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 (* 1177 – 7891تقدير دالة الطلب على محصول الرز في العراق للمدة ) 

 

 حسن عبد الكاظم داود الربيعي           غسان هاشم ثامر

 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 الخالصة :

 يعد محصول الرز من محاصيل الحبوب الرئيسية في العالم وهو ثالث محصول رئيسي بعد الحنطة والشعير في     

العراق و يمتاز بأهمية غذائية واستهالكية عالية .هدفت الدراسة التعرف على أهم العوامل المؤثرة في الطلب على 

( والتنبؤ بكميات الطلب المتوقعة على محصول  1055 – 5891الرز من خالل تقدير دالة الطلب على الرز للمدة )

لى الرز وبعدة صيغ وجد ان الصيغة النسبية النصف (. إذ تم تقدير دالة الطلب ع 1015- 1051الرز للمدة ) 

اللوغاريتمية هي أفضل الصيغ تعبيراً عن العالقة بين المتغير التابع ) المتاح لالستهالك من محصول الرز ( 

والمتغيرات المستقلة ) سعر محصول الرز وسعر محصول الحنطة والدخل القومي باألسعار الثابتة وحجم السكان ( 

لنتائج ان محصول الحنطة يعتبر من المحاصيل المكملة للرز ويرجع السبب في ذلك الى النمط االستهالكي وقد بينت ا

للمواطن العراقي ، اما المرونات فقد أثبتت المرونة السعرية بأن الطلب على الرز غير مرن ، بينما المرونة الدخلية 

 تيادية )طبيعية (.( وكانت موجبة مما تشير ان سلعة الرز سلعة اع 5.81بلغت )

 

THE ESTIMATION OF DEMAND FUNCTION FOR RICE IN IRAQ THE 

PERIED ( 1987 -2011 ) 

 

Hassan.A.AL.D.AL-Rubaye                                           Ghassan.H.Thamir 

     

ABSTRACT : 

     Rice is considered one of the main cereal crops in the world and it occupies the third 

rank after wheat and barley in Iraq. It has high a nutritional and consumptional 

importance. The objective of the study to determine the effective factors on rice demand 

through the estimation of rice demand function and also to forecast the expected quantity 

demanded of rice through the period (2012-2021). The results showed that the most 

suitable function was the semi-log between the dependent variable ( consumption of rice 

) and indepdent variable (rice price , wheat price , national income in fixed prices and 

population). The results showed that wheat was complement to rice due to the 

consumption patten of Iraq people . Price elasticity showed that the demand was inelastic 

for rice , while income elasticity was (1.96) which indicates that rice is a normal 

commodity. 

 

 المقدمة :

يعد النشاط الزراعي في مرحلة معينة من مراحل تطور األمم المصدر الغذائي الرئيسي لكافة المواطنين ولتكوين       

الدخل القومي ، و بعد زيادة اإلنتاج الزراعي وتوفير المدخرات ظهرت وسائل وأساليب جديدة في اإلنتاج التعتمد 

المرحلة بدأت نسبة الدخل المتكون من هذا النشاط باالنخفاض وظهر دخل  بصورة رئيسية على الزراعة، وعند تلك

 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول .
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جديد متكون من النشاطات األخرى . ونود أن نشير إلى مساهمات األنشطة األخرى اليمكن أن تتم إال إذا كان النشاط 

. وعلى هذا فالنشاط  الزراعي قادراً على إنتاج مايزيد على    حاجة استهالك الذين يعملون في هذا القطاع الحيوي

الزراعي يعد من فعاليات األنشطة المهمة في القطاعات األخرى في الدول النامية . حيث انه اليزال العمود الفقري 

الذي يستند عليه االقتصاد القومي في هذه الدول . وان االعتبارات هذه جعلت أجهزة التخطيط توليه أهمية كبيرة في 

 ( .   5890هري ، الخطط االقتصادية . ) الدا

وبالرغم من التقدم الصناعي والتقني في العالم فان زيادة اإلنتاج الزراعي خاصة الحبوب هو موضع اهتمام       

العديد من بلدان العالم ومن أهم أسباب ذلك هو مشكلة نقص المواد الغذائية والطلب المتزايد على هذه المواد نتيجة 

د السكان وعدم إمكانية سد االحتياجات البشرية .   ويعد الرز من المحاصيل الفعالة للزيادة السريعة الحاصلة في عد

في تطور القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الدخل القومي ، كذلك يعد غذاء أساسياً ألكثر شعوب البلدان االستوائية 

رضية ، السيما في منطقة الشرق وشبه االستوائية الحارة ويشكل الغذاء الرئيسي ألكثر من نصف سكان الكرة األ

األقصى واليابان والهند والصين وفيتنام والباكستان وغيرها. ويعد الرز ثالث محصول رئيسي بعد الحنطة والشعير 

في العراق وأول محصول صيفي رئيسي إذ يحتل مكانة بارزة في اإلنتاج الزراعي العراقي ، و يمتاز بأهمية غذائية 

% نشاء  10 – 15%  بروتين و  51 – 8لب المواطنين في العراق ، حيث تحتوي بذوره على واستهالكية عالية ألغ

% زيت وتتميز المواد البروتينية المستخرجة منه بأنها ذات نوعية جيدة وتحتوي على األحماض االمينية  1 – 4و 

 ( . 5891ولِه ) يونس ، وآخرون ، الحيوانية ، والرز سهل الهضم ،ولذا ينصح الذين يعانون من األمراض المعدية بتنا

وبالرغم من قدم زراعة الرز في العراق إال انه اليزال ينتج على نطاق ضيق نسبيا إذا ما قيس بإنتاج محاصيل       

الحبوب األخرى كالقمح والشعير . ويعود سبب ذلك إلى قلة المياه المتوفرة في األنهر خالل موسم زراعتِه ، والى 

زل في معظم األراضي لتصريف المياه الفائضة عن حاجة المحصول ،ويزرع الرز في مناطق مختلفة عدم توفر المبا

من العراق وتعد محافظة النجف ثم القادسية في مقدمة المحافظات من حيث المساحة واإلنتاج وتليها محافظة ميسان 

الحبوب كالحنطة والشعير والرز غير  وذي قار ، إذ تشير إحصائيات اإلنتاج الزراعي الى ان الكميات المنتجة من

كافية لسد احتياجات االستهالك المحلي لذلك يضطر العراق الى استيرادها من الخارج لسد النقص الحاصل في اإلنتاج 

سنوياً. وتمثل مشكلة البحث بعدم استجابة العرض الزراعي بشكل موازي للطلب المتزايد على محصول الرز بسبب 

لى التحول في الطلب لذلك يعتبر تحديد المتغيرات األساسية المؤثرة في الطلب على محصول زيادة الدخل تؤدي ا

الرز موضوع يواجه المخطط الزراعي وخصوصاً في انتهاج سياسة سعرية تناسب تطورات االستهالك في القطر 

دالة الطلب للرز  .في حين استهدف البحث تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على محصول الرز من خالل تقدير

( ، ومعرفة المرونات السعرية والتقاطعية والدخلية لالستفادة منها في التخطيط للقطاع الزراعي 1055-5891للفترة )

كمؤشر عند وضع سياسة سعرية تناسب أهداف تخطيط االستهالك ،وكذلك التنبؤ بكميات الطلب المتوقعة على الرز 

 ( .1015-1051للمدة )

 

 العمل : المواد وطرائق

ان المحور األول للمشكلة االقتصادية الرئيسية يتمثل في االحتياجات البشرية المتزايدة والمتنوعة ، والبد ان       

ندرك ان التعبير االقتصادي العملي عن االحتياجات البشرية هو الطلب ، بمعنى ان األفراد يعبرون عن احتياجاتهم 

الرغبة في الحصول على سلعة  –طلب . ويمثل الطلب من الناحية االقتصادية  من السلع والخدمات المختلفة في صيغة

مدعومة بتوفر القدرة على الدفع أو القوة الشرائية ، وهذا يعني أن الطلب  –أو خدمة أو مجموعة من السلع والخدمات 

يمثل تعبيراً مطلقاً . يمثل تعبيرا مشروطا عن الحاجة أو الرغبة في الحصول على السلع والخدمات ، أي انه ال 

فالحاجة أو الرغبة غير المدعومة بتوفر القدرة الشرائية اليمكن أن تظهر في السوق في صيغة طلب . ) العكيلي ، 

1005       .) 

والطلب عالقة متعددة المتغيرات ويتحدد بعدة عوامل في وقت واحد ، ومن أكثر المحددات المهمة في طلب       

هو سعر السلعة ، دخل المستهلك ، أسعار السلع األخرى ،ذوق المستهلك ، توزيع الدخل ، حجم السوق لمنتج معين 
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السكان ، ثروة المستهلك ، مستوى الطلب في الماضي ، مستوى الدخل في الماضي . وكانت النظرية التقليدية تركز 

 ( . Koutsoyiannis , 1979على المحددات األربعة األولى .)

ة الطلب العالقة بين كمية السلع التي يرغب المستهلك في شرائها وبين سعر السلعة وأسعار السلع وتوضح دال      

األخرى ودخل المستهلك وسميت هذه العالقة بدالة الطلب العادية وفي بعض األحيان تسمى دالة طلب مارشال نسبة 

لى هذه الدالة من تعظيم المنفعة ) ( ، ويمكن الحصول ع Henderson,Quandt,1982للعالم االقتصادي مارشال ) 

( . اما مرونة الطلب ماهي إال تعبير لقياس مدى االستجابة النسبية للتغيرات في الكمية المطلوبة   5891خير الدين ، 

من سلعة أو خدمة ما للتغيرات النسبية التي تحدث في العوامل المؤثرة على الطلب )سعر السلعة ، أو دخل المستهلك 

( وتقاس مرونات الطلب ) السعرية والتقاطعية والدخلية ( بقسمة نسبة 1004السلع األخرى )داود،وآخرون، ،أو أسعار

التغير في المتغير التابع مقسوما على نسبة التغير في المتغير المستقل ،وتسمى هذه النسبة بمعامل المرونة وتتراوح 

 (،والتي على أساسها يتم تحديد المرونة ونوعها.1009قيمتها بين الصفر والماالنهاية )الفتالوي، الزبيدي،

ومن ناحية أخرى يعد التنبؤ بالطلب ركناً أساسياً من أركان سياسة تخطيط الطلب ،إذ يعتبر التنبؤ بالطلب المستقبل 

)  لسلعة معينة مؤشراً مهماً في تخطيط اإلنتاج واالستيراد والتصدير ، باإلضافة الى تخطيط المخزون من تلك السلعة

Markriadakis , 1983  فمن خالل التنبؤ يمكن معرفة العوامل التي تؤثر على مسار الظاهرة موضوع البحث .)

في المستقبل وتقديم المقترحات الالزمة للتأثير في تلك العوامل والتكهن العلمي بالتطورات خالل المراحل القادمة 

 (. 5885)محمد علي،

 

 النتائج والمناقشة :

 ف وصياغة األنموذج االقتصادي وتقدير دالة الطلب تم اعتماد متغيرات دالة الطلب وفق المعادلة اآلتية:لتوصي      

                           Y= f (x1 , x2 , x3 , x4 )                                                                    

 إذ ان : 

        Y ( الذي اعتمد في تحليلنا هو المتاح لالستهالك لمحصول الرز وللسنوات  يمثل المتغير التابع ) المعتمد

( وعلى مستوى القطر .وبما ان الباحث استخدم األنموذج النسبي النصف اللوغاريتمي وعليه يكون  5891-1055)

 (. 1001()كاظم ، القيسي ، Y / x1المتغير التابع عبارة عن ) 

       x1   الرز .يمثل سعر محصول 

     x2    . يمثل سعر محصول الحنطة 

       x3  . يمثل الدخل القومي 

       x4  . يمثل حجم السكان 

( لدراسة هذا النوع من الطلب 5( والموضحة في جدول )1055-5891وقد تم استعمال بيانات السلسلة الزمنية للمدة )

ابتة بهدف استبعاد اآلثار التضخمية التي تظهر في القيم الجارية بعد تحويل قيمتها من األسعار الجارية الى األسعار الث

( االعتيادية في إيجاد القيم العددية  Ordinary Least Squares، كما استعملت طريقة المربعات الصغرى )

لمعامالت األنموذج لكونها تعطي أفضل تقديرات خطية غير متحيزة .خلصت نتائج التحليل الى اعتماد األنموذج 

النسبي النصف اللوغاريتمية في التعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المذكورة آنفا ، آذ جاء 

متفوقا على النماذج األخرى كاألنموذج الخطي والنصف اللوغاريتمي و اللوغاريتمي المزدوج وذلك باالعتماد على 

 االختبارات اإلحصائية والقياسية . 
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وأسعار الرز وأسعار  ( يوضح حجم السكان والكميات المتاحة لالستهالك من محصول الرز والدخل القومي7جدول )

 ( 1177 -7891الحنطة )باألسعار الثابتة ( في العراق وللمدة ) 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات . –*المصدر : وزارة التخطيط        

 شعبة الحسابات القومية .  –**المصدر : وزارة التخطيط      

 شعبة األسعار . –غرفة تجارة بغداد  –***المصدر : وزارة التجارة    

 

 إذ جاءت نتائج التحليل بالشكل األتي :  

Ŷ= -2087.938 - 88.225LnX1 - 43.826LnX2+13.6868LnX3+225.96LnX4
 

  9.002)
***

      )
***

5.589)        )2.413)
*

  )        (8.982)
***      ***

 (9.411 ) t                

 (0.000)              (0.000)             ( 5%)          (0.000)               (0.000)              (sig)              

              (1..1           )(0.58)  Elasticities                       (-0.25)                D-w=0.785   n=25 

            sig=0.000)  )R=0.967     R
2
=0.935     F=(72.148)

***
 

حجم  السنوات

 السكان*

 )مليون(  

المتاح 

 لالستهالك*

 ) ألف طن(   

الدخل 

 القومي**

سعر 

 الرز***

سعر 

 طة***الحن

7891   73..1         111   3714411    3.11    ..11 

7899   73991      384  318.731    3.11     ..41 

7898   71419      931  .343.13    77.4.    1.11 

7881   71981      117  111797.1    9.11    1.11 

7887   79478      488  88874.11     1.11    1.41 

7881   79848      18.  7141.1.1    71.11    1.11 

788.   78419      184  9111..71    1.9.    ..11 

7884   11111      377  91918.19    71.11    ..11 

7881   111.3      313  11438..4    ...9    7.17 

7883   17714      344  13111.11    3.1.    1.93 

7881   11143      311  91.8..91    1.11    ..18 

7889   11111      394  714.78.3    4.18    ..71 

7888   1..91      174  743741.1    4.19    ..1. 

1111   14193      198  713941.9    1.39    4.11 

1117   1497.      989  937831.9    3..9    ..99 

1111   11131      811  971738.9    1.1.    ..13 

111.   13.41      7114  113417.4    9.93    4.7. 

1114   117.8      7718  111918.1    9.74    4.99 

1111   11831      71.4  9.8844.1    8.31    1.81 

1113   19971      7.48  81.114.4    9.14    1.7. 

1111   18391      7444  7117119    8.71    1.41 

1119   .7981      7431  7..7.17    9.41    1.34 

1118   .1711      7417  817471.8    3.98    3.11 

1171   .1497      7131  7711441    3.89    4.94 

1177   ....1      7371  7.19391    3.11    1.11 
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Rتُبين النتائج ان قيمة معامل التحديد          
2

( وهي تعد عالية ، وان تحليل التباين يوضح إن  0.845تساوي )   

األنموذج ) الدالة النسبية النصف اللوغاريتمية ( المستخدم يعتبر مقبوالً لحد اآلن .اما فيما يتعلق بمعامالت االنحدار 

Coefficients  واختبارها إحصائياً باس (تخدام اختبارt وجد إن االنحدار عالي المعنوية عند أي مستوى بالنسبة )

% بالنسبة لسعر الحنطة . اما بالنسبة الختبار عدم 5لكل من سعر الرز والدخل القومي وحجم السكان وعلى مستوى 

ن مشكلة االرتباط ( وجد ان األنموذج يعاني م D-Wوجود االرتباط الذاتي بين األخطاء وباستخدام ديربن واتسن ) 

( بالقيمة  0.195الذاتي بين األخطاء ومن الدرجة األولى وذلك عند مقارنة قيمة ديربن واتسن المحسوبة البالغة ) 

( فنجد إن الحدين األدنٰى واألعلٰى وعند  k=4( وعدد المتغيرات المستقلة) (n=25الجدولية بمعلومية عدد المشاهدات 

 % كما يأتي :5مستوى معنوية  

 .  5.049ويساوي       dLالحد األدنى       

 .  5.111ويساوي       duالحد األعلى       

( فان ذلك يقضي بوجود ارتباط ذاتي موجب ،  dL    >D-Wالمحسوبة أقل من الحد األدنى )   D-Wوبما إن         

بديل الذي يقضي بوجود ارتباط ذاتي ولذلك نرفض فرض العدم والقائل بعدم وجود االرتباط الذاتي ونقبل الفرض ال

وعلى النحو اآلتي  بين األخطاء العشوائية . وفي ضوء ما سبق يتطلب األمر حساب معامل االرتباط  

(:Gujarati,2004 .) 

                                                                      0.15      =1-    =   1 -   ≈ 

( اليمكن االعتماد على النتائج المتحصلة عليها من دالة  0.15ويعني هذا ان معامل االرتباط بين األخطاء يساوي ) 

االنحدار ، و يتضح لنا انه بالرغم من إن النتائج في المرحلة األولى كانت جيدة إلى حد ما إال إن دراسة ارتباط 

خليصها من مشكلة االرتباط يظهر ان هذه النتائج غير مقبولة لالعتماد عليها وال يمكن استخدامها للتنبؤ قبل تاألخطاء 

الذاتي بين األخطاء وللتخلص من مشكلة االرتباط الذاتي يمكن استخدام  طرق عديدة ، لكن الباحث استخدم طريقة 

 التكرار ، وبتقدير معادلة االنحدار المخلصة من اثر االرتباط الذاتي كانت النتائج على النحو اآلتي :   

    

   
*

428LnX111.4  +LnX2
*
+10.984LnX3

*
 41.131Y

*
=-920.659- 83.952LnX1

*
- 

 2.857)
**

          (6.803)
***

         )3.228)
**

         )t    (6.584)
***

    (11.614)
***

 

    (0.000)            (1%-5%)         (1%-5%)            (1.111(         )1.111(  )sig) 

                             ( -0.11 )            (0.61 )           ( 1.96)            Elasticities 

  R=0.966     R
2
=0.920    F=66.967(sig=0.000)

***
    D-W=2.180    n=24 

 

 توضح نتائج التقدير :

لرز ( لِْتؤكد العالقة العكسية بين المتاح لالستهالك من ا-94.851ان معلمة سعر الرز جاءت إشارتها سالبة )     

(، وبهذا لم تكن مخالفة لما أقرته النظرية االقتصادية  sig=0.000وسعرها وقد ثبتت معنويته عند أي مستوى )

بوجود عالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة ، اما فيما يتعلق بإشارة معلمة سعر الحنطة وعالقتها بالمتاح 

% ( ظهور اإلشارة 5% ، 5( وهي معنوية عند المستويين )-41.111لالستهالك من الرز فقد جاءت إشارتها سالبة )

السالبة يعني وجود عالقة تكاملية بين الرز والحنطة وهذا انتهاك لما أقرته النظرية االقتصادية من وجود عالقة تبادلية 

الى وجود  )تنافسية ( مع الحنطة، ولعل تفسير ذلك يعود الى نمط استهالك المواطن العراقي ) عاداته وتقاليده (

السلعتين معا على المائدة لذلك ظهرت باإلشارة السالبة ، ومعنوية المعلمة تثبت العالقة التكاملية بين الرز والحنطة . 

( لتؤكد العالقة الطردية بين مستوى الدخل 50.894وجاءت المعلمة المقدرة للدخل القومي للقطر بإشارة موجبة )

( 155.419الرز . وأخيراً فان معلمة حجم السكان جاءت بإشارة موجبة ) القومي والمتاح لالستهالك من محصول

لتؤكد العالقة الطردية بين حجم السكان والمتاح لالستهالك من محصول الرز ، وثبتت معنويته عند أي مستوى 
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(sig=0.000 وعند مالحظة المرونات المستخرجة من معادلة االنحدار نستدل من خالل المرونة السعري ، ) ة التي

( وهي اقل من واحد صحيح ، وبذلك يكون الطلب على الرز غير مرن وهذا ينطبق على الواقع حيث ان -0.55بلغت )

اغلب السلع الزراعية تتصف بان الطلب عليها غير مرن ،وهن معامل المرونة بهذا المقدار يعني ان أي تغير في 

لالستهالك من محصول الرز ، أي ان الكميات المتاحة من سعر الرز سوف يؤدي الى تغير اقل في الكميات المتاحة 

الرز غير حساسة وال تستجيب كثيراً للتغير الذي قد يطرأ على سعر الرز ، وبمعنى آخر ان التغير النسبي في السعر 

اليقابله تغير نسبي في الكمية بالدرجة نفسها أي ان تأثير زيادة السعر أو انخفاضه ضعيف نسبيا على المتاح 

( وهي اقل 0.15لالستهالك من المحصول المستهدف . اما المرونة السعرية التقاطعية مع سعر الحنطة والتي بلغت )

% في ظل 50من واحد صحيح، وان قيمة معامل المرونة بهذا المقدار يعني إذا تغير السعر النسبي للحنطة بنسبة 

% وهذا يعني ان السلعتين مكملتين. بينما 1.5ض بنسبة ثبات باقي المتغيرات فان المتاح لالستهالك للرز سوف ينخف

( وهي موجبة واكبر من واحد صحيح وهذا يعني ان زيادة الطلب على المتاح 5.81بلغت مرونة الطلب الدخلية )

لالستهالك من المحصول المستهدف يكون أكثر تناسبا مع زيادة الدخل ، وظهر معامل المرونة بنسبته العالية وذلك 

عة الرز في العراق توزع على المستهلكين وفق نظام البطاقة التموينية والسائد لحد اآلن في البالد لذلك تكون الن سل

هذه السلعة ارتباطها بنظام البطاقة التموينية أكثر من ارتباطها بالدخل ، كما يستدل على ان هذه السلعة هي سلعة 

 اعتيادية . 

( المذكورة t( المذكورة آنفاً الى معنوية الدالة ككل ، كما تبين قيم ) Fر قيمة )اما اختبارات الدرجة األولى فتشي     

آنفاً الى معنوية كل من سعر محصول الرز وحجم السكان وعلى جميع المستويات ومعنوية سعر محصول الحنطة 

R% ( ، وتبين من قيمة معامل التحديد ) 5% ، 5والدخل القومي على المستويين ) 
2

( ان ) 0.844)  ( والبالغة

%( من التغيرات الحاصلة في المتاح لالستهالك للرز ترجع للعوامل التوضيحية ) المستقلة ( التي تضمنها 84.4

%( تعود لمتغيرات أخرى قد تكون كمية اليتضمنها األنموذج المقدر أو قد تكون نوعية تقع 1.1األنموذج بينما ) 

 رها .ضمن مفهوم المتغير العشوائي الذي امتص أث

اما على صعيد االختبارات اإلحصائية من الدرجة الثانية ، ان األنموذج المقدر في المرحلة األولى كان يعاني من      

( وبعد تخليص األنموذج من هذه المشكلة أصبح األنموذج الجديد Autocorrelationمشكلة االرتباط الذاتي ) 

( D-Wلمقدرة للخطأ العشوائي وذلك بحسب قيمة ديربن واتسن )اليعاني من مشكلة االرتباط الذاتي بين القيم ا

%  5( ومستوى داللة k=4( و ) n=24( وبعد مقارنتها بقيمتها الجدولية وباستخدام حجم العينة ) 1.590والبالغة ) 

 نجد ان :

 dL=1.013دنى                 الحد األ                                                                                

 du=1.775الحد األعلى                                                                                                 

                                   4 – du = 2.225                                                                     

 وبما ان :

                                                                                     du < D-W < 4- du              

 أي ان :

                                             < 2.180 < 2.225                                                5.115 

وعلى هذا األساس نقبل فرض العدم والذي يقضي بعدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء . اما الكشف عن وجود       

( وذلك من خالل تقدير معادلة االنحدار البسيط Geljser testمشكلة عدم تجانس التباين تم استخدام اختبار كيلسر) 

المستقلة واثبت من خالل االختبار عدم معنوية الدوال المقدرة  للقيم المطلقة للبواقي بوضعه متغيرا تابعا للمتغيرات

 ( .1054مما يدل عدم وجود مشكلة التجميع .) داود ، السواعي ،

( والتي تتمثل في درجة االرتباط Maulticollinearityاما في ما يتعلق بمشكلة االرتباط الخطي المتعدد )       

ط ، ان مشكلة االرتباط الخطي توجد فقط إذا كانت هناك عالقة خطية بين وليس في وجود أو عدم وجود هذا االرتبا

المتغيرات المستقلة ، مما يعني ان العالقة إذا كانت غير خطية فان هذه المشكلة  التظهر، وبما ان نموذجنا ليس خطياً 

 لذلك اليعاني من هذه المشكلة .
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( وذلك باالعتماد على المعادلة التنبؤية ) 1015-1051ة )ويمكن توضيح الكميات المتوقعة لمحصول الرز للمد     

Y= f (t): وكما في الجدول اآلتي ) 

 

 (1117-1171( معدل الطلب المتوقع لمحصول الرز للمدة )1جدول )

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد الباحث .                                

 

 االستنتاجات :

لسلعة تتغير بقدر ( تشير الى ان الكمية المطلوبة من تلك ا5.81ان ارتفاع مرونة الطلب الدخلية والبالغة قيمتها ) -5 

اكبر من التغير الحاصل في الدخل ، ويعود السبب في ذلك الى ان سلعة الرز توزع على المواطنين في العراق وفق 

نظام البطاقة التموينية السائد لحد اآلن لذلك تكون هذه السلعة مرتبطة بنظام البطاقة التموينية أكثر من ارتباطها بالدخل 

 ، وان اإلشارة الموجبة لهذه المرونة تعطي انطباعاً بان هذه السلعة اعتيادية )طبيعية ( . لذلك ظهرت نسبتها عالية

كذلك يمكن مالحظة إقبال المستهلك العراقي على استهالك الرز بالرغم من االرتفاع المستمر في األسعار وهذا ما  -1

 ( .-0.55فسرته قيمة مرونة الطلب السعرية والبالغة )

العراقي من الرز اليكفي لسد حاجة االستهالك المحلي لذلك فان العراق يسد احتياجاته الحالية من ان اإلنتاج  -4

المحصول المعني عن طريق االستيراد الحكومي واالستيراد الخاص من مختلف دول العالم ، وان مبالغ االستيراد 

 تنهك الميزانية العامة وتكلف الدولة مبالغ باهظة من العمالت الصعبة .

( تبين ان هناك تزايد في هذا الطلب من سنة  1015- 1051ومن خالل نتائج احتساب الطلب المتوقع للرز للفترة ) -4

% ، مما يتطلب اخذ هذا الموضوع بنظر االعتبار عند رسم  44.81الى أخرى ويصل نهاية الفترة نسبته الى 

 كية .السياسات اإلنتاجية واالستيرادية  وكذلك السياسات االستهال

 

 التوصيات :

ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير اإلنتاج الزراعي لمحصول الرز وذلك بوضع خطة علمية اقتصادية  -5

كما ينبغي العمل  -1متكاملة بغية تحقيق زراعة تعتمد األساليب العلمية الحديثة هدفها زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته 

الت الدعائية التي تهدف الى تغيير أذواق المستهلكين بالرغم من اعتبار ذوق على ترشيد االستهالك من خالل الحم

المستهلك من المتغيرات االقتصادية التي يصعب قياسها بوحدات كمية وذلك لتقليل نمط االستهالك الخاطئ بتناول 

 .  مادة الرز والخبز سوية ، وكذلك على المؤسسات الصحية ان تلعب دوراً مهماً في هذا المجال

كما نقترح بإتباع عدالة توزيع الدخل الذي يعتبر كهدف اجتماعي تبعاً لقيم المجتمع األخالقية في تقرير محتوى  -4

العدالة وسبل تحقيقها وينطلق هذا المبدأ من مسألة الحد من اتساع التفاوت بين الدخول والمستويات المعيشية ألبناء 

إلفراد بقدر ما يسمح مستوى الدخل القومي بذلك . وهذا بدوره يؤدي الى الشعب وتقرير حد أدنى للمستوى المعيشي ل

 الطلب المتوقع لمحصول الرز )ألف طن( السنوات

1171 7137 

117. 73.1 

.174 7111 

1171 7191 

1173 7931 

1171 7811 

1179 1147 

1178 17.1 

1111 11.1 

1117 1..4 
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