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ملخص البخث :

ىجف الجراسة تقجيخ دالة عخض محرػل القسح في العخاق لمسجة ( )0991-8102لمػقػف عمى أىع العػامل

السؤثخة في عخض السحرػل ،وإستخجم اسمػب ( )FMOLSشخيقة السخبعات الرغخى السرححة كمياً ،وتزسغ
التحميل االقترادي والكياسي لسعامالت الستغيخات السدتقمة تسثل السيػل الجدئية كػن الجالة خصية وتزسشت الجالة
مجسػعة مغ الستغيخات السؤثخة في عخض السحرػل ،وقج أوضحت أبخز الشتائج ان الدعخ الحجودي وقيسة ميمو
( )13802219يػضح العالقة السػجبة الصخدية مع عخض السحرػل ،وبالشدبة لدعخ الدمعة البجيمة (الذعيخ)

أوضحت الشتائج العالقة العكدية بيغ الستغيخيغ وقيسة السيل ( )18101021-فكمسا ارتفع سعخ محرػل الذعيخ
يؤدي الى انخفاض في عخض محرػل القسح ،واوضحت نتائج االيجابية السعشػية لستغيخ بخامج دعع االنتاج الدراعي

وتأثيخ العالقة بيغ الستغيخيغ وكانت قيسة السيل ( )18112001عمى اعتبار أن بخامج دعع االنتاج الدراعي تؤدي دو اًر

بار اًز في استغالل السػارد الدراعية وتػجيو الشذاط الدراعي لديادة االنتاجية الدراعية وتحديغ السجخخات لمسدارعيغ،
وأوضحت نتائج التقجيخ االيجابية لستغيخ االنكذاف الدراعي وتأثيخ العالقة بيغ الستغيخيغ بسقجار السيل

( )12830313وذلظ مغ خالل تحفيد القصاع الخاص عمى الستاجخة مع االسػاق العالسية واالتجاه نحػ ألية الدػق
في زيادة الكسيات السعخوضة مغ محرػل القسح وىحا االمخ الحي يبخز العالقة الصخدية بيغ الستغيخيغ ،وأوضحت
نتائج االيجابية لستغيخ نريب الفخد مغ محرػل القسح أن تدايج نريب الفخد مغ محرػل القسح يؤدي الى زيادة

عخض السحرػل بسقجار ميمو ( )02801020وىحا يػضح تأثيخ العالقة الصخدية بيغ الستغيخيغ ،وتع الخخوج ببعس

االستشتاجات وأبخزىا أن معطع الدالسل الدمشية السدتخجمة غيخ مدتقخة أو غيخ ساكشة في مدتػاىا بدبب تأثخىا
بالطخوف االقترادية والدياسية وبدبب وجػد عامل االتجاه الحي يؤثخ بشفذ االتجاه أو باالتجاه السعاكذ ،لحا فأن

استخجام الصخق التقميجية قج تؤدي الى الخخوج بشتائج مطممة (إنحجار زائف) ،وكحلظ الخخوج ببعس التػصيات واىسيا

دعع الدياسات التدػيكية التي تعاني مغ مذاكل كثيخة مغ خالل الشقل والتخديغ وسػء ادارة في عسميات استالم

السحرػل8

الكلمات المفتاحية :اقترادي ،قياسي ،دالة عرض ،محرهل القمح.
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Economic and Standard Analysis of the Wheat Crop Supply
Function in Iraq for the period (1993-2018)
Ahmed Ali Hussain Al-Badrani
Prof. Dr. Hassan Thamer Zinzel
University of Tikrit/College of Agricultural
Dept. of Agricultural Economics and Counseiling

Abstract:
The aim of the study is to estimate the display function of wheat crop in Iraq for the
period (1993-2018) to determine the most important factors affecting the width of the
crop, and the method of (FMOLS) fully corrected least squares method was used, and it
included economic and standard analysis of the transactions of independent variables
representing partial tendencies that the function is linear and included the function A set
of variables affecting the supply of the crop. The most prominent results indicated that
the boundary price and the value of its slope (36.18839) illustrate the positive positive
relationship with the supply of the crop. As for the price of the substitute commodity
(barley), the results showed the inverse relationship between the two variables and the
slope value (-0.010780). The barley crop leads to a decrease in the supply of the wheat
crop, and the positive results of the moral of the variable of agricultural production
support programs and the effect of the relationship between the two variables were
evident. Savings for farmers. The results of the positive assessment of the variable of
agricultural exposure and the effect of the relationship between the two variables showed
the extent of slope (38.61606) This is through stimulating the private sector to trade with
global markets and the trend towards the market mechanism in increasing the supplied
quantities of the wheat crop, and this matter highlights the positive relationship between
the two variables, and the positive results of the per capita variable of the wheat crop
indicated that an increase in the per capita share of the wheat crop leads to an increase
The width of the crop is by its slope (18.14187) and this shows the effect of the direct
relationship between the two variables, and some conclusions were drawn, the most
prominent of which is that most of the time series used were unstable or non-static in
their level because they are affected by economic and political conditions and because of
the presence of a trend factor that affects the same or the opposite direction. The use of
traditional methods may lead to shady results (false regression), as well as coming up
with some recommendations, the most important of which is to support marketing
policies that suffer from many problems through transportation, storage and
mismanagement in crop receipt operations.
Key words: economical, standard, display function, wheat yield.
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املقدمة:

تحتل محاصيل الحبػب الجرجة االولى مغ بيغ السحاصيل في العالع ،كػنيا ذات اىسية

اساسية في غحاء االندان وقج أدت دو اًر ميساً إذ تعج الجعامة االساسية ،وعمى الخغع مغ التقجم
التكشػلػجي الحاصل فأن زيادة االنتاج الدراعي السيسا الحبػب ىػ مػضع اىتسام الكثيخ مغ البمجان
سػاء كانت متقجمة او نامية لحا فإن القسح يأخح السختبة االولى مغ بيغ محاصيل الحبػب

االستخاتيجية ،وذلظ الحتػائيا عمى قجر كبيخ مغ البخوتيشات والدعخات الح اخرية وكحلظ يدرع في

السشصقتيغ الجيسية والسخوية ،وكػنو مرجر الغحاء الخئيدي ،وتسثل زراعة محرػل القسح أىسية

استخاتيجية بالشطخ ألىسيتيا الغحائية في الدػق الجولية وىحا ما دفع الكثيخ مغ البمجان الشامية
والستقجمة الى اعتساد سياسات اقترادية تيجف الى تشسية السحرػل وتقػيس استيخاده بقرج تحقيق

االكتفاء الحاتي مشو حيث يعتسج اغمب سكان العالع في غحائيع عمى الحبػب التي تقجر بشدبة تديج

عمى  % 91مغ مجسػع سكان العام حيث يعج محرػل القسح مغ السحاصيل االساسية في تػفيخ

الصعام 8واليدال العخاق يعاني مغ عجد كبيخ في تاميغ السحاصيل االستخاتيجية كػن ىشاك فجػة بيغ
االنتاج السشخفس واالستيالك السختفع وقج تخكد اىتسام الباحثيغ في اآلونة االخيخة عمى تحميل

العالقات االقترادية بيغ الستغيخات االقترادية ويتأثخ نسػ العخض بشػعيغ مغ العػامل ،يتعمق األول
بالعػامل غيخ الدعخية والتي تذسل السشاخ واإلرواء ،واإلمصار ،والتصػر التكشػلػجي والييكل

السؤسداتي وغيخىا والتي تؤثخ عمى عخض السحرػل ،أما العامل األخخ يخز استجابة عخض
السشتجات الدراعية لمتغيخ بسدتػيات األسعار ،اذ ان لمدعخ تأثي اًخ واضحا عمى استجابة العخض في
السجى القريخ8إن مذكمة البحث تكسغ في سػء إستخجام السػارد وسػء الترخف بالشاتج حيث مازال

كثيخ مغ السدارعيغ يدتخجمػن السػارد البجائية وليذ السػارد الحجيثة بالدراعة فال بج مغ تجاوز
الدراعة التقميجية بإتجاه الدراعة بالػسائل واالساليب الحجيثة ومشيا البحور والحخاثة وشخق الخي
والسكافحة والحراد والتدػيق8ىجف البحث الى قياس أثخ عخض محرػل القسح خالل مجة البحث

السحكػرة أنفاً وكحلظ العسل عمى وضع بعس الحمػل لمشيػض بػاقع ىحا السحرػل والتقميل مغ
إستيخاده الحي يثقل السػازنة العامة لمبمج ومغ أجل الػصػل الى حالة مغ االكتفاء الحاتي 8تتجدج
أىسية البحث مغ خالل األىسية االقترادية لسحرػل القسح ،إذ يذكل السرجر االساسي والسيع مغ
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مرادر الجخل السدرعي لكػنو مغ السحاصيل االستخاتيجية ويحتل القسح السختبة االولى مغ بيغ

محاصيل الحبػب ومغ خالل االىسية االقترادية واالىسية الغحائية بالشدبة لمسشتجيغ والسدتيمكيغ8

وتفتخض الجراسة أن العجد والتجني في االنتاجية نتيجة إستخجام الصخق والػسائل التقميجية ،وضعف

الجعع الحكػمي بإتجاه التػسع بالسداحات السدروعة وبإتجاه الدراعة بإستخجام شخق الخي الحجيثة 8تع
إجخاء تحميل البيانات وفق أسمػبيغ وصفي حيث انو إستشج الى الجراسات التي تشاولت مػضػع

الجراسة أو القخيب مشو واالسمػب الثاني ىػ التحميل االقترادي الكسي معتسجاً عمى بيانات الدمدمة
الدمشية وبسا يشدجع مع مفاليع ومشصق الشطخية االقترادية وباستخجام بخنامج ( )Eviews01وتع

التأكج مغ استق اخرية الدمدمة الدمشية8
-0

تع استخجام شخيقة السخبعات الرغخى السرححة ( )FMOLSوذلظ بدبب عجم استق اخرية

-8

تع إستخجام شخيقة إختبار جحر الػحجة لمدكػن

الدمدمة الدمشية لمستغيخات عشج مدتػاىا أال بعج أخح الفخوق االولى ليا8

أ-

إختبار ديكي – فػلخ

ب-

إختبار فيمبذ – بيخون

-1

إستخجام اختبار الدببية لكخانجخ

-1

وإختبارات صالحية الشسػذج
أ-

التػزيع الصبيعي لمبػاقي

ب -إختبار  Q – STATISTICلإلرتباط الحاتي.
لقج تع الحرػل عمى البيانات مغ مرادرىا الثانػية وبالذكل التالي:
-0

السرادر الخسسية :مسثمة بػ ازرة الدراعة والجياز السخكدي لإلحراء وكحلظ مغ بعس الجوريات8

-8

الجراسات والكتب :تتسثل ىحه بخسائل الساجدتيخ ،وأشاريح الجكتػراه ذات العالقة فزآل عغ

بعس السؤلفات الخاصة بالسحرػل (القسح)8
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ومغ الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع الجراسة او القخيبة مشو :درس البمجاوي و الحاني

 ،))8100دراسة بعشػان دراسة اقترادية الستجابة عخض محرػل الحرة الرفخاء باستعسال نساذج
االنحجار الحاتي لالبصاء السػزع ( )ARDLلمسجة ( )8101-0901وتيجف ىحه الجراسة قياس اثخ

التغيخات الدعخية وغيخ الدعخية عمى السداحة السدروعة بسحرػل الحرة الرفخاء لمسجة (-0901

 )8101باستعسال نساذج تػزيع االبصاء ( )ARDLالختبار التكامل السذتخك وتقجيخ العالقة التػازنية
قريخة وشػيمة االجل ،وقج تع تحجيج العػامل الخئيدية الستجابة عخض السداحة السدروعة بسحرػل

القسح وىي (السداحة السدروعة بسحرػل القسح لدشة سابقة (دونع) وسعخ السحرػل القسح

ديشار/شغ ،وسعخ محرػل الذعيخ (ديشار/شغ) والترخيف السائي لشيخي دجمة والفخات (مميار م)³
والسخاشخة االنتاجية والسخاشخة الدعخية ومتغيخ نػعي الستسثل بدشػات الحخب وتع الكذف عغ

استق اخرية الدالسل الدمشية واتزح عجم استق اخرية كل مغ الدمدمة الدمشية لستغيخ السداحة لدشة سابقة

وتغيخ سعخ محرػل الحرة الرفخاء ومتغيخ سعخ السحرػل السشافذ والسخاشخة الدعخية وبعج اخح

الفخق االول ليا اتزح استق اخرية الستغيخات دون اخح الفخق الثاني ،نالحظ ان جسيع السعامالت في
االجل القريخ كانت معشػية بجرجة عالية عجا الستغيخ سعخ محرػل الحرة الرفخاء فمع يكغ معشػيا

اما قيسة معامل ترحيح الخصا البالغة (،)-0819فيي سالبة كسا متػقع ومعشػية ججا ،وىحا يعشي

وجػد عالقة تػازن شػيمة االجل بيغ الستغيخات االقترادية السجروسة في االجل القريخ8

قجم الجسيمي و شاكخ ( ،)8100دراسة بعشػان "دراسة اقترادية وقياسية لتقجيخ دالة عخض محرػل

الخز في العخاق لمسجة ( 8")0991-8101وكانت مذكمة الجراسة متسثمة في العجد الغحائي في العخاق

لكػن انتاج محرػل الخز ال يمبي الصمب السحمي وان سياسات دعع االسعار الحكػمية سػاء لسػارد
االنتاج ولإلنتاج الشيائي لػحجه ال تؤدي الى زيادة االنتاج السحمي مغ ىحا السحرػل بذكل واضح،

إذ عجت الكسية السعخوضة ( )Yكعامل تابع أما العػامل السدتقمة فيي السداحة السدروعة ،سعخ

الذخاء لدشة سابقة لسحرػل الخز ،واسعار سساد اليػريا ،ومشاسيب السياه عمى مدتػى العخاق،
والدمغ وذلظ لدمدمة زمشية لمسجة ( ،)0991 – 8101واختيار أفزل الجوال لتسثيل العالقة السجروسة

بشاءا عمى أفزميتيا مغ ناحية االختبارات االقترادية واإلحرائية والكياسية ومصابقتيا لسشصق
ﹰ
الشطخية االقترادية واختيار الجالة الشرف المػغاريتسية كأفزل دالة لسحرػل الخز في العخاق ،ومغ
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الشتائج اإلحرائية اتزح أن سعخ الذخاء لدشة سابقة والسد ــاحات السدروعة ومشاسيب السياه لمسجة

( )8101-0991ومغ خالل ىحه الجراسة تع استشتاج ان الديـادة في السداحات السدروعة واسـعار
شخاء محرػل الخز ومشاسـ ـ ـ ــيب السياه تؤدي الى زيادة االنتاج اما زيادة اسعار سساد اليػريا فأنو

يؤدي الى انخفاض الكسية السعخوضة ،كسا اسـ ـ ــتشتج ايزا ان الفجػة الغحائية خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل مجة الجراسة

كانت في ادنى مدتػى ليا ىػ( )-18111شغ عام  0990وبمغت ذروتيا ( )01008009-شغ عام
 8100وان االكتفاء الحاتي كانت ندبتو مختفعة بمغت ( )0118011شغ عام  0990وانخفزت

ندبتو بعجىا اذ بمغت ( )1811شغ عام  ،8111وتػصي الج ارسـة بكيام و ازرة الد ارعـة بتذكيالتيا

السختمفة وو ازرات الخي والشفط ،بتػفي ــخ عشاصـخ انتـاج محرــػل الخز مغ بحور واسسجة ووقػد وحرة
مائية لتخفيس كمفة االنتاج وبالتالي زيـادة االنتاج السحمي ،وضخورة تـأكيج و ازرة الد ارعــة عمى

التػسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في انتاجو مغ اجل تقميـز الفجػة الغحائية مشو8

قام الفيجاوي و الجسيمي ( ،)8101دراسة بعشػان اثخ التقانات الدراعية عمى القصاع الدراعي

في العخاق لمسجة ( ،)8101-0991وييجف البحث الى قياس التصػر التكشػلػجي وبيان اثخه عمى
الشاتج الدراعي العخاقي خالل السجة ( ،)8101-0991وقج اوضحت الجراسة اىسية القصاع الدراعي
ودوره في االقتراد العخاقي وبيشت الجارسة ان التصػر التكشػلػجي يؤثخ ايجابيا عمى الشاتج الدراعي

العخاقي الجسالي تكػيغ رأس السال خالل مجة الجراسة بسقجار ( )%212مغ اجسالي تكػيغ رأس

السال لمقصاعات االقترادية العخاقية ،أما مذاركة معجل الشسػ الدشػي قج بمغت ( ،)18181واالىسية

الشدبية وصمت الى ( ،)01819وكحلظ متػسط قيسة القصاع الدراعي قج بمغت ( )008818مميػن
ديشار ،ويػصي الباحثان بادخال التقجم التقشي الحجيث بسا يػاكب بخامج الجول الرشاعية ،وىحا

يتصمب ميدانية خاصة مغ قبل الحكػمة ،وتحػيل مػارد القصاع الدراعي في حال التقجم التكشػلػجي
الى القصاعات االقترادية االقل نسػآ8
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املواد وطسق العنل :

مخحمة تػصيف الشسػذج ىي أىع السخاحل السدتخجمة في التقجيخ وأصعبيا في االقتراد الكياسي

وغالباً ما يكػن أصعب نقاط تصبيقات االقتراد الكياسي صياغة الشسػذج برػرة صحيحة8
وكشسػذج بحثشا يتكػن مغ الشسػذج الخئيدي اآلتي:

Y1=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+B7X7+B8X8+B9X9+B10X10+B11X11+
UI

إذ ان = Y1 :العخض
 = X1الدعخ السحمي ( / 0111ديشار)
 = X2الدعخ الحجودي لمقسح

 = X3سعخ الدمعة البجيمة الذعيخ ( / 0111ديشار)8
 = X4السداحة السدروعة بالقسح8
 =X5أاليجي العاممة8

 = X6التكشػلػجيا الكيسيائية8

 = X7معجل سقػط االمصار الدشػي8
 = X8بخامج دعع االنتاج الدراعي8
 = X9إالنكذاف الدراعي8

 =X10متػسط نريب الفخد مغ القسح8
 =X11سعخ الرخف التػازني8

 = B0الحج السصمق8

 = B1,B5معامالت الستغيخات8

 = UIالستغيخ العذػائي 8وقج اعتسج الشسػذج لجسيع متغيخاتو عمى العخاق8

نتائج إختبازات جرز الوحدة للطلون
أ-

طريقة ديكي – فهلر المهسعة (.)ADF

تػضح إختبارات جحر الػحجة مغ االختبارات الجقيقة لتحجيج مجى إستق اخرية الدالسل الدمشية

مجى تكامميا وقج أستخجمشا عمى االفادة مغ االختبار ديكي – فػلخ السػسع لتحميل استقخار الدالسل
الدمشية لستغيخات البحث قيج الجراسة في االنسػذج السدتخجم وىي الستغيخ التابع ىػ العخض
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والستغيخات السدتقمة الدعخ السحمي والدعخ الحجودي و سعخ الدمعة البجيمة (الذعيخ) والسداحة

السدروعة بالقسح وااليجي العاممة والتكشػلػجيا الكيسيائية ومعجل سقػط االمصار الدشػي وبخامج دعع
االنتاج الدراعي واالنكذاف االقترادي الدراعي ومتػسط نريب الفخد مغ القسح وسعخ الرخف

التػازني ،تكػن نتائج االختبار وفق السدتػيات الثالثة وىي ( )0%و ( )0%و ( )01%سػاء كانت
بحج ثابت فقط او حج ثابت واتجاه عام أو بجونيسا لمستغيخات السحكػرة أنفآ ،حيث تشز فخضية العجم

( )H0:b=0بعجم استق اخرية الدالسل الدمشية ،مقابل الفخضية البجيمة ( )H1:b≠0التي تشز عمى

فإن مغ األفزل
استق اخرية الدالسل الدمشيةَّ ،
أما في حالة تزارب وعجم اندجام نتائج االختباريغ ّ
االعتساد عمى نتائج اختبار فيميبذ -بيخون ( )PPألنو أكثخ تصػ ار مغ اختبار ديكي فػلخ(،)ADF
حيث تع فحز قيع ( )tالسحتدبة ومقارنتيا مع قيسيا الججولية ضسغ حجود الثقة ( )%0و ( )%0و

( ،)%01وقج لػحظ عجم استقخار الدمدمة الدمشية عشج السدتػى العام لبعس الستغيخات وإستقخارىا

عشج الفخوق االولى أي انيا مغ الجرجة االولى والتحتػي عمى جحر الػحجة ،وتكػن الشتائج ىحه
تتشاسب مع مشصق الشطخية الكياسية التي تفتخض أن اغمب الستغيخات قج تكػن غيخ مدتقخة عشج

السدتػى وتربح مدتقخة عشج الفخق االول8
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جدول ( )6نتائج أختبار ديكي – فهلر ( )ADFلجذر الهدة لمتغيرات للمدة ()6559-0269
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نتائج اختباز الطببية

يػضح الججول ( )8نتائج العالقة الدبببية بيغ الستغيخات االنسػذج السدتخجم بإستخجام شخيقة

جخانج في إختبار العالقات الدببية ،والحي يختبخ الفخضية الرفخية ( ،)Hoالتي تشز عمى أنو
التػجج عالقة بيغ الستغيخات السجروسة مقابل الفخضية البجيمة ( ،)H1التي تشز عمى وجػد عالقة

سببية بيغ الستغيخات السدتخجمة ضسغ الشسػذج االقترادي ،وىحا يكػن متساشيآ مغ االحراء
االقترادي أال أنو اليسكغ تقبمو في الشطخية االقترادية ،الن أثشاء إختيار الستغيخات السدتقمة يجب

أن تكػن ذات تأثيخ إقترادي ضسغ مشصق الشطخية االقترادية تكػن مؤثخة عمى الستغيخ السعتسج،
أضيخت الشتائج في ىحه الصخيقة أن متغيخ الدعخ السحمي يكػن غيخ معشػي مع العخض في ىحه
الحالة نقبل الفخضية الرفخية أي أنو التػجج عالقة سببية بيغ الستغيخات السعشية ونخفس الفخضية
البجيمة التي تشز عمى وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخات ،وأيزآ يذيخ أتجاه العالقة بيغ العخض

الدعخ السحمي الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخات أي في ىحه الحالة نقبل الفخضية الرفخية
ونخفس الفخضية البجيمة التي تشز عمى وجػد عالقة بيغ الستغيخات السجروسة ،وتذيخ أتجاه العالقة
بيغ الستغيخات الدعخ الحجودي لمقسح بتجاه العخض الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخات في

ىحه الحالة نقبل الفخضية ( )Hoونخفس الفخضية البجيمة ،وكحلظ اتجاه العالقة العكدية بيغ
الستغيخات الدعخ السحمي لمقسح والعخض التي تشز عمى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخات اي
نقبل الفخضية الرفخية ،تذيخ أتجاه العالقة بيغ العخض والدعخ الدمعة البجيمة (الذعيخ) الى

وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخات حيث تكػن في ىحه الحالة نقبل الفخضية الرفخية ( )H1ونخفس

الفخضية البجيمة ( ،)H0وكحلظ بالشدبة لمعالقة السعكػسة بيغ الستغيخيغ حيث تذيخ الى عجم وجػد
عالقة سببية بيغ الستغيخيغ ففي ىحه الحالة نقبل الفخضية الرفخية ونخفس الفخضية البجيمة (،)H1

يذيخ أتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ العخض ( )Yومعجل سقػط االمصار الدشػي ( )X7الى وجػد

عالقة سببية معشػية بيغ الستغيخيغ في ىحه الحالة نخفس الفخضية الرفخية ( )HOالتي تشز الى
عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ ونقبل الفخضية البجيمة ( )H1التي تشز الى وجػد عالقة

سببية بيغ الستغيخيغ 8أما في حالو عكذ العالقة بيغ الستغيخيغ ،تكػن أتجاه العالقة العكدية تشز
الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ فشقبل الفخضية الرفخية ( )HOونخفس الفخضية البجيمة
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( ،)H1تػضح أتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ العخض ( )Yوالستغيخ بخامج دعع االنتاج الدراعي ()X8
تذيخ الى العالقة الغيخ معشػية بيغ الستغيخيغ فشقبل الفخضية الرفخية ( )HOونخفس الفخضية

البجيمة ( )H1وكحلظ الحال في عكذ أتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ ،تذيخ اتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ
العخض ( )Yواالنكذاف الدراعي ( )X9الى وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ فشقبل الفخضية البجيمة

( )H1ونخفس الفخضية الرفخية ( )HOالتي تشز الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ ،أما
في حال عكذ اتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ فتذيخ اتجاه العالقة الى عجم وجػد عالقة بيغ الستغيخيغ

فشقبل الفخضية الرفخية ( )HOونخفس الفخضية ( )H1التي تشز الى وجػد عالقة بيغ الستغيخيغ،

تذيخ اتجاه العالقة بيغ متغيخ العخض ( )Yومتػسط نريب الفخد مغ القسح ( )X10الى عجم وجػد

عالقة سببية بيغ الستغيخيغ أي أنو نقبل الفخضية الرفخية ( )HOونخفس الفخضية البجيمة ()H1
التي تشز الى وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ ،وكحلظ عمى عكذ اتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ،

وأما في حالو أتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ العخض ( )Yو سعخ الرخف التػازني ( )X11فتذيخ

العالقة الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ فشقبل الفخضية ( )HOونخفس الفخضية البجيمة

( ) H1التي تشز الى وجػد عالقة سببية بيغ الستغيخيغ ،وأما في حالو عكذ العالقة بيغ الستغيخيغ
فتذيخ اتجاه العالقة الى وجػد عالقة معشػية سببية بيغ الستغيخيغ ففي ىحه الحالة نقبل الفخضية

البجيمة ( )H1ونخفس الفخضية الرفخية ( )HOالتي تشز الى عجم وجػد عالقة سببية بيغ

الستغيخات8

جدول()0العالقة الدببية بين متغيرات االنمهذج باستعمال سببية كرانجر

القرار

Prob

F-Statistic

قبػلH0 :

180280

0823012

قبػلH0 :

180380

1880030

قبػلH0 :

181311

1821801

قبػلH0 :

189101

1813103

رفسH0 :

181803

1808300

قبػلH0 :

189398

1811019

قبػلH0 :

180881

8810080

قبػلH0 :

181283

8820092

Obs
81
81
81
81

599

Null Hypothesis

الفرضية الرفرية H0:التهجد عالقة سببية
X1 does not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX1
X2 does not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX2
X3 dos not Granger Cause Y
Y does not Granger CauseX3
X4 does not Granger Cause Y
Y does not Granger CauseX4
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X5 does not Granger Cause Y
Y does not Granger CauseX5
X6 does not Granger Cause Y
Y does not Granger CauseX6
X7 does not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX7
X8 does not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX8
X9 dose not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX9
X10 does not Granger CauseY
Y does not Granger CauseX10
X11 does not Granger Cause Y Y does not
Granger Cause X11

81
81
81
81
81
81
81

1812103

183221

H0 :قبػل

0811100

181080

H0 :قبػل

1801010

181900

H0 :قبػل

0890111

180001

H0 :قبػل

1830828

181811

H0 :رفس

1838901

180113

H0 :قبػل

1810319

189210

H0 :قبػل

1800011

180081

H0 :قبػل

1803091

181121

H0 :رفس

1831318

180102

H0 :قبػل

1818000

181083

H0 :قبػل

1821800

181011

H0 :قبػل

1810901

189188

H0 :قبػل

1830029

181100

H0 :رفس

)Eviews( تم اعداده من قبل الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحرائي:المردر

تقديس النناذج القياضية للعوامل املؤثسة يف دالة عسض حمصول القنح يف العرساق للنردة
)1993 – 2012(
FMOLS ) دالة االنحدار المقدرة وفق طريقة9( جدول

variabl

coefficient

S.E

t.statistics

P.value

X1

18101103

18111002

81812310

2.2222

X2

13802219

08122019

11881191

X3

-18101021

18110100

-08902110

X4

18122123

18111002

98899112

X5

08320100

18311101

08801001

X6

01800101

18131310

18818811

X7

10800001

08130010

88820018

X8

18112001

18100211

18808100
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2.2222
2.2222
2.2222
2.2222
2.2222
181111
181131
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181111
181111
181111
181111

08819002

18190133

12830313

X9

80891081

18282119

02801020

X10

80819309

18801189

08200030

X11

-08822019

20283208

-13100810

C

Adjusted R – squared = 0.87 R

- squared = 0.93

السرجر  :باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ()Eviews10
بمغت قيسة الحج الثابت  13100801-وىحه تعشي أن قيسة الستغيخ التابع عشجما تكػن

الستغيخات التػضيحية تداوي صفخ ،وليذ لو تفديخ اقترادي في االنحجار الستعجد ،وتبيغ مغ خالل

معامل التحجيج  R2ان الستغيخات التػضيحية استصاعت أن تفدخ  %91مغ التغيخات التي تحجث في

الستغيخ التابع اما بكية التقمبات فأمتز أثخىا الستغيخ العذػائي8

أما معامالت الستغيخات السدتقمة فيي تسثل السيػل الجدئية كػن إن ىحه الجالة ىي دالة خصية وأذ

بمغت قيسة معامل الدعخ السحمي ( )X1بسقجار  18101103وىي تعشي أنو إذا تغيخ الدعخ السحمي

بسقجار ( )%0فأن عخض محرػل القسح (الستغيخ التابع) سيدداد بسقجار السيل بثبات بكية العػامل

السدتقمة االخخى ،وىحا يعتبخ مشصقي مغ قبل الشطخية االقترادية التي تجل عمى العالقة الصخدية بيغ

الدعخ ودالة العخض8

أما معمسة الدعخ الحجودي لمقسح ( )X2جاءت قيسة ميمو تداوي الى ( )13802219وبإشارة

مػجبة تجل عمى العالقة الصخدية بيغ الدعخ الحجودي وعخض السحرػل القسح أي أنو اذا تغيخ

الدعخ الحجودي بسقجار ( )%0فأن عخض السحرػل سيدداد بسقجار ( ،)13802219وأوضحت
نتائج التقجيخ معشػية متغيخ الدعخ الحجودي لمقسح  X2في التاثيخ االيجابي في الكسيات السعخوضة

لسحرػل القسح وىحه الشتيجة اتفقت مع مفيػم الشطخية االقترادية أذ يدداد عخض محرػل القسح
كمسا إرتفعت أسعاره الحجودية عمى إعتبار أن ذلظ أحج العػامل التي تسكغ السدارع في زيادة انتاجية
وصادرات مغ السحرػل السحكػر الن زيادة الدعخ الحجودي تقي زيادة العػائج السالية التي يحرل

عمييا السدارع والتي تغصي تكاليف إنتاجو مع ىامر ربحي بديط لو (غدال وأخخون8)000 ،8119،
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أما بالشدبة لستغيخ ( )X3لدعخ الدمعة البجيمة الستسثل بسحرػل الذعيخ فقج أضيخت الشتائج

التحميل الكياسي الى العالقة الدالبة مع الستغيخ السعتسج (عخض محرػل القسح) أي أنو إذا ارتفع

سعخ الدمعة البجيمة بسقجار ( )%0يؤدي الى أنخفاض عخض محرػل القسح بسقجار (-
 )18101021وبثبات بكية العػامل االخخى وىحا يعشي أن إرتفاع سعخ الدمعة البجيمة يعسل كسحفد
لدراعة ىحا السحرػل عمى حداب محرػل القسح ،وىحا يفدخ العالقة العكدية بيغ عخض محرػل

القسح وسعخ الدمعة البجيمة8

كسا أوضحت نتائج التحميل الى العالقة السػجبة (الصخدية) بيغ (( )X4السداحة السدروعة)

وبيغ الستغيخ السعتسج وىحا يعشي إذا تغيخت السداحة السدروعة بسقجار ( )%0فأن الستغيخ السعتسج

سيدداد بسقجار السيل ( )18122123وبثبات بكية العػامل السدتقمة االخخى وىحا يعتبخ مشصقي مغ

السشطػر االقترادي لكػن أن الديادة في السداحات السدروعة سػف تديج مغ انتاج ىحا السحرػل
وبالتالي سػف يدداد العخض8

أما فيسا تبيغ بالشدبة لستغيخ (( )X5االيجي العاممة) أضيخت الشتائج كحلظ معشػية ىحا الستغيخ

االيجابية أي انو إذا إزدادت االيجي العاممة بسقجار ( )%0سػف يدداد الستغيخ السعتسج (عخض

السحرػل) بسقجار السيل ( )08320100وبثبات بكية العػامل السدتقمة االخخى ويتسيد القصاع
الدراعي في العخاق بأرتفاع ندبة إاليجي العاممة وىحا راجع الى عجد مغ االعتبارات ومشيا الفكخ

الدائج ان القصاع الدراعي ال يحتاج الى قػى عاممة تتدع بسيارة عالية أي أن العسمية الدراعية قائسة
عمى إكتداب الخبخات مغ خالل مسارسة العسل أضافة الى ذلظ العادات والتقاليج التي تحكع السجتسع
الخيفي حيث ال يسكغ لمقصاع الرشاعي الشاشىء أن يدتػعب كل ىحه االيجي العاممة (محجودة

السيارة) حيث أن القصاع التجاري ال يحتاج إال أعجاد قميمة مغ االيجي العاممة8

كسا تبيغ مغ خالل نتائج التحميل االقترادي لستغيخ التكشػلػجيا الكيسيائية ( )X6أثبتت نتائج

عج عشر اًخ ميساً مغ
العالقة االيجابية بيشيسا وبيغ الستغيخ السعتسج (عخض السحرػل) أي أنيا تُ ّ
عشاصخ التشسية الدراعية وبالتحجيج في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية كساً ونػعاً فإذا أزدادت التكشػلػجيا
الكيسيائية الستسثمة باألسسجة والسبيجات بسقجار ( )%0إزداد انتاج القسح الحي ىػ جدء مغ عخض
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السحرػل بسقجار السيل ( )01800101بثبات بكية العػامل السدتقمة االخخى ،وىحا يعتبخ مشصقي

حدب مفيػم الشطخية االقترادية8

أضيخت الشتائج أن ازدياد معجل سقػط االمصار الدشػي ( )X7الحي يعتبخ أحج العػامل

السشاخية ذو عالقة إيجابية ومشصكية أذا ان كمسا أزداد معجل سقػط االمصار فأنو سػف يديج مغ

عخض السحرػل القسح الحي ىػ قيج الجراسة لكػن ما يقارب نرف انتاج ىحا السحرػل في
السشاشق الذسالية السعتسجة بذكل كبيخ عمى االمصار بسعشى إذا إزداد معجل سقػط االمصار بسقجار

( )%0سػف يدداد عخض السحرػل بسقجار ميل ( )10800001وبثبات بكية العػامل االقترادية
االخخى8

وكسا أوضحت نتائج التقجيخ السعشػية لستغيخ بخامج دعع االنتاج الدراعي  X8في التاثيخ

االيجابي في الكسيات السعخوضة مغ محرػل القسح حيث أن الديادة في الستغيخ السدتقل بسقجار

( )%0سػف يديج مغ عخض السحرػل القسح بسقجار السيل ( )18112001وبثبات بكية العػامل

السدتقمة االخخى ،وىحه الشتيجة أتفقت مع مفيػم الشطخية االقترادية عمى اعتبار بخامج دعع االنتاج

الدراعي تؤدي دو اًر بار ًاز في تػجيو الشذاط الدراعي وتشتج أستغالل السػارد االدراية وتديج مغ
االنتاجية الدراعية وتحدغ مغ خجمات السدارعيغ وتخفع مدتػاىع السعاشي وتحفد السدارعيغ عمى

زيادة الكسيات السعخوضة مغ محاصيميع بقرج الحرػل عمى عػائج مالية أكبخ والسيسا مغ

السحاصيل ذات االصشاف الترجيخية (عاصع وأخخون8)81-80 ،8111 ،

وأوضحت نتائج التقجيخ عمى معشػية الستغيخ ((( X9االنكذاف االقترادي الدراعي) ذو

التاثيخ االيجابي في الكسيات العخوضة مغ محرػل القسح أي ذو عالقة ايجابية (شخدية) اي أن

زيادة متغيخ االنكذاف الدراعي بسقجار ( )%0سػف يدداد عخض السحرػل(الستغيخ السعتسج) بسقجار
السيل ( )12830313وبثبات بكية العػامل السدتقمة االخخى ،وىحه الشتيجة تعشي ان سياسات الجولة
اليادفة لالنفتاح عمى العالع الخارجي مغ خالل خرخرة االسػاق والغاء الحػاجد التجارية الدراعية

وتحخيخ االسعار وفتح اسػاق مالية ججيجة وتحفيد القصاع الخاص عمى الستاجخة مع االسػاق العالسية

واالتجاه نحػ الية الدػق تديع في زيادة الكسيات السعخوضة مغ محرػل القسح كافة الػسائل التي
يدتصيع الييا السدارع الػصػل الى االسػاق العالسية والحرػل عمى اسعار عالسية لسحرػل القسح
595

أحمد البدراني وأ.د .حدن الدامرائي

تفػق االسعار التي تذتخي بيا الجولة ىحا السحرػل وىػ االمخ الحي يػضح العالقة الصخدية بيغ

الستغيخيغ (االمع الستحجة8)880-883 ،0991،

وأوضحت الشتائج التقجيخ االيجابية لستغيخ متػسط نريب الفخد مغ محرػل القسح X10

وذلظ معشػية ان تدايج نريب الفخد مغ السحرػل السحكػر بسقجار ( )%0يؤدي الى الديادة في

عخض السحرػل بسقجار السيل ( )02801020وبثبات بكيسة العػامل السدتقمة االخخى ،يعشي تشػع
وتعجد إستخجامات محرػل القسح في الرشاعات الغحائية والجوائية وتدايجىا يعتسج عمى زيادة الكسيات

السعخوضة مشو فزآل عغ إستخجام مخمفاتو كعمف حيػاني السيسا أن محرػل القسح يعتبخ الغحاء
الخئيدي الغمب سكان العام وىػ االمخ الحي يبخر العالقة الصخدية بيشو وبيغ الكسيات السعخوضة مغ

السحرػل السحكػر (السذيجاني8)00 ،8108 ،

واوضحت نتائج التقجيخ معشػية متغيخ سعخ الرخف التػازني  X11في التاثيخ االيجابي في

الكسيات السعخوضة مغ محرػل القسح واالشارة السػجبة أي أن زيادة الستغيخ بسقجار ( )%0تؤدي

الى زيادة العخض مغ محرػل القسح بسقجار السيل ( )08200030وبثبات بكية العػامل االقترادية
االخخى ،لعسمة ىحا الستغيخ لتقميل زيادة عجد وحجات العسمة االجشبية التي تجفع مقابل وحجة واحجة مغ
العسمة السحمية وذلظ يجعل االسعار السحمية لسحرػل القسح أعمى مغ االسعار العالسية وىػ االمخ

الحي يعج حاف اًد ميساً لمسدارعيغ عمى زيادة انتاجيع مغ محرػل القسح بقرج الحرػل عمى عػائج
أكبخ مغ بيع السحرػل ويجعميع اكثخ مقجرة عمى أستيخاد مغ وحجات االنتاج الدراعي مغ االسػاق
العالسية بيجف تػسع انتاجيع السحمي مغ السحرػل السحكػر(عبج العطيع8)010-0999،012 ،

إختبازات صالحية إالمنوذج

ومغ خالل مأ أشخنا اليو مدبقآ في شخيقة  FMOLSحيث يكػن إستخجام ىحه الصخيقة في

حالة إختالف رتب إستق اخرية الستغيخات ،وىي تداعجنا عمى التخمز مغ السذاكل الكياسية ،وىشاك

عجة إختبارات تدسى االختبارات التذخيرية التي تدتخجم في ىحه الصخيقة مغ اجل معخفة صالحية

االنسػذج8
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أ -التهزيع الطبيعي للبهاقي
البج لشا معخفة التػزيع الصبيعي لمبػاقي ،حيث أن البػاقي يجب أن تكػن مػزعة تػزيعاً شبيعياً ولتبيان
ذلظ سػف يتع ذلظ مغ خالل اعتساد أختبار  JARQUE – BEARلمتػزيع الصبيعي حيث تع

استخجام إختبار ( )JBيسكششا مالحطة أن معشػية معسل ( )JARQUE – BERAأكبخ مغ %0
وىحا يعشي أن البػاقي مػزعة تػزيعاً شبيعياً ،حيث بمغ قيسة ( )JBبمغت ( )1808عشج مدتػى
إحتسالية بمغت ( )1881وىي تكػن في مدتػى أكبخ مغ ( )%0وعميو فأنشا نقبل فخضية العجم القائمة
بػجػد بػاقي االنسػذج مػزعة تػزيعاً شبيعياً ويكػن في ىحه الحالة االنسػذج السقجر خالي مغ

السذاكل الكياسية التي قج تعصي نتائج مطمة8

ب – إختبار  Q – STATISTICلالرتباط الذاتي

ويبيغ لشا ىحا االختبار أن جسيع الستغيخات تكػن ضسغ مدتػيات أكبخ مغ ( )%0إن االرتباط الحاتي
لمبػاقي كان ضسغ حجود الثقة أي أن البػاقي كانت مدتقخة لالنسػذج وىحا يعشي خمػه مغ مذكمة

االرتباط الحاتي8

االضتنتاجات والتوصيات:
أوالً :االضتنتاجات
.1

أضيخت الشتائج الشيائية لجالة العخض ان معطع الدالسل الدمشية السدتخجمة تكػن غيخ مدتقخة أو
غيخ ساكشة في مدتػاىا وذلظ بدبب تأثخىا بالطخوف االقترادية والدياسية وذلظ بدبب وجػد

عامل االتجاه الحي يؤثخ بشفذ االتجاه أو باالتجاه السعاكذ ،لحا فأن استخجام الصخق التقميجية قج
تؤدي الى الخخوج بشتائج مطممة (أنحجار زائف)8

 88وبيشت نتائج التقجيخ االنكذاف االقترادي الدراعي في التاثيخ االيجابي في الكسيات السعخوضة
مغ محرػل القسح ،إذ بديادتيا بشدبة ( )%0سػف يدداد عخض السحرػل بسقجار السيل

( )12830313وىحه الشتيجة تعشي ان سياسات الجولة اليادفة لالنفتاح عمى العالع الخارجي مغ
خالل خرخرة االسػاق والغاء الحػاجد التجارية الدراعية وتحخيخ االسعار وفتح االسػاق
السالية الججيجة وتحفيد القصاع الخاص عمى الستاجخة مع االسػاق العالسية واالتجاه نحػ الية
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الدػق تديع في زيادة الكسيات السعخوضة مغ محرػل القسح وىػ االمخ الحي يػضح العالقة
الصخدية بيغ الستغيخيغ8

 81وبيشت نتائج التحميل الكسي ألثخ العػامل السدتقمة عمى الستغيخ التابع إذ تع إستخجام نسػذج

 FMOLSوىي شخيقة السخبعات الرغخى السرححة ،أتزح مغ خالل نتائج الجراسة الختبار
جحر الػحجة أن بعس الستغيخات كانت مدتقخة بالسدتػى االصمي ،وبعزيا االخخ أستقخت بعج

أخح الفخوق االولى ليا وذلظ مغ الزخوري دراسة إستق اخرية الستغيخات لمحرػل عمى نتائج أكثخ
دقة فقج تعاني الصخائق العادية لمتحميل مغ نتائج مطممة (أنحجار زائف) كػنيا لع تحقق مغ

إستق اخرية الستغيخات ومعالجة الستغيخات غيخ السدتقخة8

ثانياً :التوصيات

 -0ضخورة العسل عمى إجخاء تصبيق الدياسات واإلجخاءات الكامشة لمحساية الكسخكية لسحاصيل

الحبػب والسيسا عمى محرػل القسح خرػصاً في مػاسع االنتاج واالعتساد عمى السشتج السحمي
لتقميل االعباء عمى مػازنة الجولة وتقميل االستيخادات وذلظ لتذجيع الفالح أي الػصػل الى حالة

االكتفاء الحاتي ومغ ثع االمغ الغحائي8

 -8دعع الدياسات التدػيكية التي تعاني مغ مذاكل كثيخة مغ خالل التشقل والتخديغ وسػء ادارة في

عسميات استالم السحرػل لكػن الدياسات التدػيكية ىي اىع الدياسات والتي ال تػلى دعع كامل

مغ قبل الجولة8
-3

ضخورة العسل عمى دعع مخاكد البحث العمسي في العخاق وتػضيف نتائج البحث والجراسات
العمسية الدراعية في مجال تصػيخ االنتاج الدراعي لسحرػل القسح وتحفيد السدارعيغ عمى االخح

بشطخ االعتبار نتائج البحث العمسي وتصبيقيا بذكل عسمي لتصػيخ وتحديغ شخائق وأساليب

االنتاج وتحقيق أعمى مدتػيات إنتاج القسح في العخاق8
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املصادز:

 -0البمجاوي ،اسساء شارق و عفاف صالح الحاني " 8100 :دراسة اقترادية الستجابة عخض
محرػل الحرة الرفخاء باستعسال نساذج االنحجار الحاتي لالبصاء السػزع ( )ADELلمسجة
( ،" )8101-0901مجمة العمػم الدراعية العخاقية السجمج ( )12العجد(8)0012-0080( )3
 -8الجسيمي ،ججوع شياب و نبخاس ربيع شاكخ ،8100 ،دراسة اقترادية وقياسية لتقجيخ دالة
عخض محرػل الخز في العخاق لمسجة ( ،)0991-8101رسالة ماجدتيخ ،كمية الدراعة ،قدع
االقتراد واالرشاد الدراعي8
 -1الفيجاوي ،لػيذ كامل جايج نجخس و وججوع شياب احسج الجسيمي " أثخ التقانات الدراعية عمى
القصاع الدراعي في العخاق لمسجة ( )8101-0991مجمة جامعة تكخيت لمعمػم الدراعية – عجد
خاص بػقائع السؤتسخ العمسي الدادس لمعمػم الدراعية (8)8100
 -1غدال ،قيذ ناضع ،زويج فتحي عبج ،محاسغ محسػد سمصان ،8119 ،تقجيخ دوال واستيخادات
بعس السشتجات الدراعية في البمجان نامية مختارة لمسجة ( )0920-8110مجمة زراعة الخافجيغ،
السجمج  ،10العجد 88
 -0عاصع ،سعج عبجهللا مرصفى ،دمحم عبجالكخيع مشيل العقيجي وصادق جسعة الذيخ،8111 ،
السدتمدمات الدراعية في العخاق رؤية مدتقبمية لمتجييدات الدراعية بيغ الػاقع والصسػح ،و ازرة
الدراعة ،بغجاد8
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 -3االمع الستحجة ،0991 ،حالة االغحية والدراعة ،التشسية الحخجة ومذكمة الدياسات ،مشطسة
مشطسة االغحية والدراعة لالمع الستحجة8
 -0السذيجاني ،دمحم صبحي عباس ،8108 ،تقجيخ وتحميل دوال استيخادات محاصيل الحبػب
االستخاتيجية في البمجان الشامية لمسجة ( )0920-8101رسالة ماجدتيخ كمية الدراعة والغابات،
جامعة السػصل8
 -2عبج العطيع ،حسجي ،0999 ،أقتراديات التشسية الجولية ،الصبعة الثانية ،مكتبة زىخة الذخق،
مرخ8
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