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 الملخص:
 يعد محصول الحنطة من المحاصيل االساسية التى تزرع بشكل واسع في اقليم كوردستان , ويعتبر الحنطة مادة اولية

، واالقتصادية دورًا مهمًا في تذبذب انتاجها السنوي في للعديد من الصناعات , وتمارس العوامل الطبيعية 
( 2013-1997االقليم.ويتناول هذا البحث دور محصول الحنطة في تحقيق االمن الغذائي في اقليم كوردستان لمدة )

 , ويهدف البحث  لبيان دور، ومساهمة الحصول الحنطة في توفير االمن الغذائي  . وتوصل الباحثان الى العديد من
النتائج  من اهمها: ان هناك فجوة كبيرة بين الكمية المنتجة و الكمية المطلوبة من محصول الحنطة في اقليم 
ل كوردستان, وكذلك بينت هذا البحث ان انتاج هذا المحصول شهيد تذبذبا مستمرَا خالل مدة الدراسة بسبب عدة عوام

 ومنها العوامل الطبيعية ، واالقتصادية.

 
 ثوختةى:

نرَيت بة طةمن دادة طةمن دادةنرَيت بةيةكَيك لة دانةوَيَلة بنةِرةتيةكان كة دة ضَينرَيت لة هةرَيمى كوردستاندا , وة 
 ِرؤَلَيكى مادةيةكى سةرةتايى كة بةكاردةهَينرَيت لة زؤربةى ثيشةسازيةكاندا , وة هؤكارة سروشتى و ئابوريةكان

ةكات لة دؤَلى طةمن ةمى ساالنةيدا لة هةرَيم , وةئةم توَيذينةوةية باسى َرطرنط دةبينن لة زيادكردن و كةومكردنى بةره
َيذينةوةية (, وةئاماجنى ئةم تو2013-1997بةدةستهَينانى ئاسايشى خؤراك لة هةرَيمى كوردستان لة ماوةنى نَيوان)

ةند ن طةيشنت بة ضِرونكردنةوةى ِرؤَل و بةذداريكردنى طةمنة لة دابينكردنى ئاسايشى خؤراك, وة توَيذارا
هةروةها لة  دةرئةجنامَيك لة طرنطرتينيان: بونى بؤشايييةكى زؤر لة نَيوان بِرى بةرهةمى طةمن و خواست لةسةرى ,

َيك ةهؤى كؤمةلتوَيذينةوةكةوة ِروون بؤوة كة بةرهةمى طةمن كةم و زياديكردووة بةردةوام لةماوةى توَيذينةوةكةدا ب
 تى و ئابوري.هؤكارةوة لةوانة هؤكارى سروش

 
Abstract: 

   The wheat crop is one of the main crops grown in the Kurdistan Region;Wheat is a raw 
material for many industries, Natural and economic factors play an important role in the 
fluctuation of their annual output in the region, This research deals with the role of 
wheat crop in achieving food security in the Kurdistan Region for the period (1997-
2013),The research aims to demonstrate the role and contribution of wheat intake in 
providing food security, the researchers reached many results, most importantly:There is 
a large gap between the quantity produced and the quantity required from the wheat 
crop in the Kurdistan Region,This research also showed that the production of this crop 
fluctuated continuously during the study period due to several factors, including natural 
and economic factors. 
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 مقدمةال
ائي يعد الحنطة مصدر من أهم المصادر الغذائية في معظم دول العالم,ويعتقد البعض ان استقرار أي دولٍة وأمنه الغذ

لعديد من لويعد الحنطة مادة اولية يعتمد على مدى توفر هذه المادة ، و انتاجها وتخزينها وصواًل الى االكتفاء الذاتي. 
تان  الصناعات والسيمًا الغذائية منها. ويعتبر المحصول  الحنطة  من المحاصيل االساسية التي تزرع في اقليم كوردس
لحنطة ابشكل واسع , ويمارس  دورًا بارزَا في تلبية احتياجات المحلية ومن خالل هذا البحث سعى الباحثان لبيان واقع 

 م ومن ثم  استعراض دور الحنطة في تحقيق االمن الغذائي في اقليم كوردستان .في اقلي
 مشكلة البحث:

لى تتمحور مشكلة البحث حول الحقيقة المتمثلة بعدم االهتمام بالقطاع الزراعي بالمستوى المطلوب مما اثر سلبًا ع
مل قطاع الزراعي سنويًا بسبب تاثير العوااالنتاج في هذا القطلع بشكل عام, وكذلك تذبذب انتاج محصول الحنطة وال

 الطبيعية ، واالقتصادية ، والسياسية.
 اهمية البحث :

ى تبرز اهمية البحث من خالل  اهمية محصول  الحنطة كاحد المحاصيل الرئيسة في توفير الغذاء للسكان احتوائها عل
 نتيجة لزيادة السكان .ومواد اولية لعديد من الصناعات , الذي اصبح الطلب عليها في تزايد 

 فرضية البحث:
ان محصول الحنطة في اقليم كوردستان تساهم في تلبية الطلب المحلي و توفير االمن الغذائي, وكذلك يحدث تذبذب 

 في انتاج المحصول الحنطة سنويًا بسبب العوامل المؤثرة فيها.
 هدف البحث:

عراض دور ومساهمة محصوب الحنطة في تحقيق االمن يهدف هذا البحث لبيان واقع انتاج محصول الحنطة ,واست
 الغذائي في اقليم كوردستان , ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة لرفع المستوى انتاجها.

 منهجية البحث:
ولتحقيق الغرض من البحث استعان الباحثان بالمنهج التحليلي، والوصفي , وذلك بتجميع البيانات والمعلومات ، 

 الموضوع ، وتوصيفها ، ومقارنتها ، وتفسيرها الثبات فرضية البحث ،و التوصل الستنتاجات مقبولة.والحقائق عن 
ولتحقيق هدف البحث واثبات فرضيته فقد استند البحث على ثالثة محاور: االول يتعلق بالجانب المفاهمي الذي  

اقليم تضمن تناول تحليل واقع انتاج الحنطة فييتناول مفاهيم عامة حول الحنطة واالمن الغذائي,  المحور الثاني فقد 
 كوردستان ، بينما تم تحديد المحور الثالث لالستنتاجات والمقترحات.

 
 المحور االول : الجانب النظري)مفاهيم عامة حول الحنطة و االمن الغذائي(

 اواًل : الحنطة وتطورها
 أرباع ثالثة من ألكثر الرئيس الغذاء الخبز يعد حيث العالم أنحاء جميع في األول الغذائي الحنطة المحصول يعد   

 وتخزيًنا وإنتاًجا، زراعة المادة هذه توافر مدى على الغذائي وأمنه ، بلد أي استقرار ويعتمد  .يةاألرض الكرة سكان
 الخبز مثل أشكالها بجميع الغذائية الصناعات من للعديد أولية مادة الحنطة كمايعد . لها األمثل االستهالك إلى وصوال
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تعتبر الحنطة غذاًء أساسّيًا في . 1 أخرى  استخدامات وغيرهامن والكسكس، والبرغل، والسميد، والمعكرونة، والمعجنات،
بلدان العالم كلها ، ال يمكن اإلستغناء عنها.  الحنطة ما يسمى ايضًا بـ "الحنطة المقشور"، وهي أحد أهم الحبوب 

يمكن لإلنسان أن يعيش من دون وجودها العتماده عليها إعتمادًا كاماًل في غذائه. نمت هذه  الغذائّية في العالم، وال
الحبوب في شمال أوروبا وآسيا، ومن ثم قامت الّصين بزراعة هذه الحبوب في أراضيها لمحاولة اإلكتفاء الّذاتي وتقليل 

حكومة األولى عالمّيًا في إنتاج الحنطة، حيث تنتج اإلستيراد في القرن الثالث عشر. وفي وقتنا الحالي تعتبر روسيا ال
طن،تليها في اإلنتاج الصين ثم أوكرانيا، في حين تزرع هذه الحبوب في الّدول العربية  800,000في العام ما يقارب 

يتنامينات، من ضمنها. وتمتاز هذه الحبوب بأّنها غنية بالكثير من المواد الغذائّية، كالبروتينات ، والكربوهيدرات، والف
والمعادن المهمة للجسم. وقد حافظت الحنطة على شكل حّبتها ، وعلى العديد من خصائصها. وهي الّنوع الوحيد من 
الحبوب التي تحتوي على حامض النيكوتين والذي له دور فّعال في تنشيط الجهاز المناعي في الجسم والحفاظ عليه. 

 ستراتيجية اهمية الحنطة زراعة تحتل ت في الجسم، وهي سهلة الهضم، لذلكتعتبر هذه الحبوب مصدرًا رئيسًا للبروتينا
 اقتصادية سياسات والمتقدمة اعتماد النامية، البلدان الكثيرمن وهذامادفع الدولية، االسوق  في مبادالتها لسعة بالنظر
 .2 الذاتيمنه االكتفاء تحقيق بقصد استيراده المحصول، وتفويض الى تنمية تهدف
 العوامل المؤثرةفيانتاجالحنطة :ثانيًا/
 مقدمتها العراق و اقليم كوردستان ،  وفي في الزراعي القطاع منها يعاني التي العديدة االشكاالت من على الرغم   
 فضالعن الزراعة، في المشتغلين العمال انتاجية تدهور او الواحد الدونم اجية تدهورانت كانت سواء االنتاجية مشاكللا

الزراعي، وتنمية،  القطاع تأهيل اعادة بغية السابقة الزمنية الحقب خالل بذلت حثيثة جهود ان اال االنتاج، نوعية رداءة
 متطلبات بعض توفير حيث من المحصول هذا الهمية بالنظر الحنطة مقدمتها االستراتيجية، وفي المحاصيل وتطوير
 3اخرى. منجهه الصناعي بالقطاع والخلفية االمامية، ولترابطاتها منجهه ، الغذائي االمن
  : العواماللطبيعية -أ
 ثأثيره درج االخرى، وانكانت القطاعات وبقية الزراعي القطاع في االنتاجية لرفع المهمة العوامل من العوامل هذه تعد   
 الذي االنسان بحياة الرتباطها نظرا الديمومة بعوامل توصف ما غالبا العوامل هذه ان كما الخر، نقطاع وتم اتتفا

 الطبيعية العوامل من بمجموعة تتأثر الحنطة محصولو 4 .ااالساسية وموارده الطبيعه دون  شيء اي ينتج ان اليستطيع
 : ومن اهمها

  : التربة خصوبة-1
 خصبة الىتربة تحتاج ) المحاصيل )بمافيهاالحنطة هذه ان بتؤكد الحبو محاصيل زراعة مجال في الزراعية االبحاث ان
 الحنطة زراعه النجاح المعيقة المشاكل من تعد التي واالفات االمالح، والشوائب نسبة بأنخفاض وتتسم منهكة ، غير
 .5اخرى  محافظات في هذا المحصولها انتاجية فأن وعليه  .التربه من انوع هكذ في
  : المائية الموارد-2

                                                           

   )مجلةجامعةدمشقللعلومالزراعية "السورية العربية الجمهورية في حنطةال االستهالك تطور دراسة"  ، سوسي فاتن و دبيب علي طارق -1
 193العدداألولص   ( 20 ) المجلد  ( 2004

 com3http://mawdoo.,هديل بكر-:انظر -2
 ۹، ص4۲۸,۱۹۹تطور العوامل المؤثرة في انتاجية الدونم من الحنطة في العراق"، مجلةالرافدين، العراق،العددمحمدطاقةضياءصافي،– .3

"االمن الغذائي في العراق ومتطلباته المستقبلية" ،اطروحةدكتواره مقدمة الى كلية االدارة واالقتصادجامعةبغداد عبدالغفور ابراهيم احمد ، -4
 ۷۷،ص۱۹۹۷،

 15ص ، ۹۱۹، عددخاص ، العراق ، مجلةاالقتصادي ،" الزراعي االنتاج في ودورها االروائية الزراعية المشاريع" شالش، امال - 5
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 ىسقوط عل تعتمد وهذه ديمية، ازراعة ام فهي الري، اشكال من رئيسين شكلين على تعتمد الحنطة زراعة ان بالتأكيد
تحديد  الممكن غير من االمطار ان كون  غيرمضمونة تكون  الحنطة من الزراعة هذه مخرجات فأن وبالتالي االمطار،
 سقوطا فرصة فأن وبالتالي قصير، شتاء بموسم تتمتع التي البلدان من يعد العراق ان كما كمياتها، هطولها، او مواعيد
 تعتمد التي وهذه المروية، بالزراعة مايعرف فهو الحنطة زراعة من الثاني الشكل اما . محدودة ستكون  فيها المطار
 .6 بالتنقيط او بالرش سواء الري  منظومات على
  :العوامالالقتصاديةواالدارية -ب
 انتاج على التأثير اوبأخر فيبشكل،  تساهم اخرى  عوامل هناك فأن الطبيعية العوامل الى باالضافة   

 : باالتي ايجازها يمكن العوامل هذه . الحنطة
 :  العاملة القوى  تركبية-1
 التي راتاالعتبا من عدد الى راجع فيه، وهذا العاملين نسبة بارتفاع النامية البلدان عموم في الزراعي القطاع يتميز   
 : كمايلي تفصيلها يمكن
 الن عالية، اتبمهار  تتسم عاملة قوى  الى اليحتاج الزراعي القطاع ان البلدان ، هي معظم في السائد ان االعتقاد-

 . العمل مزاولة خالل من الخبرات اكتساب اساس على قائمة الزراعية العملية
 القطاع أنف ولهذا العمل، عن عاطلين شبابها ببقاء التسمح الريفي والتي المجتمع تحكم التي والتقاليد العادات -

 . المقنعة للبطالة تحقيقي ومر كثير من البلدان ، وال سيمًا نامية منها يبد في الزراعي
 محدودة( العمالة كلهذه يستوعب ان الناشيء الصناعي للقطاع اليمكن حيث ، النامية االقتصاد قطاعات باقي تخلف-

 .العمالة من قليلة اعداد اال اليحتاج التجاري  القطاع كماان )المهارة
  :االغراق سياسات-2
 دللقيو  اخضاعها دون  الخارج من المحلية للسلعة المثيلة السلعة دخول تعني السياسة هذه ان اقتصادياً  المعروف   

 من يالسلع الرصيد زيادة الى سيفضي كونه ايجابيا جهه من يعد ان يمكن االجراء هذا )الضيبية، والكمركية(  االدارية
 جدوى  يجد لن سوف المحلي المزارع المنتج، او ان في تكمن االجراء هذا لمثل السلبية التبعات الحنطة، ولكن

 . المحلي السعر عن تقل تفضيلية وبأسعار االسواق يغرق  المستورد مادام الحنطة زراعة استمرار من اقتصادياً 
 :سياسات التسويق والتخزين-3
 عال بقدر تتسم تسويقية سياسات ترافقها لم ان المرجومنها الهدف القصور، والتحقق تعاني االنتاجية العملية تبقى   
 وبالتالي تلكؤ، دون  المستهلك الى المنتج نقل امكن كلما السياسات هذه مثل توفرت كلما اذ واالنسياب، المرونة من
 . .7 ديناميكية حالة في تبقى االنتاجية العملية فأن
 :التخزين سياسات-4
 االمن بمسالة الرتباطها بالنظر االهمية من عال قدر على تبدو االخيرة فهذه التخزين، بسياسات مايتعلق في اما

 فقط، االستهالك حاجة يغطي االنتاج ان على التقوم)المهمة المحاصيل اوباقي(الحنطة انتاج ستراتيجية اذان الغذائي،
 يعاني الزراعي االنتاج خصوصا، وان الطارئة الظروف مواجهه بغية الستراتيجي الخزينا من قدر توفير من البد بل

                                                           
 51،ص,سابق مصدر ،"العراق في الحنطة من الدونم انتاجية في المؤثرة العوامل تطور" صافي، ضياء محمدطاقةو-6

 www.apexsofts.com 12-13سرمد عباس جواد و هدى هادي سلمان ، "خصوصية انتاج الحنطة في العراق" ،،ص - 7
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 هو االخير االستيراد، وهذا على االنتاج جزءمن العتماد كنتيجة المخاطرة عامل الى باالضافة والتذبذب، االنتكاسات
ولكن في اقليم كوردستان على رغم من  تصاعدي. باتجاه العالمية االسعار تغير الحنطة، او صفقات لتأخر عرضة

 .8الخزائن للحنطة في السنوات االخيرة  لكنها اليزالت تعاني من عدم وجود خزائن كافية النتاج الحنطة زيادة عدد
 

 والعوامل المؤثرة فيه الحنطة استهالك:  ثالثًا 
 نم المحصول هذا انتاج بين المتشابكة للترابطات بالنظر باحثين قبالل من باالهتمام الحنطة استهالك قضايا تعنى  

 الغذائية امكاناتها على قاصرة الحنطة لمحصول النظرة تعد فلم . اخر جانب من القومي االقتصاد ومتغيراتجانب، 
 . التالية الفقرات توضيح هنافأننا بصدد من . والتجاري  الصناعي القطاع تطوير في ودورها
 الحنطة الستهالك اقتصادي التحليالل -أ
 منالحنطة االستهالكي الطلب في مؤثرة العوامالل -ب

 
 الحنطة الستهالك اقتصادي التحليالل-أ
 تأثير تحت تتزايد ان البد العراق عامة واقليم كوردستان خاصة كجزء منها في الحنطة من االستهالك مستويات ان

 استهالكه على سيبقي المستهلك فأن العالي، االستهالك ذات المحاصيل من العراق في الحنطة ان وبما عده، عوامل
 الجزئي االقتصادي التحليل مستوى  على عرفت الظاهرة هذه الدخول، مستويات تغير عن النظر بصرف منها
 االساس والذي الطلب قانون  منحنى تخالف سلع هناك أن جيفنب روجر االقتصادي الحظ اذ ،)جيفن تناقض(ب

 ويصبح منها، المشترا الكمية بزيادة المستهلك يقوم السلعة سعر يرتفع عندما اذ . اليمين جهة االسفل الى ينحدر
 اخذت انكلترا، في الخبز اسعار ارتفعت عندما بأنه جيفن الحظ. االعلى الى منحدر السلعة هذه على الطلب منحنى
 عليها اطلق قد الخواص، بهذه تتميز التي فالسلعة. الخبز من لشراء بزيادةا المنخفضة الدخول ذات العوائل من الكثير
 في نجد نادرة، تكون  قد الظاهرة هذه مثل ان المتقدمة االقتصادات في نجد الذي الوقت وفي .  جيفن نوع من بالسلعة

 السلع وضع يوضح (1رقم) بياني والشكالل كبيرة. بدرجة شائعة الدنيا السلع ان الدخول المنخفضة االقتصادات
 ان(Y1r1)    السعر خط يعطيه الذي المستوى  الى (Yrالسعر) خط يمثله الذي المستوى  من الدخل يزداد الدنيا،حيث

 بسبب ،اما (Y1r1)الى(Yr)من الحقيقي الدخل ويزداد . النسبي السعر تغير عدم مايعني وهو ، متوازيان السعر خطى
 يزداد عندما وهكذا السعرين، كال في الموحد النسبي االنخفاض بسبب او االسعار ثبات مع النقدي، الدخل في الزيادة
 منحنى على الواقعة(A) النقطة  الى(1)السواء منحنى على الواقعة( (Bالنقطة من المستهلك توازن  وضع ينتقل الدخل،
 (I0)ص من منالسلعة المطلوبة الكمية تنخفض الحنطة، اسعار ثبات مع الحقيقي الدخل لزيادة (وكنتيجة۲(السواء
 من الوراء الى ينتقل هذا حقيقي الدخالل يقيم حد بين مدة خالل الدخل استهالك منحنى ان كما  (I1  0)الى
 دنيا سلعة وجود تتضمن خارطة يوضح فالشكل. (B A M)للمنحنى مشابها ويصبح(A) النقطة الى (B)نقطة

 الكمية تخفيض الى تؤدي السعر، نسبة ثبات مع الحقيقي، الدخل انزيادة اي سالبا هنا الدخل اثر ويكون  Y)سلعة(
 .Y 9السلعة من المطلوبة

                                                           
 15-14نفس المصدر السابق ,ص - 8

 6۹ص،مطبعةجامعةبغداد،العراق،سنةالطبعغيرموجودة،"الجزئ االقتصاد "،خزعلمهديالجاسم - 9
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 (1رقم) الشكل

 العالقة بين الدخل واالنفاق على السلع الدنيا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۹6ص ،مطبعةجامعةبغداد،العراق،سنةالطبعغيرموجودة، "االقتصادالجزئي "خزعلمهديالجاسم،:  المصدر
 
  : في الطلب االستهالكي على الحنطة المؤثرة العوامل-ب

ماياتي  العوامل هذه ومن معينة ىسلعة عل االستهالكي الطلب اتجاهات تفسير في تشخيصها يمكن عدة هنالك عوامل
: 
 التبادلية : االنفاقيةالسعرية و  المرونة -1
 اي ( جدا منخفضة الغذائية المواد على للطلب الدخل مرونة بأن ووجد المرونة حاالت جل ان درساالحصائي لقد   

 هي االلبسة، والسكن على للطلب بالنسبة الدخل مرونة ، وان ) الدخل لتغيرات استجابة ذات المشتراة  الكمية التكون 
 قبل من الغذائية المواد على تنفق التي الدخل نسبة بأن هذا انجل قانون  من البعض استنتج وقد متكافئة، مرونة

 ذائيةالغ المواد على انفاقها نسبة كانت جدا فقيرة الحكومة كانت كلما اي الحكومة، رفاهية على دليل خير هي الحكومة
 جدا. كبيرة
 : الحقيقي الفرد دخل -2
 بزيادة اذ ، االستهالك انماط تحديد في عليها يعول التي المهمة المؤشرات من حداوا الحقيقي الفرد دخل متوسط يعد

 .10والعكس صحيح توليفاتها، المستهلكة، وتتغير الكميات تنخفض الدخل
 : السكانية الكثافة3-
 الى ستحول السكانية الكثافة ارتفاع ان البديهي من اذ االستهالك، وزيادة السكان، حجم زيادة بين طردية العالقة ان   
 مدقع، فقر حلقات في تمر نجدها ما غالبا السكاني االنفجار تعاني التي فالمجتمعات القومي، االستهالك مقدار زيادة

 . 11 الضرورية والسلع الغذاء توفر وازمات

                                                           
دراسة تطبيقية لنمط انفاق المستهلك في العراق"، دراسةاعدت في الدائرة – اموري هادي و سرمد النجارو ليلى جبر ،"تحليل دوال االستهالك-10

 54،ص۲۰۰6وزارةالمالية ، العراق، –االقتصادية

 6۱وزارةالمالية، ص,،دراسة من اعداد الدائرة االقتصادية"استدامة البطاقة التموينية والخيارات البديلةسرمدالنجار,"المفاضلة بين و  هدى العزاوي 11
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 رابعًا : تسعير الحنطة وعوامل المؤثرة فيه 

 المتقدم االقتصاد عمل واليات وبرامج، منجهة النامي االقتصاد خطط تحكم التي الجذرية االختالفات من على الرغم
 ك،لبلدان، اوتل منا المجموعة هذه بين المشتركة القواسم من عدها يمكن الحنطة تسعير سياسات ان اال اخرى، منجهه

 وفي اقتصادية اهمية تكتسب التي للمحاصيل الحكومي الدعم توجيه اساس على السعرية السياسات هذه تقوم اذ
 يريس الذي النشاط وطبيعة المالية، االمكانات بحسب الحكومي الدعم واساليب اشكال تتعدد قد وهنا الحنطة، مقدمتها
للحنطة،  الحكومي الدعم سياسات تحقق وحتى . المتحققة التنمية واشواط مراحل الى باالضافه بموجبه، االقتصاد
 المكملة منها :  السياسات من جملة ترافقها ان البد اليها تصبوا التي االهداف

 المباشر الحكومي الدعم-أ
 النهائي المنتوج سعر دعم-ب
 .12 للدعم المكملة السياسات-ج

 خامسًا/ األمن الغذائي:
يمكن تعريف االمن الغذائي على انه قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد و القريب 

و وضعت منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة مفهومَا  13كما ونوعَا و باالسعار التى تتناسب مع دخولهم 
لالمن الغذائي حددته بالعبارة االتية" ضمان حصول كل االفراد وفي كل االوقات على كفايتهم من الغذاء الذي يجمع 

ادات غذائية مستقرة والسالمة , كي يعيشوا حياة نشطة موفرة الصحة واليأتي ذلك اال بتوفير امد، بين النوعية الجيدة 
تكون متاحة ماديًا واقتصاديًا للجميع"  والمنظمة في هذا المفهوم تحدد ثالثة عناصر اساسية لالمن الغذائي ، اولها 

 14توفير االمدادات الغذائية ، ومن ثم استقرارها، و اخيرًا ضمان حصول االفراد على احتياجاتهم من الغذاء المناسب.
فهو سد الحاجات الغذائية عن طريق انتاجها محليَا , واما درجة االكتفاء الذاتي فهي تقيس نسبة اما االكتفاء الذاتي 

االنتاج المحلي الى المتاح لالستهالك الكلي سواء تم انتاجه محليًا او تم استيراده من خارج .ويسمى عدم االكتفاء 
ايضًا العجز الغذائي او الفجوة الغذائية , وهو  الذاتي عندما يزيد المتاح لالستهالك عن االنتاج المحلي , ويسمى

ظاهرة التي ميزت االقتصاديات الدول النامية بشكل عام رغم االصالحات التى اجريت بعض من الدول في ميدان 
 15القطاع الزراعي والتى كانت تهدف جميعها الى التقليل من الفجوة الغذائية.

اسية ، و االقتصادية في كثير من الدول ، والسيمًا النامية منها النها وتعتبر مشكلة الغذاء  من احد المشاكل االسي
تعبر بشكل من االشكال عن العالقة بين العرض ، والطلب ، اوبين االنتاج . واالستهالك ,حيث ان الغذاء يعتبر اهم 

ذلك ان الدول التى ال الحاجات الضرورية لالنسان في الدول النامية ، والمتقدمة التى اليستطيع االستغناء عنها.ل
يعد  تستطيع توفير الغذاء لشعبها من المصادر المحلية تواجه التحديات السياسية واالقتصادية في بعض االحيان.و

                                                           
( "  6۱۹۹-4۱۹۷)تحليلبعضاالثاراالقتصاديةلسياسةدعماسعارمحاصياللحبوبالرئيسيةفيالعراقللمدة" محمدحسنرشم،- 12

 ۲۱،ص۱۹۹۹عراق،جامعةبغداء،ال – اطروحةدكتوارهمقدمةالىكليةاالدارةواالقتصاد
 .16ص, 1999,عمان , داروائل للنشر , نظرية ونظام تطبيق, االمن الغذائي, رفيق محمد حمدان 13
, 4العدد,15,المجلد, العلوم االنسانية , مجلة جامعة بابل, الحلول,االسباب والمشاكل , االمن الغذائيفي العراق متى يتحقق, على فرحان نياب14

 .1282ص, 2008
 15ص, 2007, 5عدد , مجلة الباحث, دور القطاع الفالحي في تحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي, مبرو كي ظاهر 15
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الحنطة مصدرًا من أهم المصادر الغذاء في معظم دول العالم,ويعتقد البعض ان استقرار أي دولة، وأمنها الغذائي 
 ، و انتاجها وتخزينها وصواًل الى االكتفاء الذاتي منها . تعتمد على مدى توفر هذه المادة

 (2013-1997المحور الثاني:تحليل واقع انتاج  الحنطة في اقليم كوردستان لمدة)
 

غذائي تعتبر الحنطةمصدرًا من أهم المصادر الغذاء في معظم دول العالم, ويعتقد البعض ان استقرار أي دولة وأمنها ال
لية للعديد هذه المادة زراعة و انتاجًا وتخزينًا وصواًل الى االكتفاء الذاتي .ويعد الحنطة مادة او  تعتمد على مدى توفر

من الصناعات والسيمًا الغذائية منها. ومن اجل استعراض واقع انتاج الحنطة في اقليم كوردستان قام الباحثان 
من خالل مقومات زراعة الحنطة وتطور انتاجها بتخصيص هذا المحور لتناول واقعانتاج الحنطة في اقليم كوردستان.

 وتوزيعها الجغرافي .
 ات زراعة الحنطة في اقليم كوردستان:مقوم-اواًل/
 المقومات االساسية-أ
 االراضي الزراعية-1
راعة ز ان زراعة الحنطة  تعتمد على شكلين رئيسين من اشكال الري وهما اما الزراعة المروية او الزراعة الديمية, و  

 الحنطة في اقليم كوردستان تعتمد بشكل رئيس على زراعة الديمية وهذه تعتمد على  سقوط االمطار، وبالتالي فان 
ير من سنة الخرى بسبب التغيرات في كمية االمطار من سنة مخرجات هذه الزراعة من الحنطة غير  مضمونة وتتغ

 الخرى.
بلغة  تعد االراضي الزراعية مقومات االساسية و الالزمة للزراعة وتتوفرمساحات واسعة صالحة للزراعة في االقليم حيث

(, تشكل 2006)( هكتار في سنة1219821مجموع المساحات االجمالية الصالحة للزراعة المروية والديمية اكثر من )
( تعتبر اراضي غير صالحة للزراعة %65,04( من اجمالي مساحة االقليم ، و المتبقي البالغ )%34,96حوالي )

 ( يوضح ذلك.1.والجدول رقم )

 
 
 
 

 
 
 

سب وسيلة الري و ح( موزعة 2011-2007( المساحات االراضي الزراعية وغير الزراعية لعام )1الجدول )
 المحافظة 

 2007 2011 
المساحة  المحافظة

 االجمالية
االراضي 
الزراعية 
 الديمية

االراضي 
الزراعية 
 المروية

االراضي 
الزراعية 
المساحة 
 االجمالية

االراضي 
غير 
 الزراعية

المساحة 
 االجمالية

االراضي 
الزراعية 
 الديمية

االراضي 
الزراعية 
 المروية

االراضي 
الزراعية 
المساحة 
 االجمالية

االراضي غير 
 ةالزراعي

151412 اربيل
0 

580645 45635 626280 887840 6056480 232258
0 

18254
0 

250512
0 3551360 
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101956 3725592 629856 301542 46650 254892 931398 دهوك
8 

18660
0 

120616
8 2519424 

104280 السليمانية
8 

232700 59299 291999 750809 44919536 2131404 30048
4 

2431888 
4248764
8 

348832 المجموع
6 

106823
7 

15158
4 

121982
1 

2268505 54701608 5473552 66962
4 

6143176 48558432 

 88,77 11,23 1,22 10,1 100 65,04 34,96 4,34 30,62 100 النسبة %
 تم اعداد الجدول من قبل الباحثين  باالعتماد على:

 (2016-2012سنوات )االستراتيجية القليم كوردستان ل , وزارة التخطيط, خطة التنميةحكومة اقليم كوردستان-1
 .2011كومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,بيانات مساحات االراضي الزراعية في محافظات اقليم كوردستان لعام ح-2

( 2006 لسنة )( قياساَ 2011ومن خالل  الجدول السابق يتضح ان نسبة االراضي الزراعية الديمية انخفضت في سنة)
وكذلك انخفض مساحات االراضية  المروية و اجمالي االراضي الصالحة للزراعة ,وهذا يعود الى استخدام مساحة 

 واسعة من االراضي الزراعية في اقليم كوردستان النشاء الوحدات السكنية، و المجاالت االخرى غير الزراعية .
( هكتار منها 720266من االراضي الزراعية حيث قدرت بحدود )وتحتل زراعة المحاصيل الحقلية مساحة كبيرة 

( في محافظة السليمانية, وشكلت مساحة %22,5( في محافظة دهوك , و)%24,7( في محافظة اربيل ,و )52,8%)
( من مجموع االراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية في %50,7االراضيالمزروعة بالحنطة أعلى المساحات بنسبة )

 .16وردستاناقليم ك
الموارد المائية:-2  

يقع اقليم كوردستان ضمن مناخ " البحر االبيض المتوسط" ذي الشتاء البارد الممطر، والصيف الحار الجاف عدا 
المناطق الجبلية التى تمتاز بالصيف المعتدل , ويمتد موسم سقوط االمطار بين شهر تشرين االول )اكتوبر( , بينما 

تقريبًا,  وتكتسي قم الجبال طيلة اشهر الشتاء بالثلوج , و وفقًا للمعدل السنوي لسقوط االمطار تكون بقية االشهر جافة 
 :17ينقسم االقليم الى ثالث مناطق

نة, وقد س( ملم في 600-500مونة االمطار : يبلغ معدل سقوط االمطار والثلوج فيها عادة مابين )المنطقة المض-أ
 ( ملم .1300لى قرابة )ترتفع هذا المعدل في بعض المواسم ا

قد تزيد ( ملم , و 450-350ضمونة االمطار: ويبلغ سقوط المعدل السنوي لالمطار فيها مابين )مالمنطقة شبة -ب
 ( ملم سنويًا .500معدل التساقط عن هذا ليصل الى مااليقل عن )

 18( ملم في سنة.200-100المنطقة غير مضمونة االمطار: وبمعدل سنوى لتساقط االمطار فيها مابين )-ج
( ان 2006ويضاف الى ذلك التوسع في استغالل المياة الجوفية وباالخص االبار, حيث تشير االحصائيات لعام )

( الغراض مياه الشرب , %79,9( بئرًا , منها )19448اجمالي عدد االبار المستغلة في عموم االقليم تقدر بحوالي )
ض صناعية ، ومجاالت اخرى.وترتبط الموارد المائية في االقليم بدرجة ( للزراعة , والبقية مستغلة الغرا%18,3و)

كبيرة بكمية االمطار و الثلوج التى تتساقط في احواض االنهار الرئيسة وكذلك بسياسة تشغيل السدود و الخزانات  , 
 .19مما يجعل الموارد المائية المتاحة متذبذبة من سنة الى اخرى 

 الموارد البشرية:-3
                                                           

 52المصدر السابق , صحكومة اقليم كوردستان, وزارة التخطيط, 16
 58ص,  سابق مصدر نفس 17
, 2005,اربيل, مطبعة شهاب,الطبعة االولى, اقليمكوردستاناالقتصاد الزراعي مع االشارة الى االقتصاد الزراعي في .كمال خياط. د 18

 43ص
 58المصدر السابق , صحكومة اقليم كوردستان, وزارة التخطيط, :انظر 19
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ارد البشرية عنصرًا االساسيًا من عناصر االنتاج  وفي اقليم كوردستان توجد موارد بشرية كبيرة لممارسة النشاط تعد المو 
( من  مجموع سكان االقليم  وهو مايمثل تقريبًا ربع سكان االقليم ، و حسب %23الزراعي  تصل الى حوالي)

( من اجمالي عدد السكان, مما يعني ان %42حوالي )( فان سكان النشيطون اقتصادية يمثلون 2009التقديرات لعام )
( من قوة عمل و يمكن االستفادة منها بشكل كفوء مع حاجتها الى %9,7العاملين في القطاع الزراعي تبلغ نسبتهم )
 .20التطوير ، والتاهيل لممارسة النشاط لزراعي

 المقومات الساندة: -ب
راعي بشكل عام وتشجيع المنتجين لزيادة محصول الحنطة من ج حكومية داعمة للنشاط الز وجودسياسات وبرام-1

 خالل  تقديم االسمدة ، و المحافظة من السلع االجنبية البديلة و تصديرها لمناطق الشمال والجنوب العراق
 جود تسهيالت وتشجيع لتعزيز دور القطاع الخاص في كل من االنتاج الحيواني والنباتي .و -2
 . 21تنظيمية مستقرة نسبيًا للقطاع الزراعيوجود بيئة تشريعية و  -3
 

 تاج الحنطة في اقليم كوردستانواقع ان -ثانياً 
 في اقليم كوردستان: تطور انتاج الحنطة-أ

نسان منذ يعتبر الحنطة من أهم محاصيل الحبوب و اكثرها انتشارًا في العالم,ولقد لعبت الحنطة دورًا هامًا في تغذية اال
ذاء المفضل على جميع الحبوب فيمعظم دول العالم .وللوقوف على مستوى االنتاج المتحقق اقدم العصور و هو الغ

(  والذي يبين المساحة 2من محصول الحنطة في اقليم كوردستان ال بد من  االستعانة ببيانات الجدول  رقم )
(.ومن 2013-1997لمدة) المزروعة بالحنطة ، و معدل غلة الدونم , واالنتاج الكلي في اقليم كوردستان خالل ا

 خالل بيانات الجدول المذكور تتضح ان المساحة المزروعة بانتاج بالحنطة تغيرت من سنة الخرى خالل مدة الدراسة
( 1999-1998( دونم في سنة)1102505( الى)1998-1997( دونم في سنة)1329675حيث انخفضت من)
(  وهذه التغيرات %19,6ووصل معدل نموه الى ) (2000-1999( دونم في سنة)1318785ومن ثم ارتفعت الى )

في المساحة المزروعة بهذا المحصول  يعود الى تغيرات في رغبة المزارعين في انتاج الحنطة وتاثير تغييرات في 
اسعارها من سنة الخرى ، واستخدام االراضي الزراعية للمحاصيل الزراعية اخرى,وبشكل عام نالحظ من خالل 

لمذكور انه على الرغم من تذبذب المساحة المزروعة بهذا المحصول من سنة الخرى لكن المساحة معطيات الجدول ا
-1997( دونم في سنة )1329675المزروعة المستخدمة لالنتاجالحنطة ارتفع خالل مدة الدراسة اذ ارتفعت من )

( . أما %5,1وها الى )(  و بلغ المتوسط السنوى لمعدل نم2013-2012(دونم في سنة)2259672,5( الى )1998
حة بالسنبة معدل الغلة / الدونم  يبين من خالل الجدول ان معدل الغلة تتغير من سنة الخرى بسبب تغيرات في المسا

(كغم 267,6المزروعة من جهة وتغيرات في مستوى االنتاج من جهة اخرى حيث انخفض معدل الغلة / الدونم من) 
( كغم في 184,3ارتفع الى ) ( ومن ثم1999-1998نة )سفي  ( كغم102,2(الى )1998-1997في سنة )

( . ونالحظ من خالل بيانات الجدول المذكور ان معدل %80,3عدل نموها الى )م( و وصل 2000-1999سنة)
( الى 1998-1997( كغم في سنة )276,6الغلة ارتفع في نهاية مدة الدراسة قياسًا بالسنة االساس, اذ ارتفعت من )

 (.%17,8( و بلغ المتوسط السنوى لمعدل نموها الى)2013-2012غم في سنة )( ك442,7) 
أما بالنسبة مستوى االنتاج الكلي يتضح لنا ان مستوى انتاج الحنطة تتغير ايضا من سنة الخرى ، اذ انخفضت من 

( ومن ثم ارتفعت الى 1999-1998(طن في سنة )112694( الى )1998-1997( طن في سنة )355770)
                                                           

 60المصدر السابق , صحكومة اقليم كوردستان, وزارة التخطيط, 20
,  نوروز جامعة مجلة, واالفاق واقع...  العراق ستانكورد اقليم في الزراعي االستثمار, عباس حميد سامي, د,  عساف زياب نزار.د: انظر 21

 77ص, 2012, صفر العدد
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(, وهذه التغيرات في مستوى انتاج %115,7( و وصلت معدل نموها الى )2000-1999( طن في سنة )243111)
هذا المحصول تعود الى التغيرات في مساحة االراضي المستخدمة  لهذا المحصول التي تتغير من سنة الخرى ، و 

انخفضت كمية االمطار من ) تغيرات في كمية االمطار من سنة الخرى التى تؤثر على مستوى انتاجها, حيث 
( 854,8( في محافظة اربيل , وانخفضت من )1998( ملم في سنة )  337,2( الى ) 1997(ملم في سنة )441,6

( ملم الى 977,2( ملم في محافظة السليمانية , وانخفضت ايضًا من محافظة دهوك من )623,6ملم الى )
يانات الجدول المذكور ان مستوى انتاج الحنطة في اقليم ملم في السنتين نفسها.ونالحظ من خالل ب 22(717,2)

( طن في سنة االساس 355770( قياسًا بالسنة االساس اذ ارتفعت من )2013-2012كوردستان ارتفع في سنة )
( وهذا مؤشر ايجابي بالسنة القليم كوردستان ,و يتضح ايضًا من 2013-2012( طن في سنة )1000328,5الى )

العالقة طردية بين المساحات المزروعة و حجم االنتاج بحيث كلما انخفضت المساحة المزروعة  خالل الجدول ان 
( ان حجم انتاج الحنطة ومعدل 2003-1997كلما انخفضت حجم االنتاج وبالعكس, ويتضح ايضًا ان خالل مدة)

ف االقتصادية الى ما يمربه نموها سالبة ، او منخفضة  في معظم السنوات خالل هذه المدة ، وهذا يعود الى الظرو 
اقليم كوردستان خالل هذه المدة ,واقلة او عدم وجود ميزانية استثمارية مخصصة لتنمية القطاع الزراعي في اقليم 
كوردستان بسبب قلة ايرادات الحكومة وتاثير فرض الحصار االقتصادي على العراق و انعكاساتها على اقليم 

 ع الزراعي بالمستوى المطلوب.كوردستان, وعدم االهتمام بالقطا
 (2الجدول)

 (2013-1997تطور انتاج الحنطة والمساحة المزروعة و الغلة بال دونم، في اقليم كوردستان للمدة) 
المساحة  السنوات

 المزروعة
معدل 
 النمو%

الغلة 
 دونم/

معدل 
 النمو%

 معدل النمو% االنتاج )طن(

1997-1998 1329675 
-8.5 

267.6 
23.3 

355770 
12.8 

1998-1999 1102505 -17.1 102.2 -61.8 112694 -68.3 

1999-2000 1318785 19.6 184.3 80.3 243111 115.7 

2000-2001 1220009 -7.5 300.7 63.2 366948 50.9 

2001-2002 1670747 36.9 340.4 13.2 568788 55 

2002-2003 1482205 -11.3 302.5 -11.1 448339 -21.2 

2003-2004 1069537 -27.8 300.6 -0.6 321513 -28.3 

2004-2005 1594690 49.1 234.8 -21.9 374408 16.5 

2005-2006 1352448 -15.1 289.8 23.4 391896 4.7 

2006-2007 1609580 19 406.7 40.3 654601 67 

2007-2008 1497104 -6.9 144.3 -64.5 216071 -67 

2008-2009 2216287 48 252.1 74.7 558658 158.6 

2009-2010 2514205 13.4 248.5 -1.4 624678 11.8 

2010-2011 2601239 3.5 191.7 -22.9 498752 -20.2 

                                                           
 . كوردستان اقليم االحصاء هيئة 22



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (3) 
 

  
479 

 
  

2011-2012 2270503 -12.7 167.9 -12.4 381294 -23.6 

2012-2013 2259672.5 -0.5 442.7 163.6 1000328.5 162.3 

 26.7 444865.6 17.8 261.1 5.1 1694324.5 المتوسط السنوي 

 تم اعداد الجدول من قبل الباحثين باالعتماد على:
 2012-2011التقرير السنوى , كومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,االحصاء الزراعيح-2
 .2013-2012التقرير السنوى , كومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,االحصاء الزراعيح-2
 

 
 لتوزيع الجغرافي النتاج الحنطة في اقليم كوردستان:ا-ب

يعد محصول الحنطة من المحاصيل االستراتيجية المهمة في اقليم كوردستان و تزرع هذا المحصول في مناطق عديدة 
في االقليم,و يتباين معدل غلة محصول الحنطة في مناطق زراعتها في اقليم كوردستان ,وذلك بسبب تباين الظروف، 

( توزيع انتاج الحنطة بحسب محافظات اقليم 3العوامل الطبيعة و، التكنولوجية ، والبشرية ,ويبين الجدول ) و
ن لنا من خالل الجدول ( , ويبي2013-1997كوردستان و نسبة انتاج كل المحافظة الى االنتاج الكلي خالل مدة)

محافظة الى اخرى بسبب العوامل المذكورة  المذكور ان مستوى انتاج هذا المحصول يتباين من سنة الخرى ومن
-% 24السابقة , ويظهر من خالل الجدول ان نسبة انتاج لمحافظة اربيل الى االنتاج الكلي يتراوح نسبته مابين )

%( وتغيرات في هذه نسبة من سنة الخرى يعود الى رغبة المنتجين في انتاج الحنطة وتغيرات في المساحات  44,6
الظروف البيئية و الطبيعية والسيمًا كمية االمطار,النه محصول الحنطة في اقليم تعتمد بشكل  المزروعة وتاثير

ى الرئيسي على االمطار التى تتغير كميتها من سنة الخرى. و في محافظة السليمانية نسبة االنتاج هذا المحصول ال
(. ومن %36,9-%5,8راوح مابين )( بينما في محافظة دهوك تت%56,1-%23,4االنتاج الكلي يتراوح ما بين )

مرتبة خالل المتوسط السنوى لنسبة االنتاج كل محافظة الى االنتاج الكلي يبين لنا ان محافظة السليمانية تاتى في ال
( ومن ثم تاتي محافظة اربيل و %36,6االول من حيث االنتاج حيث بلغ المتوسط السنوى خالل مدة الدراسة الى )

( على التوالي.وهذه نسبة كبيرة من االنتاج الحنطة في %29,1( و)%34,3سط السنوى الى )دهوك, حيث بلغ المتو 
ونة محافظة السليمانية قياسًا بالمحافظات االخرى يعود الى عدد من العوامل منها اتساع مساحة االراضيالديمية مضم

 االمطار، و تربة االرض، و كمية االمطار.
 النتاج الحنطة في اقليم كوردستان( توزيع الجغرافي 3الجدول )

االنتاج  دهوك السليمانية  اربيل السنوات
 )طن(

نسبة االنتاج 
اربيل الى 

 انتاج كلي%

نسبة االنتاج 
السليمانية الى 
 انتاج كلي%

نسبة االنتاج 
دهوك الى 
 انتاج كلي%

1997-1998 104478 132400 118892 355770 29.3 37.3 33.4 

1998-1999 27003 47909 37782 112694 24 42.5 33.5 

1999-2000 77301 96600 69210 243111 31.8 39.7 28.5 

2000-2001 136324 140300 90324 366948 37.1 38.3 24.6 

2001-2002 192869 195010 180909 568788 33.9 34.3 31.8 

2002-2003 141153 152866 154320 448339 31.5 34.1 34.4 

2003-2004 127842 100120 93551 321513 39.8 31.1 29.1 

2004-2005 152099 149440 72869 374408 40.6 39.9 19.5 

2005-2006 126714 131006 134176 391896 32.3 33.5 34.2 
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2006-2007 182875 283608 188118 654601 27.9 43.4 28.7 

2007-2008 82518 121084 12469 216071 38.1 56.1 5.8 

2008-2009 249258 130602 178798 558658 44.6 23.4 32 

2009-2010 233751 171682 219245 624678 37.4 27.5 35.1 

2010-2011 207031 150777 140944 498752 41.5 30.2 28.3 

2011-2012 101292 163759 116243 381294 26.6 42.9 30.5 

2012-2013 319855.8 311203.5 369269.2 1000328.5 32 31.1 36.9 

 29.1 36.6 34.3 444865.6 136069.9 149617.2 153897.7 المتوسط السنوي 

 تم اعداد الجدول من قبل الباحثين باالعتماد على:
 2012-2011التقرير السنوى , حصاء الزراعيحكومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,اال-1
 . 2013-2012السنوى , التقرير ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,االحصاء الزراعيحكومة اقليم كوردستان -2

 طاقة الخزينة للحنطة: -ج
 تتوفر في اقليم كوردستان عددمن سايلوات التي تستخدم لغرض الخزن ومن ثم التسويق,و وفق 

(سايلوات تصل طاقتها الخزينة الى 6)( بلغ عدد سايلوات التابعة لوزارة التجارة والصناعة 2006احصائيات عام )
 (.4( الف طن,و موزعة حسب المحافظات في اقليم كوردستان,كمايوضح الجدول رقم )262حوالي )
 ن(( عدد سايلوات و الطاقة الخزينة لها موزعة حسب المحافظات في اقليم كوردستان)االف االطنا4الجدول )

 
 تم اعداد الجدول  من قبل الباحثان باالعتماد على:المصدر : 
 58حكومة اقليم كوردستان, وزارة التخطيط, مصدر سابق, ص -1

 ( كانت اقل2006اقليم كوردستان في عام )ومن خالل هذا الجدول  من الممكن القول ان طاقة الخزينة لسايلوات في 
(طن في 654601من مستوى انتاج الحنطة في اقليم كوردستان في السنة نفسها حيث بلغ مستوى انتاج الحنطة الى )

 (.2( كما يتضح سابقًا في الجدول رقم )2007-2006عام )
ر، وتصليح السايلوات الموجودة في اقليم  ومن خالل بناء سايلوات جديدة في محافظات اقليم كوردستان ، واعادة تعمي

 .23(2014(طن في نهاية عام )275000ارتفعت طاقة الخزينة للسايلوات في االقليم الى )
 كلفة انتاج الحنطة -د

تعد دراسة تكاليف االنتاج من دراسات االساسية بالنسبة النتاج اي سلعةبشكل عام , وتعد دراسة التكلفة ايضًا من 
المهمة بالنسبة لتحديد المستوى الدخل المناسب للمنتج  من جهة, واسعار السلع بالنسبة للمستهلك من جهة المؤشرات 

( ان تكلفة انتاج دونم واحد في 5اخرى, وبنسبة تكلفة الحنطة في اقليم كوردستان  يتضح من خالل بيانات جدول رقم )
( الف دينار في سنة 141,6( الى )2012-2011( الف دينار في سنة )168,4محافظة اربيل انخفضت من )

( الف 170,1( الف دينار الى )139,1(,بينما  في محافظة السليمانية ارتفعة تكلفة االنتاج من )2012-2013)
                                                           

  www . mtikrg .orgوزارة التجارة والصناعة,حكومة اقليم كوردستان, 23

 ة %النسب الطاقة الخزينة عدد السايلوات المحافظة
 44.3 116 2 اربيل
 40.5 106 3 دهوك

 15.2 40 1 السليمانية
 100 262 6 المجموع
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( الف دينار في السنتيننفسها , وتغيرات 116( الف دينار الى )103,4دينار , وفي محافظة دهوك ارتفعت ايضًا من)
سنة الخرى تعود الى تغيرات في اسعار السماد و المستلزمات الزراعية االخرى التي تستخدم في في تكلفة االنتاج من

 زراعة الحنطة.
 ( تكلفة االنتاج محصول الحنطة في المحافظات اقليم كوردستان5الجدول )

 دهوك السليمانية اربيل سنوات        المحافظة
2011-2012 168,4 139,9 103,4 
2012-2013 141,6 170,1 116 
 ن باالعتماد على:من قبل الباحثي  تم اعداد الجدول

 32, ص2013-2012تقرير السنوى ,اقليم كوردستان , االحصاء الزراعي, ال, وزارة التخطيط, هيئة االحصاء حكومة اقليم كوردستان-1
 
 لطلب على الحنطة في اقليم كوردستانالعرض وا-ه

ا تعد الحنطة المحصول الغذائي االول في جميع انحاء العالم, حيث يعد الخبز الغذاء االساس لمعظم السكان ,كم   
تعد الحنطة  مادة اولية للعديد من الصناعات الغذائية مثل المعجنات ، والمعكرونة،  وغيرها من االستخدامات 

تزرع في اقليم كوردستان , وان  هذا المحصول يلعب  االخرى.ويعتبر محصول الحنطة من المحاصيل الرئيسة التى
تجة و ( يتضح ان هناك فجوة كبيرة بين الكمية المن 6دورَا بارزَا  في تلبية الطلب المحلي. ومن خالل بيانات جدول )

ليم كما القالكمية المطلوبة او االحتياجات الحنطة في اقليم كوردستان والسيمًا مع الزيادة المستمرة لعدد السكان في ا
( ان هناك عجز من محصول الحنطة  6يالحظ ذلك من خالل بيانات الجدول المذكور, ويالحظ من خالل الجدول )

( 246536.1( التى تتميز بوجود فائض فيها بمقدار )2013-2012في االقليم خالل فترة دراسة ماعدا في سنتي ) 
ومنها عدم االهتمام بالقطاع الزراعي بالمستوى المطلوب طن. وهذا العجزفي محصول الحنطة يعود السباب عديدة  

في السنوات السابقة من قبل الحكومة , وتاثير فرض الحصار االقتصادي على العراق و انعكاساتها على اقليم 
 كوردستان ,على الرغم من تاثير عامل السعر الذي كان يتسم بقلة سعر لهذا المحصول مقارنة بكلفة انتاجها.
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 المحورالثالث : االستنتاجات  و المقترحات
 االستنتاجات -اوالا 
,ولكن هناك فجوة كبيرة بين تلبية الطلب المحلي و توفير االمن الغذائيحنطة فيعلى الرغم من مساهمة محصول ال-1

 ومنها عدمالكمية المنتجة ، و الكمية المطلوبة من محصول الحنطة في اقليم كوردستان  , بسبب عديد من العوامل، 
م وتاثير فرض الحصار االقتصادي على العراق ،و انعكاساتها على اقلياهتمام بالقطاع الزراعي بالمستوى المطلوب, 

 كوردستان , والتى ادت الى ضعف دور محصول الحنطة في سد الطلب المحلي ، وفي تحقيق االمن الغذائي.
بالسنة  ( قياساً 2013-2012م كوردستان ارتفع في سنة )بينت نتائج البحث ان مستوى انتاج الحنطة في اقلي  -2

(, ولكن 2013-2012( طن في سنة )1000328,5( طن في سنة االساس الى )355770االساس اذ ارتفعت من )
ي على الرغم من ذلك شهد انتاج هذا المحصول تذبذبا مستمرًا خالل مدة الدراسة بسبب عدة عوامل ومنها التغيرات ف

 من سنة الخرى , وتغيرات في المساحة المزروعة بهذا المحصول. كمية االمطار
ل المتوسط السنوى لنسبة انتاج كل محافظة الى االنتاج الكلي ان محافظة السليمانية تاتى في يتضح من خال -3

ة ( ومن ثم تاتي محافظ%36,6المرتبة االولى من حيث االنتاج ، حيث  بلغ المتوسط السنوى خالل مدة الدراسة الى )
د الى حافظة السليمانية قياسًا بالمحافظات االخرى وذلك يعو اربيل ، و دهوك.وهذه نسبة كبيرة  من انتاج الحنطة في م

 عدد من العوامل منها اتساع مساحة االراضي الديمية مضمونة االمطار، و تربة االرض و كمية االمطار.

 (2013-1997  لع      ل ل  على  لمح  ل  لحن ة في  قلي  ك   ستا  خالل  لم  )(6 لج  ل )

  لمصا  :

 لإلحصا   لم ك    لجها   إلنمائي،   لتعا    لتخ ي  (  ستخ    م  قبل  لباحثا  باالعتما  على      2008-1997-ع    لسكا  لسن    )1
 .2009   1997:   لسكا   لمساحة م   لنسبية  حصتها مساحتها حس   لع    محاف ا   لمعل ما ,  تكن ل جيا

 .2014, 6(  2( هيئة  حصا   قلي  ك   ستا  ,تق ي   لت قعا   لسكا  في  قلي  ك   ستا ,  لج  ل)2013-2009- ع    لسكا  ) لسن   )2
 كغ  سن يا  الستهال  ف     ح    ل  حس  تق ي    149 كغ  (,  ستخ م  كمية 149 ×-ت   لت صل  لى  لكمية  لم ل بة ب  يقة )ع    لسكا  3

 http://www.fao.org من مة فا .   جع في  ل . م ج  من مة  الغ ية   ل   عة ع   م       لحب     ل ل  عليها,

ع    لسكا   قلي    لسن   
 ك   ستا 

 ل ل  على 
  لحن ة)  (

 لع    لحن ة 
)  ( 

 عج      لفائ  
 )  ( 

1997-1998 2861701 426393.4 355770 -70623.4 

1998-1999 2964722 441743.5 112694 -329049.5 

1999-2000 3071452 457646.3 243111 -214535.3 

2000-2001 3182024 474121.5 366948 -107173.5 

2001-2002 3296577 491189.9 568788 77598.1 

2002-2003 3415254 508872.8 448339 -60533.8 

2003-2004 3538203 527192.2 321513 -205679.2 

2004-2005 3665578 546171.1 374408 -171763.1 

2005-2006 3797339 565803.5 391896 -173907.5 

2006-2007 3934043 586172.4 654601 68428.6 

2007-2008 4075669 607274.6 216071 -391203.6 

2008-2009 4382167 652942.8 558658 -94284.8 

2009-2010 4662266 694677.6 624678 -69999.6 

2010-2011 4793292 714200.5 498752 -215448.5 

2011-2012 4925629 733918.7 381294 -352624.7 

2012-2013 5059010 753792.4 1000328.5 246536.1 
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الل الدراسة ان هناك عالقة طردية بين كمية انتاج الحنطة ، والمساحة المزروعة .وكذلك شهدت تبين من من خ-4
ر، و ونم تذبذبًا خالل مدة الدراسة هذا يعود بالشكل الرئيس الى العوامل الطبيعية كتغيرات في كمية االمطاغلة الد

 اوقات التساقط .
متلك االقليم المقومات ي( , لكن 2012-2011ز في انتاج الحنطة في اقليم كوردستان حتى سنة )رغم وجود عج -5

 فقط لسد احتياجاته الداخلية ، بل لتحقيق فائض يصدره الى العالم و االمكانات االدارية والبشرية مايكفيه ليس
 الخارجي.

 
 ثانيًا/المقترحات

ام بالقطاع الزراعيمن قبل الحكومة ، و دعم المشروعات الزراعية االنتاجية ، والسيما زراعة الحنطة ، زيادة االهتم-1
 الت الزراعية.من  خالل توفير المدخالت الزراعية ، و باالخص االسمدة ، واال

 ستخدام سياسة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة األجنبية في مجال أسعار بيع المنتجات ا-2
من  للمستهلكين، حيث تم إدخال سلع زراعية إلى االقليم من مصادر دول مختلفة تباع في األسواق المحلية بأسعار أقل

 السلع المحلية غير قادرة على منافسة السلع الزراعية االجنبية. أسعار مثيالتها المنتجة محليًا، مما يجعل
ة انتاج القطاع الزراعي في اقليم كوردستان يجب االهتمام بالعامل التكنولوجى في قطاع الزراعة من اجل زياد -3

 والذي يؤدى الدور الرئيس في زيادة االنتاج الزراعي، والسيما الغذائية ، كالحنطة.
ل دعم القطاع الخاص و تقديم ع الخاص لالستثمار في القطاع الزراعي في اقليم كوردستان من خالتشجيع القطا -4

 التسهيالت ، و االعفاءات الضريبة ، وتقديم القروض الزراعية ، وغيرها. 
 الريفي.يادة االهتمام بمرافق البنى التحتية األساسية للزراعة، أضف إلى ذلك الخدمات الزراعية ، وتطوير الواقع ز -5
 

 المصادر والمراجع
 

 اواًل/رسائل دكتورا
فور ابراهيم ، "االمن الغذائي في العراق ومتطلباته المستقبلية ،اطروحةدكتورا مقدمة الى كلية االدارة احمد ,عبدالغ-1

 .۱۹۹۷واالقتصادجامعة بغداد ،
الحبوب الرئيسية في العراق شم ,محمد حسن ، "تحليل بعضاالثاراالقتصادية لسياسةدعم اسعار محاصيل ر -2

 .۱۹۹۹جامعةبغداء، العراق ،  – ( " اطروحة دكتورا مقدمةالى كلية االدارة واالقتصاد ۱۹۹6-۱۹۷4للمدة)

 ثانيًا/ الكتب
 الطبعغيرموجودة.،مطبعةجامعةبغداد،العراق،سنة "االقتصادالجزئي "الجاسم ,خزعلمهدي،-1
 .1999ونظام التطبيق, داروائل للنشر , عمان , حمدان ,رفيق محمد , االمن الغذائي, نظرية-2
ياط ,د. كمال,االقتصاد الزراعي مع االشارة الى االقتصاد الزراعي في اقليمكوردستان, الطبعة االولى,مطبعة خ-3

 .2005شهاب, اربيل,
 

 ثالثًا/ مجالت العلمية
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الجمهورية العربية السورية " بيب ,طارق علي و سوسي ,فاتن ، " دراسة تطور االستهالك الحنطة في د-1

 . 2004  العدداألول,  ( 20 ) مجلةجامعةدمشقللعلومالزراعية,المجلد
خاص شالش ,امال ، "المشاريع الزراعية االروائية ودورها في االنتاج الزراعي ، مجلةاالقتصادي ، العراق ، عدد-2
،1999 . 
صافي ,محمد طاقةضياء ، تطور العوامل المؤثرة في انتاجية الدونم من الحنطة في العراق"، مجلةالرافدين،  -3

 .1994،  ۲۸العراق،العدد
 .2007, 5اهر ,مبرو كي,دور القطاع الفالحي في تحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي, مجلة الباحث, عدد ظ-4
وردستان العراق ... واقع واالفاق, كي حميد, االستثمار الزراعي في اقليم عساف ,د.نزار زياب ,وعباس د. سام -5

 .2012مجلة جامعة نوروز , العدد صفر, 
حان, االمن الغذائيفي العراق متى يتحقق, االسباب والمشاكل ,الحلول, مجلة جامعة بابل, العلوم نياب ,على فر -6

 .2008, 4,العدد15االنسانية , المجلد,
 ارير والنشراترابعًا/ التق

د الدائرة العزاوي ,النجار,هدى وسرمد,"المفاضلة بين استدامة البطاقة التموينية والخيارات البديلة"،دراسة من اعدا-1
 االقتصادية,وزارةالمالية .

دراسة تطبيقية لنمط انفاق المستهلك في  –ادي ,اموري و جبر ,سرمد النجارو ليلى ،"تحليل دوال االستهالكه-2
 .۲۰۰6وزارةالمالية ، العراق، –، دراسةاعدت في الدائرة االقتصاديةالعراق

 .  2013-2012كومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,االحصاء الزراعي التقرير السنوى ,ح-3
 . 2012-2011كومة اقليم كوردستان ,هيئة االحصاء اقليم كوردستان,االحصاء الزراعي التقرير السنوى ,ح-4
 (.2016-2012كومة اقليم كوردستان, وزارة التخطيط, خطة التنمية االستراتيجية القليم كوردستان للسنوات )ح-5
 .2014(, 2كوردستان ,تقرير التوقعات السكان في اقليم كوردستان, الجدول) هيئة احصاء اقليم-6
 

 خامسًا/ مواقع االلكترونية

 http://mawdoo3.comبكر ,هديل,-1
 13-12،ص,سرمد عباس وسلمان, هدى هادي ، "خصوصية انتاج الحنطة في العراق" ،جواد -2

www.apexsofts.com 
 www . mtikrg .org يم كوردستان, وزارة التجارة والصناعة,حكومة اقل-3

 http://www.fao.orgمنظمة فاو. موجز منظمة االغذية والزراعة عن امدادات الحبوب والطلب عليها,
4-

وزارةالتخطيطوالتعاوناإلنمائي،الجهازالمركزيلإلحصاءوتكنولوجياالمعلومات,محافظاتالعراقحسبمساحتهاوحصتهاالنسبيةمنالم
 www.cosit.gov.iq.2009و  1997ساحةوالسكان: 
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