
 نــــديـرافـة الـــلة زراعـــمج
 2014( 1)( العدد42)المجلد 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (42) No. (1) 2014     

 

44 

 

تقدير وتحليل العوامل المؤثرة في إنتاج وإنتاجية محاصيل )قمح ، شعير ، رز( في العراق خالل المدة من 

(5891-8009) 
 وليد إبراهيم سلطان       عباس حمودي البطاح

 العراق  –قسم االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 
Waleedsultan502@yahoo.com                            Abbas_Albattah@yahoo.com       

 

 
 

 الخالصة 
يهدف البحث إلى  تدىدير وتحليىل العوامىل المىفيرإ فىي إإتىاج وإإتاجيى  محاصىيل الحبىوق فىي العىراق  

ولدىد اعتمىد ( . لدد استخدم في التحليل طريدىة المربعىات الصىغرا  ات المىرحلتين 2009-1891خالل المدإ )

الحبوق المختارإ بوصفها متغيراً معتمد والعوامل المفيرإ فيهىا هىي ) )إصىيق الهكتىار مىن العمىل إإتاجية ه ه 
الزراعىىيا التكإولوجيىىا الميكاإيكيىىة ا التكإولوجيىىا الكيمياايىىة ا معامىىل الحمايىىة السىىم  ا السىىعر المحلىىي للسىىإة 

لبحىث والتطىوير( ا للمرحلىة الولى  مىن السابدة ا المتغيرات المإاخية ا التعليم الزراعي ا إسبة اإلإفىاق على  ا
التحليل ا واإلإتاج كمتغير معتمد في المرحلة الياإية والعوامل المفيرإ فيى  هىي ) )المسىاحة المزروعىة ا حجىم 
الطلق المحلي ا درجة االإكشاف الزراعي ا السعر العالميا حجىم الدىروا الزراعيىة ا اإلإتاجيىة المدىدرإ( ا 

صيغتين هما الخطية واللوغارتمية المزدوجة وفيها تم االعتماد عل  مفاهيم الإظريىة وقد استخدم إمو ج قياس ب
االقتصىىادية والدراسىىات السىىابدة بشىى ن تدىىدير وتحليىىل العوامىىل المىىفيرإ فىىي صإتىىاج وإإتاجيىىة محاصىىيل الحبىىوق 

المحاصىىيل والتىىي تىىم الحصىىول عليهىىا مىىن بياإىىات السالسىىل الزمإيىىة كوإهىىا تعكىىس العوامىىل المىىفيرإ فيهىىا لكىىل 
 المختارإ  . 

 كلمات دالة ) إإتاج ا إإتاجية ا  الدمح ا الشعير ا الرز .
 

 1220/ 15/10وقبول    1120/ 10/ 19تاريخ تسلم البحث 

 

 المقدمة
ل  من دور كبير وفاعل فىي  المجتمعات لمان الدطاعات المهمة في صي مجتمع ميعد الدطاع الزراعي من       

 صنكمىا  اإلجمىالياالمحلي ج في الإات إسهاماتل   صنو الدومياالغ ااي  بالمنإ  يرتبط صيما والسا اقتصادياتها 
الإسىبية  الهميىةإى  يميىل صهإاك تشابكات واسعة بيإ  وبين الإشاطات االقتصادية للدطاعىات المختلفىة مىع العلىم 

دوراً كبيىىراً فىىي حيىىاإ تحتىىل بيىىة ع الزراعيىىة والمحاصىىيل الحبوللسىىلن إفىىالإاميىىةا لىى ا العاليىىة فىىي االقتصىىادات 
مىىن ن الواقىىع االقتصىىادي للبلىىدان الإاميىىة يشىىير إلىى  صإهىىا تعىىاإي مىىن مشىىكلة الغىى ا  وص والمإتجىىيناالمسىىتهلكين 

 صخىى تالزراعىىي واالحتياجىىات المحليىىة مإىى   اإلإتىىاجن الفجىىوإ بىىين صا ومحاصىىيل الحبىىوق)قمح اشىىعير ارز (
في وجود عدد مىن المعوقىات االقتصىادية التىي تحىد مىن زيىادإ يكمن  بالتزايد عبر الزمن ا وسبق ه ه المشكلة

 يعىىدومىىن هىى ا الشىى نا اإلإتىىاج واإلإتاجيىىة لهىى ه المحاصىىيل وكىى لك مىىن سىىو  فىىي اسىىتخدام المىىوارد االقتصىىادية 
مىن المواضىيع المهمىة التىي تسىتحق البحىث بىالخ  محاصىيل الحبىوق المى كورإ الزراعىي اإلإتىاج موضوع 

تىتلخ  مشىكلة .  االقتصىادية الدبيىاتالعديد من الدراسات وركزت عليى   صكدت مرين وه ا ما والدراسة المست
البحث إل  صن االقتصاد العراقي يعاإي مىن قصىور فىي إإتىاج محاصىيل )الدمىح ا الشىعير ا والىرز( وإإتاجيتهىا 

ت ممىا صدا إلىى  ووجىود فجىوات غ اايىة مىىن هى ه المحاصىيل ا وعىدم تلبيتهىىا للطلىق المحلىي فىي معظىىم السىإوا
زيىىادإ االسىىتيرادات مىىن هىى ه المحاصىىيل لسىىد حاجىىة االسىىتهالك المحلىىي ا وصن هإىىاك مجموعىىة مىىن العوامىىل 
االقتصادية التي تحد من إإتاج ه ه المحاصىيل والتىي يجىق التعىرف على  مسىتوا ت ييراتهىا . ومىن هى ا الشى ن 

مىا تى تي صهميىة البحىث مىن صهميىة العوامىل تتضح صهمية البحث من صهمية محاصيل الحبوق لفراد المجتمع ا ك
المفيرإ في اإلإتاج واإلإتاجية ولتحديد صي العوامل  ات صير ايجابي والعوامل  ات صير سلبي ولتجىاوز العوامىل 

ومىىن صهىىم الدراسىىات  السىلبية وتطىىوير العوامىىل االيجابيىىة ممىىا يسىىهم فىىي عمليىىة التإميىىة الزراعيىىة فىىي العىىراق .
( حىول المعىامالت الحمايىة االسىمية  لمحاصىيل 1888دراسىة الزوبعىي )ي ه ا الشى ن والبحوث التي صجريت ف

الحبىىوق الرايسىىة فىىي العىىراق كىىان الهىىدف مإهىىا إلدىىا  الضىىو  علىى  طبيعىىة سياسىىات الىىدعم لمحاصىىيل الحبىىوق 
ل الساسية في العىراق ا لمحاصىيل ) الدمىح ا الشىعير ا الىرز ا والى رإ( حيىث صظهىرت الإتىااج  صن قيمىة معامى

الحماية االسمية الصافية  ا سىوا   لكىل محصىول على   حىدإ صو للمحاصىيل الربعىة مجتمعىة ا وهىي صقىل مىن 
الواحد الصحيح وه ا يىدل على  عىدم وجىود تشىجيع لمإتجىي هى ه المحاصىيل على  طىوال مىدإ الدراسىة ا وفىي 

( كىان الهىدف مإهىا 2001) ,Jikono&Rozelleالزراعة الصيإية صجريىت دراسىة قىام بهىا كىل مىن البىاحيين  

                                           
  مستل من رسالة الماجستير للباحث الياإي  .البحث 
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 تمعرفىة تىى يير السياسىىات المتبعىىة مىىن قبىل الدولىىة فىىي اإلإفىىاق علىى  ) البحىث والتطىىوير( وكىى لك علىى  سياسىىيا
المتطىىىورإ ومعرفىىىة ت ييرهىىىا فىىىي زيىىىادإ اإلإتىىىاج الزراعىىىي الصىىىيإي وخصوصىىىا علىىى   ةإدخىىىال التكإولوجيىىى

حليىىل اإلحصىىااي إلىى  صن  الحكومىىة محصىىولي)الدمح  والىىرز( ا إ  صشىىارت الإتىىااج المتحصىىل عليهىىا مىىن الت
الصيإية صإفدت مبالغ كبيرإ في على  البحىث العلمىي ودعىم سياسىات اإلإفىاق ودعىم سياسىات التكييىف الهيكلىي ا 
وقىىد لىىوحظ ازدهىىار اإلإتىىاج الزراعىىي للمحصىىولين بصىىورإ ايجابيىىة صيإىىا  مىىدإ الدراسىىة بسىىبق هىى ه السياسىىات 

( إشىرت فىي إيجيريىا حىول تحليىل اإلإتىاج 2002) Mohamed.حىثالمتبعة من قبل الدولىة . وفىي دراسىة للبا

الزراعي التي ركزت عل  إمو الدطاع الزراعي وتسليط الضو  عل  العوامل التي تفير في اإلإتىاج الزراعىي 
المحلي ا إ  تبين مإها صن تحسن و زيادإ اإلإتاجية الزراعية صيراً في زيادإ اإلإتاج و  لك يىتم مىن خىالل إدخىال 

ولوجيىىة الحيويىىة و الميكاإيكيىىة والكيماايىىة الحدييىىة والتىىي تعمىىل بىىدورها علىى  رفىىع اإلإتاجيىىة الزراعيىىة التكإ
  Ayad&Hasseinللمحاصىيل ا ومىىن يىىم زيىىادإ اإلإتىىاج الزراعىىي الإيجيىىري .  وفىىي دراسىىة إشىىرت للبىىاحيين 

المتحصىىلة مىىن التحليىىل ( حىىول تىى يير اإلإتاجيىىة فىىي دول  البحىىر البىىيا المتوسىىط ا وصشىىارت الإتىىااج 2002)

اإلحصااي إل  صن درجة االإفتاح االقتصادي قىد عىززت مىن إمىو اإلإتاجيىة الزراعيىة لمحاصىيل الحبىوق  ات 
الجودإ العالية )الميزإ الإسبية( واإ  قد صسهم في مكاسق لإلإتاجية الزراعية في بلدان البحر البىيا المتوسىط. 

-1891)الدمىحا الشىعير ا الىرز( فىي العىراق صيإىا  المىدإ مىن )يهدف البحث إل  دراسىة واقىع إإتىاج محاصىيل 
( ا وتشىىخي  صسىىباق التىىدهور الحاصىىل فىىي إإتىىاج هىى ه المحاصىىيل وإإتاجيتهىىا وكىى لك وضىىع عىىدد مىىن 2009

( حول صيىر 2009الحلول الممكإة من اجل الإهوا بواقع صإتاج ه ه المحاصيل وفي دراسة صلإعيمي وس عور )
وفيهىا تىم التركيىز على   2001 -1891ج محصول الدمح واستهالك  في العراق للفترإ الدعم  في إإتا تسياسيا

سياسىىة دعىىم محصىىول الدمىىح واسىىتهدفت الدولىىة مىىن ورا  تلىىك السياسىىات  هىىو اسىىتدرار صسىىعاره فىىي السىىوق 
وتىىوفيره للمىىواطإين  وي الىىدخل المحىىدود وتىىوفير الحىىافر للمإىىتج لمواصىىلة اإلإتىىاج وتطىىويره ا وقىىد تبىىين بىىان 

( صلىف طىن 0.21( )2.2االتجاه الزمإي العام اتخى  اتجاهىاً تصىاعدياً لكىل مىن )اإلإتىاج واالسىتهالك( وبمعىدل )

على  التىوالي مىىن خىالل المىىدإ المى كورإ ا كمىىا  يبىت مىىن التحليىل بىىان السياسىات التىىي تتبعهىا الدولىىة تجىاه هىى ا 
إفعت ( وسلبياً في رفاهية المإىتج )مسىتوا المحصول لها ت يير ايجابي في رفاهية المستهلك )مستوا إشباع  وم

 دخل  وصرباح ( صيإا  مدإ الدراسة . 
( حىىول واقىىع محاصىىيل  الحبىىوق الإدديىىة لعىىدد مىىن البلىىدان الإاميىىة حيىىث 2010وفىىي دراسىىة الحمىىداإي )

إ( هدفت الدراسة إل  معرفة صير الديود والحوافز في إإتاج صربعة محاصيل هىي )الدمىح ا الشىعير االىرز ا الى ر
إ  خلصىىت الدراسىىة إلىى  صن سياسىىات الحىىوافز المإوحىىة لمإتجىىي محاصىىيل الحبىىوق الإدديىىة وإشىىكاليات الديىىود 
المفروضة عل  صإتاج المحاصيل إفسها إحدا  صهم السياسات التي تسهم  بت ييرات متبايإة فىي إإتاجهىا ا فضىال 

دول  عيإىة الدراسىة ا وتزايىدت عن دورهىا فىي تحديىق حالىة التإاسىق فىي التركيىق المحصىولي الزراعىي فىي 
حجم الفجوإ الغ اايىة مىن المحاصىيل الإدديىة على  الىرغم مىن كىون دول عيإىة الدراسىة تتمتىع بميىزإ إسىيبة فىي 
إإتاجها ا إ  قد يعود سبق  لك هو عدم تجاإس إمط توزيىع المىوارد واتسىاقها وخضىوعها للمخىاطرإ والاليدىين 

 بإسبة كبيرإ .
 

 مواد البحث وطرائقه 
 تمد البحث في مإهج  عل  صسلوق الربط بين اتجاهين) اع

 وصفي استإد إل  الدراسات الإظرية التي درست الموضوع إفس . األول:
كمىىي يسىىتإد إلىى  طرااىىق االقتصىىاد الدياسىىي وصسىىاليب  إ  تشىىير إتىىااج السىىلوق الكمىىي لتديىىيم الجاإىىق  الثاااني :

ة البحىث التىي إصىت على    صن التىدهور الحاصىل فىي التطبيدي في الدراسة . مما تددم ولغىرا إيبىات فرضىي
( اوقىد تىم اسىتخدام 2009-1891صإتاج محاصيل الحبوق وإإتاجيتها يعود لسىباق اقتصىادية خىالل المىدإ مىن )

عدد من الإما ج الدياسية الدادرإ عل  ت كيد ه ه الفرضية بصىورإ تعكىس الهيكىل الإظىري للمشىكلة االقتصىادية 
ر العالقىىة الرابطىىة بىىين اإلإتىىاج واإلإتاجيىىة والعوامىىل المىىفيرإ فيهىىا ا حيىىث تمكىىن موضىىوعة البحىىث صي تصىىوي

العديىىد مىىن االقتصىىاديين وعبىىر السىىإوات السىىابدة مىىن الوصىىول إلىى  قىىواإين مكإىىتهم مىىن تفسىىير طبيعىىة هىى ه 
ن المتغيىىرات االقتصىىادية فىىي الإمىىو ج االقتصىىادي ا وكاإىىت هإىىاك حاجىىة إلىى  اختبىىار الإظريىىة االقتصىىادية مىى

خالل الإمو ج االقتصادي لمعرفة صحتها باستخدام قيم عددية تفسر الطريدة التىي تسىلك بهىا المتغيىرات وتتإبى  
بها ا وبعد  لك استخدمت الرموز الرياضية وظهر بعىد فتىرإ االقتصىاد الدياسىي ا وهىو عبىارإ عىن توليفىة مىن 

دمت الدوات المى كورإ لتحليىل الظىواهر البإا  الإظري االقتصادي واالقتصاد الرياضي واإلحصىا  ا إ  اسىتخ
( ا هإىا يجىق صن 1881االقتصادية عن طريق الدياس الكمي لها والتإبف بها واختبار فرضىياتها )كوسىتياإيس ا 

إفكد إن الإظرية االقتصادية تميل الساس في بإىا  الإمىا ج الدياسىية وهى ه الإمىا ج بىدورها تهىدف إلى  اختبىار 
ن خالل بيان ت يير المتغيرات المسىتدلة على  المتغيىر التىابع باسىتخدام قىيم عدديىة صحة ه ه الفرضيات و لك م
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التي تم التوصل إليها والتي تسىاعد بالتىالي متخى ي الدىرار االقتصىادي فىي تحديىد سياسىت  المسىتدبلية )السىيفو ا 
 تي كىل مىن (. وللإمو ج االقتصادي عدإ مراحلا وتوصيف الإمىو ج هىي المرحلىة الولى  وبعىد  لىك تى1899

مراحىىل التدىىدير واالختبىىار والتطبيىىق والتإبىىف وعإىىد توصىىيف الإمىىو ج سىىيتطلق  لىىك اسىىتخدام مفىىاهيم الإظريىىة 
( وقىىد اسىىتخدمت فىىي هىى ه الدراسىىة 1892االقتصىىادية فضىىالً عىىن المجموعىىات المتعلدىىة بالموضىىوع)الراويا 

 )  (Two Stage least Square Method)طريدة المربعات الصغرا  اتالمرحلتين 

 المرحلة الول  من التحليل
المتغير المعتمد) لدد اعتمد متغير إإتاجية محاصيل )قمحا شعيرا رز( بوصف  متغير معتمىد فىي الإمىو ج  أوال:

 الدياسي للمرحلة الول  . 
تىفير  المتغيرات المستدلة ) لدد تم االعتماد عل  عدد من العوامل االقتصادية التىي تميىل المتغيىرات التىي ثانيا:

 في إإتاجية المحاصيل المختارإ وكما ي تي )  
Y=F(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8) 

Y1=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+B7X7+B8X8+UI… (1) 

Y1  )إإتاجية محاصيل )الدمح والشعير والرز( )كغم / هكتار = 
X1  .إصيق الهكتار من العمل الزراعي = 
X2 ( 1000= التكإولوجية الميكاإيكية  .)حصان 
X3 ( 1000= التكإولوجية الكيميااية )طن  . 
X4 .)معامل الحماية االسمي )الصافي = 

X5 . )السعر المحلي للسإة السابدة )دوالر = 
X6 .)المتغيرات المإاخية )وشملت معدل سدوط المطار ملم ا ودرجة الحرارإ ا والرطوبة الإسبية = 
X7 ن من المدارس والمعاهد والكليات الزراعية(. = التعليم الزراعي )صعداد الخريجي 
X8  %( الإفاق عل  البحث والتطوير صيإا  مدإ الدراسة بوصىف  إسىبة مىن الإىاتج المحلىي = البحث والتطوير

 اإلجمالي(. 
B0  .الحد المطلق = 

B1,B8  . معامالت المتغيرات = 
UI  .المتغير العشوااي = 

 صما المرحلة الياإية من التحليل ) 
صوال ) المتغيىىر المعتمىىد ) لدىىد اعتمىىد إإتىىاج محاصىىيل )قمىىح ا شىىعير ا رز( بوصىىف  متغيىىراً معتمىىد فىىي الإمىىو ج 

 الدياسي للمرحلة الياإية من التحليل.
ياإيا) المتغيرات المستدلة ) لدد تم االعتماد عل  عدد من العوامل االقتصىادية التىي تميىل المتغيىرات التىي تىفير 

 المختارإ وكما ي تي ) في صإتاج المحاصيل 
Y2= F (X1,X2,X3,X4,X5,X6) 

Y2=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+ …UI… (2) 

Y2 . )إإتاج محاصيل )الدمح والشعير والرز( في دول العيإة )طن = 
 X1  اإلإتاجية المددرإ =(Ŷ=1)  من المعادلة الول 

X2   .)المساحة المزروعة )هكتار = 
X3 لي )الكميات المتاحة لالستهالك( طن. = حجم الطلق المح 
X4  .معدل االإكشاف االقتصادي الزراعي = 
X5 ( السعر العالمي للمحاصيل بالدوالر =$  .) 
X6.)حجم الدروا الزراعية )مليون دوالر = 
B0 .الحد المطلق = 

B1,B6 . معلمات المتغيرات = 
UI  .المتغير العشوااي = 

 
وفيهىا اعتمىد تحليىل االإحىدار  2009-1891ة مىداها صربعىة وعشىرون عىام تضمإت الدراسىة سلسىة زمإيى      

مىىن اجىىل الوصىىول إلىى   (.S.L.S.2)الخطىىي المتعىىدد وباسىىتخدام طريدىىة المربعىىات الصىىغرا  ات المىىرحلتين 

 إتااج صكير دقة مدارإة بطرق التحليل الخرا.
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 النتائج والمناقشة  
)إصيق الهكتار من العمل الزراعي( لمحصىول الىرز  (X1)علمة ( عل  معإوية م1تشير إتااج الجدول )      

( صي صن زيىىادإ حجىىم الدىىوا العاملىىة 0.14411بيإىى  وبىىين المتغيىىر المعتمىىد حيىىث بلغىىت مروإىىة معلمتىى  بإحىىو )
%( وهىى ا يىىدل علىى  صهميىىة الدىىوا العاملىىة 0.14411%( فاإىى  سىىيزداد المتغيىىر المعتمىىد بمدىىدار )1بمدىىدار )

بيإىى  وبىىين المتغيىىر المعتمىىد  (X1)ا عكسىىت اإلشىىارإ السىىالبة )العالقىىة العكسىىية( لمعلمىىة لزراعىىة الىىرز ا بيإمىى
( على  التىواليا 0.4202-( )0.1101-لمحصولي )الدمح والشعير( حيث بلغت مروإة معلمة كل مإهما بإحو )

%( 0.4202%( )0.1101%( سيإخفا المتغير المعتمد بمدىدار )1صي صن زيادإ حجم الدوا العاملة بمددار )

عل  التوالي وه ا ال يتفق ومفهوم الإظرية االقتصادية والسبق في  لك يعود إل  وجىود البطالىة الموسىمية وان 
زيادإ حجم الدوا العاملة سيترتق علي  صعمال غيىر مإتجىة وبالتىالي إلى  اإخفىاا فىي إإتاجيىة هى ه المحاصىيل 

 العمل .  وان زراعة المحصولين تتسم بكيافة رصس المال وليس بكيافة
 

 

 (  2009-1891() مفشرات إإتاجية محاصيل )الدمحا الشعير ا الرز( في العراق خالل المدإ  )1الجدول )
Table (1): Productivity indicators crops (wheat, barley, rice) in Iraq during the 

period (1985-2008) 
 المحصول/الدمح
Crop/wheat 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

R2=80.63 Bi (0.5105-) 0.1339 0.58212 0.3071 (-0.17033) 0.29649 (-0.01085) (-0.14352) 

R-2=70.30 t* (-2.20) 0.16 3.76 2.98 (-1.83) 0.74 (-0.06) (-.194) 

F=7.80  إوع
 الدالة

 Linear * الدالة خطية 

D.w=1.785 

 المحصول/الشعير
Crop/barely 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

R2=74.11 Bi (-0.4606) (-1.58694) 0.58610 0.20134 0.04626 1.76973 (-0.48054) (-0.07752) 

R-2=57.47 t* (-2.01) (-2.52) 3.77 1.79 0.44 1.19 (-2.43) (-209) 

F=4.45  إوع
 الدالة

 Double Logarithmic اللوغارتمية المزدوجة  

D.W=2.522 

 المحصول/الرز
Crop/rice 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

R2=63.29 Bi 0.14455 0.17205 (-0.38489) (-0.10128) 0.10136 (-0.2337) (-0.14563) 0.04557 

R-2=43.71 t* 1.72 0.28 (-2.78) (-1.37) 1.26 (-2.26) (-0.94) 1.32 

F=3.23  إوع
 الدالة

 Double Logarithmic          اللوغارتمية المزدوجة

D.w=1.862 

(2009-1891المصدر)من صعداد الباحث باالعتماد عل  إتااج التحليل الكمي خالل المدإ )  
Source:  prepared by the researcher based on the results of quantitative analysis during the period 

(1985-2008) 
إولوجيا الميكاإيكيىة بيإهىا وبىين المتغيىر المعتمىد التك (X2)( معإوية معلمة 1كما صوضحت إتااج الجدول )      

( عل  التىوالي ا وان 0.12201( )0.1448لكل من محصولي )الدمح والرز( حيث بلغت مروإة معلمت  إحو )
%( فاإى  سىيزداد المتغيىر المعتمىد 1زيادإ التكإولوجيا الميكاإيكية المتميلة )بالحاصىدات والجىرارات ( بمدىدار )

)العالقىىة العكسىىية( بيإىى   (X2)%(ا فيمىىا صظهىىرت اإلشىىارإ السىىالبة لمعلمىىة  0.12201)%(  0.1448بإحىىو )
( وهى ا ال يعىد مإطدىي مىن 1.19284وبين المتغير المعتمد لمحصول الشعير حيث بلغت مروإة معلمت  بإحو )

عيىة لىم إاحية الإظرية االقتصادية والسبق في  لك يعود إل  خصوصية امتالك المزارعين لالت ومكىاان زرا
يتم استغاللها اسىتغالل كامىل ولمحدوديىة المسىاحات المزروعىة باإلضىافة إلى  تخصى  هى ه ااالت والمكىاان 
لعمل معين دون آخىر ممىا صدا إلى  تعطيىل جىز  مإهىا ممىا عمىل على  خفىا اإلإتاجيىة .كمىا صوضىحت إتىااج 

يمياايىة( بيإهىا وبىين المتغيىر المعتمىد )التكإولوجيىا الك (X3)( عل  معإوية العالقة االيجابية لمعلمىة 1الجدول )
( علىى  0.19210( )0.19212لمحصىىولي )الدمىىح والشىىعير( حيىىث بلغىىت مروإىىة معلمتىى  لكىىل مإهمىىا بإحىىو )

%( 0.19212%( فإإىىى  سىىىيزداد المتغيىىىر المعتمىىىد بمدىىىدار )1التىىىوالي ا صي ان زيىىىادإ )السىىىمدإ( بمدىىىدار )
بيإىى  وبىىين المتغيىىر المعتمىىد  (X3)قىىة العكسىىية ( لمعلمىىة %(ا بيإمىىا عكسىىت اإلشىىارإ السىىالبة )العال0.19210)

( ا وهى ا ال يتفىق ومفهىوم الإظريىة االقتصىادية 0.49498-لمحصول الىرز حيىث بلغىت مروإىة معلمتى  بإحىو )
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والسبق في  لىك يعىود لعىدم تحليىل التربىة لتحديىد التوليفىة الميلى  مىن السىماد وان صراضىي زراعىة الىرز قىد ال 
معامىىل الحمايىىة  (X4)( معإويىىة معلمىىة 1در المتزايىىد مىىن السىىمدإ.ولدد صوضىىح الجىىدول )تحتىىاج إلىى  هىى ا الدىى

االسمي )الصافي( وعل  العالقة االيجابيىة بيإى  وبىين المتغيىر المعتمىد لمحصىولي الدمىح والشىعير حيىث بلغىت 
السىىمي ( علىى  التىىوالي صي ان زيىىادإ معامىىل الحمايىىة ا0.20144( )0.4021معلمتىى  كىىل مإهمىىا إحىىو )مروإىىة 

%( وه ا مإطدي مىن 0.20144%( ) 0.4021ددار )%( فإإ  سيزداد المتغير المعتمد بم1)الصافي( بمددار )

إاحية الإظرية االقتصادية ودليىل على  وجىود حالىة الىدعم مىن قبىل الدولىة للمإتجىين خىالل مىدإ الدراسىة ا فيمىا 
ز( بيإ  وبين المتغير المعتمد والسبق فىي )لمحصول الر (X4)عكست اإلشارإ السالبة العالقة العكسية لمعلمة 

 لك يدل على  وجىود دعىم للمسىتهلك على  مسىتوا )اإلشىباع والمإفعىة( ولىيس هإىاك دعىم للمإىتج على  حسىاق 
( معإويىة العالقىة 1)الرباح والدخل( مما يدلل الحافز لدا المإتجين على  زيىادإ إإتىاجهم. وتبىين مىن الجىدول )

المحلي للسإة السابدة( بيإ  وبىين المتغيىر المعتمىد لكىل مىن محصىولي )الشىعير  ( )السعرX5االيجابية لمعلمة )
( علىى  التىىوالي ا صي ان ارتفىىاع 0.10142( )0.04222والىىرز( حيىىث بلغىىت مروإىىة معلمىىة كىىل مإهمىىا بإحىىو )

%(  0.04222%( سىىيعمل علىى  زيىىادإ المتغيىىر المعتمىىد بمدىىدار )1السىىعر المحلىىي للسىىإة السىىابدة بمدىىدار )
%( وهىى ا يتفىىق ومفهىىوم الإظريىىة االقتصىىادية كىىون سىىعر المحصىىول للسىىإة السىىابدة يكىىون عىىامالً 0.10142)

( X5محفزاً و و ت يير ايجابي عل  زيادإ إإتىاج وإإتاجيىة المحاصىيل ا بيإمىا عكسىت اإلشىارإ السىالبة لمعلمىة )

)العالقة العكسية( بيإ  وبين المتغيىر المعتمىد لمحصىول )الدمىح( والسىبق فىي  لىك يعىود إلى  ان السىعار التىي 
تحددها الدولة لم تكن بمستوا السعر الحديدي )سعر التوازن للمحصول( وان ه ه السعار لم تكىن مجزيىة ولىم 

المتغيىىرات المإاخيىىة )الموجبىىة( فدىىد  (X6)تصىل إلىى  السىىعار الحديديىىة خىالل فتىىرإ الدراسىىة.صما إشىىارإ معلمىة 

صظهرت العالقة االيجابية بيإها وبىين المتغيىر المعتمىد لكىل مىن محصىول )الدمىح والشىعير( حيىث بلغىت معلمىة 
( علىى  التىىوالي ا حيىىث تعىىد مإطديىىة كىىون هىى ه المحاصىىيل تإتشىىر زراعتهىىا فىىي 1.22824( )0.28248إحىىو )

لمحصىول الىرز وهى ا ال يتفىق  (X6)السالبة )العالقة العكسية( لمعلمة  المإاطق الديمية ا فيما صظهرت اإلشارإ

ومفهوم الإظرية االقتصادية والسبق في  لك يعود لكون زراعة الىرز تإتشىر فىي المإىاطق الوسىط  والجإوبيىة 
وتعتمد في زراعتى  على  اإلروا  وكمىا يعىود إلى  طبيعىة الصىإاف المسىتخدمة . وقىد تبىين مىن صشىارإ معلمىة 

(X7)  التعليم الزراعي( )السالبة( عل  العالقة العكسية بيإ  وبين المتغيىر المعتمىد لكافىة المحاصىيل )الدمىح ا(
( على  التىوالي ا 0.14124( )0.49014( )0.01019الشعير ا الرز( حيىث بلغىت مروإىة معلمىة كىل مإهمىا )

بمدىدار المروإىة المى كورإ ا  %( سىيعمل على  خفىا المتغيىر1صي ان ارتفاع متغير التعليم الزراعي بمدىدار )

وه ا ال يعد مإطدي من حيث إاحية الإظرية االقتصادية ا والسبق في  لك يعود إل  تردي الوضىاع المعاشىية 
في الرياف مما سبق هجرإ العمالة الفإية )الماهرإ( صصىحاق الخبىرإ وعىدم رغبىة كييىر مىن المتعلمىين للعمىل 

ظىااف  ات مىردود مىادي صفضىل والتحىاق الشىباق بسىلكي )الشىرطة في الريىف والتحىاق صعىداد كبيىرإ مىإهم بو
( مما صدا إل  اإخفاا إإتاجية ه ه المحاصيل الهامىة .  وصخيىراً صظهىرت 2004والجيش( خصوصاً بعد عام )

)إسىىبة اإلإفىىاق علىى  البحىىث والتطىىوير( العالقىىة االيجابيىىة بيإىى  وبىىين  (X8)( معإويىىة معلمىىة 1إتىىااج الجىىدول )
( ا صي ان ارتفىاع إسىبة اإلإفىاق 0.04112عتمد لمحصول )الرز( حيث بلغت مروإة معلمتى  بإحىو )المتغير الم

%( وهىى ا يتفىىق 0.04112%( سىىيعمل علىى  رفىىع المتغيىىر المعتمىىد بمدىىدار )1علىى  البحىىث والتطىىوير بمدىىدار )
لكىل  (X8)ية لمعلمة ومفهوم الإظرية االقتصادية ا بيإما عكست اإلشارإ )السالبة( العالقة العكسية غير المإطد

( على  0.02212-( )0.14412-من محصولي )الدمح والشعير( حيث بلغىت مروإىة معلمىة كىل مإهمىا بإحىو )

التوالي ا والسبق في  لك يرجع إل  صن إسبة اإلإفاق عل  البحث والتطور لم تكن بالمستوا المطلىوق كمىا ان 
الديميىىة المعتمىىدإ علىى  الظىىروف المإاخيىىة   معظىىم المسىىاحات المزروعىىة مىىن المحصىىولين تإتشىىر فىىي المإىىاطق

والتي صدت إل  ت ب ق اإلإتاج وعدم الجدية والدقة في تطبيق البحث والتطوير فضالً عن الدصور فىي الجهىزإ 
اإلرشىىىادية فىىىي توعيىىىة المىىىزارعين بضىىىرورإ اسىىىتخدام الصىىىإاف الجيىىىدإ و ات اإلإتاجيىىىة العاليىىىة والمداومىىىة 

اإلإتاجيىىة المدىىدرإ  (X1)( علىى  معإويىىة معلمىىة 2مىىا تبىىين مىىن إتىىااج الجىىدول )للظىىروف المإاخيىىة الداسىىية ا ك

)االيجابية( بيإ  وبىين المتغيىر المعتمىد لجميىع محاصىيل الدمىح الشىعير الىرز حيىث بلغىت مروإىة معلمتى  بإحىو 
%( فاإىى  1( علىى  التىىوالي صي ان ازديىىاد اإلإتاجيىىة المدىىدرإ بمدىىدار )10.21442( )4.09821( )2.42240)
( وهىى ا داللىىة علىى  االهتمىىام 10.21442%( )4.09821%( )2.42240يزداد المتغيىىر المعتمىىد بمدىىدار )سىى

بالتوسع الفدي والراسي لزراعة ه ه المحاصيل و لىك لهميىة هى ه المحاصىيل فىي االسىتهالك المحلىي وكوإى  
سىاحة المزروعىة الموجبىة الم (X2)( إلى  معإويىة المتغيىر 2من السلع الساسية الهامة .وتشير إتااج الجدول )

عل  )العالقة الطردية( بيإ  وبين المتغير المعتمد لجميىع المحاصىيل المختىارإ )الدمىح ا الشىعير ا الىرز( ا فدىد 
( علىىى  التىىىوالي ا صي ان 0.20212( )0.8404( )0.94211بلغىىىت مروإىىىة المعلمىىىة لهىىى ه المحاصىىىيل بإحىىىو )

الكميىات المإتجىة مىن هى ه المحاصىيل على  الإحىو التىي  %( سىتزيد1الزيادإ في المساحة المزروعىة بمدىدار )
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%( وهىىى ا دليىىىل علىىى  صهميىىىة التوسىىىع الفدىىىي فىىىي زراعىىىة هىىى ه  %0.20212( )8404. %0( )0.94211)
حجىم الطلىق المحلىي بيإى  وبىين  (X3)( إلى  معإويىة عالقىة المتغيىر 2المحاصيل.كما صشىارت إتىااج الجىدول )

لشىىىعير والىىىرز( حيىىىث بلغىىىت مروإىىىة المعلمىىىة لهىىى ه المحاصىىىيل بإحىىىو المتغيىىىر المعتمىىىد لمحاصىىىيل )الدمىىىح وا
( عل  التوالي وه ا مإطدي من إاحيىة الإظريىة االقتصىادية صي زيىادإ فىي 0.21228( )0.9412( )0.21444)

مددار حجم الطلق المحلي من قبل المستهلكين فاإ  ستزداد الكميات المإتجة من ه ه المحاصىيل ا صي ان زيىادإ 
%( 0.21444% سىيزداد والكميىات على  الإحىو ااتىي )1المحلي عل  محاصيل الحبوق بمدىدار حجم الطلق 

)معىىىدل  (X4)%( .فيمىىىا صظهىىىرت اإلشىىىارإ السىىىالبة )العالقىىىة العكسىىىية( لمعلمىىىة %0.21228( ) 0.9412)

معلمتى  االإكشاف الزراعي( بيإ  وبين المتغير المعتمد في كل من )الدمح ا الشعير ا الرز( حيث بلغت مروإة 
( علىى  التىىوالي صي صن زيىىادإ معىىدل االإكشىىاف الزراعىىي بمدىىدار 0.09412-( )0.0412-( )0.01912-بإحىو )

%( ا وهىىى ا ال يتفىىىق 0.09412%( ) 0.0412%( )0.01912%( سىىىيإخفا المتغيىىىر المعتمىىىد بمدىىىدار )1)

دابىىل إجىىد صن هإىىاك ومفهىىوم الإظريىىة االقتصىىادية والسىىبق فىىي  لىىك يعىىود إلىى  شىىح  الصىىادرات العراقيىىة وبالم
ارتفاعىىا فىىي االسىىتيرادات مىىن المإتجىىات الزراعيىىة لسىىد الىىإد  الحاصىىل مىىن المإتجىىات المحليىىة والتوجىى  إلىى  
المإتجات المستوردإ وبالتالي فإن ه ا المر يدلىل الحىافز لىدا المإتجىين فىي زيىادإ إإتىاجيتهم ا والسىيما صىغار 

 ع المستوردإ .المزارعين لعدم مددرإ مإتجاتهم عل  مإافسة السل
 (2009-1891( ) مفشرات إإتاج محاصيل )الدمح ا الشعير ا الرز( في العراق خالل المدإ  )2الجدول )

Table (2): Indicators crops (wheat, barley, rice) in Iraq during the period 
              (1985-2008) 

 المحصول/الدمح
Crop/wheat 

 
Xi 

 
X1 

 
X2 

 
X3 

 
X4 

 
X5 

 
X6 

 

R2=88.12 
 

Bi 
 

7.37630 
 

0.84651 
 

0.21434 
 

(-0.01857) 
 

0.16905 
 

0.05364 

R-2=84.02 t* 7.61 4.23 2.39 (-1.79) 0.64 2.72 

F=21.16  إوع
 الدالة

 
Double Logarithmic * اللوغارتمية المزدوجة D.w=2.066 

 المحصول/الشعير
Crop/barely 

 
Xi 

 
X1 

 
X2 

 
X3 

 
X4 

 
X5 

 
X6 

R2=41.88  
Bi 

 
4.08925 

 
0.9304 

 
0.8452 

 
(-0.0412) 

 
(-0.17169) 

 
(-0.02674) 

R-2= 21.36 t* 1.84 2.40 1.60 (-0.13) (-0.26) (-0.60) 

F= 2.04  إوع
 الدالة

 
Double Logarithmic اللوغارتمية المزدوجة D.W= 2.754 

 المحصول/الرز
Crop/rice 

 
Xi 

 
X1 

 
X2 

 
X3 

 
X4 

 
X5 

 
X6 

R2=81.93  
Bi 

 
10.25342 

 
0.60752 

 
0.65729 

 
-0.08416 

 
0.2076 

 
0.06077 

R-2=  75.55 t* 1.61 4.84 3.47 -2.73 1.95 1.17 

F=  12.84  إوع
 الدالة

 
Double Logarithmic اللوغارتمية المزدوجة D.w=  1.981 

 (2009-1891لمدإ )المصدر)من إعداد الباحث باالعتماد عل  إتااج التحليل الكمي خالل ا
Source: prepared by the researcher based on the results of quantitative analysis during the period 
(1985-2008) 

السعر العالمي فدىد صظهىرت إشىارإ معلمتى  الموجبىة العالقىة الطرديىة بيإى  وبىين  (X5)صما فيما يخ  معلمة   
( 0.2022( )0.12801لرز( حيىث بلغىت مروإىة معلمىة كىل مإهىا بإحىو )المتغير لكل من محصولي )الدمح وا

%( فاإىى  سىىيرتفع المتغيىىر المعتمىىد علىى  الإحىىو التىىي 1علىى  التىىوالي ا صي إن ارتفىىاع السىىعر العىىالمي بمدىىدار )
%( وه ا يعد مإطدياً من إاحية الإظريىة االقتصىادية الن السىعر العىالمي يعىد عىامال %0.2022( )0.12801)

يجابياً في زيادإ الكميات المإتجة وفي زيادإ صادرات الدول التي تمتلك فااضاً في اإلإتاج وميىزإ إسىبية مفيرا ا
ا وفىىي العىىراق يعىىد عىىامالً مىىفيراً وايجابيىىاً للحىىد مىىن االسىىتيرادات الزراعيىىة الكبيىىرإ والتىىي تعمىىل علىى  تدليىىل 

 (X5)ة )العالقىة العكسىية( لمعلمىة الضغط على  مىوازين مىدفوعات الدولىة ا فىي حىين عكسىت اإلشىارإ السىالب
( صي صن ارتفىاع السىعر العىالمي 0.12128-السعر العالمي لمحصول الشعير حيث بلغت مروإة معلمتى  بإحىو )

%( وهىى ا ال يعىىد مإطدىىي مىىن إاحيىىة الإظريىىة 0.12128%( سىىيإخفا المتغيىىر المعتمىىد  بمدىىدار)1بمدىىدار )

محلىي يسىتعمل لسىد الطلىق المحلىي ولىيس لغىراا التصىدير االقتصادية والسبق في  لىك يعىود صن اإلإتىاج ال
( 2.وقد صوضحت إتااج الجىدول ) 2004وك لك لعدم وجود كميات مستوردإ من المحصول خصوصاً بعد عام 

( )حجىىم الدىىروا الزراعيىىة( والعالقىىة الطرديىىة بيإىى  وبىىين المتغيىىر المعتمىىد لكىىل مىىن X6معإويىىة معلمىىة )
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( على  التىوالي ا 0.02022( )0.01424ت مروإة معلمة كل مإهمىا بإحىو )محصولي )الدمح والرز( حيث بلغ
%( سىىيودي إلىى  زيىىادإ  المتغيىىر المعتمىىد علىى  الإحىىو ااتىىي 1صي صن زيىىادإ حجىىم الدىىروا الزراعيىىة بمدىىدار )

بيإ  وبىين  (X6)%( . فيما عكست اإلشارإ السالبة عل  )العالقة العكسية ( لمعلمة %0.02024( )0.1424)
( صي ان زيىادإ حجىم الدىروا 0.02224-المعتمد لمحصول الشعير حيث بلغت مروإة معلمتى  بإحىو ) المتغير

( وهىى ا ال يتفىق ومفهىوم الإظريىىة 0.02224%( فاإى  سىىيإخفا المتغيىر المعتمىد بمدىدار )1الزراعيىة بمدىدار )

روا الزراعيىة االقتصادية والسبق فىي  لىك يعىود إلى  سىو  اسىتخدام الدىروا الزراعيىة واسىتعمال هى ه الدى
 لإلغراا االستهالكية وليست لغراا االستيمارية الزراعية.
وبين إإتاج محاصىيل الحبىوق كافىة.مع وجىود  لدد صظهرت الدراسة معإوية العالقة االيجابية بين التوسع الفدي

مىر بهىا استهالكية والسيما محصولي )الدمحا الرز( و لك بسىبق الظىروف التىي  –فجوإ غ ااية كبيرإ إإتاجية 
العراق من حىروق وحصىار اقتصىادي وعىدم اسىتدرار المىر الى ي زاد مىن حىدإ الفجىوإ مىن هى ه المحاصىيل. 
واتضىىح صيضىىاً صن درجىىة االإكشىىاف االقتصىىادي الزراعىىي لىى  اليىىر السىىلبي فىىي جميىىع محاصىىيل الحبىىوق فىىي 

اسىة السىعرية المتبعىة فىي العراق مما عمل في خفا إإتاج ه ه المحاصيل. وك لك استإتج من الدراسة صن السي
العراق كان ت ييرها ايجابي للمستهلك والسيما محصول الرز عل  مستوا اإلشباع والمإفعة والير السلبي فىي 
المإىىتج علىى  مسىىتوا الربىىاح والىىدخل. صمىىا بالإسىىبة لفاعليىىة حجىىم الدىىروا الزراعيىىة فكىىان ت ييرهىىا سىىلبي 

الدمح والرز واعتدادإىا صن السىبق يعىود إلى  عىدم اسىتخدام  لمحصول الشعير وااليجابية الغير كبيرإ لمحصولي
الدروا الزراعية في العمال االستيمارية وإإما لإلغراا االستهالكية. وبالإسبة لمتغير إصيق الهكتىار مىن 
العمىىل الزراعىىي وبىىين المتغيىىر المعتمىىد لمحصىىول الىىرز ايجابيىىةا بيإمىىا جىىا  هىى ا المتغيىىر بإشىىارإ سىىالبة غيىىر 

لمحصولي )الدمح والشعير( والسبق فىي  لىك يرجىع إلى  وجىود البطالىة المدإعىة وإلى  العمىال غيىر اإليجابية 
المإتجىىة ممىىا سىىبق فىىي اإخفىىاا اإلإتاجيىىة الزراعيىىة . وصوضىىحت الدراسىىة صن متغيىىر التكإولوجيىىة الميكاإيكيىىة 

ة السىىلبية لمحصىىول المتميلىىة )بالحاصىىدات والجىىرارات( العالقىىة االيجابيىىة لمحصىىولي الدمىىح والىىرز والعالقىى
الشعير فدط . كما صظهرت الدراسة صن متغير التعلىيم الزراعىي صإى   و صيىر سىلبي )العالقىة العكسىية( بيإى  وبىين 
المتغير المعتمد )إإتاجية محاصيل الحبىوق( بسىبق تىردي الوضىاع المعاشىية فىي الريىاف والسىبق ان العديىد 

راعىي ا وصن صعىداداً كبيىرإ مىإهم تركىت العمىل مىن الإسىا  من الخريجين ال يرغبون في العمىل فىي الدطىاع الز
ممىا صدا إلى   2004وكبار السن والكيير مإهم التحدىوا  بوظىااف  ات مىردود مىادي صفضىل والسىيما بعىد عىام 

اإخفاا اإلإتاجية الزراعية من ه ه المحاصيل. وصشارت الدراسة صن إسبة اإلإفاق على  البحىث والتطىوير فىي 
لمسىتوا المطلىوق ممىا صدا إلى  اإخفىاا وضىعف االسىتيمار الزراعىي والسىيما لمحصىولي العراق لم تكىن با

)الدمح والشعير( الل ين يعتمدان في زراعتهما على  المطىار . فىي حىين صظهىرت العالقىة االيجابيىة بيإى  وبىين 
سىتإتاجات ومىن خىالل الدراسىة واال .المتغير المعتمىد فىي زراعىة الىرز الى ي يعتمىد فىي زراعتى  على  اإلروا 

صوصت الدراسة بتوجي  السياسات الزراعية إحو التوسع الفدي من خىالل استصىالح الراضىي غيىر المسىتغلة 
ا فضىىالً عىىن التوسىىع الرصسىىي خىىالل اسىىتخدام صحىىدث السىىاليق العلميىىة بهىىدف رفىىع معىىدالت اإلإتاجيىىة لوحىىدإ 

جاد السبل الكفيلة لتدلي  الفجىوات الغ اايىة المساحة إل  مستوا ممايل لها في البلدان المتددمة. والعمل عل  إي
تطبيىق وكى لك لمحاصيل الحبوق و لك باالعتماد عل  الساليق والطرااق العلمية في إعداد الخطط اإلإتاجيىة. 

والسىىيما علىى  محاصىىيل الحبىىوق و لىىك مىىن صجىىل الحصىىول علىى   ةالسياسىىات واإلجىىرا ات للحمايىىة الكمىىر كيىى
و لك ليكون حىافزاً للمإتجىين. وإقىرار سياسىة سىعري  تسىهم فىي حمايىة المإىتج صسعار مجزية للمإتجات المحلية 

والمستهلك معاً كما تسهم في تطوير اإلإتاج الزراعي لمحاصيل الحبوق اإلستراتيجية من خالل دعىم السىعار 
روا المحلية وجعلها مداربىة لسسىعار العالميىة والعمىل على  دعىم مسىتلزمات اإلإتىاج . فضىالً عىن تىوفير الدى

الزراعية بالددر والمستوا المطلوبين والعمىل على  تفعيىل دور المصىرف الزراعىي و لىك مىن خىالل التركيىز 
عل  صن ه ه الدروا تصرف لسعمال االستيمارية الزراعية من خالل اإلقىراا الموجى  )المراقىق( والعمىل 

وقادرإ عل  رفع الكفىا إ اإلإتاجيىة عل  ربط اإلقراا بعملية التإمية الزراعية. مع تبإي سياسة زراعية فاعلة 
لهىى ا الدطىىاع و لىىك مىىن خىىالل االهتمىىام بالعإصىىر البشىىري ليكىىون مىىفهالً فإيىىاً وإداريىىاً للديىىام بالعمىىل الزراعىىي. 
والتوسع في استخدام التكإولوجيا الحدييىة المتميلىة فىي اسىتخدام مسىتلزمات اإلإتىاج الحدييىة كالمكإإىة والسىمدإ 

ة العالية ا فضالً عن توسع بإظام الري الحديث خصوصاً في المإاطق الديمية. إضىافة والصإاف  ات اإلإتاجي
إل  االهتمام باإلرشاد الزراعي و لك من خالل صسىاليب  المتعىددإ واالهتمىام بعإصىر الشىباق الريفىي و لىك مىن 

ضىرورإ العمىل  خالل إشراك  في دورات ت هيليىة متددمىة ومسىتمرإ وتفعيىل دور الجمعيىات التعاوإيىة. وصخيىرا
عل  دعم البحث العلمي وتوظيف إتااج البحوث والدراسات العلميىة الزراعيىة وتحفيىز المىزارعين على  الخى  
بإتااج البحث العلمي وتطبيد  بشىكل علمىي لتطىوير وتحسىين طرااىق وصسىاليق اإلإتىاج خصوصىاً فىي المإىاطق 

 الية .اإلروااية وتوجي  المزارعين إحو الصإاف  ات اإلإتاجية الع
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A BSTRACT 

The research aims to assess and analyze the factors affecting the production 

and grain yields in Iraq during the period (1985-2008). I have used in the analysis 

method of least squares two-stage and has adopted the productivity of these grains 

selected as variable supported and the factors affecting them are: (per hectare of 

agricultural work, mechanical technology, chemical technology, Nominal 

Protection Coefficient, the domestic price for the year previous climatic variables, 

agricultural education, the proportion of spending on research and development), 

for the first phase of the analysis, and production variable is supported in the second 

stage and the factors affecting it are: (cultivated area, the volume of domestic 

demand, the degree of exposure agricultural world price, size of agricultural loans, 

estimated useful), has been used model measuring Two versions are linear and 

logarithmic and double where it relied on the concepts of economic theory and 

previous studies on the assessment and analysis of the factors affecting the 

production and productivity of grain crops which have been obtained from the time 

series data they reflect the factors affecting them all crops selected. 
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