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  الملخص
-1961( ةتقدير منظومة األسعار العالمية للحبوب للفتـر   البحثهذا يتناول 

 األسـعار  في المباشر   األثر المتغيرات ذات    إن هذا التقدير يحتم التعامل مع     .)2002

متغيـرات   والمتمثلـة ب    االقتصـادية  األزمات متغيراتفضال عن   العالمية للحبوب   

 وقـد   .ومتغيـر الجفـاف    بالنفطية والحـرو   توالنقدية واألزما األزمات المالية   

ــ اســتخدمت ــان األعظــم ذات المعلومــات المحــدودة ةطريق  Limit( االمك

Information Maximum Likelihood)(LIML (ات النوع وطريقة مقدر)K (

)K-Class estimator) (K-Class(نتائج الطريقة  واعتمد على. لغرض التقدير 

استخدم  وقد   .األخيرة لكونها أكثر دقة وكفاءة من الناحيتين اإلحصائية واالقتصادية        

  . في الحصول على النتائج) SAS.9( الجاهز اإلحصائيالبرنامج 
Estimating Simultaneous Equations System of the 

World Prices of the Grains for the Period (1961-2002) 
 

ABSTRACT:- 
 The work in this paper estimates the simultaneous 

equations of the grains for the period (1961-2002).The estimation 
necessitate  dealing with the variables that have direct effects on 
the world prices of the grains and then adding the economic 
crises to the system, which is finance and monetary crises, 
petrolic shocks, wars, and curtness. For estimation we have used 
limit information maximum likelihood (LIML) and K-Class 
estimator (K-Class). We depended on the results of the last 
method because it is more accurate and efficiently with the 
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economic and statistic theory. The (SAS.9) Package is used to 
obtain the results.     

 -:المقدمة
 أن هنـاك  يفتـرض ) Linear Regression(إن نموذج االنحدار الخطي  

بـين مجموعـة المتغيـرات التوضـيحية                           )Causality(اتجاها وحيـدا للسـببية      

)Explanatory Variables ( والمتغير المعتمد)Dependent Variable( بمعنى،

أن المتغيرات التوضيحية تؤثر في المتغير المعتمد وال تتأثر به، في حين أن الحالة              

ة لمعظم العالقات االقتصادية تنطوي على االعتماد المتبادل بـين المتغيـرات            العام

 من المتغيرات تتحدد آنيا،أي تؤثر      ا،أي أن هناك على األقل عدد     نموذجالداخلة في ال  

وتتأثر ببعضها البعض،مكونة بذلك مجموعة متداخلة من العالقات بهيئة منظومـة           

 ).2005كاظم،) (Simultaneous Equation(معادالت آنية 

) القمح،الذرة،األرز،الشعير(تناول البحث معادالت األسعار العالمية للحبوب        

على أنها معادالت منفردة،أي    )2005الخوالني،(والتي تم توصيفها من قبل الباحث       

عالقة متغير معتمد مع عدد من المتغيرات التوضيحية،وقد استخدم الباحث المذكور           

في ) Ordinary Least Squares) (OLS(عتيادية طريقة المربعات الصغرى اال

الوصول إلى التقديرات،وتوصل إلى نتيجة مفادها أن آلية السوق لألسعار العالميـة            

 .للحبوب يحكمها احتكار القلة

في هذا البحث تم تقويم توصيف معادالت األسعار العالمية للحبـوب علـى      

مـدة فـي المعـادالت األربعـة        أن المتغيرات المعت  أنها منظومة معادالت آنية،إذ     

تظهر كمتغيرات معتمدة تارة ومتغيرات توضيحية تارة       ) األسعار العالمية للحبوب  (

) Biased(سيؤدي إلى مقدرات متحيـزة      ) OLS(فان استخدام طريقة    عليه  .أخرى

ولغرض التقدير واختيار الطريقـة     ،)1998عواد،) (Unconsistent(وغير متسقة 

مقدرات متسقة فقد تم تشخيص المنظومـة ووجـد أنهـا           المناسبة في الوصول إلى     

ق تقدير المعادلة المنفردة فـي      ائتحمل صفة فوق التشخيص،لذا فقد تم استخدام طر       

ـ           االمكـان   ةمنظومة المعادالت اآلنية التي تحمل صفة فوق التشخيص وهي طريق

-K ()K( مقـدرات النـوع       وطريقة (LIML)األعظم ذات المعلومات المحدودة     
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Class(.  نتائج الطريقة األخيرة لكونها األكثر انسـجاما مـع          على   عتمادالتم ا وقد

  .النظريتين اإلحصائية واالقتصادية

    -:الجانب النظري1−
،هما أساسيتين البحث في القياس االقتصادي التطبيقي يقوم على ركيزتين إن 

من المعرفة  هذين النوعين بأحد اإللمام الرياضي،وان واإلحصاءاالقتصاد الرياضي،

 بالظواهر والتنبوء في معالجة مشكلة قياس النظريات واختبارها يال يكف

 من اجل تطوير  موحدإطار المزج والتكامل بينهما في األمراالقتصادية،لذا يتطلب 

 على اقل تقدير اختيار أو لقياس العالقات االقتصادية،إحصائية أساليب أو طرائق

 أو المتاحة لقياس العالقة العديدة األساليبين  اقتصادي قياسي مناسب من بأسلوب

 األول المناسب للقياس يتوقف في المقام األسلوب اختيار إن.العالقات محل البحث

 أن كانت العالقة التي نريد فإذا وعدد العالقات التي يتكون منها،نموذجالعلى طبيعة 

ة،فمن الممكن نقيسها عالقة تعبر عن ظاهرة بسيطة يمكن تفسيرها بمعادلة واحد

،مثل طريقة المربعات المنفردة المعادلة الخاصة بتقدير األساليب احداستخدام 

 كنا بصدد ظاهرة معقدة ال يمكن وصفها بعالقة واحدة إذا أما.الصغرى االعتيادية

 في هذه مناسبال األسلوب ن،فاأخرى بمعزل عن ظاهرة إليها ال يمكن النظر أو

 حل طرائق،مثل متعددةصة بالنماذج ذات المعادالت ال الخااألساليبالحالة هو احد 

   . )1978العيسوي،(اآلنيةمنظومة المعادالت 

 -:ق تقدير منظومة المعادالت اآلنيةائر ط1−1
ق إلى استبعاد اثر التحيز الناتج مـن وجـود متغيـرات            ائتهدف هذه الطر  

شتمل هـذه   داخلية تظهر كمتغيرات توضيحية في منظومة المعادالت اآلنية،حيث ت        

المتغيرات الداخلية على مكون منتظم يتحدد بوساطة المتغيرات التوضيحية الداخلـة    

 فضال عن المكون العشوائي،مما يسبب االرتبـاط بـين حـد الخطـأ              نموذجفي ال 

 ).1998عواد،(العشوائي والمتغيرات التوضيحية في المعادلة الهيكلية 

-K(و  ) LIML( هـي     التي تم استخدامها في هـذا البحـث        طرائقالإن   

CLASS (           وذلك من اجل الحصول على أفضل تعبير قياسي للعالقة االقتصادية قيد
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 تقدير معادلة هيكلية منفـردة      طرائق من   امأنه في   نايقت الطر نااتوتشترك ه البحث،

 .في منظومة المعادالت اآلنية التي تحمل صفة فوق التشخيص

 

 حدودة ذات المعلومات الماألعظمن المكاطريقة ا -أ
 (Limit Information Maximum Likelihood () LIML) :-  

 Least Variance(تباين )أو اقل( اصغر  بنسبةأيضاتسمى هذه الطريقة  

Ratio) (LVR (                                وكذلك تسمى بالمعادلـة المنفـردة ذات المعلومـات المحـدودة

)Limited Information Single Equation) (LISE(.هذه الطريقـة  تستخدم 

 معادلة هيكلية منفردة في منظومة المعادالت اآلنية التي تحمل صـفة فـوق              رلتقدي

 إن،)Consistent ( والمشخصة تماما وتتمتع مقدراتها بصـفة االتسـاق        التشخيص

                          يمكن الحصول عليها من خالل تعظـيم دالـة االمكـان          ) LIML(مقدرات طريقة   

)Maximum Likelihood Function(  للمعادلة المنفردة المراد تقدير معلماتهـا 

ــادالت   أندون  ــن المع ــات ع ــب معلوم ــرى تتطل ــة األخ ــي المنظوم   ف

)Intriligator,etal.,1996(. 

 األصـلية  كتابة المعادلة    إعادة في عملية التقدير هي في       األولى الخطوة   إن 

 مـن   اليسـرى ية في الجهـة     المراد تقدير معلماتها وذلك بوضع المتغيرات الداخل      

 لـدينا   ت كان فإذا  المتغيرات الخارجية في الجهة اليمنى من المعادلة،       وإبقاءالمعادلة  

ـ  ينمتغيـر ب  ينتمعادلتحتوي على   منظومة    متغيـرات محـددة     وأربعـة  ين داخلي

 -:)Koutsoyiannis,1987(مسبقا،وان المعادلة المطلوب تقدير معلماتها هي

)1...(xxyy 12211221 ε+γ+γ+β=  

 -:أنحيث 

s'y:−المتغيرات الداخلية . 

s'x:−المتغيرات الخارجية . 

s':β−معلمات المتغيرات الداخلية . 

s': γ−معلمات المتغيرات المحددة مسبقا . 
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1: ε−    يتـوزع توزيعـا     بأنـه  الهيكلية،حيث يفترض      المتغير العشوائي للمعادلة 

)(بتوقع مقداره صفر وتباين     طبيعيا   2σالعشوائي مستقلة   للخطأالمتتابعة    القيم وان 

    .عن بعضها البعض
 

 -:اآلتيةبالصيغة  السابقة ةالهيكل ة تكتب المعادلاألولى الخطوة بناءا على

)2...(xxyy 122112211 ε+γ+γ=β−β  

11( أنحيث   =β(،تقدير المعادلة الثانية للشكل الهيكلي،فيمكن كتابتهـا       في حالة   و

  -:اآلتيةبالصيغة العامة 

                                                     

 )3...(,...)x,x,y,y(fy 21312 =    

12(ونضع  =β(. 

 -:وكاالتيالهيكليتين  تينلشكل المختزل للمعادل اإيجادفهي في  الخطوة الثانية أما

)5...(uxxxxy
)4...(uxxxxy

24243232221212

14143132121111

+π+π+π+π=

+π+π+π+π=
 

 -:أنحيث 
sπ: -تمثل معلمات الصيغ المختزلة. 
su: -تمثل الحدود المختلفة لحدود األخطاء العشوائية في الصيغ المختزلة. 

 تالمتغيـرا القة متغير معتمد مع مجموعة من       ا ع مهأن ب أعالهيالحظ من المعادلتين    

 ).OLS(ا باستخدام طريقة ميمكن تقديرهالتوضيحية،عليه 

) 2β(والمعادلة المختزلـة الثانيـة ب       ) 1β( ب   األولىبضرب المعادلة المختزلة    

 -: ما ياتي عملية الجمع للمعادلتين نحصل علىوبأجراء

 

)6...()uu()xxxx(
)xxxx(yy

22114243232221212

41431321211112211

β+β+π+π+π+πβ+

π+π+π+πβ=β+β
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2211 (أنحيث   uu β+β (         هو المكون العشوائي،وعليه فـان االختالفـات غيـر

21( للمتغيرين )Unexplained Variation(الموضحة y,y ( كل تأثيربعد حذف 

 -:المتغيرات الخارجية هو 

)7...()uu2uu()uu(
n

1i

n

1i
i22i11

2
i2

2
2

2
i1

2
1

2
i22i11∑ ∑

= =
ββ+β+β=β+β  

21(ن االختالفـات غيـر الموضـحة للمتغيـرين         بالعكس يمكن القول با    أو y,y (

 -:اآلتي كل المتغيرات الخارجية هو مباستخدا

)8...(uu2uu i2i121
2

i2
2
2

2
i1

2
1∑ ∑ ∑ββ+β+β  

سوف تقدر من دوال الشكل المختزل،وان      ) 2u(و  ) 1u( بواقي الشكل المختزل     إن

 -:نحصل على) 8(ا بالمعادلة م،وبالتعويض عنه)2û(و ) 1û(تقديراتها هي 

)9(...ûû2ûû i2i121
2

i2
2
2

2
i1

2
1∑ ∑ ∑ββ+β+β  

) s'y( الخطوة الثالثة فهي تقدير معادالت الشكل المختزل للمتغيرات الداخليـة            أما

 المـراد   األصليةفي المعادلة الهيكلية    والتي تظهر   ) s'x(على المتغيرات الخارجية    

تحتوي على متغيرين توضيحيين هما     ) 1(تقدير معلماتها،حيث يالحظ بان المعادلة      

)1x(و)2x(، عليه فان الصيغة المختزلة هي :-  

)11...(wxxy

)10(...wxxy

22
*
221

*
212

12
*
121

*
111

+π+π=

+π+π=
                   

و ) 01(،وبضرب طرفي المعـادلتين     )OLS( يمكن تقديرها باستخدام طريقة      والتي

 -:على الترتيب وبجمع الصيغ الناتجة نحصل على ) 2β(و  )1β(ب ) 11(

)12...()ww(

)xx()xx(yy

2211

2
*

1
*

22
*

1
*

12211 22211211

β+β+

π+πβ+π+πβ=β+β
 

2211( هو   أعاله المكون العشوائي للصيغة     إن ww β+β(ليه فان االختالفات   ،وع

معا بعد اسـتبعاد اثـر المتغيـرات        ) 2y(و  ) 1y(غير الموضحة في المتغيرين     

 -:وه) 2x(و ) 1x (ةالتوضيحي

∑ ∑ ∑∑ ββ+β+β=β+β )13(...ww2ww)ww( i2i121
2

i2
2
2

2
1i

2
1

2
i22i11
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و ) 1ŵ(بمقـدراتها   ) 2w(و  ) 1w(ل  بواقي الشكل المختز  ويمكن التعويض عن    

)2ŵ (وكاالتي:-  

)14...(ŵŵ2ŵŵ i2i121
2

i2
2
2

2
i1

2
1∑ ∑ ∑ββ+β+β  

 مـن معـادالت الشـكل       األخيرة االختالفات غير الموضحة للمجموعة      أن نالحظ

 أن،ذلـك   األولىلموضـحة للمجموعـة     المختزل هي اكبر من االختالفات غيـر ا       

انحدار المتغيـر الـداخلي علـى كـل المتغيـرات            تضمنت    قد   األولىالمجموعة  

 االختالفات غيـر    أن،بمعنى  األكبراالختالفات الموضحة هي    عليه فان   والخارجية،

 .األقلالموضحة هي 

والذي ) I( نسبة التباين غير الموضح ويرمز له ب         إيجاد الخطوة الرابعة فهي     أما

 فـي البسـط     األكبرلتباين غير الموضح للمجموعتين،حيث نضع القيمة       ايمثل نسبة   

 -:وكاالتي

)15...(
ûû2ûu
ŵŵ2ŵŵ

RatioVarianceI
i2i121

2
i2

2
2

2
i1

2
1

i2i121
2

i22
2
i1

2
1

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

ββ+β+β

ββ+β+β
==

  

 المعلمـات   إلـى  فهي تقليل نسبة التباين غير الموضح بالنسبة          الخطوة الخامسة  أما

)s'β(       وذلك من خالل اختيار،)s'β (     التي تجعل من قيمة)I (  ـ  اقل  إن،نما يمك

) Least-Variance-Ratio(تبـاين   اقـل   تسمى نسبة   )  s'β(تقديرات المعلمات   

 .لتقديرات معلمات الشكل الهيكلي

خذ المشـتقة الجزئيـة      الخطوة السادسة فهي تقليل نسبة التباين وذلك من خالل ا          أما

نحصـل  ،)Koutsoyiannis,1987(ومساواتها بالصـفر ) s'β (إلىبالنسبة  ) I(ل

 -:على

∑ ∑∑∑ =−β+−β )16(...0)cûûdŵŵ()cûdŵ( i2
2
1i2i12

2
i1

2
i11  

∑ ∑∑∑ =−β+−β )17(...0)cûûdŵŵ()cûdŵ( i2
2
1i2i11

2
i2

2
i22  

 

 -:لحدود نحصل علىوبإعادة ترتيب ا) d (ىعل) 17(و ) 16(وبقسمة المعادلتين 

∑ ∑∑∑ =−β+−β )18(...0)ûûIŵŵ()ûIŵ( i2
2
1i2i12

2
i1

2
i11  
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∑ ∑∑∑ =−β+−β )19(...0)ûûIŵŵ()ûIŵ( i2
2
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)ûûIŵŵ()ûIŵ(
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2121

2
2

2
2

2
1

2
1

 

 -:اآلتيةيمكن كتابتها بالصيغة ) 21(وبتبسيط المعادلة 

)22(...0CBIAI2 =++  

 -:أنحيث 
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نحصل على قيمتين لنسـبة التباين،وبداهـة       ) I (إلىبالنسبة  ) 22(وبحل المعادلة   

 نسبة تباين اقل    إلى،الن الهدف هو في الوصول      )I( ل   األصغرسوف نختار القيمة    

 .نما يمك

11( بـان     القائـل   الفرض إلىواستنادا  ،)I( وبعد تقدير قيمة     اآلن =β(، مكـن  ي

 فيما يتعلـق    أما،)s'β (أل بقية   وإيجاد)3(أو  ) 1(التعويض في منظومة المعادالت     

في ) s'β(،فيتم ذلك عن طريق التعويض عن       )s'γ( القيم المقدرة للمعلمات     بإيجاد

 إلـى  على المتغيرات الداخليـة      الشكل الهيكلي،ومن ثم نقل كل الحدود التي تحتوي       

نحصـل  فعلى الصيغة الناتجة    ) OLS( وتطبيق طريقة    الجهة اليسرى من المعادلة   

    .)s'γ(على مقدرات 
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 :)Κ )K-Class estimator النوع طريقة مقدرات -ب

المربعـات   لمقـدرات طريقـة      اامتـداد ) K-Class(طريقة  مقدرات   تعد 

 k أن،حيـث  )Two stage least squares() 2SLS(ت المـرحلتين  الصغرى ذا

 -:اآلتيةفرض انه لدينا المعادلة الهيكلية وعلى .ثابتة قيمة

)23...(XYy 11111 ε+γ+β=   

هو المتغير الداخلي والذي يمثل المتغيـر المعتمـد فـي المعادلـة             ) 1y(حيث أن   

 الداخلي والخارجي علـى الترتيـب       نيالمتغيريمثالن  ) 1X(و) 1Y(األولى،وان  

 ).   1y(والتي تظهر في المعادلة الهيكلية األولى ماعدا 

للمعلمات الهيكليـة   ) k-class( مقدرات طريقة    إيجاد لغرض   اآلتيةتستخدم الصيغة   

  -:ادلة المراد تقديرهاللمع
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' (أنحيث  
1û (       هي البواقي للشكل المختزل للمتغير الداخلي)1Y(مـن  نالحـظ   ،و

مقـدرات   إلـى سـتؤول   ) k-class( ،فان طريقة    k=0 كانت   إذا انه   أعالهالصيغة  

 مقـدرات   إلـى ستؤول  ) k-class(ن طريقة    فا k=1 كانت   إذا أما،)OLS(طريقة  

 . )2SLS() Intriligator,etal.,1996(طريقة 

 

 -: الجانب العملي-2
 ومن ثـم تقـدير منظومـة        اتضمن الجانب العملي من هذا البحث توصيف       

،والمعـادالت األربعـة    )2002-1961(معادالت األسعار العالمية للحبوب للفتـرة       

 -):2005الخوالني،(صدرفضال عن البيانات مأخوذة من الم
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Y1=a0+a1Y2+a2Y3+a3Y4+a4X1+a5X2+a6X3+a7X4+a8X17+a9X18+a10X19+a11X20+a12
X21+a13X22+a14X23              …(25) 
Y2=b0+b1Y1+b2Y3+b3Y4+b4X5+b5X6+b6X7+b7X8+b8X17+b9X18+b10X19+b11X20+b
12X21+b13X22+b14X23              …(26) 
Y3=c0+c1Y1+c2Y2+c3Y4+c4X9+c5X10+c6X11+c7X12+c8X17+c9X18+c10X19+c11X20+
c12X21+c13X22+c14X23             …(27) 
Y4=d0+d1Y1+d2Y2+d3Y3+d4X13+d5X14+d6X15+d7X16+d8X17+d9X18+d10X19+d11X2

0+d12X21+d13X22+d14X23       …(28) 
 

 

 -:أنحيث 

Y1: -السعر العالمي للقمح.                     Y2: -السعر العالمي للذرة. 

Y3: -السعر العالمي لألرز.              Y4: -السعر العالمي للشعير. 

X1: -اإلنتاج العالمي من القمح.            X2: -الصادرات العالمية من القمح. 

X3: -االستيرادات العالمية من القمح.       X4: -القمح العالمي منالتغير في المخزون .  

X5: - اإلنتاج العالمي من الذرة.           X6: -الصادرات العالمية من الذرة. 

X7: -االستيرادات العالمية من الذرة.       X8: -الذرةتغير في المخزون العالمي منال  . 

X9: -اإلنتاج العالمي من األرز.           X10: -الصادرات العالمية من األرز. 

X11: -ن األرزاالستيرادات العالمية م.     X12: - األرزالعالمي من التغير في المخزون  . 

X13: -اإلنتاج العالمي من الشعير.         X14: -الصادرات العالمية من الشعير. 

X15: -االستيرادات العالمية من الشعير.   X16: - الشعيرالعالمي منالتغير في المخزون . 

 X17:-األجنبيةتاالحتياطيا              . X18: -عدد سكان العالم. 

X19: -الزمن المعبر عن مستوىمتغير     X20: -الحروبمتغير . 

  .  الجفافمتغير-:X21  .                               التكنولوجيا

X22:-أالزمات المالية والنقديةمتغير .        X23 :-الصدمات النفطيةمتغير . 
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فـي  ) Y1,Y2,Y3,Y4(داخلية  وجود متغيرات   ) 28(إلى  ) 25(يالحظ من المعادالت     

الجهة اليمنى من المعادالت،وهذه المتغيرات مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا تبادليـا،فهي            

تظهر كمتغيرات داخلية تارة وكمتغيرات خارجية تارة أخرى،أي أن هنـاك اتجاهـا ثنائيـا               

 معادلة واحدة والذي يفترض      االنحدار الخطي المكون من    نموذجللسببية،وهذا مخالف لفرضية    

اتجاها وحيدا للسببية،وعليه فان ذلك سيؤدي إلى تأثير حـد الخطـأ العشـوائي بـالمتغيرات                

الداخلية،وفي هذه مخالفة واضحة للفرض القائل باستقاللية القيم المتتابعة للخطأ العشوائي عن            

 .القيم المشاهدة للمتغيرات التوضيحية

 الستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية في تقدير        ليتضح من أعاله انه ال مجا      

 حل منظومة المعادالت اآلنية وحسب حالـة        طرائقالمنظومة أعاله، وعليه البد من استخدام       

 .التشخيص لكل معادلة

إن الخطوة األولى في عملية تقدير المنظومة أعاله هو في تشخيص كل معادلـة مـن         

 بوجـود   سـواء  فوق التشـخيص     أنهاالمنظومة ووجد    تم تشخيص    حيث،معادالت المنظومة 

و طريقـة    )LIML( وبناء على ذلك فانه يمكن استخدام طريقـة        ،األزمات الدولية من عدمه   

)2SLS(    مقدرات  فضال عن)K-class(          في تقدير منظومة المعـادالت الهيكليـة لألسـعار

 قياسي للعالقة االقتصادية     أهمية تحقيق أفضل تعبير    دولما كانت الدراسة تؤك   .العالمية للحبوب 

 بحيث تحقق المعلمات المقدرة انسجام منطوق النظريـة االقتصـادية مـع نتـائج               بحثقيد ال 

 باعتبار   )K-Class(و  ) LIML(يقتين  االختبارات اإلحصائية والقياسية فقد تم استخدام الطر      

 .)2SLS( لطريقة اأن الطريقة األخيرة امتداد

 

 :الشكل الهيكلي 2-1
و ) LIML(بتقدير المعلمات اعتمادا على طريقـة       الخاص  و )1(حظة الجدول   من مال  

)K-Class (       يمكن مالحظة أن المعلمات المقدرة بطريقة)K-Class(     متفوقة على المعلمـات 

حيث أن االنحرافات المعيارية للمعلمات المقدرة لجميع المتغيـرات         ) LIML(ةالمقدرة بطريق 

لمعياريـة للمعلمـات المقـدرة       اقل من االنحرافات ا    )K-Class( للمعادالت األربعة بطريقة  

 وكـذلك مـن الناحيـة     F و t،فضال عن تفوق هذه المعلمات في اختبـاري         )LIML (بطريقة

 .)K-Class(التفسيرية للمعادالت،عليه سيتم اعتماد المعلمات المقدرة بطريقة

رية االقتصـادية عنـد     متفقة مع النظ  ) K-Class(المقدرة بطريقة   يالحظ أن جميع المعلمات     

وجود متغيرات األزمات الدولية أو عند عدم وجودها،كذلك يالحظ انـه ال تـأثير لمتغيـرات                

 األسعار العالمية للقمح والذرة والشعير،وان المتغير الوحيد الذي بقي فـي            فياألزمات الدولية   
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هـر كمتغيـر    التحليل من بين متغيرات األزمات الدولية هو متغير األزمات النفطية حيـث ظ            

 .معنوي في معادلة واحدة هي معادلة السعر العالمي لألرز

ي خالصة للنتائج التي اتسمت بأفضل القيم والتي انبثقت لكـل معادلـة مـن               فيما يات  

باستخدام ) 2002-1961(معادالت الشكل الهيكلي لمنظومة األسعار العالمية للحبوب للسلسلة         

 .)9.0( اإلصدار SASالبرنامج اإلحصائي 
   

 -:(Y1) السعر العالمي للقمح-أ
 أنكمـا يالحـظ     ،)Y2,Y3,X2,X3( بالمتغيرات   يتأثريالحظ أن السعر العالمي للقمح       

المعلمات المقدرة لمعادلة السعر العالمي للقمح تتفق مع النظرية االقتصادية،حيث بلغت قيمـة             

 )Y2( العـالمي للـذرة       للسـعر  تين المقدرتين ،أما بالنسبة للمعلم  )15.5618-(معامل التقاطع   

 علـى الترتيـب،   )0.098669 (و) 0.894452(هما  افكانت موجبة وبلغت قيمت    )Y3 (واألرز

 السعر العـالمي للـذرة    وكل من    إلى العالقة التنافسية بين السعر العالمي للقمح         ان تشير ماوه

السـعر  ،وهذا يعني أن زيادة السعر العالمي للذرة بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة فـي               واألرز

 بمقدار وحدة واحدة    لألرز زيادة السعر العالمي     وأنوحدة،) 0.894452(العالمي للقمح بمقدار  

وهنا يمكن مالحظـة أن      وحدة، )0.098669( زيادة في السعر العالمي للقمح بمقدار        إلىيؤدي  

فـاع  ارتالى   أسعار الذرة يكون اكبر مما هو عليه بالنسبة          عتأثر األسعار العالمية للقمح بارتفا    

 الصـادرات بالزيادة فـي كميـات       يتأثركذلك يالحظ ان السعر العالمي للقمح        ،أسعار األرز 

)X2(       حيث ينخفض السعر العالمي للقمح بمقدار،)-وحدة إذا ارتفعـت الصـادرات      )1.16208

 زيادة السـعر    إلىيؤدي  ) X3( زيادة وحدة واحدة في االستيرادات       أن كما،بمقدار وحدة واحدة  

 ).1.491778(ح بمقدار العالمي للقم

 المعنوية العالية للمعلمـات     إلىالمحتسبة  ) t( للنتائج فتشير قيمة     اإلحصائي التحليل   أما 

 اكبـر   ةالمحتسب) F( قيمة   أن ،كما)%5(المقدرة للمتغيرات التوضيحية على مستوى المعنوية       

 عاليـة وذلـك      دقة التوفيق للمعادلة   أنو،)%1(الجدولية تحت مستوى المعنوية     ) F(من قيمة   

 ).%95 (لىبداللة معامل التحديد الذي يزيد ع
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  -:Y2) (السعر العالمي للذرة-ب

 أن،كمـا يالحـظ     )Y3,Y4,X7( بـالمتغيرات    يتـأثر  السعر العالمي للذرة     أنيالحظ   

 في السعر   ة زيادة وحدة واحد   أن  اذ المعلمات المقدرة منسجمة مع منطوق النظرية االقتصادية،      

للـذرة   زيادة فـي السـعر العـالمي         إلىؤدي  ت )Y4(لشعير  وا )Y3(من األرز    لكل   العالمي

كما يمكن مالحظة أن تأثر األسعار العالمية       ، على الترتيب  )0.458869(و)0.140289(بمقدار

 أسعار األرز،   ارتفاعالى  بالنسبة   عليه   يكون بدرجة اكبر مما هو    بارتفاع أسعار الشعير    للذرة  

 أن  اذ ،)X7( مـن الـذرة     بكمية االستيرادات  إيجابا يتأثرالمي للذرة   ان السعر الع  كذلك يالحظ   

 زيادة فـي السـعر العـالمي للـذرة بمقـدار            إلىؤدي  تزيادة وحدة واحدة من االستيرادات      

)0.504039.( 

 المعنوية العالية للمعلمات    إلىالمحتسبة  ) t( للنتائج، فتشير قيمة     اإلحصائي التحليل   أما  

،وعند البحث في معنوية المعادلـة      )%1(لتوضيحية على مستوى المعنوية     المقدرة للمتغيرات ا  

الجدولية تحت مستوى المعنويـة     ) F( اكبر من قيمة     ةالمحتسب) F( قيمة   أنككل،فيبدو واضحا   

 ).%81 (ذي يزيد على دقة التوفيق للمعادلة عالية وذلك بداللة معامل التحديد الأن،كما )1%(

 

 -:)Y3 (لألرزالسعر العالمي -ج

يمكـن  ،كمـا   ) Y1,X9( بالمتغيرات التوضيحية    يتأثر لألرز السعر العالمي    أنيالحظ   

 زيادة وحدة   أن،حيث  لألرز العالقة التنافسية بين السعر العالمي للقمح والسعر العالمي          ةالحظم

 بمقـدار   لـألرز  زيادة في السـعر العـالمي        إلىؤدي   ت )Y1 (واحدة في السعر العالمي للقمح    

ـ بمقدار وحدة واحـدة      )X9 (إنتاج األرز  زيادة في    أن،كما يالحظ   )2.358307(  إلـى ؤدي  ت

مالحظة انـه عنـد إدخـال        يمكن   كما.)0.5039-( بمقدار   لألرزانخفاض في السعر العالمي     

،تبـين عـدم معنويـة      لألرز العالمية   األسعار في أثرها لبيان مدى    متغيرات األزمات الدولية  

 فـي ارتفـاع     األكبر األثر كان له     اذ  النفطية، األزمات متغير    الدولية ماعدا  األزماتمتغيرات  

،كما يالحظ  )43.10446(مقدار   )X23( بلغت قيمة معلمة  المتغير       ، اذ لألرز العالمية   األسعار

مقـدار  ) Y2( بلغت قيمة المعلمة المقـدرة للمتغيـر          اذ ،)Y1(بدال من   ) Y2(ظهور المتغير   

علمة المقدرة لإلنتاج العالمي لألرز قد انخفضت عمـا         كما يالحظ أن تأثير الم     .)2.717747(

  .كانت عليه دون وجود متغير األزمات النفطية

بوجـود األزمـات    "  معادلة السعر العالمي لألرز سـواء       لنتائج اإلحصائي التحليل   أما 

 المعنوية العالية للمعلمات المقدرة للمتغيـرات       إلىالمحتسبة  ) t(،فتشير قيمة   الدولية من عدمه  

 ،وعند البحث في معنوية المعادلة ككل،فيبدو واضحا        (%5)التوضيحية على مستوى المعنوية     
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 دقـة   أن،كما  )%1(الجدولية تحت مستوى المعنوية     ) F( اكبر من قيمة     ةالمحتسب) F( قيمة   أن

 ).%70 (د علىالتوفيق عالية وذلك بداللة معامل التحديد الذي يزي

 

 -:)Y4 (السعر العالمي للشعير-د

ــظ   ــعير   أنيالح ــالمي للش ــعر الع ــأثر الس ــيحية يت ــالمتغيرات التوض   ب

)Y1,Y2,X17,X18,X19(      ،زيـادة وحـدة     أن  اذ ،وكانت النتائج متفقة مع النظرية االقتصـادية 

 زيادة في السعر العـالمي      إلىؤدي   ت )Y2(لذرة  وا)Y1( للقمح   السعر العالمي كل من   واحدة في   

 يالحظ تقارب تأثير المتغيـرين       اذ على الترتيب، )0.276298(و  )0.203755 (للشعير بمقدار 

  العالميـة  أألسـعار بين  العالقة التبادلية    تعبر عن    وهذه النتيجة على األسعار العالمية للشعير،   

 إلىؤدي  ت )X17 (األجنبية زيادة وحدة واحدة في االحتياطيات       أنكذلك يالحظ   .حبوب الثالثة لل

 أنوهي تعبر عن قيمة متواضعة بسبب       )0.039585(زيادة في السعر العالمي للشعير بمقدار       

 هي لدى الدول الكبرى والتي هي في طليعـة الـدول المصـدرة              األجنبية تاالحتياطيامعظم  

 زيـادة السـعر     إلىؤدي  تبمقدار وحدة واحدة    ) X18(زيادة في عدد السكان     كما أن ال  ،للحبوب

 اثر كبيـر فـي      )X19 (كنولوجي للتقدم الت  أن،كما يالحظ   )0.134601(العالمي للشعير بمقدار    

 إلـى  زيادة وحدة واحدة في التقدم التكنولـوجي يـؤدي           أن  اذ خفض السعر العالمي للشعير،   

  .) 11.9584-( في السعر العالمي للشعير بمقدار  كبيرانخفاض

المحتسبة إلى المعنوية العالية للمعلمات     ) t(أما التحليل اإلحصائي للنتائج، فتشير قيمة        

 ،وعند البحث في معنوية المعادلة      (%5)لمتغيرات التوضيحية على مستوى المعنوية      المقدرة ل 

الجدولية تحت مستوى المعنويـة     ) F( اكبر من قيمة     ةالمحتسب) F(ككل،فيبدو واضحا أن قيمة     

 ).%87 (لذي يزيد على،كما أن دقة التوفيق عالية وذلك بداللة معامل التحديد ا)1%(
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طريقة و) LIML(االمكان األعظم ذات المعلومات المحدودة ستخدام طريقة ا: )1(جدول ال

 المتغيرات ذات من خالل دراسة في تقدير األسعار العالمية للحبوب  )K-Class(مقدرات

 )2002-1961(  األسعار العالمية للحبوب فضال عن األزمات الدولية للفترةاألثر المباشر في

Methods Dependen
t Variable Variables Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| k-class F 
Value Pr > F R-

Square 
Adj R-

Sq 

Intercept -15.2808 12.0022 -1.27 0.2109
Y2 1.604662 0.76169 2.11 0.042
Y3 -0.05353 0.2067 -0.26 0.7971
X2 -0.84277 0.83604 -1.01 0.32

Y1 

X3 0.85806 0.97323 0.88 0.3837

- 74.36 <.0001 0.88937 0.87741 

Intercept -123.758 358.736 -0.34 0.732
Y3 0.672233 1.35836 0.49 0.6235
Y4 1.728408 4.52316 0.38 0.7045

Y2 

X7 -1.32268 5.29758 -0.25 0.8042

- 2.85 0.05 0.18391 0.11948 

Intercept 114.8715 30.0884 3.82 0.0005
Y1 2.085003 0.34399 6.06 <.0001Y3 
X9 -0.40805 0.15645 -2.61 0.0128

- 23.63 <.0001 0.54788 0.5247 

Intercept -499.027 178.441 -2.8 0.0082
Y1 0.091744 0.16252 0.56 0.5759
Y2 0.565958 0.25346 2.23 0.0319
X17 0.044724 0.00815 5.49 <.0001
X18 0.177669 0.05965 2.98 0.0052Li

m
ite

d-
In

fo
rm

at
io

n 
M

ax
im

um
 L

ik
el

ih
oo

d 
Es

tim
at

io
n 

Y4 

X19 -15.6949 4.5878 -3.42 0.0016

- 40.17 <.0001 0.848 0.82689 

Intercept -15.5618 5.50502 -2.83 0.0075
Y2 0.894452 0.0974 9.18 <.0001
Y3 0.098669 0.02435 4.05 0.0002
X2 -1.16208 0.55668 -2.09 0.0438

Y1 

X3 1.491778 0.56946 2.62 0.0127

0.714285714 205.7 <.0001 0.95697 0.95231 

Intercept -3.50184 8.34363 -0.42 0.6771
Y3 0.140289 0.02404 5.84 <.0001
Y4 0.458869 0.14896 3.08 0.0038

Y2 

X7 0.504039 0.1218 4.14 0.0002

0.714285714 62.58 <.0001 0.83167 0.81838 

Intercept 108.3656 29.1153 3.72 0.0006
Y1 2.358307 0.23144 10.19 <.0001Y3 
X9 -0.5039 0.12753 -3.95 0.0003

0.6 57.31 <.0001 0.74613 0.73311 

Intercept 72.90727 31.3815 2.32 0.0256
Y2 2.717747 0.35293 7.7 <.0001
X9 -0.31188 0.13062 -2.39 0.022

Y3
* 

X23 43.10446 19.0963 2.26 0.0298

0.6 33.41 <.0001 0.72508 0.70338 

Intercept -364.383 150.211 -2.43 0.0204
Y1 0.203755 0.07838 2.6 0.0134
Y2 0.276298 0.1073 2.58 0.0143
X17 0.039585 0.00708 5.59 <.0001
X18 0.134601 0.05058 2.66 0.0116

K
-C

la
ss

  E
st

im
at

or
 

Y4 

X19 -11.9584 3.8195 -3.13 0.0035

0.714285714 57.87 <.0001 0.88936 0.87399 

*
3Y:- السعر العالمي لألرز وعالقته مع المتغيرات ذات األثر المباشر فضال عن متغيرات 

 ظهر اذ) X23( النفطيةتبقي منها متغير واحد فقط،هو متغير األزمااألزمات الدولية،الذي 

 . تغير معنويكم
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 -: والتوصياتاالستنتاجات
 -:إن من أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث 

 تقديرات تتفق مع النظرية االقتصادية ومع الواقع الفعلي،معززة بالنظريـة           الحصول على  )1

 المسـتخدمة فـي معالجـة       طرائـق اإلحصائية من ناحية التشخيص ومن ناحية مطابقة ال       

 .ث،فضال عن القبول اإلحصائي للمعلمات المقدرةالمعادالت قيد البح

  المتغيرات ذات األثر المباشر في     منظومة المعادالت اآلنية المتعلقة بدراسة اثر     الى  بالنسبة   )2

  -:األسعار العالمية للحبوب أتضح اآلتي

ن فيما يتعلق بالعالقة التبادلية التنافسية بين األسعار العالمية للمحاصيل األربعة،فقد ظهر أ            - أ

السعر العالمي للقمح يتأثر باألسعار العالمية لكل من الذرة واألرز،بينمـا يتـأثر السـعر               

السـعر  ي حين يؤثر السعر العالمي للقمـح فـي          العالمي للذرة بسعري األرز والشعير،ف    

 .العالمي لألرز،ويؤثر السعر العالمي للقمح والذرة بالسعر العالمي للشعير

 منظومة المعادالت اآلنية كانت متفقة تماما مع         المؤثرة في   المتغيرات التوضيحية  ظهر أن   - ب

 الزراعي واالستيرادات والصادرات وعدد سكان العـالم        اإلنتاجالنظرية االقتصادية،وهي   

،ويمكن عامل الزمن المعبر عنـه بالتقـدم التكنولـوجي        واالحتياطيات األجنبية فضال عن     

كمـا  .بجانبي العرض والطلب على السـواء     االستنتاج من ذلك بان األسعار العالمية تتأثر        

  من جميـع معـادالت المنظومـة،        للحبوب يمكن مالحظة غياب متغير المخزون العالمي     

 ذلك إلى ضالة المخزون العالمي من الحبوب،مما يعني عدم مقدرته على إحـداث              ىويعز

  . العالمية للحبوبتغييرات في األسعار

المتعلقة بدراسة اثر المتغيرات ذات األثر المباشـر        منظومة المعادالت اآلنية    الى  بالنسبة    )3

عـدم معنويـة    األسعار العالمية للحبوب أتضـح       فيفضال عن متغيرات األزمات الدولية      

 كان له األثر األكبر في ارتفاع        اذ متغيرات األزمات الدولية ماعدا متغير األزمات النفطية،      

،كمـا  )43.10446(مقـدار   ) X23(تغير  بلغت قيمة معلمة  الم     اذ   األسعار العالمية لألرز،  

،مـع بقـاء بقيـة    )Y1(في ظل األزمات الدولية بـدال مـن         ) Y2(يالحظ ظهور المتغير    

 بنظـر االعتبـار      تأخـذ   المعادالت المنفـردة ال    طرائق أنبسبب   المعادالت دون تغيير،  

ـ    ر األخرى التي تظهر في المنظومة وال تظه       التفاعالت مع المتغيرات   راد  في المعادلة الم

  .تقدير معلماتها
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 -:التوصيات
 تقـدير   طرائـق تقدير منظومة المعادالت اآلنية لألسعار العالمية للحبوب باسـتخدام           

 تتطلب معلومـات  طرائق،حيث أن هذه ال)FIML(و ) 3SLS(ق التقدير  ائالمنظومة،وهي طر 

غيرات األزمات   تمكن الباحثين من دراسة اثر مت      من ثم و عن المعادالت األخرى في المنظومة،    

 . في المنظومةالمعادالت  بقية متغيرات ،وخاصة متغير األزمات النفطية فيالدولية
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