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الملخص

يعد النشاط الزراعي أحد الركائز األساسية ونقطة االنطالق األولى نحو تحقيق زيادة متصاعدة في معدالت

 فضالً عن مكانته المهمة عند الشروع في وضع أي خطة تهدف إلى تطوير النشاط االقتصادي ألي,االقتصاد القومي

 إذ إن أغلب بلدان العالم اليوم تهتم كثيراً بالنشاط الزراعي لما له من دور أساسي في عملية التنمية،بلد في العالم

ً فضالً عن أنه يعد مساهما،الشاملة وحلقة أساسية من حلقات االقتصاد الوطني وعامالً فاعالً حركة التغير أالجتماعي
 سنتطرق خالل هذه الورقة البحثية.كبيراً في زيادة الدخل القومي سواء في الدول المتقدمة أو النامية على ح ٍد سواء
 فضال عن دراسة واقع النشاط الزراعي ومن ثم وضع،على محاور عدة أهمها االمكانيات الطبيعية والبشرية للقضاء

.ستراتيجيات للتنمية الزراعية مع بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير النشاط الزراعي في قضاء هيت
وقد توصل البحث الى عدم وجود أستراتيجية واضحة للتنمية الزراعية في المستقبل على الرغم من وجود مقومات

 وتردي الوضع االمني والسياسي وتوجه اغلب،النشاط الزراعي وخاص ًة في ظل تواضع أو انعدام التخصيصات المالية
الفالحين الى ترك االراضي الزراعية وااللتحاق بالوظائف الحكومية؛ بسبب تردي الترب الزراعية نتيجة االستنزاف

 وعدم مساهمة الدولة في دعم الفالح للحصول على المخصبات الزراعية والمبيدات،واالستخدام الالعقالني للتربة
.الحشرية والبذور المحسنة والعالجات الطبية للثروة الحيوانية

Abstract
Agricultural activity is one of the main pillars and the first starting point towards a
growing increase in national race rates, as well as its important position when the
development of any plan aimed at developing the economic activity of any region in
the world. Most of the world's countries are much interesting to the agricultural
activity for its comprehensive role in the overall development process and a key basis
of national economics and the effectiveness of the social economy. The difference in the
three-way theoretical and nationals of the nationality of the nationality of the national
economy. The section of the nationality of the national economy and the proposal of
the agricultural development of the agricultural development of the agricultural
development of the agricultural development of the agricultural development of the
agricultural development of the agricultural development of the agricultural
development of the agricultural development of the agricultural development of the
agricultural development in the future. The research has been reached in the future.
The rehabilitation of the system of agricultural development in the future. The reality
of the extent of the agricultural development of the future in the future. The reality of
the government's integration and political, and the most important peasants of the
agricultural and the investigation of governmental posts; the result of the agricultural
land as a result of the aviation Agricultural and the internal support of the soil, the
inaugural contribution of the agricultural basis for the ftrosts to the false, the input to
the agricultural and the use of the state in support of the farmer, the inability to use
the agricultural and the premises of the livestock
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المقدمة :

تسعى أغلب بلدان العالم الى تحسين مستواها االقتصادي الذي يلعب الدور الرئيسي في تغدية

جميع القطاعات االخرى ،ومن المعروف أن كل مدينة تمتلك قطاعات اقتصادية مختلفة التي
تميزها عن بقية المدن االخرى ،أو امتالكها مقومات معينة تميزها عن غيرها ،وبذلك تتشكل قوة

اقتصاد هذه المدينة في التركيز على الجوانب التي تكون فيها ،يمتلك قضاء هيت مقومات النشاط

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،إذ إن القضاء بأكمله يطل على نهر الفرات باستثناء ناحية كبيسة

التي هي عبارة عن واحة تقع وسط الصح ارء ،فضال عن التربة الصالحة للزراعة ،والمياه الجوفية
والخبرات الواسعة ،وغيرها من المقومات االخرى بشرية كانت أم طبيعية.

مشكلة البحث -:

ما هو واقع االمكانيات الطبيعية والبشرية للنشاط الزراعي في قضاء هيت ،وهل من الممكن

وضع ستراتيجيات للتنمية الزراعية في القضاء.
فرضية البحث -:

تمتلك منطقة الدراسة امكانيات طبيعية وبشرية يمكن من خاللها وضع ستراتيجيات تستطيع

دفع عجلة التنمية الزراعية الى االمام اذا ما توفرت خطط للتنمية فضال عن اإلدارة الحكيمة والرغبة

الحقيقية في التنمية واالستثمار العقالني لكل ما هو موجود من موارد طبيعية وبشرية.
هدف البحث -:

 -1التعرف على االمكانيات الطبيعية والبشرية وسبل استثمارها في عملية التنمية الزراعية.
 -2دراسة واقع النشاط الزراعي لوضع قاعدة أساسية النطالق عملية التنمية الزراعية.

 -3وضع استراتيجيات وآفاق مستقبلية مقترحة للتنمية مع مراعاة إدخال سكان القضاء ومشاركتهم
في وضع هذه الستراتيجيات.
المبحث االول  -:العوامل الطبيعية في قضاء هيت وأثرها في التنمية الزراعية
تختلف المقومات الطبيعية األس ا ا اااس ا ا ااية من حيو الكم والنول وس ا ا ااعي اإلنس ا ا ااان لتطويعها

لخدمة أنش ا ا ا ااطته المختلفة ،إال أن هذه المقومات ما الت ت دي دو افر رئيسا ا ا ا ااف في تحديد األنش ا ا ا ااطة

الزراعية المختلفة ،وتتصاف المقومات الطبيعية بالثبات النسابي ،مما يجعل أمر تطويعها والسايطرة
عليهاا يتطلاب إيجااد وسا ا ا ا ا ا ااائل عدة لتحقيل هذا الهادف من خالل تطويع الةروف الطبيعياة لخادمة

أنشااطة مختلفة وخا ااة النشاااط ا لزراعي الذي حيعد الحرفة الرئيسااة لتوفير الغذاء ل نسااان(.)3ساايتم
في هذا المبحو تناول العوامل الطبيعية والبشرية في قضاء هيت وكاالتي :
 – 1الموقع والمساحة -:يقع قضاء هيت بين دائرة عرض ( )33 ،38شماالف وخط طول (،53

 )42شرقاف ،ينةر خريطة ( ،)1ضمن محافةة االنبار ،ويبعد عن العا مة بغداد ( )180كم،

فأ بحت بموقعها هذا تتوسط بيئتين اقتصادية (رعوية – راعية) وكذلك تجمع بين خصائص
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بيئات طبيعية نهرية و حراوية (بوادي) فعند تصنيف االقضية على أساس موقعها يدخل قضاء

هيت ضمن االقضية النهرية إال أنه مع ذلك يدخل ضمن المدن ذات المواقع البينية( .)2يعد موقع

قضاء هيت موقعاف مشجعاف لقيام التنمية الزراعية من كافة النواحي ،اذ تتوفر فيه المياه السطحية والجوفية

فضال عن الموسم المطري وإن كان يحتاج الى مكمل مائي اذا ما تم االعتماد على الزراعة
المطرية ،فضال عن التربة الصالحة للزراعة المتمثلة بالتربة الفيضية الناتجة عن ترسبات نهر

الفرات ،والموقع الستراتيجي على الطريل الرابط بين العراق وسوريا ،فضال عن ربطه االقضية

الشرقية من المحافةة باالقضية الغربية و والف الى الحدود السورية – العراقية ،وتبلغ مساحة منطقة

الدراسة حوالي ( )14,961,60دونم ،أي ما يعادل ( )%9.6من إجمالي مساحة محافةة االنبار

البالغة ( )55878708دونم(.)3

خريطة ( )1العالقة المكانية لموقع قضاء هيت بالنسبة للعراق ومحافظة االنبار

المصدر :و ارة الموارد المائية ،مديرية المساحة العامة ،خريطة االنبار االدارية ،مقياس ()1000,000 :1

 - 2مظاهر سطح األرض  -:إن الشكل الخارجي لألرض هو الذي يحدد نول النشاط الزراعي

الذي يتطلب من المزارل إيجاد طبيعة سطح تكون مالئمة لطبيعة اإلنتاج الزراعي سواء من حيو

طبيعة اإلنبات أم من حيو العمليات التي يقوم بها( .)4فالسطح المثالي لزراعة جميع أنوال

المحا يل الزراعية عند درجة االنحدار ( )4 -1درجات ،إذ أن انبساط األرض يجعلها مناسبة

من حيو تكوين التربة وسهولة تسرب المياه وتصريفها ،وفي حالة تجاو انحدار األرض عن ()15
درجة فإنه يشكل عقبة أمام ممارسة النشاط الزراعي ،وفي الوقت نفسه تكون التربة معرضة لعمليات

االنجراف وقلة االحتفاظ بالمياه ويكون من الصعوبة استخدام اآلالت الزراعية( ،)5تباينت أقسام

سطح قضاء هيت بين أراضي هضبة الجزيرة وتموجاتها وما تحويه من وديان وتالل ومنخفضات
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وبين وادي نهر الفرات ومجراه المنخفض فضالف عن السهل الرسوبي الذي يتميز باستواء سطحه

النسبي ،ونتيجة لهذا التباين في مقومات السطح فقد امتلك سطح محافةة األنبار مميزات خا ة

به لكل منها أثر في تنمية المقومات الزراعية .ينةر خريطة (.)2

 -: 1 – 2منطقة السهههههههههل الرسههههههههوبي  :تمثل الترسا ا ا ا ا اابات التي جلبتها مياه نهر الفرات المادة
األسا ا ا اااس لمنطقة السا ا ا ااهل الرسا ا ا ااوبي وخا ا ا ا ااة الطين والطمي ،إذ غطت هذه الرواسا ا ا ااب القاعدة

الصا ااخرية التي شا اال النهر طريقه فيها ،وبمرور السا اانين وتكرار الفيضا ااانات غطت تلك الرواسا ااب

األحواض القديمة التي تعود إلى عص اار األيوس ااين واأليموس ااين واألبليوس ااين وتش اامل هذه المنطقة
على

ا ا ا ا ا ا ااخور الكلم الفراتي ،ومجموعاة

ا ا ا ا ا ا ااخور الفتحاة وتكويناات البختيااري( .)6تمثال منطقاة

السااهل الرسااوبي بعض االجزاء الشاارقية والشاامالية الشاارقية المتمثلة بناحيتي الفرات والمحمدي ،اذ

تعد هذه المنطقة من ا ا ا االح المناطل الصا ا ااالحة للزراعةا بسا ا اابب توفر التربة الصا ا ااالحة للزراعة،
وقرب الموارد المااائيااة المتمثلااة بنهر الفرات ،لكن تعاااني هاذه المنطقااة من مش ا ا ا ا ا ا اااكال عادة ،أهمهاا

التجاو العمراني على تربة السهل الرسوبي رغبة من السكان بالسكن قرب النهر.
خريطة ( )2مظاهر السطح في قضاء هيت

المصدر :باالعتماد على خريطة العراق الطبوغرافية وباستخدام برنامج نةم المعلومات الجغرافية (.)Arc Gis
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 2 – 2هضهههبة الجزيرة  -:إن هذه المنطقة معرض ا ااة للتعرية الريحية والمائيةا ويعود س ا اابب ذلك

إلى خشا ا ا ا ا ا ااوناة الترباة الجبسا ا ا ا ا ا اياة التي تختلط مع أحجاار الرمال في بعض أجزائهاا مع قلاة النباات

الطبيعي الذي يعمال على تمااسا ا ا ا ا ا ااك ذرات التربة ،وارتفاال درجات الح اررة ،وقلاة األمطاار ،كل هذه

عوامل مهيأة للتعرية الريحية( ،)7وبس ا ا اابب ميل س ا ا ااطح هض ا ا اابة الجزيرة ،ينةر خريطة ( )3وتموج
والوديان المنحدرة نحو نهر الفرات وتشاعبها ووجود منخفض الثرثار فقد تعرضات أجزاء واساعة من

تربة المنطقة الى التعرية ،وما اد من فعل التعرية هطول األمطار بزخات كبيرة عقب فص اال حار

جاف

ا ا ا ا ا اايفاف وتربة مفككة فقيرة في النبات الطبيعي ،فض ا ا ا ا ا االف عن قلة األمطار وارتفال معدالت

التبخر نتيجة الرتفال درجات الح اررة ،كما ساااهمت العوامل المائية الناتجة عن العوا ااف الرعدية
الفجائية في تعرية أجزاء واسا ااعة من تربة المنطقة ،باتجاه نهر الفرات ومنخفض الثرثار من خالل

األودية التي تنحدر في هذين االتجاهين( .)8إن هذه المنطقة لم تسااتغل راعياف بشااكل كبيرا نتيج فة
لقلة المياه التي تأتي بش ااكل رئيم من األمطار ،وتدني إنتاجية التربة لض ااحالتها ،وعدم تماس ااكها،

إال أن هذا ال يعني إن أرض الجزيرة ال يمكن اسا ا ااتثمارها فيما لو اسا ا ااتخدمت طرائل الري الحديثة
للنهوض بالتنمية الزراعية نحو واقع افضل في قضاء هيت.
 3 – 2منطقة الوديان السههههفلى  -:تشا ا ااغل هذه المنطقة الجزء االكبر من سا ا ااطح قضا ا اااء هيت،
وتمتا هذه المنطقة بإنتشا ا ااار المنخفضا ا ااات الصا ا ااغيرة ذات التربة المزيجية الغنية بالمواد الكلسا ا ااية

المعروفة محلياف بإس ا ا ا اام الفيض ا ا ا ااات وهي منخفض ا ا ا ااات كبيرة تحيط بها في معةم األحيان مرتفعات
تاللية تنحدر منها الساايول باتجاهها وبعضااها تخترقها الوديان والقساام اآلخر تنتهي عند نهاية تلك

الوديان لتكون مجمعاف للمياه الس ا اااقطة في مواس ا اام األمطار( .)9فتنمو عليها الش ا ااجيرات واألعش ا اااب
الكثيفة مكونة مراعي جيدة في منطقة البوادي وأ ارضا ا ا ا ااي راعية خصا ا ا ا اابة تزرل فيها مختلف أنوال

المحا ا اايل الزراعية وبإنتاجية جيدة ،وبسا اابب انخفاضا ااها ححفرت فيها اآلبار وأخذ النشا اااط الزراعي
فيها بالتوساع ويخترق هذه المنطقة مجرى نهر الفرات ابتداءاف من دخوله األ ارضاي العراقية وانتهاءاف
بالساهل الرساوبي الذي يشاكل واديه بيئة من أكثر البيئات جذباف للساكان في هذه المنطقة مساتفيدين

من توافر الماء والتربة الصالحة للزراعة(.)10
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خريطة ( )3خطوط االرتفاعات المتساوية في قضاء هيت

المصدر :باالعتماد على انموذج االرتفال الرقمي ( )DEMوباستخدام برنامج نةم المعلومات الجغرافية ()Arc Gis

 –3المناخ  -:حيعد المناخ بعنا ره عامالف رئيساف وم ث افر على األنشطة االقتصادية عامة
والزراعية منها خا ة ،إذ أن لكل محصول راعي متطلبات مناخية معينة ت ثر في تحديد أنوال

المحا يل الزراعية وطبيعة العمليات الزراعية التي تتطلبها ،فضالف عن تأثير المناخ على اإلنتاج

الزراعي كماف ونوعاف(.)11

ولتقويم مناخ منطقة الدراسة تم االعتماد على البيانات المناخية لمحطة هيت لعام (1995

 ،)2018 -ينةر الجدول (.)1

ومن خالل الجدول المذكور آنفاف نجد أن معدالت درجات الحرارة السنوية متقاربة وال توجد

بينها فروقات كبيرة ولكنها متباينة في معدالتها الشهرية ،وإن هذا يدل على أن هناك تباين فصلي
يساعد على راعة المحا يل المختلفة مثل (الحنطة والشعير والذرة الصفراء) ،فضال عن راعة

الزيتون والخضروات والمحا يل الدرنية والزيتية ،فضال عن أن بعض المحا يل الزراعية تحتاج
إلى درجات ح اررة عالية للنضج مثل التمور ،وكذلك ارتفال درجات الح اررة

يفا ي دي الى ضيال

قسم كبير من مياه الري بالتبخر وت دي أيضا الى ارتفال نسبة الملوحة في التربة وضعف انتاجها.
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أما بالنسبة لألمطار فيتضح أيضا مما سبل أن األمطار تتباين في هطولها وال تكفي بأفضل

حاالتها للنهوض بالنشاط الزراعي نحو وأقع تنموي أفضل إال في ظل نةام ري تكميلي ،باستثناء
بعض األنشطة الزراعية والتي تعتمد على المجا فة كزراعة القمح والشعير.
أما بالنسهههههههبة للرطوبة الرطوبة فتعد من العنا ا ا ا ا اار الحيوية للنبات ،إذ أن انخفاض معدالتها في

فصا ا ا ا اال الصا ا ا ا اايف ت دي إلى يادة عمليات النتح بالشا ا ا ا ااكل الذي ي دي إلى اضا ا ا ا ااطراب العمليات

ان نقص الرطوباة ي دي إلى سا ا ا ا ا ا ااقوط األ هاار والثماار الحاديثاة العقاد ،أماا ارتفاال
الحيااتياة ،كماا و ق
الرطوبة فإنه يعطل عملية التلقيح ،ويشا ا ا ا ا ا ااكل بيئة مناسا ا ا ا ا ا اابة لتكاثر الحشا ا ا ا ا ا ارات واآلفات الزراعية
وانتشا ااارها( .)12ويتضا ااح من الجدول ( )1أن كمية الرطوبة النسا اابية منخفضا ااة السا اايما في فصا اال

الصا ا ا اايفا وذلك لبعد المحافةة عن الم ثرات البحرية وعدم وجود مسا ا ا ااطحات مائية كبيرة بالقرب
منه ااا ,إذ بلغ اات مع اادالته ااا ألشا ا ا ا ا ا ااهر الصا ا ا ا ا ا اايف الثالث ااة (حزيران ،تمو  ،آب) (،24.4 ،27.6

 ،)%25.6أما في فص ا ا اال الش ا ا ااتاء فنالحم من الجدول المذكور إن الرطوبة النس ا ا اابية مرتفعة في

شاهر كانون الثاني إذ بلغت ( ،)%69.2ويعود سابب ذلك الفرق في الرطوبة النسابية بين الصايف
والش ا ا ااتاء إلى تعرض محافةة األنبار للرياي الغربية في فص ا ا اال الص ا ا اايف والتي تكون عادة جافة،

بينما في فص اال الش ااتاء فإنها تتعرض للرياي الجنوبية الش اارقية القادمة من الخليج العربي والمحملة
ببخا ااار الما اااء ،مما ااا ت دي في أغلا ااب األحيا ااان إلى هطول األمطا ااار عنا ااد هبوبها ااا في مقا اادما ااة

االنخفاضات الجوية(.)13
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جدول ( )1معدل درجة الحرارة العامة (م) وكمية االمطار (ملم) والرطوبة النسبية ( )%لمحطة
االشهر
كانون الثاني
شباط
اذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
اب
ايلول
تشرين االول
تشرين الثاني
كانون االول
المعدل
السنوي

هيت لعام ()2018 - 1995
الرطوبة
معدل درجات
النسبية
الحرارة العامة
69.2
9.2
61
11.75
49.8
17.3
40.7
22.7
33.7
28.5
27.6
33.15
24.4
35.2
25.6
34.95
31.7
30.2
36.2
24.15
60.4
15.9
68.7
10.35

21.8
15,9
10.7
9.2
3.3
0.1
0
0
0.1
5.4
14.5
12.9

44.1

78.0

22.8

االمطار

المصدر :و ارة النقل والموا الت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والر د الزلزالي ،قسم المناخ،
بيانات غير منشورة.

 – 4الموارد المائية  :تعد المياه السطحية من أهم أنوال الموارد المائية في محافةة االنبار عموماف
وقض ا اااء هيت خص ا ااو ا اافا وذلك لدورها الحيوي في االنتاج الزراعي ،لذلك إن أي فكرة او تخطيط
لقيام التنمية الزراعية يتطلب د ارسا ااة الموارد المائية في المنطقة المراد تنمينها .وبما أن األمطار قد

تمت د ارس ا ا ااتها مس ا ا اابقاف وتبين إن ليم لها دور أس ا ا اااس وم ثر في الزراعة في قض ا ا اااء هيت إال أن
هطولها يقلل من عدد الريات ،لكون القضااء يقع ضامن إقليم المناخ الصاحراوي الجاف الذي يمتا

باألمطار القليلة والمتذبذبة ،لذا أ ا ا اابح االعتماد على الري عن طريل الموارد السا ا ااطحية المتمثلة
بنهر الفرات بشا ا ااكل رئيس ا ا اي ،ومن ثم المياه الجوفية المتمثلة بالعيون واالبار التي يعتمد عليها في

إرواء المناطل البعيدة عن النهر مثل ناحية كبيسا ا ااة ،وسا ا اايتم التطرق أدناه إلى د ارسا ا ااة المصا ا اادرين
األساسيين من مصادر المياه في المحافةة وهي المياه السطحية والمياه الجوفية.
 1 – 4نهر الفرات  :حيعد نهر الفرات شا ا اريان الحياة والمص ا اادر الوحيد للمياه الس ا ااطحية الذي كان
سابباف في نثر بذور الحياة في أوقات مبكرة ،والمتمثل بمنطقة الساهل الفيضاي والساهل الرساوبي التي
تحااذي مجرى النهر إبتاداءاف من دخولاه األ ارضا ا ا ا ا ا ااي العراقياة عناد الحادود السا ا ا ا ا ا ااورياة وحتى الحادود

اإلدارية مع محافةة بابل .يعد نهر الفرات المصاادر الرئيسااي إلرواء اال ارضااي الزراعية القريبة من
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النهر منذ القدم ،لكن بعد ) (2003التي انخفض فيها منسا ا ا ا ااوب مياه النهر الى مسا ا ا ا ااتويات دنيا ,
حتى أن بحيرة حديثة التي يحاذي جزء منها منطقة الد ارس ااة من حدودها الغربية قل منس ااوبها كثي ار

عما كانت عليه سا ااابقا ،أدى ذلك الى التأثير على راعة المحا ا اايل في القضا اااء إلنحسا ااار المياه
وابتعادها عن بعض األ ارض ا ا ااي ,مما يتطلب مد أنابيب نقل المياه لمس ا ا ااافات طويلة وما يرافل ذلك

من تبعات اقتصا ا ااادية ،وهذا من شا ا ااانه يعمل على إرهاق المزارل مما ي ثر سا ا االبا على إنتاجه ,كل

ذلك يعود بطبيعة الحال الى قلة األمطار والثلوج ،فض ااال عن الس ااياس ااات المائية التي تتبعها الدول

المجاورة ( تركيا وساوريا ) من خالل إنشااء العديد من السادود والخزانات الضاخمة على مجرى نهر

الفرات ،وكذلك التجاو العمراني على النهر ،فضا ا ا االف عن القاء اغلب الملوثات وفضا ا ا ااالت المعامل والمجاري الى
النهر.

 2 – 4الميهاه الجوييهة  :يبر الادور الم ثر للميااه الجوفياة في قضا ا ا ا ا ا اااء هيات التي تعاد جزءا من

الهض اابة الغربية في العراق ,وكون مناخها كما ذكرنا س ااابقا مناخا

ااحراويا ,يتص ااف بقلة األمطار

التي ال يمكن االعتماد عليها في راعة المناطل البعيدة عن النهر ,والتي يصا ا ا ا ااعب إيصا ا ا ا ااال مياه

النهر اليها ,الن ذلك يحتاج الى تكاليف اقتصا ااادية باهضا ااه ,لذا كان التركيز على اسا ااتثمار المياه

الجوفي ااة عن طرق حفر اآلب ااار به اادف ي ااادة الرقع ااة الزراعي ااة في المنطق ااة ,إذ أثبت اات الع اادي ااد من
الد ارس ا ااات وجود مكامن للمياه الجوفية في الهض ا اابة الغربية التي من ض ا اامها قض ا اااء هيت بكميات
يمكن االعتماد عليها في اسا ااتثمار راعة مختلف المحا ا اايل ,ومن بين هذه الد ارسا ااات التي قامت

بها منةمة األغذية والزراعة الدولية (  ,) FAOود ارسا ا ا ا ا ااة معهد البحوف التطبيقية في أبي غريب,

والد ارس ا ااات التي أجرتها و ارة الري ( ،)14ومن خالل الخريطة ( )4التي يالحم فيها انتش ا ااار االبار
والعيون في أغلب منطقة الد ارس ا ا ااة ،إذ تعد المياه الجوفية في القض ا ا اااء مالئمة لزراعة المحا ا ا اايل

المختلفة ،فضااال عن

ااالحيتها لالسااتخدام الحيواني ،تلعب هذه المياه دو افر حيوياف في عملية تنمية

االنتاج الزراعي وخا ا ا ا فة في ناحية كبيس ا ااة البعيدة عن مص ا ااار المياه الس ا ااطحية اذا ما اس ا ااتثمرت
بالشكل الذي يحافم على ديمومتها لفترات أطول.
يمتلك قضاء هيت امكانيات طبيعية متنوعة قادرة على النهوض بالقضاء نحو واقع أفضل،

عن طريل استثمارها في االنتاج الزراعي ،إن هذا التنول في الةروف الطبيعية حيسهم بشكل فاعل
في دفع عجلة التنمية نحو تحقيل أهدافها من خالل رسم السياسات أو الستراتيجيات المخطط لها.
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المبحث الثاني  -:العوامل البشرية في قضاء هيت وأثرها في التنمية الزراعية

ترتبط الموارد البشرية ارتباطاف وثيقاف بعملية التنمية الزراعية ،لذا فإن جميع مقومات التنمية من

رأس المال وااليدي العاملة والتقدم التكنلوجي ماهي إال حصيلة لنتاج الطاقات البشرية ،ونة افر للدور

الذي ي ديه االنسان كمورد بشري يوثر في عملية التنمية ،فقد أكدت األمم المتحدة على تفعيل دور

االنسان في عملية التنمية وفل البرامج التنموية المعدة .وفيما يأتي عرض ل مكانيات البشرية

وأهميتها في عملية التنمية الزراعية -:

 - 1السكان  :إن أثر االنسان في البيئة أمر ال يمكن االعتراض عليه فهو موجود قديما
قدم العالقات بين االنسان واالرض ،فقد غير االنسان في شكل البيئة التي يعيش عليها

وما ال يغير فيها حتى أ بح من الصعوبة التميز بين النشاط الطبيعي والنشاط البشري،
فالجهد البشري جعل مناطل واسعة من العالم تبدو وكأنها من عمل الطبيعة مثل حقول

األر وأشجار الفاكهة والقمح وحقول الخض اروات(.)15وان دراسة السكان ستتم بالشكل االتي:
خريطة ( )4التوزيع الجغرافي لآلبار في قضاء هيت

المصدر :جمهورية العراق ،و ارة الموارد المائية ،الهيأة العامة إلدارة المياه ،خريطة المياه الجوفية
في العراق لمحافةة االنبار ،مقياس .2010 ،500,000/1
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 1 – 1حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي  :يتضح من خالل الجدول ( )2أن حجم السكان لقضاء
هيت لعام ( )1997بلغ ( )88,852نسمة ،أي ما نسبته ( )% 8.7من عدد سكان المحافةة ،أما

في عام ( )2007فقد بلغ عدد السكان ( )129,003نسمة ،أي ما نسبته ( )%8.7من عدد سكان
المحافةة ،في حين بلغ عدد سكان القضاء عام ( )161,268( )2018نسمة ،وشكل نسبة قدرها

( )%9.6من عدد سكان المحافةة.

جدول ()2عدد سكان ناحية قضاء هيت (نسمة) للمدة ()2018 -1997
1997
88,852

النسبة

المئوية %
%8.7

2007

النسبة المئوية
%

%8.7

129,003

2016

النسبة المئوية
%

%9.6

161,268

 -1جمهورية العراق ،و ارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجها المركزي ل حصاء وتكنولوجيا المعلومات،
نتائج التعداد العام للسكان لسنة (.(1997( ، )1987

 -2جمهورية العراق ،و ارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجها المركزي ل حصاء وتكنولوجيا المعلومات،
شعبة احصاء هيت نتائج التقديرات السكانية لسنة ( ،)2016( ، )2007بيانات غير منشورة.

جدول رقم ( )3عدد سكان قضاء هيت حسب البيئة (ريف – حضر) للمدة ()2018 – 1997
1997

2007

حضر

ريف

المجمول

حضر

ريف

46334

42518

88852

65955

63048

2016
المجمول

حضر

87515 129003

ريف

المجمول

73753

161268

 -1جمهورية العراق ،و ارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجها المركزي ل حصاء وتكنولوجيا المعلومات،
نتائج التعداد العام للسكان لسنة (.(1997( ، (1987

 -2جمهورية العراق ،و ارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجها المركزي ل حصاء وتكنولوجيا المعلومات،
شعبة احصاء هيت نتائج التقديرات السكانية لسنة ( ،)2018( ، )2007بيانات غير منشورة.

ومن خالل معطيات الجدول ( ) 3أن عدد السكان يتباين بين الريف والحضر ،إذ بلغ عدد السكان

الحضر في آخر تقديرات سكانية لقضاء هي ( )87,515نسمة ،بينما بلغ عدد السكان الريف
( ) 73,753لنفم التقديرات السكانية ،ويعود سبب ارتفال أعداد السكان الحضر على حساب سكان
االرياف الى االعتماد على االنشطة االقتصادية االخرى ،فضال عن البعد عن مصادر المياه السطحية

كما ه و الحال في ناحية كبيسة ،االمر الذي أدي الى انخفاض أعداد العاملين في الزراعة ،لكن على
الرغم من ذلك فإن نسبة عدد سكان الريف تعطي م ش افر ايجابياف على امكانية توجه السكان نحو التوسع
في االنشطة الزراعية إذا ما توافرت الةروف المناسبة لذلك.
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 – 2شبكة النقل  -:يعد النقل م شر لقياس تطور الدول باعتباره عنص افر أساسياف من عنا ر
التنمية المكانيةا إذ يساعد على تطور المجتمعاتا نة افر الن النمو والتطور مقترن إلى حد كبير
بنمو وتطور وسائل النقل ،إذ أ بحت شبكات النقل في أي اقليم تمثل درجة التقدم البشري حتى

وإ ن كانت الةروف الطبيعية غير م اتيه ،لذلك يقال إن شبكة النقل تعكم بصدق مدى مدنية

المجتمع والمرحلة التقنية التي بلغها(.)16

ويتضح من معطيات الجدول ( )4أن مجمول اطوال الطرق بلغ ( )514كم مو عة على

أربعة أنوال للطرق كم هو موضح في الخريطة ( ،)5جاءت الطرق الترابية بالمرتبة االولى من
حيو أطوالها إذ بلغت ( 225كم) ،بينما أحتلت الطرق الثانوية ( )208كم ،أما الطرق الرئيسية

فقد بلغ طولها ( )70كم ،في سجل الطريل السريع أقل مسافة وقدرها ( )11كم .إن التباين في

اطوال الطرق ،وتسجيل الطرق الترابية المربة االولى ،يعطي م ش افر سلبياف على تخلف شبكة الطرق

في قضاء هيت ،االمر الذي ينعكم بدوره على تحقيل عملية التنمية الزراعية ،اذ أنه كلما كانت

الطرق معبدة كان التنقل بين الريف والمدينة لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية وانتقال المزارعين

لشراء البذور والمخصبات افضل.

جدول ( )4التوزيع الجغرافي ألنواع الطرق وأطوالها في قضاء هيت لعام ()2018

الطريل السريع

الطريل الرئيسي

الطريل الثانوي

الطريل الترابي

المجمول

11

70

208

225

513

المصدر  :باالعتماد على برنامج (.)Arc map 10.3

خريطة رقم ( )5التوزيع الجغرافي ألنواع الطرق وأطوالها في قضاء هيت لعام ()2018
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المصدر  :باالعتماد على برنامج (.)Arc map 10.3

 – 3الطاقة الكهربائية  -:تمثل الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر شريان الحياة وعصبها وتقوم
عليها وسائل التنمية من خالل تشغيل مضخات الري والمرشات والمكائن واآلالت التي تدخل في

عملية التنمية الزراعية .توجد في قضاء هيت ( )6محطات لتو يع الطاقة الكهربائية التي تعتمد

في تغذيتها على ديزالت حديثة ومشرول التحدي ،ويتباين تو يع هذه المحطات بين نواحي القضاء
حسب الكثافة السكانية ،إذ توجد محطتين في مركز قضاء هيت تبلغ طاقتها االنتاجية (- 100

 )25ميكا واط ،ومحطتين في ناحية البغدادي وبطاقة انتاجية قدرها ( )15ميكا واط ،فضال عن
وجود محطة في ناحية الفرات وبطاقة انتاجية بلغت ( )21ميكا واط ،ومحطة كبيسة بطاقة انتاجية

بلغت ( )25ميكا واط( .)17وعلى الرغم من وجود محطات توليد الطاقة الكهربائية في جميع نواحي
القضاء إال إن هناك بعض القرى الزراعية تعاني من عدم وجود كهرباء مثل قرية السحل في ناحية

البغدادي ،كذلك يعاني القضاء من انقطال التيار الكهربائي لفترات طويلة وخا فة في فصل
الصيف ،إذ تصل فترة االنقطال الى ( )13ساعة ،االمر الذي يشكل عائقاف أمام عملية التنمية
الزراعية ،كون الطاقة الكهربائية تعمل على تشغيل مضخات الري ،وحقول تربية الدواجن ،وأحواض
تربية االسماك ،وبقية العمليات االخرى المرتبطة بالنشاط الزراعي.

 – 4رأس المال  -:أن رأس المال في منطقة الدراسة تمثل بما تقدمه الدولة من قروض راعية

مخصصة لحفر اآلبار ومنةومات ،وإنشاء البيوت البالستيكية ،والري بالرش ،والساحبات الزراعية،
وحقول تربية االبقار واالغنام ،إذ بلغت القروض المصرفية لعام ( )939( )2016قرض ،وشكلت

قروض حفر اآلبار أعلى نسبة من القروض المأخوذة من الدولة لرغبة السكان في المناطل

الصحراوية باالعتماد على المياه الجوفية ،يتضح من خالل معطيات الجدول رقم ( )5إن عدد
المستلمين لهذه القروض في منطقة الدراسة بلغ ( )422قرض لعام ( ،)2016وقد جاءت قروض

المضخات في المقدمة والتي بلغ عدد المستفيدين منها ( )379وقد بلغ سعر البيت الواحد حوالي

( )5خمسة مالين دينار عراقي
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جدول رقم ()5القروض الزراعية في منطقة الدراسة لعام ()2016
سعر القرض

عدد المستلمين

نول القرض

14,000,000

422

بيوت بالستيكية

5

53

مضخات

5,000,000

379

شراء ساحبة

49.000.000

23

تطوير بستان

7,000,000

29

حقول تربية أبقار

-

12

مكاتب راعية

20.000.000 – 40.000.000

17

حقول تربية االغنام

-

4

حفر االبار حسب
عمل البئر

939

المجمول
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أما قروض تربية االغنام فقد جاءت بالمرتبة االخيرة ،وإن هدف المصرف الزراعي من توفير

هذه القروض هو تشجيع سكان منطقة الدراسة على الزراعة وحفر اآلبار في المناطل الصحراوية،
ولكن ولعدم وجود الرقابة لمتابعة القروض الممنوحة للمزارعين نجد إن اغلب هذه القروض وضعت
في غير مكانها الصحيح إذ نجد أن المزارل قام ببيع القرض وهذا مخالف للعقد الذي وقع بين

المزارل والحكومة ،وعلى الرغم من فائدة هذه القروض في عملية التنمية الزراعية ،إال إن كثير

من المزارعين يمتنعون عن التقديم لهذه القروض بسبب الفوائد التي تفرض من قبل الجهة المانحة
للقروض باعتباره أمر محرم ،لذلك على الجهات المس ولة أخذ هذا الشيء بنةر االعتبار وحل

هذه المشكلة لتشجيع المزارعين على القروض واستثمارها بشكل

حيح.

المبحث الثالث  :ستراتيجيات تنمية النشاط الزراعي في قضاء هيت

تبين من خالل المباحو السابقة إن منطقة الدراسة تمتلك مقومات تنمية النشاط الزراعي ،إذ
البد من تطبيل آلية تنموية تتناسب مع الخصائص البيئية للقضاء التي ذكرت سابقاف ،وت خذ بعين
االهتمام العالقة التبادلية بين العوامل االجتماعية والسياسية والواقع االقتصادي وما يتمتع به المكان

من خصائص ،والتخلي في بداية األمر عن المشاريع الكبرى للتصنيع أو التعمير وترقية المشاريع
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المحلية التي من شأنها ت سم قاعدة اقتصادية للزراعة واالنشطة االخرى ،ومن هذا المنطلل سيتم
وضع ستراتيجيات مستقبلية لتنمية النشاط الزراعي النباتي والحيواني
أوالً  -:استراتيجية تنمية النشاط الزراعي النباتي:
تعد و ارة الزراعة االدارة المس ولة عن

ياغة االطار االستراتيجي للقطال الزراعي ووضع

السياسيات والبرامج العلمية الزراعية للنهوض بهذا النشاط ،فضال عن تسهيل عملية االنتاج
والتسويل وانخراط أكبر شريحة من سكان منطقة الدراسة فيها ،فضالف عن التنسيل مع الو ا ارت

واالدارات العامة والمنةمات العربية واالقليمية والدولية والجهات غير الحكومية والقطال

الخاص( .)18لكن قبل وضع ستراتيجات تنمية النشاط الزراعي البد من التعرف على أهم األهداف
التي تسعى التنمية الزراعية الى تحقيقها(-:)19

 -1يادة انتاجية الموارد االقتصادية الزراعية المستخدمة من خالل رفع كفاءة العمل الزراعي.
 -2االرتقاء بمستوى الدخل الفردي في القطال الزراعي.

 -3يادة االنتاج الزراعي بصورة عامة على وفل طبيعة الطلب على المحا يل الزراعية المختلفة
ومتطلبات التجارة الخارجية.

 -4االهتمام وتطوير البيئة الريفية وتوافر كافة الخدمات األساسية والبنى التحتية فيها.

 -5تححقيل حالة التشغيل الكامل للعمل الزراعي والحد من ظاهرة البطالة في القطال الزراعي
بأشكالها المختلفة.
فيما يلي استعراض الهم المشاريع او االراضي المقترحة والواعدة للتنمية الزراعية قضاء هيت -:

 -1استراتيجية تنمية المحاصيل الزراعة في قضاء هيت  :من خالل معطيات الجدول (،)6

تبين أن المساحة الصالحة للزراعة بلغت ( )745,600دونم ،في حين بلغت المساحة المزروعة

فعال ( )514,000دونم ،لكن بالمقابل يمكن يادة فاعلية المساحة المزروعة فعالف ،واستثمار أقاليم راعية
أخرى لزراعة مختلف المحا يل وعلى النحو االتي :

 – 1االقليم االول  -:يةهر هذا االقليم في االجزاء الشمالية والشمالية الشرقية ضمن ناحيتي

البغدادي والفرات ،فضالف عن الجزء الشمالي الغربي لناحية البغدادي ،واالجزاء الجنوبية لناحية
كبيسة ،يمتا هذا االقليم بأن كمية االنتاج ال تقل نسبته عن ( ،)%100نة افر لوجود التربة الصالحة

للزراعة والمتمثلة بالتربة المزيجية الرملية وانخفاض معدالت االمالي فيها ،االمر الذي يجعل هذا
االقليم يعطي كميات كبيرة من االنتاج .في حين تقدر المساحة التي يمكن استثمارها في الزراعة

في هذا االقليم با ( )11,472دونم باالعتماد على المياه الجوفية ،ومن أهم المحا يل التي يمكن
راعتها في هذا االقليم هو (القمح ،الشعير ،القطن ،الكتان ،عباد الشمم) .فإذا أردنا أن نزرل

( 11,472دونماف) من القمح والشعير والمعلوم أن دونم القمح والشعير يحتاج الى ( 2044م )3من
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المياه

()20

في ست ريات هذا يعني ان هذه المساحة تحتاج إلى (140,692,608م )3باستخدام

الري المقنن ،فضالف عن راعة المحا يل العلفية مثل (البرسيم ،الجت) يمكن راعتها في أغلب
المساحات الزراعية في القضاء ،ومن الجدير بالذكر إن أغلب المحا يل يمكن راعتها في هذا

االقليم واالستفادة من مردودها المالي لدعم االقتصاد المحلي والوطني.
جدول ( )6المساحة الكلية والمساحة الصالحة للزراعة والمساحة المزروعة فعالً /دونم دونم
في قضاء هيت
المساحة الكلية /دونم

المساحة الصالحة للزراعة/

المساحة المزروعة فعالً/
دونم

14,961,60

745,6000

514,555

دونم
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االقليم الثاني  -:يشمل هذا االقليم االراضي الشمالية الشرقية لناحية البغدادي ،وأغلب أجزاء مركز

القضاء والمتمثل بمدينة هيت ،فضالف عن امتداده مع نهر الفرات ،ويشمل هذا االقليم أيضاف االجزاء
الشمالية الغربية لناحية كبيسة ،ويعد هذا االقليم من االقاليم ذات االنتاج المضمون لمختلف

المحا يلا بسبب امتداد أجزاء منه على طول نهر الفرات ،وكذلك وجود المياه الجوفية في االجزاء
الشمالية الغربية المالئمة للزراعة ،ومن المحا يل التي يمكن راعتها في هذا االقليم باالعتماد

على نهر الفرات أو المياه الجوفية (محا يل الحبوب ،محا يل الخضر والخضروات ،المحا يل
الدرنية ،اشجار الفواكه والنخيل).
االقليم الثالث  -:يشغل هذا االقليم مساحة

غيرة ضمن ناحية البغدادي في جزئها الواقع جنوب

نهر الفرات ضمن منطقة الوديان السفلى ،كما يةهر ايضاف في االجزاء الجنوبية الشرقية لقضاء

هيت ضمن ناحية الفرات ،تحعد هذه المنطقة من المشاريع المستقبلية المقترحة من قبل هيأة إستثمار
االنبار ،التي تهدف الى يادة المساحة الخضراء في قضاء هيت ،وباألخص يادة المساحة
المزروعة بمحصولي القمح والشعير ،فضال عن انتاج محا يل العلف الحيواني ،وأشجار

الحمضيات والنخيل ،ومحصول فسقة الحقل ،ومحا يل الخض اروات الصيفية والشتوية.

ثانياً  -:استراتيجيات تنمية النشاط الزراعي الحيواني -:تلعب الثروة الحيوانية دو افر هاما في
الجانب الصناعي وتنشيطها فهناك العديد من الصناعات التي تدخل فيها منتجات الثروة الحيوانية

كمادة أولية لبعض الصناعات مثل االلبان وغيرها ،لكن قبل التطرق بتنمية الثروة الحيوانية البد

من القيام باإلجراءات االتية(-:)21
 -1اعادة تقييم للثروة الحيوانية .

 -2تحديد أهداف تنمية االنتاج الحيواني.
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 -3تحديد استراتيجية معينة لتنمية االنتاج الحيواني مع وضع برنامج مني معين وااللتزام بالموعد
المحدد.
خريطة رقم ( )6التوزيع الجغرافي لألقاليم الواعدة بالزراعة في قضاء هيت

المصدر  :جمهورية العراق ،و ارة الزراعة ،مديرية راعة محافةة االنبار ،شعبة راعة هيت ،قسم القروض

الزراعية ،بيانات غير منشورة ،وباالعتماد على برنامج (.)Arc map 10.3

توجد في منطقة الدراسة امكانية كبيرة لتنمية الثروة الحيوانية ،باعتبارها المصدر األساسي

للنشاط الرعوي قديماف وحديثاف ،فهناك من االمكانات التي ت هل منطقة الدراسة للقيام بتنمية شاملة
تخص هذا الجانب .من خالل معطيات الجدول ( )7الذي يوضح الواقع الفعلي ألعداد الثروة

الحيوانية (الماشية) في قضاء هيت والذي يالحم فيه أن تربية االغنام تأتي في المرتبة االولى من
حيو العدد ،والتي بلغ عددها ( )43233رأس ،في حين سجلت تربية االبل أقل عدداف ،والتي بلغت

( )391رأس.
جدول ( )7اعداد الثروة الحيوانية (الماشية) في قضاء هيت للعام ()2018
االغنام
43,233
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الماعز
12,272

االبقار
3783

الجاموس
410

الجمال
391

المجموع
60و089
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الزراعية ،بيانات غير منشورة.

ويشتهر قضاء هيت بكثرة حقول الدواجن وخا فة في ناحية كبيسة ،إذ بلغ عدد حقول تربية
فروج اللحم ( )83حقل ،وعدد القاعات ( )139قاعة ،وبطاقة استيعابية ( ،)111,22,63في حين
بلغت حقول دجاج بيض المائدة ( )8حقل وبلغت هدد القاعات ( )15قاعة وبطاقة استيعابية

( ،)41,173أما حقول دجاج امهات بيض التفقيم فقد بلغت ( )3حقل وعدد القاعات ( )11قاعة

وبطاقة استيعابية بلغت ( .)36,100وسجلت حقول تربية االسماك واالقفاص العائمة ()654
حقل /قفص ,وسجل القضاء وجود حقل واحد إلنتاج أسماك اال بعيات وبطاقة استيعابية بلغت

(( )25,000ا بعية.
جدول ( )8اعداد الثروة الحيوانية ( حقول الدواجن ) في قضاء هيت للعام ()2018
حقول تربية فروج اللحم
الطاقة
عدد
عدد
الحقو القاعا
ت
ل
111,226, 139
83
3

حقول دجاج بيض المائدة
الطاقة
عدد
عدد
الحقو القاعا
ت
ل
41,17
15
8
3

حقول امهات بيض التفقيس
الطاقة
عدد
عدد
الحقو القاعا
ت
ل
36,10
11
3
0

المصدر  :جمهورية العراق ،و ارة الزراعة ،مديرية راعة محافةة االنبار ،شعبة راعة هيت ،قسم القروض
الزراعية ،بيانات غير منشورة.

ومن خالل الدراسة الميدانية تبين أن أغلب الرعاة في منطقة الدراسة لديهم الرغبة في يادة

عدد حيواناتهم لذا يجب االهتمام بها من خالل االتي :
 1 - 1تنمية المراعي الطبيعية-:

تعد المراعي الطبيعية ذات أهمية اقتصادية كبيرة في تنمية الثروة الحيوانيةا باعتبارها مصد افر
لألعالف االقل تكلفة من المصادر األخرى نة افر لما تشغله من مساحات واسعة في منطقة الدراسة،
وتتوفر فيها مختلف الحشائش والشجيرات واألعشاب بأنوال متعددة ،وإن أهمية هذه المراعي الطبيعية
تكمن في مساهمتها بتوفير المواد العلفية وكذلك المكان الرئيسي لتربية االغنام واالبقار واالبل

والماعز( ،)22إن تحديد حمولة المرعى (أعداد الحيوانات التي يتحملها المرعى خالل فترة منية)،

ينبغي أن ال يتم احتسابه على االنتاجية النباتية للمرعى فقط وانما يجب ان يضع في االعتبار

أهداف ادارة المراعي األخرى خالف تربية الحيوان ،لذلك فإن هناك خلط بين الحمولة الرعوية

البيئية والحمولة الرعوية االقتصادية ،الحمولة الرعوية هي التي تتوقف استفادة الحيوان من المرعى

نتيجة استهالك العلف في المرعى وعنده تتساوى نسبة النقوق مع نسبة المواليد ،إن الهدف

االقتصادي لمعةم مربي الماشية هو الحصول على أفضل عائد من االنتاج الحيواني مما يقتضي

تغذية جيدة للحيوانات في المرعى للحصول على و ن أكبر وليم بالحساب الكلي للحمولة الرعوية،
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ولذا فإن معدل التحميل الذي ي دي إلى عائد من المنتوج الحيواني هو الحمولة االقتصادية للمرعى

وهي دائما تكون أقل من الحمولة البيئية.

 2-1انشاء الحظائر المناسبة إليواء االغنام-:على الرغم من أن األغنام تربى في مراعي

طبيعية أو

ناعية خالل أطول فترة من السنة ،لذلك ال بد من تصميم أبنية مخصصة للتربية

وخا ة في فصل الشتاء ،إن الحةائر المخصصة لتربة األغنام تبنى بالطابوق العا ل المغلف،

وتصمم كذلك حول الحضيرة مساحات مفتوحة لمسري حركة االغنام ،وتجهز بمضالت مفتوحة

الجوانب وتصمم الحةائر لتربية أعداد تصل الى ( 1075رأساف) بحيو تستوعب كل حةيرة (500
رأساف) و ( 575حمالف) ،يراعى أن يكون لكل رأس غنم ارضية ( 1.25م ،)2اما الحمالن فأرضيتها

( 0.4م ،)2وإن قياسات الحةيرة يجب ان تسمح بدخول عربات نقل وتو يع العلف وتخصيص
مكان لجز الصوف وقاعة خا ة للحلب الميكانيكي.

 3 -1إقامة حقول نموذجية لتربية أبقار الحليب التي تهدف إلى يادة انتاج الحليب مع اقامة

مصنع إلنتاج الحليب ومشتقاته ،واقامة حقول نموذجة لتربية عجول اللحم التي تعد من المشاريع

ذات الربح العالي ،إذ إن العجول المصدر الرئيسي إلنتاج اللحوم الحمراء والجلود التي تدخل في
ناعة االلبسة ،والعمل على يادة حقول الدواجن واعادة تشغيل المشاريع المتوقفة في عموم منطقة

الدراسة من خالل الدعم الحكومي وتزويد مربي الدواجن بكل ما تحتاجه من لقاحات وأعالف،

والعمل على ياد مشاريع تربية االسماك في منطقة الدراسة وادخال ا ناف جديدة مع توفير كل

ما تحتاجه هذه الثروة ذات األهمية الغذائية العالية والمردود االقتصادي الجيد.
 4 – 1تمتلك منطقة الدراسة مصادر كبيرة من األعالف مثل نفايات النخيل ونفايات القمح فضالف

عن المراعي الطبيعية المنتشرة في منطقة الدراسة كما اشير اليها سابقاف ،فضال عن التوسع
بالمساحات المخصصة لزراعة األعالف ،ويفضل إقامة مصانع إلنتاج األعالف الجافة مع اقامة

مخا ن لخزه هذه األعالف.
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االستنتاجات -:
 - 1إختراق نهر الفرات للقضاء من دخوله قضاء البغدادي في الغرب وحتى خروجه بعد أن

يجتا ناحية الفرات ،الذي يكون بمثابة شريان الحياة الذي له األثر الكبير في نثر بذور الحياة.

 - 2توفر المياه الجوفية (اآلبار) والقريبة من سطح األرض وبخا ة في المناطل الواعدة تسهم

في تحقيل تنمية راعية مستدامة ضماناف لألجيال القادمة.

 – 3يمتلك القضاء مقومات بشرية ستسهم بشكل فاعل في تحقيل تنمية راعية إذا ما تةافرت

الجهود على وفل تخطيط سليم يحقل أهدافه لالرتقاء باإلنتاج الزراعي من المعاشي إلى التجاري.

 - 4أظهرت الدراسة ان قضاء تتمتع بموقع جغرافي متميز وتنموي ،اذ انها تربط االجزاء الشرقية
من المحافةة باالجزاء الغربية و والف الى الحد (العراقي – السوري) ،اذ يسهم هذا الموقع في
تنشيط الحركة التجارية وعملية التبادل التجاري.
التوصيات -:

 - 1تنمية وتطوير اإلنتاج النباتي الذي يضا اام جانبين مهمين هما المحا ا اايل اإلسا ااتراتيجية التي

يتمثل في محا ا ا ا اايل الحبوب أوالف والتي تس ا ا ا اااهم في ش ا ا ا ااكل مباش ا ا ا اار بغذاء الس ا ا ا ااكان والثاني هي
المحا ايل الصاناعية (الزيتية) وهي مادة أولية في التنمية الصاناعية وخفض الكميات المساتوردة،

فضالف عن التوسع في راعة أشجار النخيل وخا فة اال ناف الجيدة والمرغوبة.
 - 2إدارة وترشيد استهالك المياه باستخدام طرائل الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط ،واستخدام
نةام إداري للمياه ،مع مراعاة التكامل في مجال استثمار المياه السطحية والمياه الجوفية والتعامل

مع الميزات المناخية للقضاء بما يناسبها.

 - 3العمل على راعة المس اااحات الص ااالحة للزراعة ،والتوس ااع في اس ااتص ااالي الترب ،عن طريل

توفير مااا تحتاااجااه التربااة من موارد مااائيااة عن طريل حفر مزيااد من االبااار وخااا ا ا ا ا ا ا ا فة في ناااحياة
كبيسة ،وحصاد المياه مع استخدام الري المقنن للحفاظ على الثرة المائية في القضاء.

 - 4توسا ا ا اايع الطريل الرابط بين قضا ا ا اااء هيت واالجزاء الشا ا ا اارقية والغربية من المحافةة ،ليكون
بأربعة ممرات ،اثنان ذهاب واثنان إياب لتقليل الحوادف و اوالف الى الحدود الس ااورية  ،فض ااال عن

ا الي الجسور المهدمة جراء العمليات العسكرية االخيرة.
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المصادر :

 - 1محسن محارب عواد ،محمد سالم ضو ،مدخل إلى الجغرافيا الزراعية ،ط ،1بنغا ي – ليبيا ،2002 ،ص.3
 - 2عبدالر اق ،عباس حسين ،نشأة مدن العراق وتطورها ،معهد الدراسات العربية ،المطبعة الفنية الحديثة،
 ،2000ص.130
 - 3جمهورية العراق ،و ارة الزراعة ،مديرية راعة محافةة االنبار ،شعبة راعة هيت ،قسم القروض الزراعية،
بيانات غير منشورة.

 - 4محسن محارب عواد ،محمد سالم ضو ،مصدر سابل ،ص .36

 - 5حسن عبد القادر ،الجغرافيا االقتصادية ،الشركة العربية المشتركة ،القاهرة,2010،
 - 6دحام حنوش حمد الدليمي ،االستيطان الريفي في محافةة األنبار ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ,1986 ،ص.26
نوري محسن ،شيبان الشيباني ،جيومورفولوجية عنه ،الم تمر الجغرافي األول (التصحر وأثره على التنمية اإلقليمية في محافةة االنبار) ،كلية التربية ،جامعة
-7
ص.5
األنبار ،نيسان
،1993
المصدر نفسه ،ص.6
- 8
 - 9ليو ثابت عبد الفتاي الداهري ،المياه الجوفية وأهميتها في تنمية هضبة األنبار الغربية ،رسالة ماجستير (غير
ص.4

منشورة) ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة األنبار ،2009 ،ص.13
 - 10علي مخلف سبع نها الصبيحي ،التصحر في محافةة االنبار واثره في االراضي الزراعية ،اطروحة دكتوراه
(غير منشورة) ،كلية التربية (ابن رشد) ،جامعة بغداد ،2002 ،ص.43
 - 11عادل سعيد الراوي ،قصي عبد المجيد السامرائي ،المناخ التطبيقي ،دار الحكمة ،بغداد ،1990 ،ص.191
 - 12علي أحمد غانم ،المناخ التطبيقي ،ط ،1دار المسرة ،عمان – األردن،.210 ،ص.170

 - 13امنة جبار مطر درويش الدليمي ،مقومات التنمية الزراعية المستدامة في محافةة االنبار ،اطروحة دكتوراه
(غير منشورة) كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة االنبار ,2013 ،ص .26
 - 14دحام حنوش حمد الفهداوي ,الهضبة الغربية في محافةة االنبار ( دراسة في تنمية المناطل الجافة ) ,
مصدر سابل  ,ص.106-105
 - 15ابراهيم احمد سعيد ،اسم الجغرافيا البشرية واالقتصادية ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة حلب،
مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،حلب ،1997،ص.23
 - 16اسامة محمد منصور علي ،دور النقل في التنمية االقتصادية ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية اآلداب،
جامعة المنصورة ،2016 ،ص.30
 - 17لقاء ميداني مع السيد عبدالجبار عبد السميع عبدالحميد ،مدير تو يع شبكة كهرباء قضاء هيت/7 /27،
.2019
 - 18استراتيجية النهوض بالقطال الزراعي ،الجمهورية اللبنانية ،و ارة الزراعة ،برنامج عمل (،)2014 – 2010
 ،2009ص.210
 - 19سالم توفيل النجفي ،التنمية االقتصادية الزراعية ،و ارة التعليم العالي والبحو العلمي ،ط ،2جامعة المو ل،
 ،1987ص.192 -188
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- 20

افي جبار هفي

الح الفهداوي ،تغير االنتاج الزراعي لمحصول القمح في محافةة االنبار للمدة (2000

–  ،)2010رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية اآلداب جامعة االنبار ،2012 ،ص.98
 - 21جامعة الدول العربية ،المنةمة العربية للتنمية الزراعية ،استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين
القادمين ،الرياض ،2007 ،ص.50
 - 22عبد العزيز كرم هللا جيب هللا ،المراعي الطبيعية مفاهيم وتطبيقات ،ط ،1شركة مطابع السودان للعملة
المحدودة ،دار جامعة السودان للنشر والطباعة والتو يع ،2014 ،ص.117
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