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 اخلالصة
االقتصادية سعت ىذه الدراسة وبالتعاون مع وزارة الزراعة إلى محاولة لتبيان خصوصية دراسات الجدوى      

لممشروعات الزراعية وذلك الختالف طبيعة نشاط القطاع الزراعي عن باقي القطاعات وخصوصية المشاكل 
والتحديات التي تواجو ىذا القطاع , أخذين الظروف الطبيعية والمناخية وغيرىا  باالعتبار أثناء التحميل وتطبيق 

اسة نقاط القوة والضعف لمبيئة الداخمية لممشروع من المعايير المالية واالقتصادية والتسويقية والفنية والبيئية لدر 
 جية وفرص وتحديات البيئة الخارجية من جية أخرى  . 

لحالية ليا مع التركيز والبحث الدراسة ا عراق مشاكل وتحديات متعددة تعرضتيواجو القطاع الزراعي في ال     
نيا العراق وسوف يعاني منيا في المستقبل , عانى م أذالشحة المائية والتي وصمت إلى حد األزمة في مشكمة 

 ما يجعل المورد المائي ومن ثم مستوى التنمية الزراعية المستدامة عرضة لمخطر . 
أن أىمية الدراسة تنبع من حاجة المشاريع الزراعية لسياسات اقتصادية زراعية تتناسب وأىميتيا   وتوفر      

نفيذ برامج التحول الييكمي المطموب بالقطاع الزراعي بما يحقق التوازن ليا االعتمادات المالية الالزمة لدعم وت
بين اعتبارات اآلمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة من خالل أعداد دراسات جدوى وتقييم لممشاريع القائمة 

العديد منيا .  والمقترحة وفي مختمف األنشطة الزراعية تساعد في اختيار المشاريع المناسبة وترتيب أولويات
تناولت الدراسة في جانبيا النظري عرض لمفيوم وأىمية وأىداف ومراحل إعداد دراسات الجدوى فضاًل عن اىم 
المعايير المالية واالقتصادية المستخدمة لدراسة جدوى المشاريع , كذلك ركزت الدراسة عمى إظيار اىم 

لزراعية والتي انعكست عمى طريقة حساب القيم الخصوصيات التي تميز ىذا القطاع والمتعمقة بالبيئة ا
 االقتصادية والمالية لبنود التكاليف والعوائد في المشرعات الزراعية .

وفي الجانب التطبيقي تم أعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع زراعة محصول الحنطة يستخدم      
افظة ميسان جنوب العراق , وىو جزء من أسموب تقانات الري الحديثة ) الري بالرش المحوري ( في مح

, ويعد من المشاريع الميمة  8002المشاريع الممولة من المبادرة الزراعية التي اطمقتيا الحكومة العراقية عام 
بالنسبة لالقتصاد الوطني فيما يتعمق بزيادة إنتاجية وحدة المساحة لممحاصيل الزراعية , ومن جانب آخر ترشيد 

المائية التي يعاني القطاع الزراعي من شحة واضحة  فييا , أثرت وبشكل كبير عمى الزراعة  استخدام الموارد
 والبيئة في العراق . 

ومن خالل الدراسة أتضحت أىمية ونجاح أساليب تقانات الري الحديثة في رفع كفاءة مشاريع اإلنتاج      
ىذه المشاريع بالنسبة لممستثمر الفرد أو  النباتي ليس عمى مستوى االقتصاد القومي فحسب بل وكذلك جدوى

المزارع لما تحققو من زيادة في اإلنتاج وتخفيض التكاليف ومن ثم ارتفاع حجم األرباح , والذي يشجع الفالحين 
مستقبال عمى استخدام التطورات التكنولوجية في مجال الزراعة دون انتظار دعم حكومي مما يؤدي إلى رفع 

حين وتنمية الريف وزيادة تمسك الفالحين بأرضيم وعدم اليجرة لممدن . ىذا من ناحية مستوى المعيشة لمفال
 أىداف المشروع المبتغاة والتي أثبتت الدراسة تحققيا وبنسب جيدة جدا .

توقف عجمة تنمية القطاع الزراعي عمى المبادرات الحكومية بين  يستحسن عدمومن توصيات الدراسة انو      
. فالسياسة الحكومية المتعمقة بالدعم البدَّ أن تكون مرنة وتتالءم مع الظروف الخارجية فقط فترة وأخرى 

 .لمفاجئة التي تواجو ىذا النشاط ا
 


