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 العوامل المؤثرة على حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 تكالٌف مشروع الصٌانة (1)

 حجم العوائد المتوقعة من الصٌانة( 2)

 الفترة الزمنٌة التً تقتضٌها أعمال الصٌانة (3)

 المصلحة العامة فً حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق  



 مفهوم صٌانة الموارد الطبٌعٌة

إن حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة له مفاهٌم عدٌدة تختلف من وجهة نظر إلى 
حماٌته وحسن استغالله ” وتشٌر فً خالصتها إلى المقصود به  , أخرى 

 ”وتنظٌم هذا االستغالل وإطالة عمره والعمل على إن ٌكون بحالة سلٌمة كاملة 

تعنً نظر اقتصادٌة  وجهةوصٌانة الموارد الطبٌعٌة من  وحفظ                   
االستعمال الحكٌم واألمثل لهذه الموارد على مر الزمن وعدم السماح بتبذٌر ” 

وضمان شمول االستفادة من هذا االستغالل ألكبر , المورد باالستغالل األنانً 
 .عدد ممكن من أفراد المجتمع 

المحافظة علٌها وتنمٌتها واالستعمال العقالنً ”وٌقصد باالستغالل الحكٌم للموارد  
والرشٌد لها والذي ٌتضمن عادة بعض القرارات واإلجراءات على مستوى 

كما ٌتضمن السٌاسات التً تهدف , الفرد والجماعة فً الحاضر والمستقبل 
 .” لزٌادة عرض هذه الموارد أو ذلك لالستعماالت المستقبلٌة  

لقد أصبح موضوع صٌانة الموارد له أهمٌة اقتصادٌة بعد إن تعرف اإلنسان على 
وجود تلك الموارد وقٌمتها المحتملة والوسائل الممكنة لتنمٌتها وبالتالً وضع 

 .قٌمة لحٌازتها 



 -:ٌتضمن موضوع حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة مرحلتٌن هما

المفاضلة بٌن استعمال المورد فً الظروف الحاضرة أو احتجازه  -:األولى 

 .الستعماله فً المستقبل لألجٌال القادمة 

تعتمد على نتٌجة المرحلة األولى وتتضمن تعٌٌن النسب المثلى أو  -:الثانٌة 

الوقت األمثل الستعمال المورد عند تنمٌته أو استغالله اآلن أو فً وقت 

 .الحق 

إن االستعمال األحسن واألمثل للموارد ٌختلف فً نوع وتقسٌمات الموارد 

 -:الطبٌعٌة وكاآلتً 

 ٌتضمن ...االستعمال األمثل للموارد المختزنة (1)

 .تخفٌض نسبة استهالك هذه الموارد ( أ)   

 .  العمل على زٌادة المقادٌر المتبقٌة منها عند نهاٌة فترة زمنٌة معٌنة ( ب)   

 . توزٌع االستعماالت المتعلقة بهذه الموارد على فترة زمنٌة طوٌلة( ج) 

 

 . 

 

           



إن توقع اإلنسان للعوائد االقتصادٌة واالجتماعٌة المترتبة على تنمٌة هذه الموارد 
بعد التعرف على قٌمتها المحتملة من خالل محاولة األفراد المالكٌن لها من 

تقوٌم الفرص اآلنٌة والمستقبلٌة لها حتى ٌتسنى لهم تقرٌر أفضلٌة تنمٌة 
 .  واستغاللها اآلن أو تأجٌل تنمٌتها واستغاللها إلى المستقبل

 -:العوامل التً تشجع التنمٌة واالستغالل المبكر للموارد المختزنة 

إذ ٌنبغً استثمار المورد بشكل ..أفضلٌة االستعمال فً الوقت الحاضر ( 1)
اقتصادي حال الحصول علٌه أو معرفته وبأقصى ما ٌمكن مع مراعاة حق 

وذلك ألن أهمٌته الراهنة قد تقل باكتشاف الموارد البدٌلة , األجٌال الالحقة به 
نترات )مثال ذلك احتكار تشٌلً لألسمدة ..له والتً ربما تقلل من أهمٌته 

إلى وقت قرٌب لكن بسبب انتشار صناعة األسمدة األزوتٌة فً معظم (  تشٌلً
 .دول العالم قد أنهى هذا االحتكار وأهمٌته 

التً تساهم فً رفع أسعار الموارد ومن ..التكالٌف المرتفعة لخزن المورد ( 2)
 .أو ٌصبح المقدار المباع منها محدود, ثم فقدان قدرتها التنافسٌة فً السوق 

كالمقادٌر المعروضة من السلعة أو , عدم التأكد من عوامل السوق المستقبلٌة ( 3)
 التً تعرض أو تطلب من السلع من ذلك المورد وبالتالً األسعار المناسبة لها 



العوامل التً تشجع مالكً الموارد على تأجٌل تنمٌة واستثمار مواردهم 
 -:إلى وقت الحق فً المستقبل 

فٌنتظر الحصول على رأس , ضعف الموارد المالٌة لمالكً الموارد (1)
المال الالزم الستثمار ما هو متوفر منها سواء عن طرٌق تكوٌن 

رأس المال أو االقتراض أو أي وسٌلة مناسبة أخرى للحصول على 
 .رأس المال 

عدم توفر األسواق الكافٌة الستٌعاب مقدار المنتجات فً حالة (2)
أي عدم توفر المقدار الالزم من الطلب على , استثمار هذه الموارد 

 السلع المختلفة التً تشجع مالكً تلك الموارد من استثمارها

توقع ارتفاع أسعار السوق فً المستقبل أما بسبب توقع زٌادة الطلب (3)
على السلع المنتجة أو انخفاض الكمٌات المعروضة منها أو االثنٌن 

 .“ معا

توقع حدوث تغٌرات تكنولوجٌة فً فنون اإلنتاج المستخدمة فً (4)
لما لهذه التغٌرات من تأثٌر فً مستوى , استثمار هذه الموارد 

 .التكالٌف باتجاه تخفٌضها مما ٌؤدي إلى تعظٌم األرباح المستقبلٌة 



 االستعمال األمثل للموارد المتدفقة ( 2)

,  إن سٌاسة حفظ وصٌانة الموارد المتدفقة تقتضً االستعمال الكامل لها 
وخاصة إذا كان من الممكن أن تحل هذه الموارد محل بعض الموارد 

غٌر إن استعمال هذه الموارد ٌستند إلى اعتبارات , المختزنة 
 اقتصادٌة ٌقتضً مراعاتها مثل 

 حجم التكالٌف # 

 مقدار الطلب # 

 .وغٌر ذلك .....األسعار # 

المد  –أشعة الشمس  –الرٌاح ) فالمنظمون ال ٌستخدمون الموارد المتدفقة 
أو , إلنتاج الطاقة الكهربائٌة إذا إنتاجها من الوقود أقل كلفة ( والجزر 

أشعة , الرٌاح, إنهم ال ٌفكرون فً االستفادة والسٌطرة على األمطار 
الشمس فً زراعة المحاصٌل الحقلٌة طالما أن الطلب على هذه 

المنتجات محدود فً السوق  وما ٌنجم عنه من انخفض أسعارها بحٌث 
 .ٌصعب معه تغطٌة تكالٌف إنتاجها



متى ٌحاول أصحاب األعمال والمنظمون االستفادة من الموارد / س
 المتدفقة ؟

ٌعمل هؤالء على االستفادة من الموارد المتدفقة واستخدامها فً العملٌة 
(  أربح) “ اإلنتاجٌة فقط  عندما ٌتضح لهم أنه من األفضل اقتصادٌا

 .......وٌستمرون بذلك طالما كانت , استثمارها واالستفادة منها 

 ((التكالٌف المتوقعة  ˂العوائد المتوقعة ))               

 أهم المشاكل المصاحبة الستخدام الموارد المتدفقة

 .عدم تدفقها بصورة منتظمة ( 1)

فترات تدفقها بدرجة كبٌرة ال تتناسب مع األوقات المثلى لحاجة ( 2)
 .استخدامها 

أثناء أوقات ( المٌاه)لمعالجة هكذا مشاكل تم تخزٌن بعض الموارد 
تدفقها وعدم الحاجة إلٌها وتدوٌر الحاجة إلى أوقات أخرى ٌنخفض 

 .فٌها هذا التدفق 



 االستعمال األمثل للموارد المختلطة ( 3)

 ابرز هذه الموارد تتمثل بموارد التربة والموارد الحٌوٌة 

ٌعنً محاولة المحافظة على  -:االستعمال األفضل لموارد التربة ( أ)
 -:عن طرٌق , التربة وطاقتها اإلنتاجٌة لفترات زمنٌة طوٌلة 

اإلدارة واالستعمال السلٌم لموارد التربة باختٌار طرق اإلنتاج (1)
 .الصحٌحة 

اختٌار الزمن المالئم لإلنتاج الذي من شأنه زٌادة العوائد من هذه (2)
 .الموارد وٌحفظها من التدهور 

اختٌار الطرق المالئمة لصٌانة التربة ودٌمومتها والمحافظة على (3)
 من خالل, قوامها وتركٌبها 

 .إضافة المخصبات العضوٌة منها خاصة (  أ)               

 .ترك األرض بور حسب متطلبات الدورة الزراعٌة ( ب)              

 .استخدام الري والصرف السلٌم ( ج)              



 

 االستعمال األمثل للموارد الحٌوٌة ( ب )

 ٌستوجب ممارسة نوع من اإلدارة تعمل على 

 .تعظٌم صافً الدخل على مر الزمن (1)

 .المحافظة على الطاقة اإلنتاجٌة المستقبلٌة لهذه الموارد(2)

 .إجراء التحسٌنات علٌها (3)

 طرٌقة حفظ وصٌانة الموارد الحٌوٌة 

فمعظم المحاصٌل الزراعٌة ٌمكن حفظها ...تختلف الطرٌقة باختالف نوع المورد 
 -:وصٌانتها وتحسٌن إنتاجها عن طرٌق 

 .التهجٌن وانتخاب سالالت جدٌدة ذات الصفات اإلنتاجٌة العالٌة ( أ)

عملٌة التخزٌن ومعاملة  أصول هذه المحاصٌل تحت ظروف جوٌة مالئمة ( ب)
 .من أجل المحافظة علٌها لألعوام الالحقة 

 .مكافحة األمراض واآلفات الزراعٌة التً تصٌب المحاصٌل ( ج)

 -:وكذلك بالنسبة لمعظم الحٌوانات إذ ٌمكن المحافظة علٌها وتحسنها 

 .التهجٌن وانتخاب أصناف جدٌدة عالٌة اإلنتاج ( أ)

 .الوقاٌة من األمراض  واإلصابات وتطعٌم الحٌوانات ( ب)



 العوامل المؤثرة على حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

إن نجاح وصٌانة الموارد وتنمٌتها  واألرباح التً ٌمكن إن تضٌفها 
 -:أعمال الصٌانة تتوقف على عدة عوامل ٌمكن إٌجازها باآلتً 

مقدار التكالٌف ٌحدد تنفٌذ أعمال  -:تكالٌف مشروع الصٌانة ( 1)
فانخفاض التكالٌف ٌشجع المعنٌٌن بأعمال , الصٌانة من غٌرها 

أما إذا كانت التكالٌف مرتفعة فربما ال ٌصار إلى , الصٌانة 
تنفٌذها وٌجري البحث عن بدائل أو مصادر للتعوٌض عن النشاط 
االقتصادي حتى لو تطلب األمر االعتماد على مصادر خارج البلد 

باستثناء الموارد ذات الطابع , للتعوٌض عن تلك الموارد 
أو عندما ٌواجه البلد مخاطر خارجٌة , االستراتٌجً بالنسبة للبلد 

لها عالقة بالمورد موضوع الصٌانة عندئذ ٌصار إلى إجراء 
الصٌانة بغض النظر عن حجم وطبٌعة التكالٌف  التً تتطلبها تلك 

 .األعمال 



 حجم العوائد المتوقعة من أعمال الصٌانة ( 2)

إذا كانت العوائد المتوقعة منخفضة ٌنصح بعدم أجراء أعمال الصٌانة 

والعكس صحٌح أي إذا , وتأجٌلها إلى وقت تزٌد فٌها تلك العوائد 

كانت العوائد مجزٌة فانه من األفضل إجراء تلك األعمال أو 

 .التنمٌة فً الحال للضرورة التً ٌملٌها المنطق االقتصادي 

الفترة الزمنٌة ألعمال الصٌانة أو التً تمر بها قبل الحصول ( 3)

 على العائد 

مشارٌع الصٌانة تتجه إلى الحقول التً تقل فٌها الفترات الزمنٌة 

الالزمة ألعمال الصٌانة والحصول على العائد المتوقعة من تلك 

 .األعمال 

 



 المصلحة العامة فً حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

عن النظرة الفردٌة بالنسبة إلى صٌانة ( المصلحة العامة)تختلف نظرة المجتمع 
 ..الموارد

 .ٌهتمون بالخطط اإلنتاجٌة قصٌرة األجل وذات العوائد السرٌعة  األفراد# 

بالدرجة األساس بالخطط اإلنتاجٌة طوٌلة األجل وال “ كثٌرا( 1)ٌهتم  المجتمع# 
 .ٌغفل عن اهتمامه إلى جانب ذلك بالخطط اإلنتاجٌة قصٌرة األجل 

 .رفاهٌة المجتمع ورفاهٌة األجٌال القادمة ومستقبلها ( 2)      

ولكن عند تحلٌل , وقد ٌبدو وجود تناقض بٌن مصلحة األفراد والمصلحة العامة 
فنجدها ما هً إال انعكاس لمصلحة األفراد المكونٌن لذلك , مصلحة المجتمع 

 .المجتمع 

عندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردٌة ٌلجأ المجتمع إلى إصدار 
القوانٌن والتشرٌعات واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة تجاه صٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 ومثال ذلك ...أو تنمٌتها وتحسٌنها 

ممارسة بعض األفراد ألعمال تؤدي إلى تعرٌة التربة ٌتدخل المجتمع بإصدار ( أ)
 .قوانٌن تمنع الرعً الجائر فً المناطق الرعوٌة فً البلد 

مما ٌستدعً إصدار قوانٌن لتنظٌم , االستخدام المغدق للمٌاه فً عملٌة الري ( ب)
 .الري والبزل ومحاسبة المخالفٌن 

 



ممارسة بعض مزارعً المواشً والدواجن ألعمال تؤدي إلى ( ج)
انتشار األمراض الوبائٌة التً تصٌب مشارٌع الدواجن عند رمٌهم 
للهالكات المصابة من الحٌوانات وخاصة الدجاج فً المبازل  أو 

فٌقوم المجتمع بمحاسبة المخالفٌن من خالل تنظٌم , األنهار أو الطرق 
 .قانونً 

صٌد األسماك والطٌور أثناء فترة التكاثر لها أو إلى إن إن تصبح ( د)
فٌقوم المجتمع بإصدار قوانٌن تحرم هذه , بحجم اقتصادي مناسب 

 .األعمال خالل فترات زمنٌة محددة 

فٌتدخل المجتمع بتحرٌم , قٌام بعض األفراد بذبح إناث الحٌوانات ( هـ)
ذلك لتشجٌع التناسل وزٌادة الوحدات الحٌوانٌة والمحافظة علٌها من 

فتحدد أعمار لذبح تلك الحٌوانات المختلفة من أجل , تدنً اعدادها 
الحصول على أكبر كمٌة ممكنة من اللحوم الحمراء من خالل تنظٌم 

 .“ وضبط عملٌة الذبح وأعداد الحٌوانات المذبوحة سنوٌا

تحدٌد المسافات بٌن آبار النفط  وتحدٌد مواعٌد قطع أشجار الغابات ( و)
 .وشروطها للحصول على األخشاب 



 على من تقع مسؤولٌة حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة / س

إن نجاح برامج صٌانة الموارد هو أصعب من أن ٌحققه طرف دون 
لذلك ٌعتمد هذا , غٌره من األطراف المسؤولة عن هذه الصٌانة لوحده 

 فعلى سبٌل المثال ( ..المجتمع)  والدولة الفردالنجاح على 

قٌام الدولة بعملٌة استصالح األراضً المالحة وتحمل تكالٌفها (1)
لذا نجد إن مسؤولٌة الصٌانة , وتسلٌمها إلى المزارعٌن الستثمارها 

فعلى المزارع  , ال تنتهً عند االستصالح بل هً عملٌة مستمرة 
استخدام األسالٌب الحدٌثة فً الزراعة ابتداء من الحراثة وطرٌقة 

وتضمن العملٌة اإلنتاجٌة , اإلرواء وانتهاء بالجنً أو الحصاد  
 .للدورات الزراعٌة 

مسؤولٌة الصٌانة المتعلقة بالموارد األرضٌة ال تنحصر فً أعمال (2)
التسوٌة والتعدٌل وشق المبازل وقنوات الري فقط والتً تقوم بها 

وإنما تتعدى ذلك إلى المزارع وما ٌعتمده من طرق وأسالٌب , الدولة 
 .فً نشاطه الزراعً ونوع المشروع اإلنتاجً الذي ٌختاره 



 حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق 

تقع مسؤولٌة حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق على عاتق الدولة 
والمؤسسات والهٌئات اإلنتاجٌة على اختالف درجات تلك المسؤولٌة وكل 

ونؤكد هنا على ...كما إن الموارد الطبٌعٌة متعددة ومتنوعة , حسب موقعه 
موارد التربة الموارد ذات العالقة المباشرة باالقتصاد الزراعً وأبرزها 

 .والموارد المائٌة 

 التعرٌةومشكلة الملوحة ومن أهم المشاكل التً تعانً منها موارد التربة مشكلة 
والتغلب على هذه المشاكل معناه المحافظة على التربة , المائٌة والهوائٌة 

 ...وصٌانتها 

ٌستلزم التغلب على هذه المشكلة القٌام ببعض اإلجراءات ..مشكلة الملوحة 
 _:العملٌة منها 

الصرف الجٌد للمٌاه األرضٌة من خالل إنشاء شبكات الصرف الضرورٌة (1)
وان تنتهً المبازل فً , لجمٌع األراضً وخاصة التً تعانً من الملوحة 

 .عن األنهر “ مجمعات رئٌسة تنتهً بالبحر أو المناطق المنخفضة بعٌدا

الري المنتظم من خالل استخدام عملٌة التقنٌن لمٌاه الري حسب التوصٌات (2)
 .العلمٌة الحتٌاجات النبات الفعلٌة أو استخدام طرق الري الحدٌثة 



تقلٌل نسبة المٌاه المترشحة من جداول الري المختلفة إلى ( 3)
األراضً المارة بها أو المجاورة لها عن طرٌق تبطٌن تلك 

 .الجداول بمواد غٌر نافذة للمٌاه 

إجراء عملٌة استصالح التربة المالحة بالطرق العلمٌة الصحٌحة ( 4)
بالمبازل بأنواعها “ ابتداء من عملٌة تعدٌل وتسوٌة األرض مرورا

المختلفة وانتهاء بالزراعة المستمرة لألرض وعدم تركها بدون 
 .زراعة إال لضرورات الدورة الزراعٌة 

حراثة األرض المتروكة لضرورات الدورة الزراعٌة ومنع ( 5)
 .الخاصٌة الشعرٌة من إعادة تملح األرض 

استخدام األسمدة المختلفة األنواع العضوٌة والكٌماوٌة وحسب ( 6)
لما لها من تأثٌر على خصوبة التربة وتركٌبها , خصائص التربة 

وإتباع الدورة الزراعٌة المالئمة للمحافظة على بقاء خصوبة , 
 .األرض على مر الزمن 



فتوجد عدة طرق للتقلٌل أو الحد , والتغلب علٌها بمشكلة التعرٌة أما فٌما ٌتعلق 
 -:من هذه المشكلة منها 

التً تكون فٌها   Contour Ploughing  إتباع ما ٌعرف بالحراثة الكنتورٌة(1)
على االنحدار لتقلٌل سرعة انحدار وعرقلة مٌاه “ خطوط الحراثة عمودٌا

 .األمطار وتقلٌل انجراف التربة وخاصة فً المناطق الجبلٌة والمرتفعة 

التشجٌر الذي ٌؤدي إلى تماسك التربة وحفظها وعدم انجرافها خاصة فً (2)
 .المناطق المنحدرة وحول الحقول وعلى ضفاف األنهر وجوانب الطرٌق 

العناٌة بالغابات وإتباع أفضل األسالٌب والنظم فً قطعها للمحافظة على (3)
 .التربة من التعرٌة باعتبارها مصدات رٌاح تقلل من آثارها السلبٌة 

تنظٌم الرعً واالبتعاد عن الرعً الجائر بتخصٌص وحدات حٌوانٌة مناسبة (4)
ومعٌنة لمساحة معٌنة بحٌث ال ٌزٌد عدد الحٌوانات عن طاقة ألراضً 

 .الرعً 

إنشاء السدود فً بطون الودٌان واألخادٌد أو على سفوح الجبال والمرتفعات (5)
وتخفف من سرعتها لئال تستمر , لتعرقل وسد المٌاه والسٌول المتدفقة 

 .التعرٌة للتربة وحفر المجاري العمٌقة بشكل عشوائً 



فً العراق فهناك العدٌد من اإلجراءات الموارد المائٌة  أما مشكلة 

 -:الممكن إتباعها لحفظها وصٌانتها من بٌنها 

,  صناعٌة , منزلٌة ) تنظٌم توزٌع المٌاه لالستعماالت المختلفة (1)

وخاصة االستعمال الزراعً وفق مقننات مائٌة محددة ( زراعٌة 

 .بالنسبة لمساحة األرض ونوعها وطبٌعة المحاصٌل المزروعة 

إعادة استعمال المٌاه المستعملة لألغراض الصناعٌة مرة أخرى بعد (2)

 .معاملتها بالطرق الحدٌثة بحٌث تصبح صالحة لالستعمال 

ضرورة إنشاء محطات مركزٌة لتنقٌة مٌاه المجاري تكون مزودة (3)

 .بمختبرات تعمل على فحص المٌاه قبل إعادتها إلى مٌاه النهر 

االهتمام بالتوعٌة االجتماعٌة ابتداء بالناشئة فً المدارس وصوال إلى (4)

المراحل المتقدمة والمعامل والحقول بهدف الحفاظ على الموارد 

المائٌة وصٌانتها عند استغاللها وعدم إساءة استخدامها وإصدار 

 .القوانٌن أو التعلٌمات التً تحول دون االستغالل غٌر العقالنً للمٌاه



من التبرٌد “ التحول قدر المستطاع إلى التبرٌد الهوائً بدال( 5)
المائً فً مختلف أماكن االستعمال للتقلٌل من الكمٌات المستهلكة 

 .من المٌاه فً فصل الصٌف 

التقلٌل من الضائعات المائٌة سواء بتبطٌن قنوات الري أو تقلٌل ( 6)
 .المساحة السطحٌة لتلك القنوات 

إنشاء المزٌد من السدود والخزانات من أجل استثمار جمٌع ( 7)
السماح لمٌاهها وعدم , المٌاه المنسابة فً نهري دجلة والفرات 

 .من إن تذهب إلى البحر 

اللجوء إلى أسالٌب الري الحدٌثة كطرٌقة الري بالرش أو التنقٌط ( 8)
 .كلما أمكن ذلك من الناحٌة الفنٌة واالقتصادٌة 

تعدٌل وتسوٌة األرض ضمن انحدار معٌن أو مناسب بحٌث إن ( 9)
المٌاه تنساب عند اإلرواء لشكل جٌد دون أن ٌنحصر جزء كبٌر 

 .منها فً بقعة معٌنة أو منطقة وحرمان بقٌة المناطق منها 
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