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المستخمص
ان المحاصيل الخضرية ميمة جدا الى االنسان العراقي النيا اساس المائدة العراقية ومنيا محصولي الخيار
والطماطم وىنا البد من االىتمام بإنتاجية ىذه المحاصيل وصوال الى االكتفاء الذاتي منيا وخاصة ان تنوع مناخ العراق

وتربو يجعل من عممية االنتاج مالئمة عمى مدار السنة كما ان توفير جميع المستمزمات التي تساىم في تطور
اإلنتاج المحمي وتحسين نوعيتو تزيد من انتاج ىذه المحاصيل  ,ولغرض تطوير وتنمية زراعة ىذه المحاصيل في
العراق البد أن تحل المشاكل كافة المتعمقة بزراعتيا ومعالجتيا جذريا وتوفير مسسببات االنتاج الواسع من بذور وسماد
وخبرة وغيرىا بحيث تحقق االكتفاء الذاتي  ,ويتم االعتماد عمى تحميل السالسل الزمنية ألغراض التخطيط ووضع
البرامج المستقبمية وان تحميل السمسمة الزمنية يتم من خالل معرفة تطور الظاىرة من خالل دراسة مكوناتيا من االتجاه

العام والموسمية والدورية م ع الزمن والتنبؤ بما يحدث ليا بالمستقبل وفقا عمى أحداث الماضي والحاضر  ,وان لعممية
التنبؤ أىمية كبيرة لمعرفة االحتياجات الضرورية الخاصة بيذا المنتوج في المدى القريب والبعيد  ,توجد أساليب عديدة
لمتنبؤ ومن أىميا أسموب السالسل الزمنية وفي بحثنا تم التركيز عمى احد نماذج التحميل لمسالسل الزمنية وىي نماذج
التمييد االسي بانواعيا مع النموذج التربيعي ( من الدرجة الثانية) .

Abstract
That the crops are very important to the Iraqi people because they are the basis of the
Iraqi table, including cucumbers and tomatoes, and here we have to pay attention to the
productivity of these crops to reach self-sufficiency, especially since the diversity of Iraq's
climate and soil makes the production process suitable throughout the year and provide all
the inputs that contribute to The development and quality of local production increases the
production of these crops, In order to develop the cultivation of these crops in Iraq, all
problems related to their cultivation and root processing must be solved, and the production
of large quantities of seeds, fertilizers, expertise and others should be provided to achieve
self-sufficiency. Time series analysis is to be used for planning and future programs.
Knowledge of the development of the phenomenon by studying its components from the
general trend, seasonal and periodic with time and predicting what happens to it in the
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future according to past and present events, The prediction process is of great importance
for the knowledge of the needs of this product in the near and long term. There are several
methods of prediction, the most important of which is the time series method. In our
research, one of the analysis models for the time series is the exponential models of the
second quadratic model.
منهجية البحث -:

تتمثل منيجية البحث بالمضامين الرئيسة التالية:
أوال :اهمية البحث :

ان دراسة كميات انتاج الخضروات االساسية كالخيار والطماطة والتي تشكل اساسيات ميمة في المائدة العراقية وحيث

ان ىناك عدم انتظام واضح في االنتاج لمجمل اسباب تتعمق بالمياة والوضع االمني بالرغم من صالحية غالبية مناطق
العراق ال نتاج ىذه المحاصيل  ,فضالً عن مشكمة قصور اإلنتاج المحمي عن كفاية االستيالك مما يضطر العراق الى
استيراد ىذه المحاصيل  ,وحيث أن مبالغ االستيرادات تنيك الميزانية العامة وتكمف الدولة مبالغ باىضة من العمالت

الصعبة ويعتبرذلك مؤشر سمبي يدعو إلى مراجعة لمسياسات الزراعية واستغالل اإلمكانات المتوفرة في البمد وصوال
لتحقيق االكتفاء الذاتي كما ان عممية االستيراد تقتل طموح الفالحين في استثمار اراضييم في الزراعة واالنتاج وترفع من
مستوى البطالة  ,رغم أىمية ىذه المحاصيل فان نمط الزراعة السائد الزال دون المستوى المطموب وقد لوحظ تذبذب في

كمية االنتاج خالل سنوات البحث والذي ارتبط بعدة عوامل منيا مناسيب المياه والتي تمعب دو ار ميما في زيادة

المساحات المزروعة.
ثانيا :مشكمة البحث

ييدف البحث إلى تحميل واقع اإلنتاج الزراعي من محصول الطماطة والخيار في العراق لمفترة ( )2100 – 0891

مع السعي لوصف نماذج التنبؤ باسموب مبسط لبناء نماذج السالسل الزمنية في العراق وفق بيانات الواقع الفعمي ومعرفة
سموكية ىذه السالسل من ناحية مكونات السمسمة الزمنية كاالتجاه العام والموسمية وغيرىا من المركبات وفي مختمف

الحاالت  ,وىو يمثل اليدف االساسي مع المقارنة ما بين عدة طرق واساليب لمتنبو ومنيا اسموب نماذج التمييد االسي
والمقارنة بينيما من خالل مقاييس الكفاءة االحصائية .
ثالثا :هدف البحث

بناء بعض نماذج التمييد االسي ومنيا التمييد االسي المفرد والتمييد االسي المزدوج ونموذج ىولت لمتمييد االسي لمتنبؤ

بكمي ة انتاج محصولي الخيار والطماطة في العراق  ,باالضافة الى استخدام اسموب نموذج االتجاه العام التربيعي لمعرقة
اتجاه الظاىرة والتنبؤ بعيد المدى .
رابعا :بيانات البحث

وصفت بيانات البحث بعد جمعيا وتصنيفيا وتبويبيا بانيا بيانات سمسمة زمنية لمتغير كمية االنتاج لمحصولي

الطماطة والخيار في العراق لمفترة من (  ) 2100-0891وبواقع  73مشاىدة سنوية والتي تم الحصول عمييا من و ازرة

التخطيط  ,ان البيانات تمتاز بانيا ال تحتوي عمى قيم شاذة نتيجة تذبذبيا وتغيرىا خالل فترة الدراسة مما يحفز عمى

دراستيا واستخالص النماذج االحصائية منيا خدمة لالقتصاد العراقي والمجتمع .
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المبحث األول

الجــــــانب النظــــــري
تم التطرق في ىذا الجانب الى اىم مبادى تحميل السالسل الزمنية من خالل استعراض نماذج التمييد االسي
المتعددة والتي ال تتطمب اي شروط مقيدة عمى سموك البيانات لغرض التحميل والتي من اىميا الشروط المرتبطة بالتوزيع
الطبيعي  ،باالضافة الى سيولتيا من ناحية البناء التفسير لمنتائج .
اوال  -:نماذج التمهيد االسي ( ( Exponential Smoothing models

()1

أن نماذج التمييد االسي تمتاز بالسيولة والدقة في نتائجيا مع عدم تقيدىا بأي شروط احصائية خاصة مثل تمك التي
ترتبط بأخطاء النموذج من ناحية التوزيع االحصائي ووفق نماذج التمييد االسي يعطى لكل مشاىدة وزن مرافق ليا يكبر
ىذا الوزن مع مشاىدات الفترة الزمنية القريبة من فترة التنبؤ وألحدث المشاىدات  ,وتسمك ىذه النماذج أما أسموب غير
موسمي ومنيا نحصل عمى نماذج ا لتمييد االسي االعتيادية أو ( غير الموسمية ) أو سموك موسمي وىي تمثل نماذج
التمييد االسي الموسمية وقد يكون التأثير الموسمي أما مضاعف ( مضروب ) في بقية المركبات أو أن يكون مضاف
الى مركبات السمسمة الزمنية .
 -: .1المتوسط البسيط ()simple average
يصمح النموذج لمسال سل الزمنية والتي تكون ذات مستوى ثابت اليتغير بتغير الفترات الزمنية
سمسمة زمنية فأن معادلة المتوسط لمقيمة المميدة

وأن القيمة التنبؤية عند الفترة الزمنية
وتوصف

فأذا كانت

توصف

والتي حسبت بالفترة الزمنية

بمعنى آخر

من الفترات المستقبمية

 ,وأن حساب التنبؤ يعتمد عمى عدد المشاىدات والتي تكون مرتبطة بـ

حيث يزداد

تأثير المشاىدات الحديثة في السمسمة بزيادة الفترة الزمنية .
 -: .2المحىسط المححرك البسيط ()Simple Moving Average

()2

وفق ىذ االسموب يتم تمييد البيانات الالحقة لمسمسمة الزمنية وغالبا ما يكون ىذا االسموب مالئما لالختيار عندما تكون
بيانات السمسمة الزمنية ال تحتوي عمى أتجاه عام أو مركبة موسمية ويحسب باالعتماد عمى طول فترة المتوسط المتحرك
ولتكن  mوفق العالقة التالية .

وأن القيمة التنبؤية لفترة الحقة توصف
وتسبب ىذه الطريقة فقدان بعض المشاىدات عند بداية السمسمة الزمنية وفترة التنبؤ تكون قصيرة
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()3

تعتمد ىذه الطريقة عمى وزن يرافق مشاىدات السمسمة الزمنية ومعادلة النموذج تكون كاالتي

وأن القيمة التنبؤية لفترة الحقة توصف
حيث أن

تمثل قيمة السمسمة الزمنية عند الفترة الزمنية

اختيار الباحث اما االوزان
لممشاىدة

أما

أن

وتمثل

طول المتوسط المتحرك ويعتمد عمى

والتي تكون مرافقة الى مشاىدات السمسمة فالوزن

فأنو خاص بالمشاىدة

يستخدم

.

عندما التتوفر بيانات تاريخية سابقة لمتغير السمسمة الزمنية وىناك أسموب آخر من خالل جعل
المعدل البسيط عند توفر بيانات تاريخية موثوق بيا لمسمسمة الزمنية .

 .4الحمهيذ االسي المفرد ()single exponential smoothing
ان السمسمة الزمنية

()4

اذا كانت ال تحتوي عمى اتجاه عام أو مركبة ذات تأثير موسمي

فأنو يكون من المالئم وعمى المدى القصير التنبؤ بأستخدام اسموب التمييد االسي المفرد وباالعتماد عمى أغمب
المشاىدات الحديثة زمنيا ووفقا ليذا االسموب فأن صيغة المعادلة توصف

حيث أن

 عبارة عن ثابت التمييد االسي والذي تتراوح قيمتو مابين الصفر والواحد    1 

0

 ,ومن

خالل ىذه المعادلة نالحظ أن النموذج عبارة عن متوسط موزون بداللة المشاىدات لمسمسمة الزمنية وأن أوزان
المشاىدات تتناقص بالتحرك الزمني االرتدادي لممتغيرات

لذلك أطمق عمى االسموب بالتمييد االسي

( , )Exponential Smoothingأن قيمة ثابت التمييد  تحدد مدى سرعة أوزان السمسمة ( .)0ان نتائج طريقة
التمييد االسي المفرد فأنيا تكون مكافئة الى نموذج بوكس – جينكيز  ARIMA  0 , 1 , 1 وبالمعممة
 .   1  والنموذج بصورة عامة يكون مالئم لمتنبؤ قصير االمد لمسالسل الزمنية غير الموسمية .

 -: .5الحمهيذ االسي (طريقة هىلث) ()Holt‘s Exponential Smoothing
أن معادالت النموذج ىي تعديل لنموذج ونتر بعد ازالة الموسمية منيا وتوصف

وأن التنبؤ لفترة زمنية الحقة يكون وفق العالقة

483

()6

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  11العـدد 22

ومعممو أتجاه عام خطي

فالنموذج يمتمك مستوى متمثل

السنة2019/م

ويطمق عميو في بعض االحيان بنموذج ىولت

لمتمييد االسي .

 -: .6الحمهيذ االسي المسدوج ()double exponential smoothing
يعمل ىذا االسموب عمى تمييد البيانات عند وجود أتجاه عام في بيانات السمسمة الزمنية وتمتاز فترة التنبؤ بصغرىا
وتكون بشكل خط مستقيم وبميل مساوي الى آخر قيمة مقدرة لالتجاه العام وبشكل عام فأن الطريقة تعتبر حالة خاصة
من أسموب تمييد البيانات من خالل طريقة ىولت أو براون باالضافة الى أن النموذج مطابق بالنتائج

0 , 2 , 2 

ARIMA

()7

لنموذج

 ,أن أساس ىذه الطريقة يكون من خالل حساب المتوسط الموزون أال أنو يكون عمى

مرحمتين وصيغة الحساب وفق العالقة
وباالعتماد عمى نتائج التمييد االسي المفرد

نجد تمييد البيانات المزدوج

وأن القيمة التنبؤية عند الفترة الزمنية  t  hوببعد  hوحدة زمنية عن أساس التنبؤ تحسب
مع العمم أن احدى وسائل افتراض القيم االولية ليذه الطريقة تساوي
عبارة عن ثابت التمييد االسي حيث أن المعممة تأخذ القيم

وأن 

متوسط مربعات االخطاء أفضل مقياس ألختيار أكفأ قيمة الى 

 , 0    1ويعتبر معيار
حيث نختار القيم التي تزودنا باقل قيمة لمعيار

()9

.

ثاويا  -:االججاي العام الحربيعي )(Quadratic Trend
اما نموذج االنحدار الخطي المتعدد فانو يدرس تاثير مجموعة من المتغيرات المستقمو عمى المتغير المعتمد ويتم
تقدير انموذج االنحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى ( )OLSلغرض توفيق أفضل معادلة انحدار خطية
متعددة المتغيرات مع االختبارات االحصائية المرافقة ليا  ,وان خط االنحدار يضمن تصغير مجموعات مربعات
االنحرافات لمنقاط (الرأسية) عن الخط المستقيم الى أدنى حد ممكن  ,وفي بحثنا ىذا سوف يتم استخدام نموذج
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد في تحميل البيانات الختيار النموذج المناسب عمى وفق الصيغة االحصائية االتية
لمنموذج

()8

ومنو يمكن ان نحصل عمى النموذج التربيعي من الدرجة الثانية بالصيغة التالية
والنموذج التكعيبي من الدرجة الثالثة بالصيغة التالية
484

اجمللد  11العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
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السنة2019/م

منــتج منــو متغيـرات اخــرى مــن خــالل

اجراء بعض التحويالت .
وتعتمد عممية تقدير النموذج وفق اسموب المصفوفات وبالعالقة التالية :

حيث ان

متجو لمعالم النموذج المقدر بابعاد

عمودىا االول مساوي لمواحد وتكون بابعاد

, .
,.

مصفوفة المتغيرات المستقمة
متجو المتغيرالمعتمد وتكون بابعاد

( متغير الزمن )
()01

.

المبحث الثاوي
الجـــــــاوب العــــــمـــــــــلي
تم االعتماد عمى البيانات السنوية لكميات االنتاج لمحصول الخيار ومحصول الطماطة وبواقع  73مشاىدة سنوية ولمفترة
من (  )2100 – 0891والتي وضحت في الجدول التالي :
جدول ( ) 1بيانات االنتاج لمحصول الخيار والطماطة

حيث تم االعتماد عمى البرنامج  spss ver 24وبرنامج  minitab 17الجل استخراج نتائج البحث حيث تم حساب
منحنى لورنز لمكشف عن عدالة توزيع االنتاج وانتظامو خالل سني الدراسة واشار المنحنى الى عدم انتظام توزيع كمية
انتاج الخيار ( )xوكمية انتاج الطماطة ( )yوان التشتت وعدم االنتظام في االنتاج كما في محصول الطماطة وىذا راجع
الى عدة اسباب داخمية وخارجية وكما في االشكال التالية :
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سوف يتم تقدير بعض نماذج التمييد االسي وكذلك نموذج االتجاه العام التربيعي ولكمية االنتاج من محصولي الخيار
والطماطة .
اوال  -:ومارج الحمهيذ االسي لكمية اوحاج الخيار في العراق

-

نموذج التمييد االسي المفرد لمتغير كمية انتاج الخيار حيث كانت المعالم المقدرة (

)

وبمقياس جذرمتوسط مربعات االخطاء (  )rmse=76511.32وكما في الجدول التالي :

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ مدى
التقارب بينيما .
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نموذج التمييد االسي المزدوج لمتغير كمية انتاج الخيار حيث كانت المعالم المقدرة (

السنة2019/م

)

وبمقياس جذرمتوسط مربعات االخطاء (  )rmse=80892.36وكما في الجدول التالي :

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ
مدى التقارب بينيما .
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نموذج ىولت ونتر غير الموسمي لمتغير كمية انتاج الخيار حيث كن المعالم المقدرة (
(

السنة2019/م

) ومعممة

) وبمقياس جذر متوسط مربعات االخطاء (  )rmse=75534.44وكما في الجدول التالي:

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ مدى التقارب
بينيما .
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ومن خالل المقارنة ما بين النماذج نجد ان نموذج ىولت ونتر غير الموسمي افضل ىذه النماذج النو يمتمك اقل قيمة
لجذر متوسط مربعات االخطاء .وبذلك فانو االصمح الى التنبؤ ومنو أن معادالت النموذج المقدر لكمية انتاج الخيار
في العراق ىي تعديل لنموذج ونتر بعد ازالة الموسمية منيا وتوصف بداللة معالم النموذج االفضل كاالتي :

ثاويا  -:ومارج الحمهيذ االسي لكمية اوحاج الطماطة في العراق
-

نموذج التمييد االسي المفرد لمتغير كمية انتاج الطماطة في العراق
(

حيث كانت المعممة

المقدرة

) وبمقياس جذر متوسط مربعات االخطاء (  ) rmse=189167.4وكما في الجدول

التالي :

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ
مدى التقارب بينيما .
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نموذج التمييد االسي المزدوج لمتغير كمية انتاج الخيار حيث كانت المعالم المقدرة (

السنة2019/م

)

وبمقياس جذرمتوسط مربعات االخطاء (  )rmse=178922.7وكما في الجدول التالي :

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ مدى التقارب بينيما
.
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نموذج ىولت ونتر غير الموسمي لمتغير كمية انتاج الخيار حيث كاتت المعالم المقدرة (
ومعممة (

)

) وبمقياس جذرمتوسط مربعات االخطاء (  )rmse=179669.10وكما في

الجدول التالي :

والشكل التالي يبين القيم االصمية لمسمسمة الزمنية مع القيم التقديرية من خالل النموذج حيث نالحظ مدى التقارب
بينيما .

ومن خالل المقارنة ما بين النماذج نجد ان نموذج التمييد االسي المزدوج ىو افضل ىذه النماذج النو يمتمك اقل قيمة
لجذر متوسط مربعات االخطاء .وبذلك فانو االصمح الى التنبؤ ,وبذلك فان النموذج االفضل المقدر لكمية انتاج
الطماطة في العراق وفق ىذه الطريقة ىو نموذج التييد االسي المزدوج ووفق المعالم

نجد تمهيد البيانات المزدوج

وباالعتماد عمى نتائج التمهيد االسي المفرد
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ثالثا  -:الىمىرج الحربيعي مه الذرجة الثاوية -:
)1

تم بناء نموذج تربيعي من الدرجة الثانية لوصف العالقة ما بين المتغير المعتمد كمية انتاج الخيار في العراق

والزمن وكانت نتائج النموذج كاالتي

The regression equation is
cucu-pro = 213695 + 17439×t - 383×t^2
S = 76415.7
R-Sq = 32.0%
R-Sq(adj) = 27.8%
وبجدول تحميل التباين التالي
Analysis of Variance
F
P
7.75 0.002
5.83936E+09
2.83194E+11

DF
SS
MS
2 9.04948E+10 4.52474E+10
Error
33 1.92699E+11
Total
35

وتدل النتائج الى وجود ارتباط ما بين المتغير التابع كمية انتاج الخيار في العراق

Source
Regression

مع المتغير التوضيحي الزمن مع

وجود عالقة التاثير  ,كما ان قيم معامل التحديد تفيد بان القوة التفسيرية لمنموذج بمغت  , 32.4 %كما ان النموذج
المقدر ككل مقبول من الناحية االحصائية وحسب قيمة إختبار  Fالتي بمغت  7.75واحتماليا p =0.002 ,

لمنموذج المقدر والذي قيمتو أقل من  0.05مما يؤكد معنوية نموذج االنحدار الخطي التربيعي ( متعدد حدود من
الدرجة الثانية ) ككل  ,ويفسر ذلك امكانية االعتماد عمى نتائجو في تفسير كمية انتاج الخيار من عالقتيا بالزمن ,.

والذي يمكن االعتماد عمية في عممية التنبؤ .

شكل ( )2يبين رسم لمبيانات االصمية والمقدرة من نموذج االتجاه العام التربيعي
(لبيانات الخيار)

وان القيم التنبوية هي كاالتي :
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Forecast
334443
323148
311086
298259
284665
270304
)2

السنة2019/م

Period
2016
2017
2018
2019
2020
2021

تم بناء نموذج تربيعي من الدرجة الثانية لوصف العالقة ما بين المتغير المعتمد كمية انتاج الطماطة في

العراق والزمن وكانت نتائج النموذج كاالتي :

toma-pro = 152174 + 75077×t - 1657×t^2
S = 158869
R-Sq = 66.5%
R-Sq(adj) = 64.5%
وبجدول تحميل التباين التالي
Analysis of Variance
SS
MS
F
P
1.65582E+12 8.27909E+11 32.80 0.000
Error
33 8.32897E+11 2.52393E+10
Total
35 2.48872E+12

DF
2

Source
Regression

وتدل النتائج الى وجود ارتباط ما بين المتغير التابع كمية انتاج الطماطة في العراق

مع المتغير التوضيحي الزمن

مع وجود عالقة التاثيرالمعنوية  ,كما ان قيم معامل التحديد تفيد بان القوة التفسيرية لمنموذج بمغت  , 66.5 %كما ان
النموذج المقدر ككل مقبول من الناحية االحصائية وحسب قيمة إختبار  Fالتي بمغت  32.80واحتماليا ,

=0.000

p

لمنموذج المقدر والذي قيمتو أقل من  0.05مما يؤكد معنوية نموذج االنحدار الخطي التربيعي ( متعدد

حدود من الدرجة الثانية ) ككل  ,ويفسر ذلك امكانية االعتماد عمى نتائجو في تفسير كمية انتاج الخيار من عالقتيا
بالزمن  ,.والذي يمكن االعتماد عمية في عممية التنبؤ .
شكل (  ) 2يبين رسم لمبيانات االصمية والمقدرة من نموذج االتجاه العام التربيعي لمحصول (الطماطة)
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وان القيم التنبوية هي كاالتي
Forecast
661892
612711
560216
504408
445287
382851

Period
2016
2017
2018
2019
2020
2021

االسحىحاجات والحىصيات
أوال:االسحىحاجات
 .1إن القيمة التنبؤية لسمسمة محصول محصول الخيار والطماطة ما بعد عام  2117تشير الى انخفاض االنتاج بشكل
حاد مما يستوجب مالحظة ذلك وحل المشاكل المرتبطة بانخفاض االنتاجية.

 .2وجود تباين في انتاج المحاصيل وعدم تجانسو وانتضامو في العراق وحسب مقياس لورنز لعدالة التوزيع واالنتاج ويتطمب
من الدولة والجيات الزراعية تفعيل دور الرقابة الزراعية لموقوف عمى أسباب االنخفاض في المحافظات المعينة والعراق

واالستفادة من الطرق الحديثة المعتمدة في الزراعة ليذه المحاصيل .
 .3القيم التنبوية لنماذج التمييد االسي تكون قصيرة االجل وفترتيا صغيرة جدا .
 .4القيم التنبؤية لمحصول الخيا ر ولمسنوات القادمة في تناقص وىي كاالتي :

Forecast
334443
323148
311086
298259
284665
270304

Period
2016
2017
2018
2019
2020
2021

( وىي تشير الى التناقص الحاد في االنتاج )

 .5القيم التنبؤية لمحصول الطماطة ولمسنوات القادمة في تناقص وىي كاالتي

Forecast
661892
612711
560216
504408
445287
382851

Period
2016
2017
2018
2019
2020
2021

( وىي تشير الى التناقص الحاد في االنتاج )
 .6بشكل عام انتاجية الخيار اقل من انتاجية الطماطة ويكاد يصل الى النصف مما يستوجب وضع الخطط الزراعية بما
يالئم حاجة الناس في العراق ويقمل من االستيراد وصوال الى االكتفاء الذاتي.
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ثاويا :الحىصيات
 .1اعتماد التنبؤات في وضع الخطط ودراسة االسباب التي ادت الى ىذا االنخفاض سواء ما يتعمق بموضوع المياة او
وسائل االنتاج والطرق المستخدمة .
 .2استخدام نماذج وطرائق اخرى مثل نماذج بوكس – جيكز  ,ونماذج دالة المويجة او طرق الشبكات العصبية لتقدير
معالم النموذج والتنبؤ باحسن طريقة .
 .3العمل عمى بناء قاعدة بيانات مبرمجة زراعية تضم معمومات وبيانات عن الواقع الزراعي في العراق وكميات االنتاج
واالستيالك من كافة المحاصيل لممساعدة في الدرااسات والبحوث والتخطيط الزراعي السميم .
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