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 الخالصت
تعد ظاهرة التصحر من اخطر المشكالت البيئية وقد أصبحت من أخطر التحدديات التدي تواجههدا اانسدانية 
في هذا القرن، وذلك العتبارها من المشاكل ذات اآلثار السلبية لعدد كبير من دول العالم والسيما المناطق الواقعدة 

األسدبا   لتوضديحالرطبة لذا جداتت هدذا الدراسدة  تحت تأثير الظروف المناخية الجافة أو شبه الجافة أو حتى شبه
العوامددل الطبيعيددة واالقتصددادية دور هددام فددي نشددوت هددذا   نوالعوامددل التددي تقددف ورات هددذا المشددكلة،  ذ تبددين 
%( مددن مجمددو  54.4والمهددددة بالتصددحر بلغدت )%( 38.5الظداهرة، وبلغددت المسداحة المتصددحرة فددي العدراق )

البحد  فدي تطدور أو زيدادة المسداحات المتصدحرة والمسداحات المهدددة بالتصدحر تتمثدل مشدكلة مسداحة العدراق، و
نتيجة للتأثيرات السلبية للعوامل الطبيعية واالقتصدادية، ويكتسد  البحد  أهميتده مدن الحالدة التدي يتزايدد فيهدا حجدم 

يئدة والظدروف التصحر ومما له أثر على انخفاض اانتاج الزراعي ونقصان المساحات المزروعدة وأثدرة علدى الب
االجتماعية واالقتصادية األخرى، ونظراً ألهمية تزايد حجدم التصدحر فدي العدراق فدال بدد مدن مواجهده جدادة لصدد 
هددذا المشددكلة ووضددو الحلددول والمعالجددات المناسددبة لهددا، ومددن هددذا الشددأن اعتمدددت الدراسددة علددى فرضددية مفادهددا 

التددي تسدهم بتدأثيرات متبايندة فددي زيدادة حجدم مسدداحات وجدود عددد مدن العوامددل الطبيعيدة واالقتصدادية )البشدرية( 
( م.ويهددف البحد   لدى معرفدة طبيعدة حالدة 2010-1980المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق خالل المددة )

التصددحر ومظاهرهددا وأسددبابها فددي العددراق والقيدداا الكمددي للعوامددل المددصثرة علددى ظدداهرة التصددحر فددي العددراق 
للتصحر في العراق ومعرفة طرق وأسالي  معالجة التصحر في العراق، وقدد تدم الخدروج ومعرفة اآلثار المختلفة 

بعدد من االستنتاجات كان أهمها  ّن العدراق يعداني مدن مشدكلة شدحه الميداا ممدا أجبدر الفدالخ علدى اسدتخدام الميداا 
و المندداطق وال سدديما غيددر الصددالحة لددرا المحاصدديل الزراعيددة كاسددتخدام ميدداا المبددازل والميدداا الباطنيددة فددي جميدد

المناطق البعيدة نسبيا عن النهر، وهذا ساعد على زيادة تراكم األمالخ في التربدة ممدا ندتن عدن ذلدك تددني  نتاجيدة 
 ّن لمظدداهر التصددحر تددأثيرات بيئيددة واجتماعيددة واقتصددادية كبيددرة جدددا و التربددة وزيددادة المسدداحات المتصددحرة

 نتاجيددة الدددونم الواحددد وفشددل الزراعددة فددي مسدداحات واسددعة مددن وأبرزهددا تدددهور خصددائب التربددة وانخفدداض 
األراضي وطمر قنوات وجداول الرا والبزل والتأثيرات السلبية على صحة اانسان العامة وهجدرة الفالحدين مدن 
الريف  لى المدينة وترك أراضيهم طلباً للرزق بعد أن انخفض  نتاجية أراضيهم وتحولهدا  لدى ارضدي متصدحرة، 

بدالفالحين وتدوعيتهم  لدى  االهتمامتوصلت الدراسة  لى عدد من التوصيات أهمها  وقد،اثر سلبي على البلد وهذا له
أهمية األراضي الزراعية و نتاجها وكيفية التعامدل معهدا مدن خدالل النددوات وزيدارات مدوظفي الددوائر المختصدة 

حد من األسالي  الخاطئة وااللتدزام بالمقنندات لهم و رشادهم  لى كيفية استخدام األسالي  الصحيحة في الزراعة وال
المائية لكل محصول زراعي للحد من مشكلة تملح التربة، والعمدل علدى تشدجيو زراعدة مصددات الريداخ بمختلدف 

 أنواعها لحماية األراضي الزراعية والرعوية من شدة الرياخ والحد من تأثيرات تكرار ظواهر الجو الغبارية.
 حر، واقو الزراعة، الغطات النباتي.الكلمات الدالة: التص

 .57/07/7102 وقبوله، 04/3/7102 :تاريخ تسلم البح 
 المقذمت

طلدد  وجددود يت حيدد واجتمدداعي وبيئددي  الطبيعيددة ذات تددأثير اقتصدداداظدداهرة التصددحر مددن المشدداكل  دتعدد
عدد العدراق أحدد السدلبية علدى الواقدو الغدذائي للبلدد،  أثارهدالمعالجتها والحدد مدن  األمدوخطط طويلة   ستراتيجية ويُّ

)الفراجدي،  ،2003عدام  بعدد وخاصدة أخدرتتفداقم يومدا بعدد  أخذتدول العالم التي تعاني من مشكلة التصحر التي 
من تغيرات سلبية في النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئيدة وال سديما علدى النشداط الزراعدي،  وما حد  (1996

لقلددة سددقوط األمطددار بااضددافة  لددى مسدداحات األراضددي الزراعيددة تتراجددو مددو تدددني  نتاجيتهددا نتيجددة  أخددذت  ذ
المضدخات، زيدادة علدى تعطيدل تيار الكهربائي وارتفا  أسعار الوقود الذا يستخدم في تشغيل لل االنقطا  المستمر

وكدذلك انخدراط عددد (، 2011)المحمددا،  الفدراتدجلدة و ميداا نهدر وشدحهشبكات البزل وارتفا  الميداا الباطنيدة 
كبير من المزارعين في الوظائف الحكومية واألجهزة األمنية كلها عوامل سداعدت علدى تددهور النشداط الزراعدي 

احات التوسدو العمراندي نتيجدة الزيدادة السدكانية المسدتمرة التدي أدت  لددى زيدادة مسد،بااضدافة  لدى وتددني اانتاجية
تغيددر طبيعددة مسدداحات األراضددي الزراعيددة وتحولهددا  لددى أراضل سددكنية وبالتددالي تحددول قسددم كبيددر مددن األراضددي 

تملحهدا   مدامظداهر التصدحر وأخطرهدا علدى النشداط الزراعدي.   حددىالزراعية  لى أراضل متصدحرة. وهدذا يعدد 
قها فهو مظهر أخر من مظاهر التصحر الذا اخذ يتسو فدي مسداحات واسدعة مدن األراضدي الزراعيدة نتيجدة وتغد
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فدي العمليدات الزراعيدة  لالسدتخدامالميداا غيدر الصدالحة  سدتعمالسوت استخدامات الرا في األراضي الزراعيدة وا
 لريددداخ وغيرهدددا.فدددي ظدددل ظدددروف الجفددداف وارتفدددا  درجدددات الحدددرارة صددديفا وقلدددة األمطدددار شدددتات وشددددة ا

جداتت ذا مو زيادة فعالية هذا المشدكلة وتفداقم أثارهدا علدى النشداط الزراعدي فدي وقدت قريد  لد( و1984)خروف،
الدراسة بهدف الكشف عن أسبا  هذا المشكلة ومظاهرها وحاالتها ومعرفة مدى تأثيرها علدى النشداط الزراعدي، 

ممدا يدصثر علدى واقدو في العدراق وذلدك  وسبل معالجتها اوأثارهوانعكاساتها  فكان البد من دراسة ظاهرة التصحر
 نتاج القطا  الزراعي بجانبية النباتي والحيواني وما يترت  على ذلدك مدن مسداوأ وأثدار علدى الواقدو االقتصدادا 

تتمثل مشكلة البح  في تطور أو زيادة المساحات المتصحرة والمساحات المهددة بالتصحر نتيجدة للتدأثيرات  .للبلد
المواضدديو التددي تشددغل  أكثددريعددد موضددو  التصددحر مددن  بية )الغيددر مناسددبة( للعوامددل الطبيعيددة واالقتصددادية.السددل

دول العدالم وال سديما الددول التدي تقدو فدي المنداطق الجافدة وشدبه الجافدة، وذلدك لمدا  فدياهتمام الكثير من البداحثين 
الدراسدات التدي تدم ااطدال   أهدملذا سيتم تنداول  تشكله هذا الظاهرة من خطورة تهدد حياة البشر واقتصاد البلدان،

مدن أهدم الدراسدات التدي أجريدت فدي هدذا الشدأن هدي  عليها وبيان أهم ما توصلت  ليده ررات البداحثين ومقترحداتهم.
( حددول )تجربددة العددراق فددي مكافحددة التصددحر فددي وسددط وجنددو  القطددر(، فقددد 2000العقيلددي فددي عددام )دراسددة 

%( مدن 20العوامل الطبيعية والبشرية وتداخلها وأثرها عبر الزمن في تحويدل نحدو)أوضحت هذا الدراسة تفاعل 
بمعددل يكدون بدين  اانتاجيةاألراضي الزراعية  لى أرض بور هجرها مستثمروها وصاح  ذلك تناقب معدالت 

( بدان التصدحر 2011كركدوك( عدام ) محافظةعبود في دراسة بعنوان )ظاهرة التصحر في  وأشار (.50-20%)
من أخطدر المشدكالت البيئيدة التدي يواجههدا اانسدان فدي العصدر الحددي  فدي مختلدف البيئدات الجافدة وشدبه الجافدة 
وشدبه الرطبدة، وذلدك الرتباطهدا باانسدان وحاجتده المتزايدددة  لدى الغدذات، ولعدل تتدابو المدصتمرات الدوليدة المتعلقددة 

تبرز بوصفها مشكلة بيئية على المسدتوى العدالمي والتدي تسداهم فدي  بذلك دليل واضح على تفاقم تلك المشكلة التي
تراجو القددرة الحيويدة لد رض وفدي تددهور النظدام البيئدي بشدكل عدام. وعلدى الدرغم مدن قددم هدذا المشدكلة  ال أّن 
التصحر يعد مصطلح حدي  نسبيا طرخ ألول مرة على المستوى العالمي فدي مدصتمر األمدم المتحددة للتصدحر فدي 

 ّن للعوامل الجغرافية الطبيعية دورا كبيدرا فدي نشدوت وتفداقم مشدكلة   لىحي  توصلت  ،1977وبي بكينيا عام نير
التصحر في محافظة كركوك من خالل مواردها الطبيعية كالمناخ والسطح والتربدة والميداا والنبدات الطبيعدي ممدا 

وقد أشار سلمان ورخدرون فدي عدام . في المحافظة هيأ ذلك البيئة المناسبة لنشوت وانتشار مظاهر التصحر وتفاقمها
( بدان الزراعدي اانتداج وتددهور الزراعيدة   المسداحات تنداقب علدى التصدحر ظداهرة اثدر( فدي دراسدة )2012)

 قلدة  لى أدى الظاهرة هذا انتشار  ن عامة بصورة والحيوانية النباتية الحياة تهدد التي الظواهر من التصحر ظاهرة

 لدذا األخشدا  وقطدو الجدائر والرعدي السدكن ألجدل الغابدات على والزحفالزراعي  اانتاج وكذلك الطبيعي النبات

 .البشرية للحياة تهديد التصحر ظاهرة فان
 وطرائقو البحث مواد

اعتمد البح  في منهجده علدى أسدلو  الدربط بدين االتجداا الوصدفي الدذا يسدتند  لدى الدراسدات  أسلوب البحث: .1
النظرية التي درست الموضو  نفسه واالتجاا الكمي الذا يسدتند  لدى طرائدق االقتصداد القياسدي وأسداليبه ومدن ثدم 

يددق أهددداف البحدد  وكددذلك للتوصددل  لددى تحقتفسددير نتددائن األسددلو  الكمددي لتقيدديم الجاندد  التطبيقددي مددن الدراسددة و
 .  ض تحقيق أهداف البح رالمراجو والمصادر المكتبة واألخرى لغ

أمدا عدن دوافددو  (.2010- 1980تضدمنت الدراسدة سلسدلة زمنيدة مدداها واحدد وثالثدون عامدا ) . المدة  المميةد :2
 اختيار هذا المدة فذلك يعود  لى اآلتي:

الموضو  نفسه خالل المدة المدذكورة رنفداً وذلدك عدد بمثابدة حدافز  قلة الدراسات النظرية والتطبيقية التي درستأ. 
ل خذ بالمدة أعالا بهدف  ضافة ما هو جديد  لى الموضو  مدن جهدة ومقارندة النتدائن التدي يدتم التوصدل  ليهدا مدو 

 نتائن الدراسات السابقة من جهة أخرى.
ئن اقتصددادية ذات معنويددة  حصددائية دقيقددة.  .  ن المدددة الزمنيددة المددذكورة رنفدداً تمكننددا مددن الحصددول علددى نتددا

والتحليل سيتم اسدتعمال عددة نمداذج قياسدية لمختلدف حداالت االنحددار الخطدي المتعددد المعتمددة  روألغراض التقدي
( كونهدا تعطدي أفضدل التقدديرات الخطيدة غيدر المتحيدزة والتدي (OLSعلى طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

النظرية االقتصادية في النماذج )األول والثاني والثال ( كما تم استخدام طريقة المربعدات غالباً ما تتفق مو منطق 
 ( ذات المرحلتين في النماذج )الرابو والخاما والسادا(.OLSالصغرى )
في موضو  دراستنا المتعلقة بالتصحر وأثرا على واقو الزراعة والغطات النبداتي فدي العدراق فدأن العديدد و

المنطق االقتصادا يشيران  لى  ن المتغيرات اآلتية هدي أكثدر المتغيدرات التدي تدصثر فدي التصدحر من الدراسات و
 وكاالتي:

لقد االعتماد على المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر بوصفها المتغيدر المعتمدد فدي  (Y)أوال: المتغةر المعتمة 
 النموذج القياسي المقدر.
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االعتماد على عددد مدن المتغيدرات الطبيعيدة واالقتصدادية بوصدفها العوامدل التدي لقد تم  ثايةاً: المتغةرات المستقل 

 تصثر في المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر وهي:
 درجة مئوية X1   أ ــ درجة الحرارة

 درجة مئوية  X2       ــ الرطوبة

 ملم X3     ج ــ األمطار
 م/ثا X4     د ــ الرياخ

 / شهر2غم/م X5    هـ ــ كمية الغبار
 نسبة مئوية  X6    و ــ الرعي الجائر

 نسبة مئوية X7   ز ــ الزحف العمراني

 نسبة مئوية X8   خ ــ مساحة الغابات

 نسبة مئوية X9     ط ــ المياا

 ا ــ الزمن )ظروف البلد السياسات، الحصار، الحرو (     
X10  نسبة مئوية 

 ق ــ العامل التكنلوجي )النشاط الصناعي والتلو  البيئي(      
X11 نسبة مئوية 

 وألجل أثبات الفرضية البح  تم اعتماد مجموعة من النماذج القياسية لتحقيق هدف البح  وهذا النماذج هي:ـ 
 اثر المتغيرات الطبيعية في المساحة المتصحر والمهددة بالتصحر:ـ ــ اليموذج األول / 1

 المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر yالعوامل الطبيعية = 
 لذا فإن الشكل الرياضي للنموذج المقدر هو:

y= f(X1، X2، X3، X4، X5) 

 وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة أنفا بصيغة نموذج قياسي يأخذ الشكل األتي:
Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4+ B5X5 + Ui 

 اثر المتغيرات االقتصادية في المساحة المتصحر والمهددة بالتصحر:ـ  يي /ــ اليموذج الثا2
 المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر yالعوامل االقتصادية = 

 لذا فإن الشكل الرياضي للنموذج المقدر هو:
y = f(X6، X7، X8، X9، X10، X11) 

 أخذ الشكل األتي:وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة أنفا بصيغة نموذج قياسي ي
Y= B0 + B6X6 + B7X7 + B8X8+ B9X9 + B10X10 +B11X11 +Ui 

 اثر المتغيرات الطبيعية واالقتصادية في المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر:ـ الثالث / اليموذجـ 3
  المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر. yالعوامل الطبيعية واالقتصادية = 
 للنموذج المقدر هو:لذا فإن الشكل الرياضي 

 y= f(X1، X2، X3، X4، X5، X6 X7، X8، X9، X10، X11) 

 وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة أنفا بصيغة نموذج قياسي يأخذ الشكل األتي:
Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 +B6X6 + B7X7 + B8X8 + B9X9 + 

B10X10+ B11X11 + Ui 

ومن هنا يمكن  ن نتعرف على اآلثار االقتصادية للتصدحر مدن خدالل اثدر التصدحر علدى  نتاجيدة المراعدي 
 وعلى قيمة الناتن الزراعي وعلى تطور المساحة المزروعة في العراق وكما يأتي:ــ 

صثرة فدي ( من خالل معادلة النموذج الثال  للعوامدل الطبيعيدة واالقتصدادية المدxفقد تم تقدير قيم التصحر )
( وعلددى قيمددة الندداتن y1( وقددد تددم  دخالهددا هنددا كعامددل مسددتقل مددصثر علددى اانتاجيددة المراعددي )ŷالتصددحر وهددي )

 (  y3( وعلى تطور المساحة المزروعة )y2الزراعي )
 ( :ــy1( على انتاجية المراعي )xاثر التصحر) الرابع / اليموذجــ  4

 (  y1( = انتاجية المراعي ) xالتصحر )
 ( المقدر هو :(Y1لذا فإن الشكل الرياضي للنموذج 

Y1 = f (X)  

 وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة انفا بصيغة نموذج قياسي يأخذ الشكل االتي:
Y1 = B0 + B1 X + Ui 

 ( :ــy2( على قيمة الناتن الزراعي )xاثر التصحر) الخامس / اليموذجــ  5
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 (  y2( = قيمة الناتن الزراعي )xالتصحر)
 ( المقدر هو :(Y2لذا فإن الشكل الرياضي للنموذج 

Y2 = f (X) 

 وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة انفا بصيغة نموذج قياسي يأخذ الشكل االتي:
Y2 = B0 + B1 X + Ui  

 ( :ــy3( على تطور المساحة المزروعة )xاثر التصحر) الساةس / اليموذجــ 6
 (y3روعة )( = تطور المساحة المزxالتصحر)

 ( المقدر هو :(Y3لذا فإن الشكل الرياضي للنموذج 
Y3 = f (X)  

 وبذلك يمكن صياغة العالقة الموضحة انفا بصيغة نموذج قياسي يأخذ الشكل االتي:
Y3 = B0 + B1 X + Ui  

 

 والمناقشت النتائج
( م، تددم 2010-1980المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق خددالل المدددة )مددن اجددل تقدددير 

االعتماد على عدد من العوامل الطبيعية واالقتصدادية المدصثرة فدي المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وهدي: 
الحدرارة، الرطوبدة، )الرعي الجائر، الزحف العمراني، مساحة الغابات، المياا، الزمن، العامل التكنلدوجي، درجدة 

األمطددار، الريدداخ، كميددة الغبددار(. بوصددفها المتغيددرات المسددتقلة فددي النمدداذج القياسددية المسددتعملة فددي التقدددير فيمددا 
اعتمددت المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر قيدد الددرا بوصدفها المتغيدر المعتمدد. تضدمنت الدراسدة سلسددلة 

اسدتعملنا أسدلو  االنحددار الخطدي المتعددد وذلدك لوجدود أكثدر مدن (، وقد 2010-1980( عاماً )31زمنية مداها )
متغير مستقل في النموذج القياسدي المتعددد، وحسدبت قديم المعلمدات بطريقدة المربعدات الصدغرى االعتياديدة لكدون 
هدذا الطريقددة تمتدداز بإعطائهددا أفضددل التقدديرات الخطيددة غيددر المتحيددزة والتددي غالبداً مددا تتفددق مددو مفدداهيم النظريددة 

وبهدددددف حسددددا  مقدددددار التغيدددرات التددددي تطددددرأ فددددي المسدددداحة ( Pindyck&Rubifeld  ،0421) االقتصدددادية
المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق، وبداللة المتغيرات المستقلة المشار  ليها سابقاً تدم قيداا أثدر المتغيدرات 

النتدائن تدم تطبيدق نمدوذج قياسدي األخيرة في كل متغير معتمد وخالل مدة البحد  ومدن أجدل الوصدول  لدى أفضدل 
 وبدددثال  صددديا هدددي )الخطيدددة، اللوغارتميدددة المزدوجدددة، وشدددبه اللوغارتميدددة( وقدددد تدددم اختيدددار أفضدددل الصددديا

 Goodness of fit  التي اجتازت االختبارات ااحصائية(R
2
 – t – f)  واالختبارات القياسديةKlein) (D-W‚ 

هدذا الجددزت علدى حالدة الدربط بدين األسدلو  النظدرا والمددنهن %( وقدد اعتمددنا فدي منهجيدة 5وبمسدتوى معنويدة )
الكمددي فددي قيدداا وتفسددير العوامددل المددصثرة فددي المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق فددي  طددار 

 كداظم،( و)Ernst،1996)نظريات اقتصاديات اانتاج الزراعي ونظريات االقتصاد القياسي فدي القيداا والتحليدل
1988) . 

من اجل تقددير أثدر  أثر العوامل الطبةعة  في المساح  المتصحر  والمهةة  بالتصحر في العراق: األول: اليموذج
المتغيرات المستقلة )العوامل الطبيعيدة( فدي المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر بدالعراق اختبدرت عددة صديا 

 كما يأتي:للتقدير وكانت الصيغة اللوغارتمية المزدوجة قد أعطت أفضل النتائن و
Log y =0.459 + 0.229 Log X1 - 0.637 Log X2 –  

t
*
           (1.92)       (1.96)        

           -
 (3.41) 

0.131 Log X3 + 0.122 Log X4 + 0.017 Log X5 

      
-
 (6.84)             (3.36)                (1.76)  

R
2
 =0.782 F = 17.97 D.W = 1.778 

Rقيمة )تعكا 
التغيرات فدي   لى( تعود y( من المتغيرات الحاصلة في قيمة المتغير التابو )0.782( أن )2

المتغيدرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لدى%( تعود 22المتغيرات المستقلة المذكورة في المعادلة وأن )
وكذلك عدم وجود مشكلة االرتباط الخطدي  (Fالمتغيرات العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خالل اختبار )

( x1تشددير النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر)،D.Wواختبددار ومشددكلة االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن 
)درجة الحرارة( في التأثير االيجدابي علدى المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر فدي العدراق فقدد بلغدت مروندة 

ااشارة الموجبة لمعلمة المتغير المدذكور تعكدا العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر ( و0.229المتغير المذكور )
المعتمدد  ذ كلمددا ازدادت درجددات الحددرارة يددزداد المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر وهددذا النتيجددة تتفددق مددو 

،فدي حدين أوضدحت النتدائن مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها على العالقة الطردية بدين المتغيرين
( )الرطوبة النسبية( في التدأثير السدلبي علدى المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر x2أعالا  لى معنوية متغير)
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( وااشدارة السدالبة لمعلمدة المتغيدر المدذكور تعكدا العالقدة 0.637في العراق فقد بلغت مرونة المتغير المذكور )
مدد  ذ كلمدا قلدت الرطوبدة النسدبية تدزداد المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر العكسية بينده وبدين المتغيدر المعت

وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها علدى العالقدة العكسدية بدين المتغيرين،فدي 
ة المتصحرة والمهددة ( )األمطار( وذو تأثير سلبي على المساحx3حين أوضحت النتائن أعالا  لى معنوية متغير)

( وااشارة السالبة لمعلمة المتغير المذكور تعكدا 0.131بالتصحر في العراق فقد بلغت مرونة المتغير المذكور )
العالقدة العكسدية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا قلدت األمطدار تدزداد المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر 

رية االقتصادية التي نصت في أدبياتها علدى العالقدة العكسدية بدين المتغيرين،فدي وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظ
( )الريدداخ( فددي التددأثير االيجددابي علددى المسدداحة المتصددحرة x4حددين أوضددحت النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر)

ة المتغيددر ( وااشددارة الموجبددة لمعلمدد0.122والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )
المذكور تعكا العالقة الطردية بينه وبين المتغير المعتمد  ذ كلما ازداد سرعة الريداخ تدزداد المسداحة المتصدحرة 
والمهددة بالتصحر وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها على العالقدة الطرديدة 

( )كميدة الغبدار( وذات تدأثير ايجدابي علدى المسداحة x5لى معنوية متغير)بين المتغيرين،و أوضحت النتائن اعالة  
( وااشدارة الموجبدة لمعلمدة المتغيدر المدذكور 0.017المتصحرة والمهددة بالتصدحر فدي العدراق وبمروندة بلغدت )

حة المتصدحرة تعكا العالقة الطردية بين المتغير المذكور والمتغير المعتمد  ذ كلما ازداد كمية الغبار يزداد المسا
 والمهددة بالتصحر وهذا يتفق مو توقعاتنا ومفاهيم النظرية االقتصادية .

مدن اجدل تقددير  اثر العوامل االقتصاةة  في المساح  المتصحر  والمهةة  بالتصحر في العدراق:: اليموذج الثايي

تصدحر بدالعراق تدم اختبدار عددة أثر المتغيرات المستقلة )العوامل االقتصادية( في المساحة المتصحرة والمهددة بال
 صيا للتقدير وكانت الصيغة اللوغارتمية المزدوجة أعطت أفضل النتائن وكما يأتي:

Log y =1.845 + 0.011 Log X6 + 0.226 Log X7 –  

t
*
         (42.39)       (1.78)                  (4.39) 

0.309 Log X8 - 0.027 Log X9 + 0.042 Log X10 +  
      -

 (11.22)           
-
 (1.74)                  (4.97) 

0.031 Log X11 

       (2.39) 

R
2
 =0.975 F = 161.03 D.W = 1.576 

Rتعكا قيمة )
التغيرات فدي   لى( تعود y( من المتغيرات الحاصلة في قيمة المتغير التابو )0.975( أن )2

المتغيرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لى%( تعود 2.5أن )المتغيرات المستقلة المذكورة في المعادلة و
( وكذلك عدم وجود مشكلة االرتباط الخطدي Fالمتغيرات العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خالل اختبار )

( x6تشددير النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر) ،D.Wواختبددار ومشددكلة االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن 
)الرعددي الجددائر( ذات تددأثير ايجددابي علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة 

( وااشارة الموجبة لمعلمة المتغير المدذكور تعكدا العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر 0.011المتغير المذكور )
فددي المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر وهددذا المعتمددد حيدد   ن زيددادة فددي الرعددي الجددائر يددصدا  لددى الزيددادة 

النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها على العالقة الطردية بين المتغيدرين، فدي حدين 
( )الزحددف العمرانددي( علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة x7أوضددحت النتددائن أعددالا المعنويددة االيجابيددة لمتغيددر)

( وااشددارة الموجبددة لمعلمددة المتغيددر المددذكور 0.226لعددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )بالتصددحر فددي ا
تعكا العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا ازدادت الزحدف العمراندي تدزداد المسداحة المتصدحرة 

ت في أدبياتها على العالقدة الطرديدة والمهددة بالتصحر وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نص
( )مسددداحة الغابدددات( معندددوا ذو تدددأثير سدددلبي علدددى المسددداحة x8وأوضدددحت النتدددائن  ن متغيدددر) بدددين المتغيدددرين،

( وااشدارة السدالبة لمعلمدة 0.309المتصحرة والمهددة بالتصحر في العدراق فقدد بلغدت مروندة المتغيدر المدذكور )
كسدية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا قلدت مسداحة الغابدات تدزداد المسداحة المتغير المذكور تعكدا العالقدة الع

المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وهدذا النتيجددة تتفدق مدو مفداهيم النظريدة االقتصددادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علددى 
علددى المسدداحة  ( )الميدداا( فددي التددأثير السددلبيx9العالقددة العكسددية بددين المتغيرين،وبينددت النتددائن معنويددة متغيددر)

( وااشدارة السدالبة لمعلمدة 0.027المتصحرة والمهددة بالتصحر في العدراق فقدد بلغدت مروندة المتغيدر المدذكور )
المتغير المدذكور تبدين العالقدة العكسدية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا قلده كميدة الميداا سدوف تدزداد المسداحة 

تتفدق مدو مفداهيم النظريدة االقتصددادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علددى المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وهدذا النتيجددة 
( )الددزمن( فددي التددأثير x10العالقددة العكسددية بددين المتغيرين،فددي حددين أوضددحت النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر)

( 4.97االيجددابي علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )
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شددارة الموجبددة لمعلمددة المتغيددر المددذكور تعكددا العالقددة الطرديددة بيندده وبددين المتغيددر المعتمددد  ذ كلمددا ازدادت واا
المتغير المذكور تزداد المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر وهذا النتيجدة تتفدق مدو مفداهيم النظريدة االقتصدادية 

فددي حددين أوضددحت النتددائن أعددالا  لددى معنويددة التددي نصددت فددي أدبياتهددا علددى العالقددة الطرديددة بددين المتغيرين،
( )العامل التكنلوجي( في التأثير االيجابي على المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر في العدراق فقدد x11متغير)

( وااشارة الموجبدة لمعلمدة المتغيدر المدذكور تعكدا العالقدة الطرديدة بينده 0.031بلغت مرونة المتغير المذكور )
المعتمد  ذ كلما ازدادت العامل التكنلوجي المتمثل والنشاط الصناعي وزيادة التلو  عندة كلمدا زادت وبين المتغير 

المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظريدة االقتصدادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا 
 على العالقة الطردية بين المتغيرين.

ومدن  الطبةعة  واالقتصاةة  في المساح  المتصحر  والمهةة  بالتصحر في العراق: اثر العوامل اليموذج الثالث:
اجل تقدير أثر المتغيدرات المسدتقلة )العوامدل الطبيعيدة واالقتصدادية( فدي المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر 

 تائن وكما يأتي:بالعراق اختبرت عدة صيا للتقدير وكانت الصيغة اللوغارتمية المزدوجة قد أعطت أفضل الن
Log y =1.674 + 0.044 Log X1 -0.053 Log X2 –  

t
*
          (9.11)         (1.94)            

-
 (1.75) 

0.021 Log X3 + 0.039 Log X4 + 0.026 Log X5 +  
     -

 (2.26)                (2.91)                 (2.19) 

0.009 Log X6 + 0.122 Log X7 - 0.228 Log X8 +  

      (1.96)                (2.40)              
-
 (7.65) 

0.004 Log X9 + 0.024 Log X10 + 0.040 Log X11  

       (1.76)               (1.78)                (2.90) 

R
2
 =0.988 F = 142.59 D.W = 1.539 

Rتعكا قيمة )
التغيرات فدي   لى( تعود yقيمة المتغير التابو )( من المتغيرات الحاصلة في 0.988( أن )2

المتغيرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لى%( تعود 1.5المتغيرات المستقلة المذكورة في المعادلة وأن )
( وكذلك عدم وجود مشكلة االرتباط الخطدي Fالمتغيرات العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خالل اختبار )

( x1تشددير النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر)،D.Wواختبددار االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن ومشددكلة 
)درجة الحرارة( في التأثير االيجدابي علدى المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر فدي العدراق فقدد بلغدت مروندة 

العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر ( وااشارة الموجبة لمعلمة المتغير المدذكور تعكدا 0.044المتغير المذكور )
المعتمدد  ذ كلمددا ازدادت درجددات الحددرارة تددزداد المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر وهددذا النتيجددة تتفددق مددو 
مفاهيم النظريدة االقتصدادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علدى العالقدة الطرديدة بدين المتغيدرين، وقدد أوضدحت النتدائن 

)الرطوبة النسبية( في التأثير السلبي علدى المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر فدي ( x2اعالة معنوية متغير )
( وااشددارة السددالبة لمعلمددة المتغيددر المددذكور تعكددا العالقددة 0.053العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )

صدحرة والمهدددة بالتصدحر العكسية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا قلدت الرطوبدة النسدبية تدزداد المسداحة المت
فدي  وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها على العالقة العكسية بدين المتغيدرين،

( )اامطددار( ذو التددأثير السددلبي علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة x3حددين أوضددحت النتددائن معنويددة متغيددر)
( وااشارة السالبة لمعلمة المتغير المذكور تعكدا 0.021متغير المذكور )بالتصحر في العراق فقد بلغت مرونة ال

العالقدة العكسدية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا قلدت اامطدار تدزداد المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر 
بدين المتغيرين،فدي  وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها علدى العالقدة العكسدية

( )الريدداخ( فددي التددأثير االيجددابي علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة x4حددين أوضددحت النتددائن معنويددة متغيددر)
( وااشددارة الموجبددة لمعلمددة المتغيددر المددذكور 0.039بالتصددحر فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )

 ذ كلما ازداد سرعة الرياخ تزداد المسداحة المتصدحرة والمهدددة تعكا العالقة الطردية بينه وبين المتغير المعتمد 
بالتصحر وهدذا النتيجدة تتفدق مدو مفداهيم النظريدة االقتصدادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علدى العالقدة الطرديدة بدين 

( )كميددة الغبددار( فددي التددأثير االيجددابي علددى x5فددي حددين أوضددحت النتددائن أعددالا  لددى معنويددة متغيددر) المتغيددرين،
( وااشدارة الموجبدة 0.026لمساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق فقد بلغت مرونة المتغير المذكور )ا

لمعلمددة المتغيددر المددذكور تعكددا العالقددة الطرديددة بيندده وبددين المتغيددر المعتمددد  ذ كلمددا ازداد كميددة الغبددار تددزداد 
مفاهيم النظريدة االقتصدادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر وهذا النتيجة تتفق مو 

( )الرعدي الجدائر( فدي x6على العالقة الطردية بين المتغيرين.في حين أوضحت النتائن أعالا  لى معنويدة متغيدر)
التددأثير االيجددابي علددى المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور 

ارة الموجبة لمعلمدة المتغيدر المدذكور تعكدا العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا ( وااش0.009)
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ازدادت الرعددي الجددائر تددزداد المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر وهددذا النتيجددة تتفددق مددو مفدداهيم النظريددة 
ين أوضددحت النتددائن معنويددة االقتصددادية التددي نصددت فددي أدبياتهددا علددى العالقددة الطرديددة بددين المتغيرين،فددي حدد

( )الزحف العمراني( في التأثير االيجابي على المساحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر فدي العدراق فقدد x7متغير)
( وااشارة الموجبدة لمعلمدة المتغيدر المدذكور تعكدا العالقدة الطرديدة بينده 0.122بلغت مرونة المتغير المذكور )

ادت الزحددف العمرانددي تددزداد المسدداحة المتصددحرة والمهددددة بالتصددحر وهددذا وبددين المتغيددر المعتمددد  ذ كلمددا ازد
النتيجة تتفق مو مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصت في أدبياتها علدى العالقدة الطرديدة بدين المتغيرين،فدي حدين 

لمهددددة ( )مسدداحة الغابددات( فددي التددأثير السددلبي علددى المسدداحة المتصددحرة واx8أوضددحت النتددائن معنويددة متغيددر)
( وااشارة السالبة لمعلمة المتغير المذكور تعكدا 0.228بالتصحر في العراق فقد بلغت مرونة المتغير المذكور )

العالقددة العكسددية بيندده وبددين المتغيددر المعتمددد  ذ كلمددا قلددت مسدداحة الغابددات تددزداد المسدداحة المتصددحرة والمهددددة 
قتصددادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علدى العالقدة العكسدية بددين بالتصدحر وهدذا النتيجدة تتفدق مدو مفداهيم النظريدة اال

( )الميدداا( فددي التدأثير االيجددابي علددى المسدداحة x9المتغيرين،فدي حددين أوضددحت النتدائن أعددالا  لددى معنويددة متغيدر)
( وااشدارة الموجبدة لمعلمدة 0.004المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق فقد بلغت مروندة المتغيدر المدذكور )

يددر المددذكور تعكددا العالقددة العكسددية بيندده وبددين المتغيددر المعتمددد  ذ كلمددا قلددت كميددة الميدداا تددزداد المسدداحة المتغ
المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وهدذا النتيجددة تتفدق مدو مفداهيم النظريدة االقتصددادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا علددى 

( )الدزمن( فدي التدأثير االيجدابي علدى x10ر)العالقة العكسية بين المتغيرين،في حين أوضحت النتائن معنوية متغيد
( وااشدارة الموجبدة 0.024المساحة المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق فقد بلغت مرونة المتغير المذكور )

لمعلمة المتغير المذكور تعكا العالقدة الطرديدة بينده وبدين المتغيدر المعتمدد  ذ كلمدا ازداد المتغيدر المدذكور تدزداد 
تصحرة والمهددة بالتصحر وهذا النتيجة تتفق مو مفاهيم النظريدة االقتصدادية التدي نصدت فدي أدبياتهدا المساحة الم

( )العامل التكنلوجي( فدي التدأثير االيجدابي x11على العالقة الطردية بين المتغيرين، وبينت النتائن معنوية متغير)
( وااشدارة 0.040وندة المتغيدر المدذكور )على المساحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر فدي العدراق فقدد بلغدت مر

الموجبدددة لمعلمدددة المتغيدددر المدددذكور تعكدددا العالقدددة الطرديدددة بينددده وبدددين المتغيدددر المعتمدددد  ذ كلمدددا ازداد العامدددل 
التكنولوجي المتمثل بالنشاط الصدناعي وتلدو  زادت المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وهدذا النتيجدة تتفدق 

 .تصادية التي نصت في أدبياتها على العالقة الطردية بين المتغيرينمو مفاهيم النظرية االق
من اجل تقددير أثدر المتغيدر المسدتقلة )التصدحر(  ( :y1( على إيتاجة  المراعي )xاليموذج الرابع : اثر التصحر)

في  نتاجيدة المراعدي اختبدرت عددة صديا للتقددير كاندت الصديغة اللوغارتميدة المزدوجدة قدد أعطدت أفضدل النتدائن 
 وكما يأتي:

Log y1 = 1.087 – 1.77 Log x 

t
*
            (13.48)      

-
 (6.84)           

R
2
 =0.631 F = 19.40 D.W = 1.513 

Rتعكا قيمة )
التغيدرات   لدىتعدود  (y1( من المتغيرات الحاصلة في قيمدة المتغيدر التدابو )0.631( أن )2

المتغيرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لى%( تعود 36المستقلة المذكورة في المعادلة وأن ) في المتغير
( وكدذلك عددم وجدود مشدكلة االرتبداط الخطدي F)المتغير العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خدالل اختبدار 

( xتشددير النتددائن اعددالا الددى معنويددة متغيددر) ،D.Wواختبددار ومشددكلة االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن 
( 1.77)التصددحر( فددي التددأثير السددلبي علددى انتاجيددة المراعددي فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )

حيدد  ان زيددادة  لمتغيددر المددذكور تعكددا العالقددة العكسددية بيندده وبددين المتغيددر المعتمددد،وااشددارة السددالبة لمعلمددة ا
كلمدا ازداد التصدحر كلمدا ( حيد  اندة  1.77%( تدصدا الدى انخفداض انتاجيدة المراعدي بنسدبة )1التصحر بنسدبة )

ق مدو توقعاتندا قلت انتاجية المراعي والعكدا صدحيح كلمدا قدل التصدحر ازداد انتاجيدة المراعدي وهدذا النتيجدة تتفد
 ومفاهيم النظريه االقتصادية التي نصت في ادبياتها على العالقة العكسية بين المتغيرين.

مددن اجددل تقدددير أثددر المتغيددر المسددتقلة  ( :y2( علددى قةمدد  اليدداتا المراعددي )xاليمددوذج الخددامس: اثددر التصددحر)
غة اللوغارتميدة المزدوجدة قدد أعطدت )التصحر( في قيمة الناتن الزراعي اختبدرت عددة صديا للتقددير كاندت الصدي

 أفضل النتائن وكما يأتي:
Log y2 = 4.936 – 2.58 Log x 

t
*
             (4.52)       

-
 (1.80)           

R
2
 =0.722 F = 22.51 D.W = 1.66 

Rتعكا قيمة )
التغيدرات   لدى( تعدود y2( من المتغيرات الحاصلة في قيمدة المتغيدر التدابو )0.722( أن )2

المتغيرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لى%( تعود 27المستقلة المذكورة في المعادلة وأن ) في المتغير
( وكدذلك عددم وجدود مشدكلة االرتبداط الخطدي Fالمتغير العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خدالل اختبدار )
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( xتشددير النتددائن اعددالا الددى معنويددة متغيددر) ،D.Wواختبددار ومشددكلة االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن 
( 2.58)التصحر( في التأثير السدلبي علدى قيمدة النداتن الزراعدي فدي العدراق فقدد بلغدت مروندة المتغيدر المدذكور )

د حيد  اندة كلمدا ازدا وااشارة السالبة لمعلمة المتغير المذكور تعكا العالقة العكسية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد،
كلما ازداد التصدحر وهذا يعني ان  2.58))  %( تصدا الى انخفاض قيمة الناتن الزراعي بنسبة1التصحر بنسبة )

كلما قلت قيمة الناتن الزراعي والعكا صحيح كلما قل التصحر ازداد قيمة الناتن الزراعي وهذا النتيجة تتفق مدو 
 اتها على العالقة العكسية بين المتغيرين.توقعاتنا ومفاهيم النظريه االقتصادية التي نصت في ادبي

مدن اجدل تقددير أثدر المتغيدر المسدتقلة  ( :y3( على تطور المساح  الممروع  )xاليموذج الساةس: اثر التصحر)
)التصددحر( فددي تطددور المسدداحة المزروعددة اختبددرت عدددة صدديا للتقدددير كانددت الصدديغة اللوغارتميددة المزدوجددة قددد 

 ي:أعطت أفضل النتائن وكما يأت
Log y3 = 3.765 – 1.45 Log x 

t
*
             (5.82)       

-
 (1.72)           

R
2
 = 0.653 F = 20.25 D.W = 1.65 

Rتعكا قيمة )
التغيدرات   لدى( تعدود y3( من المتغيرات الحاصلة في قيمدة المتغيدر التدابو )0.653( أن )2

المتغيرات لدم يدتم ذكرهدا فدي المعادلدة يتضدمنها   لى%( تعود 34المستقلة المذكورة في المعادلة وأن ) في المتغير
( وكدذلك عددم وجدود مشدكلة االرتبداط الخطدي Fالمتغير العشوائية، كما تظهر معنوية المعادلة من خدالل اختبدار )

( xتشددير النتددائن اعددالا الددى معنويددة متغيددر) ،D.Wواختبددار ومشددكلة االرتبدداط الددذاتي مددن خددالل اختبددار كاليددن 
ر( فددي التددأثير السددلبي علددى تطددور المسدداحة المزروعددة فددي العددراق فقددد بلغددت مرونددة المتغيددر المددذكور )التصددح

حيدد  ان  ،( وااشدارة السدالبة لمعلمدة المتغيدر المدذكور تعكدا العالقدة العكسدية بينده وبدين المتغيدر المعتمدد1.45)
كلمدا ازداد التصدحر ( حيد  اندة 1.45%( تصدا الى انخفاض المساحة المزروعة بنسبة )1زيادة التصحر بنسبة )

كلما قلت المساحات المزروعة والعكا صحيح كلما قل التصدحر ازداد المسداحات المزروعدة وهدذا النتيجدة تتفدق 
  مو مفاهيم النظريه االقتصادية التي نصت في ادبياتها على العالقة العكسية بين المتغيرين.

 مما سبق يستيتا ماةأتي:ـ
ة خطيرة تهدد الحياة بشتى أنواعها التي بات من الضرورا مواجهه و يجداد الحلدول  ن التصحر يعتبر ظاهر .0

 والمعالجات لهذا الظاهرة. 
 ن تطور الظروف والعوامل الطبيعية في العراق باتت تأخذ االتجاا السلبي الذا أصدبح لده دور كبيدر وفعدال  .7

أن اتجداا تطدور الظدروف والعوامدل في زيدادة نسدبة المسداحة المتصدحرة والمهدددة بالتصدحر وكدذلك أيضدا فد
االقتصادية بات باالتجاا السلبي أكثر عما هو في االتجاا االيجابي ممدا لهدا األثدر فدي زيدادة سدلبية للمسداحات 

 المتصحرة والمهددة بالتصحر.
فدي تفداقم  الدور الفعال والمدصثر  لإلنسانإّن ف ّن مشكلة التصحر في العراق تخضو لعوامل طبيعية وبشرية،  .2

 الزراعي.على النشاط  أثرهاهذا المشكلة من خالل التضافر مو العوامل الطبيعية وزيادة 
 ّن للعوامل الطبيعية دورا كبيرا فدي نشدوت وتفداقم مشدكلة التصدحر فدي العدراق مدن خدالل مواردهدا الطبيعيدة  .5

سددبة لنشددوت وانتشددار مظدداهر كالمندداخ والسددطح والتربددة والميدداا والنبددات الطبيعددي ممددا هيددأ ذلددك البيئددة المنا
 التصحر وتفاقمها في البلد.

والفعاليدات البشدرية  األرضديوجود تددهور كبيدر فدي الغطدات النبداتي بسدب  ظدروف الجفداف وارتفدا  المدات  .4
   التربة والمياا والرعي الجائر .  دارةوسوت 

 وعلةه يوصي باألتي:ـ 

روف المناخية وعالقتها بالتصحر واالسدتعانة تحسين وتحدي  محطات الرصد الجوا في العراق وتقويم الظ .0
تحت الظروف المناخيدة  ل راضي األمثلبما يجمو من معلومات مناخية في وضو خطة مستقبلية لالستغالل 

المختلفدددة ووضدددو االسدددتراتيجيات المناسدددبة لمقابلدددة التطرفدددات المناخيدددة مثدددل الجفددداف والعواصدددف الرمليدددة 
 وغيرها. 

العمل على تطوير الغابات من خالل  جرات دراسات بحثية تعنى بإدخال أنوا  جديدة من أشجار الغابات مدو  .7
التركيز على األنوا  السريعة النمو ذوات اانتاج الجيد مو األخذ بنظر االعتبار متطلباتها البيئيدة والمناخيدة، 

عرضدة للتعريدة واالنجدراف  أكثدري تكدون وكذلك حماية الغابات وتطويرهدا خاصدة فدي المنداطق الجبليدة التد
وتدوفير التكنلوجيددا المناسددبة السددتغالل مصدادر الطاقددة البديلددة للتقليددل مدن اسددتخدام الخشدد  كمصدددر للوقددود، 

 .األشجاروسن القوانين التي تمنو قطو 
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ة مدن تشجيو المزارعين على استخدام السبل الكفيلة لمكافحة التصحر من خالل المحافظة على خصوبة التربد .2
والبرسدديم مددو  ألجددتخددالل زراعددة المحاصدديل التددي تزيددد مددن خصددوبة التددر  كالمحاصدديل البقوليددة وكددذلك 

 استخدام نظام الدورات الزراعية.
الدذا يحتداج  لدى  األمدراالهتمام بالغطات النباتي الطبيعي والمحافظة على عددم تعرضده  لدى الرعدي الجدائر،  .5

سددتيعابية لحمولددة المراعددي الطبيعيددة، لتحديددد ااعددداد المناسددبة مددن القيددام بمسددح كامددل للطاقددة أو القدددرة اال
الحيوانددات لكدددل مرعددى، ممدددا يتددديح ذلددك اسدددتخداما عقالنيددا للمراعدددي، وتشدددجيو المددزارعين علدددى زراعدددة 

 األراضديالمحاصيل العلفية للثروة الحيوانية بهدف تقليل الضدغط الحاصدل علدى األراضدي الزراعيدة وعلدى 
 الجائر.الرعوية من الرعي 

تمليك مساحات من األراضي الزراعية  لدى ذوا االختصداب الزراعدي بشدرط استصدالحها ممدا يدصدا  لدى  .4
 زيادة الناتن الزراعي فضال عن التقليل من األراضي المتصحرة.
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ABSTRACT 

Saleh, Salim Mohammed, Ali Subhie Abbas Al-Mshhdani. Desertification and 
its impact on the situation of agriculture and vegetation in Iraq in period form 
(1980-2010). Mesopotamia J. of Agric., Vol. (43) No. (1) 2015: 33-41. 

The wilderness is a dangerous environmental phenomenon, as well as it has 

became the most dangerous challenges which have faced the humanity in this century, 

because its negative effects on many countries especially these areas which have arid, 

or semi arid, and even semi humid climate, so this study has aimed to show the reasons 

and factors for this problem, where the economic and natural factors have played great 

role in existing this phenomenon the wild areas in Iraq have amounted (38,5%), and 

threatened with wilderness have amounted (54,4%) from the total area of Iraq. The 

problem of this research has included growing and increasing these wilderness & 

threatened with wilderness areas because of the negative effects (not appropriate) for 

the mentioned factors. This research has gained its importance from this situation 

which witnessed increasing the size of wilderness and its effect on the reduced 

agricultural production, losing of the cultivated areas, and its effect on the environment 

and the other social & economic conditions. In regard of increasing the size of 

wilderness in Iraq, a serious facing to prevent this problem must be taken, putting the 

solutions and treatments of it. Thus this study has depended on a hypothesis to the 

effect that there are several economic and natural (human) factors are contributing 

with different effects in growing the wilderness areas in Iraq during (1980_2010). This 

research aims to identify the nature of wild areas, its forms, and reasons in Iraq, the 

quantitative measurement for the factors impacting on this phenomenon in Iraq, and 

showing the different effects of this phenomenon, in addition to show the methods of 

treating the wilderness in Iraq. Conclusions have been reached are follows: Iraq is 

suffering from deficiency of water, therefore the farmers have resorted to use non 

beneficial water to irrigate the crops, and there are declining in plant cover because of 
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the arid conditions, human factors, mismanagement of soil and water, arbitrary 

posturing, and the dust. The study has reached to several recommendations such as: 

educating of farmers to interest with agricultural lands, their production, and how 

treating with them through holding the seminars, field visits, prohibiting the wrong 

methods, committing with water rationed instruments for each crops to limit the 

problem of salts, encouraging to make repellents to protect the planted and postured 

areas, and more interesting with plant cover.  

Key words: Desertification, the situation of agriculture, vegetation. 
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