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دور العوامل البشریة في تباین معدل الغالت الزراعیة في ریف مركز قضاء الرمادي خالل 
.٢٠٠٧-١٩٩٥السنوات 

الجغرافیة الزراعیة )في( دراسة

لطیف محمود حدید الدلیميم.د.
مركز دراسات الصحراء - األنبارجامعة 

١٠/١٠/٢٠٠٨تأریخ القبول:٢٥/٨/٢٠٠٨تأریخ االستالم:

مستخلصال

والبشریة ا
).٢٠٠٧-١٩٩٥لمدة ثالث عشرة سنة (تباین معدالت الغالت الزراعیة ، في المنطقة التابعة أداریا  لمركز قضاء الرمادي،

–عن قصد –الطبیعیة 
الزراعي .

ر
بالدراسات الجغرافیة المتكررة .األنبارالبحوث الكثیرة التي تناولت محافظة 

إن الدافع الذي حدا بھذا البحث إلى التركیز عل

ینباتوتباین أكید في الخبرة الزراعیة الشخصیة . فك
سم 

ض نشاط الموسمین ، الشتوي والصیفي.والذرة التركیبیة وفستق الحقل بما یغطي بع
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Abstract
The area of Euphrates valley in the low plane of Al-Anbar province is considered one of the idealist regions

of the agricultural production as a result of the availability of the human and natural factors for the
agricultural activity. This study is concerned with the effect of the human factors upon the agricultural products
in the region which belong to AlRamadi District for thirteen years (1995-2007).

In spite of the content that the agricultural activity is influenced by both the human and natural elements, but
with intention the natural factor is excluded and the focus is upon the role of the human farmer starting
from the time of plantation till the time of the reaping. The idea of exclusion of the natural element is
not the matter of decreasing their role but for their clear deep influence, because of the multi
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geographical studies that take Al- Anbar province as a field of study.
The reason behind the concentration upon the role of the human elements is that these elements are

still beyond the standards and measurements; but they are based on the personal freedom in
the agricultural work, with the weakness of the rural consciousness and the agricultural culture, the
negligence of the governmental guidance in addition to the personal experiences differences. All these
reasons are a part of the human factors which cause the differences in the rate of the agricultural product at the
end of the season. Five products are chosen to be ideal samples for the agricultural activity in the area. These
samples are wheat, barley, sesame, compound corn, and the farm peanut that cover the activity of the
two seasons( summer and winter).

:المقدمة
األنباریخضع النشاط الزراعي في محافظة 

وعناصر البیئة الطبیعیة.
األنبار

––

وكل 
ات 

ي وال إرشاد زراعي . وھذا لمأفراد عائلتھ ،بال أشراف ع

في البیئة الزراعیة.

االنبساط مع انحدار بسیط مع مجرى النھر .
من الفرات 

اوضوح موقف اإلنسان منھا ، وم

متا
اإلنتاج.

أ

اإلنتاجیة حراً في اختیار نوع المحراث وتقسیم الحقل من 
حیث ال

حصد أو القلع .الوأدوات 
خر ، ھي إن ھذه االعتبارات المتباینة بین مزارع وأ

الدافع األول في اختیار عنوان البحث في ھذه الدراسة.

:نظري للبحثاإلطار ال
:موقع وحدود منطقة البحث

) على ٥٥الغربیة ، منطقة العكبة والمحمدي ( المقاطعة 
) على ٤٢

یسار الفرات . أما من جھة الشرق فتحدھا منطقة حصیبة 
٨

حصر ٢٣البوبالي ( المقاطعة  ن ت

).١-الحظ شكل( الغربیة من الجنوب

:ة البحثمشكل

الذرة التركیبیة وفستق الحقل) نتیجة لقصور وتدني كفاءة 
العوامل البشریة المؤثرة في اإلنتاج الزراعي. 



ISSN: 1994-7801
٢٠٠٨، ٢-، العدد١-المجلدالمجلة العراقیة لدراسات الصحراء                    

89

:البحثأھداف

والتذبذب في مستوى الغ

أوالزراعي سلباً 

ل 
ما امآلالغلة الزراعیة ، 

.یخدم االقتصاد الوطني والقومي

:مصادر البحث

ت 

–

لم
.ویفید ھذا البحثمنشورة، بما یخص ال

:مسوغات اختیار البحث

اً 
ل،واضحاً 

لعوامل  ا
.الطبیعیة ذاتھا

:منھجیة البحث

–العملیات الزراعیة 

.این المعدل العام للغلة الزراعیةفي تب

:صیل الزراعیة المختارة في البحثالمحا

ي :ھ

الحقل، ولھذا االختیار أسباب موجبة نوجزھا بما یلي :
١-

وكلفة .
٢-

للمحاصیل الزراعیة األخرى في المنطقة ذاتھا على 
مستوى األرض واإلنسان ووسائل اإلنتاج .

ا-٣
المزارعون في المنطقة .

٤-
بالموسمین الشتوي والصیفي .

٥-

ھ
ل 

.الواحد على مدار سنوات الدراسة

:المبحث األول / عملیات خدمة التربة
:عملیة الحراثةأوال

تأتي 

تعرض 

تم التخلص 

.)٢٠٠٢الشمالي، 

البذور وطریقة تقسیم الحقل المزروع .
)، ارتفاع ٢٠٠٣العاني، راسات (ثبتت أحدى الدألقد 

-یتباین المزارعون في أدائھا وھي :

عدد مرات الحراثة :- ١

راثة ـــرع إن الحازـزراعي . ومع قناعة المـــوسم الــالم
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الثیل والحلفا وجذور العاقول، وكما یؤدي تكرار الحراثة 
، س جزیئات التربة قبل عملیة البذرلموسم واحد إلى تجان

 ،

تخ
.العضوي ذاتیا ًمستوى التخصیب

رون ث، إن بعض المزارعین ین)المیدانیةالدراسة موقعیا (
بذور السمسم والماش على وجھ األرض بال حراثة وذلك 

أو المزیجیة الخفیفة،عدد مرات الحراثة. فالتربة الرملیة 
تتطلب عددا ً من الحرثات اقل من التربة الطینیة الثقیلة . 
وال یدرك المزارع الریفي ، معنى درجة تماسك جزیئات 
التربة ، أو معنى المسافات البینیة لجزیئاتھا ،ولكنھ یعتمد 

.المتوارثة

المستخدم :نوع المحراث - ٢

كان 

–إذ ذاك –
ا

المحصول .
فادى تباین اآلالت 

لجذور النبات ، ثم تغطیة البذور ب

التراب
النبات اختر

نسجم من یرى ضرورة استخدام آلة ( الخرماشة ) الت ي ت
،ر ، أفضل من آلة ( الفدان )*ذي البــریقة فــذه الطـــوھ

الذي یردم البذور بطبقة ترابیة تفوق قابلیة النبتة في أول 
مراحل اإلنبات.

على 
حرثة واحدة، مدفوعا ً بضعف الدخل، مقابل ارتفاع كلفة 
٢٠٠٠٠

(،
ملحوظة في عدد المكائن الزراعیة.

عملیة تنعیم التربة :-٣

مباشرة ، قبل تحتاجھ التربة الزراعیة بعد الحرثة األولى
أن تجف الكتل الترابیة المحروثة .

ھ

یودرایة مبن
عنھا الكثیر 

فھي من مسببات أو موجبات ھذه العملیة.

اإلنتاج المستعملة في العملیة اإلنتاجیة وبین كمیة اإلنتاج 
).١٩٧٠المتحصلة )  (وزان ،

ل أو التسویة :عملیة التعدی- ٤

لكربولي،  مثإن١٩٩٧ا
ل المیزات الزراعیة المثالیة

. األنبارسطح العراق أو محافظة 

لالتي توجب عملیة تعدی
ر بذور المحصول.ثالتربة قبل ن

في بعض األقطار العربیة. د بھا الوحدة المساحیة المتداولة الفدان: تسمیة عراقیة تطلق على المحراث الثالثي غالبا، ولیس المقصو*
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 ،

مستوى الم في 
، فیتو

ویشح عن أخرى
، مقنن

. الماء حد الكفاف أو دونھ

، الغذائیة وتوزیعھا بعد
ومنح التربة فرصة التفاعل مع الھواء وأشعة الشمس في 

بدایة الموسم .

٥ -
المزروع :

 ،

من مراعاة الجانب الفني في زراعة المحصول .

في األرض المستویة اكبر مما ھي علیھ في األرض غیر 

١٩٧٥
د ، بموجب درجة استواء سطح التربة . وال یختلف الواح

أ
٤٠× م ٢٠اي ( ٢م٨٠٠واحد ال

اعي، ألواح ) ( لزر إلصالح ا ا اعة و لزر ارة ا ). ١٩٧٥وز
وتزرع الذر

تق الحقل ، فیزرع بطریقة المصاطبمحصول فس
أن الطریقة الغالبة التي یمارسھا المزارعون في زراعتھ 

دراسة المیدانیةالھي طریقة األلواح (

م
أحدى نتائجھ.

مستوى ألبزل :- ٦

ي العمل الزراعي وإنتاج ـزراعي الموسمي فــــنشاط الال

المحاصیل

نسان بت اإل ام  لو ق تى  . ھح
و

التربة على المدى البعید .

األ

أصبح كل وسط وجنوب العراق تقریبا ً یعاني من مشكلة 

).١٩٨٤المحیمید، ) (بسبب الظروف الجافة

، مصلحتھ الزراع
ة 

االعتبارات ، بل إننا نخشى أن یتظافر جھل المزارع مع 
لتصحر ، ا

.)Darkoh, 1994المناخیة)(

المزارعین.           

المبحث الثاني / عملیات خدمة المحصول :
موعد الزراعة :- ١

ألمور 

و

درجات  مس و
ة ا

بما إن ، وفقا ًلمتطلبات كل محصولالزراعة واإلنتاج ، و

ة 
.المؤثرة في تلك المتطلبات

ولیس أد
زراعتھا ، أي محاصیل شتویة وأخرى صیفیة . ولھذا 
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األنسب لزراعة المحصول ، أمر في غایة األھمیة.
اختیار موعد الزراعة ، عامل بشري ، قائم على إن

واحدة من حاالت ثالث ، تتعا
األمثل

موعد الزراعة ، سببا ً في تباین معدل غلة المحصول .
األمثل

زراعة السمسم خالل نسیان وحزیران ، والذرة بعروتین 
ربیعیة وصیفیة ، أما الموعد االمثل لزراعة فستق الحقل 

.)الزراعي، بال تأریخ

:صنف المزروعال- ٢

المحصول

كثیرة

لمزروع . وعلى قدر حسن االختیار یكون حسن النتائج.ا

ا
بالخبرة العلمیة في المجال الزراعي . وقد تبین  أن اغلب 

المزا

ھالمیدانیة
ب

رضیة عن طریق البذور ذاتھا.إمكانیة نقل اإلصابة الم

:طریقة الزراعة- ٣

ال تتقبل ––

أسبابھا، فقد أصبح لتباین طرق الزراعة دور واضح في 

، الطریقة التي یزرع

ول.بعملیة وضع البذور في حفر صغیرة

ارعون  لمز ا

مصاطب ل ا

سطور منتظمة .
وإذا كا

خر. آ

شمال
–

–في فستق الحقل 
ن في النبات الواحد.یالعضوي بین المجموع–

كامال ً یصارع من اجل البقاء.

الري والتسمید :- ٤
تداخال ً ا م

مستوى إنتاجیتھ
ھو المسئول أیضا ً عن إذابة العناصر الغذائیة ـالنبات ، ف
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تصاص  ام

أ
وجھان لعملة واحدة.

–
أو اإلفراط فیھ .اإلرواءزراعیا ً ، مساوئ النقص في 

اولةتخص نوع السماد ونوع المحصول متوفرة ومت *، د
بین لنا تولكن المشكلة تكمن في تعامل المزارع معھا وقد 

لم
ن خالل 

والتسمید .

المكافحة : - ٥

أ
ة والرعایة وتوفیر على عاتق من یزرعھ مسؤولیة اإلدام

–توجبھا حاالت اعتراضیة 

المحصول بالھالك.

مكافحة األدغال :

والصیفي

أضرار تلك األدغال ، رفع نس
المحصول المزروع على أشعة الشمس وامتصاص الماء 

–
–

. إنباتھا تارة أخرى في موسم الحقجودة المحصول ، ثم
م ونوع 

المحصول ثم طریقة زراعتھ .
--

تكون بطریقة طریق الرش . وفي محاصیل أخرى

–––
ثم نوع المبید ذاتھ وطریقة استخدامھ .–مصاطب 

بشریة أخرى من أبرزھا :
اً إن عدداً محدود-

ل الحقلیة.األدغا
-

العائلة ، وھو متباین أصال ً.
-

یا ً.ومستوى مكافحة األدغال كیمیا
ت-

الحصد.دالھوائیة والغربلة الیدویة بع
-

وإمكانیة المزارع.
-

مراعاة المستوى النوعي .
مكافحة األمراض والحشرات :–ب 

ن

ومستقبل غلتھ .
ومن المعلوم إن اآلفات الزراعیة تشكل بابا ً واسعا ً 

غلتھ . لذلك أضحت عملیة المكافحة أمرا ال مناص منھ .

االمز
ج المترتبة على ذلكالنتائ

لة القلیلة من المزارعین قوثمة أدلة قاطعة تشیر إلى أن ال
).ةالدراسة المیدانییقومون فعال ً بالمكافحة الكیماویة (

-بھذه النقاط :
-

الزراعیة ، فیتباین معدل الغلة بالمقارنة .
-

عنھا .إلى أعراض المزارعین
عدم مواكبة الشعبة الزراعیة ، انطالقا ً من السیاسة -

الزراعیة القاصرة .

٢٠٠٤وي، ١٩٨١١٩٩١*
.)١٩٨٣الزراعي، 
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-
الزراعیة في الریف .

-
المتباین في المناطق الریفیة .

-
دواجن والنحل لدى بعض الریفیین .بال
-

المحاصیل علفا ً حیوانیا ً یابسا ً لفصل الشتاء .

إذا 

).١٩٨٠واإلصالح الزراعي، 

الخبرة الزراعیة : - ٦
 ،

 ،

تثال
ً ، الحراثة وما یتعلق بھا

-الزال یدویا ً، مما یؤشر لنا بعض الدالئل وھي :
-

القائمة.
-

الزراعي.
صغر مساحة الحیازة الزراعیة في المناطق الریفیة.-
اإلنتاجتباین مستوى -

الزراعیة.
إن-

والممارسات الزراعیة المیدانیة.
-

الریفي .
من أكثرإن-

.اإلرشاديقناعتھ بالنصیحة والتوجیھ 
-

الزراعیة .
لزراعة إن- ا

–المزارع –
.اإلنتاجالحدیثة مع ارتفاع كلفة بأسالیبھاالزراعة 

ال
ات ــــالعملیأوجھ این ـــتبىـــتإلؤدي ـــزارعین، تـــــالم

األرضالزراعیة من حیث التعامل مع 
ـــعن ھ

المتأثرة

في مقاطعة واحدة ، تحت 

إن
تجاوز أو ت

إن( 
٤٥

) .١٩٨٣السلماني، الضرر بالحاصل كما ً ونوعا ً ) (
:جني الحاصل- ٧

األملؤل اط ، مع التفالمزارع ھذه العملیة ، بھمة ونشا و

اآلالت، ویترتب على ھذا اختالف ضبع
أنالذي یھمنا ھنا ھو إن، غیر عملیة الجني

الزراعیة
إذا
اآلالت المستخدمة یدویا ً.

حصد آلةففي محصولي الحنطة والشعیر ، تكون  ل ا

أو
في محصول فستق الحقل. أماصل الذرة منھ. اثم جني ح

صدة للحنطة والشعیر، االنادر الحصول على المكائن الح
مروز 

في الزراعة اال

الزراعیة للدولة، وتخلف الریف الزراعي.

بن

كما .األجراء لیس كعمل صاحب الحقل مع أف

ان

قد ـــة الفبــــحصود، فترتفع نســاثر النبات المـــتھشم وتن
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الغلة وھو نتیجة لعوامل بشریة صرفة .

ین معدل الغالت الزراعیة:وتأثیرھا في تبا

البیئیة

الطبیعیة العامة.

مطلقة ، ومن ھنا یكون تباین معدل الغلة .
)-١(

و ١٩٩٥
٢٠٠٧

١-یالحظ الشكل

مل تالدراسة
الحظ خریطة رقم تعلى ابرز مراكز االستیطان الریفي ( 

٢

).١٩٨٤السعدي، والممكنة ) (

ادة إنتاجیة المحاصیل ووقایتھا من بعض الحشرات ـــوزی

١٩٨٢(.

ذ
ضمن إم

Al sadi,
1981

منھا .بشریة واضحة بل ھو أساسا  جزء 

المعدل. ویزداد ھذا األمر خطورة أبان المحن والحصار 

األ
متوازن، وھمة في إنتاج الغذاء،

٢-الجدول(ویشیر 

) الممثل لمعدل الغلة .١-الجدولـ(ب
)-٢

أالحقل ، فھما 

األفقي.
ــــغی
ة اإلنتاج الغذائي تتأتى من خالل التوسع الزراعي ( فزیاد

)F.A.O., 1985بنوعیة العمودي واألفقي  ) (

:االستنتاجات
من كل ما تقدم یمكن أن نستنتج ما یأتي :

١-

المتجاورة .
٢-

التشابھ الرتیب .
٣-

وقلة التركیبیة ، إلى ضعف اإلرشاد الزراعي ، 

------------ * تبدو عالقة االنتاجیة بالمساحة المزروعة من خالل المعادلة البسیطة اآلتیة: ن=
حیث ان: ن= االنتاجیة، ك= كمیة االنتاج(بالطن)، م= المساحة المزروعة(بالدونم).

١٠٠٠ك *
م
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.٢٠٠٧-١٩٩٥خالل السنوات راعیة في ریف مركز قضاء الرمادي : معدل غلة بعض المحاصیل الز١-جدول

نة
لس

ا

فستق الحقلالذرة التركیبیةالسمسمالشعیرالحنطة

المساحة 
المزروعة

(دونم)

معدل الغلة
(كغم/دونم)

المساحة 
المزروعة

(دونم)

معدل الغلة
(كغم/دونم)

المساحة 
المزروعة

(دونم)

معدل الغلة
(كغم/دونم)

المساحة 
المزروعة

(دونم)

معدل الغلة
(كغم/دونم)

المساحة 
المزروعة

(دونم)

معدل الغلة
(كغم/دونم)

199519670347315026036001504000500120450
199621111360320025040001803800350175425
199725983390310027035001754500650200400
199827184400350021234201504500350250380
199932197450250029037802005700400500412
200032817422210030040201705760600700360
200133427490170026045001356700350900350
2002358003811300275400020067005501300380
2003401234501500280220018067004801800400
2004427504701500245210016090855002000350
2005451804651500275230017585004902500350
2006465004961500240247019595004952500370
2007470005011500233247019595004952500370

.٢٠٠٨المصدر: شعبة زراعة الرمادي، قسم التخطیط والمتابعة، سجالت اإلنتاج النباتي، (داخلیة غیر منشورة)، 

.٢٠٠٧-١٩٩٥: تباین معدل الغالت الزراعیة في ریف مركز قضاء الرمادي خالل السنوات ٢-شكل
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الزراعة ، بممارسة متوارثة .
٤-

روف 
األمنیة في مناطق اإلنتاج .–السیاسیة 

٥-

إلى اإلمكانیة االقتصادیة للمزارعین .
٦-

–
معدل

التأثیر .
أنتبین -٧

الخبرة الشخصیة .
٨-

ت
مفترق الطرق .

٩-

والعوامل البشریة بین التجمعات السكانیة .
١٠-

اإلنتاجیة ، وفقاً العتبارات ساعات العمل وسرعة -
و

بتباین عدد األفراد العاملین في الحقل الزراعي .

–إن-١١

ا
الزراعي.

:التوصیات
اء بما یأتي :صفي ضوء كل ما تقدم ، نرى ضرورة اإلی

١-

التعاوني .
، اإلعالمف اإلرشاد الزراعي من خالل وسائل یتكث-٢

بما
ة عامة.یوعیة زراعتع موفستق الحقل، 

٣-
قخل

فأسھم ذلك في تعثر وتذبذب العمل الزراعي.
٤-

شئ
بلوغ مستوى متقدم في معدل الغلة وكمیة اإلنتاج.

٥-

الزراعي .
٦-

ءالدراسة، واالستفادة من مال
البشریة لھذا النشاط الریفي المتوارث.و

٧-
ا

النباتي .

.٢٠٠٧- ١٩٩٥مركز قضاء الرمادي خالل السنوات دل غلة المحاصیل الزراعیة في ریفباین مع: تباین كمیة اإلنتاج * الناجم عن ت٢-جدول

فستق الحقل(طن)الذرة التركیبیة(طن)السمسم(طن)الشعیر(طن)الحنطة (طن)السنة
1995٦825,481954020054
19967599,9800720133074,3
199710133,3837612,5292580
199810873,6742513157595
199914488,67257562280206
200013848,7630683,43456252
200116379,2442607,52345315
200213639,8357,58003685494
200318055,34203963216720
200420092,5367,53364542,5700
200521008,7412,5402,54165875
200623064360481,64702,5925
200723547349,5481,64702,5925

.١-المصدر: من عمل الباحث، باالعتماد على جدول
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٨-

الزراعیة .
٩-

والمصلحة العامة ، مع تشجیع الخبرات الشخصیة .
١٠-

نوع م،محصول على حده، مثل : كمیة البذور / دون

وھكذا.
١١-–

–االختصاص 

النظریة والتطبیق .
١٢-

والتوجھ إلى أسالیب ا–ر ونیر یالن–یر والتب
في الزراعة الحدیثة ، بما في ذلك عملیات التسمید ، 

والدورات الزراعیة ، والري المقنن .

المصادر
المصادر العربیة

.١٩٨١األنصاري، مجید محسن،- ١
.وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد

الدراسة المیدانیة ، جوالت الباح- ٢
واللقاءات والمالحظات الشخصیة .

١٩٨٤السعدي،  سعدي محمد صالح،- ٣

.بغداد
اثر .١٩٨٣- ٤

، كلیة الزراعة ،جامعة بغداد . (غیر منشورة )
٢٠٠٢،- ٥

األولىوإدارتھا،وصرفھا وتسمیدھا  ،،الطبعة 
.األردن-عمان

ال.١٩٨٢،،- ٦
، مشاریع استصالح األراضي في العراق

.جامعة بغداد،( غیر منشورة ) كلیة الزراعة
ر٢٠٠٣، ،- ٧

،( ،
.جامعة االنبار،الزراعة

٢٠٠٤،،- ٨

،،
األنبار.جامعة ،كلیة الزراعة

. القوى٢٠٠٤،،الكربولي- ٩
،١٩٩٧عام األنبارفي محافظة 

األنبار.جامعة ،كلیة التربیة،منشورة )
١٩٨٤، ،-١٠

،
امعة ، ج

.بغداد
محمد عمر،ھدانيالمش-١١

١٩٩١،
امعة ، ج

.الموصل
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ( العراق ) :-١٢

.١٩٧٥،- أ
.٢٣٨، ٨رقم 

قسم ،.٢٠٠٨األنبار،- ب
،

.منشورة )
،.١٩٩٥- ت

.( غیر منشورة )،الرمادي
خصات ١٩٨٣،الھیئة العامة- ث ل . م

.بغداد،١٩٨٠-١٩٥٦أبحاث المحاصیل الحقلیة للفترة 
،- ج

( بال تاریخ ).،الدوار للمحاصیل الحقلیة الزراعیة
،.١٩٨٠،الھیئة العامة لوقایة المزروعات- ح

.بغداد،الطبعة األولى،مكافحة اآلفات الزراعیةدلیل 

الطبعة ،. االقتصاد الزراعي١٩٧٠،الدكتور صالح،وزان-١٣
.طبع ونشر جامعة دمشق،األولى
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