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 الخالصة

ا  .ةايمددن الغدد ا ي فددي العددراق ي ددم السددل  السددتراتيجي ووااقدد يهدددا البحددى دلددى دراسددة منهددوم ايمددن الغدد ا ي     
قصدو  فدي  دل تزايدد السدكان  أ ميدةليدوم حيدى تحتدل اا المثدار  عليهدالقضدايا  أ مالغ ا ي من  ايمنقضية أصبحت 

السددل   أ ددممع ددم الدددول والتددي تمثلددت فددي تندداقم  التددي تمددر بهدداالمطددرد ونقددم المددوارد وفددي  ددل ايزمددة الغ ا يددة 
 دن ، واعتمددد البحددى علددى فرضددية مناد ددا ايسددعارالغ ا يددة الر يسددة وتزايددد الطلددو عليهددا واالرتناعددات القياسددية فددي 

اعتمددد منهددا ،و واإلنتددا ة السددتراتيجيالنجددو  بددين االسددتهال مددن السددل    تزايدددايمددن الغدد ا ي فددي العددراق يتجدد  نحددو 
حيدى تضدمن البحدى سلسدلة زمنيدة . البحى على المنهج ألوصني م  التحليل الكمي باستخدام تحليل االنحددار المتعددد

 نال تباين في نسبة االكتندا  الد اتي فدي المحاصديل  ان دلى،وتوصل البحى (  2404 – 0894) مدا ا ثاثون عاماً 
 %(7403)فتدددر  الدراسدددة للمحصدددولي القمدددح والدددرز وخددداالسدددتراتيجية ا  بلغدددت متوسدددط نسدددبة االكتندددا  الددد اتي 
مسدتقبا  الغ ا يدة تدزداد حدد  المشدكلة دنمدن المتوقد  و% 9703اماالمحصول  الشعير فقد بلغت نسبة االكتنا  الد اتي 
 تحريدر التجدار  العالميدة وعولمدة الغد ا  التدي ستنضدي بددور ا دلىفي  ل االتجا ات االقتصادية الدولية التي تهدا 

مسددتويات مرضددية مددن ايمددن  دلددىمعهددا ويسددتلزم الوصددول  الغدد ا  عالميددا وتددزداد محنددة النقددرا  أسددعارارتنددا   يفدد
القطددا  الزراعددي  بواقدد الغدد ا ي وتضددافر جهددود الدولددة فددي وضدد  اسددتراتيجيات متكاملددة لهمددن  الغدد ا ي للنهددو  

الحديثدة فدي الزراعدة   ايسداليوعيدة واسدتخدام الزراعدي مدن خدال االسدتخدام االمثدل والرشديد للمدوارد الطبي واإلنتا 
 .لمواجهة مشكلة الغ ا 

 
 المقدمة

يشكل الغ ا  ركيز  أساسية في حيا  الشعوو وان مسدوولية تدوفيرب بشدكل دا دم بدالكم والندو  المناسدبين ينبغدي دن     
الحاجدات ايساسدية وفدي  تضطل  بها الدول والموسسات  ات العاقة الن اإلنسان ارتبط وجودب علدى اير  بتدوفير

مقدمتها الغ ا  ال ي يعد من أ م مقومات البقا  على قيد الحيدا  ولقدد أصدبح ايمدن الغد ا ي مدن اي ميدة بمكاند  ال تقدل 
كمدا يعتبدر مدن المندا يم االقتصدادية التدي القدت ا تمامدا كبيدرا مدن قبدل البداحثين، عن ايمن القدومي وايمدن الصدحي 

 ا المنهدوم بداختاا المن مدات والمددارف النكريدة فقدد عرفتد  من مدة ايز يدة والزراعدة وتعددت التعرينات حدول  د
الدولية بأن  توفير الغ ا  لجميد  أفدراد المجتمد  بالكميدة والنوعيدة الازمتدين للوفدا  باحتياجداتهم بصدور  مسدتمر  مدن 

ان تندتج الدولدة اكبدر قددر  و د اعيةالزر كما عرفت  المن مة العربية للتنمية(2448مجهول،)ونشطة اجل حيا  صحية 
ممكن مما تحتاج  من الغ ا  بطريقة اقتصادية تراعي الميز  النسبية لتلل الدولدة فدي انتدا  السدل  التدي تحتاجهدا وفدي 
حدود ما تملك  مدن مدوارد ومقومدات وان تكدون منتجاتهدا قدادر  علدى التندافف مد  المنتجدات ايجنبيدة وان يتدوفر فدي 

مددن الغدد ا  بالكميددة  ماو الصددناعية ميددز  نسددبية فددي انتاجهددا محليددا وان تددوفر لهفددراد مددا يكندديهصددادرات الزراعيددة 
االفددراد المجتمدد  بددايخم لدد وي الخددل  لوالنوعيددة الازمددة للنشدداط والصددحة مدد  مراعددا  عدالددة توزيدد  الغدد ا  لكدد

ا ي الد ي يعداني مند  العدراق جا ت أ مية البحى من خال ماح ة حالة العجز الغ  قدو (2400الجبوري،)المحدود 
الن اإلنتا  المحلي من الغ ا  ال يني باحتياجات السكان التي تتزايد بمعدالت تندوق معددالت نمدو اإلنتدا  المحلدي مدن 

معروفدة  أصدبحت القطا  الزراعي في العراق  و أكثر القطاعات اإلنتاجيدة تخلندا يسدباو  دنالغ ا  ومما الشل في  
اسعة مدن ايراضدي الزراعيدة علدى االروا  الدديمي التدي ال تعدد مضدمونة ايمطدار وموجدات منها اعتماد مساحات و

مشدكلة البحدى  دنكمدا وتددني المسدتو  التقندي المسدتخدم فدي االنتدا  الجناا واالرتنا  المناجئ في درجات الحرار  
أسدبابها الزيداد  فدي عددد السدكان الواق  االقتصادي للعراق ال ي يعاني من مشكلة العجز الغ ا ي والتدي مدن  دلى تشير

التي لم تعد تساير الزياد  في اإلنتا  واإلنتاجية الزراعية ممدا تضدطر دن تسدتورد مع دم احتياجاتهدا الغ ا يدة والسديما 
ايساسدية منهدا وتشدير الكثيدرمن دحصددا ات اإلنتدا  واالسدتهال المحلدي والددولي دلددى دن العدراق مقبدل علدى مشددكلة 

بين معدل دنتا  المدواد الغ ا يدة وبدايخم الحبدوو وبدين معددل اسدتهاكها  ة تزايد النجو  الغ ا يةز ا ية خطير  نتيج
مسدتقبل ايمدن الغد ا ي والد ي يعاضددب التراجد   مما يشير دلى خطور  الموقا الغ ا ي فدي العدراق وبالتدالي خطدور 

 بالزياد  السكانية وموجات الجناا التي تجتاح العالم نتيجة لتزايد الطلو المقترن في المخزون العالمي من الحبوو
فدي العدراق يتجد  نحدو المزيدد مدن النجدو   ايمن الغ ا ي فرضية مناد ا ان البحى على واعتمد في السنوات  ايخير 

  نااالكتنا  ال اتي بدرجات متباينة و يوان  نال عوامل توثر فمنها  واإلنتا ة يجياإلستراتبين االستهال من السل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتضددح أ ميددة دراسددة ايمددن الغدد ا ي فددي العددراق لتلبيددة االحتياجددات ايساسددية مددن الغدد ا  وتحقيددق االكتنددا  الدد اتي                         
اسدة واقد  ايمدن الغد ا ي فدي دراسدة منهدوم ايمدن الغد ا ي  ودر دلىكما يهدا البحى . والوصول دلى ايمن الغ ا ي 

ة يعتبر موضو  ايمن الغ ا ي من المواضدي  المهمدة والتدي تسدتحق البحدى والدراسدة اإلستراتيجيالعراق ي م السل  
المدوارد المتاحدة للزراعدة فدي العدراق تعدد كافيدة  دن( 0883)احمدددراسدة  العديد مدن الدراسدات ومنهدا أكدت  و  ا ما

على من خال زياد  اإلنتاجية وكان  دا الدراسة التعرا على حجم النجدو  الغد ا ي التدي لتحقيق امن ز ا ي بنسبة أ
دراسددة موضدحا فيهددا  (0888)ألنجنديكمدا أجددر  . يعداني منهدا العددراق ونسدو االكتنددا  الد اتي ي ددم السدل  الزراعيددة

دم كنددا   وأدا  السياسددات عدد دلددىتراجدد  موشددرات ايمددن الغدد ا ي العربددي وفددي مقدددمتها االكتنددا  الدد اتي ويعددود  لددل 
حدول االكتندا  الد اتي لعددد مدن المجموعدات الغ ا يدة للددول العربيدة (0888)في بحث  ط كما أشار .االقتصادية الكلية 

العربيدة واقعدة فدي منطقدة العجدز الغ ا يدة كونهدا تعداني مدن النجدو  الغ ا يدة كمدا أنهدا اخد  بالتوسد   ايقطاربان مع م 
وتطدرق . و لل نتيجة لزياد  السكان من جهة وزيداد  الددخول مدن جهدة أخدر ،اإلنتا ت نمو بمعدالت اكبر من معدال

العوامل التي تحد من تحقيق ايمن الغ ا ي نتيجة التزايد السكاني وتزايدد الطلدو علدى الغد ا  فدي  دلى(2443)شومان 
زراعيددة ومحدوديددة المددوارد فددي العمليددات ال المسددتخدمة الزراعددي وتخلددا مسددتو  التكنولددوجي اإلنتددا  ددل قصددور 

الطبيعية من أراضي زراعية ومياب ونقم االستثمار والتمويل كما أوصت الدراسة بضدرور  النهدو  بواقد  التنميدة 
ترتيبد  فدي  أومكاندة العدراق  دلى(2404)وأشار محمد حسن رشم، الزراعية المستدامة من اجل تحقيق ايمن الغ ا ي 

لتحتدل مراتدو متقدمدة باعتبدار تتدوفر لدديها ازلدو مسدتلزمات  اإلمدام دلدىتتقدم  دنمن الحبوو عالميا بدال  دنتا مجال 
العراق أصدبح ثداني اكبدر بلدد عربدي يسدتورد للحبدوو  دنوبايخم ايراضي الصالحة للزراعة والمياب نر   اإلنتا 

 أ دمالقريدو نتيجدة تدد ور   العراق مهدد بأمن  الغ ا ي حاليا وفدي المسدتقبل دن دلىكما توصل من خال نتا ج البحى 
الكميات اكبدر مدن المحصدولين خدال العقددين القدادمين  دلىوالتي يقابلها تزايد الحاجة (الرز،القمح )عناصر   ا ايمن

 .اإلنتا وعدم وجود موشرات ايجابية لزياد   دلى باإلضافةبسبو تزايد أعداد السكان 
اقتصدداد الددوطني فهددو المصدددر ايساسددي لتددوفير الغدد ا  للسددكان يعددد القطددا  الزراعددي مددن الدددعا م المهمددة ل        

اندد   دلددىالمحلددي اإلجمددالي باإلضددافة  اإلنتددا مددن قيمددة %04-74وتحقيددق ايمددن الغدد ا ي المحلددي فهددو يشددكل حددوالي 
 بدالرزم مدن امدتال  العدراق مدن المدوارد الطبيعيدة المتمثلدة فدي اير  والميداب.من القو  العاملة كبير يستوعو عدد

( 2447،يالدو اسدط) والموارد البشرية كعوامل أساسية لتحقيدق تنميدة زراعيدة ناجحدة تدومن للبلدد حاجتد  مدن الغد ا  
لكن نتيجة إل مال القطا  الزراعي بسبو الحروو والصدراعات العسدكرية التدي خاضدها العدراق واسدتنزاا مدواردب 

ا فدي مجمدل نشداطات  السديما تلدل المتعلقدة بانخندا  وقدرات  وتدمير بنيت  التحتية فقد أصبح يعاني من تد ور وتخلد
سدددود تخزينيددة علددى نهددري دجلددة  بإنشددا والعمددل ونقددم الددواردات الما يددة ن ددرا قيددام دول الجددوار  اير  دنتاجيددة

الجنداا  دلدى ودضدافةوالنرات ممدا قلدل مدن حصدة العدراق التدي تعتمدد علدى الزراعدة كليدا باعتبدارب زراعدة مروريدة 
السدل   الغ ا يدة   فيرمسا مة   ا القطا  في تدو دلى أد مما  ( 2404،البري)  لملوحة والتصحر الخوا ايمطاروشح 

بالطلو النعال على السل  الغ ا ية نتيجة الزياد  المطرد  في عددد السدكان وزيداد  الهجدر   اإلينا ايساسية عاجز  عن 
المقابدل عددم تطدور الندن اإلنتداجي  السدا د د  دن قلدة الرينية وحرمدان القطدا  الزراعدي مدن القدو  العاملدة المدا ر  وب

ممددا جعلتهددا  (2447،يالواسددط)الحديثددة والتقدددم العلمددي قددد عمددق مددن مشددكلة ايمددن الغدد ا ي اإلنتددا اسددتعمال وسددا ل 
 دنتعاني من عجز ز ا ي كبير وخاصة في السل  االستراتيجية التي يزندى عنهدا د  تحولدت دلدى دولدة مسدتورد  بعدد 

أو العجدز الحاصدل لدديها بسدبو ،صدرب ل  في العقدود السدابقة د  قامدت باسدتيراد الغد ا  لسدد الدنقم الحاصدل كانت م
 دلدىتحولهدا  دلدى أد  وقصور العر  في الغ ا  عن مواجهة الطلو المحلي المتنامي ممدا،عدم كناية أنتاجها المحلي 

موازينهدا  فدي حاجدة المتناقمدة للغد ا  و هدور كعجدزقو  شرا ية كبير   ترتدو عليد  اسدتنزاا موارد دا الماليدة لسدد ال
التجارية الوض  ال ي فر  على العدراق درجدة مدن التبعيدة نتيجدة اعتماد دا علدى عددد محددود مدن الددول المصددر  

علدى  ايوا دلللغ ا  م  مايترتو عل  لل من أثار اقتصادية وسياسية واجتماعيدة د  در  العدراق ضدمن قا مدة العشدر 
د  أصدبحت مشدكلة ايمدن الغد ا ي مدن .و دي درجدة مرتنعدة % 90،8ة الغ ا ية وبلغ موشر التبعية فيد  مستو  التبعي

الزراعي التدي يمكدن مدن خالهدا  اإلنتا ابرز المشاكل االقتصادية الرا نة التي تواج  العراق رزم ان  يمتلل مقومات 
تصور حجدم مشدكلة ايمدن الغد ا ي مدن التراجد   د  يمكن( 2400ألكعبي،) تحقيق االكتنا  ال اتي أو نسو مرتنعة من 

فدي المسداحات المستصدلحة أو المزروعدة  أساسدا أو تنشدي النقدر  اإلنتا وانعدام شروط  اير  دنتاجيةالمرعو في 
المتاحة والمزروعة من حيى مسداحتها أو نوعهدا ومقددرتها علدى  بايراضي د  تتأثر كمية عر  الغ ا  تأثيرا مباشر

مليدون دوندم 09مليون دونم كمدا تقددر مسداحة الراضدي الصدالحة للزراعدة 037لغ المساحة الكلية للعراق د  تب اإلنتا 
مددن مسدداحة العددراق الكليددة وان المسدداحة الصددالحة للزراعددة التددزال دون حالددة االسددتغال %86،0والتددي تشددكل نسددبة

اضددي القابلددة للزراعددة خددار  النشدداط مليددون دونددم أي ثلثددي اير27مسدداحت  عددن  يتزيدددالكامددل لهددا د  المسددتغل منهددا 
ويمكن قياف تجليات المشكلة الغ ا ية بحجم النجدو   الغ ا يدة ودرجدة االكتندا  الد اتي مدن ( 2443،عبد هللا)الزراعي  

والرز كونها تحتل نسبة كبير  في السدلة الغ ا يدة بسدبو ،والشعير ،ة التي تشمل القمح اإلستراتيجيالمحاصيل الحبوو 
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كونهدا  ات عاقدة وثيقدة بدايمن الغد ا ي  د  اخد  يعداني العدراق مدن فجدو  ز ا يدة  دلى ي المتب   باإلضافة النمط الغ ا                        
أو  ع متهددا فددي الوقددت الحددالي د  أصددبحت تسددتورد حددوالي  دلددىكبيددر  ومتزايددد  فددي بدايددة الثمانينددات ووصددلت 

د  تشدير اإلحصدا ات (2448،زيندي)تالاالح بعد%84أكثر من  دلىمن احتياجات  خال الثمانينات ثم ارتنعت 34%
مدن حاجدة سدكان  واند  فدي ايعدوام الدثاى %84القمدح فدي العدراق لدم يغطدي فدي أحسدن حاالتد  سدو   دنتا  دن دلى

 التدوازنووفدق نشدر  . من تلل الحاجة%08ي سو  ال يغطالرز  دنفي حين % 74الماضية لم يغطي سو  اقل من 
الحاجدة النعليدة  دلدى%04،0الدا طدن أي بنسدبة 7028محاصيل الحبوو  دنتا  فقدبلغ2400الغ ا ي في العراق لعام 

%  7 أكثدرحدوالي   دلدىوم  تزايد حجم السكان السنوي وال ي يصل معددل نمدوب .الا طن 9038للباد والتي قدرتو
كتندا  وتشدكل تدد ور معددالت اال(2404،رشدم)  الخدار   دلدىفان العراق مقبل على انكشاا كبيدر فدي أمند  الغد ا ي 

بسدبو الحدرو مد  %70ال اتي خطرا على ايمن الغ ا ي د  بلغت نسدو االكتندا  الد اتي للحبدوو فدي فتدر  الثمانيندات
كمدا (2400،جميدل)و دي نسدو متدنيدة%  86-%87تتدراوح بدين  أالن دما% 84 دلىديران وفي التسعينات ارتنعت 

الجهدداز المركددزي  لعددراق  وحسددو دحصددا ياتانتشددار النقددر والجددو   مددن ال ددوا ر التددي تهدددد المسددتقبل ا أصددبح
 قيامدة أكثدرفان رب  سكان العدراق علدى اقدل تقددير يعيشدون تحدت خدط النقدر وان تنشدي الجدو  كدان يمكدن  لإلحصا 
ة التموينيدة المدعومددة مدن الحكومددة كمدا ا هددر المسدح ايمددن الغد ا ي والن ددات الهشدة الدد ي أنجدزب الجهدداز لدوال البطاقدد
زد ا يا يبلدغ عددد م  ايميندينتعداون مد  برندامج ايز يدة العالميدة ان عددد السدكان العدراق زيدر بال لإلحصا المركزي 

مدن السدكان الد ين يعتمددون بشدكل %22مليدون نسدمة وتمثدل 6044من السكان ويضاا اليهم%7الا نسمة أي 874
  دي زدددد ا يا أمينددددينيصددددبحوا زيددددر  دنمليددددون نسددددمة يمكددددن 9744كامددددل علددددى ن ددددام البطاقددددة التموينيددددة و

(Anonymous،2449) بددد مددن معالجددة القطددا  الزراعددي الدد ي يعدداني مددن مشدداكل كبيددر  سددببها ال% 7009مانسددبت

الزراعددي مددن خددال  واإلنتددا للنهددو  بواقدد  التنميددة الزراعيددة  أالنالدد ي حصددل  مددن الثمانينددات ولغايددة  اإل مددال
لحديثدة فدي الزراعدة لمواجهدة مشدكلة الغد ا  د  مدن االستخدام ايمثل والرشيد للمدوارد الطبيعيدة واسدتخدام ايسداليو ا

تحريدر التجدار   دلدىتزداد حد  المشكلة الغ ا ية مسدتقبا فدي  دل االتجا دات االقتصدادية والدوليدة الراميدة  دنالمتوق  
ت مسدتويا دلدىارتنا  أسعار الغ ا  عالميا  وبد لل يسدتلزم الوصدول  دلىالعالمية وعولمة الغ ا  التي ستنضي بدور ا 

 .  ي مرضية من ايمن الغ ا 
                                                                                                                                                      

 مواد البحث وطرائقه

ة االقتصدادية الم هدر التطبيقدي بمدا يسداعد فدي تقيدديم تعدد أسداليو االقتصداد القياسدي أدا  ر يسد  تعطدي الن ريدد        
مكوناتها واختبار فرضياتها والتأكد مدن صدحتها وعلدى نحدو يقربهدا مدن الواقد   لتكدون اكثدر منطقيدا وقبدوال فدي تقيديم 

وفدي تطبيددق الجاندو الكمدي مدن الدراسدة اختيددرت المتغيدرات ااتيدة بوصدنها متغيددرات  سدلول الوحددات االقتصدادية،
 .مستقلة

Y=F(X1,X2,X3,X4,X5) 
Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+UI) 

Y=نسبة االكتنا  ال اتي)%( 
X1=(مليون نسمة)عدد السكان 
X2= (طن ألا)للمحصول الزراعي المحلي اإلنتا 

X3=(طن ألا)االستيراد 

X4=(طن ألا)حجم الطلو المحلي 
X5=(دوالر)متوسط نصيو النرد من الدخل 
B0=الحد المطلق 

B1-B5=معامات المتغيرات 

UI=المتغير العشوا ي 

وحسدبت قديم المعلمدات ، تم جم  البيانات  الخاصة بالمتغيرات وقد استخدم أسلوو االنحدار الخطدي المتعددد  دنوبعد 
بطريقة المربعات الصغر  االعتيادية كونها تعطي أفضل التقديرات الخطيدة زيدر المتحيدز  واختيدرت أفضدل الصديغ 

Goodness of Fitوقددد اعتمدددنا فددي  دد ا ،%8التددي اجتددازت االختبددارات اإلحصددا ية والقياسددية وبمسددتو  معنويددة
وفددي ضدو  منددا يم الن ريدة االقتصددادية  الن ددري والمدنهج الكمدي فددي القيداف ايسدلووالجدز  علدى حالددة الدربط بددين 

 .اإلحصا ي ون رية االقتصاد القياسي في القياف والتحليل ايسلووباستخدام 
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 والمناقشةالنتائج                         

من خال استخدام النما   القياسية لحاالت االنحدار الخطي المتعدد وبالصديغ الخطيدة واللوزارتميدة المزدوجدة وشدب  
أتضدح %8وبمسدتو  معنويدة ((D.W-Klein والقياسية (R²-T-F)اللوزارتمية التي اجتازت االختبارات االحصا ية

 : بان نتا ج التقدير كانت كاالتي
مدن اجدل قيداف اثدر المتغيدرات المسدتقلة  :االكتفاء الذاتي منن محصنول القمن  بدير التحليل الكمي لنسنتائج تق:أوال

لمحصول القمدح وبعدد تطبيدق الصديغ المد كور  أنندا تبدين بدان أفضدلها توصدينا للنمدو   المقددر  دي في نسبة االكتنا  
 الصيغة اللوزارتمية المزدوجة التي أخ ت الشكل االتي   

Logy=1.15-0.309LogX1+0.130LogX2-0.251LogX3-0.292X4-0.178LogX5 
           T=     5.37          2.63           1.6             -2.9        -2.0               1.5        

78     R¯²=73 =R² 
F=17.33 

  D.W=1.9 
تحددت مسددتو  معنويددة Tبعددد أجددرا  االختبددارX1.X3.X4)توضددح النتددا ج المقدددر  أعدداب معنويددة كددل مددن المتغيددر

مددن التغيددرات الحاصددلة فددي نسدبة االكتنددا  الدد اتي تنسددر بواسددطة التغيددرات الحاصددلة فددي %37كمدا يمكددن تنسددير8%
مدن  د ب  التغيدرات %23وان(R²)خدال قيمدة معامدل التحديدد  نالمتغيرات المستقلة التي يتضمنها النمدو   المقددر مد

الددى معنويددة المعادلددة ككددل وفيمددا يخددم Fزيددر قابلددة للقيدداف الكمددي وأشددار اختبددار تنسددر الددى عوامددل أخددر  نكددون
،كمدا اثبدت  بدين متغيدرات النمدو   العشدوا ي عددم وجدود مشدكلة ارتبداط  اتديممايدل على 008فان قيمت D.Wاختبار
ية وقيمتهددا وان المعلمددات المقدددر   وات معنويددة دحصددا .بعدددم عدددم وجددود مشددكلة ارتبدداط خطددي متعددددkleinاختبددار 

تعندي ان  يوحدد  والتد40748 ( عدد السدكانX1)تختلا عن الصنر وتساوي القيمة المقدر  وقد بلغت مرونة المتغير 

و لدل عنددما يكدون االنتدا  %40748تدودي الدى انخندا  نسدبة االكتندا  الد اتي بمقددار%0عند زياد  السكان بمقددار 
كان  التي تتزايد بمعدالت تنوق معدالت نمدو االنتدا  الد ي يجعدل باحتياجات الس يالمحلي من المحصول قليل ا  ال ين

 وقدد بلغدت مروندة. و ي عاقة منطقية تتندق مد  مندا يم  الن ريدة االقتصدادية يرتبط بعاقة سلبية م  المتغير المعتمد
نسدبة االكتندا  ان اإلشار  السالبة لمعلمة  د ا المتغيدر عكسدت العاقدة بيند  وبدين  اوكم40280(استيرادات(X3المتغير

سوا تنخن  نسبة االكتنا  ال اتي وتنسديرب يعدود الدى %0ال اتي ا  تشير المرونة الى ان  بزياد  االستيرادات بمقدر 
ان  عندد زيداد  االسدتيرادات  واالننتداح االقتصدادي سديعمل علدى خند  االنتدا  المحلدي و لدل لعددم قددر  المحاصديل 

الدى عدزوا المدزارعين عدن زراعدة  د    ياصديل المسدتورد  ممدا يدودالمحلية من وخاصدة الحبدوو مدن منافسدة مح
فقدد بلغدت مرونتد   (X4حجم الطلو المحلي  )اما المتغير.المحاصيل وبالتالي سيعمل على خن  نسبة االكتنا  ال اتي

سدتنخن  نسدبة االكتندا  مند  %0القمدح بمقددار  لحجدم الطلدو المحلدي لمحصدو دوالتي تعني بأن  عندما يزدا40428
الن أي زياد  في حجم الطلو المحلي ال ي يقابل  انخنا  في االنتدا  سدوا تدنخن  نسدبة االكتندا  %40428بمقدار

الدد اتي مددن المحصددول ننسدد  تبددين العاقددة العكسددية بيندد  وبددين نسددبة االكتنددا  الدد اتي نتيجددة زيدداد  الدددخل ممددا يددودي 
 .                                                 الر يسة ومنها محصول القمحبالمستهلكين الى زياد  الكميات المتاحة لاستهال من السل

تم اختيار الدالة الخطية كونها مثلت  :نتائج تقدير التحليل الكمي لنسب االكتفاء الذاتي من محصول الشعير:ثانيا
 : آالتيةوالقياسية وفقا للمعادلة  اإلحصا يةمن خال اجتياز ا االختبارات  ايفضل

13.69+3.033X1+0.107X2-0.8X3-0.069X4 -0.14X5= Y 

T=0.48         2.2         3.1          1.6             -2.1           -1.9 

R²=50.7         
F=13.91      D.W=1.8 

مدن محصدول  علدى نسدبة االكتندا  الد اتيتأثير دا جميد  المتغيدرات المتوقد   ددخدالبعدد  توضح النتا ج المقدر  أعداب 
دحصدا ية  معنويدة( X5,X4,X2,,X1)المتغيدرات دنالشعير وحسو الن رية االقتصادية والدراسدات التطبيقيدة  هدر 

الحاصددلة فددي نسددبة االكتنددا  الدد اتي تنسددر بواسددطة مددن التغيددرات %(8403)وان X2ولددم ت هددر معنويددة المتغيددر 
مددا خددار  متغيددرات النمددو   و ددي تدددر  ضددمن فكانددت %(0807) الحاصددلة فددي المتغيددرات المسددتقلة وانالتغيددرات 
 فدان قيمتد  D.Wككدل وفيمدا يخدم اختبدار .المعنويدة المعادلدة دلدى Fاختبدار أشدار بدالمتغير العشدوا ي ،كمدا  يسدمى

المقددر   فقدد المعلمدات ان  كمدا.مما يدل على عدم وجود  ا ر  االرتباط ال اتي بين متغيدرات النمدو   العشدوا ي009
والتددي تعندي بددأن عنددما يددزداد عدددد  40308عدددد السدكان X1دحصدا ية ا  بلغددت مروندة المتغيددر ات معنويددة  ت هدر

مددن محصددول الشددعير واإلشددار  الموجبددة  %40308سددوا تددزداد نسددبة االكتنددا  الدد اتي بمقدددار%0السددكان بمقدددار 
السدكان زادت القدو  العاملدة  ا  اند  كلمدا زاد عدددوبين المتغيدر المعتمدد لمعلمة   ا المتغير تبين العاقة الطردية بين 

مدن ناحيدة ومدن ناحيددة اخدر  فدان الطلددو علدى الشدعير يكددون  بالقطدا  الزراعدي وبد لل  سددوا يدزداد معددل االنتددا 
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بينمدا بلغدت مروندة ،الد اتي  وبالتالي سوا تزداد نسدبة االكتندا  القمح له ا تزداد نسبة االكتنا  ال اتي  فمنخنضا بعك                        
سوا تدزداد نسدبة االكتندا   %0التي تعني عند زياد  االنتا  من محصول الشعير بمقدار و 0043االنتا  X2المتغير 

 الموجبدة لمعلمدة  د ا المتغيدر تبدين العاقدة الطرديدة بيند  وبدين  واإلشدار %0043ال اتي من المحصول ننسد  وبمقددار
ا  كلمدا زاد االنتدا  بمعددل يندوق  الشعير و ي تتنق م  أدبيات الن ريدة االقتصدادية نسبة االكتنا  ال اتي من محصول 

 (X4الطلدو المحلدي م،بينمدا بلغدت مروندة المتغيدر حجدمن   سوا تزداد ب لل نسبة االكتنا  الد اتي  بةالكميات المطلو
سدوا تدزداد نسدبة االكتنددا  %0والتدي تعندي باند  عنددما تقدل الكميدات المطلوبدة مدن محصدول الشدعير بنسدبة40687(

واإلشار  السالبة لمعلمة   ا المتغير تبين العاقدة العكسدية بيند  وبدين المتغيدر المعتمدد ا  %40687ال اتي  من  بمقدار 
ان  عندما يزداد الطلو على المحصول  سوا تقل نسبة االكتنا  ال اتي مدن المحصدول حيدى يددخل المحصدول ننسد  

ى محصدول الشدعير ودنمدا يسدتخدم الغ ا يدة التدي تعتمدد علد تفي صناعات ز ا ية كثير وفي العراق تقل عدد الصناعا
وقددد .االنتدا  عدن حاجتد    كعلدا للحيدوان فقدط وبمدا ان الثدرو  الحيوانيددة فدي العدراق فدي تنداقم مسدتمر  ممددا يندي

والتدي تعندي باند  عنددما يقدل متوسدط نصديو 4077متوسدط نصديو الندرد مدن الددخل X5بلغت مرونة المتغير المعتمد
واإلشددار  السددالبة لمعلمددة  دد ا %4077الكتنددا  الدد اتي سددوا ترتندد  بمقدددارفددان نسددبة ا%0النددرد مددن الدددخل بمقدددار 

المتغيدر تبددين العاقددة العكسدية  بددين المتغيددر متوسدط نصدديو النددرد وبدين المتغيددر المعتمددد حيدى كلمددا زاد دخددل النددرد 
 سددوا يقددل الطلددو علددى محصددول الشددعير ا  يتجدد  ايفددراد الددى الددى محاصدديل أخددر  أكثددر فا ددد  كمحصددول الددرز

 .والبقوليات وخاصة كما  كرنا ان محصول الشعير في العراق يستخدم كعلا للماشية
تم اختيار الدالة اللوزارتمية المزدوجة  :نتائج تقدير التحليل الكمي لنسب االكتفاء الذاتي من محصول الرز:ثالثا

 :االتية ةعادل،ينها مثلت ايفضل من خال اجتياز ا االختبارات اإلحصا ية والقياسية وفقا للم
-0.369LogX5 Logy=3.53-1.134LogX1+1.015LogX2+1.48LogX3-3.159LogX4 

 1.5 T=       4.19          2.4                10.6                        2.8        -3.4 
90    R¯²=88 =R² 

F=47.73 
D.W=2.39 

الحاصدلة فدي مدن التغيدرات %99وان (X1)،X2،X3،X4توضح النتا ج المقددر  أعداب معنويدة كدل مدن المتغيدرات
الحاصدلة فدي المتغيدرات المسدتقلة التدي يتضدمنها النمدو   المقددر وان نسبة االكتندا  الد اتي تنسدر بواسدطة التغيدرات 

الدى معنويدة المعادلدة  Fكمدا ا هدر اختبدار.تنسر الى عوامل أخر  وتدخل ضمن ما يسمى بدالمتغير العشدوا ي 02%
ممدا يددل علدى عددم وجدود  دا ر  االرتبداط الد اتي بدين متغيدرات النمدو    2078لني بلغت قيمتد اD.Wككل واختبار
وكمداان المعلمدات المقددر  فقدد  هدرت .بعدم عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعددkleinاختبار  كما اثبت .العشوا ي

عنددما يدزداد عددد السدكان  وحدد  والتدي تعندي00070عددد السدكان X1 ات معنوية دحصا ية ا  بلغدت مروندة المتغيدر

فان  سدوا تدزداد نسدبة االكتندا  الد اتي مدن محصدول الرزو د ا المتغيدر يدرتبط بعاقدة ايجابيدةم  المتغيدر %0بمقدار
المعتمد نتيجة  هور فجو  بين االنتا  الغ ا ي واجمالي االحتياجات المحليدة مند  والسدبو فدي  لدل نتيجدة الزيداد  فدي 

مرونددةاالنتا  المحلددي مددن  تلددم تعددد تسدداير الزيدداد  فددي معدددالت نمواالنتددا  ،بينمددا بلغدد معدددالت النمددو السددكاني التددي
سدوا تدزداد نسدبة االكتندا  الد اتي %0والتي تعني بان  عندد زيداد  االنتدا  مدن المحصدول بمقددارX2 (40408)للرز

عنددما يدزداد اإلنتدا   و لل منطقي ويتنق م  منا يم الن رية االقتصدادية التدي أوضدحت باند %(40408)من  بمقدار 
الزراعددي نتيجددة اتخدد  ا عدددد مددن التدددابير الازمددة لزيدداد  ناتجهددا و لددل مددن خددال مشدداري  االسددتثمار الزراعددي 

وقد بلغدت مروندة االسدتيراد .اكتنا   اتي من الناتج الزراعي ومن المحاصيل  قواستصاح ايراضي بالتالي مما يحق
X30009 ا  %0009سوا ترتن  نسبة االكتندا  الد اتي مند  بمقددار%0يرادات بمقدار والتي تعني عندما تزداد االست

تزداد االستيرادات م  كل زياد  في عدد السكان باعتبارب من أ م السدل  الضدرورية لاسدتهال  وان االنتدا  المحلدي 
العجدز الحاصدل مدن الزياد  الحاصلة في عدد السكان سنويا ممدا تضدطر الدولدة الدى االسدتيراد لتغطيدة  ومن  ال يواك
والتددي تعنددي باند  عندددما يدزداد حجددم الطلددو X47008وكمددا بلغدت مرونددة المتغيددر حجدم الطلددو المحلدي .المحصدول 

وحد  و  ا يتنق مد  أدبيدات الن ريدة االقتصدادية الن %708ستنخن  نسبة االكتنا  ال اتي بمقدار%0المحلي بنسبة 
 وة والد ي يقابلدد  انخندا  فدي االنتددا  المحلدي الد ي ال يواكددأي زيداد  فدي حجددم الطلدو المحلدي للمحاصدديل الزراعيد

 . الزياد  الحاصلة سوا تنخن  نسبة االكتنا  ال اتي من المحصول
ان  ندال تبداين فدي  هدرت (القمدح ،الشدعير،الرز)ومن الدراسة الن رية والتطبيق العملدي للسدل  السدتراتيجية الثاثدة  

فتدر   لالقمدح  والدرز وخدا يا  بلغت  متوسط نسبة االكتنا  الد اتي لمحصدولنسبة االكتنا  ال اتي في تلل المحاصيل 
تحت خط االنكشداا الغد ا ي ،أي ان العدراق يحتدا   العراق واق     لية جدا مما يجعو ي نسبة متدن %7403الدراسة

لبياندات عير في هدر مدن خدال واقد  اامامحصدول  الشد.من حاجت  من   ا المحصول مدن الخدار   %34الى تغطية  
المحاف ددة عليهددا وزيادتها،خاصددة  وو دي نسددبة مرتنعددة ممددا يتطلد% 9703ان نسدبة االكتنددا  بلغددت (0894-2404)
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كما ا هر التحليل الكمي تبداين فدي تداثير المتغيدرات  تعتبر كماد  علنية لإلنتا  الحيواني ةوان   ب السلعة اإلستراتيجي                        
ومن المتوق  ان تزداد حد  المشدكلة الغ ا يدة مسدتقبا فدي  دل االتجا دات (ياالكتنا  ال ات)المستقلة على المتغير التاب  

االقتصادية الدولية التي تهدا الى تحريدر التجدار  العالميدة وعولمدة الغد ا ،التي بددور ا ستنضدي الدى ارتندا  أسدعار 
مدن الغد ا ي يدتم مدن البحدى  مدن اسدتنتاجات  توصدل الدى ان تحقيدق وضد  أفضدل له مالغ ا  عالميا بنا ا على ما تقد

خددال القطددا  الزراعددي يندد   ددو المعنددي بتحقيددق ايمددن الغدد ا ي بالدرجددة ايولددى  ا  البددد مددن ان تتخدد  مددن التنميددة 
الزراعية زاية لها ،ويمكدن أجمدال  د ب الغايدة فدي تعزيدز جهدود تحدديى الزراعدة وتنميدة قددرتها اإلنتاجيدة والتنافسدية  

ل محددل الددواردات الزراعيددة التددي تنهددل الميددزان التجدداري  وبمددا ان العددراق بلددد وتمكددين االنتددا  المحلددي مددن االحددا
زراعددي وقددادر  علددى تحقيددق االكتنددا  الدد اتي وحتددى التصدددير ا  ماأسددتغلت االمكانددات المتددوفر  اسددتغال امثددل مددن 

لزراعيدة عبدر تعزيدز التعداون المواراد الطبيعية والبشرية والمالية لزياد  االنتاجية  والتنسيق بدين السياسدات التنمويدة ا
 .والتنسيق بين الموسسات البحوى الزراعية وتو ينها لصالح التنمية الزراعية
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ABSTRACT 
         The research aims to study the concept of food security and Oaaqa food security in 

Iraq, the most important commodity strategy. Since become an issue of food security of 

the most important issues raised by the day where occupies utmost importance in light of 

the increasing population steady and lack of resources in light of the food crisis 

experienced by most countries, which were represented in decreased the most important 

food commodities major and growing demand and record highs in the price, and adopted 

research on the premise that food security in Iraq is moving towards increasing the gap 

between consumption of goods strategy and production of, and adopted research on the 

descriptive approach with quantitative analysis using multiple regression analysis. Where 

research has included time series range thirty years (1980 - 2010), and research found 

that there is variation in the proportion of self-sufficiency in crop strategy, amounting to 

the average self-sufficiency ratio for wheat and rice, during the study period (30.7%) 

Amamahsol barley has reached self-sufficiency ratio 83.7% is expected that problem is 

particularly acute food future in light of international economic trends aimed at 

liberalizing global trade and globalization of food, which will lead in turn to rising food 

prices globally and increase the plight of the poor with her and requires access to 

satisfactory levels of food security and concerted efforts of the State in the development 

of integrated strategies food security for the advancement of the agricultural sector and 

agricultural production through optimal and rational use of natural resources and the use 

of modern methods of agriculture to address the proble of food.                    .                    

                                                                               
 المصادر

 .، ايمن الغ ا ي في العراق ومتطلبات  المستقبلية ، بيت الحكمة ،   بغداد ( 0883) احمد ، عبد الغنور دبرا يم ،
، تقدير النجو  الغ ا ية لمحصول القمح وا دم العوامدل المدوثر فدي دنتدا  فدي العدراق ( 2400)ألكعبي ، حيدر حميد ، 

رسددالة ماجسددتير ، كليددة الزراعددة والغابددات ، جامعددة  نددى أنمددو   تطبقددي ،محاف ددة المث 2448 – 0838لمددد  
 بغداد 

، ايمن الغد ا ي العربدي المحدددات الرا ندة ودشدكاليات المسدتقبل ، مركدز الدراسدات (0888)ألنجني ، سالم توفيق ، 
 .المستقبلية ، كلية الحدبا  الجامعة الموصل 
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 مجلة ايمل  .العربي بين الواق  والمستقبل ايمن الغ ا  ( 2404)البري ، دياو علي ،                         
" السياسات الزراعية ودثر ا على ايمن الغ ا ي فدي بعد    البلددان العربيدة ( " 2400)الجبوري ، رقية خلا حمد 

 أطروحة دكتوراب مقدمة دلى كلية اإلدار  واالقتصاد ، جامعة الموصل
والدرز فدي العدراق ودثدرب علدى مسدتقبل أمند  الغد ا ي ، ، واقد  دنتدا  محصدول القمدح ( 2404)رشم ، محمد حسدن ، 

 . 72-22( :7)0مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدار  واقتصاد، جامعة المثنى ، 
، االقتصدداد العراقددي الماضددي والحاضددر وخيددرات المسددتقبل ، الطبعددة الثالثددة ، دار ( 2448)زينددي ، محمددد علددي ، 
 .و والنشر ، بغداد المال للننون وايد
، مجلدة ( اسدتراتيجيات وسياسدات ) ، تحقيدق ايمدن الغد ا ي فدي الدوطن العربدي ( 2443) شومان ، عدنان شوكت ،

 (  .  04) 2الحقيقة ، 
، دراسة اقتصادية يثر الدعم الحكومي على نمو نداتج الزراعدي لدبع  المحاصديل ( 2443)عبد هللا ، نسيم ز ير ، 
رسددالة ماجسددتير كليددة الزراعددة والغابددات ، جامعددة ( 2447 – 0884)فددي العددراق للمددد   الزراعيددة الر يسددية

  .الموصل 
 السودان –قضية ايمن الغ ا ي العربي ، المن مة العربية للتنمية الزراعية الخرطوم ( 0888)مجهول 
  التخطددديط سدددنوات مختدددار  ، جهددداز المركدددزي لإلحصدددا  الزراعدددي،وزار_المدددوازين السدددلعية .(2444)مجهدددول 

 . والتعاون اإلنما ي
 . التقرير االقتصادي العربي الموحد ،جامعة الدول العربية (. 2448)مجهول 

، تقدويم السياسدات السدعرية الزراعيدة لمحاصديل الحبدوو ايساسدية فدي العدراق ( 2447)الواسطي ، رجدا  طعمدة ، 
 .ت ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراب ، كلية الزراعة والغابا( 2444 – 0834)للمد  

Anongmons,(2008),Comprehensive food security and vulnerability analysis in Iraq       .  
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 


