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)٢٠٠٥-١٩٨٥(مصادرالفجوة في االنتاج واالستھالك للحبوب الرئیسة في العراق ودول الجوار للمدة 
)دراسة تحلیلیة مقارنة(

لوره باسم بشیر الساعور
العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
تعتبر قضیة االمن الغذائي وعدم كفایة اال

القطاعات الزرا

.من الناحیتین االقتصادیة والغذائیة في العراق ودول العینة
)٢٠٠٥-١٩٨٥ (

ومتوسط دخل الفرد موضوع الدراسة والتي تضمنت االنحراف المعیاري النتاج الحبوب لثالث سنوات سابقة

, للعجز او ال
المتغیرات في تاثیرھا على حجم الفجوة الغذائیة لكل من العراق ودول المجاورة لھ 

.تم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصیات

المقدمة 
یحتل القطاع 

القطاع الزراعي یتم من خالل انخفاض حصتھ من العمالة ورفع انتاجیتھ والقطاع الزراعي 
ھوالعربیة قید الدراسة

 .
)الذرة ولرز اوالشعیر والحنطة( كمحاصیل الحبوب 

.لھذه البلدانفي محاولة لسد االحتیاجات الغذائیة 

بعبارة اخرى ، و).١٩٨٤الكساسبة ،(التجاري من السلع الغذائیة 
) ٢٠٠٢ا(

.ویعني نسبة االنتاج المحلي من سلعة ما الى االستھالك المحلي منھا" نسبة االكتفاء الذاتي" ھي 
غذاء رئیسیا ومصدر اوفي ضوء ما تقدم یتضح لنا اھمیة الحبوب كسلع استراتیجیة سواء من حیث كونھ

عمالھا
. صناعات متشعبة وكمصدر في تصنیع االعالف ذات القیمة الغذائیة العالیة

.السلبیة التي تمثلت بركود عرض السلع الزراعیة وعجزھا عن تلبیة الطلب المتزاید

٨/٢٠٠٩/ ٥وقبولھ ٢٤/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
والسبب الرئیسي لذلك ارتفاع معدالت نمو الطلب بنسبة اكبر من 

.
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)٢٠٠٥-١٩٨٥ (
الفجوة الغذائیة الحبوبیة في العراق والبلدان المجاورة لھ وذلك كلھ بھدف تحسین الوضع الغذائي مستقبال على 
ار 

خالل 
٢٠٠٥حتى عامو١٩٨٥المدة 

.الحبوبیة في العراق والبلدان المجاورة وبنسب متفاوتھ حسب سیاسة المرحلة ضمن مدة الدراسة
)١٩٨٠.(

السریع في الطلب على ال
.مما یؤدي الى التوجھ نحو المصادر االجنبیة لسد ھذا العجز من الغذاء وما یترتب علیھ من تبعیة خطیرة

). ١٩٩٢(وكذلك دراسة النجفي 
ونسب

 ,
وان نسبة االكتفاء الذاتي ذات نمو سالب في االردن، واوصت الدراسة با

.)١٩٩٩ .(

من الحبوب والمعونات الغذائیة مت

اك عالقة  ن
ذلك دراسة عبد .ج المحلي وقیمة الفجوة الغذائیةموجبة بین السكان وقیمة الفجوة وعالقة عكسیة بین االنتا وك

). ٢٠٠٢(العزي 
المتوفرة عن حجم االنتاج للمحاصیل الزراعیة الرئسیة، الدراسة تقدیر حجم الفجوة الغذائیة من خالل البیانات 

 .
الغذائیة

١٥-%٨ %
اما . 

.ما وان لالردن اسواق حالیة لمثل ھذه المنتجاتیساعد تشجیع انتاج المجموعتین الغراض التصدیر، السی

مواد البحث وطرائقھ

الرئیسیة لكل من العراق واالقطار المجاورة لھ كمتغیرات 
-:صیغة العالقة الدالیة وفقا للصیغ الریاضیة التالیة

Y= B0 + B1x1 +B2x2 + B3x3 +B4x4 +B5x5 +……+Bnxn + Ui
-:اذ ان 

Y =حجم فجوة الحبوب لكل دولة.
X1 =االنحراف المعیاري النتاج الحبوب لثالث سنوات سابقة.

X2 =ط دخل الفرد الحقیقيمتوس.
X3 =االھمیة النسبیة للعجزاوالفائض لمیزان المدفوعات الى الناتج المحلي االجمالي.
X4 =االھمیة النسبیة للعجز او الفائض للموازنة العامة الى الناتج المحلي االجمالي.
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) .االنترنت(للمعلومات 

اقشةالنتائج والمن
وحتىكانت معظم االقطار العربیة 

بل
لسمن الدول التي تعتمد على واردات القمح من الخارجوھي االنالعالم 

. اخرى
لف طن، ١٩٨٥١٢٩١ ا

١٩٨٩٢٠٠١الف طن عام ١٥٣٧وارتفعت ھذه الفجوة الى 
).١(جدولالطن كما في الف٩٥٣.١الى 

.٢٠٠٥-١٩٨٥الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من الحبوب في العراق للمدة : )١(جدولال
االنتاجالسنوات

)الف طن(
االستھالك

معدل نمو الفجوة الحبوبیة)الف طن(
الفجوة

نسبة االكتفاء 
الذاتي

االنحراف المعیاري 
النتاج لثالث سنوات

١٢٩١.٢-١٩٨٥٢٨٨٧.٥٤١٧٨.٥NA٠.٦٩١٤٧٥.٣٩
٠.١٦٧٠.٦٧٩٣٥٦.٢١-١٠٧٥.١-١٩٨٦٢٢٧٦.١٣٣٥١.١
١٢٥٤.١٠.١٦٦٠.٥٧٨٤٧٠.٥١-١٩٨٧١٧٢٣٢٩٧٧.١
١٥٠٣.١٠.١٩٨٠.٦٣٢٨٠٢.٣٦-١٩٨٨٢٥٨٤٤٠٨٧.١
١٥٣٧.١٠.٠٢٢٠.٤٩٢٨٠٩.٤٩-١٩٨٩١٤٩٠.٦٣٠٢٧.٦
٠.٣١٣٠.٧٦٥٩١٦.١٩-١٠٥٥.١-١٩٩٠٣٤٥٠.٨٤٥٠٥.٨
٠.٥٠٧٠.٨٣٩٦٣٢.٣٨-٥٢٠.١-١٩٩١٢٧٣٠٣٢٥٠.١
٦٨٠.١٠.٣٠٧٠.٦٤٧٥٣٩.٣٢-١٩٩٢١٢٥٠١٩٣٠.١
٠.١٨٢٠.٨١١١١.٤٨-٥٥٦.١-١٩٩٣٢٣٨٦.٥٢٩٤٢.٥
٨٨٥.١٠.٥٩١٠.٧٣٠٧٠.٢٤-١٩٩٤٢٤٠٢.٣٣٢٨٧.٤
٠.١٦٣٠.٧٦٢٥٩.٢٨-٧٤٠.٢-١٩٩٥٢٣٧٤.٧٣١١٤.٩٥
٩٥٩.٦٠.٢٩٦٠.٧٠٠٦١.٧٧-١٩٩٦٢٢٤١.٥٣٢٠١.١
٠.٤٤١٠.٨١٤١٦.٨٠-٥٣٥.٩-١٩٩٧٢٣٥٩.٣٢٨٩٥.٢٢
٧٠٥.٨٠.٣١٧٠.٧٧١٣٥٩.٧٥-١٩٩٨٢٣٨٢.٤٣٠٨٨.٢٤
٧١٦.٤٠.٠١٥٠.٧٧٠٦٢٩.١١-١٩٩٩٢٤٠٠.٩٣١١٧.٣٩
٠.٧١٠٠.٨٨٧٩١٩.١٣-٢٠٧.١-٢٠٠٠١٦٢٨١٨٣٥.١
٩٥٣.١٣.٦٠٢٠.٧٦٨٢٦٥.٩١-٢٠٠١٣١٦٩٤١٢٢.١
٠.٦٩٨٠.٩٣٠٢١٢.٣٠-٢٨٧.١-٢٠٠٢٣٨٢٠٤١٠٧.٠٠
٤٣٤.١٠.٥١٢٠.٨٩٠٩١.٥٣-٢٠٠٣٣٥١٣٣٩٤٧.٠
٤٣٤.١٠٠.٨٨٣٨٦.٥٠-٢٠٠٤٣٣٠٣٣٧٣٧
٤٣٤.١٠٠.٨٨٩٨٩.٠١-٢٠٠٥٣٤٧٦٣٩١٠.٠

متوسط الفترات
٠.٠١٥٠.٦٣٩-١٢٨٥.٩-١٩٩٠٢٤٠٢.١٣٦٨٧.٨-١٩٨٥--
٠.٠٤٤٠.٧٥٩-٧٣٩.٤-١٩٩٥٢٤٣٢.٣٣١٧١.٨-١٩٩٠--
٠.١١٤٠.٧٨٤-٦٤٤.١-٢٠٠٠٢٢٣١.١٢٨٧٥.٣-١٩٩٥--
٤٥٨.٢٠.٤٥١٠.٨٧٤-٢٠٠٥٣١٥١.٥٣٦٠٩.٧-٢٠٠٠--
٧٨١.٩٠.٠٦٩٠.٧٦٤-٢٠٠٥٢٥٥٤.٢٣٣٣٦.١-١٩٨٥--
-:احتسب الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:المصدر
.٢٠٠٦التوحید ، بیانات فعلیة ، -وزارة المالیة، دائرة المحاسبیة-١
.٢٠٠٢-١٩٩٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائیة للسنوات ، -٢

٢٠٠٥-١٩٨٥للمدة % ٦.٩اذ بلغ معدل نمو فجوة الحبوب 
% ٨٧حوالي٢٠٠٥-٢٠٠٠ا

لمدة % ٦٤% ٧٥.٩الى ١٩٩٥-١٩٩٠ ، ١٩٩٠-١٩٨٥ل
ة فقد تطورت كمیة الفجوة الحبوبیة خالل مدة الدراسة، حیث بلغت كمیة اما بالنسبة لجمھوریة العربیة السوری

في عام ٤٨١.٧الفجوة نحو  ١٩٨٥٢٩٢.١الف طن 
الف ٣٧٨١.١حیث بلغت من الحبوب لھاستوى الثمانیات، وفي التسعینات شھدت الفجوة تحسنا كانت اعلى م
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٢٠٠١ھو في عامطن
).٢(ول جدالكما ھو مبین في١٩٩٩الف طن خالل العام ١٨٢.٥الى كمیة الفجوة 

.٢٠٠٥-١٩٨٥الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من الحبوب في سوریا للمدة ): ٢(جدول ال

االنتاجالسنوات
)الف طن(

االستھالك
نسبة االكتفاء معدل نمو الفجوةالفجوة الحبوبیة)الف طن(

الذاتي

االنحراف 
المعیاري النتاج 

لثالث سنوات
٤٨١.٧-١٩٨٥٢٥٣٢.٨٣٠١٤.٥NA٠.٨٤٠٣٦٦.٥٢
٠.٣٩٣٠.٩١٥١١٣٤.٢٠-٢٩٢.١-١٩٨٦٣١٥٩٣٤٥١.١
٦٣٤.١١.١٧٠٠.٧٨٣١٥١٢.٩٩-١٩٨٧٢٢٨٩.٦٢٩٢٣.٦
٠.٧٢٣٠.٩٦٦١٤٤٦.٨٠-١٧٥.١-١٩٨٨٥٠٠٩٥١٨٤.٠
٢٩٢.١٠.٦٦٨٠.٨٣٤٩٠١.٢٠-١٩٨٩١٤٦٩١٧٦١.٠
١٩٩٠٣٠٩٥.٩٢٧٥٠.١٥٣٤٥.٨٠.١٨٣١.١٢٥٥١٧.٩٢
١٩٩١٣٥٧٥.٠٢٧١٦.٣٨٥٨.٧١.٤٨٣١.٣١٦٧٣٨.٨٣
١٩٩٢٤٣٥٢٢٦٦٧.٩١١٦٨٤.١٠.٩٦١١.٦٣١٤٨٦.٢٦
١٩٩٣٥٣٧٩.٩٢٧١٦.٧٧٢٦٦٣.٢٠.٥٨١١.٩٨٠٣٣٢.١٢
٠.٠٣٣١.٩١٤٣٠٨.٢٢-١٩٩٤٥٣٨٨.٨٢٨١٥.٠٢٢٥٧٣.٨
١٩٩٥٦٠٨٨.٤٢٨٥٩.٣٩٣٢٢٩.١٠.٢٥٤٢.١٢٩٨١١.٧١
٠.٠٧٤١.٩٩٧٦٨٢.٧٢-١٩٩٦٥٩٨٣.٤٢٩٩٥.٢٨٢٩٨٨.٢
٠.٥٦٦١.٤٢٨٨٠٣.٦٠-١٩٩٧٤٣١٦.٩٣٠٢١.٥٢١٢٩٥.٤
١٩٩٨٥٢٦٥٣٠٥٧.٩٨٢٢٠٧.١٠.٧٠٣١.٧٢١٨٨٢.٢٠
٠.٩١٧١.٠٥٨١٦٥٨.٥١-١٩٩٩٣٢٩٧.٥٣١١٥.٠١١٨٢.٥
٢٠٠٠٣٥٠٨.٥٣١١٢.١٤٣٩٦.٤١.١٧٢١.١٢٧١٤٣١.٤٤
٢٠٠١٦٩١٦.٠٣١٣٤.٠٤٣٧٨٢.١٨.٥٤١٢.٢٠٦٤١٥.٣٤
٠.٢٧٥١.٨٥٩٣٩٤.٦١-٢٠٠٢٥٩٢٦.٧٣١٨٦.٩١٢٧٣٩.٨
٢٠٠٣٦٢١٨.٧٣٢٣١.٤٦٢٩٨٧.٣٠.٠٩٠١.٩٢٤٣٨٥.٦٤
٠.٣٤٣١.٥٩١٢٥١.٠٠-٢٠٠٤٥٢٧٤.٨٣٣١٣.٦١١٩٦١.٢
٢٠٠٥٥٧٧٦.٥٣٤٢٦.١٤٢٣٥٠.٤٠.١٩٨١.٦٨٦٣١٨.٣٢

متوسط الفترات
٢٥٤.٨٠.١٥٠٠.٩١٠-١٩٩٠٢٩٢٥.٨٣١٨٠.٧- ١٩٨٥ --
١٩٩٥٤٦٤٦.٦٢٧٥٤.٢١٨٩٢.٤٠.٥٧١١.٦٨٢- ١٩٩٠ --
٢٠٠٠٤٧٤٣.٢٣٠٢٦.٨١٧١٦.٤٠.٠٩٥١.٥٧٦- ١٩٩٥ --
٢٠٠٥٥٦٠٣.٥٣٢٣٤.١٢٣٦٩.٥١.٥٦٣١.٧٣٢- ٢٠٠٠ --
٢٠٠٥٤٤٧٩.٧٣٠٤٨.٩١٤٣٠.٨٠.٥٩٤١.٤٧٥- ١٩٨٥ --
-:احتسب الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:رالمصد

.٢٠٤: ١٧/١، جدول )٢٠٠٤(المجموعة االحصائیة السنویة للدول العربیة 

٢٠٠٥-١٩٨٥للمدة % ٥٩.٤حیث بلغ معدل نمو الفجوة الحبوب 
، اما %١٧٣.٢بنحو ٢٠٠٥-٢٠٠٠اعلى قیمة لھ خالل المدة ، حیث وصل%١٤٧.٥خالل نفس المدة بنحو 

%.٩١حیث بلغ ١٩٩٠-١٩٨٥ادني قیمة لھ فقد كان خالل المدة 
% ٣١٨٠.٧بلغ بنحو ١٩٩٠-١٩٨٥المدة 

لف طن ٢٠٠٥٣٢٣٤-٢٠٠٠طفیفة خالل المدة الحبوب لم تحقق سوى زیادة  ا
% ١.٦الف طن اي بنسبة بلغت ٥٣اي بزیادة قدرھا 

.حجم الواردات منھا
الف ١٩٨٥٣٣٧.١

٧١٨.٦بنحو ١٩٩٦طن، وتضاعفت حجم الفجوة لتبلغ عام 
نحو ٢٠٠٥شھدت استقرارا نسبیا في حجم الفجوة حیث بلغ حجم الفجوة في عام  ٩٩٤.١ب

).٣(جدول المبین في 

. ٢٠٠٥-١٩٨٥الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من الحبوب في االردن للمدة ):٣(جدول ال
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االنتاجالسنوات
الف طن

االستھالك
نسبة االكتفاء معدل نمو الفجوةالفجوة الحبوبیةالف طن

الذاتي

االنحراف المعیاري 
لالنتاج لثالث سنوات 

بقةسا
٣٣٧.١-١٩٨٥٨٢.٨٤١٩.٨NA٠.١٩٧٤٠.٣١
٤٥٦.٢٠.٣٥٣٠.١٠٧٥٦.٣٨-١٩٨٦٥٤.٩٥١٠.٩٠
٠.٢٦٣٠.٣٠٩٢٩.٤١-٣٣٦.١-١٩٨٧١٥٠.٧٤٨٦.٧٠
٤٥٨.١٠.٣٦٢٠.٢٩١٣٢.٠٣-١٩٨٨١٨٨٦٤٦.٠٠
٦٤٠٠.٣٩٧٠.١٥٣١٦.٢٢-١٩٨٩١١٦٧٥٦.٠٠
٠.١٨٤٠.١٩٤٥٩.٥٦-٥٢١.٩-١٩٩٠١٢٥.٩٦٤٧.٨٨
٦٤٤.١٠.٢٣٤٠.١١٩٦١.٢٦-١٩٩١٨٧.٦٧٣١.٧٤
٠.١٩٦٠.٣٠٦٦٠.٠٨-٥١٧.٧-١٩٩٢٢٢٨.٨٧٤٦.٥٥
٦٥٣.١٠.٢٦١٠.١٤٦٢٠.٤٦-١٩٩٣١١٣.٢٧٦٦.٢٦
٦٧٢.٧٠.٠٣٠٠.١١٩٢٢.٤٩-١٩٩٤٩١.٦٥٧٦٤.٣٧
٠.٠٣٩٠.١٧٩٢٠.٣٤-٦٤٥.٩-١٩٩٥١٤١.٥٧٨٧.٤٣
٧١٨.٦٠.١١٢٠.١١٨٣.٧٤-١٩٩٦٩٦.٨٨١٥.٤١
٠.٠٥٨٠.١٢٩٣٨.٩٤-٦٧٦.٣-١٩٩٧١٠٠.٢٧٧٦.٥
٠.٠١٨٠.١٣٦٣٥.٦٦-٦٦٣.٩-١٩٩٨١٠٥.٢٧٦٩.١
٧٨٤.١٠.١٨١٠.٠٢٥١٢.٣٠-١٩٩٩٢٠.٨٨٠٤.٨
٨٤٦.٦٠.٠٧٩٠.٠٥٠٣٢.٠٦-٢٠٠٠٤٥.٢٨٩٢.٨٥
٩١١.٧٠.٠٧٦٠.٠٤٩٢٧.٣٦-٢٠٠١٤٧.٠٦٩٥٨.٧٩
٠.٠٤٣٠.١١٥١٤.٦١-٨٧٢.٣-٢٠٠٢١١٤.٣٩٨٦.٦
٩٢١.٢٠.٠٥٦٠.٠٧٩٤.٩٦-٢٠٠٣٧٩.٠٩١٠٠٠.٣٥
٩٨٥.٥٠.٠٦٩٠.٠٨٣٠.٥٧-٢٠٠٤٩٠١٠٧٥.٥٤
٩٩٤.١٠.٠٠٨٠.٠٨٢٢.٧٦-٢٠٠٥٨٩.٤١٠٨٣.٤٩

متوسط الفترات
٤٥٨.٢٠.١١٠٠.٢٠٨-١٩٩٠١١٩.٧٥٧٧.٨-١٩٨٥ --
٦٠٩.٢٠.٠١٧٠.١٧٧-١٩٩٥١٣١.٤٧٤٠.٧-١٩٩٠ --
٧٢٢.٥٠.٠٤٢٠.١٠٦-٢٠٠٠٨٤.٩٨٠٧.٦-١٩٩٥ --
٩٢١.٩٠.٠٤٠٠.٠٧٦-٢٠٠٥٧٧.٥٠٩٩٩.٦٠-٢٠٠٠ --
٦٧٧.٩٠.٠٥٢٠.١٤١-٢٠٠٥١٠٣.٣٧٤١.٤-١٩٨٥ --
:احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:المصدر
.٢٠٤) : ١٧/١(، جدول ) ٢٠٠٤(المجموعة االحصائیة للدول العربیة -١
-١٩٩٤-١٩٩٠للسنوات ) ٢٦-٢٥(-٢

٢٠٠٢.

% ٥.٢فقد بلغ ٢٠٠٥-١٩٨٥معدل نمو الفجوة للمدة اما متوسط
الى ٢٠٠٠-١٩٩٥لمدة ثم انخفض في ا% ٢٠.٨حیث بلغ بنحو ١٩٩٠-١٩٨٥الذاتي اعلى قیمة خالل المدة 

% .٧.٦حتى بلغ ٢٠٠٥-٢٠٠٠، ووصل انخفاضھ في المدة %١٠.٦

).٤(جدول الالف طن فقط كما في ٥٠٠٠لم یتجاوز ١٩٩٣الحبوب عام 

.٢٠٠٥-١٩٨٥الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من الحبوب في السعودیة للمدة ):٤(جدول ال

االنتاجالسنوات
الف طن

االستھالك
نسبة االكتفاء معدل نمو الفجوةالفجوة الحبوبیةالف طن

الذاتي

اف المعیاري االنحر
لالنتاج لثالث سنوات 

سابقة
١٠١٢.٢-١٩٨٥٢١٤٠.٧٣١٥٢.٩NA٠.٦٧٨٢٧٧.٧٨
٠.٨١٥٠.٩٢٨٤٧١.٨٥-١٨٦.٦-١٩٨٦٢٤١١.٩٢٥٩٨.٥
٨٨٦.٣٣.٧٤٩٠.٧٦٠٤١٤.٧٨-١٩٨٧٢٨١٦.٩٣٧٠٣.٢
٠.١١٥٠.٨١٩٢١٩.٢١-٧٨٣.٧-١٩٨٨٣٥٥١٤٣٣٤.٧
٠.١٦٨٠.٨٥٣١٩٥.٤٩-٦٥١.٤-١٩٨٩٣٧٩١.٧٤٤٤٣.١
١٩٩٠٤٠٨٧.٨٢٨٧٤.١١٢١٣.٧٠.٨٦٣١.٤٢٢١٦١.٠٩
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٠.٠٢٨١.٣٨٢٢٤٤.١٦-١٩٩١٤٢٦٥٣٥٨٥.٤٥١١٧٩.٥
٠.١١٤١.٣٠٤١٧٤.٩٢-١٩٩٢٤٤٨١.١٣٤٣٦.٢١١٠٤٤.٨
١٩٩٣٤٨٥٦.٤٣٤٩٥.١٢١٣٦١.٢٠.٣٠٣١.٣٨٩٩٨٥.٧١
٠.١٠٦١.٣٣٤١٣٠٥.٢١-١٩٩٤٤٨٤٨.٩٣٦٣٣.١٢١٢١٥.٧
٠.٢٤٩٠.٧٥١٤٣٣.٨٧-٩١٢.٧-١٩٩٥٢٧٦١.١٣٦٧٣.٨٣
٢٠٨٧.٨١.٢٨٧٠.٤٤٩١٩٢.٨٠-١٩٩٦١٧٠٧.١٣٧٩٤.٩٤
٠.٢٠٥٠.٥٦٠٥٨.٩٢-١٦٥٨.٨-١٩٩٧٢١١٦.١٣٧٧٤.٩٩
١٨٣٩.٨٠.١٠٩٠.٥٣٤١٢١.٣٢-١٩٩٨٢١١٦.١٣٩٥٥.٩٧
٢١٣٦.٣٠.١٦١٠.٥١١١٢٢.٦٨-١٩٩٩٢٢٤١.٢٤٣٧٧.٥٦
٢٦٠٢.٤٠.٢١٨٠.٤٢٧٢٦٨.٩٥-٢٠٠٠١٩٤٥.١٤٥٤٧.٥٦
٠.١٦٨٠.٤٩٦٢٤٢.١٠-٢١٦٤.١-٢٠٠١٢١٣٨.١٤٣٠٢.١٨
٠.١٤٩٠.٥٨٤٥٩٢.٦٤-١٨٤٠.٥-٢٠٠٢٢٥٨٧.١٤٤٢٧.٦٦
١٩٥٣.٢٠.٠٦١٠.٥٨٠٤٩٢.٢٣-٢٠٠٣٢٦٩٨.١٤٦٥١.٣٥
٠.٣٧٨٠.٧٦٢٣٥٨.٥٠-١٢١٤.٢-٢٠٠٤٣٨٩٦.٧٥١١٠.٩٤
٢٥٧٥.٩١.١٢١٠.٥٥٢٤٢٥.٣٦-٢٠٠٥٣١٧٩.١٥٧٥٥.٠٤

متوسط الفترات
٣٨٤.٤٠.٥٨٥٠.٩١٠-١٩٩٠٣١٣٣.٣٣٥١٧.٧-١٩٨٥ --
١٩٩٥٤٢١٦.٧٣٣٦٦.٣٨٥٠.٣٠.١١١١.٢٦٣-١٩٩٠ --
١٨٧٢.٩٠.٢٢٠٠.٥٣٨-٢٠٠٠٢١٤٧.٧٤٠٢٠.٨-١٩٩٥ --
٢٠٥٨.٣٠.١١٧٠.٥٦٦-٢٠٠٥٢٧٤٠.٥٤٧٩٩.١-٢٠٠٠ --
٨٦٦.٣٠.٢٥٨٠.٨١٩-٢٠٠٥٣٠٥٩.٥٣٩٢٥.٩-١٩٨٥ --
-:احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:رالمصد

.٢٠٥) :١٧/١(، جدول ) ٢٠٠٤(المجموعة االحصائیة السنویة للدول العربیة -١

.
١٠١٢.٢نحو ١٩٨٥الفجوة من الحبوب في عام 

. ١٩٨٩الف طن في عام ٦٥١.٤
٢٥٧٥.٩استطاعت المملكة من تحقیق 

٢٠٠٥الف طن عام 
٢٠٠٥-١٩٨٥للمدة % ٢٥الحبوب 

%.٨١بنحو 
لعام ١٣٧٩٨.٨من الحبوب نحو  في ا لف طن  الف ١٩٨٥١٧٠٠٤.٦ا

اع لتبلغ ثم عاودت االرت١٢٤٥٥.١١٩٩٤ثم انخفضت الى حدود ١٩٩١طن في العام  ف
الف طن، وھذا التباین الواسع في كمیة الفجوة یرجع ١٨٢٦٢.٩بلغت نحو ١٩٩٨اعلى مستوى لھا في العام 

).٥(جدول ال

.٢٠٠٥-١٩٨٥الحبوب في تركیا للمدة الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من): ٥(جدول ال

االنتاجالسنوات
الف طن

االستھالك
نسبة االكتفاء معدل نمو الفجوةالفجوة الحبوبیةالف طن

الذاتي

االنحراف المعیاري 
لالنتاج لثالث سنوات 

سابقة
١٩٨٥٢٥٧٠٢١١٩٠٣.٣٣١٣٧٩٨.٦NA٢.١٥٩١٣٤٦.٤٧
١٩٨٦٢٨٦٠٧١٢١٠٤.٣٢١٦٥٠٢.٦٠.١٩٥٢.٣٦٣٨١٥.٦٠
٠.٠٠٧٢.٣٥١٣٠٧٧.٨٧-١٩٨٧٢٨٥٠٧١٢١٢٠.٩٥١٦٣٨٦.١
١٩٨٨٣٠٢٨٥١٢٣١١.٧٠١٧٩٧٣.٣٠.٠٩٦٢.٤٥٩٣٢٧١.١٦
٠.٤١٧١.٨٣٠٣٣٥٧.٠٠-١٩٨٩٢٣٠٥١١٢٥٩٠.٤١٠٤٦٠.٦
١٩٩٠٢٩٦٥٢١٢٧٩٥.٦١٦٨٥٦.٤٠.٦١١٢.٣١٧٧٩٢.٠٨
١٩٩١٣٠٥٩٨١٣٥٩٣.٣٧١٧٠٠٤.٦٠.٠٠٨٢.٢٥٠١٠٩٧.٩٢
٠.١٣٧٢.٠٤٧١٩١٢.٨٥-١٩٩٢٢٨٦٥٨١٣٩٩٣.٥٩١٤٦٦٤.٤
١٩٩٣٣١٢٤١١٤١٤١.٥١١٧٠٩٩.٤٠.١٦٦٢.٢٠٩٢٠٠٣.٥١
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٠.٢٧١١.٨٨٢٩١١.٣٠-١٩٩٤٢٦٥٦٤١٤١٠٨.٨٨١٢٤٥٥.١
١٩٩٥٢٧٦١٥١٤٠٠٦.٦٦١٣٦٠٨.٣٠.٠٩٢١.٩٧١٦٧٨.٣٠
١٩٩٦٢٨٧٩٥١٤٠٣٩.٥١٤٧٥٥.٥٠.٠٨٤٢.٠٥٠١٧١٤.٩٦
١٩٩٧٢٩٢١٨١٤١٥٨.٥٢١٥٠٥٩.٤٠.٠٢٠٢.٠٦٣١٨٤٧.٠٢
١٩٩٨٣٢٦٢٦١٤٣٦٣.٠٦١٨٢٦٢.٩٠.٢١٢٢.٢٧١١٨٣٣.٠٢
٠.٢٥١١.٩٣٢١٤٢٢.٤٦-١٩٩٩٢٨٣٤٥١٤٦٦٦.٩١٣٦٧٨.١
٢٠٠٠٣١٦٥٨١٥٠١٤.٠٢١٦٦٤٣.٩٠.٢١٦٢.١٠٨١٠٥٨.٧٠
٠.١٧٣١.٨٩٧٥٦٩.٠١-٢٠٠١٢٩٠٦٧١٥٣١٨.٧٩١٣٧٤٨.٢
٢٠٠٢٣٠٢٦٨١٥٤٨٨.٥١٤٧٧٩.٥٠.٠٧٥١.٩٥٤١٥١٦.٠٤
٢٠٠٣٣٠٢٨٠١٥٤٥٣.٣٦١٤٨٢٦.٦٠.٠٠٣١.٩٥٩٢٢٦٣.٤٩
٢٠٠٤٣٣٤٩٠١٥٢٦١.٥١١٨٢٢٨.٤٠.٢٢٩٢.١٩٤١١٥٥.٠٠
٢٠٠٥٣٥٨٠٠١٤٩٩٨.٤٧٢٠٨٠١.٥٠.١٤١٢.٣٨٦١٧٠٩.٢٤

متوسط الفترات
١٩٩٠٢٧٦٣٤.١١٢٣٠٤.٣١٥٣٢٩.٦٠.٠٧٩٢.٢٤٦-١٩٨٥ --
١٩٩٥٢٩٠٥٤.٦١٣٧٧٣.٢١٥٢٨١.٣٠.٠٧٨٢.١١٢-١٩٩٠ --
٢٠٠٠٢٩٧٠٩.٥١٤٣٧٤.٧١٥٣٣٤.٦٠.٠٦٢٢.٠٦٥-١٩٩٥ --
٢٠٠٥٣١٧٦٠.٥١٥٢٥٥.٧١٦٥٠٤.٦٠.٠٨١٢.٠٨٣-٢٠٠٠ --
٢٠٠٥٢٩٥٣٩.٦١٣٩٢٦.٩١٥٦١٢.٥٠.٠٧٥٢.١٢٦-١٩٨٥ --
-:احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:المصدر

1- United Nation(1995),Fao , Food Outlook , Food And Agriculture Organization Of  The
U.N,October , Rome.

اء الذاتي ، في حین بلغ متوسط نسبة%٧.٥فقد بلغ ٢٠٠٥-١٩٨٥اما متوسط معدل نمو الفجوة للمدة  االكتف
%. ٢١٢.٦للحبوب لنفس المدة بنحو 

١٩٩١-١٩٨٥
-:٦من االنتاج كما ھو موضح في جدول ویعود ذلك لنمو االستھالك بمعل اكبر % ٨٠بنسبة ١٩٨٥

نحو ١٩٩٠-١٩٨٥حیث  ١٣٧٢٥.٨ب
. الف طن لنفس المدة١١٨٨١.٦

تي الى ٣٥٦٣.٧بنحو ٢٠٠٢حیث بلغ حجم الفائض في عام  لذا فاء ا االكت فعت نسبة  ت ، %١٢١الف طن، وار
تي بلغ ٢٠٠٥-٢٠٠٣ ، وال

%.١١٤متوسط نسبة االكتفاء الذاتي بھا 

النھما یعكسان 
. في انتاج الحبوب الرئیسیة

.٢٠٠٥-١٩٨٥الكمیات المنتجة والمستھلكة والفجوة من الحبوب في ایران للمدة ): ٦(جدول ال

االنتاجالسنوات
الف طن

االستھالك
نسبة االكتفاء نمو الفجوةمعدلالفجوة الحبوبیةالف طن

الذاتي

االنحراف المعیاري 
لالنتاج لثالث سنوات 

سابقة
٢٥٣٩.٥-١٩٨٥١٠٧٠٧١٣٢٤٦.٥١NA٠.٨٠٨٦٣١.٨٧
٠.٣٦٤٠.٨٨٠١٢٤.٨٦-١٦١٣.٦-١٩٨٦١١٨٧٦١٣٤٨٩.٦١
٠.٠٩٠٠.٨٩٢٦٤٢.٧٦-١٤٦٨.١١-١٩٨٧١٢١٧٠١٣٦٣٨.١١
١٧٨٤.٥٠.٢١٥٠.٨٧١١١٨٤.٩٦-١٩٨٨١٢٠٩٦١٣٨٨٠.٥٠
٣١٧٩.٦٠.٧٨١٠.٧٧٢١٥٧٨.٤٣-١٩٨٩١٠٧٧١١٣٩٥٠.٦٣
٠.٨٤٩٠.٩٦٦٨٨١.٧٩-٤٧٩.٧-١٩٩٠١٣٦٧٠١٤١٤٩.٧٧
٠.٦٧٣٠.٩٨٩٧٨١.٣٦-١٥٦.٧-١٩٩١١٤٤٣٦١٤٥٩٢.٧٢
١٩٩٢١٥٨٠٢١٤٨٧٩.٧٧٩٢٢.٢٤.٨٨٥١.٠٦١٣٦٠.١٠
١٩٩٣١٦٢٨٠١٤٩١٣.٣٧١٣٦٦.٦٠.٤٨١١.٠٩١٣٠٤.٠٨
١٩٩٤١٦٦٨٣١٤٨٠٨.٨٤١٨٧٤.١٠.٣٧١١.١٢٦٣٩٤.٢٦
١٩٩٥١٧٠٢٤١٤٨٥١.٦٨٢١٧٢.٣٠.١٥٩١.١٤٦٥٢٣.٠٢
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٠.٦٤١١.٠٥٠١٤٣١.٢٧-١٩٩٦١٦٠٧١١٥٢٩٢.٣١٧٧٨.٦
٠.٨٢٤٠.٩٩١١٩٨٩.٢٠-١٣٦.٦-١٩٩٧١٥٨٠٦١٥٩٤٢.٦١
١٩٩٨١٨٩٦٦١٥٧٣٧.٨٣٢٢٨.٢٢٢.٦٣٢١.٢٠٥٢٦٢٣.١٥
٠.٥٥٤٠.٩٠٧٨٥٥.٧٦-١٤٣٦.٨-١٩٩٩١٤١٧٤١٥٦١٠.٨٦
٢٩٧٢.١١.٠٦٨٠.٨١٢٢٩٣١.٤٣-٢٠٠٠١٢٨٦٣١٥٨٣٥.١٦
٠.٥٥٠٠.٩١٧٢٦٠٩.٨٢-١٣٣٦.٢-٢٠٠١١٤٩٣٥١٦٢٧١.٢٣
٢٠٠٢١٩٨٥٣١٦٢٨٩.٣٣٥٦٣.٧١.٦٦٧١.٢١٨٨٦٦.٧٤
٢٠٠٣٢٠٩٣١١٦٣٢٧.٧٧٤٦٠٣.٢٠.٢٩١١.٢٨١٤٧٤.٤٧
٢٠٠٤٢١٩٧٦١٦٥٠٦.٣٤٥٤٦٩.٦٠.١٨٨١.٣٣١٤١.٠١
٠.٠٦٠١.٣٠٦٢٥٧.٧٤-٢٠٠٥٢١٨٩٤١٦٧٥٦.١١٥١٣٧.٨

متوسط الفترات
٠.٠٥١٠.٨٦٤-١٨٤٤.١-١٩٩٠١١٨٨١.٦١٣٧٢٥.٨-١٩٨٥ --
١٩٩٥١٥٦٤٩.١١٤٦٩٩.٣٩٤٩.٨٠.٧٢٩١.٠٦٣-١٩٩٠ --
٢٠٠٠١٥٩١٧.٣١٥٥٤٥.١٢٧٢.٢٣.٦٤٠١.٠١٨-١٩٩٥ --
٢٠٠٥١٨٧٤٢.١١٦٣٣٠.٩٢٤١١.١٠.٤٣٤١.١٤٤-٢٠٠٠ --
٢٠٠٥١٥٥٤٧.٥١٥٠٧٥.٢٤٤٧.٢١.١٨٨١.٠٢٢-١٩٨٥ --
-:احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات-:المصدر

1- United Nation(1995),Fao , Food Outlook , Food And Agriculture Organization Of  The
U.N,October , Rome.

والیعد
واسعة في الكمیات المعروضاتاجراء تغیر

٢٠٠٥-١٩٨٥% ٨.٨تر

لمذكورة،  دول ا ل في ا وب  ب لح اج ا في انت بي  نس ار ال قر نسبة ٧جدول الاالست الف ل ت االخ
.٢٠٠٥-١٩٨٥االكتفاء الذاتي ومقدار الفجوة الغذائیة من الحبوب خالل المدة 

١٩٩٠-١٩٨٩
).٨(ل التضخمیة التي تطرأ على القیم كما ھو موضح في الجدو

االستقرار في االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائیة من الحبوب للعراق والبلدان المجاورة لھ خالل     ): ٧(جدول ال
.٢٠٠٥-١٩٨٥المدة 

)معامل االختالف(

الفجوة الغذائیة الكتفاء الذاتياالدولة
الفجوة الغذائیة االكتفاء الذاتيالدولةمن الحبوب

من الحبوب
٤٢.٣٤٤٤.٧٨سعودیة١٥.٧٠٤٨.٠٢العراق
٨.٨٣١٤.٩٥تركیا٣٢.٠٤٧٤.١٢سوریا
١٦.٦٦٧٠.٣٢ایران٥٦.٦٥٢٨.٩٤االردن

-:التالي احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على القانون-:المصدر
.١٠٠* االنحراف المعیاري     =   معامل عدم االستقرار

الوسط الحسابي

. ٢٠٠٥-١٩٨٥تطور الدخل القومي في العراق والبلدان المجاورة خالل المدة ): ٨(جدول ال
العراقالسنوات

)ملیون دوالر(
اسوری

)ملیون دوالر(
االردن

)ملیون دوالر(
سعودیة

)ملیون دوالر(
تركیا

)ملیون دوالر(
ایران

)ملیون دوالر(
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١٩٨٥٦٤.٣٦٨٥.٨٥٨٧.٤٥٨٩.٩٧٣٦.٩٧٤٨.١٣
١٩٨٦٦٢.٦١٧٥.٤١٩٣.١٢٧٩.٥٧٤٢.٥٩٤٨.٩٦
١٩٨٧٧٨.٧٩٨١.٣١٩٣.٦٥٨٠.٤٤٤٧.٧٢٥٩.٥٢
١٩٨٨٨٧.٤٠٨٦.٧١٩٤.٤١٨٣.٨٠٤٦.٧٢٦٧.٨٤
١٩٨٩٨٩.٥٧١٠٢.٤٢٩٤.٦١٩٠.٥٢٨٥.٤٤٨٤.٤٣
١٩٩٠١١٠.٤٢٩٧.٥٧١٠٥.٣٨١٠٩.٤٧١١٤.٥٥١١٥.٥٦
١٩٩١٣١.٠١٩٤.٠٣١١٤.٨٦١٢٠.٠٩١١٦.٨٠١٦٣.٩٤
١٩٩٢٣٩٢.٥٤١٤٠.٣١١٥٠.٢١١٤١.٨١١٢٦.٤٢٢١٨.٩٥
١٩٩٣٢٨.٠٠٩٧.٩٨١٦٣.٨٦١٣٨.٦٣١٤١.٧٨٣٢٤.٣٣
١٩٩٤٢٢.٦٥١٤٤.٦٩١٨٤.٣٤١٣٨.٩٦١١١.١٨٤٢.١٧
١٩٩٥١٩.٩٦١٠٠.٧٠٢٠٢.٠٥١٤٨.٨١١٨٦.٠١٦٠.٦٨
١٩٩٦٣٢.٢٢١٢١.١١٢١١.٣١١٦٢.٣١١٩٦.٠٠٨١.١٠
١٩٩٧٣٢.٩٥٩٥.٤٨٢٢٣.٢٤١٦٩.٦٨٢٣٧.٣٥٩٦.٠٥
١٩٩٨٤١.٦٨٣.٦٩٢٤٤.٥٩١٥١.٥٠٣٠٩.٩٣١٠٨.٣١
١٩٩٩٤٨.٣٧٨٠.٧٤٢٤٧.٩٨١٦٨.٠٠٢٩٣.٥٦١٤٣.٣٣
٢٠٠٠٥٦.١٠٧٨.٢٥٢٦٠.٧٠١٩٥.٠٤٣٥٤.٢٧١٩٠.٧٢
٢٠٠١٦١.٥٥٨٠.٩٧٢٦٨.٠٧١٩٠.٣٦٣٤٣.٩١٢٢٠.٧٣
٢٠٠٢٥٤٩.١٦٧٩.٦١٢٦٩.٠٧١٩٣.٩٠٣١٠.٩٣٣٠٤.٩٧
٢٠٠٣٥٧.٥٩٨٠.٣١٢٦٤.٧٤١٩٢.١٣٣٢٧.٤٢٢٧٢.٨٥
٢٠٠٤٥٧.٧٢٩٧.٩٨٣١٢.٤٧١٩٣.٠١٣١٩.١٧٢٨٣.٩١
٢٠٠٥٥٨.٩٦٨٩.١٤٣١٤.٦٣١٩٢.٥٩٣٢٣.٢٩٢٧٣.٣٨
-:تم اعداد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات مستقاة من قاعدة البیانات -:المصدر

.العامةالكتاب السنوي لالحصاءات والبیانات. )2002(صندوق النقد الدولي،-١

)٢٠٠٥-١٩٨٥)٨
لمدة % ٢٠٣ في ٢٠٠٥-١٩٨٥خالل ا

٣٨ %

. على التوالي خالل مدة الدراسة% ١.٤، %١٧٨، %٦٥٥،%١٢٥

.ان حجم الطلب یساوي متوسط استھالك الفرد من الحبوب سنویا مضروبا بعدد السكان
 .

.الغذائي على مستوى االسرة والدولة

)inferior goods (.
.٢٠٠٥-١٩٨٥د باالسعارالثابتة للمدة تطور متوسط الفر) ٩(جدول ال

. ٢٠٠٥-١٩٨٥تطور متوسط دخل الفرد وعدد السكان باالسعار الثابتة للمدة ): ٩(جدول ال

السنوات

ایرانتركیاسعودیةاالردنسوریاالعراق

ان
سك

دال
عد

)
مة
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)
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١٩٨٥١٥.٢٤٤.٢٢١٠.٧٧٧.٩٧٢.٧١٣٢.٢٧١٢.١٩٦.٩٧٥١.٨٥٠.٧١٤٨.٤٤٠.٩٩
١٩٨٦١٥.٦٥٤.٠٠١١.١٥٦.٧٦٢.٨٠٣٣.٢٦١٣.٦٦٥.٨٣٥٣.٠١٠.٨٠٥٠.٢٥٠.٩٧
١٩٨٧١٦.٠٥٤.٩١١١.٥٥٧.٠٤٢.٨٩٣٢.٤٠١٤.٤٣٥.٥٧٥٤.١٧٠.٨٨٥٢.٠٠١.١٤
١٩٨٨١٦.٤٥٥.٣١١١.٩٤٧.٢٦٢.٩٩٣١.٥٨١٥.٢٠٥.٥١٥٥.٣٢٠.٨٤٥٣.٦٧١.٢٦
١٩٨٩١٦.٨٧٥.٣١١٢.٣٣٨.٣١٣.١١٣٠.٤٢١٥.٩١٥.٦٩٥٦.٤٦١.٥١٥٥.٢٤١.٥٣
١٩٩٠١٧.٣٤٦.٣٦١٢.٧٢٧.٦٧٣.٢٥٣٢.٤٢١٦.٥٥٦.٦١٥٧.٥٩١.٩٩٥٦.٧٠٢.٠٤
١٩٩١١٧.٨٦١.٧٣١٣.١٠٧.١٨٣.٤٣٣٣.٤٩١٧.١١٧.٠٢٥٨.٧١١.٩٩٥٨.٠٥٢.٨٢
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١٩٩٢١٨.٤٢٢١.٣١١٣.٤٧١٠.٤٢٣.٦٣٤١.٣٨١٧.٥٨٨.٠٧٥٩.٨٢٢.١١٥٩.٢٨٣.٦٩
١٩٩٣١٩.٠٠١.٤٧١٣.٨٤٧.٠٨٣.٨٤٤٢.٦٧١٨.٠٢٧.٦٩٦٠.٩١٢.٣٣٦٠.٣٩٥.٣٧
١٩٩٤١٩.٦١١.١٥١٤.٢٢١٠.١٨٤.٠٥٤٥.٥٢١٨.٤٧٧.٥٢٦٢.٠٠١.٧٩٦١.٤٢٠.٦٩
١٩٩٥٢٠.٢١٠.٩٨١٤.٦٠٦.٩٠٤.٢٥٤٧.٥٤١٨.٩٧٧.٨٤٦٣.٠٧٢.٩٥٦٢.٣٨٠.٩٧
١٩٩٦٢٠.٨٠١.٥٥١٤.٩٨٨.٠٨٤.٤٣٤٧.٧٠١٩.٥٣٨.٣١٦٤.١٣٣.٠٧٦٣.٢٧١.٢٨
١٩٩٧٢١.٤٠١.٥٤١٥.٣٧٦.٢١٤.٥٩٤٨.٦٤٢٠.١٤٨.٤٣٦٥.١٨٣.٦٤٦٤.١٠١.٥٠
١٩٩٨٢١.٩٩١.٨٩١٥.٧٦٥.٣١٤.٧٤٥١.٦٠٢٠.٨٠٧.٢٨٦٦.٢٢٤.٦٨٦٤.٨٩١.٦٧
١٩٩٩٢٢.٦٠٢.١٤١٦.١٦٤.٩٩٤.٨٩٥٠.٧١٢١.٤٧٧.٨٢٦٧.٢٥٤.٣٧٦٥.٦٦٢.١٨
٢٠٠٠٢٣.٢٢٢.٤١١٦.٥٦٤.٧٣٥.٠٤٥١.٧٣٢٢.١٥٨.٨١٦٨.٢٨٥.١٩٦٦.٤٤٢.٨٧
٢٠٠١٢٣.٨٦٢.٥٨١٦.٩٧٤.٧٧٥.١٨٥١.٧٥٢٢.٨٣٨.٣٤٦٩.٣٠٤.٩٦٦٧.٢٤٣.٢٨
٢٠٠٢٢٤.٥١٢٢.٤٠١٧.٣٨٤.٥٨٥.٣٣٥٠.٤٨٢٣.٥٢٨.٢٤٧٠.٣٢٤.٤٢٦٨.٠٧٤.٤٨
٢٠٠٣٢٥.٥٦٢.٢٥١٧.٥٠٤.٥٩٥.٥٠٤٨.١٣٢٣.٧١٨.١٠٧١.٣٣٤.٥٩٦٨.١٧٣.٨٦
٢٠٠٤٢٦.٣٤٢.١٩١٧.٦٨٥.٥٤٥.٦٨٥٥.٠١٢٤.٢١٧.٩٧٧٢.٢٢٤.٤٢٦٩.١١٤.١١
٢٠٠٥٢٧.١٣٢.١٧١٨.٢٠٤.٨٩٥.٧١٥٥.١٠٢٥.١١٧.٦٧٧٣.٤٤٤.٤٠٧٠.٠١٣.٩٠

. ٢٠٠٢، ، حالة االغذیة والزراعة، روما"الفاو" منظمة االغذیة والزراعةلالمم المتحدة -:المصدر

١٩٩٢دوالرعام ٢١.٣١لیصبح ١٩٨٥دوالرعام ٤.٢٢ارتفع متوسط دخل الفرد من فقد
٢٠٠٢دوالر عام ٢٢.٤٠وقد بلغ متوسط دخل الفرد % ٤٠٤.٩دوالر وبنسبة ١٧.١قدرھا 

% .٥.١وبنسبة ١٩٩٢دوالر بالقیاس مع عام ١.١
وان ھذا االرتفاع 

. الفرد من الحبوب بصورة عامة

١٠.٤٥٥.١٠حیث بلغ ١٩٩٢سوریا كان في عام 
اما ٨.٨١فقد بلغ ٢٠٠٥٢٠٠٠دوالر عام  دوالر، 

دوالر ٥.١حیث بلغ ٢٠٠٠بالنسبة لتركیا فقد كان اعلى متوسط متحقق في عام 
. دوالر٥.٣حیث وصل الى ١٩٩٣متوسط دخل عام 

ئج 
.لتحلیل بیانات العراق ودول الجوار

x1بان ) ١٠(حیث یتضح من الجدول 

اثیر 
على حجم الفجوة في كل من العراق وسوریا وظھرت عالقة المتغیر المذكورعكسیة مع المتغیر المتعمد وھذه 

.العینة

حبوب الرئیسیة في     در الفجوة في االنتاج واالستھالك تحلیل الكمي في قیاس مصاالنتائج ): ١٠(جدول ال
.٢٠٠٥-١٩٨٥العراق ودول الجوارللمدة 

تالدولةنتائج االختباراتX4X3X2X1Xiنوع الدالة

شبھ 
وغارتمیةل

من الیسار

0.00450.0001-0.0081-0.0002BiR2 =  0.60
F  = 8.76

D.W= 2.21
١العراق

(3.50)(1.24)(-1.45)(-1.85)t*

لورغارتمیة 
مزدوجة

0.333-0.188-0.103-1.23BiR2 =  0.58
F  = 7.99

D.W=  1.97
٢سوریا

(2.19)(-1.50)(-0.16)(-4.78)t*



٢٠١٠)٢(العدد ) ٣٨(المجلد )   ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین 

لورغارتمیة 
مزدوجة

0.0070.00081.040-0.069BiR2 = 0.63
F  =  9.8

D.W= 1.39
٣االردن

(0.14)(0.02)(3.64)(-1.07)t*

لورغارتمیة 
مزدوجة

-0.0230.0082.96-0.121BiR2 = 0.44
F  = 5.02

D.W= 2.24
٤سعودیة

(-0.04)(0.13)(2.47)(-0.84)t*

لورغارتمیة 
مزدوجة

-0.0580.0480.1010.065BiR2 = 0.13
F  = 1.78

D.W= 1.28
٥تركیا

(-2.11)(1.24)(1.31)(0.91)t*

شبھ 
لوغارتمیة
من الیمین

103-12592614-901BiR2 = 0.23
F  = 2.57

D.W= 1.77
٦ایران

(0.24)(-2.12)(1.92)(-1.32)t*

.من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج التحلیل الكمي لدول العینة-:رالمصد

x2معنویة لمتغیرالتحلیلواوضحت نتائج 
لمذكور 

الىتشیر

x2.لسلبیة بین المتغیر والفجوةیدل على العالقة ا

ن الزیادة من متوسط عجز في استھالكھا من قبل المستھلك، االمر الذي دفع المستھلكین الى تخصیص جزء م
.الفجوةالمتغیر في زیادة حجمالشارةدخل المتحقق الستھالك ھذه السلعة وھذا ھو تفسیر االكثر حیادیا 

x3
في كل x3في ایران وعدم معنویة المتغیرالفجوةر على حجمالى الناتج المحلي االجمالي في التاثیالمدفوعات

الحبوب واال

وx4.في میزان المدفوعات الدول العینة

صدار 

.لتعدد وتنوع استخدماتھا الغذائیة والصناعیة
الىو

امة  رة ع

.بالحبوب الغذائیة لتأمین اقصى المستویات من االمن الغذائي في اقتصاداتھم المحلیة
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SOURCES OF PRODUCTION AND CONSUMPTION GAP OF MAIN
GRAIN IN IRAQ AND OTHER NEARLY COUNTRIES FOR THE

PERIOD(1985-2005)
"COMPARATIVE ANALYTIC STUDY"

Lora B. Basher AI-Saor
Econ.dept., college of Agric. And Foresty , Mosul Univ.,Iraq.

ABSTRACT
Food security considers unsufficiency of agricultural production for

consumption needs are one of the important affairs that face the Arab nation for its
direct effects on the economic, social , political and enrironoment positions together
with the associated developing decision.Arabic states produced an agricultural
politic,for developing the different agricultural sectors and for support food security
tracts. In addition , it is adaptation increcosing direction toword emancipating the
economics and privatization the production sectors on food goods that has an
importance in nourishment and economical side on Iraq and the choosed countries.

The study aimes at anylaizing and restricting the gap sources in production and
consumption for main grain crops during (1985-2005) in iraq and the near by
countries to know the relative importunce of these resources and using the index
analysis procedure to account the variable values which appear in each country a
lonely. On the light of available data the variable could be described and studied
which included the normative decline of grain production for three years ago and
real income rate of a person also comparative advantage for deficit and surplus of
balance of payments to the total local production , again comparative advantage for
deficit and surplus for common budget to total local production . the results
appeared that the significant and non significant in its effected on food gap size of
grains for Iraq and the choosed countries .Via this study we have reach some of
results and recommendations.

المصادر
،)٢٠٠٢.("ARIMA "

.٧٩): ٣(٢، مجلة العراقیة للعلوم االحصائیة، القمحیة في العراقالفجوة
)١٩٨٠ .(،

)٢٣):٣.
.ات والبیانات العامةالكتاب السنوي لالحصاء). ٢٠٠٢(صندوق النقد الدولي 

.٤:االردنيي االردن،البنك المركزياالمن الغذائي وسیاستھ االقتصادیة ف).١٩٨٤(حمد عفنان،الكساسبة
مجلة تقدیر حجم الفجوة الغذائیة للمجموعات السلعیة النباتیة في االردن ،). ٢٠٠٢(عبد العزي، ابراھیم حسن

.٨٩-٨٥): ٤٠(كلیة االدارة واالقتصاد،
.٢٠٤): ١٧/١(، جدول)٢٠٠٤(السنویة للدول العربیةمجموعة االحصائیةال

لسنوات ) ٢٦-٢٥( -١٩٩٠ل
٢٠٠٢-١٩٩٤.

.، روما"الفاو" حالة االغذیة والزراعة. )٢٠٠٢(االغذیة والزراعة لالمم المتحدةمنظمة 
).١٩٩٢(النجفي،

.واالردن، بحث مقدم للمؤتمر االقتصادي الثاني، جامعة الیرموك
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وضع المتضمنات االقتصادیة لالمن الغذائي والفقر في الوطن العربي،اشكالیة).١٩٩٩(النجفي ، سالم توفیق ل ا
.٣٠:ستقبل، بیت الحكمة، بغدادالراھن ومأزق الم

.٢٠: ٢٠٠٢-١٩٩٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائیة للسنوات،
.٢٠٠٦، للسنوات التوحید، بیانات فعلیة -وزارة المالیة، دائرة المحاسبیة

United nation(1995).FAO,Food outlook, Food And Agriculture Organization of the
UN,October, Rome.


