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 :الممخص
تيدف الدراسة الى التعرف عمى دور السياسات الزراعية في تحقيق        

اىم المعوقات  التنمية الزراعية المستدامة في ريف قضاء الرمادي وتحديد
والسياسات التي يعاني منيا ريف قضاء الرمادي, ونحاول من خالل ىذا 
الموضوع معالجة دور السياسات الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية 
المستدامة واعطاء اولوية لزراعة واستغالل االرض احسن استغالل وفق 

رية , ووضعت الموارد المتاحة والتي تتمثل في الموارد الطبيعية والبش
الدراسة مستقبل لمتنمية الزراعية المستدامة في منطقة الدراسة من خالل 
محاولة ايجاد المعالجة المناسبة لممعوقات التي تواجو ىذه التنمية من 

 جانب وتعزيز مقوماتيا من جانب اخر. 
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Abstract: 

The study aims to identify the role of agricultural 

policies in achieving sustainable agricultural 

development in the countryside of the Ramadi district 

and to identify the most important obstacles and policies 

that the rural areas of Ramadi suffers from, and through 

this topic we try to address the role of agricultural 

policies in achieving sustainable agricultural 

development and give priority to cultivating and using 

the land in the best way according to The available 

resources, which are natural and human resources, and 

the study set a future for sustainable agricultural 

development in the study area by trying to find an 

appropriate treatment for the obstacles facing this 

development on the one hand and strengthening its 

components on the other side 
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 المقدمة
تعد دراسة معوقات التنمية الزراعية الطبيعية والبشرية ذات تأثير كبير في االنتاج 
الزراعي, اذ كان البد من دراسة ىذه المعوقات التي ادت الى اعاقة التنمية الزراعية وعدم 

وتتنوع ىذه المعوقات منيا طبيعية ومنيا بشرية والتي اشتركت  وصوليا الى المستوى المطموب
 مع بعضيا لتؤدي الى عدم تحقيق ما تيدف اليو التنمية الزراعية . 

 مشكمة الدراسة : 
 ماىي المعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية زراعية في ريف قضاء الرمادي ؟ 

 فرضية الدراسة 
توجد ىناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية زراعية مستدامة منيا 

 طبيعية وبشرية . 
 حدود الدراسة :

 الحدود المكانية : -8
شماال        33.32.00, 33.19.00تقع منطقة الدراسة فمكيا بين دائرتي عرض )

ْ( شرقا , يقع قضاء الرمادي في الجزء االوسط 43.29.00, 42.56.00وبين خطي طول )
من العراق , والشرقي من محافظة االنبار حيث يحدىا من جيتي الشمال والشمال الشرقي 
محافظة صالح الدين وتحدىا محافظة كربالء من جيتي الجنوب والجنوب الشرقي اما من 

ء الخالدية في حين يحدىا قضاء ىيت من جيتي الغرب والشمال جية الشرق فيحدىا قضا
,  2( كم6733الغربي وقضاء الرطبة من الغرب والجنوب الغربي .وتبمغ مساحة القضاء ) 

, وتبمغ مساحة ريف قضاء الرمادي 2( كم137808من مساحة المحافظة الكمية البالغة )
 (1في الخريطة ) اي من المساحة الكمية لمقضاء  كما موضح 2( كم841)

 _ الحدود الزمانية :0
( 2020_2010ينحصر زمن الدراسة بسمسة زمنية امدىا عشر سنوات فيي ما بين )

 وذألك بيدف التقصي والتتبع والمقارنة بما يخدم الدراسة .
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 ( موقع منطقة الدراسة بالنسبة لمعراق ومحافظة االنبار8خريطة )

 
زارة الموارد المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة العراق واألنبار , جميورية العراق , و   -المصدر : 

 (. 1000000:1, مقياس) 2018
, مقياس  2018جميورية العراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة االنبار , شعبة االراضي ,   -

 .  Arc Map 10.4.1( . مخرجات برنامج 1:100000)
 بيعيةالمبحث االول : المعوقات الط

 _ المناخ واثره عمى االنتاج الزراعي:8
تعد منطقة الدراسة ضمن مناطق االقميم الجاف التي تنعكس خصائصو المناخية عمى 
مجمل النشاطات البشرية الموجودة  ضمن منطقة الدراسة ويأتي القطاع الزراعي بشقية 

القتصادية خضوعا الحيواني والنباتي في مقدمة النشاطات وذألك لكونو اكثر القطاعات ا
لتأثير عوامل البيئة الطبيعية سمبيا وايجابيا , ويظير التأثير السمبي لممناخ بصورة واضحة في 
نواحي عدة اال ان اكثرىا وضوحا وتأثيرا عمى االنتاج  الزراعي من خالل زيادة مقدار 

 .(1)الضائعات المائية عن طريق التبخر / النتح 
دار الضياع المائي عن طريق التبخر النتح ومن ىذه وىناك عد عوامل يتأثر بيا مق

 العوامل ىي :
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 ـــــــ كمية االشعاع الشمسي :
يعتبر االشعاع الشمسي العامل االساسي الذي يحدد درجة الحرارة والتي من خالليا 
يتحدد مقدار ما يفقد من المياه بواسطة التبخر النتح .حيث تزداد كميات التبخر بزيادة درجات 

, والعالقة بينيا تكون عالقة طردية  (2)الحرارة , وتقل كميات التبخر كمما تقل درجات الحرارة 
( حيث يمكن مالحظة ىناك ارتفاع 1( والشكل )1مالحظتيا من خالل الجدول )يمكن 

وانخفاض في معدالت التبخر / النتح تتوافق مع السير الشيري لدرجات الحرارة , يعود ىذه 
الى ان ارتفاع درجات الحرارة تعمل بشكل كبير في زيادة قابمية اليواء عمى تحمل بخار الما. 

اف يكون اكثر قدرة عمى التبخر عمى من اليواء الرطب وكذألك في وذألك لكون اليواء الج
 التقاط جزيئات الماء من سطوح النباتات والسطوح المائية

( المعدالت الشهرية والسنوية لدرجة الحرارة )ْم()العظمى والصغرى والمعدل العام( 8جدول)
 (.0289 – 8992والتبخر لمحطة الرمادي المناخية ، لممدة ) 
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النقل والمواصالت الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي . قسم المناخ , بيانات غير المصدر: وزارة 
 منشورة.

 ( العالقة بين درجة الحرارة والتبخر8شكل)
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 (1المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 ــــ الرطوبة النسبية  :
النتح , حيث يؤدي النقص في تمعب الرطوبة الجوية دورا كبيرا  في عممية التبخر 

الرطوبة الجوية الى ارتفاع كميات التبخر ,وذألك الن اي نقص يحدث في تشبع اليواء الخارج 
بالرطوبة النسبية يؤدي بالتالي الى وجود فرق في مقدار البخار وسطح التبخر واليواء 

في ضغط البخار  الخارجي فيؤدي بالتالي الى تسريب بخار الماء الى الجو بينما يقل الفرق
 عندما يتشبع اليواء بالرطوبة النسبية مما يؤدي بالتالي الى التقميل من عممية التبخر النتح .

 ــــ الرياح :
ان العالقة بين سرعة الرياح والتبخر عالقة طردية , فان زيادة سرعة الرياح تؤدي 

النباتات عن طريق الى زيادة كميات التبخر من المسطحات المائية ومن سطح التربة ومن 
عممية النتح , ويعود ذألك الى حركة اليواء حيث تعمل ىذه الحركة عمى ازاحة طبقات اليواء 
المشبعة ببخار الماء من فوق سطح التربة وابداليا بطبقة جافة محميا مما يساعد ىذا عمى 

ه من حدوث نقص في تشبع اليواء , مما تساىم بشكل كبير في زيادة كميات التبخر الميا
. اما عند سكون اليواء تبقي الطبقة المشبعة ببخار (3)سطح التربة او من الفجوات اليوائية 

الماء فوق سطح التربة وبالتالي تقل  عممية التبخر , فكمما تقل سرعة الرياح تقل عممية 
 التبخر .

 ثانياـــــــ مموحة التربة :
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تعرف مموحة التربة بانيا تراكم االمالح بشكل كبير في التربة ويحدث ذألك عندما 
. لذا تقع منطقة الدراسة ضمن اقميم (4)تكون كميات التبخر اكبر من كميات االمطار الساقطة 

السيل الرسوبي , حيث تعاني منطقة الدراسة من مشكالت عديده واىميا ىي مشكمة تممح 
وحة التربة نتيجة العوامل المناخية التي توجد في المنطقة او بسبب وجود التربة , وان سبب مم

 ( ,1المياه الجوفية بكميات كبيرة في منطقة الدراسة يالحظ صورة)
 ( مموحة التربة في منطقة الدوار8صورة )

 
   28/12/2020المصدر : عمل الباحث , التقطت ىذه الصورة بتاريخ 

 : ثانيا ـــــ الموارد المائية
تعتبر الموارد المائية احد المعوقات الطبيعية التي يواجيا الفالح اثناء زرع 
المحاصيل, لذا تعد ثقافة ووعي الفالح من االمور الميمة من اجل الحصول عمى الموارد 

لذألك يقف القطاع الزراعي في القضاء وراء سوء استثمار مياه  ( ,5)المائية لسقي محصولو 
مة شحتو المياه ونقص الحصة االروائية من المشكالت القائمة في الري . حيث تعد مشك

منطقة الدراسة .ويترتب بعد ذألك ظيور الكثير من المشكالت ومن اىميا الدعاوي القضائية . 
مما تؤدي الى تعثر االنتاج الزراعي من خالل فرض غرامات عمى الفالحين نتيجة لتجاوزىم 

. تحدث )*(من الفالحين والتالعب بأسموب المراشنة  عمى الحصة المائية المخصصة لغيرىم
مثل ىذه المشاكل نتيجة لعدم كفاية كميات المياه الخاصة بسقي المزروعات او نتيجة لعدم 
انسجام التصريف االروائي مع اتساع المساحة االراضي الزراعية المعتمدة عمى تمك 
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ىالي ومخالفاتيم حسب المقاطعات ( نموذجا لتجاوزات اال2االروائيات . حيث يمثل الجدول )
التي توجد بيا المشاريع االروائية اما بالنسبة لممقاطعات التي ال توجد فييا قنوات اروائية فيتم 
االعتماد عمى المضخات االىمية التي تعتبر المعول الوحيد لسقي المزروعات , حيث يمثل 

انواع مختمفة وكذألك حسب ( عدد المضخات االىمية في منطقة الدراسة وعمى 3الجدول )
الوقود المستخدم فييا . لذا يعتبر الري االىمي افضل من الري الحكومي , حيث يقوم الفالح 
بري أراضيو متى ما يشاء وبحرية تامة . ويرتبط ىذه االمر بمستوى العالقات االجتماعية 

كيات تشير الي تندني اكثر ارتباطو بالقدرة المالية . فكثرة عدد المضخات المائية وتعدد المم
العالقات االجتماعية في مناطق الريف اال ان االستقاللية تقود الى العزلة وبالتالي تؤدي الى 

 (2(و)1تفكك العامل االجتماعي .انظر خريطة )
 م حسب المقاطعات0202ـــــ 0222التوزيع الجغرافي لممخالفات ما بين عام  (0جدول )

 عدد المخالفات اسم رقم
  المقاطعات المقاطعات

 40 ابو طيبان 41
 54 زويغير 40
 38 الدوار 39
 61 الكطنية 38
 44 زنكوره 37
 20 طوئ 35
 50 البوعبيد 34
 27 الحامضية 12
 0 الموح 25
 11 جريشيو 14
 60 البوذياب 17
 42 زوية 16
 22 الطالعة 18
 40 البوعمي الجاسم 19
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 32 البوعساف 20
 0 الطرابشة 21
 16 زوية وسطيح 27
 0 مشييد ودشو 11
 0 السورة والصوفية 13
 16 صياالت 26
 0 كريشان 30
 0 تل رعيان 29
 0 ابو عريش 33
 0 زغيب والباىت 34
 0 الفسكانة 32
 0 طاش العزيزية 28

 573 26 المجموع
المخالفات والغرامات ,تجاوزات المصدر : مديرية ري االنبار, قسم التخطيط والمتابعة , سجل 

 م2020ـــ 2000االىالي لسنة 
( المضخات االهمية عمى نهر الفرات في ريف قضاء الرمادي بحسب المقاطعات .جدول )

 م0202الزراعية لعام 
 رقم

 المقاطعات
 اسم

 المقاطعات
 نوع المضخة بحسب الوقود

 نفط اسود ديزل كيرباء
 6 30 8 ابو طيبان 41
 2 18 20 زويغير 40
 2 8 11 الدوار 39
 3 12 60 الكطنية 38
 4 20 29 زنكوره 37
 2 25 77 طوئ 35
 5 15 68 البوعبيد 34
 2 20 40 الحامضية 12
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 4 12 45 الموح 25
 0 0 2 جريشيو 14
 0 0 4 البوذياب 17
 7 70 52 زوية 16
 0 3 5 الطالعة 18
 6 44 22 البوعمي الجاسم 19
 18 42 30 البوعساف 20
 2 30 18 الطرابشة 21
 8 25 65 زوية وسطيح 27
 0 22 28 مشييد ودشو 11
 8 135 25 السورة والصوفية 13
 4 18 54 صياالت 26
 0 0 0 كريشان 30
 36 0 0 تل رعيان 29
 0 0 0 ابو عريش 33
 0 0 0 زغيب والباىت 34
 0 0 0 الفسكانو 32
 0 0 0 طاش العزيزية 28

 119 549 663 26 المجموع
 م.2020المصدر : مديرية زراعة محافظة االنبار, قسم التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة , عام 

م حسب المقاطعات 0202ـــــ 0222( التوزيع الجغرافي لممخالفات ما بين عام 8خريطة )
 في منطقة الدراسة  
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 . Arc Map 10.4.1(  ومخرجات برنامج 2جدول )المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات 
( المضخات االهمية عمى نهر الفرات في ريف قضاء الرمادي بحسب المقاطعات 0خريطة )

 م0202 الزراعية لعام

 
 . Arc Map 10.4.1(  ومخرجات برنامج 3المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )

 
 :المبحث الثاني : العوامل البشرية 

 _ االيدي العاممة :8
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يحتل العمل في القطاع الزراعي في ريف قضاء الرمادي القوى الرئيسية في االنتاج 
الزراعي , وذألك لقمة استخدام المكننة في اجزاء العمميات الزراعية وعمية ارتبط حجم التغير 
في االنتاج الزراعي كما ونوعا بتوفير االيدي العاممة الزراعية من حيث الكم والنوع . حيث 

بمغ عددىم  2020( وفي عام 8634) 2010لعاممين في ريف قضاء الرمادي لعام بمغ عدد ا
( . ويعود سبب قمة االيدي العاممة في السنوات االخيرة ىو اتجاه القوى البشرية الى 8287)

اعمال اخرى غير الزراعية تكون اكثر فائدة , فقد اتجو اغمب المزارعين الى الوظائف في 
فة وذألك لزيادة رواتبيم , حيث دفعيم ىذا الى ترك الزراعة وتقميل الدوائر الحكومية المختم

المساحات المزروعة , الن االنتاج الزراعي ال يسد التكاليف في اغمب المواسم . ومن 
االسباب االخرى التي ادت الى قمة العاممين في القطاع الزراعي ىي التطورات التي اصابت 

ي وقطاع الخدمات , باإلضافة الى تطوع اعداد من القطاعات االخرى مثل القطاع الصناع
العاممين في الزراعية الى قوات االمن والشرطة والدفاع المدني , ومن المتوقع ان يقل عدد 
العاممين الزراعيين في السنوات القادمة , ان قمة العاممين في القطاع الزراعي وترك االراضي 

مع نمو االدغال وبالتالي تؤدي الى نقص كمية بدون زراعة تعمل عمى ارتفاع االمالح فييا 
الغذاء المطموب في ريف قضاء الرمادي بشكل خاص واالنبار بشكل عام , لذا يجب عمى 
الدوائر الزراعية توفير المتطمبات الزراعية لمفالح ورفع اسعار المحاصيل وخاصة الحبوب مع 

االسمدة والمبيدات بأسعار منخفضة  توفير البذور المحسنة واآلالت الزراعية المتطورة وتوفير
مع توفير طرق نقل جيدة واماكن مخصصة لشراء المحاصيل مثل )العالوي ( لرفع معنويات 
الفالح وعدم ترك االرض مع توفير مياه الري وكري المبازل لتقميل نسبة االمالح في التربة 

 منطقة الدراسة .  وعمل برامج ارشادية لممزارعين من اجل تطوير العممية الزراعية في
 _ الزحف العمراني عمى حساب االراضي الزراعية :0

تعد مشكمة الزحف العمراني عمى حساب األراضي الزراعية من المشاكل التي تعاني 
منيا جميع مقاطعات منطقة الدراسة , وخاصة تمك التي تمتاز بزيادات سكانية سريعة , 

ستمرة في أعداد السكان سواء كان ذلك في سكن ويعرف التوسع العمراني عمى أنو الزيادة الم
ىناك اثار  .منتظم أو غير منتظم , وىذا ما يؤدي إلى زيادة الطمب عمى األراضي الزراعية

تراجع المساحات المزروعة حول  منيا ميمو لمتوسع العمراني عمى حساب االراضي الزراعية و 
تيجة لمزحف العمراني والتيام , و زيادة نسبة التصحر نالمدن وزيادة مساحات العمران
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االراضي الزراعية, زيادة معدالت التدىور البيئي نتيجة النمو العشوائي وانخفاض المسطحات 
والمناطق الخضراء, انخفاض نصيب الفرد من االراضي الزراعية والقضاء عمى الغطاء 

بسبب توفر النباتي واجياض التنمية المستدامة, تفتت الممكيات الزراعية السيم صغيرة 
السكن, تعدد الممكية والسماح بإقامة اكثر من بناء واحد عمى قطعة االرض رغم صغرىا , 
اىمال االراضي الزراعية نتيجة ترك العمل بالزراعة وتوجو السكان لمعمل في الوظائف 
الحكومية والمينية, انخفاض معدالت الدخل وغياب الرؤية التخطيطية في الماضي وضعف 

االدارات المحمية والمركزية , لذا يمكن مواجية مشكمة الزحف العمراني من خالل  التنسيق بين
تطبيق القوانين ذات الصمة بيذه المشكمة, تشكيل جية خاصة لحماية االراضي الزراعية 
تختص بالحفاظ عمى االراضي الزراعية وضبط االفعال المخالفة وتنفيذ االحكام القانونية, 

عمرانية جديدة تكون في االراضي الصحراوية من اجل استغالل تمك انشاء مجتمعات زراعية 
  االراضي.
 ــــــ اساليب الري غير صحيحة )الري القديم( :.

يعتبر الري السطحي احد اساليب الري القديم وىو من اقدم طرق الري واكثرىا      
انتشار او يسمي ايضا بالري التقميدي ويكون الري السطحي عمى نوعين ىما الري الشريطي 
والري باألخدود ,ويعتبر طرق الري السطحي من اكثر الطرق استخداما في ريف قضاء 

تكاليف عالية عند صيانتو وكذألك متطمبات الطاقة تكون الرمادي لكونو ال يحتاج الى 
منخفضة , ومن مزايا الري السطحي ىي البساطة وعدم الحاجة الى اجيزة ومعدات معقدة 

 وكذألك ال يحتاج الى الطاقة مقارنة بأساليب الري المضغوط  , 
 ـــــــــ سوء ادارة االراضي واستخدام االسمدة :4

بشكل عام بزيادة استعمال السماد الكيمياوي الذي يكون في  يتعمد المزارع العراقي
اعتقاده بانو يساىم في زيادة النمو وكذألك زيادة االنتاج , فان اضافة االسمدة الكيمياوية 
بكميات كبيرة سيؤدي الى زيادة نمو المحصول وفي نفس الوقت يؤدي الى قمة االوكسجين 

تات الطبيعية المتمثمة باألدغال في قنوات الري التي نتيجة نمو النباتات المائية ونمو النبا
تعيق جريان الماء فييا , فضال عن تأثيرىا السمبي بالتربة من خالل زيادة نسبة االمالح من 

لذا يعد التسميد الكيمياوي والعضوي من احد المستمزمات التي تحقق ( .   6)االسمدة الكيمياوية 
صمحة واذا حممنا عوامل زيادة االنتاج المحصول نجد الخصوبة العالية في االراضي المست
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% من الزيادة ترجع الى استعمال االسمدة الكيمياوية , حيث ان استعمال االراضي 60
الزراعية في ريف قضاء الرمادي من االسمدة الكيماوية يكون عمى شكل موسمين موسم شتوي 

من كل  31/7ولغاية  1/1من كل سنة وموسم صيفي يبدا من  31/12ولغاية  1/8يبدا 
سنة, وان استيالك ريف قضاء الرمادي من السماد المركب الفوسفاتي في الموسم الشتوي 

( كغم لمدونم الواحد , بينما يستخدم سماد 75اكثر من استخدامو في الموسم الصيفي اذا يبمغ )
( كغم لمدونم 45اليوريا في الموسم الصيفي اكثر من استخدامو في الموسم الشتوي اذا يبمغ )

الواحد, الذي يستخدم في تسميد االراضي الزراعية. وقد برىنت االختبارات العممية ان االسمدة 
. اما االسمدة العضوية يعد (7)%(50الكيمياوية تعمل عمى زيادة االنتاج الزراعي بنسبة )

عناصر المصدر الرئيسي ليا الحيوان فيي قيمة لكونيا مصدرا لمطاقة ومصدرا من مصادر ال
الغذائية لمنبات حيث تعمل عمى قابمية التربة عمى االحتفاظ بالماء وزيادة تفتتيا. رغم 
المقومات المتوفرة لمزراعة من ارض صالحة لمزراعية وموارد اال انيا تتطمب الى االسمدة 
الكيماوية ليدف زيادة االنتاج لذا تعتمد المنتجات بصفة عامة عمى التربة  إلمدادىا بشكل 

يسي من العناصر الغذائية الالزمة لنمو النبات , يعتبر التسميد من اىم العناصر المؤثرة رئ
في رفع انتاجية المحاصيل الزراعية ومن اىم مميزات التسميد ىي تجديد الخواص الطبيعية 
والكيميائية لألرض وتحسين النظام الزراعي الكثيف ورفع التطور في االنتاج المحاصيل 

حيث تختمف النباتات في حاجتيا الى ىذه العناصر , وذألك لكون ىذه العناصر . (8)الزراعية
ال توجد في الترب بشكل متساوي حيث تقل مع كثر االستخدام لألراضي الزراعية لذا يتم 
تعويض التربة عن طريق اضافة المخصبات واالسمدة الكيمياوية . حيث شاىد الباحث طريقة 

ح في ريف قضاء الرمادي وانواعيا , لذا فان اىم االسمدة التسميد التي يقوم بيا الفال
الكيمياوية المستخدمة من قبل الفالحين ىي فضالت الحيوانات الذي تعد مصدرا غذائيا 
لمنبات وكذألك بقايا النباتات من الحنطة والشعير, اما اشير االسمدة استعماال في ريف قضاء 

 (2(.والشكل )4دول )الرمادي ىي اليوريا وداب كما مبين في الج
 م0202( المحاصيل الزراعية التي جهزت باألسمدة في ريف قضاء الرمادي لعام 4جدول )

المساحة  المحصول
 /دونم

 الجرعة السمادية
 )كغم/دونم( داب

 الجرعة السمادية
 )كغم/دونم( يوريا

 818000 511250 20450 القمح
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 0 161250 6450 الشعير
الخضراوات 

 الصيفية
9100 227500 364000 

الخضراوات 
 الشتوية

7430 185750 297200 

 342800 257100 8570 الذرة
 243000 243000 6075 البساتين
المصدر: وزارة الزراعة , الشركة العامة لمتجييزات الزراعية , محافظة االنبار , قسم التخطيط  

 م2020والمتابعة , بيانات غير منشورة 
 م0202الزراعية التي جهزت باألسمدة في ريف قضاء الرمادي لعام ( المحاصيل 0شكل )

 
 (.4عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 ـــــــ تغير استخدامات االراضي الزراعية :5
اتضح من خالل الدراسة الميدانية الى وجود تباين في توزيع استخدامات االراضي 

الباحث ان منطقة الدراسة تعاني من العديد  الزراعية بشقييا النباتي والحيواني , حيث الحظ
من المشكالت البشرية منيا التجاوز عمى االراضي الزراعية وقمة الدعم الحكومي والسياسة 
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الزراعية واالحداث االمنية التي مرت بيا منطقة الدراسة في الفترة االخيرة والتي اثرت عمى 
الىتمام في الدورة الزراعية والذي ينعكس االنتاج الزراعي في منطقة الدراسة , وكذألك قمة ا

نتاجو , وكذألك اتضح من  سمبا عمى استخدامات االراضي الزراعية ونوعية المحصول وا 
خالل الدراسة الميدانية ىناك تخبط وغياب دور التخطيط في استخدامات االراضي الزراعية 

ة عمى بناء الدور السكنية لإلنتاج الحيواني والنباتي وسوء ادارة , وايضا غياب دور الرقاب
والتجاوز عمى االراضي الزراعية .وتعد معرفة التغير في استخدامات االراضي الزراعية عامال 
ميما واساسيا لمتخطيط الزراعي ويحقق التغيير زيادة او نقصا نتيجة عوامل وتؤدي ىذه 

 العوامل الى زيادة حجم االستعمال او الى نقصانو.
 ة :ــــــــ نوع الممكي6

الممكية الزراعية ىي مجموعة من الحقوق تصونيا الدولة وتشمل ىذه الحقوق حق 
البيع والرىن وااليصاء الى الورثة وكذألك الحق في استغاللو واستعمالو بالطريقة التي يرغب 
فييا المالك حسبما يراه مناسبا لمصمحتو والممكية ىي حق او حقوق االشخاص في االشياء 

. تأخذ مميكة االرض اشكاال (9) نقولة التي تعود ليم بشكل شرعي وقانونيالمنقولة وغير م
مختمفة وقد تكون مشاعة بين افراد القبيمة كما ىو موجود في عدد من المناطق النائية في 
ريف قضاء الرمادي . او قد تتخذ الممكية شكال فرديا او عمى شكل مزارع حكومية كما ىو 

عات الزراعية في ريف قضاء الرمادي , والممكية الفردية ىي الموجود في العديد من المقاط
 اكثر الممكيات الزراعية انتشارا لكونيا صغيرة الحجم ويديرىا ويشغميا المزارع وأسرتو. 

 ـــــــ تفتت الحيازات الزراعية :7
يقصد بتفتت الحيازات الزراعية ىي تقسيم االراض الى قطع صغيرة , وان سبب ىذه 
التفتت يرجع الى ارتفاع معدالت زيادة السكان مع محدودية االراضي الزراعية باإلضافة الى 

 .(10)تفعيل قانون التوريث وحرص كل وارث ان يحصل عمى نصيبة من االراضي الزراعية 
ت الزراعية في ريف قضاء الرمادي اثار سمبية عمى القطاع يترتب عمى تفتت الحيازا

الزراعي بمجممة ويؤدي ىذه التفتت الى صغر الحيازات , مما يتطمب االمر التصدي ليذه 
 المشكمة ومعالجتيا .

المبحث الثالث : السياسات الزراعية والقوانين والتشريعات الحكومية ودورها في 
 دعم التنمية الزراعية
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السياسة الزراعية احد فروع السياسة االقتصادية العامة لمدولة وىي خطة تعد      
عمل تتالءم مع االوضاع االقتصادية لمدولة وتوضع بواسطة الحكومة وتنفذ من خالل برامج 
واضحة ومحددة بيدف رفع مستوى معيشة المشتغمين بالزراعة بصورة عامة , وذألك من 

و , وبالتالي توفير الغذاء والكساء لممجتمع بتكاليف خالل زيادة انتاجيتيم وتحسين نوعيت
مناسبة , وتيدف السياسات الزراعية الى تحقيق الرفاىية االقتصادية في ريف قضاء الرمادي 
من خالل التوزيع االمثل لمسمع االستيالكية الزراعية بين المستيمكين وكذألك التوزيع االمثل 

البديمة. وتتجسد اىمية السياسات الزراعية من اىدافيا  لمموارد االنتاجية ما بين االستعماالت
 :(11)الرئيسة التي تمثل باالتي 

أ ــــ تحقيق الكفاءة االنتاجية في ظل الموارد االنتاجية من خالل ترشيد استخدام الموارد, وتقميل 
اليدر االقتصادي في استخداميا وبمعنى ادق اعتماد فرصة التكاليف البديمة في توزيع 

 موارد. ال
ب ـــــــ تحقيق التوزيع االمثل واالنسب لمدخل والثروة , بحيث يتسم بقدر من العدالة داخل 

 القطاع الزراعي من جية , وبينة وبين القطاعات االقتصادية من جية اخرى .
ج ـــــ استغالل الموارد بشكل ال يؤثر عمى البيئة واستدامتيا من خالل استغالل تمك الموارد 

 حول دون استنزافيا وتدىورىا .بشكل ي
 انواع السياسات الزراعية :

سنتناقش في ىذا المحور جميع انواع السياسات الزراعية التي تطبق في النظم 
 (12)االقتصادية المختمفة وعمى الشكل التالي 

 ــــ سياسة توفير الغذاء: 8
ل درجة نجاح تمك ىي سياسة ترتبط بكافة السياسات الزراعية واالقتصادية وتمث      

السياسات وتيدف الى تامين الغذاء ألفراد المجتمع وتنمية الموارد الزراعية ورفع درجات 
االكتفاء الذاتي والحد من التبعية الغذائية لألسواق الخارجية وتعمل عمى دمج القطاع الزراعي 

 (13)بالقطاعات االخرى لتوفير االحتياطات االستيالكية 
 مويل واالستثمار :ـــــــ سياسة الت0

ليذه السياسة دور كبير في تطوير ودعم القطاع الزراعي وتعتمد عمى التخصيصات 
االستثمارية والخطط التنموية في اي بمد , فسياسة التمويل تعمل عمى تحفيز المؤسسات 
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واالفراد عمى توجيو مدخراتيم لتمويل االنشطة الزراعية في بمدانيم من خالل تقديميا بشكل 
ض ميسرة وتقدم ىذه القروض لألفراد والمؤسسات لفترات قصيرة او متوسطة او طويمة قرو 

 (14)االجل وحسب نوعية المشروع

 ــــــــ سياسة التسعير :.
وىي سياسة ليا اىمية كبيرة في توجيو الموارد بين مختمف انواع االنتاج وكذألك 

قتصادية لموارد ونمط وعدالة توزيع توزيع االنتاج بين المستيمكين وتأثيرىا في الكفاءة اال
الدخول وتأثيرىا عمى االستيالك وحجم العائد الصافي من التجارة الخارجية الزراعية وتأثيرىا 
عمى االدخارات , وبالتالي عمى االستثمارات الزراعية وكذألك تأثيرىا عمى المستوى المعيشي 

 (15)لممزارعين والمستيمكين , 
 لخارجية :ـــــ سياسة التجارة ا4

تيدف ىذه السياسة الى زيادة الصادرات وتشجيعيا وتقميل الواردات من السمع 
الزراعية من خالل اعادة النظر في ىيكمية الضرائب عمى الصادرات وانتياج بعض السياسات 

 االقتصادية واالصالحية في مجال السياسة السوية لمسمع الزراعية .
 ــــــ سياسات تسويقية :5

السياسات خدمات تسويقية من نقل وتخزين وفرز وتعبئة وتمويل الصفقات  توفر ىذه
التجارية وغيرىا من وظائف السوق وليا دور كبير في التنمية الزراعية وفي تحديد المنفعة 
االقتصادية العائدة عمى كل من المستيمك والمنتج وتتباين اليات السياسة التسويقية بين الدول 

ىذه السياسة الى تحقيق االستقرار في االسعار وتقميل الفاقد وتوصيل لكنيا بالنتيجة تسعى 
السمع لممستيمك او المستمزمات الزراعية لممزارع باقل كمفو ممكنة .وكذألك اسندت ليا ميمة 
تنظيم العرض والطمب من خالل تدخميا المباشر في شراء الفائض من االنتاج والقيام بعمميات 

 . (16)ال تتوفر في االنتاج المحمي او التي تتوفر بشكل غير كافي  االستيراد لممنتجات التي
 ــــ السياسة المائية :6

وتعني بالسياسة المائية االستغالل االمثل لممياه , عن طريق مجموعة من االجراءات 
التي تتخذ لترشيد استيالك المياه , واالجراءات الوقائية لموارد المياه ضد التموث والفقد المبكر 
, واقامة البنية التحتية الجديدة التي تزيد من فاعمية ادارة الموارد المائية , وتبني تقنيات وادارة 
موارد المياه الحديثة , وىناك ثالثة نظم لمري ىما )السطحي والرذاذ والتنقيط( وليس ىنالك من 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4793 ) 
 

فرد فييا عن ىذه االنظمة نظام متكامل يصمح لكافة الظروف واالحوال , فمكل نظام مميزات ين
غيرة ولكل منيا مزاياه وعيوبو , ومن المعروف ان طرق الري السطحي التزال ىي السائدة في 

 العراق وخاصة في محافظة االنبار وعمى وجو الخصوص في ريف قضاء الرمادي .
 ثانيا ـــــ القوانين والتشريعات الحكومية ودورها في دعم التنمية الزراعية

 8972( لسنة 887زراعي رقم )ــ قانون االصالح ال8
استنادا ألحكام الفقرة )جــ( من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء 

 عمى ما عرضو وزير االصالح الزراعي واقره مجــمس قيادة الثورة.
 –صدر القانون اآلتي: 

 8مادة 
 القانون.يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءىا ألغراض ىذا 

( لسنة 116المجــمس الزراعي االعمى المشكل بموجــب القانون رقم ) –المجــمس 
1970. 

ىو توزيع مساحات أو حصص يعينيا المجــمس عمى وجــو  –التوزيع الجــماعي 
 الشيوع بين الموزع عمييم ضمن وحدة زراعية معينة.

ة زراعية وفق قانون ىو الشخص الذي عيد اليو استثمار وزراعة وحد –المستثمر 
 الممغى. 951لسنة  43اعمار واستثمار االراضي االميرية الصرفة رقم 

ىو كل عراقي كان مستأجرا ارضا اميرية في محافظة ميسان من  –الممتزم االولي 
وزارة المالية بموجــب قرار لجــنة عقود مقاطعات ريف قضاء الرمادي وانتيى عقده بتاريخ 

31-3-1958. 
ىو كل عراقي كان مستأجرا من الممتزم االولى قسما من  –الثانوي الرسمي الممتزم 

االراضي التي كانت تحت التزامو بموجــب محاضر وقرارات لجــنة عقود مقاطعات ريف قضاء 
 .1958-3-31الرمادي وانتيى عقده بتاريخ 

في ىو رجــل الدين العراقي الذي كان يتصرف باألراضي االميرية  –صاحب المحرم 
 ..1958-3-31محافظة االنبار حتى تاريخ 

ىم صاحب االرض والمغارس والفالح وصاحب واسطة  –اصحاب العالقة الزراعية 
 السقي.
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ىو الشخص الذي يتفق مع صاحب االرض عمى اعمار وغرس مساحة  –المغارس 
 معمومة باألشجار مدة معمومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس )التعاب(.

ىو كل شخص اعتمد الزراعة مينة لو ويقوم باألعمال الزراعية بنفسو لقاء  –الفالح 
 حصة عينية من الحاصل ويشمل ىذا التعبير فالح البساتين.

ىو الشخص الذي يؤدى عمال زراعيا لقاء اجــر بموجــب اتفاق  –العامل الزراعي 
 خاص أو وفقا لمقانون أو العرف المحمي.

االرض الممموكة ممكا صرفا وصاحب حق التصرف  ىو المالك في –صاحب االرض
 في االرض المفوضة بالطابو والممنوحة بالمزمة.

ىي االرض الزراعية المستولى عمييا والممموكة لمدولة  –اراضي االصالح الزراعي 
واالميرية الصرفة والمحمولة واالراضي التي آلت اليو من المصرف الزراعي أو من أي طريق 

 قانوني آخر.
( 400ىو الخط الذي يكون سقوط االمطار فيو بمعدل ) –سقوط االمطار  خط

اربعمائة مميمتر في السنة بموجــب خارطة تعدىا مديرية المساحة العامة ويصادق عمييا 
 المجــمس.

 في تحديد الممكية الزراعية
 0مادة 

الطابو ال يجــوز أن تزيد مساحة االراضي الزراعية الممموكة لشخص أو المفوضة لو ب
 –أو الممنوحة لو بالمزمة عن الحدود التالية: 

ال تحسب ضمن الحد االعمى المقرر بيذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل  –جــ 
واالشجــار منذ مدة ال تقل عن خمس سنوات عمى أن ال يقل عددىا عن اربعين شجــرة لكل 

وأن يكون عمر اكثريتيا ال يقل عن دونم وعمى أن يؤخذ بنظر االعتبار معدل عدد االشجــار 
 خمس سنوات وأن ال يقل عدد االشجــار المثمرة منيا عن عشرين شجــرة لكل دونم.

لممجــمس تخفيض الحد االعمى لمممكية بالنسبة لألراضي القريبة من مراكز  –د 
 التسويق إلى حد النصف من الحدود الواردة في ىذه المادة.

 .مادة 
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عميو مخالفة االحكام الواردة في المادة الثانية بحيث يؤدي إلى كل عقد تترتب  – 1
 زيادة في الحد االعمى يعتبر باطال وال يجــوز تسجــيمو.

ال يجــوز الوقف الذري أو المشترك لألراضي الزراعية عمى صاحب ارض  – 2
 زراعية تبمغ احد الحدود المذكورة.

دود المقررة في المادة الثانية إذا كان يجــوز لألفراد أن يكون ليم اكثر من الح – 3
مصدر الزيادة ىو الوصية أو الميراث أو اليبة ويستولى عمى االراضي الزائدة عن تمك 

 الحدود.
تعين لصاحب االرض المساحة التي يستحقيا ويبقى ليا صنفيا االول حتى يتم  – 4
 تصحيحو.
دل الحد االعمى وفقا لمحدود عند تبدل طريقة ري االرض المجــنبة بفعل الدولة يع – 5

المبينة في المادة الثانية بعد استثناء المساحة المغروسة اشجــارا ال يقل عددىا عن اربعين 
 شجــرة في الدونم الواحد وال يقل عمر غرسيا عن ثالث سنوات.

 4مادة 
وتعديالتو يخالف  1958لسنة  30إذا كان التجــنيب السابق وفق القانون رقم  – 1

اىداف االصالح الزراعي فتعين لصاحب االرض المساحة التي يستحقيا وفق ىذا القانون 
ذا تعذر ذلك فمن ارض مماثمة في المنطقة.  ضمن االرض المجــنبة أو المستولى عمييا وا 

ال يعتد بتصرفات صاحب االرض التي رتبت حقوقا عينية عمى االرض المجــنبة  – 2
تتعارض مع مصمحة االصالح الزراعي وال يمنع من بقاء حق  سابقا إذا كانت تمك التصرفات

 التصرف اليو في الرجــوع بحقو عمى المتصرف.
 يسرى حكم ىذه المادة عمى القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النيائية. – 3

 5مادة 
 عمى كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتيا الحدود المبينة في المادة الثانية أن

 يقدم اقرارا شامال عن اراضيو وفقا لبيان يصدره وزير االصالح الزراعي.
( لسنة 5.ــ قانون ايجار اراضي االصالح الزراعي لمشركات الزراعية واالفراد رقم )0

898. 
 8المادة 
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لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من اراضي االصالح الزراعي الفائضة عن  - ا
الزراعية العراقية والعربية او لألفراد مدة ال تقل عن خمس سنوات وال حاجة الفالحين لمشركات 

 تزيد عمى خمس وعشرين سنة.
يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد االيجار لمدة خمس سنوات في كل مرة  - ب

وفقا لمشروط التي يراىا ضرورية وقت التجديد بما في ذلك اضافة التزامات جديدة عمى 
الزامو بزراعة نوع معين من المزروعات او العناية باألرض وفقا ألساليب المستأجر تتضمن 
 معينة وغير ذلك.
 0المادة 

ال يجوز ايجار االراضي الزراعية التي يديرىا االصالح الزراعي الواقعة ضمن حدود 
 امانة العاصمة او البمديات الى الشركات .

 .المادة 
حد من االراضي المراد ايجارىا لمشركات او يحدد بدل االيجار السنوي لمدونم الوا -ا 

االفراد باقتراح من المجمس الزراعي في المحافظة ويخضع لمصادقة وزير الزراعة واالصالح 
 الزراعي .
يحدد بدل االيجار السنوي عند تجديد العقد وفقا ألحكام الفقرة )ب( من المادة  -ب

خمسة دنانير لمدونم الواحد تبعا لدرجة  5/ -دينارين و  2/ -االولى من ىذا القانون ما بين 
خصوبة االرض وطريقة الري, اذا كان البدل ال يقل عن ذلك في العقد االول, ولوزير الزراعة 

 % في كل مرة يتم تجديد العقد فييا الحقا.25زيادة بدل االيجار السنوي بنسبة 
 

 4المادة 
 -عمى الشركات او االفراد اتباع ما يأتي :  –اوال 
 استخدام االساليب العممية في االستثمار . –ا 

 صيانة شبكات الري والبزل والطرق . –ب 
 عدم االضرار باألرض المؤجرة . -جـ 

 ال يجوز استغالل االراضي المؤجرة في غير االغراض التي اجرت من اجميا. –ثانيا 
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ان مجوع االراضي التي وزعت وفق ىذا القانون في ريف قضاء الرمادي بمغت 
( اما بقيت المساحات فقد 3(والشكل )5. كما يالحظ جدول )2445وعدد الحائزين  46728

.وقانون تخصيص 1983( لعام 455وزعت وفق القوانين والقرارات التالية ومنيا القرار رقم )
 1981( لسنة  115وتأجير وتمميك اراضي االصالح الزراعي رقم )

 القوانين في ريف قضاء الرمادي ( مجموع االراضي التي وزعت ضمن هذه5جدول )
 عدد الحائزين مساحة الحيازة القانون

 3402 25643 1970  لعام (117)
 2445 46728 1983لعام  (35)

 2020المصدر : مديرية الزراعة محافظة االنبار , الشعبة القانونية , بيانات غير منشورة  
 ريف قضاء الرمادي (مجموع االراضي التي وزعت ضمن هذه القوانين في.شكل )

 
 (5المصدر : عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 
 االستنتاجات 

_  االستمرار بالسياسة السعرية من خالل شراء المحاصيل من المزارعين او الفالحين من 1
 قبل الحكومة باستثناء المحاصيل السريعة التمف من اجل تحقيق عوائد كبيرة لممنتجين.

الري القديمة المتمثمة الري بالواسطة مقارنة بطرق الري االخرى ىذا _ ان العمل بالطرق 2
سيساىم بدرجة كبيرة في تراكم كميات االمالح في التربة مخمفا اراضي غير صالحة لمزراعة 

 حيث تزداد ىذه االراضي غير صالحة لمزراعة كمما زاد استخدام الطرق الري القديمة.
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ية في ريف قضاء الرمادي اثار سمبية عمى القطاع _ يترتب عمى تفتت الحيازات الزراع3
الزراعي بمجممة ويؤدي ىذه التفتت الى صغر الحيازات , مما يتطمب االمر التصدي ليذه 

 المشكمة ومعالجتيا
 التوصيات 

_ العمل عمى اقامة اسواق قريبة من المحاصيل السريعة التمف وتوفير طرق نقل سريعة 1
 ية لتفادي تمف المحاصيل الزراع

اتباع طرق الري الحديثة من قبل المزارعين لمتقميل من نسب المموحة والعمل عمى  -2
 استصالح االراضي الزراعية 

 االستغالل االمثل لمموارد المائية من قبل المزارعين لتحقيق تنمية زراعية مستدامة  -3
 قائمة المصادر 

 م. 2000_ رحمة ,منى , السياسات الزراعية في البمدان العربية, الطبعة االولي ,1
 .2014, دار صفاء لمنشر والتوزيع , عمان , 1_ الجاسم , كاظم عبادي , جغرافية الزراعة , ط2
_ الزيدي , كاظم عبد االمير محسن , انظمة البيئية ومشاكل التموث البيئي , بيت الحكومة لمنشر 3

 .2014, 1, ط
_ سعد,  كاظم شنتة ,اياد عبد عمي الشمري ,قطاع الزراعة في العراق )دراسة جغرافية لممقومات 4

 . 2017والمشاكل والحمول (, مركز العراق لمدراسات,
_ حسن , مروى مؤيد , مشاكل االنتاج الزراعي في منطقة السيل الرسوبي لمحافظة االنبار , 5  

 .2018, كمية اآلداب , جامعة االنبار ,  رسالتو ماجستير)غير منشورة(
_ الجبوري , محمد حسين ,طالب حسين الكريطي , السياسات الزراعية في العراق ,مجمة االدارة 6

 واالقتصاد , المحور االقتصادي , المجمد الثالث , العدد الثاني عشر.
لحمول ,الجامعة التقنية _ابراىيم حربي ابراىيم , سياسة االمن الغذائي في العراق التحديات وا7

 م.2016, 37الوسطى, معيد التكنولوجيا , بغداد مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم, العدد,
_الراوي , احمد عمر ,االسمدة الزراعية ودورىا في التنمية الزراعية في العراق , مجمة االدارة 8

 .2009, 78واالقتصاد , العدد 
حمد عمي موسى المعموري , اشكالية االمن الغذائي في العراق في _العاني , ثائر محمود رشيد , م9

ظل سياسة االغراق وعضوية منظمة التجارة العالمية , مجمة العموم االقتصادية واالدارية 
 م.2005,تشرين الثاني ,23,عدد
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_الدليمي , سعدون ظاىر خمف ,مشاكل االنتاج الزراعي في ريف قضاء الرمادي ,رسالة 10
 .2005ير منشورة(, جامعة االنبار ,ماجستير)غ

_موسى , عبد الستار عبد الجبار , خالد قحطان عبود , السياسة الزراعية المشتركة في دول 11
 , 2016االتحاد االوربي الواقع واالصالحات , كمية االدارة واالقتصاد , جامعة المستنصرية , 

ل الزراعية المروية , مجمة الثورة الزراعية _ الكواز , غازي مجيد , االحتياجات المائية لممحاصي12
 .1979, السنة السادسة , 54, عدد 

_ المسعودي , رياض محمد عمي عوده , واقع االمن الغذائي في العراق بتأثير بعض المتغيرات 13
الجغرافية ومؤشراتو المستقبمية ,بحث في جغرافيا الزراعة , مجمة جامعة كربالء العممية , المجمد 

 م.2011ع , العدد الثاني , التاس
_ الفيداوي , ندى بديوي صالح , التحميل الجغرافي لزراعة بعض انواع  المحاصيل في مركز 14

 , 2018قضاء الرمادي , رسالة ماجستير )غير منشورة ( , كمية التربية , جامعة االنبار , 
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