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 :الممخص
تتعدد المشاكل والمعوقات التي تواجو النشاط الزراعي والتي تحدد توسعو 

االنتاج وتطوره افقيا ورأسيا ومنيا منطقة الدراسة التي تتميز بانخفاض 
الزراعي واالراضي الصالحة لمزراعة والمزروعة فعال ، ال سيما ضعف 
انتاج المحاصيل الصناعية ، وعدم االىتمام بالتصنيع الزراعي لضعف 
 -التنمية الصناعية  فظيرت مجموعة مشاكل تؤثر عمى التكامل الزراعي 

 الصناعي لذلك جاء البحث ومن خالل الدراسة الميدانية  ليظير تمك
المعوقات ويطرح الحمول لتكون برنامجا لمتخطيط الصحيح وألصحاب 
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Abstract: 

There are many problems and obstacles facing 

agricultural activity, which determine its expansion and 

development horizontally and vertically, including the 

study area, which is characterized by low agricultural 

production and arable and actually cultivated lands, 

especially the weak production of industrial crops, and 

the lack of interest in agricultural industrialization due to 

the weakness of industrial development, which resulted 

in a set of problems affecting agricultural-industrial 

integration Therefore, the research came and through the 

field study to show these obstacles and put forward 

solutions to be a program for correct planning and 

decision-makers to achieve agricultural-industrial 

development that leads to agricultural-industrial 

integration in Anbar Governorate   
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 المقدمة 
كان اساس العمل الصناعي في بداياتو معتمدًا عمى تصنيع المنتجات الزراعية وان 

العمل الزراعي بالمعدات واآلالت ، اغمب الدول التي تعتمد عمى االنتاج  الصناعة كانت تمد
الزراعي توفر المنتجات الزراعية كمواد خام في العمل الصناعي ، فتزرع محاصيل صناعية 

ىذه الصناعات  تقطبألغراض التصنيع كالمحاصيل الزيتية ومحاصيل االلياف ... الخ ، وتس
صناعات اخرى كتصنيع العمف لمدواجن والماشية ومن ثم التعميب والتغميف كتعميب الزيوت ، 
وغيرىا من اعمال الصناعة التحويمية لممنتجات الزراعية ، واذا اخذنا موضوع الصناعة من 

تي جانب اخر وىو دور القطاع الصناعي لتصنيع االجيزة والمكائن واالسمدة الكيمياوية ال
يتطمبيا العمل الزراعي لكان ذلك واضحًا في مجال العمل التكاممي بين القطاع الزراعي 

 والصناعي .
يواجو ىذا التكامل معوقات عديدة في اغمب الدول ومنيا منطقة الدراسة التي تجود 
فييا زراعة المحاصيل الصناعية ، اال ان أي عمل صناعي يستخدميا كمادة اولية خام ال 

 -ىناك معوقات لمزراعة كما ىي لمصناعة ، تعيق عممية التكامل الزراعي ،ذكريوجد لو 
 .  الصناعي

 -مشكمة البحث:
الصناعي في محافظة األنبار؟ وىل باإلمكان  -ىل توجد معوقات تعيق التكامل الزراعي -

 طرح حمول لمعالجتيا؟
 -البحث والتي ىي : صياغة فرضيةلتتم 

الصناعي تحتاج الى  -صناعة تعيق عممية التكامل الزراعي ىناك معوقات في الزراعة وال-
 حمول في محافظة األنبار.

الصناعي في اقضية  -الكشف عن المعوقات  التي تعيق التكامل الزراعي  -هدف البحث:
 محافظة األنبار وطرح المعالجات ليا .

 -والوصفي استعمال المنيج العممي )اإلستقرائي( في جمع البيانات  -منهجية البحث: 
 التحميمي في البحث. -التحميمي واستعمال المنيج الكمي

تحددت الدراسة مكانيًا بمحافظة األنبار  التي تقع غرب العراق، وليا  -:حدود منطقة الدراسة
حدود دولية مع المممكة العربية السعودية من الجنوب، وسوريا من جية الشمال الغربي، 
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كما تحّدىا إداريًا محافظة نينوى شمااًل، ومحافظة  الغرب،والمممكة الياشمية األردنية من 
والنجف من الجنوب الشرقي،  صالح الدين في الشمال الشرقي، وبغداد وبابل وكربالء شرقًا،

( شمااًل وخطي  °31 '01، °32'33والتي تمتد فمكيًا ما بين دائرتي عرض ) (،0الخريطة )
%( 30.1بنسبة ) 0(كم031142غ مساحتيا )( شرقًا، والتي تبم°55 '02، °33 '51طول )
      .0( كم533302حة العراق البالغة )من مسا

 موقع محافظة األنبار من العراق(8خريطة )                       

 
، 0:0222222وزارة الرّي، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق اإلدارية، مقياس  لمصدر/ 
 م.0222لعام   

وتتكون المحافظة من الناحية اإلدارية من ثمانية أقضية ىي )الرمادي، الفموجة، 
(.وتمثمت زمانيًا بدراسة معوقات زراعة 0ىيت،حديثة، عنو، راوة، القائم والرطبة(  الخريطة )

 م0202-م0204الصناعية لعام وتصنيع  المحاصيل 
 

 محافظة األنبارالتقسيمات اإلدارية ل  (2خريطة )                     
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غرافية، و وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، خريطة محافظة األنبار، الطوبالمصدر/ 

 022لعام  122222: 0مقياس
اىميا تراجع لزراعة المحاصيل الصناعية  استنتاجات وقد توصل البحث الى جممة

في محافظة األنبار وعدم االىتمام بيا كمادة خام في التصنيع الزراعي نتيجة لمجموعة  
التوسع في زراعة المحاصيل ضرورة  ىو توصياتوصى بو البحث من ا معوقات واىم ما

االكتفاء الذاتي وتزويد ب طبيعة كل قضاء لتحقيق سالمختمفة في كافة اقضية المحافظة وح
الصناعة بالمواد االولية الزراعية التي تجود فييا منطقة الدراسة والتي ىي احدى مقومات 

 انالباحثلذا يجد .   الصناعي-لتحقيق التكامل الزراعي الصناعة ، ال سيما التصنيع الزراعي
منطقة الدراسة  ضرورة مناقشة معوقات الزراعة والصناعة التي تعيق التصنيع الزراعي في

( 0بعد توزيع استمارة االستبيان ممحق ) صناعي فييا –وطرح الحمول إليجاد تكامل زراعي 
 عمى عينة الدراسة ، فضال عن الدراسة الميدانية .
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معوقات الزراعة والتصنيع الزراعي والتوجهات المستقبمية لمعالجتها في محافظة 0-0
 -االنبار:

الصناعية في محافظة األنبار المعوقات والمشاكل التي  -ية تواجو عممية التنمية الزراع 
 -تحتاج الى الحمول وكاالتي:

 -مشاكل الموارد المائية :  8-8-8
المورد المائي في منطقة الدراسة ىو نير الفرات ، اال ان استغالل مياىو في الزراعة 

فاع درجات الحرارة االراضي الصالحة لمزراعة فالري السيحي مع ارتعمى غير عقالنية اثر 
ادى إلى تراكم االمالح كما في اراضي قضاء الرمادي والفموجة ، كما ان سوء ادارة شبكات 
الري وقدميا وتكسرىا وعدم تبطينيا وكونيا مكشوفة اثر سمبيًا عمى وصول المياه إلى 

كخزانات اىمية كونيا موجودة في منطقة الدراسية  ليالمياه الجوفية ا ااماالراضي الزراعية ،
( مميون 422السيما في قضاء الرطبة ، التي تصل كمياتيا إلى ) (،0)في الصحراء الغربية

في حالة الحفاظ   (0)( دونم0222222 – 312222سنويًا لتروي مساحات ال تقل عن )  3م
عمييا وتنميتيا لتطوير االنتاج الزراعي ، اذ انو كمما ابتعدنا عن نير الفرات يقل تواجد المياه 
السطحية ، فالمحاصيل الصناعية صيفية بحاجة إلى المياه النعدام االمطار صيفًا واعتمادىا 

 -:عمى الري ، لذا نطرح المعالجات والمقترحات االتية
اتباع التقنيات الحديثة في الري )الرش والتنقيط( لممحافظة عمى كميات المياه المستيمكة  .0

 ي التربة . وترشيد استيالكيا ولتقميل نسبة المموحة ف
معرفة كميات المياه التي تحتاجيا المحاصيل الزراعية وتقنين ذلك بأعداد قاعدة بيانات  .0

 ليا .
عممية نقل المياه من نير الفرات بأنابيب تمتد إلى المناطق التي تبعد عنو وفي عمق  .3

ضي الموجودة ىناك وبأسموب عممي يحقق تنمية زراعية ، وكما االصحراء ألحياء االر 
 .  (3)الصحراء إلعمارعميو الدراسات العديدة  اكدت

قنوات جديدة وتبطين القديمة وتجديدىا وابدال  بإنشاءتحسين شبكات نقل مياه الري  .5
 لنقل المياه لمنع تبخر المياه منيا .  بأنابيبالقنوات المكشوفة 

 اءبإنشمياه االمطار بطرائق عدة  دتحقيق اعمى فائدة من مياه االمطار من خالل حصا .1
سدود في الوديان لحصر المياه فييا وجعل مياه االمطار تتوجو إلى قنوات لتجميع المياه 
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ثم ايصاليا إلى االراضي الزراعية ، وبناء سدود ترابية والخطوط الكنتورية واستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد لمعرفة المناطق المالئمة لحصاد المياه وىو ما اكدت عميو 

 .  (5)دوراتيا المختمفةمنظمة )آكساد( ب
المحافظة عمى المياه الجوفية من خالل بناء سدود وتوجيو مياه االمطار إلى مكامن المياه  .1

الجوفية وخزاناتيا ، وتغذية خزانات المياه الجوفية بالحقن المائي ليا من بحيرات التخزين 
 لمسدود .

االنتاج الصناعي بمختمف  ضرورة توفير المياه وتأمينيا لمنشاط الصناعي إلتمام عمميات .2
 مراحمو لتحقيق التنمية الصناعية .

   -انتشار المموحة في التربة :2 -8-8
(، تبمغ 3الخريطة ) هتضم منطقة الدراسة أنواعًا عديدة من الترب بحسب ما تظير 

 (0( والشكل)0من مساحة منطقة الدراسة الجدول ) 0(كم031021مساحتيا )
 محافظة األنبارأصناف التربة في (3خريطة )
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 , Buringh, p, map soils and soil conditions in Iraqالمصدر/
Baghdad,1960,  

  
 2أصناف التربة في محافظة األنبار بــ كم مساحة(8جدول )  

 النسبة المئوية )%( ( 0المساحة )كم أصناف التربة  ت
 0071 0201374 تربة الصحراوية الجافة الكمسية   .0
 0273 03013 التربة الصحراوية الحجرية   .0
 0071 0200374 التربة الصحراوية الجبسية  .3
 0070 0115373 التربة الصحراوية الجبسية المختمطة   .5
 3473 1520170 التربة الصحراوية الكمسية الحصوية  .1
 072 035020 تربة السيل الرسوبي   .1
 273 51575 تربة السيل الفيضي   .2

 022 031021 المجموع 
 2Arc GIS – info  v  10المصدر : اعتمادًا عمى برنامج

 نسب مساحات التربة في محافظة األنبار(8شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.0المصدر/ عمل الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جدول )    
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تظير مشكمة المموحة في تربة السيل الرسوبي واضحة وىي محدد لسعة االراضي الزراعية ل
لإلنتاجية ، يحدث التممح في التربة بسبب ظروف طبيعية وبشرية كاستواء االرض وانخفاض 

وارتفاع درجات   (1)واىمال شبكات الري والصرف فييا والري بمياه ترتفع نسبة المموحة
الحرارة ، فضال عن الري غير الصحيح وعدم استخدام التقنيات الحديثة فيو ، ارتفاع نسبة 

ور وترسب االمالح عمى التربة ، تختمف نسب التممح بين قضاء التبخر التي تؤدي إلى ظي
من مساحة االراضي  %(1إلى ) ةوآخر وصمت نسبة االراضي المممحة في منطقة الدراس

، كما في اراضي قضاء الرطبة وعنة ، تعد مشكمة المموحة خطرة عمى  (1)الصالحة لمزراعة
 -االنتاج الزراعي اذ لم تتم معالجتيا وكاالتي :

انشاء مبازل زراعية جديدة وتجديد القديمة منيا وصيانتيا ، لمتخمص من االمالح ،  .0
 السيما ان المبازل المقامة غير كافية .

اجراء غسل لمتربة المتممحة وذلك باغداقيا بالماء لفترات طويمة حتى تذوب االمالح ثم  .0
 تسحب المياه المالحة إلى مبازل الصرف .

)السماد الطبيعي والسماد االخضر( لتقميل المموحة ورفع استخدام االسمدة العضوية  .3
 خصوبة التربة وزيادة االنتاج .

زراعة التربة بمحاصيل تقاوم المموحة كالشعير ثم نزرع بمحاصيل اخرى كالمحاصيل  .5
 الصناعية . 

استخدام تقانات الري الحديثة )كالرش والتنقيط( لمحفاظ عمى التربة من المياه الزائدة التي  .1
 .حول فيما بعد إلى مياه مالحة )الخاصية الشعرية( لمتربة ومن ثم تترسب االمالح عميياتت

اضافة االسمدة الكيميائية لتجديد خصوبة التربة مثال السوبر فوسفات الثالثي والمخصبات  .1
مغمة في الدونم الواحد لرفد النشاط الصناعي بالمواد لالنيتروجينية إلعطاء انتاجية عالية 

 الزراعية الخام . االولية 
التنوع المحصولي الصناعي واثره عمى قمة   -تخمف القطاع الزراعي مشكمة8-8-3

 -وضعف المحاصيل الصناعية كمواد اولية في التصنيع الزراعي :
في منطقة الدراسة ادى إلى قمة الصناعي  - نتيجة لقمة االىتمام بالنشاط الزراعي 

تحتاجيا محاصيل المحاصيل الصناعية والتركيز عمى في االنتاج الزراعي ، السيما انواع 
الدولة كالقمح والشعير ، يشمل التركيب المحصولي المساحات المزروعة بجميع انواع 
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ان ، اذ (2)المحاصيل والتي اىميا محاصيل الحقل والخضر والفاكية والمحاصيل الصناعية
 --: قمة التنوع المحصولي والتوسع بالزراعة ، ىذا يتطمب ما يمي

ب طبيعية كل سالتوسع في زراعة المحاصيل المختمفة في كافة اقضية المحافظة وح .0
قضاء لتحقيق االكتفاء الذاتي وتزويد الصناعة بالمواد االولية الزراعية التي تجود فييا 

 منطقة الدراسة والتي ىي احدى مقومات الصناعة ، ال سيما التصنيع الزراعي .
منطقة الدراسة خصبة بعد صيانتيا مع توافر مياه نير  ان تربة السيل الرسوبي ضمن .0

 الفرات مشجعة لزراعة مختمف انواع المحاصيل في االراضي القريبة من اكتف النير . 
يشمل التنوع المحصولي زراعة انواع المحاصيل الصناعية التي تجود في منطقة الدراسة  .3

حاصيل العمف ومحاصيل ، فضال عن كونيا مادة خام لمتصنيع الزراعي ، وزراعة م
 اوقات مختمفةالخضراوات وتفعيل دور البيوت البالستيكية التي توفر لنا محاصيل في 

 .السنة
  -مشكالت النقل والتسويق الزراعي :  8-8-4

ن يالمزارع اال ان (5تضم محافظة األنبار مجموعة طرق رئيسة وثانوية خريطة )
لممحاصيل الزراعية إلى مراكز التسوق ، صعوبات في عممية النقل والتسويق  ون يواجي

شبكات النقل داخل االقضية وخارجيا متمثمة بالطرق الثانوية  طالت السيما بعد االضرار التي
، كالتخسفات  اثارىا والتي الزالت م0205والمحمية والريفية بعد العمميات العسكرية منذ عام 

الطريق السريع والرئيس الذي يمتد من والحفر ووجود الحواجز الكونكريتية و السيطرات عمى 
بغداد مخترقا المحافظة إلى القائم ، فضال عن الحوادث الناتجة عن االزدحام والسرعة وان 
اغمب الطرق داخل االرياف في االقضية ىي غير مبمطة غير صالحة لمتنقل اثناء سقوط 

قيام الصناعة فيي ال االمطار وتتميز بكونيا ضيقة ، وبما ان طرق النقل ىي احدى مقومات 
الراضي الزراعية والتي اتمبي متطمباتيا لضعف ىيكميا ، وىي بعيدة عن مناطق استغالل 

تتواجد في مناطق صحراوية فطرق منطقة الدراسة ال تحقق ستراتيجية التنمية االقتصادية 
توقف ان  الصناعية لتحقيق تنمية مكانية في اقضية المحافظة المختمفة كما–الشاممة الزراعية 

سكة الحديد اثر سمبا عمى االنشطة االقتصادية لتالفي ما سبق يمكن طرح  في العمل
  -ات االتية :قترحالم
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بعد التيجير شممت بعض الطرق دون االخرى ،  الطرق اىتمام مديرية الطرق بتبميط .0
 ما بين االرياف ومراكز المدن وصيانتيا . العمل فييافضرورة اكمال 

الطرق القديمة وفتح طرق جديدة وتوفير وسائط نقل رخيصة توفر امكانية نقل ان تطوير  -0
المواد االولية الزراعية إلى اماكن تصنيعيا ونقل المنتجات الصناعية الزراعية إلى اسواقيا 
بمرونة عالية وتعطي دافع لتوطين االنشطة الصناعية ورفع مستوى االنشطة الزراعية ، 

مفة وفتح ابواب استثمار تنموية لممناطق الزراعية غير خقضية المتوالسيما اذا كانت في اال
 مرثالمست

 طرق النقل في محافظة األنبار(4خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،خريطة محافظة األنبار الطوبوغرافية،  المصدر/وزارة الموارد المائية، الييأة العامة لممساحة
 م.0222،لعام 122222:0مقياس 

صناعي يخدم تمك االقضية والمحافظة تسييل عمميات التسويق  –ومن ثم توقيع نشاط زراعي 
 الزراعي من قبل المنافذ و السيطرات . 
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توفير مخازن مبردة لخزن المحاصيل الزراعة في حالة عدم القدرة عمى تسويقيا إلى خارج  .0
 المحافظة .

الثر الكبير في عمميات تحويل ان وجود نشاط صناعي لتصنيع المحاصيل الزراعية لو ا .3
المواد االولية الخام والمحاصيل الغذائية القابمة لمتمف كذلك االلبان إلى منتجات صناعية 
ال تتمف وتستيمك في أي وقت ، فضال عن تشجيع الفالحين في رفد المجمعات 
الصناعية بمحاصيميم القابمة لمتصنيع  كالمحاصيل الصناعية ليسيل عمييم تسويقيا 

 اخل المحافظة وبمردود عالي .د
اعتماد المزارعون عمى انفسيم في التسويق الزراعي بدون وجود أي دور لمجمعيات  .5

الزراعية لو اثر سمبي في ان التسويق سيكون غير منظم وعشوائي وترتيب المحاصيل 
الزراعية التي تسوق وتعبئتيا وتصنيفيا غير منظمة ، مما يقمل من اسعارىا وقيمتيا 

ضيا لمنافسة المنتجات المستوردة ، لذا يفضل ان يكون التسويق عن طريق ويعر 
الجمعيات التعاونية أو مراكز مخصصة لتعبئة وتغميف المحاصيل الزراعية ليكون العمل 

 منظما وذو مردود اقتصادي عالي . 
         مشاكل ضعف تطبيق التقانات الزراعية الحديثة وتخمف التكنولوجيا الصناعية :    8-8-5

لتحقيق التنمية االقتصادية سواء كانت زراعية ام صناعية ، البد من تطبيق التكنولوجيا 
تأتي المشكمة من قمة دعم الدولة ودوائرىا  ،والتقانات الحديثة لترفع مستوى االداء والكفاءة

الزراعية التي قانات الحديثة ، من قمة المرشات والمكننة تالزراعية لمفالحين في تزويدىم بال
اغمبيا يتم شرؤاىا تجاريا من االسواق ، مما يزيد الضغط المادي عمى الفالح ، وقمة استخدام 

ة العضوية مقارنة دالبذور المحسنة والمبيدات الزراعية والدورة الزراعية ، وغمبة استعمال االسم
الزراعة المتمثمة  ، الن المردود المالي لمفالح ال يكفي متطمبات (3)باالسمدة الكيميائية

(% يستخدمون األسمدة العضوية و 21اكدتو عينة البحث ،اذ ان) وىذا ماالحديثة  بالتقانات
عمما ان المحاصيل الصناعية تحتاج الى  ،(% فقط الذين يستخدمون األسمدة الكيميائية01)

دة ( بعض تمك المحاصيل وحاجتيا من األسم0اسمدة كيميائية لنموىا كما يوضح الجدول )
 . الكيميائية
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 مدى حاجة بعض المحاصيل الصناعية إلى األسمدة الكيمائية كغم / دونم(2جدول )
 03×03×03مركب  02×02مركب  سوبر فوسفات تموث يوريا المحصول

 001 11 00 - الذرة الصفراء
 - - 11 00 فستق الحقل

 - 11 - 02 السمسم
المصدر / جميورية العراق، وزارة الزراعة،الييأة العامة لتدريب واإلرشاد الزراعي، توصيات 

 . 01، ص0433(، بغداد، 01استعماالت األسمدة الكيميائية، سمسمة اإلرشاد الزراعي رقم )
الصناعة فان من أىم متطمبات تحقيق نجاح النشاط الصناعي توافر تكنولوجيا حديثة  اام

ومتطورة ،ال سيما ان ما موجود من معامل في منطقة الدراسة تعاني من قمة وتخمف 
حداث تصنيع زراعي يخدم االقضية والستغالل الموارد فييا وبتكاليف ،ألالتكنولوجيا الحديثة 

خال التكنولوجيا صناعية متقدمة ، من ىذا المنطمق يجب ان تعالج اقتصادية منخفضة ىو اد
 -المشاكل اعاله باالتي :

تشجيع الفالحون عمى الزراعة بتجييز الدولة لمستمزماتيم من تقانات حديثة كالمرشات  .0
والمكننة والبذور المحسنة واالسمدة الكيمياوية وغيرىا ليكون المردود االقتصادي مرتفع 

 لة االحداث التنمية الزراعية .لمفالح والدو 
تفعيل دور الجمعيات التعاونية بتقديم التسييالت لمفالحين بتزويدىم بالبذور المحسنة  .0

واالسمدة الكيمياوية وتوعيتيم باىميتيا وضرورة اتباع الدورات الزراعية بزراعة محاصيل 
 متنوعة كالمحاصيل الصناعية وغيرىا . 

اقامة دورات تدريبية لتوعية الفالحين باىمية العمم والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وكيف  .3
 انيا تزيد االنتاج كما ونوعا . 

ضرورة ايجاد مراكز بحوث صناعية متطورة مدعمة من قبل الدولة وبالتعاون مع القطاع  .5
كارات ترفع من خدم الصناعة وانجاز اختراعات تكنولوجية وابتتالخاص ال نجاز بحوث 
 ىيكل الصناعة وتطوره . 

لمحكومة الدور الكبير في تخصيص االموال الالزمة ال دخال احدث انواع التكنولوجيا في  .1
الصناعات القائمة في منطقة الدراسة أو المراد توطينيا مستقبال الن الصناعة تحتاج إلى 

 رأس مال كبير تحقق التنمية المكانية .
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عات التكنولوجية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة االنتاجية ، فضال عن استيراد احدث االخترا .1
 تدريب االيدي العاممة لتصبح ماىرة في استخداميا . 

تطوير خدمات البنى التحتية التي تعد جزءًا ميما من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الكفاءة  .2
 االنتاجية وزيادة الفوائد المالية .   

 -ة واختالل التوزيع المكاني لمقوى العاممة :ياممة الزراعهجرة االيدي الع 6 -8-8
تعاني منطقة الدراسة من تزايد ىجرة الفالحون والقوى العاممة من االقضية المختمفة 
إلى مراكز المدن والى الدول االخرى ، ومن الريف إلى المدينة ، مما يقمل من الكثافة 

أثر في احداث و مسكان في الريف والمدينة السكانية ويؤثر عمى طبيعة االستيطان البشري ل
التنمية المكانية الن ىجر االيدي العاممة لمناطقيم يجعل تمك المناطق متخمفة اقتصاديًا وليس 

( اعداد المزارعين في اقضية األنبار 3اقتصادية يظير الجدول )فييا بوادر لتوطين انشطة 
كان لقضاء الرمادي اعمى نصيب ( مزارع 052225م ،اذ وصل مجموعيم الى) 0204لعام 
( مزارع بسب اليجرة وقمة امكانيات 22( مزارع واقل األعداد لقضاء الرطبة ب)5132ب)

 القضاء االقتصادية 
 م2289أعداد المزارعين في أقضية محافظة األنبار لعام (3جدول )

 عدد المزارعين  الوحدة اإلدارية ت
 5132 الرمادي   .0
 0350 الفموجة   .0
 0214 ىيت  .3
 153 حديثة   .5
 035 عنو   .1
 024 راوة  .1
 0345 القائم   .2
 02 الرطبة   .3

 052225 المجموع  
المصدر : جميورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة األنبار، قسم التخطيط، بيانات غير 

 م .0204منشورة، لعام 
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لتنعكس اثارىا عمى التنمية الزراعية  زالت اليجرة مستمرة ومختمفة األتجاىات وال  
والصناعية في المحافظة والبمد ، والن التصنيع الزراعي يحتاج إلى قوى عاممة كإحدى 
مقوماتو البد من توفير تمك االيدي العاممة وتييئتيا لمعمل التنموي ، لميجرة اسباب كثيرة نذكر 

 -منيا  :
ي الوضع االقتصادي دقًا مما ادى إلى تر قمة دعم الدولة لمنشاط الزراعي كما ذكرنا ساب -0

لممزارعين دفعيم إلى التطمع إلى العمل في المدينة ، وكذلك قبول ابناء المزارعين في 
 الكميات ادى إلى استقرارىم في المدينة التي يدرسون فييا . 

مما يدفعيم لمعيش في المدينة ذات الخدمات  ،قمة اىتمام الدولة بالريف مقارنة بالمدن -0
 متقدمة .ال

نقص الخدمات الحكومية التي يعاني منيا ابناء الريف وان وجدت فيي ليست بكفاءتيا  -3
في المدينة كالخدمات التعميمية والصحية والثقافية والترفييية ، مما يجعل ابناء الريف 

 ييجرون ريفيم لمتوجو إلى المدينة . 
العسكرية والتيجير الذي طال ازدادت عممية اليجرة من الريف إلى المدينة بعد العمميات  -5

المحافظة لتدمير المزارع والمكائن الزراعية والمرشات التي تركت فييا وعدم كفاية ما لدى 
المزارعين من اموال إلعادة ما ضاع منيم فتركوا العمل الزراعي واتجيوا إلى المدينة 

 لممارسة االعمال الحرة .
 -كل ما سبق يمكن تالفيو بالشكل االتي : 

اىتمام الدولة بالريف واالقضية المتخمفة في كافة المجاالت من خالل تجييزىم  .0
متطمبات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية والتي ستكون المفتاح ألنشطة اقتصادية الب

 تستقطبيم وتمنع ىجرتيم . و الستقرار ألبناء الريف اصناعية ليا مردود عالي تحقق 
 يرتبط بأرضو . لجيا ابن الريف اسوة بالمدينة توفير كافة الخدمات التي يحتا .0
ان تنوع فروع االنتاج الزراعي والصناعي لو دوره في امتصاص القوى العاممة ، السيما  .3

 بإدخالباتي والحيواني وفروعو المختمفة نتنمية االنتاج ال ناالنشطة غير االساسية فأ
رافدًا ليم في العمل الصناعي  التكنولوجيا المتطورة سيكون جاذبًا لمعاممين ونفس الوقت

عندما توقع مشاريعيا صناعية تستخدم مخرجات العمل الزراعي كمدخالت في الصناعة 
وبذلك تقل الفوارق بين الريف والمدينة وبين االقضية التي تعاني خمل في االستيطان 
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ي إلى الفموجة والرماد من فمثال ،من االقضية ياالبشري وتوزيع السكان النشيطين اقتصاد
 االقضية قميمة السكان كالرطبة .

يعد فتح مشاريع زراعية صناعية في اقضية المحافظة وحسب المالئمة المكانية الصناعية  .5
اداة فعالة لجذب المزارعين وابنائيم العمل في تمك المشاريع ال نيا ترفع من مستوى 
دخوليم ثم مستواىم المعاشي ، اذ ان التصنيع الزراعي في الريف واالقضية المتخمفة 

متص البطالة والبطالة المقنعة الموجودة في منطقة الدراسة كما اقتصاديًا من شأنو ان ي
عمل في المشاريع الصناعية في ريفيم لمانيا تستقطب خريجي الكميات من ابناء الريف 

وعمال ، وبما ان المشاريع الصناعية تحتاج إلى بنى تحتية كالكيرباء  ومدربينكميندسين 
فأنيا سوف تخدم المجمع الصناعي وساكني والماء والطرق والمؤسسات الخدمية وغيرىا 

وا بالريف لتقل الفوارق بين الريف والمدينة وبالتالي تقل اليجرة ، فضال عن تحقيق ما نص
 الصناعي . –كامل الزراعي لتاليو وىو ا

 -ضعف دور السياسة الحكومية : 0-0-2
التشريعية تتجسد السياسات الزراعية في مجموعة متكاممة من االجراءات االدارية و 

والتنفيذية من خالل البرامج التي تتخذىا السمطات العامة في الدولة لتحقيق اىداف محددة 
تتضمنيا الخطط التنموية الزراعية  ، تختمف السياسات الزراعية بين دولة واخرى لذا تختمف 

جيزة اداء النشاط الزراعي حسب تمك السياسات ، دور وزارة الزراعة والدوائر الزراعية واال
بإصدار القوانين والتشريعات وتنفيذىا في مجاالت  (4)كبير في تحقيق اىداف التنمية الزراعية

عدة كالسياسة السعرية ، التسويق الزراعي ، دور الجمعيات التعاونية واالرشاد الزراعي ، رأس 
 المال والتسميف الزراعي وقرارات تجييز الفالحين بمستمزمات الزراعة وتطويعيا لخدمة
المزارعين لمنيوض بالنشاط الزراعي ، اتضحت السياسة السعرية من قبل الدولة بضعفيا في 

-522لتسعير القمح والشعير ، اذ بمغ القمح من ) منطقة الدراسة ، اذ ال تتدخل الدولة اال
، لكن ال يوجد تسعير لباقي   (02)( الف دينار122( الف دينار والشعير إلى )222

ات والفواكو فترتفع تارة وتنخفض تارة اخرى حسب المزارعين وتجار المحاصيل كالخضراو 
الجممة ليبقى المتضرر الوحيد ىو المستيمك ، فتتعرض المحاصيل الزراعية إلى منافسة 
المحاصيل المستوردة كونيا اقل سعرًا بسبب عدم وجود تسعيره لالنتاج المحمي ، مما تؤدي 

اما ، في تسييالت التسويق الزراعي كما ذكرنا ر دو إلى خسارة الفالح وال يوجد لمدولة 
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الجمعيات التعاونية فدورىا ضعيف لقمة دعم الدولة ليا وتوقف العمل فييا خالل سنوات 
 (00)التيجير والمشاكل التي طرأت عمييا بعد ذلك بعدم تعاونيا مع مديرية الزراعة في االنبار

( 3الزراعي فالدولة اوجدت مصارف عددىا ) ، وانعدام دور المرشدين الزراعين ، اما التسميف
 ( الذي يوضح المؤسسات المصرفية5الجدول) في محافظة االنبار

 م.2288الفروع المصرفية الزراعية والمكاتب المصرفية في محافظة األنبار لعام (4جدول )

 المالحظات الموقع الجغرافي المؤسسة المصرفية

 الرماديفرع قضاء  المصرف الزراعي التعاوني
يشمل طمبات )أجزاء من ريف الرمادي 

 ،والخالدية ،والرطبة(
 )الفموجة ،وعامرية الفموجة( فرع قضاء الفموجة المصرف الزراعي التعاوني

 )طمبات ريف الرمادي( قضاء الرمادي مكتب الفرات
 )ىيت ،والبغدادي ، وكبيسة( قضاء ىيت مكتب ىيت
 وبروانو()حديثة ،  قضاء حديثة مكتب حديثة
 )عنو ، وراوة( قضاء عنو مكتب عنو
 )قضاء القائم( قضاء القائم مكتب القائم
 )ناحية الكرمة( قضاء الكرمة مكتب الكرمة

المصدر/ عمل الباحثان اعتمادًا عمى: المصرف الزراعي التعاوني، فرع الرمادي، بيانات غير 
 م. 0203منشورة،

التعاوني فرع الرمادي وفرع الفموجة ويخدم الوحدات االدارية متمثمة بالمصرف الزراعي        
، اذ تقوم باستقبال (00)(والكرمة القائم فييما ومكاتب المصرف  في )ىيت ، حديثة ، عنو ،

م( ولحد عام 32/3/0223المعامالت المصرفية ويتم اقرار الصرف والتي توسعت منذ )
( مميون وحسب نوع المشروع 022م( ، اذ كانت تخصص سمف زراعية بمبمغ )0205)

اال ان مشاكل عديدة اعترضت ومنعت المزارعين منيا الروتين  (03)الزراعي نباتي ام حيواني
االداري والمحسوبية وفرض الفائدة عمى المبمغ من قبل الدولة ، كل ىذه المشاكل ادت إلى 

حون اراضييم م( الذي ىجر الفال0205عزوف اغمب المزارعين عن االقتراض ليأتي عام )
  (05)في منطقة الدراسة ولم يتم تفعيل دور المصرف الزراعي في التسميف الزراعي ولحد االن
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، مما سبق يتضح ان دور السياسة الزراعية ضعيف وغير مشجع لتنشيط العمل الزراعي ، 
كما ان السياسة الصناعية تتمثل بغياب التخطيط الصناعي وعدم وجود تخطيط صناعي سميم 

حكومي ال لمصناعات القائمة اصال وال برامج تنموية صناعية ، كما ان قمة رأس المال  ودعم
 ة،م اضعف المصاريف الصناعية في تقديم القروض المالي0223وفمسفة الدولة بعد عام 

توجد تنمية لمجال الصناعة ضمن مخططات الدولة عمى  ال السيما في محافظة االنبار ، اذ
اعة والزراعة ىما محور العممية التنموية االقتصادية ، اال ان الرغم من ان قطاع الصن

 –يصل إلى مستوى االمكانيات الموجودة والمشجعة لقيام تكامل زراعي  االىتمام بيما ال
الصناعي وكاالتي :  –صناعي في المحافظة ، لذا ضرورة تصحيح الواقع التنموي الزراعي 

- 
القطاع الزراعي والصناعي بما ترفع من مستواه تشريع وتنفيذ القوانين التي تنظم عمل  .0

 وباستخدام التخطيط العممي المدروس .
تفعيل دور دوائر الزراعية في متابعة امور الفالحين وتقديم العون وتزويدىم بمستمزمات  .0

 الزراعة .
 عيرة موحدة لكل المحاصيل الزراعية لحماية الفالح والمستيمك .تس بإعطاءقيام الدولة  .3
 ور الجمعيات الزراعية بتوفير التسييالت لمتسويق الزراعي .اظيار د .5
تخفيف القيود والشروط التي يفرضيا المصرف الزراعي عمى الفالحين برفع الفائدة وتكون  .1

 االقساط طويمة االمد .
لتوقيع انشطة  ةتخصيص مبالغ ماليبتحقيق نمو متوازن صناعي في محافظة االنبار  .1

 صناعية فييا .
رفع مستوى االنشطة الصناعية الموجودة فعاًل واقامة انشطة صناعية جديدة ، السيما ان  .2

مقومات الصناعية موجودة في المحافظة إلقامة مجمعات صناعية تكون المحاصيل ال
الصناعية وغيرىا مواد اولية ليا فما تجود بو المحافظة من تربة خصبة وماء ومناخ مالئم 

نيضة الصناعية في المناطق المتخمفة صناعيًا لتعمل الان تحقق وامكانيات بشرية كفيمة 
عمى جذب استثمارات تنموية جديدة وحسب المالئمة المكانيات إلنشاء مجمعات زراعية 

 الصناعي . –صناعية تحقق التكامل الزراعي  –
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توفير رأس المال لتحقيق التنمية المكانية والتوازن في توزيع االنشطة الصناعية في  .3
 محافظة مع االعفاءات الضريبية .ال

اعطاء اىمية لمقطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتطوير النشاط االقتصادي الزراعي  .4
 في منطقة الدراسة ، وتوفير القروض المالية بدون فوائد لتحقيق التصنيع الزراعي .

 -الزحف العمراني باتجاه االراضي الزراعية : 0-8-8
تعماالت االرض الزراعية مشكمة تؤثر سمبًا عمى النشاط يعد الزحف العمراني عمى اس

الزراعي الستنزاف مساحات واسعة من االراضي الصالحة لمزراعة والتي ىي ثروة البمد 
مما يضعف ويقمل االنتاج الزراعي ويؤثر عمى االمن الغذائي ، ، لتحقيق التنمية الزراعية 

اسة ، السيما بعد عمميات التيجير ، اذ تم برزت ظاىرة الزحف العمراني بكثرة في منطقة الدر 
مى االرض الزراعية بعد تدمير البيوت السابقة أو نتيجة لالنشطار  عبناء دور سكنية جديدة 

-512العائمي وزيادة عدد السكان الطبيعية ، عممًا ان مساحة البيت الذي يبنى في الريف )
و نحو توزيع قطع االراضي لممواطنين ، كما ان الحكومة العراقية ولعيود مختمفة تتج0( م122

من االراضي الزراعية وان االمتداد االفقي يأخذ مساحات واسعة لتالفي ىذا الخطر يجب ما 
 يأتي : 

 اصدار قانون يمنع التجاوز عمى استعماالت االرض الزراعية وحمايتيا .  .0
 منع منح اجازات البناء عمى االراضي الزراعية . .0
الريف بالبناء العمودي ألنو يؤدي إلى استنزاف االراضي  ضرورة توعية السكان في .3

 الزراعية .
 قيام الدولة ببناء مجمعات سكنية عمى االراضي غير صالحة لمزراعة . .5
 الصناعية عمى االراضي غير الصالحة لمزراعة . –انشاء المجمعات الزراعية  .1
 -ي :ضعف االرشاد الزراعي وقمة دور هيأة البحث والتطوير الصناع8-8-9

تعد دائرة االرشاد الزراعي من الدوائر الخدمية التعميمية التي تساىم في تنمية القطاع 
الزراعي من خالل تقديم الخدمات االرشادية الزراعية لمفالحين والمزارعين وتطوير معارفيم 
ومياراتيم وتشجيعيم عمى اعتماد االساليب العممية الحديثة وىو حمقة الوصل بين الباحثين 

 (01)عمميين والممارسين لمعمميات الزراعيةال
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ن دوره في منطقة الدراسة أ لإلرشاد الزراعي دور في خدمة النشاط الزراعية ، اال
طرق الزراعية واستخدام االساليب العممية مضعيف ولم يصل إلى ما نصبوا اليو من تطوير ل

زراعية قديمة كما ان دور ىيئة فيو ، أعتمد المزارعين عمى خبراتيم وما توارثوه من اساليب 
م وىي الجية المسؤولة في 0445البحث والتطوير الصناعي ضعيف مع انيا تأسست عام 

وزارة الصناعة والمعادن والتي تعني بالبحث العممي والتطوير الصناعي )اعداد الخطط البحثية 
عمل (، 01)لمراكزومتابعة تنفيذىا( في المراكز البحثية التابعة ليا وبمختمف التخصصات وا

م ، اذ لم يشيد أي تعاون لتحقيق زيادة باإلنتاج 0223ال سيما بعد عام ، الييأة روتيني 
العاممة أو اعتماد التكنولوجيا الصناعية الحديثة  ىالصناعي أو اجراء بحوث إليضاح دور القو 

فنالحظ ان  لتحقيق التنمية الصناعية في محافظات العراق عمومًا ، ومنطقة الدراسة خاصة ،
الصناعة تراجعت في االعوام السابقة ولم تتم عممية تحديث لمقديم منيا ولم نشيد توقيع ما ىو 

االشارة إلى ان لكل من دائرة االرشاد الزراعي وىيأة البحث  رجديد من نشاط صناعي ، وتجد
 -والتطوير الصناعي في العراق االىداف االتية :

 -:(87)  الزراعيأواًل : اهداف دائرة االرشاد 
اعداد البرامج الزراعية المختمفة ونشرىا بوسائل االتصال الجماىيري المرئية والمسموعة  .0

 لتوعية وارشاد الفالحين وحثيم عمى اعتماد االساليب العممية في ممارسة العمل الزراعي. 
تدريبية مفالحين بموجب خطط تعد وتنفذ في المراكز اللتنفيذ الدورات التدريبية الزراعية  .0

 التابعة لمييئة .
الزراعية في الجامعات والكميات الزراعية ورفد  بحوثتعزيز وتطوير العالقة مع مراكز ال .3

ممزارعين لاالرشاد الزراعي بنتائج البحوث لمعالجة المشاكل ونشر النتائج وايصاليا 
 توعيتيم .و 

 -:(03)ثانيًا / اهداف هيأة البحث والتطوير الصناعي 
 عة تنفيذ الخطط البحثية لشركات الوزارة والمراكز البحثية التابعة ليا .اعداد ومتاب .8
 يم البحوث المنجزة واعتماد الجيد منيا في اصدار مجمد سنوي .يتق .2
 تقديم االسناد الفني واالستشارات العممية لمشركات االنتاجية في البمد . .3
في حل المشاكل الصناعية تنشيط التعاون العممي مع الجامعات العراقية لغرض المشاركة  .4

 العميا أو من خالل فرق عمل مشتركة .
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 تنشيط التعاون العممي والفني مع المؤسسات العراقية والعربية والعالمية . .5
 .عمل الوزارة مجاالت مؤتمرات عممية في و عقد  ندوات وورش عمل  .6

ناك مقترحات لذا في،اال انو لم ترى أي من الميام واالىداف السابقة الذكر عمى الواقع 
في مجال االرشاد الزراعي وتطوير كافة القوى العاممة  انوتوجييات مستقبمية يطرحيا الباحث

 -في الزراعة وكاالتي : 
مزارعين من كل قضاء ثم يتم  (02) تدريب المزارعين : تنظيم دورة زراعية يختار فييا .0

وتحضير البذور وبذرىا تدريبيم عمى اعمال الزراعة ابتداء من حراثة االرض ثم تسويتيا 
وعممية مراقبة نمو النبات وكيفية مكافحة اآلفات وغيرىا من العمميات إلى نضج 
المحصول وجمعو ، ثم يقوموا ىؤالء المزارعين العشر بنقل ما تعمموه من اعمال الزراعية 

 وكافة المعمومات إلى فالحي ومزارعي مناطقيم .
 -اميم ما يمي :تدريب المرشدين الزراعيين : من خالل قي .0
زيارات دورية من قبل المختصين لمزارع عديدة تختار بصورة عشوائية من كل قضاء في  ( أ

 منطقة الدراسة  وتدوين المالحظات واالخذ بالتوجييات .
ج النتاجية المحاصيل الزراعية المختمفة لمعرفة مدى تقدم الفالح ايجابًا ام اينتنظيم م ( ب

 لمزارعين .سمبًا لتعزيز روح المنافسة بين ا
تتم عممية اختيار المرشد الزراعي حسب صفات منيا ان يكون نشأتو ريفية ألنو أكثر  ( ت

تعمقًا بالعمل الزراعي ويكون مممًا بكافة االمور العممية والفنية ولديو القدرة عمى اتخاذ 
 القرار الحاسم .

ة المحاصيل فتح مراكز بحوث عممية لتطوير البحوث العممية الزراعية ، والتي تخص كاف .3
، ال سيما المحاصيل الصناعية ودورىا كمواد خام لمتصنيع الزراعي ، ورفع التقارير واراء 

صناعية تخدم  –المزارعين إلى الجيات المختصة في سبيل انشاء مجمعات زراعية 
 التنمية الزراعية .

%( من 10)اكدت الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة بأن ىناك رغبة لدى المزارعين بنسبة 
صناعي يستثمر محاصيميم الصناعية كمواد خام لما  –عينة الدراسة ألنشاء ، مجمع زراعي 

تنشيط العممية الزراعية الصناعية في محافظة االنبار ، ال سيما انيا تعاني من  في لو من اثر
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ؤية معوقات في الصناعة والتصنيع والزراعي ، والتي يمكن معالجتيا بالمقترحات التنموية كر 
 -ال سيما التصنيع الزراعي وكاالتي : ، مستقبمية لتطوير التصنيع 

ضرورة التعاون ما بين مراكز البحوث العممية والجامعات وىيأة البحث والتطوير الصناعي  .0
بشكل واقعي وجدي لرفع الكفاءة االنتاجية والوصول إلى اخر المستجدات العممية في 

 مجال التنمية الصناعية .
بتكارات والمخترعات التكنولوجية الحديثة في الصناعة العراقية لتنميتيا ورفع ادخال اال .0

 كفاءتيا . 
مرفع من مستواىم ومياراتيم لتنظيم دورات تدريبية لمقوى العاممة في مجال الصناعة  .3

 وتأىميم لمتعامل مع التكنولوجيا الحديثة .
دىا بآخر االساليب العممية في فتح مراكز لتدريب االيدي العاممة الصناعية والتي يمكن رف .5

 مجال الصناعة والتصنيع الزراعي . 
تقديم االقتراحات وخطة عمل منظمة إلى وزارة الزراعة لتنمية المحافظات المتخمفة  .1

السيما محافظة االنبار التي تجود فييا االمكانيات الطبيعية والبشرية  ،صناعيًا في العراق
ة في حالة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنظيم كعوامل ومقومات ألنشاء صناعة متطور 

ع الزراعي وتوقيعو في اقضية المحافظة ليكون رافدًا صنيرأس مال يفي بالغرض ومنيا الت
 لمتنمية الصناعية في منطقة الدراسة وحسب المالئمة المكانية .

 -مشكمة تخمف خدمات البنى التحتية :  8-8-82
عية والصناعية إلى خدمات البنى التحتية والتي تحتاج االنشطة االقتصادية الزرا

تشمل الطرق ووسائل النقل والماء والطاقة ، وبما اننا ناقشنا مشاكل الطرق والماء وطرحنا 
الحمول فسوف نركز ىنا عمى الطاقة التي تشمل الطاقة الكيربائية والتي تحتاجيا الزراعة في 

مقومات قيام الصناعة ، تعاني منطقة  تشغيل مضخات الماء وغيرىا كما ان الطاقة احدى
نشاطين الزراعي والصناعي بالرغم الالدراسة من نقص في الطاقة الكيربائية ، مما يؤثر عمى 

من وجود المحطة الكيرومائية في سد حديثة ، اال انيا تواجو مشاكل عديدة اثرت عمى 
ل عائق امام توطين النشاط الصناعي ، مما اوقف بعض المشاريع الصناعية المقامة وتمث

، وبالتالي ال يمكن ان تتم تنمية صناعية دون الطاقة الكيربائية فال بد من  ةانشطة جديد
 توجيات مستقبمية لحل المشكمة وكاالتي : 
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 االىتمام بمحطة كيرباء حديثة بتطويرىا وتوفير المياه الالزمة ليا . .0
 الزراعية والصناعية بالطاقةاستخدام المحطات الكيربائية الحرارية لتزويد االنشطة  .0

الصناعي  –صناعي يحقق التكامل الزراعي  -، ولتكون مييأة لتوفير نشاط زراعيالالزمة
. 

ايصال الطاقة الكيربائية إلى اماكن تفتقر الييا بالرغم من غناىا بمؤىالت ميمة تكون  .3
 نقطة استقطاب لمصناعات .

وحل مشكمة الوقود الذي تشغل بو المولدات توفير المولدات الكيربائية لممنشآت الصناعية  .5
المنشآت الصناعية وبأسعار مناسبة لتستمر مراحل  بإعطاء حصة شيرية دورية ألصحاب
 االنتاج الصناعي بصورة منتظمة . 

لصعوبة ايصال الطاقة الكيربائية واالنقطاع المستمر ليا فاألفضل استخدام الطاقة البديمة  .1
شمسي ورياح  ععمما ان منطقة الدراسة تمتاز بوجود سطو كالطاقة الشمسية والرياح ، 

مات المياه وباإلمكان استخداميا في التصنيع كطاقة بديمة كونيا غير ضخكتشغيل م
 مموثة وموجودة باستمرار وقميمة االخطار . 

 -:النتائج -
مما تؤىميا  ،يتضح مما سبق ذكره ان محافظة االنبار بأقضيتيا فييا من االمكانيات

صناعي ، اذ ان  –صناعية فييا تؤدي إلى تكامل زراعي  -قيق تنمية اقتصادية زراعية لتح
موقعيا ومساحتيا الكبيرة ادى إلى تنوع الترب فييا ووجود االراضي الصالحة لمزراعة ، فضال 
عن المناخ المالئم والموارد المائية )نير الفرات والمياه الجوفية( التي تعد مقومات ميمة لنجاح 

شاط الزراعي فييا وتوفير المواد االولية الزراعية الخام لمتصنيع الزراعي ، كما ان العوامل الن
في حال )جذبيا لمعمل الزراعي البشرية كاأليدي العاممة تتوافر بأعداد تكفي في الزراعة 

، اال انيا تحتاج إلى التدريب والخبرة الى المدن بتوفير فرص العمل ليا( وايقاف ىجرتيا
رافدًا لمقوى العاممة في الصناعة ، ويحقق ذلك من خالل الدورات التدريبية واالرشاد  لتصبح

ليكونوا ايدي عاممة ماىرة سواء في الزراعة ام الصناعة ليأتي دور السياسة الحكومية التي 
توظف طاقتيا في استثمار كل المؤىالت التنموية الموجودة في منطقة الدراسة بالتخطيط 

الصناعية عن طريق التكامل  -وتأىيل تمك االمكانيات لتحقيق التنمية الزراعية  العممي السميم
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الصناعي وحسب المالئمة المكانية وبإزالة كل محددات التنمية الصناعية وتحقيق  –الزراعي 
 التوزان ضمن اقضية المحافظة . 

 -االستنتاجات:-
 -ىي:خرج البحث بعد الدراسة والتحميل الى مجموعة استنتاجات 

بيا كمادة خام  االىتمامتراجع لزراعة المحاصيل الصناعية في محافظة األنبار وعدم  -0   
 في   التصنيع الزراعي نتيجة لمجموعة  معوقات.

في الزراعة  نير الفرات ن استغالل مياهتعاني الموارد المائية في المحافظة من مشاكل ال -0
راعة فالري السيحي مع ارتفاع درجات الحرارة االراضي الصالحة لمز عمى غير عقالنية اثر 

ادى إلى تراكم االمالح كما في اراضي قضاء الرمادي والفموجة ، كما ان سوء ادارة شبكات 
الري وقدميا وتكسرىا وعدم تبطينيا وكونيا مكشوفة اثر سمبيًا عمى وصول المياه إلى 

األ انيا  وجودة في منطقة الدراسيةاىمية كونيا م ليالمياه الجوفية ااما االراضي الزراعية ،
 غير مستغمة بالصورة العممية.

، تختمف نسب التممح  لو مخاطر عمى اإلنتاج الزراعي  التربةفي ظيور وترسب االمالح -3
%(من مساحة 1إلى ) ةبين قضاء وآخر وصمت نسبة االراضي المممحة في منطقة الدراس

 .الرطبة وعنة  كما في اراضي قضاءلمزراعة االراضي الصالحة 
قمة االىتمام بالنشاط الزراعي في منطقة الدراسة ادى إلى قمة في االنتاج الزراعي ،  -5

 .السيما انواع المحاصيل الصناعية والتركيز عمى انواع تحتاجيا الدولة كالقمح والشعير
يواجو المزارعون صعوبات في عممية النقل والتسويق لممحاصيل الزراعية إلى مراكز  -1

شبكات النقل داخل االقضية وخارجيا متمثمة  طالت التسوق ، السيما بعد االضرار التي
اثارىا  والتي الزالت م0205بالطرق الثانوية والمحمية والريفية بعد العمميات العسكرية منذ عام 

 لحد االن.
مردود تحتاج الزراعة الى ادخال تقنيات حديثة واستخدام االساليب العممية فييا لتوفير  -1

ان من أىم متطمبات تحقيق نجاح النشاط الصناعي توافر تكنولوجيا حديثة انتاجي عالي و 
 ان النشاطين في منطقة الدراسة يقل فييما استخدام التقنيات الحديثة.  ، اال ومتطورة

تعاني منطقة الدراسة من تزايد ىجرة الفالحون والقوى العاممة من االقضية المختمفة إلى -7
لمدن والى الدول االخرى ، ومن الريف إلى المدينة ، مما يقمل من الكثافة السكانية مراكز ا
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أثر في احداث التنمية و ويؤثر عمى طبيعة االستيطان البشري لمسكان في الريف والمدينة 
 .المكانية  

دور السياسة الزراعية ضعيف وغير مشجع لتنشيط العمل الزراعي ، كما ان السياسة -8
تمثل بغياب التخطيط الصناعي وعدم وجود تخطيط صناعي سميم ودعم حكومي الصناعية ت

 مستقبمية. ال لمصناعات القائمة اصال وال برامج تنموية صناعية
يعد الزحف العمراني عمى استعماالت االرض الزراعية مشكمة تؤثر سمبًا عمى النشاط  -4

اعة والتي ىي ثروة البمد الزراعي الستنزاف مساحات واسعة من االراضي الصالحة لمزر 
 .لتحقيق التنمية الزراعية

ن دوره في منطقة الدراسة أ لإلرشاد الزراعي دور في خدمة النشاط الزراعي ، اال -02
الزراعية واستخدام االساليب العممية لمطرائق ضعيف ولم يصل إلى ما نصبوا اليو من تطوير 

لتحقيق زيادة  منيا م يشيد أي تعاونفيو ، كما ان دور ىيئة البحث والتطوير الصناعي ل
العاممة أو اعتماد التكنولوجيا  ىباإلنتاج الصناعي أو اجراء بحوث إليضاح دور القو 

الصناعية الحديثة لتحقيق التنمية الصناعية في محافظات العراق عمومًا ، ومنطقة الدراسة 
مية تحديث لمقديم منيا خاصة ، فنالحظ ان الصناعة تراجعت في االعوام السابقة ولم تتم عم

 .جديد ولم نشيد توقيع ما ىو
نشاطين التعاني منطقة الدراسة من نقص في الطاقة الكيربائية ، مما يؤثر عمى  -88

 . الزراعي والصناعي
 -التوصيات:-

 -يوصي البحث باألتي:
المستيمكة اتباع التقنيات الحديثة في الري )الرش والتنقيط( لممحافظة عمى كميات المياه  -0 

واستغالل المياه الجوفية باستخدام الطرق  وترشيد استيالكيا ولتقميل نسبة المموحة في التربة
 العممية.

اجراء غسل لمتربة المتممحة وذلك باغداقيا بالماء لفترات طويمة حتى تذوب االمالح ثم  -0
 تسحب المياه المالحة إلى مبازل الصرف .

ب طبيعة سحاصيل المختمفة في كافة اقضية المحافظة وحالتوسع في زراعة المضرورة  -3 
كل قضاء لتحقيق االكتفاء الذاتي وتزويد الصناعة بالمواد االولية الزراعية التي تجود فييا 
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لتحقيق التكامل  منطقة الدراسة والتي ىي احدى مقومات الصناعة ، ال سيما التصنيع الزراعي
 الصناعي.-الزراعي

 انشاء طرق جديدة وصيانة القديمة منيا . من خالل يق الزراعيتسييل عمميات التسو -4
يجب استخدام التقانات الحديثة وادخاليا في النشاطين الزراعي والصناعي لما ليا من  -1

 دور في زيادة اإلنتاج.
فتح مشاريع زراعية صناعية في اقضية المحافظة وحسب المالئمة المكانية  ضرورة-6

والتي معمل في تمك المشاريع لاداة فعالة لجذب المزارعين وابنائيم ألنيا ستكون  الصناعية 
 . وتمنع ىجرتيم ترفع من مستوى دخوليم ثم مستواىم المعاشي

قيام الدولة بمساعدة الفالحين بتجييزىم بما تحتاجو العممية الزراعية وتوفير األموال  -7
سياسة الدولة في تحقيق التنمية الالزمة لذلك واالىتمام بالخطط التنموية التي تترجم 

 االقتصادية الزراعية والصناعية.
منع التجاوزات عمى االراضي الزراعية بإصدار قوانين تمنع البناء بكل انواعو عمى اي  8

 ارض صالحة لمزراعة لمنع الزحف العمراني الذي اكل الكثير من األراضي الزراعية.
ىيأة  البحث والتطوير الصناعي بتطوير الخطط تفعيل دور ونشاط اإلرشاد الزراعي ودور -4

 اإلرشادية ومتابعة القطاعين الزراعي والصناعي .
تحسين وتجديد البنى التحتية كافة بما فييا من كيرباء ومياه وطرق......الخ لدورىا  - 02

 الفعال في استمرار العمل في القطاعين .
 -: االحاالت

،دار الكتب ، القاىرة ،  0محمد أحمد خميل أبراىيم ، تنمية الموارد المائية في الوطن العربي ، ط -0
 م. 0221

رواء تركي يونس الطويل ، مخاطر االمن المائي العربي خيرات التنمية المائية لمقرن الواحد والعشرين ،  -0
 م.0224،دار زىران لمنشر ، عمان ،  0ط
مقترح لتنمية إقميم الشامية حصيبة الغربية )انطالقة إلعمار الصحراء( ، مجمة كمية انور ميدي صالح ، -3 

 م.0202اآلداب ، جامعة بغداد ، بغداد
جامعة الدول العربية ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحمة )آكساد( ، دراسات -5

 م. 0220شق ، ، دم 0حوض الحماد ، الموارد الطبيعية والبشرية ، ط
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خالد اكبر عبد اهلل ، استعماالت االراضي الزراعية في قضاء أبي غريب ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة -1
 م . 0221، جامعة بغداد ، كمية التربية البنات ، 

 م . 0204وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار ، قسم التخطيط ، بياناتغير منشورة لعام -1
-0222ية عبد اهلل رشيد ، تغير التركيب المحصولي في المممكة العربية السعودية خالل الفترة )بدر  -2

( دراسة جغرافية تحميمية ، قسم الجغرافية ، جامعة ام القرى ، معيد البحوث العممية ، السعودية ، 0200
 م. 0203

 .م( 32/3/0202 –م 1/00/0204الدراسة الميدانية التي اجريت بتاريخ ) -3
منذر الحاج ، السياسات الزراعية ، دراسات نظرية ، جامعة حماة كمية اليندسة الزراعية ، قسم االقتصاد -4

 م0204الزراعي ، سوريا ، 
 م . 0/0/0202الدراسة الميدانية لسايمو الرمادي بتاريخ  -02
 م( . 32/3/0202إلى  1/00/0204الدراسة الميدانية التي اجريت بتاريخ )-00
 م .  0200المصرف الزراعي التعاوني ، فرع الرمادي ، بيانات غير منشورة لعام  -00
 م( .32/3/0202م إلى 1/00/0204الدراسة الميدانية التي اجريت بتاريخ ) -03
 م .0/0/0202مقابمة مع المزارع حسن عبد الوىاب ، بتاريخ  -05
ىيأة  -01 .مwww.zeraa.gov.iq 0202مى، دائرة االرشاد والتدريب الزراعي، دراسة منشورة ع -01 

 ، www.industry.gov.iqالبحث والتطوير الصناعي ، دراسة منشورة عمى
 م . 0202 

 . دائرة االرشاد والتدريب الزراعي، مصدر سابق . -02
 .ث والتطوير الصناعي ، مصدر سابقىيأة البح -03

 استمارة الدراسة الميدانية(8ممحق)
الصناعي ورؤية مستقبمية باتجاه طرح  -معوقات التكامل الزراعيالخاصة بالبحث الموسوم)

 (في محافظة االنبارليا الحمول 
 اخي المواطن الكريم 

وىي لغرض البحث العممي  يرجى تعاونكم معنا في االجابة عمى االسئمة الواردة في االستمارة
 فقط. مع جزيل الشكر واالحترام.....

 طالب الدكتوراه              المشرف                                     
 عبد السالم عارف عبد الرزاق     ليمي                       أ.د. صبحي أحمد الد

 اسم المنطقة التي تسكن فييا ............... -0
 الذكور............. عدد االناث ............... عدد افراد األسرة ............. عدد  -0

http://www.zeraa.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)0232 ) 
 

 مينة رب األسرة ...................  -3
 التحصيل العممي لرب األسرة ..............  -5
 مساحة األرض الزراعية التي تمتمكيا. ؟)              ( دونم  ما -1
 تنقيط )    ( الواسطة )    ( الرش )    ( سيحي )    (طريقة الرَّّي المستخدمة ..؟ ال ما -1
 نوع السماد المستخدم .؟ عضوي )      ( كيميائي )      ( االثنين )      ( ما -2
من اين تشتري البذور المحسنة .؟ شعبة الزراعية )      ( األسواق التجارية  )      (   -3

 التيتم بنوعية البذور)      (
 ىل تستخدم المبيدات الحشرية .؟  نعم )      (  ال )      (  -4

 نوع حيازة األرض ؟............... ما -02
ىل تفرض الدولة كسياسة زراعية نوع المحصول الصناعي الذي يزرع في -00

 المحافظة؟.......
ذا كان ) ال ( لماذا؟ -00 ما ىل حصمت عمى قرض زراعي ؟  نعم )      ( ال )      ( وا 

 أسباب عدم أخذ القرض الزراعي ؟..................
ما الغرض من ىجرة المزارعين إلى المدينة  -03

 ؟...........................................
 ىل انت عضو في الجمعية الزراعية ؟ نعم )     (   ال )     ( -05
 ..............ىل تقدم الجمعية الزراعية خدماتيا لممزارعين ؟....... -01
 لإلى أي جية تقوم بتسويق المحاصي -01

 الزراعي؟............................................
مجمع زراعي _ صناعي لتصنيع  رأيك بأنشاء معمل او ما -02
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