
 رجب.....                                                                   (2032) ,344-318(: 2) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318 
ISSN 2072-3875 

 

 ذحهٍم أثر تؼض انًرغٍراخ االلرصادٌح فً إَراج يحصىل انشؼٍر فً انؼراق

  ( 2007 -1991 نهًذج ) 

 

 رجة يرواٌ زهٍر

 انًؼهذ انرمًُ /انًسثة

 انخالصح :

نهًُػ انغرائٙ انؼساقٙ ثبإلظبفخ إنٗ اًْٛزخ انكجٛسح فٙ  انًًٓخ َعجٛبٚؼد يؾصٕل انشؼٛس يٍ يؾبصٛم انؾجٕة       

 ف انؾٕٛاَٛخؤ ثبنسمى يٍ ايزال  انؼسا  نهًٕاز  انبجٛؼٛخ ٔانجشسٚخ ٔانًب ٚخ ناٌ ٚكٌٕ يٍ ثٍٛ انجهداٌ إَزبط األػال

انًزقديخ فٙ إَزبط انشؼٛس و انا َغد اَّ نا ٚعزبٛغ يٍ ظد اؽزٛبعبرّ فعال ػٍ اَّ ٚزًٛص ثزدَٙ اإلَزبط ٔررثرثّ يٍ ظُخ 

قزصب ٚخ  ) انًعبؽخ انًصزٔػخ و ٔاندػى انؾكٕيٙ و ٔانًكُُخ ألخسٖ و ٔػهّٛ رى قٛبض رأصٛس كم يٍ انًزغٛساد انا

( و ٔأظٓسد 2007 – 1991انصزاػٛخ و ٔانزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ( ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهًدح) 

أٚعب  انُزبئظ إٌ  نهًعبؽخ انًصزٔػخ رأصٛس يؼُٕ٘ ػهٗ اإلَزبط كًب أظٓسد اندزاظخ إٌ نهدػى انؾكٕيٙ رأصٛس يؼُٕ٘

نكُخ ظؼٛف األصسو ٔكرنك ثٍٛ انًكُُخ انصزاػٛخ ٔاإلَزبطو ٔقد كبَذ نًؼهًخ انزغٛس انزكُٕنٕعٙ رأصٛس يؼُٕ٘ ػهٗ 

 اإلَزبط نهفزسح انًدزٔظخو ٔقد اعزبشد اندانخ اناخزجبزاد اإلؽصبئٛخ ٔانقٛبظٛخ . 
   

Analysing the effect of some economical changes on producing barley 

in Iraq period  ( 1991 – 2007 ) 
 

Mrwan Zuhair Rajab 

AL-Musaib Technical Institute 

Abstract : 

        Barley product is considered as one of the important grains product s in the Iraq 

food. in addition to its important in animals food ,Although  Iraq possesses all the natural, 

human and material resources to be among the developed  countries in producing barley 

,actually it could not meed its needs. apart from that ,it is characterized with more 

decreasing production every year ,according the effects of all economical changes( the 

planted area, the government support, agricultural mechanism and technology  

development along the time),were measured on producing barley in Iraq during (1991-

2007).the result indicate that the planted area has sig effect and the government has also 

sig  effect it has also indicate the weak relation between it government support and the 

production as well as between agriculture mechanism and the production and the period 

of time has also sig effect, the function has passed statistical and measuring tests .    

 

 انًمذيح  :

أْى انًُزغبد انصزاػٛخ فٙ ؽٛبح انشؼٕة ػجس انؼصٕز ٔانؾعبزادو ٔاٌ أ٘ ًَٕ  يٍ رؼزجس يؾبصٛم انؾجٕة      

فٙ ؽعبزح اإلَعبٌ كبٌ يالشيب نًدٖ كفبءح اإلَعبٌ ٔقدزرّ ػهٗ إَزبط يؾبصٛم انؾجٕة ٔانزٙ يُٓب انشؼٛسوإذ أصجؼ 

نٕقذ انؾبظس قٕح اقزصب ٚخ ٔظٛبظٛخ ٔظالػ رشٓسِ اندٔل ظد ثؼعٓب انجؼط. كًب ٔاعّ انؼسا  فٙ انغراء فٙ ا

انٕقذ انًبظٙ ٔانؾبظس رؾدٚب مرائٛب خبسا ٔيٍ اثسش ياليؾّ شؾخ انًٛبِ ٔقصٕز إَزبعّ انغرائٙ ػٍ رهجٛخ 

انؾجٕة انزٙ ردخم ظًٍ انًُػ اؽزٛبعبرّ يٍ انعهغ انغرائٛخ انسئٛعخ ٔفٙ يقديزٓب انؾجٕة و ٔانشؼٛس ٚؼزجس يٍ 

اناظزٓالكٙ انغرائٙ فٙ انًغزًغ انؼساقٙ فعال ػٍ اًْٛزخ انكجٛسح فٙ صُبػخ األػال ف انؾٕٛاَٛخوكًب ٚزٕعّ انقبس 
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ناظزٛسا  يؼظى ْرِ اناؽزٛبعبد يٍ انخبزط األيس انر٘ ٚشكم رٓدٚدا أليُّ انغرائٙ ٔثبنزبنٙ أيُّ انٕغُٙ . نرا فبٌ 

انصزاػٙ ٔرؾدٚضّ رؾزم أًْٛخ اظزضُبئٛخ نكَّٕ انقببع انًعئٕل ػٍ رٕفٛس يزبهجبد انقبس انغرائٛخ قعٛخ رًُٛخ انقببع 

فعال ػٍ رهجٛخ ؽبعخ انصُبػخ إنٗ انًٕا  األٔنٛخ ْٕٔ يب ٚؼصش انارغبِ َؾٕ األثؾبس ٔاندزاظبد اناقزصب ٚخ انزٙ 

انُظسٚخ اناقزصب ٚخ ٔانزغبزة انؼبنًٛخ ثغٛخ إٚغب   رعزُد إنٗ ٔاقغ إيكبَٛبد انؼسا  ٔيزبهجبرّ نهزًُٛخ ثبناظزفب ح يٍ

أفعم انؾهٕل نًؼبنغخ انًشبكم ٔاناخزالناد انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب ْرا انقببع ٔخصٕصب إَزبط انؾجٕة فٙ انؼسا  ٔيُٓب 

ٛس ػهٗ انشؼٛسو ٔقد ايزبشد فزسح اندزاظخ ثبنزرثرة فٙ اإلَزبط ٔاإلَزبعٛخ َزٛغخ يزغٛساد اقزصب ٚخ يزؼد ح كبٌ نٓب رأص

 إَزبط يؾصٕل انشؼٛس فٙ انؼسا . 

   

 يشكهح انثحث :

رؼد يشكهخ األيٍ انغرائٙ انٕغُٙ يٍ أْى انًشبكم انًهؾخ فٙ رٕفٛس انًؾبصٛم انسئٛعخ ٔٚؼزجس انشؼٛس يٍ أْى      

انغراء انًؾبصٛم انؼهفّٛ انزٙ رعزخدو نزٕفٛس انهؾٕو انؾًساء ٔانجٛعبء ٔانجٛط ٔمٛسْب  فعال ػٍ  خٕنّ فٙ ظهخ 

انؼساقٙ ٔػهّٛ فئَُب َؾبٔل  زاظخ انًزغٛساد انزٙ رؤصس ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  ٔانخسٔط ثبظزُزبعبد 

 ٔرٕصٛبد يؾبٔنخ نهٕصٕل انٗ اناكزفبء انرارٙ ثبػزجبزِ ْدفب ٚساو رؾقٛقّ .

 

 : هذف انثحث

 يؼرفح ذأثٍر كم يٍ  -ٌهذف انثحث إنى:    

 ط انشؼٛس .. انًعبؽخ انًصزٔػخ ػهٗ إَزب3

 .اندػى انؾكٕيٙ ػهٗ إَزبط انشؼٛس.2

 .انًكُُخ انصزاػٛخ  ػهٗ أَزبط انشؼٛس. 1

 .انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ ػهٗ أَزبط انشؼٛس. 4

   انًزغٛساد يغزًؼخ ػهٗ أَزبط انشؼٛس . 5

 

 فرضٍح انثحث :

ٔػخ ٔاندػى انؾكٕيٙ ٔانًكبئٍ انصزاػٛخ ٔ ٚفزسض انجؾش إٌ انًزغٛساد اناقزصب ٚخ انًدزٔظخ ) انًعبؽخ انًصز     

 انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ(  نٓب رأصٛس إٚغبثٙ أٔ يؼُٕ٘ ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  خالل انًدح انًدزٔظخ  . 

 

  أسهىب ويُهجٍح انثحث :

 ٚؼزًد انجؾش ػهٗ اناظزؼساض اإلؽصبئٙ نهجٛبَبد انزٙ ؽصم ػهٛٓب انجبؽش . -3

فيٙ اظيزخساط انؼالقيخ ثيٍٛ انًزغٛيساد ثٕاظيبخ ًَيٕذط اناَؾيداز   Econometricsبض اناقزصب ٘ رى اظزخداو انقٛ -2

ٔثيٍٛ يزغٛيساد   Yi  Dependent variableانخبٙ انجعٛػ ثٍٛ اإلَزبط)اَزبط انشؼٛس( ثبػزجبزِ  انًزغٛس انزيبثغ  

 ْٔٙ كم يٍ : Xi  Independent Variablesيعزقهخ 

 .                      X1انًعبؽخ انًصزٔػخ    - أ

 .                  X2          اندػى انؾكٕيٙ   - ة

 .                          X3   انًكُُخ انصزاػٛخ  - د

 ..   X4 انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ  - س

 ( . 2007 - 3993  قٛبض رأصٛس كم انًزغٛساد يغزًؼخ ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهفزسح ) -1

اد اإلؽصييبئٛخ ٔانقٛبظييٛخ  فييٙ رؾهٛييم َزييبئظ انجؾييش ٔرؾدٚييد يؼُٕٚييخ انؼالقييخ ثييٍٛ انًزغٛييساد اظييزخداو اناخزجييبز  -4

 ٔاظزخساط انجٕاقٙ فٙ انًُٕذط ٔ زعخ انضقخ فّٛ .
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 انجاَة انُظري :

( إنٗ إٌ رأصٛس ظٛبظخ  ػى يعزهصيبد اإلَزبط ْٙ األزعؼ صؾخ         فٙ يضم 3998فقد رٕصم )انعبيسائٙ و      

َزبط انصزاػٙ انزٙ ًٚس ثٓب انقبس و فٙ ؽٍٛ إٌ  ػى ظؼس انًُزظ نّ اصس رعخًٙ ثبنسمى يٍ اَّ نٛط ظسٔ ف اإل

 ظٛبظخ يسفٕظخ أٔ نٛط نٓب  ٔز اٚغبثٙ فٙ رؾفٛص اإلَزبط . 

( إنٗ إٌ انعٛبظخ انعؼسٚخ نا ظًٛب ثؼد فسض  2003كًب رٕصهذ  زاظخ )نهًُظًخ انؼسثٛخ نهزًُٛخ انصزاػٛخ و      

ناقزصب ٘ ارغٓذ َؾٕ إؽداس غفسح كجٛسح فٙ أظؼبز شساء انؾجٕة إنا إٌ رأصٛسْب فٙ ؽغى اإلَزبط انعُٕ٘ انؾصبز ا

( إٌ اظزغبثخ انًصازػٍٛ نصٚب ح انًعبؽخ انًصزٔػخ  3992انؼبو كبٌ ظؼٛفب . فًٛب أظٓسد  زاظخ نهجبؽش ) انؾٛبنٙ و 

 ظزغبثخ اٚغبثٛخ َعجٛب ثبنُعجخ نًؾصٕل انشؼٛس . ثًؾصٕل انؾُبخ نهعٛبظخ انعؼسٚخ كبَذ ظهجٛخ فٙ ؽٍٛ كبَذ انا

( إنيٗ إٌ اندٔنيخ غجقيذ خبييخ شزاػٛيخ خيالل فزيسح انؾصيبز رسكيصد ػهيٗ يؾبصييٛم  2003ٔقيد اظٓيس ) ؽًيب ٘ و     

انؾجٕة انسئٛعٛخ ) انؾُبخ ٔانشؼٛس ٔانسش ٔانرزح انصفساء ( . ٔقد رى رؾقٛق َزبئظ يًزيبشح فًٛيب ٚزؼهيق ثصٚيب ح انًعيبؽخ 

ػخ ٔاإلَزبط نكم يٍ انرزح انصفساء ٔانيسش ؽٛيش رعيبػفذ انًعيبؽبد انًصزٔػيخ ٔاإلَزيبط نٓيرٍٚ انًؾصيٕنٍٛ انًصزٔ

ثأكضس يٍ يسح خالل يدح انؾصبز قٛبظيب نًيب قجهٓيب إنا إٌ يضيم ْيرا انُغيبػ كيبٌ ثدزعيخ اقيم ثبنُعيجخ نكيم ييٍ يؾصيٕنٙ 

 انؾُبخ ٔانشؼٛس .

 

 انجاَة انرطثٍمً :

كًٛخ اإلَزبط ٔانًزغٛساد اناقزصب ٚخ ) انًعبؽخ انًصزٔػخ ٔاندػى انؾكٕيٙ ٔانًكُُخ  (3ًٚضم انغدٔل زقى )     

كًب    (.2007 –3993انصزاػٛخ ٔ انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ(  نًؾصٕل انشؼٛس فٙ انؼسا  نهفزسح يٍ ) 

دزٔظخ ٔنؾد اٌٜ ؽٛش رى ٚزعؼ يٍ انغدٔل إٌ ظٛبظخ اندػى انؾكٕيٙ نًؾصٕل انشؼٛس يعزًسح يُر ثداٚخ انًدح انً

اؽزعبثّ يٍ ؽبصم ظسة يقداز قًٛخ اندػى نهبٍ انٕاؽد ظُٕٚب فٙ كًٛخ اإلَزبط . ٔرهؼت انعٛبظخ انعؼسٚخ  ٔزا يًٓب 

فٙ انزأصٛس ػهٗ إَزبط يؾصٕل انشؼٛس ٔزأٖ انجبؽش ظسٔزح إ خبنّ كًزغٛس اقزصب ٘ نًؼسفخ يدٖ رأصٛسِ ػهٗ إَزبط 

 ح انًدزٔظخ .انشؼٛس فٙ انؼسا  خالل انًد

 

( ٌىضح انًرغٍراخ ) انًساحح انًسروػح , انذػى انحكىيً , انًكُُح انسراػٍح ,انرطىر انركُهىجً ػثر 1جذول رلى)

 (. 2007 – 1991نهفررج)   انسيٍ(

 

انرطىر انركُهىجً 

 X4ػثر انسيٍ

انًكُُح انسراػٍح / 

 X3آنح زراػٍح 

انذػى انحكىيً أنف / 

 X2دٌُار

انًساحح انًسروػح 

 X1/دوَى100

   100 اإلَراج

 Y/طٍ   

 انسُىاخ

1 35000 802000 100685 14764 1991 

2 33900 2450000 58000 10060 1992 

3 40488 3600000 47436 9110 1993 

4 40488 25000000 50773 8540 1994 

5 53624 81011000 57020 10914 1995 

6 54624 11497000 55691 11500 1996 

7 53600 15285000 54985 9467 1997 

8 53600 8285000 57820 14749 1998 

9 44530.3 23532000 59507 11016 1999 

10 44915.4 31638700 43081 10403 2000 

11 45476.9 52203900 52179 22194 2001 

12 46524.6 86136400 65949 25895 2002 

13 47787.1 32654000 68549 23292 2003 

14 48517 35676428.6 61592 18321 2004 

15 49319.9 38589489.8 64107 22284 2005 

16 48889.5 42918702.6 60541 22863 2006 

17 48418.4 45688231.6 62795 22028 2007 
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( ْييٙ فزييسح  1981 – 1988خبزعٛييخ مٛييس غجٛؼٛييخ و إذ كبَييذ انفزييسح )ٔنقييد رييأصس أَزييبط يؾصييٕل انشييؼٛس ثًييؤصساد   

ؽيسة انخهيٛظ  (1990 -1991)( و ٔفيٙ فزيسح  3988انؾسة انؼساقٛخ اإلٚساَٛخ ٔييب رجؼٓيب ييٍ رصيبز أخيسٖ ) ظيهًبٌ و 

انؼسا  رؾذ انجُد انعبثغ ٔرأصٛساريّ اناقزصيب ٚخ  ٔيب ؽدس ثؼدْب يٍ ػدو اظزقساز  اخهٙ صى انؾصبز اناقزصب ٘ ٔٔقٕع

( ٔانزييٙ ايزييبشد ثغٛييبة انعٛبظييبد انعييؼسٚخ  2007-2001انًعييزًسح نؾييد اٌٜ . ثبإلظييبفخ إنييٗ فزييسح يييب ثؼييد انزغٛٛييس )

انصزاػٛخ انٕاظؾخ انًؼبنى . ٔانزيٙ أ د إنيٗ ريدْٕز أَزيبط انًؾبصيٛم انصزاػٛيخ ثشيكم ػيبو ٔانًؾبصيٛم اإلظيزسارٛغٛخ 

( نامييساض انزؾهٛييم  2007 – 3993خييبو ٔناظييًٛب يؾصييٕل انشييؼٛس.ٔ نٓييرِ األظييجبة رييى اخيير انفزييسح يييٍ ) ثشييكم 

اناقزصيب ٘ نآَييب رزًبصييم رقسٚجيب ثييجؼط انظييسٔ ف ٔنكَٕٓيب ارعييقذ فييٙ انزًضٛيم انجٛييبَٙ ٔاناػزًييب  ػهٛٓيب فييٙ رفعييٛس اصييس 

 انًزغٛساد ػهٗ اَزبط يؾصٕل انشؼٛس فٙ انؼسا  .

 

 حهٍم انُرائج:انجاَة انرحهٍهً وذ

 ٔٚزعًٍ انغبَت انزؾهٛهٙ يب ٚهٙ :

قٛبض رأصٛس انًزغٛساد ) انًعبؽخ انًصزٔػخ و اندػى انؾكٕيٙ و انًكُُخ انصزاػٛخ و انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس     

 (.  2007 -3993 انصيٍ(  ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهفزسح )

 .   Yi ًٔٚضمDependent variable بثغ ٚؼد اإلَزبط )أَزبط انشؼٛس( ْٕ انًزغٛس انز -3 

رؼد كم يٍ ) انًعبؽخ انًصزٔػخ  ٔاندػى انؾكٕيٙ ٔانًكُُخ انصزاػٛخ ٔ انزبٕزاد انزكُٕنٕعٛخ ػجس انصيٍ (  -2 

 . Xiٔرًضم  Independent variables يزغٛساد يعزقهخ  

 َزبط  انزٙ نى ٚزى أخرْب ثُظس اناػزجبز.فٙ انًؼب ناد رًضم انؼٕايم األخسٖ انًؤصسح ػهٗ اإل Eiرؼزجس انجٕاقٙ  -1

 ٔكبَذ َزبئظ انزؾهٛم نهجٛبَبد كًب ٚهٙ :     

 Y
^
i = - 8319 + 0.186X1 + 0.006X2 – 0.137X3 + 910X4  

    t    ( -1.053)   (2.978)    (1.794)     (-0.962)    (5.010) 

 

R
2
 = 0.826    R

\2
 = 0.768     F = 14.267    D.W = 2.098 

       

ٚزعؼ يٍ األًَٕذط أػالِ إٌ يؼهًخ انًعبؽخ انًصزٔػخ كبَذ يٕعجخ ْٔرا يب ٚزفق يغ يُبق انُظسٚخ اناقزصب ٚخ       

غٍ( يغ شٚب ح انًعبؽخ انًصزٔػخ  َٔى ٔاؽد ٔكبَذ انًؼهًخ يؼُٕٚخ ثًعزٕٖ  0.186و ؽٛش ٚص ا  اإلَزبط ثًقداز ) 

. أيب يؼهًخ اندػى انؾكٕيٙ فقد كبَذ يٕعجخ اإلشبزح ْٕٔ يب ٚزفق يغ (2.978) انًؾزعجخ   tؽٛش ثهغذ قًٛخ  50.0

غٍ( نهدُٚبز انٕاؽد ٔقد أصجذ انًؼهًخ يؼُٕٚزٓب ثبنًعزٕٚبد انًقجٕنخ  0.006يُبق انُظسٚخ اناقزصب ٚخ ؽٛش ثهغذ )

انًؾزعجخ  tذ فًٛب كبَ (1.746)ثهغذ  16ٔػُد  زعبد ؽسٚخ  0.05انغد ٔنٛخ فٙ يعزٕٖ يؼُٕٚخ  t ؽٛش ثهغذ قًٛخ

و أنا أٌ اندػى انؾكٕيٙ ظؼٛف األصس كًب اشبزد اندزاظبد انعبثقخ ٔذنك ثعجت أَّ   (1.794)نًؼهًخ اندػى انؾكٕيٙ 

ٚأرٙ يزأخس  ائًب و فعال ػٍ اَّ نا ٚشًم يعزهصيبد اإلَزبط ٔثرنك ٚؼزجس ثٓرا األظهٕة  ػًب نهًعزٓهك أكضس يٍ كَّٕ 

 2005يؾبصٛم انؾجٕة ٔخصٕصب انشؼٛس نا رصال  ٌٔ انعؼس انؼبنًٙ ) ػهٙ و   ػًب نهًُزظ . فعال ػٍ إٌ أظؼبز

  t( . كًب ٚزعؼ إٌ إشبزح يؼهًخ انًكُُخ انصزاػٛخ ظبنجخ ْٕٔ يب نا ٚزفق يغ يُبق انُظسٚخ اناقزصب ٚخ ٔثهغذ قًٛخ

ب فٙ انؼسا  نا ٕٚعد أ٘ أ٘ إَٓب مٛس يؼُٕٚخ ػُد انًعزٕٚبد انًقجٕنخ و ٔانعجت ٚؼٕ  إنٗ إَُ (0.962 -)انًؾزعجخ 

رًضٛم نهزكُٕنٕعٛب انصزاػٛخ انؾدٚضخ ٔنٕ ثبنؾد األ َٗ نالظزخداو انزكُٕنٕعٙ ٔيُر ظُٕاد غٕٚهخ . ٔكبَذ  يؼهًخ 

 0.05يؼُٕٚخ ثًعزٕٖ  انًؼهًخ انزغٛس انزكُٕنٕعٙ ػجس انصيٍ ذاد اشبزح يٕعجخ رزفق يغ انُظسٚخ اناقزصب ٚخ ٔكبَذ

 Fْٔٙ اكجس يٍ قًٛخ  (14.267انًؾزعجخ فقد ثهغذ قًٛخ يقدازْب) Fخ أيب قًٛ (و5.010ٓب)انًؾزعجخ ن t.ٔكبَذ قًٛخ 

R( ٔرؤكد يؼُٕٚخ انًُٕذط ككم . ٔقد ثهغ يؼبيم انزؾدٚد   df 4.16انغدٔنٛخ )
2
ْرا ٚؼُٙ أٌ ٔ (0.826قًٛخ يقدازْب)  

Rيم انزؾدٚد انًصؾؼ يٍ انزغٛساد انؾبصهخ فٙ اإلَزبطو فًٛب ثهغ يؼب %82انًُٕذط ٚفعس اكضس يٍ 
\2

قًٛخ  

 (Autocorrelation) و ْٔرا ٚؤكد ػدو ٔعٕ  ازرجبغ ذارٙ   D.W = 2.098. فًٛب كبَذ قًٛخ (0.768يقدازْب)



 رجب.....                                                                   (2032) ,344-318(: 2) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

342 
ISSN 2072-3875 

نٕقٕع قًٛخ 
*

d  ٍٛانًؾزعجخ ثdu < d
*
 < 4 - du   ؽٛش ثهغذ قًٛخ.du(1.93)  ٌٕػُديب ركn= 16  ٖٕٔثًعز

 .   0.05يؼُٕٚخ 

  (Ŷi)ٔذنك ثؼد إٌ رى اؽزعبة قًٛخ اإلَزبط انًقدزح (Heteroscedasticity)انزجبٍٚ  صجبدو فًٛب رى اخزجبز ػد      

ثٍٛ انجٕاقٙ ٔكم يزغٛس (Park) ٔإعساء اخزجبز ثبز   (ei)ؽعت انزؼٕٚط فٙ يؼب نخ اناَؾدازو صى اظزخساط انجٕاقٙ 

(Xi)  ػدو ٔعٕ  يشكهخ صجبد انزجبٍٚ ٔػدو  زبئظ( و ٔأظٓسد انُ 2006يٍ انًزغٛساد انداخهخ فٙ األًَٕذط ) انعٛفٕ و

 ٔعٕ  يشكهخ انازرجبغ انخبٙ انًزؼد  .   

 

 ( ٌىضح اسرخذاو يرغٍرا نسيٍ يغ يحصهح انرأثٍر* فً اإلَراج .2جذول رلى )

 

 انسُىاخ يحصهح انرأثٍر فً اإلَراج ػثر انسيٍ انفررج انسيٍُح 

 1 - 1606 1991 

2 - 1752 1992 

3 - 830 1993 

4 92 1994 

5 1014 1995 

6 1936 1996 

7 2858 1997 

8 3780 1998 

9 4702 1999 

10 5624 2000 

11 6546 2001 

12 7468 2002 

13 8069.2 2003 

14 8670.4 2004 

15 9271.6 2005 

16 9872.2 2006 

17 10474 2007 

 احرسثد يٍ لثم انثاحث . -

 ( . 1988صم ضرب انًرغٍر )انسيٍ( فً يؼانًها ) تالر و ػثذ انغًُ , * يحصهح انرأثٍر فً اإلَراج = يجًىع حا
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 . (ei)وانثىالً   (Ŷi)( ٌىضح اإلَراج انًرىلغ3جذول رلى )

 

Y – Ŷ  = ei طٍ 100 /اإلَراج انًرىلغŶ طٍ     100 اإلَراج/Y انسُىاخ 

3428.59 11335.41 14764 1991 

-4284.7 14344.7 10060 1992 

-10177.2 19287.24 9110 1993 

-140678 149217.922 8540 1994 

-474642 485556.232 10914 1995 

-57498 68998.038 11500 1996 

-83178 92645.01 9467 1997 

-37333.3 52082.32 14749 1998 

-135015 146030.6509 11016 1999 

-182070 192472.8562 10403 2000 

-296195 318389.3587 22194 2001 

-499417 525312.0438 25895 2002 

-182346 205638.2813 23292 2003 

-204968 223288.8546 18321 2004 

-219751 242035.0145 22284 2005 

-245453 268315.9801 22863 2006 

-264299 286326.9388 22028 2007 
 

 انًصذر : اسرخرج يٍ ذطثٍك انذانح انرانٍح: .     

Y
^

i = -8319 + 0.186X1 + 0.006X2 - 0.137X3 + 910X4 

 

 االسرُراجاخ :

إٌ انًدح انًدزٔظخ أصسد ػهٛٓب رأصٛساد خبزعٛخ كبنؾسٔة ٔانؾصبز ٔمٛس ذنك يٍ انًؤصساد انزٙ كبٌ نٓب األصس  -3

 انكجٛس ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا . 

رأصٛس يؼُٕ٘ ػهٗ إَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهًدح  ارعؼ يٍ َزبئظ رؾهٛم انجٛبَبد إٌ انًعبؽخ انًصزٔػخ نٓب  -2

 انًدزٔظخ . 

ظؼف انؼالقخ ثٍٛ اندػى انؾكٕيٙ ٔإَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهًدح انًدزٔظخ و ٔذنك ثعجت إٌ األظؼبز انًقديخ نى  -3

بفٛخ ناٌ ركٌٕ رعزبغ أٌ رؤصس ػهٗ ًَػ انًصازع انؼساقٙ ٔنى رقُؼّ ثزغٛٛس ظهٕكّ انصزاػٙ نقهخ عدٔاْب إذ نى ركٍ ك

فسصخ ثدٚهخ نهًصازع و  كرنك نا رصال اقم يٍ َظٛسارٓب فٙ انعٕ  انؼبنًٛخ و فعال ػٍ إٌ يٕػدْب انر٘ رؼهٍ ثّ مٛس 

 يُبظت  .

ظؼف انؼالقخ ثٍٛ انًكُُخ انصزاػٛخ ٔإَزبط انشؼٛس فٙ انؼسا  نهًدح انًدزٔظخ ثعجت ػدو ٔعٕ  نهًكُُخ انصزاػٛخ  -4

ًدح ؽٛش أٌ انظسٔ ف انزٙ يسح عؼهذ يٍ اظزٛسا  انًكبئٍ ٔانًؼداد انصزاػٛخ يؾدٔ  عدا . فٙ انؼسا  خالل رهك ان

 كرنك فبٌ صغبز انًصازػٍٛ ٔذٔ٘ انًهكٛبد انصغٛسح نى ٚعزبٛؼٕا اظزخداو انًكُُخ انصزاػٛخ فٙ انؼًهٛبد انصزاػٛخ .

ت َزٛغخ نظسٔ ف انؾصبز ٔانعٛبظخ يٕع ذاد رأصٛس رشٛس َزٛغخ قٛبض انارغبِ انصيُٙ إنٗ إٌ انفزسح انصيُٛخ -5

 .  0.05انصزاػٛخ انًزجؼخ ؽُٛٓب ٔكبَذ يؼهًزٓب يؼُٕٚخ ثًعزٕٖ يؼُٕٚخ 
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  انرىصٍاخ :

ظسٔزح انقٛبو ثدزاظبد يؼًقخ نجٛبٌ أصس انظسٔ ف مٛس انبجٛؼٛخ ػهٗ اإلَزبط انصزاػٙ  فٙ انؼسا  ٔخصٕصب  -3

 هك انظسٔ ف أفعم رًضٛم . إَزبط انشؼٛس  و ٔانخسٔط  ثًُٕذط قٛبظٙ ٚزعًٍ رأصٛس ر

شٚب ح انًعبؽخ انًصزٔػخ ٔذنك ثئرجبع ظٛبظخ شزاػٛخ يشغؼخ إلَزبط انشؼٛس و ٔرشغٛغ انًصازع انزؼبَٔٛخ   -2

 ٔانغًبػٛخ نصٚب ح انًعبؽخ انًصزٔػخ ٔاظزخداو انزكُٕنٕعٛب انؾدٚضخ نصٚب ح اإلَزبعٛخ . 

َبؽٛخ شٚب ح يقداز ْرا اندػى َٕٔػٛزّ ٔكٛفٛخ يُؾّ إٌ ظؼف األصس اناٚغبثٙ نهدػى انؾكٕيٙ ٚزٕعت يساعؼزّ يٍ  -1

ثؾٛش ٚشًم  ػى يعزهصيبد اإلَزبط يٍ ثرٔز يصدقخ ٔاظزخداو انًجٛداد انصزاػٛخ ٔاألظًدح انكًٛبٔٚخ ٔيُشببد 

 اإلَزبط فعال ػٍ شٚب ح  ػى انًُزظ  .

انصزاػٛخ ٔرٕشٚؼٓب ػهٗ  ظسٔزح اناْزًبو ثبنًكُُخ انصزاػٛخ ٔاظزٛسا  كًٛبد كبفٛخ يٍ انًكبئٍ ٔانًؼداد -4

انًصازػٍٛ انؾقٛقٍٛٛ ٔثأظؼبز يُبظجخ ٔثئقعبغ غٕٚهخ األعم كرنك رشغٛغ انًصازػٍٛ ػهٗ انؼًم انزؼبَٔٙ 

 ٔانغًبػٙ نزًكٍٛ اظزخدايٓى نهًكُُخ انصزاػٛخ ثشكم أفعم .

ح ٔذنك نبجٛؼخ إٌ انًزغٛساد ٔانظسٔ ف انبجٛؼٛخ فٙ انؼسا  رجٍٛ صؼٕثخ ربجٛق ظٛبظخ شزاػٛخ ثقسازاد يعزقس -5

 ْرا انقببع ثبنزأصس ثبنؼدٚد يٍ انًزغٛساد ٔانظسٔ ف انبجٛؼٛخ . 

 

  انًصادر:

انعبيسائٙ.ْبشى ػهٕاٌ و انعٛبظخ انعؼسٚخ نًؾبصٛم انؾجٕة فٙ انؼسا  ثٍٛ  ػى ظؼس انًُزٕط ٔ ػى يعزهصيبد 

 3ألثؾبس انصزاػٛخ وانًغهد اإلَزبط خالل انؼقٕ  انضالصخ األخٛسح ٔيزبهجبد انًسؽهخ انساُْخ ويغهخ أثبء ن

 . 3998و 3وانؼد 

انؾٛبنٙ و يصؼت ػجد انعالو انؾبط غّ و رأصٛس انعٛبظخ انعؼسٚخ فٙ انزسكٛت انًؾصٕنٙ نجؼط انًؾبصٛم انصزاػٛخ 

 .3992و زظبنخ يبععزٛسوكهٛخ اإل ازح ٔاناقزصب وعبيؼخ انًٕصمو3989-3970فٙ انؼسا  نهًدح 

 . 2006 –ثٛسٔد  –األْهٛخ نهُشس ٔانزٕشٚغ  –بد اناقزصب  انقٛبظٙ ٔانزؾهٛهٙ أظبظٛ –انعٛفٕ و ٔنٛد إظًبػٛم 

انًؼٓد انقٕيٙ  –انزُجؤاد اناقزصب ٚخ ) األظبنٛت ٔغس  اإلػدا  (  – .يؾًد ؽعٍٛ ثبقس و  . ػب ل ػجد انغُٙ 

 . 3988 –ثغدا   –نهزخبٛػ 

عٛبظخ انصزاػٛخ انؼسثٛخ فٙ ػقد انزعؼُٛٛبد )عًٕٓزٚخ عبيؼخ اندٔنخ انؼسثٛخ وانًُظًخ انؼسثٛخ نهزًُٛخ انصزاػٛخ وان

انؼسا (وانخسغٕو ود
2
 . 2003و 

ؽًب ٘ و  .إظًبػٛم ػجٛد و انزبٕزاد انٓٛكهٛخ فٙ انقببع انصزاػٙو زاظبد فٙ اناقزصب  انؼساقٙويغًٕػخ ثبؽضٍٛ 

 .    2003وثٛذ انؾكًخو

بعٛخ اندَٔى انٕاؽد نًؾصٕل انشؼٛس ٔفقب نألصُب ف رقدٚس انًعبؽخ انًصزٔػخ ٔيزٕظػ إَز –ظهًبٌ و صُبء ػجبض  

 .  3988 –انغبيؼخ انًعزُصسٚخ  –كهٛخ اإل ازح ٔاناقزصب   –زظبنخ يبععزٛس  –ٔانزعًٛد 

 . 3981 – 1غ –ثٛسٔد  – از انبهٛؼخ  –يقديخ فٙ انقٛبض اناقزصب ٘  – . ػصبو ػصٚص شسٚف       

 –ٙ فٙ ثهداٌ َبيٛخ يزٕظبخ ٔيُخفعخ اندخم )يؾصٕل انقًؼ إًَٔذعب( األيٍ انغرائ –ريُخ ػجد اٜنّ ؽًدٌٔ ػهٙ   

 .       2005 –عبيؼخ انًٕصم  –كهٛخ انصزاػخ ٔانغبثبد  –زظبنخ يبععزٛس 

 انًٕاشٍٚ انعهؼٛخ . –انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء  –ٔشازح انزخبٛػ 

 ثغدا  . –نعُٕاد يزؼد ح  –خ انًغًٕػخ اإلؽصبئٛخ انعُٕٚ –انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء  –ٔشازح انزخبٛػ 

 ثغدا  . –نعُٕاد يزؼد ح  –انًغًٕػخ اإلؽصبئٛخ انعُٕٚخ  –انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء  –ٔشازح انزخبٛػ 

 
 

 

 

 

 


