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يف العراق الرئيست احلبوب  إنتاجالتوازن بني منو السكان و
 ( دراست يف اجلغرافيت السياسيت7001 -7711للمذة )

 املستخلص

ن موضوع السكان والغذاء في مجال الحبوب في أالدراسة من اعتبار لقد انطمقت ىذه 
الدول  العراق من اىم القضايا االستراتيجية التي كانت وما زالت محور اىتمام دول العالم السيما 

النامية ومنيا العراق، وبذلك خرجت من كونيا مشكمة اقتصادية اجتماعية الى كونيا مشكمة 
 منية خطيرة.أسياسية و 

الغذائية  الذرة الصفراء( كونيا السمعو  والرز والشعير الرئيسة )الحنطةم اختيار الحبوب وت
ًا مباشرًا في إنيا تعد عنصرًا اساس، كما انبمدال كثير منلتوفير الغذاء الرئيسة في  اإلستراتيجية

 الغذائي البشري. مركبال

نتاجتيدف الدراسة الى الكشف عن العالقة بين نمو السكان و  وذلك الحبوب في العراق  ا 
(، وكذلك 7001 -7711المدة ) خالل نتاجمعدالت اإل تغيرمن خالل دراسة نمو السكان و 

ة تقضي بمعالجة الخمل ومعالجة الموضوع من زواياه المختمفة بغية التوصل عخطة ناج ةغصيا
 الى النتائج المتوخاة.

نتاجبين نمو السكان و ن اختالل التوازن أالدراسة  َوَبينت صبح من أالحبوب في العراق  ا 
 3لى نحو )إاالخيرة، نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني  األربعةالحقائق الواضحة خالل العقود 

نتيجة  الحبوب إنتاجحصل تراجع في نمو  عمى حينعداد السكان بوتيرة متسارعة، أ%( وتزايد 
 .اصمةواكبتو الزيادة السكانية الح، وعدم مية الزراعيةنتاجتراجع اإل

تجو نحو االتساع بمرور ق يعاني من فجوة غذائية مستمرة تواظيرت الدراسة ان العرا
المحمي  نتاجالزمن، وان اسباب ىذه الفجوة واتساعيا تحدد بانخفاض معدالت العرض من اإل

 .السيما الحبوب لممواد الغذائية الرئيسة



 
 ه

مو ويًا من ناحية، وارتفاع ن%( سن 7,5الزراعي البالغ ) نتاجمعدل نمو اإل انخفاضسبب ب
رت عمى ثالتي ا االستيالكي نمط%( سنويًا، وتغيرات ال 3سبب ازدياد السكان بنسبة )الطمب ب

الغذائي في العراق  األمن%( سنويًا من ناحية ثانية، مما يجعل  4نسبة )باالستيالك  طنم
ًا عمى سمبوخاضع لمظروف السياسية واالقتصادية واالقميمية والدولية التي قد تنعكس مكشوف 

 السمع الغذائية. بأىمامكانية امداد المواطن العراقي 

دة موفق مشيدين لمعمى الغذائي في العراق  األمن وتوصمت الدراسة ومن خالل استشراف
تحد من الفجوة الغذائية وترفع نسبة ( فأن افتراضات المشيد الثاني يمكن ان 7070 -7077)

 االكتفاء الذاتي لتحقيق التوازن بين السكان والغذاء خالل العقود القادمة.

في الدراسات  الً ماعكثر مناىج البحث استأاعتمدت الدراسة المنيج التحميمي كونو من 
نتاجو  السكانالجغرافية وخاصة الدراسات الجغرافية السياسية لتحميل العالقة بين نمو  الحبوب  ا 

 .في العراق

السكان  ي تمحورت حول اختالل التوازن بين نموتالوقد أوضحت المقدمة مشكمة البحث 
نتاجو  ات المتزايدة من جية االحتيابالمحمي عن تم نتاج، بسبب قصور اإلالحبوب في العراق ا 

يا الباحث لدراسة موضوع عديدة انطمق من وتضمنت ايضا فرضيات السكان الغذاء نتيجة زيادة
 .شابيةجيتو والدراسات المينبحث وميضا ىدف الأوتناولت المقدمة  وبحث

لقد تم اعداد ىذه الدراسة باالستناد عمى البيانات واالحصاءات المتوافرة لدى الوزارات 
 النظريةت والدوائر الرسمية التي ليا عالقة بموضوع الدراسة فضال عن البحوث والدراسا

 .يقيةوالتطب

، تناول ربعة فصولأن تكون في أائج واضحة الدراسة ومن اجل التوصل الى نت اقتضت
سكان العراق لممدة تطور نمو  ضمناً ي العراق والعوامل المؤثرة فيو متالفصل االول نمو السكان ف

(7741-7001.) 

العراق لممدة في الغذائية  ةالحبوب والفجو  إنتاجما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة نمو أ
 استيالك الحبوب في العراق.و  إنتاج ( واىم العوامل المؤثرة في7711-7001)



 
 و

كرس الفصل الثالث لدراسة الظروف االستراتيجية لوضع سياسة سكانية في  عمى حين
تممس مستقبل مع فضال عن المقومات السكانية لمتنمية  فيوالعراق متناوال السياسة السكانية 

 .7070ل التوقعات المستقبمية لعام من خال السكان في العراق

وخصص الفصل الرابع لدراسة التوجيات المطموبة لمنيوض بالواقع الزراعي في مجال 
مكاناتياالمقومات الزراعية المتاحة في العراق الغذائي العراقي متناوال  األمن الحبوب لتحقيق  وا 

والكشف عن متطمبات  7070السكان عام وتقدير حجم الفجوة الغذائية عمى ضوء تقديرات حجم 
الغذائي في العراق مختتما الدراسة بجممة  األمنة مستقبل الغذائي في العراق لمعرف األمنحقيق ت

 تأخذ طريقيا صوب التنفيذ.ان  أملنمن االستنتاجات والمقترحات التي 

في  تأو أخطأ وتقد سي تن كنا، و  يفي غايت تقد وفق كونأوختامًا أدعو من اهلل أن 
يذا قدر أي باحث  فإن عرف ف، من ىذا الجيد المتواضع  ب معين أو في زاوية ىنا أو ىناكجان
 غيب عنو أشياء.تفالبد أن  شيئاً 


