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  واقع انتاج المحاصیل النقدیة في البلدان النامیة
  )دراسة تحلیلیة في الحوافز والقیود(

  قیس ناظم غزال                          منى عبد القادر احمد
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

  
  الخالصة

كونھا تدخل في تجارتھا  اقتصادات البلدان النامیةتحتل المحاصیل النقدیة مكانة مھمة في   
، وفي العدید من صناعاتھا المحلیة فضالً عن أھمیتھا الغذائیة ودورھا األساسي في التنمیة الخارجیة

وعلى الرغم من أن إنتاج المحاصیل النقدیة في البلدان النامیة قد حظي  ،االقتصادیة واالجتماعیة
ال متخلفاً الن االتجاھات الحقیقیة لتطویره لم تكن قائمة على أسس علمیة باھتمام كبیر إال انھ ما یز

قلة الحوافز الكمیة وھذه المحاصیل  يأسباب ذلك ھو تعدد وتنوع القیود التي تواجھ منتج أحدوصحیحة 
ومن ھذا الشأن اعتمدت الدراسة على فرضیة مفادھا وجود عدد من المتغیرات ، لھموالنوعیة الممنوحة 

تصادیة التي تتباین في اتجاھات وقیم تأثیراتھا في إنتاج محاصیل الحبوب النقدیة في بعض البلدان االق
النامیة حسب طبیعة تلك االقتصادات وسیاساتھا المتبعة والتي منھا ما یشكل حافزاً لزیادة اإلنتاج 

فرضیة البحث  منھا ما یعد قیداً على تطور إنتاجھا ومن اجل إثباتوالزراعي من تلك المحاصیل 
اختیرت عینة من البلدان النامیة شملت كل من تونس، المغرب، مصر، سوریا، تركیا، باكستان، 
اندونیسیا، تایلند معتمدین على أربعة أنواع من المحاصیل النقدیة ھي القمح، الشعیر، الرز، الذرة وفیھا 

   .لدرستم االعتماد على بیانات السالسل الزمنیة في تقدیر الظاھرة قید ا
                                                           

  المقدمة
تشھد البلدان النامیة عجزاً كبیراً في انتاج المحاصیل النقدیة مقارنة باحتیاجاتھا المحلیeة منھeا اذ   

انعكeeس ذلeeك فeeي انخفeeاض نسeeبة اكتفائھeeا الeeذاتي والسeeیما مeeن المحاصeeیل التeeي تeeدخل فeeي الصeeناعات 
اعیeeة ، وقeeد تمثلeeت آثeeار ھeeذه الحالeeة فeeي انخفeeاض االھمیeeة النسeeبیة للمحاصeeیل النقدیeeة فeeي التركیeeب الزر

المحصeeولي للمنتجeeات الزراعیeeة النباتیeeة وقeeد تزایeeد العجeeز منھeeا مقارنeeة بمتطلبeeات الطاقeeات التصeeدیریة 
تجeات نقدیeة المتاحة للمحاصeیل المeذكورة ممeا ترتeب علeى ذلeك تزایeد االسeتیرادات منھeا سeواء كانeت من

نھائیeة ام وسeeیطة ویعeود السeeبب فeeي ذلeك الeeى وجeود عeeدد مeeن المعوقeات منھeeا مeایتعلق بeeالموارد المائیeeة 
ونوعیة الترب والعوامل االقتصادیة المرتبطeة بتفتeت حجeم الحیeازات الزراعیeة فeي ظeل انتشeار الملكیeة 

اعیة والسeیما قصeور معطیeات الخاصة وتخلف اسالیب االنتاج الزراعي باالضافة الى المشكالت االجتم
مeeن جانeeب آخeeر یواجeeھ منتجeeي . التنمیeeة البشeeریة فeeي ظeeل غیeeاب متطلبeeات التنمیeeة الریفیeeة المتكاملeeة

المحاصیل النقدیeة قلeة فeي الحeوافز الكمیeة والنوعیeة الممنوحeة لھeم منھeا قلeة االھتمeام بعملیeة استصeالح 
نتاج فضالً عن وجود عدد من المعوقeات االراضي وعدم تخصیص مبالغ معینة لدعم اسعار مدخالت اال

تeeتلخص . امeام تصeeدیر المنتجeات المeeذكورة منھeا عeeدم مeنح حeeوافز لمصeدري ھeeذا النeوع مeeن المحاصeیل
مشكلة البحث في ان البلدان النامیة تعاني من مشكلة النقص في انتاجھا الزراعeي مeن المحاصeیل النقدیeة 

خذة بالتزاید عبر الزمن وسبب ھذه المشeكلة یكمeن فeي تزایeد مقارنة باحتیاجاتھا المحلیة منھا والتي ھي ا
اعداد السكان بمعدالت التواكب الزیادة في انتاج المحاصیل النقدیة فضال عن قلة اعداد وانeواع الحeوافز 

ین عددا كبیرا من القیeود التeي جالممنوحة لمنتجي المحاصیل المذكورة من جانب اخر یواجھ ھؤالء المنت
غیر ایجابیeة فeي انتeاجھم مeن المحاصeیل المeذكورة وممeا الشeك فیeھ ان انتeاج المحاصeیل  تسھم بتاثیرات

النقدیة یرتبط بعالقة سeببیة مeع معeدل نمeو النeاتج الزراعeي وان تزایeد المعeدل االخیeر یeؤدي الeى تحفیeز 
فeي تزایeد  قیم االستثمارات فیھ واعادة توزیع الدخل الذي یسeھم االنتاج الزراعي النقدي من خالل زیادة 

تتضح اھمیة دراسة واقع انتاج المحاصیل النقدیة في عدد من البلeدان النامیeة مeن  .العرض المحلي منھا 
كبیرة في استقرار االنسان وتقدمeھ فضeال عeن كونھeا احeد المصeادر المھمeة فeي حصeول  انھا ذات اھمیة

ایدة من السلع الراسمالیة الالزمة لتحقیeق البلدان النامیة على الموارد النقدیة الالزمة لسد احتیاجاتھا المتز
ھذا الشأن تتضح اھمیة دراسة العوامل االقتصادیة التي عدت بمثابة حeوافز تسeھم  تنمیتھا الزراعیة ومن

  في زیادة الكمیات المنتجة من المحاصیل النقدیة ودراسة العوامل التي عدت بمثابة قیود تعیق انتاجھا
  احث الثانيمستل من رسالة الماجستیر للب

   ٢٠١١ / ٣/  ٢٨وقبولھ  ٢٠١١/  ١/  ١١تاریخ تسلم البحث  
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وممeeا الشeeك فیeeھ فeeان ھeeذه العوامeeل تeeنعكس وبشeeكل مباشeeر فeeي اداء القطeeاع مeeن المحاصeeیل المeeذكورة ، 
  .وصادراتھ من المحاصیل النقدیةدة منھا معدل نمو الناتج الزراعي الزراعي وفي مجاالت عدی

النقدیة فeي البلeدان النامیeة عeددا مeن القیeود التeي تحeد مeن انتeاجھم مeن منتجي المحاصیل یواجھ 
المحاصیل المeذكورة مeن جانeب اخeر الیحصeل ھeؤالء المنتجeین علeى القeدر الكeافي مeن الحeوافز الكمیeة 

لeeذا فقeeد ارتأینeeا عeeرض اھeeم الدراسeeات التeeي تناولeeت الموضeeوع . والنوعیeeة الالزمeeة لزیeeادة انتeeاجھم منھeeا
فeي ف .تسلسلھا التاریخي بحیث یمكن االستناد علیھeا فeي تحلیeل ومناقشeة مشeكلة البحeث المذكور وبحسب

غeزال دراسeة عeن اوضeاع المحاصeیل النقدیeة وافeاق تطورھeا فeي ونشر كل مeن النعیمeي  )٢٠٠٧(عام 
العeeراق اوضeeحا فیھeeا بeeان المحاصeeیل النقدیeeة مثeeل القطeeن، الكتeeان، السمسeeم، البنجeeر السeeكري، الeeذرة 

التبغ محاصیل تحتل مكانة مھمة فeي االقتصeاد العراقeي باعتبارھeا مeواد اولیeة فeي العدیeد مeن الصفراء، 
الصeeناعات الغذائیeeة والتحویلیeeة، اال ان زراعeeة المحاصeeیل المeeذكورة وانتاجھeeا فeeي العeeراق شeeھد تناقصeeا 

یل البدیلeة حeد اسeباب ذلeك ھeو التغیeر فeي االسeعار النسeبیة للمحاصeأكبیرا والسیما فeي العقeود االخیeرة و
والمتنافسة على االرض مما دفع بالمنتجین الى زراعة محاصیل اخرى اكثر ربحیة واقل كلفة وفي ھeذه 
الدراسeeة اعتمeeد الباحثeeان محصeeول القطeeن كنمeeوذج للمحاصeeیل النقدیeeة وفیھeeا اوضeeح الباحثeeان عeeدداً مeeن 

المزروعeة بeالقطن وتeدني  العوامل التي تحد من التوسع في انتاج ھذا المحصول منھا تناقص المسeاحات
انتاجیة وحدة المساحة السباب عدیدة منھا عدم توفر االصناف المحسeنة والمالئمeة للبیئeة العراقیeة وعeدم 
تطبیق عملیات زراعیة حدیثة في تكثیeر القطeن وزیeادة معeدالت انتاجیتeھ والتركیeز علeى زراعeة صeنف 

الeeى تغیeeرات ومخeeاطر البیئeeة خeeالل  واحeeد او عeeدد محeeدود مeeن االصeeناف التeeي تتعeeرض وبشeeكل مسeeتمر
نشر علي وعباس بحثا عن محصول زھرة الشمس اوضحا فیھ ان ھذا  )٢٠٠٨(وفي عام ، مراحل نموه

المحصول یعد من اھم المحاصیل النقدیة في العالم ویسeتعمل فeي الصeناعات الغذائیeة وبنطeاق واسeع امeا 
ذا المحصول اال ان انتاجیتeھ فeي العeراق دون فضالتھ فتستعمل علفا للحیوانات وعلى الرغم من اھمیة ھ

المستوى العeالمي السeباب عدیeدة واقتeرح الباحثeان عeدد مeن الوسeائل والحeوافز الالزمeة لزیeادة الكمیeات 
المنتجة منھ ھي تحسین االنتاج من خالل عملیeات خدمeة المحصeول مثeل عملیeات الeري والسeیما خeالل 

م الكمیات المناسبة من االسمدة والعناصر الغذائیة القابلeة للeذوبان فترة االزھار والحراثة العمیقة واستخدا
نشeeر فرحeeان وآخeeرون بحثeeا عeeن اسeeتجابة  )٢٠٠٨(وفeeي عeeام ، واالمتصeeاص ونوعیeeة جیeeدة مeeن التeeرب

اصناف القمح لالسمدة أوضحوا فیھ بان محصول القمح احeد انeواع المحاصeیل النقدیeة السeتراتیجیة علeى 
العeراق مeن عجeز كبیeر فeي الكمیeات المنتجeة منeھ ممeا یضeطر الeى االسeتیراد  المستوى العالمي ویعeاني

االجنبي لسد حاجة االستھالك المحلي واوضح الباحثون ان انتاج ھذا المحصول في العراق یواجeھ عeدداً 
مeeن المعوقeeات اھمھeeا شeeحة المیeeاه السeeیما فeeي منطقeeة الصeeحراء الغربیeeة اذ توجeeد فیھeeا مسeeاحات واسeeعة 

eeالحة لزراعeeرب صeeي التeeة فeeبة الملوحeeاع نسeeدود الرتفeeاق محeeى نطeeتغلة اال علeeر مسeeا غیeeح لكنھeeة القم
٪ مeeن االراضeeي متeeأثرة بالملوحeeة، واوضeeح البeeاحثون وجeeود عeeدد مeeن ٧٠االروائیeeة الeeى ان اصeeبحت 

العوامل التي تسھم في تحفیeز انتeاج ھeذا المحصeول المھeم فeي العeراق منھeا معالجeة مشeكلة الملوحeة فeي 
راء الغربیeة واسeeتخدام میeاه االبeار الجوفیeة فeeي االرواء والتوسeع فeي اسeتخدام تكنولوجیeeا اراضeي الصeح

وفeي ، حدیثة في مجال الري بالرش المحوري لمeا لeذلك مeن دور مھeم فeي زیeادة انتeاج محصeول القمeح 
ایضeeاً نشeeر علeeي واخeeرون بحثeeا بعنeeوان تeeاثیر االجھeeاد المeeائي فeeي بعeeض صeeفات القمeeح  )٢٠٠٨(عeeام 

جeاً فeي العeالم افیھ ان محصول القمح احد انeواع المحاصeیل النقدیeة االكثeر زراعeة واھمیeة وانت اوضحوا
وتواجeeھ زراعeeة وانتeeاج ھeeذا المحصeeول عeeدد مeeن المعوقeeات منھeeا قلeeة المیeeاه الالزمeeة لسeeقي االراضeeي 

ني المزروعة بھ والسیما في حوض البحر المتوسط وارتفاع تراكیeز الملوثeات الجویeة وبخاصeة غeاز ثeا
اوكسید الكاربون وظاھرة االحتبeاس الحeراري التeي ادت الeى ظھeور بیئeات اكثeر جفافeاً ویرافeق ارتفeاع 
درجات الحeرارة تزایeد معeدالت االجھeاد المeائي نتیجeة الحتبeاس االمطeار خeالل مرحلeة مابعeد االزھeار 

الم وقeد ركeز مeن المنeاطق المزروعeة بeالقمح بالعe% ٤٠وامتالء الحبوب وذلك یتسبب في مشeاكل وفeي 
الباحثون على اھمیة العوامل التي تسھم في تحفیز انتاج ھذا المحصول وھeي انتخeاب الفئeة الوراثیeة مeن 
التقeاوي ذات المقeeدرة العالیeeة علeeى تحمeل االجھeeادات البیئیeeة والسeeیما الجفeاف وارتفeeاع درجeeات الحeeرارة 

رة واسeعار المحاصeیل النقدیeة بحثا عن سیاسات التجا Kamla-Rajكتب  )٢٠٠٩(عام  وفي، والملوحة
في نایجیریا اوضح فیھ بeان قطeاع انتeاج وتصeدیر المحاصeیل النقدیeة مeن القطاعeات االقتصeادیة المھمeة 

٪ من اجمالي انتاجھا من المحاصیل النقدیة وذلك یعد عامالً حاسeماً فeي ٧١-٪٥٨والتي تصدر ما نسبتھ 
eeة وفeeة للدولeeرامج التجاریeeات والبeeذ السیاسeeم وتنفیeeود رسeeمان وجeeي وضeeاع الزراعeeین اداء القطeeي تحس



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

 ISSN: 1815 – 316 X (print)  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
 

    

 ٤٠

اقتصاد مستقر وقوي واوضح الباحث بان زراعة المحاصیل النقدیة قد واجھت عدداً من المعوقeات منھeا 
عeeدم اسeeتقرار االوضeeاع السیاسeeیة داخeeل البلeeد وتنeeوع السیاسeeات التجاریeeة المعتمeeدة وعeeدم تنفیeeذھا بشeeكل 

الى اثار غیر مرغوب بھا في انتاج المحاصیل النقدیة فضeال صحیح وقد احدثت الفوضى داخل نایجیریا 
عن ارتفeاع التعریفeات الكمركیeة وضeرائب التصeدیر وتعeدد نظeم اسeتیراد المeدخالت الزراعیeة وارتفeاع 
تكالیفھا وذلك اثقل كاھل المنتجین المحلیین وقد اوضeح الباحeث ایضeا ضeرورة تeوفیر عeدد مeن الحeوافز 

على انتاج وتصدیر المحاصیل النقدیة منھeا تeدخل الدولeة فeي خفeض تكeالیف  الالزمة لتشجیع المزارعین
االنتeاج ومeeنح اعانeeات وحeeوافز للمنتجeین والمصeeدرین وفeeرض رقابeeة علeى الصeeادرات وخفeeض الرسeeوم 
الكمركیة وما لذلك من دور كبیر في تحسین مركز المیزان التجاري الزراعي فضال عن السعي لتحقیeق 

ستقرار فeي اسeعار الصeرف للعملeة المحلیeة مeن اجeل زیeادة القیمeة المضeافة التeي اكبر قدر ممكن من اال
یحققھا قطاع انتاج المحاصیل النقدیة، وقد ركز الباحث في ھذه الدراسة على ثالثة انواع من المحاصeیل 

 ٪ مeن٨٠-٪٦٠النقدیة وھي الكاكاو وفول الصویا ونخیل التمر التي یشكل انتاجھا وصادراتھا ما نسeبتھ 
  . اجمالي الكمیات المنتجة من المحاصیل النقدیة في نایجیریا خالل مدة الدراسة

الeرز والشeعیر ویھدف البحث الى دراسة اثر الحوافز والقیود في انتاج اربعة محاصیل نقدیeة ھeي القمeح 
  . ٢٠٠٧  -١٩٨٠الذرة وفي عدد من البلدان النامیة خالل المدة و
  

  مواد البحث وطرائقھ
اعتمد البحث في منھجھ على اسلوب البحث العلمي فeي توصeیف وتحلیeل سیاسeات .  ج البحثمنھ: اوال 

الحوافز واشكالیات القیود التeي تواجeھ انتeاج المحاصeیل النقدیeة فeي عeدد مeن البلeدان النامیeة خeالل المeدة 
  :لذا فقد تم االعتماد على المناھج واالسالیب االتیة  ٢٠٠٧ -١٩٨٠

ھ تمeت االسeتعانة بeالبحوث والمقeاالت التeي تطرقeت لموضeوع بحثنeا وعرضeھا وفیe .المنھج الوصفي -أ
  .باسلوب علمي وتحلیلي 

وفیھ تم تجمیع البیانات والمعلومات عن سیاسeات الحeوافز والقیeود واھeم متغیراتھeا  .المنھج التطبیقي-ب
اھeeeم  ومeeeن ثeeeم تحلیلھeeeا احصeeeائیا وتفسeeeیرھا فeeeي ضeeeوء مفeeeاھیم النظریeeeة االقتصeeeادیة ومeeeن ثeeeم عeeeرض

  .االستنتاجات والتوصیات المتعلقة بموضوع البحث
 المغeربوتم اختیار عدد من البلدان النامیeة وھeي تeونس  .اختیار البلدان النامیة موضوعة البحث: ثانیا 

  .تایلندواندونیسیا والباكستان وتركیا وسوریا ومصر و
عوامeل االقتصeادیة وجeود عeدد مeن المما تقدم ولغرض اثبات فرضیة البحeث التeي نصeت علeى   

التي تتباین في اتجاھات وقیم تاثیراتھا فeي انتeاج المحاصeیل النقدیeة وفeي عeدد مeن البلeدان النامیeة حسeب 
طبیعة تلك البلدان وسیاساتھا المتبعة والتي منھا ما یشeكل حeافزاً لزیeادة انتاجھeا ومنھeا مeا یعeد قیeداً علeى 

الخطیeeة، اللوغاریتمیeeة (ذج قیاسeeي بعeeدة صeeیغ ھeeي تeeم اسeeتخدام نمeeو. انتاجھeeا مeeن المحاصeeیل المeeذكورة
والقeeادرة علeeى تاكیeeد صeeحة الفرضeeیة وبصeeورة تعكeeس ) المزدوجeeة، وشeeبھ اللوغاریتمیeeة ، والمعكوسeeة

الھیكل الكمي للمشeكلة االقتصeادیة موضeوعة البحeث أي تصeویر العالقeة الرابطeة بeین انتeاج المحاصeیل 
بطة مeن منطeق النظریeة االقتصeادیة والدراسeات السeابقة التeي النقدیة ومتغیرات الحوافز والقیود والمسeتن

بحثeeت فeeي نفeeس الموضeeوع، ومeeن اجeeل معالجeeة النمeeوذج االقتصeeادي قیاسeeیا تeeم تحدیeeد المتغیeeرات الكلیeeة 
الداخلة فیھ ثم صیاغة العالقة التي تربط بین المتغیرات الكلیة بصیغة ریاضیة وفeي موضeوع بحثنeا فeان 

ان الeeى ان المتغیeeرات التالیeeة ھeeي اكثeeر قتصeeادیة والمنطeeق االقتصeeادي یشeeیرالالعدیeeد مeeن الدراسeeات ا
  :المتغیرات تاثیرا في النموذج القیاسي المعتمد في تقدیر الظاھرة قید الدرس وكاالتي 

فeeي دول ) طeن(لقeeد تeم االعتمeاد علeeى الكمیeات المنتجeeة مeن المحاصeیل النقدیeeة .  ةالمتغیĖرات المعتمĖد-١
  .ا المتغیرات المعتمدة في النماذج القیاسیة بوصفھ ةعینة الدراس

لقد تم االعتماد على عدد من العوامل االقتصادیة التي مثلت متغیرات الحeوافز  .المتغیرات المستقلة  -٢
  :والقیود وكاالتي 

X1-  يeeادي الزراعeeاف االقتصeeات :  (%)االنكشeeاجرة بالمنتجeeاج والمتeeة االنتeeر حالeeذا المتغیeeس ھeeیعك
الغذائیeة ومقeدرتھا علeى ین مدى اعتماد الدولة على االسواق الخارجیة في توفیر احتیاجاتھا الزراعیة ویب

قیمeeeة [(، وقeeeد حسeeeب ھeeeذا المتغیeeeر بالطریقeeeة اآلتیeeeة )١٩٩٧(المنافسeeeة فeeeي االسeeeواق العالمیeeeة النجفeeeي 
  .١٠٠× ] قیمة الناتج الزراعي \)قیمة االستیرادات الزراعیة+ الصادرات الزراعیة
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X2 – ة  العجزeة للدولeات :  )دوالر(في المیزانیة العامeرادات والنفقeین االیeوة بeر الفجeذا المتغیeس ھeیعك
التeeي ینبغeeي تغطیتھeeا بeeاالقراض الحكeeومي ویعكeeس ھeeذا المتغیeeر ایضeeاً اداء النشeeاط االقتصeeادي للدولeeة 

دعeم منتجeي ، فكلما انخفض العجز المالي في المیزانیة العامة كانت الدولeة اقeدر علeى ) ١٩٩٧(الفارس 
المحاصیل النقدیة وبذلك تزداد الكمیات المنتجة منھا وبالعكس اذا ازداد العجeز المeالي فeذلك یعكeس أثeره 

  .في تدني اداء الدولة في دعم منتجي المحاصیل النقدیة فیھا
X3 –  زء :  )دوالر(القروض الخارجیةeة الجeدان النامیeتشكل القروض الخارجیة التي تحصل علیھا البل
بeeر مeeن اجمeeالي التeeدفقات النقدیeeة االجنبیeeة الیھeeا الن تمویeeل أي تجربeeة تنمویeeة فeeي البلeeدان المeeذكورة االك

یتطلب االستعانة بالقروض الخارجیة التي غالبا ما توظف في مجال الصناعات االسeتخراجیة والمeزارع 
قیeeق معeeدل النمeeو المنتجeeة للمحاصeeیل النقدیeeة، لeeذا تطلeeب االمeeر االسeeتعانة بھeeذا النeeوع مeeن القeeروض لتح

  ).١٩٨٦( Colmanو  Nixsonالمرغوب في انتاج المحاصیل المذكورة 
X4 –  دات :  (%)سعر الصرف االجنبي التغیر فيeدد الوحeھ عeى انeي علeرف االجنبeعر الصeرف سeیع

. المدفوعة من النقد الوطني مقابل الحصول على وحدة واحدة من النقد االجنبي خeالل فتeرة زمنیeة معینeة
ر الرئیس لتخفیض قیمeة العملeة ھeو خفeض اسeعار السeلع والمحاصeیل الزراعیeة والتصeدیریة فeي ان األث

البلeeد المخفeeض لقیمeeة عملتeeھ الخارجیeeة بالعملeeة االجنبیeeة نسeeبة الeeى اسeeعار البلeeدان االخeeرى ولeeنفس السeeلع 
لمعنeي والمحاصیل وذلك یجعل اسeعار المحاصeیل النقدیeة وسeلع التصeدیر المنتجeة والمصeدرة مeن البلeد ا

اكثر مقدرة على التنافس في كل مeن السeوقین المحلیeة واالجنبیeة لeذا فeان خفeض قیمeة العملeة یeؤدي الeى 
خفض اسعار المحاصیل النقدیة محلیاً مقومة بeالعمالت االجنبیeة بeنفس نسeبة التخفeیض وذلeك یeؤدي الeى 

  ).١٩٧١( Kreininزیادة الطلب الخارجي علیھا وبذلك تزداد الكمیات المنتجة والمصدرة منھا 
X5 –  ائل :  )متغیر وھمي(سیاسة الدعم الحكوميeة الوسeا كافeى انھeتعرف سیاسات الدعم الحكومي عل

واالجراءات التي من شأنھا التاثیر في آلیة السوق وتوجیھ الموارد بشكل یؤدي الى تحقیق اھeداف معینeة 
المنتجeین نحeو تحفیeز انتeاج انeواع  ، فضالً عن كونھا اداة یمكن اعتمادھا فeي توجیeھ) ٢٠٠٣(الواسطي 

معینة من المحاصیل اذا ما بنیت على اسس علمیة واقتصادیة مرتبطة بظروف االنتeاج واھeداف تنمیتeھ، 
فان سیاسة دعم االسعار الزراعیة النقدیة واحدة من الوسائل المالیة والسعریة التeي ینبغeي اسeتخدامھا لذا 

eeeادیة فeeeن االدوات االقتصeeeدد مeeeب عeeeى جانeeeوا الeeeا منتجeeeي یواجھھeeeعوبات التeeeاكل والصeeeة المشeeeي معالج
المحاصeeیل النقدیeeة بقصeeد النھeeوض بواقeeع انتeeاج ھeeذا النeeوع مeeن المحاصeeیل الeeى مسeeتوى االمeeن الغeeذائي 

قسeمة السeعر : ، وقeد حسeب ھeذا المتغیeر بالطریقeة اآلتیeة ) ١٩٧٥( Kaurوالتصدیر في البلدان النامیeة 
العالمي لنفس المحصول فeإذا كeان حاصeل القسeمة اقeل مeن الواحeد  المحلي للمحصول النقدي على السعر

فeي السeنة التeي ) ١(دل ذلك على ان الدولة تمنح دعماً حكومیاً لمنتجي المحصول المعني لذا نعطي رقeم 
تم فیھا الeدعم وإذا كeان حاصeل القسeمة أكبeر مeن الواحeد دل ذلeك علeى ان الدولeة ال تمeنح دعمeاً حكومیeاً 

  .في السنة التي لم تمنح الدولة فیھا دعم) صفر(ل المعني لذا نضع رقم لمنتجي المحصو
X6 –  اديeeالح االقتصeeة االصeeي(سیاسeeر وھمeeة :  )متغیeeادي مجموعeeالح االقتصeeات االصeeد بسیاسeeیقص

السیاسات المقترحة من قبل صندوق النقد والبنك الدولیین ومنظمة التجارة العالمیة التeي تتمثeل بسیاسeات 
لقeeد اعتمeeدت العدیeeد مeeن البلeeدان النامیeeة سیاسeeات وبeeرامج االصeeالح . لتثبیeeت االقتصeeادياالسeeتقرار وا

االقتصادي منذ منتصeف عقeد الثمانینeات مeن القeرن الماضeي عقeب دخولھeا فeي ازمeات اقتصeادیة كبیeرة 
تمثلت في تفاقم حاالت الخلل في نظمھا االقتصادیة والذي نتج عنھ ارتفاع في معدالت التضeخم وتeدھور 

نیتھا االقتصادیة من جانب آخeر شeھدت االسeواق العالمیeة انفتاحeاً كبیeراً عقeب تطبیeق بeرامج وسیاسeات ب
العولمeeة االقتصeeادیة االمeeر الeeذي تطلeeب مeeن البلeeدان النامیeeة التeeي تعتمeeد وبدرجeeة رئیسeeة علeeى قطاعاتھeeا 

رفeع معeدالت نموھeا الزراعیة اعتماد السیاسات والبeرامج المeذكورة بھeدف تعeدیل ھیاكلھeا االقتصeادیة و
والسیما في البلدان الزراعیة التي شھد انتاجھا من المحاصیل النقدیة انخفاضا كبیراً الى الحد الeذي جعeل 

، وقeeد حسeeب ھeeذا )٢٠٠٢(انتاجھeeا المحلeeي الیسeeد حاجeeة اسeeتھالكھا مeeن المحاصeeیل المeeذكورة النجفeeي 
ت التeي اعتمeدت فیھeا دول العینeة بeرامج اعطاء قیمة واحد صeحیح  فeي السeنوا: المتغیر بالطریقة االتیة 

البeرامج المeذكورة فیھeا دول العینeة  وسیاسات االصeالح االقتصeادي وصeفر فeي السeنوات التeي لeم تعتمeد
  .خالل مدة الدراسةو

 =Y                       لeeeeeeeذا فeeeeeeeان الشeeeeeeeكل الریاضeeeeeeeي للنمeeeeeeeeوذج المقeeeeeeeدر ھeeeeeeeو  
f(X1,X2,X3,X4,X5,X6)  

  :حة انفا بصیغة نموذج قیاسي یاخذ الشكل االتي ویمكن صیاغة العالقة الموض
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uiXXXXXXYi o +++++++= 665544332211 bbbbbbb  
وفیھا اعتمeد تحلیeل  ٢٠٠٧ -١٩٨٠تضمنت الدراسة سلسلة زمنیة مداھا ثمانیة وعشرون عاماً   

كونھeا تعطeي افضeل التقeدیرات  OLSطریقeة المربعeات الصeغرى االعتیادیeة واالنحدار الخطي المتعدد 
  .ة والتي غالبا ما تتفق ومنطق النظریة االقتصادیة الخطیة غیر المتحیز

  
  النتائج والمناقشة

تم توضیح نتائج التحلیل الكمي الثر الحوافز والقیود في انتاج المحاصیل النقدیeة فeي دول عینeة   
  : وكاآلتيالدراسة وخالل مدة البحث 

فeeي  X1االقتصeeادي الزراعeeي الeeى معنویeeة متغیeeر االنكشeeاف  )١(تشeeیر نتeeائج الجeeدول  :القمĖĖح   :اوالً 
التأثیر االیجابي في الكمیات المنتجة من محصول القمح في كل من تونس والباكسeتان وقeد بلغeت مرونeة 

وحدة وھذه القیمة تعني ان زیادة معدل االنكشاف الزراعي فeي تeونس  ٠.٧٧المتغیر المذكور في تونس 
٪ وحeدة وبلغeت مرونeة نفeس ٠.٧٧یھeا وبنسeبة ٪ تؤدي الى زیادة الكمیات المنتجة من القمeح ف١وبنسبة 

وحدة والتي تعني ان الزیادة الحاصلة في معeدل االنكشeاف الزراعeي فیھeا  ٠.١٨٩المتغیر في الباكستان 
واالشeeارة الموجبeeة وحeeدة ٪ ٠.١٨٩٪ تeeؤدي الeeى زیeeادة الكمیeeات المنتجeeة مeeن القمeeح وبنسeeبة ١وبنسeeبة 

بeان سیاسeات  مالتeي بینeت نتeائجھ)  ١٩٩٥ ( Warner و Sachsلمعلمeة ھeذا المتغیeر تتفeق مeع دراسeة 
االنفتاح االقتصeادي ورفeع الحeواجز والقیeود الكمركیeة تسeھم فeي توریeد االسeتثمارات الحدیثeة والمعeدات 
الراسمالیة والمدخالت ذوات التقنیة عالیة الغلة والتي اسھمت بتاثیرات ایجابیة في انتاج محصeول القمeح 

لذا عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیeز انتeاج  )٢٠٠٩( النعمةورد ذلك في دراسة وكما وفي كال الدولتین 
ظھرت المعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر في انتاج المحصول المعني فeي كeل ومحصول القمح فیھما 

وحeeدة التeeي تعنeeي ان زیeeادة معeeدل االنفتeeاح  ٠.٤٦مeeن المغeeرب ومصeeر وقeeد بلغeeت مرونتeeھ فeeي االولeeى 
٪ وحدة وبلغeت مرونeة ٠.٤٦ؤدي الى خفض انتاج محصول القمح فیھا وبنسبة ت٪ ١وبنسبة االقتصادي 

٪ ١وحeدة وھeذه تعنeي ان زیeادة معeدل االنكشeاف الزراعeي فیھeا وبنسeبة  ٠.٨٩نفس المتغیر فeي الثانیeة 
٪ وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھeذا المتغیeر تعنeي ٠.٤٦ؤدي الى خفض انتاج محصول القمح وبنسبة ت
ن سیاسeeات االنفتeeاح االقتصeeادي ادت الeeى دخeeول المنتجeeات الزراعیeeة المنافسeeة لنظیرتھeeا المحلیeeة ممeeا ا

الكمیات المنتجة مeن محصeول القمeح فیھeا لeذا عeد ھeذا المتغیeر احeد القیeود التeي  انخفاضعكس اثره في 
، ول عینeة الدراسeةتواجھ انتاج محصول القمح في الدولتین ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقیة د

فeي التeاثیر االیجeابي  X2معنویة متغیر العجeز فeي الموازنeة العامeة للدولeة  )١(وضحت نتائج الجدول وا
وحeدة والتeي تعنeي ان  ٠.١١في الكمیات المنتجة مeن محصeول القمeح فeي الباكسeتان وقeد بلغeت مرونتeھ 

ى زیeادة الكمیeات المنتجeة مeن محصeول ؤدي الeتe٪ ١زیادة مقدار العجز في المیزانیة الباكستانیة وبنسبة 
٪ وحeeدة واالشeeارة الموجبeeة لمعلمeeة ھeeذا المتغیeeر تعنeeي ان العجeeز فeeي میزانیeeة ٠.١١القمeeح فیھeeا وبنسeeبة 

بسبب عدم كفایة الموارد المحلیة فیھا مeن النقeد االجنبeي، لeذا ) التمویل بالتضخم(الباكستان یمول بالعجز 
قeیم لنقeدي الجدیeد الeى میزانیeة الدولeة عكeس اثeره فeي زیeادة فان اضافة جرعeات اضeافیة مeن االصeدار ا

محصول ستراتیجي في الباكستان وبذلك اسھم ھذا المتغیر في زیادة الكمیeات  الدعم الممنوح لمنتجي اھم
المنتجeeة مeeن القمeeح فeeي الدولeeة المعنیeeة كمeeا اظھeeرت نتeeائج نفeeس الجeeدول المعنویeeة غیeeر االیجابیeeة لeeنفس 

في الكمیات المنتجة من المحصول المذكور وفي كل مeن المغeرب ومصeر وقeد بلغeت المتغیر في التاثیر 
وحeدة وھeذه القیمeة تعنeي ان انخفeاض العجeز الحاصeل فeي میزانیeة المغeرب  ٠.٠٤مرونتھ في المغeرب 

وحeدة والتeي  ٠.٤٢٨٪ وحeدة وفeي مصeر ٠.٠٤٪ یeؤدي الeى زیeادة انتeاج القمeح فیھeا وبنسeبة ١وبنسبة 
ؤدي الى زیادة الكمیeات المنتجeة مeن المحصeول ی٪ ١وبنسبة  عجز في میزانیة مصرتعني ان انخفاض ال
٪ وحeeدة واالشeeارة السeeالبة لمعلمeeة ھeeذا المتغیeeر اتفقeeت مeeع ادبیeeات النظریeeة ٠.٤٢٨المeeذكور وبنسeeبة 

االقتصادیة التي تشیر الى ان انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة یصاحب عادة انخفاض معeدالت 
وذلك یعكس اثره في تزاید صادرات البلeد المعنeي مeن المحصeول المeذكور لeذا عeد ھeذا المتغیeر  التضخم

احد وسائل تحفیز الكمیات المنتجة مeن القمeح فeي كeال الeدولتین ولeم تظھeر معنویeة المتغیeر المeذكور فeي 
التeeاثیر فeeي  X3معنویeeة متغیeeر القeeروض الخارجیeeة  )١(بقیeeة دول عینeeة الدراسeeة، وبینeeت نتeeائج الجeeدول 

وحeدة والتeي تعنeي  ١.٢٣المعنوي في الكمیات المنتجة من محصول القمح في تونس وقد بلغeت مرونتeھ 
الكمیeات المنتجeة مeن محصeول القمeح فیھeا  ٪ تؤدي الى زیeادة١ان زیادة قیم القروض الخارجیة وبنسبة 

  ٪ وحدة وھذه النتیجة ١.٢٣وبنسبة 
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 لحوافز والقیود في انتاج محصول القمح في دول عینeة الدراسeةنتائج التحلیل الكمي الثر ا:  )١(الجدول 
     ٢٠٠٧ -١٩٨٠خالل المدة 

 نوع الدالة Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 الدول

 تونس

2-

R =٠.٤٨ 

F=٥.١٨ 

DW.=٢.٧٦٢ 

Bi ٠.١٧٠-  ١.٥٩٦- ١.٤٠٦ ٠.٠٢٢ ١.٥٧٢  خطیة ٠.٠٢٢ 

t* ٢.٦٤- ٤.١٨ ٠.٥٣ ٢.٣٤  -٠.٨٩  ٠.١٢  

 المغرب

2-

R =٠.٤١ 

F=٤.١٩ 

DW.=٢.٠٣٤ 

Bi -١.٤٥٢  -٠.١٣٠  -٠.٠٨١  -٠.٠٤٩  ٠.١٣٨- ٠.٠٤٧ شبھ  

٣.٣٨- *t لوغارتمیة  -٢.٠٨  -٠.٤٤  -١.٧١  ١.٨٦- ٠.٦٠  

 مصر

2-

R =٠.٩٠ 

F=٤٣.٤٥ 

DW.=١.٢٦١ 

Bi -٠.٤١٧  -٠.٠٠٢  -٠.١١٢  ٠.٠٦٨- ٠.٠٨٠ شبھ  ٠.٠١٢ 

غارتمیةلو  t* -٢.٥١  

 

-٣.٣٥  -٢.٠٣  ١.٨٥- ٦.٠٤  ٠.٤١ 

 سوریا

2-

R =٠.٦٠ 

F=٧.٨٤ 

DW.=١.٧٤٢ 

Bi ٠.٠٠٢- ١.٧١٠  -٠.٥٥٩  ٠.٨٢٥- ٠.٢١٨ ٠.٠٥٤  خطیة 

t* ٠.٠٣- ١.١٢  -٠.٩٣  ٢.٢١- ٠.٦١ ٤.١٠  

 تركیا

2-

R =٠.٥٤ 

F=٦.٣٦ 

DW.=١.٩٣٥ 

Bi -٠.٩٧٢  ٠.٠٣٣- ٠.٠٠١  

 

١.١٦٥- ٠.٩٤١  -٠.٠٥٤  خطیة 

t* -٠.١٩  ٢.٩٢- ٠.٣٩  ٢.٣٥- ٢.١٢  -٠.١١  

 باكستان

2-

R =٠.٩٥ 

F=٨٦.٧٤ 

DW.=٢.٠٤٣ 

Bi ٠.١٣٣- ٢.٦٣١ ١٤.٤٣٣  ٠.١٧٨- ٠.١٦٦  خطیة ١.٠٤٦ 

t* ١.٢١- ٢.٥٤ ٢.٠٥  ٠.٣١- ٧.٧٠  ٢.٣٦ 

ى نتائج التحلیل القیاسي آلثر الحوافز والقیود في أنتاج محصول القمح في دول عینة الدراسة باالعتماد عل انمن أعداد الباحث: المصدر 

  ٢٠٠٧ -١٩٨٠خالل المدة 

  

  
eeل مeeات كeeائج دراسeeع نتeeق مeeن تتفG.papanck  وH.Chenery  وJ.Healey )ارت ) ١٩٧٢eeي اشeeالت

ي البلeدان النامیeة بسeبب قلeة معدالت نمeو النeاتج الزراعeي فe الخارجیة تاثیرا ایجابیا في الى ان للقروض

n=٢٨ 
dl=١.٠١ 
du=١.٨٥ 
d.f=٢٢ 

                                                               لخطیة بالطریقة اآلتیةتحسب المرونات في الدوال ا (*)
-

-

=
y

x
iep b     

:                                                  تحسب المرونات في الدوال شبھ اللوغاریتمیة بالطریقة اآلتیة (**) 
-

=
y

i
ep

b
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مدخراتھا المحلیة ورصیدھا من العمالت االجنبیة الالزمة لتوسیع نطاق االستثمار فeي انتeاج المحاصeیل 
وسeeائل لeeذا عeeد ھeeذا المتغیeeر احeeد  )١٩٩٢( د و ال علeeيومرالجeeوكمeeا ورد ذلeeك فeeي دراسeeة السeeتراتیجیة 

یجابیeة ولeنفس المتغیeر فeي التeاثیر فeي الكمیeات ظھeرت المعنویeة غیeر االو ،تحفیز انتاج القمح في تونس
وحeدة  ٠.٠٢٣ فeي مصeرالمنتجة مeن محصeول القمeح وفeي كeل مeن مصeر، وتركیeا وقeد بلغeت مرونتeھ 

٪ تeؤدي الeى خفeض الكمیeات المنتجeة مeن القمeح ١والتي تعني بان زیادة قیم القروض الخارجیة وبنسeبة 
وحeدة والتeي تعنeي ان زیeادة قeیم  ٠.٠٢٦قeد بلغeت ٪ وحeدة امeا مرونتeھ فeي تركیeا ف٠.٠٢٣فیھا وبنسeبة 

٪ تeeؤدي الeeى خفeeض الكمیeeات المنتجeeة مeeن المحصeeول المeeذكور وبنسeeبة ١القeeروض الخارجیeeة وبنسeeبة 
التي اوضح فیھا التاثیر غیر االیجeابي ) ١٩٧٥( C.Dacy٪ وحدة وھذه النتیجة تتفق مع دراسة ٠.٠٢٦

فeي عeدد مeن البلeدان النامیeة وذلeك بسeبب عeدم مقeدرة لإلقراض الخارجي في معدل نمو الناتج الزراعي 
االقتصادات المذكورة من رفع معدل ادخاراتھeا المحلیeة وخفeض انفاقھeا الحكeومي فضeال عeن التعقیeدات 

ولeم ،  )١٩٩٢( و ال علeي لجeومرداوكمeا ورد ذلeك فeي دراسeة الكبیرة التي تكتنف القروض الخارجیeة 
ة دول عینة الدراسة، كذلك ظھرت المعنویة االیجابیة لمتغیر سeعر تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقی

في زیeادة الكمیeات المنتجeة مeن القمeح فeي مصeر وسeوریا وتركیeا والباكسeتان وقeد  X4الصرف االجنبي 
وحدة والتeي تعنeي ان رفeع سeعر صeرف العملeة المصeریة تجeاه  ٠.٠١٧بلغت مرونتھ في الدولة االولى 

٪ وحeدة وفeي ٠.٠١٧ؤدي الى زیادة الكمیeات المنتجeة مeن القمeح وبنسeبة ی٪ ١ العمالت االجنبیة وبنسبة
٪ یeeؤدي الeeى زیeeادة ١التeeي تعنeeي بeeان رفeeع سeeعر صeeرف العملeeة السeeوریة وبنسeeبة ووحeeدة  ٠.٥٣الثانیeeة 

سeعر وحدة والتي تعني بان رفع  ٠.٠٢٪ وحدة وفي الثالثة ٠.٥٣الكمیات المنتجة من القمح فیھا وبنسبة 
٪  وحدة وفeي االخیeرة ٠.٠٢٪ یؤدي الى زیادة انتاج القمح فیھا وبنسبة ١التركیة وبنسبة صرف العملة 

٪ یeؤدي الeى زیeادة انتاجھeا ١وحدة والتي تعني بان رفع سeعر صeرف العملeة الباكسeتانیة وبنسeبة  ٠.٣٥
خeرى ٪ وحدة وتفسیر ذلك ھو ان تخفیض قیمة العملة المحلیeة تجeاه العمeالت اال٠.٣٥من القمح وبنسبة 

یجعل صادرات الدول المذكورة من محصول القمح ارخص سعرا في السوقین المحلیة واالجنبیeة وبeذلك 
تزداد الكمیات المنتجeة والمصeدرة مeن المحصeول المعنeي لeذا عeد ھeذا المتغیeر احeد وسeائل تحفیeز انتeاج 

یeر فeي كeل مeن تeونس، القمح في الدول المذكورة انفاً، فیما ظھرت المعنویeة غیeر االیجابیeة ولeنفس المتغ
وحدة والتي تعني ان خفeض سeعر صeرف عملeة تeونس  ٢.١٧والمغرب والذي بلغت مرونتھ في االولى 

٪ وحeدة وفeي الثانیeة ٢.١٧٪ یؤدي الى زیادة الكمیات المنتجة من المحصول المeذكور وبنسeبة ١وبنسبة 
دة الكمیات المنتجة مeن ٪ یؤدي الى زیا١وحدة والتي تعني بان خفض سعر الصرف فیھا وبنسبة  ٢.٧٨

جeeد تفسeeیره فeeي ان رفeeع قیمeeة العملeeة المحلیeeة تجeeاه ی٪ وحeeدة وذلeeك ٢.٧٨محصeeول القمeeح فیھeeا وبنسeeبة 
العمالت االجنبیة یجعل اسعار القمح المنتج في كال الدولتین اعلى من اسعار نظیeره فeي السeوق العالمیeة 

تغیeeر احeeد القیeeود المفروضeeة علeeى انتeeاج وبeeذلك تقeeل الكمیeeات المنتجeeة والمصeeدرة منeeھ لeeذا عeeد ھeeذا الم
، ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقیة دول عینة الدراسeة. محصول القمح في الدولتین المذكورتین

فeي التeاثیر فeي الكمیeات  X5واظھرت نتائج نفس الجدول المعنویة غیر االیجابیة لمتغیر الدعم الحكومي 
یا ، وذلك یجد تفسیره في ان الeدعم الحكeومي الممنeوح لمنتجeي المنتجة من القمح في كل من مصر وترك

محصeeول  القمeeح قeeد اسeeھم فeeي تشeeویھ اسeeعار المحصeeول وتكeeالیف مدخالتeeھ فضeeال عeeن قیeeام عeeدد مeeن 
المنتجین في استغالل مبالغ الدعم الممنوحة لھم في مجeاالت غیeر منتجeة للمحصeول المعنeي وبeذلك عeدا 

ولeم تظھeر معنویeة المتغیeر المeذكور . اج محصول القمح في كeال الeدولتینانتعلى قیود الھذا المتغیر احد 
المعنویة االیجابیة لمتغیر سیاسeة االصeالح  )١(في بقیة دول عینة الدراسة، كذلك اظھرت نتائج الجدول 

في انتاج محصول القمح في الباكسeتان واالشeارة الموجبeة لمعلمeة ھeذا المتغیeر تتفeق مeع  X6االقتصادي 
بلد نامي وتبین منھا االثeر االیجeابي  ١٦التي طبقھا على  )١٩٩٥( Manuel و Killick  راسة نتائج د

وكمeا ورد ذلeك فeي  فیھeا،لبeرامج وسیاسeات االصeالح االقتصeادي فeي رفeع معeدل نمeو النeاتج الزراعeي 
، وظھeeرت المعنویeeة غیeeر االیجابیeeة للمتغیeeر المeeذكور وفeeي كeeل مeeن المغeeرب )٢٠٠٨(النجفeeي دراسeeة 

ریا وتفسیر ذلك ھو ان سیاسات وبرامج االصeالح االقتصeادي فیھeا لeم تكeن ذوات اثeار فاعلeة تجeاه وسو
محصeول القمeح فیھeا، ولeم تظھeر معنویeة المتغیeر المeذكور فeي بقیeة دول عینeة انتeاج رفع معeدالت نمeو 

ان بمیزة نسبیة فeي ولم یدخل في ھذا التحلیل كل من اندونیسیا وتایلند الن كال الدولتین لم تتمتع، الدراسة
  . انتاج محصول القمح خالل مدة البحث

في  X1الى معنویة متغیر االنكشاف االقتصادي الزراعي  )٢(تشیر نتائج الجدول : الشعیر :  ثانیا
وحدة  ١.٣١٧التاثیر االیجابي في الكمیات المنتجة من محصول الشعیر في تونس وقد بلغت مرونتھ 
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تغیر المذكور تعكس عالقتھ الطردیة مع المتغیر المعتمد وذلك یجد تفسیره واالشارة الموجبة لمعلمة الم
من النقد في ان تزاید صادرات تونس من محصول الشعیر یضمن مقدرتھا في الحصول على عوائد 

والتي غالبا ما تستغل في استیراد المعدات الراسمالیة الالزمة لتوسیع نطاق االستثمار في  االجنبي
، وبینت نتائج نفس الجدول المعنویة غیر االیجابیة لمتغیر االنكشاف االقتصادي )٢٠٠٣( انتاجھ غزال

الزراعي في التاثیر في الكمیات المنتجة من محصول الشعیر في كل من المغرب والباكستان وقد بلغت 
ور وحدة واالشارة السالبة لمعلمة المتغیر المذك ١.٠٥وحدة وفي الباكستان  ١.٧٩مرونتھ في المغرب 

تجد تفسیرھا في ان االنكشاف االقتصادي الزراعي في الدولتین المذكورتین قد ادى الى زیادة اعتمادھا 
ا الزراعي وذلك عكس االثار االقتصادیة غیر المرغوب بھا في معلى الخارج في توفیر متطلبات نموھ

االمر الذي یبرر ، الزراعیةا ماالسواق العالمیة من تضخم وكساد وعدم استقراریة عوائد صادراتھ
، ولم )٢٠٠٤(العالقة غیر االیجابیة بین المتغیر المذكور والكمیات المنتجة من محصول الشعیر اغا 

تظھر معنویة المتغیر المذكور في باقي دول عینة الدراسة، واظھرت نتائج نفس الجدول معنویة متغیر 
 ١.٦٠٥ان وقد بلغت مرونتھ في مصر في كل من مصر والباكست X2العجز في الموازنة العامة للدولة 

وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة المتغیر المذكور تجد تفسیرھا في ان  ١.٢٨٣وحدة وفي الباكستان 
العجز في الموازنة العامة لكال الدولتین یمول بواسطة االقتراض او شراء السندات مما یؤدي الى 

وبذلك عد ھذا . ي الى زیادة الكمیات المنتجة منھتحفیز اسعار المحصول المعني التي من شانھا ان تؤد
ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور انفا في بقیة دول . المتغیر احد وسائل تحفیز انتاج محصول الشعیر

في التاثیر المعنوي  X3معنویة متغیر القروض الخارجیة  نفس الجدولواوضحت نتائج . عینة الدراسة
الشعیر في كل من تونس ومصر وسوریا وقد بلغت مرونة المتغیر في الكمیات المنتجة من محصول 

واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد . وحدة على التوالي ٠.٥٤٣ و٠.٢٤١ و٠.٩٩٩المذكور 
تفسیرھا في ان الدول المذكورة انفا تمكنت من االستفادة من القروض الخارجیة من خالل توظیفھا في 

صول الشعیر فضال عن مساھمتھا في استیراد المدخالت الزراعیة التي لم تتمكن مشاریع انتاج مح
االمر الذي عكس اثره في تزاید  )١٩٩١(حصیلة صادرات المحصول المعني من تغطیتھا ال علي 

الكمیات المنتجة من المحصول قید الدرس وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز انتاج الشعیر في 
فیما ظھر التاثیر المعنوي غیر االیجابي لمتغیر القروض الخارجیة في التاثیر في . ة انفاالدول المذكور

 ٠.٤٤٥الكمیات المنتجة من محصول الشعیر في كل من المغرب وتركیا وباكستان التي بلغت مرونتھ 
المذكور وحدة على التوالي في الدول المذكورة انفا واالشارة السالبة لمعلمة المتغیر  ٠.١١٩و ٠.٠٤٧و

اللذان اشارا في  )١٩٧٠( Griffin و   Bauerاتفقت مع نتائج الدراسات التي قام بھا كل من 
عدم استغاللھا لدراستھما الى ان القروض الخارجیة تسھم بنتائج غیر ایجابیة في االنتاج الزراعي نتیجة 

احد العوامل التي وبذلك عد ھذا المتغیر  )١٩٩١( ال عليوكما ورد ذلك في دراسة  ،بشكل صحیح
التحفز انتاج الشعیر في الدول المشار الیھا انفا ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقیة دول عینة 

في التاثیر المعنوي في  X4معنویة متغیر سعر الصرف االجنبي  )٢(واظھرت نتائج الجدول  ،الدراسة
كیا وقد بلغت مرونتھ في الدولة الكمیات المنتجة من محصول الشعیر في كل من مصر وترزیادة 
تفسیرھا  وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة المتغیر المذكور تجد ٠.٠٤٠وحدة وفي الثانیة  ٠.٢٦٦االولى 

في ان خفض قیمة العملة للدولتین المشار الیھما آنفا یؤدي الى خفض اسعار محصول الشعیر قیاسا 
ھ اكثر قابلیة على المنافسة في االسواق الداخلیة باسعار نفس المحصول في السوق العالمیة وذلك جعل

وبذلك عد ھذا المتغیر احد العوامل التي تحفز الكمیات المنتجة من المحصول  )١٩٨٩( والخارجیة قاسم
قید الدرس ، فیما اظھرت نتائج التحلیل الكمي المعنویة غیر االیجابیة لمتغیر سعر الصرف االجنبي في 

وحدة  ١.٠٤١وحدة وفي الثانیة  ١.٣٩٥بلغت مرونتھ في الدولة االولى كل من تونس والمغرب وقد 
واالشارة السالبة لمعلمة المتغیر المذكور تجد تفسیرھا في ان خفض سعر صرف العملة المحلیة في كال 
الدولتین ادى الى حدوث تشوھات في اسعار مدخالت ومخرجات محصول الشعیر وذلك ادى الى 

منھ فضال عن انخفاض اسعار محصول الشعیر في االسواق العالمیة قیاساً  تناقص الكمیات المعروضة
باسعاره المحلیة في كال الدولتین وذلك اسھم بتاثیرات غیر ایجابیة في الكمیات المنتجة من المحصول 

اظھرت و ،ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقیة دول عینة الدراسة )١٩٩٩(ي تالمعني الجویجا
في التاثیر االیجابي في الكمیات المنتجة  X5س الجدول معنویة متغیر سیاسة الدعم الحكومي نتائج نف

من محصول الشعیر في كل من سوریا والباكستان واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر اتفقت مع 
التي اوضح فیھا اثر سیاسة الدعم الحكومي في اسعار  )٢٠٠٥(نتائج دراسة االقتصادي بورلوغ 
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لمبیدات وخدمات البحوث واالرشاد والتدریب وفي ادارة التربة والمیاه والتي تمثلت نتائجھا في تحقیق ا
  زیادات كبیرة في الكمیات المنتجة من عدٍد من المحاصیل الحقلیة والنقدیة 

نتائج التحلیل الكمي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول الشعیر في دول عینة :  )٢(الجدول 
  اسة الدر
  ٢٠٠٧ -١٩٨٠خالل المدة     

 نوع الدالة Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 الدول

  تونس             

2-

R =٠.٤٣ 

F=٢.٦٨ 

DW.=١.٨٢٤ 

Bi ٠.٧٦٣- ٠.٨٨٧  ٠.٥٦٠- ٠.٣٧٥  -٠.١٦١  -٠.٠٢٦  خطیة 

t* ٠.٠٠- ٢.٨٤  ٢.٠٠- ٢.٤٠  -١.٨٢  -٠.٣١  

  المغرب           

2-

R =٠.٣٧ 

F=٣.٦٧ 

DW.=٢.١٣٧ 

Bi -٣.٤٤٤  -٠.١٠٨  -٠.٨٥٥  -٠.١١٥  -٠.١٧٢  -٠.٢٧٢ شبھ  

٤.٠٦- *t لوغارتمیة  -٠.٨٨  -٢.٣٤  -٢.٠٤  -١.١٠  -١.٨٥  

  مصر             

2-

R =٠.٢٧ 

F=٢.٧١ 

DW.=١.٤٣٢ 

Bi ٠.٠٠١- ٠.٠٠٥ ٠.٠١١ ٠.٠٣١ ٠.١٤٩ ٠.٠٣٣  خطیة 

t* ٠.١٢- ٠.٥٠ ٣.١١ ٢.٠٤ ٢.٣٤ ٠.٧٢  

  سوریا            

2-

R =٠.٢٠ 

F=٢.١٩ 

DW.=١.٤٥ 

Bi -٠.٠٢٢  -٠.٠٤٢  ٠.٠٠٥- ١.١١١  ٠.١٥١- ٠.٨٢٩  خطیة 

t* -٠.٠٢  -٠.٤٧  ٠.٤٦- ٢.٠٣  ٠.٤٥- ٢.٥٥  

 تركیا             

2-

R =٠.٦٥ 

F=٩.٤٦ 

DW.=٢.٠٠٢ 

Bi ٠.٠٠٣- ٢.٦٥١  -٠.٠٢٣  ١.٣١٢- ٠.٧٣٢  -٠.٤٠٧  خطیة 

t* ١.٣٩- ٠.٧٦  -٣.٠٦  ٣.٨٥- ٢.٤٠  -١.٢١  

 باكستان           

2-

R =٠.٣٨ 

F=٣.٨٣ 

DW.=١.٨٩٨ 

Bi -١.٤٠٩  ٠.٠١٦- ٠.١٧٢  -٠.٠٠٠١ شبھ  ٠.٠١٤ ٠.١١٤ 

٢.٤٤- *t لوغارتمیة  ١.٨٥- ٢.٠٣  -٠.٠٦  ٠.٣٩ ٢.٤١ 

باالعتماد على نتائج التحلیل القیاسي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول  انلباحثمن اعداد ا: المصدر  

 ٢٠٠٧ - ١٩٨٠في دول عینة الدراسة خالل المدة  الشعیر

n=٢٨ 
dl=١.٠١ 
du=١.٨٥ 
d.f=٢٢ 
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وھو االمر الذي یبرر العالقة الطردیeة بeین  ٢٠٠٠٪ سنویا عام ٩اذ قدر معدل الزیادة المشار الیھ بنحو 
، واظھeرت نتeائج التحلیeل الشeعیر فeي الeدولتین المeذكورتین محصeولھذا المتغیر والكمیات المنتجeة مeن 

الكمي المعنویeة غیeر االیجابیeة لسیاسeة الeدعم الحكeومي فeي الكمیeات المنتجeة مeن محصeول الشeعیر فeي 
تونس وتركیا، واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا فeي ان سیاسeة الeدعم المعتمeدة مeن قبeل 

أدت إلى ارتفاع تكeالیف اإلنتeاج والسeیما أسeعار المeدخالت األمeر الeذي أدى الeى ارتفeاع  كال الدولتین قد
المنافسeة  وق العالمیة فضال عن عدم مقدرة نفس المحصeول مeنـسعر المحصول مقارنة باسعاره في الس

  واق الخارجیة ـفي االس
اثیر غیeر االیجeابي فeي الكمیeات الجودة والنوعیة وبذلك ساھمت العوامل المذكورة انفا في الت العتبارات

، ولeeم تظھeeر معنویeeة المتغیeeر المeeذكور فeeي بقیeeة دول )٢٠٠٩( المنتجeeة مeeن المحصeeول المعنeeي الجبeeوري
مبeالغ الeدعم الممنوحeة مeن قبeل الدولeة الeى المسeتوى الeذي  قلeةاذ قد یعود سeبب ذلeك فeي . عینة الدراسة

ت المنتجeة مeن المحصeول المعنeي، وبینeت نتeائج جعل ھذا المتغیر لن یسeھم بتeاثیرات معنویeة فeي الكمیeا
فeeي التeeاثیر فeeي الكمیeeات  X6المعنویeeة غیeeر االیجابیeeة لمتغیeeر سیاسeeة االصeeالح االقتصeeادي  )٢(الجeeدول 

المنتجة من الشعیر في المغرب وذلك یجeد تفسeیره فeي ان سیاسeات االصeالح االقتصeادي لeن تeؤدي الeى 
محاصیل النقدیة ولن تتمكن من اعادة ھیكلة ھذا القطاع وتعزیeز ازالة التشوھات الحادة في قطاع انتاج ال

مقدرتھ في تولید الدخل وزیادة انتاجھ وذلك یعني ان السیاسات المذكورة عجزت عن رفeع معeدالت نمeو 
انتeeاج محصeeول الشeeعیر فeeي الدولeeة المeeذكورة انفeeا لeeذا فeeإن سیاسeeات االصeeالح عeeدت قیeeدا علeeى انتeeاج 

البحث، ولم تظھر معنویeة المتغیeر المeذكور فeي بقیeة دول عینeة الدراسeة اذ  المحصول المعني خالل مدة
فعالeeة فeeي تحفیeeز الكمیeeات  اتقeeد یعeeود سeeبب ذلeeك فeeي ان ھeeذه البeeرامج والسیاسeeات لeeم تكeeن ذوات تeeاثیر

ولم یدخل فeي ھeذا التحلیeل كeل مeن اندونیسeیا وتایلنeد الن كeال الeدولتین لeم  ،المنتجة من محصول الشعیر
  . بمیزة نسبیة في انتاج محصول الشعیر خالل مدة البحثتتمتعان 

في التاثیر  X1الى معنویة متغیر االنكشاف االقتصادي الزراعي  )٣(تشیر نتائج الجدول :  الرز :  ثالثا
وحدة واالشارة  ٠.٠٠٣االیجابي في الكمیات المنتجة من محصول الرز في اندونیسیا وقد بلغت مرونتھ 

المتغیر تجد تفسیرھا في ان االنكشاف على العالم الخارجي احد الوسائل الالزمة  الموجبة لمعلمة ھذا
لتحقیق التوازن في النشاط الزراعي المنتج للمحاصیل النقدیة من خالل دوره في استیراد السلع 

نتاج المحصول المعني فضال عن دوره في االراسمالیة والوسیطة الضروریة والالزمة الدامة نشاط 
السواق الخارجیة لتصریفھ والسیما اسواق دول الجوار وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز توفیر ا

، فیما ظھرت المعنویة غیر االیجابیة لمتغیر )١٩٩٤( الكمیات المنتجة من الرز في اندونیسیا نایف
وحدة  ٠.٤٢٤وحدة وفي تایلند  ٠.٠٩٣االنكشاف في كل من مصر وتایلند وقد بلغت مرونتھ في مصر 

عن دولتي  )٢(لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في ذات السبب المشار الیھ في جدول  واالشارة السالبة
تظھر معنویة المتغیر المذكور في بقیة دول عینة الدراسة، كذلك بینت نتائج  المغرب وباكستان ولم

في التاثیر في الكمیات  X2لة المعنویة االیجابیة لمتغیر العجز في الموازنة العامة للدو )٣(الجدول 
وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا  ٠.٠٢٧المنتجة من محصول الرز في تایلند وقد بلغت مرونتھ 

المتغیر تجد تفسیرھا في ان العجز في میزانیة تایلند یمول باالصدار النقدي الجدید الذي یؤثر في 
شتریات الحكومیة أي المعدالت المتزایدة من الكمیات المنتجة من محصول الرز في اتجاھین االول الم

مشتریات المحصول المعني والثاني رفع معدالت التضخم وذلك یعكس اثره في رفع اسعار المحصول 
المعني ومن ثم زیادة الكمیات المنتجة منھ وبذلك عد ھذا المتغیر على الرغم من مخالفتھ لتوقعاتنا 

ولم تظھر معنویة المتغیر . یات المنتجة من الرز التایلنديومفاھیم النظریة االقتصادیة محفزاً للكم
في التاثیر  X3المذكور في بقیة دول عینة الدراسة، وظھرت معنویة متغیر القروض الخارجیة 

االیجابي في الكمیات المنتجة من محصول الرز في تركیا واندونیسیا وتایلند وقد بلغت مرونتھ في 
وحدة واالشارة الموجبة  ٠.٠٦وحدة وفي الثالثة  ٠.٥٧٣الثانیة وحدة وفي  ٠.٠٤٣الدولة االولى 

عن ) ١٩٧١( Adelmam و Chenery لمعلمة ھذا المتغیر تتفق مع نتائج الدراسة التي اجراھا 
 فیھا االثر االیجابي والمعنوي لمتغیر القروض الخارجیة على امجموعة من البلدان النامیة التي اوضح

لتاثیر المزدوج في النمو الزراعي من خالل تكملتھا للمدخرات المحلیة من انھا احد وسائل ا اعتبار
ناحیة وتوفیر السلع الراسمالیة الضروریة الالزمة لعملیة النمو الزراعي الذي لم یتمكن البلد المعني من 

لذا عد  )١٩٩٦( ولد خطريوكما ورد ذلك في دراسة توفیرھا باالعتماد على مصادره المالیة المحلیة 
ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز الكمیات المنتجة من الرز في الدول المذكورة انفا، وبینت نتائج نفس 
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 ٤٨

الجدول المعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر في التاثیر في الكمیات المنتجة من محصول الرز في 
رھا في عدم مقدرة وحدة االشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسی ٠.٠٤٤مصر وقد بلغت مرونتھ 

القطاع الزراعي المصري من تحقیق االستخدام االمثل للقروض الخارجیة لعدم توفر الھیاكل 
االرتكازیة الضروریة الالزمة لعملیة النمو الزراعي فیھ فضال عن ضعف جھازه االنتاجي وذلك یبرر 

لم تظھر معنویة المتغیر و ،)١٩٩٦( العالقة العكسیة بین ھذا المتغیر والمتغیر المعتمد ولد خطري
معنویة متغیر سعر الصرف  )٣(المذكور في بقیة دول عینة الدراسة، كذلك بینت نتائج الجدول 

في التاثیر االیجابي في الكمیات المنتجة من الرز في كل من مصر، تركیا، اندونیسیا،  X4االجنبي 
  رتایلند واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان رفع اسعا

نتائج التحلیل الكمي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول الرز في دول عینة الدراسة :  )٣(الجدول 
  ٢٠٠٧ -١٩٨٠خالل المدة 

 نوع الدالة Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 الدول

  المغرب              

2-

R =٠.٠٤ 

F=١.١٩ 

DW.=١.٧٣٣ 

Bi -١.١٨٧  -٠.١٥٩  -٠.٢١٨  

 

-٠.٠٨٥  ٠.٣٨٦- ٠.٤١٣ شبھ  

 لوغارتمیة

t* -١.١١  -١.٠٢  -٠.٤٧  -١.١٩  ٢.٠٧- ٢.٠٩  

  مصر                 

2-

R =٠.٩٢ 

F=٥٩.٣٧ 

DW.=١.٩٩ 

Bi -٠.٣٨٤  -٠.٠٠٣  -٠.١٨٣  ٠.٠٢٨- ٠.٠٨٥ شبھ  ٠.٠٣٩ 

٣.٤٩- *t لوغارتمیة  -٠.٦٧  -٥.٠١  ١.١٧- ٩.٦٦  ١.٩٨ 

 اتركی                 

2-

R =٠.٧٢ 

F=١٢.٩٣ 

DW.=١.٣٦ 

Bi ٠.٠١٤- ٠.٢١٥ ٠.٠٠١ ٠.٠٤٦ ٠.٥٧٤  خطیة ٠.٠٣٧ 

t* -١.٨٤  ٠.٤٦- ٧.٨٤ ١.٩٣ ٠.٢٢  ١.٢٤ 

 اندونیسیا             

2-

R =٠.٨٣ 

F=٢٣.٩٣ 

DW.=٠.٩٥ 

Bi ٠.٠١٠- ٠.١٨٦  ٠.٠٢٣- ٠.٠٠٨ ٠.٠٣٧  -٠.٠٢٣ شبھ  

١.٥١- ٣.٧٦ *t لوغارتمیة  ١.٧٨- ٣.٥٠ ٢.٩٠  -١.٨٢  

  تایلند                 

2-

R =٠.٩٠ 

F=٤١.٧١ 

DW.=٢.١٩٥ 

Bi -١٧.٦١  ٠.٥٨٣- ٠.٣٠٧ ٠.٢٥٧ ١.٥٥٠ ٠.٢٦٧  خطیة 

t* -٥.٩٤  ١.٠٤- ٠.٥٠ ٥.٢٢ ٢.٥٩ ٢.٦٠   

یاسي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول باالعتماد على نتائج التحلیل الق انمن اعداد الباحث: المصدر  
  ٢٠٠٧ - ١٩٨٠في دول عینة الدراسة خالل المدة  الرز

صرف عمالت الدول المذكورة انفا یؤدي الى خفض سعر محصول الرز في السوقین المحلیة والعالمیة 
لى زیادة وذلك یعكس اثره في تزاید الكمیات المطلوبة من المحصول المعني والذي یشجع المزارعین ع

n=٢٨ 
dl=١.٠١ 
du=١.٨٥ 
d.f=٢٢ 
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 يتالجویجا) الصادرات(الكمیات المنتجة منھ بھدف تلبیة حاجات الطلب المتنامي المحلي والعالمي 
وذلك یبرر العالقة الطردیة بین ھذا المتغیر والمتغیر المعتمد لذا عد ھذا المتغیر احد وسائل  )١٩٩٩(

لمتغیر في بقیة دول عینة الدراسة، ولم تظھر معنویة ھذا ا، تحفیز انتاج الرز في الدول المذكورة انفا 
في التاثیر في الكمیات المنتجة من محصول  X5وظھرت المعنویة االیجابیة لمتغیر الدعم الحكومي 

منتجي مع الرز في المغرب واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني فاعلیة سیاسة الدعم الحكومي 
اسة احدى وسائل توسیع نطاق االستثمار الزراعي محصول الرز في المغرب على اعتبار ان ھذه السی

المنتج للمحصول المعني وذلك یعكس اثره في تزاید الكمیات المنتجة من محصول الرز في الدولة 
لذا عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز الكمیات المنتجة من المحصول  )٢٠٠٦( المذكورة الشراع ومنشد

ویة غیر االیجابیة لمتغیر الدعم الحكومي في الكمیات المنتجة من المعني، وبینت النتائج المقدرة المعن
نفس المحصول في اندونیسیا واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان الدعم الحكومي لمنتجي ھذا 

لذا عد قیدا على انتاج  منھیسھم بتاثیرات ایجابیة في الكمیات المنتجة  نالمحصول في اندونیسیا ل
ولم تظھر معنویة ھذا المتغیر في بقیة دول عینة الدراسة، واوضحت  ،في اندونیسیا محصول الرز
في التاثیر االیجابي في الكمیات  X6معنویة متغیر سیاسة االصالح االقتصادي  )٣(نتائج الجدول 

جد تفسیره في الدور االیجابي لسـیاسـات االصـالح یالمنتجة من محصول الرز في مصر وذلك 
ي التي طبقتھا مصر والتي تمثلت في اعادة ھیكلة برامج االستثمار في القطاع الزراعي االقـتـصاد

االستثمارات الزراعیة فضـال عن ادخال تعدیالت في نظام الحوافز الممـنوحة قیم والتوجھ نحو زیادة 
 ھ سلطانلمنتجي ھـذا الـمحصول واعطاء دوٍر اكبر اللیات السـوق في تحـدید اسـعـاره ونظام تسـویـقـ

وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز الكمیات المنتجة من الرز في مصر، وظھرت  )٢٠٠٧(
جد تفسیره یالمعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر في انتاج محصول الرز في المغرب واندونیسیا وذلك 

حزمة المقترحة من في التاثیر غیر االیجابي لسیاسات وبرامج االصالح االقتصادي التي جاءت بھا ال
یر البنیة الزراعیة النتاج المحصول یقبل صندوق النقد والبنك الدولیین على اعتبار انھا جاءت لتغ

المعني في الدولتین المذكورتین انفا اال ان القطاع الزراعي وفي اغلب البلدان النامیة یتسم بعدم مرونتھ 
بلدان المتقدمة لواقع القطاع الزراعي النامي وعدم مقدرتھ في التناسب مع السیاسات التي ترسمھا ال

االمر الذي جعل ھذا المتغیر قیدا على انتاج الرز في كال الدولتین، ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور 
، ولم یدخل في ھذا التحلیل كل من تونس  ٢٠٠٧ -١٩٨٠في بقیة دول عینة الدراسة خالل المدة 

  . تتمتع بمیزة نسبیة في انتاج محصول الرز خالل مدة البحثوسوریا وباكستان الن ھذه الدول لم 
في  X1الى معنویة متغیر االنكشاف االقتصادي الزراعي  )٤(تشیر نتائج الجدول :  الذرة :  رابعا

الكمیات المنتجة من محصول الذرة في كل من تركیا واندونیسیا والباكستان وقد االیجابي في التاثیر 
وحدة  ٠.٦٦٩وحدة وفي الثالثة  ٠.٠٨٤وحدة وفي الثانیة  ٠.٣٦٢ة االولى بلغت مرونتھ في الدول

االقتصادي الزراعي ھو واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر وفي الدول المذكورة  تعني ان االنكشاف 
ن احد وسائل تنمیة الصادرات الزراعیة الالزمة لتحقیق معدل النمو المطلوب في انتاج محصول الذرة، فضال ع

ان االنكشاف احد الوسائل التي یتم من خاللھا استیراد السلع االستثماریة والمدخالت الالزمة النتاج المحصول 
لذا عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز انتاج محصول الذرة في الدول المذكورة انفا،  )٢٠٠٤( المعني اغا

غرب ومصر وسوریا وقد بلغت مرونتھ في وظھرت المعنویة غیر االیجابیة لمتغیر االنكشاف في كل من الم
وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھذا  ٠.٣٠٢وحدة وفي الثالثة  ٠.١٧٢وحدة وفي الثانیة  ١.٤٩٤الدولة االولى 

جد تفسیره في ان االنكشاف یالمتغیر ثبطت الكمیات المنتجة من محصول الذرة في الدول المذكورة انفا وذلك 
من االسواق ) تضخم، كساد(ین ادى الى نقل االثار االقتصادیة غیر المرغوب بھا االقتصادي وفي كال الدولت

العالمیة الى القطاع الزراعي وفي كال الدولتین وذلك یبرر العالقة غیر االیجابیة لھذا المتغیر مع الكمیات 
في الموازنة العامة  وبینت نتائج الجدول المذكور المعنویة االیجابیة لمتغیر العجز. المنتجة من محصول الذرة

وحدة وفي تایلند  ٠.٠٠٩وفي كل من سوریا وتایلند وقد بلغت مرونة المتغیر المذكور في سوریا  X2للدولة 
وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر خالفت توقعاتنا ومفاھیم النظریة االقتصادیة وتفسیرھا یكمن  ٠.٢٠٩

لدولتین قد عولج بواسطة االصدار النقدي الجدید الذي استخدم في زیادة في ان العجز في الموازنة العامة لكال ا
المذكورتین وذلك عكس اثره في زیادة قیم الدعم والحوافز الممنوحة لمنتجي محصول الذرة في الدولتین 

الكمیات المنتجة منھا، وظھرت المعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر في التاثیر في الكمیات المنتجة من 
وحدة وفي  ٠.٦٨٣نفس المحصول في كل من المغرب واندونیسیا وقد بلغت مرونتھ في المغرب 

وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر اتفقت مع مفاھیم النظریة االقتصادیة والتي  ٠.٠٠٤اندونیسیا 
  تجد تفسیرھا في ان االنخفاض الحاصل في العجز في الموازنة العامة لكال 
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نتائج التحلیل الكمي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول الذرة في دول عینة الدراسة :  )٤(الجدول 
  خالل

  ٢٠٠٧-١٩٨٠المدة    
 نوع الدالة Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 الدول

  المغرب                
2-

R =٠.٢٠ 
F=٢.١٩ 
DW.=١.٨١٩ 

Bi -١.١٥١  -٠.١٦٠  -٠.١٠٣  -٠.١١١  ٠.٠٠٤- ٠.٠٤٥ شبھ  
٢.٠٩- *t لوغارتمیة  -١.٩٩  -٠.٤٣  -٣.٠٣  ٠.٠٥- ٠.٤٤  

  مصر                   
2-

R =٠.٩٠ 
F=٣٣.٨٩ 
DW.=١.٨٥٩ 

Bi -٢.٠٦٨  ٠.٦٣٧- ٠.٤٧٧  ٠.٥٤٦- ٠.٤٥٩  -٠.٢١٥  خطیة 
t* -٢.١٠  -١.١١  -٢.٠٦  ٢.٤٧- ٥.٨٢  -١.٢٠  

 سوریا                  
2-

R =٠.٨٢ 
F=٢١.٧٥ 
DW.=٢.٠٥٠ 

Bi -٠.١٣٢  ٠.٠٠٥- ٠.٠٣٦ ٠.٠٠٣ ٠.٠٩٩ ٠.٠٠٦  خطیة 
t* -٢.٢٦  ٠.٣٧- ٢.٦٩ ٦.١١ ٤.٣٢ ١.٧٩  

  تركیا                   
2-

R =٠.٥٨ 
F=٧.١٤ 
DW.=١.٤٢٨ 

Bi ٠.٢٨٦- ٠.٢٣٩ ٠.٨٦٣  ٠.٠٦٤- ٠.١٢٦ شبھ  ٠.٠٣٢ 
٠.٣٤- ٠.٩٢ ٢.٣٢ *t لوغارتمیة  ١.٧٥- ٣.٨٧  ٠.٨٩ 

  باكستان                
2-

R =٠.٩٣ 
F=٦٩.٣٦ 
DW.= ١.٢٨٨ 

Bi ٠.٠٢٥- ١.١٢٥  ٠.٠٦٤- ٠.٠٠٦ ٠.٠١٩ شبھ  ٠.٠٣٠ 
٠.٤٤- ٢.٨١ *t لوغارتمیة  ١.٩٦- ٥.٠٤ ٣.١٧  ١.٢١ 

  اندونیسیا                
2-

R =٠.٨١ 
F=٢١.٠٦ 
DW.=١.٣٥ 

Bi ٠.٠٣٦- ٠.٦٦٩  ٠.٠٠٥- ٠.١٦٣ ٠.٠٧٢  -٠.٨٣٣ شبھ  
١.٧٧- ٤.٦٢ *t لوغارتمیة  ٠.١٤- ٢.٢١ ١.٩١  -٠.٠٠  

  تایلند                   
2-

R =٠.٤٩١ 
F=٣.٣٨ 
DW.=٢.١٢٤ 

Bi ٠.٠٠٥- ٠.٤١٢ ٠.٠٧٢ ٠.٤٠٥  -٠.٥٨٥  خطیة ٠.١٣٩ 
t* ٠.٣١- ١.٨٣ ١.٨٦ ٠.٣٦  -٢.٥٢  ٠.٦٦ 

باالعتماد على نتائج التحلیل القیاسي الثر الحوافز والقیود في انتاج محصول الذرة في دول  انمن اعداد الباحث: المصدر  
 ٢٠٠٧ - ١٩٨٠عینة الدراسة خالل المدة 

الدولتین قد اسھم في زیادة قیم الدعم الممنوح لمنتجي ھذا المحصول وذلك عكس اثره في زیادة الكمیات 
نتجة منھ لذا عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز منتجي محصول الذرة في زیادة الكمیات المنتجة الم

وتركیا، والباكستان، وظھرت المعنویة منھا، ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في كل من مصر، 
  االیجابیة لمتغیر 

كور في كل من سوریا ، والباكستان، في التاثیر في الكمیات المنتجة من المحصول المذ X3القروض الخارجیة 

وفي  ٠.٠٠٩وفي الثالثة  ٠.٠١١وفي الثانیة  ٠.٣٨٦واندونیسیا، وتایلند وقد بلغت مرونتھ في الدولة االولى 

وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان الدول المذكورة انفا استخدمت القروض  ٠.٠٩الرابعة 

ثمار في قطاعھا الزراعي من خالل استیراد السلع االنتاجیة والمدخالت عالیة الغلة االستزیادة قیم الخارجیة في 

التي من شانھا تزید الكمیات المنتجة من المحصول المعني وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز انتاج الذرة 
لنفس المتغیر في مصر  وظھرت المعنویة غیر االیجابیة، )١٩٩٢( و ال علي الجومردفي الدول المذكورة انفاً 

وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان القروض قد عملت على خفض  ٠.١٣٣وقد بلغت مرونتھ 

n=٢٨ 
dl=١.٠١ 
du=١.٨٥ 
d.f=٢٢ 
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كفاءة اداء القطاع الزراعي في مصر النھا كانت بشكل منتجات غذائیة او سلع زراعیة مما ترتب على ذلك 

فز االنتاج الزراعي لمنتجي المحصول المعني الى الحد تراخي صناع السیاسة الزراعیة في مصر عن تقدیم حوا
الذي ادى الى انخفاض الكمیات المعروضة منھ وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تثبیط انتاج محصول الذرة في 

واوضحت نتائج الجدول المذكور معنویة  ،الدولة المذكورة ، ولم تظھر معنویتھ في كل من المغرب وتركیا
في التاثیر االیجابي في الكمیات المنتجة من محصول الذرة في كل من مصر  X4رف االجنبي متغیر سعر الص

 ٠.٦١٢و  ٠.٠٢٠و  ٠.٠٥٢و  ٠.٥٥٩و  ٠.٢٣٩وسوریا وتركیا والباكستان واندونیسیا وقد بلغت مرونتھ 

نبي لعمالت وحدة على التوالي واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان الیات رفع سعر الصرف االج

الدول المذكورة حفزت الكمیات المنتجة من محصول الذرة فیھا، وظھرت المعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر 
  في التاثیر في الكمیات المنتجة من 

 وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان خفض ٠.٤٧٤المحصول في المغرب وقد بلغت مرونتھ 
عملة المغرب اسھم بتاثیرات غیر ایجابیة في الكمیات المنتجة من المحصول المعني الى سعر الصرف االجنبي ل

انتاج محصول الذرة فیھا ولم تظھر معنویة المتغیر المذكور في على قیدا الذي عد فیھ ھذا المتغیر  الحد
في سوریا  X5الدعم الحكومي مذكور المعنویة االیجابیة لمتغیر تایلند، كما اظھرت نتائج الجدول ال

التي اوضحت فیھا اثر  )٢٠٠٣(دراسة الواسطي نتائج واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر اتفقت مع 

الدعم الحكومي الممنوح لمنتجي المحاصیل الستراتیجیة في البلدان النامیة على انھ احد الوسائل التي 

استخدام الموارد المتاحة في تؤثر في ھیكل االسعار والتكالیف والضرائب واالعانات وفي ترشید 

زراعة المحصول المعني وبذلك عد ھذا المتغیر احد وسائل تحفیز انتاج الذرة في سوریا الى الحد الذي 
ظھرت المعنویة غیر االیجابیة لنفس المتغیر في كل من ، و ٢٠٠٠ھ بحلول عام لاصبحت فیھ دولة مصدرة 

بة لمعلمة ھذا المتغیر خالفت ادبیات النظریة االقتصادیة على مصر وتركیا والباكستان وتایلند واالشارة السال

انتاج محصول الذرة في الدول  علىاعتبار ان الدعم الحكومي احد وسائل تشویھ نظام االسعار فیھا لذا عد قیدا 

یر عدم معنویة متغ )٤(انفا ولم تظھر معنویتھ في كل من المغرب واندونیسیا، واظھرت نتائج الجدول  المذكورة
في التاثیر في الكمیات المنتجة من محصول الذرة في دول عینة الدراسة خالل  X6سیاسة االصالح االقتصادیة 

، ولم یدخل في ھذا التحلیل دولة تونس لكونھا لم تتمتع بمیزة نسبیة في انتاج محصول ٢٠٠٧ -١٩٨٠المدة 

   .الذرة خالل مدة البحث
  

 : مایاتي مما سبق یمكن استنتاج

سیاسات الحوافز الممنوحة لمنتجي المحاصیل النقدیة واشكالیات القیود المفروضة على انتاج  تعد -١

نفس المحاصیل احدى اھم السیاسات التي تسھم بتاثیرات متباینة في انتاجھا فضال عن دورھا في تحقیق 

  حالة التناسب في التركیب المحصولي الزراعي في دول عینة الدراسة
ة الغذائیة من المحاصیل النقدیة على الرغم من كون دول عینة الدراسة تتمتع بمیزة تزاید حجم الفجو -٢

نسبیة في انتاجھا اذ قد یعود سبب ذلك لعدم تجانس واتساق نمط توزیع الموارد وخضوعھا لظروف 

  .المخاطرة والالیقین وبنسبة كبیرة

  : وعلیھ نوصي
ى الوسائل التي تسھم في زیادة انتاج اعتماد سیاسة رفع سعر صرف العملة المحلیة كاحد -١

وصادرات البلدان النامیة من المحاصیل النقدیة، فضال عن كونھا افضل وسیلة في منافسة المحاصیل 

  .المناظرة في االسواق العالمیة

دعم اسعار المحاصیل النقدیة وجعلھا مقاربة السعار نظیرتھا في االسواق العالمیة او دول الجوار  -٢
  .علھا مجزیة ومشجعة للمنتجین الزراعیین بھدف تكثیف انتاجھم منھافضال عن ج
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تطبیق سیاسات واجراءات الحمایة الكمركیة على المحاصیل النقدیة في البلدان النامیة بھدف  -٣
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ABSTRACT    
       Cash crops play a great role in economics of developing countries for it 
shares in external trade of these countries and in most of its local agricultural 
industries as well as its nutritional importance and the basic role in social and 
economic development. Although, producing cash  crops had been paid a great 
attention in developing countries, but it still being one of the most sectors in 
backwardness because the real tendency to develop it were not based on right 
and scientific bases because of the multivariate restrictions facing the producers 
of these crops; in addition, to the lack incentives in both quality and quantity 
given to them. This study depends on a hypothesis which says that the 
producing cash  crops in developing countries submit to so many restrictions 
and incentives which contribute in variant effects in producing the mentioned 
crops.  
        In order to prove this hypothesis, a sample has been taken from some of 
developing countries such as Tunisia, Morocco, Egypt, Syria, Turkey, Pakistan, 
Indonesia and Thailand depending on four types of cash  crops: wheat, barley, 
rice and corn relying upon data of time series in estimating this phenomena for 
each country.  

 
  المصادر

لقروض الخارجیة على معدالت النمو االقتصادي اثر ا .)١٩٩١(ال علي، رضا صاحب أبو حمد 
  .٣٩، دراسة تحلیلیة للبلدان النامیة، رسالة ماجستیر، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

حالة  (WTO)أداء الصادرات في ظل منظمة التجارة العالمیة  .)٢٠٠٤(أغا، عقبة محمد نوري 
، یر، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلدراسیة مقارنة لدول نامیة مختارة، رسالة ماجست

١٨- ١٧.  
:  )٢( ٢٥، الزراعة المستدامة في المناطق الجافة، مجلة التمویل والتنمیة، )٢٠٠٥(بورلوغ، نورمان 

٣-١.  
اثر اإلصالح االقتصادي في إنتاج وانتاجیة محصول القمح  .)٢٠٠٩(الجبوري، غسان ابراھیم احمد 
  .١٢٢، رسالة ماجستیر، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل في بلدان عربیة مختارة،

اثر القروض الخارجیة على  .)١٩٩٢(أبو حمد ال علي صاحب ، اثیل عبد الجبار ورضا الجومرد
مجلة ) ١٩٨٨ -١٩٦٩(معدالت النمو االقتصادي في الدول النامیة، دراسة تحلیلیة قیاسیة للفترة 

  .٢٦٧) : ٤٠(، واالقتصاد، جامعة الموصل تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة
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اثر السیاسات االقتصادیة في نمو الزراعة العربیة دراسة  .)١٩٩٩(الجویجاتي، اوس فخر الدین ایوب 
،  رسالة ماجستیر، كلیة االدارة واالقتصاد، ١٩٩٥- ١٩٧٠تحلیلیة لدول عربیة مختارة للمدة 

  .٩٧، جامعة الموصل
اثر اإلصالحات االقتصادیة في الفقر دراسة مقارنة، أطروحة  .)٢٠٠٧(سلطان، داود سلیمان 

  .١٠٧، دكتوراه، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل
العجز المالي واالستثمار الخارجي في مصر  .)٢٠٠٦(الشراع، عباس جبار وحلمي ابراھیم منشد 

إلدارة واالقتصاد، مجلة العلوم االقتصادیة ، كلیة ا) ٢٠٠٠ -١٩٧٦(وتونس والمغرب للمدة 
  .٦٦) : ١٧( ١٥، جامعة الموصل

دمشق جامعة تاثیر االجھاد المائي في بعض صفات القمح، مجلة  .)٢٠٠٨(علي، احمد عمر وآخرون 
  .٢٣٦-٢١٩) : ١( ٢٤للعلوم الزراعیة ، 

تاثیر فترات الري والتسمید البوتاسي على النمو  .)٢٠٠٨(علي، محمد مبارك وجمال احمد عباس 
، المجلة االردنیة في Helianthus annunslاصل ومكوناتھ لمحصول زھرة الشمس والح

  .٢٠٨-٢٠٧): ٢(٤العلوم الزراعیة، 
اثر العولمة في االداء الزراعي في بلدان نامیة مختارة، اطروحة دكتوراه،  .)٢٠٠٣(غزال، قیس ناظم 

  .١٥٨، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل
الحكومة والفقر واالنفاق العام دراسة لظاھرة عجز الموازنة وآثارھا ) . ١٩٩٧(الفارس، عبد الرزاق 

االقتصادیة واالجتماعیة في البلدان النامیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة االولى، 
  .١٢٠: بیروت 

یة استجابة اربعة اصناف من القمح لمعاملة التوصیة السماد .)٢٠٠٨(فرحان، حماد نواف واخرون  
في اربعة من مواقع الصحراء الغربیة تحت انظمة الري بالرش المحوري، المجلة العراقیة 

  .١١) : ١( ١، لدراسات الصحراء، بغداد
تقدیر وتحلیل العوامل المؤثرة على الصادرات الزراعیة في بلدان نامیة  .)١٩٨٩(قاسم، حسین محرم 

  .٣١، الدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، رسالة ماجستیر، كلیة ا١٩٨٥ -١٩٦٥مختارة للفترة 
النمو االقتصادي ومیزان المدفوعات دراسة في أسالیب التصحیح او  .)١٩٩٤(نایف، فواز جار هللا 

أطروحة دكتوراه، كلیة اإلدارة ) ١٩٩٠ -١٩٧٠(التكییف في أقطار نامیة مختارة للفترة 
  .١٢٤، واالقتصاد، جامعة الموصل

التغیرات : والمتضمنات االقتصادیة للزراعة العربیة ) اورغواي(اتفاقیة ). ١٩٩٧(النجفي، سالم توفیق 
  .٨١ -٧٣: ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ٢١٧المحتملة، مجلة المستقبل العربي، 

سیاسات التثبیت االقتصادي والتكیف الھیكلي واثرھا في التكامل ). ٢٠٠٢(النجفي، سالم توفیق 
-٩: مراجعة الدكتور حمید الجمیلي، الطبعة االولى، بیت الحكمة، بغداد االقتصادي العربي، 

٢٨.  
سیاسات اإلصالح االقتصادي واألمن الغذائي العربي اآلثار الراھنة  .)٢٠٠٨(النجفي، سالم توفیق 

 ٣٠، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل ،والمتضمنات المحتملة
)٣٢٢) : ٩٢.  

تأثیر عدد من المتغیرات االقتصادیة في القیمة المضافة الزراعیة  .)٢٠٠٩(نعمة، عالء وجیھ مھدي ال
في مصر سوریا الجزائر، مجلة تنمیة  ٢٠٠٢ -١٩٨٠دراسة لعینة من الدول العربیة للمدة 

  .٢١٥) : ٩٦( ٣١كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل، الرافدین، 
اوضاع المحاصیل النقدیة وافاق تطورھا في العراق  .)٢٠٠٧(ناظم غزال  النعیمي، سالم یونس وقیس

نقطة التعادل اسلوبا محصول القطن انموذجا، مجلة زراعة الرافدین، كلیة الزراعة والغابات، 
  .١٩) : ١( ٣٥، جامعة الموصل

عراق تقویم السیاسات السعریة الزراعیة لمحاصیل الحبوب في ال .)٢٠٠٣(الواسطي، رجاء طعمة 
  .١، ، اطروحة دكتوراه كلیة الزراعة، جامعة بغداد٢٠٠٠-١٩٧٠للمدة 

اثر القروض الخارجیة على النمو االقتصادي في موریتانیا لفترة  .)١٩٩٦(ولد خطري ، محمد أالمین 
  .١٠، ، رسالة ماجستیر، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل)١٩٩٩١ -١٩٧١(
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