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قراءة في مشكالت الزراعة العراقية


م .جواد كاظم حميد
كلية إلادارة والاقتصاد  /قسم الاقتصاد
جامعة البصرة
املستخلص:
على الرغم من توفر املقومات العديدة للزراعة في العراق ,إال أن هذه املقومذات تواجذ
الكثيذذن م ذذن امللذذكجت ال ذذم توعلالذذا ف ذذي مس ذذتوي ال يقطاعذذز ورف ذ إ تاجيذذة الق ذذا الزرا ذذي
للنهوض باالقتصاد العراقي .إن البحث جري التنكيز في على العقبات ال ذم ععا ههذا مقومذات
الزراعذذة فذذي العذراق ,لكذذي يصذذى إشذذى ع ذ ي ملذذكجت الق ذذا الزرا ذذي لرعذذم إعذذتناتيوية
تتضذذافر فههذذا جالذذود الدولذذة والق ذذا ار ذذاع لتذذوفين الذذدعم و ذذط الت ذذو ر لالذذها الق ذذا
ارحيذو والريس ذذبم بالةسذذبة إشذذى العذراق ,مذذن ذذجم حزمذذة مذن السياعذذات التطمو ذذة للنهذذوض
به ذذها الق ذذا بص ذذورة متكامل ذذة بع ذذدم التنكي ذذز عل ذذى جا ذذز وإهم ذذام ار وا ذذز ل ذذري ,مذ ذ
مواصلة الاعتمرار في البحث العلمم في موام الزراعة ورف مستوي الفجحين.
الكلمات الدالة:
ملذ ذذكجت الق ذ ذذا الزرا ذ ذذي ,مقومذ ذذات الزراعذ ذذة ,ذ ذذط الاعذ ذذقثمار الزرا ذ ذذي ,التطميذ ذذة
الر في ذذة املتكامل ذذة ,السياع ذذة املايي ذذة ,إلادارة املزرعي ذذة ,السياع ذذات التطمو ذذة الق اعيذ ذذة,
املكططة الزراعية.
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47



مجلة االقتصادي الخليجي  ......العدد ( )62حزيران 6025
املقدمة:
إن الق ذذا الزرا ذذي هذذو القاعذذدة لعاعذذية لجقتصذذاد العراقذذي ,ألن ارحاجذذة إلي ذ تذذزداد
لتذذوفين املطتوذذات ال هاييذذة امل تلفذذة رذذمن مسذذاحات راعيذذة محذذددة تتعذذرض إشذذى ظذذرو
بيئي ذذة غي ذذن مطاع ذذبة م ذذن ق ذ ف ذذي املي ذذا م ذ تي ذذحر ألرا ذذبم واع ذذعة وتوع ذ ف ذذي امل ذدن عل ذذى
حس ذذاض لرا ذذبم الزراعي ذذة وغينه ذذا م ذذن لع ذذباض ال ذذم يةب ذذي أن تحف ذذز الع ذذاملين ف ذذي ه ذذها
الق ذذا وتحملالذذم املسذذاولية الكبيذذنة ملعار ذذة ملذذاكى الق ذذا الزرا ذذي فذذي العذراق ب عذذاليز
غي ذذن اعتيادي ذذة ألح ذذداة قل ذذة وعي ذذة ف ذذي مس ذذار ه ذذها الق ذذا ارحي ذذو  .لك ذذن عل ذذى ال ذذرغم م ذذن
لهميذذة الكبيذذنة للق ذذا الزرا ذذي ودور فذذي عمليذذة التطميذذة الاقتصذذادية ذذري ب ذ لذذم يح ذ
باالهتم ذ ذذام والرعاي ذ ذذة م ذ ذذن الدول ذ ذذة ,إ ط ذ ذذا ذ ذذري إن احتياج ذ ذذات الق ذ ذذا الزرا ذ ذذي ف ذ ذذي الع ذ ذراق
ومعار ة ملكجت ال م يعا هها تحتاج إشى وقفة جذادة وعذرةعة تتضذافر فههذا جالذود املعطيذين
كافة بم تلف املستو ات م ررورة إشراك الق ا ار اع في ذلذ ويذي مالمذة غيذن قابلذة
للت ين م ح م املعوقات و وعالا في الواق الزرا ي ارحاشي.
أهمية البحث:
إن أهمي ذذة البح ذذث تذ ذ عي م ذذن تزاي ذذد ع ذذز الق ذذا الزرا ذذي ف ذذي العذ ذراق ع ذذن ت ذذوفين ع ذذلة
غهايي ذ ذذة متكامل ذ ذذة بس ذ ذذزز ت ذ ذذدهور مقوم ذ ذذات الزراع ذ ذذة وتوق ذ ذذف ال ذ ذذدعم ارحك ذ ذذومي ,وارتف ذ ذا
تكذ ذذاليف إلا تذ ذذاج ممذ ذذا يقلذ ذذى إمكا يذ ذذة مطافسذ ذذة املحاصذ ذذيى الزراعيذ ذذة املسذ ذذتوردة ,وهذ ذذو أمذ ذذر
يت لز البحث لتطميت وت و ر هها الق ا ارحيو .
هدف البحث:
يهد البحث إشى إلاشارة لألمور آلاتية:
 -1ع ي معضجت الق ا الزرا ي في العراق.
 -2تحديد بعض السياعات املقتنحة لتطمية الق ا الزرا ي في العراق وت و ر .
مشكلة البحث:
يفت ذذنض البح ذذث إن الزراع ذذة العراقي ذذة عع ذذامي مل ذذكجت عدي ذذدة منه ذذا م ذذا يتعل ذ ب ذذاألرض
ومنها ما يتعل بامليا  ,فضذج عذن ذلذ تذدمي الاعذقثمارات امل صصذة لالذها الق ذا ممذا أ ذر
ع ذذلبا ف ذذي ه ذذها الق ذذا ارحي ذذو  ,وم ذذن ذذم ص ذذار م ذذن الضذ ذرور عس ذذليط الض ذذوه عل ذذى ه ذذه
امللكجت ومحاولة طرح بعض املقتنحات لعججالا.
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فرضية البحث:
إن التناجذ ذ ذ الكبي ذ ذذن ف ذ ذذي الق ذ ذذا الزرا ذ ذذي ف ذ ذذي العذ ذ ذراق والط ذ ذذاجم ع ذ ذذن ر ذ ذذعف وقص ذ ذذور
السياعذذات الزراعي ذذة والتوار ذذة ,ال يمك ذذن معار ت ذ إال بقبر ذذم إع ذذتناتيوية تطمو ذذة وا ذذحة
ملعار ت .

املبحث لاو
مشكالت الزراعة في العراق
علذ ذذى ال ذ ذذرغم مذ ذذن ت ذ ذذوفر املقومذ ذذات الزراعي ذ ذذة فذ ذذي الع ذ ذراق ,إال إن هذ ذذه املقوم ذ ذذات عع ذ ذذامي
ملكجت متطوعة ممذا جعلالذا بمسذتوي ال يقطاعذز وح ذم إلا تذاج الزرا ذي ودور املامذى فذي
ت ور الاقتصاد العراقي ,وعو يور التنكيز في هها املبحث علذى بيذان هذه املقومذات ومذا
ملذذاكى الق ذذا الزرا ذذي مذذن أجذذى ور ذ إعذذتناتيوية
تواجال ذ مذذن معضذذجت لكذذي م ذ
للنهوض ب وهه إلاعذتناتيوية مذا يذي إال مقتنحذات مالمذة فذي هذها السذزيى علذى طر ذ تذوفين
ار ذذط والذذدعم واملسذذتلزمات لالذذها الق ذذا ارحيذذو والريس ذذبم بالةسذذبة إشذذى الع ذراق .وفيمذذا
يلي ملين إشى أهم امللكجت والصعوبات ال م يعا هها الق ا الزرا ي في العراق
ً
أوال  :لارض (التربة)
الشذ ذ ذ إن لرض يذ ذ ذذي القاعذ ذ ذذدة ال ذ ذ ذذم يقذ ذ ذذوم علهه ذ ذذا إلا تذ ذ ذذاج الزرا ذ ذ ذذي بلذ ذ ذذقي الطبذ ذ ذذاعي
وارحيوامي ,وألن إلا تاج الزرا ي وتصاعد وتينت يرتبط إشذى حذد بعيذد بالتنبذة و صذوبمها ومذا
تحتو ذ مذذن مذذواد عضذذو ة م هيذذة للطبذذات ,كذذهل بت ذ ر بكيفيذذة اعذذت جم لرض ,فضذذج
عذذن عوامذذى أ ذذري منهذذا املطذذاط ومعذذدم لم ذذار .وقبذذى كذذى ذذبمه البذذد مذذن إلاشذذارة إشذذى ح ذذم
لرا ذذبم الزراعيذذة فذذي الع ذراق ,بعضذذالم يقذذدر مسذذاحة لرا ذذبم الصذذارحة للزراعذذة فذذي الذذبجد
حواشي  84مليون دو م ,وآ ر يقذدرها بحذواشي  03مليذون دو ذم مذن مومذو مسذاحة لرا ذبم
العراقيذة ال ذم تصذى إشذى  177.773مليذون دو ذم( ,)1وعلذى كذى حذام مذ ا ذتج التقذدير فذ ن
مسذذبة لرا ذذبم الصذذارحة للزراعذذة علذذكى  % 17علذذى التقذذدير آلاعذذي ,إذ قذذد يكذذون أقذذرض إشذذى
الواقذ ويذذي مسذذبة جيذذدة ,ح ذ إههذذا أعلذذى مذذن مصذر إذ إن مسذذبة لرا ذذبم الصذذارحة للزراعذذة
فهها  % 6مذن املسذاحة الكليذة( ,)2وفذي هذها السذياق فذ ن هطذاك ق تذين مالمتذين همذا :طبيعذة
التنبة ومكو اتها ,وهيكى اعت جم لرا بم املزروعة فعج.
 1د .عبد لمين العبود ,عطدما كطت و را ,دار الرواد ,عمان ,2337 ,ع .242
 2محمود محمد شر ف ,الزراعة العربية ,دار امل بوعات ار ديدة ,القاهرة ,بدون تار خ ,ع .128
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أ -مشكلة التربة
مذذن املعذذرو إن التنبذذة فذذي الع ذراق ت تلذذف فذذي طبيعمهذذا ومكو اتهذذا بذذين اللذذمام والوعذذط
وار ط ذوض ,وه ذذها الا ذذتج ه ذذو ف ذذي ار ص ذذوبة واملجيم ذذة للمحاص ذذيى الزراعي ذذة .وبحس ذذز م ذذا
ر
يق ذذوم ار ذناه إن التنب ذذة العراقي ذذة عع ذذد م ذذن الدرج ذذة الرابع ذذة ف ذذي ار ص ذذوبة ف ذذم فقي ذذنة إش ذذى
بع ذذض امل ذذواد العض ذذو ة والس ذذيليو ة والبكتني ذذا الطافع ذذة ال ذذم تح ذذتف بعطص ذذر الطيت ذذنوجين
املفيد للطزتة ,وكهل تتميز بالتصلز السرة بعذد عمليذة السذقي وار فذا ممذا تقسذزز فذي
غل ذ ذ املسذ ذذامات ومط ذ ذ جذ ذذهور الطزتذ ذذة مذ ذذن التذ ذذطف لالذ ذذها تحتذ ذذاج إشذ ذذى املز ذ ذذد مذ ذذن التقليذ ذذز
والقسو ة.
إن مل ذذكلة التص ذذلز وع ذذد مطاف ذذه الال ذذواه عس ذذتد ي التقلي ذذز ال ذذدايم وك ذذى ذل ذ يت ل ذذز
جالدا وبذهم أمذوام ممذا يوعذى املحصذوم بكلفذة مرتفعذة غيذن صذارحة للمطافسذة واملحاصذيى
املسذذتوردة ,كذذهل هطذذاك اصذذية أ ذذري للتنبذذة العراقيذذة ويذذي إن ل الاليذذدروجيرم ()HP
ملحل ذ ذذوم التنب ذ ذذة قاع ذ ذذد أ يف ذ ذذوق ( )7وه ذ ذذها غي ذ ذذن ذ ذذاف لطم ذ ذذو لحي ذ ذذاه والبكتيني ذ ذذا الطافع ذ ذذة
باملسذ ذذتوي امل لذ ذذوض ,وهذ ذذها يت لذ ذذز معار ذ ذذة معيطذ ذذة ويذ ذذي ر التنبذ ذذة بحذ ذذامض الك نيقي ذ ذ
امل فذذف أو ل ذ بمذذاه السذذقي لكذذي يصذذبج ل الاليذذدروجين مذذا بذذين ( )5- 5.5املجيذذم لطمذذو
الطبذات( ,)1وهذذها يت لذز تفعيذذى دور إلارشذذاد الزرا ذي لتطزيذ الفجحذذين واملذزارعين حذذوم هذذه
املسذ لة ارحساعذذة ,إذ إن إلارشذذاد الزرا ذذي فذذي العذراق يقسذذم بالضذذعف وعذذدم الفاعليذذة .إن
هذذها يت لذذز املعار ذذة مذذن ذذجم املراكذذز البحثيذذة التابعذذة لذذو ارة الزراعذذة وكليذذات الزراعذذة
لدراع ذذة التنب ذذة ف ذذي ك ذذى مط ق ذذة لفحص ذذالا ومعرف ذذة العطاص ذذر املكو ذذة لال ذذا وتص ذذةيفالا بل ذذكى
يةس م و و املحاصيى املجيمة لكى و من التنبة على حد .
ب -هيكل لاراض ي املستغلة
إن مذذا يمي ذذز كيفي ذذة اع ذذت جم لرا ذذبم املزروع ذذة فع ذذج ي ذذي حال ذذة ع ذذدم التط ذذو وعس ذذتحوذ
محاصذذيى راعيذذة قليلذذة علذذى معاذذم املسذذاحات لألرا ذذبم الزراعيذذة فذذي العذراق ,وكمذذا يت ذ
من ار دوم آلاعي:

 1د .عبد الامين العبود ,مصدر عاب  ,ع .221
44

م .جواد كاظم حميد  ......قراءة في مشكالت الزراعة العراقية
ار دوم ()1
هيكى اعت جم لرا بم الزراعية عام 1227
و املحصوم

الةسبة إشى مومى لرا بم
% 76
% 6.0

 -1محاصيى ارحبوض
 -2ار ضراوات

% 1.5
% 8.6
% 0.4

 -0الفواك
 -8الط يى
 -5املحاصيى الصطاعية
املصدر:

 تطاذ ذ ذ ذ ذذيم ار ذ ذ ذ ذ ذذدوم مذ ذ ذ ذ ذذن كتذ ذ ذ ذ ذذاض املوموعذ ذ ذ ذ ذذة إلاحصذ ذ ذ ذ ذذايية السذ ذ ذ ذ ذذطو ة ,و ارةالت يط.2331,

مذذن ار ذذدوم ( )1لح ذ إن محاصذذيى ارحبذذوض عسذذتوشي علذذى  % 76مذذن إجمذذاشي لرا ذذبم
املزروعذذة ,صذذحيج أن هذذه املحاصذذيى يذذي مطتوذذات أعاعذذية مالمذذة (إعذذتناتيوية) بالةسذذبة
ل ذذهاه السذذكان ,إال أن ال ذذبمه الذذه يقذذام هطذذا ب ذ ن هيمطذذة محاصذذيى ارحبذذوض علذذى مومذذى
لرا ذذبم الزراعيذذة ,وإ تاجالذذا يكذذون ب عذذاليز بداييذذة م ذ وذذحة لعذذمدة والبذذهور املحسذذطة
واملكطط ذذة الزراعي ذذة ك ذذى ه ذذها يوع ذذى إلا تاجيذ ذة تقس ذذم باال ف ذذاض وأن أ ع ي ذذن ف ذذي ظ ذذرو
إلا تاج عو يطعك بلكى وا على إلا تاجية وعلى الذد ى الزرا ذي ,وعلذى الذرغم مذن
هه املساحة الكبينة املزروعة بارحبوض ف ن إلا تاج ال يسد حاجذة السذوق املحلذي و ضذ ر
الع ذراق إشذذى اعذذتيناد كميذذات كبيذذنة مذذن ارحبذذوض مذذن ار ذذارج ,فذذالعراق يسذذتورد عذذطو ا مذذن
القمذذج أكمذذن مذذن مليذذومي طذذن .و لح ذ أن املحاصذذيى الصذذطاعية مثذذى الق ذذن والتب ذ وعبذذاد
الل ذذم والبطو ذذر وقص ذذز الس ذذكر واع ذذض الطبات ذذات ال بي ذذة وغينه ذذا م ذذن امل ذذواد املالم ذذة ال ذذم
تتص ذذى بالص ذذطاعات ,ف ذ ن املس ذذاحة املزروع ذذة ال تتو ذذاو  841دو ذذم أ بةس ذذبة  % 0.4ف ذذم
مسبة متوارعة بالقيا إشى إجماشي مساحة لرا بم املزروعة فعج .و بذين ار ذدوم كذهل
ا ف ذذاض ح ذذم لرا ذذبم ال ذذم ت ذذزر بار ضذ ذراوات والفواكذ ذ والط ي ذذى ,الع ذذيما مل ذذا لتلذ ذ
املحاصيى من أهمية بال ة ك هاه للسكان من جالة وذات مردود ماد للفجحذين مذن جالذة
أ ري.
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ً
ثانيا  :تناقص الرقعة الزراعية
ومذذن امللذذكجت ال ذذم ععا ههذذا لرا ذذبم الزراعيذذة فذذي العذراق يذذي تطذذاق املسذذاحة الزراعيذذة
كما و وعا ,وإن هها التناج في الرقع الزراعية يمكن إرجاع إشى ج ة أعباض يي:
 -1الانتقاص العمدي من جانب إلانسان
وهذ ذذه علذ ذذمى أعمذ ذذام التور ذ ذذف والتبذ ذذو ر والبطذ ذذاه علذ ذذى لرا ذ ذذبم الزراعيذ ذذة ,وإذا كا ذ ذذت
أعم ذذام التور ذذف ق ذذد ال ذذت م ذذن أج ذذود لرا ذذبم الزراعي ذذة وأدت إش ذذى فق ذذد مس ذذاحة واع ذذعة
بسزز ارحروض وحفر املوار الدفاعية على حساض لرا بم الزراعية ,ف ن أعمام البطذاه
عل ذذى لرا ذذبم الزراعي ذذة ما ال ذذت مس ذذتمرة وأدت إش ذذى فق ذذد مس ذذاحات واع ذذعة م ذذن لرا ذذبم
الزراعي ذذة و الع ذذيما ف ذذي بس ذذاتين الط ي ذذى ,وأن م ذذا يو ذذر ف ذذي مح ذذافا م ك ذذربجه والبص ذذرة ي ذذن
شذاهد علذذى ذلذ  .كمذذا قامذذت شذذركة فذذط ار طذذوض بتور ذذف مذزار واعذذعة فذذي مط قذذة الزبيذذن
ممذذا قل ذ مسذذاحة لرا ذذبم املزروعذذة باملحاصذذيى ارحقليذذة ,إن ذل ذ أدي إشذذى إتذذج آال
الالكت ذذارات م ذذن لرا ذذبم الزراعي ذ و لح ذ تمرك ذذز ه ذذاتين الا ذذاهرتين ف ذذي املط ذذاط ارحض ذذر ة
وحذ ذذوم املراكذ ذذز واملذ ذذدن الريسسذ ذذة .وال تقذ ذذف ذ ذذورة هذ ذذه الاذ ذذاهرة عطذ ذذد مسذ ذذاحة لرا ذ ذذبم
املفقذذودة ,وإ مذذا تتعذذداها إشذذى وعي ذ لرا ذذبم ,إذ تصذذطف معاذذم لرا ذذبم املفقذذودة رذذمن
لرا ذذبم ار ي ذذدة أ م ذذن الدرج ذذة لوش ذذى أو الثا ي ذذة م ذذن ار ص ذذوبة وفق ذذا للكف ذذاهة أو الق ذذدرة
الفطية والاقتصادية لألرا بم الزراعية.
 -2الفقد في خصائص لاراض ي الزراعية
إذا كا ت الطق ة السابقة علذين إشذى تطذاق مسذاحة لرا ذبم الزراعيذة فالطذاك إ تقذاع
مذذن ذذو آ ذذر متمثذذى فذذي بقذذاه املسذذاحة فسذذالا مذذن لرض الزراعيذذة كمذذا يذذي م ذ افتقادهذذا
ر صايصذذالا كليذذا أو جزييذذا ,ممذذا يبعذذد هذذه لرا ذذبم عذذن ذذاق لرا ذذبم الزراعيذذة أو يطقلالذذا
إشذذى مرتبذ مذة أق ذذى مذذن حي ذذث ار ذذودة وار ص ذذوبة ,ومذذن ذذم تضذذعف كفاهته ذذا إلا تاجيذذة وه ذذه
الااهرة لالا أعبابها:
أ -الاعتمذذاد علذذى لعذذاليز التقليديذذة للذذر مذ تذذدهور اذذم الصذذر  ,إذ أن طر قذذة السذذقي
املتبعذ تقليذذديا يذذي غمذذر الطبذذات باملذذاه ,كمذذا إن ارتفذذا مسذذتوي امليذذا ار وفيذذة إشذذى قذذرض
ع ج لرض ,بى إشى ع حالا في كثين من لحيان أيضا يذاد إشذى تذراكم لمذجح واعذض
امل لفذذات الضذذارة ممذذا يذذا ر فذذي صذذاي التنبذذة وفذذي الطباتذذات ال ذذم تطمذذو فوقالذذا ,ومذذن ذذم
في إ تاجية لرض.
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ض -الض ط على لرض بتكثيف راعة م تلف املحاصيى في كثين من مطذاط العذراق مذن
دون ععذذو ض كذذا م مذذن السذذماد .إن امليذذى إشذذى التكثيذذف الزرا ذذي يسذذزز إرذذعا لرض
الزراعية لعدم قدرة التنبة على توديد عطاصذرها والعذيما فذي ظذى عذدم كفايذة اعذاليز
القسميد وعدم مجيممها.
ج -التيذذحر ,وهذذه الاذذاهرة ار يذذنة ف ذي الع ذراق قذذد اعسذذعت بلذذكى م يذذف فذذي السذذطوات
ل ي ذذنة .لق ذذد أص ذذبج ذذر التي ذذحر يه ذذدد مس ذذاحات واع ذذعة م ذذن لرا ذذبم الزراعي ذ ف ذذي
الع ذ ذراق ,إن التيذ ذذحر يعرذ ذذم تذ ذذدهور لرض فذ ذذي املطذ ذذاط القاحلذ ذذة وشذ ذذب القاحلذ ذذة ,وفذ ذذي
املطاط ار افة وشب الرطبة اله يةتج عن عوامى م تلفة علذمى الت يذنات املطا يذة
والةل ذذاطات الزل ذذر ة .إن التي ذذحر م ذذا ه ذذو إال عملي ذذة ه ذذدم أو ت ذذدمين لل اق ذذات ارحيو ذذة
ل ذذألرض ,وت ذذدمين ق ذذدرة لرض إلا تاجي ذذة املتمثل ذذة بال ت ذذاج الطب ذذاعي وارحي ذذوامي ,وم ذذن ذذم
تهدي ذ ذذد لم ذ ذذن ال ذ ذذها ي للموتم ذ ذ ( .)1إن ظ ذ ذذاهرة التي ذ ذذحر ف ذ ذذي الع ذ ذراق أدت إش ذ ذذى تقل ذ ذ
املسذ ذذاحة الزراعيذ ذذة وإشذ ذذى فقذ ذذدان لرض صايصذ ذذالا ارحيو ذ ذذة ,كمذ ذذا إن هذ ذذه الاذ ذذاهرة
أصبحت تهدد مساحات أ ري غين متيحرة حاليا وار دوم آلاعي يبين ذل :
ار دوم ()2
املساحة املتيحرة واملالددة بالتيحر في العراق عام 2332
2

املساحة الزراعية الف كم
805

املساحة املالددة
املساحة املتيحرة
الف كم  2الةسبة  %الف كم  2الةسبة %
58.7
104
04.8
167

املصدر:
 صذذطدوق الطقذذد العراذذي ,التقر ذذر الاقتصذذاد العراذذي املوحذذد  ,2338م ذذاب صذذطدوق الطق ذذدالعراي ,أبو ظبم ,2335 ,ع .267

إن  % 23م ذذن مس ذذاحة العذ ذراق تق ذ ر ذذمن مط ق ذذة املط ذذاط ار ذذا وش ذذب ار ذذا  ,وإن
ارتفذذا درجذذات ارحذرارة فذذي الصذذيف إشذذى حذذدود ( )52درجذذة مذ ارتفذذا مسذذبة التب ذذر والعذذيما
في السالى الرعواي لتصى إشى ( )233 -033ملم وكهل ارتفا عدد ليام امللمسذة لتصذى
ف ذذي مع ذذدلالا الس ذذطو إش ذذى  263يوم ذذا ع ذذطو ا ,م ذ هب ذذو مس ذذبة عس ذذاقط لم ذذار ,إذ تق ذذى ف ذذي
 1عايدة العلي ,التيحر وملاكى امليا في العراق وبلدان ار ز رة ,دار الالاد  ,بينوت ,2336 ,ع .81
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أغلذذز مطذذاط الع ذراق عذذن  153ملذذم وال يتوذذاو معذذدم ليذذام املم ذذرة فذذي ار طذذوض عذذن 83
ر
يوما وفي اللمام عن  73يوما م قلة الرطوبة ال م ععد مالمة جذدا فذي الذدورة البايولوجيذة
للتنبذذة و مذذو لعلذذاض ,وإن الر ذذاح السذذايدة فذذي العذراق يذذي ر ذذاح شذذمالية غربيذذة جافذذة تةلذذر
ال بذذار املحل ذذي( ,)1م ذ ص ذذيف ح ذذار ج ذذا وطو ذذى لال ذذا أ ذذر ف ذذي ح ذذدوة التي ذحر ف ذذي الع ذراق .إن
ظاهرة التيحر لالا أعبابها و مكن إجمالالا باآلعي:
أ -ار فذذا الذذه أصذذاض أرا ذذبم الع ذراق بسذذزز قلذذة لم ذذار ,مذذن ذذم حصذذوم العواصذذف
التنابية م لفة ار فا والتيحر.
ض -جر مة توفيف لهوار ,لقذد كا ذت عمليذة التوفيذف ال ذم فذهها الطاذام السذاب كار ذة
بيئي ذذة واجتماعي ذذة ومطا ي ذذة ,إذ تركذ ذذت ه ذذه ار ر م ذذة تذ ذ ينا عذ ذذس ا عل ذذى مط ذذاط العذ ذراق
و ادت التيحر بةسبة كبينة (.)2
ج -حركذذة آلاليذذات العسذذكر ة علذذى أرا ذذبم العذراق ,إذ جعلذذت التنبذذة متحركذذة بعذذد إن كا ذذت
متماعذ ذذكة .إن القصذ ذذف ار ذ ذذو فذ ذذي م تلذ ذذف أ حذ ذذاه الع ذ ذراق أدي إشذ ذذى ت ر ذ ذذز ال بقذ ذذة
الس حية للتنبة مما أدي إشى التيحر.
د -قل ذذة ال ذذاه الطب ذذاعي مم ذذا جع ذذى العواص ذذف التنابي ذذة ف ذذي تزاي ذذد والس ذذزز يرجذ ذ إش ذذى قل ذذة
لم ار أيضا مما ياد إشى قلة الطبات ال بيعي.
هذ ذ -الر ذذي ار ذذاير لرع ذذاة لغطذذام ,ف ذذبعض املطذذاط يو ذذز إن تصذذى فهه ذذا الطباتذذات إش ذذى درج ذذة
معيطذة مذن الطمذذو ,أ تصذى إشذى ارتفذذا معذين ح ذ تكذذون مطاعذبة للر ذي لكذذن الرعذاة مذ
قلة وعذههم وقلذة الطبذات ال بيعذي ال يوعذى الرا ذي يةتاذر ح ذ يرتفذ الطبذات ,وإ مذا ير ذد
إن ي ه حيوا ات من هها الزر مالما كا ت درجة مو .
و -قلذذة الق ذ ين والق ذ املسذذتمر لألو ذ ار يوعذذى هبذذوض العواصذذف التنابيذذة فذذي تزايذذد .إن
حذذف اليذذحراه وتوعذذعالا علذذى حسذذاض لرا ذذبم الزراعيذذة وعذذدم كفايذذة بذرامج مكافحذذة
التيحر يةتج عطذ تطذاق مسذتمر فذي مسذاحة لرا ذبم الصذارحة للزراعذة والدا لذة فذي
إلا تاج الزرا ي ,و ري ذل بوروح في مطاط وعط العراق وجطوب .
 1دايرة ل واه ار و ة.
www.aleelem.com/index
 2عادم شر ف ارحسيرم ,ملكلة امليا في العراق ,ع .4
www.surrey.as.uk/eng.net
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 -3مشكلة ملوحة التربة
إن ملكلة امللوحة من امللاكى الكبينة ال م أدت إشذى تذدهور الق ذا الزرا ذي فذي العذراق
ومذذن ذذم ا فذذاض إلا تاجيذذة فيذ  .وعلذذين التقذذار ر إشذذى إن ( % )23 -03مذذن لرا ذذبم العراقيذذة
قذ ذذد أهملذ ذذت بسذ ذذزز تذ ذراكم لمذ ذذجح( ,)1وهذ ذذه الاذ ذذاهرة راهذ ذذا بورذ ذذوح فذ ذذي مطذ ذذاط الوعذ ذذط
وار طوض .وأشار تقر ر ملطامة لغهية والزراعذة لألمذم املتحذدة إن هطذاك مسذاحات واعذعة
غيذ ذذن مزروعذ ذذة فذ ذذي املطذ ذذاط الوع ذ ذ غ وار طوبيذ ذذة ,فقذ ذذد ذ ذذرت رقع ذ ذ تبل ذ ذ حذ ذذو 033333
هكتذذار( )2بسذذزز ارتفذذا ملوحذذة التنبذذة ,وفذذي العذراق تقذذدر املسذذاحة املت ذ رة بذذال رق وامللوحذذة
معذذا بحذذواشي  653الذذف هكتذذار( .)3إن ارتفذذا مسذذبة الذذتمل فذذي التنبذذة العراقيذذة ال تذذاد فقذذط
إشذذى فقذذد املز ذذد مذذن لرا ذذبم الزراعيذذة فحسذذز ,وإ مذذا تذذا ر علذذى إ تاجيذذة لرض الزراعيذذة.
ولاله الااهرة أعباض يي:
أ -طر قة السقي ار اط ة وجالى املذزار بحاجذة الطبذات الفعليذة للمذاه ,وب ذرق الصذر  ,إذ
أن غمر الزر باملاه ياد إشى ارتفا مةسوض املذاه فذي لرا ذبم إشذى مسذتوي عذ ج التنبذة
م لفا طبقة ملحية على الس ج قيوة التب ر.
ض -ال بيع ذ ذذة ار رافي ذ ذذة لألرا ذ ذذبم الوع ذ ذذط وار ط ذ ذذوض ف ذ ذذي الع ذ ذراق ,إذ إهه ذ ذذا تمت ذ ذذا بض ذ ذ لة
الا حدار ملستوي لرض فيوتم املاه تاركا وراه طبقة ملحية بعد تب ر .
ج -الاذذرو املطا يذذة فذذي مطذذاط الوعذذط وار طذذوض واملتمثلذذة باالرتفذذا اللذذديد فذذي درجذذات
ارحرارة العيما في فصى الصيف والر اح ارحارة املحملة باألمجح.
د -ال توجد مبا م كافية ل راج امليا املارحة من لرا بم الزراعية.
ومذذن املعلذذوم إن لاذذاهرة تمل ذ لرا ذذبم الزراعيذذة تذذايج رذذارة علذذى الق ذذا الزرا ذذي فذذي
العراق منها(:)4
 ع ين الصفات ال بيعية للتنبة ,إذ تصبج غين مالي ة للزراعة وإلا بات علهها بسذزز
ادة تركيز امللوحة إذ ال يطمو فهها الطبات.
 1د .عبد الامين العبود ,مصدر عاب  ,ع .031
 2تقر ر الفاو.1227 ,
www.fao.org.com
 3السياعذذات الزراعي ذ العربيذذة,ج  ,11السياعذذة الزراعي ذ ر مالور ذذة الع ذراق ,املطامذذة العربيذذة للتطميذذة
الزراعية ,ار رطوم ,كا ون لوم  ,2337ع .ع .12-14
 4عايدة العلي ,مصدر عاب  ,ع .58
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رة الفجحين واملزارعين إشى املديطة تاركين أرارههم الزراعية.

 إن اعتص ذذجح ه ذذه لرا ذذبم يت ل ذذز اع ذذقثمارات كبي ذذنة وه ذذه غي ذذن مت ذذوفرة عط ذذد
الفجحين مما يت لز أ ه ذل على عات الدولة.
ً
ثالثا  :أبعاد املشكلة املائية
إن ملكلة امليا في العراق يمكن الطار إلههذا إههذا ذات أبعذاد متعذددة ,إال أن لهذم منهذا
ج ة يي :البعد إلاقليمم بسزز إن مصادر امليا الس حية للعذراق كلالذا تقذ ذارج حذدود
الدوليذذة .إمذذا البعذذد الثذذامي فالذذو البعذذد الذذدا لي وةلذذين إشذذى عذذوه إدارة املذذوارد املاييذذة محلي ذذا
وعذذدم الت ذذيط ل ذذهل بذذى لعق ذذود طو لذذة وإشذذى آلان ل ذذم فكذذر ج ذذديا ب عذذلوض إدارة امل ذذوارد
املايي ذذة والت ذذيط الس ذذليم ل ذذهل  .إم ذذا البع ذذد الثال ذذث فال ذذو البع ذذد املط ذذا ي وةعر ذذم الت يذ ذنات
املطا ي ذذة ال ذذم ش ذذملت الك ذذرة لرر ذذية ,إذ تراج ذ مع ذذدالت ع ذذقو لم ذذار وا دي ذذاد ظ ذذاهرة
ار فذا تركذت أ ذرا عذلبيا علذى مسذ لة امليذا فذي العذراق .إن البعذد لوم يلذين إشذى أن املذذوارد
املايية الس حية في العراق ت عي من مصادر ارجية (تركيا ,وعور ا ,وإيذران) ,لذها إن دوم
املصذذدر تلع ذذز دورا م ذذا را بم ذذوارد الع ذراق املايي ذذة ,إذ م ذ ت ذذور الامكا يذذات الفطي ذذة ف ذذي حف ذذر
لهه ذ ذذر والس ذ ذذدود وبطافه ذ ذذا كم ذ ذذا ال ي ف ذ ذذغ إن ه ذ ذذه ال ذ ذذدوم ي ذ ذذي أيض ذ ذذا ف ذ ذذي تزاي ذ ذذد مس ذ ذذتمر ف ذ ذذي
احتياجاته ذذا عل ذذى م ذذر ال ذذزمن ,ل ذذها يو ذذز إن ت ذذه ه ذذه الت ي ذذة ف ذذي ارحس ذذبان ل ذذدي إدارة ذذي
البل ذذد ف ذذي أ محاول ذذة لبط ذذاه التوقذ ذ املمك ذذن ات ذذاذ  ,وه ذذها م ذذا أهم ذذى ب بيع ذذة ارح ذذام( .)1إن
التوع في الةلذا الزرا ذي يت لذز عوامذى عديذدة يذ عي فذي مقذدممها التذدف املذا ي املسذتمر
لألرا ذذبم الزراعي ذذة ,لك ذذن ال ذذبمه امللف ذذت للطا ذذر هط ذذا ه ذذو تراج ذ ار ذذز ن امل ذذا ي لنه ذذر دجل ذذة
والف ذرات فف ذذي ع ذذام  2334ك ذذان ار ذذز ن  78.2ملي ذذار مت ذذن مكع ذذز ,أ ف ذذض ع ذذام  2332إش ذذى
 57.1مليار متن مكعز ,وأعتمر الا فاض إشى  51مليار متن مكعز عام  .)2(2313إن غيذاض
إلادارة املطاع ذذبة للمذ ذذوارد املايي ذذة والاعذ ذذتمرار فذ ذذي الاع ذذتعمام غيذ ذذن الرش ذذيد للميذ ذذا ار وفيذ ذذة
واعذذتازافالا وا فذذاض كفذذاهة أو طاقذذة اعذذت دام الذذر ورذذعف السياعذذة املاييذذة م ذ عذذدم
وجود أجالزة كفه لتطفيهها ,وكهل هدر قسم كبيذن مذن امليذا السذ حية بتنكالذا تصذز فذي
البحذذر م ذذن دون أ مبذذادرة لجع ذذتفادة منه ذذا ,كذذى ه ذذها يذذاد إش ذذى تف ذذاقم ملذذكلة املي ذذا  ,مم ذذا
 1د .عب ذذد املالذ ذ ل ذذف التميم ذذم ,املي ذذا العربي ذذة التح ذذد والاع ذذتوابة ,مرك ذذز دراع ذذات الوح ذذدة العربي ذذة,
بينوت ,1222 ,ع .132
 2و ارة الت يط ,ار الا املركز لإلحصاه ,املوموعة إلاحصايية السطو ة  ,2311ب داد ,ع .131
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يتنك تايج علبية في موام ت و ر الق ا الزرا ي في العذراق ودور فذي موذام تذوفين ال ذهاه
ألبطاه املوتم العراقي .و ارا إشى هها الع ز املا ي والاعتعمام غين الرشيد لالها املذورد فذ ن
فذذرع اعذذت جل وفقذذا ملعذذايين ار ذذدوي الاقتصذذادية فذذي تراجذ وتذذدهور .وهطذذاك أعذذباض أدت
إشى ا فاض امل زون املا ي في العراق منها:
أ -عذذدم تمكذذن العذراق مذذن عقذذد أ اتفاقيذذة بصذذدد محاصصذذة امليذذا مذ الذذدوم املقلذذاط ة
على الرغم من مرور مدة طو لة جدا(.)1
ض -صعوبة ارحصوم على مصادر جديدة للميا .
ج -تزايذذد أعذذداد السذذكان فذذي الع ذراق واملط قذذة بمعذذدالت مذذو مرتفعذذة ,وهذذها أدي إشذذى ذذادة
ال لز على امليا م محدودية العرض مط (.)2
إن امللذذكلة املاييذذة فذذي العذراق يذذي لسسذذت متعلقذذة فقذذط بذذالع ز عذذن الوفذذاه باملت لبذذات
املتزايذذدة و اصذذة فذذي موذذام إلارواه وبالالذذدر الطذذاتج عذذن عذذوه إداراتهذذا ,وإ مذذا أيضذذا مرتب ذذة
بطوعيذذة امليذذا  ,إذ ريعذذد التلذذوة مذذن أهذذم ل ذذار ال ذذم تهذذدد املذذوارد املاييذذة فذذي الع ذراق ,وأهذذم
التلذوة هذذو التلذذوة الصذذطا ي لسذزبين همذذا :إن غالبيذ املصذذام العراقيذة مقامذذة بذذالقرض مذذن
لههذذار ,و ا ههمذذا إن امليذذا املسذذتنجعة مذذن الصذذطاعة تتميذذز بتنكيذذز عذ مذام مذذن امللو ذذات بسذذزز
توق ذذف مح ذذات املعار ذذة ف ذذي غالبي ذذة الص ذذطاعات وأن قس ذذما م ذذن ه ذذه الص ذذطاعات تو ذذر
معار ذذة جزيي ذذة للملو ذذات وف ذذي مح ذذات غي ذذن ك ذذفه .كم ذذا حص ذذى ف ذذي آلاو ذذة التل ذذوة الطف ذذي
لكثين من لههار ولرا بم في العراق وإشى فايات إلامسان.
ً
رابعا  :مشكلة الفالح
يقصد بهل امللذكلة املرتب ذة بار وا ذز ذات الصذلة بممارعذات العذاملين فذي الق ذا
الزرا ذذي ,ك و ذ اع مذذن حيذذث قذذدراتهم لداييذذة وإمكا يذذاتهم املاديذذة واملعرفيذذة ال ذذم يوذذر
توظيفالذا فذذي هذذها املوذام .أن هذذها يعرذذم املعوقذذات املرتب ذة بار وا ذذز الزلذذر ة أ صذذاي
القذوة العاملذة الزراعيذذة ومت لباتهذا العمليذذة ,فالطذاك عذدم تذذوا ن مذثج بذذين ال لذز والعذذرض
ف ذذي ع ذذوق العمال ذذة الزراعي ذذة ,إذ ت ذذن مل ذذكلة الف ذذايض م ذذن ه ذذه الق ذذوة مم ذذا يول ذذد الب ال ذذة
املقطعذة فذذي الق ذذا الزرا ذذي وهذها يتذذنك أ ذرا عذذلبيا علذى إلا تاجيذذة .كمذذا إن الزراعذذة ال تقذذدم
 1د .عبد املال لف التميمم ,مصدر عاب  ,ع .102
 2بثسطذ ذذة حسذ ذذسز عذ ذذلمان ,لمذ ذذن املذ ذذا ي وت ذ ذ ين فذ ذذي التطميذ ذذة الزراعيذ ذذة فذ ذذي الع ذ ذراق ,رعذ ذذالة ماجسذ ذذتين غيذ ذذن
مةلورة ,ار امعة املسقطصر ة ,2336 ,ع .5
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ارح ذذوافز امل ر ذذة مم ذذا يوع ذذى الاقب ذذام عل ذذى العم ذذى الزرا ذذي ر ذذعيفا مقار ذذة إش ذذى العم ذذى ف ذذي
الق ا الصطا ي.
لقد أعسمت حالة الفجحين الاجتماعية والاقتصادية في العذراق بذالتند وشذيو حالذة
الفقذذر وارحرمذذان وار الذذى مطذذه عذذدة عذذطين علذذى الذذرغم مذذن ار ذذوات ال ذذم ات ذذهت لتحسذذين
حالذذة الفجحذذين بذذدها بقذذوا ين إلاصذذجح الزرا ذذي ,إال أن ت بي ذ تل ذ إلاج ذراهات لذذم يصذذاح ها
ت بي ذ ا ذذام متكام ذذى يع ذذاري ار وا ذذز الاجتماعي ذذة واملعسل ذذية والتعليمي ذذة للفجح ذذين ح ذ ذ
يمك ذذن إن يس ذذالم الف ذذجح بودي ذذة ف ذذي ت ذذو ر إلا ت ذذاج الزرا ذذي م ذذن ذذجم اع ذذت دام الوع ذذايى
ارحديث ذذة ف ذذي إلا ت ذذاج الزرا ذذي( .)1إن الف ذذجح العراق ذذي ظ ذذى بمع ذذزم ع ذذن تل ذ املقوم ذذات املالم ذذة
للنهذذوض بذذالر ف العراقذذي ,مذذن ذذم حصذذوم الت ذذو ر فذذي العمذذى الزرا ذذي وتذ مين ال ذذهاه ألبطذذاه
شعب  .إن هها الور أدي إشى:
 -1جال ذ ذذى امل ذ ذزارعين وع ذ ذذدم ععل ذ ذذيمالم ف ذ ذ دي إش ذ ذذى ا ف ذ ذذاض إلا تاجي ذ ذذة وال ذ ذذد ى واملس ذ ذذتوي
املعسلذذفم فذذي الر ذذف بلذذكى عذذام ممذذا احذذبط آلا ذذر ن للتفكيذذن فذذي د ذذوم ميذذدان العمذذى
الزرا ي.
 -2قيوة ملا تقدم حصلت ظاهرة الازوح واله رة هربا من الارو املعسلية القاعية.
 -0أدي ه ذذها الور ذ إش ذذى ت ل ذذف الي ذذد العامل ذذة ف ذذي الزراع ذ وظل ذذت عع ذذامي قص ذذا ف ذذي املعرف ذذة
ألعذذاليز إلا تذذاج العملي ذذة ووعذذايل ارحديث ذذة وكيفيذذة اعذذت دامالا ,وم ذ غيذذاض إلارش ذذاد
الزرا ذذي الفعذذام أدي ذل ذ إشذذى ا قلذذار لميذذة وإتبذذا ال ذذرق التقليديذذة ممذذا أ ذذر عذذلبا فذذي
مستوي إلا تاجية.
 -8وامللحذذوإ إن التذناكم فذذي الق ذذا الزراعذذة لذذم يحقذ تذذايج مررذذية إذ لذذم يسذذالم فذذي رف ذ
املسذتوي التقرذذم ومسذتوي املالذذارة لذدي العذذاملين فذذي الزراعذةق بسذذزز قذ التمو ذذى مذذن
جال ذذة ,وور ذذعية العم ذذى الزرا ذذي غي ذذن امل ذ ذ عة م ذذن جال ذذة أ ذذري ,ل ذذها إن قذ ذ الي ذذد
العاملة املدربة هو من ملاكى الق ا الزرا ي في العراق.
ر
فض ذذج ع ذذن ق ذ العمال ذذة الزراعي ذذة املدرب ذذة ف ذ ن العمال ذذة املوج ذذودة ي ذذي غي ذذن ك ذذفه ف ذذي
التعام ذذى ولع ذذاليز إلا تاجي ذذة ارحديث ذذة والتكطولوجي ذذا املت ذذورة ف ذذي مو ذذام العم ذذى الزرا ذذي
ف ذ ن هطذذاك أيضذذا رذذعفا فذذي ال ذنامج التدر زيذذة ف ذذم مطقوصذذة فذذي موملالذذا ,ف ذذم ال تذذوفر ف ذذي
أغل ذذز لحي ذذان التك ذذو ن ال ذذج م ليو ذذاد أط ذذر متكو ذذة بحي ذذث عع ذذر كي ذذف تتعام ذذى ووع ذذايى
 1جواد ععد عار  ,الاقتصاد الزرا ي ,دار الراية ,عمان ,2332 ,ع .ع .75-78
77

م .جواد كاظم حميد  ......قراءة في مشكالت الزراعة العراقية
إلا تذ ذذاج املت ذ ذذورة وارحديث ذ ذة ,وهذ ذذه ال ذ ذنامج التدر زي ذ ذذة أيضذ ذذا تكذ ذذون غيذ ذذن معذ ذذدة ملعار ذ ذذة
مل ذذكجت الق ذذوي العامل ذذة ف ذذي الق ذذا الزرا ذذي ,ل ذذها يبق ذذغ الف ذذجح يع ذذس ف ذذي العذ ذراق حال ذذة
ار ال ذذى وا ف ذذاض املس ذذتوي التعليم ذذم وب ذذهل يتمسذ ذ باألع ذذاليز التقليدي ذذة املت لف ذذة ف ذذي
(.)1
إلا تاج
ً
خامسا  :تدني املستوى التكنولوجي
مذذا ت ذزام الزراعذذة العراقيذذة تقسذذم باعذذت دام لعذذاليز التقليديذذة ,ولالذذها إن إلا تاجيذذة
ف ذذي لق ذذا الزرا ذذي مط فض ذذة العتماده ذذا عل ذذى تكطولوجي ذذا بدايي ذذة و قبذ ذ ذلذ ذ ارتف ذذا ف ذذي
تك ذذاليف إلا ت ذذاج ,وم ذذن ذذم ع ذذدم حص ذذوم املطتو ذذات الزراعي ذذة عل ذذى مي ذذزة تطافس ذذية ,وه ذذه
املعوقات ال م تقف أمام ت ذو ر الق ذا الزرا ذي فذي العذراق .إن اعذت دام آلاالت واملعذدات
ارحديثة في الزراعة ما ام هامليا ومط فضا مقار ة بالبلدان املتقدمة ,وفيما يلي جذدوم
يبين أعداد ار رارات وارحاصدات في العراق:
ار دوم ()0
ت ور أعداد ار رارات وارحاصدات في العراق للمدة ()2335-2313
السطة

أعداد
ار رارات

أعداد
ارحاصدات

املساحة املزروعة
بارحبوض (الف دو م)

معدم
اعت دام
ارحاصدات

معدم اعت دام
ارحاصدات

2335
2336

68827
68633

6235
6235

11462
11836

14832
17636

1212.4
1401.2

2337
2334
2332

56172
57214
57214

0686
2070
2070

11474
12344
4682

21135
232
18230

0257.4
5328
0682.4

2313

64771

8266

13043

151

2323.2

املصدر :
 -و ارة الزراعة ,دايرة الت

يط واملتابعة ,قسم إلاحصاه الزرا ي ,تقار ر الةلا الزرا ي لسطوات م تلفة.

 1محمذ ذذود الاشذ ذذرم ,التطميذ ذذة الزراعيذ ذذة املسذ ذذتدامة :العوامذ ذذى الفاعلذ ذذة ,مركذ ذذز دراعذ ذذات الوحذ ذذدة العربيذ ذذة,
بينوت ,2337 ,ع .122
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فمذذن مجحاذذة بيا ذذات ار ذذدوم ( )0يقبذذين إن أعذذداد ار ذرارات قذذد ا فضذذت فذذي بعذذض
السذ ذذطوات كعذ ذذام  ,2337إال أن هطذ ذذاك فوذ ذذوة بذ ذذين العذ ذراق وبذ ذذين الذ ذذدوم املتقدمذ ذذة فذ ذذي هذ ذذها
املوذذام ,فعطذذدما قذذارن الع ذراق بالبلذذدان املتقدمذذة فذذي موذذام اعذذت دام ار ذرارات وذذد ف ذذي
البل ذذدان املتقدم ذذة اع ذذت دام ج ذرار واح ذذد لك ذذى  53دو ذذم ,ولك ذذن ف ذذي الع ذراق يس ذذت دم ج ذرار
واحد لكى  151دو م في عام  2313مثج ,وهها يلين إشى فووة تكطولوجية كبينة بسطذ وبذين
الدوم املتقدمة .وكها يقام في ارحاصدات ,فعلى الرغم مذن الت ذور العذدد ارحاصذى فههذا
فذ ن هطذذاك فوذذوة أيضذذا بذذالعراق وبذذين الذذدوم املتقدمذذة فذذي موذذام الاعذذت دام ,ففذذي البلذذدان
املتقدمذذة عسذذت دم حاصذذدة واحذذدة لكذذى  533دو ذذم( ,)1ولكذذن فذي العذراق عسذذت دم حاصذذدة
واحذدة لكذى  2323دو ذم ذجم عذام  2313وهذها يسذ ى فوذوة تكطولوجيذة كبيذنة امسذذحبت
آ ارها علذى إ تاجيذة الق ذا الزرا ذي املتد يذة بحيذث ع ذز هذها الق ذا عذن تذوفين مت لبذات
السوق املحلي من املواد ال هايية.
أمذذا فيمذذا يتعل ذ باعذذت دام لعذذمدة الكيمياو ذذة الوج ذ آلا ذذر للتكطولوجيذذا الزراعيذذة,
ف ذ ن الع ذراق يعذذامي فوذذوة فذذي إ تذذاج هذذه لعذذمدة واعذذمهجكالا ,إذ بسذذزز ظذذرو ارحذذروض
ال ذذم مذذرت علذذى الع ذراق أ ذذرت بلذذكى كبيذذن فذذي معامذذى إ تذذاج لعذذمدة الكيمياو ذذة ,إذ توقذذف
إلا تذذاج فذذي معملذذي لعذذمدة فذذي أاذذي ار صذذسز (محافاذذة البصذذرة) بعذذد أن شذذملالما التذذدمين,
أمذذا املعمذذى الثالذذث فذذي ذذور الزبيذذن فقذذد أعذذتمر فذذي إلا تذذاج لكذذن بمعذذدالت أقذذى مذذن ال اقذذة
التصميمية ل  ,وكهل ارحام في معمى بيجي ,إذ أ فض إلا تاج في لعذدم تذوفر لدوات
الاحتياطيذذة ,ومذذن مجحاذذة بيا ذذات ار ذذدوم ( )8يقبذذين إن إ تذذاج معامذذى لعذذمدة ال ع ذذي
حاجذ ذذة السذ ذذوق املحليذ ذذة ,وهذ ذذها يمثذ ذذى فوذ ذذوة تكطولوجيذ ذذة فذ ذذي إ تذ ذذاج لعذ ذذمدة دا ليذ ذذا ,إن
احتياجات العراق من لعمدة  1.5مليذون طذن عذطو ا ,بسطمذا إلا تذاج الذدا لي ال ي ذي إال
مس ذذبة  ,)2(% 5.5أم ذذا م ذذن حي ذذث الاع ذذمهجك لألع ذذمدة الكيمياو ذذة و ذذد الفو ذذوة كبي ذذنة ب ذذين
الع ذراق وال ذذدوم املتقدم ذذة ,فم ذذثج ف ذذي هولط ذذدا  762ك ذذم /للالكت ذذار ,وف ذذي الياب ذذان  837ك ذذم/
للالكتار إال أ لم يصى في العراق عوي  80ك م /للالكتار ,بى أن العراق أقى ح م ذ ذ ذ ذ ذ ذن
 1محم ذ ذ ذذد عب ذ ذ ذذد الك ذ ذ ذذر م العض ذ ذ ذذيد  ,التق ذ ذ ذذديرات العل ذ ذ ذذوايية والعلمي ذ ذ ذذة للحاج ذ ذ ذذة الفعلي ذ ذ ذذة للس ذ ذ ذذاحبات
وارحاصذ ذذدات الزراعيذ ذذة فذ ذذي الع ذ ذراق للسذ ذذطوات ( ,)2313-2337مولذ ذذة الزراعذ ذذة العراقيذ ذذة ,العذ ذذدد (,)2
ب داد ,2332 ,ع .2
 2د .جميى عبدهللا ,الزراعة في العراق.
www.aliraqtimes.com
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ار دوم ()8
إلا تاج السطو ملعامى لعمدة الكيمياو ة في العراق للمدة ()2331-2338
إ تاج معمى بيجي من لعمدة
إ تاج معمى البصرة ( ور الزبين) من أعمدة اليور ا
السطة
املوالزة للسوق املحلي امل زون إلا تاج
إلا تاج
املوالزة للسوق املحلي امل زون
70.1 140.2
140.2
24.2
501.6
552.4
2331
2332
2330
2338

527.7
22.2
262.7

املصدر:
 -و ارة الزراعة ,دايرة الت

572.2
128.2
225.1

25.5
25
6.07

062.2
161.4
50.6

062.2
161.2
50.6

112.2
25.7
ذذذ

يط واملتابعة ,قسم إلاحصاه ,تقار ر الةلا الزرا ي لسطوات م تلفة.

الدوم العربية في هها املوام فقد وصى في مصر اشى  075ك م /للالكتار(.)1
ً
سادسا  :عقبات متعلقة باإلدارة
ال ذذج إن الزراع ذذة العراقي ذذة تت ذذوافر فهه ذذا إمكا ي ذذات مادي ذذة وال ذذر ة وفطي ذذة (فطي ذذين,
ومالطدعذذين راعيذذين) معت ذذنة ,ولكنهذذا لسسذذت مسذذت لة كمذذا يةب ذذي أن يكذذون ولسسذذت مسذ رة
بل ذذكى فاع ذذى بحي ذذث ت ذذدم العملي ذذة إلا تاجي ذذة أو التطمي ذذة الزراعي ذذة املس ذذتمرة .إن ارتب ذذا
عوامذذى إلا تذذاج وعطاصذذر فيمذذا بينهذذا ال يذذتم فذذي العمليذذة إلا تاجيذذة بصذذورة صذذحيحة مذذا لذذم
يكن هطاك تطايم دقي يتوشى املز ج لمثى منها لرض ,والعمى ,ورأ املام ,للوصوم إشذى
أك ذ ذذن ذ ذذاتج ممكذ ذذن وب قذ ذذى تكذ ذذاليف ,إن عطصذ ذذر إلادارة يتذ ذذوشى إيوذ ذذاد العجقذ ذذات التطايميذ ذذة
وإلا تاجية املثلى ال ذم تحقذ الوصذوم إشذى الالذد امل لذوض وتحقيذ أعلذى ربحيذة ممكطذة(,)2
إن ت لف إلادارة املزرعية في العراق يوعى من الصذعز تحقيذ لهذدا أعذج والوصذوم
إشى إلا تاجية باملستوي املجيم لتحقيذ الاكتفذاه الذهاعي بذ مسذتوي مذن املسذتو ات .إن مذا
يمي ذ ذذز إلادارة املزرعي ذ ذذة ف ذ ذذي الع ذ ذراق ب هه ذ ذذا مت لف ذ ذذة ف ذ ذذي توجي ذ ذ طاقاته ذ ذذا ح ذ ذذو ععب ذ ذذة امل ذ ذذوارد
الزراعية ,وإهها غين قادرة على الاعالام في تقديم اقتناحات عملية لتحسين إلا تذاج الزرا ذي
ألهه ذذا تفتق ذذد إشذ ذذى ار ذذنة امليدا يذ ذذة وتطقص ذذالا التورب ذذة ,كمذ ذذا تطقص ذذالا مسذ ذ لة الاط ذذج علذ ذذى
 1رحم ذذن حس ذذن عل ذذي املكصوا ذذبم ,الاقتص ذذاد الزرا ذذي ,ش ذذركة ال ي ذذف للم بوع ذذات ,ب ذذداد ,2337 ,ع
.02
 2د .موهاض بدر العطاد ,املد ى إشى إلادارة املزرعية ,م بعة جامعة البصرة ,1248 ,ع .62
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التو ذذارض الطالح ذذة للعم ذذى الزرا ذذي ف ذذي الع ذذالم والتع ذذاون معال ذذا ر دم ذذة الواقذ ذ الزرا ذذي ف ذذي
ب ذذاألمور
الع ذذالم .إن املل ذذكجت إلادار ذذة ال تتعلذ ذ فق ذذط بم ذذا ورد ف ذذي أع ذذج  ,وإ م ذذا ت ذذتل
آلاتية(:)1
 -1قلة الالطدعة الزراعية في اللعز الزراعية املطقلرة في املدن العراقية.
 -2قلة العاملين في إلارشاد الزرا ي ارحقلي.
 -0قلة الت صيصات املالية من ارحكومة املحلية لدعم الق ا الزرا ي.
 -8عدم تواف القوا ين ارحالية والعيما قوا ين لرا ذبم (قذا ون امللكيذة ,وقذا ون التذ جين,
وعدم تفعيى قا ون حماية إلا تاج الزرا ي) م مت لبات النهوض بالواق الزرا ي.
 -5ععذذامي معاذذم القذذري مذذن عذذدم وصذذوم ار ذذدمات ,إذ الواقذ اليذذوم يلذذين إشذذى إن املوذذال
البلديذ ذذة ومطامذ ذذات املوتم ذ ذ املذ ذذدمي توج ذ ذ ار ذ ذذدمات إشذ ذذى قذ ذذري دون أ ذ ذذري ,ممذ ذذا أدي
ببعض الفجحين واملزارعين إشى تذرك قذراهم واله ذرة إشذى املذدن بحثذا عذن عمذى يذوفر لالذم
لقمة العس  ,وهها ب بيعة ارحام يتنك أ را علبيا في الزراعة.

املبحث الثاني
آلافاق الزراعيه في العراق
ذذة متكامل ذذة ملعار ذذة مل ذذكجت الق ذذا الزرا ذذي ف ذذي الع ذراق تت ل ذذز ل ذ
إن ور ذ
الا ذذرو املور ذذوعية لتوع ذذى ه ذذها الق ذذا ارحي ذذو يلع ذذز دورا مالم ذذا ف ذذي موم ذذى عملي ذذة
التطميذذة الاقتصذذادية للذذبجد ,وهطذذا يمكذذن إن ملذذين إشذذى بعذذض ال ذذرق لتطميذذة راعذذة الع ذراق
ال م من املمكن أن تكون قواعد لبطاه إعتناتيوية لت و ر الزراعة العراقية:
أ -أتبذ ذذا الاعذ ذذلوض الزرا ذ ذذي الكثيذ ذذف ,إذ ياكذ ذذد هذ ذذها الاعذ ذذلوض التطمذ ذذو علذ ذذى الاعذ ذذتعمام
الكثيذ ذذف لذ ذذألرض والعمذ ذذى واعذ ذذتعمام البذ ذذهور والتقذ ذذاوي املحسذ ذذطة ولعذ ذذمدة الكيمياو ذ ذذة
والعضو ة واملكططة ,وأيضا الاهتمذام بذالمنوة ارحيوا يذة وفذ طذرق علميذة وفطيذة عصذر ة,
م ذ العم ذذى عل ذذى إ ت ذذاج أص ذذطا جدي ذذدة م ذذن املحاص ذذيى الزراعي ذذة ذات إلا تاجي ذذة العالي ذذة
والقدرة على مقاومة الامراض الطباتية وارحيوا ية.
ض -إ تاجالا الزرا ي بالدرجة الاعاعية على اعت جم لرا بم املتاحذة والبحذث عذن أرا ذبم
جديدة( .)1إن هها الاعلوض التطمو للزراعة يت لز توفين البةية التحتية الزراعية مثى

 1جواد ععد عار  ,مصدر عاب  ,ع .44
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ال رق وشبكات الر وال زم مما يساعد في ادة لمل ة ل ري.
إن هذ ذذها اللذ ذذكى مذ ذذن التطميذ ذذة مطاعذ ذذز للع ذ ذراق جذ ذذدا المتجك ذ ذ أرا ذ ذذبم راعيذ ذذة غيذ ذذن
مست لة أو فهها مسبة ملوحة معيطة يمكن معار مها واعتصجحالا وتمذار الزراعذة علههذا.
وأعتق ذذد أ ذ ذ م ذذن الض ذذرور أن تق ذذوم و ارة الزراع ذذة باالش ذذتناك مذ ذ و ارة امل ذذوارد املايي ذذة
بذذاجراهات الكلذذف املورذذعي لألرا ذذبم املستصذذلحة أو ال ذذم ي ذراد إصذذجحالا ,لتحديذذد مذذدي
الصجحية للزراعة ,أو إعادة ت هيلالا لكي تتجيم ومت لبات الزراعة ارحديثة.
ت -كمذ ذذا أن هطذ ذذاك حزمذ ذذة مذ ذذن السياعذ ذذات ال ذ ذذم تكذ ذذون مثذ ذذى موموعذ ذذة إج ذ ذراهات ملعار ذ ذذة
ملكجت الق ا الزرا ي في العراق وعلى الطحو آلاعي:
ً
أوال  :السياسة الاستثمارية
وهطذ ذذا يت لذ ذذز لمذ ذذر ذ ذذادة الت صيصذ ذذات الاعذ ذذقثمار ة للق ذ ذذا الزرا ذ ذذي لرف ذ ذ طاقت ذ ذ
إلا تاجي ذذة بل ذذقي الطب ذذاعي وارحي ذذوامي .كم ذذا يةب ذذي أن ت ذذو الاع ذذقثمارات ج رافي ذذا بل ذذكى
عادم بحسز املحافاات وبما يذتجيم وامليذزة الةسذزية لكذى محافاذة بمذا يذرتبط وإلامكا ذات
الزراعيذذة املتاحذذة فههذذا واعذذقثمارها بلذذكى كذذفه ومتذذوا ن .كمذذا يت لذذز لمذذر دعذذم الق ذذا
ار اع لجعقثمار في الق ا الزرا ي عن طر تفعيى آلاليات آلاتية:
أ -ععديى القلرةعات واللوايج والقوا ين ال م ععز إعالام الةلا ار اع في الزراعة.
ض -إعداد فرع الاعقثمار فذي املوذاالت الزراعيذة امل تلفذة والتذنو ج لالذا فذي م تلذف وعذايى
الاعجم.
ج -عساليى إلاجراهات امل لوبة ملعامجت تطفيه امللارة واملصادقة علهها.
د -شموم امللارة الص ينة واملتوع ة الزراعية بقوا ين ع ي الاعقثمار.
هذ  -توفين القروض الزراعية وعساليى إجراهات ارحصوم علهها و ادة مدة السداد.
ً
ثانيا  :السياسة املائية
أص ذذبج م ذذن الض ذذرور الاهتم ذذام بمس ذ لة ت ذ مين املي ذذا الج م ذذة لجع ذذت دامات الزراعي ذذة
ر ذذمن عياع ذذات التطمي ذذة ف ذذي الع ذراق بل ذذكى ع ذذام ور ذذمن السياع ذذات الزراعي ذذة عل ذذى وج ذ
ار صوع وبما يلي:

 1د .علي عبذد الالذاد عذالم ,حذو إعذتناتيوية فعالذة للتطميذة الاقتصذادية فذي العذراق ,مولذة ل بذار للعلذوم
القتصادية وإلادار ة ,العدد ( ,)2جامعة ل بار ,2312 ,ع .64
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 -1ر ذذرورة الوص ذذوم إش ذذى اتف ذذاق هه ذذا ي م ذ دوم ار ذذوار و اص ذذة دوم املطب ذ لقس ذذمة املي ذذا ,
لت مين توافرها بصورة مستمرة.
 -2دراعذذة مورذذو إقامذذة السذذدود لتطاذذيم مطاعذذسز امليذذا فذذي الاههذذار والاعذذتمرار فذذي صذذيا ة
السدود املقامة وعل يلالا مركز ا.
 -0الاكثذذار مذذن ت ذذز ن امليذذا فذذي موعذذم اللذذتاه فذذي البحيذنات ولهذذوار .إن املذذاه الذذه ت ذ
تركيذ ذذا يكذ ذذون معام ذ ذ بسذ ذذزز توليذ ذذد الكالربذ ذذاه ,إذ عذ ذذن طر ق ذ ذ يمكنهذ ذذا توليذ ذذد ال اق ذ ذة
الكالرباييذة ال ذم تحتذذاج الههذا تركيذذا بكمذنة فذذي فصذى اللذتاه لذذها تقذوم بكمذذنة ال ذ للمذذاه,
ولها يمكن اعذقثمار ذلذ مذن العذراق بتنكيذز ار ذز ن أللذتا ي مذن ذجم تذوفين أك ذن عذدد
من ار زا ذات املاييذة وعذدم هذدر تلذ امليذا فذي ار لذيج العراذي( .)1وهطذا يلعذز اقتذناح بطذاه
ع ذذد ش ذذط الع ذذرض و اظم ذ دورا ف ذذي ارحف ذذاإ عل ذذى ه ذذه الكمي ذذة م ذذن املي ذذا  ,كم ذذا يمك ذذن
الاعتفادة من مط فض بحر الطوف ك زان ما ي جيد.
 -8ر ذذرورة الاهتم ذذام بقطا ذذيم ش ذذبكات املو ذذار للمي ذذا الثقيل ذذة ف ذذي امل ذذدن كاف ذذة ,وإلاعذ ذرا
بمعار ذذة تلذ ذ املي ذذا وإعادته ذذا إش ذذى املل ذذارة الاروايي ذذة الزراعي ذذة والع ذذيما القر بذ ذة مذ ذذن
مطاط املعار ة.
 -5ررورة ات اذ إجراهات حا مة ورادعة ملط رمي امل لفات في لههار.
 -6التنكي ذ ذذز ف ذ ذذي اع ذ ذذت دام ال ذ ذذر ب ذ ذذالر والتطق ذ ذذيط والتوع ذ ذ ف ذ ذذي الزراع ذ ذذة تح ذ ذذت البي ذ ذذوت
الزجاجية ولغ ية البجعقيكية بالةسبة ملوموعات ار ضراوات.
 -7ررورة العمى علذى إد ذام راعذة بعذض املحاصذيى ال ذم ال تحتذاج إشذى كميذات كبيذنة مذن
امليا كبعض اصطا الر ومحصوم الب اطا.
 -4التوع ذ ف ذذي ب ذرامج الارش ذذاد لتوعي ذذة مس ذذت دمي املي ذذا وبمل ذذاركة ال ذذو ارات املعطي ذذة به ذذها
املوام كو ارة املوارد املايية وو ارة الزراعة وو ارة البس ة.
 -2رذذرورة التوع ذ والاهتمذذام بقب ذذين ار ذذداوم والسذذواقي الطاقلذذة للميذذا اصذذة تل ذ ال ذذم
عست رق مسافات بعيدة ملط التب ر غين امل نر والقسرض إشى امليا ار وفية.
ً
ثالثا  :املوارد البشرية
الش أن اله يقذوم بعمذى الزراعذة هذو الفذجح وتتوقذف عمليذة وذاح ال ن ذامج الزرا ذي
مذذن ذذجم العمذذى الكذذفه واملسذذتمر ملذذن يذذزر لرض و تذذوشى رعايمهذذا ,وهذذها مذذا يوجذذز ور ذ
 1عادم شر ف ارحسيرم ,مصدر عاب  ,ع .10
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اعذذتناتيوية بعيذذدة املذذدي فذذي ت ذذو ر الق ذذا الزرا ذذي مذذن جا ذذز ال اقذذة الزلذذر ة مذذن ذذجم
ار وات آلاتية:
 -1إقامة مراكز محو لمية في لر ا .
 -2تفعيذذى مراكذذز إلارشذذاد الزرا ذذي والعمذذى علذذى طب ذ مل ذرات إرشذذادية دور ذذة وتو ةعالذذا بذذين
املزارعين لرف املستوي الثقافي واملعرفي لالم.
 -0إملذ ذذاه املذ ذذدار ومراكذ ذذز التذ ذذدر ز املت صصذ ذذة بالزراعذ ذذة والتنبيذ ذذة ارحيوا يذ ذذة واليذ ذذحة
العامة.
 -8العمذذى علذذى إقامذذة دورات تدر زيذذة ومحارذرات مت صصذذة إرشذذادية فذذي املطذذاط الر فيذذة
بالتع ذذاون مذ ذ مطامذ ذذات املوتمذ ذ املذ ذذدمي لرفذ ذ مس ذذتوي لداه وتطميذ ذة روح املب ذذادرة فذ ذذي
العمى ومواجالة امللكجت ال م تاالر على مستوي العمى الزرا ي.
 -5توفين املراكز اليحية في لر ا وملر الو ي الصحي لرف كفاهة املزارعين ومالاراتهم.
 -6تذ ذذوفين طذ ذذرق املواصذ ذذجت السذ ذذاللة والسذ ذذرةعة ال ذ ذذم تقذ ذذيج التواصذ ذذى بذ ذذين الر ذ ذذف واملديطذ ذذة
لقساليى قى املطتوات من مطاط إلا تاج إشى مطاط الاعمهجك.
وإن إمل ذذاه ال ذذرق وبط ذذاه القط ذذاطر ف ذذي املط ذذاط الطايي ذذة يةب ذذي أن يك ذذون م ذذن ا تص ذذاع
موذال املحافاذات بالتعذاون مذ املذزارعين وأصذحاض لرا ذبم مذن دون ارحاجذة إشذى الرجذو
إشى السل ة املركز ة ,لإلعرا بالنهوض بالواق الزرا ي املتدهور حاليا(.)1
ً
رابعا  :البنى التحتية
إمذذا فيمذذا يتعلذ ب صذذوع البرذ التحتيذذة للنهذذوض بواقذ الزراعذذة فذذي العذراق وا قلذذالالا
من ملكجتها فيةب ي العمى على:
 -1توفين الكالرباه للقري ولر ا وع ي بطاه مح ات كالربايية على ال اقة اللمسية.
 -2إملذذاه دور عذذكن مر حذذة للمذزارعين لتذذوفين مسذذتوي معا ذذبم اليذ بهذذم ليكذذون ذلذ عو ذذا
لالم على بهم املز د من ار الد والعمى في موام إلا تاج الزرا ي.
 -0إملذ ذذاه املراكذ ذذز اليذ ذذحية وتذ ذذوفين املسذ ذذتلزمات امل لوبذ ذذة كافذ ذذة وتذ ذذوفين لدو ذ ذذة والرعايذ ذذة
اليحية لولية الج مة للمزارعين وعوايلالم كافة .
 1د .عبذذد الكذذر م جذذابر شذذطوار ,الق ذذا الزرا ذذي فذذي الع ذراق مذذا بعذذد العقوبذذات الدوليذذة مذذا العمذذى ,املولذذة
العراقي ذذة للعل ذذوم الاقتص ذذادية ,الع ذذدد ( ,)10كلي ذذة إلادارة والاقتص ذذاد ,ار امع ذذة املسقطص ذذر ة,2337 ,
ع .12
78

مجلة االقتصادي الخليجي  ......العدد ( )62حزيران 6025
 -8تذذوفين املراكذذز البي ر ذذة للحيوا ذذات ومعار ذذة لم ذراض املسذذتوططة واملطقلذذرة فذذي لر ذذا
العراقيذذة ,وهطذذا يت لذذز لمذذر تذذوفين لدو ذذة واملعقمذذات امل لوبذذة كافذذة لتفذذاد إلاصذذابة
باألمراض بين ارحيوا ات.
 -5إملذذاه مراكذذز مت صصذذة لتمكذذنهم مذذن اعذذت دام الالورمو ذذات ال ذذم عسذذاعد فذذي إلاع ذرا
بالطمو بالةسبة للع وم وغينها من الوعايى ارحديثة.
أن ال ذذرض مذذن الاهتمذذام بالبطذذاه التح ذذم هذذو لرف ذ مسذذتوي التطميذذة الر فيذذة مذذن ذذجم
رف ذ ذ املسذ ذذتوي الاقتص ذ ذذاد والاجتمذ ذذا ي والص ذ ذذحي والعمرامذ ذذي للموتمع ذ ذذات الر فيذ ذذة ولرف ذ ذ
ارحي ذذف والال ذذم ال ذذه أص ذذاض املوتمع ذذات الزراعي ذذة ف ذذي املراح ذذى الس ذذابقة ملواجال ذذة ظ ذذاهرة
الفقر املتنكزة في الر ف.
ً
خامسا  :دعم املزارعين
يةب ذذي أن تحتذذى مسذ لة دعذذم العذذاملين فذذي ارحقذذى الزرا ذذي الصذذدارة فذذي أ إعذذتناتيوية
ملعار ذذة مل ذذكجت الق ذذا الزرا ذذي ف ذذي الع ذراق ,وذل ذ لض ذذعف الامكا ذذات املادي ذذة واملالي ذذة
للمزار العراقي ,م أن طبيعة امللكجت ال م ععتنض عذبى النهذوض بذالواق الزرا ذي تفذوق
امكا ذ ذذات امل ذ ذزارعين ,كم ذ ذذا أن ق ذ ذ ار ذ ذنات إلادار ذ ذذة والفطي ذ ذذة بس ذ ذذزز معا ذ ذذاة ارح ذ ذذروض
وعذذطوات ارحصذذار والعقوبذذات الدوليذذة وعمليذذات العطذذف السيامذذبم وإلارهذذاض تت لذذز لمذذر
دع ذذم املذ ذزارعين .وةع ذذر ال ذذدعم رحك ذذومي املباش ذذر عل ذذى أ ذ ذ موموع ذذة إلاجذ ذراهات ولعذ ذ
واملبادئ املتناب ة لتحقي أهدا اقتصادية أو اجتماعية تطعك فذي املوا ذة العامذة وفذ
بر ذذامج مع ذذين مل ذذدة مطي ذذة معيط ذ غالب ذذا م ذذا تك ذذون ع ذذطة( .)1أن ال ذذدعم ارحك ذذومي املباش ذذر ف ذذي
حقيقت ما هو إال جزه من إلا فاق القل يلي اله ت صصذ املوا ذة العامذة بهذد إجذراه
ع ييذن إيوذااي فذي ق ذا معذين .إذ أن املوا ذة العامذة فذي العذراق ا ته ذت مطذه مذن بعيذد رفذد
الق ا الزرا ي بالدعم املباشر من جم توجي م صصات لدعم املذزار وار ذدوم آلاعذي
يبين ت صصيات دعم املزارعين.
ر
م ذذن ار ذذدوم ( )5يلح ذ أ ذ عل ذذى ال ذذرغم م ذذن محدودي ذذة الت صيص ذذات ,إال أهه ذذا أ ذذهت
باالرتفا إذ بدأت بمبل  003مليار ديطذار عذام  2335ذم ارتفعذت ح ذ بل ذت الت صيصذات
 753مليار ديطار عام  ,2311أن هه الت صيصات في موام الدعم يةب ي أن ت ه لمذور
آلاتية بعين الاعتبار:
 1د .زعى مالد ار اعم ,الاقتصاد ار ز ي ,م بعة جامعة ب داد ,1240 ,ع .121
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 -1دع ذذم صذ ذ ار املذ ذزارعين م ذذن ذذجم التوعذ ذ ف ذذي إمل ذذاه املص ذذار الزراعي ذذة به ذذد ت ذذوفين
القروض وتقديمالا إشى املزارعين بلكى مسسر.
ار دوم ()5
ت صيصات دعم املزارعين في العراق للمدة ()2335 -2311
السع

إجماشي الت صي

2335
2336

003
033

2337
2334

282
082

2332
2313
2311

812
513
753

(مليار ديطار)

املصدر:
 -و ارة املالية ,الدايرة الاقتصادية ,ب داد ,ع .123

 -2ش ذراه املحاص ذذيى الزراعي ذذة م ذذن املذ ذزارعين ع ذ يعا لال ذذم ودعم ذذا لإل ت ذذاج الزرا ذذي بوجذ ذ
املطافسة ار ارجية.
 -0بي البهور والتقاوي املحسذطة ودعمالذا ,وفذي هذها الطذو مذن الذدعم تتحمذى الدولذة جذزها
من تكلفة املد جت الزراعية وهها شكى من أشكام توجي الدعم(.)1
 -8بي لعمدة ب ععار م فضة.
 -5دعذذم أعذذعار الطذذاتج النهذذا ي ,إذ يذذاد إشذذى ع ذ ي التوع ذ فذذي راعذذة املحاصذذيى املدعمذذة
مما ياد إشى ادة إلا تاج وتحسين الور املعا بم للمزارعين(.)2

 1د .جميى محمد جميى ,اقتصاديات القسو الزرا ي ,دار اللاون الثقافية ,ب ذداد ,بذدون تذار خ ,ع
.227
 2د .فو ذذة غرا ذذي ,الزراع ذذة العربي ذذة وتح ذذديات لم ذذن ال ذذها ي ,مرك ذذز دراع ذذات الوح ذذدة العربي ذذة ,بي ذذنوت,
 ,2313ع .207
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وعل ذذى ال ذذرغم م ذذن أ ذ ذ ال ذذدعم يع ذذد ت ذذد ج ف ذذي ق ذذوي الس ذذوق ,لك ذذن لم ذذر يت ل ذذز ت ذذد ى
ارحكومة في قوي السوق إقرارا لألولو ات الاقتصادية ال ذم ععتقذد الدولذة ب هميمهذا ,وللعلذم
أن الواليات املتحدة الامر كية تقبر مس لة دعم الق ا الزرا ي وكهل اليابان.

الاستنتاجات والتوصيات
 الاستنتاجات
 -1يبذذدو أن ملذذكجت الزراعذذة فذذي العذراق مسذذتديمة بسذذزز القصذذور فذذي السياعذذات املتبعذذة
للحكومات املتعاقبة ملعار ة معوقات الق ا الزرا ي.
 -2أن السياع ذذات التطمو ذذة للق ذذا الزرا ذذي ل ذذم تك ذذن متكامل ذذة فق ذذد رك ذذزت عل ذذى جوا ذذز
معيط ذذة كالقس ذذو وقط ذذوات ال ذذر وأهمل ذذت جوا ذذز أ ذذري مالم ذذة كت ذذو ر مراك ذذز البح ذذث
العلم ذ ذذم وإ ت ذ ذذاج الب ذ ذذهور املحس ذ ذذطة وتوع ذ ذذي اع ذ ذذت دام املكطط ذ ذذة ولع ذ ذذمدة الكيمياو ذ ذذة
وغينها.
 -0هطذاك ملذذكلة فذذي لرا ذذبم العراقيذة الصذذارحة للزراعذذة مذذن حيذث التيذذحر وامللوحذذة ممذذا
أدي إشى ا فاض إلا تاجية في بعض لرا بم وتدهورها في أ ري ,إشذى جا ذز ذلذ أدي
إشى تقلي املساحة الصارحة للزراعة.
 -8رعف السياعة املايية فذي العذراق ممذا أدي إشذى تذدهور كبيذن فذي العذرض املذا ي إشذى جا ذز
تلوة امليا مما امعكذ عذلبا فذي إلا تذاج الزرا ذي ,وعذوه اعذت دام امليذا والتنبذة وعذدم
اعتمذ ذذاد ال ذ ذذرق اليذ ذذحيحة فذ ذذي الذ ذذر ممذ ذذا عسذ ذذزز بتذ ذذدهور لرا ذ ذذبم وا قلذ ذذار الت ذ ذذدق
وامللوحة.
 -5ر ذذعف اع ذذت دام التكطولوجي ذذا ف ذذي الق ذذا الزرا ذذي العراق ذي لض ذذعف امكا ي ذذات الف ذذجح
العراقي املالية وعدم قدرت على شرافها والتعاي معالا.
 -6رذعف الاعذقثمارات ارحكوميذة فذي موذام الزراعذة وا حسذار اعذقثمارات الق ذا ار ذذاع
أيضا في الزراعة.
 -7عدم اهتمام الدولة بالبر التحتية للق ا الزرا ذي وهذها ريعذد واجبذا مالمذا مذن واجبذات
الدولة مالما تبةت من ايديولوجية اقتصادية.
 -4إن الق ذذا ار ذذاع غيذذن قذذادر وحذذد علذذى القيذذام بالتطميذذة الزراعيذذة لضذذعف امكا يات ذ
املالية والتطايمية وإلادار ة.
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 -2عدم الاهتمام بار ا ز الزلر في موام الزراعة ,إذ يةب ي الاهتمام بالتطمية الزلذر ة
ملوتمذ ذ ذ الر ذ ذذف ورفذ ذ ذ املس ذ ذذتوي املعا ذ ذذبم والص ذ ذذحي والتعليم ذ ذذم لك ذ ذذي تتفاع ذ ذذى امل ذ ذذوارد
والعوامى ال بيعية الزلر ة لتطمية الق ا الزرا ي.
 -13توقف الامل ة البحثية الزراعية في العراق صوصا بعد عام .2330
 التوصيات
 -1يو ذذز إن يك ذذون هط ذذاك دور وا ذ ذ للدول ذذة و اب ذذت ف ذذي مو ذذام تطمي ذذة الق ذذا ف ذذي العذ ذراق
وتواو العقبات وامللكجت ال م يعامي منها هها الق ا .
 -2رصذذد ميزا يذذة اصذذة لتطميذذة الق ذذا الزرا ذذي وفذذتج مصذذار كبيذذنة وتقذذديم القسذذاليجت
املصرفية للفجحين واملزارعين ملساعدتهم ماليا لت و ر مزارعالم.
 -0الاهتمام بق ا الر في العراق والتنكيز على اعت دام تقطيات الر ارحديثة.
 -8التثقيف على الزراعة ارحديثذة والعمذى علذى إرعذام ر جذي كليذة الزراعذة ذارج العذراق
لإلط ذذج عل ذذى تو ذذارض الع ذذالم ف ذذي مو ذذام الزراع ذذة ومحاول ذذة قلال ذذا إش ذذى العذ ذراق لت بيقال ذذا
دا ليا.
 -5دعذذم الق ذذا ار ذذاع لجعذذقثمار فذذي املوذذام الزرا ذذي وععو ذذد علذذى ال ذذور فذذي هذذها املوذذام
بم تلف ال رق ومنها إلامكا ات املالية وإلادار ة والقسو قية.
 -6ارحفذذاإ علذذى التنبذذة الزراعيذذة مذذن امللو ذذات كافذذة ,فضذذج عذذن ذل ذ ت لذذي املحاصذذيى
الزراعية من التلوة بم لفات املعامى وصيا ة شبكات الصر الصحي.
 -7العم ذذى عل ذذى تفعي ذذى أع ذذلوض املكافح ذذة املتكامل ذذة لخف ذذات الزراعي ذذة وع ذ ذ ي اع ذذت دام
املكافحذة ارحيو ذذة بذدال مذذن املكافحذة الكيماو ذذة ال ذم تذذطعك ايوابيذا علذذى وعيذة املطذذتج
الزرا ي والتوا ن البيئم.
 -4تفعي ذذى دور السياع ذذة التوار ذذة الزراعي ذذة للع ذراق رحماي ذذة إلا ت ذذاج املحل ذذي م ذذن مطافس ذذة
املس ذذتورد والس ذذماح بةس ذذبة اع ذذتيناد تف ذذي لت ي ذذة الع ذذز ف ذذي إلا ت ذذاج املحل ذذي وباعتم ذذاد
ععر ف جمركية ك داة رحماية إلا تاج املحلي.
 -2م ذذن الض ذذرور قي ذذام و ارة ال ذذطفط بتوالي ذذز الفجح ذذين وامل ذزارعين بالكمي ذذات امل لوب ذذة م ذذن
الوقود وب ععار مط فضة من باض الدعم املاد واملاشي لالم.
 -13ر ذذرورة قي ذذام ارحكوم ذذة بالع ذذالام ف ذذي تق ذذديم ارحزم ذذة التكطولوجي ذذة الج م ذذة وتوفينه ذذا
لإل تاج الزرا ي والعيما في ظى احتكارات اللركات العاملية للتقطية الزراعية.
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A Review of Iraqi Agriculture Problems
Lecturer. Jwad Kadim Hamead
Faculty of Administration & Economics
University of Basrah
Abstract:
Despite of availability of many constituents in agriculture in Iraq, However,
these constituents are facing a lot of problems that make them in a level doesn't
fit with the rising of size of the productivity of the agriculture sector for the
advancement of the Iraqi economy.
The focus of this research is on the obstacles faced by the elements of Iraqi
agriculture . In order to diagnose problems of the agriculture sector and develop
a strategy requires the combined efforts of state and private sector to provide
support and plans to develop this vital sector for Iraq.
Key words:
agriculture problems, agriculture constituents, investment, development,
water policy, Agriculture Investment Plans, Agriculture Machinery,
development Sector Policies .
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