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الخالاة
يهدف البحث إلى دراسىة تىر ير أهىم العوامىل التىي تىث ر فىي إنتىا واسىته م محصىول ال مىح ومحاولىة
ت ليص الفجوة الغذائية بين الكميات المنتجة والمستهلكة من هذا المحصول في العراق للمىدة ،8106 - 0331
وما هي مث راته تجاه ال طاع الزراعي بشكل عام ،لذا اعتمد البحث عل فرضية مفادها أن التذبىذ الحاصىل
في إنتا محصول ال مح ي ابله زيادة في الكميات المسىتهلكة بسىب عىدة عوامىل اقتصىادية ،وانط قىا مىن هىذه
الفرضىىية اعتمىىد البحىىث فىىي منهجىىه علىى أسىىلو الىىربط بىىين اتجىىاهين ،ا سىىلو الوصىىفي الىىذ اسىىتند إلىى
الدراسات الساب ة التي تناولت الموضوع نفسه ،والكمي الذ استند إلى طرائىق االقتصىاد ال ياسىي وأسىاليبه اذ
اسىتددمت طري ىىة المربعىىات الصىىغرا ذات المىىرحلتين ومىىن ىىم تفسىىير نتىىائت ا سىىلو الكمىىي لت يىىيم الجان ى
التطبي ىي مىن الدراسىة و اشىىتمل البحىث على أهىم االسىىتنتاجات ا لتىي كىان منهىا يواجىىه إنتىا محصىول ال مىىح
تذبذ د ل فترة الدراسة وذلم بسب التذبذ في إنتاجية الدونم الن معظم ا راضي المزروعة هي أراضىي
ديمية تتركز في شمال العراق و إن استه م ال مح في تزايىد وذلىم بسىب الزيىادة الحاصىلة فىي أعىداد السىكان
ولكون ال مح محصول ضرور للف رد العراقي لذلم ال يمكن االستغناء عنه أو استبداله مما يىثد الى ظهىور
فجىوة يىىتم معالجتهىىا عىىن طريىىق االسىىتيراد ،وعليىىه نوصىي باسىىتددام ت نيىىات زراعيىىة حدي ىىة تسىىهم فىىي زيىىادة
إنتاجية الدونم من د ل التوسع في استددام نظم الر الحديث والتىي أ بتىت نجاحهىا لت لىل مىن االعتمىاد على
مياه ا مطار و العمل عل ت ليص الفجوة الغذائية من د ل إتباع أسالي وطرائق في إعىداد الدطىط اتنتاجيىة
الحدي ة التي تعمل عل زيادة إنتاجية هذا المحصول
كلمات دالة انتا  ،استه م ،ال مح ،عراق
تاريخ تسلم البحث  ،8102/0/01وقبوله 8102/6/84

المقيمة
يشىىهد ال طىىاع الزراعىىي عجىىزاف فىىي إنتىىا محاصىىيل الحبىىو (كىىال مح) م ارنىىة بالطل ى المحلىىي لهىىذه
المحاصيل ويعد موضوع اتنتىا ذو أهميىة أساسىية فىي أ دراسىة اقتصىادية وزاد االهتمىام بموضىوع اتنتىا
بعىد حصىىول تزايىىد فىىي أعىداد السىىكان وزيىىادة فىىي نسىبة االسىىته م لىىذا يج ى زيىادة إنتىىا محاصىىيل الحبىىو
وداصىىة (ال مىىح) وذلىىم لتلبيىىة الطلىى المحلىىي المتزايىىد عل ى هىىذا المحصىىول وتىىوفير المنتجىىات الزراعيىىة
بالكميىات والنوعيىات المطلوبىة ن زيىىادة اتنتىا لىه دور مهىىم وفعىال فىي ت ىىدم المجتمعىات وتحسىين أحىىوالهم
المعيشية فهو يعىد مثشىراف شىام ف لتطىور المجتمىع وم ياسىا ف ح ي يىا ف ل دراتىه وحيويتىه ومفتاحىا ف أساسىيا ف مىن مفىاتيح
التنمية والت دم ،اذ يعد محصول ال مح من أهم محاصيل الحبىو التىي توليهىا الدولىة اهتمامىا ف داصىا ف لمسىاهمته
الكبيرة في توفير الغذاء اذ يزرع بمساحات واسىعة فىي العىراق وهىو ذو ع قىة و ي ىة بىا من الغىذائي مىن هىذا
الشرن ترتي أهميىة البحىث :مىن أهميىة محصىول ال مىح لكونىه مىن المحاصىيل اتسىتراتيجية المهمىة فىي العىراق
ويسىاهم فىىي نسىىبة عاليىة مىىن النىىاتت المحلىي الزراعىىي ويعتبىىر مىىادة أوليىة مهمىىة كونىىه يىددل فىىي العديىىد مىىن
الصناعات الغذائية وأهمها رغيىف الدبىز فضى ف عىن كونىه أحىد المصىادر المهمىة فىي الحصىول على المىوارد
الن دية لسد احتياجاتها المتزايدة من السىلع الرأسىمالية ال زمىة لتح يىق التنميىة الزراعيىة ،ولىه دوره ق فىي تح يىق
ا من الغذائي والرفاهية االجتماعية من هذا المنطلق تاتي مشكلة البحىث :بوجىود قصىور فىي إنتىا محصىول
ال مح ي ابل َه تزايد في حجم االسته م نتيجة تزايد اعداد السكان فض عن ادىت ف أنمىاط وعىادات االسىته م
مىن قبىل المسىتهلكين ممىا يىثد حىدوث عجىز فىي العىرا مىن اتنتىا فتحىدث فجىوة غذائيىة تسىد عىن طريىىق
االسىتيراد ،وعلى هىذا االسىا اعتمىد البحىث عل ى فرضىية مفادهىا :أن التذبىذ الحاصىل فىي إنتىا محصىىول
ال مىح ي ابلىه زيىادة فىىي الكم يىات المسىتهلكة بسىب عىىدة عوامىل اقتصىادية ،ويسىع الباحىىث ال بىات صىحة هىىذه
الفرضية من عدمها ،بناءا عل أهمية البحث وبعد تحديد مشكلته ياتي هدف البحث :ب دراسة تر ير أهم العوامل
التىىي تىىث ر فىىىي إنتىىا واسىىىته م محصىىول ال مىىىح ومحاولىىة ت لىىيص الفجىىىوة الغذائيىىة بىىىين الكميىىات المنتجىىىة
والمستهلكة من هذا المحصول في العراق للمدة  ،8106 - 0331وما هي مث راته تجاه ال طاع الزراعي بشكل
عام من د ل المنهت الوصفي فض عن استددام التحليل الكمي الذ يستند ال مفىاهيم النظريىة االقتصىادية
أدبيات اتنتا واالسته م يعرف اتنتا برنه الجهد اتنسىاني المبى ذول لتحويىل المىوارد مىن صىورتها ا وليىة
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إل صورة أدرا أك ر منفعة بما يجعلها أقدر عل إشباع الحاجات ،هذا التعريف يتصىف بالشىمولية ويتضىمن
فىىي الوقىىت ذاتىىه معىىان متعىىددة اقتصىىادية واجتماعيىىة (حشىىي  ،)846- 848 8111 ،اذ يعىىرف اتنتىىا مىىن
الناحيىة االقتصىىادية بىرن نظريىىة اتنتىا فىىي االقتصىىاد الرأسىمالي الدىىاص تثسى عل ى أن الهىدف مىىن عمليىىة
التحويل هو تح يق الحد ا قص من االربىا ا مىر الىذ يحىتم على المنىتت محاولىة تح يىق الحىد ا دنى مىن
النف ة من جان وتح يق الحد ا قص من اتيراد من جان آدر وعليه فالعمليات الفنية في االقتصاد الداص
سوف تص بح تابعة للمعايير االقتصىادية مىن دى ل شىبكة مىن العمليىات المتدادلىة ويعىرف اتنتىا مىن الناحيىة
االجتماعيىة برنىىه ع قىة اجتماعيىىة تبىىدأ مىن نشىىاط اتنسىىان لتحويىل قىىوا الطبيعىة مىىن صىىورة أوليىة غيىىر قابلىىة
تشباع الحاجات ال صورة نهائية يمكن أن تح ق له هىذا اتشىباع وتنتهىي الى ع قىات تعىاون أو صىراع بىين
اتنسان واتنسان حول تضافر الجهو د واقتسام العوائد (الطىائي )6 8100 ،وفىي الزراعىة فىان عمليىة مىز
المىوارد الزراعيىة بعضىىها مىع بعىىا وتشىغيلها فىىي نشىاط زراعىىي معىين واالسىىتفادة منهىا فىىي إنتىا سىىلعة أو
محصول معىين يطلىق عليهىا باتنتىا الزراعىي الىذ يشى مل على شى ي اتنتىا النبىاتي والحيىواني (إسىماعيل،
 )6 8112أما مفهوم االسته م فهىو اسىتددام السىلع والدىدمات تشىباع رغبىات اتنسىان ،كمىا يعىرف أيضىا
برنه االستددام النهائي للسلع والددمات في صورتها النهائية ،اذ أن الطل االسته كي يعتبر المحدد والموجىه
النهىىائي للنشىىاط االقتصىىاد فىىي المجتمعىىات المدتلفىىة واالسىىته م كظىىاهرة اقتصىىادية لهىىا تشىىابكاتها ا ف يىىة
والرأسية بمعن أن تعديل استه م سلعة ما في اغل ا حوال يث ر إح ليا ف في استه م سلعة أو سلع أدرا،
و اتجراءات التي تعدل من مسار استه م سلعة ما عل مستوا المستهلم تث ر بالتا لي عل الحل ات ا درا
م ىل المنىتت والمىوزع وغيىر ذلىم ويتوقىف مسىتوا االسىته م فىي أ مجتمىع على عىدة عوامىل منهىا مسىتوا
الىددل وعىىدد السىىكان ومسىىتوا أسىعار السىىلع وكيفيىىة توزيىىع ال ىىروة وحجىم اتنتىىا ونمىىط االسىىته م (احمىىد،
 ،)082- 081 8112ويعد االسته م احد أهم مثشىرات الرفاهيىة اذ تتجىه الدراسىات اليىوم لمعرفىة محىددات
االسىته م االقتصىادية واالجتماعيىىة ىم التعىىرف على دور العىادات والت اليىىد فىي تنميىىة أو تدفىيا االسىىته م
(كنعان)01 8111 ،
ا هميىة االقتصىىادية لمحصىىول ال مىىح فىىي العىىراق يبىىرز دور ال مىىح كمحصىىول مىىن المحاصىىيل اتسىىتراتيجية
المهمة في العراق ويحتل المرتبة ا ول من بي ن السلع االسته كية بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة داصىة
ويعتبر الدبز المفردة ا ول في غذاء الفرد العراقي وهو المحصول الذ يعتمد في تغذيته اليومية  ،ولظهىور
ا زمة الحالية للغذاء والتي يشكل ال مح العنصر الرئيسي م نها والتي تعمل الدول المنتجة له عل رفع أسعاره
أو فرا الشروط عند ع د صف ات استيراد ولضمان توفير الحد ا دن والكىافي مىن المحاصىيل اتسىتراتيجية
بشكل منتظم فض عىن التنىاف فىي زراعىة ا را بالمحاصىيل المدتلفىة واالسىتددامات البديلىة لهىا ،وتظهىر
أهمية ال مح في العراق منذ ال دم اذ تم زراعته في عهد السومريين أ حوالي اتلف ال الث قبل المي د وكانت
اتنتاجيىىة مرتفعىىة جىىداف اذ كىىان اتنتىىا يعىىادل  811ضىىعف الكميىىة المبىىذورة ،ونىىرا أهميىىة ال مىىح مىىن دىى ل
م حظىة زراعتىه فىي كافىة المحافظىات ويسىاهم فىىي تىوفير الىددل المزرعىي وت ليىل االسىتيرادات مىن الدىىار
(الكليىدار وآدىرون ) 854 8101 ،فض ى عىن ذلىم يحتىىو ال مىح عل ى بىروتين بنسىبة تتىىراو مىا بىىين - 81
 % 85مىن مىادة الكلىىوتين وذلىم يسىىاعد فىي صىناعة أفضىىل أنىواع الدبىىز بالم ارنىة مىع ب يىىة أنىواع المحاصىىيل
الحبوبية ا درا ،وتستددم أنىواع معينىة مىن ال مىح فىي العديىد مىن الصىناعات ا لغذائيىة التىي يحتاجهىا اتنسىان
فض عن ددوله في الصناعات الدوائية (الدكستروز والسكروز) أما مدلفاته فتستددم علفا ف للحيوانىات (غىزال
وآدىرون )038 8101 ،و يعتبىر ال مىح كمدىزون اسىتراتيجي اذ تظهىر أهميتىه فىي مجابهىة الحىاالت الطارئىة
((الحرو  ،المجاعات والكوارث الطبيعية)) للوصول ال حالة م بولة من االكتفاء الغذائي الذاتي ومن م ال
حالة ا من الغ ذائي قدر اتمكان (الع يد  ،)62 8111 ،ويعد محصول ال مح في العراق من أهم المحاصيل
الحبوبية شرنه فىي ذلىم شىرن العديىد مىن الىدول التىي توليىه أهميىة بالغىة لكونىه عنصىرا مهمىا فىي الغىذاء ولهىذا
ال سب يزرع بمساحات واسعة وداصة في المناطق الديمية من شىمال العىراق (إبىراهيم )48 8100 ،ويحتىل
محصول ال مح مكانة اقتصادية مهمة في الزراعة العراقية سواء من إسهامه في الددل الزراعي أو من ناحية
المسىىىاحة المزروعىىىة وتبلىىىم نسىىىبة المسىىىاحة المزروعىىىة بىىىه نحىىىو  % 68 6مىىىن متوسىىىط ا را الداضىىىعة
ل سىىتغ ل الزراعىىي ونحىىو  % 1 00مىىن المسىىاحة المزروعىىة بىىالحبو وتعىىد مسىىرلة تح يىىق حىىد مع ىىول مىىن
االكتفاء الذاتي في المحاصيل اتسىتراتيجية وال سىيما ال مىح هىي الزمىة للحفىاظ على ا مىن الغىذائي (الكعبىي،
 )8 8100ان محصول ال مح من أهم المحاصيل الذ يحتل مركزاف ا قتصاديا ف متميزاف في معظم دول العىالم
ويفوق ال مح المزروع عل سطح ا را في ك رته أ نوع آدر مىن النباتىات سىواء كانىت بريىة أو محاصىيل
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مزروعىة ويمكىن زراعتىه كىل شىهر فىي كىل مكىان مىا على سىطح الكىرة ا رضىية فىي جميىع المنىاطق ا لحىىارة
والمعتدلة (العمير  )84 8100 ،واقع إنتا واسته م وت دير الفجوة الغذائية لمحصول ال مح في العراق
جىىدول(  )0كميىىة االنتىىا والكميىىات المتاحىىة ل سىىته م والفجىىوة الغذائيىىة لمحصىىول ال مىىح فىىي العىىراق للمىىدة
( 8106- 0331ألف طن)
Tabel (1) Production quantity and available consumption quantity and food gap for
)wheat crop in Iraq for the period 1990 – 2014 (thousand ton
السنة
Year
0331
0330
0338
0338
0336
0335
0334
0331
0332
0333
8111
8110
8118
8118
8116
8115
8114
8111
8112
8113
8101
8100
8108
8108
8106

كمية االنتا
production
Quantity
0035 203
0614 611
0801 168
301 310
256 168
0130 604
0063 332
364 100
0616 243
0010 532
0161 884
8803 664
8523 641
8883 032
0288 082
8880 048
8824 800
8818 111
0856 315
0111 013
8162 021
8212 311
8611 111
84586841
86406311

الكمية المتاحة ل سته م
available Quantity
for consumption
8804 811
0022 811
0155 611
0051 211
0886 811
384 811
0108 411
8811 511
8550 011
8818 011
8154 011
8888 111
8811 111
8811 111
8668 111
8588 111
4488 061
1111 381
8021 881
6463 12
8330 3
6111 621
6088 811
68116851
68506116

الفجوة الغذائية
Food gap
( * )0181 820
822 811
855 868
( )864 283
( )621 052
045 804
( )548 418
( )0858 123
( )0114 880
( )8011 518
()8105 116
( )08 556
823 641
( )61 218
( )413 248
( )810 282
( )68846283
( )6215 068
( )0385 865
( ) 8363 410
( )0868 18
( )0232 52
( )0188 81
( )0486623
( )02236216

المصدر الجدول من إعداد الباحث باالعتمىاد على جمهوريىة العىراق  /وزارة التدطىيط والتعىاون اتنمىائي الجهىاز المركىز
لإلحصاء وتكنولوجيا (المعلومات)  /للمدة  8106- 0331٭( ) علما ف أن ا قوا تدل عل اتشارة السالبة

يوضح الجىدول(  ) 0أن الكميىات المنتجىة مىن محصىول ال مىح لعىام  0331بلغىت  00355203ألىف طىن ،فيمىا
كانت الكميات المتاحة ل سته م قد بلغت  88045811ألف طن ،وظهرت الفجوة الغذائية لل مح لعىام 0331
التي قدرت بم دار – 01815820ألىف طىن ون حىظ تذبىذ م ىدار الفجىوة الغذائيىة واتنتىا الزراعىي بالنسىبة
لمحصىول ال مىح فىي العىراق بسىب اعتمىاد العىىراق على الزراعىة الديميىة وارتفىاع نسىبة المدىاطرة وال ي ىىين
فيها ،إذ تزرع أك ر من نصف المساحات في المناطق الشمالية باعتمادها عل الزراعة الديمية مما يثد الى
تذبذ اتنتا وبالتىالي تظهىر الفجىوة الغذائيىة ،اذ ن حىظ اندفىاا مسىتوا اتنتىا فىي عىام  0336حيىث بلىم
 256 168ألف طن فيما كانت الفجوة الغذائية في ذلىم العىام – 621 052ألىف طىن ،فىي حىين ن حىظ ارتفىاع
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مستوا اتنتا في عام  8110حيث بلم  8803 664ألىف طىن فىي حىين بلغىت الفجىوة الغذائيىة لهىذه السىنة –
 08 556ألف طن وهي اقل قيمة للفجوة الغذائية د ل فترة الدراسة (  ) 8106- 0331في حىين أعلى قيمىة
للفجوة الغذائية ظهرت في عام  8111اذ بلغت – 6215 068ألف طن اذ كانت الكميات المنتجة من ال مح في
هذه السنة  8818 111ألف طن ،فيما كانت الكميات المنتجة من ال مح د ل عام  )8640 311( 8106ألف
طن والفجوة الغذائية لهذا العام قدرت بم دار – 0223 21ألف طن
الدراسىات السىاب ة قىدم كىل مىن النعيمىي وسىاعور (  )8112دراسىة تضىمنت أ ىر سياسىات الىدعم فىي اتنتىا
واالسته م لمحصول ال مح د ل المدة  ، 8115- 0325وقد أعتمد في الدراسة عل أسلو االنحدار البسىيط
ل يا أ ر سياسات الدعم كمتغير مست ل عل كل من معدل نمو اتنتىا واالسىته م كمتغيىرات معتمىدة وكىان
اله دف من وراء سياسات الدعم لهذا المحصول الوصول ال است رار أسعاره في السوق كما بت من التحليل
بىرن السياسىات التىىي تتبعهىا الدولىة فىىي العىراق تجىىاه محصىول ال مىح لهىىا تىر يراف ايجابيىا ف فىىي رفاهيىة المسىىتهلم
(مستوا إشباعه ومنفعته) وسلبيا ف في رفاهية المنتت (مستوا ددله وأرباحه) د ل مىدة الدراسىة وتىوفير الىدعم
للمىىواطنين ذو الىىددول المحىىدودة وتىىوفير الحىىافز للمنىىتت لمواصىىلة اتنتىىا وتطىىويره وقىىد تبىىين بىىرن االتجىىاه
الزمنىي العىام اتدىذ اتجاهىا ف تصىىاعديا ف لكىل مىن اتنتىا واالسىته م د ى ل المىدة المىذكورة  ،وأوصى الباح ىىان
بتىوفير مسىتلزمات اتنتىىا وبرسىع ار معتدلىة وتشىىجيع المىزارعين عل ى اسىتددام مىدد ت حدي ىىة ودعىم أسىىعار
المنتت النهائي أ شراء الحبو من المنتجين برسعار مجزية ومعلنة ساب ا فضى عىن ت ىديم اتعانىات ال زمىة
لمدد ت اتنتا من أجل زيادة الكميات المنتجة من هذا المحصىول وتنىاول احمىد (  ) 8113دراسىة تضىمنت
تحليل وصفي وكمي لواقع إنتا واسته م محصول ال مىح فىي العىراق دى ل المىدة  8114- 0321وتوقعاتهىا
المست بلية لغاية عام  ،8105وتوصلت الدراسة الى أن التوقعىات تنتىا محصىول ال مىح آدىذة بالتزايىد بشىكل
بطىيء وال يتناسى مىىع الزيىادات المتوقعىىة فىي إعىىداد السىكان ،وأوصىىت الدراسىة بض ىرورة تشىجيع االسىىت مار
المحلي في زراعة محصول ال مح كما قىام الكليىدار وآدىرون (  ) 8101بدراسىة تضىمنت التحليىل االقتصىاد
للتوقعىات المسىىت بلية تنتىىا واسىىته م ال مىىح فىىي العىىراق للمىىدة  8181- 8101و فيهىىا اسىىتددم نمىىاذ التوقىىع
الم ئمة وأسلو االنحدار الدطي وطري ة بوك جنكنىز ،وتوصىل البىاح ون الى أهىم االسىتنتاجات بعىد أن تىم
إجراء توقع للطل عل ال مح وحجم االسته م الكلي منه الذ يح ق االكتفاء الذاتي مىن هىذا المحصىول فىي
العىىراق ،فظهىىر برنىىه يتىىراو بىىين  5606مليىىون طىىن عىىام  8101و  4656مليىىون طىىن عىىام  8181وأوصىى
الباح ون بضرورة االهتمام بمحصول ال مح بشىكل جيىد وتدصىيص المسىاحات المناسىبة لزراعتىه وداصىة فىي
المناطق المروية لتح يق االكتفىاء الىذاتي منىه وضىرورة االهتمىام بالزراعىة االروائيىة م ارنىة بالزراعىة الديميىة
لمنىع تذبىذ اتنتاجيىة سىنويا ف وتغيىر طىرق الىر الت ليديىىة وإبىدالها بطىرق الىر الحدي ىة ل سىتفادة مىن المي ىاه
بشىكل جيىىد ومنىىع الهىىدر فيهىا وأشىىارت دراسىىة البىىدر وصىىالح (  )8101الى تحليىىل واقىىع إنتىىا واسىىته م
محصولي ال مح والشعير في العراق للمدة  ، 8113- 0315وقد اعتمىد الباحىث على طري ىة الت ىدير الحصىينة
( ) Mفي ت دير معلمات أنموذ االنحدار الدطىي ودلصىت الدراسىة الى أهىم االسىتنتاجات التىي كىان منهىا أن
العراق يعاني من قصور في إنتا محصول ال مح وان أسبا هذا ال صور يعود ال بطء نس النمىو السىنوية
تنتاجىه وكىذلم تفىاوت نسى النمىو السىىنوية المركى مىا بىين اتنتىا واالسىىته م ممىا سىب وجىود قصىور فىىي
ا من الغذائي في العراق ،وأوص الباح ان باعتماد إستراتيجية تك يف زراعة المحصىول وتنميتىه عموديىا ف فىي
ا مد ال صير في حين يتم التوجه نحو اعتماد كل من التوسع ا ف ىي مىع التك يىف الرأسىي فىي ا مىد الطويىل
في حين أجرا الكعبي ( ) 8101دراسة حول ت دير الفجوة الغذائية لمحصول ال مح وأهم العوامل المث رة فىي
إنتاجه في العراق للمدة  8113- 0313محافظة الم ن أنموذ تطبي ي ،وقد اعتمد الباحث عل أسلو التحليل
اتحصائي واستددم طري ة المربعات الصغرا في تحديد أك ىر العوامىل تىر يرا فىي الفجىوة الغذائيىة ،ومىن أهىم
االستنتاجات التي تم ال توصل اليها هي تر ير االسته م في الفجوة اكبر من تىر ير اتنتىا وباتجىاه معىاك ممىا
يشير ال اتساع الفجوة مىع ت ىدم الىزمن ،كمىا توصىلت الدراسىة الى أن المحافظىة عىاجزة عىن تىوفير الم ىادير
ال زمىة مىىن ال مىىح تطعىىام سىىكان المحافظىىة فىىي ا مىىد المنظىىور ،وأوصىىت الدراسىىة بضىىرورة تشىىجيع ودعىىم
زراعة محصول ال مح في منط ة الدراسة من د ل تىوفير الدىدمات ودعىم أسىعار المحصىول وإنشىاء مزرعىة
نموذجية لتشجيع المزارعين عل استددام الطرائق الحدي ة من د ل م حظة اتنتاجية العالية لتلم المزرعة
كمىا قىىام ى وآدىىرون (  ) 8108بدراسىىة أ ىر السياسىىات الزراعيىىة على ا مىىن الغىىذائي فىي دول عربيىىة مىىن
ضىمنها العىىراق باسىتددام طري ىىة المربعىات الصىىغرا االعتياديىة لمعرفىىة تىر ير بعىىا المثشىرات االقتصىىادية
والزراعية المست لة عل المتغير المعتمد كمية الناتت الزراعي من محصول ال مح ومىن ىم قيىا كميىة النىاتت
الم ىدر مىن النمىىوذ ا ول مىع بعىىا مثشىرات السياسىىة االقتصىادية الزراعيىة فىىي حجىم الفجىىوة الغذائيىة مىىن
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محصول ال مح باستددام طري ة المربعات الصغرا ذات المىرحلتين للوصىول الى نتىائت أك ىر دقىة ،ومىن أهىم
االستنتاجات التي تم التوصل اليها هي عجز كمية النىاتت مىن محصىول ال مىح عىن مواكبىة الكميىات المسىتهلكة
منه بسب الزيادة والنمو السريع للسكان في جميع دول عينة البحث وهذ ا يثد ال زيادة الطلى الكلىي على
هذا المحصول وعدم ال درة ال الوصول ال مرحلة االكتفاء الذاتي
مواي البحث وطرائقه
تعد مرحلة توصىيف النمىوذ مىن أهىم المراحىل المسىتددمة فىي الت ىدير وأصىعبها فىي االقتصىاد ال ياسىي
وغالبا ف ما يكىون أصىع ن ىاط تطبي ىات االقتصىاد ال يا سىي صىياغة النمىوذ صىياغة صىحيحة وقىد تىم اسىتددام
طري ىىة المربعىىىات الصىىىغرا ذات المىىىرحلتين ( )TWO STAGE LEAST SQUARE (2.S.L.S
 )METHODفي البحث هذا لكون هذه الطري ة من أسهل وأوسع الطىرق الداصىة لت ىدير المعلمىات الهيكليىة
للمعىىادالت المشدصىىة تمام ىا ف وفىىوق التشىىديص فىىي أنمىىوذ الم عىىدالت اينيىىة وتعطىىي الطري ىىة م ىىدرات تتسىىم
باالتسىاق تحىىت الشىروط التىىي تضىعف فيهىىا طري ىة المربعىىات الصىغرا االعتياديىىة وتتفىوق (  )2.S.L.Sعل ى
طرق أدرا من حيث أنها تعطي أيضا ف ا دطاء المعيارية للمعلمات الهيكلية الم درة مباشىرة وأن جىوهر هىذه
الطري ة هىو اسىتبدال أو إحى ل الم تغيىرات المسىت لة التىي تسىتددم كالت ريى للمتغيىر ا صىلي والىذ ال يىرتبط
بشكل أساسي بالمتغير العشوائي ومن م فان طري ة ( )OLSي مكن استددامها في ت دير المعادلة
_ ونموذ البحث يتكون من ا نموذ الرئي ايتي
)Y = F (X1, X2, X3, X4
)Y1 = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4+ Ui …….(1
اذ أن  = Y1كميات اتنتا من محصول ال مح (ألىف طىن)  = X1,حجىم الطلى المحلىي ( الكميىات المتاحىة
ل سىىىته م) ( ألىىىف طىىىن) = X2 ,التكنولوجيىىىا الميكانيكيىىىة (  0111حصىىىان) = X3 ,المسىىىاحة المزروعىىىة
(هكتار) = X4 ,نصي الهكتار من العم ل الزراعي ( عامل  /هكتار ) = B0 ,الحد المطلىق = B1….B4
معام ت المتغيرات  = UIالمتغير العشوائي
_ أما المرحلة ال انية من الت دير فصياغتها كايتي
)Y = F (X1, X2, X3
)Y2 = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + Ui ……(2
حيىث أن  = Y2االسىته م الكلىي (ألىف طىن ) = X1,كميىة اتنتىا الم ىدرة مىن المعادلىة ا ولى = X2 ,
متوسط ددل الفرد( دوالر ) = X3,السعر المحلي للمحصول (دوالر) ،وهىذا ا نمىوذ مكىون مىن المعىادلتين
يعنىىي أن الت ىىىدير سىىىيتم علىىى مىىرحلتين مىىىن مراحىىىل الت ىىىدير بطري ىىة المربعىىىات الصىىىغرا ذات المىىىرحلتين،
وباستددام برنامت ( )MINITABتمت عملية ت ىدير المعلمىات لمعرفىة تىر ير كىل مىن المتغيىرات المسىت لة فىي
كل من إنتا واسته م محصول ال مىح فىي العىراق وباالعتمىاد على المعىايير االقتصىادية أوالف والتىي تحىددها
النظرية االقتصىادية والمتعل ىة ب يمىة وإشىارة المعلمىات الم ىدرة وتعزيزهىا بالمعىايير اتحصىائية وال ياسىية انيىا ف
أ أنه سنجر ادتبارات ع ديدة لبيان أفضل توظيف للمعادلة
النتدئج والمندتقشة
أوالف ت دير نتائت التحليل الكمي للعوامل المث رة في إنتا محصول ال مح د ل المدة  8106- 0331تم ت دير
معلمىىات المتغيىىرات ولعىىدم اجتيىىاز بعىىا االدتبىىارات اتحصىىائية وال ياسىىية قمن ى ا بادتيىىار الدالىىة ذات الت ىىدير
ا ك ىىر معنويىىة للمتغيىىرات وبصىىيم رياضىىية مدتلفىىة ،إذ تىىم ادتيىىار الدالىىة اللوغارتميىىة المزدوجىىة نهىىا م لىىت
ا فضل من د ل اجتيازها االدتبارات اتحصائية وال ياسية واالقتصادية وف ا ف للمعادلة ايتية
LogY1 =– 8.98 + 0.278LogX1 + 0.251LogX2+ 1.53LogX3+ 0.58LogX4
–2.52
2.11
1.63
2.67
٭ 1.41
t
R²= 55.6 %
R-²= 45.2 %
F = 5.33
D.W = 1.82
تبين من د ل المعادلة أع ه معنوية ث متغيرات وهي (  ) X1,X2,X3بعىد إجىراء ادتبىار  tتحىت مسىتوا
معنوية  1615وأمكن تفسير  % 5564من التغيرات التىي تحىد ها المتغيىرات المسىت لة فىي المتغيىر المعتمىد مىن
دى ل قيمىة معامىل التحديىىد  R²وتب ى النسىبة  % 6666تعىزا إل ى عوامىل أدىرا لىم تدضىىع لل يىا فىي هىىذه
الدراسة وهي تنطو تحت ما يسم بالمتغير العشوائي ،وأشار ادتبار  Fإل معنوية الدالة ككىل وبلغىت قيمىة
 D-Wالمحسىوبة  0628وهىذا دليىىل على عىىدم وجىود مشىىكلة ارتبىاط ذاتىي بىىين قىيم المتغيىىرات العشىوائية فىىي
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النمىوذ الم ىدر أمىا بالنسىبة تشىىارة المعلمىات التىي تعكى طبيعىة الع قىىة بىين المتغيىر المعتمىد والمتغيىىرات
المست لة فيمكن أن تفسر عل النحىو ايتىي اذ أن  X1حجىم الطلى المحلىي ف ىد كانىت إشىارة معلمتىه موجبىة
تدل عل الع قة الطردية بين المتغير المست ل  X1حجم الطل المحلي والمتغير المعتمد  Y1إنتا محصول
ال مح ،إذ تشير مرونته التىي بلغىت  16812أنىه إذا أزداد حجىم الطلى المحلىي بم ىدار  %0أزد اد اتنتىا مىن
محصول ال مح بم ىدار  %16812فعنىد زيىادة الطلى تىزداد االسىعار وبالتىالي تصىبح عىام مشىجعا للمنتجىين
لزيادة انتاجهم من هذا المحصول ،فض عن الزيادة الحاصلة في حجم السكان والذ يثد إل زيادة الطل
على ال مىىح لكون ىه محصىىول ضىرور وأساسىىي ال يمكىىن االسىىتغناء عنىىه أو اسىتبداله فض ى ف عىىن كونىىه المىىادة
ا ولية الذ ي ددل في صناعة رغيىف الدبىز الىذ يعىد سىلعة يوميىة للفىرد العراقىي وكىذلم بسىب التوسىع فىي
الصناعات التي تحتا إل مادة ال مح في تصنيع منتجاتها كالمعجنات والحلويىات وغيرهىا وهىذا ا مىر يشىجع
المزارعين عل زيادة إنتاجهم من هذا المحصول لتلبية الطل المحلي المتزايد واالستغناء عن االستيراد أمىا
بالنسبة لـ  X2التكنولوجيىا الميكانيكيىة ف ىد كانىت إشىارة معلمتهىا موجبىة تىدل على الع قىة الطرديىة بينىه وبىين
المتغير المعتمىد  ،Y1وتشىير مرونتهىا التىي بلغىت  16850أنىه إذا ازدادت التكنولوجيىا الميكانيكيىة بم ىدار %0
أزداد إنتىا محصىىول ال مىىح بنسىىبة  % 16850وذلىم يعنىىي زيىىادة المعىىارف والدبىرات فىىي العمليىىة اتنتاجيىىة
واسىتددام وسىائل إنتىا تكنولوجيىة حدي ىة كىىالجرارات والحاصىدات وغيرهىا مىن ايالت المتطىورة يىثد ذلىىم
إلى زيىادة الكفىاءة فىي إعىداد ا را وحرا تهىا وكىذلم حصىادها وهىذه ا مىور الشىم أن محصىلتها هىو زيىادة
اتنتا وتدفيا التكاليف في العملية اتنتاجية أما  X3المساحة المزروعىة ف ىد كانىت إشىارة معلمتهىا موجبىة
تدل عل الع قة الطرديىة بىين هىذا المتغيىر والمتغيىر المعتمىد  ،Y1وتشىير مرونتهىا التىي بلغىت  0658أنىه إذا
ازدادت المساحة المزروعة بم دار  % 0ازداد اتنتا من محصول ال مح بنسبة  %0658وذلىم الن محصىول
ال مىح فىىي العىراق يىىزرع بمسىىاحات واسىعة أ ي ىىوم على التوسىىع ا ف ىىي أ استصى ا راضىىي أو إضىىافة
أراضي جديدة غير مستغلة إل المساحات المزروعة من محصول ال مح وبالتالي تزداد المساحات المزروعىة
من هذا المحصول وهذا ينعك أديراف في زيادة اتنتا من ال مىح أمىا فيمىا يدىص  X4نصىي الهكتىار مىن
العمل الزراعي ف ىد أ بتىت الدراسىة عىدم معنويىة هىذا المتغيىر اتحصىائية عنىد مسىتوا  1615وذلىم بسىب أن
زراعة ال مح تتم بمساحات واسعة ال يمكن لل وا العاملة ال يام بالعمليىات الزراعيىة كدعىداد ا را وحرا تهىا
وحصىادها وذلىم الن اسىىتددام ال ىوا العاملىىة يىثد إ ل ى زيىادة تكىىاليف اتنتىا وعىىدم انتظىام زراعىىة ا را
وبالتىىالي يىىىنعك فىىىي اتنتىىىا  ،ولكىىىن ال ىىوا العاملىىىة تسىىىتددم لغىىىرا إدارة ايالت الزراعيىىىة كالحاصىىىدات
والجرارات وأن زيادة ال وا العاملة برك ر مما يحتا لهق الهكتار الواحىد سىيثد إلى حصىول البطالىة الم نعىة
وبالتالي يث ر ذلم في إنتا ال مح
انيىا ف ت ىدير نتىائت التحليىل الكمىي للعوامىل المىث رة فىي اسىته م ال مىح دى ل المىدة  8106- 0331تىم ت ىىدير
معلمىىات المتغيىىرات ولعىىدم اجتيىىاز بعىىا االدتبىىارات اتحصىىائية وال ياسىىية قمنىىا بادتيىىار الدالىىة ذات الت ىىدير
ا ك ىىر معنويىىة للمتغيىىرات وبصىىيم رياضىىية مدتلفىىة  ،إذ تىىم ادتيىىار الدالىىة اللوغارتميىىة المزدوجىىة نهىىا م لىىت
ا فضل من د ل اجتيازها االدتبارات اتحصائية وال ياسية واالقتصادية وف ا ف للمعادلة ايتية
Logy2= 1.43 + 0.046LogX1 + 0.795LogX2– 0.033LogX3
– 1.82
6.44
0.76
0.87
t٭
R²= 77.7 %
R-²= 73.9 %
F = 20.9
D.W = 1.61
وتبىين مىن د ى ل المعادلىة السىىاب ة معنويىة متغيىىرين همىا  X2,X3بعىد إجىىراء ادتبىار  tتح ىت مسىتوا معنويىىة
 1615وأمكن تفسير  % 1161من التغيرات التي تحد ها المتغيرات المست لة في المتغير المعتمد من د ل قيمىة
معامىل التحديىىد وتب ى النسىىبة  % 8868تعىىزا إلى عوامىىل أدىرا لىىم تدضىىع لل يىا فىىي هىذه الدراسىىة وهىىي
تنطو تحت ما يسم بالمتغير العشوائي ،وأشار ادتبار  Fإل معنوية الدالة ككل أما فيما يدص قيمىة D.W
المحسىوبة وقىد بلغىت  0640فر بتىىت وقوعهىا فىي منط ىىة عىدم التركىد وهىىي أقىر إ لى منط ىىة ال بىول منهىا إل ى
الرفا هذا يعني عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين قيم المتغيىرات العشىوائية أمىا بالنسىبة تشىارة المعلمىات
التي تعك طبيعة الع قة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المسىت لة فىيمكن أن تفسىر على النحىو ايتىي اذ أن
 X1كمية اتنتا الم درة قد أ بت ت الدراسىة عىدم معنويىة هىذا المتغيىر عنىد مسىتوا معنويىة  1615ن اتنتىا
المحلي من محصول ال مح ال يكفي لمجابهة االسىته م الكلىي ولكىون أن محصىول ال مىح محصىول ضىرور
وبالتالي فان الفجوة الغذائية الحاصلة بين الكميات المنتجة والكميات المستهلكة منه سيتم معالجتها عىن طريىق
االسىىتيرادات وبالتىىىالي فىىىان زيىىىادة كميىىىة اتنتىىىا الم ىىىدرة ال يىىث ر علىىى االسىىىته م الكلىىىي وإنمىىىا يىىىث ر فىىىي
االستيرادات وي لل من كميتها أمىا بالنسىبة لىـ  X2متوسىط ددىل الفىرد حيىث كانىت إشىارة معلمتىه موجبىة داللىة
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عل الع قة الطردية بين هىذا المتغيىر والمتغيىر المعتمىد  Y2االسىته م الكلىي مىن محصىول ال مىح ،إذ تشىير
مرونتىه التىي بلغىت  16135أنىىه إذا ازداد متوسىط ددىل الفىرد بم ىىدار  % 0ازداد االسىته م الكلىي مىن ال مىىح
بنسبة  % 16135وذلم الن زيادة متوسط ددل الفرد يثد إل زيادة ال ىوة الشىرائية لىهق فيزيىد مىن شىرائه لهىذا
المحصىول لغىرا اسىىتددامه فضى عىىن عمىل رغيىىف الدبىز فىي اسىىتددامات أدىرا م ىىل تصىنيع المعجنىىات
والحلويات وغيرها وقد يبحث المستهلم عل نوعيات أجىود وبالتىالي هىذا ا مىر يىثد إلى زيىادة االسىته م
الكلىي مىن ال مىح أمىا فيمىا يدىص  X3السىعر المحلىي للمحصىول ف ىد كانىت إشىارة معلمتىه سىالبة داللىة على
الع قة العكسية بينه وبين المتغير المعتمىد (  ،) Y2إذ تشىير مرونتىه التىي بلغىت – 16188أ أنىه بزيىادة السىعر
المحلي للمحصول بنسبة  %0ي ندفا االسته م الكلي من ال مح بم ىدار  %16188وذلىم الن ارتفىاع أسىعار
ال مح المحليىة سىيثد إلى زيىادة النف ىات التىي يتحملهىا المسىتهلم وبالتىالي قىد يحىاول المسىتهلم الت لىيص مىن
الكميات المستهلكة لمجابهة ارتفاع ا سعار عل الرغم من أن تغيرات ا سعار قليلة لهذا المحصول وهىذا مىا
بت من د ل قيمة المرونة المندفضة
من أهم االستنتاجات التي تىم توصىل إليهىا هىي أن إنتىا محصىول ال مىح فىي العىراق يعىاني مىن تذبىذ
دى ل فتىرة الدراسىة وذلىم بسىب التذبىذ فىي إنتاجيىة الىدونم مىن ال مىح الن معظىم ا راضىي المزروعىة هىىي
أراضي ديمية تتركز في شمال العراق و إن استه م ال مح في تزايد وذلم بسب الزيىادة الحاصىلة فىي أعىداد
السكان وكذلم أن اتنتا المحلي ال يكفىي لسىد حاجىة الطلى المحلىي لىذا تحصى ل فجىوة بىين الكميىات المنتجىة
والكميات المستهلكة من محصول ال مح ويتم معالجتها عن طريق االسىتيراد ولكىون أن ال مىح سىلعة ضىرورية
للفرد العراقي لذلم ال يمكن االستغناء عنها أو استبدالها كما كان للتكنولوجيا الميكانيكية ا ر االيجىابي على
محصىول ال مىح حيىث أن اسىتددام تك نولوجيىا حدي ىة ومتطىورة كىالجرارات والحاصىدات لهىا دورهىا فىي زيىادة
اتنتا فض عن أن المساحة المزروعة تلع دوراف مهما ف في إنتا محصول ال مىح حيىث إن زيىادة المسىاحة
المزروع ىة مىىن ال مىىح سىىيزيد مىىن كميىىة الحاصىىل  ،وكىىذلم أظهىىرت الدراسىىة أن نصىىي الهكتىىار مىىن العمىىل
الزراعي لي لهق تر ير كبير عل اتنتا الن زراعة محصول ال مح تحتا إل عدد محدود من ال وا العاملىة
ويكون دورها في إدارة ايالت ف ط و أوضحت الدراسة أن كمية اتنتىا الم ىدرة مىن محصىول ال مىح ال تىث ر
عل االسته م الكلي وإنما تث ر في حجم االستيرادات من ال مح حيث أن زيادة كمية اتنتا الم درة ي لل من
نس االستيراد والعك صحيح واديرا ف دن ارتفاع متوسط ددل الفرد مع اندفىاا سىعر ال مىح يشىجع على
االسته م لهذا المحصول وذلم بسب زيادة ال ىوة الشىرائية للفىرد بنىاءا على مىا ت ىدم مىن اسىتنتاجات توصىل
إليها البحث يوصي البحث استددام ت نيات زراعيىة حدي ىة تعمىل على زيىادة إنتاجيىة الىدونم مىن دى ل التوسىع
في استددام نظام الىر الحىديث (كىالر التكميلىي أو الىر بالمرشىات أو غيرهىا مىن الوسىائل) والىذ أ بتىت
نجاحهىا والتىي ت لىىل مىن االعتمىاد عل ى ميىاه ا مطىىار و العمىل على ت لىىيص الفجىوة الغذائيىة مىىن دى ل إتبىىاع
أسالي وطرائق ف ي إعداد الدطط اتنتاجية الحدي ة التي تعمل عل رفع اتنتاجية وبالتالي زيادة العىرا مىن
المحصىىول المعنىىي (ال مىىح) فضىى عىىن اسىىتددام وسىىائل إنتىىا حدي ىىة متم لىىة بالمكننىىة الزراعيىىة المتطىىورة
كىىالجرارات والحاصىىدات والتىىي لهىىا دورهىىا فىىي رفىىع الكفىىاءة اتنتاجيىىة لوحىىدة المسىىاحة وتوجيىىه السياسىىات
الزراعية نحو التوسع ا ف ي من دى ل استصى ا راضىي غيىر المسىتغ لة والىذ يىنعك فىي زيىادة اتنتىا ،
وكذلم االهتمام بالعنصىر البشىر فنيىا ف وإداريىا ف مىن دى ل النىدوات اترشىادية التىي تزيىد معرفتىه فىي اسىتددام
ايالت الحدي ة ولهق أ ره ق في رفع كفاءة ايلة والتي تنعك ايجابيا ف عل اتنتا والعمىل على تشىجيع مزارعىي
محصول ال مىح على زيىادة إنتىاجهم مىن دى ل الىدعم الم ىدم لهىم كت ىديم ال ىروا ال زمىة ومسىتلزمات إنتىا
متطورة متم لة بالبذور وا سمدة المحسنة ذات اتنتاجيىة العاليىة والتىي تعمىل على زيىادة اتنتىا وت ليىل نسى
االستيراد ات تدريجيا ف من محصول ال مح واديرا العمل عل تنمية الددل ال ومي من د ل التوسىع فىي نطىاق
االست مار في كافة ال طاعات ا مر يثد إل ارتفاع نصي الفرد من الددل ال ومي ،وكذلم االهتمام بال طىاع
الزراعي بشكل داص ودعمه وتنميته ا مر ينعك عل زيادة المستوا المعاشي والتعليمي للفرد
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ABSTRACT
The research aims to study the effect of the most important factors that affect
the production and consumption of wheat crop and try to reduce the food gap
between the produced and consumed quantities of this crop in Iraq for the period
(1990 - 2016) and its effects on the agricultural sector in general. The fluctuation in
the production of the wheat crop is offset by an increase in quantities consumed due
to several economic factors. Based on this hypothesis, the research relied on the
method of linking two directions, the descriptive method which was based on
previous studies on the same subject, Lacey and his methods as he used the method
of least squares two-stage And then explain the results of the quantitative method to
assess the practical side of the study. The study also included the most important
conclusions: wheat production was fluctuated during the study period because of
the fluctuation in the productivity of the dunums of wheat where most of the
cultivated lands are demotic lands represented in northern Iraq and the consumption
of wheat is increasing due to the increase in numbers Population and wheat as a
necessary commodity for the Iraqi individual so can not be dispensed or replaced,
leading to a gap to be processed by importing, and therefore recommends the
research: the use of modern agricultural techniques to increase the productivity of
acres through the expansion of the use of modern irrigation systems and proved
successful to reduce the dependence on rainwater and reduce the work food gap
through the adoption of methods and methods in the preparation of modern
production plans that work to raise productivity for this crop.
Keywords: production, consumption, wheat, Iraq
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المادير
 ) أ ىىر اتجاهىىات السياسىىة السىىعرية الزراعيىىة علىى إنتىىا محاصىىيل الحبىىو8100 (  احمىىد جميىىل،إبىىراهيم
 كليىة الزراعىة، رسىالة ماجسىتير،) 8112- 0325 (  رز) في العىراق للمىدة، شعير،اتستراتيجية (حنطة
 جامعة الموصل،والغابات
- 0321 (  ) ت دير الفجوة الغذائية الظاهرية لمحصول ال مح في العراق للمدة8113 (  عماد عبد العزيز،احمد
)0( 81 ، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، مجلة زراعة الرافدين،) 8114
، دار زهران للنشىر والتوزيىع، ) نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراق8112 (  عبد الغفور ابراهيم،احمد
 ا ردن،عمان
 ) ت دير وتحليىل معىدالت نمىو النىاتت واتنتاجيىة الزراعيىة فىي دول8112 (  وفاء عبد المنعم محمود،إسماعيل
 جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، رسالة ماجستير،) 8115- 0321 ( عربية مدتارة للمدة
 ) تحليىل واقىع إنتىا واسىته م محصىول ال مىح والشىعير فىي8101 (  باسم حازم وزيىاد زكىي صىالح، البدر
036- 015 )28 ( ، مجلة اتدارة واالقتصاد،) 8113- 0315 ( العراق للمدة
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ى  ،عىىدنان احمىد واحمىىد هاشىم علىىي ووليىىد إبىراهيم سىىلطان (  )8108أ ىر السياسىىة الزراعيىة عل ى ا مىىن
الغىذائي فىي دول عربيىىة مدتىارة مىىع إشىارة داصىىة ل لعىراق (محصىىول ال مىح أنمىىوذ ) ،مجلىة زراعىىة
الرافدين ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل 61 ،الملحق ()8
الجهاز المركز لإلحصاء وتكنولوجيا (المعلومات)  /جمهورية العراق
حشي  ،عادل أحمد (  ) 8111مبادئ علم االقتصاد ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الطبعة ا ول
الطائي ،صفا جىواد عبىد يىون (  ) 8100محىددات اتنتاجيىة وأ رهىا فىي العائىد المزرعىي لمحاصىيل الدضىر
الرئيسية في قضاء تلكيف (جمعية النعيم أنموذجا ف) ،رسالة ماجسىتير ،كليىة الزراعىة والغابىات ،جامعىة
الموصل
العمير  ،سارة علي حسين (  ) 8100دراسة اقتصادية الستجابة عرا محصولي ال مح والشعير في العىراق
للمدة (  ،) 8113- 0321رسالة ماجستير م دمة ال كلية الزراعة ،جامعة بغداد
الع يد  ،محمد عبد الكريم منهل (  ) 8111الدزين االستراتيجي للحبو في العراق لمجابهة الحاالت الطارئة
((الحرو  ،المجاعات والكوارث الطبيعية )) وايفاق المسىت بلية ،المجلىة ا لعراقيىة للعلىوم االقتصىادية،
السنة الدامسة41- 62 )08 ( ،
غزال ،قي نىاظم وعمىاد عبىد العزيىز احمىد ومهىد صىالح دضىر ومحاسىن محمىود سىلطان (  )8101ت ىدير
دوال تكىىاليف محصىىول ال مىىح فىىي محافظىىة نينىىوا للموسىىم الزراعىىي (  ،) 8114- 8115مجلىىة تنميىىة
الرافدين،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل813- 038 )32 ( 88 ،
الكعبي ،حيدر حميد ب و (  ) 8101ت دير الفجوة الغذائية لمحصول ال مح وأهم العوامل المث رة في إنتاجه في
العراق للمدة (  ) 8113- 0313محافظة الم ن أنموذجا ف تطبي ي ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة
بغداد
الكليىدار ،قصىي وسىعد عزيىز ناصىر وأح ى م كامىل إسىماعيل (  ) 8101تحليىل اقتصىاد للتوقعىات المسىىت بلية
تنتىا واسىىته م ال مىىح فىىي العىىراق للمىدة (  ) 8181- 8101باسىىتددام نمىىاذ التوقىىع الم ئمىىة ،مجلىىة
االنبار للعلوم االقتصادية ) 6( 2 ،عدد داص بالمثتمر 821- 846
كنعىان ،علىىي (  ) 8111االسىىته م والتنميىة ،نىىدوة حىىول التحىوالت فىىي السياسىىات االقتصىادية الكليىىة ،جمعيىىة
العلوم االقتصادية السورية ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق
النعيمىي ،سىىالم يىىون سىىلطان ولىىوره بشىىير السىاعور (  ) 8112أ ىىر سياسىىات الىىدعم فىىي اتنتىىا واالسىىته م
لمحصىول ال مىىح فىي العىىراق للمىدة (  ،) 8115- 0325مجلىىة تنميىة الرافىىدين ،ك ليىة االدارة واالقتصىىاد،
جامعة الموصل02- 06 )0( 84 ،
وزارة التدطيط والتعاون اتنمائي  /جمهورية العراق
Anonymous (1980-2008). Year Book of National Accounts Statistics, Individual
Country Data, United Nations, New York.
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