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 الممخص
لممحاصيل الزراعية بشكل عام ومحصولي القمح والشعير بشكل خاص دور ميم في حياة     

ت االنسان، كونيم يمثالن المادة الغذائية الرئيسة، وخاصة في مجتمعنا، لذلك نمحظ توجو الدراسا
بصورة كبيرة نحو دراسة المحصولين والتعرف عمى طبيعتيما والمشكالت التي تواجو زراعتيما. ومنيا 
ىذا البحث الذي تخصص بدراسة المشكالت الزراعية التي تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في 

واإلنتاج ناحية نفر. والتي تكونت من مقدمة ومحورين تمثل المحور األول بالتعرف عمى المساحة 
( ليكون قاعدة توضح 0209-0202واإلنتاجية لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر خالل المدة )

التباين الزماني لممحصولين، والناتج عن جممة من المشكالت التي كونت المحور الثاني من البحث، 
تباين اإلنتاج حيث ظيرت ىنالك مجموعة من المشكالت الطبيعية والبشرية كان ليا دور واضح في 

لمحصولي القمح والشعير، التي تم الحصول عمييا باالعتماد عمى استمارة االستبانة التي وزعت عمى 
( استمارة نوضح بيا ىذا المجتمع. والتي أظيرت بان أىم المشكالت ىي 33عينة البحث البالغة )

ي بعدىا مشكمة ارتفاع مشكمة الموارد المائية وعدم كفاية الحصة المخصصة لمنطقة الدراسة، تأت
أسعار البذور واالسمدة والمبيدات والنقل بشكل يثقل كاىل الفالح يقابميا مشكمة عدم تسديد 
المستحقات المالية لممزارعين من قبل المؤسسات الحكومية ذات العالقة. كل ىذه المشكالت أدت الى 

نتاجات والتي لحقت بمجموعة عزوف المزارعين عن العمل الزراعي، وختم البحث بمجموعة من االست
 من المقترحات التي تحاول ان تعالج ىذه المشكالت، ومن ثم قائمة لممراجع المعتمدة وممحق.

 .)مشكالت ، زراعية ، لمقمح ، والشعير، ناحية نفر(الكممات المفتاحية : 
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Agricultural problems faced by the cultivation of wheat and barley crops 

in Nefer district 

Intedar Ibrahim Hussein AL-Mousawe  

Ebthal Abad Alabiss Mathd Albrkaiuy 

Al-Qadisiyah University/College of Arts/Department of Geography 

Abstract: 

      Agricultural crops in general and wheat and barley crops in particular 

have an important role in human life, Being the main food item, especially in 

our society , Especially in our society, so we note that studies are largely 

directed towards studying the two crops and identifying their nature and the 

problems facing their cultivation. Including this research, which specializes 

in studying the agricultural problems facing the cultivation of wheat and 

barley crops in the Nafar district, Which consisted of an introduction and two 

axes, representing the first axis to identify the area, production and 

productivity of wheat and barley crops in the Nafar district during the period 

(2010-2019) to be a base that shows the temporal variation of the two crops, 

The result of a number of problems that formed the second axis of the 

research, Where there appeared a set of natural and human problems that had 

a clear role in the variation in the production of wheat and barley crops, That 

was obtained by relying on the questionnaire that was distributed to the 

research sample of (33) forms by which we explain this community, Which 

showed that the most important problems are the problem of water resources 

and the insufficient share allocated to the study area, Then comes the 

problem of the high prices of seeds, fertilizers, pesticides and transportation 

in a way that burdens the farmers, offset by the problem of non-payment of 

financial dues to farmers by the relevant government institutions. All these 

problems led to the reluctance of farmers to agricultural work. The research 

concluded with a set of conclusions, which were followed by a set of 

proposals that try to address these problems, And then a list of approved 

references and an appendix.                                             

Keywords:) problems, agricultural, wheat, barley, Nefer district(. 

 المقدمة:
لمزراعة واإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( أىمية كبيرة في حياة السكان، من ىذا     

المنطمق حصمت الدراسات الخاصة جغرافية الزراعة عمى اىتمام كبير من قبل الباحثين 
تى أصبحت دراستيا عمى مستوى الوحدات اإلدارية الصغيرة ومقاطعاتيا، كذلك ، ح

التخصص في جوانبيا التفصيمية سواء اكان في استعماالت األرض ام توزيع اإلنتاج ام 
المشكالت التي تعاني منيا. إذ يمحظ ظيور دراسات متخصصة لمحصول عمى نتائج 
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ف الى تسميط الضوء عمى المشكالت التي دقيقة واىمية، ومنيا ىذه الدراسة التي تيد
تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر التي تعتمد عمى ىذه المحاصيل 
كمحاصيل أساسية في الزراعة واإلنتاج والمشاركة بيا بصورة واضحة في انتاج 
محافظة القادسية الكمي. تمثل مشكمة البحث بتساؤل رئيس ىو )ماىي اىم المشكالت 

تي تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر( انبثقت منو تساؤالت متعددة ال
 عن انتاج ومساحة المحصولين فكانت عمى النحو اآلتي:

ماىي المساحة المخصصة لزراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر؟ وىل  -
 ىي مساحات ثابتة ام متغيرة؟

 ىل ىنالك زيادة مستمرة في انتاج محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة؟  -
ماىي اىم المشكالت التي اثرت في انتاج محصولي القمح والشعير خالل السنوات  -

 العشر األخيرة؟
وقد حددت فرضيات لمبحث تضمنت وجود تباين في المساحات المخصصة       

ية نفر، وان ىذا التباين أدى الى تباين في لزراعة محصولي القمح والشعير في ناح
اإلنتاج وبالتالي التباين في إنتاجية المحصولين. وان ىذه التباينات راجعة الى وجود 
مجموعة من المشكالت الرئيسة والتي تحتوي عمى مشكالت ضمنية متفاوتة األىمية. 

الجة أما أىمية البحث واىدافو تأتي من أىمية موضوعو وما ييدف لو من مع
لممشكالت التي تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر، ووضع الحمول 
والمعالجات لمحصول عمى استمرارية في اإلنتاج ومن ثمَّ تحقيق اعمى مستويات 
لإلنتاجية الزراعية، كون الزراعة ىي الصفة االقتصادية البارزة في ىذه الناحية اإلدارية 

 مح والشعير.وبخاصة زراعة محصولي الق
نتاج محصولي      وقد اعتمد البحث عمى المنيج المحصولي في دراسة مساحة وا 

-0202القمح والشعير في منطقة الدراسة، من خالل مقارنتيا لمسنوات العشر األخيرة )
(، ثم انتقمت لممنيج التحميمي ليكمل الدراسة الخاصة بالمشكالت الزراعية التي 0209

مدين في ذلك عمى تحميل نتائج استمارة االستبانة. وشممت تواجو المحصولين، معت
حدود منطقة البحث المكانية لناحية نفر احدى نواحي قضاء عفك والذي يمثل اكبر 
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 - 30º، ¯ 58اقضية محافظة القادسية مساحة، والتي تقع فمكيا بين دائرتي عرض )
22¯ ، 32º( درجة شمااًل وخطي طول )44، ¯ 56º - 2¯ ، 45º جة شرقا، اما ( در

إداريًا فتحدىا من الغرب والشمال الغربي ناحية سومر، ومن الشمال محافظة واسط، 
ويحدىا مركز قضاء عفك من الشرق والجنوب الشرقي ومن الجنوب مركز قضاء 

%( 8.5( والتي تشكل نسبة )2كم 690(. وتبمغ مساحة الناحية )0الديوانية، خريطة )
اما الحدود الزمانية لمبحث فتمثمت بالمدة  .(1)(2كم 8053من مساحة المحافظة البالغة )

(0202-0209.) 
 ( 0خريطة )

 موقع ناحية نفر من محافظة القادسية

 
( جميورية العراق، الييأة العامة لممساحة، 0المصدر: باالعتماد عمى : )

( المرئية الفضائية لمحافظة 0. )0209خريطة محافظة القادسية لعام 
 .0208القادسية، 
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أما ىيكمية البحث فتضمنت مقدمة ومحورين ومجموعة من االستنتاجات        
والمقترحات وقائمة لميوامش والمصادر، احتوت المقدمة عمى االطار النظري لمدراسة، 
وتمثل المحور األول بالمساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصولي القمح والشعير في ناحية 

ثل المحور الثاني بالمشكالت التي تواجو (، في حين تم0209-0202نفر لممدة )
زراعة المحصولين في منطقة البحث. واعتمد البحث في الحصول عمى البيانات من 
شعبة زراعة نفر، فضاًل عن استمارة االستبانة التي وزعت عمى عينة من مزارعي 

%( 5. واعتمدت عمى )(2)فالحًا( 676القمح والشعير في ناحية نفر والبالغ عددىم )
 عمى مجتمع البحث بصورة عشوائية.  (*)استمارة استبانة( 33من عددىم فوزعت )

نتاج محصولي القمح والشعير في ناحية نفر لممدة  المحور األول: تحميل مساحة وا 
(0202-0209) 

ان محاصيل القمح والشعير من المحاصيل الشتوية واىم محاصيل الحبوب، ويعد      
ستراتيجية التي تدخل في االمن الغذائي باإلضافة محصول القمح من المحاصيل اال

الى أىميتو الرئيسة كونو غذاء رئيس لإلنسان. كذلك الحال بالنسبة ألىمية محصول 
الشعير الذي يعد مكمل لمحصول الحنطة وخاصة في االزمات االقتصادية باإلضافة 

 الى استعمالو ىو وبواقي الحنطة عمفا لمحيوان.
لقمح والشعير الى ظروف مناخية متشابية، ففي االثنين تختمف يحتاج محصولي ا    

درجات الحرارة المطموبة باختالف اطوار النمو لكل منيما، اال ان درجة الحرارة فيي 
( درجة مئوية، ودرجة الحرارة العظمى التي يمكن ان يتحمميا 05-02تتراوح بين )

الصغرى التي يتوقع نمو  ( درجة مئوية، اما درجة الحرارة30-08المحصولين ىي )
(. وىذه المستويات من درجات الحرارة متوافرة في 4.4-3المحاصيل بعدىا فيي )

منطقة البحث مما جعميا مالئمة في انتاج المحصولين. اما العنصر المناخي االخر 
فيو التساقط المطري وىو قميل جدا في ناحية نفر لذلك ال يتم االعتماد عميو عند 

ين وعند حدوث التساقط تقمل عدد الريات ، وانما يتم االعتماد عمى زراعة المحصول
الموارد المائية السطحية التي تتمثل بـ )نير الجوعان الحديث، نير نفر، جدول نفر، 

وتفرعاتيا داخل المنطقة. اما عن حاجة محصولي القمح والشعير لمموارد  (3)نير الخير(
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/دونم( لمحصول القمح 3م0038ئي( فيي تبمغ )المائية خالل مواسم النمو )المقنن الما
/ دونم( لمحصول الشعير سنويا، موزعة عمى ستة ريات لكل 3م0043سنويا و)
 محصول.

تعد التربة في مساحات واسعة من منطقة الدراسة احد األسباب المشجعة عمى     
 زراعة محصولي القمح والشعير فيي من الترب المناسبة، ألنيا تتكون من التربة
المزيجية الغرينية ذات النفاذية المعتدلة والنسيجية المتوسطة وذات التفاعل المتعادل 

(PH( اما عن المحاصيل فيزرع محصول القمح في تربة تتراوح ،)PH( فييا بين )6-
( وىو أيضا يتحمل فقر التربة 8-7(، والتي ترتفع في محصول الشعير الى )7.5

مميوز/سم( 06و في تربة تصل درجة مموحتيا الى )ويمتاز بمقاومتو لألمالح لذلك ينم
 والتي تعد تربة عالية المموحة في المناطق المروية. 

اما موعد زراعة محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة فيي تكون في أوائل    
شير تشرين الثاني )زراعة مبكرة( الى منتصف كانون األول )زراعة متأخرة( ويبدأ 

 .(4)في شير حزيرانحصاد المحاصيل 
( تباين المساحة المشغولة بمحصولي القمح والشعير في ناحية 0يمحظ من الجدول )   

، تقابميا مساحة 0202دونمًا( لمحصول القمح في عام  02222نفر حيث بمغت )
دونمًا( لمحصول الشعير ولمعام نفسو ، واستمرت المساحة باالرتفاع  08222)

دونمًا( في  05222دونمًا( و) 30622لبحث حيث بمغت )لممحصولين معًا خالل مدة ا
لممحصولين عمى الترتيب ، وىذا راجع لمدعم الحكومي المقدم لمفالحين بعد  0205عام 
من خالل توزيع البذور المحسنة واالسمدة ورفع أسعار محصولي القمح  0202عام 

االستمرار في والشعير عند التسويق مما عمل عمى تحفيز الفالحين عمى اإلنتاج و 
 زيادتو. 

 0206اال ان المساحة المزروعة لممحصولين انخفضت وبشكل واضح في عام     
دونمًا( لمحصول الشعير،  03952دونمًا( لمحصول القمح  و) 08660وبمغت )
( وىذا يعزى الى انخفاض كمية المياه في نيري دجمة والفرات وقمة التساقط 0الجدول )

ة المركزية الى تحديد المساحات المزروعة واعطائيا نسبة المطري مما دفع بالحكوم
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قميمة من المياه ، باإلضافة إلى تخفيض سعر شراء المحصولين من الفالحين بسبب 
األوضاع االقتصادية التي مر بيا البمد بشكل عام ، وىذا السبب األخير أدى الى 

 بيدف الربح المادي. 0202عزوف المزارعين الذين دخموا الى مجال الزراعة بعد عام 
ان التباين في المساحة أدى الى التباين في انتاج المحصولين في منطقة البحث     

واستمر  0202والذي أدى بدوره الى تباين اإلنتاجية، إذ ارتفع اإلنتاج بعد عام 
طنًا( لمحصول  03752طنًا( لمحصول القمح و) 00092باالرتفاع حتى وصل الى )

ليصل الى  0206. ثم انخفض مع انخفاض المساحة في عام 0205الشعير في عام 
( طنًا لممحصولين عمى الترتيب، وىذا راجع الى السياسة التي 7670و 08609)

اتبعتيا الحكومة المركزية والمذكورة أعاله. وعندما بدأت المساحة بالزيادة بدأ اإلنتاج 
في محصول القمح حيث أيضا في االرتفاع فبمغ مستوى اعمى من المساحة المزروعة 

( وىذا يعزى الى وفرة المياه بسبب غزارة التساقط 0طنًا(، جدول ) 35707بمغ اإلنتاج )
المطري والتي دفعت بالمزارعين الى زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحصولين 
كونيا إزاحة عبئ وتكاليف الري عن كاىل المزارع مما جعل المزارعون يطمقون عمى 

الزراعي بـ)سنة الخير(. كذلك الحال بالنسبة لمحصول الشعير الذي ارتفع ىذا الموسم 
 (.0طنًا( لمعام نفسو ، جدول ) 00222انتاجو الى )

 (0جدول )
نتاج وانتاجية محصولي القمح والشعير في ناحية نفر لممدة )  (0209-0202مساحة وا 

 المحصول 
 السنوات

 الشعير القمح
المساحة 
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

المساحة 
 )دونم(

اإلنتاج 
 )طن(

اإلنتاجية 
 )كغم/دونم(

2010 20000 13000 650 18000 9000 500 
2011 20100 14000 697 19000 10000 526 
2012 26778 17221 643 23000 12630 549 
2013 26200 17100 653 23500 12925 550 
2014 27500 17875 650 24000 12000 500 
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2015 32600 21190 650 25000 13750 550 
2016 28661 18629 650 13950 7672 550 
2017 32760 21249 649 15860 7500 473 
2018 34500 22425 650 15738 7869 500 
2019 35000 35727 1020 20000 12000 600 

 0202المصدر: شعبة زراعة نفر، وحدة التخطيط، بيانات غير منشورة،    
 

اما إنتاجية القمح والشعير فيي األخرى متباينة ولكنيا ال تسير باالتجاه الموازي       
لالنخفاض واالرتفاع مع المساحة واإلنتاج، فيمحظ ارتفاعيا في محصول القمح من 

ثم االنخفاض الى  0200/دونم( في عام  كغم 697و) 0202كغم/دونم( لعام  652)
 0206، ثم ارتفعت واستمرت باالرتفاع حتى في عام 0200كغم/دونم( في عام  643)

 0202فبمغت ) 0209كغم/دونم(، وبمغت اعمى مستوى ليا في عام  652إذ بمغت )
كغم/دونم(. وما حدث من تباين في إنتاجية محصول القمح ينطبق عمى اإلنتاجية في 

الشعير التي اخذت باالنخفاض واالرتفاع حتى بمغت اعمى قيمة ليا عام  محصول
 (.0كغم/دونم(، الجدول ) 622) 0209

المحور الثاني: المشكالت الزراعية التي تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في 
 ناحية نفر

نتاج وانتاجية محصولي القمح والشعير في المحور السابق،      بعد عرض مساحة وا 
اء ىذا المحور لمتعرف عمى اىم المشكالت التي أدت الى ىذا التباين وىي مشكالت ج

رئيسة وتحتوي عمى مشكالت ضمنية لكل منيا اثره عمى زراعة المحصولين ولكن 
 بنسب مختمفة وكما يأتي:

 . المشكالت الطبيعية0
تؤثر  من الصعب السيطرة عمى الظروف المناخية التي مشكمة التقمبات المناخية:أ. 

عمى الزراعة وخاصة في المساحات الزراعية الواسعة ومنيا محاصيل القمح والشعير 
)عمى العكس من ىذا يمكن السيطرة عمى الظروف المناخية في محاصيل الخضر(، 
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وبالتالي تعد ىذه التقمبات التي تحصل في أوقات الحصاد من ابرز المشكالت 
%( من مجتمع 67ح الشديدة، فقد أجاب )ومعظميا متمثمة بفيضانات االمطار والريا

الدراسة بانيم يعانون من التقمبات المناخية التي تحصل خالل الموسم الزراعي مسببة 
تمف اإلنتاج في مواسم مختمفة، وانيم لم يحصموا عمى أي تعويضات مالية من 
المؤسسات الحكومية ذات العالقة لتسديد خسائر ىذه المحاصيل، من خالل إجابة 

 .(5)%(  بعدم تعويضيم من قبل المؤسسات ذات العالقة85)
: عمى الرغم مما تمتاز بو منطقة الدراسة من تربة جيدة ب. مشكالت التربة الزراعية

لإلنتاج الزراعي بشكل عام ومحصولي القمح والشعير بشكل خاص اال انيا تعاني من 
محصولين، ومنيا بعض المشكالت التي سببت بشكل غير مباشر في انخفاض انتاج ال

مشكمة مموحة التربة ومشكمة جفاف التربة ومشكمة قمة خصوبة التربة وذلك من خالل 
 (.0%( من عينة الدراسة عمى ىذه المشكمة ، الجدول )37إجابة )

( مشكالت التربة الزراعية التي تواجو زراعة 0جدول )
 محصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث

 الترتيب % عدد االجابات المشكمة
 4 15 5 المموحة
 3 21 7 الجفاف

 2 27 9 قمة خصوبتيا
 1 37 12 جميع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.3(، السؤال )0المصدر: استمارة االستبانة، المحور )              

( يمحظ ان المشكمة الرئيسة التي تواجو 3من الجدول ) ج. مشكالت الموارد المائية:
الموارد المائية الخاصة بالزراعة في منطقة البحث ىي عدم كفاية الحصة المائية 

%(، 58المخصصة لناحية نفر ، حيث جاءت في الترتيب األول بنسبة إجابات بمغت )
تمثل مشكمة  %(. وبالتالي00باإلضافة الى نقص شبكات الري والبزل التي بمغت )
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الموارد المائية السبب الكبير في تباين زراعة محصولي القمح والشعير في منطقة 
 الدراسة.

( مشكالت الموارد المائية التي تواجو زراعة محصولي القمح 3جدول )
 والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث

 الترتيب % عدد االجابات المشكمة
 1 58 19 عدم كفاية الحصة المائية

 3 15 5 مموحة المياه
 2 21 7 نقص شبكات الري والبزل وضعف كفاءتيا

 4 6 2 جميع ما سبق
 -- 100 33 المجموع

 (.4(، السؤال )0المصدر: استمارة االستبانة، المحور )          
 . المشكالت البشرية0

تمثمت مشكالت االيدي العاممة التي تواجو زراعة  أ. مشكالت االيدي العاممة:
محاصيل القمح والشعير في منطقة الدراسة بمشكمة قمة الخبرة الزراعية لاليدي العاممة 

%( 33%( ومشكمة العزوف عن العمل الزراعي بنسبة )42في منطقة الدراسة بنسبة )
مة سيشكل خطر (. وان استمرار ىذه المشكالت وعدم تطوير االيدي العام4جدول )

 عمى اإلنتاج لمحصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة.
( مشكالت االيدي العاممة التي تواجو زراعة محصولي القمح 4جدول )

 والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث
 الترتيب % عدد االجابات المشكمة

 3 27 9 ارتفاع أجور االيدي العاممة
 1 40 13 االيدي العاممةقمة الخبرة الزراعية لدى 

 2 33 11 العزوف عن العمل الزراعي
 4 -- -- جميع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.0(، السؤال )0المصدر: استمارة االستبانة، المحور )         
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: يبين الجدول ب. مشكالت اآلالت والمكائن الخاصة بزراعة محصولي القمح والشعير
في ىذا الجانب ىي مشكمة ارتفاع تكاليف اآلالت والمكائن ( ان المشكمة األساسية 5)

%(، تأتي بعدىا مشكمة 80الخاصة باإلنتاج الزراعي لمقمح والشعير حيث يعاني منيا )
%(. مما يتطمب من المؤسسات الحكومية ذات العالقة 00قدم اآلالت الزراعية بنسبة )

 توفير اآلالت الحديثة وباألعداد المطموبة.
مشكالت اآلالت والمكائن الزراعية التي تواجو زراعة ( 5جدول )

 محصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث
 الترتيب % عدد االجابات المشكمة

 3 9 3 عدم توفر اآلالت الكافية لمقيام بالعمميات الزراعية
 1 82 27 ارتفاع تكاليفيا

 2 12 4 قدم اآلالت
 4 -- -- جمع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.0(، السؤال )0المصدر: استمارة االستبانة، المحور )         

تعتمد الزراعة بشكل عام وزراعة محصولي القمح والشعير  ج. مشكالت الري والبزل:
عمى الموارد المائية السطحية في عممية الري في منطقة الدراسة، معتمدة عمى األنيار 
والجداول الفرعية والمبازل الموجودة قرب االراضي الزراعية، حيث بمغت عممية الري 

%(. مما أدى الى 33سبة )%( تمييا المبازل بن49عمى الجداول الفرعية بنسبة )
%( 94االعتماد عمى عممية الري بالواسطة بصورة أساسية والتي بمغت نسبتيا )

%( ومضخات الوقود والكيرباء معا 67معتمدين في ذلك عمى مضخات الوقود بنسبة )
 .(6)%(04بنسبة )
اما المشكمة الرئيسة التي تعاني منيا محاصيل القمح والشعير فيي مشكمة عدم     

توفر المياه في مواعيد السقي وانما توفرىا في أوقات عدم الحاجة التي احتمت المرتبة 
%( تمييا مشكالت انقطاع التيار الكيربائي ونقص شبكات الري والبزل 49األولى )
(. اما اعداد وجود المبازل في منطقة الدراسة فعمى 6%( لكل منيما، جدول)00بنسبة )
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مبازل قرب حقوليم اال انيا غير صالحة لالستعمال  %( بوجود58الرغم من إجابة )
وىذه األسباب مجتمعة أدت الى ارتفاع التكاليف االقتصادية  .(7)%(55ومندثرة بنسبة )

التي تنفق عمى عممية ري محاصيل القمح والشعير خالل موسم الزراعة، فقد أجاب 
%( لمذين 07تمييا )%( ان ما ينفق عمى عممية الري ىو اكثر من )مميون( دينار، 58)

وىذا يمثل مشكمة كبيرة تواجو انتاج المحصولين  .(8)( الف دينار499-020ينفقون )
 في منطقة البحث.

( مشكالت الري والبزل لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة 6جدول )
 البحث

عدد  المشكمة
 االجابات

الترتي %
 ب

 2 21 7 انقطاع التيار الكيربائي
توفر المياه في مواعيد السقي وانما توفرىا في أوقات عدم عدم 

 الحاجة
16 49 1 

 3 21 7 نقص شبكات الري والبزل
 4 9 3 جميع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.8(، السؤال )0المصدر: استمارة االستبانة، المحور )        

 . مشكالت البذور والتسميد3
يعد توفير بذور القمح والشعير من اساسيات عممية اإلنتاج الزراعي، اال انيا تواجو     

مشكالت متعددة في منطقة الدراسة تمثمت بارتفاع اسعار البذور المحسنة بالمرتبة 
%(، تمييا مشكمة توفير البذور غير المحسنة أي ذات النوعيات 55االولى بنسبة )
( ويرجع السبب فييما الى اعتماد المزارعين في توفير 7%( جدول )04الرديئة بنسبة )

%(، مما أدى الى رداءة نوعيتيا وارتفاع 64البذور عمى األسواق المحمية بنسبة )
أسعارىا باإلضافة الى تحمميم أعباء وتكاليف اقتصادية والتي تبمغ اكثر من )مميون( 

لف دينار  ( ا999-522( و)499-020%( من عينة البحث و)42دينار عند )
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. وىذه النسب تمثل مشاكل واضحة تواجو (9)%( من عينة البحث لكل منيما00بنسبة )
 زراعة محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة.

( مشكالت البذور لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة 7جدول )
 البحث

 الترتيب % عدد االجابات المشكمة
 3 18 6 الالزمةعدم توفر البذور 

 2 24 8 توفرىا ولكنيا غير محسنة
 1 55 18 ارتفاع أسعارىا
 4 3 1 جميع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.0(، السؤال )3المصدر: استمارة االستبانة، المحور )         

%( بانيم يستعممون األسمدة 022اما مشكالت األسمدة أجاب المزارعون بنسبة )     
( نمحظ 8ومن الجدول ) .(10)%(00%( والعضوية )79بمختمف أنواعيا الكيمياوية )

وجود مجموعة من المشكالت التي تتعمق باألسمدة الخاصة بمحصولي القمح والشعير 
(، فيي تتمثل بارتفاع أسعار األسمدة حيث 7وىي متطابقة مع مشكالت البذور جدول )

%(، والسبب في ذلك ىو عدم توفرىا من قبل 58احتمت المرتبة األولى بنسبة )
%(. وانيم يعتمدون عمى األسواق المحمية في 04ذات العالقة )المؤسسات الحكومية 

( 499-020%( مما أدى الى ارتفاع تكاليف ما ينفق عمييا بين )64توفيرىا بنسبة )
 .(11)%( ينفقون اكثر من )مميون( دينار33%( و)46الف دينار بنسبة )

 ( 8جدول )
 ب عينة البحثمشكالت التسميد لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحس

 الترتيب % عدد االجابات المشكمة
 3 15 5 عدم توفر الكميات والنوعيات المطموبة

 1 58 19 ارتفاع أسعارىا
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ال توفرىا المؤسسات الزراعية في الوقت 
 المناسب

8 24 2 

 4 3 1 جميع ما سبق
 -- 100 33 المجموع

 (.8(، السؤال )3المصدر: استمارة االستبانة، المحور )            
 . مشكالت النقل والتسويق4
عمى الرغم من كون المشكالت السابقة التي تواجو محصولي القمح والشعير في    

( ىو توقف مشكمة 9منطقة الدراسة ىي ارتفاع األسعار، اال انو يمحظ من الجدول )
شعير عمى تأخر المؤسسات الحكومية ذات العالقة في تسويق محصولي القمح وال

%( باإلضافة الى ارتفاع 64صرف المستحقات المالية لمفالحين، حيث يعاني منيا )
( الف 499-020%( والتي تتراوح المبالغ المخصصة ليا بين )00تكاليف النقل )

 .(12)%(32( الف دينار عراقي عند )522%( و )اكثر من 50دينار عراقي عند )
وىذه المشكالت أدت الى عدم تسويق المنتجات بشكل مباشر لمجيات الحكومية 

%( 50الرسمية وانما االعتماد عمى التسويق المحمي والحكومي معا الذي بمغت نسبتو )
باإلضافة الى ما سبق  .(13)وذلك لتفادي مشكمة التأخر في صرف المستحقات المالية

طرق النقل التي تربط األراضي باألسواق، فأجاب فان عممية التسويق تعاني من مشكمة 
 .(14)%( طرق غير مميدة32%( من العينة بانيا طرق ترابية و )60)

 ( 9جدول ) 
 الترتيب % عدد االجابات المشكمة

 4 -- -- بعد مراكز التسويق
 2 21 7 ارتفاع أسعار وسائل النقل

تأخر المؤسسات الحكومة في صرف 
 المستحقات المالية

21 64 1 

 3 15 5 انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة مع كمف االنتاج
 -- 100 33 المجموع
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 مشكالت التسويق لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث
 (5(، السؤال )4المصدر: استمارة االستبانة، المحور )  
 . المشكالت الحياتية 5

جميع المحاصيل الزراعية تتعرض لمشكمة االفات ومنيا  أ. مشكمة اآلفات الزراعية:
محصولي القمح والشعير في منطقة البحث التي تعاني من افات متعددة اكثرىا اثرا ىي 

%( تمييا االدغال والقوارض والطيور واالمراض 43مشكمة الحشرات بنسبة )
حين الى (. وىذه المشكالت دعت الفال02%( جدول )32)المشكالت جميعيا( بنسبة )
%( معتمدين عمى الجيات الحكومية ذات العالقة 022استعمال المبيدات بنسبة )

%( 49%(، اما كيفية استعماليا فأجاب )49والدعم الحكومي معا في توفيرىا بنسبة )
من العينة بانيم يقومون بعممية استعمال المبيدات بحسب معرفتو الشخصية باإلضافة 

لخبرة لتشخيص االمراض مسبقًا، في حين أجاب %( منيم يممكون ا72الى ان )
 .(15)%( بانيم يعتمدون عمى المرشدين الزراعين في عممية استعمال المبيدات39)

اىم المشكالت التي يعاني منيا المزارعون عند توفر المبيدات  ب. مشكمة المبيدات:
المبيدات %( كذلك مشكمة تدني نوعية 43الزراعية تمثمت بارتفاع أسعار المبيدات )

( مما أدى الى ارتفاع التكاليف التي يخصصيا المزارعون 00%(، جدول )32بنسبة )
%( من عينة 49( الف دينار عراقي عند )499-020لمحصول عمييا حيث بمغت )

 .(16)%(33( الف دينار عراقي عند )522البحث و )اكثر من 
 

 ( 02جدول )
القمح والشعير في ناحية نفر بحسب مشكمة اآلفات الزراعية التي تصيب محصولي 
 عينة البحث

 الترتيب % عدد االجابات المشكمة
 1 43 14 الحشرات
 4 9 3 االمراض

 3 18 6 االدغال والطيور والقوارض
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 2 30 10 جميع ما سبق
  100 33 المجموع

 (.0(، السؤال )5المصدر: استمارة االستبانة، المحور)          
المبيدات الزراعية المستعممة في زراعة ( مشكمة 00جدول )

 محصولي القمح والشعير في ناحية نفر بحسب عينة البحث
 الترتيب % عدد االجابات المشكمة

عدم توفر المبيدات المدعومة من المؤسسات 
 الحكومية

9 27 3 

 1 43 14 ارتفاع أسعارىا في األسواق المحمية
 2 30 10 تدني نوعيتيا
 4 -- -- جميع ما سبق

 -- 100 33 المجموع
 (.7(، السؤال )5المصدر: استمارة االستبانة، المحور )   

 االستنتاجات
نتاج محصولي القمح والشعير في ناحية نفر خالل المدة  .0 وجود تباين في مساحة وا 

(0202-0209.) 
ىنالك عدد من المشكالت الطبيعية والبشرية والحياتية تواجو زراعة محصولي  .0

والشعير في منطقة الدراسة باإلضافة الى مشكالت البذور والتسميد  القمح
 والمشكالت الخاصة بنقل وتسويق المحاصيل.

لكل مشكمة من المشكالت الرئيسة مشكالت فرعية اثرت في انتاج المحاصيل  .3
بصورة مباشرة او غير مباشرة، أىميا عدم كفاية الحصة المائية المخصصة لمنطقة 

أسعار البذور واالسمدة والمبيدات واآلالت ووسائط النقل، يقابميا  الدراسة، وارتفاع
انخفاض او تأخر تسديد المستحقات المالية من قبل المؤسسات الحكومية ىذه 

 المشكالت أدت الى العزوف عن العمل الزراعي في منطقة الدراسة.
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 المقترحات
لتربة من خالل معالجة المشكالت الطبيعية وخاصة المشكالت التي تتعرض ليا ا .0

زيارة المجان الخاصة بمديرية الزراعة واجراء فحوصات لمترب المختمفة وتشخيص 
 مكامن الضعف فيو ومن ثم إصالحيا.

النظر في مقادير الحصة المائية المخصصة لناحية نفر بما يضمن احتياجيا  .0
 وتوفيرىا في األوقات المناسبة وليس في أوقات عدم الحاجة ليا.

االيدي العاممة المتمثمة بقمة الخبرة الزراعية من خالل فتح دورات  معالجة مشكمة .3
 تدريبية وارشادية تيدف الى تطوير الفالحين.

الدعم الحكومي من خالل توفير االالت والمكائن الزراعية الحديثة وبحسب حاجة  .4
 منطقة الدراسة.

عادة تأىيل  .5 المندثرة منيا وانشاء االىتمام بشبكات الري والبزل الموجودة حاليا وا 
شبكة ري ومبازل جديدة تتناسب مع الحاجة ليا والمتزايدة مع زيادة المساحة 

 الزراعية.
تقديم الدعم الحكومي من خالل توفير مستمزمات اإلنتاج من بذور محسنة واسمدة  .6

 ومبيدات زراعية باألسعار المدعومة وتوفيرىا في األوقات المناسبة ليا.
ق منتجات القمح والشعير )التسويق الحكومي( وتسديد تسييل عممية تسوي .7

المستحقات المالية في اوقاتيا وذلك لتشجيع المزارع عمى زيادة اإلنتاج في السنوات 
 القادمة. 

 
 ىوامش البحث :

( خالد جياد ىنيدي، المقومات الجغرافية لمتنمية في ناحية نفر، رسالة ماجستير، 0)
 .9، ص0202القادسية، كمية اآلداب، جامعة 

 .0202( شعبة زراعة نفر، شعبة التخطيط، بيانات غير منشورة، 0)
)*( تم استخراج حجم العينة وفق المعادلة االتية: حجم العينة= نسبة العينة الى 

 022÷ حجم المجتمع األصمي× المجتمع 
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منظور لالستزادة ينظر: فايز جمعة النجار وماجد الزعبي، أساليب البحث العممي )
 .005، ص0202، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، 0تطبيقي(، ط

( محمد خضير الحويس، التحميل المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي( وعالقتو 3)
بالموارد المائية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 

 ، ص0205
المكاني الستعماالت األرض الزراعية في محافظة ( انتظار إبراىيم حسين، التحميل 4)

 ..062و054، ص0227القادسية، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 
 (.0( و)0( استمارة االستبانة، المحور األول، السؤال )5)
 (.5( و)4( و)3( السؤال )0(استمارة االستبانة، المحور )6)
 (.7( و)6(، السؤال )0( استمارة االستبانة، المحور )7)
 (.9(، السؤال )3( استمارة االستبانة، المحور )8)
 ( 3(و)0(، السؤال )3( استمارة االستبانة، المحور )9)
 (.5(و)4(، السؤال )3( استمارة االستبانة المحور )02)
 (.7(و)6(، السؤال )3( استمارة االستبانة، المحور )00)
 (.3، السؤال )(4( استمارة االستبانة، المحور )00)
 (.4(، السؤال )4( استمارة االستبانة، المحور )03)
 (.0(، السؤال )4( استمارة االستبانة، المحور )04)
 (.8(و)5(و)4(و)3( و)0(، السؤال )5( استمارة االستبانة، المحور )05)
 (.6(، السؤال )5( استمارة االستبانة، المحور )06)

 مصادر البحث: 
الموسوي، التحميل المكاني الستعماالت األرض الزراعية في  انتظار إبراىيم حسين .0

 .0227محافظة القادسية، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 
خالد جياد ىنيدي، المقومات الجغرافية لمتنمية في ناحية نفر، رسالة ماجستير، كمية  .0

 .0202اآلداب، جامعة القادسية،.
 (5،  4،  3،  0،  0رة االستبانة، المحاور )الدراسة الميدانية ، استما .3
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 .0202شعبة زراعة نفر، وحدة التخطيط، بيانات غير منشورة،  .4
، 0فايز جمعة النجار وماجد الزعبي، أساليب البحث العممي )منظور تطبيقي(، ط .5

 .0202دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان،
لنباتي( وعالقتو بالموارد محمد خضير الحويس، التحميل المكاني لإلنتاج الزراعي )ا .6

المائية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 
0205. 

 
 (0الممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 جامعة القادسية / كمية االداب 
 قسم الجغرافية / الدكتوراه

 الموسوم  م/ استمارة االستبانة لمبحث
 )المشكالت الزراعية التي تواجو زراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر(

السادة المزارعين والفالحين الكرام ... ىذه االستمارة اعدت ألغراض البحث العممي 
وخاصة بالمزارعين والفالحين لمحصولي القمح والشعير في ناحية نفر فقط، لذا يرجى 

 األسئمة الوردة فييا بشكل دقيق ... شكرا لتعاونكم معنا.تفضمكم باإلجابة عمى 
                                                                             

 الباحثتان
 أ . م. د انتظار إبراىيم الموسوي                                           

 ابتيال عبد العباس معضد                                                  
  

 المحور االول: المشكالت الطبيعية 
ال  □ىل تعاني من التقمبات المناخية اثناء موسم زراعة محصولي القمح والشعير؟ نعم  -0

 اذا كان الجواب نعم اذكر مواسم االضرار ...............  □
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  □ال  □وىل تم تعويضك من قبل الحكومة؟ نعم  -0
 □ىل تعاني تربة الحقل الخاص بمحصولي القمح والشعير من مشاكل؟ المموحة  -3

  □جميع ما سبق  □قمة خصوبتيا  □الجفاف 
 □مموحة المياه  □ىل تعاني من مشكمة الموارد المائية؟ عدم كفاية الحصة المائية  -4

 □جميع ما سبق  □يا نقص شبكات الري والبزل وضعف كفاءت
 المحور الثاني: المشكالت البشرية 

 □ما المشاكل التي تعاني منيا االيدي العاممة في منطقة الدراسة؟ ارتفاع اجورىا -0
جميع ما  □العزوف عن العمل الزراعي  □قمة الخبرة الزراعية لدى االيدي العاممة 

  □سبق
والمكائن الخاصة بزراعة محصولي  ماىي المشكالت التي تواجيك في االالت -0

 □ارتفاع تكاليفيا  □القمح والشعير؟ عدم توفر االالت الكافية لمقيام بالعمميات الزراعية 
 □جميع ما سبق  □قدم االالت 

أخرى  □مبزل  □جدول فرعي  □ما ىو مصدر مياه الري في حقمك؟ نير رئيس  -3
 تذكر..........

  □الواسطة ب □كيف تتم عممية الري؟ سيحا -4
االثنان معا  □مضخة وقود  □اذا كان الري بالواسطة ما نوعيا؟ مضخة كيربائية -5
□ 
                                                                          □ال  □ىل يوجد مبزل بالقرب من حقمك؟ نعم -6
 السبب ............ اذكر □ال  □اذا كان الجواب نعم ىل ىو صالح لمعمل؟ نعم -7
انقطاع التيار  □ماىي مشاكل الري التي تعاني منيا؟ عدم كفاية الحصة المائية -8

نقص  □ال تتوفر المياه في مواعد السقي وانما في ارقات عدم الحاجة  □الكيربائي 
 أخرى تذكر ................ □نقص شبكات البزل  □شبكات الري 

 ماىي الكمفة التي تنفق عمى الري خالل الموسم الزراعي ................... دينار -9
 المحور الثالث: مشكالت البذور والتسميد 
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تجيزىا بنفسك  □األسواق المحمية  □كيف تجيز بذور القمح والشعير؟ جية حكومية  -0
 أخرى تذكر................ □)الخزن من الموسم السابق( 

توافرىا  □المشكالت التي تعاني منيا بخصوص البذور؟ عدم توافر البذور الالزمة  -0
أخرى  □عدم توفرىا في الوقت المناسب  □ارتفاع اسعارىا  □ولكنيا غير محسنة 

 تذكر...........
 كمفة شراء بذور القمح والشعير التقريبية خالل الموسم الزراعي ................دينار  -3
 □ال □سمدة الزراعية لممحصولين؟ نعم ىل تستعمل األ -4
 □االثنان معا  □عضوية  □اذا كان الجواب نعم ما نوعيا؟ كيمياوية  -5
 □االثنان معا  □األسواق المحمية  □ما ىو مصدر األسمدة المستعممة؟ جية حكومية  -6
 ماىي كمفة شراء األسمدة الزراعية لمموسم الواحد ................دينار  -7
اني منيا بخصوص األسمدة؟ عدم توفر الكميات والنوعيات المطموبة المشاكل التي تع -8

أخرى تذكر  □ال توفرىا الحكومة في الوقت المناسب  □ارتفاع أسعارىا  □
............... 

 المحور الرابع: مشكالت النقل والتسويق 
 □غير مميدة  □ترابية  □توجد طرق تربط الحقل بالسوق؟ مبمطة  -0
                                                     □ال  □ىل ىناك مشكل بوسائط النقل بمختمف أنواعيا؟ نعم  -0

 اذا كان الجواب نعم اذكرىا ...........
ما ىي كمفة النقل التقريبية خالل موسم اإلنتاج لمحصولي القمح والشعير ............  -3

 دينار 
جية حكومية  □ولي القمح والشعير الييا؟ أسواق محمية الجية التي تقوم بتسويق محص -4

 □االثنان معا  □
قمة  □ماىي المشاكل التي تواجيك في عممية التسويق الحكومي؟ بعد مراكز التسويق  -5

انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة  □ارتفاع أسعار وسائل النقل  □عددىا وكفاءتيا 
 . □مستحقات المالية تأخر المؤسسات الحكومية في صرف ال □بالكمفة 

 المحور الخامس: المشكالت الحياتية 
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 □ما ىي االفات التي تعاني منيا اثناء زراعة محصولي القمح والشعير؟ حشرات  -0
 □جميع ما سبق  □ادغال طيور وقوارض  □امراض 

 □ال  □ىل تستعمل المبيدات الزراعية؟ نعم  -0
جية  □اذا كان الجواب نعم ما ىو مصدر المبيدات المستعممة؟ األسواق المحمية  -3

 □االثنان معا  □حكومية 
بالتعاون مع الجية الحكومية  □ىل تستعمل المبيدات من خالل معرفتك الشخصية  -4

 □من خالل مرشدون زراعيون  □الزراعية 
مبكر وتفادي  ىل تمتمك الخبرة الكافية بتشخيص اإلصابات المرضية في وقت -5

 □ال  □اضرارىا؟    نعم 
كمفة شراء المبيدات الزراعية خالل موسم زراعة محصولي القمح والشعير .........  -6

 دينار 
ماىي المشكالت التي تعاني منيا بخصوص المبيدات؟ عدم توفر المبيدات المدعومة  -7

ني نوعياتيا تد □ارتفاع أسعارىا في األسواق المحمية  □من قبل المؤسسات الحكومية 
 اخر تذكر ............. □

 □ال  □ىل يوجد ارشاد زراعي لمزارعي القمح والشعير في منطقة الزراعة؟ نعم  -8
 

مقترحاتك لتطوير زراعة محصولي القمح والشعير في ناحية نفر 
............................ 

 


