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يسههههلم ال اههههاف العههههات لههههي تههههولالر متا بههههاا التقميههههة اال ا ههههية ل  ااعههههاا االقتصههههادية 
المخت فة ومن بالقلا ال ااف الزراعي، من هذا المقا ق تم تأ يس مجموعهة مهن الاهرام  

تعتمد الارق الع مية الحديثة الوطقية إلكثار بذور محاصالل الحاوب اال تراتيجية التي 
لهي اكثههار وادامههة اصههقار الاههذور وتحسههالن صهفاتلا و وعالتلهها. اهههم ت هه  الاههرام  بر ههام  
اكثار بذور الرتب الع يا لمحصهو  الحقاهة نو هع يعهد مهن اههم المحاصهالل اال هتراتيجية 
الذي البد من تغاية حاجة الا ب المح ي مقع، ولكون المحصو  يمثهل ذهذاا البهعب 

ا ي لا ع يعتمد ع يع اال ت رار السيا ي واالقتصادي واالجتماعي ل ا د. ان تهولالر اال 
الاذور المحسقة عالية اال تاجية يعد عقصهر ا ا هي لهي تح الهق االمهن الغهذائي وتهولالر 
متا بههاا الوصههو  الههف االكتفههاا الههذاتي. ا لههرا  تههائ  تقفالههذ الار ههام  تح ههق ز ههادة لههي 

 تههب الع يهها، رت ارتفعهه  نميههة بههذور رتبههة القو ههة مههن  حههوالكميههاا المقتجههة مههن بههذور الر 
طهن لهي المو هم السهادم، امها  18.45طن لي المو م االو  لتصهل الهف  حهو  3.63

طههن لههي المو ههم االو  لتصههل الههف  حههو  20.12بههذور رتبههة القههواة ازدادا نمياتلهها مههن 
طهههههن لهههههي المو هههههم السهههههادم، وازدادا نميهههههة بهههههذور اال هههههام المقتجهههههة مهههههن  183.36

طههن لههي  1325.8طههن لههي المو ههم االو  لتصههل الههف  91.04بهاطاا الار ههام  مههن  
المو م االخالر. ا لرا  تائ  الت الهيم االقتصهادي ان ا هتعما  بهذور الار هام  المحسهقة 

ديقهههارن  459000ديقهههارن طهههن الهههف  299000ادا الهههف ز هههادة عوائهههد المهههزارعالن مهههن 
اقتصههههادي ايجههههابي ع ههههف االقتصههههاد  أثههههر( ان الار ههههام  لههههع EIAطههههن. ا لههههر تح الههههل  
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الههوطقي مههن خههو  العوائههد المتوقههل الحصههو  ع اللهها مههن ا تههاو الاههذور المحسههقة. ومههن 
خو  هذه القتهائ  يمنهن التوصهل الهف العديهد مهن اال هتقتاجاا لعهل اهملها ان الار هام  

وقهد  قد ح ق تاورًا ايجابيًا لي قااف ا تاو الاذور ولي تح الق االربها  لمقتجهي الاهذور،
اوصهه  الدرا ههة بةههرورة اال ههتمرار لههي عمههل الار ههام  نو ههع يسههلم لههي ز ههادة اال تههاو 

 وتح الق االمن الغذائي لي العراق.
 .EIA، تح الل CBAبذور محسقة، تح الل : كلمات مفتاحية
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Abstract 

The government sector contributes to providing the basic development requirements of the 

agricultural sector. A number of national programs have been established to improve and 

multiply the seeds of strategic grain crops. The most important of which is the program to 

multiply the seeds of the higher ranks of the wheat crop, as it represents the basic food of 

the people, on which the political, economic and social stability of the country depends. 

Providing improved, high-yielding seeds is a key element in achieving food security. The 

results of the implementation of the program showed an increase in the quantities 

produced from the seeds of the higher ranks, as the quantity of seeds of the kernel rank 

increased from about 3.63 tons in the first season to reach about 18.45 tons in the sixth 

season, while the quantities of seeds of the rank increased from 20.12 tons In the first 

season, it reached about 183.36 tons in the sixth season, and the amount of base seeds 

produced from the activities of the program increased from 91.04 tons in the first season 

to reach 1325.8 tons in the last season. The results of the economic evaluation showed that 

the use of the program's improved seeds led to an increase in farmers' returns from 

299,000 dinars/ ton to 459,000 dinars / ton. The (EIA) analysis showed that the program 

has a positive economic impact on the national economy through the expected returns to 

be obtained from the production of improved seeds. Through these results, many 

conclusions can be reached, perhaps the most important of which is that the program has 

mailto:Moh_mmed85@yahoo.com
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achieved a positive development in the seed production sector and in achieving profits for 

seed producers. The study recommended the need to continue the work of the program as 

it contributes to increasing production and achieving food security in Iraq. 

 Keywords: Improved Seeds, CBA Analysis, EIA Analysis.  

 المقدمة

ان تح الق االمن الغذائي يعد من اولو اا السيا اا التي تتخذها نل دو  العالم، لي  ل الظرور التي يمر بلا العالم 
لأكثر. يتمالز  أكثرتح الق هدر االمن الغذائي يواجع صعوباا  أصبحمن تغالراا بالئية ومقاخية و يا ية واقتصادية 

 ياا ومتا باا القلوض بواقل ال ااف الزراعي وتح الق التقمية العراق عن دو  العالم القامية االخرى لي تولر ا ا
وبوتالرة متسارعة لي حا  وجود جلود جادة و يا اا مبجعة لتذلالل العقباا امات الجلود الرامية لتح الق التقمية، ل د 

لتقمية ال ااف  كا   هقاك مبادراا حنومية متمث ة بوزارة الزراعة لي ايجاد اال ام الذي تقا ق مقع الخاواا االولف
الزراعي والمتمث ة بتولالر الاذور المحسقة عالية اال تاجية نو لا احدى اهم متا باا تاو ر اال تاو الزراعي وان ب اا 
االعتماد ع ف ا تالراد الاذور من الدو  االخرى لن ينون تاا جدوى وال يمنن االعتماد ع اللا لي تكو ن خز ن 

لدو  المت دمة ثرواا ناالرة من اجل ضما لا. ات تعد الاذور اهم و ائل التو ل ا تراتيجي من الاذور والذي تدلل ا
العمودي لي اال تاو الزراعي عن طر ق ز ادة معدالا اال تاجية لي وحدة المساحة، وهذا اال  وب من التو ل لي 

ت    وأبرزوارد اال تاجية اال تاو يح ق العديد من الممالزاا مقلا ت  الل تكاليف اال تاو الزراعي وت  الل اللدر بالم
(. تتمثل 3 الالوت الممالزاا يقعنس لي ت  الل اللدر بالمياه التي تعد من اهم التحدياا التي تواجع الزراعة العراقية 

مبن ة قااف الاذور بجا االن اوللا ان الاذور التي تداو  المزارعون اكثارها بعالدًا عن الارق الع مية والفقية الصحيحة 
ر واكثارها ادى الف تغالراا لي صفاا ت   الاذور وتدهور جودتلا وضعف معدالا اال تاجية المتح  ة إلدامة الاذو 

 قة من اال تخدات والزراعة المتكررة. اما الجا ب  23من  أكثرمقلا، ات ان بعض هذه الاذور مةف ع ف ا تاجلا 
تكون من ا تاو شرناا تستلدر الربح لمن اآلخر لالتمثل لي اعتماد المزارعالن ع ف زراعة الاذور المستوردة التي 

المقاق ان ت دت ت   البرناا اصقار تاا جودة ا تاو عالية تتح ق ع ف مدى مو م واحد او اثقان ع ف االكثر ثم 
يتردى ا تاجلا حتف ينون المزارف مجارًا ل عودة مرة اخرى لبراا ت   الاذور من  فس البرناا وبن فة باهةع وهي ما 

، وع ف هذا اال ام تولدا الحاجة الم حة الف اعادة صيا ة وادامة الاذور المح ية المعرولة لدى تسمف  اللجن(
المزارعالن وا تقباط اصقار مح ية جديدة تتمالز بجودتلا وموئمتلا ل ظرور الاالئية ل ا د و م   المزارف العراقي 

ؤدي الف تح الق  تائ  متمالزة عن ما يتم ا تالراده. من المع وماا الكافية إلدارتلا ومتا باتلا ونيفية التعامل معلا مما ي
هذا المقا ق بادر الار ام  اكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة لي تاقي هذه المسؤولية والعمل ع ف اكثار 
وتحسالن اصقار الاذور المعتمدة والتي نا   نمياتلا بدأا باال خفاض تدر جيًا، لةًو عن  سبة الخ ط الوراثي 

مرتفعة لي ت   االصقار. قد ح ق الار ام  وخو   قواا عمره الس  العديد من اال جازاا والت دت لي هذا المجا ، ال
ومن اهملا الز اداا المتعاقبة لي نمياا ا تاو بذور اال ام والتي تم  برها ع ف مقتجي الاذور من خو  البرناا 
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 1000 سبة الباالة المح ية رت ان الار ام  يو ف اكثر من  المتعاقد معلا، لةًو عن مساهمة الار ام  لي ت  الل
شخص، نما  اهم الار ام  بإعادة تأهالل وتاو ر المحااا البحثية واال تاجية لمعظم تبنالوا وزارة الزراعة، نما 

 ل والتعرر  اهم الار ام  لي تقمية ملاراا العام الن والباحثالن لي ال ااف الزراعي من خو  التدر ب واقامة ايات الح
ع ف احدث الارائق والت قياا الزراعية لي مجا  اكثار بذور الرتب الع يا. تتمثل مبن ة البحث لي ان ا تاو الاذور 
المحسقة المقتجة من  باطاا بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لم تأخذ صداها الحقي ي وا تبارها بالن المزارعالن وتل  

ذور وجدواها االقتصادية م ار ة مل ذالرها من اصقار الاذور التجار ة، لذل  جااا لعدت تولر درا اا لت اليم ت   الا
هذه الدرا ة لتوضيح مدى تح الق االربا  ل مزارعالن لي حا  تاقاللم لت   االصقار. وهدل  الدرا ة الف تح الل واقل 

 االخرى. ا تخدات الاذور المحسقة المقتجة من مصادر ر مية موثوقة ونفااتلا م ار ة باألصقار

ل  تقاول  درا ة اآلثار االقتصادية لتكق وجيا االصقار ل قلوض بمحصو  ال مح لي مصر، ا تلد التي (3 درا ة 
لمزروعة اصقار الدرا ة ت اليم دور التقمية الزراعية الرأ ية لي ت  الل الفجوة الغذائية ل حقاة من خو  درا ة تأثالر اال

ب ن ترتاللة االصقار االع ف ا تاجية. توص   الدرا ة الف عدت وجود توالق بالع ف اال تاجية الغذائية ل محصو  ومعر 
 ات ملاصقار الحقاة ول ًا ل مساحاا المزروعة وترتالالا ول ًا إل تاجالتلا. وان اتباف الخر اة الصقفية بما يتو

لعائد لف ز ادة صالي ا% نما ا لا  تؤدي ا2.7احتياجاا نل مقا ة  يعمل ع ف تح الق ز ادة لي اال تاو ت در بقحو 
 %. واوص  الدرا ة بةرورة العمل ع ف تبجيل المراكز والمعاهد البحثية ع ف رلل معدالا ا تاجية11.5بقسبة 

 محصو  الحقاة من خو  تاو ر االصقار الموئمة لكل مقا ة.
 Geneticallyالمقالل االقتصادية لزراعة المحاصالل بت قية التعديل الوراثي -المو ومة تح الل التكاليف  (4 درا ة 

Modified  المزارف االيرلقدي حالة درا ية(. ا تلدر البحث الت اليم القساي لتكاليف ومقالل االقبا  ع ف تاقي ت قية 
 2002لي عامي  (GM)المحاصالل المعدلة وراثيًا بت قية  (، ا لرا القتائ  ان زراعةGMاالصقار المعدلة وراثيًا  

لمحاصالل بقجر السنر، ال مح والبعالر، وان  2002ح    ولوراا ل مقت ، مل اع ف مقفعة  ج   لي عات  2003و
تاقي المحاصالل المعدلة وراثيًا ع ف مستوى المزرعة يعتمد ببنل عات ع ف تولالر الت قية، تح الق الولوراا، الك فة 

مالية وت  الل الحاجة الف منالحة اآللاا واالمراض، وأوص  الدرا ة  بان هقاك امنا ية ل محاصالل المعدلة وراثيًا االج
ان تكون اكثر ربحية ل مزارف االيرلقدي لي حالة اتا تم تعو ض تكاليف الاذور محل تكاليف منالحة اآللاا واالمراض 

  (.4او عن طر ق ز ادة اال تاجية  

 ق العملالمواد وطرائ

ل وصو  الف تح الق هدر البحث تم اال تعا ة بأ  وب التح الل الوصفي والكمي لتح الل الايا اا المتع  ة بالار ام  
وتل  إلعااا صورة مبساة وواضحة عما ي دمع الار ام  من مقالل ل  ااف الزراعي وتم تل  با تخدات ا  وب تح الل 
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. لةًو عن ا تخدات ا  وب تح ي االثر االقتصادي Cost Benefit Analysis (CBA)التكاليف  -العوائد
Economic Impact Analysis (EIA). 

لتي تساعد صا ل ال رار لي ال ااف العات ع ف تااالق مادأ الت قياا ا أحد CBAيعد تح الل  العوائد:-تح الل التكاليف
ن استايل يالكفااة االقتصادية لي توجيع الموارد القادرة، ات يدرم تكاليف وعوائد الادائل امات صا ل ال رار بحالث 

 ع ا(. ات 1االقتصادية  يحيط بمعظم آثار ت   الادائل وبالتالي الوصو  الف الاديل االلةل الذي يح ق مادأ الكفااة 
ان ن رتاا ماداة منو ة من عدة قواعد ت ر ر ة يتم ع ف ا ا لا ولي ضوا تكاليف وعوائد المبروعاا قالد الدرا ة تحديد 

عد  ر ة تمن المجدي تاقي مبروف ما وما الحجم المقا ب للذا المبروف. وبالتالي لان معرلة الخاواا وال واعد الت ر 
الربح نأ ام عمل وان دالة الربح منو اتلا تتمثل  (. ات ا ع يعتمد ع ف دالة9  العوائد-التكاليف اال ام لتقفالذ تح الل

م نو لا قيابالعوائد الك ية والتكاليف الك ية لذا ت تةي درا ة واعداد هذا التح الل التعرر ع ف الار  ة التي تم لال
  المتغالر ن وحساب صالي العوائد المتح  ة ولق التفصالل اآلتي:

 ام  ان الار نان من اهم الارق البائعة بالن المح  الن لقيام عوائد بر ام  معالن تتمثل لي تحديد ما اتا  قيام العوائد:
ة او المبروف يخفض التكاليف ألهدار محددة ات ا ع  يعمل ع ف الققيض من تل ، ونمثا  ع ف تل   ستايل موحظ

 ف تاقيعالن وا عنا اتلا ع ف ل راا التكاليف لان وجد بان تكاليالتغالراا التي طرأا بعد ا تعما  مخرجاا مبروف م
داا ر لي االار ام  اقل من التكاليف المعتادة لان تك  القعنس لي ز ادة العوائد، اما اتا تح ق العنس لان تل   الؤث

(. ان 8م     الار اًا بديًو لعوائد تلالار ام  وبالتالي البحث عن بدائل الةل الن التخفيض لي التكاليف يعد مقيا 
ي مما تادو ع يع ل أصعبطر  ة قيام عوائد بر ام  ما عن طر ق قيام قدرتع ع ف تخفيض تكاليف اال تفادة مقع 

 ي   المحالمفلوت المذنور، وان تخفيض تكاليف المستفالدين من الار ام  ال تعقي ببنل مباشر ز ادة لي اجمالي القات
(. وع ف هذا اال ام يمنن تعر ف العائد 4عوائد  ال-لقيات بتح الل التكاليفا وهو اللدر اال ام من GNPاالجمالي 

لف امةالة با ع مجموف المنا ب او االربا  القاجمة عن اال تثمار خو  لترة زمقية محددة، أي ا ع م دار االموا  ال
 ن تقفالذمالذي يتم الحصو  ع يع رأم الما  االص ي الذي يؤدي الف تعظيم الثروة بمعقف ا ع التدلق الق دي الحقي ي 

 (.11  معالن خو  لترة زمقية محددة   يا ة او بر ام
 ان قيام التكاليف ينون اقل صعوبة م ار ة بار  ة قيام العوائد، ولكن Measuring of Cost:قيام التكاليف 

ن هقاك اذم من لقيا لا. وع ف الر  يتا ب تحديد جميل ا واف اآلثار ذالر االيجابية  التكاليف(، وتحديد الار  ة الموئمة
ل ننال سو والتي تتةمن حساب  طرقًا مخت فة لتصقيف تكاليف المبار ل، اال ان من ابسط الارق هي التي اقترحلا

 (:8من  
 لفع يةا ف اا المبروف: تبمل عقاصر القف اا مثل تكاليف التخايط ل مبروف، تكاليف االعداد وتكاليف اال تثمار  -

 وذالرها.ل مبروف 
تكاليف التبغالل والصيا ة: عادًة ما ينون من السلل التقاؤ بتكاليف التبغالل والصيا ة ولكن قد تارز بعض  -

الصعوباا بساب ما يسمف بعقق الزجاجة لي ا واق العرض، مما يتا ب تسديد  ف اا اع ف من المتوقل بساب 
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اخرى قد ت ل التكاليف الفع ية عما نان م درًا مسب ًا  الظرور الاارئة التي قد تغالر من حجم ت   القف اا. ولي حاالا
وتل  بساب ما يعرر با م المنا ب لي اال تاجية. وببنل عات تتوقف تكاليف التبغالل والصيا ة ببنل ناالر ع ف 

 كيفية ادارة المقظمة المسؤولة عن المبروف.
ط او مباشرة او خارجية مصاحبة لكل  باالتكاليف ذالر المباشرة والخارجية: تكون هقاك لي العادة تكاليف ذالر  -

م بعض مرلق او   عة او خدمة م دمة، مثل التكاليف ذالر المباشرة لأل ظمة وال وا الن التي تصدرها الحنومة لتقظي
 (.6ي االقتصاد  اال باة ل

ت ان حة، المتاتكاليف الفرصة الادي ة: تبالر تكاليف الفرصة الادي ة الف قيمة الفرص الةائعة بساب  درة الموارد ا -
 ا تخداملا لي شيا ما يحو  دون ا تخداملا لي اشياا اخرى.

قيم  ائد الفبعد ت دير جميل تكاليف وعوائد المبروف قالد الدرا ة وبعد تحو ل ت   التكاليف والعو : حساب صالي العوائد
مالي ئد المبروف، وهي اجكمية يمنن قيا لا بوحدة العم ة السائدة لي الا د، يتم لي هذه الخاوة حساب صالي عوا

 (.10المبروف  اقص اجمالي تكاليفع   عوائد

با ع  (EIA)يعرر ا  وب تح الل االثر االقتصادي : Economic Impact Analysisتح الل االثر االقتصادي 
 ن انمقلجية تستخدت لت اليم آثار مبروف او  يا ة او بر ام  او مبروف معالن ع ف االقتصاد لي مقا ة معالقة و من

  وب (. يقيس هذا اال7ا اداة تح الل ملمة لصقل ال رار  تتراو  هذه المقا ة من حي الف العالم بأكم ع، اي ا ل
م تقفالذ ما يت التغالالراا لي ايراداا االعما  التجار ة واالربا  التجار ة يمنن ان تبمل الحدث الذي يتم تح ال ع، وعادة

 وب تح الل (. يتم تقفالذ ا 5محتم ة لمبروف او  يا ة م ترحة  آلثار الهذا التح الل عقدما ينون هقاك ق ق عات ببأن ا
عة من االثر االقتصادي بالتراض وضعالن متقاقةالن اوللما لي حا  وجود القباط قالد الدرا ة وماهي القتائ  المتوق

 ي عدت وجودتقفالذه ونيف  يسلم لي تحسالن واقل االقتصاد او ا ع  يفةي الف العنس، وااللتراض اآلخر يتمثل ل
 ع ال د ات اهذا القباط وما يترتب ع ف ل ده بالقسبة لوقتصاد وهل ان عدت وجود هذا القباط يعد م الدًا لقمو االقتصا

ع لي ا ع يعد أكثر اتساًعا لي  ااق (CBA) لعوائدا -يؤثر فيع. و خت ف تح الل األثر االقتصادي عن تح الل التكاليف
، لي ا ت ا  األعما  ومةاعف اإل فاق القات  عن تل  ع ف اقتصاد مقا ة معالقة، رت ر ع ي در آثار CBAمن تح الل 

 ع ف مجا  درا ة معالن، و تجاهل بالتالي آثار تغالالر موقل القباط العوائد عادةً -حالن ال ي تصر تح الل التكاليف
ي تعود االقتصادية التأكثر اتساعًا  ظرًا لقيا ع الفوائد ذالر  CBAالتجاري. لكن من جا ب آخر، يعد  ااق تح الل 

ق ل، ق  التو بقيمة ع ف القام، وإن نا   ال تؤثر مباشرًة ع ف تدلق الق ود لي االقتصاد مثل  تيجة اآلثار ع ف تولالر 
 .والسومة، واألمن، والتحسالقاا لي مستوى المعيبة

لي  ل المبروف أو  معالن يقيس هذا التح الل عادة مستوى القباط االقتصادي لي وق  ا واف التأثالراا االقتصادية:
وهو ما يبار ) لي حا  عدت قيات هذا المبروف أو السيا ة السيا ة الجار ة، و حسب االختور عما نان يمنن توقعع

رليع بالحالة المعاكسة ل واقل(. و منن رجراا هذا التح الل قال الحدث أو بعده  مسبً ا أو بأثر رجعي(. و منن لمصا ح 
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يقااق ع ف تح الل المساهمة االقتصادية التي ي دملا مبروف أو صقاعة ما لي االقتصاد أن « األثر االقتصادي»
اهم التأثالراا االقتصادية التي يعنسلا القباط ع ف مستوى  إلبرازو عد ت اليم التأثالر الاالئي مفالدًا  .المح ي ال ائم

ةًو عن توز ل ت   التأثالراا بالن اال باة التكاليف واال تاو وال درة التقالسية والدخل المتح ق لوقتصاد المح ي، ل
 (. و بمل التح الل درا ة التأثالراا اآلتية:2وال ااعاا المخت فة ع ف  ااق وا ل  

 دور االقتصاد الحالي ومساهمة اال باة ال ائمة ومواطن ال وة والقباط لاللا. -
 الم ترحة.االثر االقتصادي المست ا ي المتوقل ل سيا اا والارام  اال تثمار ة  -
 .لأللرادالسيا اا والارام  الم ترحة ع ف تولالر لرص عمل وت  الل  سبة الباالة وتحسالن مستوى الدخو   رثر -

ي ات ى الك  واًا نا   القتائ  المتح  ة من السيا ة او الار ام  الم تر  تح ق مخرجاا لتقمية االقتصاد ع ف المستو 
م تر  الف ام  الالار   الل االثر االقتصادي الف ايصا   تائ  تقفالذ السيا ة اوتكون آثارًا ثا و ة، لفي الحالتالن يسعف تح

  لا لتي تحااصحاب ال رار لمعرلة جدوى تقفالذها، لةًو عن معرلة المستفالدين او المستلدلالن بت   الممالزاا والقتائ  
 االثر االقتصادي.يوضح اهم العقاصر المنو ة لتح الل  1 لتح الق اقصف ا تفادة ممنقة مقلا، والبنل

 

 العناصر المكونة لتحليل األثر االقتصادي. 1شكل 
يعمل بر ام  اكثار بذور الحقاة لتح الق االهدار المر ومة ألج ع والمتمث ة  ا  وب عمل الار ام  لي اكثار الاذور:

بإ تاو بذور محسقة عالية الجودة، مستقدًا الف متا  لع من اصو  لت   الاذور التي يتم اعادة تأهال لا وادامتلا إلكثار 
دة زراعتلا بار  ة خط متري لكل  قا ة بذور الرتب الع يا. تادأ مراحل اال تاو من مرح ة ا تخاب السقابل المقا بة واعا

لةمان عدت الخ ط وتح الق الق اوة العالية و لولة متابعتلا واجراا العم ياا الح  ية ع اللا ل حصو  ع ف رتبة القو ة، 
ومن ثم يتم زراعة بذور رتبة القو ة لي مرح ة الح ة ل حصو  ع ف بذور رتبة القواة والتي يا ق ع اللا احيا ًا  رتبة 

ربي( و تم ا تاجلا ع ف ولق اال الالب الع مية الحديثة لي ا تاو الاذور، وحتف هذه المرح ة يتم التقفالذ حصرًا لي الم
المحااا البحثية وبإشرار مباشر ومستمر من قال الباحثالن والمختصالن لت ديم الرعاية الخاصة للا لكون ما ي اللا من 

ه الرتب المقتجة. ي ي تل  مرح ة زراعة بذور القواة ل حصو  ع ف بذور تعتمد بالدرجة اال ام ع ف صفاا و وعية هذ
بذور رتبة اال ام  بذور ما بعد المربي( والتي يتم زراعة الجزا االكار مقلا لي المحااا البحثية والجزا االخر مقلا 
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ثي المتخصص يتم زراعتع لدى المزارعالن من مقتجي الاذور وتح   رور المزارف وبإشرار مباشر من الفر ق البح
بإ تاو الاذور، وقد ا تلدر الار ام  ادخا  مقتجي الاذور ضمن تقفالذ  باطاا الار ام  وتل  لغرضالن ا ا الالن هما 
تاو ر ملاراا المزارعالن وامنا ياتلم لجع لم شر نًا مقا بًا يسلم لي المحالظة ع ف  وعية وجودة الاذور من خو  ما 

 ة ا تاو ت   الاذور ول ًا لأل الالب الع مية الحديثة، وثا اللما ضمان ان ما يحصل ع يع من ملاراا ومعارر عن طر 
  يقتجع الار ام  من بذور تكون موئمة لظرور المزارف والاالئة المح ية.

 النتائج والمناقشة

ا  قوا  عقد ا تعراض الكمياا المقتجة من الاذور والسقابل المقتجة من  باطاا الار ام  لمراحل ا تاو الاذور خو
حة الموضح  ة و عمر الار ام  يمنن موحظة الز اداا المتح  ة لي ا تاو نل من السقابل والاذور ومعدالا القمو المت

ر اف المستمنما توضح االشنا  الايا ية خط االتجاه العات إل تاو الاذور والذي يبالر الف االرتف 3و 2و 1لي الجداو  
  لار ام  الوصو  بلا الف تغاية الا ب المح ي نامًو من بذور محصو لي نمياا الاذور المقتجة التي ياتغي ا

 الحقاة لتح الق اهدار التقمية الزراعية لي العراق. 
،  قا ة 156000 حو  2016-2015و م االو  ب غ اجمالي عدد السقابل المقتجة لي الم: اواًل: ا تاو بذور القو ة

وبمعد   مو  %234بقسبة ز ادة ب غ   2021-2020م السادم  قا ة لي المو  521500وارتفل عددها ليصل الف 
ور و منن ان يعزى بائ معد  القمو إل تاو السقابل المقتخبة الف ان مل ا تمرار ا تاو بذ %0.7قوي ب غ  حو  

 الز اداالرتب الع يا وتولالر االصو  الما وبة إلكثار الاذور لان الحاجة تكون اقل ال تخاب ت   السقابل وتكون ا
اذور لالمتح  ة مقلا هي بما يتقا ب مل حجم العمل  قو ًا. اما بالقسبة لكمياا بذور القو ة  التي تمثل االصل 

السادم  طن لي المو م 18.4و م االو  الف ان ب غ   حو طن لي الم 3.63ل د ازداد ا تاجلا من  حو  المربي(
وبما  ئمة لي  ل الت الد بالكمياا المتاحة من الاذوروان هذه القسبة من القمو تعد مو %10وبمعد   مو ب غ  حو 

طن  64.8   قواا عمر الار ام   حو يتقا ب مل طايعة العمل إلكثارها، وب غ مجوف ا تاو بذور رتبة القو ة خو
و  خيوضحان تاور ا تاو السقابل وبذور رتبة القو ة  1والبنل  1ة القواة. والجدو  تزرف ل حصو  ع ف بذور رتب

 ا عمل الار ام .  قوا
 .2021-2015الكميات المنتجة من بذور رتبة النوية وعدد السنابل المنتخبة للمدة  1جدول 

 كمية بذور النوية )طن( عدد السنابل )سنبلة( عدد االصناف المزروعة السنة

2015-2016 5 156000 3.625 

2016-2017 14 462500 11.56 

2017-2018 19 400000 13.876 

2018-2019 10 400000 8.81 

2019-2020 6 168000 8.47 

2020-2021 10 521500 18.454 

 10% 0.7% - معدل النمو

 64.795 2108000 64 المجموع

 المصدر: ت ار ر بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة لي العراق.      
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ة جة من زراعة المقتمراحل ا تاو الاذور مرح ة ا تاو بذور رتبة القوا  تمثل المرح ة الثا ية من: ثا يًا: ا تاو رتبة القواة 
-2016 االو يظلر ان الكمية المقتجة من بذور القواة لي المو م  2كثارها. ومن خو  بيا اا جدو  بذور القواة وا

طن  183.36طن، وا تمرا الز اداا لي اال تاو حتف ب غ  لي المو م السادم  حو  20.12ب غ   حو  2017
 غ % بمعد   مو ب811 لي المو م الثا ي، وا تمرا الز ادة لي المو م الثالث بقسبة %31.64بقسبة ز ادة ب غ  

و  طن من بذور القواة التي تزرف ل حص 627.5 ام  خو   قواا عمره  حو ، نما ب غ مجموف ا تاو الار %9.4 حو 
 ع ف بذور رتبة اال ام. 

 .2021-2015ذور رتبة النواة للمدة الكميات المنتجة من ب 2جدول 

 كمية بذور النواة )طن( عدد االصناف المزروعة السنة

2015-2016 4 20.12 

2016-2017 11 51.76 

2017-2018 6 148.105 

2018-2019 10 96.8 

2019-2020 7 127.35 

2020-2021 10 183.36 

 %9.4 - معدل النمو

 627.495 48 المجموع

 المصدر: ت ار ر بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة لي العراق.   

، لالوضح المربي( د رتبةتسمف احيا ًا  بذور ما بعالقسبة لاذور رتبة اال ام والتي اما باأل ام: ثالثًا: ا تاو بذور رتبة 
رتفع  طن، وا 91لي المو م االو   حو  ا تاجلاالكمياا المقتجة مقلا خو   قواا عمر الار ام  ات ب غ  3الجدو  

، وب غ %8.4بمعد   مو ب غ  حو  2021-2020طن لي المو م السادم  1325.8ه الكمية لتصل الف  حو هذ
طن وزع  ع ف مقتجي الاذور من خو  شرناا الاذور إل تاو  4540و من بذور اال ام ما ي ارب مجموف اال تا

 دق لتولالر بذور محسقة مةمو ة المصدر ل مزارعالن. الاذور الوح ة من رتب المسجل والمص
 .2021-2015الكميات المنتجة من بذور رتبة االساس للمدة  3جدول 

 كمية بذور االساس )طن( عدد االصناف المزروعة السنة

2015-2016  3 91 

2016-2017  10 399.9 

2017-2018  5 477.3 

2018-2019  11 1101.1 

2019-2020  7 1144.8 

2020-2021  11 1325.8 

%8.4 - معدل النمو  

 4540 47 المجموع

 المصدر: ت ار ر بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة لي العراق.         
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ان اذ ب االصقار المعتمدة من قال الار ام  هي  4يتةح من الجداو   االصقار المستخدمة لي اكثار الاذور:
ن متاجية اصقار وطقية خالصة تتصف بموئمتلا ل ظرور الاالئية واال تاجية لي العراق، نما ا لا اثات  جدارتلا اال 
، لا وعالت خو  زراعتلا ع ف عدة موا م. اال ان اصو  هذه الاذور بدأا نمياتلا باال خفاض لي اآلو ة االخالرة وتردي

قار مما تا ب ضرورة توجيع االهتمات بلذه االصو  ومحاولة اكثارها وتحسالن جودتلا. رت تم التو ل لي ا تاو اص
ا تبعاد  اصقار لي المو م االو  وازدادا اعدادها خو  مراحل اال تاو وتم 7من الاذور ارتفع  اعدادها من  مخت فة

صقف لي المو م السادم، توزع  ع ف المراحل  12لف  حو دد االصقار المعتمدة ابعةلا اآلخر الف ان ا ت ر ع
فة مقا بة ، وهذا يمنن ان يعزى الف محاولة الار ام  لي تولالر تولي4لي جدو  اال تاجية الثوث ل ار ام  نما موضح 

ئم تو تيمن الاذور تتوات مل الظرور الاالئية لي مقاطق العراق المخت فة، ل كل محالظة  روللا الاالئية الخاصة ال
ديدة من األصقار االخرى. لذل   عف الار ام  الف اكثار بذور الرتب الع يا ألصقار ع أكثرصقف معالن من الاذور 

من بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة وتحسالن جودتلا والمحالظة ع ف الصفاا القوعية التي تتصف بلا ت   
ن  اللا معكاليف اال تاو، وهذا ما اثاتتع القتائ  المتحصل الاذور، لةًو عن رلل   اوة ت   الاذور مما ي  ل من ت

 بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لي الموا م الساب ة.
 .2021-2020كميات االنتاج من السنابل وبذور الرتب العليا حسب الصنف للموسم الزراعي  4جدول 

النواة)طن(كمية بذور  كمية بذور النوية)طن( عدد السنابل)سنبلة( الصنف ت  كمية بذور االساس)طن( 

99اباء 1  150000 7.92 102.6 553.04 

22بحوث 2  175000 4.7 54.25 615.275 

 27 - - 10000 رشيد 3

3ابوغريب 4  13000 0.5 4.65 8.53 

113بابل 5  12500 0.184 4 23.5 

10بحوث 6  22000 1 2 8 

 - - - 37000 بركة 7
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1بغداد 9  17000 1 3 15 

 25.4 5 0.4 12500 مودة 10

 5 2 0.45 12000 الديار 11

 2.3 1.8 0.3 12000 المحمودية 12

 1325.85 183.3 18.454 521500 المجموع

 .يا اا الت ار ر السقو ةب -المصدر: الار ام  إلكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة لي العراق

نو لا تمالز بتتجدر االشارة الف ان الاذور المقتجة من قال الار ام  الوطقي إلكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة 
ن ية مب  بة عالتور لباتمتل ك لتكرى وألخ  المحاصيتور اب  وذادالتور ابراض وألمن اها موخ بذور عالية الق اوة و

لي  ان هذه االصقار يمنن ان  تعاي نمياا مت اربة من اال تاو ا، لةًو عن نو لا تتصف باال ت رار ة رتإل باا
الاذور بتفا ع حا  زراعتلا ع ف عدة موا م زراعية، وهذا يساهم لي ت  الل الك فة اال تاجية ل مزارف العراقي من خو  اح

 زه عنلمحصو  وتمالمن ا تاو المو م السابق، لةًو عن تح الق المزارف ألع ف  سبة من االربا  وتل  يعود لق اوة ا
 اال تاو المتح ق من االصقار االخرى. 

بعد ا تعراض اهم القتائ  واال جازاا  : Cost – Benefit Analysisالعوائد -تح الل التكاليفالت اليم االقتصادي: 
لزراعي مقت  االلار ام  اكثار بذور الرتب الع يا لمحصو  الحقاة، البد لقا من درا ة وت اليم هذه القتائ  وآثارها ع ف 

لاذور قتجي اوالذي يمثل المنون الرئيس المستلدر من تقفالذ هذا الار ام ، لةًو عن تح الل العوامل المؤثرة لي تاقي م
يم الالعوائد لت  -للذه االصقار المحسقة والمتمث ة بالعوامل الفقية واالقتصادية واالجتماعية. تم اجراا تح الل التكاليف

  تعما  بذور الار ام  المحسقة، وتم الحصو  ع ف مجموعة من المعايالر اهملا:الجدوى االقتصادية ال

لحالية ل مبروف اال تثماري رلف الفرق بالن القيمة ا يبالر صالي القيمة الحالية(: Net Returnsالعوائد الصافية  
مة ي القي  التح الل ان صالل تدل اا الق دية الداخ ة ل مبروف والقيمة الحالية ل تدل اا الخارجة، ل د ا لرا  تائ

 ديقارن دو م، وهو اع ف من صالي القيمة الحاضرة لي حا  400774الحاضرة عقد ا تعما  بذور الار ام  ب غ  
القيمة  ، وهذا يبالر الف ان%29.4ديقارن دو م وبقسبة ب غ   283031ا تعما  الاذور الت  الدية والتي ب غ  قيمتلا 

ور الحقاة تجي بذاخ ة تز د عن القيمة الحالية ل تدل اا الق دية الخارجة، أي ان اعتماد مقالحالية ل تدل اا الق دية الد
 الصقارع ف زراعة االصقار المحسقة المقتجة من قال الار ام   الؤدي الف تح الق اربا  اع ف مما لي حالة اعتماد ا

كار أي تعاي الترنالز ع ف ا تعما  الاذور التالت  الدية لي الزراعة، نما اثا  هذا المعيار ا ع من المجدي اقتصاديًا 
 صالي قيمة حالية والتي تمث   بالاذور المحسقة ل ار ام .

وهو يعار عن الحد األد ف من العائد ع ف رأم الما  : IRR )Internal Rate of Returnمعد  العائد الداخ ي  
فة المبروف اال تثمار ة، و مثل الحد األد ف من العائد الذي يجعل القيمة الحالية الصافية ل تدل اا الداخ ة مساو ة لتك 

ع ف رأم الما  الذي ي ال بع المقت  الزراعي من أجل القيات باال تثمار لي االصقار المحسقة. وحسب المعايالر 
 يوصف بتقفالذ المبروف وتل  0.10من معد   عر الفائدة البالغ  أكارنا   قيمة معد  العائد الداخ ي  رتاالدولية 

الف  سبة التغالر لي  41.6ي العوائد الصافية البالغة لتحقي ع عوائد مجز ة ل مقتجالن الزراعالالن. وب سمة  سبة التغالر ل
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، وهو يبالر الف ان 5.08 حصل ع ف معد  العائد الداخ ي عقد تاقي الت قية والبالغ  8.18-التكاليف الك ية البالغة 
 تاقي االصقار المحسقة لمحصو  الحقاة يح ق عوائد مجز ة لمقتجي الحقاة. 

ئ  ان  سبة العائد الف الك فة عقد ا تعما  الاذور نما ا لرا القتا :Return – Cost Ratio سبة العائد الف الك فة 
 2.83ار ذه الاذور المحسقة يعود ل مقت  بم دوهو يبالر الف ان الديقار الواحد المستثمر لي ه %2.83المحسقة ب غ  

، و بنل هذا %2.18الت  الدية ات ب غ   ساتع  ديقار، وهو اع ف من  سبة العائد الف التكاليف با تعما  الاذور المح ية
ئد عاسمة الحالزًا قو ًا لدى المقتجالن الزراعالالن لتاقي اصقار الاذور المحسقة، وقد تم حساب هذا المعيار من خو  ق

 ديقارن دو م. 218426التكاليف الك ية البالغة ديقارن دو م الف  619200الك ي البالغ 
الع يا  ا تعما  الاذور المحسقة المقتجة من قال بر ام  اكثار بذور الرتب التكاليف ان -يظلر من  تائ  تح الل العوائد

  لا ح  لي  ل  فس الظرور اال تاجية، رت ا  لمحصو  الحقاة الةل اقتصاديًا م ار ة بالاذور الت  الدية المستعم ة
ارق بف جالنتحواًل ايجابيًا لي الدخل المزرعي ل مقت  الزراعي مما يقعنس ايجابًا ع ف تحسالن المستوى المعيبي ل مقت

فاض ، ومن المعايالر المذنورة آ فًا يتةح بان ا تعما  الاذور المحسقة يؤدي الف ا خ%29.4تصل  ساتع الف  حو 
 ((change in NR%بالقما الز ادة لي العائد  %8.18( م دارها Change in TC%ي التكاليف اال تاجية  طفيف ل

ض ق الل لي ، لذا لان ا تعما  الاذور المحسقة يؤدي الف ز ادة العائد ي اب لا ا خفا%41.6كا   بقسبة اكار رت ب غ  
 التكاليف ومن ثم ز ادة لي االربا .

 .الستعمال بذور البرنامج المحسنة مقارنة بالبذور التقليدية CBAيوضح نتائج تحليل  5جدول 

باستعمال بذور البرنامج 

 المحسنة

 المؤشرات باستعمال البذور التقليدية

 التكاليف الكلية دينار/دونم 237889 218426

 العائد االجمالي دينار/كغم 520920 619200

 صافي العائد )دينار/دونم( 283031 400774

 التغير في صافي العائد% 41.6

 التغير في التكاليف الكلية% 8.18-

 معدل العائد الداخلي 5.08-

ئدالعوا-نسبة التكاليف 2.18 2.83  

 المصدر: بيانات استمارة االستبيان المأخوذة من منتجي بذور الحنطة.             

من خو  درا ة واقل ا تاو بر ام  اكثار بذور الرتب  :Economic Impact Analysisتح الل االثر االقتصادي 
الع يا خو  السقواا الساب ة والكمياا المقتجة من الاذور بةمقلا بذور رتبة اال ام التي تعد المخرجاا القلائية 

وح ة. واكثار بذور الرتب ال إل تاوبالقسبة ل ار ام ، و تم تسو  لا الف مقتجي الاذور بوا اة شرناا ا تاو الاذور 
فيمنن من خو  ت   القتائ  درا ة االثر االقتصادي الذي من الممنن ان يةيفع الار ام  لوقتصاد الوطقي من خو  
ز ادة مساهمة ال ااف الزراعي لي القات  المح ي االجمالي وتل  لكون زراعة محصو  الحقاة للا القسبة االكار م ار ة 

 15,141,703التي ت در بقحو  2020ب المساحاا الزراعية لي العراق لعات بالمحاصالل الزراعية االخرى، ات ان اذ 
. لذا لان 2020زراعة، وزارة الاألراضي من ت    %56.6دو م بمحصو  الحقاة بقسبة  8,573,683تزرف مقلا  حو 
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ناالر لي تحسالن واقل ال ااف الزراعي من خو   د الحاجة المح ية من بذور  رثرالار ام  من المتوقل ان ينون لع 
 الحقاة ومحاولة تح الق لائض ل تصدير. 

قباطاا ان ا تاو بذور رتبة اال ام تعد المرح ة االخالرة بالقسبة ل متوقل ا تاجلا من الرتب الوح ة:الكمياا ال
  القتح الالب الع مي والبحثية الصحيحة. وقد تمنن الار ام  منالار ام  ع ف مستوى تاو ر وا تاو الاذور ولق اال 

طن ومجموف  1325.8 حو  2020اال ام لي عات  اعوه ات ب غ  نمية ا تاو بذور 3الكمياا المذنورة لي جدو  
ي طن، لالتم ا تخداملا واعادة زراعتلا من قال مقتج 4540درا بقحو ما تم ا تاجع خو   قواا عمر الار ام  ق

حاوب  ذور لغرض اكثار بذور الرتب الوح ة، ومن الجدير بالذنر ان الاذور القلائية التي تزرف من قال مقتجيالا
ذور با تاجلا من التي  تسلم بذور رتبة اال ام لي الحقاة تتمثل باذور رتبة المصدق. ومن خو  احتساب الكمياا 

ان  بة  جدتماد ع ف معامل االكثار المعتمد ر ميًا لكل رترتبة المسجل ومن ثم ي اللا ا تاو بذور رتبة المصدق باالع
بذور رتبة طن من الاذور لي المو م االو  ووص   نمية  1820ح ق مقتجو الاذور ما يعاد  من المفترض قد 
طن من بذور رتبة المصدق لي  32772و م السادم، وما يعاد  طن لي  لاية الم 22896المسجل الف  حو 

 .6طن لي  لاية المو م السادم ونما موضح لي جدو   396396لتصل الف  حو و م الثا ي الم

 .كميات االنتاج المتوقعة من بذور رتب المسجل والمصدق 6جدول 

 رتبة المسجلة الموسم الزراعي

 )طن(

 القيمة

 )مليون دينار(

 رتبة المصدق

 )طن(

 القيمة

 )مليون دينار(

2015-2016  - - - - 

2016-2017  1820 637 - - 

2017-2018  7778 2722 32772 9176 

2018-2019  9546 3341 140004 39201 

2019-2020  22022 7707 171828 48111 

2020-2021  22896 8013 396396 110990 

 207,480 741,000 22421 64,062 المجموع

 ديقارن طن.( 350000عر بيل بذور رتبة المسجل المدعوت لمقتجي الاذور ي در بقحو    -موحظة: 

 ( ديقارن طن.280000 عر بيل بذور رتبة المصدق المدعوت ل مزارعالن ي در بقحو   -

ان بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا  6نما ا لرا بيا اا جدو  : العوائد المتح  ة ع ف مستوى القات  المح ي الزراعي
من شأ ع ان يح ق نمياا ا تاو من الاذور يمنن ان تصل الف  د االحتياو المح ي من ت   الاذور وتح الق االكتفاا 
الذاتي مقلا، لع ف المستوى االقتصادي لتتمثل اهمية الار ام  لي ت  الل تكاليف اال تاو ي اب لا الز اداا لي معد  

ما يح ق ز ادة لي العوائد المتح  ة وبالتالي تحسالن ربحية ا تاو الدو م الواحد من محصو  الحقاة. ونما اال تاجية ب
اعوه. وع ف مستوى االقتصاد الك ي لان الدولة تتحمل مالزا التلا مبالغ ناالرة لي  5لي جدو   CBAاثاتتع  تائ  تح الل 

الاذور بمبالغ طائ ة وت دت ع ف بيعلا ل مزارعالن بسعر ي ل   االل تولالر بذور مدعومة ل مزارعالن لتعمل ع ف شراا ت  
ناالر ع ف المالزا ية العامة  رثر% من قيمتلا. ان هذا االجراا لع 70عن  عر شرائلا بقسبة الدعم التي ت در بقحو 

الصحة ل دولة التي تكون بحاجة الف ت   المواز اا لغرض تغاية القف اا ل  ااعاا الةرور ة االخرى مثل االمن و 
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 6عراقية  يسلم لي ت  الل ت   التكاليف. من خو  بيا اا جدو   وبأيديوالتع يم وذالرها، لذا لان تولالر الاذور مح يًا 
 ار ام  اال تاجية الف  حو جد ان قيمة الاذور المقتجة من رتبة اال ام تصل بمجموعلا خو   قواا عمر ال

م يار  207.48ة المصدق يمنن ان تصل لي مجموعلا الف  حو م يار ديقار، لي حالن ان قيمة بذور رتب 22.421
ديقار، ع ف ان ت   المبالغ تكون قاب ة ل ز ادة نو لا حسا  ع ف ا ام اال عار المدعومة لت   الرتب من الاذور 

و  لترة وليس  ا عارها الحقيقية نما ان ا تمرار ة الار ام  لي مساره اال تاجي من شأ ع ان يز د ت   الكمياا ع ف ط
 العمل لي الار ام .

الجودة  يسعف الار ام  الف تولالر بذور محسقة عالية االعتماد ع ف اال تالراد الخارجي:مساهمة الار ام  لي ت  الل 
لاذور تكون مقالسة ل اذور المستوردة من حالث معدالا اال تاجية والعوائد المتح  ة ل مزارعالن. ان المعرور عن ا

ة ر مست ر تدهور صفاتلا بعد زراعة الاذور القاتجة مقلا ألكثر من مو م زراعي، نو لا بذور ذالالمستوردة لي الغالب 
زارف  ف المجالقيًا وتعا ي من اختو  معدالا اال تاجية لي الموا م المخت فة وعدت ثباتلا ع ف  حو مستمر، لذا لان ع

ها  فس مستوى اال تاو وال يستايل اكثار  شراا هذه الاذور من مصدرها التجاري لي نل مو م لغرض المحالظة ع ف
داخل  بقفسع. ان ت   الاذور للا دور ناالر لي   ل االمراض وبذور االدذا  ذالر المستوطقة من مصادر ا تاجلا الف

اهل نيث ل  الا د، نما ا لا قد تكون ذالر موئمة ل االئة المح ية لي اذ ب االحيان، هذا لةًو عن ارتفاف ن فتلا مما
ا تاو هذالمح ي و ز د من تكاليف اال تاو الزراعي لي الوق  الذي تسعف فيع الوزارة الف ت  الل تكاليف ا  المزارف

ر ة لا ع ديقارن طن وبالم ا 2,250,000المحصو  الملم ا وة بالدو  المت دمة. ات ي در  عر الاذور المستوردة بقحو 
يقارن د 280,000من  باطاا الار ام  والذي ي در بقحو  ي ابل ت   الاذور  عر بذور رتبة المصدق المقتجة مح ياً 

 ية %. اما من حالث الكفااة والجودة ل د اثات  التجارب العم87طن لقجد ان الفرق لي السعر يصل الف ما ي ارب 
 لاذور،اونذل  تجربة المزارعالن لكو الاذور وجود ت ارب ناالر لي معدالا اال تاجية المتح  ة من نو القوعالن من 

لا د لان ديقارن طن، اما ع ف مستوى ا 1,970,000وع ف هذا لان اعتماد بذور الار ام   تولر ع ف المزارف ما قيمتع 
 لاتا الترضقا ان  صف 2019م الون دو م ولق احصائياا عات  6.33 وعة بمحصو  الحقاة تا غ  حوالمساحة المزر 

ما ي ارب   الولر ر لان اعتماد بذور الار ام  بديًو عن اال تالرادهذه احتياو هذه المساحة يتم تغاالتلا من ا تالراد الاذو 
لتجاري م الون دوالر من العم ة الصعبة لصالح المالزان ا 200.3م يار ديقار عراقي اي ما يعاد  قيمة  249.4قيمتع 

 من جا ب بذور محصو  الحقاة ل ط. العراقي  قو اً 

 االستنتاجات

وجد ان بذور الار ام  تح ق  CBAمن خو  تح الل  صل الاللا ان  ستقت  اآلتي:التو يمنن من خو  القتائ  التي تم 
%. 8.18% م ار ة بالاذور الت  الدية، نما ا لا تح ق ا خفاضًا لي التكاليف اال تاجية ي در بقسبة 41عوائد تز د بقسبة 

ول ًا لما  جع لا م اولة لدى المزارف. ستقت  من تل  وجود حالز تبجيعي لتاقي الاذور المقتجة من  باطاا الار ام  ي
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ت دت يمنن ال و  ان بر ام  اكثار بذور الرتب الع يا لي العراق ح ق اللدر من تأ يسع وتل  بقجاحع لي تولالر وا تاو 
ع ف المستو الن التجر اي  لي المحااا البحثية( والتااي ي  لي  نفااتلاالاذور المحسقة عالية اال تاجية التي اثات  

ان الاذور المستوردة التي تك ف الا د مويالن الدوالراا وتث ل ناهل المزارف العراقي ع ف الرذم من  المزارعالن(. ح و 
االعتماد ع اللا لي ا تاو الاذور بالار  ة المعتادة ل مزارعالن لتولالر الاذور تاتيًا  نال يمنارتفاف ا عارها اال ا ع 

الققيض من الاذور المقتجة من الار ام  والتي يمنن ل مزارف االحتفاظ بجزا ال تخداملا لي الموا م الوح ة وهذا ع ف 
تمالز الار ام  لي  تاجية مت اربة لي جميل الموا م.من ت   الاذور وزراعتلا لي الموا م الوح ة وتح الق معدالا ا 

عية لي العراق وتوز ل ت   من صقف واحد من بذور الحقاة وتل  ول ًا ل خارطة الزرا  أكثرادامة واكثار بالعمل ع ف 
 االصقار حسب موئمتلا لاايعة نل مقا ة من شما  العراق الف جقوبع وهذا ما لم يتم مراعاتع لي الاذور المستوردة.
ول ًا ل كمياا المتوقل ا تاجلا من بذور رتاتي المسجل والمصدق لان الار ام  ا تااف تح الق نمياا ناالرة من الاذور 

لي  ل ا تمرار  تاو ر ا تاو محصو  الحقاة عقد تعميملا ع ف جميل المزارعالن لي العراق. تسلم ببنل حقي ي لي
عمل الار ام  لا ع من المتوقل ان تصل الكمياا المقتجة من الاذور المحسقة واصوللا الف نمياا تكفي لسد حاجة 

 الا د من ت   الاذور وتح الق لائض ل تصدير. 
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