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 (6102-0991) الغذائي في العراق للمدة األمنتحليل اقتصادي وقياسي لواقع 

 محصول الرز أنموذجا  

 ()(ARDLالموزع ) لإلبطاء الذاتي االنحدار نماذج باستعمال
 

 أ. عفاف صالح حسن  م.م. عمر عادل جاسم

 زراعةكلية ال  زراعةكلية ال

 جامعة بغداد  جامعة تكريت
 

 :المستخلص

محصول الرز من محاصيل الحبوب الرئيسة في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد  يعد  

غنى عنه  محصول القمح من حيث االهمية، وفي العراق يعُد من محاصيل الحبوب الصيفية وال

على مائدة الفرد العراقي ، وقد بلغ متوسط االنتاج واالنتاجية والمساحة محصول الرز في العراق 

 (968828) كغم/دونم و (743832الف طن و ) (842883( نحو )8112-1331خالل المدة )

الف دونم على التوالي ، اما متوسط االستهالك المحلي واالستيرادات من محصول الرز خالل مدة 

الف طن على التوالي ، وقد استهدف البحث تحليل واقع  (784878؛  376843)الدراسة فقد كانت 

الغذائي( وتقدير  األمنتسليط الضوء على حجم هذه الظاهرة )عدم تحقق  الغذائي العراقي مع األمن

 نماذج باستعمال 8116-1331انموذج االستهالك المحلي لمحصول الرز في العراق للمدة 

( الختبار التكامل المشترك وتقدير العالقة التوازنية ARDLالموزع ) لإلبطاء الذاتي االنحدار

العوامل المؤثرة على دالة االستهالك المحلي بالصيغة اهم تحديد قصيرة وطويلة االجل ،وقد تم 

االنتاج المحلي، سعر الصرف ،سعر االستيراد(  وتم  )الدخل الكلي، اللوغاتيمية المزدوجة وهي

الكشف عن استقرارية السالسل الزمنية من خالل اختبار جذر الوحدة واتضح عدم استقرارية 

صرف وانها اصبحت مستقرة بعد اخذ الفرق االول لها اما بقية السلسلة الزمنية لمتغير سعر ال

، واظهرت النتائج ان المتغيرات تحمل االشارات رات فقد كانت مستقرة عند المستوىالمتغي

ها ـ( وقيمتECTt-1بر عنها )ـطأ والمعـد الخـة حـدرة ان معلمـة المقـرت العالقـة، واظهــالمتوقع

( وهذا يعكس وجود عالقة توازنيه في االجل القصير p=0.002( كانت سالبة ومعنوية )1822-)

بين المتغيرات المدروسة باتجاه عالقة توازن طويلة االجل، بمعنى ان االستهالك المحلي من 

 التوازنية.( سنة باتجاه القيمة 1847محصول الرز يستغرق حوالي )

 .التباطؤرتبة  الوحدة،جذر  اختبار المحلي، الغذائي، االستهالك األمن :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
() األول. أطروحة دكتوراه الباحث من لمست البحث 
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Econometric Analysis of the Reality of Food Security in Iraq 

For the Period (1990-2016) 

Rice Yield Model Using the (ARDL) Models 
 

Abstract: 

  Rice crop is one of the main grain crops in the world. It is second after the wheat 

crop in terms of importance. In Iraq, it is a summer grain crop and it is considered one 

of the main components of the Iraqi daily food. The average production, productivity, 

and area of the rice crop in Iraq during (1990-2016) around (248.29) thousand tons and 

(749.98) kg / Dunum, and (352.62) thousand Dunums respectively. The average of local 

consumption, and imports of rice crop during the study period was (975.49, 724.72) 

thousand tons, respectively. The target of the research was analysis the reality of Iraqi 

food security, highlighting the magnitude of this phenomenon (food insecurity) 

estimation local consumption function of the rice crop in Iraq during (1990-2015). 

Using the ARDL models to test the cointegration, appreciate the short and long-term 

equilibrium relationship, and determine important factors those affecting the local 

consumption by the double-logarithmic formula were (total income, output, the 

exchange rate, the import price). The stability of the time series was detected by unit 

root test and all variables become stationary at the level expect the rate exchange was 

stationary at the first difference. The results showed that are with expected signals, the 

estimated relationship showed that the error term parameter expressed in (ECTt-1) and 

its value (-0.68) is negative and significant (p = 0.002). That indicates to short-term 

equilibrium relationship between the variables a long equilibrium relationship, meaning 

that the local consumption of the rice crop takes about (1.47) years for equilibrium 

value. 
 

 المقدمة

يعد محصول الرز من محاصيل الحبوب الرئيسة في العالم ويحتل المرتبة الثانية بعد القمح   

يزرع عادة في  اذالرز في ظروف إروائية مؤكدة  يزرع المزروعة.عالميا من حيث المساحة 

 االراضي المغمورة التي تمتاز بوفرة الماء المتجدد الذي يغمر االراضي المزروعة طوال فترة

درجة مئوية طيلة فترة موسم النمو وتربة خصبة  81ويزرع في درجة حرارة ال تقل عن  النمو،

. وللرز فوائد مختلفة ويمكن (992: 8112، )السميع ويفضل أن تكون غنية بالمواد العضوية

المشخاب والعنبر والحويزاوي ) االصناف العراقية منها .من أربعين صنف أكثرعليها في  التعرف

التي تتوفر في جميع أنحاء العالم وترجع فوائد الرز في قدرته على توفير الطاقة  (متيوالبس

السريعة والفورية القابلة لالستخدام إذ يعتبر مصدرا كبيرا للطاقة بسبب احتواءه على كربوهيدرات 

، وكذلك قدرة الرز في تنظيم وتحسين حركة األمعاء (Mahmood, 1994: 33)بنسبة كبيرة 

لجسم االنسان. يعتبر الرز اكثر اهمية  B1مصدر أساسيا للفيتامين  وهوملية الشيخوخة وتبطئ ع

في غذاء البشر من الحنطة والشعير مجتمعين فإن ثلث سكان الكرة االرضية يتغذون بالرز وبعض 

كغم ( من  1186بقاع اسيا )التي هي اكبر منتج له في العالم ( يستهلك الفرد من سكانها على االقل )

وربا ال تستهلك منه اال القليل ومما يذكر ان معدل ما يستهلكه الفرد أالرز في السنة بينما شعوب 
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، ال يمكن النظر إلى قضية (12 :1336 الفرنسي في العام ال يزيد على الكيلو والنصف )قدامة،

(، Anongmons, 2008: 35) الغذاء في العراق بمعزل عن قضية الغذاء على الصعيد العالمي

ففي ظل المالمح والمستجدات االقتصادية التي بدأت تظهر على الساحة العالمية، خاصة مع ازدياد 

(، Samarendu, 2005: 339) النزعة نحو التكتالت االقتصادية والتوجه نحو تحرير التجارة الدولية

ضح في العراق ولعل من أبرزها األزمتين العالميتين األخيرتين في الغذاء والطاقة، كان لذلك أثر وا

الغذائي والذي يعتبر من التحديات  األمنمن حيث تأثيراتها في مسيرة التنمية الزراعية فيها وفي 

(. وتتحكم مجموعة من العوامل والمحددات في كميات اإلنتاج Stein, 2004: 255) الرئيسية لها

وتدني كفاءة الري وقلة الزراعي في العراق تتمثل في قلة المساحة المزروعة وشح الموارد المائية 

 .مساحة األراضي المروية

 البحثمشكلة 

المشاكل التي تواجه العراق  المشاكل تعقيدا أكثرالغذائي من  األمنتعد مشكلة عدم تحقق   

بما يؤشر النقص الحاصل ليس في حالة االزمات  والتي تتمثل بعدم كفاية االنتاجوالدول العربية 

لفترات طويله على الرغم مما يتوفر للبلد من  فاقم المشكلةتولكن  فحسب والظروف الطارئة

امكانيات وثروات لو استثمرت وفقا للتخطيط السليم ووسائل تحقيقه لكان من السهولة مجابهة هذه 

 آخر.الظاهرة التي تزايدت واستمرت من عقد الى 

 فرضية البحث

فية الطبيعة والبشرية التي تؤهله للعودة ان العراق من الدول التي تملك العديد من المقومات الجغرا. 1

 وتزرع انواع المحاصيل الزراعية. لما كان عليه دولة تنتج الغذاء لسكانها

الغذائي بسبب محدودية الصادرات  األمنهم التجارة الخارجية الغذائية في تحسين أوضاع ال تس. 8

  منها.الغذائية وارتفاع الواردات 

 اهمية البحث 

الغذائي العربي من أكثر المشكالت  األمن انعدام ة أهميتها من كون أن مشكلةتستمد الدراس  

اذ أن الدول العربية والعراق يستوردون  خاصة،الحيوية التي تواجه الدول العربية عامة والعراق 

 األمنعلما بأن مشكلة  الزراعية،كمية كبيرة من احتياجاتهم الغذائية األساسية الزراعية وغير 

االقتصادي العراقي والعربي  األمنتدخل ضمن الدراسات االستراتيجية المتوجهة لتحقيق الغذائي 

 الشامل.

 البحثاهداف 

 :جملة من األهداف تتمثل فيما يأتييهدف البحث إلى تحقيق   

 األمنتحقق  )عدمالغذائي العراقي مع تسليط الضوء على حجم هذه الظاهرة  األمنتحليل واقع . 1

 الغذائي(.

 العراق.الغذائي في  األمنلتعرف على أهم شروط ومتطلبات تحقيق ا. 8

 العالم.الغذائي للعراق مع الدول العربية وبعض دول  األمنمقارنة بعض المؤشرات الخاصة ب. 9

 (8116-1331)محصول الرز في العراق للمدة  ايجاد العالقة التوازنية طويلة االجل الستهالك. 4

 (.ARDL) الذاتي لإلبطاء الموزعنماذج االنحدار  باستعمال
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 سلوب البحث ومصادر البياناتأ

تعد المنهجية المناسبة للدراسة من العوامل االساسية لنجاحها وذلك لتأثيرها المباشر على   

موضوعية النتائج ودرجة الوثوق بها اذ اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الن الظاهرة 

قا من خالل الجداول واالشكال البيانية والنسب المئوية فضال عن المنهج الغذائية تتطلب وصفا دقي

تم الحصول  فرضياته.الكمي الذي استند الى التحليل القياسي لتحقيق اهداف البحث والتحقق من 

وزارة  العالقة مثل منشوراتعلى البيانات الالزمة للبحث من الدوائر الحكومية والمؤسسات ذات 

التجارة/دائرة  الزراعية، وزارةلمركزي لإلحصاء والمنظمة العربية للتنمية الجهاز االتخطيط/

دائرة البحوث الزراعة/ االحصاء، وزارة/وزارة الزراعة/دائرة التخطيط االحصاء،التخطيط/

  المتحدة.الزراعة واالغذية التابعة لألمم  الزراعية، منظمة

 (6102-0991رز في العراق للمدة )تطور زراعة محصول ال

يحتل الرز المرتبة الثالثة من حيث المساحة واإلنتاج في زراعة المحاصيل الحبوبية في   

العراق و يأتي بالدرجة الثانية بعد القمح من حيث المساحات المزروعة في العالم ويعد الرز غذاًء 

نام شعوب وبلدان المناطق الحارة ويمثل الغذاء األساسي في الصين والهند وفيت ألغلبرئيساً 

( من سكان العالم ، ولهذا المحصول اهمية غذائية %61) وباكستان ويعد أيضا الغذاء الرئيس لنحو

( 84) و نشوياتغم  (21) و  بروتين( غم 7يعطي )الرز من غم  111اذ تشير الدراسات الى ان 

( 1819و ) (B1) ( ملغم فيتامين1814) و حديد( ملغم 883) ( ملغم فسفور و34) و كالسيومملغم 

، ويستخدم (88: 8111، )مطلك سعرة طاقة (929) ( ملغم ثايمين و986) و (B2) ملغم فيتامين

الرز المكسر في تغذية الدواجن واستخالص النشأ الذي يستخدم في العديد من الصناعات الكيمياوية 

م ـلعالي اـرز فـاج الـع إنتـوتشير وقائ أما قشرة حبوب الرز فتستخدم في صناعة الورق المقوى.

ات ـم الفلبين والواليـابان ثـد واليـها الهنـه يليـي إنتاجـى فـة األولـت المرتبـان الصين احتلـب

أما على صعيد الوطن العربي فقد احتلت مصر المرتبة األولى في  ،(FAO, 2001: 10)دة ــالمتح

، وفي (2014 راعية،المنظمة العربية للتنمية الزإنتاجه ويليها العراق ثم المغرب وموريتانيا )

العراق يعد محصول الرز من المحاصيل الغذائية المهمة إذ انه يمثل الجزء الرئيس من سلة الغذاء 

، فضالً عن انه يمثل المرتبة األولى من بين نمط الغذائي بعد القمححتل مكانة مهمة في اليالعراقية و

( من األراضي %71) بنحو المحاصيل الحقلية الصيفية وتشكل المناطق المالئمة لزراعته

المخصصة للزراعة الصيفية فهو يزرع في اغلب مناطق العراق إال أن تركزه يكون في المنطقتين 

، إذ تسهم هاتين المنطقتين بأكبر نسبة من المساحة (87: 1326، البياتيالوسطى والجنوبية )

عموم العراق  ( من اجمالي المساحة المزروعة في%23) المزروعة بالرز والتي تصل الى

( من مجموع المساحة %62) . وبلغت المساحة المزروعة بالرز نحو(22: 8119، )الواسطي

 8111( ألف دونم في عام 1189) المزروعة بالحبوب والتي شهدت تذبذباً بين حد أدنى بلغ نحو

 وبلغ المتوسط السنوي للمساحة المزروعة 1338( الف دونم في عام 22386بلغ نحو )وحد أعلى 

، وتراوح إنتاج الرز بين حد أدنى بلغ ألف دونم خالل مدة البحث( 968828بهذا المحصول بنحو )

بسبب  8119( ألف طن في عام 46182) وحد أعلى بلغ نحو 8111( ألف طن في عام 483) نحو

نتاج إلدعم الدولة لهذا المحصول ثم انخفض تدريجياً في األعوام الالحقة، وبلغ المتوسط السنوي 

 أما بالنسبة إلنتاجية الرز فقد بلغ متوسطها السنوي بنحو ( ألف طن.842883) ا المحصول بنحوهذ

كغم/دونم في  (964) والتي تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو نم خالل مدة البحث( كغم/دو743832)
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( 1) ، وكما هو موضح بالجدول8114ونم في عام دكغم/ (1871وحد أعلى بلغ ) 1338عام 

 .(1والشكل )

 (8112-1331) لمدةنتاجية لمحصول الرز في العراق لإل( المساحة واالنتاج وا1جدول )ال

 السنة
 االنتاجية االنتاج المساحة

 كغم/دونم طن0111 دونم0111

1990 339.7 228.8 673 

1991 385.5 189.1 491 

1992 669.5 237.3 354 

1993 518.6 261.9 505 

1994 651.0 382.9 588 

1995 657.4 312.3 475 

1996 436.6 282.9 648 

1997 461.0 274.3 595 

1998 604.7 389.5 644 

1999 350.8 218.5 623 

2000 16.8 12.4 738 

2001 11.3 4.9 436 

2002 216.5 193.8 903 

2003 122.5 81.3 664 

2004 351.8 250.3 711 

2005 428.2 308.7 721 

2006 502.6 363.3 723 

2007 497.4 392.8 790 

2008 339.0 248.2 732 

2009 219.7 173.1 788 

2010 191.9 155.8 812 

2011 263.8 235.1 891 

2012 318.8 361.3 1133 

2013 383.8 451.8 1177 

2014 317.2 403 1270 

2015 110.4 109.2 989 

2016 154.2 181.3 1175.5 

 749.98 248.29 352.62 المتوسط

 236.22 115.85 185.68 االنحراف المعياري

 31.50 46.66 52.66 معامل التشتت

 الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات/وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي المصدر:

 .، مديرية االحصاء الزراعي8116-1331 التقرير السنوي للسنوات
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 (8112-1331) المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الرز في العراق للفترة (1الشكل )

 
 (.1)من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

  6102-0991توصيف وتقدير انموذج االستهالك المحلي لمحصول الرز في العراق للمدة 

للمتغيرات المستخدمة في  تم توصيف وتقدير دالة االستهالك المحلي لمحصول الرز  

  االتي:( بالشكل 8116-1331خالل مدة الدراسة )المزدوجة االنموذج بالصيغة اللوغاريتمية 

LnY =b0 + b1 LnX1 + b2 LnX2 + b3 LnX3 + b4 LnX4 + Ui  

 : نأحيث 

LnY طن(،: االستهالك المحلي من محصول الرز )الفb s المرونات الجزئية للمتغيرات : 

LnX1دينار( )مليوندخل الكلي : ال 

LnX2 طن( )الف: االنتاج المحلي 

LnX3 دينار(: سعر الصرف( 

LnX4( الف دينار: سعر االستيراد)طن/ 

ان اول خطوة قبل البدء بالتحليل االقتصادي يجب عملها هي فحص السالسل الزمنية للمتغيرات      

ف نتيجة لتذبذب بيانات السالسل الزمنية من عدم وجود انحدار زائ للتأكدالداخلة في االنموذج وذلك 

 (Damodar, 2004: 180) .السالسل الزمنية تكون غير مستقرةمع الزمن وذلك الن اغلب بيانات 

 الزمنية:نتائج اختبارات السكون او االستقرارية للسالسل  أوال.

 الرسم البياني للسالسل الزمنية   . أ

 بالصيغة باألنموذجالداخلة يرات االقتصادية ( السالسل الزمنية للمتغ8الشكل ) يوضح  

االنتاج،  الكلي،الدخل  المحلي، للمتغيرات )االستهالك الزمنية السالسل ان ويظهر اللوغاريتمية

وهذا يعني ان بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات  المستوى،مستقرة عند االستيراد( كانت  سعر

 مستقرة كونت لمالصرف سعر  متغيرلالسلسلة الزمنية  . اماI(0)االربعة متكاملة من الدرجة صفر 

ت مستقرة عند اخذ الفرق االول كما في صبحا وأنها ثابت حد بوجود (at the level) المستوى عند

 (.9الشكل )

 اختبارات اجراء من البد المدروسة المتغيرات هذه استقرارية مدى من التحقق لغرض  

 الوحدة. جذر اختبارات مثل اخرى
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عند  الرز ( االشكال البيانية لسلوك السالسل الزمنية لمتغيرات انموذج دالة استهالك8)شكل ال

مستوياتها االصلية 

 
 .Eviews 10من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  المصدر:

 الرز لة استهالكدا( عند الفرق االول x3الزمنية للمتغير ) ةالبياني لتطور السلسلل ( الشك9الشكل )

 
 .Eviews 10من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  المصدر:

 (Augmented Dickey-Fuller test-ADF فولر الموسع-ديكي بطريقة)لالستقرارية  الوحدة جذر اختبار. ب

قيد  لكل متغيرات الدالة الزمنية السالسل خواص فحص الى الوحدة جذر اختبار يهدف  

 والتأكد( سعر االستيراد الصرف،الدخل الكلي، االنتاج المحلي، سعر  المحلي، االستهالك) الدراسة

 الجدول نيويب. متغير كل تكامل رتبة وتحديد االقتصادية للمتغيرات السالسل الزمنية استقرارية من

 اذ العالقة اتذ للمتغيرات (ADF) ديكي فولر الموسع بطريقة يةاالستقرار اختبار نتائج (8)

 ةـة البديلـابل الفرضيـمق ةـالزمني السلـالس تقراريةـاس دمـبع (Ə:  0H = 1) العدم فرضية تختبر
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(1  ≠Ə:  1H) (220 2005: Mark,)، وحدة جذر بوجود العدم فرضية قبول الى النتائج وتشير 

 مستقرة غير سلسلة انها اي المستوى، عندسعر الصرف   لمتغير الزمنية ةالسلسل استقرارية وعدم

 سلسلة هذا واصبحت ،الجدولية قيمتها من اصغر هي المحتسبة( Tauة )قيم الن

 الهذ الجدولية قيمتها من اكبر المحتسبة( Tau) قيمة كانت فقد االول، الفرق عند مستقرة المتغير

 بقية متغيرات الدالة قيد الدراسةاما  ،(%1ة )معنوي مستوى عند االول الفرق عند المتغير

 السالسل مستقرةتلك  كانت فقد  (، االنتاج المحلي، سعر االستيراداالستهالك المحلي، الدخل الكلي)

 قيمتها من اكبر المحتسبة( Tau) قيمة ان اذ، (%1) المستوى وعند مستوى معنوية عند

الفرضية  وقبول العدم فرضية رفض امكانية الى ذلك ، ويشيرالجدولية

 النتائج وهذه ،المستوى( عند مستقرة انها اي وحدة جذر تحتوي البديلة اي ان السالسل السابقة )ال

 .السابقة البيانية الرسوم نتائج مع تتفق

 للمدة المحلي لمحصول الرز هالكلمتغيرات انموذج دالة االست الوحدة جذر اختبار( 8الجدول )

(1331-8116) 

 
 .Eviews 10لباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي : من اعداد االمصدر

الختبار رتبة االبطاء المثلى للفروق االولى لقيم المتغيرات وذلك  التباطؤ:نتائج معايير اختبار رتبة 

( نستخدم خمسة معايير مختلفة لتحديد هذه UECMباستخدام انموذج متجه انحدار ذاتي غير مقيد )

 وهي:( Pesaran, 2001: 298)الرتبة 

 . (Schwarz information Criterion: SC) معيار معلومات. 1

  (.Akaike Information Criterion: AIC) معيار معلومات. 8

  (.Hannan-Quinn information criterion: HQ) معيار معلومات. 9
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  (.Final Prediction Error: FPE) معيار خطأ التوقع النهائي. 4

 (.sequential modified LR test statistic "each test at 5% level": LR) معيار. 6

وقد اكدت جميع المعايير السابقة ان مدة االبطاء المثلى تساوي اثنان فقط وكما يوضحه   

  (.9الشكل )

 المحلي لمحصول الرز هالكيوضح معايير اختبار رتبة التباطؤ لمتغيرات انموذج دالة االست (9)الجدول 

 
 .Eviews 10من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  المصدر:

 ARDLالرز باستعمال انموذج  دالة االستهالك المحلي من محصول تقدير

اوضحت اختبارات االستقرارية وجذر الوحدة التي تم اجرائها على المتغيرات االقتصادية   

، لذلك فان النموذج المستعمل I (1الدرجة )و I( 1رجة )سابقا بأنها سالسل زمنية مستقرة من الد

والذي يمكن من خالله قياس العالقة طويلة االجل وقصيرة االجل بين ( ARDL) هو انموذج

، الدخل الكلي)ـ . اي قياس التأثير طويل وقصير االجل ل(Mansor, 2015: 6) متغيرات النموذج

على المتغير التابع وهو االستهالك المحلي من  االستيراد(سعر  الصرف،سعر  المحلي،االنتاج 

 .(8112-1331خدام البيانات للمدة )من خالل است محصول الرز

 (ARDL) انحدار التكامل المشترك وفقا لنموذج

 نتائج انحدار التكامل المشترك وداالت االنحدار المقدرة وفقاً لنموذج( 4ل )الجدو يبين  

(ARDL )مدة االبطاء الزمني المثلى وفقا لمعيار الذي يقوم تلقائيا بتحديد (AIC)،  واظهرت

(، P= 0.02) ( ومعنوي احصائياً 9816كانت ) Fاالختبارات االحصائية للنموذج ان قيمة اختبار 

لالختبارات االحصائية لمعادلة االنحدار الى ان النموذج المقدر يعكس  (4) جدولالكما تشير نتائج 

 (6ل )الجدو ويبين ،62%( 2Rحيث بلغ معامل التحديد ) جودة التقدير متوسط منمستوى 

 االختبارات نتائج أظهرت فقد المقدر، للنموذج( Diagnostic Testsص )التشخي اختبارات

 سلباً  تؤثر قد قياسية مشاكل أية ودـوج عدم النموذج صحة مدى عن الضرورية للكشف القياسية

 مشكلة من خالي المقدر النموذج ان الى النتائج تبين اذ االختبارات، نتائج في تحيز أو دقة على

 دــوق، (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)ة ءإحصا بداللة الذاتي االرتباط

 أـالخط دـلح يـالذات اطـاالرتب كلةـمش نـم درـالمق النموذج خلو إلى يشير مما معنوية غير كانت

(Autocorrelation)، أـالخط دـح التباين عدم تجانس مشكلة من لمقدرا النموذج خلو وكذلك 
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-JARQUE) ، كذلك اجتاز النموذج المقدر اختبار(Breusch-Pagan-Godfrey) اختبار بداللة

BERA )للتوزيع الطبيعي للبواقي. 

والذي يتم من خالله معرفة مدى مالئمة ( Ramsey) reset ( اختبار6كذلك يبين الجدول )  

 النموذج هذا االختبار ايضا.  نموذج المختار وقد اجتازألالشكل الدالي لاالنموذج من حيث نوع 

لمتغيرات انموذج دالة  ARDL( تقدير انحدار التكامل المشترك باستعمال نموذج 4جدول )ال

 الرز هالكاست

 

  الرز هالك( االختبارات االحصائية لصالحية االنموذج المقدر لمتغيرات انموذج دالة است6جدول )ال

 

 

 

 

 .Eviews 10عمل الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي  المصدر:
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 (ARDL) تقدير انموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة وطويلة االجل وفقا لنموذج

 الكلي،الدخل  المحلي، )االستهالكان تحديد العالقة قصيرة االمد بين المتغيرات المدروسة   

ر االستيراد( سيتم بتقدير انموذج تصحيح الخطأ والذي يمثل سع الصرف،سعر  المحلي،االنتاج 

، والذي يمثل المتغيرات بصيغة الفرق االول مع اضافة حد (ARDL) الخطوة الثانية من انموذج

( وبقيمة متوقعة سالبة واصغر من tECT-1تصحيح الخطأ لمدة تباطئ زمني واحدة ويرمز له )

جل باتجاه التوازن عة تكييف التوازن قصير االسر لمعلمته اذ تمثل  الواحد الصحيح 

( انموذج تصحيح الخطأ بين المتغيرات المدروسة، واظهرت النتائج 2ويبين الجدول )طويل االجل. 

أ ـد الخطـان المتغيرات جميعها لها االشارة المتوقعة، واظهرت العالقة المقدرة ان معلمة ح

(1-tECT والمعبر عنها ) ( ك1822-وقيمتها )وباحتمال انت سالبة ومعنوية (p=0.002 وهذا )

يعكس وجود عالقة توازنيه في االجل القصير بين المتغيرات المدروسة باتجاه عالقة توازن طويلة 

من االختالل التوازني )عدم  %68( تعني ان tECT-1االجل، كما ان قيمة معلمة تصحيح الخطأ )

( يمكن t-1محصول الرز في المدة السابقة ) التوازن قصير االجل( في االستهالك المحلي من

او  (Shock) ( باتجاه العالقة التوازنية طويلة االجل بسبب اي صدمةtتصحيحه في المدة الحالية )

سرعة او معدل تصحيح الخطأ وهو معدل تصحيح  تغير في المتغيرات التفسيرية. اذ تمثل 

زني، بمعنى ان االستهالك المحلي من محصول مرتفع نسبيا ومقبول باتجاه العودة الى الوضع التوا

( سنة باتجاه قيمتها التوازنية بسبب اي صدمة في النموذج او تغير في 1847الرز يستغرق حوالي )

  المتغيرات التفسيرية.

لمتغيرات دالة  ARDL( تقدير انموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة وطويلة االجل 2الجدول )

 استهالك الرز

 
 

 

 .Eviews 10عمل الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي  ر:المصد
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 (ARDL) االستقرار الهيكلي لمقدراتاختبار 

 قصيرة للعالقة المقدر (ARDL) لنموذج( Stabilityي )الهيكل االستقرار اختبار ان  

 Theع المتتاب للبواقي التراكمي المجموع اختبار باستخدام االجل طويلة والعالقة االجل

(CUSUM) Cumulative Sum of the recursive residuals براون قبل من المطور 

 مستوى عند الحرجة الحدود إطار داخل( CUSUMر )الختبال البياني الرسم كان فاذا واخرون،

 مستقرة المقدرة المعامالت جميع ان على تنص التي العدم فرضية نقبل الزمني لإلطار وفقا 6%

(Thomson, 1997: 52). لالختبار البياني الشكل ان( 4ل )الشك ويوضح (CUSUM ) يقع

 الطويلة المعامالت استقرارية تثبت وبذلك الصفرية، القيمة حول ويتغاير الحرجة الحدود داخل

 االحصائية االختبارات حسب المقدر (ARDL) لنموذج االجل والقصيرة

 التراكمي لمربعات البواقي المتتابع تبار المجموعواخاختبار المجموع التراكمي للبواقي المتتابع  (4)الشكل 

 

 .Eviews 10: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي المصدر

ان االنموذج المقدر يتصف بتحقق شرط االستقرار على اعتبار ان  (6)كما يبين الشكل   

  .الوحدةجميع المعامالت تقع داخل دائرة 

 ة الوحدة( دائر6الشكل )

 
 .Eviews 10عمل الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي  المصدر:
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 والتوصيات النتائج

 النتائج:  أوال.

( 8116-1331بلغ متوسط االنتاج واالنتاجية والمساحة من محصول الرز في العراق خالل المدة ). 1

 .التواليلى دونم ع ( ألف968828) كغم/دونم و (743832طن و ) ألف (842883نحو )

( 91831) و (46873) واالنتاجية والمساحة من محصول الرز نحو لإلنتاجبلغ معامل التشتت فيما . 8

 السبب.ويظهر ان التشتت في المساحة هو  ( على التوالي61827) و

 .فقطمن معايير اختبار رتبة التباطؤ اكدت جميع المعايير ان مدة االبطاء المثلى تساوي اثنان . 9

( ومعنوي احصائيا 9816كانت )( F) االختبارات االحصائية للنموذج ان قيمة اختبار هرتاظ. 4

الختبارات االحصائية لمعادلة االنحدار الى ان النموذج ا، كما تشير نتائج (P=0.02) باحتمال

 .62%( 2Rجودة التقدير حيث بلغ معامل التحديد ) متوسط منالمقدر يعكس مستوى 

 أية وجود عدم النموذج صحة مدى عن الضرورية للكشف القياسية تباراتاالخ نتائج أظهرت. 6

 من خالي المقدر النموذج أي ان االختبارات نتائج في تحيز أو دقة سلباً على تؤثر قد قياسية مشاكل

، (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) ةءاحصا بداللة الذاتي االرتباط مشكلة

 الخطأ لحد الذاتي االرتباط مشكلة من المقدر النموذج خلو إلى يشير مما معنوية غير كانت وقد

(Autocorrelation)، بداللة الخطأ حد التباين عدم تجانس مشكلة من المقدر النموذج خلو وكذلك 

-JARQUEكذلك اجتاز النموذج المقدر اختبار )(، Breusch-Pagan-Godfrey) اختبار

BERA يالطبيعي للبواق( للتوزيع. 

( والذي يتم من خالله معرفة Ramsey) resetاختبار اظهرت النتائج ايضا ان النموذج اجتاز . 2

 . المختار لألنموذجمدى مالئمة االنموذج من حيث نوع الشكل الدالي 

اشارت نتائج التحليل القياسي الى وجود عالقة توازنية وتكامل مشترك بين االستهالك المحلي من . 7

سعر االستيرادات( على الرغم من  الصرف،سعر  المحلي،االنتاج  الكلي،الدخل الرز وكل من )

( من %22( تعني ان )-1822) الخطأوجود اختالالت قصيرة االجل، وان قيمة معلمة تصحيح 

 السابقة )يمكن السنة االستهالك المحلي في االجل فياالختالل التوازني عدم التوازن قصير 

سنة ( 1847بمعنى ان االستهالك المحلي من الرز يستغرق حوالي ) (الحاليةتصحيحه في المدة 

 التوازنية.قيمتها  باتجاه

 التوصيات .ثانيا

وذلك الرتباطها  (،ضرورة قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم للمحاصيل االستراتيجية ومنها )الرز. 1

فضال عن  االنتاج،زمات الغذائي على ان يشمل الدعم سياسة دعم مستل األمنالمباشر والحيوي ب

 المستهدفة.سياسة دعم اسعار الناتج النهائي والحرص على وصول الدعم الى الطبقة 

 ورفع والريف الزراعة ضد التحيز وعدم للقطاع الزراعي أكبر اهتمام توجيه على بجدية العمل. 8

 الزراعية األساسية المجاالت والمرافق تطوير لغرض العامة االستثمارات من نصيب الزراعة

 .المساندة الزراعية ومجاالت الخدمات والتسويقية

المناخ  وخلق والغذائي الزراعي المجال في على االستثمار الخاص القطاع وتشجيع حث. 9

 .الزراعي القطاع في وتحفيز العمل المستثمرين لجذب المالئم االستثماري

 .الزراعية القروض على الفائدة سعر ميسرة ودعم بشروط الزراعي االئتمان توفير. 4
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