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                                      م( .2016 –م 1990تقدير دالة إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب)

 1الباشا مجاع على ابراهيم

 

 املستخلص                                    

و م( . 2016م _ 1990تقدير دالة إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب )تناولت الدراسة موضوع                

معدل إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب و أهم العوامل بني هدفت إىل التعرف على نوع و مستوى العالقة اليت تربط 

ا نوع و مستوى العالقة اليت . و تلخصت مشكلة الدراسة يف السؤال : م م(2016_  م1990املؤثرة فيه خالل الفرتة)

 م( 2016_  م1990معدل إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب و أهم العوامل املؤثرة فيه خالل الفرتة)بني تربط 

ملعاجلة املشكلة . و توصلت لعدة نتائج أمهها : و جود  و منهج التحليل اإلحصائيالدراسة املنهج الوصفي  استخدمت

) العمالة املستخدمة و و  اتبعكمتغري   معدل إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريببني ( %84بنسبة ) عالقة طردية معنوية

معدل إنتاج احلبوب الغذائية يف بني ( %84معنوية بنسبة ) سلبيةوجود عالقة املساحات املزروعة( كمتغريات مستقلة و 

بضرورة توسعة املساحات الزراعية و الدراسة  أوصت. ل مساحات الغاابت كمتغري مستقو  اتبعكمتغري   الوطن العريب

 . االهتمام بتدريب و أتهيل العمالة الزراعية و احلد من توسع الغاابت على حساب األراضي الزراعية 

 . الوطن العريب,  إنتاج,  احلبوب ، الغذائيةالكلمات املفتاحية : 
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 اإلطار العام:  األول احملور

 يشتمل هذا املبحث على اخلطة و الدراسات السابقة كما يلي :        

 أوالً : خطة البحث . 

 تتكون خطة البحث من العناصر التالية :

         ـ مقدمة . 

 تعد احلبوب الغذائية من أهم مصادر الطاقة اليت يعتمد عليها اإلنسان يف حياته إذ إهنا متكنه من ممارسة كل االنشطة       

اإلنتاجية و االستثمارية لذلك فإن اجملتمعات مضطرة لتوفري الكميات الضرورية من هذه املنتجات سواء من الداخل أو 

بعض ب قد يؤدي إىل اصابة الدول املستوردةنتيجة لعدم متكنها من حتقيق االكتفاء الذايت األمر الذي ابالسترياد من اخلارج 

لذلك فإن الرشد االقتصادي يفرض على اجملتمعات أن تسخر كل امكاانهتا  اآلاثر السالبة اقتصادايً و اجتماعياً و سياسياً 

  . 2ألن هلذه العناصر عالقة طردية مع كميات إنتاج الغذاء لتحقيق األمن الغذائي املتاحة) االرض ، العمل ، رأس املال (

 ـ مشكلة البحث .

نتجات املسد النقص يف إذ يعتمد على االسترياد من أجل فجوة غذائية على مستوى الوطن العريب  وجودتالحظ        

م حيث حتتل احلبوب الغذائية املركز األول يف سلة 2013( مليار دوالر يف عام 90) و ذلك إبنفاق ما يزيد عنالغذائية 

تصلح مبوارد طبيعية  متتع املنطقة رغم( مليار يف السنوات األخرية  30األغذية املستوردة مع عجز جتاري جتاوزت قيمته )

  3لإلنتاج الزراعي

                                                           
2
سماح محمد ابراهيم عبدهللا شاهين _ محمد كامل ريحان _ عبد هللا محمود عبد المقصود ، نموذج قياسي  -  

عية ، جامعة عين شمس ، لمحددات إنتاج و تخزين القمح في مصر ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزرا

 م .2019،  4، ص  2139_2131، عدد خاص  2G، عدد  26مجلد 

: آفاق تعزيز األمن الغذائي في المنطقة  2030اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا ، األفق العربي  - 3

 م .2017،  14العربية ، األمم المتحدة ، بيروت ، ص 
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أتسيساً   إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب. مستوىو املتاحة  و لكن تكمن الصعوبة يف حتديد العالقة بني هذه املوارد

 يف السؤال الرئيس التايل :تتمثل على ذلك فإن مشكلة البحث 

خالل  الوطن العريبو أهم العوامل املؤثرة فيه يف  احلبوب الغذائيةـ ما نوع و مستوى العالقة اليت تربط بني معدل إنتاج 

 م( ؟2016_  م1990الفرتة)

 و لإلجابة عن هذا السؤال الرئيس ميكن االستفادة من األجوبة عن التساؤالت الفرعية التالية :

ـ ما نوع و مستوى العالقة اليت تربط بني معدل إنتاج احلبوب الغذائية و عنصر العمل املستخدم يف القطاع الزراعي يف الوطن 

 م( ؟2016م _ 1990العريب خالل الفرتة)

نوع و مستوى العالقة اليت تربط بني معدل إنتاج احلبوب الغذائية و املساحة املستخدمة للزراعة يف الوطن العريب خالل ـ ما 

 م( ؟2016م _ 1990الفرتة)

ـ ما نوع و مستوى العالقة اليت تربط بني معدل إنتاج احلبوب الغذائية و مستوى مساحة الغاابت يف الوطن العريب خالل 

 م( ؟2016_ م 1990الفرتة)

 ـ أهداف البحث .

العالقة ذات الداللة اإلحصائية  فحصيعمل البحث على حتقيق بعض األهداف : فبينما يتمثل اهلدف الرئيس للبحث يف   

 .م(2016م _ 1990و أهم العوامل املؤثرة فيه خالل الفرتة) يف الوطن العريب إنتاج احلبوب الغذائية كميةاليت تربط بني  

 الفرعية للبحث تتلخص يف اآليت :فإن األهداف 

 .م(2016م _ 1990يف كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل الفرتة)عنصر العمل استخدام ـ تقدير أثر  

كمية إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب خالل و  اليت تربط بني مساحة األراضي الزراعية   العالقة  قياسـ 

 . .م(2016_ م 1990الفرتة)

م _ 1990اليت تربط بني مساحة الغاابت و كمية إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب خالل الفرتة)ـ فحص العالقة   

 . م(2016
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  أمهية البحث . ـ

الغذائية يف لذي يعمل على توضيح العالقة اليت تربط بني كمية إنتاج احلبوب تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع ا       

, حيث ميكن االستفادة من نتائج هذا البحث .م(2016م _ 1990الوطن العريب و أهم العوامل املؤثرة فيه خالل الفرتة)

, كما  تفيد سكان الوطن العريب يف حتقيق األمن الغذائييف وضع اخلطط و الربامج التنموية اليت تفيد القطاعات الزراعية و 

ن للبحث أمهية نظرية ابلنسبة للدارسني إذ ميكن االستفادة منه يف إعداد بعض البحوث الالحقة يف نفس اجملال أو اجملاالت إ

 ذات الصلة . 

 يقوم البحث على اختبار الفرضيات التالية :ـ فرضيات البحث . 

بوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل و كمية احلاستخدام عنصر العمل ـ توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني 

 ..م(2016م _ 1990الفرتة)

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب ـ توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مساحة األراضي الزراعية 

 .م(2016م _ 1990خالل الفرتة)

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل ـ توجد عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني مساحة الغاابت 

 .م(2016م _ 1990الفرتة)

 ـ منهجية البحث .

القياسي إلجراء اختبار سكون السالسل الزمنية و  اإلحصائي نهجاملاملنهج التارخيي , املنهج الوصفي, ينتهج البحث 

التكامل املشرتك و منوذج تصحيح اخلطأ و اختبارات املشاكل القياسية ابستخدام برانمج التحليل االقتصادي 

E.Views9  و مناذج االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية املوزعة(ARDL) ث يتم مجع البياانت من تقارير , حي

 ., كذلك يتم االستعانة ابملراجع و الرسائل العلمية لتكوين اإلطار النظري للدراسة البنك الدويل 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 3, December 2020                                                                    International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                                 Research and Sustainable Development 

 

Page 5 of 24 
 

اختبار الفرضيات و  ، احملور النظري ، احملور التطبيقي مث ثالثة حماور :اإلطار العاميتكون البحث من  ـ تنظيم البحث :

 اخلامتة . 

 ميكن تناوهلا كما يلي :راسات السابقة . اثنياً : الد

 العالقة بني إنتاج حمصول القمح و بعض املتغريات اليت منها) توضيح إىل الدارسة هذه هدفت م( :2008أ ـ دراسة)منذر 

املساحة، العمالة( , و استخدمت املنهج التحليل اإلحصائي, و من أهم نتائجها إن هنالك عالقة طردية بني إنتاج القمح  

كمتغري اتبع و املساحة املزروعة و العمالة يف الريف كمتغريات مستقلة , أوصت بضرورة توسع املساحات الزراعية و 

  4يف القطاع الزراعي .بسكان الريف املمثلني لعنصر العمل  االهتمام

إنتاج مستوى  و عنصر العمل كمتغريات مستقلة وتتفق هذه الدراسة مع البحث يف التوصل إىل إجيابية العالقة بني املساحة 

هذه املتغريات إضافة إىل متغريات أخرى و معرفة أتثريها , و خيتلف البحث عن الدراسة يف تناوله ألثر  القمح كمتغري اتبع

 .  كآفة احلبوب الغذائية يف الوطن العريب و ليست حمصول القمح وحدهعلى إنتاج  

اإلنتاج الزراعي يف   يف املؤثرة العوامل على التعرف إىل الدارسة هذه هدفت م( :2009) : سامل  و أسوانب ـ دراسة 

, و استخدمت املنهج الوصفي و اإلحصائي, و من أهم  عدد من الدول العربية )السعودية ، املغرب ، تونس ، سوراي(

,  إجيابية بني اإلنتاج الزراعي كمتغري اتبع و كل من األرض و العمل و رأس املال كتغريات مستقلة نتائجها وجود عالقة

 5. أبمهية االستغالل األمثل لتلك املوارد الطبيعية من ارض و عملأوصت 

, و يكون االختالف يف أن متغريات األرض و العمل على اإلنتاج الزراعيرفة أثر تتفق هذه الدراسة مع البحث يف مع

 .فقد مت تطبيقها على بعض الدول العربية, أما الدراسة  مت تطبقه على مستوى الوطن العريب البحث 

                                                           
م( , رسالة ماجستري 2005-م1970منذر حممود الصايف حممد , حتليل اجتاه الفجوة الغذائية يف السودان ابلرتكيز على حمصول القمح) - 4

 م .2008,  ، السودان )غري منشورة( , السودان , جامعة اخلرطوم , كلية الدراسات االقتصادية و االجتماعية
م( ، جملة زراعة 2003م _ 1980القادر زيدان ، مصادر منو اإلنتاجية يف زراعات دول عربية خمتارة )سامل يونس النعيمي _ أسوان عبد  -5

 م .2009،  37الرافدين ، كلية اإلدارة ، جامعة املوصل ، العراق ، العدد 
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 احملور الثاين : اإلطار النظري

احلبوب الغذائية من حيث : أنواعها و أمهيتها الغذائية عاملياً و إنتاج احلبوب الغذائية يف  تقدمييشتمل هذا احملور على        

 ذلك على النحو التايل :  . الوطن العريب و أهم التحدايت

 . أمهيتها الغذائية عاملياً  أنواع احلبوب الغذائيةـ  

 الغذائي النظام يف األهم هذه املنتجات تشكل العنصر الذرةو  و األرز القمح حمصوالت  يفاحلبوب الغذائية  تتمثل أنواع   

 حلياة الضرورية الدهون من%( 6) نسبتهو  ، احلرارية ابلسعرات إمدادات البشر من %(42،5) إذ إهنا متثل نسبة ، العاملي

   .واحليوانية السمكية املنتجات بعد الثانية يف املرتبة ابلربوتينات و هي أتيت إمدادات البشر %( من37و نسبة )،   الناس

 .لنظام الغذائييوانية من حيث تقدمي الربوتينات يف ااملنتجات احلمجيع على حتديداً و تتميز حبوب القمح 

 %( من50نسبة ) اجلنوبية يف أفريقيا تشّكل فهي .النامية املناطق يف الغذائي يف حتقيق األمن الثالث احلبوب تربز أمهية هذه

أما يف   .الربوتينات %( من40) حوايليعمل على تقدمي  القمح فإن حمصولآسيا  غريب يف و  .احلرارية عراتالس إمدادات

 .الدهون %( من9إضافة إىل نسبة ) احلرارية والربوتينات السعرات يشكالن نصف واألرز القمح جنوب آسيا فإن حمصويل 

 ما الربوتينات يزيد عن  الالتينية فإن ما توفره احلبوب الغذائية من أمريكا ابستثناء املناطق النامية كل و من انحية أخرى يف

 .جمتمعة والبيض واحلليب اللحوم و األمساك توفره

 فإن تقريبا ، إمدادات الربوتني ثلثي احليوانية املنتجات تزود الغربية حيث وأورواب الشمالية أما يف الدول املتقدمة كأمريكا

 ففي،  بكثري ذلك من أكثر مباشر غري بشكل ومتّثل احلبوب .الربوتني إمدادات %( من20) من أكثر ال يزال يوفر القمح

( 130) حوايل يعادل ما أي،  احمللية الذرة إمدادات %( من40) حبوايل احليوانية األمريكية تطعم الثروة املتحدة الوالايت

 6م .2014 عام يف طن مليون

 

 

                                                           
6
 م .2016،  15، روما ، ص  منظمة األغذية و الزراعة  لألمم المتحدة ، الذرة و األرز و القمح الحفظ و التوسع من ناحية عملية - 
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 . العريب الوطن يف احلبوب الغذائية إنتاجـ 

و قد اتضح ذلك من خالل األخذ ببعض السياسات  ابحلبوب الغذائيةعملت بعض الدول العربية على االهتمام       

ابملقارنة مع  اارتفاع تكلفة إنتاجه من ابلرغم  هذه احملاصيل االسرتاتيجيةاالقتصادية الزراعية الرامية إىل التوسع يف زراعة 

يف لكن ألمهية هذه احملاصيل  ، الدول هذه يف لإلنتاج النسبية امليزة اأفقده املية األمر الذيمستوى األسعار احمللية و الع

  . احتقيق األمن الغذائي يف الوطن العريب فإن الدول ما زالت تضع السياسات الالزمة لزايدة إنتاجيته

تتسم  احملاصيل اليت هذه زراعةإن الظروف الطبيعية يف معظم الدول العربية ابستثناء بعض الدول اخلليجية تتناسب مع 

يف  ارمياه األمطعلى  وف املناخية يف تلك املناطق حيث االعتمادابلتباين من دولة إىل أخرى تبعاً الختالف الظر  اإنتاجيته

 .هطول األمطار و توزيعها خالل املوسم الواحد  تالمبعدتتأثر اإلنتاجية  فإنلذلك  الري

 10 وبلغ ذلك بعد اإلنتاجازداد  و م 1970 عام يف طن مليون 7.5 العريب الوطن يف احلبوب الغذائية إنتاج جممل بلغ

و هكذا تتزايد معدالت اإلنتاج و اإلنتاجية يف   م 2004عام طن مليون 28 إىل و ارتفع م 1980 عام طن مليون

 نمو السكاين .الناجتة عن الللزايدة يف الطلب  استجابةم 2016السنوات التالية حىت عام 

 اهلكتار على مستوى اإلنتاجية زايدة :  مها  أساسيني متغريين إىل يف الوطن العريب  من هذه احلبوب اإلنتاج زايدة تعود

 . املزروعة املساحة زايدة و  الواحد

 العريب الوطن إنتاج حيث من %8 اجلزائر و% 21 السعودية ،% 22 مصر مث % 28 بنسبة األوىل املرتبة املغرب تلحي 

 58 من االكتفاء الذايت ما نسبته حوايل  استطاعت الدول العربية أن حتقق و نتيجة لالهتمام ابلزراعة .للحبوب الغذائية 

اض متوسط هذه الفجوة تدل على اخنف42%. تقدر بنسبة  الغذائية الفجوة أن يعين مما م 1992 عامذلك يف   %

يف الوطن العريب لذلك البد من العمل اجلاد لتحسني هذه اإلنتاجية من خالل األخذ إنتاجية اهلكتار من هذه احملصوالت 

 7. على حسب طبيعة كل منطقة توالاحملص  أفضل أنواعلتحديد  ابلوسائل التالية : ـ االهتمام ابلبحوث العلمية 

                                                           
حامت حممد عثمان ، إنتاج و استهالك القمح يف السودان ، حبث خترج )غري منشور( ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، كلية  إسالم - 7

 م .2016،  23_22الدراسات الزراعية ، السودان ، ص 
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 ـ االهتمام إبعداد األصناف اجليدة من التقاوي و تنقيتها من الطفيليات اليت يصعب على املزارع اكتشافها يف مراحل 

 مبكرة من العملية الفالحية . 

 الري . تاج إىل مزيد من جرعاتاحملاصيل قد حتـ االهتمام ابلتوقيت املناسب للزارعة خاصة املطرية ألن 

 . تخدمة يف مناطق زراعة احلبوبـ تطوير شبكات الري الصناعي املس

 .و مكافحة اآلفات  الضارة واألعشاب احلشائش إابدةـ 

 8.واحلصاد التسميد و الزراعة عمليات أو للزراعة األرض جتهيز يف سواء احلديثة الزراعية اآلالت ـ استعمال

 تتمثل هذه التحدايت فيما يلي : الوطن العريب .ـ حتدايت إنتاج احلبوب الغذائية يف 

املزروعة منها املساحة هكتار ، و تبلغ نسبة  مليون 1406مساحة الوطن العريب حوايل  تبلغ ـ ضيق األراضي الزراعية :

ا %( من األراضي الصاحلة للزراعة و هذ35( مليون هكتار  ، و هي متثل نسبة )69،5% أي إهنا تقدر حبوايل )5حوايل 

الفرد غري مستغلة األمر الذي يعين اخنفاض نصيب  اليت تصلح لألنشطة الزراعية%( من األراضي 65يدل على أن نسبة )

 من األراضي الزراعية يف الوطن العريب خاصة إن النمو السكاين يف تزايد مستمر .

 نتيجة خاصة يف مناطق الزراعة املروية و ذلك ملوحة الرتبة  لتتسم األراضي الزراعية العربية ابرتفاع معدـ ملوحة الرتبة .

فإن ذلك يؤدي  الرتبة سطح يف األمالح تلرتكيز معدال ونتيجة ذات احلرارة املرتفعة يف موسم الصيف ، املناخية للظروف

  الظروف . للمحصوالت اليت ال تتناسب مع هذه اإلنتاج و اإلنتاجية ابلنسبة اخنفاضإىل 

ي %( من إمجايل األراض25حبوايل ) يف الوطن العريب ساحة الزراعية املهددة مبشكلة التصحرتقدر املـ مشكلة التصحر .

 على املراكز احلضرية توسع بسبب األخريين خالل العقدينتزايدت  الظاهرة هلذه السلبية اآلاثر إن و  الصاحلة للزراعة

 9االعتماد عليها يف إنتاج الغذاء .املساحات الزراعية األمر الذي يعين تراجع املساحات اليت ميكن  حساب

                                                           
8
 . 24املرجع السابق ، ص  - 
 ، األمن الغذائي و التنمية املستدامة دراسة حالة اجلزائر ، رسالة ماجستري )غري منشورة( ، جامعة ابجي خمتار عنابة ، كلية  قصوريرمي  - 9

 م .2012،  94_93العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، ص 
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تعد مياه الري من أكثر العوامل أتثريًا يف اإلنتاج الزراعي عموما و إنتاج احلبوب استغالهلا : سوء و املائية ـ ندرة املوارد

تذبذب  بسبباملائية الضعيفة  املوارد ذات املناطق إىل الغذائية على وجه اخلصوص . و نظرًا لكون الوطن العريب ينتمي

 حبوايل أو األمطار من األهنار املتجددة سواء كانت السطحية املائية املوارد تقدر معدالت هطول األمطار املومسية حيث

 من الفرد نصيب أما العريب ، الوطن حدود خارج من األهنار حيث أتيت كميات كبرية من مياه مرت مكعب ( مليار296)

 الكافية املياه ندرة مشكلة كما ارتبطت الدول ، بني تفاوت وجود مع ( مرت مكعب600) الدول العربية فيقل عن يف املاء

 و زايدة معدل النمو السكاين ، اجلوفية ، املياه و اخنفاض حجم  النهرية الشبكة بضعف الدول العربية يف الري و للشرب

ألن  االقتصادي البعد من بكل املياه مشكلة أيضا ترتبط و . و ضعف الكفاءة التخزينية للسدود املياه ، استغالل سوءو 

  10حول املياه . الدائرة للصراعات نتيجة السياسي و البعد %( 50بنسبة ) االستهالك يف األكثر النصيب الزراعة أتخذ

تتمثل هذه السياسات يف جمموعة القرارات اليت تتخذها احلكومات بشأن القطاع الزراعي و ـ ضعف السياسات الزراعية .

الدول املتقدمة مثاًل يتزايد الوزن السياسي للمزارعني لذلك تكون السياسات الزراعية  ختتلف من منطقة إىل أخرى ففيهي 

يف تلك الدول إجيابية انحية القطاع الزراعي فتوفر له احلماية و التشجيع و التحفيز فينمو اإلنتاج إىل أكثر من الطلب احمللي 

العربية فهي متيل إىل االسترياد أكثر من االعتماد على اإلنتاج احمللي لذلك فإن  لبلدانا أما و ابلتايل تصدير الفائض .

 11 . لإلنتاجالسياسة الزراعية غري حمفزة 

                                                           
 جملة العلوم العريب، الغذائي األمن يف احلكومية والسياسات الدولية املنظمات دور حممد امحد املقداد _ عاهد مسلم أبو ذويب ، أثر - 10

 م . 2015، 688 ص ،42 اجمللد األردنية ، اجلامعة العلمي، البحث واالجتماعية ، عمادة اإلنسانية
 م . 2010،  113لبنان ، ص  ،  1العربية، ط دراسات الوحدة مركز ،  الغذائي األمن والتحدايت العربية فوزية غريب ، الزارعة - 11
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 املناخ ن لتغريحيث إ  انحية الظروف املناخية الشديدة ابحلساسية احملاصيل الغذائية  إنتاج يتسمـ املشكالت املناخية .

قد يؤدي  املناخ تغري فإن ذلك على وعالوة . املختلفة املناطق يف احملاصيل  و اجلودة وتنوع الغلة بعض اآلاثر على مستوى

 12 اآلفات الزراعية . انتشار إىل

 : اإلطار التطبيقي . الثالث احملور

تتم عملية  فبعد أن متغريات الدراسة املتحصل عليها من تقارير البنك الدويل  ياانتب حتليلالتطبيق على تشتمل عملية  

منوذج تصحيح اخلطأ  ،التكامل املشرتك  ،سكون السالسل الزمنية حتليل  تقدير منوذج الدراسة ستجرى اختبارات :

ابإلضافة إىل اختبارات مشاكل التحليل القياسي  اعتمادًا على منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة 

(ARDL) : و من مث تقييم النموذج كما يلي 

  . أبهم املتغريات املؤثرة فيهو عالقته الغذائية يف الوطن العريب  إنتاج احلبوبأوالً :تقدير منوذج  

 بعد استخدام أسلوب التجريب تبني أن الدالة اللوغريثمية متثل أفضل شكل رايضي للنموذج حيث مت 

 التعبري عنه  ابلعالقة التالية :        

Log(y) = a1 + a2 log(x1) + a3 log(x2) + a4log(x3) + c 

(y)  =كمية إنتاج احلبوب يف الوطن العريب  

(x1)   =القوى العاملة يف القطاع الزراعي ابلوطن العريب . 

(x2)   =مساحة األراضي الزراعية يف الوطن العريب . 

(x3)   يف الوطن العريب . الغاابت= مساحة 

C . املتغري العشوائي = 

 يتوقع أن تكون على النحو التايل :  وفقا  للنظرية االقتصادية فإنهاملسبقة للمعاملحتديد اإلشارات 

                                                           
م( ، رسالة ماجستري )غري منشورة( ، 2016م _1970صابرة تقرارت ، تقدير و استشراف الفجوة الغذائية للحبوب يف اجلزائر ، ) - 12

 . م2019،  7، ص  ، اجلزائر جامعة العريب بن مهيدي ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري
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a1  . مقدار الثابت يتوقع أن تكون اشارته موجبة : 

a2    :بوحدة الزراعية نسبة استخدام العمالة تتغري ما عند العريب الوطن يف الغذائية احلبوب منتجات حصيلة يف التغري نسبة 

 . موجبة اشارهتا تكون أن يتوقع واحدة

a3 تتغري مساحة األراضي الزراعية يف الوطن عند ما يف الوطن العريب  منتجات احلبوب الغذائية: نسبة التغري يف حصيلة

 بوحدة واحدة يتوقع أن تكون اشارهتا موجبة .العريب 

a4   : بوحدة واحدة يتوقع  مساحة الغاابتتتغري نسبة التغري يف حصيلة منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب عند ما

 . سالبةأن تكون اشارهتا 

 اثنياً : اختبار سكون السالسل الزمنية 

يتم األخذ ابختبار ديكي فللر املطور حيث تكون السلسلة مستقرة إذا كانت قيمتها احملسوبة اكرب من اجلدولية حتت مستوى 

( 2( ، )1) املالحقحيث إن نتائج التحليل الواردة يف   eviews9 % فيمكن توضيح ذلك اعتمادا على برانمج5معنوية 

 الفرق األول كما يلي :املستوى أو تشري إىل أن السالسل مجيعها مستقرة عند  (4( ، )3، )

ة : تشري نتائج االختبار إىل أن القيمة احملسوبة هلذه السلسل(y)استقرار سلسلة إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب ـ 

 ( و هذا يدل على استقرارها .0.010( مبستوى معنوية )(3.59-( و أن قيمتها اجلدولية تساوي (4.33-بلغت 

: تشري نتائج االختبار إىل أن القيمة احملسوبة هلذه السلسلة (x1)العاملون يف الزراعة  يف الوطن العريب سلسلة استقرار ـ 

 ( و هذا يدل على استقرارها .0.008( مبستوى معنوية )(3.60-( و أن قيمتها اجلدولية تساوي (4.42-بلغت 

: تشري نتائج االختبار إىل أن القيمة احملسوبة هلذه السلسلة بلغت (x2)استقرار سلسلة األراضي الزراعية  يف الوطن العريب ـ 

 استقرارها .( و هذا يدل على 0.003( مبستوى معنوية )3.60-( و أن قيمتها اجلدولية تساوي )(4.92-

: تشري نتائج االختبار إىل أن القيمة احملسوبة هلذه السلسلة بلغت (x3)ـ استقرار سلسلة مساحة الغاابت  يف الوطن العريب 

 ( و هذا يدل على استقرارها .0.002( مبستوى معنوية )3.60-( و أن قيمتها اجلدولية تساوي )(5.09-

 ( و أن قيمتها اجلدولية تساوي 4.63-إىل أن القيمة احملسوبة هلذه السلسلة بلغت )ـ سلسلة البواقي : تشري نتائج االختبار 
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 ( و هذا يدل على استقرارها .0.001 مبستوى معنوية )3.00-))

 اً : تقييم النموذج : اثلث

  تصبح معادلة النموذج على النحو التايل :               E.Viewsبتعويض القيم اليت مت التوصل إليها من برانمج 

y = 38.35  + 4.70(x1) +19.03(x2) -3.88(x3 

) 

 أ ـ تقييم النموذج وفقاً للمعيار االقتصادي:

( إن قيم وإشارات مجيع معامل النموذج تتفق مع النظرية االقتصادية 6تالحظ من خالل نتائج التحليل الواردة يف امللحق رقم )

 الدراسات التطبيقية وذلك على النحو التاىل : و

عندما تكون قيمة منتجات احلبوب الغذائية ( وهى قيمة موجبة وتدل على كمية 38.35إن قيمة الثابت بلغت ) -

 املتغريات املستقلة مساوية للصفر.

معدل استخدام ( وهى قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بني 4.70بلغت )عنصر العمل يف الزراعة قيمة متغري   -

تؤدي إىل  استخدام عنصر العمل, عليه فأن أي زايدة يف  كمية منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريبو  عنصر العمل 

 م(.6201 – م1990خالل الفرتة )منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب  زايدة يف حصيلة 

( وهى قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بني معدل 19.03يمة متغري عنصر األراضي الزراعية بلغت )ق  -

استخدام األراضي الزراعية و كمية منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب , عليه فأن أي زايدة يف استخدام عنصر 

 –م 1990ب الغذائية يف الوطن العريب خالل الفرتة )األراضي الزراعية تؤدي إىل زايدة يف حصيلة  منتجات احلبو 

 م(.6201

توسع بني معدل  عكسيةوتدل على وجود عالقة  سالبة( وهى قيمة 3.88-قيمة متغري عنصر مساحة الغاابت بلغت )  -

تؤدي إىل  مساحة الغاابتو كمية منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب , عليه فأن أي زايدة يف  مساحة الغاابت

 م(.6201 –م 1990يف حصيلة  منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب خالل الفرتة ) إخنفاض
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 . وفقاً للمعيار اإلحصائي تقييم النموذجب ـ  

 ميكن تقييم النموذج كما يلي :( 6نتائج التحليل الواردة يف امللحق رقم)وفقاً للمعيار اإلحصائي و أتسياً على 

ثبوت معنوية كل من الثابت و معامالت املتغريات املستقلة حيث جاءت قيم مستوى املعنوية أقل  ـ معنوية املعامل املقدرة : 

( ملعامل t( و إن قيمة )0.044( مبستوى معنوية)1.88( للثابت بلغت )t% حيث جند إن قيمة )5من مستوى املعنوية 

( مبستوى 2.35بلغت ) األراضي الزراعية( ملعامل t( و إن قيمة )0.04( مبستوى معنوية )1.99بلغت ) عنصر العمل

و ابلتايل فإن مجيع  (0.04( مبستوى معنوية )2.18-( ملعامل مساحة  الغاابت بلغت )tو إن قيمة ) (0.03معنوية )

واملتغري التابع   % وهذه النتيجة تدل على وجود عالقة معنوية بني املتغريات املستقلة ,5قيم مستوى املعنوية أقل من 

 م( .2016_  م1990خالل الفرتة ) منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن العريب

والقيمة   Fويتضح ذلك من خالل قيمة  %5: تالحظ ثبوت معنوية الدالة ككل عند مستوى معنوية  ـ  معنوية النموذج

 ( .0.002معنوية )(  مبستوى 5.79) Fحيث بلغت قيمة  (F.Statistic)االحتمالية الختبار 

على جودة تقدير الدالة  حيث بلغ معامل  R2(R-Squared) يدل معامل التحديد ـ  جودة توفيق املعادلة : 

)منتجات احلبوب الغذائية يف الوطن % من التغريات يف املتغري التابع  84وهذا يعىن إن  (0.84)التحديد املعدل للدالة 

%( من هذه 16يتم تفسريها من خالل التغريات يف املتغريات املستقلة بينما ) م(2016م _ 1990خالل الفرتة ) العريب

 التغريات ميكن إرجاعها إىل متغريات أخرى غري مضمنة يف النموذج.

 رابعاً : اختبار التكامل املشرتك .

( إىل وجود التكامل املشرتك لسلسلة متغريات النموذج خالل فرتة الدراسة و 7تشري نتائج التحليل الواردة يف امللحق رقم )

ذلك من خالل موافقة إشارات معامالت املتغريات للنظرية االقتصادية ابإلضافة إىل إن مجيع املتغريات جاءت حتت مستوى 

 % و هبذا فإن عالقة االحندار املقدرة بينها ال تكون زائفة 5املعنوية 
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 وذج تصحيح اخلطأ .خامسًا: من

( و هي متثل املعلمة املقدرة حلد تصحيح اخلطأ و هي 2.63-( أن قيمة معامل التكيف بلغت )6يتضح من امللحق رقم )

هنا تشري إىل أن إالقة التوازنية طويلة األجل كما معتمدة إحصائيًا مع اإلشارة السالبة املتوقعة و هذا يدل على أتكيد الع

عندما تنحرف عن مستوايهتا التوازنية يف املدى القصري فإهنا ت صحح بنسبة  الغذائية يف الوطن العريب إنتاج احلبوبمعدالت 

 ( من هذا االحنراف يف املدى الطويل.2.63%)

يعمل هذا االختبار على توضيح ما إذا كان هنالك أثر للمتغريات املفسرة على املتغري التابع أم ال سادساً : اختبار احلدود . 

 و مقارنتها بقيم احلدود العليا و الدنيا فإذا كانت أعلى منها  F-statisticيف األجل الطويل و ذلك من خالل قيمة 

 كانت بني احلدين هذا يعين عدم   فيقبل فرض العدم و لكن إنيرفض فرض العدم أما إذا كانت أقل من قيم احلدود الدنيا 

( و هي أكرب من قيمة احلدود 6,57( تساوي )8ضوح العالقة يف األجل الطويل . لكن قيمتها من خالل امللحق رقم )و  

 أن للمتغريات ( و هذا يدل على قبول الفرض البديل الذي يشري إىل5,07% املقدرة بـ )5العليا املناظرة ملستوى املعنوية 

 املفسرة أثر يف املتغري التابع .

 تتمثل املشكالت فيما يلي :سابعاً : اختبار املشكالت القياسية .  

( على عدم وجود مشكلة اختالف التباين و ذلك 9نتائج التحليل اليت يف امللحق رقم ) تدلـ مشكلة اختالف التباين .  أ

و هذه القيمة أكرب  0.46)هلذه االختبار حيث أهنا تساوي ) (prob Of F.Statistc)من خالل القيمة االحتمالية 

 يعاين من مشكلة اختالف التباين . ( لذلك فإن النموذج ال0.05من مستوى املعنوية )

( أن النموذج ال يعاىن من مشكلة 10اتضح من خالل نتائج التحليل اليت يف امللحق رقم )ـ مشكلة االرتباط الذايت :  ب

 . (0.05)و هي أكرب من  (0.25)بلغت Prob. F )   باط الذايت و ذلك ألن قيمة )االرت

( إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة التوزيع 11تشري نتائج التحليل اليت يف امللحق رقم )ج ـ التوزيع الطبيعي للبواقي .

وهي  (0.60)اليت بلغت  (prob)غري الطبيعي و الدليل على ذلك شكل الرسم البياين املوضح يف امللحق وكذلك قيمة 

 ما يدل على أن البواقي موزعة طبيعياً.  (0.05)أكرب من مستوى املعنوية 
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,  عنصر العمل قة طردية قوية ذات داللة  إحصائية بني املتغريات املستقلة)وعليه نستنتج وفقا" لنتائج التقدير وجود عال

و وجود عالقة سلبية بني معدل مساحة الغاابت   (إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريب( و املتغري التابع  )األراضي الزراعية

 ( .م2016_  م1990خالل الفرتة  ) إنتاج احلبوب الغذائية يف الوطن العريبو 

 

 اختبار الفرضيات و اخلامتة .

 أوالً : اختبار الفرضيات .

 -اشتمل البحث على الفرضيات اآلتية :

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن استخدام عنصر العمل  نسبة توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بنيأ ـ 

 .م(2016م _ 1990العريب خالل الفرتة)

استخدام عنصر العمل نسبة بني ( تربط 0,84التحليل إىل أن هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية تصل )تشري نتائج 

لذلك فإن الفرضية األوىل تُعدُّ  . .م(2016م _ 1990و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل الفرتة)

 . مقبولة 

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مساحة األراضي الزراعية ب ـ 

 .م(2016م _ 1990العريب خالل الفرتة)

و  مساحة األراضي الزراعية بني ( تربط 0,84تشري نتائج التحليل إىل أن هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية تصل )

  .لذلك فإن الفرضية الثانية تُعدُّ مقبولة  .م(2016م _ 1990ب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل الفرتة)كمية احلبو 

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب توجد عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني مساحة الغاابت ج ـ 

 .م(2016م _ 1990خالل الفرتة)

و كمية غاابت بني مساحة ال( تربط 0,84تشري نتائج التحليل إىل أن هنالك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية تصل )

 لذلك فإن الفرضية الثالثة تُعدُّ مقبولة . .م(2016م _ 1990احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب خالل الفرتة)
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 ى النتائج و التوصيات كما يلي :تشتمل اخلامتة علاثنياً : خامتة البحث . 

 -توصل البحث إىل النتائج التالية :أ ـ  نتائج البحث . 

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة  بني استخدام عنصر العمل( 0,84تصل )ـ  إن هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية 

. و  احلبوب املنتجة كميةتؤدي إىل زايدة   الةالعماستخدام هذا يعين إن الزايدة يف .م(2016م _ 1990يف الوطن العريب )

 اإلنتاج .كميات من حيث إجيابية العالقة بني عنصر العمل و  هذا يتفق مع النظرية االقتصادية و الدراسات السابقة 

الغذائية و كمية احلبوب بني مساحة األراضي الزراعية ( تربط 0,84ـ  إن هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية تصل )

ؤدي التوسع األفقي يف مساحة األراضي الزراعية يهذا يعين إن .م(2016م _ 1990املنتجة يف الوطن العريب خالل الفرتة)

اليت تنص و الدراسات السابقة . و هذا يتفق مع النظرية االقتصادية كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب إىل زايدة  

 .  مساحة األراضي املستخدمةيرتبط بعالقة طردية مع ي نتاج الزراععلى أن اإل

و كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف  الغاابتبني مساحة ( تربط 0,84ذات داللة إحصائية تصل ) سلبيةـ  إن هنالك عالقة 

ساب يكون على حهذا يعين إن التوسع األفقي يف مساحة الغاابت و  .م(2016م _ 1990الوطن العريب خالل الفرتة)

كمية احلبوب الغذائية املنتجة يف الوطن العريب . و هذا يتفق مع النظرية االقتصادية   مساحة األراضي الزراعية ابلتايل اخنفاض

 . و الدراسات السابقة اليت تنص على أن اإلنتاج الزراعي يرتبط بعالقة طردية مع مساحة األراضي املستخدمة

 يوصي البحث مبا يلي: ب ـ توصيات البحث .

و ذلك ابلتدريب و التأهيل يف كل املستوايت سواء العمالة املاهرة أو ابلقوى العاملة يف القطاع الزراعي ـ ضرورة االهتمام 

 .  من فرص العمل و التوظيف يف هذا القطاع  أمهية ااتحة املزيدو اخلرباء الزراعني و أاإلداريني 

ابستصالح الصحاري و استخدام بعض األراضي غري و ذلك ساحات املخصصة لإلنتاج الزراعي أمهية التوسع األفقي يف املـ 

 . من املشاكل البيئية )التصحر ، التعرية( حىت ال خترج بعض املساحات عند دائرة اإلنتاجالزراعية و محاية األراضي املستغلة 

املساحات الصاحلة  ضرورة احلد من انتشار بعض األشجار الطفيلية بصفة خاصة و األشجار األخرى بصفة عامة حفاظاً ـ 

 . عريبتاج احلبوب الغذائية يف الوطن الاالمر الذي يرتتب عليه اخنفاض إنللزراعة من النقصان 
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 _املراجع _

حامت حممد عثمان ، إنتاج و استهالك القمح يف السودان ، حبث خترج )غري منشور( ، جامعة السودان للعلوم و  ( إسالم1)

 م .2016التكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، السودان ، 
ملنطقة العربية ، : آفاق تعزيز األمن الغذائي يف ا 2030( اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا ، األفق العريب 2)  

 م .2017األمم املتحدة ، بريوت ، 

 الغذائي األمن يف احلكومية والسياسات الدولية املنظمات دور حممد امحد املقداد _ عاهد مسلم أبو ذويب ، أثر( 3)

 .م  2015، 42 اجمللد األردنية ، اجلامعة العلمي، البحث واالجتماعية ، عمادة اإلنسانية جملة العلوم العريب،

م( , رسالة 2005-م1970منذر حممود الصايف, حتليل اجتاه الفجوة الغذائية يف السودان ابلرتكيز على حمصول القمح)( 4)

 م .2008,  ، السودان , جامعة اخلرطوم , كلية الدراسات االقتصادية و االجتماعية ماجستري )غري منشورة(

 م 2016، التوسع من انحية عملية ، روما  ة و األرز و القمح احلفظ و( منظمة األغذية و الزراعة  لألمم املتحدة ، الذر 5)

م _ 1980سامل يونس النعيمي _ أسوان عبد القادر زيدان ، مصادر منو اإلنتاجية يف زراعات دول عربية خمتارة )( 6)

 .م 2009،  37م( ، جملة زراعة الرافدين ، كلية اإلدارة ، جامعة املوصل ، العراق ، العدد 2003

( مساح حممد ابراهيم عبدهللا شاهني _ حممد كامل رحيان _ عبد هللا حممود عبد املقصود ، منوذج قياسي حملددات إنتاج و 7)

، عدد  2G، عدد  26ختزين القمح يف مصر ، جملة احتاد اجلامعات العربية للعلوم الزراعية ، جامعة عني مشس ، جملد 

 م .2019،  2139_2131خاص 

 م 2010لبنان ،  ،  1العربية، ط دراسات الوحدة مركز ،  الغذائي األمن والتحدايت العربية ريب ، الزارعةفوزية غ( 8)

م( ، رسالة ماجستري 2016م _1970صابرة تقرارت ، تقدير و استشراف الفجوة الغذائية للحبوب يف اجلزائر ، )( 9)

 . م2019االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، )غري منشورة( ، جامعة العريب بن مهيدي ، كلية العلوم 
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، األمن الغذائي و التنمية املستدامة دراسة حالة اجلزائر ، رسالة ماجستري )غري منشورة( ، جامعة ابجي  قصوريرمي ( 10)

 م .2012خمتار عنابة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، 

 

sEctrictsa cfo  ostctns n   nni amitsE  mniotctns ts cfo  mii cnmoi 
(1990-2016.)  

Abstract 
                ht ca h  htucc feah aht c mitla es tcaebuae h aht s  laee  es seeh 

hcue c 1ceh laee  e  aht acum fecch )1990 ar - 2016 ar(. a h ea uebth ae 
eht aes  aht a 1t u h ctvtc es aht ctcuaee che1 mtaftt  aht cuat es seeh hcue c 

1ceh laee  e  aht acum fecch u h aht beca eb1ecau a sulaecc usstlae h ea 
h ce h aht 1tceeh )1990-2016 .) ht 1cemctb es aht ca h  fuc c bbuceoth e  

aht e tcaee : ehua ec aht a 1t u h ctvtc es ctcuaee che1 mtaftt  aht cuat es 
seeh hcue c 1ceh laee  e  aht acum fecch u h aht beca eb1ecau a sulaecc 

usstlae h ea h ce h aht 1tceeh )1990 ar - 2016 ar(.  ht ca h   cth aht 
htclce1aevt u11ceulh u h aht cauaecaeluc u uc cec u11ceulh ae uhhctcc aht 

1cemctb. a h ea ctulhth ctvtcuc ctc cac, aht beca eb1ecau a es fhelh uct:  ht 
tdecat lt es u hectla ceh eselu a ctcuaee che1 )84%( mtaftt  aht cuat es seeh 
hcue c 1ceh laee  e  aht acum fecch uc u ht1t ht a vuceumct u h )tb1ce bt a 

 cth u h l caevuath uctuc( uc e ht1t ht a vuceumctc, u h aht 1ctct lt es u 
 thuaevt ceh eselu a ctcuaee che1 es )84%( mtaftt  aht cuat es hcue  

1ceh laee .  eeh e  aht acum fecch uc u h t1t ht a vuceumct, u h sectca uctuc 
uc u  e ht1t ht a vuceumct.  ht ca h  ctlebbt hth aht  tltccea  es 

td1u he h uhcel ca cuc uctuc u h 1u e h uaat aee  ae acue e h u h e uces e h 
uhcel ca cuc fecttcc u h cebeae h aht td1u cee  es sectcac ua aht td1t ct es 

uhcel ca cuc cu hc. 
Key words: grains, food, production, the Arab world. 
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 _ المالحق_

  م( .2016 –م 1990إنتاج الحبوب في الوطن العربي )لسلة ـ استقرار س1

Null Hypothesis: Y has a unit root     

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 

 
  

 

  

 

  

 

   t-Statistic 

 

        Prob.* 

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic     -4.335541         0.0105 

Test critical values: 1% level       -4.356068   

  5% level           -3.595026   

  

 

10% level 

 

  

 

    -3.233456 

 

  

 
 

 
(( .م2016 – م1990) العربي الوطن في العاملون في الزراعة ـ استقرار سلسلة 2  

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 

 
  

 

  

 

  

 

t-Statistic 

 

  Prob.* 

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.426448  0.0089 

Test critical values: 1% level   -4.374307   

  5% level   -3.603202   

  

 

10% level 

 

  

 

-3.238054 

 

  

 
 
 (( .م2016 – م1990) العربي الوطن في األراضي الزراعية استقرار سلسلة  -3

 

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

 
  

 

   

 

  

 

         t-Statistic 

 

  Prob.* 

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic         -4.924433             0.0030 

Test critical values: 1% level            -4.374307   

  5% level           -3.603202   

  

 

10% level 

 

    

 

        -3.238054 

 

  

 
 
 .( م2016 – م1990) العربي الوطن في مساحة الغابات  ـ استقرار سلسلة4

Null Hypothesis: D(X3) has a unit root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

 
  

 

  

 

  

 

t-Statistic 

 

  Prob.* 

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.098506  0.0020 

Test critical values: 1% level   -4.374307   

  5% level   -3.603202   

  

 

10% level 

 

  

 

-3.238054 
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 سلسلة البواقي . رـ استقرا 5
 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root   

Exogenous: Constant       

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

 
  

 

  

 

  

 

      t-Statistic  

 

          Prob.* 

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic        -4.632840           0.0015 

Test critical values: 1% level            -3.769597   

  5% level          -3.004861   

  

 

10% level 

 

  

 

       -2.642242 

 

  

 
 م( .2016 –م 1990تحليل العالقة بين المتغيرات في النموذج ) – 6

Dependent Variable: LOG(Y)     

Method: ARDL       

Date: 06/20/20 Time: 21:32     

Sample (adjusted): 1993 2016     

Included observations: 24 after adjustments   

Maximum dependent lags: 3 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (3 lags, automatic): LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3)  

Fixed regressors: C @TREND     

Number of models evalulated: 192     

Selected Model: ARDL(3, 2, 1, 1) 

 

  

 

  

 
Variable 

 

Coefficient 

 

Std. Error 

 

    t-Statistic 

 

         Prob.*   

 
LOG(Y(-1)) -0.610681 0.265755    -2.297907         0.0404 

LOG(Y(-2)) -0.542509         0.268571    -2.019988         0.0663 

LOG(Y(-3)) -0.483009 0.225046     -2.146269         0.0530 

LOG(X1) 4.705093 2.362107     1.991905         0.0496 

LOG(X1(-1)) 1.468711 2.474744     0.593480         0.5639 

LOG(X1(-2)) 4.292973 2.099353     2.044903         0.0634 

LOG(X2) 19.03102 8.083314     2.354358         0.0364 

LOG(X2(-1)) -22.08006 8.379833    -2.634905         0.0218 

LOG(X3) -3.878455 1.776446    -2.183267         0.0496 

LOG(X3(-1)) 5.119916 1.790757     2.859079         0.0144 

C 38.35611 20.37380     1.882619         0.0442 

@TREND 

 

0.288690 

 

0.070665 

 

    4.085327 

 

        0.0015 

 
R-squared 0.841604     Mean dependent var      17.61328 

Adjusted R-squared 0.696408     S.D. dependent var       0.172656 

S.E. of regression 0.095132     Akaike info criterion      -1.560244 

Sum squared resid 0.108602     Schwarz criterion      -0.971217 

Log likelihood 30.72293     Hannan-Quinn criter.      -1.403975 

F-statistic 5.796327     Durbin-Watson stat       2.133455 

Prob(F-statistic) 

 

0.002597 

 

  

 

  

 

  

 
        .       
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م( .2016/م1990) معدل تصحيح الخطأ  اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة - 7  

 
 

 اختبار الحدود . – 8

 

ARDL Cointegrating And Long Run Form   

Dependent Variable: LOG(Y)     

Selected Model: ARDL(3, 2, 1, 1)     

Date: 06/20/20 Time: 22:53     

Sample: 1990 2016       

Included observations: 24 

 

  

 

  

 
Cointegrating Form 

 
Variable 

 

Coefficient 

 

Std. Error 

 

t-Statistic 

 

Prob.    

 
DLOG(Y(-1)) 1.025519 0.375827 2.728702 0.0183 

DLOG(Y(-2)) 0.483009 0.225046 2.146269 0.0530 

DLOG(X1) 4.705093 2.362107 1.991905 0.0496 

DLOG(X1(-1)) -4.292973 2.099353 -2.044903 0.0634 

DLOG(X2) 19.031019 8.083314 2.354358 0.0364 

DLOG(X3) -3.878455 1.776446 -2.183267 0.0496 

D(@TREND()) 0.288690 0.070665 4.085327 0.0015 

CointEq(-1) 

 

-2.636200 

 

0.535411 

 

-4.923694 

 

0.0004 

 
    Cointeq = LOG(Y) - (3.9704*LOG(X1) -1.1566*LOG(X2) + 0.4709*LOG(X3) + 

        14.5498 + 0.1095*@TREND ) 

 

  

 

  

 
          

Long Run Coefficients 

 
Variable 

 

Coefficient 

 

Std. Error 

 

t-Statistic 

 

Prob.    

 
LOG(X1) 3.970404 0.760737 5.219152 0.0002 

LOG(X2) -1.156606 0.429400 -2.693541 0.0195 

LOG(X3) 0.470928 0.127362 3.697568 0.0030 

C 14.549774 6.730163 2.161876 0.0515 

@TREND 

 

0.109510 

 

0.015241 

 

7.185080 

 

0.0000 

 

ARDL Bounds Test       

Date: 06/20/20 Time: 21:41     

Sample: 1993 2016       

Included observations: 24     

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

 
Test Statistic 

 

Value 

 

k 

 

  

 

  

 
F-statistic 

 

 6.577880 

 

3 

 

  

 

  

 
          

Critical Value Bounds 

 

  

 

  

 

  

 
Significance 

 

I0 Bound 

 

I1 Bound 

 

  

 

  

 
10% 3.47 4.45     



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 3, December 2020                                                                    International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                                 Research and Sustainable Development 

 

Page 22 of 24 
 

 

 اختالف التبايناختبار ـ  9

Heteroskedasticity Test: ARCH 

 

  

 

  

 
F-statistic 0.557753     Prob. F(1,21) 0.4634 

Obs*R-squared 

 

0.595067 

 

    Prob. Chi-
Square(1) 

 

0.4405 

 

          

 اختبار االرتباط الذاتي . – 10

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

 
F-statistic 1.433019     Prob. F(1,11) 0.2564 

Obs*R-squared 

 

2.766219 

 

    Prob. Chi-Square(1) 

 

0.0963 

 
          

 ـ التوزيع الطبيعي للبواقي 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 4.01 5.07     

2.5% 4.52 5.62     

1% 

 

5.17 

 

6.36 
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 ـ بياانت متغريات الدراسة . 12

انتاج احلبوب ابلطن  السنة
 املرتي

العاملون يف الزراعة كنسبة من مجلة 
 العمالة

االراضي الزراعية ابلكيلو 
 مرت

مساحة الغاابت ابلكيلو 
 مرت
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 .م( 2016م _ 1990املصدر : تقارير البنك الدويل )

 

 

1990 35234120 35.05 3543042 194668 
1991 40770558 35.06 3554814 194100 
1992 36787009 35.36 3566269 193531 
1993 36429802 34.46 3646870 192963 
1994 41215201 34.16 3722690 192394 
1995 33764075 33.27 3791120 191826 
1996 46999725 32.64 3863364 191257 
1997 34594359 32.00 3929959 190689 
1998 40959364 31.19 4012316 190120 
1999 36068066 30.59 4081785 189552 
2000 32528822 30.79 4079652 188984 
2001 38572944 30.00 4079201 189100 
2002 42637740 29.27 4086271 189217 
2003 49531118 29.41 4091501 189334 
2004 48954935 29.28 4099106 189450 
2005 46456726 28.30 4105417 189567 
2006 52386746 27.46 4099677 190278 
2007 43422883 26.84 4100240 190989 
2008 40865187 26.05 4091119 191700 
2009 51600189 24.87 4085634 192411 
2010 44646726 23.67 4091667 193122 
2011 49579923 23.35 4775446 391507 
2012 52353182 22.48 4778943 389071 
2013 60068587 22.34 4785734 386635 
2014 57407499 22.19 4793847 384200 
2015 54087781 21.59 4795791 381764 
2016 50478201 21.18 4794229 379329 


