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الخالصة ى
يعد األمف الغذائي مف األساسيات التي تشغؿ باؿ المفكر االقتصادي
والسياسي عمى حد سواء ،باعتباره الركيزة الميمة لألمف القومي الرتباطو
بحياة الناس وصحتيـ ،فعمى الحكومات تقع مسؤولية توفير الغذاء سواء عف

طريؽ اإلنتاج الزراعي المحمي أو االستيراد .والعراؽ واحد مف البمداف الذي
عانى مف اتساع الفجوة الغذائية الىـ المجموعات السمعية الغذائية ،ومنيا
الحبوب ،وبيدؼ سد ىذه الفجوة تـ االعتماد عمى االستيراد مف األسواؽ

العالمية وىذا بطبيعة الحاؿ ،كمؼ ميزانية البمد مزيدا مف التبعية المالية
واالقتصادية.

وبيدؼ زيادة اإلنتاجية الزراعية لمحاصيؿ الحبوب اإلستراتيجية ،ال بد

مف تبني تكنولوجيا متقدمة يمكف أقممتيا مع ظروؼ البيئة المحمية ،مثاليا
دور الييئات والمراكز البحثية في مجاؿ بحوث محاصيؿ الحبوب المتمثمة

باعتماد عدد مف االصناؼ الزراعية ،وتطوير وتصنيع مستمزمات االنتاج
الزراعي كاالسمدة والمبيدات والمكننة الزراعية.
وقد لوحظ مف خالؿ البحث دور ىيئات ومراكز البحث العممي في

استنباط أصناؼ جديدة لممحاصيؿ الزراعية والمتمثمة في عدد مف األصناؼ
لمحاصيؿ تـ تسجيميا أو اعتمادىا مف قبؿ المجنة الوطنية لتسجيؿ واعتماد
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) صتؼ (سياـ59( األصناؼ الزراعية في العراؽ والتي تجاوزت
 عمما إف غالبية ىذه األصناؼ ذات إنتاجية عالية،)16ص،2003،واخروف
 وتأثيرىا في زيادة، إضافة الى األسمدة،مما يزيد اإلنتاج الزراعي المحمي

اإلنتاج وكذلؾ ترشيد استيالؾ المياه باستخداـ منظومات الري بالرش
.وتأثيرىا في زيادة إنتاجية الدونـ مف األرض الزراعية
Abstract
Food safety consider one of the basic items that make the
mind of economic & politician thinker busy. As an
important base for the national safety because its connected
with people,s life and health , so there is a responsibility on
the government in making food easy to reach to all people
weather by local agriculture product or by export.
Through the research we find a food gap this gap is taking
wider since long decays and in order to close this gap we
must depend on export from world market and this naturally
will cost the country balance more financial, economical,
political suboodination.
So in order to increase the production of strategic
agriculture crops have advanced technology that we can
make it suitable with the local environment circumstances.
We notice through the research the role of the scientific
research centers committee in create a new types of a new
types of agriculture corps that representing numbers of
agriculture corps that is recorded or depending from the
local commission of records & depending agriculture corps
in the country which becomes more than (59) types , and
most these types have high production which increase the
local agriculture production , in addition to the fertilizers
and its impact on production increasing and rationalization
water consumption by using imigation systems and its
impact in Donam production in agriculture land.
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المقدمة:
يعد األمف الغذائي احد المكونات األساسية لألمف االستراتيجي ،ومف
ثـ فاف وجود مشكمة امف غذائي يعني بالضرورة وجود مشكالت سياسية

بالغة ال تقؿ خطورتيا عف المشكالت االقتصادية المترتبة عمى المشكمة
الغذائية ،فاالعتماد المتزايد عمى الخارج في استيراد الغذاء يعني مزيد مف
التبعية االقتصادية والسياسية .ضمف ىذا اإلطار فاف قضية األمف الغذائي

بكؿ ما تحتوييا مف أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية تقؼ في مقدمة سمـ

األولويات في العراؽ .وذلؾ الرتباطيا باستمرار حياة األفراد والحفاظ عمى
صحتيـ ،لذا أصبحت ىذه المسالة الشاغؿ لكؿ الميتميف ،باعتبارىا الركيزة
األساسية لألمف القومي ،ومف واجب الحكومات توفير الغذاء لمشعب سواء

عف طريؽ اإلنتاج المحمي أو االستيراد ،فاالتكاؿ عمى االستيراد في العراؽ
لتحقيؽ األمف الغذائي دفع بالشعب الى حافة المجاعة لوال االعتماد عمى

نظاـ البطاقة التموينية فور تطبيؽ الحصار(و ازرة الزراعة،1996 ،ص)11

ىذا األمر ىو الدافع الكبير الف تركز الجيود لرفع معدالت اإلنتاجية
وبالتالي رفع اإلنتاج الى المستويات التي تستطيع عنده تغذية الشعب

المتنامي دوف الحاجة الى االستيراد مف الخارج مما يحمؿ البمد أعباء مالية

كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الكميات المستوردة إضافة الى التبعية االقتصادية
والسياسية ،السيما بعد إف أصبح الغذاء سالحا أساسيا لمدوؿ العظمى

لمضغط

عمى

الشعوب

الفقيرة

والمتنامية

لتحقيؽ

أىدافيا

ومأربيا(جميؿ،2005،ص.)45
لذا وجب عمى صناع القرار السياسي واالقتصادي التفكير بجدية في

مسالة االكتفاء الذاتي ،وخاصة المحاصيؿ اإلستراتيجية (الحنطة والشعير
والرز والذرة الصفراء) والتي ال يمكف لمفرد العراقي االستغناء عنيا ،وبناء
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عمى ذلؾ ،ضرورة رفع اإلنتاجية ليذه المحاصيؿ بتطبيؽ نتائج البحوث
العممية كاستخداـ األصناؼ المستنبطة ذات اإلنتاجية العالية والمقاومة

لمجفاؼ والمموحة والح اررة واختيار التركيبات المحصولية المالئمة وتطوير

نظـ التاميف الزراعي في المناطؽ الزراعية ذات الظروؼ المناخية المتقمبة
وأساليب المكافحة الحيوية ونقؿ الجينات الوراثية واالقتصاد بمياه الري ،لذا

فاف الحموؿ المناسبة لمنيوض باإلنتاج الزراعي بالوضع القائـ حاليا ىو
التقانة اإلحيائية الزراعية وذلؾ مف خالؿ زيادة كفاءة استخداـ األراضي

الصالحة لمزراعة عمى محوريف األوؿ زيادة الكثافة المحصولية لألراضي
الزراعية والمحور الثاني يتمثؿ برفع إنتاجية تمؾ المحاصيؿ التي تفرض عمى

القطاع الزراعي أف يتواصؿ بالبحوث الزراعية الستنباط التقانة المالئمة
لممشاكؿ المتعمقة باألمف الغذائي وتدىور الموارد.
مذكلةىالبحث:ى ى
اتساع الفجوة الغذائية ضمف سنوات البحث ( )2006-1996ناجمة
عف قصور في اإلنتاج الزراعي المحمي واالستخداـ المنخفض نسبيا لمتقانات
الزراعية لغرض رفع الكثافة المحصولية وزيادة اإلنتاجية الكمية والنوعية
لتحقيؽ األمف الغذائي في العراؽ.

هدفىالبحث:
ييدؼ البحث الى كشؼ الفجوة الغذائية لسنوات البحث مف -1996

 2006وكيفية تقميص ىذه الفجوة بزيادة إنتاجية المحاصيؿ مف خالؿ تطبيؽ

التقانات الحديثة المستنبطة مف جراء األبحاث العممية التي تجرييا الييئات
والمراكز البحثية في العراؽ.
مفكومىاألمنىالغذائي Food Security
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يمكف التمييز بيف مستوييف لألمف الغذائي وىما؛ األمف الغذائي
المطمؽ ،واألمف الغذائي المحدد او النسبي .وسيتـ في أدناه توضيح لكؿ مف

ىذيف المستوييف وكما يمي:

األمن الغذائي المطمق :يعني إنتاج الغذاء داخؿ دولة ما أو مجموعة

مف الدوؿ المتعاضدة بما يعادؿ أو يفوؽ الطمب المحمي ليا(ناصر،
،2005ص .)102بيذا المعنى فانو يشير الى أف الدولة تسد حاجاتيا مف
المواد الغذائية مف خالؿ اإلنتاج المحمي فقط ،دوف المجوء الى االستيراد ،ال

بؿ وتنتج ما يفيض عف حاجاتيا بحيث يتـ تصدير الفائض الى الخارج وىذه

الدولة أو مجموعة الدوؿ المتعاضدة ،تكوف صادراتيا تفوؽ استيراداتيا .وىذا
المستوى مرادؼ لمفيوـ االكتفاء الذاتي الكامؿ ،ويعرؼ أيضا باألمف الغذائي

الذاتي.

إف مثؿ ىذا التحديد المطمؽ الواسع لألمف الغذائي توجو لو انتقادات
كثيرة إضافة الى انو غير واقعي ،كما إنو يفوت عمى البمد المعني إمكانية
االستفادة مف التجارة الدولية القائمة عمى التخصص وتقسيـ العمؿ واستغالؿ

المزايا النسبية(عبدالدايـ،2005،نت).
أما األمف الغذائي المحدد أو النسبي :فنقصد بو وصوؿ دولة معينة

الى مرحمة سد احتياجاتيا مف المواد الغذائية األساسية عف طريؽ اإلنتاج
المحمي رغـ إنيا تستورد بعضا مف المواد الغذائية األخرى التي ال تخضع
أسواقيا العالمية بدرجة عالية الى االحتكار(حمادي،1982،ص .)22يعكس

لنا ىذا المفيوـ إف الدولة تستورد السمع الزراعية .وال يعني ىذا المفيوـ
بالضرورة إنتاج كؿ االحتياجات الغذائية األساسية ،بؿ يقصد بو أساسا توفير
ىذه االحتياجات مف خالؿ منتجات اخرى يتمتع فييا القطر المعني أو
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األقطار المعنية بميزة نسبية عمى األقطار األخرى ،وبالتالي فاف المفيوـ
النسبي أو المحدد لألمف الغذائي يعني تاميف الغذاء بالتعاوف مع اآلخريف.
يؤسس مفيوـ األمف الغذائي عمى ثالثة مرتكزات أساسية ىي:
 .1وفرة السمع الغذائية.
 .2وجود السمع الغذائية في السوؽ بشكؿ دائـ.
 .3أف تكوف أسعار السمع في متناوؿ أيدي الجميع.
مفكومىالفجوةىالغذائوة:
نقصد بالفجوة الغذائية ىي الفرؽ الحاصؿ بيف إجمالي المتاح

لالستيالؾ مف السمع الغذائية  ،وبيف اإلنتاج المحمي في مدة زمنية معينة

(جميؿ،2005،ص .)45بمعنى أكثر توضيحا ىي تمثؿ صافي التجارة
الخارجية (االستيرادت -الصادرات) مف الغذاء في تمؾ الفترة كما وتعبر عف

مدى كفاية اإلنتاج المحمي مف الغذاء لمواجية متطمبات االستيالؾ عمى

المستوى الوطني.
مفكومىالتقانة :ى
التقانة ىي تطبيؽ لممعرفة العممية والخبرات المكتسبة بما يؤدي الى

تطوير أساليب وطرؽ اإلنتاج(حيدر،2002،ص .)168ويعد التطور التقني
احد الركائز األساسية لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،وىو الجيد المنظـ الرامي

الستخداـ نتائج البحث العممي في تطوير أساليب أداء العمميات اإلنتاجية

واألنشطة اإلدارية والتنظيمية واالجتماعية وذلؾ بيدؼ التوصؿ الى أساليب
جديدة لتحقيؽ التنمية في تمؾ القطاعات .وتعني التقانات الزراعية كؿ ما
يستخدـ في التكنولوجيا المتقدمة بيدؼ الوصوؿ الى اكبر استغالؿ ممكف

لألراضي الزراعية الخصبة والمنتجة لغرض زيادة اإلنتاج الزراعي بشقيو
النباتي والحيواني مف خالؿ استخداـ المكننة الزراعية وطرؽ استعماليا
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والخدمات الزراعية كأنظمة الري الحديثة وطرؽ تشغيميا والبذور المحسنة
واألسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج سالالت مف الحيوانات ذات صفات
وراثية جيدة .فالتقانة الزراعية ىو العمـ الذي يدرس األساليب التقنية ومجاؿ

تطبيقيا لمحصوؿ عمى اكبر إنتاج زراعي مف اجؿ خدمة المزارع وتحقيؽ
التنمية الزراعية .وتطور التقنيات الزراعية المستخدمة ىو احد أسباب زيادة

كميات

اإلنتاج

الزراعي،

وبالتالي

تحقيؽ

األمف

الغذائي(الخميؿ،2007،ص.)60
لقد أثبتت سياسات بعض انجازات الربع الثالث مف القرف العشريف في

عدد مف البمداف العربية ومنيا العراؽ إف توليد وتصنيع وانتاج التقانة

المناسبة محميا ،أمر ممكف ،إف كاف عمى مستوى البمد الواحد أو عمى
مستوى البمداف العربية مجتمعة ،وخير دليؿ عمى ذلؾ صناعة منتجات
األسمدة الكيماوية ،وصناعة اآلالت الزراعية وتجييزات الري واستنباط

بعض السالالت الجينية لعدد مف المحاصيؿ الرئيسة كالقمح والقطف
(الوزاف،1996،ص .)304مع االخذ بنظر االعتبار انو ليس بالضرورة اف
يكوف كؿ ماىو جديد ذي كفاءة اقتصادية اعمى مف القديـ ،انما استخداـ

التقانات المالئمة لمبيئة المحمية ،ىو المعوؿ عميو لتحقيؽ الكفاءة
االقتصادية ،وىذا ما يمكف اف نالحظو في مفردات جدوؿ رقـ ( )10كيؼ
اف استخداـ تقانات مالئمة لمبيئة المحمية في زراعة الرز الذي يعد مف

محاصيؿ الحبوب االساسية في العراؽ ،ادى الى زيادة االنتاجية بنسب

مرتفعة.
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طروقةىجمعىالبواناتىوأدلوبىالتحلول :ى
تـ الحصوؿ عمى البيانات مف جيات متعددة منيا ،و ازرة الزراعة
والجياز المركزي لإلحصاء واإلحصاء الزراعي وتقارير المنظمة العربية

لمتنمية الزراعية .وقد اعتمد التحميؿ عمى األسموب الرياضي المبسط في
استخراج النتائج النيائية.
النتائج والمناقشة:
 -1ىمحصولىالحنطة:ى
يبيف الجدوؿ رقـ ( )1تذبذب في إنتاج محصوؿ الحنطة مف سنة
ألخرى فقد بمغت أدنى كمية إنتاج نحو ( )947ألؼ طف ،وكاف ذلؾ في عاـ

 1997في حيث سجؿ عاـ  2003أعمى انتاج ،إذ بمغت كميتو نحو
( )2329ألؼ طف (الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات،
 ،2006صفحات متفرقة).

كما لوحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )3إف حجـ الفجوة الغذائية ليذا

المحصوؿ آخذة بالتزايد خالؿ الفترة مف ( )2006-1996بحيث تراوح الحد
األدنى ليا ( )1278عاـ  1996والحد األعمى ( )3880ألؼ طف في عاـ

.2001

مف أىـ أسباب اتساع الفجوة الغذائية في تمؾ الفترة يعود لقصور
اإلنتاج المحمي الذي يعود بدوره النخفاض الغمة بسبب تداوؿ زراعة أصناؼ

قميمة اإلنتاجية ورديئة في صفاتيا الحقمية باإلضافة الى قمة األمطار
المتساقطة في السنوات األخيرة والطرؽ االروائية المتبعة ،حيث إف اختيار
الوقت المناسب لمسقي لو األثر الكبير في زيادة إنتاجية المحصوؿ.
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 -2ىمحصولىالذعورىوالذرةىالصفراء:
اخذت الفجوة الغذائية لمحصولي الشعير والذرة الصفراء في العراؽ
باالختفاء اعتبا ار مف عاـ ( 1997الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا

المعمومات ،2006 ،صفحات متفرقة) كما يتضح ذلؾ مف مفردات الجدوؿ
رقـ ( )3حيث لـ يتـ استيراد الشعير والذرة الصفراء ،بسبب انخفاض الطمب
المحمي عمى الشعير والذرة الصفراء بعد تطبيؽ العراؽ (مذكرة التفاىـ)
واستيراد كميات مف الحنطة تسد حاجة المستيمكيف ،مما أدى الى االستغناء

عف خمط الشعير والذرة الصفراء في الطحيف الذي يعطى لممواطنيف ضمف
البطاقة التموينية ،واقتصر التوسع في زراعة ىذيف المحصوليف لألغراض

الصناعية وكعمؼ لمحيوانات بعد انتشار مشاريع الدواجف.
 -3محصولىالرز:

تشير البيانات االحصائية الخاصة بمحصوؿ الرز ،اف ىناؾ تذبذب
في انتاجو ،حيث بمغت ادنى كمية انتاج نحو ( )12الؼ طف في عاـ

 2000واعمى انتاج انتاج سجمو عاـ  1998حيث بمغ نحو ( )389الؼ
طف ،وىذا ما يوضحو جدوؿ رقـ ( .)2كما تبيف لنا مفردات جدوؿ رقـ ()3
اتساع حجـ الفجوة الغذائية مف ىذا المحصوؿ والى وجود عجز كبير في

اإلنتاج المحمي لتغطية احتياجات المستيمكيف.

يالحظ مما تقدـ إف المتاح لالستيالؾ وخصوصا مف محصولي
الحنطة والرز قد تضاعؼ خالؿ سنوات البحث .بسبب توقيع مذكرة التفاىـ

عاـ ( 1996النفط مقابؿ الغذاء) وىذا االرتفاع في المتاح لالستيالؾ ناجـ
عف زيادة كبيرة في االستيراد وانخفاض نسبة االكتفاء الذاتي حيث انخفضت
مف ( )%47في عاـ  1996الى ( )%20في عاـ  2001بالنسبة لمحصوؿ
الحنطة ،أما بالنسبة لمحصوؿ الرز فالحالة ذاتيا حيث يالحظ مف الجدوؿ
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رقـ ( )2ارتفاع كبير في المتاح لالستيالؾ خالؿ سنوات البحث ولنفس
األسباب المذكورة أنفا حيث انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي ليذا المحصوؿ

مف ( )%47في عاـ  1996الى ( )%1عاـ  2000وفي ذلؾ داللة واضحة
عمى اعتماد قوت الشعب مف محصولي الحنطة والرز عمى السوؽ العالمية
في سد الفجوة الغذائية التي يعاني منيا االقتصاد العراقي.
الفجوةىالغذائوةىللمحاصولىاإلدتراتوجوةىفيىالعراقىللمدة ى
2006-1996
إف النتائج السمبية لمعجػز فػي إنتػاج المحاصػيؿ الزراعيػة الغذائيػة بشػكؿ
ع ػ ػػاـ واإلس ػ ػػتراتيجية خاص ػ ػػة ،خطيػ ػ ػرة ج ػ ػػدا وى ػ ػػي ت ػ ػػنعكس عم ػ ػػى الجوان ػ ػػب
االقتصادية واالجتماعية والسياسػية واإلسػتراتيجية .فعمػى الجانػب االقتصػادي
عػػدـ ت ػػوفر الغ ػػذاء الكػػافي يعن ػػي مزي ػػد م ػػف االسػػتيراد ،وسيض ػػطر البم ػػد ال ػػى

تخصيص جزء كبير مف دخمو لتسػديد فػاتورة االسػتيراد ،وعجػز فػي الموازنػة
العام ػػة وميػ ػزاف الم ػػدفوعات ،الس ػػيما إذا ك ػػاف البم ػػد ال يمتم ػػؾ المػ ػوارد المالي ػػة
الكافي ػػة ،األم ػػر ال ػػذي ي ػػؤدي ب ػػو ال ػػى االس ػػتدانة لتس ػػديد ف ػػاتورة االس ػػتيرادات.

واجتماعيا فاف الفجوة الغذائية ستزيد مف مسػتوى الفقػر فػي المجتمػع وحػاالت
سوء التغذية ،ال سيما إذا كػاف البمػد التتػوافر لديػو اإلمكانػات الماليػة الكافيػة،

وأما مف الجانب السياسي لمفجوة فإنيا تعنػي تبعيػة البمػد خصوصػا أف الغػذاء
سالح تستخدمو الدوؿ الكبرى تجاه البمداف التي تعاني مف عجز فػي إنتاجيػا
الزراعي.

وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ ال بػػد مػػف النيػػوض بإنتاجيػػة وحػػدة المسػػاحة حيػػث

تشػػير إحػػدى الد ارسػػات التػػي قػػاـ بيػػا (() Rajaram2000ىيئػػة تكنولوجيػػا
البػػذور ،2002،ص )15والتػػي نشػػرت فػػي المػػؤتمر العممػػي السػػادس لمحنطػػة
في بودابست ىنكاريا عاـ  ،2000باف العالـ سيحتاج في عػاـ ( )2020الػى
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بميػػوف طػػف مػػف الحنطػػة لسػػد االحتيػػاج العػػالمي مػػف الغػػذاء مقارنػػة باإلنتػػاج
الحػػالي الػػذي ال يتخطػػى اؿ ( )2313مميػػوف طػػف ،عميػػو ال بػػد مػػف النيػػوض
بإنتاجي ػػة وح ػػدة المس ػػاحة ،وى ػػذا يس ػػتدعي تطبي ػػؽ مجموع ػػة عوام ػػؿ أىمي ػػا

اسػػتخداـ ب ػرامج تربيػػة النبػػات ،االدارة الجي ػػدة لإلنتػػاج ،تربػػة جيػػدة وص ػػالحة
لمزراعة ،واالىتماـ بموعد زراعة كؿ صنؼ واالىتماـ بموضوع المكافحة مف
الحش ػرات واالم ػراض التػػي تصػػيب النبػػات ،واسػػتخداـ بػػذور محسػػنة وعاليػػة

اإلنتػػاج فػػي الز ارعػػة ونظ ػ ار ألىميػػة موضػػوع الغػػذاء ولوجػػود مشػػكمة فيػػو فػػي
الوقػػت ال ػراىف ،وسػػتكوف اكبػػر فػػي المسػػتقبؿ ،فضػػال عػػف انػػو العامػػؿ الػػذي

سيؤدي الى حدوث صراع بيف الشعوب مستقبال.

مدتلزماتىالتقانةىالمدتخدمةىفيىإنتاجىمحاصولىالحبوبىالرئودةىفييى
العراق ى
لغرض النيوض بإنتاجية وحدة المساحة وتحقيػؽ الزيػادة فػي اإلنتػاج ال

بػػد مػػف تطبيػػؽ نتػػائج البحػػوث العمميػػة الزراعيػػة بيػػدؼ زيػػادة معػػدالت التنميػػة
الزراعيػػة وزي ػػادة إنتاجي ػػة وحػػدة المس ػػاحة ع ػػف طريػػؽ تبن ػػي تكنولوجي ػػا متقدم ػػة
يمكف أقممتيا مع ظروؼ البيئة المحمية.

ويتجم ػػى دور الييئ ػػات والم ارك ػػز البحثي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ بح ػػوث محاص ػػيؿ

الحبػػوب والمتمثمػػة فػػي عػػدد األصػػناؼ المسػػتنبطة واعتمػػاد األصػػناؼ الزراعيػػة
والتي تجاوزت اؿ( )59صنفا لمختمؼ المحاصيؿ الزراعية إضافة الى أف ىذه
المراكز البحثية لػـ يقتصػر دورىػا فػي مجػاؿ تطػوير اإلنتػاج الز ارعػي بػؿ شػمؿ
تطػ ػػوير وتصػ ػػنيع مسػ ػػتمزماتو اليامػ ػػة كاألسػ ػػمدة والمبيػ ػػدات الزراعيػ ػػة والمكننػ ػػة
وغيرىا(عبدالرحمف،1999،ص.)22
 -1فيىمجالىتطوورىزرارةىالحنطة ى
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ىناؾ عدد مف االصناؼ المستنبطة لمحاصيؿ الحبػوب تػـ تسػجيميا او
اعتمادىػػا او تسػػجيميا واعتمادىػػا مػػف قبػػؿ المجنػػة الوطنيػػة لتسػػجيؿ واعتمػػاد

االصناؼ الزراعية في العراؽ ،ويتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ مفػردات الجػدوؿ رقػـ
(.)6
لقد أثبتت الدراسات العممية األىميػة الفائقػة لمبػذور ذات النوعيػة الجيػدة

(الب ػػذور المص ػػدقة) ف ػػي زي ػػادة اإلنت ػػاج وتحس ػػيف نوعيت ػػو لم ػػا تمت ػػاز ب ػػو م ػػف
صفات تساعد النبات عمى مقاومة الظروؼ المناخية والبيئيػة الصػعبة ،وكمػا
أشار الجدوؿ رقـ ( )6فػي اسػتنباط ( )27صػنؼ مػف الحنطػة ضػمف البػرامج
والمشػػاريع اإلنمائيػػة الوطنيػػة وىيئػػات م اركػػز البحػػث العممػػي ،حيػػث إف تمػػؾ

البػرامج تعتبػػر صػػيغة متطػورة لنقػػؿ نتػػائج البحػػوث العمميػة الػػى حيػػز التطبيػػؽ
ومػػف ثػػـ نشػػرىا عمػػى الم ػزارعيف وتػػتمخص فوائػػدىا المباش ػرة بكونيػػا األسػػموب

المناسػػب فػػي اإلس ػراع لنشػػر وتبنػػي التقانػػات المسػػتخدمة ذات العالقػػة بزيػػادة
اإلنتاج.
 -2فيىمجالىتطوورىزرارةىمحصولىالرز:ى
استنباط واطالؽ الصنؼ إباء المتميز بانتاجية عالية تراوحت بػيف (8-

 )6طف /ىكتار مقارنة بحاصؿ الصنؼ المحمي السائد (العنبر) الذي يتراوح
حاصػػمة بػػيف ( )3.5-2.5طػػف  /ىكتػػار وقػػد زرع ىػػذا الصػػنؼ الجديػػد فػػي
موسـ  1998بمساحة بمغت ( )2500ىكتار.

وقد تـ استقداـ ( )155صنؼ رز مف فيتناـ فػي موسػـ  1997وجربػت

لمعرفة تكيفيا البيئي في محطة أبحاث الرز فػي المشػخاب /محافظػة النجػؼ
خػػالؿ موسػػمي  1998/1997وتػػـ تحديػػد ( )10أصػػناؼ واعػػدة اثنػػاف منيػػا
ذات رائحػػة عطريػػة وانتاجيػػة عاليػػة ،إضػػافة الػػى ذلػػؾ فػػي موسػػـ  1998تػػـ

تحديد ( )8أصناؼ واعدة اخرى حيػث أظيػرت حاصػال عاليػا يتػراوح مػا بػيف
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( )14-12طف /ىكتار (عمى صعيد التجارب) مع فترة نمو مناسػبة وصػفات
حقمية جيدة كما يتضح في الجدوؿ رقـ (.)5

وىن ػػا يج ػػب التنوي ػػو إل ػػى إف اس ػػتخداـ التقان ػػة المالئم ػػة لمبيئ ػػة المحمي ػػة،

وليس استخداـ التقانة الحديثة ،كفيؿ بتحسيف إنتاجية محصوؿ الػرز ،بمعنػى
ان ػػو ذي ج ػػدوى اقتص ػػادية أعم ػػى ،م ػػف اس ػػتخداـ التقان ػػة الحديث ػػة ،وى ػػذا م ػػا

نالحظػػو فػػي مفػػردات الجػػدوؿ رقػػـ ( )10حيػػث اف ىنػػاؾ تػػاثير واضػػح فػػي
انتاجيػ ػػة محصػ ػػوؿ الػ ػػرز ،بحسػ ػػب طريقػ ػػة الز ارعػ ػػة المسػ ػػتخدمة ،وقػ ػػد كانػ ػػت
االنتاجية العالية عند استخداـ طريقتػي الشػتاؿ والبرشػوت نسػبة الػى اسػتخداـ

طريقة الزراعة الجافة والمبتمة (شاىر ،2008 ،ص.)31
-3ىىفيىمجالىتطوورىالذرةىالصفراء:

البرنامج اإلنمائي لتطوير ز ارعػة محصػوؿ الػذرة الصػفراء تأسػس عػاـ 1996
واىػػـ مػػا تحقػػؽ فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػو إحػػداث طف ػرة فػػي المسػػاحات المزروعػػة
وانتاجيػػة الػػدونـ الواحػػد اعتبػػار مػػف سػػنة التأسػػيس والسػػنوات الالحقػػة مقارنػػة

باألعواـ السابقة.
 -4فيىمجالىصنارةىاألدمدة:
لقػػد تضػػافرت الجيػػود المسػػتمرة فػػي كػػؿ مػػف و ازرتػػي الصػػناعة والز ارعػػة

بيػػدؼ تطػػوير أن ػواع األسػػمدة المختمفػػة لموصػػوؿ الػػى سػػد حاجػػة المسػػاحات
المزروع ػػة بمختم ػػؼ المحاص ػػيؿ الزراعي ػػة ،فباإلض ػػافة ال ػػى إنت ػػاج األس ػػمدة
المألوفة تـ إنتاج سماد سػائؿ يحتػوي عمػى العناصػر الغذائيػة الرئيسػية ،يػرش
عمى أوراؽ المحاصيؿ المختمفة وتسمى باألسمدة الورقية .بعػد إجػراء تجػارب
وبحػػوث عمػػى محاصػػيؿ مختمفػػة أدى ىػػذا السػػماد الػػى زيػػادة اإلنتػػاج بنسػػب
تراوحت بيف ( )20%-60%لممحاصيؿ المختمفة.
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إضافة الى ذلؾ تـ إنتاج سماد ورقي عمػى شػكؿ مسػحوؽ يحتػوي عمػى
العناصػػر الغذائيػػة فػػي عػػاـ  1997وتػػـ تجربػػة ىػػذا السػػماد عمػػى محاصػػيؿ
الخض ػ ػػر والحب ػ ػػوب لمس ػ ػػنوات  ،1999 ،1998، 1997أعط ػ ػػى زي ػ ػػادة ف ػ ػػي
اإلنت ػ ػػاج تراوح ػ ػػت ب ػ ػػيف ( )25%عم ػ ػػى محاص ػ ػػيؿ الحب ػ ػػوب و( )80%عم ػ ػػى
محاصػػيؿ الخضػػر وخصوصػػا الطماطػػة المزروعػػة فػػي المنػػاطؽ الصػػحراوية

في البصرة وكربالء والنجؼ.

وقػد أنػػتج السػػماد الػػورقي (النيػريف) وجػػرب عمػػى محصػػوؿ الػػذرة الصػػفراء فػػي
محافظ ػ ػػة باب ػ ػػؿ لع ػ ػػاـ  1999وق ػ ػػد بمغ ػ ػػت زي ػ ػػادة إنت ػ ػػاج المحص ػ ػػوؿ (20%-

()60%صالح،1999،ص.)5

كػػذلؾ نجػػاح تجربػػة ز ارعػػة محصػػوؿ بقػػولي ىػػو (البػػاقالء العمفيػػة) فػػي
دورة ز ارعػػة بعػػد الػػرز مػػف اجػػؿ تخصػػيب التربػػة المجيػػدة بسػػبب نمػػط ز ارعػػة

القمػػح بعػػد الػػرز السػػائد فػػي المنػػاطؽ الرئيسػػية لمػػرز فػػي الع ػراؽ إضػػافة الػػى
اختبػػار مبيػػد أعشػػاب ىػػو الرونسػػتار ( )25%يتفػػوؽ فػػي تػػأثره عمػػى المبيػػد
الشػ ػ ػ ػػائع (س ػ ػ ػ ػػناـ ؼ ) 34-لمكافحػ ػ ػ ػػة أعش ػ ػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػ ػػرز وتبنيػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػػؿ

المزارعيف(عبدالرحمف،1999،ص .)33ويمكف مف خالؿ مفردات جػدوؿ رقػـ
( )8مالحظػػة تػػاثير اسػػتخداـ االسػػمدة عمػػى انتاجيػػة المحاصػػيؿ الرئيسػػة مػػف
الحبوب.
.5ىفيىمجالىالري :ى
تعػػد تقانػػة الػػري مػػف الوسػػائؿ الفعالػػة والمباش ػرة فػػي زيػػادة كفػػاءة إرواء
المحاصيؿ الزراعية وتقميؿ اليدر والضائعات في الميػاه .ومػف أىميػا تقانػات
ال ػػري ب ػػالرش والتنق ػػيط .وتتجم ػػى األىميػ ػة االقتص ػػادية لمتقان ػػات الحديث ػػة عن ػػد
مقارنتيا مع نظـ الري التقميدية السطحية مف خالؿ التقييـ االقتصادي لطرؽ
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الري الثالث (السطحي ،الػرش،التنقيط) كمػا فػي الجػدوؿ رقػـ ( )7الػذي يبػيف
لنا مايمي:

 -1حج ػػـ االس ػػتيالؾ الم ػػائي لم ػػري ب ػػالرش والتنق ػػيط ك ػػاف اق ػػؿ م ػػف حج ػػـ
االسػػتيالؾ المػػائي بطريقػػة الػػري السػػطحي التقميػػدي عنػػد اإلرواء لػػنفس
المساحة وبنفس الظروؼ الحيوية والزمف ومواصفات التربة.

 -2كمػ ػ ػػا لػ ػ ػػوحظ تػ ػ ػػوفير كميػ ػ ػػات الميػ ػ ػػاه قػ ػ ػػد بمغػ ػ ػػت نسػ ػ ػػبة التػ ػ ػػوفير نحػ ػ ػػو
( )55%،26%بسبب استخداـ تقانة الري بالرش والتنقيط عمى التوالي
في حيف تعػذر تػوفير كميػة مػف الميػاه عنػد االعتمػاد عمػى طريقػة الػري

السطحي(دىش.)2001 ،

 -3زادت اإلنتاجي ػ ػػة الزراعيػػ ػػة بنسػػ ػػبة قارب ػ ػػت نح ػ ػػو ( )42%،35%عنػػ ػػد
اسػػتخداـ طػػرؽ الػػري بػػالرش والتنقػػيط وتعػػزى ىػػذه الزيػػادة الػػى اف كميػػة

الميػػاه المجيػزة كانػػت كافيػػة لتمبيػػة احتياجػػات النبػػات المائيػػة الضػػرورية
بدال مػف الزيػادة أو الػنقص فػي كميػة الميػاه الالزمػة التػي يترتػب عمييػا
إلحاؽ الضرر باإلنتاجية واإلنتاج الزراعي.

 -4كفػ ػػاءة اسػ ػػتخداـ الميػ ػػاه (التػ ػػي تعنػ ػػي مػ ػػدى انتفػ ػػاع النبػ ػػات مػ ػػف المػ ػػاء
المضػػاؼ) ارتفعػػت بنسػػب تقػػارب ( )71%،41%لطػػرؽ الػػري بػػالرش
والتنقيط بدال مف الري السطحي التقميدي.

ومف ىنا يبدو واضحا ،أف قمة الضائعات المائية ،إضػافة الػى زيػادة

اإلنتاجيػػة وتحقيػػؽ المػػردود االقتصػػادي فػػي مجػػاؿ اسػػتيالؾ الميػػاه واإلنتػػاج

الزراعي معا بحيػث تػؤدي ىػذه التقانػة الػى تقمػيص كميػات الميػاه المسػتخدمة
في الري واإلنتاج الز ارعػي .كمػا ىػو واضػح مػف خػالؿ مفػردات الجػداوؿ رقػـ
( )6و( )7و()8
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االدتنتاجات:
 -1انخفػاض نسػػبة االكتفػػاء الػػذاتي مػػف محاصػػيؿ الحبػػوب الرئيسػػة بسػػبب قمػػة
اإلنتاج الزراعي المحمي وزيادة االستيالؾ.

 -2اتسػػاع حجػػـ الفجػػوة الغذائيػػة لسػػنوات البحػػث نػػاتج عػػف قصػػور فػػي اإلنتػػاج
الزراعي المحمي والزيادة في حجـ الطمب عمى تمؾ المحاصيؿ.
 -3زيػػادة كميػػة االسػػتيراد مػػف محاصػػيؿ الحبػػوب الرئيسػػة لسػػد حاجػػة الطمػػب
المتنامي يكمؼ البمد مزيدا مف العمالت الصعبة الالزمة لتغطية الفجوة.

 -4االعتم ػػاد عم ػػى الس ػػوؽ العالمي ػػة لتوري ػػد المحاص ػػيؿ الرئيس ػػة إلدام ػػة حي ػػاة
المستيمؾ ،يعني ىذا مزيدا مف التبعية المالية واالقتصادية والسياسية.

 -5انخف ػػاض اإلنتاجي ػػة وبالت ػػالي انخف ػػاض اإلنت ػػاج الز ارع ػػي المحم ػػي بس ػػبب
ضػػعؼ تطبيػػؽ التكنولوجيػػا الحديثػػة ممػػا سػػبب تػػردي اإلنتػػاج الز ارعػػي كمػػا
ونوعا.

تبػ ػػيف مػ ػػف خػ ػػالؿ البحػ ػػث أىميػ ػػة التقانػ ػػات الحديثػ ػػة المرافقػ ػػة لمعمميػ ػػات

الزراعي ػػة وتأثيرى ػػا الفع ػػاؿ ف ػػي زي ػػادة اإلنتاجي ػػة م ػػف خ ػػالؿ الب ػػذور المحس ػػنة
والمبيػدات وتقنيػات الػري .وىػذا مػا يتضػح مػف خػالؿ مفػردات جػدوؿ رقػػـ ()7

حيث كػاف السػتخداـ التقانػات الزراعيػة تػاثير عمػى انتػاج وانتاجيػة المحاصػيؿ

الرئيس ػػة م ػػف الحب ػػوب .فاس ػػتخداـ تقان ػػة ال ػػري ب ػػالرش ادت ال ػػى بم ػػوغ انتاجي ػػة
محاصيؿ الحبػوب الرئيسػة نحػو ( )1093كغـ/ىكتػار ،مقارنػة باالنتاجيػة عنػد

االعتماد عمى الري السطحي حيث بمغت االنتاجيػة نحػو ( )810كغـ/ىكتػار،
امػػا عنػػد اسػػتخداـ تقانػػة الػػري بػػالتنقيط فقػػد سػػجمت االنتاجيػػة نحػػو ()1143
كغـ/ىكتػػار .واسػػتخداـ االسػػمدة الورقيػػة السػػائمة والتػػي تكػػوف بشػػكؿ مسػػحوؽ
ادت الػ ػػى زيػ ػػادة انتػ ػػاج الحب ػ ػػوب بنسػ ػػب تراوحػ ػػت بػ ػػيف ( )%60-%20ام ػ ػػا
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اسػػتخداـ البػػذور المحسػػنة بالنسػػبة لمحصػػوؿ الػػرز سػػاىـ بزيػػادة االنتاجيػػة مػػف
()3.5-2.5طف/ىكتار الى نحو ( )8-6طف/ىكتار.
التوصوات:
 .1تكثيؼ البحوث الزراعية والتطبيقية لرفع معدالت الغمة الزراعيػة مػف خػالؿ
استنباط أصناؼ مف البذور اليجينة ذات اإلنتاجية العالية.
 .2إعادة تأىيؿ البػرامج اإلنمائيػة وتطويرىػا وجعميػا طويمػة األمػد لنشػر التقنيػة
عمى أكبر عدد مف المزارعيف مع توفير مقومات استمرارىا ونجاحيا.

 .3استخداـ التقانة الزراعية المالئمة التي تتناسب مع البيئػة المحميػة ،لتطػوير
ز ارعػ ػػة المحاصػ ػػيؿ الرئيسػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ زيػ ػػادة الكفػ ػػاءة اإلنتاجيػ ػػة وخفػ ػػض

تكاليؼ اإلنتاج واالرتقاء بجودة المنتج الزراعي.

 . 4االىتم ػ ػػاـ بتص ػ ػػنيع األس ػ ػػمدة الكيمائي ػ ػػة وزي ػ ػػادة كفاءتي ػ ػػا لتعظ ػ ػػيـ اإلنت ػ ػػاج
الزراعي.

 .5تطوير المػوارد المائيػة وترشػيد اسػتخداماتيا باسػتخداـ التقانػات الحديثػة فػي
اإلرواء.
 .6التأكيػػد عمػػى دور اإلرشػػاد الز ارعػػي فػػي نقػػؿ وتطبيػػؽ التقانػػة ،مػػف خػػالؿ
تعزيز التكامؿ بينو وبيف حمقات البحث العممي الزراعي التطبيقي.

 .7وضع سياسة زراعيػة مسػتقرة تقػوـ سػتراتيجيا عمػى االرتقػاء بانتاجيػة بعػض
المحاصيؿ الزرعية.
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مالحقىالجداول ى
جدولىرقمى( )1ى
ىاإلنتاجىالمحليىوالمتاحىلالدتكالكىوندبةىاالكتفاءىالذاتيىلمحصوليىالحنطةى
والذعورىفيىالعراقىللفترةىمنى( (1996-2006ى
الحنطة (ألف طن)
السنة

اإلنتاج

1996

1150

-

المحمي

الشعير (ألف طن)

التصدير

االستيراد

المتاح

1278

2428

لالستهالك

نسبة

االكتفاء

اإلنتاج

المحمي

التصدير

االستيراد

المتاح

لالستهالك

نسبة

االكتفاء

الذاتي
47%

647

-

121

768

1997

947

-

3231

4178

23%

430

-

-

430

100%

1998

1475

-

3790

5265

28%

630

-

-

630

100%

1999

1102

-

3820

4922

22%

283

-

-

283

100%

2000

1040

-

3860

4900

21%

193

-

-

193

100%

2001

2219

-

3880

6099

36%

216

-

-

216

100%

2002

2589

-

3862

6453

40%

258

-

-

258

100%

2003

2329

-

3207

5536

42%

531

-

-

531

100%

2004

1832

-

2552

4384

72%

805

-

-

805

100%

2005

2208

-

2537

4765

46%

754

-

-

2006

501

-

2544

3045

16%

919

-

-

919

100%

المصدر:
أعمدة اإلنتاج المحمي مف إحصائيات و ازرة الزراعة لسنوات متفرقة

اعمدة االستيراد ماخوذة مف الجياز المركزي لالحصاء الزراعي ،الموازيف السمعية لسنوات متفرقة
اعمدة المتاح لالستيالؾ ونسبة االكتفاء الذاتي مف اعد الباحث باتباع المعادلة التالية:

المتاح لالستيالؾ تساوي االنتاج المحمي زائدا االستيرادات

نسبة االكتفاء الذاتي تساوي (االنتاج المحمي تقسيـ المتاح لالستيالؾ)في 111

أعمدة السنوات  2113لغاية  2116مف الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية
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الذاتي
84%

جدولىرقمى( )2ى
ىاإلنتاجىالمحليىوالمتاحىلالدتكالكىوندبةىاالكتفاءىالذاتيىلمحصوليىالرزى
والذرةىالصفراءىفيىالعراقىللفترةىمنى((1996-2006
الرز (الف طن)
اإلنتاج

السنة

المحمي
i

التصدير االستيراد

الذرة الصفراء (الف طن)
المتاح
لالستهالك

نسبة
االكتفاء
الذاتي

اإلنتاج
المحمي

التصدير االستيراد

المتاح
لالستهالك

نسبة
االكتفاء
الذاتي

-

319

602

47%

358

-

143

501

71%

623

917

30%

410

-

-

410

100%

1101

35%

574

-

-

574

100%

22%

368

-

-

368

100%

170

-

-

170

100%

-

-

266

100%

-

258

100%

237

100%
100%

1996

283

1997

274

-

1998

389

-

712

1999

218

-

782

1000

2000

12

-

790

802

1%

2001

256

-

730

986

26%

216

2002

213

-

765

978

22%

258

-

2003

234

-

433

667

35%

237

-

-

2004

250

-

433

683

37%

416

-

-

416

2005

309

-

433

742

42%

326

-

-

326

100%

2006

279

-

433

712

39%

371

-

-

371

100%

 .1الجياز المركزي لإلحصاء .اإلحصاء الزراعي .المجموعة اإلحصائية لسنوات متفرقة.
 .2اعم ػػدة االنت ػػاج م ػػف احص ػػائيات و ازرة الز ارع ػػة

الجي ػػاز المرك ػػزي لالحص ػػاء ،االحص ػػاء الز ارع ػػي

والموازيف السمعية لمسنوات 2116.،2115 ،2114 ،2112
 .3اعمدة المتاح لالستيالؾ = االنتاج المحمي (االستيرادات_ -الصادرات).
 .4نسبة االكتفاء الذاتي= (االنتاج المحمي/المتاح لالستيالؾ)في 111.
 .5بيانات مف سنة ( )2116-2113باالعتماد عمى المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  /الكتاب السنوي
لإلحصاءات الزراعية ،المجمد 2116
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جدولىرقمى( )3ى
ىواقعىالفجوةىالغذائوةىللمحاصولىاالدتراتوحوةىىفيىالعراقىللفترةى1996ىولغاوةى
 2006ى
السنة

الحنطة (الف
طن)

الشعيز (الف طن) الزس (الف طن)

الذرة الصفزاء
(الف طن)

1996

1278-

121-

319-

143-

1997

3231-

ــــ

623-

ــــ

1998

3790-

ــــ

712-

ــــ

1999

3820-

ــــ

782-

ــــ

2000

3860-

ــــ

790-

ــــ

2001

3880-

ــــ

730 -

ــــ

2002

3862-

ــــ

765 -

ــــ

2003

3207-

ــــ

433 -

ــــ

2004

2552-

ــــ

433 -

ــــ

2005

2537-

ــــ

433 -

ــــ

2006

2544-

ــــ

433 -

ــــ

الجدوؿ مف عمؿ الباحث بأالعتماد عمى جدوؿ  2 ، 1بأتباع المعادلة التاليةالفحوة الغذائية = االنتاح المحمي  -المتاح لالستيالؾ  ،ػ ػ الدولة لـ تستورد الشعير والذرة
الصفراء منذ 1997
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جدولىرقمى( )4ى
ىأردادىاألصنافىالمدتنبطةىللمحاصولىالزراروةىالمختلفةىالتيىتمىتدجولكاى
وارتمادهاىىأوىتدجولكاىوارتمادهاىللفترةى/1992ى1999ىمنىقبلىاللجنةىالوطنوةى
لتدجولىوارتمادىىاألصنافىالزراروة
منطقة
الجهة المستنبطة/

الطاقة

الهيأة العامة

مركز اباء لالبحاث

المحصول

الذرية

لمبحوث الزراعية

الزراعية

مجموع األصناف

الوطنية
الحنطة
ترتيكيمي  /الحنطة

19

6

2

27

ػػػ

ػػػ

1

1

الشعير

13

2

2

17

الذرة الصفراء

2

1

6

9

الرز

4

ػػ

1

5

الشيممي

المصدر :اللجنة الوطنٌة لتسجٌل واعتماد االصناف فً العراق  1999وسهام محمد كامل ،محمدد
عبددددالكرٌم ،دور اٌ ددداك ومراكدددل البحدددا العلمدددً فدددً العدددراق فدددً اسدددتنباط االصدددناف الجدٌدددد
للمحاصددٌل اللراعٌددة لتطددوٌر االنتدداي اللراعددً ،مجلددة مركددل بحددوا السددوق وحماٌددة المسددتهل ،
العدد 69/11فً .2113/1/22
ـ ٌقصد بالتسحٌل  :ت سجٌل الصنف كاحد المصادر الوراثٌة النباتٌة دون التوصٌة بأعتمداد دراسدت
فً القطر
ــ ٌقصد بأالعتماد  :او اعتماد لراعت ونشره فً القطر فً دون تسجٌل حٌا ان الصنف مسحل
فً موطن االصلً وتم ادخال الى القطر وتجربت واعتماده كصنف جدٌد.
ــ ٌقصد بالتسحٌل واالعتماد  :تسجٌل الصنف كماد وراثٌة جدٌدد مدا التوصدٌة بأعتمداد كصدنف
جدٌد مستنبط واطالق لراعٌة فً القطر

ى
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ى
جدولىرقمى( )5ى
ىتحدودىاالصنافىالواردةىلمحصولىالرزىرلىصعودىالتجربة ى
الغمة (طن /هكتار ) لكل

السنة

االصناف الواعدة

1997

( )11اصناؼ واعدة

14 -12

1998

( )8اصناؼ واعدة

14 -12

صنف

المالحظات
عمى صعيد التجربة
=

المصدر  :اتفاقٌة التعاون الفنً والعلمً بٌن حمهورٌة العرلق وجمهورٌة فٌتنام فً مجال تطوٌر
لراعة الرل للسنواك 1998 / 1997
ــ دور اٌ اك ومراكل البحا العلمً فً استنباط االصناف الجدٌدد للمحاصدٌل اللراعٌدة لتطدوٌر
االنتاح اللراعً د .سهام كامل محمد مجلة العلوم اللراعٌة
الدونم =  251اكتار

جدولىرقمى( )6ى
ىالتقومىاالقتصاديىلطرقىالريىالثالثى(ىالدطحيى–ىالرش-ىالتنقيط )
طزق الزي

الزي السطحي

الزي بالزش

الزي بالتنقيط

االستهالك المبئي م / 3دونم

3591

2656

1615

النسب المئىيت لتىفير الميبه %

صفر

%26

%55

االنتبجيت كغم  /دونم

810

1093

1143

النسبت المئىيت لزيبدة االنتبجيت

صفر

%35

%42

كفبءة الري

%77

%94

%151

المصدر:
ـ ولار اللراعة  ،التقرٌر القطري الخاص بالدور التدرٌبٌدة القطرٌدة فدً مجدال الشديل وصدٌانة
الري الحدٌثة وجدوى استخدامها بيداد  2111ص25
 فاضل جواد داش  /دور التقانة االنتاي اللراعً فً تحقٌق االمن اليداا ً فدً العدراق فدً دلتحدٌاك العولمة – رسالة ماجستٌر  /كلٌة االدار واالقتصاد  /جامعة بيداد 2112

ى
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ى

جدولىرقمى( )7ى
ىتأثورىادتخدامىتقاناتىالريىرلىىانتاجوةىالحبوبىالرئودةىفيىالعراق ى
نوع الري

االنتاجية (كغم/هكتار)

الري السطحي

811

الري بالرش

1193

الري بالتنقيط

1143

الري التكميمي

( )%62نسبة زيادة اإلنتاجية

جدولىرقمى( )8ى
ىتأثورىادتخدامىاألدمدةىرلىىإنتاجوةىالحبوبىالرئودةىفيىالعراق ى
نسبة الزيادة في االنتاج
()%

نوع السماد
األسمد الورقٌة السا لة

%61 -%21
%25

االسمد الورقٌة (مسحوق)

جدولىرقمى( )9ى
ىتاثورىادتخدامىالبذورىالمحدنةىرلىىانتاجوةىالحبوبىالرئودةىفيىالعراق ى
اإلنتاجية (طن/هكتار)

انواع البذور
الرز المحمي السائد

3.5- 2.5

استباط الصنؼ اباء (مجاؿ زراعة الرز)

8-6

الشمب نوع ياسميف

6.8

الحنطة المحمية

1.351

الحنطة المحسنة

2.114

الشعير (قبؿ إدخاؿ التقانة)

1.161

الشعير (بعد إدخاؿ التقانة)

1.124

الذرة الصفراء (قبؿ إدخاؿ التقانة)

1.751

الذرة الصفراء (بعد ادخاؿ التقانة)

4.511
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المصدر :ولار اللراعة ،مجلة اللراعة العراقٌة ،العدد ( )4اللراعة العراقٌة

ى
ى

جدولىرقمى( )10ى
ىإنتاجوةىمحصولىالرزىبادتخدامىالتقاناتىالمالئمة
طرائق الزراعة

اإلنتاجية كغم/دونم

المبتمة

1117.3

الجافة

942.3

الشتاؿ اليدوي

1217

البرشوت

1143.3

المصدددر :شػػاىر فرعػػوس نػػوييي ،عبدالحسػػيف احمػػد رشػػيد ،نظػرة عمػػى انتاجيػػة محصػػوؿ الػػرز مػػف
خالؿ طرائؽ الزراعة ،مجمة الزراعة العراقية ،العدد ،الرابع 2118 ،ص29

215

ى
ى
ى
المصادر :ى

 .1ال ػػوزاف ،ص ػػالح ،تنمي ػػة الز ارع ػػة العربي ػػة الواق ػػع والممك ػػف ،مرك ػػز د ارس ػػات
الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،لبناف.1996 ،

 .2متابعػػة حػػاؿ األمػػف الغػػذائي والقضػػايا المتصػػمة بػػو فػػي العػراؽ ،مػػا بعػػد قمػػة
الغػ ػػذاء ،و ازرة الز ارعػ ػػة ،تقريػ ػػر قطػ ػػري مقػ ػػدـ الػ ػػى مػ ػػؤتمر القمػ ػػة العػ ػػالمي

لألغذية ،حزيراف 1996

 .3جميػػؿ ،بالسػػـ ،األمػػف الغػػذائي والفجػػوة الغذائيػػة لممػواد الغذائيػػة الرئيسػػة فػػي
العػراؽ  ، 2000-1999د.بالسػػـ جميػؿ ،بحػػث مقػدـ الػػى المػؤتمر العممػػي
األوؿ (االم ػػف الغ ػػذائي وحماي ػػة حق ػػوؽ المس ػػتيمؾ الع ارق ػػي) لمرك ػػز بح ػػوث
السوؽ وحماية المستيمؾ2005.،
 .4اب ػراىيـ ،حسػػناء ناصػػر ،تقانػػة اإلنتػػاج الز ارعػػي فػػي تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي
وحمايػة المسػتيمؾ ،بحػػث مقػدـ الػى المػػؤتمر العممػي األوؿ (االمػف الغػػذائي

وحماية حقوؽ المستيمؾ العراقي) لمركز بحوث السوؽ وحماية المسػنتيمؾ،
.2005

www.aljazeera.net. ..5مفاىيـ تتعمؽ باألمف الغذائي .محمد ولد عبدالدايـ.
 .6حمادي ،اسماعيؿ عبيد .مضاميف األمف الغذائي ومستمزمات تحقيقو .مجمة
النفط والتنمية العدد1982. .41

 .7الخميػػؿ ،محمػػد سػػامر  ،األمػػف الغػػذائي العربػػي فػػي ظػػؿ المتغيػرات الدوليػػة،
رسالة ماجستير ،جامعة دمشؽ ،قسـ االقتصاد والتخطيط2007 ،
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 .8ىيئػػة تكنولوجيػػا البػػذور ،منظمػػة الطاقػػة الذريػػة ،العػػدد االوؿ والثػػاني ،2002
تحقيػ ػػؽ االكتفػ ػػاء الػ ػػذاتي مػ ػػف الجبػ ػػوب االسػ ػػتراتيجية مػ ػػف خػ ػػالؿ النيػ ػػوض

بانتاجية وحدة المساحة ،تقرير قطري

 .9عبدالرحمف ،محمد ،دور ىيئات ومراكز البحث العممي في العراؽ في تطوير
االنت ػ ػػاج الز ارع ػ ػػي وتص ػ ػػنيع مس ػ ػػتمزماتو،المؤتمر العمم ػ ػػي الثال ػ ػػث س ػ ػػوريا/

دمشؽ.1999،

 .10و ازرة الز ارعػة  ،التقريػر القطػري الخػاص بالػػدورة التدريبيػة القطريػة فػي محػػاؿ
الشغؿ وصيانة الري الحديثة وجدوى استخداميا بغداد  2001ص25

 . 11فاضػ ػػؿ ج ػ ػواد دىػ ػػش  /دور تقانػ ػػات االنتػ ػػاج الز ارعػ ػػي فػ ػػي تحقيػ ػػؽ االمػ ػػف
الغعػػذائي فػػي الع ػراؽ فػػي ظػػؿ تحػػديات العولمػػة – رسػػالة ماجسػػتير  /كميػػة
االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد 2002

 .12اتفاقيػػة التعػػاوف الفنػػي والعممػي بػػيف حميوريػػة العرلػػؽ وجميوريػػة فيتنػػاـ فػػي
مجاؿ تطوير زراعة الرز لمسنوات 1998 / 1997
 .13سػػياـ كامػػؿ ،محمػػد عبػػدالكريـ منيػػؿ العقيػػدي ،دور ىيئػػات وم اركػػز البحػػث
العممي في استنباط االصناؼ الجديدة لممحاصيؿ الزراعيػة لتطػوير االنتػاح

الز ارعػػي ،مجمػػة مركػػز د ارسػػات وبحػػوث الػػوطف العربػػي ،العػػدد 69/11فػػي
. 2003/1/22

 .14المجنة الوطنية لتسجيؿ واعتماد االصناؼ في العراؽ 1999
 .15الجياز المركزي لالحصاء الزراعي ،الموازيف السمعية ،سنوات متفرقة.

 .16المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة الزراعيػػة ،الكتػػاب السػػنوي لالحصػػاءات الزراعيػػة،
سنوات متفرقة.
 .17نيػػاد حيػػدر ،نقػػؿ التكنولوجيػػا فػػي عصػػر العولمػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة
دمشؽ2002 ،
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