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 ممخص تشفيذي

فزال عن مذاكل تتعمق بالسدتمدمات الدراعية  مشاسيب السياه في نهخ دجمة انخفاضفي 
 ساهست في معاناة القصاع الدراعي في السحافظة.والسدتحقات السالية لمفالحين، 

، 4141-4102ندبة االراضي السدروعة إلى الكمية لم يصخأ عميها أي تحدن بين االعهام  ان
%(، اما ندبة إلى االراضي الرالحة فحرل ارتفاع كبيخ بين 06.6حيث لم تتجاوز ندبة )

إلى  4141%(، لتشخفس الشدبة في عام 63.4%(إلى )46.2من ) ،4105-4102عامي 
%( من مجسهع 10فبمغت ) 4102ترمحة حتى سشة . اما ندبة االراضي السد%(55.3)

 االراضي السذسهلة باإلصالح.

 الغخيباوي  نغير وتم اعجاد هحه الهرقة بشاًء عمى شمب الشائب باسم

 التحديات التي تهاجو القظاع الزراعي في محافظة واسط

 يعاني القصاع الدراعي في محافظة واسط من جسمة من التحجيات التي تؤثخ بسجسمها عمى
 -االنتاج الدراعي ومن ابخز هحه التحجيات والتي اشارت اليها مجيخية زراعة واسط هي:

بدبب بشاء الدجود وتحهيل االنهخ والخوافج من انخفاض مشاسيب السياه في نهخ دجمة   -0
 .قبل دول الجهار

 .بدبب قمة مياه االنهخ واالمصار زيادة ندب السمهحة -4
 سشها.قمة السدتمدمات الدراعية، وارتفاع ث -1
 ضعف جهدة البحور وقمتها. -2
 وجهد مذاكل في عسمية التدهيق. -3
 التأخخ في تدجيج مدتحقات الفالحين. -4
 ضعف البشية التحتية لخدن الحبهب)الدايمهات( -5

عن زراعة ربع  واسطمحافظة عمشت مجيخية زراعة وبدبب العهامل السذار اليها اعاله فقج ا 
%( من 31، وهي تذكل )4144لدراعي الحالياألراضي الرالحة لمدراعة فقط، في السهسم ا

عمسا ان  مذيخة الى ان االنتاج الدراعي في السحافظة سيشخفس الى الثمث. خصة العام الدابق،
%( من مجسل االراضي الرالحة لمدراعة في 26ندبة ) غمداحة االراضي السدروعة تبم

 (0السحافظة وكسا مهضهح في الججول رقم )
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 4102،4102،4141هات مدشلمداحة االراضي الرالحة لمزراعة والسزروعة   -اوال

 (0جدول)

مداحة  الدشة
 )دونم(السحافظة

االراضي الرالحة 
 )دونم(لمزراعة

االراضي 
 )دونم(السزروعة

ندبة السداحة السزروعة 
 إلى السداحة الكمية

4102 4.640.411 2.427.244 0.414.731 05.4% 
4102 4.640.411 0.316.621 0.470.54 06.6% 
4141 4.640.411 0.316.621  0.047.111  05% 

 الزراعة، وزارة 4141لدشة  ئية الدشهية لمشذاط الزراعياالحرا البياناتالسردر: 

%( إلى السداحة 05.4كانت ) 4102يهضح الججول اعاله ان ندبة االراضي السدروعة لعام 
 %(06.6) بمغت 4105عام  وفي %(،46.2لمدراعة بمغت )الكمية، اما ندبتها إلى الرالحة 

، اما  %(63.4) فارتفعت بشدبة كبيخة لتبمغاما ندبتها الى الرالحة لمدراعة  إلى السداحة الكمية
من السداحة  %(05) فحرل انخفاض في ندبة االراضي السدروعة حيث بمغت 4141في عام 
 . مدراعةمن مجسهع االراضي الرالحة ل %(55.3)الكمية، و

 0241 ،4102ندبة االراضي الرحراوية والسترحرة والسهددة بالترحر لدشة -ثانيا

 (4جدول)

االراضي الرحراوية  الدشة
 )دونم(والسترحرة

االراضي السهددة 
 )دونم( بالترحر

 االراضي الستسمحة
 والستغدقة)دونم(

4102 0.414.531 1 4.267.710 
4102 0.014.461  4.171.141  447.501 

 الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط 4102،4102لدشة  االحراءات البيئية لمعراقالسردر: تقرير 

 4103في عام  من الججول اعاله  نالحظ ان  حجم االراضي الرحخاوية والسهجدة بالترحخ
والبالغة  %( من السداحة الكمية لسحافظة واسط31.6دونم  بشدبة )  (1.474.430بمغت)

االراضي السترحخة والسهجدة  فقج بمغ مجسهع 4105، اما في عام  دونم (4.640.411)
  .مسحافظةلة الكمية %( من السداح31.4) بشدبة، ( دونم1.247.521)بالترحخ 
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 4102ندبة االراضي  السدترمحة الى االراضي السذسهلة باالسترالح لدشة  -ثالثا

 (3جدول)

 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4102السردر: تقرير االحراءات البيئية لمعراق لدشة 

%( من االراضي السذسهلة باإلصالح وهي ندبة ضعيفة 10تبمغ ندبة االراضي السدترمحة )
تهجج مداحات مدترمحة يسكن  الف (4141-4104)دون الحج السقبهل، اما خالل االعهام 

استغاللها واالستفادة مشها بدبب تهقف جسيع مذاريع االسترالح خالل هحه الدشهات بدبب 
 ة وجائحة كهرونا.األزمة السالية واألمشي

 

 مؤشرات السياه الجهفية -رابعا

 (2جدول)

 معدل السمهحة معدل االنتاج الزراعية عدد اآلبار الدشة
4104 064 - - 
 ممغم/لتخ 02064 لتخ/ث 3.3 364 4141
السهارد السائية لدشة تقرير  ،، وزارة الزراعة4141، 4104السردر: البيانات االحرائية الدشهية لمشذاط الزراعي لدشةالسردر: 

 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4141

ارتفاع ندبة االستخجام لمسياه الجهفية من خالل حفخ اآلبار، رغم التقجم خ من الججول اعاله يؤش   
، نتيجة بسعجالت كبيخة ، فزال عن ارتفاع ندبة السمهحةالبصيء الستغالل هحا السهرد وتصهيخه

 مصار ومياه نهخ دجمة.لقمة مشاسيب اال

 

 

 

مجسهع السداحات السذسهلة 
 )دونم(االسترالحبأعسال 

حدب السهازنة السائية لدشة 
4102 

 )دونم(مداحة األراضي السدترمحة
 السجسهع            جزئيا         كميا  

مداحات 
األراضي قيد 

 )دونم(االسترالح

مداحات األراضي 
التي لم يتم 

 )دونم(استرالحها

ندبة األراضي 
السدترمحة إلى 

األراضي السذسهلة 
 باالسترالح 

4.130.111 211.012 022.214 634.116 32.111 0.360.002 %30 
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 4140 ،4102السداحة السزروعة وكسية االنتاج لسحرهلي الحشظة والذعير لدشة -خامدا

 (2جدول)

السداحة  السحرهل الدشة
 )دونم(الكمية

السداحة 
 )دونم(السحرهدة

السداحة 
 الستزررة

كسية 
 )طن(االنتاج

4102 
 

 611.434 1 4667001 4667001 الحشصة
 13.640 1 88.18. 88.18. الذعيخ

4140 
 

  617.423 دونم 4.461  0.011.400  0.013.670 الحشصة
  10.554 1  52.176  52.011 الذعيخ

 ، وزارة الزراعة4141، 4102السردر: البيانات االحرائية الدشهية لمشذاط الزراعي لدشة

تقخيبا ، إال ان  بشدبة الثمث 4140-4105بالخغم من انخفاض السداحة السدروعة بين االعهام 
. ويؤشخ انخفاض السداحة السدروعة لديادة انتاج الحشصة  والذعيخ شهج ثباتا، ولم يشخفس

 مذاكل القصاع الدراعي وزيادة مخاشخ الترحخ.

 

 4141عدد مذاريع الدواجن وانتاج المحم والبيض لدشة  -سادسا

 (6جدول)

انتاج بيض  انتاج المحم عدد السذاريع
 السائدة

بيض انتاج  
 التفقيس

  45.411.111  53.471.111 شن 01.563 432
 ، الجهاز السركزي لإلحراء، وزارة التخظيط4141لدشة  الدواجنالسردر: تقرير 
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 1141لدشة  الثروة الحيهانيةد اعدا -بعاسا

 (6جدول)

 الشدبة السئهية لمعدد الكمي)%( العدد الشهع
 01.2 443.616 االبقار
 5.2 351.121 االغشام
 04 054.336 الساعز

 1.6 01.527 الجامهس
 6.2 2.700 االبل

 ، وزارة الزراعة4141السردر: البيانات االحرائية الدشهية لمشذاط الزراعي لدشة 

هي اخخ احرائية لجى وزارة الدراعة  4116ان اعجاد الثخوة الحيهانية السذار اليها اعاله لدشة 
 لمسقارنة. 4111احرائيات قبل العام والتخصيط ولم تتهفخ 

 

 تهصيات

استشاد لجسمة التحجيات ومؤشخات الهاقع الدراعي يسكن العسل عمى جسمة من الدياسات الستهازية 
 -تتسثل ابخزها في:

في الجانب التذخيعي يسكن العسل عمى تصهيخ البعج التذخيعي لهحا السمف من خالل    -0
سن تذخيعات تشظم ادارة السياه برهرة رشيجة، وتجعم استخجام وسائل اقترادية لمخي 
وتهفيخ بشية تحتية لمخدن، وتكافح الهجر والتمهث، فزال عن تزسين السهازنة 

 وحقهق الفالحين.تخريرات لتهفيخ السدتمدمات الدراعية 
اما في السحهر الخقابي فيسكن العسل عمى متابعة االجخاءات الحكهمية لزسان  -4

والحث عمى االمجادات السدتحقة من السياه في االنهخ والخوافج الشابعة من دول الجهار، 
تفعيل قصاع الرشاعات االولية السدتخجمة في الدراعة كاألسسجة والبحور والسعجات، 

اهسية الرشاعات  وايزا التأكيج عمىسام الججي بسخاكد البحث الدراعي، فزال عن االهت
االجخاءات االدارية ، ومتابعة تهفيخ بشية تحتية مالئسة لمخدن والتدهيقو التحهيمية، 
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والسالية الخاصة بالتعامل مع مختمف مخاحل العسمية الدراعية ومن اهسها ضسان 
مالية لتهفيخ اكثخ التقشيات الدراعية تقجما  السدتحقات السالية لمفالحين، وتخريز مهارد

 ، والدعي لتصهيخها.ومالئسة
ومن السهم ان يدعى مجمذ الشهاب لالستيزاح عن الدياسات واالجخاءات الحكهمية 

التي  الستخحة من قبل الهزارات ودوائخ الدراعة والسياه في السحافظات لسجابهة التحجيات
 عن متابعة وتصهيخ البعج التذخيعي لهحا القصاع.، فزال يعاني مشها القصاع الدراعي


