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المستخمص

 اذ یحتل المرتبة الثالثة بعد الحنطة والشعیر واول محصول صیفي من حیث المساحة،یعد الرز (الشمب) من المحاصیل الغذائیة الميمة
 استيدفت ىذه الدراسة تحمیل الطبیعة الدینامیكیة الستجابة عرض محصول الشمب والمحاصیل المنافسة (الذرة الصفراء،واإلنتاج
 باستخدام طریقة االنحدار غیر2015-1980 ومحاصیل الخضر) في حوض الفرات لمتغیر في األسعار وتوفر الموارد (میاه الري) لممدة

 ولتحقیق ذلك حددت العوامل الرئیسة وىي سعر.)SUR(Seemingly Unrelated Regression Equationالمرتبطة ظاىریا

 أظيرت النتائج إن میاه الري.المحصول واسعار المحاصیل المنافسة والمخاطرة االنتاجیة ومیاه الري والمتغیر الوىمي لبیان اثر السنوات
 أشارت المرونات،ىو أكثر المتغیرات أىمیة في تحدید المساحات المزروعة بمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصیل الخضر الصیفیة

1.0.0( المقدرة الى ان المرونة الذاتیة لمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصیل الخضر الصیفیة بالنسبة لسعره النسبي كانت

 یؤدي الى زیادة المساحة%01  وىذا یعني ان زیادة السعر النسبي ليذه المحاصیل.) لممحاصیل الثالثة عمى الترتیب1.190,1.289,
( عمى الترتیب في0.099, 0.171 0.572( ) عمى الترتیب في األمد القصیر وبنسب%1.9, %2.89, %0..8( المزروعة بنسبة

-() عمى الترتیب في األمد القصیر و-0.083, -0.042,- 0.172( بینما كانت المرونة العبوریة ليذه المحاصیل. األمد الطویل

 مما یؤشر عمى فاعمیة میاه الري في تحدید المساحات المزروعة والحد.) عمى الترتیب في األمد الطویل0.099 , -0.119, -0.351
 عمى ضوء ىذ ه النتائج فانو البد من التعرف عمى الموارد المائیة واالرضیة المتاحة عند وضع سیاسة.من استجابتيا لمتغیرات السعریة

.سعریة لمحصول الشمب من اجل زیادة المساحات المزروعة منو

. أنموذج تصحیح الخطأ، طریقة االنحدار غیر المرتبطة ظاىریا، استجابة العرض، الشمب:الكممات المفتاحیة
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ABSTRACT
Paddy is one of the most important nutritional crops. In Iraq, it ranks third after wheat and barley, and first as a
summer crop regarding the cultivated area and production. This study aimed to analyze the dynamic nature of
supply response of paddy and competitive crops (maize and vegetables) in Euphrates basin to the change in price
and to the availability of resources (irrigation water) for the period 1980-2015 using seemingly unrelated
regression equation (SUR). To accomplish this aim, main factors affecting paddy supply response were
determined. These included paddy price, competitive crops price, production risk, irrigation water and dummy
variable to find out the impact of unstable years. Results showed that irrigation water was the most important
factor in determining the cultivated areas with these crops. The estimated elasticities suggest that a10% increase
in the relative price of paddy, maize, and summer vegetables leads to 3.48%, 5.98% and 0.8% respective increase
in cultivated area with these crops in short run and 5.72%, 1.71% and 0.99% respectively in long run. The cross
elasticities for these crops were -1.72%, -0.42% and 0.83% respectively in short run and -3.51%, 1.19% and 0.99% respectively in long run which implies the affectivity of irrigation water as a determinant for cultivated
area and a restrictor for its response for price change. In the light of these results, it is essential to know the
water and land resources before adapting any price policy for rice in order to increase the cultivated area with
this crop.
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 ،)31 ،29لذلك فان بعض النتائج التي أفضت إلييا العديد

المقدمة

من ىذه الدراسات ىي نتائج قد تكون غير دقيقة ال تعكس

يسيم القطاع الزراعي بنسبة من الناتج القومي في العديد من

العالقة الحقيقية بين المتغيرات ،ولمتغمب عمى ىذه المشكمة

البمدان ومنيا العراق ،فيو يوفر فرص عمل لشريحة واسعة

استخدمت تقنيات حديثة تمثمت بالتكامل المشترك وتصحيح

من المجتمع ،فضال عن توفير الغذاء لمسكان والمواد الخام

الخطأ والتي شاع استخداميا بشكل واسع في نياية القرن

لبعض الصناعات ،ومع الزيادة المضطردة في إعداد السكان

الماضي وبداية القرن الحالي في شتى إنحاء العالم ،ومن ىذه

بات لزاما التوسع في الزراعة والسيما المحاصيل اإلستراتيجية

الدراسات (،28 ،20 ،23 ،74 ،16 ،15 ،10 ،7 ، 1

لسد النقص في المصادر الغذائية وتقميل االعتماد عمى

 .)34استعممت ىذه الدراسة تقدير نماذج  VARباستخدام

االستيراد .ومن اجل تحقيق ذلك فالبد من االستغالل األمثل

طريقة  SURفي ىيكل نموذج تصحيح الخطأ الديناميكي

لمموارد المتاحة .تتأثر ق اررات المزارعين فيما يخص تخصيص

والتي ال تتطمب معرفة خصائص التكامل المشترك (، 3 ،2

الموارد بشكل كبير بالسياسة الحكومية ،ولذلك فان السياسة

 .)36 ،35وعمى الرغم من توفر اإلمكانات المادية والطبيعية

المناسبة ستؤدي إلى توسع حقيقي في اإلنتاج الزراعي (.)19

ومن اجل التخصيص األمثل ليذه الموارد تبرز أىمية

والبشرية من مياه وارض خصبة ومناخ مالئم وايدي عاممة

استخدام استجابة العرض كأداة لتقييم فعالية السياسات

وكذلك وجود السياسة السعرية التشجعية من خالل زيادة

السعرية والعوامل األخرى المؤثرة في االنتاج ،اذ توفر

اسعار شراء المحاصيل اإلستراتيجية من قبل الدولة لم يتمكن
العراق من تحقيق االكتفاء الذاتي بل ظل يستورد كميات كبيرة

استجابة العرض اساسا لصياغة السياسات السعرية لمق اررات

من المحصول لسد حاجة االستيالك المحمي .ان التوسع في

الزراعية ،كما ان نجاح ىذه السياسات في اإلنتاج الزراعي

المساحات المزروعة يعتمد بشكل رئيسي عمى توفر مياه

يتحدد بتقديرات مرونات العرض .وعمى ضوء ذلك فان دراسة

الري ،وقد عكست المساحات المزروعة بيذا المحصول تذبذبا

استجابة عرض المزارعين لممحفزات السعرية وغير السعرية

كبي ار في السنوات السابقة ولم تعد الكميات المنتجة كبيرة

تعد بالغة األىمية من اجل رسم سياسات زراعية مالئمة

وترقى الى المستويات المطموبة اذ ان ما ينتج محميا من

ووضع برامج لمتطوير الزراعي في البمدان التي يشكل فييا

الشمب ال يسد سوى جزء يسير من الطمب المحمي .يفترض

القطاع الزراعي العمود الفقري القتصاد البمد .يعد الرز

البحث ان تذبذب المساحات المزروعة لمحصول الشمب ال

(الشمب) من المحاصيل الغذائية الميمة ،اذ يحتل المرتبة

يرتبط فقط بالعوامل السعرية بل وايضا بعوامل اخرى غير

الثالثة بعد الحنطة والشعير واول محصول صيفي من حيث

السعرية مثل وفرة المياه والعوامل التكنموجيا والظروف

المساحة واالنتاج ،ويحتل اىمية غذائية متميزة في النمط

الطبيعية والمناخية فضال عن التشوىات في الجياز السعري

الغذائي لمعائمة العراقية .تتركز زراعة محصول الشمب في

العراق في المحافظات الواقعة عمى نير الفرات ،لذلك البد من

ليذا المحصول ،لذلك نفترض تأثر عرض المحصول

األخذ بنظر االعتبار ىذا التوزيع عند دراسة عرض

بالعوامل غير السعرية أكثر من تأثره بالعوامل السعرية .ىدفت

الدراسة الى تحميل الطبيعة الديناميكية الستجابة عرض

المحصول ،اذ ان تحميل استجابة العرض عمى مستوى القطر

محصول الشمب والمحاصيل المنافسة الذرة الصفراء

قد يعطي نتائج مضممة عمى العكس من تحميل استجابة

ومحاصيل الخضر في حوض الفرات لمتغير في األسعار

العرض لمنطقة حوض الفرات الذي سيكون لو اىمية بالغة

وتوفر الموارد (مياه الري) باستخدام طريقة االنحدار غير

في مساعدة المزارعين عمى اتخاذ الق اررات اإلنتاجية .اعتمدت

المرتبطة ظاىريا Seemingly Unrelated Regression

معظم الدراسات السابقة الستجابة عرض المساحة المزروعة

 )SUR(Equationومن ثم تقدير مرونات العرض السعرية

عمى تحميل االنحدار التقميدي واستخدمت معظميا نموذج

القصيرة والطويمة األمد لمشمب والمحاصيل المنافسة.

التوقع لنيرلوف /نموذج التعديل الجزئي والتي طبقت عمى
بيانات السالسل الزمنية غير المستقرة دون األخذ باالعتبار
جذر الوحدة ودرجة تكامل المتغيرات (،26 ،21 ،18 ،6
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لممدة  ،2015 –1980ثم إيجاد الرقم القياسي ألسعار

وطرئق العمل
المواد ا

محاصيل الخضر الصيفية لسنة أساس  1989واحتسبت من

اعتمدت بيانات الدراسة عمى المحافظات الواقعة عمى حوض

قبل الباحثة اعتمادا عمى البيانات الثانوية الصادرة من و ازرة

نير الفرات وىي االنبار وكربالء وبابل والنجف والقادسية

التخطيط  -الجياز المركزي لإلحصاء  -دائرة اإلحصاء

والمثنى وذي قار والبصرة ،اذ شكمت  %85من المساحة

الزراعي .يعد محصول الشمب من أىم المحاصيل الحبوب

المزروعة بالشمب عمى مستوى العراق لممدة 2015-1980

في العراق ،إذ يأتي بالمرتبة الثانية بعد القمح ،من حيث

كما ان ىذه المنطقة قد تعرضت الى أزمات مائية جعل من

االىمية الغذائية ،مثمت المساحة المزروعة بالشمب في منطقة

األىمية بمكان اختيارىا كمنطقة بحث عمى اعتبار ان ىذا

حوض الفرات  %84.6من المساحات المزروعة في العراق،

البحث اولى اىمية كبيرة ليذا الموضوع .تم الحصول عمى

كما ان ىذه المنطقة تنتج نحو %84من محصول الشمب

البيانات الثانوية من مصادرىا المختمفة وشمـمت المجـ ـموعات

المنتج محميا كمعدل لممدة .2015-1980

األحصائية الصادرة عن الجياز المركزي لإلحصاء في و ازرة
التخطيط وو ازرة الزراعة  /قسم اإلحصاء وو ازرة الموارد المائية

المصدر جدول  .0المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة لمحصول الشمب في العراق ومنطقة حوض الفرات واألىمیة النسبیة لممساحة واإلنتاج
لممدة ()5102-0891

انسنواث
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
انًتوسظ

انًساحت
انًزروعت
بانشهب في
انعزاق (أنف
دونى) ()1
222
229
245
227
181
245
211
294
223
314
339
385
670
519
651
657
437
461
605
351
16.8
11.3
217
122
352
428
503
497
339
220
192
264
319
325
317
110
325

اإلنتاج انكهي
نًحصول انشهب
في حوض انفزاث
(انف طن)
()4
146
149
136
88
10
127
132
183
129
220
208
150
159
191
271
226
217
250
312
204
12.4
2.9
190
757
213
264
290
315
231
131

انًساحت
انًزروعت
بانشهب في
حوض انفزاث
(انف دونى) )2
178
196
205
267
174
210
193
260
203
283
298
303
431
358
423
423
305
346
391
304
16.8
11.2
209
113
290
349
375
379
306
160

االهًيت
اننسبيت
()12

87.4
92.0
83.4
79.3
9.17
85.8
93.6
93.4
91.5
94.8
91.2
79.4
67.1
72.9
70.8
72.2
76.7
91.2
80.2
93.6
100
59.2
97.9
93.0
85.2
85.4
79.9
80.2
83.1
75.7

642
697
568
459
396
536
659
579
535
633
634
388
341
472
432
373
462
488
519
544
738
762
723
577
608
544
639
712
613
679

191

99.5

156

154

98.7

840

263

99.6

235

234

99.6

673

313
270
317
110
260

98.1
83.0
100.0
100.0
84.6

361
308
403
109
241

360
244
403
109
187

99.7
79.2
100
100
83.9

830
777
1270
988
620

80.2
85.6
83.7
82.8
96.1
85.7
91.5
88.4
91.0
90.0
87.9
78.7
64.3
69.0
65.0
64.4
70.0
75.1
64.6
86.6
100.0
99.1
96.3
92.6
82.4
81.5
74.6
76.3
90.3
72.7

%

اإلنتاج انكهي
نًحصول انشهب في
انعزاق
(انف طن)
()3
167
162
163
111
109
148
141
196
141
232
228
189
237
262
383
313
283
274
389
218
12.4
4.9
194
813
250
309
363
393
248
173

األهًيت اننسبيت
%
()34

اإلنتاجيت
نًحصول
انشهب
(كغى/دونى)

المصدر :وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي – قسم التخطیط والمتابعة – دائرة اإلحصاء الزراعي .

المساحات واإلنتاج الكمي في العراق والبالغة  325الف دونم،

فيما بمغ متوسط المساحة المزروعة واإلنتاج الكمي لمحصول

 241الف طن عمى الترتيب ( )14ان التطور الزمني

لمشمب  260الف دونم 187 ،الف طن من مجموع
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لممساحات المزروعة بالشمب في حوض الفرات كان منسجما

ىو واضح خالل االعوام عام  2015 ،2014 ،2000اذ

مع تطوره عمى مستوى العراق )شكل  (1وىذا يعني ان

بمغت  %100وعمى العكس نجد ان الفارق بينيما اصبح

التغيرات السنوية الحاصمة في المساحات المزروعة في

كبي ار عام  1998 ،1995 ،1992اذ بمغ  %64وذلك نتيجة

حوض الفرات تقود الى التغيرات السنوية الحاصمة عمى

التوسع في المساحات المزروعة بالشمب في المحافظات التي

مستوى العراق .اقتربت المساحات المزروعة عمى مستوى

لم تزرع ىذا المحصول سابقا ،اذ انخفض نسبة مساىمة

الحوض الى  %64كتوسط لألعوام السابقة.

القطر من المساحات المزروعة في منطقة حوض الفرات كما

شكل  .0المساحة المزروعة لمحصول الشمب في العراق ومنطقة حوض الفرات لممدة5102-0891
المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد عمى بیانات وزارة التخطیط

المساحات المزروعة بالشمب إلى انخفاض مناسيب المياه في

الزراعي.

الفرات الذي يغذي  %95من المساحات المزروعة وال سيما

والتعاون اإلنمائي – قسم التخطیط والمتابعة – دائرة اإلحصاء

نيري دجمة والفرات وشحة مياه السقي وال سيما في نير

وعند دراسة معدالت النمو السنوي لممساحة واإلنتاج

في محافظتي النجف والقادسية ( .)33اما الرقم القياسي

واإلنتاجية والرقم القياسي لمتغاير لمحصول الشمب في العراق

لمتغاير لممساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية في العراق

ومنطقة حوض الفرات لممدة ( .2015 -1980جدول)2

وحوض الفرات فقد بمغ  %28 ،%90 ،%85و،%77

يتضح ان معدل النمو السنوي لممساحة المزروعة كان سالبا

 %23 ،%102عمى الترتيب ،واذا ما قارنا الرقم القياسي

اذ بمغ  %-0.3 ،%-0.5عمى الترتيب في حين كان معدل

لمتغاير نجد ان اإلنتاجية كانت اكثر استق ار ار ثم تالىا االنتاج

نمو إلنتاج الكمي واإلنتاجية ذا قيمة موجبة اذ بمغ ،%1.3

الكمي ثم المساحة.

 2.3و %1.5 ،%1.7عمى الترتيب .ويعزى أسباب تراجع

جدول  .5معدالت النمو السنوي والرقم القیاسي لمتغایر لممساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجیة لمحصول الشمب في العراق
ومنطقة حوض الفرات لممدة 5102-0891
انًتغيزاث
انًساحت انًزروعت
اإلنتاج انكهي
اإلنتاجيت

يعذل اننًو انسنوي وانزقى انقياسي نهتغايز
حوض انفزاث
انعزاق
**% I.V.
*** % I.V.يعذل اننًو %
*يعذل اننًو %
-0.5
1.3
1.7

-0.3
2.3
1.5

85
90
28

77
102
23

المصدر :عمل الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي Evews.9

معالجة العديد من المشاكل التي افرزىا سوء التوصيف فضال

توصیف وتقدیر األنموذج

عن استخدامو في رسم الخطط االقتصادية وصياغة الق اررات

اإلطار النظري :لقد حظي أسموب االقتصاد القياسي باىتمام

التخطيطية ،ومما سيل ذلك ىو صياغة الفرضيات النظرية

كبير كونو احد أساليب التحميل الكمي ،ويمكن استخدامو في
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بشكل معادالت قابمة لمقياس .منذ ظيور إعمال نيرلوف قبل

الحصول عمى مقدرات اكثر كفاءة مقارنة بتمك التي يحصل

حوالي  60سنة اعتمدت معظم الدراسات الميتمة باستجابة

عمييا من خالل تقدير كل معادلة عمى انفراد (أي استخدام

العرض الزراعي عمى تقديرات دوال العرض الديناميكية التي

طريقة المربعات الصغرى االعتيادية

ذكرىا نيرلوف مباشرة من بيانات السالسل الزمنية (،23 ،22

 .)OLS( "Squareفي ىذه الدراسة تمت صياغة االنموذج

 ،)25 ،24وىناك افتراض ضمني يقضي باستق اررية جميع

لغرض توصيف المساحات المزروعة بمحصول الشمب والذرة

بيانات يمكن أن يعطي نتائج زائفة .ولتجنب ىذه المشكمة

اذ يتم تقدير

الفرات وذلك لمحدودية كمية المياه الواردة
آن و ٍ
معممات ىذه المعادالت في ٍ
احد استنادا الى حقيقة ارتباط

السالسل الزمنية ،ومعالجة غير المستقرة منيا.

ىذه المعادالت الواحدة باألخرى رغم انيا التبدو ذلك ظاىريا

بيانات السالسل الزمنية ،لذلك فان تطبيق  OLSعمى ىكذا

الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية في منطقة حوض

استخدمت العديد من األساليب الحديثة تتضمن الكشف عن
استق اررية

Ordinary Lest

فالمتغير العشوائي لدالة استجابة العرض لمحصول الشمب

نشأت فكرة منظومة معادالت االنحدار غير المرتبطة
ظاهريا Seemingly Unrelated Regression
 )SUR(Equationعام  1962من قبل الباحث Zellner

يرتبط عمى االرجح مع المتغير العشوائي لدالة استجابة
العرض لمحصول الذرة الصفراء وكذلك المتغير العشوائي

إذ قام بتقدير مجموعة من المعادالت دفعة واحدة عمى

لدالة محاصيل الخضر الصيفية كاالتي:

افتراض إن ىذه المعادالت مرتبطة الواحدة باألخرى رغم
كونيا ال تبدو كذلك ظاىريا ،وقد لوحظ إن التقدير يؤدي إلى

المخاطرة

المتغيرات الداخمة في األنموذج أعاله ىي كما يأتي:

اإلنتاجية

 -1المتغير التابع :ىي المساحة المزروعة بالشمب لممدة

لمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية

 2015-1980إذ شمل التحميل جميع المحافظات الواقعة

عمى الترتيب ،وتم احتساب المخاطرة اإلنتاجية عمى أنيا

 -2المتغيرات المستقمة :وىي

االتية):(Gallagher,1978

االنحراف

عمى حوض الفرات لكل من المحاصيل انفة الذكر.

السعر النسبي لمحصول الشمب المعدل بالرقم

عن

بأتباع

اإلنتاج

الطريقة

2

Risk=(Qt-1 - MAT) /MAT
)MAT=0.333(Qt-2 + Qt-3 + Qt-4

القياسي ألسعار الخضر الصيفية لسنة سابقة (دينار/طن).

 : Qt-1اإلنتاج لسنة سابقة .
 :MATمعممة التعديل.

:السعر النسبي لمحصول الذرة الصفراء المعدل

بالرقم القياسي ألسعار الخضر الصيفية لسنة سابقة

 :Qt-2اإلنتاج لسنتين سابقتين

(دينار/طن).

 :Qt-3اإلنتاج لثالث سنوات سابقة

الرقم القياسي ألسعار الخضر الصيفية المعدلة

 :Qt-4اإلنتاج ألربع سنوات سابقة

بسعر محصول الذرة الصفراء لسنة سابقة (دينار/طن).

المتغير الوىمي لبيان تأثير السنوات

السعر النسبي لمحصول الشمب المعدل بسعر

غير المستقرة التي مر بيا العراق خالل مدة الدراسة ،وقد

محصول الذرة الصفراء لسنة سابقة (دينار/طن).

اعطي القيمة صفر لممدة  1988-1980والمدة -1991

تصريف مياه الري وىي معدالت األشير (مايس،

 ،2007في حين اعطي القيمة  1لمسنوات المستقرة في

حزيران ،تموز ،أب) التي تستمر فييا زراعة المحاصيل

العراق وىي  1990 ،1989والمدة .2015-2008

المشمولة بالدراسة مقاسو ب (متر مكعب  /ثا) إذ أخذت
قراءة منطقة الحصيبة لنير الفرات باعتبارىا اول محطة يدخل

فييا نير الفرات الى األراضي العراقية
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حيث ان:

النتائج والمناقشة

اختبارات جذر الوحدة  :قبل اختبار وجود عالقة توازنية في

الفرق االول لممتغير
 :معممة االختبار

المدى الطويل بين متغيرات النموذج وتحميل سموك العالقة

الضجة البيضاء

في المدى القصير ،البد من تحميل السالسل الزمنية لمتأكد

يوضح الجدول  3نتائج اختبار ديكي فولمر الموسع ،اذ

من استقرارىا عبر الزمن ،وتحديد درجة تكامميا من خالل

يالحظ ان متغيرات المساحة المزروعة ،األسعار ،مياه الري

اختبارات جذر الوحدة .وىناك عدة طرق إلجراء اختبارات

والمخاطرة اإلنتاجية لمحصول الشمب ومحاصيل الخضر

جذر الوحدة ،إال إن الطريقة األكثر شيوعا ىي اختبار ديكي

الصيفية كانت غير مستقرة عند مستوياتيا بينما متغير

فولمر الموسع )،)Augmented Dicky FullerADF

المخاطرة اإلنتاجية لمحصول الذرة الصفراء كان مستق ار عند

يتطمب اختبار ) (ADFلجذر الوحدة معادلة االنحدار االتية:

المستوى.

()9

جدول .0نتائج اختبار جذر الوحدة
difference

)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1

Level

trend and constant without

constant

-4.609
-5.183
-4.469
-5.183
-5.231
-4.639
-6.952
-4.610

-4.223
-5.497
-4.901
-5.497
-4.002
-4.273
-5.558
-6.212

-5.666
-5.381
-4.910
-5.011
-7.261
-5.653
-4.957
4.617

-4.622

-4.2013

-5.600

-

trend and constant without

constant

variables

-2.326
- 3.154
-2.221
3.222
-2.621
-1.921
-2.542
-1.254
-2.145
-1.557
-1.244
-0.791
-0.999
-1.269
-1.543
-1.789
-2.325
-2.154
-2.429
-4.417
-0.178
-1.313
-2.987
-0.964
-4.313
-3.987
-4.364
-2.313
-3.987
-1.364
-----------------------------------------------------------1% Level -3.646
-4.267
-2.637
5% Level -2.954
-3.553
-1.951
10%Level -2.616
-3.209
-1.610

Represents the critical values for the first difference of ADF test based on one-side p values. Lag length was
chosen according to Schwartz Information using Eviews.9

المتباطئة من انحدار التكامل المشترك كجزء من تصحيح

تقدير نموذج  VARفي SUR

استنادا إلى ما ذكره ) Zapata and Rambaldi (35من
في

الخطأ في نموذج متجو تصحيح الخطأ ).(VECM

الثانية :استخدام منظومة معادالت نموذج تصحيح الخطأ

ىيكل نموذج تصحيح الخطأ الديناميكي والتي ال تتطمب

) (VECMومن ثم تقديرىا بواسطة طريقة االنحدار غير

انو يمكن تقدير نماذج VARباستخدام طريقة SUR

المرتبطة ظاىريا  SURوالذي يمكن تمثيمو بالمعادالت

معرفة خصائص التكامل المشترك ،فقد تم في ىذه الدراسة

االتية:

نمذجة استجابة العرض الى مرحمتين .األولى :ادخال البواقي

1535

يجهت انعهوو انزراعيت انعزاقيت – 2017/ 48)6( 1540: -1530

يحًود

مرونات

توازنية طويمة المدى بين المساحة المزروعة بالمحاصيل

 :معامل الفرق األول في حين ان

الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية من جية

األمد القصير .
 :إلية تصحيح الخطأ وىي تقيس سرعة التعديل من عدم

واىم العوامل المؤثرة عمييا من جية أخرى تم تمثيل ىذه

 :جزء الخطأ ألتصادفي والذي يفترض إن يتوزع توزيعا

طريقة االنحدار غير المرتبطة ظاىريا ) (SURالتي افترضيا

طبيعيا وبشكل مستقل وبمتوسط حسابي صفر وتباين ثابت.

وباالستعانة ببرنامج  Eviews.9كانت نتائج

المتغيرات في نموذج تصحيح الخطأ ) (VECMوباستعمال

التوازن قصير المدى الى التوازن طويل المدى.

Zellner

بعد التأكد من استق اررية السالسل الزمنية لمتغيرات نموذج
الدراسة

التقدير موضحة في الجدول األتي-:

عند الفرق االول  ،ولغرض الكشف عن عالقة

جدول  ..نتائج تقدیر نموذج  SURعمى المساحات المزروعة لمحصول الشمب  ،الذرة الصفراء  ،محاصیل الخضر الصیفیة
لممدة 5102-0891

االرتباط الذاتي

االختبارات التشخیصیة

قبل استخدام األنموذج في تفسير العالقة بين المتغيرات

) )Autocorrelationفي البداية وتبين

وجود ىذه المشكمة في معادلة استجابة عرض محصول

الشمب  ،وقد تمت معالجتيا باضافة معامل االنحدار الذاتي

المستقمة والمتغير التابع البد من التأكد من صحة االنموذج

) ، )11( AR(1ثم أعيد اختبار األنموذج مرة اخرى  ،ومن

المقدر من خالل اختبار مدى تحقق شروط طريقة المربعات

الجدول ( )4تشير قيمة اختبار ((LM

الصغرى )(OLSعمى النحو اآلتي--- :تم اختبار مشكمة
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من مشكمة االرتباط الذاتي بقيمة احتمالية

لمعادلة استجابة عرض الشمب وبمستوى  %5لمعادلتي الذرة

( )0.092 ، 0.273 ، 0.0330لتباطئين عمى الترتيب.

الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية .ان ىناك عالقة موجبة

 -اختبار التوزیع الطبیعي لمبواقي  :Normalityتم

ومعنوية لمعممة السعر الذاتي لجميع معادالت مما يعكس

األنموذج

إمكانية زيادة إنتاج ىذه المحاصيل من خالل رفع اسعارىا .

استخدام اختبار ) Jarque‐ Βera(JBلمتحقق من شرط

وىذا يتفق مع ما تفترضو النظرية االقتصادية اذ يدل عمى

التوزيع الطبيعي لمبواقي الناتجة من تقدير النماذج  ،واثبتت

عقالنية المزارعين باستجابتيم لمزيادة السعرية بزيادة المساحة

النتائج حدود الخطأ تتبع التوزيع الطبيعي اذ بمغت قيمة

المزروعة .تشير نتائج الجدول الى إن ىناك عالقة عكسية

االختبار ( )0.622 ،0.542 ، 0.320لمشمب والذرة

الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية عمى الترتيب بمستوى

بين السعر النسبي لمحصول الذرة الصفراء المعدل بالرقم

احتمالية وىذا يشير الى قبول فرضية العدم التي تنص عمى

والمساحات المزروعة

القياسي ألسعار الخضر الصيفية

بمحصول الشمب  ،وكذلك الحالة بالنسبة لمسعر النسبي

ان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي .

لمحصول الشمب المعدل بالرقم القياسي ألسعار الخضر

اختبار ثبات االتباین  : Heteroskedasticityاظير

اختبار Breusch- Pagan-Godfrey

الصيفية عمى المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء

عدم وجود

وكذلك السعر النسبي لمحصول الشمب المعدل بالسعر النسبي

مشكمة عدم ثبات التباين لجميع معادالت النماذج المستخدمة
في التقدير باستخدام قيمة احتمالية

) 0.32عمى الترتيب لتباطئين .

لمحصول الذرة الصفراء عمى المساحات المزروعة بمحاصيل

(0.587, 0.273,

الخضر الصيفية.وىذا أمر يتفق والمنطق االقتصادي
والطبيعة التنافسية بين ىذه المحاصيل .

تحمیل نتائج األنموذج :فسرت المتغيرات المشخصة في

المرونات المقدرة :من اجل قياس استجابة المساحة المزروعة

النماذج المقدرة الجزء األكبر من التغيرات الحاصمة في

لمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية

المساحات المزروعة بمحصول الشمب والذرة الصفراء

لمتغير في أسعار المحاصيل وأسعار المحاصيل المنافسة مياه

ومحاصيل الخضر الصيفية في منطقة حوض الفرات اذ
بمغت

الري فقد احتسبت ىذه المرونات من خالل متجو تصحيح

 0.91، 0.96 ، 0.98ليذه المحاصيل عمى

الخطأ في إنموذج  VECMبطريقة  SURخالل مدة الدراسة.

الترتيب  .وىو ما يعني ان المتغيرات التفسيرية (اسعار

وتشير المرونات المقدرة جدول  5إلى ان المرونة الذاتية

المحاصيل واسعارىا المنافسة والمخاطرة االنتاجية ومياه الري)

لمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية

مسؤولة عن تفسير  %91 ،%96 ، %98من التغيرات
الحاصمة في المتغيرات التابعة .

بالنسبة لسعره النسبي كانت (,0.0592 , 0.343

يشير اختبار نموذج

 )0.0839لممحاصيل الثالثة عمى الترتيب  ،وىذا يعني ان

تصحيح الخطأ لدوال استجابة العرض الى معنوية حد

زيادة السعر النسبي ليذه المحاصيل  % 10يؤدي الى زيادة

تصحيح الخطأ ) ) ECt-1عند مستوى  %5مع اإلشارة
السالبة المتوقعة وقد بمغت

المساحة المزروعة بنسبة () % 0.83, %5.92 , %3.48

 ،وىذا يشير الى ان المساحات

عمى الترتيب في األمد القصير وبنسب ( (%0.1, %1.71,

المزروعة لمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر

 %5.72عمى الترتيب في األمد الطويل  .بينما كانت

الصيفية تتعدل سنويا بما يعادل %52 ، %41 ، %34

المرونة العبورية ليذه المحاصيل ( ، -0.042 ، -0.172

اي انيا تستغرق ما يقارب ثالثة سنوات  ،سنتين ونصف ،

)0.011عمى الترتيب في األمد القصير و (

سنة ونصف عمى الترتيب لموصول إلى قيمتيا التوازنية في

-0.099 ,

 ) -0.119 , -0.351عمى الترتيب في األمد الطويل .لقد

المدى الطويل .أظيرت النتائج إن مياه الري ىو أكثر

ادخل المتغير النوعي ) (Dummy variableفي األنموذج

المتغيرات أىمية في تحديد المساحات المزروعة بمحصول

لبيان اثر السنوات غير المستقرة عمى المساحة المزروعة

الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية  ،وقد

بمحصول الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية

بمغت ( )-0.4783 ، -0.5912 ، -0.6582عمى

 ،وقد تبين بان ليذه السنوات تأثير سمبي عمى إنتاج محصول

الترتيب  ،كانت معممة مياه الري معنوية بمستوى %1
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الشمب ومحاصيل الخضر الصيفية وىو ما أظيرتو االشارة

والسبب في ذلك إن ىذه الدراسات اعتمدت عمى الطرائق

السالبة والمعنوية لمعممة المتغير ،بينما كانت اإلشارة موجبة

الحديثة التي ذكره ( (9والتي تم تطبيقيا عمى بيانات السالسل

وغير معنوية في انموذج الذرة الصفراء مما يعكس عدم تأثير

الزمنية بعد الكشف عن استقراريتيا مما قد يعطي نتائج

السنوات غير المستقرة عمى إنتاج محصول الذرة الصفراء .اما

انحدار اكثر واقعية  ،كما ان ىذه الدراسات قد اجريت عمى

المخاطرة االنتاجية السالبة والمعنوية لكل من دالة استجابة

مستوى المناطق والتي عكست الطبيعية التخصصية إلنتاج

المزارعين عمى عدم تحمل المخاطرة في اإلنتاج اذ ان المزارع

الدراسة ال تتفق مع النتائج التي حصل عمييا الباحثون (، 4

يزرع ىذه المحاصيل وال يعمم مسبقا بالظروف المناخية وكمية

 )12 ،13عند تقديرىم لمرونات العرض السعرية لمحصول

المياه واإلمطار .فيما ظيرت إشارة موجبة غير معنوية في

الشمب وربما يعود سبب ذلك الى ان ىذه الدراسات قد اجري

ىذا المتغير في انتاج محاصيل الخضر الصيفية .ومن اجل

ميمة إلغراض السياسة الزراعية فمن اجل زيادة

إنتاج

معرفة استجابة عرض محصول الشمب والذرة الصفراء

محصول الشمب بنسبة  %10في العراق ،فيجب زيادة السعر

ومحاصيل الخضر الصيفية لمتغير في كميات مياه الري فقد

النسبي لممحصول بنسبة ( ، )%29ىذا عمى افتراض إن

تم تقدير مرونات عرض ىذه المحاصيل بالنسبة لمياه الري ،

زيادة المساحة المزروعة بنسبة  %10يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

باستجابة الذرة الصفراء والخضر الصيفية  ،فزيادة مياه الري

إنتاج الشمب من خالل تخفيض النسبة السعرية لمحصول

في نير الفرات بنسبة  %10يؤدي الى زيادة المساحات

الذرة الصفراء بنسبة ( )%28.6أو من خالل زيادة المياه في

المزروعة بالشمب بنسبة  % 3.51بينما تزداد مساحة الذرة

نيري دجمة والفرات بنسبة ) )%28.5واذا ما رافق ارتفاع

 . % 0.89ومن استعراض المرونات المختمفة نجدىا جميعا

نجد إن األخير سوف يعطل تأثير السعر في زيادة المساحات

كانت اقل من الواحد وىذا يعني ان عرض ىذه المحاصيل

المزروعة بالمحصول لذلك البد من معرفة اإلمكانات المائية

يوصف كونو عرض غير مرن  ،وىذه النتائج تتفق مع

والمساحات لمتوسع بزراعة محصول الشمب عند اتخاذ إي

ىذا المحصول .ولكن من جية أخرى نجد ان نتائج ىذه

عرض الشمب ومحاصيل الخضر الصيفية فانيا تعكس قدرة

عمى مستوى القطر وليس المناطق .إن لممرونات تطبيقات

أنموذج محاصيل الخضر الصيفية مما يشير الى عدم أىمية

بالنسبة نفسيا كما يمكن الحصول عمى نسبة الزيادة ىذه في

اذ كانت استجابة الشمب لمتغير في مياه الري اعمى مقارنة

سعر محصول الشمب انخفاض في مياه نيري دجمة والفرات

الصفراء بنسبة  % 0.94ومساحة الخضر الصيفية بنسبة

المرونات التي توصل الييا الباحثون ( (32 ,27 ,16عند

تقديرىم لمرونات العرض السعرية لمحصول الشمب

قرار يخص سعر المحصول وأسعار المحاصيل األخرى.

،

جدول .2مرونات األمد القصیر واألمد الطویل لمحصول الشمب الذرة الصفراء ومحاصیل الخضر الصیفیة لممدة 5102-0891
انًتغيز انتابع
(انًساحت انًزروعت)
انشهب
األيذ انقصيز
األيذ انطويم

0.343
0.572

-0.172
-0.351

0.351
0.575

انذرة انصفزاء
األيذ انقصيز
األيذ انطويم

0.059
0.171

-0.042
-0.119

0.094
0.269

يحاصيم انخضز انصيفيت
األيذ انقصيز
األيذ انطويم

0.083
0.099

-0.083
-0.099

0.089
0.011

انًزونت انذاتيت

انًزونت انعبوريت

يياه انزي

من خالل دراسة األىمية النسبية لمنطقة حوض الفرات

ىذه المنطقة تنتج  %83.9من محصول الشمب المنتج محميا

اتضح ان المساحة المزروعة في ىذه المنطقة قد مثمت %85

كمعدل لممدة ، 2015-1980وىذا يعني ان التغيرات السنوية
الحاصمة في المساحات المزروعة في حوض الفرات ليا ابمغ

من المساحات المزروعة بالشمب عمى مستوى العراق كما ان
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Ethiopia: A Farm-level Profit Function
Analysis’, CREDIT Research Paper No. 02/16,
School of Economics, The University of
Nottingham. pp 112-121.
3.Abrar, S. 2008. ‘Estimating Supply
Response in the Peasant of Technical
Inefficiency using Profit Function : An
Application to Ethiopia Agriculture
,
Department of Economics, University of
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UK University of Nottingham. pp: 87-91
4.Ahmed, B. 1986. Acreage response of rice in
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Ethiopia. 42(4):389- 404.
6. Alwan , K.H.and M.S. Elabbab. 2002.
Estimating supply Response function for
wheat, Sultan Qaboos university Agricultural
J., 17:29- 35.
7.Anwarul-Huq, A. S. M., F. M. Arshad, and
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in Bangladesh: a cointegration analysis. Sci.
Res. and Essaya.,7:3262-3268.
8.Elbeydi, K. R.; A. A. Aljdi, and A. A.
Yousef. 2007. Measuring the supply response
function of barley in Libya. Afr. Crop Sci.
Conference Proceeding. 8:1277-1280.
9.Engle, R. F. and C. W. J. Granger. 1987. Cointegration
and
error
correction:
representation, estimation, and testing.
Econometrica. 55:251-276.
10.Fahimifard, S.M. and M. S. Sabouni. 2011.
Supply response of cereals in Iran: an autoregressive distributed lag approach. J. App. Sc.
11:2226-2231.
11.Gujarati, D. N. and D. C. Porter. 2009.
Basic Econometrics. 5Th International ed.
McGraw-Hill. Pp 153-159.
12.Kumar, A.I. and P. Roy. 1985. Rainfall
and supply response: a study of rice in India. J
Development Economics, 8 (2-3):315 -334.
13.Lahiri , A. K. and P. Roy. 1985. Rainfall
and supply response : a study of rice in India.
J.
Devel.
Econ.
18:315-334.
14.Maduabuchukwu, M. 2010. Hectarage and
output responses of major crops to market
liberalisation and price risk in Nigeria,
Gric.(Agricultural
Economics),.Sc.
(Agricultural Economics) Nigeria. pp:13-26.
15.Mahmmod Z. H. 2013. Economical Study

. االثر في التغيرات السنوية الحاصمة عمى مستوى العراق
ان االعتماد عمى مبدا تأثير السعر الذاتي في تقدير استجابة
عرض محصول الشمب ودون االخذ بنظر االعتبار محدودية
 كما تشير سرعة. مورد المياه سوف يعطي تقديرات متحيزة
التعديل الى ان المساحات المزروعة بمحصول الشمب والذرة
في منطقة حوض

الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية

الفرات تستغرق ما يقارب ثالثة سنوات وسنتين ونصف وسنة
ونصف عمى الترتيب لموصول إلى قيمتيا التوازنية في المدى
 وان االستجابة الموجبة لممساحات المزروعة.الطويل

بالمحاصيل انفة الذكر لمتغير في أسعارىا يعكس إمكانية
 إال إن، زيادة إنتاج ىذه المحاصيل من خالل رفع أسعاره
المزارعين ال يجرون تعديالت ميمة استجابة لألسعار
المتوقعة وىو ما أشارت إليو مرونات العرض المنخفضة
 االستجابة المعنوية لممساحة المزروعة.قصيرة وطويمة األمد

بالشمب لتوفر مياه الري تجعل من ىذا المورد عامال أساسيا
في تحديد المساحات المزروعة بيذا المحصول وىي متغيرات
.غير سعرية تؤثر في استجابة المساحة المزروعة بالمحصول
نظ ار لنتائج الدراسة المشجعة من حيث المعايير االقتصادية
خالل تقدير كل

 مقارنة بالنتائج، واالحصائية والقياسية

معادلة عمى انفراد يمكن االعتماد عمى معادالت االنحدار
غير المرتبطة ظاىريا في قياس استجابة عرض محصول
الشمب والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية في منطقة

 وبالنظر، حوض الفرات وذلك لمحدودية كمية المياه الواردة
ألىمية مرونات العرض في األمد القصير والطويل باعتبارىا
 فان مرونات، مؤش ار ميما لوضع سياسة زراعية سميمة
العرض المنخفضة التي أفرزتيا نتائج الدراسة ( اقل من
الواحد ) ىي في الواقع مرونات عالية بما يكفي إلجراء
إصالحات زراعية تسيم في الحد من تدني زراعة ىذه

 عند وضع سياسة سعرية ال بد من معرفة.المحاصيل الميمة
اإلمكانات المتاحة من الموارد المائية واألرضية لغرض تجنب
رفع السعر دون الحصول عمى استجابة في المساحات

.المزروعة
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