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 المستخلص
مجموعة حدى الركائز المهمة في تطور االقتصادات الوطنية لتعد الصادرات بصورة عامة إ

تصلدير السللذ تات التقنيلات التحويليلة ول المتقدمة تعملل عللى دأن ال الا إ، اميةالدول المتقدمة والن
ادرات علللى وبللتله تعملل الصلل ،قتصللادو والصلناعيواإلالعاليلة يسللاعدفا فلي تللله تقلدمها العلمللي 

ملر بلدرجات متواوتلة فلي التنويلت أو تصادات فته الدول في حلين يكلون اأقتقديم الدعم المباشر إل
االتجلاه نحلو تطلوير قطلا   إللىة وتسلعى مجموعلة اللدول الناميلة خلام أو المصلنعتصدير السللذ ال
ن التوجل  فلي فلته فيكو، اأمام إلىقتصادية تنمية اإلوكتله الخدمات لدفذ عملية ال ،الصناعة فيها

العمليلات التحويليلة  إجلرا خلرى الدول النامية اأفي حين ال تستطيذ  ،الحالة نحو السلذ المصنعة
الخارج لحاجتهلا الماسلة  إلىتصديرفا  إلى ضطرمصنعة فت إلىعلى السلذ الخام لتحويلها المعقدة 

على تطوير قطاعات الصناعة والخلدمات قتصادفا التو اليساعدفا ولضعف إ اأجنبيةالعمالت  إلى
دراسلة العالقلة بلين الصلادرات الخشلبية الخلام والمصلنعة ملذ كلل ملن  فتا البحل في قد تم ف فيها

وكلتله العالقلة ملذ النلات  ، سلتثمار وقطلذ الغابلاتالحصول علي  نتيجة إ الخشبي التو يتماالنتاج 
اندونيسلليا ) سللتثمار الغابللات فلليإل مسللاحة الغابللات التللي تعللد م شللرا   وأخيللرا   جمللالياإلالمحلللي 

ة ملدالخطيلة البسليطة لل ونتيجة اسلتخدام معلادالت االنحلدار الخطيلة وغيلر كل على حدةوماليزيا( 
المصللنعة كللان لهللا أن تلأثير الصللادرات الخشللبية  إلللىقللد تللم التوصللل ف( 2006 -1990يلة )الزمن

 اإلحصلائيفي معظم حاالت التحليل  جمالياإلاستثمار الغابات وعلى النات  المحلي  اأثر اأكبر في
فرضللية البحلل  والدراسللات وفللتا يتوافلل  مللذ  ،مللذ تللأثيرات متواضللعة  لصللادرات الخشلل  الخللام

ختبار المعلادالت التلي تلم الحصلول عليهلا ة التجارة الخارجية. كما وقد تم إطو  نظريمنالسابقة و
 احصائيا وتم تحليل النتائ  اقتصاديا.

 .ستثمار الغابات، إةوالمصنع ةالخامالصادرات الخشبية  ،الكلمات الموتاحية: الصادرات الخشبية

 



                                            ...  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاي  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرا  ال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية ال امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مار ال ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
[56] 
 

Influences of Export Raw and Industrial Wood on Forest Utilization in 

Selected Countries (Indonesia, Malaysia) 

 
Shahla  Abd-Al-Razak 

Department of Forestry 

University of Mosul 

Mohammed A. Yassen 

Department of Forestry 

University of Dohuk 

 

Abstract 

 
Exports in general is one of the important pillars in the evolution of national 

economies of the group advanced and developing countries, but developed countries seek 

to export goods with high-assisted techniques applied by the scientific, economic, industrial 

exports, and thus to provide direct support to the economies of these countries. The degree 

will be varied in implementing the export of any raw or manufactured goods and a group of 

developing countries. The trend is towards the development of industry and services as well 

as to advance the economic development that to go forward in this case, some 

manufactured goods, while other developing countries can boldest complex manufacturing 

processes for goods raw conversion into manufactured exports, which forced out the urgent 

need for foreign currencies and the weak economy, which not serve on the development of 

industry and services sectors and the result of the application of quantitative mathematical 

models to determine the relationship and effects of exports of raw timber and processed in 

a sample of countries (Indonesia and Malaysia) show that the effects were different for 

exports of raw timber and processed timber and the area remains forest production and 

forest area represented a changing economy, the gross domestic product in Indonesia, the 

results were more pronounced than in Malaysia has emerged through the use of statistical 

models of linear regression coefficients that are consistent with the hypothesis of the results 

of research and studies in place and the other for the former do not agree, particularly in 

Malaysia which requires attention is the implementation of the Forests and the production 

Permanent continuing to support the forest sector and make it the best form of his or her 

duties. 

Key words: Export Raw Wood, Export Industrial wood, Forest Products, Development 

Country 

 
 المقدمة
حلا  المنت لا  ىعل  وقلا تلح ك ة ل   ، بالسلع  والدلاما  متمثلا  الغاباتي اإلنتاجيتنوع      

  تماىيلل  ، قتصللااي  ، بايولو يلل ، ثيح م موىلل  مللع اللواملل  منيللا بي يلل نتي لل  تلل  األدللح 
ع وىعلل  الللحغ  مللع  ، ينتللاج الغابللاتلححةلل  اإل للل ي يلللا المو للي الللح ي مللح اوغيحهللاا األ

فلي  لل   دل   اللاوح اللح ي ي تقاميا الغابا  ىعل  شلة  دلاما   ال وا ا غيح المباشحة الت
القيا  بمثل  هل ا الوا بلا  ينلت   يدح غيح الغابا  يمةناإلنتاج ىع   سا   ني اليو ا قطاع آ

همي  نسبي  ىاليل     ع اإلنتاج الدشبي يبق   و  الا ، سياحي  وغيحها، وقا ي ، ا بي ي ىنيا فوا 
الت لاحة  ل  الداح ي  بليع اللاو  نلمع ناحيلا ااد  الاول  والتلام في التلامل  المحعي 

  تلملل  او  اللللال  المدتع لل   ا  اإلنتللاج الغابللاتي اللللالي سللواأ  ةانلل  ناميلل   و، الداح يلل 
هلل ا وع وتةلل، نتللاج الغابللاتي الدشللبي  ال للا ت ىللع حا تيللا المحعيلل متقاملل  ىعلل  تصللايح اإل

دشلا  مصلنل  ىعل  شلة    واألدلح، ةدشل  دلا  :و األ، ععيع ح يسليالصااحا  ىعل  شلة



 [57]بشي  و اسي 
 

 حيلل  ىعييلا ىمعيللا  تحويعيل  بسلليط  ةالدشلل   ي  دشلا   بلاح ا  مدتع لل  ملع التصللني  
تمتلا  ىعل   األدشا ع الاو  التي تاد  في ت احة ا  و ملقاة ةالوحق والةاحتوع ، المنشوح

وه ا ملا ، صناىاتيا  و األدشا نتاج ( في  Comparative advantage)ق  بالمي ة النسبي  األ
دطلط مدتع ل  تلمل  ىعل   وفلق ىعل  ستثماح الغابلا  وقطليلابلمعيا    وثيقاا  حتباطاا يحتبط  
  ا ةانل  غيلح ، ت  التصايح ثانياا  والا اإلستيل  المحعي   ما لغحت في اول  األدشا توفيح 

تيللا و تصللنيليا وتصللايح ال للا ت ىللع حا حويعيلل  ىعييللا  قللااحة ىعلل    للحاأ اللمعيللا  الت
دلح  ا   سلتبااليا بم تملللغلحت   األدشلا  ا  نيا قا تلم  ىع  تصايح منتالمحعي   و  

 تياا   ىع  لم تملاهمي  نسبي ا   
 

 مشكلة البح 

ميلل  حللا اللواملل  الميملل  لتطللوح و يللااة النمللو االقتصللااي والتنتلللا الت للاحة الاوليلل   
لت للاحة ىللع طحيللق اع ي يللا مللع ادعللي القللومي   ي بعللا مللع يسللتطي  و، اي  لعبعللااعاالقتصللا
 ا ثيحصلحيح   ا  تل   سل   لل مسلتناة  همي  ه ا الت احة ىنلاما تةلوعوت ااا  ، الداح ي 

مل  القبلو  بنسلب  مند نل  ، اا وىع  م م  قطاىا  البعا ثاني والا اإلقتصاا   في ةبيحةي ابي   
لت لاحةا وتلمل  اللاو  حيلاع وللبلت السلع  الاادعل  فلي افلي بللت األمع التل ثيحا  السلعبي  

وتلحبط  األدشلا دص في م ا  بحثنا الحالي ىلع ت لاحة المبا  وباأل ه ا وفق ىع  المتقام 
 سلت ااة ملع مبلا اإل سلتثماح الغابلا  مل     مل بلالدطط المونلوى ت احتيا الغاباتيل  الدشلبي 

قل  و    اا القط  واالستثماح السلنوي مسلاويع يةوع شتحط  الاا   المستمح ال ي ي نتاجإلاااحة  
  لل وملا  يادشلابتحافا ىع  غاباتيا ةمساح  و نتاج و لواة   حت وب ل  ، مع النمو السنوي

قطل  و سللتثماح   لل   الللاو  الناميل  التلي يمةلع  ع تع لل حالل  مشلةع  تحللاي فليالولةلع ،  لل 
مللح اللل ي سللو  يةللوع لللي األ، السللنوي مسللاحا  غاباتيلل  واسللل  و سللتغل   ةثللح مللع النمللو

تحللو  الاولل  مللع غاباتيلل    للل ملح وقللا يصلل  األ، اتيللا فللي المسلتقب تلاثيحا  سللعبي  ىعل  غاب
ة و ا  مسللاح  صللغيحاوللل  فقيللحة بالغابللا    للل الم للا   تمتللا  بميلل ة نسللبي  ىاليلل  فللي هلل ا

ي لل  البحللي فيللي مللح اللل ي األ، اليمةنيللا تعبيلل  حتلل  متطعبللا  األفللحاا فللي اادلل  تعلل  الللاو 
ثيحاتيلا الاو  الغاباتيل  بسسلتثماح الغابلا  وت ي  مع لملحف  ىلق  الصااحا  الدشبي  في ىين

 المدتع  ا
 

 فرضية البح 

  ع قتصااي وىلقتي بقطاع التصايح ىعل احاسا  الحايث  في م ا  النمو اإلتؤةا الو
ومللع هلل ا ، الللاد نتللاج وللل  نللحوحة لعحصللو  ىعلل  النمللو فللي اإلحانمللو الصللااحا  يلللا 
ليللا  المصللنل   األدشللا ع صلااحا  )  اآلتيلل حللي قيلا الاحاسلل  ال حنللي  المنطعلق ونلل  لعب

او  الغاباتيل  الناميل  المدتلاحة  ال ىين  اللقتصاا القومي في ت ثيحا   ي ابي  ىع  مةونا  اإل
يدطلط  ال سلتثماح غيلح اللمعلي الل يالغابا  نتي   اإل ثيحا  سعبي  ىع  مساح  نيا تمتا  بت 

ىعلل   حيانللاا ثيحا  سللعبي   فللي حلليع تللؤثح صللااحا  الدشلل  الدللا  باح لل  قعيعلل   و بتلل ، لللي
 الييا  المتغيحا  المشاح

 
 البح  أفداف

 تي :اآل األهاا تحقيق   ل البحي  يسل 



                                            ...  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاي  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرا  ال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية ال امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مار ال ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
[58] 
 
نتللاج الدشللبي فللي اإلقتصللااي  ىللع طحيللق قطللاع الغابللا  ومسللاهماتي اإلملحفلل   هميلل   ا1

مؤشلح و األدشلا   و لل  ملع دلل  الللقل  بليع صلااحا  قتصااا  او  غاباتي  نامي 
 (اGDP)  مالياإلالنات  المحعي 

ت سيح الللق  بيع التغييحا  الحاصع  في مساح  الغابا  م  تطلوح الصلااحا  الدشلبي   ا2
ت للاا باإل ح الغابللا  فللي هلل ا الللاو سللتثما يسلليح  وهلل ، فللي الللاو  المدتللاحة ىبللح اللل مع

 ااوتطوحه الصحيك نحو تنمي  الغابا 

قتصلاا القلومي ح تل ثيحاا فلي اإلةثلالمصلن ( األ  وتحايا نلوع الصلااحا  الدشلبي  )الدلا   ا3
 لاو  اللين ا

 
 الدراسات السابقةطار النظرو واإل

التوسلل  فللي الصللااحا  يللاى  النمللو فللي البعللااع المتقاملل  والناميلل  وفللق الناحيللل    ع      
فلي السلتينا  ملع القلحع المانلي  لل  ملع  (بحغحةنلال)  ةلاوقا ، التقعياي  لعت احة الداح ي 

 لل  ىعلل  تقعيلل  ويح، دللل  التوسلل  بالصللااحا  اللل ي يلملل  ىعلل   يللااة فللحص االسللتثماح
الصللااحا  تلملل  ىعلل  افلل    عةمللا ، وفللوحا  الح لل   للل نتللاج وصللوال التةللالي  و يللااة اإل

  والنسلبي  و يل ةالم  لل  سلتناااا ىع طحيق الت احة الححة   األما   ل ى ع  التنمي  االقتصااي  
، قتصلااي حة ال ي ينت  ىنلي اىل  التنميل  اإلا وت ااا ال وا ا المباشحة مع الت االةع   المقاحن 

ا يا لعسللع  الح سللمالي  ي  فللي شللح نبيلل  تسللىمللل     الناميلل  عللاوالصللااحا  تللوفح ل ع   و
اشللحة فللي اىلل  قللا تللؤثح الصللااحا  بطحيقلل  غيللح مب  و، نتللاج مللع دللاحج البعللاوىناصللح اإل

ولليع تقلو    –فةحة نملو ج هةسل ح   عا ةما  نتا ي  المحعي الت احة الححة و يااة الة اأة اإل
لاو  تصاح السع  التي تستدا  في  نتا يا اللنصلح اإلنتلا ي المتلوفح بةثلحة ع اىع   سا   
   الملا  ملع ح عل  وفلحة ملع اللمل  وقعليلا مع الاول  التي تتبةثاف  وهة ا فس، ويت   ستداامي

 نملو ج ملال ل  لنلواقص ناحيل  الميل ة النسلبي ويللا هل ا األ، تقو  بتصايح سع  ةثي   اللم 
 (ا1990القحيشي و احهللا )

 اا التي تمتا  بدصوصي  ةونيا قطاىل المواحا الطبيلي  المت ااة  حا الغابا  ةما تلا 
ويمةلع ،  ةبلح بالغابلا  اا ملهتماوهل ا يتطعل   ،  مني  طويع  لعلمعي  اإلنتا يل  ماة  ل حتاج ي

يح لعمسلاحا  الغاباتيل  المقطوىل  ىلااة التشل  و ييلان اق المبالغ ىع ع يتحقق  ل  مع دل   
وملع ، الغابا  في البعا  والا قع  مساح    ل ال سو  يؤاي  ل  و ، و المستثمحة وىا  تحةيا 

وهلل ا ، ثانيللاا شلل يح ىللااة التهللو الدشلل  نتي لل  تلل دح  و الا ثلل  تلل دح الحصللو  ىعلل  اإلنتللاج  
المبللللالغ ىعلللل   إلن للللاقالحةللللومي   ومللللحتبط بالقللللاحا  الماليلللل  لقطللللاع الغابللللا  الدللللاص 

يل  المال  مةانيتيلاالتو لي نتي ل   هل ا  لل في حيع ي تقح اللايا مع الاو  النامي  ، ستمحاحيتيا 
وت نلل  فللي  للل  ، دشللابيااللملل  ىعلل   سللتثماح غاباتيللا وبيلل     للل  ممللا تنللطح، المحللاواة
االت لاا  بي ا وهنال  ني ، قتصااها الوطني نبي  لاى   لعحصو  ىع  اللمل  األ هاتصايح

ىعل  تلمل     نبيل شلحةا    لل ش اح الغابل  وهلي واق ل   ال وهو بي   ، في اللايا مع الاو 
التلاقلا مل  تعل  الشلحةا  ىعل   ىلااة   لل بللت اللاو    ستثماحها و د   دشابيا  و قا تع ل 

ألملح ا، دح مع الاو و ا مث  ه ا التو ي لا  القس  اآلي في حيع ال، ستثماحاإلالتش يح بلا 
 حللا األسللبا   وهلل ا يلللا، تحا لل  مسللاحا  الغابللا  فللي اللللال  بصللوحة ىاملل   للل ا  اللل ي  
   لي ا التحا  االح يس
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لبيللاع اوح الصللااحا  ىاملل  ولمنت للا   اللايللا مللع الاحاسللا  سللابقاا  وقللا ونللل  
لتحلاا  Michacl حاهلا   1977احاس  في ىا   قتصاا ومنيااإل  م حاا  ىع الغابا  داص 

( اوللل  4والتللي طبقلل  ىعلل  اقتصللااا  )  مللالياإلالللقلل  بلليع الصللااحا  والنللات  المحعللي 
ال حنللي  المونللوى  فللي هلل ا  ت ةيلا  للل وتوصللع  الاحاسلل  ، (1972-1950) ناميل  لع تللحة

ىلقل  الصلااحا  بلالنمو اإلقتصلااي  لنواعباحاس  Edward (1979 ) ح  ةما  و االت ااا
سللتدا    1970-1955ل تللحة ال منيلل  الاحاسلل  او شللمع   ااآلسلليوي قتصللااا  فللي بلللت اإل
النمو اإلقتصلااي فلي دمسل  ملع بلحفل  ىلقل  التوسل  فلي الصلااحا  لمل نيل آفييا مللااال  
ثيح تمثعلل  بالتلل ، اليابللاع(تللايواع و،  هونلل  ةونلل، سللنغافوحة، سلليوي  )ةوحيللااإلقتصللااا  اآل

قتصلااا  ح ياى  النمو اإلقتصلااي لإع التصايوبين  النتا   ب   مالياإلىع  النات  المحعي 
حللو   (Burgess C., 1993)ملا فللي م لا  الغابللا  فةانل  احاسلل    المل ةوحة ماىلاا اليابللاعا

حايللا وقللا تلل  ت، سللتوا ي فللي المنللاطق اإل التشلل يح  ىللااةنتللاج الدشلل  الدللا  وصللااحاتي ملل   
ومللع ثلل  حبطيمللا ، حصللا يمللع دللل   سللتداا  التحعيلل  اإل نتللاج والصللااحا الللقلل  بلليع اإل

 ني في حالل  ىلا   ىلااة التشل يح   ل  وتوصع  الاحاس ، التش يح لعمناطق المقطوى  بسىااة
فلي حليع للو تل  ، ثيحا  سعبي ثماح وقط  الغابا  سو  يةوع لي ت ستىع  الما  البليا فسع  

ىا لاا  مسلتمحة   ل اي ع تطبيق  ل  سو  يؤفي تع  المناطق المقطوى  فسش يح ىااة الت 
ةملا  نتلاج اللاا   المسلتمحاعغابا  مقاحن  باإلستدااما  األدح  ىناما يطبلق ىعييلا مبلا  اإلل
حلو  قطلاع صلناىا  منت لا  الغابلا  فلي  (Neilson and Fenton, 2000)شلاح  احاسل  و 

قتصللاا هلل ا القطللاع فللي تحسلليع اإل  هميلل   للل شللاح  التللي  و، ةلل  مللع مالي يللا واناونيسلليا
اللوطني ىلع طحيلق تلوفيح مسلتع ما  الطعل  المحعلي المت ايلا وةل ل  المسلاهما  فلي اىلل  

 Schuler)قتصاا ىع طحيق تصايح ه ا المنت ا  الدشبي  المصلنل ا بينملا تشليح احاسل  اإل

et. al,. 2001).   ي الواليلا  المتحلاة االمحيةيل  وتصلايحها فل واألثاي األدشا حو  صناى
ع تصلايح هلو السلا ا فلي هل ا الم لا  و ع قطلاع البالةميلا  المسلتوحاة منيلا تبليع بل  مقاحن 

 ي ابي ات ثيحا   قتصااي    ايح في ت ايا مستمح و ا ةميا  التص
 

 الجان  التطبيقي
الي يللا وم ناونيسللياااح ىينلل  مللع اولتلليع نللاميتيع همللا دتيللاح فحنللي  البحللي تلل   إلدتيلل

ع هاتيع الاولتيع تلمللع ىعل  تل يل  ةما  ، نيما يتمتلاع بالمي ة النسبي  لإنتاج الغاباتيةو
وليل ا تل  ، ع اللاولتيع تصلاحاع الدشل  الدلا  والمصلن وبل ل  فل ، قتصااي نمي  اإلححة  الت

الدشلل  المصللن  متمللثل و دشللبي بصللااحا  الدشلل  الدللا  ة لل وع  ملل  البيانللا  الداصلل  
ة ال منيل  ملاعلاللالي  و ا  اللمعيا  التحويعي   لواح الملاة و  ح الدشبي  المنغوط لواباأل
( FAOىتما  نشحا  اولي  حصين  في الحصو  ىعل  البيانلا  منيلا )و ، (1990-2006)

دتباح الللقلا  بليع المتغيلحا  لملحف  و  نحااحا في ملااال   اداليوالبن  الاولي لغحت  
 تي:ةما ي و المستقع  والملتماة

 نتاج الغاباتي:عالقة الصادرات الخشبية باإل.1

لصللااحا  الللاو  مللع المنت للا  الدشللبي    نتللاج الغابللاتي المصللاح الللح ي يشللة  اإل
يلتملا  األدشلا دلح لصلااحا  ت لاا آحيلي  نلي هنالل   ، ص  في م موى  الاو  النامي ودا

ملال لا  ال بوصل ي  حلا، عو سلاأل ىلاا ملع او  الللال  هل اوتنلتي  ، ىااة التصايح   سعو 
وفلي او  اللينل  المدتلاحة هنلا  نلي  الا  ، بصلوحة ىامل  اللوطني هاتصااقلتطويح   قتصااي اإل
 بوصل يا الللقل  بليع الصلااحا  نتا يا المحعلي ولغلحت ملحفل ع صااحاتيا تلتما ىع   سف
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 سللتثماح  ا  حللا مؤشللحا ىللاا اللل ي يمةللع ملتمللا  اا متغيللحنتللاج بوصلل ي واإل مسللتقلا  اا متغيللح
سللتثماح )  اإلنتللاج يللااة   للل قتصللااي  الناحيلل  اإل وفللق ىعلل    تللاف  الصللااحا  ، الغابللا 

اي  قتصللاالتغيللحا  اإل ثللح وانللك فلليةللوع تعلل  الصللااحا   ا   ىنللاما ت الغابللا ( والسلليما
ا وةانلل    دللح م للحاا  اإلقتصللاا الللوطني األ نبيلل  لللاى  وتحقيللق ىا للاا  ماليلل  بلمللل   

 : يةما ي ت( 2006-1990 تحة ال مني  )  المستدام  ولعصيغ  الملااال
Y=a+b1X1 
Y=a+b2X2 

 ع:    
Yو مقااح القط  السنوي(ستثماح الغابا   لدش  الدا  )يمث   امع نتاج الغاباتي : اإل 

X1  صااحا  الدش  الدا : 
X2 صااحا  الدش  المصن : 

ثيح الصلااحا  ملحف  الللقل  وتل   لاللين نا  التي ت   مليا لاولتيوقا ت  تطبيق البيا
 Forest)سلللتثماح الغابلللا  ةميلللا  القطللل  السلللنوي  الللل ي يمةلللع  ع يمثللل    الدشلللبي  فلللي

harvesting) ،   لغللحت ت سلليح النتللا   التللي تلل  الحصللو   حصللا ياا اح الملللااال   دتبللةمللا تلل
 ىعيياا

 جماليالنات  المحلي اإل شبية فيثير الصادرات الخ. تأ2
التقللا  فلي ملللا  النملو اإلقتصللااي لعبعللا   لل   مللالياإلالنللات  المحعلي يشليح النمللو فلي 

ثيح الصلااحا  ولملحفل  تل مو بل   بةونيلاالللق  بيع المتغيلحيع  تتمي    ،  ل   ل  ستناااا و 
فقللا تلل  ،  مللالياإلىعلل  النللات  المحعللي و ن للحاادشلل  الدللا  والدشلل  المصللن  ةلل  ىعلل   لع

سلتداا  ملللاييح ملاملل  التحايللا بس دتبللاح هلل ا الملللااال   وتل ،  اداليلا فللي ملللااال   نحللااح
 يلادتباحاتالللقل  بليع المتغيلحا  و   لل وقا ت  التوص   ((t دتباحالدط  القياسي و الملا  و

  لل  ينلاا   انله شليحنو، حصلا يمثيعيا لعبيانا  التي ت   مليلا و سلتدااميا فلي التحعيل  اإلوت
ةمللا ةانلل   مللع اناونيسلليا ومالي يللا ةلل  ىعلل  حللاةةلل  حصللا ي لنللي قللا تلل    للحاأ التحعيلل  اإل 

ملحفلل  وت سلليح التغيللحا  السلللحي  ل ،الصللااحا  قللا مثعلل  بالةميللا  مللحة وبللالقي  مللحة ثانيلل 
 تغيح الملتماايا ىع  المت ثيحاتنلةاساتيا في و 

  لل دشل  مصلن (  )دشل  دلا      ماليلاإلةما وقا ت  حسا  قي  صااحا  الدش  
ا ةنسب  م ويل  و ادل  نلمع ملاالل  مع اناونيسيا ومالي ي لة  لعبعا   مالياإلقي  الصااحا  

دتبلح  وقلا تل  التحعيل  اإلحصلا ي و ، بليع المتغيلحيعنحااح دطي  بسليط  لملحفل  الللقل   
 الييا سابقاا اييح المشاح  لملالملاال  باستداا  ا

 تي:اآلوةان  الملااال  المستدام  ىع  النحو 
 Y=a+bX1 

Y=a+bX2 
Y=a+bX3             

 : ع    
Y : ا )اوالح(  مالياإلالنات  المحعي 

X1  اوالح( و قي  صااحا  الدش  الدا (   متاح المةلبصااحا  الدش  الدا  ) : ةمي( 
X2:   قللي  صللااحا  الدشلل  المصللن   و(   متللاح المةلبللصللااحا  الدشلل  المصللن  ) ةميلل

 ا)اوالح(
X3 صااحا  البعاا   مالي  ل الدا  والمصن   : النسب  الم وي  لصااحا  الدش 
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 ا)ممثل بالمساح  الغاباتي ( ستثماح الغابا  م   األدشا ىلق  صااحا  ا 3
الحشلياة  اإل لحاأا اتدلا    لل ( Forest harvesting) سلتثماح الغابلا يشيح مصلطعك  

قطل   عفلسولل ل  قتصلااي  البايولو يل  واإل، ل وان  ال نيل في م ا  التلام  م  الغابا  مع ا
سلحع معيل  القطل  وب ىلااة التشل يح بللا ىأ ىمعيلا    لحاملع الغابل  يتحتل  ىعيلي   األشل اح

 قح  ملااوحة القطل  التاليل  بل   لل وصلوليا تمةع الغاب  مع  ىااة نموهلا ووق  ممةع لةي ت
تسلل  باح ل   يلافسنةما هلو مللحو  فلي اللاو  الناميل  ، يمةع ونمع اليا  المحاا لعغاب 

لمحعلي ملع مدتعل  السلع  نتا يلا االحصلو  ىعل  اللملل  األ نبيل  ملع تصلايح    لل ة ةبيح
  بةونيللا منت لل  لعدشلل  المدتللاحة تمتللا ع او  اللينلل وبمللا  ، التللي يمةللع  نتا يللا اادلل  البعللا

  ناىا  الدشبي  التحويعي  فقلا بلا نيا ونتي   التطوح ال ي حص  في م ا  الصةما  ، الدا 
   دشلا  مصلنل  ىمعي  تصني  وتصايحها ىع  شلةيا او  اللين  بس حاأ النامي  ومن الاو 

التحعيل    لل حصلا ي لعوصلو  وهنا ت    لحاأ تحعيل   ، ة لواح دشبي  منشوحة  و منغوط 
ادعل  نلمع و  شل  الدلا  والمصلن  ةل  ىعل  حلاةاالقتصااي وال نلي لللقل  صلااحا  الد

 سللاح  الغابللا  فللي اولتلليثيحهللا ىعلل  مت  لملحفلل  وتلل   دتباحهللا  حصللا ياا ، ملللااال   نحللااح
انلةاسللا  الصلااحا  الدشللبي    لل ( لعتوصلل  2006-1990)  تللحة ال منيل اللينل  ودلل  ال

 ة  مع اناونيسيا ومالي ياا في استثماح الغابا  في
 : تياآلةان  الملااال  المستدام  ىع  النحو و

Y=a+bX1 
Y=a+bX2 

 ع:حيي  
Y)مساح  الغابا  )هةتاح : 

X1 (  متاح المةلب: صااحا  الدش  الدا ) 
X2: ( متاح المةلبصن  ) صااحا  الدش  الم 

 
 النتائ  والمناقشة

 نحلااح الدطلي  اإلسلتداا  مللااالبيانا  التلي تل   مليلا وتحعيعيلا بسستداا  النتي    
 :اآلتي النتا     ل ي مع البحي قيا الاحاس  ت  التوص  معلالوالمطبق  نمع ال ان  

 نتاج الغاباتياإل وتأثير الصادرات الخشبية في تائ  عالقةن. 1
 اندونيسيا -أوال  

 

Standard Error R2 Adjusted% Equation 
No. of 

Equation 

2.0 12.3 
Y=1.36689E8-17.443*X1 
T(25.5255), (-1.80576) 

1 

8.8 83.0 
Y=6.93867E7+8.96617*X2 
T(9.35945),T(8.9136) 

 
2 

 
الدشلبي  ىعل   ثيح الصلااحا  ا   التي ت  الحصلو  ىعييلا فيملا يتلعلق بتلمع دل  النت

 لاو  الفلي نتاج مع الدش  الدا  المنت  مع الغابا  في اناونيسيا والتي ونلح  ةميا  اإل
وقلا ايلح  لل  ملع دلل  ، نتلاجلقل  بليع صلااحا  الدشل  الدلا  واإلني التو ا ى ن ا ب 1

وقلا ، ع الللقل  بليع المتغيلحيع ايلح  سلالب ( ةملا  0.12) هلولا  مقيم  ملام  التحايا ال
نتلاج ةلوع الدشل  الدلا  المصلاح تلتملا ىعل  اإل الصااحا  ال  ع  ل يح   السب  م   ل  
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سلاح الدش  الدا  مقاحن  بالدش  المصلن  ىع   يااة اإلنتاج نتي    ند ات   اليلا مح  اا 
ويمةلع ، القلومي فلي حالل  تصلايحا صلااسللاح ىاليل  تللوا بال ا لاة ىعل  االقتيمتلا  ب  ال ي 
يؤةلا  لل  نتللا   و، أل نبيل  فلي اىل  اإلقتصلاا فلي  ت اهلا  متللااةسلت ااة ملع اللملل  ااإل

ملاملل  التحايللا الملللا  لعللقلل  بلليع صللااحا   حيللي ايللح، 1ال للاو  الملااللل  اآلتيلل  فللي 
ةملا نسلبيا يل  ومل  ىلقل  قو 0.73 نتلاجواإل ((Plywood +Particle Boardالدش  المصلن  

   ( tدللل  قيملل  ) مللع ثيح ملنلويوالمتغيللح  و تلل ، مند نل  ةانلل   ع قيمل  الدطلل  القياسللي
 ا 8.9ايح  تساوي

 Burgess 1993)ت اا منيا احاس  م  الاحاسا  السابق  في ه ا اإل ه ا النتا   تت ق  ع

C.)   المصلنل  فلي  حا الصلاا ت ثيحا تت ق م  ناحي  الت احة الداح ي  التي تؤةا   نياةما
 ا قتصاا باح   ىالي  مقاحن  م  المنت ا  الدا اإل

 

 ماليزيا -ثانيا  
 

 2جدول ال
 الغاباتي اإلنتاج ثير الصادرات الخشبية فيأنتائ  عالقة وت

Standard Error R2 Adjusted% Equation 
No. of 

Equation 

1.0 0.0 
Y=2.6848E7+0.487197* X1 

T(5.02889), (0.899031) 
1 

5.7 70.1 
Y=4.96715E7-5.10499* X2 

T(15.0226),(-6.20658) 
2 

 
  في مالي يلا ايلح بشلة  مغلايح لحالا  ل   ع 2لااال  الت انعي  في ال او  تشيح الم

( فللي حاللل  0.0و  )يسللاايللح ملاملل  التحايللا الملللا   الحللا  ملل  اناونيسلليا حيللي هللي ىمللا
وهلل ا يؤةللا ىللا  القيللا  ، نتللاج الغابللاتيىعلل  اإلح الصللااحا  الدشللبي  الدللا  ثيالللقلل  بلليع تلل 

 التو لي نحلووقا يةوع السب  هو ، اإلنتاجو قع  صايح الدش  الدا  في حال   يااة  بلمعي  ت
 لللحاأ واإلسلللت ااة منيللا فللي اإلسللتيل  المحعلللي  و تصللايحها بلللا   األدشللا تصللني  هلل ا 

ىا ااتيا الملؤثحة فلي ال وانل  سلاحها و يااة   ىع  ينلة  ل  سو  و، اللمعيا  التحويعي 
، واإلنتلاجىا  التناسلق بليع الصلااحا    ل بالمتغيحا   وتشيح البيانا  الداص  االقتصااي ا

 وهنال  ت ب   واس  في ه ا البيانا  دل  السنوا  المتتالي  نمع ال تحة المدتاحةا
ل  نتلاج ملع دلبل   بيلا مل  اإل ىلقل  ال   ما صااحا  الدشل  المصلن  فقلا  ايلح

( ولةللع باالت للاا السللال  وت سللح هلل ا النتي لل  ىعلل   ع 0.70الملللا  )قيملل  ملاملل  التحايللا 
ىعلل  دلل يع  بلل  قللا يلتمللا، السللنوي اإلنتللاجمللا ىعلل  يلت صللااحا  الدشلل  المصللن  قللا ال

 االسابق األدشا 
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 جمالياإلالنات  المحلي نتائ  العالقة بين الصادرات الخشبية و. 2
 اندونيسيا -أوال  

 تي:ع دل  ال او  األحصا ي لي ا ال ان  مع ملحا  نتا   التحعي  اإليمة
 

 3الجدول 
 جمالينتائ  تحليل العالقة بين الصادرات الخشبية والنات  المحلي اإل

Standard Error R2 Adjusted% Equation No. of 

Equation 

24.7 4.03 
Y=1.3456E6+0.153966* X1 
T(20.3876),(1.29313) 

1 

15.0 64.6 
Y=2.04568E6+0.0941675* X2 
T(16.2297),(-5.50612) 

2 

 

اليو للا ىلقلل  بلليع الدشلل  الدللا   ب نللي( 1الملااللل  )دللل  مللع  3 يونللك ال للاو 
احاسللا  الملل  فحنللي  البحللي و وهلل ا منطقللي ويت للق،  مللالياإلالمحعللي المصللاح والنللات  

فنللل ىللع  ع اوللل  ، داح يلل ناحيلل  الت للاحة النللمع منطللوق  قتصللااياإل لمبللا السللابق  وا
  فللي النمللو قتصللااها وتو ياتيللا نحللو تحقيللق اح للا  متسللاحىطللويح    بتاناونيسلليا بللا 

( مع ال او  التي تونلك الللقل  بليع صلااحا  2) ؤةا  ل  الملاال قتصااي والتنمي  وتاإل
( 0.64ليلا )والتلي ايلح ملامل  التحايلا المللا    ملالياإلالدش  المصلن  والنلات  المحعلي 

ىعل    ملالياإل  بي لعصااحا  الدشبي  المصنل  ىع  النلات  المحعلي ال ب  ليةش  ىع اوح
  ع  لل ومنيلا نشليح بسب  الت ب   المو وا في البيانلا   قياسي ىالي   دط الحغ  مع ايوح 

السلع  الملؤثحة فلي النلات  مصنل  في اناونيسيا ليس  مع نلمع الصااحا  الدشبي  الدا  وال
 اهح  فييلا صناىا  الد ي   التي  دح  ةالمقاحن  م  السع  المصاحة األ لي مااإلالمحعي 

 اوغيح  ل 
 

 ماليزيا  - ثانيا  

 :ي تيوةما  4حصا ي لي ا ال ان  مع دل  ال او  يمةع ملحا  نتا   التحعي  اإل
 

 4جدول ال
 جمالياإلالنات  المحلي  في اأخشا نتائ  تأثير صادرات 

 
ح الصلااحا  الدشلبي  الدلا  ثي لت (1ع الملاال  )ن ا ب  4ال او    ل مع دل  الناح 

ع صلااحا  الدشل  بل  ةان  سالب  وه ا يت ق م  فحني  البحلي  مالياإل  المحعي تاالن في
بللت هل ا السلع  مند نل  وفلي  سللاح  ألع، م حاا  اإلقتصلاا سعبي  في ا ثيحالدا  ليا ت 
ن لا  ا فلي حليع ستثماحها ىاليلتةالي  قطليا و  ةما  ع، نتا ياقا تسا فقط تةالي   االحياع 

Standard Error R2 Adjusted% Equation 
No. of 

Equation 

52.3 64.4 
Y=450.154-0.000014718* X1 
T(17.0228),(-5.48356) 

1 

78.2 20.6 
Y=230.083+0.0000254622* X2 
T(5.10627),(2.27178) 2 



                                            ...  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاي  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرا  ال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية ال امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مار ال ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
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ةانل    ملالياإلااحا  الدشل  المصلن  والنلات  المحعلي ع الللق  بيع ص( ب 2في الملاال  )
سلبا   لل  الت بل    ( وقلا تةلوع 0.2) نللي    لاا ملع دلل  قيمل  ملامل  التحايلا المللا 

حصلا ي لسلنوا  ال تلحة ال منيل  التلي تل  التحعيل  اإل ىتمااهلا فليفي البيانا  التي ت    الةبيح
  لل   شاح المصنل  في مالي يا  األدشا ي ا ل اا ىالي اا ستيلة   لهنا  عىع  فنلا ، تحاياها

فلي مالي يلا   مالياإلدح  ىع  النات  المحعي ثيح الصااحا  األع ت ةما   FAO ل  نشحا  
األحبللل  التللي  ححللا  او  النمللو  تلل ثيح الصللااحا  الدشللبي  وداصلل   نيللا ةبللح بةثيللح مللع 

عصلااحا  ل   ماليلاإللللقل  دتبلاح اوقا ت    شتيح  بت احة الصناىا  الد ي   بشة  ةبيحا 
   لبيللاع ت ثيحهللا فلليصللااحا  ةلل  مللع اناونيسلليا ومالي يللا ةنسللب  م ويلل   مللالي  للل الدشللبي  

  لللل نسلللب   األدشلللا فقلللا بينللل  بللل ع الللقللل  نللللي   لصلللااحا    ملللالياإلالنلللات  المحعلللي 
 التي   اهح  في هاتيع الاولتيعا   مالياإلالصااحا  

 

 ()مساحة الغابات ستثمار الغاباتمذ إ اأخشا عالقة صادرات . 3
  اندونيسيا -أوال  

 الللق  بيع صااحا  الدش  الدا   و المصن  م  مساح  الغابا  5ُيونك ال او  
 

 5الجدول 
 ذ مساحات الغاباتالمصنذ ملعالقة بين صادرات الخش  الخام وا

Standard Error R2 Adjusted% Equation No. of Equation 

23.1 10.6 
Y=104200.0-0.00680817* X1 
T(44.6933),(-1.66852) 1 

58.4 81.7 
Y=74515.3+0.00385294* X2 
T(22.4035),(8.53759) 

2 

 

صللااحا    عتؤةللا فحنللي  البحللي ىعلل   5ا   التحعيلل  اإلحصللا ي فللي ال للاو  ع نتلل 
  تللوا ه ا الصلااحا   ألعستثماح الغابا  هي التي تؤثح بشة  ةبيح ىع  اإلالدش  المصن

ستثماح الغابا  م  ىلقلا  متوانلل  يحها بشة  ةبيح ىع   ثبلمل    نبي  ةبيحة يايح ت 
بيلا هتملا  واإل ي  هو  يااة مسلاح  الغابلا ع الم  األدح   الا ، يم  م حاا  االقتصاا القوم

 للل  قيملل  ملاملل  التحايللا الملللا  فللي   للل وتشلليح ، ملل   يللااة صللااحا  الدشلل  المصللن 
( التي ايلح   tقيم  ) ( وبملنوي  ىالي  مع دل 0.81) ( والتي ايح  تساوي2الملاال  )
 الل ي ةان  الللق  سالب  ونلي    اا بيع صااحا  الدشل  الدلا  في حيع، (8.5تساوي )
مسللاحا  واسللل  مللع الغابللا  ل يللااة هلل ا  و  اللل  األدشللا ةميللا  ةبيللحة مللع   للل يحتللاج 

 الشة االللق  بي ا   الصااحا  ولي ا ايح
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 ماليزيا -ثانيا  
 6  حصا ي مثع  في ال اونتا   التحعي  اإل

 

 6 جدولال
 )مساحة الغابات( ستثمار الغاباتمذ إ اأخشا عالقة صادرات 

Standard 

Error 
R2 Adjusted% Equation 

No. of 

Equation 

37.0 49.9 
Y=20984.8+0.0000783189* X1 
T(112.029), (4.11918) 

1 

45.9 22.9 
Y=22238.6-0.000158185*X2 
T(83.9595),(-2.40093) 

2 

 
ع الللقل  ةانل  نللي   بليع صلااحا  الدشل  الدلا  ن لا بل  ىللاال او   مع دل  

مند نل  فلي المللاالتيع ملامل  التحايلا المللا   ايلح  قلي    ، مصن  ومسلاح  الغابلا وال
ثيح والتللحابط بلليع ا ىللا  التلل ممللا يؤةلل، ينللاا د نلل   للاا  المتغيللحا  ةانلل  منقللي  ملعمللا  و

  ىعلل  الغابللا  ةمسللاح  ع يللاف  حاللل  المحافال ا يمةللع  وهل، ةالمتغيلحا  المسللتقع  والملتمللا
لغابلا  ع مسلاح  ا ي  ، الصااحا  الدشبي  الدا  والمصلن ند ات ع  يااة و ىع  الحغ  م

اللل  ةللوع فللي ح تقعيعيللايح ىعييللا وثي لل  المحافالل  ىعييللا مللع اوع التلل  هميلل  ةبيللحة ا   
، ومع دل  السلنوا  السلابق  وه ا الحال  ايح  حايثا،  ل  و ىة الصااحا   ا  قيم   

قيللا  مالي يللا ببيلل  مسللاحا    للل شللاح  التللي   تقاحيحهللاو FAOبيانللا    للل  و للل   سللتناااا 
 لملا ىلااة التشل يحا وملع اوع القيلا  بسستثماحها وقطليللغحت     نبي شحةا    ل الغابا  
تحصل  ىعييلا ملع بيل  الغابلا  فلي تقعيل  المبلالغ التلي  اليل  ُتسلي م تل ثيحا عي  ملع لي ا اللم
ىلااة النالح بس   ملؤدحاا  نيلا بلا  تيلا  الا قع  مساح  غابا  ل ا  وه ا ما  ، هاستثماحلغحت  

 نحلااح غيلحىعما ب نلي قلا تل   سلتداا  اإل في ه ا المونوع فةان  النتا   ةما هي في البحي
الاحاسللل  فلللي حالللل  اللللاولتيع  حسللليع الللقللل  بللليع المتغيلللحا  قيلللالت يتمي(الدطلللي )العوغلللاح

المللااال  ىتملاا ىعل  فلت  اإل ةملا هلي  ع النتا   بقي  الا  ، المشاح  لييات اها  الثلث  وباإل
فللي الحصللو  ىعلل  النتللا   والتللي تلل  ىحنلليا فللي  سللي  الطحا للقألنيللا  ، الدطيلل  البسلليط 
 ال ااو  السابق ا

 
 ت والتوصياتنتاجاتاالس

حا  متغيلح الصلاا في ت ثيح اا نستنت  مع دل  البحي والتطبيق اللمعي ب ع هنال  تباين
فللي او    مللالياإلسللتثماح الغابللا  وىعلل  النللات  المحعللي الدشللبي  الدللا  والمصللنل  ىعلل   

قتصلااي ميل  فنلل ىلع الوا بلا  البي يل  ةا ىا  االهتما  بالغابا  ةقطلاع  وه ا يؤ، اللين 
وهل ا هلو ، ح بيا ىع  م م  الحياة اللام  لعبشلحتؤاييا الغابا  وتؤث ياحي  وغيحها التيوالس

قامل  التلي بلا   ومنل  فتلحة طويعل  في حيع تدتع  اللمعي  في اللاو  المت، حا  الاو  النامي 
هتمللا  بالغابللا  اإليللت  بغاباتيللا وت يللا مللع مسللاحاتيا داملل  لعبي لل  ا للل ا نوصللي بلل ع يةللوع ت

ي الغابلاتي الدشلبي مل  مسلاهمات ت لااتطلويحا واإلىتملاا ىعيلي فلي اإلصااي يمةع قتةقطاع  
لعغابلا  وتن يل ها  في  وان  الت احة الداح ي  ىناما يت  ون  دطط للنتاج الاا   المستمح

 مستو  القطاىا  االقتصااي  الميم  في الم تم ا  ل ي بالغابا  بشة  ىعمي لعحق
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