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انحًص في انعشاق نهًذة  في اعخدابت عشض يحصٕلححهيم اقخصادي ألْى انعٕايم انًؤثشة 

(2007-1987) 
 

 باعى حاصو انبذسي

 

 : انخالصت

ْعددا حمص ددح ٌحمدداح  ددم اددٓم ييددل حم صة ددٓغ حميةٍمٓددا ٌحملىحنٓددا اميٍحنددى كاددُ نددديا كةمٓددا  ددم حم ة اٍيٓددا ح   يادد  

حميٍحء يدىح حميدرٌ ٓم كادُ مدٍح ط ح ٓهٓدا وٓدر  ٍيدٍحا يدّ  صة دٓغ حمصيدٍ  مٓد  (%  م حميرٌ ٓم 20.1ٌ( % ٌنديا )56.6)

ْاخغ يّ  هةكا ينٍحع كاْاا  م حألغع ا، كىمك مى حسيخاح ة  غيٓا؛ ٌ ول حألي ٓا حاقيصةحْا مًىح حم صصدٍ  يةندى ْد  ع اه دة  

مك يةدا حسديًاه يدىح حميصد    ددٓر ححمدا حسدي ةاا ظٓق كاُ  دديٍَ حمة در ك دة ال حما حسدة  حم هٓدا ٌحاقيصدةحْا كهدى قآادا يداح، مدى

(. مةدا يادة   حمهيدةنل حم ةدا ا امدُ ال ييدل 1987-2007كرض حم دةمة  حم   ٌكا اةم صصٍ  كادُ  دديٍَ حمة در خدل  حم داا) 

ةاةا حمعٍح غ حم ؤثرا يّ حسي ةاا كرض حمص ح يّ حم دةما حم   ٌكا اةم صصٍ  مدها سةاةا ٌحمددعر حمهدديّ ما صصدٍ  مددها سد

ٌحمدددعر حمةٓةسددّ ماعدداو ك صصددٍ   هددةيق مدددها سددةاةا ٌ عدداا  حأل  ددة  يددّ حم صةيزددة  حميددّ  يركدد  يًٓددة   حكيددا مٓدد  يددةء   

 5%ااددة ح  حمعٍح ددغ حم لثددا حألٌمددُ  ي ةددا  ددت حم ه ددق حاقيصددةحِ ك ددة ثييددا  عهٍْيًددة كهددا  ددديٍْة  امصددةنٓا  خيا ددا االددا ) 

حم لثا حألٌمُ يّ مٓم مل   يا  عهٍْا حمعة غ حمرحات ) حأل  ة (. ٌ  در يىو حمعٍح دغ   ي عدا  ( اةمييةات  ماعٍح غ 0.001ٌ 0.002ٌ

( %  م حميلٓرح  حم آا يدّ حم ددةما حم   ٌكدا ادةمص ح كادُ  دديٍَ حمة در خدل   داا حما حسدا . ك دة ي عد  كهدا (82 ة ندييا 

-( اةمهددديا مادددعر حمهددديّ ماص ددح ٌ) 0.06قٓة ًددة قددا االددا ) ةدداْر  رٌنددة  حمعددرض حمدددعرْا ٌحمعيٍ ْددا يددّ حأليددغ حمةصددٓر يل ح

( كادُ 3.62-( ٌ)345.57-( ٌ)0.20( اةمهدديا م عداا  حأل  دة  ،آه دة االدا )1.05-( اةمهديا مادعر حمةٓةسّ ماعداو ٌ)102.80

 حميٍحمّ يّ حأل ا حم ٍْغ.

 

AN ECONOMIC ANALYSIS FOR EFFICTIVE FACTORS IN SUPPLY 

RESPONSE OF CHICKPEA CROP IN IRAQ FROM1987- 2007 

 

B.H.AL-Badri 

 

Abstract : 

Chickpea  is regarded as one of the most important legumes and food crops as it contains 

about (56.6)% of carbohydrates and (20.1)% of protein ، and this protein contains amines acids not 

found in grain crops ، it is used in food industry and it has medical using ، in spite of the important 

of this crop ،it is still planted in limited area all over the country and the   economic and technical 

studies about it are very few .                                                                          

 This study is amid to estimate the response of the chickpea acreage at the country level using a time 

series data of (1987-2007) period.                                                                      

The estimated results indicated that the main variables affecting the response of the acreage are 

lagged area of the crop، relative price of chickpea ، index number of lentil price as alternative crop 

and rainfall، and these variables explained ( 82 )% of the total variation in planted area .The values 

of price elasticities of supply of chickpea  in the short run was ( 0.06 ) with respect to the chickpea 

relative price ،( - 102.80 ) with respect to the index number of lentil  price and (-1.05 ) with respect 

to the rainfall average ، while was (0.20، -345.57،-3.62) respectively on the long run . 

 

 : انًقذيت

أليل يّ حقيصةحْة  وةميٓا حماٌ  حمهة ٓا، ك ة ال حميه ٓا حم  حكٓا اصٍ  ًة حم ددياح ا نعدا م در  عا حم  حكا حمة ةع ح

حألسةو يّ حميه ٓا حاقيصةحْا يّ يىو حماٌ ، ٌْ  م ماه ٍ حم  حكدّ يدّ يدىو حمداٌ  يل ْيصةدق  دم خدل  ا دة حميٍسدت حأليةدّ ا حخدة  
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ّ ) حم   د(( كدم غرْدق  صةٓدق  عداا  يكادُ مةنيةيٓدا يدّ ٌمداا حم ددةما ي حض ياْاا يّ حاسيخاحم حم  حكّ يٌ اةميٍست حمرحسد

حم   ٌكا، ٌ دم حم لمدإ ال حمداٌ  حمهة ٓدا مداًْة حنخ دةض يدّ ح نيةيٓدا حم صصدٍمٓا ٌيدّ ك ٓدر  هًدة  تدٓر ح   ةنٓدة  امدُ ا  ةنٓدا 

يددّ  عددٓٓق يددىو حم  ددٍا يددّ ح نيةيٓددا كاددُ حمهًددٍض اة نيةيٓددا ٌحمٍ ددٍ  يٌ حاقيددرح   ددم حم ددديٍْة  حمعةم ٓددا، ٌْيٍقدد( حمه ددة  

حمدٓةسة  حم  حكٓا حميّ  ٍير حمصٍحي  ما  ح ع يّ حسيخاحم كغ  دة  دم ادةنى يل ْصةدق ح نيةيٓدا حمعةمٓدا ٌخصٍ دة حميةهٓدة  حمصاْ دا 

  حم ديخا ا يّ حماٌ  ذح  ح نيةيٓا حمعةمٓا كا ة ي  م ذمك.

 حكٓا حميّ مًة حٌ   نٓق يّ  ْةحا ح نيةج ٌحمهًٍض اة نيةيٓدا ٌاةميدةمّ  يدت حمداخغ  عا حمدٓةسا حمدعرْا  م آم ييل حمدٓةسة  حم 

حم  حكّ ما  ح كٓم حمىْم ْ  اٍل حمهديا حألكير  م حمد ةل يّ حماٌ  حمهة ٓا اذح  ة  ل  خ دٓػ يدىو حمدٓةسدة  ٌ ه ٓدىية اصدٍ ا ك دؤا 

 ( . 1 (مية ٓم مةيا حمياا  م حم هي ة  حم  حكٓا حم خيا ا ميع غ كاُ  ٍيٓى ح نيةج حم  حكّ حمٍيًا حمصصٓصا حقيصةحْة 

ال ح نيةج حم  حكّ يّ حمعرح  ا ْ ح  وٓر كةه مية ٓم مةيا حميادا  دم حملدىحء ، ٌ دة ح  حاسديٓرحح يدٍ سدٓا حم ٍقد( يدّ  دة ٓم 

ٌحميةٍمٓدة  ٌيدّ يدىح  دة يٓدى  دم حمصةية  حألسةسٓا ميلىْا حم رح حمعرحقّ ٌخصٍ ة  م حمصيٍ  ٌحماصٍم ٌحم ٍْ  ٌحمدد ر ٌحميدٓط 

   6)  .حن تةه وىحنّ ٌاعا كم حأل م حملىحنّ حم أ ٍ  )

اذ ينًدة    دغ حسدي ةاا  -ال ح حسا حسي ةاا حمعرض يك ر ا ٍمٓا  م ح حسا حمعرض كها  صآدغ ح  ةيدة  حمدٓةسدا حمددعرْا حم  حكٓدا

مىمك يةا يةء  يىو حما حسا كم  صصٍ  حمص ح ٌخصٍ دة   -حمهة ل مايلٓرح  حمصة اا يّ حمدعر  ت كام ثية  حمعٍح غ حألخرَ 

 .)5ال حما حسة  حم يٍيرا كهى قآاا  ت حنى ثةنّ ييل حم صة ٓغ حميةٍمٓا )

( %  ددم 20.1( %  ددم حم راٍيٓددا ح  ٌ)56.6ْعدا حمص ددح  ددم حميةٍمٓدة  حملىحنٓددا حم ً ددا يددّ حمعدةمل ٌذمددك اميٍحنددى كاددُ ندديا )

ة ى كاُ حم ٓية ٓهة  ٌحمصة ط حمهٓ ٍ ٓهّ ٌحم ةمدٍٓم ٌحمصاْدا ٌحمدايم ٌمدى كيدةقّ  صة دٓغ حمصيدٍ  حٌ  حميرٌ ٓهة  ، ك ة  صيٍِ مي

 ًل يّ  ْةحا خصٍاا حميراا ٌاظةيا ك ٓة  كيٓرا  م حمهٓيرٌيٓم كم غرْق  ة   ييى ا يرْة حمرحْ ٌآة حم ٍيٍحا كادُ يدىٌ و، ك دة 

  ْعا كا( ذٌ قٓ ا وىحنٓا كةمٓا . ٌيدٍ  صصدٍ  حقيصدةحِ  ر  دت حمد  م يدّ ْديع غ  يم حمص ح ٌقتٍ و يّ  لىْا حمصٍٓحنة  مٓ

 ( .8حألسٍح  حمعةم ٓا )

ال يْا  صةٌما يةحا مي ٍْر حمٍظدت ح نيدةيّ م صصدٍ  حمص دح ْهيلدّ ال  ركد  كادُ حمعٍح دغ حم صداحا م ةكآدا حمدٓةسدة  حمددعرْا 

 يةج حم صصٍ  .ٌحم ؤثرا ااٌ ية كاُ ح خةذ حمةرح ح  حم يعاةا ا دةما ٌان

 

 يشكهت انذساعت

 وددل كددٍل ال  صصددٍ  حمص ددح  ددم حم صة ددٓغ حميةٍمٓددا حم ً ددا يدداح اا ال ذمددك مددل ْ هددت  ددم قصددٍ  ح نيددةج حم صاددّ  هددى 

ٌحنخ ةض  دديٍَ وادا حمداٌنل ٌ ىادى  حم ددةمة  حم   ٌكدا ، ك دة ال حٌ  حمدٓةسدا حمددعرْا يدّ  صةٓدق حأليداحه ح نيةيٓدا حم  ادُ 

زر حاقيصةحْا ا ح  ظعٓ ة ك ة ال حما حسة  حميّ  هةٌما  صصٍ  حمص دح قآادا ٌمدل ْديل  هدةٌ  حسدي ةاا كدرض ٌمدب ٌيًا حمه

 يىح حم صصٍ  خلمًة .

 

 

 ْذف انذساعت

ال حمًاه حألسةسّ مًىو حما حسا يٍ ح حسا  اَ حسي ةاا حم  ح كٓم مادٓةسا حمددعرْا ٌْ  دم  اخدٓح ييداحه حما حسدا ا دة 

 -ْأ ّ :

 ( كاُ  ديٍَ حمة ر.87 -2007حسي ةاا كرض حم دةما حم   ٌكا م صصٍ  حمص ح ما اا  م )  ةاْر1- 

  عريا  رٌنة  حمعرض حمدعرْا ما اَ حمةصٓرٌحم اَ حم ٍْغ م صصٍ  حمص ح.2- 

  عريا حمعٍح غ حألخرَ حميّ ْ  م مصرية كاُ ح خةذ حمةرح ح  ح نيةيٓا.3- 

حمرْةظدّ حأليعدغ ماحمدا حمعدرض اةاسديهةح امدُ حم رظدٓة  حاقيصدةحْا ٌحم عدةْٓر ح مصدةنٓا  ةاْر ٌحخيية  حألن ٍذج حاقيصةحِ 4- 

 ٌغر  ٌ عةْٓر حمةٓةو حاقيصةحِ.

 

 : انًٕاد ٔطشائق انعًم

 :ٔاقع صساعت ٔإَخاج يحصٕل انحًص في انعانى ٔانعشاق1- 

م صصدٍ  حمص دح يدّ حمعدةمل ْيركد   ( %  م ح نيةج حم اّ( 89 ( %  م حم دةما ٌ ( 92 تٓر ح مصةنٓة  امُ ال 

( % 77( ، ٌ عيير حمًها حكيدر حٌمدا  هي دا مدى يدّ حمعدةمل اذ  هديل  دة ْةدة   )   Semi arid tropicalيّ اااحل حم ه ةا ايا حم ةيا )

حمًةم  م حمص ح (. ال ح نيةج  4 م ح نيةج حمعةم ّ ، ك ة  عيير اةكديةل ٌ ركٓة   م حماٌ  ذح  ح نيةج حمعةمّ م صصٍ  حمص ح ) 

 (.  (13 (  آٍل غم  يرِ  7.9اصاٌح )  2004ْيرك  يّ قة ا آسٓة مٓ  اا  انيةيًة معةم 
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ي دة يددّ حمعددرح  يددةل   حكيددى  يركدد  يددّ  صةيزددة  ) نٓهددٍَ ٌح آدغ ٌحيددٍز ٌحمدددآ ةنٓا( ٌيددٍ ْدد  ع خددل  يصددغ حمرآددت )حمعددرٌا 

آذح  ٌم م حميركٓ  مةمٓة كاُ حمعرٌا حمخرْ ٓدا )حأل دهةه حمتديٍْا ( مٓد  حمرآعٓا ( مٓ   يل   حكيى خل  حمهص( حألٌ   م اًر 

ْ  ع خل  اًر  ترْم حم ةنّ مٓ  يثييا حألاصةث ٌحمي ة   ال انيةج حأل هةه حمتيٍْا ييعغ  م انيدةج ي دهةه حمعدرٌا حمرآعٓدا 

( . 4( سل   ة سةكا يّ حمصصةح حٔمّ )7-10ح)مٓ  يك ا انيةية  عةك ة  م حمصب ، ك ة انًة  ع ّ  ْةحا يّ ح   ةع حمهية  اصاٌ

ٌحل ي هةيى حم صآا ٌحميّ يّ ) صادّ سدآ ةنٓى ( ٌ ) صادّ حيدٍز( يدّ ي دهةه  هخ عدا ح نيةيٓدا ٌا  لندل ك ٓدرح حمصصدةح حٔمدّ 

مّ مايصٍث حم  حكٓدا ( . ٌم م حأل هةه حمتيٍْا حميّ  ل حسيهيةغًة  م قيغ حم رك  حما3ٌٌماًْة مدةسٓا ااْاا مة ةاا اةأل رحض )

ٌ   ILC3279   ٌILC 482يّ حم هةغق حم ةيدا )حْ دة حح( كةندا ذح  انيةيٓدى كةمٓدا ٌ هةسديا ماصصدةح حٔمدّ ٌخصٍ دة حمددلميٓم 

 ( .2حم ٓهٓا ) –ْ عغ   حكيًة يّ حمير  حم  ْ ٓا 

(  30433هٍْة قا و )( س اا  يٍس ة س1987-2007( حل حم دةما حم   ٌكا اةمص ح خل  حم اا )1ْيٓم حم اٌ  )

( 74000مٓد  االدا حم ددةما حم   ٌكدا ) 2001حٌنل اا يل يىح حم يٍسػ ْخ ّ ٌ حءا  ةاية ٌحست حمه ة  ْصغ ماو حألقصدُ كدةم 

ٌيدٍ  دة ْعهدّ حنخ ةظدًة كدم  1994( حٌندل يدّ كدةم 40(% ٌمدا يحندُ ااد  )243حٌنل ٌيٍ  ة ْعهّ   ٍقًدة كادُ حم يٍسدػ اهدديا )

( حٌندل مده ق حم داا  73960( % ٌْيع    ة  ةام يل حم اَ ح مصةنّ ميةادب حم ددةما حم   ٌكدا ااد  نصدٍ )0.13حم يٍسػ اهديا )

امُ يل سعر  صصٍ  حمص ح ٌ غ امُ يكادُ   دديٍْة ى  2001حم ىكٍ ا ٌقا ْعٍح سيب حميٍست يّ حم دةمة  حم   ٌكا يّ كةم 

يةدا ْعد َ امدُ   1994   ٌكا ادى . ي دة حنخ دةض حم ددةما كدةم   ة ا ت   ح كّ حمص ح كاُ  ْةحا حم دةمة  حم 2000يّ كةم 

 ٍيى حماٌما نصٍ م  حم  ح كٓم كاُ   حكا حم صة ٓغ حاسيرح ٓ ٓا ٌكادُ  يسدًة حمة د  م ٍحيًدا  درٌه حمصصدة  حاقيصدةحِ ، 

 اًا  خاٍ حم دةمة  حم   ٌكا  م حم صصٍ  .   1999ٌ  1993ٌنلمإ  م خل  حم اٌ  ال كة ّ 

-2006( غم خل   اا حما حسا ٌادًا  حألكدٍحم 69.88م يىح حم اٌ  يل  انيةج حمص ح يّ حمعرح  س غ  يٍس ة قا و )كىمك ْيٓ

   2001 صةكاح ٌحظصة يّ حم  ٓة  حم هي دا  دم حمص دح نيٓ دا مايٍسدت يدّ حم ددةمة  حم   ٌكدا ٌكدةل يقصدُ انيدةج كدةم   2001

( غدم ، ي دة انيةيٓدا  22800ٌا داَ امصدةنّ ااد  )  1992م ٌذمدك كدةم ( غد  200( غدم ٌيحندُ انيدةج ااد  )  23000مٓد  ااد  )

( كلل 374مٓ  كةنا ) 2006اا  ماية حألقصُ كةم  1987-2007( كلل / حٌنل ما اا 198.67حمص ح يةا س اا  يٍس ة قا و )

 ( كلل / حٌنل. 274( كلل /حٌنل ٌا اَ امصةنّ اا ) 100مٓ  اا  )  1994/ حٌنل ٌماية حألحنُ كةم 

ٌْلمإ  م خل  يىح حم اٌ  يل يهةز  ىاىاة ٌحظصة يّ كغ  م حم دةما ٌح نيةج ٌح نيةيٓا م صصٍ  حمص ح كاُ  ديٍَ حمة ر 

ك ة ال حميتيا يّ قٓل ) ح نيةج( كةل حكير  م نزٓرْى اةمهديا ما دةما  ٌح نيةيٓا ٌذمك حسيهةحح امُ نديا   1987-2007خل  حم اا 

 تيا كةمّ ما ؤارح  حم لثا . ٌ ا ة ْعٍح سيب ذمك امُ حمزرٌه حميّ  ر اًة حمياا يٌ حمدٓةسة  حميّ ح يعا  عة غ حاخيله ٌيٍ 

 يّ   حكا ٌانيةج يىح حم صصٍ  . 

( % اةمييةات ي دة 1.3، 3.2،   3( ال كغ  م حم داصا ٌح نيةج ٌح نيةيٓا  قا س اا  عا  ن ٍ سهٍِ ) ٍيب( اا  )2ٌْيٓم ياٌ  )

،  82ةٓةسّ مايلةْر ٌحمىِ ْع ق  اَ حاسيةرح  يّ حم دةمة  حم   ٌكا ٌح نيدةج ٌح نيةيٓدا خدل   داا حما حسدا يةدا ااد  ) حمرقل حم

 ( % اةمييةات   ة ْا  كاُ قاا حسيةرح  يىو حم ؤارح  كاُ  ديٍَ حمعرح  خل   اا حما حسا .   29،  87
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 (87-2007خاخيت نًحصٕل انحًص في انعشاق نهًذة )( انًغاحت ٔاإلَخاج ٔاإل1َخذٔل )

 

 انغُٕاث
 انًغاحت انًضسٔعت

 ( دَٔى 100)

 اإلَخاج

 (  طٍ 100)

 اإلَخاخيت

 ) كغى / دَٔى (

1987 138 26 188 

1988 100 21 210 

1989 110 20 182 

1990 280 50 179 

1991 30 5 167 

1992 10 2 200 

1993 -- -- -- 

1994 0.4 -- 100 

1995 300 50 167 

1996 300 50 167 

1997 240 40 167 

1998 300 50 167 

1999 -- -- -- 

2000 470 70 149 

2001 740 230 311 

2002 710 150 203 

2003 390 80 196 

2004 328 88 268 

2005 473 126 266.8 

2006 404 150 374 

2007 459 50 113 

 198.67 69.88 304.33 يخٕعط انًذة

 % 33.19 % 85.38 % 66.40 يعايم االخخالف

انًددداييع اإلحصددائيت   -اندٓدداص انًشكددضي نءحصدداو ٔحكُٕنٕخيددا انًعهٕيدداث  –انًصددذس: ٔصاسة انخخطدديط ٔانخعددأٌ اإلًَددائي  

هد  (  بياَداث ييدش يُشدٕسةب/ بانُغدبت نهقديى انً قدٕدة ندى ةدخًكٍ انباحدو يدٍ انحصدٕل ع2006-2007، )  1987-2005انغدُٕةت

 بياَاث نٓزِ انغُٕاث بغبب عذو حذٔةٍ إحصائياث نٓا يٍ انًصذسب 

 

 ( يعذالث انًُٕ ٔانشقى انقياعي نهخغاةش نكم يٍ يغاحت ٔإَخاج ٔإَخاخيت انحًص في انعشاق نهًذة 2خذٔل )

  (1987-2007 ) 

 

 انشقى انقياعي نهخغاةش يعذل انًُٕ انغُٕي َٕع انًخغيش

 0.82 0.030 انًغاحت

 0.87 0.032 جاإلَخا

 0.29 0.013 اإلَخاخيت

 

 ( ٔباعــخخذاو انًعادنــت آالحيت:   1 انًصذس : احخغبج يٍ قبم انباحو باالعخًاد عه  بياَاث اندذٔل )

LN Y= A+BT                                                                     

 ( 87-2007ًُٕ نّ نهًذة ) = انًخغيش انخابع انًشاد قياط يعذل انYحيو / 

        T ( 1-21= انضيٍ أٔ عذد انغُٕاث) 

        A انحذ انثابج = 

        Bييم يعادنت االَحذاس ٔةًثم يعذل انًُٕ انغُٕي = 

 (ب5أيا انشقى انقياعي نهخغاةش فٕٓ عباسة عٍ انخطأ انًعياسي نًعادنت االَحذاس انًقذسة ب)
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 نًضسٔعت نًحصٕل انحًص في انعشاق حأثيش انغعش في انًغاحت ا -2

ْيأثر ح نيةج حم  حكّ اصٍ ا كة ا اةمزرٌه حم هةخٓا حم ييةْها ) ٌخصٍ ة حأل  ة  ( ٌ ة ْييعى  م كام ا  ةنٓا حميص ل          

ا ٌاةميةمّ ات غ كيٓر يّ م ل ح نيةج ، ٌ م حم  يرض يل ْ ٍل مادعر حٌ  كيٓر يّ حم يلٓرح  حميّ   ري كاُ حم دةما حم   ٌك

 انيةيٓا حم صصٍ  .

( ٌحم يعد م حأل قدةم حمةٓةسدٓا م دغ  دم حم ددةما ٌح نيةيٓدا ٌيسدعة  آدت  صصدٍ  حمص دح ٌحمدرقل  3ي م خل  حمهزدر يدّ يداٌ  ) 

( ، نلمإ يل حٌ  حمدعر يّ  ٍيٓى كغ  دم حم ددةما حم   ٌكدا ٌح نيةيٓدا قدا ح ددل  1987 – 2007حمةٓةسّ مدعر حمص ح ما اا ) 

،  ْةحا وٓر غيٓعٓا يّ سعر حم صصٍ  قةااًدة حنخ دةض يٌ ثيدة  يدّ 1994 ، 1996 ،1997  1991يىاى  مٓ  اًا  حألكٍحم  اةم

ح   دةع حمدرقل حمةٓةسدّ مددعر حم صصدٍ  ح   ةكدة 2007 امدُ 1991 ح نيةيٓا ٌحم داصة  حم   ٌكا اةم صصٍ ، ك ة ادًا  حألكدٍحم

ددةما حم   ٌكدا ادى   ددة ْدا  كادُ ظدع( حسدي ةاا حم د ح كٓم مايلٓدرح  حميدّ غدري  يددّ كيٓدرح ْ دٍ  حمدرقل حمةٓةسدّ مةنيةيٓدا ٌحم 

 حألسعة .

 

 (  1987 - 2007( احداْاث األععاس ٔاإلَخاخيت ٔانًغاحت انًضسٔعت بانحًص نهًذة )  3خذٔل ) 

                                                                                                                                                                                   

 انغُٕاث
 انشقى انقياعي

 نهًغاحت *

 انشقى انقياعي

 نءَخاخيت*

ععش اندًهت نًحصٕل 

انحًص نغُت عابقت 

 طٍ    ** -/دةُاس

 انشقى انقياعي

 نألععاس ***

1987 125.45 103.29 260 40 

1988 90.90 115.38 300 46.15 

1989 100 100 470 72.30 

1990 254.54 98.35 650 100 

1991 27.27 91.75 2000 307.69 

1992 9.09 109.89 2000 307.69 

1993 292.81 --- 3000 461.53 

1994 0.36 54.54 3000 461.53 

1995 272.72 91.75 184000 28307.69 

1996 272.72 91.75 500000 76923.07 

1997 218.18 91.75 265000 40769.23 

1998 272.72 91.75 225000 34615.38 

1999 292.81 --- 285000 43846.15 

2000 427.27 81.86 509000 78307.69 

2001 672.72 170.87 1048000 161230.76 

2002 645.45 111.53 696000 107076.92 

2003 354.54 107.69 500000 76923.07 

2004 298.18 147.25 500000 76923.07 

2005 430 146.59 600000 92307.69 

2006 367.27 205.49 750000 115384.61 

2007 417.27 62.08 932000 143384.61 

 انًصذس:

       ( عُت أعاط ب                          1989( ٔباعخباس عُت ) 1* احخغبج يٍ قبم انباحو بانشخٕع إن  خذٔل ) 

 –دائدشة اإلحصداو انضساعدي  –اندٓاص انًشكضي نءحصاو ٔحكُٕنٕخيدا انًعهٕيداث  –** ٔصاسة انخخطيط ٔانخعأٌ اإلًَائي         

 شعبت األععاسب   

                                                                                                                                                      ( عُت أعاطب                        1989*** احخغبج يٍ قبم انباحو باعخباس عُت )         
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ٌميٓةل ح يا حمعلقا آم سدعر حم صصدٍ  ٌحم ددةما حم   ٌكدا ادى يةدا  دل  ةداْر  عةحمدا حنصداح  حم ددةما حم   ٌكدا ادةمص ح كادُ 

   حم ةا  حمت غ آا ّ: حمدعر ٌح خى حألن ٍذج 

Y=151.27 + 4.091X2                          

  T (3.21)         (4.44)                                                                                                                          

    

 R
2
 = 0.51            = 0.48              F=19.7                                

 

% اا 5ٌاةمرول  م ال ااة ا  عا ا حمدعر يةء   ٍييا ٌيٍ  ة ْي ق  ت  ه ق حمهزرْا حاقيصةحْا ٌثيٍ   عهٍْيًة كها  ديٍَ  

Rيل قٓ ا  عة غ حميصاْا ) 
2

حاسدي ةاا  عي دا كادُ %  ا  كاُ كام قدٍا حمعلقدا ادٓم حمددعر ٌحم ددةما حم   ٌكدا ال 51( ٌحميةملا 

انيةيٓددا حأل ض  ددم حم صصددٍ  ٌكاددُ ح يددا حميلٓددر يددّ سددعر حم صصددٍ  حم هددةيق ما صصددٍ  يددةم  ح ع كددةحا  ددة ْي ددا امددُ   حكددا 

حم صة ٓغ ذح  حم رحٌح حاقيصةحِ حألكاُ. ال ظع(  ص ٓ  حمدعر مةنيةيٓدا ٌحم ددةما حم   ٌكدا اةم صصدٍ  ْي ادب حميصد  كدم 

 ظع( حاسي ةاا ٌحميّ قا   ٍل يهٓا ٌآئٓا . حمعٍح غ حميّ  ة( ٌ حء

 م حيغ حمٍقٍه كاُ حٌ  حألسعة  يّ حميدأثٓر كادُ ح نيةيٓدا ٌحم ددةما حم   ٌكدا ا صصدٍ  حمص دح يدّ حمعدرح  يةدا  دل  ٍ دٓ( 

سدةاةى ( كٍنًة ححما ما دةما حم   ٌكا اةمص ح مددها 1987 -2007( ما اا ) Yحم دةما حم   ٌكا ا صصٍ  حمص ح يّ حمعرح  )

 (x1( ٌّذمك حسيهةحح امُ ن ٍذج نٓرمٍه حمصرك )( ، ٌسعر حم صصٍ   حم دة ِ مددها سدةاةا )12x2 ( ٌسدعر حم صصدٍ  حم هدةيق )

حمعاو


                                                                   (.11( يْعة مٓ  حكي ا  يسعة  حمدها حمدةاةا كيعيٓر كم حميٍقعة  حمدعرْا ما  ح كٓم )x 3( مدها سةاةا )

(  عي اْم اىمك كاُ  عداا  حأل  دة  مددهٍح  حما حسدا يدّ  صةيزدة  نٓهدٍَ ٌحمددآ ةنٓا x4ك ة ا اا حميٓةنة   عاا  حأل  ة  )

ٌح آغ ٌحيٍز اةكيية ية  حم صةيزة  حميدّ ْيركد  يًٓدة   حكدا حمص دح يدّ حمعدرح  ٌ  دا  دٓةوا حمتد غ حمرْةظدّ ماه دٍذج كادُ 

 صٍ آا ّ  :     حمه

 

Y= b0+b1X1+b2X2-b3X3+b4X4 

 

مٓد   دل  ةداْر  SPSS( يدّ حميصآدغ ٌاةسديخاحم حميرندة ل ح مصدةنّ OLSٌحكي ا  غرْةدا حم راعدة  حمصدلرَ حم عرٌيدا اأسدل ) 

ة حمه ددٍذج ي اددت  ددٓ  ححمٓددا ) حمخ ٓددا ، حماٍوة   ٓددا حم  حٌيددا ، حمهصدد( مٍوة   ٓددا ، حمهصدد( مٍوة   ٓددا حم ع ٍسددا ( حخيٓددر  هًدد

 حأليعغ    ٓل ماعلقا ٌذمك حسيهةحح امُ حم عةْٓر حاقيصةحْا ٌح مصةنٓا ٌحمةٓةسٓا .

 

 : انُخائح ٔانًُاقشت

مةا ييرْا كاا  صةٌا  كاُ حمه ٍذج حأل اّ حم ةا  ما دةما حم   ٌكا اةمص ح ٌ ٍا  ماه ٍذج حأليعغ    ٓل ماعلقا ، مٓ  

حألسعة  حم ة ْا  ة ا ٌحألسعة  حمهديٓا ٌحمةٓةسٓا  ة ا يخرَ ٌاٍيٍح كة غ حم  م  را ٌاةسييعةحو     اا يىو حم صةٌا  اةسيع ة 

 را يخرَ  ٌ ل   راا ي ات  ٓ  ححمٓا ) حميّ سيق ذكرية ( م غ  م يىو حم صةٌا  اا يل ييعغ يىو حم صةٌا  ٌحميّ كةنا 

نٓا ٌحمةٓةسٓا يّ حمصٓلا حمخ ٓا مٓ  ح خى حمه ٍذج حم ةا  ٌيةة مًىو نيةن ًة  ي ق  ةرْية  ت حاخيية ح  حاقيصةحْا ٌح مصة

 حمصٓلا حمت غ حا ّ: 

 

Y= 6.565+0.712X1+0.107X22-0.276X33-0.675 X4                                                                            

(4.5)          (-4.2)     (-1.4)                                                                                    (0.59) (4.7) T                                                                                           

 R
2
= 0.82                   



2

R    = 0.77                       F=16.65                          D.W=2       

 حيو أٌ :

X22 حًثم انغعش انُغبي نهحًص َغبت إن  ععش انعذطب 

X33 ( عُت أعاطب1989ةًثم انشقى انقياعي نغعش انعذط باعخباس عاو ) 

) ندديا امدُ سدعر   ماَ ح حسا ٌحسيعرحض يىح حألن ٍذج ْلمإ كام ٌيٍح حمدعر حم ة ِ ماص ح ٌحاسيعةظا كهى اددعرو حمهدديّ

حمعاو( ال احخةمى كةل ْديب حنخ ةض  عة غ حميصاْا، ك ة  ال  عا ا حأل  ة  قا يةء  سةميا ٌقدا ْعدٍح سديب ح ادة ا حمددةميا امدُ 

                                                

 حى إدخال يحصٕل انعذط كًحصٕل يُافظ ٔرنك بعذ اعخشاسة انًخخصيٍ ان ُييٍ في قغى انًحاصيم انحقهيتب  

 



2

R
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يل حم  ح كٓم ا ْدي ٓعٍل حميهيؤ ) حميٍقت( ا عاا  حأل  ة  ك ة ا ْددي ٓعٍل حمددٓ را كآًدة كٍنًدة  دةيرا خة يدا كدم ا حح ًدل 

ا ْي  هددٍل  دم  ةدداْرية ماددها حمةةح ددا يٓ  كدٍل الددط حمهزدر كددم  ٍقعدة ًل اددةل حم ٍسدل حمةددةحم سدٓ ٍل    ددرح يم ا ٌألنًددل  ييدىمك

ْ  كٍل يّ  ه ةا حْ ٓا ) عي اا كاُ حأل  ة ( يك ر  م حاكي ةح كاُ يسدةمٓب حمدرِ حألخدرَ، ك دة مدٍمإ ال احخدة  كة دغ حمد  م 

 هٍْا م عا ا حمدعر حمهديّ ماص ح ٌكآى يةا  ل حسييعةحو  م حميصآغ.يّ كغ حم صةٌا  كةل ْديب كام حم ع

يّ مٓم يةء  ااة ا  عا ة  حم داصا حم   ٌكا مدها سةاةا ٌحمدعر حمهديّ ماص ح ) نديا امُ سعر حمعاو( ٌحمرقل حمةٓةسّ        

 0.002،  0.05كها  ديٍْة  امصةنٓا االا ) مدعر حمعاو قا يةء   ي ةا  ت حم ه ق حاقيصةحِ ك ة  ثييا  عهٍْا يىو حم عا ة 

. ك دة  - F -( ٌذمدك حسديهةحح امدُ حخييدة 0.001( اةمييةات يّ مٓم ثييا  عهٍْدا حألن دٍذج ك دغ كهدا  دديٍَ امصدةنّ ااد  ) 0.001،

ا يدّ قدرح ح  يدّ ييدل حمعٍح دغ حم دؤثرx)  1ْيع   م يقٓةم  عا ة  حمعٍح غ حم ديةاا ال حم دةما حم   ٌكا ادةمص ح مددهى سدةاةى)

، ٌْلمدإ يل قٓ دا  عا دا حم ددةما حم   ٌكدا ادةمص ح مددها ( (x33    ح كّ حم صصٍ  ْآًة حمرقل حمةٓةسدّ مددعر  صصدٍ  حمعداو

(  0.29( مدٍحمّ )b1-1( يّ حقغ   م حمٍحما حمصصٓ  ٌحكير  م حمصد ر ٌكآدى   دٍل قٓ دا  عا دا حميعداْغ ) 0.712سةاةا ٌحميةملا )

ا ا حم د ح كٓم يدّ   ٓٓد( قدرح ح ًل ح نيةيٓدا ٌيةدة ما ص د ح  حمددعرْا  ٌيدىح ْعهدّ يل قدا ا حم د ح ع كادُ   ة ْا  كاُ ظدع(  قد

  عاْغ حم دةمة  حم   ٌكا اةمص ح  يعة مايلٓر يّ سعر حم صصٍ  ْي اب يك ر  م سها. 

كا اةمص ح  ٌذمك حسديهةحح امدُ قٓ دا  م حميلٓرح  حم آا يّ حم دةما حم   ٌ % 82يُدر  حمعٍح غ حم ديةاا   ي عا  ة ندييى    

R عة غ حميصاْا )
2

( ، ٌكةنا يّ ييعغ كٍح غ  ديةاا قٓةسة امُ كٍح غ  ديةاا يخرَ  ل   رايًة كةمدعر حم ة ِ ماص ح ٌحمدعر 

 دم  حم ة ِ ماعاو ٌكة غ حمد  م ٌحمدرقل حمةٓةسدّ مددعر حمص دح.  ٌادأيرحء حخييدة ح  حما يدا حم ةنٓدا ي عد  خادٍ حألن دٍذج حم ةدا 

( % ك ة ي ع  خاٍ حمه دٍذج  دم  تد اا 1( ٌثييا  عهٍْيًة كها  ديٍَ ) 2 ت اا حا  يةغ حمىح ّ مٓ  االا قٓ ا ح ام ٌح دم ) 

% يدّ مدٓم يخدى   صد ٍيا  8 3حا  يةغ حمخ ّ حم يعاح ٌذمدك حسديهةحح امدُ حخييدة  كلْدم مٓد  االدا قٓ دا  عة دغ حا  يدةغ حم ادّ

 م حمعٍح غ حم ديةاا حمت غ حٔ ّ: عة ل  حا  يةغ حميدٓػ آ
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 ك ة كت ا نيةنل حخيية  اة ز كم كام ٌيٍح  ٍ ْت ذِ  يةْم وٓر  ي ةنق مةٓل حم يلٓر حمعتٍحنّ.

 

 قذسة في األخهيٍ انقصيش ٔانطٕةمانًشَٔاث انً

اةمريٍع امُ ن ٍذج حسي ةاا كرض حم دةما حم   ٌكدا ادةمص ح حم ةدا  نلمدإ ال يقٓدةم  عا دة  حمعٍح دغ حميٍظدٓصٓا حماحخادا يدّ 

ا ( اةمييدةات ٌ هًدة ا  دم مددة  حم رٌندة  حم ةدا ا حمىح ٓدا ٌحمعيٍ ْدا ما ددةم0.71 ،0.10، -0.27، -0.67يدىح حمه دٍذج قدا االدا )

 حم   ٌكا اةمص ح اةمهديا مًىو حمعٍح غ يّ ييرا حأليغ حمةصٓر.

( امُ يل حم رٌنا حمىح ٓدا م ددةما  صصدٍ  حمص دح اةمهدديا مددعرو حمهدديّ االدا 4ٌ تٓر حم رٌنة  حم ةا ا ٌحم ٍظصا يّ ياٌ  )

ل حم ددةما حم   ٌكدا ادةمص ح % يدة 10( ٌيّ  عهّ حنى اذح  دة مداث  لٓدرح يدّ حمددعر حمهدديّ ماص دح مددها سدةاةا اهدديا 0.06)

% يدّ حأليدغ حم ٍْدغ، ي دة  رٌندا حم ددةما حم   ٌكدا  2% يدّ حأليدغ حمةصدٓر ٌ د ححح اهدديا 0.6مادها حمصةمٓا سٍه   ححح اهدديا 

ها ( ييعهّ حنى اذح  ة ماث  لٓدرح يدّ حمدرقل حمةٓةسدّ مددعر حمعداو مدد102.80-حمعيٍ ْا اةمهديا مارقل حمةٓةسّ مدعر حمعاو ٌحميةملا )

( % يدّ حأليدغ حمةصدٓر ٌسدٍه 1028 (% يةل حم دةما حم   ٌكا اةمص ح مادها حمصةمٓدا سدٍه  دهخ ط اهدديا   10سةاةا اهديا 

( % يّ حأليغ حم ٍْغ، يّ مٓم االا  رٌنا حم ددةما حم   ٌكدا حمعيٍ ْدا اةمهدديا م عداا  حأل  دة    3455.7 هخ ط  اهديا )  

 )% يةل حم دةما حم   ٌكا اةمص ح سٍه  ةغ اهديا ) 10 لٓرح يّ  عاا  حأل  ة  اهديا ( ٌيّ  عهّ حنى اذح  ة ماث  1.05-)

 ( % يّ حأليغ حم ٍْغ.36.2% يّ حأليغ حمةصٓر ٌ  ةغ اهديا ) 10.5
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 ( 1987-2007يشَٔاث األخم انقصيش ٔانطٕةم انزاحيت ٔانعبٕسةت نًغاحت انحًص في انعشاق نهًذة ) 4. خذٔل 

 

 َٕع انًشَٔت

بانُغبت نهغعش انُغبي 

 نهحًص

بانُغبت نهشقى انقياعي نغعش 

 انعذط
 بانُغبت نًعذالث األيطاس

األخم 

 انقصيش

األخم 

 انطٕةم

األخم 

 انقصيش
 األخم انطٕةم

األخم 

 انقصيش
 األخم انطٕةم

يشَٔت انًغاحت 

انًضسٔعت بانحًص 

% 

0.06 0.20 102.80- -  345.57 -   1.05 - 3.62 

 انًصذس :

انًشَٔدداث فددي األخددم انقصدديش حغدديج يددٍ قبددم انباحددو اعددخُادا إندد  انًُددٕرج انًقددذس بانًغددهحت  – 1

 انًضسٔعت ٔ حغب انقإٌَ:ب

 

 

 ( ب 0.29انًشَٔاث في األخم انطٕةم = انًشَٔاث في األخم انقصيش / يعهًت انخعذةم) – 2

 

 : االعخُخاخاث ٔانخٕصياث

ٌظدرٌ ا حايي دةم   0.06ٌنا حم ددةما اةمهدديا ماددعر حمهدديّ ماص دح االدا ْعيير حمص ح  م حمدات حمعرٌ ْا مٓ  ال  ر – 1

 اىمك كها ٌظت حمدٓةسة  حمدعرْا.

 حل  صصٍ  حمص ح ْأ ّ يّ  ةا ا حم صة ٓغ حميةٍمٓا  م مٓ  يي ٓيى حملىحنٓا ٌيسعة و حم ر  عا يّ حألسٍح  حمعةم ٓا. - 2

 يىح حم صصٍ . حمةاا حمتاْاا ماا حسة  حم هٓا ٌحاقيصةحْا كم -3

ح د ا حم دةمة  حم   ٌكا ٌح نيدةج ٌح نيةيٓدا م صصدٍ  حمص دح يدّ حمعدرح  اةميىادى  خدل   داا حما حسدا. ٌكةندا  عداا  4- 

 ( كاُ حميٍحمّ . 1.3،  3.2،  3حمه ٍ حمدهٍِ ما دةما ٌح نيةج ٌح نيةيٓا )

ماصصدٍ  كادُ  صصدٍ   ILC3279 ٌILC482ميٓم  ظرٌ ا حميركٓ  كاُ حأل هةه حمتيٍْا  م حم صصٍ  ٌخصٍ دة حمددل -5

 حقيصةحِ  م مٓ  حمعٍحنا ٌحمي ةمٓ(.        

ظرٌ ا ايدرحء حم  ْدا  دم حما حسدة  ٌحميصدٍث حاقيصدةحْا ٌحم هٓدا كادُ يدىح حم صصدٍ  يميةدٍمّ حم ًدل مي دٍْر ٌحقعدى حم  حكدّ  -6

 ٌ صدٓم ح نيةج ك ة ٌنٍكة.

صركددّ يددّ قٓددةو حسددي ةاا كددرض حم صة ددٓغ حم خيا ددا نزددرح ماهيددةنل حم ٓدداا حميددّ ْدديل ظددرٌ ا حاكي ددةح كاددُ ن ددٍذج نيرمددٍه حم -7

 حمصصٍ  كآًة حسيهةحح امُ حم عةْٓر حاقيصةحْا ٌح مصةنٓا ٌحمةٓةسٓا.

ظرٌ ا حاكي ةح كادُ حم تديةة  حاقيصدةحْا حم ي  ادا اةم رٌندة  حمةصدٓرا ٌحم ٍْادا حأليدغ يعدل كدم حم رٌندة  حمعيٍ ْدا كهدا  -8

 سٓةسا سعرْا.  سل

نةيدر  ظدرٌ ا حاكي ددةح كادُ حألسددعة  حمهدديٓا ما صة ددٓغ كهدا ح حسدا حاسددي ةاا مايلٓدرح  حمدددعرْا ألنًدة  أخددى اهزدر حاكييددة   -9

   ةمٓ( حم رص حمياْاا ما صة ٓغ حم خيا ا.

نصدٍ  يهدّ غرْةدا حميلٓٓدر ْةت كاُ كة ق ييً ا ح  اةح حم  حكّ  ً ا  ٍيٓى   ح كّ حمعداو حمعدة يٓم كدم   حكدا حمص دح  -10

حم  نّ يّ احح ا   ح كًل ٌذمدك ايخصدٓح  ددةما  عٓهدا  دم حم   كدا م  حكدا  صصدٍ  حمص دح ٌا  يدةع خ دا    كٓدا ياْداا 

 ٌاحخة  حألسةمٓب حم هٓا حمصاْ ا يّ حمع آة  ح نيةيٓا اصٓ  ْهع ق ذمك حْ ةآة كاُ حم رحٌح حاقيصةحِ حم يأ ّ  م يىح حم صصٍ .

 

 : انًصادس

( ن دٍذج   يٓةدّ 1979-1999.  ةاْر حسي ةاا كرض  صصٍ  حمى ا حمصد رحء يدّ حمعدرح  ما داا )2001حم ا ، كةناا يٍ ِ. 

 . 85م صةيزيّ ٌحسػ ٌاةاغ.  سةما  ةيديٓر . كآا حم  حكا ، ية عا الاحح . ع. ص 

 حمدهٍِ. ماب . سٍ ْا .  . حميةرْر 2005حْ ة حح )حم رك  حماٌمّ مايصٍث حم  حكٓا يّ حم هةغق حم ةيا(. 

.  ةدداْر حٌح  حمي دةمٓ( ٌحقيصددةحْة  حمص دل م صصدٍ  حمص ددح يدّ  صةيزددا نٓهدٍَ.   اددا 2003اداْا، كة دغ مددةْ( ٌآخدرٌل. 

 .264  - 257(  3)  34حمعاٍم حم  حكٓا حمعرحقٓا . 

ة ددغ ٌ  ٍنة ددى ٌاعددط حمصدد ة  .  ددأثٓر حميدداحخغ اددٓم حميرحكٓددب حمٍ حثٓددا ٌحميٓئٓددا كاددُ حمص1998يم لمدّ،  ص ددا كاددّ مدددٓم. 

 . 85يغرٌما حكيٍ حو. كآا حم  حكا، ية عا الاحح. ع.ص -حمصةآا ماص ح. قدل حم صة ٓغ حمصةآا
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.  صآغ حقيصةحِ أليل حمعٍح غ حم دؤثرا يدّ حسدي ةاا كدرض  صصدٍ  حمد ددل يدّ حمعدرح  ما داا 2005كة ل ،  مغ  ظٍِٓ. 

 156 – 149.  6. حمعاح  36ٓا .حم  اا   اا حمعاٍم حم  حكٓا حمعرحق  2003-1980))

.   اا حم  حكا ٌحميه ٓا يّ حمٍغم حمعراّ . حمعاح حم ةنّ . حمدها حمخة دا ٌحمعترٌل.  2006حم هز ا حمعرآا مايه ٓا حم  حكٓا.  

 .12 – 8كةنٍل يٌ .   يعا حم هز ا حمعرآا مايه ٓا حم  حكٓا . حمخرغٍم .حمدٍححل . ص –  ٍ 

 مألنٍحء حم ٍْا ٌحمر ا حم م حمّ. حم هةخ / حا  ة . حمًٓئا حمعة ا

 حمًٓئا حمعة ا مايعةٌل ٌحميا ْب ٌح  اةح حم  حكّ. ااٌل  ة ْخ .   حكا حمص ح يّ حمعرح  .   ةات حمًٓئا حمعة ا ما دةما .

 حكدّ ٌ ح ا حم  حكددا . ٌ ح ا حميخ دٓػ ٌحميعدةٌل ح ن دةنّ. حم ًددة  حم ركد ِ مةمصدةء ٌ  هٍمٍيٓدة حم عاٍ ددة . ح مصدةء حم 

 ححنرا حميخ ٓػ ٌحم يةاعا . قدل ح مصةء حم  حكّ .

Gardner، L . 1976. Futures prices supply analysis .Amer. J. Agr. Economic 58 .    

Nerlove، M. 1956. Estimate of the elasticties of supply of selected agricultural commodities .J 

.Farm Econom .38 www.fao.org . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


