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عراق في ال تتناول ھذه الدراسة التعرف على تطور إنتاج واستھالك الحبوب الرئیسة           

 ء الذاتيكتفامنھا لالستھالك ،وتحلیل الفجوة واال على كمیة المتاح(القمح و الرز و الشعیر) و

ي لقیاسي فالیل والتحلیل اإلحصائي والتح عات المستقبلیة، وقد تم استخدام التحلیل الوصفيوالتوق

ثیر س تأبعض جوانب البحث،واعتمد التحلیل باستخدام أسلوب االنحدار البسیط والمتعدد لقیا

من  ى كلالمتغیرات التفسیریة في الكمیات المتاحة لالستھالك  من الحبوب وذلك اعتمادا عل

ى ج علیة ،وقد اقتصر عرض النتائالصیغ الخطیة و اللوغارتمیة المزدوجة و النصف لوغارتم

طریقة ت الأفضل النماذج المقدرة من الناحیة اإلحصائیة التي تتفق والمنطق االقتصادي ،وكان

 ادیةالمستخدمة في تحلیل البیانات الخاصة في البحث ھي طریقة المربعات الصغرى االعتی

)OLS) إنتاج  حول) 1980-2010).واعتمد البحث على بیانات السالسل الزمنیة للفترة من

 لتي أمكنیة ا،الرز،الشعیر) ،وقد استندت الدراسة إلى البیانات الثانوالقمحواستھالك الحبوب (

الحصول علیھا من نشرات الجھاز المركزي لإلحصاء والجھات الرسمیة األخرى.وتوصلت 

 -الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات نوجزھا فیما یأتي:

بین حد أدنى   )1980-2010للتذبذب خالل الفترة من ( القمحرض إنتاج بینت الدراسة تع        

، وبلغ  2010) ألف طن عام 2749وحد أقصى بلغ ( 1984) ألف طن عام 741بلغ مقداره (

، أما بالنسبة لمحصول الرز فقد تراوح االنتاج بین حد ادنى بلغ   %)3.7معدل النمو السنوي (

، وبلغ معدل نموه ) 2007عام ( ) الف طن 393وحد اعلى بلغ (  2001) الف طن عام 5(

) الف طن 192) ، اما محصول الشعیر فكان االنتاج بین حد ادنى بلغ (%0.6السنوي حوالي (

) % -1.4وبلغ معدل النمو السنوي لھ (  1990) الف طن عام 1854وحد اعلى ( 2000عام 

ولكن بصورة  ازدادت القمحالك من محصول  لمتاحة لالستھبینت الدراسة ان الكمیة ا،كما 

              مدة) ألف طن خالل ال3939.58( متذبذبة، وبلغ المتوسط السنوي للمتاح لالستھالك

فكان تطوره متذبذبآ،إذ بلغ متوسط االستھالك من  اما محصول الرز) 2010-1980(

الشعیر كان المتاح ،وبالنسبة لمحصول  1980-2010) ألف طن للمدة (705.16الرز(

) ألف طن وتطورت 903) و بلغ بحدود (1980لالستھالك البشري قد  بدا بالتطور منذ عام (

) ، نظرا لتطور النمط االستھالكي للغذاء للفرد 1989) ألف طن في عام (1158لتصل إلى (

بح العراقي إذ قل استعمالھ كمادة غذائیة ، أال أن ظروف الحصار المفروضة على قطرنا أص
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، وبلغ متوسط  القمحاستعمالھ بشكل مؤثر مادة غذائیة في مرحلة التسعینات إلى جانب حاصل 

ً قدره (1980-2010استھالكھ البشري  للمدة(   ) ألف طن .961.41) معدال

زاید مستمر في ت القمحلمحصول  الظاھریة كما توصلت الدراسة إلى أن الفجوة الغذائیة         

ع م النخفاض ت باتسعینات فقد بدأمستوردة في مدة الثمانینات ، أما في مدة المع تزاید الكمیات ال

م الف طن عا )162(الظاھریة ضعف اإلنتاج المحلي وقلة االستیرادات فقد بلغت الفجوة 

ي لغ حوالإذ ب ).وبحساب معدل نمو الفجوة الغذائیة نالحظ انھا تتجھ نحو الزیادة المستمرة1995(

)0.4%(.  

ما %) ، أ1.4غ (الغذائیة الظاھریة بل فجوة معدل النمو السنوي  لل أما بالنسبة للرز فإن       

ویعزى التذبذب  في  ،%) 0.6-بلغ معدل النمو السنوي للفجوة  حوالي ( فقد  محصول الشعیر

لحبوب امن  الفجوة الغذائیة إلى التذبذب في اإلنتاج المحلي وكذلك إلى تذبذب كمیة الواردات

  .واللذان بدورھما یؤثران في االستھالك ،فضال عن إلى ارتفاع معدل النمو السكاني،

قلة في یرات المستتغمعادالت االتجاه العام للملقد تم التوصل من خالل التوقعات المبنیة على       

) 2410.5بلغ (ست القمحدوال الطلب والعرض للمحاصیل أن الكمیات المعروضة المتوقعة  من 

بلغ ( الكمیة المعروضة منھ  ست، وبالنسبة لمحصول الرز فمن المتوقع ان 2020ألف طن عام

) 2239.6بلغ (كمیتھ المعروضة  ست،اما محصول الشعیر فمن المتوقع ان  2020) عام 185.15

ة من المطلوب ن الكمیةالعام اكما تبین من الدراسة من خالل استخدام طریقة االتجاه   ،2020عام 

 ، اما الكمیات المطلوبة من محصول2020) الف طن عام 3144.56ستبلغ (  القمحمحصول 

تبلغ س) الف طن ، اما محصول الشعیر فإن الكمیات المطلوبة منھ 304.54الرز فسوف تبلغ (

  .) الف طن2199.06(

  

  

  

  

  


