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 9008-4890دراسة اقتصادية الستجابة عرض محصول الشعير في العراق للمدة                          

 زهرة هادي محمودمحسن عويد فرحان        سارة علي حسين العميري       
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة / قسم االقتصاد الزراعي 

 
 خالصةال

المرتبة  الثانية من حيث األهمية بعد يعد محصول الشعير من المحاصيل الرئيسية في العراق  ويأتي في     
المزروعة بمحصول الشعير في العراق  استهدفت الدراسة  تقدير استجابة عرض المساحة. محصول الحنطة

أشارت النتائج المقدرة . ، باستخدام نموذج نيرلوف الديناميكي  2441-0184والمنطقتين المروية والديمية للمدة 
ي استجابة عرض المساحة المزروعة بالشعير للمناطق المدروسة هي سعر المحصول المتغيرات الرئيسية ف أن إلى

والمخاطرة االنتاجية  فضال عن سعر الخضروات لسنة سابقة ومياه  والمساحة المزروعة لسنة سابقة  لسنة سابقة 
وسعر الديمية  في المنطقة وسعر محصول القمح لسنة سابقة واالمطار المنطقة المروية الري لسنة سابقة  في 

و % 88و % 82 يمثلت هذه المتغيرات حوال إذ.  محصول القمح لسنة سابقة ومياه الري لسنة سابقة في العراق
من التغيرات في المساحة المزروعة بالشعير على مستوى العراق والمنطقتين المروية والديمية على التوالي % 88

،  4.400  في العراق والمنطقتين المروية والديميةبة لسعره الذاتية لمحصول الشعير بالنس ة المرون بلغت  .
بلغت . في االجل الطويل على التوالي  4.408، 4.480،  4.088في االجل القصير و   4.420،  4.424

في االجل القصير و   4.001- لسعر الحنطة في العراق والمنطقة المروية المرونة العبورية للشعير  بالنسبة 
-، في حين بلغت المرونة العبورية للشعير بالنسبة لمحصول البقوليات في المنطقة الديمية والي على الت4،221
في االجل الطويل ، فيما  كانت هذه المرونة بالنسبة لسعر الخضروات في  -4.282في االجل القصير و  4.028

 .في االجل الطويل -4.422في االجل القصير و  -4.448المنطقة المروية 
 

 مةالمقد
اكثر شمولية من دالة العرض اذ انها تمثل استجابة المساحة المزروعة للتغير في   العرض استجابة دراسة تعد   

السعر مع ثبات العوامل االخرى ، وينتج التغير في العرض عادة عن التغير في المناخ والتطور التكنلولوجي وتوفر 
ة العرض اهمية كبيرة في المجال الزراعي الن الزراعة التزال ولدراسة استجاب. موارد االنتاج والتغير في كلفها 

تعاني من مشكلة تعديل العرض لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الزراعية اوال والتغير في عرض الموارد ثانيا 
محصول الشعير من المحاصيل الرئيسية في يعد  Dawson (2442)و  Mushtaq. والتطور التكنلولوجي ثالثا

يأتي بالدرجة الثانية بعد محصول الحنطة ، اذ يدخل بنسبة عالية في تكوين االعالف الحيوانية وبعض واق العر
مثلت المساحة المزروعة بمحصول . الصناعات المحلية فضال عن انه يشكل جزءا من الغذاء البشري 

 متوسط المساحةوبلغ .2441-0184من المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب كمعدل للمدة % 00الشعير
دونم  الف 8001،   )% 04.8)الف دونم  0810مروية والديمية  المنطقة ال في بالشعير  المزروعة االجمالية

 لمتوسط دونم الف 0102 والبالغة العراق في بالشعير المزروعة االراضي اجمالي على التوالي من%(  11.0)
الف طن  396كلي في المنطقة المروية والديمية   في حين بلغ  متوسط االنتاج  ال.   2441- 0184 المدة

على التوالي من اجمالي متوسط االنتاج الكلي بالشعير في العراق والبلغ  % (  00.0)الف طن   %004(  11.8)
 في المزروعة المساحة مع في المناطق المروية المزروعة المساحة تقاربت وقد( . 0جدول )الف طن  848

حيث بلغت نسبة مساهمة  2441وعلى العكس نجد الفارق بينهما اصبح كبيرا عام  0110ام المناطق الديمية في ع
اذ  بلغت  0184من المساحة االجمالية ، وكان اعلى نسبة مساهمة للمنطقة الديمية عام % 11،2المنطقة المروية 

لقياسي للتغاير ضمن المدة للمساحة واالنتاج واالنتاجية والرقم ا  وعند دراسة معدالت النمو السنوي%.  88،18
يتضح  ان معدل النمو السنوي  للمساحة المزروعة واالنتاج الكلي  واالنتاجية كان (  2جدول )  0184-2441

المزروعة  موجبا في العراق والمنطقة المروية بيننما كان سالبا للمنطقة الديمية ، وهذا يدل على ان المساحات
اذ بلغ معدل النمو .ك المنطقة على مياه نهري والفراترا بسب اعتماد تلبمحصول الشعير قد شهدت تدهورا كبي

في المنطقة المروية  2،8،  1،24، 8،04 في العراق  8.04، 8.14، 4.04نوي للمساحة واالنتاج واالنتاجيةالس
-البا  وقد بلغ واالنتاجية في المنطقة الديمية س في حين كان معدل النمو السنوي للمساحة واالنتاج.على التوالي 

واذا ما قارنا معدالت النمو في المنطقة المروية والمنطقة الديمية  والعراق نجد ان . 4.14-،  8.14-،  8.14
العراق بالنسبة مستوى المنطقة المروية وعلى  معدالت النمو في المنطقة المروية كانت اعلى من نظيرتها في

اما الرقم القياسي . للمساحة واالنتاج في حين كانت االنتاجية في العراق اعلى من المنطقتين المروية والديمية 
 وهو اعلى% 4،1%  4،8و % 4،8المروية فقد بلغ   للتغاير في المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية  للمنطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2402 / 1/ 21 وقبوله  2402/  0/ 00 م البحث تاريخ تسل
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% ( 4.0و  %4.8و  % 4.0)  على التوالي والعراق %( 0و% 2.4و % 4.0)عليه في المنطقة الديمية  مما                        
على التوالي مما يدل على ان المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية  في المنطقة الديمية اكثر استقرارا مما هو 

تتنافس مع الشعير على المساحة الزراعية ومن خالل دراسة المحاصيل التي  .الحال في المنطقة المروية والعراق
فقد وجد ان محصول الحنطة هو المحصول المنافس الرئيسي للشعير ويدعم ذلك كون المحصولين يزرعان في 

بسبب تزايد السكان وتعدد وتنوع الصناعات الغذائية و. موسم انتاج واحد ولهما نفس االحتياجات االنتاجية العامة
 فضالً عن،ذ يشكل مصدر رئيس في عالئق الحيوانات إ ، يهعير ازداد الطلب علالش محصول المعتمدة على

للمحصول  نتاج المحلي ن تزايد الطلب هذا رافقه قصور في اإلإاال ،في كثير من الصناعات الغذائية  مساهمته
ة السعرية في دور السياس فضالً عن ذلك كاننتاجية نتيجة لتذبذب المساحات المزروعة ، نتاج واإلنخفاض اإلأو

وانطالقاً مما تقدم تصبح مسألة  .تحقيق االهداف االنتاجية المثلى من وجهة نظر الكثير من المختصين الزال ضعيفاً 
تقدير استجابة محصول الشعير للتغيرات السعرية والعوامل االخرى المؤثرة بأستخدام االساليب العلمية التي تضمن 

استهدف هذا البحث  تشخيص وتقدير استجابة عرض المساحة . ية في األهميةالوصول الى ادق التقديرات مسألة غا
،  واستخدام المعلمات المقدرة   2441-0184المزروعة  في المنطقة المروية والمنطقة الديمية والعراق خالل المدة 

مجال وضع  في ةفي احتساب المرونات السعرية القصيرة والطويلة االجل ، ولنتائج هذا البحث تطبيقات هام
لقد اجريت العديد من الدراسات في العالم  .السياسات السعرية الالزمة لزيادة انتاج محصول الشعير في العراق 

ان  0184-0111في استراليا للمدة  Anderson   (0110)  حول استجابة عرض محصول الشعير ، فقد ذكر
ر  خالل موسم الزراعة ، وبين ان معظم التفاوت في للسعر واالمطار تأثير ايجابي على المساحة المزروعة بالشعي

ان سعر المحصول لسنة سابقة وسعر محصول الحنطة   (  0110 (واظهر شديد. المساحة كان بسبب االمطار 
لسنة سابقة وعامل الزمن هي المتغيرات الرئيسية في استجابة عرض المساحة المزروعة بالشعير في العراق للمدة 

( 2440( فيما اشار حبيب وفارس . هذه المتغيرات ذات تأثير كبير في تفسير المتغير التابعوكانت  0184-0110
الى ان المساحة المزروعة بمحصول الشعير هي دالة للمساحة لسنة سابقة وسعر الشعير لسنة سابقة واسعار القمح 

قتصادية اال ان قيم المعلمات كانت  لسنة سابقة وعامل المياه وكانت مطابقة اشارة المتغيرات لمفاهيم النظرية اال
في تركيا ان المعروض من محصول الشعير يستجيب الى حد ( K  )0111فيما بين . معنوية باستثناء الحد الثابت 

عي السياسة الزراعية حول انما لكل من سعر الشعير واسعار المحاصيل المنافسة وهذه الدراسة كانت مفيدة لص
استجابة عرض محصول الشعير في  (2448)واخرون  Elbeydi درس. ل الرئيسية قضايا دعم االسعار للمحاصي

مستخدما نموذج تصحيح الخطأ  في دراسة استجابة العرض واشارت النتائج الى تاثير  2441-0184ليبيا للمدة 
سابقة سعر المحصول لسنة سابقة وسعر محصول الحنطة لسنة سابقة اضافة الى المساحة المزروعة بالشعير لسنة 

على المساحة المزروعة بمحصول الشعير وتوصل الى تبني سياسة دعم المزارعين من استخدام سياسات تسويق 
 .ناجحة تقوم بها الدولة من خالل شرائها لهذه المحاصيل بسعر اعلى 

طق يوضح المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الشعير على مستوى القطر وعلى مستوى المنا :( 0) جدول ال
 (2441-0184)الديمية والمروية  للمدة 

 السنوات
 دونم/اإلنتاجية كغم  طن0444اإلنتاج  دونم 0444المساحة المزروعة 

 **مروي **ديمي *قطر **مروي **ديمي *قطر **مروي **ديمي *قطر

0184 8110 2240 0814 082 811 828 012 008 281 

0180 0048 2800 0818 121 181 800 221 208 208 

0182 0188 8828 0211 142 188 800 018 080 210 

0188 1148 8802 0000 880 081 818 012 020 208 

0180 1082 8108 0818 082 88،2 811 81 20 222 

0181 1802 8180 2200 0880 888 010 282 280 228 

0180 0404 8180 2022 0400 000 084 088 011 248 

0188 1828 8818 2401 808 201 080 028 82 284 

0188 1880 8020 2208 0088 0480 800 201 211 008 

0181 0288 0011 2482 008 218 048 040 00 014 

0114 8120 1888 2112 0810 0202 002 280 221 208 

0110 1008 0018 8022 808 041 811 84 00 040 

0112 8410 0408 2181 0810 188 800 012 001 211 

0118 0888 0401 2208 814 101 882 000 028 000 

0110 1110 8842 0812 810 120 828 010 002 088 
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                        0111 0080 2881 0880 802 881 828 012 088 088 

0110 0000 2128 0000 008 828 821 011 028 010 

0118 8111 2004 0111 084 018 282 048 80 001 

0118 0084 2018 0088 084 218 888 010 004 220 

0111 0080 2812 0881 288 2.7 284 08 0 240 

2444 2844 0008 0400 018 2،1 014 80 2 081 

2440 2200 0481 0081 808 821 880 822 840 888 

2442 8802 2818 0041 888 101 201 200 248 281 

2448 0218 2148 0801 804 101 802 242 088 210 

2440 8821 2208 0181 841،0 881 024 204 082 201 

2441 0212 2001 0088 810،0 201 080 088 048 218 

2440 0048 2010 0002 101،8 028 010 220 084 848 

2448 0880 2082 0012 808،8 281 104 080 81 840 

2448 1810 8180 0804 040 - 040 81 - 228 

2441 2801 0288 0182 142 - 142 088 - 808 

 228 081 008 810 004 848 0810 8001 0102 المتوسط
 : المصدر 

 دائرة اإلحصاء الزراعي –قسم التخطيط والمتابعة  –وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي * 
 بيانات غير منشورة  -دائرة اإلحصاء الزراعي والقوى العاملة  –قسم التخطيط والمتابعة  –وزارة الزراعة ** 

 
اإلنتاج لمحصول الشعير في المناطق الديمية والمروية ومساهمتها نسبة األهمية النسبية للمساحة و(: 2) جدول ال

 (2441-0184)الى مساحة وإنتاج القطر للمدة 

 المنطقة  الديمية المنطقة المروية

األهمية النسبية  السنوات
 )%(لإلنتاج

األهمية النسبية 
 )%(للمساحة 

األهمية النسبية 
 )%(لإلنتاج

األهمية النسبية 
 ()%للمساحة 

 المتوسط 08.8 00.8 88.4 11.2
 (0)باالعتماد على جدول  حثين احتسبت من قبل البا: المصدر 

 
معدالت النمو والرقم القياسي للتغاير في المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول القمح فيي القطير وعليى :( 8)جدول ال

 مستوى المنطقة الديمية والمروية

 

 المروي الديمي القطر

لنمو معدل ا
 %السنوي 

الرقم 
القياسي 
 للتغاير 

معدل النمو 
 %السنوي 

الرقم 
القياسي 
 للتغاير 

معدل النمو 
 %السنوي 

الرقم القياسي 
 للتغاير 

 4.448 8.04 4.440 8.14- 4.440 4.04 المساحة

 4.448 1.24 4.42 8.14- 4.448 8.14 اإلنتاج

 4.441 2.8 4.440 4.14- 4.440 8.04 اإلنتاجية
 ( .1)باالعتماد على جدول  يناحتسبت من قبل الباحث: صدرالم

 
 

 

 مواد البحث وطرائقه
فيي  %044ن يسيتجيبوا لالسيعار أالميزارعين ال يمكينهم  بيأن )Bachman،0104 و Nerlove) نيرلوف  افترض 

المسيياحة لييذا ميييز نيرلييوف بييين المسيياحة المزروعيية فعييالً و ، وانمييا يحتيياج ذلييك الييى مييدى اطييولالفتييرة القصيييرة 
 : بالشكل التاليالمرغوب بزراعتها في االجل الطويل وصاغ فرضيته 

(0)At* = b0 + b1Pt-1 + Ut ………………… 



 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة   

                   

 401 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

ر في السعر وانما تدريجياً فالمزارع يزيد المساحة المزروعة فعالً يوبين ان المزارع ال يستجيب فوراً للتغي                        
 :والمساحة المطلوب زراعتها وبالصيغة ادناه 

(2)At – At-1 = B (At* - At-1) ………..……. 

 :اذ ان 
At*  = زراعتها( المرغوبة)المساحة المطلوبة. 
At  =المساحة المزروعة للموسم الحالي. 

At-1  =المساحة المزروعة للموسم السابق. 
B  = معلمة التعديل(Cofficient of adjustment ) 0وتنحصر قيمتها بين الصفر والواحد ≤B<4 . 

نحصيل ( 2)بالمعادلية ( 0)ليذا ييتم تعيويض المعادلية  ،ال يمكن الحصيول عليهيا لعيدم مشياهدتها ( *At)وبما ان قيمة 
 :االتية ( 8)على معادلة 

At – At-1 = B (b0 + b1 Pt-1 + Ut – At-1) 

At – At-1 = Bb0 + Bb1Pt-1 + But – BAt-1 

At = Bb0 + Bb1 Pt-1 + At-1 – BAt-1 + But 

At = Bb0 + Bb1Pt-1 + At-1 (1-B) + But 

(8)At = C0 + C1Pt-1 + C2At-1 + Ut ……………..  
 :اذ ان 

C0 = Bb0 , C1 = Bb1 , C2 = (1-B) , Ut = But 

 (.William ،0118  و Nerlove  : )ويمكن احتساب مدة التعديل كاالتي 
4.41 (1 – B)

n
  ≤ 

 :اذ ان 
 .النسبة الالزمة للتعديل=  4.41

n   = للتعديلعدد السنوات الالزمة. 
B  =معلمة التعديل. 

 
اذ يييتم  ،ويييتم اسييتخراج بعييض المشييتقات االقتصييادية كالمرونييات القصيييرة والطويليية ميين عالقييات مييذكورة سييابقاً    

 :نموذج الخطي االتي الحصول على مرونة العرض السعرية قصيرة االجل للمساحة بالطريقة االعتيادية وفقاً لأل

 
 :اذ ان 
εsr  =السعرية قصيرة االجل مرونة العرض. 
At  =المتوسط الحسابي البسيط للمساحة. 
Ps  =المتوسط الحسابي البسيط للسعر. 

 :بقسمة المرونة قصيرة االجل على معلمة التعديل أي ان ( εLr)ويتم استخراج مرونة االجل الطويل 

 
في المنطقتين المروية والديمية يصلح االطار النظري الذي ذكر سابقا لتوصيف المساحات المزروعة بالشعير    

 :وعلى مستوى العراق وعليه فأن النموذج يتضمن العالقات االتية 
 

ln AB = bo + b1  ln PB t-1 + b2  ln PWt-1 + b3  ABt-1 + b4 ln wt+ b5 ln Ra  

ln AB = bo + b1 ln PB t-1 + b2 ln Pvt-1 + b3 ln ABt-1 + b4 ln Ra + b6 ln Rn 

ln AB = bo + b1 ln PB t-1+ b2 kt-1  + b3 ln ABt-1 + b4 ln Ra+ b5 ln Rn 

b4 , b3, b2 ,b1 ,b0 :المعلمات المقدرة 
AB   :2441-0184المساحة المزروعة بمحصول الشعير للمدة. 

PBt-1 :  (طن /دينار  ) سعر محصول الشعير لسنة سابقة 
PWt-1 : (طن /دينار  ) محصول الحنطة لسنة سابقة   سعر 
PKt-1  : (طن /دينار  ) السعر الموزون للبقول الشتوية 
Pvt-1  : (طن /دينار ) السعر  الموزون لمحاصيل الخضر  الشتوية لسنة سابقة 
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                        ABt-1  : (دونم/ الف)المساحة المزروعة بمحصول الشعير لسنة سابقةWT  : تصريف المياه  حيث تم اخذ معدل
 (ثا/8م)تصريف مياه نهري دجلة والفرات 

RN : االمطار 
PR  : حسب المعادلة التالية  المخاطرة االنتاجية التي تمثل االنحراف عن االنتاج: 

RISK =(PB(-1) –mat)2/mat 
Mat=0.333(PB(-2) + PB(-3)+PB(-4)) 

 :حيث ان 
Mat   : معلمة التعديل للدالة 

PB(-1) ، PB(-2),  PB(-3), PB(-4): اربعة سنوات  ،ثالثة سنوات  ،لسنتين  ،سعر محصول الشعير لسنة سابقة
 .على التوالي 

بالنسبة  اما . لقد تم اعتماد المساحة المزروعة لسنة سابقة كأحد المتغيرات وذلك باعتماد نموذج التعديل الجزئي  
كتعبير عن توقعات  Naive expectationلالسعار فقد اعتمدت االسعار لسنة سابقة للمحاصيل المزروعة 

 .)Gardner)  ،0180المنتج
كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التي امكن الحصول عليها من مصادرها المختلفة وشملت     

قسم / المجموعات االحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لالحصاء في وزارة التخطيط ووزارة الزراعة 
 .2441-0184االحصاء  ووزارة الموارد المائية للمدة 

 
 قشةوالمنا النتائج

تم تقدير معادالت استجابة عرض المساحة المزروعة بمحصول الشعير في المنطقة المروية والمنطقة الديمية    
 . Ordinary Least  Squareوذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى  2441-0184والعراق للمدة 

الصيغة نصف اللوغارتمية والصيغة وبصيغ دالية مختلفة شملت الصيغة الخطية والصيغة اللوغارتمية المزدوجة و
افضل  وجد ان الصيغة اللوغارتمية المزدوجة لالسعار الثابتة للمناطق المروية والديمية والعراق  ،المعكوسة 

كانت .الصيغ لتقدير دالة استجابة عرض محصول الشعير  من حيث توافقها مع المعايير االقتصادية واالحصائية 
لدالة استجابة المساحة المزروعة في العراق منسجمة مع المنطق االقتصادي من حيث ( 0جدول ) النتائج المقدرة  

ألن قيم هذه السنة غير منسجمة مع  2444تم استبعاد عام ،حجم واشارة هذه المعلمات كما انها ذات معنوية 
المساحة المزروعة لسنة أما بالنسبة لمعلمة ،فقد جاءت إشارة الحد الثابت موجبة وغير معنوية . السلسلة الزمنية

وهي أقل من الواحد وأكبر من %( 0)فقد كانت ذات إشارة موجبة ومعنوية عند مستوى ( 4.802)سابقة البالغة 
وتعني القدرة على تعديل المساحة (  4.218)الصفر في ضوء هذه المعلمة ستحدد معلمة التعديل التي كان مقدارها 

وهذا يبين أن   في السعر وهذا يتطلب مدة  زمنية بلغت عشر سنوات تقريباً  المزروعة لمحصول الشعير تبعا للتغيير
أظهرت معلمة السعر  ،قدرة المزارعين على تعديل المساحات المزروعة تبعاً للتغيرات في سعر المحصول بطيئة 

معنوية عند الثابت لمحصول الشعير لسنة سابقة مدى انسجامها مع المنطق االقتصادي إذ جاءت أشارتها موجبة و
أما بالنسبة لمعلمة السعر الثابت لمحصول القمح لسنة سابقة فقد جاءت أشارته سالبة مما يشير الى % ( .1)مستوى 

العالقة العكسية بين سعر المحصول والمساحة المزروعة لمحصول الشعير وهو امر يتفق والمنطق االقتصادي 
كما جاءت معلمة اإلنتاجية لسنة  ،%(1)نوية تحت مستوى ومع(  4.001-) كونها محاصيل منافسة بلغت قيمتها 
وبالنسبة لمعلمة مياه الري فقد كانت موجبة  ،( 4.280)إذ بلغت قيمتها %( 0)سابقة موجبة ومعنوية عند مستوى 

 % (.0) ومعنوية تحت مستوى (  4.281) بمقدار 
وللتأكد من قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة تبين من الدالة المقدرة ان المتغيرات المستقلة       

 Fمن التغير في المساحة المزروعة بمحصول الشعير وثبت معنوية النموذج ككل حسب اختبار% 88مسؤولة عن 
وبدرجة حرية ( 8.11)جدولية المناظرة لها مقارنة مع ال( 24.880)المحسوبة   Fوبلغت ( %0)عند مستوى 

المعدل   (0118،محجوب )اتسنوللكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي تم االعتماد على أختبار دربن و( 1.22)
الجدولية والبالغة  Zوهي اقل من قيمة ( 4،842)في النموذج   hإذ بلغت قيمة  ،للنموذج المقدر   hباحتساب قيمة 

وتبين خلو .فأن االختبار يدل على عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى  ، %1عند مستوى ( 0.00)
اما دالة استجابة عرض ، .( 1) األنموذج من مشكلة االرتباط الخطي المتعدد ويمكن مالحظة ذلك في الجدول 

ساحة المزروعة المساحة في المنطقة المروية فتشير الى ان المساحة المزروعة بمحصول الشعير هي دالة الى الم
لسنة سابقة وسعر محصول الشعير لسنة سابقة وسعر الخضروات لسنة سابقة  والمخاطرة االنتاجية ومياه الري 

من التغير الحاصل في المساحة المزروعة وكانت معنوية % 80وقد فسرت هذه المتغيرات حوالي . لسنة سابقة  
مقدرة الى عدم وجود مشكلة االرتباط الخطي من ال hوتشير قيمة  ، Fوذلك حسب اختبار % 1تحت مستوى 
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يتفق التقدير الخاص بمعلمة سعر محصول الشعير لسنة سابقة والمنطق االقتصادي اذ ( 0) جدول .الدرجة االولى                         
اما بالنسبة لمعلمة سعر الخضروات لسنة سابقة %. 1ومعنوية تحت مستوى  4.420جاءت اشارته موجبة بمقدار 

مما يشير الى العالقة العكسية بين سعر هذا المحصول والمساحة المزروعة بالشعير (  4.448)فقد جاءت سالبة 
اما معلمة  المساحة المزروعة لسنة سابقة فقد بلغت . وهو امر يتفق والمنطق االقتصادي كونها محاصيل منافسة

 4.014التي بلغت  وعلى ضوء هذه المعلمة سيتحدد معلمة التعديل % 1وكانت معنوية عند مستوى  4،814
تقريبا وهذا يعني ان  قدرة المزارعين على تعديل المساحات المزروعة تبعا للتغيرات في سعر المحصول يتطلب 

 هفي حين كانت معلمة الميا. سبع سنوات تقريبا من قبل المزارعين حيث قدرة المزارعين على التعديل منخفضة 
كما ان  ،  هشير الى تأثر زراعة محصول الشعير بكمية المياوذلك ي ،% 1ومعنوية عند مستوى  4،014موجبة 
وغير معنوية مما عكس عدم قدرة المزارعين على  تحمل (  4.408-)لمعلمة المخاطرة االنتاجية    السالبةاالشارة 

 .المخاطرة االنتاجية
الثابت لألنموذج المقدر ذو أشارة  تبين من التقديرات التي تم الحصول  عليها للمنطقة الديمية أن معلمة الحد         

موجبة اذ تبين أن الشعير يزرع في المنطقة الديمية بغض النظر عن بلوغ المتغيرات المستقلة حداً معيناً يساوي 
وكانت موجبة ومعنوية ( 4.028)أما بالنسبة لمعلمة المساحة المزروعة بالشعير للسنة السابقة فقد بلغت  ،الصفر

مما يعني ان المزارعين يحتاجون مدة ( 4.182)ضوئها حددت معلمة التعديل التي بلغت  وعلى %(0)عند مستوى
وقد جاءت معلمة السعر لمحصول الشعير للسنة السابقة موجبة وغير . للتعديل قدرها ثالث سنوات ونصف تقريباً 

السعر مجزي أو غير  معنوية وهذا يعني ان المزارع يزرع هذا المحصول في المناطق الديمية بغض النظر عن ان
أما معلمة المخاطرة اإلنتاجية  ،وفيما يتعلق بمعلمة سعر القمح لسنة سابقة فأنها سالبة وغير معنوية  ،مجزي 

السالبة وغير معنوية اذ ان المزارع يتحمل المخاطرة في اإلنتاج ألنه يزرع هذه المحاصيل وال يعلم مسبقا 
أظهر التحليل أنها (  4.080)خصوص معلمة األمطار وقد بلغت قيمتها أما ب ،بالظروف المناخية وكمية األمطار

 .مما يبين تأثير األمطار الكبير على المساحة واإلنتاج%( 0)موجبة ومعنوية بمستوى 

ر يظه للتأكد من قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة فأن قيمة معامل التحديد المصحح         
من التغير الحاصل في المساحة المزروعة كعامل تابع % 01وهذا يعني ان ( 4.01)قوة هذه العالقة إذ بلغت قيمته 

% 0تحت مستوى (  F)  وقد ثبتت معنويته ككل باختبار  ،سببه المتغيرات المستقلة التي تضمنها األنموذج المقدر 
وللكشف  (1.28)وبدرجات حرية  (8،10) ية التي بلغتمقارنة مع الجدول( 00.081)إذ بلغت قيمتها المحسوبة 

إذ  ،لألنموذج المقدر   hالمعدل باحتساب قيمة  تسناعن مشكلة االرتباط الذاتي تم االعتماد على اختبار دربن و
فأن  ،% 1عند مستوى ( 0.00)الجدولية والبالغة  Zوهي اقل من قيمة ( 0.08)في األنموذج   hبلغت قيمة 

إذ ثبت وجود مشكلة ارتباط متعدد ولكن ليست .على عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى  االختبار يدل
 ( 8)جدول .  (0118،محجوب )   بخطيرة اذ انها مشكلة عينة وليس مجتمع

للمدة  والمنطقتين الديمية والمروية  تقدير إستجابة عرض محصول الشعير في العراق: (  0  )جدول ال
 (2441ـ0184)

 متغيرات المستقلةال
إستجابة المتغير التابع 

 في العراق

استجابة المتغير التابع 
 في المنطقة المروية

استجابة المتغير التابع 
 في المنطقة الديمية

 (constant)الثابت 
4.401 

 (2.،). 

2.481 

( **2.810) 

2.048 
(0.088) 

At-1  المساحة المزروعة بالشعير
 (دونم / الف )لسنة سابقة 

802،. 

(**10.،8) 

401, 4 

(**8.000) 

4.001 
(**8.888) 

pwt-1  سعر محصول القمح لسنة
 سابقة

-001 ،. 
 (*-0.880) 

 

 
-4.221 
(*-2.484) 

 pbt-1سعر الشعير لسنة سابقة 
4.400 

(*2.440) 

4.420 

(**0.818) 

4.424 
(4.028) 

Pkt-1 سعر البقوليات للسنة السابقة   
-4.028 
(**-2.880) 

Pvt-1   سعر الخضروات لسنة

 سابقة
 

4.448- 

(0.001) 
 - 

   ( دونم/كغم)اإلنتاجية 
 Raالمخاطرة

4،280 
(**8،888) 

4،408- 

(4،182) 

 -4،441 

(-4،288) 
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  األرقام بين األقواس تشير الى اختبارT 

 *, ** على التوالي % 1,% 5تشير الى المستوى المعنوي. 

باطات البسيطة بين المتغيرات المستقلة لمحصول الشعير على مستوى القطر للمدة مصفوفة االرت:( 1)جدول ال
(0184 – 2441 ) 

LNP1 LNWT LNAT LNQ t Model 

-4.108 
4.282 
4.080 

-4.480 
0.444 

4.201 
4.448 

-4.084 

0.444 

-4.121 
4.801 
0.444 

-4.001 

0.444 
0.444 

 

Correlation t 
LNQ 

LNAT 
LNWT 
LNP1 

   

        4،12= الرتباط معامل ا

 
مصفوفة االرتباطات البسيطة  بين المتغيرات المستقلة لمحصول الشعير على المستوى المروي للمدة :( 0)جدولال
(0184 – 2441 ) 

LNP1 LNWT LNAT LNQ t Model 
0.644 

0.15 -

0.614 

0.303 

5.000 

0.341 

0.550 

0.501 

5.000 

0.015 

0.330 

5.000 

0.091  

5.000 

5.000 

 

Correlation 

LNWT 

LNRA 

LNAT 

LNPE 

LNP1   

  0.93= معامل االرتباط 

مصفوفة االرتباطات البسيطة بين المتغيرات المستقلة لمحصول الشعير على المستوى الديمي للمدة :( 8)جدول ال
(0184 – 2441 ) 

LNPK LNRN LNPB LNAT LNRA LNPW t Model 

-4.108 

4.180 
4.088 
4.218 
4.814 
4.028 

0.444 

-4،404 
4،028 
4،811 
4،000 
4،208 
0،444 

-4.284 
-4.011 

4.081 
4.008 
0.444 

-4.008  
4.441 
4.088 
0.444 

-4.888 
4.048 
0.444 

-4.100 

0.444 
0.444 

 

Correlation  t  
LNPW 

LNRA 

LNAT 

LNPB 

LNRN 

LNPK  

  

 4.18= معامل االرتباط 

 (8م/مليار )مياه الري لسنة سابقة 
wt 

4.281 
 (**2.880) 

4.014 

(*2.420) 
  

( مليمترات)االمطار للسنة الحالية 
Rn 

 - -
4.118 

(**0.120) 

 -  T الزمن
 4.488 
(*2.281) 

( R ²) 4.82 4.88 4.88 

 4.88 4.80 4.88 

(h)4.800 4.00 4.842 قيمة 

(F)00.412** **28.288 **24.808 قيمة 
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ل الشعير للتغير في سعره وسعر المحصول المنافس في من اجل قياس استجابة المساحة المزروعة لمحصو                          
احتسبت هذه المرونات عند المتوسطات الحسابية للمتغيرات المعنية . لمنطقة الديمية  والعراقواالمنطقة المروية 

 :الى مايلي (   8 جدول) وتشير المرونات المقدرة  ،خالل مدة الدراسة 
 المروية المنطقة: اوال

% 04وهذا يعني ان زيادة سعر الشعير بنسبة  4.420الذاتية لمحصول الشعير بالنسبة لسعره بلغت المرونة    
وبلغت . في االجل الطويل % 4.08في االجل القصير وبنسبة % 4.20يؤدي الى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 

فاض المساحة يؤدي الى انخ% 04اي ان زيادة سعر الحنطة  4.448-المرونة العبورية لمحصول الشعير 
 في االجل الطويل  % 4.22في االجل القصير وبنسبة % 4.48المزروعة بالشعير بنسبة 

 المنطقة الديمية : ثانيا
يؤدي الى زيادة المساحة % 04اي ان زيادة سعر الشعير بنسبة  4.424بلغت المرونة الذاتية لمحصول الشعير 

بينما كانت المرونة .في االجل الطويل% 4،80وبنسبة في االجل القصير %  4.24المزروعة بالشعير  بنسبة 
يؤدي الى انخفاض % 04اي ان زيادة سعر الحنطة وسعر البقوليات بنسبة ( 4.028- ،4.221-(العبورية للشعير

% ( 2.82 ،  %0.01  (في االجل القصير وبنسبة% ( 0.28 ،% 2.1)المساحات المزروعة بالشعير بنسبة 
 .لطويل على التوالي في االجل ا

 على مستوى العراق: ثالثا 

كانت المرونة الذاتية لمحصول الشعير بالنسبة لسعره  في العراق اكبر مما كانت علية في المنطقتين المروية   
-في حين بلغت المرونة العبورية ،في االجل الطويل 4.088في االجل القصير و  4.400اذ بلغت  ،والديمية  

 . في االجل الطويل  4.000-في االجل القصير و  4.001
 
مرونات األجل القصير واألجل الطويل لمحصول الشعير في العراق والمناطق الديمية والمناطق  :(8)جدول ال

 المروية 

 المتغير التابع
 المرونة الذاتية (المساحة المزروعة)

 المرونة العبورية

 المساحة على مستوى القطر

 4.001- 4.400 األجل القصير

 4.001- 4.088 الطويلاألجل 

 المساحة على مستوى الديمي

 -4.028 4.221- 4.424 األجل القصير

 -4.282 4.001- 4.480 األجل الطويل

 المساحة على مستوى المروي

 4.448- 4.420 األجل القصير

 4.422- 4.408 األجل الطويل

 
قراراتهم االنتاجية على وفق  أسس وتشريعات من نتائج هذه الدراسة يمكن االستنتاج ان معظم المزارعين يتخذون 

إذ أن تجاوب العرض مع التأثيرات غير السعرية في مجموعها هو أكبر من تجاوبه مع  ،معينة غير األسعار
هناك تفاوت في درجة ، ة المزروعة أكبر من تأثير السعر أي أن تأثير باقي المتغيرات على المساح ،األسعار 

المنطقتين حيث  تبين انخفاض مرونات استجابة المساحة المزروعة بمحصول الشعير في االستجابة السعرية بين 
يعود الى القرارات  المزروعة ان التطور في المساحات،  .المناطق الديمية والمروية بالنسبة الى أسعار الشعير 

 ذين المحصولين ه لصادرة من الجهات المعنية بزراعةالحكومية ا
تحليل على مستوى المناطق يكون افضل من التحليل على مستوى القطر من خالل دقة المعلمات تؤكد النتائج بأن ال

التي تم التوصل اليها بتوافقها مع المنطق األقتصادي وارتفاع معنويتها األحصائية وارتفاع قيم المرونات الذاتية 
  .والعبورية في األجل القصير والطويل
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ABSTRACT 

Barley is one of the main crops in Iraq and is ranked the second most important crop 

after wheat. This study aimed to estimate supply response of planted acreage for barley 

in Iraq and irrigated and rained areas for the period from 1980 to 2009 using Nerlove 

dynamic model. Estimated results indicated that the main variables are lagged price of 

barley, lagged price of wheat, and lagged planted acreage for barely , besides irrigation 

water for Iraq and irrigated area, and risk factors of production for rained area .These 

variables represented about 82%, 87%, and 83% of the change in planted acreage for 

barley for Iraq, irrigated area, and rained area respectively . The own elasticities of 

barley with respect to its price for Iraq, irrigated area, and rained area were 0.046, 0.020, 

and 0.024 respectively. The cross elasticities of barley in respect to wheat price for Iraq 

and irrigated area were -0.115 and -0.229 respectively. The cross elasticities for barley in 

respect to legumes for irrigated area were -0.128 and -0.232 in the short-term and long-

term respectively, whereas these elasticities in respect to vegetable price were -0.008 and 

-0.022 in the short-term and long-term respectively.                             .                              
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