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موسم ري لمحصول القمح للأثر استخدام تقانة التسوية الليزرية على الطلب على مياه ال
 دراسة تطبيقية على البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في 2016 – 2015 الزراعي

 العراق
 عماد عمار إسماعيل السنبل                       حسن محمود غبن العامري 

 جامعة األنبار –كلية الزراعة 

 الخالصة
يعد القمح المحصول الرئيس األول من حيث المساحة المزروعة المخصصة للمحاصيل الشتوية 

نتاج محصول القمح في الدول النامية، منها العراق بعدم إوأهميته االستهالكية لعموم السكان في العراق. ويتسم 
رتقاء على الرغم من توفر الموارد والظروف الطبيعية لإلكفاية ناتجها المحلي لسد حاجة الطلب المتزايد عليه، 

نخافض معدل غلة المحصول بسبب تخلف انتاجه، ويعزى ذلك إلى ا  إلى مصاف الدول المتقدمة في زراعته و 
  .نتاجية الحديثةاإلأساليب اإلنتاج وعدم استخدام التقانات 

بوصفها تقانة جديدة على الطلب على مياه أثر استخدام تقانة التسوية الليزرية ستهدف البحث دراسة إ
في خمس محافظات  2016–2015 للموسم الزراعيعلى بيانات ميدانية مقطعية  ا  ، اعتمادالري لمحصول القمح

مشمولة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق )النجف، والقادسية، وكربالء، وواسط، وبغداد(، وبلغ 
مزارعا  استخدموا  192استخدموا تقانة التسوية الليزرية و ا  مزارع 192بواقع  ا  مزارع 384عدد مشاهدات العينة 

 .النظرية الثنائية لتقدير دالة الطلب الفردي على مياه الري  ستخدم البحثإ ،الطرائق التقليدية في تسوية األرض
أوصى ، %89.7إن تقانة التسوية الليزرية عملت على خفض الطلب على مياه الري بنسبة البحث  أظهرت نتائج

دخال إستفادة من مياه الري الزائدة التي حققتها المزارع التي تستخدم تقانة التسوية الليزرية في الباإلمكان ا البحث
 محكتفاء الذاتي من محصول القنتاجية لتحقيق اإلاإلمساحات جديدة في العملية 

Effect of Using Laser Land Leveling Technique on the Demand for 

Irrigation Water for Wheat Crop for Agricultural Season 2016-2015 
Empirical Study on the National Program for the Development of 

Wheat in Iraq 
Hassan M. G. AL-Ameri                 Imad A. I. Al-Snbll  

Coll. of Agri. – Univ. of Anbar 

Abstract 
Wheat is considered the first main crop in terms of the cultivated area 

allocated to winter crops and its importance of consumer pan-the population in Iraq. 

                                                           
  للباحث األول.البحث مستل من رسالة ماجستير 
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The production of wheat crop in developing countries, including Iraq, characterized 

by insufficient domestic product to fulfill the need of demand that increasing for it, in 

spite of resources and conditions natural are available to upgrade to the increase it as 

it in the developed countries, due to low productivity of the crop because of failure of 

production methods and do not use the technologies modern of production. The 

objective of the research is to study impact laser land leveling as a new technique on 

the demand for irrigation water for wheat crop depending on cross sectional sample 

for the agricultural season 2015-2016 in five governorates covered by the national 

program for the development of cultivation of wheat in Iraq ( Al-Najaf, Al-Qadisiya, 

Kerbela, Wasit, and Baghdad ), the total sample size was 384 farmers covered by the 

program, 192 farmers who have used laser land leveling technique, 192  farmers who 

have used traditional methods in land leveling. The research used duality theory to 

estimate the individual demand functions on the demand for irrigation water. The 

results showed that the laser land leveling technique contribute to reduce the demand 

for irrigation water by 89.7%. The research recommended that could take advantage 

of irrigation water excess achieved by farms that are used laser land leveling 

technique in introducing new areas in the production process to achieve self-

sufficiency of wheat crop.  

 المقدمة

يعد محصول القمح من محاصيل الحبوب االستراتيجية ويشكل المحور األساسي في األمن الغذائي  
ذ يدخل ضمن المائدة العراقية بل يعد قوت األغلبية من الشعب لما يحتويه إ وكذا العراق،( 7)لمعظم دول العالم 

فيتامينات وبعض األمالح الدهون والمن قيمة غذائية مهمة في حبوبه من بروتينات وكربوهيدرات وكميات من 
وتعد مخلفاته الثانوية  التبن و  (،1ساسية التي يحتاجها األنسان )باإلضافة إلى األحماض األمينية األ المعدنية،

يعد المحصول الرئيس األول من حيث المساحة المزروعة المخصصة و كما  ا  للحيوانات،علفي ا  النخالة  مصدر 
 (.2يته االستهالكية لعموم السكان في البلد )للمحاصيل الشتوية وأهم

لي لسد حاجة الطلب منها العراق بعدم كفاية ناتجها المح اج محصول القمح في الدول النامية،نتإيتسم  
رتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في زراعته على الرغم من توفر الموارد والظروف الطبيعية لإل المتزايد عليه،

استخدام وعدم  اإلنتاجنخفاض معدل غلة المحصول بسبب تخلف أساليب ا إلىويعزى ذلك  (،4نتاجه )ا  و 
 ا  تلك الموارد بمقادير تبتعد كثير  استخدامنتاج الناتجة عن وزيادة تكاليف اإل (، 10الحديثة ) نتاجيةالتقانات اإل

وكان البد من  تلك الموارد، ستغاللانخفاض مستوى الكفاءة الفنية ال إلىمما يؤدي  ستخدام األمثل لها،عن اإل
نتاج رتقاء بمستوى اإلواإل زراعته تزيد من معدل غلة المحصول،طرائق وتقانات حديثة تدخل في  إلىاللجوء 

كتفاء الذاتي منه. ومن هنا جاءت أهمية تشكيل البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق من لتحقيق اإل
حزمة متكاملة من التقانات  ستخداماعن طريق  نوعا  و  ا  كمنتاج محصول القمح إبزيادة قبل وزارة الزراعة ليهتم 

  الحديثة ومن ضمنها تقانة التسوية الليزرية.
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أكثر من الحاجة الفعلية  استخدامهافي  واإلفراطدارة المياه إيعاني الفالح العراقي من خلل كبير في 
المياه، تم  إنتاجيةخفض كفاءة  إلىللري ويالحظ هذا من خالل ارتفاع مناسيب المياه في المبازل مما يؤدي 
على وسائل التسوية البصرية  اعتمادهمتشخيص مشكلة البحث في عدم اهتمام الفالحين بالقدر الكافي بالتسوية و 

دخال تقانة إأن يعتمد البرنامج  إلىمعدات ال تعطي تسوية مثالية مما أدى كريدر ومعدالن وتختة وغيرها وهذه ال
هذه التقانة تغير في الطلب على مياه الري، وهذا يتطلب تحليل  استخدامالتسوية الليزرية، ومن المتوقع أن يرافق 

 هذه التقانة في الطلب على مياه الري لمحصول القمح.  استخداموتقييم أثر 

تقانة التسوية الليزرية بوصفها تقانة جديدة في الطلب على مياه  استخداممعرفة أثر  إلىيهدف البحث 
قياس دوال الطلب على المورد  إنذ إتأتي أهمية البحث عن طريق تناولها ألحد الموضوعات المهمة، و  الري.

عار الموارد االقتصادية وأس جهة،معرفة طبيعة العالقة بين المورد وسعره من ل ا  مهم ا  مياه الري سيعطي مؤشر 
عن طريق مرونات الطلب السعرية والمرونات العبورية عالقة  أخرى نتاجية من جهة الداخلة في العملية اإل

التسوية الليزرية تعمل على زيادة كفاءة استخدام مياه الري مما يقلل من  إنحاللية. ويفترض البحث إتكاملية أو 
 الطلب على المورد المذكور.

وطرائق العملالمواد   

لهذا الغرض لجميع المزارعين  ا  ستبانة أعدت خصيصاستمارة ابموجب  ا  ميداني ا  أجرى الباحث مسح
موزعين  2016 –2015المشمولين بالبرنامج الوطني والذين قاموا بتنفيذ تقانة التسوية الليزرية للموسم الزراعي 

على األقضية والنواحي والقصبات في خمس محافظات مشمولة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في 
مشمول بالبرنامج  ا  مزارع 384وبلغ عدد مشاهدات العينة  وبغداد(، وواسط، وكربالء، والقادسية، النجف،العراق )
مستخدمين الطرائق التقليدية في تهيئة  مزارعا   192ومستخدمين تقانة التسوية الليزرية  ا  مزارع 192بواقع 
في تدنية دوال  𝑆ℎ𝑒𝑝ℎ𝑎𝑟𝑑’𝑠 𝐿𝑒𝑚𝑚𝑎بتطبيق مسلمة شيفرد  اإلنتاجتشتق دوال الطلب على موارد  .األرض

للنظرية الثنائية التي تعبر عن تحديد المتغيرات التوضيحية كدوال مقابلة للدوال األولية  ا  الكلفة غير المباشرة وفق
وتمت دراسة أثر استخدام التسوية  نتاج.يجاد الشكل المختزل الذي يمثل دوال الطلب على موارد اإلا  و  (5)

تستخدم الطرائق التقليدية في الليزرية في مزارع محصول القمح على الطلب على مياه الري مقارنة بالمزارع التي 
 التسوية عن طريق تدنية دالة التكاليف غير المباشرة كما يلي:

𝑇𝐶 = 𝑓 ( 𝑟𝑖’𝑠 , 𝑞∗, 𝑥𝑖 ’𝑠 , 𝐷𝑉 ) 

نتاج مقاسة بالوحدات أسعار موارد اإل𝑟𝑖’𝑠  النقدية،التكاليف الكلية مقاسة بالوحدات  𝑇𝐶ذ تمثل إ
𝑥𝑖 (،نتاج )طنحجم اإل∗𝑞  النقدية، ’𝑠  المستوى التعليمي،.....الخ، باإلنتاج،متغيرات أخرى مثل المخاطرة 

وباشتقاق الجزئي لدالة   ستخدام تقانة التسوية الليزرية.االمتغير النوعي الذي يقيس انتقال الدالة نتيجة  𝐷𝑉و
 الكلفة غير المباشرة بالنسبة ألسعار الموارد نحصل على دوال الطلب على الموارد.
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𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑟𝑖
=  𝑋𝑖𝑞    :وعليه يكون 𝑋𝑖 = 𝑓 ( 𝑟𝑖’𝑠 , 𝐷𝑉 )  

( كونها  𝑂𝐿𝑆طريقة المربعات الصغرى االعتيادية ) تم تقدير دالة الطلب على مياه الري باستخدام 
وتم  نتاج من نوع كوب دوكالص،إدالة  استخداموتم  ،(𝐵𝐿𝑈𝐸( )8تعطي أفضل تقدير خطي غير متحيز )

نتاجي مياه الري المراد تقدير دالة الطلب دالة خطية لوغاريتمية مزدوجة وباعتبار المورد اإل إلىتحويل هذه الدالة 
متغير  إضافةوتم  ة،نتاجية األخرى كمتغيرات توضيحيوسعر هذا المورد وأسعار الموارد اإل ا  رئيس ا  عليه متغير 
وأخذت دالة الطلب على مياه الري  في الدالة المشتركة 𝐷𝑉 الوهميالمتغير  إضافةكما تم  ،اإلنتاجيةالمخاطرة 

 الشكل التالي:

𝐿𝑛𝑊 =  𝐿𝑛𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑟𝑆 +  𝛽2𝐿𝑛𝑟𝑈  +  𝛽3𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾  +  𝛽4𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿  + 𝛽5𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿

+ 𝛽6𝐿𝑛𝑟𝑊 + 𝛽7𝐿𝑛𝑅 +  𝐷𝑉 + 𝑢𝑖 

,𝑟𝑆وأن ) .3المتغير المعتمد الذي يمثل الكمية الكلية لمياه الري المصروفة للموسم م 𝑊ذ أن إ 𝑟𝑈,

𝑟𝑁𝑃𝐾, 𝑟𝑀𝐿 , 𝑟𝐻𝐿 ,   𝑟𝑊, 𝑅  تمثل المتغيرات التوضيحية وهي )𝑟𝑆  1-دينار.كغم بذورسعر ال ،𝑟𝑈  سعر سماد
 𝑟𝐻𝐿 ،1-ساعة دينار اآلليسعر العمل  𝑟𝑀𝐿 ،1-كغم سعر سماد المركب  دينار 𝑟𝑁𝑃𝐾 ،1-كغم اليوريا  دينار

المتغير الوهمي  𝐷𝑉 متغير المخاطرة، 𝑅 ، 3-م سعر مياه الري دينار 𝑟𝑊 ،1-ساعة سعر العمل البشري دينار
𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ،و في الدالة المشتركة𝑢𝑖 .حد الخطأ العشوائي 

ن تباين الناتج كمقياس إ ن متغير المخاطرة يمكن قياسه كاآلتي:إ( ف 6) إليهعلى ما توصل  ا  عتمادا و 
وكما في  نتاجيةباين اإللمحصول ما هو عبارة عن حاصل ضرب مربع المساحة المزروعة وت اإلنتاجيةللمخاطرة 

 المعادلة اآلتية:

𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡)  =  (𝐿𝑡)2 . 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑙𝑑𝑡) 
يمثل مربع المساحة المزروعة للمحصول، و  2(𝐿𝑡)يمثل تباين الناتج،  𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑙𝑑𝑡)ن إذ إ
𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡)  نتاجية.يمثل تباين اإل 

 :اآلتيةنتاجية حسب العالقة ويمكن قياس تباين اإل

𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑙𝑑𝑡) = 0.5 ( 𝑦𝑙𝑑𝑡−1 − 𝑦𝑙𝑑𝑡−2 )2   +  0.33 ( 𝑦𝑙𝑑𝑡−2 − 𝑦𝑙𝑑𝑡−3 )2   

+   0.17 ( 𝑦𝑙𝑑𝑡−3 − 𝑦𝑙𝑑𝑡−4 )2 

النظرية  إطارتقدير دالة الطلب الفردي على مياه الري ضمن  تم تحليل البيانات عن طريق
شتقاق دالة الكلفة غير المباشرة او  نتاجيةاإللدراسة التداخل في الطلب على الموارد  𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦الثنائية

 ا  نتاج لمتغيرات محددة مسبقمقيدة بدالة اإل إنهاذ إ ،𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦طار النظرية الثنائيةإالمعتمدة في 
 على مسلمة شيفرد  ا  نتاج والحصول على دوال الطلب على الموارد اعتمادأسعار موارد اإل

 . 𝑆ℎ𝑒𝑝ℎ𝑎𝑟𝑑’𝑠 𝐿𝑒𝑚𝑚𝑎 
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 النتائج والمناقشة  

وكلفة مياه الري وأسعار الموارد األخرى  ا  رئيس ا  متغير تم تقدير دالة الطلب على مياه الري باعتباره  
في الدالة الوهمي )المتغير ضافة إكما تم  نتاجية،اإلضافة متغير المخاطرة إعن  فضال   توضيحية،كمتغيرات 
 وأخذت دالة الطلب على مياه الري الشكل التالي: (المشتركة

𝐿𝑛𝑊 =  𝐿𝑛𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑟𝑆 +  𝛽2𝐿𝑛𝑟𝑈  +  𝛽3𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾  +  𝛽4𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿  + 𝛽5𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿

+ 𝛽6𝐿𝑛𝑟𝑊 + 𝛽7𝐿𝑛𝑅 +  𝐷𝑉 + 𝑒𝑖 

( عن 1مزرعة )جدول  90تختلف كلفة مياه الري في المزارع التي تستخدم الري السيحي التي بلغت 
تم  لسيحي،افبالنسبة للمزارع التي تستخدم الري  مزرعة، 102المزارع التي تستخدم الري بالواسطة التي بلغت 

خالل الموسم الزراعي بضمنها  (3)محساب كلفة مياه الري عن طريق ضرب الكمية الكلية لمياه الري المصروفة 
على الكمية الكلية لمياه الري وفق الصيغة  ا  من المياه بضمنها الكلفة االجتماعية مقسوم (3)مالضائعات في كلفة 

 التالية:
كمية مياه الري  الكلية = (3-م دينار مياه الري السيحي ) كلفة 𝟑م  𝟑م ) كلفة   ) ⁄ كمية مياه الري  الكلية    

فقد تم حساب كلفة مياه الري عن طريق ضرب الكمية  بالواسطة،أما بالنسبة للمزارع التي تستخدم الري 
كلفة الوقود والزيوت واندثارات  إليه ا  ( مضاف3)مخالل الموسم الزراعي في كلفة  (3)مالكلية لمياه الري المصروفة 

مضخات الري المستخدمة من قبل المزارعين في عملية الري ) تم الحصول عليها بقسمة كلفة مضخات الري 
 على الكمية الكلية لمياه الري وفق الصيغة التالية:  ا  للمضخة ( مقسوم اإلنتاجيعلى العمر 

( =   1-(3)م كلفة مياه الري بالواسطة )دينار
كمية مياه الري  الكلية اندثارات مضخات الري   + كلفة الوقود والزيوت + ) 𝐱 كلفة م𝟑 𝟑م  )   ⁄ كمية مياه الري  الكلية 

 أعداد المزارع موزعة حسب نوع الري المستخدم لعينة البحث حسب المحافظات 1جدول 

 التقليديةالمزارع التي تستخدم الطرائق  المزارع التي تستخدم تقانة التسوية الليزرية المحافظة
 الري بالواسطة  الري السيحي  الري بالواسطة  الري السيحي 

 7 78 7 78 النجف
 30 --- 30 --- القادسية
 23 --- 23 --- كربالء
 8 12 8 12 واسط

 15 --- 15 --- بغداد / الرصافة
 19 --- 19 --- بغداد / الكرخ

 102 90 102 90 المجموع
 باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة.المصدر: من عمل الباحث 

 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

666 

 

وتم حساب كلفة المتر المكعب من مياه الري عن طريق احتساب الكلف التي تم الحصول عليها من 
الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل -ري المنفذة من قبل هذه الوزارة وزارة الموارد المائية الخاصة لمشاريع ال

المحافظات قيد البحث والطاقة التصميمية لهذه المشاريع المنفذة والتصريف اإلجمالي  كرأس مال اجتماعي في
، مع األخذ بنظر االعتبار بعد وقرب المزارع المبحوثة عن المصدر الرئيس لتجهيز مياه الري وفق 1-. ثا3لها م

 الصيغة التالية:

 الكلفة االجمالية للمشروع الري  المنفذ(دينار) ( =    1-(3سعر مياه الري )دينار. )م
3م ) x عمر المشروع التصريف االجمالي للمشروع  ( 
 

 دالة الطلب على مياه الري في المزارع التي تستخدم تقانة التسوية الليزرية

معلمة  إنيالحظ من دالة الطلب على مياه الري المقدرة في المزارع التي تستخدم تقانة التسوية الليزرية 
والتي تؤكد العالقة العكسية بين المورد  %1كلفة مياه الري التي تمثل المرونة سالبة ومعنوية تحت مستوى 

أن زيادة كلفة مياه الري بنسبة  إلىوتشير هذه المرونة  االقتصادي،نتاجي وسعره وهذا يتفق مع المنطق اإل
 أما بالنسبة للمرونات السعرية العبورية. %1.24الطلب على مياه الري بنسبة  نخفاضا إلىيؤدي  10%

𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠   والعمل  اآللي، الموردين العملللطلب على مياه الري بالنسبة ألجور
ويترتب على زيادة أجورهما  الموردين،مياه الري وأجور هذين  بينمتكاملة البشري فهي سالبة وهذا يعني العالقة 

 البذور،على التوالي. أما بالنسبة ألسعار الموارد  %3.58و 3.3تقليل الطلب على مياه الري بنسبة  %10بنسبة 
بين مياه الري وأسعار  𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑒𝑠حاللية إوسماد المركب فأنها موجبة وهذا يعني العالقة  اليوريا،وسماد 

 ،0.38زيادة الطلب على مياه الري بنسبة  %10على زيادة أسعار هذه الموارد بنسبة  هذه الموارد. ويترتب
مما تؤكد على معنوية  ،62.468المحسوبة من األنموذج المقدر  𝐹على التوالي. وبلغت قيمة  %1.08و 2.92

مما يعكس القوة  �̌�2= 0.693كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل  ،%1الدالة ككل عند مستوى معنوية 
من التغير في الطلب على مياه الري تفسرها المتغيرات التوضيحية  69.3% إنالتفسيرية للدالة وهذا يعني 

لم يتضمنها األنموذج والتي امتص أثرها  أخرى عوامل  إلىمن التغيرات تعزى  %30.7الداخلة في الدالة وأن 
      وكانت الدالة المقدرة كما يلي: العشوائي،المتغير 

𝐿𝑛𝑊 =  7.632 + 0.038 𝐿𝑛𝑟𝑆 + 0. 292 𝐿𝑛𝑟𝑈 + 0.108 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾  − 0.33 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 
( 𝑡  )             3.337              0.469                  1.970                        1.057                     

− 2.567      
               −  0.358 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿  −  0.124 𝐿𝑛𝑟𝑊 + 𝑂. 314 𝐿𝑛𝑅 
( 𝑡 )                     − 1.946                     − 4.578                  16.486       

�̌�2 =  0.693 𝑅2 =  0.704  𝑅 =  0.839      
     𝐷. 𝑊 =  1.811 𝑑. 𝑓. = 7, 184  𝐹 =  62.468 
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Simple Correlations 

 𝐿𝑛𝑊 𝐿𝑛𝑟𝑆 𝐿𝑛𝑟𝑈 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 𝐿𝑛𝑟𝑊 𝐿𝑛𝑅 

 𝐿𝑛𝑊 1.000 -.168- -.022- -.017- -.108- -.015- -.416- .809 

𝐿𝑛𝑟𝑆 -.168- 1.000 -.015- .239 .031 -.088- .247 -.195- 

 𝐿𝑛𝑟𝑈 -.022- -.015- 1.000 -.054- .129 -.038- -.062- -.136- 

𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 -.017- .239 -.054- 1.000 -.250- -.111- .217 -.071- 

 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 -.108- .031 .129 -.250- 1.000 .062 -.398- -.097- 

𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 -.015- -.088- -.038- -.111- .062 1.000 -.100- .078 

 𝐿𝑛𝑟𝑊 -.416- .247 -.062- .217 -.398- -.100- 1.000 -.343- 

 𝐿𝑛𝑅 .809 -.195- -.136- -.071- -.097- .078 -.343- 1.000  
وللكشف عن المشاكل القياسية المطلوبة أظهر األنموذج المقدر عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين 

.𝐷دربن واتسون لكون قيمة ختباراعن طريق  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛البواقي  𝑊   لمستوى   1.811المحسوبة
> 𝑑𝑢تقع بين  %1داللة   𝐷. 𝑊 <  4 − 𝑑𝑢     1.746أي <  1.811 < ، أما بالنسبة 2.254 

فاتضح من جدول  ، 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦لمشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات التوضيحية
 ختبارايخلو منها حسب  األنموذج المقدر إناالرتباطات البسيطة بين المتغيرات التوضيحية المفسرة لألنموذج 

𝐾𝑙𝑒𝑖𝑛كالين  − 𝑡𝑒𝑠𝑡 ،ذ أن جذر معامل التحديد المتعدد إ𝑟  أكبر من قيمة معامل االرتباط البسيط بين
العتماد البحث على بيانات مقطعية فمن الضروري الكشف عن مشكلة عدم  ا  . ونظر 𝑟المتغيرات التوضيحية 

التي يمكن أن تكون سائدة في البيانات المقطعية أكثر من بيانات  𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦تجانس التباين 
والذي يتضمن تقدير معادلة انحدار لوغاريتم مربع  𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑡𝑒𝑠𝑡ذ تم اعتماد اختبار بارك إ(، 3السلسلة الزمنية )
، وكانت الدوال المقدرة ا  توضيحي ا  تغيرات التوضيحية كونه متغير ولوغاريتم قيمة أحد الم ا  معتمد ا  الخطأ كونه متغير 

المحسوبة لميل الدوال المذكورة أدناه أقل  𝑡قيم  إن، وبما 𝐹وذلك حسب اختبار  0.05غير معنوية عند مستوى 
 ، فهذا يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين.0.05من قيمها الجدولية عند مستوى 

 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 2.318 −  1.534 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 

−0.621            −0.144         (( 𝑡  
𝑅2 = 0.002               𝐹 = 0.386 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 13.117 +  0.317 𝐿𝑛𝑊 
0.558          −8.406         (( 𝑡  

𝑅2 = 0.002                 𝐹 = 0.311 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 36.227 +  3.993 𝐿𝑛𝑈 

1.058           −1.602          (( 𝑡  
𝑅2 = 0.006                 𝐹 = 1.119 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  13.639 −  3.743 𝐿𝑛𝐻𝐿 
−0.792         0.416          (( 𝑡  

𝑅2 = 0.003                 𝐹 = 0.628 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 9.615 −  0.432 𝐿𝑛𝑆 

−0.219          −0.778         (( 𝑡  
𝑅2 = 0.000                 𝐹 = 0.048 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  6.691 −  1.913 𝐿𝑛𝑀𝐿 
−0.671           0.236        (( 𝑡  

𝑅2 = 0.002                 𝐹 = 0.451 
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 دالة الطلب على مياه الري في المزارع التي تستخدم الطرائق التقليدية في التسوية

 األرض ئةفي المزارع التي تستخدم الطرائق التقليدية في تهيالمقدرة دالة الطلب على مياه الري  تبين
       والقياسية كما يلي: اإلحصائيةالنتائج 

𝐿𝑛𝑊 =  16.268 − 0.055 𝐿𝑛𝑟𝑆 − 0. 182 𝐿𝑛𝑟𝑈 − 0.204 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 − 0.452 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 
( 𝑡  )              7.89            − 0.599               − 1.262                  − 1.639                   

− 2.787      
               −  0.660 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿  −  0.177 𝐿𝑛𝑟𝑊 + O. 394 𝐿𝑛𝑅 
( 𝑡 )                      − 3.096                     − 4.561                32.714       

�̌�2 =  0.886 𝑅2 =  0.890  𝑅 =  0.943      
     𝐷. 𝑊 =  1.995 𝑑. 𝑓. = 7, 184  𝐹 =  212.605 

 
Simple Correlations 

 𝐿𝑛𝑊 𝐿𝑛𝑟𝑆 𝐿𝑛𝑟𝑈 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 𝐿𝑛𝑟𝑊 𝐿𝑛𝑅 

 𝐿𝑛𝑊 1.000 -.051- -.015- -.049- -.233- -.105- -.456- .922 

𝐿𝑛𝑟𝑆 -.051- 1.000 .128 .149 .267 .286 .207 .051 

 𝐿𝑛𝑟𝑈 -.015- .128 1.000 .193 .176 .088 .074 .065 

𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 -.049- .149 .193 1.000 -.098- .068 .036 .005 

 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 -.233- .267 .176 -.098- 1.000 .234 .171 -.129- 

𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 -.105- .286 .088 .068 .234 1.000 .079 .014 

 𝐿𝑛𝑟𝑊 -.456- .207 .074 .036 .171 .079 1.000 -.351- 

 𝐿𝑛𝑅 .922 .051 .065 .005 -.129- .014 -.351- 1.000  
معلمة كلفة مياه الري تحت مستوى على ضوء النتائج الواردة في األنموذج المقدر أعاله نالحظ معنوية 

أن  إلىوتشير هذه المرونة  االقتصادية،وهذا يتفق مع منطق النظرية  سالبة المرونة السعرية للطلب وان 1%
. أما بالنسبة %1.77بنسبة الطلب على مياه الري  انخفاض إلىيؤدي  %10زيادة كلفة مياه الري بنسبة 
𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 للمرونات السعرية العبورية − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  سعار جميع ة ألللطلب على مياه الري بالنسب

والعمل البشري فهي سالبة وهذا يعني العالقة  اآللي،والعمل  المركب،وسماد  اليوريا،وسماد  البذور،لموارد ا
 الموارد بنسبة هذه ويترتب على زيادة أسعار الموارد،هذه أسعار بين مياه الري و  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡متكاملة 

وثبت معنوية على التوالي.  %6.6و 4.52 ،2.04 ،1.82 ،0.55 تقليل الطلب على مياه الري بنسبة 10%
  88.6% الى أن �̌�2 قيمة معامل التحديد المعدل وتشير ،212.605 ذ بلغت قيمتهاإ ،باختبار األنموذج ككل

وأن  التي تضمنها األنموذج المتغيرات التوضيحية من التغير في الطلب على مياه الري سببه التغير في 
 .لم يتضمنها األنموذج أخرى عوامل  إلىتعود   11.4%

ذ تبييين عييدم إسييالمة األنمييوذج المقييدر وخلييوه ميين المشيياكل القياسييية،  إلييىوتشييير االختبييارات القياسييية  
دربيين واتسيييون،  ختبيييارا سييتخداماعيين طرييييق  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛وجييود مشييكلة االرتبييياط الييذاتي بيييين البييواقي 
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.𝐷وبلغييت قيميية 𝑊 = > 𝑑𝑢وهييي تقييع بييين    1.995   𝐷. 𝑊 <  4 − 𝑑𝑢    1.746أي <  1.995 <

بين المتغييرات التوضييحية تيم االسيتدالل  𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦، أما مشكلة االرتباط الخطي المتعدد 2.254 
وقيميية معامييل االرتبيياط  𝑟ذ تمييت المقارنيية بييين قيميية جييذر معامييل التحديييد إكالييين،  ختبيياراعليهييا باالعتميياد علييى 

بيارك عين  ختبيارا( واتضح خلو األنموذج من هيذه المشيكلة. وكشيفت نتيائج 𝑟 البسيط بين المتغيرات التوضيحية )
تقيييدير معادلييية  وذليييك عييين طرييييق  𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦عيييدم وجيييود مشيييكلة عيييدم تجيييانس التبييياين         

 ا  وأحيييد متغييييرات قييييد البحيييث باعتبييياره متغيييير  ا  معتميييد ا  االنحيييدار الخطيييي البسييييط لمربيييع قييييم البيييواقي بوصيييفه متغيييير 
  ا  وفق العالقة التالية:توضيحي

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 10.386 −  0.317 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 

−0.105            −0.528           (( 𝑡  
𝑅2 = 0.000               𝐹 = 0.011 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 12.201 −  0.118 𝐿𝑛𝑊 
−0.132          −6.208         (( 𝑡  

𝑅2 = 0.000                 𝐹 = 0.017 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 13.205 +  0.126 𝐿𝑛𝑈 

0.036           −0.626          (( 𝑡  
𝑅2 = 0.000                 𝐹 = 0.001 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  −24.584 +  1.774 𝐿𝑛𝐻𝐿 
0.347         −0.703          (( 𝑡  

𝑅2 = 0.001                 𝐹 = 0.121 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 12.609 +  0.026 𝐿𝑛𝑆 

0.012            −0.948         (( 𝑡  
𝑅2 = 0.000                 𝐹 = 0.000 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  0.332 −  1.293 𝐿𝑛𝑀𝐿 
−0.345           0.009        (( 𝑡  

𝑅2 = 0.001                 𝐹 = 0.119 
     

المحسوبة  𝑡وان قيم  𝐹حسب اختبار  0.05جميع الدوال المقدرة غير معنوية عند مستوى  إنوتبين 
 التباين،مما يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات  ،0.05لميل الدوال أعاله أقل من قيمها الجدولية عند مستوى 

 (.9وهذا متوقع ألن الصيغة اللوغاريتمية تخفف من هذه الظاهرة )

 دالة الطلب على مياه الري المشتركة

أن معلمة  𝐷𝑉تبين من نتائج التقدير لدالة الطلب على مياه الري المشتركة المتضمنة للمتغير الوهمي 
مما يعني   -0.136 لمياه الري بالنسبة لكلفته هي وان المرونة الذاتية ،%1كلفة مياه الري معنوية تحت مستوى 

أما بالنسبة . %1.36انخفاض الطلب على مياه الري بنسبة  إلىيؤدي  %10أن زيادة كلفة مياه الري بنسبة 
𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 للمرونات السعرية العبورية − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  للطلب على مياه الري بالنسبة ألسعار الموارد

ين مياه ب  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡والعمل البشري فهي سالبة وهذا يعني العالقة متكاملة  ،اآلليسماد المركب، والعمل 
الطلب على مياه الري تقليل   %10د بنسبة ويترتب على زيادة أسعار هذه الموار  الري وأسعار هذه الموارد،

وسماد اليوريا فأنها موجبة  بالنسبة ألسعار الموردين البذور، على التوالي. أما %6.11و 4.23 ،0.46بنسبة 
بين مياه الري وأسعار هذين الموردين. ويترتب على زيادة أسعارهما  𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑒𝑠 حالليةإوهذا يعني العالقة 

لتقانة التسوية  𝐷𝑉. أما بالنسبة للمتغير الوهمي%0.22و 0.07زيادة الطلب على مياه الري بنسبة  %10بنسبة 
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مما يعني أن تقانة التسوية الليزرية تعمل على تقليل الطلب على مياه الري بنسبة  سالبة،شارته إالليزرية فكانت 
ا الجدولية، وهذا يؤكد على معنوية وهي أعلى من نظيرته 403.905المحسوبة  𝐹. وبلغت قيمة 89.7%

من  89.4%أن  إلىوالتي تشير   Ř2 = 0.894األنموذج المقدر ككل، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل
 إلىتعود  %10.6التغير في المتغيرات التوضيحية وأن  إلىالمتغيرات التي تحدث في المتغير المعتمد تعزى 

 لم يتضمنها األنموذج، وكانت الدالة المقدرة كما يلي:    أخرى عوامل 

𝐿𝑛𝑊 =  13.246 + 0.007 𝐿𝑛𝑟𝑆 + 0. 022 𝐿𝑛𝑟𝑈 − 0.046 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 −  0.423 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 
( 𝑡  )             8.719              0.110                   0.207                    − 0.565                    

− 4.155      
               −  0.611 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿  −  0.136 𝐿𝑛𝑟𝑊 + O. 372 𝐿𝑛𝑅 −   0.897 𝐷𝑉 
( 𝑡 )                      − 4.282                   − 6.143                 36.507               − 22.228       

�̌�2 =  0.894 𝑅2 =  0.896  𝑅 =  0.947      
     𝐷. 𝑊 =  1.889 

 
𝑑. 𝑓. = 8, 375  𝐹 =  403.905 

 
Simple Correlations  

 𝐿𝑛𝑊 𝐿𝑛𝑟𝑆 𝐿𝑛𝑟𝑈 𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 𝐿𝑛𝑟𝑊 𝐿𝑛𝑅 D 

 𝐿𝑛𝑊 1.000 .005 .013 -.048- -.213- -.267- -.450- .808 -.626- 

𝐿𝑛𝑟𝑆 .005 1.000 .065 .191 .117 .048 .189 -.016- -.119- 

 𝐿𝑛𝑟𝑈     .013 .065 1.000 .066 .142 .012 -.013- .004 -.042- 

𝐿𝑛𝑟𝑁𝑃𝐾 -.048- .191 .066 1.000 -.181- -.016- .154 -.031- .035 

 𝐿𝑛𝑟𝑀𝐿 -.213- .117 .142 -.181- 1.000 .173 -.158- -.132- .133 

𝐿𝑛𝑟𝐻𝐿 -.267- .048 .012 -.016- .173 1.000 .059 -.035- .345 

 𝐿𝑛𝑟𝑊 -.450- .189 -.013- .154 -.158- .059 1.000 -.348- .246 

 𝐿𝑛𝑅 .808 -.016- .004 -.031- -.132- -.035- -.348- 1.000 -.202- 

 D -.626- -.119- -.042- .035 .133 .345 .246 -.202- 1.000 
 

االختبارات المطلوبة، فأن اختبار  إجراءلمعرفة خلو األنموذج المقدر من المشاكل القياسية عن طريق 
يشير الى عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين البواقي   𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑠𝑡دربن واتسون 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  وان قيمته𝐷𝑊 = تقع في منطقة قبول عدم وجود المشكلة             1.889 
𝑑𝑢 <  𝐷. 𝑊 <  4 − 𝑑𝑢   1.757أي <   1.889 < ، وفيما يتعلق بمشكلة االرتباط الخطي 2.243 

بين المتغيرات التوضيحية، فاتضح ان األنموذج المقدر يخلو منها حسب  𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦المتعدد 
𝐾𝑙𝑒𝑖𝑛كالين  ختبارا − 𝑡𝑒𝑠𝑡  والذي يتضمن ان األنموذج المقدر ال يعاني من هذه المشكلة في حالة كون

(. والختبار مشكلة 𝑟 ( أكبر أو يساوي قيمة معامل االرتباط بين المتغيرات التوضيحية )𝑟جذر معامل التحديد )
للكشف عنها عن طريق  𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑡𝑒𝑠𝑡بارك  تم اعتماد اختبار  𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦عدم ثبات التباين 

التعبير عن مربع الخطأ كمتغير معتمد وقيمة أحد المتغيرات كمتغير توضيحي بالصيغة اللوغاريتمية وفق العالقة 
 التالية: 
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𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 4.239 −  1.296 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 

−0.625            −0.314          (( 𝑡  
𝑅2 = 0.001               𝐹 = 0.391 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  −12.766 +  0.042 𝐿𝑛𝑊 

0.084          −10.066        (( 𝑡  
𝑅2 = 0.000                 𝐹 = 0.007 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 29.070 +  2.736 𝐿𝑛𝑈 
0.990           −1.754          (( 𝑡  

𝑅2 = 0.003                 𝐹 = 0.980 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  1.604 −  2.072 𝐿𝑛𝐻𝐿 
−0.589        0.066          (( 𝑡  

𝑅2 = 0.001                 𝐹 = 0.347 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 4.492 −  1.301 𝐿𝑛𝑆 

−0.843            −0.463         (( 𝑡  
𝑅2 = 0.002                 𝐹 = 0.711 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  2.788 −  1.560 𝐿𝑛𝑀𝐿 
−0.639           0.115        (( 𝑡  

𝑅2 = 0.001                 𝐹 = 0.408 

ذ كانت الدوال إ التباين،وبموجب هذا االختبار تم الكشف عن عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس   
المحسوبة لميل الدوال أعاله أقل من قيمها  𝑡وان قيم   𝐹حسب اختبار  0.05المقدرة غير معنوية عند مستوى 

 (.11) 0.05الجدولية عند مستوى 

 المعلمات المقدرة لدوال الطلب على مياه الري للتسوية الليزرية والطرائق التقليدية والمشتركة 2جدول 
 الدالة المشتركةمعلمات  معلمات دالة الطرائق التقليدية معلمات دالة التسوية الليزرية المتغيرات التوضيحية

 7.632   الثابت
** (3.337 ) 

16.268 
** (7.890 ) 

13.246 
** (8.719 ) 

 0.038 )دينار(سعر البذور 

  (0.469 ) 

0.055- 

  (0.599 )- 

0.007 

  (0.110 ) 

 0.292 ()دينارسعر سماد اليوريا 

 * (1.970 ) 

0.182- 

  (1.262 )- 

0.022 

  (0.207 ) 

 0.108 ()دينارسعر سماد المركب 

  (1.057 ) 

0.204- 

  (1.639 )- 

0.046- 

  (0.565 )- 

 -0.330 )دينار( اآلليأجور العمل 
* (2.567 )- 

0.452- 

 * (2.787 )- 

0.423- 

 ** (4.155 )- 

 -0.358 ()دينارأجور العمل البشري 

 * (1.946 )- 

0.660- 

 ** (3.096 )- 

0.611- 
** (4.282 )- 

 -0.124 )دينار(كلفة مياه الري 

 ** (4.578 )- 

0.177- 
** (4.561 )- 

0.136- 
** (6.143 )- 

 0.314 متغير المخاطرة
** (16.486 ) 

0.394 
** (32.714 ) 

0.372 
** (36.507 ) 

 -0.897   المتغير الوهمي
** (22.228 )- 

 �̌�𝟐 0.693 0.886 0.894معامل التحديد المعدل  

.𝑫اختبار )  𝑾 ) 1.811 1.995 1.889 

 62.468 212.605 403.905 ( 𝑭اختبار ) 

 المحسوبة. tقيمة اختبار  إلىاألرقام بين األقواس تشير   -

 على التوالي. %1و  %5أن المعلمات معنوية بمستوى  إلى* , ** تشير   -
 

في جميع دوال الطلب المقدرة للمورد     ا  إيجابينتاجية كان من الجدير بالذكر أن تأثير المخاطرة اإل 
أن البحث اجري في المناطق المروية التي تمتاز بقلة المخاطرة كون الظروف  إلىويعزى ذلك  الري،مياه 

مما  الموارد، ستخداماالمناخية والبيئية أثرها ضعيف في هذه المناطق مع خبرة المزارعين في تحديد متوسط 
 رة موجبة ومعنوية. ظهار معلمة المخاطإتسبب في 
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تقانة التسوية الليزرية عملت على خفض الطلب على مياه الري بنسبة           إناستنتج البحث  
ن جميع إ ولهذا االستنتاج تطبيقات مهمة ألغراض السياسة الزراعية. ،ا  عمليوتحقق نتائج أفضل  7.89%

مرونات الطلب السعرية لدوال الطلب على مياه الري بالنسبة ألسعارها جاءت سالبة ومعنوية وهذا يتفق من 
أن  إلىأما بالنسبة للمرونات العبورية لهذه الدوال فكانت سالبة لبعض الموارد مما يشير  االقتصادي،المنطق 

 حاللية بين الموارد.إأن العالقة  إلىيشير  وموجبة للبعض اآلخر وهذا الموارد،العالقة تكاملية بين 

ستفادة من مياه الري الزائدة التي حققتها المزارع التي تستخدم تقانة التسوية يوصي البحث باإلمكان اإل
ضرورة و  القمح،كتفاء الذاتي من محصول نتاجية لتحقيق اإلدخال مساحات جديدة في العملية اإلإالليزرية في 

 واالهتمامالفعلية منها كما  ونوعا ،  االحتياجاتوتحديد  ا  نتاج الزراعي كما موصى به علميمدخالت اإل استخدام
 .الموارد الزراعية المتاحة استخدامفي مجال  وال سيما والتثقيف،ببرامج التدريب 
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