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المخمص -:

استيدفت الدراسة كتكصمت الى ابراز التبايف في انتاج زراعة محصكؿ القمح
في قضاء بمدركز بكحداتو االدارية الثبلث ( مركز قضاء بمدركز  ،كناحيتي مندلي
كقزانية) في محافظة ديالى لمكشؼ عف التبايف الجغرافي ليذه االمكانات كاتجاىات
نمكىا كتطكرىا كمعرفة التطكرات التي حدثت عمى المساحات المزركعة ككميات
االنتاج خبلؿ المدة (  )2011 -1990كمدل تأثير العكامؿ الطبيعية كالبشرية في
ذلؾ التكزيع .
اذ يمتمؾ قضاء بمدركز الكثير مف المقكمات الطبيعية التي تتمثؿ بالبنية
الجيكلكجية كتبايف مظاىر السطح اضافة الى الخصائص المناخية كتنكع التربة
كتكفر المكارد المائية  ،كمقكمات بشرية متمثمة بالسكاف ( االيدم العاممة الزراعية )
كماليا مف دكر كبير في تطكير كتنمية زراعة ىذا المحصكؿ بما تممكو مف خبرات
في ىذا المجاؿ  ،اضافة الى طرؽ النقؿ بالسيارات كبناء السدكد عمى مجارم
الكدياف مثؿ سد مندلي كسد قزانية ككذلؾ المشاريع االركائية الحديثة مثؿ مشركع رم
الركز كمشركع رم مندلي .
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هدف البحث  -:يمكف تمخيص ىدؼ البحث بالنقاط التالية -:

محصكؿ القمح في قضاء بمدركز،

 .1تسميط الضػكء عمى امكانات زراعة
كمحاكلة إبراز أىـ ىذه اإلمكانات .

 .2إبراز أىـ معكقات العممية الزراعية الطبيعية كالبشرية  ،كالمساىمة في إيجاد
الحمكؿ الممكنة لبعض ىذه المعكقات .
 .3محاكلة المساىمة الفعالة لتحقيؽ أقصى استغبلؿ ليذه االمكانات المكجكدة
فػػي منطقة الدراسة  ،كبما يساىـ في دعـ اقتصاد المحافظة بشكؿ خاص
كاالقتص ػػاد الكطني بشكؿ عاـ .
 .4تنبيو المسؤكليف الزراعييف إلى المخاطر الناجمة عف عدـ تدارؾ الكضػع
الزراع م المتدىكر الناتج مف حالة اإلىماؿ التي تعاني مف ىا بػػعض جكانب
العممية الزراعية.
 .5التركيز عمى مكارد المياه لما ليا مف آثار عمى االستقبلؿ الزراعي ،كارشاد
الفبلحيف كالمزارعيف عمى استخداـ الكسائؿ الزراعية المناسبة كالتي يمكػف
مػػف خبلليا النيكض بكاقع القطاع الزراعي .
 2 -1-1مشكمة البحث .
تػعد منطقة الدراسة مف المناطؽ ذات الرقعة الزراعية الكاسعة

 ،كال يمكف

ليذه األرض أف تككف ذات فائدة ما لـ تستغؿ استغبلال جيدا  ،إذ تعد األرض
احد المػ ػ ػكارد التي ال يعادليا مكرد طبيعي آخر  .لذا البد أف يصاحب كضع أية
خطة لمتنمية كاعطاء أىمية خاصة لمجانب الزراعي تتضمف االتجاىات الحالية
كالمستقبؿية  ،كاف إىمػاؿ ىذا الجانب يؤدم إلى تعثر الخطط التنمكية إف لـ يؤد إلى
إخفاقيا .
كيمكف صياغة مشكمة البحث كما يأتي -:
 .1ىؿ ىناؾ إمكانات لزراعة محصكؿ القمح متاحة في منطقة الدراسة يمك ػػف
أف تساىـ في تنشيط االقتصاد الزراعي لمنطقة الدراسة كالمحافظػػة بشكؿ
خاص كالقطر بشكؿ عاـ ؟
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 .2ىؿ المساحات المستغمة بزراعة محصكؿ القمح ضمف منطقة الدراسة مكزعة
بطريقة اقتصادية ؟
 .3ما ىي األسباب التي تؤدم إلى التبايف في كمية اإلنتاج سكاء عمى مستكل
الكحدة الزراعية  ،أك عمى مستكل الكحدة اإلدارية ؟
 .4ما ىك دكر العمـ ك التكنكلكجيا الزراعية الحديثة في رفع مستكل اإلنتاج
الز ارعػي كتحسيف نكعيتو ؟
 3-1-1فرضية البحث )(Hypothesis
يمكف أف نضع فرضية لمشكمة البحث عمى النحك األتي -:
 .1تكجد ىناؾ إمكانات جيدة لزراعة محصكؿ القمح تتمتع ب ػػيا منطقة الدراسة ،
كىػ ػػي تتمثؿ بالجكانب الطبيعية كالبشرية حيث تحتؿ منطقة الدراسة المرتبة
األكلى في المساحة مف بيف الكحدات اإلدارية التابعة لمحافظة ديالى  ،حيث
تبمغ مساحة قضاء بمدركز ( )6280كـ2ام ما يعادؿ ( )%35.5مف مساحة
محافظة ديالػى البالغة ( )17685كـ2

()1

.

 .2إف كجكد األراضي الزراعية المستصمحة كا لشبو اؿمستصمحة كالتي تػػعتمد
عمػػى الرم السيحي مف المشركع األركائي الحديث في مركز ناحية قضاء
بمدركز  ،ككذلؾ كجكد األراضي الزراعية غير اؿمستصمحة كالتي تعتمد عمى
مشركع رم مندلي فػي عممية اإلركاء السيحي ،ككذلؾ األراضي الديمية التي
تعتمد عمى مياه األمطار ،حيث تعتبر تمؾ األراضي أىـ اإلمؾانيات الطبيعية
في منطقة الدراسة .كتعتبر األيدم العاممة الزراعية  ،كطرؽ النػ ػػقؿ ،
كالتسكيؽ الزراعي  ،كالتسميؼ الزراعي  ،كالعكامؿ التقنية مف أىـ اإلمكانات
البشرية في منطقة الدراسة.
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 .3ىناؾ عدة معكقات طبيعية تقؼ عائقا أماـ استغبلؿ تمؾ اإلمكانات بشكؿ
يؤدم إلػػى زيادة اإلنتاجية الزراعية  ،كدعػػـ االقتصاد الزراعي



 ،كمف ىذه

المعكقات شحة المياه المخصصة إلركاء األراضي الزراعية المعتمدة عمى
الرم السيحػي مف المشركع االركائي الحديث في ناحية مركز قضاء بمدركز ،
كاألراضي المعتمػدة عمى مشركع رم مندلي  ،كىذا ناتج بدكره مف انخفاض
كمية المياه المخصصة ليذيف المشركعيػف المذ مف يأخذاف مياىيما مف مقدمة
سد ديالى عمى الجية اليسرل منو  .إضافة إلى قمة األمطار كتذبذب سقكطيا
في السنكات األخيرة مم ػ ػػا أدل إلى انخفاض إنتاجية األراضي الديمية  ،مف
المحاصيؿ الزراعية مثؿ الحنطة.
 .4كتبرز المعكقات البشرية بشكؿ يكازم المعكقات الطبيعية في التأثير السمبي
كمف أىميا قمة المشاريع الزراعية ك بما فييا مشاريع الخزف كالسدكد  ،كقػمة
الدعـ المالػي المخصص لمفبلحيف كالمزارعيف  ،ككذلؾ ارتفاع أسعار البذكر
ذات األصناؼ الجيدة مع قمة ما يخصص لمدكنـ مف

المخصبات الكيماكية

ككذلؾ أسعار المبيدات الحشرية ،كتكاليؼ صيانة المكائف الزراعية  ،مع
ارتفاع أسعار كقكد الديزؿ كؿ ذلؾ كاف مف بيف األسباب التي تعيؽ استغبلؿ
اإلمكانات الزراعية المتكفرة .
 .5أدخمت تقنيات الرم الحديثة إلى منطقة الدراسة مثؿ تقنية (الرم بالرش ،الرم
بالتنقيط) ك لكنيا لـ تجد االقباؿ الشديد بسبب ارتفاع أسعار المرشات ،
ككذلؾ قيػاـ المكتب الزراعي التابع لشعبة زراعة بمدركز بتقديـ القركض
الميسرة لحفر اآلبار بغية استثمار المياه الجكفية المكجكدة في المنطقة
كخاصة في ناحيتي مندلي ك قزانية .
أهمية الدراسة  -:يمكف تكضيح أىمية البحث بالنقاط التالية -:
 - االقتصاد الزراعي  :كىك العمـ الذم يبحث في الكسائؿ التي يمكف بكاسطتيا استغبلؿ المػكارد الطبيعية
كالبشرية استغبلال اقتصاديا كذلؾ بالعمؿ عمى تنظيـ العبلقات كالركا بط بيف عكامؿ اإلنتاج في المزرعة كخارجيا
لتكفير أفضؿ الكسائؿ كتحسيف حالة العائمة الفبلحية كاستمرارىا عمى التقدـ .
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 .1تبمغ مساحة قضاء بػمدركز ( 6280كـ  . )2أم ـ ػا يعادؿ نسبػة ( )%35
ـ ػف مساح ة محافظة ديالى البالغة (  )17685كـ  .2كالتي تعادؿ نسبة
( )%06.4مف مساحة العراؽ البالغة (  ) 435052كـ2

()1

.

 .2تقع ضمػف منطقة الدراسة مسػاحات مف األراضي الزراعية المستصمحػة كغير
المستصمحة  ،حيث تبمغ مساحات األراضي الصالحة في ناحيػػة مركز قضػػاء
بمدركز فقط (  )680 622دكنـ ان  ،منيا

(  )229737دكنما أر و
اض

كمي كشبو مستصمح  .كأر و
اض ديمية تبمغ مساحتيا
مستصمحة استصبلح ان ان

( )450882دكنما ،ككذلؾ المقاطعات المخصصة لمبستنو اذ تبمغ مساحتيا
( )9948دكنمان تسقى سيحان( .)1أما في ناحية مندلي فتبمغ مساحة المقاطعات
الزراعية (  )539343دكنما منيا (  )274109دكنما تقع شماؿ خط

المراعي  ،كالباقي (  ) 265 234دكنما ج نكب خط المراعي كتعتمد عمى
مياه األمطار كالمياه الجكفية  ،ككذلؾ األراضي المػػزركعػة

كبستنة اذ تبمغ

مساحتيا(  )3175دكنما مكزعة عمى عدة مقطعات سيتـ ذكرىا الحقا.
ناحية قزانية فيبمغ مجمكع األراضي فييا (

أما

 )1195612دكنما تعتمد في

الػػرم عمى مياه األمطار لزراعة المحاصيؿ الشتكية  ،كعمى اآلبار في زراعة
بعض المساحات لمزراعية الصػيفية .
 .3إف االقتصاد السائد في منطقة الدراسة ىك االقتصاد الزراعي  ،كخاصػػة فيما
يتعمؽ بزراعة المحاصيؿ الحقمية

كػ (القمح )  .لقد اعتمدت الدراسة عمى

بيانات اإلنتاج الزراعي لمنطقة الدراسة فيما يتعػػمؽ بإنتاج المحاصيؿ الحقمية
(القمح)  ،لؤلعكاـ مف (  1990ـ) إلى سنة ( 2011ـ )  ،كذلؾ مػػف اجػ ػ ػػؿ
التكصؿ إلى حجـ اإلمكانات الزراعية لمنطقة الدراسة في حاؿ تييئة كتكفر
 - الشبو اؿمستصمح  :ىي التي تقتصر فييا أعماؿ االستصبلح عمى تنفيذ شبكة المبازؿ كقنكات الرم المكزعة
كالمبطنة دكف كضع صكندات الصرؼ الداخمي .
 -خط المراعي  .كىك الخط الذم تبدأ عنده كمية األمطار بالتناقص كمما اتجينا جنكبا
الطريؽ الرئيس بيف بمدركز – مندلي .
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الحصة الم ػػائية البلزمة لتطبيؽ الخطة الزراعية  ،ككذلؾ تييئة مستمزمػػات
العممية الزراعية بػما يضمف زيادة اإلنتاجية كالكصكؿ الى مرحمة االكتفاء
الذاتي في مجاؿ تكفير محاصيؿ الحبكب .
 .4إف منطقة الدراسة كانت كال تزاؿ منطقة زراعيػ ػػة ميمة في محافظة ديالػػى
كالقطر إذ تتميز بإنتاج مختمؼ المحاصيؿ الزراعية الشتكية كالصيف ػػية
المختمفة باإلضافة إلى الثركة الحيكانية .
 .5يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في ابراز امكانات زراعة

محصكؿ القمح في

منطقة الدراسة.
 .6عانت منطقة الدراسة مف اإلىماؿ كأعماؿ التجريؼ لؤلراضي كحرؽ البساتيف
بسبب العمميات العسكرية فػي الفترة المحصكرة بيف األع ػ ػ ػكاـ 1988 -1980
أثناء الح ػػرب اإليرانية  -العراقية  ،كما تب ػ ػػع ذلؾ مف ىجر ة كاسعة لمفبلحيف
كالمزارعيف كأصحاب البساتيف  ، كخاصة فػػي ناحيتي مندلي ك فزانية بسبب
قربيا مف الحدكد العراقية  -اإليرانية .

كذلؾ احداث عاـ (  )2003كما

تبلىا مف اعماؿ طائفية ادت الى ىجرة الكثير مف الفبلحيف كترؾ اراضييـ
الزراعية كخاصة خبلؿ الفترة (  )2007-2006مما ادل الى الحاؽ اضرار
كبيرة بالعممية الزراعية.

حدود منطقة الدراسة
تتمثؿ منطقة الدراسة بػ (قضاء بمدركز ) كىك احد األقضية التابعة لمحافظة
ديالى ،التي تعتبر مف المحافظات العراقية ذات األىمية الخاصة في الزراعة
كالصناعة كالمكقع الجغرافي

()1

 ،ينظر الخريطة (.)1

 1981إليــــواء
 - تم بناء مجمعات سكنية ألهالي مدينتي مندلي و قزانية في مدينتي بلدروز و كنعان عام
األعداد الكبيرة من سكان المدينتين حيث تم توزيعها مجانا على النازحين  ،وقد أدى ذلك إلى حدوث تغيير
ديموغرافي في التركيب السكاني للمنطقة .
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 o 33ك  ) o35 6-شماال ،كخطي طػكؿ
) شرقا  .كعمى ذلؾ فاف قضاء بمدركز يقع

في القسـ الشرقي مف كسط العراؽ  ،ينظر خريطة (. )1
كبالنسبة إلى محافظة ديالى فاف القضاء يحتؿ القسـ الجنكبي الشرقي منيا يحده
مف الناحية اإلدارية قضاء خانقيف مف الشماؿ  ،كقضاء المقدادية مػػف الشماؿ الغربي
 ،كيحده قضاء بدرة كالصكيرة بمحافظة كاسط مف الجنكب  ،كتحده إيراف مف الشرؽ
 ،أما مف جية الغرب فيحده قضاء بعقكبة  ،كمحافظة بغداد مف جية الجنكب
()2

الغربي

.

نمخص مما تقدـ إلى إف في القضاء مف إمكانية المساحة ما يؤىؿ لقياـ مشاريع
زراعيػة كثيرة حاليا ك مستقببل  ،كاذا ما أخذنا بنظر االعتبار االستغبلؿ الصحيح
لؤلرض فإنيا ستس اىـ في الحصكؿ عمى مردكدات ماؿ ية كبيرة ك تكفي لتنمي ػػة
ثركتو الزراعية .
أما الحدكد الزمانيػػة لمدراسة  ،فقد اخذ البيانات اإلحصائية الخاصة

بإنتاج

المحاصيؿ الحقمية لؤلعكاـ مف (  )1990إلى (  ، )2011لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى
ذكر المقاطعات الزراعية في كػؿ مف ناحية مركز القضػػاء كفي ناحيتي مندلي ك
قزانية كذكر مساحة كؿ مقاطعة كنكعيا.
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القمػح ). (wheate
يحتؿ محصكؿ القمح المرتبة األكؿ بيف محاصيؿ الحبكب المزركعة في منطقة
الدراسة مف حيث قيمتيا الغذائية كالطمب عمييا .كتنجح زراعة كانتاج المحصكؿ
بالترب الطينية – المزيجية الغرينية الخصبة الجيدة البزؿ كالتيكية  .كال يجكز زراعتو
في الترب المزيجية الخفيفة كالرممية أك التي تحتكم عمى نسبة ممكحة اك قمكية عالية
 ،كتحتاج الحنطة في فترة اإلنبات لمناخ دافئ كيككف ذلؾ في أكاخر فصؿ الخريؼ

كتعتبر(  )25ـ oالدرجة المثمى لئلنبات  ،أما درجة الح اررة الصغرل (  )4-3ـ، o
كدرجة ( )32-30ـ oالدرجة العظمى لئلنبات  .كلزراعة المحصكؿ في المكعد

المناسب لو أىمية بالغة في تحديد مقد ار الحاصؿ مف كحدة المساحة كجكدتو  ،إف
المكعد المناسب لزراعة الحنطة(طشاش) بالمناطؽ الديمية ىك مف منتصؼ تشريف
األكؿ حتى منتصؼ تشريف الثاني  ،كيزرع في المناطؽ االركائية (أراضي مشركع
()1

الركز ) خبلؿ النصؼ األكؿ مف تشريف الثاني

 .ينظر الجدكؿ(. )1

صورة ( )1زراعة محصول القمح في ناحية مركز قضاء بلدروز  ،التقطت بتاريخ
2011/3/15

جدكؿ()1
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التكزيع النسبي لمساحة كانتاج محصكؿ القمح في قضاء بمدركز لممدة2011-1990
اسـ المحصكؿ

المساحة دكنـ

النسبة المئكية %

اإلنتاج طف

النسبة المئكية %

القمح

1742779

49.8

665788

49.7

المصدر -:مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى ألمبلحؽ بيانات دائرة زراعة ديالى .

كقد بمغت مساحة األراضي المزركعة ليذا المحصكؿ في المدة (

- )1990

كلغاية(  )1742779( )2011دكنـ ان أم بنسبة (  )%49.8مف مجمكع مساحة
األراضي المزركعة في منطقة الدراسة .

أما اإلنتاجية فقد كانت (  )665788طف بنسبة (  )% 49.7مف مجمكع إنتاج
الحبكب كقد احتمت ناحية مركز القضاء المرتبة األكلى مف حيث المساحة المزركعة
بيذا المحصكؿ إذ بمغت (  )1497507دكنـ بنسبة (  )%85.9مف إجمالي المساحة
المزركعة بػيذا المحصكؿ  .أما اإلنتاجية فقد كانت (

 )576142طف بنسبة

( )%86.5مف إجمالي اإلنتاج الكمي لمحصكؿ القمح.
كاحتمت ناحية قزانية المرتبة الثانية مف حيث الـ

ساحة المزركعة إذ بمغت

( )123006دكنـ بنسبة ( )% 7.05مف إجمالي المساحة المزركعة بيذا المحصكؿ
ككانت اإلنتاجية (  )46414.5طف بنسبة (  )%6.9مف مجمكع اإلنتاج الكمي ليذا
المحصكؿ.
مف خبلؿ مبلحظة الجدكؿ ( )2نجد اف ناحية مندؿم قد احتمت المرتبة الثالثة
في المساحة المزركعة بيذا المحصكؿ فقد كانت (

 )122266دكنـ ان بنسبة

( )%7.01كاإلنتاجية كانت (  )43231.5طف بنسبة (  )%6.4مف إجمالي اإلنتاج
بيذا المحصكؿ.

جدكؿ رقـ ()2
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التكزيع النسبي لمساحة كانتاج محصكؿ القمح في قضاء بمدركز حسب الشعب الزراعية لممدة مػ ػػف 2011-1990
ـ .ؽ .بمدركز
اسـ
المحصكؿ

المساحة
المزركعة
(دكنـ)

القمح

%

اإلنتاج
(طف)

ف مندلي
المساحة
%

المزركعة

%

(دكنـ)

ف قزانية

اإلنتاج
(طف)

المساحة
%

المزركعة

%

(دكنـ)

اإلنتاج
(طف)

%

6.9 46414.5 7.05 123006 6.4 43231.5 7.01 122266 86.5 576142 85.9 1497507

المصدر  :الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى -:
بيانات ك ازرة التخطيط (اإلحصاء الزراعي) .

بيانات مديرية زراعة ديالى (قسـ اإلنتاج النباتي) .
 -3الشعب الزراعية في منطقة الدراسة (قسـ اإلحصاء الزراعي)  ( ،قسـ التخطيط كالمتابعة ) ،بيانات غير منشكرة .2011 ،

التغير النسبي في االمكانات الزراعية لمحصكؿ القمح لممدة (.)2011-1990
يعد القمح مف اىـ المحاصيؿ المزركعة في منطقة الدراسة  ،بمغت المساحة
المزركعة بيذا المحصكؿ لمفترة مف (

 )548168( )1994-1990دكنمان كىي

مكزعة حسب الكحدات االدارية  ،كبمغ االنتاج (

 )144906.5طنان  ،فيما بمغت

المساحة المزركعة لممدة (  )459829( )1999-1995دكنمان  .أما األنتاج فقد بمغ

( )177617طنان  .كبنسبة تغير سمبي في المساحة قدرىا (-

 ، )%16.1ينظر

الجدكؿ (  ، )3كبنسبة تغير ايجابي قدره (  )%22.5كلعؿ السبب في التغير السمبي
في المساحة المزركعة يعكد الى االتجاه العاـ في بداية التسعينات نحك زراعة
الحبكب اإلستراتيجية كذلؾ بسبب الحصار االقتصادم الذم فرض عمى العراؽ ،
لذلؾ استغمت جميع االراضي الصالحة لمزراعة كالتي تـ تكفير حصة مائية ليا .

كبعد عاـ (  )1996كبسبب تطبيؽ برنامج النفط مقابؿ الغذاء كالدكاء بيف العراؽ
كاألمـ المتحدة ككذلؾ بسبب انخفاض مناسيب المياه في بحيرة سد حمريف بعد عاـ
( )1996ادل الى تقميص المساحة المزركعة كالتركيز عمى زيادة انتاجية الدكنـ
الكاحد (الغمة) مف خبلؿ تكفير االسمدة الكيمياكية كالبذكر المحسنة كتكفير المبيدات
لمكقاية كمكافحة االمراض كالحشرات كبأسعار مدعكمة ككذلؾ تكفير باقي مستمزمات
العممية الزراعية  ،كليذه االسباب جاءت ناحية المركز بالمرتبة االكلى مف حيث
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التغير بالمساحة المزركعة إذ بمغت ( ، )%17.5 -أما التغير في االنتاج فقد كاف
ايجابيان كبنسبة (. )%22.8
جدكؿ ( )3التغير النسبي لممساحات المزركعة مع كمية االنتاج لمحصكؿ القمح في قضاء بمدركز لممدة (-1990
 )1999-1995( – )1994حسب الكحدات االدارية

الكحدة

السنكات ()1994-1990

االدارية

المساحة
المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

السنكات ()1999-1995
المساحة
المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

التغير

التغير النسبي

النسبي

لئلنتاج%

لممساحة%

ـ.ؽ.بمدركز

489294

126357.5

403224

155243

17.5-

22.8

ف.مندلي

27840

9820

27595

11143

0.8-

13.4

ف.قزانية

31034

8729

29010

11231

6.5-

28.6

المجمكع

548168

144906.5

459829

177617

16.1-

22.5

ألمصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات دائرة زراعة ديالى .

كتأتي ناحية قزانية بالمرتبة الثاني ة مف حيث التغير السمبي في المساحة
المزركعة إذ بمغ ( ، )%6.5 -أما االنتاج فقد تغير ايجابيان بنسبة قدرىا ( )%28.6

كىي منطقة اليكجد فييا مصدر لمرم السيحي عدا اآلبار الجكفية ككذلؾ االعتماد

عمى كمية األمطار الساقطة لمزراعة الديمية كالتي تقمصت بسبب قمة كمية األمطار
الساقطة فأصبح التركز عمى المساحات التي تزرع عمى مياه اآلبار الجكفية
كالعمؿ عمى زيادة إنتاجية الدكنـ الكاحد .
أما ناحية مندلي فقد جاءت بالمرتبة الثالثة مف حيث التغير النسبي في المساحة
المزركعة كذلؾ بسبب المساحة القميمة اساسان التي يركييا مشركع رم مندلي ككذلؾ

اتجاه المزارعيف في تمؾ المنطقة باالعتماد في سقي مزركعاتيـ عمى المياه الجكفية

لآلبار كبمغت نسبة التغير في المساحة ( )%0.8 -أما االنتاج كاف تغيره إيجابيا
بنسبة قدرىا ( )%13.4كىذا مقارب لما حصؿ في ناحية المركز .
أما بالنسبة لمفترة الزمنية (

 )2004-2000كبعد مقارنتيا بالفترة الزمنية

( )1999-1995نجد إف ىناؾ تغي انر سمبيان حصؿ في المساحات المزركعة كفي
كمية اإلنتاج ،ينظر جدكؿ (. )4
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إذ جاءت ناحية المركز بالمرتبة االكلى مف حيث التغير النسبي لممساحات
المزركعة كبنسبة ( )%26.7 -كذلؾ العتمادىا عمى الرم السيحي كالذم بدأ
بانخفاض مستكياتو كاالتجاه نحك تكفر مياه الشرب كاالستخداـ المنزلي لمدينة بمدركز
كالقرل الزراعية المنتشرة جنكبان  .كذلؾ تأثرت زراعة بالكضع السياسي الذم كاف
قائمان في تمؾ الفترة كتكجو الدكلة في التركيز عمى التيديدات الخارجية كاىماؿ
الجانب الزراعي .أما ناحية قزانية فقد احتمت المرتبة الثانية في التغير النسبي

لممساحة المزركعة كبنسبة ( )%25.6 -كذلؾ لتأثرىا بقمة االمطار الساقطة إذ اف
زراعة محاصيؿ الحبكب مثؿ القمح كالشعير تعتمد كبشكؿ اساس عمى االمطار
الساقطة .
أما في ناحية مندلي

كاف التغير ايجابيان كبنسبة (  )%3.1كذلؾ العتماد
ؼ

الزراعة فييا عمى مياه اآلبار كىي صالحة لزراعة محاصيؿ الحبكب كتقؿ فييا نسبة
الممكحة مقارنة بمياه اآلبار في ناحيتي بمدركز كقزانية ككذلؾ اعتمادىا عمى مياه
مشركع رم مندلي كالذم يركم قسـ ان مف األراضي قبؿ أف يصؿ الى محطة الضخ
الثانية (محطة ضخ جسر كادم النفط ) .

جدكؿ ( )4التغير النسبي لممساحات المزركعة مع كمية االنتاج لمحصكؿ القمح في قضاء بمدركز لممدة (-1995
 )2004-2000( – )1999حسب الكحدات االدارية
الكحدة

السنكات ()1999-1995

االدارية

المساحة

المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

السنكات ()2004-2000
المساحة

المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

التغير

النسبي

التغير النسبي
لئلنتاج%

لممساحة%

ـ.ؽ.بمدركز

403224

155243

295387

133064.5

26.7-

14.2-

ف.مندلي

27595

11143

28452

13536.5

3.1

21.7

ف.قزانية

29010

11231

21562

5071

25.6-

54.8-

المجمكع

459829

177617

345401

151672

24.8-

20.3-

ألمصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى دائرة زراعة ديالى .

أما بالنسبة لمتغير النسبي في االنتاج فأف ناحية قزانية احتمت المرتبة االكلى في
التغير السمبي كبنسبة ( )%54.8 -كىذا يتماشى مع انخفاض المساحة المزركعة
كقمة الدعـ الحككمي في تمؾ الفترة لمنشاط الزراعي .
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أما ناحية المركز فقد جاءت بالمرتبة الثانية مف حيث التغير السمبي في االنتاج
كذلؾ بسبب قمة االسمدة الكيمياكية كارتفاع اسعار المبيدات المستخدمة في مكافحة
اآلفات كاألمراض التي تصيب النبات ككاف التغير بنسبة (. )%14.2-
أما ناحية مندلي فقد كاف التغير فييا ايجابيان مف حيث االنتاج فقد كاف ( )21.7

كىذا يتبلءـ مع زيادة المساحة المزركعة .
أما بالنسبة لمفترة الزمنية (

 )2011-2005كبعد مقارنتيا بالفترة ( -2000

 )2004نجد اف ىناؾ تغي انر ايجابيان في المساحات المزركعة كبالنسبة لئلنتاج ،
يبلحظ الجدكؿ(.)5

جدكؿ ( )5التغير النسبي لممساحات المزركعة مع كمية االنتاج لمحصكؿ القمح في قضاء بمدركز لممدة (-2000
 )2011-2005( – )2004حسب الكحدات االدارية

الكحدة

السنكات ()2004-2000

االدارية

المساحة
المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

السنكات ()2011-2005
المساحة
المزركعة/دكنـ

االنتاج/طف

التغير

التغير النسبي

النسبي

لئلنتاج%

لممساحة%

ـ.ؽ.بمدركز

295387

133064.5

309602

161477

4.8

21.3

ف.مندلي

28452

13536.5

38379

8732

34.8

35.4-

ف.قزانية

21562

5071

41400

21383.5

92.0

321.6

المجمكع

345401

151672

389381

191592.5

12.7

26.3

ألمصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى دائرة زراعة ديالى .

جاءت ناحية قزانية بالمرتبة األكلى مف حيث التغير النسبي لممساحات
المزركعة كاإلنتاج كبنسبة (  )%92.0ك ( )%321.6عمى التكالي كذلؾ بسبب
االتجاه نحك تقديـ القركض لحفر اآلبار خاصة في منطقتي مندلي كقزانية ككذلؾ
التحسف في كميات االمطار الساقطة في المناطؽ الديمية كزيادة الدعـ المقدـ الى
العممية الزراعية بعد أف مرت بفترة مف االىماؿ كالتدىكر بسبب االحداث التي
شيدتيا الببلد منذ (.)2008-2003
أما ناحية مندلي فقد جاءت بالمرتبة الثانية مف حيث التغير النسبي في المساحة
كبنسبة ايجابية مقدارىا (

 )%34.8كبتغير سمبي في االنتاج بنسبة مقدارىا

( ػ ػ ػ  )%35.4ناتج مف انخفاض انتاجية الدكنـ الكاحد كذلؾ الرتفاع اسعار المبيدات
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الكيمياكية كعدـ كفاية ما يقدـ لمدكنـ الكاحد مف االسمدة الكيمياكية  ،كارتفاع اسعار
المبيدات لمكافحة الحشرات الضارة كاألدغاؿ .
أما ناحية المركز فقد احتمت المرتبة الثالثة مف حيث التغير النسبي في المساحة
المزركعة ككاف تغي انر ايجابيان  ،كبنسبة مقدارىا (

الخطط الزراعية لممحاصيؿ الشتكية في األعكاـ (

 )%4.8كيرجع ذلؾ لمتكسع في
)2010 – 2009 -2008

كالتشجيع عمى زراعة محاصيؿ الحبكب  ،مف خبلؿ تقديـ القركض لشراء الساحبات
كالحاصدات الزراعية ككذلؾ حفر اآلبار كتكزيع األسمدة الكيماكية عمى الفبلحيف .
أما التغير النسبي في اإلنتاج فكاف ايجابيا بنسبة (  )%21.3متماشيان مع زيادة

المساحة كارتفاع غمة الدكنـ الكاحد  ،يبلحظ الشكؿ (. )1

المصدر  :الجدول من عمل الباحث باالعتماد على الجداول (. )5-4-3
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االستنتاجات والتوصيات
أوالً  :االستنتاجات
أظيرت الدراسة االستنتاجات اآلتية -:
أ  -اتضح إف منطقة الدراسة مف المناطؽ الزراعية الميمة كالمعركفة بقدمػػيا
التاريخي لما ليا مف خصكصية مف حيث المكقع الجغرافي المجاكر
إليراف كك ػػذلؾ كجكد مساحات كبيرة مف األراضي الصالحة لمزراعة
تبمغ ( )506378دكنـ.
ب -اتضح إف طبكغرافية منطقة الدراسة تعد ايجابية مف حيث ت نكع اشكاؿ
السطح كامكانية استثمارىا.
ت -اتضح إف منطقة الدراسة تقع ضمف المنطقة شبو الجافة كاف ناحيتي
مندلي كقزانية تعتمداف في زراعتيما عمى ميا

قاألمطار  ،كقد أدل

تذبذبيا كقمة كمياتيا إلى عدـ قدرة الفبلحيف كالمزارعيف إلى استثمار
اإلمكانات الزراعية المتكفرة كخاصة الزراعة الديمية.
ث -اتضح إف منطقة الدراسة تحتكم عمى أفضؿ أنكاع الػػترب صبلحية
لئلنتاج الزراعي كمنيا الترب الرسكبية كمف أىميا ترب أكتاؼ األنػػيار
 ،كقػػرب أحكاض األنيار كالترب المركحية ذات الخصكبة العالية .
ج  -إف قسما كبي ار مف أراضي منطقة الد ارسػػة يعتمد في
األمطار كخبلؿ المكسـ الشتكم ،كالقسـ الباقي يعتمد

إركائيا عمى مياه
إِإما عمى المياه

الكاردة مف مشركع رم الركز كالذم يتفرع مف أيسر نير ديالى كيبمغ
تصػ ػريفو التصميمي (  )31.800ـ/3ثا أما عند الكيمك(

 )21.5أم

عندما يدخ ػػؿ المشػركع االركائي أراضي قضاء بمدركز فيبمغ التصريؼ
()28.400ـ/3ثا  .أك مف مػػشركع رم

مندلي الذم يبمغ تصريفو

االعتيادم (  )1.25ـ/3ثا ،كالقسـ الثالث يعتمد عمى مياه اآلبار في
الزراعة.
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ح  -أظيرت الدراسة إف المساحة الكمية ألراضي مشركع رم الركز
تبمغ(  )291380دكنما  ،منيا (  ) 140188دكنما أراضي مستصمحة
استصبلحا كميا  ،ك(  )50724دكنػػما أراضي مستصمحة جزئيا كالباقي
غير مستصمح .
خ  -تبيف لمباحث إف الحصة المائية المقررة لممشاريع أإلركائية (مشركع رم
ال ػػركز ،كمشركع رم مندلي )ىي غير كافية إلركاء األراضي الداخمة
ضمف حػدكد اإلركاء بسبب ك ػػثرة الضائعات ( تبخر -تسرب  -مسافات
ط ػػكيمة تؤثر عمى زيادة نسبة الضائعات).
دكر
د  -كاف لشبكة المبازؿ التي تـ تنفيذىا في أراضي مشركع رم الركز ه
كاض ػػح كمتميز في تخميص التربة مف الممكحة كالمياه الجكفية مما
انعكس إيجابا عمى التربة مف حيث المحافظة مف التممح كالتغدؽ مما
أدل إلى زيادة إنتاجيا  ،لذلؾ نبلحظ التبايف الكبير في كميات اإلنتاج
بيف ناحية المركز كبيف ناحيتي مندلي ك قزانية .
ذ  -تبيف لمباحث إف شبكة المبازؿ ضمف أراضي مشركع رم الركز تعاني
مف اإلىماؿ الكبير إذ لـ يتـ إدامتيا(كرييا) منذ ما يقارب (  )20عاما
مما أدل ذلؾ إلى نمك القصب كالبردم إضافة إلى الترسبات الطيف ية
الناتجة مف عمميات انجراؼ حافة المبازؿ أثناء تصريؼ مياه السقي أك
أثناء سقكط األمطار الغزيرة.

ر  -كشفت الدراسة أى َّف السدكد المقامة في كؿ ناحية مندلي كناحية قزاف ية
ىي غير كافية لتمبية متطمبات التنمية الحالية كالمستدامة كذلؾ لقمة
الطاقة الخزنية ليذه السػػدكد إذ يبمغ الخزف االقصى مع الفيضاف لسد
مندلي (  )3.62مميكف ـ  –3أما سد قزاف ية فيبمغ طاقتو اإلنتاجية
( )900000ـ. 3
ز  -مف خبلؿ لقاء الباحث مع مدير الشعبة الزراعية في ناحية قزانية أش ػػار
إلى أى َّف المكاصفات المكقعية لبناء سد قزانية ىي غير مناسبة بما يكفي
لتخزيف كميات كبيرة مف مياه الفيضانات كىذا األمر كضحو لمشركة
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المنفذة قبؿ بناء السد كاف ىنػػاؾ مكاقع أخرل أفضؿ مف المكقع الحالي
مف حيث المساحة .

س -تكفر إمكانات بشرية في منطقة الدراسة مف و
أيد عاممة كفبلحيف يتمتعػكف
بخبرة كبيرة في مجاؿ زراعة المحاصيؿ الحقمية .

ش -أظيرت الدراسة أى َّف السياسة الزراعية لمدكلة في أم فترة مف الفت ػرات ليا
الدكر الكبير في استعماالت األرض الزراعية كخاصة فيما يتعمؽ بدعـ
المحاصيؿ الحقمية .

ص -أظيرت الدراسة أى َّف إدخاؿ التقنية كالتكنكلكجيا في مجاالت العمؿ
الزراعي كتطبيؽ الدكرات الزراعية كاستعماؿ المكننة الزراعية الحديثة
كاألسمدة كالمبيدات في منطقة الدراسة ال تزاؿ متأخرة كال تتبلءـ مع
متطمبات زراعة المحاصيؿ الحقمية .
ض -أظيرت الدراسة مدل الحاجة إلى استخداـ تقنيات الرم الحديثة
كخاصة(الرش) لما لو مف أىمية كبيرة في تقميؿ حجـ الضائعات المائية
كتكفير فرصة لزراعة مساحات كاسعة مف األراضي الزراعية.
ط  -تبيف لمباحث أف تسكيؽ محاصػ ػػيؿ الحبكب كخاصة ( الحنطة كالشعير
كالذرة الصفراء) تتـ خارج القضاء في مخاز

ف الحبكب المنتشرة في

المحافظة ( سايمك بعقكبة  ،كسايمك خاف بني سعد) أما محصكؿ القطف
في فيتـ تسكيقو إلى محافظة كركػػكؾ  ،أما محصكؿ زىرة الشمس فيتـ
تسكيقو إلى قضاء بيجي في محافظة صػبلح الديف  ،مما ينعكس ذلؾ
سمبا عمى تكاليؼ العممية اإلنتاجية .
ظ  -أظيرت دراسة التكزيع الجغرافي إلمػكانات زراعة المحاص ػػيؿ الحقمية
لممدة (  . )2011-1990إف المساحة المستثمرة لزراعة المحاصيؿ
الحػ ػػقمية بمغػت ( )3705803مميكف دكنـ ،كاف محاصيؿ الحبكب تشكؿ
المرتبة األكلى كبمساحػػة قدرىا (
( ، )%94.3كالمحاصيؿ

 )3496879مميكف دكنـ كبنسبة

الصناعية بالم ػرتبة الثانية إذ بمغت

مساحتيا(  )106650دكنما كبنسبة قدرىا (  ، )% 2.8كالمحاصيؿ
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 )102274دكنما كبنسبة

( )%2.7مف إج ػػمالي المساحة المستثمرة بزراعة المحاصيؿ الحقمية.
ع  -تكصمت الدراسة إلى إف التغير في المساحات المستثمرة بزراعة
المحاصيؿ الحقمية في منػ ػػطقة الدراسة لمفترة (  )1999-1990قد ارتفع
مقارنة بالفت ػ ػرة (  ، )2011-2000إذ بمغت المسػػاحة المستثمرة في
الفترة األكلى (  )2519171دكنما .أمػا في الفترة الثانية فػػقد انخفضت
إلى ( )1171682دكنما بنس ػػبة تغير سمبي ( 4-ك. )%53
غ  -أظيرت ال ػ ػػدراسة إلى إف التغير في كميات اإلنتاج قد بمغت في الفتػ ػرة
( )1273557( )1999-1990طنا ،في حي ػػف شيدت الفترة ( -2000
 )2011انخفاضان كبي انر في كميات اإلنتاج إذ بمغ (  )594520.5طنا
بنسبة تغير سمبي قدرىا (-

. )%53.3كاف ىذا التغير السمبي في

المساحات المزركعة كفي كميات اإلنتػاج سببو المشاكؿ التي تع ػػاني
منيا العممية الزراعية مف قمة المياه كارتفاع أسعار األسمدة كالمبيدات
كارتفاع أسعػ ػار الكقكد إضافة إلى ال ػػحالة المعي ػػشية الصعبة لمفبلح
نتيجة األحداث التي مر بيا البمد في عاـ  2003كما تبلىا مف أحداث
طائفية أثرت عمى الكثير مف الفبلحيف مما اضطرىـ إلى ترؾ أراضييـ
كاليجرة إلى المدينة أك إلى خارج القطر.
ؼ -أظيرت الدراسة عدة أسباب لتدني إنتاج المحاصيؿ الحق ػػمية خبلؿ
الفت ػ ػرة ( )2011-2000في قضاء بمدركز منيا-:
أ  -إف العكامؿ الطبيعية مف قمة األمطار الساقطة كارتفاع درجات الح اررة
كالعكاصػػؼ الغبارية كتممح التربة كاف ليا األثر في تدني اإلنتاج.
ب -قمة الدعـ المقدـ لمعممية الزراعية كالمتمثمة بتكفير األسمػ ػػدة كالمبيدات
كالبذكر المحسنة أثرت عمى اإلنتاج كما كنكعا.
ت -األحداث التي مرت بيا الببلد في عاـ (  )2003كما تبلىا كاف ليا اثر
سمبي كبيػر عمى العممية الزراعية في العراؽ بكجو عاـ كالمحافظة
كمنطقة الدراسة بشكؿ خػػاص .
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ث -ارتفاع تكاليؼ العممية اإلنتاجية كالمتمثمة بارتفاع أجكر الحراثة كالحصاد
كانتػػياء بنقؿ المحصكؿ كتسكيقو.
ج  -تكقؼ دكائر الرم مف متابعة التجاكزات التي تحصؿ عمى الحصة
المائية المقررة مف قبؿ بعض الفبلحيف ما يؤدم إلى حرماف مناطؽ
أخرل مف الحصكؿ عمى مياه الػ ػػرم.
ح  -عدـ تطكير زراعة المحاصيؿ الحقمية عف طريؽ إدخاؿ أصناؼ جديدة
مف الػحبكب ذات اإلنتاجية العالية كالمقاكمة لؤلمراض كاالكتفاء بػزراعة
األصناؼ التقميدية ذات النكعيات القميمة الجكدة مثؿ محصكؿ الحنطة
إذ إف الصنؼ السائد في منطقة الدراسة ىك (أبك غريب).
خ  -عدـ استخداـ الطرؽ الحديثة في رم المحاصيؿ الحقمية كمنيا طريقة
الرم بالػرش ،كاالستمرار عمى الطريقة السيحية التي تسبب ىد ار بالمياه
كتممح التربة.
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ثانياً  :التوصيات
تكصي الدراسة بما يأتي-:
 .1االستفادة مف اإلمكانات الطبيعية كالبشرية المتكفرة في منطقة الدراسة مف
خ ػػبلؿ التكس ػػع في زراعة المحاصيؿ الحقمية كاستثمار ؾ

افة األراضي

الصالحة لمزراعة ككذلؾ االستفادة مف الخبرة المتكفرة لدل الفبلحيف .
 .2ضركرة إدامة المشػ ػػاريع االركائية في منطقة الدراسة كىي مشركع رم الركز
كمشركع رم مندلي كذلؾ مف خبلؿ تصميح كصيانة كافة المنشآت كالقنكات
أالركائية مف اجؿ إدامة كفاءة أدائيا في الكقت الحاضر كاستمرارىا في
المستقبؿ.
 .3تطبيؽ القكانيف بشكؿ صارـ ضد المتجاكزيف عمى حرمة تمؾ المشاريع كالتي
شيدت تزايدا مستم ار كأدت إلى حرماف الكثير مف الفبلحيف مف حصصيـ
المائية.
 .4يرل الباحث إف تجرم عممية التطيير لممبازؿ بمدد زمنية قريبة سكاء ما كاف
تطييره عمى نفقة الدكلة أك عمى نفقة المستثمريف مف اجؿ المحافظة عمى
كفاءة سحػب المياه الجكفية كمنع انتشار القصب كالبردم كالحشائش المائية
االخرل فييا ك التي تؤدم إلى إعاقة جرياف الماء مف جية

كارتفاع تكاليؼ

التطيير مف جية أخرل.
 .5تكصي الدراسة بضركرة بناء السدكد عمى الكدياف الحدكدية كخػػاصة كادم
النفط كذلؾ لغرض االستفادة مف مياه األمطار لؤلغراض الزراعية كمنع
ذىابيا إلى األىكار الجنكبية كمنيا ىكر اؿشكيجة.
 .6تكصي الدراسة باف يتـ إعادة النظر بكميات األسمدة المجيزة لمفبلحيف كزيادة
حصة الدكنـ الكاحد منيا كذلؾ لتشجيع الفبلحيف عمى استثمار كافة أراضييـ
كالمساىمة في خفض تكاليؼ اإلنتاج.
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 .7تكصي الدراسة باف يتـ تكزيع المبيدات عمى الفبلحيف بالكميات المناسبة لكػػؿ
دكنـ كبأسعار مدعكمة كذلؾ ألىميتيا الكبيرة في زيادة غمة الدكنـ الكاحد
كتحسيف نكعيػة اإلنتاج كمف أىـ ىذه المبيدات (مكافحة األدغاؿ ).
 .8إنشاء مطار خاص بطائرات مكافحة اآلفات الزراعية في القضاء .
 .9العمؿ عمى زيادة القركض المقدمة لحفر اآلبار كشراء منظكمات رم بالرش
كخاصة في ناحيتي مندلي كقزانية مف اجؿ إيجاد مصدر لسقي المحاصيؿ
الزراعية .
.10

تكصي الدراسة بضركرة إتباع طريقة الرم بالرش في سقي المزركعات

مف اجػؿ التقنيف في المياه كالمحافظة عمى التربة مف التمميح
.11

تكصي الدراسة بإعادة تكزيع األراضي التي تقع ضمف ح دكد اإلركاء

لمشركع رم الركز عمى الفبلحيف كتحديد المساحات لممزارعيف كعدـ حصر
أالؼ الدكنمات بيد شخص كاحد مما يؤدم إلى ظيكر الطبقية في المجتمع
ككذلؾ حرماف أعداد كبيرة مف الفبلحيف مف تمؾ أألراضي .
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Abstract
The research or the paper was aiming to catch and show
the abilities of agriculture in the farm croups in Baladruz district
in its three management units (the center of Baladruz and
Mindili an Qazanya) in Dyala governorate to discover the
geographic contrast for this abilities and its growth directions
and its developments and the knowledge of the happening
developments on the agriculture areas and quantities of
production during a period 1990-2011 and how affects of the
natural and human factors in that distribution. Baladruz district
has a lot of natural facilities that presenting by geological
composition and the surface demonstrations in addition to the
climatic characteristics and soil variations and economical
water resources,and human vitals presenting by population
(agricultural working hands) and it has a big cycle in
agricultural development and growth in campestral crops by
what it has of experience in this field. In addition to
transportation ways and dams building on valley stream like
Mindili dam and Qazanya dam . and also the modern irrigation
projects like Al-ruz irrigation project and Mindili irrigation
project.
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