دراست اقتصاديت ألثر الدعن احلكوهي على انتاج حماصيل احلبوب
الرئيست (القوح ،الشعري ،الرز) يف العراق للودة 2015-1995
م.م .وليد إبراهين سلطاى م .أمحد هاشن علي م .هىن عبد القادر أمحد
كمية الزراعة والغابات /جامعة السهصل

waleedsultan502@uomosul.edu.iq

ييدف البحث دراسة وقياس أثر متغيرات الدعم الزراعي عمى معدل نسه الشاتج
لسحاصيل الحبهب الرئيدية في العراق لمسدة ( ،)2015-1995واعتسد البحث عمى
فرضية مفادىا أن لمدياسات الدعم أثار متبايشة تشعكس بتأثيرىا عمى انتاج ىذه
السحاصيل ،وتم االعتساد عمى البرنامج االحرائي ( )Eviews10لكياس وتفدير الشتائج

وباستخدام طريقة فميبس –بيرون في الكذف عن استقراريو البيانات وباالعتساد عمى
معامل االنحدار الذاتي السبظئ ) ،)ARDLتبين من خبلل نتائج البحث أن الدعم
الزراعي في العراق وخرهصا دعم مدتمزمات االنتاج لم يكن بالسدتهى السظمهب خبلل
مدة الدراسة بيشسا كان دعم السشتج الشيائي ذو نتائج جيدة وايجابية ،اذ تهصي الدراسة
عمى العسل لزيادة الدعم الزراعي لمسزارعين مع مراعاة وضع جياز رقابي قهي يبلحظ
يراقب االمهال السرروفة في مجاالت الدعم وان يكهن لمجيات الحكهمية من خبلل
سياستيا الزراعية مراعاة الحساية الكسركية لتجشب سياسات االغراق وحساية السزارعين
من اجل تحفي زىم في زيادة انتاجيم ووصهل الى حالة االكتفاء الذاتي مسا يديم في
تخفيف االعباء السالية عمى ميزانية الدولة.
الكمسات السفتاحية  :الدعم الزراعي؛ معامل الحساية الفعال؛ معامل الحساية االسسي .
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The research aims to study and measure the impact of
agricultural subsidy variables on the growth rate of the main
grain crops in Iraq for the period (1995-2015). The research was
based on the hypothesis that supports policies have different
effects on the production of these crops by using the statistical
program (Eviews10) to measure and evaluate the results by the
Philips-Peron method in detecting the stability of the data and
based on the Autoregressive Distributed Lag (ARDL)). It was
found that agricultural support in Iraq, especially the production
requirements support was not at the required level during the
study period, while the support for the final product was good
and positive. The study recommends increasing agricultural
support for farmers, taking into account the development of a
strong supervisory body that monitors the money spent in this
regard, and that the government agencies, through their
agricultural policy, take into account customs protection to avoid
dumping policies and protect farmers to motivate them to
increase their production for self-sufficiency which contributes to
alleviate the financial burden on the state's budget.
Keywords: Agricultural Subsidies; Effective Protection
Coefficient; Nominal Protection Coefficient.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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السقدمة

لمقظاع الخراعي أىسية كبيحة في اقتراديات الثول كافةة ،واقترةاديات الةثول

الشامية خاصة ،لجلػ يعث مؽ القظاعات السيسة في أي مجتسع مةؽ السجتسعةات لسةا لةو

مؽ دور كبيح وفاعل في اقتراديات ىجه الثول ،السيسا أنو يحتبط ارتباط وثيقا باألمؽ

الغجائي ،ولسا لو مؽ إسيامات في الشاتج اإلجسالي السحمي ،كسا أن ىشاك تذابكات
واسةةعة نيشةةو واةةيؽ الشذةةاطات لمقظاعةةات االقترةةادية السختم ةةة ،لةةجا فةإن الدةةمع الخراعيةةة

ولسحاص ةةيل الحب ةةؾب تحت ةةل دو اًر كبية ة اًح ف ةةي ي ةةاة السشتج ةةيؽ والسد ةةتيم يؽ ،وأن الؾاقة ةةع

االقترادي لمبمثان الشامية يذيح إلى أنيا تعاني مؽ مذكمة الغجاء لسحاصيل الحبةؾب،

وأن ال جةةؾة نةةيؽ اإلنتةةاج الخ ارعةةي واالسةةتي ك السحمةةي مشةةو أخةةجت بالت اخيةةث عبةةح مةةحور
الخمؽ ،وسبب ىجه السذكمة يكسةؽ فةي وجةؾد عةثد مةؽ السعؾقةات االقترةادية التةي تحةث
مة ةةؽ ز ة ةةادة اإلنتاجية ةةة واإلنتة ةةاج لية ةةجه السحاصة ةةيل وكة ةةجلػ مة ةةؽ سة ةةؾء اسة ةةتخثام الس ة ةؾارد
االقترةةادية وان الةةثعؼ ليةةجه السحاصةةيل يعةةث ليةةح كا يةةا وعميةةو يعةةث مؾضةةؾع اإلنتةةاج
والثعؼ الخراعي مؽ السؾاضيع السيسة التي تدتحق البحت والثراسة السدتسح ؽ وىجا مةا

أكثتو العثيث مؽ الثراسات وركخت عميو األدنيات االقترادية.

أىسيةةةة البحةةةث :تة ة تي أىسي ةةة البح ةةت لس ةةا لسحاص ةةيل الحب ةةؾب الحئيد ةةة م ةةؽ دور ب ةةال

االىسي ةةة ف ةةي س ةةث اج ةةة السجتس ةةع م ةةؽ الغ ةةجاء بذ ةةكل ع ةةام وم ةةؽ اىسي ةةة سياس ةةة ال ةةثعؼ
الحكؾمي لمسحاصيل الخراعية الحئيدة (القسة  ،الذةعيح والةحز فةي العة اح

خة ل مةثة

البحةةت السستةةثة مةةؽ (٘ ٕٓٔ٘-ٜٜٔول ةةؾن سياسةةات الةةثعؼ اىسيةةة كبي ةحة فةةي ز ةةادة
معثالت انتاج ىجه السحاصيل.

مذكمة البحث :ت سؽ مذكمة البحةت فةي أن اقترةاديات البمةثان العحايةة بعامةة والعة اح
بخاصةةة تعةةاني مةةؽ قرةةؾر فةةي إنتةةاج محاصةةيل (القس ة  ،الذةةعيح ،والةةحز وتنتاجيتيةةا،
ووجؾد فجؾات لجائية مؽ ىجه السحاصةيل ،وعةثم تمبيتيةا لمظمةب السحمةي فةي كنيةح مةؽ

الدةةشؾات مسةةا أدى إلةةى ز ةةادة االسةةتيحادات مةةؽ ىةةجه السحاصةةيل لدةةث اجةةة االسةةتي ك
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السحمة ةةي ،وأن ىشة ةةاك مجسؾعة ةةة مة ةةؽ العؾامة ةةل االقترة ةةادية التة ةةي تحة ةةث مة ةةؽ إنتة ةةاج ىة ةةجه
السحاصةةيل وعمةةى ارسةةيا الةةثعؼ الخ ارعةةي السقةةثم ليةةجه السحاصةةيل والتةةي يجةةب التعةةح

عمى مدتؾى ت ثيحاتو .

فرضية البحةث :يعتسةث البحةت عمةى فحضةية م ادىةا أن لدياسةة الةثعؼ الخ ارعةي تة ثيحات

متبايشةةة عمةةى انتةةاج لسحاصةةيل الخراعيةةة الحئيدةةة فةةي الع ة اح خ ة ل السةةثة (٘– ٜٜٔ

ٕ٘ٔٓ و دعى البحت ألثبات ال حضية مؽ عثميا.
ىةةةدف البحةةةث :ييةةث

البحةةت إلةةى التعةةح عمةةى مةةثى ت ة ثيح أسةةمؾب الةةثعؼ الدةةعحي

لمسحاصةةيل الخراعيةةة الحئيدةةة فةةي تؾسةةيع أو ان سةةاش العةةحض السحمةةي مشيةةا ،مةةؽ اجةةل
االستحشة ةةاد بايسة ةةة الستغي ة ةحات االقترة ةةادية ومة ةةثيات ت ثيحىة ةةا فة ةةي رسة ةةؼ سياسة ةةة الة ةةثعؼ
الحكؾمي الس ئسة لمخراعة العحاقية
مشيجيةةة البحةةث :اعتسةةث البحةةت فةةي عمةةى أسةةمؾب الةحاط نةةيؽ اتجةةاىيؽ األول (وصة ي
يدتشث إلى الثراسات الشغح ة التي تشاولةة السؾضةؾع ن دةو ،والنةاني (كسةي يدةتشث عمةى

ط احئةةق وأسةةاليب االقترةةاد الاياسةةي ،كسةةا تةةؼ اعتسةةاد السرةةادر السكتبيةةة لمحرةةؾل عمةةى

نيانات البحت كالشذحات اإل رائية الخاصةة بالجيةاز السحكةخي لا رةاء وت رةائيات
السشغسة العحاية لمتشسية الخراعية ومشغسة األلجية والخ ارعةة الثوليةة والبحةؾث والةثور ات

السحتبظة نيجا السؾضؾع  ،فز ً عؽ الحسائل واألطار وال تب السعشية نيةجا الجانةب،
إذ اعتسث التحميل عمى نيانات سمدة زمشية أمثىا وا ث وعذحون عاماً لمسثة (٘– ٜٜٔ
ٕ٘ٔٓ .

:

216

الدعم الزراعي ومعاييره االقترادية
ان التثخل الحكؾمي في القظاع الخراعي ييةث

عمةةى السعؾقةةات التةةي تؾاجةةو السشةةتج الخ ارعةةي وذلةةػ نيةةث
السشتجات الخراعية وان ىجا التثخل ييث
ىةةجا اليةةث

الةى مدةاعثة السةخارعيؽ لمتغمةب
تحقيةةق االكت ةةاء الةةجاتي مةةؽ

الى تحديؽ استغ ل السؾارد الستا ة لتحقيق

عةةؽ طح ةةق ز ةةادة االنتةةاج (الجشةةاني  . ٕٔ :ٕٖٓٔ ،يذةةيح م يةةؾم الةةثعؼ

بةةالسعشى الستةةثاول إلةةى مةةا تتحسمةةو السؾازنةةة العامةةة لمةةثول مةةؽ مبةةال نقثيةةة أو إعانةةات

عيشيةةة فةةي إطةةار مدةةاوليتيا االقترةةادية واالجتساعيةةة لسؾاجيةةة ال حوقةةات الحاصةةمة فةةي

مد ة ةةتؾى األس ة ةةعار الخراعي ة ةةة ن ة ةةيؽ قيستي ة ةةا الحاياي ة ةةة الت ة ةةي تعكد ة ةةيا األسة ة ةعار العالسي ة ةةة

الحثودي ةةة ،وتم ةةػ الت ةةي تع ةةث مح ة ةخة الس ةةتثامة اإلنت ةةاج الخ ارع ةةي وتؾس ةةيعو م ةةؽ جان ةةب،
و سايةة السدةةتيمػ مةةؽ تقمبةةات األسةعار الخراعيةةة التةةي ت ةةؾن داسةة جةةثاً لمتغيةحات فةةي

العةةحض والظمةةب عم ةى السشتجةةات الخراعيةةة مةةؽ جانةةب خةةح .وقةةث أعظةةى ىةةجا التعح ة

تبح اًح لؾجؾد سعح أدنى  Floor Priceيقتحب مؽ مدتؾى الدعح الجي ال يحقق خدارة
لمسشةةتج الخ ارع ةةي ،و عظةةي درج ةةة معقؾل ةةة مةةؽ الز ةةسانة واالس ةةتقحار ة ألسةةعار Price
 Stabilizationالسشتجات الخراعية (عبثهللا ٘ : ٕٓٓٚ،اذ يسكؽ القؾل ب ن األسد

السشظاية لمتثخل الحكةؾمي فةي األسةؾا الخراعيةة تتسنةل بالتةثخل الحكةؾمي فةي القظةاع
الخ ارع ةةي يسك ةةؽ أن نيد ةةحع م ةةؽ مع ةةثل نس ةةؾ ال ةةثخل ( Income Growthفدياس ةةات
االستنسار لتؾفيح الدمع الخراعية وتعادة تؾز ع الثخل . Income Distribution
إن انخ ةةاض أسةةعار الدةةمع الخراعيةةة مةةؽ العؾامةةل السيسةةة والسةةاثحة عمةةى رفا يةةة

السدتيم يؽ ال قحاء  ،وترحي أخ ا أو فذل الدؾ  Market Failuresوىةؾ يسنةل
األسةةاس السشظقةةي النةةاني لتةةثخل الحكؾمةةة فةةي القظةةاع الخ ارعةةي ،واخي ة اح األمةةؽ الغةةجائي

( . Food securityلجلػ فإن لمخراعة دور كبيح في تحقيق األمةؽ الغةجائي واالعتسةاد
عمةةى الةةجات مةةؽ اإلمةةثادات الغجائيةةة األساسةةيةذ وىةةجه مةةؽ أىةةؼ أىةةثا
لمبثان لأللجية السدتؾردة .و تظمب تحقيق ىجا اليث

:
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السحمي ،وىةجا التةثخل يذةسل تغيةحات فةي أسةعار السشتجةات الخراعيةة أو أعانةة مةثخ ت

اإلنتاج ،واالستنسار في البشى التحتية لألنذظة اإلنتاجية أو التدؾ ق ،أو القيةؾد ال سيةة
عمى إنتاج السحاصيل البثيمة (. Monke & Pearson , 1998 : 6
وىشالػ نؾعان مؽ معاييح الثعؼ الخراعي يسكؽ تؾضيحيا بسا ي تي:

ٔ -معامل الحساية االسسي )NPC( Nominal Protection Coefficient

يعث ىجا السعامةل مةؽ أبدةط السعةام ت السدةتخثمة فةي تقةثيح مدةتؾى الحسايةة

لسش ةةتج والش ةةاتج ع ةةؽ تذ ةةؾىات الد ةةؾ  ،إذ يب ةةيؽ تة ة ثيحات الدياس ةةة الد ةةعح ة عم ةةى السش ةةتج
والسدتيمػ سؾاء أكانة مح خة لمسشتجيؽ ،و خج باالعتبار سعح الشاتج فقط ،وىةؾ ياةيد

الشدبة نيؽ األسعار السحمية التي يتمقاىا السخارعؾن ،والدعح الحةثودي السكةاف لمدةمعة،
وك ىس ةةا محد ةةؾب عشةةةث نؾاب ةةة السخرع ةةة فة ةةاذا ك ةةان معام ةةل الحساية ةةة اكب ةةح م ةةؽ الؾا ةةةث
الرحي فيةجا يعشةي ان ىشةاك سايةة لمسشةتج عمةى دةاب السدةتيم يؽ امةا اذا كةان اقةل
يكؾن العكد و قاس بالقانؾن اآلتي:

معامةةل الحسايةةة االسةةسي(= NPCالدةةعح السخرعةةي أو سةةعح السدةةتيمػ لمدةةمعة /سةةعح

الدمعة العالسي أو سعح الحثود (الزوبعي) 2021:49،

معامل الحساية الفعال )EPC( Effective Protection Coefficient
وىةةؾ مايةةاس أكنةةح شةةسؾلية ألنةةو يبةةيؽ ت ة ثيح الدياسةةة الدةةعح ة عمةةى كةةل مةةؽ

السشتج والسدتيمػ ،ول شو ي خج في الحدبان ك مةؽ أسةعار الشةاتج وأسةعار السةثخ ت.

اي ان الز ةحائب ال سحكيةةة ال ت ةةاثح فةةي أثس ةةان الدةةمع الشيائي ةةة فحدةةب ن ةةل فةةي ن ق ةةات
الدةةمعة أيزةةا ،مةةؽ خة ل ت ثيحىةةا عمةةى أثسةةان السةةثخ ت ،وىةةي تعةةث أثةةح الحسايةةة عمةةى

الايسة السزافة ،لجلػ يحتبط م يؾم الحساية ال عالةة  Effective Protectionبس يةؾم
الايسة السزافة  Value Addedوالتي تسنل قيسة اإلنتاج بعث استبعاد عؾائث عشاصةح
اإلنتاج ،و سكؽ دابو عبح القانؾن اآلتي:

:
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السعثل ال عال لمحساية((= ERPالايسة السزافة باألسعار السحمية -الايسة السزافة
باألسعار العالسية /الايسة السزافة باألسعار العالسية ( .الزوبعي.) 50 :2021،
و يسا ي تي بعض الثراسات التي تظحقة الى ىجا السؾضؾع:
 قام (محجؾب عام ٕٓٓٓ نثراسة اآلثار االقترادية لمدياسات الدعح ة لسحرؾلالقس

في الدؾدان لسذحوع الجخ حة باستعسال مر ؾفة تحميل الدياسة ( PAMذ

وايشة نتائج التحميل ب ن األراحية الخاصة واالجتساعية كانة إيجانية لسعغؼ مثة

الثراسة مسا يثل عمى أن زراعة محرؾل القس في مذحوع الجخ حة مجخ ة لمسخارعيؽ

 كسا قام ( Summerفي عام ٖٕٓٓ باياس أثار سياسة التثخل الحكؾمي فيإنتاج القظؽ في جسيؾر ة أوزاكدتان باستخثام مر ؾفة تحميل الدياسة لاياس أثح

ال حو الشاجسة عؽ الدياسات السذؾىة وفذل الدؾ  ،وأكثت قيؼ معام ت الحساية
أن سياسة التثخل ىي سياسة داعسة.

 -وتقثم ( Pearson2006نثراسة ؾل أثح التثخل الحكؾمي في الؾاليات الستحثة

االمح كية عمى محرؾلي الحز وفؾل الرؾ ا ،إذ وجثوا أن صافي التحؾ ت (L

الستحققة مؽ سياسة التثخل الحكؾمي ىي (ٔ ٔ.ٙو ( ٖٛٔ.ٓٔٚلمسحرؾليؽ عمى

التؾالي مسا ياشح عمى وجؾد أعانة لمسشتج مؽ سياسة التثخل الحكؾمي عمى داب
السدتيم يؽ.

-أوضحة دراسة كل مؽ (مزحي و خحون ٕٜٓٓ

ؾل اآلثار الستحتبة لتثخل

الثولة في تدعيح محاصيل الحبؾب الحئيدة في الع اح واستخثم فييا مر ؾفة تحميل

الدياسة اذ أكثت نتائج التحميل ومؽ خ ل معام ت الحساية عمى عثم وجؾد دعؼ
ايقي لمسشتج وتعانة لسثخ ت اإلنتاج ،كسا أعيحت الشتائج عمى السيخة الشدبية أن

الع اح

ال يتستع بسيخة ندبية وليد لو قثرة تشافدية عمى السدتؾى العالسي إلنتاج

محرؾل الجرة .
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 -قام ( shahzed2019نثراسة

ؾل اثح اسعار الثعؼ لسحرؾل القس

في

جسيؾر ة باكدتان االس مية اذ اشارت الشتائج الى ان ارت اع سعح الثعؼ السشتج

الشيائي ميؼ في ارت اع الشاتج اال ان ذلػ قث ادى في الدشؾات االخيحة إلى االضحار

بالسدتيم يؽ وكسا قمل مؽ فحصة مشافدة الثولة في الترثيح بدبب ارت اع سعح ىجا

السحرؾل مقارنة بالثول السشتجة االخحى لش د السحرؾل.

تظهر الكسي لمسداحة واإل نتاج واإل نتاجية والكسيات الستاحة لبلستيبلك والفجهة

الغذائية وندبة االكتفاء الذاتي لسحاصيل االستراتيجية في العراق لمسدة ( -1995
. ) 2015

تعة ةةث محاص ةةيل الحب ةةؾب الحئيد ةةة (االس ةةتحاتيجية ف ةةي العة ة اح (القسة ة  ،الذ ةةعيح
والةةحز مةةؽ محاصةةيل الحبةةؾب الغجائيةةة التةةي تذةةكل السةةادة الغجائيةةة لم ةةات والظبق ةةات

االجتساعية كافةة مةؽ خة ل اسةتخثاميا واذةكل كبيةح فةي الغةجاء اليةؾمي ،اذ انةو ونغة اًح

ألىسي ةةة ىة ةةجه السحاص ةةيل فق ةةث اس ةةتخثمتو ال ةةثول السشتجة ةةة لة ةةو الس ةةيسا الؾالي ةةات الستح ةةثة
األمح كية ةةة ن ة ةةؾص و س ة ة

اً ضة ةةث نم ة ةةثان الع ة ةةالؼ عم ة ةةى وف ة ةةق اسة ةةتحاتيجيات تشظمة ةةق مة ةةؽ

مرةةالحيا الي ةةادفة إلةةى اسةةتغ ل الذةةعؾب وتحقيةةق السكاسةةب االقترادي ةةة والديةاسي ةةة،
ومةةؽ الج ةةثول (ٖ ٔ،ٕ،عمةةى الت ةؾالي نةؾضة ة تظ ةةؾر اإلنت ةةاج واإلنت ةةاجية والسدةا ةةات

السةخروعةة مةؽ محاصيل الحبؾب السختارة في السثة مؽ (٘ ٕٓٔ٘-ٜٜٔوعمى الشحؾ

اآلتي:

:
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جدول ()1

تظهر السداحة واإل نتاج وإال نتاجيو والستاحة لبلستيبلك والفجهة الغذائية وندبة
االكتفاء الذاتي لسحرهل القسح في العراق لمسدة ()2015 -1995

السردر :العسهد ( )1،3 ،2وزارة الزراعة ،دائرة البحهث الزراعية ،قدم بحهث االقتراد الزراعي،

كانهن االول  ، 2016اما فيسا يخص .واالعسدة ( )4 ،5 ،6من أعداد الباحث باالعتساد عمى
القهانين اآلتية( :الفجهة الغذائية) = اإلنتاج السحمي – الكسيات الستاحة لبلستيبلك.

ندبة االكتفاء الذاتي =

االنتاج
االستي ك

× ،100واألقهاس تذير إلى اإلشارة الدالبة .

ي ةةن مةةؽ الجةةثول (ٔ ان ال سيةةات السشتجةةة لسحرةةؾل القس ة لعةةام ٜٜ٘ٔ
نمغةةةة ( 1091400طة ةةؽ  ،يسةةةا كة ةةان مقةةةثار ال سية ةةات الستا ةةة ل سة ةةتي ك بسقة ةةثار
( 1256400طةةؽ إذ يسكةةؽ م غةةة ال جةةؾة الغجائيةةة لمقسة انخ زةةة والتةةي قةةثرت ن ة
( 51000-ط ةةؽ ف ةةي ةةيؽ كان ةةة ند ةةبة االكت ةةاء ال ةةجاتي م ةةؽ ى ةةجا السحر ةةؾل ال ةةى
:
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( 86.86و ةةن تجنةةجب مقةةثار ال جةةؾة الغجائيةةة فةةي الع ة اح بدةةبب تجنةةجب اعتسةةاده
عمةةى الخ ارعةةة الثيسيةةة وارت ةةاع ندةةبة السخةةاطحة وال يقةةيؽ فييةةا إذ تةةخرع أكنةةح مةةؽ نرة
السدا ات السخروعة في السشاطق الذسالية التي تعتسث عمى الخراعة الثيسية مسةا يدةبب
تجن ة ة ةةجب اإلنتة ة ة ةةاج ،ام ة ة ةةا ف ة ة ةةي ع ة ة ةةام ٕ٘ٔٓ ي ة ة ةةن ان ال سي ة ة ةةات السشتج ة ة ةةة نمغ ة ة ةةة
( 2645000ط ة ة ةةؽ  ،يسةة ة ةةا ك ة ة ةةان مقةة ة ةةثار ال سي ة ة ةةات الستا ة ة ةةة ل س ة ة ةةتي ك بسقةة ة ةةثار
( 2696000ط ة ةةؽ إذ يسك ة ةةؽ م غ ة ةةة ال ج ة ةةؾة الغجائي ة ةةة لمقسة ة ة الت ة ةةي ق ة ةةثرت ن ة ة ة (-
 165000طؽ وان ندبة االكت اء الجاتي مؽ ىجا السحرؾل كانة قث ارت عة لترل
الى نشدبة (. %98.11
جدول ()2

تظهر السداحة واإل نتاج وإال نتاجيو والستاحة لبلستيبلك والفجهة الغذائية وندبة
االكتفاء الذاتي لسحرهل الذعير في العراق لمسدة ( . ) 2015 -1995
السداحة

اإلنتاج

اإلنتاجية

الدشهات

(الف دونم)
()1

(الف

(كغم/دونم)()3

1995

4675

712

152.3

1996

4174

647

155

1997

2939

492

167.4

1998

3599

629

174.8

1999

1356

282

208

2000

838

193

230.3

2001

2160

713

330.1

2002

3742

833

222.6

2003

4224

860

203.6

2004

3767

805

213.7

2005

3875

754

194.6

2006

4057

919

226.5

2007

4048

748

184.8

2008

1718

404

235.2

2009

1562

502

321.4

طن)()2

:

المتاح
لالستهالك
(الف
طن)()4

الفجوة الغذائية
(الف طن)
()5

نسبة االكتفاء
الذاتي
%
()6

76566
76767
492
629
272
392695
317657
591606
757606
496677
754
919
747
404
502

()5366
()12067
0
0
0
()199695
394642
241694
10163
302623
0
0
0
0
0

92699
74627
100
100
100
49611
223670
140693
113635
162604
100
100
100
100
100
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2010

4023

1137

282.6

2011

2874

820

285.3

2012

2102

832

395.8

2013

3254

1003

308.2

2014

4583

1355

295.7

2015

947

330

348.5

1137
720
732
1003
1355
330

100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0

السردر :العسهد ( )1،3 ،2وزارة الزراعة ،دائرة البحهث الزراعية ،قدم بحهث االقتراد الزراعي،

كانهن االول  ، 2016اما فيسا يخص .واالعسدة ( )4 ،5 ،6من أعداد الباحث باالعتساد عمى
القهانين اآلتية ( :الفجهة الغذائية) = اإلنتاج السحمي – الكسيات الستاحة لبلستيبلك.

ندبة االكتفاء الذاتي =
ي

االنتاج
االستي ك

× ،100واألقهاس تذير إلى اإلشارة الدالبة .

ةةن م ةةؽ الج ةةثول (ٕ ان ال سي ةةات السشتجةةة لسحر ةةؾل الذ ةةعيح لع ةةام ٜٜ٘ٔ

نمغة ةةة (ٕٔ ٚال ة ة

( 67567الة

ن ة ( -5.67الة

طة ةةؽ  ،يسة ةةا كة ةةان مقة ةةثار ال سية ةةات الستا ة ةةة ل سة ةةتي ك بسقة ةةثار

طةةؽ إذ يسكةةؽ م

غةةة ال جةةؾة الغجائيةة لمذةةعيح انخ زةةة والتةةي قةةثرت

طةةؽ فةةي ةةيؽ كانةةة ندةةبة االكت ةةاء الةةجاتي مةةؽ ىةةجا السحرةةؾل الةةى

( %99699امةةا فةةي عةةام ٕ٘ٔٓ ي

ةةن ان ال سيةةات السشتجةةة نمغةةة (ٖٖٓ ال ة

طؽ  ،يسا كان مقثار ال سيات الستا ة ل ستي ك بسقةثار ( ..3الة

م

طةؽ إذ يسكةؽ

غة ال جؾة الغجائية لمذةعيح صة ح طةؽ وندةبة االكت ةاء الةجاتي مةؽ ىةجا السحرةؾل

كانة نشدبة (. %033

:
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جدول ()3

تظهر السداحة واإل نتاج وإال نتاجيو والستاحة لبلستيبلك والفجهة الغذائية وندبة
االكتفاء الذاتي لسحرهل الرز في العراق لمسدة ( ) 2015 -1990

الدشهات

السداحة

اإلنتاج

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

()1
557400
436600
461000
505700
350800
477000
413000
216500
122500
351800
428200
502600
497400
339000
219700
191900
263800
318800
383800
317200
110000

()2
312300
282900
274300
389500
218500
303000
260000
193800
81300
250300
308700
363300
392800
248200
173100
155800
235100
361300
451800
403000
109200

(دونم)

(طن )

اإلنتاجية
(كغم/

الستاح

لبلستيبلك

دونم)(( )3طن)()4
967300
475
1004900
648
382300
595
488500
644
435500
623
541000
635
444000
629
1011800
903
978300
664
1083300
711
1011700
721
1287300
723
1078800
790
681200
732
434100
788
383800
812
353100
891
1273300 1133
1962800 1177
1333000 1270
1406200
989

:

الفجهة

الغذائية

(طن)()5
)(655000
)(722000
)(108000
)(99000
)(217000
)(238000
)(184000
)(818000
)(897000
)(833000
)(703000
)(924000
)(686000
)(433000
)(261000
)(228000
)(118000
)(912000
)(1511000
)(930000
)(1297000

ندبة االكتفاء
الذاتي ()%6
32.28
28.15
71.74
79.73
50.17
56.00
58.55
19.15
8.31
23.10
30.51
28.22
36.43
36.41
39.87
40.59
66.58
28.37
23.01
30.23
92.76
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ندبة االكتفاء الذاتي =
ي

االنتاج

× ،100واألقهاس تذير إلى اإلشارة الدالبة .

االستي ك

ةةن م ةةؽ الج ةةثول (ٖ ان ال سي ةةات السشتج ةةة لسحر ةةؾل ال ةةحز لع ةةام ٜٜ٘ٔ

نمغة ةةة ( 312300طة ةةؽ  ،يسة ةةا كة ةةان مقة ةةثار ال سية ةةات الستا ة ةةة ل سة ةةتي ك بسق ة ةةثار

( 967300طؽ إذ يسكةؽ م

غةة ال جةؾة الغجائيةة لمةحز انخ زةة والتةي قةثرت ن ة (-

 655000طة ةةؽ فة ةةي ة ةةيؽ كانة ةةة ندة ةةبة االكت ة ةةاء الة ةةجاتي مة ةةؽ ىة ةةجا السحرة ةةؾل الة ةةى

(%ٖٕ.ٕٛ

 ،ام ة ة ةةا ف ة ة ةةي ع ة ة ةةام ٕٔٔٓ ي

ة ة ةةن ان ال سي ة ة ةةات السشتج ة ة ةةة نمغ ة ة ةةة

( 235100طةؽ  ،يسةةا كةةان مقةةثار ال سيةات الستا ةةة ل سةةتي ك بسقةةثار (353100
طةةؽ إذ يسكةةؽ م

غةةة ال جةةؾة الغجائيةةة لمةةحز التةةي قةةثرت نة ة ( 118000-طةةؽ وان

ندة ةةبة االكت ة ةةاء الة ةةجاتي مة ةةؽ ىة ةةجا السحرة ةةؾل كانة ةةة قة ةةث ارت عة ةةة لترة ةةل الة ةةى نشدة ةةبة

(. %66.58

تهصيف األنسهذج الرياضي السدتخدم:

مواد البحث وطرائقه
تعث مح مة تؾصي

الشسؾذج مؽ أىؼ الس اح ل السدتخثمة في التقثيح وأصعبيا

في االقتراد الاياسي ولالباً ما يكؾن أصعب نقاط تظبيقات االقتراد الاياسي
صيالة الشسؾذج صيالة صحيحة .

وكشسؾذج بحنشا يت ؾن مؽ الشسؾذج الحئيد اآلتي :
يت أن :

)Yi=F(X1, X2,
)Yi=B0+B1X1+B2X2+ UI… (1

 = Yiكمية إنتاج محصول القمح الشعير الرز (الف طن)
 = X1معامل الحساية االسسي (دعؼ السخحجات
 = X2معامل الحساية ال عال (دعؼ مدتمخمات

:
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اختبار جذر الهحدة الستقرارية الدبلسل الزمشية باستخدام طريقة فميبس-
بيرون( )Phillips perronالنتاج محرهل القسح لمسدة( :)2015-1995
ييث

اختبار ججر الؾ ثة إلى فحص خؾاص الد سل الخمشية ل ل متغيح مؽ

التي ىي متغيحات الثالة قيث الثراسة والت كث مؽ استقحار ة الد سل الخمشية االقترادية

وتحثيث رتبة ت امل كل متغيح ،و بيؽ الجثول (ٗ نتائج االستقحار ة بظح قة فيمبد –

نيحون ( p.pلستغيحات الثالة قيث الثراسة،

يت تشص فحضية العثم )(H0:b=0

بعثم استقحار ة الد سل الخمشية  ،مقانل ال حضية البثيمة ) (H1:b≠0التي تشص عمى

استقحار ة الد سل الخمشية ،يت تذيح الشتائج إلى عثم استقحار و الد سل الخمشية

لمستغيحات عشث السدتؾى،

يت استقح الستغيح ( x2عشث السدتؾى تحة مدتؾى
عشث

معشؾ ة (ٓٔ %نيشسا أصبحة كافة الستغيحات مدتقحة عشث ال ح األول

مدتؾى معشؾ ة ( ، 5%ل افة الستغيحات ) X1, X2, yلمثالة قيث الثراسة
جدول))4

اختبار جذر الهحدة باستخدام طريقة فميبس-بيرون (.)Phillips perron

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:

226

التقدير األولي ألنسهذج االنحدار الذاتي لئلبظاء السهزع ( )ARDLلبلنتاج
محرهل القسح لمسدة

(6)2015-1995

بعث الت كث مؽ استقحار ة الد سل الخمشية لمستغيحات عشث السدتؾى وعشث ال ح
األول،

يت نقؾم بالتقثيح األولي ألنسؾذج االنحثار الجاتي لابظاء السؾزع

) (ARDLباستخثام البحنامج اإل رائي ) Eviews10الجي يقؾم تمقائيا نتحثيث مثة
اإلبظاء السنمى وفقا لسعيار اكاي ( ، AICاذ ال غشا مؽ الجثول ( 5أن قيسة
معامل التحثيث السرح

) Adjusted R2تداوي ( ٖٛذٓ أي أن الستغيحات

السدتقمة الثاخل في األنسؾذج السقثر ت دح ؾالي( ٖ %ٛمؽ التغيحات في الستغيح
التابع ،وىجه داللة عمى أن العؾامل الس دحة ( التؾضيحية

ىي ذات الت ثيح األكبح

في الثالة أما ( %ٔٚفيي ليح م دحة إي مداولة عشيا الستغيحات ليح الثاخمة في
األنسؾذج ومتسنمة بالستغيح العذؾائي ،أما قيسة اختبار( Fالسحتدبة تداوي(ٜ.ٙ
واثرجة معشؾ ة تداوي ( ٓ.ٓٓٙوىي أقل مؽ (٘ٓ ، ٓ.وىجا يعشي أن األنسؾذج
السقثر معشؾي ككل.

:
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جدول ()5

نتائج التقدير األولي ألنسهذج (6)ARDL

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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اختبار التكامل السذترك باستخدام اختبار الحدود ( 6(bounds testing
وفقا ألسمؾب اختبار الحثود اذ تؼ داب قيسة  Fاال رائية في ضؾء

اختبار (bounds testing

اذ يتؼ اختبار ال حضية العثمية ( H0:b=0القائمة

بعثم وجؾد ت امل مذتحك نيؽ متغيحات االنسؾذج (ال تؾجث ع قة تؾازنيو طؾ مة األمث

مقانل ال حضية البثيمة (H1:b≠0

القائمة نؾجؾد ع قة ت امل مذتحك في االمث

الظؾ ل نيؽ مدتؾ ات متغيحات االنسؾذج .وىشا يتؼ مقارنة قيسة

) (Fاال رائية

السقثرة مع الايؼ الجثولية التي اقتح يا(  )Pesaranet 2001وليد قيسة F

االعتيادية وىي عبارة عؽ قيستيؽ جثوليتيؽ  ،تسنل قيسة الحث االعمى في الة كؾن

متغيحات الشسؾذج مت اممة مؽ الثرجة االولى ) I(1وتسنل قيسة الحث االدنى في الة

الت امل مؽ الثرجة الر ح ) .I(0فاذا كانة قيسة ) (Fالسحدؾاة اكبح مؽ الحث
االدنى لمايسة الححجة اي نحفض فحضية عثم وجؾد ع قة تؾازنيو طؾ مة االمث ،

وتقبل ال حضية البثيمة نؾجؾد ت امل مذتحك نيؽ متغيحات الثراسة ،

اذ يتبيؽ مؽ الجثول ( ٙإن إ راءة ) Fالبالغة (ٖ٘ ٕٔ.كانة أعمى مؽ

الحث األعمى لمايؼ الححجة في األنسؾذج ،التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ الجثاول التي

اقتح يا كل مؽ(  2001 pesaranعشث مدتؾ ات معشؾ ة)ٔ%٘، %ٕ.٘،%

 ، %ٔٓ،وىجا يعشي إنشا نحفض ال حضية العثمية ( H0:b=0ونقبل ال حضية
البثيمة( H1:b≠0عشث مدتؾ ات السعشؾ ة الن ثة اي وجؾد ع قة تؾازنيو طؾ مة

السثى(ت امل مذتحك نيؽ الستغيحات قيث الثراسة .

:
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جدول ()6

نتائج اختبار التكامل السذترك باستخدام اختبار الحدود6

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10
تقدير وتفدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج
( )ARDLال نتاج محرهل القسح لمسدة (:)2015-1995
إن تؼ الت كث مؽ وجؾد ت امل مذتحك(ع قة تؾازنية طؾ مة السثى نقؾم
اذ بعث ْ
بإيجاد الع قة القريحة وطؾ مة السثى نيؽ الستغيحات  ،يت مؽ خ ل الجثول(ٚ

أن معمسة السثى القريح لمستغيح السدتقل لمسعامل الحساية االسسي ( دعؼ
ن ن ّ
السشتج الشيائي مؽ القس ( X1نمغة ( ، 0.35وىجا يعشي وجؾد ع قة طحدية نيشو
وايؽ الستغيح السعتسث ( االنتاج السحمي لمقس

في السثى القريح ،أي أن ز ادة

الثعؼ الشيائي نشدبة (ٔ %سيادي إلى ز ادة االنتاج السحمي لمقس نشدبة (%0.35

وىجا يت ق مع مشظق الشغح ة االقترادية وذلػ كؾن ارت اع االسعار لمسحرؾل

الشيائي يكؾن افخ قؾي لخ ادة االنتاج ،في يؽ لؼ تغيح معشؾ ة متغيح ( x2معامل

ساية ال عال دعؼ مدتمخمات االنتاج و حجع الدبب في ذلػ كؾن دعؼ السثخ ت

ضعي

ولؼ يكؽ في السدتؾى السظمؾب وان ىشاك ايزا بعض ال

الثعؼ السقثم مؽ قبل الثولة في االسؾا الخارجية .

:

ييؽ يقؾمؾن نبيع
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جدول ()7

تقدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج ARDL
النتاج محرهل القسح لمسدة (:)2015-1995

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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االختبارات التذخيرية : Diagnostic Tests
واعث أ ْن تؼ الحرؾل عمى الع قة قريحة السثى وطؾ مة السثى لثالة انتاج القس
باستخثام أنسؾذج ( ، ARDLبعثىا سشقؾم نتقييؼ أنسؾذج الثراسة لسعحفو مثى ك اءة
األنسؾذج السدتخثم ،مؽ خ ل االختبارات التذخيرية اآلتية:
اختبار االرتباط الذاتي : Autocorrelation Test

يتؼ مؽ خ ل ىجا االختبار الت كث مؽ خمؾ األنسؾذج مؽ مذكمة االرتباط الجاتي

(االرتباط التدمدمي نيؽ الايؼ باستعسال اختبار(Breusch-Godfrey Serial ،
) Correlation)( LMيت نيؽ الجثول ( 8أن األنسؾذج ال يعاني مؽ مذكمة

االرتباط الجاتي إذ أن قيسة إ راءة ) Fنمغة( ( 2.4عشث مدتؾى ا تسالية(ٕٗٓ.

وىي مدتؾى ا تسالية اكبح مؽ (٘ ، %وتن قيسة ) (Obs *R-Squaredالسقانمة

ليا نمغة ( 1.72عشث مدتؾى ا تسالية ( 0.42وىي أيزاً أكبح مؽ (٘ %ومشيا
نقبل فحضية العثم القائل بعثم وجؾد مذكمة االرتباط ذاتي.
جدول))8

اختبار ( (Breusch-Godfrey Serial Correlation Lm Testلؤل رتباط الذاتي.

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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اختبار عدم ثبات تجانس التباين :Heteroskedasticity test
يتؼ مؽ خ لو الت كث مؽ خمؾاالنسؾذج السقثر مؽ مذكمة عثم ثبات تجاند

التبايؽ باستخثام اختبار )Heteroskedasticity ) Breusch-Pagan-Godfrey
 ، Test:يت نيؽ الجثول ( 9أن األنسؾذج ال يعاني مؽ مذكمة عثم ثبات تجاند
التبايؽ يت إن قيسة إ رائية (  (Fنمغة( 1.28عشث مدتؾى ا تسالية ) 0.39وىي

مدتؾى ا تسالية اكبح مؽ(٘ ، %وأن قيسة ( (Obs *R-Squaredالسقانمة ليا

نمغة) 10.54عشث مدتؾى ا تسالية ( 0.30وىي أيزاً أكبح مؽ (٘، %مشيا يسكؽ

أن نقبل فحضية العثم القائل بعثم وجؾد مذكمة عثم تجاند

التبايؽ.

جدول ()9

اختبار ))Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
لفرضية عدم ثبات تجانس التباين.

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10
اختبار جذر الهحدة الستقرارية الدبلسل الزمشية باستخدام طريقة فميبس-
بيرون( )Phillips perronال نتاج لسحرهل الذعير لمسدة( :)2015-1995
ييث

اختبار ججر الؾ ثة إلى فحص خؾاص الد سل الخمشية ل افة الستغيحات

مؽ التي ىي متغيحات الثالة قيث الثراسة والت كث مؽ استق اح ر ة الد سل الخمشية

االقترادية وتحثيث رتبة ت امل كل متغيح ،و بيؽ الجثول(ٓٔ نتائج االستقحار ة

بظح قة فيمبد -نيحون( p.pلستغيحات الثالة قيث الثراسة ،يت تشص فحضية العثمية

) (H0:b=0بعثم استقحار ة الد سل الخمشية  ،مقانل ال حضية البثيمة )(H1:b≠0
التي تشص عمى استقحار ة الد سل الخمشية  ،يت تذيح الشتائج إلى عثم استقحار و
:

233

الد سل الخمشية لمستغيحات عشث السدتؾى ى فقط عشث مدتؾى (ٓٔ ، %وقث أصبحة
س سل تمػ الستغيحات مدتقحة عشث ال ح األول

عشث مدتؾى معشؾ ة (، 5%

ل افة الستغيحات ) X1, X2, yلمثالة قيث الثراسة.
جدول))10

اختبار جذر الهحدة باستخدام طريقة فميبس-بيرون(.)Phillips perron

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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التقدير األولي ألنسهذج االنحدار الذاتي لئلبظاء السهزع ( )ARDLلبلنتاج
محرهل الذعير لمسدة

(.)2015-1995

بعث الت كث مؽ استقحار ة الد سل الخمشية لمستغيحات عشث السدتؾى وعشث ال ح
األول ،نقؾم بالتقثيح األولي ألنسؾذج االنحثار الجاتي لابظاء السؾزع )(ARDL
باستخثام البحنامج اإل رائي ) Eviews10الجي يقؾم تمقائيا نتحثيث مثة اإلبظاء
السنمى وفقا لسعيار اكاي ( ، AICاذ ال غشا مؽ الجثول (ٔٔ أن قيسة معامل
التحثيث السرح

) Adjusted R2يداوي (  089أي أن الستغيحات السدتقمة

الثاخل في األنسؾذج السقثر ت دح ؾالي(  %89مؽ التغيحات في الستغيح التابع،
وىجه داللة عمى أن العؾامل الس دحة ىي ذات الت ثيح األكبح في الثالة أما (ٔ%1
فيي ليح م دحة إي مداولة عشيا الستغيحات ليح الثاخمة في األنسؾذج ومتسنمة
بالستغيح العذؾائي،

:
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جدول ()11

نتائج التقدير األولي ألنسهذج (6)ARDL

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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تقدير وتفدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج

( )ARDLالنتاج محرهل الذعير لمسدة (:)2015-1995

إن تؼ الت كث مؽ وجؾد ت امل مذتحك (ع قة تؾازنية طؾ مة السثى نقؾم
بعث ْ
بإيجاد الع قة القريحة وطؾ مة السثى نيؽ الستغيحات  ،يت مؽ الجثول (ٕٔ
أن معمسة السثى القريح لمستغيح السدتقل لمسعامل الحساية االسسي ( دعؼ
ن ن ّ
السشتج الشيائي مؽ الذعيح ( X1نمغة ( ، 0.35وىجا يعشي وجؾد ع قة عكدية
نيشو وايؽ الستغيح السعتسث ( االنتاج السحمي لمذعيح في السثى القريح ،أي أن ز ادة

الثعؼ الشيائي لسحرؾل الذعيح فانو سيادي إلى انخ اض في االنتاج السحمي ليجا

السحرؾل وىجا ال يت ق مع مشظق الشغح ة االقترادية وذلػ كؾن ارت اع االسعار

لمسحرؾل الشيائي يكؾن ليد بحافخ قؾي لخ ادة االنتاج وذلػ بدبب ان التؾجو ليد
نحؾ زراعة الذعيح بقثار ما ىؾ التؾجو نحؾ زراعة السحرؾل القس

وان الثعؼ السقثم

لمذعيح ليح كافي ليخ ث الحغبة في انتاج ىجا السحرؾل  ،في يؽ عيحت معشؾ ة

متغيح (  x2معامل ساية ال عال دعؼ مدتمخمات االنتاج و حجع الدبب في ذلػ

كؾن دعؼ السثخ ت كان كا يا ليجا السحرؾل بدبب قمة مخارعي ىجا السحرؾل

مقارنة بالسحاصيل االخحى كالقس .

:
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جدول ()12

تقدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج ARDL
لسحرهل الذعير لمسدة (:)2015-1995

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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اختبار جذر الهحدة الستقرارية الدبلسل الزمشية باستخدام طريقة فميبس-
بيرون( )Phillips perronالنتاج محرهل الرز لمسدة( :)2015-1995

ييث اختبار ججر الؾ ثة إلى فحص خؾاص الد سل الخمشية ل ل متغيح مؽ
التي ىي متغيحات الثالة قيث الثراسة والت كث مؽ استق اح ر ة الد سل الخمشية
االقترادية وتحثيث رتبة ت امل كل متغيح ،و بيؽ الجثول(ٖٔ نتائج االستقحار ة
بظح قة فيمبد -نيحون( p.pلستغيحات الثالة قيث الثراسة ،يت تشص فحضية العثم
) (H0:b=0بعثم استقحار ة الد سل الخمشية ،مقانل ال حضية البثيمة ) (H1:b≠0التي
تشص عمى استقحار ة الد سل الخمشية ،يت تذيح الشتائج إلى عثم استقحار و الد سل
الخمشية لمستغيحات عشث السدتؾى ،وقث أصبحة س سل تمػ الستغيحات مدتقحة عشث
عشث مدتؾى معشؾ ة ( ، 5%ل افة الستغيحات ) X1, X2, yلمثالة
ال ح األول
قيث الثراسة.
جدول))13

اختبار جذر الهحدة باستخدام طريقة فميبس-بيرون(.)Phillips perron

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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التقدير األولي ألنسهذج االنحدار الذاتي لئلبظاء السهزع ( )ARDLلئلنتاج
محرهل الرز لمسدة

(6)2015-1995

بعث الت كث مؽ استقحار ة الد سل الخمشية لمستغيحات عشث السدتؾى وعشث ال ح
األول ،نقؾم بالتقثيح األولي ألنسؾذج االنحثار الجاتي لابظاء السؾزع )(ARDL
باستخثام البحنامج اإل رائي ) Eviews10الجي يقؾم تمقائيا نتحثيث مثة اإلبظاء
السنمى وفقا لسعيار ( ، AICال غشا مؽ الجثول (ٗٔ أن قيسة معامل التحثيث
السرح ) Adjusted R2يداوي (  ٓٗٙأي أن الستغيحات السدتقمة الثاخل في
األنسؾذج السقثر ت دح ؾالي(  %ٗٙمؽ التغيحات في الستغيح التابع ،وىجه داللة
عمى أن العؾامل الس دحة ىي ذات الت ثيح األكبح في الثالة أما (ٗ٘ %فيي ليح
م دحة إي مداولة عشيا الستغيحات ليح الثاخمة في األنسؾذج ومتسنمة بالستغيح
العذؾائي.

:
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جدول ()14

نتائج التقدير األولي ألنسهذج (6)ARDL

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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تقدير وتفدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج
( )ARDLلسحرهل الرز لمسدة (:)2015-1995
إن تؼ الت كث مؽ وجؾد ت امل مذتحك(ع قة تؾازنية طؾ مة السثى نقؾم
بعث ْ
بإيجاد الع قة القريحة وطؾ مة السثى نيؽ الستغيحات  ،يت مؽ الجثول(٘ٔ ن

ن

أن معمسة السثى القريح لمستغيح السدتقل لمسعامل الحساية االسسي ( دعؼ السشتج
ّ
الشيائي مؽ الحز وكجلػ( دعؼ السدتمخمات اعيحت معشؾ ة الستغيح ؽ اال انيا لؼ ت ؽ
بالسدتؾى السظمؾب الجي يجعل السخارعيؽ السثاومة عمى زراعة ىجا السحرؾل وز ادة
انتاجو وذلػ بدبب سياسات االل اح التي تتبعيا الثول السشتجة والتي تشافد السشتج
السحمي مؽ يت ال ؼ والشؾع ومؽ يت االسعار التي لالبا ت ؾن باسعار اقل بكنيح
مؽ اسعار السشتج السحمي.

:
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جدول ()15
تقدير أنسهذج ترحيح الخظأ والعبلقة قريرة وطهيمة السدى وفقا ألنسهذج ARDL
النتاج محرهل الرز لمسدة (:)2015-1995

السردر :مؽ إعثاد البا نؾن باالعتساد عمى مخحجات نحنامج).(Eviews10

:
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االستشتاجات
ىجا وقث استشتجة الثراسة ان زراعة محاصيل الحبؾب تحغى نثعؼ مالي

لمسخارعيؽ عمى الرعيثيؽ دعؼ السثخ ت (INPUT

ودعؼ السخحجات

( OUTPUTاال ان ىجا الثعؼ لؼ يكؽ كا يا و حجع الدبب في ذلػ الى ان السخارع

العحاقي قث اعتاد عمى اط اء الثيؾن ومبال الثعؼ والقحوض الخراعية وىجا واض جثا
ل ل مؽ ىؾ قح ب مؽ القظاع الخراعي وان ليد ىشاك جياز رقاني قؾي في محاقبة
االمؾال التي ترح

وفي اي مجال يت ان معغؼ مبال الثعؼ ترح

في ليح

مجال الخراعة ىجه السحاصيل في امؾر بعيثة كل البعث عؽ القظاع الخراعي مسا يديؼ
في تثني االن تاج واالنتاجية  ،وعميو تؾصي الثراسة في وضع نغام رقاني وارشادي
يتابع ىجه االمؾال ايؽ ترح

ونذح الؾعي نيؽ السخارعيؽ في اىسية الثعؼ الخراعي

السقثم والعسل ايزا عمى تؾجيو الدياسات الخراعية نحؾ العسل عمى نغام

ساية

السشتج وذلػ مؽ ت عيل نغام كسحكي صارم يسشع دخؾل السشتجات االجشبية السدتؾردة

خرؾصا وان مؽ سياسات الثول الستقثمة ىي سياسة االل اح االسؾا وا سعار اقل

مؽ االسعار السحمية ل ؾن ىجه الثول تتساز بسيخة االنتاج ال بيح وان اسعارىا اقل
بكنيح مؽ السشتج السحمي.

:
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