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تقدير دالة تأثيرالمساحه المزروعه عمى أنتاج السمسم في العراق لممدة ( ) 0262 – 6896
أ .م  .ناجي صافي ناجي المكىطر – المعهذ التقني المسيب
المستخلص
يهدف البحث إلى تقدير دالة تأثيرالمساحه المزروعه عمى إنتاج السمسم فيي العيراق لمميدة (  ) 0262 – 6896باسيتددام
الداليية االسيييه لمتغييير مسييتقل واحييد ي بادتيييار اال نمييو ج المورييارتمي المييزدوج  .ومالئمتييه لنيرييية ادتاييادياا اانتيياج الزراعيييي
استنادا الى الفرضيه المهمه التي تنص عمى ان هناك عالده طرديه بين المساحه المزروعه وانتاج السمسم  .ان الداله أجتازا
ادتباري الدرجة األولى والثانية االحاائيه باالضافه الى ادتبيار ويو لمتنبيأ .وديد ديدرا المويتقاا االدتايادية التيي تمثيل دالتيي
اانتيياج الحييدي والمتوسييط ومرونيياا اانتيياج ي واسييتنتب بيأن المرحميية االولييى ريراالدتاييادية ميين مراحييل دييانون الغميية المتنادايية
مثمييا إنتيياج السمسييم فييي العيراق  .إن إنتاجييية السمسييم تعيد واطئيية عنييد مقارنتهييا ميية إنتاجييية دول العييالم مثييل مايير .لي ا فييأن
المقترح المهم ب ل الجهد لمواول إلى مستوى إنتاج أعمى باستددام التوسة االفقي اوالعمودي او كالهما معا .

مقدمة
يعد السمسـ مف أقدـ محاصيؿ الزيت التي زرعهػا انسسػاف و يعتقػد أف ايي ييػا ػي المػ ف انصػمي لهػ ا السيػات و

سػاؾ أر

ي ج د م ف اخر في اسيا يأفغاسستاف ايراف الػ جاسػم مس قػل الهسػد الصػيسيا غ الغالػم اف م سػا افريقيػا مسهػا أستقػؿ فػي قػت
ميكر جدا ال اسيا غ قد دخػؿ مصػر قيػؿ  2441قيػؿ المػي د غ قػد استرػرت ز ارعػل السمسػـ فػي حػ ر اليحػر انيػير المت سػ
اي ػػاـ انقري ػػؽ الر م ػػاف و زرع ف ػػي تركي ػػا غ ادخ ػػؿ اليرتغ ػػالي ف السمس ػػـ الػ ػ الي ارزي ػػؿ استر ػػرت زراعت ػػا ف ػػي يع ػػر د ؿ امريك ػػا
الجس ييا[رفرؽ و]1007غ
يعد السمسـ مف المحاصيؿ الزيتيػا المهمػا نف يػ رح تحتػ ى عمػ أعمػ سسػيا مػف الزيػت ا ا قػ رف يغيػرح مػف المحاصػيؿ الزيتيػا
انخر ا تت ار ح

ح السسيا ييف  %50-43و يعرؼ زيتا (يزيت السيرج ) يستعمؿ في الغ اء فػي صػساعل الحػ ح ال حيسيػا و

كما يستعمؿ في عمؿ السمف الصساعي المرجريف في صساعل الصاي ف المييدات الحرريا و يستعمؿ ايضػا كمييػت فػي صػساعل
الع ػ ر الكسػػم المتخمػػؼ يعػػد اسػػتخ

الزيػػت الغسػػي فػػي اليػػر تيف الكالسػػي ـ الفسػػف ر فيتػػاميف  Bو تيمػػن سسػػيل اليػػر تيف يػػا

ّ ، %24ل ذ ا وِذذْ ذ از هومذذيه للوييذذَ٘ ّ .وذذٖ اههٗيذذي الدٌْس٘ذذَ ٗاذذ٘زْى اليسذذم الذذٔ الرفذذز الو ذذٌْ هذذي ال ذ رٍ لهوذذ ٘ومذذَ
الغ ائَ٘[يزشق .]4002،
يمغت المساحا المزر عا في العالـ يمحص ؿ السمسـ سسل  1002ح الي 13غ 5ممي ف كتار يمن جممل انستاج العالمي مػف
ي ر السمسـ  1831000ف و يمت س استاجيا  362كغـ  /كتار [رفرؽ و]1007غ
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يتـ استاج  %63مف السمسـ في اسيا و 7غ %10في افريقيا و 2غ %1في امريكا الرماليا ال سػ

و 7غ %1فػي امريكػا

الجس ييا و ن يزرع السمسـ في ان قياس س و يزرع في د لا ا ر ييا احدح ي الي ساف[رفرؽ و ]1007غ
يتـ استاج السمسـ كمحص ؿ اقتصادى في  27د لا و  27مسها اسي يا  23افريقيػا  2فػي امريكػا الجس ييػا د لتػاف فػي امريكػا
الرماليا ال س

د لا احدح ا رييا [رفرؽ و]1007غ

اى تهت٘م دّل العيلن هي ح٘ث كزيئمِي االًميخَ٘ للسوسن ّهدٓ تزْ ِذي هذي ح٘ذث همْسذ االًميخ٘ذَ ك كغذن ُ /يمذير ن لسذٌة 4003
:ه ذذذه  ،سذذذيرخْإ  ،ال ذذذ٘ي  ،اوهٗى٘ذذذي الْسذذذؤ  ،ح٘ذذذث سلذذذ همْسذذذ االًميخ٘ذذذَ لِذذذ ٍ الذذذدّل علذذذٔ المهت٘ذذذم،0402 ،0442 :
[ 00،،،242يزشق  ، ]4002،علوي اى ال ٘ي وٖ عيم  4003تعد اكفه دّلَ هٌمدَ للسوسن ح٘ث سلغت ًسفة االًميج%42.00
هي اًميج الروسة عشه دّلَ االّلٔ علٔ العيلن لٌزس العيم  ،اًمدت  240000طي  ،اهي ه ذه اا اعلذٔ اًميخ٘ذَ وذٖ العػالـ لػسفس
العاـ فقد يمن
استاجهػػا  24000ػػف كػػاف تسمسػػمها اليالػػم عرػػر مػػف حيػػم انستػػاج الكمػػي يػػال ف و سػػا مت يسسػػيل 27غ %2مػػف انستػػاج الكمػػي
لمخمسل عرر د لا ان ل عم العالـ و انخيرح استجت ( )1426000ف سا مت مجتمعا يسسيل 5غ %74مف اجمػالي انستػاج
العالمي لسفس العاـ [رفرؽ و ] 1007غ
أستسادا نحصائيات [1002مديريل انحصاء الزراعي و  ]1022يمن استاج السمسـ في العراؽ  28684ف يمساحل 200 765
د سـ يما يعادؿ  14128كتار مت س استاجيل 7غ 673كغـ  /كتػار و اعمػ مػف مت سػ انستاجيػا لممػدح ( )1020-2875فػي
الع ػراؽ ال ػ ى يمػػن 1غ 582كغػػـ  /كتػػار يمقػػدار 5غ 82كغػػـ  /كتػػار اعم ػ مػػف مت س ػ انستاجيػػل العػػالمي لممسػػاحل المزر عػػل
يمقدار 7غ 222كغـ  /كتار و اعم مف مت س استاجيػل الػد ؿ الخمسػل عرػر ان لػ مجتمعػا يمقػدار  252كغػـ  /كتػار و اقػؿ
مف مت س انستاجيل لمد ؿ انريعا ان ل مجتمعا المرار اليها اع ح يمقدار 34غ 225كغـ  /كتار و اى اف العراؽ يحؿ خامسا
ييف د ؿ العالـ في مت س انستاجيل( كغـ  /كتار) لمحص ؿ السمسـ لعاـ 1002و لكف احصائيات مسظمػل انق يػا الز ارعػا لػـ
تت رؽ ال اى كر ليمدسا العراؽ و انحتمػاؿ انكيػر لهػ ا السػيم اسػا لػـ تصػؿ احصػائيات استػاج السمسػـ فػي العػراؽ الػ المسظمػا
المرار اليها اع ح و ا اف اعداد ميؿ

ح انحصائيات كاف متأخ ار لـ يتـ ان في السسيف ال حقا لعاـ  1002لمظػر ؼ التػي مػر

يها العراؽ و ن سدرى فيما أ ا ارسمت ميؿ

ح اليياسات فيما يعد اـ ن غ

فيما يمي جد ؿ ( )2يييف مقارسا ييف ا ـ الد ؿ العرييا المستجا لمسمسـ مف ساحيل المساحا المزر عا انستاجيا انستاج
لعاـ :1020
جدول ( ) 6يبين مقارنه بين اهم الدول العربيه المنتجه لمسمسم من ناحية المساحه المزروعه واالنتاجيه واالنتاج لعام 0262
1021
االنتاج (طن)
االنتاجيه (كغم /هكتار)
المساحه (هكتار)
الدوله
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المصدر [ :المسظما العرييا لمتسميا الزراعيا و  ]1022غ
س حظ مف جد ؿ ( )2في حالل ترتييسا لمد ؿ العرييا العررح حسم انفضميا مف ساحيل انستاجيا المساحا المزر عا
انستاج الكمي و فأف العراؽ يتعادؿ مع الص ماؿ في المرتيا السادسا يانستاجيا يعد ليساف انردف مصر السع ديا اليمف غ
خامسا يالسسيا لممساحا المزر عا يعد الس داف الص ماؿ مصر اليمف غ خامسا يانستاج يعد الس داف الص ماؿ
اليمف و تيق مصر الد لا السم جيا في مت س

مصر

انستاجيا لمحص ؿ السمسـ في العالـ العريي و نف الد لتاف ليساف انردف

لهما استاجيا اعم مف استاجيل مصر لكف مساحتهما المزر عا يالسمسـ صغيرح جدا غ

موكمة البحث واهميته
أف ال ضع اإلستاجي الحالي لمسمسـ يسحرؼ عف ال ضع اإلستاجي األميػؿ الػ ى يحقػؽ الكفػاءق انقتصػاديل فػي اسػتخداـ المسػاحا
المزر عػا فػػي العػراؽ أى أسػا يمكػػف الحصػ ؿ عمػ السػاتد سفسػػا ياسػػتخداـ مسػاحا زراعيػػا اقػػؿ و أ الحصػ ؿ عمػ إستػػاج أكيػػر مػػف
استخداـ سفس المساحا الزراعيا غ
تس مؽ أ ميل اليحم مف أف السمسـ يػدخؿ فػي قائمػل السػمع انسػتراتيجيا سظػ ار أل ميتػا الصػساعيا الكييػرق و ا ميتػل فػي انمػف
الغ ائي الصساعي لمعراؽ و ما زاؿ استاجا ن يفي يمت ميات احتياجات الس ؽ العراقيا غ

اهداف البحث
أف ا داؼ اليحم تتضمف :
2غ

الحص ؿ عم تقديرات معممات دالل إستاج السمسـ و تحديد ا رقميا وحيم اف انستاج عامؿ تايع
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المساحا المزر عا عامؿ مستقؿ و فقا لما تتضمسا سظريل انستاج األقتصاديا مف اقع اليياسات
انحصائيا
الخاصا يه ح المتغيرات و حيم اف كميل انستاج دالا لممساحا المزر عاو التي يمكف استخدامها فيما
يعد في
اتخا الق اررات
1غ

ضع السياسات انقتصادياغ

أختيار فر ر سظريل انستاج األقتصاديا التي أستستجت عم أساسها معممات دالل أستاج السمسـ و
التي يتـ الت صؿ اليها تحديد ا تحديدا قا عا

لؾ مف حيم س ع الع قات التي تحدد ا

ح الفرضيات

غ
ك لؾ اختيار فر ر انختيارات انحصائيا مف الدرجتيف ان ل
2غ

الياسيا غ

أستخداـ التقديرات المتحصؿ عميها لمعممات دالل انستاج في التسيؤ يالقيـ المستقيميا لممتغي ارلتايع تحت
انعتيار و أختيار قدرق السم ج عم التسيؤ يدقا يقيـ المتغير التايع يأستخداـ قيـ مت قعا ا معر فا

لممتغير
المستقؿ و ميؿ

ا التسيؤ يساعد متخ القرار لكي يتخ انج ارءات التصحيحيا المساسيا غ

.

فرضياا البحث
ا ن :الفرضيات التي تتعمؽ يدالل استاج السمسـ تس

عم ما يمي :

 -2الفرضػػيا التػػي تحػػدد ا سظريػػل انستػػاج انقتصػػاديا التػػي تػػس

عمػ اف سػػاؾ ع قػػا رديػػا يػػيف

العامؿ المستقؿ (المساحا المزر عا) العامؿ التايع (استاج السمسـ ) في زراعل السمسـ غ
 -1الفرضيا التي تحدد ا السظريل انحصائيا في أختيارات الدرجػا ان لػ

ػي الفرضػيا التػي ت يػؽ

في أختيار المعس يا انحصائيا لمعالـ السم ج ك ا درجػل اليقػا  %84فػي ػ ح التقػديرات التػي
تس

عم :


فرضػػيل العػػدـ التػػي تػػس

يػػأف المعامػػؿ اليايػػت ( ) aلدالػػل استػػاج السمسػػـ يسػػا ى

صفر و ضد الفرضيا اليديما التي تس

يأسا ن يسا ى صفرغ
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الفرضيل اليديمػا التػي تػس



يػأف الميػؿ اى المر سػا ) ) bلدالػل استػاج السمسػـ يسػا ى

صفر و ضد الفرضيا اليديما التي تس

يأسا ن يسا ى صفرغ

ياسيا :الفرضيات التي تتعمؽ يعسصرى الخ أ أسهما يت زعاف ت زيعا ييعيا يانضافا ال تسا ى تيايف
الخ أ
المعام ت في معادلتي اسحدار تمي ف دالل أستاج السمسـ لسمسمتيف زمسيتيف مختمفتيف ت ييقا نختيار
ر
(  )Chow Testتس

عم ما يمي :

 -2اف عسصرى الخ أ في المعادلتيف يت زعاف ييعيا اى اف :

)

2
u

U2~ N ( 0 , σ

 -1فرضيل العدـ التي تس

) U1~ N ( 0 , σ u2

عم تسا ى تيايسا الخ أ ضد الفرضيا اليديما التي تس

يأسهما قير

متسا ياف غ
 -2الفرضيل اليديما التي تس

عم تسا ى المعام ت ضد الفرضيا اليديما التي تس

يأسها قير

متسا يا غ
ياليا :الفرضيا التي تحدد ا السظريا انحصائيا في أختيارات الدرجا الياتيا لحؿ مراكؿ القياس انحصائي
التي تس

عم :

 -2الفرر الخا

يييات التيايسات لجميع المتغيرات التفسيريا ضد مركمل أخت ؼ التيايسات غ

 -1الفرر الخا

يأستق ؿ انخ اء عف يعضها اليعر ضد مركمل انرتيا ال اتي ييف انخ اء

غ
ح الفرضيات فرضت لتحقيؽ فرضيات انسم ج انتيا [ام رى و: ]1001
3) E U2i = σu ²

2) E Ui Uj = 0

1) E Ui = 0

) 6) Ui ~ N ( O , σu ²

5) E Y2i = σu ²

4) E Zi Ui = 0

) 7) Yi ~ N ( A + B Zi , σu ²
ااا تْاوه وهض٘ي االًوْاج االخ٘هٍ وأى الوىدرا الومح ل علِ٘ي سأسمعويل طهٗىة الوهسعي ال غهٓ
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تمو٘ز سأًِي خوَ٘ ّ ٘ه همح٘زٍ ّلِي أ ل تفيٗي .

مواد وطرائق البحث
2غ مػػسهد اليحػػم  :أسػػتخدـ مػػسهد يحػػم القيػػاس انقتصػػادى (انسػػتقرائي انسػػتسيا ي)و حيػػم اف القيػػاس انقتصػػادى ي ػرتي
ارتيا ا
ييقا يتحميؿ انسحدار ا لخ ي الػ ى يركػز عمػ قيػاس الع قػا السػيييا يػيف متغيػر اقتصػادى يحتػاج الػ تفسػير ( المتغيػر
التايع)
متغير اخر مف المتغيرات المستقما ا المتغيرات التفسيريا [محمدو ]2878غ
 .1إف مف السما ج الرياضيل المستعمما انسم ج انسحدار الخ ي اليسي

صيغتا :
Yi = A + B Zi + Ui

حيم أف :
 = Yiالمتغير التايع ( المعتمد ) يميؿ إستاج السمسـ غ
 = Aمعامؿ يايت يميؿ المق ع الصادى (تقا ع خ انسحدار مع المح ر الصادى ) غ
 =Bالميؿ غ
 = Ziالمساحل المزر عا غ
 = Uiالخ أ العر ائي غ
مف الخصائ

الجيدق لممقدرات [الخميسيو  ]1002ما يأتي :

 - 2عدـ التحيز

 -1مت س مريعات الخ أ (  ) M.S.Eأقؿ ما يمكف غ  -2الخ يل غ

2غ استخدمت يياسات صادرح مف ازرق الزراعا مف عاـ  2862ال عػاـ [1020قسػـ انحصػاء و  ]1020و كػ لؾ اسػتخدمت
يياسػات صػػادرح مػػف ازرق انقتصػاد و ازرق التخ ػػي و يئػػل التخ ػي و ازرق التخ ػػي

التعػػا ف انسمػائي مػػف عػػاـ 2840

ال عاـ [ 1020مديريػل انحصػاء الز ارعػي و  ] [1022الػدائرح الرئيسػيا ل حصػاءو 2844و 2845-2844و  [2847و
دائ ػرق انحصػػاء المكزيػػا و [2852و] الجهػػاز المركػػزى ل حصػػاء و 2862و 2864و 2868و 2873و 2878و -2887
[2888واستخدـ يرسامد  SPSSلتحميؿ اليياسات ا ؿ خ ػ ق لمتعامػؿ مػع اليياسػات ػ اليػدء ياستكرػافها و مػف خػ ؿ ػ ق
العمميػػل يمكػػف انسػػتدنؿ فيمػػا ا اكػػاف التكسيػػؾ انحصػػائي المسػػتخدـ م ئمػػا اـ نو مػػي يمكػػف اف يرػػير انستكرػػاؼ ال ػ
الحاجل ال تح يؿ اليياسات ا ا كاست السظريػل انحصػائيل تفتػرر تجػاسس تيػايف لمعيستػيف فػي اختيػار[ Fسػعدو [1002و قػد
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عممسا يه ا انفترار حققسا اليياسات قيؿ استخراج الستػائد انعتمػاد عميهػاو عممػا اف جػد ؿ ( )1انتػي يميػؿ اليياسػات التػي
أعتمد عميها في تقدير دالل أستاج السمسـ يتأيير المساحا المزر عا كعامؿ مستقؿ في العراؽ لممدح ( )1020-2875غ

جدول ( )0يبين اانتاج والمساحةالمزروعه لمحاول السمسم في العراق
لممدة ( ) 0262 – 6896
المساحة المزروعه Z
دونن
هكتار
29.1
..00
15200 21155
29.5
9200
52200 25555
29..
22000
51100 2.250
29.9
23900
..000 11200
2990
23900
91100 13250
2992
23200
92.00 11950
2991
23200
.3500 10.55
2993
22900
.0.00 10100
2990
21000
19900 25055
2995
23500
1.100 25050
2991
21000
51200 29015
2995
29100
223100 1.300
299.
15300
259000 00.50
2999
12100
211.00 30500
1000
10300
5.100 29150
1002
21300
1.000 25000
1001
10050
203.51 1591.
1003
29595
200.51 15129
1000
11015
210511 302.0.5
1005
10125
202.90 35053.5
1001
2.009
95005 10112.15
1005
21301
.5115 12.21.15
100.
2.111
155.5 21391.55
1009
0559
30522 5115.55
1020
23309
53001 23110.5
االمصدر [ :مديريل انحصاء الزراعي و [ 1022و] قسـ انحصاء و ] 1020و]
اإلنتاج ( Yطن)

السنة

التسلسل
2
1
3
0
5
1
5
.
9
20
22
21
23
20
25
21
25
2.
29
10
12
11
13
10
15
الجهاز المركزى ل حصاء و

2862و 2864و 2868و 2873و 2878و  [2888-2887غ

3غ لقد اجريت عم اليياسات انختيارات انتيا :
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aغ انختي ػػارات انحص ػػائيل م ػػف الدرج ػػل الياسي ػػل  :م ػػف ػ ػ ق انختي ػػارات أختيػػػار تج ػػاسس التيػػػايف ( أختي ػػار ليف ػػيف
 ) Levene- Testو أختيار دريف اتس ف ( )D.Wنختيار ج د ارتيا
bغ انختيارات انحصائيل مف الدرجل ان ل  :مف

اتي اـ ن غ

ق انختيارات انختيارات المعمميل مسها اختيارT Fغ

4غ تـ ت ييؽ مراحؿ يحم القياس انقتصادى[الخميسي و  ]1002كما يمي :
 aغ مرحمل صياقل انسم ج
تـ فيها تحديد المتغيرات المستقمل المعتمدق التي تدخؿ في السم ج الم م م دراستا كما يأتي :
 = Yاإلستاج و العامؿ المعتمد يقاس يال ف غ
 = Zعامؿ المساحل المزر عا ( د سـ ) و المتغير المستقؿ غ
عمي ػػا السظري ػػل

ي ػػـ ت ػػـ تحدي ػػد أ ل ػػي ع ػػف إر ػػارق حج ػػـ المتغيػ ػرات الداخم ػػل ف ػػي انسمػ ػ ج يج ػػم انلتػ ػزاـ يم ػػا ت ػػس

انقتصاديل يه ا المجاؿ غ ا ا كاست مخ الفل لمسظريػل انقتصػاديل فيجػم كػر األسػيام لػ لؾغيـ يػتـ تحديػد الرػكؿ الرياضػي
الصحيح الم م م اختيارح له ا انسم ج غ
قد اعتمدسا عم سظريل اقتصاديات اإلستاج الزراعي [ الدس قي و [2880و ]الدياغ و  [1007و] احمدو [2888و
] ] John,1978و يم ػػا إف مر ػػكمل اليح ػػم تق ػػدير دالػ ػل إست ػػاج السمسػ ػػـ ف ػػي العػ ػراؽ و فم ػػف المه ػػـ س ػػا ت يي ػػؽ المعػػػايير
انقتص ػػاديل الفرض ػػيل المتعمق ػػل يحج ػػـ ار ػػارات مع ػػام ت الع ق ػػات انقتص ػػاديل ل ست ػػاج الز ارع ػػي غ مع ػػام ت انسمػ ػ ج
انقتصػػادى تعػػد م ػػف الي ايػػت ف ػػي السظريػػل انقتص ػػاديل و لػ ػ ا ج ػػم معرفػػل ال ػػد اؿ الرياضػػيل المتعمق ػػل ياإلستػػاج الز ارع ػػي و
مرتقاتها الساتد الحدى الساتد المت س

ات المتغيػر ال احػد

المر سل اإلستاجيل و مف الد اؿ التي استخدمت و دالل القػ

صيغتها :

)Y = a Zb ………….. (a
إف الساتد الحدى الساتد المت س

مر سل اإلستاج لدالل الق

لمتغير احد :

الساتد الحدى

dY

= = a.b.Zb-1

= MPz

aZb
الساتد المت س

=

= aZb-1

Z

dZ
Y

=

= APz
Z
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المر سل = E = a.b.zb-1/a.zb-1= b
لمتغير احد فأف المر سل تتيع ما يأتي :

يالسسيل لدالل الق

 -1إ ا كاست  b=1فأف الساتد الحدى = الساتد المت س غ
 -2إ ا كاست  b > 1فأف كميل الساتد الحدى ستزيد يزيادق عسصر اإلستاج المتغير  Zغ
 -3إ ا كاست  b < 1فأف الساتد الحدى سيقؿ يزيادق عسصر اإلستاج المتغير  Zغ
لمتغير احد يجم أف تح ؿ إل الص رق الم قارتميل يأخ ل قاريتـ ال رفيف :

لتقدير دالل الق

)Ln Y= a + b ln Z ………….. (b
bغ مرحمل جمع اليياسات تقدير المعالـ غ
 cغ تقييـ الستائد أستسادا ال المعايير الي يا انتيا :
أ -معايير اقتصاديل غم -معايير إحصائيل ( اختيارات الدرجل األ ل ) غج -المعايير القياسيل ( اختيارات الدرجػل الياسيػل
)غ
dغ التحميؿ اتخا القرار غ
5غ ظهرت مركمل انرتيا ال اتي في جميع المعادنت المقدرح و تـ حؿ المركما يأستعماؿ ريقا الع قا التقريييا ييف DW
 Pو حيم اف  DWقيمل اختيار داريف -ا س ف التي تـ حسايهاو  Pمعامؿ انرتيػا الػ اتي المقػدر التػي يمكػف ايجاد ػا
مف
الع قا التقريييا التاليا :
ك P=1-(DW / 2
يعد اف يتـ ايجاد  Pيتـ استعمالهاو يصيح يانمكاف تح يؿ يياسات انسم ج انصمي كما يمي :
Ŷt = Yt- PY t-1

Žt = Zt- PZ t-1

6غ تـ تقدير معادلل اخر يسفس المتغيرات انسم ج الم ك ر اع ح لكف لمدق  52سسا ( )1020 – 2840لمعرفل قدرق
المعادلا انصميا المقدرح ات المدح  14سسا ( )1020-2875عم التسيؤ و تـ اج ارء مايمي[عساسيو : [1008
aغ اختيار تجاسس التيايف لمعرفل ؿ اسهما متجاسستا التيايف اـ نو استسادا ال الع قا التاليا Fc=σ2 ² / σ1 ² :

لؾ
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ا ا كاست  σ2 ² > σ1 ²عسدما ) ~ F(n1-k,n2-kو ا  Fc =σ1 ² / σ2 ²ا ا كاست  σ1 ² > σ2 ²عسدما
)~ F(n2-k,n1-kغ
bغ اختيار ر (  )Chow Testلمعرفل ؿ اسهما متسا ياف في المعام ت المقدرح اـ ن ا اف الع قا انقتصاديا تحت
الدراسا ن تتغير (مستقرح) ا تتغير عير الزمف(قيرمستقرح) و فأ ا كاست المعام ت المقدرح متسا يا فالمعادلا انصميا
لها قدرق تسيؤ يمكف انعتماد عميها في

ا الرأف استسادا ال الع قا انتيا :

] )n1-Kن Fc = ] (RSS1-RSS2) / n2 ]÷ ]RSS2 /

حيػػم اف

 RSS1ػ مجم ػ ع مريعػػات انخ ػػاء المقيػػدح لمعيسػػا الكميػػا و أى  èReRو امػػا  RSS2فه ػ مجم ػ ع مريعػػات

انخ اء لمعيسا انصميا و أى  èeو حيم اف  n1ي عدد المرا دات لمعيسا انصػميا لمسمسػما الزمسيػا ( )1020-2875و امػا
 n2فهي الفرؽ ييف عدد المرا دات لمعيسا الكميا  52عدد المرا دات لمعيسا انصػميا 14و امػا  Kفهػي عػدد الع امػؿ المسػتقما
و سقارف
Fcمع الجد ليا )[ F(n2 , n1-k,α =0.05عساسيو  [1008فأ ا كاسػت  Fcاقػؿ ا تسػا ى الجد ليػا عسػد مسػت

معس يػا 04غ0

ف سرفر فرضيل العدـ يمعسي اف المعام ت الهيكميا ن تتغير يزيادق حجـ العيتػا أى اسهػا قيػر حساسػا نى تغيػرات فػي حجػـ
العيسا يمعس اسها مستقرحغ

النتائب
تـ تقدير دالل انستاج لمدتيف زمسيتيف و اما لما ا معادلتيف ؟ الج ام عم

لؾ اف المعادلا ان ل لها ا ميػا تأريخيػا نسهػا تميػؿ

سهايل سظاـ سياسي يمكف انستفادح مسها لممقارسا غ اما المعادلتيف فهما كما يأتي :
 .0الوعيدلَ االّلٔ توثل الودٍ هي  4003-0،24إٔ لودة ثويً٘ة عشه سٌَ :
)ln Y = -1.634+ 0.،22 ln Z ……….…. (1
اسمفدلت الوعيدلَ ك0ن سيلوعيدلَ ك4ن الميلَ٘ الحمْائِي االرتفيط ال اتٖ:
)ln Y = 0.521+ 0.4،4 ln Z ……….…... (4
 .4الوعيدلَ الثيًَ٘ توثل الودٍ هي  4000-0،24إٔ لودة خوسَ ّعشهّى سٌَ :
11
Muthanna Journal of Agricultural Science
Volume1, Issue 3, 2014

هدلة الوثٌٔ للعلْم الزراع٘ة ..............................العدد االّل – الودلد  3لسٌة 40002
)ln Y = -1.404+ 0.972 ln Z ……….…. (3
اسمفدلت الوعيدلَ ك3ن سيلوعيدلَ ك2ن الميلَ٘ الحمْائِي االرتفيط ال اتٖ ح٘ث اى :
)ln Y = -1.033+ 1.006 ln Z ……….…. (4
ح٘ث اى الٌوْاج الى٘يسٖ للوعيدلَ ك2ن

Y = bo + b1x + u

T: - 1.07 --- 0.93** ---- ---------- R: 0.83 --------- R2 : 0.69 --------- R-2 : 0.67
47.96** ------- MSE : 0.04------D.W : 2.26

تقييم النتائب  :ساؾ ي يل معايير لتقييـ المعادلتيف كرت سايقا تـ ت ييقها

SE : 0.97 --- 0.15 ------------ F:

ف كما يمي :

أ -المعايير انقتصاديل
ألجؿ تقيـ انسم جيف حسم المعايير انقتصاديل سسأتي عم كؿ سم ج فقا لمتسمسؿ :
المعادلة ردم ()2
إف المر سل اإلستاجيل لمدالل اليالغل (  ) 0.692و متفقل السظريل انقتصاديل و ألسهػا م جيػلغ عسػد تح يػؿ المعادلػل الم قارتميػل
رقـ ( )1إل دالل الق

ات المتغير ال احد و فالستيجل المعادلل اآلتيل :

)Y = 0.422 (Z) 0.4،4 …………(5
ّهي ُ ٍ الوعيدلة ٗويي اسمرهاج الٌيتح الحدٕ ّالٌيتح الومْس لـ كZن :
الٌيتح الحدٕ لـ  Zك  MPzن

)MPz = 1.653 (Z) -0.224 ………. (6

الٌيتح الومْس لـ APz Z

)APz = 0.684 (Z) -224. ………. (7

المعادلة ردم ()4

ي ان ـ يالسسيا ليحيسا حيم تضمسها عس اف اليحم :

إف المر سل اإلستاجيل لمدالل اليالغل (  ) 1.006و متفقل السظريل انقتصاديل و ألسهػا م جيػلغ عسػد تح يػؿ المعادلػل الم قارتميػل
رقـ ( )3إل دالل الق

ات المتغير ال احد و فالستيجل المعادلل اآلتيل :
)Y = 0.352 (Z) 0.004…………(8

ّهي ُ ٍ الوعيدلة ٗويي اسمرهاج الٌيتح الحدٕ ّالٌيتح الومْس لـ كZن :
الٌيتح الحدٕ لـ  Zك  MPzن

)MPz = 0.356 (Z)0 ………. (9
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الٌيتح الومْس لـ APz Z

)APz = 0.352 (Z)0 ………. (00

ب -هعيٗ٘ه إح يئ٘ة ك اخمفيرا الدرخة األّلٔ ن

يتضػػح مػػف جػػد ؿ ()2انتػػي يػػأف المعػػادلتيف(  )3( (1قػػد اجتازتػػا اختيػػارات الدرجػػل األ لػ و لكػػف المعادلػػل رقػػـ ()3
أفضؿ مف المعادلل رقػـ ( )1نف  R2لهػا يسػا ى 56غ 0اكيػر مػف
اسها انفضؿ في أختيارى F

 R2لممعادلػا رقػـ ( )1الػ ى يسػا ى 50غ 0يانضػافا الػ

لػؾ

.T

جدول ردم ( )3ادتباراا الدرجة األولى ااحاائية لممعادلتين ( )0و ()4
ردم

المعادلة

R2

R

F-test

المعممه

t-test

a
b
a
b

*1.09
**00. 80
0.77
0.60
2
** 4.78
*-1.07
**47.96
0. 89
0. 67
4
**6.93
*ترمز عادح عسدما تك ف  ) P-value < 0.05أى اف الفر قات معس يا) غ
** ترمز عادح عسدما تك ف  ( P-value < 0.01أى اف الفر قات معس يا جدا )غ
ج -معايير القياس انقتصادى ( اختيارات الدرجل الياسيل )
ي حظ مف الجد ؿ ( )3التالي يأف المعادلتيف قد اجتازتا اختيارات الدرجل الياسيل غ

جدول ردم ( )4ادتباراا الدرجة الثانية ااحاائية لممعادلتين ( )0و ()4
ردم المعادلة
4
اجتازا االدتبار حيث ان
D.W. = 0.066

اجتازا االدتبار

نوع االدتبار

0
اجتازا االدتبار حيث ان = D.W.
2.493
اجتازا االدتبار

ادتبار االرتباط ال اتي 1- D-W
ادتبار تجانس التباين 2-

المصدر  :احتسيت مف قيؿ الياحم غ
اتخا القرار :إف أفضػؿ معادلػل مػف المعػادلتيف ( )3( )1ػي المعادلػل الرايعػا ألسهػا األفضػؿ فػي المعػايير انقتصػاديل المعػايير
اإلحصػائيل)حيم تميػزت فػي اجتيػاز اختيػارات الدرجػل ان لػ

كاسػت انفضػؿ فػي اختيػارى )  ( F ( ( Tيػاف لهػا اكيػر معامػؿ

تحديد  R2و عمما ياف المعادلتيف تعادلتا في اجتياز اختيارات الدرجل الياسيل غ
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لمعرفل قدرق المعادلا ( )3عم التسيؤ فقد تـ تقدير دالل استاج السمسـ في العراؽ لممدق ( )1020-2840اى ل احد ست ف سػسل و
حيم اف  Pانستاج  Aالمساحا المزر عا كما يمي :

)lnP = - 4.679 + 1.25 lnA ----------------(11
اف

ح المعادلا تعاسي مف مركمل انرتيا ال اتي و ل ا استعير عسها يالمعادلا التاليا حيم اف  Qانستػاج

B

المساحا المزر عا :
)lnQ = - 1.304 + 1.16 lnB ----------------(12
اف ػ ح المعادلػػا ن تعػػاسي مػػف مرػكمل انرتيػػا الػ اتي حيػػم اف D.W. =2.029و ن تعػػاسي مػػف مرػػكمل عػػدـ تجػػاسس
التيػايف حيػم اف (  ) P-value = 0.095 > 0.05ل ستػاج المسػاحا المزر عػا معػا حسػم اختيػار ليفػيف( )Leveneغ
كمػا

أى ن ت جد فر قػات معس يػا و أى اسهػا اجتػازت اختيػار الدرجػا الياسيػا و كمػا اسهػا اجتػازت اختيػارات الدرجػا ان لػ
م ضحا في جد ؿ ( )4التالي :
جدول ردم ( )5ادتباراا الدرجة األولى ااحاائيةلممعادله ردم ()60
ردم

المعادلة
60

R-2

R2

R

F-test

t-test

MSE

0.67

0.67

0.82

**119.71

**-3.1
** 10.94

0.035

S.E.

المعممه

0. 42
0.11

a
b

المصدر:احتسيت مف قيؿ الياحم
** ترمز عادح عسدما تك ف  ( P-value < 0.01أى اف الفر قات معس يا جدا )غ
اف

ح المعادلا مقاريل لممعادلا ( )3لممدح (  )1020-2875و حيم اف ك

ما ا مر سل استاجيل اكير مف

ال احد تميمهما المرحمل ان ل مف مراحؿ قاس ف الغمل المتساقصل ومما يػدؿ عمػ اف دالػل استػاج السمسػـ فػي العػراؽ
يقيػػت يايتػػل تقرييػػاعم مػػر السػػسيفو لكػػف تػػايير عامػػؿ المسػػاحا المزر عػػا لممعادلػػا ( )3يقػػي يايتػػا كمػػا كػػاف عميػػا
لممعادلػػا ( )21نف 56غ R2=0و اى لػػـ يحػػدم تحسػػف لتػػايير المسػػاحا المزر عػػا عم ػ استػػاج السمسػػـو ممػػا يػػدؿ
عم اف تايير عامؿ المساحا المزر عا عم استاج السمسػـ يقػي يايتػا عمػ مػد

احػد سػت ف سػسا لممػدح (2840
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–  )1020و

عم كؿ حاؿ فهي انفضؿ تأيي ار مف يقيل ع امؿ انستاج انخر نف تأيير ػا يمػن اليميػيف امػا اليقيػا

فمجم ع تأييراتها يمن اليمم غ
اف التيػػايف متجػػاسس لممعػػدلتيف  21 3حيػػم اف 62غ24 < Ft )12 , 59 ,α =0.05)=2غ Fc = 2ل ػ ا
نسرفر فرضيل العدـ نف الفر قات قير معس يا غ ل ا يمكف اجراء اختيار ر و حيم كاست ستائد اخيار ر :

81غ74 < Ft )25 , 24 ,α =0.05)= 2غ0
= Fc

ل ا نسرفر فرضيل العدـ نف الفر قات قير معس يا غ

االستنتاجاا
 -2إف المر سل اإلستاجيل لممعادلل رقـ ( )3تسا ى ( 005غ ) 2و معسا ا إف زيادق  Zيسسيل (  ) %2سيؤدى إل
زيادق الساتد يسسيل ( )1.006و

ا يعسي زيادق العائد إل السعل و أى إف زيادق المدخ ت يسسيل معيسل تؤدى إل

زيادق المخرجات أ الساتد يسسيل اكير و مما يؤكد يأف ساؾ مجان لزيادق اإلستاج يص رق متزايدحو
( b > 1المر سا)

لؾ نف

ا معساح اف الساتد الحدى سيزداد يزيادق عسصر انستاج المتغير  Zغ إف المر سل اإلستاجيل لمدالل

اليالغل (  ) 1.006و متفقل السظريل انقتصاديل و ألسها م جيل و يماأسها اكير مف ال احد الصحيح و ل ا فأف
المرحمل ان ل مف قاس ف الغمل المتساقصل ميمت إستاج السمسـ في العراؽ لممدح ( )1020-2875و لكسسا سعمـ يأف
ق المرحمل ي مرحمل قير اقتصاديل حيم مف ال اجم انستمرار يالعمؿ اضافل حدات اضافيل مف عسصر
انستاج المتغير (المستقؿ) لحيف ص ؿ انستاج ال المرحما الياسيا انقتصاديا مف يـ ال ص ؿ ال سهايتل العظم
التي تميؿ انستاج انميؿ في سهايل

ح المرحما حيم يك ف الساتد الحدى مسا يا لمصفر غ

 -1اف تقدير الميؿ ) )bكاف معس يا م جيا استسادا نختيارات الدرجا ان ل انحصائيا

نيسا ى الصفر و ل ا فه

م ئـ لدالل أستاج السمسـ لممدح ( )1020-2875المعادلل رقـ ( )3و اف تاييرعامؿ المساحا المزر عا له ح
المعادلا
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عم استاج السمسـ حسم معامؿ التحديد  R2ال ى يمغت قيمتا 56غ 0يمن درجل مت س ا و يمعس اخر اف تأييرح
يمن
اليمييف تقرييا ييسما يمن تايير ع امؿ انستاج انخر اليمم غ عمما اف الع قا ات تايير م جم ييف المساحا
المزر عا (المتغير المستقؿ ) استاج السمسـ (المتغير التايع) حيم اف ( Rمعامؿ انرتيا ) يمن مقدارح (717غ)0
اى اسا

درجا جيدح جداغ

 -2يما اسا في اختيار ر لـ ترفر فرضيل العدـ ل ا فأف السمسما الزمسيا ( )1020-2875مستقرح و يمعس تسا ى
معام ت المعدلتيف 21 3و أى اف السمسما الزمسيا ( )1020-2875لها قدرح عم التسيؤ غ
 -3عسد مقارسل مت س استاجيل السمسـ لمعراؽ لعاـ  1021التػي يمغػت ( 2000كغـ /كتػار) [المسظمػا العرييػا لمتسميػا
الزراعيػػا و [ 1022مػػع مت س ػ انستاجيػػل لمصػػر لػػسفس السػػسا التػػي يمغػػت
المت س متخمؼ عف المست

304كغـ /كت ػػارو جػػدسا اف ػ ػ ا

المصرى يفارؽ مقدارح  ( 203كغـ /كتار) و مما يدؿ عم تخمؼ الكفاءح انستاجيػا

لمسمسـ في العراؽ عسا في مصر حيم يمغت 6غ %65مف استاجيل مصر وعمما اف المساحا المزر عا لسفس العػاـ
يمغت  21000كتػار فػي العػراؽ و امػا فػي مصػر فقػد يمغػت  14220كتػار و يفػارؽ عػف العػراؽ مقػدارح 22220
كتػػار و ممػػا يػػدؿ عم ػ اف فػػرؽ المسػػاحا المزر عػػا يميػػؿ 1غ %41مػػف مسػػاحل مصػػر المزر عػػا يالسمسػػـ و اف
المست

التكس ل جي المستخدـ في العراؽ متخمؼ عف المست

التكس ل جي المصرى الد لي عم اعتيار اف مصر

الياليا عم ال ف العريي لمت س استاجيل السمسـ (كغـ /كتػار) لعػاـ  1021كمػا فػي جػد ؿ ( )2ان لػ عمػ
د ؿ العالـ لعاـ ] 1002رفرؽ و [1007غ

التواياا

2غ يمكف انستفادح مف تجارم الد ؿ القرييا ميؿ الصيف التي حققت معدن استاج استاجيا عالياف يأستخداـ
اكير ت سع افقي في العالـ لزراعل السمسـ كما مر سايقا و حيم يمكف في يمدسا الت سع انفقي عي ر المرحما
ان ل الغير اقتصاديا مف مراحؿ قاس ف الغما المتساقصا و يأتجاح المرحما الياسيا انقتصاديا مف مراحؿ
القاس ف
و ليك ف العراؽ مف الد ؿ المتقدما المت رح ان ائؿ في انستاج كما س عا غ
1غ مف الضر رى انستمرار الت سع يأستاج السمسـ عم ديا انستفادح مف تجريل مصر المتميزح ياستاجيتها
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العاليا لمهكتار ال احد و ا يساء تجريا جديدح خاصا متميزح ليمدسا مع انستفادح مف الخيرح المحميا و حيم اف
استاج السمسـ في يمدسا العراؽ ييرر يالخير اليركا اف راء اهلل تعال و ل ا فمف ال اجم عميسا رعيا د لا
السه ر يزراعتا استاجا يص رح اقتصاديا رريدح عف ريؽ انرتقاء يدالل انستاج ال مست
المسس

الحالي لهاو لؾ عف ريؽ انرتقاء يالمست

اعم مف

التكس ل جي الممارسا الفعميا ل لؾ غ

2غ اف ت ييؽ الت سع انفقي الت سع العم دى يحتاج ال :


ت في ارن ارضػػي الصػػالحا لز ارعػػل السمسػػـ و ا تح يػػؿ يعػػر ان ارضػػي المزر عػػا يػػيعر المحاصػػيؿ ال ػ
ز ارع ػػل

السمس ػػـ و ا ت يي ػػؽ ال ػػد رح الزراعي ػػا الي يي ػػا يحي ػػم يتعاق ػػم السمس ػػـ م ػػع اليق لي ػػات الر ػػت يا

محاصػيؿ الحيػ م و عممػػا اف انقمييػػا مػف الرػػعم فػػي مػػدف العػراؽ ق ار ػػا أ ارضػػيها الزراعيػػا مصػاسعها
ترغؿ  %34مف مساحل العػراؽ امػا اليػاقي مػف المسػاحا  %44فغيػر مرػغ ؿ ا تسػكسا سسػيا ضػئيما جػدا
مف السكاف يمكف انستفادح مسها في الزراعا يالت سع انفقي غ يمكف انستفادح مف مسايع المياح ال ييعيا و
خص صا في محافظل الميسي لزراعل محص ؿ السمسـ و استخداـ حصاد المياح يكفاءح غ


زيادق عػدد المػزراعيف ى الخيػرح نستػاج السمسػـ فػي العػراؽ و لػ ا فػأف مػف ال اجػم اررػاد ـ تػدرييهـ قيػؿ
ايساء ممارستهـ زراعل السمسـ غ



ت فير المياح ال زما لػ لؾ و مػع أسػتخداـ ػرؽ الػرى الحدييػا ممارسػل الػرى المسػتظـ د ف تقميػؿ ا اسػراؼ
و الحد مف در الم ارد ال ييعيا ميؿ انرر المياح استغ لها يكفاءح يحيم تت رايجاييا مع الزمف غ



مكافحا مرر ال ي ؿ ال ى يصيم السمسـ يهدؼ تقميؿ الكمفا ت فير الجهد زيادق انستػاج الػدخؿ الكػافي
لممزراع لمعيرتا عائمتا نعادق العمميا انستاجيا لمم سـ القادـ غ



سرػػر التسػػميد العض ػ ى لمسمسػػـ يػػيف الم ػزارعيف يص ػ رح تمكػػسهـ مػػف ت ييقػػا ت ييقػػا ساجحػػا يزيػػادق انستاجيػػا
انستاج لممزرعا الخاصا لمزارع اليمد يص رح عاما غ



سرر المكسسا المتكامما المستخدما لزراعل محص ؿ السمسـ خص صا في المزارع الكييرح غ



التيػػادؿ التس ػػا م ا كمم ػػا ت ػػـ الت ص ػػؿ ال ػ سػ ػ ع مت ػ ػ ر م ػػف يػ ػ ر السمسػػـ يالت ػػدخؿ الجيس ػػي ي ػػتـ ادخ ػػاؿ
تحسػػيسات عم ػ استاجيتػػل ياسػػتخداـ الت ييقػػات العمميػػل العمميػػل

لػػؾ مػػف خ ػ ؿ اسػػتخداـ انسػػمدق الزراعيػػل

العضػ يا ا اندارق الزراعيػػل الجيػػدق لز ارعػػل السمسػػـ و عم ػ ض ػ ء مػػا يت صػػؿ اليػػل مػػف خػ ؿ الت ييقػػات
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الزراعيل يتـ العمؿ عمػ استػاج يػ ر سمسػـ اكيػر جػ دق غغغ

كػ ا و يحيػم تػؤدى ػ ح الت ػ رات فػي زيػادق

الغما (كغـ  /الد سـ )غ

المايييييييييييادر
 أحمد و فؤاد عيد الحكيـ محمد سالـ مرعؿ و  2888و اقتصاديات ادارق المزارع و القا رح و مصر و مركز جامعل 124 – 288غ

القا رق لمتعميـ المفت ح و

 ام رى و ادى كاظـ ياسـ رمييا مسمـ و1001و القياس انقتصادى المتقدـ (السظريا الت ييؽ)و يغداد و العراؽ ومكتيل دسيا انمؿ و

5-1غ

 الجهاز المركزى ل حصاء و المجم عل اإلحصائيل السس يل العامل 2862و  2864و  2868و  2873و 2878و2888 -2887و يغدادو العراؽ و ازرق التخ ي و

 202و 62و 52و 53و 225و 223غ

 -دائرق انحصاء المركزيا و المجم عل اإلحصائيل السس يل العامل  2852و يغداد و العراؽ و ازرق التخ ي و

41غ

 الدائرح الرئيسيا ل حصاء و المجم عل اإلحصائيل السس يل العامل  2844و  2845-2844و 2847و يغداد و العراؽ وازرق انقتصاد و

67و 78و 225غ

 الدياغ و جميؿ محمد جميؿ و  1007و اقتصاديات التس يؽ الزراعيو ج 2و  2و يغداد و العراؽ و دار الرؤ ف اليقافياالعاما و

 187 – 176غ

 الدس قي و ممد ح السيد عيد الس ـ الج ير حسيف إسماعيؿ ال ي لي و  2880و أساسيات في انقتصاد الزراعي و 2و ليييا و الدار الجما يريل و

 280 – 232غ

 مديريل انحصاء الزراعي و 1022و كراس ت ر المؤررات انحصائيا الزراعيا لمفترح ( )1020-1001والجهاز المركزى ل حصاء و يغداد العراؽ و ازرق التخ ي و

 61 -52غ

 -محمػػدو سػػميماف ػػد و  2878و مسػػا د اليحػػم انقتصػػادى و اإلسػػكسدريل و مصػػر ودار المعرفػػل الجامعيػػل و

-258

260غ
 المسظما العرييا لمتسميا الزراعيا و1022و الكتام السس ى ل حصاءات الزراعيا العرييا و الخر ـ و الس داف و المجمد( )22و

37غ
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والمعهد العريي لمتدريم اليح م اإلحصائيلوSPSS  و دليمؾ إل اليرسامد اإلحصائي1002  سعد و زقم ؿ يرير وغ78-63

يغدادو العراؽ و

و التحميؿ القياسي انحصائي لمع قات انقتصاديا و انسكسدريا ومصر والدار1008  عساسي و محمد عيد السميع و غ461 -422

الجامعيا و و

 و يغداد و العراؽ و ازرق الزراعل غ1020 – 2862  و إحصائيات السمسـ1020  قسـ اإلحصاء وو استاج محاصيؿ الحقؿ و مصر و دار الفكر و و1007  رفرؽ و ص ح الديف عيد الرزاؽ عيد الحميد الدي لي وغ352 -344
 غ21 – 16

.

 و القياس انقتصادى المتقدـ و جامعل يغداد و يغداد و العراؽ و1002 الخميسي و رفعت نزـ و-

- John,P.Doll &Frank Orazem,1978, Production Economics ,Grid Inc. Columbus,Ohio ,
U.S.A..

THE ESTIMATION OF THE EFFECT OF AGRICULTURAL AREA
FUNCTION ON SESAME PRODUCTION IN IRAQ
THROUGH THE PERIOD (1986 – 2020 )
Asst. Prof. Naji Safi Naji Al-Mqotar \ Technical Institute - AL-Musaieb
Abstract
The objective of present study is to estimate the effect of agricultural area function
on Sesame production in Iraq through the period (1986 – 2020 ) by using power function for
one independent variable, choosing the double log model , it must be suitable for agricultural
production economic theory according to the important hypothesis stated that there is a
positive relationship between the agricultural area and Sesame production.The function
passed the first , second statistical tests and Chow test . The economic derivatives of
production function were estimated , they represent the marginal production and the average
production functions , and production elasticities . The main conclusion was the first stage of
production of the law of diminishing returns represented the Sesame production in Iraq .
The productivity was low when it compared with the productivity of the wor1d countries ,for
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example Egypt . Thus , the important suggestion is to do our best on reaching to higher
production level by using the intensive ,or the extensive agriculture, or both .
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