
وزارة التعليم العالي والبحث                       

 العلمي
 الىـــة ديــــــــجامع                    

  للعلوم اإلنسانيــةكلية التربية                     

 الجغرافيةقسم                                             
 
 
 

 
تأثري العوامل الطبيعية والبشرية على 

 االمن الغذائي يف العراق 
   
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية -مقدم الى قسم الجغرافية  لبحثا
 جامعة ديالى  

 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس 
  طالبةمن قبل ال

   أنفال دلف علي
 

 بإشراف
 رحيم حمود رعدأ. د 

 



 

 ب 

 م2022ه                                                           1443

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

اهَاا وَََاا لَهَاا اهَاا وَََيَّنَّبَنَيْنَ يْفَ}أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَ

ساََِ ا َْوَايْنَاا فِيهَاوَالْاََََْْ ََادَنْاَاهَا وَأَلْ َ{ 6َِن فُارُوٍ}}

رًَ  وَِِكْارَل لِلُازَ تَ{ 7وَأَابَتْنَا فِيهَاا َِان كُازَ ََوٍْ} بَهِاي }} بْصاِ

مَاءِ 8عَبْاادم َِنِياا }} بَتْنَااا بِاا ِ كاااف فَََااء  َِبَاَََْاا{ وَاَزَّلْنَااا َِاانَ السااَّ

يدِ}  اَم لَّهَااااا عَلْاااا ٌزَ بَاسااااِ َ{ وَالنَّخْاااا9جَنَّاااااَم وَ َاااا َّ الْ َصااااِ

يدٌ} تاااااف كَاااا َلِ َ ً  ََّيْ ِ بَلْاااادَبِاااا{ َِْْقاااااف لَلْاِبَااااانِ وَأَ ْيَيْنَااااا 10اَّضااااِ

 {11الْخُرُوٍُ}

 
 صدق هللا العظيم

 
 (11-6) ياتاآل –ق    سورة                                                
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 اإلهداء
 

م ــــــائهوا بدمــــسق نـــن الذيــــى الصادقيــــإل
 راق ...ــــــة ارض العـــالزكي

 
ن ــــــــــا الرحمــــــــى بهمــــــــن وص  ـــــــى مــــــــإل

 ن ...ـــــــديَّ العزيزيـــــــوال
 
ـــإل ـــى الشمـــ ـــوع التــــ ـــي تنيــ ـــر لــي يريقـ ي ـ

 ي ... ـــــي و أخواتـــــإخوان
 

 
 
 

 لباحثةا
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 20-15 المناخ -أوالً:

 21-20 االراضي الصالحة للزراعة -ثانياً:

 24-21 التربة -ثالثاً:

 28-24 الموارد المائية -رابعاً:
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 40-29 غذائياعداد السكان واثره على االمن التزايد  -أوالً:
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 41-39 السياسات الزراعية -ثالثاً:
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 44-43 انتاجية محاصيل الحبوبتذبذب  -1
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 47-46 قصور السياسات الزراعية وضعف العمل االداري والتنظيمي -3

 48 نخفاض الكفاءة االقتصادية الزراعيةا -4

 49 تخلف نظم الري -5

 51-49 أهمال الريف -6

 52-51 سكان والغذاءالتوازن بين ال -7

 54-53 االستنتاجات والتوصيات

 57-55 المصادر
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 23 بالدونم ومساحتها الزراعية االنتاجية القابلية 3

 27 (3م مليار) 2017-2009للمدة  الفرات ونهر دجلة لنهر السنوية الواردات 4

 30 2020 -1947تطور اعداد السكان في العراق ومعدل النمو للمدة  5

 32 التزايد السكاني وقدرة األرض على اإلنتاج الغذائي 6

 34 نسمة( )مليون 2020 -1947تطور سكان الريف والحضر في العراق خالل المدة  7

8 
لى االستثمارية في القطاع الزراعي في العراق ونسبتها المئوية إالتخصيصات 

 )مليار دوالر( 2011-2004إجمالي النفقات العامة للمدة 
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-2018اجمالي المبيدات المستخدمة لمكافحة اآلفات واالمراض واالدغال في العراق للسنوات 

2020 
40 

 41 .2020-2018العراق للسنوات اجمالي كمية االسمدة المجهزة للمحافظات في  10
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 األشكال

 27 (3م مليار) 2017-2009للمدة  الفرات ونهر دجلة لنهر السنوية الواردات 1
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