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 الديوانيتحمافظت  يف احمللي املنتج على وأثرها الزراعيت املبادرة
 (2020-2008) للمدة

 عمي عباس عبود الصميخي                   عواد خمف موسىد.  أ.
 كمية االدارة واالقتصاد – قادسيةالجامعة 

 الممخص :
ة المنرت  الدور الذي لعبتو قروض المبادرة الزراعية  وما أثررت برو  ري زيراد تحديد سعى البحث الىي   

)ضررندوص ضرر ار بررر  المحمرري مررل ارررو اللررروض الترري منحررت لضررناديص ا قررراض التاضضررية متمثمررة
ضندوص اقراض المكننرة الزراعيرة ووسرااو الرري  ضندوص اقراض الثروة الحيوانية، الفرحيل والمزارعيل،

 الريفيرررة ، ضرررندوص تنميرررة المررررأة ضرررندوص تنميرررة الماررراري، الكبرررري ،ضرررندوص تنميرررة النايرررو، الحديثرررة،
 (.العراصضندوص تنمية أبناء 

اليدف الرايس مل البحث ىو االطرع عمى تطبيص المبادرة الزراعيرة وانعكاسراتيا  ري تحليرص زيرادة و    
ا نترراج الزراعرري باررليو )النبرراتي والحيررواني( مررل ارررو برررام  زراعيررة تعمررو عمررى  تيياررة قواعررد ميمررة 

عررل طريررص االسررتفادة  ا نترراج الزراعرري كمررا ونوعررا ، وزيررادةل تسرريب بتطرروير قرردرات المررزارعيل والفرحرري
الدراسرة  ىدفولتحليص  اللضوي مل قروض المبادرة الزراعية عل طريص المضرف الزراعي التعاوني ،

 ي  المبادرة الزراعية  ي ر ، معدالت ا نتاج المحمي الزراعي أنطمص البحث مل  رضية مفادىا )تسيب
وبعررد تحميررو الفرضرريات  عمميررة البحررث،  تمررابعمررى بيانررات كميررة االعتمرراد وقررد تررب  (،محا ظررة الديوانيررة

 التي انطملت منيا الدراسة. ةأثبات ضحة الفرضي امكل
بينرت توايرات المررزارعيل  قرروض المبرادرة الزراعيررة،: ال أىميررا  باسرتنتااات كرال البحررث اررجوقرد    

ال , و  الديوانيرةزيرادة المنرت  المحمري  ري محا ظرة  الى قادوالفرحيل عمى طمب ىذه اللروض وبالنياية 
لممبرادرة الزراعيرة عرل طريرص المضرارف الزراعيرة عكرس توارو الفرحريل  ا قراض الميسر )بدول  وااد(

عما كانت عميرو قبرو  تررات  الديوانيةمحا ظة والمزارعيل والمستثمريل الزراعييل عمى تمك اللروض  ي 
 .سابلا   المبادرة

 البحث:أهمية 
عمررررى اقسررررواص العالميررررة قررررد أثررررر عمررررى اللطاعررررات ا نتاايررررة  بردالرررر ال انفترررراح

تاايص  يستمزبمما  ،ىما زراعية اقمر الذي نت  عنو تدىور وبالاضوص الضناعية وال
آلية التااي، الرزب لتو ير ما وض، كو ما يعترض المنت  المحمي )النباتي والحيواني( و 
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المنتارررات الزراعيرررة وترررو ير اقمرررل ال رررذااي مرررل اررررو ضرررناديص يحتاارررو الماتمررر، مرررل 
ا قرررراض التاضضرررية لممبرررادرة الزراعيرررة قعررراده الحيررراة لواقررر، اللطررراع الزراعررري وعرررودة 
ا نتاج المحمي لمسوص باكو تنا سي وانعراش السروص لتضرو الرى االكتفراء الرذاتي وتلميرو 

و موضروعىميرة البحرث مرل اىميرة تنبر، ا ومرل ىنرا اعتمادىا عمى االستيراد مرل الارارج.
 وىو المبادرة الزراعية لإلقراض الميسر لملطاع الزراعي لتااي، المنرت  المحمري االساس

عمررى  الديوانيررةالزراعري واالرتلرراء بيررا وبمررا يررؤمل احتيااررات الرربرد بارركو عرراب ومحا ظررة 
 واو الاضوص مل المواد ال ذااية الماتمفة النباتية والمحوب  .

 البحث:مشكمة 
يارركو  ليررا أل ضررعف تمويررو النارراطات الزراعيررة وقمررة المرروارد الماليررة المتاحررة

 بطرح عميو يمكل تأطير ماكمة البحث ، ي المحا ظة  اللطاع الزراعيعاالا  ي تطور 
 :      االتية تساؤالت ال
 ري اقمواو التي اضضت لممزارعيل والفرحيل مرل المبرادرة الزراعيرة أثررت  ال ىو .1

 ؟المحا ظة المنت  المحمي  ي  ونموتطوير 
اقمواو التري اضضرت لممكننرة ووسرااو الرري الحديثرة مرل المبرادرة الزراعيرة ال ىو  .2

 وتفي بال رض؟ المحا ظةالمنت  المحمي  ي   ي تطوير ونموأثرت 
 

 فرضية البحث:
  ي المحا ظة. ال المبادرة الزراعية ساىمت  ي زيادة معدو ا نتاج الزراعي

 البحث:منهجية 
 . لمني  الوضفي التحميميأستند البحث عمى ا

 

 اهداف البحث:
 يحررراوو البحرررث الوضررروو الرررى ااابرررة لسرررؤاو : ىرررو ال المبرررادرة الزراعيرررة تسررريب

انعكاسريا يكول ليا  مل ثبتطوير قدرات المزارعيل والفرحيل و و بتحليص التنمية الزراعية 
 ؟كما  ونوعا   الديوانيةى االنتااية الزراعية  ي محا ظة عماالياابي 
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 الحدود المكانية والزمانية لمبحث:
محا ظرة الحدود المكانية: البحث يتضمل دراسة حالة المبرادرة الزراعيرة  ري  -1
 واثرىا عمى المنت  المحمي. الديوانية

والتررري تبررردأ مرررل  (2020-2008الحررردود الزمانيرررة: تمترررد  تررررة البحرررث مرررل) -2
لمنيوض بواق، اللطاع الزراعي الذي عانى مل ا ىمراو نتيارة انطرص المبادرة الزراعية 

 السياسات السابلة.
 :األهميةو و:: المبادرة الزراعية المههو  اال  بحثالم

 المبادرة الزراعية :اوال: مههو  
اتاررراذ اطررروات اسرررتباقية مرررل قبرررو الدولرررة لمنيررروض بواقررر، ىررري  المبرررادرة الزراعيرررة

سرواء كانرت تتعمرص )برالثروة النباتيرة أب برالثروة أنارطتو   الزراعري العراقري بماتمرف اللطاع 
الحيوانيررررة ( مررررل ارررررو تررررو ير كا ررررة التاضيضررررات الماليررررة والفنيررررة الترررري يحتاايررررا ىررررذا 

 اللطاع.
وتو ير السيولة النلدية التي تمكل المنتايل الزراعييل  مل إنااء وتأىيرو  وكذلك

ولكا ررررة ا ررررراض الزراعررررة  مررررل ارررررو  المارررراري، الزراعيررررة  باررررلييا النبرررراتي والحيررررواني
يرررداعيا  ررري ضرررناديص متاضضرررة بررراق راض  الزراعيرررة  الممنوحرررة  تاضررريص مبرررالد واا

بضرررورة قرررروض ولة النلديرررة لممنتاررريل الرررزراعييل قاميرررا اللرررروض،  وذلرررك بترررو ير السررري
والتي يمكل بموابيا تو ير اكبر   ضر عل النيوض بالواق، الزراعي ميسرة بدول  وااد،

ل  الر اىيررررة لمماررررت ميل بالزراعررررة عررررل طريررررص زيررررادة أنترررراايب وتحسرررريل نوعيتررررو قسررررط مرررر
 .(1)وضمال استمراره(

,حيرث ال  2008وبدأت الحكومة العراقية بالمبادرة الزراعيرة  بعرد منتضرف عراب 
المبررررادرة الزراعيررررة كسحرررردي سياسررررات التمويررررو الزراعرررري ,سررررعيا  منيررررا لمنيرررروض باللطرررراع 

تفرراء الررذاتي لممحاضرريو ا سررتراتياية ,حيررث  ارركمت لانررة الزراعرري مررل ااررو تحليررص االك
عميا لممبادرة الزراعية ترتبط برايس مامس الوزراء  ي حينيا رايس الوزراء )السريد نروري 

                                                           
(1)

( اقرصادٌاخ االصالح والرعاوي الشراعيً، وبثعيح الرعميٍه العيالً، 1991الداهزي، عثد الوهاب، ) 

 .666جاوعح الىوصل, ص
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كامررو المررالكي( تركررز عمميررا  رري ثرثررة اتااىررات حيررث تلرروب برردعب مارراري، وزارة المرروارد 
 ضررر عررل تاضرريص مبررالد  لضررناديص الماايررة أوال ,ودعررب مارراري، وزارة الزراعررة ثانيررا, 

ا قراض التاضضية السبعة ثالثا  والتي يتب  مل ارليا منح اللروض الى المسرتثمريل 
الزراعييل عل طريص المضرف الزراعي التعاوني كما تلروب المبرادرة بتلرديب الردعب لربعض 

 .(1)الادمات الساندة لملطاع الزراعي  كدعب  التعميب الزراعي والتعميب الميني
 ثانيا: أهمية المبادرة الزراعية

أل أىميرررة المبرررادرة الزراعيرررة تتمثرررو مرررل اررررو الررردور الرررذي تؤديرررو  ررري النيررروض 
 باللطاع الزراعي عل طريص منح اللروض لتسييو عمو المزارعيل مل ارو ما يمي:

تو ير اقمل ال ذااي, وكذلك االبتعاد عل تأثيرات اقزمرة العالميرة , ري أوقرات ارحة  -1
محاضرررريو الحلميررررة وارتفرررراع أسررررعارىا برررريل الحرررريل واتاررررر كررررول ال ررررذاء مررررل الحااررررات ال

 اقساسية  ي حياة ا نسال.
معالاررة مارركمة البطالررة وتررو ير  رررص عمررو بسعررداد كبيرررة وتحسرريل الواقرر، المعيارري  -2

 لمعامميل والفرحيل, وبالنتياة امص داوو تسيب  ي زيادة الطمب الكمي.
ومسرتداب وترو ير مروارد إضرا ية لمدولرة ,بردال  مرل االعتمراد الكبيرر بناء اقتضاد قوي  -23

 .3عمى تضدير النفط الااب والااض،  لمعديد مل اقزمات والتلمبات باقسعار
الحفرراظ عمررى البياررة وتلميررو التمرروث النررااب عررل حرررص كميررات كبيرررة مررل الررنفط وال رراز -4

المتأتية نتياة عردب ترو ر  طراء نبراتي واالنبعاثات المموثة وتلميو كميات ال بار واالتربة 
 نااب عل النااط الزراعي.

                                                           
1
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ل يرردي العاممررة  (1)تلويررة الاررعور باالنتمرراء لرر رض ,ممررا يسرريب  رري الحررد مررل اليارررة-5
 اارج البمد.

 النطالق المبادرة الزراعية :ثالثا: الدع  الحكومي 
النظرراب تلرروب الحكومررة  بنارراطات ماتمفررة تكمررو نارراطات اقاررزاء اقاررري مررل 

المضر ي ، وتعمو عمى تمويو مارروعات أو عمميرات ضرناعية ، أو زراعيرة أو تااريرة 
،وذلررررك و لررررا لتاضررررص المضرررررف ،وىرررري تعتمررررد  رررري مواردىررررا عمررررى رأسررررماليا ،أو مررررا 
ياضص ليا مل ميزانية الدولة ، وكذلك مل السندات أو اللروض العامة التي تضدرىا، 

طيا إال  رري حرردود مواردىررا ، وىررذا مررا تحرراوو وىرري برردورىا ال تسررتطي، التوسرر،  رري ناررا
المضارف المتاضضة  ي الوقت الحاضر عممرو ، إذ تلروب بأعمراو المضرارف التااريرة 

حيث ال الدعب لحكومي  (2)إلى اانب تركيز اىتماماتيا عمى قطاع معيل بدراة أساسية
 ااء نتياة ما يمي:

عمميرات الزراعيرة وضرعف تدني إنتااية اقرض بسبب تممح وت دص التربرة وتامرف ال .1
برررام  التسرررميد ومكا حرررة ات ررات الزراعيرررة وضرررعف التمويررو المرررالي الررررزب لديمومرررة 

 ا نتاج الزراعي.
اررحة الميرراه الررواردة الررى العررراص بسررب إنارراء دوو الارروار لمسرردود, اقمررر الررذي أدي  .2

 الى زحف الضحراء و الكثبال الرممية عمى كثير مل اقراضي الزراعية .
البنرررى التحيرررة الااضرررة بالماررراري، الزراعيرررة , تامرررف اررربكات الرررري والبرررزو , تررردىور  .3

ضرررررعف اسرررررتاداب المكننرررررة الحديثرررررة  ررررري ا نتررررراج  , انعرررررداب الضرررررناعات التحويميرررررة 
 لممنتاات الزراعية  ضر  

 

                                                           
(1)

الىوسييوي، وذ ييً الٌيي، وذ ييً، دور الىثييادرج الشراعٍييح رييً ٌىييو وذبييوٌز ال بييا  الشراعييً رييً  

 .66، ص6115العزاق أطزودح دكروراَ، 
(6)

( االسيييررىاراخ واالوراق الىالٍيييح، عىييياي، ا ردي, دار صييي ا  لمٍ يييز 6115وعيييزوو هوريييٍار, ) 

 .651والروسٌع ص
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عل الضعف الاديد  ي تلنيات ما بعد الحضاد )الماازل المبردة ,الفرز والتردري  و 
 1التعباة...الخ(.

تررررردىور الثرررررروة الزراعيرررررة بارررررليليا النبررررراتي  والحيرررررواني بسررررربب اسرررررتنزا يا مرررررل دول  .4
تعويضرررريا باسررررتاداب مرررردارت اديرررردة  نعاارررريا )بررررذور عاليررررة ا نتاايررررة , أسررررمدة, 
مكا حة حيوية,وسرااو تراريد اسرتاداب المروارد الماايرة ( ,اقمرر الرذي أدي الرى تردني 

 وانية.ا نتاج النباتي وتلمص أعداد الثروة الحي
 :اعية التنمية الزر  :رابعا  

ياتمرف  ري  التنمية الزراعية تعتبرر احرد اوانرب التنميرة االقتضرادية  مفيوميرا ال 
 لررررد عر ررررت انيررررا أنيررررا تمثررررو كا ررررة  أىدا ررررو ووسرررراامو عررررل التنميررررة االقتضررررادية وأىرررردا يا،

 ررررري عمميرررررة التنميرررررة  ا ارررررراءات والتررررري مرررررل ارررررأنيا زيرررررادة ا نترررررااي الزراعررررري المتررررراح
 .(2)االقتضادية
كما عر ت بانيا التري مرل ارليرا يرتب تحليرص اقضرى انتراج زراعري ممكل،اوىري  

 .(3)يتحلص اقضى نات  زراعي ممكل االقتضادية حتى إعادة لربط الموارد
ىري عمميرة الدارة معردالت النمرواذ  ال التنمية الزراعية مثرو التنميرة االقتضرادية، 

دة متوسرررط الرررداو الفرررردي الحليلررري  ررري المنررراطص الريفيرررة عمرررى المررردي انيرررا تيررردف لزيرررا
مل ارو )التنمية الرأسرية(اي زيرادة التكثيرف  ري رأس المراو مر، ضرخ ارعرات  الطويو،

ة  ررري رقعرررة االراضررري مرررل التلررردب التكنمرررواي ،او مرررل اررررو )التنميرررة اال ليرررة(اي الزيررراد
 .(4)المزروعة
ة مررر، المفيررروب العمرررومي لمتنميرررة االقتضرررادية وبيرررذا يتفرررص مفيررروب التنميرررة الزراعيررر 

 ،حيث ركز عمى الاانب المادي بأتااذ كا ة اقاراءات المؤدية لزيادة ا نتاج الزراعري،

                                                           
1
 .Brigham , Eugene ,Houston ,Joel  F,(2009) , " Fundamental of Financial 

Management " , 6
th

 ed ,South – Western Cengage  Learning p4 
(6)

د. ديياسن الثييٍالوي، الرٍىٍييح الشراعٍييح صرييارج  اصييح لمييدوه  العزتٍييح، وعسييد الثذييوز والدراسيياخ  

 .66، ص1967العمٍا،
(3)

الٍجٍ ً، الرٍىٍح االقرصادٌح الشراعٍح ،جاوعح الىوصل، دار الذكىح لمبثاعح والٍ ز د. ساله ذورٍق  

 .65، ص1987، 6، ط
(4)

 .11، ص1998د. ررعد ل ورح، قزا ج رً و سون الربور، الىكرثح ا كادٌىٍح ،ال اهزج، 
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وكرررذلك لتكرررويل رأس المررراو مرررل اارررو التنميرررة االقتضرررادية  ررري البمرررد وذلرررك عمرررى حسررراب 
 الاانب االاتماعي .  

بارررركو عرررراب ىرررري ر رررر، مسررررتوي  ظرررراىرة التنميررررة معلرررردة، أىرررردا يا اقساسررررية دتعرررر 
لمدوو منافضة  والزيادة  ي تكويل رأس الماو التي تمثو ندرتو الضفة االساسية المعياة

 ظرروف كرو بمرد بعريل االعتبرار عنرد وضر، اطرة التنميرة والتأكرد الداو ، ياب ال تؤاذ
مرر، الزيررادة الرأسررية  رري الطمررب عمررى السررم،  تررترءب با نتاايررةعمررى انيررا تسررتحص الزيررادة 
 .(1)والزيادة اال لية بعدد السكال

 

الررررذي ركررررزت عميررررو المرررردارس االقتضررررادية  رررري نظريررررات التنميررررة  اليرررردف الرررررايسال    
مرل الارو الحليلري ،وحيرث ال التنميرة الزراعيرة  االقتضادية ىرو الزيرادة  ري نضريب الفررد

تنمية ميب مل التنمية االقتضادية  يكفي استعراض اقىداف التي تركز عمييا ال ىي ازء
 مرل ثرباالقتضادية باكميا العراب وذلرك لمتردااو والتررابط  ري الاوانرب التنمويرة المتعرددة و 

 .2 ال اىداف التنمية االقتضادية 
 : طبيعة واهداف المبادرة الزراعية في العراقلثانيالمبحث ا
ارررررو اللرررررل المنضرررررب ارررريد اللطرررراع الزراعرررري ترااعررررا واضررررحا عمررررى مسررررتوي  

،  نلرراذهالحكومررة الررى البحررث عررل حمرروو  اممررا دعرر والبنيررة التحتيررة ، ا نتاايررة وا نترراج
ووضرررعت الاطررروات اقولرررى ليرررا  ليارررمو 2008 أطملرررت المبرررادرة الزراعيرررة  ررري اواارررر 

ا قرراض والتمويررو ليارمو نارراطات متعررددة بعرد نارراح تاربررة ضرندوص ا قررراض الميسررر 
وعمرى  ررار ذلرك ترب 2004قيرة عراب لمفرحيل والمزارعيل الرذي أنارأتو وزارة الزراعرة العرا

. و ي اثنراء  تررة (3)استحداث ضناديص تاضضية استنادا الى تواييات الحكومة العراقية
 االعداد كانت ىناك بعض ا اراءات منيا:

                                                           
(1)

رصياد، د. صثذً ذادرص قزٌصح، وذىد عثد العشٌش عجىٍح، صسىاعٍل وذىد هاره، و دويح ريً االق 

 .466، ص1967دار الجاوعاخ الىصزٌح لمٍ ز، وصز، 
2
 Gitman , Lawrance , J., (2009)  , " principle of managerial finance " , 

Twelfth ed ., person education p4 
 
(3)

 (.www.zeraa.gov.iq) ووقع وسارج الشراعح 



 هـ4443-م  2022. لسنت  3الثاني هلحك  العذد /رابع الوجلذ ال / رابعتهجلت الذراساث الوستذاهت . السنت ال

 

 
73 

 يؤسس مكتب لمابراء لوض، اطط لتدقيص اقىداف التالية لممبادرة الزراعية . -1
 المااري، الممولة مل تاضيضات المبادرة الزراعية.ياكو  ريص عمو لمتابعة تنفيذ  -2
 تسمى لاال  رعية لممبادرة  ي المحا ظات برااسة المحا ظ. -3
 أاتيار احد أعضاء الماال كمدير تنفيذي لمانة العميا. -4

العميا قدارة المبادرة تتب إدارة المبادرة الزراعية مل قبو لانة عميا تسمى )المانة  
مرررل )راررريس الررروزراء رايسرررا لمانرررة، ناارررب راررريس المانرررة راررريس ىيارررة  ( وتترررألفالزراعيرررة

المستااريل، مدير تنفيذي لممبادرة ،وزير الموارد المااية، وزي الزراعرة، ممثرو عرل لانرة 
الزراعة والمياه واالىوار  ري مامرس النرواب بضرفة مراقرب، وعردد مرل الابراء(حيرث تعلرد 

ضرررورة، وتكررول ىرري الايررة المسررؤولة عررل ىررذه المانررة ااتماعررا بارركو دوري ،او عنررد ال
وعمرى سربيو بحثنرا الحرالي نتطررص .(1)أضدار التواييات والتعميمات التري تارص المبرادرة

لكميات المبرالد المسرممة مرل ضرناديص ا قرراض مرل المبرالد الفعميرة عمرى مسرتوي العرراص 
 : التيدوو اومحا ظة الديوانية والمسدد منيا والمتبلي ونسبة التسديد وكما موضح بالا

مبالد المبادرة الزراعية  ي عموب العراص ومحا ظة الديوانية المضرو ة  (1ادوو )
 أالف الدنانير 2020-2008والمسددة والمتبلية ونسبة التسديد لمفترة مل 

 وثالغ 

الىثادرج 

 /الدٌواٌٍح

 

 وثالغ الىثادرج لعىون العزاق

الىثالغ 

الىصزو

رح رً 

وذارظح 

 الدٌواٌٍح

 

 الىثالغ

الى ددج لغاٌح 

31/1/6166 

 

الىثالغ 

الىرث ٍح الغٍز 

 و ددج

ٌ ثح 

الىثالغ 

الى ددج 

الى وجىل 

 ال زوض%

الىثالغ 

الىصزو

رح رً 

جىٍع 

وذارظاخ 

 العزاق

الىثالغ الى ددج 

لغاٌح 

31/16/6161 

الىثالغ 

 الىرث ٍح

ٌ ثح 

الىثالغ 

الى ددج 

الى وجىل 

 ال زوض

11598

3115 

68371496 77616619 66.77 617181

6159 

755786718 13151

65451 

36.51% 

والمضرف –عمى  بيانات المضرف الزراعي التعاوني العاب  مل اعداد الباحث باقعتماد :المضدر
 الزراعي  ي الديوانية

                                                           
(1)

 .6118المجٍح العمٍا لمىثادرج الشراعٍح  
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المضروف مل مبالد ضناديص ا قراض التاضضية لامي،  (2ادوو )ويوضح  
محا ظررة الديوانيررة ونسرربتيا مررل المحا ظررات والمبررالد المضرررو ة لضررناديص ا قررراض  رري 

 .2020-2008الكمي مل 
المبالد الكمية لامي،  السنة

الضناديص لعموب 
 العراص/بأالف الدنانير

المبالد الكمية 
المضرو ة لامي، 

الضناديص  ي محا ظة 
الديوانية /بأالف 

 الدنانير

نسبة محا ظة الديوانية 
مل المبالد الكمية لعموب 

 العراص

2008 80809542 3941401 4.88% 
2009 142253447 4367195 3.77% 
2010 215586258 8164238 3.79% 
2011 506800570 18520508 3.65% 
2012 469013198 16107374 3.43% 
2013 256823066 16640792 6.48% 
2014 169956936 13266174 7.81% 
2015 145323524 19012956 13.08% 
2016 57233957 1806135 3.16 
2017 ------ ------ ---- 
2018 14872398 1330666 8.95% 
2019 10192765 2584501 25.36 
2020 2146498 241165 11.24 
 %5.12 105983105 2070812159 الماموع

 المضدر: مل اعداد الباحث بأالعتماد عمى بيانات المضرف الزراعي التعاوني العاب .
الباحررث  مظموميررة محا ظررة الديوانيررة مررل النسرربة مررل ارررو الارردوو أعررره يررري  

المحا ظرررة التررري إذ انيرررا مرررل مبرررالد المبرررادرة الزراعيرررة ليرررا،  %(5.12الماضضرررة ليرررا )
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انتاج الرز وحللرت   ي تعتمد عمى اللطاع الزراعي باكو أساس وىي اقولى  ي العراص
بحرص عاضرمة إناازات متلدمة  ي انتاج اللمح ومنتاات أارري والتري تسرتحص ال تكرول 

 ر ب قمة التاضيضات المالية ليا . العراص الزراعية ،
مل ارو النتاا  المعروضة  ي الادوو أدناه ناد ال عردد المسرتفيديل ضرمل و  

الضندوص دعب  المكننة الزراعية احتو المرتبة االولى, حيث كال عدد المستفيديل ضمل 
لعررردد المسرررتفيديل ضرررمل ىرررذا  مسرررتفيدا,  أمرررا النسررربة ماويرررة  (47944ىرررذا الضرررندوص  )
%(  لكررررل عرررردد المسرررتفيديل ضررررمل ضررررندوص دعررررب ضرررر ار 44.347الضرررندوص بم ررررت )

( مستفيد , أما النسربة 38991الفرحيل والمزارعيل ىيمل عمى المرتبة الثانية بعدد بمد )
%( وال عدد المسرتفيديل 36.066ماوية لعدد المستفيديل ضمل ىذا  الضندوص بم ت (

( مسرتفيد 10552تنمية النايو ىيمل عمى المرتبرة الثالثرة بعردد بمرد )مل  ضندوص دعب 
%( لكرررل 9.760,.  أمررا النسررربة ماويرررة لعررردد المسرررتفيديل ضرررمل ىرررذا الضرررندوص بم رررت )

المرتبة الرابعة اضضت لعدد المستفيديل مل ضندوص دعرب تنميرة الثرروة حيوانيرة, حيرث 
بنسربة ماويرة لعردد سرتفيد .  و ( م9435الضرندوص بمرد ) كال عدد المستفيديل ضمل ىرذا

%( أمررررررا المرتبررررررة الاامسررررررة كانررررررت 8.727المسررررررتفيديل ضررررررمل ىررررررذا ضررررررندوص بم ررررررت )
ماضضررة الررى المسررتفاديل مررل ضررندوص دعررب تنميررة المارراري، الكبررري, حيررث كررال عرردد 

( مسرتفيد , و بنسربة ماويرة لعردد المسرتفيديل 636المستفيديل ضمل ىذا الضرندوص بمرد )
%( ،اما المرتبة السادسة  يي لضندوص دعرب المررأة 0.588)ضمل ىذا  ضندوص بم ت 

 %( . 0.004مستفيدة وبنسبة بم ت)( 549الريفية حيث كال عدد المستفيدات )
إامالي عدد المستفيديل لكو ضندوص  ي عموب العراص مل ضناديص ا قراض  (3ادوو )

 ميالتاضضية والنسبة الماوية لتمك الضناديص مل اعداد المستفيديل الك
الضناديص االقراضية 

 التاضضية
 النسبة % عدد المستفيديل

 44.347 47944 المكننة ووسااو الري
 36.066 38991 ض ار الفرحيل والمزارعيل

 9.760 10552 تنمية النايو
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 8.727 9435 الثروة الحيوانية
 0.588 636 تنمية المااري، الكبري

 0.508 549 المرأة الريفية
 0.004 4 أبناء العراص

 
المبالد المضرو ة لعموب محا ظات العراص عدا إقميب كردستال  (4وياير الادوو )

وحسب ضناديص ا قراض التاضضية لممبادرة الزراعية وعدد المااري، المنفذة لمفترة 
 .2020-2008مل 

 (4ادوو )
يمثو المبالد المضرو ة لعموب محا ظات العراص عدا إقميب كردستال وحسب ضناديص 

-2008ا قراض التاضضية لممبادرة الزراعية وعدد المااري، المنفذة لمفترة مل 
2020. 

صنذوق صغار  السنت
 الفالحين

صنذوق الراض 
 الثروة الحيوانيت

صنذوق الراض 
الوكننت الزراعيت 

 ووسائل الري

صنذوق الراض 
 تنويت النخيل

صنذوق الراض 
 الوشاريع الكبرى

صنذوق الراض 
تنويت الورأة 

 فيتالري

صنذوق دعن أبناء 
 العراق

 المبالغ
/ 

االف 
 الدنانير

المشاري
 ع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشاري المبلغ
 ع

2002 20912
160 

6106 111009
02 

260
0 

066419
19 

010
4 

166062
0 

460 06669
46 

0 --- --- --- ---- 

2002 61190
210 

6100 000966
14 

010
6 

460069
60 

616
6 

042061
60 

204
0 

94162
66 

60 --- --- ---- --- 

2040 60100
129 

6129 029461
90 

640 900060
90 

000
4 

002146
00 

001
2 

24692
061 

01 --- --- --- -- 

2044 06600
421 

01000 141000
00 

019
0 

229009
901 

061
06 

042216
10 

226
0 

49600
244 

012 ---- ---- --- -- 

2042 01122
0660 

6191 164140
01 

020
0 

444100
41 

010
91 

216166
0412 

066
4 

44161
002 

020 --- --- 011
11 

0 

2043 14101
400 

2190 110060
06 

911 006109
204 

204
2 

001694
49 

006
0 

44060
014 

024 -- -- 111
11 

1 

2044 26990
001 

0099 211696
04 

496 021009
10 

214
1 

616000
0 

000 14164
011 

09 616
411 

00 --- - 

2045 01662
69 

401 262049
00 

922 049146
26 

206
6 

419620
0 

091 29460
620 

61 006
101

1 

161 -- - 

2046 69161
04 

120 041900
6 

144 269144
14 

660 111120
1 

011 02120
111 

02 000
611

1 

010   

2046 -- - - - - - - - - - - --   
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2042 - - 106666 -- 001029
11 

120 -- -- 16020
12 

- - -   

2042 -- -- 620060 - 121211
1 

00 -- -- 64626
64 

-- -- --   

2020 -- -- 212990 6 004111 2 - - 00104
11 

- - -   

الوجوو
 ع

60044
0406 

10990 224101
002 

961
4 

964191
066 

609
66 

964011
01 

014
42 

11049
6106 

616 194
191

1 

469 611
11 

6 

الوبلغ 
 الكلي

عدد  2101002049
المشاريع 

 الكلي

010000 

 و رع الديوانية.–مل اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات المضرف الزراعي التعاوني العاب  :المضدر
 

المنتج  في محافظة الديوانية واثرها عمى تحمي: واقع المبادرة الزراعيةالثالث : المبحث 
 المحمي الزراعي

 في المحافظة : المقررة من اج: النهوض بالواقع الزراعيالمبالغ اوال : 
الايراز المركرزي –تب الحضوو عمى بيانرات الدراسرة الحاليرة مرل وزارة التاطريط  

لإلحضرراء ومررل المضرررف الزراعرري التعرراوني العرراب والمضرررف الزراعرري التعرراوني /  رررع 
ج الزراعرري ,وكررذلك تررب امرر، الديوانيررة والمتمثمررة ببيانررات المبررادرة الزراعيررة الداعمررة لإلنتررا

بعررض ىررذه البيانررات مررل مديريررة زراعررة الديوانيررة, حيررث تررب الحضرروو عمررى نترراا  متمثمررة 
 بالنسب الماوية لضناديص االقراض التاضضية لممبادرة الزراعية . 

 (5) ادوو
لضناديص إقراض المبادرة الزراعية لسنوات  إامالي المبالد الملررة  ي محا ظة الديوانية

 البحث
مبالد الضناديص االقراضية 

 التاضضية )دينار(
 النسبة % ()دينار مبالد المضرو ةال

 16.946 24934334000 الثروة الحيوانية
 23.527 17960418000 ض ار الفرحيل والمزارعيل
 38.118 13283666000 المكننة ووسااو الري

 8.871 9402158000 تنمية النايو
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 12.534 13283666000 تنمية المااري، الكبري
 0.004 3800000 تنمية المرأة الريفية
 --- ------ أبناء العراص

 %100 105983105000 المامررررررررررررررررررررررررررررررروع
التعرراوني العرراب/ و رررع المضرردر : مررل اعررداد الباحررث باالعتمرراد عمررى المضرررف الزراعرري 

 .الديوانية 
لضرناديص االقرراض  ال اامرالي المبرالد الملرررةمل ارو  الاردوو أعرره , نارد  

التاضضرررررررية لممبرررررررادرة الزراعيرررررررة لضرررررررناديليا  السررررررربعة واررررررررو مررررررردة الدراسرررررررة  بم رررررررت 
( مااررررة وامسررررة مميررررار وتسررررعمااة وثرثررررة وثمررررانول مميررررول ومااررررة 105983105000)

وامسررة الررف دينررار  , حيررث ناررد ال ىررذا المبمررد  يمتمررك مرونررة عاليررة  رري التررأثير عمررى 
كة وتطروير االقتضراد  ري محا ظرة الديوانيرة . لكرل  ري الحليليرة ال ىرذه المبرالد دول حر 

الطمرررروح واضوضررررا   رررري محا ظررررة الديوانيررررة الترررري تركررررز عمررررى النارررراط الزراعرررري بدراررررة 
وزعرت ىرذه المبرالد عمرى دعرب  سرتة ضرناديص حسرب االتري: نارد ال  مرل ثرباالساسية. و 

ل عمررررررررى المرتبررررررررة االولررررررررى بمبمررررررررد ووسررررررررااو الررررررررري ىرررررررريمضررررررررندوص المكننررررررررة الزراعيررررررررة 
%( 38.118( ارو سنوات الدراسة ,وبنسبة ماوية ااضة بم رت )40398729000)

مررل مرحظررة النسرربة الماويررة ليررذا الضررندوص ناررد ال اقررو مررل النضررف تلريبررا مررل ىررذه 
المبرررالد اضضرررت الرررى دعرررب المكننرررة الزراعيرررة ووسرررااو الرررري  وىرررذا واضرررح مرررل المبمرررد 

الضندوص كال كبير ملارنة م، باقي الضرناديص ويعرود ذلرك الرى كبرر المالي المحدد ليذا 
 . ، التي تندرج ضمل ىذا الضندوصالمبالد الماضضة لممااري

لكرررل المبرررالد الماضضرررة لضرررندوص دعرررب الثرررروة الحيوانيرررة ىررريمل عمرررى المرتبرررة  
( دينرررار وبنسررربة ماويرررة ااضرررة بضرررندوص دعرررب الثرررروة 24934334000الثانيرررة بمبمرررد )

%( حيرث ناررد ال المبمرد المرالي المحرردد ليرذا الضرندوص كررال 23.527الحيوانيرة بم رت )
كبيررر أيضررا  ملارنتررا  مرر، برراقي الضررناديص, ويعررود السرربب الررى االىتمرراب بررالثروة الحيوانيررة 
وكثرررررة الميتمرررريل بيررررا لمررررا ليررررا مررررل مررررردود إياررررابي   رررري تررررو ير االحتيااررررات الضرررررورية 

 لممحا ظة مل ىذه الثروة .
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كررذلك ناررد أل المبررالد الماضضررة لضررندوص دعررب ضرر ار الفرحرريل والمررزارعيل و   
( دينرررار ارررررو سرررنوات الدراسررررة 17960418000ىررريمل عمرررى المرتبررررة الثالثرررة بمبمررررد )

%( 16.946وبنسرربة ماويررة ااضررة بضررندوص دعررب ضرر ار الفرحرريل والمررزارعيل بم ررت)
أيضررا  ملارنتررا  مرر، برراقي حيررث ناررد ال المبمررد المررالي المحرردد ليررذا الضررندوص كررال كبيررر 

الضرررناديص  وكرررذلك لطبيعرررة المحا ظرررة الزراعررري وكبرررر المسررراحات واقراضررري الضرررالحة 
لمزراعررة  ييررا والترري يمكررل ال تحتررو الضرردارة  رري كثيررر مررل المنتاررات الزراعيررة ويمكررل 

 ااتيارىا عاضمة العراص الزراعية اذا تو رت  ييا سبو الدعب واالىتماب. 
الماضضة لضرندوص دعرب الماراري، الكبرري  احتمرت المرتبرة  بينما كانت المبالد 

( اررررررو سرررررنوات  الدراسرررررة وبنسررررربة ماويرررررة ااضرررررة 13283666000الرابعرررررة  بمبمرررررد )
%( .,بينمررررا المبررررالد الماضضرررررة 12.534بضررررندوص دعررررب  المارررراري، الكبرررررري بم ررررت )

( دينررار 9402158000لضررندوص تنميررة النايررو ىرريمل عمررى المرتبررة الاامسررة  بمبمررد )
ارررررو سررررنوات الدراسررررة وبنسرررربة ماويررررة ااضررررة بضررررندوص دعررررب تنميررررة النايررررو  بم ررررت) 

%(  حيث ناد ال المبمد المالي المحدد ليذا الضندوص كال ضر يرة ملارنترا  مر، 8.871
باقي الضناديص. ر ب أىمية تنمية النايو  ي المحا ظة حيث ناد ال عدد الميتميل  ري 

المحا ظات ويرا، سبب ذلك الى ال تنميرة النايرو تنمية   النايو قميو ملارنة م، باقي 
والبساتيل يحتاج الى  ترة زمنية طويمة حتى ينت  وبتالي سناد اىتماب المستادميل بيذا 

 الاانب ضعيف. 
 ثانيا  : الجهات المستهيدة من المبادرة الزراعية  

مل ارو النتراا  المعروضرة  ري الاردوو أدنراه نارد ال عردد المسرتفيديل ضرمل  
الضرررندوص دعرررب  ضررر ار الفرحررريل والمرررزارعيل احترررو المرتبرررة االولرررى, حيرررث كرررال عررردد 

(مسرتفيدا,  أمرا النسربة ماويرة لعردد المسرتفيديل 1770المستفيديل ضمل ىذا الضندوص  )
%(  لكررررل عرررردد المسررررتفيديل ضررررمل ضررررندوص 40.615ت )ضررررمل ىررررذا  الضررررندوص بم رررر

( مسرتفيد , أمرا النسربة 1508عردد بمرد )المكننة ووسااو الري ىيمل عمى المرتبة الثانية ب
%( وال عدد المسرتفيديل 34.603ماوية لعدد المستفيديل ضمل ىذا  الضندوص بم ت )

( مسرتفيد 620مل  ضندوص دعرب الثرروة الحيوانيرة ىريمل عمرى المرتبرة الثالثرة بعردد بمرد )



 هـ4443-م  2022. لسنت  3الثاني هلحك  العذد /رابع الوجلذ ال / رابعتهجلت الذراساث الوستذاهت . السنت ال

 

 
81 

ل %( لكرر14.227,.  أمررا النسرربة ماويررة لعرردد المسررتفيديل ضررمل ىررذا الضررندوص بم ررت )
المرتبررة الرابعررة اضضررت لعرردد المسررتفيديل مررل ضررندوص دعررب تنميررة النايررو, حيررث كررال 

( مسررررتفيد .  و بنسرررربة ماويررررة لعرررردد 435عرررردد المسررررتفيديل ضررررمل ىررررذا الضررررندوص بمررررد )
%( أمررررررا المرتبررررررة الاامسررررررة كانررررررت 9.981المسررررررتفيديل ضررررررمل ىررررررذا ضررررررندوص بم ررررررت )

الكبررري, حيررث كررال عرردد  ماضضررة الررى المسررتفاديل مررل ضررندوص دعررب تنميررة المارراري،
( مسررتفيد , و بنسرربة ماويررة لعرردد المسررتفيديل 24المسررتفيديل ضررمل ىررذا الضررندوص بمررد )

%( ،امررا المرتبررة السادسررة واقايرررة  يرري لضررندوص 0.551ضررمل ىررذا  ضررندوص بم ررت )
والاردوو ادنرراه يبرريل  %(0.023دعرب المرررأة الريفيرة ولمسررتفيدة واحرردة  لرط وبنسرربة بم ررت)

 ذلك . 
إامالي عدد المستفيديل لكو ضندوص  ي المحا ظة مل ضناديص ا قراض  (6)ادوو 

 .التاضضية والنسبة الماوية لتمك الضناديص مل اعداد المستفيديل الكمي
 النسبة % عدد المستفيديل الضناديص االقراضية التاضضية
 615. 40 1770 ض ار الفرحيل والمزارعيل
 34.603 1508 المكننة ووسااو الري
 14.227 620 الثروة الحيوانية
 9.981 435 تنمية النايو

 0.551 24 تنمية المااري، الكبري
 0.023 1 المرأة الريفية
 100 4358 الماموع

التعرراوني العرراب /و  رررع : مررل اعررداد الباحررث باالعتمرراد عمررى المضرررف الزراعرري المضرردر
 الديوانية
 :كما مبيل  ي الادوو ادناه 2020-2008ويمكل ااذ المبادرة الزراعية لممدة  
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يمثو المبالد المضرو ة لمحا ظة الديوانية وحسب ضناديص ا قراض  (7ادوو )
 التاضضية لممبادرة الزراعية وعدد المااري، الممنوحة لمدة الدراسة.

صنذوق صغار  السنت

 الفالحين

صنذوق اقراض الثروة 

 الحيوانيت

صنذوق اقراض المكننت 

 ووسائل الريالزراعيت 

صنذوق اقراض  صنذوق اقراض تنميت النخيل

 المشاريع الكبرى

صنذوق اقراض 

 تنميت المرأة الريفيت

 

 

 

المبالغ/

االف 

 الذنانير

الم المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع

شار

 يع

الم المبلغ

شار

 يع

8002 0000

208 

021 0428802 000 208802 00 88420 4 ------ -   

8001 8102

80 

20 002280 80 2084000 088 008088 80 02000

0 

0   

8000 0402

022 

820 0002280 80 0412200 800 800000 22 40000

0 

0   

8000 2282

022 

418 222202 28 0888008 088 440828 82 02044

44 

8   

8008 2200

020 

828 8000018 088 0821001 048 0240280 20 02000

00 

8 --- --- 

8002 0420

140 

048 4284840 022 0010100 008 2088220 000 44100

0 

0 -- -- 

8000 0022

800 

040 2802202 24 8804400 000 118020 28 28220

00 

0 -- -- 

8008 0182

80 

82 8228821 88 00284120 880 0220080 40 20044

44 

00 2200 0 

8004 8024

0 

0 28222 1 410000 02 801808 2 24800

0 

- -- - 

8002 -- - - - - - - - - - - -- 

8002 - - 22222 -- 122000 88 -- -- 20122

2 

- - - 

8001 -- -- 202000 - 088000 0 -- -- 80888

00 

-- -- -- 

8080 -- -- 022448 - - - - - 82800 - - - 
0214 المجموع

0002 
0220 80120220 480 00212281 0802 1008082 028 02822

444 

80 2200 0 

المبلغ 

 الكلي

عذد المشاريع  008122008

 الكلي

0282 

 و رع الديوانية.–مل اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات المضرف الزراعي التعاوني العاب  :المضدر
 االنتاج المحمي الزراعي في محافظة الديوانية في ظ: المبادرة الزراعية ثالثا:

عند ملارنة انتاج  سنوات المبادرة الزراعية مر، انتراج  السرنوات السرابلة نارد ال  
ىناك زيادة واضحة  ري ملردار كميرة االنتراج عمرى مسرتوي امير، المحاضريو الزراعيرة و 

 الثروة الحيوانية . 
 ذلك .  الادناه يبين يلوالادول
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الواحد لمحاضيو اللمح المساحات المحضودة وكميات االنتاج و مة الدونب  (8ادوو )
والاعير والرز والذرة الضفراء ومتوسط  مة الدونب والنمو المركب لسنوات الملارنة 

2008-2020 
 

 ٌو  االٌراج

الى ادح  ال ٍح

 دوٌه\الىذصودج

كىٍح 

 طً-اإلٌراج

وروسط غمح 

 الدوٌه الوادد

 كغه/دوٌه

 445.7 146894 361588 6118 ال ىخ

6161 551145 495664 898.7 

الٍىو 

 الىزكة

4.654 11.136  

 696.5 79885 673164 6118 ال عٍز

6161 616548 115569 511.9 

الٍىو 

 الىزكة

6.166- 6.164  

 864.1 91571 111118 6118 ال مة )الزس(

6161 145511 163465 1163.6 

الٍىو 

 الىزكة

6.195 4.556  

 767.9 5691 6889 6118 الذرج الص زا 

6161 4861 3146 651.9 

الٍىو 

 الىزكة

6.719- 3.968  

ومديرية زراعة -عمى بيانات وزارة التاطيط الاياز المركزي لإلحضاءباالعتماد المضدر : مل إعداد الباحث 
 .الديوانية

لمحاضيو الحنطة  وا نتاج المتحلص )طل( المساحات المزروعة )بالدونب((  9ادوو )
  ي محا ظة الديوانية2020-2008مل والذرة الضفراء  لمسنوات  والاعير والامب

وذصوه الذرج  وذصوه ال مة )الزس( وذصوه ال عٍز وذصوه الذٍبح ال ٍح

 الص زا 

6118 361588 146894 673164 79885 111118 91571 6889 5691 

6119 388851 615816 311157 161764 61345 35649 3119 1118 

6111 355443 618466 697349 131178 83611 65931 6449 6366 
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6111 368561 611899 366876 167867 97661 73663 7561 4746 

6116 413695 613916 316194 137681 133631 159931 8166 5191 

6113 419331 635178 317945 165116 185754 618116 6815 5665 

6114 444131 663489 345643 151966 141111 199769 8767 5438 

6115 457166 361616 655916 113476 56563 64378 4443 6446 

6116 473667 415798 636698 165414 58683 76315 6793 4694 

6117 516669 163616 168864 61969 71439 116566 9366 7394 

6118 431111 683964 163431 64556 6498 6156 66 17 

6119 556666 496165 156685 118377 196666 665913 5961 3937 

6161 551145 495664 616548 115569 145511 163465 4861 3146 

وبيانات مديرية زراعة  - الاياز المركزي لإلحضاء–الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة التاطيط  :المضدر
 .ا نتاج النباتي –الديوانية 

المبرادرة الزراعيرة والمتمثمرة  ري تنميرة النايرو وبالتركيز عمى الاانرب الثراني مرل  
وتطوير الثروة الحيوانية وتنفيذ المااري، الكبري  ي محا ظة الديوانية ، ول رض توضيح 
ترررأثير دور قرررروض المبرررادرة الزراعيرررة  ررري تطررروير الناررراطات التررري تيررردف ليرررا المبرررادرة 

اطرة المبرادرة الزراعرة  الزراعية سوف يتب التركيرز عمرى سرنتيل ماتمفتريل سرنة قبرو تنفيرذ
وسنة بعد تنفيذ المبادرة الزراعية  ي محا ظة الديوانية ،ومل ارو الاردوو الترالي يمكرل 

 ض المؤارات التي تضب  ي دراستنا.استنتاج بع
 2020 - 2008مؤارات تنمية النايو  ارو سنتي الدراسة  (10) ادوو

 تنمية النايو مؤارات تنمية النايو
 النمو المركب 2020 2008

 8.639 1349388 459535 ماموع اااار النايو
 3.694 585679 365467 ماموع اااار النايو المثمرة
 5.301 48055 24552 ماموع انتاج التمور/طل
  81.9 52.4 متوسط انتاج النامة المثمرة

ا حضراء المركرزي –عمرى بيانرات وزارة التاطريط  مل أعداد الباحث بأالعتمراد المضدر:
 ومديرية زراعة الديوانية  -
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ال الزيرررادة المتناميرررة  ررري الطمرررب عمرررى منتارررات الثرررروة الحيوانيرررة بسررربب تحسرررل   
المسررتوي المعاارري ل البيررة ا ررراد الماتمرر، ،ىررذا مررل ايررة ومررل ايررة ااررري اىمرراو قطرراع 

ت باالرتفاع باكو كبير ،لكل وبعد انطرص الثروة الحيوانية مما د ، بأسعار تمك المنتاا
المبررادرة الزراعيررة والتسررييرت المضررر ية الترري نامررت عنيررا نرحررظ زيررادة كبيرررة  رري تمررك 

 المنتاات وكما ىو  ي الادوو ادناه . 
( بيضررة   رري 285000بمررد انترراج برريض الماارردة  رري محا ظررة الديوانيررة )2008و رري عرراب

( بيضرة محللرة برذلك نمرو 47015000)2020ب السنة  ي حيل بمرد البريض المنرت  عرا
%( وقررد ادي ذلررك الررى انافرراض اسررعار برريض الماارردة  رري تمررك المرردة 48.104مركررب )

(طرررررل عرررررراب 15029الرررررى ) 2008(طررررررل عررررراب 2040،وقرررررد ازدادة  رررررروج المحرررررب مرررررل )
%( ويمثرررو ذلرررك قفرررزة نوعيرررة  ررري زيرررادة تمرررك 16.604وبمعررردو نمرررو مركرررب بمرررد)2020

 ري واقر، االمرل ال رذااي  ري العرراص ،  ري حريل ازداد تفلريس ا رراخ المنتاات لما ليا اثر 
الرررى  2008( ررررخ /سرررنة عررراب 375950( رخ/يررروب أي )1030الررردااج بعمرررر يررروب مرررل )

وبمعرررررررردو نمررررررررو مركررررررررب 2020عرررررررراب  ( رخ/سررررررررنة602250(  رررررررررخ /يرررررررروب أي )1650)
(3.691 .) 

الرى  2008( طرل عراب 578.807وقد ازداد كميرة انتراج اقسرماك المباعرة مرل) 
( ، ويعررد ذلرك مؤارررا ايرردا 43.122وبمعرردو نمرو مركررب ) 2020طرل عرراب  (61200)

 لنمو الثروة السمكية  ي محا ظة الديوانية.
مما تلدب يمكننا اللوو ال المبادرة الزراعية اتت بثمارىا عمى الثروة الحيوانية  ي  

القتضراد البمرد المحا ظة وحدت مل استيراد المنتواات الحيوانية مما و رت عممة ضرعبة 
ىررذا مررل ايررة ومررل ايررة ااررري اعررادة ترروازل االسررعار لضررالح المررواطل وبمررا يررتراب مرر، 
المسررتوي المعيارري ل البيررة الاررعب العراقرري، ىررذا مرر، مرحظررة المارراكو المتعملررة بررالثروة 
الحيوانيررررة بالديوانيررررة مررررل قمررررة االعرررررف وضررررعوبة منرررر، راررررص ممارسررررة مينررررة الضرررريد، 

ى اقسماك ،وانتاار االمراض وتسمب اقنير مما ا لرد المحا ظرة والطيور التي تلتات عم
  ري سرنوات عردة مرل اتف االطنرال مرل اقسرماك .  لرد ضررح مردير زراعرة الديوانيرة )ر
ميندسيل زراعييل اقدب اقستاذ حسرل عمري مطرر الرواامي( لوكالرة االنبراء العراقيرة بتراريخ 
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محضروال زراعيرا  26فراء الرذاتي و "ال المحا ظة تمكنت مل تحليص االكت 12/4/2021
واضرراف ال الديوانيررة تاررتير بزراعررة محضرروو الاررمب بنوعيررو ، (1)نباتيررا ومنتاررا حيوانيررا"

(اتف طرل 5العنبر والياسميل . وال ىناك محطرة ابلرار حارب ا نتراج  ييرا بمرد حروالي )
الدونمات والتي اعتمد  ييا الزراعة  وتطرص الى مااري، النايو التي بم ت اتف يوميا ،

النسياية ،كرذلك زراعرة محاضريو الاضرروات مرل الطمراطب والايرار والباذنارال والميانرة 
نترراج مررادة العسررو الترري وضررو انتاايررا الررى  الررف طررل سررنويا.و ي سررياص  60و يرىررا، واا

ظررة متضررو طالررب رارريس االتحرراد العرراب المحمرري لمامعيررات الفرحيررة التعاونيررة  رري المحا 
)محمررد كارراش(الايات الماتضررة ب)إقرررار الديوانيررة عاضررمة العررراص الزراعيررة( وحمايررة 
المنتروج الرروطني ومنرر، االسررتيراد مررل المتررو ر منيا،ولفررت الررى ال المحا ظررة تعتمررد بارركو 

% مل سكال المحا ظة يعممول بالزراعة لكنيا تفتلرر الرى 65أساس عمى الزراعة اذ أل 
  %. 48و اط الفلر  ييا بنسبة ذ يضالموارد االقتضادية ،ا

نتراج مفراقس ا رراخ الردااج  نتاج  روج المحب واا والادوو التالي يمثو انتاج بيض الماادة واا
  وانية وحسب مدة الدراسة.واالسماك  ي االقفاص  ي الدي

 (11) ادوو
 النمو المركب كمية االنتاج السنة المنت 

 48.104 286000000 2008 بيض الماادة )بيضة  ي السنة(
2020 432000000 

 16.604 2040 2008  روج المحب المباعة)سنة(/طل
2020 15029 

 3.691 1030 2008 مفاقس ا راخ الدااج )يوب(
2020 1650 

اقسماك  ي االقفاص 
 المباعة)طل/سنة(

2008 578.708 43.122 
0202 00022 

                                                           
(1)

وذصيوال سراعٍيا ودٍواٌٍيا.)وا ( .ودوٌيح ال ياعح   66تذس عً الدٌواٌٍح ذذ ق االكر ا  الذاذً ريً  

alssaa.com   12/4/2021 
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الاياز المركزي لإلحضاء/و مديرية –وزارة التاطيط عمى بيانات  المضدر اعداد الباحث: بأالعتماد
 زراعة الديوانية :قسب الثروة الحيوانية.

 االستنتاجاث:
 بنيرت عمييرا,  نتراا  ةإلرى عرد حث مل ارو الاانرب العممري لمبحرثتوضو الب 

 : وكاالتيعددا  مل االستنتااات 
الزراعررري  ررري  ا نتررراج ال اللرررروض الزراعيرررة ليرررا أثرررر كبيرررر عمرررى تطررروير ونمرررو .1

وذلرررك قل الملترضررريل  العرررراص باررركو عررراب ومحا ظرررة الديوانيرررة باررركو اررراص،
قامرةلتمويرو  لرقترراض يرب بحاارة ماسرة  يفتلرول الى المورد المالي الرذاتي ،  واا

 الزراعية ونموىا وتطويرىا. االستثماريةالمااري، 
ثمار اعتمررراد سياسرررة تمويرررو المبرررادرة الزراعيرررة باررركو عررراب وتاضيضرررات االسرررت  .2

الزراعي باكو ااص عمى الموازنة العامة وعمى ا يررادات السرنوية التري تعتمرد 
عمرررى أسرررعار الرررنفط وكمياترررو، أسررريب وباررركو كبيرررر  ررري ضرررعف  اعميرررة سياسرررة 
المبرررادرة الزراعيرررة قنيرررا تسرررببت  ررري حضررروو تفررراوت  ررري تاضيضرررات المبرررادرة 

 الزراعية مل سنة قاري.
مرررل النسررربة الماضضرررة ليرررا تتأكرررد انيرررة محا ظرررة الديو ل واضرررحة مظموميرررةىنررراك  .3

المحا ظرة التري تعتمرد عمرى إذ انيرا مل مبالد المبادرة الزراعيرة ليرا،  %(5.12)
انترراج الرررز وحللررت   رري اللطرراع الزراعرري بارركو أسرراس وىرري اقولررى  رري العررراص

إناازات متلدمة  ي انتراج اللمرح ومنتارات أارري والتري تسرتحص ال تكرول بحرص 
 ر ب قمة التاضيضات المالية ليا . عية ،عاضمة العراص الزرا

مل ارو النتاا  المعروضة  ي الادوو أدناه ناد ال عردد المسرتفيديل ضرمل و  .4
كرال عردد المسرتفيديل  إذالضندوص دعب  المكننة الزراعية احتو المرتبرة االولرى, 

 .مستفيدا (47944ضمل ىذا الضندوص  )
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التاضضرررية لممبرررادرة الزراعيرررة لضرررناديص االقرررراض  ال اامرررالي المبرررالد الملرررررة .5
( دينرار  , 105983105000لضناديليا  السبعة وارو مدة الدراسرة  بم رت )

حيرث ناررد ال ىررذا المبمررد  يمتمررك مرونررة عاليررة  رري التررأثير عمررى حركررة وتطرروير 
دول كانررت لكررل  رري الحليليررة ال ىررذه المبررالد  ,االقتضرراد  رري محا ظررة الديوانيررة 
الديوانيرررة التررري تركرررز عمرررى الناررراط الزراعررري  الطمررروح واضوضرررا   ررري محا ظرررة

 .بدراة االساسية 
ال الزيرررادة المتناميرررة  ررري الطمرررب عمرررى منتارررات الثرررروة الحيوانيرررة بسررربب تحسرررل  .6

, قرد اىماو قطاع الثروة الحيوانية  م، المستوي المعااي ل البية ا راد الماتم، ،
بعد انطرص المبادرة و  اال انو د ، بأسعار تمك المنتاات باالرتفاع باكو كبير ،

الزراعيررة والتسررييرت المضررر ية الترري نامررت عنيررا نرحررظ زيررادة كبيرررة  رري تمررك 
  .المنتاات

ال المبادرة الزراعية اتت بثمارىا عمى الثروة الحيوانية  ي المحا ظة وحردت مرل  .7
اعرادة  , مر،استيراد المنتواات الحيوانية ممرا و ررت عممرة ضرعبة القتضراد البمرد 

مررر، المسرررتوي المعياررري ل البيرررة  يرررترءبتررروازل االسرررعار لضرررالح المرررواطل وبمرررا 
 الاعب العراقي، 

 التوصياث
 -:باتتيحث ال يوضي يمكل لمب استنتاااتتلدب مل  مل بيل ما

الماضضرررة  اقراضررري الزراعيرررة واضوضرررا الستضررررحوضررر، اطرررط وبررررام   .1
زيررادة  مررل ثرربالضررالحة لمزراعررة و لزيررادة رقعررة اقراضرري لممحاضرريو االسررتراتياية 

 الذاتي. االكتفاءا نتاج وتلميو الفاوة ال ذااية وزيادة نسب 
 .الموازنة بيل حماية المستيمك والمنت  ،وعدب تفضيو احدىما عمى االار .2
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الدور السكنية وتأميل الحضص المااية ليا   قامةحماية البساتيل مل التاريف  .3
نيريرررة كرررول التمرررور ىررري اكثرررر المنتارررات واضوضرررا الواقعرررة ارررارج اقاررررطة ال

 .الزراعية تضديرا  ي العراص
البرررذور المعفرررة والمضررردقة  بسنترراجتنارريط دور الاررركات الزراعيرررة والمتاضضررة  .4

مررر، االىتمرررراب بررررالبحوث  ودعميررررا برررراللروض ، والميانرررة ذات ا نتاايررررة العاليرررة
 .العممية واالستفادة منيا لحو الماكرت الزراعية

رااد الزراعي بيدف التواو نحو الزراعة الحديثة ونلو مسرتادات تفعيو دور اال .5
 والفرحيل كونو عمى تواضو معيب .اقبحاث الى المزارعيل 

االىتمرررراب بالضررررناعات السرررراندة لملطرررراع الزراعرررري كضررررناعة اقسررررمدة والمبيرررردات  .6
واعطاايرررا لمفرحررريل والمرررزارعيل عرررل طريرررص مرررديريات الزراعرررة  ررري  واالعررررف،
 اللدرة عمى المنا سة. مل ثبو  بأسعار مدعومة لتلميو كمف ا نتاج،المحا ظات 

ور ،  االستثمارية لملطاع الزراعي  ي محا ظة الديوانية ،زيادة التاضيضات  .7
الحيف عنيا واالىتماب بيذه المحا ظة التي لب تأاذ استحلاقيا وعمى الر ب مل 

والمحوب  والمكتفية بسنتاج الحنطة والاعير الامب ، بسنتاجذلك  يي اقولى 
والبيض و يرىا . 
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