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 األرضية والمائية في العراقستخدامات الموارد تحميل إقتصادي إل
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ى مدوتقدير ، المائية في العراقاألرضية و  المواردإقتصاديات  عمىالتعرف الحالية يدف الدراسة ستت: الممخص
دراسة الوضع الراىن لنظم الري في  ويمكن تحقيق ذلك من خالل العراقي.في القطاع الزراعي  إنحراف إستخداميا

نتاجية واإلقتصادية لتمك النظم، ومحاولة التوصل إلى اإلستخدام القطاع الزراعي العراقي، وتقدير المؤشرات اإل
التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج  واألمثل لمموارد المائية العراقية األمر الذي يمكن من خالل

اسة إعتماد المتحصل عمييا والتي يمكن أن تفيد واضعي السياسة اإلقتصادية في ىذا المجال، وقد تبين من الدر 
طق الجافة ناالعراق بصورة رئيسية عمى الموارد المائية السطحية والمتمثمة بنيري دجمة والفرات لكونو يقع ضمن الم

% من الموارد المائية المتاحة لكونو يعتبر 07يقارب  وشبة الجافة وباألخص القطاع الزراعي، حيث يستيمك ما
تقميدية المتمثمة بالري السيحي الذي ضافة إلى إعتماده عمى طرق الري الأكبر القطاعات اإلقتصادية في العراق، باإل

يمتاز بقمة الكفاءة وكذلك زيادة في اليدر لكثرت الفاقد من المياه، حيث يقدر معدل الفاقد من المياه في القطاع 
تقميل  عمى العملاألمر الذي يستدعي ، مميار متر مكعب 03.31بحوالي  (0700-0777خالل الفترة ) الزراعي

الل إختيار زيادة إستخدام طرق الري الحديثة، حيث ثبت نجاح إستخدام ىذه الطرق في القطاع خىذا الفاقد من 
الزراعية بما  االقتصاديةىمية توجيو الموارد ونظرًا ألالزراعي العراقي في جميع المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية ، 

تم إستخدام أسموب البرمجة الخطية في توجيو الموارد بصفة عامة والموارد  ولذا فقد، االقتصادييحقق تعظيم العائد 
ختيار التراكيب المحصولية المعظمة لصافي عائد وحدة المياه لممساحة المحصولية ومقارنة  المائية بصفة خاصة وا 

وتبين من ىذه ج، في العراق، وقد تم التوصل إلى ثالثة نماذ 0700نتائج ىذه النماذج مع التركيب الفعمي لعام 
النماذج زيادة كل من صافي عائد وحدة المياه وصافي عائد الدونم الذي بدوره يؤدي إلى زيادة العائد الكمي، وتقميل 

باإلضافة إلى ذلك وجد أن ىذه النماذج ، في مساحة األرض المزروعة وتوفير في اإلحتياجات المائية المطموبة 
وذلك  وتقميل من قيمة الواردات الناتج اإلجمالي زيادةالمحاصيل و  اغمب لذاتي مناإلكتفاء ا دت إلى زيادةالمقترحة آ

 .0700بالمقارنة بعام 
 الموارد األرضية، الموارد المائية، طرق الري، اإلستخدام األمثل، البرمجة الخطية.الكممات الداللية: 

 : المقدمة
المحدد بصفة خاصة رضية والمائية ارد األالمو بصفة عامة و  توفر الموارد االقتصادية الزراعية يعتبر

عمى الصفات في أي بمد ىداف السياسة الزراعية أذ يتوقف تحقيق إ، مقتصدلتحقيق التنمية الزراعية ألي  يساساأل
قتصادية ، وعميو فان حصر الموارد اإلفي اإلنتاج الزراعي العامل الرئيسي لكونيا الزراعية ية لممواردالكمية والنوع
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قتصادية تحقيق التنمية اإلستخداميا من الوسائل الضرورية لإمكانيات ومجاالت إوالتعرف عمى  مقتصدلمالمتاحة 
 الزراعية.قتصادية و ورسم السياسات اإل

في  مثلتت والتي لمغذاءفي أنو المصدر الرئيسي  مثلتت كبيرة أىميةويعد القطاع الزراعي العراقي ذو 
 التي السكانية لزيادةمع ا الزراعية المحاصيل ىذه إنتاج مواكبة ونتيجة لعدم، الحبوبزراعية وباألخص ال المحاصيل

 في، واإلستيالكالعجز بين اإلنتاج  عمى اإلستيراد من الخارج لسد ، لذلك فقد تم اإلعتماداً يسنو 3% ي حوال بمغت
 الكمي المجموع من 70%  سبة وبن لممياه ستيالًكاإ القطاعات أكثر من الزراعي القطاعالوقت الذي يعتبر فيو 

 ، إال أن ىذا اإلستيالك المرتفع من المياه ال يتناسب مع كمية اإلنتاج الزراعي الراىنة. المياه عمى لمطمب

 األهداف البحثية:
 إنحراف ىمدوتقدير ، ئية في العراقالمااألرضية و  المواردإقتصاديات  عمىالتعرف  بحثيدف الستي
دراسة الوضع الراىن لنظم الري في القطاع  ويمكن تحقيق ذلك من خالل عراقي.الفي القطاع الزراعي  إستخداميا

الزراعي العراقي، وتقدير المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لتمك النظم، ومحاولة التوصل إلى اإلستخدام األمثل 
ابعة من النتائج التوصل إلى مجموعة من التوصيات الن ولمموارد المائية العراقية األمر الذي يمكن من خالل

 في ىذا المجال. الزراعية المتحصل عمييا والتي يمكن أن تفيد واضعي السياسة اإلقتصادية 
 الطريقة البحثية:

اإلحصائي الوصفي والكمي مع التحميل  من كالً  عمى إستخدام في تحقيق أىداف ىذا البحث إعتمد 
 الرياضية المختمفة في صيغو سموب اإلنحدار البسيطعض األساليب والنماذج الرياضية والتي منيا أباالستعانة ب

كذلك تم االستعانة بكافة االختبارات الالزمة لمتأكد من صحة النتائج المتحصل عمييا من  ،وأسموب البرمجة الخطية
شتقاق الناحية اإلحصائية والمنطقية. باإلضافة إلى بعض   مثل: المؤشرات اإلقتصاديةأساليب قياس وا 

 المقنن المائي الصافي. المائية الصافية= المساحة  االحتياجات -

 المقنن المائي اإلجمالي. االجمالية= المساحة  المائيةاالحتياجات  -
 االحتياجات المائية الصافية. –المائية االجمالية  االحتياجات=  )الفاقد المائي( الضائعات -

 المقنن المائي بالمتر المكعب.÷ ياه = متوسط إنتاجية الدونم بالكيمو جرام إنتاجية المتر المكعب من الم -
 المقنن المائي بالمتر المكعب.÷ عائد المتر المكعب من المياه = عائد الدونم بالدينار  -
 المقنن المائي بالمتر المكعب.÷ صافي عائد المتر المكعب من المياه = صافي عائد الدونم بالدينار -

 بيانات:مصادر ال
عمى عدة مصادر من البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من  إعتمد البحث في تحقيق أىدافو

الجيات والييئات الحكومية العراقية والمتمثمة بالجياز المركزي لإلحصاء ووزارة الزراعة والدوائر التابعة ليا، ووزارة 
مى بيانات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، وكذلك منظمة األغذية الموارد المائية والمديريات التابعة ليا، فضاًل ع

ستعانة باألبحاث والمراجع السابقة باإلضافة إلى البيانات المتاحة عمى شبكة اإلنترنت، ىذا إلى جانب اإلوالزراعة، 
 .ي ليا صمة موضوع البحثالت
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 النتائج البحثية والمناقشة
 راضي العراقيةتصنيف األ  -أوال

ستخدامات، إتتوزع عمى عدة  0700في عام  مميون دونم 007.77در المساحة الكمية لمعراق بحوالي تق
المساحة جمالي إمن فقط % 00.2 حوالي مثلتمميون دونم  71 حوالي راضي الصالحة لمزراعةمساحة األ تبمغو 

ونم في حين يبمغ د 2.02 حوالي من المساحة الجغرافية يبمغ نصيب الفردو  (،0) رقم الجدولب واردالكمية كما ىو 
 دونم. 0.7حوالي  لمزراعةالصالحة  نصيب الفرد من المساحة

 2112: تصنيف الموارد األرضية العراقية وفقًا لبيانات 1جدول     
 % المساحة )ملٌون دونم( نوع اإلستعمال

 27.5 48.0 مجموع األراضً الصالحة للزراعة
 9.2 16.0 مراعً طبٌعٌة

 4.0 7.0 عٌةغابات طبٌ
 1.0 1.7 جبلٌة جرداء

 31.0 54.0 مناطك صحراوٌة
 27.3 47.7 سطوح مائٌة وأراضً سكنٌة

 100 174.4 المجموع

 العراق.    ، 0700تقرير اإلحصاءات البيئية لمعراق لسنة (، 0703) لإلحصاءوزارة التخطيط، الجياز المركزي : المصدر   
 :(2113)الجهاز المركزي لإلحصاء،  لطريقة الري إلى تبعاً األراضي الزراعية العراقية  وتقسم

% من مجموع 02.1تمثل حوالي مميون دونم و  2.7تبمغ مساحتيا حوالي : األراضي الصالحة لمزراعة الديمية -0
  .المساحة الكمية القابمة لمزراعة في العراق

مميون دونم وتمثل  00.00بحوالي  المروية ة: تقدر مساحة األراضي الزراعياألراضي الصالحة لمزراعة المروية -0
% من مجموع المساحة القابمة لمزراعة في العراق، حيث يروي نير دجمة الرئيسي منيا حوالي 71.37حوالي 
% من إجمالي 37مميون دونم تمثل  0.17يروي نير الفرات مساحة تبمغ حوالي  في حينمميون دونم  2.07
 ، فتروى من روافد نير دجمة وشط العرب.متبقيةة المروية، أما المساحة الالمساح

وىي األراضي التي ال يتم إستغالليا ألسباب عديدة من أىميا عدم كفاية مياه الري، وقد  األراضي المتروكة: -3
 القابمة لمزراعة.   الكمية % من إجمالي المساحة37.0مميون دونم تمثل نحو 01.77قدرت بحوالي 

 :العراقية لموارد المائيةا -اثانيً 
 :الموارد المائية التقميدية

 لى:نقسم الموارد المائية التقميدية إمثل الموارد المائية التقميدية المصدر الرئيسي لممياه في العراق، وتت  

الجهاز المركزي ) ما يميفي وتتمثل ىذه المصادر ،  المائية العراقىم موارد أوىي من  :السطحيةالمياه -أ
 :(2112 ،لإلحصاء

في شط العرب بعد  لى مصبوإ في تركيا من منبعوالفرات نير طول  ( إلى أن0يشير الجدول رقم ) :ر الفراتنه 
مساحة حوضو  وتبمغ، ترميمو ك 0017 داخل العراق حوالي وطولوتر ميمو ك 0277حوالي يبمغ لتقاءه بنير دجمة إ

                                                           
  = فدان2 22.2هكتار =   2200متر مربع  =  0022الدونم العراقي 
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-0777لنير الفرات خالل الفترة ) معدل التصريف المائي السنوي( أن 3يشير رقم )و ، يمومتر مربعلف كأ 777
مميار متر  07.1مميار متر مكعب، وكان أعمى تصريف لمنير خالل ىذه الفترة ىو  00.20حوالي يبمغ ( 0700

  .0770مميار متر مكعب في سنة  2.21، وأدنى تصريف لو ىو  0771مكعب في سنة 
 

حوالي يبمغ الفرات إلى مصبو بعد إلتقاءه بنير  منبعو مندجمة طول نير  ( إلى ان0يشير الجدول رقم ) :نهر دجمة
ألف  032.70وتبمغ مساحة حوضو  حوالي  ،كيمومتر 0017حوالي ألف كيمو متر، وطولو في العراق يبمغ  0.2
الزاب  الكبير،الزاب  الخابور،ي عدة روافد ىنير دجمة عند دخولو العراق من منطقة فيشخابور  وتصب في، كيمو

-0777معدل التصريف السنوي لنير دجمة خالل الفترة )( إلى ان 3يشير الجدول رقم )و  ،يالىود العظيم الصغير،
 متر مكعب.مميار  30.07( حوالي 0700
 2111افده لسنة و دجمة ور و  ي الفراتالسنوية لنهر  اإليرادات :2جدول 

 /سنة3الوارد ملٌارم الطول/كم النهر او الرافد
 نسبة الوارد

 ناٌرا تركٌا العراق

 الفرات
2940 

 داخل العراق 1180
6.41  100%  

 دجلة الرئٌسً
1900 

 داخل العراق 1418
15.4 

 بضمنها رافد الخابور
 100%  

 الروافد

  %100   160 الخابور

  %42 %58 11.8 400 الزاب الكبٌر

 %36  %64 3.4 400 الزاب الصغٌر

   %100 0.3 225 العظٌم
 %59  %41 2.1 386 دٌالى 

 %12 %56 %32 33.0  المجموع

 .بغداد، العراق، 0700تقرير المؤشرات المائية لسنة ، (0700)وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء : المصدر

 )مميار متر مكعب( (0200-0222: التصريف السنوي لمعراق من نهري دجمة والفرات لمفترة )3جدول 
 المجموع          افدهولة ورواردات نهر دج واردات نهر الفرات السنوات

2000 17.23 18.85 6.083 

2001 9.56 21.13 30.69 

2002 10.95 43.00 53.95 

2003 15.40 49.48 76.88 
2004 20.54 45.51 66.05 

2005 17.57 38.10 55.67 

2006 20.60 44.60 65.20 

2007 19.33 39.86 59.19 

2008 14.70 20.37 35.07 

2009 19.32 7.694 67.01 

2010 19.30 47.69 67.00 

2011 14.6 33.00 47.6 

2012 17.23 34.31 51.54 

 54.76 37.20 17.57 المتوسط

 ..، بغداد، العراقدائرة التخطيط والمتابعة ،(0703) وزارة الموارد المائية -0 بيانات : حسبت وجمعت منالمصدر
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-0777) خالل االفترةرة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، تقرير اإلحصاءات البيئية وزا -0                                      
0700). 

، في حين بمغ 0773مميار متر مربع في عام  72.71و لنفس الفترة حوالي نير دجموبمغ أعمى وارد مائي ل 
  .0777مميار متر مربع في عام  01.12أدنى وارد مائي لمنير خالل نفس الفترة حوالي 

يتكون شط العرب من إلتقاء نيري دجمة والفرات عند مدينة القرنة في جنوب العراق ويصب في الخميج  :شط العرب
صب فيو مربع ، وي ألف كيمو متر 80.8كيمو متر ومساحة حوضو حوالي  191العربي، يبمغ طول شط العرب 
 .ادم من إيرانقرافد واحد ىو نير الكارون ال

مميار متر مكعب/سنة، ويفقد  .22.8ي يبحوالمعدل كمية األمطار المتساقطة في العراق يقدر  مياه األمطار:-ب
أن موسم الصيف في العراق طويل  القسم األكبر من التساقط المطري في العراق أما بالتسرب أو التبخر خصوصاً 

  .(2116)الهيتي، أشيروترتفع فييا معدالت التبخر بشكل كبير  2-1يصل إلى 

كمية المياه الجوفية الكمية في العراق الصالحة وتعتبر المصدر الثالث لممياه في العراق، وتقدر  لجوفية:المياه ا-ج
 متر مكعبمميار   2 مميار متر مكعب، إال أن المستخدم منيا ال يتجاوز 02.007وغير الصالحة لإلستخدام حوالي 

 المنطقتين في الجوفية المياه من ستغلالم ونسبة دونم ألف  500 بحوالي تقدر زراعية أراضي إلرواء ستخدمت
)الحديثي وفتيخان،  الغربية الصحراء منطقة في % 0.2وحوالي%  25-% 20 التتجاوز والوسطى الشمالية
2111). 

لمعراق في مواجية ذو أىمية كبيرة  اإلستراتيجي لممياهخزين تالعتبر ي :المائية والخزانات صناعيةال البحيرات -د
خزن تن طاقة الأو  ،متر مكعب مميار 147.21 خزن لممياه العذبة بحدودتوتبمغ إمكانيات ال ،سنوات الجفاف

 .متر مكعبمميار  00نحو بسبب سنوات الجفاف الماضية إلى  راجعتالقصوى الكمية في العراق ت

 : ةالموارد المائية غير التقميدي

 فيالمصادر  ىذه موتستخدلإلستعمال،  صالحةاليقصد بيا المياه التي تنتج عن طريق تنقية المياه غير 
 :نطاقات محدودة وضيقة جًدا ، وفيما يمي أىم المصادر غير التقميدية المستخدمة في العراق عمي العراق

ست خدم حصاد المياه في الصحراء الغربية من خالل إقامة بعض السدود الترابية لإلستفادة من أ مطار:حصاد األ -أ
 .الجوفية وألغراض الشرب وزراعة بعض المحاصيل المقاومة لمجفاف السيول في تغذية األحواض

 ألف 01 مقدارىا بطاقة تصميميةحطة م 017 حوالي في العراق ة المياهتحميبمغ عدد محطات ي المياه: تحمية-ب
اع رتفإ /يوم، وذلك بسببمتر مكعب لفأ 03.2حوالي بمغت  المياه المحالة المنتجةكمية  إال أن/يوم، متر مكعب 

 .(2111)الجهاز المركزي لإلحصاء،  محطة 10 والتي بمغ عددىا حواليالعمل نسبة المحطات المتوفقة عن 

 :توجد عدة أنواع من ىذه المياه منيا :معالجة المياه العادمة إعادة–ج
تراوح ت، و متر مكعبمميار  0.2بحوالي كمية ىذا النوع في العراق  قدرت :)مياه البزل( ةالزراعي المياه العادمة-

المياه العادمة الزراعية  تخدمست  وا   ،(2115نوماس، )بالمميون جزء  7777-3277نسبة المموحة فييا بين 
 لزراعة محصولي الحنطة والشعير.في العراق بشكل ضيق 
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عادة  أي محاولة لمعالجة ىذه المياه العراق لم يشيد في :لمياه العادمة الصناعية ومياه الصرف الصحيا - وا 
لى ىذا األسموب في تنقية المياه، إ، وذلك بسبب عدم وجود حاجة ممحة تحتم عمى الحكومة المجوء دامياإستخ

 ليفيا.رتفاع تكاإلى إباإلضافة 

 في العراقستخدام المائي اإل
قسم اإلستخدام المائي في العراق إلى اإلستخدام المائي لألغراض الزراعية واإلستخدام المائي لألغراض ني
 عية.غير الزرا

 :في العراق ةيالزراع المائي لألغراض ستخداماإل
 يستيمكو  ،الطمب عمى المياه لإلستخدام الزراعي ىو األىم من بين أوجو اإلستخدامات األخرى يعتبر

 تعتبرالسطحية الموارد المائية  وان % من مجموع الموارد المائية المتاحة،70 حوالي الزراعي في العراق القطاع
 .(2111)البديري،  في العراق نتاج الزراعيإلا لمتنمية واتحديدً  كثرالعامل األ

بمغ  ، حيث(2012-2000( الموازنة المائية السنوية لمقطاع الزراعي خالل الفترة )4ويبين الجدول رقم )
، ويالحظ من مميار متر مكعب 27.76 حواليالفترة نفس متوسط اإلحتياجات المائية لألغراض الزراعية خالل 

ل أن المتاح المائي لمقطاع الزراعي خالل فترة الدراسة يفوق اإلحتياجات المائية لمقطاع الزراعي خالل نفس الجدو 
الفترة مما أدى إلى وجود ضائعات مائية فيو، وبمغ متوسط الضائعات المائية أو اليدر المائي في القطاع الزراعي 

وبدراسة معادالت اإلتجاه العام الزمني إلجمالي مميار متر مكعب،  14.3 قرابةالمروي خالل فترة الدراسة 
(، تبين أنيا أخذت إتجاىًا 5اإلحتياجات المائية ألغراض الزراعية خالل نفس الفترة وكما ىو وارد بالجدول رقم )

 .%1.2عامًا متزايدًا بمعدل نمو سنوي بمغ حوالي 
لألغراض واالحتياجات المائية النهرية المائية الموازنة المائية الزراعية السنوية لمواردات : 4دول ج          

 (2112-2111) الزراعية خالل الفترة

 السنة
الوارد المائً المتاح 

 (3للزراعة )ملٌار م

إجمالً االحتٌاجات المائٌة 
لألغراض الزراعٌة )ملٌار 

 (3م

الفائض او العجز 
 (3السنوي )ملٌار م

2000 32.56 25.50 7.06 
2001 19.33 25.60 -76.2 
2002 20.10 27.77 -7.67 
2003 1.95 50.26 5.42 
2004 55.21 .1262 .0992 
2005 46.45 29.33 17.12 
2006 57.39 27.15 30.24 
2007 .3050 28.16 .1422 
2008 30.33 27.40 2.93 
2009 .2855 27.20 .0882 
2010 .3454 29.45 .8951 
2011 .9614 29.78 .1821 
2012 .3404 .8903 .459 

 28.41 76.27 04.24 المتوسط

 جمعت وحسبت من بيانات: :المصدر          
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 (.0700-0777) الفترةخالل تقرير اإلحصاءات البيئية  ، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء -0                          
الخزانات، قسم ت المياه الدولية ومركزالسياسات البيئية والييئة العامة لمسدود و ، مركز دراساالعراقية وزارة الموارد المائية -0                          

 .بيانات غير منشورة 0700-0777 الفترةالمدلوالت المائية خالل 
 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة. -3                         

 

 

خالل الفترة  إلحتياجات المائية لألغراض الزراعية في العراقإلجمالي االعام : معادالت االتجاه الزمني 5جدول   
(0222-0200) 

-R2 F P *المعادلة البٌان
value 

اإلحتٌاجات المائٌة 
 لألغراض الزراعٌة

 
(45.553)    (4.519)  

0.65 20.43 0.001 

- Xi( حٌث 2012-2000: متغٌر الزمن للفترة الزمنٌة )i ( =1 ,2 ,3 ......13.) 

R( المحسوبة ، )  tمة بين االقواس تشير الى قيمة )القي -
 ( تشير معنوية النموذج.  F( معامل التحديد ، )2

 (.7حسبت من بيانات جدول رقم ): المصدر

 ة في العراق:ياإلستخدام المائي لألغراض غير الزراع
 :ما يمياإلستخدام المائي لألغراض غير الزراعية  يتضمن

-0777خالل الفترة ) يبمغ معدل اإلستخدام المائي في القطاع الصناعي في العراق :اإلستخدامات الصناعية( 0)
% من معدل االستخدام الكمي من المياه 1.32 حواليمميار متر مكعب، حيث يشكل  0.22 حوالي( 0700

 العراق خالل نفس الفترة. لمقطاعات الرئيسية في
متر  001.2لعراقي من الماء الصافي المستيمك حوالي : يبمغ معدل نصيب الفرد ااإلستخدامات المنزلية( 0)

 0.23حوالي بويقدر معدل اإلستيالك المائي لألغراض المنزلية  (،0700-0777خالل الفترة ) /سنةمكعب
% من معدل اإلستخدام الكمي من المياه لمقطاعات الرئيسية 3.02مميار متر مكعب من المياه، وتشكل نسبة 

 ترة.ي العراق خالل نفس الفف
: يعتبر توليد الطاقة الكيربائية في الوقت الحاضر من أىم األىداف اإلستخدامات المائية ألغراض توليد الطاقة( 3)

طاقة الكيربائية محطة رئيسية لتوليد ال 02تم إنشاء  ، حيثالمشيدة عمى نيري دجمة والفرات  لمعظم السدود 
 .(2112)الناصح،  ا واطجمي 0277.0مة والفرات بطاقة توليد قدرىا عمى سدود نيري دج

 ي الراهنالعراق المائي الميزان
معدل كمية المياه المتاحة من خالل وذلك  (0700-0777عداد الميزانية المائية لمعراق لمفترة )إيمكن 

 الجدول ويوضح، ستخدام الكمي من المياه لمقطاعات الرئيسية في العراق معدل اإلو ىا التقميدية معراق من مصادر ل
تشكل  ،متر مكعبمميار  21.02بمغ حوالي الدراسة فترة لمعراق خالل  ن معدل الوارد المائي الكمي المتاحأ( 1رقم )

 تشكل نسبةفي حين ،  %70.02حوالي ألمطار نسبة وتشكل ا% 21.22ية حوالي المياه السطحنسبة مساىمة 
 .  %0.77الداخمة في العرض المائي حوالي  لمياه الجوفيةا

( إلى معدل اإلستخدام الكمي من المياه لمقطاعات الرئيسية في 0البيانات الواردة بالجدول رقم ) وتشير
، %11.2يشكل حوالي (، حيث تبين أن الطمب الزراعي عمى المياه في العراق 0700-0777العراق خالل الفترة )



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    583     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

اإلستخدام الكمي لممياه في العراق  % من مجموع30.27أما باقي أنواع الطمب عمى المياه فإن جميعيا تمثل حوالي 
 خالل نفس الفترة.   

 (2112-2111لفترة )خالل امن المصادر التقميدية في العراق  جمالي المتاح من المياهإ: 6جدول 
 الموارد المائٌة

 كمٌة المٌاه
 (3)ملٌار م

 النسبة المؤٌة من اجمالً الكمٌة

   الموارد المائٌة السطحٌة -والأ
 %  من اجمالً المٌاه السطحٌة67.9 37.20 نهر دجلة-1
 %  من اجمالً المٌاه السطحٌة32.1 17.65 نهر الفرات-2

 %56.99 54.85 مجموع الموارد المائٌة السطحٌة
 %41.97 40.40 ملم( 300مٌاه األمطار )أكثر من  -ثانٌا
 %1.04 1.00 المٌاه الجوفٌة -ثانٌا

 %100 96.25 المجموع الكلً

 .بغداد، العراق، (0700-0777) لفترةخالل اتقرير إحصائيات البيئة ، الجياز المركزيارة التخطيط، وز :المصدر

 
 (2112-2111خالل الفترة ) : معدل االستخدام الكمي من المياه لمقطاعات الرئيسية في العراق7جدول 

 النسبة المؤٌة % (3كمٌة المٌاه )ملٌار م المطاع المستهلن للمٌاه

 %10.68 7627. الزراعً
 %35.6 2.59 الصناعً
 %75.3 1.53 المنزلً
 %08.21 08.9 التبخر

 %100 87.40 المجموع
  جمعت وحسبت من بيانات: المصدر:

 ، بيانات غير نمنشورة.وزارة الموارد المائية، قسم الموازنة المائية -0                               
 (.0700-0777) الفترةخالل  حصاءات البيئةاإلالجياز المركزي لإلحصاء تقرير  وزارة التخطيط، -0                               

أن  (، يتضح1( كما ىي واردة بالجدول رقم )0700-0777وبدراسة الميزانية المائية العراقية خالل الفترة )
مميار متر  77.01،  21.02حوالي  متوسط الكميات المتاحة والمستيمكة من المياه في العراق خالل تمك الفترة تبمغ

مميار متر  22.70، األمر الذي يشير إلى وجود فائض كبير في المياه المتاحة يبمغ حوالي الترتيبمكعب عمى 
مكعب،إال أن الواقع يشير إلى أغمب ىذا الفائض يذىب سدى وخصوًصا في كميات األمطار ألن المناطق 

سنوات  إلى أنباإلضافة ، غير صالحة لمزراعة ىيو شمال العراق  مضمونة األمطار تضم المنطقة الجبمية في
 . توقف مشاريع السدود والخزانات وعدم اإلىتمام في التوسع في إقامتيا أدت إلى الحروب التي مَرت بيا العراق

 اإلحتياجات والفواقد المائية في القطاع الزراعي العراقي
لى خسائر إقتصادية عراقي المروي من أىم العوامل التي تؤدي إتعتبر الفواقد المائية في القطاع الزراعي ال

ير شت، العراقي تتمثل في مساحات األراضي غير المستغمة بسبب عدم وجود المياه الكافية لزراعتيا كبيرة لممقتصد
 في العراقالمقننات المائية الصافية واإلجمالية لبعض المحاصيل الزراعية  إلي (2الجدول رقم )البيانات الواردة ب
جمالي كان لمحصول الجت تبينحيث ، خالل فترة الدراسة  7002 حوالي حيث بمغ أن أعمى مقنن مائي صافي وا 
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جمالي ، وأقل مقنن مائيبنفس الترتيبمتر مكعب/دونم  1127 ، حواليمتر مكعب/دونم كان لمحاصيل الخضر  وا 
 كعب/دونم لممقنن المائي اإلجمالي.متر م 717 حوالي متر مكعب/دونم ، 077 حوالي الشتوية حيث بمغ

 (2112-2111) الميزانية المائية العراقية خالل الفترة: 8جدول 
 النسبة المؤٌة % (3الكمٌة )ملٌار م البٌان

 الموارد المائٌة
 المتاحة

 56.99 54.85 المٌاه السطحٌة

 41.97 40.40 مطاراأل

 1.04 1.00 المٌاه الجوفٌة

 100 96.25 المجموع الكلً

االستخدام الكلً للمٌاه 
 المطاعات الرئٌسٌة

 

 68.10 27.96 الزراعً

 6.35 2.59 الصناعً

 3.75 1.53 المنزلً

 21.50 8.90 التبخر

 100 40.78 المجموع
 - 55.47 مجموع الفائض أو العجز الكلً

 .(0(، )1)جدول رقم بيانات  سبت وجمعت منح: المصدر

 (0200-0222خالل الفترة ) ة الصافية واالجمالية لممحاصيل الزراعية في العراقالمقننات المائي: 9جدول 
 المحصول

 الممنن المائً الصافً
 / دونم( 3)م

 الممنن المائً االجمالً
 / دونم( 3)م

 2548 906 الممح
 2548 906 الشعٌر

 8607 3741 رزاأل
 3554 1917 الذرة الصفراء

 5436 2914 المطن
 3950 3423 زهرة الشمس

 4490 2425 السمسم
 2290 840 البالالء
 2723 2549 الماش
 8690 4729 الجت

 3481 1383 البرسٌم
 2421 974 الخضر الصٌفٌة
 484 240 الخضر الشتوٌة

 جمعت وحسبت من:: المصدر
 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة -0                   

، رسالة 0707ستخدام المياه السطحية في الزراعة في العراق وتوقعات المستقبل حتى عام إواقع ، (0770حمد كامل )اصح، أالن -0                   
 .ورة، كمية الزراعة، جامعة بغدادماجستير غير منش

( إلي أن معدل المساحة المروية ألىم المحاصيل المزروعة 07وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
 لممحاصيل لف دونم، وأن مجموع اإلحتياجات المائيةأ 0172( بمغت حوالي 0700-0777اق خالل الفترة )في العر 

، وبحسب المقنن المائي اإلجمالي حوالي مميار متر مكعب 2.770حسب المقنن المائي الصافي بمغ حوالي 
% فقط من االحتياجات 70.3 قرابةمميار متر مكعب، كما تبين أن اإلحتياجات المائية الصافية تبمغ  00.010

، كما تبين الزراعي العراقيفي القطاع االجمالية األمر الذي يدعو إلى التخفيض النسبي في تمك الضائعات المائية 



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    585     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

مميار متر مكعب لري  1.12أن مجموعة الحبوب حصمت عمى أعمى معدل إحتياج مائي صافي حيث بمغ حوالي 
 مجموع% من 00م ، وتمثل نسبة إحتياجيا المائي اإلجمالي حوالي ألف دون 2213.1 حوالي المساحة البالغة

 كل من% من مجموع المساحة المزروعة، ثم تمييا 01 قرابةتمثل نسبة مساحتيا و صافية، ال المائية اإلحتياجات
 وأخيراً  البقول محاصيلمجموعة المحاصيل العمفية ثم مجموعة الخضر الصيفية ، المحاصيل الصناعية ، 

 الخضر الشتوية. محاصيل
 معدل أعمى عمىأيضًا  حصمت الحبوب مجموعة أن إلى( 07) رقم الجدولالواردة ب تشيرالبياناتكما 

% من إجمالي اإلحتياجات المائية، 02.1 حواليتمثل  مميار متر مكعب 00.303 بمغ حواليإجمالي مائي إحتياج
، والخضر الشتوية وأخيرًا المحاصيل الصناعية ،ثم محاصيل الخضر الصيفيةالمحاصيل العمفية  مييا كل منوت

حجم الضائعات الناتجة عن الفرق بين إجمالي وصافي اإلحتياجات المائية ألىم ، وتبين أن محاصيل البقول
 مميار متر مكعب،  03.310( بمغ حوالي 0700-0777المحاصيل المزروعة خالل الفترة )

    خالل  المروية في العراق محاصيلال همأل والضائعات المقننات() جمالي االحتياجات المائيةا  صافي و : 11دول ج
 (2112-2111) لفترةا

 المحصول

معدل 
المساحة 

المزروعة 
(1000 

 دونم(

الممنن 
المائً 
 الصافً

 / دونم(3)م

االحتٌاجات 
المائٌة 
 الصافٌة

 (3)ملٌار م

الممنن المائً 
 االجمالً

 / دونم(3)م

االحتٌاجات 
المائٌة 
 االجمالٌة

 (3ملٌار م)

الضائعات لكل 
 محصول

 دونم(/3م)ملٌار

 6.111 9.482 2548 3.372 906 3721.3 الممح
 2.371 3.679 2548 1.308 906 1443.7 الشعٌر

 1.265 2.238 8607 0.973 3741 260 رزاأل
 0.882 1.914 3554 1.033 1917 538.6 الذرة الصفراء

 029503 019606 - 5953 - 535695 المجموع
 0.218 0.471 5436 0.253 2914 86.6 لمطنا

 0.021 0.160 3950 0.138 3423 40.4 زهرة الشمس
 0.175 0.381 4490 0.206 2425 84.9 السمسم

 29000 09200 - 29531 - 00093 المجموع
 0.024 0.039 2290 0.015 840 17.3 البالالء
 0.010 0.151 2723 0.141 2549 55.3 الماش

 29260 29032 - 29055 - 1095 المجموع
 0.854 1.874 8690 1.020 4729 215.7 الجت

 0.153 0.255 3481 0.101 1383 73.1 البرسٌم
 09221 09005 - 09000 - 02292 المجموع
الخضر 
 الشتوٌة

542.4 240 0.130 484 0.263 0.133 

الخضر 
 الصٌفٌة

726.1 974 0.707 2421 1.758 1.051 

المجموع 
 الكلي

1225  39020  009120 069620 

 : جمعت وحسبت من :المصدر
 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة. - 0                            

                                                           
 قنن اإلجمالي( = اإلستيالك الصافي )المقنن المائي الصافي( + الضائعات المائية.إجمالي اإلحتياجات المائية لممحصول )الم 
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 (.2بيانات الجدول رقم ) -0                            

اعية لكل ( إلى تأثير حجم الضائعات المائية في المساحات الزر 00وتشير البيانات بالجدول رقم )
(، وتبين أن ىناك فرق واضح بين معدالت المساحات قبل اإلضافة 0700-0777محصول عمى حدة خالل الفترة )

الزيادة في المساحة سوف تنعكس إيجابًيا عمى زيادة اإلنتاج بما يحقق وىذه ، وبعد اإلضافة لممجاميع المحصولية
 وكما ىو واضح في الجدول أدناه. زيادة في المساحات الزراعيةماإلكتفاء الذاتي نتيجة ل

 (2112-2111الفترة ) في زيادة المساحة لكل محصول خالل وأثرها الضائعات المائية حجم: 11جدول 

 المحصول
حجم الضائعات 

المائٌة لكل محصول 
 3/ ملٌار م

 *المساحات االضافٌة
الممكن زراعتها )ألف 

 دونم(

معدل المساحات 
لبل االضافة )ألف 

 دونم(

المساحات بعد معدل 
 االضافة )ألف دونم(

 5249.1 3721.3 1527.75 6.111 الممح
 2036.5 1443.7 592.75 2.371 الشعٌر

 576.3 260 316.25 1.265 رزاأل
 759.1 538.6 220.5 0.882 الذرة الصفراء

 141.1 86.6 54.5 0.218 المطن
 45.7 40.4 5.25 0.021 زهرة الشمس

 128.7 84.9 43.75 0.175 السمسم
 23.3 17.3 6 0.024 البالالء
 57.8 55.3 2.5 0.010 الماش
 429.2 215.7 213.5 0.854 الجت

 111.35 73.1 38.25 0.153 البرسٌم
 575.65 542.4 33.25 0.133 الخضرالشتوٌة
 988.85 726.1 262.75 1.051 الخضرالصٌفٌة

 11122.65 7805.4 3317 13.268 المجموع الكلً
 .(2111)البديري ورشيد،  ألف دونم 027لى خروج إت المساحة عمى أساس ضياع )مميار متر مكعب( من المياه يؤدي حتسبإ* 
 (.07: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )المصدر  

 قطاع الزراعي العراقيالالوضع الراهن إلستخدام أنظمة الري الحديثة في 
في الزراعة العراقية بالرغم من قمة كفاءتيا، وسعى العراق  متبعةالطريقة الري الرئيسية  يعتبر الري بالغمر

الري الحديثة لرفع كفاءة إستخدام المياه في القطاع الزراعي ، إال أن نسبة  نظممنذ مطمع التسعينات إلى إستخدام 
قتصادية غير مستقرةال ىذه مساىمة عتبر دراسة ت، و نظم بقيت منخفضة نتيجة لما مر بو البمد من ظروف سياسية وا 

الطريقة الالزمة لتقييم المحاصيل وفقًا لنظام الري والتي عمى أساسيا  ،لممحاصيل الزراعيةالمؤشرات اإلقتصادية 
يمكن المفاضمة بين ىذه النظم، وفيما يمي مقارنة ليذه المؤشرات لبعض المحاصيل الزراعية في ظل نظم الري 

 المختمفة. 

 ية لنظم الري لمحصول القمح:المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصاد -
بالنسبة لمحصول  بالغمر( إلى تفوق نظام الري بالرش عمى نظام الري 00تشير بيانات الجدول رقم ) 

كيموجرام لمدونم، وبمغت  177، حيث بمغت إنتاجية محصول القمح بالري بالرش حوالي في جميع المؤشرات القمح
عائد المتر المكعب من المياه لمحصول  كيمو جرام /متر مكعب، وبمغ 7.17حوالي إنتاجية المتر المكعب من المياه 
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دينار/متر  077.27، وبمغ صافي عائد المتر المكعب من المياه حوالي  دينار/متر المكعب 702.77القمح حوالي 
 .مكعب

 المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لنظم الري لمحصول الذرة الصفراء: -
بالنسبة لمحصول الذرة  بالغمر( تفوق نظام الري بالرش عمى نظام الري 00توضح بيانات الجدول رقم )

كيموجرام /  0002لرش حوالي ، حيث بمغت إنتاجية محصول الذرة الصفراء بالري با في جميع المؤشرات الصفراء
لمكعب من وبمغ عائد المتر ا ،كيمو جرام/متر مكعب 7.27، وبمغت إنتاجية المتر المكعب من المياه حوالي دونم

دينار/متر  003.07حوالي ، وبمغ صافي عائد المتر المكعب من المياه دينار/متر المكعب 302.37حوالي المياه 
 مكعب.

 المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لنظم الري لمحصول القطن: -
 القطنول بالنسبة لمحص بالغمر( تفوق نظام الري بالتنقيط عمى نظام الري 00تبين بيانات الجدول رقم )

، وبمغت نمكيموجرام / دو  122حيث بمغت إنتاجية محصول القطن بالري بالتنقيط حوالي  في جميع المؤشرات،
عائد المتر المكعب من المياه حوالي  وبمغ ،/متر مكعبكيموجرام 7.00حوالي إنتاجية المتر المكعب من المياه 

 .دينار/متر مكعب 000.07من المياه حوالي  وبمغ صافي عائد المتر المكعب ،دينار/متر المكعب 370.27

 (: المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لنظم الري لبعض المحاصيل في العراق12دول رقم )ج

 المحصول
طرٌمة 
 الري

الممنن 
 المائً

م
3

 /دونم

االحتٌاجات 
المائٌة 

إلنتاج كجم 
)م

3
) 

متوسط 
 اإلنتاجٌة
 كجم/دونم

 عائد الدونم
 )ألف دٌنار(

صافً عائد 
 لدونما

 )ألف دٌنار(

إنتاجٌة 
المتر 

المكعب 
لمٌاهامن 

*
 

)كجم/م
3

) 

عائد المتر 
المكعب من 

المٌاه 
)دٌنار/م

3
) 

صافً عائد 
المتر 

المكعب من 
 المٌاه
)دٌنار/ م

3
) 

 الممح
 38.20 121.10 0.18 97.30 308.50 469.60 5.42 2548 غمر

 144.90 419.40 0.64 190.70 551.90 840.00 1.56 1316 رش

الذرة 
 الصفراء

 46.70 114.60 0.18 166.00 407.40 630.60 5.64 3554 غمر
 173.20 379.30 0.50 340.30 726.80 1125.00 1.87 2231 رش

 المطن
 88.60 131.50 0.10 481.50 714.80 448.40 12.12 5436 غمر
 212.70 342.90 0.22 629.30 1014.60 655.00 4.52 2959 تنمٌط

 الجت
 182.40 211.40 0.60 1584.70 1836.90 5218.50 1.67 8690 غمر
 625.00 739.20 2.10 3125.50 3696.00 10500.00 0.48 5000 رش

 الباذنجان
 946.00 1066.30 1.72 2510.00 2828.80 4570.00 0.58 2653 غمر
 1704.90 2100.00 3.39 3266.70 4023.50 6500.00 0.29 1916 رش

 الزٌتون
 78.00 172.10 0.21 377.00 831.60 1003.10 4.82 4833 غمر

 212.70 378.80 0.46 495.90 1119.20 1350.00 2.19 2955 تنمٌط

 :وحسبت من جمعت: المصدر
 .(2بيانات جدول رقم )  -0           

 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة. -0           
       

 قتصادية لنظم الري لمحصول الجت:المؤشرات اإلنتاجية واإل -
بالنسبة  بالغمر( الى تفوق نظام الري بالرش عمى نظام الري 00تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )

كيموجرام /  07277حيث بمغت إنتاجية محصول الجت بالري بالرش حوالي  ، في جميع المؤشرات لمحصول الجت
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عائد المتر المكعب من  وبمغكيموجرام /متر مكعب،  0.07دونم، وبمغت إنتاجية المتر المكعب من المياه حوالي 
 102ي دينار/متر المكعب، وبمغ صافي عائد المتر المكعب من المياه حوال 032.07المياه لمحصول الجت حوالي 

 .دينار/متر مكعب

 المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لنظم الري لمحصول الباذنجان: -
بالنسبة لمحصول  نظام الري بالرش عمى نظام الري بالغمر ( الى تفوق00تشير النتائج بالجدول رقم )

جرام / كيمو  1277، حيث بمغت إنتاجية محصول الباذنجان بالري بالرش حوالي  في جميع المؤشرات الباذنجان
المتر  ، وبمغكيموجرام / متر مكعب 3.32، وبمغت إنتاجية المتر المكعب من المياه لنظام الري بالرش حوالي دونم

 0077دينار/متر المكعب، وبمغ صافي عائد المتر المكعب من المياه حوالي  0077المكعب من المياه حوالي 
 دينار/متر مكعب.

 ادية لنظم الري لمحصول الزيتون:المؤشرات اإلنتاجية واإلقتص -
بالنسبة لمحصول  بالغمر( الى تفوق نظام الري بالتنقيط عمى نظام الري 00تشير النتائج بالجدول رقم )

كيموجرام / دونم،  0327، حيث بمغت إنتاجية محصول الزيتون بالري بالتنقيط حوالي  في جميع المؤشرات الزيتون
عائد المتر المكعب من المياه  ، وبمغكيمو جرام /متر مكعب 7.71المياه حوالي وبمغت إنتاجية المتر المكعب من 

 دينار/متر مكعب. 010.17دينار/متر المكعب، وبمغ صافي عائد المتر المكعب من المياه حوالي  301.17حوالي 

 اإلستخدام األمثل لمموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي
عادة إستخديعتبر إستخدام و   من  ياإستخدامكفاءتيا اإلنتاجية وتدنية تكاليف ورفع  االقتصاديةام الموارد ا 

وعمى األخص عندما تتصف تمك الموارد بالندرة بما ال يمكن لممتاح  االقتصاديأىم المشكالت التي تواجو البنيان 
 .(2111، جناينيال) منيا تغطية حاجات المجتمع من السمع والخدمات التي تستخدم تمك الموارد في توفيرىا

الرياضي الذي  االقتصاديوتعتبر طريقة التحميل  ،في توظيف الموارد االقتصاديوتعددت أساليب التحميل 
بين اإلستخدامات  االقتصاديةيستند إلى أسموب البرمجة الخطية من بين األساليب التي تستيدف توزيع الموارد 

 .المواردىذه  إلستخدامالبديمة بما يحقق أقصى كفاءة ممكنة 

 توصيف نموذج البرمجة الخطية المستخدم في التحميل:
لغرض التعرف عمى التخطيط األمثل لمتركيب المحصولي، قامت الدراسة بإستخدام أسموب البرمجة  

أكثر األساليب الكمية إستخدامًا في حل مشكمة األمثمية المتعمقة بالتوزيع األمثل لمموارد من الخطية، حيث يعتبر 
والمحدودة بين اإلستخدامات البديمة بيدف تحقيق أقصى ربح ممكن، وبأقل التكاليف الممكنة في حدود  المتاحة

 القيود واإلمكانيات المتاحة.



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    589     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

 دالة الهدف:
 آلتي:تمثمت دالة اليدف في معظمة صافي عائد وحدة المياه كأحد نماذج البرمجة الخطية ا

                                                                                                                 

 

Subject that:                                                                                                                                                            

 
   Xi ≥ 0                                                                                                                                

 :أن حيث
Z  دالة ىدف النموذج = 
 Piصافي عائد الوحدة المائية =  
Xi النشاط أو المحصول = 
ai  لمنشاط أو المحصول )المقنن المائي(= المعامالت الفنية 
bi )حجم القيد المتاح )كمية المياه المتاحة لزراعة المحاصيل الداخمةفي الخطة = 

Xi ≥ 0             عدم السالبية = 

 األنشطة الزراعية في نموذج البرمجة الخطية:
ويقدر إجمالي مساحاتيا  ،نشاطًا محصولياً  07يبمغ عدد األنشطة التي يتضمنيا أسموب البرمجة الخطية  
% من إجمالي المساحة الزراعية 23.3( تمثل حوالي 03مميون دونم كما ىو وارد بالجدول رقم ) 1.322حوالي 

 .0700مميون دونم في عام 2.77البالغة حوالي 

 قيود البرمجة الخطية:
 القيود الفيزيقية: -1
 قيد الرقعة الزراعية المتاحة: -أ

مميون دونم، وقد وضع ىذا القيد عمى  1.322 حوالي البالغة 0700لمزروعة لعام يتضمن قيد المساحة ا 
أساس أال تزيد المساحات الناتجة من النماذج المقترحة عن المساحة المتاحة ليذه المحاصيل خالل نفس عام 

0700. 

 قيود الموارد المائية المتاحة:  -ب
ميارمتر مكعب، وقد م 01.732البرمجة الخطية حوالي  يبمغ إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة لنماذج 

محددًا شيريًا لمياه الري عمى أال يتعدى حاصل ضرب  00تمت الصياغة الجبرية لممحدد عمى أساس وضع 
المقننات المائية لممحاصيل الزراعية في المساحات التي سوف تحدد داخميًا بالنموذج عن كمية المياه المتاحة في 

                                                                       Ei Xi = W قيد الموارد المائية كالتالي:الشير، ويصاغ 
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 أن : حيث

Ei.المقنن المائي الشيري لممحصول = 
Xi .المساحة المزروعة بالمحصول = 
W .كمية مياه الري المتاحة شيريًا = 

 مية:القيود التنظي -0
 يتضمن مجموعة من القيود وذلك عمى النحو التالي: 

قيود خاصة بتحقيق قدر مناسب من األمن الغذائي: وىي تقضي بأال تقل المساحة المزروعة بمحصول القمح  -
(، وذلك بيدف سد الفجوة ما 0700-0777المساحة التي تمت زراعتيا من المحصول خالل الفترة ) متوسط عن

ستيال  ك ىذا المحصول.بين إنتاج وا 
 بالحد األعمى والحد األدنى لممساحة المزروعة اإللتزام قيود خاصة بترشيد إستخدام مياه الري: وىي تقضي بعدم -

 (.0700-0777محصول األرز خالل الفترة )

 القيود التسويقية: -3
حاصيل، وذلك ألن يتضمن ىذا القيد عدم اإللتزام بالحد األعمى والحد األدنى لممساحات المزروعة بالم 

العراق يقوم بإستيراد الكثير من المحاصيل الزراعية سنويًا لسد الحاجة المحمية منيا، لذا تم تحويل الكميات 
 المستوردة من المحاصيل ذات صافي العائد المرتفع إلى مساحات يمكن زراعتيا بيذه المحاصيل.

 نماذج البرمجة الخطية لمتركيب المحصولي:

، 0700( التركيب المحصولي الفعمي ألىم المحاصيل المزروعة في العراق لعام 03قم )ويوضح الجدول ر 
 قرابةدينار لممتر المكعب، وبمغ صافي عائد الدونم  20.72حيث يشير إلى أن صافي عائد وحدة المياه بمغ حوالي 

بمغت المساحة ، و مميار متر مكعب 01.77 قرابةألف دينار، وبمغت اإلحتياجات المائية لممحاصيل  013.22
وفيما يمي إستخدام أسموب البرمجة الخطية في توجيو الموارد ، مميون دونم 1.322المزروعة بيذه المحاصيل حوالي 

ختيار التراكيب المحصولية المعظمة لصافي عائد وحدة المياه لممساحة  بصفة عامة والموارد المائية بصفة خاصة وا 
 في العراق، والتي يمكن إيجازىا باآلتي: 0700ج مع التركيب الفعمي لعام المحصولية ومقارنة نتائج ىذه النماذ
 تعظيم صافي عائد الوحدة المائية:

كل من الحد األعمى والحد األدنى  يعتمد نموذج تعظيم صافي عائد الوحدة المائية المقترح عمى إستخدام 
حالة التراكيب المحصولية المعظمة لصافي لمساحات األنشطة الزراعية خالل فترة الدراسة، وقد تم التوصل في 

 عائد وحدة المياه إلى ثالثة نماذج والتي يمكن توضيحيا كما يأتي:

 تعظيم صافي عائد وحدة المياه مع اإللتزام بزراعة كافة المحاصيل: -النموذج األول 

لمتركيبة المحصولية  لمنموذج األول االقتصادية( إلى المؤشرات 07تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) 
المقترحة، والذي يستيدف تعظيم صافي عائد الوحدة المائية بإستخدام البرمجة الخطية مع اإللتزام بزراعة جميع 

 ، وقد أوضحت النتائج ما يمي:0700المحاصيل في التركيب المحصولية الفعمية لعام 



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    591     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

ب لمتركيب المحصولي المقترح بزيادة قدرىا   دينار لممتر المكع 070.00بمغ صافي عائد وحدة المياه حوالي  - 
 في العراق. 0700% عن نظيره لمتركيب المحصولي المطبق عام 00.00دينار لممتر المكعب وبنسبة  02.10

ألف دونم  1000.77إنخفضتالمساحة المحصولية في نموذج التركيبة المحصولية المقترحة حوالي  -
 %.0.71ألف دونم بنسبة  1327.11والبالغة حوالي  0700لمحصولية لعام مقارنًةبالمساحة المحصولية لمتركيبة ا

مميار متر  07.100إنخفضت كمية المياه المطموبة لإلرواء المحاصيل في التركيبة المحصولية المقترحة إلى  -
مكعب، مميار متر  01.732والمقدرة بحوالي  0700مكعب عن كمية المياه المطموبة لمتركيبة المحصولية في عام 

 % سنويًا.1أي تدنية اإلستخدامات المائية اإلروائية بقرابة 

وتشير النتائج المتحصل عمييا في ىذا النموذج إلى زيادة صافي عائد الدونم لمتركيبة المحصولية المقترحة 
% عن صافي عائد الدونم في التركيب 00.33ألف دينار، وبنسبة زيادة قدرىا  301.20حيث بمغ حوالي 

 ألف دينار. 013.22والبالغ حوالي  0700لي في عام المحصو 
 2112: التركيب المحصولي الراهن ألهم المحاصيل المزروعة في العراق عام 13جدول           

المجامٌع 
 المحصولٌة

 المساحة بالدونم المحصول
اإلحتٌاج المائً 

 (3)ملٌار م

 محاصٌل الحبوب

 11.993 4706645 الممح

 3.351 1315310 الشعٌر

 2.744 318767 األرز

 2.145 603598 الذرة الصفراء

 محاصٌل البمولٌات
 0.044 18982 البالالء

 0.162 59581 الماش

المحاصٌل 
 الصناعٌة والزٌتٌة

 0.356 65461 المطن

 0.034 8701 زهرة الشمس

 0.400 89029 السمسم

 0.139 48183 فستك الحمل

 مجموعة العلف
 1.998 229876 الجت

 0.271 7794 البرسٌم

مجموعة الدرنات 
 واالبصال

 0.173 77692 البطاطس الربٌعٌة

 0.181 98874 البطاطس الخرٌفٌة

 0.279 69861 البصل

 0.011 6769 الثوم

 مجموعة الخضر

 0.747 245794 الطماطم

 0.668 224130 الخٌار

 0.238 89850 الباذنجان

 0.106 39828 الفلفل

 ألف دونم8394.88 موع المساحة المحصولٌة    :مج
 ملٌار متر مكعب 26.039اإلحتٌاجات المائٌة              :

 دٌنار 283949.82:           صافً عائد الدونم* 
 3دٌنار/م 91.45:  صافً عائد وحدة المٌاه ** 

                وعة.  المساحة المزر  ÷صافي عائد الدونم = صافي العائد الكمي 
                    إلحتياج المائي الكمي ا÷صافي عائد وحدة المياه = صافي العائد الكمي 

 جمعت وحسبت من بيانات كل من: :المصدر             
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 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة -                           
 العراق. بغداد، مختمفة، لسنوات التجميعي والخضروات المحاصيل تقرير لإلحصاء، المركزي الجياز ،التخطيط وزارة -                           

                            
يقترح النموذج زيادة مساحة كل من محصول القمح والذرة الصفراء والباقالء والقطن والسمسم وفستق و 

وتقميل ماطم والخيار والباذنجان والفمفل، فية والبصل والثوم والطالحقل والبرسيم والبطاطس الربيعية والبطاطس الخري
حتفاظ مساحة كل من الشعير واألرز والماش ومحصول الجت  محصول زىرة بنفس المساحة التي كانت في ، وا 

 .0700التركيب المحصولي المطبقة في عام 
 كافة المحاصيل ياه مع اإللتزام بزراعة: التركيب المحصولي المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة الم14جدول      

المجامٌع 
 المحصولٌة

 المحصول
المساحة 
 بالدونم

نسبة تغٌر 
مساحة 

 المحصول %

اإلحتٌاج المائً 
 (3)ملٌار م

 محاصٌل الحبوب

 12.364 3.1 4852468 الممح

 1.866 44.3 - 732158 الشعٌر

 0.106 96.1 - 12350 األرز

الذرة 
 الصفراء

848992.3 40.7 3.017 

محاصٌل 
 البمولٌات

 0.082 88.4 35768 البالالء

 0.064 60.7 - 23400 الماش

المحاصٌل 
 الصناعٌة والزٌتٌة

 1.040 192.1 191234 المطن

 0.034 0 8701 زهرة الشمس

 0.465 16.2 103459 السمسم

 0.149 6.97 51543 فستك الحمل

 مجموعة العلف
 1.991 0.3 - 229127 الجت

 0.307 13.03 88100 البرسٌم

مجموعة الدرنات 
 واالبصال

البطاطس 
 الربٌعٌة

109348 40.8 0.244 

البطاطس 
 الخرٌفٌة

99658 0.8 0.183 

 0.538 92.8 134667.3 البصل

 0.050 369.8 31800 الثوم

 مجموعة الخضر

 0.900 20.5 296231 الطماطم

 0.820 22.8 275257 الخٌار

 0.277 16.3 104521 الباذنجان

 0.116 9.6 43659 الفلفل

 ألف دونم 8272.44مجموع المساحة المحصولٌة   :
 ملٌار متر مكعب  24.612اإلحتٌاجات المائٌة              :
 دٌنار 318968.34صافً عائد الدونم              :
 3دٌنار/م 107.21صافً عائد وحدة المٌاه        :

 .WinQSBل بإستخدام برنامج نتائج التحمي المصدر:
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 تعظيم عائد المياه مع التخمي عن زراعة المحاصيل ذات صافي عائد المياه المنخفض:  -النموذج الثاني
 يستيدف ىذا النموذج التخمي عن زراعة المحاصيل ذات صافي العائد المنخفض من وحدة المياه

ستيالك عالي من المياه ول األرز والذرة الصفراء وزىرة الشمس، وتشير النتائج الواردة ، وىي تشمل كل من محصوا 
لمنموذج الثاني لمبرمجة الخطية الذي يستيدف تعظيم صافي عائد  االقتصادية( إلى المؤشرات 02في الجدول رقم )

 ما يمي: جالمياه لمتركيب المحصولي المقترح، وقد أوضحت النتائ

 دينار لممتر المكعب لمتركيب المحصولي المقترح بزيادة قدرىا 07.70 0بمغ صافي عائد وحدة المياه حوالي  -
 في العراق. 0700دينار عن نظيره لمتركيب المحصولي المطبق عام  07.10 حوالي

مقارنة  دونمألف  0137.32 حوالي بمغت حيث المقترح المحصولي لمتركيب المحصولية المساحة إنخفضت -
 .%2.00 بنسبة دونمألف  1322.11 حوالي والبالغة 0700 لعام صوليةالمح لمتركيبة المحصولية المساحةب

   إلىفي ىذا النموذج  المقترحة المحصولية في التركيبة المحاصيل لإلرواء المطموبة المياه كمية إنخفضت -
 .0700 عام في المحصولية لمتركيبة المطموبة المياه كمية عن% 02.01 حوالي بنسبة مميارمترمكعب 00.903

ألف دينار،  301.71النتائج المتحصل عمييا إلى زيادة في صافي عائد الدونم حيث بمغ حوالي  وتشير 
% عن صافي عائد الدونم في التركيب 02.0ألف دينار، وبنسبة زيادة قدرىا  77.23 حوالي بزيادة قدرىا

  ألف دينار. 013.22والبالغ حوالي  0700المحصولي في عام 
ا النموذج زيادة مساحة كل من محصول القمح والباقالء والقطن والسمسم وفستق الحقل ويقترح ىذ           

تقميل ماطم والخيار والباذنجان والفمفل، ويقترح والبرسيم والبطاطس الربيعية والبطاطس الخريفية والبصل والثوم والط
لذرة الصفراء وزىرة ألرز واواوالماش والجت، وعدم زراعة كل من المحاصيل الشعير المحاصيل مساحة كل من 

 الشمس.

 تعظيم عائد المياه مع إدخال طرق الري الحديثة: -النموذج الثالث 
إستيدف ىذا النموذج زراعة جميع المحاصيل في التركيبة المحصولية باإلضافة إلى إدخال زراعة بعض 

حديثة لكل من محصول القمح والذرة المحاصيل بطرق الري الحديثة، وتم في ىذا النموذج إختبار تأثير طرق الري ال
الصفراء والقطن والجت والباذنجان من جراء رييم بطرق الري الحديثة سواء بالرش او بالتنقيط، وذلك لمعرفة أثر 

 طرق الري الحديثة عمى الزراعة العراقية.
إال حصولية، قميل من المساحة المتال( أن إدخال طرق الري الحديثة أدى إلى 01الجدول رقم ) من ويتضح 

الفعمية  ةفي التركيبة المحصولي االقتصاديةفي ىذا النموذج إزدادت عن المؤشرات  االقتصاديةأن جميع المؤشرات 
 ، ويمكن توضيح نتائج ىذا النموذج كاآلتي:0700لعام 
قدرىا دينار لممتر المكعب لمتركيب المحصولي المقترح بزيادة  022.10بمغ صافي عائد وحدة المياه حوالي  -

 في العراق. 0700دينار عن نظيره لمتركيب المحصولي المطبق عام  17.00
مقارنًة  دونمألف  0100.10حوالي بمغت حيث المقترح محصوليلا لمتركيب المحصولية المساحة إنخفضت -    
 .%2.00 بةبنس دونمألف 1322.11 حوالي والبالغة 0700 لعامالفعمية  المحصولية لمتركيبة المحصولية المساحةب

حوالي  إلىفي ىذا النموذج  المقترحة لمحصولية اةلتركيب فيا المحاصيل رواءإل المطموبة المياه كمية إنخفضت -
أي تدنية اإلحتياجات المائية اإلروائية  ،مكعب ميارمترم 1.123 حوالي مقداره اضفبإنخ مميارمترمكعب02.010
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نسبة ألف دينار، ب 320.17حوالي  إلىفي صافي عائد الدونم وتوضح النتائج إلى زيادة ، % سنوياً 01.7بقرابة 
 .0700% عن صافي عائد الدونم في التركيب المحصولي في عام 30.2زيادة قدرىا قدرىا 

ويقترح ىذا النموذج زيادة مساحة كل من محصول الباقالء والماش والقطن والسمسم وفستق الحقل 
مساحة كل من القمح تقميل ، وتقترح م والطماطم والخيار والباذنجان والفمفلوالبرسيم والبطاطس الربيعية والبصل والثو 

حافظ محصول زىرة الشمس في التركيبة المحصولية ، و الشعير واألرز والذرة الصفراء والجت والبطاطس الخريفية
 .0700المقترحة عمى نفس المساحة الزراعية التي كان عمييا في خطة عام 

              
    المنخفض ذات العائد صافي مع التخمي عن زراعة المحاصي(: التركيب المحصولي المقترح لتعظيم 15قم )جدول ر  
 

المجامٌع 
 المحصولٌة

 المحصول
المساحة 
 بالدونم

تغٌر نسبة 
مساحة 

المحصول 
% 

اإلحتٌاج المائً 
 (3)ملٌار م

 محاصٌل الحبوب

 13.056 8.9 5124145 الممح

44.3 - 732158 الشعٌر  1.866 

 0 100 - 0 األرز

الذرة 
 الصفراء

0 - 100 0 

محاصٌل 
 البمولٌات

 0.082 88.4 35768 البالالء

60.7 - 23400 الماش  0.064 

المحاصٌل 
الصناعٌة 
 والزٌتٌة

 1.040 192.1 191234 المطن

 0 100 - 0 زهرة الشمس

 0.416 4.1 92650 السمسم

 0.149 6.97 51543 فستك الحمل

 عة العلفمجمو
0.3 - 229127 الجت  1.991 

 0.342 25.9 98142 البرسٌم

مجموعة الدرنات 
 واالبصال

البطاطس 
 102419 الربٌعٌة

31.8 
0.229 

البطاطس 
 99658 الخرٌفٌة

0.8 
0.183 

 0.394 41.3 98676.72 البصل

 0.050 369.8 31800 الثوم

 مجموعة الخضر

 0.900 20.5 296231 الطماطم

 0.820 22.8 275257 رالخٌا

 0.277 16.3 104521 الباذنجان

 0.116 9.6 43659 الفلفل

 دونم 7630.39مجموع المساحة المحصولٌة   :
 ملٌار متر مكعب  21.975اإلحتٌاجات المائٌة              :
 ألف دٌنار328478.83صافً عائد الدونم              :
 3دٌنار/م 114.07صافً عائد وحدة المٌاه        :

 ,Win QSBنتائج التحميل بإستخدام برنامج  : المصدر               
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 : التركيب المحصولي المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه مع إدخال طرق الري الحديث16جدول        

 المحصول المجامٌع المحصولٌة
المساحة 
 بالدونم

نسبة تغٌر 
مساحة 

المحصول 
% 

اإلحتٌاج 
 ائًالم

 (3)ملٌار م 

 محاصٌل الحبوب

 985643 الممح
15.3 - 

2.511 

 3.948 3000000 الممح )الرش(

 2.863 - 14.6 1123567 الشعٌر

26.6 - 234127 األرز  2.015 

الذرة 
 الصفراء

234127 

- 13.1 

0.832 

ذرة صفراء 
 بالرش

290432 0.648 

 محاصٌل البمولٌات
 0.168 285.7 73214 البالالء

 0.205 26.4 75328 الماش

المحاصٌل الصناعٌة 
 والزٌتٌة

 103238 المطن
104.1 

0.561 

 0.090 30345 المطن )تنمٌط(

 0.938 0 8701 زهرة الشمس

 0.463 15.9 103215 السمسم

 0.150 7.7 51876 فستك الحمل

 مجموعة العلف

 120345 الجت
- 9.9  

1.046 

 0.434 86734 جت )رش(

 0.336 23.8 96478 برسٌمال

مجموعة الدرنات 
 واالبصال

البطاطس 
 الربٌعٌة

79246 2.00 0.177 

البطاطس 
 الخرٌفٌة

89654 -9.3  0.165 

 0.356 27.60 89136 البصل

 0.049 357.8 30986 الثوم

 مجموعة الخضر

 0.902 20.9 297146 الطماطم

 0.824 23.4 276578 الخٌار

 91235 الباذنجان
6.5 

0.242 

الباذنجان 
 )رش(

4475 0.009 

 0.119 12.4 44783 الفلفل

 دونمألف  7620.61 مجموع المساحة المحصولٌة:
 ملٌار متر مكعب 19.146اإلحتٌاجات المائٌة            :
 ألف دٌنار 391464.34صافً عائد الدونم           : 
 3دٌنار/م 155.81صافً عائد وحدة المٌاه     :  

 ,Win QSBنتائج التحميل بإستخدام برنامج : لمصدرا                   
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 لمموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي األمثلتقييم آثار نموذج اإلستخدام 
إلى تغيرات في كل من نسب اإلكتفاء الذاتي من  المياه أدت النماذج الخاصة بتعظيم صافي عائد وحدة 

  :التغيرات تمك آلثار اً فيما يمي إستعراضالمحمي اإلجمالي وعمى قيمة الواردات، و  المحاصيل وعمى الناتج

 األثر عمى نسب اإلكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية: -0
نسبة  زيادةأوضحت نماذج التركيبة المحصولية المقترحة الخاصة بتعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى 

نخفضتاإلكتفا خر في حين إحتفظت محاصيل آخرى بنسب إكتفاءىا التي كانت في اآل ء من بعض المحاصيل وا 
 : ( التالي00، وكما ىو وارد بالجدول رقم )0700عمييا عام 

% 02.71%، 07.27%، 02.72 حواليالثالثة إرتفعت نسبة اإلكتفاء من محصول القمح في النماذج 
نخفضت  موذج األول والثاني والثالث حيث بمغت نسبة اإلكتفاء من محصول الشعير في النعمى الترتيب، وا 

نخفو ، % بنفس الترتيب%12.70، %22.11، 22.11 نسبة اإلكتفاء من محصول األرز في النموذج األول  تاضا 
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول ، في حين إ% بنفس الترتيب0.20%، 7%، 7.71والثاني والثالث حيث بمغت 

، وتم التخمي عن  % بنفس الترتيب003.20%، 032.20الث حيث بمغت الذرة الصفراء في النموذج األول والث
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول الباقالء في النموذج األول والثاني والثالث زراعتيا في النموذج الثاني، و  إلى ا 

نخفضت نسبة اإلكو  % في النموذج الثالث، 021.23% في كل من النموذجين األول والثاني، و21.70 حوالي تفاء ا 
زدادت نسبة اإلكتفاء في % لكال النموذجين، و 32.00إلى حوالي من محصول الماش في النموذج األول والثاني  ا 

زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول القطن في النموذج األول والثاني %، و 001.73إلى حوالي النموذج الثالث  ا 
حافظ  نموذج الثالث، و% في ال 002.71 سبةن% في النموذجين األول والثاني، وب020.11 إلى حواليوالثالث 

 لنماذج التركيبة المحصولية المقترحة مع نسبة اإلكتفاء منال في كمحصول زىرة الشمس عمى نفس نسبة اإلكتفاء 
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول السمسم في النموذج األول ، و 0700النموذج الفعمي المطبق عام  المحصول في ا 
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول ، و % عمى الترتيب007.10%، 22.02%، 007.11 ى حواليإلوالثاني والثالث  ا 

% 070.10النموذجين األول والثاني، وبنسبة % في 077.20 إلىفستق الحقل في النموذج األول والثاني والثالث 
نسبة اإلكتفاء من  معتقاربت نسبة اإلكتفاء من محصول الجت النموذج األول والثاني ، و في النموذج الثالث

إلى حوالي %، في حين إزدادت نسبة اإلكتفاء في النموذج الثالث 077التي تبمغ و المحصول في النموذج الفعمي 
زدادت نسبة%، و 001.00 اإلكتفاء من محصول البرسيم في النموذج األول والثاني والثالث حيث  %،072.10ا 
زدادت نسبة اإلكتفاء من إجمالي محصول ا  و  ،% بنفس الترتيب003.01%، 002.20%، 003.73بمغت 

% في 10.20إلى أنخفضت  في حين ،% بنفس الترتيب072.03إلى حوالي البطاطس في النموذج األول والثاني 
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول البصل في النموذج األول والثاني والثالث حيث بمغت النموذج الثالث، و  ا 

زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول الثوم في النموذج األول و  ترتيب،% بنفس ال%23.00، %073.02، 070.22 ا 
زدادت نسبة اإلكتفاء من و  %،720.01الثالث حوالي بمغت في النموذج  ن%، في حي712.02والثاني إلى حوالي  ا 

 % في النموذجين األول والثاني، وبمغت070.00 إلى حواليمحصول الطماطم في النموذج األول والثاني والثالث 
زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول الخيار في النموذج األول والثاني والثالث ، و % في النموذج الثالث 071.00 ا 



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    597     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

زدادت نسبة % في النموذج الثالث، و 071.03غت % في النموذجين األول والثاني، وبم071.00حيث بمغت  ا 
 % في النموذجين األول 007.13بمغت اإلكتفاء من محصول الباذنجان في النموذج األول والثاني والثالث حيث 

 (: تأثير نماذج تعظيم صافي عائد وحدة المياه عمى نسبة اإلكتفاء من المحاصيل المزروعة في17جدول رقم )
 2112العراق عام 

 المحصول
التركٌب الفعلً 

2012 
% 

تعظٌم صافً عائد 
وحدة المٌاه النموذج 

 األول %

تعظٌم صافً 
عائد وحدة 

المٌاه النموذج 
 الثانً %

تعظٌم صافً 
عائد وحدة 

المٌاه النموذج 
 الثالث %

 25.46 20.54 19.45 18.87 الممح
 85.42 55.66 55.66 100 الشعٌر
 1.52 0.00 0.08 2.10 األرز

 123.97 0.00 139.91 99.48 الذرة الصفراء
 196.53 96.01 96.01 50.95 البالالء
 126.43 39.27 39.27 100 الماش
 225.06 291.66 291.66 99.84 المطن

 45.12 0.00 45.12 45.12 زهرة الشمس
 110.62 99.29 110.88 95.41 السمسم

 101.62 100.97 100.97 94.39 فستك الحمل
 128.27 99.67 99.67 100 الجت

 123.78 125.91 113.03 100 البرسٌم
 87.91 105.73 109.61 91.51 إجمالً البطاطس

 93.72 103.75 141.59 73.45 البصل
 457.76 469.79 469.79 100 الثوم

 108.11 107.77 107.77 89.42 الطماطم
 108.73 108.21 108.21 88.11 الخٌار

 103.49 110.83 110.83 95.27 الباذنجان
 108.86 106.12 106.12 96.81 الفلفل

 جمعت وحسبت من بيانات كل من:: المصدر
 .(01(، )02(، )07(، )03)الجدوال رقم  -              
 

زدادت نسبة اإلكتفاء من محصول الفمفل في النموذج األول الثالث، و  % في النموذج073.72والثاني، و ا 
% في النموذج 071.11وبمغت % في كل من النموذجين األول والثاني، 071.00والثاني والثالث حيث بمغت 

 الثالث.

 
  :اإلجمالياألثر عمى الناتج المحمي  -2

 0700تشير إحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء العراقي إلى أن الناتج المحمي اإلجمالي لمعراق عام  
مميار  07027مميار دينار عراقي، وأن مساىمة القطاع الزراعي فيو لنفس العام بمغت حوالي  020110بمغ حوالي 

زارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، )و  % من الناتج المحمي اإلجمالي7.72دينار عراقي وبنسبة بمغت حوالي 
 :، وفي يمي توضيح لتأثير نماذج التركيبة المحصولية المقترحة عمى قيمة الناتج المحمي اإلجمالي(2113
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أدى النموذج األول المقترح لتعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى زيادة مساىمة الناتج الزراعي في الناتج 
 مميار دينار عراقي، 020200حوالي  دى إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي إلى%، وىذا أ0.27المحمي بنسبة 

%، وأدى 0.07أدى النموذج الثاني المقترح إلى زيادة مساىمة الناتج الزراعي في الناتج المحمي بنسبة في حين و 
لثالث المقترح لتعظيم لنموذج اأما ا ،مميار دينار عراقي 020027إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي إلى حوالي 

%، وىذا أدى إلى 2.27إلى زيادة مساىمة الناتج الزراعي في الناتج المحمي بنسبة أدى صافي عائد وحدة المياه 
  .مميار دينار عراقي 020007زيادة الناتج المحمي اإلجمالي إلى حوالي 

 األثر عمى قيمة الواردات: -3
أدت النتائج مميار دينار عراقي، وقد  1302.10حوالي  0700بمغت قيمة الواردات من المحاصيل عام  
إنخفاض قيمة الواردات في النموذج األول إلى في نماذج تعظيم صافي عائد وحدة المياه إلى عمييا المتحصل 

مميار دينار  1077.72حوالي ، وفي النموذج الثاني إلى % 0.70بنسبة و مميار دينار عراقي  1012.13حوالي 
نخفضت قيمة الواردات في النموذج الثالث إلى حوالي ، % 3.27بنسبة و عراقي  مميار دينار عراقي  2270.2وا 
 .0700من قيمة الواردات من ىذه المحاصيل لعام ، وذلك % 1.70بنسبة 

 : العربية  المراجع

إلدارة ، أثر شحة الموارد المائية عمى الزراعة المروية في العراق، مجمة كمية ا0707البديري، باسم حازم 
 (، العراق.17واإلقتصاد، العدد )

المروية عمى  ، قياس أثر الضائعات المائية في الزراعة0700البديري، باسم حازم وعامر عبد الرحيم رشيد 
 واالقتصاد، العدد السابع والثمانون، العراق. اإلدارة، مجمة كمية 0772شحة المياه في العراق لمموسم الزراعي 

دراسة تحميمية إلقتصاديات ترشيد إستخدام الموارد المائية في الزراعة  ،0777ل الجنايني، عصماء عاد
 المصرية، رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة القاىرة، مصر.

، األساليب العممية في معالجة العجز في االستيالك المائي ألغراض 0770الحديثي، عصام وموسى فيتخان 
المركز ، 00العدد صحراء الغربية نموذج لمدراسة(، مجمة الزراعة والمياه، الزراعة في الظروف الصحراوية )ال

 ، دمشق، سوريا.ACSADالعربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحمة 
، واقع إستخدام المياه السطحية في الزراعة في العراق وتوقعات المستقبل حتى عام 0770الناصح، أحمد كامل 

 مية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.، رسالة ماجستير، ك0707
، المياه عنصر متحكم في االمن الغذائي العربي، مجمة دراسات اجتماعية، العدد 0771الييتي، صبري فارس 

 السابع، السنة الثانية، بيت الحكمة، بغداد، العراق.
مة كمية اآلداب، المائية ألنماء األىوار في جنوب العراق، مج اإلمكانيات، 0772نوماس، حمدان ناجي  

 ، جامعة البصرة، العراق.07المجمد االول، العدد 
 ، بغداد، العراق.0707، تقرير المسح البيئي لمعراق 0700 لإلحصاءوزارة التخطيط، الجياز المركزي 

 .العراق بغداد، ،0700 لسنة المائية الموارد مؤشرات تقرير ،0700 لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة

، بغداد، 0700، تقرير االحصاءات البيئية لمعراق لسنة 0703ط، الجياز المركزي لإلحصاء رة التخطيوزا
 العراق.



J. Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    599     
Vol. 19 (3), 2014 

 
 

، التقديرات األولية الفصمية واإلجمالية لمناتج المحمي 0703ط، الجياز المركزي لإلحصاء وزارة التخطي
 ، بغداد، العراق0700اإلجمالي لسنة 

 .0700-0777 الفترةخالل لإلحصاء، تقرير اإلحصاءات البيئية  وزارة التخطيط، الجياز المركزي
 بغداد، مختمفة، لسنوات التجميعي والخضروات المحاصيل تقرير لإلحصاء، المركزي الجياز التخطيط، وزارة

 العراق.
 وزارة الزراعة العراقية، بيانات غير منشورة.

ية مركز دراسات المياه الدولية ومركز السياسات البيئية وزارة الموارد المائية، المديرية العامة لمتخطيط والتنم
 بيانات غير منشورة. 0700-0777 الفترةخالل والييئة العامة لمسدود والخزانات، قسم المدلوالت المائية 

 وزارة الموارد المائية، دائرة التخطيط والمتابعة، بغداد ، العراق.

 ، بيانات غير منشورة.وزارة الموارد المائية، قسم الموازنة المائية
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ABSTRACT: The study aimed to identify the economics of land and water 

resources in Iraq, and estimate the extent of deviation used in Iraq's agricultural 

sector, This can be achieved through the study of the current status of irrigation 

systems in Iraq's agricultural situation, estimating indicators of productivity and 

economic for those systems, and try to achieve the optimal use of water 

resources of Iraq which could be through to reach a set of recommendations 

stemming from the obtained results, which can be useful makers economic 

policy in this area, has been shown to study the adoption of Iraq mainly on 

surface water resources and of Rivers Tigris and Euphrates because it falls 

within the logic of dry and semi-dry, especially the agricultural sector, which 

consumes nearly 70% of the available water resources because it is the largest 

economic sectors in Iraq, In addition to the adoption on the  of traditional 

irrigation like furrow irrigation which is characterized by a lack of efficiency, as 

well as an increase in the waste to abounded wastage of water, , with an 

estimated rate of water losses in the agricultural sector during the period (2000-
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2012) estimated at 13.38 billion cubic meters, , which calls for action to reduce 

this wastage of crescent choose to increase the use of modern irrigation 

methods, with proven success using these methods in Iraq's agricultural sector 

in all indicators of productivity and economic, and given the importance of 

directing economic resources of agricultural in order to achieve maximize the 

economic return, and so it has been using a method of linear programming in 

the channeling of resources in general and water resources, in particular, and 

the selection of compositions crop binoculars net return per unit of water to an 

area of the crop, and compare the results of these models with the actual 

installation in 2012 in Iraq, has been reached three models , show of these 

models increase all of the net return per unit of water and the net return dunam, 

which in turn leads to increased total revenue, and a reduction in area of 

cultivated land and the provision in the water needs required, in addition it was 

found that the proposed models have led to increased self-sufficiency in most of 

the crops and increase GDP and reduce the value of imports, compared to the 

year 2012. 
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