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 الممخص:
في  تغير الحاصل في المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوبالتيدف الدراسة الى معرفة   

لممدة  تبين ان نسبة التغير لمحاصيل الحبوب، اذ (0100- 0991)لممدة  قضاء الراشدية
( وىذا يدل عمى االنخفاض الكبير الذي حصل في 72.9-بمغت ) (0100- 0991)

لمحصول ىناك تباين في المساحات المزروعة اذ ان المساحات المزروعة لمحاصيل الحبوب. 
عام ( دونما 8383)و 0991في عام  (7984)اذ تشغل مساحة قدرىا  نفسياة لممد القمح

بمغت نسبة و ( دونما 4445مساحة قدرىا )ب لممحصولاذ انخفضت المساحة المزروعة  ،0100
يناك تباين في المساحات ف لمحصول الشعيربالنسبة  اما ،((55.7-التغير بنسبة قدرىا 

اذ  0100عام  ( دونما044) و 0991عام  (848مساحة قدرىا ) شغمتاذ  ايضاً  المزروعة
لمقمح نتيجة تفتت ممكية االراضي التي تعرضت ليا مقاطعات انخفضت المساحة المزروعة 

لممساحة المزروعة بمحصول  ( دونما وبمغت نسبة التغير414مساحة قدرىا )ب البحث منطقة
  .(71.22-بنسبة قدرىا ) (0100-0991) ةلممد الشعير

 .(، الراشديةنسبة التغير، محاصيل الحبوب) الكممات المفتاحية:
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Change in the area of grain crops in Rashidiya district for the 
period (1990-2021) 

Researcher: Rabab Jabbar sebr 
University of Baghdad-College of Education for Women 

Asist: Prof.Dr.Khaled Akber Al-Hamadani 
University of Anbar-College of Education for Human  Sciences 

    
 :Abstract 

   The study aims to know the change in the areas planted with grain 
crops in Rashidiya district for the period (1990-2021), as it was found 
that the rate of change of grain crops for the period (1990-2021) 
amounted to (-72.9), and this indicates the significant decrease that 
occurred in the areas planted for crops grains. As there is a discrepancy 
in the areas cultivated for the wheat crop for the same period, as it 
occupies an area of (7984) dunums in 1990 and (8383) dunums in 
2021, as the area cultivated for the crop decreased by an area of (4445) 
dunums, and the rate of change was by As for the barley crop, there is a 
discrepancy in the cultivated areas as well, as it occupied an area of 
(848) in 1990 and (244) dunums in 2021, as the cultivated area of 
wheat decreased as a result of the fragmentation of land ownership that 
the provinces of the research area were exposed to by an area of ( 604) 
dunums, and the percentage change of the area planted with barley for 
the period 1990-2021) was (-71.2).                                               
 Keywords: )Cereal crops, percentage change, Rashidiya(. 
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   : المقدمة

حاصيل الميمة كونيا تعد محاصيل الحبوب االستراتيجية من الم               
يواجو تحديات كحال الدول النامية االن البمد اصبح  ،لغذاء االنسان مصدر اساسي

يتضح من  المتمثل بالحبوب االستراتيجية التي تمثل وعاء طو الزراعيافي نشكبيرة 
لتمك  فانخفاض نسب االكتفاء الذاتي ،خاللو مؤشرات ومستويات االمن الغذائي

في الوقت الحاضر عمى الرغم من  بالدعاني منيا التالمحاصيل مشكمة غدائية 
اال انو يعجز عن تحقيق امنو  ،التي يمتمكيا معظم الموارد الطبيعية والبشريةتوفر 

فالمشكمة ليست فقط زيادة عد السكان بمعدالت تفوق زيادة االنتاج  ،الغذائي
بسبب عدم قدرة الدولة عمى استغالل الطاقات الزراعية بشكل كامل فحسب انما 
   .العممية بسبب قصور السياسات الزراعية وقمة الدعم الحكومي تقاناتمستعينة بال

تمثمت مشكمة الدراسة بتدىور القطاع الزراعي في قضاء  بحث:مشكمة ال   
الراشدية والسيما محاصيل الحبوب اذ يالحظ في السنوات االخيرة ان شيدت 

لمزروعة بمحاصيل الحبوب بسبب عدم وجود افي المساحات  تغيرمنطقة الدراسة 
    .الدولة لممزارع  فضال عن الظروف االقتصاديةدعم 

ينطمق البحث من فرضية مفادىا ان وجود تراجع في المساحات  بحثفرضية ال   
المزروعة بمحاصيل الحبوب بسبب ظروف مختمفة ادى الى عدم قدرتيا عمى 

المساحات  ومواكبة التنمية الزراعية لذا يتطمب تدخل ودعم الدولة لما تعاني
  المزروعة من معوقات انعكست عمى واقع المساحة المزروعة لمحاصيل الحبوب.

ييدف البحث الى دراسة التغير الحاصل في المساحات المزروعة هدف الدراسة:   
 . (0100-0991)بمحاصيل الحبوب لممدة
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  :الحدود الزمانية والمكانية
من  يقع قضاء الراشدية في الجزء الشمالي من السيل الفيضيالحدود المكانية: -1

دجمة. ويبعد عن العاصمة المنطقة الوسطى لمعراق عمى الجانب االيسر لنير 
ويحتل القضاء الجزء  ،(0كما موضح في خريطة رقم) 0( كم20بغداد مسافة )

( 22,08-22,28من محافظة بغداد. وفمكيا يقع بين دائرتي عرض ) الشمالي
احد االقضية  القضاءيعد و ( شرقا. 44,08-44,04شماال وبين خطي طول )

ال )ناحية ىبيب( التابعة لمحافظة التابعة لمحافظة بغداد يحدىا من جية الشم
ديالى، ومن الجنوب )ناحية الفحامة( التابعة لقضاء االعظمية ومن ناحية الغرب 

 امامن جية الشرق فيحدىا قضاء الزىور.  ،قضاء الطارمية

وذلك بيدف  (0100-0991لالعوام )ينحصر زمن الدراسة الحدود الزمانية : -2
                التقصي والتتبع والمقارنة بما يخدم الدراسة.
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 قضاء الراشدية بالنسبة لمحافظة بغداد( موقع 1خريطة )

  
 0100، بغداد، 0:0111111الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية بمقياس رسم -0المصدر: 

 .0100، بغداد، 0:011111الراشدية االدارية بمقياس رسم الييئة العامة لممساحة، خريطة قضاء  -0

 المحور االول  

مجموعة النباتات التي يكون جزء أو عّدة اجزاء منيا ذات  بوبتعد محاصيل الح
قيمة اقتصادية تزرع بمساحات واسعة وتنضج في وقت واحد حيث يكون حصادىا 

لك فأن أغمب مجتمعة في معظم الحاالت عدا بعض المحاصيل كالقطن، وكذ
 .((1أجزائيا ليا القابمية عمى الخزن لحين التسويق
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في  محاصيل الحبوبمساحة ل *(0)( تبين ان نسبة التغير0ومن مالحظة الجدول)
وىذا يدل عمى االنخفاض الكبير الذي  ،(72.91-)        بمغت قضاء الراشدية

 . لتمك المحاصيلحصل في المساحات المزروعة 

 

دونم في قضاء  بمحاصيل الحبوب/( نسبة تغير المساحة المزروعة 1جدول )
 الراشدية

 (2121( )1991) لممدة

 محصول الشعير محصول القمح محاصيل الحبوب المساحة

1991 8832 7984 848 

2121 3883 3539 244 

 71.22- 55.67- 72.91- نسبة التغير

قسم االنتاج مديرية زراعة بغداد الرصافة،  -0من عمل الباحثة باالعتماد عمى  :المصدر   
 .0100بيانات غير منشورة، النباتي 

 .0100بيانات غير منشورة،  قسم االنتاج النباتي، شعبة زراعة الراشدية، -0   

  محصول القمحاوال: 

  (0)(Trixictum)  نبات حولي ينتمي الى العائمة النجيميةيعد محصول القمح    

باعتباره انموذجا لمحبوب الغذائية في  االستراتيجيةالشتوية  المحاصيلوىو من 
يحتوي عمى نسبة اذ  ،غذاء رئيس ومصدر طاقة لجسم االنسانك قيمتو االساسية

                                                           

سنة االساس/  –تم حساب نسبة التغير باالعتماد عمى المعادلة االتية: نسبة التغير= سنة المقارنة   )*(
  .011× سنة االساس 
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%( 00و ) ا%( من النش01والبروتين بنسب مختمفة تصل الى ) اعالية من النش
ويستخدم ىذا المحصول بوصفو المعادن والفيتامينات،  فضال عن .(2)من البروتين

          ( 4)وسيمة ضغط بين الدول لتحقيق مكاسب واىداف سياسية عالمية

) تشرين االول ( وتمتد حتى  بدايةابتداءا من  في منطقة الدراسة تبدا زراعة القمح 
ان زراعتو تجود ينمو في انواع مختمفة من الترب اال و  .(0)اواخر ) كانون الثاني (

في التربة المزيجية الطينية او الغرينية الغنية بالكمس والمواد العضوية التي تتميز 
 والتجود زراعتو في التربة الطينية او الرممية ،بجودة الصرف وقمة التركيز الممحي

اما التربة الرممية فيي قميمة االحتفاظ  .فالتربة الطينية تمتاز برداءة الصرف
كما ان لحرارة التربة اىمية اليمكن  .(4)ما يقمل من كفاءتيا االنتاجيةبالرطوبة م

اغفاليا عند البدء بعممية البذار لغرض الحصول عمى انبات سريع وجيد الن سرعة 
االنبات تقمل الفاقد من البذور المزروعة وتقمل من احتمال تعرضيا لعبث الطيور 

 .(0)والحشرات، فضال عن نقميا بواسطة الرياح

 العراق من والجنوبية الوسطى المناطق في بالقمح المزروعة المساحة تاثرت    
ىطول  قمة نتيجة وروافدىما االنيار مناسيب انخفاض نتيجة المائية بالحصص

 الحكومية الخططو     الجوار، دول من المائية االيرادات قمة عن فضال ،االمطار
 المتمثل المالي الدعم الحكومة توفر فعندما ،الدراسة سنوات خالل المستقرة غير

 واالستراتيجيات الزراعية الخطط خالل من واالسمدة البذور توفير مع بالقروض
 وىو االستراتيجي بالمحصول المزروعة المساحات زيادة في المزارعين سيشجع

  . القمح محصول مساحة في التذبذب يفسر وىذا ،وبالعكس القمح

 غير امنية وظروفا عدة حروبا ومنيا منطقة الدراسة العراق عمى مرت لقد    
 الحدود واغالق 0991عام  الحصار فرض فبعد الغذائي، امنو عمى اثرت مستقرة
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 الدولة اتبعت  الخارجية التجارة عمى القيود وضعت التي االجنبية، البضائع بوجو
 في الذات عمى واالعتماد الزراعي بالقطاع لمنيوض ىادفةزراعية  سياسة آنذاك
 المحاصيل انتاج توسعة نحو الحكومية والبرامج الجيود تركزت اذ ،الغذاء توفير

 وخاصة 0990 عام بيا العمل بدأ التي التموينية البطاقة في الداخمة الزراعية
 اذ ،لعراقيةا الغذائية السمة في االساسيات والرز القمح وبالتحديد الحبوب، محاصيل

 وتوفير الري شبكات ومد استصالح تمو  مستمرة، عمل ساحة العراقي الريف اصبح
 المزارعين من الحبوب منتجات وشراء الدولة من مدعومة وبأسعار واالسمدة البذور
 0112 اما بعد عام. الزراعي القطاع في االستثمار عمى ومشجعة عالية بأسعار
 البنى بتيديم االمريكي االحتالل اضرار تمثمت العراق عمى الحرب من وماجرى
 ،الزراعية واآلالت السايموات وتدمير الري وقنوات النواظم وتدمير الزراعية التحتية

 من كبيرة مساحات خروج بسبب كامال استغالال االرض استغالل بعدم تسبب مما
  .تيجيرىم وتم ضييمار ا الفالحين تركو  الخدمة االراضي عن

يتضح ان ىناك تباين في  (0) ( والخريطة0والشكل) (0من خالل الجدول )ف   
اذ تشغل مساحة  ،(0100-0991) ةلممد لمحصول القمحالمساحات المزروعة 

اذ انخفضت المساحة المزروعة  ،( دونما عمى التوالي3539) (7984)قدرىا 
مع  0100( دونما مقارنة بالمساحة المزروعة عام  4445مساحة قدرىا )ب لمقمح
 ((55.7-بنسبة قدرىا  (0100-0911 ) ةوبمغت نسبة التغير لممد 0991عام 
 .تباين نسب التغير في مقاطعات منطقة الدراسةمع 
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 في قضاء الراشدية لقمحمحصول ا( نسبة تغير مساحة 2جدول )         
 (2121-1991لممدة )

 

 الوحذة االداريت

 

 مساحت القمح

4990 

 

 مساحت القمح     

2024 

 

 نسبت التغير

 74.1- 526 2030 البذعت الجنوبيت  34

 76.4- 252 4061 البودالي الجنوبيت  33

 86.5- 10 518 البودالي الشماليت 34

 35.2- 2600 4012 البذعت الشماليت  35

 83.1- 35 207   كرود  الراشذيت الجنوبي 36

 62.7- 56 450   الراشذيت الشماليكرود  31

 55.7- 3539 7984 المجموع

قسم االنتاج  مديرية زراعة بغداد الرصافة، -0من عمل الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:
 شعبة زراعة الراشدية،  -0            .(0100-0991لممدة ) بيانات غير منشورة،  النباتي،

 .(0100-0991منشورة، )بيانات غير قسم االنتاج النباتي 

تم تقسيم نسبة  محصول القمح لفي المساحات المزروعة  ووفق ىذا التباين      
 -:فئات ثالث التغير الى 

- - 20.0-ضمت ىذه الفئة ادنى نسبة تغير والتي تتراوح مابين) الفئة االولى: 
وذلك لسعة مساحتيا وقمة كثافتيا  ،البدعة الشمالية( 20( فقد شممت مقاطعة )40.4

فضال عن كونيا بعيدة نسبيا عن نير دجمة وقمة مساحة البساتين المنافسة  ، السكانية
 فقد خصصت لزراعة محصول القمح. لزراعتيا

وىذه الفئة اعمى من الفئة االولى والتي تراوحت فييا نسبة التغير مابين  الفئة الثانية:
 20كرود الراشدية الشمالي،  20مقاطعات ) ( وضمت ثالث82.1- -40.0-) 

 البودالي الجنوبية(. 22البدعة الجنوبية، 
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كرود الراشدية  24وىذه الفئة تشغل اعمى نسبة تغير في مقاطعتي ) الفئة الثالثة:
( 84.0- -82.0-البودالي الشمالية( عمى التتابع بنسبة تغير بمغت )  24الجنوبي، 

 نة. فقد خصصت لزراعة اشجار البست

لممدة  في قضاء الراشدية محصول القمح( نسبة تغير مساحة 1) شكل
(1991-2121) 

 
 (.2المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )

وكما ىو معروف فان بعض المحاصيل ومنيا محصول القمح يكون من غير 
قبل المجد زراعتو ضمن حيازات صغيرة لقمة المردود المالي المتحصل عميو من 

المزارع، مما ادى الى عزوف كثير من المزارعين عن زراعة ذلك المحصول 
 . وذلك لصغر الحيازات الزراعية االستراتيجي في منطقة الدراسة
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لممدة  في قضاء الراشدية محصول القمح( نسبة تغير مساحة  2) خريطة
(1991-2121) 

 
 (.2المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )
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 محصول الشعيرثانيا:   
الشدددعير مدددن المحاصددديل الزراعيدددة التدددى عرفيدددا االنسدددان محصدددول  يعدددد            

القديم وزرعيا منذ امدد بعيدد وىدو احدد محاصديل الحبدوب الرئيسدة فدي المنداطق شدبو 
بذوره عمفا  الستخدامالجافة لمناخ البحر المتوسط ذات االمطار الشتوية حيث يزرع 

 .كما يزرع بوصفو محصول عمف اخضركغذاء لالنسان  لمحيوانات او
مددددابين جفدددداف حيددددث ينمددددو فددددي حدددددود مطريددددة لم تددددويتصددددف الشددددعير بمقاوم        

وتجددددود زراعتدددو فددددي االراضدددي المزيجددددة الجيدددددة  . (8) / سدددنوياً ممددددم(001-ممدددم011)
مموحددددة وقمويددددة ، كمددددا يمتدددداز بقدددددرة تحممددددو  ph(0-4الصدددرف ذات درجددددة تفاعددددل )

كمددا يعددد مددن المحاصدديل  ،اذ يددزرع فددي االراضددي المالحددة واالراضددي الرمميددة ،التربددة
تبدددأ زراعددة الشددعير مددن و  .التربددة ذات حموضددة عاليددةفددي  زراعتددو عنددد الحساسددة 

، وذلددك الن لكددل محصددول زراعددي (9)اوائددل تشددرين االول حتددى اواخددر كددانون الثدداني
 .(01)لى جني الثمارظروف مناخية معينة يستجيب ليا تبدا من البذار وصوال ا

مددددن حيددددث القمددددح محصددددول  يحتددددل ىددددذا  المحصددددول المركددددز الثدددداني بعددددد         
فيددو يسددتخدم فددي اسددتيالكو منطقددة الدراسددة  شددغميات يالتددمسدداحة محاصدديل الحبددوب 

 الدراسة. عمفا لمحيوانات التي تربى في اغمب مقاطعات منطقة
يتضدح ان ىنداك  (2( والخريطدة)0والشدكل ) (2) ومن خالل اخذ نظرة الدى الجددول

اذ تشدغل  (0100-0991)ة لممدد لمحصول الشدعيرتباين في المساحات المزروعة 
اذ انخفضدت المسداحة المزروعدة  ،( دونما عمى التدوالي044() 848مساحة قدرىا )
نتيجددة تفتددت ممكيددة االراضددي التددي تعرضددت ليددا مقاطعددات منطقددة  ليددذا المحصددول

مقارندة  0100( دونما مقارنة بالمساحة المزروعة عدام 414قدرىا )مساحة ب البحث
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-بنسددددبة قدددددرىا ) (0100-0991) ةوبمغددددت نسددددبة التغيددددر لممددددد ،0991مددددع عددددام 
 .تباين نسب التغير في مقاطعات منطقة الدراسةمع  (71.2

لممدة  في قضاء الراشدية محصول الشعير( نسبة تغير مساحة 3جدول )
(1991-2121) 

 

 الوحذة االداريت

 نسبت التغير        2024مساحت الشعير 4990مساحت الشعير     

 90.8-    32    341 البذعت الجنوبيت 34

 93.2- 9 432 البودالي الجنوبيت 33

 83.0- 9 53 البودالي الشماليت 34

 38.6- 194 346 البذعت الشماليت 35

كرود  الراشذيت  36

  الجنوبي

- - - 

الراشذيت  كرود 31

  الشمالي

- - - 

 71.2- 244 848 المجموع

قسم االنتاج مديرية زراعة بغداد الرصافة،  -0من عمل الباحثة باالعتماد عمى  :المصدر
قسم االنتاج شعبة زراعة الراشدية،  -0 .(0100-0991النباتي بيانات غير منشورة، لممدة ) 

 .(0100-0991لممدة)بيانات غير منشورة، النباتي، 
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 (2121-1991لممدة ) في قضاء الراشدية محصول الشعير( تغير مساحة 2) شكل

 
 (.3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )           

 -:ووفق ىذا التباين تم تقسيم نسبة التغير الى ثالث فئات
-وىدددي الفئددة التدددي شددديدت اقدددل نسددبة تغيدددر والتدددي تراوحدددت مدددابين)  الفئةةةة االولةةةى:

البدعددة الشددمالية( وذلدك الرتفدداع اعددداد  20( فقدد شددممت مقاطعدة )80.9 - -28.4
حيوانات الماشية في ىذه المقاطعة، مما انعكس عمى زيادة المساحة المزروعة بيذا 

 المحصول.
 --28.1-تشمل ىذه الفئة نسبة تغير معتدلة والتي تراوحت مابين) الفئة الثانية:

 22البدعدددة الجنوبيدددة،  20البدددودالي الشدددمالية، 24 (  ( فقدددد شدددممت مقاطعدددة 92.0
 البودالي الجنوبية(.

كرود  24فمم يشيد فييا زراعة محصول الشعير ضمن مقاطعة ) الفئة الثالثة:
مالي ( فيي مشغولة بزراعة اشجار كرود الراشدية الش 20الراشدية الجنوبي و

 البستنة. 
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لممدة  في قضاء الراشدية محصول الشعير( نسبة تغير مساحة 3) خريطة
(1991-2121) 

 
 (.3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )     
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 االستنتاجاث

شيدت منطقة الدراسة انخفاضا في المساحات لمزروعة بمحاصيل الحبوب بسبب عدم  -4
مما ادى الى تجريف مساحات واسعة.  لممزارعدعم حكومي وجود   

 قضاء الراشدية مقاطعات لمحصول القمح فيىناك تباين في المساحات المزروعة   -2
4445)  .دونما عمى التتابع  (0100-0991) ةلممد 3539) بفارق )(   0984) ( ) 

اذ انخفضت المساحة  ،دونما عمى التوالي  
 (0100-0991ة )لممد لمحصول الشعيرىناك تباين في المساحات المزروعة  -3

اذ انخفضدت المسدداحة  ،( دونمدا عمدى التدوالي044() 848اذ تشدغل مسداحة قددرىا )
مقاطعدات ليذا المحصول نتيجة تفتت ممكية االراضدي التدي تعرضدت ليدا المزروعة 

 .( دونما414مساحة قدرىا )ب منطقة البحث
    المصادر

اوميد نوري محمد، مبادئ المحاصيل الحقمية، البصرة، مطبعة جامعة البصرة،  -1
    .9، ص0988

مجيد محسن االنصاري واخرون، مبادىء المحاصيل الحقمية، الطبعة االولى، دار -0
  .048، ص0981المعرفة، بغداد، 

عبد اهلل قاسم الفخري ، الزراعة الجافة اسسيا وعناصر استثمارىا ، وزارة التعميم  -2 
 . 219الكتب ،جامعة الموصل ، ص العالي والبحث العممي ، مؤسسة دار

رلى يعقوب، يوسف نمر، تقانات انتاج محاصيل الحبوب والبقول )الجزء النظري(،  -4 

 . 12،  ص1111بعة جامعة دمشق، دمشق، مط

اد، مطبعة وفقي الشماع، عرفان راشد، ابحاث المحاصيل الحقمية في العراق، بغد -0
  00، ص0944المعارف، 
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مطبعة جامعة   ،مخمف شالل مرعي، ابراىيم  محمد القصاب، جغرافية الزراعة - 6 
 .000 -004، ص0994الموصل، الموصل، 

واسط لممدة كوثر ناصر عباس، التوزيع الجغرافي لمقمح في اقضية محافظة -0
 .024، ص0104، 0، العدد 00(، مجمة كمية التربية لمبنات، المجمد 0112-0101)

عبداهلل قاسم الفخري، الزراعة الجافة اسسيا وعناصر استثمارىا، مؤسسة دار الكتب،  -8
  .200ص 0980جامعة الموصل، 

مطبعة وفقي الشماع، عرفان راشد، ابحاث المحاصيل الحقمية في العراق، بغداد  -9
 04ص ،0944المعارف، 

كوثر ناصر عباس، اثر العوامل الطبيعية في زراعة وانتاج محصول السمسم في -01
  .024، ص0100، 0، العدد 20كمية التربية لمبنات، المجمد محافظة القادسية، مجمة 

مديرية زراعة بغداد الرصافة، قسم االنتاج النباتي، بيانات غير منشورة،  لممدة  -00
(0991-0100.)  

-0991بيانات غير منشورة، ) ،شعبة زراعة الراشدية،  قسم االنتاج النباتي -00
0100.) 

محمد صبحي ابو صالح، عدنان محمد عوض، مقدمة في االحصاء، جامعة -02 
   .40، ص0980اليرموك، االردن، 

   


