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المستخمص

 ومن أجل زيادة كمية انتاج القمح لسد احتياجات البمد والحد من األستيرادات البد من معرفة،يعد محصول القمح من المحاصيل اإلستراتيجية المرتبطة باألمن الغذائي

 وأن كمية االنتاج وانتاجية ىذا المحصول التزال،سبل زيادة انتاجية وحدة المساحة لممحصول ويزرع القمح في العراق بمساحات واسعة وخاصة في المحافظات الشمالية
 أن متوسط إنتاجية، وفي الغالب يسد العجز عن طريق االستيراد ويزرع القمح في معظم أنحاء العالم،محدوده مقارن ًة بمثيالتيا في دول الجوار ودول العالم االخرى
 استيدفت الدراسة تقدير، الدونم مما يدل عمى سوء استغالل المساحات المزروعة/) كغم4.852( ) بمغ4102 -0791( محصول القمح عمى مستوى العراق لممدة من

 وقد تم، الختبار التكامل المشترك وتقديرالعالقة التوازنية قصيرة وطويمة االجلARDL دالة استجابة عرض محصول القمح في العراق باستخدام نماذج توزيع االبطاء

 سعر محصول،)تحديد العوامل الرئيسة الستجابة عرض المساحة المزروعة بمحصول القمح وىي (المساحة المزروعة بمحص ول القمح في العراق لسنة سابقة (دونم
 االمطار(مميميتر) تم، المخاطرة السعرية، المخاطرة االنتاجية،)2 التصريف المائي لنيري دجمة والفرات (مميار م،) طن/ سعر محصول الشعير (دينار،) طن/القمح (دينار
التحقق من استقرارية السمسمة الزمنية لممتغيرات المدروسة واظيرت النتائج عدم استقرارية كل من المتغيرات (سعر محصول القمح وسعر المحصول المنافس الشعير

 اتضح انWald-statistic  ومن خالل اختبار،والمخاطرة السعرية واالمطار ) وان وجود متغيرات غير مستقره تعني وجود انحدار زائف لذلك تم اخذ الفرق االول ليا
 أما قيمة،ىناك تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة ونالحظ أن جميع المعامالت في االجل القصير كانت معنوية بدرجة عالية عدا متغير االمطار فمم يكن معنويا
) يمكنt-1(  من االختالل قصير االجل في المساحة المزروعو بمحصول القمح في المدة السابقة%59  تعني ان حوالي،)-0.594( معممة تصحيح الخطأ فقد بمغت
) بأتجاه العالقة التوازنية طويمة االجلt( تصحيحو في المدة الحالية
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ABSTRACT
The wheat crop is a strategic crop associated with food security. In order to increase the quantity of wheat production to meet
the needs of the country, it is necessary to know how to increase the productivity of the unit of area of the crop to reduce the
importations. Wheat is implanted in Iraq in large areas, especially in the northern governorates. The quantity of production
and productivity for that crop is still limited, Compared to other countries in the neighboring countries and other countries
of the world, and often fill the deficit through the import since wheat is implanted in most of the world countries , the average
productivity of the wheat crop in Iraq for the period (1970 - 2014) amounted to (7.857) kg / dunums, Which shows the abuse
of cultivated areas The study were based on estimating the response function of wheat yield in Iraq using the ARDL for the
evaluation of joint integration and the estimation of the short and long term equilibrium relationship. The main factors of the
response to the produce of the area cultivated with wheat yield was organized as the area planted with wheat in Iraq for the
previous year (dunums), the price of the wheat crop (JD / ton), the barley price (JD / ton) and the water discharge of the tigirs
and Euphrats rivers , Production risk, price risk and rain (mm) was done (The price of the wheat crop and the price of the
competing crop, the barley, the price risk and the rain. Then Checking the stability of the time series of studied variables and
the results showed a lack of stability of the variables (the price of wheat, the price of the rival barley crop, the price risk and
rain). And that the presence of unstable variables mean the existence of a false decline so it was taking the first difference to
her, and through the Wald-statistic test turned out to be there is a common integration between the studied variables, and its
noted that all transactions in the short term was significantly high degree except rain variable was not significant, the error
correction parameter value amounted to (-0.594), means that about 59% of short-term imbalance in the cultivated wheat
crop area In the Previous period (t-1) can be corrected in the current period (t) toward a long-term relationship equilibrium
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عمى سالسل زمنية مستقرة وغير مستقرة ) (17يظير إنموذج

المقدمة

بالرغم من التقدم الصناعي التقني في العالم فان زيادة اإلنتاج

االنحدار الذاتي لالبطاء الموزع  ARDLمزيجا من أنموذجين

الزراعي خاصة الحبوب ىو موضع اىتمام العديد من بمدان

انموذج توزيع االبطاء Lag- Distributed Model

والطمب

وانموذج االنحدار الذاتي  5Autoregressive modelإن

وعم إمكانية سداالحتياجات البشرية حيث يعتمد اغمب سكان

متحيزة ،وتسمح بتحديد قيم حرجة لالختبارات المستخدمة وان

العالم في غذائيم عمى الحبوب والزال العراق يعاني من

إنموذج  ARDLيسمح بأن تكون المتغيرات التفسيرية في

اقتصار النشاط االقتصادي بالدرجة االساس عمى القطاعات

االنموذج بفترات تباطؤ زمني مختمفة وىذه الحالة التي

الخدمية والتوزيعية دون االنتاجية (الزراعة والصناعة)

التسمح بيا بقية النماذج القياسية ) .)5تكمن مشكمة البحث

إذ اليزال العراق يعاني من عجز كبير في تأمين المحاصيل

بالدول المتقدمة وحتى دول الجوار إذ لم تتحقق االمكانيات

الستراتيجية وقد تركز اىتمام الباحثين في االونة االخيرة عمى

الزراعية كمساىمة جيدة في النمو االقتصادي والتنمية وكفاية

تحميل العالقات االقتصادية بين المتغيرات االقتصادية

احتياجاتنا من الحبوب عمى االقل ،والسيما في المناطق

العالم واىم أسباب ذلك ىونقص المواد الغذائية

منيجية  ARDLتعطي تقديرات كفوءة  Efficientوغير

المتزايد عمييا نتيجة لمزيادة السريعة الحاصمة في عددالسكان

في أن اداء القطاع الزراعي في العراق اليزال ضعيفا مقارنةً

فالتزال مساىمات انشطة قطاعات الزراعة والصناعة محدودة

ودراسة استجابة العرض لبيانات السالسل الزمنية باستعمال

الزراعية ذات التربة الخصبة اذ اليزال ىناك عدم موازنة بين

نماذج قياسية حديثة غير طريقة المربعات الصغرى االعتيادية

االنتاج المحمي واالستيالك لذلك البد من دراسة سبل استجابة

التي يمكن ان تعطي تقديرات غير دقيقة والسيما عندما تكون

المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح بعد

سمسمة البيانات المستعممة لممتغيرات االقتصادية غير مستقرة،

التعرف عمى مدى استق اررية السمسمة الزمنية لكافة المتغيرات

وىذا يتطمب اختبار مدى سكون السالسل الزمنية لممتغيرات

باختبارات جذر الوحدة واستخدام اختبار الحدود لمعرفة وجود

السالسل الزمنية مستقرة مثل اخذ الفرق االول لمبيانات ،في

لفترات اإلبطاء الموزعة ( (ARDLلبيان العالقة التوازنية

معظم الحاالت تصبح ىذه السالسل الزمنية ساكنة عند الفرق

لمحصول القمح لممدة ( )2014 -1970كل عمى حدة.

االول او انيا تستقر بأخذ الفرق الثاني .ومن النماذج القياسية

اوال :واقع زراعة محصول القمح في العراق

 ARDLوالذي بني عمى اساس اختيار افضل إنموذج
تصحيح الخطأ عن طريق اختيار رتبة التباطؤ وىو بذلك يعد

بسياسات األمن الغذائي والدور التقميدي الذي يمعبو الخبز في

الثقافة المحمية ويدل عمى أن توفير كمية كافية من القمح

غير

لالستيالك سيكون دائما احدا من أىم أولويات تحقيق االمن

المقيد ،unrestricted error correction modelإذ

الغذائي في العراق ويتضح من بيانات الجدول  .1أن متوسط

تكامل مشترك بين المتغيرات واستخدام نماذج االنحدار الذاتي

المستعممة في الدراسة واتخاذ اجراءات التصحيح لجعل ىذه

المناسبة في ىذا المجال ىو إنموذج توزيع االبطاء الذاتي

إنموذجاً

مطو ارً

إلنموذج

تصحيح

الخطأ

يعد القمح احد من أىم المحاصيل في العراق إلرتباطو القوي

يتطمب االمر اختبار مدى سكون السالسل الزمنية ،فضال

إنتاج محصول القمح عمى مستوى البمد لممدة من (-1970

عن امكانية وجود عالقة تكامل مشتركة طويمة االجل بين
المتغيرات االقتصادية ( (9لقد تبين أن نماذج توزيع االبطاء

 )2014بمغ1531883طن وقد سجمت سنة  2014اعمى

كمية إنتاج إذ بمغت 5055111طن وكانت اقل كمية لالنتاج

 Autoregressive Distributed Lagتعرض طريقة قيمة

سنة  1984بمغت  470900طن.

جدا الختبار وجود عالقة طويمة األجل بين السالسل الزمنية،

وتستعمل في مجاالت االقتصاد ،والمالية ،والسياحة ،والموارد
والطاقة ،وتستعمل نماذج  ARDLلمتكامل المشترك في
االقتصاد القياسي بيانات السالسل الزمنية لتقدير ديناميكية
االجل القصير واالجل الطويل حتى عندما تشتمل المتغيرات
1740
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  2014بالمقابل كانت اخفض إنتاجية خالل تمك الفترة فقدبمغت  89.3كغم بالدونم في عام .1984

شكم  51األحداِ انعاو الَخاج يحصول انقًح فٌ انعراق نهًذة
()2011-1170
أما متوسط المساحة المزروعة من محصول القمح في البمد

لممدة نفسيا فقد بمغ نحو  5689792.44دونم وسجل عام

شكل  52األتجاه العام إلنتاجية محصول القمح في العراق

 1991أعمى مساحة مزروعة بالقمح إذ بمغت نحو

لممدة ()4102-0791

 10068578دونم ،فيما كانت أدنى مساحة مزروعة بنحو

جدول 50اإلنتاج والمساحة واإلنتاجية لمحصول القمح في

 3427700دونم في العام .1977

العراق لممدة من ()4102 -0791

انسُواث
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

شكل  54األتجاه العام لممساحة المزروعة بمحصول القمح
في العراق لممدة ()4102-0791

أما الغمة الدونمية

بمغ متوسطيا عمى مستوى البمد نحو

258.3569776كغم لكل دونم وسجل عام  2014أعمى
انتاجية إذ بمغت  592.8كغم لكل دونم خالل فترة 1970

1741

اإلَخاج
( طٍ )
1235600
822300
2625300
957000
1338900
614100
1312400
695700
909800
684800
975600
902000
965100
841000
470900
1405500
1035800
722300
879701
491441
1195819
1476400

انًساحت
انًزروعت
)
دوَى
(
7034100
3793200
7658400
4624400
6533300
5630600
5997200
3427700
5982600
4311200
5495900
4847600
4727700
5126100
5271200
6266100
5040100
4881300
4381600
3450555
4782790
10068578

اإلَخاخَت
( كغى/دوَى )
175.3
216.8
342.8
206.9
204.9
109.1
218.8
203.0
152.1
158.8
177.5
186.1
204.1
164.1
89.3
224.3
205.5
148.0
200.8
142.4
250.0
146.6
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مزيج بينيما ولكن يجب أن التكون متكاممة من الدرجة (2)1

تابع لجدول 50
انسُواث

اإلَخاج
( طٍ )

انًساحت انًزروعت
دوَى

اإلَخاخَت
كغى/دوَى

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
انًخوسط

1310743
910971
854042
1091416
1149998
946711
1474869
1101598
1040326
2219446
2589467
2329198
1832138
2228362
2286311
2202777
1254975
1700390
2748840
2808900
3062311
4178379
5055111
1531883.111

4809277
4743656
5077347
5701958
5569119
5498485
5781990
5950744
4308141.0
5217911
6594945
6854925
6159223
6410663
6054103
6279514
5741162
5049753
5543880
6542768
6914498
7376332
8528043
5689792.444

272.5
192.0
168.2
191.4
206.5
172.2
255.1
185.1
241.5
425.4
392.6
339.8
297.5
347.6
377.6
350.8
218.6
336.7
495.8
429.3
442.9
566.5
592.8
258.353

( )1كماإن استخدام منيجية توزيع االبطاء الذاتي ARDL
يجنب المشاكل الناتجة عن بيانات السالسل الزمنية غير

المستقرة ( )6ويمكن تعريف المتغير المستقر عمى انو المتغير
ذو السمسمة الزمنية بمتوسط ثابت وتباين ثابت ،مثال تكون
سمسمة ( )X1سمسمة زمنية ساكنة اذا كان متوسطيا (E(xt
مستقالً عن الزمن  tوتباينيا عدد محدد واليتغير بشكل منتظم
مع مرور الزمن ،من جية اخرى السمسمة الزمنية غير الساكنة
تحتوي عمى متوسط متغير او تباين متغير ولمعرفة إذا كان
المتغيرساكناً يعتمد عمى ما إذا كان يحتوي عمى جذر
وحدوي ،نقارن المتغيرات الساكنة وغير الساكنة المرتبطة

أيضا بأنواع مختمفة من االتجاىات الزمنية التي يمكن العثور

عمييا في المتغيرات ،إذ تحتوي المتغيرات غير الساكنة
اتجاىات عشوائية غالبا ماتؤدي إلى االرتباط الزائف أذا

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون االنمائي – الجياز المركزي لالحصاء

وجدت سمسمة لبيانات تحتوي عمى جذر الوحدة فالسمسمة غير

وتكنموجيا المعمومات – دائرة االحصاء الزراعي

ثانيا :معدالت النمو السنوي والرقم القياسي لمتغاير

مستقرة فمن الميم عمل تكامل مشترك بين المتغيرات ،من

يتضح من الجدول  . 2ان معدالت النمو السنوي إلنتاج
محصول القمح عمى مستوى البمد كانت

أجل االستدالل عمى السببية غير الزائفة لمعالقة طويمة االمد

 %2.78وان

بين السمسمة الزمنية ( )4لذلك قبل التأكد من العالقة بين

معدالت النمو السنوي لمساحة محصول القمح عمى مستوى

المتغي ارت في المدى القصير والمدى الطويل ،يجب أن يتم

محصول القمح عمى مستوى البمد كانت.%2.23

تعطي نتائج زائفة ) )2تنشأ مشكمة االنحدار الزائف إذا كانت

البمد كانت  ،%0.55وان معدالت النمو السنوي إلنتاجية

التحقق من رتبة التكامل الن المتغيرات غيرالساكنة ربما

جدول 54معدالت النمو السنوي لإلنتاج الكمي والمساحة

السالسل الزمنية ذات اتجاىات تصاعدية وتنازلية قوية،

المجنية واإلنتاجية لمحصول القمح عمى مستوى العراق

ويكون

لممدة 4102 – 0791

َوع
انًخغَر
اإلَخاج
انًساحتانًزروعت
اإلَخاخَت

عالقة حقيقية بينيما ولذلك فمن الميم جدا معرفة العالقة بين

المتغيرات االقتصادية إذا كانت حقيقية أو زائفة ) )11وتمكننا

يحصول انقًح
يعذل انًُو انسُوً %
7538
15..
7577

منيجية  ARDLمن فصل تأثيرات االمد الطويل عن االمد
القصير

المصدر:من اعداد الباحثين اعتمادا عمى جدول  .0باستخدام

توصيف اال نموذج  :تم توصيف دالة استجابة العرض

المعادلة االتيةLn Y = bo + b1 t :
إذ إن  : yيمثل اإلنتاج أو المساحة أو اإلنتاجية
 :b1معدل النمو السنوي
 :tالزمن
ثالثا :المواد وطرائق العمل

لمحصول القمح لممتغيرات المستخدمة في االنموذج بالصيغة

الموغارتمية خالل مدة الدراسة ( )2014 – 1970بالشكل

االتي:

 :Yالمساحة المزروعة بمحصول القمح في العراق ( دونم)

تم اختبار وجود عالقة التكامل المشترك طويمة االجل بين

 :X1المساحة المزروعة بمحصول القمح في العراق لسنة

المتغيرات في اإلنموذج بإستخدام نماذج توزيع االبطاء
) ( ARDLإذ أن من مميزاتيا

عالياً ويعود ذلك لوجود اتجاه ،وليس لوجود

سابقة (دونم)

انو يمكن تطبيقيا بغض

 :X2سعر محصول القمح (دينار /طن) لسنة سابقة

النظر عن درجة تكامل المتغيرات ىي  )0(1او  )1(1أو

 :X3سعر محصول الشعير (دينار /طن) لسنة سابقة
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 :X4التصريف المائي لنيري دجمة والفرات (مميار م)3
 :X5المخاطرة االنتاجية
 :X6المخاطرة السعرية
 :X7االمطار

اغمب دراسات السالسل الزمنية تظير حقيقة عدم استق اررية
السمسمة الزمنية مع الزمن ،اذ غالبا ماتتجو المتغيرات
تصاعديا اوتنازلياً مع الزمن وىذا يؤدي الى وجود انحدار
زائف لذلك تم التأكد من وجود ىذا االنحدار الزائف او عدمو

بفحص السمسمة الزمنية المستعممة النموذج

دالة استجابة

عرض محصول القمح لمفترة من ( )2014 -1970يمكن
فحص استقرارية السلسلة الزمنية عن طريق الرسم بشكل .4

شكل C .1سلسلة متغير سعر محصول القمح لسنة سابقة

شكل  A.1سلسلة متغيرالمساحة المزروعة بمحصول القمح

شكل  D .1سلسلة متغير سعر محصول الشعيرلسنة سابقة

شكل  B .1سلسلة متغيرالمساحة المزروعة بالقمح لسنة
سابقة
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شكل  E .1سلسلة متغير التصريف المائي

شكل  G .1سلسلة متغير المخاطرة السعرية

شكل  F.1سلسلة متغير المخاطرة االنتاجية

شكل  H .1سلسلة متغير االمطار
شكل  .1دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي
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وقد استطعنا الحكم عمى حالة السالسل الزمنية لكل متغير
وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول  3االتي
جدول  52حالة االستقرارية
حانت يعايم
دانت AC
الٍخخهف
عٍ انصفر

حانت
انًخغَراث
انًخغَراث
يسخقرة

ٍخخهف عٍ
انصفر

انًخغَراث
غَر يسخقرة

انًخغَراث
X5

X4

X1

Y

X7

X6

X3

X2

والجل معالجة المتغيرات غير المستقرة تم أخذ الفرق االول
كما واضح بالشكل .5

شكل ( C )5سمسمة متغير المخاطرة السعرية

شكل ( A )5سمسمة متغير سعر محصول القمح لسنة سابقة

شكل ( D )5سمسمة متغير االمطار
شكل  5.دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي عند الفرق
االول

كما يمكن فحص استق اررية السمسمة الزمنية عن طريق اجراء
اختبار ديكي فولر المطور ( )ADFلكل سمسمة من البيانات )
 )16وتتمثل خطوات اختبار  ADFبثالث خطوات :تبدأ
الخطوة االولى بالصيغة الثالثة ( تحتوي عمى حد ثابت واتجاة

زمني )

أ  -اذا كانت السمسمة مستقرة نتوقف عن اجراء اي اختبارات
اخرى

شكل ( B )5سمسمة متغير سعر محصول الشعير لسنة سابقة
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ب -اذا كانت السمسمة غير مستقرة نستمر الى الخطوة الثانية

المطمقة الحصاءة ( )tauالمقدرة لممعممة ) ( في حالة إذا

الخطوة الثانية  :تتمثل بالصيغة الثانية (تحتوي حداً

كانت أقل من القيمة الحرجة المطمقة ،فإننا نقبل فرضية

ثابتاً فقط)

العدم ،وان المتغير غير ساكن ،واذا كانت قيمة إحصاءة

( )tauالمطمقة المحسوبة لممعممة ) ( أكبر من قيمة t

أ  -اذا كانت السمسمة مستقرة نتوقف عن اجراء اي اختبارات

اخرى

الحرجة فإننا نرفض فرضية العدم وان المتغير ساكن ).)10

ب -اذا كانت السمسمة غير مستقرة نستمر الى الخطوة الثالثة

توضح نتائج االختبار في الجدول  .4ان قيمة تاو tau

الخطوة الثالثة  :تتمثل بالصيغة االولى (التحتوي عمى حد

المحسوبة اقل من قيمة تاو  tauالمطمقة الجدولية ،وىذا يدل

أ  -اذا كانت السمسمة مستقرة نتوقف عن اجراء اي اختبارات

 ),x6,x7فعند مستوى معنوية  %1و %5و %10اي ان

عمى عدم استق اررية السالسل الزمنية لممتغيرات ( x2 x3

ثابت والاتجاه زمني)

ٍ
مساو لموحدة
السالسل الزمنية ليذه المتغيرات ليا جذر

اخرى
ب  -اذا كانت السمسمة غير مستقرة نقوم بعمل تصحيحي

وتعرف بسمسمة السير العشوائي وبعد اخذ الفرق االول

الختبار

انيا مستقرة من الدرجة االولى وال تحتوي عمى جذر وحده كما

لجعميا مستقرة بأخذ الفرق االول).عطية ،2005 ،ص 662
 .)665 -إذ يتم اختبار فرضية العدم

لسالسل ىذه المتغيرات ثبت استق ارريتيا عند الفرق االول اي

نالحظ من الشكل .5

االستق اررية في بيانات السالسل الزمنية باستخدام اختبار
ديكي فولر المطور ( ،)ADFومن خالل مقارنة القيمة

جدول  52اختبار استقرارية المتغيرات لمحصول القمح لممدة ( ) 4102 - 0791بإستخدام اختبار ديكي فولر المطورADF
انًخغَراث

T testانًسخوى االصهٌ
ثابج فقط
ثابج واحداِ
-65939977
-751761.3
-75.88.11
-75777131
-75171377
-75.81677
-75617167
-7577.777
-65.87396
-757.1.6.
-75.88.11
-75777131
-75171377
-75.81677
-75617167
-7577.777
-95613387
15911197
-95379771
-756918.9
-75.88.11
-75981199
-95178686
-75171377
-75.9..77
-95697176
-75617167
-759887.1
9576177.
151777.8
-9573199.
-756918.9
-75.88.11
-75981199
-95178686
-75171377
-75.9..77
-95697176
-75617167
-759887.1

-75776383
-75986789
-75.98111
-75981377
-75919877
-75986789
-75.98111
75981377-

-.51.1117
-75981199
-75.9..77
-759887.1
-5.522390
-4.180911
-3.515523
-3.188259
-2.639356
4.180911
-3.515523
-3.188259
-153991.1
-75737713
-75617717
-757781.7

-7.184799
-4.186481
-3.518090
-3.189732
-9.761710
-4.186481
-3.518090
-3.189732

بذوٌ

*t

y
1%
5%
10%
t* x1
1%
5%
10%
t* x2
1%
5%
10%
*t
x3
1%
5%
10%
t* x4
1%
5%
10%
*t

x5
1%
5%
10%
*t
x6
1%
5%
10%
*t
x7
1%
5%
10%

-95638167
-75.88.11
-75171377
-75617167
-956.6717
75377131-7518677.
-75677617

-0.715434
-2.618579
-1.948495
-1.612135
-15761.97
-756771.3
-95171791
-95699399
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ثابج واحداِ

T testانفرق االول
ثابج فقط

-75.97171
-75.17767
-75179717
-75617177
-75771.88
-75.17767
-75179717
-75617177

-35779..7
-75.17767
-75179717
75617177-9.780449
-3.592462
-2.931404
-2.603944

بذوٌ

- 75871763
-756918.9
-95178686
-95697176
-75671637
-756918.9
-95178686
-95697176

-7.243608
-2.619851
-1.948686
-1.612036
-9.899082
-2.619851
-1.948686
-1.612036
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اإلنموذج المقدر من مشكمة عدم تجانس التباين Breusch-

خامسا :انحدار التكامل المشترك وفقاً إلنموذج ARDL

 pagan -Godfreyبداللة كالً من قيم لكرانج و اختبار  Fو

بالنظر لما توصمنا لو من نتائج لممتغيرات المدروسة عمى ضوء

البالغين (] )0.47[0.93]( ،)28.24[0.70عمى التوالي .وبينت

اختبارات االستق اررية فإن بعض المتغيرات كانت مستقرة بالمستوى

النتائج بأن اإلنموذج المقدر اليعاني من مشكمة االرتباط الذاتي

االصمي اي من الدرجة ( )0بينما المتغيرات االخرى ىي سالسل

عمى ضوء اختبار Breusch Godfrey serial

زمنية غير مستقرة عند المستوى االصمي و انيا تصبح مستقرة فقط

لكرانج و اختبار F

بعد اخذ الفرق االول ليا وىي بذلك متكاممة من الدرجة االولى ()1

االنموذج ككل حسب اختبار  . Fكما تبين خمو االنموذج من

المتغيرات المدروسة سواء بأستعمال طريقة جوىانسن او اختبار

مشكمة التعدد الخطي حسب اختبار كالين من خالل مقارنة الجذر

الحدود او اختبار  ، Wald testلذلك فإن استعمال إنموذج

التربيعي لمعامل التحديد مع معامل االرتباط البسيط بين المتغيرات

 ARDLيعد االكثر مالئمة لطبيعة بيانات السالسل الزمنية

وتبين ان الجذر التربيعي لمعامل التحديد كان اكبر من معامل

لممتغيرات المستعممة  ،الذي من خاللو يمكن قياس العالقة طويمة

االرتباط الجزئي بين المتغيرات في االنموذج مما يؤكد ان نماذج

االجل و قصيرة االجل بين متغيرات اإلنموذج .ان الخطوة االولى

 ARDLعدم وجود تصاحب السمسمتين بين المتغيرات في نماذج

في تقدير إنموذج  ARDLىي الكشف عن جودة اإلنموذج المقدر

التكامل المشترك  ،ومن خالل قيمو  JBتبين ان البواقي تتوزع

وخمو اإلنموذج من المشاكل القياسية ومن خالل نتائج الجدول .5

توزيعا ً طبيعيا ً الن قيمة االحتمالية  0.213اكبر من  %5ان

جدول  5.نتائج تقدير إنموذج  ARDLلمتكامل المشترك

معامالت اإلنموذج المقدر تمثل مرونات جزئية قصيرة االجل الن

لمحصول القمح لممدة ( )4102-0791

انًخغَراث
انًساحت
انًزروعت نسُت
سابقت
سعر يحصول
انقًح نسُت سابقت
سعر يحصول
انشعَرنسُت سابقت
انخصرٍف انًائٌ
انًخاطرة االَخاخَت
انًخاطرة انسعرٍت
االيطار
)ΔECM(-1

لالرتباط الذاتي إذ بمغت القيم ( ][0.49

 ) 1.407و( ] ) 0 .088[0.916عمى التوالي وظيرت معنوية

 ، Iفضالً عن وجود تكامل مشترك اي توازن بعيد االمد بين

َخائح انعالقت قصَرة االيذ إلًَورج ARDL
T-Ratio
Coefficient

بداللة قيم

الدالة المقدرة ىي دالة لوغارتيمية مزدوجة ومن خالل الجدول .5

Prob.

3.782509

0.0069

نالحظ ان المرونة الجزئية لممساحة المزروعة بالقمح لسنة سابقة

2.430029

4.217200

-1.988469

-3.868534
-5.808077
-3.268129

0.0040
0.0061
0.0007
0.0137
0.0094

القمح لسنة سابقة بنسبة  %1تؤدي الى زيادة المساحة المزرعة

0.3378
0.0324

قدرة المزارعين عمى زيادة المساحة المزروعة استجابة لمتغيرات

1.197765

-0.998303
-0.110045
-0.138743
0.121142

-3.541831
1.028717

-2.612676

-0.594619

بمغت

 1.19776اي ان زياده المساحو المزروعة بمحصول

بيذا المحصول في السنو الالحقة بمقدار  %1.1977وتدل عمى
السعرية وغير السعرية ،كما أن اإلشارة الموجبة والمعنوية لممرونة

الجزئية لسعر محصول القمح لسنة سابقة التي بمغت 2.430029

يعادنت إًَورج حصحَح انخطأ ECM

تتفق مع المنطق االقتصادي ،وتدل عمى عقالنية المزارعين

Cointeq = LNY - (-1.2829*LNX2 + 1.2474*LNX3 + 0.2428*LNX4 + 0.0906
) *LNX5 + 0.0694*LNX6 -0.1407*LNX7 + 14.1189

باستجابتيم لمزيادة السعرية اي ان زيادة سعر القمح بنسبة %1
تؤدي الى زيادة المساحات المزروعة من المحصول بمقدار

)R-Bar-Squared F stat=7.11(0.004
= 0.80
[F ]Prob

0.9321

0.7028
0.9164

 ،%2.430029في حين تعكس اإلشارة السالبة والمعنوية

R-Squared = 0.83

لمرونة سعر محصول الشعير لسنة سابقة لمطبيعة التنافسية

Test Statistics

F

0.469909
28.24840
0.088860

Heteroskedasticity test :
Breusch pagan Godfrey
Obs*R-squared
Breusch Godfrey serial
Obs*R-squared
Jarque-Bera

بين المحصولين اي أن زيادة سعر الشعير بنسبة  %1تؤدي
الى تقميل المساحات المزروعة من محصول القمح بمقدار
 %1.988469أما مرونة تصريف مياة الري فقد جاءت

3.0858

سالبة وىذا يؤكد ان ىناك أستخداماً غيررشيد لمياه الري .أما

المصدر :عمل الباحثين باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائيEviews 9

بمغت وبإشارة سالبة اي ان زيادة المخاطرة االنتاجية بنسبة

0.4948
prob 0.2138

تبين

1.407289

مرونة المخاطرة اإلنتاجية التي تبين االنحراف عن اإلنتاج فقد

إن اختبارات التشخيص  Diagnostic Testsلإلنموذج

 %1يؤدي الى انخفاض المساجة بنسبة  %0.11أما مرونة

المقدر المذكور أنفا ً والموضحة في الجدول  .5تبين سالمة

المخاطرة السعرية فقد بمغت  0.138743 -وباشارة سالبو

اإلنموذج المقدر من المشاكل القياسية إذ بينت النتائج خمو

مما يعني ان زيادة نسبة المخاطرة السعرية بنسبة  %1يؤدي
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الى انخفاض المساحة المزروعة بنسبة %0.13

انبهذاوً وانحاٌَ

بالمخاطرة االنتاجية تؤدي الى زيادة بمقدار %0.090644

وأظير

في المساحات المزروعة لمحصول القمح.

التحميل أن معممة األمطار موجبة ولكن غير معنوية .أما
قيمة معامل تصحيح الخطأ البالغة  ،-0.594فيي سالبة كما

متوقع وذات قيمة معنوية وىذا

جدول  56نتائج العالقة طويمة االمد لإلنموذج

يعني وجود عالقة توازن

المقدرلمحصول القمح ()4102 -0791

طويمة االجل بين المتغيرات االقتصادية المدروسة في االجل

انًخغَراث
انثابج
سعر يحصول
انقًح
سعر يحصول
انشعَر
انخصرٍف
انًائٌ
انًخاطرة
االَخاخَت
انًخاطرة
انسعرٍت
االيطار

القصير وان قيمة سرعة تصحيح الخطأ ( )λتعني ان حوالي
%59من االختالل قصير االجل في المساحة المزروعو
بمحصول القمح في المدة السابقة ( )t-1يمكن تصحيحو في
المدة الحالية ( )tبأتجاه العالقة التوازنية طويمة االجل بعد
اية صدمة ( )shockاو تغير في المتغيرات التوضيحية إذ
تمثل ( )λسرعة تصحيح الخطأ بأتجاه العودة الى الوضع

وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات إذ إتضح
من خالل الدراسة لنتائج اختبار جذر الوحدة أن بعض

تستغرق حوالي  1.6سنة وستة اشير تقريبا 0.594÷1

المتغيرات كانت مستقرة بالمستوى االصمي،اما المتغيرات

بعد اثر اية صدمة في

االخرى (سعر محصول القمح  ،وسعر المحصول المنافس

اإلنموذج نتيجة لمتغير في المتغيرات التوضيحية

(الشعير) والمخاطرة السعرية واالمطار) فقد استقرت بعد اخذ

التوازن طويل االمد والمرونات المقدرة

الفرق االول ليا ،لذلك فإن استخدام اسموب التكامل المشترك

الجدول  .6يوضح التأثير طويل االمد من خالل التعرف

ونماذج توزيع االبطاء استطاعت التغمب عمى ىذه ARDL

عمى قيم المرونات طويمة االجل في نماذج  ARDLلبيانات

المشكمة بإيجاد عالقة توازنية بين المتغيرات كما اتضح ان

المتغيرات المستعممة في التقدير وتوضح النتائج ان استجابة

قطاع الزراعة يعاني اليوم من اختالالت كثيرة جعمتو غير

المزارعين باالجل الطويل لمتغيرات السعرية لمحصول القمح

قادر عمى اداء ميامو وتتمثل ىذه االختالالت في انخفاض

والشعير لم تكن تحمل االشارة المتوقعة ،اذ كانت اشارة مرونة
سعرالقمح

سالبة

سعرمحصول

وبمقدار1.282861

الشعير

فكانت

باشارة

-

اما

موجبة

غمة وحدة المساحة الىم محصول من المحاصيل

مرونة

االستراتيجية اال وىومحصول القمح فقد بمغ معدل انتاجيتو

وبمقدار

 258.356977كغم /دونم أي تشكل مانسبتو  %15من

 1.247386اي إن في االجل الطويل لم يكن لمسعر تأثير

نسبة انتاجية الحبوب في العراق وىي نسبة متدنية وقد يكون

جيد عمى ق اررات المزارعين بزيادة المساحات المزروعة

السبب في ذلك ىو لعدة اسباب لعل ابرزىا تدىور خصوبة

لمحصول القمح ،وقد يكون السبب في ذلك ان المزارعين ليس

االرض نتيجة للتملح والتعرية بسبب تدني كفاءة ادارة

ليم الثقة العالية بالسياسات السعرية لمحكومة العراقية نتيجة

التصريف المائي أو تدني مستوى االدارة المزرعية لمفالحين

التذبذب السعري عبر سنوات االجل الطويل او قد يكون

اذ تعتمد عمى ادارة تقميدية متخمفة وعدم استخدام االالت

السبب ان المزارعين لم يستجيبوا لزيادة المعروض بتغير

الزراعية الحديثة او أن ىناك مساحات من االراضي تم

االسعار الن ىناك تحديات اخرى منعتيم من االنتاج مثل

تخصيصيا لزراعة المحصول لمحصول عمى بذور واسمدة

شحة المياه او ارتفاع درجات الح اررة في االمد الطويل اي

مدعومة من الدولة وليس لمرغبة الحقيقية في زراعتيا

التأثر بالعوامل غير السعرية اكثرمن العوامل السعرية .اما

بمحصول القمح وقد اظيرت قيمة معامل تصحيح الخطأ أن

مرونة تصريف مياه الري والمخاطرة السعرية واالمطار فقد

حوالي  %59من االختالل قصير االجل في المساحة

كانت غير معنوية احصائيا ،ولكن اظيرت مرونة المخاطرة

المزروعو بمحصول القمح في المدة السابقة يمكن تصحيحو

االنتاجية وجود اثر لممخاطرة في الجانب االنتاجي ولكن

بحجم قميل اذ بمغت قيمتو

14.118933
-1.282861
1.247386
0.242799
0.090644
0.069418
-0.140695

11.145216
-2.477391
2.476779
0.904189
2.744429
1.273659
-1.362262

Prob.
0.0000
0.0424
0.0424
0.3959
0.0287
0.2434
0.2153
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التوازني كما يعني ان المساحة المزروعو بمحصول القمح
بأتجاه التوازن في االمد الطويل

Coefficient

T-Ratio

في المدة الحالية بأتجاه العالقة التوازنية طويمة االجل ،بعد

 0.090644اي ان زيادة %1

1748

ٌَانبهذاوً وانحا

7193/ 48)6(9371: -9371 – يدهت انعهوو انزراعَت انعراقَت

أية صدمة أي أن محصول القمح يحتاج الى سنة وستة اشير
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تقريبا لمعالجة الخمل كما وان الدراسة توصي بتفعيل دور
السياسات السعرية والتأكيد عمى دور اإلرشاد الزراعي لتوعية

الفالحين باالىتمام بعمميات الري والتسميد والمكافحة وزيادة
عرض األراضي عن طريق االستصالح الزراعي لغرض
زيادة اإلنتاجية واالستفادة اإليجابية من كافة الفرص المتاحة
عمى المستوى المحمي لزيادة اإلنتاج من محصول القمح ودعم

مراكز األبحاث الزراعية لتقديم مقترحات تطويرية حول أنتاج
المحصولين وتوفير قاعدة بيانات موحدة بقدر مقبول من الدقة
والواقعية و التركيز عمى رفع معدل الغمة التي تعد من
األسباب الرئيسة في تراجع معدل إنتاج القمح لممدة الماضية
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