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Abstract: 

The search deals with the main problems which face 

agricultural production in Abu Ghraib district. The 

researcher found the studied area witnessed a big decline 

in the agricultural area.  That was the result of the natural 

of the security and economic condition that faced the 

area because of terrorist acts and unwatering after the 

control on Fallujah and the destruction of the main 

feeder canal which caused the population depends 

completely on waters well to remove deficiency that 

happened to water which caused the high level of salt in 

addition to the lack of variety in plated crops which 

suited their ability to undergo waters well and the 

migration of population to their level and leaving the 

agricultural area.  
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  :لمقدمةا
من  امتغير  البشرية عنصر امل العو المشترك لجميع العنصر الذي يمثل ان انسالايعد 

لعممية , اتيم النوعي ومستويالعمري و التغير في تركيبيم ان و السكاد اعدالتغير في احيث 
لبشري من حيث تقبمو العنصر اب ثرأتتعية الزر العممية التطور في الحديثة و اليب اسالا لادخإف

رد المو الصحيح كالشكل اب ارىاستثمارد و الديو من مو فر امتو  امل مع مالتعاوقدرتو عمى  الي
 تو. ائم لمزروعلمالالشكل اب اوتوجييية عيالزر اجية انتالات الخدمائية و الما

 لبحث:ا: مشكمة والا
 تي؟النباالنتاج ا في اثر البشرية امل اىل لمعو  -1
 لنزوح؟ اليجرة و اع اوضاعية في بفعل الزر اضي ار الاتدىور  -2
 لبحث:ا: فرضية انياث

ت التغير اعية بفعل الزر اضي ار الاحة اجع مسالبحث , تر اغة فرضية ايمكن صي
 منية .الاع اوضالاو طبيعة   االقتصادية  

 لبحث:ا: هدف الثاث
 ا االنتاج لتي يشيدىالبشرية ات لمشكالاىم البحث لمتعرف عمى ا اييدف ىذ

لظيير اىم احد انو يعد او  اسيمال ابوغريب االقتصادية  ء اتي( في قضالنباعي )الزر ا
 د.افظة بغداعي لمحالزر ا

  لبحث:اهمية ا: ابعار 
فظة الميم لمحاعي الزر الظيير افيي تعد من  اعيالمنطقة زر اىمية ال انظر  -1

 د.ابغد
االنتاج  جوالتي تو البشرية ات لمشكالالتي تعني بالحديثة ات اسالدر اقمة  -2

 سة.الدر اتي في منطقة النباعي الزر ا
 لبحث: ا: حدود امساخ
 -33,22ئرتي عرض )ابين د ام اسة  فمكيالدر انية: تقع منطقة المكالحدود ا-1
لجزء افيي تقع في  افياجغر  اما,  ا( شرق44,16 -43,35وخطي طول ) الا( شم33,35

لغربي من الجزء اتقع في  اريادا اماوسط , الات الفر اقميم الرسوبي ضمن السيل الي من الشما
ء الجنوب قضار ومن انبالافظة الغرب محالكرخ ومن اء الشرق قضامن  اد يحدىافظة بغدامح
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( 232.228سة )الدر الكمية لمنطقة اة حالمساظمية تبمغ الكاء ال قضالشمالمحمودية ومن ا
م( لسالالنصر و احية ا, ن ابوغريب االقتصادية  ء اقض حيتين  )مركزاوتتكون من ن ادونم

 (.1)( , خريطة 1طعة,جدول)ا( مق17وتضم  )
 0286سة لسنة الدر الكمية  لمنطقة ات احالمسا(8جدول)

حة المسا طعةالمقا لرقما حيةالنا
 لكمية/دونما

% من مجموع 
 لكميةاحة المسا

ء                                                                             امركز قض
 بو غريبا

 12.7 24716 رالشعاو اىكتري 16
 3.8 8644 شيةاعي 9

 2.2 5236 لفخريةا 12
 2.9 2154 جريبة 11
 3.2 7353 نالسعدات و سميال 18
 3.4 7921 صيرالمنا 12
 1.9 4222 تاباخرن 13
 2.5 5777 عكركوف 14

 حيةان    
 ملسالالنصر و ا

 15.9 36652 اشالبادي ىور اعب 12
 8.6 19864 لوابي 9
 12.7 24455 نياغريبة وسميم 4
 15.6 35785 لمفتيةامحمودي و  8

 22.6 47451 لغربيةانية الرضو ا 17
 122 232.228 لمجموعا

م , لسالاو  لنصراحية اعة نا, شعبة زر  ابوغريب االقتصادية  عة المصدر: شعبة زر ا  
 . 2216ت  غير منشورة ,انا, بي بعةالمتاو لتخطيط اقسم 

 لبحث: ا: هيكمية ادساس
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ئي استقر الا اليب متعددة منياساجي وباستنتالالوصفي المنيج البحث عمى اعتمد ا
كل المشاسة الدر المستخدم فقد تضمنت الممنيج  ات, وتتبعانالبيالكمي في تحميل اسموب الاو 
سة و الدر ال حث من خالالباليو اتوصل  الم تاجاستنتالا اخير اسة و الدر البشرية في منطقة ا

 سة.الدر اتي في منطقة النباعي الزر ا جانتلالئمة لمالا ةتيجياستر الات لوضع التوصيابعض 

                  دافظة بغداق ومحالنسبة لمعر اسة بالدر ا(  موقع منطقة 8خريطة )
المصدر: جميورية العراق , وزارة الموارد المائية ,الييئة العامة لممساحة ,خريطة العراق ومحافظة 

 .2212لسنة  1222222:1بغداد االدارية ,مقياس 
 عيةالزر الدولة اسة اجمة عن سيالنات لمشكالا: والا

 عية :الزر ا تالآلالمكننة وقمة ايخص ضعف  ام -8
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عية الزر التنمية افي تحقيق  اكبير   الصحيح دور الشكل اعية وبالزر المكننة ام استخدن الا
 زاو جيت الذ االنتاج ا دةالجيد وزيالوقت و اىم في توفير اعي , فيي تسالزر االنتاج ا دةاوزي

لى احد في حين يصل الو اليوم المحروثة بارض الانم من ا(دو 1.5دي)اعتيالاث المحر اج انتا
لة از اثة و الحر ارض وتعميق الاعميتو في قمب اعن ف لحديدي فضالاث المحر انم في ا( دو 12)
%( من 52-22ر )ارض بمقدالاجية انتادة ارع  وتوفير وقتو وزيالمز اب وتقميل جيد اعشالا
 .(1)لقديماث المحر اجية انتا

فة اء كادالمسؤولة عن المكننة ىي اصبحت الم العالذي يشيده التطور ان من نتيجة اك
 اىتأثير قتصر اكثر من ذلك ولكن اد و ار وعزق وحصاثة وتسوية وبذاعية من حر الزر ات العمميا

ئية اليد وىي طريقو بدالت تتم باز ر الالبذات فقط  فعممية العممياسة عمى بعض الدر افي منطقة 
ب اسبافمن من  ان بعضياوية وفقدالبذور بصورة متسا, عدم توزيع  ار سمبية منياثا اولي
رع بنثر المز ام اىو قي 2225م ابعد ع الجنوبية فيمام اقسالالرز في اعة محصول اجع زر اتر 
تضح من ا. وقد (2)ويةالبذور وبصورة غير متساقل من ات يتسبب بنمو شتال البذور بنفسو بما

 اماستخداعية الزر ائن المكاكثر ات ىي احبالسان اسة بالدر المكننة في منطقة اسة ال در خال
في نمط  امياستخداذ يتسع اعية الزر ازة الحياعة وحجم الزر ابنمط   امياستخدافة اوترتبط كث

ثة وتسوية احر ت امن عممي ايرتبط بي الحبوب لماصيل اعة محازر  اسيملحقمية الاعة الزر ا
 ثة .الحر ات اىو عممي ايرتبط بي اكثر مالبستنة فاصيل افي نمط مح اماد اوحص

لتي ا( و 2216-2215لمموسم)  احدة خدمتيالو احبة التي يمكن لمساحة المسامعدل  اما
ت قد بمغت احبالكمي لمسالعدد المموسم عمى  لمزروعةاحة المسامن قسمة  الحصول عميياتم 
جية انتاليدر في ايوضح  ا,  وىو م(3)لمزروعةات احالمساب اسانسبة قميمة قي(دونم وىي 132)
لعمل احبة متوقفة  عن ا( س122)افمني  نةالصيال وقمة اىمالاني من اتع انيا احبة كمالسا

                                        (4).الياح
لى عدة اسة الدر اعية في منطقة الزر ا تالآلام استخداءة افي كف نخفاض الاويعود سبب 

لمحصول اع في الضيالصغيرة و ات از الحيار انتشالوقت بسبب اع في الضيا: امل منياعو 
تين وكذلك البساقعو ضمن اعية و الزر ات احالمساغمب اده فامن حص كنةالمابسبب عدم قدرة 

دة ايتسبب بزي الحقل بماء  اجز احبة في جميع السايعيق حركة  ائية بمالمات القنو ا رانتشا
 ان ىذاو  ارعين تحمميالمز ايمكن لجميع  لتي الا امياستخداجور اع ارتفالعمل و ات اعاس
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 اجعمي الي نةالصياء اجر اوقمة  اظ عمييالحفالة و الارة ادارع بالمز الكبير وقمة خبرة ا كستيالالا
 لة.الالتقميل من عمر العطل و اعرضة لمتمف وكثرة 

 لتسويق :اوئ امس -0
لسمعة التي تعيق وصول ات لمشكالالعديد من اعية الزر ات المنتجاجو تصريف ايو 

عية الزر اصيل المحاج وتسويق انتان تطوير التسويقية و التكمفة ادة الممستيمك وتعمل عمى زي
لفنية ات المعوقاب التي يمكن حصرىات و المعوقالتعرف عمى ىذه ايعتمد وبشكل كبير في 

 : عيةاالجتماو  االقتصادية  ت المعوقاو 
  لفنية :ات المعوقا-0-8
لتي ىي جزء من اعية و الزر ات المنتجاجو تسويق التي تو الفنية ات المعوقالعديد من ا 

بد من لمستيمك بل الالى المنتج السمعة من اتقتصر عمى نقل  فيي ال جيةانتالالعممية ا
ج انتاس من اسالان اذ ائدة السار اسعالالمستيمكين ومعرفة طبيعة ات التعرف عمى رغبا
  (5)فضل .الالربح اسبة وتحقيق المنار اسعالالممستيمك ب اليايصاىو  لسمعةا

 : احل منيالمر العديد من اسة تمر بالدر التسويقية في منطقة العممية اف
قد تم جنيو عمى  المنتج بعرض مايقوم  اشرة وىنالمستيمك مبالى المنتج امن  -8

صيل ابمح لتتمث ام البالرئيسية وغالطرق او عمى الجممة اق اسو ات ضمن اشكل بسط
 (.1ت صورة)او الخضر ا

 ار انتشاكثر الالطريقة المستيمك وىي الى المفرد ومن ثم ائع الى بالمنتج امن  -0
 من وسيمة لمنتجالدى  رفامتو  املى وسيمة نقل كبيره بل تعتمد عمى ا جاتحت الفيي 

لطرق ابطبيعة  ثرأتت ام الباغ انيا الاد افظة بغداورة ضمن محالمجاق اسو لال انقل لنقمي
بية تتعرض ارع مرتبطة بطرق تر المز القرى و اغمب اسة غير معبدة بل الدر اغمب طرق منطقة اف

قد الفادة نسبة المنتج وزيايؤثر عمى  ابم السير عمييال يصعب اوحالى برك و المغمر وتتحول 
 منو. 

لعديد من ام اسة ىو قيالدر التسويق في منطقة اجو التي تو اخرى الات المعوقاومن 
عتو اية موسم زر ال بدخال اسيميد عمى محصول معين الالمتز الطمب ا لستغالابرعين المز ا

 اتظير لممستيمك بم بطريقة تنظيميو ال اء عيوبياخفاو  النظر عن نضجياليسوق سمعتو بغض 
 اق تختمط بياسو الاغمب ان انية الميداسة الدر ال تبين خال اكم لسمعةايقمل من قيمو ووزن  ال
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 اغمبيازن مبردة وتعرض امخ فراتتو  ذ الالخزن ات الى مقومالمفرد وىي تفتقر الجممة و ارة اتج
 اكو لذالفو ات و او الخضر اصيل امح اسيمال اكبر منيالالجزء ايتسبب بتمف  الجوية بمالمظروف 

و يوجو الي التاليوم ائض منو يعرض في الفا اكبر بينمالالجزء ار لبيع التجايسعى  ام ائماد
 . (6)لقريبةاطق المناق اسو الى ا

 بو غريباصيمو لعموة ارع يقوم بنقل محامز  (1صورة)

       
 ابوغريب االقتصادية  لقرب من عموة اب 28/1/2217ريخ انية بتالميداسة الدر ا    

 
 :عيةاالجتماو االقتصادية  ت المعوقا0-8

نشطة الافي تمويل  اميانعدالتمويمية بل ات الجيابقمة  االقتصادية  ت المعوقاوتتمثل 
 ال ادياقتصات مكمفة المنتجائمة لحفظ لمالاق اسو الالتوفير  زمةلالات التجييز التسويقية فا

لقروض تعمل عمى وضع شروط المختصة بالتمويمية ات الجياو  ار تحمميالتجامعظم  عيستطي
 .           (7)لقروض محدودةائدة من ىذه الفائدة تجعل ار فاسعاو 

ورة المجاطق المنالى اعية الزر اممة العاليد اعية فتتمثل بيجرة االجتمات المعوقا اما
منية خطرة تسببت اع اوضسة قد تعرضت الالدر ان منطقة ا اسيمعي الالزر العمل اوترك 

لى العديد منيم اضطرت اسة الدر ان منطقة ابين سكائرية مات عشاعات ونز افختالابحدوث 
في تحديد  اكبير  اعي يمعب دور االجتمامل العان ا اخرى كماطق الى منالتوجو اطقيم و اترك من
صيل اعة محالتوسع في زر ا عية فمثالاالجتما نةالمكابلذي يتمثل المنتجة و السمع انوعية 

يز بين اعي لمتماالجتمالدور از ابر اعية و االجتما نةالمكاظ عمى الحفالحبوب لو دور كبير في ا
 رعين. المز ا

 عية :الزر ار اسعالا -3
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لسعرية اسة السيالقصور في امن  امني تيجيةاستر الا اسيمعية الالزر اصيل المحاني اتع
لشديد في التقمب ا ان ىذالمية و العار اسعالاقل من ا ار اسعاعي يستمم الزر المنتج ال ايز حيث ال

لقوى  اتترك لتحدد وفق ام البالطمب فيي غالعرض و ابين ام لمرونةالى قمة ايعود  انمار اسعالا
 اعية بمالزر ات المنتجالدولة ووضع تسعيرة لكثير من ايستمزم تدخل  الطمب وىو مالعرض و ا

 (8)لمقبولة .ار اسعالات لممستيمكين وبالمنتجاعين وتوفير الزر الممنتجين  امجزي يضمن دخال
 امية وىو مالنالدول افي  اسيمن الالسكاد اعداكبير في  ايدالم يشيد تز العان او  اسيمال
لذي الطمب و العرض و السمع يخضع لقوى ا جانتإفن السكاجة السد حاالنتاج  دة فيالزيايتطمب 

 السمع ( ويمكن ليذاج انتالمصروف عمى الجيد ال , و الماس ا)ر االنتاج  تثر بمدخالايت
لعرض مع منحنى اطع منحنى ايتق المشتري عندمائع و البان يحقق رغبة كل من السعر ا
 .(9)لطمبا

 ليفافي تك عرتفاالاو لكبير اجع المتر  2223مابعد ع اعي فيمالزر االنتاج ا تعرض
ئي النياتج النار اسعالحكومية عمى دعم اسة السيادور  قتصراح فقد اربالامش اوقمة ىاالنتاج 

لمية وبشكل  كبير العار اسعالاعية تفوق الزر ار اسعالاصبحت احتى  تيجيةاستر الاصيل الممح
ضعة اعية خالزر ار اسعالا لجع ام ا. وىذ(12)دة ممحوظةازياالنتاج  لذي لم يحققالوقت افي 

 امني ضيعر  املمستمر بحسب التغير الطمب( وىي بذلك تميزت بالعرض و السوق قوة )الية ال
لطمب عمى ايد اعي فتز الزر االنتاج ا عمى اثرت سمبالتي امور  الالكثير من اترتب عميو ام اوىذ

صيل اب محاقد يكون عمى حس اوىذ اعتيارعين لمتوسع بزر المز ايدفع  ارىاسعا عارتفاو سمعة 
رعين المز ائر لمعديد من الخساق الحالي التاح وباربالاتعود عميو ب اىمية لكنياكثر اخرى ا

 نيمك امر وىو اسعالاقل ايضطره لمبيع ب المعروض منو بمالمنتج لكثرة اد اكس نتيجة
 دةامع زي نخفاض لالر مرتفعة لتميل اسعالاذ تكون اعي الزر الموسم اية احظتو في بدمال

ر قد اسعالالمستمر في التقمب ا ان ىذالموسم .  المعروض منو في منتصف ادة اوزياالنتاج 
ق الحالسوق و ات التعرف عمى رغبالقدرة في ارع لعدم المز اك لدى اربالالو من ايخمق ح

 اسيملمستيمك الاتؤثر عمى  اكماالنتاج  ليفاتك ندو  املى ار اسعالا انخفاض ئر عند الخسا
لدولة اتدخل  بيتطم اموىو  لمرتفعةار اسعالادرين عمى تحمل الغير قالمحدود الدخل اذوي 

ق الحادون االنتاج  ليفالتعرف عمى تكالمنتجين من اسة سعرية معروفة تمكن اوتحديد سي
 .راسعألابجئة المفات التغير المستيمك من اية ائر وحمالخسا
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 جنبية :الات المنتجافسة الوطني من مناالنتاج ا يةاضعف حم -4
لمية فقد العاق اسو الام اما اكبير  احانفتا 2223م ابعد ع اقية فيمالعر السوق اشيدت 

لمستيمكين وتفضيميم اخذت تجذب اق و اسو الامل العربية كاجنبية و الائع البضالسمع و اممئت 
بطريقة تجذب  اليايصاو  اوطريقة عرضي اسعرى انخفاض لمحمي بسبب المنتج اعمى  الي
 . المستيمك ليا

ر اضر الالوطني من حيث اد االقتصاثرت وبشكل كبير عمى اىذه  قاغر الاسة ان سيا
لسمع افسة اصيمو عمى مناعتو لعدم قدرة محاح لزر لفالاوترك  لةالبطا دازدياو عة  الزر اب
ق الحا( و 2لجدول )امبين ب المحمي وكماالنتاج ا كبير في انخفاض المستوردة فقد شيد ا
 لمستوردة ىي :      السمع اغمب ىذه المستيمك فار باضر الا

-0222م )اعو ميع لالالمجاتي لبعض النباج انتسية لال القيام ارقال ا( 0جدول)        
 822=8992- 8988ساسالا(  سنة 0227

ت                     اكو ذالفو ا كوالفو ا تالسنو ا
 لصمبةاة النو ا

 تالبقوليا تاو الخضر ا تالحمضيا

2222 98 112 152 145 172 
2221 125 113 173 154 414 
2222 128 123 163 174 438 
2223 126 94 122 124 392 
2224 54 23 41 119 327 
2225 48 22 37 126 268 
2226 41 17 26 94 232 
2227 32 14 22 81 224 

لحمول اق العر افي  مةالمستداعية الزر التنمية ات ام عمي حسين , مقومابتسالمصدر: ا
 .355, ص 2217, 23, مجمد95لعددارية ,ادالاو  االقتصادية  لعموم ات , مجمة الجالمعاو 

 اضجة بمابصورة ن ائياعد عمى بقافظة تساد حانوعية رديئة وتكون محتوية عمى مو 
لذي يتحمل المحمي السعر ار تقل عن اسعاب ال بيعيئع من خالالبالممستورد و  حاربالايحقق 

 ان ىذاقل . الالسعر الحصول عمى المستيمك ايبحث عنو  ام الباغ وىواالنتاج  ليفاتك
لمحمي ا حانفتالابلتي تمثمت اخمية الدامل العو الى مجموعة من ايعود  انماق اسو الاق في اغر الا
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لسوق ا حانفتاجنبية الات الشركا لستغالابرجية تمثمت امل خاوعو  لميةالعاق اسو الاعمى 
. اتيالتصريف منتج ادية وسوقاقتصاسية و اسي افاىدالرديئة لتحقيق ائع البضاب قواغر او قية العر ا

لتكنموجية الية و الماتو انيامكالضعف في اني من اقي يعالعر اعي الزر اع القطا لجع ام اوىذ
تو في انيامكاضعف ا السيطرة بمابة و الرقالو في  لحكومةارية وضعف دعم ادالالعممية و او 

 لمستوردة .                           اعية الزر السمع افسة امن
 عية :الزر ات الخدمار اسعاع ارتفا -5
نعكس الذي الشكل ار باسعالالكبير في اع رتفاالاعي من الزر االنتاج ا تاني مستمزماتع

لحكومة في دعم ان دور اعية فقد تبين الزر اضي ار الاحة اجع مساوتر االنتاج  عمى نقص
ء ار شر اسعاع في رتفاالالرغم من ائي فعمى النياتج الناقتصر عمى دعم اعية قد الزر ار اسعالا
 تالحكومي لمستمزمالدعم اح وذلك لضعف اربالانسبة قميمو من  الالم تشكل  انيا الالسمع ا

خرى الات المستمزمامن  ات وغيرىاصدات وحاحبات وساومبيدسمدة اعي من الزر االنتاج ا
عية من الزر ات العمميالتي تدخل في معظم النفطية ات المشتقار اسعاع في رتفاالاعن  فضال
مريكي الال حتالالابعد  اعية فمالزر ائن المكات لمري وتشغيل المولداد عمى اعتمالال خال
لرغم من ابشكل كبير وعمى االنتاج  تالحكومة في دعم مستمزماجع دور اتر   2223ماع
م القيالية و المالقروض ا ال تقديميخيرة من خالالات السنو ال نشطة لمدعم خالالاببعض  امياقي
ع في رتفاالاني من اعي يعالزر االنتاج ا لاز محدود وال ال دورىاز نو الا الاعية الزر ادرة المباب
 ح.                  اربالالكمي ونسبة قميمو من اتج النانسبة قميمو من  الايشكل  ليف فيو الالتكا

عية فقد الزر ات المستمزمار اسعالتغير في متوسط ا( 3لجدول )ات اتبين من معطي
بنسب  الا اتوفرى لحكومة الالمنتج فاعمى  اتقع جميعي الية جدادة نسبة عالزيات بمغت معدال

يستطيع جميع  نية الالميداسة الدر ال تبين من خال اضي. كمار الاتغطية جميع  ايمكني قميمة ال
ولكن  امياستخداو بالعضوية اسمدة الاب التعويض عنيافيتم  سمدةألاليف ارعين تحمل تكالمز ا

ع نسبة ارتفات تسبب باصدالحار اسعاع في رتفاالان ا اكم اجو منيالحاتسد  بنسب قميمو ال
 لحبوب فضالاقط ابل وتسالسنايتسبب بتكسر  اد بمالحصا خرأتنتيجة االنتاج  لمفقود منا

 ت لسجالامن  اطياسقالم يتم  انيا الالعمل وقديمة امتوقفة عن  اغمبياف اءتياكف انخفاض عن 
-0222) لألعوام( متوسط اسعار مستمزمات االنتاج الزراعي في العراق 3جدول)  

 (0283-0288( و )0220
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 ماعو لألر اسعالامتوسط  صيلالتفا
(2222-2222) 

ر اسعالامتوسط 
 (2213-2211)ماعو لأل

 دةالزيانسبة 

سمدة الا
 ئيةالكيميا

 ار/طن يوريالف دينا62
 ر/طن مركبالف دينا122

 ار /طن يوريالف دينا822
ر/ طن امميون دين1222
 مركب

133% 
1222% 

جور ا
 ثةالحر ا

 %1252 ر/ لمدونمالف دينا25 عوار/لمسادين2222

جور ا
 دالحصا

 %1222 /لمدونم رالف دينا25 ر/لمدونمادين2522

 %1222 ر / لمترالف دينا22 ر/لمترادين1222 تالمبيدا
 %1222 ر/كغمادين1222 ر/كغمادين122 لبذورا
 %522 ر/لمطنالف دينا52 ر/لمطنالف دينا12 لنقلاجور ا
 %1152 ر/لميومالف دينا25 ر/لميومادين1222 لعملاجور ا

 %1222 حدالو ار/لمتر ادين1222 حدالو ار/لمتر ادين12 زالكالتر 
 %752 رامميون دين62 رايين دينمال8 تاحبالسا
 %522 رامميون دين75 رامميون دين15 تاصدالحا
ق لممدة العر الحنطة في اج انتار في تحفيز اسعالاسة دعم اثر سيالدجيمي , المصدر: جعفر ا 

,  2216 , 22لمجمدا, 94لعدد ارية , ادالاو  االقتصادية  لعموم ا(, مجمة 2228-2214)   
 .355ص

 لحكومي:الي المالتسميف ا انخفاض  -6
م النظافي ضل  اسيمعي الالزر االنتاج ا لميمة فيالرئيسية امل العو ال من الماس ايعد ر 

لعممية اليب اسالاحدث اجو عمى انتالمعتمد في التخصص و ائم عمى القالكبير اجي انتالا
عي الزر االنتاج ا رسة ميمةامن ممن احيالاغمب الفردي قد يعجز في المنتج التكنموجية فاو 
لمنتج ييدف المتطورة فمم يعد اعية الزر العممية ا ةر داإلل كبير اس مامن ر  تطمبو الحديث لما

قصى الحصول عمى المية و العاق اسو الالمحمية بل طرح منتجو في اجو الحالسد 
د ات وتزدار الميات و الخبر او االنتاج  تادو او  تالآلاو لنقود ال الماس ا.ويقصد بر (11)حاربالا
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سمدة الالسدود و اه و المياعية ورفع الزر ا تادو ألافن انسالالب اتعددت مط اجو كممالحا
االنتاج  جية تعمل عمى تحقيقانتالات العمميال مستثمرة في امو ا رؤوست تعتبر انالحيو او 

رعين المقدمة لممز القروض الي اجما( 4لجدول)ا. يتبين من (12)دة كميتواوتحسين نوعيتو وزي
لغرض منو , ومدة ىذه القرض و احسب نوع  خرألين من نوع اسة وىي تتبالدر افي منطقة 

شيدتو منطقة  انتيجة م 2214م امنذ ع  امتوقفة لم يتم صرفي انيا الات القروض خمس سنو ا
           (13)%( لمسنو. 5لى)ائدة تصل امع نسبة ف افيايقامنيو فقد تم اع اوضاسة من الدر ا

 لمنطقة الدراسة الممنوحة(مقدار و انواع القروض 4جدول)
 لكمي/مميونالمبمغ ا لقرضانوع 

 لبئراحسب عمق  6-4 حفر بئر
 حةالمساحسب  42-22 ناخدمة وتطوير بست

 حبةالساحسب نوع  42-32 عيةاحبة زر اء ساشر 
 42 عيامكتب زر 

 42 تطوير منحل
 42 جناوتشغيل حقل دو  ىيلأت

 ةمنشور ت غير انات , بيابالحسا, قسم  ابوغريب االقتصادية  عة اشعبة زر لمصدر : ا
 ,2216. 

قص اتن اب منياسبالتسديد وذلك لعدة اني من ضعف المقدمة تعالقروض ان ا اكم
رعين من ايمكن لممز  ال اعية بمالزر اضي ار الاحة اجع مساعي نتيجة تر الزر االنتاج ا تاكمي

بة وقمة الرقالبعض منيم نتيجة ضعف الى تيرب افة اضابذمتيم من قروض  التوفير لسد ما
 لقرض وتسديده.ا ىميةأبرعين افي لممز الثقالوعي ا

      سةالدر ارعين في منطقة المز اجمة عن النات لمشكالا: انياث    
 عية: الزر ات الدور الحديثة بموجب العممية اعة الزر ان افقد -8

سة لم يطبق الدر اعية في منطقة الزر الدورة ان تطبيق اسة الدر ال لقد تبين من خال
لتبوير فيي تتم بحسب خبرة اسموب ارعين يعتمد المز اكبر من الالقسم ان ا ابصورة  عممية كم

سموب بسيط فقط اعية ليس الزر الدورة ان تطبيق اعة محصول معين . ارع ورغبتو بزر المز ا
من حيث  ام بيالتز الابد من مور الام دقيق يقوم عمى اىي نظ  انمالتربة و اخصوبة  دةاعإل
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رض الالعضوية في اد المو اظ عمى الحفايمكن  المحصول بمالمحددة ونوع ا حةالمسات اثب
مل اعو  تأثيربم يخضع لمتغير انظ اعن كوني عية فضالا( نموذج لتطبيق دورة زر 5جدول)

عية الزر ارض الالتربة وقرب اصيل ونوعية المحالمحددة لنوع ا خيةالمنالظروف ا اكثيرة مني
 .  (14)ء ان لمغذالحيو ان و انسالاجة ائدة وحالساعية الزر اليد التقاو  لمدينةامن 

لتي ائية البدالطرق الذي يعد من التبوير اسموب اسة ىو الدر ايطبق في منطقة ان ما 
لتربة و الغير مدروس يؤدي لتدىور المفرط ال ستغالالارض فالالسمبية عمى ا ارىاثاتترك 

جية انتائية لرفع الكيميا سمدةألاب نةاستعالايستمزم  انوعيتو بم ءةاوردلمحول اغمة  انخفاض 
 االنتاج . ليف المحصول وتغطية تكا

 نموذج لدورة  زراعية رباعية (5جدول)
 بعةالر السنة ا لثةالثالسنو ا نيةالثالسنة ا ولىالالسنة ا رضالام اقسا
صيل جذرية امح صيل بقوليةامح ولالالربع ا

 ودرنية
 صيل ثمريةامح صيل ورقيةامح

صيل جذرية امح نيالثالربع ا
 ودرنية

 صيل بقوليةامح صيل ثمريةامح صيل ورقيةامح

صيل جذرية امح صيل بقوليةامح صيل ثمريةامح صيل ورقيةامح لثالثالربع ا
 ودرنية

صيل جذرية امح بقوليةصيل امح صيل ثمريةامح بعالر الربع ا
 ودرنية

 صيل ورقيةامح

,  1982ت ,او الخضر اج انتات اسياساظم محمد , العضيم كالمصدر : عبد ا
 .181ص

يعود لعدة  انماسة الدر التبوير في منطقة اسموب اع اتباعية و الزر الدورة ال اىمان ا 
صيل المحاعة افي زر  اسيمر الاسعالافضل الحصول عمى او  فسةالمنالرغبة في ا اب منياسبا
ن منطقة المعروف ات فمن اناف لمحيو عالالالذرة( ولتوفير ا -لشعيرا-لقمحاتيجية )استر الا
موس الجار و ابقالا اسيمسع الاق و اشية عمى نطالمالتي تتميز بتربية اطق المناسة من الدر ا
ن البالالمحوم و امن  اتياد عمى منتجاعتمالارعين بالرئيسية لممز الدخل ادر التي تعد من مصاو 

يجعل  الحضرية بماكز المر القريبة من اطق المنافي  اسيمرض الالازة اعن صغر حي فضال
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يدفعو  اعية بمالزر الدورة ات ام بتقسيمالتز الاعية و الزر ارض الارع يجد  صعوبة في تقسيم المز ا
 لكثيفة .                                                 اعة الزر اع طرق اتبال

 مة :العاعية الزر افة الثقالتخمف وضعف ا -0
سمبية وبشكل كبير عمى  ار اثاترك  فاريلألنية السكات لمعدالالكبير في ايد التز ان ا

لتي تترك افية الثقاعية و االجتمايير المعالقيم و ايتضمنو من مجموعو من  اعي بماالجتماء البنا
ئن المكايقوم عمى توفير  عي الالزر اع القطاعي فتنمية الزر اط النشاضحة عمى او  ار اثا
ئل الوسالمجتمع تمك اد افر الم يتبنى ام عةالزر الحديثة في الفنية الطرق اع اتبات و المعداو 
ليف كبيرة دون اتتضمنو من تك اعية بمالزر التنمية ام اما ائقاصبحت عا الاليب و اسالاو 
نطمقت الذي المنظور الريفية بحسب ات المجتمعالتخمف في ائص ا. تختمف خصاع منيانتفالا

ريخي يقوم اه تاتجات اذ القيم وبعضيالية و المثام بالتز الادبي يتطمب اه اتجات اذ امنو فبعضي
 لتنميةات ان نظريالزمن , اكمت مع التي ترسخت وتر اليب اسالاليد و التقات و ادالعاعمى 

م اىتمالانية دون الحيو ارضية و الات الوحدالسمع من اج انتادة اخذت تركز عمى زياعية الزر ا
ن اعي لسكاالجتماء البنايعكس   (15). ايتيالتنمية وغالذي ىو جوىر البشري العنصر اب

عبر  التي مرو بياعية االجتماو  االقتصادية  سية و السيالظروف  اسة طبيعة الدر امنطقة 
ئري دور العشاء انتمالاذ يمعب ان اعي لمسكاالجتمالتركيب اثرت في ا مختمفةت زمنية افتر 

لوضع الرئيسي عمى المسيطر ائرية العشات اءانتمالات و التجمعاصبحت اتيم و اكبير في حي
ن المعروف افمن  التحكم بياضي و ار الالسيطرة عمى ايتعمق ب افيم اسيمال لمنطقةائد في السا

عشيرة  اسة تمييالدر اكبر في منطقة الالمسيطر الكبيرة و اقية العر ائر العشاعشيرة زوبع ىي من 
 مر وعشيرة بنوتميم . البوعا

لمتحضرة في اة الحياتنسجم مع  ىر سمبية الات مظالمعتقدات و اءانتمالاتركت ىذه  لقد
سة فيي الدر ادور كبير في منطقة  التي ليائرية و العشات اعالنز اىي  اىمياىن من الر الوقت ا
ت اعل مع مفردالتفادر عمى ان قانسالتطور وخمق ام اما ائقالتي تقف عالرئيس و المتحكم ا
ن ادية جعمت سكاقتصامنية و اسة من ظروف الدر اشيدتو منطقة  اعم لتطور فضالالنمو و ا
 انياط بسكختالالاو  ارعيالسير بشو اعند  حظةماليمكن  ام التقدم وىذاجع في المنطقة تتر ا

 تيم . افي حي رثةالمتو اليد التقاطة و البسايعتمدون عمى  الو از الحيث 
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ميون ان ىم السكاغمب اعي فالزر االنتاج ا عمى ارىاثاعية لتترك االجتمامل العو افر اتتظ
لرغبة في حضور الحديثة وقمة ائل الوسامل مع التعام و التز الايجد صعوبة في كيفية  اوبيذ

ت نحو ادارشات و اتقدمو من تعميم ادة مماستفعة لالالزر ائر ادو  التي تنظميادية ارشالات الندو ا
مل العو اعن  ليق ال  اعية دور االجتمامل ان لمعو ال ذلك بعة متطورة. يتبين من خالازر 
لعنصر اطو بارتبال ايفوق عميي هتأثير ن اعي بل الزر االنتاج ا في االقتصادية  لطبيعية و ا
 .                                         لمتنميةسي اسالالمحرك البشري ا

 عية : الزر اضي ار ال اب اني عمى حسالعمر الزحف ا -3
ذ  اعية الزر اضي ار الاب اني عمى حسالعمر الزحف اعية من خطر الزر اضي ار الاني اتع

ل استعملال اغمبيا( دونم 4672سة نحو )الدر ات ضمن حدود منطقة اوز التجابمغت نسبة 
لسكنية قد بمغ ات الوحداحة اغمب مسان انية الميداسة الدر ال تبين من خال السكني ,كما
ئر المشغولة كحظات احالمسالسكنية و الممحقة لموحدة ائق الحدامع  2(م322-422)

لسكنية ىو ات الوحداء ائد في بنالساه اتجالان ا. (16)2(م1222رب )ايق اي مات انالمحيو 
ت السكنية ذات الوحدا اما( 2حد صورة)ابق و اتميزت بط لسكنيةات الوحداغمب افقي فالاء البنا
ء البنا%( من نمط 32ن عن )احيالاغمب افي  دتزي النسبة قميمة  الابقين فيي لم تشكل الطا
 التي يغمب عميياطق المناد و افظة بغدالقريبة من محاطق المناعمى  رتقتص ام البائد وغالسا
 لحضري .ابع الطا

 عمى حساب االرض الزراعية.(الزحف العمراني 0صورة )

 
   18/2/2217ن الزيدامنطقة               

يعود  انماعية الزر اضي ار الاب اعمى حس اسيملسكني الال استعمالالتوسع في ا ان ىذا
عن تحسن  ر فضالانشطالاب ادىافر الريفية ورغبة ائمة العاد اعدايد انية وتز السكادة الزيالى ا
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ب الحديث وعمى حساز الطر اء عمى البنالتوسع بان في السكاعد الذي ساشي المعالمستوى ا
ني من حيث العمر التوسع اعية دور كبير في االجتمامل ان لمعو اعية . لقد كالزر اضي ار الا

سرة الات التحضر وتعدد رغبان ا الاحدة , اء في وحدة سكنية كبيرة و البقاسرة بالاتمسك 
ء ار وبنانشطيدعو لال احدة بمالو اسرة الات ضمن الرغباكبر في تعدد الاثر الان لو احدة كالو ا

 السة الدر ات منطقة اطعاعمى مستوى مق لمشكمةا. عند تحميل (17)ت سكنية مستقمةاوحد
لمعنية ائر الدو الدقيقة لدى ات انالبيافر اعن عدم تو  قع فضالالو اضحة لحقيقة اصورة و  يتعط

ىرة عمى الظار ىذه انتشانية تبين الميداىدة المشال نو من خالا الالمشكمة  التي توضح حجم ا
لسكن الرغبة بالمرتفعة و ا راسعألاب تتميز ام البالتي غاضي ار الاء اسع لتجنب شر اق و انط
  . ئمةالعالقرب من اب

لحنطة اعية )الزر اصيل المحاعي لبعض الزر اث التر التقميدي بالتمسك ا -4
 لشعير(:او 

لدخل المكتسبة وضعف مستوى اليد التقاو  تادالعالريفية بسيطرة ات المجتمعاتتميز 
االنتاج  لتنوع فيالتوسع و ام اما ائقامل تقف عالعو ال ىذه امو الالشيري وندرة رؤوس اليومي و ا
 الباو محصولين تكفي غاحد اعتو عمى محصول و اد في زر اعتمرع لالالمز ايدفع  اعي بمالزر ا

ذ اعي, الزر االنتاج ا تابرز سمالتقميدية ىي من اعة الزر ا. تعد (18)تواناجة حيو اجتو وحالسد ح
ة الحيالتغير في نمط الرغم من ابنسب قميمة فعمى  الات كبيرة اعي  تغير الزر االنتاج ا لم يشيد

 الاعية الزر اضي ار الاحة اجع مسابتر  انت سبباك مختمفةع اوضاسة من الدر اشيدتو منطقة  اوم
لمزروعة فيي من ات احالمساكبر من الالنسبة اتيجية بقيت تشغل استر الاصيل المحان ا
 امياستخداء باتيم سو اناجة حيو اولسد ح ارعيياح لمز اربالالتي تدر ا االقتصادية  صيل المحا

نجد  الشعير لذامحصول  اسيمر الابالاه اتستطيع تحمل مي انيا او حبوب كماخضر اكعمف 
لغة الباو  2216م المزروعة لعاحة المساكبر من الالنسبة الحبوب  قد شغمت اصيل امح
لظروف ائمة مال امل منيالمحصولين يعود لعدة عو اعة ىذين التمسك بزر ا ان ىذا%( و 57.6)
دية اقتصات قيمة اصيل ذامح اعية كونياجتمادية و اقتصاب اسبوال اعتيالتربة لزر اخية و المنا

 ممة كثيرة .فضالايدي عالية و اتتطمب خبرة ع رثة الاعة متو ازر  انيا اكم اجيانتاليف اتفوق تك
ت الع وسالانو احديثة وزرع   اع طرقاتباطرة و المخاغب, باح يجعمو غير ر لفالاعن جيل 

عمى  افظارع يبقى محالمز ايجعل  الموسم بماخر ات بو ايقت ايجد م ال اجديدة تجعمو ربم
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زفة بتطبيق المجات وعدم او تطور ات اي تغير ا السنين ولم يدخل عميياف الالاعتو منذ ازر 
 .(19)عةالزر الحديثة في اليب اسالا
 رئة:امنية طاب دينية و اسباجمة عن النات لمشكالا: الثاث 

 عي :اجتما –رث من منطمق ديني ال امل اعية بعالزر ات از الحياتفتت  -8
رسة ارض وممالاليد عمى اعي بوضع اجتماعية من منطمق الزر ازة الحياتتضمن  

فظ اتح  اليستغالارض وطرق الال استعمائز من حيث الحامن قبل  الفعمية عمييالسمطة ا
ه اير  احسبم اليستغالاو  التصرف بياو  لمورثة اء بيايصالالرىن و البيع و الدولة من حق ا اعميي

تتمتع بمجموعة  انيإفصو ات ممكية خازة ذالحيانت ىذه اك اذا.  ف(22)فق لمصمحتوالك مو الما
عميو  بيترت اموىو  اعية وتفتيتيالزر ارض الالى تجزئة اث المير اىرة ادت ظالتي الحقوق امن 

 الذاالنتاج  لحديثة فياليب اسالام استخدالتسويق وصعوبة او االنتاج  ليفاع في تكرتفاالا
ظ اعية لمحفالزر اونية التعات الجمعيالى تشكيل التي دعت اعي الزر اح صالالانين اءت قو اج

 . (21)عيالزر ا جانتلإل االقتصادية  ءة الكفادة ارض وزيالاعمى 
عل في تفتيت ممكية اسيمت وبشكل فالتي اعية االجتمامل العو ارث من الامل ايعد ع 

ء ال ببنستقالالالحصول عمى افي  اسر و رغبتيالاد اعداد ازديان اذ اعية , الزر ارض الا
لورثة اعمى  التي تم توزيعياعية الزر ارض الاب اعمى حس نتكو  ام البالتي غات سكنية اوحد

لسكنية بحسب ا اتياء وحداسر لبنالالكبيرة قد شجعت ات احالمسات اعية ذالزر ا ضيار ألاف
 .(22)لحديثاز الطر اووفق  ارغبتي

لعمل ارض وتشجيع الاظ عمى اعي لمحفالزر اح صالالانين الرغم صدور قو اعمى 
حق مشروع لكل  ث ىوالمير اليية فحق الانين القو ام امالوقوف الم تتمكن من  انيا الاعي الزر ا

 امياستخدالحق بالتصبح ممك مشروع ليم  الكياة مابعد وف لمورثةرض الالي تجزئة التافرد وب
 اسيمخرى الات اماستخدالى اضي قد تحولت ار الان قسم كبير من انجد  اي طريقو لذاب
عية ارض زر اسة الدر اعية , ففي منطقة الزر اضي ار الاحة اجع مسالي تر التاوب امني لسكنيةا

يترتب  اوىو م الكياة ماورثو بعد وف 6عمى  ادة توزيعياعام تم ( دون78احة )لمساتبمغ من 
 اسيمعية الالزر اضي ار الاس تفتت اسايمثل  اوىو م اد وىكذاحفالاعمى  ادة توزيعياعاعميو 

 عية.الزر ا ضاغر لألن لم تستخدم ا
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 :0223م ابعد ع ةمنياب اسبعي الالزر العمل اترك  -0
 التي تؤثر سمباعية االجتمامل العو اىم المدن من الى الريف اليجرة من امل ايعد ع

لقسم اممة فالعايدي الالريف من عدد كبير من ان احرم ايترتب عميي اعي لمالزر االنتاج ا عمى
عي الزر العمل اف اتاكثر ثباعن فرص عمل جديدة  اب بحثالشباجرين ىم من المياكبر من الا

عي الزر االنتاج ا ماما ائقاتكون ع ام البالتي غالبشرية الطبيعية و امل العو العديد من ايقع رىينو 
لبشرية القوى اه اتجالكبير في تغير اثر الا 2223م اق عامريكي لمعر الال حتالن لالا. لقد ك
ئر الدو الكثير منيم لمعمل في اتجو اكبر فقد ائدة ات فاعة وذالزر اخرى غير ال اعمانحو 

دة اب لزيالشباكبر من الالقسم الذي جذب العسكري العمل اكبر نحو الاه اتجالالمختمفة و ا
لمدينة الريف نحو ان من امل جذب لمسكالذي وفر عات الخدماع اعن تطور قط دخميم فضال

. 
لتي امل العو ابرز العسكرية من الخدمة او العممي التحصيل المرتبطة باليجرة اتعد 

رة امي اباكتساقل الالريف سوى اذ لم يبقى في ا لمدينةاو لريف ابين  ازن مالتو ان الى فقداتؤدي 
يضطرىم  اعي بمالزر االنتاج ا لم يكفييم البالسن وىم غار ار وكبالصغاميين و الاوتعميم و 

 .(23)سرىما لةاعوإلتيم اجاحتياك لسد لمالار اعند كب جورأبدىم لمعمل بوقت مبكر والالدفع 
 ارىاثا كتتر  ام البائمية غام دابتو انت ثاكء الريف لممدينة سو الحركة من ان ىذه ا

 لمجتمعات ادالتكيف مع قيم وعالذي يجد صعوبة كبيرة في الريفي اجر الميالسمبية عمى ا
من  تسببو اعم لمدني فضالالمجتمع التكيف مع اتو و اداثو وعالذي يتطمب منو ترك تر الجديد ا
 اسيمليم الاعماصميين في الان السكاجرين محل الميا لالحإلللمدينة افي  لةالبطار انتشا
 .(24)لفنيةارة المياج  لمخبرة و اتحت لتي الا

جع اينتج عنو تر  اممة وىو مالعايدي الالنقص في الريف من اني الذي يعالوقت افي 
لمسؤولة ات الجياو  لحكومةايتطمب من  اء بمالغذاعية ونقص كمية الزر اضي ار الاحة امس

عي الزر العمل ارعين وتشجيعيم عمى ات لممز الخدماعية وتوفير الزر العمل ات اتوفير متطمب
 عية . الزر ارض  الاظ عمى الحفاو 

 :تاجاستنتالا
 :تيأي اج ماستنتالبحث يمكن اتقدم من  ال ممن خال
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االنتاج  ليفارعين في تحمل تكالمز اغمب اعي وعدم قدرة الزر التسميف اقمة  -1
تحظى  لحديثة الات انالتقان تطبيق ا اعي كمالزر المنتج ان لو دور كبير في تردي نوعية اك
عية الزر الدورة اعية وعدم تطبيق الزر ا تالآلاني من قمة اسة فيي تعالدر افي منطقة  ىميةأب
ضي ار الاعمى  اسمب هتأثير لذي ينعكس التبوير اسموب ال يعتمد ايز رع الالمز الصحيح فالشكل اب
 عية.الزر ا

لطرق اءة اكف انخفاض  ات منيلمشكالالعديد من اعي الزر التسويق اجو ايو  -2
عن  ر فضالاسعالالمستمر في التقمب اني من ابتو فيي تعاسة سعرية ثالريفية وعدم وجود سيا

رنو امق ارىاسعا نخفاض ال ان ليالسكاق وتفضيل اسو الالمستوردة عمى ائع البضاسيطرة 
 .االنتاج  ليفاع تكارتفار نتيجة اسعالاع في رتفاالاني الذي يعالمحمي المنتج اب

ضي ار الاني عمى  العمر التوسع اعية نتيجة الزر اضي ار الاحة اجع مساتر  -3
 عية.الزر ا

عي من حيث الزر االنتاج ا رثة عمىالمتو اعية الزر اليد التقات و ادالعاسيطرة  -4
 عية.االجتما نةالمكافي  اميم التي تمعب دور اصيل معينة و اعة محام بزر اىتمالا

 :تالتوصيا
يحقق سيولة  الريفية بمالطرق المعبدة وتوسيع الطرق انة العمل عمى صيا -1

 ورة .المجاطق المناسة و الدر اخل منطقة الحركة  دا
من االنتاج  تالصمة توفير مستمزمات الحكومية ذا اتيالدولة ومؤسساعمى  -2

 ج.انتالاىم في تحسين امدعومة تس راسعأوبت وبذور اسمدة ومبيدا
 راسعأوبعية الزر اضي ار الافية لتغطية اك داعدأبعية الزر ا تالأل اتوفير  -3
 مدعومة.
فظ عمى التي تحاعية الزر الدورة اتطبيق  ىميةأبعية الزر ائر الدو ام اضرورة قي -4

 .               اجيتيانتاعد عمى رفع ارض وتسالا
ضي ار الاوز عمى التجاصة بمنع الخانين القو ا راصدإللدولة اضرورة تدخل   -5

 لو.اشكافة اعية بكالزر ا
ظ عمى الحفا ىميةأبم عالالائل ات ووسالندو ال رعين من خالالمز اتوعية   -6

 عي.الزر االنتاج ا لحديثة فياليب اسالاىمية تطبيق اعية و الزر ارض الا
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لمنتج اىمية اطنين بجودة و المو المحمي وتوعية الدولة لممنتج اضرورة دعم  -7
 لمستوردة.ات المنتجاد عمى اعتمالالتقميل من المحمي و ا

 عي.الزر االنتاج ا دةالتي تعمل عمى زيارعين و النقدية لممز السمف اتوفير  -8
لتخمص من اعي وضرورة الزر التنوع التوسع و ا ىميةأبرعين المز اتوعية   -9

 عي.الزر االنتاج ا لمسيطرة عمىات ادالعا
 :المصادر

سة السعرية وسياسة ادي لمسياقتصاسم محمد , تحميل اء جازم , سناسم حالبدري,با -1
)نظرة تقويمية( مجمة 2213-2223ق لممدة العر اعي في الزر اع القطارجية في الخارة التجا
 .2216, 22راصدا, 47قية , مجمدالعر اعية الزر العموم ا
, 2عية , طالزر افية الجغر اني , المشيدار الجباىيم عبد ابر ازي , نوري خميل , البر ا -2

2222. 
لحمول اق العر افي  مةالمستداعية الزر التنمية ات ام عمي , مقومابتساحسين,  -3
 .2216,  22, مجمد94لعددارية ,ادالاو  االقتصادية  لعموم ات, مجمة الجالمعاو 
 .1972, 1عية ,طالزر الثورة الى الطريق الق , الخالخزرجي , سعيد عبد ا -4
عي الزر االنتاج ا لسعرية فياسة السياثر اج , ار سعدون در اسم جميل , جبخمف , بال -5

سط امعة و ارية , جادالاو  االقتصادية  لكوت لمعموم ا( ,مجمة 2223-1993ق لممدة)العر افي 
 .2226, 23لعددا, 
 . 1982عي , الزر اد االقتصاب مطر , الوىاىري , عبد الدا -6
ق العر الحنطة في اج انتار في تحفيز اسعالاسة دعم اثر سيالدجيمي , جعفر , ا -7

 .2216, 22, مجمد94لعددارية , ادالاو  االقتصادية  لعموم ا( , مجمة 2214-2228لممدة)
ضي ار الاثره عمى اني و العمر التوسع الدليمي , ار مطر درويش امنو جبالدليمي , ا -8
ب ادالار كمية انبالامعة اجستير )غيرمنشورة( , جالة مالدية ,رسالخاعية في ريف مدينة الزر ا

 ,2228. 
ني ,مكتبة المكالتنضيم اعة تحميل في الزر افية اىيم , جغر ابر الديب, محمد محمود ا -9
 .1995لمصرية,انجمو الا
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لمعرفة ار الم , دالمع االقتصادية  رد المو افية الزوكة , محمد خميس , في جغر ا - 12
 .2211لتوزيع, النشر و امعية لمطبع و الجا

 .1978, 1, ط االقتصادية  رد المو ات في اسازىر , در اك , محمد السما – 11
دية الباعية في ريف االجتماو  االقتصادية  لتنمية اق افاؤتمر ضر مان , محالسما – 12

 .1999لبيت , ال امعة ات جاردنية , منشور الا
 .1986عي , الزر التخطيط الى المدخل الحميد , اق عبد الرز اشريف , عبد  – 13
 .2223عة ,الزر افية اب, جغر ا, عمي دي اظا, محمد , محمد سميح ظ افيتاص – 14
لريف اعية في االجتماو  االقتصادية  ت لتحوالالفضيل , محمود , اعبد  – 15

 .1978( , 1972-1952لمصري)ا
 .1982ت , او الخضر اج انتات اسياساظم , العظيم كامحمد , عبد  – 16
س في اسالاضل عمي, ام فىيم لطيف , سالابر ال , بشير اح جممعروف, فال – 17
 .2213لبشرية ,الطبيعية و اق العر افية اجغر 
لتوزيع اء لمنشر و ار صفان, دالريف, عمافية الرحمن , جغر ازن عبد الييتي , ما – 18

,2213. 
معة ائي ,جالغذاعي و الزر التسويق اسس العزيز , اسين, محمود محمد , عمي محمود عبداي –

 .2224عة , الزر ادمشق , كمية 
 االحاالت

 

                                                 

 .45ص,  1972, 1الطريق الى الثورة الزراعية ,ط, الخزرجي الخالق عبد سعيد(1)
 الطبيعية العراق جغرافية في االساس,  عمي فاضل سالم,  لطيف ابراىيم بشير,  معروف جمال فالح(2)

 .14ص, 2213,  والبشرية

المساحة المزروعةمعدل المساحة لمساحبة = (3)
العدد الكمي لمساحبات

 قسم,  أبوغريب زراعة شعبة قبل من النسبة عمى الحصول تم  

 . المكننة
 .2216, والمتابعة التخطيط قسم,  أبوغريب زراعة شعبة(4)
اسس التسويق الزراعي والغذائي, جامعة دمشق ,كمية , العزيز عبد محمود عمي,  ياسين محمود محمد(5)

 .29ص,  2224الزراعة , 
 .18/2/2217 بتاريخ الميدانية الدراسة6)
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 .31ص,  مصدر سابق, العزيز عبد محمود عمي,  ياسين محمد محمود ((7
 في الخارجية التجارة وسياسة السعرية لمسياسة اقتصادي تحميل,  محمد جاسم سناء,  البدري حازم باسم(8)

,  47 مجمد,  العراقية الزراعية ممجمة العمو ( , تقويمية نظرة) 2213-2223لممدة العراق في الزراعي القطاع
 .  565ص, 2216, 22اصدار

  .75ص, 2223,  الزراعة جغرافية,  دياب عمي,  ظاظا سميح محمد,  صافيتا محمد(9)
 العراق في الزراعي االنتاج في السعرية السياسة اثر,  دراج سعدون جبار,  خمف جميل بالسم(12)
 .1ص,   2226, ,23العدد, واسط جامعة, واالدارية االقتصادية لمعموم الكوت مجمة( 2213-1993)لممدة
 .73ص,  1978,  1ط,  االقتصادية الموارد في دراسات,  السماك ازىر محمد(11)
 والنشر لمطبع الجامعية العرفة دار,  لمعالم االقتصادية الموارد جغرافية في,  الزوكو خميس محمد(12)

 .122ص, 2211,  والتوزيع
 .2216,  الحسابات قسم,  أبوغريب زراعة شعبة(13)
,  المصرية االنجمو مكتبة,  المكاني التنظيم في تحميل الزراعة جغرافية,  الديب ابراىيم محمود محمد(14)

 .442ص,  1995
,  االردنية البادية ريف في االجتماعية و االقتصادية التنمية افاق مؤتمر محاضر,  السمان مروان(15)

 .258ص, 1999,  البيت آل جامعة منشورات
 .2217,  والمتابعة التخطيط قسم,  ابوغريب بمدية(16)
 مدينة ريف في الزراعية األراضي عمى وأثره العمراني التوسع,  الدليمي درويش مطر جبار آمنة(17)

 .38ص, 2228,  اآلداب كمية,  األنبار جامعة( , منشورة غير) ماجستير رسالة,  الخالدية
 .95ص,  2213,  والتوزيع لمنشر صفاء دار,  عمان,  الريف جغرافية,  الييتي الرحمن عبد مازن(18)
 .  323ص,  سابق مصدر,  الديب ابراىيم محمود محمد(19)
 .326ص,  1982,  الزراعي االقتصاد, الداىري مطر الوىاب عبد(22)
 .146ص, 1986,  الزراعي التخطيط الى المدخل,  شريف الحميد عبد عبدالرزاق(21)
 مدينة ريف في الزراعية األراضي عمى وأثره العمراني التوسع,  الدليمي درويش مطر جبار آمنة(22)

 .43ص,  قمصدر ساب, الخالدية
( , 1972-1952) المصري الريف في واالجتماعية االقتصادية التحوالت,  الفضيل عبد محمود(23)

 . 53ص, 1978
 . 338ص,  2222, 2الجغرافية الزراعية ,ط,  المشيداني الجبار عبد ابراىيم,  البرازي خميل نوري(24)
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