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مختارةاستیرادات بعض المنتجات الزراعیة الرئیسة في بلدان نامیة تقدیر دوال 
٢٠٠٥- ١٩٨٠للمدة 

محاسن محمود سلطانزوید فتحي عبدیس ناظم غزال     ق
العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات/ قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
ی

٢٠٠٥-١٩٨٠

فرضیة البحث تم االعتماد على مفاھیم النظریة االقتصادیة و

) (
) سعر الشراء(استیراد الرز في المغرب، ومعنویة متغیر في التأثیر في) سعر الصرف االجنبي(

) (السمسم في مصر والرز في المغرب، ومعنویة متغیر 
) (

. مغرب والسكر في سوریاوالرز في ال

المقدمة
لك في م سبب ذ ن 

تتسم بھا اقتصادات البلدان النامیة منھ

لسلع عدد محدود من وفیما یخص صادراتھا فان اغلبھا یعتمد على انتاج وتصدیر سلعة واحدة او ،الزراعیة ا
مرونة التي تتسم بانخفاض 

.التخصص وتقسیم العمل الدولي

من
اعباء 

.رقمیة عالیة جدامستویاتموازین مدفوعاتھا بسبب دفع قیم المنتجات المستوردة  التي باتت تصل الى 
تتمثل مشكل

تخفیفالنامیة والمتمثلة في 
،

وفي ھذا الشأن البد من االشارة الى ان اسباب الزیادة المتحققة في قیم االستیرادات الزراعیة ال تتأتى فقط من 
تزاید الكمیات المستوردة منھا 

لمستوردة  إا
لبلدان ) الحبوب(

.النامیة المستوردة للمحاصیل المذكورة
أن 

ی
عدد منلذا تتضح اھمیة تقدیر دوال استیرادات . ھالك واالستخدام المحلي لھاایجابیة في طبیعة االستغیر 

.٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ١٦/٧/٢٠٠٨تاریخ  تسلیم البحث 
٢٠٠٥-١٩٨٠المنتجات الزراعیة الرئیسة وفي بلدان نامیة مختارة خالل المدة 

.طرأ علیھا خالل مدة البحثالمؤثرة فیھا والتغیرات التي یمكن ان ت
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مطوالً ان تقدیر دوال استیرادات المنتجات الستراتیجیة في البلدان النامیة  قش  نو

قفحیتوف

.وعلى الرغم من محدودیتھا فسیتم االعتماد علیھا في تحلیل ومناقشة مشكلة البحث
في اجرى السیفو وھاشم ) ١٩٨٤(ففي عام 

١٩٨٠-١٩٦٥لالعوامالعراق
ایضاً الكمیات المستوردة من المنتجات الغذائیة واوضحا 

 .
زاعیة واقترح الباحثان وسائل لتنمیة وتطویر القطاع الرالز

الىتھدفنتاجیة إستثماریة واالمعوقات والمشكالت التي تواجھ القطاع المعني ثم وضع سیاسات 
.حد من استیرادھا من االسواق االجنبیةتالمحاصیل الرئیسة فیھ و

)١٩٨٧ (
ستوى معلى الوالثانیةفي التحلیل االولي على المستوى الجزئي طریقتانفیھ ااستخدم١٩٨٠-١٩٦٠االعوام
(اً عدداتحلیل الكمي استخدمالوفي الكلي 

كمتغیرات مستقلة مؤثرة في الكمیات المستوردة من المنتجات الزراعیة وخلص البحث ) والتكنولوجیاالقومي، 
الى ضرورة التخطیط 

.الزراعیة في العراق
) ١٩٩٧(UrinوBeachواوضح

سعر القمح االمریكي دالعالم من حیث انتاج القمح وتعد كندا احد اكبر الدول التي تستورد القمح االمریكي ویع
ال عن وجود اھم المتغیرات المؤثرة في كمیات القمح المستوردة من قبل كندا او بقیة دول العالم االخرى، فض

عوامل نوعیة اخرى كامنة في نوعیة القمح

العوامل المذكورة انفا في جعل القمح االمریكي یتسم بسمات
.دول العالم االمر الذي جعل العدید من الدول تقبل على استیراده

) ١٩٩٨(وفي 
١٩٩٠-١٩٧٠االعوام 

عن تذبذب انتاج القمح في العر
٩٠ %

/ كغم ٢٠٠-٧٣لتي تتراوح ما بین الدونمیة ا

% ١٨بلغ 
% ٩٣المذكورة انفاً، وقد توصلت الدراسة الى ان 

دخل القومي، ( ل ، وا قمح  ال لمحلي من  اج ا االنت
 (

.االقتصادیة وكان متغیر الدخل القومي اكثرھا تاثیراً 
بحثاً Shapourisنشر) ٢٠٠١(وفي 

اضي كان سبباً في تناقص مس١٩٩٧-١٩٦٧والعدید من الدول االوربیة خالل االعوام  االر من  اسعة  ات و اح
الزراعیة االمر الذي جعل تكالیف انتاج بعض انواع المحاصیل الرئیسة فیھا اكبر من تكالیف استیرادھا رافق 

الوالیات المتحدة والعدید من دول ا
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المت

.تاثیرا في استیراد المنتجات الزراعیة خالل مدة الدراسة
)٢٠٠٣ (Tong١٩٦١بح-

١٩٩٨

)صینشمال ال(
الفیضانات فضال عن 

.المحلي واالجنبي بھدف االرتقاء في انتاج المحاصیل الرئیسة
ان حصیلة العوامل المذكو

. المتحدة الى جمیع دول العالم
یھدف البحث الى تقدیر دوا

. ٢٠٠٥-١٩٨٠المدة 

مواد البحث وطرائقھ

الموضوع نفسھ فضال عن االسلوب الكمي الذي یستند الى طرائق اال

والسكرمصر، االردن، المغرب، سوریا، والتي تستورد السمسم، القمح، الرز : منتجات زراعیة رئیسة وھي 
.لتكون عینة لدراستنا

مما تقدم
٢٠٠٥-١٩٨٠

السابقةھا ت)١٩٨٨، ( سات  لدرا ا
:اعتمادھا على عوامل اخرى في تقدیر دوال استیردات المنتجات الزراعیة في دول العینة وكما یأتي 

: -اوال
المعتمدة في النماذج القیاسیة المقدرة

التي تؤثر من العوامل االقتصادیة التي مثلت المتغیرات المستقلة دعداعتمدتلقد : تغیرات المستقلةمال-ثانیا 
:في الكمیات المستوردة من المنتجات قید الدرس وكما یأتي 

X1 طن/ في البلد المستورد نتاج المحلياالكمیة
X2 نسبة مئویة/ للبلد المستورداالجنبيصرفسعر الالتغیر في
X3 دوالر/ المصدرالبلد منالمحصولشراء سعر
X4 ملیون دوالر/ للبلد المستوردالدخل القومي
X5 ملیون نسمة/ للبلد المستوردعدد السكان

:المقدر ھو لذا فان الشكل الریاضي للنموذج 
Y = f(X1, X2, X3, X4, X5) ………………………………………………(1)

:أخذ الشكل اآلتي یذج قیاسي والریاضیة الموضحة انفا بصیغة نمةویمكن صیاغة العالق
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Yi = B0 + B1X1+ B2X2+ B3X3 + B4X4+ B5X5+ui ……………………...(2)
٢٠٠٥-١٩٨٠وعشرون عاما ت

و
OLsالمربعات الصغرى االعتیادیة 

.ومنطق النظریة االقتصادیة

النتائج والمناقشة
الكمي لتقدیر دوال استیرادات المنتجات الزراعیة الرئیسة في دول العینة یمكن توضیح نتائج التحلیل 

:وخالل مدة البحث وكما في الجدول اآلتي

دوال استیرادات المنتجات الزراعیة الرئیسة في دول نامیةنتائج التحلیل الكمي لتقدیر ) : ١(الجدول 
٢٠٠٥-١٩٨٠للمدة مختارة

الدولةنوع المحصولX5X4X3X2X1Xiنوع الدالة

خطیة

-0.0540.1609.430-5.3241.200Biالسمسم


R 2 = 0.80
F=21.41
D-W=2.38

مصر
-(0.41)(3.63)(3.71)-(0.97)(0.18)t*

لوغارتمیة 
مزدوجة

-0.304-0.04-0.8340.410-0.532Biالقمح


R 2 = 0.29
F=11.5
D-W=1.75

االردن
-(1.92)-(0.02)-(0.88)(0.14)-(0.73)t*

شبھ 
لوغارتمیة

-0.0340.039-0.040-0.171-0.105Biالرز


R 2 = 0.77
F=18.29
D-W=1.62

المغرب
-(3.55)(2.90)-(8.64)-(2.24)-(2.12)t*

لوغارتمیة 
مزدوجة

3.3900.4060.0040.0110.114Biالسكر


R 2 = 0.61
F=9.04
D-W=3.05

سوریا
(2.75)(1.92)(0.03)(0.06)(1.04)t*

. ات المنتجات الزراعیة الرئیسةراداستیدوال لباالعتماد على نتائج التحلیل الكمي لتقدیر الباحثین من اعداد : المصدر

وضح نت محلي () ١(جدول الئج ات ل اج ا رب في )X1االنت لمغ ا
لغتمنھ التاثیر في الكمیات المستوردة  ) ٠.٢٣٥(مرونةوقد ب

االنتاج المحلي من الرز في المغرب بمقدارزیادة 
لمذكور وحدة% ٠.٢٣٥منھ وبنسبة  اذ ا

أو مادة یقل االستیراد االجنبي من أي سلعة 
قیة دول العینة على اعتبار ان االنتاج المحلي فیھا من بقیة انواع في ب

.یؤثر في الكمیات المستوردة منھا
التأثیرفي ) X2سعر الصرف االجنبي (وتبین ایضا معنویة متغیر 

ھذه القیمة تعني ان زیادة سعر الوحدة و٠.٣٨٤في المغرب وقد بلغت مرونتھ بـ 
٠.٣٨٤ %

ولم تظھر ، ) ١٩٧٩،Kreinin(ن المحصول قید الدرس الكمیات المستوردة م

.المحاصیل وفي الدول المشار الیھا
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) X3() ١(الجدول واوضحت نتائج

٠.٣١٩
فت توقعاتنا ومفاھیم النظریة لھذا المتغیر خالمعلمةوحدة واالشارة الموجبة % ٠.٣١٩المستوردة منھ بمقدار 

، في حین اظھرت النتائج معنویة المتغیر سعرهولة على الرغم من ارتفاع لذا تستورده الدفي مصر االستخدام 
٠.٢١٨المذكور انفا في التاثیر في الكمیات المستوردة 

% ٠.٢١٨ھ وبمقدار من
. في ادبیاتھا على العالقة العكسیة بین السعر والكمیة المطلوبة من السلعة

االخرى
ظلتالبحث وبذلك 

.المحاصیل االخرى قید الدرس
دخل القومي ( ل من ) X4ا

میقوحدة وھذه ال٠.٩٨٩
٠.٩٨٩ %

٠.١١٣المغرب 
٠.١١٣ %

٠.٤٠٦
ملع% ٠.٤٠٦بمقدار المستوردة من السكر 

لسكان( )X5عدد ا
المذكور بلغت مرونة المتغیر ووالرز في المغرب والسكر في سوریا وقد 

٠.٣٠٤
٠.٣٠٤ %

٠.٤١٦
٠.٤١٦ %

تفسر على ان تزاید اعداد السكان یة االقتصادیة ویمكن ان النظر
% ٨٠-٥٠العمل في قطاعاتھا الزراعیة التي تستقطب مابین 

نجفيا( ) ١٩٨٥،ل

الزراعیة فیھا شھدت تزایداً مطرداً مع كل تطور في استخدام اسالیب زراعیة حدیثة وتحققت فیھا نفس النتائج 
) ،١٩٨٣(

تزاید اعداد السك

. خالل مدة البحثمع كل زیادة في اعداد السكان المستوردة من كال المحصولین 
والتوصیاتاالستنتاجات 

:االستنتاجات 
١-

لمحاصیل المذكورة انفاً على المصادر الخارجیة في اطعام سكانھا من ا
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٢-

.یطة بكل دولة واسالیب االنتاج المتبعة فیھافضال عن اختالف الظروف الطبیعیة المح
٣-

رالدراسة فضال عن تعدد وتنوع المشاكل التي تعت
الى انخفاض مستوى انتاج ا

.حاجة طلبھا المحلي
٤-)X1 (

سعر (تھتظھر معنویمالمغرب ولاستیراد الرز في 
X2 (

لسعر ( ) X3ا
مصر 

) X4الدخل القومي (
عدد (وكذلك ظھرت معنویة متغیر . ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في استیراد محصول القمح في االردن

لم وفي استیراد كل من محاصیل القمح في اال) X5السكان 
.معنویة المتغیر المذكور في استیراد السمسم في مصر

:التوصیات 
١-

وذلك یتطلب توسیع مساحات االراضي المرویة والسعي نحو اعتم
.المخاطرة التي تكتنف االرواء الدیمي

٢-) (

.المستوردة منھا 
٣-

ردة منھا فضال عن دوره في تحقیق االستخدام االمثل للموارد االقتصادیة یعكس اثره في تقلیل الكمیات المستو
.بالنسبة للمنتج

ESTIMATING IMPORT FUNCTIONS OF MAIN AGRICULTURAL
PRODUCTS IN SELECTED DEVELOPING COUNTRIES  FOR PERIOD

1980-2005
Kays Nadhim Ghazal Zoued Fathi Abd Mahasin Mahmoud Sultan
Agric. Economy Dept. , College of Agric. and Forestry,  Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The research aims at estimating and analyzing the function of imports of

some main agricultural products in some developing countries from 1980- 2005.
Four developing countries were chosen : Egypt, Jordan, Morocco, and Syria. These
countries are characterized by increase of the quantities of their imports of four
types of agricultural crops: Sesame, wheat, rice, and sugar. An econometrical model
was used in three formulas which are : linear double- logramatic, and semi –
logramatic to estimate the functions of the imports for the mentioned products
during the research period. To prove the hypothesis, we have depended on the
economical theory concepts and the previous studies which discussed the same
subject and collected the variables of study from time serials data and to each
country individually because they represent its properties and features which vary
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from one country to another, and the following conclusions were found : The
significant variable (local product) of rice and (the foreign exchange rate) in
affecting rice imports in Morocco; the significant variables (purchase price) in
importing sesame in Egypt and rice in Morocco; the significant variables (National
income) in importing sesame in Egypt and rice in Morocco and sugar in Syria; the
significant variable (population rate) in importing wheat in Jordan, rice in Morocco
and Sugar in Syria.
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