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 ةالخالص
يهدف البحث دراسة وقياس أثر السياسات الزراعية على كمية الناات  واممان الغايامي مان محصاول ال ما              

د البحاث علاى فرةاية مهادهاا أن واعتما, ما  إشاارخ صاصاة للعاراق( مصر والمغار )في بعض الدول العربية وهي 
كماا اعتماد , للسياسات الزراعياة أثاار متبايناة تانعكس علاى اممان الغايامي مان محصاول ال ما  فاي دول عيناة البحاث

وتةمن البحث سلسالة زمنياة ماداها . البحث على المنه  الوصهي م  التحليل الكمي باستصدام تحليل االنحدار المتعدد
حياث تام اساتصدام طري اة المربعاات الصاغري االعتيادياة لمعرفاة تا ثير بعاض , (2404-0891)ستة وعشرون سانة 

المؤشرات االقتصادية والزراعية المسات لة علاى المتغيار المعتماد كمياة الناات  الزراعاي مان محصاول ال ما  ومان ثام 
حجام الهجااوخ قيااس كمياة النااات  الم ادر مان النمااويج امول ما  بعاض مؤشاارات السياساات االقتصاادية الزراعيااة فاي 

مان أجال الوصاول إلاى , الغيامية من محصول ال م  باستصدام طري اة المربعاات الصاغري االعتيادياة يات المارحلتين
هاي عجااز كميااة النااات  مان محصااول ال ماا  عاان ومان أهاام االسااتنتاجات التااي توصال إليهااا البحااث  , نتاام  أكثاار دقااة

  في السكان في جمي  دول عينة البحث وهايا ياؤدا الاى زياادخ مواكبة الكميات المستهلكة بسب  الزيادخ والنمو السري
 .الوصول إلى مرحلة االكتهاء الياتي الطل  الكلي على هيا المحصول وعدم ال درخ إلى

 
 ةالمقدم

عد السياسات الزراعية مان اهام االدوات التاي تتبناهاا الادول العربياة لتوجياه انشاطتها االقتصاادية واالجتماعياة, كماا ت  
الحل ااةاالهم التااي تااربط بااين اسااتراتيجيات وصطااط التنميااة الالزمااة لتح يااق االهااداف التنمويااة , ويلاا  يتصاادر تعتباار 

العمل العرباي المشاتر  , اي يمثال احاد االهاداف الساتراتيجية و موةوع تنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية
االمان الغايامي مان اهام المشاكالت واصطرهاا التاي تواجاه و تعاد مشاكلة الرميسية للتنمية الزراعية العربية المستدامة ,

وصاصاة قيماا يصاح محاصايل الحباو  والتاي يعاد محصاول ال ما  مان أهمهاا وبالتاالي االقطار العربية دون استثناء 
, وعلاى يلا  جااءت السياساات الزراعياة تعطاي أولوياة فاي صططهاا علاى صاعيد االمان الغايامي لهايا المحصاولفان 

ن للسياسات االقتصادية الزراعية اثر فاي اقتصااديات اممان الغايامي السايما ان بلادان العيناة تعااني ا في اهمية البحث
لاايا تعااد دراسااة السياسااة الزراعيااة وماادي محصااول ال ماا  ماان عجااز فااي امنهااا الغاايامي صاصااة الحبااو  وماان أهمهااا 

م  االمان الغايامي تعتبار مان المشاكالت فاي أن اوةااع كماا تنبا  مشاكلة البحاث  تاثيرها علاى االمان الغايامي امارام مهماا
م البلدان التي اتسمت بكونها صافي مساتورد لابعض  االقتصادية االساسية الى اهتمت بها السياسات الزراعية صصوصا

ومن أهمها محصول ال م  والتي قادت الى اتساع الهجوخ الغيامياة ما  الازمن ( الحبو )المجموعات الغيامية الرميسية 
  ان االنتاج الزراعي اتسم بانصهاةاه وعادم قدرتاه علاى ساد حاجاة الساوق المحلياة وبالتاالي هايا في دول العينة بسب

ان  فرةااية البحااثوبناااءم فاي حااين جاااءت  ياؤدا الااى ارتهاااع معاادل االساتيراد ماان الصااارج ماان اجاال ساد هاايا العجااز
وبنااء , مان محصاول ال ان الغايامي أمنهاا  علاى يانعكس السياسات الزراعية في بعض البلدان العربية لها تاثيرام متباين

يهادف البحاث الاى معرفاة اثار السياساات االقتصاادية حياث  هادف البحاثعلى اهمية البحث وبعد تحديد مشكلته يا تي 
اقتصاااديات   السياساات وتحديااد العوامال الماؤثرخ فاي تلاالزراعياة فاي ت ليال الهجااوخ الغيامياة عان طرياق دراسااة اثار 

اعتماد البحاث  وبغياة تح ياق هادف البحاث واثباات فرةايته. فاي بلادان العيناةل ال ما  نسابة لمحصاوالب االمن الغايامي
الاى مهااهيم النيرياة االقتصاادية وقاد تام االساتناد الاى  ساتندالكماي الايا ي تحليالاستصدام ال فةال عنالمنه  الوصهي 

ي يمثل قطاعها الزراعاي احاد اهام تم اصتيار البلدان العربية الت االنترنيت لتح يق هدف البحث وقدوة يمصادر المكتبال
فااي المنيااور االجتماااعي واالعتماااد  أيةااا وإنماااالمنيااور االقتصااادا فحساا   ال طاعااات االقتصااادية لاايس ف ااط فااي

 .المتبادل م  باقي ال طاعات وهي دول قطعت شوطام في السياسات االقتصادية الزراعية
ات الزراعياة مان أهام االياات التاي تتبناهاا الادول العربياة لتوجياه تعد السياس: السياسات الزراعية في الدول العربية

بياة العرقتصادية واالجتماعية ,كما أنها تعتبر الحل ة امهم التي تاربط باين اساتراتجيات التنمياة فاي البلادان الأنشطتها ا
فااي  وبااين الصطااط الالزمااة لتح يااق أهااداف التنميااة الزراعيااة المسااتدامة وتطااوير ال طاااع الزراعااي مهميتااه الصاصااة

 والتشريعات وتتجسد السياسات الزراعية في مجموعة من اإلجراءات( 2448, مجهول) الدول العربية تاقتصاديا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/  8/  06وقبوله  2402/  6/  00تاريخ تسلم البحث 
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اصااة بغيااة تح يااق أهااداف محااددخ والتشااريعات التااي تتصاايها الساالطات العامااة وتساااهم فيهااا ماا  بعااض الهيمااات الص                        
هاداف االباا ماا ترماي إلاى تشاجي  زياادخ اإلنتااج لتح ياق اممان الغايامي التتةمنها الصطوط التنموية الزراعية وهيه أ

( 2446, حسااين)وزيااادخ العامااد ماان الصااادرات وتكثيااف الجهااود لتةااييق الهااوخ بااين الطلاا  عاال الغااياء وإنتاجااه 
 :بما يلي وللسياسة الزراعية أهداف تتمثل 

ترشايد اساتصدام الماوارد وت ليال  ىوينطاوا يلا  علا, نتاجية في إطاار الماوارد المساتصدمةاللكهاءخ  إاتح يق  -1
 .وبمعنى أصر اعتماد فرصة التكاليف البديلة في توزي  الموارد, الهاقد اقتصادا في استصدامها

ل طااع الزراعاي مان جهاة وباين بااقي تح يق انس  توزي  ممكن للدصل والثروخ يتسم ب در من العدالة داصل ا -2
 .صري من جهة أصريالال طاعات أ

اسااتغالل المااوارد بشااكل يحااول دون اسااتنزافها وتاادهورها وبمعنااى أصاار أصااي مساا لة البيمااة واسااتدامتها بعااين  -3
 ( 2400,الجبورا)االعتبار 

ول وهاي ماا تازال تحمال الكثيار الزراعة العربية ال رن الحادا والعشرين وحتى نهاية ع دها ام تل د دصل            
من الصصامح وسمات زراعات  الدول النامياة بماا تنطاوا علياه مان قياود ومشاكالت تكبال عملياة التنمياة الزراعياة 

المستوي ال طارا التعامال ما  هايه المشاكالت مساتهدفة تعزياز مسااهمة  ىوقد حاولت السياسات الزراعية العربية عل
قتصااادية والمناصيااة الامصااعدخ ا ىي فااي ياال المتغياارات اإلقليميااة والعالميااة علااال طاااع الزراعااي فااي اقتصاااد العرباا

 ىهايا ويعاد اممان الغايامي مان أبارز وأكبار التحاديات التاي تواجاه المنط اة العربياة علا( 2448مجهول, )والسياسية 
تةااييق الهجااوخ  وان الزراعااة لاام تلعاا  دورا فعااال فااي, بعااض الت اادم الملحااوي والنجاحااات التااي أحرزتهااا نالاارام ماا

وممااا ال شاا  فيااه إن باارام  إسااتراتيجية ( 2448مجهااول, )الغياميااة وب يااة البلاادان العربيااة المسااتورد امكباار للغااياء 
التنمية الزراعية المستدامة التي تتاب  المنيمة العربية تنهييها تستهدف بالدرجة امساس تاوفير اممان الغايامي للساكان 

وتنسيق السياساات الزراعياة وترشايد اساتصدامات , ددات اإلنتاج الزراعي من ناحيةويل  من صالل تصديها لكافة مح
الموارد الزراعياة المتاحاة وتعيايم االساتهادخ منهاا مان ناحياة أصاري وبطبيعاة الحاال فا ن تح ياق يلا  يتطلا  تةاافر 

واساتثمار المزياد ماان , ةالجهاود لتنهياي البارام  اإلساتراتيجية ويلا  مان صاالل تحساين اإلنتاجياة فاي الزراعاات ال امما
والتوساا  أو إقامااة مشااروعات اسااتثمارية , امراةااي واالسااتهادخ ماان العوامااد الماميااة لترشاايد اسااتصدامات مياااه الاارا

  .متكاملة
يعتبر اممن الغيامي من التحديات الرميسية التاي تواجاه البلادان العربياة : أدبيات األمن الغذائي ومؤشراته االقتصادية

ماان تااوفر المااوارد امرةااية ماان أراةااي ومااوارد بشاارية , فااان الزراعااة العربيااة لاام تح ااق الزيااادخ , فعلااى الاارام 
المسااتهدفة فااي اإلنتاااج لم ابلااة الطلاا  علااى اماييااة واتسااعت الهجااوخ وأصاابحت هاايه البلاادان تسااتورد حااوالي نصااف 

قياق لمههاوم اممان الغايامي وهايا احتياجاتها مان السال  الغيامياة الرميساية , وقاد اصتلاف البااحثون فاي تاوفير تعرياف د
" ب ناه  (FAO)يرج  إلى حيوية الموةوع وتناوله ب كثر من طري ة , ف اد عرفتاه منيماة امايياة والزراعاة الدولياة 

تاوفير الغااياء لجمياا  إفااراد المجتماا  بالكميااة والنوعيااة الالزمتاين للوفاااء باحتياجاااتهم بصااورخ مسااتمرخ ماان اجاال حياااخ 
, وكمااا عرفااه أيةااا البناا  الاادولي علااى انااه إمكانيااة حصااول اإلفااراد علااى الغااياء (2448, مجهااول)صااحية ونشااطة 

وماان صااالل هاايين التعااريهين الساااب ين فااان امماان  (Anony mons ,0888)الكااافي الااالزم لنشاااطاتهم وصااحتهم 

 : الغيامي يتةمن ثالثة معايير أساسية وهي
 ( .الكلي عرضال)مدي إتاحة الغياء  -أ

 . ى الغياء الكهاية,لحصول عل -ب

 . الكهاية , التي تتةمن كهاية الغياء وسالمته  -ت

إنتااج " وامصار نسابي , فممان الغايامي المطلاق يعناي  كما يمكم تمييز ناوعين لممان الغايامي احادهما مطلاق
 " ., بما يعادل أو يهوق الطل  المحلي" الغياء داصل الدولة الواحدخ 

عت ادات فةالم عن انه اير واقعي , كما يهوت علاى البلاد المعناي إمكانياة ومن الواة   ب ن هيا المههوم يواجه عدخ ا
إمااا امماان الغاايامي , لعماال واسااتغالل المزايااا النساابية االساتهادخ ماان التجااارخ الدوليااة ال اممااة علااى التصصااح وت سايم ا

, ولممان ( 2442ألبناا, )ماام قدرخ دولة ما أو مجموعة من الدول من توفير السل  الغيامياة كلياام أو جزي" النسبي فيعني 
الغاايامي عاادخ مااؤثرات أهمهااا الهجااوخ الغياميااة تيهاار نتيجااة عجااز معاادالت نمااو اإلنتاااج المحلااي للغااياء عاان مواكبااه 

ستهال  االكلي للغياء , وبعبارخ أصري هي تعبير عن مدي كهاياة اإلنتااج المحلاي مان الغاياء لمواجهاة الو اممعدالت ن
توي المحلي وتوة  حجم المشكلة الغيامية التاي يواجههاا البلاد كلماا زاد الهارق دل يلا  متطلبات االستهال  عن المس
 .ن الوفاء باحتياجات الغياء ليل  تلج  الدولة لسد هيه الهجوخ عن طريق االستيراداتمعلى عدم م درخ االقتصاد 

لغيامياة عان طرياق اإلنتااج قادرخ البلاد عان تاوفير احتياجاتاه مان السال  ا"ما مؤشرات االكتهاء الياتي فيعناي أ
المحلي , وإيا ت در يل  يهترض إن ال تكون قيمة االستيرادات من السل  الغيامية أكثر من قيماة الصاادرات , ويتح اق 
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م فاي  تاالكتهاء الياتي في حالاة التاوازن باين اإلنتااج واالساتهال  , إال إن هايا أثاار تحهيا                         حاول إمكانياة تح ي اه علمياا
 ( .2448, جهولم)البلدان العربية 

تجاارخ الوعلى العموم يري الباحثون االقتصاديون انه في يل التحوالت االقتصاادية العالمياة وماا راف هاا مان تحريار  
, كان مههوم االكتهاء الياتي يؤدا إلى إي اف جمي  العالقاات الصاصاة بالسال  الغيامياة ما  البلادان امصاري , هايا وان 

 : الياتي واممن الغيامي يكمن في ن طتين أساسيتين االصتالف بين مههومي االكتهاء 
ينيار مههاوم االكتهااء الاياتي مان الغاياء لانتااج المحلاي بوصاهه المصادر الوحياد لاماداد بينماا ي صاي مههاوم  .1

امماان الغاايامي فااي االعتبااار الااواردات التجاريااة والمساااعدات الغياميااة كمصاادر محتماال لاماادادات الساالعية 
 . الغيامية

م بينماا يادصل اممان الغايامي مساامل اسات رار االكت .2 هاء الياتي من الغياء ف ط إلاى تاوفير امايياة المنتجاة محلياا
 . اإلمدادات , وحرح حصول اإلفراد على الغياء 

ي بمنيور شامل للتنمية يركز على تاوفير الحاجاة بطري اة مركزياة توبعبارخ أصري يرتبط مههوم االكتهاء الي
 ( . 2400الجبورا, )ق اممن الغيامي م  نيرته للتنمية وتشمل التجارخ الدولية والميزخ النسبية ياتية بينما يتواف –

يالحاي مان   : البلندان العربينةفني تطور اإلنتاج واالستهالك والفجوة ونسب االكتفاء الذاتي منن محاصنيل الحبنوب 
 14.0مليااون طاان إلااى حااوالي  72.6 ماان حااوالي 2442-2444ارتهاااع إنتاااج الحبااو  صااالل الهتاارخ  (0) الجاادول

ملياون طان  042ملياون طان إلاى حاوالي  90في حين ارتها  االساتهال  مان % 0.0مليون طن وبمعدل سنوا قدره 
صاالل نهاس  09.8إلاى % 00.9وبالتاالي ارتهعات نسابة االكتهااء الاياتي مان الحباو  مان % 7وبمعدل سانوا قادره 

النماو فاي االسااتهال  , ايار إن قيماة الهجاوخ الغيامياة قااد ازدادت  الهتارخ بساب  تجااوز معادل النماو فااي اإلنتااج معادل
 .بمعدل اعلي ويل  بسب  زيادخ امسعار العالمية بمعدالت اكبر من النس  المعتادخ 

تطااور اإلنتاااج واالسااتهال  والهجااوخ الغياميااة ونساا  االكتهاااء الااياتي ماان محاصاايل الحبااو  الرميسااية ( 0)الجاادول 
 ( طنمليون ( )2442 -2444)

 المحصول

2444 2442 

 الهجوخ االستهال  اإلنتاج
نسبة 
 الهجوخ

نس  
 االكتهاء

 الهجوخ االستهال  اإلنتاج
نسبة 
 الهجوخ

نسبة 
 االكتهاء

الحبو  
 والدقيق

72.6 90.4 06.0 
11.2
% 

00.9 14.0 042.7 12.2 
12.0
% 

09.8
% 

 09.1 71.0 06.9 ال م 
12.6
% 

02.0
% 

22.8 09.4 21.4 
12.7
% 

02.2
% 

 9.0 00.2 2.9 الشعير
21.4
% 

21.4
% 

0.0 00.9 04.0 
24.2
% 

28.9
% 

 72.4 2.8 8.4 6.0 الرز
69.4
% 

2.0 8.9 2.7 
20.1
% 

21.1 

 ( 2448الت رير االقتصادا العربي الموحد, : )المصدر 

-2444رخ ملياون وقاد ازداد صاالل الهتا 22.8مليون طان إلاى حاوالي .* 06وقد ازداد إنتاج ال م  من حوالي         
ملياون طان  09.1ملياون طان , واتساعت الهجاوخ مان  09ملياون طان إلاى  71.0وارته  االساتهال  مناه مان  2442
, مماا أدي إلاى  (2)لانتاج واالستهال  وكما هو موةا  فاي الجادول % 0.1مليون طن وبمعدالت مت اربة  21إلى 

 %.02.1المحافية على مستوي االكتهاء من ال م  في حدود 
واالساتهال  مان محاصاايل ( الهجاوخ)يوةا  معادالت النماو الساانوا لكمياات اإلنتااج وصاافي الااواردات ( 2) الجادول

 (.2442-2444)الحبو  صالل الهترخ 

صافي الواردات  %اإلنتاج السل 
 (%الهجوخ)

 االستهال 

 7.4 0.2 0.0 الحبو  والدقيق

 0.1 0.0 0.1 ال م 
 (020: 2448موحد, الت رير االقتصادا العربي ال: )المصدر 

 

التيبااي   (7)يالحااي ماان الجاادول  :تطننور اإلنتنناج واالسننتهالك والفجننوة الغذائيننة مننن محصننول القمننح فنني العننراق

حياث قادر إنتااج محصاول ال ما  عاام   الحاصل في اإلنتاج ويل  العتماد الزراعة وبشكل كبير على الزراعة الديمياة
اياميااة سااال  ماان  طاان وبم اادار فجااوخألااف  7216  بم اادار طاان بينمااا قاادر االسااتهالألااف  0404بحااوالي  2444

إلااف طاان وكااان  2247 ليصاال 2442إلااف طاان , ول ااد ارتهاا  إنتاااج المحصااول فااي عااام  2206المحصااول بم اادار 
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 مان ثامو. إلاف طان 0827ساالبة  إلاف طان وبم ادار فجاوخ ايامياة 0026م دار االستهال  قد ارته  أيةا ليصل إلى                         
إلااف طاان وبم اادار فجااوخ  7440إلااف طاان وبم اادار اسااتهال   0244ليصاال إلااى  2448 عاااد اإلنتاااج لياانصهض عااام

 .  7إلف طن وكما هو موة  في الجدول  0740ايامية م دارها 
 تطور اإلنتاج واالستهال  والهجوخ الغيامية من محصول ال م  في العراق :(7)الجدول 

(0)طن( 0444)اإلنتاج  السنوات 
طن (0444)االستهال   
(2)

 

هجوخ الغيامية ال
(7)طن(0444)

 

2444 0404 7216 (2206*) 

2441 2229.0 2127 (280.6) 

2446 2296 0408 (0277) 

2442 2247 0026 (0827) 

2449 0211 2800 (0698) 

2448 0244 7440 (0740) 
-2444)للمدخ  الموازين السلعية –ي الجهاز المركزا لاحصاء الزراع –وزارخ التصطيط والتعاون اإلنمامي ( 2,  0)العمود : المصدر 
2448.)  

 .االستهال   –اإلنتاج = من احتسا  الباحثين حس  ال انون الهجوخ الغيامية ( 7)والعمود 

  وعالمة امقواس تشير إلى اإلشارخ السالبة . 
لاى أن السياساات التي أشار فيهاا ا( 0882)ومن أهم الدراسات الساب ة التي تناولت موةوع البحث اولدين           

ايا توصال الاى أن , الزراعية التي اتبعتها البلادان الصاناعية لهاا االثار السالبي علاى معيام اقتصاادات البلادان العربياة
كماا أشاارخ الدراساة االأن االةارار التاي , ارتهاع االساعار العالمياة ياؤثر فاي أوةااع اممان الغايامي فاي هايه البلادان

ارية في التجارخ العالمية والتباطئ فاي االقتصااد الادولي والميال بتجااه النزعاات الحمامياة تسببها التكتالت االقليمة التج
دراساة Norton (0882 )كماا أجاري . أحد العوامل التي ساهمة في تراج  أوةاع اممن الغيامي في البلدان العربية

وتباين أن التكامال باين هايه , زراعيةوة  فيها طبيعة االرتباط ما بين سياسات االقتصاد الكلي وصيارات السياسات ال
السياسااات يتطلاا  صاايااة باارام  تسااتوع  السياسااات الزراعيااة التااي تتوافااق وتاادعم التوجهااات االقتصااادية الكليااة 

وتطاارق الااى السياسااات التااي , ومناقشااة مساا لة التكييااف الهيكلااي وتاا ثيره فااي امم الغاايامي فااي بلاادان أمريكااا الالتينيااة
حااول ( 0888)وفااي دراسااة الزوبعااي . مسااتندا النيريااة االقتصااادية والمهاااهيم العلميااة تحساان ماان أوةاااع الزراعااة

معامالت الحماية االسمية لمحاصيل الحبو  في العراق سلط الةوء على طبيعة سياساات الادعم للمحاصايل الرميساة 
يادل علاى عادم وجاود  وقد أيهرت الدراسة أن معامل الحماية االسمي أقل من واحد وهايا( واليرخ, رز, شعير, قم )

أثاار السياسااات ( 2446)وتناولاات دراسااة ابااراهيم و صاارون . تشااجي  لمنتجااي هاايه المحاصاايا صااالل ماادخ الدراسااة
الزراعية على انتااج ال ما  فاي الممملكاة العربياة الساعودية مساتصدما فاي يلا  أسالو  تحليال السياساة ك حاد امدوات 

وتبااين أن التركيااز علااى زراعااة , ثلااة بالاادعم الحكااومي النتاااج ال ما الحديثاة فااي قياااس أثاار السياسااات الزراعياة المتم
وقااد أوصات الدراسااة بةاارورخ دعاام االبحاااث , ال ما  فااي الماازارع يات السااعات الكبياارخ يح اق كهاااءخ انتاجيااة عاليااة

رخ الصاصة بزياادخ االنتاجياة وتصهايض تكااليف االنتااج والتركياز علاى زراعاة ال ما  فاي المازارع يات الساعات الكبيا
حاول أثار سياساات الادعم النتااج  2449أماا فاي دراساة النعيماي و سااعور . ل درتها على تح يق كهاءخ انتاجياة عالياة

حياث أيهارت الدراساة أن كال مان االنتااج واالساتهال   2441-0891محصول ال م   واستهالكه في العاراق للمادخ 
كمااا أثبتاات الدراسااة أن , ل الماادخ الماايكورخألااف طاان علااى التااوالي صااال 4.61 -2.2أصااي اتجاهااا تصاااعديا وبمعاادل 

مساتوي )وسالبيا علاى رفاهياة المنات  ( مستوي اشباعه ومنهعته)السياسات التي تتبعها الدولة لها أثر ايجابي للمستهل  
 .صالل مدخ الدراسة( دصله وأرباحه

 
 البحث وطرائقهمواد 

الت دير وأصاعبها فاي االقتصااد ال ياساي واالباام ماا  تعد مرحلة توصيف النمويج من أهم المراحل المستصدمة في      
 . يكون أصع  ن اط تطبي ات االقتصاد ال ياسي صيااة النمويج صيااة صحيحة 

 : وكنمويج بحثنا يتكون من النمويج الرميس ااتي 
 :حيث أن 

Y=F(X1, X2, X3, X4) 

Y1=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+ UI… (1) 

Y1  =(طن)محصول ال م   كمية إنتاج  
X1  = (.مليون دوالر)حجم ال روض الزراعية 
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                        X2  = (.هكتار)المساحة المزروعة   
X3  = (.حصان 0444)التكنولوجية الميكانيكية 
X4  = (طن 0444)التكنولوجية الكيميامية. 

B0  = المطلقالحد . 
B1, B4  = المتغيراتمعامالت . 

UI  = العشواميالمتغير . 

 : لت دير فصيااتها على النحو ااتي أما المرحلة الثانية من ا
Y2= F (X1, X2, X3, X4, X5,) 

Y2=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+ B5X5 + …UI… (2) 

:إي من صالل السياسات االقتصادية والزراعية تم اصتيار المتغيرات المست لة التي تؤثر في الهجوخ الغيامية حيث أن  
Y2  = (. طن)دول العينة حجم الهجوخ الغيامية من محصول ال م  في 
X1 =  اإلنتاج الم در من محصول ال م(Ŷ=1) (سياسة اإلنتاج) من المعادلة امولى 
X2  = (سياسة سعر الصرف. )الصرفسعر 
X3  = (سياسة التجارخ الصارجية. )الزراعيمعدل االنكشاف االقتصادا 
X4  =(سياسة الدعم. )معامل الحماية االسمي  
X5 =سياساة عاماة للدولاة مان صاللاه ياتم معرفاة توجاه . )لزراعي فاي الناات  المحلاي اإلجماالينسبة مساهمة النات  ا

 (الدولة نحو هيا ال طاع فكلما زادخ النسبة زادخ أهمية هيا ال طاع أا أن الدولة لها توجه نحو هيا ال طاع
B0  = المطلقالحد. 

B1, B5  = المتغيراتمعلمات. 
UI  = العشواميالمتغير. 

جمياا  المتغياارات فااي دول العينااة جميعهااا , وهاايا النمااويج المكااون ماان المعااادلتين يعنااي إن  إي اسااتصدمت 
التحليل سيتم على مرحلتين من مراحال الت ادير بطري اة المربعاات الصاغري يات المارحلتين , وسايتم اساتصدام هايين 

 ما  وحجام الهجاوخ الغيامياة مناه النمويجين لمعرفة ت ثير كل من هيه المتغيرات المست لة في كل من إنتاج محصاول ال
وبعااد ان تاام جما  البيانااات الصاصااة باالمتغيرات لاادول العينااة ( . مصاار والمغار )فاي العااراق ودول العيناة المصتااارخ 

الجاهز على الحاسو  وب سالو  االنحادار المتعادد , تمات عملياة ت ادير المعلماات  ( Minitab )وباستصدام البرنام  
(Parameters) المتغيارات المسات لة  اثيرتا التي تحادد(x)  علاى المتغيارات المعتمادخ(Y) باالعتمااد علاى المعاايير 

 .واإلحصامية وال ياسية أا انه سنجرا اصتبارات عديدخ لبيان أفةل توييف للمعادلة  االقتصادية 
 

 النتائج والمناقشة
لماات المتغيارات , ولعادم اجتيااز بعاض تم ت دير مع :نتائج تقدير التحليل الكمي إلنتاج محصول القمح في العراق -أ

االصتبااارات اإلحصااامية وال ياسااية , قمنااا باصتيااار الدالااة يات الت اادير امكثاار معنويااة للمتغياارات , وبصااي  رياةااية 
مصتلهة , إي تم اصتيار الدالة اللواارتمية المزدوجة , منها مثلت امفةال مان صاالل اجتيازهاا االصتباارات اإلحصاامية 

م للمعادلة ااتيةوال ياسية   :واالقتصادية وف ا
Logy1= -4.76 + 1.06 LogX2+ 0.989 Log X3  + 0.296 LogX4 

T         (-2.42)        (3.80)          (2.18)    (1.67) 

     

R
2 
= 67            R

-2
 =62.1            F=13.54              D.W= 1.84 

تحات مساتوي  Tبعاد إجاراء اصتباار ( X4, X3 , X2)وياة ثالثاة متغيارات وهاي وتبين من صالل المعادلة أعاله معن

من التغيرات التي أحدثتها المتغيرات المست لة فاي المتغيار المعتماد مان صاالل %( 62)وأمكن تهسير ( 4.41)معنوية 
مى فكاناات ماان صااارج متغياارات النمااويج وهااي تنطااوا تحاات مااا يساا%( 77)وتب ااى نساابة  R²قيمااة معاماال التحديااد 
وقعات  0,90فاان قيمتاه   D.Wأماا فيماا يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , بالمتغير العشوامي

كماا أثبات اصتباار كاليان عادم , في منط ة عدم الت كد وهاي قريباة مان منط اة ال باول بعادم وجاود مشاكلة ارتبااط ياتاي
تاي تعكاس طبيعاة العالقاة باين المتغيار المعتماد والمتغيارات أماا إشاارخ المعلماات ال. وجود مشكلة ارتباط صطي متعدد

أيهاارت إشااارخ معلمتااه الموجبااة العالقااة ( X2)فنجااد أن المساااحة المزروعااة : المساات لة فاايمكن أن تهساار كمااا ياا تي
وهاي عالقاة منط ياة تتهاق ما  النيرياة االقتصاادية حياث تشاير , الطردية بينه وباين كمياة الناات  مان محصاول ال ما 

حياث %( 0.46)تازداد تبعاا لايل  الكمياة الناات  بم ادار %( 0)المعلمة أنه بزيادخ المساحة المزروعاة بم ادار مرونة 
أن زياادخ المسااحة المزروعاة واساتغاللها بالشاكل اممثال ياؤدا إلاى زياادخ الغلاة وبالتاالي زياادخ كمياة الناات  مان هاايا 
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أيهاارت إشااارته الموجبااة عالقتااه الطرديااة بااالمتغير التكنولوجيااا الميكانيكيااة ف ااد ( X3)أمااا مااا يصااح . المحصااول                        

يااؤدا إلااى زيااادخ كميااة النااات  ماان %( 0)وماان صااالل مرونااة المعلمااة نجااد أن بزيااادخ هاايا المتغياار بم اادار , المعتمااد
حيث أن اساتصدام المكنناة الزراعياة وإساتراتيجية تكثياف رأس الماال ياوفر الوقات %( 4.88)محصول ال م  بم دار 

التكنولوجياا الكيمياميااة فاان إشاارخ معلمتااه أثبتات العالقااة ( X4)أمااا . فااي زياادخ اإلنتاااج بشاكل مباشار والجهاد ويسااهم
بم اادار ( X4)الطردياة بيناه وباين كمياة النااات  مان ال ما  وهايا يتهاق و منطااوق النيرياة االقتصاادية حياث أن بزياادخ 

خ بالشااكل الصااحي  وبالم ااادير المحاااددخ حيااث أن اسااتصدم امساامد%( 4.7)ياازداد المتغياار المعتمااد بم اادار %( 0)
وبالمواعيد المناسبة سيسهم بشكل كبير في زيادخ الغلة المزرعية والتي ستنعكس بشاكل مباشار فاي زياادخ حجام الناات  

السالبي  همعنويتاه ولتا ثير حجم ال روض الزراعية من المعادلاة لعادم( X1)كما تم إس اط المتغير . من محصول ال م 

الة ويعود السب  في عادم معنويتاه فاي العاراق لعادخ أماور منهاا عادم اساتصدام ال اروض الزراعياة فاي على معنوية الد
أو بسب  عادم كهاياة  ال اروض لمعماال . امعمال التي منحت من أجله أا استصدامها في مجاالت بعيدخ عن الزراعة

مزارع من اجل ساح  ال اروض والتاي المزرعية المصتلهة  أو بس  الشروط التي تةعها المصارف الزراعية أمام ال
 تودا إلى انصهاض التوجه من قبل المزارعين وصاصة صغار المزارعين نحو ال روض الزراعية

تم اصتيار الدالة اللواارتمياة المزدوجاة ,  :تقدير نتائج التحليل الكمي للفجوة الغذائية لمحصول القمح في العراق-ب
م للمعادلة ااتية منها مثلت امفةل من صالل اجتيازها اال  :صتبارات اإلحصامية وال ياسية واالقتصادية وف ا

Logy2= 34.5- 32.9 LogX1-  0.23 LogX3+ 0.706 Log X4- 2.29 Log X5     

T         (4.58)   (-3.6)      (-2.28)            (1.85)    (-2.29) 

R
2 
= 55.4               R

-2
 =47             F=6.53              D.W= 2.13   

 Tبعاد إجاراء اصتباار ( X5, X3 , X2,X1, )متغيارات وهاي  اربعاةوتباين مان صاالل المعادلاة أعااله معنوية      

التغياارات التااي أحاادثتها المتغياارات المساات لة فااي المتغياار ماان % (11)وأمكاان تهسااير ( 4.41)تحاات مسااتوي معنويااة 
فكانات مان صاارج متغيارات النماويج وهاي تنطاوا % ( 01) اى نسابة وتب R²المعتمد من صالل قيمة معامل التحدياد 

  فاان قيمتاه   D.Wأما فيما يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , تحت ما يسمى بالمتغير العشوامي
. دكما أثبات اصتباار كاليان عادم وجاود مشاكلة ارتبااط صطاي متعاد, دلت على عدم وجود مشكلة ارتباط ياتيقد 2.07

حياث أن : أما إشارخ المعلمات التي تعكاس طبيعاة العالقاة باين المتغيار المعتماد والمتغيارات المسات لة فايمكن أن تهسار
(X1)   كمياة اإلنتااج الم ادر ف اد كانات إشاارخ معلمتاه الساالبة مته اة ومنطاق النيرياة االقتصاادية إي عكسات العالقاة

فاان  %(0)بم ادار ( X1)الغيامية , وتشاير مروناة المعلماة أن بزياادخ العكسية بينه وبين المتغير المعتمد حجم الهجوخ 

وهيه الزيادخ ستشج  االستثمارات مان هايا المحصاول وبالتاالي ساتنصهض %( 7.7)الهجوخ الغيامية ستنصهض بم دار 
بساا  الهجاوخ الغيامياة مان المحصاول صاصااة وان العاراق فاي فتارخ التسااعينات بادأ يعتماد علاى نهسااه فاي إنتااج ال ما  

قتصااادا الزراعااي ف ااد أيهاارت إشااارخ درجااة االنكشاااف اال( X3), أمااا . اليااروف الحاار  والحصااار االقتصااادا

%(  0)معلمته السالبة العالقة العكسية بينه وبين المتغير المعتماد أا اناه بزياادخ درجاة االنكشااف االقتصاادا بم ادار 
وهايا يعاد منط ياا ويلا  بسا  الحرياة االقتصاادية تعطاي فرصاة اكبار (4.27)فان الهجاوخ الغيامياة ساتنصهض بم ادار 

ق حاااالت تنافسااية ت ااود إلااى الكهاااءخ فااي اإلنتاجيااة فةااال عاان تزايااد الحريااة فااي مجااال التجااارخ إلنتاااج الحبااو  لتح ياا
الصارجية ف د تحسن مان أداء العملياات المزرعياة ومان ثام تزاياد كمياه اإلنتااج والصاادرات مان محصاول ال ما  مماا 

معاماال الحمايااة ( X4)ح أمااا مااا يصاا. يااؤدا بالمحصاالة النهاميااة إلااى ت لاايح حجاام الهجااوخ الغياميااة ماان المحصااول

حياث تشاير مروناة المعلماة , االسمي ف د أيهرت  إشارخ معلمته الموجبة العالقة الطردياة بيناه وباين المتغيار المعتماد
يل  الن زياادخ مساتوي الحماياة , %(4.2)تزداد حجم الهجوخ الغيامية بم دار %( 0)أنه بزيادخ معامل الحماية بم دار 

لهيا المحصاول بسا  التةاصم  الزيادخ في امسعار لن تصل إلى مستوي السعر الح ي ي  سيزيد من سعر ال م  ولكن 
 فاي دعام للمساتهل  علاى حساا  المنات  وهايا ياؤدا إلاى زياادخ الطلا  مناهالحاصل في االسعار مما يعني انه هنالا  

وبوجاود فجاوخ , ة امجنبياةفي حين أن حجم االستيرادات لن يتزاياد بشاكل كبيار ل ياود العملا, زيادخ االستهال  المحلي
اياميااة تتزايااد امعباااء علااى الميزانيااة العامااة نتيجااة وجااود زيااادخ فااي الاادعم المحلااي وارتهاااع المتطلبااات الغياميااة 

وبالتاالي هايا يتطلا  سياساات تتاواءم ونماط الهجاوخ , المستوردخ مما يترت  عليه زيادخ الهجوخ الغيامية مان المحصاول
نسبة مساهمة النات  الزراعي فاي الناات  المحلاي اإلجماالي ( X5)وفيما يصح . زنية بينهماأا صلق حالة توا, الغيامية

حياث , فان إشارخ معلمته السالبة عكست العالقة العكسية بين هايا المتغيار وحجام الهجاوخ الغيامياة مان محصاول ال ما 
وهايا يعاد منط ياا حياث , %(2.7)ار ستنصهض الهجوخ الغيامية بم د%( 0)تشير المرونة أنه بزيادخ المساهمة بم دار 

أنااه كلمااا تاازداد المساااهمة أا ارتهاااع النساا  المكونااة للنااات  الزراعااي والتااي ماان ةاامنها محاصاايل الحبااو  وال ماا  
بالدرجة امولى وبالتالي يساعد على ت ليح الهجوخ الغيامياة حياث أناه فاي التساعينات مان ال ارن الماةاي وحتاى عاام 

ساعر ( X2)أماا فيماا يصاح .نسبة مساهمة النات  الزراعاي فاي الناات  المحلاي اإلجمااليكان هنا  ارتهاع في  2447
علاى الهجاوخ الغيامياة حياث تام إسا اطه مان المعادلاة لت ثيراتاه  Tالصرف فلم يكن له تا ثير معناوا مان صاالل اصتباار 
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ي اعتارت قيماة العملاة العراقياة ويعود ساب  عادم معنويتاه للت لباات والتغيارات الكبيارخ التا. السلبية على معنوية الدالة                        
صالل فترخ الدراساة باين االرتهااع واالنصهااض الكبيار جادا وبالتاالي لام يكان هناا  تا ثير واةا  لساعر الصارف علاى 

 .الهجوخ الغيامية من محصول ال م  في العراق
لمزدوجاة , منهاا مثلات تم اصتيار الدالة اللواارتمياة ا: مصرفي  نتائج تقدير التحليل الكمي إلنتاج محصول القمح -أ

م للمعادلة ااتية   :امفةل من صالل اجتيازها االصتبارات اإلحصامية وال ياسية واالقتصادية وف ا
Logy1= -3.94 + 0.033 LogX1+ 1.27 Log X2  + 1.14 LogX3+ 0.165 Log X4  

T          (-8.15)        (3.13)              (18.52)         (3.54)             (2.56)    

 R
2 
= 99               R

-2
 =98           F=52.7               D.W= 1.9 

تحات  Tبعد إجراء اصتباار ( X4, X3 , X2,X1)وتبين من صالل المعادلة أعاله معنوية ثالثة متغيرات وهي        
يارات المسات لة فاي المتغيار المعتماد مان التغيارات التاي أحادثتها المتغ%( 89)وأمكن تهسير ( 4.41)مستوي معنوية 

Rمان صاالل قيماة معامال التحدياد المعادل
-2

فكانات مان صاارج متغيارات النماويج وهاي تنطاوا %( 2)وتب اى نسابة   
فاان قيمتاه   D.Wأما فيما يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , تحت ما يسمى بالمتغير العشوامي

كماا أثبات اصتباار ,  كد وهاي قريباة مان منط اة ال باول بعادم وجاود مشاكلة ارتبااط ياتايوقعت في منط ة عدم الت 0.8
أماا إشاارخ المعلماات التاي تعكاس طبيعاة العالقاة باين المتغيار المعتماد . كالين عدم وجود مشكلة ارتبااط صطاي متعادد

هاار إشااارخ معلمتهااا حجاام ال ااروض الزراعيااة تي( X1)فنجااد أن : والمتغياارات المساات لة فاايمكن أن تهساار كمااا ياا تي

وهااي عالقااة منط يااة تتهااق ماا  النيريااة , الموجبااة العالقااة الطرديااة بينهااا وبااين كميااة النااات  ماان محصااول ال ماا 
سااتزداد كميااة النااات  بم ااادار %( 0)حيااث تشااير مرونااة المعلمااة أنااه بزيااادخ حجاام ال ااروض بم اادار , االقتصااادية

ؤدا إلااى تحهيااز الماازارعين علااى زيااادخ إنتاااجهم صاصااة اي انااه بزيااادخ وتشااجي  اإلقااراض الزراعااي سااي, %(4.47)
حيث نجاد فاي مصار أن حجام ال اروض الممنوحاة , للمزارعين اليين ال يملكون رؤوس أموال لبدأ العمليات الزراعية

والتاي انعكسات بشاكل ايجاابي فاي زياادخ كمياة الناات  مان محصاول , من قبل المصاارف الزراعياة للمازارعين كبيارخ
المساحة المزروعة من المحصول ف اد أيهارت إشاارخ معلمتهاا العالقاة الطردياة باين هايا ( X2)ا يصحأما فيم. ال م 

اي بزيادخ المسااحة المزروعاة ومان صاالل مروناة المعلماة , وهيا متهق والمنطق االقتصادا, المتغير والمتغير المعتمد
ي مصاار هنااا  زيااادخ فااي المساااحات حيااث أنااه فاا%( 0.7)تاازداد الكميااة المنتجااة ماان ال ماا  بم اادار %( 0)بم اادار 

المستغلة والايا انعكاس بشاكل مباشار فاي زياادخ الكمياة المنتجاة صاصاة وأن الزراعاة فاي مصار تعتماد علاى التوسا  
التكنولوجيا الميكانيكية ف د أكدت إشارخ معلمتاه الموجباة العالقاة الطردياة ما  المتغيار المعتماد فمان ( X3)أما . امف ي

هايا يعناي %( 0.00)تازداد كمياة الناات  بم ادار %( 0)بزيادخ التكنولوجياا الميكانيكياة بم ادار  صالل المرونة نجد أنه
أن استصدام إستراتيجية تكثيف رأس المال يوفر الوقت والجهد ويساهم في زيادخ كمياة الناات  ولكان ينبغاي االنتبااه فاي 

ستصدام من ال وخ العاملاة والتاي تتمياز بكثافتهاا استصدام التكثيف في رأس المال قد تكون له  ثار سلبية على مستوي اال
التكنولوجياا الكيميامياة ف اد كاان يو عالقاة ايجابياة ما  الكمياة المنتجاة والتاي عكساتها ( X4)وفيماا يصاح . في مصار

تاازداد %( 0)إي بزيااادخ التكنولوجيااا الكيمياميااة بم اادار , إشااارخ معلمتااه الموجبااة وهاايا متهااق ماا  النيريااة االقتصااادية
فباساتصدام امسامدخ الكيميامياة بشاكل جياد وبالمواعياد المحاددخ , %(4.06)مية المنتجة من محصول ال ما  بم ادار الك

والكميات التي تحتاجها امرض أا بالتوليهة المثلى بمزج العنصر المتغيار ما  العنصار اإلنتااجي الثابات سايؤدا إلاى 
 .يادخ في الكمية المنتجة من محصول ال م امتصاصه من قبل النبات بشكل جيد واستغالله بشكل يعكس ز

تم اصتياار الدالاة اللواارتمياة المزدوجاة , : مصرنتائج تقدير التحليل الكمي للفجوة الغذائية لمحصول القمح في  -ب
م للمعادلة ااتيةمنها مثلت امفةل من صالل اجتيازها االصتبارات اإلحصامية وال ياسية وا  :القتصادية وف ا

Logy2= -7.94 – 1.98 LogX1- 0.249 Log X2  - 0.319 LogX3+ 0.171Log X4 

T          (-12.5)     (-21.68)          (-3.55)            (-2.29)               (1.33) 

              – 0.8431 Log X5   
                    (-3.79)  
R

2 
= 97.2             R

-2
 =96.5,              F=138.16                    D.W= 1.81 

تحات  Tبعاد إجاراء اصتباار ( X5, X3 , X2,X1)وتبين من صالل المعادلة أعاله معنوية ثالثة متغيرات وهي       
من التغيرات التي أحدثتها المتغيرات المست لة فاي المتغيار المعتماد %( 86.1)وأمكن تهسير ( 4.41)مستوي معنوية 

R ل التحديد المعدلمن صالل قيمة معام
-2

فكانات مان صاارج متغيارات النماويج وهاي تنطاوا %( 7.1)وتب اى نسابة  
فاان قيمتاه   D.Wأما فيما يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , تحت ما يسمى بالمتغير العشوامي

كماا أثبات اصتباار , ارتباط ياتاي وقعت في منط ة عدم الت كد وهي قريبة من منط ة ال بول بعدم وجود مشكلة (0.90)
أماا إشاارخ المعلماات التاي تعكاس طبيعاة العالقاة باين المتغيار المعتماد . كالين عدم وجود مشكلة ارتبااط صطاي متعادد
كمية النات  الم در من محصول ال ما  قاد أكادت إشاارخ ( X1)نجد أن : والمتغيرات المست لة فيمكن أن تهسر كما ي تي

وهاي عالقاة منط ياة إي تشاير المروناة أناه , قة العكسية بين هيا المتغير وبين حجم الهجوخ الغيامياةمعلمته السالبة العال
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أا أناه بزياادخ الناات  %( 0.89)ساتنصهض الهجاوخ مان محصاول ال ما  بم ادار %( 0)بزيادخ الكمية المنتجاة بم ادار                         
ساايؤدا إلااى ت لاايح حجاام الهجااوخ ماان ال ماا  بشااكل يتناساا  ماا  زيااادخ حجاام االسااتهال  المحلااي المتزايااد فااي مصاار 

سااعر الصاارف للعملااة الاايا كااان يو عالقااة عكسااية ماا  المتغياار (  X2)وفيمااا يصااح . الغياميااة ماان هاايا المحصااول

إي أناه %( 4.21)تانصهض الهجاوخ الغيامياة بم ادار %( 0)المعتمد إي تشير مرونته أناه بزياادخ ساعر الصارف بم ادار 
ابل العملة المحلية سيؤدا إلى تحهيز التجاارخ الصارجياة والتاي تحهاز المنات  بزيادخ سعر الصرف للعمالت امجنبية م 

. على زيادخ اإلنتاج وهيه الزيادخ ستتناس  م  حجم االستهال  المحلي وهيا يؤدا إلاى تصهايض حجام الهجاوخ الغيامياة
نااه وبااين حجاام الهجااوخ معلمتااه السااالبة العالقااة العكسااية بي إشااارخ أثبتااتمعاادل االنكشاااف االقتصااادا ف ااد ( X3)أمااا 

سااتنصهض الهجااوخ %( 0)تشااير مرونااة معلمتااه أنااه بزيااادخ معاادل االنكشاااف بم اادار  إي, الغياميااة ماان محصااول ال ماا 
فبتزايد التعامالت م  العاالم الصاارجي فاي مجاال التجاارخ الصارجياة قاد ياؤثر بشاكل طاردا علاى , %(4.72)بم دار 

حرياة اقتصاادية يحهاز  وإعطااءاول التكاليف نتيجة زيادخ الدعم المحلي ال درخ التنافسية لل طاع الزراعي وتنصهض جد
أعلاى  دصلياهلوجاود فارح لتح ياق مساتويات , ومان ةامنها محصاول ال ما  إنتااجهمالمنتجين الزراعيين نحو زياادخ 
  المحلاي نسابة مسااهمة الناات  الزراعاي فاي الناات( X5)وفيماا يصاح . العالمية امسواقوتح يق المزايا التنافسية في 

اإلجماالي فاان إشاارخ معلمتااه الساالبة عكسات العالقااة العكساية باين هاايا المتغيار وحجام الهجااوخ الغيامياة مان محصااول 
وهايا , %(4.90)ساتنصهض الهجاوخ الغيامياة بم ادار %( 0)حيث تشير المروناة أناه بزياادخ المسااهمة بم ادار , ال م 

اع النسا  المكوناة للناات  الزراعاي والتاي مان ةامنها محاصايل يعد منط ياا حياث أناه كلماا تازداد المسااهمة أا ارتها
 .الحبو  وال م  بالدرجة امولى وبالتالي يساعد على ت ليح الهجوخ الغيامية

تام اصتياار الدالاة اللواارتمياة المزدوجاة , منهاا : المغنربنتائج تقدير التحلينل الكمني إلنتناج محصنول القمنح فني  -أ
م للمعادلة ااتيةها االصتبارات اإلحصامية وال ياسية وامثلت امفةل من صالل اجتياز  :القتصادية وف ا

Logy1 = -7.80 - 0.048 LogX1 + 3.8 Log X2  -  3.15 LogX3 + 0.491 Log X4  

T          (-2.03)      (-0.47)           (5.93)              (-3.03)              (1.89) 

R
2 
= 66.4             R

-2
 =60                F=10.39           D.W= 1.83 

تحاات  Tبعااد إجاراء اصتبااار ( X4, X3 ,X2)وتباين ماان صاالل المعادلااة أعااله معنويااة ثالثااة متغيارات وهااي       

مان التغيارات التاي أحادثتها المتغيارات المسات لة فاي المتغيار المعتماد %( 64)وأمكن تهسير ( 4.41)مستوي معنوية 
Rة معامال التحدياد المعادلمن صالل قيم

-2
فكانات مان صاارج متغيارات النماويج وهاي تنطاوا %( 04)وتب اى نسابة   

فاان قيمتاه   D.Wأما فيما يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , تحت ما يسمى بالمتغير العشوامي
كماا أثبات اصتباار , مشكلة ارتباط ياتايوقعت في منط ة عدم الت كد وهي قريبة من منط ة ال بول بعدم وجود  (0.97)

أماا إشاارخ المعلماات التاي تعكاس طبيعاة العالقاة باين المتغيار المعتماد . كالين عدم وجود مشكلة ارتبااط صطاي متعادد
المساااحة المزروعااة ف ااد أكاادت إشااارخ معلمتااه ( X2)فهيمااا يصااح  :والمتغياارات المساات لة فاايمكن أن تهساار كمااا ياا تي

ومان صاالل مروناة المعلماة نجاد أناه , ية بين هيا المتغير وبين كمية الناات  مان محصاول ال ما الموجبة العالقة الطرد
وهاي نسابة كبيارخ أا %( 7.9)تزداد الكمية المنتجة مان ال ما  بم ادار %( 0)لو ازدادت المساحة المزروعة بم دار 

س علاى زياادخ كمياة الناات  أن التوس  في المسااحات المزروعاة فاي المغار  صاصاة بالنسابة لمحصاول ال ما  ساينعك
أماا . فبزيادخ حجم الحيازات واستصالح امراةي يمكن أن يؤدا إلى ارتهاع فاي الكمياة المنتجاة مان محصاول ال ما 

(X3 ) التكنولوجيا الميكانيكية قد أيهرت إشارخ معلمته العالقاة العكساية باين المكنناة وباين كمياة الناات  مان محصاول

تانصهض كمياة الناات  %( 0)أا أنه بزيادخ التكنولوجيا الميكانيكية بم ادار , االقتصادا ال م  وهيا يعد مصالف للمنطق
وبالتاالي ساتؤثر . والسب  في يل  يعود أما إلى ت ادم المكامن الزراعية من جرارات وحاصادات الاخ%( 7.0)بم دار 

ر إرشاادية ومهندساين زراعياين سلبا في النات  أو بسب  سوء استصدام المكننة من قبال المازارعين وعادم وجاود كاواد
أا عدم وجود كهاءخ فاي اساتصدام رأس الماال ومازج , يوجهون المزارعين نحو االستصدام امكهاء للمكننة بشكل كافي

وفيماا يصااح . العنصار المتغيار ما  العنصار اإلنتااج الثابات مماا يجعال اإلنتااج فاي المرحلاة الثالثاة مان مراحال الغلاة
(X4 )فمان صاالل , ياة ف اد أثبتات إشاارخ معلمتاه الموجباة العالقاة الطردياة بينهاا وباين كمياة الناات التكنولوجيا الكيميام

ياؤدا إلاى زياادخ كمياة الناات  مان محصاول ال ما  بم ادار %( 0)المرونة نجد أن زيادخ التكنولوجيا الكيميامية بم ادار 
ثال لكمياة امسامدخ وبالمواعياد المحاددخ إي باالساتصدام امم, وهيا يعد متهق ما  منطاوق النيرياة االقتصاادية%( 4.1)

( X1)أماا . يؤدا إلى زيادخ في اإلنتاجية ومن ثام ساتنعكس بشاكل مباشار فاي زياادخ كمياة الناات  مان محصاول ال ما 
 .لمسبا  التي يكرت فيما ت دم Tحجم ال روض الزراعية فلم تيهر معنويته من صالل اصتبار 

منهـا مثلـت ة تـم اصتيـار الـدالة الصطيـ: المغرب لغذائية لمحصول القمح فينتائج تقدير التحليل الكمي للفجوة ا -ب
م للمعادلة ااتية  :امفةـل مـن صـالل اجتيازها االصتبارات اإلحصامية وال ياسية واالقتصادية وف ا  

Y2=    2340631 –  0.17 X1 - 375751 X 2 -  4327924 X3 + 90399X5 

 (T)     (0.82)          (-1.86)     (-2.41)            (-2.07)           (0.91) 

R
2 
= 60.4              R

-2
 =52.8                F=8                 D.W= 2.36 



 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                   

 171 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

تحات مساتوي  Tبعاد إجاراء اصتباار ( X3, X2 ,X1)وتبين من صالل المعادلاة أعااله معنوياة ثالثاة متغيارات وهاي                         

ماان التغيارات التاي أحاادثتها المتغيارات المسات لة فااي المتغيار المعتماد ماان %( 12.9)وأمكان تهساير ( 4.41)معنوياة 
Rصاالل قيماة معامال التحدياد المعادل

-2
فكانات مان صاارج متغيارات النماويج وهاي تنطاوا %( 02.2)وتب اى نسابة   
فاان قيمتاه   D.Wأما فيما يصاح اصتباار , إلى معنوية الدالة ككل Fوأشار اصتبار , تحت ما يسمى بالمتغير العشوامي

أماا . كماا أثبات اصتباار كاليان عادم وجاود مشاكلة ارتبااط صطاي متعادد, عدم وجود مشاكلة ارتبااط ياتايأثبتت  2.76
فنجاد  :إشارخ المعلمات التي تعكس طبيعة العالقة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المسات لة فايمكن أن تهسار كماا يا تي

ال م  قاد أيهارت إشاارخ معلمتاه الساالبة العالقاة العكساية باين هايا المتغيار  كمية النات  الم در من محصول( X1)أن 
انصهةات %( 0)إي من صالل المرونة إيا ازدادت كمية الناات  بم ادار , وبين حجم الهجوخ الغيامية من محصول ال م 

وهايا  ا( E = Bi * X / Yاحلقم  ة اةفم تم احتتام ماونة ملاحلةحلملاحل   ملا), %(4.02)الهجوخ الغيامية بم ادار 

إي انااه بارتهاااع كميااة النااات  ماان المحصااول بياال التاا ثير االيجااابي لاابعض مؤشاارات , متهااق ماا  النيريااة االقتصااادية
السياسات الزراعية سيؤدا بالمحصلة النهامياة إلاى ت لايح فاي حجام الهجاوخ الغيامياة والوصاول إلاى مرحلاة االكتهااء 

العالقاة العكساية ما  حجام الهجاوخ  ةأيهارت إشاارخ معلمتاه الساالبسعر الصرف ف د ( X2)وكيل  فيما يصح . الياتي

إي أنااه %( 0.1)تاانصهض الهجااوخ بم اادار %( 0)الغياميااة ماان محصااول ال ماا  أا انااه بزيااادخ سااعر الصاارف بم اادار 
 بزيادخ سعر الصرف للعمالت امجنبية م ابل العملة المحلية سيؤدا إلى تحهيز التجاارخ الصارجياة والتاي تحهاز المنات 
. على زيادخ اإلنتاج وهيه الزيادخ ستتناس  م  حجم االستهال  المحلي وهيا يؤدا إلاى تصهايض حجام الهجاوخ الغيامياة

معدل االنكشاف الزراعاي ف اد أكادت إشاارخ معلمتاه الساالبة عالقتاه العكساية ما  حجام الهجاوخ الغيامياة مان ( X3)أما 

تانصهض الهجاوخ الغيامياة بم ادار %( 0)دل االنكشااف بم ادار إي أشارخ مرونة المعلماة أناه بزياادخ معا, محصول ال م 
إي إن زيااادخ التعاماال ماا  العلاام الصااارجي وتشااجي  الصااادرات ماان صااالل زيااادخ كميااة اإلنتاااج وتحسااين %( 4.22)

للبلد من المحصول كما أن زيادخ حجام الادعم وإعطااء حرياة  ةامصناف سيؤثر بشكل ايجابي في زيادخ ال درخ التنافسي
بساب  تح ياق مساتويات مرتهعاة , مسعار سيعطي تحهيز إةافي للمزارعين في زيادخ اإلنتاج من هايا المحصاولفي ا

من الدصول وزيادخ ال درخ التنافسية في امسواق العالمية مما يؤدا إلى زيادخ النات  وت ليح حجام الهجاوخ الغيامياة مان 
 . محصول ال م 

بحاث بشاكل عاام هاي عجاز كمياة الناات  مان محصاول ال ما  عان مواكباة ومن أهم االساتنتاجات التاي توصال اليهاا ال
الكميات المستهلكة بسب  الزيادخ والنمو السري  في السكان في جمي  دول عينة البحث وهايا ياؤدا الاى زياادخ الطلا  

يامياة أما بشكل صاح فهي العاراق تباين أن للمسااحات المزروعاة واساتصدام االسامدخ الكيم, الكلي على هيا المحصول
بشكل صحي  وكيل  المكننة الزراعية له انعكاس كبير في زيادخ كمية النات  من ال ما  وهاي ماا انعكاس بشاكل مباشار 

كماا تباين أن الرتهااع , في ت ليح الهجوخ الغيامياة اال ان الطلا  المتزاياد علاى هايا المحصاول حاال دون حادوث يلا 
 2447جماالي وصاصاة فاي تساعينات ال ارن الماةاي وحتاى عاام نسبة مساهمة النات  الزراعي فاي الناات  المحلاي اال

دور في محاولة ت لايح الهجاوخ الغيامياة واالعتمااد بشاكل نسابي علاى الايات علاى الارام مان عادم وجاود تاوازن فاي 
بشااكل عااام ب ياات هنااا  فجااوخ بااين الكميااة المنتجااة واالسااتهال  وعاادم , سياسااة الاادعم تتااوامم ونمااط الهجااوخ الغياميااة

وقد يعود السب  في يلا  الاى تجاهال أساس التوليهاة المثلاى لالنتااج لتعيايم حجام الناات  , ى االكتهاء الياتيالوصول ال
أما في مصر فتعاد أكثار تاوازن فاي نتامجهاا حياث . وانصهاض الكهاءخ االنتاجية وبالتالي انصهاض حجم الغلة المزرعية
بالتا ثيرات االيجابيااة للسياساات علاى ت لايح حجاام  كانات سياسااتها الزراعياة المعتمادخ أكثاار وةاوحا وهايا مااانعكس

الهجااوخ الغياميااة اي كااان لل ااروض الزراعيااة التاا ثير الهعااال فااي تشااجي  االنتاااج وت لاايح الهجااوخ بسااب  التطااورات 
أمااا فااي المغاار  ف ااد كااان للتاا ثير فااي اسااتصدام المكننااة , الحاصاالة فااي حجاام التموياال الزراعااي ومؤسسااات االقااراض

ض حجم ال روض الزراعية الممنوحة وابتعادها عن الغرض اليا منحت من اجلاه علاى كمياة الناات  الزراعية وانصها
من محصول ال م  انعكاسه في انصهاض ت ثيره في ت ليح حجام الهجاوخ الغيامياة علاى الارام مان التا ثيرات االيجابياة 

البحاث يوصاي البحاث بوةا   بنااءا علاى ماا ت ادم مان اساتنتاجات توصال اليهاا. لالنكشاف الزراعي وسعر الصارف
سياسااات اسااتثمارية فيهااا نااوع ماان التطااور والكثياار ماان االهتمااام فااي مجااال الزراعااة بالنساابة لمحصااول ال ماا  وأمنااه 
الغيامي من صالل تطوير البنى التحتية في مجااالت الارا واستصاالح االراةاي ومشااري  اممان الغايامي لاتمكن مان 

كايل  توجياه السياساات الزراعياة مان أجال , الى مرحلاة االكتهااء الاياتيتوفير هيا المحصول بشكل يةمن الوصول 
صدمة هادف زياادخ االنتاجياة لوحادخ المسااحة مان صاالل تكثياف االنتااج واساتصدام التكنولوجياا الميكانيكياة والكيميامياة 

ادخ االهتماام فةاال عان زيا, بشكل يةامن تكاوين توليهاة موردياة تجعال االنتااج فاي المرحلاة الثانياة مان مرحال الغلاة
بدراساااة المؤشااارات االقتصاااادية والزراعياااة يات ااثاااار االيجابياااة فاااي ت لااايح حجااام الهجاااوخ الغيامياااة وتهعيااال دور 
المؤشرات يات الت ثير المنصهض من أجل تحسين أوةااع اممان الغايامي بشاكل عاام ومحصاول ال ما  بشاكل صااح 

 .في جمي  دول عينة البحث
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ABSTRACT 
          The research aims to study and measure the impact of agricultural policies on the 

amount of output and food security of the wheat crop in some Arab countries (Egypt and 

Morocco) with special reference to Iraq and adopted a search on the hypothesis that 

agricultural policies effects of varying reflected on the food security of the wheat crop in 

the countries of the research sample , also adopted Find descriptive method with 

quantitative analysis using the method of least squares routine to determine the effect of 

some economic indicators, agricultural independent dependent variable amount of 

agricultural output of wheat and then measure the amount of estimated output of the first 

model with some indicators of the economic policies of agricultural in the size of the 

food gap of wheat crop using the method of least squares routine two-stage, in order to 

achieve more accurate results, and the most important conclusions of the research is the 

inability of the amount of output of wheat to keep pace with the quantities consumed due 

to the increase and the rapid growth in population in all countries in the research sample 

and this leads to increase aggregate demand for this crop and the inability to reach the 

stage of self-sufficiency.                                                                                               .        

                                             

                                                                               
 

 المصادر
باسم بن أحمد وصالد بن عبد الرحمن الحماودا وأحماد حلماي صاالح الاين حسان وساعود بان عباد العزياز ,  ل ابراهيم

أساالو  )أثاار السياسااات الزراعيااة علااى انتاااج ال ماا  فااي المملكااة العربيااة السااعودية (. "2446), العثمااان
 .جامعة المل  سعود, مركز بحوث كلية علوم االايية والزراعة, ("مصهوفة تحليل السياسة

كلياة  رساالة ماجساتيرم دمة إلاى, "لمتاحاةاممن الغيامي العربي المحاددات والهارح ا" .(2442) ,البن , محمد نجي 
 .اإلدارخ واالقتصاد, جامعة الموصل

البلادان   رها على االمان الغايامي فاي بعاض السياسات الزراعية واث" .(2400)الجبورا, رقية حمد صلف الجبورا, 
 .م دمة الى كلية االدارخ واالقتصاد, جامعة الموصلاطروحة دكتوراه  ,"العربية
 .لبناني للطباعة والنشر , بيروت, دار المناهل ال "السياسات العامة" .(2446)حسين, صليل 

الحبااو     لحمايااة االساامية الصااافية لمحاصاايل التحلياال االقتصااادا لمعاامالت ا" .(0888)الزوبعاي, عبااد ل علااي, 
 .088-022( :صاح)0, مجلة الزراعة العراقية, "الرميسة في العراق

 2, مجلاة ال ادساية للعلاوم التربوياة, "عناصر ومؤشرات السياساة الزراعياة درساة نيرياة(. "0882), أيان ,اولدين
(2 ),16-20 

 .   االقتصادا العربي الموحدالت رير , جامعة الدول العربية, (2448) ,مجهول
        -المنيماااة العربياااة للتنمياااة الزراعياااة, الصرطاااوم  ,"ت ريااار اوةااااع االمااان الغااايامي العرباااي. "(2448) ,مجهاااول

 .السودان
            دراساااة شااااملة لتوثياااق السياساااات الزراعياااة فاااي الااادول العربياااة ,المنيماااة العربياااة للتنمياااة " .(2448) ,مجهاااول

 . السودان -الصرطوم  ,"الزراعية

 .صندوق الن د العربي, ("2404-0891)الت ارير واإلحصاءات للمدخ ( "2404) ,مجهول
 . المنيمة العربية للتنمية الزراعية, ("2404-0891)كت  اإلحصاءات السنوية للمدخ ", (2404) ,مجهول
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