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 المستخلص
ويلعة  دورا مممةا اةت  محصول الحنطة من المحاصيل الرئيسةة اليةت ية ري اةت المحاا ةة ديع

العوامل الطبيعية والسياسةية واألتيصةادية دورا يلع  و، األمن الغذائت يلبية الطل  المحلت ويواير
المةذوور  ل بحة  الةت يية ير درجةة يةالير العوامةلويمةد  ا، جما السنوياملحو ا ات يذبذ  اني

الدراسةة اةت مجةال  حية  ييملةل ايميةة، ات األنياج والعمل علت ايجاد الحلول لراع مسيوى انياجه
ليوةوين الةد ل المةومت  يواير األمن الغةذائت ويطةور األنيةاج ألجةل اليصةدير وايجةاد مصةدر ا ةاات

 . والحصول علت العملة األجنبية

ج المحصةول االم روعة ات اني لير عاملت ومية المياه والمساحةاتدر ي راسة بانويبين من الد
R)  %  من  الل ا يبار5..4. ـ ب

2
البةواتت للميغيةراا العيةوائية الميمللةة بالعوامةل  ليراوتدر ية (
 . %4..5 ـ ب الميصادية والسياسية والعسورية

، والمانونيةة والسياسةية تيصةاديةالمساحة الم روعة من سنة أل رى بسب  العوامل األييغير و
 . ويناك اجو  مسيمر  بين الومية المنيجة والومية المطلوبة

 
 مقدمة
محصول الحنطة من المحاصٌل الرئٌسة التً تزرع فً المحافظة وان هذا  دٌع

 المحصول ٌلعب دورا مهما فً تلبٌة الطلب المحلً منه وفً توفٌر االمن الؽذائً .

ان هناك من العوامل الطبٌعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة  فً مشكلة البحثوتكمن 
طلب المحلً فً للعب دورا مهما فً تذبذب انتاج هذا المحصول وعدم تلبٌته لماٌ

وتهدؾ الدراسة الى تشخٌص درجة تاثٌر تلك العوامل فً انتاج ، كثٌر من السنوات
 .الطلب المحلً لبٌةتهذا المحصول والعمل على اٌجاد الحلول لرفع مستوى انتاجه ل

فً الدور الذي ٌلعبه هذا المحصول فً توفٌر االمن  اهمية البحثتتمثل  فً حٌن
الؽذائً وافاق تطوٌر انتاجه لتصدٌر الفائض منه لٌشكل مصدرا اضافٌا لتكوٌن 

 . الدخل القومً والحصول على العملة االجنبٌة
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المزروعة ال االمطار والمساحة  ًعامل ثٌرؤن تأمن  فرضية البحثوتنطلق  

مة وتوفر العاملٌن ءمالمن رؼم على الٌلعبان دورا مطلقا فً انتاج هذا المحصول 
  وكلما زادت المساحة ٌزداد االنتاج. المذكورٌن.

فانه  ٌشمل الى حد كبٌر حصرا زمنٌا للفترة الواقعة   لبحثا نطاقاما بخصوص 
توفٌر البٌانات صعوبات التً واجهناها فً من الرؼم على ال 2002-1882بٌن 

 المطلوبة بشكل متسلسل التً اثرت سلبا على نتائج البحث .
االول ٌتضمن الجانب ، والجل الوصول الى نتائج البحث تم تقسٌمه الى مبحثٌن

النظري الخاص بدور العامل الطبٌعً فً انتاج المحصول من خالل بٌان دور المٌاه 
الثانً ٌتناول واقع انتاج  والمبحث. والمساحة المزروعة فً انتاج المحصول

وفً الختام نورد اهم استنتاجات . محصول الحنطة فً المحافظة خالل فترة الدراسة
  . البحث

 

 الطلب على الماء في القطاع الزراعي
 الزراعيةألغراض لالطلب على الماء . 8

ن الطلببب علببى المبباء فببً عببإن الطلببب علببى المبباء فببً القطبباع الزراعببً ٌختلببؾ 
كمٌبببات المسبببتخدمة فبببً القطببباع الالن  منزلٌبببة والصبببناعٌة و الخدمٌبببة،القطاعبببات ال

 ،الزراعً اكبر بكثٌر من كمٌة المٌاه المستخدمة فً القطاعات األخرى هذا مبن جهبة
 عبنختلبؾ تفً هذا القطباع  )*(أخرى إن مرونة الطلب السعرٌة على المٌاه جهة ومن

طلبب علبى المٌباه فبً المنباطق ن الإ اذ ،األخرىمرونة الطلب السعرٌة فً القطاعات 
الجافبة  للمنباطق أمبا بالنسببة 1.6 وتصبل درجبه المرونبة إلبى طلباً مرنباً، دالرطبة ٌع

 ,Clark, 1970) .0.0إلبى  المرونبة جافة فٌكون الطلب ؼٌر مرن حٌبث تصبلالوشبه 

30-31) 
وإلٌضببات تببؤثٌر السببعر علببى كمٌببة المٌبباه المسببتخدمة هنبباك مثببال حببول منحنببى 

قبام  حٌث وفقا لنظام البرمجة الخطٌة 1863المٌاه فً كالٌفورنٌا فً عام  الطلب على
بدراسة حول العالقة ببٌن سبعر المباء والكمٌبة المطلوببة  C.V.mooreالباحث الدكتور 

البٌانات على نوعٌن من المزارع  الباحثاستخدم  اذ ؤلؼراض الزراعٌة،لعلى المٌاه 
 حسب حجمها لؽرض التحلٌل :

 
 تشببمل ةهكتبباراً والثانٌبب 518المببزارع الكبٌببرة بمسبباحة  تشببمل ىولبباال الدراسببة

هكتاراً، وقد توصبل الباحبث البى اسبتنتاج مطبابق مبع  32 المزارع الصؽٌرة بمساحة
الطلب على  العالقة بٌن الذي ٌبٌن طبٌعة 1النظرٌة االقتصادٌة وكما تبٌن من الشكل 

 . وسعر الماء الماء لؤلؼراض الزراعٌة
 

                                      
يقصد بمرونة الطلب السعرية درجة استجابة الكمية المطلوبة لسلعة ما للتغيررا  الااصرلة  رع سرعر تلر   )*(

 السلعة .
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 السعر

منحنبببى الطلبببب علبببى المٌببباه فبببً 
 اً هكتار 518المزارع الكبٌرة 

مٌة المطلوبة بـ مالك
3

 

منحنببببى الطلببببب علببببى المٌبببباه فببببً  

 اً هكتار 32المزارع الصؽٌرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 8شكل ال
 الطلب على الماء لألغراض الزراعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌعبببر عببن منحنببى الطلببب علببى المٌبباه  D1D1بببؤن منحنببى  1ٌتبببٌن مببن الشببكل 

الطلبب عبن منحنبى  D2D2ؤلؼراض الزراعٌة فً المزارع الصؽٌرة وٌعبر منحنبى ل
ان عبن وجبود عالقبة عكسبٌة ن ٌعببرٌالكبٌرة، ان كال المنحنٌبعلى المٌاه فً المزارع 

وٌالحظ من الشكل إن المزارع الكبٌرة باستطاعتها دفع  بٌن السعر والكمٌة المطلوبة،
مبن المٌباه والسببب هبو ان  هانفسب أسعار أعلى من أصحاب المزارع الصبؽٌرة للكمٌبة

 واحبدة ةاإلنتباج لوحبد ةحٌث متوسط كلف ،اٌا اإلنتاج الكبٌرالمزارع الكبٌرة تتمتع بمز
لهبذا  ،واحبدة مبن اإلنتباج فبً المبزارع صبؽٌرة الحجبم ةوحبد ةاقل من متوسط كلف لها

منخفضبة مقارنبة بكلفبة اإلنتباج فبً  تكبون اإلنتاج فً المزارع الكبٌرة ةالسبب ان كلف
المزارع  فً بالمنتجٌنٌدفع السبب الرئٌس الذي  األمر الذي ٌشكل المزارع الصؽٌرة.

المبزارع  مقارنبة ببالمنتجٌن فبًمبن المٌباه ها نفسراً أعلى للكمٌة عسان ٌدفعوا  الكبٌرة
 الصؽٌرة .

 
 تياجات المياه في القطاع الزراعياح

جبزء  ٌحتباج البى اذ ،إن اإلنتاج الزراعً بنوعٌه النباتً والحٌبوانً ٌتطلبب المٌباه
 نها لٌدخل فً تركٌب اإلنتاج النهائً.خر مآمنها فً عملٌة النمو وجزء 

المٌبباه المسببتخدمة فببً القطبباع الزراعببً سببلعة وسببٌطة النتبباج المحاصببٌل  دتعببو
فان الطلب علٌها هو طلب مشتق تحدده قٌمبه المنتجبات الزراعٌبة،  من هناالزراعٌة، 

مختلفبببة تصببببا للمٌببباه القبببٌم النتاجٌبببه واإلدد المحاصبببٌل الزراعٌبببة ذات عبببلت اونظبببر
 برؼبببوثً، ،صبببادق) ةدمة قبببٌم مختلفبببة حسبببب نوعٌبببة المحاصبببٌل المنتجبببالمسبببتخ
1880،485) . 
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تشببكل المٌبباه المسببتخدمة فببً القطبباع الزراعببً اكبببر نسبببة مببن كمٌببة المٌبباه الكلٌببة 

بلؽت نسبه كمٌة المٌاه المسبتخدمة فبً ، اذ دمة فً جمٌع القطاعات االقتصادٌةالمستخ
 .(1880،480 برؼوثً، ،صادق) ًعالمالمستوى ال% على 68القطاع الزراعً 

 ،ة تبعا لتفاوت األقالٌم المناخٌةتتفاوت كمٌة المٌاه التً تتطلبها المحاصٌل الزراعٌ
الحبارة ٌتطلبب كمٌبة  لمأقالٌم العبامعٌنة من المحاصٌل الزراعٌة فً ن إنتاج كمٌة إ اذ

 المٌباه متطلبباتاكثر من المٌاه مقارنة باألقالٌم البباردة ، بالنسببة النتباج الحببوب فبان 
ملببم فببً المنبباطق  600ملببم فببً المنبباطق الرطبببة و 350تتببباٌن عببادة بببٌن  ألنتاجهببا

طن/هكتبار، وتتبراوت كمٌبة المٌباه  6-4صل إلبى ٌالجافة، وان متوسط إنتاج الحبوب 
تبلبػ و/طبن، 3م 1000-500المستخدمة النتاج الحبوب فبً المنباطق الرطببة مبا ببٌن 

 . (*)ق الجافةفً المناط /طن 3م 1000-1500
 

لمحاصببٌل الزراعٌببة هببً إحببدى المتطلبببات لان عملٌببة تقببدٌر االحتٌاجببات المائٌببة 
األساسٌة للتخطٌط الناجا آلي مزرعة أو مشروع ري، وٌعرؾ االحتٌاج المائً بؤنه 

لنمو المحاصٌل الزراعٌة نموا طبٌعٌبا  الالزمة-بؽض النظر عن مصدرها-كمٌة الماء
تشببمل المتطلبببات المائٌببة هببً  ظببروؾ موقببع الحقببل، و فببً فتببرة زمنٌببة معٌنببة تحببت

 مضببافا الٌبببهفقببد المببائً عببن طرٌببق التبخبببر والنببتا )االسببتهالك المببائً( لالحقلٌببة ل
 كمٌبببة المٌببباه المطلوببببة لعملٌبببات زراعبببة معٌنبببة  فضبببالً عبببنالصبببناعات الحقلٌبببة، 

 . (188، 1888 إسماعٌل،)
 

مبن قببل النباتبات )التبخبر والنبتا( هناك طرق عدٌدة لتحدٌد كمٌة المٌاه المستهلكة 
مببن بببٌن هببذه الطرق،طرٌقببة قٌبباس المبباء المضبباؾ الببى الحقببل والتؽٌببرات فببً مقببدار 

وتستخدم هبذه المعادلبة . (143، 1888 إسماعٌل،) ٌةالترطوبة التربة وفق المعادلة ا
 عادة ألجل تحدٌد االحتٌاج المائً  الموسمً.
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 ن إ اذ
 =WR      االحتٌاج المائً الموسمً )ملم(                         

 =IR  مجموع الماء الري )ملم(                                  
 =ERاألمطار الفعالة الموسمٌة )ملم(                              

  = Pwbi      من التربة     iنسبة الرطوبة عند بداٌة الموسم للطبقة 
         = Pweiمن التربة      iنسبة الرطوبة عند نهاٌة الموسم للطبقة 

 = Asi     من التربة                      Iالكثافة اإلجمالٌة للطبقة 
  = Di   من التربة ضمن المنطقة الجذرٌة )ملم(      Iعمق الطبقة 

                                      
 .99 ص ،1991 ،مكان الطبع غير معروف،1ط، ، تنمية المياه واالمن الغذائعF.A.O منظمة (*)



 [210] محمود و حمهـــــ ــــــــــــــ... تؤثٌر االمطار والمساحة المزروعة على انتاج محصول الحنطة 

 
   = n            عدد طبقات التربة فً منطقة الجذور             

  =مجموع                                                     
 

)اسبماعٌل،  وهناك العدٌد من المعادالت الرٌاضٌة لتحدٌد كمٌبة المٌباه المسبتهلكة
1888،138،188) 

 
 واقع انتاج محصول الحنطة في محافظة السليمانية 

 0220-8910خالل الفترة 
نظببرا و زرع محصببول الحنطببة علببى نطبباق واسببع فببً اقلببٌم كوردسببتان العببراقٌبب

فٌهببا هطببول  ٌتحقببق زرع هببذا المحصببول فببً المواسببم التببًٌببالهمٌتببه االقتصببادٌة، 
، األمطبباردرجببة االولببى علببى الطق بازراعببة فببً تلببك المنببال تعتمببد حٌببث ،االمطببار

مبن  الحنطبة عدتو وهً من اهم محاصٌل الحبوب، ،وتزرع الحنطة بمساحات واسعة
ملٌببون  1.5عببن  منهببا تفببوق المسبباحات المزروعببة. المحاصببٌل االسببتراتٌجٌة المهمببة

 الفتبرة من هذا المحصول خالل المزروعة وبلػ المعدل السنوي للمساحة ،دونم سنوٌا
 (32، 1888)احمد،  ملٌون دونم 1.604حوالً  1888 – 1881
 
 فضبالً عبن، ار وتبوطٌن االنسبانالكبرى فً اسبتقر تسم محصول الحنطة باهمٌتهٌ

ٌببدأ موسبمها االنتباجً مبن ، دورة حٌاتها فبً موسبم واحبد الحنطة تكمل ، اذموسمٌته
تموز وتحتبل المرتببة منتصؾ شهر تشرٌن االول الى منتصؾ شهر حزٌران واوائل 

 .(*)محاصٌل الحبوب فً اقلٌم كوردستاناالولى بٌن 
 

اال ان محافظببة السببلٌمانٌة تحتببل  ،تببزرع الحنطببة فببً منبباطق عدٌببدة مببن االقلببٌم
% مبن اجمبالً  40.6اذ تمثبل  ،المركز االول من حٌث المساحة المزروعة بالحنطة

وهببذا ٌعببود الببى اتسبباع مسبباحة االراضببً  ،المسبباحة المزروعببة بالحنطببة فببً االقلببٌم
وٌسبهم مركبز محافظبة السبلٌمانٌة . الزراعٌة الدٌمٌة مضمونة االمطبار فبً المحافظبة

 .(85، 2002، )خدر لبجة ورانٌة بنصٌب اكبر فً انتاج هذا المحصولواقضٌة ح
 

المعبدل  ٌقبدرتسقط سبنوٌا كمٌبات كبٌبرة مبن االمطبار والثلبوج فًب محافظبة السبلٌمانٌة و
 – 1841خبالل الفتبرة  ملبم سبنوٌا  600ـ بب السنوي لسقوط االمطار فً محافظة السلٌمانٌة

 .(33، 2003حمة، ) 2002
 
درجبة مئوٌبة فبً شبهر تمبوز  38 وهو الحرارة حدها االعلى بلػ معدل درجاتوٌ

وٌصبل معبدل الرطوببة ، درجة فً شهر كانون الثانً 0.8اما اوطؤ معدل تصله فهو 

                                      
  مديرية االنواء الجوية  ع ماا ظة السليمانية ، بيانا  رسمية غير منشورة( *)
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 % فببً شببهر تمببوز18% وٌصببل حببده األدنببى إلببى 02فببً شببهر كببانون الثببانً الببى 

 .(35، 2003)حمة، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8جدول ال

الحنطة في محافظة السليمانية  لمحصولة حات المزروعة واالنتاج واالنتاجيالمساتطور 
 0220 – 8910 الفترةخالل 

غلة دونم واحد 
 )كغم/دونم(

المساحة المزروعة  (طن)االنتاج 
 )الدونم(

 ت السنوات

228.1 128442 565000 1881 – 1882  1 

254.2 118108 464800 1882 – 1883  2 

146 88041 601512 1883 - 1884 3 

250 185600 042008 1884 - 1885 4 

223 85605 428 020 1885 - 1886 5 

266 63800 240220 1886 - 1880 6 

266 40862 153884 1880 - 1888  0 

203 20808 136880 1888 – 1888  8 

315 82500 283651   1888– 1880 8 

138 180283 1306468 1880 - 1881 10 

150 88288 585250 1881 – 1882  11 

101 136004 085343 1882 – 1883  12 

282 245428 840506 1883 - 1884 13 

330 281011 881850 1884 - 1885 14 

120 83500 650532 1885 – 1886  15 

213 120612 565508 1886 – 1880  16 

248.3 132560 531020 1880 – 1888  10 

116.8 40810 410184 1888 – 1888  18 

184.8 85605 522440 1888 – 2000  18 

200.80 140286 510802 2000 - 2001 20 

288.5 184888 653288 2002 - 2003 21 

 مدٌرٌة العامة للزراعة فً محافظة السلٌمانٌة، بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة.  :المصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجل التعرؾ على تطور زراعة محصول الحنطة فبً محافظبة السبلٌمانٌة ٌببٌن لنبا 
 1882 الفتبرةالمساحات المزروعة واالنتاج واالنتاجٌة لدونم واحبد خبالل  1الجدول 

مسببتمر  تذبببذب. ان كمٌببة االنتبباج مببن محصببول الحنطببة فببً المحافظببة فببً 2002 –
ثٌراتها علبى ؤمن االنتاج بشكل مستقر. وهناك اسباب كثٌرة لها ت ولٌست هناك كمٌات

الكمٌة المنتجة منها اسبباب سٌاسبٌة واقتصبادٌة واسبباب طبٌعٌبة. ومبن الجبدول ٌتببٌن 
مبثال ان المسباحة المزروعبة فبً عبام  ،ن المساحة المزروعة فً ازدٌباد وانخفباضؤب

الحكومة للمزارعٌن دونم وذلك بعد ان سمحت  1.306.468بلؽت  1881 – 1880
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فبً لقٌام بزراعبة محصبول الحنطبة. لبالعودة الى القرى المهجرة بعد فرض الحصار 

دونبم اي  136.880بلؽت المساحة المزروعبة  1888 – 1888فً العام  نرى حٌن
ن فببً هببذه أل ،اضببعاؾ بعشببرة 1881–1880كانببت المسبباحة اقببل مببن مسبباحة عببام 
على مراحله. أ الذي مارسه النظام السابق  سريالسنة بلػ عامل التهجٌر والترحٌل الق

بلؽت كمٌة  اذ ،هناك تؽٌر فً الكمٌة المنتجة تؽٌٌر فً المساحة المزروعة كانالومع 
 1888–1888امببا فببً العببام  ،( طببن180283) 1881 –1880االنتبباج فببً العببام 
 2002–1881قل كمٌة منتجة خبالل الفتبرة أوهً  ،طن 20808بلؽت كمٌة االنتاج 

ؼلة البدونم الواحبد فبً تؽٌبر مسبتمر وهبذا  بقٌتذلك من رؼم على الو ،ى االطالقعل
سبباب اقتصبادٌة او سٌاسبٌة. ومبن هبذه االسبباب ال هاٌعود الى اسباب طبٌعٌة اكثر من

واحببد اللببدونم لكمٌببة االمطببار واوقببات التسبباقط ونوعٌببة التربببة ...البب . ان اكبببر ؼلببة 
واقببل ؼلببة هببً فببً  ،كؽم/دونببم 330 وهببً بلؽببت 1885 – 1884سببجلت فببً العببام 

ن فبً هبذه ن السببب واضبا ألأكؽم/دونبم و 116والتً بلؽت  1888 – 1888العام 
 ملم . 258 فً حدود السنة كان هناك جفاؾ ولم تسقط االمطار اال

 

 قياس تأثير المساحة المزروعة و كمية األمطار على كمية انتاج محصول الحنطة
راسبة العالقبات ببٌن المتؽٌبرات االقتصبادٌة والتباثٌر تعنى النظرٌبة االقتصبادٌة بد 

فكانت النماذج الجبرٌة المتضمنة منظومة من  ،لسلوك كل متؽٌر بالمتؽٌرات االخرى
وهً ادوات للتعبٌبر عبن  Functionالمعروفة بالدوال  و تلك العالقات الممثلة رٌاضٌا

ى طبٌعة العالقة علبى تلك العالقات بشكل دقٌق  ومحدد لٌكون بذلك الحكم المسبق عل
 .(22، 1882ة )محبوب، انها تعرٌفٌة او توازنٌة او تطابقٌ

 
وجدت النماذج القٌاسٌة لتفسٌر وتحلٌل متؽٌرات النظرٌبة واثرهبا فًب الواقبع االقتصبادي 

 اً اقتصبادٌ اً تنباول هبذه الدراسبة نموذجبتو، لٌسهل التنبإ به وتقٌٌم سٌاساته االقتصادٌة المتبعبة
لٌتم  2002 – 1881انتاج محصول الحنطة فً محافظة السلٌمانٌة خالل الفترة  لدالة اً قٌاسٌ

، خر لكمٌة االمطار المتساقطة سبنوٌا والمسباحة المزروعبةآالبرهنة على انه تابع بشكل او ب
ٌتضمن تحلٌل االنحدار الذي  Statgraph ـوسٌتم ذلك من خالل استخدام البرنامج المعروؾ ب

. 
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  0جدول ال
 كمية انتاج الحنطة و المساحة المزروعة و كمية األمطار في محافظة السليمانية

 0220-8918خالل فترة 
      8   0  3 
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 ت السنوات ()دونم مساحةال كمية االمطار )ملم( كمية انتاج)طن(

128442 083.1   565000 1881 – 1882  1 

118108 000.4 464800 1882 – 1883  2 

88041 454 601512 1883 – 1884  3 

185600 831.8 042008 1884 – 1885  4 

85605 600.4 428 020 1885 – 1886  5 

63800 654.1 240220 1886 - 1880 6 

40862 623.6 153884 1880 – 1888  0 

20808 520 136880 1888 - 1888 8 

82500 636.6 283651 1888 – 1880  8 

180283 814 1306468 1880 – 1881  10 

88288 1165 585250 1881 – 1882  11 

136004 800.8 085343 1882 – 1883  12 

245428 825 840506 1883 – 1884  13 

281011 1041 881850 1884 - 1885 14 

83500 021 650532 1885 - 1886 15 

120612 616 565508 1886 - 1880 16 

132560 804 531020 1880 - 1888 10 

40810 258 410184 1888 - 1888 18 

85605 383 522440 1888 - 2000 18 

140286 521 510802 2000 - 2001 20 

184888 082 653288 2001 - 2002 21 

 :المصدر 
نببات رسببمٌة ؼٌببر منشببورة.    مدٌرٌببة العامببة للزاعببة فببً محافظببة السببلٌمانٌة، بٌاال 3 ،1عمببودان ال .1
 السلٌمانٌة، بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة محافظة رٌة األنواء الجوٌة فًٌمدال 2عمود ال .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الدراسة . النتائج المطلوبةً للوصول الى التتم استخدام النموذج القٌاسً ا
Y = a + b1 X1+ b2 X2 + u  

 

وهببً كمٌببة االمطببار  ،ثببر العوامببل المسببتقلةأتضببمن معادلببة انحببدار تبببٌن تً تببوال
والمساحة المزروعة بالحنطبة  X1 ـالمتمثلة ب 2001– 1881المتساقطة خالل الفترة 

والبذي ٌعبببر عببن كمٌبة انتبباج محصببول  Y ـببب والمتؽٌببر التبابع المتمثببل X2ـ المتمثلبة ببب
المتؽٌبببر العشبببوائً او الخطبببؤ  Uوٌمثبببل . المختبببارة الحنطبببة حسبببب السلسبببلة الزمنٌبببة

، العشببببوائً او كمببببا ٌسببببمى )بببببالبواقً( الببببذي ٌتضببببمن خطببببؤ المشبببباهدة والحسبببباب
وؼٌبر ، والمتؽٌرات العشوائٌة هبً متؽٌبرات اقتصبادٌة واجتماعٌبة ؼٌبر قابلبة للقٌباس

فبة خاضعة فً عالقاتها ببالمتؽٌرات االخبرى وتمثبل المتؽٌبرات ذات التباثٌرات المختل
 فً النموذج .

 

 ة االمطار والمساحة المزروعةالعالقة بين انتاج محصول الحنطة وكمي -اوالا 
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الجل توضٌا العالقة بٌن كمٌة انتاج محصول الحنطة وكمٌبة االمطبار والمسباحة 

 المزروعة ٌصاغ النموذج القٌاسً االتً : 
Y = a + b1x1 + b2x2 + u 

 ن : إ اذ
 =X1           كمٌة األمطار الساقطة 

                     =X2    المساحة المزروعة 
                                             =b1,b2 المٌول

وبعبد اجبراء عملٌبة االختببار كانبت النتبائج كمبا  2 وباستخدام البٌانات فً الجبدول
 ً: ؤتٌ

Y = 15,74 + 0.152 x1 + 74.9 x2      

T.test =     4           5.2           4.2   

F.test =                      15   

R2  = 59.4  

R-2 = 54  

D.W = 1.6  


2      =  26.4   

 

ن النمببوذج القٌاسببً قببد اجتبباز جمٌببع االختبببارات أتتضببا مببن هببذه االختبببارات 
تببه توهببذا مببا اثب ،عالقببة طردٌببة X1,X2 و Yالقٌاسببٌة واالحصببائٌة وان العالقببة بببٌن 

بلؽبببت مقبببدار  اذ ،ن النمبببوذج ال ٌعبببانً مبببن مشبببكلة االرتبببباط المتعبببددالنتبببائج وا
2 

وهببذا ٌببدل علببى عببدم وجببود  30–41وان قٌمتهببا الجدولٌببة بلؽببت  26.4المحتسبببة 
 . المشكلة

 

ن تؽٌبر كمٌبة االمطبار المتسباقطة خبالل أتشٌر العالقة المقدرة بٌن المتؽٌرات الى 
كؽبم  (152)ٌبإدي البى زٌبادة انتباج المحصبول بمقبدار  (ملبم واحبد)سنة معٌنة بمقدار 

وتؽٌر كمٌة المساحة المزروعة بمقدار دونبم واحبد ٌبإدي البى زٌبادة . لكل دونم واحد
 .كؽم على مستوى المحافظة 05اي طن  0.005المحصول بمقدار 

 

 ساقطة متالعالقة بين انتاج محصول الحنطة وكمية االمطار ال -ثانياا 
سباقطة فبً متبٌن كمٌة انتاج محصول الحنطة وكمٌة االمطبار ال ولتوضٌا العالقة

 المحافظة ٌصاغ النموذج القٌاسً البسٌط االتً : 
Y = a + b x  + u  

 ن :إ اذ
= Y ٌدل الى كمٌة انتاج محصول الحنطة 
= a  الثابت 
= b    المٌل 

x =   كمٌة االمطار 
u =  ًالمتؽٌر العشوائ 

 : بالشكل االتًكانت نتائج االختبار  2وباستخدام بٌانات الجدول 
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Y = 5959 + 0.182X1                                                                  

T. test =          4       2.8        

F. test =          9  

R2 = % 30  

D.W = 1.57  

 ة:التٌالمعادلة األجل التاكد من الفرضٌة وفق وباالمكان ان مرونة االنتاج 
)/( YXep = Bi  

       = 0.001 
 

وهذا ٌشٌر الى ضعؾ أثر  0.001مرونة االنتاج ضعٌؾ جدا وهً ن قٌمة معامل إ
 بدرجة كبٌرة. Yعلى  Xالعامل 
از االختبارات القٌاسٌة االحصائٌة وان تن النموذج القٌاسً قد اجأهذه النتائج  بٌنت

تها النتائج ولكن العالقة بٌن تتؽٌر التابع والمستقل عالقة طردٌة كما اثبالعالقة بٌن الم
R قٌمببة معامببل التحدٌببد لببك مببنذتضببا ٌهببذٌن المتؽٌببرٌن ؼٌببر قوٌببة و

حٌببث بلؽببت  2
ن كمٌة االمطار الساقطة فبً المحافظبة ال ٌشبكل قٌبدا حاسبما أوهذا ٌدل على  ،30%

ً مناطق مضمونة االمطار فً اقلٌم الن محافظة السلٌمانٌة تقع ف ،على انتاج الحنطة
ساقطة خالل فترة الدراسبة حبوالً متبلػ معدل كمٌة االمطار ال اذ ،كوردستان العراق

 ملم. 100ملم سنوٌا وهذا فوق معدل مناطق مضمونة االمطار بحوالً  600
 

 العالقة بين كمية انتاج محصول الحنطة والمساحة المزروعة  -ثالثاا 
 ً :التهذٌن المتؽٌرٌن اٌضا ٌصاغ النموذج القٌاسً ا ولمعرفة العالقة بٌن

Y = a + b x + u  

 ن :                                                                                                               إ اذ
= Y  كمٌة محصول الحنطة 
= a    الثابت 

= b    المٌل 

= x المزروعة المساحة   
= u  ًالمتؽٌر العشوائ 

 االتً : بالشكلكانت النتائج  1وباستخدام بٌانات الجدول 
 

Y = 20372 + 79.5X1 

T. test =                       5 

F. test =                      22 

R
2
   = %54.6  

D.W =7.84  
 

 وألجببل التاكببد مببن الفرضببٌة سببوؾ نحسببب معامببل مرونببة االنتبباج وفببق الصببٌؽة
هبذه القٌمبة أنهبا  على الحظٌو 303.016بلؽت قٌمة معمل مرونة االنتاج  اذالسابقة، 
 . Yعلى المتؽٌر  Xللمتؽٌر  اً قوٌ اً مما ٌدل على ان هناك تاثٌر ،كبٌرة
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ن أتضببا مببن هببذه النتببائج ان النمببوذج اجتبباز االختبببارات القٌاسببٌة االحصببائٌة وٌ

العالقبة ببٌن انتباج محصبول الحنطبة  وان ،العالقة ببٌن المتؽٌبرٌن هبً عالقبة طردٌبة
والمساحة المزروعة عالقة قوٌة نسبٌا مقارنة بعالقبة انتباج محصبول الحنطبة وكمٌبة 

% فبباذن ٌمكببن القببول بببان المسبباحة 54.6 قٌمببة معامببل التحدٌببد بلؽببت اذ ،االمطببار
 عامل انتاج محصول الحنطة فً المحافظة من فًشكل عامال اكثر اهمٌة تالمزروعة 
ومن خالل المقارنة بٌن الكمٌات المنتجة والكمٌبات المطلوببة مبن محصبول . األمطار

ومن خالل البٌانات الواردة فً الجدولٌن  2002-1880الحنطة والسٌما خالل الفترة 
ففببً الوقببت الببذي بلببػ  ،نجببد هنبباك فجببوة كبٌببرة بببٌن األنتبباج والطلببب 1،3المببرقمٌن 

نجببد ان الكمٌببة المنتجببة ، نبباط 1285445مجمببوع الطلببب خببالل الفتببرة المببذكورة 
وذلك مبن خبالل جمبع البٌانبات البواردة فبً طنا  032808بلؽت  هانفسوخالل الفترة 

 . 1الجدول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3جدول ال
 حجم الطلب على الحنطة في محافظة السليمانية 

 0220–8991خالل الفترة 
                                  8 0   

الكمية المطلوبة طن عدد السكان السنة ت
(*)

 

1 1880 1402268 201826 

2 1888 1423148 204833 

3 1888 1462685 210626 

4 2000 1514802 218141 

5 2001 1550186 223228 

6 2002 1503553 226581 

 1285445 8826023 المجموع 

 :المصدر
، الشركة العامة لتوزٌبع المبواد الؽذائٌبة(، حكومة اقلٌم كوردستان)وزارة المالٌة واالقتصاد عمود االول/ال .1

 .بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة
 كؽم . 144× تم التوصل الى الكمٌة المطلوبة بطرٌقة عدد السكان  .2
 : راجع فً ذلكستهالك فرد واحد وذلك حسب تقدٌرات منظمة فاو ال كؽم  سنوٌاً  144كمٌة  تاستخدم (*)

Fao , Agriculture Statistics Unit / Socio – Economic Survey of villages – October 2001 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسبٌما  كمٌبة المطلوببةوهنا نجد بان هناك فجوة متواصبلةبٌن الكمٌبة المنتجبة وال
كمبا ٌالحبظ ذلبك مبن خبالل الجبدول  فبً المحافظبة مع الزٌادة المستمرة لعبدد السبكان

 .هانفسطنا خالل الفترة  552488بلؽت هذه الفجوة  اذ، فً المحافظة المذكور انفاً 
 فعال تتخذ بالكامل طرٌقها نحو السوق لٌست واذا افترضنا بان الكمٌات المنتجة

منها ، الكمٌة المعروضة فعال ألسباب عدٌدة تساويالمنتجة فعال ال  ان الكمٌة اي
األحتفاظ بمقادٌر منها لدى المزارعٌن لمواجهة مخاطر ازمة الؽذاء المرتقبة دائما 
بسبب الحصار األممً المفروض على العراق فً حٌنه من جهة والحصار الفعلً 

ت اهدٌد المستمر من قبلها ألجتٌالمفروض على األقلٌم من قبل الحكومة المركزٌة والت
واٌضا ٌعزى الى عامل تهرٌب جزء منه ، وتعرض األهالً للمجاعة والتشرد ،األقلٌم
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وخاصة بعد تطبٌق  ،الى خارج الحدود بسبب انخفاض سعر المحصول فً الداخل

ؾ بقرارتصدٌر النفط العراقً ووالمعر 1880منذ عام 886القرار األممً المرقم 
لذي بموجبه تم استٌراد كمٌات من الطحٌن الى العراق وتوزٌعه على مقابل الؽذاء ا

 .4كما مبٌن من الجدول ، المواطنٌن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4جدول ال
 0220-8991كمية الطحين المزعة في محافظة السليمانية خالل الفترة 

  (طن)الكمية الموزعة  السنة ت

1 1880 113.303 

2 1888 152816 

3 1888 156023 

4 2000 160820 

5 2001 164160 

6 2002 166033 

، الشركة العامة لتوزٌع المواد الؽذائٌة(، حكومة اقلٌم كوردستان)وزارة المالٌة واالقتصاد  :المصدر
 بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذلك نجد هناك فجوة اوسع بٌن الكمٌة المعروضة فعال من األنتاج والكمٌة 
ن ذلك من خالل ٌكما ٌتب، المطلوبة مماهً بٌن الكمٌة المنتجة والكمٌة المطلوبة

 .5 البٌانات الواردة فً الجدول
 
الزٌادة المستمرة فً الكمٌة الموزعة من الطحٌن خالل الفترة  من رؼمعلى الو

اال انها لم تكن تسد الطلب اي  لم تكن ، 4 كما ٌتبٌن ذلك من خالل الجدول ،فسهان
تلبً طلب السوق المتمثل بطلب ذلك الجزء من القطاع الخاص الذي ٌستخدم مادة 

فً  جدر األشارة هنا بان عامل السعر لعب دورا كبٌراً تو .الطحٌن فً نشاطاته
منخفض لسعر هذا المحصول جعله  انخفاض انتاج هذا المحصول وان وجود مستوى

تحقٌق الخسارة ومن خالل  من ثمكلفة االنتاج و اٌراد منخفض بحٌث لم ٌؽط   اذ
وذلك  ،وال سٌما لبعض سنوات الفترة ،تبرز لنا هذه الحقٌقة 6االمعان فً الجدول 

بسبب ارتفاع تكالٌؾ األنتاج كنتٌجة لتعرض المحصول لآلفات الزراعٌة وتعرض 
فاؾ وانخفاض معدل األمطار وأرتفاع تكالٌؾ الخزن واجور العمل المنطقة للج

 .الزراعً .... ال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5جدول ال
محافظة السليمانية خالل عرض والطلب على محصول الحنطة في الفجوة بين ال

 0220-8991الفترة 
الكمية  السنوات ت

 المطلوبة/طن
 الكمية المعروضة/

 طن
الفجوة بين العرض 

 والطلب/ طن
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1 1880 201826 120612 81314 

2 1888 204833 132560 02366 

3 1888 210626 40810 162016 

4 2000 218148 86605 121543 

5 2001 223221 140286 82842 

6 2002 226581 184888 31582 

 552488 032808 1285445 المجموع 

 .3، 1 المرقمٌن نظم الجدول من الجدولٌن :المصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 جدولال  

               انتاج محصول الحنطة وسعره وااليراد الكلي والكلفة الكلية النتاجه خالل الفترة 
8994 – 0220 

8       0              3                4                  5 

الربح 
والخسارة/الف 

 دينار

الكلفة 
الكلية/الف 

 دينار

االيراد الكلي/ 
 الف دينار

سعر طن 
)دينار 

 سويسرى(

كمية 
 االنتاج/طن

 
 السنة

 ت

- - 1832045 0805 245428 1884 1 

- - 1841043 6600 281011 1885 2 

- - 288068 3400 83500 1886 3 

- - 463884 3840 120612 1880 4 

-40851 108182 131241 880 132560 1888 5 

-12046 88420 06656 1600 40810 1888 6 

-30625 156211 125586 1300 86605 2000 0 

00882 131028 202011 1440 140286 2001 8 

102860 160803 263833 1353 184888 2002 8 

 لٌمانٌة، بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة .لزراعة الس ةمدٌرٌة العامال   .1:المصدر
 بٌانات رسمٌة ؼٌر منشورة .، مدٌرٌة أحصاء محافظة السلٌمانٌة .4، 2،3         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألستنتاجاتا
ن محصول الحنطة من المحاصٌل األسبتراتٌجٌة المهمبة فبً ؤٌستنتج من الدراسة ب .1

ملٌون دونم سبنوٌا ببل ان  1.5منه سنوٌا تفوق  ظة وان المساحة المزروعةالمحاف
ملٌبون دونبم خبالل  1.604ـ معدل المساحة المزروعة مبن هبذا المحصبول قبدر بب

 .1888-1882الفترة 
% من اجمبالً المسباحة 40.6ن المساحة المزروعة بالحنطة فً المحافظة تمثل إ .2

ع مسبباحة األراضبً الزراعٌبة الدٌمٌببة المزروعبة بالحنطبة فبً األقلببٌم بسببب اتسبا
 600ـ قدر المعدل السنوي لسقوط األمطبار فبً المحافظبة بب اذ ،مضمونة األمطار

 . 2002 -1841ملم سنوٌا خالل فترة 
ذلك فان كمٌبة األنتباج مبن هبذا المحصبول فبً المحافظبة شبهدت من رؼم وعلى ال .3

هببذه المسبباحات تذبببذبا مسببتمرا ألسببباب طبٌعٌببة وسٌاسببٌة واقتصببادٌة واصبببحت 
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ادنببى مسببتوى لهببا بسببب الممارسببات واألجببراءات الحكومٌببة المتخببذة  ىتبتقلص البب

والسٌما خالل  ،حول تهجٌر القرى وتجمٌع السكان الزراعٌٌن فً مجمعات سكنٌة
مساحة المزروعة تقبل بعشبرة اضبعاؾ بسببب الواصبحت  1881-1888سنوات 

 ام السابق.النظ هرساعامل التهجٌر والترحٌل القسري الذي م
هذا ٌعود ألسبباب طبٌعٌبة اكثبر منهبا ألسبباب وؼلة الدونم تذبذبا اٌضا شهدت  وقد .4

وان ، اقتصببادٌة وسٌاسببٌة و منهببا كمٌببة األمطببار واوقببات التسبباقط ونوعٌببة التربببة
كؽبم/ دونبم  330بلؽبت  1885 -1884لدونم سجلت خالل موسم العام لاكبر ؼلة 
كؽببم/ دونببم  116والتببً بلؽببت  1888-1888لببدونم تحققببت فببً عببام لواقببل ؼلببة 

 بسبب حدوث الجفاؾ فً تلك الفترة .
تبببٌن مببن الدراسببة بانببه هنبباك عالقببة طردٌببة بببٌن تببؤثٌر كمٌببة المٌبباه والمسبباحة  .5

المٌبباه والمسبباحة المزروعببة وان عبباملً كمٌببة المزروعببة وبببٌن انتبباج المحصببول 
  R2التحدٌببد قببدر اختبببار معامببل  اذ ،لعبببان دورا موجبببا فببً انتبباج المحصببولٌ

ثٌر اال ؤ% مبن التب60 ان هذا المعدل ٌقترب مبنمن رؼم على ال 58.4ـ للعاملٌن ب
% وهببذا ٌعببود الببى 40.6 ـتؽٌببرات العشببوائٌة قببدرت بببمان حصببة البببواقً مببن ال

التبً اثبرت فبً انتباج هبذا المحصبول كمبا ، عوامل سٌاسبٌة واقتصبادٌة وعسبكرٌة
وهبً  %30سباقطة بلؽبت متمطبار الثٌر األؤن تبؤاشر فً الدراسة .فً حٌن نجبد بب

% وهذا ٌفسر لنا ضعؾ  54.6تاثٌر المساحة المزروعة التً بلؽت  اقل من نسبة
 فبً حبٌنالن المنطقبة هبً فبً االسباس مضبمونة االمطبار  ،تاثٌر العامل الطبٌعً

كانت المساحة المزروعبة  اذ. ى من سابقهلثٌر عامل المساحة المزروعة اعؤنجد ت
اخببرى بفعببل االجببراءات االدارٌببة والقانونٌببة واالقتصببادٌة  الببىتتؽٌببر مببن سببنة 

 والسٌاسٌة التً اتبعتها الحكومة تجاه المنطقة خالل فترة الدراسة .
ن هنبباك فجببوة مسببتمرة بببٌن الكمٌببة المنتجببة فعببال الببى أوبهببذا توصببلت الدراسببة  .6

 واكثر من هذا فان هذه الفجوة ولدت فجوة ،والكمٌة المطلوبة من محصول الحنطة
السبعر اوسع بٌن الكمٌة المعروضة فعال من االنتاج والكمٌة المطلوبة بفعل عامبل 

 . الذي كان ٌتسم بانخفاض سعر المحصول مقارنة بكلفة انتاجه
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      ABSTRACT 

The Effect of Rainwater and Cultivated Areas on Grain Crop 

Production in Sulaimani Governorate During 1982-2002 

 

 
Grain crop is considered as a main crop in Sulaimani governorate which has great role 

to satisfy the local demand and ensure the food security. Managerial, political and 

economic factors affected on fluctuation of it’s annual product. The research objective is to 
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determine the effectiveness of the mentioned factors on production and to find proper 

solution to raise the production level, hence the importance of the research can be noticed 

through the creation of food security, production developing, obtaining additional source 

for national income generation and foreign currency during the exportation of surplus 

produced. The research results show that estimated ratio effect of the both factors rainwater 

and cultivated area on the production is about 59.4% and the estimated residuals ratio 

effects is about 40.6% which represents the factors of (economic, policy, managerial 

procedures and military actions). There are continuously changes and fluctuations in 

cultivated areas from year to year due to economic, managerial, legal and political 

procedures also there is continuously gap between produced (supplied) quantity and 

demand quantity.  

 


