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 التحديات التي تواجو األمن الغذائي العراقي
 أ.د. رضا عبد الجبار الشمري
 كمية اآلداب/جامعة القادسية

 المقدمة
الغذاء ىو حاجة إنسانية ممحو ال يمكف االستغناء عنيا لمدة أكثػر مػف ثةثػة أيػاـا كمػا إف ا نسػاف  ال يسػتطي  أداء 

سػػػلرة  0022مػػػذ ءػػػذاء  ػػػح  متكامػػػؿا ال تمػػػؿ سػػػلراتو الحراريػػػة عػػػف واجباتػػػو وأعمالػػػو البدنيػػػة واللمميػػػة مػػػا لػػػـ يح ػػػؿ ع
كما إف عدـ االىتماـ بنوع الغذاء يؤدي إلذ ا  ابة بأمراض سوء التغذيةا ونمص الغذاء يػؤدي الػذ المجاعػة  احرارية/يوميا

توفرىػػا لممػػواطنيف مػػف وليػذا أ ػػبذ ىػػذا المونػوع مػػف ااولويػػات التػػ  عمػذ الدولػػة أف تيػػتـ بيػا و  اوا  ػابة بػػأمراض الجػػوع
 خةؿ السياسة االقت ادية والتنموية الت  مف شانيا أف تحمؽ اامف الغذائ  لسكانيا.

واللػػراؽ مػػف الػػدوؿ الناميػػة التػػ  أخػػذت تواجػػو أزمػػة الغػػذاء ومشػػاكميا منػػذ مطمػػ  السػػبليناتا بػػالرءـ مػػف ا مكانيػػات 
 ..الخ..الخ بة والسيوؿ الفسيحة واايدي اللاممة الكثيرة حينذاؾ والموارد الزراعية اليائمة وخا ة المياه الوفيرة والتربة

ىذه ا مكانيات والموارد حاؿ دوف استثمارىا ف  تحميؽ اامف الغذائ  اللراق  المفمود وىذا مػا يمثػؿ  إدارةولكف سوء 
إلذ ىجرة سكاف ااريػاؼ إلػذ أساس مشكمة البحثا كما إف سوء استثمار اللوائد النفطية ف  التنمية والتطور الزراع ا أدت 

ولوفرة الخدمات المفمودة  االمدف تاركيف حموليـ وقراىـ بحثا عف فرص عمؿ ف  قطاع الخدمات وال ناعات الخفيفة الناشئة
 ف  الريؼ كالمدارس والمراكز ال حية والطرؽ الملبدة والسكف الجيد ومستوى الدخؿ المرتف  والمنموف. 

تخمؼ وسائميا وتردي مموماتيا الطبيلية )التربة وتحوليػا إلػذ منػاطؽ مت ػحرة وشػحو لمد تحولت مشكةت الزراعة و 
المياه وتراج  كميػة المتػاح منيػا وقسػاوة الظػروؼ المناخيػة والتغيػرات المناخيػة اللالميػة بسػبب االحتبػاس الحػراري...الخ  لمػد 

ولػػػة اللراقيػػػة بػػػالحروب والتخػػػبط السياسػػػ  تحولػػػت إلػػػذ مشػػػاكؿ مزمنػػػة بسػػػبب ءيػػػاب التخطػػػيط الزراعػػػ  السػػػميـ وانشػػػغاؿ الد
إال إف ىػذا التػردي والتػدىور يمكػف النيػوض بػو مػف خػةؿ  اواالقت ادي مما بلثر موارد البمد وممومػات التنميػة والتطػور فيػو

ة ملالجػػة وتنميػػة المػػوارد البشػػرية اللراقيػػة لكػػ  تكػػوف مؤىمػػة لممارسػػة الزراعػػة الحديثػػة مػػف خػػةؿ اسػػتخداـ الزراعػػة الحديثػػػ
وتخمػػؼ الواقػػ  الخػػدم  واالجتمػػاع  لمريػػؼ اللراقػػ  يمثػػؿ البلػػد الثػػان  لمشػػكمة البحػػتا اف التحػػديات التػػ  تواجػػو الزراعػػة 
واامف الغذائ  مف ت حر وشحو ف  الموارد المائية وتغير ف  الظروؼ المناخية ال يمكف مواجيتيػا إال مػف خػةؿ اسػتخداـ 

وىػ  ااسػػاس الػذي يمكػػف مػف خػةؿ مواجيػػة ىػذه التحػػدياتا فنػة عػػف  اعػػة الحديثػةالتمنيػات والتكنولوجيػا فػػ  تطبيػؽ الزرا
 وىذا ما يمثؿ فرنية البحث. االسياسات االقت ادية والزراعية السميمة السائدة لممطاع الزراع 

اتيا الوطنيػةا واامف يلن  توفير االطمئناف والحماية. أي توفير الحمايو لكياف الدولة وىيبتيا السياسية ولشلبيا ولثرو 
 مف أي عدواف أو خطر خارج  أو داخم  سياسيا كاف أـ عسكريا. 

فػذذا لػـ يكػف ىنػاؾ اطمئنػاف ءػذائ  فالدولػة سػتكوف  اأما اامف الغذائ  فيو جزء أساس  مف اامػف الػوطن  والمػوم 
االسػتمرار فػ  تػدفؽ السػم   وتحميػؽ أكبػر قػدر مػف اوكمػاً  فلمػذ الدولػة أف تنػمف إمػدادات كافيػة مػف الغػذاء نوعػاً  اف  خطر
 الغذائية.

ويلرفػػو السػػلدي بأنػػو التو ػػؿ لةكتفػػاء الػػذات  مػػف ا نتػػاج الغػػذائ  بشػػميو النبػػات  والحيػػوان  وعمػػذ ااقػػؿ لممنتجػػات 
ونػػرورة إيجػػاد  اا سػػتراتيجية منػػوا ونػػماف حػػد أدنػػذ مػػف احتياجػػات المػػواطنيف الغذائيػػة النػػرورية بانتظػػاـ وبسػػلر مناسػػب

ط  مػػف ا مػػدادات الغذائيػػة لنػػماف االسػػتمةؿ السياسػػ  واالقت ػػادي اي دولػػةا وفػػ  حالػػة عجػػز الدولػػة عػػف خػػزيف احتيػػا
 ا 1)تحميػػؽ الخػػزيف المػػذكور يمكػػف سػػد الػػنمص عػػف طريػػؽ االسػػتيراد دوف التلػػرض اي نػػغوط خارجيػػة ميمػػا كػػاف نوعيػػا

 .  0)الرئيسية ونرورة إيجاد خزيف مف تمؾ المنتجاتويلرؼ بأنو حالة الو وؿ إلذ االكتفاء الذات  مف المنتجات الغذائية 
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واامـ المتحدة تلرفو عمذ أنو نماف ح وؿ أفراد المجتم  عمذ كفايتيـ مف الغذاء ك  يليشوا حيػاة  ػحية سػميمة 
ونشػػيطةا ويح ػػموف عمػػذ سػػلرات كافيػػو وينبغػػ  نػػماف إمػػدادات ءذائيػػة مسػػتمرة وتكػػوف متاحػػة اجتماعيػػا واقت ػػاديا لجميػػ  

 .  3)د المجتم أفرا
وعميو فذف نماف أمف ءذائ  عراق  يتـ مف خةؿ توفير الكميات والنوعيات المطموبة مف السم  الغذائيػة سػواء عػف 
طريػؽ ا نتػاج المحمػػ  أو عػف طريػؽ اسػػتيرادىا مػف م ػػادر منػمونة تجاريػا ويتػػوفر ليػا الغطػاء المػػادي والسياسػ  لنػػماف 

 حرب.تدفميا لممواطنيف ف  أوقات السمـ وال
منيج البحث وىيكمتو: لمد اعتمد الباحث عمذ المنيج التحميم  الملتمد ف  دراسات الجغرافية السياسية وذلػؾ بتحميػؿ 
الملطيات المتوفرة عف مشكمة البحث وواقليػا الجغرافػ  والسياسػ  واالقت ػادي وتحميػؿ طبيلػة التحػديات التػ  تواجػو تحميػؽ 

 اامف الغذائ  اللراق .
ث عمذ ممدمة وثةثة مباحث تناوؿ ااوؿ منيػا التغيػرات فػ  واقػ  اامػف الغػذائ  الحػال  فػ  اللػراؽ لمد تنمف البح

وتنػػاوؿ الثػػان  التحػػديات الطبيليػػة وتنػػاوؿ الثالػػث التحػػديات البشػػرية التػػ  تواجػػو تحميػػؽ اامػػف الغػػذائ  اللراقػػ  فنػػة عػػف 
 االستنتاجات والتو يات وقائمة بالم ادر.

 المبحث األول
 األمن الغذائي العراقي واقع

كانت الدوؿ النامية ومنيا اللراؽ ف  الن ػؼ ااوؿ مػف المػرف اللشػريف م ػدره لممػواد الغذائيػةا وذلػؾ بسػبب  ػغر 
حجـ السوؽ الداخمية والسياسة االستلمارية الت  كانت تلتمد عمذ مستلمراتيا ف  مجاؿ سد احتياجاتيا الغذائية. فنػًة عػف 

ولكػف بلػد حركػات االسػتمةؿ والتحػرر  ادوؿ ىـ مف سكاف الريؼ الذيف يوفروف ءذائيـ بشػكؿ ذاتػ كوف ملظـ سكاف ىذه ال
مػف أبرزىػػا  امػف السػيطرة االسػتلمارية ح ػػمت تغيػرات ىيكميػة اقت ػادية كبيػػره نتيجػة اسػباب سياسػية واقت ػػادية واجتماعيػة

فػػرص اللمػػؿ فػػ  التجػػارة وفػػ  ال ػػناعات الخفيفػػةا تحػػرر الفػػةح مػػف ا قطػػاع والتوجػػو نحػػو مراكػػز المػػدف التػػ  تػػوفرت فييػػا 
وتػوفرت الخػػدمات فنػػة عػػف عوامػػؿ الطػػرد فػػ  الريػػؼ اللراقػػ  الػػذي كػػاف مػػثمة بمظػػاىر وعوامػػؿ التخمػػؼ والتػػردي الخػػدم  

فح ػػمت خػػةؿ مػػدة الخمسػػينات والسػػتينات ىجػػره كبيػػره إلػػذ المػػدف أدت إلػػذ ح ػػوؿ فػػراغ كبيػػر فػػ  الريػػؼ وىػػو  اوالثمػػاف 
ممػػا أدى إلػػذ ظيػػور مشػػكمة الغػػذاء بذطارىػػا الواسػػ   اوتزايػػد الطمػػب عمػػذ الغػػذاء فػػ  المػػدف بشػػكؿ كبيػػر جػػدا اذاءم ػػدر الغػػ

بحيػػث أخػػذت الدولػػة اللراقيػػة تفمػػد قػػدرتيا عمػػذ إنتػػاج أىػػـ السػػم  الغذائيػػة وبػػدأت تلتمػػد عمػػذ الخػػارج فػػ  سػػد احتياجاتيػػا مػػف 
 السم  الغذائية وخا ة ا ستراتيجية كالحبوب.

بتػوفير عوامػؿ ا نتػاج الحديثػةا مػف  ايجرة مف الريؼ مسألة طبيليو لو كانت مبرمجػو ومنظمػو ومسػيطر عمييػاإف ال
آالت ومكػػائف وملػػدات زراعيػػة تحػػؿ محػػؿ اايػػدي الميػػاجرة لكػػف مػػا ح ػػؿ ىػػو بػػدوف تخطػػيط سػػابؽ ممػػا أدى إلػػذ إربػػاؾ 

ومما عمؽ المشكمة الغذائية ىو تدفؽ اللوائد  احد سواءااوناع االقت ادية واالجتماعية والخدمية ف  الريؼ والمدينة عمذ 
والتػػ  تمكنػػت الدولػػة مػػف خةليػػا دعػػـ اسػػتيراد المػػواد والسػػم  الغذائيػػة ااجنبيػػة ولػػيس إنفاقيػػا عمػػذ  1423النفطيػػة بلػػد عػػاـ 

يفنػموف نوعيػة  مما أدى إلذ توفر الغػذاء بأسػلار زىيػدة وبنوعيػات جيػدة جلمػت حتػذ أبنػاء الريػؼ االمطاع الزراع  المحم 
 الدقيؽ المستورد عمذ حساب إنتاجيـ الذات .

ىػػ  أقػػؿ مػػف  1421-27  يتنػػذ إف الفجػػوة الغذائيػػة الكميػػو لملظػػـ السػػم  الغذائيػػة خػػةؿ المػػدة مػػف 1مػػف) جػػدوؿ 
 ألػػؼ طػػف 324السػػنوات التػػ  تمتيػػاا وخا ػػة مػػف السػػملة أالسػػتراتيجيو الرئيسػػية وىػػ  الحبػػوبا إذ كانػػت الفجػػوة الكميػػو نحػػو

وكانػت نسػبة االكتفػاء الػذات  مػف السػم   ا%10سنويًا. وكانت نسبة االكتفػاء الػذات  خػةؿ نفػس المػدة ىػ  ااعمػذ إ ذ بمغػت 
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الف ملظػػـ ىػػذه  ةااخػػرى وخا ػػة الخنػػر والفواكػػو واالبػػاف والمحػػـو وجميػػ  السػػم  نسػػبًا مرتفلػػوا وىػػ  تؤشػػر حمػػائؽ واقليػػ
 وخزنيا.  خارج اسباب تتلمؽ بسرعة تمفيا و لوبة نممياالسم  لـ تكف ىناؾ فر و الستيرادىا مف ال

أما عمد الثمانينات فمد كاف عمد انييار اامف الغذائ  اللراق ا بسبب انشػغاؿ النظػاـ بسياسػاتو اللسػكرية واللدوانيػة. 
ال شػجرًا وال التػ  لػـ تبػؽ  1433-1432يةا فمد أشلؿ حرب ألثماف سػنوات مػف سةمومنيا اللدواف عمذ جميورية إيراف ا 

حجػػػرًا وال مػػػاال عراقيػػػا إال واكمتػػػو. فمػػػد تػػػـ سػػػوؽ مةيػػػيف اللػػػراقييف إلػػػذ جبيػػػات المتػػػاؿ ممػػػا أدى إلػػػذ تػػػرؾ المػػػزارع والحمػػػوؿ 
الػػثمفا ممػػا أدى إلػػذ  الباىظػػةواللتػػاد والملػػدات  ةااسػػمحوالملامػػؿ والم ػػان . كمػػا إف أمػػواؿ الدولػػة كانػػت تنفػػؽ عمػػذ شػػراء 

وخدميػػة كبيػػرة. ولكػػف أكثرىػػا تنػػررا ىػػو المطػػاع الزراعػػ  الػػذي زادت فيػػو الفجػػوة الكميػػة الغذائيػػة  انييػػار قطاعػػات اقت ػػاديو
% 31وبمغػت نسػبة االكتفػاء الػذات  مػف الحبػوب نحػو اسػنويامميوف طف  3بشكؿ كبير وخا ة مف الحبوب الت  بمغت نحو 

 وى  اقؿ نسبة اكتفاء خةؿ الن ؼ الثان  مف المرف اللشريف. 
د التسلينات فمد استيمو النظاـ البائد بمغامرة احتةؿ الكويت الت  أوجدت الذرائ  لمواليػات المتحػدة لتػدمير أما ف  عم

بسػػبب قمػػة  االلػػراؽ ومحا ػػرتو ح ػػارا شامة.اتنػػذ مػػف خػػةؿ ايثػػار االجتماعيػػة واالقت ػػاديةا والسياسػػية ل مػػف الغػػذائ 
مما انطر النظاـ إلذ دعـ المطػاع الزراعػ  بكػؿ الوسػائؿا بحيػث ارتفلت ااسلار ودب التنخـ االقت ادي  شحةالغذاء و 

أ بذ الريؼ اللراق  ساحة عمؿ مستمرةا وتـ نـ مساحات واسلة مف المناطؽ ال حراوية والمتروكة بلد مد شبكات الري 
% فػ  عمػد 31وب مػف مما حمؽ طفرة ف  كميات ا نتاج واالكتفاء الذات ا فمد ارتفلت نسبة االكتفاء الذات  مػف الحبػ اإلييا

مميػوف طػف فػ   1.341  وازدادت كميػة ا نتػاج السػنوي مػف 1)جػدوؿ  % ف  نياية عمػد التسػلينات02الثمانينات إلذ نحو 
كمػػػا ارتفلػػت نسػػبة االكتفػػػاء الػػذات  مػػف ملظػػػـ السػػم  الغذائيػػة ااخػػػرى فػػ  عمػػػد  امميػػوف طػػف 0.202عمػػد الثمانينػػات إلػػػذ 

يػػة فػػ  الواقػػ  االجتمػػاع  والملاشػػ  لكثيػػر مػػف سػػكاف الريػػؼ خػػةؿ عمػػد التسػػلينات وقػػد ح ػػمت تغيػػرات مرحم االتسػػلينات
بسبب دعـ الدولة ل سلار عف طريؽ شراء جميػ  ا نتػاج الزراعػ  مػف السػم  الغذائيػة أالسػتراتيجيو بأسػلار عاليػة ومشػجلة 

 عمذ االستثمار ف  المطاع الزراع .
ات كبيػػػرة بسػػػبب تلػػػرض الدولػػػة اللراقيػػػة إلػػػذ ظػػػروؼ أمنيػػػة فمػػػد تلػػػرض المطػػػاع الزراعػػػ  إلػػػذ ىػػػز  0223أمػػػا بلػػػد 

وسياسػػية واقت ػػادية ءيػػر مسػػتمرة بسػػبب تخػػبط قػػوى االحػػتةؿ اامريكػػ ا التػػ  عممػػت عمػػذ تيػػديـ بنيػػة الدولػػة اللراقيػػة عمػػذ 
أعتػرؼ بيػػا  ةدحػػممػا أوقػػ  قػوات االحػػتةؿ فػ  أخطػاء فا اولػـ تمػػـ بتيػديـ بنيػة النظػػاـ السػابؽ اامنيػػة والمخابراتيػة اىشاشػتيا

مػػػػػف إنيػػػػػـ لػػػػػـ يخططػػػػػوا جيػػػػػدا لمػػػػػا بلػػػػػد االحػػػػػتةؿ أو مػػػػػا يسػػػػػمذ إعػػػػػادة أعمػػػػػار  ا0220المسػػػػػؤوليف اامريكػػػػػاف بلػػػػػد عػػػػػاـ 
 اللراؽ)اقت اديًا سياسيًا تنمويًا...الخ .

مما أدى إلذ تفاقـ مشػكمة ا رىػاب بلػد مػا خطػط اامريكػاف لمواجيػة ا رىػاب فػ  اللػراؽ ولػيس فػ  أي مكػاف آخػر 
التػ  دفػ  ثمنيػػا الشػلب اللراقػ  الػػذي تػأثرت كػػؿ  الػالـا ممػػا أدى إلػذ اسػتفحاؿ ا رىػػاب وانػطراب ااونػاع اامنيػػةمػف ال

وقد ناؿ المطاع الزراع  الش ء الكثيػر مػف ا ىمػاؿ بسػبب انشػغاؿ االحػتةؿ بتنفيػذ  امفا ؿ حياتو االجتماعية واالقت ادية
يدات والمكائف والملدات ووسائؿ الري الحديثة تػـ فػتذ الحػدود عمػذ م ػراعييا مخططاتوا فبدال أف يتـ استيراد ااسمدة والمب

..الخ  وى  بأسلار زىيدة ونوعيات جيدة .)الخنروات والفواكو والبموليات والدرنياف أماـ استيراد السم  الغذائية والزراعية مف
فنػػة عػػف سػػلرىا المرتفػػ  فػػ   اتلبئتيػػا ونمميػػاممارنػػة مػػ  السػػم  المحميػػة التػػ  فمػػدت قيمتيػػا بسػػبب عمميػػة إنتاجيػػا وخزنيػػا و 

 السوؽا وكذالؾ رداءة نوعيتيا بسبب عدـ مكافحتيا مف اامراض ورداءة نوعية بذورىا.
  يتنػذ إف نسػبة االكتفػاء الػذات  مازالػت تػراوح محميػا عنػد 1فػ  )جػدوؿ 0220و0227ومف تحميؿ بيانػات سػنت   

 امميػوف طػف لػنفس السػنتيف عمػذ التػوال 0.422مميػوف طػف و 0.431ت % مف الحبوب واف كمية الفجوة منيػا بمغػ03-01
اف أسلار السم  الغذائية ف  تزايد مستمر عمذ ال ليديف الدول   اكبيرة ومؤثرة عمذ سيادة الدولة وأمنيا الوطن  ةوى  فجو 
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إلػػذ ملظػػـ وسػػائؿ ا نتػػاج  كمػػا إف كمفػػة ا نتػػاج الزراعػػ  المحمػػ  فػػ  تزايػػد مسػػتمر بسػػبب افتمػػار السػػوؽ المحميػػة اوالمحمػػ 
 الزراع  النرورية كااسمدة والمبيدات والبذور المحسنة والمكائف والملدات الزراعية وقط  ءيارىا.

مػػػف بلػػػض السػػػم  كالفواكػػػو  0220و 0227وممػػػا ينبغػػػ  ا شػػػارة إليػػػو إف تفحػػػص نسػػػب االكتفػػػاء الػػػذات  لمسػػػنتيف 
 نجد فييا خمؿ كبير. اسماؾوالخنروات والمحـو البيناء والحمراء واالباف واا

فمػػف نظػػرة الباحػػث إلػػذ واقػػ  السػػوؽ الغذائيػػة اللراقيػػة نجػػد إف ملظػػـ الفواكػػو والخنػػروات والمحػػـو الحمػػراء والبينػػاء 
ممػػا يؤشػػر عجػػزا ءػػذائيا مػػف ىػػذه السػػم  التػػ  يرجػػ  سػػبب تػػدفميا عمػػذ ااسػػواؽ إلػػذ تطػػور وسػػائؿ  اااجنبيػػةا تمػػ  ااسػػواؽ

ؽا مما يجلميا توفر احتياجػا أساسػيا فػ  حاجػة السػوؽ اللراقيػة. وللػؿ ىػذا الجانػب مػف اكبػر التحػديات النمؿ والخزف والتسوي
الت  يواجييا اامف الغذائ  اللراق  ف  المسػتمبؿا والػذي ال يمكػف ملالجتػو إال مػف خػةؿ دور فاعػؿ لمدولػةا بلػد إف تمسػؾ 

 حدودىا الخارجية وتتنذ سياساتيا الزراعية والغذائية. 
ف االعتماد عمذ الخػارج فػ  سػد االحتياجػات الغذائيػة يشػكؿ نزيفػا ماليػا كبيػرًاا الف ممػدار قيمػة الفجػوة تمػدر بػأكثر ا

مميار دوالر سنوياا ولكف الواقػ  يؤشػر أكثػر مػف ذلػؾ الف الم ػادر الرسػمية والمطممػة تؤكػد عمػذ إف دعػـ البطاقػة  1.1مف 
وىذا يلنػ  إف فػ  ظػرؼ عشػر سػنوات سػيكوف ممػدار قيمػة المجمػوع  ا 7)نويامميار دوالر س 0 -00التموينية يأخذ أكثر مف 

مميار دوالر وىو مبمغ كبير لو تػـ اسػتثمار ن ػفو عمػذ دعػـ المطػاع الزراعػ  المحمػ   72التراكم  لمفجوة الغذائية أكثر مف 
لػراؽ لتحميػؽ أمنػو الغػذائ . انػو لتمكنا مف تمميص حجـ الفجوة الغذائية وىذا ىػو االتجػاه ال ػحيذ الػذي ينبغػ  أف يسػمكو ال

يمتمؾ إمكانات ىائمة مف موارد أرنية وميػاه ولكنيػا مسػتثمره بطريمػو بدائيػوا فلمػذ سػبيؿ المثػاؿ لػو اسػتخدمنا طػرؽ الزراعػة 
 0.7الحديثة ورفلنا مستويات ا نتاجية مف الحبوب إلذ مستوى ا نتاجية ف  م ر أو فػ  الػدوؿ المتمدمػة التػ  تتػراوح بػيف 

مميػػػوف طػػػف فػػػ  نػػػوء المسػػػاحة 12.0طف/ىكتػػػار سػػػوؼ يتحمػػػؽ فػػػائض مػػػف الحبػػػوب لػػػدى اللػػػراؽ يمػػػدر بػػػأكثر مػػػف  0.3-
 مميوف دونـ. 11.4والبالغة  0220المزروعة سنة 

مميوف دونـ فاف الفائض عف حاجة اللػراؽ  2.7أما لو أخذنا المساحة المروية والمزروعة بالحبوب والت  تمدر بنحو 
وبملنذ آخر إف اعتمػاد الوسػائؿ الحديثػة فػ  الزراعػة سػترف  ا نتػاج الكمػ   امميوف طف سنويا 7دود مف الحبوب سيكوف بح

وىػػذا اامػػر يمكػػف أف ينطبػػؽ عمػػذ ملظػػـ السػػم  الزراعيػػة المنتجػػة فػػ   الملػػراؽ مػػف الحبػػوب وتجلمػػو مػػف الػػدوؿ الم ػػدرة ليػػا
 اللراؽ.

الملرونػػػة مػػػف بلػػػض السػػػم  كػػػالمحـو الحمػػػراء    إف الكميػػػات1وممػػػا ينبغػػػ  تحميمػػػو مػػػف خػػػةؿ ملمومػػػات )جػػػدوؿ
مميوف بينو تلن  إف  22والبيناء والبيض واالباف وااسماؾ في  ال تمثؿ واق  حاجة السوؽ منيا. فلمذ سبيؿ المثاؿ إف 

ا بينو ف  السنة وىذه كمية قميمو جػدا وال تمثػؿ مػا يسػتيمكو المػواطف اللراقػ  3ح ة المواطف اللراق  مف البيض أقؿ مف 
% ال تمثػؿ الواقػ  بػؿ ربمػا ت ػؿ حاجػة السػوؽ إلػذ نحػو أكثػر 122مما يلن  إف نسبة االكتفػاء الػذات  مػف البػيض والبالغػة 

مميػار بينػة سػنوياا يػتـ سػد ملظميػا  1.0نلؼ الكميػة المبينػة فػ  الجػدوؿ أي إف حاجػة السػوؽ تكػوف أكثػر مػف  02مف 
حو    ت ػؿ إلػذ ف1البينػاء والحمػراء فػ  نػوء الكميػات مػف )جػدوؿمف خارج اللراؽ ا كما إف ح ة المواطف مف المحـو 

هلكو  المو ا ي م ا وه  هو  ءػراـ يوميػا وىػ  كميػة قميمػة جػدا ممارنػة مػ  مػا ينبغػ  أف يسػت55كغم في السنة أي بمعول   5.5

اامػر ينطبػؽ  وخمؿ كبير ف  نوع الغذاء وكميتو وحاجة المواطف مػف السػلراتا وىػذا ةمما يؤشر فجوه كبير ،ءراـ55بحل د 
 موه أي كغـ سف 1.00% اف ح ة المواطف مف لحـو ااسماؾ 122عمذ استيةؾ ااسماؾ أيناا فاالكتفاء الذات  ليس 

ءراـ يوميا وى  كمية  غيرة جدا أينا. مما يؤشػر عػدـ وجػود اكتفػاء ذاتػ  مػف لحػـو ااسػماؾ 4.3بمعل  م اي مقلر بنح  
 ،وىذا اامر ينطبؽ عمذ االكتفاء الذات  مػف الفواكػو والخنػر ابيرة مف ىذه ااءذيةأينا بؿ إف الحاجة قائمو إلذ كميات ك

 مما يلن  وجود مشكمة أمف ءذائ  كبيرة جدا تيدد اامف الوطن  واالجتماع  واالقت ادي والسياس  لمبمد.
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سػػوء التػػدبيرا وا سػػراؼ وممػػا ينبغػػ  ا شػػارة إليػػو إف المجتمػػ  اللراقػػ  لديػػو عػػادات ءذائيػػة سػػمبية أبرزىػػا التبػػذير و 
وا فػػػراط فػػػ  ال ػػػرؼ عمػػػذ الغػػػذاء وىػػػذا اامػػػر يػػػنلكس عمػػػذ إف كميػػػات كبيػػػرة مػػػف ااءذيػػػة تتمػػػؼ وتتحػػػوؿ ءيػػػر  ػػػالحة 

 كما إف ا فراط ف  ااكؿ ال يتـ عمذ أساس الحدود الملمولة نوعا وكما. اؾلةستية
ت الطبيليػػػة والبشػػػرية التػػػ  يواجييػػػا المطػػػاع وممػػا يؤشػػػر عمػػػؽ مشػػػكمة اامػػػف الغػػػذائ  اللراقػػػ  ىػػػو  ػػػلوبة التحػػػديا

فػالتحوالت االقت ػادية  االزراع ا ف  ظؿ الظروؼ السياسػية واالقت ػادية واالجتماعيػة ال ػلبة التػ  تليشػيا الدولػة اللراقيػة
ة كػ  ال باتجاه اقت اد السوؽا والدولة ال تمتمؾ أسمحة السير ف  ىذا الطريؽا مما يتطمب التحوؿ التدريج  المدروس بلنايػ

تواجو الزراعة والمطاعات االقت ادية ااخرى منافسة خارجية تجيز عمييػا وتمتميػا فػ  ظػؿ ءيػاب دور الحمايػة الػذي ينبغػ  
 أف تملبو الدولة الت  تمر ف  أنلؼ حاالتيا. 

ىنػاؾ  0220ف  تمرير أعدتو منظمة ااءذية والزراعة وبرنامج ااءذية اللالم  فػ  اللػراؽا تبػيف فيػو إف فػ  اللػاـ 
مميػػوف مػػواطف يلػػانوف مػػف نمػػص الغػػذاء فػػ  اللػػراؽ وأكػػد أيػػدي كػػالوف المػػدير المطػػري لبرنػػامج ااءذيػػة اللػػالم  فػػ   7نحػػو 
إلؼ عراق  يواجيوف  432مميوف عراق  يلانوف مف انلداـ اامف الغذائ  وأف ىناؾ نحو  1.7إف ف  اللراؽ نحو   0)اللراؽ

  تؤشر عمذ تحسف ف  ملػدالت 0222ة )خير يؤكد ىذا التمرير إف مؤشرات السنة اامشكمة نمص الغذاء بشكؿ كبير جداا و 
سوء التغذية الحاد وتغير طفيؼ ف  ملدالت سوء التغذية المزمفا ولكف مازاؿ ىناؾ ملدالت التمـز بيف ااطفاؿ ف  منػاطؽ 

لػراؽ وىػـ يلػانوف مشػكمة حميميػة مػف مميػوف ميجػر فػ  داخػؿ ال 1.0كمػا يؤكػد التمريػر عمػذ ملانػاة نحػو  اعديدة مػف اللػراؽ
 نمص الغذاء والح وؿ عميو.

 المبحث الثاني
 التحديات الطبيعية التي تواجو األمن الغذائي العراقي
المياها وى  ااساس الذي يمـو عميو النشاط الزراع ا الف  شحةتتمثؿ ىذه التحديات بالظروؼ المناخية والت حر و 

ناخيػة بنمػػو المحا ػيؿ الزراعيػػة سػػوؼ لػـ تكػػوف  ػالحة لمزراعػػةا والمنػاطؽ التػػ  تنلػػدـ المنػاطؽ التػػ  ال تسػمذ ظروفيػػا الم
فييػػا م ػػادر الميػػاه سػػوؼ لػػف تمػػارس فييػػا الزراعػػةا أمػػا المنػػاطؽ المت ػػحرة وىػػ  المنػػاطؽ التػػ  تحولػػت إلػػذ أرانػػ  ءيػػر 

  الحة لإلنتاج الزراع .
تحػػديات مرىػػوف بمسػػتوى تطػػوره التمنػػ  والفنػػ ا وىػػذا عممػػا إف إمكانيػػات ا نسػػاف فػػ  التػػأثير عمػػذ ىػػذه الظػػروؼ وال

يتوقؼ عمذ تنمية الموارد البشرية مف خةؿ رف  مستواىا الثمػاف  واللممػ  وتػدريبيا وتأىيميػا لتطبيػؽ التكنولوجيػا فػ  الزراعػة 
 يأت .الحديثة لمحد مف آثار ىذه الظروؼ الطبيلية الت  تزداد ف  قساوتيا وتطرفيا عمدا بلد آخر وأىميا ما 

 الظروف المناخية: -أولا 
إف موقػ  اللػراؽ فػ  المنػاطؽ شػبو المداريػة وفػ  المنطمػة الملتدلػة الدافئػةا وفػر  اف  ظؿ التغيرات المناخية اللالميػة

% مف مساحة اللػراؽ 20فر ة لنحو عدد كبير مف أنواع المحا يؿ الزراعية إذا ما توفرت ليا المياها وذلؾ الف أكثر مف 
أو رطبػػػةا تتػػػراوح كميػػػة  )** منػػػاطؽ  ػػػحراوية وشػػػبو  ػػػحراوية والمسػػػاحة الباقيػػػة عبػػػارة عػػػف منػػػاطؽ حديػػػة ىػػػ  عبػػػارة عػػػف

ممـ وملظـ ىذه المساحة تلد مكانا مناسبا لمزراعة المطرية ف  السنوات الرطبةا أما 1222-722التساقط المطري فييا بيف 
 باق  أجزاء اللراؽ فتلتمد ف  الزراعة عمذ الري.

الظروؼ المناخية تحديا كبيرا أماـ اامف الغذائ  اللراق  ىو التغيرات الحا مة ف  منػاخ اللػالـا بسػبب ومما يجلؿ 
ظػػاىرة االحتبػػاس الحػػراري. التػػ  تفاقمػػت أثارىػػا عمػػذ المنػػاخ وعمػػذ البيئػػة بكػػؿ جوانبيػػاا وذلػػؾ منػػذ مطمػػ  تسػػلينات المػػرف 

لظػػروؼ المناخيػػة بسػػبب االرتفػػاع فػػ  درجػػات الحػػرارة التػػ  فمػػد أخػػذت منػػاطؽ مختمفػػة مػػف اللػػالـ تنػػطرب فييػػا ا االلشػػريف
يتبليا تغير فػ  النػغط وبالتػال  فػ  ىبػوب الريػاح وكميػات التسػاقط. وللػؿ المنػاطؽ المداريػة وشػبو المداريػة أكثػر المنػاطؽ 
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تغيرات مناخية  وبما إف اللراؽ يم  نمف ىذه المنطمة فنحف نشاىد اف اتنررا مف التغيرات المناخية بسبب ظروفيا الحدية
كبيرة طرأت عمذ مناخ اللراؽا إذ أ بذ أكثر إنرارا وأخػذت ظػروؼ ال ػيؼ الحػار الجػاؼ تزحػؼ عمػذ الربيػ  والخريػؼا 

 و ار  يؼ اللراؽ بحدود الثمانية أشير.
 ) باآللف(. 2004-4791( أعداد األغنام واألبقار والماعز والجاموس في العراق خالل المدة من 2جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 

 0221الم در. نتائج التلداد الزراع  لسنة 
 

ولحد ايف أثػرت عمػذ الزراعػة الريليػة فػ  شػماؿ اللػراؽ وخا ػة  1444لاـ كما إف موجات الجفاؼ المتتالية منذ ال
ف  المناطؽ المتموجة ف  نينوى وكركوؾ والسػميمانيةا كمػا إف مسػاحات واسػلة مػف المنػاطؽ اللشػبية الموسػمية فػ  الينػبة 

ا أثػػػر سػػػمبيا عمػػػذ تربيػػػة الغربيػػػة والمنطمػػػة المتموجػػػة تحولػػػت إلػػػذ منػػػاطؽ مت ػػػحرة وخاليػػػة مػػػف مظػػػاىر الحيػػػاة النباتيػػػة. ممػػػ
 الحيوانات ف  ىذه المناطؽ وازداد الطمب عمذ ااعةؼ ال ناعية وارتفلت أسلار المحـو الحمراء ذات المنشأ المحم .

كمػػا تشػػير ا ح ػػاءات إلػػذ تراجػػ  أعػػداد الحيوانػػات بشػػكؿ كبيػػر فلمػػذ سػػبيؿ المثػػاؿ ال الح ػػر إف أعػػداد ااءنػػاـ 
 3 ا وأعػداد المػاعز تراجلػت مػف 0)جػدوؿ  0221مميػوف رأس عػاـ  1إلػذ  1423اـ مميوف رأس ءنـ عػ 4.2تراجلت مف 

كمػا أف التمػارير تشػير  ا ا وىكذا بمية الحيوانات ااخػرى0)جدوؿ 0221مميوف رأس عاـ  2.2إلذ  1421مميوف رأس سنة 
وبسػبب  اريبيػا إلػذ الخػارجتراجلت بشكؿ كبير جدا بسبب ظػروؼ الػبةد اامنيػةا ممػا أدى تي 0220إلذ أعدادىا بلد سنة 

 قمة المراع  الطبيلية وقمة ااعةؼ وارتفاع أسلارىا مما ينذر بكارثة ف  ىذا المجاؿ الزراع  والغذائ  عمذ حد سواء.
إف ايثار ءير المباشرة لمتغير المنػاخ  عمػذ اامػف الغػذائ  كبيػرة جػدا وذلػؾ انيػا انلكسػت وأدت إلػذ تفػاقـ مشػكمة 

 وزادت مف مشاكؿ الت حر فيو.المياه ف  اللراؽ 
إف التمػػارير والدراسػػات اللالميػػة تؤكػػد عمػػذ خطػػورة التغيػػرات المناخيػػة المسػػتمبمية والمتوقلػػةا انيػػا سػػوؼ تكػػوف كبيػػرة 
ومؤثرة عمذ جمي  النشاطات االقت ادية لإلنساف وبخا ة عمػذ الزراعػةا إف موجػات الجفػاؼ المتكػررة الحاليػة التػ  أخػذت 

 ة مف اللالـ.تنرب مناطؽ كثير 
يحذر  ناع السياسة الدولية مف المخاطر التػ  تيػدد الزراعػة فػ  اللػالـ نتيجػة قيػاـ عػالـ أكثػر حػرارة وجفافػا بحمػوؿ 

مػػ  إف بلػػض الدراسػػات تؤكػػد عمػػذ إف ارتفػػاع درجػػة الحػػرارة يفيػػد  ا 1)أواخػػر ىػػذا المػػرف مػػف جػػراء احتػػرار عػػالم  ال يتوقػػؼ

 السنة 
 النوع

1427 1421 1423 1431 0221 

 1224 3431 4203 3721 3001 أءناـ
 231 1721 0204 0434 0037 ماعز

بمارأ  0273 1327 1143 1023 1030 
 113 171 122 171 137 جاموس
 03 - - - - ا بؿ
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كةـ  حيذ بالنسبة لملروض اللميا ف  شماؿ أمريكا الشػمالية وأوربػا واسػيا ذات المناخػات الزراعة وال ينرىاا إال إف ىذا ال
الباردة والمتجمدة الت  ستتمت  بمزيد مف الدف ءا أما المناطؽ المدارية وشبو المدارية الحػارة فسػوؼ يتػأثر سػمبيا بكػؿ جوانػب 

 .  2)الحياة وخا ة ف  المجاؿ الزراع 
نتاج الغذاء سوؼ يتـ مف خةؿ كوف االحترار يممؿ ا نتاج المح ول  الف إف تأثير التغير المناخ   عمذ الزراعة وا 

المح وؿ ينمو بشكؿ أوس  وينتج حبوب أقؿ أثناء ىذه اللممية. كما تتلػارض درجػات الحػرارة المرتفلػة مػ  قػدرة النبػات فػ  
التبخػػػر مػػػف التربػػػة ويػػػزداد نػػػتذ النبػػػات. إف تزايػػػد الح ػػػوؿ عمػػػذ الرطوبػػػة واسػػػتخدامياا فلنػػػدما ترتفػػػ  درجػػػة الحػػػرارة يتسػػػارع 

انبلاثات الكربوف الذي يسبب االحترار الحراريا يتوق  بلض اللمماء إنيا ستسػاعد الزراعػة أينػا مػف خػةؿ عمميػة التركيػب 
إف اللالـ ) مثؿ الممذ واارز وفوؿ ال ويا  إال  3النوئ  لملديد مف المحا يؿ الزراعية الميمة والمسماة محا يؿ كربوف

)مثػؿ  7اليسػاعد كثيػرًا محا ػيؿ كربػوف  3لـ يتأكد بشكؿ عمم  مف مزايا التخ يب بالكربوفا ولكف مػف المؤكػد إف كػاربوف
ا وتبمذ مسػالة تػأثر ءمػة الػدونـ بسػبب التغيػر المنػاخ   3)ق ب السكر والذرة ا الت  تمثؿ حوال  رب  قيمة جمي  المحا يؿ

%ا واللػراؽ يمػ  نػمف ىػذه الفئػةا 00ثمانينات المرف الحػادي واللشػرينات نحػو أكثػر مػف  وخا ة ف  الدوؿ النامية وبحدود
% كمػػػا فػػػ  السػػػنغاؿ والسػػػوداف. كمػػػا يتوقػػػ  أف يػػػنخفض النػػػاتج 02ال بػػػؿ إف بلػػػض البمػػػداف ااكثػػػر فمػػػرا سػػػتكوف أكثػػػر مػػػف 

ف بلض الدوؿ المر 00الزراع  ف  كثير مف ىذه الدوؿ إلذ أقؿ مف  يبة مف خط االستواء ستكوف النسبة % ومنيا اللراؽا وا 
 . 4)كارثيو فييا

إف تأثير التغير المناخ  واالحترار اللالم  السمب  عمػذ منػاطؽ ودوؿ كثيػرة سػيؤدي إلػذ نتػائج كارثيػة وخطيػرة عمػذ 
ائيػػة إلػػذ ارتفػػاع أسػػلار المػػواد الغذ يالمسػػتوى اللػػالم  اف زيػػادة الطمػػب عمػػذ الغػػذاء فػػ  تزايػػد مسػػتمرا وىػػذا اامػػر سػػيؤد

بشػػكؿ منػػطردا الف إنتػػاج الغػػذاء سػػيتراج  أو يكػػوف نمػػوه محػػدودا جػػداا وىػػذا أينػػا سػػيؤثر بشػػكؿ سػػمب  عمػػذ اللػػراؽ فػػ  
 مجاؿ اامف الغذائ . 

 التصحر:  -ثانياا 
ظيػػر الت ػػحر كمشػػكمة عالميػػة خطيػػرة فػػ  سػػتينات وسػػبلينات المػػرف اللشػػريفا وتحولػػت إلػػذ مػػارد يفتػػرس اارانػػ  

يلػػرؼ  امزراعػػة ليحوليػػا إلػػذ منػػاطؽ مت ػػحرة وقاحمػػة بسػػبب االسػػتثمار ءيػػر اللمةنػػ  لممػػوارد اارنػػيةوالتػػرب ال ػػالحة ل
الت ػػػحر عمػػػذ انػػػو قابميػػػة ال ػػػحراء والظػػػروؼ ال ػػػحراوية وشػػػبو ال ػػػحراوية مػػػف االمتػػػداد عبػػػر حػػػدودىا واكتسػػػاح أحزمػػػة 

متحػػدة عمػػذ إنػػو تػػردي اارانػػ  فػػ  المنػػاطؽ وتلرفػػو اامػػـ ال ا 12)االخنػػرار والخ ػػب وتحويميػػا إلػػذ أرانػػ  قاحمػػة جػػدباء
الماحمػػػة وشػػػبو الماحمػػػة والمنػػػاطؽ الجافػػػة وشػػػبو الجافػػػةا منتجػػػة عوامػػػؿ مختمفػػػة مػػػف بينيػػػا اانشػػػطة البشػػػرية ءيػػػر المسػػػئولة 

ومف الممكػف أف نلػرؼ الت ػحر عمػذ انػو كػؿ تحػوؿ ل رانػ  ال ػالحة لمزراعػة إلػذ أرانػ  ءيػر  ػالحة  ا 11)والمدروسة
تناقص ف  قدرتيا ا نتاجية وتدىور ف  الػنظـ البيئيػةا نتيجػة لنشػاطات بشػرية وعوامػؿ طبيليػة أدت إلػذ انجػراؼ  لمزراعة أو

التربة وتلريتياا أو نتيجة لتممذ التربة أو نتيجة لزحػؼ الكثبػاف الرمميػة أو امتػداد الظػروؼ ال ػحراوية عمػذ المنػاطؽ الرطبػة 
 وءير ال حراوية.

دونػػـ  7727222مميػػوف دونػػـا مسػػاحة المسػػطحات المائيػػة  127.202.222مػػدر بنحػػو إف مسػػاحة اللػػراؽ الكميػػة ت
تػػوزع حسػػب نػػوع  ا% مػػف المسػػاحة الكميػػة لملػػراؽ01مسػػاحة اارانػػ  ال ػػالحة لمزراعػػة حتػػذ ال ػػنؼ الرابػػ  مشػػكمة نحػػو 

 . 10)التربة ومةئمتيا لمزراعة كما يم 
 مف مجموع المساحة ال الحة لمزراعة. %2.1دونـ تشكؿ نسبة  033322ال نؼ الممتاز لمزراعة -
% مػف مجمػوع المسػاحة 33.2ويشػكؿ نسػبة  12024340ال نؼ الجيد لمزراعة واللوامؿ المحددة ليا بسيطة ومسػاحتو  -

 ال الحة لمزراعة.



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  لةمج             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 211 

% مػػف مجمػػوع 73دونػػـ يشػػكؿ نسػػبة  14700731ال ػػنؼ المتوسػػط الجػػودة واللوامػػؿ المحػػددة لمجػػودة شػػديدة ومسػػاحتو  -
 ة ال الحة لمزراعة.المساح

 %.12.2دونـ وبنسبة  3223722ال نؼ ذو المابمية المحدودة لمزراعة مساحتو  -

مف مسػاحة اللػراؽ ىػ  عبػارة عػف  ػحاري قاحمػة أو منػاطؽ متممحػة ومنػاطؽ جبميػة وعػرة  3/7يتنذ مما تمدـ إف نحو  -
كمػا إف  اال تتػوفر ليػا الميػاه أو مت ػحرةإمػا كونيػا عبػارة عػف منػاطؽ  ػحراوية  اوى  با جماؿ ءيػر  ػالحة لمزراعػة

الت ػػحر لػػـ يتوقػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ إف المسػػاحة ال ػػالحة لمزراعػػة ىػػ  أينػػا ميػػددة بخطػػر الت ػػحرا فكثيػػر مػػف 
مميػػوف دونػػـ تلػػان  مػػف الت ػػحر ولكػػف بػػدرجات متفاوتػػة وىػػذه المسػػاحة تشػػكؿ نحػػو  11الدراسػػات تؤكػػد عمػػذ إف نحػػو 

 . 13)اؽ% مف المساحة الكمية لملر 40

إف مشػكمة الت ػػحر أخػذت تتفػػاقـ منػػذ سػبلينات المػػرف اللشػريف وتلاونػػت اللوامػػؿ البشػرية والطبيليػػة عمػذ تفػػاقـ ىػػذه 
المشكمةا فالظروؼ المناخية متمثمة بشحو اامطار وتذبذبيا وارتفاع درجػات الحػرارة وارتفػاع ملػدالت التبخػر وتكػرار موجػات 

كمػػا إف لمتلريػػة الريحيػػة والمائيػػة دورا كبيػػرا فػػ  حركػػة  اتغيػػرات الحا ػػمة فػػ  منػػاخ اللػػالـالجفػػاؼ التػػ  زادتيػػا سػػوءا وتػػأثيرا ال
 الكثباف الرممية وانجراؼ التربة اليشة والمتفتتة أو الرممية ف  المناطؽ ال حراوية وشبو ال حراوية.

يلػػد أىػػـ عوامػػؿ الت ػػحر فػػ   المػػوارد الطبيليػػة واسػػتثمارىا فػػ  الزراعػػة إدارةكمػػا إف اللوامػػؿ البشػػرية متمثمػػة بسػػوء 
فالري السيح  والري بالغمر أديا إلذ تفاقـ مشكمة تغدؽ التربة وبالتػال  تممحيػاا كمػا إف الرعػ  الجػائر وعػدـ اعتمػاد  االلراؽ

ااساليب الحديثة ف  تربية الحيوانات أدت إلذ المناء عمذ ااحراش وااعشابا مما عرض التربة إلػذ خطػر التلريػةا كمػا 
اسػػػتخداـ الػػػدورات الزراعيػػػة وعػػػدـ االىتمػػػاـ بااحزمػػػة الخنػػػراء وتنميػػػة الغطػػػاء النبػػػات  واسػػػتثماره بشػػػكؿ عمةنػػػ   إف عػػػدـ
 وكذلؾ الزحؼ الحنري عمذ المناطؽ الزراعية المجاورة ليا شكَة عامًة آخر البتةع ااران  الزراعية.  اومتوازف

ذ البيئػػة الطبيليػػة كػػ  يحوليػػا إلػػذ بيئػػة  ػػالحة لإلنتػػاج إف الزراعػػة كنشػػاط اقت ػػادي ميػػـ يػػدخؿ تغيػػرات كبيػػرة عمػػ
الزراع ا وىذا اامر يتطمب مف ا نساف أف يدخؿ ىذه التغيرات بدوف أف يمس التوازف البيئ  مف خةؿ ا فراط ف  الري أو 

لػـ  مػا اة وتمنية ودرايػةااران  الزراعية ى  مسؤولية كبيرة تتطمب إمكانيات بشرية فني إدارةإنافة ااسمدة والمبيداتا اف 
وبالتػػال  تفمػػد اارض قابميتيػػا  ايتحمػػؽ ىػػذا الجانػػب بسػػبب تخمػػؼ الواقػػ  البشػػري فػػ  الريػػؼ ربمػػا قػػد ينيػػار النظػػاـ الزراعػػ 

ا نتاجية فتتلرض لمت حر وىػذا مػا يح ػؿ فػ  منػاطؽ كثيػرة مػف اللػراؽا وممػا يؤكػد تفػاقـ ىػذه المشػكمة ىػو مػا أشػار إليػو 
إذ يؤكػد  0224كػانوف الثػان   02كردسػتاف يػـو  إقمػيـة عم  البيادل  ف  مؤتمر نظمتػو وزارة الزراعػة فػ  السيد وزير الزراع

عمذ إف مساحات واسلة مف أرانػ  اللػراؽ الزراعيػة أ ػبحت مشػبلة با شػلاع واامػةح فػ  وسػط وجنػوب اللػراؽا مؤكػدا 
% مػػف أرانػػيو الزراعيػػة 02يلنػػ  اف اللػػراؽ سػػيفمد  وىػػذا ا 17)% مػػف أرانػػيو الزراعيػػة سػػنويا0عمػػذ إف اللػػراؽ يفمػػد نحػػو 

خةؿ عشر سنوات إذا لـ يتخذ ا جراءات الةزمة لملالجة مشاكؿ ىدر وتػدمير اارانػ  الزراعيػةا ولكػف ممػا يفػاقـ مشػكمة 
ررت موجات اامطار وتك شحةوالتغييرات المناخية ف  اللالـ والمنطمةا فكمما  هالميا شحةيف ىو خير الت حر ف  اللمديف اا

ةا مما أدى إلذ تلرض مساحات شاسلة وواسػلة مػف اللػراؽ لمتلريػة الريحيػةا خير الجفاؼ كما يح ؿ ف  المواسـ السبلة اا
نيػري دجمػة والفػرات أدت  هالميػاه بسػبب السػيطرة التركيػة عمػذ ميػا شػحةكمػا إف  ااذ كثرت اللوا ػؼ الترابيػة وقمػت المراعػ 

الػذ  1442عنػد الحػدود السػورية اللراقيػة قبػؿ عػاـ  متػر مكلػب مميػار  30-03الفػرات مػف إلذ تراجػ  ا يػراد السػنوي لنيػر 
ا والػذي 0213كما إف تركيا تنفػذ مشػروع سػد اليسػو عمػذ نيػر دجمػة الػذي سػيكتمؿ بنػاءه عػاـ  احاليا مترمكلب مميار4نحو 

المياه تلن  حرماف مساحات واسلة مف  شحةإف ا سيؤدي إلذ خفض ا يراد السنوي المادـ مف تركيا لنير دجمة إلذ الن ؼ
 ااران  الزراعية مما سيحوليا إلذ مناطؽ مت حرة. 

 :يأت مما يتطمب إجراءات عاجمو وكبيرة لملالجة ومكافحة الت حر عف طريؽ ما 
 عدـ ترؾ اارض الزراعية ونرورة استخداـ الدورات الزراعية. -



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  لةمج             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 212 

 لجائر.إعطاء الفر ة المناسبة لنمو المراع  ومن  الرع  ا -

وقؼ زحؼ الرماؿ عف طريؽ انطمو االخنرار وكذالؾ عف طريؽ اسػتخداـ المخمفػات البتروليػة الثميمػة كالزفػت والػنفط  -
 ااسود لتثبيت الرماؿ.

 استخداـ وسائؿ الري الحديثة كالري بالرش والتنميط...الخ -

 ست ةحيا. واالىتماـ بشبكات البزؿ.است ةح ااران  ءير ال الحة لمزراعة قبيؿ تفاقـ تدىورىا وارتفاع تكاليؼ ا -

 المياه. شحة -ثالثاا 
وتػزداد أىميػة الميػاه وتأثيرىػا  اتلد المياه م در الحياة واللمود الفمري الذي يمـو عميو النشاط الزراع  ف  كؿ مكاف

مما  اتذ مف النباتف  المناطؽ ال حراوية وشبو ال حراوية أي تشذ فييا كميات اامطارا وترتف  فييا ملدالت التبخر والن
 يجلؿ كمية ونوعية المياه المتوفرة عامة مؤثرا ف  ا نتاج الزراع  ف  اللراؽ.

يتمثػػؿ تػػأثير الميػػاه باعتبارىػػا تحػػديا وملوقػػا كبيػػرا أمػػاـ تحميػػؽ اامػػف الغػػذائ  فػػ  المسػػتمبؿ المنظػػور والبليػػد وذلػػؾ 
 ل سباب التالية.

مات البشػرية فػ  اللػراؽ نتيجػة للوامػؿ طبيليػة متمثمػة بػالتغيرات الحا ػمة فػ  تراج  فػ  كميػة الميػاه المتاحػة لةسػتخدا -1
منػاخ اللػالـا والتػ  أخػذت تػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػذ منػػاطؽ اللػروض الشػبو مداريػو والملتدلػة الدافئػة التػ  يمػ  نػمنيا اللػػراؽ 

حيػػث لػػـ يشػػيد اللػػراؽ  1444عػػاـ  ا ومنػػذ 3)*ممػػا أدى إلػػذ تكػػرار موجػػات الجفػػاؼ سػػنو بلػػد أخػػرى اومنػػاب  أنيػػاره الرئيسػػية
والمنطمة سنة رطبة مما اثر عمذ الزراعة الديمية ف  شماؿ اللراؽ وخا ة ف  محافظػات المو ػؿ وكركػوؾ و ػةح الػديف 

 كما انلكس عمذ ا يرادات السنوية لنيري دجمو والفرات وروافدىما. اوجنوب السميمانية
  جنػػوب شػػرؽ GABذ مشػػاري  الخػػزف والسػػدود فػػ  مشػػروع ألكػػاب )وكػػذلؾ اسػػباب جيوبولتكيػػة اذ قامػػت تركيػػا بتنفيػػ

فػػ   3مميػػاـر122اانانػػوؿا لمػػتحكـ والسػػيطرة عمػػذ الميػػاه فػػ  منػػاب  دجمػػو والفػػرات فأ ػػبحت قابميتيػػا عمػػذ خػػزف أكثػػر مػػف 
 1442اـ بلػػد إف كػػاف إيػػراده السػػنوي قبػػؿ عػػ 3مميػػار ـ 11منػػاب  نيػػر الفػػرات الػػذي تراجػػ  مجمػػوع إيػػراده السػػنوي إلػػذ نحػػو 

كمػػا إف تركيػػا مانػػية فػػ  تنفيػػذ عػػدد مػػف المشػػاري  ااخػػرى التػػ  مػػف أىميػػا مشػػروع  ا3مميػػار ـ30 -03بمػػدى يتػػراوح بػػيف 
اليسو ف  مناب  نير دجمة والذي سوؼ يحجز نحو ن ؼ إيراد نير دجمة المادـ مف تركيا والػذي سػيتـ تنفيػذ مراحمػو النيائيػة 

دات نير دجمو المتراجلة أ ة بسبب موجات الجفاؼ المتتالية الت  تنرب مناطؽ مما سيؤدي إلذ تراج  إيرا ا0213سنة 
مميػار  23-32وىذا يلن  إف إيرادات نيري دجمو والفرات السنوية الت  كانت تتراوح بيف  اجنوب ءرب آسيا وشرؽ المتوسط

ادي واللشػريف وربمػا إلػذ اقػؿ مػف % خةؿ اللمد الثان  مػف المػرف الحػ02ستتراج  إلذ اقؿ مف  ا1432سنويا قبؿ سنة  3ـ
 % خةؿ الرب  الثان  مف المرف الحادي واللشريف.00

تمػػوث انيػػار ميػػاه دجمػػة والفػػرات بملػػدالت كبيػػرة جػػدا بسػػبب قمػػة ا يػػراد السػػنوي ليمػػاا وكػػذالؾ بسػػبب تزايػػد حجػػـ  -0
اسػػػتخداـ كميػػػات كبيػػػرة مػػػف  ممػػػا ولػػػد نػػػغط كبيػػػر عمػػػذ اارض أدى إلػػػذ االسػػػكاف فػػػ  اللػػػراؽ وفػػػ  منػػػاطؽ منػػػاب  النيػػػريف

كمػا إف جميػ   اااسمدة والمبيدات والسمـو الت  يتـ ت ريفيا إلذ النيريف أو تلود مره أخػرى ليمػا عػف طريػؽ الميػاه الجوفيػة
المدف المطمة عمذ النيريف ترمػ  مياىيػا الثميمػة فييمػا بػدوف ملالجػةا ممػا أدى إلػذ تحػوؿ بلػض ااجػزاء مػف روافػد النيػريف 

إف ىػذا اامػر يتطمػب إجػراءات عاجمػة مػف شػانيا أف  االذ إلذ مياه آسنة ثميمة ذات لوف أسود لملظـ أشير السنةكما ف  دي
 -تحد مف مستويات التموث أبرزىا ما يأت  :

 من  رم  المياه الثميمة لممدف والم ان  ف  اانيار اللذبة إال بلد عممية ملالجتيا. -أ
ولتمميػؿ  ااسػمدةلملالجة المياه الثميمة ف  المدف لةستفادة منيا ف  إنتاج بلػض أنػواع المياـ بذنشاء منظومات متكاممة  -ب

 تموث مياه اانيار اللذبة.
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عدـ السماح بذعادة مياه البزؿ إلذ اانيار الرئيسية إال بلد ملالجتيػا أو اسػتخداميا فػ  زراعػة بلػض المحا ػيؿ التػ   -ج
التنسيؽ بو م  دوؿ الجوار الت  تمم  أو تليد ميػاه البػزؿ إلػذ نيػري دجمػو والفػرات  وىذا اامر ينبغ  أف يتـ اتتحمؿ المموحة
 بدوف ملالجة. 

 سف الموانيف الرادعة لممسببيف لمتموث وتفليؿ عممية التطبيؽ لوقؼ التجاوزات عمذ الموارد المائية. -د
يػػاه وتػػدوير اسػػتخدامياا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ زج المطػػاع الخػػاص فػػ  مجػػاؿ ملالجػػة الميػػاه الثميمػػة عػػف طريػػؽ ملالجػػة ىػػذه الم 

 الدعـ المال   نشاء مثؿ ىذه المشاري .
إف مشكمة المياه المستمبمية سوؼ تكػوف أكبػر ملوقػات اامػف الغػذائ  اللراقػ  فتراجػ  كمياتيػا وتػدىور نوعيتيػا ينػذر 

 -بخطر كبير ال يمكف تةفيو إال مف خةؿ ا جراءات التالية:
وخا ة تركيا لنماف تدفؽ الكميات المطموبػة لمتنميػة فػ  اللػراؽ وذلػؾ وفػؽ المػانوف  التنسيؽ م  دوؿ الجوار - أ

عمػذ نيػري دجمػو والفػراتا ال بػؿ اامػر يتطمػب مزيػدا مػف التنسػيؽ مػ  تركيػا  ةالدول  وتمسيـ الح ص بػيف الػدوؿ المتشػاطئ
لطاقة الرخي ة مف النفط والغاز الطبيل  مف خةؿ مد جسور اللةقات االقت ادية المتينة بحيث يتـ تزويد تركيا بم ادر ا

الػػذي تخػػرؽ منػػو مميػػارات اامتػػار المكلبػػة وبػػدوف فائػػدةا لكػػ  نزيػػؿ جػػزء مػػف ذرائػػ  تركيػػا فػػ  مجػػاؿ رءبتيػػا بتػػوفير الطاقػػة 
ا الف تركيا ال تلتمد بشكؿ كبير عمػذ الميػاه المحجػوزة لمػري االكيربائية الت  تسبب حجز مياه النيريف ف  جنوب شرؽ تركيا

كمػػػا إف االرتبػػػاط مػػػ  تركيػػػا بلةقػػػات وم ػػػالذ  اكمػػػا إف لػػػدييا فػػػائض ىائػػػؿ مػػػف الميػػػاه ي ػػػب فػػػ  البحػػػار المجػػػاورة لتركيػػػا
 اقت ادية سوؼ لفا يجلميا تفكر باستخداـ المياه كسةح سياس  وجيوبولتك  ند اللراؽ.

متػر مميػار  03.1مػؿ يزيػد عمػذ إف ما ييدر مف المياه المستخدمة فػ  الزراعػة بسػبب عمميػا الػري البدائيػة والن - ب
كمػا إف ىػذه ااسػاليب  ااامر الذي يتطمب اعتماد أساليب حديثة فػ  الػري ونمػؿ الميػاه لتمميػؿ النػائلات المائيػة ا 10)مكلب

ليا مردودات اقت ادية ءذائية ميمػةا الف إنتاجيػة الػدونـ الػذي يلتمػد ااسػاليب الحديثػة فػ  الػري اعمػ  مػف نػلؼ إنتاجيػة 
مكانياتيا مف خةؿ  ا 11)لذي يسمذ بااساليب البدائية المبذرة لممياهالدونـ ا وف  ىذا المجاؿ عمذ الدولة أف تنزؿ بكؿ ثمميا وا 

دعػػػـ المطػػػاع الخػػػاص عمػػػذ ت ػػػني  ملػػػدات وأدوات وأنابيػػػب الػػػري بػػػالرش والتنمػػػيط وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ دعػػػـ ىػػػذه ال ػػػناعات 
عفائيا مف النرائب.   وا 

عػػادة تػػدوير اسػػتخداميا فػػ  المجػػاالت االقت ػػادية مػػره أخػػرى فػػ  الزراعػػة أو ملالجػػة ميػػاه ال ػػرؼ ال ػػ -ج ح  والزراعػػ  وا 
 سم  النباتات اال طناعية لمكافحة الت حر...الخ

المػػوارد المائيػػػةا فينبغػػػ  إف يػػتـ تشػػػكيؿ بػػػرامج عمػػؿ تطبيميػػػة تمػػػـو بتنفيػػذىا كػػػوادر وزارة المػػػوارد  دارةونػػ  اسػػػتراتيجيو   -د
وفػ  ىػػذا  اتحديػػد اليػدر وم ػادر التمػػوث ومحاسػبة الجيػات المسػببة اي عمميػػة تمػوث أو ىػدر فػػ  الميػاهالمائيػة مػف خػةؿ 

المسػاحة التػ  يػتـ زرعيػا بلػد أف  1/7المجاؿ يمكف إف يتـ إلزاـ المزارعيف باستخداـ أساليب الري الحديثة كمرحمة أولذ فػ  
جػػاؿ يتحمػػؽ جانبػػاف: أوليمػػا دعػػـ م ػػان  ت ػػني  وسػػائؿ الػػري وفػػ  ىػػذا الم ايػػتـ تػػوفير مسػػتمزمات الػػري بػػالرش أو التنمػػيط

الحديثػػة وثانييمػػا تمميػػؿ اليػػدر فػػ  الميػػاه فنػػة عػػف زيػػادة ا نتػػاج باسػػتخداـ ىػػذه ااسػػاليبا حيػػث نشػػرت الدراسػػات إلػػذ إف 
سػػموب الػػري طف/ىكتػػار وعنػػدما يػػتـ اسػػتخداـ أ32والمػػروي بػػالري السػػطح  تمػػدر بنحػػو  ـإنتاجيػػة اليكتػػار المػػزروع بالطمػػاط

طػف/ ىكتػار إلػذ 10كمػا إف مح ػوؿ الب ػؿ ترتفػ  إنتاجيتػو مػف  اطف/ىكتػار22السطح  المحسػف تكػوف ا نتاجيػة بحػدود 
 .  12)طف/ ىكتار 30الذ  00والشجر مف  02إلذ  00والميانة مف  00إلذ  32طف ىكتار والباذنجاف مف  70

ممارسة الزراعة ال ونية فيذا النمط مف الزراعة يساىـ ف  إف أىـ ما ينبغ  إتباعو لمواجية التحديات الطبيلية ىو 
 .    13)واىـ المبادئ الت  تركز عمييا ىذه الزراعة ى  ازيادة ا نتاج وتمن  الت حر وتممؿ مف اليدر بالمياه

لحكػيـ لتنػاوؿ تفادي تحريؾ التربة واستخداـ أسموب الغرس المباشر والمحافظة عمذ ءطاء دائـ لمتربةا وينبغػ  االختيػار ا-1
المحا يؿا ونبدأ بالزراعة ذات الحرث النئيؿ أو الت  تستغن  فييا عف الحراثة تماماا وىذا مما يسػاعد عمػذ الحفػاظ عمػذ 
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ويمكػف أف نسػتبدؿ الحراثػة بلمػؿ ثمػوب بواسػطة مثاقػب لمبػذور  االمواد اللنوية ف  التربة ويممؿ مف التلريػة الريحيػة والمائيػة
أمػا فيمػا  ااط البايموج  الذي ينمف التيوية لمتربة ويزيػد مػف المػادة اللنػوية فػ  التربػة ويممػؿ تلريتيػاوىذا يحافظ عمذ النش

أعػدائيا الطبيليػيفا ممػا يػؤدي إلػذ تمميػؿ  ذيتلمؽ بايفات فيستخدـ أسموب المكافحة المتكاممة وذلؾ عػف طريػؽ تلرينػيا الػ
 ويممؿ التلرية ويوفر الطاقة وتكاليؼ الحراثة. ا استخداـ المبيدات الكيماويةا مما يممؿ التدىور البيئ

فيذا النمط مف الزراعة يحافظ عمذ االستدامة البيئية. وبالتخم  عف اللزؽ النظام  والحرث وتؤدي الذ توفير جيد  
 . 14)%22%ا وتؤدي إلذ تمميؿ تكاليؼ الوقود إلذ نحو 02المزارعيف بنحو 

 

 المبحث الثالث
 تواجو األمن الغذائي العراقيالتحديات البشرية التي 

 -وتتمثؿ ىذه التحديات بما يأت :
 اولا: ضعف اإلمكانيات التكنولوجية.

منظومػة متكاممػة مػف وسػائؿ ا نتػاج ابتػداءًا مػف المكػائف والملػدات الزراعيػة الحديثػة  ذإف الزراعة الحديثػة تحتػاج الػ
يثػػة والبػػذور المحسػػنة واسػػتخداـ أسػػاليب التسػػويؽ الحديثػػة إلػػذ ااسػػمدة والمبيػػدات فنػػة عػػف اسػػتخداـ منظومػػات الػػري الحد

كمػػا تحتػػاج الزراعػػة الحديثػػة والمتطػػورة إلػػذ الثمافػػة والخبػػرة اللمميػػة الةزمػػة لػػدى اايػػدي اللاممػػة فييػػاا بحيػػث تكػػوف  اوالكفػوءة
 قادرة عمذ استخداـ ىذه اادوات والوسائؿ بكفاءة عالية. 

لوجيػػة الحديثػػة وعػػدـ مواكبػػة التطػػورات الفنيػػة والتمنيػػة فػػ  اللػػراؽ بسػػبب انشػػغالو إف االفتمػػار إلػػذ ا مكانيػػات التكنو 
كمػػا إف ظػػروؼ الح ػػار طػػوؿ عمػػد التسػػلينات ومػػف ثػػـ الظػػروؼ  ابحػػروب متواليػػة أكمػػت مػػوارده وأنػػلفت اىتمامػػو بالتنميػػة

الزراعػػػ ا واالعتمػػػاد عمػػػذ  السياسػػػية واامنيػػػة فػػػ  السػػػنوات المانػػػية والتػػػ  آدت إلػػػذ  ػػػرؼ النظػػػر عػػػف االىتمػػػاـ بالمطػػػاع
المدرات المحمية المتوانلة ف  سد الحاجات الممحة مػف ااسػمدة والمبيػداتا فمػد تشػير الملمومػات المتػوافرة إلػذ وجػود تبػايف 

% مػػػف مجمػػػوع المسػػػاحة 20مشػػػكمة نسػػػبة 1444مميػػػوف دونػػػـ سػػػنة  12.4سػػػنوي فػػػ  المسػػػاحة المكافحػػػة فمػػػد بمغػػػت نحػػػو 
% مػف مجمػوع المسػاحة المزروعػة لمسػنة 02مشكمة نسبة 0222مميوف دونـ سنة  0.3جلت إلذ المزروعة ف  اللراؽ ثـ ترا

ممػػػا يؤشػػػر عػػػدـ  ا 02)0223مميػػػوف دونػػػـ سػػػنة  3.2ولكنيػػػا تراجلػػػت إلػػػذ  0220مميػػػوف دونػػػـ سػػػنة  2.1نفسػػياا ثػػػـ بمغػػػت 
واعيػػا الف كثيػػر مػػف الملامػػؿ نػػماف الكميػػات المطموبػػة مػػف المبيػػداتا وكػػذاؿ الحػػاؿ ينطبػػؽ عمػػذ تجييػػز ااسػػمدة بكافػػة أن

% مػف الكميػة التػ  تسػتخدميا 00كما إف كميػة ااسػمدة التػ  تسػتخدـ فػ  اللػراؽ ىػ  اقػؿ مػف  االمحمية قد توقفت إنتاجيتيا
 الدوؿ المتمدمة.

أما بالنسبة لممكائف والملدات المستخدمة في  ااخرى كانت أعدادىا قميمة ممارنة بالدوؿ المتمدمةا فمػد بمغػت ح ػة 
ىكتػار لمسػاحبة الواحػدة. أمػا بالنسػبة لمحا ػدات فمػد  14ىكتار بينما فػ  الػدوؿ المتمدمػة فمػد بمغػت  11الساحبة ف  اللراؽ 

يتنذ  ا 01)ىكتار لمحا دة الواحدة 121ىكتار بينما ف  الدوؿ المتمدمة بمغت  033بمغت ح ة الحا دة ف  اللراؽ نحو 
قديمة وءير  الحة لمخدمة. كؿ ىذه ااسباب فنة عف أسباب أخػرى أدت  قمة عددىا ف  اللراؽ فنًة عف كوف ملظميا

كغػـ/  322إلذ تردي ونلؼ ا نتاج وا نتاجيػة لجميػ  المحا ػيؿ إذ قمػت ا نتاجيػة لمحبػوب بشػكؿ كبيػر فيػ  تمػدر بنحػو 
ة بم ػػر التػػ  تزيػػد جػػدا ممارنػػ  00)وىػػ  منخفنػػة 0221كغػػـ/ دونػػـ بالنسػػبة لمشػػلير سػػنة  007دونػػـ بالنسػػبة لمحنطػػة ونحػػو 
كغػػـ/  1102كمػػا أنيػا أقػػؿ بكثيػر مػف الػػدوؿ المتمدمػة التػػ  تزيػد فييػا ا نتاجيػػة عمػذ  اكغػـ 1022إنتاجيػة الػدونـ فييػػا عمػذ 

إلذ الن ؼ ممارنة بذنتاجيا عػاـ  0220كما تراجلت إنتاجية ملظـ أنواع أشجار الفاكية ف  اللراؽ سنة  ادونـ لمسنة نفسيا
ىماؿ الذي أ اب أشجار الفاكية والنخيؿ وخا ة عدـ مكافحػة ايفػات واامػراض التػ  ت ػيبيا فػ  وذلؾ بسبب ا  1444
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مميػوف دونػـ وىػػ  ال  1.1فمػد بمغػت المسػاحات  التػ  تػـ مكافحتيػا فػػ  عمػد التسػلينات مػف تذبػذب فمػد بمغػت امواسػـ ا نتػاج
و  1443مميػػوف دونػػـ عػػام   12.4و 4,3ثػػـ ارتفلػػت إلػػذ  1442% مػػف مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة سػػنة 0تشػػكؿ سػػوى 

 % مف المساحة المزروعة ف  تمؾ السنتيف.02مشكمة نسبة  اعمذ التوال  1444

مميػػوف دونػػـ  عمػػذ  1.3و  3.2إذ بمغػػت نحػػو  0227و  0223ثػػـ أخػػذت المسػػاحات المكافحػػة تتراجػػ  بػػيف عػػام  
 .  03)لمطر لنفس اللاميف عمذ التوال % مف مجموع المساحة المزروعة ف  ا00% و10التوال  مشكمة نسبة اقؿ مف 

 020كما ناؿ قطاع الثروة الحيوانية ن يبو مف ا ىماؿ وخا ة ف  مجاؿ تػوفر المماحػات البيطريػة اذ تراجلػت مػف 
كمػػػػا تراجػػػػ  التممػػػػيذ  ا0227مميػػػػوف جرعػػػػة سػػػػنة  77و 0223مميػػػػوف جرعػػػػة سػػػػنة  123إلػػػػذ  1443مميػػػػوف جرعػػػػة سػػػػنة 

ىماؿ الثروة الحيوانية لـ يكف بيذا الشكؿ فمػط   07)0227إلذ ستة آالؼ حالة سنة  1441ألؼ حالة 20اال طناع  مف  وا 
بؿ تلػداه إلػذ االىتمػاـ بتػوفر ااعػةؼ والحظػائر وأسػاليب التربيػة المتطػورة ليػذا المطػاع الحيػوي ممػا أدى إلػذ ترتجػ  أعػداد 

ممارنػة  0221قػد ح ػؿ فػ  أعػداد الحيوانػات سػنة     إف تراجلػًا كبيػراً 0إذ يتنػذ مػف) جػدوؿ  االثروة الحيوانية بشكؿ كبير
مةيػػػيف رأس سػػػنة  1.224إلػػػذ  1423مميػػػوف رأس س  4.203بالسػػػنوات التػػػ  سػػػبمتياا إذ تراجلػػػت أعػػػداد الحيوانػػػات مػػػف 

كمػػػا  ا0221مميػػػوف رأس سػػػنة  2.231إلػػػذ نحػػػو  1421مميػػػوف رأس سػػػنة  0.434وتراجلػػػت أعػػػداد المػػػاعز مػػػف  0221
ولكػػف جيػػات رسػػمية وملنيػػة  ا0221رأس سػػنة  113إلػػذ نحػػو  1427ألػػؼ رأس سػػنة  137مػػف تراجلػػت أعػػداد الجػػاموس 

بالثروة الحيوانية ترى إف أعدادىا ف  الوقت الحانر ف  تراج  بشكؿ كبير نتيجػة لمميػربيفا حيػث تيػرب أعػداد كبيػرة سػنويا 
اامػػر الػػذي يػػدعو إلػػذ وقفػػة جديػػة  اؽإلػػذ خػػارج اللػػراؽ بسػػبب فػػرؽ السػػلر الكبيػػر بػػيف بيليػػا فػػ  الػػداخؿ وفػػ  خػػارج اللػػرا

فنػػة  احميميػة. لملالجػة ىػذا النزيػؼ الػػذي سػيلرض الثػروة الحيوانيػة إلػػذ إبػادة حميميػة عػف طريػؽ تيريبيػػا إلػذ خػارج المطػر
عف ما تركتػو الظػروؼ المناخيػة متمثمػة بموجػات وسػنوات الجفػاؼ التػ  قنػت عمػذ مسػاحات واسػلة مػف المراعػ  الطبيليػة 

 ااعةؼ وارتفاع أسلارىا قد أدت إلذ  لوبة تربيتيا وتنميتيا. شحةوكذلؾ  1444منذ عاـ 
 قصور السياسات الزراعية وضعف العمل اإلداري والتنظيمي. -ثانياا 

تشػكؿ فمسػػفة النظػػاـ الحػػاكـ فػػ  المجػػاؿ االقت ػػادي وبخا ػة الزراعػػ  مػػف خػػةؿ السياسػػات والخطػػط والبػػرامج التػػ  
لمطاع الزراع  ومف ثـ ون  الحموؿ المناسبة ليا ثـ يتـ بلد ذلؾ ون  إسػتراتيجية لتنميػة تنليا الدولة لتشخيص مشاكؿ ا

ثػـ  االموارد ولمتنمية الزراعية الت  مف شأنيا أف تحمؽ لمدولة أعمذ مستويات اامف الغذائ ا باعتبػار ذلػؾ أولويػة إسػتراتيجية
ويسػاىـ  ابشػكؿ كبيػر فػ  النػاتج المحمػ  ا جمػال  لمدولػةتستيدؼ ىذه السياسات جلؿ المطاع الزراع  نشاطا حيويا يساىـ 

حنػػريةا -لكػػ  ال تبمػػذ اليجػػرة إلػػذ الريػػؼ مشػػكمة مركبػػة ريفيػػة افػػ  اسػػتيلاب البطالػػة ورفػػ  مسػػتوى المليشػػة لسػػكاف الريػػؼ
مدولػػةا بحيػػث تجلػػؿ الريػػؼ ميجػػورا مػػف اايػػدي التػػ  تسػػاىـ فػػ  اسػػتثمار اارض وتلميرىػػا فيػػوا كمػػا انػػو يمثػػؿ سػػمة الغػػذاء ل
وليػذا  اولكف عندما يياجر سكاف الريؼ إلذ المػدف سػوؼ تتفػاقـ مشػاكميا الخدميػة )ا سػكافا التلمػيـا ال ػحة والنمػؿ...الخ 

% مػف مجمػوع سػكاف اللػراؽ 33فبراعة ىذه الخطط وتطبيميا سوؼ يساىـ فػ  حػؿ مشػاكؿ الريػؼ الػذي يشػكؿ سػكانو نحػو 
% 4ولكػػف نسػػبة مسػػاىمتو فػػ  النػػاتج المحمػػ  محػػدودة جػػدا ولػػـ تتجػػاوز  امميػػوف نسػػمة 04نحػػو  0221البػػالغ عػػددىـ سػػنة 
% مػػف النػػاتج المحمػػ  اللراقػػ  عػػاـ 3.0وىػػ  فػػ  تراجػػ ا فبلػػد إف كانػػت تشػػكؿ نسػػبة  0220إال  0222خػػةؿ المػػدة مػػف 

جمػػال  مػػف النػػاتج المحمػػ  ا  0220% سػػنة 1.1دينػػار عراقػػ  تراجلػػت النسػػبة إلػػذ  فتريميػػو  3.010.103والبػػالغ  0220
 . 00)دينار عراق  فتريميو  17اللراق  البالغ نحو 

بسػػبب التحػػوالت السياسػػية واالقت ػػادية باتجػػاه  0223وللػػؿ المطػػاع الزراعػػ  مػػف أكثػػر المطاعػػات تنػػررا بلػػد عػػاـ 
يػػة أو ممػػا أدى إلػػذ تراجػػ  الػػدعـ الحكػػوم  لممطػػاع الزراعػػ  سػػواء مػػف الناحيػػة المال ااقت ػػاديات السػػوؽ واالقت ػػاد الميبرالػػ 
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النػواح  ااخػػرى كتمػػديـ المػروض والبػػذور المحسػػنة وتػػوفير ااسػمدة والمبيػػدات ودعػػـ أسػػلار المنتجػات الزراعيػػة وشػػرائيا مػػف 
 المواطف بأسلار مدعومة.

ىذه اامػور ءابػت بسػبب التطػورات اامنيػة والسياسػية واللسػكرية التػ  جلمػت جػؿ اىتمػاـ الدولػة ين ػب عمػذ تػوفر 
 الخدمات المباشرة ف  حيف أىممت المطاعات ا نتاجية الحيوية كال ناعة والزراعة بشكؿ كبير. اامف واالستمرار و 

كمػػا إف تحسػػف أونػػاع المػػوظفيف ومنتسػػب  الػػدوائر الخدميػػة واامنيػػة واللسػػكرية دفػػ  بػػالكثير مػػف سػػكاف الريػػؼ إلػػذ 
ا فارتفػاع تكػاليؼ الحراثػة وسػلر   باىظة جداً االنخراط ف  ىذه الوظائؼ وترؾ الزراعة الت  أ بحت تكاليؼ ا نتاج الزراع

البذور والح اد وأسلار المبيدات وااسمدة وتكاليؼ النمؿ و لوبة عمميات الري وخا ة الذي يلتمد عمػذ المنػخات التػ  
ر يػػرتبط عمميػػا بتػػوفر الطاقػػة الكيربائيػػة الوطنيػػة الف االعتمػػاد عمػػذ محركػػات الػػديزؿ يرفػػ  مػػف تكػػاليؼ ا نتػػاج بسػػبب أسػػلا

كمػػا إف الػػدعـ المػػال  والمػػروض التػػ  تمػػدـ لمفةحػػيف فػػ  تراجػػ  بشػػكؿ كبيػػرا فبلػػد إف  االكػاز الػػذي تلمػػؿ بػػو منػػخات الػػري
توقفػػت فػػ  السػػنوات الةحمػػة  0223مميػػار دينػػار عراقػػ  سػػنة  02كانػػت المػػروض التػػ  يمػػدما الم ػػرؼ الزراعػػ  أكثػػر مػػف 

 . 0223وقمت مبالغيا بشكؿ كبير جدا بلد عاـ 
ف انفتػػاح السػػوؽ اللراقيػػة وءيػػاب دور الدولػػة جلػػؿ السػػم  الغذائيػػة ااجنبيػػة تنػػافس السػػم  الزراعيػػة بشػػكؿ كبيػػر كمػػا إ

انيػػا تت ػػؼ بانخفػػاض ااسػػلار والجػػودةا مثػػؿ الفواكػػو والخنػػر المسػػتوردة مػػف دوؿ الجػػوار والتػػ  ءػػزت وأءرقػػت ااسػػواؽ 
مويػة لممنتجػات الزراعيػة اللراقيػة التػ  انيػارت أسػلارىا أمػاـ منافسػة اللراقية بيػا عمػذ مػدار السػنةا ممػا أدى إلػذ منافسػتيا ال

المنتجػػات ااجنبيػػةا ممػػا أدى إلػػذ خسػػارة الفػػةح. وبالتػػال  عزوفػػو عػػف الزراعػػة وخا ػػة لمبنػػائ  والسػػم  الزراعيػػة السػػريلة 
ذ المنتجات والسم  الزراعية مما يتطمب تدخؿ الدولة وفرض النرائب عم االتمؼ كالخنر والفواكو ومنتجات االباف وءيرىا

 المستوردة والت  يوجد بديؿ عراق  عنيا.
ىو نلؼ االستثمارات ف  المطاع الزراعػ ا فلمػذ  0223ومما يؤشر نلؼ السياسات الزراعية وخا ة بلد عاـ 

والر مميػوف د 110نحػو  0222-0227مدى أربلة سنوات قػدرت المبػالغ التػ  اسػتثمرت فػ  قطػاع الزراعػة خمػة المػدة مػف 
مميػار دوالر خػةؿ المػدة  11.223% مف مجموع المبالغ التػ  أنفمػت عمػذ االسػتثمارات والبالغػة نحػو1مشكمة نسبة اقؿ مف 

كمػا يلمػؿ  ا% مػف النػاتج المحمػ  ا جمػال 4.3إف نلؼ االستثمار ف  ىذا المطاع الحيوي الذي يسػاىـ بنحػو  ا 01)نفسيا
% مػف مجمػوع اايػدي اللاممػة فػ  اللػراؽ والبػالغ عػددىـ نحػو 3.3موف نسبة ألؼ عامؿ يشك 112ف  ىذا المطاع أكثر مف 

 . 02)0227مميوف عامؿ سنة  2.321
إف نلؼ االستثمارات عممت مشاكؿ وملنػةت ىػذا المطػاع الحيػوي الػذي يمتمػؾ طاقػات كامنػة كبيػرة بحاجػة إلػذ 

الحؽ أنرارا كبيرة ف  المطػاع الزراعػ ا فمػد ركػزوا  0223أمور الوزارات بلد عاـ  إدارةلكف التدخؿ اامريك  ف   ااستثمارى
لغاء الدعـ الحكوم  لممنتجات الزراعية والمطاع الزراع   . 03)عمذ تمميؿ وا 

 
 انخفاض الكفاءة القتصادية الزراعية. -ثالثاا 

يا مػػف وىػ  مػف المؤشػرات عمػذ مػدى أىميػة مسػاىمة النشػاط الزراعػ  فػ  النػاتج المحمػ  ا جمػال ا حيػث يػتـ قياسػ
 خةؿ تمسيـ نسبة الناتج الزراع  مف الناتج المحم  ا جمال / عمذ نسبة اللمالة ف  الزراعة مف اللمالة الكمية.

فكممػػا زادت نسػػبة مسػػاىمة الزراعػػة فػػ  النػػاتج المحمػػ  ا جمػػال ا وقمػػت نسػػبة اللمالػػة الزراعيػػة مػػف مجمػػوع اايػػدي 
وىػػذا مػػا لػػـ يؤشػػر فػػ  الكفػػاءة االقت ػػادية الزراعيػػة فػػ  اللػػراؽ خػػةؿ  اعيػػةاللاممػػة ارتفلػػت قيمػػة الكفػػاءة االقت ػػادية الزرا

% سػػػػػنة 1.17. ارتفلػػػػػت قمػػػػػية وبمغػػػػػت نحػػػػػو0222% عػػػػػاـ 2.02إذ كانػػػػػت تشػػػػػكؿ نحػػػػػو:  0227-0222السػػػػػنوات مػػػػػف 
 . وى  مازالت تلد مؤشرا عمذ انخفاض الكفاءة االقت ادية الزراعية. 04)0227
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ؼ اللراق  إلػذ مسػتيمؾ لمغػذاء وأ ػبذ قسػـ كبيػر منػو عػاجزا عػف تمبيػة احتياجاتػو ومما يثير االىتماـ ىو تحوؿ الري
وكػذلؾ نتيجػة لمظػروؼ  انتيجة لإلىماؿ الػذي يتلػرض لػو ىػذا المطػاع الحيػوي االخا ة مف المواد الغذائية الرئيسية والثانوية

لميػػا عمميػػة خاسػػرة ومكمفػػة اامػػر الػػذي يػػدف  ممػػا يج االزراعيػػة ا نتاجيػػةالطبيليػػة والبشػػرية ال ػػلبة التػػ  تواجييػػا اللمميػػة 
المواطف إلذ اللزوؼ عػف اللمػؿ الزراعػ  ءيػر المنػموف والمكمػؼ جػدا فػ  جميػ  مراحػؿ إنتاجػو فنػة عػف إءػراؽ السػوؽ 

 اللراقية بمختمؼ اانواع مف السم  والبنائ  الغذائية ااجنبية.
 تخمف نظم الري.-رابعاا 

مميوف دونـ سنويا اللمود الفمري لمنشاط الزراع  فػ   4.1البالغة مساحتيا نحو المروية ف  اللراؽ و  ااران تشكؿ 
% مػػف مسػػاحة اللػػراؽا كمػػا إف 32اللػػراؽا وذلػػؾ بسػػبب الظػػروؼ المناخيػػة ال ػػحراوية وشػػبو ال ػػحراوية التػػ  تغطػػ  نحػػو 

رة كبيػػػرة وخا ػػػة فػػػ  ة جلمػػػت الزراعػػػة المطريػػػة مغػػػامخيػػػر اامطػػػار خػػػةؿ اللشػػػر سػػػنوات اا شػػػحةتفػػػاقـ موجػػػات الجفػػػاؼ و 
إذ شػيدت السػنوات الػثةث السػابمة جفافػا كبيػرًا  االمناطؽ الديمية الحدية ف  محافظات نينوى وكركوؾ وأجػزاء مػف السػميمانية

إلذ خسارة المزارعيف الذيف يلتمدوف عمػذ الزراعػة الديميػة ممػا يتطمػب تػدخؿ الدولػة لتػوفير الكميػات الةزمػة مػف الميػاه  أدى
 بة والمريبة مف م ادر المياه ف  ىذه المحافظات.لممناطؽ الخ 

الف ملظػـ  اينبغ  عمذ الدوؿ إف تدعـ وتشج  استخداـ وسائؿ الري الحديثة لتمميؿ اليدر ف  موارد الميػاه الشػحيحة
ر مػف وسائؿ الري ف  اللراؽ مازالت تمميديةا وى  الري السيح  والري بالغمر والػري بالواسػطةا وىػذه طػرؽ بدائيػة تيػدر أكثػ

% مف المياه المستخدمة ف  سم  المزروعػاتا كمػا إف ىػذا اليػدر فػ  الميػاه يػنلكس سػمبيا عمػذ مسػتوى ا نتػاج وكػذلؾ 02
 يؤدي إلذ انتشار ظاىرة تغدؽ التربة وتممحيا الت  أخذت تنتشر بشكؿ كبير ف  مناطؽ السيؿ الرسوب  اللراق . 

تشػكؿ ملوقػا كبيػرا  الت  تواجو عممية تطوير أسػاليب الػري فػ  اللػراؽإف نلؼ ا مكانيات الفنية وا دارية والتمنية ا
لتحميػػؽ التوسػػ  الزراعػػ  اللمػػودي واافمػػ  وبالتػػال  تلرقػػؿ عمميػػة تحميػػؽ ايمػػف الغػػذائ  اللراقػػ ا اف مشػػكمة الميػػاه أخػػذت 

أسػػاليب الػػري الحديثػػة  تواجػػو الزراعػػة اللراقيػػة بشػػكؿ كبيػػر وفػػ  كػػؿ ف ػػوؿ السػػنة. ممػػا يتطمػػب وقفػػة جديػػة لةعتمػػاد عمػػذ
 وخا ة )الري بالرش والتنميط  وبكؿ الوسائؿ الحديثة ااخرى.

 إىمال الريف-خامساا 
. وتكػاد  32)0221مميوف نسمة سنة  04% مف مجموع سكانو البالغ عددىـ 33يشكؿ سكاف الريؼ ف  اللراؽ نحو 

ائ  الوطن ا وتنفيذ الخطط الزراعيػة وخطػط اسػتثمار ىذه الشريحة الميمة مف السكاف والت  يتوقؼ عمميا تحميؽ اامف الغذ
فمػد بمػ  الريػؼ اللراقػ  ينػزؼ  اتلان  مف ا ىماؿ وتخمؼ الواق  الخدم  واالقت ادي والحنػاري االموارد المائية واارنية

ذاتػو تحػدي وىػذا بحػد  املظـ طاقاتو الشابة وأقت ػر البمػاء فػ  الريػؼ عمػذ كبػار السػف ومػف لػـ يتمكنػوا مػف تكميػؿ تلمػيميـ
كبيػػػر وخطػػػػر أمػػػػاـ التنميػػػػة الريفيػػػةا التػػػػ  يم ػػػػد بيػػػػا إجػػػراء تغييػػػػرات إيجابيػػػػة وتطػػػػورات شػػػاممة لكػػػػؿ الجوانػػػػب االجتماعيػػػػة 
واالقت ادية واللمرانية والثمافية والخدمية ف  الريؼ بحيث تشػمؿ أدؽ تفا ػيؿ الحيػاة فػ  الريػؼ اللراقػ .  نمػاذه مػف الواقػ  

 البيئ  واالجتماع  المتخمؼ.
وليذا ينبغ  االىتماـ بمشاري  التنمية الريفية المتكاممةا بحيث يتـ استغةؿ ااران  الزراعية المتدىورة والمت ػحرةا 

كمػػا ينبغػػ  مػػد الريػػؼ بالخػػدمات االجتماعيػػة وااساسػػية كالمػػاء  اوالتخطػػيط لةسػػتيطاف الريفػػ  بيػػا بشػػكؿ ع ػػري ومتطػػور
ل حية والتلميميةا اف ىذا االىتماـ الشامؿ بالريؼ يجلؿ سػكانو أكثػر تفػاعة ال الذ لمشرب والكيرباء والطرؽ والخدمات ا

 امػػ  واقليػػـ الػػذي ينبغػػ  أف يتغيػػر باالتجػػاه االيجػػاب  والسػػري  مػػف أجػػؿ ممارسػػة الزراعػػة الحديثػػة بكػػؿ جوانبيػػا ومتطمباتيػػا
زراعػػة الحديثػػة كاسػػتخداـ طػػرؽ الػػري   أف ينفػػذ الخطػػط الزراعيػػة ويتلامػػؿ مػػ  وسػػائؿ اليطتسػػوأوليػػا إنسػػاف واعػػ  ومػػتلمـ ي

مػػػف حيػػػث النوعيػػػة والكميػػػةا وفػػػ  أوقاتيػػػا  كػػػؼءالحديثػػػة والمتطػػػورة واسػػػتخداـ البػػػذور المحسػػػنة وااسػػػمدة والمبيػػػدات بشػػػكؿ 
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المناسبةا اف الفةح ءير المتلمـ ال يلرؼ استخداـ الممنف المائ  لكؿ مح وؿ فتراه يبالغ ف  السػم  لمتلػويض عػف نمػص 
. المياه ف   أوقات ملينو ويمـو بذعطاء كميات كبيرة مف المبيدات والسمـو
 التوازن بين السكان والغذاء.-سادساا 

مف اامور الميمة الت  ينبغ  أف تخطط ليا الدولة ىو نرورة وجود توازف بيف نمػو السػكاف ونمػو إنتػاج الغػذاء فػ  
وبتمػادـ الػزمف يتزايػد حجػـ السػكاف بشػكؿ كبيػرا  اسػري  الدولةا فمف الملروؼ أف تزايد حجـ السػكاف فػ  اللػراؽ ينمػو بشػكؿ

حتذ ولو انخفنت ملدالت النمو السػكان  التػ  مػا تػزاؿ مرتفلػةا وىػ  مػف أعمػذ الملػدالت فػ  اللػالـا إذ بمػغ ملػدؿ النمػو 
-1440أمػػا ملػػدؿ نمػػو الػػواردات الزراعيػػة خػػةؿ المػػدة مػػف  ا 31)%3.13نحػػو  0220-1440السػػنوي خػػةؿ المػػدة مػػف 

% ممػػا يؤشػػر عمػػؽ اللجػػز فػػ  1.0أمػػا ملػػدؿ نمػػو ال ػػادرات الزراعيػػة لممػػدة ذاتيػػا فمػػد بمػػغ  ا%0.7فمػػد بمػػغ نحػػو  0227
 .  30)المجاؿ الغذائ 

سنةا وتفاقـ مشػكمة اللجػز الغػذائ  خػةؿ ىػذه المػدة الزمنيػة بػالرءـ  00إف تناعؼ عدد سكاف اللراؽ ف  أقؿ مف 
مػف جميػ   ا نتاجيػة  إال إف 1ا نتػاج مػف ملظػـ السػم  الزراعيػة الرئيسػية )جػدوؿمف التوسػ  فػ  المسػاحة المزروعػة وتزايػد 

 ف  الدوؿ المتمدمة. ةا نتاجيالسم  الزراعية مازالت منخفنة جدا ولـ تتطور كثيرا ممارنة بالمستوى اللالم  أو بمستوى 
 ةتنػػاعؼ عػػدد سػػكاف اللػػراؽ مػػر  إف اسػػتمرار النمػػو السػػكان  بملدلػػو المرتفػػ  خػػةؿ اللمػػديف المػػادميف سػػيؤدي إلػػذ

مكانيات تحميؽ اامف الغذائ  تواجو  لوبات وملوقػات حميميػة  اأخرى ف  حيف إف الواق  الزراع  ونسب االكتفاء الذات  وا 
 وى  بحاجة إلذ جيود كبيرة لملالجتيا؟  

 
 الستنتاجات والتوصيات

 الستنتاجات-أول
 -رزىا:تبيف مف خةؿ البحث جممة نتائج أب

إف واقػػػ  اامػػػف الغػػػػذائ  بػػػدأ بػػػػالتردي فػػػ  بدايػػػة السػػػػبلينات وكانػػػت نسػػػػبة االكتفػػػاء الػػػذات  مػػػػف المجموعػػػات الغذائيػػػػة  -1
ولكف ح ؿ انييار فييا ف  عمد الثمانينات بحيث تراج  االكتفاء الذات  مف مجموعة  اا ستراتيجية والرئيسية عالية جدا

إذ بمػغ  اعمػدي التسػلينات ومنت ػؼ اللمػد ااوؿ مػف المػرف الحػادي واللشػريف ثػـ شػيدا ارتفاعػا فػ  ا%31الحبوب إلذ 
% عمذ التوال ا ولكف ىذا المستوى مػازاؿ ءيػر مطمػأف بسػبب سػلة الفجػوة الكميػة مػف 01% و 03مف ىذه المجموعة 

 السم  الغذائية.
الخنػر واالبػاف والبػيض وااسػماؾا تبيف مف خةؿ البحث إف نسػب االكتفػاء الػذات  المرتفلػة مػف مجموعػات الفواكػو و  -0

ال تمثؿ الواق  الف واق  الحاؿ يبيف إف ملظـ أو نسػبة كبيػرة مػف الفواكػو والخنػروات واالبػاف والبػيضا ىػ  عبػارة عػف 
سم  مستوردة مف خارج اللراؽ مما يتطمب اللمػؿ عمػذ إيجػاد منظومػة ملمومػات دقيمػة عػف ىػذا الجانػب لكػ  يػتـ تمسػيـ 

 ائ  اللراق  الحال  بشكؿ دقيؽ.واق  اامف الغذ
تبيف مف خةؿ البحث إف قيمة الفجوة الغذائية الت  تنفؽ عمذ دعـ البطاقة التموينية وعمذ الواردات مف السم  الغذائية  -3

مميػار دوالر وىػو مبمػغ كبيػر جػداا يتطمػب ونػ  خطػة لتحويػؿ ن ػفو عمػذ ااقػؿ لػدعـ المطػاع  7والزراعيةا تزيد عمػذ 
 حم  لك  يتـ االعتماد عميو ف  سد الحاجيات الغذائية الرئيسية محميا. الزراع  الم

يتنػػذ إف المسػػاحات الزراعيػػة وخا ػػة بػػالحبوب واسػػلة جػػداا ولكػػف المشػػكمة فػػ  انخفػػاض إنتاجيػػة الػػدونـ بشػػكؿ كبيػػر  -7
ممػا يلنػ  إف ىنػاؾ  الخبسبب قمة استخداـ وسائؿ الزراعة الحديثة كااسمدة والمبيدات والسمـو وطرؽ الػري الحديثػة...ا

 ىدرا ىائة بالموارد اارنية والمائية عمذ ىذه المساحات الواسلة.
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ومما يزيد المشكمة تدىورا ىو  اتبيف إف التراج  ف  أعداد الثروة الحيوانية كبير جدا ممارنة بأعدادىا ف  عمد السبلينات -0
إلػػذ تيريػػب أعػػداد كبيػػرة منيػػا خػػةؿ السػػنوات الخمسػػة انكشػػاؼ الحػػدود وارتفػػاع أسػػلار الحيوانػػات فػػ  دوؿ الجػػوار أدى 

 المانيةا مما يتطمب إجراءات عاجمة لوقؼ نزيؼ ىذه الثروة الغذائية الحيوية.
اتنػػذ مػػف خػػةؿ البحػػث إف اكبػػر التحػػديات التػػ  يواجييػػا ايمػػف الغػػذائ  اللراقػػ  فػػ  المسػػتمبؿ المنظػػور والبليػػد ىػػ   -1

ميػػاه وتػػدىور نوعيتيػػا بسػػبب موجػػات الجفػػاؼ التػػ  تنػػرب منػػاطؽ الشػػرؽ ااوسػػط ال شػػحةالتحػػديات الطبيليػػة متمثمػػة ب
نتيجة لةحتباس الحراري وتغير المنػاخ اللػالم  الػذي أخػذت مظػاىره تتزايػد فػ  المنػاطؽ المداريػة وشػبو المداريػة الحديػة 

االحتػرار والجفػاؼ سػيؤثر بشػكؿ وتبيف إف تغير المناخ اللالم  ف  منػاطؽ الشػرؽ ااوسػط باتجػاه  االت  يم  اللراؽ فييا
 كبير عمذ تفاقـ مشكمت  المياه والت حر وىما اكبر ملوقات تنمية المطاع الزراع  ف  المستمبؿ.

اف ما تؤكده الجيات الرسمية حوؿ ما يفمد مف ااران  الزراعية سنويًا بسبب الت حر والمؤثرات ااخرى ينذر بخطر  -2
 % مف أرانيو ال الحة لمزراعة.02د اللراؽ نحو كبير انو ف  ءنوف عشر سنوات سيفم

 
 التوصيات-ثانيا

 -لك  يتـ تجاوز كثير مف المشكةت الت  افرزىا البحث ينبغ  المياـ بما يأت :
ينبغ  اللمؿ بكؿ الوسائؿ المتاحػة لونػ  خطػة إسػتراتيجية  دخػاؿ عنا ػر الزراعػة الحديثػة متمثمػة باسػتخداـ المكننػة  -1

واللمؿ عمذ التوس  اللمػودي ولػيس اافمػ  لتمميػؿ  المبيدات وطرؽ الري الحديثة مف اجؿ رف  إنتاجية الدونـوااسمدة وا
  .00و 11)وف  مجاؿ استخداـ وسائؿ الري الحديثة راج  ص االنفمات عمذ البنذ التحتية لممساحات المنافة لمزراعة

نتػاج عمذ وزارتػ  الزراعػة والمػوارد المائيػة تػوفير قاعػدة بيا -0 نػات تخػص الظػروؼ المناخيػة والمػوارد المائيػة والت ػحرا وا 
الف ىػذه الملمومػات سػوؼ  اوتوفير البيانات عف السم  الداخمة لممطػر وكمياتيػا ونوعياتيػا االغذاء ونسب االكتفاء الذات 

ممػا  االمتاحػة عنػوتجلؿ المسئوليف عف ايمف الغذائ  عمذ درايػة بتطػورات ىػذا الممػؼ الػذي ال توجػد دقػة فػ  البيانػات 
 يجلؿ ىناؾ  لوبة ف  تشخيص المشكمة وأبلادىا الحميمية.

ينبغ  توفير الحماية والدعـ الةـز لممطاع الزراعػ . الف ارتفػاع تكػاليؼ ا نتػاج الزراعػ  ترفػ  أسػلار البنػائ  والسػم   -3
ينبغػػػ  تػػػوفير الػػػدعـ لكافػػػة أنػػػواع  اممػػػا يجلميػػػا ءيػػػر قػػػادرة عمػػػذ منافسػػػة السػػػم  الزراعيػػػة ااجنبيػػػة االزراعيػػػة المحميػػػة

عمػػذ أف يػػتـ تمميػػؿ الػػدعـ تػػدريجيا وذلػػؾ عنػػدما يػػتمكف المطػػاع  االمحا ػػيؿ وخا ػػة التػػ  تتػػوفر ليػػا الظػػروؼ المثاليػػة
 الخاص مف الوقوؼ عمذ قدميوا وينتج سم  وبنائ  زراعية ذات نوعية جيدة وبأسلار منخفنة. 

خػةؿ الػدعـ المسػتمر ليػا وتػوفير متطمبػات تربيتيػا مػف أعػةؼ وأدويػة وعنايػة ايةء الثروة الحيوانية أىميػة خا ػة مػف  -7
 كما ينبغ  من  التيريب وسف التشريلات الةزمة الت  تحد مف ذلؾ. ابيطرية

نرورة ممارسة الزراعة ال ونية وخا ة بالمناطؽ الحدية الشحيحة اامطار انيػا تممػؿ الت ػحر وتػوفر الميػاه وتػوفر  -0
 .12-11راج  ص  االفةح الت  يبذليا عند ممارسة الزراعة التمميدية % مف جيود02
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 :المصادر واليوامش
ا 1442عباس فانؿ السلديا اامف الغذائ  ف  اللراؽ الواق  والطموحا مطاب  دار الحكمة لمطباعة والنشرا بغدادا    1)

 .4ص
لطمػب عمػذ الغػذاء فػ  الػوطف اللربػ ا مجمػة ا نتػاج المحمػ  وا -جميؿ محمد جميؿا ف  نوء اامف الغذائ  اللالم    0)

 .02ا ص1424الميندس الزراع ا اللدد ااوؿا السنة اللاشرةا آذارا 

 .2ا ص1440منظمة ااءذية والزراعة ل مـ المتحدةا نحو عالـ ينلـ بتغذية جيدةا روماا    3)

لمحػـو ربمػا يلػود إلػذ كونيػا تمػديرات مبنيػة )*  يرى الباحث إف ارتفاع نسب االكتفاء الذات  مف الفواكو والخنر واالباف وا
فمػػد نػػلؼ التوثيػػؽ  0223عمػػذ ملػػدالت نمػػو ا نتػػاج الزراعػػ  فػػ  السػػنوات السػػابمة بسػػبب ظػػروؼ اللػػراؽ بلػػد عػػاـ 

 بسبب تلرض الدولة اللراقية إلذ ظروؼ أمنية وسياسية واقت ادية ءير مستمرة.
عادة بناء االقت اد اللراق  7)  .24-27ا ص0221 ا ترجمة مركز اللراؽ ل بحاثا اونر اوزلوا تنمية وا 
 برنامج ااءذية اللال  التاب  لمنظمة ااءذية والزراعة اللالميةا االنترنت:  0)

  www.wfp.org/arabic/2m=2009  

روؼ المنػػاخ شػػبو ال ػػحراوي وشػػبو الرطػػب وتحمػػؿ  ػػفات )**  يم ػػد بالمنػػاطؽ الحديػػة: ىػػ  المنػػاطؽ االنتماليػػة بػػيف ظػػ
 االثنيف وبحسب السنة المناخية اذا كانت رطبة او جافة.

 . 03ا ص0223ا 1ا اللدد 70ولياـ د. كةيفا االحترار الحراري والزراعةا التمويؿ والتنميةا المجمد   1)
وؿ المسػػتفيدة والمتنػػررة منػػوا مجمػػة المادسػػية لملمػػـو رنػػا عبػػد الجبػػار ألشػػمري وزميمػػوا تغيػػر المنػػاخ اللػػالم  بػػيف الػػد  2)

 .323-373ا ص 0و1ا نسانيةا اللدد
 . 07ولياـ د. كةيفا م در سابؽا ص  3)
 .00الم در نفسوا ص  4)
 .04ا ص1441محمد رنواف خول ا الت حر ف  الوطف اللرب ا مركز دراسات الوحدة اللربيةا بيروتا   12)
ا المنظمػػػة اللربيػػػة لمتنميػػػة الزراعيػػػةا برنػػػامج اللمػػػؿ الػػػوطن  لمكافحػػػة الت ػػػحر وتخفيػػػؼ آثػػػار جاملػػػة الػػػدوؿ اللربيػػػة  11)

ا   . 04ا ص1441الجفاؼ ف  المممكة ااردنية الياشميةا الخرطـو
 .07، ص5111ة، ب ت الحكمة، بغلاد، عبد الغفور إبراىيـ احمدا اامف الغذائ  ف  اللراؽ ومتطمباتو المستمبم   10)
وطػرؽ مماومتػوا مػؤتمر حػوؿ الت ػحر فػ   -نتائجػو-أسػبابو-أفاقػو -أنماطػو -الكريـ تومػاا الت ػحر فػ  اللػراؽعبد   13)

 .17ا ص1433اللراؽا وزارة الزراعة والري اللراقيةا بغدادا 
 . 1ا ص0224كانوف ثان ا  03ا 1042جريدة ال باحا اللدد   17)

فػػاؼ أو مػػا يسػػمذ بالسػػنة المائيػػة الجافػػة تتراجػػ  فييػػا إيػػرادات دجمػػو تؤكػػد تمػػارير وزارة الزراعػػة والػػري إف سػػنوات الج  3)*
 سنويا . 3ممياـر 77والفرات إلذ نحو 

المنظمػػة اللربيػػة لمتنميػػة الزراعيػػةا النػػدوة الموميػػة حػػوؿ الجوانػػب الفنيػػة واالقت ػػادية لتحسػػيف أسػػاليب حمايػػة المػػوارد   10)
ا   . 00ا ص1444المائية السطحية والجوفيةا الخرطـو

 . 32الم در نفسوا ص  12)
   االنترنيتfaoمنظمة ااءذية والزراعة ل مـ المتحدة )  13)

www.fao.org/arabic/news/omm/news2003 

 www3.daralhayat.com/business/o     االنترنيت 0202أشخاص ف   1دار الحياةا ىكتار يطلـ   14)

http://www.wfp.org/arabic/2m=2009
http://www.fao.org/arabic/news/omm/news2003
http://www.fao.org/arabic/news/omm/news2003
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جميورية اللراؽا وزارة التخطيط والتلاوف ا نمائ ا الجياز المركزي لإلح اء وتكنولوجيا الملموماتا المجموعة   02) 
 . 0222ا كانوف الثان  0222 -0221االح ائيةا 

 .001ا ص1442د اامانة اللامة لجاملة الدوؿ اللربية وم ادر عربية أخرىا التمرير االقت ادي اللرب  الموح  01)
 جميورية اللراؽا وزارة التخطيط والتلاوف ا نمائ ا م در سابؽ .  00)
 الم در نفسو .  03)
 الم در نفسو .  07)
 الم در نفسو .  00)
 . 122-121اونر اوزلوا م در سابؽا ص  01)
 . 027صا 0221اامانة اللامة لجاملة الدوؿ اللربيةا التمرير االقت ادي اللرب  الموحد   02)
 . 20اونر اوزلوا م در سابؽا ص  03)
 .031ا ص0221اامانة اللامة لجاملة الدوؿ اللربيةا التمرير االقت ادي اللرب  الموحد   04)
وزارة التخطػػػيط والتلػػػاوف ا نمػػػائ ا الجيػػػاز المركػػػزي لإلح ػػػاء وتكنولوجيػػػا الملمومػػػاتا تمػػػديرات سػػػكاف اللػػػراؽ للػػػاـ   32)

 . 3ا ص0220ا بغدادا 0221
 .  011ا ص0221اامانة اللامة لجاملة الدوؿ اللربيةا التمرير االقت ادي اللرب  الموحد لسنة   31)
 . 030الم در نفسوا ص  30)
  
 


