

،  ٢٠٠٦دونما عن س,نة  ٧٥٧، انھا زادت بمقدار  ٢٠٠٧
  . ٢٠٠٤دونما عن سنة ا'ساس  ٢٢٨١كما زادت بمقدار 

  
  

ھ,,ذا التوس,,ع المس,,احي ا'فق,,ي ، ف,,ان طموحن,,ا  وم,,ع اھي,,ة 
يبقى موجھا نحو التوس,ع الزراع,ي العم,ودي ال,ذي ينس,جم 
وتوجه الزراعة الحديثة من جھة ، ومع اھمية زيادة انت,اج 

  .الغذاء من جھة اخرى 
تمثل الصقPوية المرتبة ا'ولى في مساحة محصولي       

، وت,,,أتي الكرم,,,ة  ٢٠٠٧الطماط,,,ة والخي,,,ار خ,,,Pل س,,,نة 
  . بالمرتبة ذاتھا في مساحة محصول الباذنجان 

ام,,ا ف,,ي مس,,احة محص,,ول الرق,,ي ، فل,,يس ثم,,ة من,,افس       
للعامري,,ة ، الت,,ي تمث,,ل المرتب,,ة ا'ول,,ى ايض,,ا ف,,ي مس,,احة 

  .محصول البطيخ 
يب,ين مس,احة ) ٧ -ج,دول(، فان ٢٠٠٨خPل سنة  اما      

  .ھذه المحاصيل من حيث توزيعھا جغرافيا وتباينھا مكانيا 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حال,ة تنفي,ذ الخط,ط )  ٧ -جدول(من ابرز ما يوضحه       
الزراعي,,ة الخاص,,ة بمحاص,,يل الخض,,روات الص,,يفية ف,,ي 

وھ,ي حال,ة ل,م ت,تم . جميع اقضية ونواحي محافظة ا'نب,ار 
وت,رتبط ھ,ذه الحال,ة بمس,توى . في السنوات ا'ربع السابقة 

اذ يع,د . ا'ستقرار السياسي والوضع ا'مني في المحافظة 
نفس,,,,,ي م,,,,,ن مس,,,,,توى ا�م,,,,,ن وا�م,,,,,ان وا'س,,,,,تقرار ال

ابرزالعوامل المؤثرة ف,ي مفاص,ل حي,اة ا'نس,ان ونش,اطاته 
  .ا'قتصادية التي ياتي العمل الزراعي في مقدمتھا 

وعل,,ى ال,,رغم م,,ن تراج,,ع المجم,,وع الكل,,ي للمس,,احة       
المخصصة للخضروات الصيفية في المحافظة خ,Pل س,نة 

، غي,,ر  ٢٠٠٧دونم,,ا قياس,,ا ال,,ى س,,نة  ٩٥٦بمق,,دار  ٢٠٠٨
فخ,,Pل س,,نة . ط,,ور ايج,,ابي مقاب,,ل ھ,,ذا التراج,,ع ان ثم,,ة ت

دونم,,,,,ا  ١١٢زادت مس,,,,,احة الباذنج,,,,,ان بمق,,,,,دار  ٢٠٠٨
دونم,,ا ك,,ذلك ش,,ملت الزي,,ادة  ٢٦ومس,,احة الرق,,ي بمق,,دار 
دونم,,ات وذل,,ك قياس,,ا ال,,ى س,,نة  ٩مس,,احة البط,,يخ بمق,,دار

٢٠٠٧ .  
ول,,و قارن,,ا ب,,ين مق,,دار مس,,احة الخض,,روات الص,,يفية       

  ، اللتين تمثPن فترة نھاية  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٨خPل سنتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبداية ھذه السنة ، لوجدنا تطورا ايجابي,ا واض,حا ف,ي ھ,ذه 
المساحة يتجاوز حالتي التذبذب الموسمي والتباين المك,اني 

اذ زادت المس,,احة الكلي,,ة ف,,ي عم,,وم المحافظ,,ة خ,,Pل . لھ,,ا 
دونما عما كان,ت عليھ,ا خ,Pل  ١٣٢٥سنة المقارنة بمقدار 

وھذا التطور المس,احي يش,كل نم,وا مس,احيا . سنة ا'ساس 
ام,ا مس,احة محص,ول الباذنج,ان فق,د . ٪ ٣افقيا عاما بنسبة 

٪ ، كم,,,ا ش,,,مل ھ,,,ذا التط,,,ور ٤٫٥تط,,,ورت ايض,,,ا بنس,,,بة 
وان اعل,ى نس,بة . ٪ ١٤٫٢مساحة محص,ول الرق,ي بنس,بة 

م,,ن التط,,ور المس,,احي لھ,,ذه المحاص,,يل كان,,ت ف,,ي مس,,احة 
وھ,,,ذا التط,,,ور كل,,,ه . ٪ ١٧٫٩ت محص,,,ول البط,,,يخ اذ بلغ,,,

،  ٢٠٠٤مقارن,,ة بس,,نة ا'س,,اس  ٢٠٠٨ح,,دث خ,,Pل س,,نة 
  .  وذلك على مستوى مساحة كل محصول  على حدة 

ان تفاعل المزارع بجھده البش,ري م,ع عناص,ر البيئ,ة       
الطبيعية ، ھ,و اح,دى المؤش,رات الت,ي تح,دد م,دى العPق,ة 

فالھ,,دف ال,,رئيس م,,ن . ( ب,,ين العوام,,ل الطبيعي,,ة والبش,,رية 
الدراسات الجغرافية ھو دراسة العPقة القائمة بين ا'نسان 

) Downs and Stea،1973) (وب,,ين البيئ,,ة الطبيعي,,ة 
  وعلى قدر ھذه العPقة يكون ارتباط ا'نسان المزارع 

  التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات الصيفية بحسب الشعب الزراعية في محافظة ا'نبار :٧-جدول
  . ٢٠٠٨وتباينھا المكاني خ>ل سنة 

  

الشعبة 
  الزراعية

مجموع مساحة   )دونم(مساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات ال
الخضروات 

  البطيخ  الرقي  الباذنجان  الخيار  الطماطة  )دونم(
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م,ن  -غير اننا نؤكد ھنا . بأرضه وشؤون حرفته ا'نتاجية 
، عل,,ى ان ھ,,ذه ب,,اب الح,,رص وا�مان,,ة والمص,,لحة العلي,,ا 

العPقة قد تنفصم بعوامل الفقر والتخلف ، فيترك الم,زارع 
. ارضه بحثا عن رزقه م,ن مص,ادر اخ,رى غي,ر زراعي,ة 

وھنا يكمن الخطر ، و'ت حين مناص بعد ف,وات ا�وان ، 
  .اذا عاش الكرام على فتات موائد ا�خرين 

  

  :ا'ستنتاجات
  

  :من كل ما تقدم يمكن ان نستنتج ماھو آت 
ان محافظة ا'نبار من مناطق العراق المنتج,ة للغ,ذاء  – ١

  .و'سيما محاصيل الخضروات الصيفية 
تتوافر في المحافظة ارضي زراعية واس,عة تمت,د ف,ي  – ٢

  .وادي الفرات الفيضي والسھل الرسوبي 
' تشكــو المحافظــة و' النش,ـاط الـزراع,ـي فيھـ,ـا ،  – ٣

  .الـزراعيــــة  قلــة في ا�يــدي العـامـلـة
قص,,,,ور واض,,,,ح ف,,,,ي مفاص,,,,ل وحلق,,,,ات السياس,,,,ة  – ٤

  .الزراعية، يھدد سكان الريـف بتـرك الـزراعـة 
يش,,,كل دخ,,,ول محاص,,,يل الخض,,,روات الص,,,يفية م,,,ن  – ٥

  .الخارج منافسة شديـدة للمحاصيــل المحلية 
يم,,ارس الف,,رد الريف,,ي زراع,,ة الخض,,روات الص,,يفية  – ٦

  .لمتراكمة اعتمادا على خبرته الشخصية ا
النشاط الزراعي في ريف ا'نبار قائم عل,ى ا�س,اليب  – ٧

  .التقليدية بP تجدد وابداع وتحديث 
ضعف دخول المزارعين ادى الى قصور في مستوى  – ٨

التعام,ل م,ع وس,ائل ا'نت,,اج و'س,يما متطلب,ات التس,,ميد 
  . والمكافحة 

تتص,,در مس,,احة محص,,ول الطماط,,ة جمي,,ع مس,,احات  – ٩
  .ا'خرى طيلة سنوات الدراسة المحاصيل 

ان عناصر البيئة الطبيعية كافـ,ـة ھ,ـي ف,ـي صالـ,ـح  – ١٠
  .زراعة الخضــروات وتـدعــم ھـذا النشـــاط 

نسبة النمو السنوي في مساحة الخضروات الصيفية  – ١١
  .قليلة و'تتناسب ومستوى ا'ستھPك 

ثم,,,ة عزل,,,ة ب,,,ين الم,,,زارعين وال,,,دوائر الحكومي,,,ة  – ١٢
  .عنيــة على مستـوى الميــدان و ا'عــPم الم

'زال,,,ت الفرص,,,ة س,,,انحة ف,,,ي اس,,,تثمار ا'راض,,,ي  – ١٣
  . منأى عن التصحر في الوقت الحاضرالزراعية وفي 

ي,,,رتبط الريف,,,ي بارض,,,ه الزراعي,,,ة ارتباط,,,ا مادي,,,ا  – ١٤
وروحي,,,,ـا ' يقب,,,,ـل المساوم,,,,ـة ولي,,,,ـس م,,,,ن ضم,,,,ـان 

 Pمستقب.  
تتب,,اين مس,,احة الخض,,روات الص,,يفية مكان,,ا وزمان,,ا  – ١٥

  .في محافظة ا'نبار لعوامل بشرية في الدرجة ا'ولى 
  

  :التوصيات
  

  :في نھاية ھذه الدراسة نرى ضرورة ا'يصاء بما ھو آت 
اع,,ادة النظ,,ر ب,,بعض مفاص,,ل السياس,,ة الزراعي,,ة م,,ن  – ١

  :خPل 
  . العودة الى نظام العمل الزراعي التعاوني  –أ 

  .العودة الى نظام التسليف الزراعي  –ب 
الدعم الحكومي �سعار مس,تلزمات ا'نت,اج وبخاص,ة  –ج 

  .مواد التخصيب والمكافحة والبذور المحسنة 

غلق الحدود بوجه الخضروات الت,ي ت,دخل م,ن ال,دول  –د 
  .المجاورة وتشجيع ا'نتاج الزراعي المحلي 

  .انيا واعPميا تكثيف ا'رشاد الزراعي الحكومي ميد -ھـ 
تشجيع اسلوب الزراعة المحمي,ة ب,البيوت ا'ص,طناعية  -و

  . صيل الطماطة والخيار والباذنجانشتاء وبخاصة محا
اي,Pء القط,اع الزراع,ي اھمي,,ة تتناس,ب ومس,ؤوليته ف,,ي  -ز

  .انتاج غذاء السكان 
تنمية وتطوير الثروة الحيواني,ة ك,ي يس,تثمر الم,زارع  –ح 

  .لى متطلبات ا'نتاج مردودھا في ا'نفاق ع
العمل بنظام الحوافز والمكافآت الحكومية للمزارعين  –ط 

  .المبدعين 
زيادة مقدار المساحة الخاصة بالخض,روات الص,يفية  –ي 

  .سنويا بما يPئم مستوى ا'ستھPك 
توجي,,ه الم,,زارعين ال,,ى التوس,,ع الزراع,,ي العم,,ودي  –ك 

ونظ,,ام ال,,دورات الزراعي,,ة ف,,ي زراع,,ة الخض,,روات 
  .الصيفية 

اص,,,Pح ش,,,بكة الكھرب,,,اء او تح,,,ديثھا ¬دام,,,ة عم,,,ل  – ٢
  .المضخات الزراعية التي تعتمد التيار الكھربائي 

العمل الحثيث بشعار ا'رض لم,ن يزرعھ,ا ومحارب,ة  – ٣
  .تبوير ا'رض المنتجة او اھمال زراعتھا 

تكثيف عمليات استصPح التربة في الس,ھل الرس,وبي  – ٤
  .من محافظة ا'نبار 

من ا'ھمية بمكان ان تح,د الدول,ة م,ن عملي,ة الزح,ف  – ٥
  .العمراني على ا'راضي الزراعية المنتجة في الريف 

تنمي,,,ة المن,,,اطق الريفي,,,ة باس,,,باب الحي,,,اة العص,,,رية  – ٦
  .والحاقھا بركب التمدن 

انشاء معمل صناعي في محافظة ا'نبار يخص  – ٧
    .عصير الطماطة وتعليب الخضروات 

  

  :المصادر العربية 
  

سياسـة التنميـة ال,ـزراعية ،  .١٩٨١اسمـاعيـل ، عـزيـز شاھـو ، – ١
 - ١١الموص,,ل ، صنش,,ر مؤسس,,ة دار الكت,,ب ، جامع,,ة طب,,ع و

١٢  .  
 -الزراع,,,ة  جغرافي,,,ة .٢٠٠٣ال,,,ديب ، محم,,,د محم,,,ود اب,,,راھيم ، – ٢

تحلي,,ل ف,,ي التنظ,,يم المك,,اني ، الطبع,,ة التاس,,عة ،مكتب,,ة ا'نجل,,و 
  .  ١٩٢المصرية ، ص

المجتم,,ع الريف,,ي ، منش,,ورات وزارة  .١٩٩٢عب,,د ، س,,الم خل,,ف ، – ٣
  . ٢٥٧التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، ص

الم,,رأة والتغي,ر ا'جتم,,اعي ف,,ي ال,,وطن  .١٩٨٣العطي,ة ، فوزي,,ة ، – ٤
العرب,,,ي ، المنظم,,,ة العربي,,,ة للتربي,,,ة والثقاف,,,ة والعل,,,وم ،معھ,,,د 

قسم البح,وث ا'جتماعي,ة ، بغ,داد   -البحوث والدراسات العربية 
  . ١٢١، ص

الزراع,,ة ف,,ي ال,,وطن العرب,,ي ،  .١٩٨٢الفخ,ري ، عب,,د هللا قاس,,م ، – ٥
بغ,,,داد  تعل,,,يم الع,,,الي والبح,,,ث العلم,,,ي ، طب,,,ع ونش,,,ر وزارة ال

  . ٢٨٩ص
عب,,د هللا محم,,د ، وعب,,د النب,,ي قاس,,م رض,,ا ،  .١٩٧٨المش,,ھداني ، – ٦

البح,ث المنش,ور ف,ي مجل,ة (عناصر التنمي,ة الريفي,ة المتكامل,ة ، 
، العدد الثالث ، الس,نة السادس,ة ) البحوث ا'قتصادية وا'دارية 

  . ٤١،   ص
واحم,د فتح,ي عب,د المجي,د ، ت,أثير  .١٩٩٧النجفي ، س,الم توفي,ق ، – ٧

ا'قتص,,ادي ف,,,ي 'قتص,,ادية الزراعي,,ة ف,,,ي النم,,و ا المتض,,منات
صدر عن مجلة علمية ت(الدول النامية ، مجلة الزراعة العراقية 

، المجل,د الث,اني ، الع,دد ) جمھوري,ة الع,راقوزارة الزراعة في 
  . ١٢٣ا'ول ،بغداد  ، ص
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  لطيف                                                                          زراعة الخضروات الصيفية في محافظة ا'نبار، الدليمي
 
وزارة الزراع,,ة وا'ص,,Pح الزراع,,ي ، مديري,,ة زراع,,ة محافظ,,ة  – ٨

ا'نبار، الشعب الزراعية في اقضية ونواحي المحافظ,ة ، اقس,ام 
التخط,يط والمتابع,,ة ، الخط,ط الزراعي,,ة المنف,ذة خ,,Pل الس,,نوات 
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