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 الملخص:

ةً ةن سوووو اَغ ةلاووووئي ةل ةةاَووووذ لئاوووو تن ةن لشوووو اَغ ةل ووووةةا تصاَووووذ ةمشعووووتيٍذ ةةػشات َووووذ ة َت ووووَذ           

ةةن ةلئؼووو ا ةلوووي ة  وووشَغةي ٍعووور روووغةسد ة ت وووَذ ختصوووذ ةل اوووؾ م لوووم ٍاظووو  ةصووو  ال  الوووتر ةلـَوووتد ة لاوووتلَذ 

اوووتن ال اةلوووتر ةل وووةةا  لوووةة تن ةل وووةةاٌ خوووتسع ؿووورةي ةلخئووور ٍعووور تالوووغة  تٍوووذ اوووٌ ةل   سدةسحوووص العوووَغ ةلاووو 

ٍؼووووج ةل  وووو ع حووووتل ةمي  ئَووووذ اَت  ةسعوووور ةصوووو  ةل  ووووتا  ةلشووووٌ سخعوووور ةلاؼشاووووي الوووو  ة سس ووووتن ةل ووووتسػٌ  ووووةة

ةلاسة وووٌ لشووو اَغ الش ئخوووتر ةلاووو تن ةس ػَوووم ةلنوووتات لـووو  ةلا اةلوووتر ةلشوووٌ سعووور  ةر ةصاَوووذ مخَوووغد اوووٌ 

مووور ا ووور سووو  ةخشَتسصوووةة ةلخـض.ة غةق ظغة  صاَوووذ ةلا اةلوووتر ةل ةةاَوووذ   وووَات اوووٌ ةلعوووحوووتلة وووش غةس ةلخئووور   ة

  ػوووووووووووووتا ةلخـوووووووووووووض حا رالوووووووووووووذ ةالخـظوووووووووووووَ  ة وووووووووووووشائز ةلا رالوووووووووووووذ  ئوووووووووووووي ؿووووووووووووورةي ةلخـوووووووووووووض

الن ووووووووووووووو    ز اَووووووووووووووومةل ا ووووووووووووووور لتمشووووووووووووووو ةصرام ةال  ؼم تالت ةلاخـوووووووووووووووض تأةاغروووووووووووووووَشمةالش ئشم 

ة الوووو  ةل ووووةةاٌ ةلعغةمووووٌ  ٍخـووووض اووووٌ ت  طوووو  ػووووتا ةلاخـووووض ةلظووووتلٌ  ةةصاَش ت ةالش ئخووووتر ةلشووووتاةلا اةلتر

اَوووذ الووو  ةل اوووؾ ةلاوووخذ ة مشنوووتا ةلوووةةسٌ  ايوووج  ووو  س ووورٍغ ؿؼووو  ةلا اةلوووتر ةل ةةةل اوووؾ  الغمووواة  ئوووي ةلشوووتع

 ةخَغة ختساذ ةلخـض ةالعتيسه ك ةلا اةلتر شئةةلش زٍي ةلا تلٌ ل  0202اٌ ةلعغةق ؿشي 

bstractA 

    Supplying food has an economic,social and poletical importance,which that 

supplying  nutrient  goods for the population,especially wheat,since it represents the most 

important element of life ,is considered as abasic importance. Importing and linking the 

nutrient destiny of people with factors outside the boundaries of the country is a very 

dangrous thing.so,food storage is considered as the most import means for saving the 

society from outside connetion concerning food. There for the agrecultural reality should be 

developed to provid the food needs of the population and to directing the  overabundant to 

the storage is considered of great importance to the stability of the country,for the 

impotance of food storage in iraq the study is conducted.                                                         

   The study includes an introduction and two sections.The introduction includes,the 

limits of the staday ,the problem,the hypothesis,the aims and the opproach. The first section 

discusses the concept of storage ,its importance and the requirments of composing it. The 

scond section investegates food security in iraq concentrating on the prodauction of wheat 

and the percentage of selfe-sufficiency,in addtion to estemating the size of storage of wheat 

in iraq up to 2030 and the spacial distribution of this storage finally the study ends of a 

conclusion and refrences.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة :

خ ووووتا ال وووواةن  ووووةةاٌ  ووووشغةسَؼٌ ٍاوووو   اووووٌ سـ َوووو  ةأالوووو  ةل ووووةةاٌ ةلش  ووووَص لإن               

ةال  طوووو  ةلاَت ــــووووـٌ ةة حشعووووتي  وووو   ائَـــــووووـذ ة  ووووش غةس ة مشعووووتيً ةالوووو  طوووو  ٍاووووتص  اووووٌ 

ةل اوووؾ حشووو    ترةال اةلووو حشووو    وووت  ذ  ةةاَووو ترةليووو  ل ةلاَت وووَذ   ووور ةػـــــوووـ ي ال اةلووو

ٍا ووووو  تن  ةلاوووووتيد ةل ةةاَــــــوووووـذ ةأ وووووتـ لئنوووووغي ةلعغةمــــوووووـٌ اج ر ةل اــــوووووـؾ إ  ٍعوووووخوووووت 

ٍاش  ــــوووـٌ    وووت اــــوووـٌ ةػخوووتر لعتالـــــــوووـم   لوووةة اــــــــــوووـان ســـــوووـ اغ صوووةه ةلاوووتيد ٍـ ووو  

لــــــووووـ ـ الــــووووـ  ة  ووووختـ ةةل االَ ــــووووـذ ةلش عووووَذ ةالوووو  طوووو  ة  ووووش غةس ةلعـــــــووووـت  ؿووووتل 

 ـــــــ ي تزالتر  َت َــــــذ تة م ةسص لخَعَـــــــذ.ةػـ

 : البحثحدود 
  (.1خغٍ ذ )  ساظئز ةلـرةي ةلا تلَذ لئخـض ح   الـتاظتر ةلعغةق حا شظ تا إمئَ  مغي شتن          

 اَات سيا ز ةلـرةي ةلاالتلَذ .الـع ل ةل اؾ ا صةمشعغر  ئي  ا ر ةلـرةي ةلا ر  َذةالت 

 (.0210-0222ةلارد)

 : مشكلة البحث
سٌ )ص  تن لا اةلتر ةل ةةا ةطغة اٌ سـ َ  ٍا   صَت ذ الش ئذ ةلخـض حتلشاتؤل ةأ            

تة  ر ؿــــــــرةص م ةسص ؿتل ؿع ل تزالــــــتر  َت َـــــــــذ تة تمشعتيٍـــــذ ةأالــــ  ةل ةةاٌ 

ةلخئر     ةل تسـؼذ    سئك ةلـت ر ةتحعتيحـَض ٍ  ن ل ـــــــــــت يةس اٌ يسا ةلاــــــ تلغ لخَعَذ 

  ر ي اٌ زسة ذ ةل اؾ اٌ ةلعغةق اٌ ص تلك ةال تلَذ لئش ةن   ةص يةاغد ةلي  ل ةلاَت َذ

 .ل غع ي   سئك ةلا اةلتر ةل عتاص ةلؼ غةاَذ

 

 :فرضٌة البحث
تص  اٌ ال ةػ ذ سمتن ت ش غةس ةلرةلذ   إ  ٍاا اةن ةل ةةاٌ سم تً ت ت َتً ال  تٍعر ةل              

ـ َ  ةلا اةن م ةسص لخَعَذ حـَض ٍ تر ةلشٌ سـع    ةا متلز  َت َذ ت  تمشعتيٍذ ت زالــــةأ

ن ةل عتاص ةلؼ غةاَذ اٌ ي ؿئ ل لشئك ةأزالتر ةلـتصئذ ةتةػ  لـ  تً ال  ة  ش غةس لـَ 

تـ حعر سشؼَي ةل   ةلعغةق صٌ اٌ صتلؾ ةلش  ي اٌ ةلاسة ذ حش    ت  ةةل اؾ حش   خت 

 ؿَض س  ن ص تلك  ختصذ ةل اؾ شـ َ  ة مشنتا ةلةةسٌ ال  ةلا شؼتر ةلاسة َذل ةي ام ةلاسة ٌ

 .ةال تلَذ  لشتا ةلا اةلتر

 

 

 

 

 



 هـــــدف البحث:
  تا  ٍا   ةلغػ ـ تلَ ت   ر ؿرةصٍيتؽ يةس ال اةلتر ةل ةةا م ٍ رف ةلخـض ةلي ة          

ل ــــــ ةسص لخَعَــــذ   حـَض  ةلخجي سعغع تةة  شَغةي تةـئ  العَ  اٌ ماَـــــــذ ةإللشتعخـــــ

تً لتسئ س  ن صةه ةلا اةلتر ساظ  ةل اٍ  ةلاشغةسَؼٌ ةلةً ٍا   ةلغػ ـ ةلَ ت ؿـــتل ؿع ل 

 .ٍاس تال  ةلا ةل  ةل ةةاٌ

 

 : منهج البحث
ةلا شخَذ  ةر  ةلاعتيس  شاتي  ئية ةةلشـئَئٌ ةل صنٌ  ةلؼ غةاٌ لخـض ةلا  غ شار ةة         

 .ال ر ـ ةلخـضغد ةلشٌ س ص ةلخَتلتر ةلاش اةلعجمذ ة
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 مفهوم المخزونات الغذائٌة  ول:المبحث األ

ةل ةةاٌ ةةلةً  ةأال الن     ال اةلتر ةل ةةا ال  ةليغةسً إٍيتؽ   الن  إليمخ  ةلش غق 

ةل ةةاَذ لاؼا ـ ةلا تن ةراتن ة ؿشَتػتر  ةأ ت َذٍ عر حم ةل رسد  ئي ةل اتا حت ؿشَتػتر 

 ةإللشتعصات  ت ت ََ ة ؿشَتػتر ٍ  ن ال  العرسٍ   صةهةةن راتن ش   الاشاغ ةح ةأ ت َذ

.ةل َت ةؿشَتػتسمٍـ   متال   نتحئر  أًٍا    ةل ل ٌ ةة  شَغةي ال  ةل تسع ة 
(1)

ٍعغف  ة

ة ال  ةل ةةاٌ لا   ذ ػ غةاَذ العَ ذ حتلم ةلـتل ةلةً ٍ  ن اَم ةري ةلا ةل َ  ةلش ةةً اٌ سئك 

ً زال   ةةن س اَغ ةل ةةا تزالتر  ةةاَذ سـز ةً ظغف متن ةاٌ ةلا   ذ  َغ العغع لـرةص ة

ةٍعتل  لك ةل ةةا ةلي  ص  ص  ةال تلَذالغ ةأاتن ةأتلج ةلغاَس لجال  ةل ةةاٌ ٍاظ  ةلؼ

الـشتػَم
(0)

ن ة  شاتي مئَت  ئي ة  شَغةي ةل تسػٌ اٌ  ر ةلـتػذ ةلاـئَذ  ً ل ـ ال  ةل ةةا ت.ة  

ال  ةلاعغةف ةن  ة  لةلك ةلخئر اٌ  َت شم ةل تسػَذ ةة ةً حيت ذ ٍاظ  ػتلخت  ئخَت ةل  ذ رعف

.ةل ةةاالغسخ ذ ةسسختلت ةطَ ت حش اَغتسم ؿَتد ة لاتن ةصـشم ةاعتلَ
(0)

ةل ةةا ال  ؿَض لةة اتن س اَغ 

ال م ٍش  ال  خجل ةلا اةلتر اٌ ؿَتد ة لاتن ةةن س اَغ ػاا رغةسد ة ت َذ سعر ةل   ةةل  ـ 

ةلاص  تلر  ةإللاتن َذ الـريد سعشخغ  ةر رغةسد اٌ ؿَتد ختسد     ئي  ةةا حال تةلشٌ سعغف  

 ر العَ ذ   ةسـري تةلرةلذ ةساش ر  اٌ ؿ إ غةفاَتر ال  صةه ةلائي سـز ةٍش  اَ ت ة ؿشنتظ ح 

غةف ةلخئر ة مشعتيٍذ ظماَذ ةل  َذ صةة ةلا اةن ةا  
(4)

ةلائي ةل ةةاَذ  حال تٍا   سعغٍن ت ة

الخت غ لئرةلذ  إ غةفةةلا ر  ذ سـز  ةُلَذ ةأ  ةقةلاشغةسَؼَذ ةلشٌ ساٍر    ةؿشَتػتر 

ر ةلا شيَتتة ةل    ظغةف حاخج تةةلـغةث  تةمتل  ةسص ةل خَعَذ  ذ  اٌ ؿت ر العَ ةساش ر 

اـش ٍتر ةلش ةةٍذ ةل ئي  ظصةة ةل اٍ  يةسٍت لئـنتغٍةةمر ٍش  سر شغةسَؼَذ ة َغصت  ةلاَت َذ ةأ

.لئاتيد
(5)

 ( 6-0)حَ  ةؽة تيد الت سـري منتٍذ ةلا اةن لنشغد سشغة 

 ت  غ ةص تك ل  تن ال  ال اةلتر ةل ةةا صات:

العَ   تلشتػٌةص  ةلا اةن ةليغةسً لشتالَ  ؿتػذ ةلا تن خجل ال     :ةلا اةن ةلعتال -1

 حـاج ةؿشَتػتس ت. خغىةةلي ت ئي ةل ةسيةر ةٍشنتةر ؿؼام ال  يةلذ  ةٍعشار صةة ةلا اةن

اٌ ةلـت ر ةل تساذ ا ص    ش رةالم ةأ ةٍذةص  التٍ ان ال  : شغةسَؼٌةلا اةن ةأ-0

ةلا اةن   لك ؿؼ  ةٍش مف ةةلا تلعذ ةةلـعتس ةلـغةث  رةؿت متل  ةسص ةل خَعَذ

ةلا تلغ ةلاغس خذ. تل ةـ  إليةلرةلذ ةلااش رد  تصرةفةلاشغةسَؼٌ  ئي 
(6)

 



 

 مخزونات الغذاء أهمٌة

س اٍ  ةلائي اٌ ةمز العَ  لـَ   إن ؿَضةل ةةاٌ ال   ةأال اٌ الَرةن  دغَمخ تصاَذلئش اٍ   

لا ةػ ذ  إالت  اٌ ػاَي ةلعع س ةإللاتنالئـذ ال  س ختر  ٍاظ  س خذ آخغة ش رةال ت اٌ ةمز 

ٍـع  ال  ال شؼتر اٌ  لـؼج الت تة ةإللشتعس ةػرصت ؿَض سائَ ت ال  اَذ  تةاغصت ةاشغةر  ر  س 

 ئي  ساةؿام آاتر  تؿَ ةلتر  ت  حشغة متل    ةا ةُخغٍ حعَرة     رةةن     م تة إمتالشم تالتم 

 ئي  مال  يةة ٌ س  ٍغ ة تا  ةلش اٍ  الغسخ ت حغؿئش تصخؾةلا شؼتر ةال  ط   صةهة ش جك 

 إل ت ة  شغةف حتن ةل ؼتؽ اٌ  إليةس  سصت .ةمر  صخز حعت ةلرسة تر  ؿتػشمةس  ٍغ  ةأسع

ذ لات ٍيَي ةل ةةا ةلعتلاٌ   ةختصذ حتل اخالـتصَ  ةلـخ ث منَ  حـ  الش ئذ ن ر ال  ٍ لعف الت

 سشنتم  اَ ت ةلاش ئذ حع سد الؤطغد . مظَغة التا غة ة ةةأ رشؼتر اٌ ةلخئرةن ةل تالَذ  ال  صةه ةلا

 ةأصاَذال   مرسةلعـَـذ الاتلذ ةمشعتيٍذ  ئي  حتأ تلَجل ةة ٍعر س اٍ  ةلا شؼتر ةلاسة َذ 

غ شةلعائٌ ةلاخاص ةل  َئذ ةلاشخعذ لئـنتظ  ئي ةلعنتر ةةل عتاص ةل خَعَذ لئا  مةص  حان  ال

جل ةلنشغد  ةلاال َذ ةلشٌ خئَتر ةل تصذ حش َبذ ة  ش جل ةصجؿَش ت لئعا ةل ةةاَذ مَاشم ةتصاَذ

. ةة ش جل ت  إلشتػ تحَ   يٌس  
(7)

 

ع ةلاـع لٌ غةل اٍ  ةا ت لئع خ ذحـَض سعا    ةس زٍعمة صشات  حتلا اةن ةل ةةاٌ  تن

غةف ةلعرالتر ظ تةة  شَتيٍذ  ةلظغةفالعَ  ةلاص ةل ئج  ئَذ خجل اع ل ةلا ذ   ر  إمئَ اٌ 

( صرالتر لخَعَذ ) ةلؼنتف  ت( ةأ عتسةسسنتـ حئر الت   ةا متلز صرالتر ل رٍذ ) ٌ ٍشعغع ل تةلش

. ةػ ذ سئك ةلعرالترائَذ لالاش خ ة شغةسَؼَمٍاظ  خ ذ  اتلم
(8)

ةل ةةاَذ  ةلاـاةلترمات ساظ   

ةي ل  ذ ة  شَغ تةال  ةلااس ذ  إلالرةيةرل اَم   ةل  تـة َئذ  زالذ لياتن ةلشرا  ةلائس ةلةً 

ةٍـشنظ حم  تيد ةلا شؼ ن ةةلااش ئ  ن ةلااش ئك اٌ ل تٍذ ةلا تف  إليةلؼ ذ ةلاع عذ ط   إلي

 ة ش غةسلئا اةلتر يةسة اٌ  تنمات  ةةأ غٍذ  ةةلرةلذ  ئي ةلااش ٍتر ةل  غٍذ ةةلاـئَذ ةةلشؼتس

ةلااش ئ َ   ال شؼتس   ةؿاتٍذ ت عتسشؼَ  ال  ة ل نتع ة  شظ تاٌ اٌ  ال  ةػ  ؿاتٍذ ةلا ةأ عتس

 ةلشٌ ٍششغةن ح ت ةلائي ة  ش جمَذ . ةأ عتسال  ة سسنتـ ة  شظ تاٌ اٌ 

 تة ةإلالرةيةرل نتع ةلانتػئ اٌ  ة تالت  ةأةلاتـ تلا اةلتر ساظ  خص ةلرا ح تا  ئي صةةة

 . ألنا   ت ةٍذ تٍذٍاش َع ن س اَغ   ئي ال    ٍؤطغةلانتػئ اٌ ةل  ى ةلشغةاَذ ةلةً  ةل خ ل



اٌ ةلا ةي ةلاغةي س اٍ  ت ةةلشٌ سا ـ ت ةلعنذ  سَذةلا ةصنتر ة   ةليغةسً س اَغةال

 :ةصٌ ةإل شغةسَؼَذ

   .ة  ش جك لئا ةي ةلا اةلذ  َتيد -1

 .س غةس ة  ش جك  -0

 .ةل َاذ ةل ةةاَذ ةلعتلَذ -0

ةم  صةه ةلعنتر س  خ   ئي الـع ل . ةأ  ةق   لذ ةلـع ل  ئَ ت ةس اَغصت اٌ  -4

 ل اؾ اٌ ةلعغةق.ة

 إليسـ َ     لذ ةلاَتث ةلائي  ةل ةةاَذ ةلغاَاَذ  إليةحع سد  تالذ س رف  ائَذ ةلش اٍ  

س ةزن اٌ  ةإؿرةصةلاـئَذ  ةأ  ةقمر سـرص اٌ ةل ةةاَذ ةلشٌ  ةأزالترةلااش ئ َ  ةال ةػ ذ 

.ةأ عتسةل اَتر ةلاعغةرذ ةةلـنتظ  ئي الاش ى 
(9)

 

ا   ةل ةةاٌ  ةأال  عر سـ َ  ةل ةةاٌ ةةلشٌ س  ص ل ت ةلرةلذ ح  ذ لئش اٍةلغاَا ةأصرةفةال  

ٌ ةلاعغةع اٌ ةلا ق ةؿاج ةلاسة َذ    لغٍ  ةلشـ   ا ةلا شؼتر حا عتسٍـتاظ  ئي ةلشـ   

ش  ف ال  يةن ةل تلشتػ  يةس لظت  ةلش اٍ  اٌ سشؼَي ةلااةس َ   ئي سـاَ   ايج   ةل ئج 

 إ ختـاٌ  ةلش اٍ ايج    يةس ت  ئي الرخ  س   ةلاسة َذ غ  ئخسؤطةلشةحةحتر ةلاغٍعذ ةلشٌ 

ةة  ش جك  ح خَعشمةلاسة ٌ ال  اٌ  ةإللشتعس ختر ةؿتػتر ةلااش ئ َ   ئي الرةس ةلا ذ التية  

 حَر ةلرةلذ ل اغ ؿرد ةؿش تسةر ةل  تـ ةل ت  . ةدٍ  ن ةلا اةن تية ةخشغً الاشاغةل

لٌ ال  ت العظ   ئذ ةل ةةا ةلشٌ سعتلعجع الش اسة ٌ ال  ةل  تا  ةلنت ئذ اٍ  ةلةل  ل حتن ةلشةح ةة ٍا           

.ال    تصغةلش  َص ةلاشغةسَؼٌ ت ت َتعر   عغة ةلرةل ةل تالَذ ةص  ٍ
(12)

سعر ةلا اةلتر ال  ةلاؤطغةر ة 

.ةل ةةاٌ ةأال  تةرتـةلشٌ سع س 
(11)

 ةإلالرةيةرخاٍ  ةؿشَتلٌ ال   إٍؼتي رغةسدةلةة اتن  

 أًلا مَذ ال  ت الظ  ةل اؾ ةةلغز ةةلةسد لياتن ة  ش جل ة مشعتيً ةةلاَت ٌ ةل ةةاَذ   َات ة

حئر .
 (10)

 

 

 

 

 



  .غذاءال زوناتمخ أنشاءمتطلبات 

حعَ   تخةهةلةً سـشنظ حم ةلرةلذ  ةإللشتعا اةن ةلاشغةسَؼٌ ٍشـري ال  خجل ؿؼ  ةل نة

ال ظاذ ري ةلا اةن حـاج س صَذ سيةر  خغ ةلخغةالغ ةلا غسد ةمر ٍشـةل ة إالرةيةر ساخغ ة  شختس

 %( ال  ؿؼ  ة  ش جك ةلا  ً .17ةةلاسة ذ ةلرةلَذ حتن ٍ  ن ؿؼ  ةلا اةن ٍش   ) ةأ ةٍذ

ةل ةةاٌ لئرةلذ  ةأال غسخص حتلظغةف  َغ ة  شَتيٍذ ةلشٌ س ري الا    ئال اةن ةل  ةس التت

تالتم  س لَ  ال اةن   ص ت ةلشنغمذ حَ ةأصاَذةال  س  ن ظغةف حَبَذ  َغ لخَعَذ. ة تلخت الت

اٌ ةلا تل   )ال اةن ةل  ةسئ (ةأةلَؼٌ حـَض ٍ  ن س لَ  ةلاشغةس ةةلا اةن ةل  ةسئ

 .ةلَ تلياتن    لذ ة غ ذ ةل ص ل   غرذ لئ  سةص ةأمظغ

  شختسةر الغسخ ذ حتل نتاد  س لَ ماٌ ( اَ يي  شغةسَؼٌٌ) ةلا اةن ة  لَ  ةلظتلس إالت

 :ةصٌ ال  لتر لجؿشَتلَتر ةل ةةاَذ ذجطةص تك طلئا اةن. ة مشعتيٍذ

 .ةؿشَتلٌ ةل ةةا ةل ل ٌ ةلغ اٌ  -1

ةلاشعئ ذ  تلش ش ت  غةعأيةةاغ سا ٍ  ةل ةةا ةلغ اَذ  تةةلا اةلتر ةلشٌ سـشنظ ح ت ال ظاذ  -0

 حتلخَي ةةلشغةا.

ن ق ةلشٌ س  ةلةً ٍش  ن حش   ساَس ال  ةلنجؿَ  ح ت ةل  تـ ةل ت ظةلا اةلتر ةلشٌ ٍـشن -0

ةلـعتي ةلشٌ س  ن اَ ت ال اةلتر ةل  تـ ةل ت   ةلنشغد ةلشٌ ساخ  حت شظ تامتاذ ةلا اةلتر 

 لتاةد س غٍخت .

الاتص  اٌ  أص ةل ةةاٌ ص  سؼتص   لألال ةل ؿَر ةلا  ن  ةلـ  الَذة اتن ة شختس ةلا اةلتر لة

. ةةاٌ  ةص  ال اةلتر ةل  تـ ةل ت ال  ةل إ سـ َ  
(10) 

  ةلا اةن ةل ةةاٌ س لَ تالتم   ةلعا  حرمذ  ئي ةخشَتس ٍش تنةال  ةليغةسً 

شغةـ الاٌ ةمشعتيٍتر  لم يةس ال   ةل اٍ ذٍ  ن ةلا مي ةلؼ غةاٌ لئ تمتر  تن  غلةلاشغةسَؼٌ 

لك َف  ظاٌ س   ح  ٍ  ن  لكال  لتؿَذ س تلَف ةلشا ٍ  ةلا تلٌا ص ةل ان ةلاشغةسَؼٌ لَس 

ةلرسػذ ةلشٌ سؼع  ةلاشغةـ  إليش تلَف ة  شظاتسٍذ ةل ل غع س نَف إلَمةلا اةن   ر ةلـتػذ 

 ال خ ل ةمشعتيٍت .  ٍ ٌةل ا

ر ةلن َذ ةلـرٍظذ مةلك ال  ال  التر س لَ  ةلا اةن ص  رغةسد س اَغ ةلا ةلئ  ةر ةلشؼ َاة

ل ةة  ةأةلساظ  ةل ص  ةأال سـرٍظذ ةصةه ةلا تزن ةللتمئذ ة ؿاالذ ةت تر انغةلغةاعتر ةةلال  



 حـَض  ةةلاجااذ اٌ ال ةمع ت  ةةلاتٍئ ةر ةلـرٍظذ اٌ س  َش ت س اَغ ةلع ةالي ةلاشغةـ ط  ٍؼج

ةلاـئٌ اَؼج  ةإللشتعل  ٍ  ن ال   إ ةن ةلا اةن رة    ةلا ةلئ ةل تل ة  شَغةي أس  ن حعَرد ػ

 ل ة شَغةي ةلائي ةل ةةاَذ ةلا اذال اةلتر  ةةا ال  خج إمتالذ

 آال ذس  ن ةلا اةلتر اٌ ال تل   تنمات ٍؼج  ا (ةلشعَغ ةةلةسد ةلخَيت ةةلغز ة ) ةل اؾ

 تصرةفسؼاي  تن َت َت ة ا غٍت ةمغٍخذ ال  ةلارن  ةر ةلظ   ةلا تلٌ ةل خَغ مٌ ساش َي 

  ةإليةسد ئي  ةلشامَرمةلك رغةسد  ةةؿر تنلئا تن اٌ  ةخرالشم آال ذلك ةمشعتيٍذ لئاشغةـ ةمة

  ةا متن  ةل ةةاٌر ال  ةلا اةن س ئَ  ةلنتم تلن َم  ةر تل خغه ةل نؤاه إليةسد ةلا اةلتر ح عر

 خج ةل  ةسع ةةلـشغةر تةحتلشئف 
(14)

 .    

حعر ( مخةةس اٌ  ال    زسة ش ت  خ  اتلم ٍا   ة ش رة  ةلا اةلتر ) ةلـخ ث ةايج  ات 

سـ   ةلا اةلتر  تنةلش اٍ  ص   ت ت َترةمةلك ال  ل غع ةلـنتظ  ئَ ت ال  ةلشئف. غصت نَسع

لائعذ ةؿؼ   غر ت اٌ ةلشرةةل ةلظت  سرا  ة ت عتس  ش جك ال  ػتلج سـاَ  الاش ى ة

ةلاـئٌ ةحةلك سـ    ةإللشتعسعا  ةلا تزن ةل ةةاَذ حـَض ساش  ج رعف  تنٍؼج ةةلا ق 

 ةل ةةاٌ . ةأال راتن ةلاشتسمذ اٌ  َت ذ 

تن سعاَ    اؿؼ  ة  ش جك   ال  ةأمخغٍاظ  ةل رس    ةلاـئٌ ةإللشتعةاٌ ةلـت ر ةلشٌ ٍ  ن 

الش  ص ة  ش جك  تالظتل( 4-0س  ن صةه ةلاعذ حـرةي) تنة شختس  إلي سشؼمةلاعذ ةلش اٍ َذ ص ت 

ال  لتؿَذ  متلز ةلعتلاَذ   ةا ةأ عتسرةلَذ ةس ئختر ةلشؼتسد ةل إلخ تسةلا  ً ةحةلك سنتيٍت 

ةأ عتسةسؼتصتر   ت ةإللشتع
(15)

يا  إن لئٌ اَؼج ل  ص لئا اةلتر حش    ا تن تسيلتالت  ةإ ة. 

 :سَذعئ التر صـَـذ ال  ةل  ةؿٌ ة ال

 ؤطغد اَم .اـرٍر  عغ ةلشغةا ةةلع ةال  ةلسس ئج ال  خجل  لئخَمالعغاذ س ئنذ ةلشغةا ل    -1

 س  ن   ذ . سـرٍر ماَذ ة ؿشَتػتر لنشغد زال َذ العَ ذ  تلخت الت -0

رٍغ ة ؿشَتػتر ةلا  ٍذ   س ةلش غً مٌ ٍا  تة ةأ خ  ٌ تةسـرٍر العرل ة  ش جك ةلَ الٌ  -0

.ةلا ئ حذ
(16) 

 األمن الغذائً العراقً  : المبحث الثانً

  ةأال  ةل ةةاٌ اٌ ةلعغةق تسسخ ز ساسٍ َتً حا ختث ل ــت صئذ ةعرةلن الاالذ ة                

متلز لجر غةحتر ةةلع  حتر   خغ ةلاال  حا ر ـ ة ر غةحتر ةلاَت َذ ة ئي الرى    ي

آطتسصــــــت ةل  َغد  ئي ةلعغةمََ    ةمتن ال  لشتاؼ ت ةسسنتـ العر ر ةلخ تلذ ةةأالَذ ة مشعتيٍذ 



.
(17) 

0211%( لعت  6 02%( اٌ ةلعغةق ةالعرل ة الَذ )1 11ؿَض حئغ العرل ةلخ تلذ)
(18)

 مات 

.0210%( لعت  18.9سغةػعز ةلي) 0227%(لعت  00.9ةن لاخذ ةلن غ اٌ ةلخئر حئ ز)
(19)

 
               
الات ٍيعم سـز سؿاذ  ةمخَغ ت ةةاَ ة ؼار ة م تس ةلعغحَذ ةلشٌ سعتلٌ عر ةلعغةق تؿٍ

ةلش ئختر ةلشٌ سـرص اٌ سئك ة   ةق ةةلاَت تر ةلشــــٌ سائ  ت ةلرةل ةلا َا ذ  ئي سؼتسد 

ظتً ال  ةمظغ ؿةس   تن ةلعــــــغةق مر ٍ  ن حئرةً ال  الـــــــتر تال م ةل ةةاـــــٌ ةل ـــــــةةا ةا رةن 

إ  تن ســــ اغ  سا  ـــــم ال  ة شَغةي ةل ةةا خغى ح اغد ةلا ةسي ةلاتلــــــَذ ةلشٌةلخئرةن ةلعغحَذ ةأ

ةلاـــــــــ ةسي ةلاتلَذ مـــــر  ٍ نـــٌ لشـ َ  ةأالـــــ  ةل ةةاــــــٌ مات ؿع  تط تا ؿ خذ ةلـعتس 

لاـئــٌ    سئخَذ ةأؿشَتػتر ةلا ئ حذ ال  ة ؼا ةإللشتع ةمشعتيً ةلانغةع  ئي ةلعــــغةق ة 

ةق ال  ؿعتس ةؿـــــغةث  تص  _ ة حعر الت الغ حـــم ةلعغ   ةةل َتس ة عتس ةل نصةل ةةا لئا ةل َ 

اٌ سنتم  الش ئذ ةل ـــةةا ال  ػتلخَ  ة ةل تير سئك ةلظغةف ةلي سرالَغ ةلا  الــتر ة  ت َذ لئ  تـ 

 ــــَات حعر ؿـــــــغث ــشغةػي اـــٌ العر ر ةإللشتع  ــــةلاسة ٌ الات ةيى ةلي الــــاٍر ال  ةل

%(  ت  8,0ةلي ) 1998%(  ت  11إ  ســــــغةػعز الاتصاــــذ ةإللشتع ةلاسة ٌ ال  ) 0220

تالـــــت ةلؼتلج ةُخغ ا ر تير ظـــــغةف ة ؿشجل ةلي  0225%(  ت  6,6ط  ةلي ) 0220

ــتر ةل    ةةلش زٍي لئ ةةا الات تيى ةلي  ر  مرسد ةلاؤ اتر سرالــــَغ ةلخ ي ةلشـشَـــذ لعائَـــ

. ةةا حتل اَتر ةة ةمتر ةلا ئ حذةلغ اَــذ  ئي ساالَ  ةل
(02)

 

ال اةلـــــتر ةل ةةا ٍــاسٌ لا ةػ ذ ةلشغةػي اٌ الاتصاذ ةإللشتع اان يةس ةلكةلشَؼذ ل      

مةلك ة  تس ت  تػغةا ةالعتلؼذ ةأالغ ـٍَ  ن ةل اٍـــ  ة َئذ لار ةل  ص ل حـَض ةلاسة ــــــــٌ

تن س زٍي ال اةلتر ةل ةةا اٌ تمـــــظغ ال  ال تن ٍؼ ج ةلخــئر تة ةلؼ تر ةلااؤةلـــــذ الش ئذ ةل    

الات ٍؼع  الاالـــــذ لا اةن ٍ    ح ةة ةلـــــــرةس ةةلش زٍي لئ ةةا اٌ ةأةمــــــتر ةلا ئ حذ ةة

  ئي تالـــــ  ةلاــــ ةل  ةل ةةاٌ .ساخغ ةص ل ةل ـــــةةا تم  ساطَغةً 

 

 نتاج القمح فً العراقا
ٍعر ةل اؾ ةلاتيد ة  ت َذ ةةلغاَاذ اٌ ةلاتارد ةلعغةمَذ حش   خت    إ    ســـ ئ  ةػخذ             

ة ئَـــــــم ٍعر ةل اــــؾ ؿؼغ ةلاةةٍـــــذ اٌ لـــــاص  ةةا ةلنغي ــتً إ  الت لـــــرس ال  ت إلجمـ

ا   سَ ــــتر ةةلخغةةلـغةسٍذ ةل ةةاَذ  شَتيً ةةلاعرس ة  تـ ةلةً ٍـع  ال م  ئي ةلاعغةر ةأ

ي لاخذ %( ال  تػاتلٌ الت ساره ةلـخ ث ال  ةلاعغةر اٌ ةلـــَ   ةٍـش ً  ئ81ر ةلنغي حـ ةلٌ )ٍا

ال  ةل غة  (.60,0حـ )ال  ةلخغةسَ  ةل ختسٌ س رس
(01)

  

ك ةلاـتصَ  ةل ةةاَذ ةص  ةل ةةا ةلغاَس لاعظ    تن ةلخئرةن ةٍ ئ   ئي ةل اؾ حتلم الئ          

ةل تالَذ ةال  ت ةلعغةق ةلةة اتن س اَغ س َف ةل خا ةل َت ٍاظ  ةلـ  ةلـ َ ٌ لئشـغس ال  ةلشخعَذ 

ة مشعتيٍذ
(00)

 
              
ة

 
ــــٌ ةلا  ةر ةلظــجص تن ةإللشتع تخة ٍـــــايةي اـــ( 1ال  ةلؼـــرةل سم  )لـغى 

ة خج  لك ٍع ي ةلي ةلششؼَي ةلـ  الـــــٌ لئ  تـ ةلاسة ــــٌ لا ةػ ذ ةلـعتس  ةلي ة

حـاخج ظغةف  0220ط  سغةػي ةإللشتع مئَــــــجً  ت  ً ةلانغةع  ئي ةلــــــخئر تلةةك ة مشعتي



 نت ةإللشتع ةلــــــي ةلش ََغ ةلشٌ الغ ح ت ةلخئر ةةلشٌ تصا  اَ ت ةل  تـ ةلاسة ٌ ط  تل

ص ةلــــــجؿ ذ ط  ة شــــ غ اــــــــٌ ةلا  ةر ةلظج 0224ل   ت  (1097054)

( ل  ة خج 1054975ةلي ) 0228ةتلــــــ نت حش   ةةرؾ  ـــــــــــت  0224لعـــــت 

 لــــــــــــك ٍـــــع ي ةلي تال س  رد ال  ت  ر  ةلع تٍــــــذ حتل  تـ ةلاسة ٌ ةاشـز تحـــــــ ةث 

ـــــــــَغةي لئ تصـــٌ ةةلرةلــــــــٌ الات ػع  ةإللشتع ةلاـئـــــٌ  ٍيتصـــــٌ ةلااش سي ة  شـــــ

ةختصذ اَات ٍشعئ  حتأ عتس حـَض تصخؾ ةلااش سي تم  س تلَف ال  ةلا ــــشغ ةلاـئٌ ال  ةل اؾ   

مةلك تل غةل العظ  ـٌ ةةل ؼغد ال  ةلغٍــف ةلي ةلارن ايجً    سرص س ةةرتـ ةلغٍف ةلعغةمــــ

  تن ةلغٍــــــف ةلعتالئَ  اٌ ةلاسة ـــــــذ اٌ  ئ ــــــــٌ ةلراــــتـ ةةلرةخئَذ   ةحش    ت   ر  

لع تٍذ ةةلاشتحعذ لئ  تـ ةس لٌ   0220ةػــــــ ي  َت ذ زسة َذ ةةرـذ حعر  ــــــــــت  

ئك ةل ـــــــ د ة مشعتيٍــــــذ ةٍ  ن ةصةة ةأالغ ال  ةأال س ةل  َغد ةلشٌ سؼع  ةلخئر   ٍاةلاسة ٌ 

ةلشٌ ٍشعغع رعَف ةالت  ة زالــــــــتر ةلاَت َذ تة ة مشعتيٍــــــــذ تة ةل  ةسص ةل خَعَذ 

ةص ت ٍـــاسٌ يةس ةلا اةلتر اٌ ال ةػ ذ ةلشـــــــــ ئختر ة مشعتيٍذ لخئر الظ  ةلعغةق ل ـــــــت ةإللشتع 

مخَغد _ تً ت شَغةي ةل اؾ _ لــــــــــــةة اان  ا  ال اةلتر ةل اؾ سعر ٍعشار  ئــي ة  شَغةي ح اخذ 

 ة تاــــــــــ  ة ت َــــــــذ لا ةػ ذ الــــــظ  ســــــئك ةأ  ت ر ةلشٌ سـع  .

ةتن  ائَذ سغةػي إلشتع ةل اؾ اٌ ةلعغةق ةساةٍر ت رةي   تلم مر تلع س  ئـــــــي العرل         

ةطغ  لك  ئي لاخذ ة مشنتا ةلةةسٌ ةمخغ ةلنؼ د حَ  العرل  ال  ط  ا ر اؾ    ٍتً ةةلنغي ال  ةللعَج 

 لعَج ةلنغي ةلا  ً ةؿتػشم ةلا  ٍذ ال   لك ةلاـع ل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ومعدل نصيب الفرد ونسبة االكتفاء الذاتي  إنتاج القمح في العراق وعدد السكان(1جدول رقم )

 (5115_511للسنوات ) والفجوة الغذائية
معدل نصٌب الفرد   *عدد السكان كمٌة اإلنتاج بالطن  السنة

 )كغم(

نسبة االكتفاء 

 الذاتً %

الفجوة بٌن معدل نصٌب الفرد 

 *وحاجته السنوٌة من القمح /كغم*

0222 0242401 00077222 4440 4244 1046 

0220 0006422 04400222 4644 4047 0441 

0220 0046417 00010222 02040 6047 144 

0220 0006064 00470046 02044 6440 140 

0224 0067004 00006116 00.2 02.6 00 

0220 0004010 04011070 6044 40 0140 

0221 0041000 04660000 6044 4441 0141 

0227 0020774 00742000 4040 76 0040 

0224 0004670 07161121 4050 4056 02057 

0226 0722062 07070024 1050 0751 4057 

0202 0744442 07676000 6450 6256 654 

0200 0424622 04712002 6751 6250 0254 

0200 0210000 06406072 02056 6150 450 

 عتماداً على :الأبالمصدر: الباحث 

 .506ص0224الجهاز المركزي لألحصاء 5 التحلٌل الشامل لألمن الغذائً والفئات الهشة فً العراق 5 -0

 .5004ص62(5مجلة كلٌة اآلداب 5جامعة بغداد 5العدد 0227-0220ب الطعمة 5أعداد خارطة األكتفاء الذاتً للقمح فً العراق )حسام صاح -0

 .10و10.ص0200-0202الجهاز المركزي لالحصاء5المجموعةاالحصائٌة السنوٌةجمهورٌة العراق 5وزارة التخطٌط والتعاون األنمائً 5 -0

 (ب.0/0(او)0/0.جداول)0200-0200 ٌط والتعاون األنمائً 5الجهاز المركزي لالحصاء5المجموعةاالحصائٌة السنوٌةجمهورٌة العراق 5وزارة التخط-4

 .(0224502205022050222ة السنوٌة )وزارة التخطٌط 5 الجهاز المركزي لألحصاء 5 المجامٌع األحصائٌ-0

 عدد السكان بدون اقلٌم كردستان-*

 كغم( ٌنظر: 024ن القمح )( معدل نصٌب الفرد السنوي م*)* 

 .0660عبد الغفور ابراهٌم أحمد 5االمن الغذائً ومتطلباته المستقبلٌة 5مطبعة الٌرموك بغداد 5 -     

 

م  /  ذ( 44,1تن العرل لعَج ةلنغي ال  ةل اؾ اٌ ةلعغةق حئـــــغ ) ( لـغى1ةال  ةلؼرةل سم  )

غي ةل ةؿر ال تسلــــــذ حتلاعرل ةلا ئ ث م   ( لئنــــــ60,9  ةمــــر حئ ز ةلنؼ د )0222لا ذ 

س رس ماَش ت ةأ شَغةي ة ال  خجلار م  /اغي/  ذ( ةصـــــــةة ٍع ٌ تن صــــةة ةلــــــ  ص ٍ  128)

 %( ت42,8ً  ةمر حئ ز لاخذ ة مشنتا ةلةةسٌ لئا ذ  ةس ت )0222( ل  لا ذ 1525922حـ ةلٌ )

 %( .59,0اٌ التيد ةل اؾ ح اخذ مرسصت ) ةص تك  ؼا ةن

( ا ووور حئوووغ العووورل لعوووَج ةلنوووغي الووو  ةل اوووؾ 0221 0220 0220ةاوووٌ ةلاووو  ةر )           

م  /اغي/ ووووو ذ( ل ـــــــوووووـ  ال  وووووت  ئوووووي ةلشووووو ةلٌ   ةصووووو  اـــــــوووووـٌ 121.8 121.0 89.4)

 اٌ ؿوووووَ لا ةػ وووووذ ظوووووغةف ةلـعوووووتس ــــوووووـاةٍر حاوووووخج ةأصشاوووووت  حتل  وووووتـ ةلاسة وووووٌ س



م  /اغي/ ووووو ذ( لئاووووو  ةر ةلاوووووةم سد  ئوووووي 6.0 6.8 18.6تصخـــــوووووـز ةلنؼووووو د ةل ةةاَوووووذ )

 ةلش ةلٌ .

م  / ووووو ذ( 55.2تصوووووخؾ العووووورل لعوووووَج ةلنوووووـغي الووووو  ةل اوووووؾ ) 0224ةاوووووٌ  ووووو ذ           

( تالـــــــــووووووـت لاووووووخذ ة مشنووووووتا ةلةةســــــووووووـٌ ا وووووور حئـــووووووـ ز 50ةةلنؼوووووو د ةل ةةاَووووووذ حئ ووووووز )

 ئووووي ةلعووووغةق  0220%( ة ووووخج تل نتروووو ت  وووو  ةلاوووو ذ ةلاووووتح ذ صووووـ  تن ؿووووغث 52.9)

ؿعووووئز اووووٌ  وووو غ ت ةس ةتن ةلااووووتؿتر ةلاسة َووووذ العوووورد  ئـــــــووووـنتً ةصووووٌ  ئووووي تحوووو ةث 

مـــــــووووووـتن ةل رووووووي اَ ووووووت الغحووووووك ةتصائووووووز متاووووووذ  0224ةلـعووووووتي   مةلـــووووووـك تن  وووووو ذ

ةل  ت ــــووـتر ةلوووَس ةلاسة ــــوووـٌ ا وووص   طوو  تلوووشع  ةإللشوووتع ةلاسة وووٌ مئووَجً  اوووت موووتن  ئَوووم 

(   حَ اووووت تخووووة ٍشغةػووووي ة لشووووتع 1ةماووووت اووووٌ ةلؼوووورةل سموووو  ) 0226ة0225اووووٌ ةلعووووتالَ  

ةةلخووووووووتلغ  0228ةالعوووووووورل لعووووووووَج ةلنــــووووووووـغي حـَــووووووووـض  ووووووووؼئز تيلووووووووته اووووووووٌ  ووووووووت  

%( اَاووووت حئ ووووز ةلنؼوووو د 41.9م  /اغي/ وووو ذ( ةلاخــووووـذ ة مشنووووتا ةلةةســـــــووووـٌ حئ ووووز )45.0)

ةلع ت ووووم عووووغةق ةم  /اغي/ وووو ذ( ةص ووووت ٍوووواسٌ  تالـووووـ   ووووـذ ةلاَووووته اووووٌ ةل120.7ةل ةةاَووووذ )

 َت ووووذ سغمَووووت ةلاتاَووووذ سؼووووته ةلعووووغةق لشـ َوووو  س ئووووص ةلااووووتؿتر ةلاسة َووووذ   حاووووخج  ئووووي 

ل وووغً يػئوووذ  الووو  ةصووورةا ت ة مشعوووتيٍذ الووو  خوووجل سـ ا وووت ح اَوووتر ةلاَوووته ةلووو ةسيد لئعوووغةق 

ايوووج  ووو  ةلش َوووغةر ةلا تخَوووذ ةلشوووٌ ةطوووغر  وووئخت  ئوووي ماَوووذ ةلاَوووته ةةلااوووتؿتر .ةةلنوووغةر

   الووو  ةلشـاووو  ةلوووةً لوووغت  ئووي الش  وووص لعوووَج ةلنوووغي الووو  ةل اوووؾ اوووٌ ة ئي ةلوووغةلاسة َووذ 

ةلاووو  ةر ة خَوووغد حاوووخج ةلاخوووتيسد ةلاسة َوووذ ةي ووو  ةلنوووجؽ ةلوووي ؿووورة الوووت ؿَوووض ةسسنوووي العووورل 

ةح اووووخذ ةمشنووووتا  ةسووووٌ 0210م  /اغي/ وووو ذ( لعووووت  120.9لعووووَج ةلنووووغي الوووو  ةل اووووؾ ةلووووي)

ـتػوووووذ سخ وووووي الت وووووذ م  /اغي/ ووووو ذ( ة  ةن ةل4.1%(ةاؼووووو د صووووو َغد حئ وووووز)96.0حئ وووووز )

 لشوووتا ال اةلوووتر ةل وووةةا  ل وووت سووور   ة مشعوووتي يةخئَوووت ة وووَ ـ ةل االَ وووذ حوووَ  ةلاووو تن ؿوووتل 

 ؿرةص ة زالتر.

ةالظووو  صوووةه ةأالووو س ساظووو  ي ووو ه أمتالوووذ ال اةلوووتر  ةةاَوووذ لوووَس لئ اوووؾ ا وووص حـــــوووـ         

ـوووـٌ ةلعغةمــــــوووـٌ لخ َوووذ ةلاـتصوووَ    ماــــــوووـت تل وووت ساظووو  ي ووو ه لأللشنوووتر لئ  وووتـ ةلاسة ــــ

 .  ر    ةلشخعَذ ةةلي  لتر ةلاَت َذؿشي ٍ  ن ةلخئر حعَ

 

 



 

 فً العراق من القمح تقدٌر حجم المخزون الغذائً

اٌ   ق ةل ةةا  اتات تةخئ  اتات اٌ  ةةا ت ح َبذ ال اةن لؼتؽ ةلرةلذ اٌ  نة          

   ةةإلمئَاَذَذ ة جمش ت ةلرةلَذ ( ٍؼعئ ت اٌ ال مف الشاَا اٌ ةلاَت ذ ةل تسػ)ةلشعرٍغةلرةلَذ

.ذالمرسد  ئي ةلااتة تمظغةسعخؾ 
(00)

 

ٌ ةةلعرةةن ةلظجطَ  ةإلٍغةلَذ– َت َذ ال  ت ةلـغث ةلعغةمَذ زالترأ ةلعغةق سعغع تنةحات 

 ةل  ت تر ة مشعتيٍذ ةلعغةمَذ اٌ التطئذ لئعَتن آطتسصتل سال  ةلشٌ  1992ةال تلغ ةلـعتس ال ة 

 ةلاتيٍذ   إال تلَتسم تصخـزحـَض  ةلعغةمٌ سرص س ةلااش ى ةلاعت ٌ لئنغي ت تصاةةلشٌ ال   متاذ

ةلنغي ةلعغةمٌ اٌ ةري  تصخؾلئائي ةل ةةاَذ لةة  ةأ عتس الاش ى ةا   ئي ةل ةةاَذ مسئخٌ الش ئختس

ة ئَم اتن ال  ةل   ةلَس ال  ةل  ـ . ةأيليسـ َ  ةلـر  إلي اٍئؼ متن  تلخت التة س   ةةاٌ الشرص

ةل  ةسئ ةل خَعَذ  لا ةػ ذ ةأصاَذ تٍذ اٌ  ةالغتال اةن  ةةاٌ  شغةسَؼٌ  إلي ؿتػذ ةلخئر

 آال ذٍ ع س  ئي الاش ى يخ  ةلنغي ةالاش ى  الت   ت ةةلشش ؼتر ةلاَت َذ ةلشٌ سـع  ةٍ شغ 

 ةل ةةاٌ .

ةل ةةاَذ  ئي  الش ئختسمعشار اٌ سـ َ  سةلعغةق  يةلذ تنتصغ لئعَتن ؿتلَت لئـظ ظت ص  اةال

 لك  م      ةمر لشغةلغٍف  تةرتـل َتث ةلش  َص ةسرص س حش   متال  س غٍخت   لشَؼذ شَغةي ة  

ةٍيت ةلي ة ةلاـئٌ ةإللشتع ت ةل  تـ العرس ةلارن ةلعغةمَذ سشخع إليصؼغد ةةرـذ ال  ةلغٍف 

 ص  ئي ةل رالتر ةةساتـ ؿؼ  ةلخ تلذ ةال  ط  زٍتيد يةل إلي تيىؿع ل زخ    تلٌ اٌ ةلارن 

 تحي ت تا ص  ستحي  تالغه ةٍائك زالت   سؼع  ال  ةلعغةق   ةأال سؼتاعذ . ةم  صةه ةل ةأا ةهؿؼ  

س نٌ ؿشي لش غ  ةةاٌ   ٍخا إال تلَذائَس ال  ةل  مرس ةؿع  ةل  تـ اٌ ة  شَغةي لاخج الت  

  غل ال تح  س اَغ ةل ةةا . أٍذ ةةلغر فلئااتةالذ  تٍؼع  ةلخئر خترع ةأالغةةؿر   ةصةة 

ال اةلووتر  ووةةا سووؤال  اَ ووت ةل روووي  سوو اَغسعاوو   ئوووي  تني ةلؼ ووتر ةلاع َووذ لووةة اعئوو        

 تةةلاـئوووٌ  ةإللشوووتع ووو ةا الووو   حشووو    وووت  ةةل اوووؾ حشووو   خوووت  ةل وووةةاٌ ةختصوووذ ةلـخووو ث

ةةلاسة ووووذ  ةأ ةٍووووذال ظاووووذ  مرسسوووومالوووو  خووووجل ة  ووووشَغةي ةل وووو  اووووٌ ةحاووووص صوووو سد ةماووووت 

. ةالووو  خوووجل ةلؼووورةل  ً %( الووو  ؿؼووو  ة  وووش جك ةلاووو 17ةلرةلَوووذ حوووتن ٍ ووو ن حـووورةي )

حـاووووج  الوووو  ةل اووووؾةلا وووواةن ةل ووووةةاٌ س وووورٍغؿؼ   إلووووي( س صوووو  ةلخـووووض حشوووو   الخاووووص 0)



الووووو   ةأيلوووووي  صوووووةة ةلا ووووواةن  ةلـووووور ( ةمووووور ٍاظووووو0202 0205 0202,0215)ةأ ووووو ة 

سووو  س ووورٍغ  وووري ةلاووو تن حـاوووج ةلاووو  ةر ةلاوووةم سد ؿَوووض  ةل وووةةاٌ لئنوووغي  ووو  ٍت  ة  وووش جك 

ــــووـتػذ الوو  ةل اووؾ  ئووي ت ووتـ العوورل لعووَج ةلنــــووـغي ةلاوو  ً اَووم ة ئَووم سوو  ؿاووتث ةلـــ

م  /اغي/ وووووو ذ( ةالووووووـ  لعووووووَج ةلنـــــــووووووـغي ةلاوووووو  ً سوووووو  ســـــووووووــرٍر 128ةلخــــــووووووـتلغ )

ؿؼـــــوووـ  ةلا ووواةن ةل وووةةاٌ الووو  ةل اوووؾ   ةتن صوووةة ةلا ووواةن  حووور تن ٍــــوووـ اغ  ووو ةا الووو  

حئ ووووووووز ماَووووووووذ ةلا وووووووواةن لاوووووووو ذ ةإللشــــــــووووووووـتع ةلاـئووووووووٌ تة الوووووووو  ة  ووووووووشَغةي  ةموووووووور 

( 690186تصوووووخـز ماَـــــوووووـذ ةلا ووووواةن ) 0202( لووووو    ةاوووووٌ  ووووو ذ 597948)0215

 0202( لوووووو   ةاووووووٌ  وووووو ذ 820590حئ ووووووز ةل اَووووووذ ) 0205لــــووووووـ    ةاـــووووووـٌ  وووووو ذ 

 ( ل  .901584تصخـز ماَذ ةلا اةن )

 
 ( تقدٌر حجم السكان والمخزون الغذائً من القمح فً العراق0جدول رقم )

                                                                                                                               

المصدر : تم أحتسابه من قبل الباحث .على اساس متوسط نصٌب الفرد السنوي من القمح 

 .%( من االستهالك السنوي07كغم/فرد/سنوٌا(5كذلك نسبة المخزون البالغة)024والبالغ)

-0667%( للمدة 0السكان على اساس معدل النمو السنوي فً العراق)عدا اقلٌم كردستان( والبالغ)*تم تقدٌر عدد 

 .ٌنظر 0226(لعام07070024و)0667(لعام 06240011.حٌث بلغ عدد السكان )0226

 .44(ص0200-0202وزارة التخطٌط الجهاز المركزي لالحصاء5المجموعة االحصائٌة السنوٌة)-:

 

ةاَذ اٌ الـتاظتر )ةلخــــــعغد   ً ن س  ن ال ةمي صةه ةلا اةلتر ةل ةةختؿض ةٍغى ةل            

ت اـــــــٌ خغٍــــــ ذ سم  ماـــــص (ةلاـــــ ةلرٍ   متس ةلرٍ ةلَـــــذ حتح  ح ــــــرةي صجؽ
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 الخاتمة:

تً س اَغ ةل ةةا  لشٌ ٍؼج  ئي ةلرةلذ ةل َت  ح تةلا اذ ةةأال س ال ةل ةةا لذ س اَغاسعر الا

سن غ حار ةلـتػذ ةلـتلَذ    تن ةٍيت ة ئَ ت ة  شَغةي  تةلاـئٌ  ةإللشتعال  متن  لك   ةا  لا تل ت

م ن ةلا اةلتر ال  ة  شَغةي   تةلاـئٌ  ةإللشتعال اةلتر  ةةاَذ   ةا ال   إلمتالذس  ص  تنح  

ةةن   َات ر ةل  ةسئ ةل خَعَذ ةةلخشغٍذ ساظ  خ  ل يات َذ ٍا   ةلغػ ـ  ئَ ت اٌ ؿت 

  ةل  ل)ي  ص   ئَ ت ةن لخشعر مظَغة ال ٍؼج ةً –ةلاَت ذ ةلرةلَذ ةلـتلَذ صٌ  َت ذ ةمشعتيٍذ 

س ن ةلَ ت ال  اغٍ  ٍاشؼرةن لعتال ت ةالع لتس ت ة ت ش ت   عغف مَف اٍؼ   ن ة ت ش ت  َ

.لشعغف الع   لشـ َ  العتلـ ت(
(04)

. 

ةلرةلذ اٌ ال ةػ ذ ؿت ر  إلَ تلةة اتن ال اةلتر ةل ةةا سعر ال  ةل  تا  ةلا اذ ةلشٌ سئؼت 

ة مشعتيً ال  خجل ة شاتيصت  ئي ال اةلتس ت  –ةزل ت ةلاَت ٌ   ئي ةل  ةسئ . ةةلاـتاظذ

 . ةلـت ر ةلشٌ سـع  صةهةل ةةاَذ ؿشي لؼر ؿج لاظ  

 شغةسَؼَذ  ذ ئع  لماؾ (ذ ةل ةػج خال ت الظ  ) ةل ةلـخ ث ال  ةلائي ةل ةةاَذ ةلغاَاةسعر 

 ةلاـع ل اٌ ةلعغةق ؿَض ةص تك ةال تلَذ ةلش  ي اٌ زسة ذ صةة ةل ةةاٌ ةأال سا   اٌ سـ َ  

ته ةل   حـتػذ ةلي ي   ة ٍرً ةلعتالئذ ةةلاَةس اغ ةلااتؿتر ةلعتلـذ لئاسة ذ ةل ة عذ ةػ ي

 ؿ  الٌ لئ  تـ ةلاسة ٌ ةا َت ةسة َت ةسشؼَي ةلا ش ع ةلاـئٌ ةؿاتٍشم ال  ةلا تااذ ةل تسػَذ .
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