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 (بسم هللا الرحمن الرحيم  )          

 

ُمتَجٰىاِوزاٌت قِٓطٌع آآلٓرِض َِوفيٍ } 

ـٌت  ـٰ َزرٌع َو  أْعــنـٰىـبٌ ِمْن َوَجنـى

ِصـنـْواٍن َوَغــيـُر ِصــْنـوٌن َونَْخــيٌل 

بَـعـَْضـها َونُفَِصـُل َو ٰحٍد بِِمـآٍء يُـسقٰى 

 في ذ ِٰلـَك ِإٓن في إآلكـِل َعلٰى بَـْعـٍض 

ـٍت  ـٰ  يَْعــقَـِلُوَن { ِلـقَـوٍم إلي
 )صدق هللا العظيم (                            
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 الفصل االول          

  المقدمة                                       

يعد مسح استعماالت األراضي واستثمارها بما يضمن استمراريتها فـي تـأمين حاجات  

اإلنسان المتزايدة من األمور التي تلقى اهتماماً كبيراً محليا ودوليا في الوقت الحاضر ، السيما 

إن المعرفة باستعماالت األراضي أخذت تزداد أهميتها مع زيادة الخط التي تضعها األمم 

للسيطرة على مواردها الطبيعية ؛ إلتخاذ القرارات الصائبة التغلب على مشكالت المتحضرة 

تدهور استعماالت األراضي وتأثيراتها السلبية على الحيـاة وأصبحت المعلومات التي تتوافر 

باستعمال نظم تصنيف استعماالت االراضي مطوبة لتقييم مستويات الموارد الطبيعية.ان 

االت األرض الزراعية يعنی مزيداً من الرفاه االقتصادي واالجتماعي النجاح في تخطيط استعم

وترجمة لمفهوم المجتمع المستديم والتنمية البيئية المستدامة ، فال بد من التعامل مع األرض 

على وفق أساليب وأجراءات علمية مدروسة . اال ان حالة األرض مازالـت تـعـانـي مـن سـوء 

ف التخطيط . بدأ االهتمام باستخدام األرض في العصور الحديثة من فهـم الفالح والمالك رضع

خالل بروز مشاريع تنموية عديدة ألجل تخطيط الموارد األرضية ، فالنقص الخطير في 

المنتجات الزراعية يدفع الى الحاجـة الـى تبنـي مسـح استخدام األرض ، واالستفادة من 

مات وتحديد األراضي الصالحة للزراعة . لذا جاءت نتائجهـا فـي اعـادة تخطيط هذه االستخدا

هذه الدراسة لمسح استعماالت األرض الزراعية في ناحية كنعان وكان من أسباب اختيارها 

ميداناً للدراسة كونها تتميز بأمكانات زراعية تؤهلها للتوسع الزراعي في انتاج المحاصيل 

اني اذا احتلت الناحية المرتبة األولى على الزراعية ، السيما محاصيل الحبوب واألنتاج الحيو

مستوى المحافظة في عدد حقول المنتجة للدواجن . باالضافة الى تنوع زراعة هذه المحاصيل 

تختلف نوعاً وتتباين مساحة من مقاطعة أل خرى مما يشكل مشكلة جغرافية عكف الباحث 

تعاني منها استعماالت األرض على دراستها والكشف عن أسبابها ، وابراز أهم المشاكل التي 

الزراعية في منطقة الدراسة ، ومحاولة معالجة هذه المشاكل وتنمية وتخطيط هذه 

االستعماالت للوصول الى االستغالل األمثل والكفوء لألرض . تضمنت الدراسة خمسة فصول ، 

، فضالً  يتناول الفصل األول االطار النظري ، مشكلة البحث وفرضيته وحدود منطقة الدراسة

عن تحديد مفهوم استعماالت األرض وعرض الدراسات السابقة .تناول الفصل الثاني دراسة 

العوامل الطبيعية وأثرها في استعماالت األرض الزراعية بينما يتناول الفصل الثالث العوامل 

البشرية ودورها في استعماالت األرض الزراعية . أما الفصل الرابع خصص لدراسة التوزيع 

لجغرافي الحالي الستعماالت األرض الزراعية ، وجاء بمبحثين تناول األول التوزيع الجغرافي ا

الستعماالت األرض الزراعية المستثمرة لإلنتاج النباتي ، وتناول المبحـث الثـاني التوزيع 

الجغرافـي الستعماالت األرض الزراعية المستثمرة لإلنتاج الحيواني . أما الفصل الخامس ركز 

على دراسة المشاكل التي تواجهه هذه االستعماالت ورسم التوجهات المستقبلية التي تكفل 

 والتوصياتاالستغالل األمثل لألرض ، وقد ختم البحث بجملة من االستنتاجات 
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  حث االولمبال                                       

 

النبذة التاريخية عن منطقة الدراسة ومشكلة البحث وأهميته وأهدافه نبذة تاريخية عن منطقة  

ناحية كنعان هي أحدى النواحي المهمة والقديمة في محافظة ديالي كانت تسمى  -الدراسة 

قديما مهروز ومـن ثـم سـميت مهروت نسبة الـى مـهـروز وتعني ) النهر الكبير ( وهو 

خترقها وهو احد جداول االروائية ضمن محافظة ديالى . ولكن أبدل الى كنعان الجدول الذي ي

لجسامة المنطقة وكبرهـا ولكن بعض الناس يسمونها القلعة واالكثريـة اليـوم يسمونها كنعان 

. يسكن الناحية نـاس عرب مهنتهم الزراعة وخاصة زراعة الحبوب ) الحنطة والشعير ( ، 

ن أحسن مناطق محافظة ديالي الزراعية حيث أنها منطقة خصبة كما ان الناحية تعتبر م

( . وفيها مواقع أثرية كثيرة مثل ) تل أبو صخول ( و ) تل ابو  1وأراضيها صالحة للزاعة ) 

حالوة ( و ) تل خشوم ( و ) تل طيور ( و ) تل مريج ( و ) تل بزيبر ( و ) تل خلف ( و ) تل 

( ق.م ( ، وهذا يؤكد بأن هذه  ۳۰۰۰حمده نصر )  حويش ( ومواقع أخرى تعود الى عصر

التالل األثرية كانت مدن وقرى اعتمدت على الزراعة . تمتد الناحية على الطرف الشرقي 

( كم اي مـا يـعـادل )  6۰8لقضاء بعقوبة من الشمال الى الجنوب ، وتبلغ مساحتها ) 

د مركز ناحية كنعان عن مركز ( دونم ، وتتكون من ثالثين مقاطعة زراعية ، ويبع ٢٤۳۳٢٧

بلدروز  –كنعان  –( كم ، أما أهم الطرق التي تخترقهـا طـريـق ) بعقوبة  1۳قضاء بعقوبة ) 

( كم  ٢6بغداد ( بطول )  –معامل الطابوق  -( كـم وطريق ) كنعان  ۳5مندلي ( بطول )  –

 بغدادالذي يربط الناحية بالعاصمة 

 

: مشكلة البحث تصاغ مشكلة البحث بشكل سؤال يحاول الباحث االجابة عليه من خالل  أوالً  

 دراسته ) " ( . لذا حددت المشكلة باألسئلة األتية : 

هل أن للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية أثراً في رسم صورة توزيع أنماط استعماالت  -ا

 األرض الزراعية في ناحية كنعان 

 البيئة دور في تشكيل انماط زراعية في ناحية كنعان .هل لعوامل  -ب

 هل هناك مشاكل تحد من استعماالت االرضر الزراعية ، وهل يمكن معالجتها  -ج 

___________________________________________________ 

 

( خضير عباس العزاوي ، هذا هو لواء ديالى ، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ،  1) 

( جمال بابان ، أصول أسماء المدن  ٢)  8۰-٧٩، ص 1٩6٩ار الجمهورية ، بغداد ، د

.  )  ٢٩٩، ص  1٩٧6، مطبعة المجمع العلمي العراقية ، بغداد ،  1والمواقع العراقية ، ج 
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( عبدالرزاق محمد البطيحي ، طرائق البحث الجغرافي ، جامعة بغداد ) بيت الحكمة ( ، دار  ۳

  ۳٢ص االول   1٩88النشر ، الموصل ، الكتب للطباعة و

 

 : ثانيا

 الحدس على القائمة البحثية للمشكلة مؤقتة حلول بأنه يعرف العلمي الفرض:  البحث فرضية 

 صياغة يمكن لذا( . 1)  بعد صحتها عن علميا يتحقق لم النه الباحث لدى األول العلمي

 صورة رسم في كبيراً  دوراً  والبشرية الطبيعية للعوامل ان -أ:  اآلتي بالسكل البحث فرضية

 منطقة تتميز -ب الدراسة منطقة في الزراعية األرض استعماالت ألنماط الحالي التوزيع

 في الزراعية األرض استعماالت تواجه -ج.  الزراعية األرض استعماالت أنماط بتنوع الدراسة

ً  تقـف مشاكل عدة الدراسة منطقة  هذة معالجة وباالمكان مستقبالً  وتطويرها تنميتها أمام عائقا

 . المشاكل

 : األتية بالنقاط الدراسة هذه من الهدف تحديد يمكن:  ومسوغاته البحث هدف : ثالثا 

 كنعان ناحية في وتحليله ، الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيع راسةد -أ

  المقاطعة مستوى على

 ناحية في الزراعية األرض استعماالت في المؤثرة والبشرية الطبيعية العوامل معرفة -ب

 . كنعان
 وتحديد الزراعية األرض استعماالت منها تعاني التي والمعوقات المشاكل تحديد -ج 

 الى للوصول وذلك الزراعية استعماالت وتطوير تنمية تكفل التي المستقبلية التوجهات

 لألرض األمثل االستغالل

  : فهي البحث مسوغات أما 

:  الطبيعية الزراعة لمقومات المنطقة امتالك خالل من الدراسة منطقة في أهمية للزراعة

 .  البشرية

  المقاطعة مستوى على كنعان ناحية في الزراعية األرض باستعماالت تعنى دراسة توجدال -أ 

 في الزراعي االستثمار طبيعة على أثرت التي التحديات من الكثير كنعان ناحية تواجه -ب

 مشاكل من عنها نجم وما التربة وتملح وشحتها المياه موارد إدارة سوء منها والتي المنطقة

 المسؤول مع البيئة  غير التعامل هذا نتيجة أخرى

 الذي كنعان جـدول لوجـود نظر القديمة الزراعية المناطق من الدراسة منطقة ان ح مع -ج

ً  شهدت الدراسة منطقة وأن ،(  مهروز)  يسمى كان ً  استيطانا  التاريخ ماقبل عصر منذ بشريا

 حسب ومتنوعة مختلفة استعماالت للمنطقة ان على تدل التي األثرية التلول من عدد فهناك ،

 .  واألزمان الظروف وتغير تنوع

___________________________________________ 

 التلول ٤1 ص ، سابق مصدر ، الجغرافي البحث طرائق ، البطيحي محمد عبدالرزاق(  1) 

 . التاريخية النبذة في ذكرها ورد األثرية
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 : رابعا

  البحث حدود 

 :  المكانية الحدود -أ

 شماالً (  ۳۳5 ، ٤6۰ – ۳۳۰ ، ٢5۰)  عرض دائرتي بين فلكيا البحث منطقة تحدد

ً (  ٤٤5 ، 58۰ – ٤٤5 ، ٤٢۰)  طول وخطي  الطبيعية للحدود بالنسبة أما.  شرقا

وإداريآ .  منه الشرقي الجزء في الرسوبي السهل منطقة ضمن فتقع الدراسة لمنطقة

 ، بعقوبة لقضاء التابعة الخمس النواحي إحدى وهي ، كنعان بناحية الدراسة منطقة تحديد

 في تقع والتي ،(  سعد بني خان ، العبارة ، بهرز ، كنعان ، بعقوبة قضاء مركز)  وتشمل

 ومن بلدروز بلدروز قضاء مركز الشرق من ويحدها ، ديالى لمحافظة الجنوبي الجزء

 محافظة الجنوب ومن الوجيهية ناحية المقدادية قضاء الشمال ومن بهرز ناحية الغرب

 مجموع يبلغ مقاطعة ثالثين من كنعان ناحية تتكون(  1)  رقم خريطة الحظ بغداد

(  1)  الجدول في موضح هو كما كم(  6۰8)  مايعادل اي دونما(  ٢٤۳۳٢٧)  مساحتها

 (  ٢)  والخريطة

 الزمنية:  الحدود  -ب
 كنعان ناحية في الزراعية األرض الستعماالت الحالي الواقع تحليل البحث هذا تناول 

 . م ٢۰1۳ لسنة

 :  خامسا 

 في الزراعية األرض الستعماالت الحالي الواقع تحليل البحث هذا تناول:  البحث منهجية

 األولية والبيانات المعلومات جمع في الوصفي المنهج استخدام تم وقد كنعان ناحية

 في األرقام لغة على يعتمد الذي ، التحليلي المنهج على البحث هذا اعتمد كما ، للدراسة

 الدقة الى ماتكون أقرب الدراسة نتائج تكون حتى وذلك ، ما منطقة دراسة

 :  سادسا 

  البحث خطة

 مـن تـم وقـد للبحث لنظـري الـدليل كونـت المرحلـة هذه في:  المكتبي العمل مرحلة.  أ

 العربية المصادر على االطالع عن فضالً  والبحوث الدراسات أهم على االطالع خاللها

 مفهوم على للتعرف وذلك الزراعية األرض استعماالت موضوع تناولت التي واالجنبية

 جمع تضمنت فقد الدراسة منطقة عـن األوليـة المعلومات أمـا ومنهجيته الموضوع

 اإلحصائية والبيانات والتقارير والبحـوث بالكتب المتمثلة اإلحصائية والبيانات المعلومات

.  الحكومية والمؤسسات الدوائر من عليها الحصول تم والتي األرض استعماالت وخرائط

- . 
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مرحلة العمل الميداني تمثلت بالزيارات المتكررة لمنطقة الدراسة والتي تم من   -ب:

خاللها الحصول على المعلومات المتعلقة بطبيعة استعماالت األرض الزراعية ، وذلك 

لغرض التأكـد مـن دقـة المعلومات واألحصاءات التي تم الحصول عليها من الدوائر 

الميدانية ، اللقاءات مع عدد من ابناء المنطقة ، الرسمية ، ذلك من خالل المشاهدة 

والتقاط الصور الفوتوغرافية لبعض الظواهر الزراعية ، واللقاءات مع المسؤولين في 

 الدوائر ذات العالقة ، وانشاء خرائط توضيحية لمنطقة الدراسة 

 :  سابعا

هيكلية البحث : اقتضى البحث من أجل الوصول الى نتائج دقيقة وواضحة ان تشتمل الرسال 

 الفصلعلى خمسة فصول ، فضالً عن مقدمة وقائمة محتويات والجداول والخرائط واألشكال 

 الدراسة لمنطقة المتكررة بالزيارات تمثلت الميداني العمل مرحلة ب النظري األطار األول

 ، الزراعية األرض استعماالت بطبيعة المتعلقة المعلومات على الحصول لهاخال من تم والتي

 الدوائر من عليها الحصول تم التي واألحصاءات المعلومات دقـة مـن التأكـد لغرض وذلك

 والتقاط ، المنطقة ابناء من عدد مع اللقاءات ، الميدانية المشاهدة خالل من ذلك ، الرسمية

 ذات الدوائر في المسؤولين مع واللقاءات ، الزراعية الظواهر لبعض الفوتوغرافية الصور

 من البحث اقتضى:  البحث هيكلية:  سابعا الدراسة لمنطقة توضيحية خرائط وانشاء ، العالقة

 عن فضالً  ، فصول خمسة على الرسال تشتمل ان وواضحة دقيقة نتائج الى الوصول أجل

 فضالً  الفوتوغرافيـة والصور البيانية واألشكال والخرائط والجداول محتويات وقائمة مقدمة

 الفصل تناول.  واالنكليزية العربيـة بـاللغتين البحـث وخالصـة والتوصيات االستنتاجات عن

 منطقة حدود أهمية وبيان وفرضيته البحث مشكلة تضمن والذي للدراسة النظري األوأالطار

 الدراسات ألبرز موجز عرض مع ، األرض استعماالت مفهوم تحديد عن فضالً  ، الدارسة

 الطبيعية العوامل لدراسة فخصص الثاني الفصل أما.  الموضوع هذا تناولت التي السابقة

 والمعلومات البيانات من مجموعة على اشتمل والذي الزراعية األرض استعماالت في وأثرها

 البشرية العوامل أثر تناول الثالث الفصل أما الدراسة منطقة حول الطبيعية بالعوامل الخاصة

 الري نظام العاملة وااليدي السكان على أشتمل والذي الزراعية األرض استعماالت في وأثرها

 للدولة الزراعية السياسة الزراعية والملكية الحيازة الزراعي التسويق النقل طرق والبزل

 الحالي الجغرافي التوزيع دراسة على فركز الرابع الفصل أما.  الحديثة الفنية واالساليب

 األول المبحث وتضمن ، ٢۰1۳ لسنة الدراسـة منطقـة فـي الزراعيـة األرض الستعماالت

 المبحث وتناول ، النباتي لالنتاج المستثمرة الزراعية األرض الستعماالت الجغرافـي ا التوزيع

 أما.  الحيواني لالنتاج المستثمرة الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيع الثاني

 األرض استعماالت تواجه التي والمشكالت الزراعية التنمية بدراسة اهتم فقد الخامس الفصل

 االستغالل الى الوصول أجل من الدراسة منطقة في المستقبلية توجهاتهـا ورسم ، الزراعية

 وتقديم إليها توصل التي النتائج تحديد الى البحث خلص وأخيراً  تلك لألرض والكفوء األمثل

  . . النتائج:  ضوء في التوصيات
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 الثاني المبحث                                    

 السابقة والدراسات المفاهيم                                 

                                  ------------------------- 

  -األرض: استعماالت مفهوم 

ً  بها يرتبط الذي األرض على األنسان نشاط األرض استعمال من يقصد   ، مباشراً  ارتباطا

 حضرية كانت سواء معينة مساحية وحدة على الممارسة كافة الفعاليات النشاط هذا ويتضمن

 باالستثمار تتعلق ريفية أم ، والخدمية والتجارية الصناعية والفعاليات بالسكن تتعلق ،

 يعرف كما(  1)  الصناعية او التجارية أو الزراعية الفعاليات في المساحة لوحده المباشر

 طريق عن معينة من في المتوافرة الطبيعية للموارد األمثل االستغالل بأنه األرض استعمال

 Bennard)  برنارد أشار وقد. (٢) االستغالل ذلك تحقيق في البشرية االمكانات أفضل تسخير

 الزراعـة فـي المكانيـة التغيرات على الضوء إلقاء الى تهدف األرض استعماالت ان إلى( 

 مفهومها في تعني األرض استعماالت ان(  Reeds)  ـدزير أشـار بينمـا ، اسبابها وبـحـث

 مفهوم تطور وقد( .  ۳)  الزراعة في المساحية االختالفات وتفسير لوصف السعي العام

ً  ليصبح األرض استعماالت ً  غرضا  وغدا عرضه وطرق بياناته جمع طرق تعددت لذا ، تطبيقيا

 األرض من االنسان متطلبات معرفة ذلك ألهمية الجغرافية الوحدة اساس على يتم جمعه

 ( . ٤) الزراعية حاجته يلبي بما واستعمالها فيها للعيش

  األرض 

 العامة حياتنا في نستخدمه أو فعالياتنا فيه نمارس بـارز جزء أي على يطلق وتعبير مصطلح

 نزاول وعلية. (5) عليه نعيش الذي كوكبنا من الصلب الجزء ذلك وهو ، به نستمتع أو

 (  6) والزراعة والترفيه والصناعة كالسكن األنسانية انشطتنا

_____________________________________________________ 

 اطروحة ، العراقية المدينة حول األرض استعماالت في التغير ، الجنابي حميد صالح(  1) 

  8٤ ص ، 1٩٧٧ ، اآلداب كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراه

 قضـاء ريـف فـي الزراعيـة األرض استعماالت تغير ، العزاوي طـه ابراهيم ظـافر(  ٢) 

 ،(  رشد ابن)  التربية كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراه أطروحة سامراء

 .  1٧ ص ، ٢۰۰٢

 18 ص ، ٢۰۰1 ، القاهرة ، الزراعة جغرافية ، هارون احمد علي(  ۳) 

 (٤  )Rhind and R.Hudson , Land use ) London , Metnuen 1٩8۰  ،P.  (5  )

 جامعة ، الموصل ، األراضي واستعماالت تخطيط فـي التربـة ادارة ، عباس خضير محمد

 الريفي األرض استخدام تخطيط ، غنيم محمود عثمان(  6)  6٢ ص ، 1٩٩۳ ، الموصل

 18 ص ، ٢۰۰8 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر الصفا دار ، ٢ ط ، والحضري
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 األرض استخدامات طيتخط    

 القائمة واستخداماتها لألرض منظم منهجي تقييم بأنه األرض استعماالت تخطيط يعرف 

 األرض مستخدمي وتشجع تساعد بطريقة واالقتصادية واالجتماعية الطبيعية العوامل وكذلك

 نفس وفي السكان حاجات وتلبية االنتاج زيادة من تمكن مستدامة استخدام أنماط اختيار على

 (  1)  البيئة على تحافظ الوقت

 : الزراعية األرض استعماالت

 لتغيير المباشر االنسان تدخل واستمرار) (  الزراعي باالستثمار المشغولة المساحة هي 

 توفرها على االستخدامات هذه قابلية مدى ومعرفة ، االنسانية حاجاته الشباع المحيطة البيئة

 (۳ ) 

 :  الزراعية العملية 

 بهدف لألرض الطبيعة الظروف على االنسان يجريها التي التحويرات مجموعة بها ونعني

 االستعمال ألغراض ذلـك أكان سواء ، الحيوانيـة والمنتجات الزراعية الحاصالت انتاج

 ( ٤)  التبادل أغراض او المباشر

 :  الزراعية األنتاجية 

 من أكثر او واحد وبين معينة زمنية وحدة في الناتج بمعنى الزراعي االنتاج بين العالقة هي

 ( .  5)  المساحة على الناتج بقسمة وتحسب ، المستعملة االنتاج عوامل

________________________________________________ 

 ص ، سابق مصدر ، والحضري الريفي األرض استخدام تخطيط ، غنيم محمد عثمان(  1) 

۳۳  . 

 الموصل مدينة حول الزراعية األرض استعماالت انماط تغير ، العزاوي عباس عبد علي(  ٢) 

 .  ٢٢ ص ، 1٩٩6 ، الموصل جامعة ، التربية كلية ،(  منشورة غير)  دكتوراة اطروحة ،

 بالتوزيع وعالقتها الطارمية ناحية في الزراعية األرض استعماالت ، جودت شاکر یند(  ۳) 

 ، رشد ابن التربية كلية ،(  منشورة غير)  دكتوراه اطروحة ، 1٩٩٤-1٩5٧ لعامي السكاني

  بغداد جامعة

 ، الزراعية االنتاجية في المؤثرة والعوامل الزراعية التنمية ، المصري عبدالوهاب(  ٤) 

 ٢۰۰۰ ، الخرطوم ، العددا ، العربي الوطن في والتنمية الزراعة.  ۳1 ص ، 1٩٩6 ، مجلـة

  ٤٧ ص ،

            ٤٧ ص نفسة المصدر(  5) 
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ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع استعماالت األرض  : الدراسات السابقة

الزراعية بطرق وادوات بحثية مختلفة ، تهدف الى توضيح وتحليل كيفية استغالل االنسان 

 محددة ، وأهم تلك الدراسات السابقة هي :لألرض في نطاق معين وخالل فترة زمنية 

 .  أ . الدراسات االجنبية 

  (1)) تحديـد االقاليم الزراعيـة لقـارة امريكا الجنوبية  1٩۳۰( فـي عـام  Jonesدراسة ) -1

) دراسة أنتاج مناطق القمح في البيرو ذلك على  1٩٤6( في عام  Sommersدراسة )  -٢

 ( في .  ٢غلها المحصول في كل وحدة معتمداً أدارية ) معيار وحدة المساحة التي يش

( حول اجراء مسح شامل الستخدام األرض في بريطانيا في عام  D.Stampدراسة )  -۳

وقد تضمنت هذه الدراسة مجموعة كبيرة من الخرائط التفصيلية والتي تظهر االنماط  1٩٤8

 المختلفة الستغالل األرض في الجزر البرطانية ، وقد نبهت هذه الدراسة على الخطر الذي

 ۳تجاها تتعرض له استعماالت األرض الزراعية من جراء زحف استعماالت االرض الحضريه 

في ايرلندا الشمالية ، اذ جاءت على غرار  1٩6۳( في عام  Leslie symonsدراسة )  -٤

دراسة ستامب ، اذ صنفت استعماالت األرض الى ارض ذات النوعية الجيدة ، والمتوسطة ، 

 ( ٤والضعيفة ) 

والتي تناولت التباين المكـاني  1٩٧۳( في عام  George F.Corter. دراسة ) -ه  

 (5) هعالم وعالقتها بالعوامل الطبيعية والبشريالستعماالت األرض الزراعية في ال

دراسة نصر السيد الذي قدم أول دراسة منهجية عن استغالل _1 : ب . الدراسات العربية 

( والتي جاءت تحت عنوان  1٩6٧،  1٩65،  1٩6٤األرض في مصر خالل االعوام ) 

 ( . 6استعماالت األرض الزراعية في حوض دلتا نهر النيل  ) 

1-Agricuitural Regions of south America ) Clarence F.Jones Economic , 

Geography , Vol , 1٩۳۰  ، P.36 

2- arreaspera Y ( 1 ) Marjoric smith sommers wheat production Economic 

Geography , Vol ٢۵  ،1٩٤6  ، P.P. 13-16 . ۳  )  

3-Dudly … Stamp , the Land use of Britain it's , use , and , misuse London , 1948 , 

P.P . ٢-٢٢٢16  

4-Lestie symons , Landuse in northern IreLand , unviersity of London  Press LTD , 

London , 1963 . 

 ( 5 ) George F.Carter , man and the Land , new york , 1٩٧۳    

6-Nasr – Elsayed nasr , Asample study of Landuse un Nile Delte Geograpuy No , 184 

, VoL & L , Part3 , 1967  .  
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 عام(  قلبوب)  منطقة في الزراعية األرض استخدامات حول جعفر حلمي محمد دراسة.  -٢

 المنطقة في الجغرافي وتوزيعها الزراعية المحاصيل تركز الدراسة هذه بينت وقد ، 1٩66

 (1) فيها زراعتها تمارس التي الزراعية للمحاصيل األرض مالءمة ومدى

 مصر في متفرقة مناطق في األرض استغالل لدراسة 1٩٧٤ عام الزوكة خميس محمد -۳

 التي والمشاكل الزراعي االستغالل أنماط الدراسة هذه حددت وقد ، السعودية العربية والمملكة

 (٢) االستغالل هذا تعيق

 بوزيد سيدي والية في الزراعية األرض استعماالت حول عمراني عمار بن علي دراسة. -٤

 األرض استعماالت في التغيرات عن الكشف الدراسة حاولت ، ٢۰۰۳ سنة في التونسية

 استعماالت في التغير هذا في ساهمت التي المختلفة الجغرافية العوامل بيان مع الزراعية

 (  ۳)  الوالية مقاطعات بين الزراعية األرض

 سنة في والحضري الريفي األرض استعماالت تخطيط حول غنيم محمد عثماندراسات  -5. 

 بيان في المتجددة المواد من كونها األرض اهمية دراسته خالل من الباحث أكد ، ٢۰۰1

 اساليب اهم وعرض معها والتعامل األرض استعماالت تخطيط في الحديثة والتقنيات األساليب

 (  ٤)  وتقيمها تحليلها وأساليب تصنيفها ونظـم األرضـي المسح

 ، هبهب ناحية)  1٩٧۰ عام السعدي ابراهيم رياض دراسة. 1 العراقية. الدراسات.  ج

 من الرسالة هذه هذه تعتبر( .  األرض واستغالل الزراعية الجغرافية في دراسة ديالى لواء

 تم حيث ، القطر مستوى على الزراعية األرض استعماالت مجاالت في المبكرة الدراسات

ً  وتضمنت ، والبشرية الطبيعية المقومات الى الدراسة هذه في التطرق  استعماالت توزيع أيضا

 ( 5)  المقاطعات:  الدراسة منطقة في الزراعية األرض

 في دراسة بغداد محافظة)  األولى 1٩٧6 عام السعدي فاضل عباس للباحث دراستان. ٢ 

 طبيعة بحسب وفق على الزراعية األراضي تصنيف الى فيها توصل(  الزراعية الجغرافية

 ______________________________________(6االستعمال)

  غير)  ماجستير رسالة ، الزراعية الجغرافية في دراسة ، قلبوب منطقة ، جعفر حلمي محمد(  1)  

(  منشورة دار ، األسكندرية(  االقتصادية الجغرافية في األرض استغالل دراسة)  الزوكة خميس محمد(  ٢) 

  1٩81 ، الجامعية المعرفة 1٩66 ، اآلداب كلية ، الشمس عين جامعة ،

 ماجستير رسالة التونسية بوزيد سيدي والية في الزراعية األرض استعماالت ، عمراني عمار بن علي(  ۳) 

 .  ٢۰۰۳ ،(  رشد ابن)  التربية كلية ، بغداد جامعة(  منشورة غير) 

 رياض(  5 ) عام جغرافي إطار في والحضري الريفي األرض استعمال تخطيط ، غنيم محمود عثمان(  ٤) 

 الصفا دار ، 1 ج واستغالل الزراعية الجغرافية في دراسة ، ديالي لواء – هبهب ناحية ، السعدي ابراهيم

 جامعة ، اآلداب كلية ،(  منشورة غير)  ماجستير رسالة ، األرض ٢۰۰1 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر

 1٩٧۰ ، مصر ، الشمس عين

 الرسالة دار ، بغداد ، ط ، الزراعية الجغرافية في دراسة ، بغداد محافظة ، السعدي فاضل عباس(  6) 

 >>  1٩٧6 ، بغداد ، للطباعة
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 كربالء محافظة في الزراعية األرض االستعماالت الجغرافي التحليل حول خضير عبدالحسين عباس دراسة -٩

 في الزراعية األرض الستعماالت الحالي الواقع تحليل الدراسة هذه خالل من الباحث تناول ، 1٩٩٩ سنة في

 وسب االستعماالت هذه تواجه التي والمشاكل فيها المؤثرة العوامل بيان مع ، المحافظة

  (1) معالجتها

 بأستخدام الزراعية األرض استعماالت خرائط اعداد) ٢۰۰۰ عام اليعقوبي جمال ياوز سليم دراسة -1۰

 الستعماالت التباين وتوزيع والبشرية الطبيعية العوامل تناولت ،(بعقوبة قضاء في بعد عن االستشعار تقنيات

 (۴( )1٩٩٩-1٩8٩) المدة خالل الخرائط باستخدام الزراعية األرض

 الواقع تناولت( خانقين قضاء في الزراعية األرض استعماالت) ٢۰۰۵ عام ابراهيم عباس خضير دراسة. 11

 في تؤثر التي والبشرية الطبيعية العوامل ومعرفة القضاء في الزراعية األرض الستعماالت القائم الجغرافي

 (٢)٢۰۰٢-1٩٩٢ بين المدة خالل االستعماالت هذه في الحاصل التغير ومعرفة ، المكاني التوزيع

 ، غريب ابو قضاء في الزراعية األرض استعماالت حول ٢۰۰6 عام الحمداني عبدهللا اکبر خالد دراسة. 1٢

 وبيان القضاء في الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيع عن الكشف الى الدراسة هذه توصلت

 هذه تنمية من تحد التي والمعوقات المشاكل أبراز مع عيالتوز هذا رسمت التي والبشرية الطبيعية العوامل

 (وتطويرها االستعماالت

 النيل ناحيتي في الزراعية األرض الستعماالت المكاني التباين ، الدليمي عمران ميعبدالكر حنان دراسة. 1۳

 في وأثرها والبشرية الطبيعية العوامل الدراسة هذه تناولت ، ٢۰۰٩ عام ، بابل محافظة في والشوملي

 ( .5) المحاصيل لزراعة المكاني التباين

 ناحية في الزراعية األرض استعماالت ، السعيدي مجيد علي حسين دراسة. 1٤

 الطبيعية العوامل اثر الدراسة تناولت ،٢۰11 عام ديالى محافظة العبارة

______________________________________________ 

 في الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التحليل ، المسعودي خضير الحسين عبد عباس( 1)

 ،( رشد ابن) التربية كلية بغداد، جامعة ، منشورة غير) دكتوراة اطروحة ، كربالء محافظة

1٩٩٩ 

 تقنيات باستخدام الزراعية األرض استعماالت خرائط اعداد ، اليعقوبي احمد جمال پاوز ميسل( ٢)

 ،( رشد ابن التربية كلية منشورة، غير ، ماجستير رسالة ، بعقوبة قضاء بعد عن االستشعار

 ٢۰۰۰ بغداد جمعة

 دكتوراة اطروحة ، خانقين قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، ابراهيم عباس خضير( ۳)

 ،( رشد ابن) التربية كلية بغداد، جامعة ،( منشورة غير)

 أطروحة ، غريب أبي قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، الحمداني عبدهللا اکبر خالد( ٤)

 ٢۰۰٩ ،( رشد ابن التربية كلية ، بغداد جامعة منشورة، غير) دكتوراة

 النيل ناحيتي في الزراعية األرض الستعماالت المكاني التباين ، الدليمي عمران ميعبدالكر حنان( 5)

 غير ماجستير رسالة الزراعية، الجغرافية في مقارنة دراسة ، بابل محافظة والشوملي النيل

 ٢۰۰٩ ، التربية كلية ، بابل جامعة منشورة،
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 الثاني الفصل                                             
 الطبيعية العوامل أثر        

 في الزراعية األرض استعماالت       

 كنعان ناحية       

 الموقع.    - 1

 الجيولوجي والتركيب البنية. ٢

 السطح طبوغرافية. ۳

 . وعناصره المناخ. ٤

 . التربة -5

 المائية الموارد. 6

 الطبيعي النبات. ٧
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 .  مدخلال      

 استعماالت في التأثير حيث من البعض بعضها في الطبيعية العوامل أو الخصائص تتداخل

 ، صالحة مجتمعة غير في أو المستثمر اإلنسان صالح في ذلك أكان سواء الزراعية األرض

 هذه وتتمثل بصورة الزراعية األرض استعماالت في كبيرا تاثيرا العوامل لهذه ألن وذلك

 ، المائية الموارد ، التربية ، المناخ ، السطح مظاهر ، الجيولوجي التركيب في العناصر

 العناصر من العوامل هذه وتعد الزراعية األرض استعماالت في كبير تأثير الطبيعية وللعوامل

 ، أنتاجيته وتحسين أرضه استغالل على اإلنسان قدرة على تؤثر التي والثابتة األساسية

 غير من يكون ذلك على وبناء.  أخرى الى منطقة من تأثيراتها نيتبا من الرغم على وجودته،

 من يكون كما ، األخرى العوامل تأثير عن بعيدا حده على عامل كل تأثير بين الفصل السهل

 -: هي العوامل منفصلة بصورة العوامل من في تأثير مدى قياس الصعب

 الموقع - أوال

 قيمته موقع وهو ، الطول وخطوط العرض دوائر تحدده الذي الموقع هو -: الفلكي الموقع. 1

 دائرتي بين ديالى محافظة من الجنوبي الجزء في تقع الناحية أن سابقا أشير(. التتغير ، ثابتة

( ٩٤٤ ، 56 - ٤5 ، ٤٢) طول خطي ويحصرها ، شماال( ۳۳۰ ،٤6 -۳۳٧ ،۳۵) عر

 قضاء الشمال ومن ، بهرز ناحية الغرب ومن بلدروز ناحية الشرق من ويحدها شرقا،

 ،(1) خريطة في موضح هو وكما بغداد محافظة الجنوب ومن ، الوجيهية ناحية/  المقدادية

 السائدة النباتية والحياة المناخ نوع عن المسؤولة هي العرض دوائر کون في أهميته وتكمن

 يمارسها التي الحرف وطبيعة السكان توزيع في مباشرة تأثيرة له أن كما الموقع ذلك في

 األفراد

 بينات من بها يحيط لما بالنسبة للبيئة المكانية العالقات به ويقصد -: الجغرافي الموقع. ٢

 لما تبعا وأهميته قيمته في متغير موقع فهو المفهوم هذا خالل ومن.  متباعدة أو متاخمة

 تأثير الجغرافي كنعان ناحية لموقع إن (٢)المكانية العالقات هذه في تؤثر تغيرات من يحدث

 المائية الموارد توفر إلى إضافة زراعية منطقة في يقع كونه االقتصادية النواحي على كبير

 أساسها وساعد ، الزراعة حرفة يمارسون سكانة اغلب إن إذ ، کنعان بجدول والمتمثلة

 ، الناحية في المتوافرة الموارد استثمار على الزراعي باإلنتاج المتمثل الريفي االقتصادي

 لإلحصاء المركزي الجهاز تقديرات وفق نسمة( ٤۳5٩5) يقارب ما كنعان ناحية في يسكن

 قضاء يربط الذي( مندلي -بلدروز - كنعان. بعقوبة) الرئيس الطريق فيها ويمر.  م( ٢۰1۳)

  بلدروز

______________________________________________ 

 الجغرافية الكتب سلسلة ،( ومشاك عالقات) واالنسان البيئة ، مقصود عبد نيالعابد نيز( 1)

 رقم

 81ص ،1٩81( للطباعة عطوة دار ، السعرف منشأة ، االسكندرية) -٢

 1٩ ص ، نفسية المصدر( ٢)
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 التركيب الجيولوجي:  ثانيا

الوضع  آن دراسة البنية الجيولوجية لموضع منطقة الدراسة له أهمية خاصة في تحليل

التعرف على  المتعلق بتسجة التربة وخواصها ومدى صالحيتها لالنتاج الزراعي ويمكن

انها تلك الخريطة  ( إذ يتضح مل۳الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الدراسة من خالل الخريطة )

 تمتد هذه (1)الرباعي  تتكون من ترسبات السهل الفيضي التي تعود بتاريخها الى العصر

حمرين شماال والحدود  المنطقة بين نهر دجلة غرب والحدود العراقية االيرانية شرقا وتالل

مترا عن مستوى 56  – ٤٩اإلدارية مع محافظة واسط جنوبا ، ويتراوح ارتفاعها بين )

 يبدأ التاريخ الجيولوجي لهذه المنطقة بالعصر الطباشيري األسفل حيث تقدم البحر سطح البحر

 وشمل هذه المنطقة ، فترست تكوينات كريتاسيه سميكة . ثم اخذ البحر ينحسر ويتقدم في

 العصور المتالحقة مثل االيوسين والمويوسين األدنى واألوسط. ثم حدثت الحركة األليبية

األرض  أثرت به جهات كثيرة من سطح األرض . وأدى ارتفاع سطحفي الميوسين االعلى وت

 وتكوين الجبال الى سقوط أمطار غزيرة على سفوح المرتفعات ونقلت األنهار

 المفتتات الصخرية الخشنة الى جانب الرمال و ذرات الغرين وارستها في األحواض

أطلق عليها الترسبات  وقد المنخفضة مكونة بذلك تكوينات البختياري )) المجمعات (()(.

نواتج التعرية التي تنقل بواسطة االنهار  النهرية األحدث ألنها تعود الى العصر الحديث وهي

 وترسب في أثناء موسم الفيضان تتألف مكوناتها

 من حصی ورس ، غرين، وطين ويقل حجم الحبيبات فيها كلما ابتعدنا عن النهر

 النهروتتحول كلية الى حجم الطين لقلة فعلية 

____________________________________________ 

کورد هستند ، االسس الطبيعية الجغرافية العراق ، تعريب جاسم محمد الخلف  (１)

 ، المطبعة 1، ط

 ٢۵، ص1٩8العربية ، بغداد ، 

جاسم محمد الخلف ، محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية واالقتصادية  (１)

 والبشرية ، طا ،

 ٢۶-٢۰، ص 1٩۵٩لعربية ، جامعة الدول ا

زاهد عمر مصطفى ابراهيم الهستياني ، هيدروجيولوجية منطقة المشراق  (２)

 المحصورة بين نهري

 والزاب األعلى ، رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة الموصل ، كلية الموصل ، –دجلة 

 1۳، ص٢۰۰۳كلية العلوم ، 

 - السطح طبوغرافية  -:ثالثا  
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 الزراعية األرض استعماالت في بارزا دورا تلعب التي الطبيعية المقومات أحد هو السطح

 ولها الزراعي لالنتاج مالءمة التضاريس اشكال اکثر فالسهول ، مباشر وغير مباشر بشكل

استخدامها وتوفير يمكن  التي االالت ونوعية والتربة المناخ عناصر نيتبا في مؤثر دور

 تجد إذ الزراعي االنتاج في تؤثر التي العوامل أهم منو يعد عامل السطح  االيدي العاملة 

 األولى المرحلة فان وعليه األرضية، التضاريس الخارجي الشكل ضوء في الزراعية العمليات

 طعمة مو مع يتفق الذي األرض سطح طبيعة ايجاد في تتمثل الزراعي المنتج تواجه التي

 ارتباط وهناك يجب التي العمليات بطولة أم النبات بطبيعة مرتبا أكان سواء الزراعي االنتاج

 في سلبا يؤثر مما التربة سمك قل السطح انحدار زاد فكلما التربة  وسمك السطح عامل نيب

 جزء هو الذي الفيضي السهل من جزء الدراسي مدة أن (الزراعية األراضي استثمار طبيعة

 والشمال الشمال من الضعيف واالنحدار االنبساط صفة علية  تغلب اذ الرسوبي السهل من

 مظهر من الدراسة منطقة وتتكون( ٤) الخريطة ينظر.  الغربي والجنوب الجنوب نحو الشرقي

 واحد

 : هو السطح

 : الفيضي السهل

 والوديان ديالي نهر من كل تكوينه في اسهم الذي الرسوبي العراق من جزء يشكل السن وهذا

 تميزه وواضحة بارزة تضاريسية معظم وال توجد  الشرقية المرتفعات من المحدرة والسيول

 سطحه ارتفاع يتراوح السيل أن( ٤) الخريطة خالل من ويتضح ، الرسوبي السهل باقي من

 جدول انحدار هو الدراسة منطقة سطح مايميز أهم البحر مستوى عن متر( ۵٩-۳1) نيب

 ليروي المنطقة أراضي عن نسبيا الجدول قناة ارتفاع ويالحظ ، الجنوب نحو شمال  من کنعان

 (.سيح والبساتين الزراعية األراضي

____________________________________________ 

 باستخدام الزراعية األرض استعماالت خرائط اعداد ، اليعقوبي أحمد جمال  ياوز  ميسل( 1)

 ٧ص ، سابق مصدر ، بعد عن االستشعار تقنيات

 1ص ،1٩81 بغداد، جامعة مطبعة ، االقتصادية .الجغرافية خطاب صكار العاني ( ٢)

 للطباعة الكتب دار ، ٢ ، الزراعية الجغرافية ، المشهداني وابراهيم البرازي نوري( ۳)

 ٤۳ ص ،٢۰۰۰ ، الموصل جامعة ، والنشر

 ، شفيق مطبعة ، والبشرية الطبيعية لنواحية دراسة ، الشمالي العراق ، خصباك شاكر( ٤)

 ، 1٩٧۳ ، بغداد

 ، األرض واستغالل الزراعية الجغرافية في دراسة هبهب ناحية ، السعدي ابراهيم رياض( 5)

 ۳٩ ص ، سابق مصدر

 الدراسة لمنطقة ميدانية دراسة( 6)

  المناخ -رابعآ :
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 الزراعية األرض استعماالت تحديد في كبيرة أهمية ذات خصائصه ومعرفة  المناخ دراسه آن

 وأخرى صيفية محصل الى تصنيفها حيث من الزراعية المحاصيل تباين أهميته يؤكد ومما ،

 وارتفاع بالتطرف الدراسة منطقة في المناخية الظروف تتصف إذ ، لذلك نأكيد اال شتوية

 عموما والمحافظة خاص بشكل الدراسة منطقة وتقع(1) األمطار كمية وتذبذب الحرارة درجة

 قاريته و بجفافه يمتاز صحراوي ومناخها الشمالية المعتدلة المنطقة من الدافيه القسم ضمن

 بين كبير حراري ومدى شتاء انخفاضها و صيف الحرارة درجة بارتفاع يتميز فهو ومداريته

 إذ بالتطرف المناخ ويتصف عالي التبخر و غربية شمالية المساندة والرياح والنهار الليل

 األربعة الفصول والتتضح(  صفر -۳۶)  حرارة درجة وادنى اعظم معدل بين الفرق يصل

 الحرارة تأخذ آذار شهر وبعد مفاجئا يكون الشتاء و الصيف بين االنتقال و السنة خالل

 (٢) حرار األكثر األشهر من وآب تموز شهر ويكون حزيران شهر حتى باالرتفاع

 يحدد حيث المحاصيل انواع تحديد في تأثيرا الطبيعية العوامل اكبر من المناخ عامل بعد

 االنتاج في تؤثر التي المناخ عناصر وأهم.  معينة بمحاصيل زراعتها يمكن التي المناطق

 الثلج وسقوط والرطوبة والضوء والرياح األمطار وكمية الحرارة درجة)  -:  الزراعي

 ( .  والصقيع

 فقد.  اخر الى مكان ومن ، آخر الى محصول من العناصر هذه من عنصر كل اهمية وتختلف

 كمية أو الحرارة درجة تكون وقد ، معين لمحصول بالنسبة العناصر أهم من المطر كمية تكون

 يحتاج المحاصيل وبعض.  صناعية المياه توفير يمكن مادام أثرآ أقوى الرياح أو الرطوبة

 المناخ ذات والمناطق ، نموه بدء في السحب من لغطاء األخر يحتاج بينما ، مشمسة لفترة

 آخر و فصل مابين المتغير  المناخ ذات المناطق بينما المعمرة المحاصيل فيها تنتشر المنتظم

 (  ۳)  الحولية المحاصيل فيها تنتشر

_____________________________________________ 

 

 مطبعة:  کربل رزوقي عبداإلله ، ولي السيد ماجد ترجمة في العراق مناخ ، شلش علي(  1) 

 .  18 ص ، 1٩81 ، البصرة( جامعة

 ، ديالي محافظة في الخضروات محاصيل انتاجية في المناخ اثر ، األموي كاظم فليح(  ٢) 

  ٢ ؛ ص ، 1٩٩٧ ، بغداد جامعة ،(  رشد ابن التربية كلية ، منشورة غير دكتوراة  أطروحة

 ، ٢۰۰۰ ، طا ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، الزراعة جغرافية ، هارون أحمد علي(  ۳) 

 1٩|  88مر

 

 

 

 ( الضوء)  الشمسي اإلشعاع -１
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  التي العمليات كافة عن المسؤولة للطاقة األساسي المصدر الشمسي االشعاع يعد

 االحتياجات الفتح التبخر عملية في مباشر غير أو مباشر بشكل يسهم كما ، الجوي الغالف في

 للمحاصيل المائي االستهالك كمية تحديد وبالتالي(1) المختلفة الزراعية لألراضي المائية

 لها التي المهمة المناخية العناصر من الضوء ويعد  تتحدد ضوئها على والتي ، الزراعية

 على تحصل التي الزراعية المحاصيل أن الدراسات من العديد البنت اذا ، االنتاج على تأثير

 ، منه قليلة كمية تستلع التي تلك من نضجا وأكثر الحجم كبيرة تكون الضوء من كبيرة كمية

 من كبيرة نسبة تكون التي الكاربوهيدات تكوين في مهم عامل فالضوء لذا  ثمارها تصاب إذ

 الثمار وعقد والتزهير والساق األوراق وتمر النيات اثبات في أهميته عن فضال ، النبات جسم

 المحاصيل إبعض ، آخر الى محصول من الضوء اثر ويختلف(. ٢) البذور سبات في وحتى

 هذه ومن بنجاح واإلثمار اإلزهار عملية فيها تتم لكي طويل نهار ذات أيام إلى يحتاج

 الطويل النهار محاصيل تسمى إذ(  والبرسيم - البطاطس و - والشعير القمح)  المحاصيل

Longday Crops ، القصير النهار محاصيل هناك أن كما Shortday Crops هذه ومن 

 ، النهار بطول كثيرا التتأثر محاصيل وتوجد ،(  الذرة - التبغ - الصويا فول)  المحاصيل

)  مثل النهار بطول الترتبط فيها التكاثر عملية أن Day neutral المحايدة المحاصيل وتسمى

 (  ۳( )  الشمس عباد - القطن

 كبيرة بكمية تتمتع الدراسة منطقة أن ،(  5)  والخريطة(  1)  الشكل و(  ٢)  الجدول بين

 ساعات معدل بلغ اذ الصيف فصل في السيما الشمسي السطوع ساعات عدد لزيادة الضوء من

 شهر وفي التوالي على والخالص بغداد محطة وفي 11:  - 11,٩ حزيران شهر في الضوء

 أن يتضح تلك خالل ومن التوالي على والخالص بغداد محطة في ۳ ٫ 11 - ٢ ٫ 1٢ تموز

 مدار وعلى الزراعية المحاصيل مختلف لزراعة المالئم الضوء بتوفر تمتاز الدراسة منطقة

  السنة

______________________________________________ 

 اقليم في الري مياه مستقبل على واثرها الحديثة الري طرائق ، عبدالفهداوي احمد طه(  1) 

 جامعة ، اإلنسانية  ا للعلوم التربية كلية ،(  منشورة غير)  دكتوراه أطروحة ، الفرات اعالي

  ٢:  ص ، ٢۰11 ، االنبار

 ، الموصل جامعة ، الزراعة جغرافية ، حسون محمد وابراهيم مرعي شالل مخلف(  ٢) 

  ٢ ص  ، 1٩٩٩

 ٩٢ ص ، سابق مصدر ، الزراعة جغرافية ، هارون احمد علي(  ۳) 

 

 

 

  : الحرارة درجة. ٢
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 ، الزراعية الغالت تحديد في مباشرة تأثيرا تؤثر التي المناخ عناصر أهم من الحرارة تعد

 درجات من یاقص وحد أدنى حد زراعي محصول ولكل ، انتاجها ومناطق ، نموها وفصل

 وقد.  الزراعي االنتاج في كبيرة أضرارا تلحق وصعودة هبوطا تجاوزها ما إذا التي الحرارة

 ذلك شدة ومقدار المحصول لها يتعرض التي المدة بحسب وذلك ، االنتاج ضياع الى تؤدي

 كالتنفس والحيوية الفسيولوجية بوظائفه القيام للنبات يمكن الضوء فبواسطة (  1)  التعرض

 معظم وأن ، وغيرها التربة في الموجودة األولية المواد و الماء وامتصاص الضوئي والتمثيل

() ٢(  ) ۵۰- صفر)  من تتراوح الحرارة درجات من نطاق في تعيش الزراعية المحاصيل

 شكال الحرارة تعني اذ(  Temper ature)  الحرارة درجة عن(  Heat)  الحرارة وتختلف

 فأنها الحرارة درجة اما ، حرارة اكثر األشياء جعل بإمكانها التي وكميتها الطاقة اشكال من

 ( .  ۳)  وشدتها المادة تسخين حالة لنا تبين

 درجة نبات فلكل خاللها نموه يتحدد الحرارة درجات من أنواع ثالثة النباتات من صنف لكل اذ

 نبات لكل أن كما.  بذلك يتأثر نموه فان الحد هذا عن الحرارة درجة انخفضت فأذا دنيا حرارة

 درجة وله مم ٤۰-۳5)  مابين وتنحصر بظله يعيش أن يمكن الحرارة درجات من اعلى حد

 ۳۳-٢۰)  مابين وتنحصر هارد از و نموه درجات اقصى للنبات عندها يتحقق ، مثالية حرارة

 القمح يحتاج فمثال أنواعها باختالف الحرارة لدرجات المحاصيل متطلبات تختلف كما( ٤( ) 

 أعلى كحد(  ۳٢-۳۰)  و یادن کد(  ۵,۵-۳)  بين ما تتراوح واالنبات للنمو حرارة درجة الى

(  ه ٤،  ۳-5)  مابين الدنيا حرارته درجة فتبلغ الشعير اما( .  ٢۰)  بحدود فتكون المثلى اما

  5( )  م٢8-۳۰)  مابين فتتراوح العليا حرارته درجة اما(  ٢۵)  بحدود مثلي حرارة درجة و

(  م1۰-٢8)  بين الصيفية الخضروات تحتاجها التي الحرارة معدل فيبلغ الخضر محاصيل اما

 يتراوح حرارة درجة الى الشتوية الخضروات وتحتاج أعلى كحد(  ۳۰-٢٩)  و یادن كحد

( .  6( )  م ٢ ٤ -٢1)  من األعلى وحدها(  ٧-٤)  بين األدني حدها

______________________________________________ 

 في الزراعية المحاصيل ونضوج نمو على المتجمعة الحرارة اثر ، شلش حسين علي(  1) 

  5 ص ، 1٩8٤ ، 6 العدد ، الكويتية الجمعية مجلة ، العراق

  1٩ ص ، سابق مصدر ، الزراعة جغرافية ، هارون احمد علي(  ٢) 

 انتاجية على الفعلي الشمسي والسطوع الحرارة أثر ، العزاوي علي محروس مثنى(  ۳) 

 كلية ،(  منشورة غير ماجستير رسالة ، الدين صالح محافظة في الزيتية المحاصيل بعض

  ۳8-۳٧ص ، ٢۰1۰ ، تكريت جامعة ، التربية

 ، واالقتصاد األدارة كلية ، 1 ط ، االقتصادية الموارد في دراسات ، السماك ازهر محمد(٤)

  ٩8 ص ، 1٩٧8 ، بغداد جامعة

 ص ، سابق مصدر ، الزراعة جغرافية ، حسون محمد ابراهيم ، مرعي شالل مخلف(  5) 

 سابق مصدر ، الزراعية جغرافية في دراسة بغداد محافظة ، السعدي فاضل عباس(  6)  ٢۰

 . ۳٢ ص ،

 - األمطار-۳    



 ا
 
 
 
 

٢٢ 

 الى ويصل السحب قواعد من ينزل الذي التساقط على تطلق عامة تسمية األمطار

 وعادة ملم( ۶۵-۰ ه) من أقل بين قطارها تتراوح ماء قطرات شكل في األرض سطح

 (ملم) أقطارها تبلغ والتي رذاذ ملم(  ت) منها الواحد قطر يصل التي القطر تسمى

 ثالث هي القطر في لألمطار المسببة الرئيسية المنظومات أن (أنهار أو واي تسمي فاكر

 األحمر للبحر األعصارية والمنظومات ، جبهات من ومايرافقها المتوسط منخفضات منظومات

 بصورة منها كل تعمل أن يمكن منظومات وهذه العربي للخليج االعصارية المنظومات و ،

 الزراعي اإلنتاج في تؤثر التي السنخية العناصر اهم من األمطار وتعد (٢)مشتركة أو منفردة

 وفصل األمطار كمية وان الزراعة وموسم االنتاج وكمية المحصول نوع بموجبها يتحدد اذ

 (۳)الزراعية المحاصيل من متعددة انواع يحددان اللذان هما السنة خالل وتوزيعها سقوطها

 المحاصيل رفد منها متعددة جوانب في الزراعية األرض استعماالت في األمطار وتؤثر

 التي الكافية بالرطوبة التربية وتزويد المياه من النبات اليها يحتاج التي بالكميات الزراعية

 للموارد األساس تعد األمطر أن عن فضال النباتية الحياة على محافظة ابقائها على تساعد

 خط دون الواقعة األراضي ارواء في تستخدم التي والجوفية السطحية كالمياه األخرى المائية

 المتوفرة التربة مياه كمية اختالف الى يؤدي السنوية األمطار كمية اختالف فأن ولذا المطر

 الدراسة منطقة مايخص أما( ٤ية )وانتاج نوعيته اختالف إلى ذلك يؤدي ثم ومن للنبات

 كمية وان ، سنويا ملم( 1۳٫٧ - 11,٢)بين  األمطار من تتسلم انها( ٧) الخريطة من فيتضح

 على يعتمد ولهذا الدراسة منطقة في الزراعية المحاصيل حاجة لسد التكفي الساقطة األمطار

 منطقة في األمطار سقوط آن( ۳) والشكل( 5) الجدول مالحظة من يتضح التكميلي الري

 تأخذ والتي والخالص بغداد محطتي في( 81- ٤،۳) األول تشرين شهر بنهاية يبده الدراسة

 بغداد محطتي في ملم( ۳۰٩-٢۵,8) الثاني كانون شهر في ذروتها تصل حتى بالزيادة

 في ملم( 6،٢-۳۰) مايس شهر نهاية حتى التدريجي بالتناقص تبدء بعدها ، والخالص

 والخالص بغداد محطتي

______________________________________________ 

 الحكمة دار ، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ، الطقس جغرافية ، شريف ابراهيم( 1)

 1۳٢ ص ،1٩٩1 ، بغداد ، والنشر للطباعة

 ، العراق في( البطول) لالمطار الزماني و المكاني التوزيع ، القشطيني احسان باسل( ٢)

 111ص ،1٩٩8 ، األدب كلية بغداد ، ۳٧ العدد ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة

 ، دمشق جامعة ، الزراعية الجغرافية ، ظاظا محمد ، دياب محمد علي ، صافيتا محمد( ۳)

 .۶1 ص ،٢۰۰۶ دمشق، جامعة منشورات

 والتوزيع، للنشر دمشق دار ، دمشق جامعة ، والزراعة المناخ ، یموس حسين علي( ٤)

 ٩1ص ،1٩٩٤

  النسبية. الرطوبة-٤



 ا
 
 
 
 

٢٣ 

 والبرد الضباب والثلج  و الندى، األمطار هطول من مميت الفر مظاهر كافة بالرطوبة يقصد

 النباتات نمو في المؤثرة العوامل من وتعد ،(1)اقطها تس ومواعيد الرطوبة لتباين نتيجة

 من فعال موجود لما المئوية النسبة عن عبارة فهي النسبية الرطوبة أما النباتات تتباين ولهذا

 درجة نفس تحت حملها الهواء يستطيع الرطوبة من كمية اكبر الى الهواه في العام بحار

 تباينها أن و ، الزراعة في المهمة العصر من الرطوبة وتعد ( ٢) الجوي والضغط الحرارة

 الفتح - التبخر وبين بينها وتكون ، للنبات الحيوية األنشطة مختلف في يؤثر والزمان  المكان

 ألة ثم ومن النتح - التبخر قلة تعني الجو في النسبية الرطوبة فزيادة ، عكسية عالقة

 مع عادة يتزامن الذي الجو في نسبتها انخفاض حالة في وبالعكس ، للنيات المائية االحتياجات

 كافية كمية توفير يتطلب مما تزداد النتح - التبخر معدالت فإن الحرارة درجات معدالت ارتفاع

.  (۳النتح ) – التبخر عملية اثناء في مياه من الثبات يفقده ما مع التوازن لخلق المياه من

 طريق عن النباتات ارواء.في اسهامها خالل من الزراعة مجال في الرضوية أهمية وتظهر

 قطرات شكل على تكون عندما أوراقها في الموجودة الثغور

 النسبية وللرطوبة( ٤) جذرها طريق عن النباتات وتاخذها التربة، تمتصها أو ، ندى

 يعني معدالتها ارتفاع ان اذ ، خاص بشكل الزراعية األرض استعماالت في أهمية

 (5) والشكل( 6) الجدول مالحظة ومن ، صحيح والعكس اإلرواء عمليات تقليل

 وحتى األول تشرين بين المدة خالل تزداد النسبية الرطوبة أن لنا يتضح( 8) الخريطة و

 من كل في والثاني األول كانون شهري خالل االرتفاعها معدل أقصى ويصل نيسان نهاية

 الرطوبة معدالت في االرتفاع سبب ويعود ( .٧6٫8) و( ٧1،1) والخالص بغداد محطتي

 ، الغيوم ووجود الشمسي اإلشعاع وقلة المنخفضة الحرارة درجات سيادة الى شتاء النسبية

 الحارة الصيف أشهر خالل النسبية للرطوبة واضح انخفاض بيع حين في الدراسة منطقة في

 بغداد محطتي من كل في تموز شهر في لها مستوى ادنى الى ويصل مايسن من ابتداء

 للمحاصيل المائية االحتياجات يعكس ما وهذا ، التوالي على (۳٤)و( ٢٤،٢) والخالص

 الدراسة منطقة مقاطعات أغلب في الزراعية

____________________________________________ 

 ابن دار و معاصر بمنظور الطبيعية الموارد جغرافية مرتكزات ، السماك أزهر محمد( 1)

 ٧٧ص ،٢۰1٢، الموصل في الموصل جامعة ، والنشر للطباعة األثير

 ، اإلسكندرية والنشر، الطباعة الكتب دار ، المناخية الجغرافية ، الجوهري يسرى ( ٢)

 1٧1ص 1٩8٩

  شرافي محمود محمد ترجمة ، النبات فيسيولوجيا ،، ويدام ه وفرنسس ديفلين  م روجرت( ۳

 1۰ ص ، 1٩8۵ للنشرر، العربية المجموعة و القاهرة ، خضير الهادي عبد

  18۰ ص ،٢۰۰8، عمان ، دجلة ارډ ، الميه علم ، کانون نيآم سحر( ٤)

 التبخر -5



 ا
 
 
 
 

٢٤ 

 المائية المسطحات من الجوي الغالف الى الماء بخار انتقال بأنه التبخر يعرف

 ، التسخين اثناء الحرارية الطاقة على الماء جزيئات تحصل فعندما.  ( 1األرض ) سطح و

 الماء جزيئات تربط التي القوى من اكبر تصبح ان الى للجزيئات الحركية الطاقة تتزايد

 ،( التبخر العملية هذه وتسمى ، الغازية الحالة الى فتحول ، اآلخر بالبعض بعضها

 بين السطحي الجذب قوة فتقل الماء جزيئات حركة تزيد الحرارة معدالت وبازدياد

 (٢) التبخر معدل لذلك تبعا فيزداد الماء جزيئات

 سطح من تتبخر التي المياه كمية بأنه المائي االستهالك مفهوم في بالتبخر ويقصد

 أوراق سطح فوق تتبخر التي المياه وكمية المحاصيل نمو فترة أثناء المزروعة األرض

 الري وطرائق أساليب اتباع حالة في ام األمطار سقوط اثناء سواء النبات

(۳) 

 في التبخر ظاهرة أن يتضح ،( ٩) الخريطة و( 5) والشكل( ٧) الجدول خالل ومن

 ۔5٤8) تموز شهر في معدالتها تبلغ اذ الصيف فصل في بارتفاعها تتميز الدراسة منطقة

 يعود التبخر معدالت ارتفاع وان التوالي على والخالص بغداد محطتي في( ۳8۶۳

 سرعة وزيادة األمطار سقوط في وتذبذب الحرارة درجة ارتفاع منها كثيرة األسباب

 يجب وبالتالي الصيف، موسم خالل للنبات المائي االستهالك زيادة يسبب والذي الرياح

 في( ۵٢٫٩ - ٩٩,٢) الثاني كانون شهر في التبخر كمية أما ، التبخر لتعويض المياه توفير

 الثاني كانون شهر في التبخر انخفاض ويعزى التوالي على والخالص بغداد محطتي

 . النسبية الرطوبة وارتفاع األمطار وتساقط الحرارة درجات انخفاض منها عديدة االسباب

_____________________________________________ 

 ٢۳٩ ص ، سابق مصدر ، الطقس جغرافية ، شريف ابراهيم( 1)

 للطباعة الحكمة دار ، المناخ علم اسس ، البياتي هزاع وعدتان الراوي محمود صباح( ٢)

 والنشر،

 ٢۳٩ ص ،1٩٩۰ ، الموصل جامعة

 

 

 



 ا
 
 
 
 

٢5 

 : الغبارية والعواصف الرياح -6

 قيم في فروق بسبب األرض سطح على افقية المتحرك الهواء هو الرياح تعني

 الضغط مناطق نحو المرتفع الضغط مناطق من الهواء فيتحرك ، الجوي الضغط

 ( .1) أمطار و ورطوبة حرارة من تميزه التي الفيزيائية خصائصة معه حامال المنخفض

 وثاني کاألوكسجين الغازات من يحتاجه ما له توفر ألنها للنبات ضرورية وهي

 على بقدرته عالقة الرياح جفاف لدرجة وان ، الماء وبخار والنتروجين الكاربون أوكسيد

 تقوم التي التعويض عملية من أكثر النتح عملية وان ، المختلفة النباتات أجزاء من النتح

 (٢) والفروع األوراق وموت النبات اجزاء بعض وتيبس جفاف إلى يؤدي مما الجذور بها

 عملية نجاح عنها ينتج والتي المختلفة األزهار بين اللقاح حبوب بنقل الريح وتقوم

 على تحتوي التي البذور تلك وخاصة البذور بعض بنقل الرياح تقوم كما الطبيعي التلقيح

 في دور وللرياح ، آخر إلى مكان من نقلها من المتحرك الهواء يتمكن وشعيرات اهداب

 الوحيدة الوسيلة كانت اذ والشعير للقمح بالنسبة الحال كما سيقانها عن البذور فصل عملية

 الدراسة منطقة في السائدة الرياح أن (الرياح بواسطة التذرية طريق عن الحبوب هذه الفصل

 رياح وتهب ، األغلب في غربية شمالية رياح وهي العراق في السائدة الرياح نظام تتبع

 ولهذه( بالشرجي) محلية الرياح وتسمى شتاء الجوية المنخفضات مقدمة في شرقية جنوبية

 الرياح هذه وتتميز الجاف والطقس الدفء تجلب انها إذا الفوهن احير تماثل خصائص الرياح

 و( 6) والشكل( 8) الجدول خالل من لنا يتضح (٢) الغبار تثير انها كما والحرارة بالجفاف

 سرعة أعلى سجلت وقد الصيف موسم خالل تزداد الرياح سرعة معدالت أن( 1۰) الخريطة

 آب تموز شهر في الرياح

 اقل وسجلت الخالص في لمحطة نيسان شهر( ۳٩) و بغداد محطة في( ٤۰) بلغت

 كانون شهر( ٢۶) بغداد محطة في بلغت اذ الشتاء فصل في الرياح السرعة المعدالت

 الخالص محطة في الثاني تشرين شهر( 1٩) وبلغت ، األول

________________________________________ 

 ، األردن والنشر للطباعة الصفا دار ، 1ط ، المناخية الجغرافية ، عيسى مصطفى صالحة( 1)

 ٧٧ص ،٢۰

 في المناخ بعناصر األغنام تصيب التي لالمراض المكانية العالقات ، الزبيدي جاسم نصيف(٢)

 ،٢۰۰٩ ، بغداد جامعة ، رشد ابن التربية كلية 

 -: التربة:  خامسا



 ا
 
 
 
 

٢6 

 والعوامل الصخور بين المتبادل للتأثير کنتاج األرض سطح على تكون طبيعي جسم هي التربة

 للعوامل نتاج األولى بدرجة هي الزراعية والتربة ، وبشري عضوي ونشاط مناخ من الطبيعية

 التعرية عن الناتج الصخري الفتات من خليط من الزراعية التربة وتتألف.  البيوكيميائية

 للعوامل مباشر تأثر تحت وذلك ، العضوية البقايا ومن والمتحولة والرسوبية النارية الصخور

 التغير دائم جسم اال ماهي التربة ان . عضوي ونشاط ورطوبة شمسي اشعاع من الطبيعية

 منطقة تربة وتعد (1والفيزيائية ) الكيميائية الخصائص او سماكة أو الجودة ناحية من سواء

 من عالية نسبة على يحتوي الذي العراق في الرسوبي السهل تربة من جزء الدراسة

 عن واالنجرافات التعرية بواسطة المنقولة الترب من هيو للزراعة الصالحة الجيدة المكونات

 (٢ة )الشرقي المرتفعات ومن ديالى نهر طريق

 التربة خصوبة : 

 كافية بكيمة الغذائية المواد من النبتات اليه ماتحتاج تجهيز على التربة قدرة بالخصوبة يقصد

 مما جزء سلب على وتعمل التربة من غذائها على المزروعات وتحصل.  جيدا نموا لنموها

 العناصر االحد عالية نسبة بوجود التتحقق فالخصوبة. ( ۳اساسية) ومعادن امزح من فيها

 من نوعين بين تميز أن يمكن كما.  العناصر مجموعة بين متناسق خليط بوجود بل الضرورية

 تتمتع التي الخصوبة هي الطبيعية والخصوبة اصطناعية وخصوبة طبيعية خصوبة الخصوبة

 التي المرحلة لتشمل تمتد طويلة مرحلة خالل الخصوبة هذه وتتكون مستغلة الغير التربة بها

 خصوبة فهي االصطناعية الخصوبة اما ، خاللها تتطور التي والمرحلة التربة فيها تكونت

 (٤منتجة) وسيلة الى وتحويلها للتربة الطبيعية المواصفات تغير في االنسان تدخل عن ناتجة

 ۔ الترب تصنيف: 

 عن تختلف تجعلها هايومزا بخصائصها المتشابهة الترب جمع بواسطتها يمكن وسيلة هي

 وأحوال الترب)) بعنوان العراق لترب استكشافية بدراسة بيورنك قام فقد ، األخرى الترب

 تصنيف يمكن ولذلك السهل ترب من جزءآ الدراسة منطقة تربة وعد ،(( العراق في التربة

 (5الرسوبي) ( .11) الخريطة الحظ يلي ما على الدراسة منطقة ترب

________________________________________________ 

 .٩ص ،٢۰1٢ اللبناني، المنهل دار ،٢ط ، التربة جغرافية ، حسين الشيخ کمال( 1)

 )  2 -Soil and soil condition in Iraq, ministary of agricuttur Buring   
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 ،1٩8۰ ، بغداد جامعة مطبعة ، التربة جغرافية ، شلش وعلي شريف ابراهيم( ۳)

1۳٧٫1۳۵ص  

 1۳ - 11 ص ، سابق مصدر ، التربة جغرافية ، حسين الشيخ كمال (٤)

Buring , opcit , P.۳٢٢ (.5) 

 :۔ األحواض انخفاضات تربة
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 الوسطى األجزاء في تنتشر ان الدراسة منطقة في المناطق أخفض التربة هذه تحتل

 (Craks) تشققات ووجود ناعمة نسجة ذات تربة بكونها وتتميز ، كنعان لناحية والجنوبية

 رديء صرفها ، اللماعة السطوح عن فضال م( 1,5) الى عمقها يصل التربية سطح على

 .٤٧) الصلصال ،( %ت -۳)  ، الغرين نسبة م( 5-1) بين ما يصل األرضي الماء عمق

 (1( )1۶8-۰،  العظوية والمادة( % ۰٫٢۰۰٫۰۳) الجبس و( %۳۶-1۳) الكلم( 6

 :۔ بالغرين المطمورة األنهار أحواض ترية.  -٢

 فاصلة حدود التوجد وقد ، األنهار لكتوف المتاخمة المناطق في الترب من النوع هذا يسود

 من كثيرا معها جلبت التي الفيضانات بفعل وتكونت ، الترب هذه بين أحيانا وملموسة

 وتنتشر طبوغرافيأ منخفضة تكون (الناعم الرمل و والطين الغرين مثل الناعمة الترسبات

 الغرين نسبة متوسط الى ناعمة نسجتها ، الدراسة منطقة اجزاء جميع في واسعة بصورة

 والمادة( %۳) من اقل والجبس(% ٢۶-۳8)والكلس (% ٧٩-8۰) والصلصال(% ۵8-1٧)

 وترتفع الجوفية المياه مستوى ويرتفع٧– ph ( )  8٫٩ تفاعلها(% ٢,1۰۰٢) العضوية

 زراعة الى باالضافة الحقلية المحاصيل الزراعة مستغلة معظمها فيها الملوحة نسبة

 األراضي واستصالح للترب العامة المؤسسة صنفت وقد (۳) البست ومحاصيل الخضروات

 ترتيبها خواص بحسب األراضي أصناف استغالل امكانيات لتحديد الدراسة منطقة اراضي

 الري وطرق الملوحة المناخ األم للصخور ونفاذيتها وتركيبها نسجتها تشمل والتي وظروفها

 الى االنتاجية قابليتها حسب األراضي بتصنيف والري الزراعة وزارة قامت وكذلك (٢) والبزل

 منطقة ترب ضمنها من والتي للزراعة، تصلح األولى األربعة األصناف ، أصناف ثمانية

 الثامن أما ، والغابات للمراعي تصلح ولكنها للزراعة صالحة غير التالية الثالثة و ، الدراسة

( البرية والحياة التسلية ألغراض يصلح فأنه

._____________________________________________ 

(1 )M.macdonald and partner , Diyala and middle Tigris project , part 1 

1٩٩۰ 

(٢ )Buring , opcit., P.148.  

 مجلة ، الرسوبي السهل في الزراعي التطور في وآثارها التربة ، البرازي خليل نوري( ۳)

 .11٩ص ،1٩٩٢ ، بغداد ،1 مجلد ، العراقية الجغرافية الجمعية

 التربية الدراسات العامة المنشأة ، األراضي واستصالح للترب العامة المؤسسة( ٤)

 .18ص ،1٩٧8 ، ديالى لمحافظة اإلنتاجية األراضي قابلية خريطة ، والتصاميم

 التربة ، المائية الموازنة قسم ، والمتابعة التخطيط دائرة ، والري الزراعة وزارة( 5)

 واألراضي بالتربة الخاص بالجزء تحديث ،۳ الكتاب ،1 مجلد ، العراق في في واألراضي

 1-5٤ ص ،1٩٩۰ ، بغداد ،( الثالثة المرحلة)

 المائية الموارد:  سادسا
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 لدورها وذلك ، الزراعية األراضي الستعماالت الطبيعية المقومات اهم من المائية الموارد تعد

 وجود دون نشاط اي قيام تصور اليمكن اذ ، المختلفة ونشاطاته اإلنسان حياة في الحيوي

 وجعلنا: } تعالى قوله من ذلك على أدل وليس ، جوفية أم سطحية المياه تلك كانت سواء مياه

 أن اذ ، الحياة استمرار سر هو الماء وان مائي الحياة اصل ان( ٢) كي شتى؛ كل الماء من

 فهناك الماء وجد حينما) الحكماء قال وكما البشري، النشاط شلل الى يؤدي الماء انعدام أو قلة

 المائية الموارد وتتحكم الزراعي النشاط قيام في مهما دورا المائية الموارد وتؤدي(( حياة

 للموارد مصادر ثالث الدراسة منطقة في وتوجد النباتي الغطاء وكثافة ونوع التربة بخصوبة

 التساقط كمية أن إلى اشرنا ان سبق وقد والجوفية السطحية والمياه التساقط هي المائية

 وذلك ، الدراسة منطقة في الزراعية األرض استعماالت في جدا ضعيف اثرها يكون المطري

 الدراسة منطقة في للمياه األساسية المصادر على التركيز سيتم لذا الجاف المناخ سيادة بسبب

 (الجوفية والمياه السطحية المياه) وهي

 :۔ السطحية المياه. 1

 الصحراوي المناخ لسيادة وذلك المنطقة في المائية المصادر أهم من السطحية المياه وتعد

 في األساس بالدرجة المنطقة في السكان عليه يعتمد الذي ديالى نهر بينها من ويبرز ، فيها

 األهمية ديالى لنهر ان كما ، االقتصادية الحياة عصب ويعد النهر مياه من احتياجاتهم سد

 عن نبذة يلي وفيماالمائي   التجهيز من المحافظة حاجة من %8۵ يغطي كونه االستراتيجية

 الرئيس المصدر يعد الذي كنعان/ مهروت وجدول ، ديالى نهر

 : الدراسة منطقة في للمياه

 یاليد نهر. أ

 ارتفاع اليتجاوز التي العراق وشرق رانيا غرب في الواقعة المرتفعات من ديالى نهر ينبع

 دولي نهر اكبر ثالث ديالى نهر يعد البحر سطح مستوى فوق( م٢۰۰۰) عن أقسامها أعلى

 البالغة حوضه مساحة حيث من ودجلة الفرات نهر بعد العراق في

_____________________________________ 

 (٢۰) اإلبية األنبياء سورة الكريم القرآن( 1)

 ، نيلي مجلة ، استهالكها وترشيد ديالى محافظة في المياه مشكلة ، محمد حسون عبدهللا( ٢)

 .٢ ص ،٢۰1۰ ،٤6 العدد ، ديالى جامعة ، األصمعي ، التربية كلية

:  ديالى محافظة في الحرجة المائية الندرة) حميد مجيد وباسم حاجم وسفي محمد( ۳)

 ،( المشتركة األحواض في المائية الموارد وأدارة استدامة منهج دراسة العراق جمهورية

 ٢۰1٧ مارس ٢۵/٢٢ ،( التعاون مجلس دول في المياه استدام) للمياه التاسع الخليج مؤتمر

 ٢٢٩ص ،٢۵٧-٢٢8 عمان سلطنة مسقط ،

 بغداد، ، والنشر للطباعة الكتب دار مديرية ، المياه علوم واخرون ، علي حسين مقداد( ٤)

 1٩۰ ص ،٢۰۰۰

 - مهروت جدول ب



 ا
 
 
 
 

٢9 

 الجداول من وهو( 1,٢۰۰) الكيلو عند اليسرى جهته من المشترك الصدر جدول من يتفرع

 للجول االعتيادي التصريف أما( مثا ٢1,1) للجدول التصميمي التصريف ، جدا القديمة

 واراضي المقدادية القضاء التابعة الوجيهية ناحية في تقع أراضي الجدول پروي ،( ثا۳۰٢)

 بحنود المشروع ارواء حشود ضمن الواقعة المساحة اما بعقوبة لقضاء التابعة كنعان ناحية

 ناحية ضمن تونم( ۵۶۰۰۰)مساحتها  أراضي بيروي المشروع ان.  نونم( 1٩۵٩٩8)

 أما.  بعقوبة قضاء ضمن دونم (1۳۳٩٩٩8) مساحة ويروي ، المقدادية قضاء في الوجيهية

 عقد مهروت جدول طول ويبلغ ( صيفية زراعة( %٢۰) ، شتوي( %6۰) الزراعية الكثافة

 ((كم5۰) الوجيهية ناحية المقدادية قضاء ضمن المشترك الصدر قناة من تفرعه

 کنعان جدول: 

 زمن في المنطقة على حاكما كان الذي أغا کنعان المدعو حفره فقد الكنعانية أو کنعان نهر

 في بغداد ولي الذي( المناظر ابو) کوزلكي بل المشهور باشا رشيد محمد العثماني الوالي

 سابقة يقرع كنعان مهروت جدول كان الدييم( 18٩٧-18۵٢()ه 1٢٧۳-1٢٩8) من الفترة

 كنعان - مهروت جدول أصيح الثابت ديالى سد مشروع انشاء وعند الثابت ديالى سد مقدم من

 تم الثمانينات اعوام في المشترك الصدر ناظم انشاء وبعد (1۶,٢۰۰) الكم ناظم من يتفرع

 مهروت  جدول بأنشاء العمل

 عام في منه( کم٢8) انشاء بالفعل وتم االستصالح تصاميم حسب المبطن كنعان -

 مهروت ويسمى كنعان ضمن طول( كم) جزئين الى كنعان. مهروت جدول تقسيم وتم  ٢۰۰1

 يرويها التي الصافية المساحة بلغت حيث لكنعان والوحيد الرئيس األرواء مصدر هو و البطن

 الستي الشحة ظروف بسبب وحاليا سيحا تستقي األراضي وجميع دونم( ٢۰٧,۰۰۰) الجدول

 المتفرعة األروائية القنوات و كنعان جدول على المنصوبة مضخات عدد بلغت حيث بالضخ

 منطقة دخوله من ابتداء الزراعية األراضي بأرواء الجدول ويقوم ( .مضخة( 18۳۰) منه

 عدة المبطن مهروت الرئيس الجداول من يتفرع ثم ومن كيشة كر/1 مقاطعة عند الدراسة

 وسيسبانية كم۳۰ الرئيس وكنعان كم المبطن مهروت ياتي وكما ورئيسة فرعية منها نواصم

 عاكولة وابو كم15 الفرعي وقنبر اكم الرئيس وقنبر کم11 الفرعية وسيسيانة اگم.الرئيسة 

( 1۰) جدول يالحظ ، مبطنة غير وجميعها كم۳5

_________________________________________________ 

 في البيئية وآثاره الزراعي التغير ألنماط المكاني التحليل ، العزاوي حمود رحيم رعد( 1)

 . 1۰1-1۰ ص ، سابق مصدر ،(1٩٩۵-1٩٧٧) یاليد محافظة

  منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، ديالى محافظة في المائية الموارد مديرية( ٢)

 ٢۶۰-٢۵٩ ص ، سابق مصدر ، العراقية والمواقع المدن أسماء أصول ، بابان جمال( ۳)

 ، منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، ديالى في المائية الموارد مديرية( ٤)

٢۰1۳. 

 ٢۰1۳، منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، کنعان ري شعبة( 5)
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 الجوفية المياه-٢

 تكوينات داخل الى الهشة التربة طبقة عبر السطح من ترشحت مياه هي الجوفية المياه

 على وتظهر. ( 1الجوفية ) للمياه كبيرة خزانات بعد فيما تصبح والتي األرضية القشرة

 والكواظم کاالبار االنسان تدخل طريق عن او والينابيع كالعيون طبيعية بصورة اما ، السطح

 يترسب وما األمطار من المتأتية المياة الى الجوفية المياه أصل ويرجع  (٢()الكهاريز)

 وطبيعة األرض طوبغرافية مساراتها تحد التي والخزانات والبحيرات األنهار مياه من ويترشح

 ثابت غير الجوفية المياه ومصادر للمنطقة، الهيدرولوجية والظروف للمياه الحاملة الصخور

 فيها المياه كمية تزداد اذ األخرى، المناخ عناصر عن فضال وخصائصها األمطار لطبيعة تبعا

 األمطار كمية وحسب الجافة المواسم خالل كبير بشكل تتناقص فيما األمطار سقوط مواسم في

 لها والحيوية، والكيميائية الفيزيائية وخصائصها الجوفية المياه نوعية أن.  (۳الساقطة )

 منطقة أي في الجوفية المياه توجد أن الممكن فمن ، وكمياتها وجودها أهمية عن التقل أهمية

 لالستعماالت المياه هذه صالحية مدى اليحدد ذلك أن إال مختلفة وبكميات اعماق وعلى

 حيويا مصدرا الماء يعد اذ استعماالتها تحديد لغرض المياه نوعية اهمية تؤكد ولذلك المختلفة

 وتزداد الدراسة منطقة في كبيرة أهمية الجوفية المياه وتحتل (٤)كافة االنسان لنشاطات مهمة

 األروائية والنواظم کنعان جدون بمياه المتمثلة السطحية المياه مصادر من ابتعدنا كلما أهميتها

 وسحب اآلبار حفر طريق عن الدراسة منطقة في المياه على الحصول ويتم ، عليه المقامة

 ، الري جداول عن البعيدة المناطق في والسيما سهال استثمارا استثمارها و منها المياه

 الواصلة المائية االيرادات قلة بسبب األخيرة المدة في تزداد عليها واالعتماد العناية واخذت

 الدراسة منطقة في األبار عدد بلغ اذ ،( الري في المراشنة أسلوب أتباع عن فضال للنحية

 (5) بئر (٢٧)

 

________________________________________ 

 للنشر الصفا دار ، 1ط ، المائية الموارد جغرافية ، الخطيب وحامد سمور أبو حسن( 1)

 1۵1 ص ،1٩٩٩ عمان، : والتوزيع

 محافظة في الخضروات المحاصيل زراعة في المناخ اثر ، السامرائي حبيب مزاحم عمر( ٢)

 ۶٧ ص ، سابق مصدر ، الدين صالح

 استثمارها، وأوجه العراق من الغربية الهضبة في الجوفية المياه ، حسين عباس يیيح( ۳)

 ٩۶ ص ، 1٩8۳ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

 الموصل شرق لمنطقة ، هيدروجيولوجية دراسة ، الهيتي الحميد عبد الواحد عبد عروبة( ٤)

 1٢8 س ،٢۰۰٢منشورة، غير ماجستير رسالة ، األرض مار جامعة ،
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 طبيعية بصورة تنمو التي النباتات على الطبيعي النبات اسم يطلق الطبيعي النبات:  سابعا

 الطبيعية العوامل من بمجموعة الطبيعي النبات توزيع ويرتبط(. 1) االنسان تدخل دون

 التغيرات طريق عن نفسه باالنسان بل األرض سطح بأشكال يتأثر كما والتربة المناخ والسيما

 أو صناعية أو زراعية الغراض الستغاللة نتيجة الطبيعي النباتي الغطاء في احدثها التي

 من نوع مناخ فلكل اإلقليم في السائد بالمناخ وثيقا ارتباطا الطبيعي النيات ويرتبط (٢)انية

 العوامل هذه أن نجد لذا(. ۳)الحرارة ودرجة األمطار السيما الرئيسة عناصره تحدده النبات

 الظروف تعد منطقة ألي النباتي الغطاء وكمية نوعية وتحديد توزيع في مهم اثر لها السابقة

 والتبخر الحرارة درجات معدالت بارتفاع تتصف والتي الدراسة منطقة في السائدة المناخية

 ، النباتي الغطاء نوع تحديد في مباشر تأثير لها السنوية األمطار كمية بانخفاض والمصحوبة

 السقطة االمطار كفاية العدم فصلية بكونها المنطقة في تنتشر التي الطبيعية النباتات وتتصف

 التي الصحراء ونباتات األدغال على المنطقة هذه في النباتية الحياة اقتصرت لهذا لنموها

 مد طريق عن متعددة تكيف وسائل من تمتلكه لما الزمن من طويلة مدة الجفاف تتحمل

 (.الباطني الماء الى لتصل التربة أعماق في تضرب التي جذورها

 (: هما قسمين الى الدراسة منطقة في الطبيعية النباتات تنقسم * 

 المواسم في حياتها مدة تقضي اذ األجل قصيرة نباتات هي -: الحولية النباتات. 1

  ، الحلبة ، الخباز هيا شيوعا وأكثرها ثانية فتنمو التربة في جذورها وتبقى لنموها المالئمة

 اللجفاف نفسها فتيك وقد عليها اسمها يدل كما الدائمية النباتات هي:  المعمرة النباتات. ٢

 األنهار كتوف على وتوجد . والطرطيع والشيح الشوك و الطرفاء ومنها العالية والحرارة

 والكسوب والشوك والصفصاف والطرفة الغرب مثل العميقة الجذور ذات والشجيرات األشجار

 والعاقول الشوك نباتات توجد كما بالبستنة المزروعة المناطق في توجد السوس وعرق

 الشويل نباتات الدراسة منطقة في ويسود والشعير القمح محاصيل حقول معظم في والخباز

_______________________________________________ 

 ، والحيوانية الزراعية المواد ، األول القسم ، االقتصادية الجغرافية اسس ، العقاد أنور( 1)

 ٧۶ص ،1٩٩۰ ، حلب ، الشوق مكتبة

  المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة ،۳ط ، العامة الجغرافية ، اميابي السيد ونبيل البنا علي( ٢)

 1٩٩ص ،1٩8٧

 ، ٢ ط العربي، الوطن جغرافية ، المشهداني عبدالجبار وابراهيم العاني صكار خطاب( ۳)

 1٢5ص  1٩٩٩ ، بغداد

 للطباعة الحرية دار ، المائية الموارد ، الصحاف محمد مهددي ، الخشاب حسين وفيق( ٤)

 ۳٢1 ص ،1٩٧٩ ، بغداد والنشر

 وسبل المقدادية قضاء في الجوفية المياه آبار ادارة ، الجميلي خليفة األمير عبد اسماء( 5

 ص ، ٢۰11 ، ديالى جامعة ، األصمعي التربية كلية( منشورة غير ماجستير رسالة ، تنميتها

٤8 
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  الفصل الثالث                                     

                             ----------------- 

 أثرالعوامل البشرية في استعماالت االرض الزراعية   

 العاملةأوال : السكان واأليدي  

 ثانيا : نظام الري والبزل  

 ثالثا : طرق النقل .

 رابعا : التسويق الزراعي . 

 خامسا : الحيازة والملكية الزراعية 

سادسا : السياسة الزراعية للدولة واألساليب الفنية  

 الحديثه
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 - مدخل

 اخر عامل هناك بل فحسب الطبيعية بالعوامل الزراعي النشاط حصر الصعوبة من

 ادوات من ويبتدعه يمتلكه بما حدتها من التخفيف أو الطبيعة تكييف في البارز دوره له

 الذي البشري العامل هو ذلك الزراعي المجال ومنها حياته مجاالت مختلف في يستخدمها

 الحراثة من بدءا الزراعي االنتاج عمليات تتطلبها التي المراحل جميع في مهما دورا يلعب

 بسرعة الزراعة في المؤثرة البشرية العوامل وتتميز( 1بالتسويق) وانتهاء المحصول وجني

 االقتصادية العومل الى الزراعية األراضي انتاج في الحاصل التطور يعزي لذلك وتغيرها تبدلها

 مايتصل كل الزراعة في المؤثرة البشرية بالعوامل ويقصد تطورها وسرعة واالجتماعية

 (٢) المجال هذا في ونشاطهباالنسان 

 : العاملة واأليدي السكان -: اوال

 العاملة األيدي يشكل ألنه الزراعية العملية في مهم وهو ، األنتاج مقومات أهم السكان يعد

 الجغرافي وتوزيعهم السكان حجم دراسة الضروري من لذلك لمنتجاتها المستهلك والسوق

 يعيشونه الذي والمادي الحضاري ومستواهم الفني تقدمه ومدى التعليمي وتوزيعهم وكثافتهم

 المحاصيل نوعية واختيار لمزرعته إدارته كيفية في كبير دور له للفالح التعليمي فالمستوى. 

 زراعة له يتسنى حتى حقله في الزراعية الدورة اتباع وكيفية أرضه تناسب التي الزراعية

 العوامل أحد هي الزراعية العاملة األيدي تعتبر (۳)بالمنفعة ولحقله له تعود زراعية غالت

 ومن. دونها من زراعي نشاط أي قيام تصور يمكن ال اذ الزراعي االنتاج في المؤثرة الرئيسة

 المكاني تباينهم عن والكشف المنطقة سكان عدد معرفة يتطلب العاملة األيدي دراسة فإن هنا

 سواء المكانية الخاصائص من لجموعة انعكاسا كونه من اليخرج الذي الجغرافي وتوزيعهم

 األيدي من احتياجاتها درجة في الزراعية المحاصيل وتباين (.٤) بشريا أو طبيعية ذلك كان

 او الحصاد او الزراعية اآلفات مكافحة او اإلرواء أو للزراعة، األرض إعداد في سواء العاملة

 الحبوب مثل اآلالت بواسطة الزراعية العمليات تجري المحاصيل فبعض ، الخ والنقل الجني

 والتخزين والبساتين الخضر محاصيل ام نسبية قليلة العاملة األيدي الى الحاجة وتكون

 في اليكون االنتاج جني ثم ، اكثر عناية الى تحتاج فهي الصغيرة الحيازات من فتكون

________________________________________ 

 في تحليلية دراسة ، نينوى محافظة في الزراعي التغير ، الياسين اسماعيل عدنان( 1)

 ٧٩ ص ،1٩8٩ ، بغداد مطبعة ، بغداد جامعة ، الزراعية الجغرافية

 ،٢۰۰۰ سوريا، ، دمشق ، 1ط ، الزراعية الجغرافية أصول ، وهبي محمود صالح( ٢)

 1۰٧ص

 أطروحة ، ديالى محافظة في الزراعي االنتاج نيتبا ، التميمي عبدهللا أحمد عبداألمير( ۳)

 ٩8ص ،٢۰۰٩ ، المستنصرية الجامعة ، التربية كلية منشورة، غير ، دكتوراه

(٤ )J.W Webb (( population geogtaphy in trends in geography )) edited 

byronnold v,cooke press , London1٩٩٩د.P,٢1 
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 النشاط في العاملين لعدد دقيقة احصاءات ايجاد صعوبة ران( 1) النبات يتطلبها التي الخ... 

 العاملة األيدي حجم االحصاء معيار الريف سكان عدد على االعتماد إلى يدفعنا الزراعي

 عدد و الكلي السكان عدد بين الكبيرة العالقة بسبب الزراعية العاملة األيدي وكثافة الزراعية

 أن لنا ويتضح ، أخرى جهة من الزراعي النشاط في العاملين وعدد جهة من الريف سكان

( ۳۵۵۰۵) 1٩٩٧ سنة السكان عدد بلغ اذ ملحوظة تزايدة تزايد قد كنعان ناحية سكان عدد

 و نسمة( ۳۰ ٤٧۰) يبلغ الحضر سكان عدد وان ٢۰1۳ عام نسمة( ٤۳۵٩۵) وبلغ.  نسمة

 عامل وجود الى باالظافة الطبيعية الزيادة هي الناحية سكان في الزيادة وان( ٢۳1٢۵) الريف

  األمنية الظروف بسبب الناحية الى الهجرة أخر

 

 لسنة والترقيم الحصر تقديرات ، لإلحصاء المركزي الجهار ، التخطيط وزارة، 1/ المصدر

 . منشورة غير بيانات ،٢۰1۳

 الجدول خالل من لنا يتضح ٢۰1۳ ، منشورة غير بيانات ، كنعان لناحية البلدي المجلس. ٢

 فيها تكثر الناحية أن على تدل الزيادة وهذه الحضر سكان من أكثر الريف سكان عدد آن( 1٢)

 اذ ، للناحية التابعة والقرى المقاطعات على األعداد هذه وتوزيع.  الزراعية العاملة األيدي

 والخريطة( 1۳) الجدول خالل من لنا يتضح.السكان عدد في والقرى المقاطعات هذه تتباين

 سعة منها عوامل عدة إلى ذلك ويعزى أخرى، الى مقاطعة من السكان عدد تبابن ،(1۳)

 و المياه توفر وكذلك ، التربة وخصوبة ، الناحية بها تتميز التي الزراعية األراضي مساحات

 الدراسة خالل ومن . وغيرها صحية ومراكز ، ومدارس ، نقل.طرق من األخرى الخدمات

 امتداد مع خطي لنمط السكان تمرکز هو كنعان ناحية على الغالب النمط أن يتضح الميدانية

 ات المستقر ظهور إلى ذلك أدى وقد ، النقل طرق توفر عن فضال المتفرغة والجداول األنهار

 أن نجد حين في.  متقاربة قرى شكل على النقل وطرق النهرية االمتدادات تلك حول الكثيفة

 (٢)المتباعد النمط فيها ينتشر اذ السكن من خالية تكون المياه موارد عن البعيدة المقاطعات

______________________________________________ 

 الهيئة مطبعة ، العراق في األروائية الزراعة من ميدانية لمحات ، اسماعيل نشأت ديحم( 1)

 ۰ ح ،1٩٩۰ ، بغداد ، سماحة هللا العامة

 ه ٢۰1۶/1/٢٩ ميدانية الدراسة( ٢)



 ا
 
 
 
 

٣5 

 



 ا
 
 
 
 

٣6 
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 – أنماط التوزيع السكان في ناحية كنعانيمكن تميز ثالثة 

 نمط التوزيع الخطي .１

 يعد هذا النمط هو الشائع في منطقة الدراسة اذ يظهر على شكل امتداد خطي مع

 مجاري األنهار كما هو الحال مع امتداد ناظم کنعان والجداول األروائية المتفرعة منه

 المعبدة . ويتوزع هذا النمط فيالذي يخترق الناحية من الشمال الى الجنوب ، والطرق 

 –الضايف  –فليح الحسن  –کريم شياع  –األغا  –القرى التالية : )مركز ناحية كنعان 

 النعيميات  –محمود صالح  –هادي الكريفع  –احمد الخلف  -

 دبي( –حميد السالم  -

 نمط التوزيع المتجمع .２

 يتسم هذا النمط بتمركز عدد كبير من السكان في

 منطقة

 فيها عالية تتخذ التجمه الكثافة

 صغيرة ومحدودة وتكون

 السكانية شكد منتظم

 ويعتمد وجودها على توفير التربة

 الصالحة للزراعة ووفرة المياه وحركة النقل المختلفة وتوفر الخدمات التي يحتاجها

 االزدهار –االنسان . يتوزع هذا النمط في القرى التالية )محسن جواد . علي الحزمي 

 حسون( –ذعذاع  –رشيد حرامي  –سعد الجاسم  –نزار الكعبي .  –جاسم هادي ال

 -نمط التوزيع المنتشر )المتباعد( : .３

 وفيه تتباعد وتنتشر القرى حيث توجد في المناطق البعيدة عن المدن واألنهار

 –ابو صالح  –والجداول وطرق النقل . يتوزع هذا النمط في القرى التالية )كعب مطاك 

 —علي –هادي السعدون  –الصاليخة  –رحيم خلف الشطب  –المتولي  –سعود ذياب 

 حسين الشطب(

 

 

 ال الجغرافي التوزيع أن لنا يتبين( 1۳) والخريطة( 1۳) الجدول خالل من
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 الدراسة منطقة مقاطعات وبحسب الزراعية العاملة األيدي

 : هي فنات أربع الى تقسم 

 ۔٩) من الزراعية العاملة األيدي كثافة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -: األولى الفئة

 ونهر عاکولة ابو /٢۰ حبيب شور امام /٢٩ هي مقاطعات اربعة تضم و%(  فأكثر و

 ارتفاع سبب ويرجع.  كنعان جنوب الناحية مركز /8 األعوج نهر بزايز /18 سعدونية

 هذه تعتمد حيث عاملة ايدي الى تحتاج والتي الفاكهة بساتين وجود الى الكثافة هذه

 الكثيفة الزراعة على مقاطعات

 الزراعية العاملة األيدي كثافة نسبة تشكل التي المقاطعات وتشمل -: الثانية الفئة

 ابو/٢٢ الكبيرة سيسبانة بزايز /٢٧ هي مقاطعات ست وتضم( %5،8 - ٤،٢) نيماب

 . غرب ابو /۳ ابراهيم نهر /٤ طيور أبو تل /1۳ وابراهيم السمسم نهر بزاز/٢1 حالوة

 مابين الزراعية العاملة األيدي كثافة نسبة تشكل التي المقاطعات شملت -: الثالثة الفئة

 هورة /16 راسين بو تل /٢ ٤ كصب بزايز /٢8 مقاطعات تسع وهي%(  1،٤ - ٩,1)

 مريجة هورة /6 طفار ابو /٢ صخول ابو/  ايزيبز هورة /11 الجعاري /1٢ کلب

 البايجة اراضي /٢۳ الشمالية

 األيدي كثافة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -: الرابعة الفئة

 ۰5) الزراعية العاملة

 الضايف /٩ الجنوبية مريجة هور /٧ كركيشة /1 مقاطعة عشر احد وهي%(  1٫8 -

 الصغيرة والهورة سيسبانة /1٧ الحويش هورة /1٤ االبيض االمام نهر /1۰ والرهبي

 /۳۰ ضمان ابو ونهر حلةيمو هورة /٢٩ عون أمام /٢۵ وضمان شطب نهر /1٩

 . سليم هورة امام /15 الدايحة وهورة قصب راضي

 على المزارعين اعتماد بسبب كثيرة الدراسة منطقة في الزراعية العاملة األيدي أن

 .بكثرة األجيرة العاملة األيدي ووجود االسري العمل

 

 

 والبزل الري نظام:  ثانيا
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 الري هذه تمارس و المزروعة المساحة لوحدة عالي انتاج على الحصول لغرض جيدة بصورة

 في العملية.النباتات لنمو الضرورية الرطوبة توفير بهدف بالماء التربة امداد عملية هو

 وكذلك النبات المائية.األحتياجات لسد كافية غير الساقطة األمطار كمية فيها تكون التي المنامة

 فالمشروع اإلروائي اال فيها الزراعة تقوم حيث الجافة شبه او الجافة المناطق في

 انماط عن الحديث وقبل الى مصادرها من المياه نقل بواسطتها يمكن التي األداة هو.اإلروائي

 من الذي االناء وهو والمزارع الحقول بالمشروع يقصد ماذا تعرف أن يجب الري ومشاريع

 التي االصطناعية االعمال عن فضال الحقول الى تباعا التوزيع مصدر من المياه تنقل خالله

 الميه وخزن الفيضانات أخطار من الوقاية بينها من األغراض من جملة تحقيق ألجل تقام

 وضبط استثمارها المراد الزراعية األراضي الى ونقلها توزيعها تنظيم و اعادتها ثم وتجميعها

 او الجداول من عدد من اإلروائي المشروع ويتكون والجداول.االنهار في المياه مناسيب

 ويتحكم الفرعية والقنوات الرئيسة القنوات من مجموعة وهي (الري شبكة) مايسمى

 ناحية في الزراعة تعتمد (٢)حقلية وسواقي موزعة ونواظم صدرية.تواض بالمايع بتجهيزها

 والقنوات کنعان جدول بمياه تتمثل والتي الجارية السطحية المياه على رئيسا اعتمادا كنعان

 المحاصيل ري في تستعمل أساليب عدة كنعان ناحية في تسود منه المتفرعة األروائية

 نظام أن اال والتنقيط بالرش والري بالواسطة والري ، السيحي الري اسلوب منها الزراعية

 القنوات من شبكة وجود عن فضال األرض انبساط بسبب السيحي الري هو.السائد الري

 . األسلوب هذا شيوع على ساعدت التي.المنتشرة

 :. كنعان ناحية في الري نظم ألهم عرض يأتي وفيما

 السيحي الري نظام. 1

 الري على أساسي بشكل يعتمد كنعان ناحية في الزراعية األراضي إلى الماء ايصال عملية ان

 أو الجداول من.الماء يسلط اذ.  األخرى الري بأساليب مقارنة نفقاته بقلة يتميز الذي السيحي

 حتى فيغمره الثاني.للجزء يتحول ثم ومن ويغمرها فوقها فيسيح األرض من جزء الى النهر

 يجب الجداول أن كما مالئمة األرض انحدار يكون أن ويجب كلها المزروعة المساحة ترتوي

 (۳) الجدول في الماء سطح انحدار ها انحدار يقارب ارض في تنشق أن

_________________________________________________ 

 والبحث العالي التعليم وزارة ، الزراعي الري ، عزوز حسن رحمن ، عالوي جاسم بدر( 1)

 باالنتاج وعالقتها واسط محافظة في والبزل الري مشاريع ، الركابي فريح والي نصر( ٢

 غير ماجستير رسالة ، الزراعي .8ص ،1٩٩٤ ، الموصل ، الموصل جامعة مطبعة ، العلمي

 ٩۶-٩۵ص ،1٩٩٩ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية منشورة،

 والوطن العراق في والبزل الري ، الخشاب وفيق الصحاف، مهدي ، خروفة نجيب( ٢)

 .1۰8ص ،1٩8٩ ، بغداد ، بغداد جامعة.، العربي

 

 : كنعان - مهروت جدول ري مشروع أ_
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 يقع الواقعة المساحة تقدر حيث ، المشترك الصدر قناة سريا من یانيک نهز من بالماء الجدول

 إرواء حدود تصمم تزويد ويتم وبعقوبة المقدادية قصائي ضمن ديالى محافظة في المشروع

 يجدول كنعان مدينة خشي الجدول يصممي.  نونم( ۳۵18٩٧بز كنعان - مهروت جدول

 الجنوب الى الشمال من الجدول ينحدى كنعان بجدول تفي يد منها الجنوب والي روتينم

 فهو لذلك جريانه وسرعة تعرجاته بكثرة العليا أجزائه في مجراه ويتميز( كم 8۰٩) بمسافة

 الزراعية األراضي لتروي فرعية قنوات عدة ضفتيه سن تتفرع سنتين كل تطهير الى اليحتاج

 الفرعية وسيسبانة الرئيسة سيسمبائنة هي الفرعية القنوات أهم أما.  سيحة البساتين و

 ناحية داخل للمشروع الكلية المساحة أما (1) عاكولة وابو الفرعي وقنبر الرئيس وقنبر

 دونم( 556) منها دونم( ٢۰٧,۰۰۰) الصافية المساحة و دونم( ٢۶۳۳٢٧) هي كنعان

 المائي والمقنن( ثا/م 1۰:۰۰) تصميمي تصريف لريها وخصص زراعية والباقية بستنة

 على يدل هذا و( ٹا/۳ م 1٩۰۰۰)هو للناحية الفعلي االحتياج ان زراعية( ثا/۳۰ 1٩۰۰۰/1)

 في المياة لشحة الرئيس السبب وهذا للمياة المجهزة الكمية في نقص من تعاني الناحية ان

( ثا/۳م ٤۰۰۰/1)و (کم 1۰۰) كنعان ناحية داخل كنعان جدول طول ويبلغ.  كنعان ناحية

 القنوات أعداد و المائية القنوات يظهر( 1٤) الخريطة و( 1٤) الجدول وبمالحظة (٢)بستنة

 . المالحق يالحظ قناة( ٢۳8) عددها والبالغ واأليسر األيمن الجانب على الموزعة الفرعية

 (1٤) جدول                                     

 الجان على الموزعة الفرعية القنوات وأعداد الرئيسة المائية القنوات             

 . كنعان لجدول واأليسر األيمن                         

 

 

 

 رمضخات بالواسطة الري. ٢



 ا
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 بواسطة الزراعية األراضي الى الماء ايصال بها يقصد بالواسطة الري طريقة

 توجد حيث الري قنوات كتوف مناطق من المرتفعة الجهات بعض في وكذلك النهر

 في الماء مستوي على المرتفعة األنهار كتوف بصق فوق الطريقة هذه وتسود المضخات

 نصب يتم وكما السيح بطريقة المباع إيصال عملية لتعيد بالواسط الماء لرفع مضخات

 المضخات هذه وتعمل( الزراعية األراضي إلى المياه لسحب البار علي المضخات

 منطقة أغلب في النظام هذا ويسود معا االثنان او الديزل وقود أو الكهربائية الطاقة

 على

 المياه شحة بسبب الدراسة

 بلغت الدراسة منطقة في العاملة المضخات مجموع آن( 1٩) الجدول من ويتبين

 (18۳۵)و االبر على منصوبة مضخة ٢٧ منها ٢۰1۳ لسنة زراعية مضخة 18٩٢

 هذه وتتوزع كنعان لجدول والفرعية الرئيسية المائية القنوات على منصوبة مضخة

 كما للزراعة، الصالحة األراضي سعة بسبب الدراسة منطقة أغلب في المضخات

 تتضاعف عندما الصيف فصل في سيما وال الري مياه في الحاصل النقص لسد تستعمل

 هذه أن لنا تبين الميدانية الدراسة خالل ومن.  الري مياه الى الزراعية المحاصيل حاجة

 الزراعة مديرية حددتها والتي النفطية المنتجات دائرة من الوقود على تحصل المضخات

 بحسب حددت الحقلية والمزارع البساتين من الواحد للدونم الشهر في لتر( 1۰)

 الوقود على تحصل الفالحين من قليلة نسبة ان اذ الدولة، من مدعوم وهو المحصول

 يضطر بالتالي الفالح الخدمات تقديم في الزراعة وزارة تتبعه الذي المعقد الروتين بسبب

 اإلنتاج تكاليف زيادة الى يؤدي بدوره وهذا السوداء السوق من الوقود شراء الى

 األراضي المساحات زيادة في التوسع عن العزوف المزارعين يدفع مما الزراعي

 . الزراعية

 االداب كلية مجلة ، بابل محافظة في والصرف الري شبكة ميتقو ، کربل رزوقي عبداالله( 1)

 1۶8-1۶٧ ص ،1٩81 ،(1٩) ،

 

 

 - هي فئات اربع الى تقسم الدراسية منطقة يتبين لنا 

 للمضخات الجغرافي التوزيع أن( 1٤)والخريطة( 1٤) الجدول خالل من
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 وتضم فأكثر(% 1٢1) من نسبة تشكل التي المقاطعات شملت -: األولى الفئة

 الفالح إليها يحتاج التي المائية الحصة وقلة جهة من الزراعية األراضي مساحات سعة

 الي يعود النسبة هذه ارتفاع وان ، طيور أبو تل/  1۳۰ كنعان جنوب /8 هما مقاطعتين

 الرزاعي المحصول لري

 أربع وتضم(% 1٢ - ٤،۳) من نسبة تشكل التي المقاطعات شملت - الثانية الفئة

 عاكولة أبو /٢۰ ، الجعاري /1٢ ، أبزيبز هورة /11 ، غراب ابو /۳ هي مقاطعات

 .األولى الفئة في إليها أشرنا التي نفسها األسباب الى الفئة هذه احتاللها في السبب ويعود

 سبع وتضم(% ٤،٢ - ٢٫6) من نسبة تشكل التي المقاطعات شملت -: الثالثة الفئة

 نهر /1۰ والرهبي، الضايف /٩ ، الجنوبية مريجة هورة /٧ ، طغار ابو /٢ مقاطعات

 . حبيب شور /٢٩ ، عون امام /٢۵ ، الحويش هورة /1٤ ، األبيض األمام

 عشرة اربع وتضم(% ٢,۵-1) من نسبة تشكل التي المقاطعات شملت -: الرابعة الفئة

 /15 ، شمالية مريجة هورة /٩ ، صخول أبو /5 ، ابراهيم نهر /٤ كركيشة،/1 مقاطعة

 نهر /1٩ ، األعوج نهر /18، الصغيرة سيسبانة /1٧ ، الكلب هورة /16 ، حميد امام

 ابو تل /٢٤ البايجة، اراضي /٢۳ ، حالوة ابو تل /٢٢ ، السمسم أم نهر /٢1 ، شطب

 .للمحاصيل الكافية المائية الحصة توفر الى السبب ويرجع مويحلة هورة /٢٩ ، راسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :۔ بالرش الري" -٢
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 ري في تستخدم والتي الحديثة الري أنظمة أحد و يسبب بالغمر كنعان ناحية في الزراعية

 ان حيث ، طويلة لمدة بالماء االحتفاظ تستطيع والتي الرملية األرض ذات الصحراوية المناطق

 ري في ايضا مناسبة وهي ، الري مياه أهدار عنه ينتج مما منها الكثير فقد الري نظام تطبيق

 الرش طريق.عن الطريقة بهذه الري ويتم(. االرتوازية اآلبار من بالرفع تروي التي األراضي

 من أقل وبدرجة.متجانسة بطريقة التربة سطح على بالسقوط له ويسمح الهواء في بالماء

 الري فهر الدراسة.منطقة في المستخدم النظام نوع عن أما( التربة في الماء تفوذ درجة

 ، الصحراوية الزراعة اي الحركة الدائم الري طرق من وهو( المركزي)  المحوري بالرش

(( . 8) الصورة في كما والبشرية الطبيعية العوارض من خالية واسعة مساحات لوجود نظرا

 بعض على موزعة وهي منظومة عشر اربع ٢۰1۳بلغ فقد الدراسة منطقة مايخص أما

 ( .1٩) جدول في مبين هو  كما الدراسة منطقة مقاطعات

 

انظمة الري الحديثة ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي مركز البحوث الزراعية ،  (1)

نشات اسماعيل ، بغداد ، منظمة األغذية والزراعة الدولية واليونسكو ،  ، بغداد ،

 8۳٢، ص 1٩٩۰

،  ۳احمد مدلول الكبيسي ، الري بالرش ، مجلة الزراعة العراقية ، العدد  (２)

 ٢، ص ٢۰۰1، ٩8۰العدد،  ، ٢۰۰۰بغداد ، 

ا و أخرون ، الري والبزل ومعلوحة المصدر العالمي للمعلومات في اي. کوقد (３)

 1۵ص  ( ، ترجمة حميد
 

 

 

 بالتنقيط لريا-٤
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 منخفض اضغط وتخت مثمرة الفيات اسفل مائية قطرات شكل على الري مياه تضاف نظام هو

 عن عبارة هو والنظام منها الري مياه الخروج بنفايات تفقهي خاصة الري شبكة خالل من

 اقطار وذات( تلين البولي من تتكون المراسلين وهذه فرعية او رئيسة مراسلي خصومه

 نوع اختالف مختلفة مسافات على موزعة نقاطات عليها ومشيت صغيرة

 بهذا الري عملية وتتم ، بالحقل توزيعه و زراعته ومسافة المحضر

 المراحل تبع تقصر أو تطول فترات على و محددة بكميات و قصيرة فترات على النظام

 هذا مميزات ومن ،( صيفي محصول او شوي محصول) تموه وموسم النيات نمو

 النظام

 األنظمة أعلى وهو الري كفاءة من يزيد مما الفواقد نقص بسبب الري مياه توفير هو

 من

 انتاجية وحدة وزيادة المضافة األسمدة كفاءة رفع الري تنظيم عن وينتج ، الكفاءة من

 المياه الى وتوصيلها األسمدة غسيل لمنع البيئة على المحافظة مع األرض من الساحة

 األعشاب مبيدات استعمال من مايقلل من األعشاب انتشار من والحد الجوفية

 لمكافحتها

 (عمتباعدة تزرع التي الحقلية والمحاصيل الخضر ومحاصيل األشجار جميع تناسب و

 للري الحديثة المنظومات هذه من عدد ادخال تم فقد الدراسة منطقة يخص ما أما

 للري منظومة 6٤ عددها بلغ اذ الزراعية المحاصيل لري استخدمت ٢۰1۳ عام في

 الجدول في مبين هو كما(  الدراسة منطقة مقاطعات بعض على موزعة هي بالتنقيط

(16) 

____________________________________________ 

 - م ، سي مصدر ، الحديثة الري المنظمة الزراعية البحوث مركز( 1)

 ٢۰1۳، منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، كنعان زراعة شعبة( ٢)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البزل شبكةب_ 
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 على سلبي أثر أو بقاءه ألن ، والتربة النبات على سلبية آثار من لها لما تحتها او التربة
 انتاج سطح فوق كان سواء الزائدة المياه من التخلص في البزل او الصرف بشبكة يقصد

 والهدف النباتات الجذرية المجموعة تشغله التي التربة عمق على تأثيره خالل من المحاصيل

 تهوية من الدقيقة.والكائنات النباتات جذور لنمو المالئسة الظروف توفير هو البزل من

 الزائدة المياه سحب عملية أن (1)للتربت اإلنتاجية القدرة انهيار عدم لضمان ورضوية

 تراكم ويمنع ورطوبي ملحي توازن حالة في التربة يجعل األرضية المياه و الملحية والمحاليل

 التربة سطح تحت الزائد الماء وجود اسباب ان( . والتغدق التشبع حالة من ويقلل األمالح

 تحت الى الماء يتخلل بحيث الغسل وعمليات الري مياه استعمال في االفراط منها عديدة

 لنمو مضرة فتكون الذائبة األمالح من متفاوتة كميات على تحتوي المياه وهذه الجذور منطقة

 والخزانات المائية القنوات من النزيز أن عن فضال . جدا عالية تركيزها يصبح عندما النباتات

 الى باالضافة الجوفي الماء مستوى ارتفاع مسببة یالسقل الترابية الطبقات الى ينزل والذي

 تحت الجوفي الماء زيادة من أخر سببا تكون المنخفضة األراضي تغمر التي الفيضانات مياه

 مجموعة هناك بأن يظهر( 16) والخريطة( 1٧) الجدول مالحظة خالل من (۳)التربة سطح

 ناحية كنعان  في تقع التي البزل مشاريع من

 

 

 

 الطباعة الكتب دار ، البزل ، الجبار عبد صالح غالء في الالمي عواد حارب محسن(1)

 ، والنشر

 والوطن العراق في والبزل الري ، الخشابة وفيق:  الصحاف مهدي ي خروفة نجيب( ٢

 ۳۵1ص ، سابق مصدر ، العربي

 ،٢۰۰الموصل،، ، والنشر الطباعة الكتب دار ، طال ، والبزل البري اسماعيل خليل ليث (۳)

 1۵ص ،1٩٩1 الموصل،

 الرئيس مهروت مبزل
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 قاعة عرض يتراوح( کم 8۳,٢۰۰) حوالي طوله يبلغ ، 1٩٩٧ سنة المبزل أنجز

 يبدأ.  الروز مشروع من المبذولة المياه من انا هم-، ٤) حوالي منها ،( آثا م1۵)

 حدونه يدخل ثم مهروت جدول من الشرق إلى يمتد حيث المقدادية قضاء حدود من المعيزل

 تقاطعه شمال( كم) بعد یعل الروز لمشروع الغربية الحدود يشكل حيث ، كنعان ناحية

 يصب حتى الجنوب نحو الحداره في ويستمر مندلي -بندروز - بعقوبة العام الطريق مع

 الجدول في موضح هو كما الجنوبي سارية مبزل مصب مع التقائه بعد شويجة دور في

 ؛ الناحية الشرقية الجهة من فرعية مبازل عدة فيه تصب الرئيس مهرت ميز ان( 1٧)

 مبزل في فيصب کرکيشة مبزل اما( برهان ، الدايرة هورة ، العجيرة هورة ، كلب زهورة

 انسداد من تعاني الدراسة منطقة مبازل أن ، للناحية الغربية الجهة من الجنوبي سارية

 هذه في المياه حركة تعيق التي والبردي القصب ونباتات االدغال كثرة بسبب مجاريها

 لتصريف مبازل وجود عدم من تعاني الدراسة منطقة مقاطعات اغلب وان كما ، المنازل

 مع وربطها جديدة بزل شبكة انشاء من البد اذ الزراعي االنتاج على سلبا يؤثر مما المياه

 . كبيرة مساحات باعتبارها المقاطعات هذه ضمن القديمة

 ، سابق مصدر ، ديالى محافظة في الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقل طرق:  ثالثا
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 او اقليم منطقة اي في االقتصادي النشاط بان شمر بمثابة المختلفة بأنماطها النقل طرق تعد

 الحالي القرن وبداية ، العشرين القرن في مثيل لها ليس وبدرجة القدم منذ أسهم فقد جغرافي،

 ونشاط انجاز کل في پلي ، أخري ومجاالت الزراعة مجال في تورات بل تصورات خلق في

 االستهالك ومناطق االنتاج مالصق بين الموجودة المسافة قصر في النقل مهمة ونجسد بشري

 العوامل من النقل عامل ان النشاء نتيجة أو سببا الزراعي اإلنتاج يكون وقد والتصدير

 اسواق فيها والتوسع النقل طرق (،طويال الزراعي االستثمار عملية في المؤثرة االقتصادية

 االنتاج والخضر الفواكه محاصيل سيما وال الزراعي التسويق ويرتبط الزراعية المنتجات

 مواسم في رقعة توسيع في النقل طرق وتسهم النقل بطرق وثيق ارتباطا يرتبط الزراعي

 كانت ولما وقت النقل والتتحمل التلف سريعة لكونها والمتكرر السريع النقل بعملية الجني

 والثانوية الرئيسة الطرق شبكة فأن كنعان ناحية في الرئيس االقتصادي النشاط تمثل الزراعة

 كبيرة فرصة وفرت التي (الحمل) االنتاجية السيارات أعداد زيادة في دور لها الريفية و

 لطرق الميدانية الدراسة خالل من بغداد والعاصمة بعقوبة اني الزراعي التسويق لعمليات

 ويبلغ مندلي - بلدروز - كنعان - بعقوبة الرئيس الطريق فيها يمر كنعان نحية أن تبين النقل

-٢-٢1-٢٢-8-6-۳-٤-5) المقطعات في ويمر(( . كم۳5)الناحية  داخل الطريق هذا طول

 وعلى المعبدة وغير المعبدة الطرق من واسعة بشبكة الناحية وترتبط ( .٢٧-٢8-٢٩-٢٩

 ناحية في المعبدة الطرق مجموع وبلغ( 1٧) والخريطة( 18) الجدول في الموضح النحو

 المقاطعات ترتبط التي كنعان ناحية عموم في الريفية الطرق تنتشر اذ( ه()كم 1۰٩) كنعان

 - كنعان بطريق وترتبط القضاء، مركز في االدارية الوحدات وبين بينها فيما الزراعية والقرى

 المنتجات لتصريف استهالكية سوقا تعد والتي بغداد محافظة مع كم٢٩ بطول طابوق معامل

 ناحية فأن النقل طرق عن ذكره ماتقدم ضوء وفي العالية السكانية الكثافة بسبب الزراعية

 المحافظة بمركز مبلطة عديدة بطرق ارتباطها بسبب النقل في كبيرة بمرونة تتمتع كنعان

 ، الزراعية األرض استعماالت تطوير في كبير أثر لها الطرق هذه وجود آن بغداد وبالعاصمة

 كبيرا دورا المنطقة أجزاء بين تربط التي الترابية الطرق تبليط في المبذولةللجهود   أن كما

 تقليل في

_____________________________________________ 

 ابن دار ، والتطبيق المنهجية بين النقل جغرافية ، وأخرون السماك سعيد هر از محمد( 1)

 . 1۰٩-1۰8 ص ن ٢۰۰8، طا ، الموصل جامعة ، والنشر الطباعة األثير

 في الزراعي التسويق لمركز المكاني التباين في الطرق دور ، السامرائي ملوك مجيد( ٢)

 ، العاني مطبعة ، الخمسين العدد ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة ، الدين صالح محفظة

 ٤۰ص  ٢۰۰1 ، بغداد

 بيانات ، المديرية بيانات سجل ، یاليد وجسور طرق مديرية ، واالعمار االسكان وزارة (۳

 .٢۰1۳ منشورةغير  

 .نفسه المصدر( 5)
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 المستهلك الى تصل حتى المزرعة في انتاجها و :. الزراعي التسويق  -رابعآ:

 على تجري التي االقتصادية النشاطات أن حيث المناسفيين والمكان الزمان في النباتي

 التي النشاطات مجمل الزراعي التسويق وفق تم من والحيوانية النباتية الزراعية المنتجات

 الزمان وفي المطلوب المكان في المستهلكين الي الزراعية المنتجات النيابية الى تؤدي

 و االقتصاد حركة مجمل في مهم منامور المستهلكين تمكن التي وباألسعاروالمكان المناسبين 

 التسويق يتضمن لذا السلع على بناء ألخر سلعة عن و اخاص قطاع من النور هذا بتباين

 أثارها حيث من التسويق يومية التسويق ميقو ( بها1المجتمع) الفرد من لكل أهمية الزراعي

 التطور أن كما الواحد القطاع وعليقه وتحسين ناحية من اإلنتاج زيادة في للمساهمة االيجابية

 من التسويقية بالعمليات مروره خالل من التي الوظائف تعطر الي يؤدي عام بوجه االقتصادي

 ألن انتاجهم زيادة الى الفالحين عنم في مهم بدور الزراعي التسويق ويقوم (٢أخرى) ناحية

 بنوعية االهتمام الى الفالح ينفعس مناسبة وبأسعار اإلنتاج باستالم تقوم التسويقي مراكز

 المحاصيل استالم عن المسؤولة الزراعية الجهات تحددها التي الشروط وفق اإلنتاج وكمية

 فان كنعان لناحية بالنسبة أما ، بعملية مرتبطة االنتاج عملية أن نجد لذلك أنواعها بمختلف

 الشعبة طريق عن تسويقي مايتم لقب الحبو محاصيل وذاعة الزراعية المنتجات تسويق

 بني خان في الحبوب سايلو أو بعقوبة مدينة في الحبوب نايلو الى كنعان ناحية في الزراعية

 عالوي طريق عن التجار الى منتجاتهم يبيعون والفالحين المزارعين بعض نا (۳سعد)

 كنعان علوة ضمنها من عالوي( 6) عددها البالغ و الناحية في المنتشرة والتمور الحوب

 األحيان بعض وفي.  والحضر الفواكه ببيع والمتخصصة الناحية مركز في الموجود المركزية

 عملية على المترتبة النفقات من التخلص لغرض وذلك ،(بغداد) محافظة الى تسويقها يتم

 انجاز عملية بطء أن حيث المذكورة السايلوات الى الحبوب نقل نفقات وخاصة التسويق

 عن تقل ال مدة السايلو في والمبيت البقاء المصدر من يتطلب الحبوب وتسلم فحصها المعاملة

 العالوي إلى تسويقه فيتم التمر لمحصول بالنسبة أما (٤)محموله تسليم قبل أيام( 1)

 عاتقها على الدولة تاخذ أذلم للتمور العامة الشركة الى تسوق ثم ومن الناحية في الموجودة

 تمور مكبس الى التسويق يتم أو ومجزية مناسبة تسعيرة لة تضع ولم التمر محصول دعم

 الموجودة الرئيسية العلوة الى تسويقها فيتم والفواكه الخضر لمحاصيل بالنسية أما.  الهويدر

 الفالح يقوم اذ كافة، الناحية مناطق من القادمة الزراعية المحاصيل تستقبل ان الناحية في

 الخضر محالت واصحاب البقالين الى المباشرة العلنية المزايدة طريق عن محصولة يبيع

 محصولة بيع يقوم إذ.  المحاصيل تلك من حتاجونهيما لشراء العلوة يرتادون الذين والفواكه

 الموجودة والشراء البيع مكاتب إلى

________________________________________ 

 ، والنشر للطباعة الطيف شركة ، الزراعي االقتصاد ، المكصوصي علي حسن رحمن( 1)

 ٧ص  ٢۰۰٧، بغداد

 الطباعة الكتب دار ، الزراعي التخطيط ، حمادي عبيد اسماعيل و یالنجن توفيق سالم( ٢)

 . ٢۰1۶/٩/1٢ بتاريخ والشعير الحنطة محصولي واقع على الباحث اطالع( ۳)، والنشر

 الى المسوتين الفالحين احد مقابلة كذلك ومها الحبوب عدو لمعاينة الميدانية الدراسة( ٤

 ٢٩۰ص ،1٩8٩ الموصل،. ٢۰1۶/٩/8 بتاريخ سعد بني خان لويسا



 ا
 
 
 
 

٤9 

 - الزراعية والملكية الحيازات:  خامسا

 زةاو احا حازة حوزآ او غيرة ذالك فقد الى نفسة من مال كل من ضم شيئآ الحيازة لغة ) 

فال فيستحقها حدودها  وليتبين رجل يتخذها ان األرض من والحوز ، إليه واحتازه إليه وحازه

تفاقية ا أو نظام بانها األرض بحيازة فيقصد اصطالحا ماأ (1)غيره (يكون الحد حق فيها 

وملكيتها باي وهي بذالك تشمل حيازات االرض يتم بموجبها استعمال االرض  مكتوبة ةفردي

 األفراد حقوق لتشمل االجتماعية واألوضاع االقتصادية النظم تحددها والتي األفراد (٢)صورة 

 استعمال في المختلفة بين االجتماعية العالقات مجموعة ليشمل االقتصادين عند السلوم هذ

 العراق في الزراعة دوائر وعن.(۳) همبين  المحصول توزيع وكيفية استغاللها وطرق األرض

 من مساحة بانها الحيازة عزفت والتي (F.A.۰) الدولية والزراعة الغذاء منظمة فيتعر

 كحدة واإلدارية الفنية شوونها ودار ، الزراعي اإلنتاج ألغراض جزئيا أو كليا تستخدم األرض

 أو الكيان و الملكية عن النظر بغض اخرين مع أو بمفرده واحد شخص بواسطة مستقلة

 عرض ضوء في الزراعية لألرض الحيازي التركيب يتحدد ما وغالبا.  (٤)(الموقع أو السعة

 مدى مقدمتها في عديدة بعوامل الزراعية األراضي عرض عليها  والطلب األرضية الموارد

 وفقا الزراعي لالنتاج المناخية الظروف وطبيعة( األروائية الزراعة في.المائية الموارد كفاية

 ومن (5الزراعية) العمليات في المستخدم التكنولوجي والمستوى المحصولية.الستعماالتها

 حيث من ، الزراعية األراضي مساحات في تباينة هناك أن يتبين( ٢٩) الجدول مالحظة

 صرف ملك هو الدراسة.منطقة في السائد الملك طبيعة إن إذ لالشخاص او للدولة عائديتها

 وفق الدولة من المستأجر الزراعي اإلصالح عقود أو كالوزارات أخرى جهات ماتملكه عدا

 المؤجرة العقود تبلغ.  تأسيسها منذ العراقية.الدولة به عملت الذي الزراعي االصالح قوانين

 ومساحة مقاطعة( ٢8) على موزعة عقدة ( 1۰۰۳) 1٩٧۰ لسنة( 11٧) قانون وفق على

( ۳56) بلغت 1٩8۳ لسنة( ۳۰) قانون وفق على المؤجرة العقود أما( دونم ۳٤:6٤) العقود

( ۳۰۰) قانون وفق على مؤجرة عقود عن فضال ،( دونم 56٤8٤)العقود  ومساحة عقدأ

 األراضي باقي اما( . دوئم 1٢81) بلغت العقود هذه ومساحة عقدة( 1۰)بلغت  1٩85 لسنة

 الدائمة المياه ووجود طويلة مدة منذ فيها االنسان استقر ذلك وبسبب صرف ملك.منها لجزء

 .(الجيدة التربية و

_____________________________________________ 

-۳۳٩ص ، ٧11 /، بيروت ، صادر دار ، الخامس الجزء ، العرب لسان منظور، ابن (1)

 النجاح جامعة ، للنشر ل و دار ، الزراعية الجغرافية ، على ابو حمدي منصور  ۳٤1

 ٢٩۳ص ،٢۰۰ ، نابلس ، الوطنية

 ،٢ط ، الزراعي االصالح اقتصاديات - الزراعية السياسة ، الداهري مطر الوهاب عبد( ٢)

 . 1۳۳ 1٩٧٩ ، بغداد ، العاني مطبعة

(۳ ) ۴٫8٫۵ [ .ord Agricultural structure No 1, Rome : 1٩٩1۳۳1 ۳٢ 

 .88ص ، سابق مصدر ، حمادي عبيد واسماعيل النجفي توفيق سالم (٤)
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 – الحديثة الفنية واألساليب للدولة الزراعية السياسة:  سادسا

 االقتصادية و العلمية و اإلداريةءات االجرا الزراعية بانها جميع  السياسة تعرف وبذلك

االرض ونمو تشجيع في استعماالت  أجل من للمزارعين الدولة تقدمها التي والخدمات

 وفي األرض استعماالت في كبير تأثير الزراعية السياسة كان ولذلك.    المستوطنات الريفية 

 االقتصادي التطور مرحلة باختالف السياسات هذه وتختلف الريفية المستوطنات توزيع نمو

داخل  بنائية )نوعية( السياسة تعمل الحداث تغيرات  فان االقتصادي التخلف يسود فحيث

 فن الدراسة منطقة في أما .(.الخ...  یالمحصول الحيازي، القطاع الزراعي )ك التركيب

 نقل ذلك يكون وقد أفضل وضع الى االقتصاد ظروف نقل بمدونتها برزت قد الدولة سياسة

 هي الدولة بها قامت التي العملية اإلجراءات من جملة خالل من ثارها من الزراعي النظام

 على تعمل وثقافية واجتماعية زراعية اقتصادية مؤسسات وهي الفالحية الجمعيات-1

 فعاليات من بها يرتبط وما الزراعية األراضي استغالل في المبذولة الوسائل.(۳)مختلف تهيئة

.  الزراعي االنتاج اساليب تطوير و المعيشة مستوى تحسين الى تهدف واجتماعية اقتصادية

 الزراعية المستلزمات تهيئة جانب الى الزراعي االنتاج ومردودات تتناسب سنوية هذا

 الدراسة منطقة في الوالدة الجهات عدد بلغ.  وباقساط مناسبة بأسعار للمزارعين الضرورية

 عضوا (۶۰8) أعضها عدد بلغ التي( اليقظة) جمعية منها جمعيات( 5) ٢۰1۳ لسنة

 عضوا (٢٩۰) أعضائها عدد بلغ التي( الشعلة) وجمعية ،( دونم 5٤11٧) ومساحتها

 ومساحتها (۳۰۰) أعضائها عدد بلغ التي( االفراح) وجمعية ،( دونم ۳۵٢٩) ومساحتها

 ومساحتها عضوة( ۳۰۰) أعضائها عدد بلغ التي( الرفاه) وجمعية ،( دونم ؛٢٩۳۰)

 ومساحتها عضوة( ٢٩۰) أعضائها عدد . بلغ التي( التضحية) وجمعية ،( دونم ۵۳18٩)

 اذ ، وتنميته الزراعي القطاع تقدم في الكبير اثر الفالحية للجمعيات وكان(( دونم ٤٤٩٢٩)

 باألغطية تتمثل التي االنتاج.مستلزمات طريقها عن توزع التي المنافذ اكبر قريب وقت الى تعد

 جدا منخفضة وبأسعار الزراعية والمبيدات المحسنة والبذور الكيميائية واألسمدة البالستيكية

 لم الفالحية الجمعيات فان ٢۰1۳ سنه في اآلن اما ، المحلية السوق في بسعرها قيست ما اذا

  الزراعي واالنتاج الزراعة واقع على وتطلع تخرج لم الجمعيات وهذه ، األسم اال منها يبق

_____________________________________________________ 

  سابق مصدر ، العبارة ناحه في الزراعية األرض استعماالت ، السعدي مجيد علي حسين( 1)

 1٩ ص

 1٧۵ ص ، سابق مصدر ، الزراعية الجغرافية ، علي ابو حمدي (۳)

 ، والنشر الطباعة الكتب دار مديرية ، الزراعي االقتصاد ، الداهري مطر الوهاب عبد( ٢)

 ٢٧٤ص  1٩86جامعة الموصل ،

 . ٢۰1۳منشورة، غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، كنعان زراعة شعبية( ٤)

 ٢٧۶ص ،1٩8٩ ، الموصل ، الموصل



 ا
 
 
 
 

5٢ 

 : الزراعي التسليف -٢

 الفالح بلجا حيث الزراعة نفقات لتمويل الزراعي المصرف يقدمها التي روضقال طريق عدي 

 األعراض إلى عن وتطويره الزراعي اإلنتاج عملية في المهمة العوامل من الزراعي التسليف

 االنتاج ا االقراض يتعرض التي حاالت في أو الزراعة موسم قبل مالي ضيق في يقع عندما

 تامين على قادر غير الفالح يجعل مما النباتية األمراض وانتشار السيئة الجوية الظروف الى

 التسليف يتمثل (1إلـى االقتراض ) يضطره مـمـا دخلـه على باالعتماد معاشي مستوى ادني

 أو بعضها يطفئ ما سرعان قروض بشكل الدولة تقدمها التي المالية بالمساعدات ؛ الزراعي

 او الزراعي النشاط تمويل في الفالح لمساعدة األجل محدودة بدفع األجل طويلة بأقساط يسدد

 السياسة عناصر من أساسيا عنصرا الزراعي التسليف ويعتبر.  (٢) اليه مايحتاج شراء

 وتعد االقتصادية الناحية من المحاصيل بزراعة للتوسع ضروريا وعامال للدولة الزراعية

 وان صحيحة( .  ۳)  المزارعين منها يعاني التي المشاكل من الكثير حل إلى التسليف عملية

 جاءت وأخيراً  أدت االنتاجية العملية في وسليمة صحيحة بصورة استغلت اذا األموال هذه

 إقراضية صناديق سنة انشئت فقد(  ٢۰۰8)  عام في العراقية للحكومة الزراعية المبادرة

 والنخيـل البستنة مجاالت في والمزارعين للفالحين فوائد دون من القروض لتوفير متخصصة

 الكبرى الزراعية التنمية ومشاريع الحيوانيـة الثروة وتنمية والتكنولوجيـا المكننـة وإدخال

(  ٢۰)  الجـدول مالحظـة خالل ومن.  الصناديق لهذه دوالر مليون(  ٢٤۰)  مبلغ وخصصت

 المقترضين وعدد كنعان ناحية في الزراعية المقاطعات على الزراعية القروض توزيع يتبين

)  المقرضة المبالغ ومجموع(  6۰۰۰۰۰۰)  البالستيكية البيوت منها المشروع ونوع

)  المقرضـة المبالغ ومجموع(  ٢5۰۰۰۰۰)  النخيل وزارعة ،(  ٧٢۰۰۰۰۰۰

)  المقرضـة المبالغ ومجمـوع(  ۳۰۰۰۰۰۰)  السيارات وأرقام ،(  ٢٢5۰۰۰۰۰

) ..  المقرضـة المبالغ ومجمـوع(  ۳5۰۰۰۰۰۰ ۰۰)  العجـول وتربيـة ،(  1٩8۰۰۰۰۰۰

 (٤)(  ٤65۰۰٫۰۰۰)  المقرضة ومجم(  15۰۰۰۰۰۰)  ودواجـــن ،(  6۳۰۰

__________________________________________ 

 ص ، سابق مصدر ، الزراعي التخطيط ، حمادي عبيد واسماعيل النجفي توفيق سالم(  1) 

٢٧8 . 

 أطروحة ، خانتين قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، ابراهيم عباس حضر(  ٢) 

 ، دكتوراه

 ناحيتي في الزراعية األرض الستعماالت المكاني التباين ، الدليمي عمران عبدالكريم حنان( ۳

 .  1٧۳ ص ، ٢۰۰۵ ، بغداد جامعة ، رشد ابن ، التربية كلية ، مشورة غير النيل

.  ٢۰1۳ ، منشورة غير بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، كنعان زراعة شعبة( ٤) 

 E.  1۰1 ص ، سابق مصدر ، بابل محافظة في والشوملي

 

 



 ا
 
 
 
 

5٣ 

 : الزراعية المكننة -۳

 وان العمليات تلك لمختلف الفقري العمود تعد بل الزراعية كنعان ناحية في الزراعية األرض 

 مجمـل في بارزاً  دوراً  الحالي عصرنا في الزراعية المكننة تلعب في زيادة يحقق استخدامها

 يترتب الذي للمزارعين السنوي الدخل زيادة يعني وذلك التكاليف في وقته اإلنتاج العمليات

 الكثيرة مزاياها لها زراعية واآلالت ومعدات مكائن من انواعها بكافة المكننة استعمال عليه

 مجاالت في منها أن كما ، األفضل نحو حياتهم وتطوير المعيشي مستواهم ارتفاع منها كثيرة

 يمكن وبالتالي المتنوعة الزراعية العمليات في المستخدمة الحيوانات عن العبء(  1)  أخرى

 من التي ويخفف الزراعي العمل نجاح الى يؤدي مما للفالح والجهد الوقت توفير شأنها اإلفاد

ً  الزراعي االنتاج مراحل جميع في اآللة دخلت لقد ،  في المستخدمة المكائن وتتمثل تقريبا

 الزراعية هذه واستعمال والحاصدات والساحبات والباذرات بالمضخات الزراعي اإلنتاج

 لالنتاج المخصصة بالمساحة يرتبط الوسائل.  للفالحين االقتصادي المستوى الى باالضافة

 لشراء قروضا الزراعـه وزارة خصصت وقد الحيازة وحجم الزراعية وعملياته الزراعي

)  و لساحباتل دينار مليون(  ۳٤1۳6611)  القرض ومبلغ والحاصدات الساحبات

 مزارعين ان على يدل وهذا(  ٢1)  جـدول فـي مبين هو وكما للحاصدات(  ٧۰8٧1۰۰۰

 ٢٢)  الجدول مالحظة خالل ومن ، الحديثة الزراعة اساليب استخدام نحـو متـوجـهـن الناحيـة

)  مقاطعة(  ٢6)  علـى موزعـة زراعيـة سـاحبة(  6۰5)  تملك كنعان ناحية ان لنا يتضح( 

 المجهزة الساحبات عدد وكان ، التعمل ساحبة(  1٧)  و لالستعمال صالحة سـاحبة(  588

(  ٤٢٩)  األسواق من المجهزة الساحبات وعدد ، زراعية ساحبة(  1٧6)  الدولة قبل من

 .. التعمل منها(  5)  زراعية حاصدة(  58)  الحاصدات عدد اما.  زراعية ساحبة

 

العزاوي ، واقع زراعة القمح والذرة الصفراء في محافظة كركوك ، ( مريم صالح شفيق  1) 

دراسة في الجغرافية الزراعية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة 

 . ٤8، ص  ٢۰۰5بغداد ، 
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 االسمدة -٤

 المحصول النبات لتغذية المطلوبة العناصر لتجهيز للتربة تضاف مادة اي هو:  السماد 

 العوامل ان ، عاب نهاني عاند(  1)  السماد وتكاليف المتوقع والحاصل التربة وصفات

 التوجد التي المغذيات لتجهيز المحاصيل صفات هي السماد وضع معدل اختيار في المؤثرة

 من فالهدف انتاجيتها انخفاض إلى يؤدي النبات إلى يؤدي مما التربة في كافية بكميات

 رفدها دون من مستمر بشكل األرض وزراعة المتنافسة الخصوبة تعويض هو التسميد

 يحتاج وبعضها األزوتية األسمدة الى تحتاج النباتات فبعض لنمو الالزمة الغذائية بالعناصر

 بعض تحسين عن فضال ونوعيته الحاصل كمية لتحسين للتربة الفسفورية األسمدة الى

 األسمدة الى يحتاج وبعضها(  ٤)  العضوية واألسمدة الكيمياوية. (٢)  الترب خواص

 األسمدة هي قسمين الى األسمدة وتقسم. (۳) البوتاسية

 للنمو الضرورية األزوتية األسمدة الى عناصرها حسب قسمتالكيمياوية األسمدة-: أ 

 للنمو الضرورية والفوسفاتية الدرنات لنمو الضرورية البوتاسية واالسمدة والزهري الخضري

 عنصر على احتوت اذا بسيطة أو عنصر من أكثر فيها مركبة االسمدة تكون أن ويمكن الثمري

 االنتاج وزيادة التربة خصوبة لرفع وفعالة سريعة واسطة الكيمياوية األسمدة تعد واحد

 انتشر ثم أوربا في 188٧ عام استخدامها وبدء الزراعية المحاصيل نوعية وتحسين الزراعي

 من الرغم على ولكن.  العالم أنحاء مختلف ليشمل الثانية العالمية الحرب بعد استخدامها مجال

 تؤدي اذ المثالي الحد عن مازادت اذا خاصة كثيرة مضاراً  لها ان اال المتعددة االسمدة فوائد

 طبيعة تغير والى الطبيعية خصـويتها وتدني للتربة المغذية العناصر تركيب في خلل الى

 التلوث وهذا والبحار والبحيرات األنهار ومياه الجوفية المياه وتلوث ، الزراعية المنتجات

ً  يؤثر ً  خلال ويسبب الحية الكائنات في سلبا  . بيئيا

 باستخدام ينصح كثيرة محاذير من الكيمياوية لألسمدة لما نظراً  -العضوية: األسمدة ب 

 الضرورية الغذائية بـالمواد ومـدهـا التربـة قـوام تحسين على تساعد التي الطبيعية المخصبات

 وخفض الرطوبة على تحـافظ كمـا التسرب مـن المعدنيـة العناصر وحماية النبات لنمو

 ، والتبن ، واالعشاب ، الحيوانات فضالت هي الطبيعية المخصبات واهم األرض حموضة

 هي محاصيل وافضل ، خضراء وهي التربة مع تقلب التي الخضراء واالسمدة والقش

 . باالزوت التربة تغني التي والبريسم كالباقالء البقولية محاصيل

_____________________________________ 

 ترجمة ، 1 ج ، واألسمدة التربة خصوبة ، نيسلون إلى ، ودبليو تيسريل إل ، اس(  1)  

 ، 1٩8٧ ، الموصل ، والنشر للطبعة الكتب دار ، المختار على محمد ومنذر نزهت يحيى نزار

 . ٤8٤ ص

 تحضير في التقنية المستجدات بعض ، الكبيسي مدلول احمد ، العـاني نجـم عبدهللا(  ٢)  

  ص ، ٢۰۰۰ ، الثاني العدد ، العراقية الزراعة مجلة ، الزراعة التربة

.  15۳ ، 15٢ ص ، سابق مصدر ، الزراعية الجغرافية أصول ، هبي محمود صالح(  ٤)  

 1٧۳ص  1٩٩٤االسكندرية ،منشاء المعارف، ،التخطيط االقليمي فؤاد محمد الصقار (  ۳) 
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 –(  المزروعات وقاية)  الزراعية اآلفات مكافحة -5

 نتيجة من وكان الدراسات تخص التي المواضيع من النباتية واألمراض اآلفات أصبحت لقد

 من رئيس بجانب الزراعيه من والحد واألمراض اآلفات هذه لعالج الحلول وضعت ان ذلك

 الوقائية الوسائل باستخدام انتشارها االنتاج ونوع كم في يوثر مهما عامال باعتبارها اهتمامها

 استخدمت حيث الزراعة مجال في واسع بنطاق الحشرية المبيدات استخدام فجاء والعالجية

 واآلفات لألمراض بالنسبة أما.  (1األوبئة) انتشار من الحد شأنها من التي مبيدات انواع

 عامة بصورة والمحاصيل الزراعية النباتات فإن الدراسة منطقة في مكافحتها وطرق الزراعية

 على يتوجب لذلك الهالك الى وتعرضها تصيبها التي واألمراض اآلفات من للعديد تتعرض

 االرشاد طريق عن الفالح وتوعية ودائمي دوري بشكل المحافحة بحمالت القيام الدولة

 المنتشرة األمراض ومن الحمالت هذه مثل تنفيذ عند اتخاذها يجب التي باالجراءات الزراعي

 اآلفات عن أما والشعير الحنطة محصولي تصيب التي(  والسونة التفحم)  الدراسة منطقة في

 ، الدوباس ، الحميرة حشرات)  هي الدراسة منطقة في والفواكه المحاصيل تصيب التي

 البحر وذبابة ، البيضاء الياسمين ذبابة)  وكذلك النخيل تصيب التي(  الغبار وعنكبوت

 األوراق وصـفار ، الثمـار ودودة ، األسـود المـن)  وكذلك الحمضيات تصيب التي(  المتوسط

 التصمغ مرض ومنها الفاكهة أشجار تصيب التي األمراض وكذلك الخضروات تصيب التي

 أصـابة تسببه الذي الفروع اطـراف وموت والحمضيات والتفاحيات المشمش يصيب الذي

 ، الحديد نقص يسببه الذي األوراق واصقرار ذبول ومرض ، الثعبانية بالديدان الجذور

 الذي الدقيقي البياض بمرض االصابة الى والعنب الصلبة النواة ذات الفوكه اشجار وتتعرض

 األمراض هذه وتؤدي ، عليها بيضاء بقع ظهور ويسبب والثمار االغصان يصيب فطر هو

 النمو قلة الى يؤدي مما وتساقطها األوراق واصفرار نضجها قبل ثمار سقوط الى والحشرات

 ( .  ٢)  الهالك الى النبات يتعرض وبالتالي النباتات في

 الكيمياويةالمبيدات 

 ضرراً  اكثرها وان بالمبيدات الضارة والنباتات الحيوانات لقتل تستعمل التي السموم تدعى 

 الرصاص عناصر ومنها طويلة لفترة التربة في وتبقى الماء في تذوب التي السامة العناصر

 في اهميتها تبرز التي الحديثة العلمية األساليب من المبيدات وتعتبر.  والزئبق والزرنيخ

 االقتصادية الزراعية العالقة ذات الجهات اهتمام من نصيبا تأخذ والتي الزراعي االنتاج تطوير

 الزراعيـة اآلفات مكافحة هي منطقة ضمنها ومن المحافظة في الزراعية الطائرات بواسطة

 النخيل اشجار لمكافحة الدراسة اآلفات لمكافحة سنوية بحملة الزراعة وزارة وتقوم (۳)

 عملية أن القول ويمكن ، اآلفات على كاملة بصورة النقضي المكافحة هذه أن إال والحمضيات

 بالمحافظة مهما اقتصاديا مردودا تحقق المكافحة

__________________________________________ 

.  ٧۰ ، سابق مصدر ، الزراعية الجغرافية ، المشهداني وابراهيم البرازي خليل نوري(  1)  

  ، كنعان زراعة شعبة ، الوقاية وحدة مسؤول ، مجيد حميد رشيد المهندس مع مقابلة(  ٢) 

 الصفا دار ، 1 ط ، الكاملة األساسيات ، األحياء جغرافية ، المظفر صاحب عبد محسن(  ۳) 

 ٢۰1٤/٢/٢٤ ، والتوزيع.  ٢٢٧ ص ، ٢۰۰٤ ، االردن ، عمان ، للنشر
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 المحاصيل مثل معينة امراض على اقتصارها عن فضال مبيدات من المزروعات وقاية قسم به 

 مالحظة خالل ماتزود لقلـة الطموح مستوى دون الزال اآلفات مكافحة ولكن وانتاجيتها

 والحميرة الدوباس ف المستعملة المبيدات ونوع اآلفات نوع لنا يتبين(  ٢٤)  الجدول

 في واألمراض اآلفات أنواع (لذلك والشعير الحنطة تفحم ومرض البيضاء الياسمين والذبابة

 الدراسة منطقة
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 الفصل الرابع ... * ...   *                                 

  :األول المبحث             

 وتحديد كنعان ناحية في الزراعية األرض الستعماالت الحالي الواقع الفصل هذا يتناول  

 يتناول كما ، فيها السائدة المحاصيل ألهم الجغرافي والتوزيع ، العامة وخصائصها مواقعها

ً  جزءاً  بوصفه الحيواني االنتاج دراسة ً  مهما  وإظهار كنعان ناحية مباشر ارتباط وله ومتمما

.  الزراعية األرض استعماالت من البد دقيق بشكل مقاطعاتها من مقاطعة كل في تركزها درجة

 معينة قياس وحدة على االعتماد في الزراعية األرض استعماالت وتوزيع تحليل ولغرض

 دراساتهم في متباينة قياس وحدات الجغرافيون الباحثون استخدم وقد ، الغرض هذا تحقق

 وقد الدراسات تلك في شيوعا األكثر المساحة وحدة ان اال ، الزراعية االرض الستعماالت

 S , Bahatia،  1٩65)  الباحث اعتمدها كما ، (1) استخدمها فقد الباحثين من عدد اعتمدها

 الزراعية االنماط تحديد في(  G.Weavers،  1٩6٤)  الباحث دراسته في المساحة وحدة( 

 االعتماد تم فقد وعليه.  (٢) الهند في الزراعية المحاصيل لتركز األوسط الغرب واليات في

 وألجل كنعان ناحية مقاطعات في الزراعية األرض استعماالت لدراسة المساحة وحدة على

 الربيعي االنحراف قياس على االعتماد تم فقد الزراعية للمحاصيل التركز درجة توضيح

 التوزيع صـورة لتوضيح وتستعمل الجغرافي البحث في المتبعة األساليب احـد بوصفه

 استعماالت في الولوج وقبـل( .  ۳)  فـنـات أربـع ضـمن الزراعيـة لالستعماالت الجغرافي

 األرض استعماالت الى موجز بشكل التطرق المفيد من ، وتفصيالتها الزراعية األرض

.  المئوية ونسبتها ومساحاتها الجغرافي توزيعهـا واظـهـار ، الناحيـة فـي عـام بشكل الزراعية

 وغير والغابات والرعي الزراعة مجاالت في تغاللها اس به يقصد الزراعية األرض فأستعمال

 استعماالت تضم كنعان ناحية ان(  1)  المخطط من ويظهر.  الزراعية االستعماالت من ذلك

 : اآلتية األرض

(1 )Joho.G. Weaver, changing patterns of crop land use in the middle 

ewst، 

(٢ )Shyam S. Bahatia , patterns of group concentration and Diversifi 

cation in 

Economic Geography. Vol.36 . 1964. 

India Economic Geography vol.41 . No.1.1965. 

علی محمد المياح ، التصانيف المناخية ، عون في التدريس و عجز الربط والتحليل ، _۳

  ٤۰ص  1٩٧۰اسعد ، المجلد السابع بغداد ،مطبعهالجمعية الجغرافية العراقية 

 

 

 



 ا
 
 
 
 

58 

 

 -:  أوال

من  (٤8٫٢) بنسبة أي دونم(  11٧٢٩5)  مساحتها تبلغ التي للزراعة صالحة األراضي 

 المدارس النقل طرق تشمل وتقسم الى (  ٢٤۳۳٢٧مجموع مساحة ناحية كنعان والبالغة ) 

 الخ... .  الصحبة المستوصفات

 ( %  11)  بنسبة أي دونما(  ٤8٢6)  مساحتها تبلغ التي العام النفع أراضي 1 

 م( %  1٧)  بنسبة أي دونم(  ٢۰۰۰)  مساحتها تبلغ التي البستنة أراضي استعماالت -٢

 1)  بنسبة أي دونما(  1٩٢6)  مساحتها تبلغ التي الحيوانية الثروة اراضي استعماالت _۳

 .  للزراعة الصالحة األراضي مساحة مجموع من( % 

 من( %  5٫6)  بنسبة( دونم اي 65٤۳) التي تبلغ مساحتهااستعماالت اراضي الغابات -٤

 للناحية الكلية المساحة من للزراعة الصالحة األراضي مساحة

 :ثانيآ 

 % ( 5٢)  بنسبة أي دونما(  1٢6۰۳٢)  تبلغ التي للزراعة صالحة الغير األراضي 

 الغير المساحة مجموع أي دونما(  1٢۳۰6٧)  تبلغ التي المتملحة األراضي مساحة .1

 .  بنسبة للزراعة صالحة

 غير المساحة مجموع من% (  ٢)  بنسبة اي(  ٢٩65)  تبلغ التي األهوار مساحة .٢

 (1للزراعة) الصالحة

 النباتي لالنتاج الزراعية األرض استعماالت 

 لألغراض أنتاجها تستخدم التي الزراعية المحاصيل أنواع جميع االستعماالت هذه تضم 

 على دراستها سيتم االستعماالت هذه أهمية ولتوضيح.  المختلفة االنسانية والحاجات

 ( ، ٢5)  جدول المحصول نوعية أساس

 : يأتي وكما يشغلها التي والمساحة وأهميته 

 الحبوب محاصيل. 1 

 البستنة محاصيل. ٢ 

  الخضروات محاصيل. ۳ 

 العلف محاصيل. ٤

 . . المحمية محاصيل. 5 

 ٢۰1۳بيانات غير منشورة ،قسم االراضي ،شعبة زراعه كنعان  -1
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 حيث من األولى المرتبة احتلت الحبوب محاصيل ان(  ٢5)  الجـدول مـنويتضح لنا 

 محاصيل ثم ،% (  ٧5)  وبنسبة الثانية المرتبة البستنة محاصيل بعدها تاتي ، الزراعية

 المحمية الزراعة احتلت وأخيراً  ،% (  1٫٤)  نسبة شكلت حيث سابقتها عن ضعيف

 بالمرتبة العلف محاصيل ثم ،% (  ٧ ٫ 1)  وبنسبة الثالثة بالمرتبة الخضروات المرتبة

ً  وستأتي ، المرزوعة المساحة جملة من% (  ۰٫8)  وبنسبة األخيرة وبفارق الرابعة  تبعا

  المحاصيل هذه دراسة

 : أوال

 :  الحبوب لمحاصيل المستثمرة الزراعية األرض استعماالت 

 األهمية حيث من كنعان ناحية في الزراعية المحاصيل أهم من الحبوب محاصيل تعد

ً (  ٢۳5۳5)  وحدها تشغلها التي المساحة بلغت اذ والمساحة  88٫5)  نسبة شكلت دونما

 وتتمثل كنعان ناحية في الزراعية المحاصيل بمختلف المزروعة المساحة جملة من% ( 

 بالمساحة بينهـا فيما تتباين أنها اال.  والشعير بـالقمح كنعـان ناحية في الحبوب محاصيل

 جاء اذ(  ٩)  رقم والشكل(  ٢6)  الجدول في يظهر كما ، األنتاج وبكميات تشغلها التي

 مساحة مجموع من% (  ٧٤,51)  نسبة شكلت حيث األولى بالمرتبة القمح محصول

 المساحة من% (  ٢5٫٤٩)  وبنسبة الثانية بالمرتبة الشعير اي ، الحبوب محاصيل

 محصول احتلها قد الحبوب محاصيل مساحة من(  ٤/۳)  مايعادل ال بمحاصيا المزروعة

 الثانية ثم جاء الشعير بلمرتبة القمح 
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 : القمح محصول_1

 ليس الدراسة منطقة عموم في أهمية المحاصيل أكثر من القمح محصول يعد عموم 

 المنتجة الزراعية المحاصيل لعموم بالنسبة وانما فحسب الحبوب لمحاصيل بالنسبة

 المساحة بلغت اذ ،(  1٢)  والصـورة(  11)  الصورة حـظ يا الدراسة منطقة في

 مساحة من(  ٧۰ 51)  نسبة شكلت دونما(  1٧5۳5)  المحصول بهذا المزروعة

(  ٢6)  رقم جدول الحظ الدراسة منطقة و االبدي وتوفر في الحبوب محاصيل

 الطبيعية الظروف مالئمة بسبب عالية بانتاجية الدراسة منطقة في القمح ويتميز

)  الجـدول مالحظـة خالل ومن.  ودورها والمياه الخصبة بالتربة المتمثلة والبشرية

 ينتشر القمح محصول:  هي رئيسية فئات اربع أن يظهر(  18)  والخريطـة(  ٢٧

 العاملة ضمن المحصول هذا وتقسم الدراسة منطقة مقاطعات معظم في

 في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة 

 ابو تل/  1۳ هما مقاطعتين وتضم فأكثر% (  6٫٩)  منها القمح محصول زراعة

 األراض من واسعة مساحات وجود إلى ذلك ويعود ، الكلب هورة/  16 ، طيور

 عن فضالً  ، الواسعة الملكية ونظام ، الحبوب لزراعة المالئمة والتربة الزراعية

 في التوسع على شجع الذي االقتصادي والمردود االستراتيجية المحصول أهمية

 .  زراعته

 زراعة في المستثمرة الساحة نسبة تكون التي المقاطعات تشمل -:  الثانية الفئة

 ٢6 و حالوة ابو/  ٢٢)  هي مقاطعات ثالث وتضم(  6,8-٤٫۳)  بين المحصول هذا

 التي المقاطعات عن أهمية التقل وهي(  راسين ابو تل/  ٢٤ و ، حبيب شور أمام /

 االيدي توافر عن فضالً  ، للزراعة الصالحة األرض مساحات توافر حيث من سبقها

 .  العاملة

 في المستثمرة المساحة نسبة تكون التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة الفئة

/  ٢٩)  هي مقاطعة عشرة اثنتا وتضم(  ٤,٢-٢,٢)  بين المحصول هذا زراعة

/  8 ، والرهبـي الضايف/  ٩ ، الجعـاري/  1٢ ، االعوج نهر/  ٢٧ ، مويلحة هورة

 اراضي/  ٢۳ ، عون امام/  ٢5 ، الكبيرة سيسبانة بزايز ابو/  ۳ ، كنعـان جنـوب

 ذلك وسبب(  كركشة/  1 ، طغار ابو/  ٢ ، غرب/  18 ، عاكولة ابو/  ٢۰ ، البايجة

 هذه استثمار عن فضال ، الحفظة لمحصول المخصصة المساحة صغر إلى يرجع

 . أخرى محاصيل بزراعة المقاطعات

 في المستمرة المساحة نسبة تكون التي المقاطعات وتشمل -:  الرابعة الفئة 

(  ۳۰)  مقطعة عشرة احدى وتضم(  ٢,1- صفر)  نيب المحصول هذا زراعة

 اراضي/  1٧ ، شطب نهر/  1٩ ، السمسم ام نهر بزايز[  ٢1 ، كصب اراضي

 ٤ ، الشمالية مريجة هورة/  6 ، الجنوبية مريجة هورة أما/  15 ، الصغيرة حمالة

 هورة/  11 ، الحويش هورة/  1٤ ، سليم هورة في السبب ولعل(  ابراهيم نير /

 الطبيعية الظروف توافر عدم الى يعود د/  ٧ ، األبيض األمام نهر/  1۰ ، ابزيبز

 العاملة االيدي وقلة ذلك الياء فله وعيا القمح زراعة لنجاح والبشرية
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6٢ 

  الشعيرمحصول  -٢

 ولهذا.  جافة الشبه المناطق في زراعته وتنتشر الرئيسة الحبوب محاصيل احد وهو :

 يستخدم هللا كما للحيوان كعلف وكذلك لالنسان كغذاء تستخدم فبذوره كبيرة اهمية المحصول

 في الحبوب محاصيل بين من الثانية المرتبة الشعير محصول ويحتل ، للحيوانات أخضر كعلف

 جملة من(  ٢5٫٤)  كل ان(  1)  جدول في كما الدراسة منطقة في يشغلها التي المساحة

 المستثمرة المساحة وتتباين.  اسة ملطفة عموم في الحبوب بمحاصيل المستثمرة المساحة

(  ٢8)  الجدول مالحظة خالل ومن ، اسة منطقة مقاطعات بين الشعير محصول بزراعة

 الدراسة منطقة في المزروعة للمساحات النسبي التوزيع مالحظة نستطيع(  1٩)  والخريطة

 أربع ضمن تقع المقاطعات هذه وان

 هذا زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة 

 اربع وتضم فأكثر% (  ۵,٢)  المحصول للجفاف ومقاومته اآلبار مياه ملوحة االراضي

(  حالوة أبو تل/  ٢٢ ، عاکولة ابو/  ٢۰ هور/  16 ، طيور ابو تل/  1۳)  هي مقاطعات

 وقدرة ، المقاطعات هذه ضمن للزراعة الصالحة مساحات حجم الساع الى ذلك ويرجع

  تحمل على الشعير محصول

 هذا زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تكون التي المقاطعات تشمل -: الفئة الثانية 

 الضايف/  ٩ ، طغار ابو/  ٢)  هي مقاطعات تسعة وتضم(  5.1-٫٩ ۳)  مابين المحصول

 امام/  ٢6 ، عون امام/  ٢5 ، راسين ابو تل/  ٢٤ ، السمسم ام نهر بزايز/  ٢1 ، والرهبي

 وتستثمر(  البايجة اراضي/  ٢۳ ، كنعان جنوب/  8 ، كصب اراضي/  ۳۰ ، حبيب شور

 والتربة ، المياه لوجود ، المقاطعات هذه في ، الحبوب لزراعة واسعة مساحة.  للزراعة

  مقاطعات الصالحة

 هذا زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة الفئة

 نهر/  1۰ ، غرب ابو/  ۳ ، كركيشة/  1)  هـي ، سبع وتضم(  ۳,8-٢٫5)  مابين المحصول

 ، الصغيرة سيسبانة اراضي/  1٧ ، الحويش هورة/  1٤ ، الجعاري/  1٢ ، االبيض االمام

 التي الحيوانية الثروة من كبيرة اعداد وجود الى ذلك في السبب ويعود(  األعوج نهر/  18

  للحيوانات علفأ المحصول هذا تستخدم

 هـذا زراعـة في المستثمرة المساحة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الرابعة الفئة

 1٩ ، الكبيرة سيسبانة بزايز/  ٢٧)  هي مقاطعات خمس وتضم(  ٢,٤-1،٢)  بين المحصول

 الى يعود لعل(  ابراهيم نهر ، ٤ ، ابزيبز هورة/  11 ، سليم وهورة امام/  15 ، شطب نهر /

 : ->  1. ذلك في السبب.  الحنطة محصول في المذكورة االسباب
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6٣ 

في محاصيل البستنه   األرض الزراعية المستثمرة استعماالت  -ثانيآ :

  1۳۳۰في ناحية كنعان سنة 

ً  تلقى التي المهمة الزراعية المحاصيل من البستنة محاصيل تعد عدد كبير من من  اهتماما

 ، األخرى الزراعية  اذ ما قورنت بلمحاصيل ي عال  من مردودتدره لما  نضرا المزارعين 

 مادة ومنتجاتها الفاكهة اشجار بعض وتعد االنسان غذاء من مهما جزءا تشكل انها عن فضال

 واالصباغ والزيوت والعطور التجميل ومواد األدوية صناعة مثل الصناعات من للعديد أولية

 انماط من الثاني النمط والنخيل الفاكهة بأشجار المتمثلة البستنة محاصيل وتشكل( .  وغيرها

)  المحاصيل بهذه المستثمرة المساحة نسبة بلغت اذ ، ناحية في الزراعية األرض استعماالت

 ٢٩)  الجدول من ويتبين. كنعان نـاحيـة عمـوم فـي المزروعة المساحة جملة من( %  5,٧

 فيما االصناف هذه وتتابين(  1٩,18,1٧،16,15,1٤)  الصور هناك ان(  1۰)  والشكل( 

 اذ ، انتاجها وكميات االشجار واعداد تشغلها التي من ، کنعان المساحات حيث من بينها

 المساحة نصف من اكثر اي.  كنعان ناحية عموم% (  6۳)  بنسبة النخيل اشجار أستأثرت

)  وبنسبة البستنة بمحاصيل المزروعة المساحة ن احتلتها قد البستنة بمحاصيل المشغولة

 والحمضيات والعنب الرمان تالها ثم النخيل اشجار في االنتاج كميات من( %  81٫5

 حيث من البستنة محاصيل بأقل والتين الزيتون اشجار جاءت وأخيراً  والتفاحيات واللوزيات

 المزروعة المساحة مجموع من( %  ۰٫6)  سوى تشغل لم اذ والكمية والعدد المساحة



 ا
 
 
 
 

6٤ 

 انواع يبيين اذ(  ۳۰)  جدول يالحظ االنتاج كميات من(  ۰٫٤)  ونسبة البستنة بمحاصيل

 . كنعان ناحية في واعدادها االشجار

 لساحة الجغرافي التوزيع لنا تبين(  ٢۰)  والخريطة ،(  ۳1)  الجدول مالحظة خالل من

 ، البستنة أشجار بزراعة المستثمرة المقاطعات

 :  هات أربع على تقسم والتي 

 سيسيلة أراضي/  1٧ ، کنعان جنوب/  8)  في مقاطعات ثالث وتضم  -:األولى الفئة

% (  ٧٫۳)  بالبستنة المستثمرة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل**  ، الصغيرة

 ويرجع ، للبستنة المخصصة الكلية المساحة من% (  ۳6)  نسبة وتشكل(  حدوة ابر فأكثر

 من وقربها العاملة االيدي وتوفر البستنة لمحاصيل المخصصة المساحة كبر إلى السبب

 .  المياه مصادر

)  من بالبستنة المستثمرة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -الثانية: الفئة

 18 ، غرب ابو/  ۳ ، طغار ابو/  ٢ ، كركيشة/  1)  هي مقاطعات ست تضم هي(  ٢,1-٤٫٢

% (  ۳1٫6)  نسبة وتشكل(  حبيب شـور أمـام/  ٢6 ، السمسم أم نهر/  ٢1 ، االعوج نهر /

 والبشرية البيئية الظروف مالئمة الى السبب ويعود ، للبستنة المخصصة الكلية المساحة من

 الخبيرة العاملة وااليدي الخصبة التربة تـوفر مـن البستنة محاصيل اصناف مختلف لزراعة

 . بها المستمرة والعناية البستنة محاصيل زراعة في

)  من بالبستنة المستثمرة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشكل-: الثالثة الفئة 

/  16 ، ميسل امام/  15 ، ابراهيم نهر/  ٤)  هـي مقاطعات سـت تضـم وهي% (  ٤٫1-٢٤

(  راسين ابو تل/  ٢٤ ، البايجة اراضي/  ٢۳ ، عاكولة ابو/  ٢۰ ، وضمان شـطب نهـر

 المياه توفر الى ذلك ويرجع ، للبستنة المخصصة الكلية المساحة من(  18) %  نسبة وتشكل

 . الخصبة والتربة

)  من بالبستنة المستثمرة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل:  الرابعة الفئة 

 مريجة هورة/  6 ، صخول ابو/  5)  هي مقاطعة عشر ثالث تضم وهي% (  ۳ ٫ ٢- صفر

 ، االبيض االمام نهر/  1۰ ، والرهبـي الضايف/  ٩ ، الجنوبية مريجة هورة/  ٧ ، الشمالية

/  ٢5 ، الكلب هـورة/  16 ، الحـويش هـورة/  1٤ ، الجعاري/  1٢ ، بزيزيا هورة/  11

(  مويلحـة هـورة/  ٢٩ ، كصـب نهر/  ٢8 ، الكبيرة سيسبانة ـزيبزا/  ٢٧ ، عـون امـام

 بسبب ويرجع ، ذلك ، للبستنة المخصصة الكلية المساحة من(  1۳٫٤) %  نسبة وتشكل

 جهة من والبشرية البيئية الظروف مالئمة وعدم جهة من للبستنة المخصصة المساحات صغر

 : -. >  أخرى
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 الخضراواتفي محاصيل  المستثمرة األرض الزراعية استعماالت -ثالثا : 

هناك   فان لذلك للسكان األساسية الغذائية المواد من انواعها اختالف على الخضروات تعد 

 الخضروات عناية خاصة بزراعة هذه المحاصيل لكثرة الطلب عليها وارتفاع قيمتها ( . تحت

 المساحة حيث من الدراسة منطقة في الزراعية األرض استعماالت في الثالثة المرتبة

ً (  ٤6۳)  بالخضروات المزروعة المستثمرة المساحة وتبلغ ، المزروعة  يعادل ما أو ، دونما

 على.  الدراسة منطقة في الزراعية لألراضي المخصصة المساحة اجمالي من( %  ٧,1) 

 الخضروات في المحاصيل هذه تصنف(  11)  والشكل(  ۳٢)  الجدول في المبين النحو

 زراعتها وموسم الحرارية االحتياجات وفق الدراسة منطقة.  الصيفية والخضروات الشتوية

 ية والخضراوات الشتوية هما الخضراوات الصيف رئيسين صنفين على
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 : . الشتوية الخضروات-1 

 اجمالي منطقة في المزروعة الخضروات مقدمة في المكشوفة الشتوية الخضروات تأتي 

 من الدراسة المحاصيل هذه وتشمل.  الدراسة منطقة في بالخضروات المزروعة المساحة

 ، شوندر من(  11)  يعادل ما او ، دونما(  ۳٢۰)  تبلغ اذ المحصولية المساحة حيث

 شلغم ، فرنايط ، لهنة ، خر ، أخضر بصل ، يابس بصل ، نوم ، خضراء بقاء( . )  کرفس

 الي تقسم الدراسة منطقة مقاطعات ان(  ٢1)  والخريطة(  ۳۳)  الجدول خالل من يتبين

 وهي الخضروات بمحاصيل المزروعة للمساحات المئوية النسبة حيث من فنات أربع

 بالخضروات المزروعة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة 

 وتبلغ ، كنعان جنوب/  8 ، طغار ابو/  ٢ هما مقاطعتين وتضم فأكثر 15٫5%  فيها

ً (  115)  مساحتها  هذه ضمن الخضروات محاصيل زراعة تركز سبب ويعود دونما

 مختلف لزراعـة المالئمة الخصبة التـرب ذات الزراعيـة المساحات سعة الى المقاطعات

 بمختلف للقيام الالزمة العاملة االيدي اعداد ارتفاع عن فضالً  ، الخضروات اصناف

 . النمو فترة طيلة المحاصيل هذه تحتاجها التي الزراعية العمليات

 هذه زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثانية الفئة 

/  ۳۰ ، حالوة ابو تل/  ٢٢ هما مقاطعتين وتضم% (  15٫٤-11٫5)  مابين المحاصيل

 منطقة في الشتوية الخضروات مساحة اجمالي من%  ٢٩ نسبة وتشكل ، كصب اراضي

 الدراسة

 زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل : . الثالثـة الفئة 

 ، غرب ابو/  ۳ هي مقاطعات ثالث وتضم( %  11٫٤-۳٫٩)  مابين الشتوية المحاصيل

%  ٢٩٫۳ المقاطعات لهذه الكلية النسبة وتشكل البايجة اراضي/  ٢۳ ، عاكولة ابو/  ٢۰

 تبلغ التي المقاطعات تشمل.  الدراسة منطقة في الشتوية الخضروات مساحة أجمالي من

 وتضـم%  ۳,8-1٫5)  مابين الشتوية المحاصيل زراعة في المستثمرة المساحة نسبة

 المساحات صغر الى السبب ويرجع ، صخول أبو/  5 ، كركيشة/  1 هما مقاطعتين

 مقاطعات بقية مع المقاطعات لهذه الكلية المساحة لصغر نتيجة المقاطعات هذه في الزراعية

 منافسة عن فضالً  ، الدراسة منطقة

تشمل المقاطعات التي تبلغ نسبة المساحة المستثمرة في زراعة  :  الرابعة الفئة 

/ أبو  5/ كركيشة ،  1% وتضـم مقاطعتين هما  ۳,8-1٫5المحاصيل الشتوية مابين ) 

صخول ، ويرجع السبب الى صغر المساحات الزراعية في هذه المقاطعات نتيجة لصغر 

ة الدراسة ، فضالً عن منافسة الفئة المساحة الكلية لهذه المقاطعات مع بقية مقاطعات منطق

 الرابعة : المحاصيل الزراعية ضمن المقاطعات .
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  :الصيفية الخضروات ٢

)  مساحتها تبلغ اذ المزروعة المساحة حيث من الثانية المرتبة في الصيفية الخضروات تأتي

 بالخضروات المزروعة المساحة إجمالي من% (  ٩ ٫ ۳۰)  يعـادل مـا اي ، دونمـا(  1٤۳

 الى السبب ويعود للزراعة الصالحة للمساحات بالنسبة قليلة نسبة وهي ، كنعان ناحية في

 ، البطيخ ، اللوبيا ، في المراشفة نظام واتباع ، صيفا الري مياه من كافية كميات توفر عدم

 التي المحاصيل أهم أما ،( .  ٢1)  والصورة(  ٢۰)  الصورة يراجع(  الفلفل ، الماء خيار

 حيث من فئات اربع الى نقسم الباميا ، الباذنجان ، الطماطة)  هي كنعان ناحية في تزرع

)  السابق الجدول خالل من ويتبين الخضروات بمحاصيل المرزوعة للمساحات المئوية النسبة

  كنعان ناحية مقاطعات ان(  ٢٢)  والخريطة(  ۳۳

 فيها بالخضروات المزروعة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة

 دونما(  ٤8)  مساحتها وتبلغ طغار أبو/  ٢ هي واحدة مقاطعة وتضم فاكثر(  ٩ ٫ ٢۳) % 

 . الخضر زراعة في الخبرة ذات العاملة وااليدي الجيدة التربة توفر الى السبب.  ويعود

 فيها بالخضروات المزروعة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -:  الثانية الفئة 

 وتبلغ كصـب أراضـي/  ۳۰ ، البايجـة اراضي/  ٢۳ مقاطعتين وتضم(  ٢۳,8-٫۳ 11)  من

ً (  61)  مساحتها   مساحة أجمالي من(  ٤٢٫6)  نسبة وتشكل ، دونما

 زراعة في المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -الفئة الثالثة :

 ، حالوة ابو تل/  ٢٢ هي واحدة مقاطعة وتضم% (  11,٢-٧،٧)  من الصيفية المحاصيل

 في الخضروات مساحة اجمالي من% (  ٢ ٫ 11)  مايعادل اي دونما(  16)  مساحتها وتبلغ

  كنعان ناحية

 زراعة في المستثمرة المساحة سبة ن تكون التي المقاطعات تشمل -:  الرابعـة الفئة

 أبـو/  ٢۰ ، صـحول أبـو/  5 هما مقاطعتين وتضم% (  ٧٫6-5)  من الصيفية المحاصيل

 الواقعة المقاطعات في المحصول هذا زراعة في المستثمرة المساحة تدني سبب ويعود عاكولة

 من نجد جهة من الحبوب محاصيل ومنافسة ، جهة من المائية الحصة قلة الى الفئة ضمن

 األراضي لمساحة مقارنة قليلة نسبة تشكل والشتوية الصيفية الخضر أن الدراسة هذه خالل

ً  أخرى ، الزراعي النمط بهذا العاملة األيدي قلة الى السبب ويرجع ، الزراعية  وخصوصا

 كنعان ناحية فأن وبذلك ، الصيف فصل في وخصوصا المياه وقلة.  عاكولة أبو/  ٢۰ مقاطعة

 السكان حاجة لسد الخضر معظم تستورد
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  ً  : العلف محاصيل في المستثمرة الزراعية األرض استعماالت -:  رابعا

 المادة القدم منذ العراق في تزرع(  والبرسيم الجت)  العلفية المحاصيل ان من الرغم على

 الغذائية ألهميتها منطقة في العلف لمحاصيل المخصصة األرض استعماالت ان اال) (  الجافة

 الصالحة المساحة من%  ٢۰ على تزيد قد البروتين من عالية نسبة على الحتوائها العالية

 اعتماد الى السبب ويعود الدراسة منطقة بها تميزت التي الحيوانية الثروة وأعداد للزراعة

 من حصده يمكن الذي الشعير محصول وخصوصا والشعير الحنطة محصولي على المزارعين

 الحيوانات مربي بتزويد كنعان زراعة شعبة تقوم أخضر علف وتقديمة مرتين الى مرة

 والشعير الحنطة الحصاد مخلفات استخدام الى باالضافة ، للحيوانات.  باألعالف الماشية

 الزراعية األراضي مساحات مجموع من مع ب التتناسب الدراسة كما ، جافة أعالف

)  العلفية بالمحاصيل المستثمرة المساحة بلغت لهذا بلغت اذ ، الدراسة منطقة في المستثمرة

۳٧6  ) ً )  وبنسبة(  ٢1۰)  الجـت بمحصول المزروعة المساحة% (  1٫٤)  وبنسبة دونما

ً (  166)  مساحته فبلغت البرسيم اما ،% (  55٫٩  مجموع من% (  ٤٤٫1)  وبنسبة دونما

(  ٢۳)  والخريطـة(  ۳٤)  الجـدول مالحظـة خـالل ومـن.  العلف لمحصول الكلية المساحة

 في كما الدراسة منطقة مقاطعات ضمن والبرسيم الجت لمحصولي الجغرافي التوزيع يتبين

 ( .  ٢٢)  الصورة

 

 

 

( عواد عيسى عباس ، زراعة محاصيل الملف في العراق ، الهيئة العامة للتعاون  1) 

 ، ص  1٩٩۰والتدريب واالرشاد الزراعي ، 
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 المزروعة المساحات أن تبين(  ٢۳)  والخريطـة(  ۳٤)  الجـدول مالحظـة خالل من: 

 بمحاصيل

 المساحة نسبة تشكل والتي طغار ابو/  ٢ هي واحدة مقاطعة تشمل - : األولى الفئة

 في الماشية اعداد أكثر وجود الى السبب ويعود فأكثر%  1٤٫5 العلف بمحاصيل المزروعة

 العلف بمحاصيل المزروعة المساحة نسبة تراوحت التي المقاطعات تشمل - الثانية الفئة 

)  نيم.  األولى الفئة في الموجودة نفسها األسباب الى السبب ويرجع(  الكلب هورة/  16

  ، كنعان جنوب/  8 ، غرب ابو/  ۳)  هي مقاطعات ثالث ضمن وتقع% (  1٤٫٤-1۰٤

 بمحاصيل المزروعة المساحة نسبة فيها تراوحت التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة الفئة

( .  الكبيرة سيسبانة/  ٢٧ ، ابراهيم نهر/  ٤)  هما مقاطعتين وتضم(  ٧٤-1۰,۳)  العلف

 العلف بمحاصيل المزروعة المساحة نسبة تشكل التي المقاطعات تشمل -:  الرابعة الفئة

 ، الصغيرة سيسبانة/  1٧ ، طيور ابو/  1۳)  هي مقاطعات ثالث وشملت(  ٧,۳-٤٫٧)  نيب

 والتي الحبوب محاصيل من كبيرة مساحات وجود الى السبب ويرجع(  حالوة ابو تل/  ٢٢

  للحيوانات أعالف مخلفاتها من يستفاد

 

 ٢۰1٤/5/1۰دراسة ميدانية بتاريخ 
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 : المحمية الزراعة في المستثمرة االرض استعماالت:  خامسا  

  زراعة االنفاق-أ          

 وتستخدم(  البالستك)  بالنايلون وتغطى ، األرض فـي تـحـفـر عميقـة سـواقي عـن عبارة هي

 من النوع هذا دخل( .  الفلفل ، الخيار ، الباذنجان ، الطماطة)  الخضروات محاصيل إلنتاج

 األرض استعماالت أنماط من آخر نمط وهو ، السبعينيات بداية في العراق في الزراعة

ً (  1٧5)  قدرها مساحة االنفاق زراعة تشغل اذ ، كنعان ناحية في الزراعية  موزعة دونما

 النسبة الجدول خالل ومن ،(  ٢٤)  و(  ٢۳)  الصورة في كما زراعية مقاطعات(  ٧)  على

 ناحية مقاطعات ان يتبين( .  ٢٤)  والخريطه(  ۳5. )  باالنفاق المزروعة للمساحات المئوية

 باألنفاق   المزروعةللمساحات حيث النسبة المئوية  من فئات أربع الى تقسم كنعان

 االتفاق بزراعة المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الفئة االولى

 المقاطعة هذه وتشتهر ، طغار ابو/  ٢ هي واحدة مقاطعة وتضم% (  15٫٩)  من اكثر

 ، دونما(  6۰)  الخضروات بمحاصيل المزروعة المساحة بلغت اذ ، والخيار الطماطة بزراعة

 األسواق مـن قربهـا الى باألضافة المائية والموارد ، الجيدة التربـة تـوفر الـي السبب ويعود

 االنفاق بزراعة المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثانية الفئة

ً (  5٤)  المزروعة المساحة بلغت -1۳٫6)  مابين.  والخيار الطماطة بزراعة وتتميز دونما

  اذ(  حـالوة ابـو تـل/  ٢٢ ، كنعان جنوب/  8)  هما مقاطعيتن وتضم(  158

 االنفاق بزراعة المستثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات شملت -:  الثالثة الفئة

 بلغت اذ(  كصب أراضي/  ۳۰ ، صخول ابو/  5)  مقاطعتين وتضم(  1۳٫5-5٫6)  مابين

ً (  ٤٤)  المزروعة المساحة   الخيار ، الباذنجان ، الطماطة بزراعة وتتميز دونما

 االنفاق بزراعة المتثمرة المساحة نسبة تبلغ التي المقاطعات شملت -:  الرابعة الفئة

 بلغت اذ(  البايجة اراضي/  ٢۳ ، عاكولة ابو/  ٢۰)  هما مقاطعتين وتضم(  5,5-٤)  مبين

 الطماطـة محاصيل المقاطعات هذه ضـمن وتـزرع دونمـا(  1٧)  المزروعـة المساحة

 1٢1.  والفلفل والخيار والباذنجان
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 البالستيكية البيوت المحمية الزراعة-ب

 يحتاج فاإلنسان االنتاج زيادة الي يؤدي الزراعي للتكثيف اسلوب عن عبارة المحمية الزراعة

 فصل في إنتاجها اليستطيع وقد ، الخيار ، والفلفل ، ـسخوال ، كالطماطـة الخضر بعض الى

 فصل في المياه وقلة صيفا درجات النخفاض شتاءا المكشوفة الطرق على اعتمادا الشتاء

 يمكن ال الذي الحد عن الحرارة الزراعة بأسلوب أرض استثمار الى احيانا الفالح يتبع الصيف

 المحمي االنتاج أن باإلضافة ، المحمية الحرارة درجة ارتفاع وأن ، الموسم هذا في زراعته

 وكذلك ، موسمها غير في المحيمة الزراعة السلعة فيها التتوفر التي الحرجة الفترات يغطي

 توفيرها استطاعته وفي ، المكشوفة األرض من ، الملحية الترب في حتى استخدامها امكانية

-٢۰1۰-٢۰۰٩)  السنوات خالل المحمية الزراعة نمط ألهمية ونظراً  السنة مدار على

 ، المياه شحة من كنعان ناحية لماتعانيه ونتيجة ملحوظا تطورا(  ٢۰1۳-٢۰1٢-٢۰11

ً (  ٢٩)  مساحة وشغلت(  ٢5۰)  في الخضر مشاريع أعداد تطور يالحظ  في كما دونما

 ۳6)  الجدول في مبين هو كما ية زراع مقاطعة عشرة اثنتي على توزعت ،(  ٢5)  الصورة

 ناحية في البالستيكية للبيوت النسبي التوزيع أعداد مالحظة خالل ومن ،(  ٢5)  والخريطـة( 

 . فئات اربع ضمن تقع أنها تبين كنعان

 من أكثر البالستيكية البيوت اعداد نسبة فيها تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة 

 البيوت اذ بلغ عدد( امام عون /٢5، ابو طغار /٢هما )فاكثر تضم مقاطعتين %( 1۳،5)

 اللوبية الباميا الفلفل الخيار الباذنجان الطماطة محاصيل فيها تزرع.  بيتا(  ٤۰)  البالستيكية

 . فيها العاملة األيدي ووفرة الخصبة التربة توفر الى السبب ويعود ،

 فيها البالستيكية البيوت اعداد نسبة فيها تبلغ التي المقاطعات شملت -:  الثانية الفئة 

 ، الكلب هورة/  16 ، كنعان جنوب/  8)  هي مقاطعات ثالث وتضم(  5٫6-1۳٫٤) %  من

 البالستيكية البيوت عدد بلغ اذ ، راسين ابو يل ،.  األولى الفئة في المذكورة المحاصيل/  ٢٤

ً (  ٤٤)  فيها   زراعة فيها وتوزعت ، بيتا

. ٢)  من البالستيكية البيوت اعداد نسبة فيها تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة الفئة

 من ، عاكولة ابو/  ٢۰ ، الجنوبية مريجة هورة/  ٧)  هي مقاطعات اربع وتضم(  ٤-%5٫5 

 سيسبانة/  1٧ ، حالوة ابو تل/  ٢٢ الدراسة منطقة في البالستيكية للبيوت االجمالي العدد

ً (  ٢۳)  فيها البالستيكية البيوت عدد بلغ اذ(  الكبيرة   بيتا

)  من البالستيكية البيوت اعداد نسبة فيها تبلغ التي المقاطعات شملت -:  الرابعة الفئة

/  1٧ ، والرهبـي الضايف/  ٩ ، ابوغرب/  ۳)  هـي مقاطعـات ثـالث وتضـم% (  ٤-5,٢

ً  بيوت(  ٩)  البالستيكية البيوت عدد بلغ اذ(  الصغيرة سيسبانة  نسبة ارتفاع يالحظ عموما

 اساليب نحـو الفالحين توجه الى يعود وهذا ، الدراسة منطقة في البالستيكية البيوت عدد

 من التربة على والحفاظ الماء استهالك ترشيد هو هدفها والتي ، والمتطورة الحديثة الزراعة

 عالية انتاجية تعطي عالمية مناشيء ذات بذورها خضر أصناف زراعة الى باإلضافة ، التملح

. 
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 االنتاج في المستمرة الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي التوزيع

 كنعانناحية  في الحيواني 

 ومشتقات اللحوم من الحيوانية الغذائية المواد توفير في بالغة أهمية  الحيواني االنتاج  

 ، الثانية بالدرجة والجلود والشعر كالصوف األخرى المنتجات وتأتي ، األولى بالدرجة الحليب

التي  األساسية المشاكل من والثانوية األساسية الغذائية المواد توفير ان فيه شك ال ومما

 استعماالت انماط من الثاني النمط الحيوانات تربية تمثل  ( 1المعاصر ) العالم  يوجهها

 بانها الدراسة منطقة عموم في الحيوانات تربية وتتميز ، الدراسة طقة في الزراعية األرض

 المصدر تعتبر ألنها كبيرة أهمية وله ، النباتي لالنتاج ومكمال وتخصصي رئيسي نشاط

 وخصوصا للرد:  اآلتية باألنواع كنعان ناحيه في الحيوانات تربية وتشمل لدخل الرئيسي

  المحافظة مستوى على الدواجن انتاج في األولى المرتبة الدراسة منطقة احتلت اذا ، الدواجن

 باالنواع االتية الحيوانية في ناحية كنعان  التربيةوتتمثل 

 . االغنام. 1

 االبقار. ٢ 

 الماعز. ۳ 

 الجاموس. ٤ 

 الدواجن تربية.  ه 

 . والعجول االغنام وتسمين تربية.  -6 

 االسماك تربية.  ٧

 منطقة في الحيواني اج لالنت الجغرافي التوزيع معرفة أجل ومن العسل نحل تربية. 8 

)  الجدول في مبين هو كما أهميته ووفق الحيوان نوعية اساس على توزيعها جـرى الدراسـة

 : اآلتي النحو على(  1٢)  والشكل(  ۳٧

_____________________________________________ 

 االنتاج مباديء ، یعل محمد ناهل ، عبدهللا خطاب راضي ، غزال توفيق بينج(  1)  

 . . 11 ص ، ٢۰۰6 ، الموصل جامعة ، ٢ ص ، الحيواني
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  ، األغنام تربية-1

اذ بلغ عددها )   الماشية اعداد حيث من األولى المرتبة االغنام تربية تحتل وذلك ،

 واسعه منطقة في تربي % ( من عدد المواشي 58رأساً وشكلت نسبة )   ( ۳۳586

 ك الزراعية المحاصيل الحصاد بقايا استخدام عن فضال ، الطبيعية المراعي مساحة

 المبين(  ٢6)  الصورة في كما الطبيعي النبات ونمو ، والبرسيم الجت وزراعة ، الحبوب

 فئات أربع ضمن تقع المقاطعات أن يظهر(  ٢6)  والخريطـة(  ۳8)  الجدول في

 : في الدراسة منطقة مقاطعات وفق على األغنام العداد الجغرافي التوزيع وبمالحظة

%  65)  مـن األغنـام من أعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  األولى الفئة 

 تمتلك اذ ،(  الكبيرة سيسبانة/  ٢٧ ، الكلب هورة/  16)  هما مقاطعتين وتضم ، فأكثر( 

 ويرجع ، الدراسة منطقة في اعدادها إجمالي من رأسا(  55۰۳)  المقاطعتان هاتان

 واألراضي ، الطبيعية المراعي من الواسعة المساحات توافر الى الفئة هذه احتاللها السبب

 . والحبوب العلف محاصيل تزرع التي الزراعية

 ٤٫6)  مابين األغنام من اعدادها نسبة تتراوح التي المقاطعات تشمل -:  الثانية الفئة 

 ابزيبز هورة/  11 ، كنعان جنوب/  8 ، غرب ابو/  ۳)  هي مقاطعات ثمان وتضم(  6٫٤

 أمـام/  ٢6 ، حـالوة ابـو تـل/  ٢٢ ، الصغيرة سيسبانة/  1٧ ، وريط ابـو تـل/  1۳ ،

 . األولى الفئة في االسباب لنفس يعلل وذلك(  كصب أراضي/  ۳۰ ، حبيب شـور

 ٢)  مابين االغنام من اعدادها نسبة تتراوح التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة الفئة 

 ، الجعاري/  1٢ ، ابراهيم نهر/  ٤ ، طغار أبو/  ٢)  هي مقاطعات ست وتضم(  ٤٫5 ٫8

 الدراسة أظهرت وقد(  عون أمام/  ٢5 ، راسين ابو تل/  ٢٤ ، عاكولة ابو/  ٢۰

 . الطبيعية المراعي من واسعة مساحات تمتلك المقاطعات هذه ان الميدانية

)  مابين األغنام من أعدادها نسبة تتراوح التي المقاطعات تشمل -:  الرابعة الفئة 

/  ٧ ، الشمالية مريجـة/  6 ، كركيشة/  1)  هـي مقاطعـات عشـرة وتضـم(  ٢,٧ ۰,8

 ، االعوج نهر/  18 ، الحويش هورة/  1٤ ، والرهبي الضايف/  ٩ ، الجنوبية مريجـة

 كصب نهر بزايز/  ٢8 ، البايجة أراضي/  ٢۳ ، السمسم أم نهر/  ٢1 ، شطب نهر/  1٤

 ،.  األغنام من كبيرة اعداد تستوعب واسعة مراعي توفر عدم الى السبب ويعود( 
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 . األبقار تربية. ٢

 المواشي في منطقة الدراسة اذ يبلغ عددهااحتلت االبقار النسبة الثانية من اعداد 

 منطقة في منطقه الماشية  اعداد إجمالي من( %٢1) بنسبة وتسهم رأسا( 1٢18۰)

 ،( ٢۶) والخريطة( ۳8) الجدول في المبين النحو على ،(٢8) ةالصوركما في  الدراسة

 منطقة مقاطعات أن يظهر الجدول في المبين األبقار إلعداد الجغرافي التوزيع وبمالحظة

 فئات هية تقع ضمن أربع - الدراسة

 فأكثر( %٧٩) األبقر من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: األولى الفئة

 جنوب /8 ، ابراهيم تهر /٤ ، غرب ابو /۳ طغار، أبو /٢) هي مقاطعات اربع وتضم

 المراعي من الواسعة المساحات توفير الى الفئة هذه احتالل في السبب ويرجع( کنعان

 اكثر األبقار تربية مع تتفق التي و المقاطعات ضمن البساتين تركز عن فضال ، الطبيعية

 علفا الفاكية أشجار بين تنتشر التي اإلدغال تشكل حيث ، األخرى الحيوانات انواع من

 الجت مثل األخضر للعلف مخصصة مساحات وجود عن فظال الحيوانات لهذه جيدة

 .والبرسيم

 (٧٫٢-%٧8) من األبقار من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثانية الفئة

 ابو ،٢۰ الجنوبية، مريجة /٧ ، الشمالية مرحية /6) هي مقاطعات خمس وتضم

 الفئة هذه احتاللها في السبب ولعل ،( البايجة اراصي /٢۳ ، حالوة ابو تل /٢٢ ، عاکولة

 . الواسعة المراعي توفر الى

 (5٫1-%٢,٩) من األبقار من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثالثة الفئة

 الى ترتبينها سبب ويعود( كب نهر بزايز 1٢8 ، حبيب شور امام /٢٩ ، راسين ابو

 تل 1٢۶ ، األعوج نير /18 ، الكلب هورة /1٩ ، کرکيشة( 1) هي مقاطعات ست وتضم

 .الزراعية المحاصيل جانب الى ثانوي کدخل الفالح مساعدة

 (%1,۰۰۳) من األبقار من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشكل -: الرابعة الفئة

 /1۳ ،1٢ أبزيز، هورة 11 ، هيسي ولر الضيف( ٩1) هي مقاطعة عشر احدى تضمو

 خالل ومن( كصب امام /٢۵ ، الصغيرة سيسبانة| 1٧ ، شيالتو دورة( 1۶ور،يط ابو تل

 سيسبانة /٢٧ ، عون هذه في األبقار أعداد نسبة انخفض اسبان، في بين الجدول مالحظه

 األراضي مساحة انخفاض أصي او /۳۰ السمسم، ام نهر ٢1 ، شعب نهر 11٩ الكبيرة،

 انواع تربية هو المقاطعات المحاصيل زراعة نحو والتوجه العلف لمحاصيل المخصصة

 انخفاض المساحه األرضية  الى باالضافة( والماعز ، األغنم الحيوانات من اخرى
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 الماعز-۳

 

 جميع في تنتشر

 الماعز تربية أن ،

تلك النسبة  شكالم الدراسة منطقة في الحيوانات بين من الثالثة المرتبة الماعز يحتل

ان تربيه الماعز تنتشر التي تربى في منطقه الدراسه الحيوانات من اجمالي اعداد  %(٢۰)

 بشكل الماعز يربي ما غالبا النه األغنام تربية فيها تنتشر التيالمقاطعات في جميع 

( ٢8) والخريطة (۳8) الجدول خالل من ويظهر. بمفرده ليربى ان النادر ومن األغنام

 : هي فنات اربع على تقسم الذي الماعز العداد النسبي التوزيع

 فاكر( %٧۳) من الماعز من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل : األولى الفئة

 الى الفئة هذه احتاللها السبب ويرجع( غرب ابو /۳ طغار، ابو /٢) هما مقاطعتين وتضم

 . الطبيعية والمراعي الحقلية للمحاصيل المساحات  توفر

 من الماعز من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثانية الفئة

 /1٢ ، كنعان جنوب /8 ، ابراهيم نهر /٤) هي مقاطعات : سبع وتضم (٢,٢۰۰1%)

 /٢٧ ، حالوة ابو تل /٢٢ ، الصغيرة سيسبانة /1٧ ، طيور ابو تل/1۳ ، الجعاري

( المزروعة غير) المتروكة األراضي مساحة سعة الى ذلك سبب ويعود( الكبيرة سيسبانة

  الحيوانات لهذه جيدة طبيعية مراعي تشكل والتي المقاطعات هذه ضمن

 (٢٫٢-%۰) من الماعز من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثالثة الفئة

 ابو تل /٢٩ ، عاکولة ابو /٢۰ ، الكلب هورة /16 ، الشمالية مريجة( 6) مقاطعات

 ( .البزيز هورة /11 ، حبيب شور امام /۳۶ ، عون امام /٢۵ ، راسين

 -)  من الماعز من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل:  الرابعة الفئة

 الطايف /٩ ، الجنوبية مريجة /٧ ، شةيگرگ( 1) هي مقاطعات عشر وتشمل%( أ،

 أم نهر ٢1 ، شطب نهر 11٩ األعوج، نهر /18 ، الحويش هورة /1٤ ،

 على ويعود( كصب أراضي /۳۰ ، كصب نهر بزاپز /٢8 ، البايجة اراضي /٢۳ ، السمسم

 سبب شحيح حيوان انه كما ،( الحبوب) األخرى الزراعية والمحاصيل الفاكهة اشجار

 الشديد بطفله يتميز الماعز حيوان ان الى المقاطعات هذه في الماعز تربية انخفاض

 االلبان أو اللحوم من سواء العطاء والرهبي

_______________________________________________ 

 .٢۰1٤/٤/٢۳ الميدانية الدراسة (1)
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 :  الجاموس تربية و

 الدراسة منطقة في الماشية حيوانات بين من الرابعة المرتبة الجاموس تربية أحتلت 

:  منطقة في تربي التي الحيوانات اعداد من% (  1)  نسبة بذلك مشكلة اعدادها ،

 خالل ومن البعض في وتختفي الناحية من الشمالي الجزء في وتتركز الدراسة

 مقاطعات خمس في تنتشر أنها تبين(  ٢٧)  والخريطة(  ۳٧)  الجدول مالحظة

 فيها تنتشر التي المقاطعات بين الجاموس اعداد في كبيرا تباينا هناك ان كما ، اآلخر

 احتلت(  غرب ابو/  ۳)  جاءت( .  ٢٩)  صورة في كما(  راسين ابو تل/  ٢٤ ،

/  11)  الثالثة والفئة ،(  البايجة أراضي/  ٢۳)  الثانية الفئة وتليها ، األولى الفئة

  حالوة ابو تل/  ٢٢)  مقاطعات الرابعة الفئة وضمت ،(  ابزيبز هورة
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  الدواجن تربية-5
 لالنتاج التكميلي دورها في عموما الداجنة والطيور الدواجن تربية أهمية تتجلى 

 المطاحن سالالت تستهلك فهي ايضا الدواجن على ينطبق الحال وهذا.  غذائية مواد

 نخاسة إلى وتحويلها االنسان لغذاء التصلح التي الحقلية المخلفات تستهلك وانات من

 علف ان فضال ، والقطن الشمس وزهرة الصويا فول مثل الزيوت معامل ومخلفات

 لة السمك ومطحون والعصفر والذرة والشعير القمح على يحتوي المركز الدواجن

 والفيتامينات ولمنتجات(  دخيال واوفر انتظاما اكثر الزراعي النشاط وتجعل الموسمية

 الدواجن وطأة من وتخفف الريف في واألوالد للنساء عمل فرص توفير على وتعمل ،

 ربحا غنية لكونها الزراعية للمحاصيل كسماد فضالتها تستخدم حيث كبيرة أهمية

 مع مقارنة األرض من صغيرة وبمساحة لها المخصصة االرض في وثابتا وفيراً 

 أنها األخرى الدواجن ميزات ومن ، التربة خصوبة من تزيد التي العضوية بالمواد

 من كبيرة اعداد تربية يمكن اذ ، األخرى الزراعية األراضي استعماالت بنية تحقق

 التي الحديثة الزراعية األرض استعماالت أنماط من الدواجن تربية وتعد الدجاج

 والبيض اللحوم من منتجاتها على الطلب زيادة مع الدراسة منطقة في واتسعت برزت

 تربية وتمارس ، الماضي القرن من األخيرة العقود في وخاصة أسعارها وارتفاع

 1۳6)  نتجة الم الحقول عدد بلغ اذ اللحوم انتاج لغرض الدراسة منطقة في الدواجن

 على( .  ۳٩)  جدول في موضح هو وكما مقاطعة عشرة ثماني على توزعت حقالً ( 

 حقول(  ٩)  هناك ان الباحث وجد الميدانية الدراسة خالل ومن صغيرة أرض قطعة

 للدجاج المستورد الدجاج منافسة الى العمل عن توقفها سبب ويعود التعمل دواجن

 ، االفراخ بـ تتمثل التي األنتاج مستلزمات من الدواجن تربية تكاليف وارتفاع المحلي

 تقلبات أما تحه عدم بسبب خاصة عناية الى تحتاج انها عن ، واألدوية ، واالعالف

 الى فضال هالكها الى تؤدي التي األمراض من بالعديد لالصابة ضمها وام الطقال

 عند االنتاج تكاليف من يزيد وهذا نهارا ليال مستمر كهربائي التيار الى الحقول حاجة

ً  الدولة منحت ٢۰۰8 عام وبعد المولدات على االعتماد  الحقول اصحاب الى قروضا

 الحقول النشاء وقروض تأهيل إعادة قروض منها وتنميتها استثمارها أجل من

 مليون(  15۰،  التشغيل وقود تكاليف ارتفاع بسبب القرص قيمة بلغ اال النموذجية

 النموذجي للحقل(  ۳1)  والصورة(  ۳۰)  الصورة يالحظ.  دينار

____________________________________________ 

مركز دراسات  1ط . والممكن المواقع العربية الزراعة تنمية ، وزان صالح(  1)  

 . ۳68 ص ، 1٩٩8 ، روتيب الوحدة بيروت 
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يقع  الجغرافي التوزيع ان تبين( ۳۰) والخريطة( ۳٩) الجدول مالحظة خالل ومن

 اربع فئات هيةمقاطعة تقسمت على ضمن ثمان عشر 

 (٤٤) الدواجن حقول من أعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل - األولى الفئة

الى  ذلك سبب ويعود( ابراهيم نهر /٤ ، غرب أبو /۳) هما مقاطعتين وتضم وشكر

 مستهلكا للمسافة  تعد والتي المحافظة بمركز الناحية يربط الذي المقاطعات هذهقرب 

 – بعقوبة) الرئيسي الطريق مرور الي باالضافة الناحية اسواق من المقاطعات أو

 قدرتها بعدم اللحم دواجن تتميز حيث ، الحقول هذه المنتجات رئيس كنعان بلدروز 

 النقل تحمل على

 وخصوصا النقل مسافة زادت كلما الهالكات نسبة فيها ترتفع هذا طويلة المسافات

 في

 . شتاء انخفاضها او صيفا الحرارة ارتفاع أوقات

 ، الشمالية مريجة /6) هي مقاطعات خمسة وتضم( ٩8%

 من الدواجن حقول من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثانية الفئة

(1 - 

 هذه تركز سبب ويعود( حبيب شور امام /٢٩ ، حالوة أبو تل /٢٢ ، األعوج

 المقاطعات

 . األولى الفئة في نفسها األسباب إلى الفئة هذه ضمن

 نهر /18 ، كنعان جنوب /8 ،

 .6۳) من الدواجن حقول من اعدادها نسبة تبلغ المقاطعات تشمل -: الثالثة الفئة

 /٢۳ ، الصغيرة سيسبانة /1٧ ، طغار ابو /٢) هي مقاطعات أربع وتضم( %5٫6

 الحقول عدد في االنخفاض هذا سبب ويعود( كصب نهر بزايز /٢8 ، البايجة اراضي

 ضخمة أموال رؤوس الى النمط يحتاجها حيث الدواجن تربية تكاليف ارتفاع الى

 النشاء

 ماهرة عاملة أيدي الى يحتاج كما واألعالف الدجاج افراخ وشراء الحقول

 ومتخصصة

 . الدواجن تربية في

 من الدواجن حقول من أعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الرابعة الفئة

(1- 

 ، األبيض األمام نهر /1۰ ، الجنوبية مريجة /٧) هي مقاطعات سبع وتضم( %۳,۵

 في نفسها األسباب الى الفئة ضمن المقاطعات هذه تركز سبب ويعود( كصب  (16

 ۳۰ ، الكبيرة سيسبان /٢٧ السمسم، أم نهر /٢1 ، عاکولة أبو /٢۰ الكلب، هورة

 الثالثة الفئة
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 :  واألغنام العجول وتسمين تربية-1

 یحد كشف مداهمته في امس الحمير االنتاج في المستثمرة زراعية هر من أخر نمط

 تخدم التي ياسة المشاريع احدى وتعد ، الحيواني لالنتاج األرض استعماالت أنماط

 األعالف والسمن التربية وتعتبر ، تنميتها على تعمل والتي الحيوانية الثروة

 الوسائل فتمثل المركزة االعالف أو(  االدغال ، البرسيم ، الجت)  المتمثلة الخضراء

 لبروتينات لتسمين الرئيسي الغذاء أما ، اللحم لالنتاج الدراسة منطقة في الحديثة

 توضع األمالح وتعتبر ، القين أو المجروشة الحبوب مع ، المخلوطة والفيتامينات

ً  الطعام وملح الجيري والحجر المعدنية  في تساعد والتي التغذية في أساسيا مكونا

 مربي لمزارعين(  الزراعية الشعب تقدمها والتي واالسطوانية الكبدية الديدان بناء

 العظمي ايكل مثل الداخلية للطفيليات المضادة واللقاحات باالعالف واالغنام العجول

 هذه بدعم عاتقها على الدولة اخذت آخر جانب ومن جانب من هذا.  للحيوان

 جفاف الي وتؤدي التقليدية عن تختلف مواصفات ذات نموذجية حظائر في الحيوانات

 بالتهوية المتمثلة إلى باإلضافة ، الدقيقة والكائنات البكتريا من وتعقيمها االرضيات

 المساحة النهار طوال الشمس اشعة الي األرض لتعرض تسمح والتي الجيدة

 ما(  ٢۰٢-1 5)  من لالغنام يخصص اذ الحظيرة داخل حيوان لكل المخصصة

( .  ۳٤)  والصورة(  ۳۳)  الصورة و(  ۳٢)  الصورة في كما الخراسانية االسقف

 التسليح حديد أو األلمنيوم بصفائح الحظائر هذه وتسقف(  ٢۳,۵-۳)  من العجول

 ثانوي كمنتج العضوي السماد وأنتاج ، اللحوم توفير في النمط هذا يساهم عمل في

 باالضافة ، للحيوانات كأعالف الزراعية المخلفات من واالستفادة ، التربة لتحسين

 النسبي التوزيع وبمالحظـة.  معه والعاملين المشروع لمالك مجز دخل تحقيق الى

 في المبين النحو على الدراسة منطقة مقاطعات وفق على الحيوانات هذه ألعداد

 ( ۳1)  والخريطة(  ٤۰)  الجدول

 :  فئات أربع ضمن يقع التوزيع هذا ان تبين 

 -:  األولى الفئة العجول وتسمين تربية أ

 1۰۰)  من العجول من أعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل  -:الفئة االولى

(  األبيض األمام نهر/  1۰ ، سليم هورة أمام/  15)  هما مقاطعتين وتضم فاكر% ( 

 الدراسة منطقة في العجول أعداد إجمالي من العجول من رأس(  1٧۰۰)  تمتلك اال

)  من العجول من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثانيـة الفئة. 

 ا( .  عكوله ابو/  ٢۰ ، غرب ابو/  ۳)  هما مقاطعتين وتضم(  %1۰۰  ٧٧

 - 5)  من العجول من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -:  الثالثة ةئلف

 اراضي(  ٢۳ ، ميابراه شهر ٤ ، صغار ابو/  ٢)  هي مقاطعات ست وتضم% ( 

 الكبيرة سيسبانة 1٢٧ ، الصغيرة سيسبانة/  1٧ ، بيحب سور امام/  ٢6 ، الباجة

 شعبة الحيوانية الثروة قسم مسؤول ، كرم أحمد الزراعي المهندس مع مقابلة(  1)  

 . ٢۰1٤/٤/٢٤ بتاريخ كامل زراعة
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 :. األغنام وتسمين تربية ب

 : وكالتي فئات أربع ضمن

يقع  الجغرافي التوزيع ان تبين( ۳٢) والخريطة( ٤۰) الجدول مالحظه خالل ومن

 ضمن اربع فئات كالتي :

 (%1۳)  من األغنام من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: األولى الفئة

 م رأسا( 8۰۰) تمتلك اذ( حالوة ابو تلى /٢٢) هي واحدة مقاطعة وتضم فأكثر

 الدراسة منطقة في األغنام اعداد إجمالي من األغنام

 -با 5) من األغنام من أعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثانية الفئة

 ابو /۳ ، کيشة گر /1) هي مقاطعات أربع وتضم( 1۳٫8% (السمسم أم نهر /٢1

 ، طيور أبو تل /1۳ غرب،

 ٤1-٤) من األغنام من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الثالثة الفئة

ر نه /1٩ ، الجعري /1٢ ، الشمالية مريجة /6) هي مقاطعات ثالث وتضم %(

 ( .شطب

 - 6) من األغنام من اعدادها نسبة تبلغ التي المقاطعات تشمل -: الرابعة الفئة

 سيسبانة الكبيره  /٢٧ ، سليم هورة أمام /1۵ ، ، والرهبي الضايف /٩) (1%

 :  االسماك تربية .٧

 ولتربية ، الحيواني لالنتاج الزراعية األرض استعماالت أنماط مـن االسماك تربية تعد

 بالبروتين غنيا غذاء تعد فاألسماك ، كبيرة واقتصادية غذائية أهمية االسماك

 عن فصالً  ، الهضم سهلة البروتينات من% (  ٢٢ -18)  نسبة على الحتوائه

 تصنيعها يمكن ال والتي االنسان لجسم الضرورية األمينية االحماض على أحتوائه

 العناصر على تحتوي كما ، السمك في منه عالية نسبة توجد الذي الليسين وخصوصا

 المزارعين شجع مما اسعارها من زاد والعراق العالم بلدان في كما األخرى الغذائية

 أن كما( .  وغيرها واليود والحديد والفسفور الكالسيوم تربيتها حقول انشاء على

  االسماك لحوم على الطلب زيادة

 ، الزراعي واالشاد والتدريب للتعاون العامة الهيئة ، والري الزراعة وزارة(  1) 

 لتنمية العامة الهيئة اعداد ، التربية في األولية والمبادىء السمكية مزارع أنشاء

 . ٢ ص ، 1٩8٩ ، بغداد ، المركزي العمال مطبعة ، السمكية الثروة
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تمثل تربية النحل نمطا آخر من استعماالت األرض   -: العسله . تربية نحل 

الزراعية لالنتاج الحيواني في منطقة الدراسة ، وتمارس تربية النحل لغرض إنتاج العسل 

والذي له فوائد غذائية وطبية متعددة ، وقد اعطى هللا سبحانه وتعالى النحل مكانة خاصة فقد 

ل أن أتخذى من الجبال نحل} وأوحى ربك إلى الذكرها في كتابه العزيز لقوم يتفكرون بقوله : 

ربك ذلال يخرج من  سبلكلي من كل الثمرات فأسلكي  *ثمبيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 

{)صدق هللا آلية لقوم يتفكرون * بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس إن في ذلك 

 العضيم ( 

ومدخآل رئيسيا لكل عمليه تعتبر االرض اساس كل تنمية  التنمية الى مدخل:  أوال

 مشکالت من الحاضر وقتنا في العالم إليه وصل ما أن ، صناعية أم كانتانتاجية زراعية  

 وغير العشوائي واالستغالل لالستخدام نهائية محصلة هو وبيئية واجتماعية اقتصادية

 سن مزيدا يعني المورد هذا تخطيط في النجاح بان ماقلنا إذا وألنبالغ ، الموارد الهه المدروس

 التطبيق قاطبة المداخل اهم إن سواء حد على والكمي والنوعي واالجتماعي االقتصادي الرفاه

 الموارد أم بحق تعتبر التي األرض استخدام تخطيط في األولى بالدرجة يتمثل التنمية وتحقيق

 (1)أصلها و الطبيعية

 -التنمية: مفهوم

 مشوه شبه أو مشوه لواقع التنظيم بإعادة تهتم عمليات مجموعة أنها على تعرف -: التنمية

 تحسين على العمليات هذه وتنطوي متطورة إنتاجية وحدة المجتمع بموجبها يصبح بحيث

 وإعادة الحقيقي الفردي الدخل ورفع لالفراد واالجتماعي والثقافي المعاشي المستوى ورفع

 أفضل حالة إلى تتغير التي الحالة على التنمية مصطلح ويطلق (٢) بينهم عادل بشكل توزانه

 وسياسات بخطط تتمثل معينة وأجراءات وسائل بواسطة وتتحقق لها مخطط إرادية بصورة

  (۳)للسكان االجتماعي الرفاه زيادة هدفها

 إلى تهدف ، االقتصادية.والتدابير االجراءات من مجموعة تعرف-االقتصادية: التنمية  -

 زيادة تحقيق تضمن ، ذاتية إقتصادية آلية لبناء االقتصادي الكيان في هيكلي تغير تحقيق

 عيتوز تحقيق الى تهدف كما الحقيقي الفرد لدخل ، مستمرة ورفعة اإلجمالي الناتج في حقيقية

 (٤)توزيعه في تسهم التي المختلفة المجتمع طبقات بين الناتج لهذا عادل

 تخطيطها وأساليب فلسفتها المستدامة التنمية ، زنط أبو ماجده ، غنيم محمد عثمان( 1)

 1٧1 ص ،٢۰1۰ ، عمان ، والتوزيع للنشر الصفا دار ،1 ط ، قياسها وأدوات

 ، الريفية والتنمية الريفي االستيطان جغرافية ، سمور أبو حسن ، الهيتي فارس صبري( ٢)

  1٩۵، ص٢۰۰۰دار الصفا للنشرة والتوزيع، عمان ،  1ط 

 ، النجف محافظة في االقليمية التنمية في وأثرها الصناعة شبع، عباس جواد محمد (۳)

 ٩ص ،٢۰۰٧ ، الكوفة جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير ، الماجستير رسالة

 التنمية في واثرها العراق في الدولة المزارع الجغرافي التوزيع ، مخلف احمد هادي (٤)

 16ص ،1٩8۵ ، بغداد جامعة ، 1ط، االقتصادية
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 في (0FA)الزراعية الدولية االغذية  منظمة تعرف  – المستدامة الزراعية التنمية

 تتظمن بحي األساسية الطبيعية الموارد وصيانة رةداا بانها المستدامة الزراعية 1٩88 عام 

 المستقبلية الحالية االنسانية المتطلبات التقنيات و المؤسسات

 مفهوم التنمية الزراعية

التغيرات التكنلوجية  وتوجيه وصيانتها الطبيعية الموارد قاعدة إدارة) الزراعية بالتنمية يقصد

 مما سةوالمؤس  ألصول الوراثية المصادر و والمياه الزراعية األرض تكون التي هذه من

 الطبيعية البيئة على وتحافظ وحيوان القادمة لألجيال البشرية الحاجات وإشباع تحقيق يضمن

 تهدف (1اجتماعي ) ومقبولة ا وصالحة اقتصاديا فني مالئمه  بأنها التنمية تتميز كما ،

 من الزراعة انتقال الى الحضر الوقت في الدولية في الزراعية للتنمية العامة االستراتيجية

 من وتنميته الريفي المجتمع تطور الى اضافة الجزي، المستوى الى المعيشي المستوى

 الزراعية األساليب تطوير على الزراعية التنمية تقتصر ال بحيث االقتصادية، الناحيتين

 االقتصادية التنمية لعملية المتاح الزراعي اإلنتاج زيادة شأنها من التي التقنيةاالجراءات

 ويمكن كافة الى تنصرف الزراعية فالتنمية( . االجتماعية النواحي ايضا تشمل بل وحسب.

 في الزراعية العالقات تنظيم أعادة هو األول الزراعية التنمية وسائل من نوعين بين التمييز

 الزراعية الموارد بقاء فرغم ، الريف في المستخدم الزراعية الموارد زيادة والثاني الريف

بشكل  وترشيدها الزراعة بعادة تنضيم العالقاتاالنتاج  في زيادة يمكن عليه هي ما على

 يساعد بما االجتماعية العالقات تنظيم بإعادة وذلك كلفته تقليل أو اإلنتاج زيادة على يساعد

 الخدمات توفير ترشيد وكذلك ، التذمر اسباب أزالة و الزراعية الموارد استخدام حسن على

 وغيرها والتسليف والتسويق التمويل من الزراعية

 : الزراعية التنمية على للتركيز تدفع التي األسباب 

 من المتزايدة لألعداد والطعام الغذاء توفير على يعمل زراعية قطاعة الزراعة تعد لم.. 1

 السياسية الدولة قوة في كبيرا دورا يلعب استراتيجية قطاع تشكل أصبحت بل ، السكان

 كما ، العالم دول معظم في إخر استخدام أي من نسية أكبر زراعية المستغلة األراضي تشكل-٢

 اإلنتاج زيادة هموم اصبحت كذلك ، الدول من الكثير في السكان لغالبية رزق مصدر تعتبر

 الدول من الكثير منها تعاني التي المشكالت أكبر من الزراعية الرقعة وتوسيع الزراعي

.._______________________________________ 

 دراسات مركز ، 1ط ، الفاعلة العوامل المستدامة الزراعية التنمية ، األشرم محمود( 1)

 الوحدة

 ، العربية .۳1۰ ص ، سابق مصدر ، الزراعية الجغرافية ، علي ابو حمدي منصور(٢)

 ۵۰ ص ،٢۰۰٧ بيروت،

  بغداد ، والنشر للطباعة المعرفة دار ، 1ط ، الزراعي االقتصاد ، الداري مطر عبدالوهاب(۳)

 ، نفسه المصدر(٤)---------.   ٤٢٧ص  １９８０

  ۳11 ص
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 والمساحات ظهور إلى أدى السكان توزيع مع العالمي الزراعي اإلنتاج توزيع توازي عدم-۳

 سوء أمراض ونفسي كالمجاعات الدول من العديد في خطيرة عدائية مشکالت(  الزراعية

  الزراعي واالنتاج الزراعة بقطاع والشعوب الدول اهتمام زاد الذي األمر التغذية

 المكانية شبكة في بماج حياة أسلوب هي وانما ، تمارس حرفة مجرد ليست الزراعة ان--٤

 ، الحضاري االرث ، األسرية العالقات ، الدين:  العالقات من معقدة االقتصادية واألوضاع

 والعالقات

 المترتبة األخرى االنشطة من لمجموعة زاوية حجر تمثل الزراعية المنتجات ان.  ه 

 والتجـارة النقل منها الفقيرة الـدول فـي وبالذات بهـا المرتبطة أو عليهـا(  ٢)  والصناعة

 : الزراعي القطاع وتطوير تنمية في الدولة دور 

 يأتي االقتصادية والقطاعات خاص بشكل العراق في الزراعي القطاع يواجهها التي التحديات 

.  عام بشكل األخرى من نوعين وجود ظل في الزراعي القطاع وتطوير تنمية في الدولة دور

 التي المذهلة والتكنولوجية العلمية كـالتطورات الخارجيـة بالتحديات يتمثل األول فالتحدي

 فيتثمل الثاني التحدي أما)  الزراعي اإلنتاج تقنيات مجال في والسيما العالم شهدها

 به مر لما نتيجة العراق في الزراعي القطاع منها يعاني التي الداخلية والعقبات بالمحدودات

 الزراعي للقطاع التحتية البنى تدمير الى ادت واجتماعية واقتصادية سياسية ظروف من

 االكتفاء من األمن المستوى تحقيق عن كبير بشكل وتخلفه الزراعي اإلنتاج مستويات وتراجع

 من الذاتي االكتفاء وتحقيق العراق في الزراعي القطاع وتطوير وتنمية ولمعالجة الذاتي

 محـاور عـدة مـن فاعلـة زراعية سياسة وضع األسر يحتم.  األساسية الزراعية المنتجات

 :  هي المقترحة السياسة محاور اهم ومن  به واالوض الزراعي القطاع تنمية تستهدف

  . البحثية المراكز وتطوير التنكولوجيا توفير ضرورة:  أوال

 الزراعية التكنولوجيا على االستحواذ قدرات تعزيز في الهدف هذا تحقيق الى السبيل يتمثل

 االساليب لتطوير واسعة آفاق من عنه يتمخض وما العلمي بالتقدم االهتمام طريق عن

 المتوفرة الزراعية المساحات استغالل كفاءة كتطوير.  المحاصيل انتاج في المتبعة الزراعية

 المحصولي التركيب ـار واختي المحسنة والبذور التقـاوي استخدام وتحسين وتوسيعها

 اساليب وتبني والزراعية المكننة في والتوسع.  مالئمة األكثر بالصورة الزراعية والدورة

  التقانة باستخدام الوراثية األصول وتطـوير الحديثـة الـري

________________________________________________ 

 تخطيطها وأساليب فلسفتها المستديمة التنمية ، زنط أبو ماجـدة ، غنيم محمد عثمان(  1) 

  وأدوات

 دار ، 1 ط ، والبيئة التنمية جغرافية ، راضي ابو عبدالعزيز فتحي ، ابراهيم عيسى(  ٢) 

  18٢-181 ص ، سابق مصدر ، قياسها النهضة

 ، بغداد والنشر للطباعة المعرفة دار ، العربي الوطن في الزراعة ، الفخري قسم عبدهللا(  ۳ 

 F [ 1027 صاد ، العربية.  ٩6 ص ، ٢۰۰٤ ، روتيب ، ٢۰۰٢
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  خالل من الزراعية اإلنتاجية لزيادة العراق في الزراعية البحوث دور تفعيل يمكن

 واألجنبية العربية والبلدان العراق في وانشطتها البحوث مراكز بين التنسيق-1

 المتبادلة الفنية والمهمات الخيرات وزيادة تطوير بهدف

 منها التطبيقية و عامة بصورة الزراعية باألبحاث للقيام المؤهلة المالكات توفير-٢

 المسؤولة الجهات قبل من األبحاث لهذه المخصصة الموارد زيادة

 المتخصصة المختبرات و والفنية العلمية التجهيزات توفير --۳

 المجال هذا في والباحثين العلماء على تحافظ التي والمهنية والعلمية األمنية البيئة توفير -٤

 الزراعية والتسويقية السعرية بالسياسة األهتمام:  ثانيا

 الوطنية الزراعية البشرية الموارد تنمية:  ثالثا

 ( :.اآلتية واإلجراءات التدابير اتخاذ خالل من تحقيقها ويمكن

 الزراعية التخصصات من والمستقبلي الحالي الفعلي االحتياج وتحديد دراسة--1

 المخالق

 خالل من المباشرة غير العمل قوة لتدريب ومكثفة متعددة برامج وتنفيذ تصميم. ٢

 الخاص القطاع فيها بما العالقة ذات األطراف كافة اشراك

 الخاص القطاع عمالة تأهيل واعادة تأهيل برامج تكاليف من جزءا الدولة تحمل -۳

 المهني للتدريب صندوق أطار ضمن

 يلبي بما والتأهيل التدريب مراكز وإدارة انشاء على الخاص القطاع تشجيع -٤

 . المختلفة الزراعية التخصصات من احتياجاته

 التنمية باحتياجات المهني والتدريب الفني والتعليم العالي التعليم مخرجات طبر .5

 .العراق في

________________________________________________ 

 عام بعد العراق في الزراعية التنمية معوقات حل في الدولة دور ، علي حمد صالح (1)

 .1۰ص ،٢۰11 ،۳1 العدد ، الهيثم ابن التربية كلية مجلة ، ٢۰۰٢

 عام بعد العراق في الزراعية التنمية معوقات حل في الدولة دور ، علي حمد صالح محمد( ٢)

 . 1۳ ص ، سابق مصدر ،

 1۰: ص نفسه المصدر( ٢)
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 . السائدة التحتية الزراعية وتفعيل دور المؤسسات  بالبنىرابعا : انهدام 

 –خامسا االهتمام بالمورد المائي وتفعيل سبل تنميته والمحافظة عليه 
الموارد المائية  التأكيد على تحقيق األمن المائي العراقي باعتباره الوسيلة الفعالة في تحقيق

التنمية الزراعية  السطحية في اعداد السياسات واالستراتيجيات التنمية موارد المياه

 الموارد المائيهو  المستدامة. ولتحقيق ذلك ينبغي التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة

ورفع كفاءة  وحمايتها من التلوث. والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة

الدول المنبع و جور  استخدام مياه الري والعائد منها كما يتطلب األمر حل مشكالت المياه مع

وشبيت  المتشاطئةالدول  للحفاظ على حقوق العراق المكتسبة في مياه األنهار المشتركة مع

فض عن ذلك ينبغي األهتمام  هذه الحقول وفق القوانين الدولية التي تعطي حقيقة الدول

 (1اتباع الخطوات األتية).... بالمياه المتاحة وحمايتها وترشيد استهالكها 

 يؤدي الى انجراف التربة وتملحها وهدر المياهالذي 

 استخدام أساليب الري الحديثة )مثل الرش و التنقيط( بدال من األسلوب التقليدي-1

 التوسع في عمليات بناء السدود والخزانات السطحية من أجل استغالل أكبر قدر-٢

 ممكن من المياه السطحية ومياه األمطار

 وتنظيم امثالتحقيق االستفادة القصوى من المياه الجوفية باستغاللها استغالل  -۳

 هدرهاوتجنب  استثمارها

 اعادة تأهيل وانشاء المشاريع اإلروائية والبزل ووضع الخطط الالزمة لذلك -٤

 . سادسا : تفعيل دور السياسة التجارية الزراعية

 سابعا : المحافظة على البيئة

ثامنا : توسيع القروض والتمويل الزراعي وجذب االستثمارات المباشرة 
المفروض في  ويتم ذلك من خالل تسهيل أقامة المؤسسات المالية في المناطق الريفية لتوسيع

 الزراعي . فضال المناطق الريفية وتشجيع المزارعين على االدخار في المؤسسات المصرفية

وان يتم النظام  ية والسيما األوربية و العربية علىعن تشجيع رؤوس األموال األجنب

االستثمار في القطاع  المصرفي بالمرونة ليتالءم مع متطلبات المستثمرين من القطاع الخاص

المشروع االستثماري و  الزراعي من خالل تقويم المزيد من التسهيالت و المرونة في اختيار

والسيما في مجال الخضار  والنوعية الممتازةالتأسيس لتوسيع اإلنتاج ذي الجودة العالية 

من اإلنتاج وتسويق النتاجات  والفواكه التصدير إلى األسواق الخارجية و ايجاد قاعدة بيانات

المحلي عند الرغبة في االستثمار  الزراعية الخام والمصنعة وتوفير التمويل للقطاع الخاص

 طويلةفي الزراعة وتسهيل الحصول على القروض 

 عيادة سعيد ، نحو استراتيجية وطنية لحل مشكلة المياه في العراق ، اطروحة دكتوراه(1)

 ٩٧، ص  ٢۰1۰منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد ،  غير
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 الزراعية األرض استعماالت تواجهه التي المعوقات:  ثانيا

 :. معالجتها وسبل الطبيعية المعوقات و

 :۔ التربة تملج. أ

فوق  الياء تدفق فعند األرض من واسعة لمساحات بالنسبة خطيرة مشكلة الملوحة أصبحت

 تكن لم اذا العليافانها تعمل على ترسيب االمالح فوق طبقات االرضية سطح ارض المزرعه 

 مشكلة وتعد (٢) النباتات الجذور منطقة تحت االنحدار لالمالح لتتيح كافية الصرف وسائل

 منطقة تشكل والتي الرسوبي السهل منطقة منها تعاني التي المشاكل أبرز من التربة ملوحة

 ارتفاع و األرض باستواء تتمثل وبشرية طبيعية ظروف عن ناتجة وهي منها، جزءأ الدراسة

 ترتفع مياه واستخدام صيانتها وعدم والصرف.الري شبكات وتدهور الجوفية المياه منسوب

 تربة الى التربة تتحول وبذلك ، السطح على االمالح.األراضي ري في األمالح نسبة فيها

 إلى أدى والذي الحار المناخ ظروف عن فضال ، الزراعية.إنتاج ذات او منتجة غير متملحة

 متباينة كانت وان الدراسة منطقة عموم في المشكلة هذه توجد وترسب التبخر نسبة ارتفاع

 نسبة شكلت(. دونم1٢۳۰٩٧) (٢المتملحة) المساحة مجموع بلغ وقد ، وأخرى.مقاطعة بين

(5۰%) 

 البد المشكلة هذه تأثير تفاقم من الحد والجل:  ياتي بما وتتمثل تأثر من والحد لمعالجتها كما

  اإلجراءات من مجموعة اتخاذ من

 من وااليفاد السائدة والتقنية البشرية باالمكانات الطبيعية العوامل ضبط أو السيطرة. 1

 . العوامل تلك مخاطر من للتقليل الطبيعية القوانين

 وعدم قلة عن فضالً  ، والبردي القصب من وتنظيفها بتعميقها الفرعية المبازل صيانة. ٢ 

 . الدراسة منطقة مقاطعات اكثر في مبازل وجود

 األسمدة ونوع المطلوبة التربة واختيارنوع الري اسلوب في العلمية الزراعة نحو التحول. ۳ 

 الصيفية المياه وكفاية المزروعة والمحاصيل

 بالغسل ونعني ، كالشعير للملوحة المقاومة بالنباتات وزراعتها ، التربة غسل عمليات. ٤ 

 . التربة خالل للماء السفلية الحركة بواسطة للذوبان القابلة االمالح ونقل اذابة عملية

_____________________________________ 

 الغذاء ازمة ضل في العراق في الزراعة مستقبل استشراف ، یالعز محمد مجيد حميد رعم

 ٢۰1۰ ، بغداك جامعة ، االقتصاد االدارة كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ، العالمية

 مشروع في األرض الستعماالت المكاني التوزيع ، السامراني جمين خليفة سحاب( ٢)

 و بغداد جامعة ، رشد ابن التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ، األراوني.الرصاصي

 18٩ص ٢۰۰٩

 1٩۰ ص. ٢۰1۶، منشورة غير بيانات ، األراضي قسم ، كنعان زراعة شعبة( ۳)
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 األدغال -ب                  

 المرغوب النباتات هي أو الزراعي اإلنتاج في الضارة النباتات من انواع بأنها األدغال  تعرف 

 ومن ، الفالحين في االنسان تدخل دون نفسها تلقاء من تنمو التي النباتات تلك أو( .  1 فيها

 هذه وتعد ، ونوعا كما.  انتشار هـي الزراعية االرض استعماالت على تأثيرا االدغال أخطر

 من أكثر ضررها يكون والتي ، ا من الكثير منها يعاني التي الخطيرة المشاكل من المشكلة

 مقاطعات ضمن الزراعية االراضي في والبردي النصب اإلنتاج في كبيرا ضررا وتلحق فائدتها

 األراضي الى وصرفها المياه جريان اعاقة الى يؤدي ثم ومن نموها وأن الدراسة منطقة

 الري قنوات وانسداد غلق عن فضال هذا ، التربة في االمالح وجود مع يتصاحب.  المجاورة

 تشكلها التي الخطورة وحجم يتوافق ومشكل االدغال هذه انتشار من تمنع التي الحديثة والبزل

 العمل من البد المشكلة هذه تأثير من الحد والجل:  اآلتية الوسائل اتباع يمكن ولمعالجتها ،

 والمستلزمات وسائل أيجاد على

ً  الطرق أكثر من وتعد -:  الميكانيكية الطرق-1  أزالة بها ويقصد ، وأقدمها شيوعا

 أو اليد بواسطة القطع أو والقطع الحـرق طريق عن االدغال والمنجل ، والمسحاة ، كالفأس

 ك الفأس والمسحاة، المنجل  اآلالت بواسطة

 البساتين وفي الحقلية المحاصيل في االدغال مكافحة أن -:  الكيميائية الطرق. -٢

ً  المبيدات بعض اثبتت وقد ، األخيرة السنوات في ازداد قد الكيمياوية بالمبيدات  في نجاحا

 اذ(  والدويالت ، وكاليفوست ، ونداب ، وحرا ، لجالسفيد)  ومنها القصب نباتات مكافحة

 نباتات على القضاء خاللها من ويمكن محدودة الجانبية واضرارها استعمالها بسهولة تتميز

 (٢)  مدروس علمي بشكل استعملت لو فيما القصب

  

 ، سابق مصدر ، خانقين قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، ابراهيم عباس خضير(  1) 

 الرافدين عطاء مجلة ، واالدغال القصب نباتات نمو معالجة ، عباس نيحس عواطف( ٢) 

 .  1٢ ص ، ٢۰1٢ ، بغداد 1٩۰ ص ، 65 العدد
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 معالجتهاالمعوقات البشرية وسبل -٢

 مشكلة الزحف العمراني -أ

 او ما سكنا أكان سواء السكان اعداد في المستمرة الزيادة عن الناتج العمراني التوسع ان 

 ويقلل( .  1)  إيجاد إلى يؤدي مما ، الزراعية األراضي على الطلب زيادة الى يؤدي ، غيره

 العشوائي العمراني للزحف أن ، زراعية األرض الستعماالت المخصصة األراضي حجم من

 يحدد عامـل اليوجـد الريفية المناطق في لطبيعية العوامل من خطورة اشد آثاراً  المنظم غير

 األرض لقيمة اعتبار دون مكانها ويختار تبني بل موقعها ومساحتها السكنية الوحدة حجم

 واسعة ولمساحات الدار فضاء لبناء الجيدة االراضي باختيار اريف سكن فيقوم ومحدوديتها

 دونمين من كثر - والمقاطعات(  بلدروز - كنعان بعقوبة)  الرئيس للطريق إلى منها قسم يصل

 المجانية المقاطعات المشكلة هذه من تعاني ، ذلك من اكثر الى وأحيانا

 : اآلتية األجراءات أتباع يمكن المشكلة هذه ولمعالجة ،

 .  الزراعية األراضي لحماية الزراعة وزارة من وقواعد أساس حجر-1

 . خصوبة األقل األراضي وأختيار الريفية المناطق في البناء مساحة -٢

 كالتجارية زراعية غير أخرى استعماالت الى الزراعية األراضي تحويل على الرسوم فرض_۳

 . والصناعية

 والتي ، العصرية القرى بتنفيذ والشروع ، الريفية المناطق في المبعثر السكن منع. _٤

 الريفيه المنطقة تتوسط منطقة في السكنية الوحدات من مجموعة تنظم بموجبها

_______________________________________ 

  (1 )Kenneth Haro , F. ( climat , Variation Drought and Desertification . 

world metrological organization ( wmo ) No. 653 , Genava , switzland - 

1۰1 P 

 ، عليها المندوز الزراعية بالمساحات بيانات ، االراضي قسم ، بعقوبة زرعة مديرية (٢)۰

 . منشورة غير بيانات و ٢۰1٢

 

 

 

 

 

 

 



 ا
 
 
 
 

9٠ 

  والبزول وسبل معالجتهاسوء ادارة شبكات الري ب_

 : اآلتية األجراءات اتباع يمكن المشاكل هذه ولمعالجة ،

 الري شبكات انشاء الى تحتاج التي الدراسة منطقة ألراضي متكاملة دراسات إجراء.  1

 .  والبزل

  الدراسة في األراضي حاجة عن الزائدة المياه لتصريف جديدة مبـازل انشاء. ٢

 انسيابية لضمان وتطهيرها المتضررة الري شبكات وإصالح صيانة على العمال. ۳

 وتقليل الري مياه . المتجاورين ومعاقبة الري شبكات على القانونية غير التجاوزات ازالة. ٤ 

 .  منها الفاقد

 في كبيرة أهمية من تمالها والرش كالتنقيط الري في الحديثة الطرق استخدام في التوسع. 5

 . الهدر من المياه على المحافظة

ومشكلة توفر مستلزمات االنتاج  الحديثة التقنياتج_ قلة تطبيق 

  الزراعي

 الزراعيةضعف السياسة د_

 الزراعيةوالتسويقية عدم االهتمام بلسياسه السعرية -و

 احادية االنتاج الزراعي  -ه

 مشاكل الثروة الحيوانية  -ع
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 الدراسةفي استعماالت االرض الزراعية في منطقة ت المستقبلية هاالتوج -ثالثا :

  المستثمرة النتاج النباتيالزراعية التوجهات المستقبلية في استعماالت االرض -أ

 من المحاصيل لالنتاج المخصصة األرض استعماالت تنظيم في مهمة المستقبلية التوجهات يعد

 فعالة تركيبة وإيجاد المساحة وحدة من انتاجية واعلى كفاع اكثر محصول یعل الحصول اجل

 المستقبلية التوجهات تضمنت وقد.   األمثل اإلستعمال تحقيق تضمن الزراعية المحاصيل من

 الزراعية (٢األرض) استعماالت وتخطيط لتنمية

 -: اآلتية الجوانب

 مدينة من الدراسة منطقة لقرب ، الخضروات أصناف مختلف زراعة في التوسع، 1

 الخضر زراعة على التأكيد مع المنتجات لهذه رئيسة سوقا تمثل والتي بعقوبة

 السنة أيام لمعظم الخضروات محاصيل

 توفير في كبيرة اقتصادية أهمية من لها لما( البالستيكية البيوت) المحمية

 والنواظم كنعان لجدول المحاذية المناطق وخصوصا البستنة محاصيل بزراعة األهتمام-٢

 المحاصيل هذه لزراعة المالنية المخصبة والتربة دائم بشكل المياه لتوفر منه المتفرعة

 يمكن بمساحات لسكان الغذائية المحاصيل أهم من بوصفة القمح محصول بزراعة األهتمام. ۳

 . الخارج من االستيراد وتقليل المحلية الحاجة سد في تساهم أن

 الشمس وزهرة والسمسم القطن محاصيل وخصوصا الصناعية المحاصيل بزراعة األهتمام-٤

 منطقة زراعي تكامل لخلق وذلك الدراسة فيه المحاصيل هذه لزراعة المالئمة الظروف تتوفر

 اللحوم من منتجاتها وزيادة الحيوانات تربية لتوسيع العلف محاصيل زرعة في التوسع-5

 . المنتجات هذه على المتزايدة السكان حاجة لسد واأللبان

 كافة توفير خالل من وذلك( المتروكة) للزراعة الصالحة األراضي زراعة على العمل. 6

 الطاقة و ، الوقود مصادر مقدمتها وفي الزراعي لإلنتاج األساسية المقومات

 الكهربائية الزراعية غير لألغراض بها التفريط وعدم الزراعية األراضي على المحافظة -٧

 والتي الناحية لمركز المحاذية المناطق تلك والسيما . الزراعية بالعمليات القيام أجل من

 الدواجن وتربية العمراني للزحف تعرضت

 جامعة ، غريبة أبو قضاء في الزراعية األراضي استعماالت ، الحمداني عبدهللا اكبر خالد(،1)

 عالقتها و .٢۶٩ص ،٢۰۰٩ منشورة، غير دكتوراه اطروحة ، للبنات التربية كلية ، بغداد

 بالتوزيع

 من للمدة الطارهالسكاني ناحية في الزراعية األرض استعماالت ريتغ ، جودت شاكر قد( ٢

 ٤٤1 ص ، سابق مصدر و 1٩٩۶-1٩۵٧
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 .  الحيوانية الثروة لتربية المستقبلية التوجهات ب 

 اإلنتاج جواب من مهما جانب منتحتها مع تشكل كبيرة حيوانية ثروة الدراسة منطقة تمتلك

 كبيرة امكانية هناك أن نرى لذا الدراسة منطقة سكان من كبير لعدد معاشيا ومكسبا الزراعي

 ولعبة والتخطيط العسل نحل ، واألسماك ، الدواجن ، الماشية)  الحيوانات تربية في للتوسع

 اآلتية بالعناصر االهتمام ينبغي مدروس علمي بشكل الدراسة منطقة في الحيوانات تربية

 وذلك الحيوانية الثروة اعداد مع تتناسب بمساحات العلف محاصيل زراعة في التوسع-1 

 لتربية يكفي علف دونم ان أساس على(  1)  الماعز أو العلم من واحد رأس لتربية يكفي

 .  دونم ربع وان الجاموس أو البقر من واحد رأس

 اإلنتاج خطة في مستمر بشكل العالية اإلنتاجية ذات السالالت إدخال مراعاة الضروري -٢

 . الحيراني

 على تأكيد خالل من الدراسة منطقة في الحيوانات لمربي واألرشاد التوعية بحمالت القيام -۳

 المستلزمات كافة توفير خالل من وذلك ، الوطني االقتصاد دعم في الحيوانية الثروة أهمية

 .  اإلنتاج زيادة إلى يؤدي الذي النحو على ، الحيوانات التربية الضرورية

 ، الدراسة منطقة اجزاء جميع في الدولة من المدعومة البيطرية الخدمات توفير في التوسع-٤

 لها تتعرض التي ألوبئة وا األمراض ضد الحيوانات لتطعيم دورية ميدانية بحمالت والقيام

 .  منها كبيرة أعداد هالك الى وتودي

 الجوية الظروف من حمايتها تضمن الحيوانات إليواء مناسبة حظائر بأنشاء االهتمام-5

 . السينة

 النحل مربي للفالحين توجه وعملية تثقيفية أرشادية برامج وتخطيط اعداد ضرورة-6 

 . وسعر فتاحها تكاليف انخفاض بسبب واألداء األدراك مستوى ورفع الوعي لإلرشاد

 خالل من ، األسماك تربية مشاريع تطوير لألصل والمحفزات التسهيالت ووضع دعم _٧

 مدعوة وباسعار انتاجها مستلزمات اسمها أسعار ارتفاع مقابل تشغلها التي األرض مساحة

 األراضي ضمن البحيرات انشاء في التوسع.  تربيتها في التوسع على للتشجيع الدولة من

 البهم مكفاح بكل ورقدها ، المتروكة

_________________________________________ 

 وعالقتها الطارمية ناحية في الزراعية األرض استعماالت تغير ، جونت شاکر ندى(  1)  

 ٤51_٤5۰ ، سبق مصر ، 1٩٩۰. 1٩5٧ من المدة السكاني بتوزيع
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  والتوصيات االستنتاجات                             

                       ------------------------- 

 ، یاليد محافظة في بعقوبة لقضاء الشرقية المنطقة ضمن تقع الدراسة منطقة ان تبين .１

 ٢.  للقضاء االداري المركز عن(  كم 18)  كنعان ناحية مركز يبعد اذ

 تأثير عن فضال وتذبذبها كمياتها بقلة تمتاز الساقطة األمطار ان الدراسة كشفت.  .２

 على االعتماد إلى الدراسة منطقة دفعت والتي ، النسبية والرطوبة والتبخر الرياح

 الدراسة منطقة تعد اذ ، قليل انحدار ذو وانه باالنبساط عام بشكل السطح يتميز. ۳  .３

 سطح مستوى عن(  متر 56)  ارتفاع خط ضمن وتقع ، الرسوبي السهل من جزء

 الزراعـي لالستثمار مالئم وهو ، البحر.  أنواعها بمختلف والمكائن اآلالت واستخدام

 ٤ والبزل الـري قنـوات شـق حيـث مـن

 ، األحواض انخفاض تربـة ، التـرب مـن نـوعيـن تـضـم الدراسـة منطقة ان تبين.  .４

 الجيدة بقابليتهـا تتميز فيضية تـرب وهـي ، بالغرين المطمورة األنهار أحواض وتربة

 . الزراعي األنتاج على

 المساحة بلغت اذ ، مستصلحة غير الدراسة منطقة تـرب ان الدراسة اظهرت.  ه  .５

ً (  ٢٤۳۳٢٧)  للناحيـة الكليـة ً  دونـم(  11٧٢٩5)  منها ، دونما )  و للزراعة صـالحا

1٢6۰۳٢  ) ً  ترب الى وتحويلها استصالحها الممكن ومن للزراعة صالح غير دونما

 . للزراعة صالحة

 بانتشار تتميز أنها عن فضالً  ، الدراسة منطقة اجزاء جميع البزل شبكات التغطي. 6 .６

 المياه منسوب وأرتفاع مجاريها انسداد على تعمل والتي والبردي القصب لنباتات كثيف

 . السطح على وظهورها الجوفية المياه منسوب ارتفاع الى يؤدي مما فيها
 ومن في السائد النمط هو وفروعه كنعان جدول بشبكة والمتمثل السيحي الري نمط ان  .７

 شحة بسبب ولكن ، الدراسة منطقة.  الزراعي لالنتاج صالحيتها األرض فقدان ثم

  الـري اصـبـح األخيرة األونة فـي الميـاه
ً  كان الدراسة منطقة أجزاء بين المائية الحصص توفر تباين ان  .８  تباين في سببا

 تقع التي المقاطعات ففي ، الزراعية الكثافة نسبة السائد وهو(  المضخات)  بالواسطة

 تقع التي المقاطعات في الزراعية الكثافة نسبة تنخفض األراونية المشاريع بداية في

  االروائية المشاريع نهاية

 بين الزراعية العاملة األيدي أعداد تباين في دورا وكثافته السكان اعداد لتباين ان. ٩ .９

ً  كافية مائية حصص توفر لعدم  ، الدراسة منطقة مقاطعات الصيف فصل في خصوصا

 عدد فيها ترتفع التي المقاطعات ففي ، األرض استعماالت ونوع حجم في تباين وبالتالي

 الكثافة تزداد العاملة االيدي

 الطرق من واسعة بشبكة ترتبط الدراسة منطقة أن الدراسة اظهرت. 1۰  .１０

 الكثافة نسبة تنخفض عددهم فيها تقل التي المقاطعات وفي ، الزراعية اذ ، المعبدة

)  الرئيس طريق فيها ويمر ، كم(  1۰٤)  المعبدة الطرق أطوال بلغت.  الزراعية

 1٧٢ الزراعية بعقوبة

 في علمي بشكل تطبيقها وعدم الزراعية بالدورة االهتمام قلة الدراسة اظهرت .１１

 في المعنية الدولة مؤسسات نشاط وضعف لها الفالح جهل بسبب
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 قليلة محاصيل وسيطرة الدراسة منطقة في الزراعية المحاصيل تنوع الدراسة اظهرت 

 شغلت قد الحبوب محاصيل أن تبين اذ ، الزراعية األراضي مساحة من األكبر الجزء على

 والمحمية(  1٤)  نسبة العلف شغلت في ، المزروعة األراضي مساحة من(  885)  نسبة

(  1٫٧)  نسبة الخضروات ومحاصيل(  ٧,5)  بنسبة البستنة محاصيل( .  ۰٫8)  نسبة

 ومحاصيل

 الدعم وقلة للفالحين المجهزة األسمدة كمية في كبير نقص عن الدراسة كشفت. 1۳ 

 والبذور كالمبيدات ، الزراعية للمستلزمات الحكومي.  الزراعية والمعدات والمكننة

 البالستيكية واالغطيـة

 اعدادها انخفاض عن.  فضالً  ، ومتواضع ضعيف الزراعية المكننة على االعتماد. 1٤ 

 المساحة بلغـت حـين فـي حاصـدة(  58)  الحاصدات عدد بلغ اذ ، الحاصدات والسيما

ً (  ٢۳5۳5)  الحبوب بمحاصيل المزروعة  ثـم مـن الحصـاد الى أدى النقص هذا ، ، دونما

 أخرى موسم تأخر اماكن من حاصدات أستأجار الى المزارعين يجبر

 نشـاط بأنهـا تتميز الدراسة منطقة معظم في الحيوانات تربية ان الدراسة كشفت. 15 

 فقد ، الدراسة منطقة مقاطعات بين تتباين الحيوانية الثروة أن عن الدراسة كشفت. 16 

ً (  ۳۳586)  تمتلك الدراسة منطقة ان تبين النباتي لالنتاج ومكمل وتخصصي رئيسي  رأسا

% (  ٢1)  بنسبة الثانية بالمرتبة واالبقار% (  58)  بنسبة األولى المرتبة األغنـام احتلت

% (  1)  بنسبة الرابعة بالمرتبة والجـاموس% (  ٢۰)  بنسبة الثالثة بالمرتبة والماعز

 اعـداد اجمـالي مـن

 الحقول عدد بلغ اذ ، الدواجن بتربية تتميز الدراسة منطقة أن الدراسة اظهرت. 1٧ 

 المستوى على االنتاج تتصدر جعلها مما حقال(  1٤6. )  الدراسة منطقة في الماشية

 . المحافظة

 انشاء خالل من الحيواني االنتاج مجال في الحديثة التقنيات أدخال الدراسة اظهرت. 18 

 الدواجن حقول عدد بلغ اذ ، واألغنام العجول وتسمين وتربية للدواجن النموذجية الحقول

 األغنام وتسمين تربية وتسمين تربية حقـول عدد وبلغ ، حقالً  عشر أثنـي النموذجيـة

 حقال عشر خمسة العجول وسعدة رأسا(  ٤٤5٢)  على تحتوي حقالً  عشر أحد االغنام

 . . . للذبح الحقول ال عدد وبلغ ، العجول من راس(  5۳٤٩)  تحتوي

 

 

 

  لتوصياتا  -ثانيا :              

 بمقومات تتمتع الدراسة منطقة أن السيما األخرى فروعه وتطوير الزراعي اإلنتاج بتنويع - ا

 الحيوانات انواع جميع وتربية الزراعية المحاصيل انواع معظم زراعة في تسمح جغرافية

 .  االقتصادية
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 الزراعية على بالعمل المختصة والجهات عانقها على الدولة تأخذ بأن الدراسة توصي-٢

 واستصالح ، كامل بشكل الدراسة منطقة تغطي بـزل شبكة إنشاء األمالح من وتخليصها

  األراضي

 والمحافظة الهدر بترش بكري والمتمثلة الحديثة الري أساليب استخدام في التوسع ضرورة-۳

 في االقتصاد في كبيرة أهمية من األساليب لهذه لما راسته.  تملحها ومنع التربة خصوبة على

  وتقبل المياه كميات

 من لذلك لما مناسبة وبأسعار ، انواعه وبمختلف ، الزراعية للمكننة الالزم الوقود تجهيز-٤

 . الزراعية األراضي مساحة زيادة في كبيرة أهمية

 الزراعية الدورة تطبيق ضرورة الى المزارعين وإرشاد توعية المعنية الجهات على يتوجب ه 

 واالنتاج الزراعية األرض كثيرة وفوائد مزايا من لها لما الزراعة خبراء من المقترحة

 . الزراعي

 للمزارعين الزراعية والمبيدات الكيمياوية األسمدة توفير في الدولة تدخل ضرورة -6

ً  االنتاج مستوى تحسين في كبيرة أهمية من لذلك لما مناسبة وبأسعار كافية وبكيمات  كما

 ً  . ونوعا

 المزراعين تشجيع على تقوم الدولة تتبعها التي السياسة تكون بأن الدراسة توصي -٧

.  ه المزراعين لـدعم زراعيـة قـوانين وسـن سياسات رسم طريق عن منتوجـاتـهم وحمايـة

 وهذا السكان ومتطلبات السوق حاجة لسد وذلك ، المحمية الزراعة في التوسع على العمل-8

 بتقديم نوصي ، كبير مال رأس تتطلب أنها والسيما الدولة قبل من كبيرة جهوداً  يتطلب

 .  نوعيتها وتحسين المحمية الزراعة لتطوير وتشجيعهم للفالحين المادية التسهيالت

 حاجة تغطي وبأعداد كافة وأشكالها بأنواعها الزراعية المكننة توفير بمسالة االهتمام-٩

 1۰ الزراعية الفلة انتاج زيادة على تعكس كثيرة مزايا من لها لما المزراعين

 االهتمام وكذلك العلف محاصيل زراعة في التوسع طريق عن الحيوانية بالثروة االهتمام. 

 . الحيوانات هذه وأعداد يتناسب بما البيطرية بالخدمات

 . الدعم وتوفير وتوسيعها واألغنام العجول وتسمين تربية بمشاريع االهتمام. 11 

 الحكومي األراضي حساب على العمراني الرحم مشكلة أنهاء شانها من معايير وضع -1٢

  لها الالزم

 فائض امتصاص في تتمثل كثيرة مزاياء من له لما الصناعي - الزراعي التكامل تحقيق. -1۳

 شكل.  الزراعية على للمستهلك وتوفيرها التلف السريعة الزراعية المنتجات وحفظ االنتاج

 . IT السنة مدار وعلى مصنع غذاء

___________________________________________________ 

  المصادر                               

                            ----------- 
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 الكريم القرآن. 

 ( . ۳۰)  اآلية االنبياء سورة - 1

 ( .  6٩-68: )  النحل سورة -٢

 :  الكتب -: اوال

 جغرافية ، راضي ابو العزيز عبد فتحي ، علي عيسى ابراهيم ار 1٩٩٩ ، عمان ، دار1

  ٢۰۰٤ ، بيروت ، العربية النهضة ، 1 ط ، والبيئة التنمية

 .. هـ ٧11 ، بيروت ، صادر دار ، الخامس الجزء ، العرب لسان ، منظور ابن. ٢

 للنشر الصفا دار ، ها ، المائية الموارد جغرافية ، الخطيب حامد ، حسن ، سمور ابو - ۳

  ٢۰۰٤ ، نابلس ، الوطنية النجاح والتوزيع

جامعة النجاح  ، للنشر وائل دار ، 1ط ، الزراعية الجغرافية ، حمدي منصور ،ابو علي-٤

 ٢۰۰٤الوطنية ،نابلس ، 

 ،(  الحكمة بيت)  بغداد جامعة ، الجغرافي البحث طرائق ، محمد عبدالرزاق ، البطيحي-5

  ۳٢  ص ، 1٩88 ، الموصل ، والنشر للطباعة الكتب دار

 الكتـب دار ، ٢ ط ، الزراعية الجغرافية ، المشهداني وابراهيم نوري ، البرازي. 6

 .  ٤۳ ص ، ٢۰۰۰ ، الموصل جامعة ، والنشر للطباعة

 نزار ترجمة ، 1 ج ، واألسمدة التربة خصوبة ، نيسلون إل ، ودبليو تيسريل إل ، اس-٧

 . ، الموصل ، والنشر للطبعة الكتب دار ، المختـار علي محمد ومنذر نزهت يیحي

 مطبعة ، العراق في األروائية الزراعة من ميدانية لمحات ، نشأت حميد ، اسماعيل -8

 1٩٩۰ ، بغداد ، للمساحة العامة الهيئة

  والنشر للطباعة الكتب دار ، الموصل ، ٢ ط ، والبزل الري ، خليل ثيل ، إسماعيل -٩

 مركز ، 1 ط ، الفاعلة العوامل المستدامة الزراعية التنمية ، محمود ، األشرم. 1۰

  ٢۰۰٧ ، بيروت ، العربية الوحدة دراسات

 المجمع مطبعة ، 1 ج ، العراقية والمواقع المدن أسماء أصول ، جمال ، بابان. 11

 العلمي

 االنجلـو مكتبة ، القاهرة ، ۳٢ ، العامة الجغرافية ، اميابي سـيد نبيـل ، علـي ، البنا. 1٢ 

 1٩٧6 ، بغداد ، العراقية

 االسكندرية ، والنشر للطباعة الكتب دار ، المناخية الجغرافية ، يسرى ، الجوهري. 1۳ 

  ، 1٩8٧ ، المصرية ،

  ٢۰1٢ ، اللبناني المنهل دار ، ٢ ط ، التربة جغرافية ، الشيخ كمالحسين -٤1
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 العراق في والبزل الري ، الخشاب وفيق ، الصحاف مهدي ، نجيب ، خروفة. 15. 

 . والوطن

 في المالية الموارد ، ولي السيد ماجد ، حديد سعيد احمد ، حسين وفيق ، الخشاب -16

 ا 1٩8۳ ، بغداد جامعة مطبعة ، بغداد ، 1٩8٤ ، بغداد جامعة ، بغداد العربي

  للطباعة الحرية دار ، المائية الموارد ، الصحاف محمد مهدي ، نيحس قيوف ، الخشاب -1٧

 ، 1۰ ، مطبعة ، والبشرية الطبيعية لنواحيه دراسة ، الشمالي العراق ، شاكر ، صباطخ-18

 ف 1٩5٩ ، العربية الدول جامعة

  والبشرية واالقتصادية الطبيعية العراق جغرافية في محاضرات ، محمد جاسم ، خلف، 1٩

 ، وستر للطباعة الكتب دار مديرية ، الزراعي االقتصاد ، رطم الوهاب عبد ،جواهري -٢۰

  1٩86 ، الموصل ، الموصل جامعة

  والنشر للطباعة المعرفة دار ، 1ط ، الزراعي االقتصاد ، رطم عبدالوهاب ، الداهري -٢1

 ٢ ط ، الزراعي االصالح اقتصاديات - الزراعية السياسة ، مطر عبدالوهاب ،الداهري  -٢٢ 

 1٩٧6 ، بغداد ، العاني مطبعة ، 1٩8۰ ، بعاد

 للطباعة الحكمة دار ، المناخ علم اسس ، البياتي هزاع وعدنان محمود صباح ، داويال -٢۳

 ا 1٩٩۰ ، الموصل جامعة ، والنشر

 االنجلو مكتبـة ، المكـاني التنظيم تحليل ، الزراعة جغرافية ، ابراهيم محمود محمد لديب -٢٤

 . 1٩٩٧ ، المصرية

 ، شرافي محمود محمد ترجمة ، النبات فيسيولوجيا ، ، ويدام.  هـ وفرنسس ديفلين.  م -٢5

 "  1٩85 ، للنشرر العربية المجموعة ، القاهرة ، خضير عبدالهادي

(  االقتصادية الجغرافيـة في االرض استغالل دراسـة)  ، خميس محمـد ، الزوكة-٢6

 . 1٩81 ، الجامعية المعرفة دار ، األسكندرية

 األردن ، ملونة عربية طبعـة ، المناخية واالقاليم المناخ ، عبدالمجيد قصـي ، السامرائي -٢٧

  ٢۰۰8 ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار ، عمان ،

 األدارة كلية ، 1 ط ، االقتصادية المـوارد فـي دراسـات ، هـر از محمـد ، السماك٢8

  1٩٧8 ، بغداد جامعة ، واالقتصاد

 نيا دار ، معاصر بمنظور الطبيعية الموارد جغرافية مرتكزات ، أزهر محمد ، السماك-٢٩

  ٢۰1٢ ، الموصل ، الموصل جامعة ، والنشر للطباعة األثير

  ، والتطبيق المنهجية بين النقل جغرافية ، وأخرون سعيد أزهر محمد ، السماك- ۳۰ 

 األثير.  1٩85 بغداد جامعة مطبعة ، التربة جغرافية ، شلش وعلى ابراهيم ، شريف. -۳1 

  لطباعة
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دار الحكمة  ، العلمي والبحث العالي التعليموزارةشريف ابراهيم ،جغرافية الطقس ،-۳٢

 1٩٩1والنشر بغداد  للطباعة

 الحكمة رزوقي عبداالله ، ولي السيد ماجـد ترجمـة  العراق مناخ ، حسين علي ، ششل.  ۳۳

  1٩٩1 ، بغداد ، والنشر للطباعة

 ، ليکر جامعة ، الزراعية الجغرافية ، ظاظا محمـد ، ديـاب محمـد علـي ، محمد ،  صافيتا-۳٤

  1٩88 ، البصرة جامعة مطبعة

 ، دمشق 1٩٩٤ ، االسكندرية ، المعارف منشأ االقليمي التخطيط ، محمد فؤاد ، الصقار-۳5

بغداد  ٢ط ، العربي الوطن جغرافية ، المشهداني عبدالجبار ابراهيم ، ارصك خصاب ،-۳6

1٩٩۰ 

 1٩81 بغداد مطبعة جامعة  ، األقتصادية الجغرافية ، ارصك خطاب ، العاني-۳٧

زراعة محاصيل العلف في العراق  یالزراع واالرشاد والتدريب عباس، عواد عيسى-۳8

   1٩٩۰ في التعاون الهيئة العامه،

 ، الموصل ، األراضي واستعماالت تخطيط في التربة ادارة ، خضير محمد ، عباس -۳٩

  1٩٩۳ ، الموصل جامعة

 ، والطباعة للصحافة العامة المؤسسة ، ديالى لواء هو هذا ، عباس خضير ، لعزاويا -٤۰

  1٩65 ، حلب ، الشرق مكتبة 1٩6٩ ، بغداد ، الجمهورية دار

 .  والحيوانية لزراعية المواد ، األول القسم ، االقتصادية الجغرافية اسس ، أنور ، -٤1

 والبحث العالي التعليم وزارة ، الزراعي الري ، عزوز حسن رحمن ، جاسم بدر ، عالوي-٤٢

  ، م 1٩٩٤ ، الموصل ، الموصل جامعة مطبعة ، العلمي

 ، والنشر للطباعة الكتب دار مديرية ، المياه علـوم واخرون ، حسين مقداد ، علي-٤۳

 والنشر للطباعة الصفا دار ، 1 ط ، المناخية الجغرافية ، مصطفى صالحة ، عيسى -٤٤

  ٢۰۰۰ ، بغداد ٢۰۰6 ، األردن

 االنتاج مبادىء ، علي محمد ناهل ، عبدهللا خطاب راضي ، توفيق نجيب ، غزال-٤5

  ٤6.  ٢۰۰6 ، الموصل جامعة ، ٢ ط ، الحيواني

 الصفا دار ، ٢ ط ، والحضري الريفي األرض استخدام طيتخط ، محمد عثمان ، غنيم-٤6

  ٢۰۰8 ، األردن ، عمان والتوزيع للنشر

 تخطيطها وأساليب فلسفتها المستدامة التنمية ، زنط ابو ماجدة ، محمود عثمان ، -٤٧

 . ٢۰1۰ ، عمان ، والتوزيع للنشر الصاف دار ، 1 ط ، قياسها وأدوات

 جغرافي إطار في والحضري الريفي األرض استعمال طيتخط ، محمود عثمان ، غنيم- ٤8 

 . ٢۰۰1 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر الصفا دار ، 1 ج ، عام
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 ، والنشر للطباعة المعرفة دار ، العربي الوطن في الزراعة ، قسم عبدهللا ، الفخري. ٤٩ 

  ٢۰۰٢ ، بغداد

 ،(  للمعلومات العالمي المصـدر)  وملوحـة والبـزل الري ، وأخـرون كوفـدا.  أي في -5۰

 ، واليونسكو الدولية والزراعة األغذية منظمة ، بغداد ، لياسماع نشأت حميد ترجمة

  ، الكتب دار ، الموصل ، البزل ، عبدالجبار صالح عالء ، عواد محارب محسن ، الالمي -51

 کانون یا ٢۰۰8 ، عمان ، دجلة دا ، المياه علم ، نيام سحر -5٢

 التنمية في وأثرها العراق في الدولة لمزارع الجغرافي التوزيع ، احمد هادي ، مخلف. 5۳ 

 ، 1٩85 ، بغداد جامعة ، 1 ط ، االقتصادية 1٩٩1 ، والنشر للطباعة

 5٤ ، الموصل جامعة ، الزراعة جغرافية ، حسون محمد ابراهيم ، شالل مخلف مرعي-5٤

 . . 1٩56 1٩٩۰.  مرعي

 دار ، 1ط ، الكاملة االساسيات األحياء، جغرافية ، صاحب عبد حسنمالمظفر -55

 للطباعة الطيف شركة ، الزراعي األقتصاد ، یعل حسن رحمن ، المكصوصي -56

 ، والتوزيع للنشر دمشق دار ، دمشق جامعة ، والزراعة المناخ ، حسين علي ، موسى-5٧

 للطباعة الكتب دار ، الزراعي التخطيط ، حمادي عبيد اسماعيل ، قيتوف سالم النجفي،-58

 ٢٩۰ص ، 1٩8٩ الموصل، ، النشر

 ٢۰۰1 ، القاهرة ، الزراعة جغرافية ، احمد علي ، هارون-5٩

 .٢۰۰۰ طا، ، القاهرة ، العربي الفكر دار الزراعة، جغرافية ، احمد علي ، 6۰

 ، 1ط ، الخلف محمد جاسم تعريب ، العراق الجغرافية الطبيعية االسس ، كورد ، دهست-61

 1٩۶8 ، بغداد ، العربية المطبعة

 الريفية والتنمية الريفي االستيطان جغرافية ، سمور ابو حسن ، فارس صبري ، لهيتي-6٢

 ٢۰۰۰ ، عمان والتوزيع، للنشر الصفا دار ،

 الوحدة دراسات مركز ، 1ط ، والممكن الواقع العربية الزراعة تنمية ، صالح ، رزان: 6۳

 1٩٩8 بيروت، ، العربية

 ، العراقية الجمعية مجلة ، وأحوالها العراق في الترابية العواصف ، السيد ماجد ، ولي -6٤

 1٩8٢ ، بغداد ، العاني مطبعة ، 1۳ العدد

 .٢۰۰۰ ، سوريا ، دمشق ، 1ط ، الزراعية الجغرافية أصول ، محمود صالح ،وهبي -65

 في تحليلية دراسة ، نينوى محافظة في الزراعي التغير ، اسماعيل عدنان ، الياسين. -66

 1٩8٤داد بغ مطبعة ، بغداد جامعة ، الزراعية الجغرافية
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 -: واالطاريح الرسائل  -ثانيا:         

 اطروحة ، خانقين قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، عباس خضير ، ميابراه -1

 ،( رشد ابن) التربية كلية ، بغداد جامعة ،( منشورة غير) دكتوراة

 ديالى محافظة في الخضراوات محاصيل انتاجية في المناخ اثر ، كاظم فليح ، األموي -٢

 .1٩٩٧ بغداد، جامعة ،( رشد ابن التربية كلية منشورة، غير دكتوراة اطروحة

 غير) دكتوراة اطروحة ، العراق في الزراعة انماط ، محمد عبدالرزاق ، البطيحي. ۳

 1٩٧٩ ، بغداد جامعة اآلداب، كلية ،( منشورة

 محافظة في الفاكهة اشجار وانتاج لزراعة المكاني التباين ، احمد ريعبداالم ، التميمي-٤

 ٢۰۰٢، بغداد ،جامعةاآلداب  كلية ،( منشورة غير ماجستير رسالة ، یاليد

 أطروحة ، ، ديالى محافظة في الزراعي االنتاج نيتبا ، عبدهللا أحمد عبداألمير ، التميمي: 5

 ٢۰۰٩ ، المستنصرية الجامعة ، التربية كلية منشورة، غير ، دكتوراه

 اطروحة.، العرقية المدينة حول األرض استعماالت في التغير ، حميد صالح ، الجنابي. 6

 1٩٧٧ ، اآلداب كلية بغداد، جامعة ،( منشورة غير) دكتوراه

 غير ماجستير رسالة الزراعية، الجغرافية في دراسة ، قلبوب منطقة ، حلمي محمد جعفر، -٧

 1٩66، االداب كلية الشمس، عين جامعة منشورة،

 وسبل المقدادية قضاء في الجوفية المياه آبار أدارة ، خليفة عبداألمير اسماء ، الجميلي. -8

 ٢۰11ديالي  جامعة ، األصمعي التربية كلية( منشورة غير ماجستير رسالة تنميتها،

 بالتوزيع وعالقتها الطارمية ناحية في الزراعية األرض استعماالت شاکر، یند ، جودت: ٩

 ، رشد ابن التربية كلية ،( منشورة غير) دكتوراه اطروحة ،1٩٩٤ - 1٩۵٧ لعامي السكاني

  1٩٩٤د،بغدا جامعة

 استثمارها وأوجه العراق من الغربية الهضبة في الجوفية المياه ، عباس يیحي ، نيحس -1۰

 1٩8۳ ، بغداد جامعة ، األداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ،

 ، غريب ابو قضاء في الزراعية األرض استعماالت ، هللا عبد اکبر خال ، الحمداني -11

 ٢۰۰٩ ، بغداد جامعة ، للبنات التربية كلية منشورة، غير ، دكتوراه اطروحة

 أزمة ظل في العراق في الزراعة مستقبل استشراق ، محمد مجيد حميد عمر ، العزي-1٢

 بغداد جامعة ، واالقتصاد االدارة كلية منشورة، غير ، ماجستير رسالة ، العالمية الغذاء

 في عية الزر األرض الستعماالت المكاني التباين ، عمران ميعبدالكر حنان ، الدليمي -1۳

 ماجستير رسالة ، الزراعية جغرافية في مقارنة دراسة ، بابل محافظة والشوملي النيل ناحيتي

 ٢۰۰٩ ، التربية كلية ، بابل جامعة منشورة، غير

 باالنتاج وعالقتها واسط محافظة في والبزل الري مشاريع ، فريج والي ناصر ، الركابي- 1٤

 ، بغداد جامعة ، التربية كلية منشورة، غير ، ماجستير رسالة ، الزراعي
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1٩٩٩ 

 بعناصر األغنام تصيب التي لالمراض المكانية العالقات جاسم، نصيف منعم ، الزبيدي. 15

 جامعة ، التربية كلية( منشورة غير) دكترواة اطروحة العراق، في المناخ

 ٢۰۰٩، بغداد

 محافضه المنصورية ناحية في الزراعية األرض استعماالت ، محمد جاسم زغير. 16

 التربية كلية ، ديالى جامعة ،( منشوره غير ماجستير رسالة ،٢۰1٢_٢۰۰۰ من للمده.یاليد

 .٢۰1٢ ، االنسانيه للعلوم

 رسالة ، ديالى محافظة في والبزل الري مشاريع محمد، علوان حميد ، الساعدي. 1٧

  1٩86 ، اآلداب كلية ، بغداد جامعة منشورة، غير ماجستير

 الخضراوات محاصيل وانتاجية زراعة في المناخ اثر ، حبيب مزاحم عمر ، السامرائي. 18

جامعة ، رشد ابن التربية كلية ، منشورة غير ، ماجستير رسالة ، الدين صالح محافظة في

 ٢۰۰٤بغداد 

الخضراوات في اثر المناخ في الزراعة وانتاج المحاصيل عمر مزاحم حبيب السامرائي ، -1٩

 ٢۰۰6جامعة بغداد ، منشورة ،كلية تربية ابن الرشد،رسالة ماجستير غير صالح الدين 

 

 الزراعية الجغرافية في دراسة ، ديالي لواء – هبهب ناحية ، ابراهيم رياض ، السعدي  -٢۰

 عين جامعة ، اآلداب كلية ،(  منشورة غير ماجستير رسالة ، األرض واستغالل

 ، بغداد ، ط ، الزراعية الجغرافية في دراسة ، بغداد محافظة ، فاضل عباس ، سعدي-ا ٢1 

  1٩٧6 ، بغداد ، للطباعة الرسالة دار

 دكتوراه اطروحة ، العراق في المياه مشكلة لحل وطنية استراتيجية نحو ، عيادة ، سعيد- ٢٢

  ٢۰1۰ ، بغداد جامعة ، واالقتصاد االدارة كلية ، منشورة غير ،

 رسالة ، العبارة ناحة في الزراعية األرض استعماالت ، مجيد علي حسين ، السعيدي. ٢۳

 .  ٢۰1٢ ، ديالى جامعة ، االنسانية للعلوم التربية كلية ، منشورة غير ماجستير

 ، النجف محافظة في االقليمية التنمية في وأثرها الصناعة ، عباس جواد محمد ، شبع-٢٤

  ٢۰۰٧ ، الكوفة جامعة ، اآلداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة

 الرمادي قضاء مركز ريف في الزراعية األرض استعماالت ، كزكـوز صالح كمال ، العاني-٢5

 1٩٩8 ،(  رشد ابن)  التربية كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراة اطروحة ،

 ، وتنميتها ديالى حوض في المائية الموارد ادارة ، حسن محمد سعدون رشيد ، العبادي. -٢6

  ٢۰1٢ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية ، منشورة غير دكتوراة أطروحة
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 في البينية وآثاره الزراعي التغير النماط المكاني التحليل ، حمود رحيم رعد ، العزاوي ، -٢٧

 كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراة اطروحة ، 1٩٩5-1٩٧٧ ديالي محافظة

  ٢۰۰۰ ،(  رشد ابن)  التربية

 قضـاء ريـف فـي الزراعيـة األرض استعماالت ريتغ ، طه ابراهيم ظافر ، العزاوي. ٢8

 ،(  رشد ابن)  التربية كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراه أطروحة سامراء

٢۰۰۰ 

 مدينة حـول الزراعيـة األرض استعماالت أنماط تغير ، عبـاس عبـد علي ، العزاوي-٢٩

.  1٩٩6 ، الموصل جامعة ، التربية كلية ،(  منشورة غير)  دكتوراة اطروحة ، الموصل

 انتاجية على الفعلي الشمسي والسطوع الحرارة أثر ، علي محروس مثنى ، العزاوي. ۳۰

 ،(  منشورة غير)  ماجستير رسالة ، الدين صالح محافظة في الزيتية المحاصيل بعض

 كلية محافظـة في الصفراء والذرة القمح زراعة واقع ، شفيق صـالح مـريـم ، العزاوي. ۳1 

 ماجستير رسالة ، الزراعية الجغرافية في دراسة ، كركوك ٢۰1۰ ، تكريت جامعة ، التربية

 التربية كلية ، منشورة غير

 رسالة ، الفرات اعالي اقليم في الزراعية األرض استخدام انماط ، عبدهللا محمد ، عمر. ۳٢ 

  ٢۰۰5 ، بغداد جامعة ، للبنات

 بوزيـد سيدي والية فـي الزراعيـة األرض استعماالت ، عمـار بـن علـى ، العمراني. ۳۳

)  ماجستير رسالة التونسية 1٩8٩ ، اآلداب كلية ، بغداد جامعة ، منشورة غير ، ريماجست

 ٢۰۰۳( د رشـ ابـن)  التربية كلية ، بغداد جامعة(  منشورة غير

 

 اقليم في الري مياه مستقبل على واثرها الحديثة الري طرائق ، عبد احمد طه ، الفهداوي-۳٤

  ، اإلنسانية للعلوم التربية كلية ،(  منشورة غير)  دكتوراه أطروحة ، الفرات اعاني

 - ماجستير رسالة ، االقليمية الجغرافية في دراسة بعقوبة قضاء ، عبدالجبار أحالم،  كاظم 

  1٩8٢ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية ، منشورة

 محافظة في سارية جدول مياه لتلوث المكاني التحليل ، رشيد هادي تسرين ، الكرخي.. ۳5

 1٩8٢ ، ديالى جامعة ، األصمعي التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ، یاليد

 الزراعية األرض الستعماالت الجغرافي تحليل ، خضير الحسين عبد عباس ، المسعودي -۳6

 ابن)  التربية كلية ، بغداد جامعة ،(  منشورة غير)  دكتوراة اطروحة ، كربالء محافظة في

 ٢۰1۰ ،(  رشد

 ري مشروع في الزراعية األرض الستعماالت األمثل األستخدام ، أيليا باسم ،هابيل - ۳٧

 1٩٩٩ ، التربية كلية ، الموصل جامعة(  منشورة غير)  دكتوراه اطروحة ، الشمالي الجزيرة

 بين المحصورة المشراق منطقة هيدروجيولوجية ، ابراهيم مصطفى عمر زاهد ، الهستياني -

 كلية ، الموصل جامعة ،(  منشورة غير)  ماجستير رسالة ، األعلى والزاب - دجلة نهري

 . ٢۰۰۳ ، العلوم كلية ، الموصل
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 شـرق لمنطقـة ، هيدروجيولوجيـة اسـة در ، عبدالحميـد عبدالواحـد عروبة ، الهيتـي- ٤

 ، منشورة غير ماجستير رسالة ، االرض علوم قسم ، العلـوم كلية ، بغداد جامعة ، الموصل

 الزراعيـة األرض استعماالت خرائط اعـداد ، احمـد جمـال يـاوز سليم ، اليعقوبي ٢۰۰٢

 كلية ، منشور غير ، ماجستير رسالة ، بعقوبة قضاء بعد عن االستشعار تقنيات باستخدام

  ٢۰۰۰ بغداد جامعة ،(  رشد ابن)  التربية

 ً  العلمية المجالت.  -:ثالثا

مجلة  ، الرسوبي السهل في الزراعي التطور في وأثرها التربة ، خليل نوري ، البرازي-1

 1٩6٢، بغداد ، 1مجلد الجغرافية العراقيه ،الجمعية 

:  ديالى محافظة في الحرجة المائية الندرة)  ، حميد مجيد باسم ، يوسف محمد ، حاجم. -٢

 منهج دراسة العراق جمهورية 1٩6٢ ، بغداد ، 1 مجلد ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة

)  للمياه التاسع الخليج مؤتمر ،(  المشتركة األحواض في المائية الموارد وأدارة استدامة

 . عمان سلطنة مسقط ، ٢۰1۰ مارس ٢5/٢٢ ،(  التعاون مجلس دول في المياه استدام

 في الزراعي التنسق لمراكز المكاني التباين في الطرق دور ، ملوك مجيد ، السامرائي-۳

 ، العاني مطبعة ، الخمسين العدد ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة ، الدين صالح محافظة

 ، ٢۰۰1 ، بغداد

 ، العراق في الزراعية المحاصيل ونضوج نمو على المتجمعة الحرارة اثر ، حسين على ، -٤

  1٩8٤ ، 6 العدد ، الكويتية الجمعية مجلة

 التربة تحضير في التقنية المستجدات بعض ، الكبيسي مدلول احمد ، نجم عبدهللا ، العاني-5

 .  ٢۰۰۰ ، الثاني العدد ، العراقية الزراعة مجلة ، للزراعة

مجلة عطاء الرافدين  واالدغال القصب نباتات نمو معالجة ، نيحس عواصف ، عباس. 6 

 ٢۰1٢بغداد  65العدد

 ، العراقية الزراعية مجلة ، بالمشاركة الزراعي االرشاد أهميةعلي جابر،  _ عبد الحسن ٧

  ٢۰1٢ ، األول العدد

 نهر مياه على وتأشيرة ديالي نهر مياه تلوث ، السعدي حمد قاسم ، عبد محسن ، علي-8

 ، والدراسات البحوث مركز التربوية دراسات مجلة ، النسائي التحسس نباتات باستخدام دجلة

  ٢۰۰8 ، الثاني العدد

 بعد العراق فيمعوقات التنمية الزراعية ، دور الدوله في حل محمد صالح احمد  علي ،  -٩

 . ٢۰11 ، ۳1 العدد ، الهيثم ابن التربية كلية مجلة ، ٢۰۰۳ عاد

 ، العراق في(  الهطول)  لالمطار والزماني المكاني التوزيع ، احسان باسل ، القسطيني-1۰

  1٩٩8 ، اآلداب كلية بغداد ، ۳٧ العدد ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة

  بغداد ، ۳ العدد ، العراقية الزراعة مجلة ، بالرش الري ، مدلول احمد ، الكبيسي -11
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 كلية مجلة ، بابل محافظة في والصرف الري شبكة تقويم ، رزوق عبداالله ، کربل. 1٢،

  1٩81 ،(  1٩)  العدد ، البصرة جامعة ، اآلداب

 الجمعية مجلة ، تحليلية دراسة األرض استعماالت خريطة ، عداي حسن ، هللا کرم. -1۳

  1٩٩1 ، ٢6 العدد ، العراقية الجغرافية

 مجلة ، استهالكها وترشيد ديالى محافظة في المياه مشكلة ، حسون عبدهللا ، محمد.  1٤

  ٢۰1۰ ، ٤6 العدد ، ديالى جامعة ، االصمعي ، التربية كلية ، ديالى

 ، الزراعية االنتاجية في المؤثرة والعوامل الزراعية التنمية ، عبدالوهاب ، المصري. 15

  ٢۰۰۰ ، الخرطوم ، العددا ، العربي الوطن في والتنمية الزراعة مجلة

 ، والتحليل الربط وعجز التدريس في عون ، المناخية التصانيف ، محمد علي ، المياح. 16

  1٩٧۰ ، اسعد مطبعة ، بغداد ، السابع المجلد ، العراقية الجغرافية الجمعية

 فـي دراسـة ، الـعـراق فـي الزراعيـة األرض اسـتثمار تغيـر ، مـحـمـد علـي ، المياح. 1٧

  ، الرابع الجزء ، الثالث المجلد ، العراقي العلمي المجمع مجلة ، الكمية الجغرافية

 الحكومية المؤسسات -رابعآ :

 . ٢ والمضخات األبار بأعداد خاصة بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، كنعان ري شعبة-1

 بيان ، الماشية بأعداد خاصة بيانات ، الحيواني االنتاج قسم ، كنعان زراعة شعبة  -٢

 ٢۰1۳غير منشور 

 ٢۰1۳ لسنة المنفذة بالخطة خاصة بيانات ، النباتي االنتاج قسم ، كنعان زراعة شعبة ،۳

 ٢۰1۳بيانات غير منشورة ،

 .  ٢۰1۳ ، منشورة غير بيانات ، سكان بأعداد خاصة بيانات ، كنعان لناحيـة البلدي -٤

 ، منشورة غير ، بيانات ، والمتابعة التخطيط قسم ، ديالى في المائية الموارد مديرية-5

٢۰1۳  

و بيانات خاصة بمساحات المقاطعات الزراعية  االراضيزراعة ديالى ، قسم يرية مد -6

٢۰1۳  

بيانات ، قسم االرشاد والتدريب الزراعي سلسلة االرشاد الزراعي ،   ديالىزراعه مديرية  -٧ 

 ٢۰1۳زراعية لالسمدة الكيميائية بحاجة لمحاصيل خاصة 

األراضي ، مركز البحوث الزراعية ، العلمة الري الحديثة ، وزارة الزراعة واستصالح  -8

  ٢ص ٢۰۰1،  68۰ ۰بغداد ، العدد 

المؤسسة العامة للترب واستصالح األراضي ، المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم  -٩

  1٩٧8و مريلة قابلية األراضى االنتاجية لمحافظة ديالى ، 
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الهياة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات خاصة  -1۰

 هيأة المسح الجيولوجي العراقيـة ، التركيب الجيولوجي لناحيـة كنعـان ،  ٢۰1٤بالسالح ، 

وزارة االسكان واالعمار ، مديرية طرق وجسور ديالی ، سجل بيانات المديرية ، بيانات  -11

  ٢۰1٤ورة غير منش

،  ٢۰1۳. وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء ، تقديرات الحصر والترقيم لسنة 1٢

  ٢۰1۳بيانات خاصة بأعداد السكان ، بيانات غير منشورة ، 

. وزارة الزراعة ، دائرة التخطيط والمتابعة ، تقرير المسح الوطني للثروة الحيوانية في 1٤

  ٢۰1۰، بغداد ،  ٢۰۰8العراق لسنا 

. وزارة الزراعة والري ، الهيئة العامة للتعاون والتدريب واالشاد الزراعي ، أنشاء 15

مزارع السمكية والمبادىء األولية في التربية ، اعداد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، 

  1٩8٩مطبعة العمال المركزي ، بغداد ، 

متابعـة ، قسم الموازنة المائية ، التربة . وزارة الزراعة والري ، دائرة التخطيط وال16

، تحـديث بـالجزء الخاص بالتربـة واألراضي )  ۳، الكتـاب  1واألراضي في العراق ، مجلـد 

. ا دراسة ميدانية لمعاينة عالوي الحبوب وحصرها كذلك  1٩٩۰المرحلة الثالثة ( ، بغداد ، 

 مقابلة احد الفالحين المسوقين

  الشخصية : المقابالت   -خامسا:

الى كذلك مقابلة احد الفالحين المسوقين وحصرها دراسة ميدانية لمعاينه عالوي الحبوب -1

 ٢۰1٤/6/8سايلو خان بني سعد 

المهندس الزراعي احمد كرم ، مسؤول قسم الثروة الحيوانية ، شعبة زراعة المقابلة مع  -٢

٢۰1٤/6/8 

ل ، رئيس قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة زراعة كنعان شالمقابلة مع المهندس رسول  -۳

 ٢۰1٤/٢/٢٤کنمان بتاريخ 

مقابلة مع المهندس رشيد حميد مجيد ، مسؤول وحدة الوقاية ، شعبة زراعة كنعان ، -٤

٢۰1٤/٢/٢٤  

 . ٢۰1٤/1/٢6مقابلة مع الفالحين منطقة الدراسة -5

 (اجنبيةباللغة اإلنجليزية )مصادر مصادر  -سادسا:
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Economic, Geography, VoL, 1930.  
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