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 المقدمة :  -1

تشكل . االستوائي شبه القاري  المناخ عليه ويغلبمليون دونم  8,471تبلغ مساحة العراق حوالي 

من إجمالي مساحة  %8,78مليون دونم وبنسبة  81 في العراق حوالياألراضي الصالحة للزراعة 

وهي بمثابة  %5تعتبر الزراعة هي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد بحدود و  ،العراق

د معظمها على مياه وتتميز الزراعة بالمزارع الصغيرة التي يعتم ،من السكان %85مصدر مهم للعيش لـ 

 تشكل األراضي الديمية .(World Bank, 2019) مناطق األخرى الفي  مياه الري األمطار في الشمال و 

من مجموع األراضي المزروعة وتقع معظم هذه األراضي في الشمال والشمال الشرقي من  1178%

من مجمل األراضي المزروعة فعال وتتمركز  %876,العراق، فيما تبلغ نسبة األراضي المروية ما نسبته 

ن البلدان التي . ويعتبر العراق م(8282,)وزارة التخطيط الزراعة المروية في المنطقة الوسطى والجنوبية

تعتمد بشكل كبير جدًا على البلدان المجاورة مثل تركيا وسوريا وإيران لتوفير مصادر المياه العذبة التي 

الكارون، األمر الذي يمكن ان يؤثر سلبًا في تتدفق عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك نهر 

 تشير الدراساتو . d Chandoul, 2021)(Zghair anكميات المياه في الخزانات والبحيرات واألنهار
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نتيجة الستخدام طرق ري قديمة  في القطاع الزراعي المياهاستخدام الى وجود هدر كبير في  ايضا

، وتقدر نسبة الضائعات %42-12بصورة عامة بينفي القطاع الزراعي وتقليدية حيث تتراوح كفاءة الري 

 . (8282,)وزارة التخطيط %42-12والضائعات الحقلية بحدود  %12في النقل بحدود 

تعتبر التغيرات المناخية، المتمثلة في الزيادات الكبيرة في االنبعاثات الكربونية، والتي أدت إلى تكون 

ظاهرة االحتباس الحراري، من أهم الظواهر التي تسبب تحديات كبيرة على المستوى العالمي اليوم. كما 

واتباع سياسة اإلقالل من  الهأن سيطرة بعض الدول على روافد بعض األنهار الجارية في دول مجاورة 

كميات مياه تلك الروافد التي تصب في تلك األنهار، تعتبر من بين أهم التحديات والمشاكل ومن أكبر 

وال شك أن العراق كغيرها من . (,a828,منظمة االغذية والزراعة)العالمالقضايا المختلف فيها بين دول 

بحكم وقوع معظم منابع نهري دجلة يتأثر يتأثر بتلك التغيرات المناخية على نطاق واسع كما  العالمدول 

بسياسة تحكم الدول المجاورة في تلك المنابع. ولعل قطاع الزراعة والغذاء  أرضهوالفرات في العراق خارج 

إضافة الى ذلك، إن  .رةالمجاو بمشاريع المياه في الدول و يعد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية 

سنوات من اعتماد السبل القديمة في الممارسات الزراعية وسوء إدارة الموارد المائية أدت إلى تفاقم آثار 

التغيرات المناخية وساهم في زيادة مساحات التصحر وفقدان أراض زراعية بسبب زيادة الجفاف وما 

المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل سقوط  المناخية التغيرات ان يصاحبه من زيادة بالملوحة.

 وهما الموردين األساسين على خاصة العراق في المتاحة الطبيعية الموارد على تؤثر سوف االمطار

 ثم ومن الزراعة، قطاع على المدى وبعيد المباشر التأثير إلى يؤدى الذى األمر والمياه االرض موردا

 التغيرات تلك وبالتالي للغذاء مستوردا العراق عتبري أخرى  ناحية ومن .العراقي الغذائي االمن على

 الذى األمر العالمية الغذاء أسعار تصاعد إلى يقود مما العالمي الغذاء عرض على ستؤثر المناخية

وعلية فقد جاءت  .للدولة العامة الموازنة على ضغوط زيادة وبالتالي العراقية الغذاء فاتورة زيادة إلى يؤدى
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قطاع العلى  ةالمتوقع التغيرات المناخيةتوفير معلومات عامة حول تأثيرات  لغرضالبحثية هذه الورقة 

 .في المستقبل لتخفيف من آثار تغير المناخوالتكيف ل سبلالبعض  الزراعي في العراق ووضع

 مناخ العراق  -2

 :هي مناخية رئيسيةاقاليم يوجد في العراق ثالث 
في شمال شرق العراق ضمن المنطقة الجبلية، يتميز الشتاء فيه  يقع: مناخ البحر المتوسطاقليم  -

بكونه بارد تسقط فيه الثلوج وتنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وأمطار غزيرة تتراوح بين 

درجة  15-12) جاف معتدل تتراوح درجة الحرارة فيه بينكون ملم( سنويا، أما صيفه في 400-0111)

 مئوية(.

يسود هذا المناخ في المنطقة شبه الجبلية )المتموجة(، وهو مناخ انتقالي بين  اقليم مناخ السهوب. -

والمناخ الصحراوي جنوبا، يتميز الشتاء فيه بكونه أقل برودة من مناخ البحر  مناخ البحر المتوسط شماال

بكونه حار جاف تتراوح درجة الحرارة فيه  ملم( سنويا أما صيفه فيتميز011-011المتوسط وأمطاره من )

 درجة مئوية(. 42-11بين )

: يسود هذا المناخ ضمن منطقة السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية اقليم المناخ الصحراوي  -

الغربية، وهو أوسع األقاليم المناخية من حيث المساحة التي يشغلها ويتميز مناخه بكونه اشد حرارة واقل 

درجة  41-44ين السابقين، إذ تتراوح درجات الحرارة فيه خالل فصل الصيف بين )مطرا من اإلقليم

 .(USAID, 2017)ملم( 011 -01مئوية( تزداد كلما اتجهنا جنوبا أما أمطاره فتتراوح كمياتها بين )
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 (USAID, 2017)االقاليم المناخية في العراق (. 1شكل رقم )

 

 :في العراق المناخية المتوقعة التغيرات -1

( مؤشرات التغير ,828حددت وزارة البيئة العراقية في تقريرها عن )حالة البيئة في العراق لعام     

 .المناخي في البالد بمجموعة من النقاط واهمها: ارتفاع معدالت درجات الحرارة، قلة التساقط المطري 

 الحرارة: درجات 3-1

 المحطات كافة فيوالتبخر  الحرارة درجة معدل في متزايدة اتجاهات الى االحصائية التحليالت تشير

يتوقع ارتفاع معدالت درجات الحرارة وزيادة و الزلزالي.  والرصد الجوية لألنواء العامة للهيئة العائدة

 أن موجات الحر ومدتها وشدتها وطول فصل الصيف، مما يزيد نسبة تبخر المياه والجفاف. ويتوقع

 القرن  هذا من األولى عاَما الثالثين خالل مئوية درجة (8 -2.5)بين  درجة الحرارة في الزيادة تكون 

 نهاية مئوية مع درجة (1.5 -8.5) يقارب وما التالية، عاَما خالل الثالثين مئوية درجة (8-8وبحدود )

 القرن.  هذا

 (8112-8112( كمية التبخر من السدود والخزانات خالل السنة المائية )1) رقم جدول

سد 
 الموصل

سد  دوكانسد 
 دربندخان

بحيرة 
 الثرثار

سد 
 العظيم

سد 
 حمرين

بحيرة  سد حديثة
 الحبانية

 المجموع

148.11 1,2.44 88,.54 818,.14 812.2, 582.82 512.14 5,,.61 52,5.86 
 8181،  8112"كمية ونوعية المياه لسنة  ، االحصاءات البيئية للعراق،لإلحصاءالمصدر: الجهاز المركزي 
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 االمطار: 3-2
 تختلف كمية إذ والزمان، المكان حيث من توزيعها انتظام بعدم عام بشكل العراق في األمطار تتميز

 والموقع سطح البحر عن االرتفاع حسب آخر إلى مكان من الجوية األنواء محطات في األمطار

إن المحطات المناخية في العراق وبعض المحطات التركية والسورية  .اإلنوائية للمحطة الجغرافي

اما التوقعات  الممطرة. األيام عدد في وتناقص واإليرانية تشير إلى تراجع كمية األمطار السنوية

 % 6انخفاض في المتوسط السنوي لسقوط األمطار بمقدار  إلى اإلحصائية التحليالت تشيرالمستقبلية، ف

 (.USAID, 2017)  %88انخفاض معدل الجريان السطحي بنسبة ، و 8252بحلول عام 

 ( التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية2جدول رقم )

 التغيرات المناخية المستقبلية سابقةالتغيرات المناخية ال

درجات ارتفاع في متوسط هناكمنذ الخمسينات  -

 .درجة مئوية 1.0الحرارة السنوية بمعدل 

ملم في  8.2زاد معدل تساقط األمطار بمقدار  -

 الشمال الشرقي.

ملم في  1.22انخفض تساقط األمطار بمعدل  -

 الجنوب الشرقي 

ملم  3.25انخفض هطول األمطار السنوي بمعدل  -

 في الغرب.

 8بمقدار درجة الحرارة السنوية زيادة متوسط  -

 .8131درجة مئوية بحلول 

 .موجات حرارة أكثر تواتراً وصقيع أقل أيام -

السنوي لسقوط األمطار انخفاض في المتوسط  -

 ،  8131بحلول عام  % 2بمقدار 

 %88انخفاض في الجريان السطحي بنسبة  -

 (.USAID, 2017)كمعدل على مستوى البلد( )

االستراتيجية لموارد المياه واالراضي بان العراق سيعاني من قد أشارت الدراسة الى ذلك، ف باإلضافة

المائية  لإليراداتالتوقعات المستقبلية االنخفاض في حيث سيؤثر هذا  انخفاض في االيرادات المائية

 بحدود (8215تقدر كمية اإليرادات المائية المتوقعة سنة )و  ،ونوعيتها على تلبية االحتياجات المائية

أي هناك عجز  ،1( مليار م,71,,( والتي تقدر )8285مقارنة مع اإليرادات سنة ) 1( مليار م567,1)

إن  (.8الشكل رقم ) 8215عن االحتياجات المائية المقدرة في عام  1( مليار م82764متوقع يصل الى )

إلى زيادة معدالت استمرار النقص في كمية المتساقطات )التساقط المطري( نتيجة تغير المناخ، إضافة 

االستهالك في العراق والبلدان المجاورة التي تعتبر بالد المنبع لمصادر المياه الواردة إلينا، عوامل ستؤدي 
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الى تفاقم حالة شح المياه العذبة في المستقبل، ما سيخلق تحديات واضحة في قطاع المياه في العراق 

 خالل العقود المقبلة.

 
 المستقبلية لإليرادات المائية( توقعات 2شكل رقم )

 8112المصدر: الدراسة االستراتيجية لموارد المياه واالراضي، 

 :واالمن الغذائي الزراعةعلى واثارها  التغيرات المناخية انعكاسات -4

 بشكل ستؤثر المطري  التساقط في كميات الواضح والتناقص الحرارة بدرجات المسبوق  غير االرتفاع -

 ، االمروالجوفية( المائية السطحية الموارد)المتوفرة  المائية ونوعية الموارد على توزيع كمية كبير

 الذي سيؤدي إلى ُندرة المياه في بعض المناطق الصالحة للزراعة.

زيادة الجفاف وما ارتفاع نسبة تبخر المياه و فقدان جزء من األراضي الصالحة للزراعة بسبب  -

 من زيادة بالملوحة. يصاحبه

 الغطاء ناقصرة وتالمتصح مساحات المناطق زيادة العواصف الغبارية بسبب وشدة عدد زيادة -

 نتيجة انخفاض هطول األمطار وزيادة الجفاف.النباتي 

 التغير في توزيع وانتشار المحاصيل والحيوانات. -

 .في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانيةانخفاض  -

 .واالمراض اآلفات من المختلفة انتشار االنواع -

  (USAID, 2017) المرتفعة الحرارة درجة تتحمل ال الحية التي الكائنات اختفاء او هجرة  بعض -
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 على الزراعةاالثار 

بالرغم من التقدم التكنولوجي والعلمي في مجال الزراعة، فان الطقس ال زال هو العامل الرئيسي المؤثر 

الُمتوفرة من تربة خصبة صالحة للزراعة حجم ونوعية الموارد الطبيعية ، فضال عن االنتاج الزراعيفي 

. وفي هذا الشأن، يعاني العراق بسبب موقعه الجغرافي من ارتفاع درجات الحرارة، وندرة للري عذبة  ومياه

نسبية في األمطار ما أدى لمحدودية مصادر الموارد المائية، واالعتماد الرئيسي على نهري دجلة 

يعتبر القطاع الزراعي من و  أيًضا باختالف معدالت الفيضان السنوي. هماوالفرات، والذي قد يتأثر منسوب

، %15المياه في هذا القطاع  استهالكللمياه في العراق، حيث تشكل نسبة  استهالكاأكثر القطاعات 

قنوات الري المفتوحة والقديمة، وهشاشة او ضعف إدارة الموارد المائية والبنى التحتية  الستخدامونظرًا 

تقنيات الري القديمة )الري السطحي(، وأنماط الزراعة التقليدية، فقد ازدادت كميات  واستخدامكة، المتهال

مناسيب المياه االرضية فيها  ارتفاعمياه الري عن الحصص المائية المحددة مما أدى بمرور الزمن إلى 

استخدامات االراضي  على كبير بشكل سيؤثر موارد المياهفي  تناقصال استمرار إن. وتغدق وتملح التربة

المزارعين ألراضيهم فضال عن التغير في توزيع وانتشار المحاصيل والحيوانات. فمن  من الكثير وفقدان

درجات الحرارة  الرتفاعالمتوقع أن يكون هناك زيادة في المتطلبات المائية للمحاصيل الزراعية وذلك 

بالمتطلبات المائية  لإليفاءارد المائية المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وهذا سيعني ضغطا على المو 

. ونظرا لكون هذه الموارد محدودة اصال فان األثر المتوقع في (SAVVI, 2021) لزراعة المحاصيل

حالة استخدام نفس االصناف من المحاصيل الزراعية واستمرار استخدام التقانات الزراعية القديمة بدون 

ي المزروعة سنويَا لتعويض زيادة المتطلبات المائية للمحاصيل او تطوير سيكون تناقصا في األراض

وذلك سيعني بطبيعة حاليا في المناطق المنتجة لها  ستؤدي الى فقدان زراعة بعض المحاصيل الزراعية

 .(,828  ,البيئة )وزارة الغذائية الحال انخفاضا في الغذاء المنتج والالزم لسد االحتياجات
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الزراعية  المحاصيل انتاج صورة مباشرة علىسلبا وب ستؤثر المناخية ان التغيراتالى ذلك، ف باإلضافة

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبصور غير مباشرة من خالل زيادة االحتياجات المائية للنباتات، حيث 

فمثال  ،Eid et al., 2007) ) 8822بحلول  %,8-,ستزداد االحتياجات المائية للمحاصيل بمقدر 

 المناطق محصول الحنطة وزهرة الشمس والزر ستتأثر انتاجيتها بظروف الجفاف الموجود في مختلف

 تأثيرهاالمحاصيل بسبب  إلى انخفاض في غلةوالجفاف ، أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة ايضا يمكنو 

في عامي فعلى سبيل المثال تسبب الجفاف  ،(Attia, 2009)على العمليات الفسيولوجية للنباتات 

 انتاجية من %52بالمحاصيل البعلية في الشمال، وألحق أضراًرا بحوالي  كبيرةخسائر ب 8226و  8221

 . (USAID, 2017) األراضي الزراعية

معدالت التبخر إلى تسريع تملح التربة عن طريق تسريع نقل ة وزيادة ر ارتفاع درجات الحراؤدي يقد  

أنظمة  ذاتفان مساحات كبيرة من االراضي الزراعية  األمالح الضارة إلى سطح التربة، ونتيجة لهذه

بسبب ارتفاع التبخر ومحدودية المياه من و  .في المستقبلالصرف السيئة ستصبح غير صالحة للزراعة 

مساحاتها المحتمل أن تعاني المحاصيل الحساسة للجفاف والتملح من انخفاض انتاجيتها وانحسار 

فضاًل عن ذلك، هناك بعض المحاصيل التي قد ال تواجه أزمة في كمية اإلنتاجية بقدر ما الزراعية. 

تواجه أزمة في الجودة بسبب التقلبات المناخية وما ينتج عنها من تلف التربة الزراعية وانتشار اآلفات، 

نضًجا، وأكثر ُعرضة للتلف و  ودةج ونقص وجودة الموارد المائية، حيث تصبح المحاصيل الزراعية أقل

منظمة ) وبالتالي انخفاض القيمة التسويقية لها واإلصابة باألمراض خاصة خالل عمليات التخزين والنقل

 (. ; a828,2021 ,SAVVIاالغذية والزراعة، 

قد يؤثر تغيير المناخ في المستقبل أيًضا على اإلنتاج الحيواني في العراق من خالل اإلجهاد الحراري، 

سيكون للتغير المناخي تأثيرات في نشؤ وانتقال امراض . واألمراض الحيوانية الجديدة ،األعالف توفر

، وتقليل التغيرات المناخيةالثروة الحيوانية من خالل مسارات مختلفة. وستنخفض كميات األعالف بسبب 
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زيادة المنافسة على موارد المياه بين محاصيل العلف  نتيجة لألعالفالمخصصة  األراضي الزراعية

 (. ; a828,2021 ,SAVVIمنظمة االغذية والزراعة، )والحبوب

 االمن الغذائي:االثار على 

الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة أن تغير المناخ يشمل األبعاد األربعة لألمن الغذائي من توافر 

وفى ضوء الموارد الطبيعية المتواضعة بالنسبة للسكان، يواجه القطاع الزراعي  .استخدامه، واستقراره

 فيلمواجهة االحتياجات االستهالكية المتزايدة فضال عن االسهام  الكافيتحديا رئيسيا وهو توفير الغذاء 

لمواد الخام الالزمة للصناعات الزراعية والغذائية. ومما يزيد من والتشغيل وتوفير ا االقتصاديالنمو 

ما تشهده االسعار العالمية للغذاء من تقلبات عنيفة أو زيادات بمعدالت غير  التحديخطورة هذا 

 ومنظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة، إلى اتجاه هذه االسعار الدوليمسبوقة. وتشير توقعات البنك 

مجال إنتاج الوقود  فيظل التطورات العالمية  فيخالل العشر سنوات القادمة خاصة  عاالرتفانحو 

باستخدام المحاصيل الغذائية االساسية، وفى ظل اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على اإلنتاج  الحيوي 

 .(,a828و ,b 828منظمة االغذية والزراعةالعالمي ) الغذائي

على األمن الغذائي، فالكثير من السكان الذين يعانون من نقص التغذية هم يترك تغير المناخ أثرا كبيرا 

من صغار المزارعين، وهم األكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة واثار التغيرات المناخية، كما يهدد 

يعد االنتاج المحلي هو المصدر االساس لتوفر الغذاء، وان .تغير المناخ استقرار أسعار األغذية أيضا

، فضال عن ظواهر الطقس المتطرفة، قد ةالمتوقعدرجات الحرارة ارتفاع سقوط األمطار و انخفاض معدل 

آثار هذا حيث سيظهر ، تؤدي مع بداية القرن المقبل إلى انخفاض كبير في غالت المحاصيل الرئيسية

منظمة ) الغذائيأسعار األغذية واألمن  كمية الغذاء المتوفر، الذي سينعكس بدوره على االنخفاض على

الموارد الزراعية الطبيعية خصوصا الموارد المائية  تناقص إن.(,a828و ,b 828االغذية والزراعة

المزارعين ألراضيهم وذلك سيعني  من الكثير فقدان الى وسيؤدي االنتاج الزراعي على كبير بشكل سيؤثر
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 يتسبب مما السكانية المتزايدة للغذاء، االحتياجات بطبيعة الحال انخفاضا في الغذاء المنتج والالزم لسد

 خسائر عن فضال المحاصيل الزراعية من الخارجية الواردات على االعتماد جراء باهضه مالية بخسائر

 ارتفاع الى ويؤدي الزراعية المشاريع العديد من في العمل توقف بعد العاطلين نسبة تزايد في تتمثل أخرى 

 سيترك مما القدرة على الوصول للغذاء وانعدام االمن الغذائي مع وثيق بشكل ترتبط التي الفقر معدالت

 (. ,828وزارة البيئة، )العراق. في واالقتصادي الغذائيأوضاع االمن  على لواضحةا تأثيراتها

من خالل تبني الممارسات الزراعية  لزراعية أن تلعب دورا أساسيا في معالجة هذا التحدي المعقدلويمكن 

تحقيق مكاسب كبيرة من حيث من أصحاب الحيازات الصغيرة والتي تمكن  ،والتنوع في االنتاج المستدامة

اإلنتاجية والدخل، وزيادة قدرة وصمود أنشطتهم الزراعية ودخولهم في وجه ظروف الطقس المتطرفة 

 والمتغيرة.

 والتوصيات االستنتاجات -5
 : االستنتاجات5-1

 دة نسبة الفقد في المياه المستخدمة في الزراعة.تدني كفاءة الري للقطاع الزراعي وزيا -8

تدني مستوى اإلدارة المزرعية وضعف استخدام المكننة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة في القطاع  -8

 الزراعي واالعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة.  

 الحر ومدتها وشدتها.ارتفاع معدالت درجات الحرارة وزيادة موجات التغيرات المناخية ستودي الى  -1

 القرن.  هذا نهاية مئوية مع درجة (1.5 -8.5بين ) تكون س درجة الحرارة في الزيادة أن -4

إلى  الممطرة، والتوقعات المستقبلية فتشير األيام عدد في وتناقص تراجع كمية األمطار السنوية -5

 .8252بحلول عام  % 6انخفاض األمطار بمقدار 

 . %88الى انخفاض في معدل الجريان السطحي بنسبة  التوقعات المستقبلية تشير -,

 على الحصة المائية للقطاع الزراعي.سينعكس تذبذب كمية الواردات المائية الداخلة للعراق الذي  -,
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المائية المتوفرة وفقدان جزء من األراضي  على توزيع كمية ونوعية الموارد التغيرات المناخية ستؤثر -1

 مساحات التصحر.الصالحة للزراعة وزيادة 

 النباتي نتيجة انخفاض هطول األمطار وزيادة الجفاف  الغطاء تناقص -6

 العواصف الغبارية. وشدة عدد زيادة -82

 التغير في توزيع وانتشار المحاصيل والحيوانات. -88

 .انخفاض في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وزيادة االحتياجات المائية للنباتات -88

 .واالمراض اآلفات من ةالمختلف انتشار االنواع -81

 المرتفعة. الحرارة درجة تتحمل ال الحية التي الكائنات من أنواع اختفاء او هجرة  بعض -84

االنخفاض في غالت المحاصيل الرئيسية، سيؤثر على كمية الغذاء المنتج، الذي سينعكس بدوره  -85

 على أسعار األغذية واألمن الغذائي.

 انخفاض القيمة التسويقية للمحاصيل بسبب انخفاض جودتها نتيجة االصابة باالمراض واالفات. -,8

نتيجة تقليل األراضي الزراعية المخصصة لألعالف وذلك لزيادة  األعالف كمياتانخفاض  -,8

 المنافسة على موارد المياه بين محاصيل العلف والحبوب.

 مع وثيق بشكل ترتبط التي الفقر معدالت ارتفاعو  العاطلين نسبة التغيرات المناخية ستزيد من -81

 .القدرة على الوصول للغذاء وانعدام االمن الغذائي

 :لتغيرات المناخيةا والتخفيف من اثار لتكيفل االجراءاتو  التوصيات: 5-2
 قطاع الموارد المائية: -
وأساليب الرصد رصد الظواهر المناخية، وتطوير أدوات و  بنظام االنذار المبكر زيادة االهتمام -8

 النتائج الستخدامها في التخطيط الزراعي.  والتحليل والتنبؤ، واستخالص واالستقصاء والبحث

التعاون مع الجهد الدولي في تبادل المعلومات المناخية وتنشيط طرق التبادل العلمي والمشورة  -8

 العلمية بين البلدان الرائدة في هذا المجال. 
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اتفاق مع تركيا وسوريا وإيران لضمان الحصول على حصة مياه  ضرورة حث الجهود للوصول إلى -1

 عادلة كما ونوعا ولكي ال يكون انخفاض المياه سبب في تدهور االنتاج الزراعي في المستقبل.

االستثمار المستدام للمياه الجوفية والحفاظ عليها ورصد ومراقبة مكامن المياه الجوفية وتحديد  -4

 .متجددة الغير هالميا استخدام وعدمنوعيتها 

 تحسين البنية التحتية لتجميع المياه وتخزينها واستخدامها على النطاق المحدود . -5

 الري الحقلي(. كفاءةنقل المياه و كفاءة العمل زيادة كفاءة استخدام المياه )  -,

 المستقبل. في استغاللها يمكن التي للمياه التقليدية غير المصادر تطوير -,

 المائي لغرض التوعية على تقليل هدر المياه وترشيد استخدامها. لإلرشادوضع برامج ارشادية  -1

المياه مع  استخدامتفعيل السياسات والقوانين والتشريعات الوطنية التي تحث المواطن على ترشيد  -6

 ضرورة وجود إجراءات معينة بحق من يقوم بالهدر المتعمد للمياه.

 قطاع الزراعة: -

، الزراعية العمليات ومواعيد البذار معدلمثل )ضبط  الممارسات الزراعيةتحديث وتحسين وتطوير   -8

بما يحقق مبادْى ( الزراعة مواعيد تغير، و األسمدة إضافة ومواعيد المثلى التسميد معدالت تحديد

 .التكيف لمواجهة التغيرات المناخية

 اعادة تأهيلها. العمل على والغطاء النباتي و  االراضي الزراعيةالحد من تدهور  -8

 استنباط ونشر األصناف ذات اإلنتاجية المرتفعة والمقاومة للجفاف والحرارة والملوحة.  -1

التوجه الى استنباط وزراعة المحاصيل الزراعية ذات األصناف القصيرة العمر، األمر الذي  -4

 سيساهم في تقليل استهالك الماء من جهة وزيادة الكثافة الزراعية من جهة أخرى.

إحداث تعديل على التراكيب المحصولية في اتجاه تحسين معدالت العائد على وحدة المياه  -5

 المستخدمة. 
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 المقننات المائية للمحاصيل مع االخذ بنظر االعتبار عناصر البيئة من تربة ومناخ ومياه اعتماد -,

 الزراعي دعم التحول الى أنظمة اإلنتاج الممكنن وتطبيق الطرق والنظم الحديثة في االنتاج -,

 .كالزراعة الذكية مناخيا والزراعة الحافظة

نظم الري الحقلي كفاءة لتشجيع المزارعين على تبني وتطوير  االئتمانيةو  الزراعيةمراجعة السياسات  -1

 استخدام تقنات الري الحديثة كالري بالرش.كوالعمل على اعتماد أساليب الري الحديثة 

 .ة والغذائية المستدامةينظم الزراعال الىتعزيز ونقل التكنولوجيا واالبتكار بغية تسهيل التحول  -6

 زيادة االستثمارات في العلوم والبحوث التي تستهدف تطوير االبتكارات ونشرها واعتمادها. -82

 الحقل.تخطيط وتنفيذ برنامج لعمل المبازل الحقلية والتوسع في استخدام األسمدة العضوية داخل  -88

مراجعة سياسات الدعم وتعديلها ليكون الربط قائم على اساس كل من حجم المساحة المزروعة  -88

 ونمط زراعتها واسلوب ريها ومستوى المكننة الحديثة المستخدمة.

تبني من خالل  التغيرات المناخيةصمود في وجه على القدرة أصحاب الحيازات الصغيرة  زيادة -81
 .والتنوع في االنتاج امةالممارسات الزراعية المستد

 :المصادر
(. حالة االغذية والزراعة تغير المناخ والزراعة واالمن الغذائي. روما a2016منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة ) -

2016. 
 .2016(. المناخ يتغير, االغذية  والزراعة ايضا. روما b2016منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة ) -
 .2015. العراق الجديد لتغير المناخ العراقتجاه االتفاق  ثيقة المساهمات المحددة وطنياً (. و2015) وزارة البيئة -
 .2017العراق لعام  فيحالة البيئة  (.2017وزارة البيئة ) -
 .2020انتاج القطاع الزراعي )المياه والسدود, االنتاج النباتي والحيواني( لعام  تقرير(. 2021) خطيطوزارة الت -
 .2020, 2019"كمية ونوعية المياه لسنة  . االحصاءات البيئية للعراق,لإلحصاءوزارة التخطيط /الجهاز المركزي  -
 2014. العراق لموارد المياه واالراضي(. الخطة االستراتيجية 2014وزارة الموارد المائية ) -
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اعداد

أرحيم سعدالدكتور طارق 

القطاعاتدائرة تخطيط 

قسم التخطيط الزراعي

ائيالتغيرات المناخية واثرها على الزراعة واألمن الغذ



واقع القطاع الزراعي

%5ودبحداإلجماليالمحليالناتجفيمساهمأكبرثاني•
.السكانمن%25لعيشومصدر

دونممليون 28حواليللزراعةالصالحةاألراضي•
%38حواليالديميةاألراضي-

%62تقدرالمرويةاألراضي-

الزراعة في العراق•
o مياه عتمد معظمها على ت( دونم20-14) مزارع صغيرة

والجنوبفي الشمال ومياه الري في الوسط االمطار 
o الزراعةعلى الطرق التقليدية في االعتماد
oديثةالحوالتكنولوجياالزراعيةالمكننةاستخدامضعف
oالمزرعيهاإلدارةمستوى تدني.

موصلصورة جوية لألراضي الزراعية في بلدة تلكيف شمال ال



مناحتياجاتهتامينفييعتمدالزراعيالقطاع•
دهماوروافوالفراتدجلةنهري علىالري مياه
العراقفيللمياهإستهالكاالقطاعاتأكثروهو

.%85بحدود

كبيرلبشكالعراقفيالمائيةااليراداتتتاثر•
كياترمثلالمجاورةللدولالمائيةبالسياسة

وإيرانوسوريا

الزراعةفيالمياهاستخدامكفاءةضعف•

%30بحدودالنقلفيالمائيةالضائعاتتقدر
.%40-30بحدودالحقليةوالضائعات

(كم)الطول 
ة النسب

%

االيراد 

السنوي 

(  3م/مليار)

2020

النهر وروافده

1900طوله 

منه 

1418

داخل العراق

23,1 11,44 *دجلة الرئيس

392
20,6 10,23

الزاب 

**االعلى

دالرواف

396
8,7 4,29

الزاب 

االسفل

230
1,9 0,94

العظيم

386
5,0 2,49

ديالى

- 59,3 29,39
مجموع ايرادات  

نهر دجلة وروافده

2940طوله 

منه

1160

داخل العراق

40,7 20,20 الفرات

- 100 49,59

المجموع الكلي 

إليرادات نهري 

دجلة والفرات

واقع القطاع الزراعي



في  درجات الحرارة بمعدل ارتفاع •

درجة مئوية0.7

ملم 0.88تساقط األمطار بمعدل ض انخفأ•

في الجنوب الشرقي

ملم 5.93األمطار بمعدل تساقط ض انخفأ•

.في الغرب

زيادة عدد العواصف الترابية•

التغيرات المناخية السابقة 



التغيرات المناخية المتوقعة



توقعات المستقبلية لإليرادات المائيةال

2014الدراسة االستراتيجية لموارد المياه واالراضي، : المصدر

ي فنعجنز مننالعراق سيعانيان •
يصننننننننل الننننننننى  االيننننننننرادات المائيننننننننة

مقارنتااااااااااااا 3ممليننننننننننننار( 10,94)

ي االحتياجااات المائيااة المقاادرة فااب

.2035عام 
(الراضيالدراسة االستراتيجية لموارد المياه واتوقعات ) 

التغيرات المناخية المتوقعة



المياهوخصوصاالطبيعةالمواردوتدهورتناقص•

،جاورةالمالدولفيالمياهمشاريعاوالمناخيةالتغيراتبسبب

وبعيدرمباشبشكلستؤثرالتيوالمشاكلالتحدياتاكبرمن

.الغذائياالمنعلىثمومنالزراعة،قطاععلىالمدى

التحديات والمشاكل 



ق الغطاء النبات وزيادة مساحات المناطتناقص •

ادة المتصحرة نتيجة انخفاض هطول األمطار وزي

الجفاف 

يادة زيادة عدد وشدة العواصف الغبارية بسبب ز•

.يالمساحات المتصحرة وتناقص الغطاء النبات

آثار وانعكاسات التغيرات المناخية على الزراعة

(جوفيةوالالسطحيةالمياه)المتوفرةالمائيةالمواردونوعيةكميةفيالتغير•

.للزراعةالصالحةالمناطقبعضفيالمياهنُدرةإلىسيؤدياالمرالذي

لمياهاتبخرنسبةارتفاعبسببللزراعةالصالحةاألراضيمنجزءفقدان•

.التربةبملوحةزيادةمنيصاحبهوماالجفافوزيادة



.االحتياجات المائية للنباتاتزيادة •

.انتشار أنواع  مختلفة من اآلفات واالمراض•

نخفاض القيمة التسويقية للمحاصيل بسبب اانخفاض •

.جودتها نتيجة االصابة باالمراض واالفات

الحرارةدرجات ارتفاع المياه والمحاصيل الزراعية بسبب قلة التغير في توزيع •

المنافسة فقدان زراعة بعض المحاصيل الزراعية في المناطق المنتجة لها حاليا بسبب زيادة•

.  المياهعلى موارد 

.انتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانيةانخفاض •

آثار وانعكاسات التغيرات المناخية على الزراعة



المناخية على األمن الغذائيالتغيرات آثار

تقرارهواسللغذاء،الوصولقدرةالغذاء،توافر:محاوراربعيتضمنالغذائياألمن•
.(FAO)واستخدامه

:توافرالغذاء

ايدةالمتز الحاجةومواجهةالغذاءلتوفيراالساسالمصدرهوالمحلياالنتاجيعد•
.االستيرادالىباالضافة،للسكان

المحاصيلانتاجفيانخفاضإلىستؤديالمائيةالمواردوتناقصالمناخيةالتغيرات•
علىبدورهسينعكسوالذياالسواقفيالمتوفرالغذاءكميةعلىسيؤثرمما،الزراعية
.الغذاءمنالسكانحاجةوسدالزراعيةوالمنتجاتلمحاصيللالذاتياالكتفاء

الغذاءمنالسكانحاجةلسداالستيرادالىالتوجه•
كبيرةمبالغالدولةميزانيةسيكلف•
.السوق يفالغذاءأسعاراستقرارعدمالىيؤديمماللغذاءالعالميةباالسعارالتأثر•



الغذاءالىالوصول•
المزارعينمنالكثيرفقدانالىستؤديالمائيةالمواردوتناقصالمناخيةالتغيرات

فقرالمعدالتارتفاعوبالتاليالعمل،عنالعاطليننسبةوستزدادألراضيهم

.الغذاءعلىالحصولفيوقدرتهمللسكانالشرائيةالقدرةوانخفاض

الغذاءاستقرار•
اليهوصولالامكانيةالمحليةاالسواقفيالغذاءتوفيربضماناالستقراريتحقيق
.الوقتبمرور

التغيرات المناخية على األمن الغذائيآثار المناخية على األمن الغذائيالتغيرات آثار



:قطاع الموارد المائية

زيادة. .النتائجواستخالصوتحليلهاالمناخيةالظواهرورصدالمبكراالنذاربنظاماالهتمام1

التعاون . .المناخيةالمعلوماتتبادلفيالدوليالجهدمع2

حث. .مياهمنةعادلحصةعلىللحصولوإيرانوسورياتركيامعاتفاقإلىللوصولالجهود3

االستثمار. .متجددةالغيرالمياهاستخداموعدمالجوفيةللمياهالمستدام4

تحسين. .االمثلاالستخدامواستخدامهاوتخزينهاالمياهلتجميعالتحتيةالبنية5

العمل. .(المياهنقلكفاءةزيادة)المياهاستخدامكفاءةزيادة6

تطوير. .المستقبلفياستغاللهايمكنالتيللمياهالتقليديةغيرالمصادر7

وضع. .استخدامهاوترشيدالمياههدرتقليلعلىالتوعيةلغرضارشاديةبرامج8

تفعيل. .المياهخداماستترشيدعلىالمواطنتحثالتيوالتشريعاتوالقوانينالسياسات9

لتغيرات المناخيةلآليات التكيف 



:الزراعةقطاع

تحسين. .المناخيةالتغيراتلمواجهةالتكيفيحققبماالزراعيةالممارساتوتطوير1

الحد. .اتأهيلهاعادةعلىوالعملالنباتيوالغطاءالزراعيةاالراضيتدهورمن2

استنباط. .والملوحةرةوالحراللجفافوالمقاومةالمرتفعةاإلنتاجيةذاتاألصنافونشر3

استنباط. وزيادةالمياهاستهالكتقليلفيسيساهممماالعمر،قصيرةاألصنافوزراعة4
.الزراعيةالكثافة

تعديل. .المستخدمةاهالميوحدةعلىالعائدمعدالتتحسيناتجاهبالمحصوليةالتراكيب5

أعتماد. تربةمنةالبيئعناصراالعتباربنظراالخذمعللمحاصيلالمائيةالمقننات6
.ومياهومناخ

لتغيرات المناخيةلآليات التكيف 



.االنتاجفيالحديثةالطرق وتطبيقالممكنناإلنتاجأنظمةالىالتحولدعم.7

التكنولوجيانشرو االبتكاراتتطويرتستهدفالتيوالعلومالبحوثفياالستثماراتزيادة.8
.واعتمادها

الحديثةالري بأساليتبنيعلىالمزارعينلتشجيعواالئتمانيةالزراعيةالسياساتمراجعة.9
.بالتنقيطوالري بالرشالري ناتاتقكاستخدام

الري واسلوبالمزروعةالمساحةحجممنكلاساسعلىةقائمالالدعمسياسةربط.10
.المستخدمةالمكننةومستوى 

الحيازاتأصحابقدرةسيزيدالمستدامةالزراعيةالممارساتوتبنياالنتاجفيالتنوع.11
.المناخيةالتغيراتوجهفيالصمودعلىالصغيرة

لتغيرات المناخيةلآليات التكيف 
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