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 (2282-2222خالل انًذة ) إقتصادياث اَتاج انتًىر في انعراق

 سايرة َعًت كايم انثاير

 خايعت انقاسى انخضراء، خًهىريت انعراق –كهيت انزراعت 

 

 انًستخهص:

 الةبلمدخ صمدب  معددااف سدبئ  رةدا  طجيدخ وفبئد ح غذائيدخ قيمدخ ندأمزمد مندأمم دنممعداافمالةبلمددخملمدبملد ال يعد 

 والسدنخ السدمبويخ الكزدت ا زمدذ لدذل  الغند  وفبلمدخ الةقيد  غدذا  يعد ؽيدشمم،اإلعسدب  يزنبولمدبالزد م األخد  

 رةدزؼ م  ويمكدأ وغذائيدخ، إقزصدبييخ قيمدخ ندأ الشدغ ح لمدذ  لمدب لضيد ح فد مندااطأ النخيد  ثشدغ ح النجايدخ

 فدد  وخبصددخ ننمددب ل سددزةبيح الزمدد  عخيدد  مشددغب  نددأ نايدد موإسددزا اف رنميددخ خدد   نددأ واسددعخ آفبقددب م

 رزضدمنمب الزد  الطجيدخ والمندبف  القيمدخمالغذائيدخ علد  األ ميدخ رلد  رقزصد  ولدن الصدؾ اويخ، المغزمعدبد

 الزصدنيعيخ المغدبتد فد  وخبصدخ معاائمدبملد  ندأ ثد  اإلسدزةبيح يمكدأ ندب م ميزمدب إلد  يضدب  ثد  فؾسدت

 العدبلم  اتعزدبط م  إلد  الا اعيدخ اإلؽصدب اد رشدي ،مالصدغي ح الا اعيدخ الصدنبعبد ندأ الع يد  وقيدب 

 قد   ؽيدش ،نند  (% 70.5 ) إعزدبط فد  الداطأمالع ثد  يسدب ن طدأ، نليدا  ( 7.5 ) ثنؾدا يقد   الزمدا  ندأ

 للزمدا   ئيسد  لمندزظ ر اعد مالعد ا  وقد  طدأ، ملد  (مم59.6416ة) 2013 سدنخ الزمدا  ندأ إعزبعد 

 676.1 ) إعزبعد مفد مسدنخ ثلد  ؽيدش ع يد ح، لسدنااد نزصد  ا م لدب  م  ثعد  عبلميدب م الخبنسدخ ثبلم رجدخ ليؾد 

 مطددأ،ملددذامفددب م ددذامالجؾددشميزنددبو مي اسددخماترغب ددبدمالاننيددخملزطددا ملدد منددأممعدد ايمالنخيدد مملدد  2013 (

نسددددزا مالعدددد ا موعلدددد منسددددزا ممخمالنخلددددخ،موإعزددددبطمالزمددددا ،مو لدددد معلدددد الما وعددددخم،مونزاسددددظمإعزبعيدددد

م02924-0222مالم حالمؾبفظبدمال ئيسيخمثإعزبطمالزما مخ  م

م

م4ف مالع ا مالكلمبدمالمةزبؽيخ:ماقزصبييبدماإلعزبط،مالزما 
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 انًقذيت:

 فد  المنزشد ح الةبلمدخ مشدغب  ندأ الزمد  عخيد  يعد 

مونصدد  العدد ا  نضدد  الع ثيددخ الددج ي نعظددن

موردددداع ، والكايددددذ واإلنددددب ادموالسددددعاييخ

 مشدغب  مؽد  يمضد  الزمد  عخيد  م  القدا  ويمكدأ

إ ام المممددخ اإلقزصددبييخ القيمددخ  اد الةبلمددخ

مالمنبسدددجخ، وال عبيدددخ اإل زمدددب  علددد  ؽصددد 

مرسددب ن ز اعيددخ سددلعخ إلدد  يزؾددا  م  ويمكددأ

 المؾبصددي مالا اعيددخ قبئمددخ فدد  لجيدد  ثشددك 

 نغايدب م عبئد ا م رضدي  وثدذا رصد ي  ب يمكدأ مالزد 

 القددان ، الدد خ  إلدد  الصددعجخ العمدد د نددأ

 سدد  فدد  المؾصددا  م ميددخم ددذا ثبإلضددبفخمإلدد 

 الغندد  فبلمددخ يمضدد  ألعدد  نندد ، الغذائيددخمالةغدداح

 يؾزدا  لبند  غدذا  ثأعد  ويزصد  الةقيد موغدذا 

 الزدد مالمبنددخ الغذائيددخ العنبصدد  علدد منعظددن

 لضدد ح إلدد  ثبإلضددبفخ اإلعسددب ، عسددنميؾزبعمددب

 نددأ فيمددبملدد  يدد خ  الزدد  الزصددنيعيخمالمغددبتد

م4(0 م)الزم لنخي  والضبعا  ال ئيس مالمنزظ

ماتعزددبط م  إلدد  الا اعيددخ اإلؽصددب اد رشددي 

منليددا  (7.5) ثنؾددا يقدد   الزمددا  نددأ العددبلم 

 70.5 ) إعزدبط فد  الداطأمالع ثد  يسدب ن طدأ،

مسددنخ الزمددا  نددأ إعزبعدد  قدد   ؽيددش نندد (%

ر اعدد م وقدد  طددأ، ملدد  (مم59.6416ة)2013

مثبلم رجددخ ؾدد زلي للزمددا   ئيسدد  لمنددزظ العدد ا 

 لسدنااد نزصد  ا م لدب  م  ثعد  عبلميدب م الخبنسدخ

 676.1 ) السدنخ لدنة إعزبعد م ثلد  ؽيدش ع يد ح،

 4 (9مل م) (

رنؾصدد مز اعددخمالنخيددد مفدد مالعددد ا مفدد مالمنطقدددخم

ي عددخمم26الممزدد حمثدديأمنندد ل مورك يددذمعندد مخددظم

م22شدددمبت مؽزددد من يندددخمالةددددبومعنددد مخدددظمعدددد  م

م90ي عددددخمعناثددددب ،مورنزشدددد مز اعددددخمالنخيدددد مفدددد م

واسدددظم،منيسدددب ممالجصددد حم)نؾبفظدددخمع اقيدددخم ددد م

،مالنغدددددددد م،مالقبيسدددددددديخم،مالمضندددددددد م،م  مقددددددددب م،م

اتعجدددددددب م،مييدددددددبل م،مثغددددددد ايم،مثبثددددددد م،ملددددددد ث  م

،موالمؾبفظدددددبدمال ئيسددددديخمفددددد م(صددددد ػمالددددد يأو

،مثغدددد ايم،مالجصدددد حم)ثبثدددد م،مز اعددددخمالنخيدددد م دددد م

،مويزذثددددذةمإعزددددبطمالزمددددا مفدددد م(ييددددبل مولدددد ث  

العددددد ا مثددددديأمسدددددنخمومخددددد  مؽسدددددتماألصدددددنب م

الزغب يددددخمو دددد م)الا دددد  موالخسددددزبو موالسددددبي م

عدددددخماألصدددددنب ماألخددددد  موالخضددددد او ،مونغما

و دددددد :مالجدددددد ينموالدددددد ي  موالمكزددددددا موالزجدددددد ز م

م4مم(2وغي  بم)موالؾ و موالغجغبة(

 يشكهت انبحث:

رااعدددد مز اعددددخمالنخيدددد موإعزددددبطمالزمددددا م 

فددددد مالعددددد ا معددددد حمنعاقدددددبدمونشدددددبل منسدددددزم حم

قلددددخممميدمإلدددد وننددددذمملضدددد منددددأمعشدددد يأمعبنددددب م

ورذثدددذةمعددد يممشدددغب مالنخيددد موإعخةدددب مإعزبعيدددخم

مالنخلخ،منأمم ممب:

بيددددخمثأشددددغب مالنخيدددد منددددأماإل مددددب موقلددددخمالعنم-9

ميدددبدمالخ ندددخمالمخزلةدددخموخبصدددخعملمؽيدددشمإعددد ا 

عمليدددبدمالؾ اصدددخ،مونكبفؾدددخماألعشدددبةمالضددددب ح،م

موالزسمي ،موال  مالمنزظن4

قلدددخماأليددد  مالعبنلدددخمالم  ثدددخمفددد منغدددب مخ ندددخمم-0

م موا رةبفمركبليةمب4النخي
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إععدددد ا معمليددددبدمالمكبفؾددددخمالمسددددزم حمل فددددبدمم-2

المنزشدددددد حموالزدددددد مرسددددددجتمنددددددادماألشددددددغب مموم

م4إعزبعيزمبضع معما بموإعخةب م

السيبسدددددددبدمالسدددددددع يخموإعخةدددددددب مالعاائددددددد مم-.

المبليدددخمندددأمالنخيددد موالزددد متمرزنبسدددتمنددد مالغمددد م

مالمجذو مف مخ نزمب4

نلاؽددددخمالميددددب موالز ثددددخممقلددددخمالميددددب موإ رةددددبفم-6

ندددبممفضددد معدددأمخبصدددخمفددد مالمندددبطةمالغناثيدددخ،م

شددم ر مالمندددبطةمالغناثيدددخمندددأمالعددد ا مندددأما صدددب م

الغسددددديمخمللؾددددد وةموالزددددد معدددددزظمعنمدددددبمرددددد ني م

ثسدددبريأملبنلددددخمنددددأمالنخيددد ،م ددددذامثبإلضددددبفخمإلدددد م

مالاؽ مالعم اع معل مثسبريأمالنخي 4

عدددددد  مات زمددددددب موضددددددع معمليددددددبدمالخددددددا مم-5

موالزساية4موالزعجئخ

 :انبحثأهذاف 

إلددددد مرؾقيدددددةمنغماعدددددخمالجؾدددددشممسدددددع يم

منأماأل  ا مو  :

م4الع ا  ف  الزما  إعزبط واق  إل  الزع  م-9م

رطدددا ممعددد ايمالنخيددد مالما وعدددخمفددد مالعددد ا مم-0

م(02924-0222)مالم حخ  م

رطدددا مإعزبعيدددخمالنخلدددخمفددد مالعددد ا مخددد  م  -2

م(02924-0222)مالم ح

مالمددد حرطدددا ممعزدددبطمالزمدددا مفددد مالعددد ا مخددد  مم-.

م(0222-02924)

مصبي ادمالع ا منأمالزما 4م-6

  :انبحثفرضيت 

 ع اقيددددد يةزددددد  مالجؾدددددشموعدددددايمم

 ردد  ا  إلدد  ميد ورقنيددخ عزمبعيددخإو قزصددبييخإ

 وا رةددبف المسددزايبد عميدد  فدد مالنخيدد  قطددبف

 اإليد اياد واعخةدب  للزمدا  اإلعزبعيدخ الزكدبلي 

وثبلزددددددبل مإعخةددددددب مفدددددد مإعزبعيددددددخمالما عيددددددخ،م

 خسددبئ  الددا اف نددأ الع يدد  النخيدد مورؾمدد 

معسيمخ4

 :ىاد وطرائق انعًمي

إعزمددد مالجؾدددشمفددد مرؾقيدددةمم  افددد معلددد مإسدددزخ ا م

الزؾليدددددد ماإلؽصددددددبئ مالاصددددددة موالكمدددددد مندددددد م

اإلسدددزعبعخمثدددجعلماألسدددبليتموالنمدددب طمال يبضدددديخم

الجسددديظمفددد مصددديغ مموالزددد مننمدددبممسدددلاةماإلعؾددد ا 

لددددذل مرددددنماإلسددددزعبعخمثكبفددددخممال يبضدددديخمالمخزلةددددخ،

اإلخزجددددب ادمال زنددددخمللزألدددد منددددأمصددددؾخمالنزددددبئظم

المزؾصددددددد معليمدددددددبمندددددددأمالنبؽيدددددددخماإلؽصدددددددبئيخم

 .والمنطقيخ

ميصادر انبياَاث:

علددد معددد حمنصدددبي مندددأمالجيبعدددبدممجؾدددشالمعزمددد إ

الضبعايدددخمالمنشدددا حموغيددد مالمنشدددا حمندددأمالغمدددبدم

والمزمضلدددخمموال وليدددخموالميئدددبدمالؾكانيدددخمالع اقيدددخ

الم لدددددددا ملوؽصدددددددب ،مواتسدددددددزعبعخممثبلغمدددددددبز

ثدددددبلم اع مالسدددددبثقخمالزددددد ملمدددددبمصدددددلخمثماضدددددافم

مال  اسخ4

م
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 انُتائح انبحثيت وانًُاقشت:

خميزندددبو م دددذامالغدددا مندددأمالجؾدددشمي اسدددم

معدد ايمالنخيدد ماترغب ددبدمالاننيددخملزطددا ملدد منددأم

إعزبعيدددددخمالنخلدددددخ،موإعزدددددبطمنزاسدددددظم،موالما وعدددددخ

الزمدددددا ،مو لددددد مفددددد منسدددددزا مالعددددد ا موعلددددد م

نسدددددزا مالمؾبفظدددددبدمال ئيسددددديخمثإعزدددددبطمالزمدددددا م

م4(0292-0222)مالم حمخ  م

رطدددا ممعددد ايمالنخيددد مالما وعدددخمفددد مالعدددد ا م-8

م:(م0292-0222)مالم حخ  م

رشدددددي مالجيبعدددددبدمالددددداا يحمفددددد مالغددددد و ممم

الما وعدددخمفددد مالكلددد م(مإلددد مم ممعددد ايمالنخيددد م9)

حمال  اسدددخمر اوؽدددذمثددديأمؽددد منددد العددد ا مخددد  م

نليدددددا معخلددددد معدددددب مم95419معلددددد مثلددددد مؽددددداال م

نليدددا مم3412وثددديأمؽددد مميعددد مثلددد مؽددداال مم0220

ماترغدددددب ،موث  اسدددددخمنعبيلدددددخم.022عخلددددد معدددددب م

عدددددخمفددددد موالما الكلددددد مالاننددددد ملعددددد يمالنخيددددد م

حمال  اسدددددخمولمدددددبم ددددداموا يمنددددد العددددد ا مخددددد  م

(مرجدددديأمم ممعدددد ايم0(مفدددد مالغدددد و م)9ثبلمعبيلددددخم)

رذثدددذثذمثددديأمالايدددبيحممفددد مالعددد ا مالنخيددد مالكليدددخ

منليدددا معخلدددخم0493والنقصدددب مثمقددد ا مثلددد مؽددداال م

م4سنايب م

ولغددد  منع فدددخمرطددددا ماعددد ايمالنخيدددد مم

الما وعدددخمعلددد منسدددزا مالمؾبفظدددبد،مردددنماخزيدددب م

فدد ماعزددبطمالزمددا مال ئيسدديخممرعدد خمدد منؾبفظددبدم

ؽيدددشم،م(ولددد ث  مييدددبل ،مثغددد اي)ثبثددد ،مالجصددد ح،م

 دددذ مالمؾبفظدددبدممشدددك منغمدددافمعددد يمالنخيددد مفددد 

%منددددددددأم5046ؽدددددددداال مم0292لعددددددددب ممالخمدددددددد 

العدددب ،منغمدددافمالنخيددد مالكلددد مفددد مالعددد ا ملدددنة م

م(ما ر :9ورشي مثيبعبدمالغ و م)

مبثددد :ماؽزلدددذمفددد مالسدددناادماتخيددد حنؾبفظدددخمثم-9

ؽيدددشمم،الم رجدددخماألولددد مفددد معددد يممشدددغب مالنخيددد 

رشدددددك معسدددددجخمعددددد يممشدددددغب مالنخيددددد مفددددد م دددددذ م

%منددددأمعدددد يممشددددغب م96456المؾبفظددددخمؽدددداال م

مالمدددد حمخدددد  مالنخيدددد مالكلدددد معلدددد منسددددزا مالجلدددد م

رجددديأمندددأمالجيندددبدمالددداا يحمموقددد ،م(0222-0292)

(مووعدددددايمرندددددبق مفددددد معددددد يم9فددددد مالغددددد و م)

ي اسدددددخم،موعنددددد ممشددددغب مالنخيددددد مفددددد مالمؾبفظدددددخ

النخيددددد ممشدددددغب منعبيلدددددخماترغدددددب مالاننددددد ملعددددد يم

حمال  اسددددخمندددد مؾبفظددددخمخدددد  مالالما وعددددخمفدددد م

(م0(مفدددد مالغدددد و م)0ولمددددبم دددداموا يمثبلمعبيلددددخم)

ثمعددد  مب منزنبقصدددب مرجددديأممعمدددبممخدددذدمإرغب دددب معبنددد

م،م%645سنا مثل مؽاال م

نؾبفظددددخمالجصدددد ح:ملبعددددذمنؾبفظددددخمالجصدددد حمم-0

شدددغب مالنخيددد معلددد ممرؾزددد مالم رجدددخماتولددد مثعددد يم

عدددد مفدددد مالسددددناادماألخيدددد حمإتمإنسددددزا مالعدددد ا ،م

عخةدددلمعددد يماشدددغب مالنخيددد مفددد م دددذ مالمؾبفظدددخمإ

عزيغددخملظدد و مالؾدد وةمالزدد مندد مثمددبمالجلدد موقلددخم

 مالنخيددد مثمدددذ مشدددغبمالميدددب ،مورشدددك معسدددجخمعددد يم

%مندددددأمعددددد يممشدددددغب م9240المؾبفظدددددخمؽددددداال م

مالمدددد حالنخيدددد مالكلدددد معلدددد منسددددزا مالجلدددد مخدددد  م

رغدددددددددب م،موث  اسدددددددددخمنعبيلدددددددددخماإل(0222-0292)

الانندددددد ملعدددددد يممشددددددغب مالنخيدددددد مفدددددد منؾبفظددددددخم

(مفدددددد م2الجصدددددد حمولمددددددبم دددددداموا يمثبلمعبيلددددددخم)

(مرجددددديأممعمدددددبمرذثدددددذثذمثددددديأمالايدددددبيحم0الغددددد و م)

منليا معخلخمسنايب 4م24050والنقصب مثمق ا م
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نؾبفظدددخمثغددد اي:مردددأر منؾبفظدددخمثغددد ايمثبلم رجدددخمم-2

الضبلضددددخمفدددد معدددد يممشددددغب مالنخيدددد معلدددد منسددددزا م

العددددد ا ،مؽيدددددشمرشدددددك معسدددددجخممشدددددغب مالنخيددددد م

%مندددأمعددد يممشدددغب مالنخيددد مالكلددد م9043ؽددداال م

-0222)ملمددددددد حخددددددد  مامعلددددددد منسدددددددزا مالجلددددددد 

،موث  اسدددخمنعبيلدددخماترغدددب مالاننددد ملعددد يم(0292

مؾبفظددددخمولمددددبم دددداموا يمالمشددددغب مالنخيدددد مفدددد م

(مرجددديأممعمدددبمارخدددذدم0(مفددد مالغددد و م).ثبلمعبيلدددخم)

إرغب ددددب معبنددددب منزاايدددد ا مثمعدددد  معمددددامسددددنا مثلدددد م

 %5424ؽاال م

نؾبفظدددددددخمييدددددددبل :مردددددددأر منؾبفظدددددددخمييدددددددبل مم-.

ثبلم رجدددخمال اثعدددخمفددد معددد يممشدددغب مالنخيددد معلددد م

لعددددد ا ،مؽيدددددشمرشدددددك معسدددددجخممشدددددغب منسدددددزا ما

%مندددأمعددد يممشدددغب مالنخيددد م9041النخيددد مؽددداال م

-0222)مالمددد حخددد  ممالكلددد معلددد منسدددزا مالجلددد 

،موث  اسدددخمنعبيلدددخماترغدددب مالاننددد ملعددد يم(0292

مشددددغب مالنخيدددد مفدددد منؾبفظددددخمييددددبل مولمددددبم ددددام

(مرجدددديأممعمددددبم0(مفدددد مالغدددد و م)6وا يمثبلمعبيلددددخم)

م24.02مقدددد ا مرذثددددذثذمثدددديأمالايددددبيحموالنقصددددب مث

منليا معخلخمسنايب 4

نؾبفظدددددخملددددد ث  :مردددددأر منؾبفظدددددخملددددد ث  مم-6

ثبلم رجدددخمالخبنسدددخمفددد معددد يممشدددغب مالنخيددد معلددد م

%مندددددأم9042مم مرمزلددددد معؾدددددانسدددددزا مالعددددد ا ،م

حممدددد خدددد  مالمفدددد مالعدددد ا عدددد يممشددددغب مالنخيدددد م

،موث  اسدددددددددخمنعبيلدددددددددخماترغدددددددددب م(0222-0292)

ث  مالانندد ملعدد يممشددغب مالنخيدد مفدد منؾبفظددخملدد 

(م0(مفدددد مالغدددد و م)5ولمددددبم دددداموا يمثبلمعبيلددددخم)

ب مثمعددد  مزنبقصدددرجددديأممعمدددبمارخدددذدمإرغب دددب معبندددب من

 %0414سنا مثل مؽاال م

رطددا مإعزبعيددخمالنخلددخمفدد مالعدد ا مخدد  مالمدد حمم-0

م(:0222-0292)

رشدددددي مالجيبعدددددبدمالددددداا يحمفددددد مالغددددد و م 

(مإلددد مم منزاسدددظمإعزبعيدددخمالنخلدددخمفددد مالعددد ا م2)

ال  اسددخمر اوؽدددذمثدديأمؽددد ممعلدد مثلددد مخدد  منددد حم

لغددددن4معخلددددخم1145عؾددددام
-9
وثدددديأمؽدددد مم0222عددددب مم

لغددددددن4معخلدددددخم6042ميعددددد مثلدددددد مؽددددداال م
-9
عددددددب مم

،موث  اسددددددددخمنعبيلددددددددخماترغددددددددب مالانندددددددد م0226

لمزاسدددظمإعزبعيدددخمالنخلدددخمفددد مالعددد ا مخددد  منددد حم

(مفدددددد م9ال  اسددددددخمولمددددددبم دددددداموا يمثبلمعبيلددددددخم)

الع قدددخملدددنمرضجدددذمنعنايدددخم(مرجددديأممعمدددبم.الغددد و م)

معن منسزايبدمالمعنايخمالمألافخ4

ولغددد  منع فدددخمرطدددا منزاسدددظمإعزبعيدددخمالنخلدددخم

علدددد منسددددزا مالمؾبفظددددبدمال ئيسدددديخمفدددد مإعزددددبطم

الزمدددا معلددد منسدددزا مالجلددد مخددد  منددد حمال  اسدددخم

مولمبميأر :

رشددددي مالجيبعددددبدمالدددداا يحمفدددد منؾبفظددددخمثبثدددد :مم-9

(مإلددددد مم منزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخم2الغددددد و م)

ل  اسددخمر اوؽدددذمثدديأمؽددد ممعلدد مثلددد مخدد  منددد حما

وثددديأمؽددد مم0292لغدددن4معخلدددخمعدددب مم3240ؽددداال م

لغددددددن4معخلدددددخم141.ميعددددد مثلدددددد مؽددددداال م
-9
عددددددب مم

،موث  اسددددددددخمنعبيلددددددددخماترغددددددددب مالانندددددددد م0222

لمزاسددظمإعزبعيددخمالنخلددخمفدد مالمؾبفظددخمخدد  مندد حم

م(مف م0ال  اسخملمبم اموا يمثبلمعبيلخم)
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ة ًذر خالل انفي اَتاج انتًى انرئيستانًحافظاث وانعراق  في أشدار انُخيمأعذاد (: 8خذول )

م(يهيىٌ َخهت)                                       (                                         2222-2282)

السددددددناا

مد
مل ث  مييبل مثغ ايمالجص حمثبث ممالع ا 

 2.08 1.98 1.26 2.71 3.37 15.85م0222

 2.08 1.98 1.51 2.71 3.37 16.91م0229

 2.08 1.98 1.26 2.71 3.37 15.91م0220

 2.08 1.98 1.26 2.71 3.37 14.91م0222

 1.28 1.12 1.13 0.97 1.28 8.93م.022

 1.28 1.12 1.13 0.97 1.28 8.94م0226

 1.35 1.22 1.23 1.11 1.38 9.88م0225

 1.36 1.28 1.44 1.12 1.41 10.35م0221

 1.38 1.38 1.65 1.16 1.45 11.01م0223

 1.51 1.41 1.93 1.2 1.55 11.80م0221

 1.44 1.25 2.05 1.83 1.57 12.69م0292

 1.46 1.31 2.47 2.25 1.66 14.00م0299

 1.51 2.51 2.56 1.35 1.75 15.29م0290

 1.52 2.95 2.58 1.42 1.83 16.49م0292

م(34(موم)1عمعذموؽسجذمنأم):مالمص  ممم
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المؾبفظبدمال ئيسخمف ماعزبطموالع ا ممف (:ماإلرغب بدمالاننيخمألع ايممشغب مالنخي م0ع و م)

م(0292-0222حم)م الزما مخ  مال

 قدددددددددددددددددنم

مالمعبيلخ
المعبيلخمالمزغي 

م
R

2
 F 

P-

value 

مالع ا م9

  
                        

       (14.061)      (-5.473)     

(5.6.6)  

م24222م964.2م2435

مثبث م0

     مممممم
=مم0  .889 - 0.056 X 

                    (5.426)     (2.591) 

م.2420م5419م2425

مالجص حم2

  
                        

      (7.180)      (-3.591)       

(2.807) 

م24221م1406م2461

مثغ ايمم.

      
  = 1.000 + 0.063 X 

               (10.896)     (- 5.660)       

م24222م.9242م2412

مييبل م6

  
                       

         (8.989)      (- 4.739)      

(2.807)  

م24229م924.1م2419

مل ث  م5

       
 = 1.105 - 0.001 X          

               (10.896)     (- 5.660) 

م24205م54.2م2426

- Xi (مؽيشم0292-0222حمالاننيخم):منزغي مالانأمللمiم(444444924م2،م0،م1=م)م

(مرشددي مإلدد مالقيمددخمم F(منعبندد مالزؾ يدد م،م)مR 2(مالمؾسدداثخم،م)م tالقيمددخمثدديأماتقدداا مرشددي مالدد مقيمددخم)م-م

مإلخزجب منعنايخمالنما ط4المق  حم
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م:منسزا منعنايخمالنما طP-value4م-م

م(94:مالجيبعبدمالماعايحمثبلغ و م)انًصذر 

(مرجددددديأممعمدددددبمرذثدددددذثذمثددددديأمالايدددددبيحم.الغددددد و م)

 لغن/عخلخ4م1435والنقصب مثمق ا م

فددد ممنؾبفظدددخمالجصددد ح:مرشدددي مالجيبعدددبدمالددداا يحم-0

(مإلددددد مم منزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخم2الغددددد و م)

خدد  منددد حمال  اسددخمر اوؽدددذمثدديأمؽددد ممعلدد مثلددد م

لغددددن4معخلددددخم92.43ؽدددداال م
-9
وثدددديأمم0222عددددب مم

لغدددن4معخلدددخم26436ؽددد مميعددد مثلددد مؽددداال م
-9
عدددب مم

،موث  اسددددددددخمنعبيلددددددددخماترغددددددددب مالانندددددددد م0220

لمزاسددظمإعزبعيددخمالنخلددخمفدد مالمؾبفظددخمخدد  مندد حم

(مفدددددد م2وا يمثبلمعبيلددددددخم)ال  اسددددددخمولمددددددبم ددددددام

لدددنمرضجدددذمنعنايدددخمالع قدددخم(مرجددديأممعمدددبم.الغددد و م)

معن منسزايبدمالمعنايخمالمألافخ4

رشددددي مالجيبعددددبدمالدددداا يحمفدددد منؾبفظددددخمثغدددد اي:مم-2

(مإلددددد مم منزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخم2الغددددد و م)

خددد  منددد حمال  اسدددخمر اوؽدددذمثددديأممعلددد منسدددزا م

م0222لغن/عخلدددددخمعدددددب مم3641لمدددددبمثلددددد مؽددددداال م

م140.يأمميعدددددد منسددددددزا ملمددددددبمثلدددددد معؾدددددداموثدددددد

،موث  اسدددخمنعبيلدددخماترغدددب م0222لغن/عخلدددخمعدددب م

الاننددددد ملمزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخمخددددد  منددددد حم

(مفددددددد م.ال  اسدددددددخملمدددددددبم ددددددداموا يمثبلمعبيلدددددددخم)

(مرجددددديأممعمدددددبمنزذثذثدددددخمثددددديأمالايدددددبيحم.الغددددد و م)

ملغن/عخلخ4م90423والنقصب مثمق ا م

 يحمفدددد مرشددددي مالجيبعدددبدمالدددداانؾبفظدددخمييددددبل :مم-.

(مإلددددد مم منزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخم2الغددددد و م)

ال  اسددخمر اوؽددذمثدديأمؽدد ممعلدد مثلدد ممالمدد حخدد  م

وثدددديأمؽدددد مم0220لغن/عخلددددخمعددددب مم1145ؽدددداال م

،م0222لغن/عخلددددخمعددددب مم2140ميعدددد مثلدددد مؽدددداال م

وث  اسددددددخمنعبيلددددددخماترغددددددب مالانندددددد ملمزاسددددددظم

إعزبعيددخمالنخلددخمخدد  مفزدد حمال  اسددخملمددبم دداموا يم

(مرجددددددديأممعمدددددددبم.(مفددددددد مالغددددددد و م)6)ثبلمعبيلدددددددخم

م6416نزذثذثدددددخمثددددديأمالايدددددبيحموالنقصدددددب مثمقددددد ا م

ملغن/عخلخ4

رشدددي مالجيبعدددبدمالددداا يحمفددد منؾبفظدددخملددد ث  :مم-6

(مإلددددد مم منزاسدددددظمإعزبعيدددددخمالنخلدددددخم2الغددددد و م)

خدد  منددد حمال  اسددخمر اوؽدددذمثدديأمؽددد ممعلدد مثلددد م

وثدددديأمؽدددد مم0222لغن/عخلددددخمعددددب مم1241ؽدددداال م

،م0222لغن/عخلددددخمعددددب مم42..ميعدددد مثلدددد مؽدددداال م

وث  اسددددددخمنعبيلددددددخماترغددددددب مالانندددددد ملمزاسددددددظم

إعزبعيددخمالنخلددخمخدد  منددد حمال  اسددخملمددبم ددداموا يم

(مرجددددددديأممعمدددددددبم.(مفددددددد مالغددددددد و م)5ثبلمعبيلدددددددخم)

م1421نزذثذثدددددخمثددددديأمالايدددددبيحموالنقصدددددب مثمقددددد ا م

ملغن/معخلخ4

رطدددا ممعزدددبطمالزمدددا مفددد مالعددد ا مخددد  مالمددد حمم-2

م(:0222-0292)

(مإلددد مم م6لجيبعدددبدمالددداا يحمفددد مالغددد و م)رشدددي ما

اإلعزدددبطمالكلددد مندددأمالزمدددا معلددد منسدددزا مالعددد ا م

خدد  منددد حمال  اسددخمر اوؽدددذمثدديأمؽددد ممعلدد مثلددد م

وثددديأمؽددد مم0292ملددد مطدددأمعدددب مم515499ؽددداال م

،م0222ملددد مطدددأمعدددب مم.3543ميعددد مثلددد مؽددداال م

 وث  اسخمنعبيلخماترغب مالانن مخ  من حم
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 ة ًذانًحافظاث انرئيسيت في اَتاج انتًىر خالل انوانعراق  في(: يتىسظ إَتاخيت انُخهت 2خذول )

(2222-2282) 

َخهتكغى.) 
-8

م(

السددددددناا

مد
مل ث  مييبل مثغ ايمالجص حمثبث ممالع ا 

 73.9 67.9 85.9 45.8 74.3 67.0م0222

 65.9 70.4 83.2 40.2 75.4 60.4م0229

 61.5 77.6 82.6 35.9 76.0 60.7م0220

 44.0 37.2 47.2 104.8 47.9 79.6م0222

 54.3 64.2 60.6 39.4 63.3 56.7م.022

 44.9 43.6 47.6 47.8 54.9 52.3م0226

 46.3 54.4 55.5 52.8 54.1 54.9م0225

 48.3 43.5 53.3 56.5 57.0 54.9م0221

 45.6 50.4 55.0 58.3 63.7 60.3م0223

 50.5 57.9 57.6 59.5 64.8 62.4م0221

 66.1 60.5 64.5 61.5 76.5 67.6م0292

 71.8 65.1 66.1 64.8 78.8 71.1م0299

 70.7 63.6 67.5 64.9 78.6 71.1م0290

 70.0 63.9 61.1 56.7 80.2 68.0م0292

م(34(موم)1:معمعذموؽسجذمنأم)انًصذرممم
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 انًحافظاث وانعراق  فيانزيُيت نًتىسظ إَتاخيت انُخهت  االتداهاث(: 4خذول )

 (2282-2222ة )ًذانرئيسيت في اَتاج انتًىر خالل ان

 قدددددددددددددددددنم

مالمعبيلخ
المعبيلخمالمزغي 

م
R

2
 F 

P-

value 

مالع ا م9
     

   = 59.726 + 0.007 X 

              (14.616)     (0.868)  
م24.22م2416م2425

مثبث م0

  م
 =               

        

           (12.717    (- 3.643)       

(4.168) 

م.2422م92405م24669

مالجص حم2
     

   = 44.365 + 0.027 X 

               (6.990)       (1.616) 
م24920م0459م24.0

مثغ ايمم.

  
 =               

               

        (10.896)     (- 5.660)       

م24222م.9242م2412

مييبل م6

   
 =               

         

         (8.989)      (- 4.739)      

(2.807)  

م.2420م24.3م2421

مل ث  م5

  
 =                 

         

           (14.584)      (- 5.524)         

(5.992) 

م24222م93439م2411

- Xi (مؽيشم0292-0222حم):منزغي مالانأمللمiم(444444924م2،م0،م1=م)م

(مرشددي مإلدد مالقيمددخمم F(منعبندد مالزؾ يدد م،م)مR 2(مالمؾسدداثخم،م)م tالقيمددخمثدديأماتقدداا مرشددي مالدد مقيمددخم)م-

منعنايخملنما ط4مالمق  حمإلخزجب 

م:منسزا منعنايخمالنما طP-value4م-

م(24:مالجيبعبدمالماعايحمثبلغ و م)انًصذر 
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-2222ة )ًددددذانًحافظدددداث انرئيسدددديت فددددي اَتدددداج انتًددددىر خددددالل انوانعددددراق  فددددي(: اَتدددداج انتًددددىر 5خددددذول )

2282) 

                                                                                                                                     

م(أنف طٍ)

السددددددناا

مد
مييبل مثغ ايمالجص حمثبث ممالع ا 

مل ث  

 14.13 11.62 11.56 9.73 22.06 12496م0222

 12.88 12.37 10.88 7.33 22.71 90.68م0229

 13.31 11.7 11.39 8.21 23.01 91.95م0220

 8.94 8.28 6.30 11.51 22.65 86.84م0222

 64.98 70.82 55.24 30.57 72.35 448.38م.022

 55.39 46.52 50.07 45.15 67.43 404.03م0226

 53.73 51.62 53.2 48.35 65.88 432.36م0225

 38.39 38.62 49.17 12.02 67.51 430.86م0221

 43.52 56.81 63.14 47.39 84.17 476.32م0223

 50.11 59.96 68.56 51.04 86.42 507.00م0221

 64.81 68.15 77.52 54.51 77.52 566.83م0292

 67.19 77.35 86.9 58.59 97.81 619.18م0299

 72.22 83.79 93.78 60.55 100.34 655.45م0290

 72.78 92.63 101.84 54.72 105.00 676.11م0292

م(34(موم)1نأم)م:معمعذموؽسجذالمص  ممم
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(مفددددددد م9ال  اسدددددددخملمدددددددبم ددددددداموا يمثبلمعبيلدددددددخم)

معمدددددبمإرخدددددذدمإرغب دددددب معبندددددب م(مرجددددديأم5الغددددد و م)

م%91424نزااي ا مثمع  معمامسنا مثل مؽاال م

رشددددي مالجيبعددددبدمالدددداا يحمفدددد منؾبفظددددخمثبثدددد :مم-9

(مإلددددد مم مإعزدددددبطمالزمدددددا مفددددد م6الغددددد و م قدددددنم)

خددد  منددد حمال  اسدددخمر اوؽدددذمثددديأممثبثددد نؾبفظدددخم

م0292ملدد مطددأمعددب مم926ؽدد ممعلدد مثلدد مؽدداال م

ملدد مطددأمعددب مم00425وثدديأمؽدد مميعدد مثلدد مؽدداال م

،موث  اسدددخمنعبيلدددخماترغدددب مالاننددد مخددد  م0222

(مفدددد م0)ندددد حمال  اسددددخملمددددبم دددداموا يمثبلمعبيلددددخم

معمدددددبمإرخدددددذدمإرغب دددددب معبندددددب مرجددددديأم (5الغددددد و م)

م%92404نزااي ا مثمع  معمامسنا مثل مؽاال م

رشدددي مالجيبعدددبدمالددداا يحمفددد منؾبفظدددخمالجصددد ح:مم-0

(مإلدددد مم مإعزددددبطمالزمددددا مخدددد  مفزدددد حم6الغدددد و م)

ال  اسددددخمر اوؽددددذمثدددديأمؽدددد ممعلدددد مثلدددد مؽدددداال م

وثدديأمؽدد مميعدد مثلدد مم0290ملدد مطددأمعددب مم52466

،موث  اسددددخم0229طددددأمعددددب ممملدددد م1422ؽدددداال م

رغدددددب مالاننددددد مإلعزدددددبطمالزمدددددا مفددددد منعبيلدددددخماإل

حمال  اسددددخملمددددبم ددددداموا يمنددددد مؾبفظددددخمخدددد  مال

رخدددذدمإمعمدددبمرجددديأم (5(مفددد مالغددد و م)0ثبلمعبيلدددخم)

سددددنا مثلدددد معمددددامإرغب ددددب معبنددددب منزاايدددد ا مثمعدددد  م

م%95454ؽاال م

رشددددي مالجيبعددددبدمالدددداا يحمفدددد منؾبفظددددخمثغدددد اي:مم-2

(مإلدددد مم مإعزددددبطمالزمددددا مخدددد  م6الغدددد و م قددددنم)

حمال  اسدددددخمر اوؽدددددذمثددددديأمؽددددد ممعلددددد مثلددددد منددددد 

وثددديأمؽددد مميعددد مم0292ملددد مطدددأمعدددب مم.92943

،موث  اسدددخمنعبيلدددخم0222طدددأمعدددب ممملددد م542ثلددد م

مؾبفظددددخمالرغددددب مالانندددد مإلعزددددبطمالزمددددا مفدددد ماإل

(م.)حمال  اسدددخملمدددبم ددداموا يمثبلمعبيلدددخمنددد خددد  م

رخدددذدمإرغب دددب معبندددب ممعمدددبمإرجددديأم (5فددد مالغددد و م)

م%91414سنا مثل مؽاال معمامنزااي ا مثمع  م

رشددددي مالجيبعدددبدمالدددداا يحمفدددد منؾبفظدددخمييددددبل :مم-.

حمخدددد  مندددد (مإلدددد مم مإعزددددبطمالزمددددا م6الغدددد و م)

ال  اسددددخمر اوؽددددذمثدددديأمؽدددد ممعلدددد مثلدددد مؽدددداال م

وثدديأمؽدد مميعدد مثلدد مم0292ملدد مطددأمعددب مم10452

،موث  اسددددخم0222ملدددد مطددددأمعددددب مم3403ؽدددداال م

رغدددددب مالاننددددد مإلعزدددددبطمالزمدددددا مفددددد منعبيلدددددخماإل

حمال  اسددددخملمددددبم ددددداموا يمنددددد مؾبفظددددخمخدددد  مال

رخدددذدمإمعمدددبمرجددديأم (5(مفددد مالغددد و م)6ثبلمعبيلدددخم)

سددددنا مثلدددد معمددددامإرغب ددددب معبنددددب منزاايدددد ا مثمعدددد  م

م%914.4ؽاال م

رشدددي مالجيبعدددبدمالددداا يحمفددد منؾبفظدددخملددد ث  :مم-6

إلدددد مم مإعزددددبطمالزمددددا مخدددد  مندددد حمم(6الغدددد و م)

ال  اسددددخمر اوؽددددذمثدددديأمؽدددد ممعلدددد مثلدددد مؽدددداال م

وثدديأمؽدد مميعدد مثلدد مم0292ملدد مطددأمعددب مم10413

،موث  اسددددخم0222ملدددد مطددددأمعددددب مم.341ؽدددداال م

نعبيلدددددخماإلرغدددددب مالاننددددد مإلعزدددددبطمالزمدددددا مفددددد م

المؾبفظددددخمخدددد  منددددد حمال  اسددددخملمددددبم ددددداموا يم

إرخدددذدمممعمدددبرجددديأم (5(مفددد مالغددد و م)5ثبلمعبيلدددخم)

إرغب ددددب معبنددددب منزاايدددد ا مثمعدددد  معمددددامسددددنا مثلدددد م

م%9.454ؽاال م

 صادراث انتًىر:

رعددددد مالزمدددددا مم دددددنمصدددددبي ادمالعددددد ا مم

الا اعيدددددددخ،مإتمم مالسدددددددناادماألخيددددددد حمشدددددددم دم

رذثددذثذمفدد معميدد مرلدد مالصددبي اد،مو لدد مثسددجتم

 رذثذةمإعزبع مف مالجل ،مفؾستماؽصبئيبدم
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م

-2222ة )ًدددذانًحافظددداث انرئيسددديت خدددالل انوانعدددراق  فدددي(: اإلتداهددداث انزيُيدددت إلَتددداج انتًدددىر 6خدددذول )

2282) 

 قدددددددددددددددددنم

مالمعبيلخ
المعبيلخمالمزغي 

م
R

2
 F 

P-

value 

مالع ا م9

     
   = 36.139 + 0.173 X 

              (4.265)     (6.300)  

م24222م21451م2411

مثبث م0

     م
  = 21.031 + 0.132 X 

               (6.061     (6.788) 

م24222م5421.م2411

مالجص حم2

     
   = 7.901 + 0.166 X 

             (3.636)     (5.142) 

م24222م..054م2451

مثغ ايمم.

     
  =  8.982 + 0.197 X     

             (3.786)     (5.615)         

م24222م214.2م2415

مييبل م6

     
   =  92.270 + 0.174 X     

          (3.786)      (5.615)   

م24222م29462م2410

مل ث  م5

        
   =  92.292 + 0.146 X     

                            (3. 822)   

(4.746) 

م24222م00460م2456

م(444444924م2،م0،م1=م)مi(مؽيشم0292-0222حمالاننيخم):منزغي مالانأمللم Xiم-

(مرشددي مإلدد مالقيمددخمم F(منعبندد مالزؾ يدد م،م)مR 2(مالمؾسدداثخم،م)م tالقيمددخمثدديأماتقدداا مرشددي مالدد مقيمددخم)م-م

مالمق  حمإلخزجب منعنايخمالنما ط4
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م:منسزا منعنايخمالنما طP-value4م-م

م(64:مالجيبعبدمالماعايحمثبلغ و م)انًصذر 

م

ترتيددددع انعددددراق ادددديٍ أهددددى انددددذول انًصددددذرة نهتًددددىر وفقددددا   هًيتهددددا انُسددددبيت يددددٍ إخًدددداني (: 7خددددذول )

م2288مانصادراث انعانًيت نهتًىر نهعاو

مال ولخ

قيمدددددددددددددددددددددددددددددخم

الصددبي ادمنددأم

الزمدددا مثدددبألل م

ميوت 

النسددددددددجخمنددددددددأم

قيمدددددددددددددددددددددددددددددخم

الصدددددددددددددبي ادم

مالعبلميخم%

لميددددددددددددددددددددددددددددخم

الصدددددددددددددبي ادم

مثبلطأ

النسددددددددجخمنددددددددأم

لميددددددددددددددددددددددددددددخم

الصدددددددددددددبي ادم

مالعبلميخم%

سدددع مالزصددد ي م

مللطأمثبل وت 

 1262 100 686762 100 866651مالعبلن

 2433 12.7 86910 24.4 211451مراع 

 1430 16.3 112030 18.5 160251مإي ا 

 1109 11.3 77795 10.0 86293مالسعاييخ

 5877 2.1 14610 9.9 85869ماس ائي 

 565 16.5 113358 7.4 64081مثبلسزب 

 338 20.2 138437 5.4 46851مالع ا 

 5941 0.8 5628 3.9 33436ممن يكب

 2922 1.6 11322 3.8 33083مف عسب

 605 7.5 51214 3.6 31001ماتنب ادم

 1186 3.5 23792 3.3 28211منص 

ممhttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspxالمص  :م

http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
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م

ننظمددددخمالةددددبومالعبلميددددخمثلغددددذمصددددبي ادمالعدددد ا م

آلدددد مطددددأمفدددد معددددب مم922نددددأمالزمددددا مؽدددداال م

ملدددد مطددددأمعددددب مم50.16،ممعخةضددددذمإلدددد م0222

م9.1إ رةعددددددذمإلدددددد مم0226،موفدددددد معددددددب م2003

لزصدددد ممإعخةضددددذم0292ملدددد مطددددأ،موفدددد معددددب م

ملدددد مطددددأ،مإتممعمددددبمإ رةعددددذمم902إلدددد مؽدددداال م

لزصدددددد مإلدددددد معؾددددددامم0299نغدددددد يا مفدددددد معددددددب م

م(64مل مطأم)م..9234

ويزاقددد مم ميدددايايمالطلدددتمعبلميدددب معزيغدددخمم

الغمددددددايمالمجذولددددددخمللزع يدددددد مثةاائدددددد  مالغذائيددددددخم

والصدددددؾيخمواسدددددزخ انبر مالمسدددددزؾ صخمفددددد منغدددددب م

،مورشدددددي مثيبعدددددبدمالصدددددنبعبدمالغذائيدددددخموالطجيدددددخ

م مصددددبي ادمالعدددد ا منددددأمالزمددددا م(م1الغدددد و م)

%منددددأم20.2ملدددد مطددددأمثنسددددجخمم..9234ثلغددددذم

معمددددبل مصددددبي ادمالزمددددا مالعبلميددددخمو دددد مثددددذل م

ردددأر مفددد مالم رجدددخماألولدددد مندددأمثددديأمم دددنمالدددد و م

المصددد  حمللزمدددا مفددد مالعدددبلن،موثدددبل غنمندددأملدددا م

العدددددد ا ميؾزدددددد مالم رجددددددخماألولدددددد مفدددددد مؽغددددددنم

 مقيمدددددددخمصدددددددبي ادمالزمدددددددا ماتممالصدددددددبي اد،م

فقددددظمنددددأمإعمددددبل مم%.64للعدددد ا مثلغددددذمؽدددداال م

ويزضددددؼمم2011قيمددددخمالصددددبي ادمالعبلميددددخملسددددنخم

(مم مقيمدددددخمصدددددبي ادمالعددددد ا م1ندددددأمالغددددد و م)

مرعدددد ثبلنسددددجخمإلدددد ملميددددخمصددددبي ار منددددأمالزمددددا م

ننخةضددخمعنمددبموعدددأمقيمددخمالزمدددا مالمصدد  حمندددأم

الددددد و ماألخددددد  ،مؽيدددددشمردددددأر مرددددداع مثبلم رجدددددخم

أمؽيدددشمقيمزددد مصدددبي ارمبمندددأمالزمدددا ،ماألولددد منددد

م مشدددددددكلذمقيمدددددددخمصدددددددبي ادمرددددددداع مؽددددددداال م

نددددددأمقيمددددددخمالصددددددبي ادمالعبلميددددددخمنددددددأم %.0.4

،مثينمدددبمردددأر مإيددد ا مثبلم رجدددخم2011الزمدددا ملسدددنخم

الضبعيدددخمندددأمؽيدددشمنسدددب مزمبمفددد مقيمدددخمالصدددبي ادم

رليمددددددبم، %9346العبلميددددددخمنددددددأمالزمددددددا مثنسددددددجخم

، %92السدددددعاييخموإسدددددد ائي موثبلسددددددزب مثنسددددددجخم

علددد مالزددداال ،مو دددذامي عددد مإلددد م، %.14، 141%

الزةددبودمالكجيدد مفدد ممسددعب مالطددأمالعبلميددخمللزمددا م

ثؾسدددتمالمصددد  ،مفأسدددعب مالطدددأمالعدددبلم مللزمدددا م

يوت ،موسددددع مالزمددددا مم5941اتن يكيددددخمؽدددداال م

يوت ،موسددددع مالزمددددا مم9921السددددعاييخمؽدددداال م

يوت ،موثبلنسدددددجخمم0.22الزاعسددددديخميجلددددد مؽددددداال م

 يوت 4مم9.22لطأمالزما ماإلي اع مثل مؽاال م

وي عدددد م ددددذامالزجددددبيأمفدددد ممسددددعب مالزصدددد ي مثدددديأم

مسدددددجبةمع يددددد حمماألخددددد  مالددددد مالعددددد ا موالددددد و 

م ممدددبممعددد مفددد مالاقدددذمالدددذ منبزالدددذمفيددد مز اعدددخم

مالنخيدددددد مفدددددد مالعدددددد ا مرعزمدددددد معلدددددد ماألسددددددبليت

إخزدددددب دمالددددد و ماألخددددد  مإسدددددزعمب مالزقلي يدددددخ،م

مؽددددد سمالزقنيدددددبدمالؾ يضدددددخمالمزبؽدددددخمفددددد منغدددددب م

ز اعددخمالنخيدد مثمددبمفدد م لدد مز اعددخمورؾسدديأمم ددنم

 مالسددددددا مالعبلميدددددددخ،ماألصددددددنب مالمطلاثددددددخمفدددددد

إعخةددددب مالقيمددددخمالمضددددبفخمعلدددد مثبإلضددددبفخمإلدددد م

 مم ذ مالسلعخ4م

 صُاعت انتًىر في انعراق:

لدددددددداماسزع ضددددددددنبمثعددددددددلماتعشددددددددطخم 

الزصدددددنيعيخمللزمدددددا مفددددد مالعددددد ا ملأؽددددد مالددددد و م

ال ائددددد حمفددددد م دددددذامالمغدددددب مسدددددبثقأ،ملاعددددد عبمم م

اإل زمددب مر لددامعلدد مثنددب مم ثدد منشددب ي مصددنبعيخم

نممددددخمرعزمدددد معلدددد مصمددددب مصددددن مالا دددد  مالددددذ م

م(،6)%منددددأمإعزددددبطمالعدددد ا 52يمضدددد مملضدددد منددددأم

م(34ولمبم امنجيأمثبلغ و م)



  

 

 

 7228       222  –  488        (  : 2)   9              يدهــت انكىفــت نهعهــىو انزراعيـــت  

 

411 
 
 
 

 أهى يصاَع انتًىر في انعراق(: 8خذول )

مالمش وف
لميددددخمالزمددددا مال اخلددددخم

مف مالزصني م)طأ(

لميددددخماإلعزددددبطمال ئيسدددد م

ندددددأمالمدددددبيحمالمصدددددنعخم

م)طأ(م

المنزغددددبدماألخدددد  مالنبرغددددخم

معأمالزصني م)طأ(

 10000 ناايمعلةيخ  30000 سك مسبئ  41000مالسك مالسبئ 

لةيخعناايم 5400 خمي ح 21000مالزا ي خمي حم  5600 

 8000مالمنزغبدمالكؾاليخ

2400 

لؾددددددا ممصيلدددددد معددددددبل م

  النقبوح

لؾا مصنبع مم 0.300 

ناايمعلةيخم  2  

 -  5 ن ييأملز مخ  2000مالخ مالطجيع 

مdatepalms.net/Web/Default.aspx-http://www.iraqiالمص  :م

وألعددددددد مالنمدددددددا مثقطدددددددبفمرصدددددددني مم

الزمددددا مفدددد مالعدددد ا ميغددددتمالعمدددد معلدددد مرشددددغي م

القطددددبفمالخددددبلموالمخددددزلظمعلدددد مإقبنددددخموؽدددد ادم

ؾ يضددددخمفدددد مالمؾبفظددددبدمالالزعجئددددخمولددددج مالزمددددا م

الزددددد مرمدددددزنمثا اعدددددخمالنخيددددد ،مورشدددددغي مإقبندددددخم

نصدددبع مالددد ث مالؾ يضدددخمثطبقدددخمإعزبعيدددخمعبليدددخمفددد م

المؾبفظددددبدمال ئيسدددديخمالزدددد مرنزشدددد مفيمددددبمز اعددددخم

النخيددددد ،مثبإلضدددددبفخمإلددددد مرشدددددغي مإقبندددددخمنعبنددددد م

ثطبقددددددخمإعزبعيددددددخمعبليددددددخمإلعزددددددبطمخدددددد مالزمددددددا م

طموالخميددد ح،مورلؾدددةمثمدددذ مالمعبنددد موؽددد ادماعزدددب

العلددددد مالؾيدددددااع مندددددأمنخلةدددددبدمالزمدددددا ،م دددددذام

ثبإلضددددبفخمإلدددد مال قبثددددخموالسدددديط حمالناعيددددخمنددددأم

قجددد مال ولدددخمعلددد مننزغدددبدمالزمدددا ،موالزنسددديةمنددد م

الغمدددددددبدمالمصدددددددنعخمللاصدددددددا مثدددددددبلمنزظمعؾدددددددام

المااصددددددددةبدمالعبلميددددددددخمالمقجالددددددددخمنددددددددأمقجدددددددد م

مالمسزملكيأمالمؾلييأموالعبلمييأ4

 ستُتاخاث:اال

ما ر :نأمخ  مالجؾشمعسزنظم

منددد حرذثدددذةممعددد ايمالنخيددد مفددد مالعددد ا مخددد  مم-9

الجؾددشمثدديأمالايددبيحموالنقصددب ،مؽيددشمندد مالعدد ا م

(مثبلع يددددددد مندددددددأم02292-0222)مالمددددددد حخددددددد  م

http://www.iraqi-datepalms.net/Web/Default.aspx
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الظدددد و مالسيبسدددديخمواتقزصددددبييخمواتعزمبعيددددخ،م

مصدددد دمثشددددك مثط يقددددخممومثددددأخ  معلدددد معميدددد م

القطبعددددبدموننمددددبمالقطددددبفمالا اعدددد موثددددبألخ م

مز اعخمالنخي موإعزبطمالزما 4م

منددددد حإعزبعيدددددخمالنخلدددددخمفددددد مالعددددد ا مخددددد  مم-0م

ال  اسدددخمرذثدددذثذمثددديأمالايدددبيحموالنقصدددب ،مؽيدددشم

زاسددددظمعندددد مي اسددددخمنعبيلددددخماترغددددب مالانندددد ملم

لدددددنم(م0292-0222)مالمددددد حإعزبعيدددددخمالنخلدددددخمفددددد م

رضجددددذمنعنايددددخمالع قددددخمعندددد منسددددزايبدمالمعنايددددخم

مالمألافخ4

علددد مالددد غنمندددأمرذثدددذةماعددد ايمالنخيددد مخددد  مم-2

ال  اسدددخمإتمم ماإلعزدددبطمالكلددد مندددأمالزمدددا ممالمددد حم

لددب منزاايدد ا مثمعدد  مسددنا معلدد منسددزا مالعدد ا م

م%91424ثل مؽاال م

دمالع اقيدددددخمندددددأمالزمدددددا مرذثدددددذثذمالصدددددبي ام-.

و لدددد مثسددددجتمرذثددددذةماعزبعدددد مفدددد مالجلدددد ،مفؾسددددتم

إؽصدددددددبئيبدمننظمدددددددخمالةدددددددبومالعبلميدددددددخمثلغدددددددذم

آت مم22صددددبي ادمالعدددد ا منددددأمالزمددددا مؽدددداال م

ملددد مم50.16،ملزدددنخةلمإلددد م0222طدددأمفددد معدددب م

ا رةعدددددذمم0226،موفددددد معدددددب م2003طدددددأمعدددددب م

ملدددد مم9.1صددددبي ادمالعدددد ا منددددأمالزمددددا مإلدددد م

عخةضدددددذمصدددددبي ادمإم0292طدددددأ،موفددددد معدددددب م

ملدد مم902العدد ا منددأمالزمددا ملزصدد مإلدد مؽدداال م

طددددددأ،مإتمم مصددددددبي ادمالعدددددد ا منددددددأمالزمددددددا م

لزصددددد مإلددددد مم0299إ رةعدددددذمنغددددد يا مفددددد معدددددب م

ممل مطأ4م..9234ؽاال م

رجددديأمندددأمالجؾدددشما م ندددب معددد  مإ زمدددب ملجيددد مم-5

نددددأمالؾكانددددخمالع اقيددددخمثمغددددب مرصددددني مالزمددددا ،م

ر لددداماإل زمدددب معلددد مثندددب مم ثددد منشدددب ي مؽيدددشم

صددنبعيخمنممددخمرعزمدد معلدد مصمددب مصددن مالا دد  م

 %منأمإعزبطمالع ا 4م52الذ ميمض مملض منأم

مانتىصياث:

زغلددددتمعلدددد مالمشددددك دمالزدددد مرااعدددد ماللغدددد  م

مدددددبميغدددددتموالنمدددددا مثز اعدددددخموإعزدددددبطمالنخيددددد م

مارجبفما ر :

ثسدددبريأمالمزددد  ا حموالزددد ماعمزمدددبممرأ يددد إعدددبيحمم-9

الظددددد و مالسدددددبثقخمالزددددد مرعددددد  ملمدددددبمالعددددد ا م

ثإقبنددخمنشددب ي م ائددد حموثشددك مخدددبلمفدد منندددبطةم

ممنؾبفظخمالجص حموعل معبعج مشظمالع ة4

إعشدددب منغمعدددبدملةسدددبئ ممصدددنب مالنخيددد مفددد مم-0

لبفددددخمالمؾبفظددددبدمواإلسددددزةبيحمنددددأمالةسددددبئ مفدددد م

مإعبيحمرأ ي مالجسبريأ4

نسدددزا يحمعبرغدددخمعدددأمالا اعدددخممإيخدددب مغددد ا م-2

النسدددديغيخمناصاقددددخمالمصدددد  موعشدددد  بمفدددد ملبفددددخم

المؾبفظدددبد،مثبإلضدددبفخمإلددد م لددد مإقبندددخمنخزجددد ادم

مإللضب مالنخي مثزقنيبدمالا اعخمالنسيغيخ4

ثؾمددددد دمنكبفؾدددددخمنسدددددزم حمللقضدددددب مالقيدددددب مم-.

م4الز مرصيتمالنخي معل ما فبدمالمخزلةخ

علددددد مالطددددد  مالا اعيدددددخمالؾ يضدددددخمماإلعزمدددددبيم-6

وثددبألخ مفدد منغددب مالدد  مالؾدد يش،ملمددبملدد منددأم

عدددد و منددددأمفدددد مالزقليدددد منددددأماسددددزم  مالميددددب ،م

مممولذل مللؾ منأمإعزشب ماألعشبةمالضب ح4
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رشددددغي موإعددددبيحمإعمددددب مالصددددنبعبدمالمعزمدددد حمم-5

علدد مالزمددا مومعدداا مالنخلددخماألخدد  مالزدد ملبعددذم

،موإسدددزؾ اسمخسدددبئ حموفعبلدددخمفددد مالسدددناادمالسدددبثق

مصنبعبدمع ي ح4

رنشددديظمالعمددد ماإل شدددبي موالزاعيدددخمفددد منغدددب مم-1

مرطجيةمعمليبدمالخ نخموال عبيخمالةنيخمللنخي 4

غلدددددددد مرنسدددددددديق مثدددددددديأموزا حمإسددددددددزؾ اسمنم-3

ا حمالصدددددددددنبعخمووزا حمالزغدددددددددب حمالا اعدددددددددخموز

ونمضدددد معددددأمالقطددددبفمالخددددبلملوشدددد ا معلدددد م

خطددددظموثدددد انظماعزددددبطمورصددددني مورغددددب حمالزمددددا م

 اقيدددددددخ،مو صددددددد مرطدددددددا ماتعزدددددددبطموؽ لدددددددخمالع

الزصدددددددددني موالزصدددددددددد ي مو فدددددددددد مالمقز ؽددددددددددبدم

الزطاي يدددخمإلددد مالغمدددبدمالعليدددبموالزددد مندددأمشدددأعمبم

مرؾسيأمورطاي مواق مقطبفمالنخي مف مالع ا 4

إقبنددخمعمعيدددبدمرعبوعيدددخمنزخصصدددخمفددد منغدددب مم-1

النخيددد موإعزدددبطمورسدددايةمالزمدددا ،مولدددذل مرشدددغي م

علددددد ماإلسدددددزضمب مفددددد مقطدددددبفممالخدددددبلمالقطدددددبف

الزمددددا موالنخيدددد موخبصددددخمفدددد منغددددبتدمالزعجئددددخم

موالخا موالزص ي 4

 انًصادر:

مز اعدددخم402994عجددد مالجبسدددظمعدددايحمممثددد ا ين4م-9

الشدددددجكخممالنخيددددد موإعزدددددبطمالزمدددددا مفددددد مالعددددد ا 4

-http://www.iraqiالع اقيدددددددخملنخلدددددددخمالزمددددددد م

datepalms.net/Web/Default.aspxم

ي اسددددددددخمم402924الجدددددددد   ،مثبسددددددددنمؽددددددددبز مم-0

عزدددبطمالزمدددا مفددد مالعددد ا مإقزصدددبييخمؽدددا مواقددد مإ

(م9)م0م4منغلدددددخمالشدددددغ حمالمجب لدددددخ9132-02214

م03-234:

م402924شمععةددددددددد مؽسددددددددديأمليدددددددددمؽندددددددددا 4م-2

اإلؽزيبعدددددددبدمالمع فيدددددددخماإل شدددددددبييخمالزسدددددددايقيخم

منؾبفظددددبدمالةدددد ادماألوسددددظلددددا افمالنخيدددد مفدددد م

لليددددددخمم4 سددددددبلخميلزددددددا ا مثغمما يددددددخمالعدددددد ا 4

معبنعدددددخماإلسدددددكن  يخ4م-مسدددددبثبمثبشدددددب/مالا اعدددددخم

منص 4

ناقدددددددد مالشددددددددجكخمالع اقيددددددددخملنخلددددددددخمالزمدددددددد ممممم-.

http://www.iraqi-

datepalms.net/Web/Default.aspxم

 FAOناقدددد مننظمددددخماألغذيددددخموالا اعددددخم)م-6

STATم)

http://faostat.fao.org/site/342/defau

lt.aspxم

 FAOناقدددد مننظمددددخماألغذيددددخموالا اعددددخم)م-5

STATم)

http://faostat.fao.org/site/342/defau

lt.aspx 

اإلؽصددددددددبئيبدمالسددددددددنايخملا اعددددددددخموإعزددددددددبطمم-1
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The production economics of dates in Iraq(2000 -2013) 
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Abstract:  

 Dates considered of the most important kinds of fruit because of its 

nutritional value and medical benefit, for this reason the Heavenly books has 

shown interest for palm tree in many citizens because tree itsمeconomic and 

nutritional value, and it can open up broad prospects through the 

development and culture of more date palm trees to benefit from them, 

especially in the desert communities. Those importance was not limited to 

the nutritional value and medical of this fruits, but in addition to their 

importance as possible to take advantage of all its parts, especially in the 

manufacturing industries and the establishment of many small agro-

industries, Agricultural statistic indicate that global production of dates 

around (7.5) Million tons, where the Arab world contributes to the (70.5%) of 

it. The production of dates in 2013 amounted to about (6145.95) thousand 

tons, Iraq rank has been decreased to the fifth worldwide as a major producer 

of dates after it was topping for many years, where Iraq's production reached 

in 2013 to (676.1) thousand tons. Therefore, this research deals the study of 

time trends of the development of each number of palm trees planted, and the 

average productivity of date Palm, the production of dates, the average 

productivity Palm، the production date on the level of Iraq and the main 

provincial level in date production during the period 2000-2013.  
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