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دراسة تحلیلیة للمتغیرات المؤثرة في تطور سیاسة االسعار وتقلباتھا لمحصول القمح في السوق 
  ).٢٠٠٢-١٩٧٠(العالمیة للمدة 

  سالم محمد صالح                        ١لوره باسم بشیر
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

  
  الخالصة

العوامل المؤثرة في سیاسة االسعار وتقلباتھ滠ا لمحص滠ول القم滠ح ف滠ي الس滠وق یتناول البحث دراسة 
لما لھذه السیاسة من اھمیة ودور في التاثیر في حجم االنت滠اج واالس滠تھالك والتوزی滠ع وق滠د اعتم滠د ، العالمیة

م滠滠ن نت滠滠ائج التحلی滠滠ل  وق滠滠د تب滠滠ین، البح滠滠ث اس滠滠لوب التحلی滠滠ل الكم滠滠ي واالقتص滠滠ادي للتوص滠滠ل ال滠滠ى اھ滠滠داف البح滠滠ث
متغی滠ر (قم滠حصافي التجارة واسعار الشعیر واسعار ال滠ذرة ف滠ي الت滠اثیر ف滠ي تط滠ور اس滠عار ال كل منمعنویة 

ص滠滠افي التج滠滠ارة وال滠滠رقم  وتب滠滠ین معنوی滠滠ة ك滠滠ل م滠滠ن ،م滠滠ن اجم滠滠الي التغی滠滠رات%٩٥.٨وبنس滠滠بة) سیاس滠滠ة االس滠滠عار
لي م滠ن اجم滠ا %٨١.٤وبنس滠بة) متغیر سیاسة االس滠عار(قمحالقیاسي للتضخم في التاثیر في تقلبات اسعار ال

  .تم التوصل الى مجموعة من االستناجات والتوصیاتو ،التغیرات
  المقدمة

ویحت滠滠ل اھمی滠滠ة كبی滠滠رة ف滠滠ي مج滠滠ال ، س滠滠تراتیجیةل القم滠滠ح م滠滠ن المحاص滠滠یل الغذائی滠滠ة الیع滠滠د محص滠滠و
سیاس滠ة تع滠د و، المبادالت الدولیة لتباین تركیزه االنتاجي وطبیعة الطل滠ب علی滠ھ ف滠ي من滠اطق الع滠الم المختلف滠ة

كم滠滠ا تعتب滠滠ر ذات اھمی滠滠ة ف滠滠ي تحفی滠滠ز ، م滠滠ل المھم滠滠ة والم滠滠ؤثرة ف滠滠ي دع滠滠م االنت滠滠اج الزراع滠滠ياالس滠滠عار م滠滠ن العوا
المنتجین الزراعین للتوسع او االنكماش في الرقعة الزراعی滠ة م滠ن خ滠الل توجی滠ھ الم滠وارد االقتص滠ادیة ب滠ین 

滠رض والطل滠ى الع滠ر عل滠ھ االث滠ا ل滠تھالكیة ومم滠ات االس滠ي االتجاھ滠ب البدائل االنتاجیة ومن خالل تاثیراتھا ف
االمر الذي یوضح دور السیاسیة السعریة التي تعن滠ى بك滠ل الوس滠ائل المباش滠رة وغی滠ر المباش滠رة ، المقابل لھ

لتك滠الیف والھ滠وامش والرس滠وم والض滠رائب المباش滠رة ك滠ل االس滠عار ومكوناتھ滠ا بم滠ا ف滠ي ذل滠ك االمؤثرة ف滠ي ھی
滠滠滠ن ش滠滠滠ي م滠滠滠ة الت滠滠滠ات المالی滠滠滠اثیواالعان滠滠滠ة الأنھا الت滠滠滠وق التلقائی滠滠滠وى الس滠滠滠توى وق滠滠滠زي رفي مس滠滠滠از المرك滠滠滠جھ

ھي وسیلة القام滠ة نظ滠ام س滠عري مالئ滠م وانما ، فالسیاسة السعریة لیست غایة في حد ذاتھا.١٩٨٥لالسعار،
ھذا وتخضع السوق العالمیة لمحصول القمح بصورة خاص滠ة ال滠ى نم滠ط احتكارالقل滠ة .١٩٩٠،وفرمانالعناد
یوج滠د فیھ滠ا ع滠دد قلی滠ل م滠ن  وھ滠ي ص滠فة س滠وقیة، ل الدول المنتجة والمصدرة الرئیسة لھذا المحص滠ولمن قب

الكمیات المعروضة لن تؤثرفي حج滠م ن قراراتھم المتعلقة باالسعار او وا، )او المصدرین للسلعة(البائعین
لرغم م滠ن اخ滠تالف تل滠ك وب滠ا.١٩٨١،وتیس滠تل كی滠ت(وانم滠ا ت滠ؤثر ف滠ي مبیع滠ات منافس滠یھم ایض滠ا، مبیعاتھم فقط
االنماط تشیر ال滠ى تعظ滠یم مس滠توى االرب滠اح لكافة  ن المتضمنات االقتصادیةاال ا، احتكار القلة انماط سوق

عن滠滠滠د مس滠滠滠توى م滠滠滠ن الس滠滠滠عر ال滠滠滠ذي تتس滠滠滠اوى فی滠滠滠ھ التكلف滠滠滠ة الحدی滠滠滠ة م滠滠滠ع االی滠滠滠راد الح滠滠滠دي للن滠滠滠اتج ف滠滠滠ي الس滠滠滠وقین 
خاصة اذا استأثر عدد قلی滠ل م滠ن ال滠دول بنص滠یب كبی滠ر م滠ن الص滠ادرات .٢٠٠٣،ةعبد المجیدالمحلیةوالعالمی

ص滠滠ادیات وفق滠滠ا لل滠滠نمط الس滠滠وقي الس滠滠ائد عل滠滠ى الص滠滠عید الع滠滠المي ھ滠滠و العالمی滠滠ة والمش滠滠كلة الت滠滠ي تواج滠滠ھ ھ滠滠ذه االقت
ال滠滠ذي یتحق滠滠ق م滠滠ن خ滠滠الل السیاس滠滠ة االقتص滠滠ادیة الس滠滠عریة بحی滠滠ث ان ) عالمی滠滠ا(الحف滠滠اظ عل滠滠ى الت滠滠وازن المنش滠滠ود

كم滠滠ا الت滠滠ؤثر السیاس滠滠ة .١٩٩٩، النجفيدون滠滠ھ محلی滠滠االس滠滠عر الع滠滠المي یتناس滠滠ب م滠滠ع التك滠滠الیف الحدی滠滠ة ول滠滠یس 
، قرارھا ایض滠滠اب滠滠ل عل滠滠ى اس滠滠ت، على المس滠滠توى المتوس滠滠ط لالس滠滠عار فحس滠滠بم滠滠ةالزراعی滠滠ة ف滠滠ي البل滠滠دان المتقد
تحاول التخلص من ف滠ائض  وبقدرما تؤدي الى تحقیق االكتفاء الذاتي.١٩٩٢،فالسیاسات الزراعیةغولدین

المخزون السلعي لدیھا ویؤدي ذلك الى تقلیص االسعار العالمیة مؤقت滠ا وتزی滠د م滠ن ح滠دة تقلباتھ滠ا ومحاول滠ة 
حی滠ث تع滠د مش滠كلة الغ滠ذاء م滠ن المش滠كالت ، ل滠دى البل滠دان النامی滠ة) القم滠ح(الطل滠ب م滠ن الغ滠ذاء االثر على حجم

المعقدة والملحة وھي مشكلة البلدان النامیة حیث ب滠رزت م滠ع بدای滠ة الس滠بعینات م滠ن الق滠رن الماض滠ي بس滠بب 
  یة من خالل اھم اھمیتھتزاید الفجوة بین معدالت الطلب على الغذاء ومعدالت انتاجھ ویكتسب البحث 

   .ستخداماتھ المختلفةى العالمي واستراتیجیة على المستومحصول القمح الغذائیة ومیزتھ ال
ح滠ول اس滠عار القم滠ح العالمی滠ة وتطوراتھ滠ا ١٩٧٥جریت في ھذا المجال دراسة فرم滠ان من الدراسات التي ا

ي العام滠ل وقد توصل الباحث الى ان سیاس滠ة بن滠اء االس滠عار ھ滠،١٩٧٤-١٩٦٣والعوامل المؤثرة فیھا للفترة
الرئیس滠滠ي الم滠滠ؤثر ف滠滠ي تط滠滠ور االنت滠滠اج والمس滠滠احة زی滠滠ادة وانخفاض滠滠ا وان عملی滠滠ة تحدی滠滠د اس滠滠عار القم滠滠ح عالمی滠滠ا 

متش滠滠ابكة ویعتب滠滠ر االنت滠滠اج اح滠滠د ھ滠滠ذه عدی滠滠دة وعوام滠滠ل تعتب滠滠ر عملی滠滠ة بالغ滠滠ة التعقی滠滠د نتیج滠滠ة لالعتمادھ滠滠ا عل滠滠ى 
                                                 

   ٢٠٠٥بحث مستل من رسالة ماجستیرللباحث االول  ١
  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٠وقبولھ       ٢٠٠٧/  ٤/  ٢تاریخ تسلم البحث  
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sarris,ahfreeharin الميالددراسة حول المتغیرات ب ١٩٨٣滠ح الع滠د، اخلة في سیاسة اسعار القم滠اووج 

، ١٩٩٦وفي دراس滠ة ق滠ام بھ滠ا النجف滠ي ، السیاسات االقتصادیة الدولیة ذات اثر كبیر في تقلبات االسعار أن
عن ھیكل االسواق الدولیة للقمح ھو سوق احتكار القلة وان سیاسات الدول المنتج滠ة والمص滠درة الرئیس滠یة 

ھن滠اك عوام滠ل غی滠ر  یرة وقد توص滠ل اناالسعار واستقرارھا بدرجة كبلبات تؤثر في تقفي العالم ھي التي 
ھ滠ذا ویھ滠滠دف البح滠滠ث ال滠ى تق滠滠دیر وتحلی滠ل اھ滠滠م المتغی滠滠رات  .االس滠滠عار ت滠ؤثر ف滠滠ي عملی滠滠ة تحدی滠دس滠عریة اخ滠滠رى 

المؤثرة في تطور سیاسة االسعار وتقلباتھا لمحص滠ول القم滠ح ف滠ي الس滠وق العالمی滠ة وتس滠تند فرض滠یة البح滠ث 
  .وتقلباتھا العالمیة للقمحالمتغیرات التي یتباین تاثیرھا في تطور سیاسة االسعارالى وجود عدد من 

  
  وطرائقھ البحثمواد 

كترونی滠ة وع滠ن طری滠ق بیانات البحث من مصادره المكتبیة ومركز الحاس滠بة االتم الحصول على 
التطبیقی滠ة الت滠ي وقد تم اعتماد ھذه الفت滠رة لقل滠ة الدراس滠ات النظری滠ة و، ٢٠٠٢-١٩٧٠االنترنت ولمدة البحث

م滠ن خ滠الل اص滠لة ف滠ي السیاس滠ة الس滠عریة درست موض滠و熬 خ滠الل ھ滠ذه الفت滠رة ولوض滠وح اث滠ار التغی滠رات الح
واعتم滠د البح滠ث ف滠ي منھج滠ھ عل滠ى طرائ滠ق . اسعار القمح ف滠ي الس滠وق العالمی滠ة والس滠باب قیاس滠یة واقتص滠ادیة

اقتص滠滠ادیا لتقی滠滠یم الجان滠滠ب القیاس滠滠ي واس滠滠الیبھ ف滠滠ي التحلی滠滠ل الكم滠滠ي وم滠滠ن ث滠滠م تفس滠滠یر وتحلی滠滠ل النت滠滠ائج االقتصاد
ولتحقیق ھدف البح滠ث ت滠م اعتم滠اد معادل滠ة االنح滠دار المتع滠دد لقی滠اس اث滠ر المتغی滠رات ، التجریبي من الدراسة

وبالص滠滠یغة ) ∆Y(وتقلباتھ滠滠ا ت滠滠ارة اخ滠滠رى) Y(الم滠滠ؤثرة ف滠滠ي سیاس滠滠ة اس滠滠عار القم滠滠ح ف滠滠ي الس滠滠وق العالمی滠滠ة ت滠滠ارة
  -:الخطیة التي اعطیت افضل نتائج التحلیل

Y=B0+B1X1+B2x2 +B3x3 +B4x4 +B5x5 +B6x6 +B7x7+Ui 
  -:اذ ان
=y متغیر سیاسة االسعار( اسعار القمح العالمیة      (  =x1 االستھالك الكلي  

=x2 االنتاج العالمي    =x3 صافي التجارة           =x4 اسعار الشعیر  
=x5 اسعار الذرة       =x6 الرقم القیاسي للتضخم   =x7 ةالرقم القیاسي للمساح  

Ui =المتغیر العشوائي  
  النتائج والمناقشة

قی滠اس اث滠ر المتغی滠رات  كانت الصیغة الخطیة ھي افضل الصیغ ب滠دالالتھا االحص滠ائیة والقیاس滠یة ف滠ي -:اوالً 
  ) .المتغیر التابع(السیاسة السعریة المستقلة في

Y=-53.6 + 0.0230x1 – 0.0354x2 – 1.23x3 + 0.445x4 + 0.728x5 – 
0.0026x6 + 0.687x7 
T=(-1.25)   (0.25)         (-0.38)       (-2.62)     (3.46)     (4.42)  

       (-0.17)     (1.49) 
          95.8%          R-2=94.6%     F=80.8            =R2  

D.W= 1.7      
ر السیاسة متغی(من التغیرات الحاصلة في تطور االسعار%٩٤.٦ان R-2حیث بین معامل التحدید المعدل

، المتغی滠滠滠رات الحاص滠滠滠لة ف滠滠滠ي التغی滠滠滠رات المس滠滠滠تقلة الت滠滠滠ي یتض滠滠滠منھا النم滠滠滠وذج المق滠滠滠درتع滠滠滠ود ال滠滠滠ى ) الس滠滠滠عریة
المعادلة اوالنموذج معنویة  ٨٠.٨المحسوبة  Fوعكست قیمة، تغیرات خارج النموذجتعود لم %٥.٤وان

ج滠滠ة والت滠滠ي تع滠滠د عكس滠滠ت حال滠滠ة ع滠滠دم التاك滠滠د بوقوعھ滠滠ا ف滠滠ي المنطق滠滠ة الحر١.٧فق滠滠د بلغ滠滠ت  D.Wام قیم滠滠ة، كك滠滠ل
لتنب滠ؤ لفت滠رات زمنی滠ة ھذه التؤثر عل滠ى نت滠ائج تحلی滠ل النم滠وذج المق滠در كون滠ھ الیس滠تخدم لاذ ، مقبولة اقتصادیاً 

وبص滠滠ورة قوی滠滠ة ج滠滠دا  M.Cود ظ滠滠اھرة االرتب滠滠اط الخط滠滠ي المتع滠滠ددوج滠滠) كالی滠滠ن(عكس اختب滠滠ار بینم滠滠ا، الحق滠滠ة
( المق滠درة لمع滠امالت االنح滠دار وف滠ي م滠ایلي اس滠تعراض الق滠یم، وخاصة مابین متغیري االس滠تھالك واالنت滠اج

  -:لجمیع متغیرات الدالة) المرونات
وكان滠滠ت موجب滠滠ة وھ滠滠ذا یعن滠滠ي ان الزی滠滠ادة ف滠滠ي االس滠滠تھالك  ٠.٧٨االس滠滠تھالك الكل滠滠ي *بلغ滠滠ت مرون滠滠ة -

نتیجة زیادة السكان تؤدي الى تحقیق زیادة في ارتف滠ا熬 االس滠عار العالمی滠ة وھ滠ذا ) الطلب العالمي(

                                                 
:                                                 في حالة الدالة الخطیة المرونة ھي  *

Y
X  ×B̂ E = 
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 Tي م滠ن خ滠الل اختب滠اراال ان ھذا العامل ظھر غی滠ر معن滠و، دیةیتفق مع منطوق النظریة االقتصا
  .X2رتباط الخطي مع االنتاج العالميجة االینت

وھي سالبة وھ滠ي تش滠یر ال滠ى العالق滠ة العكس滠یة لالنت滠اج  ٠.١٢-كما ظھرت مرونة االنتاج العالمي -
العام滠滠ل اال ان ھ滠ذا ، حی滠ث كلم滠ا زاد االنت滠اج انخفض滠ت االس滠عار العالمی滠ة وب滠العكس، م滠ع االس滠عار

 .X1تباط الخطي مع االستھالك العالميظھر غیر معنوي نتجة االر
وھ滠ي س滠البة ومعنوی滠ة وھ滠ي تب滠ین العالق滠ة العكس滠یة  ٠.٠١٩- كما ظھرت مرونة ص滠افي التج滠ارة -

 لھذا المعامل مع االسعار حیث كلما انخفض صافي التجارة ارتفعت االسعار العالمی滠ة وب滠العكس
. 

وھذا یعني ان ارتف滠ا熬 اس滠عار الش滠عیر  ٠.٣٩ ر موجبة ومعنویةظھرت قیمة مرونة اسعار الشعی -
ی滠滠滠ؤدي ال滠滠滠ى زی滠滠滠ادة ف滠滠滠ي االس滠滠滠عار العالمی滠滠滠ة لمحص滠滠滠ول القم滠滠滠ح الن محص滠滠滠ول الش滠滠滠عیر یعتب滠滠滠ر م滠滠滠ن 

 . المحاصیل المنافسة لمحصول القمح
ویعن滠ي ان حص滠ول ارتف滠ا熬 ف滠ي  ٠.٦٢ظھرت قیمة مرونة اس滠عار ال滠ذرة موجب滠ة ومعنوی滠ة ایض滠ا  -

لمحص滠ول  حاص滠یل المنافس滠ةى تحقی滠ق زی滠ادة ف滠ي اس滠عار القم滠ح الن滠ھ م滠ن الماسعار الذرة یؤدي ال
   .في مجال استخدامھ القمح

وھ滠滠ذا یعن滠滠ي ان  ٠.٠٠٢- ظھ滠滠رت مرون滠滠ة ال滠滠رقم القیاس滠滠ي للتض滠滠خم س滠滠البة وغی滠滠ر معنوی滠滠ة وبلغ滠滠ت  -
 .ض القیمة الحقیقیة للسعر وبالعكسدي الى انخفاستؤزیادة التضخم 

وھ滠و یعك滠س اث滠ر الظ滠روف  ٠.٤١حة موجب滠ة وغی滠ر معنوی滠ةظھرت مرونة ال滠رقم القیاس滠ي للمس滠ا -
المساحات المزروعة وتقلیل االنتاج وبالتالي اثرھ滠ا  فيوالعوامل البیئیة والمناخیة غیر المالئمة 

وق滠د ، االسعار رغم زیادة المساحات المزروعةارتفا熬  فيالعالمي واثرھا انخفاض العرض  في
  -:لمتغیرات المعنویة المذكورة في التحلیل التاليلى اظھر ھذا المتغیر معنویاً باالضافة ا

Y= -61.88 – 1.29x3 + 0.46x4 + 0.69x5 + 0.74x7 
T= (1.17)      (-2.81)    (3.89)      (4.95)     (2.03) 
R2= 95.7 %    R-2= 94.8 %     D.W= 1.7    

 )M.C(الرتب滠اط الخط滠ي المتع滠ددالدالة االصلیة للنموذج للتخلص م滠ن مش滠كلة ا وقد تم معالجة معادلة     
ت滠滠م  واالنت滠滠اج فق滠滠دوالھمی滠滠ة ع滠滠املي االس滠滠تھالك ، اال ان جمی滠滠ع المح滠滠اوالت ل滠滠م ت滠滠ؤدي ال滠滠ى تغیی滠滠ر ف滠滠ي النت滠滠ائج

  -:تم اختیار الصیغة اللورغارتیمیة كافضل النتائج وھي كاالتيالتحلیل باسلوب االنحدار البسیط و
Logy =0.476 + 0.621Logx1 

       T = (0.80)     (2.80) 
     R2= 20.2 %      R-2= 17.6%     D.W= 0.47      F= 7.85 

   -:اذ ان
Y =متغیر السیاسة السعریة( االسعارالعالمیة للقمح      (X1 = االستھالك الكلي  

وفس滠滠ر معام滠滠ل ، ظھ滠滠ر معن滠滠وي خ滠滠الل التحلی滠滠ل االس滠滠تھالك الكل滠滠ي متغی滠滠روج滠滠د م滠滠ن خ滠滠الل المعادل滠滠ة ان      
تع滠ود  %٧٩.٨و صلة في المتغیر المعتمد التي س滠ببھا المتغیرالمس滠تقلغیرات الحامن الت %٢٠.٢التحدید 

تعب滠滠滠ر ع滠滠滠ن المعنوی滠滠滠ة االحص滠滠滠ائیة للنم滠滠滠وذج الت滠滠滠ي  Fونالح滠滠滠ظ ان قیم滠滠滠ة ، ال滠滠滠ى متغی滠滠滠رات خ滠滠滠ارج النم滠滠滠وذج
  .ودلت على معنویة النموذج والمتغیرات الداخلة فیھ ٧.٨٥كانت
می滠ة تم اس滠تخدام الدال滠ة اللورغارت Yفي المتغیر التابعاثره ة ومعرفاما بالنسبة لمتغیر االنتاج العالمي      

  -:المزدوجة التي اعطت افضل توفیق للمعادلة وكاالتي 
  

     Logy= 0.318 – 0.678Log 
         

   T=    (0.53)    (3.04) 
   R2= 23.0 %   R-2= 20.5 %     D.W= 0.46      F= 9.2  

   -:اذ ان
Y =متغیر السیاسة السعریة(قمح االسعار العالمیة لل      (  

X2 =من القمحالعالمي  اإلنتاج  
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م滠滠滠ن خ滠滠滠الل المعادل滠滠滠ة معنوی滠滠滠ة متغی滠滠滠ر االنت滠滠滠اج الع滠滠滠المي وان قیم滠滠滠ة معام滠滠滠ل التحدی滠滠滠د فس滠滠滠ر  وتب滠滠滠ین
المتغی滠滠رات  التغی滠滠رات الحاص滠滠لة ف滠滠ي م滠滠ن التغی滠滠رات الحاص滠滠لة ف滠滠ي المتغیرالمعتم滠滠د الت滠滠ي س滠滠ببتھا %٢٣بنح滠滠و

 اإلحص滠滠ائیةالت滠滠ي تعب滠滠ر ع滠滠ن المعنوی滠滠ة  Fوبلغ滠滠ت قیم滠滠ة ، ارج النم滠滠وذجخ滠滠ھ滠滠ي متغی滠滠رات  %٧٧المس滠滠تقلة و
  .ودلت على معنویة النموذج والمتغیرات الداخلة فیھ ، ٩.٢٤للنموذج المقدر

م滠滠ن التحلی滠滠ل ان الص滠滠یغة  اتض滠滠ح، ∆Yسیاس滠滠ة اس滠滠عار القم滠滠حتقلب滠滠ات ال ف滠滠ياث滠滠ر المتغی滠滠رات المس滠滠تقلة  -:ثانی滠滠اً 
  -:نتائج التحلیل أفضل أعطت) Y(میةلـنصف اللورغارت

Log∆y= 1.62 + 0.00669x1 – 0.00453x2 – 0.0661x3 + 0.0014x4 – 0.0081x5 + 
0.00332x6 – 0.0131x7               

    T    =  (0.50)       (0.88)          (-0.61)          (-2.45)         (0.13)  
               (-0.53)            (3.79)         (-0.38) 
     R2= 81.4 %      R-2=  62.8 %    D.W= 2.10     F= 4.38  

  -:اذ ان 
Y∆ = متغیر سیاسة االسعار( تقلبات اسعار القمح(   

X1 =للقمح االستھالك الكلي       X2 = للقمحاالنتاج العالمي       X3 =للقمح صافي التجارة  
X4 =اسعار الشعیر          X5 =اسعار الذرة          X6 =الرقم القیاسي للتضخم  
X7 = المحصودة للقمحالرقم القیاسي للمساحة  

ت م滠ن التغی滠رات الحاص滠لة ف滠ي المتغی滠ر المعتم滠د الت滠ي س滠ببتھا المتغی滠را %٨١.٤وقد امك滠ن تفس滠یر
وعكس滠滠滠ت ، تغی滠滠滠رات خ滠滠滠ارج النم滠滠滠وذجكان滠滠滠ت بس滠滠滠بب م%١٨.٦و R2المس滠滠滠تقلة بوس滠滠滠اطة معام滠滠滠ل التحدی滠滠滠د

م滠滠ن مش滠滠كلة االرتب滠滠اط الخط滠滠ي اال ان النم滠滠وذج یع滠滠اني ، اط ال滠滠ذاتيع滠滠دم وج滠滠ود مش滠滠كلة االرتبD.W 滠滠قیم滠滠ة
، م滠ن خ滠滠الل اختب滠ار كالی滠滠ن X2و االنت滠اج الع滠滠الميX1لمتغی滠رین ھم滠滠ا االس滠تھالك الكل滠滠يب滠滠ین ا M.Cالمتع滠دد

   -:لجمیع متغیرات الدالة *)المرونات(وفیما یلي استعراض القیم المقدرة لمعامالت االنحدار 
وكانت موجب滠ة وھ滠ذا یعن滠ي ان الزی滠ادة ف滠ي االس滠تھالك الكل滠ي  ٠.٠٠١٥الكليبلغت مرونة االستھالك      

 مف滠اھیمنتیجة زی滠ادة الس滠كان ت滠ؤدي ال滠ى تحقی滠ق زی滠ادة ف滠ي تقلب滠ات االس滠عار العالمی滠ة للقم滠ح وھ滠ذا یتف滠ق م滠ع 
رتب滠اط الخط滠ي م滠ع نتیجة اال Tمل ظھر غیر معنوي من خالل اختباراال ان ھذا العا، النظریة االقتصادیة

  . X2العالمي االنتاج
وھي سالبة وھي تشیر ال滠ى العالق滠ة العكس滠یة لالنت滠اج م滠ع تقلب滠ات  ٠.٠٠١ -ظھرت مرونة االنتاج العالمي

اال ان ھ滠ذا ، وب滠العكسلمحصول القمح حیث كلما زاد االنتاج انخفضت تقلبات االسعار العالمیة ، االسعار
، تقلب滠ات االس滠عار ف滠يھم滠ة الت滠ي ت滠ؤثر العامل ظھر غیر معنوي على الرغم من انھ یعتبر من العوام滠ل الم

 . X1لتداخل الخطي مع االستھالك الكليبسبب مشكلة ا
وھي قیمة سالبة ومعنویة وھي تبین العالقة العكسیة لھذا العامل  ٠.٠١٥ -ظھرت مرونة صافي التجارة

ار العالمی滠ة مع التقلبات في االسعار العالمیة حیث كلما انخفض صافي التجارة ازدادت التقلبات في االسع
  .للقمح وبالعكس

وھ滠ذا یعن滠ي ان ارتف滠ا熬 اال انھ滠ا غی滠ر معنوی滠ة  ٠.٠٠٠٣ظھرت قیمة مرونة اسعار الش滠عیرموجبة
النظری滠滠ة  مف滠滠اھیماس滠滠عار الش滠滠عیر ی滠滠ؤدي ال滠滠ى زی滠滠ادة ف滠滠ي تقلب滠滠ات االس滠滠عار العالمی滠滠ة للقم滠滠ح وھ滠滠ذا یتف滠滠ق م滠滠ع 

 .ل القمح االقتصادیة الن محصول الشعیر یعتبر من المحاصیل المنافسة لمحصو
ویعن滠ي ان حص滠ول ارتف滠ا熬 ف滠滠ي اال انھ滠ا غی滠ر معنوی滠ة  ٠.٠٠١-وظھ滠رت قیم滠ة مرون滠ة اس滠عار ال滠ذرة س滠البة

یعتب滠ر ایض滠ا م滠ن  ألن滠ھفي تقلب滠ات االس滠عارالعالمیة للقم滠ح  ارتفاعات كبیرةتؤدي الى تحقیق ال اسعار الذرة
  .المحاصیل المنافسة في مجال استخدامھ 

وھ滠ذا یعن滠ي ان زی滠ادة التض滠خم ٠.٠٠٠٧ض滠خم موجب滠ة ومعنوی滠ة وبلغ滠تظھرت مرون滠ة ال滠رقم القیاس滠ي للت 
  .ارتفا熬 وزیادة التقلبات في االسعار وھي التعكس القیمة الحقیقیة للسعر سیؤدي ذلك الى 

وھ滠ذا یعن滠ي ان ارتف滠ا熬 ال滠رقم  ٠.٠٠٣- وظھرت قیمة مرونة الرقم القیاسي للمساحة سالبة وغیر معنویة 
  .االسعارالعالمیة للقمح وبالعكس  بنسبة اقل في في تقلبات حدوثى القیاسي للمساحة ادى ذلك ال

                                                 

                                        - :االتيك yحسبت قیم المرونات في حالة الدالة نصف لورغارتمیة لــ *
Y
B̂

 E =  
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افض滠ل  أعط滠تت滠م اختی滠ار الص滠یغة الخطی滠ة الت滠ي التحلیل باستخدام المتغیرات المعنویة فقط وق滠د  وتم ایضا
  -:النتائج كاالتي

Y=3.600 – 1.87x3 + 0.088x6∆  
  T = (0.05)     (-2.02)      (3.34)  
   R2= 35.1 %        R-2=  26.5 %  D.W= 2.02                   

  -:اذ ان 
Y∆ = التقلبات في اسعار القمح العالمیة  

X3 = للقمحصافي التجارة  
X6  = الرقم القیاسي للتضخم  

وعلى الرغم م滠ن اس滠تخدام ھ滠ذه الطریق滠ة اال ان ك滠ل م滠ن االس滠تھالك واالنت滠اج الع滠المي لمحص滠ول 
تقلب滠ات  يكبی滠ر ف滠موذج على الرغم م滠ن ان ك滠ل واح滠د منھ滠ا ل滠ھ اث滠ر وتم حذفھا من الن، القمح غیر معنویین

وق滠د ت滠م معالج滠ة المعادل滠ة االص滠لیة بجمی滠ع ط滠رق ال滠تخلص م滠ن مش滠كلة ، االسعار العالمیة لمحص滠ول القم滠ح
ت滠滠م اس滠滠تخدام اس滠滠لوب االنح滠滠دار البس滠滠یط لبی滠滠ان اھمی滠滠ة ھ滠滠ذه  االرتب滠滠اط الخط滠滠ي اال ان النت滠滠ائج ل滠滠م تتغی滠滠ر وق滠滠د

  -:یار الدالة الخطیة كافضل توفیق للمعادلة وھي كاالتيالمتغیرات وقد تم اخت
            ∆Y= 34.4 + 

0.0624x1  
  T =  (1.99)    (-1.77)  
 R2= 9.2 %     R-2=6.3 %       D.W= 1.44     F= 3.14 

  -:اذ ان
∆Y  =تقلبات االسعار العالمیة للقمح       X1 = من القمحاالستھالك الكلي  
م滠ن التغی滠رات الحاص滠لة  %٩.٢وفس滠ر معام滠ل التحدی滠د نح滠و، المعادلة معنویة المتغی滠روجد من خالل      

، ود ال滠ى متغی滠رات م滠ن خ滠ارج النم滠وذجتع滠 %٩٠.٨في المتغیر المعتمد التي س滠ببتھا المتغی滠رات المس滠تقلةو
  .والتي دلت على معنویة النموذج والمتغیرات الداخلة فیھ ٣.١٤ Fوبلغت قیمة

حی滠滠ث ت滠滠م اس滠滠تخدام الدال滠滠ة  Y∆عالمتغی滠滠ر الت滠滠اباالنت滠滠اج الع滠滠المي وبی滠滠ان اث滠滠ره عل滠滠ى  ام滠滠ا بالنس滠滠بة للمتغی滠滠ر     
  -:الخطیة كافضل توفیق للمعادلة وھي كاالتي

∆Y =39.5 – 0.0718x2 
   T = (2.29)    (-2.06) 
 R2= 12 %       R-2= 9.2 %     D.W= 1.50      F= 4.24  

  -:اذ ان
 ∆Y =ات االسعار العالمیة للقمح   تقلب     x2  =للقمح االنتاج العالمي  

م滠ن التغی滠رات %١٢.٠معام滠ل التحدی滠د  وبلغت قیم滠ھوجد من خالل المعادلة ھذه معنویة المتغیر 
، تعود الى متغیرات خ滠ارج النم滠وذج %٨٨الحاصلة في المتغیر المعتمد التي سببتھا المتغیرات المستقلةو

  .الداخلة فیھ توالمتغیراذج والتي دلت على معنویة النمو،  ٤.٢٤بنحو Fقیمةوبلغت 
  

  تتاجااالستن
وان ع滠滠رض الن滠滠اتج والطل滠滠ب علی滠滠ھ ، ف滠滠ي ق滠滠وى الس滠滠وق ت滠滠ؤدي سیاس滠滠ة االس滠滠عاردورا مھم滠滠ا ف滠滠ي الت滠滠أثیر -١

الغذائی滠滠滠滠ة لمحص滠滠滠ول القم滠滠滠ح یس滠滠滠تجیب لتط滠滠滠ور االس滠滠滠عار وتقلباتھ滠滠滠ا وذل滠滠滠ك الھمی滠滠滠ة ھ滠滠滠ذا المحص滠滠滠ول 
 .والستراتیجیة

٢- 滠滠ي تط滠滠ؤثرة ف滠滠رات الم滠滠ر المتغی滠滠ل اث滠滠ائج تحلی滠滠رت نت滠滠حاظھ滠滠ول القم滠滠ة (ور االسعارلمحص滠滠ر سیاس滠滠متغی
تم اختیار الدالة الخطیة كافضل توفیق للنموذج وقد تبین معنویة اثر متغیرات ص滠افي  حیث) االسعار

م滠ن التغی滠رات الحاص滠لة ف滠ي اس滠عار القم滠ح تع滠ود  %٩٥.٨وان، الشعیر واسعار الذرة التجارة واسعار
م滠ن التغی滠رات  %٤.٢وان R2خالل معامل التحدی滠دة للنموذج من الى التغیرات في المتغیرات المستقل
 .سببھا متغیرات من خارج النموذج

متغی滠滠ر سیاس滠滠ة (اظھ滠滠رت نت滠滠ائج تحلی滠滠ل اث滠滠ر المتغی滠滠رات الم滠滠ؤثرة ف滠滠ي تقلب滠滠ات االسعارلمحص滠滠ول القم滠滠ح -٣
كافض滠ل توفی滠ق للنم滠وذج وتب滠ین معنوی滠ة اث滠ر  Yتیار الدالة النصف لورغارتمیة لـتم اخ حیث) االسعار

م滠滠ن التغی滠滠رات الحاص滠滠لة ف滠滠ي تقلب滠滠ات  %٨١.٤وال滠滠رقم القیاس滠滠ي للتض滠滠خم وانلتج滠滠ارة متغی滠滠رات ص滠滠افي ا
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 R2ة للنم滠滠وذج م滠滠ن خ滠滠الل معام滠滠ل التحدی滠滠د اس滠滠عار القم滠滠ح تع滠滠ود ال滠滠ى التغی滠滠رات ف滠滠ي المتغی滠滠رات المس滠滠تقل
 .من التغیرات سببھا متغیرات من خارج النموذج %١٨.٦وان

بس滠滠بب ظھ滠滠ور  للقم滠滠ح واالنت滠滠اج الع滠滠المياظھ滠滠رت التحل滠滠یالت ع滠滠دم معنوی滠滠ة متغی滠滠رات االس滠滠تھالك الكل滠滠ي  -٤
المعالج滠滠ة ولالھمی滠滠ة ھ滠滠ذین المتغی滠滠رین ف滠滠ي  قج滠滠دوى ط滠滠رمش滠滠كلة الت滠滠داخل الخط滠滠ي بینھم滠滠ا وبس滠滠بب ع滠滠دم 

وق滠د ت滠م اختی滠ار ، االنح滠دار البس滠یط لبی滠ان معنوی滠ة اث滠ر ھ滠ذین المتغی滠رین أس滠لوبفقد تم استخدام ، التأثیر
滠滠ع اس滠滠ة م滠滠ي العالق滠滠ق ف滠滠ل توفی滠滠ة كافض滠滠ة اللورغارتمی滠滠حالدال滠滠ة ، عار القم滠滠ة الخطی滠滠ار الدال滠滠م اختی滠滠ا ت滠滠بینم

  ). متغیر سیاسة االسعار(كافضل توفیق في العالقة مع تقلبات االسعار 
  

  التوصیات
ضرورة ان تحظى سیاسة االسعار بدور وافر وخاصة في البل滠دان النامی滠ة ف滠ي محاول滠ة زی滠ادة االنت滠اج  -١

لمواجھ滠ة ك滠ل المتطلب滠ات والظ滠روف المحتمل滠ة اس滠تراتیجیة  أھمی滠ةلمحصول القمح لما لھذا المحصول م滠ن 
  .وغیر المحتملة

المؤدیة ال滠ى تحقی滠ق ق滠در اكب滠ر م滠ن  المتضمنات باتجاهاعادة النظر في سیاسات االقتصاد الكلي للدولة  -٢
 المتأتی滠ةوالس滠عي ال滠ى تقل滠یص االعب滠اء وتعظ滠یم المن滠افع ، الزراعیةة االقتصادیة في استخدام الموارد الكفاء

  ) .القمح(د التجارة الدولیة للسلع الغذائیة وخاصة من نظام تحدی
ف滠ي ال滠نظم التجاری滠ة لتقلی滠ل التحی滠ز  إص滠الحاتلبناء ھیكل اقتصادي اكثر انتاجیة یتطلب االم滠ر اج滠راء  -٣

نظ滠滠م  إص滠滠الحاتسیاس滠滠ة االس滠滠عار ف滠滠ي  وإج滠滠راءات، ض滠滠د الص滠滠ادرات وتخف滠滠یض مس滠滠توى الحمای滠滠ة وترش滠滠یده
  . التكلفة البدیلة االسعار حتى تعكس االسعار بدقة اكبر
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ABSTRACT 
This study shows the effect of the factors in the developing of price 

policy and it is fluctuation for wheat crop in world market, because this policy 
has importance and effective role in the volume of production, consumption 
and distribution. The research depends on the quantative and economical 
analysis to reach the aims. Results shows that the variables (trade net, bart 
prices and corn prices) are significant in effecting the developing of price 
policy of wheat and (R2) (95.8%), the results also shows the significant of the 
variables (trade net and the index number of inflation) in effecting the 
fluctuation of price policy and ( R2) (81.4%) from variables total. throughout 
this research, we reaching to the results and suggesting.               
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