سلسلة قيمة الطماطة في العراق
مخاطر وفرص التغير المناخي وممارسات التكيف المقترحة
المدخالت

األسمدة
استخدام المنتجات
الكيمياوية
المغشوشة والضارة.
ازدياد االنبعاثات
ومخاطر تلوث المياه
واالفراط بالمغذيات

البذور
استخدام األنواع
(األصناف) القديمة،
عدم كفاية البحوث
الزراعية الوطنية وغياب
األدلة عن وجود بذور
تتكيف مع المناخ.

إعداد واستخدام
األسمدة العضوية
كالمياه الثقيلة

ازدياد وفرة
واستخدام األنواع
المقاومة للجفاف
والتحول نحو طرق
التكثير الحديثة.

المياه
تحسين التكنولوجيات
الكفوءة في
استخدام المياه
(مثل الري بالتقطير)
واألدوات المجدية
مالياً لمراقبة رطوبة
التربة وملوحتها

تفاقمت شحة المياه
وتلوثها وملوحتها
بفعل ممارسات
الري الضارة (كالري
السيحي) وغياب
االتفاقيات الدولية
بشأن استخدام مياه
األنهار

اإلنتاج

الممارسات الزراعية
اآلفات واألمراض
استخدام أنواع
انتشار الحشرات
مقاومة لآلفات
واآلفات واالصابات
بالفطريات مثل آفة وزيادة المعرفة
باستخدام المبيدات
عقدة الجذر ودودة
(مثل أساليب
الطماطة وحشرة
المن التي تهدد إنتاج المكافحة البيولوجية
والممارسات الزراعية
الطماطة.
الجيدة)

اعتماد الممارسات
الزراعية الجيدة
لتعزيز تنويع
المحاصيل وخصوبة
التربة والمرونة
المناخية.

قلة اعتماد مناوبة
المحاصيل ،وتداخل
المحاصيل مما يجعل
اإلنتاج أكثر عرضة
للخسائر الناجمة عن
الطقس الشديد.

البنية التحتية لإلنتاج (خطر معتدل)
الترويج لالستثمار
في الزراعة المغطاة
ومعدات التغطية
المكيفة وتحديث
البنى التحتية الزراعية
القائمة بإضافة مزايا
وقائية.

يواجه الفالحون
المشتغلون بالزراعة
المفتوحة تراجعا
في الغلة ،وتضرر
المحاصيل بسبب
الطقس المتطرف
كالجفاف وموجات
الحر الشديد

بعد الحصاد
التخزين والنقل
ارتفاع خسائر ما بعد
الحصاد ( )%30-15لغياب
الخزن المبرد وطول فترة
التعرض لدراجات الحرارة
العالية.

تعمير أو بناء منشآت تصنيع
مجتمعية مشتركة.
استخدام بنى تحتية كفوءة
الطاقة للتبريد ومعدات
النقل المجمد.

السوق النهائي

األسواق (الفرصة)
ارتفــاع طلــب المســتهلك العراقــي علــى الطماطــة المحليــة
المســتدامة كبديــل للمســتورد ،ولكنهــا شــحيحة نســبيا وال
بــد أن تلبــي متطلبــات الســوق (التعليــب ،المواصفــات ،اللون).
 %77مــن المســتهلكين العراقييــن يختــارون الطماطــة
المحليــة ،وليــس المســتوردة حتــى لــو كان ســعرها أعلــى.
 %43مــن العراقييــن الذيــن جربــوا المنتجــات العضويــة يرغبون
بشــرائها حتــى لــو كان ســعرها مرتفعـاً.

اطلع على تقرير :مخاطر وفرص التغير المناخي في سلسلة القيمة لألغذية الزراعية
في العراق
الرابط الرابط /https://www.intracen.org
uploadedFiles /Common/SAAVIreport.pdf

تحسين فهم متطلبات السوق المحلي
واالستثمار في معدات تحسين اإلنتاج وبناه
التحتية.
رعاية المشاريع الزراعية المبتكرة لدعم الزراعة
العضوية ونشاطات القيمة المضافة والخدمات
البيئية والمناخية.

مستوى

الفرصة

مستوى
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