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  اإلنتاجوٕاتباع األسالیب الحدیثة لغرض زیادة األنبارالحبوب في محافظة إنتاجدراسة واقع 

  

  *ألحدیثيیاس خضیر ,**خالد اكبر عبد اهللا,*عبیر عبد العزیز سعود
  جامعة األنبار/كلیة الزراعة*

  األنبارجامعة / كلیة التربیة**

  

  الخالصة

و نـواحي أقضـیةفـي )الذرة الصـفراء , الشعیر , الحنطة (تیجیة تم دراسة واقع زراعة المحاصیل السترا

هناك انخفاض إنتنطلق الدراسة من فرضیة مفادها. 2007و لغایة عام 2004للفترة من عام األنبارمحافظة 

الزراعیــة نتیجــة وجــود مشــاكل قســم منهــا متعلــق بطبیعــة األراضــيالــدونم الواحــد لوحــدة المســاحة مــن إنتاجیــةفــي 

اعتمـدت الدراسـة المـنهج الوصـفي . یتعلـق بـالظروف المناخیـة و العوامـل التقنیـة اآلخـرالزراعیة و القسـم ألرضا

التحلیلـي اعتمـادا علـى البحـوث العلمیـة و الوثـائق و التقــاریر الرسـمیة و الدراسـات السـابقة فـي جمـع المعلومــات و 

راسة المقومات الطبیعیة للزراعة وواقع زراعـة محاصـیل م دت. تنظیمها و دراستها و مقارنتها و استخالص النتائج 

  .اإلنتاجیةالحدیثة في الزراعة التي تعمل على زیادة األسالیبالحبوب في المحافظة ثم دراسة 

  :تم التوصل من خالل الدراسة على ما یلي 

  .ة و الصحراویة الملحیة و الجبسیاألراضيالتوسع و زیادة الرقعة الزراعیة عن طریق استصالح إمكانیة.1

التســمید و إتبــاعالجیــدة و األصــنافالحدیثــة فــي الزراعــة و اعتمــاد نظــام الحزمــة المتكاملــة و األســالیبإتبــاع.2

.األرضالدورة الزراعیة و خدمة 

  . توفیر المیاه و ترشید استخدامها و اعتماد طرق الري الحدیثة كلها تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة .3

Studying about the reality of a grain production in AL-Anbar 
province by following the modern style for increasing a productivity

  

A. A. Swood* , K. A. Abdula** and Y. K. Al-Hadithi*
* College of Agriculture/ University of Al-Anbar
** College of Education/ University of Al-Anbar

  

Abstract
The reality of strategy crops planting (Wheat, barely and corn) was studied in 

constituencies and districts of AL-Anbar since 2004-2007. study started with theory to 
the effect reduction in the production in each area unit of land because the some of 
problems are related wit nature land and other part of problem related with weather 
and technical elements. The study depend on description and analysis course by the 
researches, documents and formal reports with preceded study in gathering 
information including its studying, comparison result concludes. The nature 
constituents of agriculture and the reality of seeds production in province were studies 
by the modern styles in the agriculture that help to support production increasing.
The driving of the studying as following:
1.practicability of expansion and increasing of implanted area by reclamation the 

saline, desert and gypsum lands.
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2.Following modern styles in agriculture with depending on integral fagot system. 
And good types. Manuring a land and agriculture cycle with serving land.

3.Supplying the water and the rationalists using it and deending modern mouthed 
irrigation all these are led to increasing production.

  

  المقدمة

یتمتـــع العـــراق بمـــوارد واســـعة مـــن االراضـــي الصـــالحة للزراعـــة و المیـــاه و ان هـــذه المـــوارد و اســـتثمارها 

بكفــاءة عالیــة یعتبــر مــن المهــام الوطنیــة التــي تتطلــب اعــادة النظــر فیهــا بصــورة دوریــة بمــا یكفــل تحقیــق االهــداف 

باالضـــافة الــى تـــوفر میــاه نهـــر ) 1(نتــاج و تمتلـــك محافظــة االنبـــار اراضــي زراعیـــة صــالحة لال. بصــورة افضــل 

الفــرات و تــوفر خــزین ثابــت مــن المیــاه الجوفیــة یضــاف الیهــا كمیــة میــاه متجــددة ممــا یؤهــل المحافظــة بــالنهوض 

  . بالواقع الزراعي الحالي الذي یعاني من التأخر الفني و االداري 

ادة الملوحة و سوء استخدام االسمدة ان القطاع الزراعي في المحافظة ال زال یعاني من معوقات منها زی

  .الكیمیاویة و محدودیة استخدام البذور المحسنة و قلة مكافحة االفات الزراعیة كلها عوامل تؤثر في االنتاجیة 

امــر ضــروري و هــام لتقلیــل ان ادخــال التقانــات الحدیثــة و المتقدمــة فــي الــري و التوســع فــي اســتخدامها 

و هذا یساعد في تحسین كفـاءة الـري و . جل التوسع في المساحات الزراعیة المرویة الفقد الكبیر في میاه الري ال

  .رفع مستوى االنتاج الزراعي 

  

  العام للبحثاإلطار

  :مشكلة البحث

الشـــعیر و الـــذرة , الحنطـــة (الســـتراتیجیة تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي انخفـــاض انتاجیـــة محاصـــیل الحبـــوب 

الغــذاء فــان هــذه المشــكلة تســتحق الدراســة لمعرفــة االســباب التــي ادت الــى و نظــرا للحاجــة الــى تــوفیر ) الصــفراء

  .انخفاض االنتاجیة و معالجتها 

  :البحثأهمیة

و ســــبل تطــــویر زراعــــة اإلنتاجیــــةالبحــــث مــــن خــــالل االهتمــــام بدراســــة مشــــاكل انخفــــاض أهمیــــةتــــأتي

سالیب الحدیثـة لدراسـة امكانیـات تطـویر المحاصیل الستراتیجیة و الحاجة الى دراسات علمیة و دوریة و باتباع اال

  .الواقع الزراعي 

  :البحثأهداف

ئیـة ادراسة اهم المشاكل التي تواجـه انخفـاض انتاجیـة الـدونم مـن االراضـي الزراعیـة المزروعـة بالمحاصـیل الغذ.1

  .الستراتیجیة 

.دراسة واقع انتاج الحبوب في المحافظة .2

معالجة المشاكل التي تواجه الزراعة بالشكل الذي یـؤمن انتاجیـة التوصل الى بعض المقترحات التي من شأنها.3

.الواحد من المحاصیل الزراعیة افضل للدونم 

  

  

  :فرضیة البحث
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تنطلــق الدراســة مــن فرضــیة مفادهــا انــه هنــاك انخفــاض فــي انتاجیــة الــدونم الواحــد لوحــدة المســاحة مــن 

بیعة االرض الزراعیـة و القسـم االخـر یتعلـق بـالظروف االراضي الزراعیة نتیجة وجود مشاكل قسم منها متعلق بط

  .المناخیة و العوامل التقنیة 

  :منهجیة البحث

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي اعتمادا على البحوث العلمیة و الوثائق و التقاریر الرسـمیة و 

ار فرضــیة بــتخالص النتــائج و اختالدراســات الســابقة فــي جمــع المعلومــات و تنظیمهــا و دراســتها و مقارنتهــا و اســ

  .البحث 

  :الحدود المكانیة

الزراعیة فـي محافظـة االنبـار و المزروعـة بمحاصـیل الحبـوب السـتراتیجیة األراضيفة اشملت الدراسة ك

  ) .و الذرة الصفراء, الشعیر , الحنطة (

  :الحدود الزمانیة

و نـــواحي المحافظـــة مـــن عـــام ضـــیةأقت دراســـة واقـــع انتاجیـــة المحاصـــیل الســـتراتیجیة علـــى مســـتوى مـــت

  .2008و حتى عام 2004

  :و قد تمت دراسة هذا البحث من خالل المحاور التالیة 

  .دراسة المقومات الطبیعیة للزراعة في العراق . 1

  االنتاجیةدراسة واقع زراعة محاصیل الحبوب في المحافظة و مشاكل انخفاض. 2

  .یةاإلنتاجدراسة الخطط الالزمة لزیادة .3

  :الدراسات السابقة

  :إلیهالغرض عرض الموضوع بصورة شاملة ندرج ادناه اهم الدراسات السابقة مع النتائج التي توصل 

في المنطقة نطةحالحقلي للاإلنتاجإدارةلتي كانت تحت عنوان او ) 3) (عدنان حسن العذراي و اخرون(دراسة .1

و قـد ركـزت الدراسـة علـى قیـاس انتاجیـة الـدونم الواحـد مـن . الدیمیة و تاثیر ذلك علـى زیـادة انتـاج الحبـوب 

  .كغم للدونم 520.7قد بلغت ) صنف ام ربیع(الحنطة و قد توصلت الدراسة الى ان انتاجیة الحنطة 

حـول فعالیـة تـأثیر طریقـة الزراعـة الحدیثـة بالبـاذرات ) 4) (واخـرونيلعـذار عدنان حسـن ا(الدراسة التي قام بها .2

. مقابــل البــذار التقلیــدي بالدســك البــذار ) رامــا(حنطــة حیــث نفــذت باســتخدام البــاذرة المســمدة علــى انتاجیــة ال

دونــم بطریقــة الدســك / كغــم 343دونــم مقابــل / كغــم 472تــراوح معــدل االنتاجیــة للبــاذرات الحدیثــة بحــدود 

.البذار 

بقولیــات –او شــعیر ة حنطــ(ي صــولحــول فعالیــة التعاقــب المح) 5) (خالــد محمــد داود(الدراســة التــي قــام بهــا .3

مقارنــة % 29-17كنمـوذج لــدورة زراعیـة حیــث توصـل الــى زیـادة انتاجیــة الحنطـة او الشــعیر بنسـبة ) رعویـة

.شعیر / حنطة او حنطة / مع الزراعةالمستمرة حنطة 

داد نقـــل التقنیـــات فـــي مجـــال اعـــ(حـــول فعالیـــة اســـتخدام المكننـــة ) 6) (عزیـــز رمـــو البنـــا(الدراســـة التـــي قـــام بهـــا .4

حیـــث اســـتهدف العمـــل اعتمـــاد نظـــام مكننـــي متكامـــل فـــي اعـــداد االرض و الســـیطرة علـــى البـــذار ) االرض

المیكــانیكي و لــوحظ وجــود فــروق معنویــة لصــالح ادخــال التقنیــات و خاصــة فــي صــنف الحاصــل حیــث كــان 

.دونم لمعاملة المقارنة / كغم 308دونم مقابل / كغم 776الحاصل بمقدار 

حــول فعالیــة االدغــال حیــث نفــذت دراســات متعــددة بهــذا ) 7) (احمــد ســلطان وســلو ســیتو(قــام بهــا الدراســة التــي .5

المجـــال و تبـــین ان اســـتخدام خلـــیط مبیـــدي التویـــك و اللـــوجران اعطـــى افضـــل النتـــائج فـــي مجـــال مكافحـــة 
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اســـتخدام اســـلوبداالدغـــال فـــي مـــزارع الحنطـــة اال انـــه اتضـــح انخفـــاض كفـــاءة المبیـــدات بصـــورة عامـــة عنـــ

.الدورات الزراعیة التي ادت الى التقلیل من دور المكافحة الكیمیاویة 

  

  المقومات الطبیعیة للزراعة: األولالمبحث 

  الموقع: أوال

شرقا ˚44-39و تمتد بین خطي طـول ) 1شكل رقم (تقع محافظة االنبار في الجزء الغربي من العراق 

ها فـي الهضـبة الغربیـة و منطقـة الجزیـرة و جـزء صـغیر شماال و تتوزع معظم مسـاحت˚35-31بین دائرتي عرض 

  ) .2شكل رقم (منها یقع ضمن منطقة السهل الرسوبي 

  السطح: ثانیا

و تقع معظم اراضي محافظـة االنبـار ضـمن الهضـبة الغربیـة الصـحراویة و التـي تتمیـز بانتشـار الودیـان

یا والسفلى و التي تتجه معظمها نحو نهـر الفـرات و و تنقسم الودیان فیها الى الودیان العل, التالل و المنخفضات 

كما یقع الجزء االخر من مساحتها ضمن منطقة الجزیـرة شـمال نهـر . الذي یتوافق ذلك مع انحدار سطح االرض 

  .و یقع جزء صغیر من مساحتها ضمن منطقة السهل الفیضي ) 2شكل رقم (الفرات 

اما المساطب و السـهول 2كم1200مساحته بحدود اما المنخفضات فاهمها منخفض الكعارة حیث تبلغ

امــا . المنبسـطة فــي المحافظــة فهــي عبـارة عــن اراضــي شــبه مسـتویة قلیلــة المیــل باتجــاه میـل الطبقــات الجیولوجیــة 

  ) .1(البحیرات فقد نشأت من اصول مختلفة اهمها بحیرة الحبانیة و الثرثار 

  المناخ: ثالثا

ملـم 99بانه منـاخ صـحراوي جـاف حیـث ال یتجـاوز معـدل االمطـار یمكن وصف مناخ محافظة االنبار 

فیمـا ) ملـم سـنویا جنـوب النخیـب50شمال مدینة عنه و (ملم سنویا 150اذ تقع بین خطین مطریین هما . سنویا 

  ).1(م سنویا 2.2–1.9صیفا و تتراوح معدالت التبخر بین ˚م40تصل درجة الحرارة الى اكثر من 

  د المائیةالموار : رابعا

فـي محافظـة االنبـار حیـث تبلـغ مسـاحة حـوض نهـر األراضـيیعتبر نهـر الفـرات المصـدر الرئیسـي لـري 

و قــد انخفضــت المــوارد المائیــة . مــن هــذه المســاحة فــي العــراق % 47تشــكل نســبة 2كــمألــف378الفــرات حــوالي 

9إلـىترتـب هبـوط تصـریف النهـر بسبب ملـيء خزانـات السـدود فـي تركیـا حیـثاألخیرةلنهر الفرات في السنوات 

امــا بخصــوص میــاه ) 8(3ملیــار م14فــي الســنة بعــد ان كــان تصــریفه الــذي یصــل الــى العــراق بحــدود 3ملیــار م

تتنـاقص كلمــا اتجهنـا مـن الشــمال الشـرقي الــى األمطـارفـان االســتفادة منهـا محـدودة حیــث ان كمیـة میــاه األمطـار

, ) ملم بالسنة350اقل من (األمطارغیر مضمونة األراضيبار ضمن حیث تقع محافظة االن. الجنوب الغربي 

التقلبـات المتذبذبـة إلـىمالئمـة و خاضـع غیـرإنتاجیـةمن هذه المنطقة یقـع تحـت ظـروف األكبرلذلك فان الجزء 

ة فـي اما المیاه الجوفیة فتمثـل مصـدرا مضـافا لسـد االحتیاجـات المائیـة و خاصـ. الساقطة سنویا األمطارلكمیات 

مــا زال محــدودا ةان اســتغالل المیــاه الجوفیــ. الصــحراویة و هــي تشــكل البــدیل الرئیســي للمیــاه الســطحیة األراضــي

و ان . فـــي منطقــــة الصـــحراء الغربیــــة3ملیــــار م2.3حیـــث یقـــدر االحتیــــاطي المتجـــدد مــــن المیـــاه الجوفیــــة بنحـــو 

  ).9(3ملیار م) 200(ـللصحراء خزین جوفي ثابت و مهم یقدر ب

  

  االراضي: خامسا
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تتمیــز اراضــي المحافظــة بكونهــا منبســطة و مســتویة كلمــا اتجهنــا نحــو نهــر الفــرات و مســطحاته و ترتفــع 

و فیمــا یتعلــق باصــل وتكــوین تــرب هــذه . غربــا لتشــكل اراضــي متموجــة مــع بعــض االرتفاعــات الصــخریة الجبلیــة 

م هما االكثر سیادة و تاثیر في صفات التربـة مـن المحافظة ذات البیئة الصحراویة فان عاملي المناخ و المادة اال

و بفعــل عامــل . و ان اهــم التشــكیالت التــي نشــأت هــي الصــخور الجبســیة و الكلســیة. بــین عوامــل تكــوین التربــة 

المناخ الجـاف و ضـعف الغطـاء النبـاتي و قلـة المـادة العضـویة و بسـبب التعریـة الریحیـة الشـدیدة تكونـت فـي هـذه 

  ).1(ذات تطور ضعیف او معدوم المنطقة ترب ضحلة 

  اصناف ترب محافظة االنبار: سادسا

و التــرب (Aridisols)لقــد تــم تحدیــد رتبتــین رئیســة فــي تــرب محافظــة االنبــار همــا التــرب الصــحراویة 

  . (Entisols)حدیثة التكوین 

اســاس ان ان التــرب الصــحراویة هــي تــرب المنــاطق الجافــة التــي یوصــف مناخهــا علــى:التــرب الصــحراویة-1

و تمتاز بعدم وجود الغسل . السنة أیامة تفوق كثیرا عملیة الهطول خالل معظم مننتح الكا–عملیة التبخر 

س او تــراكم كلــفـي هــذه التــرب او وجــوده بشــكل قلیــل جــدا خــالل مقـد التربــة و كنتیجــة لــذلك تتكــون طبقــات لل

ترب ال تحمـل مـن المـاء مـا یكفـي لنمـو ان هذه ال. جبسي و قد تحتوي على افق كلسي او جبسي او ملحي 

  .و من مجامیع الترب التي تقع ضمن هذه الرتبة هي ). 1(له لوقت طویل عتدالنبات بدرجة م

و بسـمك % 15بنسـبة تزیـد علـى ) الكلـس(حیـث تسـود فیهـا كاربونـات الكالسـیوم :الترب الجافة الكلسـیة-أ

  .التربة سم مكونة افق كلسي على عمق قریب من سطح15اكبر من 

ضــمن ) كبریتــات الكالســیوم(تحتــوي هــذه التــرب علــى نســبة عالیــة مــن الجــبس :التــرب الجافــة الجبســیة-ب

المتر االول من مقد التربة مكونا اما افقا جبسیا و قد یكون افـق جبسـي صـخري قریـب مـن السـطح او 

  .حبیبات متبلورة باحجام مختلفة تكون بشكل 

وي هــذه التــرب علــى نســبة مرتفعــة مــن امــالح الصــودیوم و غالبــا مــا یكــون تحتــ:التــرب الجافــة الملحیــة-ج

% 2اكثـر مـن فیـهنسبة االمـالح(تكون افقا ملحیا یبشكل كلوریدات و نتیجة لتبخر المیاه المالحة فقد 

  .او قد یكون الملح موزعا على مقد التربة ) . سم15و بسمك یزید عن 

لفئـةالرئیسیة الثانیة التي امكن تحدیدها في ترب المحافظة و تمثـل هـذه ابة تر و هي ال: الترب حدیثة التكوین-2

تتواجــد هــذه التـرب عــادة علــى . مــن تـرب المحافظــة و هــي ذات تطـور ضــعیف او معـدوم % 12-8حـوالي 

  ).10(ضفاف االنهار و المنخفضات و قد یوجد منها انواع ذات عمق مناسب مما یجعلها صالحة للزراعة 

  

  و نواحي المحافظةأقضیةالحبوب في إنتاجیة: يالمبحث الثان

مــن اجــل توضــیح درجــة التركــز لمحاصــیل الحبــوب فقــد تــم االعتمــاد علــى دلیــل التركــز الرقمــي لمنحنــى 

التابعـــة لمحافظـــة اإلداریـــةدرجـــة تركـــز كـــل محصـــول مـــن محاصـــیل الحبـــوب فـــي الوحـــدات إلظهـــار) 11(لـــورنز 

  .االنبار 

الرقمــي لمنحنــى لــورنز علــى المســاحات المزروعــة بمحاصــیل الحبــوب فــي دلیــل التركــزةق معادلــیــتطببو 

, ظهر ان هناك وحدات اداریة تتركز فیها زراعة محاصیل معینة من الحبـوب , اقضیة و نواحي محافظة االنبار 

ك مـن خـالل مالحظـة الجـدول رقـم كمـا یتضـح ذلـ, اداریة تتنوع فیها زراعة محاصـیل الحبـوب بینما هناك وحدات 

فـي قضــائي ) 0.4(مــن أكثـرإلــىفقـد ضــمت الفئـة االولــى و التـي ترتفــع فیهـا درجــة التركـز ) 3(و شـكل رقــم ) 1(

حدیثــة و راوة و التـــي ظهـــر فیهــا تركـــز واضـــح فــي زراعـــة محصـــول الحنطــة مقارنـــة مـــع بقیــة محاصـــیل الحبـــوب 
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, فقــد ضــمت كــل مــن الفلوجــة ) 0.4–0.3(امــا الفئــة الثانیــة و التــي تراوحــت بهــا درجــة التركــز بــین , االخــرى 

و یعــود ســبب هــذا التركــز . ایضــا لحنطــةتركــز زراعــة محصــول اظهــر فیهــاالخالدیــة و القــائم حیــث, الصــقالویة 

هـذاذات تـرب مالئمـة لزراعـةزراعیـةلمحصول الحنطة فـي الوحـدات االداریـة السـابقة الـذكر الـى تـوفر مسـاحات 

تســتغل بزراعــة هــذا ) المطــري(ات زراعیــة تعتمــد علــى الــري الــدیمي ففــي حدیثــة و راوة تتــوفر مســاح, المحصــول 

ع نطـاق السـهل الفیضـي و الـذي یـوفر مسـاحات سـهلیة تسـاما فـي الفلوجـة و الصـقالویة و الخالدیـة ی, المحصول 

و الـذي , واسعة تستغل بزراعة محصول الحنطة فضال عن وقوع معظم هـذه المسـاحات علـى جـانبي نهـر الفـرات 

كمــا ان ارتفــاع المــردود المــالي الــذي یحققــه محصــول الحنطــة مقارنــة مــع بقیــة , مــائي دائــم للزراعــة یــوفر مصــدر

كــل ذلــك ادى الــى , الــف دینــار ) 500(2007حیــث بلــغ ســعر طــن الحنطــة لســنة , محاصــیل الحبــوب االخــرى 

  .االقبال لزراعة محصول الحنطة 

اما الفئة . فقد شملت الرمادي فقط ) 0.3–0.2(بین اما الفئة الثالثة و التي تراوحت فیها درجة التركز 

فقد ضـمت كـل مـن الكرمـة و العامریـة و هیـت و البغـدادي و ) 0.1(رابعة التي انخفضت فیها درجة التركز عن ال

معظـم مزارعـي علـى ان التابعة للفئتین الثالثة و الرابعـة یـدل اإلداریةانخفاض درجة التركز في الوحدات إن. عنه

كمـا , وهذا یعود إلى سعة حجم الحیـازات الزراعیـة , زراعة محاصیل الحبوب التنوع في مناطق یمیلون الى هذه ال

في الكرمة و الرمادي و العامریة و الى توفر حصص مائیة كافیة صیفا و شتاءا في معظـم هـذه المنـاطق اضـافة 

ممــا حــدا , علــى معظــم ایــام الســنة الــى ذلــك فــان التنــوع فــي زراعــة محاصــیل الحبــوب یحقــق مــردود مــالي یتــوزع 

  .بالمزارعین إلى اعتماد هذا النمط في زراعة محاصیل الحبوب

  

  *)2007(دلیل التركز لمحاصیل الحبوب في اقضیة و نواحي محافظة االنبار لسنة ) 1(جدول رقم 

  دلیل التركز  اإلداریةالوحدة 

  0.093  الكرمة

  0.310  فلوجةال

  0.318  الصقالویة

  0.013  ةالعامری

  0.311  الخالدیة

  0.243  الرمادي

  0.041  هیت

  0.069  البغدادي

  0.586  حدیثة

  0.069  عنه

  0.723  راوة

  0.361  القائم

  0.261.  المعدل
)3,5,7(المصدر من عمل الباحثین اعتمادا على الجداول *

  

  :محصول الحنطة
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الــدونم انتاجیــةزروعــة و متوســط و الــذي یوضــح المســاحات الم) 2(مــن خــالل مالحظتنــا للجــدول رقــم 

الحـــظ وجـــود تبـــاین واضـــح فـــي المســـاحات المزروعـــة لمحصـــول ن, 2007–2004لألعـــوام لمحصـــول الحنطـــة 

كانــــت 2007و لغایــــة 2004حیــــث نجــــد ان المعــــدل الســــنوي للمســــاحات المزروعــــة للفتــــرة مــــن عــــام , الحنطــــة 

  .كغم 278حیث بلغت انتاجیة الدونم الواحد طن 62629دونم و ان االنتاج المتحقق كان بحدود 224756

2007–2006أما على مستوى االقضیة و النواحي فان المساحات المزروعة بمحصول الحنطـة لعـام 

تتباین من مكان الى اخر حیث نجد ان قضاء الكرمة یحتل المرتبة االولى و كانـت ) 2(و التي یوضحها الجدول 

هــا قضـاء الرمــادي بالمرتبـة الثانیــة حیـث كانــت نسـبة المســاحات المزروعــة یلی% 23.8نسـبة المســاحات المزروعـة 

یلیهــا ناحیــة العامریــة % 17.1ثــم قضــاء القــائم بالمرتبــة الثالثــة و كانــت نســبة المســاحات المزروعــة فیهــا % 20.3

  % .9.3التي تحتل المرتبة الرابعة و كانت نسبة المساحات المزروعة 

عامریـةالرمـادي و القـائم ثـم ناحیـة ال, ة كرمان هناك ثقل كبیر لالقضیة الو من خالل ما تقدم یتبین لنا 

و تســـاهم بقیـــة .مـــن مجمـــوع المســـاحات المزروعـــة لعمـــوم المحافظـــة % 70.5و ذلـــك لمســـاهمتها بنســـبة مقـــدارها 

مـن لكـل %  3.1–8فقد تراوحت النسبة بین , االقضیة و النواحي بنسب متباینة من نسب المساحات المزروعة 

  .البغدادي و راوة , هیت , الخالدیة , الفلوجة , الصقالویة 

هــذا یحــتم ضــرورة اتخــاذ و . فهــي كــل مــن حدیثــة و عنــه% 3االقضــیة التــي ســاهمت بنســب اقــل مــن أمــا

  .المناسبة لزیادة نسبة المساحة لهذه االقضیة اإلجراءات

  

2004الدونم لمحصول الحنطة من عام ةانتاجیالمتحقق و معدل اإلنتاجزروعة و المساحة الم) 2(جدول 

  *2007لغایة عام 

  باألعوامالفترة 
  المساحة المزروعة

  دونم

  اإلنتاجیة

  طن

  إنتاجیةمعدل 

  دونم/ كغم 

2004–2005  

2005–2006  

2006–2007  

221559  
222000  
230710  

33952  
75331  
78605  

153  
339  
340  

  278  62629  224756  المعدل السنوي
  قسم التخطیط و المتابعة/ ل من إعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبار الجدو*

  

انتاجیة الدونم الواحد من محصـول الحنطـة علـى مسـتوى االقضـیة و النـواحي فقـد تباینـت اما بخصوص 

كانــت فــي 2007–2006نتاجیــة للعــام حیــث نالحــظ اعلــى ا) 3(مــن مكــان ألخــر و كمــا یوضــحها الجــدول رقــم 

لیها الرمادي و القائم اللذان احتال المرتبة یدونم / كغم 400ناحیة الصقالویة التي احتلت المرتبة االولى و كانت 

/ كغم 207–350اما بقیة االقضیة و النواحي فقد تراوحت بین . دونم/ كغم 375الثانیة حیث بلغت االنتاجیة 

  .دونم 

أوليالوصول الى هذه النتیجة و اتخاذها كهدف أدتالتي األسبابمكن البحث في الظروف و وهذا ی

للوصول الیه مـن قبـل جمیـع االقضـیة و النـواحي لغـرض زیـادة االنتاجیـة باقـل مسـاحة ممكنـة و اقـل جهـد لغـرض 

  .تغطیة حاجة المحافظة من محصول الحنطة و رفع معدالته بما یقارب المعدالت العالمیة 
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إنتاجیة و اإلنتاجیة و معدل 2007/ 2006المساحات المزروعة بمحصول الحنطة لعام ) 3(جدول 

  *الدونم في أقضیة و نواحي محافظة االنبار 

  الناحیة او القضاء
  المساحة المزروعة

  دونم

  اإلنتاج

  طن

  معدل إنتاجیة

  دونم/ كغم 

  300  16500  55000  الكرمة

  207  1475  7100  الفلوجة

  400  7200  18000  الصقالویة

  350  7560  21600  العامریة

  300  2355  7850  الخالدیة

  375  17437  46500  الرمادي

  350  3104  8870  هیت

  250  1908  7634  البغدادي

  350  1415  4044  حدیثة

  300  1597  5325  عنه

  350  3364  9613  راوة

  375  14690  39174  القائم

  278  62629  224756  المجموع
  قسم التخطیط و المتابعة/ لجدول من اعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبار ا*

  

  :محصول الشعیر

للفترة من عام ) 4(ان المعدل السنوي للمساحات المزروعة بمحصول الشعیر الذي یوضحه الجدول رقم 

طــن حیــث بلغــت 7708دونــم و كــان االنتــاج المتحقــق بحــدود 43013كــان بحــدود 2007و لغایــة عــام 2004

مستوى االقضیة و النواحي فان المساحات المزروعة بمحصول الشـعیر اما على. كغم179انتاجیة الدونم الواحد 

تتبــاین مــن قضــاء الخــر و مــن ناحیــة الخــرى حیــث نجــد ان ناحیــة 2007لعــام ) 5(و الــذي یوضــحة جــدول رقــم 

مـــن عمـــوم المســـاحة المزروعـــة فـــي % 36حیـــث بلغـــت نســـبة المســـاحةالمزروعة االولـــىرتبـــةاحتلـــت المالكرمـــة 

نســـبتها لثالثـــة و ثـــم ناحیـــة الصـــقالویة بالمرتبـــة ا% 11.9المحافظـــة یلیهـــا بالمرتبـــة الثانیـــة قضـــاء الرمـــادي بنســـبة 

ان هنــاك ثقــل كبیــر و مــن خــالل مــا تقــدم یتبــین, % 10.2حیــة العامریــة بالمرتبــة الرابعــة و نســبتها اثــم ن% 10.9

و تسـاهم بقیـة االقضـیة و . و العامریـة, الصقالویة , الرمادي , لالقضیة و النواحي االربعة االولى و هي الكرمة 

و نالحــظ ان المســـاحات المزروعــة فـــي ناحیـــة % . 31النــواحي بالنســـبة المتبقیــة مـــن المســاحة المزروعـــة و هـــي 

و هـــذا مؤشـــر علـــى وجـــود خلـــل فـــي التوزیـــع . ة انحـــاء المحافظـــةالمســـاحة المزروعـــة فـــي بقیـــ1/3الكرمـــة تعـــادل 

  .الزراعي 

لمحصـول الشــعیر نجــد ان المعــدل الســنوي للفتــرة مــن ) 5جــدول(الــدونم إنتاجیــةدلو عنـد مالحظتنــا لمعــ

كمـا نالحـظ مـن الجـدول ان معـدل انتاجیـة الـدونم , دونـم /كغـم179كانت بحـدود 2007و لغایة عام 2004عام 

دونـم فـي الخالدیـة /كغم125دونم في الصقالویة و عنه و /كغم200ین االقضیة و النواحي حیث بلغت متقاربة ب

اضــافة الـــى , و هنــا یتطلــب االهتمــام فــي زراعــة هــذا المحصــول فــي جمیــع االقضــیة ذات االنتاجیــة المنخفضــة 

  .من الزراعي الوطني االهتمام باالقضیة ذات االنتاجیة المرتفعة لتحقیق انتاجیة اعلى تضمن تحقیق اال
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الدونم لمحصول الشعیر من عام انتاجیةالمساحة المزروعة و االنتاج المتحقق و معدل ) 4(جدول رقم 

  *2007و لغایة عام 2004

  باألعوامالفترة 
  المساحة المزروعة

  دونم

  اإلنتاجیة

  طن

  إنتاجیةمعدل 

  دونم/ كغم 

2004–2005  15645  2832  181  

2005–2006  13656  2363  173  

2006–2007  13712  2513  183  

  179  7708  43013  المعدل السنوي
  قسم التخطیط و المتابعة/ الجدول من اعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبار*

  

الدونم في انتاجیةمعدل و االنتاجیة و2007المساحات المزروعة بمحصول الشعیر لعام ) 5(جدول رقم 

  *اقضیة و نواحي المحافظة 

  القضاءأوالناحیة 
  المساحة المزروعة

  دونم

  اإلنتاج

  طن

  اإلنتاجیةمعدل 

  دونم/كغم

  175  875  5000  الكرمة

  150  53  350  الفلوجة

  200  300  1500  الصقالویة

  150  210  1400  العامریة

  125  31  100  الخالدیة

  200  300  1500  الرمادي

  175  149  590  هیت

  150  128  850  البغدادي

  -----   -----   -----   حدیثة

  200  85  425  عنه

  175  122  697  راوة

  200  260  1300  القائم

  183  2513  13712  المجموع
  بعةقسم التخطیط و المتا/ الجدول من اعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبار*

  

  :الذرة الصفراء

الــذي یوضــح المســاحات المزروعــة و االنتــاج و معــدل انتاجیــة الــدونم ) 6(مــن خــالل مالحظتنــا للجــدول 

نالحظ هناك تباین واضح في المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصـفراء حیـث 2007و لغایة 2004لالعوام 

2007و لغایـة عـام 2004للفتـرة مـن المحافظـةأنحـاءنجد ان المعـدل السـنوي للمسـاحات المزروعـة فـي مختلـف 

حیــث بلغــت انتاجیــة الــدونم , طــن 39050دونــم و ان االنتــاج المتحقــق لــنفس الفتــرة كانــت 86240كانــت بحــدود 

امــا علــى المســتوى االقضــیة و النــواحي فــان المســاحات المزروعــة . كغــم 452كمعــدل ســنوي لــنفس الفتــرة اعــاله 

تتبـاین مـن قضـاء الـى اخـر و مـن ناحیـة الـى ) 7(و التـي یوضـحها الجـدول 2007الصفراء لعـامبمحصول الذرة 

یلیه بالمرتبـة الثانیـة % 32.9حیث بلغت المساحة المزروعة اخرى حیث نجد قضاء الرمادي احتل المرتبة االولى 
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ء القائم حیـث بلغـت و یاتي بالمرتبة الرابعة قضا% 17.3ثم بالمرتبة الثالثة ناحیة العامریة % 24.2ناحیة الكرمة 

هنــاك ثقــل كبیــر لالقضــیة و النــواحي االربعــة االولــى و هــي مو مــن خــالل مــا تقــد% . 7.4المســاحات المزروعــة 

من نسب المساحات المزروعـة فـي المحافظـة % 79.9حیث شكلت نسبة ) والقائم,  العامریة , الكرمة , الرمادي (

نسـب المسـاحات المزروعـة فـي االقضـیة و النـواحي و هـذا مـن% 20.1و تساهم بقیة االقضیة و النـواحي بنسـبة 

  .یحتم ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة لزیادة نسبة المساحات في هذه المناطق 

  

الدونم لمحصول الذرة الصفراء من انتاجیةالمساحة المزروعة و االنتاج المتحقق و معدل ) 6(جدول 

  *2007و لغایة عام 2004عام 

  باألعوامالفترة 
  لمساحة المزروعةا

  دونم

  اإلنتاجیة

  طن

  الدونمإنتاجیةمعدل 

  كغم

2004–2005  30420  13645  448  

2005–2006  26945  11498  426  

2006–2007  28875  13907  482  

  86240  39050  452  
  قسم التخطیط و المتابعة/ الجدول من إعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبار*

  

و معدل غلة الدونم في اإلنتاجیةو 2007لعام المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء ) 7(جدول 

  *و نواحي المحافظة أقضیة

  القضاءأوالناحیة 
  المساحة المزروعة

  دونم

  االنتاج

  طن

  االنتاجیةمعدل 

  دونم/كغم

  500  3500  7000  الكرمة

  500  408  815  الفلوجة

  450  405  900  الصقالویة

  450  2250  5000  العامریة

  400  320  800  الخالدیة

  500  4750  9500  الرمادي

  450  369  820  هیت

  450  315  700  البغدادي

  400  160  400  حدیثة

  -----   -----   ----   عنه

  450  360  800  راوة

  500  1070  2140  القائم

  452  39050  28875  المجموع
  قسم التخطیط و المتابعة/ داد الباحثین اعتمادا على المعلومات التي تم الحصول علیها من دائرة زراعة االنبارالجدول من اع*
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مــن خــالل مــا تقــدم نالحــظ انخفــاض االنتاجیــة اضــافة الــى قلــة المســاحات المزروعــة و هــذا مــا انعكــس 

مــن المعوقــات و المحــددات و تتمثــل اهــم و هــذا یعــود الــى ان الزراعــة تعــاني الكثیــر . ایضــا علــى انتاجیــة الــدونم 

  :هذه العوامل كما یلي 

  :العوامل المناخیة و تمثل .1

  .الهاطلة خالل الموسم األمطارقلة سقوط   - أ

.هبوب الریاح الجافة الحارة التي تكون ضارة للمحاصیل المزروعة   -ب

  .الجفاف -ج

  .ول الى طور النضج ان هذه العوامل تؤدي الى انخفاض االنتاج او فشل المحصول من الوص

في بعض االحیان یؤدي تأخیر موعد الزراعة الى ضعف االنتاجیة اضافة الى ان اسلوب زراعة المحاصیل و .2

خاصة الحنطة و الشعیر تتم نثرا بالید و من مساؤيء هذه الطریقة عدم وضع البذور في عمق مناسـب ممـا 

تج عــن ذلــك تــدني الكثافــة النباتیــة و بالتــالي یعرضــها للجفــاف و لضــرر الطیــور و االنجــراف بالمــاء ممــا ینــ

  .ضعف االنتاجیة 

ان عـدم اسـتخدام . الترب الخاضعة للزراعة بصفة نقص العناصر الغذائیة مما یؤثر سلبا على االنتاجیـة سمتت.3

االسمدة حسب التوصیات المسموح بها و عدم المعرفة بانواع االسمدة و كمیاتها و مواعید و طرق اضـافتها 

.لى انخفاض االنتاجیة ادى ا

مــن المشــاكل االساســیة التــي تواجــه الزراعــة هــي االدغــال التــي تنــافس المحاصــیل علــى الرطوبــة و العناصــر .4

ان ضعف الـوعي فـي مكافحتهـا یـؤدي الـى ضـعف انتاجیـة المحاصـیل و الحصـول علـى نوعیـات . الغذائیة 

ة مـــن امـــراض و حشـــرات التـــي تصـــیب اضـــافة الـــى عـــدم مكافحـــة االفـــات الزراعیـــ. غیـــر جیـــدة مـــن االنتـــاج

.المحاصیل یؤدي الى خسارة في االنتاجیة 

فــي نفــس االرض یــؤدي الــى بصــفة متكــررةعــدم اتبــاع الــدورات الزراعیــة و ممارســة الزراعــة لــنفس المحصــول .5

.خصوبة التربة و انتشار االفات الزراعیة و تدني االنتاجیة 

.ملح االراضي و تحولها الى اراضي غیر منتجة الهدر الكبیر في استخدام المیاه ادى الى ت.6

  

  اإلنتاجیةالخطط الالزمة لزیادة :المبحث الثالث

المحاصــیل فــي وحــدة إنتاجیــةمعــدل إنمــا تقــدم فــي المبحــث الثــاني اطالعنــا علــىنالحــظ مــن خــالل

غیـر أراضـيإلـىاألراضـيقلة المساحات المزروعة و تحول كثیر مـن إلىإضافةالمساحة تعاني انخفاضا كبیرا 

یقتضــي الحــال وضــع خطــة ذات اإلنتاجیــةو لغــرض زیــادة . منتجــة و هــذا مــرتبط بعوامــل كثیــرة تــم االشــارة الیهــا 

و نعتقـد ان الخطـوط الرئیسـیة لهـذه . لزیادة االنتاج الزراعي بجمیع اشكاله و اغراضه في المسـتقبل معینةاهداف 

  :تتضمن ما یلي ) 2(العملیة 

  :ري و الصرف و یتضمن دراسة ما یليالتربة و الفي مجال : اوال

الملحیــــة و الجبســــیة و الصــــحراویة لغــــرض زیــــادة األراضــــيدراســــة مشــــاكل التربــــة و فــــي مقــــدمتها استصــــالح   .أ

  :تؤشر الضرورات التالیة ألنهاالقابلة للزراعة بعد معالجة مشاكلها األراضيمساحات 

  .اإنتاجیتهنخفاض او األراضيتدهور أسبابمعرفة .1

.كل منها فيالصیانة إجراءالري و الصرف و إلىمعرفة مقدار الحاجة .2

.التسمید و المخصبات و غیرها إلىتقدیر احتیاجات الترب .3
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.المحاصیل التي یمكن زراعتها في الترب و كشف أفضلها أنواعمعرفة .4

.تحدید الدورات الزراعیة التي یمكن إتباعها في تلك المناطق .5

دارة جیـــد للتـــرب و نقصـــد بـــذلك اســـتخدام كافـــة الوســـائل و طـــرق الســـیطرة علـــى حالـــة التـــرب و اتبـــاع نظـــام ا  .ب

  .تنظیمها بحیث تتوصل الى تدبیر بیئة تربة متوازنة و مالئمة النتاج المحاصیل بانواعها بصورة اقتصادیة 

اسـتخدام المیـاه و كالتـالي و هذا یتم عن طریق اتباع اجـراءات محـددة لترشـید. ترشید استخدام الموارد المائیة . ج

:  

  .اتباع طرق الري الحدیثة مثل الري بالرش و التنقیط . 1

  .رشح الاقامة نظم حدیثة لنقل المیاه من مصادرها الى الحقول لتقلیل الفقد بالتبخر و . 2

  .ة للمحاصیل الزراعیة قرر المقننات المائیة المعتمادا. 3

ر باســتخدام تقنیــات خفــظ المیــاه او التخــزین لهــذه المــوارد باســتخدام تحســین ســبل ادارة مــوارد میــاه االمطــا. 4

  .تقانات حصاد المیاه 

  .التوسع في الري التكمیلي في االراضي الدیمیة . 5

  :تعمیق الوعي باهمیة الممارسات الزراعیة العلمیة: ثانیا

حیــث ان ضــعف . للممارســات الزراعیــة العلمیــة مهمــات فعالــة فــي الحفــاظ علــى معــدالت غلــة مرتفعــة 

التطبیق الفعلي للتوصـیات العلمیـة فـي مجـال التقنیـات الزراعیـة یـؤدي الـى عـدم تنفیـذ العملیـات الزراعیـة المتنوعـة 

لـــذا فـــان تنشـــیط االرشـــاد الزراعـــي فـــي التفاعـــل مـــع الـــزراعیین و ایجـــاد الوســـائل التـــي تشـــجع . باوقاتهـــا المحـــددة 

توصـیات العلمیـة مـع ایجـاد الیـة سـیاقات عمـل متكاملـة وواضـحة بـین الفالحین على زیادة االستجابة فـي تطبیـق ال

جهـاز االرشــاد الزراعــي و جهــاز البحـث العلمــي و ذلــك الیصــال نتــائج البحـوث و التوصــیات العلمیــة فــي مختلــف 

  .التقنیات الى الفالحین بصورة صحیحة و متابعة التطبیق المیداني لها في حقولها امر في غایة االهمیة 

  تنشیط مؤسسات البحث العلمي الزراعي:ثالثا

  :دد المهام المرحلیة لهذه المؤسسات بما یليححیث ت

تكثیــف بــرامج التربیــة و التحســین فــي مجــال اســتنباط اصــناف جدیــدة عالیــة االنتاجیــة و مالئمــة لظــروف البیئــة .1

  .المحلیة و تتحمل الملوحة و الجفاف 

.اثرها على التربة و خصائصها و انتاجیة المحصول و) جت–حنطة (دراسة نظم تعاقب المحاصیل مثل .2

.یة لمحاصیل الحبوب دامدراسة االحتیاجات الس.3

  اتباع االسالیب التنكولوجیة الحدیثة في الزراعة : رابعا

فــي اعــداد االرض مــن حیــث ) الحزمــة المتكاملــة(ان اســتعمال االســالیب التنكولوجیــة الزراعیــة المتكاملــة 

التسویة بما یؤمن تكوین مهد جید للذرة و باالعماق المناسبة یتطلب محاریث مالئمة لطبیعـة الحراسة و التقسیم و

التربــة و االهتمــام بمواعیــد الزراعــة و مواعیــد و كمیــات االســمدة المضــافة و مواعیــد الــري و الــدورات الزراعیــة و 

اد و تنفیـــذه فـــي المواعیـــد و الحشـــرات و غیرهـــا اضـــافة الـــى اهمیـــة توقیـــت الحصـــاألمـــراضو األدغـــالمكافحـــة 

  .و یقلل من نسب الضائعات في االنتاج المحددة یزید من االنتاجیة 

مما تقدم و لغرض النهوض بزراعة الحبوب و تطویرها ال بد من االحاطة بالمشاكل المذكورة و محاولـة 

بتـداءا مـن عملیـات االعـداد مـن خـالل نقـل التقنیـات الحدیثـة اذلـكو یـتم. لعملیـة التطـویر ایجاد الحلول المناسبة

للزراعة و استخدام المكننة الحدیثة و اعتماد االصناف الواعدة التـي تـم اسـتنباطها فـي المراكـز البحثیـة فـي القطـر 

و العمــل علــى نشــرها للفالحــین و اعتمــاد اســس علمیــة صــحیحة فــي عملیــات التســمید و مكافحــة االفــات و اتبــاع 
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ـــ و بالتـــالي زیـــادة ) 12(تم مـــن خاللهـــا االســـتغالل االمثـــل لالراضـــي الزراعیـــة الـــدورات الزراعیـــة المناســـبة التـــي ی

  .اإلنتاجیة

  

  االستنتاجات

  :من اهم االستنتاجات التي تم التوصل الیها 

تعــاني معــدالت الغلــة لمحاصــیل الحبــوب بصــورة عامــة انخفاضــا واضــحا كمــا تعــاني مــن التذبــذب بــین ســنة و .1

عــة التربــة فضــال عــن عوامــل اخــرى منهــا مــا یتعلــق بــنقص مســتلزمات اخــرى وفقــا للظــروف المناخیــة و طبی

االنتــاج  باالضــافة الــى العملیــات الزراعیــة التــي یمارســها الفــالح بشــكل خــاطيء و نقــص الخبــرة فــي االدارة 

لها لنقل المعرفة العلمیة الى الزراعیة فضال عن ضعف االجهزة االرشادیة و عدم توفر االمكانیات المتیسرة 

  .ان و الى الریف الواسع المید

عدم االعتماد على المیاه الجوفیة رغم وجودها في الصحراء الغربیة هذا قلل مـن المسـاحات الالزمـة للزراعـة و .2

.قلل من االنتاجیة 

عدم اتباع التقنیات الحدیثة في الري اضـافة الـى الهـدر الكبیـر فـي میـاه الـري باسـتخدام اسـالیب الـري السـطحي .3

.اتباع نظام ادارة جید للترب ادى الى انخفاض االنتاجیة اضافة الى عدم 

بعـــد تطبیـــق دلیـــل التركـــز الرقمـــي لمنحنـــي لـــورنز ظهـــر ان هنـــاك وحـــدات اداریـــة تتنـــوع فیهـــا زراعـــة محاصـــیل .4

الحبـوب بینمـا هنـاك وحـدات اداریــة اخـرى تتخصـص فـي زراعـة محاصــیل معینـة مـن الحبـوب ممـا یعنــي ان 

.لمزارعین و اهوائهم دون تخطیط مسبق من قبل المؤسسات المعینة هذا االمر جرى حسب رغبات ا

  

  التوصیات

لغرض زیادة مساحة األراضي الزراعیـة و رفـع انتاجیتهـا و زیـادة معـدالت انتاجیـة الـدونم نـدرج فـي ادنـاه 

  :اهم التوصیات و العمل على تنفیذها 

ئل و طرق السیطرة علـى احـوال التربـة و تنظیمهـا و نقصد بذلك اتباع كافة الوسا, اتباع نظام ادارة جید للترب .1

  .للوصول الى بیئة تربة متوازنة و مالئمة االنتاج المحاصیل بصورة اقتصادیة 

.التكنولوجیة في الزراعة بشكل واسع التوسع في ادخال عملیات المكننة الزراعیة الحدیثة و استخدام االسالیب .2

مــن ) اعتمــاد الحزمــة المتكاملــة(ب التكنولوجیــة الزراعیــة المتكاملــة لغــرض زیــادة االنتاجیــة یجــب اتبــاع االســالی.3

اعــداد االرض و االهتمـــام بمواعیــد الزراعـــة و اســتخدام األصـــناف المحســنة و كمیـــات االســمدة المضـــافة و 

.اتباع اسلوب الدورات الزراعیة و مكافحة االفات و الري و توقیت الحصاد و تنفیذه في الوقت المالئم 

و اعتمــاد اســلوب ) الــري بــالرش و التنقـیط(تخدام المــوارد المائیـة مــن خــالل اتبـاع طــرق الــري الحدیثـة ترشـید اســ.4

المقننـــات المائیـــة المقـــررة للمحاصـــیل الزراعیـــة و اتبـــاع تقانـــات حصـــاد المیـــاه و التوســـع فـــي عملیـــات الـــري 

.التكمیلي في االراضي الزراعیة 

االجتماعي في الصـحراء الغربیـة مـن خـالل اعـادة تشـكیل هیئـة ضرورة تكوین نوع من االستقرار االقتصادي و.5

المشـاریع الزراعیـة و الخدمیـة المختلفـة مـن خـالل االسـتثمار فـي تطـویر الواحـات إقامـةاعمار الصـحاري و 

الصحراویة و االستثمار الزراعي في اراضي اعالي الفرات و هـذا سـوف یـؤدي الـى تحسـین و زیـادة االنتـاج 

.لسكان هذه المناطق واني و تطویر الحالة المعاشیة و االجتماعیة النباتي و الحی
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زیــادة تنشــیط االرشــاد الزراعــي مــن خــالل التفاعــل مــع المــزارعین و ایجــاد الوســائل التــي تشــجع الفالحــین علــى .6

االستجابة لتطبیق التوصیات العلمیة مـع ایجـاد سـیاقات عمـل متكاملـة بـین جهـاز االرشـاد الزراعـي و جهـاز 

ث العلمـي فــي الجامعـات و الكلیــات الزراعیـة الیصــال نتـائج البحــوث و التوصـیات العلمیــة فـي مختلــف البحـ

.التقنیات الى الفالحین مباشرة 

.تنشیط مؤسسات البحث العلمي الزراعي في مجال اجراء البحوث في كافة القطاعات الزراعیة المتنوعة .7
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