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 الملخص العربى

ُيعد محصول القمح من المحاصيل االستراتيجية المرتبطة 
باألمن الغذائي، ومن أجل زيادة كمية اإلنتاج لسد االحتياجات 

من معرفة سبل زيادة المساحة  منه والحد من االستيراد، البد
المنزرعة وعلي الرغم من االهتمام التي تولية الدولة في زيادة 
المساحة من القمح إال أن اإلنتاج ال يفي االستهالك، مما أدي 

، واستهدفت الدراسة %45الي أستراد كميات تصل ألكثر من 
 تقدير دالة استجابة عرض محصول القمح باستخدام نموذج 

(ARDL) ي محافظة مطروح وهي أحد المحافظات الصحراوية ف
التي توليها الدولة اهتماما في التوسع في زراعة المحاصيل 

معامل تصحيح  ومنها القمح، وأظهرت النتائج أن ةاالستراتيجي
-سالبًا ومعنويًا   (CointEq(-1)) (Cointegrating Formالخطأ 

ا يعني ( مم0.01معنوية أقل من  ىعند مستو  (0.4410931
وجود عالقة في األجل الطويل، وأن القيمة السالبة تعني التراجع 

معامالت المتغيرات المستقلة في  ، وتوضحالي القيمة التوازنية(
معامل متغير حيث الطويل  دىالم علىمعادلة التكامل المشترك 

األمطار، كمية انتاج القمح والمساحة المنزرعة بالقمح كمية مياه 
معنوية ومعنوي، أي توجد عالقة طردية و  وجبكمتغير تابع م

 ( ويتفق هذا والواقع.0.01منوية أقل نمع ىإحصائيًا )عند مستو 
أنه توجد  ىجاء معامل متغير سعر القمح سالب ومعنوي، بمعن

 إحصائيا )عند مستوي معنوية أكبر منعنوية عالقة عكسية م
( بين متغير سعر القمح كمتغير مستقل والمساحة 0.01

ن كان ال يتفق هذا والمنطق الم نزرعة بالقمح كمتغير تابع، وا 
نتاج نه يتفق والواقع الفعلي حيث يستخدم اإل أ االحصائي إال

كعلف حيواني، نظرا لعدم توفر مياه للري أثناء عملية طرد 
االستخدام األمثل للموارد المائية وتوصي الدراسة  السنابل.

ى مشروعات لحصاد المتاحة ومنها مياه االمطار والعمل عل

األمطار في محافظة مطروح واالهتمام بعمليات الري خاصة في 
 فترة طرد السنابل وذلك لزيادة اإلنتاج.

: نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع الكلمات المفتاحية
(ARDL) اختبار السالسل الزمنية، القمح، اختبار استقرار ،
  .النموذج

 المقدمة 
لقمدددددددم مدددددددت المحاصدددددددي  االسدددددددتراتي ية عدددددددد محصدددددددو  اي       

المرتبطددددة بدددداامت اللددددذامي والتددددي يعتمددددد علي ددددا ا نسددددات فددددي 
مصدر  هكمدا توليد ،ك  دو  العالم أهمية خاصدة وليهوتغذامه، 

أهميددددددة خاصددددددة وذلددددددك لسددددددد احتيا ددددددا  السددددددكات والحددددددد مددددددت 
الدددرغم مدددت الزيدددادث التدددي حدددد   فدددي ا نتدددا   ىوعلددداالسدددتيراد، 

خيددرث للقمددم نتي ددة للزيددادث فددي المسدداحة الكلددي فددي السددنوا  اا
بمتوسدط  مليدوت فددات 3.4 حدوالي إلى المزروعة والتي وصل 

ت الكميدا  المنت دة منده أال إمليدوت طدت،  9.5إنتا  بلد  نحدو 
المتزايددددددث حيدددددث وصدددددل   تباحتيا دددددا  السدددددكامحليدددددا ال ت دددددي 

ت دداقم  أدى إلدى)ممدا  مليدوت طدت، 18 الكميدا  المسدت لكة منده
 مليدددوت طددددت  8.5 و  الكميدددة المسدددتوردث حدددواليال  دددوث ووصددد
 )ال  دددداز 2020ليددددار دوالر خددددال  عددددام م 2.2بقيمددددة بللدددد  

وبالتددالي تتحمدد   ،،2021)واالحصدداء العامددة للتعبمددة المركددز 
 إلدىالدولدة  تل د  لدذلك خزانة الدولة المزيد مت االعباء الماليدة 

زراعدددة القمدددم فدددي ااراضدددي الصدددحراوية)خار  الدددواد   ك حدددد 
كددددامز السياسددددة المصددددرية الحاليددددة لموا  ددددة ال  ددددوث القمحيدددددة ر 

الراهنة والمتوقعة، وذلك مت خال  التوسع في زراعة محصو  
القمددددم فددددي المحافظددددا  الصددددحراوية، ومندددده محافظددددة مطددددرو  

ميدا  االمطدار  ىمساحا  مدت القمدم علديتم في ا زراعة  والتي 
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ت الدددد فددددا 20حدددوالي في دددا حيدددث بللددد  المسددداحة المنزرعدددة 
 2020طدددت لل ددددات وذلدددك خدددال  عدددام  2.5بمتوسدددط إنتا يدددة 

علدي الدولدة  عم لذلك ت ،ااراضي  واستصال  الزراعة )وزارث
سدددب  زيدددادث إنتا يدددة وحددددث المسددداحة للقمدددم عدددت طريددد   تحديدددد

تحليدد  العالقددا  االقتصددادية بدديت المتليددرا ، ودراسددة اسددت ابة 
 العرض لبيانا  السالس  الزمنية  

 ثيةبحمشكلة الال
علددى الددرغم مددت الزيددادث فددي ا نتددا  المحلددى مددت القمددم إال 
أت القطدداا الزراعددي مددازا  يعددانى مددت عدددم القدددرث علددى الوفدداء 
باحتيا ددددا  السددددكات مندددده ممددددا أدى إلددددى و ددددود ف ددددوث غذاميددددة 

ذاتدي بلد   اكت داءمليدوت طدت، وبنسدبة  8.5قمحية بلل  حدوالى
ى أدى إلدددد  والددددذ 2020 عددددام خددددال  %54متوسددددط ا نحددددو 

زيدددادث  ذلددك ترتدددل علدديو القمدددم مددت الخددار ،  اسددتيراداسددتمرار 
وبالتددالي عددلء علددى  المصددر  العددلء علددى الميددزات الت ددار 

ال  دوث القمحيدة تقليد  هدذ  الدولة لللذلك تعم  ميزانية الدولة، و 
نحددددو التوسددددع فددددي زراعددددة محصددددو  القمددددم فددددي  ات  دددد فقددددد 

 ة خاصة ااراضي الصحراوية ك حد وسام  زيادث إنتا ه وبص
فددي محافظددة مطددرو  حيددث بللدد  مسدداحة القمددم علددى مسددتوى 

والدد فددات وفدي محافظدة  201.5نحو المحافظا  الصحراوية
وهدو مدا  2020الد فددات وذلدك خدال  عدام  20مطرو  نحو 
العدام، مت أ مالي ااراضي الصحراوية لن س  %9يم   نحو 

اسددتعان  الدولددة بسياسددة سددعر الضددمات لمحصددو  القمددم  كمددا
تشدد يع الددزراا علددي زيددادث المسدداحة المزروعددة مندده عامددا بعددد ل
نتدددا  الكلدددي وخ دددض ال  دددوث منددده وتقليددد  خدددر وذلدددك لزيدددادث ا آ

ذلددددك إلددددى اخددددتالد در ددددة  ىفقددددد أد االسدددتيراد مددددت الخددددار  
المنزرعدة المسداحة  علدىاست ابة المدزارعيت للمتليدرا  المدة رث 

  عرض القمم في المحافظا  الصحراوية واست ابة
 يةف البحثاهداال

نتدددددا  والسدددددعر  -1 التعدددددرد علدددددى تطدددددور كددددد  مدددددت مسددددداحة وا 
محصددو  القمددم علددى ل المزرعددي والتكدداليد وصددافي العامددد

نتدا  كدال مدت القمدم  ا مالي ال م وريدة، وتطدور مسداحة وا 

-1990والشددددعير لمحافظدددددة مطدددددرو  خدددددال  ال تدددددرث مدددددت )
2020   

ظددة دراسدة أهدم العوامدد  المدة رث علدى انتددا  القمدم فدي محاف -2
 خال  ن س ال ترث  (ARDL)مطرو  باستخدام نموذ  

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

الدراسدددة فدددي تحقيددد  أهدددداف ا علدددى اسدددتخدام طدددر  تعتمدددد      
والكمددي م دد  اسددتخدام أسددلول  الوصدد ي اميصددالتحليدد  ا ح

، با ضدددافة إلددى دراسددة أهدددم العوامدد  المدددة رث االنحدددار البسدديط
مسدددتوى محافظدددة مطدددرو  باسدددتخدام  نتدددا  القمدددم علدددىإ علدددى

البيانددددا  ال انويددددة التددددي  علددددى، كمددددا اعتمددددد  ARDLنمددددوذ  
تعدددها وتنشددرها وزارث الزراعددة واستصددال  االراضددي مددت خددال  
قطدددددددداا الشددددددددموت االقتصددددددددادية، واالدارث المركزيددددددددة لالقتصدددددددداد 

 . وهيمة ا رصاد ال ويةوالدراسا  السابقة، الزراعي، 
 م اإلجرائية:والمفاهي اإلطار النظري

التعرف علىى النمىوذج المسىتخدم فىي الدراسىة نمىوذج توزيىع 
 2020): ,)بتال ARDLاالبطاء الذاتي 
 Autoregressive Distributed Lag Model هدو اختصدار

ختبددار الحدددود كمقاربددة بديلددة إهددو نمددوذ  ديندداميكي يسددتعيت بو 
متليدر تددابع  -للتكامد  المشدترك )فددي و دود شددعاا تكامد  واحددد

د   مددت فوامدددد  اندده ي سدددر المتليددر التددابع بنددداءا علددى القددديم واحدد
يعمدددد  هدددددذا   السددددابقة لدددده والقدددديم السدددددابقة للمتليددددرا  المسددددتقلة

النموذ  بواسطة اختبار الحدود للكشدد عدت التكامد  المشدترك 
بدديت المتليددرا  المختل ددة فددي در ددا  التكامدد  )الصدد ر والواحددد 

تدددابع مسدددتقر فددددي او الواحدددد فقدددط  بشدددرط ات يكددددوت المتليدددر ال
ولدى  يعتبددر نمدوذ   يدد فددي حالدة العيندا  الصددليرث الدر دة اا

ويمكنندددا مدددت تقددددير العالقدددة قصددديرث وطويلدددة اال ددد  فدددي ن دددس 
 النموذ  

 ARDL :ثانيا شروط تطبيق نموذج
 ددراء اختبددارا  السددكوت السالسدد  الزمنيددة وات يمكددت أت إ -1

و عندددد ال دددر  أ  0تكدددوت السالسددد  سددداكنة عندددد المسدددتوى )
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او خلدديط بين ددا ال ي تددرض أال تكددوت ا  سلسددلة   1ااو  )
 مستقرث مت ال ر  ال اني 

مشدددداهدث، الت 30ح ددددم العينددددة ينبلددددي أت يكددددوت بحدددددود  -2
يعتمددد علددى تكددويت فتددرا  ابطدداء متعددددث  ARDL نمددوذ 

للمتليدددر التدددابع والمتليدددرا  المسدددتقلة وهدددذا يعندددي تخ ددديض 
 در ة حرية النموذ   

 تصدددحيم الخطددد  فدددي نمدددوذ  ينبلدددي أت يكدددوت معامددد  -3

ARDL  القصددير اا دد  سددالل ومعنددو ECM  بعددد الت كددد
 مت و ود عالقة طويلة اا   مت خال  اختبار الحدود 

اسدددتخدام معدددايير تحديدددد فتدددرا  ا بطددداء فدددي تحديدددد رتبدددة  -4
وخالفة واعتمد القيمدة ااقد  فدي تحديدد  AICالنموذ  من ا 

 النموذ  المالمم 

اسددية لسددالمة النمددوذ  م دد  اختبددار  ددراء االختبددارا  القيإ -5
LM  االرتبدداط الددذاتي واختبددار عدددم  بددا  الت ددانس للتبددايت

  نموذ ال ةواختبار استقراري

تتميدز  :ARDL (Nkoro and Kelvin, 2016) مزايىا منهجيىة
ب ندده ال يتطلددل أت تكددوت السالسدد  الزمنيددة  ARDL من  يددة

أت  Pesaran  متكاملدددة مدددت الدر دددة ن سددد ا، حيدددث يدددرى بسدددرات
خصدددام   تالنظدددر عددداختبدددار الحددددود يمكدددت تطبيقددده بلدددض 

، أو متكاملدة I(0)السالس  الزمنيدة ومدا اذا كاند  مسدتقرث عندد 
أو خليط من ما، الشرط الوحيد أت ال  ،I(1)مت الدر ة االولى 

كمدا تتميدز بخصدام   ،I(2)تكوت متكاملة مدت الدر دة ال انيدة 
منيددددة القصدددديرث حالددددة السالسدددد  الز  فددددي  اتسدددداقاأفضدددد  )أك ددددر 

ختبدددار التكامدددد  المشددددترك م دددد  أ فدددديمقارندددة بددددالطر  االخددددرى 
ذا  المددرحلتيت، واختبددار  Engle Granger-  ران ددر-إن دد 

أو  ، CRDW Testالتكامددد  المشدددترك بداللدددة ديدددربت واطسدددت
 Cointegration  اختبددددار التكامددددد  المشدددددترك ل وهانسدددددت

Johansen test  فدددى إطدددار نمدددوذ VAR. كمدددا ي خدددذ نمدددوذ  
ARDL    عدد كافى مت فتدرا  االبطداء للحصدو  علدى أفضد

النتددام ، كمددا أندده يعطددى أفضدد  النتددام  للمعلمددا  فددى المدددى 
الطويددد ، كمدددا يمكدددت مدددت فصددد  تددد  يرا  المددددى القصدددير عدددت 

المدددى الطويدد  والحصددو  علي مددا فددى ن ددس المعادلددة، ويمكددت 
 :كاالتيت صي  المميزا  

 ة واحدددث، لددذا تعتبددرمعادلدد فدديحيددث أت المتليددرا  ت م دد   •

ARDL    للبدددواقيالمشددداك  لعددددم و دددود ارتبددداط  فدددياقددد            
كددد  المتليدددرا  داخليدددة ، أضدددد الدددى ذلدددك أنددده  ضبدددافترا(

عنددددما يكددوت هنددداك  - .البددواقييمكددت مدددت تحليدد  نمدددوذ  
يمكنددده  ARDL المددددى الطويددد ، فدددات فددديعالقدددة وحيددددث 

  كما أت من  يدةالتمييز بيت المتليرا  التابعة والت سيرية  

 ARDL     ت ترض و ود عالقة وحيدث فى معادلة الصديلة
تحديدد   - .المختزلة بيت المتلير التابع والمتليدرا  الخار يدة

لمت  دددا  التكامددد  المشدددترك عندددد و دددود مت  دددا  متعدددددث 
يمكدت  (ECM)الخطد   نموذ  تصدحيم  - .للتكام  المشترك

البسدديط،  بالتحويدد  الخطددى ARDL اشددتقاقه مددت النمددوذ 
والدددذ  يددددم  تعدددديال  المددددى القصدددير مدددع تدددوازت المددددى 

  الطوي  دوت فقدات معلوما  المدى الطوي 

نمىوذج توزيىع االبطىاء  الدراسات السابقة التي اسىتخدمت •
 .ARDLالذاتي 

سيتم فيما يلي عرض نتام  بعض الدراسا  السدابقة والتدي 
ا أو مددن   قريددل مندده مرتبددة زمنيدد ARDL نمددوذ   اسددتخدم 

  :تيكاآل

 نمددددوذ  باسددددتخدام  2013)دراسددددة ادريددددو   اظ ددددر و 

ARDL   و دددود عالقدددة سدددلبية )عالقدددة عكسدددية  بدددديت معددددال
، معددد  االسددت مار، يا  مددالي الحقيقددالبطالددة والنددات  المحلددى 

ومعدد  التبدداد  الت دار  و دداء  نتددام  كد  المتليددرا  معنويددة  
علددددى  وو ددددود أ ددددر سددددلبي غيددددر معنددددو  لمعددددد  النشدددداط الخددددام

معدال  البطالة في اا   الطوي  وتعكس هذ  النتي ة ال امة 
ضدددرورث بنددداء سددديناريوها  مسدددتقبلية لدالدددة عدددرض العمالدددة فدددي 

 ال زامر ب دد التخطديط  
دراسددددة ات ددددا  العالقددددة   2013واسددددت دف  نددددورث اليوسددددد )

السددببية بدديت كميددة النقددود وديناميكيددة النشدداط االقتصدداد الكلددى، 
ندددات  المحلدددى وسدددعر ال امددددث، وسدددعر الصدددرد م ددد  إ مدددالي ال

والمسدددددتوى العدددددام للسدددددعار فدددددي المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية  
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 باسددتخدام مددن   الحدددود الددذاتي للمتباطمددا  الزمنيددة الموزعددة

Autoregressive Distributed Log Modelتبديت و دود  د، وقد
عالقة طويلة اا   بيت إ مالي النات  الحقيقي، وكمية النقود 

عر الصدددرد، وذلدددك حينمدددا كانددد  كميدددة النقدددود والمسدددتوى وسددد
العام للسعار وا  مالي النات  الحقيقي في معدادال  يم د  كد  
من ا المتلير التابع  وأفاد  نتام  العالقة طويلة اا   لكميدة 
النقدددود كمتليدددر تدددابع بمعنويدددة إ مدددالي الندددات  الحقيقدددي وسدددعر 

 ال امدث وسعر الصرد 
تخ دديض العملددة  رإلددي أ دد  2016)دراسددة كمددا  وتوصددل  

علدددى الميدددزات الت دددار  الكلدددى والميدددزات الت دددار  غيدددر الن طدددي 
  اسددتخدام نمددوذ  2015-1980)خددال  ال تددرث الممتدددث مددت 

ARDL ، وتوصدددددل  الدراسدددددة إلدددددى أت هدددددذا التددددد  ير لتخ ددددديض
الدددينار كددات تدد  يراا وهميددا را ددع لكددوت الصددادرا  م يمنددة مددت 

ت أت الددواردا  ليسددد  مرندددة طددرد قطددداا المحروقددا  فدددي حدددي
لكدددددوت أنددددده ال يو دددددد سدددددلع بديلدددددة للمسدددددتوردا  إال فدددددي حددددددود 

 .ضعي ة
دراسدددة تددد  ير الددددعم  إلدددى  2016)هدددوارى واخدددروت وأشددار 
فددددي  ال الحدددديعلددددى نمدددو ا نتددددا   ال الحدددديللقطدددداا  الحكدددومي

-1970ال زامددددددر باسددددددتخدام بيانددددددا  سددددددنوية خددددددال  ال تددددددرث )
نمددددوذ  االنحدددددار الددددذاتي   ويسددددتند هددددذا التحليدددد  إلددددى 2011

وتبددديت أت الددددعم ، (ARDL)لل  دددوث الزمنيدددة الموزعدددة المتباطمدددة
فدددي ال زامدددر فدددي  ال الحدددييدددة ر إي ابيدددا علدددى النمدددو  ال الحدددي

فددددي  ال الحددديالمددددى القصدددير، ولددده أ دددرا سددددلبيا علدددى ا نتدددا  
 .المدى الطوي 

الي   2017الحاني ) البلداو  وع اد است دف  أسماءو 
دالة است ابة عرض محصو  القمم في العرا   دراسة تقدير

الختبار التكام   ARDL باستخدام نماذ  توزيع االبطاء
قصيرث وطويلة اال  ، وقد  هالمشترك وتقدير العالقة التوازني

تم تحديد العوام  الرميسة الست ابة عرض المساحة المزروعة 
بمحصو  القمم وهي المساحة المزروعة بمحصو  القمم في 

ا  لسنة سابقة )دونم ، سعر محصو  القمم )دينار/ العر 
طت ، سعر محصو  الشعير )دينار/ طت ، التصريد المامي 

 ، المخاطرث ا نتا ية، 3لن ر  د لة وال را  )مليار م
المخاطرث السعرية، االمطار)ملميتر  تم التحق  مت استقراريه 
م السلسلة الزمنية للمتليرا  المدروسة واظ ر  النتام  عد

استقراريه ك  مت المتليرا )سعر محصو  القمم وسعر 
المحصو  المنافس الشعير والمخاطرث السعرية االمطار  وات 
و ود متليرا  غير مستقرث تعني و ود انحدار زامد لذلك تم 

  Wald statistic اخذ ال ر  ااو  له، ومت خال  اختبار
 اتضم ات هناك تكام  مشترك بيت المتليرا  المدروسة
ونالحظ أت  ميع المعامال  في اال   القصير كان  معنوية 
بدر ة عالية عدا متلير االمطار فلم يكت معنويا، أما قيمة 

 ، تعني ات حوالي 0.594-معلمة تصحيم الخط  فقد بلل  )
مت االختال  قصير اال   في المساحة المزروعة  59%

في   ، ويمكت تصحيحه(t-1بمحصو  القمم في المدث السابقة 
 بات ا  العالقة التوازنيه طويلة اال     (t)المدث الحالية 

است ابة الي   2017أشار  دراسة سيد حامد عمر)بينما 
ضوء احتمالية  فيعرض بعض المحاصي  االستراتي ية 

تسعير الميا  باستخدام نموذ  االنحدار الذاتي ل ترا  االبطاء 
ازت ت ا  سرعة التو ، وتوصل  الدراسة ات ARDLالموزعة 

المدى الطوي  بعد حدوث أ  اختال  بلل  أقصاها 
لمحصو  قصل السكر لك  مت متليرا  السعر المزرعى، 
وصافى العامد، واالنتا ية، ولمحصو  القطت لقيمة الميا  

أوضح  النتام  و ود عالقة طويلة اال    المستخدمة كما
معنوية مع السعر المزرعى وصافي العامد لك  مت القمم، 

بن ر السكر، والقطت، ومع قيمة الميا  المستخدمة للقطت، و 
مما يشير الى أت القطت هو المحصو  الوحيد الذ  ت  ر 

 .بتسعير الميا 
  2018وأظ ر العشعو  )

في دراسة تقلبا  أسعار  
الن ط الخام العالمية في النشاط االقتصاد  في سوريا خال  

نحدار الذاتي   وتم استخدام نموذ  اال2011-1980ال ترث )
وأظ ر  الدراسة و ود  ،(ARDL)ل ترا  االبطاء الموزعة 

عالقة توازت طويلة اال   بيت النات  المحلي ا  مالي 
ومتليرا  ك  مت أسعار الن ط ، والتضخم وسعر صرد 
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الدوالر مقاب  الليرث السورية، وهذا يعني ات االختالال  التي 
صحيح ا وعودت ا يمكت ات تظ ر في المد  القصير يمكت ت

الطوي  ، كما أظ ر  الدراسة و ود  ىالي التوازت في المد
ت  ير سلبي اسعار الن ط الخام علي النات  الم لي 

اما بخصو  سعر الصرد للدوالر مقاب  الليرث  ا  مالي 
السورية قد تبيت و ود عالقة عكسية بيت هذا المتلير ومتلير 

 النات  المحلي ا  مالي 
  في دراسة ا ر التليرا  2022و  البدر )وأشار ممد

المناخية على إنتا ية أهم محاصي  الحبول باستخدام نموذ  
(ARDL) آ ر سلبي لتلير در ا  الحرارث العظمى  د، و و

على إنتا ية محاصي  الحبول في اآل   الطوي  أ  أت 
يود  إلى انخ ض  %1أرت اا در ا  الحرارث العظمي بنسبة 

 %0.15، %0.07، %0.15ة تبل  حوالي ا نتا ية بنسب
لمحاصي  القمم، والذرث، واارز على الترتيل مما يتواف  مع 
النظرية االقتصادية، وقد أوص  الدراسة االعتماد على 
أنظمة ا نذار المبكر للتليرا  المناخية الم ا مة لتحقي  
استقرار اامت اللذامي، وضع سياسا  اقتصادية تراعي 

  ليرا  المناخيةالتكيد مع الت
 النتائج البحثية ومناقشتها

تطىىىىىور المسىىىىىاحة المزروعىىىىىة مىىىىىن محصىىىىىول القمىىىىىح  -1
 :(2020-1990)الفترة خالل بالجمهورية 

تزايدددددد مسددددداحة القمدددددم    بدددددالملح  إلدددددى1) يشدددددير ال ددددددو 
  2020-1990المزروعدددة بال م وريدددة خدددال  فتدددرث الدراسدددة )

إلددى نحددو  1990 فدددات عدداممليددوت  2حددوالي حيددث زاد  مددت 
 %73.6بزيادث بلل  نحو  أ ، 2020فدات عام  مليوت 3.5
مسدداحة القمددم بصدد ة أساسددية إلدددى  فدديتر ددع الزيددادث و   تقريبدداا 

تو ه الدولة لزيادث مساحة المحصو  عت طريد  االت دا  نحدو 
ال ديددددددث  ااراضددددديال ديددددددث ومشددددداركة  ااراضدددددي استصدددددال 

لتطددور مسدداحة ي االت ددا  الزمندد معادلددةوالصددحراوية  وبتقدددير 
تشدددير المعادلدددة رقدددم  ، القمدددم بال م وريدددة خدددال  فتدددرث الدراسدددة

  إلدددددددى أت مسددددددداحة القمدددددددم علدددددددى مسدددددددتوى 1  بال ددددددددو  )1)

بلدد  نحددو  سددنو ال م وريددة أخددذ  ات اهدداا عامدداا متزايددداا بمعددد  
ألددد فدددات وقددد  بتدد  المعنويددة ا حصددامية ل ددذ  الزيددادث  44.6

  نمدددو سدددنو  بلددد  نحدددو ، وبمعدددد 0.01عندددد مسدددتوى معنويدددة )
% مدددت التليدددرا  80ويشدددير معامددد  التحديدددد إلدددى أت ، 1.6%
يعكدس أ رهدا  التديمساحة القمم بال م ورية تر ع للعوامد   في

المحسددددددوبة إلددددددى صددددددالحية  (F)متليددددددر الددددددزمت وتشددددددير قيمددددددة 
النمدددددوذ  المسدددددتخدم ومالممتددددده لطبيعدددددة البياندددددا  ا حصدددددامية 

     للظاهرث مح  الدراسة
خىالل الفتىرة نتاج الكلى من القمح بالجمهوريىة تطور اإل  -2

(1990-2020): 
إلددى تزايددد ا نتددا  الكلددى مددت    بددالملح 1)ويشددير ال دددو  

محصددددو  القمددددم علددددى مسددددتوى ال م وريددددة خددددال  ن ددددس فتددددرث 
الدراسة )كنتي ة لزيدادث المسداحة مدت القمدم بال م وريدة، حيدث 

 طددت يددوتمل 4.3يتضدم أت ا نتددا  الكلدى مددت القمدم بلدد  نحدو 
بزيدادث  أ  2020عدام  طدت مليدوت 9.6زاد لنحدو  1990عام 

لتطددور ا نتددا   وبتقدددير االت ددا  العددام %  124.5بللدد  نحددو 
خدال  ن دس الكلى مت محصو  القمم على مستوى ال م ورية 

  إلدددى أت ا نتدددا  1  بال ددددو  )2تشدددير المعادلدددة رقدددم ) ال تدددرث
ألدد  162بنحدو الكلى مت القمدم علدى مسدتوى ال م وريدة زاد 

قمدددم سدددنوياا وقدددد  بتدد  المعنويدددة ا حصدددامية ل دددذ  الزيدددادث  طددت
، وبمعدددد  نمدددو سدددنو  بلددد  نحدددو  0.01عندددد مسدددتوى معنويدددة )

% مدددت التليدددرا  85ويشدددير معامددد  التحديدددد إلدددى أت  ،2.3%
ا نتا  الكلى للقمم على مستوى ال م ورية تر ع للعوامد   في

  المحسدددوبة Fقيمدددة )يعكدددس أ رهدددا متليدددر الدددزمت وتشدددير  التدددي
إلدددى صدددالحية النمدددوذ  المسدددتخدم ومالممتددده لطبيعدددة البياندددا  

 ا حصامية للظاهرث مح  الدراسة 
 تطور اإليراد الكلى لفدان القمح: -3

  إلددددى تزايددددد ا يددددراد الكلددددى ل دددددات القمددددم 1يشددددير ال دددددو )
 1990 نيه/ لل دات عام ألد  2.1بال نيه حيث زاد مت نحو 

بزيددادث بللدد   2020 نيدده/ لل دددات عددام د ألدد 14.9إلددى نحددو 
% وقدددددد تر دددددع هدددددذ  الزيدددددادث إلدددددى سياسدددددة التوريدددددد 313نحدددددو 
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إلددى زيددادث أسددعار القمددم وزيددادث ا نتددا   والتددي أد  االختيددار 
 الكلى مت خال  زيادث المساحة وا نتا ية ال دانية  

إلدددى تزايدددد ا يدددراد   1  بال ددددو  )3وتشدددير المعادلدددة رقدددم )
القمدددم بال نيددده خدددال  فتدددرث الدراسدددة بمعدددد  تزايدددد الكلدددى ل ددددات 

 نيدده/ لل دددات سددنوياا وقددد  بتدد  المعنويددة  430بلدد  نحددو سددنو 
 ، وبمعد  0.01ا حصامية ل ذ  الزيادث عند مستوى معنوية )

قيمدة معامد  التحديدد إلدى  ، وتشدير%3.4بل  نحدو   نمو سنو 
 ا يدددراد الكلدددى ل ددددات القمدددم فدددي% مدددت التليدددرا  83أت نحدددو 

 (F) رها متلير الزمت وتشير قيمدة آيعكس  التيتر ع للعوام  
المحسددوبة إلددى صددالحية النمددوذ  المسددتخدم ومالممتدده لطبيعددة 

 الدراسة البيانا  ا حصامية للظاهرث مح  

 تطور التكاليف الكلية لمحصول القمح: -4
إلدددددى تزايدددددد التكددددداليد الكليدددددة    بدددددالملح 1)يشدددددير ال ددددددو 

زاد  التكدددداليد  ثحيددددتددددرث الدراسددددة لمحصددددو  القمددددم خددددال  ف
إلددى نحددو   1990) عددام نيدده/ لل دددات  484الكليددة مددت نحددو 

بزيددددادث قدددددر  بنحددددو  2020 نيدددده/ لل دددددات عددددام ألددددد  11.6
طدور ت   إلدى1  بال ددو  )4وتشدير المعادلدة رقدم ) ،2305%

التكدداليد الكليددة ل دددات القمددم بال نيدده خددال  فتددرث الدراسددة وقددد 
ة ل دات القمم ات اهاا عاماا متزايداا بمعدد  أخذ  التكاليد الكلي

، وبمعددد  نمددو سددنو  بلدد   نيدده لل دددات  322بلدد  نحددو  سددنو 
وقد  بت  المعنويدة ا حصدامية ل دذ  الزيدادث عندد ، %3.4نحو 

 ، وتشدير قيمدة معامد  التحديدد إلدى أت 0.01مستوى معنويدة )
التكدداليد ل دددات القمددم  إ مددالي فدديمددت التليددرا   %79نحددو 
 (F) رها متلير الزمت وتشير قيمدة آيعكس  التيع للعوام  تر 

المحسددوبة إلددى صددالحية النمددوذ  المسددتخدم ومالممتدده لطبيعددة 
 البيانا  ا حصامية للظاهرث مح  الدراسة 

 العائد لفدان القمح: صافيتطور  -5
العامدددددد ال ددددددانى  صدددددافيونتي دددددة لمدددددا سدددددب  فيتوقدددددع زيدددددادث 
دار زيدادث ا يدراد الكلدى لمحصو  القمم حيدث يتوقدد علدى مقد

  1)تكددددداليد ا نتدددددا   ويشدددددير ال ددددددو   فددددديمقارندددددة بالزيدددددادث 
العامددد لل دددات مددت محصددو  القمددم  صددافيإلددى تزايددد بددالملح  

 888حيث زاد مت نحدو   2020-1990)خال  فترث الدراسة 
 نيدده/ لل دددات  ألددد 3.2إلددى نحددو  1990عددام  نيدده/ لل دددات 

تشددير  تقريبددا  كمددا% 265.5بزيددادث قدددر  بنحددو  2020عددام 
العامدد ل ددات  صافيإلى تطور   1)  بال دو  5المعادلة رقم )

القمم خال  فترث الدراسة حيث أخذ ات اهاا عاماا متزايداا معنوياا 
بلددد  نحدددو  سدددنو   بمعدددد  تزايدددد 0.01إحصدددامياا عندددد مسدددتوى )

ويشدير  ،%6.1، ومعد  نمو سنو  بل  نحدو نيه/ لل دات121
العامددد  صدافي فدي% مدت التليدرا  62إلدى أت  معامد  التحديدد

 رهددددا آيعكددددس  التدددديال دددددانى لمحصددددو  القمددددم تر ددددع للعوامدددد  
المحسددددددوبة إلددددددى صددددددالحية  (F)متليددددددر الددددددزمت وتشددددددير قيمددددددة 

 مي النموذ  المستخدم ومالممته لطبيعة البيانا  ا حصا
 تطور السعر المزرعى ألردب القمح بالجنيه: -6

لددددى تزايددددد السددددعر المزرعددددى إ  بددددالملح  1)يشددددير ال دددددو  
حيدددددث زاد السدددددعر  القمدددددم بال نيددددده خدددددال  فتدددددرث الدراسدددددة لطدددددت

القمدددم عددددام طدددت  نيددده/ 473مدددت نحددددو لطدددت القمدددم المزرعدددى
 2020 القمددم عددام  لطددت / نيددهألددد  4.4إلددى نحددو  1990

ير ددددع ذلددددك إلددددى اسددددتخدام  د%، وقدددد835بزيددددادث بللدددد  نحددددو 
 القمحدينتدا  ا  فيالحكومة للسياسا  السعرية ب دد التوسع 

 والتدديوذلددك مددت خددال  تددوفير حددوافز سددعرية م زيددة للمنت دديت 
 المساحة المزروعة وزيادث االيراد فيتضمت است ابت م للتوسع 

وتشدير المعادلدة   الذ  يحصلوت علية مدت زراعدة القمدم الكلي
 لطدددت  إلدددى تزايدددد السدددعر المزرعدددى 1مدددت ال ددددو  )  6)رقدددم 

للطدت  نيده/  135بلد  نحدو  سدنو القمم بال نيده بمعدد  تزايدد 
مدددت القمدددم وقدددد  بتددد  المعنويدددة ا حصدددامية ل دددذ  الزيدددادث عندددد 

وبمعددددددد  نمددددددو سددددددنو  بلدددددد  نحددددددو  ، 0.01مسددددددتوى معنويددددددة )
% مددت 84وتشددير قيمددة معامدد  التحديددد إلددى أت نحددو ، 3.5%

القمدددددم بال نيددددده تر دددددع لطدددددت السدددددعر المزرعدددددى  فددددديالتليدددددرا  
 (F)وتشددددير قيمددددة يعكددددس أ رهددددا متليددددر الددددزمت  التدددديللعوامدددد  

المحسددوبة إلددى صددالحية النمددوذ  المسددتخدم ومالممتدده لطبيعددة 
 البيانا  ا حصامية للظاهرث مح  الدراسة 
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للمساحة المزروعة واالنتاج الكلي وااليراد الكلي والتكاليف وصافي العائد الفداني والسعر  يمعادالت االتجاه الزمن .1ل جدو

 (.2020-1990)ة لمحصول القمح المصري خالل الفتر 
رقم 

النمو معدل  المتوسط R2 F معادالت االتجاه العام المتغير المعادلة
لسنويا  

تطور أ مالي مساحة القمم بال م ورية  1
 )باالد فدات 

Ŷ1 = 2021 + 44.6x 

(11.08)** 

0.80 122.7** 2734.4 1.6 

تطددور ا نتددا  الكلددى للقمددم بال م وريددة  2
 )بالمليوت طت 

Ŷ2=4472 + 162x 

(13.3)  **  
0.85 177** 7058.7 2.3 

 Ŷ3 = 1526+430x هتطور االيراد الكلي بال ني 3

(12.24)** 
0.83 149.7** 12430.7 3.5 

 Ŷ4=1546+322x هتطور أ مالي التكاليد الكلية بال ني 4

(10.8)* 

0.80 117.4** 9212 3.4 

 Ŷ5= 39+121x العامد بال نيه يتطور صاف 5

(7.1)** 

0.62 50.3** 1072.5 6.1 

 Ŷ6= 465+135x هتطور السعر المزرعي بال ني 6

(12.4)** 

0.83 152.9** 3825.4 3.5 

     بالملح1المصدر: حسب  مت بيانا  ال دو  )
 حيث:

1Ŷ  القيمة التقديرية للمساحة المزروعة قمم باالد فدات على مستوى ال م ورية : 
2Ŷ لى مت القمم باالد طت على مستوى ال م ورية : القيمة التقديرية   مالي ا نتا  الك 
3Ŷ هتطور االيراد الكلي بال نيل : القيمة التقديرية   
4Ŷ هتطور أ مالي التكاليد الكلية بال ني: القيمة التقديرية ل 
5Ŷ لتطور صافي العامد بال نيه التقديرية ة: القيم 
6Ŷ ه: القيمة التقديرية تطور السعر المزرعي بال ني 

 x2020 -1990ث )ال تر  فيتلير الزمت : م   
  0.01** معنو  عند مستوى معنوية   0.05* معنو  عند مستوى معنوية 

  =  المتوسط الحسابي  'B/ X'  ، X×)100معد  النمو السنو  في الصورث الخطية= 
 

نتاجية القمح تطور مساحة • والشعير لمحافظىة مطىروح  وا 
 :(2020-1990خالل الفترة من )

-1990تطور مساحة القمح في مطىروح خىالل الفتىرة ) -
2020:) 

المزروعدة  تذبذل المساحة إلى بالملح   2) ال دو  يشير
-1990) الدراسددددة فتددددرث خددددال  مدددت القمددددم لمحافظددددة مطدددرو 

الدد  4.5حيث بل  الحدد اادندى للمسداحة المزروعدة   2020
الدد  117، كمدا بلد  اقصدى مسداحة نحدو  2012 عدام فدات 

انخ دددض المسددداحا   تر دددع وقدددد ،1994دات وذلدددك فدددي عدددام فددد
التابعدددة لمحافظدددة مطدددرو  االنخ ددداض الدددي عددددث أسدددبال من دددا 
التقسددديم ا دار  لمحافظدددة مطدددرو  التقسددديم والدددذ  اخدددر  قدددر  
بن دددر السدددكر مدددت المحافظدددة والدددذ  اد  الدددي انخ ددداض  فدددي 
مسدداحة القمددم فددي السددنوا  ااخيددرث، كمددا ات زراعددة القمددم فددي 

الزمندددي   االت دددا  س تعتمدددد علدددي ميدددا  االمطدددار، وبتقدددديرااسدددا
 الدراسددة، وتشددير فتددرث خددال  بالمحافظددة القمددم مسدداحة لتطددور

 علدددى القمدددم مسددداحة أت إلدددى  2) بال ددددو   1) رقدددم المعادلدددة
 سدنو  بمعدد  متناقصداا  عامداا  ات اهداا  أخدذ  المحافظة  مستوى
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 ل ددذا ةا حصددامي المعنويددة  بتدد  وقددد فدددات ألددد2.2 نحددو بلدد 
 سددنو  نمددو وبمعددد  ، 0.01) معنويدة مسددتوى االنخ داض عنددد

 مددت %40 أت إلددى التحديددد معامدد  ويشددير ،%4.8 نحددو بلدد 
 يعكس التي للعوام  تر ع بمطرو  القمم مساحة في التليرا 
 صددالحية إلددى المحسددوبة ((F قيمددة وتشددير الددزمت متليددر أ رهددا

 حصددددداميةا  البياندددددا  لطبيعدددددة ومالممتددددده المسدددددتخدم النمدددددوذ 
     الدراسة مح  للظاهرث

-1990تطور إنتاجية القمح في مطىروح خىالل الفتىرة ) -
2020:) 

مدددددت  يدددددةإلدددددى تزايدددددد ا نتا    بدددددالملح 2)ويشدددددير ال ددددددو 
خدددال  ن دددس فتدددرث الدراسدددة  لمحافظدددة مطدددرو محصدددو  القمدددم 

وعلى الرغم مت انخ ض المساحة المنزرعة مت القمدم إلدى أت 
ذلددددك لعددددث أسدددبال من دددا اسددددتخدام  ا نتا يدددة زاد  وقدددد ير دددع

التقدددداو  المناسددددبة والمحسددددنة، با ضددددافة الددددي الددددر  التكميلددددي 
للزراعدددة ا نددداء طدددرد السدددناب  والدددذ  يدددةد  بددددور  الدددي أرت ددداا 

نحدددو   مدددت القمدددم بللددد يدددة، حيدددث يتضدددم أت ا نتا ا نتا يدددة
 أ  ،2020عدام  طدت 2.5لنحدو   زاد 1990عام  طت 0.5

لتطدددور  وبتقددددير االت دددا  الزمندددي  %400بزيدددادث بللددد  نحدددو 
خددال  ن ددس  لمحافظددة مطددرو مددت محصددو  القمددم  يددةا نتا 
 يددة  إلددى أت ا نتا 2  بال دددو  )2تشددير المعادلددة رقددم ) ال تددرث

قمدم سدنوياا  طدت 0.1بنحدو   زاد لمحافظدة مطدرو مت القمدم 
وقددددد  بتددددد  المعنويدددددة ا حصدددددامية ل دددددذ  الزيدددددادث عندددددد مسدددددتوى 

ويشدير  %، 8.3د  نمو سنو  بل  نحو، وبمع 0.01معنوية )
يددددة ا نتا  فدددديمددددت التليددددرا   %85معامدددد  التحديددددد إلددددى أت 

 رهددددا آيعكددددس  التدددديتر ددددع للعوامدددد   لمحافظددددة مطددددرو للقمددددم 
المحسددددددوبة إلددددددى صددددددالحية  (F)متليددددددر الددددددزمت وتشددددددير قيمددددددة 

النمدددددوذ  المسدددددتخدم ومالممتددددده لطبيعدددددة البياندددددا  ا حصدددددامية 
 للظاهرث مح  الدراسة 

-1990مساحة الشعير في مطروح خالل الفترة )تطور  -
2020:) 

 المزروعة المساحة تذبذل إلى بالملح   2) ال دو  يشير
 بلدد  الدراسددة، حيددث فتددرث خددال  مطددرو  لمحافظددة الشددعير مددت

ولدم يدزرا فيده أ   2012 عدام المزروعة للمساحة اادنى الحد
 160نحدددو مسددداحة أقصدددى بللددد  كمدددا مسددداحا  مدددت الشدددعير،

 انخ ددددددض تر ددددددع وقددددددد ،1994 عددددددام فددددددي وذلددددددك فدددددددات الددددددد
إلددي كميددة االمطددار ات   مطددرو  لمحافظددة التابعددة المسدداحا 

الشدددعير يدددزرا فددددي ااسددداس مددددت أ ددد  تلذيددددة الحيواندددا  اندددده 
 مسدداحة لتطددور وبتقدددير االت ددا  الزمنددي يسددتخدم فددي المرعددي،

 تشددير 2020-1990 الدراسددة فتددرث خددال  بالمحافظددة الشددعير
 علددى الشددعير مسدداحة أت ، إلددى 2) بال دددو   3رقددم) المعادلددة
 سدنو  بمعدد  متناقصداا  عامداا  ات اهداا  أخدذ   المحافظة مستوى

 ل ددذا ا حصدامية المعنويددة  بتد  وقددد فددات ألددد1.71 نحدو بلد 
 سددنو  وبمعددد  نمددو ، 0.05) معنويددة مسددتوى عنددد ا نخ دداض

 مدددت %40 أت إلدددى التحديدددد معامددد  ويشدددير ،%3.3 نحدددو بلددد 
 يعكدس التدي للعوام  تر ع بمطرو  القمم مساحة في التليرا 
 صددالحية إلددى المحسددوبة ((F قيمددة وتشددير الددزمت متليددر آ رهددا

 ا حصدددددامية البياندددددا  لطبيعدددددة ومالممتددددده المسدددددتخدم النمدددددوذ 
   الدراسة مح  للظاهرث

-1990تطور إنتاجية الشعير في مطروح خالل الفتىرة ) -
2020:) 

 مددددددت ا نتا يددددددة تزايددددددد إلددددددى بددددددالملح   2)ال دددددددو  ويشددددددير
الدراسددة،  فتددرث ن ددس خددال  مطددرو  ةالشددعير لمحافظدد محصددو 
 إلددى الشددعير مدت المنزرعددة المسداحة انخ دض مددت الدرغم وعلدى
 اسددتخدام من ددا أسددبال لعدددث ذلددك ير ددع وقددد زاد  ا نتا يددة إت

 مددددت ا نتا يددددة أت يتضدددم حيددددث والمحسدددنة، المناسددددبة التقددداو 
 1.4 لنحددددو د زا 1990 عددددام طددددت 0.2 نحددددو  بللدددد الشددددعير
وبتقدددددير   %600 نحددددو بللدددد  بزيددددادث ، أ 2020عددددام  طددددت

 لمحافظة الشعير محصو  مت ا نتا ية لتطور االت ا  الزمني
  2)بال ددو   4) رقدم المعادلدة تشير ال ترث ن س خال  مطرو 
 بنحدددو زاد  مطدددرو  لمحافظدددة الشدددعير مدددت ا نتا يدددة أت إلدددى
 ل دددذ   حصددداميةا المعنويدددة  بتددد  وقدددد سدددنويا شدددعير طدددت 0.1

 بلدد  سددنو  نمددو وبمعددد  ، 0.01) معنويددة مسددتوى عنددد الزيددادث
 مددددددت %66 أت إلدددددى التحديدددددد معامددددد  ويشدددددير ،%14.3نحدددددو

  للعوام  تر ع مطرو  لمحافظة للشعير ا نتا ية في التليرا 
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 (2020-1990الفترة ) خالل حمحافظة مطرو ي للمساحة المزروعة للقمح والشعير ف يمعادالت االتجاه الزمن .2جدول 
رقم 
النمو معدل  المتوسط R2 F معادالت االتجاه العام المتغير المعادلة

 السنوي
القمم بمطرو  )باالد فدات  ةمساح 1  Ŷ1 = 74.4 - 2.04x 

(-4.6)** 
0.40 21.6** 41.7 4.8 

 Ŷ2 = 0.167+0.1x إنتا ية ال دات بالطت للقمم  2

(9.3)** 

0.74 85.8** 1.2 8.3 

الشعير بمطرو  )باالد فدات  ةمساح 3  Ŷ3 = 62.6–1.17x 

(-2.16)* 
0.14 4.7* 36.6 3.3 

 Ŷ4 = 0.133+0.1x إنتا ية ال دات بالطت للشعير  4

(7.7)** 

0.66 58.9** 0.7 14.2 

   بالملح  2المصدر:  مع  وحسب  مت  دو  )

1Ŷ لمحافظة مطرو مم باالد فدات : القيمة التقديرية للمساحة المزروعة ق   
2Ŷ  لمحافظة مطرو طت بالمت القمم  ية: القيمة التقديرية ا نتا  
3Ŷ  لمحافظة مطرو باالد فدات  شعير: القيمة التقديرية للمساحة المزروعة  
4Ŷ  لمحافظة مطرو  تالشعير بالطمت  ية: القيمة التقديرية ا نتا  

  =  المتوسط الحسابي  'B/ X'  ، X×)100الخطية= في الصورث  النمو السنو  معد  
 

 المحسددوبة  (F)قيمددة وتشددير الددزمت متليددر آ رهددا يعكددس التددي
 البياندددا  لطبيعدددة ومالممتددده المسدددتخدم النمدددوذ  صدددالحية إلدددى

  الدراسة مح  للظاهرث ا حصامية

نتاج القمح في محافظة إأهم العوامل المؤثرة على  •
الفترة خالل  (ARDL)مطروح باستخدام نموذج

(1990-2020:) 
 (ARDL)نتام  تحلي  القمم في مطرو  لنموذ  

الست ابة عرض المساحة المزروعة بمحصو  القمم لك  مت 
نتا ية القمم،نتا  إ للقمم،السعر المزرعي  سعر  القمم، وا 

نتا المساحة المزروعة مت القمم،  الشعير،  الشعير، وا 
مطار في مطرو  سعر الشعير، وكمية ااإنتا ية الشعير، 

مت النتام  ما     ويتضم2020-1990وذلك خال  ال ترث )
  يلي:
 اختبار السالسل الزمنية: -1

لتقدير نموذ  أ در العوامد  المدة رث علدى مسداحة القمدم فدي 
مطدددرو  باسدددتخدام نمدددوذ  ال  دددوا  الزمنيدددة المبطدددا  الموزعدددة 

(ARDL  البدددددددددد مدددددددددت تدددددددددوافر شدددددددددروط اسدددددددددتقرار السالسددددددددد ، 
 طويد  واخدروت(   (Augmented Dickey Fuller testالزمنيدة

أو متكاملدددة مدددت الدر دددة  I  0سدددواء عندددد المسدددتوى)  ,2021)
، وللت كددد مددت سددكوت السالسدد  الزمنيددة فددي الددزمت I 1ااولددى )

بإسدتخدام  Unit Root Testفقدد تدم إ دراء اختبدار  ددر الوحددث 
Augmented Dickey Fuller test  حيددث تبدديت أت بعددض ،

ولدديس ب ددا  %95المسددتوى بدر ددة  قددة  المتليددرا  مسددتقرث عنددد
 ذر الوحددث، فدي حديت تبديت أت معظدم المتليدرا  غيدر مسدتقرث 
عند المستوى وب ا  ذر الوحددث، لدذا تدم أخدذ االخدتالد ااو ، 

  المحسددوبة أكبددر مددت قيمت ددا ال دوليددة عنددد tوتبدديت أت قيمددة )
 ، ممددا يعنددي عدددم و ددود  ددذر الوحدددث 0.01مسددتوى معنويددة )

لسالسددددد  الزمنيدددددة، ومن دددددا يمكدددددت اسدددددتخدام نمدددددوذ  واسدددددتقرار ا
(ARDLفدوللر  -   وفيما يلي يبيت ال دو  نتام  اختبار ديكدي

 الموسع
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 مساحة القمح  -1
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 السلسلة الزمنية لمساحة القمح عند الفرق األول
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 ىالقمح عند المستو مساحة السلسلة الزمنية ل

المطددور فيللددر  -سددم ومددت نتددام  اختبددار ديكددييالحددظ مددت الر 
المسددتوى، لمسدداحة القمددم غيددر مسددتقرث عنددد  السلسددلة الزمنيددة أت

المطدور فيللدر  -يالحظ مت الرسدم ومدت نتدام  اختبدار ديكدي بينما
 لمساحة القمم قد استقر  عند ال ر  ااو   السلسلة الزمنية أت
 سعر القمح: -2
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                                      السلسلة الزمنية لسعر القمح عند الفرق األول            

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

pricew

 
 ىالسلسلة الزمنية لسعر القمح عند المستو 

المطددور ر فيللدد -يالحددظ مددت الرسددم ومددت نتددام  اختبددار ديكددي
المسددتوى  لسددعر القمددم قددد غيددر مسددتقرث عنددد  السلسددلة الزمنيددة أت

المطدور فيللدر  -مت الرسدم ومدت نتدام  اختبدار ديكدي بينما يالحظ
   لسعر القمم قد استقر  عند ال ر  ااو  أت السلسلة الزمنية

 إنتاج القمح وانتاج الشعير  -3
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 ىالسلسلة الزمنية إلنتاج القمح عند المستو 

0

20

40

60

80

100

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

produB

 

 السلسة الزمنية إلنتاج الشعير عند المستوى
المطددور فيللددر  -يالحددظ مددت الرسددم ومددت نتددام  اختبددار ديكددي

 نتددددا  الشددددعير مسددددتقرث عنددددد  إت السلسددددلة الزمنيددددةالقددددو   يمكننددددا
  المستو 

 المطدددور يمكننددددافيللددددر  -ومدددت الرسدددم البيدددداني واختبدددار ديكدددي
  نتا  القمم مستقرث عند المستو   إت السلسلة الزمنيةالقو  

 إنتاجية القمح: -4
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 ىالقمح عند المستو  إلنتاجيةالسلسلة الزمنية 

 المطور يمكننافيللر  -مت الرسم ومت نتام  اختبار ديكي
 نتا ية القمم غير مستقرث عند  السلسلة الزمنيةالقو  أت 

فيللر  -، بينما يالحظ مت الرسم ومت نتام  اختبار ديكيىالمستو 
عند ال ر   استقر  نتا ية القمم  سلة الزمنيةالسل المطور أت

 ااو  
يالحظ ات ك  مت السلسة الزمنية لك  مت مساحة  ومما سب 

نتا ية القمم بمحافظة مطرو  خال   القمم، وسعر القمم، وا 
قد استقر  عند ال ر  ااو  في  2020 – 1990ال ترث مت 

ال ترث عند القمم خال  ن س   نتا حيت استقر  السلسلة الزمنية 
   ىالمستو 

 مساحة الشعير: -5
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المطور فيللر  -يالحظ مت الرسم ومت نتام  اختبار ديكي
 ىمساحة الشعير غير مستقرث عند المستو ل السلسلة الزمنية أت

ت كان  قيمة اختبار ديكي في حالة  المطور معنويةفيللر  -)وا 
ي ل االستمرار في اختبار  دز  وات ا   لذلكو ود قاطع 

الرسم ومت نتام  اختبار  ااو   ويالحظ متالوحدث عند ال ر  
قد لمساحة الشعير  السلسلة الزمنية المطور أتفيللر  -ديكي

 عند ال ر  ااو   ستقر ا
 سعر الشعير: -6
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      وىتالسلسلة الزمنية لسعر الشعير عند المس
المطور فيللر  -يالحظ مت الرسم ومت نتام  اختبار ديكي

  ىلسعر الشعير غير مستقرث عند المستو  السلسلة الزمنية أت
المطور فيللر  -مت الرسم ومت نتام  اختبار ديكي كما يالحظ

لسعر الشعير غير مستقرث عند ال ر  ااو ،  السلسلة الزمنية أت
أو ال ر  ااو   ىتستقر عند المستو وحيث أت السلسلة الزمنية لم 

   ARDLفإن ا تستبعد مت تحلي  
 إنتاجية الشعير -7
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 ىالسلسلة الزمنية إلنتاجية الشعير عند المستو 

عددم  ADFتام  اختبار  ذر الوحدث يالحظ مت الرسم ومت ن
 المسدددتوى، بينمدددا الشدددعير عنددددالسلسدددلة الزمنيدددة  نتا يدددة  اسدددتقرار

 اسدتقرار ADFيالحظ مت الرسم ومت نتام  اختبدار  دذر الوحددث 
  السلسلة الزمنية  نتا ية الشعير عند ال ر  ااو 

 ( (Augmented Dickey Fuller test :(ADF) نتائج اختبار ديكي فولر الموسع .3جدول 

 درجة التكامل المعنوية بدون قاطع واتجاه وجود قاطع واتجاه وجود قاطع السكون   مستوي المتغير
 1 - 1.214271- -**5.47299 1.331865- المستوى مساحة القمم-1

 0.000 **8.137459- -**7.735099 **7.96283- ال ر  ااو 
 1 - 2.459183 1.574028- 0.875193 المستوى مسعر القم-2

 0.000 **5.387424- **5.166097- **5.28071- ال ر  او 
 (0) 0.032 *2.352911- *3.221728- *3.007729- المستوى إنتا  القمم-3

  - - - ال ر  ااو 
 1 -- 1.275871- 3.131050- 1.304534- المستوى إنتا ية القمم-4

 0.000 -**7.792579 **7.49458- **7.63359- ال ر  ااو 
 1 - 1.606610- **10.0632- 1.133743- المستوى مساحة الشعير-5

 0.000 **11.75522- **10.99681- **11.6042- ال ر  ااو 
 تم استبعاد    - 1.093554 3.126719 3.033300 المستوى سعر الشعير-6

  - 2.777370 0.302262 2.256471 ال ر  ااو 
 (0) 0.03 **2.352911 *3.496879 *3.00772- المستوى إنتا  الشعير-7

 - - - - ال ر  ااو 
 1 - 0.549502- *3.521107- -1.637255 المستوى إنتا ية  الشعير-8

 0.000 7.062204- 6.777480- 6.914327- ال ر  ااو 
 1 - 1.416318- **5.255703- **4.71322- المستوى كمية االمطار-9

 0.002 **3.626221 *3.605475- **3.57014 و ال ر  اا
  10الي  3مت  داو  الملح  ) Eviewsالمصدر:  مع  وحسب  مت برنام  
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 االول السلسلة الزمنية لكمية مياه األمطار عند الفرق 
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 المستويمية مياه األمطار عند السلسلة الزمنية لك

للسلسدلة الزمنيدة  ADF ذر الوحدث  نتام  اختبارمت الرسم ومت 
 إت السلسددلةلكميددا  ميددا  اامطددار عنددد ال ددر  ااو  يمكددت القددو  

الزمنية مستقرث عندد ال در  ااو ، بينمدا يالحدظ مدت الرسدم البيداني 
 للمطدارة ومت نتام  اختبار ديكي وفيللر استقرار السلسدلة الزمنيد

 االو  عند ال ر  
 ختبارات نموذج الدراسة:اثانيًا: 

 معادالت النموذج:-1
   معادال  النموذ  على الصورث التالية:4ويوضم  دو  )

Dependent Variable: AREAW   

Method: ARDL    

Included observations: 27 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): PRICEW PRODUCW RAIN   

Number of models evalulated: 500  

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 4)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

AREAW(-1) -0.992656 0.135627 -7.319012 0.0002 

AREAW(-2) -0.836492 0.201043 -4.160761 0.0042 

AREAW(-3) -1.124497 0.198257 -5.671923 0.0008 

AREAW(-4) -0.457286 0.119578 -3.824179 0.0065 

PRICEW -0.027133 0.006902 -3.931216 0.0057 

PRICEW(-1) -0.039876 0.008396 -4.749406 0.0021 

PRICEW(-2) -0.004364 0.009141 -0.477428 0.6476 

PRICEW(-3) 0.010125 0.006869 1.474049 0.1840 

PRICEW(-4) 0.032888 0.007671 4.287202 0.0036 

PRODUCW 0.612687 0.141776 4.321527 0.0035 

PRODUCW(-1) 0.141683 0.126168 1.122967 0.2985 

PRODUCW(-2) 0.154846 0.109288 1.416869 0.1995 

PRODUCW(-3) -0.042615 0.117155 -0.363744 0.7268 

PRODUCW(-4) 0.196979 0.133629 1.474080 0.1840 

RAIN 0.184285 0.034189 5.390208 0.0010 

RAIN(-1) 0.282043 0.041696 6.764206 0.0003 

RAIN(-2) 0.393536 0.053632 7.337661 0.0002 

RAIN(-3) 0.345669 0.062414 5.538362 0.0009 

RAIN(-4) 0.238086 0.056164 4.239095 0.0038 

C 2.634238 12.74324 0.206716 0.8421 

R-squared 0.984815 Mean dependent var 41.04444 

Adjusted R-squared 0.943597 S.D. dependent var 28.93448 

S.E. of regression 6.871755 Akaike info criterion 6.824271 

Sum squared resid 330.5471 Schwarz criterion 7.784150 

Log likelihood -72.12766 Hannan-Quinn criter. 7.109693 

F-statistic 23.89297 Durbin-Watson stat 1.647233 

Prob(F-statistic) 0.000135    
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AREAW = -0.992655921495*AREAW(-1) - 

0.836491926421*AREAW(-2) - 1.12449731791*AREAW(-3) - 
0.457286143033*AREAW(-4) + 0.184284740431*RAIN + 

0.282043288997*RAIN(-1) + 0.393535976195*RAIN(-2) + 

0.345668832009*RAIN(-3) + 0.238086050929*RAIN(-4) + 
0.612686713761*PRODUCW + 0.141683024402*PRODUCW(-1) + 

0.154846410709*PRODUCW(-2) - 0.0426145017895*PRODUCW(-
3) + 0.196979214163*PRODUCW(-4) - 0.027132536612*PRICEW - 

0.0398756635413*PRICEW(-1) - 0.00436437705594*PRICEW(-2) 

+ 0.0101245078545*PRICEW(-3) + 0.0328878460693*PRICEW(-4) 
+ 2.63423774078 

ويتضم مت المعادال  السابقة و ود عالقة طردية ومعنوية 
احصاميا على المد  القصير بيت كمية االمطار والمساحة 
المنزرعة مت القمم، حيث زيادث االمطار بمقدار ملميتر يةد  الي 

و  ألد فدات، كما أشار  بيانا  ال د 0.28زيادث المساحة بمقدار 
الي و ود عالقة عكسية بيت السعر والمساحة المنزرعة على 
المد  القصير وقد ير ع ذلك الت زراعة القمم في مطرو  

 يستخدم كعلد للحيوانا  

 ARDLلنموذج  Cointegrationختبار التكامل المشترك ا-2
 في المدي الطويل:

تددم التوصدد  لو ددود عالقددة طويلددة اا دد  بدديت متليددرا  الدراسددة، 
وقد تم تحديد أقصى عدد لل ترا  االبطاء وبالتالي تم اختبار نموذ  

((ARDL (4،4،4،4القمددددددم المنزرعدددددة فددددددي محافظددددددة  ةح  لمسدددددا
يعتبددر أفضدد  نمددوذ   ث  حيدد2020-1990مطددرو  خددال  ال تددرث )

العالقدددة التوازنيدددة فدددي اا ددد  الطويددد  وقدددد تبددديت مدددت نتدددام   رلتقددددي
 :يالتحلي  ما يل

اآلتدددددددددي: إختبدددددددددار التكامددددددددد  المشدددددددددترك   5)يوضدددددددددم ال ددددددددددو 
Cointegration   لنموذARDL: 

 معادلة األجل الطويل .5جدول  
                         ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: AREAW   

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 4)  

Sample: 1990 2020   

Included observations: 27   

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(AREAW(-1)) 2.418275 0.286819 8.431374 0.0001 

D(AREAW(-2)) 1.581783 0.187055 8.456245 0.0001 

D(AREAW(-3)) 0.457286 0.092105 4.964814 0.0016 

D(RAIN) 0.184285 0.025652 7.184109 0.0002 

D(RAIN(-1)) -0.977291 0.102137 -9.568417 0.0000 

D(RAIN(-2)) -0.583755 0.074492 -7.836529 0.0001 

D(RAIN(-3)) -0.238086 0.038002 -6.265023 0.0004 

D(PRODUCW) 0.612687 0.077554 7.900152 0.0001 

D(PRODUCW(-1)) -0.309211 0.086873 -3.559366 0.0092 

D(PRODUCW(-2)) -0.154365 0.073529 -2.099381 0.0739 

D(PRODUCW(-3)) -0.196979 0.074362 -2.648931 0.0330 

D(PRICEW) -0.027133 0.004529 -5.990923 0.0005 

D(PRICEW(-1)) -0.038648 0.004200 -9.201699 0.0000 

D(PRICEW(-2)) -0.043012 0.005722 -7.517415 0.0001 

D(PRICEW(-3)) -0.032888 0.005327 -6.174266 0.0005 

CointEq(-1) -0.4410931 0.338863 -13.016868 0.0000 

Cointeq = AREAW - (0.3273*RAIN + 0.2411*PRODUCW  -0.0064*PRICEW + 

        0.5972 )   

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RAIN 0.327282 0.012694 25.781499 0.0000 

PRODUCW 0.241124 0.051860 4.649534 0.0023 

PRICEW -0.006430 0.000489 -13.160784 0.0000 

C 0.597207 2.896196 0.206204 0.8425 
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 اآلتي:  5) يوضم ال دو 
    (CointEq(-1))معامددددددددددددددد  تصدددددددددددددددحيم الخطددددددددددددددد   ددددددددددددددداء  -أ

(Cointegrating Form  0 441093 -سدددالباا ومعنويددداا- 
  ممددددا يعنددددي و ددددود 0.01عنددددد مسددددتو  معنويددددة أقدددد  مددددت 

وأت القيمة السالبة تعني الترا ع  عالقة في اا   الطوي ،
 الي القيمة التوازنية  

ء اا د  القصدير يمكدت تصدحيح ا مت أخطا%44.1أت  )أ  
  مددت أ دد  الوضددع التددوازني طويدد  سددنةفددي وحدددث الددزمت )

)وهدددذا يعندددي أت االبتعددداد عدددت التدددوازت فدددي اا ددد   ؛اا ددد 
    %44.1الطوي  يصحم ك  سنة بمقدار 

توضم معدامال  المتليدرا  المسدتقلة فدي معادلدة التكامد   -ل
 Long Run Coefficients علددى المددد  الطويدد المشددترك 
 اآلتي:

 اء معام  متلير كمية ميدا  اامطدار مو دل ومعندو ، أ   -
تو د عالقة طردية ومعنوية إحصامياا )عند مستو  معنوية 

  بدددديت متليددددر المسدددداحة المنزرعددددة سددددنويا 0.01أقدددد  مددددت 
بدالقمم كمتليدر مسددتق  وكميدة ميدا  اامطددار كمتليدر تددابع، 

 ويت   هذا والواقع 
مو ل ومعنو ، بمعندي  تا  القممكمية ان اء معام  متلير -

أنددده تو دددد عالقدددة طرديدددة ومعنويدددة إحصددداميا )عندددد مسدددتو  
  بدددديت متليددددر كميددددة إنتددددا  القمددددم 0.01ويدددده أقدددد  مددددت نمع

كمتليددر مسددتق  والمسدداحة المنزرعددة بددالقمم كمتليددر تددابع، 
 ويت   هذا والمنط  االحصامي 

 داء معامدد  متليددر سددعر القمدم سددالل ومعنددو ، بمعنددي أندده  -
 دددددد عالقدددددة عكسدددددية ومعنويدددددة إحصددددداميا )عندددددد مسدددددتو  تو 

  بدديت متليددر سددعر القمددم كمتليددر 0.01معنويددة أكبددر مددت 
ت كددات  مسدتق  والمسدداحة المنزرعدة بددالقمم كمتليدر تددابع، وا 
ال يت دددد  هددددذا والمنطدددد  االحصددددامي إال اندددده يت دددد  والواقددددع 
ال علددي حيددث يسددتخدم االنتدددا  كعلددد حيددواني، نظددرا لعددددم 

 أ ناء عملية طرد السناب  توفر ميا  للر  

   معادلة اال   الطوي  كما يلي:5ويتضم مت ال دو  )
Ŷ =0.597+0.327X1+0.241X2-0.0064X3 

R2 =0.93                                     F= 21.564 

  حيث:
Ŷمساحة القمم المنزرعة في مطرو  ب لد فدات : 

1X  كمية االمطار بالمليمتر : 
2X م با لد طت : إنتا  القم 

3X سعر القمم بال نية :  
Bound Test -3    

تددم ا ددراء اختبددار الحدددود للتعددرد علددى مدددى و ددود تكامدد  
  Fبيت متليدرا  النمدوذ ، فداذا كاند  قيمدة ) مت عدمه مشترك

المحسدددوبة أكبدددر مدددت الحدددد ااعلدددى للقددديم الحر دددة، فيدددتم رفدددض 
طويلدة  فرضية العدم التي تن  على عدم و ود عالقة توازنيه

اال دددد  بدددديت المتليددددرا  وقبددددو  ال ددددرض البدددددي  بو ددددود عالقددددة 
  Fتكامد  مشدتركة بديت متليددرا  الدراسدة، أمدا إذا كاند  قيمددة )

المحسدددوبة اقددد  مدددت الحدددد اادندددى للقددديم الحر دددة، فيدددتم رفدددض 
ال رض البدي  وقبو  فرضية العدم بعددم و دود  عالقدة توازنيدة 

ك بددديت متليدددرا  فدددي اا ددد  الطويددد ، أ  و دددود تكامددد  مشدددتر 
تبيت مدت نتدام   دوق  Bound Test   الحدود )الدراسة وفقا لمن

وهدددي أكبدددر  F= 21.56495 (Walt Value) االختبدددار أت قيمدددة
 0.01ال دوليددة عنددد مسددتو   Fلقيمددة  ااعلددىمددت قيمددة الحددد 

ال دددرض البددددي  القامددد  بددد ت  فإنندددا ندددرفض ال دددرض العددددم ونقبددد 
متليدددرا  الم سدددرث والمتليدددر هنددداك عالقدددة طويلدددة اا ددد  بددديت ال

  0.01داللة ىالتابع عند مستو 
 )عىىىزوزي Diagnostics Testثالثىىًا: االختبىىىارات التشخصىىىية 

 ,2019)وعميري

تسدددتخدم االختبدددارا  التشخصدددية للحكدددم علدددي مدددد  مالممدددة    
النمددددوذ  المسددددتخدم فددددي قيدددداس المرونددددا  المقدددددرث فددددي اال دددد  

خدم فدي التحليد  وعدد الطوي ، للت كدد مدت  دودث النمدوذ  المسدت
 تضمنه اخطاء ومشاك  القياس:   
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 عالقة األجل الطويل اختبار .6جدول 
ARDEL Bounds Test 

 Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

            Test Statistic Value k    

            F-statistic 21.56495 3    

            Critical Value Bounds    

            Significance I0 Bound I1 Bound    

            10% 2.37 3.2    

5% 2.79 3.67    

2.5% 3.15 4.08    

1% 3.65 4.66    

                  Test Equation:     

Dependent Variable: D(AREAW)    

Method: Least Squares    

Included observations: 27    

                  Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. 

      D(AREAW(-1)) 2.418275 0.381647  6.336419 0.0004 

D(AREAW(-2)) 1.581783 0.252168  6.272743 0.0004 

D(AREAW(-3)) 0.457286 0.119578  3.824179 0.0065 

D(RAIN) 0.184285 0.034189  5.390208 0.0010 

D(RAIN(-1)) -0.977291 0.148767  -6.569260 0.0003 

D(RAIN(-2)) -0.583755 0.107394  -5.435613 0.0010 

D(RAIN(-3)) -0.238086 0.056164  -4.239095 0.0038 

D(PRODUCW) 0.612687 0.141776  4.321527 0.0035 

D(PRODUCW(-1)) -0.309211 0.189937  -1.627970 0.1476 

D(PRODUCW(-2)) -0.154365 0.161009  -0.958732 0.3696 

D(PRODUCW(-3)) -0.196979 0.133629  -1.474080 0.1840 

D(PRICEW) -0.027133 0.006902  -3.931216 0.0057 

D(PRICEW(-1)) -0.038648 0.007185  -5.378749 0.0010 

D(PRICEW(-2)) -0.043012 0.008292  -5.187118 0.0013 

D(PRICEW(-3)) -0.032888 0.007671  -4.287202 0.0036 

C 2.634238 12.74324  0.206716 0.8421 

RAIN(-1) 1.443619 0.164069  8.798838 0.0000 

PRODUCW(-1) 1.063581 0.246550  4.313853 0.0035 

PRICEW(-1) -0.028360 0.003237  -8.759992 0.0001 

AREAW(-1) -4.410931 0.445678  -9.897133 0.0000 

            R-squared 0.981537  Mean dependent var -0.151852 

Adjusted R-squared 0.931423  S.D. dependent var 26.24080 

S.E. of regression 6.871755  Akaike info criterion 6.824271 

Sum squared resid 330.5471  Schwarz criterion 7.784150 

Log likelihood -72.12766  Hannan-Quinn criter. 7.109693 

F-statistic 19.58597  Durbin-Watson stat 1.647233 

Prob(F-statistic) 0.000261     
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 Residualاختبىىىىار االرتبىىىىاط الىىىىذاتي بىىىىين األخطىىىىاء  -1

Diagnostics (LM test) (2020,سالمي  )سالمي و : 

يسددددتخدم هددددذا االختبددددار للكشددددد عددددت إمكانيددددة و ددددود ارتبدددداط 
تسلسدددلي بددديت االخطددداء، وذلدددك لمعرفدددة إمكانيدددة قبدددو  فرضدددية 
العددم القاملددة ال تو ددد مشددكلة ارتبدداط ذاتددي تسلسددلي بدديت معددالم 

 0.114  قددد بللدد Fالنمددوذ  المقدددرث، حيددث تبدديت ات معنويددة )
فإننددا نقبدد  غيددر معنويددة،  2statistic, R-Fمددت بمددا أت قدديم كدد  

ال ددددرض العدددددم ونددددرفض ال ددددرض البدددددي  بمعنددددي أندددده ال يو ددددد 
 ذاتي تسلسلي بيت ااخطاء  ارتباط

 
 ذاتي تسلسلي بين األخطاء االرتباط اختبار .7جدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.114288 Prob. F(1,6) 0.7468 
Obs*R-squared 0.504681 Prob. Chi-Square(1) 0.4775 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: ARDL    

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          AREAW(-1) -0.009106 0.147597 -0.061698 0.9528 
AREAW(-2) -0.004015 0.215440 -0.018638 0.9857 
AREAW(-3) 0.020158 0.220352 0.091481 0.9301 
AREAW(-4) -0.001449 0.128018 -0.011322 0.9913 
RAIN -0.000662 0.036634 -0.018068 0.9862 
RAIN(-1) 0.001845 0.044947 0.041052 0.9686 
RAIN(-2) -0.002584 0.057892 -0.044631 0.9658 
RAIN(-3) -6.00E-05 0.066782 -0.000898 0.9993 
RAIN(-4) -0.004825 0.061766 -0.078114 0.9403 
PRODUCW -0.020029 0.162856 -0.122985 0.9061 
PRODUCW(-1) 0.013508 0.140787 0.095949 0.9267 
PRODUCW(-2) -0.003527 0.117400 -0.030046 0.9770 
PRODUCW(-3) -0.009902 0.128730 -0.076918 0.9412 
PRODUCW(-4) -0.007883 0.144869 -0.054417 0.9584 
PRICEW 0.000104 0.007391 0.014048 0.9892 
PRICEW(-1) 0.000224 0.009008 0.024817 0.9810 
PRICEW(-2) -0.000622 0.009953 -0.062532 0.9522 
PRICEW(-3) 0.000484 0.007487 0.064616 0.9506 
PRICEW(-4) -0.000458 0.008319 -0.055010 0.9579 
C 2.030455 14.89924 0.136279 0.8961 
RESID(-1) 0.166535 0.492614 0.338064 0.7468 

          R-squared 0.018692 Mean dependent var -2.44E-14 
Adjusted R-squared -3.252335 S.D. dependent var 3.565579 
S.E. of regression 7.352648 Akaike info criterion 6.879476 
Sum squared resid 324.3686 Schwarz criterion 7.887349 
Log likelihood -71.87293 Hannan-Quinn criter. 7.179170 
F-statistic 0.005714 Durbin-Watson stat 1.835700 
Prob(F-statistic) 1.000000    
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 Heteroscedasticity اختبىىار اخىىتالف تبىىاين االخطىىاء -2

Test 
يسدتخدم هددذا االختبدار للكشددد عدت إمكانيددة و دود اخددتالد 

  F  2R ,قديم كد  مدت ب نده تبدايت فدي ااخطداء وتوضدم النتدام  

مشددددكلة  دال تو ددددممددددا يعنددددي ب ندددده ، قددددد  دددداء  غيددددر معنويددددة
 تبايت بااخطاء بمعني أت تبايت ااخطاء مت انس  اختالد

 
 تباين األخطاء اختالف اختبار .8جدول 

Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          
F-statistic 0.319160     Prob. F(19,7) 0.9776 

Obs*R-squared 12.53280     Prob. Chi-Square(19) 0.8616 
Scaled explained SS 1.663680     Prob. Chi-Square(19) 1.0000 
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 110.1728 64.86594 1.698470 0.1332 
AREAW(-1) -0.140658 0.690372 -0.203742 0.8444 
AREAW(-2) 0.154109 1.023354 0.150593 0.8845 
AREAW(-3) 1.119762 1.009171 1.109586 0.3038 
AREAW(-4) 0.090438 0.608677 0.148581 0.8861 
RAIN 0.004823 0.174029 0.027713 0.9787 
RAIN(-1) 0.128852 0.212244 0.607094 0.5630 
RAIN(-2) -0.272248 0.273001 -0.997243 0.3519 
RAIN(-3) -0.160883 0.317699 -0.506400 0.6281 
RAIN(-4) -0.199946 0.285889 -0.699382 0.5069 
PRODUCW -0.740224 0.721669 -1.025712 0.3392 
PRODUCW(-1) -0.197313 0.642225 -0.307234 0.7676 
PRODUCW(-2) -0.168748 0.556299 -0.303341 0.7704 
PRODUCW(-3) -0.689848 0.596346 -1.156792 0.2853 
PRODUCW(-4) -0.299586 0.680199 -0.440439 0.6729 
PRICEW 0.005945 0.035132 0.169223 0.8704 
PRICEW(-1) 0.014678 0.042737 0.343447 0.7413 
PRICEW(-2) -0.004528 0.046532 -0.097301 0.9252 
PRICEW(-3) 0.008965 0.034962 0.256428 0.8050 
PRICEW(-4) -0.029011 0.039048 -0.742951 0.4817 

          
R-squared 0.464178 Mean dependent var 12.24249 
Adjusted R-squared -0.990197 S.D. dependent var 24.79456 
S.E. of regression 34.97876 Akaike info criterion 10.07891 
Sum squared resid 8564.596 Schwarz criterion 11.03879 
Log likelihood -116.0653 Hannan-Quinn criter. 10.36434 
F-statistic 0.319160 Durbin-Watson stat 2.274566 
Prob(F-statistic) 0.977587    
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  Stability Diagnostics اختبار استقرار النموذج: -3

يستخدم اختبار الم موا التراكمي لمربعا  البواقي 
للكشد عت  (Cumulative Sum Squares)  2012) ,)السواعي

تقرار وانس ام و ود أ  تليرا  هيكلية، وبيات مدى اس
معلما  النموذ  طويلة اا   مع المعلما  القصيرث اال  ، 
للتحقي  مت االستقرار ال يكلي للمعامال  المقدرث لتصحيم 
الخط  لنموذ  االنحدار الذاتي لل  وا  الزمنية المبطا  

، فاذا وقع الشك  البياني داخ  الحدود (ARDL)الموزعة 
إت هذا يعني أت معلما  ف 0.05الحر ة عند مستوى معنوية 

 ،  وقد 1النموذ  مستقرث طوا  فترث الدراسة كما في شك )
تبيت مت الشك  أت معلما  النموذ  مستقرث عبر فترث 
الدراسة، كما نالحظ انس ام في النموذ  بيت نتام  تصحيم 
الخط  في المدى الطوي  والقصير، حيث وقع الشك  البياني 

  0.05 ى معنويةداخ  الحدود الحر ة عند مستو 
  أت المقدرا   ابتة عبر الزمت ب ترث  قة 1)يوضم الشك  

متليددرا  النمددوذ   اسددتقرار علددى، ممددا يةكددد %95بللدد  نحددو 
  عبر الزمت
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CUSUM 5% Significance 
 اختبار ثبات المتغيرات عبر الزمن. 1شكل

 أهم النتائج والتوصيات
رميسية التي الحبول ال يعتبر القمم مت أهم محاصي 

وتعطى ك  دو  العالم له  يعتمد علي ا ا نسات في غذامه
على  ااو  االستراتي يأهمية خاصة حيث أنه المحصو  

اامت المستوييت العالمي والمحلى، كما يرتبط إنتا ه ب انبيت 
 وتشير مشكلة البحث  اللذامي واامت اال تماعي والسياسي،

القمم على الرغم مت الزيادث إلى و ود ف وث غذامية كبيرث مت  
في ا نتا  المحلى إال أت القطاا الزراعي الزا  يعانى مت 
عدم القدرث على الوفاء باحتيا ا  السكات اامر الذى أدى  
إلى استمرار االستيراد مت الخار ، مما سبل علء على 
الميزات الت ار  المصر  وبالتالي علء على ميزانية الدولة،  

مت هذ  ال  وث  دورث للحد أو التخ يولذلك هناك ضر 
دراسة است ابة العرض لبيانا   القمحية، وي دد البحث إلى

السالس  الزمنية باستعما  نماذ  قياسية غير طريقة 
المربعا  الصلرى االعتيادية التي يمكت ات تعطي تقديرا  
غير دقيقة وال سيما عندما تكوت سلسلة البيانا  غير مستقرث، 

القياسية المناسبة في هذا الم ا  هو نموذ   ومت النماذ 
وباستخدام نموذ  ال  وا    ARDLتوزيع االبطاء الذاتي 

، تبيت و ود عالقة بيت (ARDL)الزمنية المبطا  الموزعة 
مساحة القمم المنزرعة وبيت إنتا ية القمم، وانتا ية الشعير 
،وسعر القمم، ومساحة الشعير المنزرعة، وسعر الشعير، 

 ة االمطار في مطرو  وتبيت ما يلي:وكمي
بينما ، استقرار بعض متليرا  النموذ  عند المستو  -

استقر أغلل المتليرا  عند ال ر  ااو ، وحيث ال تو د 
در ة تكام  مت الدر ة ال انية لذا ف مكت تطبي  شروط 
التقدير بنموذ  االنحدار الذاتي لل  وا  الزمنية الموزعة 

  (ARDL)المبطا  

    (CointEq(-1))معام  تصحيم الخط   اء  -
(Cointegrating Form  0.4410931-سالباا ومعنوياا)  عند

مما يعني و ود عالقة في  .0) 01معنوية أق  مت  ىمستو 
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اا   الطوي ، وأت القيمة السالبة تعني الترا ع الي 
مت أخطاء اا   القصير  %44.1القيمة التوازنية   )أ  
حدث الزمت )سنة  مت أ   الوضع يمكت تصحيح ا في و 

التوازني طوي  اا  ؛ )وهذا يعني أت االبتعاد عت 
التوازت في اا   الطوي  يصحم ك  سنة 

    %44.1ربمقدا

توضم معامال  المتليرا  المستقلة في معادلة التكام   -
 Long Run Coefficients المد  الطوي  علىالمشترك 

 اآلتي:
ومعنو ،  اامطار مو ل  اء معام  متلير كمية ميا  -

إحصامياا )عند مستو   معنويةأ  تو د عالقة طردية و 
  بيت متلير المساحة المنزرعة 0.01وية أق  مت نمع

سنويا بالقمم كمتلير مستق  وكمية ميا  اامطار كمتلير 
 تابع، ويت   هذا والواقع 

ومعنو ،  القمم مو ل اء معام  متلير كمية انتا   -
إحصاميا )عند  ومعنويةالقة طردية بمعني أنه تو د ع

  بيت متلير كمية إنتا  0.01وية أق  مت نمستو  مع
القمم كمتلير مستق  والمساحة المنزرعة بالقمم كمتلير 

 تابع، ويت   هذا والمنط  االحصامي 
 اء معام  متلير سعر القمم سالل ومعنو ، بمعني أنه  -

 إحصاميا )عند مستو  ومعنويةتو د عالقة عكسية 
  بيت متلير سعر القمم كمتلير 0.01معنوية أكبر مت 

ت كات  مستق  والمساحة المنزرعة بالقمم كمتلير تابع، وا 
ال يت   هذا والمنط  االحصامي إال انه يت   والواقع 

نتا  كعلد حيواني، نظرا لعدم  ال علي حيث يستخدم ا
 توفر ميا  للر  أ ناء عملية طرد السناب  

ار ا رتباط الذاتي بيت ااخطاء قيمة ختباكما أتضم مت  -
(F( ، 2R   ،فإننا نقب  ال رض العدم وبذلك غير معنوية

ذاتي  ارتباطونرفض ال رض البدي  بمعني أنه ال يو د 
 تسلسلي بيت ااخطاء 

 
 

 ومن النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 
االستخدام اام   للموارد المامية المتاحة ومن ا ميا   •

طار والعم  على مشروعا  لحصاد االمطار في االم
مطرو  واالهتمام بعمليا  الر  خاصة فترث طرد السناب  

 وذلك لزيادث ا نتا   

دور السياسا  السعرية والت كيد على دور االرشاد لتوعية  •
 المزارعيت باالهتمام بعمليا  الر  والتسميد والمكافحة 

لصحراء لتقديم دعم المراكز البح ية ومن ا مركز بحوث ا •
مقترحا  تطويرية حو  انتا  القمم، وتوفير قاعدث بيانا  

بقدر مت الدقة والتركيز علي رفع معد  الللة التي  ثموحد
 تعد مت ااسبال الرميسية في زيادث ا نتا  

 عالمراج
النمددددو ،  2013) ادريددددو ، دحمددددانى محمددددد وعبددددد القددددادر، ناصددددور

فدى ال زامدر: بعدض االدلدة  الحكدوميوات ا  االن دا   االقتصاد 
ا  لقددددددددددانوت فددددددددددا نر باسددددددددددتعما  مقاربددددددددددة مددددددددددن    الت ريبيددددددددددة

االقتصددداد واالدارث، منشدددورا  كليدددة العلدددوم  ، م لدددةARDLحددددود
االقتصدددادية والتسددديير،  امعدددة بلقايدددد تلمسدددات، ال زامدددر، العددددد 

11  
 ة  ، دراسة اقتصادية آل در التليدرا  المناخيد2022البدر ، ممدو  )
، (ARDL)ة أهم محاصي  الحبول باستخدام نموذ  على إنتا ي

والدوليددددددة،  ةالمصددددددرية والتحددددددديا  المحليددددددة وا قليميدددددد ةالزراعدددددد
 سبتمبر  22-21 تلالقتصادييت الزراعيي 29المةتمر 

 ، تحليدددد  2017ع دددداد صددددالم الحدددداني)و  اسددددماء طددددار  ،البلددددداو 
قياسددددي السددددت ابة عددددرض محصددددو  القمددددم باسددددتعما  نمدددداذ  

، م لددددددة العلددددددوم (ARDL)تي لإلبطدددددداء المددددددوزا االنحدددددددار الددددددذا
   6  العدد )48الزراعية العراقية، م لد )

ال  دداز المركددز  للتعبمددة العامددة واالحصدداء، نشددرث الت ددارث الخار يددة 
(2021   

 ، اساسدددددديا  القيدددددداس باسددددددتخدام 2012السددددددواعي، خالددددددد محمددددددد )
Eviews،دار الكتدال ال قدافي، ااردت ، ISBN: 978-9957-550-

00-4  
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 ، أ ر الضرامل الحكوميدة 2016مالو ) ، أحمد سحال ، الصماد
ل تدددددرا   ياالنحددددددار الدددددذاتعلدددددى أداء بورصدددددة عمدددددات: نمدددددوذ  

   2)العدد  ، 22الم لد )  ، المنارث،ARDLا بطاء الموزعة )
استخدام نماذ  االنحدار الدذاتي ل تدرا  ،  2018) يمتا ،العشعو 

أسدعار الدن ط فدي النمدو    يرتلدراسة  (ARDL)االبطاء الموزعة 
سدددوريه، م لدددة طرطدددوس للبحدددوث والدراسدددا  االقتصددداد  فدددي 

 ، العددد 2العلمية، سلسلة العلوم االقتصدادية والقانونيدة، م لدد )
(3   

 النقود كمية بيت السبيية العالقة،  2013الرحمت ) عبد اليوسد، نورث

 العربيددة المملكددة فددي االقتصددادية، الكليددة المتليددرا  وبعددض

 قسدم السدعودية، االقتصداد ل معيدة العلميدة السلسدلة السدعودية،

  10) الم لدد سعود، الملك  امعة االعما ، كلية ادارث االقتصاد،
   20)العدد 

 ، التكامددددد  المشدددددترك وفددددد  نمدددددوذ  2020بتدددددا ، احمدددددد حسددددديت )
(ARDL) التطبيدددد  فددددي برنددددام   مددددعEviews كليددددة الت ددددارث ،

 نيو واالقتصاد،  امعة االنبار، يو 
 ، دراسددة اقتصددادية قياسددية 2020سددالمي، أسددماء، احمددد سددالمي )

الهددم محددددا  ال  ددوث اللذاميددة للحبددول فددي ال زامددر لل تددرث مددت 
   1)  الم لد 20 ، م لة الباحث، العدد )1971-2018)

  ، محدددا  البطالدة فدي مصدر خدال  2019شيريت، عاد  نصدير)
، م لدددة بحدددوث   دراسدددة تحليليدددة قياسدددية2013-1973ال تدددرث )

اقتصادية عربية، كليدة الدراسدا  االقتصدادية والعلدوم السياسدية، 
  2016 ، 75 -74 امعة ا سكندرية، العددات )

 ، تدددددداعيا  االقتصددددداد ال زامدددددر  2021طويددددد ، اسددددديا واخدددددروت )
 19وحتميددددة التنويددددع االقتصدددداد  مددددا بعددددد ازمددددة  امحددددة كوفيددددد

 Les cahiersحدي ، )دراسة تحليليدة وقياسدية لحالدة القطداا ال ال

du cread 03) ، الم لد 37)، العدد   
 ، اسدددت ابة عدددرض بعدددض المحاصدددي  2017سددديد حامدددد ) ،عدددامر

تسدعير الميدا  باسدتخدام نمدوذ   احتماليدةضدوء  فياالستراتي ية 
 ة، الم لددددARDL ل تددددرا  االبطدددداء المددددوزا الددددذاتياالنحدددددار 

العدددد  شددريت،والعالم لددد السددابع  الزراعددي،المصددرية لالقتصدداد 
    يونيو2)

سددعر الصددرد الحقيقددي  أ ددر ، 2020حسددت إبددراهيم ) ،عبددد الواحددد
البطالة في مصدر، دراسدة قياسدية باسدتخدام نمدوذ   علىال عا  

، الم لدددة (ARDL)االنحددددار الدددذاتي لل  دددوا  الزمنيدددة الموزعدددة 
  3)العددددد  ، 11العلميدددة للدراسدددا  الت اريدددة والبيميدددة، الم لدددد )

   ااو  ءال ز 

 ، اقتصددداد المعرفدددة خيدددار 2019عدددزوز ، مدددريم، وأسدددماء عميدددر  )
لدددعم النمددو االقتصددداد  فددي ال زامددر دراسددة قياسدددية  ياسددتراتي 

 ، رسددالة ما سددتير، كليددة العلددوم 2017—2000خددال  ال تددرث )
االقتصدددادية وعلدددوم التيسدددير، قسدددم العلدددوم االقتصدددادية، اقتصددداد 

 ال زامر  نقد  وبنكي،  امعة احمد دراية أدوار، 
 فدي الخار يدة للت دارث Jمنحندى  اختبدار ، 2016د )محمد سدى كمدا ،

 اقتصداديا  م لدة ،2015إلدى  1980 مدت قياسية دراسة ال زامر

 العددد ال زامدر، تموشدن ، عديت ال دامعى المركدز إفريقيدا، شدما 

 عشر  الخامس
 امدددددوال  علدددددى، تسددددداب  عبدددددد الرحمدددددات، عدوكدددددة لخضدددددر ،هدددددوار 
ية ا دددر الددددعم الحكدددومي علدددى ا نتدددا  ، دراسدددة قياسددد 2016)

ال الحي في ال زامر باستخدام نمدوذ  االنحددار الدذاتي لل  دوا  
الزمنية الموزعدة المتباطمدة، م لدة البحدوث االقتصدادية والماليدة، 

  العدد السادس، ديسمبر

وزارث الزراعدددددة واستصدددددال  ااراضدددددي، ا دارث المركزيدددددة لالقتصددددداد 
 الزراعية، اعداد مختل ة  الزراعي، نشرث االحصاميا 

وزارث الزراعددددددة واستصددددددال  ااراضددددددي، المعمدددددد  المركددددددز  للمنددددددا  
   2020الزراعي، بيانا  غير منشورث، )

A Abou-Talb, Abd El-Wakil M. & El Begawy, Mohy Al-Din 

M. KH. (2008), Supply Response for Some Crops in 

Egypt: A Vector Error Correction Approach, Journal of 

Applied Sciences Research (JASR), Pakistan, pp 1647-

1657. 

EViews 9 User’s Guide I, II, Copyright 1994–2015 IHS 

Global Inc, April 15, 2015. 

Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2009), Basic 

Econometrics, Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, Inc., 

New York, NY. 

http://www.math.umt.edu/patterson/Delta.pdf.  

https://web.stanford.edu/class/cme308/.../TaylorAppDeltaMet

hod.pdf.  

Nkoro, Emeka & Uko, Aham Kelvin (2016), Autoregressive 

Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: 

application and interpretation, Journal of Statistical and 

Econometric Methods ،vol ،5 no.4, pp 63-91. 

Pesaran, M.H. & Shin, Y. (1999), An Autoregressive 

Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration 

Analysis, Econometrics and Economic Theory in the 20th 

Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, 

Strom, S. (ed.), Cambridge University Press, pp 1-24. 

http://www.math.umt.edu/patterson/Delta.pdf
https://web.stanford.edu/class/cme308/.../TaylorAppDeltaMethod.pdf
https://web.stanford.edu/class/cme308/.../TaylorAppDeltaMethod.pdf
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 الملحقات
لمساحة المزروعة واالنتاج الكلي وااليراد الكلي والتكاليف وصافي العائد الفداني والسعر لمحصول القمح المصري خالل تطور ا .1جدول 
 (2020-1990)الفترة 

 مساحة السنوات
باأللف   فدان 

 أنتاج
ألف   طن 

 اإليراد الكلي
 بالجنية 

 التكاليف
بالجنية    

السعر  صافي العائد بالجنية
 بالجنية

1990 1955 4268 1352 484 888 473 
1991 2215 4483 1345 562 782 498 
1992 2092 4550 1525 664 860 527 
1993 2171 4837 1582 941 641 529 
1994 2111 4437 1566 981 585 535 
1995 2512 5722 1717 1036 682 563 
1996 2421 5735 2010 1087 923 644 
1997 2486 5849 2090 1271  964 667 
1998 2421 6093 2258 1553 706 680 
1999 2380 6347 2409 1533 876 689 
2000 2463 6564 2417 1510 876 689 
2001 2341 6254 2419 1523 907 695 
2002 2450 6624 2531 1558 897 701 
2003 2455 6625 2731 1715 972 718 
2004 2605 7177 3570 1904 6101  760 
2005 2985 8140 3937 1981 1666 1000 
2006 3063 8274 4006 2143 1956 1120 
2007 2715 7378 4213 3145 1863 1127 
2008 2920 7977 8304 3459 1769 1454 
2009 3147 8522 5649 3680 5159 1842 
2010 3001 7169 5657 4069 2190 2097 
2011 2498 7036 7953 4425 1977 2305 
2012 3160 7895 8783 4808 4358 3213 
2013 3378 9460 9082 5271 4274 3180 
2014 3393 9279 9082 5271 4047 3437 
2015 3469 7873 9568 5627 3941 3375 
2016 3353 9342 9627 7054 2573 2773 
2017 2921 8421 12815 8991 3824 3760 
2018 3156 8342 31277  10631 2142 3760 
2019 3134 8558 14912 11326 3586 4407 
2020 3394 9588 14889 11643 3246 4427 
 3825.4 1972.5 9212 124330.7 7058.7 2734.4 المتوسط

  مت رقة دالزراعي، اعدااد ، نشرث االقتصالزراعي، قطاا الشموت االقتصادية، ا دارث المركزية لالقتصاد ااراضيالمصدر: وزارث الزراعة واستصال  
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نتاج وانتاجية القمح والشعير في محافظة .2جدول  (2020 -1990مطروح خالل الفترة ) جدول يوضح مساحة وا   

 السنوات
 كمية االمطار الشعير محافظة مطروح القمح محافظة مطروح

المساحة  بمطروح بالمليمتر
 )ألف فدان(

اإلنتاجية 
 طن

 اإلنتاج
الف طن   

ةالمساح  
)ألف فدان(   

اإلنتاجية 
 طن

اإلنتاج الف 
 طن

1990 20.0 0.5 10.4 15.5 0.2 3.1 124.95 
1991 60.7 0.7 41.4 28.2 0.2 5.9 127.76 
1992 80.4 0.7 56.1 12.1 0.2 2.4 260.08 
1993 23.3 0.4 9.1 66.2 0.2 14.6 182.14 
1994 117.2 0.4 41.8 160.0 0.2 32.0 401.85 
1995 5106.  0.7 74.3 25.4 0.2 5.6 107.2 
1996 86.1 0.2 15.1 25.8 0.2 5.4 119.39 
1997 24.8 1.7 41.9 14.2 0.2 3.3 136.14 
1998 67.0 1.3 83.8 40.5 0.2 8.9 148.81 
1999 66.2 0.6 37.1 65.2 0.2 15.6 170.07 
2000 44.9 0.5 22.6 52.6 0.3 13.2 193.25 
2001 46.8 0.5 24.8 42.1 0.8 35.4 98.3 
2002 60.1 0.6 38.5 0 0.0 0.0 129.4 
2003 33.1 0.4 13.9 83.3 0.2 15.0 160.53 
2004 35.5 0.8 29.1 104.0 0.3 34.3 93.98 
2005 45.0 1.3 56.3 29.6 0.4 12.4 104.27 
2006 56.9 1.2 69.4 28.0 0.4 12.0 114.55 
2007 51.6 1.0 52.1 135.0 0.3 41.9 263.1 
2008 52.8 1.4 76.0 65.0 1.4 91.0 137.3 
2009 30.2 1.4 40.8 70.0 0.9 62.0 109.5 
2010 24.5 1.5 36.8 0.4 1.5 0.6 87.1 
2011 8.7 2.0 17.4 0.9 1.5 1.4 185.7 
2012 4.5 2.1 9.2 4.2 0.9 3.8 103.6 
2013 24.5 1.8 44.2 8.0 0.9 7.2 120.4 
2014 19.3 1.8 33.9 6.1 0.7 4.3 61 
2015 19.1 1.9 35.9 5.5 0.8 4.5 86.4 
2016 17.9 1.9 34.0 7.8 1.0 7.6 94.2 
2017 9.3 2.4 22.3 0.9 1.4 1.3 116.85 
2018 17.8 2.5 44.5 0.3 1.8 0.5 156.8 
2019 18.7 2.3 43.0 0.8 1.8 1.4 189 
2020 19.2 2.4 46.7 0.2 1.4 0.3 174.2 
636. 38.8 1.2 41.7 المتوسط  0.7 14.4 147 

 ة اد مت رقالمصدر: وزارث الزراعة واستصال  ااراضي، قطاا الشموت االقتصادية، ا دارث المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرث االقتصاد الزراعي، اعد
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 مساحة القمحنتائج ديكي فيلر ل .3جدول
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADF  اختبار  ذر الوحدث نتام للسلسلة الزمنية عند ال ر  ااو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-Fuller 

test statistic  t-Statistic 

Augmented Dickey-

Fuller test statistic 
 0.0000 -7.962833 Test critical values: 0.6004 -1.331865 Test critical values: 

 -3.699871 

-2.976263 

-2.627420  

1% level 

5% level 

10% level 

 3.689194-  في و ود قاطع:

-2.971853 

-2.625121  

1 %level 

5 %level 

10 %level 

في و ود 
 قاطع:

0.0000 7.735099  Test critical values 0.0006 -5.472997 Test critical values: 

 -4.339330 

-3.587527 

-3.229230  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

 -4.296729 

-3.568379 

-3.218382  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

0.0000 -8.137459  Test critical values  0.2004 -1.214271 Test critical values: 
 -2.653401 

-1.953858 

-1.609571  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 -2.650145 

-1.953381 

-1.609798  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
قاطع 
 وات ا 

**ADS: Augmented Dickey-Fuller test statistic 

 القمح نتائج ديكي فيلر لسعر .4جدول 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث  ااو  للسلسلة الزمنية عند ال ر  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 

Augmented Dickey-

Fuller test statistic 
 0.0002 -5.280718 Test critical values:  0.9937  0.875193 Test critical values: 

 -3.724070 

-2.986225 

-2.632604  

1% level 

5% level 

10% level 

 3.670170-  في و ود قاطع:

-2.963972 

-2.621007  

1% level 

5% level 

10% level 

في و ود 
 قاطع:

0.0017 -5.166097  Test critical values  0.7793 -1.574028 Test critical values: 

 -4.374307 

-3.603202 

-3.238054  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

 -4.296729 

-3.568379 

-3.218382  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

0.0000 -5.387424  Test critical values   0.9955  2.459183 Test critical values: 
 -2.660720 

-1.955020 

-1.609070  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 -2.644302 

-1.952473 

-1.610211  

1% level 
5% level 

10% level 

عدم و ود 
 قاطع وات ا 

 



 2022ديسمبر  -اكتوبر  4العدد  43)م لد -م لة ا سكندرية للتباد  العلمى 

 

1346 

 انتاج القمح  نتائج ديكي فيلر .5جدول 
للسلسلة الزمنية عند ال ر   ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 ااو 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFدث نتام  اختبار  ذر الوح

Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test 

statistic  t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
-  Test critical values:  0.0455 -3.007729 Test critical values: 

 - 
- 
- 

1% level 

5% level 

10% level 

 3.670170-  قاطع:في و ود 

-2.963972 

-2.621007  

1% level 

5% level 

10% level 

 في و ود قاطع:

-   Test critical values 0.0585 -3.496879 Test critical values: 

 - 
- 
- 

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

 -4.309824 

-3.574244 

-3.221728  

1% level 

5% level 

10% level 

 و ود قاطع وات ا :

-   Test critical values 0.0203 -2.352911 Test critical values: 
 - 

- 
- 

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 -2.644302 

-1.952473 

-1.610211  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 انتاجية القمحر نتائج ديكي فيل .6جدول 
للسلسلة الزمنية عند  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 ال ر  ااو 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
 0.000 -7.633597 Test critical values:  0.6143 -1.304534 Test critical values: 

  -3.699871 

-2.976263 

-2.627420  

1% level 

5% level 

10% level  0.6143 

 -3.670170 

-2.963972 

-2.621007  

1% level 

5% level 

10% level 

 في و ود قاطع:

 0.000 -7.494580  Test critical values  0.1182 -3.131050 Test critical values: 

 -4.339330 

-3.587527 

-3.229230  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود 
قاطع 
 وات ا :

 -4.309824 

-3.574244 

-3.221728  

1% level 

5% level 

10%  level 

 و ود قاطع وات ا :

0.000 7.792579  Test critical values 0.9164 1.032816 Test critical values: 
 -2.653401 

-1.953858 

-1.609571  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
قاطع 
 وات ا 

 -2.650145 

-1.953381 

-1.609798  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 
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 مساحة الشعير نتائج ديكي فيلر  .7جدول 

للسلسلة الزمنية عند  ADFدث نتام  اختبار  ذر الوح
  ال ر  ااو 

 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
 0.0000 -11.60425 Test critical values: 0.6783 -1.133743 Test critical values: 

 -3.857386 

-3.040391 

-2.660551  

1% level 

5% level 

10% level 
في و ود 

 قاطع:
 -3.857386 

-3.040391 

-2.660551  

1% level 

5% level 

10% level 

 في و ود قاطع:

 0.0000 -10.99681  Test critical values  0.0000 -10.0632 Test critical values: 

  -4.571559 

-3.690814 

-3.286909  

1% level 

5% level 

10% level 
و ود قاطع 

 وات ا :
 -4.667883 

-3.733200 

-3.310349  

1% level 

5% level 

10% level 

 و ود قاطع وات ا :

 0.001 -11.75522  Test critical values 0.1785 -1.275871 Test critical values: 
 -2.699769 

-1.961409 

-1.606610  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
 قاطع وات ا 

 -2.699769 

-1.961409 

-1.606610  

1% level 

5% level 

10% level 

 عدم و ود قاطع وات ا 

  رنتائج ديكي فيلر لسعر الشعي .8جدول 
للسلسلة الزمنية عند  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 ر  ااو ال 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
  0.9998 2.256471 Test critical values:  1.0000 3.033300 Test critical values: 

 -3.788030 

-3.012363 

-2.646119  

1% level 

5% level 

10% level 
في و ود 

 قاطع:
 -3.752946 

-2.998064 

-2.638752  

1% level 

5% level 

10% level 

 في و ود قاطع:

0.9972 0.302262  Test critical values  1.0000 3.126719 Test critical values: 

 -4.440739 

-3.632896 

-3.254671  

1% level 

5% level 

10% level 
و ود قاطع 

 وات ا :
 -4.416345 

-3.622033 

-3.248592  

1% level 

5% level 

10% level 

 و ود قاطع وات ا :

0.9974  2.777370  Test critical values 0.2401 1.093554 Test critical values: 
 -2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
 قاطع وات ا 

 -2.669359 

-1.956406 

-1.608495  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 
 
 
 



 2022ديسمبر  -اكتوبر  4العدد  43)م لد -م لة ا سكندرية للتباد  العلمى 

 

1348 

 نتائج ديكي فيلر إلنتاج الشعير  .9جدول 
للسلسلة الزمنية عند  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 ال ر  ااو 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFحدث نتام  اختبار  ذر الو 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
-  Test critical values: 0.0455 -3.007729 Test critical values: 
 - 

- 
- 

1% level 
5% level 
10% level 

 في و ود
 قاطع:

 -3.670170 
-2.963972 
-2.621007  

1% level 
5% level 
10% level 

 في و ود قاطع:

-   Test critical values 0.0585 3.496879 Test critical values: 
 - 

- 
- 

1% level 
5% level 
10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

 -4.309824 
-3.574244 
-3.221728  

1% level 
5% level 
10% level 

 و ود قاطع وات ا :

-   Test critical values 0.0203 2.352911 Test critical values: 
 - 

- 
- 

1% level 
5% level 
10% level 

عدم و ود 
 قاطع وات ا 

 -2.644302 
-1.952473 
-1.610211  

1% level 
5% level 
10% level 

 عدم و ود قاطع وات ا 

 ر إلنتاجية الشعير نتائج ديكي فيل .10جدول 
للسلسلة الزمنية عند  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 ال ر  ااو 
 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

 Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
 0.0000 -6.914327 Test critical values: 0.4518 1.637255- Test critical values: 

 -3.699871 

-2.976263 

-2.627420  

1% level 

5% level 

10% level 

في و ود 
 قاطع:

 -3.670170 

-2.963972 

-2.621007  

1% level 

5% level 

10% 

level 

 في و ود قاطع:

0.0000 -6.777480  Test critical values 0.0551 -3.521107 Test critical values: 

 -4.339330 

-3.587527 

-3.229230  

1% level 

5% level 

10% level 

و ود قاطع 
 وات ا :

 -4.296729 

-3.568379 

-3.218382  

1% level 

5% level 

10% 

level 

 و ود قاطع وات ا :

0.0000 -7.062204  Test critical values 0.4706 -0.549502 Test critical values: 
 -2.653401 

-1.953858 

-1.609571  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
 قاطع وات ا 

 -2.644302 

-1.952473 

-1.610211  

1% level 

5% level 

10% 

level 

 عدم و ود قاطع وات ا 
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 نتائج ديكي فيلر لكمية االمطار بمطروح  .11 جدول

للسلسلة الزمنية عند ال ر   ADFتام  اختبار  ذر الوحدث ن
 ااو 

 للسلسلة الزمنية عند المستو  ADFنتام  اختبار  ذر الوحدث 

Prob.* t-Statistic Augmented Dickey-

Fuller test statistic  Prob.* t-Statistic 
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 
  0.0154 3.570146 Test critical values:  0.0007 -4.713227 Test critical values: 

 -3.769597 

-3.004861 

-2.642242  

1% level 

5% level 

10% level 

في و ود 
 قاطع:

 -3.670170 

-2.963972 

-2.621007  

1% level 

5% level 

10% level 

 في و ود قاطع:

 0.0527 -3.605475 Test critical values: 0.0010 -5.255703 Test critical values: 

 

-4.440739 

-3.632896 

-3.254671  

1% level 

5% level 

10% level 

 و ود
قاطع 
 وات ا :

 -4.296729 

-3.568379 

-3.218382  
1% level 

5% level 

10% level 

 قاطع وات ا : و ود

0.0009 3.626221 Test critical values: 0.1428 -1.416318 Test critical values: 
 -2.674290 

-1.957204 

-1.608175  

1% level 

5% level 

10% level 

عدم و ود 
قاطع 
 وات ا 

 -2.644302 

-1.952473 

-1.610211  
1% level 
5% level 

10% level 

عدم و ود قاطع 
 وات ا 

 Eviewsالمصدر:  مع  وحسب  مت نتام  برنام  

 
ABSTRACT 

Analysis of the Factors Affecting Wheat Production in Matrouh Governorate 

using the ARDL Model 
Samar M. A. E. EL Kadi

Wheat is one of the strategic crops related to food 

security, and to increase its production and reduce 

import, it’s necessary to increase its cultivated area by 

50%. The study aimed at estimating the wheat supply 

response function using the ARDL model in Matrouh. 

The results showed that the error correction coefficient 

 (CointEq(-1)) (Cointegrating Form is negative and 

significant -0.441093) at a level of significance less 

than 0.01), which means that there is a long-term 

relationship, and the negative value means a regression 

to the equilibrium value), and the coefficients of the 

variables show the independent equation in the long-

term co-integration equation, where the coefficient of 

the variable amount of rainwater, That is, there is a 

positive and statistically confirmed relationship (at a 

level of significance less than 0.01), and this agrees 

with reality. The coefficient of wheat price variable was 

negative and significant, meaning that there is a 

statistically confirmed inverse relationship (at a 

significant level greater than 0.01) between the wheat 

price variable as an independent variable and the area 

planted with wheat as a dependent variable, although 

this does not agree with statistical logic, it agrees with 

the actual reality where it is used as animal feed, due to 

the lack of water for irrigation during the process of 

expelling the ears. The study recommends the optimal 

use of available water resources, including rain water, 

rain harvesting in Matrouh, and attention to irrigation 

operations, especially during the period of expulsion of 

the ears to increase production. 

Key words: ARDL model, time series test, wheat, 

model stability test 

 


