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دور البرنامج الوطني الكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في تحسين جودة انتاج 
البذور ورفع المستوى المعيشي للمزارعين 

 محمد خالد محمد فرحان. فرنسٌس اوراها جنو            واثق عبد القهار عبدهللا           د.د
   حسٌن مهدي مدحً     محمد طالب هادي                   محمد جاسم عكار

 دائـــرة البحــــوث الزراعـــــٌة/ وزارة الزراعـــــة
 :المستخلص

ٌعد قطاع البذور من القطاعات المهمة فً الزراعة ذلك كونه االساس الذي ٌعتمد علٌه عند التخطٌط القامة مشروع 
ولكون محصول . زراعً ناجح، إذ ان االهتمام بهذا القطاع ٌعد ضرورة اساسٌة للنهوض بالواقع الزراعً فً البلد

الحنطة ٌعد من اهم المحاصٌل االستراتٌجٌة الذي البد من تغطٌة حاجة االستهالك المحلً منه ، فقد بادرت وزارة 
الزراعة بتبنً البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة اٌماناً منها بأهمٌة هذا القطاع ودوره 

الرئٌس فً تطوٌر الزراعة فً العراق، واهمٌته فً تحسٌن انتاج محصول الحنطة والوصول الى مرحلة االكتفاء 
الذاتً من خالل توفٌر البذور المحسنة، فقد اظهرت نتائج تنفٌذ البرنامج ان هناك زٌادة فً الكمٌات المنتجة من بذور 

سنبلة  (156000)سنبلة من - الرتب العلٌا خالل انشطة البرنامج الثالث، إذ ارتفعت الكمٌة المنتجة من نشاط خط 
فً الموسم االول لتصل الى Pre-breeder seed( البذور قبل بذور رتبة النواة)طن بذور نوٌة  (3.63)و
فقدازدادت كمٌات  (نواة)المربً –طن بذور نوٌة فً الموسم الثالث، اما نشاط نوٌة(13.88)سنبلة و (400000)

طن فً الموسم الثالث، وازدادت  (148.11)طن فً الموسم االول الى  (20.12)المنتجة من  (النواة)بذور المربً 
( 477.3)طن فً الموسم االول الى (91.04)اساس من نحو  - (نواة)كمٌة بذور االساس المنتجة فً نشاط المربً 

 ان استعمال بذور البرنامج (CBA)وقد اظهرت نتائج التقٌٌم االقتصادي ومن خالل تحلٌل . طن فً الموسم الثالث
كما اظهر . طن/دٌنار(459000)طن الى /دٌنار(299000)المحسنة من قبل المزارعٌن قد ادى الى زٌادة العائد من 

اهم نقاط القوة والضعف التً تواجه البرنامج وبالتالً رسم افضل ستراتٌجٌة ٌمكن من خاللها  (SWOT)تحلٌل 
ومن خالل هذه النتائج ٌمكن التوصل الى العدٌد من االستنتاجات . تطوٌرعمل واقع قطاع انتاج البذور فً العراق

لعل اهمها ان البرنامج قد حقق تطوراً اٌجابٌاً فً قطاع انتاج البذور وفً تحقٌق االرباح لمنتجً البذور، وبالتالً فان 
االستمرار فً عمل البرنامج من شأنه ان ٌساهم فً زٌادة االنتاجوتحسٌن المستوى المعٌشً لمزارعً محصول 

 .الحنطة فً العراق
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Summary: 
The seed sector is important for agriculture as it is the basis upon which to planning for a 

successful agricultural project. Ministry of Agriculture has adopted the national program to 

raise the seeds of the highest grades of wheat crop, believing in the importance of this sector 

and its main role in the development of agriculture in Iraq. The results of the program showed 

there are an increase in the quantities produced from the seeds of the higher grades during the 

three activities, the amount produced from the activity of the spike- line increased from 

(156000) spike and (3.63)tons of pre-breeder (Nucleus) in the first season to (400000) spike 

and (13.88)tons of pre-breeder (Nucleus) in third season, the breeder seed increased from 

(20.12) tons in the first season to (148.11) tons in the third season, and the quantity of basic 

seeds produced by breeder - Basic activity from (91.04) tons in the first season to (477.3) tons 

in the third season. The results of the economic assessment showed, through the CBA 

analysis, the used improved program seeds by the farmers has increased the return from 

(299000) ID/ ton to (459000) ID/ ton. SWOT analysis also revealed the most important 

strengths and weaknesses facing the program and the best strategy to develop the reality of 

seed production sector in Iraq. It is possible to reach several conclusions, the most important 

of these conclusion is the program has achieved a positive development in the seed 

production sector and in achieving profits for seed producers. Therefore, the continuation 

work of the program will contribute to increase production and improve the standard living of 

wheat farmers in Iraq. 

Role of National Multiplication Program of High Class Seeds for Wheat in 

Improving the Quality of Seed Production and Raising the Standard of Living 

of Farmers. 
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 :المقدمة
جة درتٌجٌاً بالراستاالً ونه محصولكك لراق، وذلعافً م ألهول المحصو اة هطلحنول امحصأن 

ل لتً تعمراق العن اسكان مرٍة ٌحةٍ كبٌرلشل خدئٌساً للدراً رمصل ته تمثداعائون لكم ث، لىوألا
أن الخبز هو اساس سلة الغذاء للمواطن . نقلهأو ماته زبٌع مستلأو ة طلحناعة ل زرافً مجا

 ولهذا السبب ،العراقً ، إذ ال تقدم وجبة غذاء إال والخبز الحاضر األول وبدونه ال ٌكتمل الغذاء
 .فأن زراعة وإنتاج الحنطة تنال األولوٌة من االهتمام من قبل قٌادة ومخططً القطاع الزراعً

تحقٌق االكتفاء الذاتً من هذا المحصول ٌمثل هدفاً استراتٌجٌاً تسعى السٌاسات الزراعٌة ان و
  للعراقوذلك الرتباطه بتغذٌة السكان اذ ٌبلغ معدل االستهالك السنوي،تحقٌقهالى فً العراق 

ملٌون طن، هذا من جهة واهمٌته بالنسبة للمنتج المحلً من جهة اخرى اذ ان  (4)ماٌقارب 
فً محصول القمح ٌزرع بمساحات كبٌرة تصل تقرٌبا الى نصف المساحة المزروعة سنوٌاً 

فكان من الضروري االهتمام بواقع انتاجه ورفع انتاجٌته من خالل تحسٌن جودة البذور العراق 
 عالٌة االنتاجٌة وادامتها لضمان مصدر (المحلٌة)المعتمدة وضرورة المحافظة على االصناف 

لخاصة المعٌشة ل اسبتحسٌنفً ر لعناصم اهد أحذور ألب اد تع اذ،آمن وموثوق لهذه البذور
ٍم نها حصٌلة تأقلُأكما ل، جٌد ثة جٌالً بعوارلمترف اللمعاودع عٌة فهً مستزرالت ابالمجتمعا

لمحتملة ُد ائوالفون اتكد قو. ءلبقال اجن أماً مدومة ظمتعات ٌادجهة تحوافً مِن صلٌوامتر بتكاوا
، تكون كبٌرةلمتأقلمة دة والجٌصناف اواألودة لجاعالٌة ذور لبن عٌزارلمل استعمان المتأتٌة ما

ف ألصنان اسع مق وااطلنذور عالٌة الجودة بر فٌوتٌمكن زٌادة االنتاجٌة من خالل كما 
أّن  كما ،عًزرالاللمجتمع ذور لبتأمٌن اعلى راً كبٌداً عتماائً ذالغن األمد اٌعتمو. نعٌزارللم

من هذا المنطلق بادر البرنامج . لدعم تنمٌة وتطوٌر الزراعةةرورضٌعد ذور لبع ااطتنمٌة ق
 الحنطة فً تبنً هذه المسؤولٌة والعمل على اكثار لمحصول الرتب العلٌا  بذورالوطنً الكثار

 والتً بدأت كمٌاتها باالنخفاض تدرٌجٌاً فضالً عن نسبة الخلط عتمدةوتحسٌن اصناف البذور الم
 قد حقق البرنامج وخالل سنوات عمره الثالث االخٌرة .المرتفعة فً تلك االصنافالوراثً 

 فً متعاقبةالعدٌد من االنجازات والتقدم فً هذا المجال، ومن اهم ما تم انجازه هو الزٌادات ال
كمٌات انتاج بذوراالساس والتً تم نشرها على منتجً البذور من خالل الشركات المتعاقد 

معها، فضالً عن مساهمة البرنامج فً تقلٌل نسبة البطالة المحلٌة إذ ان البرنامج ٌوظف اكثر من 
اعادة تأهٌل وتطوٌر المحطات البحثٌة واالنتاجٌة لمعظم كما ساهم البرنامج بشخص،  (1000)

ومن اهم المساهمات الفعلٌة فً تحسٌن واقع القطاع الزراعً تمثلت تشكٌالت وزارة الزراعة، 
تنمٌة مهارات العاملٌن والباحثٌن فً القطاع الزراعً من خالل التدرٌب واقامة اٌام الحقل فً 

والتعرف على احدث الطرائق والتقنٌات الزراعٌة فً مجال اكثار بذور الرتب العلٌا من 
ودة بالج (سالساواة، والنا)لعلٌا ب اترلذور ابج نتاذا البرنامج  الى اهٌهدف . محصول الحنطة

 ضبط السٌطرة على جودة انتاج بذور الرتب العلٌا زة، من خالل لممٌاة طلحنف العالٌة ألصناا
ول جعلها فً متناوها واكثارها جنتا التابعة للقطاع الحكومً من خالل  اةفً المحطات البحثً

ثٌة ورالف الصنوة اة على نقاظلمحافن اتضمط بواضر ومعاٌٌت  تح، وٌتم ذلكنعٌزارلما
وهذا بمجمله سٌنعكس اٌجابا . رىألخل المحاصٌذور ابل وغادالذور ابراض وألمن اموه خلو

باالضافة الى زٌادة المردود .فً تمكن االصناف من اعطاء قدرتها الحقٌقٌة فً انتاج حاصل جٌد
وٌمكن أن . االقتصادي للمزارع من خالل تحقٌق اعظم ربح ممكن عند استخدام البذور الجٌدة

توفر هذه الدراسة رؤٌة واضحة ألصحاب القرار والمهتمٌن بالقطاع الزراعً حول اهم 
االنجازات التً حققها البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة ومدى 

االجتماعٌة للبرنامج من خالل –مساهمته فً تطوٌر صناعة انتاج البذور واالهمٌة االقتصادٌة 
تحسٌن المستوى المعٌشً لمنتجً ومزارعً الحنطة وتحقٌق مستوٌات انتاجٌة عالٌة من 

 .المحصول لمحاولة الوصول الى مرحلة االكتفاء الذاتً وتوفٌر فائض فً المٌزانٌة الحكومٌة
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. لمحصول الحنطة (سالساواة والنا)لعليا ب اترلذور ابر كثاط  برنامج انشاطوات تنفيذ خ

.  تم اعتماد طرٌقة زراعة خط ـ سنبلة من اجل  تحقٌق هدفٌن:اوالً 

من خالل االستمرار بانتخاب سنابل لدٌمومة  (الصنفٌة)ادامة المحافظة على النقاوة الوراثٌة . 1
. برنامج اكثار البذور

انتاج بذور النوٌة  ، والتً تكون اللبنه االولى ، والتً تزرع بذورها فً الموسم القادم النتاج . 2
والتً تعتبر الرتبة االولى من رتب انتاج البذور وفق البرامج  (النواة)بذور  رتبة المربً 

. العالمٌة الكثار البذور

 أعتماد  الطرائق العلمٌة الصحٌحة فً الٌة انتاج البذور وفق المعاٌٌر االساسٌة النتاج :ثانياً 
بذور الرتب العلٌا ذات النقاوة الوراثٌة العالٌة االمر الذي سٌؤثر على إجراءات عملٌات التنقٌة 

الحقلٌة الالحقة ، وعلٌه اعتمدت اآللٌة التالٌة فً انتاج بذور الرتب العلٌا فً العراق فً الموسم 
.   والمواسم الالحقة2016 – 2015االول 

. زراعة خط ــ سنبلة  النتاج بذور النوٌة: 1

 breeder(النواة) النتاج رتبة  بذور المربً Pre-breeder seedزراعة بذور النوٌة : 2
seed .

. Basic seed النتاج بذور رتبة االساس (النواة)زراعة بذور رتبة المربً  : 3

زراعة بذور رتبة االساس النتاج بذور المسجلة من خالل قٌام برنامج اكثار البذور باختٌار  : 4
.  منتجً البذور والتقاعد معهم لصالح الشركات النتاج الرتبة المسجلة
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 :النتائج والمخرجات
عند استعراض الكمٌات المنتجة من البذور والسنابل خالل المواسم الثالث ٌمكن مالحظة 

الزٌادات المتحققة فً انتاج كل من السنابل والبذور، إذ بلغ اجمالً عدد السنابل المنتجة فً 
( 462500)سنبلة وارتفع عددها لٌصل الى  (156000) نحو 2016-2015الموسم االول 

، وازداتفً الموسم 2017-2016فً الموسم الثانً  (%30.65)سنبلة بنسبة زٌادة بلغت 
اما . سنبلة (400000)عن الموسم االول لتبلغ نحو  (24.4) بنسبة 2018-2017الثالث 

طن فً  (3.63)فقد ازدادت من  (التً تمثل االصل لبذور المربً)بالنسبة لكمٌات بذور النوٌة 
وارتفعت . (%7.93)طن فً الموسم الثانً بنسبة زٌادة بلغت  (11.56)الموسم االول الى 
.    فً الموسم الثالث (%10.25)طن بنسبة زٌادة بلغت  (13.88)كمٌتها لتصل الى 

طن فً الموسم  (20.12)فبلغت نحو  (النواة)وبالنسبةلكمٌة البذور المنتجة من رتبة المربً 
%( 31.64)طن بنسبة زٌادة بلغت  (51.76)االول وارتفعت الكمٌات المنتجة منها لتصل الى 

لتصل الكمٌة  (%127.99)فً الموسم الثانً، واستمرت الزٌادة فً الموسم الثالث بنسبة 
اما بالنسبة لبذور رتبة االساس فقد بلغ انتاجها فً الموسم .طن (148.11)المنتجة الى نحو 

فً الموسم الثانً  (%297.86)طن، وارتفعت الكمٌة المنتجة منها بنسبة (91.04)االول نحو 
طن  (477.3)وبلغتالكمٌة المنتجة فً الموسم الثالث نحو . طن(388.9)لتصل الكمٌة الى نحو 

 %(. 386.26)بنسبة زٌادة 

 ــ 2015  االول التي تم انتاجها في الموسم الزراعي والسنابل كميات البذور(1 )جدول
2016 

 َىع انُشاط

انًساحت 

انًشروعت 

 (دوَى)

عذد 

االصُاف 

انًشروعت 

عذد انسُابم 

 (سُبهت)

كًيت بذور 

انُىيت 

 (طٍ)

كًيت بذور 

انُىاة 

 (طٍ)

كًيت بذور 

االساص 

 (طٍ)

- -  3.625 156000 5 28.708سُبهت - خظ

-  20.12- -  4 67.81َىاة – َىيت 

 91.036- - -  3 305.6اساص -َىاة 

 91.036 20.12 3.625 156000 12 402.118انًدًىع 

 .بٌانات التقرٌر الثانً- البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة فً العراق: المصدر

والتوسع بزراعة  (2017-2016)وقد استمر العمل بتنفيذ خطة الموسم الثاني من البرنامج 
المساحات الزراعية في المحطات البحثية التابعة الى تشكيالت وزارة الزراعة، فقد ازدات 

( 1137)دونم في الموسم االول الى نحو  (402.12)المساحات المزروعة ببذور البرنامج من 
سنبمة -، إذ بمغت المساحة المزروعة خط(%7.35)دونم في الموسم الثاني بنسبة زيادة بمغت 

دونم في (28.708)بعد ان بمغت مساحتيا نحو  (%63.792)دونم بنسبة زيادة  (92.5)نحو 
الموسم االول، بينما ازدادت المساحة المزروعة ببذور النوية النتاج بذور النواة بنسبة 

دونم في الموسم (129.4)دونم في الموسم االول لتبمغ نحو (67.81)لتزداد من (61.59%)
الثاني، اما بالنسبة لزراعة بذور المربي النتاج بذور االساس فقد ازدادت المساحات المزروعة 

دونم في الموسم الثاني، وىذا يشير  (915)دونم في الموسم االول لتصل الى نحو (305.6)من 
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الى نجاح البرنامج في اكثار وتحسين بذور الرتب العميا في الموسم االول لزراعة مساحات اكبر 
 (.2)وىذا ما يوضحو الجدول . في الموسم الثاني

 
 

 (2017-2016)الكميات المنتجة من البذور والسنابل لمموسم الزراعي الثاني  (2)جدول 

 َىع انُشاط

انًساحت 

)انًشروعت

 (دوَى

عذد االصُاف 

انًشروعت 

عذد انسُابم 

 (سُبهت)

كًيت بذور 

انُىيت 

 (طٍ)

كًيت بذور 

انُىاة 

 (طٍ)

كًيت بذور 

االساص 

 (طٍ)

- -  11.56 462500 14 92.5سُبهت - خظ

-  51.76- -  11 129.4َىاة – َىيت 

 388.9- - -  10 915اساص -َىاة 

 388.9 51.76 11.56 462500 35 1137انًدًىع 

 .بٌانات التقرٌر الخامس-البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة فً العراق: المصدر

محافظة،  (15)تم انجاز نشاطات البرنامج فً مناطق مختلفة من محافظات العراق والتً بلغت 
محطة،وقد  (38) نحو2018-2017 ثالثإذ بلغ عدد المحطات البحثٌة المستهدفة فً الموسم ال

 الرتب العلٌافً هذا الموسم بنسبة  المساحة االجمالٌة التً تم استغاللها النتاج بذورازدات
 توزعت بواقع ، مقارنة بالموسم االولدونم(1851.24)نحوإذ بلغت  (14.49%)
النتاج بذور رتبة النواة، بٌنما المساحة  (403.5)سنبلة، ونحو - دونم لزراعة خط(90.74)

دونم، وهذه المساحات اكبر من  (1357)المخصصة النتاج بذور رتبة االساس فقد بلغت نحو 
(. 3)وكما موضح فً جدول ، (%7.14)المساحات المزروعة فً الموسم الثانً بنسبة بلغت 

 
 2018-2017يوضح كميات االنتاج من السنابل وبذور الرتب المختلفة للموسم الزراعي الثالث (3)جدول 

 َىع انُشاط

انًساحت 

انًشروعت 

 (دوَى)

عذد 

االصُاف 

انًشروعت 

عذد انسُابم 

 (سُبهت)

كًيت بذور 

انُىيت 

 (طٍ)

كًيت بذور 

انُىاة 

 (طٍ)

كًيت بذور 

االساص 

 (طٍ)

 - - 13.876 400000 19 90.74سُبهت - خظ

 - 148.105 - - 6 403.5َىاة – َىيت 

 477.3 - - - 5 1357اساص -َىاة 

 477.3 148.105 13.876 400000 30 1851.24انًدًىع 

 .بٌانات التقرٌر السابع- البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة فً العراق: المصدر

ان اغلب االصناف المعتمدة من قبل البرنامج هً اصناف  (3،2،1)  ٌتضح من الجداول 
وطنٌة خالصة تتصف بمالئمتها للظروف البٌئٌة واالنتاجٌة فً العراق، كما انها اثبتت جدارتها 

االنتاجٌة من خالل زراعتها على عدة مواسم انتاجٌة، اال ان اصول هذه البذور بدأت كمٌاتها 
باالنخفاض فً اآلونة االخٌرة، مما ٌتطلب ضرورة االهتمام بهذه االصول ومحاولة اكثارها 

( 7)إذ تم التوسع فً انتاج اصناف مختلفة من البذور ارتفعت اعدادها من .وتحسٌن جودتها
صنف فً الموسم الثالث، توزعت على المراحل  (19)اصناف فً الموسم االول لتصل الى 

، وهذا ٌمكن ان ٌعزى (4)تكرار وكما موضح فً جدول  (30)االنتاجٌة الثالث للبرنامج بواقع 
الى محاولة البرنامج الوطنٌتوفٌر تولٌفة مناسبة من البذور تتالئم مع الظروف البٌئٌة فً مناطق 
العراق المختلفة، فلكل محافظة ظروفها البٌئٌة الخاصة التً تالئم صنف معٌن من البذور اكثر 

لذلك سعى البرنامج الى اكثار بذور الرتب العلٌا الصناف عدٌدة من . من األصناف االخرى
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بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة وتحسٌن جودتها والمحافظة على الصفات الجٌنٌة التً 
تتصف بها تلك البذور، فضالً عن رفع نقاوة تلك البذور مما ٌقلل من تكالٌف االنتاج،وهذا ما 
 .اثبتته النتائج المتحصل علٌها من برنامج اكثار بذور الرتب العلٌا فً المواسم الثالث السابقة

 
 
 

للموسم  حسب االصناف المزروعة يوضح كميات االنتاج من السنابل وبذور الرتب المختلفة(4 )جدول
 2018-2017الزراعي الثالث 

انصُف ث 
عذد انسُابم 

 (سُبهت)

كًيت بذور انُىيت 

 (طٍ)

كًيت بذور انُىاة 

 (طٍ)

كًيت بذور االساص 

 (طٍ)

 298.2 48.95 3.44 102500 99اباء 1

-  22.58 0.68 34500 3ابىغزيب 2

 153.5 52.825 4.17 65000 22بحىث 3

 2.6 18 3.59 145000انزشيذ  4

- -  0.100 3000دخهت  5

- -  0.100 3000انفزاث  6

- -  0.650 6500فارص  7

 11 1.75 0.060 5000 1بغذاد 8

 12 2 0.200 15000بابم  9

- -  0.060 2000انهطيفيت  10

- -  0.080 2000 2تًىس 11

- -  0.004 2500رشيذيت  12

- -  0.003 2000 3تهعفز 13

- -  0.003 2000او انزبيع  14

- -  0.003 2000صابزبيك  15

- -  0.003 2000عذَاَيت  16

- -  0.003 2000 6شاو 17

- -  0.003 2000 1شاو 18

- -  0.250 2000ادَه  19

 477.3 148.105 13.876 400000انًدًىع 

 .بٌانات التقرٌر السابع- البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة فً العراق: المصدر

 

تجدر االشارة الى ان البذور المنتجة من قبل البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا 
ذور بل وغادالذور ابراض وألمن اها موخللمحصول الحنطة تتمٌز بكونها بذور عالٌة النقاوةو

ت، فضالً عن كونها تتصف إلنبان ابنسبة عالٌة مذور لباتمتع ك لذكرى وألخل المحاصٌا
باالستقرارٌة إذ ان هذه االصناف ٌمكن ان  تعطً كمٌات متقاربة من االنتاج فً حال زراعتها 

على عدة مواسم زراعٌة، وهذا ٌساهم فً تقلٌل الكلفة االنتاجٌة للمزارع العراقً من خالل 
احتفاظه بالبذور من انتاج الموسم السابق، فضالً عن تحقٌق المزارع ألعلى نسبة من االرباح 

.  وذلك ٌعود لنقاوة المحصول وتمٌزه عن االنتاج المتحقق من االصناف االخرى
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 التقييم االقتصادي

 :عينة الدراسة
لغرض تقٌٌم عمل البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة وتحدٌد مدى 
تحقٌق البرنامج للنتائج االٌجابٌة التً تسعى الى تحسٌن المستوى المعٌشً لمنتجً محصول 
الحنطة فً المحافظات والمناطق التً تم تنفٌذ البرنامج فٌها، فقد تم اخذ عٌنة عشوائٌة من 

منتجً بذور الحنطة الذٌن قاموا بزراعة البذور المنتجة من قبل البرنامج بالمقارنة مع زراعة 
 :البذور التقلٌدٌة فً تلك المناطق وتم الحصول على النتائج اآلتٌة

 Cost – Benefit Analysisالعوائد- تحميل التكاليف

 بعد استعراض اىم النتائج واالنجازات لبرنامج اكثار بذور الرتب العميا لمحصول الحنطة خالل 
سنوات عمره الثالث االولى، البد لنا من دراسة وتقييم ىذه النتائج وآثارىا عمى المنتج الزراعي 

والذي يمثل المكون الرئيس المستيدف من تنفيذ ىذا البرنامج، فضاًل عن تحميل العوامل المؤثرة 
عمى تبني منتجي البذور ليذه االصناف المحسنةوالمتمثمة بالعوامل الفنية واالقصادية 

واالجتماعية، لذا فانو يجب دراسة المميزات المالية ليذه االصناف من خالل استعمال القيم 
النقدية لمدخالت االنتاج والعوائد الناتجة من استعمال ىذه االصناف لمتعرف عمى مدى امكانية 

تحقيق االرباح باستعمال ىذه البذور، وافضل طريقة يمكن اتباعيا لمتقييم ىي اتباع اسموب تحميل 
 واالساليب ىو اسموب تحميمي اقتصادي منيجي لتقييم التقنيات، و(CBA)العوائد-التكاليف 

 تحسين المستوى المعيشي من ثمالمستعممة التي تحقق افضل مردود اقتصادي والحديثة
 المتولدة نتيجة االخذ ةيتضمن ىذا االسموب تقييمًا منتظمًا عن المنافع االجتماعي. لممزارعين

 تقنٌة تربط تكالٌف البرنامج ،  اي انوبمشروع معين مقارنة بالتكمفة االجتماعية ليذا المشروع

، ويكون  ويتم التعبير عن كل من المنافع والتكاليف بالوحدات النقدية.بنتائجه أو منافعه الرئٌسة
ويتم االخذ بيذا االسموب الن التحميالت . ىذا التقييم عمى مستوى المزرعة وعمى المدى القصير

السابقة اثبتت ان نظام السوق يفشل في كثير من االحيان في تحقيق التخصيص االمثل لمموارد 
العوائد من اكثر - ، وقد يكون اسموب تحميل التكاليفنظرًا لعدم اخذ اآلثار الخارجية في االعتبار

الطرائق المتاحة شمواًل لمتقييم االقتصادي، ويستعمل ىذا االسموب لمساعدة صانع القرار في 
اتخاذ القرار في العديد من المجاالت المختمفة من السياسة االقتصادية واالجتماعية في القطاع 

والفرق الرئيس بين ىذا االسموب واالساليب االقتصادية االخرى في التقييم ىو انو يسعى . العام
لممشروع او لمتقنية  (العوائد)والمخرجات  (التكاليف)الى استعمال القيم النقدية لكل من المدخالت 

، ويمكن (CBA) في األكثر أىميةصافي القيمة الحاضرةىو المؤشر  حساب قيد الدراسة، ويعد
 يةما إذا كان المشروع يحسن الرفاهن في اجابة اكثر وضوحًا عضرةأن يعطي صافي القيمة الحا

، أو معدل العائد (IRR)يوليرمزا (العائد عمى االستثمار)الحساب الثاني ىو و. ة ام الاالجتماعي
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 ىو ببساطة معدل الخصم الذي من لداخمي إن معدل العائد ا إذ ويمكن حسابو بسيولة.الداخمي
 ويمكن لمنظمة أو وكالة حكومية أو ،ة التي تساوي التكاليفاضر القيمة الحصافيشأنو أن يحقق 

 نسبة مئوية معينة من العائد  ىناك عمى ما إذا كانتاً صانع قرار سياسي تقييم قيمة المشروع بناء
 .المتاحةلى الفرص االخرى ا بالنظر ضيةمر

العوائد لتقييم الجدوى االقتصادية الستعمال بذور البرنامج -      وقد تم اجراء تحميل التكاليف
المحسنة، وتم الحصول عمى مجموعة من المعايير اىميا صافي القيمة الحاضرة ومعدل العائد 
الداخمي التي تساعد في تقييم ما اذا كان تبني تمك االصناف من البذوريمكن ان يجعل منتجي 

لمنتجي (CBA)من خالل تحميل و. الحنطة في العراق افضل حااًل مقارنة بالوضع الراىن
الحنطة باستعمال بذور البرنامج المحسنة مقارنة بالمنتجين المعتمدين عمى اصناف البذور 

 :التقميدية تم الحصول عمى النتائج اآلتية
 

 (:Net Returns)العوائد الصافية  -1
يشير صافي القيمة الحاليةلممشروع االستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية لمتدفقات النقدية 

، فقد اظيرت نتائج التحميل ان صافي القيمة الداخمة لممشروع والقيمة الحالية لمتدفقات الخارجة
دونم، وىو اعمى من صافي القيمة / دينار (458554)الحاضرة عند استعمال بذور البرنامج بمغت 

دونم وبنسبة /دينار (299132)الحاضرة في حال استعمال البذور التقميدية والتي بمغت قيمتيا 
عن القيمة الحالية تزيد القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة ، وىذا يشير الى ان (%35)بمغت 

، أي ان اعتماد منتجي بذور الحنطة عمى زراعة االصناف المحسنة لمتدفقات النقدية الخارجة
المنتجة من قبل البرنامج سيؤدي الى تحقيق ارباح اعمى مما في حالة اعتماد االصناف التقميدية 
في الزراعة، كما اثبت ىذا المعيار انو من المجدي اقتصاديًا التركيز عمى استعمال البذور التي 

 . والتي تمثمت بالبذور المحسنة لمبرنامجأكبر صافي قيمة حاليةتعطي 

 :Internel Rate of Return( IRR)معدل العائد الداخمي -2
يعبر عن الحد األدنى من العائد عمى رأس المال الذي يجعل القيمة الحالية الصافية     وىو 

 الحد األدنى من العائد عمى رأس يمثل و،لمتدفقات الداخمة مساوية لتكمفة المشروع االستثمارية
 وحسب . في االصناف المحسنة من أجل القيام باالستثمارنتج الزراعيقبل بو الميالمال الذي 

 نفيذ المشروعيوصى بت (%40)المعايير الدولية اذا كانت قيمة معدل العائد الداخمي اكبر من 
وبقسمة نسبة التغير في العوائد الصافية البالغة . نياعيرزنتجين الوذلك لتحقيقو عوائد مجزية لمم

معدل العائد الداخمي نحصل عمى  (0.8-)الى نسبة التغير في التكاليف الكمية البالغة  (0.53)
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، وىو يشير الى ان تبني االصناف المحسنة لمحصول %(65.14)والبالغ عند تبني التقنية 
 .الحنطة يحقق عوائد مجزية لمنتجي الحنطة

 :Return – Cost Ratioنسبة العائد الى الكمفة  -3
 (%3.1) بمغت بذور المحسنة نسبة العائد الى الكمفة عند استعمال ال النتائج انظيرت     كما ا

( 3.1)وىو يشير الى ان الدينار الواحد المستثمر في ىذه البذور المحسنة يعود لممنتج بمقدار 
 اذ بمغت نسبتو استعمااللبذور المحمية التقميدية وىو اعمى من نسبة العائد الى التكاليف بدينار،

، ويشكل ىذا حافزًا قويًا لدى المنتجين الزراعيين لتبني اصناف البذور المحسنة، وقد تم (2.2%)
دَٔى انٗ انزكبنٛف / دُٚبس(676980)حساب ىذا المعيار من خالل قسمة العائد الكمي البالغ 

 .دَٔى/ دُٚبس (218426)انكهٛخ انجبنغخ 

التكالٌف ان استعمال البذور المحسنة المنتجة من قبل -       ٌظهر من نتائج تحلٌل العوائد
برنامج اكثار بذور الرتب العلٌا لمحصول الحنطة افضل اقتصادٌاً مقارنة بالبذور التقلٌدٌة 

المستعملة فً ظل نفس الظروف االنتاجٌة، إذ انها حققت تحوالً اٌجابٌاً فً الدخل المزرعً 
للمنتج الزراعً مما ٌنعكس اٌجاباً على تحسٌن المستوى المعٌشً للمنتجٌن بفارق تصل نسبته 

 يؤدي الى لبذور المحسنة يتضح بان استعمااللمذكورة آنفاً من المعايير ا و،(%35)الى نحو 
بينما الزيادة في  (%0.81)مقدارىا  (Change in TC% ) االنتاجيةفي التكاليفانخفاضطفيف 

، لذا فان استعمال (%53.475)اكبر إذ بمغت كانت بنسبة ((change in NR%العائد 
 ومن ثم زيادة في قميل في التكاليف انخفاضيؤدي الى زيادة العائد يقابميا بذورالمحسنة ال

 .االرباح
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المنافع لمنتجي بذور الحنطة باستعمال بذور البرنامج المحسنة –يوضح تحليل التكاليف  (5)جدول 
 مقارنة بالبذور المحلية التقليدية

 باستعمال البذور التقليدية
 

 باستعمال بذور البرنامج المحسنة

costs A B C   costs D E F انتكانيف 

Inputs Quantity 
Unit 

price/ID 
Total   Inputs Quantity 

Unit 

price/ID 
Total المدخالت 

Seeds 51 Kg 388 19788   seeds 36 550 19800 البذور 

Fert1 60 Kg 579 34740   Fert1 60 579 34740 1االسمدة 

Fert2 63 Kg 347 21861   fert2 63 347 21861 2االسمدة   

Pesticides 1   22250   pesticides 1   22250 المبيدات 

Labor 1   18250   labor 1   12000 العمل اليدوي 

Purification 

of seeds 
1 

 
15500 

  

Purification 

of seeds 
1 

 
 تنقية البذور 2275

Fuel 1   12000   fuel 1   12000 الوقود 

Trans. 1   24000   trans. 1   24000  النقل 

Machine 1   69500   machine 1   69500 المكننة 

Total     237889   total     218426 المجموع 
                    

Revenue    العائد 

Main 

product 
894.5 578 517021 

  

Main 

product 1070 614 656980 
الناتج 
 الرئيس

Secondary 

product     20000   

secondary 

product     20000 
الناتج 
 الثانوي

Total 

revenue     537021   

Total 

revenue     676980 
العائد 
 االجمالي

                  

 Indicators   المؤشرات 

Net returns 299132    458554 (دونم/دينار) صافي العائد 

%change in NR 

 

 %التغير في صافي العائد 53.2948665   

%change in TC  

 

 %التغير في التكاليف الكلية 0.8181547-   

IRR  

 

 معدل العائد الداخلي 65.1403292-   

Benefit - cost Ratio 2.257444    3.099356 العوائد-نسبة التكاليف 

 .بٌانات استمارة االستبٌان المأخوذة من منتجً بذور الحنطة: المصدر

 

 SWOTتحليل سوات 

ان كل برنامج او عمل تنموي او استثماري تكون له مجموعة من االٌجابٌات والسلبٌات التً 
من خالل التعرف علٌها وتشخٌصها وتحدٌدها ٌمكن ان ٌتم استثمارها بالشكل المناسب لتحقٌق 

وللتعرف على اهم نقاط القوة والضعف . الغاٌات التً تكونت فكرة ذلك العمل من اجلها
والفرص والتهدٌدات التً تواجه تنفٌذ خطة البرنامج الوطنً إلكثار بذور الرتب العلٌا 

 والذي هو مختصر SWOTلمحصول الحنطة فً العراق، تم استعمال اسلوب تحلٌل 
وهو اسلوب تحلٌلً . (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)للمصطحات 

لمعرفة نقاط القوة والضعف فً البرامج او المشارٌع التنموٌة، فضالً عن انه ٌساعد على اتخاذ 
القرار على اسس منطقٌة وعملٌة بعٌداً عن التكهن واالفتراضات التً تؤدي الى نتائج غٌر 

وٌعتمد التحلٌل على مجموعة من االسئلة العامة التً ٌتم توجٌهها الى منتجً بذور . مرغوب بها
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الحنطة لالجابة عنها مما ٌساعد للوصول الى صورة واقعٌة ودقٌقة لنتائج تنفٌذ البرنامج 
 .والمتمثلة بالبذور المنتجة والموزعة على منتجً البذور

ٌتمٌز هذا االسلوب عن غٌره من اسالٌب التحلٌل المماثلة، كونه ٌتصف بثالث خصائص اساسٌة 
تتمثل بالواقعٌة فً تحلٌل الوضع الراهن للتنبؤ بالوضع المستقبلً، والواقعٌة فً تحدٌد نقاط 

كما ٌعد اسلوب تحلٌل . القوة ونقاط الضعف، فضالً عن بساطة التحلٌل واالبتعاد عن التعقٌد
(SWOT)  من افضل االسالٌب والنظم لبناء االستراتٌجٌات الخاصة بهذه البرامج للوصول الى

االهداف المرجوة لنجاح عمل البرنامج، وٌتم ذلك بتحلٌل الوضع الداخلً والخارجً للبرنامج 
 :نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتهدٌدات والتً تمثل: من خالل البنود االربعة اآلتٌة

 وهً تحلٌل الممٌزات التً ٌتمٌز بها البرنامج والتً :Strengthتحليل نقاط القوة  -1
 .تكون متوفرة فعالً، والتً ٌمكن االستفادة منها وتطوٌرها

 وهً تحلٌل المعوقات الموجودة فعلٌاً والتً تعٌق :Weaknessesتحليل نقاط الضعف  -2
وهذه ٌمكن العمل على معالجتها وجعلها من ضمن . االستفادة الكاملة من نتائج البرنامج

 .نقاط القوة للبرنامج
 وهً االٌجابٌات غٌر الموجودة حالٌاً فً :Opportunitiesتحليل الفرص المحتملة  -3

 .البرنامج لكن ٌمكن الحصول علٌها واستغاللها خالل فترة تنفٌذ البرنامج
وهً المتغٌرات السلبٌة غٌر الموجودة فً :Threatsتحليل المخاطر المحتملة  -4

وهذه ٌمكن التخلص منها من . البرنامج لكنها تهدد االستفادة من مخرجات البرنامج
 .خالل اتخاذ االجراءات الوقائٌة الالزمة

فً دراستنا هذه لالستفادة من نقاط القوة والفرص التً  (SWOT)تم استعمال اسلوب تحلٌل 
ٌتمتع بها البرنامج الوطنً الكثار بذور الرتب العلٌا لغرض استغاللها للوصول الى النتائج 

المثلى التً ٌمكن الخروج بها من تنفٌذ البرنامج، ولتالفً المشاكل والمعوقات التً تواجه عمل 
البرنامج والمتمثلة بالمشاكل االقتصادٌة والفنٌة، فضالً عن تقٌٌم نتائج البرنامج المتحققة خالل 
المواسم الثالث السابقة من عمره، وٌعزى االهتمام بهذه النقاط والتأثٌرات الخارجٌة والداخلٌة 

للبرنامج كونه ٌمثل ضرورة اساسٌة إلدامة واكثار وتحسٌن جودة بذور الرتب العلٌا لمحصول 
الحنطة فً العراق، لذا ٌهتم البرنامج بمعالجة ادق التفاصٌل التً ٌمكن ان تكون عائقاً امام 

 .استفادة المزارعٌن ومنتجً الحنطة من نتائج هذا البرنامج المهم والستراتٌجً
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 نبزَايح أكثار بذور انزتب انعهيا نًحصىل انحُطت (SWOT)َتائح تحهيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HARMFUL 

 انزأصٛشاد انسهجٛخ ػهٗ رؾمٛك ْذف انجشَبيظ

 

HELPFUL 

 انزأصٛشاد االٚغبثٛخ نزؾمٛك ْذف انجشَبيظ

INTER

NAL 

انتأثيزاث 

 انذاخهيت 

EXTER

NAL 

انتأثيزاث 

 انخارخيت

Strengthَقاط  انقىة 

رؾسٍٛ ٔرطٕٚش ثزٔس انؾُطخ انًزذأنخ ثٍٛ  -1

 .انًضاسػٍٛ

رٕفٛش ثزٔس يؾسُخ ٔراد اَزبعٛخ ػبنٛخ ٔرمهم يٍ  -2

 .انزكبنٛف االَزبعٛخ

انُمبٔح انٕساصٛخ ٔانفٛضٚبٔٚخ انؼبنٛخ نهجزٔس ٔخهْٕب  -3

 .يٍ انشٕائت

 رمهٛم انعبئؼبد يٍ خالل رؾًهٓب نهظشٔف انجٛئٛخ  -4

 .غٛش انًالئًخ خالل يٕسى انًُٕ

رؾسٍٛ ٔرصؾٛؼ انطشائك ٔانٕسبئم انزمهٛذٚخ  -5

 .انًزجؼخ فٙ انضساػخ

ثسبغخ رطجٛك انزٕصٛبد انخبصخ ثبصُبف انجشَبيظ  -6

 .ٔسٕٓنخ انؼًم ثٓب

 .                                 رمهٛم انًخبغشح ٔانالٚمٍٛ فٙ االَزبط انضساػٙ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weaknessesَقاط انضعف 

لهخ انجزٔس انًمذيخ نًُزغٙ انجزٔس نغشض  -1

 .صساػزٓب

كضشح األصُبف ظًٍ يُطمخ عغشافٛخ يؼُٛخ ٔػذو  -2

 .رؾذٚذ كم يُطمخ ثصُف ٚزالئى ٔظشٔف انًُطمخ

رأخش رسهٛى انجزٔس نًُزغٙ ثزٔس انؾُطخ ػٍ  -3

 .يٕػذ رؾذٚذ يسبؽبد انخطخ انضساػٛخ

انزأخٛش فٙ يٕػذ انؾصبد َزٛغخ ػذو رٕفش  -4

انؾبصذاد فٙ انٕلذ انًُبست، يًب ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح 

 . انفبلذ يٍ انًؾصٕل

غٛش يزؾًهخ انًزذأنخ نذٖ انًضاسػٍٛ األصُبف  -5

 ٔػذو يالئًزٓب نظشٔف انًُطمخ ثسجت نهغفبف

االسزٛشاد انؼشٕائٙ نألصُبف ٔغٛش عٛذح كُبرظ 

 .َٓبئٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threatsانتهذيذاث 

ػذو انزضاو يؼظى يُزغٙ انجزٔس ثبنزٕصٛبد  -1

 .انخبصخ ثكًٛخ انجزٔس فٙ انذَٔى

ُْبنك ؽهمخ يفمٕدح ثؼذ يشؽهخ انزفزٛش انؾمهٙ أ٘  -2

 . يشؽهخ انؾصبد انٗ رسٕٚك انًُزظ نهششكبد

انًُبلهخ نجزٔس انجشَبيظ ثٍٛ انًٕالغ انزٙ ٚزى فٛٓب  -3

 .انزخضٍٚ رؤصش ػهٗ َمبٔح األصُبف

ثُؼذ ايبكٍ رسهٛى انجزٔس ٔاسزالو انُبرظ انُٓبئٙ يًب  -4

 .ٚضٚذ يٍ ركبنٛف اَزبط انجزٔس نذٖ انًضاسػٍٛ

 . ػذو ٔعٕد يكبفؾخ يزكبيهخ نؾششح انًٍ ٔانسَٕخ -5

ظؼف دػى اسؼبس انًٕاسد االَزبعٛخ ٔاسرفبع  -6

 .كهفزٓب، فعالً ػٍ ظؼف دػى سؼش انُبرظ انُٓبئٙ

اَخفبض انؾصخ انًبئٛخ فعالً ػٍ سداءح َٕػٛزٓب  -7

 .ثسجت اسرفبع َسجخ انًهٕؽخ 

 

 

 

 

Opportunities انفزص 

 َزبئغٓب يٍ خالل انًشبْذاد الؽظخوايكبَٛخ  -1

 .ح نذٖ يُزغٙ انجزٔسٔاالٚعبؽبد انؾمهٙ

 .انجزٔس يزٕافشحًٔٚكُبنؾصٕنؼهٛٓب ثسٕٓنخ -2

ح، كًب اٌ انزٕصٛبد غٛش يكهفاالصُبف انًمذيخ  -3

 .يُزغٙ انجزٔسيغ لذسادانخبصخ ثٓب رزُبست 

ٔعٕد ألجبل كجٛش نًؼظى يُزغٙ انجزٔس ػهٗ  -4

انزؼبلذ يغ انجشَبيظ نزضٔٚذْى ثبنجزٔس انزٙ يصذسْب 

 .ثشَبيظ اكضبس انجزٔس

رٕفش انًكُُخ انؾذٚضخ ٔانزمُٛبد انضساػٛخ انزٙ  -5

ثأيكبٌ انًضاسع ششائٓب ٔادخبنٓب ظًٍ ػًهّ 

 .انضساػٙ يٍ يصذسٚٓب انؾكٕيٙ ٔانزغبس٘

ػذو رأخش يجبنغ رسٕٚك انًؾصٕل نًُزغٙ  -6

 .انجزٔس يٍ لجم انششكبد انًسزهًخ نًؾصٕنٓى
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 األستزاتيدياث انخاصت في يدال بزَايح أكثار بذور انزتب انعهيا

رٕسٛغ انؼًم ػهٗ َشش ثزٔس انشرت انؼهٛب فٙ انجشَبيظ ػهٗ ػًٕو يؾبفظبد انؼشاق خبصخً  .1

أَُّ لذ رى رجُٛٓب يٍ لجم ثؼط يُزغٙ انجزٔس فٙ ثؼط انًؾبفظبد يٍ خالل يب رى يشبْذرُّ 

ثضجبد إَزبعٛخ ٔؽذح انًسبؽخ ٔرؾًهٓب نهظشٔف انجٛئٛخ انسبئذح فعالً ػٍ َمبٔرٓب انٕساصٛخ 

 .ٔانفٛضٚبٔٚخ

أصُبف انؾُطخ انًالئًخ ثٛئٛبً كزؾًهٓب نهغفبف ٔانًهٕؽخ ٔراد رطٕٚش انؼًم ػهٗ أسزُجبغ ٔ .2

 .إَزبعٛخ ػبنٛخ

 ٚمهم االفبد يًبيكبفؾخ ليزكبيهخ َظبو اإلداسح الاسزخذاو رشغٛغ يُزغٙ ثزٔس انؾُطخ ػهٗ  .3

 . انكًٛٛبئٛخ ٔٚضٚذ َمبٔح انجزٔس ٔخهْٕب يٍ األصبثبداالػزًبد ػهٗ انًجٛذاد

ثبسزخذاو ػذد يٍ رشغٛغ يُزغٙ ثزٔس انؾُطخنهؼًم ػهٗ رؾسٍٛ ػًهٛبد خذيخ انزشثخ .4

ٔصٚبدح  (...دٔساد صساػٛخ، رؼبلت يؾصٕنٙ،)يخ اانخٛبساد انزٙ رضٚذ اإلَزبط ثطشٚمخ يسزذ

 . ٔانًذخالد انضساػٛخَزبعٛخانًُفؼخ نؾذْب األيضم يٍ انًٕاسد اال

انًُزششح ثٍٛ  (االصُبف انٓغُٛخ)يُغ االسزٛشاد انؼشٕائٙ ألصُبف انؾُطخ خبصخً  .5

 .انًضاسػٍٛ انزٙ رسجت خسبئش

ػذو شًٕل يُزغٙ انجزٔس ثبنخطخ انضساػٛخ ٔرنك ألكضبس ثزٔس انؾُطخ كَٕٓى انشكٛضح  .6

 .األسبط نذًٕٚيخ ثزٔس انؾُطخ

يُغ اعشاء انًُبلهخ فٙ األصُبف ثٍٛ انًٕالغ ، فعالً ػٍ انؼًم ػهٗ رٕفٛش الشة انًٕالغ  .7

 السزالو ثزٔس انؾُطخ يٍ

 . انًُزغٍٛ ٔانزخصص فٙ اسزالو اصُبف يؾذدح يٍ انجزٔس .8

 .يظَب َظبو انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى انز٘ ٚسبػذ ػهٗ رطٕٚش انجشرؼضٚض .9

 ثبسزًشاس نزصًٛى سٛبسبد الزصبدٚبد ائمدةٔظغ سٛبسخ ثؾضٛخ نهمطبع انضساػٙ نزٕفٛش  .10

 .اإلَزبط انشبيهخ

فٙ ثشَبيظ أكضبس ثزٔس انشرت انؼهٛب كَٕٓى فٙ انًٛذاٌ ٔاأللشة  اإلسشبد انضساػٙ صٚبدح دٔس .11

 الد، َٔمم يشكيٍ عٓخ انؾذٚضخ إنٗ انًسزٓذفٍٛ إنٗ يُزغٙ انجزٔسيٍ أعهُششانزمبَبد

. نٕظغ انًؼبنغبد نٓباؽضٍٛ ٔانًخزصٍٛ فٙ انمطبع انضساػًٍٛ عٓخ اخشٖ انًضاسػٍٛ نهت
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