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 المستخلص
 

لقددد سدديار  دداج  األمددن الغددذائي للددد لقددود العديددد مددن الدددودر مددن خدد د ارت دداع أسددعار 
أسعار الن ا واألسمدة والتغيدرات بسبب ارت اع  8002المواد الغذائية ومن بينها القمح خ د لام 

زيدادة  فض   لدنالحادة في المناخ للد مستوى العالم والتي أثرت بشدة للد المنتجات الزراليةر 
ممدا  رالتجارب إلنتاج الوقود الحيوي الدذي مدن شد نن أن يزيدد الالدب للدد بعدض السدلي الزراليدة

حاوديد أخدرىر األمدر الدذي يؤدي إلد خ ض المساحة المزرولدة بمحودود القمدح للدد حسداب م
ودافي  بالتبار داترتب للين زيادات  ائلة في ألباء الواردات الغذائيدة ومدن بينهدا الددود العربيدة 

أندن نسدبة يبيدرة مدن  إال رالقمدح لالميدا   أسدعارمستورد للسلي الغذائيدةر وللدد الدرمم مدن ارت داع 
 بالتبدار ا مدن  دذا المحودود الدود العربيدة ومدن ضدمنها دود العيندة لدم تقلدص حجدم اسدتيراداته

 إلددالعوامدد المؤديدة  أن االسدتغناء لنهداو وقدد افتدرض البحد يميدن  ال إسدتراتيجيةسلعة مذائية 
السددوقيةر وتقددود تلدد   األنمدداا إلدددمنهددا  أساسدديالعالميددة للقمددح يعددود فددي جددزء  األسددعارتغيددرات 

 الغذائيو األمنالتغيرات بالت ثير سلبا  في أوضاع 
 

 أسعار القمح، أمن غذائي، سياسات إقتصادية : تاحيةاليلمات الم
 
 

 Abstract 
 

The obsession of food security has dominated on the minds of many nations, have 

dominated through higher food prices, including wheat in 2008 due to high oil prices and 

fertilizers. The rapid changes in global climate severely affected the agricultural products, 

in addition to the increasing tests to the production of biofuels would increase the demand 

for some agricultural commodities, thereby reducing the area cultivated with wheat at the 

expense of other crops. This is resulted in huge increases in the burden of food imports, 

including the Arab countries as a net importer of food commodities, in spite of rising wheat 

prices worldwide, but that a large proportion of the Arab countries, including sample 

countries did not shrink the size of imports of this crop as an indispensible food commodity 

strategy. Search has been assumed that the factors leading to changes in global wheat prices 

is due in part to the essential patterns of the market, and lead these changes adversely to 

affect the food security situation.  

 

key words: Praices of wheat,  food security 
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 المقدمة
ة فذي الذن ن العر،ذي، فعاذر الذرغت مذن تذنفر سذيات الرئاألمن الغذذائي مذن التيذدي يعد

المذذنارد ال ،يعيذذة مذذن األري نالميذذار نالمذذنارد ال،اذذرية، فذذرن اللراتذذة العر،يذذة لذذت تيقذذ  
الليادة فذي انتتذال لمقا،اذة ال اذى تاذر األغذيذة، ناتسذعت الغذذنة الغذائيذة نأصذ،يت الذدن  

ة نمذن ،يتاذا القمذح  ع الغذائيذة الرئيسذ%( مذن ايتياذاتاذا مذن السذا05رد تين )العر،ية تستن
نقذد الداد اتتمذذات الذذدن  العر،يذة ،تذذنفير ايتياذاتاذذا مذن األغذيذذة فذذي أتقذاى األلمذذة الغذائيذذة 

، نتمثاذذت فذذي مةذذاتغة أسذذعار السذذاع 8552العالميذذة اليذذادة التذذي ،اغذذت ذرنتاذذا فذذي تذذات 
ا القمح نتقاص الناردات متاا، مما دتذا الذدن  العر،يذة إلذر ات ذاذ الغذائية الرئيسية نمن ،يتا

ليذادة م صصذات الذدتت  إذراءات استثتائية لايد من اآلثار السا،ية لاذر األلمة، تذن  ريذ 
الغذائيذذة نالعمذذ  تاذذر اليذذد مذذن تصذذدير ،عذذي السذذاع الغذائيذذة التذذي ييتاذاذذا  المنذذذل لاسذذاع
  لناردات نليادة أذنر العامايننإلغاء الةرائى تار ا السن  المياية،
 فةذذ أ أناألسذذعار اللراتيذذة تاذذاد تقا،ذذات مذذن تذذات آل ذذر أن مذذن منسذذت آل ذذر،  نألن

ليذذة نت امايذذة فذذي ذاتذذى تتذذاع ت قذذة تاذذا، يل فذذي ذاتذذى تذذري المياصذذي  مذذع ر يذذة ت،اد
ذلع يقتةذذي فذذي يذذارت  ثيذذرة تذذد  أ ي نميذذاأ مذذن أذذذ  تعذذدي  األسذذعار نتنذيذذل ال اذذى، فذذ

ال اللراتذذي ألتذذداع متعاقذذة ،التتميذذة ارقتصذذادية أن لمناذاذذة أنةذذا   ارئذذة  نتتذذاع انتتذذ
نسذذائ  م تاغذذة تتتاذاذذا الي نمذذات فذذي سياسذذاتاا السذذعرية متاذذا تذذرع األسذذعار لتغاتذذ  قذذن  
العذذري نال اذذى فذذي السذذن  أل نفقذذاأ لتاذذات السذذن  اليذذر، أن قيذذات الي نمذذة ،تيديذذد أسذذعار 

دنن األ ذ ،م،ذدأ العذري نال اذى  نالغذر  ،ذين  من ات انتتالالمتتذات اللراتية نمستالم
اليالتين يتمث  في    من سياسات الدتت نانتاتات المالية ناألسعار التاذيعية نغيرتا مذن 

 السياسات 
،اذ   تذات مصذدراأ مذن مصذادر  يعذد ميصن  القمحأن  مننقد ذاءت أتمية ال،يث 

لغذذذذاء السذذذائدة فذذذي تمذذذنت العذذذالت تاذذذر نذذذذل ا أر ذذذانمذذذن  أساسذذذياأ ال ار،نتيذذذدرات نر تذذذاأ 
 ،الميايذة نالعالميذة األسذنا فذي  ميصذن تذذا النذلع لألتمية التي ييار ،اا  ،ال صنص

ل نتذل  ،اتت،ذارر مذن السذاع الغذائيذة المامذة األ ذر تن ،ذاقي المياصذي  اللراتيذة  تميل إذ
ليذادة السذ ان فذي العذالت  ذةتتيتلايد ال اى تايل  ،س،ى أتمية ر تسا،لمصدراأ غذائياأ ماماأ 

 تاذذر المسذذتن  العذذالمي ةانسذذتراتيذي مذذا يتسذذت تذذذا الميصذذن  ،ذذالميلة  ،،صذذنرة تامذذة
 إلاءممذذا ذعذذ  ،عذذي الذذدن  تسذذت دمل  سذذ ي اقتصذذادل نسياسذذي  ،رسذذت داماتل الم تاغذذة

 ينآثارتذا فذفي التذارة الدنليذة  أسعاررنتقا،ات  ا الميصن تذ أتميةن ذلع  التامية، الدن 
ذا ،ات من الةرنرل ارتتمات ،اذ لادن  المستنردة لل، لذا الميلان التذارل نالد   القنمي

 اتذذذ أسذذعارالتقا،ذذات فذذي  إيذذداثدراسذذة المتغيذذرات التذذي تذذ ثر فذذي المنةذذن  مذذن  ذذ   
أما فرةذية ال،يذث فتاذير إلذر أن العنامذ  الم ديذة   انتتاذية ن مياتل ناتذاتاتل الميصن 

افات ناسعة في األسعار العالمية لاقمح يعذند فذي ذذلء أساسذي متاذا إلذر إلر تغيرات ناتع 
،ذذي األتمذذا  السذذنقية، نتقذذند تاذذع التغيذذرات ،التذذأثير فذذي تاذذر أنةذذا  األمذذن الغذذذائي العر

تغ يذذة  ن،ذذذلع فقذذد تذذدع ال،يذذث إلذذر ،يذذان أثذذر تغيذذرات نرسذذيما فذذي ال،اذذدان العر،يذذة غيذذر ال
ألمذن الغذذائي لذذ،عي الذدن  العر،يذة، نتيايذ  نتقذذدير األسذعار العالميذة لاقمذح فذذي أنةذا  ا

(  أمذذا فيمذذا 8552 – 0825العنامذذ  التذذي تذذ ثر فذذي األسذذعار العالميذذة لاقمذذح  ذذ   المذذدة )
ي ذذص مذذتاب ال،يذذث فقذذد اتتمذذد تاذذر أسذذانى الذذر،  ،ذذين اتذذذاتين رئيسذذين األن   تاذذرل 

ةذن  تغسذل، نالثذاتي   مذي مستتداأ إلر التارية ارقتصادية نالدراسات التي ،يثت فذي المن
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يستتد إلذر  رائذ  ارقتصذاد القياسذي نأسذالي،ل نمذن ثذت تغسذير تتذائب األسذانى ال مذي لتقيذيت 
 الذاتى التذري،ي من الدراسة 

 تداليات ارت اع األسعار العالمية للمواد الغذائية وانعياساتها في المناقة العربية و1
 )مظا ر المشيلة(اد الغذائية ( تاور األسعار العالمية للمو1-1)

 8552ة، فغذي تيسذان فذي أسذعار السذاع اللراتيذة الرئيسذ ااد العذالت ارتغاتذاأ مسذتمراأ 
غعذذت أسذذعار ة فذذي السذذتنات العاذذر الماةذذية، فقذذد ارت  العذذالت أتاذذر معذذد  لاسذذاع الرئيسذذسذذذ

( فذي األسذنا  العالميذة، 8552-8552ة ارتغاتاأ ياداأ  ذ   السذتنات )الساع الغذائية الرئيس
ة أ ذر   الذذرة ستة، في يذين اذادت أسذعار سذاع رئيسذتةاتع سعر القمح في اق  من  إذ

السذاع  نالرل ليادات مماثاة، ناذم  تذذا اررتغذا  الاائذ  فذي األسذعار العالميذة لاسذاع ذميذع
، فقذذد أاذذارت تقذذديرات المعاذذد الذذدنلي اأ تالميذذ اأ ة نأصذذ،ح يمثذذ  قاقذذالغذائيذذة نالعاغيذذة الرئيسذذ
قذذد  8552ذيذذة إلذذر أن األسذذعار فذذي األسذذنا  العالميذذة فذذي ،دايذذة تذذات ل،يذذنث سياسذذات األغ

نيتت،ذأ لاذذا التنذذل التصذاتدل ،ارسذتمرار )الصذتدن   8555تذانل الةعع مقارتة ،العذات 
%(  ذذ   المذذدة 020(، نقذذد ارتغعذذت األسذذعار العالميذذة لاقمذذح ،تيذذن )0، 8552الذذدنلي، 

يذذذة لامذذذناد الغذائيذذذة ،صذذذغة تامذذذة ،تيذذذن (، نيقذذذدر ارتغذذذا  األسذذذعار العالم8552 – 8552)
(، إذ ارتغذذع السذذعر العذذالمي 8، 8558%(  ذذ   المذذدة ذاتاذذا )ذامعذذة الذذدن  العر،يذذة، 28)

يسذى إيصذائيات ، 8552( دنرر لعذات 281.21إلذر ) 8552( دنرر لعات 127.1لاقمح من )
اذة فذي أت،ذاء األمذر الذذل ترتذى تايذل ليذادات تائ (FAO)متامة األغذية ناللراتذة الدنليذة 

في مسذتنرد الناردات الغذائية في الدن  المستنردة نمذن ،يتاذا الذدن  العر،يذة ،اتت،ارتذا صذا
ة التذذذي اذذذادت أسذذذعارتا تذذذذر الليذذذادات )المتامذذذة العر،يذذذة لاتتميذذذة لاسذذذاع الغذائيذذذة الرئيسذذذ

(، نقد أد  تصاتد أسعار األغذيذة ،الغعذ  إلذر ايتذاذذات نماذاترات 0، 8552اللراتية، 
ة ،األغذيذذة فذذي تذذدد مذذن ال،اذذدان، ،مذذا فذذي ذلذذع ال،اذذدان األفريقيذذة مذذع تلايذذد أتذذداد مذذن مرت، ذذ

يعاتنن من الذن ، نقد أسغر ذلع تن تع يذ  تيقيذ  األتذداع المتغذ  تاياذا دنليذاأ لايذد مذن 
 ( 8552 ،0، (UN)الذن  )األمت المتيدة 

( مذا 8552ن  8550في الن ن العر،ي فقد اذادت الذدن  العر،يذة  ذ   السذتنات )ن
من تداتيات نآثذار سذال،ة  عاادتُل ،قية دن  العالت من ارتغا   ،ير في أسعار الغذاء، نما لذل

تاذذر أنةذذا  األمذذن الغذذذائي نالتغذيذذة تاذذر المسذذتنيات الق ريذذة نتاذذر المسذذتن  العذذات فذذي 
 إلر ارتغا  مستنيات األسعار لاعديد مذن السذاع الغذائيذة انيصاءاتتاير  إذالن ن العر،ي  
( إذ ترانيت الليادة في أسعار الساع الغذائية في المتنسذ  العذات 8552-8552    المدة )

تامذذة %( لاقمذذح )الم0218%( ييذذث قذذدرت ،تيذن )8012 – 00لاذن ن العر،ذذي ،ذذين تيذن )
 ( 8، 8552، العر،ية لاتتمية اللراتية

 ( تاور أسعار القمح في السوق العالمي1-8)
انيصذذاءات السذذتنية اللراتيذذة التذذي تتاذذرتا متامذذة تنةذذح ال،ياتذذات المسذذتقاة مذذن 

ن ارتذذار العذات لألسذعار في منقعاا تار ا، ة ارتترتذت أ (FAO)األغذية ناللراتة الدنلية 
(  ذان متقا،ذاأ ،عذي الاذيء 8552–0825( سذتة )88العالمية لميصن  القمح نتار مد  )

لاسذعر العذالمي لاقمذح فقذد  ييث اذادت السذتنات األنلذر مذن مذدة الدراسذة ات غاةذاأ ناةذياأ 
( دنرر تذذات 113.8( إلذذر )0825( دنرر تذذات )186.3ات غذذي السذذعر العذذالمي لاقمذذح مذذن )

الذذذل ي،ذين ت ذذنر السذعر العذذالمي  0( نيتةذح ذلذذع ،صذنرة ذايذذة مذن  ذذ   الاذ   0822)
 ( 8552–0825لاقمح     المدة )
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السعر العالمي للقمح $

 
 0الا   

 (8552 – 0825ة )ت نر السعر العالمي ل ن القمح     المد
 (FAO)،ارتتماد تار ،ياتات متامة األغذية ناللراتة الدنلية  ين  من إتداد ال،ايثالمودر

 
( ،سذ،ى ليذادة ال اذى 0828( دنرر تذات )169.9ثت تاد ،عد ذلع السعر ليرتغذع إلذر )

 ( تقا،ات ناةية تار السعر العالمي0828تتيذة لليادة الس ان، ناادت األتنات ،عد تات )
( إلذذر 0882لاقمذح  مذذا م،ذذين فذذي الاذذ   السذذا،  إلذر أن نصذذ  السذذعر العذذالمي لاقمذذح تذذات )

 ( 0882( دنرر تات )163.6( دنرر ليعند ،عد ذلع نيت غي إلر )201.1)
( تقا،ذذذات سذذذعرية  غيغذذذة ذذذذداأ إلذذذر أن ارتغذذذع السذذذعر 8552–0882ناذذذادت المذذذدة )

( دنرر تذدد 281.21نصذ  إلذر ) ( ييذث8552العالمي لاقمح إلذر أقصذر مسذتن  لذل تذات )
،عذذندة ألمذذة ارتغذذا  أسذذعار الغذذذاء العالميذذة نذلذذع ،سذذ،ى ارتغذذا  درذذذات اليذذرارة نيصذذن  

يذدنث فيةذاتات غليذرة دمذرت ميصذن  القمذح  فة أ تنالذغاع نتقص ت ن  األم ار 
فذذي تذذدد مذذن الذذدن  الم تغيذذة ذاتيذذاأ مثذذ  الصذذين ن،ا سذذتان ن،ذذت  د ، فةذذ أ تذذن تقذذص 

ت الملرنتذة ،ذالقمح تتيذذة رسذت داماا فذي لراتذة المياصذي  الدا اذة فذي صذتاتة المسايا
 النقند اليينل ) الذرة( 

 ( ت سير العوامد المؤثرة في السعر العالمي للقمح8-1)
من     دراسة نتياي  المتغيرات الم ثرة في السعر العالمي لاقمح فقد اتتمدتا تاذر 

نالسذعر العذالمي لاذرل  سذاعة ،دياذة نمتافسذة فذي نيذدة  (X1)   مذن انتتذال العذالمي لاقمذح 
 متغيذذرات مغسذذرة لاسذذعر العذذالمي لاقمذذح  (X3)نال اذذى العذذالمي تاذذر القمذذح  (X2)المسذذاية 

(Y1) نقد مثات الدالة ال  ية أفة  تمثي  لاع قة المذ نرة نذلذع ،عذد إسذقا  المتغيذر غيذر ،
نتتذذا فذذأن تذذدت معتنيذذة انتتذذال  (X1) نتذذن انتتذذال العذذالمي لاقمذذح ،تمذذنذلالمعتذذنل مذذن األ

ن ليس لمتغير انتتال أثر تاذر السذعر، ييذث إن اقمح نتأثيرر تار السعر ر يعتي أالعالمي ل
ن لاقمذح سذمة  اصذة يتغذرد ،اذا تذن ،ذاقي المياصذي  ، إر أذلع ي الع التاريذة ارقتصذادية
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ر سذذن  المتافسذذة، نإن الغذائيذذة فذذأن سذذن  تذذذر السذذاعة تذذن أقذذرى إلذذر ايت ذذار القاذذة متذذل إلذذ
المعرني   لين استراتيذي ن معنتات تقذدت إلذر تسذ،ة  ،يذرة مذن الذدن  التاميذة مت غةذة 
الد   يذع  تغسير تذر الع قة ،عدت المعتنية لإلتتال تاذر السذعر العذالمي لاقمذح نقذد أ ذذت 

    *الع قة الصيغة التالية
Y1 = -7.7 + 0.345 X2+ 0.115 X3 

t =              (8.57)       (2.11) 

F = 37.17 
R

2
 = 74.1%    ,     R-2  =72.1%   

D.W = 1.63 
 ن    من أإذ 
Y1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن = 
X2)السعر العالمي لارل  ساعة ،دياة )دنرر/ ن = 
X3)ال اى العالمي لاقمح )ماينن  ن مترل = 

نذلذع ألتاذا تمثذذ   ،عادلذذة ال  يذةتذذا نقذد تذت اسذذت دات  ريقذة انسذقا ات المتتاليذة لام
ييذث ااذرت قيمذة ا ت،ذار  ،تمنذل أفة  تمثي  ناليصن  تار المعادلة المذذ نرة أتذ راأل
(t)  التس،ة لامتغير،(X2) ( 8100( نتي معتنية، ن،اغت )2102السعر العالمي لارل تسانل )

، نتذذا يعتذي معتنيذة ن اتت أيةاأ  ،ال اى العالمي لاقمح (X3)لامتغير المستق  اآل ر  ،التس،ة
تتذذا تذذرفي الغرةذذية العدميذذة التذذي تقذذن  ر ينذذذد تذذأثير لامتغيذذرات المسذذتقاة فذذي المتغيذذر أ

ن تتذاع تذأثيراأ معتنيذاأ لامتغيذرات المسذتقاة تاذر ق،  ،الغرةية ال،دياة التذي ت يذد أنت ،المعتمد
%( 2210) ( ،اغذذتR2المتغيذذر المعتمذذد   مذذا نأااذذرت الع قذذة إن قيمذذة معامذذ  التيديذذد )

،اتت،ار إن المتغيرات المستقاة الم ثرة في أسذعار القمذح ُتعذل  إلذر  ذ  مذن ال اذى العذالمي 
%( ُتعل  في التأثير تاذر سذعر القمذح لمتغيذرات 8018نتغيرات أسعار الرل العالمية نإن )

 ال لين ارستراتيذي نالمعنتات ن ،يعة السن  المتمثاة ،ايت ار القاة   تمنذلمن  ارل األ
%( نت سذذت تذذأثير 2810أمذذا تذذن معامذذ  التيديذذد المعذذد  أن الُمصذذيح فقذذد  اتذذت قيمتذذل )

 المتغيرات المستقاة     
تمذنذل   ذ   ( نتذي دلذت تاذر معتنيذة األ82102فقذد ،اغذت ) (F)نفيما ي ذص قيمذة 

( نتذذي تذذد  تاذذر تذذدت نذذذند ماذذ اة ارت،ذذا  ذاتذذي ،ذذين القذذيت D.W( )0128ن،اغذذت قيمذذة )
 المتساساة 

السذذعر العذذالمي لاقمذذذح  (Y1)السذذعر العذذالمي لاذذرل ن (X2)اذذرت الع قذذة ،ذذين نقذذد ا
ييث  اما لاد السعر العالمي لارل سنع ي نن لذل اثذر فذي ليذادة  ،،الع قة ال ردية المنذ،ة

ايذد  دييذث إن ميصذن  الذرل يعذ ،نتذا يتغذ  مذع مغاذنت التاريذة ارقتصذادية ،أسعار القمح

                                                 
 التمنذل ،صنرتل ال اماة * 

Y1 = 1.6 –  0.143 X1 + 0.343 X2 + 0.241 X3  
t =              ( - 0.66 )      ( 8.39)          (1.22)     
R2 = 74.5 %     R-2 = 71.5 %                F = 24.40     
D.W = 1.57 

 إذ أن    من  
Y1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن = 
X1)انتتال العالمي من القمح )ماينن  ن مترل = 

X2)السعر العالمي لارل  ساعة ،دياة )دنرر/ ن = 
X3)ال اى العالمي لاقمح )ماينن  ن مترل = 



 [03] والنعيمي النجفي
 

  

ن ارتغذذا  إذ أ ،مذذن المتافسذذين تاذذر نيذذدة المسذذاية دعذذ،ذذدائ  ميصذذن  القمذذح  اصذذة ناتذذل ي
ني ذذنن تذذذا  ،األسذعار العالميذذة لاذرل سذذنع ياذذذع تاذر التنسذذع فذي لراتذذة تذذذا الميصذن 

ممذا يذ ثر فذي ات غذاي  ،التنسع تار يساى مياصي  الي،نى األ ر  نفي مقذدمتاا القمذح
تقتيات اليديثذة المتمثاذة انتتال من ميصن  القمح تتيذة رت غاي الرقعة اللراتية نرغت ال

إر أن ات غذذذاي المسذذذاية سذذذنع يذذذ دل إلذذذر  ،،اليلمذذذة ال،ينلنذيذذذة لت ذذذنر لراتذذذة القمذذذح
 ن،التالي مع ليادة ال اى سنع ترتغع أسعار القمح العالمية   ،ات غاي انتتال العالمي

فقذذد  اتذذت  (Y1)نالسذذعر العذذالمي لاقمذذح  (X3)أمذذا الع قذذة ،ذذين ال اذذى العذذالمي لاقمذذح 
تذل تتذد ارتغذا  سذعر سذاعة إذ إنتذا ر يتغ  مع مت   التارية ارقتصذادية  ،دية نمنذ،ة ر

يسذى قذاتنن ال اذى، إر أن ،نذلذع  ،معيتة ي دل ذلع إلر ات غاي ال اى تاذر تاذع السذاعة
،نصذغاا القمح من الساع التي يتت تتانلاا من ق،  ذميع أفراد المذتمع ن،ذميع الغئات الد اية 

 أساسية ر يم ن ارستغتاء تتاا ساعة غذائية 
 

 ستيرادات من القمح لدود العينة( قيا  أثر األسعار المرجحة في اال8-8)
 موـر -أوال  

 اتذذت تتذذائب التيايذذ   (Minitab) الــ تمذذنذل المقذذدر ،اسذذت دات ،رتذذامب ،عذذد تيايذذ  األ
السذعر  (X1)مذن السعر المياي لاقمح نتدت معتنية     (X2)إذ ت،ين معتنية المتغير  ، اآلتي

لذلع تت است،عاد المتغيرات غير المعتنية مذن  ،انتتال المياي من القمح (X3)العالمي لاقمح ن
تمذنذل انسقا ات المتتاليذة ن ذان اذ   األ (Stepwise)تمنذل تن  ري  است دات  ريقة األ

  Y2 =  2.96 + 0.0107 X2                                                     *التاائي  اآلتي
t =               (6.46)                     

F = 41.72 
R

2
 = 60.7%    ,     R

-2
  =59.3%   

D.W = 1.28 

 ن    من  أإذ 
Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 

نذلذع ألتاذا تمثذذ   ،ل  يذةتذذا نقذد تذت اسذذت دات  ريقذة انسذقا ات المتتاليذة لامعادلذذة ا
 (t)ييث  اتت قيمذة ا ت،ذار  ،تمنذل أفة  تمثي  ناليصن  تار المعادلة المذ نرة أت راأل

( 2122السذذعر المياذذي لاقمذذح تسذذانل ) (X2)تمذذنذل ،التسذذ،ة لامتغيذذر المعتذذنل النييذذد فذذي األ
Rندلذت تاذذر معتنيذة المتغيذذر المسذتق  النييذذد  ن،اغذت قيمذذة )

ي إن %( نتذي تعتذذ2512( )2

                                                 
 األتمنذل ،صنرتل ال اماة * 

Y2 = 3.23  -  0.00163 X1 + 0.0127 X2 - 0.0829 X3  
T =                       ( - 0.29 )      ( 4.27)          (-1.00)     
R2 = 62.4 %       R-2 = 57.8 %                F = 13.8     
D.W = 1.32 

 إذ أن    من  
Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/  ن = 

X2قمح )دنرر/ ن(= السعر المياي لا 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 



 [06]                                                                          أثر تغريات األسعار العاملية للقمح...                                         
 

تمنذل تغسر ،المقدار المذ نر التغيرات الياصذاة فذي المتغيذر المتغيرات المستقاة الم نتة لأل
تمذذنذل  أمذذا تذذن قيمذذة معامذذ  التيديذذد %( تذذي متغيذذرات مذذن  ذذارل األ8818المعتمذذد نإن )

%( نت سذت تذأثير المتغيذرات المسذتقاة   ذ   0818المعد  أن المصيح فقد اارت قيمتذل )
تمذنذل   ذ   نقذد ،اغذت قيمذة ( نتذي تاذير إلذر معتنيذة األ20128قذد ،اغذت )ف (F)أما قيمذة 

(D.W) (0182 نتذذذي تاذذذير إلذذذر تذذذدت نذذذذند ماذذذ اة ارت،ذذذا  ذاتذذذي ،ذذذين القذذذيت المتساسذذذاة )
ن،يسذذى الترتيذذى فذذي فقذذد  اتذذت  ،تمذذنذللامتغيذذرات العاذذنائية  نفيمذذا ي ذذص متغيذذرات األ

المقذذدر مذذن المعادلذذة األنلذذر، السذذعر  X1مذذح ي السذذعر العذذالمي لاقالمعادلذذة الرئيسذذة ن مذذا يذذأت
نل ذن تتذد اسذت دامتا ل ريقذة انسذقا ات  X3  ، انتتذال المياذي مذن القمذح X2المياذي لاقمذح

تمذنذل نتذن السذعر المياذي لاقمذح  ان تتاع متغير معتنل نايد في األ (stepwise)المتتالية 
(X2) إن ،اقي المتغيرات األ ر  تي ييث إن المعادلة ت،ين  ،تمنذلنتن متغير م ثر في األ

 اما لاد السعر المياذي  سذعر ميغذل لإلتتذال  تمنذل، إذليست ذات أتمية معتنية في تذا األ
يترتذذى تاذذر ذلذذع ت غذذيي ال ميذذات المسذذتنردة مذذن القمذذح نالع ذذس صذذييح  إر إن ااذذنر 

أل تسذ،ة  الع قة التالية يم ن تغسيرتا ،اآلتي ،ما أن اللراتة في مصذر تذي لراتذة أرنائيذة
%( أل إن التي ت ،العمايات انتتاذيذة مم ذن ت ذس 85من ) األراةي األرنائية تا   أ ثر

ن ليذذادة األسذذعار ،التسذذ،ة لميصذذن  القمذذح قذذد ييغذذل تاذذر ليذذادة ، تايذذل فذذراللراتذذة الديميذذة
التنسع العمندل ،اسذت دات التقتيذات اليديثذة ) اليلمذة ال،ينلنذيذة(  من رغتنتار ال ،انتتال
إر إن  ،اذذة ،ال،ذذذنر الميسذذتة ذات الرتذذى العالميذذة ناسذذت دات التنليغذذة المثاذذر مذذن األسذذمدةمتمث

تذر الليذادة رلالذت قاصذرة تذن تيقيذ  ليذادة فذي انتتذال لسذد الياذذة الميايذة، نإن مسذألة 
نذلذذع لتتذذافس ،ذذاقي المياصذذي  تاذذر الرقعذذة  ،فذذي مصذذر اأ التنسذذع األفقذذي قذذد ي ذذنن صذذع،

ن ليادة ال ميات المستنردة ناليصن  تار المعنتات لتقاي  الغذذنة مذن اللراتية فأتل ر،د م
تذذذا الميصذذن  نتيقيذذ  األمذذن الغذذذائي تامذذاأ ،ذذأن تسذذ،ة ار تغذذاء الذذذاتي مذذن  ذذ   انتتذذال 

تاذر  اأ %(   مذا إن الليذادات السذ اتية قذد  اقذت  ا،ذاأ متلايذد25 – 05المياي تي ،يذدند )
تاذذر التنسذذع فذذي األري للراتذذة الميصذذن   ن،مذذا أن فذذي مصذذر قيذذند ،ميصذذن  القمذذح

 المذ نر فقد تت تعنيي الغذنة من القمح ،ارستيرادات متل 
 الجزائـر -ثانيا  

السذعر المياذي لاقمذح  (X2)تمنذل القياسي لاذلائر ت،ين معتنية  ذ  مذن تتد تياي  األ
لع تذت اسذت،عاد ، لذذالسعر العذالمي لاقمذح (X1)انتتال المياي من القمح نتدت معتنية  (X3)ن 

انسذذقا ات  (stepwise)معتذذنل مذذن التمذذنذل تذذن  ريذذ  اسذذت دات  ريقذذة الغيذذر المتغيذذر 
 اآلتي   تار التينتمنذل المتتالية نأص،ح األ

 
Y2 =  4.64 - 0.00799 X2 +  0. 717 X3 

t =               (-2.76)                    (1.52) 

F = 6.29 
R

2
 = 32.6%    ,     R

-2
  =27.4%   

D.W = 1.084 

 إذ إن    من  
Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 



 [03] والنعيمي النجفي
 

  

نذلذذع ألتاذذا تمثذذ   تذذذا نقذذد تذذت اسذذت دات  ريقذذة انسذذقا ات المتتاليذذة لامعادلذذة ال  يذذة
قذد  (t)المعادلة المذ نرة أت ر ييذث إن قيمذة ا ت،ذار  تمنذل أفة  تمثي  ناليصن  تاراأل

 (X3)السذعر المياذي لاقمذح نالمتغيذر المسذتق   (X2)أاارت معتنية    من المتغير المسذتق  
تتا ترفي الغرةية العدمية التذي تقذن  ر ينذذد تذأثير ، نتذا يعتي أانتتال المياي من القمح

 اأ نتق،ذذ  الغرةذذية ال،دياذذة التذذي ت يذذد إن تتذذاع تذذأثير ،لامتغيذذرات المسذذتقاة تاذذر المتغيذذر التذذا،ع
Rلامتغيذذرات المسذذتقاة تاذذر المتغيذذر التذذا،ع  أمذذا تذذن قيمذذة ) اأ معتنيذذ

( فقذذد ااذذرت قيمتذذل 2
تمذذذنذل تغسذذذر ،المقذذذدار المذذذذ نر %( نيعتذذذي إن المتغيذذذرات المسذذذتقاة الم نتذذذة لأل8812)

تمذنذل، يذرات مذن  ذارل األ%( تذي متغ2212التغيرات الياصاة في المتغير المعتمد نإن )
%( نت سذت 8212أما فيما ي ذص معامذ  التيديذد المعذد  أن الُمصذيح فقذد ااذرت قيمتذل )

( نتذذي تاذذير إلذذر معتنيذذة 2188فقذذد ،اغذذت ) (F)تذذأثير المتغيذذرات المسذذتقاة   ذذ   أمذذا قيمذذة 
فقد  اتت  *تمنذل(  نفيما ي ص متغيرات األ01522) (D.W)التمنذل      نقد ،اغت قيمة 

المقذذدر مذذن  X1ي )السذذعر العذذالمي لاقمذذح ن مذذا يذذأتيسذذى الترتيذذى فذذي المعادلذذة الرئيسذذية ن
( نل ذذذن تتذذذد X3، انتتذذذال المياذذذي مذذذن القمذذذح X2المعادلذذذة األنلذذذر، السذذذعر المياذذذي لاقمذذذح 
 ذذان تتذذاع متغيذذران معتنيذذان فقذذ  فذذي  (stepwise)اسذذت دامتا ل ريقذذة انسذذقا ات المتتاليذذة 

انتتال المياي من القمذح، نتمذا متغيذرات  (X3)سعر المياي لاقمح نال (X2)نتما  ،تمنذلاأل
ن المعادلة ت،ين إن ،اقي المتغيرات ليست ذات أتمية معتنيذة فذي ، ييث أتمنذلم ثرة في األ

 تمنذل تذا األ
مذن القمذح ت قذة  ارسذتيراد (Y2)السعر المياي لاقمذح ن (X2)فقد اارت الع قة ،ين  

مذن القمذح نتذذا  مياذي لاقمذح لادت  ميذة ارسذتيرادت غذي السذعر الت سية سال،ة أل  امذا ا
يت ا،  مع مغانت التارية ارقتصادية ن اصة تارية التذذارة ال ارذيذة، ييذث إن ات غذاي 

التنذذل للراتذة المياصذي  ال،دياذة التذي تتمثذ   لمياي لاقمح قذد ييغذل المتتذذين تاذرالسعر ا
 ات غذذذاي انتتذذذال نليذذذادة فذذذيممذذذا يذذذ ثر  ،،ارتغذذذا  أسذذذعارتا مقارتذذذة مذذذع ميصذذذن  القمذذذح

ارستيرادات لسذد الغذذنة مذن المياصذي  المذذ نرة  اصذة نإذا مذا تامتذا ،ذأن تسذ،ة ار تغذاء 
%( نذلذذع يسذذى الاذذرنع المتا يذذة نمذذد  م ئمتاذذا نتتذذال 80–85الذذذاتي تذذي ،يذذدند )

 ميصن  القمح 
ارسذتيرادات مذن  (Y2)انتتذال المياذي مذن القمذح ن (X3)تذا نقد اارت الع قذة ،ذين 

ارقتصادية ييذث إتذل مذن المغذرني  ةالقمح ت قة  ردية منذ،ة نتذا ي الع مغانت التاري
أن ت نن الع قة ت سية ،ين انتتال المياي نارستيرادات مذن القمذح ييذث  امذا لاد انتتذال 

غسذير مذن القمذح نالع ذس صذييح، إر إن ت ارسذتيرادالمياي من القمح  امذا ات غةذت  ميذة 

                                                 
*

 األتمنذل ،صنرتل ال اماة    
Y2 = 5.85  -  0.00697 X1 -  0.00822 X2 + 0.645 X3  
t =                       ( -0.82 )      ( -2.81)          (1.33)                      
R2 = 34.4 %       R-2 = 26.5 %                F = 4.36     
D.W = 1.13 

 إذ أن    من  
Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن = 

X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 



 [00]                                                                          أثر تغريات األسعار العاملية للقمح...                                         
 

 ،مذذن القمذح فذذي الذلائذذر ُيعذل  إلذذر تامذذ  السذذ ان نارسذذتيرادال رديذذة ،ذذين انتتذال الع قذة 
لسذذد ياذذذة  ،ييذذث إن انتتذذال المياذذي غيذذر  ذذاع   تسذذ،ة السذذ ان فذذي الذلائذذر  ،يذذرةييذذث إن 

فتقذذنت الدنلذذة ،ارتتمذذاد تاذذر ال ذذارل مذذن اذذذ  سذذد الغذذذنة القائمذذة مذذن  ،السذذ ان مذذن القمذذح
،اغذذذت ال ميذذذات المسذذذتنردة مذذذن القمذذذح فذذذي السذذذتنات األ يذذذرة ،ذذذين  إذ ذ نرالميصذذذن  المذذذ

 ( ماينن  ن 21808–01822)
 تونـ  -ثالثا  

نت،ذين ،ذأن الدالذة الانغارتميذة  ،تت تقدير الدالة ، ريقذة المر،عذات الصذغر  ارتتياديذة
عمذدتا رن تمنذل، نقد تت ا ذ الدالذة ال  يذة ل ذن لذت تتالملدنذة تع ي أفة  التتائب في األ

الدالة الانغارتمية الملدنذة تع ي تتائب أفة   نتاير التتائب الت ،يقيذة لاتقذدير إلذر ا تيذار 
ألتاذذذا مثاذذذت  (Stepwise)الصذذذيغة الانغارتميذذذة الملدنذذذذة ، ريقذذذة انسذذذقا ات المتتاليذذذة 

 تمنذل الا   التاائي التالي  تمنذل أفة  تمثي  نقد أ ذ األاأل
logY2 =  -1.71 – 0.559 logX1 +  0.792 logX2 

t =               (-2.11)                    (2.62) 

F = 4.14 
R

2
 = 24.1%    ,     R

-2  
=18.3%   

D.W = 1.17 
 إذ أن    من  

Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن = 
X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 

ات  ريقة انسقا ات المتتالية لامعادلة الانغارتميذة ناليصذن  تاذر المعادلذة تت است د
 (X1)أااذرت معتنيذة  ذ  مذن المتغيذر المسذتق   (t)المذ نرة أت ر، إذ ت،ين إن قيمة ا ت،ذار 
تتذا تذرفي ، نتذذا يعتذي أالسذعر المياذي لاقمذح (X2)السعر العالمي لاقمح نالمتغيذر المسذتق  

تقذذن  ر ينذذذد تذذأثير لامتغيذذرات المسذذتقاة فذذي المتغيذذر المعتمذذد نتق،ذذ   الغرةذذية العدميذذة التذذي
لامتغيرات المستقاة في المتغير المعتمد  أمذا  اأ معتني اأ الغرةية ال،دياة التي ت يد إن تتاع تأثير

R)تن قيمة معام  التيديد 
%( ،اتت،ذار إن المتغيذرات المسذتقاة الم نتذة 8210( فقد ،اغذت )2

%( تذي 2018قدار المذ نر التغيرات الياصاة في المتغيذر المعتمذد نإن )لاتمنذل تغسر ،الم
تمنذل  أما تذن معامذ  التيديذد المعذد  أن المصذيح فقذد  اتذت قيمتذل متغيرات من  ارل األ

فقذذد ،اغذذت  (F)%( نت سذذت تذذأثير المتغيذذرات المسذذتقاة   ذذ   نفيمذذا ي ذذص قيمذذة 0218)
( نتذد  0102فقذد ،اغذت ) (D.W)مذا قيمذة تمذنذل   ذ   أ( فاي دلت تاذر معتنيذة األ2102)

 تار تدت نذند ما اة ارت،ا  ذاتي ،ين القيت المتساساة لامتغيرات العانائية 
فذي المعادلذة الانغارتميذة  فقد  اتت نيسذى الترتيذى *تمنذلنفيما ي ص متغيرات األ

المياذذي المقذذدر مذذن المعادلذذة األنلذذر، السذذعر  X1)السذذعر العذذالمي لاقمذذح  الرئيسذذة ن مذذا يذذأتي

                                                 
 األتمنذل ،صنرتل ال اماة  * 

logY2= -1.91  -  0.551 logX1 + 0.816 logX2 - 0.140 logX3  

t =                            ( - 2.11 )      ( 2.73)          (-1.30)     
R2 = 28.9 %       R-2 = 20.4 %                F = 3.39     
D.W = 1.12                                                                                                                            إذ أن    من 

Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X1)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن = 
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( نل ذن تتذد اسذت دامتا ل ريقذة انسذقا ات المتتاليذة X3، انتتذال المياذي مذن القمذح X2لاقمح
(stepwise) نتما السعر العذالمي لاقمذح  ،تمنذل ان تتاع متغيران معتنيان فق  في األ(X1) 

ييذث إن المعادلذة  ،تمذنذلنتمذا مذن المتغيذرات المذ ثرة فذي األ (X2)نالسعر المياذي لاقمذح 
تمذذنذل  انتتذذال المياذذي مذن القمذذح لذذيس لذذل أتميذة معتنيذذة فذذي تذذذا األ (X3)ن إن المتغيذذر ت،ذي

نتذذا  (Y2)نيذذت ارسذتيرادات  (X1)ييث اارت الع قة ت سية ،ين السعر العذالمي لاقمذح 
امذا لاد يتغ  مع مغاذنت التاريذة ارقتصذادية نمغاذنت تاريذة التذذارة ال ارذيذة، ييذث اتذل  

ذلذع فذ  تذلا   ل تار الذرغت مذنمن القمح نالع س صييح  إر إت تيرادالسعر ات غةت ارس
رن تسذذ،ة  ،ارتغذا  األسذذعار أمذراأ رُ،ذذد متذذل فذي تذذنتس مذذع أنال ميذات المسذذتنردة مذن القمذذح 
تاذا نتتذال ( يسذى الاذرنع المتا يذة نمذد  م ءم%25–05ار تغاء الذاتي تتراني ،ذين )

 -01805نردة فذذذي السذذذتنات األ يذذذرة ،ذذذين )ميصذذذن  القمذذذح، ييذذذث ،اغذذذت ال ميذذذات المسذذذت
 ( ماينن  ن 01228

 فقذد ااذرت الع قذة  رديذة منذ،ذة ،يتذل ن،ذين (X2)أما ،التسذ،ة لاسذعر المياذي لاقمذح 
القمذح  مذن سذعر المياذي لادت  ميذة ارسذتيرادأل  اما لاد ال (Y2)من القمح  يذت ارستيراد

ة التذذذارة ال ارذيذذة ييذذث اتذذل مذذن نتذذذا ي ذذالع مغاذذنت التاريذذة ارقتصذذادية ن اصذذة تاريذذ
إذ  امذا لاد السذعر  ارسذتيرادالمغرني أن ت نن الع قة ت سذية ،ذين السذعر المياذي نيذذت 

المياذذي  سذذعر تاذذذيعي لإلتتذذال يترتذذى تاذذر ذلذذع ت غذذيي ال ميذذات المسذذتنردة مذذن القمذذح 
مذة   م ءتيذة لتذ،ذى انتتال يسذى مذدنالع س صييح، إر أن تدت  غاية انتتال المياي ت

الارنع الذنية لاذا الميصذن  فذأن تيغيذل انتتذال تذن  ريذ  السياسذة السذعرية قذد ي ذنن 
 لتقايص أن سد الغذنة  ارستيرادليادة انتتال تايل ر،د من ارتتماد تار تاذلاأ تن 

 األردن -رابعا  
تذن  الذذل (X3)تمنذل المقدر لألردن  اتذت التتذائب  ذاآلتي ت،ذين معتنيذة ،عد تياي  األ

السذذعر  (X2)السذذعر العذذالمي لاقمذذح ن (X1)انتتذذال المياذذي مذذن القمذذح نتذذدت معتنيذذة  ذذ  مذذن 
تمذذنذل تذذن  ريذذ  المياذذي مذذن القمذذح، لذذذلع تذذت اسذذت،عاد المتغيذذرات غيذذر المعتنيذذة مذذن األ

  **تمنذل الا   التالينقد أ ذ األ ،انسقا ات المتتالية (stepwise)است دات  ريقة 
Y2 =  0.658 -  3.78 X3 

t =                    (-2.45)                     
                                                                                                                            

X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 
 
 األتمنذل ،صنرتل ال اماة   **

Y2 = 0.534  +  0.00036 X1 +  0.000239 X2 – 3.61 X3  
t =                           ( 0.24 )      ( 0.43)          (-2.16)     
R2 = 19.3 %       R-2 = 9.6 %                F = 1.99     
D.W = 1.62                                                                                                              إذ أن    من 

Y2 =)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل 

X1 =)السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن 

X2= )السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن 

X3 =)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل 
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F = 5.99 
R

2
 = 18.1%    ,     R

-2
  =15.1%   

D.W = 1.57 
 إذ أن  

Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 

دت معتنيذة التمذنذل   ذ  نلت يتت ا تيار المعادلة الرئيسية في التمنذل ال ام  نذلع لعذ
نتايذذل تذذت اسذذت دات  ريقذذة انسذذقا ات المتتاليذذة لامعادلذذة ال  يذذة  (F)،ارتتمذذاد تاذذر قيمذذة 

( ،التس،ة لامتغيذر -8120تسانل ) (t)ناليصن  تار المعادلة المذ نرة أت ر، إذ  اتت قيمة 
النييذد،  مذا نإن  انتتال المياي من القمح ندلت تار معتنية المتغير المستق  (X3)المستق  

R)معامذذ  التيديذذد
%( أل إن المتغيذذرات المسذذتقاة الم نتذذة 0210( ،التسذذ،ة لامعادلذذة ،اذذ  )2

%( تذي متغيذرات  ارذيذة 2218%( نان ما قيمتذل )0010تمنذل نقد يددت ،أ ثر من )األ
فقذد ،اغذت قيمتاذا  (F)تمنذل أمذا فيمذا ي ذص قيمذة نتي تعند إلذر العنامذ  العاذنائية فذي األ

تمذذنذل مذذن التاييذذة انيصذذائية   مذذا نقذذد ،اغذذت قيمذذة ( نتذذي تاذذير إلذذر معتنيذذة األ0188)
(D.W) (0102 نتذذذي تذذذد  تاذذذر تذذذدت نذذذذند ماذذذ اة ارت،ذذذا  ذاتذذذي ،ذذذين القذذذيت المتساسذذذاة )

 لامتغيرات العانائية 
يسذذى الترتيذذى فذذي المعادلذذة الرئيسذذية ،تمذذنذل فقذذد  اتذذت ننفيمذذا ي ذذص متغيذذرات األ

، X2المقذدر مذن المعادلذة األنلذر، السذعر المياذي لاقمذح  X1لمي لاقمذح ن ما ياي )السعر العذا
 (stepwise)( نل ن تتد اسذت دامتا ل ريقذة انسذقا ات المتتاليذة X3انتتال المياي من القمح 

انتتال المياي من القمح نتذن متغيذر  (X3)تمنذل نتن  ان تتاع متغير معتنل نايد في األ
عادلة ت،ين إن ،ذاقي المتغيذرات ليسذت ذات أتميذة معتنيذة فذي تمنذل ييث إن المم ثر في األ

نيذذت ارسذتيرادات مذن  (X3)تمنذل  فقد اارت الع قة ت سية ،ذين انتتذال المياذي تذا األ
نتذا يتغ  مع مغانت التارية ارقتصادية ييذث اتذل  امذا لاد انتتذال المياذي مذن  (Y2)القمح 

 القمح نالع س صييح  القمح  اما ات غةت  مية ارستيرادات من
 

 سوريـا -خامسا  
أفةذ  التتذائب فذي التمذنذل  نتاذير التتذائب  أت ذتألتاذا  ،لقد تت ا تيار الدالة ال  يذة

( ،أتاذا stepwiseالت ،يقية لاتقدير إلر ا تيذار الصذيغة ال  يذة )، ريقذة انسذقا ات المتتاليذة 
 تمنذل أفة  تمثي  نقد أ ذت الا   التالي مثات األ

 
 

Y2 = - 0.282 + 0.00233 X2 -  0.0701 X3 

t =                    (2.98)                    (-1.70) 

F = 6.98 
R

2
 = 35.8%    ,     R

-2  
=30.7%   

D.W = 1.42 

 إذ أن    من  
Y2)استيرادات القمح )ماينن  ن مترل = 
X2)السعر المياي لاقمح )دنرر/ ن = 
X3ح )ماينن  ن مترل(= انتتال المياي من القم 
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تذذذا نقذذد تذذت اسذذت دات  ريقذذة انسذذقا ات المتتاليذذة لامعادلذذة ال  يذذة نذلذذع ألتاذذا تمثذذ  
 (t)تمذذنذل أفةذذ  تمثيذذ  ناليصذذن  تاذذر المعادلذذة المذذذ نرة أتذذ ر ييذذث اااذذر ا ت،ذذار األ

انتتذال  (X3)السذعر المياذي لاقمذح نالمتغيذر المسذتق   (X2)معتنية    مذن المتغيذر المسذتق  
السذعر العذالمي لاقمذح نتذذا يعتذي إتتذا  (X1)مياي من القمح نتدت معتنية المتغير المسذتق  ال

ترفي الغرةية العدمية التي تقن  ر ينذد تذأثير لامتغيذرات المسذتقاة تاذر المتغيذر المعتمذد 
لامتغيذرات المسذذتقاة تاذذر المتغيذذر  اأ معتنيذذ اأ نتق،ذ  الغرةذذية ال،دياذذة التذذي ت يذد إن تتذذاع تذذأثير

Rعتمد  نت يا أيةاأ إن قيمة معام  التيديد )الم
%( ،اتت،ار إن المتغيذرات 8012( ،اغت )2

تمذنذل تغسذر ،المقذدار المذذ نر التغيذرات الياصذاة فذي المتغيذر المعتمذد المستقاة الم نتذة لأل
تمنذل  أما تن معم  التيديذد الُمعذد  فقذد  اتذت %( تي متغيرات من  ارل األ2218نإن )
فقذد ،اغذت  (F)نت ست تأثير المتغيرات المستقاة   ذ   نفيمذا ي ذص قيمذة %( 8512قيمتل )

( نتذي 01282فقذد ،اغذت ) (D.W)تمنذل      أمذا قيمذة ( فاي دلت تار معتنية األ2182)
 تد  تار تدت نذند ما اة ارت،ا  ذاتي ،ين القيت المتساساة لامتغيرات العانائية 

 ى الترتيذذى فذذي المعادلذذة الرئيسذذيةفقذذد  اتذذت نيسذذ *تمذذنذلنفيمذذا ي ذذص متغيذذرات األ
، X2المقذدر مذن المعادلذة األنلذر، السذعر المياذي لاقمذح  X1ن ما ياي )السعر العالمي لاقمذح 

 (stepwise)( نل ن تتد اسذت دامتا ل ريقذة انسذقا ات المتتاليذة X3انتتال المياي من القمح 
 (X3)المياذذي لاقمذذح ن السذذعر  (X2)تمذذنذل نتمذذا  ذذان تتذذاع متغيذذران معتنيذذان فقذذ  فذذي األ

انتتال المياي من القمح، نتما متغيرات م ثرة في التمنذل ييث إن المعادلة ت،ذين إن ،ذاقي 
 تمنذل المتغيرات ليست ذات أتمية معتنية في تذا األ

ارسذتيرادات مذن القمذح  (Y2)السذعر المياذي لاقمذح ن  (X2)نقد اارت الع قة ،ين    
اد السذعر المياذي لادت  ميذة ارسذتيرادات مذن القمذح نتذذا ت قة  ردية منذ،ذة أل  امذا ل

ي الع مغانت التارية ارقتصادية ن اصة تارية التذارة ال ارذية ييث إتل مذن المغذرني 
أن ت ذنن الع قذة ت سذية ،ذذين السذعر المياذي ن ميذة ارسذذتيرادات مذن القمذح ييذث  امذذا لاد 

ذلذع ت غذيي ال ميذات المسذتنردة  السعر المياي  سعر لغري تاذذيع انتتذال يترتذى تاذر
مذذذن القمذذذح نالع ذذذس صذذذييح  إر إن تغسذذذير الع قذذذة ال رديذذذة ،ذذذين السذذذعر المياذذذي ن ميذذذة 
ارستيرادات من القمح ُيعذل  فذي سذنريا إلذر ذذات،ين األن  تذن إن ليذادة السذعر المياذي قذد 

ر انتتذذال مذذن ميصذذن  القمذذح لغذذري تيقيذذ  ار تغذذاء الذذذاتي نتصذذدي يترتذذى تايذذل ليذذادة
،أسذعار تاذذيعية تتمثذ  ،اررتقذاء لذ،عي أصذتاع القمذح السذنرل  الغائي إلر ،عذي الذدن 

( مايذنن  ذن فذي تذات 012( ماينن  ذن ن )018( فقد تت تصدير )8558 ما يدث في تات )

                                                 
 األتمنذل ،صنرتل ال اماة  * 

Y2 = - 0.115  –  0.00129 X1 +  0.00243 X2 – 0.0710 X3  
t =                           ( - 0.59 )      ( 3.00)          (-1.70)     
R

2
 = 36.7 %       R

-2
 = 28.8 %                F = 4.65     

D.W = 1.51 
 إذ أن    من  

Y2= )استيرادات القمح )ماينن  ن مترل 
X1= )السعر العالمي لاقمح )دنرر/ ن 

X2المياي لاقمح )دنرر/ ن( = السعر 
X3)انتتال المياي من القمح )ماينن  ن مترل = 
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( ن،التذذالي اسذذتيراد  ميذذات ،أسذذعار اقذذ  لسذذد 8552( مايذذنن  ذذن فذذي تذذات )0( ن)8552)

ان إن ليادة السذعر المياذي قذد يترتذى تايذل  ذذلع ليذادة فتي الياذة المياية  أما الذاتى الثا
تراتيذي مذن تذذذا الميصذذن  الذذذل مذذن القمذذح نذلذع مذذن اذذذ  تعليذل ال ذذلين ارسذذ ارسذتيراد

نإذا ما تامتذا إن المسذايات اللراتيذة لاقمذح  ذداأ في األمن الغذائي  اصة اأ  ،ير اأ دنر ي دل
لي ر يم ذذن التأ ذذد مذذن يذذذت انتتذذال نتنقعاتذذل فذذي سذذنريا يغاذذى تاياذذا ال ذذا،ع الذذديمي ن،التذذا

المستق،اية في ا  الارنع اللراتية الديمية  اصة نأن تذا التم  مذن اللراتذة يعتمذد  ايذاأ 
تار مذد  م ئمذة الاذرنع الذنيذة نت،ذات نتمذن الميصذن   اصذة نأن السذتنات األ يذرة 

داأ ممذا اتع ذس سذا،ياأ اادت فذي سذنريا ن،ذاقي دن  المت قذة معذدرت ت ذن  أم ذار قاياذة ذذ
 تار يذت انتتال في ذميع دن  المت قة 

 (Y2)ن ميذذة ارسذذتيرادات  (X3)نااذذرت الع قذذة ت سذذية سذذال،ة ،ذذين انتتذذال المياذذي 
نتذا يتغ  مع مغانت التارية ارقتصادية ييث اتذل  امذا لاد انتتذال المياذي مذن القمذح  امذا 

 ييح ات غةت  مية ارستيرادات من القمح نالع س ص

 ستنتاجاتاإل
إلذذر  0825( دنرر تذذات 186.3الدراسذذة مذذن ) مذذدةارتغذذا  أسذذعار القمذذح العالميذذة  ذذ     0

 أد  إلر يدنث ألمة امن غذائي  8552( دنرر تات 281.21)
إن اررتغا  الياد في أسعار المناد الغذائيذة األساسذية نمذن ،يتاذا القمذح الذذل اذادر تذات   8

الميدندة من النصن  إلذر المذناد الغذائيذة األساسذية  اثر سا،اأ تار ذنل الد ن  8552
 القمح نالرل نالذذرة ييذث نذذدت الذدن  العر،يذة التذي تسذتنرد معاذت منادتذا الغذائيذة 

 تغساا أمات ارنع صع،ة مع  يارات ميدندة تار المد  ال ني  

نتتذال إن التلايد في  مية ارستا ع من القمح في دن  العيتذة لذت يذأتي مذن التلايذد فذي ا  8
فيسذذى إتمذذا أسذذامت الذذناردات مذذن القمذذح ،ذذذلء متلايذذد متذذل  ذذ   فتذذرة الدراسذذة، نقذذد 
ترتذى تايذذل تلايذذد الغذذذنة الغذائيذذة لاقمذذح  ذذ   تغذذس الغتذذرة نات غةذذت األتميذذة التسذذ،ية 

 ل  تغاء الذاتي متل 

عذالمي إن معات المتغيرات ارقتصادية )انتتال العذالمي لاقمذح، السذعر ال اناستتتب ال،ايث  2
لارل، ال اى العذالمي لاقمذح( ذات اثذر ةذئي  تاذر سذعر القمذح العذالمي نتذذا يتغذ  مذع 
المت   ارقتصادل إذ إن تذذر السذاعة تعت،ذر مذن السذاع الغذائيذة التذي ر يم ذن ارسذتغتاء 

 تتاا 

 نمن التتائب التي تنص  إلياا ال،ايث في دن  العيتة تي    0

لاقمذح فقذ ، ييذث ااذرت الع قذة ،يتذل ن،ذين  في مصر ت،ين معتنية السعر المياذي  أ
ارستيرادات من القمح منذ،ة نتذا  الع مغانت التارية ارقتصادية، إر أن تغسذير 

،ما أن اللراتة فذي مصذر تذي لراتذة  تار التين اآلتيتذر الع قة في مصر  ان 
أرنائيذذة نالذذتي ت ،العمايذذات انتتاذيذذة مم ذذذن ت ذذس اللراتذذة الديميذذة فذذأن ليذذذادة 
األسعار ،التس،ة لاقمح قد ييغذل تاذر ليذادة انتتذال  أمذا المتغيذرات األ ذر  السذعر 

 العالمي نانتتال المياي لاقمح فقد  اتت غير معتنية 
أمذذا سذذنريا فقذذد ت،ذذين معتنيذذة السذذعر المياذذي نانتتذذال المياذذي مذذن القمذذح ن اتذذت   ى

ا  ذذالع مغاذذنت الع قذذة ،يذذت السذذعر المياذذي نارسذذتيرادات مذذن القمذذح منذ،ذذة نتذذذ
اذذن إن فالتاريذذة ارقتصذذادية إر أن تغسذذير الع قذذة ال رديذذة  ذذان مذذن ذذذات،ين األن  

ليذذادة السذذعر المياذذي قذذد ياذذذع انتتذذال مذذن ميصذذن  القمذذح لغذذري تيقيذذ  ا تغذذاء 
ذاتي نتصذدير الغذائي، أمذا الذاتذى الثذاتي تذن إن ليذادة السذعر المياذي قذد يترتذى 
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قمح نذلذع مذن اذذ  تعليذل ال ذلين ارسذتراتيذي مذن تايل ليادة ارستيرادات من ال
الميصن  المذ نر  أما الع قة ،ذين انتتذال المياذي ن ميذة ارسذتيرادات مذن القمذح 

 قد اارت ت سية نتذا يتغ  مع مغانت التارية ارقتصادية 

 المقترحات
التنسذذع فذذي المسذذايات الملرنتذذة لميصذذن  القمذذح تاذذراأ لتتذذاقص إذمذذالي انتتذذال مذذن   0

ميصن  المذ نر نألتميتل تار المستن  العر،ي ن اصة إذا ما أ ذتا ،تاذر ارتت،ذار ال
 رات التاتذة تتاا يألمة الغذاء نالتأث

تيتال الي نمذات العر،يذة تاذر المذد  المتنسذ  نال نيذ  إلذر تغييذر سياسذاتاا لمعالذذة   8
تنذذذى الماذا   الذنتريذة التذي يعذذاتي متاذا ق ذا  اللراتذة  نتاذذر المسذتن  الذن تي ي

تاذذذر  ذذذ  دنلذذذة إتذذذادة التاذذذر فذذذي سياسذذذاتاا اللراتيذذذة تذذذن  ريذذذ  تقذذذديت ميغذذذلات 
 الت غيةات الةري،ية نالقرني المرتذة نإد ذا  آليذات فعالذة مذن اذأتاا ليذادة انتتذال 
المياذذي، نيت،غذذي لاذذذر الذذدن  ،ذذالتنالل العمذذ  تاذذر تنسذذيع اذذ، ات األمذذان ارذتمذذاتي 

ي تعتمذد تاذر مصذادر د ذ  ميذدندة  ذذلع يت،غذي ليماية الارائح الااة من السذ ان التذ
السعي إلر تعليل المتافسذة نتغ يذع ،عذي اريت ذارات القائمذة نتأسذيس ذمعيذات تذدافع 

 تن المستاا ين 

نار تغذذاء الذذذاتي مذذن السذذاع الغذائيذذة األساسذذية )القمذذح( فذذي  تتعليذذل ارتتمذذاد تاذذر الذذذا  8
 الن ن العر،ي تن  ري   

تيذة لاق ذا  اللراتذي متمثاذة ،تينيذ  اللراتذة الديميذة إلذر لراتذة ارتتمات ،ال،تية التيأ 
ث أن التقا،ذذات إرنائيذذة تذذن  ريذذ  تتغيذذذ نإقامذذة السذذدند نالماذذاريع اررنائيذذة، ييذذ

مة سقن  األم ار مع ميصن  القمذح فذي تذدد مذن السذتنات أد  المتا ية نتدت م ء
دالذة انتتذال مذن  ذ    إلر تذ،ذى انتتال نات غاةذل فذ  ،ذد مذن تيقيذ  اسذتقرار فذي

 التاات اررنائي 
ارتتمات ،   ال،رامب نالتقتيات اليديثذة التذي لاذا اتع ذاس تاذر ت ذنر نليذادة إتتذال ى  

ميصذن  القمذح مذن  ذذ   ارسذت دات الناسذع لا،ذذذنر ذات انتتاذيذة العاليذة نارتتمذذات 
لتر،ذة ناسذت دات نف  سياسات تامية مما في ذلع تيايذ  ا تار ،   العمايات اللراتية

التنليغة المثاة لألسمدة نم افية    من األدغا  الرفيعة نالعريةة ناآلفات اللراتية 
 ن اصة يارة )السنتا( من اذ  ليادة نت نير انتتال 
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