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 الملخص التنفٌذي:

بٌنما تبلغ مساحة االراضً المستصلحة فً محافظة دونم 52363222ان المساحة الكلٌة لمحافظة المثنى 
اي نسبة مساحة   0101دونم فً سنة 00111قٌد االستصالح مساحاتو دونم 000111 المثنى

من مجموع مساحات االراضً المشمولة باالستصالح حسب الموازنة  %0.70االراضً المستصلحة 
ال توجد مساحات  (0101-0102)و فً السنوات االخٌرة دونم000111و البالغة  0102المائٌة لسنة 

مستصلحة ٌمكن استغاللها واالستفادة منها وذلك بسبب توقف جمٌع مشارٌع االستصالح خالل هذه 
واألمنٌة وجائحة كورونا )ال ٌوجد تخصٌص مالً او تخصٌص مساحات  السنوات بسبب األزمة المالٌة

 الحكومً همالاالبسبب  7 الستصالح االراضً( 0101-0102تٌن زراعٌة الستصالحها فً موازن
و تحوٌل جنسها الى االراضً الزراعٌة  تصحر ادى الى من قبل الحكومة و للفالحٌن راضً الزراعٌة لال

الحٌن بدأ بالتناقص بسبب هجرة المهنة فً الزراعة حٌث كان عددهم فً سنة اراضً سكنٌة فان عدد الف
 0110فالح و كذلك عدد المزارعٌن قد بلغ فً سنة  2120(فالح وقد قل عددهم الى 01000) 0100

و هذا مؤشر على تراجع عدد الفالحٌن و مزارع 2000الى  0100( و قد قل عددهم فً سنة 000.1)
انخفاض باالضافة الى 7 الدور االساس فً عملٌة التنمٌة فً القطاع الزراعً  المزارعٌن و الذي لهم

وشحة مٌاه  5113عما هو علٌه فً سنة  5102معدل منسوب المٌاه لنهر الفرات و كذلن التصرٌف لسنة 
و السنوات السابمة تؤدي هذه االسباب الى زٌادة  0662االمطار فً هذه السنوات عما هً علٌه فً سنة 

 جدا   كبٌرة والتصادٌة بٌئٌة تراتأثٌ التصحر رهلمظا إنات االراضً المتصحرة فً محافظة المثنى. مساح
 فً عةراالز وفشل الواحد الدونم إنتاجٌة وانخفاض التربة خصائص ورهتد اهوأبرز محافظة المثنى فً

الرلابً للجنة  . لذلن ٌجب تفعٌل الدوروالبزل الري وجداول لنوات وطمر ضًرا األ من واسعة مساحات

وضع الزراعة و المٌاه و االهوارالنٌابٌة بالتعاون مع وزارة الزراعة و الموارد المائٌة فً تشرٌع لوانٌن و
سياسات مائية مدتقخة وكحلك العسل عمى زيادة كفاءة نظم الخي و التهسيع في استخجام مشظهمات الخي 

سياه الستثسارىا في رفع مدتهى السياه الجهفية و التي الحجيثة و تهفيخ مذاريع لخدن السياه في مهاسم شحة ال
و ايزا من خالل وضع السفاوضات مع  تعج السرجر الثاني من مرادر الخي و خاصة في الدراعة الجيسية

لتعهيض الشقص الحاصل في اإليخادات نتيجة لقمة سقهط  لشيخ الفخات اإلطالقات السائية الجول السجاورة لديادة
  .وبالتالي انخفاض ندبة الترحخ ع درجات الحخارةاألمظار وارتفا

تذخيع قانهن  واالسخاع عمى باالضافة الى التذجيج عمى تفعيل دور لجشة الدراعة واالىهار الشيابية في تعجيل 
الى مجسعات سكشية و مهالت النو يداىم في زيادة ندبة االراضي السترحخة  تحهيل جشذ االراضي الدراعية

 5108حيث انو مازال في طهر السجاولة في مجمذ الشهاب مشح عام لدراعية و تجخيفيا و نقص االراضي ا
يجًؼاخ سكٍُح ػشٕائٍح حٍث تهغ ػذد انًجًؼاخ انسكٍُح انؼشٕائٍح فً  حٍث تهغ ػذد ولحج ىحه الدشة.

 .2132في سنة  23412يحافظح انًثُى 
 

 

 



 -:(0) : التصحر فً محافظة المثنى و اسباب  و تثثٌره على مساحة االراضً الزراعٌة الاو

ة لالى مشك الجافة به الوالعة ضمن المناطك الجافة وش ا من المحافظاتهتتعرض محافظة المثنى كغٌر
ق االخرى التً رامناطك الع فً ذلن شأن نها ت االوسط شأراجزءا من منطمة الف هاى اعتبار انلالتصحر، ع
د تحت وطأة النمو السكانً االستخدام الشدٌ الطبٌعٌة تتعرض لضغط هاة ، وبدأت مواردلذه المشكهتعانً من 

ة لذه مشكهفضال  عن غٌاب الوعً البٌئً بخطورة  ا،هضً واستغاللراعة االراٌد والتوسع فً زازالمت
تصحر لر عدٌدة لهاٌة الى بروز مظاهبالنمما ادى  التصحر م فً ولفهوغٌاب الخطط والمشارٌع التً تس

راضً ٌة نحو االلالتربة وارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة، وزحف الكثبان الرم حلبتم لت ، تمث المحافظةفً 
ذه هة التصحر لالرٌحٌة، لذا ال بد من تحدٌد مشكتعرٌة لالعامة وتعرض مناطك اخرى لرافك لمعٌة واراالز

 ً المحافظة ، وبالتالًراعاالنتاج الز االراضً و ىلبٌة علتجة عنٌا واالثار السالنا رها والمظاهاسباب وبٌان
ة لالمستغ بٌة عمى تممٌص المساحةلا السهرة ومنع اثارهذه الظاهحد من لتحدٌد افضل الوسائل والسبل ل

 اسباب رئٌسٌة لنشوء ظاهرة التصحر فً محافظة المثنى :عدة هناك  فً المحافظة .لزراعة ل
العوامل الجغرافٌة المسببة لظاهرة التصحر والتوزٌع الجغرافً للمناطك المتأثرة به فً المحافظة مثل طبٌعة   -0

 السطح وتأثٌراته(
الظواهر الطمسٌة والمناخٌة المساعدة على التصحر)خصائص التبخر وتأثٌراته و خصائص الجفاف مثل  -5

 )العواصف الرملٌة و الكثبان الرملٌة(
 اهمتها فً التصحر تتمثل ب)نسجة التربة، ملوحة التربة، و تعرٌة التربة(. خصائص الترب ومس -3
)أسالٌب و طرق  راعةالز فً المتبعة تتمثل ب)االسالٌب المثنى منطمة فً للتصحر المسببة البشرٌة العوامل -2

 ، التربة( الطبٌعٌة للموارد االنسان استخدام سوء عن فضال   ، التبوٌر(ومشكالته ) البزل ( الصرفالري، 
 الزحف عن فضال   ، السكانً النمو الجائر، الرعً فً ٌتمثل الذي )الطبٌعً والنبات المائٌة، الموارد

 .محافظة المثنى فً التصحر مظاهر بروز فً دوره منها عامل لكل وان نً،مراالع

 
 -مساحة محافظة المثنى وتثثٌر التصحر على مساحة المناطق الزراعٌة : -:ثانٌا
كم جنوب العاصمة بغداد وسمٌت بالسماوة االنها ارض  585محافظة المثنى جنوب العراق وتبعد تمع 

) او ما ٌعادل ( 5كم20212ة ٌمستٌوٌة ثانً اكبر محافظة بالمساحة بعد االنبار ٌحث تبلغ مساحتها الكلٌ 

وفً  5100ة سن دونم فً 631122وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة فً محافظة المثنى  دونم52363222

 138111دونم ثم انخفضت مساحتها الى 211122بلغت مساحة األراضً الصالحة للزراعة  5102سنة 

لد ازدادت  5102باإلضافة الى ان مساحة االراضً المهددة بالتصحر فً سنة  5151دونم فً سنة 

 (0الى ان كما فً الجدول ) 5151فً سنة   03236111مساحتها الى 

 

 

 

 

 

كلٌة التربٌة ابن  -، جامعة بغدادًراعى االنتاج الزلبٌة علة التصحر فً محافظة المثنى وانعكاساتها السلمشك، وسام عبدهللا جاسمأ.م.د. -0

 .5103ذ، مجلة األستارشد، 



 
 بالدونم. ( ٌوضح مساحة االراضً الزراعٌة الصالحة للزراعة و المستصلحة و المهددة بالتصحر0جدول)

مساحة  السنة 
األراضً 
المزروعة 

 حالٌا 

مساحة 
األراضً 
الصالحة 
 للزراعة 

مساحة 
األراضً 

 المستصلحة 

مساحة 
لٌد  األراضً

 االستصالح

مساحة 
األراضً التً 
لم ٌتم 

 استصالحها

مساحة األراضً 
 المهددة بالتصحر

مساحة األراضً 
 المتصحرة

5100 - 631122 - - - - - 

5102 525035 211122 - - - 522111 06083228 

5151 321233 138111 086311 08111 22111 03263111 3202031 

 . 5102،5151، 5100: وزارة التخطٌط، جهاز االحصاء المركزي، المؤشرات الزراعٌة لسنة،  المصدر - 5

مبالغها من قد خصصت  0101دونم فً سنة 00111و قٌد االستصالح دونم  000211ان مساحة االراضً المستصلحة 
 حسب الموازنة المائٌة لسنةفً محافظة المثنى  االستصالحمجموع المساحات المشمولة بثعمال   حٌث 0102موازنة 
-0102توجد مساحات مستصلحة ٌمكن استغاللها واالستفادة منها خالل االعوام من )دونم 7ال 000111بلغت  0102
)ال  ل هذه السنوات بسبب األزمة المالٌة واألمنٌة وجائحة كوروناخال االستصالح( وذلك بسبب توقف جمٌع مشارٌع 0101

  7الستصالح االراضً(  0101-0102ٌوجد تخصٌص مالً او تخصٌص مساحات زراعٌة الستصالحها فً موازنتٌن 

، حيث  (0) تعاني من الترحخ بذكل عام وبجرجات متفاوتة ، كسا يتزح من الخخيظة محافظة السثشىإن 
دونم ) وتذكل ندبة 686988 اىت مداحة مقجار مالتي تعاني من الترحخ الستهسط شغضي رايتبين أن األ

ار في يكتهف األن ضيباألراحه السداحة ىت موتسث السداحة الكسية ليابذ السحافظة، %  من:.0ا  ىمقجار 
الترحخ  ني منضي التي تعاراغت األممتهسظة، في حين ب هحةما ذات ميالخميثة والدساوة ألن تخبتي قزائي

%  من السداحة الكسية ليابذ  8.5>ا  ىر دونم  وتذكل ندبة مقجا88;;>9>0اىالذجيج مداحة مقجار 
 السحافظة، 

الخزخ،  ار في قزاءيضي كتهف األنار في قزائي الخميثة والدساوة وأ رياضي أحهاض األنراة بأممتسث
زبة الغخبية يمشظقة ال ضيار اال، و ىمحافظة السثشية في مشظقة الديل الخسهبي ضسن مضي الكثبان الخمار وأ

التي تعاني من الترحخ الذجيج  ضيرات األمسان. في حين شغمة بقزاء الدمسة والستسثراجضسن مشظقة ال
حة الكسية ليابذ السحافظة من السدا% 6.0 ىا دونم  وتذكل ندبة مقجار  976988ا  ىججًا مداحة مقجار 

ضي راأ هحة العالية ججًا ، ومفي قزاء الخزخ ذات الس اريضي أحهاض األنراحه السداحة بأىت م،وتسث
ية الخيحية الذجيجة ، التي تتعخض إلى التعخ محافظة االنبارضسن  زبة الغخبيةيية في مشظقة المالكثبان الخم

%   7.;0ا  ىدونم وتذكل ندبة مقجار  686988متهسظًا خا السترحخة ترح غت السداحاتمججًا. حيث ب
 شجيجاً خا سغت السداحات السترحخة ترحبمل الخسهبي ضسن السحافظة ، و يبذ الدالكسية ليا من السداحة

 
 
 .5108،5151، 5100السرجر : وزارة التخظيط، جياز االحراء السخكدي، السؤشخات الدراعية لدشة،  -5



 ضسن السحافظة. يية ليابذ الديل الخسهبم% من السداحة الك 9.;7ا مقجارى ةوتذكل ندب دونم 88;68>
 من  %  66ا ىوتذكل ندبة مقجار   دونم 968788 شجيجًا ججاً ا غت السداحات السترحخة ترحخ مفي حين ب

ضي راهر األىإلى مجى انعكاس تج مسا يذيخ ذلك . ية ليابذ الديل الخسهبي ضسن السحافظةمالسداحة الك
ا يخ فييالسيسا وأن محافظة السثشى لم يظ ا اإلنتاجيةيهر قجرتىتج ىمك السشظقة مسا انعكذ عمعية في ترا الد 

ا من الحالة الستهسظة فالذجيجة يوانسا ابتجأت حاالت أو درجات الترحخ في حالة أو درجة الترحخ الظفيف
ع خا ب اإلسمحا ما يتظىة . و محه السذكى وت إليمالسجى الديئ ججًا التي وص يذيخ إلى والذجيجة ججًا ، مسا

محافظة ا في يا وتفاقسىا والحج من انتذار ىخ ىف مظامة الترحخ بسختممذكوسائل السعالجة من  بتظبيق
 .(7،6)بذكل عام السثشى

 .(7)( التهزيع السكاني لمسشاطق السترحخة بحدب درجات الترحخ في محافظة السثشى0خخيظة )

 
 ،غٌر منشورةراه، طروحة دكتورة التذرٌة الرٌحٌة فً محافظتً ذي لار والبصرة، أههللا سالم عبد هللا المالكً ، ظاعبد -3

 .011، ص 0666البصرة ، كمٌة اآلداب ، 

 ، )منشورة غٌر(ماجستٌر  رسالة ، البٌئٌة اهتأثٌرات وبعض المثنى محافظة فً التصحر ةلمشك ، الكعبً ٌفهر حسن ندهم -1

 .001 ص ، 5228 ، البصرة جامعة ، التربٌة كمٌة

 المثنى:المحاصٌل الزراعٌة فً محافظة  -:ثالثا

( ٌوضح بعض المحاصٌل المزروعة فً محافظة المثنى نالحظ ان اجمالً المساحة المزرعة 5الجدول )

بٌنما ازدادت  5102عما هً علٌه فً سنة  5106لمحصول الحنطة و الشعٌر لد انخفضت فً سنة 

( ٌوضح انتاجٌة 3الجدول ) .5102عما هو علٌه فً  5106المساحة المزروعة للشلب فً سنة 

 عما هً علٌه فً السنوات السابمة.         5151)طن(التمور فً محافظة المثنى لد ازدادت فً سنة 

 



 

و اجمالً المساحة المزروعة و متوسط الغلة و  ( ٌوضح بعض المحاصٌل الزراعٌة المزروعة فً محافظة المثنى5الجدول )

 .(3)كمٌة االنتاج 

 .5108الموجز االحصائً المثنى ة التخطٌط، جهاز االحصاء المركزي، المصدر: وزار -2

 ( ٌوضح نسبة انتاجٌة )طن(التمور فً محافظة المثنى.3الجدول )                            
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 الزراعة

اجمالً المساحة  المحصول السنة 
 المزروعة )دونم(

متوسطة غلة للدونم 
 )كغم /دونم(

 االنتاج )طن(
 

 02023 315 20525 الحنطة  5112

 53303 503 016306 الشعٌر 

 00212 332 02311 الشلب

 31212  568.2  515285 الحنطة 5102

 31361  536.2 058038 الشعٌر 

  338.6 362 0136 الشلب

 86316 222.5 031563 الحنطة  5103

 21608 382.1 010228 الشعٌر 

 0251 236.3 5511 الشلب

 21161 102.3 026510  الحنطة 5102

 32833 350.3 000333  الشعٌر

 0852 231.1 3102 الشلب

 18088 180.1 011082 الحنطة  5108

 32363 532.0 033163 الشعٌر

 28111 123.2 033283 الحنطة  5106

 25121 132.1 051136 الشعٌر 

 3618 322.3 2631 الشلب

 التمور 

 )طن(االنتاجٌة  السنة 

5102 56381 

5103 30122 

5102 31111 

5108 30022 

5106 33121 

5151 382512 



 الموارد المائٌة فً محافظة المثنى:  -:رابعا
محافظة المثنى و لكن ٌعتبر نهر الفرات و تفرعاته من المصادر الرئٌسٌة  تتنوع مصادر المٌاه المتوفرة فً

كم اما الجداول الفرعٌة فتتراوح طولها 02622فً المحافظة فتتراوح اطوال الجداول الرئٌسٌة فٌه بحدود 
كم و الجدول ٌبٌن معدل مناسٌب 26201كم اما الجداول الثانوٌة فٌتراوح طولها بحدود 021211بحدود 

 .5102-5113ٌاه و معدل كمٌات التصرٌف لنهر الفرات فً السماوة لألعوام من الم

 / ثا 3التصرٌف م معدل المٌاه المنسوب المٌاه م السنة 

5113 647 061 

5112 627 032 

5118 776 051 

5116 22 18 

5101 30 83 

5100 310 21 

5102 - 11.36 

 .5100-5113السماوة / شعبة التخطٌط بٌانات االعوام المصدر: وزارة الموارد المائٌة فً -3

عما هو  5102( انخفاض معدل منسوب المٌاه لنهر الفرات و كذلن التصرٌف لسنة 1ونالحظ من الجدول)
 .5113علٌه فً سنة 

و اما بالنسبة لألمطار فانها تتصف بالشحة و الندرة و خاصة فً السنوات األخٌرة فبعد ان كانت تتراوح 
اصبحت فً االعوام االخٌرة  5112ملم عام 35و  5115ملم عام 85.3و  0662ملم عام 033 مابٌن

 .(2)5100ملم عام 58و  5116ملم عام 55تتراوح ما بٌن 
 -األٌدي العاملة الزراعٌة: -رابعا:

. حٌث ٌبلغ عدد 5100نسمة حسب تمدٌرات السكان لعام  211155ٌبلغ عدد سكان محافظة المثنى حوالً 
نسمة. و ٌشكل الحضر ما نسبة  321061نسمة بٌنما ٌبلغ عدد االناث حوالً 323858ر حوالً الذكو
%من السكان ٌشكل الذكور اكثر من 23%من السكان نصفهم تمرٌبا من الذكور و ٌشكل الرٌف ما نسبة 11

 062251نسمة و فً الرٌف حوالً 023051نصفهم تمرٌبا. حٌث بلغ عدد الذكور فً الحضر حوالً 
نسمة اما عدد  062251نسمة و فً الرٌف حوالً  023051مة اما عدد الذكور فً الحضر حوالً نس

لد ازداد عدد سكان محافظة المثنى  5106نسمة. و اما فً سنة  023313اإلناث فٌبلغ فً الحضر حوالً 
سكان بٌنما بلغ عدد  112350نسمة و اٌضا هنان زٌادة فً عدد سكان الرٌف حٌث بلغوا  832262الى 

واذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان نسبة كبٌرة من االناث تمارس العمل الزراعً فً الرٌف  388023الحضر 
فان هذه االرلام تشٌر الى وجود اعداد كبٌرة من السكان فً الرٌف ٌمكن االستفادة منهم فً عملٌة التنمٌة 

و تصحرها و تحوٌل جنسها الى اراضً الزراعٌة اال ان بسبب اهمال االراضً الزراعٌة من لبل الحكومة 
 5100سكنٌة فان عدد الفالحٌن بدأ بالتنالص بسبب هجرة المهنة فً الزراعة حٌث كان عددهم فً سنة 

( 03621) 5110فالح و كذلن عدد المزارعٌن لد بلغ فً سنة  3230(فالح ولد لل عددهم الى 02308)
ٌمكن اعتبار عملٌة التنمٌة الزراعٌة و استصالح  مزارع. لذلن 3358الى  5106و لد لل عددهم فً سنة 

االراضً الزراعٌة ٌمكن ان تسهم فً امتصاص البطالة الفائضة و انعاش االحوال االلتصادٌة و المادٌة 
 .(8،6)لطبمة واسعة من السكان

 .5100-5113وزارة الموارد المائٌة فً السماوة / شعبة التخطٌط بٌانات االعوام  -3
 االنواء الجوٌة فً محافظة المثنى.مدٌرٌة  -2
 .5100وزارة الزراعة/ مدٌرٌة زراعة المثنى/شعبة االحصاء/بٌانات عام  -8
 (.5106-5102وزارة التخطٌط، جهاز االحصاء المركزي، احصائٌات سكان العراق) -6
 



 التوصيات

ومن اجل رفع ندبة مداىسة القظاع الدراعي في الشاتج السحمي اإلجسالي ورفع العهائج السالية من صادرات 
 -يسكن ان نهصي باآلتي:الدمع الدراعية 

مشع  بتذخيع قهانينولجشة االقتراد واالستثسار البخلسانية و السياه و اليهار تفعيل دور لجشة الدراعة  -0
تذخيع قانهن ييجف الى حساية السشتج السحمي باالضافة الى  لدراعية السدتهردة إجازة استيخاد السشتجات ا

وتحقيق االكتفاء الحاتي والجعم ترجيخ السشتجات الدراعية العخاقية وبالتالي تظهيخ االقتراد الدراعي وىحا 
 قط.يؤدي الى تشهع االقتراد العخاقي بحيث ال يعتسج االقتراد في اىسيتو عمى القظاع الشفظي ف

مسذاريع لتذخيع قهانين تجعم وتحسي حقهق السدارعين والفالحين وتدييل امهرىم في االستثسار  -5
السبازل ألجل تهسيع األراضي الدراعية انذاء والقخوض الدراعية واسترالح األراضي الدراعية من السمهحة و 

 وبالتالي زيادة اإلنتاج الدراعي.
زيادة السداحات الدراعية ورفع مدتهى اإلنتاجية الدراعية  تؤدي الىتظبيق الدياسات اليادفة مخاقبة  -6

 مقارنة بالجول الستقجمة وذلك من خالل تظبيق التكشهلهجيا الدراعية الحجيثة واسترالح األراضي الدراعية.
تذجع القظاع الخاص عمى االستثسار في القظاع الدراعي وخمق مشاخ االستثساري السشاسب  -7

 ىحا القظاع. لمسدتثسخين في
تخريص مبالغ كافية في السهازنة السترالح االراضي الغيخ مدترمحة او اعظاء فخصة لالستثسار -8

 لمتجخل من خالل تعجيل قانهن االستثسار و اعظاء تدييالت لتذجيع السدتثسخين الجخهل في ىحا القظاع.
ى زيادة كفاءة نظم الخي و وضع سياسات مائية مدتقخة وكحلك العسل عمتذخيع قهانين تيجف الى  -;

التهسيع في استخجام مشظهمات الخي الحجيثة و تهفيخ مذاريع لخدن السياه في مهاسم شحة السياه الستثسارىا 
 في رفع مدتهى السياه الجهفية و التي تعج السرجر الثاني من مرادر الخي و خاصة في الدراعة الجيسية.  

تاج السحمي اإلجسالي ىشالك عجة سياسات الهاجب اتباعيا من قبل ومن اجل مداىسة القظاع الدراعي في اإلن
  -واضعها الدياسة الدراعية ومشيا: 



الدياسات الدعخية: يتظمب ان تيجف الدياسات الى دعم أسعار السحاصيل الدراعية و خاصة السحاصيل  -0
سهاد األولية كالرشاعة الدكخ و السعجة لمترجيخ و كحلك السحاصيل التي تتظمبيا الرشاعة في العخاق لتهفيخ ال

 الشديج و الديهت الشباتية و غيخىا و تعديد التعاون بين القظاع الدراعي و الرشاعي.
و استرالح األراضي : تيجف الدياسة الحيازية الى تهزيع األراضي عمى السدارعين تهزيعا  الحيازيةالدياسة  -5

عادال و عجم تفتيت السمكية ) أي ال تكهن ممكيات مجدءة و صغيخة(و بالتالي يكهن انتاجيا مشخفض. اما 
يع الخي والبدل استرالح األراضي فانو ييجف الى تهفيخ أراضي خربو وصالحة لمدراعة من خالل إقامة مذار 

 وتخميص التخبة من السمهحة.
الدياسات السالية: تيجف ىحه الدياسة الى تدميف السدارعين من قبل مرارف زراعية وتهفيخ القخوض  -6

 الالزمة ليم إلقامة السذاريع الدراعية السختمفة. 
عيم بتبشي التقشيات الدراعية سياسة البحث واالرشاد الدراعي: تيجف ىحه الدياسة الى تجريب السدارعين واقشا -7

 الحجيثة وتظبيق بحهث الدراعية اليادفة الى تخيض التكاليف الدراعية وزيادة اإلنتاجية وتحدين الشهعية.
ىحه الدياسات تيجف الى زيادة اإلنتاج الدراعي من اجل تحقيق االمن الغحائي ورفع مداىسة القظاع الدراعي في 

 االكتفاء الحاتي. سياسة التشهيع االقترادي وتحقيق
تاالضافح انى انرشذٌذ ػهى ذفؼٍم دٔر نجُح انشراػح ٔاالْٕار انٍُاتٍح فً ذؼذٌم  ٔ ذشزٌغ قإٌَ ذحٌٕم جُس  ->

ػشٕائٍح حٍث تهغ ػذد انًجًؼاخ انسكٍُح انؼشٕائٍح فً يحافظح انًثُى  االراضً انشراػٍح انى يجًؼاخ سكٍُح

% يٍ 1.0اي تُسثح  7102نسُح  انؼشٕائٍح نٕسارج انرخطٍط حسة احصائٍح ذثثٍد يٕاقغ انرجؼاخ 23412

الَّ ٌساْى فً سٌادج َسثح االراضً انًرصحزج ٔ َقص االراضً انشراػٍح ٔ ذجزٌفٓا  انًجًٕع انكهً نؼشٕائٍاخ

تذٌٔ اصٕل قإٍََح حٍث اٌ قإٌَ ذحٌٕم جُس األراضً انشراػٍح إنى سكٍُح قذ احٍم انى يجهس انُٕاب فً ػاو 

ٔنى ٌرى  71/9/7109ٔ الٌشال فً طٕر انًذأنح نحذ ْذِ انهحظح ٔقذ ذًد قزاءذّ قزاءج أنى ترارٌخ  7102

 ذشزٌؼّ ٔانرصٌٕد ػهٍّ َرٍجح.
 

 

 

 

 

 



 

 المصادر 

، ًراعى االنتاج الزلبٌة علة التصحر فً محافظة المثنى وانعكاساتها السلمشك، أ.م.د. وسام عبدهللا جاسم-0

 .5103ذ، مجلة األستاكلٌة التربٌة ابن رشد،  -جامعة بغداد

، 5100المصدر : وزارة التخطٌط، جهاز االحصاء المركزي، المؤشرات الزراعٌة لسنة،  -5
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