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 الخالصت

 سمد فمي البلمدان معظمم عليها تعتمد التي الزراعية الخارجية التجارة أعمدة احد الزراعية االستيرادات تعد
 محاصميل وتحتمل ,القصمير األممد فمي شمعوبها الم  توفيرها عن تعجز التي الزراعية المنتجات في الحاصل العجز

 تجارتهمما فممي تممدخل ولكونهمما الغذائيممة الهميتهمما الناميممة البلممدان اقتصممادات فممي مهمممة مكانممة اإلسممتراتيجية الحبممو 
 لعمدة البلمدان همذه فمي كاممل بشمكل توفرهما بعمدم تمتماز انهما اال المحاصيل هذه أهمية من الرغم وعل   ,الخارجية
 ذات يجعلهما بشمكل اإلنتاجيمة مواردهما تنظميم مجمال فمي السميما صحيحة زراعية سياسة استخدام عدم منها أسبا 
 االهتممام وعمدم ,المحاصميل همذه إنتماج زيادة ال  تؤدي بحيث الزراعية المحاصيل إنتاج في عالية اقتصادية كفاءة

 همذا وممن ,اإلسمتراتيجية المحاصميل لمنتجي الممنوحة والنوعية الكمية الحوافز وقلة األراضي استصالح بعمليات
 الحبمو  محاصميل اسمتيراد فمي تمؤرر التمي عوامملال ممن عمدد وجمود مفادهما فرضمية علم  الدراسمة اعتمدت الشأن

 ,تمونس ,سموريا ,مصمر, العمراق) ممن كمل شمملت منهما عمدد اختيمار تمم لمذا الناميمة البلمدان بعض في اإلستراتيجية
 ,القمم ) همي إسمتراتيجية محاصميل  أربم  اختيمار تمم وقمد (,الباكستان ,األردن ,المغر  ,اندونيسيا ,تايالند ,تركيا
 علم  بلمد ولكل الدرس قيد الظاهرة تقدير في الزمنية السالسل بيانات عل  االعتماد تم وفيها(,الذرة ,الرز ,الشعير
 خصمائ  ممن لهما لمما الممذكورة المحاصميل ممن المسمتوردة الكميمات فمي الحاصملة التغيمرات تعكمس كونها انفراد
 الم  وللتوصمل ,البلمدان هذه في المتب  والسياسي االقتصادي الهيكل طبيعة بحس  آخر ال  بلد من تختلف وسمات
 وشممبة ,المزدوجممة واللوغارتميممة ,الخطيممة الصمميغة) هممي صممي  وبممأرب  قياسممي نممموذج تطبيممق تممم النتممائ  أفضممل

 مشمكلة فمي الناميمة البلمدان وقمو  أهمهما كمان االستنتاجات من عدد ال  التوصل تم وقد .(والمعكوسة اللوغارتمية,
 الفجموة سمد لغمرض الرئيسمية الحبمو  محاصميل اسمتيراد علم  كبيمر وبشكل اعتمادها ال  أدى مما الغذائية الفجوة
 فمي فيهما مرغمو  غيمر اقتصمادية آرمار لم  وهذا ,عليها المحلي الطل  وتزايد المحاصيل هذه من المتزايدة الغذائية

 .  الخارجي للعالم الغذائية التبعية حالة في وقوعها منها العينة دول اقتصادات

 .نامية بلدان استراتيجية, محاصيل استيرادات, دوال :الدالة الكلمات

 .18/3/2013: وقبول ،  26/9/2012 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمت

 تزايمد فمي ذلم  سمب  ويكمن األغذية ونق  بالجو  النامية البلدان من العديد في االقتصادي الواق  يتسم 
 بهما تتسمم أخمرى عوامل وجود عن فضال الزراعي اإلنتاج فيها يتزايد التي المعدالت تفوق بمعدالت السكان أعداد

 فمي تسمب  وذلم  السمائدة اإلنتماج وعالقمات نظمم وتخلمف األوليمة, الممواد إنتماج هيمنمة منهما البلمدان هذه اقتصادات
 الزراعيمة المنتجمات ممن اسمتيراداتها وقميم حجموم تزايمد ذلم  عمن ونمت  ونوعما, كمما فيهما اعيالزر اإلنتاج تدهور

 السمل  ممن محمدود عمدد أو واحمدة سملعة وتصدير إنتاج عل  تعتمد اغلبها فأن صادراتها يخ  وفيما ,االستهالكية
 ممن موقعهما وطبيعمة االقتصمادي تخلفهما فمي يكممن ذلم  وسمب  عليهما العمالمي الطلم  مرونمة بانخفاض تتسم التي

 فمي تمرمل حمرج وض  في النامية البلدان جعلت انفا المذكورة العوامل حصيلة إن .الدولي العمل وتقسيم التخص 
 مممن الزراعيممة االسممتيرادات دالممة تفعيممل منهمما تطلمم  وذلمم  سممكانها إطعممام فممي الخارجيممة المصممادر علمم  اعتمادهمما
 فممي بهمما مرغممو  غيممر آرممار مممن لممذل  وممما االسممتراتيجية الحبممو  محاصمميل مممن والسمميما االسممتهالكية المنتجممات
 المسمتوردة الزراعيمة المنتجمات قميم ارتفما  بسم  ممدفوعاتها مموازين أعبماء تزايمد أهمهما النامية البلدان اقتصادات

 البلمدان اسمتيرادات وتنمو  تعمدد فمي البحث مشكلة تتمرل .جدا عالية رقمية مستويات إل  أسعارها تصل باتت التي
 قطاعاتهمما فممي التخلممف حالممة يعكممس وذلمم  االسممتراتيجية المحاصمميل مممن والسمميما الزراعيممة المنتجممات مممن الناميممة

 القيمود تخفيمف فمي والمتمرلمة البلمدان همذه عليهما تعتممد التمي التجاريمة السياسمات طبيعمة ذل  في ويساهم, الزراعية
 الممذي األمممر فيهمما السممكاني النمممو معممدالت وارتفمما  ,المسممتوردة االسممتهالكية الزراعيممة المنتجممات علمم  المفروضممة

  ممن البمد الشمأن هذا وفي ,المستوردة الزراعية المنتجات عل  فيها المحلي الطل  زيادة في مباشرة بتأريرات أسهم
 

 الراني. للباحث ماجستير رسالة من البحث مستل
 

 فقمط تتمأت  ال االسمتراتيجية المحاصميل ممن الزراعيمة االسمتيرادات قميم فمي الزيمادة أسبا  أهم احد إن إل  اإلشارة

mailto:kays1959@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 2( العدد )45المجلد )

ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (45)   No. (2)   2017 

 

12 

 المنتجمات تكماليف رفم  فمي المنشمأ دول فمي المرتفم  التضمخم يسماهم بل فحس  منها المستوردة الكميات تزايد من
 الممنمموح الممدعم برفمم  االسممتراتيجية الحبممو  لمنتجممات المصممدرة الممدول مممن العديممد قيممام عممن فضممال المسممتوردة

 المحاصميل اسمتيراد عل  تعتمد التي البلدان في الزراعية االستيرادات تكاليف رف  إل  أدى الذي األمر اتهالصادر
 حسماس اقتصمادي واقم  بأنم  النامية لبلدانل االقتصادي الواق  استقراء خالل من يتض . الحبو  والسيما األساسية

علم   رئيسمي بشمكل فيهما المحلمي الطلم  العتمماد الزراعيمة االسمتيرادات وكميمات قميم فمي الحاصلة للتغيرات جدا
 االسممتهال  طبيعممة فممي ايجابيممة غيممر بتممأريرات يممنعكس تجهيزهمما فممي تبمماطؤ أي فممأن لممذا االسممتيرادات الزراعيممة

 االسمتراتيجية الحبمو  محاصميل اسمتيرادات دوال وتحليمل تقدير أهمية تتض  الشأن هذا ومن ,المحلي واالستخدام
 الكميممات فممي المممؤررة العوامممل علمم  التعممرف بقصممد (2010-1980) المممدة خممالل الناميممة البلممدان مممن عممدد فممي

 وممن مطموال الموضمو  همذا نموق  لقمد. البحمث ممدة خمالل عليهما تطمرأ إن يمكمن التي والتغيرات منها المستوردة
 األنموا  همذه تموفير عمن الزراعمي االقتصماد سياسمات عجمز بسمب  الزمن عبر تزداد أهميت  فان لذا عديدة جوان 

 اهمم ممن .السياسمي استقاللها أمام عقبة يمرل وإنما فحس  االقتصادي نموها أمام عقبة اليمرل وذل  المحاصيل من
 لالزممات االقتصمادية االرمار عمن (2005) الخموالني دراسمة همي الشمأن همذا فمي اجريت التي والدراسات البحوث
 اسمتيراد فمي تمؤرر عواممل عمدة وجود فيها اوض  2002-1961 المدة خالل للحبو  العالمية االسعار في العالمية

 االسمرة مسمتوى عل  الغذائي التركي  في تغيرا يحدث الذي الفرد دخل زيادة منها اإلستراتيجية الحبو  محاصيل
 وبنسمبة افرادهما دخمول ترتف  عندما استهالكها يزداد الغذاء انتاج في عجز من تعاني التي الفقيرة فالدولة ,والدولة
 اسمتيراد تحديمد فمي اساسمياا  عمامالا  السمكان نممو ويعمد ,الغنيمة المدول فمي االفمراد استهال  في الزيادة نسبة من اكبر

 فممي ارتفمما  مممن دائممما تعمماني الحبممو  لمحاصمميل المسممتوردة البلممدان بممأن الباحممث واوضمم  المممذكورة, المحاصمميل
 الم  الدراسمة وتوصلت المستورد, الغذاء فاتورة قيمة لتسديد الخارجي االقتراض ال  تلجأ النها المديونية معدالت

 االقتصماد ادارة علم  القائممة الدوليمة للمؤسسمات وحقيقيماا  جماداا  واصمالحا دوليما تعاونماا  يتطلم  الغمذاء ازمة حل ان
 تقمدير عمن دراسمة  Abdullah نشر 2005 عام وفي. الكبرى الدول لهيمنة خاضعة غير لجعلها والسعي العالمي

 الباكسمتان فمي للسكان الرئيسي الغذاء هي الحنطة بان فيها اوض  لها المستقبلية واالتجاهات الحنطة استيراد دوال
 2003-1970 المممدة خمالل فيهما المحلمي االنتماج نسمبة وتراوحممت هكتمار ألمف 8176 بنحمو تقمدر بمسماحة وتمزر 
 نسمممبة وتراوحمممت الحبمممو  محاصممميل ممممن المنتجمممة الكميمممات اجممممالي ممممن %2.9% و 3.11% و 5.37 بنحمممو

 الحبمو  ممن المسمتوردة الكميمات اجممالي ممن% 3.38% و 2.49% و 5.3 بنحو نفس  المحصول من استيراداتها
 الممذكور المحصمول ممن اسمتيراداتها وبلغمت طمن مليمون 25 بنحمو فيهما المحلمي االنتماج كميمة وبلغت نفسها, للمدة
 الممنق  لسممد محليمماا  المحصممول هممذا انتمماج زيممادة ضممرورة المم  الدراسممة وتوصمملت سممنويا طممن مليممون 7.2 بنحممو

 المسمتوردة الكميمات تقليمل فمي يسمهم المذي العواممل اهمم احمد هو المحلي االنتاج بأن الدراسة وعدت من , الحاصل
 المنتجمات بعمض استيرادات دوال تقدير عن بحراا  وآخرون غزال نشر (2009) عام وفي. المذكور المحصول من

 يمتماز البلمدان همذه ممن العديمد فمي االقتصمادي الواقم  بمأن فيم  اوضحوا النامية البلدان بعض في الرئيسة الزراعية
 ذلم  عمن ونمت  ونوعاا  كماا  انتاجها تدهور بسب  فيها السائدة االنتاج وعالقات نظم وتخلف االغذية ونق  بالجو 
 حمرج وض  في النامية البلدان جعلت العوامل وهذه ,االستراتيجية الحبو  محاصيل من المستوردة الكميات تزايد
 ممن الزراعمي االسمتيراد دالة تفعيل منها تطل  وذل  سكانها إطعام في الخارجية المصادر عل  اعتمادها في تمرل

 مموازين اعبماء تزايمد منهما الناميمة البلمدان اقتصمادات فمي بها مرغو  غير آرار من لذل  وما المذكورة المحاصيل
 الدراسمة همذه وفمي جداا, عالية رقمية مستويات ال  تصل باتت التي المستوردة المنتجات قيم دف  بسب  مدفوعاتها

 مممن اسممتيراداتها بارتفمما  تمتمماز التممي وسمموريا والمغممر , االردن, مصممر, هممي ناميممة بلممدان اربعممة اختيممار تممم
 االنتماج متغيمر معنويمة الم  الدراسمة توصملت وقمد والسكر والرز, والقم , السمسم, وهي االستراتيجية المحاصيل
 فمي القمومي المدخل متغيمر ومعنويمة ,المغر  في من  المستوردة الكميات في التأرير في الرز محصول من المحلي
 عمدد متغيمر معنويمة ايضما وتبين المغر  في والرز مصر في السمسم محصول من المستوردة الكميات في التأرير
 .سموريا فمي والسمكر المغمر  فمي والرز االردن في القم  محصول من المستوردة الكميات في التأرير في السكان
 وعجمزه الغمذاء ممن الفمرد نصمي  فمي المختلفمة الدخليمة المستويات أرر عن بحراا  (2010) عام في االعرجي ونشر

 ممن والسميما الغمذائي انتاجهما فمي عجمز ممن تعماني العربيمة البلمدان اغل  بأن في  اوض  العربية البلدان بعض في
 وتزايممد الزراعممة فممي الحديرممة التقنيممة وسممائل اسممتخدام قلممة فممي ذلمم  سممب  ويعممود ,االسممتراتيجية الحبممو  محاصمميل
 الم  الريمف ممن والهجمرة السمكاني النممو معمدل وزيمادة الدخول معدالت تزايد بسب  الحبو  عل  الطل  معدالت
 مليمار 22.45 نحمو قيمتهما وبلغمت فيهما االسمتراتيجية الحبمو  محاصميل ممن الغذائية الفجوة اتسعت فقد لذا المدينة
 وذلم  نفسمها الممدة خمالل فيهما الفجموة قيممة اجممالي ممن% 54.2 نسمبة المحاصميل هذه وشكلت 2008 سنة دوالر

 الم  الدراسمة وتوصملت ,سمكانها حاجمة سمد اجمل ممن المحاصميل ممن االنموا  همذه اسمتيراد البلمدان همذه ممن تطل 
 اسمتخدام فمي والتوسم  الزراعمي االسمترماري المنما  وتحسمين الزراعيمة للموارد االمرل االستخدام تحقيق ضرورة



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 2( العدد )45المجلد )

ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (45)   No. (2)   2017 

 

13 

 تجممارة فممي وتأريرهمما السممعرية السياسممات انممماط عممن بحرمماا  (2010) عممام االغمما ونشممر. متقدمممة زراعيممة تقانممات

 يتمأرران الحبمو  من العالميين والطل  العرض بان في  اوض  مختلفة اقتصادات في الرئيسة الزراعية المحاصيل
 الممدول فممي المعتمممدة السممعرية السياسممات ممماتكون وغالبمما اقتصممادية غيممر واخممرى اقتصممادية منهمما عديممدة بعوامممل
 ألغلم  الضمرورية السمل  ممن تعمد التمي للحبو  العالمية االسعار تحديد في فعال تارير ذات والمستوردة المصدرة
 فممي كبيممرة بصممورة سممعرها اليممؤرر اذ منخفضممة عليهمما السممعرية الطلمم  مرونممة تكممون والتممي الناميممة البلممدان سممكان
 الحبمو  محاصميل ممن المسمتوردة الكميمات فمي تمؤرر التي العوامل من عدد الباحث وحدد ,منها المطلوبة الكميات

 التجاريمة والسياسمات الصمرف واسمعار المدخل توزيم  واعمادة المدخل ممن الفمرد نصمي  متوسمط همي االستراتيجية
 حصميلة ممن كانمت المعتممدة السمعرية السياسمات مكاسم  معظمم ان الم  الدراسمة توصملت وقمد االستهال , وانماط
 والسمميما الناميممة البلممدان نصممي  مممن كانممت الخسممائر معظممم ان حممين فممي االقتصممادية, والتكممتالت المتقدمممة الممدول

 فمي االسمتراتيجية الحبمو  محاصميل ممن عمدد اسمتيرادات دوال وتحليمل تقمدير الم  البحمث يهدف .الدخل منخفضة
   .2010 -1980 المدة خالل فيها المؤررة العوامل عل  والتعرف النامية البلدان من عدد

 وطرائقه البحث مواد

 :البحث منهج

 الدراسمات الم  يسمتند المذي النظمري االتجماه بمين المربط اسملو  علم  منهجم  في البحث اعتمد :البحث اسلوب -1
 رمم وممن واسماليب  القياسي االقتصاد طرائق ال  يستند الذي الكمي واالسلو  نفس  الموضو  تناولت التي النظرية
 .الدراسة من التطبيقي الجان  لتقييم الكمي االسلو  نتائ  تفسير

 وهمي لدراسمتنا عينمة لتكمون الناميمة البلمدان ممن عمدد اختيمار تمم لقمد :البحدث موضدوة  الناميد  البلداا  اختيار -2
 فرضمية اربمات اجمل وممن الباكسمتان, و االردن المغمر , ,اندونيسيا تايلند, تركيا, تونس, سوريا, مصر, العراق,
 محاصميل اسمتيراد فمي متباينمة بتمأريرات تسمهم التمي االقتصمادية العواممل ممن عمدد وجمود علم  نصمت التي البحث
 القمادرة القياسمية النمماذج من عدد استخدام تم 2010-1980 المدة خالل المذكورة البلدان في االستراتيجية الحبو 

 العالقمة تصموير أي الدرس, قيد االقتصادية للمشكلة النظري الهيكل يعكس بشكل البحث فرضية صحة تأكيد عل 
 المسمتوردة والكميمات االسمتراتيجية الحبمو  محاصميل ممن المسمتوردة الكميمات فمي الممؤررة العواممل بمين الرابطة
 موضمو  وفمي ,الشأن هذا في السابقة والدراسات االقتصادية النظرية مفاهيم من والمستمدة البحث مدة خالل منها

 العديمد فمان مختارة نامية بلدان في االستراتيجية الحبو  محاصيل استيرادات دوال وتحليل بتقدير المتعلق دراستنا
 الكميمات فمي تمؤرر التمي المتغيمرات اكرمر همي االتية المتغيرات ان ال  يشيران االقتصادي والمنطق الدراسات من

 :وكاالتي المذكورة الحبو  محاصيل من المستوردة

 مليمون) القمم  والشمعير والمرز والمذرة ممن المستوردة الكميات عل  االعتماد تم لقد (Y) ةالمعتمد اتالمتغير :اولا 

 .المقدرة القياسية النماذج في المعتمدة المتغيرات بوصفها الدراسة عينة دول في( طن

 فمي تمؤرر التمي العواممل بوصمفها االقتصمادية المتغيمرات ممن عمدد علم  االعتمماد تمم لقمد المسمتقلة المتغيرات :ثانياا 
   :وهي المحاصيل المذكورة من المستوردة الكميات

X1 دوالر مليون                          القومي الدخل 

X2 مئوية نسبة                 االجنبي الصرف سعر 

X3 نسمة مليون                           السكان عدد   

X4 دوالر مليون        للدولة العامة الميزانية في العجز  

X5  طن ألف                 للمحصول المحلي النات 

X6 دوالر              للمحصول العالمي السعر  

 Y=f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)                        :هو المقدر للنموذج الرياضي الشكل فإن لذا

 :اآلتي الشكل يأخذ قياسي نموذج بصيغة آنفا الموضحة العالقة صياغة يمكن وبذل 

UiXXXXXXYi o  665544332211 
 

 اسمملو  اسممتخدام تممم وفيهمما 2010-1980 عاممماا  ورالرممون واحممد مممداها زمنيممة سلسمملة الدراسممة تضمممنت

 المتغيممرات تحويممل بعممد المعتمممد القياسممي النممموذج فممي مسممتقل متغيممر مممن اكرممر لوجممود المتعممدد الخطممي االنحممدار
 االعتياديمة الصغرى المربعات بطريقة المعلمات قيم وحسبت الرابتة, نظيرتها ال  الجارية اوضاعها من المذكورة
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 النظريمة مفماهيم مم  تتفق ما غالبا والتي المتحيزة غير الخطية التقديرات افضل باعطائها تمتاز الطريقة هذه لكون
 .االقتصادية

 والمناقشت النتائج

 ةيند  اول فدي اللمد  محصدول مد  المسدتورا  الكميدات فدي المسدتلل  المتغيرات ألثر الكمي التحليل نتائج :أولا 
 التمأرير فمي X1 القمومي المدخل متغيمر معنويمة إلم  (1) الجمدول نتائ  تشير :2111 – 1891 الما  خالل الاراس 

 مرونمة بلغمت وقمد وتركيما وتمونس ومصر العراق من كل في القم  محصول من المستوردة الكميات في االيجابي
 هذا لمعلمة الموجبة واإلشارة 6.097 وتركيا 0.795 وتونس 0.127 ومصر 0.889 العراق في المذكور المتغير

 كلمما القمم  محصمول ممن المسمتوردة الكميمات تمزداد إذ ,المتعمد المتغير وبين بين  الطردية العالقة تعكس المتغير
 العالقممة علمم  أدبياتهمما فممي نصممت التممي االقتصممادية النظريممة مفمماهيم ممم  تتفممق النتيجممة وهممذه ,القممومي الممدخل ازداد

 ممن كل في المذكور للمتغير االيجابية غير المعنوية نفس  الجدول نتائ  أوضحت حين في ,المتغيرين بين الطردية
 واإلشممارة.  0.629و  0.278و 0.390 و 0.016 مرونتمم  بلغممت وقممد, والباكسممتان األردن و المغممر  و سمموريا

 معمدالت تزايمد إن همو ذلم  سمب  يكون إذ .االقتصادية النظرية ومفاهيم توقعاتنا خالفت المتغير هذا لمعلم  السالبة
 هممذا جعممل الممذي األمممر القممم  غيممر أخممرى حبوبيمة محاصمميل تسممتورد يجعلهمما المممذكورة البلممدان فممي القممومي المدخل
 الصمرف سعر متغير معنوية نفس  الجدول نتائ  أظهرت و .المعتمد المتغير م  ايجابية غير بعالقة يرتبط المتغير
 وتمونس مصمر ممن كمل فمي المدرس قيمد المحصمول ممن المسمتوردة الكميمات فمي االيجمابي التمأرير في X2 األجنبي
 الموجبمة واإلشمارة ،0.260و  0.732و   1.808و 0.672و  0.107 بلغمت بمرونة  والباكستان والمغر  وتركيا

 إلم  يمؤدي وهمذا عملتهما قيممة تخفميض يعنمي البلمدان همذه عممالت صرف أسعار رف  إن تعني المتغير هذا لمعلمة
 القممم  محصممول مممن المسممتوردة الكميممات تممزداد وبممذل  المحليممة بممالعمالت قياسمما االسممتيرادات اسممعار انخفمماض

  واألردن وسمموريا العممراق مممن كممل فممي المممذكور للمتغيممر االيجابيممة غيممر المعنويممة ظهممرت فيممما ,(1989,قاسممم)
 البلممدان عمممالت صممرف اسممعار خفممض إن فممي ذلمم  سممب  يعممود إذ ،0.859و  3.945و  0.234 بلغممت بمرونممة

 وبمذل  المحليمة بمالعمالت قياسما مرتفعمة اتاالسمتيراد أسمعار يجعمل المذي األممر عملتها قيمة زيادة يعني المذكورة
 X3 السمكان عمدد متغيمر معنويمة إلم  الممذكور الجدول نتائ  وأشارت ,القم  محصول من المستوردة الكميات تقل

 والباكسمتان واألردن والمغمر  سموريا من كل في نفس  المحصول من المستوردة الكميات في االيجابي التأرير في
 التممي االقتصممادية النظريممة مفمماهيم ممم  اتفقممت النتيجممة وهممذه ,2.783 و 0.028و 0.303و  1.240 بلغممت بمرونممة

 النهما تعكمس ,السمكان عمدد ازداد كلمما تمزداد القمم  محصمول ممن المسمتوردة الكميمات إن علم  أدبياتهما في نصت
 النمات  يعجمز التمي الحماالت فمي واضمحا يبمدو وذلم  والغذائي الزراعي االستيراد في السكان لدور الكبيرة األهمية
 الجمدول نتمائ  أوضمحت حمين فمي للسكان, المتزايد المحلي الطل  حاجة سد عن المذكور المحصول من الزراعي
 النتيجة وهذه, 0.620و  0.807 بلغت بمرونة ومصر العراق من كل في المذكور للمتغير االيجابية غير المعنوية

 ازديمماد إلمم  يممؤدي السممكان عممدد تزايممد إن هممو ذلمم  سممب  يكممون إذ االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما خالفممت
  ,تركيما و تمونس ممن كمل فمي المتغيمر همذا معنويمة تظهمر ولمم ,القم  غير أخرى محاصيل من المستوردة الكميات

 الكميمات فمي االيجمابي التمأرير فمي X4 للدولمة العامة الميزانية في العجز متغير معنوية 1 الجدول نتائ  وأوضحت
 الموجبممة واإلشممارة, 0.162و  0.062 بلغممت بمرونممة وتركيمما تممونس مممن كممل فممي القممم  محصممول مممن المسممتوردة

 فممي العجممز إن هممو ذلمم  سممب  يكممون إذ االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما خالفممت المممذكور المتغيممر لمعلمممة
 النقممد ممن المحليمة مواردهما كفايمة عمدم بسمب ( بالتضمخم التمويمل) بمالعجز يممول البلمدان همذه فمي العاممة الميزانيمة
 العجمز معمدالت تزايد من الرغم عل  محصول القم  من استيراداتها من تزيد الدولتين هاتين جعل وذل  ,األجنبي

 الممذكور للمتغيمر االيجابيمة غير المعنوية الجدول نتائ  أوضحت حين في ,(2000 مجهول,) العامة موازناتها في
 م  اتفقت المذكور المتغير لمعلمة السالبة واإلشارة, 2.591و  0.446 بلغت بمرونة والباكستان مصر من كل في

 للدولمة العاممة الميزانية في العجز معدالت إن انخفاض إل  اتهاـــأدبي في يرـــــتش التي االقتصادية النظرية مفاهيم
 المتغيمر همذا معنويمة تظهمر لمم ,(2012, السمبعاوي) القمم  محصول من المستوردةالكميات  تزايد في أررة يعكس

 .واألردن والمغر  وسوريا العراق من كل في

 غيممر التممأرير فممي X5 القممم  محصممول مممن المحلممي النممات  متغيممر معنويممة (1) الجممدول نتممائ  وأوضممحت

 والمغمر  وتركيما وتمونس وسموريا العمراق ممن كمل فمي الممذكور المحصمول ممن المستوردة الكميات في االيجابي
 مفماهيم م  اتفقت النتيجة وهذه, 0.42و  0.272و  0.348و  0.187و  0.191 و 0.031 بلغت بمرونة  واألردن

 ازدادت كلممما تقممل محصممول أي مممن المسممتوردة الكميممات إن علمم  أدبياتهمما فممي نصممت التممي االقتصممادية النظريممة
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 دول فمي  القمم  محصمول ممن المسمتوردة الكميمات في االقتصادية العوامل ألرر الكمي التحليل نتائ  :(1) الجدول
 2010-1980 المدة خالل الدراسة عينة

Table (1): Quantitive analysis results for the effect of economic factors in imported 

quantities of wheat crop in sample state for the period 1980-2010. 

  الدالة نو 
Type of function 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 xi 
 الدول

Countries 

 خطية
Linear 

-8.936 -4.972 -1.388 -0.078 -0.288 1.364 Bi العراق  Iraq 

230.2

94.4

82.02







WD

F

R 
-2.5 -2.83 -0.5 -2.96 -3.89 8.82 t* 

 يمين لوغارتمية شب 
Semi- 

logramatic right 

0.371 -0.301 -0.23 -3.186 0.552 0.656 Bi مصر Egypt 

343.1

05.7

54.02







WD

F

R

 
2.03 -1.46 -2.38 -2.41 2.086 3.19 t* 

 خطية
Linear 

4.21 -0.019 5.699 0.277 -0.039 -2.554 Bi سوريا Syria  

770.1

87.9

63.02







WD

F

R

 
1.7 -2.98 0.29 2.97 -3.26 -2.55 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

Logramatic 

 

0.936 -0.187 0.062 -0.85 0.672 0.795 Bi تونسTunisia 

325.2

65.11

82.02







WD

F

R

 
2.32 -1.83 1.94 -0.6 1.73 1.89 t* 

 يسار لوغارتمية شب 
Semi- 

logramatic left 

2.61 -0.345 0.161 -2.291 1.79 6.037 Bi تركيا Turkey 

198.2

77.2

70.02







WD

F

R

 
3.29 -1.72 2.55 -0.82 2.36 1.92 t* 

 
      Bi تايلند 

Thailand       t* 

 
      Bi اندونيسيا 

Indonesia       t* 

 خطية
Linear 

0.004 -0.196 0.004 2.629 0.001 -0.002 Bi 
 المغر 

Morocco 

919.1

89.14

73.02







WD

F

R

 
1.58 -4.79 0.15 7.42 1.72 -3.9 t* 

 خطية
Linear 

5.478 -1.198 -17.70 0.04 -0.81 -17.15 Bi االردنJordan 

510.2

59.15

69.02







WD

F

R

 
4.17 -5.62 -0.62 4.24 -1.94 -1.78 t* 

 خطية
Linear 

0.009 0.028 -0.009 3.386 0.01 -0.002 Bi 
 الباكستان

Pakistan 

677.1

86.4

43.02







WD

F

R

 
1.94 0.22 -2.15 1.85 1.83 -3.4 t* 

 خالل الدراسة عينة دول في القم  محصول استيرادات دوال تقدير في الكمي التحليل نتائ  عل  باالعتماد الباحث اعداد من :المصدر
 .2010-1980 المدة

 

 مصممر مممن كممل فممي المممذكور المتغيممر معنويممة تظهممر ولممم ,(1998 ,وغممزال ,حسممن) محليمما منممة المنتجممة الكميممات
 الكميمات فمي االيجمابي التمأرير فمي X6 العالميمة االسمعار متغيمر معنويمة (1) الجمدول نتائ  وأوضحت ,والباكستان

 بلغممت بمرونممة والباكسممتان واألردن وتركيمما وتممونس وسمموريا مصممر مممن كممل فممي القممم  محصممول مممن المسممتوردة
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 النظريممممة ومفمممماهيم توقعاتنمممما خالفممممت النتيجممممة وهممممذه، 0.836و  0.015و  2.636و  0.936و 0.189و  0.722

 أنموا  أهمم احمد كونم  عمن فضمال الممذكور, المحصمول من المحلي اإلنتاج شحة في ذل  سب  يكمن إذ االقتصادية
 العالميمة أسمعاره ارتفما  ممن المرغم علم  اسمتيراده إلم  المدول همذه تضمطر لمذا فيهما الضمرورية النقدية المحاصيل

  العمراق فمي الممذكور للمتغير االيجابية غير المعنوية نفس  الجدول بيانات أظهرت فيما ,(2009 ,وآخرون غزال)
 فمي نصمت التمي االقتصمادية النظريمة مفاهيم م  اتفقت المتغير هذا لمعلمة السالبة واإلشارة ,0.616 بلغت بمرونة

 فممي آنفمما المممذكورة العوامممل ارممر الكمممي التحليممل نتممائ  توضمم  ولممم ,المتغيممرين بممين العكسممية العالقممة علمم  أدبياتهمما
 هممذا مممن كبيممرة اسممتيرادات وجممود لعممدم واندونيسمميا تايالنممد مممن كممل فممي القممم  محصممول مممن المسممتوردة الكميممات
 .الدراسة مدة خالل المحصول

 ةيند  اول فدي الشديير محصدول مد  المسدتورا  الكميات في المستلل  المتغيرات ألثر الكمي التحليل نتائج :ثانياا 
 التممأرير فممي X1 القممومي المدخل متغيممر معنويممة إلم  (2) الجممدول نتممائ  تشمير: 2111-1891 المددا  خددالل الاراسد 

 والباكسممتان وتركيمما وتممونس وسمموريا مصممر مممن كممل فممي الشممعير محصممول مممن المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي
 تعنممي المتغيممر هممذا لمعلمممة الموجبممة واإلشممارة, 5.039و  0.286و  1.202 و  0.109و  1.834 بلغممت وبمرونممة

 وتنمو  تعمدد فمي ذلم  سمب  يكممن إذ القمومي المدخل في زيادة كل م  المحصول هذا من المستوردة الكميات تزايد
 رصميد لهما المدول همذه وان السميما الحيوانمات تغذيمة وفي الغذائية الصناعات مجال في المحصول هذا استخدامات

 نتمائ  أوضمحت حمين في  ,(2004 ,باعظيم) تغذيتها في المحصول هذا عل  تعتمد التي الحيوانية الرروة من كبير

 ممن كمل فمي محصمول همذا ممن المسمتوردة الكميمات في ايجابي غير وبتأرير نفس  المتغير معنوية المذكور الجدول
 معمدالت تزايمد إن فمي ذلم  سمب  يعمود إذ ،0.391و  0.413و  0.538 بلغمت بمرونة األردن و والمغر  العراق

  بسمب  أو منم  المذاتي اكتفائهما بسمب  إمما الشعير محصول من استيرادها تقلل يجعلها البلدان هذه في القومي الدخل
 نتمائ  وأوضمحت ,(Al-Sefou ,1980) المحصمول هذا عل  تعتمد التي والكيماوية الغذائية الصناعات إعداد قلة

 المحصممول مممن المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي التممأرير فممي X2 االجنبممي الصممرف سممعر متغيممر معنويممة الجممدول
 ،0.379و  1.309و  0.603و  2.584 بلغمممت بمرونممة  وتركيمما وتمممونس وسمموريا مصممر ممممن كممل فممي المممذكور

 تزايممد فممي أرممره يعكممس البلممدان هممذه عمممالت صممرف أسممعار رفمم  إن تعنممي المتغيممر هممذا لمعلمممة الموجبممة واإلشممارة
 سمب  يكمن إذ االقتصادية النظرية ومفاهيم توقعاتنا خالفت النتيجة وهذه المعني المحصول من المستوردة الكميات

 لعمدم فيهما النقمد لوحمدة الشمرائية القموة انخفماض ممن المرغم عل  المعني المحصول تستورد البلدان هذه إن هو ذل 
 غيمر المعنويمة نفسم  الجمدول نتمائ  بينمت فيمما ,فيها المهمة المحاصيل أنوا  احد ولكون  من  المحلي إنتاجها كفاية

 السممالبة واإلشممارة ،0.738و  0.056 بلغممت بمرونممة  األردن و المغممر  مممن كممل فممي المممذكور للمتغيممر االيجابيممة

 صممرف أسممعار انخفضممت كلممما المممذكور المحصممول مممن المسممتوردة الكميممات انخفمماض تعنممي المتغيممر هممذا لمعلمممة
 نتمائ  وبينمت والباكسمتان, العمراق ممن كمل فمي الصمرف سعر معنوية تظهر ولم ,آنفا المذكورتين الدولتين عمالت
 الشمعير محصمول من المستوردة الكميات في االيجابي التأرير في  X3 السكان عدد متغير معنوية المذكور الجدول

 م  تتفق المذكور المتغير لمعلمة الموجبة واإلشارة، 3.024و  4.174 بلغت بمرونة واألردن المغر  من كل في

 سمب  يكممن إذ المتغيمرين بمين الطرديمة العالقمة علم  أدبياتهما فمي نصت التي االقتصادية النظرية ومفاهيم توقعاتنا
 علم  تعتممد التمي والدوائيمة الغذائيمة الصمناعات إعمداد وتزايمد تنو  في أررة يعكس السكان إعداد تزايد إن في ذل 

 نفممس نتممائ  أوضممحت كممذل  ,الحيممواني العلممف انتمماج مجمماالت فممي اسممتخدام  توسمم  عممن فضممالا  المعنممي المحصممول
 كمل في الشعير محصول من المستوردة الكميات في التأرير في السكان عدد لمتغير االيجابية غير المعنوية الجدول
 3.69و  0.390و  2.038و  1.931 بلغمممت بمرونمممة والباكسمممتان وتركيممما وتمممونس وسممموريا ومصمممر العمممراق ممممن

 إذ االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما خالفممت المممذكور المتغيممر لمعلمممة السممالبة واإلشممارة ،8.014و  1.175و

 وبينمت ,الشمعير غيمر أخمرى محاصميل اسمتيراد نحمو يتجهمون يجعلهمم السمكان إعمداد تزايد إن هو ذل  سب  يكون
الكميممات  فممي االيجممابي التممأرير فممي X4 للدولممة الميزانيممة العامممة فممي العجممز متغيـــممـر معنويممة 2 الجممدول نتممائ 

 النظريمة ومفماهيم توقعاتنا خالفت النتيجة وهذه ،0.268 بلغت بمرونة المغر  الشعير في محصول من المستوردة

 يسمتورد البلمد همذا جعلمت للدولمة العاممة الميزانيمة فمي العجمز معمدالت تزايمد إن همو ذل  سب  يكون إذ االقتصادية
 للمتغيمر االيجمابي غيمر المعنموي التمأرير ظهمر فيمما, العالميمة األسمواق فمي السمعر رخمي  كونم  الشعير محصول
 بمرونمة واألردن وتركيما وسموريا ومصمر العمراق ممن كل في المحصول هذا من المستوردة الكميات في المذكور
 النظريمممة ومفممماهيم توقعاتنممما مممم  اتفقمممت النتيجمممة وهمممذه، 0.11و  0.612و  0.500و  0.082و  0.143 بلغمممت

 مقمدرة أكرمر يجعلها للدولة العامة الميزانية في العجز معدالت انخفاض أن عل  أدبياتها في نصت التي االقتصادية
 نتمائ  وأوضمحت ,الباكسمتان و تونس من كل في المتغير هذا معنوية تظهر ولم, المذكور المحصول استيراد عل 

 الكميممات فممي االيجممابي التممأرير فممي X5 الشممعير محصممول مممن المحلممي النممات  متغيممر معنويممة المممذكور الجممدول
 مفممماهيم خالفمممت النتيجمممة وهمممذه ،1.659و  0.879 بلغمممت بمرونمممة تركيممما و مصمممر ممممن كمممل فمممي  منممم المسمممتوردة
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 دول في  الشعير محصول من المستوردة الكميات في االقتصادية العوامل ألرر الكمي التحليل نتائ  :(2) الجدول
 .2010-1980 المدة خالل الدراسة عينة

Table (2): Quantitive analysis result for the effect of economic factors in imported 

quantities of Barley crop in sample state for the period 1980-2010. 

  الدالة نو 
Type of function 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi 
 الدول

Countries 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

-0.44 0.374 -0.143 -1.931 -0.12 -0.538 Bi العراق  Iraq 

597.2

40.6

51.02







WD

F

R

 
-0.44 1.62 -2.02 -2.25 -1.54 -2.48 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

Logramatic 

-0.764 0.879 -0.082 -20.38 2.584 1.834 Bi مصر  Egypt 

822.1

07.12

68.02







WD

F

R

 
-1.07 2.04 -1.93 -3.64 2.57 2.46 t* 

 يسار لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

left 

-0.012 -0.018 -0.003 -2.082 0.034 0.585 Bi سوريا  Syria 

470.2

33.27

84.02







WD

F

R

 
-4.01 -0.28 -1.83 -3.48 3.78 8.19 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

0.847 -0.34 0.06 -3.69 1.309 1.202 Bi تونسTunisia 

375.1

65.11

68.02







WD

F

R

 
1.78 -2.88 1.16 -1.73 2.59 1.77 t* 

 خطية
Linear 

-0.042 0.022 -1.985 -1.981 0.075 0.003 Bi تركيا Turkey 

594.2

67.11

68.02







WD

F

R

 
-0.56 1.72 -2.34 -5.81 2.53 3.04 t* 

 
      Bi تايلند 

Thailand       t* 

       Bi 
 اندونيسيا

Indonesia 

 يسار لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

left 

0.016 -0.618 0.001 1.553 -0.021 -0.154 Bi 
 المغر 

Morocco 

925.1

85.8

61.02







WD

F

R

 
2.15 -1.06 1.88 2.84 -2.16 -1.92 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

-0.122 -0.199 -0.11 3.024 -0.738 -0.391 Bi 
 االردن

Jordan 

813.1

89.94

94.02







WD

F

R

 
-0.64 -2.7 -1.94 7.15 -2.38 -2.75 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

-0.708 -1.166 0.214 -8.014 -0.377 5.039 Bi 
 الباكستان

Pakistan 

289.2

40.36

87.02







WD

F

R

 
-1.72 -3.45 1.57 -5.92 -1.07 11.95 t* 

 خالل الدراسة عينة دول في الشعير محصول استيرادات دوال لتقدير الكمي التحليل نتائ  عل  باالعتماد الباحث اعداد من :المصدر
 .2010-1980 المدة

 

 تمزداد لمذا المدولتين لتماك فمي المحصمول همذا اسمتعماالت وتنمو  تعمدد همو ذلم  سمب  يكون  إذ االقتصادية النظرية
 معنويمة ظهرت حين في المحصول, نفس من المحلي اإلنتاج كميات تزايد من الرغم عل  من  المستوردة الكميات

 بلغمت بمرونمة والباكسمتان واألردن تونس من كل في من  المستوردة الكميات م  ايجابية غير وبعالقة المتغير هذا
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 الكميممات تممنخفض إذ االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما ممم  اتفقممت النتيجممة وهممذه ،1.166و   0.199و  0.34
 كمل فمي X5 المتغير معنوية تظهر ولم ,من  المحلي اإلنتاج كميات ازدادت كلما  المعني المحصول من المستوردة

 فممي X6 للشممعير العممالمي السممعر متغيممر معنويممة 2 الجممدول نتمائ  بينممت حممين فممي والمغممر , وسمموريا العممراق  ممن
, 0.043 و 0.847 بلغممت بمرونممة والمغممر  تممونس مممن كممل فممي منمم  المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي التممأرير

 إلم  الحاجمة تزايمد همو ذلم  سمب  ويكمون االقتصادية النظرية مفاهيم خالفت المتغير هذا لمعلمة الموجبة واإلشارة
 نتمائ  أوضمحت حمين فمي ,العالميمة أسعاره ارتفا  حالة في حت  من  المستوردة الكميات تزداد لذا, المحصول هذا

 كمل فمي المدرس قيمد المحصمول ممن المستوردة الكميات في التأرير في نفس  للمتغير االيجابية غير المعنوية التقدير
 االقتصممادية النظريممة مفمماهيم ممم  اتفقممت النتيجممة وهممذه ،0.708و  0.022 بلغممت وبمرونممة  والباكسممتان سمموريا مممن

 تظهمر ولمم ,العالميمة االسمواق فمي سعره انخفض كلما تزداد المحصول هذا من المستوردة الكميات إن تعني والتي
 ارممر الكمممي التحليممل نتممائ  توضمم  ولممم  األردن و وتركيمما مصممر و العممراق  مممن كممل فممي المممذكور المتغيممر معنويممة
 وجمود لعمدم واندونيسميا تايالنمد ممن كمل فمي الشمعير محصمول ممن المسمتوردة الكميمات فمي آنفما الممذكورة العوامل

 .الدراسة مدة خالل المحصول هذا من كبيرة استيرادات

 ةيند  اول فدي الدر  محصدول مد  المسدتتورا  الكميدات فدي المسدتلل  المتغيدرات ألثدر الكمي التحليل نتائج :ثالثاا 
 االيجمابي التمأرير في X1 القومي الدخل متغير معنوية إل  (3) الجدول نتائ  تشـير :2111-1891 للما  الاراست 

 والمغمر  اندونيسمـيا و تايالنمد و تركيا و مصر و العراق  من كل في الرز محصول من المسـتوردة الكـميات في
 واإلشمممممارة، 0.944و  0.489و 0.714و  1.544و  3.054و  3.339و 1.334 بلغمممممت وبمرونمممممة  والباكسمممممـتان

 المرز محصمول ممن المسمتوردة والكميات المتغير هذا بين الطردية العالقة تعكس المذكور المتغير لمعلمة الموجبة
 ممن يعمد المحصمول همذا إن همو ذلم  سمب  ويكمون االقتصمادية النظريمة ومفماهيم توقعاتنما مم  اتفقمت النتيجة وهذه

 تسمتورد لمذا منم  المحلمي النمات  كفايمة عمدم ذلم  يرافمق ,آنفما الممذكورة البلدان شعو  لدى الرئيسية الغذاء وجبات
 التقمدير نتائ  وأوضحت  ,(1991 ,والزعاقي إسماعيل) .القومي دخلها ازداد كلما المذكور المحصول البلدان هذه

 المدرس قيمد المحصمول ممن المسمتوردة الكميمات فمي االيجابي التأرير في X2 األجنبي الصرف سعر متغير معنوية
 2.557و  0.419 بلغمت بمرونمة  والباكسمتان والمغمر  اندونيسيا و تايالند و وتركيا مصر و العراق  من كل في

 الطرديمة العالقة تعكس المتغير هذا لمعلمة الموجبة واإلشارة 0.0185و  0.018و  0.750و 4.783و  1.279و 

 صمرف أسمعار تزايمد إن إذ االقتصمادية النظريمة ومفماهيم توقعاتنما النتيجة خالفمت وهذه ,المعتمد المتغير وبين بينة
 احمد لكونم  المرز محصمول تسمتورد فإنهما ذلم  ممن المرغم وعل  الشرائية قوتها انخفاض يعني البلدان هذه عمالت
 .عمالتهمما صممرف أسممعار انخفمماض مممن الممرغم علمم  اسممتيراده إلمم  تضممطر لممذا فيهمما الضممرورية المحاصمميل أنمموا 

 الكميممات فممي االيجممابي التممأرير فممي X3 السممكان عممدد متغيممر معنويممة التقممدير نتممائ  وأوضممحت ,(2010 ,األغمما)
 المممذكور المتغيممر لمعلمممة الموجبممة واإلشممارة  2.947 بلغممت وبمرونممة العممراق فممي المحصممول هممذا مممن المسممتوردة

 المدرس قيمد المحصمول ممن المسمتوردة الكميمات تزايمد تعنمي والتمي النظرية االقتصادية ومفاهيم توقعاتنا م  اتفقت
 فممي ايجممابي غيممر وبتممأرير المممذكور المتغيممر معنويممة 3 الجممدول نتممائ  أظهممرت حممين فممي ,السممكان عممدد ازداد كلممما

  الباكسمتان و المغمر  و ياــــاندونيس و تايالند و تركيا و مصر  من كل في الرز محصول من المستوردة الكميات
 المتغيمممر لمعلممممة السمممالبة واإلشمممارة ،0.200و 1.277و  5.815و  0.934و  3.792و  1.6753 بلغمممت بمرونمممة

 محصمول ممن المسمتوردة الكميمات تقليل في أررة يعكس المذكورة في البلدان السكان اعداد تزايد إن تعني المذكور
 المحصمول همذا زراعمة فمي العماملين  أعمداد تزايمد الم  يمؤدي السكان تزايد اعداد إن في ذل  سب  يكمن إذ, الرز

 نفسم  الجمدول نتمائ  وأوضمحت (,2005, الخموالني. )من  المستوردة الكميات وتقل المحلي اإلنتاج يزداد وبالتالي
 محصمول ممن المسمتوردة الكميمات فمي االيجمابي التمأرير فمي X4 للدولمة العاممة الميزانيمة فمي العجمز متغير معنوية
 النظريمة ومفماهيم توقعاتنما خالفمت المتغيمر همذا لمعلممة الموجبمة واإلشمارة ،0.164 بلغمت بمرونمة تايالند في الرز

 علم  المحصمول همذا تسمتورد لمذا للرز والمستوردة المنتجة البلدان من تايالند إن في ذل  سب  ويكمن االقتصادية
 والنقديمة الماليمة السياسمة صمنا  قيمام في ذل  سب  يكمن إذ .العامة ميزانيتها في العجز معدالت ارتفا  من الرغم
 فيهما اقتصمادي انتعما  حصمول إلم  يمؤدي الذي الجديد النقدي باإلصدار للدولة العامة الميزانية بتمويل تايالند في
 للدولممة العامممة الميزانيممة فممي العجممز معممدالت ارتفمما  مممن الممرغم علمم  الممرز محصممول السممتيراد حممافز يعممد ذلمم  و

 فمي ايجمابي غير وبتأرير X4 المتغير  معنوية المذكور الجدول نتائ  أظهرت حين في  ,(2005, العبد. )المذكورة
 المتغيممر لمعلممة السمالبة واإلشمارة ,0.100 بلغمت وبمرونمة اندونيسمميا فمي المرز محصمول ممن المسمتوردة الكميمات

 كلممما الممرز محصممول مممن المسممتوردة الكميممات تقممل إذ االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما ممم  اتفقممت المممذكور
 العمراق  ممن كمل فمي المتغيمر همذا معنويمة تظهر ولم, المذكورة للدولة العامة الميزانية في العجز معدالت ارتفعت
 لمحصمول المحلمي اإلنتماج متغيمر معنويمة السمابق الجمدول نتمائ  وأظهمرت ,والباكسمتان والمغمر  وتركيما ومصر
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 دول في الرز محصول من المستوردة الكميات في االقتصادية العوامل ألرر الكمي التحليل نتائ  (:3) الجدول
 2010-1980 المدة خالل الدراسة عينة

Table (3): Quantitive analysis result for the effect of economic factors in imported 

quantities of Rice crop in sample state for the period 1980-2010. 

 الدالة نو 
Type of function 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi 
 الدول

Countries 

 خطية
linear 

0.889 0.55 0.001 0.377 0.685 0.271 Bi العراق  Iraq 

078.1

48.22

81.02







WD

F

R

 
1.83 1.46 1.59 3.19 2.32 4.8 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

0.912 -1.372 -0.018 -1.675 2.557 3.339 Bi مصر Egypt 

633.2

52.4

41.02







WD

F

R

 
1.37 -1.85 -0.35 -2.42 2.1 3.32 t* 

 
      Bi سوريا  

 Syria       t* 

 
      Bi تونس 

Tunisia       t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

-3.076 0.909 0.156 -3.792 1.279 3.054 Bi 
 تركيا

Turkey 

893.1

47.15

74.02







WD

F

R

 
-2.9 1.78 1.3 -3.09 3.76 2.5 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

2.509 -0.354 0.164 -0.934 4.783 1.549 Bi 
 تايلند

Thailand 

528.2

28.47

90.02







WD

F

R

 
3.12 -0.18 1.82 -2.76 3.98 4.41 t* 

 linear خطية

-

1.3255 
1.6914 -1.415 -0.139 0.743 0.173 Bi 

 اندونيسيا
Indonesia 

166.2

20.4

39.02







WD

F

R

 
-2.04 0.53 -1.73 -3.28 2.92 3.38 t* 

 linear خطية

-1.795 -0.63 -0.194 -0.646 0.015 0.169 Bi 
 المغر 

Morocco 

747.1

86.8

61.02







WD

F

R

 
-2.53 -1.72 -1.14 -3.21 3.67 5.26 t* 

 
      Bi االردن 

Jordan       t* 

 لوغارتمية شب 
-Semiيمين

logramatic right 

-1.391 1.565 4.334 -0.123 1.138 7.045 Bi الباكستان 
Pakistan 

091.1

89.64

92.02







WD

F

R

 

-2.32 1.5 0.2 -5.8 2.01 9.34 t* 

 خالل الدراسة عينة دول في الرز محصول استيرادات دوال لتقدير الكمي التحليل نتائ  عل  باالعتماد الباحث اعداد من :المصدر
 .2010-1980 المدة

 

 الموجبمة واإلشمارة ,0.909 بلغمت بمرونمة  تركيما  فمي منم  المسمتوردة الكميمات في االيجابي التأرير في X5 الرز

 تسممتورد تركيمما إن فممي ذلمم  سممب  ويكمممن االقتصممادية النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما خالفممت المممذكور المتغيممر لمعلمممة
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 فيهما, المداخلي االسمتهال  حاجمات إلشمبا  اليكفمي ألنم  منم  محلمي إنتماج وجود من الرغم عل  المعني المحصول
 مممن المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي غيممر التممأرير فممي X5 المتغيممر معنويممة المممذكور الجممدول نتممائ  وأوضممحت
 المتغيمر لمعلممة السمالبة واإلشمارة ،2.532و  1.372 بلغمت بمرونمة  والمغمر  مصمر ممن كمل في الرز محصول

 تظهمر ولمم ,منمة المسمتوردة الكميمات ممن يقلمل محليما المرز محصمول ممن المنتجة الكميات تزايد إن تعني المذكور
 (3) الجممدول نتمائ  أوضمحت كمذل  , والباكسمتان اندونيسميا و تايالنمد و العممراق  ممن كمل فمي المتغيمر همذا معنويمة
 ممن كمل فمي منم  المسمتوردة الكميمات فمي االيجمابي التمأرير فمي X6 المرز لمحصمول العمالمي السمعر متغير معنوية
 مفمماهيم خالفممت المممذكور المتغيممر لمعلمممة الموجبممة واإلشممارة ،2.509و  0.898 بلغممت بمرونممة  تايالنممد و العممراق

 ارتفما  ممن المرغم علم  المحصمول همذا تسمتوردان المدولتين هماتين إن همو ذلم  سمب  ويكمون االقتصادية النظرية
 .أخمر جانم  ممن المحصمول همذا واسمتهال  اسمتخدام وتنمو  جان  من المحلي إنتاجهما لقلة وذل  العالمية أسعاره

 الكميمات في االيجابي غير التأرير في المذكور المتغير معنوية الجدول نتائ  أظهرت حين في  ,(2012 ,ألنعيمي)
 3.076 بلغمت بمرونمة  والباكسمتان والمغمر  اندونيسميا و تركيا  من كل في الدرس قيد المحصول من المستوردة

 االقتصمادية النظريمة مفماهيم مم  اتفقمت الممذكور المتغيمر لمعلممة السمالبة واإلشارة ،0.002و  0.374و  0.782و 

 أرمر الكممي التحليمل نتمائ  توضم  ولمم,والسمعر المطلوبمة الكميمة بمين العكسمية العالقمة عل  أدبياتها في نصت التي
 لعمدم وذلم   واألردن وتمونس سوريا  من كل في الرز محصول من المستوردة الكميات في آنفا المذكورة العوامل
 .الدراسة مدة خالل المعني المحصول من كبيرة استيرادات وجود

 ةيند  اول فدي الدرر  محصدول مد  المسدتورا  الكميدات فدي المستلل  المتغيرات ألثر الكمي التحليل نتائج :رابياا 
 االيجمابي التمأرير فمي القمومي المدخل متغيمر معنويمة (4) الجدول نتائ  توض  :2111-1891 الما  خالل الاراس 

 0.016 بلغممت بمرونممة  والباكسممتان والمغممر  تايالنممد مممن كممل فممي الممذرة محصممول مممن المسممتوردة الكميممات فممي

 االقتصمادية النظريمة ومفماهيم توقعاتنما مم  اتفقمت الممذكور المتغيمر لمعلممة الموجبة واإلشارة ،0.023و  0.051و

 السمابق الجمدول نتمائ  اظهمرت حمين فمي, القمومي المدخل ازداد كلما يزداد الذرة محصول استيراد بأن تعني والتي
 مصممر مممن كممل وفممي الممذرة محصممول مممن المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي غيممر التممأرير فممي X1 المتغيممر معنويممة
 همذا لمعلممة السمالبة واإلشمارة ،2.458و  0.155و  0.184و  0.173 بلغمت بمرونمة  اندونيسيا و وتركيا وسوريا

 الممدول فممي القممومي الممدخل معممدالت تزايممد إن فممي ذلمم  سممب  يكمممن إذ االقتصممادية النظريممة مفمماهيم خالفممت المتغيممر
 نتمائ  وأوضمحت ,(Anonymous ,1970) المذرة غيمر أخمرى محاصيل استيراد نحو تتج  يجعلها آنفا المذكورة
 مممن المسممتوردة الكميممات فممي االيجممابي التممأرير فممي X2 األجنبممي الصممرف سممعر متغيممر معنويممة السممابق الجممدول
 1.47و  0.481و  0.623 بلغمممت بمرونممة والباكسممتان والمغمممر  تايالنممد و تركيمما مممن كمممل فممي الممذرة محصممول

 عممالت صمرف أسمعار ارتفما  ممن المرغم علم  انم  تعنمي الممذكور المتغير لمعلمة الموجبة ارةـــواإلش، 0.642و

 فمي اسمتهالكها واسم  وبنطماق يسمتخدم لكونم  المذرة محصمول تسمتورد فهمي عمالتها قيمة انخفاض أي البلدان هذه
 المسممتوردة مممن الكميممات فممي ايجممابي غيممر وبتممأرير نفسمم  المتغيممر معنويممة وظهممرت, الغذائيممة وصممناعاتها المحلممي
 المتغيممر لمعلمممة السممالبة واإلشممارة, 0.368 و 0.312 بلغممت بمرونممة وسمموريا مصممر مممن كممل فممي الممذرة محصممول

 تمزداد الممذكور المحصمول ممن المسمتوردة الكميمات إن تعنمي والتمي االقتصادية النظرية مفاهيم م  اتفقت المذكور
 أسمممعار يجعمممل المحليمممة العملمممة قيممممة رفممم  الن المحليمممة العملمممة قيممممة ارتفعمممت أي الصمممرف سمممعر انخفمممض كلمممما

 نتمائ  وأوضمحت, اندونيسميا فمي الممذكور المتغيمر معنويمة تظهمر ولمم المحلية, بالعملة قياساا  منخفض االستيرادات
 فمي المذرة محصمول من المستوردة الكميات في االيجابي التأرير في X3 السكان عدد متغير معنوية السابق الجدول
 4.876 و 4.570و  0.214و  0.101 بلغممت بمرونممة المغممر  و اندونيسمميا و وتركيمما وسمموريا مصممر مممن كممل

 اسمتيراد إن تعني والتي االقتصادية النظرية مفاهيم م  اتفقت المذكور المتغير لمعلمة الموجبة واإلشارة ،1.335و

 ممن كمل فمي الممذكور للمتغيمر االيجمابي غيمر المعنموي التمأرير ظهمر حين في,  السكان عدد ازداد كلما يزداد الذرة
 أعمداد تزايمد ان تعنمي المتغيمر همذا لمعلممة السمالبة واإلشمارة, 0.465و  0.959 بلغت بمرونة  الباكستان و تايالند

 فمي يسمهم السمكان اعمداد تزايمد إن ذل  سب  يكون إذ ,المذكور المحصول من المستوردة الكميات من يقلل السكان
 أرمرة يعكمس وذلم  منمة المنتجمة الكميمات تمزداد وبالتمالي المحصمول هذا إنتاج قطا  في الزراعية العمل قوة زيادة
 فمي االيجمابي التمأرير فمي X4 المتغيمر معنويمة 4 الجمدول نتمائ  وأوضمحت, منم  المسمتوردة الكميمات انخفماض في

 واإلشمارة, 0.171 و 0.092 بلغمت بمرونمة  وتايالنمد مصمر ممن كمل وفي الذرة محصول من المستوردة الكميات

 وتنمو  تعمدد فمي ذلم  سمب  ويكممن االقتصمادية النظريمة ومفماهيم توقعاتنا خالفت المذكور المتغير لمعلمة الموجبة
 الكميمات تمزداد لمذا الغذائيمة الصمناعاتو االسمتهالكية األغمراض فمي المدولتين كمال فمي الذرة محصول استخدامات
 المعنويمة الجمدول نتمائ  وأوضمحت ,العاممة موازنتهما فمي العجمز معمدالت ارتفما  ممن الرغم عل  منها المستوردة

 فمي المذرة محصمول ممن المسمتوردة الكميات في التأرير في للدولة العامة الميزانية في العجز لمتغير االيجابية غير
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 دول في  الذرة محصول من المستوردة الكميات في االقتصادية العوامل ألرر الكمي التحليل نتائ  (:4) الجدول
 2010-1980 المدة خالل الدراسة عينة

Table (4): Quantitive analysis result for the effect of economic factors in imported 

quantities of Maize crop in sample state for the period 1980-2010. 

 الدالة نو 
Type of function 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi 
 الدول

Countries 

 
      Bi العراق  

 Iraq       t* 

 يمين لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

right 

-0.462 1.277 0.255 4.438 -0.85 -0.476 Bi مصر  Egypt 

181.2

56.15

74.02







WD

F

R

 
-2.52 3.35 2.32 3.21 -3.26 -2.42 t* 

 يمين لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

right 

0.658 0.130 -9.77 1.734 -2.97 -1.49 Bi سوريا  Syria 

981.1

62.77

93.02







WD

F

R

 
1.12 0.69 -2.31 6.27 -5.51 -2.38 t* 

 
      Bi تونس 

Tunisia       t* 

 Linear خطية
0.004 0.133 5.225 4.207 0.673 -0.308 Bi تركيا Turkey 

046.2

8.30

85.02







WD

F

R

 
2.24 1.38 1.69 4.31 6.61 -6.25 t* 

 يمين لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

right 

0.271 -0.204 0.148 -0.08 0.402 0.146 Bi 
 تايلند

Thailand 

616.1

18.28

48.02







WD

F

R

 
2.43 -1.57 1.79 -2.04 3.59 3.85 t* 

 مزدوجة لوغارتمية
Double 

logramatic 

4.12 -6.836 0.333 4.487 -1.141 -2.458 Bi 
 اندونيسيا

Indonesia 

742.1

24.13

71.02







WD

F

R

 
2.48 -3.84 1.59 3.92 -1.21 -2.07 t* 

 يسار لوغارتمية شب 
Semi-logramatic 

left 

0.002 -0.68 -0.36 8.918 0.009 0.035 Bi 
 المغر 

Morocco 

693.0

56.84

94.02







WD

F

R

 
1.93 -3.51 -0.32 7.18 3.09 1.84 t* 

 
      Bi االردن 

Jordan       t* 

  يمين لوغارتمية شب 
Semi- 

logramatic right 

-0.44 -0.586 -5.79 -3.88 0.536 0.2 Bi 
 الباكستان

Pakistan 

441.1

31.12

69.02







WD

F

R

 

-1. 84 -1.87 -0.08 -5.43 2.83 5.04 t* 

 خالل الدراسة عينة دول في الذرة محصول استيرادات دوال لتقدير الكمي التحليل نتائ  عل  باالعتماد الباحث اعداد من :المصدر
 .2010-1980 المدة

 

 النظريممة ومفمماهيم توقعاتنمما ممم  اتفقممت المممذكور المتغيممر لمعلمممة السممالبة واإلشممارة 0.120 بلغممت بمرونممة سمموريا

 للدولمة العاممة الميزانيمة فمي العجز معدالت ارتفعت كلما الذرة محصول من المستوردة الكميات تقل إذ االقتصادية
 نتمائ  أوضمحت كذل  ,والباكستان والمغر  واندونيسيا تركيا من كل في المتغير هذا معنوية تظهر ولم ,المذكورة
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 منمة المسمتوردة الكميمات فمي ايجمابي وبتمأرير المذرة محصمول ممن X5 المحلي النات  متغير معنوية السابق الجدول
 االقتصمادية النظريمة مفماهيم خالفمت الممذكور المتغيمر لمعلممة الموجبمة واإلشمارة ,0.465 بلغت بمرونة مصر في

 وتنمو  لتعمدد وذلم  منهما محلمي إنتماج وجمود ممن المرغم علم  المذرة تسمتورد الدولمة همذه إن فمي ذل  سب  ويكمن
 فمي التمأرير فمي المحلمي اإلنتماج لمتغيمر االيجابيمة غيمر المعنويمة ظهمرت حمين فمي, فيها المحصول هذا استعماالت
 و 6.836 بلغممت بمرونممة  والباكسممتان والمغممر  اندونيسمميا مممن كممل فممي الممذرة محصممول مممن المسممتوردة الكميممات
 تضممنت التمي االقتصمادية النظريمة مفماهيم مم  اتفقت المذكور المتغير لمعلمة السالبة واإلشارة, 0.702 و 1.470

 ,امنهم المسمتوردة الكميمات تقليمل فمي يمنعكس الذرة محصول من المحلي اإلنتاج معدالت تزايد إن عل  أدبياتها في
 متغيمر معنويمة 4 الجمدول نتمائ  وأوضمحت ,تايالنمد و وتركيما سموريا  ممن كمل فمي المتغير هذا معنوية تظهر ولم

 وتايالنمد تركيما ممن كمل فمي المذرة محصمول ممن المسمتوردة الكميمات فمي االيجمابي التمأرير فمي X6 العمالمي السعر
 المتغيممر لمعلمممة الموجبممة واإلشممارة ،0.002و  4.120و 0.313و  0.594 بلغممت وبمرونممة  والمغممر  واندونيسمميا

 وقلمة المحصمول همذا اسمتخدامات وتنمو  تعمدد فمي ذلم  سمب  ويعمود االقتصمادية النظريمة مفماهيم خالفمت المذكور
 نتمائ  وأوضمحت ,العالميمة السموق فمي أسمعاره ارتفا  من الرغم عل  استيراده إل  تضطر لذا من  المحلي اإلنتاج
 0.168 بلغمت بمرونمة الباكسمتان و مصر  من كل في العالمي السعر لمتغير االيجابية غير المعنوية الكمي التقدير

 أدبياتهما فمي نصمت التي االقتصادية النظرية مفاهيم م  اتفقت المذكور المتغير لمعلمة واإلشارة السالبة ،0.527 و

 السمعر معنويمة تظهمر ولمم الممذكور المحصمول ممن المسمتوردة والكميمات السمعر متغيمر بمين العكسمية العالقة عل 
 محصمول ممن المستوردة الكميات في المستقلة المتغيرات ألرر الكمي التحليل نتائ  توض  ولم ,سوريا في العالمي

 مممدة خممالل المحصممول هممذا مممن كبيممرة اسممتيرادات وجممود لعممدم وذلمم  واألردن وتممونس العممراق مممن كممل الممذرة فممي
   .البحث

 :التي نستنتج سبق مما

وقو  البلدان النامية في مشكلة الفجوة الغذائية وذل  أدى ال  اعتمادها وبشكل كبيمر علم  اسمتيراد محاصميل  -1
لغرض سد الفجوة الغذائية المتزايدة بمين اإلنتماج المحلمي منهما الحبو  الرئيسية القم  والشعير والرز والذرة 

وهذا ل  آرار اقتصادية غير مرغو  فيها فضمال عمن وقوعهما فمي حالمة تبعيمة غذائيمة  ,والطل  المحلي عليها
 .للعالم الخارجي

الدراسمة ممن يسهم االستيراد الزراعمي فمي التقليمل ممن حمدة العجمز الغمذائي المذي تعانيم  البلمدان الناميمة عينمة  -2
 محاصيل الحبو  االستراتيجية قيد الدرس. 

تتفاوت الكميات المنتجة من محاصيل الحبو  االستراتيجية ونس  مساهماتها في النات  الزراعي في البلمدان  -3
 عينة الدراسة باختالف الظروف المناخية واالقتصادية وطبيعة السياسات الزراعية المعتمدة في كل دولة.

  :تيوةليه نوصي بال

زيممادة إنتمماج المحاصمميل اإلسممتراتيجية مممن خممالل التوسمم  فممي االسممترمار الزراعممي واسممتخدام المكننممة الحديرممة  -1
 والبذور المحسنة واألسمدة  ذات النوعية الجيدة في الزراعة.

 اعتماد سياسة زراعية في مجال تنظيم الموارد االنتاجية في البلدان عينة الدراسة وبشمكل يجعلهما ذات كفماءة -2
عالية في انتاج المحاصيل االستراتيجية من اجل رف  نسمبة مسماهمة همذه االنموا  ممن المحاصميل فمي ناتجهما 

 الزراعي.

توريممق التعمماون بممين القطمما  الزراعممي والقطاعممات المسمماندة لمم  لممما لممذل  مممن دور كبيممر فممي زيممادة انتمماج  -3
 المحاصيل المذكورة وتقليل الكميات المستوردة منها.
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ABSTRACT 

The agricultural imports are considered as one of the basis of the agricultural 

foreign commerce which most countries depend on for solving the shortage of 

agricultural products that are unable to provide for their people in a short term. The 

strategic corns have a great rank in the economies of developing countries because of 

their alimental importance and their contribution in the foreign commerce. Despite 

their importance, these crops are unavailable in these countries for several reasons: the 

first reason is disusing a correct agricultural policy, especially in the scope of 

organizing their productive resources to make a high economic efficiency in producing 

agricultural corps in order to increase the production of these corps, the second reason 

is the carelessness of lands reclamation and the third one is the lack of quantitative and 

qualitative incentives presented to the producers of the strategic crops. According to 

mentioned above, this study depends on a supposition that there are some variables are 

affect the imports of the strategic corns in some underdeveloped countries, hence, the 

following developing countries are chosen (Iraq, Egypt, Syria, Tunisia, Turkey, 

Thailand, Indonesia, Morocco, Jordan, Pakistan), and four strategic corps are chosen: 

(Wheat, Barley, Rice, Maize). The time series data were used to estimate the 

phenomenon under study for every country separately, because it reflects the occurring 

changes in the imported quantities of the strategic corps, and they have features and 

characteristics differ from country to another according to the political and economic 

structure of these countries. To achieve best results, a standard model was applied with 

four formulas: (linear formula, double logarithm, semi-logarithm, reflected logarithm). 

The most important conclusions of this research were the alimental gap in the 

underdeveloped countries which results in depending grossly on importing the 

strategic corns under study in order to filling the increased alimental gap and increased 

local demand of these corps, and this has undesired economic effect like alimental 

dependence on the foreign countries.  
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