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 الموزع إلبطاءاالنحدار الذاتي ل دراسة اقتصادية الستجابة عرض محصول الذرة الصفراء بإستعمال نماذج
(ARDL ( لممدة )4102 -0791) 
 عفاف صالح الحاني                                                  أسماء طارق البمداوي*

 استاذ                                                                                    مدرس مساعد                           
                         / جامعة بغداد قسم االقتصاد الزراعي/  كمية الزراعة                                   رئاسة جامعة بغداد                        

as_tareq@ yahoo.com 
              المستخمص

اذ تزرع الذرة الصفراء بصورة رئيسة لالستيالك المحمي ألغراض صناعة رقائق الذرة الصفراء  أىمية بالغة من الناحية الصناعية والغذائيةالتي ليا  الرئيسية المحاصيل إحدى راءالصف الذرة تعد
 ، أن متوسط االنتاج والمساحة المزروعة من محصولجزءًا كبيرًا من اعالف الحيواناتوصناعة النشا والزيت وتستعمل بذور الذرة الصفراء طحيناً  لمخبز عند خمطو مع طحين القمح كما تشكل 

( من اجمالي االنتاج والمساحات % 3%،  8عمى التوالي وىي تشكل مانسبتو ) (دونم 342974.866، )طن( 210042.431(  بمغ )4102-0791ذرة الصفراء في العراق لممدة)ال
الحبوب في العراق وىي نسبة تعد جيدة بعد محصول الشمب  ( من نسبة انتاجية% 34مت مانسبتو )دونم أي شك  /( كغم7 .555المزروعة بمحاصيل الحبوب أما معدل االنتاجية فقد بمغ )

 (4102-0791لممدة )، استيدفت ىذه الدراسة قياس اثر التغيرات السعرية وغير السعرية عمى المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء مع نسبة غمة محصول القمح والشعيربالمقارنة 
وعة بمحصول الختبار التكامل المشترك وتقديرالعالقة  التوازنية قصيرة وطويمة االجل ،وقد تم تحديد العوامل الرئيسية الستجابة عرض المساحة المزر  (ARDLبإستعمال نماذج توزيع اإلبطاء )

ئي لنيري دجمة ( والتصريف المادينار/ طن)دينار/ طن( وسعر محصول الشعير  ) (  وسعر محصول القمحول القمح في العراق لسنة سابقة )دونم)المساحة المزروعة بمحصالقمح وىي 
قرارية كل من السمسمة الزمنية ( والمخاطرة االنتاجية والمخاطرة السعرية ومتغير نوعي المتمثل بسنوات الحرب وتم الكشف عن استقرارية السالسل الزمنية واتضح عدم است3والفرات )مميار م

المتغيرات دون اخذ الفرق  ة الصفراء ومتغير سعر المحصول المنافس والمخاطرة السعرية وبعد اخذ الفرق االول ليا اتضح استقراريةلمتغير المساحة لسنة سابقة ومتغير سعر محصول الذر 
، (1.09-تصحيح الخطأ البالغة )أما قيمة معامل ، نالحظ أن جميع المعامالت في االجل القصير كانت معنوية بدرجة عالية عدا متغير سعر محصول الذرة الصفمراء فمم يكن معنويا الثاني

أن ىناك تعني  (λح الخطأ )و معنوية جدًا و ىذا يعني وجود عالقة توازن طويمة االجل بين المتغيرات االقتصادية المدروسة في االجل القصير، وان قيمة معممة  تصحيكما متوقع فيي سالبة 
( بأتجاه العالقة التوازنية طويمة االجل tيمكن تصحيحو في المدة الحالية ) (t-1في المدة السابقة )محصول الذرة الصفراء االختالل قصير االجل في المساحة المزروعو ب سرعة عالية في تعديل

محصول الذرة المساحة المزروعو ب الى الوضع التوازني كما يعني ان العودة( سرعة او معدل تصحيح الخطأ بأتجاه λاو تغير في المتغيرات التوضيحية إذ تمثل ) (shockبسبب اية صدمة )
 ( سنة  بأتجاه قيمتو التوازنية  بعد اثر اية صدمة في اإلنموذج نتيجة لمتغير في المتغيرات التوضيحية19709يستغرق حوالي تسعة اشير)الصفراء 
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ABSTRACT 
Corn is one of the major crops of industrial and food importance. Corn is mainly grown for domestic consumption of the production of corn 

flakes, starch export, and corn seeds are used for baking when mixed with wheat flour, The average production and cultivated area of the 

corn crop in Iraq for the period (1970-2014) reached (210042.431 tons), (342,974,866 acres), respectively, It accounts for (8%, 3%) of the 

total production and areas cultivated with grain crops. The productivity rate was (555.7 kg / Acres), which accounted for 32% of the grain 

production in Iraq, Which is a good percentage after the yield of the bear compared to the yield of wheat and barley. The objective of this 

study was to measure the effect of price and non-price changes on the area planted with corn crop for the period (1970-2014) by using ARDL 

models to test joint integration and estimate the short- and long-term equilibrium relationship. The main factors were identified for the 

respond to the presentation of the area cultivated with the wheat crop and there are (the area planted with wheat in Iraq for the previous 

year (acres), Price of wheat crop (Dinar / ton), The price of barley crop (Dinar / ton), Water discharge of tigirs and Euphrats Rivers (billion 

cubic meters), Productive risk, Price risk, dummy  variable represented by years of war), The stability of the time series was revealed and it 

was obvious that there is instability of the time series of the area variable for the previous year, the price variable of the corn crop, the 

variable price of the competing crop and the price risk. After taking the first difference for those variables it became clear that this produce a 

stability in them without taking the second difference. Its noted that all transactions in the short term were highly significant except for the 

variable price of corn crop was not significant, The error correction coefficient (-1.09) is negative as expected and very significant, this means 

that there is a long-term equilibrium relationship between the economic variables studied in the short term, the value of the error correction 

parameter (λ) means that there is a high speed in adjusting the short-term imbalance in the area planted with corn crop in the previous 

period (t-1) that can be corrected in the current period (t) In the direction of the long-term equilibrium relationship due to any (shock )or 

change in explanatory variables, where (λ) represents the speed or rate of correction of the error in the direction of return to the equilibrium 

situation and means that the area planted with corn crop takes about nine months or (0.91) year In the direction of its equilibrium value 

after the impact of any shock in the model due to the change in the explanatory variabless. 
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 المقدمة
شخص يظير حقيقة استجابة الفرد  إن السموك الفردي الي

ابتو ، والسيما استجياتو المادية والبيئية والغذائيةلمتغيير في ح
، وتغير االسعار وكذلك الحال لتطور التكنولوجيا المتغيرة

لمسموك الفردي لمشخص المنتج فأنو يتغير حسب االوضاع 
المحيطة بو ومن مجموع ىذه االستجابة الفردية لالنتاج 

وان دراسة موضوع ، االستجابة الكمية لمعرضنحصل عمى 
 االستجابة امر بالغ االىمية لتخصيص الموارد واستغالليا

تعد محاصيل الحبوب  اذ ،استغالل امثل في القطاع الزراعي
كالقمح والشعير والذرة والشمب ومشتقاتيا غذاءًا اساسيًا ويوميًا 

انة لكثير من شعوب دول العالم عامة والعراق اذ تحتل مك
كبيرة من الغذاء الفردي لمشخص العراقي وكذلك تدخل 
كمصدر نباتي في العميقة المركزة لمحيوانات لذلك تعد 
محاصيل الحبوب كأحد وسائل الضغط التي تستعمميا بعض 

، وفي ات حكومية ضد دول اخرى غير منتجةالدول كسياس
الوقت ذاتو تسعى غالبية الدول جاىدةً  لتكثيف االنتاج 

، الكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوبولي لتأمين االمحص
بيانات السالسل الزمنية تستخدم بشكل كبير في أصبحت و 

ان المختصين البحوث التجريبية، و كثير من االحيان في 
باالقتصاد القياسي اصبحوا  حذرين جدا لمثل ىذه 

(. لوجود بعض الصعوبات المرتبطة بتحميل 15البيانات)
غيرالمستقرة التي   كنة وتعرف المتغيراتالبيانات غير السا

ر الوقت، وغالبا مايكون تميل إلى تكوين اتجاه معين مع مرو 
وتعد السمسمة الزمنية مستقرة اذا لم تتغير تصاعديا ً اتجاىا ً 

تحميل االنحدار الكالسيكي ان  (2خواصيا عبر الزمن)
لبيانات السالسل الزمنية يفترض أن السالسل الزمنية 

( ولكن في الحقيقة 16) مستقرة في العينة الصغيرة األساسية
 سالسل زمنية ساكنة من السالسل الزمنيةيوجد نوعان 

Stationary Time Series وسالسل زمنية غير ساكنة ، 
Non Stationary Time Series) ( تغير ويطمق عمى م

عديًا مستقراً  إذا لم يكن ىناك اتجاه تصا السمسمة الزمنية بأنو
، والسمسمة تكون مستقرة عندما يبقى زليًا مع مرور الوقتاو تنا

، ويسمى باط الذاتي ثابتًا مع مرور الوقتالتباين ونمط االرت
متغير السمسمة الزمنية الذي ال يوفر ىذه المعايير ويسمك 

، والمتغير غير ا مع الوقت بالمتغير غير المستقراتجاى
حدار ان االنالمستقر يسبب نتائج مضممة إذ يبدو كما لو 

 spurious ) انحدار زائفيعطي أفضل  تقدير لمنتائج )
regressions إذ يعطي المتغير غير المستقر تأثيراً   اكبر ،

كون االنحدار ذا في االنحدار عما ىو عميو الحال عندما ي
تكون معنوية بسبب  t ، فقيمة احصاءةصالحية قوية جدا
، ويكون ي االنموذجاخرى التمثل الواقع ف االتجاه أو عوامل

االنحدار او االرتباط زائفاً وىذا الوضع الشاذ يمكن تصحيحو 
عن طريق استخدام طريقة تعرف باسم طريقة الفروق التي 
تيدف الى فك اتجاه البيانات لمسيطرة عمى االرتباط الذاتي 
وتحقيق السكون عن طريق طرح كل معطيات  السمسمة عن 

التجريبي استنادا إلى بيانات (. يفترض التقدير 6سابقاتيا )
ذا كانت لزمنية أن السالسل الزمنية ساكنةالسالسل ا ، وا 

السالسل الزمنية غير ساكنة وتخمق عالقة زائفة أو ال يكون 
( لقد اجريت عدة دراسات 16لمعالقة  بين المتغيرات معنى )

ان القميل من ىذه  اال المحاصيلسابقة عن استجابة عرض 
مفيوم التكامل المشترك بإستخدام نماذج الدراسات استخدم 
ريقة المربعات ، كما تم استخدام طARDLتوزيع االبطاء 

ج زائفة لبيانات مما خمق نتائ OLS الصغرى االعتيادية
، ويمكن تجنب ىذه المشكمة إذا تمت دراسة السالسل الزمنية

 ARDL الصفراء باستخدام تقنية قياسية استجابة عرض الذرة
لمتكامل المشترك  ARDLترك وتستعمل نماذج لمتكامل المش

في االقتصاد القياسي بيانات السالسل الزمنية لتقدير 
ديناميكية االجل القصير واالجل الطويل حتى عندما تشتمل 

 ( 17المتغيرات عمى سالسل زمنية مستقرة وغير مستقرة  )
باختبار وجود عالقة  (  (ARDLفي حين يعتمد أنموذج  

رك طويمة االجل بين المتغيرات في اإلنموذج التكامل المشت
بغض النظر عن درجة تكامل ىذه المتغيرات فيما اذا كانت 

او مزيج بينيما وفقًا لطريقة  I(1)او  I(0)متكاممة من الدرجة 
( ويتم تحديد Bound Test Approachاختبار الحدود )
 Upperوحدود عميا ) Lower Bound)حدود دنيا )

Bound( )9) 
 المواد وطرائق العمل

بمغ  :في العراقواقع زراعة محصول الذرة الصفراء  :أوال
متوسط االنتاج والمساحة المزروعة من محصول الذرة 

طنًا،  210042.431نحو  الصفراء في العراق
 دونمًا  عمى التوالي وىي تشكل مانسبتو 342974.866
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 .1بمحاصيل الحبوب في العراق كما ىو واضح بالشكل من اجمالي االنتاج والمساحات المزروعة % 3 ،8%

 

9 يوضح االنتاج والمساحة المزروعة لمحصول الذرة الصفراء نسبةً  الى محاصيل الحبوب المزروعة في العراق لممدة  0شكل 
 4102 -0791من 

يتضح : السنوي والرقم القياسي لمتغاير معدالت النمو ثانيًا:
ان معدالت النمو السنوي إلنتاج محصول الذرة  .من الجدول

% وان معدالت 8.23 كانتالصفراء عمى مستوى القطر 

الذرة الصفراء عمى مستوى  النمو السنوي لمساحة محصول
%، وان معدالت النمو السنوي إلنتاجية 6.93 كانتالقطر 

 .%1.30كانت عمى مستوى القطر  محصول الذرة الصفراء
والمساحة المحصودة واإلنتاجية لمحصول الذرة الصفراء  الكمي  9 معدالت النمو السنوي والرقم القياسي لمتغاير لإلنتاج 0جدول

 9( 4102 – 0791القطرلممدة ) عمى مستوى
 

 ًوع

 الوخغَش 

 

 

 هحصول الزسة الصفشاء

1 

 هعذل الٌوو   السٌوً      

          % 

2 

 الشقن القَاسٌ للخغاٍش %

 

 اإلًخاج

 الوساحتالوزسوعت

 اإلًخاخَت

1277 

62.7 

7271 

67211 

21277 

72222 

 زي لالحصاء وتكنولوجيا المعموماتالجياز المرك –المصدر: احتسب باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط 
توصيف إنموذج إستجابة عرض المساحة المزروعة 

 (.2014 – 1970) بمحصول الذرة الصفراء في العراق لممدة
تم توصيف دالة استجابة العرض لمحصول الذرة الصفراء 

 الموغارتمية لممتغيرات المستخدمة في االنموذج بالصيغة
 ( بالشكل االتي:2014 –1970خالل مدة الدراسة )

Lny=b0+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+b4lnx4+b5lnx5+ 

b6lnx6    

lnyالذرة الصفراء في العراق  : المساحة المزروعة بمحصول
 )دونم(
lnX1الصفراء في العراق  : المساحة المزروعة بمحصول الذرة

 (لسنة سابقة )دونم
lnX2 الصفراء ) دينار / طن ( لسنة : سعر محصول الذرة
 سابقة

lnX3( لسنة سابقة :سعر محصول البطاطا )دينار/ طن
والذي ينافس محصول الذرة الصفراء في االرض وكونو يزرع 

 بعروتين حسب النشرات الزراعية لمواسم نمو المحاصيل
lnX4( 3: التصريف المائي لنيري دجمة والفرات )مميار م 
lnX5ة: المخاطرة االنتاجي 
LnX6المخاطرة السعرية : 

X7 : lnمتغير صوري لسنوات الحرب 
وتجدر االشارة ىنا الى انو تم اضافة المتغير الصوري الذي 

نوات سفي العراق وتتمثل سنوات الحرب ) يمثل سنوات الحرب
( وحرب الخميج في 1988 -1980الحرب العراقية االيرانية )

ذ اخذت إ  ] 2003الغزو االمريكي في عام و  1991عام 
، اما ( والتي تعكس حالة وجود حرب1سنوات الحرب القيمة )

( لقناعتنا بأىمية ىذا المتغير 0سنوات السمم فقد اخذت قيمة )

8% 

92% 

B 

انتاج محصول الذرة 
 الصفراء في العراق

انتاج محاصيل 
 الحبوب في العراق 

3% 

97% 

A 

المساحة المزروعة 
بمحصول الذرة 

 الصفراء في العراق

المساحة المزروعة 
بمحاصيل الحبوب 

   في العراق
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في اإلنموذج ولمتأكد من مدى تأثير ظروف الحروب المتتالية  
في العراق عمى استجابة عرض المزارعين لتغيير المساحات 

فراء خالل مدة التحميل لذرة الصالمزروعة من محصول ا
، وتسمى المتغيرات الصورية ايضا (2014  -1970)

االنحدار  بالمتغيرات النوعية او الصماء وتمثل أحد نماذج
قبل إجراء تحميل االنحدار من ( 8( )0( أو )1وتأخذ القيمة )

الميم معرفة حالة السمسمة الزمنية إذا كانت مستقرة أو غير 
بارات جذر الوحدة، فإذا كانت مستقرة من خالل اجراء اخت

السمسمة الزمنية تعاني من جذر الوحدة فالسمسمة غير مستقرة 
المستقرة اتجاىات عشوائية غالبا  إذ تحتوي المتغيرات غير

ويمكن االستدالل عن حالة  (3 (ماتؤدي إلى االرتباط الزائف
 . االتي2استقرارية السالسل الزمنية من خالل شكل 

 
 سمسمة متغير المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء A(2شكل )

 
سمسمة متغير المساحة المزروعة بالذرة الصفراء B ( 2شكل )

 لسنة سابقة

 
سمسمة متغير سعر محصول الذرة الصفراء  C( 2شكل )

 لسنة سابقة

 
سعرالمحصول المنافس لسنة سمسمة متغير  D( 2شكل )

 سابقة
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 سمسمة متغير التصريف المائي   E( 2شكل )

 
 سمسمة متغير المخاطرة االنتاجية F( 2شكل )

 
 سمسمة متغير المخاطرة السعرية  G( 2شكل )
 دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي 49شكل 

مما تطمب االمر معالجة المتغيرات غير المستقرة بإخذ الفرق 
 . يوضح ذلك3وشكل  y ،x1 ،x2 ،x3 ،x6االول ليا وىي 

 
 سمسمة المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء A (3شكل )
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سمسمة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء  B (3شكل )

 لسنة سابقة

 
 سمسمة سعر محصول الذرة الصفراء لسنة سابقة C(  3شكل )

 
 سمسمة سعرالمحصول المنافس لسنة سابقة D( 3شكل )

 
 المخاطرة السعريةسمسمة   E( 3شكل )

9 دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي عند الفرق 3شكل 
 االول

نستطيع ان نمخص الحكم االولي عمى حالة السالسل الزمنية 
لكل متغير اذا كانت مستقرة او غير مستقرة من  خالل 

 . 2االشكال البيانية السابقة بالجدول االتي 
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 حالة المتغيرات الداخمة في انموذج محصول الذرة الصفراء  .4جدول 

 ( السابقة4المصدر : احتسب باالعتماد عمى االشكال )
التكامل البد من اجراء تحميل جذر الوحدة  ولمتأكد من رتبة

لكل  متغيرات السالسل الزمنية المختارة ، ورتبة التكامل 
يل المشترك يجب أن تكون معروفة لممتغيرات قبل اجراء التحم

اختبار  من أجل إختبار مستوى تكامل المتغيرات، نوظف (1)
الوحدة اختبارًا لجذر  طور ديكي  فولر  الموسع إذديكي فولر 

اذا  ات خطية بدرجات مختمفة لحد الخطأ،يسمح بوجود ارتباط
يعاني من االرتباط الذاتي    كان حد الخطأ 

Autocorrelation  فيمكن ان يصحح باضافة عدد مناسب ،
 إذ يتم اختبار فرضية العدم )7 (من حدود الفرق المبطأة

الختبار االستقرارية في بيانات السالسل        

من و ، ADFة باستخدام اختبار ديكي فولر الموسع الزمني
لممعممة المقدرة  ( tauالحصاءة ) القيمة المطمقةخالل مقارنة 

المطمقة،  tفي حالة إذا كانت أقل من القيمة الحرجة ل    
ن المتغير غير ساكنفإننا نقبل فرضية العدم أما اذا . (9) ، وا 

أكبر   لممعممة  المحسوبة المطمقة tauقيمة إحصاءة كانت 
، وعميو نرفض احصائياً فإنيا تكون معنوية  الحرجةtمن قيمة 

حدة اي ان السمسمة الزمنية فرضية العدم بوجود جذر الو 
إذا كانت نتيجة االختبار تدل عمى ان  السمسمة  ،ساكنة

الزمنية غير مستقرة وتحوي جذر الوحدة نقوم بتحويميا الى 
 ∆ ( =β  - 1) االوليسمسمة مستقرة بتطبيق الفرق 

ثم نقوم بإختبار السمسمة الناتجة فإذا لم تكن مستقرة نطبق 
، ونقوم بتكرار ذلك لحين ان تصبح يةطريقة الفروق لممرة الثان

 (4السمسمة مستقرة )

ديكي فولر  بإستخدام اختبار(   2014 - 91970 اختبار استقرارية المتغيرات لمحصول الذرة الصفراء لممدة )  3جدول 
 ADF المطور

 Eviews 9 المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي

 حالت الوخغَشاث ACحالت هعاهل دالت 
 

 الوخغَشاث

 الٍخخلف عي الصفش

 ٍخخلف عي الصفش

 الوخغَشاث هسخقشة

 الوخغَشاث غَش هسخقشة

X4 X5 

X3 X6  X2 X1Y  

 الفشق االول T test الوسخوى االصلٌ T test الوخغَشاث

 بذوى ثابج فقط ثابج واحداٍ بذوى فقطثابج  ثابج واحداٍ 

 

y  t*                    

 %1 

 %5 

%10   

 t*                   

% 1   x1     

%5                    

  % 10    

 x2 t *                 

           %1 

% 5  

%10             

x3 t*                 

%1                    

  %5                  

   

%10                  

t *              x4 

     7% 

7  % 

%10 

t*                  x5 

     7% 

7  % 

%10              

x6 t*                

     7% 

7  % 

%10      

-2.853819 

-4.180911 

-3.515523 

7271177.- 

-3.146057 

-4.180911 

-3.515523 

7271177.- 

-1.705164 

-4.180911 

-3.515523 

7271177.- 

-2.013780 

-4.186481 

-3.518090 

-3.189732 

-5.050904 

-4.180911 

-3.515523 

7271177.- 

-4.553037 

-4.180911 

-3.515523 

-3.188259 

-3.015519 

-4.180911 

-3.515523 

-3.188259 

 

-2.507311 

-3.588509 

-2.929734 

72617162- 

-727662.1 

-3.588509 

-2.929734 

72617162- 

-0.181780 

-3.588509 

-2.929734 

-2.603064 

0.657362- 

-3.588509 

-2.929734 

-2.603064 

- 4.173477 

-3.588509 

-2.929734 

-2.603064 

-3.787410 

-3.610453 

-2.938987 

-2.607932 

-2.502244 

-3.588509 

-2.929734 

-2.603064 

  

0.960312 

-2.618579 

-1.948495 

-1.612135 

1.425770 

-2.618579 

-1.948495 

72677777- 

1.439661 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

1.245570 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

-3.503442 

-2.618579 

-1.948495 

-1.612135 

-3.187226 

-2.622585 

-1.949097 

-1.611824 

-1.059827 

-2.618579 

-1.948495 

-1.612135 

 

 

-6.682096 

-4.394309 

-3.612199 

7272711.- 

-4.651728 

-4.186481 

-3.518090 

7271.177- 

-4.651728 

-4.186481 

-3.518090 

-3.189732 

-4.409099 

-4.186481 

-3.518090 

-3.189732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.712803 

-4.394309 

-3.612199 

-3.243079 

 

 

-6.710583 

-3.592462 

-2.931404 

72617.22- 

-4.712012 

-3.592462 

-2.931404 

72617.22- 

-4.712012 

-3.592462 

-2.931404 

72617.22- 

-4.467083 

-3.592462 

-2.931404 

-2.603944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.743771 

-3.592462 

-2.931404 

-2.603944 

 

 

-6.656096 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

-227127.1 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

-4.174590 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

-4.016419 

-2.619851 

-1.948686 

72677176- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.807374 

-2.619851 

-1.948686 

-1.612036 
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االنحدار ية منيج باستخدام المشترك التكامل ثالثًا :اختبار
اختبارالحدود واختبار -ARDL0:   الذاتي لالبطاء الموزع

الجل :  and wald test  The Bounds test والد

اختبار وجود تكامل مشترك من عدمو بين المتغيرات 
. 3المدروسة  سنستعين بإختبار الحدود واختبار والد والجدول 

 يوضح نتائج االختبار
 الحدود واختبار والد 9 نتائج أختبار التكامل المشترك بأستعمال منيجية أختبار 3جدول 

الحذ االعلي عٌذ هسخوى 

71% 

الحذ االدًي عٌذ 

 %71هسخوى 

الحذ االعلي عٌذ هسخوى 

7% 

الحذ االدًي عٌذ 

 %7هسخوى 
 F-statisticالقَوت الوحخسبت الخخباس 

2.94 1.99 3.28 2.27 4.162173 

الحذ االعلي عٌذ هسخوى 

71% 

الحذ االدًي عٌذ 

 %71هسخوى 

عٌذ هسخوى الحذ االعلي 

7% 

الحذ االدًي عٌذ 

 %7هسخوى 
 Wald –statisticالقَوت الوحخسبت الخخباس 

10.64347 2.63444 11.50136 1.776555 13.06638 

 Eviws المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي
التكامل المشترك بأستعمال  . يبين نتائج أختبار3 الجدول

، إذ يتبين أن القيم ريقة أختبار الحدود واختبار والدط
 Wald-statisticأختبار و  F-statisticالمحتسبة إلختبار 

و  Fىي أكبر من قيم الحدود العميا الجدولية لقيم احصاءة 
عند درجات الحرية عمى وفق حجم العينة و   Waldاحصاءة 

ويدل عمى وجود تكامل  ،%10%  و5توى معنوية مس
مشترك بين المتغيرات المدروسة أي اننا نرفض فرضية العدم 

 بين األجل طويمة توازنية عالقة بوجودو نقبل الفرضية البديمة 
 .االنموذج في المتغيرات

: ARDL: انحدار التكامل المشترك عمى وفق إنموذج رابعاً 
يعد االكثر مالئمة لطبيعة  ARDLأن استعمال إنموذج 

بيانات السالسل الزمنية لممتغيرات المستعممة ، الذي من 
خاللو  يمكن قياس العالقة طويمة االجل و قصيرة االجل بين 

ان الخطوة االولى في تقدير إنموذج   متغيرات اإلنموذج
ARDL ىي االختبارت التشخيصية 

دير إنموذج إن الخطوة االولى في تق :ةاالختبارت التشخيصي
ARDL  الكشف عن جودة اإلنموذج المقدر وخمو اإلنموذج

. 4من المشاكل القياسية  ومن خالل نتائج الجدول 
 تبينلإلنموذج  Diagnostic Testsإلختبارات التشخيص 

إذ بينت النتائج سالمة اإلنموذج المقدر من المشاكل القياسية 
لتباين من عدم تجانس ا بأن اإلنموذج المقدر اجتاز مشكمة

البالغين و  Fاختبار بداللة قيم لكرانج و  ARCHخالل اختبار 
عمى  ([0.2044] 1.67045) ،([0.1943]1.685068)

وبينت النتائج  بأن اإلنموذج المقدر اليعاني من  الترتيب
-  Breuschعمى ضوء اختبار   الرتباط الذاتيمشكمة ا

Godfery  serial   بداللة قيم لكرانج و اختبارF   لالرتباط
( 0.590194   [0.4423])  القيم الذاتي إذ بمغت

كما تبين خمو ( عمى الترتيب،   [0.9215] 0.015366و)

االنموذج من مشكمة التعدد الخطي حسب اختبار كالين من 
ل خالل مقارنة الجذر التربيعي لمعامل التحديد مع معام

التربيعي ، وتبين ان  الجذر االرتباط البسيط بين المتغيرات
لبسيط بين لمعامل التحديد كان اكبر من معامل االرتباط ا

تبين ان  JB ل قيمة ، ومن خالالمتغيرات في االنموذج
البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا الن القيمة االحتمالية 

معنوية االنموذج ككل  ، وظيرت%5اكبر من  0.693827
 R-Squaredبمغت قيمة معامل التحديد ، و F حسب اختبار

من التغيرات في المساحة  %99وىذا يعني ان  0.99
ان  .ات المستقمو الداخمة في االنموذجالمزروعو سببيا المتغير 

، ىو تفسيرنتائج العالقة ARDLالخطوة االخرى في انموذج 
ثل المرونات معامالت اإلنموذج المقدر تمقصيرة االمد إذ أن 
دالة لوغارتيمية ، الن الدالة المقدرة ىي الجزئية قصيرة االجل
مرونة الجزئية لممساحة . نالحظ ان ال4مزدوجة ومن الجدول  

 1.037470لسنة سابقة بمغت  ذرة الصفراءالمزروعة بال
وتعني ان زيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء لسنة سابقة 

% اثرت بشكل ايجابي عمى زيادة المساحة المزروعة 1بنسبة 
أما المرونة الجزئية لسعر  %1.037470بالذرة الصفراء ب

فمم تظير القيمة بمعنوية  لسنة سابقة محصول الذرة الصفراء
إحصائية ومخالفة لممنطق االقتصادي وىذا يخالف فرضية 
البحث إذ ان لالسعار تأثيرًا عمى المساحات الزروعة بالذرة 
الصفراء في حين تعكس اإلشارة السالبة والمعنوية االحصائية 

رة الصفراء المرتفعة لممرونة السعرية لممحصول المنافس لمذ
وتعكس الطبيعة التنافسية بين  -1.22 بالغةلسنة سابقة وال

المنافس لمذرة المحصولين، أي أن زيادة سعر المحصول 
تؤدي الى تخفيض المساحات المزروعة % 1الصفراء بنسبة 

 % أما مرونة تصريف 1.22 الصفراء ب من محصول الذرة
واالشارة السالبة تؤكد  4.246533 - مياة الري فقد بمغت



 البلذاوً والحاًٌ                                                        7171/ 48 (6) 7171 :-7171 –هدلت العلوم الزساعَت العشاقَت 

1735 

أي أن ارتفاع مناسيب اه الري غير رشيد عمى ان أستخدام مي
%  تؤدي الى تخفيض المساحات 1دجمة والفرات بنسبة 

، أما %4.246533 الصفراء ب المزروعة من محصول الذرة
 التي تبين االنحراف عن اإلنتاج المخاطرة اإلنتاجية مرونة

وتبين المخاطرة قدرة المزارعين عمى تحمل ظروف عوامل 
  349093 .0 -اإلنتاج والظروف المناخية فقد بمغت 

وبإشارة سالبة اي تبين تأثر المزارعين  بيذه الظروف اي كمما 
قمت قدرة المزارعين عمى تحمل % 1بنسبة زادت المخاطرة 

، اذ ان المزارع المحصولالظروف المحيطة الجل زراعة 
زرع وال يعمم مسبقا بالظروف المناخية وبذلك  تقل المساحة ي

اما مرونة المخاطرة %   0.349093بالمزروعة لو 
، وىذا يؤكد حقيقة قد ثبتت معنويتيا االحصائيةالسعرية  ف

اي  0.107871تأثر المزارعين بيذا المتغير وبمغت قيمتيا 
كمما كبر حجم المخاطرة السعرية كمما زادت المساحات 

أثير لمزروعة بمحصول الذرة الصفراء وىذا يؤكد حقيقة تا
فيما يخص المتغير و ،االسعار عمى تخصيص الموارد

الصوري لسنة سابقة والذي يمثل تأثير سنوات الحرب فقد 
ويستدل منو ان ىذا المحصول لم يتأثر   2.074227بمغ

، 1.09- أما قيمة معامل تصحيح الخطأ البالغة بالحرب 
ىذا يعني وجود عالقة ومعنوية جدًا و كما متوقع فيي سالبة 

توازن طويمة االجل بين المتغيرات االقتصادية المدروسة في 
أن تعني  λاالجل القصير، وان قيمة معممة  تصحيح الخطأ 

االختالل قصير االجل في  ىناك سرعة عالية في تعديل
 في المدة السابقة محصول الذرة الصفراء المساحة المزروعو ب

t-1  يمكن تصحيحو في المدة الحاليةt  بأتجاه العالقة التوازنية
او تغير في  shock طويمة االجل بسبب اية صدمة 

سرعة او معدل تصحيح  λالمتغيرات التوضيحية إذ تمثل 
 كما يعني ان .أتجاه العودة الى الوضع التوازنيالخطأ ب

تستغرق حوالي  محصول الذرة الصفراءالمساحة المزروعو ب
( بأتجاه العودة 1.09 ÷ 1( تقريبا )0.91تسعة اشير)

لموضع التوازني بعد اثر اية صدمة في اإلنموذج نتيجة لمتغير 
 في المتغيرات التوضيحية

 (4102- 0791لمحصول الذرة الصفراء لممده ) لمتكامل المشترك 9ARDL نتائج تقدير إنموذج  2 جدول 
 ARDLًخائح العالقت قصَشة االهذ إلًوورج 

 الوخغَشاث

 لسٌت سابقت الوساحت الوزسوعت

 لسٌت سابقت سعش هحصول الزسة الصفشاء

 لسٌت سابقت سعش الوحصول الوٌافس

 الخصشٍف الوائٌ

 الوخاطشة االًخاخَت

 الوخاطشة السعشٍت

 الوخغَش الصوسً

ΔECM(-1) 

Coefficient 

1.037470 

-0.013974 

1.216460- 

- 4.246533 

- 0.349093 

0.107871 

2.074227 

- 1.09682 

T-Ratio 

8.661886 

-0.074568 

- 6 .135772 

- 11.689095 

-12.38992 

4.085982 

11.968241 

-12.240842 

prob 

0.0131 

0.9473 

0.0255 

0.0072 

0.0065 

0.0550 

0.0069 

0.0066 

 ECMهعادلت إًوورج حصحَح الخطأ 

 
Stat =12.96792 (0.074)  F                R-Squared = 0.99                           R-Bar-Squared = 0.91 

       [Prob]F                               F             

1.670454                          0.2044 

1.685068                          0.1943 

0.015366                          0.9215 

0.590194                        0.4423 

0.731066                      prob 0.693827 

Test Statistics 

 

 

 
Jarque-Bera  

 Eviws 9 المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي
  5يوضح الجدول : التوازن طويل االمد والمرونات المقدرة 

التأثير طويل االمد من خالل التعرف عمى قيم المرونات  .
المتغيرات  لبيانات ARDL الجزئية طويمة االجل في نماذج 

، وتبين النتائج ان استجابة المزارعين المستعممة في التقدير
لذرة الصفراء باالجل الطويل لمتغيرات السعرية لمحصول ا

اإلشارة الموجبة لممرونة اتفقت مع الواقع االقتصادي ، إذ أن 

% 11السعرية لمحصول الذرة الصفراء عند مستوى معنوية 
تدل عمى ان ىناك عالقة طردية بين سعر المحصول 
والمساحة المزروعة منو في حين كانت المرونة السعرية 

عمى الطبيعة لممحصول المنافس بإشارة سالبة ومنيا نستدل 
اما المرونة الجزئية لتصريف مياة التنافسية بين المحصولين 

الري والمخاطرة السعرية فكانت متفقة مع المنطق االقتصادي 

    Cointeq = LNY - (3.6846*LNX2  -3.6410*LNX3 + 4.8118*LNX4 + 0.3219

        *LNX5 + 0.0884*LNX6  -2.2736*DAMMY  -9.2354 )

Heteroskedasticity Test: ARCH

Obs*R-squared

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared
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لم تظير المعنوية  وتدل عمى وجود عالقة ايجابية ولكن
، ولكن اظيرت مرونة المخاطرة االنتاجية وجود االحصائية ليا

 االنتاجي اذ بمغت قيمتوي الجانب اثر لممخاطرة ف
% بالمخاطرة االنتاجية تؤدي 1، اي ان زيادة 0.321898

%  في المساحات المزروعة  0.321898الى زيادة بمقدار
لمحصول الذرة الصفراء وأن المزارع عمى االمد الطويل اصبح 

واظيرت ، درة عمى مواجية الظروف المناخيةاكثر خبرة وق
سمبي لسنوات الحرب  خالل  قيمة المتغير الصوري وجود أثر

( عمى المساحة المزروعة  بمحصول 2014 - 1970المدة )
الذرة الصفراء الن الحروب تسبب حرق المزارع وىجرة 

تسبب تدمير التربة وتؤثر عمى  ياالفالحين الراضييم كما أن
لذلك ان  مما يؤدي الى ضعف النباتات وموتيا خصوبتيا

يرانية وحرب الخميج الصراعات التي دارت في الحرب اال
الثانية ثم الحرب االمريكية لمعراق من اكثر الحروب تأثير 
عمى التربة وبالتالي تعد احد اسباب انخفاض المساحة 

 المزروعة بمحصول الذرة الصفراء
 (4102- 0791لممده ) نتائج العالقة طويمة االمد لإلنموذج المقدر لمحصول الذرة الصفراء 59جدول 

 Eviews 9 المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي
السكون الييكمي لإلنموذج  لغرض أختبار: أختبار السكون

معامالت االجل الطويل مع معامالت االمد القصير، وانسجام 
أختبار المجموع التراكمي  أوالً : سيتم أستعمال أختبارين ىماف

إختبار المجموع  ثانياً و ، (CUSUM)لمبواقي المتتابع 

 (SUSUMSQ)التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة 
 Brown et al اخرونالمطوران من  براون و 

 
 

 
 (CUSUM) أختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابع  29شكل 

 Eviws 9 المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي

 
 SUSUMSQ)إختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة  59شكل 

 Eviws 9 باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائيلمصدر: عمل الباحثين ا

  Coefficient T-Ratio الوخغَشاث

 الثابج

لسٌت  سعش هحصول الزسة الصفشاء

 سابقت

لسٌت سعش الوحصول الوٌافس 

 سابقت

 الخصشٍف الوائٌ

 الوخاطشة االًخاخَت

 الوخاطشة السعشٍت

 الوخغَش الصوسً 

-9.235433 

3.684640 

-3.640950 

4.811779 

0.321898 

0.088446 

-2.273638 

-0.648590 

2.755716 

-2.386735 

1.232575 

3.512789 

0.543720 

-1.220263 

0.5831 

0.1103 

0.1397 

0.3430 

0.0724 

0.6411 

0.3467 



 البلذاوً والحاًٌ                                                        7171/ 48 (6) 7171 :-7171 –هدلت العلوم الزساعَت العشاقَت 

1737 

نالحظ أن اختبار المجموع   5و 4من خالل الرسم البياني 
CUSUMالتراكمي لمبواقي المتتابعة   واختبار المجموع  
 CUSUMSQالتراكمي لمربعات البواقي المتتابعة 

نالحظ ان الخط البياني داخل حدود المنطقة   لالنموذج
ند حدود معنوية الحرجة يشير إلى االستقرار في االنموذج ع

 توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات إذ % وقد5
إتضح من خالل الدراسة لنتائج اختبار جذر الوحدة أن 
بعض المتغيرات كانت مستقرة بالمستوى االصمي وىي 

( يري دجمة والفرات، المخاطرة االنتاجيةتصريف المائي لن)ال
، استقرت بعد اخذ الفرق االول ليا اما بقية المتغيرات فقد

وىذا يعني ان نماذج استجابة العرض لمحصول الذرة 
لعادية الصفراء التي تم تقديرىا مسبقا بالطرائق القياسية ا

لذلك فإن استخدام اسموب  تعاني من االنحدار الزائف،
التغمب  ترك ونماذج توزيع االبطاء استطاعالتكامل المش

د عالقة توازنية بين المتغيرات، وان عمى ىذه المشكمة بإيجا
متوسط االنتاج والمساحة المزروعة من محصول الذرة 
، طن 210042.431بمغ في العراق الصفراء

عمى التوالي وىي تشكل مانسبتو   دونم 342974.866
8%، 3 % والمساحات المزروعة من اجمالي االنتاج  

بمحاصيل الحبوب في العراق أما معدل االنتاجية فقد بمغ 
 % 32غم/  دونم أي شكمت مانسبتو ك 555.668165

من خالل استخدام و  من نسبة انتاجية الحبوب في العراق
في ىذا البحث توصمنا الى معرفة تأثيرات  ARDL نماذج

 ،طويلفصل عن تأثيرات االجل الاألجل القصير بشكل من
يرات تم تحديد العالقة التكاممية لممتغير التابع والمتغإذ 

المدى القصيركل عمى حدهالمستقمة في المدى الطويل و   
%   90اظيرت قيمة معامل تصحيح الخطأ أن حوالي و 

ة المزروعو من االختالل قصير االجل في المساح
في المدة السابقة يمكن تصحيحو  بمحصول الذرة الصفراء

ة الحالية بأتجاه العالقة التوازنية طويمة االجل، بعد في المد
أية صدمة أي أن محصول الذرة الصفراء يحتاج الى سنة  

وان كما والعودة لموضع التوازني وشير لمعالجة الخمل  
بإعطاء األىمية الكافية لدراسة االستقرارية في توصي الدراسة 

من خالل استخدام نماذج و  بيانات السالسل الزمنية ARDL 
في ىذا البحث تمكن الباحثين من فصل تأثيرات األجل 
القصير عن االجل الطويل لذلك نوصي بالتوسع في استخدام 

ARDLنماذج  وعمى المسؤولين عند وضع السياسات  .
السعرية مراعاة االمكانيات االخرى غير السعرية لممزارعين 
ما دون االعتماد فقط عمى زيادة السعر، ومنع االستيراد وان

توفير االمكانيات االخرى وزيادة الحوافز كدعم مستمزمات 
 ع  المزارعين عمى زراعة المحصول.االنتاج لتشجي
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