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م٢٠٠٦–١٩٨٠للمدة لمحصول القمح في العراقالظاھریة تقدیر حجم الفجوة الغذائیة 
عماد عبد العزیز أحمد

العراق- جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
محصولالدراسة تحلیل وصفي وكمي لواقع إنتاج واستھالك تتضمن

٢٠١٥وتوقعاتھا المستقبلیة لغایة عام ٢٠٠٦-١٩٨٠

السكانعداد أإنتاج محصول القمح إلى الحد الذي یقترب من الزیادات المتحققة في 
.اتساعھاومنعلحدوث الفجوة الغذائیة منھ 

القمح 

.ممكن من الكفاءة االقتصادیة في إنتاج محصول القمح في العراق

المقدمة
اخذت م

و

،
الخارجیةواللجوء الى المصادر 
المحلي من محصول القمح واعتماده على االستیرادات من السوق العالمیة لتغطیة اإلنتاجیعاني من عدم كفایة 

).٢٠٠٤محمد، (االستھالك المحلي من ھذا المحصول 
مشكلة البحث تتمثل 

محلي  ل نسان، ا لإل
، وق

قاإلنتاجوجود عجز في 
من غذائیة المحلیة، مما یشیر الى وجود فجوة

حصول من اإلنتاجوالزمن ومن ثم تحدید التوقعات المستقبلیة لمعرفة فیما اذا كان اإلنتاجتقدیر العالقة بین  م
.تناقص عبر الزمنالقمح في حالة تزاید ام في حالة 

فرق بین الالظاھریة على أنھا الفجوة الغذائیةتمثل 
لعناب، (م بذ، ) ١٩٩٦ا

اإلنتاجعجز 
،)١٩٩٤(مداإلنتاجبالفرق بین الط

تباین االحتیاجات من السلع إلى مقدار أیضاوتشیر 
نجفي، (في كثیر من االحیان تغطیة تلك الفجوة من خالل الوارمنھا معینة بما یتطلب  ال

مسالة ) ١٩٩٠ فجوة  لة ال مشك تطرح  و
االنفاقاتو

١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ ٧/٤/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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وووالرأسمالیة على المزرعة، 
. )١٩٩٦خلیل ونصر (اإلنتاجفي 

النامیة تعد الفجوة الغذائیة من المؤشرات التي اعتمدت علیھا المنظمات العالمیة و
ادعي، ( لبر ،)١٩٨٨ا

،اإلنتاجالغذائیة عن مدى كفایة 
دلكلما زاد الفرق بین اجمالي االحتیاجات من الغذاء عن اجمالي المنتج منھا

اإلنتاجمن اإلیفاءلي المح
و

:سیین ھما توقف على امرین اسایالظاھرة اال ان ضیق الفجوة او سعتھا 
.الزراعياإلنتاجمدى وفرة او ندرة عناصر :أوال

نجفي، (اإلنتاجطبیعة دالة : ثانیاً  )١٩٩٠ال
،غذائي

،ةوالتغیر او نقص المخزون في الدول المانحة او المصدر

).١٩٩٤االمم المتحدة، (بالعوامل التي تؤثر في قیمة الفجوة الغذائیة 

لرغم من واالمن الغذائي،  االعلى ا
،)١٩٩٤(٠.٩٣-االرتباط بینھما یبلغ 

بحجم اإلنتاجء الذاتي ھو معكوس الفجوة الغذائیة والتي تتحدد بالفرق بین واالكتفا اس  اء وتق لغذ لى ا لب ع لط وا
:ویمكن ان تقسم الفجوة الغذائیة الى نوعین ) ٢٠٠٣الراوي، (االستیراد 

.ةسعرات الحراریة التي یحصل علیھا الفرد من السلع الغذائیالتقاس ھذه الفجوة بمقدار : فجوة حقیقیة -١
:االتیة المعادلة عبارة عن مقدار الواردات من السلع الغذائیة وتستخرج من :الفجوة الظاھریة -٢

اإلنتاجالمتاح من صافي –المتاح من االستھالك من اجمالي المعروض = الفجوة الغذائیة 
وعلى اساس ذلك فان قیاسھا یتم بمحددات كمیة ونوعیة ایضا فالكمیة

) (
بمقدار ما

حصة ،والحیواني والسعرات الحراریةمساھمتھا في تحدید نسبة نصیب الفرد من البروتین النباتي  بر عن  تع و
).١٩٩٩احمد، (مستوى الغذائي الالفرد من البروتین حیث انھا تعتبر من اھم مقاییس 

عقدبعد تفاقم الفجوة الغذائیة من الحبوب وخاصة القمح في العراق منذ 

،المواضیع الھامة

لیھ زیادة اعتماد العراق على المصادر مما ترتب ع
:واتسعت الفجوة الغذائیة وارتفعت اسعار الغذاء والسیما القمح وبالتالي ادى الى ظھور نتائج سلبیة اھمھا 

.وقوع العراق في شباك تبعیة اقتصادیة للعالم الخارجي-١
.عات في العراق لالختاللتعرض میزان المدفو-٢
)٢٠٠١عمیر، (للقطاع الزراعيالمسیرة التنمویة تعثر-٣

الإذ
عجز من عاني ان العراق یفوكما ھو معروفالغذائیة، تمتلك القدرة الشرائیة لتغطیة الفجوةالبلدان النامیة ال

اذیرافقھ زیادة مستمرة في اعتماد العراق على المصادر االجنبیة غذائي 

اق ومن  عر ل ا
اإلنتاجقصور فضالً عن مواطنیھ الغذائیة من مصادر محلیة 
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اأدىوقد ،بتفاقم العجز الغذائي
اإلنتاجعقد على السلع الغذائیة منذ بدایة 

لزراعي النباتي اإلنتاج،العراق ا
وقد اصبح تمو،وحجم االستھالك والتقلبات في االسعاروالحیواني 

) ٢٠٠٤(ةال
،

لعراقي ال % ٦٠إذا
مغذائھ

محمد ، (.
٢٠٠٤(

لذا فان 
ال

الطویل ھما انتاج االغذیة والطلب الكلي على االغذیة، وتستند االسقاط
، ومعدل القومي: الى افتراضات تتصل بسلوك ثالث متغیرات اساسیة ھي 

متوازن الاسباب اخرى تؤدي الى العجز الغذائي تكمن في التوزیع غیر توجدالنمو السكاني، ومرونة الدخل و
،في القطر للموارد والطاقات الالزمة للت

.)٢٠٠٤محمد، (١٩٨٣في عام % ٦٦واتسعت الى ١٩٨١في عام %٤٧
ةفي ولد لم تكن االزمة الغذائیة في العراق وفي أي ب

ا
.یة واالستھالكیة والتوزیعیة على المستوى القطري والقومياإلنتاجطھا في جوھرھا بانما

وقد
اإلنتاج

:اآلتیة 
.اع معدالت النمو السكانيارتف-١
.التحسن في مستویات الدخول-٢
.تدني نسبة االراضي المزروعة فعالً -٣
٤-

.التي تكتنفھا ظروف المخاطرة والالیقین وبدرجة كبیرة
.في العراقاھم سلعة غذائیة استھالكیة النمط االستھالكي، اذ تشكل الحبوب -٥
.متكافئ للموارد الزراعیة في العراقلاغیر التوزیع -٦
اإلنتاجواإلنتاجاإلنتاجتدني -٧

.)١٩٩٧النجفي، (كبیر
لزراعة( ل ) ة 

اإلنتاجمعدالت نمو عالیة في 
.ر الفجوة الغذائیة وتقویضھاواالجتماعیة، والتقلیل من آثا

(FAO)والزراعة الدولیة 
التنبیھ الى حالة االمدادات 

،
،یستطیع االنسان االستغناء عنھاالنھ یركز على سلع غذائیة الخاصة 
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العرض أتيیماوفی،التخفیف من ھذه المشكلة
.معالجة مشكلة البحث ومناقشتھا

) ١٩٨٠(ال

.خطیرةاجنبیة الذي یترتب علیھ تبعیة اقتصادیة 
لغذاء وانتا) ١٩٨٢(وتناول القاسم لة ا ااذ مشك

ىمن الغذاء موضحا ان معدل زیادة السكان في الوطن العربي  اعلى 

لمشكلة اوضح بان الحل االمثل ھو اتباع كل بلد خطة تنمیة مختلفة عن غیره من البلدان العربیة دراستھ لھذه ا
.من جھة وفیھا توازن بین المصالح القومیة من جھة أخرى

وضح) ١٩٩٩(التي دراسة الوفي  ا تي  وال

االمن 
وضحت و ا

:الدراسة بان العراق یمكن ان یستند الى نظام وطني لالمن الغذائي وكما یأتي 
.خفض مستوى عدم االستقرار الشدید في انتاج القمح-١
.المتوقع اإلنتاجانشاء نظام االنذار المبكر لمعرفة مستوى -٢
اإلنتاج-٣

.المتوقع
في) ٢٠٠١(و

القیمةلمعرفة تأثیر سھ وفق برنامج خاص، الیوم، وقد تم قیا

واالحتیاجات االجتماعیة لغالبیة السكان وقد اوصت الدراسة بضرورة اتباع سیاسا

.ة البشریةالزراعي وتوفیر خدمات اساسیة في التنمی
) ٢٠٠٢(ین

السبب یكمن في 
المتخصصین في التسویق الزراعي، عدد الجودة، وضعف القدرة التنافسیة للمنتجات الزراعیة العربیة ونقص 

وانھى الدراسة ببعض المقترحات للتغل
ی

اإلنتاجالمستھلكین واسعار تغطي تكلفة 
دراسة إلى برامج تھدف 

ز،الري
تمثلت 

لمقدرة لم وشتراكي، في عدم ا

:یھدف البحث إلىو.القطاع الزراعي وزیادة انتاجیتھ
والتقدیر العالقة بین اإلنتاج -١

.أم تناقص عبر الزمنتزاید
.بین االستھالك والزمن ومن ثم تحدید التوقعات المستقبلیة لحجم استھالك القمح عالقة تقدیر ال-٢
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.تقدیر حجم الفجوة الغذائیة لمحصول القمح خالل مدة الدراسة وتوقعاتھا المستقبلیة-٣

مواد البحث وطرائقھ
:عراق تقدیر وتحلیل الفجوة الغذائیة لمحصول القمح في ال

في مثل االستھالك تیاذ تم اعتماد البیانات الخاصة بانتاج واستھالك القمح باالف االطنان، : توصیف البیانات 
٢٧

٢٠٠٦-١٩٨٠ .
لخطي معاد: ا

pاإلنتاجالمعكوسة ولوغاریتمیة الونصف المزدوجةوالتربیعیة والتكعیبیة واللوغاریتمیة 
.tوالزمن cوالعالقة بین االستھالك tوالزمن 

والمناقشةنتائج ال
tوالزمن Pاإلنتاجلوغاریتمیة للعالقة بین الاختیرت الصیغة نصف 

:اآلتیة الدالةبالزمن قد مثلتھا اإلنتاجوالقیاسیة مقارنة بباقي الصیغ حیث ان عالقة 
LogP = 2.82 + 0.0164t
t =     (47.28) (4.40)
R2 = 43.6
F = 19.34

2
R = 41.4
D-W = 1.62

وضح  اإلنتاجان أعاله ت
الزمن خالل مدة الدراسة والذي عبر تبین من التحلیل ان االستھالك یتزاید بدرجة كبیرة والزمن، عبراإلنتاج

:tبالزمن Cاالستھالك بین لعالقة عن امثلتھ المعادلة االتیة 
C = 2116 + 195t
t =  (9.91) (14.65)
R2 = 89.6

2
R = 89.1
F = 214.57
D-W = 2.22

الفي الدالة نصف اإلنتاجمعامل االستھالك في الدالة الخطیة مع معامل مقارنة من خالل 
اإلنتاجیتبین ان معدل الزیادة في االستھالك یفوق بدرجة كبیرة معدل الموضحتان انفاً 

إذ، ) ١(باالتساعلى ان الفجوة الغذائیة آخذة ا
اذ

الف ٢٥٨٩بلغ و، ٢٠٠٢اإلنتاجوصل في حین١٩٨٤الف طن عام ٧٤٠.٩
إنتاجھ،یتزاید بشكل اكبر من الزیادة في طن، وان حجم االستھالك لھذا المحصول 

وصل ٣٣٧١الى ١٩٨٤لعام  تى  ٧٨٩١إلى ح
٢٠٠٥ .
) .١(وكما في الجدول ٢٠٠٦-١٩٨٠
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اإلنتاج: )١(ال
٢٠٠٦-١٩٨٠

الفجوة الغذائیةاالستھالكانتاج القمحالسنة
كاالستھالانتاج القمحالسنة)الف طن(

الفجوة 
الغذائیة

)الف طن(
١٩٨٠٩٧٦٣٠٩١٢٠١٥١٩٩٤٩٨٩.٧٤٧١٥٣٧٢٥.٣
١٩٨١٩٠٢٢٤٠٢١٥٠٠١٩٩٥٩٠٨.٠٥٤٩١٢٤٠٠٣.٩٥
١٩٨٢٩٦٥.١٢٦٦٥١٦٩٩.٩١٩٩٦٩٨٤.١٩٥٦١٢٤٦٢٧.٨١
١٩٨٣٨٤١٣٠٥٠.٨٩٢٢٠٩.٨٩١٩٩٧٩٩٣.٧٦٥٧٨٣٤٧٨٩.٢٤
١٩٨٤٤٧٠.٩٣٣٧٠٢٩٠٠.١١٩٩٨١٠١٢.٨٣٥٩٣٩٤٦٢٩.١٧
١٩٨٥١٤٠٥.٥٣٥٠٥٢٠٩٩.٥١٩٩٩١٠٢٧.١٣٦٢١٢٥٨١٤.٨٧
١٩٨٦١٠٣٥.٨٣٢٢١٢١٨٥.٢٢٠٠٠١٠٤١٦٤٣٧٥٣٩٦
١٩٨٧٧٢٣٣٥١٨٢٧٩٥٢٠٠١٢٢١٩٦٦٢٨٤٤٠٩
١٩٨٨٩٢٩٣٧٢٨٢٧٩٩٢٠٠٢٢٥٨٩٧٢١١٤٦٢٢
١٩٨٩٤٩١.٤٣٨٨٦٣٣٩٤.٦٢٠٠٣٢٣٢٩٧٤٢٨٥٠٩٩
١٩٩٠١١٩٥.٨٤٠١١٢٨١٥.٢٢٠٠٤١٨٣٢٧٦١٢٥٧٨٠
١٩٩١١٤٧٦٤١١٦٢٦٤٠٢٠٠٥٢٢٥٠٧٨٩١٥٦٤١
١٩٩٢٦٠٠٤٣٢٢٣٧٢٠٢٠٠٦٢١٣٧٧٦٤٣٥٥٠٦
١٩٩٣٩٩٦.٥٤٤٦١٢٣٦١٥.٤٦

) ٢٠٠٧(جامعة الدول العربیة :مصدر ال
.، الخرطوم) ١٢(٦

نموه اإلنتاج و
لسعي لتمل وا

اسوفائض یمكن تصدیره الى اال
بمقدار ال. 

كما ولاإلنتاجمن الزیادة في اكبر
:)٢(ول اظھرتھ التوقعات المستقبلیة في الجد

:)٢(ال
)الف طن(٢٠١٥-٢٠٠٧

االستھالكاإلنتاجالسنة
الفجوة 
الغذائیة

)الف طن(
االستھالكاإلنتاجالسنة

الفجوة 
الغذائیة

)الف طن(
٢٠٠٧١٩٠٢٧٥٧٦٥٦٧٤٢٠١٢٢١٢٩٨٥٥١٦٤٢٢
٢٠٠٨١٩٧٥٧٧٧١٥٧٩٦٢٠١٣٢٣٨٥٨٧٤٦٦٣٦١
٢٠٠٩٢٠٥١٧٩٦٦٥٩١٥٢٠١٤٢٤٧٧٨٩٤١٦٤٦٤
٢٠١٠٢١٣٠٨١٦١٦٠٣١٢٠١٥٢٥٧٣٩١٣٦٦٥٦٣
٢٠١١٢٢١٢٨٣٥٦٦١٤٤
ك اال: المصدر

:معادلة التنبؤ االتیة اعتماداً على لزمن با
ý = y + bi (xi-x)

) ٢(الجدول یوضح
٢٠٠٦الف طن عام ٢١٣٧المحلي لمحصول القمح اإلنتاجان كان 

في عام ٢٥٧٣الى  ا٢٠١٥الف طن 
اما الفجوة الغذائیة ٢٠١٥الف طن عام ١٩١٣٦الى ارتفاعھفمن المتوقع ٢٠٠٦الف طن عام ٧٦٤٣القمح 

.٢٠١٥عام ) ٦٥٦٣(صولھا إلى وفمن المتوقع ٢٠٠٦عام الف طن٥٥٠٦لھذا المحصول فقد كانت 
والتوصیاتاالستنتاجات

االستنتاجات
رتفاع اسعار مدخالتھ ونتیجة الارتفاع تكالیف انتاج محصول القمح في العراق -١

مما. 

.المحلي
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دى الى- ٢ أ ذي  ل األمر ا
.عدم امكانیة اتخاذ االجراءات الالزمة لزیادة انتاج محصول القمح في العراق

م- ٣
 .

. متطلبات زراعة المحصول
التوصیات

بما -١ و
.ة االكتفاء الذاتي منھنسبیؤدي إلى زیادة 

سیاسات زراعیة تسھم في تحقیق اكبر قدر ممكن من الكفاءة االقتصادیة في استغالل الموارد اعتماد-٢

.منھ
٣-

) رشال(
.مواسم الجفاف التي تمر على العراق

دان-٤
.غیر المستقلةالزراعیةاإلمكاناتذات 

.تنسیق الجھود القومیة في مجال األمن الغذائي العربي وصیاغة سیاسة قومیة لذلك-٥

ESTIMATION FOOD GAP VOLUME OF  WHEAT CROP IN IRAQ
FOR THE PERIOD 1980-2006

Imad Abdul-Aziz Ahmed
College of Agriculture & Forestry, University of Mosul , Iraq

ABSTRACT
The study included both descriptive and quantitive analysis for the

reality of production and consumption for the wheat crop in Iraq during the period
1980-2006 in addition to its future exceptions till the year 2015. Results of analysis
have revealed that yearly increase in consumed quantities of wheat exceeds the
yearly increase of produced quantities. This explains that the food gap is large and
reached critical levels due to many factors like the high rates in population growth
and the improved levels of income and the decrease of areas of land cultivated as
well as the type of consumption from this crop. Therefore the imbalanced
distribution of economic resources specialized for producing wheat crop. The gap
started to become large during time and this needed to limit and estimate the most
important factors which effect production increase to the  level reaching the
achieved increase of population in order to avoid the negative effects of food gap
and to prevent this gap not to be expanded . The study reached that future
expectation to produce wheat crop in increased slowly and dose not suit with the
expected increases of population numbers. The study also ended with the necessity
to encourage local investment in cultivating wheat and ton depend upon agricultural
policies which share in elevating the largest amount of economic efficiency in
producing wheat crop in Iraq.

المصادر
الغذائياالمن ).١٩٩٩(أحمد ، عبد الغفور ابراھیم  

.٤٦-٤٠: بغداد 
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-٣٠: ٢٠٠٠. )١٩٩٤(المتحدة األمم
٣٢.

.١٧-١٥: نیویورك) ٢٠(العدد ) .١٩٩٩(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ، االمم المتحدة
)٢٠٠٢ . (

.١١-١: المعرفة، الجزائر 
) ع(. )١٩٨٠(

.الخرطوم
).٢٠٠١(الحلیم، انعام یحیى الحاج محمد 

.٤٥-٤٠: جامعة الموصل، كلیة االدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه،
لعربي).١٩٩٦( ا

.١٠٣-٩٩: بیروت ) ١(دراسة الوحدة العربیة، العدد 
التجارة العربیة الخارجیة، المجلة في حركة وتاثیراتھاتحریر التجارة الدولیة . )٢٠٠٣(الراوي ، احمد عمر 

.٢٦-٢٠) : ٣(١العراقیة للعلوم االقتصادیة، 
تحلیلیةدراسة ).٢٠٠١(عمیر ، شعفل علي محسن 

.١٩-١٠: ومقترحات الحلول، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة الزراعة والغابات 
ذاب بدر  ).١٩٩٦(، مج

.٤٦-٤٢: ١٨، السنة ٨٦شؤون عربیة ، العدد 
قاسم، صبحي  ).١٩٨٢(ال

: ملخص كتاب نظرة تحلیلیة و في
٣٠-٢٥.

املمن . )٢٠٠٤( لعو ا
.٢١-٢٠) : ٩(١ازمة االمن الغذائي ، مجلة العلوم ، 

.٨٤-٧٩الرئیسي لتنمیة قطاع الحبوب، الخرطوم لمخططا) .١٩٩٤(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
ئي في . )١٩٩٠( الغذا لعراقاالمن  ا
.٩٤-٩٢) : ٣١(١٢تنمیة الرافدین، 

)١٩٩٧( .
.٧٦-٧٢) : ١(١الزراعیة العربیة ودراسات اقتصادیة ، مجلة تنمیة الرافدین ، 


