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 ممخص تشفيذي 

تعاني محافظة الجيهانية من انخفاض كبيخ في مشاسيب السياه في نيخ الفخات فزال عن قلة االمصار، مسا 
اثخ بذكل كبيخ على السحاصيل الدراعية ومعجالت الترحخ، فحرل انخفاض في ندبة االراضي 

الترحخ، اما حجم  وىحا مؤشخ على زيادة  4141-4102السدروعة إلى مداحة السحافظة بين عامي 
االراضي السدروعة ندبة إلى الرالحة فحرل ارتفاع كبيخ فييا، اما مؤشخات الترحخ فارتفعت في 

، اما محاصيل الحشصة والذعيخ والذلب فدادت ندبة 4102-4102السحافظة بشدبة الزعف بين عامي 
 0(%6106)، خاصة محرهل الحشصة الحي زاد بشدبة 4140-4102انتاجو بين االعهام 

%( من مجسهع االراضي السذسهلة 7.02بلغت ) 4102ان ندبة االراضي السدترلحة حتى عام 
 باإلصالح

 الغخيباوي  نغير وتم اعجاد ىحه الهرقة بشاًء على شلب الشائب باسم

 قمة السياه...التحدي االبرز

االنتاج الدراعي ان القصاع الدراعي في العخاق عسهما يهاجو جسلة من التحجيات التي اثخت على مجسل 
ومن ابخز  ومن ضسن السحافظات التي تأثخت ىي محافظة الجيهانية باعتبارىا من السحافظات الدراعية،

محافظة الجيهانية إن اعلشت مجيخية الدراعة في  لحلكالتحجيات قلة مشاسيب السياه وزيادة ملهحتيا ، ونتيجة 
عن العام الساضي، فزال انخفاض الذلب  (%21)محرهل الحشصة انخفس بشدبة كبيخة ججا ترل الى 

 .4144إلى الرفخ خالل العام الحالي (الف شن 021)من 

 4141 ،4102،4105لمدشهات الرالحة لمزراعة والسزروعة  مداحة االراضي -اوال

 (0جدول)

مداحة  الدشة
 )دونم(السحافظة

االراضي الرالحة 
 )دونم(لمزراعة

االراضي 
 )دونم(السزروعة

السزروعة ندبة السداحة 
 إلى السداحة الكمية

4102 0.440.411 0.622.470 0.170.174 00.3% 
4105 0.440.411 766.111 714.432 45.5% 
4141 0.440.411 766.111 764.034 01% 

 الزراعة، وزارة 4141 ،4102،4105مدشهات ل ئية الدشهية لمشذاط الزراعياالحرا البياناتالسردر: 



2 
 

%( إلى السداحة الكلية، اما 7702كانت ) 4102 ندبة االراضي السدروعة لعاميهضح الججول اعاله ان 
%( إلى 4202تبلغ )ل 4102 %(، وانخفزت الشدبة في عام25ندبتيا إلى الرالحة للدراعة فبلغت )

في  ارتفاعفحرل  4141%( ، اما في عام  5002) بلغتالسداحة الكلية اما ندبتيا الى الرالحة للدراعة 
%( من مجسهع االراضي 55%( من السداحة الكلية، و)71ندبة االراضي السدروعة حيث بلغت )

 الرالحة للدراعة0

 

 0541 ،4103ندبة االراضي الرحراوية والسترحرة والسهددة بالترحر لدشة -ثانيا

 (4جدول)

االراضي الرحراوية  الدشة
 )دونم(والسترحرة

االراضي السهددة 
 )دونم(بالترحر

االراضي الستسمحة 
 والستغدقة)دونم(

4102 044.664 750421 6210111 
4102 006.444  007110761  0140256 

 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4105 ،4103 السردر: تقرير االحراءات البيئية لمعراق لدشة

 4102في عام  من الججول اعاله  نالحظ ان  حجم االراضي الرحخاوية والسيجدة بالترحخ
 (704600411والبالغة ) الجيهانية%( من السداحة الكلية لسحافظة 4202(  دونم  بشدبة )740074.بلغت)

( دونم، 0022007.4فقج بلغ مجسهع االراضي السترحخة والسيجدة بالترحخ ) 4102دونم ، اما في عام 
 0لسحافظة ل%( من السداحة الكلية 2702بشدبة )
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 4102راضي  السدترمحة الى االراضي السذسهلة باالتترحا  لدشة ندبة اال  -ثالثا

 (0جدول)

 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4105السردر: تقرير االحراءات البيئية لمعراق لدشة 

دون الحج االدنى %( من االراضي السذسهلة باإلصالح وىي ندبة 7.02السدترلحة ) تبلغ ندبة االراضي
ال تهجج مداحات مدترلحة يسكن استغالليا واالستفادة مشيا ف( 4141-4106، اما خالل االعهام )السقبهل

 ا0بدبب تهقف جسيع مذاريع االسترالح خالل ىحه الدشهات بدبب األزمة السالية واألمشية وجائحة كهرون

 

 4140 ، 4105لدشة والذمب السداحة السزروعة وكسية االنتاج لسحرهل الحشظة والذعير -رابعا

 (2جدول)

السداحة   الدشة
 )دونم(الكمية

 )طن(كسية االنتاج السداحة الستزررة )دونم(السداحة السحرهدة

 7020662  2040665 2040665 الحشصة 4105
 270711  4120026 4120026 الذعيخ

 0160264  934.07 934.07 الذلب 
  2010620 1  2000241  2000241 الحشصة 4140

  620121 1  0620170  0620170 الذعيخ
 0670242  0.54533 0.54533 الذلب 

 ، وزارة الزراعة4105،41401لدشهية لمشذاط الزراعي لدشةالسردر: البيانات االحرائية ا

مجسهع السداحات 
السذسهلة بأعسال 

حدب  )دونم(االتترحا 
السهازنة السائية لدشة 

4102 

 )دونم(مداحة األراضي السدترمحة
 السجسهع            جزئيا       كميا  

مداحات األراضي 
قيد 
 )دونم(االتترحا 

األراضي مداحات 
التي لم يتم 

 )دونم(اتترحاحها

ندبة األراضي 
السدترمحة إلى 

األراضي 
السذسهلة 

 باالتترحا  )%(
022472111 0452731 2422631 3342611 202011 6042711 06.5 
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، بدبب الديادة في حجم 4102،4140يؤشخ ارتفاع السحاصيل الدراعية بين االعهام  الججول اعاله
االراضي السدروعة ندبة إلى الرالحة للدراعة، خاصة محرهل القسح الحي ارتفع انتاجو بشدبة ترل إلى 

بحدب دائخة الدراعة في محافظة الجيهانية بدبب  4144%(، قبل ان يشخفس إلى الشرف في سشة 6106)
 ة االمصار ومشدهب نيخ الفخات0قل

 

 4141عدد مذاريع الدواجن وانتاج المحم والبيض لدشة  -خامدا

 (3جدول)

 انتاج بيض التفقيس  انتاج بيض السائدة انتاج المحم عدد السذاريع
  -  220102111 شن 0.0547 474

 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4141السردر: تقرير الدواجن لدشة 

 

 4116اعداد الثروة الحيهانية لدشة  -دتاتا

 الشدبة السئهية لمعدد الكمي)%( العدد الشهع
 205 0200152 االبقار
 .70 45204.7 االغشام
 205 60.42. الساعز

 202 0402.5 الجامهس
 .0. 20015 االبل

 الزراعة، وزارة 4141السردر: البيانات االحرائية الدشهية لمشذاط الزراعي لدشة 

ىي اخخ احرائية لجى وزارة الدراعة والتخصيط  .411ان اعجاد الثخوة الحيهانية السذار الييا اعاله لدشة 
 للسقارنة0 4117ولم تتهفخ احرائيات قبل العام 
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 تهصيات

االنخفاض الكبيخ في االمجادات السائية لشيخ الفخات، ان ابخز تحجي في محافظة الجيهانية يتسثل في 
 العسل على: وبالتالي يتصلب ىحا التحجي

في الجانب التذخيعي يسككن العسل على سن تذخيعات تزسن ادارة رشيجة لسلف السياه وتؤسذ  -0
لسعاييخ لسكافحة التلهث وتخريز مهارد مالية السترالح االراضي وتصهيخ البشية التحتية، 

 وتهفيخ السدتلدمات الدراعية0
بسلفي الدراعة والسياه في الحكهمة االتحادية كهمية ذات العالقة الستابعة الفاعلة للجيات الح  -4

تصهيخ البشية التحتية للخدن واالدارة الخشيجة والسحافظات من خالل تجقيق االجخاءات الخاصة ب
 0لزسان امجادات كافية للذخب والخي  وملف التفاوض مع الجهارللخي، 


