
 المحاضرة الثالثة

 اهمية التربة

 تعتبر الترب مهمة باعتبارها مورد اقتصادي مستمر لها فوائد عديدة يمكن اجمالها في عدة نقاط.

 المجال الزراعي. -1

 المجال اقتصادي. -2

 المجال الهندسي. -3

 جال االثار. -4

 المجال الجيولوجي. -5

 المجال الصحي. -6

 تخطيط المدن. -7

 المجال العسكري. -8

 العالم اجمع وجدناه يمكن تقسيم مناطق تربه بصورة اجمالية الى:واذا ما ستعرضنا 

  ترب المناطق القطبية: خصبة ولكن غير منتجة بسب انخفاض  درجات الحرارة. -1

ترب المناطق المعتدلة: متفاوتة الخصوبة بسبب تغير درجات تطورها وطرق استعمالها ي الماضي  -2

 والحاضر.

الخصوبة واالنتاجية معا ما لم تكن حديثة ومن مادة اصل غير مكونه ترب المناطق االستوائية: قليلة  -3

 من معادن معقدة التركيب.

 ترب المناطق الصحراوية: وهي عادة خصبة وتفتقر الى االدارة الفعالة. -4

 تاريخ ادارة التربة في العراق

نهضات  زراعية في الشرق العربي تقوم اليوم بعد انقضاء فترات االنحطاط الحضاري واالستعمار 

تشتد بعضها احيانا ويضعف ويتعاظم هذا الزخم الزراعي العلمي في بعض االجزاء االخرى فيصبح 

ثورة زراعية ومن االمثلة المشهورة في ذلك هي التقدم الزراعي في كل من العراق ومصر وسوريا 

 ولبنان والجزائر والمغرب.

من هذا القرن على اثر  يراعية في بداية الربع الثانبوادر االولى للنهضة الزالففي العراق ظهرت      

ادراك الدولة اسباب تأثير توفير وتوزيع المواد الغذائية وغيرها بالتغيرات الفجائية التي طرأت على 

مناطق االنتاج الزراعي في العالم وطرق المواصالت التي تربطها به خالل اعوام الحرب العالمية 

 العالمية الثانية. بعد الحرب االولى وفترة ما

 من اهم االجراءات التي قامت بها الدولة في العراق هي:

 واهتمامها ببعض االمور الزراعية. 1336قيام وزارة االقتصاد عام  -1

 قيام الدورات الزراعية التدريبية وتأسيس المدرسة الزراعية في الرستمية وبعدها في ابو غريب. -2

ة خالل االربعينيات ثم تزايدت مع الزمن حتى شملت اغلب ارسال البعثات العلمية في مجال الزراع -3

 المواضيع الزراعية المهمة وبكثافة ال باس بها.

 تعود اولى اعمال ادارة الترب في العراق الحديث الى االعوام التالية:

بكرادة مريم ببغداد لغرض اجراء التحاليل  1313تأسيس المختبر الزراعي االول في العراق عام  -1

 للتعرف على الملوحة . االولية

 Webster andمن قبل كل من وبستر وفيزوانات  1321قيام اول دراسة بالعراق عام  -2

Viswanath  .وكان موضوعها دراسة الترب المالحة لمنطقة ديالى ومستويات الخصوبة فيها 



 

 .من مشاهير علوم التربة االجانب في العراق للفترة المنصرمة من تاريخه العلمي الحديث 

وهو من مشاهير علوم التربة في الواليات المتحدة األمريكية استقدم J. C. Russelجي سي رسل  -اوال

وعمل في التدريس في كلية الزراعة العراقية االولى في ابي غريب قدم طلبا  1354الى العراق عام 

 بتأسيس قسم التربة.

 واضيع التالية:ويلخص اهتمام البروفسور رسل اثناء عمله في قسم التربة بالم

 الزراعة القديمة في العراق. -1

 عمليات ادارة التربة إلنتاج المحاصيل في العراق. -2

  وقد اولى اهتمامه الكبير للمحراث العراقي القديم المستعمل في شمال العراق وخاصة منطقة اربيل

نسب سنة قبل الميالد والذي اعتبره في مواصفاته ا 2322)وهو محراث اربيل( المستعمل منذ 

محراث للترب العراقية. هذه المواصفات هي العمل القليل للحراثة وصفات الترب العراقية عموما 

 وضعف درجة تعرضها للتعرية.

وهو خبير يعتبر مؤسس لقسم التربة في كلية الزراعة والتي تعتبر P. Buringh  بي بيورنك  -ثانيا

طر. واعداد االجيال الجديدة التي تتعهد بمشاكل الخطوة االولى والرئيسية في توطيد علم التربة في الق

التربة فيه. اجرى مسحا استكشافيا لترب العراق مع اختيار ترب بعض المناطق واجراءه مسوحات 

كفل. تم -شبه تفصيلية عليها كماهي الحال في مسوحات مناطق حسينية بني حسن واللطيفية وحلة

ومازالت اعمال التطور في مجال ادارة الترب  1354-1358اجراء هذه المسوحات خالل االعوام 

في العراق مستمرة لحد االن وقد يكون من الممكن اعتبار تأليف المجلس الزراعي االعلى في القطر 

وتحول مديرية التربة العامة الى مديرية التربة واستصالح االراضي محاولة في تحقيق خطوة كبيرة 

 بهذا المضمار رغم الغائها .

لذا يكون  صلة وثيقة بالزراعة وما دمنا قد تعرضنا في مستهل حديثنا الى السياسة الزراعية ان للترب  

من المفيد جدا التعرف الى االهداف العامة للسياسة الزراعية في معظم دول العالم المتقدمة هذه 

 االهداف هي:

موديا( حتى لو استلزم زيادة االنتاج الزراعي بتوسيع رقعته افقيا وتحسين نوعيته وزيادة كميته )ع -1

 ذلك استحداث شيكات مبازل او تغيير طرق ري وغيرها.

 تعميم استخدام المكننة الزراعية في العمليات الزراعية المتنوعة. -2

 وقاية االنتاج من اآلفات الزراعية حشريا ومرضيا. -3

 صيانة الموارد الزراعية تربا ومياها وغيرها. -4

والتأكيد على احالل العالقات االنتاجية الزراعية الحديثة محل تحسين واقع العالقات الزراعية  -5

 العالقات القديمة المتخلفة.

 التوسع في االرشاد الز راعي وضمان زيادة الوعي الزراعي الحديث. -6

 التصنيع لحجم معين من المنتوج الزراعي على انواعه. -7

 االنتاج الزراعي القابل للخزن.اختزان احتياطي لكميات االحتياجات القطرية المؤجلة من مواد  -8

تصدير الفائض من المنتوج الزراعي بعد تغطية احتياجات التخزين الى االسواق التجارية العالمية  -3

 وتحويل هذا الفائض الى مدخول وطني بالعمالت المعتمد عليها. 

فان ذلك واذا ما اختلفت بعض الدول بشان تطبيق بعض هذه االهداف واختلفت في مدى نجاحها فيها 

 -يكون مرده الى العوامل التالية منفردة او مجتمعة:

 ضعف الكفاءات العلمية وقلة الكوادر الفنية . -1



 ضعف االمكانيات على التخطيط المتماسك الشامل. -2

 ضعف الوعي الزراعي. -3

وتلعب خصائص الترب في جميع االحوال دورا بارزا في نجاح اي برنامج تنفيذي زراعي االمر الذي 

 راسة اساسياتها موضوعا رئيسيا في ادارتها والتعامل مع انواعها.يجعل د

 مذاهب ادارة التربة

تنطوي ادار التربة على عمليات كثيرة ومتنوعة يحددها فكر علمي تكون عبر الزمن ن كل المذاهب 

. واالتجاهات يكمل بعضها االخر، وفي ادارة الترب فان المذهب االداري له عالقة باالتجاه االداري

وادناه ما عرفه االنسان من مذاهب في ادارة الترب بغض النظر عن عامل الظرفية )الزمان 

 والمكان(.

  Management by objectivesاالدارة بتحديد االهداف  .1

هو نظام ديناميكي ستدف تحقيق لتكامل ي حاجة المنشاة الزراعية على انوعها مستوياتها، لتوضيح 

ربحي وحاجة االداري في انجاز وتطوير قابلياته طاقاته. ان تطبيق هذا وتحقيق اهدافها في النمو ال

المبدأ يستلزم من االدارة معرفة تامة بعوامل االدارة ومدخالتها واسلوب توزيعها ظرفيا بما تحقق 

 االهداف.

 أهداف الزراعة العراقية: .2

 نريد من الزرعة توفير حاجة الشعب من الغذاء. -ا

 توفير ما تحتاجه الصناعة.نريد من الزراعة  -ب

 نريد الفائض من االنتاج الزراعي لتصديره للخارج. -ج

 الموقف من الطبيعة.)مع الطبيعة ام بعكس اتجاهات عواملها(. .3

 رب البدزول.تمع الطبيعة: مثال ذلك  -أ

 ضد الطبيعة: وافضل مثال عليه ترب المناطق الجافة. -ب

االتجاه الذي يستفيد من واقع الحال)على صعيد طبيعة الطبيعة( ع تداخالت  هواالتجاه لمختلط: و -ج

 نسبيه في نظام الطبيعة.

نأخذ بمذهب ))الصراع مع الطبيعة(( ضد الطبيعة في معظم الحاالت تبعا  العربية الجاف ةفي المنطق

عة(( كما للحاالت والمساحات الخاضعة للزراعة ونوعيات تربها. مع شيء من ))مذهب مع الطبي

 في شمال العراق وشمال سوريا ولبنان وشرق فلسطين.

عي: ان التنوع يستلزم مستلزمات كثيرة من جهود واموال ومعارف التخصص والتنوع الزرا .4

وموارد تربة متنوعة ومساحات كافية، مقارنة بالتخصص الذي يوفر كثير من هذه النفقات 

ءة االنتاج مع الزمن ولكنه في الوقت ذاته المتنوعة، كما ان التخصص يؤدي الى ارتفاع كفا

 يعرض االنتاج الى خسائر كليه بدل الخسائر الجزئية في حال وقوع الكوارث.

الزراعة التقليدية والزراعة الفنية: لقد دخلت التجارة مجال الزراعة وكثيرا ما نالحظ من يحاول  .5

 االستثمار في الزراعة بغية الربح المطلق دون اي اعتبارات.

 راعة االنتاج الصغير وزراعة االنتاج الكبير.ز .6

 . Shifting agricultureالزراعة المتنقلة  .7

زراعة النير والنيرين: هو مذهب خاطئ ايضا وقد جرت ممارسته في الكثر من ترب المناط  .8

الجافة حيث كانت الترب تخضع للزراعة موسم وترك موسم اخر بغية اراحة االرض واستعادة 

 والرطوبة.الخصوبة 

 زراعة االستهالك وزراعة التصدير. .3

 . Hydroponicsالزراعة لمائية  .12



حيث تقل مساحات الترب الصالحة للزراعة وتتوفر االمكانيات المالية والتقنية نشا مذهب الزراعة 

 المائية التي تقوم على تهيئة احواض ذات مياه او محاليل غذائية.

 . Agriculture of controlled environmentالزراعة المكيفة  -11

 هي عقيدة زراعية تقوم على اقامة زراعات متنوعة ولنباتات ذات طلب عالي.و

 لزراعة المبكرة والزراعة المرجئة:   -12

كلما بكر المزارع في زراعة محصوله من حيث الموعد وهيئا مستلزمات نجاح مراحل نمو محصوله 

 ض والحال نفسه عندما يؤخر زراعته.في غير موعدها يحصل على اعلى االسعار ين يقل العر

 زراعات االراضي المستأجرة والمملوكة:   -13

المستأجر مستثمر سريع ال يفكر اال بالربح السريع والمالك على عكس ذلك فانه يفكر بالمستقبل وما 

 قد يستلزمه فيه من اجل البقاء.

 مذهب الصيانة ومدرسته:  -14

ان سوء االدارة واالهمال يعرضان االنتاج الى الفشل وبالتالي الى االصابة بمختلف التأثيرات السلبية 

 وفي مقدمتها التعريات بأنواعها.

 الزراعة الرأسمالية والزراعة االشتراكية:  -15

الزراعة االشتراكية تدعو وتهدف الى توزيع عادل للوارد والعوائد وتكافؤ في الفرص للجميع ومنع 

 االستغالل بكل الطرق والوسائل على صعيد التضامن والتوحيد لإلمكانيات المتفرقة.

 : Soil bankبنك التربة   -16

وهو بنك يقوم بتعويض المزارعين كل اقيام محاصيلهم المتوقع انتاجها قبل الزراعة دون ان تزرع 

نخفاض خصوبة لموسم او اكثر ألسباب اقتصادية و خصوبية وذلك خوفا من تدهور االسعار وا

 الترب في بعض من انواعها الهامشية.

 :Zero or minimum tillageالحراثة الصفرية او حراثة الحد االدنى    -17

ان الحراثات الشديدة والمتكررة في الموسم الواحد دون مبرر فني يقتضي ذلك تؤدي الى اضرار 

بالنسبة لنجاح محصول الموسم وخصوصا في الترب المعرضة للتعرية . لذلك قامت الدعوة الى 

 اعتماد مبدأ الحراثة بالحد االدنى مما يؤدي المطلوب وربما بدون حراثة كما في زراعة المراعي. 

 التركيب المحصولي:  -18

 -فيه تتحدد انواع المحاصيل الزراعية التي تدخل في تشكيلة المحاصيل المهمة في االنتاج الزراعي

 الصادرة بهذا الشأن. ات الفنيةصيختار هذه المحاصيل بموجب التوتلنباتي  القومي او الوطني، وا

 الحيواني. –التكامل النباتي   -13

 الخط المزرعية.  -22

 عمل.اخالقيات ال  -21

 الثالوث العلمي الزراعي.  -22

 المركزية واال مركزية. -23

 التوثيقية.  -24

 


