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التنموية املتاحة لتنمية الصناعات الزراعية يف  اإلمكانياتحتليل 
 ناحية عامرية الفلوجة.

 حممد خليفة العيساوي لد. إمساعي
 جامعة االنبار/كلية الرتبية للعلوم االنسانية

 املستخلص
تناول هذا البحث دراسة وتحليل اإلمكانيات التنموية المتاحة في ناحية )عامرية     

 الفلوجة(بهدف تطوير الصناعات الزراعية في هذه المنطقة .
ونظرا ألهمية التنمية الصناعية ضمن مختلف األقاليم ,فقد تناول البحث دراسة 

 -على المحاور اآلتية:وتحليل التنمية الصناعية في منطقة الدراسة من التركيز 
تحديد نوع وحجم المؤهالت التنموية المتاحة في ناحية )العامرية( مع بيان  -أوال:

توزيعها المكاني وأهميتها االقتصادية والصناعية, وكيفية استثمارها باتجاه تحقيق التكامل 
 الصناعي الزراعي ضمن المقاطعات المختلفة في منطقة الدراسة.

اه اإلستراتيجيات المستقبلية لتنمية وتطوير اإلمكانيات التنموية تحديد اتج -ثانيا:
 المتاحة ,التي

 تشكل مرتكزا لتطوير الصناعات الزراعية في منطقة الدراسة.
تحديد اتجاه اإلستراتيجيات المستقبلية لتنمية وتطوير الصناعات الزراعية وفقا  -ثالثا:

ات التي يمكن أن يتم تطوير وتنمية للتوجهات االقتصادية الحديثة مع بيان المقاطع
 لمؤهالتها التنموية المتاحة. افيها, وفقالصناعات الزراعية 

أن)ناحية  نالبحث, تبيومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها خالل     
العامرية(مازالت متخلفة صناعيا على الرغم من غناها بالمؤهالت التنموية المتاحة التي 
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ضرورة تحديد اإلستراتيجيات التنموية  بما يتطلاالدراسة, وهذتتوزع ضمن مقاطعات منطقة 
 المالئمة لتحقيق التنمية الصناعية ضمن مختلف أجزاء هذه المنطقة.

 
Abstract: 

This research dealt with the study and analysis of the available 
developing possibilities of AmiriyahtAlFallujah district in order to develop agro-
industries in this region. The research whipped the study and analysis of 
industrial development in the study area for the importance of industrial 
development among different regions by focusing on the following axes: 

First, determine the type and size of the developing qualifications 
available in Ameriyah district with an indication of the spatial distribution and its 
economic and industrial importance and how to invest towards the achievement 
of the agro-industrial integration among the various districts in the study area. 

Second, determine the direction of future strategies for developing the 
available development possibilities that form an anchor for the development of 
agro-industries in the study area.  

Third, determine the direction of future strategies for developing theagro-
industries in accordance with modern economic trends and show the districts in 
which  the development of the agro-industrial can be developed according to the 
available developing qualifications  

Through the results that have been reached during the search, they 
showedthatAmeriyah district still industrially backward in spite of the rich 
developing qualifications available that are distributed within the districts of the 
study area, and this requires the need to identify appropriate developing 
strategies to achieve industrial development within the different parts of this 
region                                                                                                 
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 -:  املقدمة
العجز  ظاهرةتساهم في التقليل من  أنالوسائل التي يمكن  أهمإحدىتعد التنمية الزراعية 

 السكان وبشكل مطرد .  أحجامالغذائي الناتج عن الزيادة في 
العام  يجب أن تتحرك بصورة متوازنة على جميع  بمفهومهالذلك فأن التنمية 

التنمية االجتماعية  إلىتكون هناك تنمية اقتصادية دون النظر   أنالمستويات اذ ال يمكن 
االقتصاد بكل تشكيالته بشكل متكامل غير و  واإلنسانالمجتمع  إلىحيث ال بد من النظر 

 وال للتأجيل . للتجزئةقابل 
شامال" لكل المتغيرات التي تدخل بشكل متفاعل في عملية  التنميةلذلك جاء مفهوم 

ي ر الوعتطويتفكير والعمل والحياة بواسطة ة التغيير الحضاري في طريقة اليالتنمية فهي عمل
تطور مجتمعهم ذلك يضمن  أنالمجتمع  أفرادتأكد ي أنفي البيئات المحلية بعد  والمعرفة

 (1)بصورة متتالية 

 واإلمكاناتهي عملية حسن استغالل عناصر البيئة الطبيعية  التنميةوعليه فان 
في  األساسيةجتمع مال باحتياجاتالتنمية للوفاء  فأهدا يحققا بمالتنموية المتاحة  

ات التي تسهم في ءاإلجرامفهوم التنمية الزراعية فهي كافة  أما،والمستقبلي  اآلنيالمنظور 
الزراعي بما يسهم في عملية التنمية  اإلنتاجزيادة في  إحداثمن اجل  اإلنتاجتطوير قوى 

 ىواإلنتاجية إلللمردود  اقل, بمعنى التغيير التحول من مستوى  أي,االقتصادية الزراعية 
سبق فأن تنمية  ما إلىواستنادا" . 2وتقنيات مالئمة أساليبمن خالل تطبيق  أعلىمستوى 
في جميع المجتمعات وبخاصة في زمن يشهد  منها بدال ضرورة تأصبح الزراعيالقطاع 

ثورة سكانية كبيرة وتزايد مستمر على السلع الغذائية بما يتطلب توجيه خطط التنمية لنمو 
 ,خصوصا" (ناحية العامرية)عراق عموما" ومنطقة الدراسة وتطوير هذا لقطاع الحيوي في ال

وتعزيز  اإلرشاديةوذلك عن طريق تكثيف الجهود  ,نظرا" لما تمتلكه من امكانيات متاحة
قدرات االستحواذ على التقنيات الزراعية الحديثة ,وتبني سياسات زراعية تعمل على 

ة االستزراع لتطوير وزيادة يالعلمية في عمل بوإتباع األسالي,  لألرض األمثلاالستخدام 
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لنباتي اوتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الزراعي بجانبيه , اإلنتاجية
المتاحة لتطوير  اإلمكانياتعلى ذلك فقد جاء موضوع البحث ) تحليل  اوبناء".يوالحيوان

الزراعية  تم اإلمكانياأهالصناعات الزراعية في ناحية عامرية الفلوجة ( بغية استشراف 
المتاحة والتي تساهم في تطوير الصناعات الزراعية في المستقبل مستعرضا" من خالل ذلك 

اعات الزراعية في منطقة التنمية الزراعية والصن أمامالمعوقات والمحددات التي تقف  أهم
 .الدراسة 

 -مشكلة الدراسة :
الزراعي لكونه يعمل على توفير بالنظر لألهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع 

لكون هذا القطاع يعاني من مشكالت كبيرة تتمثل بسوء , و متطلبات السكان من الغذاء
والتوسع العمراني وعدم وجود التخطيط الذي يضمن تطوير  وتملح الترب استغالل االرض

غرافي هذا القطاع ,فقد تمت صياغة مشكلة هذا البحث على شكل تساؤالت وفقا" للمنهج الج
 -الحديث وكما يلي :

تالي الهل هناك امكانيات تنموية متاحة يمكن من خاللها تطوير القطاع الزراعي وب-1
 تطوير الصناعات الزراعية تبعا" لذلك ؟

 ىإلمية زراعية افقية ورأسية تؤدي هل هناك امكانيات بشرية يمكن من خاللها خلق تن-2
 الدراسة ؟ير قطاع الصناعات الزراعية في منطقة و تط
واضحة تضمن تطوير القطاع الزراعي  ل يمكن وضع تصورات مستقبلية واستراتيجياته-3

 وتحقيق تطوير قطاع الصناعات الزراعية في المنطقة ؟
 -فرضية البحث :

 ,في مشكلة البحث الواردةعن التساؤالت  اإلجابةتنطلق الفرضية عادة" لمحاولة 
 اإلمكانيات) ناحية العامرية ( تحتوي على العديد من  أن نطلق منلذلك فأن فرضية البحث ت

التنموية المتاحة التي تضمن تطوير قطاع الصناعات الزراعية في المستقبل من خالل 
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ات ــــاولة تخطي كل العقبـــومح ياتــاإلمكانههذ استثمارعلى ة قادر اعتماد سياسات تنموية 
 .ج والخطط لذلك ـــــــع البرامـــالل وضـــن خـــم

 -هدف البحث :
الزراعية المتاحة في منطقة الدراسة وكيفية  اإلمكانياتتحليل  إلىيهدف البحث 

وبالتالي تطوير , " ورأسيا" اأفقي الزراعيتوظيفها بالشكل الذي يساعد على تطوير القطاع
الدراسة فقد اعتمد  بأما أسلو ،وتنمية الصناعات الزراعية في منطقة الدراسة وفقا" لذلك 

, ة صنات الزراعية من الدوائر المختابشكل رئيسي على الدراسة الميدانية من خالل جمع البي
, المشاريع الصناعية  وأصحابالعديد من المقابالت الشخصية مع المزارعين  إجراءوكذلك 

تنوعة من الكتب والمصادر الم األساسيةوال نغفل جمع المعلومات وما يتعلق بالمفاهيم 
االستقراء واالستنتاج واالستنباط للوصول  بوإتباع أسلو تبويب البيانات  ةعملي إلىباإلضافة 

الحقائق العلمية الصحيحة المتعلقة باإلمكانيات الزراعية المتاحة في منطقة الدراسة من  إلى
فأن ذلك  ىأضف إلاإلمكانيات, الزراعية وفقا" لتلك  اجل توظيفها لتطوير قطاع الصناعات

المحاصيل  أهما" عن هذا البحث وذلك من خالل تحديد غائبالمنهج المحصولي لم يكن 
إحصاء  ومن ثم ,لصناعات الزراعيةالتي تساهم كمواد اولية في ا إنتاجهاوكميات  ,الزراعية

من الحليب والصوف كونها تشكل  اإلنتاجوكميات  أنواعهاحسب أعداد الثروة الحيوانية ب
الزراعية المتاحة في منطقة الدراسة والتي يمكن ان تقوم عليها الصناعات  تإحدى اإلمكانيا

 نأهمها إت حول عدة نقاط لعل محور مبررات هذا البحث فقد ت أما.الزراعية في المستقبل
تقوم عليها الخطط المستقبلية لتنمية  أنيمكن ,منطقة الدراسة تحوي امكانيات تنموية متاحة

والجدوى  ,الكفاءة فيه راعي وفقا" لبرنامج متكامل تتحققوتطوير القطاع الصناعي الز 
منطقة  إنذلك  ىأضف إل،الل التفاعل بين القطاعين الزراعي والصناعيخاالقتصادية من 

والبرامج المستقبلية  ,يةبدراسة الخطط التنمو ى تعنالبحوث والدراسات التي  إلىالدراسة تفتقر 
ومحاولة توجيهها  ةالمتاحة ضمن منطقة الدراس لإلمكانيات ألمثلالالستغالا إلىالتي تهدف 

 حو التكامل الزراعي الصناعي .ن
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 -حدود منطقة البحث :
 ,يعد تحديد منطقة الدراسة من العوامل الرئيسية التي تحدد نوع النشاط االقتصادي

هناك نوعان من  إذن,نشاط يرتبط بالمكان أيصناعيا" او  أمان النشاط زراعيا" كسواء 
ناحية الموقع الفلكي تقع منطقة الدراسة  فمنالمواقع هما الموقع الفلكي والموقع الجغرافي .

شرقا" و  43,28شماال" وبين خطي طول  33,25شماال" و  32,47بين دائرتي عرض 
 فيجغرافي فأن منطقة الدراسة تقع الموقع ال ناحية من اأم,(2شرقا" خارطة رقم ) 44,10

 كم,2616,وتبلغ مساحتها قضاء الفلوجة" لاوتتبع إداريالجزء الشرقي من محافظة االنبار 
الغربي مقاطعة  ويحدها من الشمالويحدها من ناحية الشمال والشرق نهر الفرات 

ومن الشرق قضاء المسيب التابع  ,الغرب قضاء الرمادي منلقضاء الفلوجة و  التابعة,النساف
خارطة رقم  ,لمحافظة كربالء ومن الجنوب الشرقي قضاء الحسينية التابع ,لمحافظة بابل

(1). 
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 للعراق ومحافظة االنبارموقع منطقة الدراسة بالنسبة (1خارطة رقم ) 
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 (500000:1،م. مقياس)2010العامة،خريطة االنبار االدارية ،المصدر: وزارة الموارد المائية ،مديرية المساحة 
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ها تصنف تجعل مناخية الموقع الفلكي لهذه المنطقة اكسبها صفات وخصائص نإ
انعكس على النشاط االقتصادي  ابالقارية ممتمتاز المناخية الجافة التي  األقاليمضمن 

 أما، ذلك على نظم الري وتوزيع السكانوك ,والنشاط الزراعي بصورة خاصة ,بصورة عامة
كفترة للبحث  2015,2014يد الموسم الزراعي لعامي تم تحد فقد الحدود الزمانية للبحث

 إذ,وذلك إلمكانية جمع البيانات والمعلومات من الدوائر الرسمية المختصة بهذه المنطقة
صعبة ال يمكن معها التحرك بسهولة ماعدا منطقة  ةأمنيشهدت المحافظة عموما" ظروف 
ط الزراعي فيها وفقا" للمعلومات دراسة النشا أمكنمما  ,الدراسة التي بقيت مستقرة نسبيا"

منطقة الدراسة  عاتاطقمالدراسة الميدانية ضمن  إلىإمكانيةإجراءوالبيانات المتوفرة باإلضافة 
. 

 التنموية الطبيعية البشرية يف منطقة الدراسة  اإلمكانيات -: األولاملبحث 
 قسمني رئيسني هما  تقسم إىلوهي 
 -التنموية الطبيعية : اإلمكانيات -أوال" :

 -:البشرية ةاإلمكانيات التنموي _ثانيا" :
  -الطبيعية : ةاإلمكانيات التنموي -" :أوال

السيطرة  ـــــــرأمعل ــــــمما يج ,ات النسبيــــلمقومات الطبيعية ألي منطقة بالثبتتصف ا
في تطويع  الظروف  اإلنسانوسائل عديدة يكون من  شأنها مساعدة  إيجادعليها يتطلب 

طول  إذأن,وبخاصة النشاط الزراعي  ,االقتصادية المختلفة األنشطةالطبيعية من اجل خدمة 
في  أهميتهاكلها حقائق لها  والمناخ,ونوع التربة والمورد المائي  فصل النمو وطبيعة السطح
وتتمثل  ,كما" ونوعا" اإلنتاجوطبيعة  ,المحاصيل التي تزرع  أنواعالتفاعل مع بعضها لتحديد 

يمكن  ي, والتةوالموارد المائيالمختلفة, وعناصره والتربة والمناخ  لسطحبا, المقومات الطبيعية
فمن ناحية السطح تمتاز ،    ى تأثيره في التنمية الزراعيةومد كل عنصر منها, ىاإلشارة إل

 ,وهما السهل الرسوبي ,سطح العراق أشكالمنطقة الدراسة باحتوائها على نوعين من 
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االستواء على اغلب منطقة الدراسة, حيث تمتد  ةحيث تغلب صف ,والهضبة الصحراوية
مدينة  جنوب منطقة السهل الرسوبي على طول الشريط المحاذي لنهر الفرات ابتداء" من

وتشكل هذه المنطقة  ,نهاية منطقة الدراسة عند حدودها مع قضاء المسيب إلىالفلوجة 
مما  ,النبساط سطحها وجودة تربتها وتوفر المورد المائي من نهر الفرات ,عصب الحياة

 أوسواء كانت زراعية  ,أنواعهاألنشطة االقتصادية بكل ل اذبةيجعلها من المناطق الج
مناخ منطقة الدراسة فأنه يتصف بالقارية بشكل عام حيث تتراوح معدالت  أما،  صناعية

انه يتصف  إلىباإلضافة  ,مئوية شتاء" (9,8)و  صيفا ( درجة مئوية 34ات الحرارة )   درج
واعتدال  ,بارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي وطول الفصل الحار  وقصر الفصل البارد

لتباين في درجات اهذا  إن، فصلين القصيرين الربيع والخريفخالل ال أسابيعالمناخ لعدة 
لكل  إذأنروف مناخية تسمح بتنوع زراعة المحاصيل في منطقة الدراسة , ظ تيحالحرارة سي

منه النمو ويسمى الصفر النوعي , وكذلك فأن لكل  أيبد أدنىمحصول زراعي حد حراري 
من الطاقة الحرارية " يحتاجها خالل دورته الحياتية تسمى )  ابتةثمحصول زراعي مقادير 

رى مدى مالئمة الظروف نل ,مثال" بعض المحاصيل اأخذنوإذا .   (3)الحرارة المتجمعة ( 
المناخية لزراعتها من خالل استعراض درجة الصفر النوعي والحرارة المتجمعة لها , فمثال" 

الحرارة المتجمعة لها ما بين  آمام(5_4)  نما بيالحنطة تبلغ درجة الصفر النوعي لها
( 11-10الصفر النوعي لها ) الذرة الصفراء فتبلغ درجة  أما,( م  1900 -1700)  أما,م 

( والحرارة المتجمعة 5-4( ومحصول زهرة الشمس )  1500الحرارة المتجمعة لها فتبلغ )  م 
لمنطقة الدراسة تعد مالئمة درجات الحرارة  أنما سبق يتضح م( 4)( 1900-1500ما بين ) 

الظروف الطبيعية ر االعتبار مالئمة ظبن األخذمع  ,ة مختلف المحاصيل الزراعيةلزراع
أحواض ومن ناحية التربة فيوجد في منطقة الدراسة نوعان من الترب في ترب  ,األخرى 

محاذاة نهر بنطقة السهلية الم نهر الفرات, وتقع ضمنالتي تكونت بفعل فيضانات  راألنها
والترب الصحراوية التي  ,غرينيهومزيجيه   وهي ترب خصبة ذات نسجهمزيجيه ,الفرات

سم (  25من منطقة الدراسة والتي تمتاز بقلة عمقها الذي ال يتجاوز )  األعظمزء تشكل الج
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الزراعي نظرا"  اإلنتاجيمكن استغاللها في  اإال أنه,وهي ذات نسجه خشنة في الغالب
في عدم توفر  ولكن مشكلة استغاللها فيالزراعة,الالزمة لنمو النباتات األمالحالحتوائها على 

 أما، واستخدام المياه الجوفية اآلبارالمياه الالزمة حيث تم حل هذه المشكلة عن طريق حفر 
 أيالموارد المائية في منطقة الدراسة فأنها تتمثل بالمياه السطحية والجوفية حيث ال يوجد 

تمد لذلك تع ,ألن المنطقة تقع ضمن نطاق المناخ الصحراوي الجاف األمطاردور لمياه 
منطقة الدراسة على نهر الفرات في ري المزروعات ضمن النطاق السهلي المحاذي لنهر 

ضمن منطقة الهضبة الغربية التي تقع ضمن حدود منطقة وعلى مياه اآلبار  الفرات 
عية في منطقة الدراسة التنموية الطبي اإلمكانياتلقد اتضح من خالل استعراض  ،الدراسة

 األنشطةأنها مهيأة ومالئمة لقيام بوالموارد المائية  والمناخ والتربة السطح أشكالبوالمتمثلة 
 لتنمية القطاع الزراعي بشكل عام  هاما يهيئمزراعة مختلف المحاصيل الزراعية االقتصادية و 

 -:التنموية البشرية يف منطقة الدراسة اإلمكانيات -ثانيا" :
 األممالتي يتوقف عليها بناء  راألمو أهم التنموية البشرية من  تياناإلمكا ةدراستعد 

 ," من عناصرهاأساسياتعد المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي وعنصرا"  إذأنهاوتقدمها , 
االقتصادية المختلفة  األنشطةحيث يعد السكان المصدر الرئيسي للقوى العاملة في 

التنمية تنتقل  أنمية , ذلك ــــــــالتنلية ــــــــعم احـــــــــــــإنجتالي الوخصوصا" القطاع الزراعي وب
 علقطاا إلىالقطاع الثاني ) الصناعة ( ثم  إلى) الزراعة ( األولطاع ـــــــيديا" من القـــــــــتقل

دراسة اإلمكانيات التنموية  إلىوبناء" على ذلك سوف يتم التطرق  ,الثالث ) الخدمات (
 -:البشرية عبر عدة محاور وكما يأتي

 -: العاملة واأليديالسكان -1

, ومنها الزراعة تأتي في  ةاألنشطة االقتصاديالعاملة في  األيديمعرفة حجم  إن
يشكل  هباعتبار الزراعي وخصوصا" تنمية القطاع  مقدمة المقومات البشرية للتنمية االقتصادية

رة التفاعل صو ومن اجل رسم التنمية الصناعية في المنطقة . إلى لالنتقال األساسيةالقاعدة 
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 األساسثل والتي تم ,لسكان والكثافة السكانيةابد من دراسة توزيع ال ضاإلنسان واألر بين 
ية وخصوصا" الزراعية منها , ألنها تعد عامال" مساعدا" داقتصلكثير من الدراسات اال

الكثافة العامة ال تعطي الصورة الواضحة  إنوبما  ,وموضحا"  للخطط التنموية المستقبلية
 وإنماعن عالقة السكان باألرض لكونها ال تأخذ بنظر االعتبار المساحة المزروعة فعال"  

وهذا ما  ,تتناول المساحة الكلية للمقاطعة بغض النظر عن كونها مستغلة بالزراعة ام ال
يالحظ من  إذ,منطقة الدراسة نالحظه من التباين الكبير في الكثافة العامة ضمن مقاطعات

( نسمه 335فيها )  ةالكثافة العاموالعجير قد بلغت  زبزيبمقاطعة  إن( 1خالل الجدول رقم )
فروخ ,  أبووادي  23في مقاطعة  % ( نسمة كم68)  إلىالكثافة  كم بينما انخفضت هذه

ة الثانية ضمن بينما تقع المقاطع ,ضفاف نهر الفرات لىتقع ع األولىوذلك لكون المقاطعة 
 إلىالباحث  ابار في سقي المزروعات . لذلك لجبي الذي يعتمد على مياه االالهضالنطاق 

من اجل توضيح صورة العالقة بين  ,)*(من الكثافات وهي الكثافة الزراعية  أخرنوعا"  اعتماد
( ان الكثافة 1يتضح من خالل الجدول رقم ) إذ,المزروعة فعال" واألرضالسكان الريفيين 

منطقة  اتبين مقاطع متفاوتة تفاوتا" طفيفا" رغم اختالف المساحاتت جاءالزراعية قد 
هذه  أننجد إذ,هذا النوع من الكثافة يتعامل مع االرض المزروعة فعال" أنذلك  ,الدراسة

ير التي تبلغ مساحتها الكلية (نسمة / دونم في مقاطعة بزيبز والعج0,0,8الكثافة قد بلغت ) 
 أبووادي  23نسمة / دونم في مقاطعة  0,0,4( دونم , فيما بلغت هذه الكثافة 11600)

لذلك ومن خالل مالحظة معطيات الجدول رقم  ,( دونم352000فروخ التي تبلغ مساحتها ) 
ما  أي ( نسمة /دونم ،0,09الكثافة الزراعية في منطقة الدراسة قد بلغت ) أن( يتضح 1)

عالقة سكان منطقة الدراسة باألرض  إنوهذه داللة واضحة على ,2نسمة /كم 36,45يعادل 
تفاعل العالقات المكانية للتوزيعات الطبيعية والبشرية في اي  إذأنالزراعية تبدو جيدة ، 

 يبدووهذا التفاعل ايجابي . أومنطقة يتجلى باإلنسان فهو صانع القرار على نحو سلبي 
مما يشكل  ,منطقة يمارسون العمل الزراعيالاغلب سكان  أن, إذفي القطاع الزراعي اواضح

 األوليةزراعية تعتمد المواد  ةلتنمية صناعي األسسط من اجل وضع المخط إليهاقاعدة يستند 
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الفائض  إلىأنباإلضافة ,ناعات الناشئة في منطقة الدراسة التي يوفرها القطاع الزراعي للص
 لهذه الصناعات . أساسيةاملة سوف يشكل دعامة الع األيديمن 

 -.سياسة الدولة :2
 ,العملية التي تقوم بها الدولة في المجال الزراعي اإلجراءاتيقصد بسياسة الدولة 

والتي يمكن من خاللها توفير اكبر  ,والتي تتضمن مجموعة من الوسائل الزراعية المناسبة
وتحسين نوعيته وتوسيع فرص  اإلنتاجقسط من الرفاهية للمشتغلين بالزراعة عن طريق زيادة 

بنظر  يؤخذ أنزراعية في العراق البد وبالنسبة للسياسات ال, (5)االستثمار في القطاع الزراعي
حيث يتوجه العراق نحو  ,2003ام ر بها البلد بعد عمبار المتغيرات االقتصادية التي ياالعت

اقتصاد السوق ، لذلك فأن التنمية الزراعية  إلىالتحول التدريجي من التخطيط المركزي 
 بإتباع األساليللمتغيرات االقتصادية الجديدة وذلك من خالل  تتطلب نهجا جديدا وفقا

النباتي والحيواني ، وهذا يتحقق  جاإلنتا يمجالنتائج البحوث الزراعية في  مية واستثمارلالع
البحوث التطبيقية في المجال الزراعي، وتقوم سياسة الدولة في المجال  والتوجه نحمن خالل 

،  الواضح منها هو نظام التسليف الزراعي إالإنفي الوقت الحاضر على عدة برامج  الزراعي
الزراعي ، حيث تقوم الدولة بتسليف الفالحين قروضا مالية كافية  اإلنتاجوتوفير مستلزمات 

 اإلمكانياتتطوير  ىباإلضافة إل، األبقارحقول تربية  وإنشاءحقول الدواجن  إنشاءمن اجل 
للثروة الحيوانية  األعالفحين من خالل عملية توفير الزراعية المتاحة لدى الفال

مت الدولة بتوفير اكما ق (6)والبذور المحسنة  ةلكيماوياألسمدة اتوفير  ىباإلضافة إل,الموجودة
البيوت البالستيكية لتشجيع الزراعة المحمية وتوفير القروض لحقول تسمين العجول ، وشراء 

التي تقوم بها  اإلجراءاتهذه  إنوالحاصدات وغيرها .  اتبحوالسامنظومات الري الحديثة 
ية ،والتي تجسد دور السياسات الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية الحقيق أنهاالدولة ال شك 

النظام التجاري ،  إلىالزراعي من المعيشي  النظامالتي تنقل  اإلستراتيجية األهدافتعد من 
التنمية االقتصادية الشاملة في  إطاروبالتالي يمكن تحقيق تكامل زراعي صناعي ضمن 

المال  رأسسياسة الدولة المتبعة حاليا كونها توفر  وإجراءاتمنطقة الدراسة وفقا لمعطيات 
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عملية  أيفي  أساسياالمال يعد عنصرا  رأسلجميع المشاريع الزراعية والصناعية ، اذ ان 
 الزراعي . اإلنتاجومنها  إنتاجية

 -.التسويق والنقل :3

النشاط االقتصادي للسكان سواء كان  أوجهق من العوامل البارزة التي تحدد يعد السو 
صناعيا ، ذلك الن القرب من مناطق االستهالك له دور كبير في تحديد  أماقتصادا زراعيا 

شرية المهمة ، وبالنسبة لمنطقة الدراسة فان عامل التسويق من العوامل الب هاإلنتاج وتسويق
المدن وذلك لكونها تتوسط  ,الزراعية والصناعية على حد سواء تنميةال أفاقفي تحديد 

وهي مدن بغداد وكربالء  ,واالستهالك لإلنتاجالرئيسية التي تعد مراكز تسويقية مهمة سواء 
حيث ترتبط منطقة الدراسة بشبكة من طرق النقل التي يربطها بهذه المدن الثالثة  ,والفلوجة

مدينتي بغداد  إلىالزراعي يسوق  اإلنتاجمعظم  إنية اتضح من خالل الدراسة الميدان إذ
,  األسعارينهما وذلك بسبب فرق ة بفينة الفلوجة رغم قرب المسامد إلىوبنسبة اقل  ,وكربالء

زراعية حقيقية وذلك لصغر  ةتنمي لقيامفأنه ال يعد سوقا" مشجعا" مركز ناحية العامرية  أما
المركز التسويقي الثاني  أما,نسمة 1500حجم السوق حيث ال يتجاوز مركز الناحية عن 

والذي يبلغ  ,فهو يتمثل بالمجمع السكني التابع للمنشئات الصناعية الكبيرة في منطقة الدراسة
في  صناعيةللمنتجات الزراعية ال استهالكية( نسمة فهو يعد سوقا" 18000عدد سكانه )

يعتمد عليه في و ,  اإلنتاجيةبالنسبة للنقل فأنه يعد عنصرا" أساسيا" في العملية  أماالمنطقة . 
التنمية الزراعية و التخطيط التنموي ألي نشاط زراعي اذ ان العالقة تكون متبادلة بين النقل 

لنقل مختلف  الكفوءهحيث تحتاج التنمية الزراعية الى شبكة من الطرق  ,ألي منطقة
 األفقيعالتوس إلىلذلك فأن توفر طرق النقل يؤدي المستهلكين. ىاإلنتاج إلمتطلباتها ونقل 

 إلىوكذلك يؤدي  ,زراعية لم تكن مستغلة قبل وجود طرق النقلأراضي من خالل استغالل 
تمثل مادة  إذ,  األسواقالتوسع في زراعة المحاصيل النقدية التي تزرع لغرض بيعها في 

 لها . األوليةتوفير المادة اعية التي تعتمد على الزراعة فيلبعض الصناعات الزر  أولية
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 (1قم)جدول ر 
,والمساحات المزروعة ,والكثافة الزراعية  2014العاملة الزراعية لسنة  واأليديالتوزيع الجغرافي للسكان 

 في منطقة الدراسة. 2015-2014للموسم الزراعي 
اسم ورقم 
 المقاطعة 

المسا
حة 

الكلية 
 2/كم

المساحة 
الكلية 

 دونم

عدد 
السكان 
2014 

عدد 
القوى 
العاملة 
الزراع

 ية

مساحة 
االرض 
المزروع

ة فعال 
 دونم

العامالكثافة
نسمة كم  ة
2 

الكثافة 
الزراع

ية نسمة 
 /دونم

بزيبز 1
 والعجير

29 11600 9740 923 11032 335.8 0.08 

ى الحص-2
 الشمالية 

5/
230 

92200 569 95 7035 2.46 0.01 

 البترة-3
 والصخرية

52 20800 8188 963 11223 157.4 0.08 

3911 44800 112 الحصي 6
9 

4933 37512 349.2 0.13 

1390 15400 5/38 العامرية*7
2 

1528 12452 361.09 0.12 

23880 597 الشامية 21
0 

1580
0 

1702 12563 26.4 0.13 

22 
 الماروئية 

677 27080
0 

3262 509 24210 4.81 0.02 

وادي  23
  ابو فروخ

880 352000 603 79 1762 0.68 0.04 

 0.09 56.44 117789 10732 91210 1046400 2616 المجموع

 -من عمل الباحث باالعتماد على : -المصدر :
السكان  إحصاءالمعلومات , مديرية  ولوجياتكن, الجهاز المركزي لإلحصاء و اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون -1

 . 39, ص 2014والقوى العاملة تقديرات سكان العراق لعام 
 لعامرية , المساحات المزروعة بمختلفوزارة الزراعة , مديرية زراعة محافظة االنبار , شعبة زراعة ا-2

 . 2015- 2014المحاصيل للموسم الزراعي 
مدينة ويستثنى السكان الحضر في مركز الالعامرية السكان الريفيين فقط  7*يشمل عدد السكان في مقاطعة 

 .نسمة  1500والبالغ عددهم 
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استغالل  ىأدى إلوفي منطقة الدراسة فأن تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية قد 
زراعية جديدة ، وخصوصا في المقاطعات الهضبة البعيدة عن نهر الفرات ، حيث تم  أراضي

ذلك فان ارتباط منطقة الدراسة  ىأضف إل,المقاطعاتهذه  إلىشق عدد من الطرق المبلطة 
 كم( قد شجع60) هولالعامرية والذي يبلغ ط -بمحافظتي بابل وكربالء عن طريق المسيب

 األراضيمعظماستغالل  ىباإلضافة إل,هاتين المحافظتين إلىعل تسويق المنتجات الزراعية 
الجوفية وحفر  المياهالمحاذية لهذا الطريق بمختلف المحاصيل الزراعية وذلك باالعتماد على 

 .مما وسع من المساحات الزراعية في منطقة الدراسة اآلبار

اإلمكانيات التنموية الزراعية يف منطقة الدراسة  -املبحث الثاني :
 قسمني رئيسني: إىلوتقسم 

 -التنموية الزراعية النباتية : اإلمكانيات -أوال:
 -التنموية الزراعية احليوانية : اإلمكانيات-ثانيا:

 -التنموية الزراعية النباتية : اإلمكانيات -:أوال
لكونها  اإلنسانمة التي يزاولها النباتي من النشاطات االقتصادية المه اإلنتاجيعد 

 األخرى تساهم مع بقية النشاطات  اأنهإلى باإلضافة  ,اإلنسانلغذاء  األساسيؤمن المصدر ت
قليلة الفعالية ما لم  األخرى في البناء والتطوير الحضاري ،حيث تكون النشاطات االقتصادية 

الزراعي تفوق استهالك الذين يعملون في هذا القطاع  اإلنتاجتكن هناك زيادة في كمية 
تنمية  ىبدوره إلي يؤدي الفائض االقتصادي الذب األخرى الحيوي ، وبذلك يزود القطاعات 

 أساسيةتتمتع منطقة الدراسة بإمكانات تنموية زراعية واسعة تشكل قاعدة .األخرى القطاعات 
انه تم التركيز على  ىالهنا  اإلشارةوتجدر  ,لتطوير وتنمية الصناعات الزراعية المختلفة

 إذلها،  أوليةاموادبيرة في الصناعات الزراعية وتشكلالمحاصيل الزراعية التي لها اهمية ك
( ان محاصيل الحبوب تحتل مساحات واسعة من 2يتضح من خالل الجدول رقم )

المساحات المزروعة في مقاطعات منطقة الدراسة ، حيث بلغت المساحة المزروعة بهذه 
(دونم ، اال ان هذه المساحات تتباين من محصول ألخر وحسب 48626المحاصيل )
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وبلغت المساحة المزروعة بهذا  األولىنطة المرتبة حفقد احتل محصول ال ,األهمية
( 8142فقد بلغت ) اإلنتاجكمية  ما%( أ63,9وبنسبة بلغت) ( دونم31104المحصول )

الثانية والثالثة فقد المرتبة في  أماالحبوب ،  إنتاج%(من كميات 66,4طن وبنسبة بلغت )
( دونما 1611(و)15911ا )بلغت المساحة المزروعة بهم إذ,الذرة والشعير يجاء محصول

وتأتي أهمية . %( على التوالي2,3%(و)32,7ا )معلى التوالي وبلغت النسبة المئوية له
لبعض هذه الصناعات ،  أوليةالحبوب بالنسبة للصناعات الزراعية من كونها تشكل موادا 

يعد محصول الحنطة الذي  ىاإلشارة إلفعند  ,إنشائهاوالتي ال تتطلب تكاليف عالية عند 
المركزة  عالفاألفضال عن كونه يدخل ضمن عليقة  ,اإلنسانلغذاء  األساسيالمحصول 

انه باإلمكان التوسع في إنشاء معامل الطحين ضمن منطقة  دالحيوانات, نجلتغذية 
حيث توجد بعض المكائن الصغيرة المنفردة التي تقوم بعمل الطحين لسكان منطقة الدراسة,
 اثنينو أمن عامل واحد  أكثرلكونها ال تتحمل  ,مستوى المعامل إلىال ترقى  اإال أنه,الدراسة

 فقط.
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 ( 2جدول رقم )
في منطقة الدراسة  اإلنتاجالتوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية وكمية 

 .2015-2014للموسم الزراعي 

 
 

 محافظة االنبار ،التخطيط والمتابعة ،شعبة زراعة ناحية العامرية، بيانات غير منشورة. ,الزراعة المصدر :وزارة

 

 

 

 

اسم 
 المقاطعة

المساحة 
المزروعة 

 بالحنطة/
 دونم 

كمية 
االنتاج 

 /طن

المساحة 
المزروعة 

 بالذرة/
 دونم

كمية 
االنتاج 
 بالطن 

المساحة 
 المزروعة

بالشعير/دو
 نم

كمية 
االنتا

ج 
 بالطن

مجموع 
مساحة 
الحبوب 

 /دونم

مجموع 
االنتاج 

 طن

المساحة 
المزروع

ة 
بالسمسم 

 دونم

كمية 
االنتا

ج 
 بالطن

المساحة 
المزروع
ة زهرة 
الشمس 

 /دونم

كمية 
االنتا

 ج طن 

بزيبز 1
 والعجير

830 291 3430 823 150 30 4401 1144 612 36 129 32 

الحصو2
 الشماليةة 

1360 340 1122 135 251 45 2733 520 __ __ __ __ 

البترة 3
والصخر

 ية

1465 498 1911 478 172 37 3548 1013 682 41 97 24 

6 
 الحصي

5530 215
6 

7350 194
8 

514 14
4 

1339
4 

4248 751 48 145 37 

7 
 العامرية

842 296 1213 255 152 39 2207 590 532 32 137 34 

21 
 الشامية

6722 141
3 

415 52 191 39 7328 1504 ___ __ __ __ 

22 
 الماروئية

1342
5 

295
4 

320 39 103 23 1384
8 

3016 ___ __ __ __ 

وادي 23
ابو 

 افروخ

930 196 150 16 78 15 1158 227 ___ __ __ __ 

3110 المجموع
4 

814
2 

1591
1 

374
6 

1611 37
2 

4862
6 

1226
2 

257
7 

15
7 

508 12
7 
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 األولية األساسيةفيما يتعلق بمحصولي الذرة والشعير فأنهما يشكالن المواد  أما
في منطقة الدراسة حيث تتميز الذرة الصفراء باحتوائها على قدر عالي من  األعالفلصناعة 
" أساسيا( وبما يعادل ما تحويه حبوب الحنطة عشرين ضعفا" وهذا الفيتامين يعد Aفيتامين )

بدونه ال يمكن ألي صناعة زراعية من  إذالمركزة للماشية والدواجن, األعالفة عليق إلنتاج
ذور فول الصويا في توفير أهمية ب أهميتهيث توازن تتطور ح إنهذا النوع , 

 انه توجد في منطقة اإلشارة إلىالعدد يمكن  الحيوان وبهذالنمو  االمينية األساسيةاألحماض
( معامل تتوزع على 3التي بلغ عددها ) (7.)األعالفة الدراسة معامل صغيرة إلنتاج عليق

ز والعجير (حيث بلغ عدد العاملين في وبزيب1و)العامرية (  7الحصي ( و ) 6مقاطعات ) 
وبالنسبة للمحاصيل الزيتية فهي تعد من المحاصيل المهمة     .( عامل فقط 3كل منها ) 

في تصنيع الزيوت والصناعات األخرى, وعلى الرغم من كثرة أنواع المحاصيل الزيتية,إال انه 
مس وذلك لعدم معرفة ال يزرع منها في منطقة الدراسة سوى محصولي السمسم وزهرة الش

( أن 2المزارعين بزراعة بقية األنواع وقلة الخبرة  بزراعتها . ويتضح من خالل الجدول رقم )
%(من المساحة 83,5( دونم وبنسبة )2577المساحة المزروعة بمحصول السمسم قد بلغت) 

 %( من55,2( )طن (وبنسبة )157المزروعة بالمحاصيل الزيتية, وبلغت كمية اإلنتاج )
كمية إنتاج المحاصيل الزيتية .أما محصول زهرة الشمس فقد بلغت المساحة المزروعة به ) 

(طن أي بنسبة) 127%( أما كمية اإلنتاج فقد بلغت )4/16( دونم وبنسبة )508
لقيام  مشجعةاإلنتاج تعد%(من مجموع إنتاج المحاصيل الزيتية . ان هذه الكميات من 44,7

بعض الصناعات الصغيرة في منطقة الدراسة وخاصة مصانع صناعة الراشي التي تعتمد 
على محصول السمسم, اذ ال يوجد في هذه المنطقة اي مصنع من هذا النوع , وكذلك الحال 
بالنسبة لحبوب زهرة الشمس, يمكن قيام مصانع صغيرة لتحميص الحبوب وبيعها على شكل 

لمحالت التجارية إلى جلب هذه المادة من المناطق التجارية في ) كرزات ( إذ تعمد ا
 محافظة بغداد.
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 -احليوانية : الزراعية التنموية اإلمكانيات -.ثانيا" :
 أهميتهالحيواني موردا" هاما" من موارد الدخل الفردي والقومي , وتأتي  اإلنتاجيمثل 

 القيمةبالبروتين الحيواني , ذي  اإلنسانمن كونه احد المصادر الرئيسية التي تمد جسم 
وال تقل أهمية المنتجات  ية المرتفعة والذي ال يمكن التعويض عنه بالبروتين النباتي .الحيو 

الحيوانية غير الغذائية عن الغذائية إذأنها تعد ضرورية لكساء اإلنسان ومتعته وتشمل هذه 
سة أعداد كبيرة من الماشية المنتجات الصوف , والجلود , والريش، يوجد في منطقة الدرا

بالمرتبة  أعداد األغناموحقول الدواجن وتتمثل الماشية باألغنام واألبقار, حيث جاءت 
%( من مجموع 3/79( رأس وبلغت نسبتها المئوية )18400األولى,إذ بلغت أعدادها )
( رأس 4786فقد جاءت بالمرتبة الثانية وبلغ عددها ) أما األبقارالماشية في منطقة الدراسة,

بالنسبة لكميات اإلنتاج فقد بلغت كمية  أما(. 3%( يالحظ الجدول رقم ) 6/20وبنسبة )
( طن, ويالحظ من خالل الجدول رقم 2/33( طن وبلغت كمية الصوف ) 7/23الحليب )

( ان كميات اإلنتاج بالنسبة للحليب والصوف تكاد تكون مشجعة لقيام الصناعات 3)
إمدادها بالمواد األولية على هذين النوعين مناإلنتاج, حيث تم إنشاء الزراعية التي تعتمد في 

(طن يوميا 3معمل إلنتاجاأللبان في مركز ناحية العامرية, وهو صغير الحجم ال يستهلك إال)
من الحليب المنتج في منطقة الدراسة, مما يتطلب التوسع في مثل هذا النوع من الصناعات 

بكثير من الكميات التي يتم استالمها من قبل هذا المعمل,إذ الزراعية لكون اإلنتاج اكبر 
( طن يوميا"، أما 7/23(أن كمية الحليب المنتج قد بلغت )3يتضح من خالل الجدول رقم )

بالنسبة إلنتاج الصوف فال يوجد في منطقة الدراسة أي معمل الستالم هذه الكميات من 
الفرش والوسائد على نطاق محدود، وفيما  محالت للندافة والتي تقوم بعمل 3اإلنتاج سوى 

يخص تصنيع اللحوم فال يوجد في منطقة الدراسة سوى مجزرة واحدة وهي عبارة عن غرفة 
واحدة تقوم بتزويد محالت القصابة باللحوم لغرض االستهالك المحلي .وبالنسبة لدواجن 

وجود مجزرة دواجن في اللحوم فأن اغلب إنتاجها يذهب إلى خارج منطقة الدراسة وذلك لعدم 
 (8المنطقة, إذ يتضح من خالل الجدول رقم)
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 (8جدول رقم)

 انتاج الحليب والصوف في ناحية عامرية الفلوجةعداد الثروة الحيوانية ومميات التوزيع الجغرافي أل
 .2014لعام

اسم ورقم 
 المقاطعة 

كميات  أعداداألبقار
 الحليب)طن(

كميات  أعداداألغنام
 اإلنتاج

 )طن(الصوف

 أعداد
وحقول 

 دواجن)طن(

كميات 
 اإلنتاج

بزيبز 1
 والعجير

693 4.3 465 1.5 2 12000 

الحصوة  2
 الشمالية

71 0.46 892 1.8 -- --- 

البترة 3
 والصخرية

930 5.6 2035 3.5 3 18000 

 65000 5 7.6 3822 6.5 1620 الحصي6

 50000 4 3.9 2317 4.6 1013 العامرية7

 8000 2 4.5 2592 1.7 350 الشامية21

 - - 3.5 2392 0.54 109 الماروئية22

وادي ابو 23
 فروخ

----- --- 3885 6.9 - - 

 148500 16 33,2 18400 23.7 4786 المجموع

وزارة الزراعة ،مدرية زراعة محافظة االنبار ،التخطيط والمتابعة ،شعبة زراعة ، ناحية -المصدر :
 العامرية ، بيانات غير منشورة.

 .الدراسة الميدانية بالنسبة لحقول الدواجن.2

ما يعادل  أي( فرخ 148500( إن حقول الدواجن قد بلغ إنتاجها )3الجدول رقم )
واستنادا" إلى (8)كغم تقريبا. 1,8اللحم تسوق بوزن  أفراخوزن  أن( طن ،على اعتبار 267,3)

التنمية الفاعلة تمكن من تطوير المناطق ،وتقليل التباين المكاني  إتباعأساليبما سبق فأن 
ت اقتصادية فاعلة ، السيما طانشا إقامةللتنمية بين مقاطعات منطقة الدراسة ،عن طريق 

من داخل المنطقة والتي تؤدي بالتالي  األوليةالصناعات الغذائية التي تتوفر لها المواد  إقامة
ن العمل ،وإيقاف هجرة السكان, واالستغالل األمثل للموارد تخفيض عدد العاطلين ع إلى

 .المتاحة
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حمددات استغالل اإلمكانيات التنموية املتاحة لتنمية -املبحث الثالث :
 الصناعات الزراعية:

هناك  أنمتاحة ، الشك  وإمكانياتإن التنمية بكل إشكالها مثلما لها مقومات      
معوقات ومحددات تعترض طريقها ،وفي منطقة الدراسة هناك الكثير من المعوقات 

 أهموالمحددات التي تعترض طريق استغالل اإلمكانيات التنموية, إال إننا سوف نستعرض 
 هذه المعوقات والتي 

 -لها تأثير مباشر على عمليات التنمية وكما يأتي :
 -السياسات الزراعية : إدارة. سوء 1

تعد سياسة الدولة من العوامل البشرية المؤثرة في نمط استثمار االرض لألغراض 
الوسائل العلمية التي جاءت بها السياسة الزراعية للدولة, ألن  إتباعالزراعية, وذلك من خالل 

أهداف  تتطلبهالظروف المحيطة بها وفقا" لما  تبعا "لتغيراالستعمال األفضل لألرض يتغير 
تحقيق التوازن الغذائي والرفاهية  الىة حيث تسعى السياسات الزراعية دائما تلك السياس

     للعاملين في القطاع الزراعي.
وتتمثل سياسة الدولة في المجال  الزراعي بعدة جوانب, وهي اإلصالح الزراعي  

واستحداث الجمعيات الفالحية التعاونية, والتسليف الزراعي, والسياسة السعرية, وتوفير 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي.  وقد تبين من خالل الدراسة الميدانية  واللقاءات الشخصية مع 

ائر الزراعة إن هذا اإلجراءات التي وجدت باألساس لغرض تنمية المزارعين وموظفي دو 
القطاع الزراعي وصوال إلى تنمية القطاعات االقتصادية األخرى, تعاني من ضعف تطبيقها 

 على ارض الواقع.     
بنظر االعتبار عمل الجمعيات الفالحية فأنها معطله بشكل تام وان  أخذنا فإذا 

 نهائيا", آمالم يكن غير موجود  أنالزراعي ضعيف جدا  اإلنتاجعملها في توفير مستلزمات 
 لكوكذا, 2003السياسة السعرية فقد انتهى نظام العمل بها منذ االحتالل األمريكي عام 

الحال بالنسبة لإلصالح الزراعي الذي بقى حبرا على ورق فقط.وبالنسبة  للجانب الوحيد من 
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هو نظام التسليف الزراعي, وهو رغم  اآلنعمل لحد جوانب السياسة الزراعية الذي الزال ي
وجوده فأنه يعاني من مشكالت متعددة يشترك فيها الفالح وإدارة  دوائر الزراعية, حيث أن 
الجانب  األول وهو اإلداري, يعمل على توجيه  السلف الزراعية لصالح عدد محدود من 

المتمثل بالمزارعين  الذين يستلمون  المزارعين  المتنفذين في المنطقة,  إما الجانب األخر
الزراعي  اإلنتاجشراء مستلزمات   أوالسلف الزراعية الموجهة لغرض تطوير الثروة الحيوانية  

يعمل هؤالء المزارعون إلى توجيه هذه السلف  إذمثل منظومات الري بالرش  والتنقيط وغيرها 
 إلى  بناء  البيوت أو شراء السيارات وغيرها.   

السياسات الزراعية الذي يقع عاتقه على الدولة بالدرجة األولى،  إدارةضعف  إن  
الشك يؤدي إلى حدوث ضعف في تنمية اإلمكانيات الزراعية المتاحة التي تهدف الى تنمية 

 الصناعة الزراعية في منطقة الدراسة.
 
 -:اتاإلداري وضعف التخصيص.الفساد 2

تعد مشكله الفساد اإلداري من التحديات الكبيرة التي تواجه عمليه تحقيق التنمية 
نجاح أي  أمامالمكانية عموما, والتنمية الصناعية بشكل خاص, لكونها تشكل عقبه رئيسيه 

تبلور  الماضي لكنهمشروع صناعي ,هذا  التحدي الذي ظهر في  التسعينات من القرن 
في  اإلداري , حيث انتشر الفساد 2003ده احتالل العراق عام بشكل كبير وازداد خطرا بع

مختلف المستويات ،والسيما في ظل سيادة دور االعتبارات الشخصية والعشائرية والحزبية 
والتخصص،  الكفاءة والمهنيةفي تولي المناصب اإلدارية المختلقة دون االعتماد على معيار 

جهة هذه المشكلة، وعدم اعتماد المعايير العلمية مع عدم وجود إجراءات قانونيه رادعة لموا
والمهنية, وغياب دور التخطيط السليم في توزيع االستثمارات التنموية قطاعيا ومكانيا فضال 

لتنفيذ اي مشروع وفقا لمعايير علميه دقيقه, كل  التفصيلية الدقيقةعن قله وجود الدراسات 
في المنطقة من خالل  لألنشطة االقتصادية ذلك انعكس سلبيا على الواقع التنموي القائم

، وهي متغيرات يجب التنموية المتاحة اإلمكانياتضياع الوقت والجهود المبذولة لتطوير 
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وخالصة القول إن ما أريد نجاح العملية التنموية في المنطقة. إذاحسابها بشكل علمي دقيق 
انه، إذا كان المخطط عالما مفادها  حقيقةمهمةوضعف التخطيط يتلخص في  اإلداري الفساد 

صفر،وإذا كان المخطط جاهال والمنفذ عالما فالنتيجة صفر،وكالمها  جاهال فالنتيجةوالمنفذ 
 يعني التخلف.

 
 -.منافسه املنتجات املستوردة:3

تعد منافسه السلع األجنبية من المحددات الرئيسية التي تواجه تنمية الصناعات     
, مما 2003الزراعية في منطقة الدراسة, اذ برزت هذه الظاهرة بعد احتالل العراق عام 

 أدتانعكس سلبا على جميع مستويات التنمية سواء كانت الزراعية منها او الصناعية, حيث 
اتبعتها الدولة بعد االحتالل, وعدم تفعيل التعريفة الجمركية على  سياسة االنفتاح التي

السوق العراقية بمختلف المنتجات المصنعة وغير  إغراق إلى أدىالبضائع المستوردة ، 
 إلىالمصنعة ومنها المنتجات الزراعية, مما تطلب اعتماد سياسات اقتصادية ناجحة تهدف 

السوق المحلي بهدف تشجيع المزارعين على زيادة  ليهاإتحديد المواد المستوردة التي يحتاج 
اعتماد المزارعين على قدراتهم الذاتية في  أنورفع مستوى الدخل للفالحين, حيث  اإلنتاج

الزراعي والذي غالبا ما يكون طريقة تعبئته وفرزه غير منتظمة, سيؤدي إلى  اإلنتاجتسويق 
المحاصيل المستوردة, والتي تكون طريقة منافسة  أمامانخفاض أسعار منتجاته الزراعية 

جذب المستهلك الى هذه السلع التي قد تكون أسعارها  إلىتعبئتها وفرزها بشكل منظم يؤدي 
 اقل من المنتج المحلي في غالب األحيان.

 
 -.العزوف عن العمل يف الزراعة والتوجه حنو الوظائف املدنية واالمنية :4

العناصر الرئيسية ألي دراسة تعتمد االرض وما   إحدىتعد دراسة األيدي العاملة       
 إخضاعوقدرته على  اإلنسانالنشاط االقتصادي الذي يمارسه  إذأن،  أهدافهاعليها هدفا من 

ما هو متاح من الموارد ، يختلف التفاعل بينها بساطة وتعقيدا مع درجة التطور التي تسبب 
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عدم توفرها دروا هاما في  أوح ذلك النشاط, ويؤدي توفر األيدي العاملة تغيرا في مالم
عمليات التنمية بكل أشكالها ومنها التنمية الزراعية التي تعتمد على األيدي العاملة بشكل 

ولما كانت لأليدي العاملة هذه األهمية في عمليات التنمية والتخطيط لها, فأن هناك أساس.
ة الدراســة في هذا الجانب ، وتتجلى هذه المشكلة في توجه الكثير مشكله تعاني منها منطق

من األيدي العاملة الزراعية إلى العمل في الوظائف األمنية تحديدا ، إذ أن الظروف التي 
يمر بها العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص, جعلت الشباب الذين يمثلون 

زراعية يتوجهون الى الوظائف األمنية من أجل عصب الحياة بالنسبة لعمليات التنمية ال
تحقيق هدفين يتمثل االول في تحقيق مستوى معاشي عالي من خالل الرواتب التي تمنحها 

األمنية ، والهدف الثاني هو التوجه للدفاع عن مناطقهم من  بالوظائفالدولة للذين يلتحقون 
 التي تهدد أمن منطقتهم ومكتسباتها االقتصادية والبشرية . بعض األخطار الداهمة

 
 التوجهات التنموية املستقبلية. -املبحث الرابع:

 اوآل: اسرتاتيجيات تطوير استثمار اإلمكانيات التنموية املتاحة :
 واإلمكانياتتتطلب عملية تحقيق التنمية الزراعية توافر العديد من الموارد     

ضمت الحيز المكاني ألي منطقة ، وال سيما فيما يتعلق بتوافر االستثمارات  التنموية لتحقيقها
الصالحة للزراعة مع توافر  إضافةإلىاألراضيالتنموية والموارد المائية من حيث الكم والنوع ، 

وتبرز أهمية تحقيق التنمية الزراعية الكافية من القوى العاملة في القطاع الزراعي . األعداد
االقتصادية  األنشطةور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الزراعي ، بأعتبارة من من خالل الد

التي تسهم في تحقيق التنمية المكانية من خالل تعزيز فرص تطوير الهيكل  األساسية
االقتصادي ألي منطقة,  فضال عن دعم وتطوير القطاع الصناعي من خالل توطن 

خام الزراعية كمدخالت رئيسية في عمليات الصناعة الزراعية التي تعتمد على المواد ال
 األساسياإلنتاج الصناعي ، وبما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية التي تشكل العنصر 

في تسريع عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ضمن منطقة الدراســة.    فمن خالل 
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يق التنمية الصناعية عرض وتحليل واقع القطاع الزراعي ومدى اسهامه في تعزيز فرص تحق
 اإلمكانياتيتالئم مع ان مستوى تطور القطاع الزراعي الفي ناحية العامرية, تبين لنا 

التنموية المتاحة في المنطقة ، مما شكل عقبة رئيسية اما تحقيق التنمية الصناعية الزراعية 
أجل استثمار المؤهالت التنموية المتاحة لتحقيق التنمية الزراعية  في هذه المنطقة.ومن

وباتجاه تطوير النشاط الصناعي وتعزيز مستويات التنمية المكانية ضمن منطقة الدراســة, 
 فأن التوجهات التنموية المستقبلية يجب ان تأخذ بنظر االعتبار ما يأتي :

الصناعية  -اصيل الزراعيةوالعمودي في زراعة المح األفقيتحقيق التوسع  (1
, مع تطوير أساليب اإلنتاج الزراعي, اإلستراتيجيةوالقابلة للتصنيع إضافة إلى المحاصيل 

هذا التوجه سيسهم في دعم  إذأنبهدف تحقيق زيادة في كميات اإلنتاج لألغراض الصناعية 
التي يمكن وتطوير األنشطة الصناعية المتوطنة ,فضال عن األنشطة الصناعية الجديدة ، 

توقيعها في منطقة الدراســة ، وبخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية, وبما يسهم في تحقيق 
متطلبات تطوير  كأبرزالتكامل والترابط الوظيفي بين القطاعين الزراعي والصناعي  ،

 مستويات التنمية المكانية المتوازية في المنطقة .
 –أبقار  –يرة من الثروة الحيوانية )أغنام كب أعدادتتمتع منطقة الدراسة بتوافر -2

الحليب  إضافةإلىدواجن ( والتي يمكن أن تشكل منتجاتها من األصواف والجلود واللحوم ، 
، مدخالت مهمة في عملية اإلنتاج الصناعي, والسيما بالنسبة للصناعات الغذائية والجلدية ، 

لمنتجات لألغراض الصناعية ،اال  فضال عن الصناعات النسيجية فيما لوتم استثمار تلك ا
أن الواقع القائم يشير الى ضعف االهتمام بقطاع الثروة الحيوانية في منطقة الدراســة, مما 
انعكس ذلك سلبا على تدني مستوى إنتاجيتها, وعدم قدرتها على تلبية متطلبات األنشطة 

وة الحيوانية ، وتعزيز لذلك ومن أجل تطوير إنتاجية الثر      الصناعية في هذه المنطقة.
 األهدافالصناعية ، فانه ينبغي التركيز على  تحقيق  األنشطةقدرتها على دعم وتطوير 

 التالية :
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المحلية غير المحسنة هي  األنواعاالهتمام بأصل السالالت الحيوانية اذ ال تزال 
، كما أن معظم  أواأللبانالسائدة في تربيتها ، والتي تتميز بقلة أنتاجها سواء من اللحوم 

مربي الحيوانات لم يكن لديهم تخصص في تربية الحيوانات مما انعكس بصورة سلبية على 
 . اإلنتاجعمليات 

العمل على تشجيع االستثمارات التنموية ضمن قطاع الثروة الحيوانية ,بهدف -ب 
 زيادة أعدادها ، فضال عن تطوير وتحسين منتجاتها ونوعيتها .

االهتمام بالمراعي الطبيعية والتوسع في زراعة محاصيل األعالف, وبخاصة في 
من منطقة الدراســة والتي تمتاز بسعة مساحتها ,كما مبين في الخارطة  ةالهضبيالمقاطعات 

( , وتشجيع صناعة األعالف الحيوانية, وإتباع األساليب الحديثة في تربية الثروة 2رقم )
التوجه أهمية كبيرة في تطوير الثروة الحيوانية في منطقة الدراســة,  الحيوانية, اذ أن لهذا

 واالستفادة من منتجاتها لألغراض الصناعية .
 

 ثانيا : اسرتاتيجيات تنمية الصناعات الزراعية يف منطقة الدراســة
إن االستراتيجيات التنموية المستقبلية ينبغي أن تركز على تحقيق التنمية     

الصناعية ضمن المناطق المختلفة اقتصاديا ، وذلك من خالل تحقيق الموازنة المكانية بين 
المتاح من المؤهالت التنموية ، وتوقيع المشاريع الصناعية الجديدة باعتبار التصنيع يمثل 

 ريع عملية التنمية ومعالجة مشاكل التخلف االقتصادي واالجتماعي.النشاط الرئيسي في تس
لذلك فان التوجهات التنموية المستقبلية وباتجاه تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته 
على اإلسهام في تطوير وتنمية الصناعات الزراعية في منطقة الدراســة ينبغي أن يأخذ بنظر 

 -االعتبار ما يأتي:
التنمية الصناعية ،في مجال تطوير مستوى الكفاءة تحديد تحقيق  -1

االقتصادية لألنشطة الصناعية المتوطنة في ناحية العامرية ، من خالل زيادة حجم 
االستثمار الصناعي فيها,  والعمل على تطويرها بإدخال التكنولوجيا الصناعية الحديثة, 
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أن االستراتيجيات التنموية في بهدف حل مشاكل الصناعة, وزيادة اإلنتاج الصناعي ، لذلك ف
 األنشطةهذه الحالة سوف تركز على مركز ناحية العامرية فقط,  بسبب تركز كافة  

 الزراعية فيها مثل معمل تصنيع الحليب ومحالت قصابة اللحوم وغيرها . –الصناعية 
تحديد تحقيق التنمية الصناعية في تحقيق مبدأ الكفاءة االقتصادية ضمن  -2

لبعيدة عن مركز الناحية, التي تمتاز بغناها بالمؤهالت التنموية المتاحة لتطوير المقاطعات ا
الصناعات الزراعية, لذلك فان االستراتيجيات التنموية في هذه الحالة سوف تركز على تكوين 

( ، 2( الماروئية, خارطة رقم)22( الشامية )21أقطاب تنموية صناعية ضمن مقاطعات )
ية الالمتوازية مع األخذ بنظر االعتبار تطور مستوى الكفاءة وذلك وفق نموذج التنم

االقتصادية لألنشطة الصناعية المتوطنة ضمن مركز الناحية ، مما يسهم في توجيه عملية 
التصنيع نحو جنوب منطقة الدراســة ذات الطابع الهضبي بعيدا عن التفريط باألراضي 

يز فرص االرتباط الوظيفي مع المناطق السهلية الصالحة للزراعة ، باإلضافة الى تعز 
 المجاورة لمنطقة الدراســة ذات التركز الصناعي مثل مدينة الفلوجة ومدينة كربالء .

 ةتحديد تحقيق التنمية الصناعية في تحقيق مبدأ الكفاءة االقتصادية والعدال
مستويات التنمية االجتماعية ، وإيجاد نوع من الموازنة بين المبدأين بهدف تقليص التباين في 

المكانية,  من خالل توزيع االستثمارات الصناعية ضمن المقاطعات التي ال توجد فيها 
أنشطة صناعية وفقآ لنموذج التنمية المكانية المتوازية ، وهذا يعني أن االستراتيجيات 

( بزيبز 1( الحصي، و)6( الحصوة الشمالية و )2التنموية ينبغي أن توجه إلى مقاطعات )
الصناعية وتتمتع  األنشطة( وادي فروخ، وذلك لكونها مناطق خالية من 23لعجير و)وا

بإمكانيات تنموية زراعية ، يمكن استثمارها باتجاه تحقيق التنمية الصناعية، فضال عن 
واستنادا الى ما المؤهالت التنموية المتاحة ضمن هذه المقاطعات . استثمارإمكانية تطوير 

ات التنموية المستقبلية في منطقة الدراســة ينبغي أن تأخذ بنظر سبق فإن االستراتيجي
االعتبار المبادئ االقتصادية السالفة الذكر بهدف تحقيق التنمية الصناعية الزراعية وفقآ 
لتوجه جديد يهدف إلى تحقيق التكامل الزراعي الصناعي من خالل إقامة مجمع زراعي 
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ها ذات طابع هضبي ولكونها تتوسط في موقعها ( الشامية باعتبار 21صناعي في مقاطعة )
مقاطعات منطقة الدراســة, فضال عن تحقيق التكامل الصناعي مع المنشآت الصناعية 
الكبيرة الموجودة في هذه المقاطعة أصال, وهي ذات إنتاج معدني لتصنيع المعادن 

ي تستخدمها الدول الصناعية الحديثة الت –المختلفة.إن هذا التوجه من األساليب الزراعية 
الزراعية ، وامتصاص  األقاليمالمتقدمة ، بهدف تحقيق االستخدام األمثل لألرض داخل 

الفائض من اإلنتاج الزراعي, وحفظ المنتجات السريعة التلف وتوفيرها للمستهلك على مدار 
جمع هذا التوجه في منطقة الدراســة )ناحية العامرية (يمكن أنشاء هذا الم السنة ولتطبيق

ذلك أنفآ ،ويمكن  إلىضمن األراضي الغير صالحة للزراعة في المنطقة الهضبية كما أشرنا 
 أن يضم المجمع الوحدات التالية :

، وهذا المصنع موجود ضمن هذه المنطقة,  األلبانمصنع لتجميع وإنتاج  (1
إال أنه صغير ال يكفي الستيعاب الكميات المنتجة من الحليب, كما أشرنا إلى ذلك في 
المبحث الثاني فضال عن أن إنتاجه ال يكفي لسد حاجة السوق المحلية من منتوجات األلبان 

 محافظة بغداد . أسواق، إذ يتم سد النقص من 
 يع اللحوم .مصنع إلنتاج وتصن (2
 مصنع للصناعات الجلدية . (3
 مصنع للمنسوجات الصوفية . (4
 مصنع إلنتاج العلف الحيواني . (5
 مصنع لتفقيس بيض الدجاج . (6
 مصنع لتصنيع الدبس والراشي . (7

واستكماال ألهداف هذا المجمع الصناعي يمكن إقامة بعض المصانع المنفردة في 
( العامرية ، 7البترة والصخرية و ) (3( بزيبز والعجير و )1( الحصي و)6مقاطعات )

ويكون هدفها تجميع منتجات الحليب من المزارعين اختصارا للوقت وعدم تلف منتجات 
الحليب أثناء نقلها ألنها من المنتجات  سريعة التلف ، تم تقوم هذه المصانع بنقلها الى 
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عرض ومناقشة المجمع الرئيسي بهدف تصنيعها وتسويقها .وبناء على ما تقدم من خالل 
المباحث التي أشتمل عليها هذا البحث فقد أتضح أن تحقيق التنمية الصناعية ضمن 
مقاطعات منطقة الدراســة )ناحية العامرية ( يعتمد بشكل رئيسي على تحديد اإلمكانيات 
التنموية المتاحة ،وتحقيق االستغالل األمثل لها ضمن كل مقاطعة وبما يسهم في تعزيز 

ستويات التنمية الصناعية الزراعية في هذه المقاطعات، من خالل نجاح فرص تطوير م
تطبيق االستراتيجيات التنموية التي تتالءم مع اإلمكانيات التنموية المتاحة ، ونوع األهداف 
التنموية التي ينبغي تحقيقها ضمن المقاطعات التي تقل فيها األنشطة الصناعية .    وفيما 

تراتيجيات التنموية التي ينبغي تطبيقها مستقبال لتحقيق التنمية يتعلق بتحديد نوع االس
الصناعية الزراعية في منطقة الدراســة, فهذا ينبغي أن يتحدد في ضوء حجم اإلمكانيات 
واالستثمارات الصناعية المتاحة ، والفلسفة االقتصادية المعتمدة, فضال عن طبيعة األهداف 

 اطعات منطقة الدراســة .التنموية التي يجب تحقيقها في مق
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 االستنتاجات والتوصيات :
في ضوء ما تم استعراضه في هذا البحث حول )اإلمكانيات التنموية المتاحة في 

 ناحية العامرية ( تم التوصل إلى عدد من االستنتاجات تبعتها جملة من التوصيات .
 االستنتاجات :

بإمكانيات تنموية زراعية من حيث تتمتع منطقة الدراســة )ناحية العامرية(  -1
توافر الموارد المائية الالزمة ،والمساحات الواسعة من األراضي الصالحة للزراعة, والقوى 
العاملة الزراعية ، وهذه تشكل مرتكزات تنموية لقيام أنشطة صناعية متنوعة ، ذات أهمية 

 اســة .كبيرة في تطوير مستويات التنمية ضمن مختلف مقاطعات منطقة الدر 
أن مستوى تطور األنشطة الصناعية التي تعتمد على الزراعة ال يزال أقل  -2

تنموية قابلة لالستثمار الصناعي ضمن المقاطعات المختلفة في  إمكانياتمما هو متاح من 
 منطقة الدراســة .

ضعف دور السياسات الزراعية والصناعية في توجيه اإلمكانيات التنموية  -3
الصناعات الزراعية في منطقة الدراســة وخصوصا بعد احتالل العراق المتاحة نحو تطوير 

 .2003عام 
،مما أثر بشكل كبير في ضعف مساهمتها في تحقيق االستغالل األمثل  -4

 لإلمكانيات التنموية المتاحة .
وجود تركز صناعي واضح لألنشطة الصناعية والزراعية ضمن مركز ناحية  -5

رية, مقابل افتقار المقاطعات األخرى لوجود أي نشاط ( العام7العامرية في المقاطعة )
 صناعي فيها .

تعاني منطقة الدراســة من اختالل واضح في هيكل االستيطان البشري, اذ  -6
ان الجزء االكبر من المنطقة قليل السكان وال سيما في المقاطعات الهضبية وتركز السكان 
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يشكل ذلك محددا مهما لتوطن األنشطة في المقاطعات السهلية المحاذية لنهر الفرات مما 
 لالقتصادية والسيما النشاط الصناعي ضمن المناطق التي تعاني من قلة السكان.

تتوافر في منطقة الدراسة )ناحية العامرية(قوى عاملة زراعية كبيرة وكما  -7
( لعام 10732 القوى العاملة الزراعية) أعداد( حيث بلغت 1موضح في جدول رقم )

معظم هذه القوى العاملة قد ذهبت إلى الوظائف األمنية  أنواقع الحال  , ولكن2014
والمدنية ، مما انعكس بشكل واضح على ضعف كفاءة استغالل المؤهالت التنموية الزراعية 

 ،وبالتالي كان احد المحددات المهمة في تطوير التنمية الصناعية في منطقة الدراسة
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 -التوصيات:
التنموية المتاحة  اإلمكانياتقة وتفصيلية لجميع دراسات علمية دقي إجراء -8

الصناعية ، بهدف  أهميتهاضمن مقاطعات منطقة الدراسة من حيث الكم والنوع مع تحديد 
تعزيز القدرة على وضع االستراتيجيات التنموية لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة نسبيا بين 

 منطقة الدراسة . أجزاء
تنمية الصناعية ضمن منطقة الدراسة مع معالجة معالجة محددات تحقيق ال -9

 الصناعية المتوطنة فيها . األنشطةالمشاكل التي تعاني منها 
شؤون التنمية الصناعية  إدارةاعتماد المهنية والمعايير العلمية الصحيحة في  -10

بكل  اإلداري بعيدا عن دور االعتبارات الشخصية والحزبية والعشائرية مع معالجة الفساد 
 .الهأشك

تفعيل دور السياسات الحكومية في دعم وتطوير القطاع الصناعي من  -11
خالل تقديم الدعم المالي للمشاريع الصناعية الجديدة ، التي يتم توقيعها في منطقة الدراسة ، 

 مع تطوير المشاريع القائمة .
عملية االستغالل العشوائي غير المخطط لإلمكانيات التنموية  إيقافينبغي  -1

المتاحة من اجل الحفاظ عليها لتلبي متطلبات تحقيق التنمية الصناعية الزراعية في منطقة 
 الدراسة .

التأكيد على وضع الخطط التنموية المالئمة لتحقيق التنمية الزراعية بجانبيها  -2
ا التوجه في تعزيز فرص التنمية الصناعية ، بسبب النباتي والحيواني ،وذلك ألهمية هذ

اقتصادية  أنشطةاالرتباط الوظيفي الوثيق بين قطاعي الزراعة والصناعة, من حيث كونها 
 تسهم وبشكل فاعل في تطوير الهيكل االقتصادي واالجتماعي ضمن منطقة الدراسة.  أساسية

 
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 2016 كانون االول()

 

)310 ) 

 

 -املصادر:
احمد حسن عواد، تحليل كفاءة مراكز االستيطان الريفي في تخطيط التنمية الريفية المتكاملة في  -1

،  واإلقليميريف قضاء الفلوجة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، مركز التخطيط الحضري 
 .5،ص1987جامعة بغداد ، 

ربي, رسالة ماجستير، سامي حميد عباس ، دور التكنولوجيا في التنمية الزراعية في الوطن الع -2
 .18ص1993واالقتصاد ، جامعة بغداد ، اإلدارةغير منشورة ،كلية 

د. فاضل باقر الحسني ، دراسات تطبيقية للمناخ في المجاالت الزراعية ، مجلة الجمعية الجغرافية  -3
 .234،ص1987، مطبعة الرشاد ، بغداد ،  األولالعراقية ، العدد 

 .236-235سابق ، صباقر الحسني ، مصدر  لد. فاض -4
 .352ص1980د. عبد الوهاب مطر الداهري ،االقتصاد الزراعي ، مطبعة دار المعرفة ، -5
مقابلة شخصية مع المهندس )احمد سليمان يوسف (مدير شعبة الزراعة ناحية العامرية بتاريخ  -6

2/9/2015. 
 .13،ص1990الي وتحسينها ، مطبعة التعليم الع إنتاجهامجيد مدحت الساهوكي ، الذرة الصفراء  -7

التجاري لدجاج اللحم ، دار الفكر  اإلنتاج،  ساميد. محمد جمال قمر ، ومحمد سعيد محمد  -8
 .11،ص1985العربي ، القاهرة ، 

 
 عدد العاملين في الزراعة
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 االرض المزروعة فعال 
، 2002، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ،ج المصدر :

 .192ص
 


