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 :امللخص

الفحم و  ،الحطب من الكتلة الحيوية اذ تتكون  ،إلنتاج الوقود الحيوي الوقود الحيوي هو الوقود املنتج من الكتلة الحيوية املصدر الرئيس 

 ،ال يخلو انتاج الوقود الحيوي السائل من تداعيات خطيرة تتمثل في االحتياجات الكبيرة من املواد الزراعية االزمة إلنتاجهو ،املنتجات الزراعيةو  ،النباتي

  ،والتي ستنعكس في تزايد اسعار املواد الغذائية
ا
واد الزراعية  وهنا  عن تزايد الصراعات على املياه واالراض ي كونهما عاملن حاسمان في انتاج امل فضل

 أو  ،كذلك الوقود الحيوي السائل ،الوقود الحيوي الغازي و  ،الصلبالوقود الحيوي  انواع عدة للوقود الحيوي هي
ا
الوقود  إلنتاجهنا  مصادر عدة  يضا

 في التي تتكون من الكتلة الحيوية الحيوي هي كاالتي:
ا
 ،صالحة للزراعة كالحلفاءال غير األراض ي البور  مواد عضوية وبخاصة النباتات التي تنمو عشوائيا

املواد  على سطح األرض بالنسبة الى أكبرفضل عن الطحالب واألعشاب البحرية  إذ تتوفر الكتلة الحيوية الخشبية بشكل  ،والذرة والقصب والبرسيم

إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات و  ،األمريكية والواليات املتحدةفي البرازيل  انتاج الوقود الحيوي من النباتات الزراعية  كالصفصاف البيولوجية

باالستناد الى  املطلوبة والتي هي كانت وقد توصل الباحث الى اهم االستنتاجات ،النباتات التي تتبقى في الحقول الزراعية بعد حصد املحاصيل الزراعية

% لكل دول العينة باستثناء معامل 1السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية ثبتت معنوية معاملت انحدار الثابت ومعامل انحدار  tاختبار 

% وهي ضعيفة مقارنة باملعنوية العالية ملعلمة 25انحدار السعر لكل من البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها 

 ها على االنتاج وتأثيرها الضعيف السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة فعاليت

% مما يعني ان معالم متغيرات السعر 1تبين ان جميع النماذج املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  Fوباالستناد الى اختبار 

في تمثيل العلقة ما بينهما  وتبين ان  كفؤانما وانه هذه الدول  الحيوي فيوالزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات الحاصلة في االنتاج للديزل 

% لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل منهم 90من  أكبربنسبة  الحاصلة في الديزل الحيوي  هذين املتغيرين يفسران التغيرات

 87وبنسبة 
ا
 لهذه املعطيات لكل دول العينة يشي %  وان معامل االرتباط الكلي وفقا

ا
من خط  ر على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا

  االنحدار وهذا يوضح قوة العلقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الديزل الحيوي 

   وقود حيوي  ؛اقتصاد قياس ي ؛اقتصاد طاقة :الكلمات املفتاحية

  :قدمةامل

الطاقة  إمدادات في ستقراراال عدم  ذلك الىأدى اذ  ،التقليدي النفط والغاز أسعار في غير مسبوقة تقلباتشهد القرن الحادي والعشرون 

 معظم دول  وكما هو معروف ان ،العالم من الطاقة التقليدية إمداداتنصف  نحوعلى  األوسطمنطقة الشرق  سيطرة وذلك يعود الى ،ديةالتقلي

بعدها من اختراعات متوالية نتيجة اعتماد هذه السلعة لكونها تمثل الطاقة  أالنفط وما طر منذ اكتشاف  الشرق االوسط هي دول غير مستقرة ومتنازعة

واصبحت االكتشافات متوالية لزيادة املعروض وتلبية الطلب  تطور الطلب على النفط منذ اتساع الثورة الصناعية واآلالتكمصر رئيس للمكائن 

مما زاد الطلب  هنا  دول قليلة منتجة وطلب عالمي على مشتقات النفط حيث كانعملية االنتاجية في خضم الواالحتكار السعر كان العالمي وبالتالي 
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ت وتكوين الكارتل  اال ان االحتكار لم يدوم في خضم زيادة االكتشافات النفطية واتساع الدول املنتجة للنفط لزيادة الطلب على النفط الخام املشتق

ومن ثم زيادته اي ان االنتاج تعرض الى سلسلة من االنتكاسات بسبب زيادة املعروض  ى ذلك لتدني الطلب العالمياملختلفة وزيادة املعروض النفطي اد

والحصار  مصادر النفط للتهديد او حجب انتاج بعض الدول نتيجة العقوبات النفطي وانخفاض السعر او تكون العملية بعكسها تماما بسبب تعرض

وط املعروض وبالتالي الى زيادة السعر ولكن نتيجة االختراعات واالكتشافات في هذا املضمار وارتفاع سعر البرميل مما يشكل هبوطا ومؤشرا الى هب

االموال املخصصة لشراء النفط عبا على  الواحد الى مستويات عالية ادت الى عدم قدرة الدول النامية على شراء الكميات اللزمة لها وكذلك شكلت

في الدول املتقدمة التي تعتمد على استيراد النفط مما ساعد العلماء والباحثين على ايجاد بدائل لهذه الطاقة فقد  الشركاتالدول النامية وعلى 

مما ادى  مما ادى الى تنافس هذه الطاقة املكتشفة مع املشتقات النفطية والبايوديزل  اكتشفوا الوقود الغير تقليدي مثل الوقود الحيوي وااليثانول 

سعر البرميل من النفط التقليدي على انتاج الوقود الحيوي  تأثيرمعانة الدول الحديثة في التصدير والدول التي لم تنمي بلدانها وهذا يستوجب دراسة 

 ،Mohamed Chaker Ncibi، Mika Sillanpääيشير الباحثين ) ،السعر عبر سلسلة زمنية للدول املصدرة لهذا النوع من الوقود تأثيرمما يستلزم تحليل 

 (Recent Research and Developments in Biodiesel Production from Renewable Bio resources)واملوسوم  ها في احدى املجلتو في بحث نشر ( 2013

إنتاج وقود الديزل الحيوي من املصادر تتناول  الهدف الرئيس ي منمن املصادر الحيوية وان  وهو البايوديزل  والذي يشير الى انتاج الوقود الحيوي 

د هو تقديم أحدث املشاريع البحثية والنتائج واالبتكارات في املجتمعات العلمية والصناعية على إنتاج وقود الديزل الحيوي ملختلف املوار  .البيولوجية

 املوارد البيولوجية والنفايات  ،الوقود األحفوري ،ملتجددةإنتاج الديزل الحيوي من املوارد البيولوجية ا الكلمات:مفاتيح  .البيولوجية والنفايات

 Analysis of opportunities for biofuel production inبحثا موسوما بعنوان  ( واخرون  Graham، Von Maltitz، 2009ونشر الباحثون )

sub-Saharan Africa  أثار  دراسة وقد كان البحث يهدف الى ،الوقود الحيوي في الصحراء الكبرى في قارة افريقيا إلنتاجوهو تحليل لكلفة الفرصة البديلة

ا عاملية الستبدال النفط بسرعة بمصادر بديلة لطاقة انتاج االحترازارتفاع األسعار واملخاوف بشأن أمن الطاقة وقبول تأثيرات  الوقود  العالمي جهودا

 التنمية الزراعية وخلق الوظائف وتوفير العملت األجنبية  يعد آلية محتملة لتحفيز الحيوي الذي

 Environmental Economic بعنوان بحثا موسوما ، Jason Hill Erik Jeremy Nelson David Tilman, Stephen Polasky و نشر الباحثون 

and Energetic Costs، Benefits of Biodiesel and Ethanol Biofuels، واالقتصادية والحيوية وفوائد وقود الديزل الحيوي  التكاليف البيئية

 للتطبيق وكان يهدف ،واإليثانول 
ا
 قابل

ا
ا للطاقة ،الي البحث عن الوقود الحيوي للنقل املتجدد  لتكون بديل

ا
ا صاف  ،يجب أن يوفر الوقود الحيوي مكسبا

ا ،وأن يكون له فوائد بيئية ا على املنافسة اقتصاديا ا بكميات كبيرة دون تقليل اإلمدادات الغذائية  نستخدم هذه املعايير  وأن ،وأن يكون قادرا يكون منتجا

٪ من الطاقة 25اإليثانول من حبوب الذرة والديزل الحيوي من فول الصويا  ينتج اإليثانول طاقة أكثر بنسبة  ،من خلل محاسبة دورة الحياة ،لتقييم

٪ من ملوثات النيتروجين 13٪ و 8.3٪ و 1.0ال ُيصدر الديزل الحيوي سوى  ،٪ أكثر  مقارنة باإليثانول 93 بينما ينتج الديزل الحيوي  ،املستثمرة في إنتاجه

يتم تقليل انبعاثات غازات  ،في صافي زيادة الطاقة  بالنسبة للوقود األحفوري الذي تحل محله ،على التوالي ،والفوسفور ومبيدات اآلفات الزراعية

٪ من وقود الديزل الحيوي  كما يطلق وقود الديزل الحيوي كمية أقل من ملوثات الهواء في صافي  41ج وحرق اإليثانول و ٪ من إنتا 12الدفيئة بنسبة 

فعالية من املواد زيادة الطاقة مقارنة باإليثانول  هذه امليزات من وقود الديزل الحيوي على اإليثانول تأتي من انخفاض املدخلت الزراعية وتحويل أكثر 

املتحدة من ية إلى الوقود  ال يمكن للوقود الحيوي استبدال الكثير من النفط دون التأثير على اإلمدادات الغذائية  حتى تكريس كل إنتاج الواليات األول

 ،ي أسعار البترول٪ من الطلب على الديزل  حتى الزيادات األخيرة ف 6٪ من الطلب على البنزين و  12الذرة وفول الصويا للوقود الحيوي سوف يلبي فقط 

أن يوفر نقل فإن ارتفاع تكاليف اإلنتاج جعل الوقود الحيوي غير مربح دون إعانات  يوفر وقود الديزل الحيوي مزايا بيئية كافية تستحق الدعم  يمكن 

ة املدخلت املزروعة على أرض هامشية إذا تم إنتاجه من الكتلة الحيوية منخفض ،الوقود الحيوي مثل الهيدروكربونات املخلقة أو اإليثانول السليلوزى

محاسبة دورة • فول الصويا • الذرة • إمدادات وفوائد بيئية أكبر بكثير من الوقود الحيوي القائم على الغذاء   ،للنفايات زراعية أو من الكتلة الحيوية

 الوقود األحفوري • الزراعة • الحياة 

تناول  ،(Estimation Supply and Demand in World oil Market)سوما بعنوان بحثا مو  C.-Y. Cynthia Lin (2011)(نشر الباحث 

 وعدم القدرة على اعطاء نتائج حقيقية لسلو  االسعار في السوق النفطية الباحث السوق العالمي للنفط وحركة االسعار والطلب والكمية املعروضة

 Noureddineونشر الباحث  والطلب على كل من العرض  التأثيرسلو  السعر في  تأثيراتوتم تقدير بيانات البحث بنماذج قياسية حصل منها على 

Kricghene(2005) موسوما  لحساب صندوق النقد الدولي بحثا(A Simultaneous Equations Model for world Crude Oil and Natural Gas) 

ليصل  بسبب منظومة السوق بتقدير نموذج للطلب ونموذج للعرض ثم قدر الشكل املختزل  الهيكليةباستخدام املعادالت  قدر الباحث النماذج االنية

 االسعار التوازنية والكميات التوازنية للنفط والغاز العالمي   تأثيرالى 

 Price and Income Elasticities of Demand for Oil) بحثا موسوما،،Saad Suleiman، 2012) (Shahbaz Muhammed  ونشر الباحثين

Products in African Member Countries of OPEC: A Cointegration Analysis)  
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وتقدير النماذج االسية  باالعتماد على بيانات سلسلة زمنية ليبيا ونيجيريا ،انغوال ،في هذا البحث تم تحليل الطلب على النفط في كل من الجزائر

ذا اشارة مخالفة  املرونات السعرية والدخل وتم تقدير النماذج للمشتقات النفطية وقد وجد الباحثان ان نموذج الكيروسين كانت معلماته التي تعطي

  للفروض النظرية

 :البيانات

 في العالمالحيوي السائل  الدول املنتجة للوقود

ليف التكا فضل عن ،امدادات الطاقة معظمعلى املسيطرة عدم استقرار السياس ي والعسكري في منطقة الشرق االوسط  حالةشهد العالم 

على  ،وغيرها من الدول االخرى  املستوردة للنفط مثل البرازيل والصين والدول املتقدمة  شجعت الدول هذه العوامل  ان البيئي  اذتلوث لل املترتبة نتيجة

 وكاالتي: 1وكما يوضحه جدول  الناضب الوقود االحفوري البديل عنالسائل  الحيوي لوقود ا انتاج

 (برميل يوميا ألف) 2017- 2001للمدة الدول الكبرى املنتجة للوقود الحيوي في العالم (:1)جدول 

 الدولة السنوات

 سعر النفط العالمي باقي العالم تايلند الصين اسبانيا ايطاليا املانيا فرنسا البرازيل االرجنتين امريكا كندا 

2001 3 115 0.2 197 8 7 3 2 0.1 0 7 23.12 

2002 4 140 0.2 216 8 10 4 3 5 0 15 23.32 

2003 4 183 0.2 249 9 16 5 6 14 0 15 26.60 

2004 4 223 0.2 251 9 20 6 7 17 0.1 16 34.60 

2005 5 260 0.2 276 10 41 7 8 21 2 27 48.33 

2006 6 335 0.7 307 17 78 14 8 28 3 59 57.97 

2007  15 457 8 395 28 85 10 9 34 4 79 66.40 

2008 18 649 15 486 51 71 14 10 42 14 117 92.08 

2009 21 746 23 477 62 74 14 19 45 17 144 60.50 

2010 24 796 28 511 78 81 21 23 53 23 167 76.79 

2011 27 814 32 542 85 89 29 28 56 28 184 106.17 

2012 31 857 45 561 92 96 34 36 68 37 216 107.96 

2013 83 976 63 580 98 137 42 38 71 48 314 105.47 

2014 96 1013 69 604 112 157 49 44 76 56 432 97.07 

2015  111 1054 73 623 123 163 54 48 83 64 632 51.20 

2016  176 1674 82 642 138 176 59 56 89 69 753 44.46 

2017 206 1897 96 659 157 189 68 87 97 76 868 56 

Source: - 1. USA Energy Information Administration:International Energy Statistics:Total Bioful Production. From the web site:  
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm 

www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf -from the website: Op e c –Contents 2.  

في ظل تذبذب وعدم  2017-2001 له خلل مدة الدراسةبالنسبة للدول املنتجة  تزايد االنتاج العالمي من الوقود الحيوي  1بيانات جدول  وتوضح

 لإليثانول الدول املنتجة  2كما توضح بيانات جدول  ،استقرار سعر برميل النفط العالمي

 وهذا يعكس توجه واضح وحقيقي نحو انتاج الوقود ،الدراسة اعله خلل مدة ديزل  للبايو يركز على الدول املنتجة الذي 3جدول  فضل عن بيانات

 وكاالتي: 2والذي يوضحه جدول  النفط االحفوريالبديل عن  الغير تقليدي الحيوي 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170324%26app%3d1%26c%3dAV772%26s%3dAV%26rc%3dAV772%26dc%3d%26euip%3d86.111.149.195%26pvaid%3d6e5ee7f48625445e947043c146d49ccf%26dt%3dDesktop%26sid%3d606190505.3786137860938.1490375368%26vid%3d606190505.3786137860938.1468323565.270%26fcoi%3d417%26fcop%3dtopnav%26fct.uid%3d8589cfe646f7499e932059614e3b6c91%26fpid%3d2%26en%3dpAiBppRwHTqgtNHR9bC%252fflewzJRnoFdL3QeqYP%252bQUQU%253d%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26coi%3d239138%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26hash%3dDFDDEAC2AE1A5BB907EEA002BA1E93EF&ap=1&cop=main-title
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 (برميل يوميا ألف) 2017-2001 في العالم للمدة لإليثانول الدول الكبرى املنتجة  (:2)جدول 

Source: 1- USA Energy Information Administration: International Energy Statistics: Fuel Ethanol Production. From the web site:  
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm  
2..Contents – Op e c ، from the website: www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf 

 (الف برميل يوميا) 2017-2001للديزل الحيوي) البايو ديزل( في العالم للمدة الكبرى املنتجة الدول  :(3)جدول 
 الدول  السنوات

 سعر النفط العالمي العالمباقي  تايلند الصين اسبانيا ايطاليا املانيا فرنسا البرازيل االرجنتين امريكا بلغاريا 

2001 0 0.56 0.2 0 6 7 3 2 8 0 4 23.12 

2002 0 1 0.2 0 7 11 4 2 6 0 4 23.32 

2003 0 1 0.2 0 8 16 6 2 6 0 5 26.60 

2004 0 2 0.2 0 9 21 7 3 5 0 6 34.60 

2005 0.02 6 0.2 0.01 9 39 8 4 5 0.4 11 48.33 

2006 0.49 17 0.6 2 12 71 12 2 0.84 0.4 24 57.97 

2007 4 32 8 7 19 79 10 4 2 2 35 66.40 

2008 6 45 16 20 35 62 13 5 2 8 56 92.08 

2009 8 33 24 28 42 52 14 11 4 11 81 60.50 

2010 11 41 32 34 49 65 18 13 9 16 97 76.79 

2011 19 58 41 54 56 71 23 18 13 36 107 106.17 

2012 26 74 49 65 62 76 32 23 19 41 110 107.96 

2013 32 96 65 69 73 87 43 36 36 57 127 105.47 

2014 43 192 71 73 87 93 62 52 41 69 139 97.07 

2015 52 243 87 82 91 104 71 63 49 73 158 51.20 

2016 61 269 93 93 98 118 82 72 57 84 161 44.46 

2017 73 281 103 98 106 125 96 84 63 98 174 56 

Source:  1 - USA Energy Information Administration: International Energy Statistics :Biodesl Production. From the web site: -                                       
  www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm           
2.Contents – Op e c: from the website: www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf  

 توصيف وصياغة النموذج 

: أ
ً
 يأتي:تتمثل علقات النموذج بعلقات املتغير املستقل باملتغير التابع والبد من وصف تلك املتغيرات كما  :توصيف النموذج القياس يوال

 يأتي:وهي كما  ويمثل املتغير التابع ثلثة انواع من الوقود الغير تقليدي :املتغير التابع 

 يوميا برميل  ألفمقدرا  BOمتغير الوقود الحيوي ورمزنا له بالرمز   1

 الدولة السنوات

 سعر النفط العالمي العالمباقي  تايلند الهند الصين اسبانيا املانيا فرنسا جمايكا البرازيل امريكا كندا 

2001 4 115 201 0 2 0 0  3 0 2 23.12 

2002 4 140 217 2 2 0 3 5 4 0 4 23.32 

2003 4 183 251 3 2 0 4 14 4 0 5 26.60 

2004 4 222 252 2 2 0.4 5 17 4 0.1 6 34.60 

2005 5 255 276 3 3 3 6 21 5 2 11 48.33 

2006 5 319 307 6 5 8 7 25 5 3 26 57.97 

2007 14 425 389 5 9 7 6 29 6 3 33 66.40 

2008 16 606 467 6 17 10 6 35 6 6 47 92.08 

2009 19 714 546 7 22 13 8 37 7 7 47 60.50 

2010 21 782 593 12 34 17 21 42 8 9 65 76.79 

2011 24 816 654 19 42 29 23 57 13 11 72 106.17 

2012 29 876 714 23 57 48 28 69 23 21 84 107.96 

2013 36 987 768 28 68 57 34 72 28 27 92 105.47 

2014 43 1234 876 34 72 76 47 83 36 38 112 97.07 

2015 56 1456 987 46 83 82 59 92 42 57 134 51.20 

2016 73  1123 53 91 110 68 112 57 72 167 44.46 

2017 81 1785 1456 64 124 118 72 1129 68 93 182 56 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170324%26app%3d1%26c%3dAV772%26s%3dAV%26rc%3dAV772%26dc%3d%26euip%3d86.111.149.195%26pvaid%3d6e5ee7f48625445e947043c146d49ccf%26dt%3dDesktop%26sid%3d606190505.3786137860938.1490375368%26vid%3d606190505.3786137860938.1468323565.270%26fcoi%3d417%26fcop%3dtopnav%26fct.uid%3d8589cfe646f7499e932059614e3b6c91%26fpid%3d2%26en%3dpAiBppRwHTqgtNHR9bC%252fflewzJRnoFdL3QeqYP%252bQUQU%253d%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26coi%3d239138%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26hash%3dDFDDEAC2AE1A5BB907EEA002BA1E93EF&ap=1&cop=main-title
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170324%26app%3d1%26c%3dAV772%26s%3dAV%26rc%3dAV772%26dc%3d%26euip%3d86.111.149.195%26pvaid%3d6e5ee7f48625445e947043c146d49ccf%26dt%3dDesktop%26sid%3d606190505.3786137860938.1490375368%26vid%3d606190505.3786137860938.1468323565.270%26fcoi%3d417%26fcop%3dtopnav%26fct.uid%3d8589cfe646f7499e932059614e3b6c91%26fpid%3d2%26en%3dpAiBppRwHTqgtNHR9bC%252fflewzJRnoFdL3QeqYP%252bQUQU%253d%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26coi%3d239138%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dhttp%253a%252f%252fwww.opec.org%252fopec_web%252fstatic_files_project%252fmedia%252fdownloads%252fpublications%252fASB2000.pdf%26hash%3dDFDDEAC2AE1A5BB907EEA002BA1E93EF&ap=1&cop=main-title
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 يوميا برميل  ألفمقدرا  Ethمتغير االيثانول ورمزنا له بالرمز   2

 يوميا برميل  ألفمقدرا  BDالحيوي ورمزنا له بالرمز  ل الديز متغير   3

 االمريكي يمثل املتغير املستقل معدل سعر البرميل العالمي الواحد السنوي مقدرا بالدوالر : املتغير املستقل 

 :
ً
كمتغيورات تابعوة واملتغيور املسوتقل معودل  بأنواعوهبوين الوقوود  اعتمد النموذج القياس ي على النمووذج الخطوي للعلقوة موا :صياغة النموذج القياس يثانيا

 :يأتيللبرميل الواحد ويكون شكل النموذج كما  السعر السنوي 
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝑈𝑖    (𝑖 = 1، 2، 3، ……… . . 𝑛) 

𝑌𝑖  يمثل املتغير التابع : 

𝑋1  يمثل املتغير املستقل : 

𝑈𝑖 املتغير العشوائي : 

𝛽0، 𝛽1 معالم النموذج : 

 التحليل واملناقشة

نمووووذج االنحووودار  بأسووولوباملشوووار ال هوووا فوووي توصووويف النمووووذج ولوووذا سووويتم تقووودير النمووووذج الخطوووي  بأنواعوووه الغيووور تقليوووديهنوووا  دول عووودة منتجوووة للوقوووود 

 يأتي:من الدول وكما  ةلكل دول البسيط

  :معدل السعر السنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج الوقود الحيوي  أثر نموذج  .1

بقيوة الودول فوي العوالم وتوم  بإنتواجتم اختيار الدول التوي تميوزت فوي انتاجهوا للوقوود الحيووي اموا الودول الضوعيفة فجمعوت بيانامهوا فوي مجتمعوة وسوميت 

االنحوودار البسوويط وباسووتخدام طريقووة املرغعووات الصووغرى االعتياديووة ونظمووت نتووائج التقوودير باسووتخدام البرنووامج االحصووائي  بأسوولوبتقودير النموووذج 

Minitab 17  يأتي: وكما 

 معدل السعر السنوي للبرميل الواحد على الوقود الحيوي  أثر تقدير نموذج  (:4)جدول 
Sample size: 17 
Equation type: Linear 
Dependent variable: BioOil 
Independent variables: Barrel Price ، Time  

Estimation Method: OLS 
Case No.:1 

Var.&test 
 
Countries 

Constant 
And t-test 

Price and t-
test 

Time and t-test 𝑹𝟐 r 𝑭(𝟐، 𝟏𝟕) D.W 

CandaBO -2845 
(−11.55)1% 

-1.108 
(−5.27)1% 

14.22 
(−11.56)1% 

91% 95% (67.68)1% (1.638)1% 

USABO -218797 
(−12.65)1% 

-3.935 
(−2.67)1% 

109.39 
(12.67)1% 

93% 96% (93.6)1% (1.358)1% 

ArgBO -1414 
(13.56)1% 

-0.241 
(−2.71)1% 

7.063 
(13.55)1% 

94% 97% (108.16)1% (0.9942)1% 

BraBO -5814 
(−18.48)1% 

0.8355 
(3.11)1% 

29.133 
(18.55)1% 

98% 99% (299.35)1% (0.9824)1% 

FraBO -20823 
(−16.79)1% 

-0.1713 
(−1.62)10% 

10.4022 
(16.8)1% 

96% 97% (182.74)1% (0.7842)𝑛𝑜𝑛 

GerBO -24264 
(−14.51)1% 

-0.234 
(−1.64)10% 

12.1286 
(14.53)1% 

95% 97% (134.51)1% (1.0393)1% 

ItaBO -9197.6 
(−14.33)1% 

-0.165 
(−3.01)1% 

4.59 
(14.35)1% 

95% 97% (120.06)1% (0.9824)1% 

EspBO -10035 
(−11.02)1% 

-0.231 
(−2.97)1% 

5.015 
(11.03)1% 

91% 95% (67.71)1% (1.318)1% 

ChiBO -12087.4 
(−58.4)1% 

-0.0132 
(−0.75)25% 

6.0404 
(58.46)1% 

99.7% 99.9% (2416.7)1% (2.4395)1% 

TaiBO -11627.2 
(−14.68)1% 

-0.2101 
(−3.11)1% 

5.8071 
(14.68)1% 

95% 97% (125.52)1% (0.6845)𝑛𝑜𝑛 

Other countries in the 
world 

-125711 
(−18.44)1% 

-4.507 
(−7.75)1% 

62.835 
(18.46)1% 

96% 97% (174.58)1% (1.575)1% 

𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎% 
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐. 𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎% 

= 𝟏.𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎. 𝟔𝟗𝟏 

𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕)𝟏%

= 𝟖. 𝟔𝟖، 𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕، )𝟓%

= 𝟒. 𝟓𝟒 

𝑫.𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟑              𝒅𝒖 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟐        𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐. 𝟖𝟗𝟖 

 .Minitab 17 وبرنامج 1من بيانات جدول  املصدر:      



 حممد السوداني & عدنان العذارى                                   ...                                                                       تقدير دالة الطلب على انتاج الوقود غري التقليدي 

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 92-104 
 97 

 

   :البيانات استقراريه

% والتي تعتبر حسب 20بعد املسافة لبيانات معدل السعر وبيانات االنتاج للدول هو اقل من نسبة  أن Cooks Distance test تبين من اختبار

 ومن النسبة املعتادة بنح أكثركل من فرنسا وتايلند اذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط  باستثناءالبيانات  استقراريهاالختبار عن 

 مستقرة % وهذا يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير 39

 :ثبوت املعنوية

% لكل دول 1ار الزمن على مستوى معنوية ثبتت معنوية معاملت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحد tباالستناد الى اختبار 

 الصين % لدولة 25و % لكل من فرنسا واملانيا10كانت نسبة املعنوية  والصين اذاملانيا  ،العينة باستثناء معامل انحدار السعر لكل من دول فرنسا

يانات وعليه يتبين ان ضعف املعنوية قد يكون بسبب ضعف االنتاج وضعف بياناته اذ ان السلسلة الزمنية املعتمدة قد شابها في دول مختلفة فقد ب

% مما يعني 1ة معنوية على مستوى معنوي املأخوذةتبين ان جميع النماذج املقدر لدول  Fوباالستناد الى اختبار  ،لعدم الحصول عل ها بسبب عدم االنتاج

ان في تمثيل ؤ وانهما كف لوقود الحيوي في هذه الدول انتاج اان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبير على تفسير التغيرات الحاصلة في 

باالستناد الى معامل التحديد املتعدد  %90من  أكبرالحاصلة في الوقود الحيوي بنسبة  وتبين ان هذين املتغيرين يفسران التغيرات بينهما  العلقة ما

 تفسيرا  أكثروكانت 
ا
وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير  البرازيل لهذه املتغيرات في دولة الصين اوال ومن ثم دولة  وتأويل

 الحيوي بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود  قوة العلقة ماعلى ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط االنحدار وهذا يوضح 

بينما كانت املعنويات عالية جدا في الدول االخرى وبالرغم من ذلك فان االرتباط  لم يظهر ضعف في املعنويات فقط في دولة فرنسا واملانيا والصين

قد ان الترابط في تلك الدول قد يحدث ف ها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد بين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في كل الدول ونعت الخطي ما

 5جدول تم ترتيبها وفقا ل ات العشوائيةالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقي D.Wوعندما اختبرنا النماذج باختبار  ،خلو النماذج من هذه املشكلة

 االتي: 

 االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائيةالختبار مشكلة  D.Wاختبار  (:5)جدول 
   �̂� = 1                                                                           �̂� = 0                                                                                                                                        �̂� = −1 
   0                                dl                                                 du                                     4-du                               4-dl                                     4 
                                     0.873                                               1.102                                  2.898                             3.127       

     ارتباط ذاتي موجب                           القرار غير حاسم                                      منطقة القبول                                   القرار غير حاسم                      ارتباط ذاتي سالب   

 

  1.638 

 النموذج خالي من مشكلة االرتباط

 كندا  

  1.358 

 النموذج خالي من مشكلة االرتباط

 امريكا  

 االرجنتين    0.99421 

 البرازيل    0.9824 

 فرنسا     0.7842

 املانيا    1.0393 

 ايطاليا    0.9824 

 اسبانيا   1.318  

 الصين   2.4395  

 تايلند     0.68453

 باقي دول العالم   1.575  

 . Minitab 17من نتائج تقدير النماذج و باستخدام برنامج  املصدر:  

بين املتبقيات العشوائية وبالتالي هذه النماذج  وتايلند قد اعترمهما مشكلة االرتباط الذاتي مامن الجدول اعله نستنتج ان نماذج لدول مثل فرنسا 

 ،لدول مثل االرجنتين D.Wبينما وقعت قيمة  ،بين معدل سعر البرميل الواحد من النفط التقليدي والوقود الحيوي  يل العلقة ماأو يعتد بها في ت ال

منطقة القرار الغير الحاسم ونعتقد وفقا لتقديرات النموذج العالية واجتيازه للختبارات االحصائية ومعنويات معامله العالية املانيا وايطاليا في  ،البرازيل

ة االختبار مدول العينة تبين ان قي بينما باقي ،املتبقيات العشوائيةبين  ومعنوية النموذج ككل ان هذه النماذج خالية من مشكلة االرتباط الذاتي ما

 بين املتبقيات العشوائية   اي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي ما ملحسوبة وقعت في منطقة القبول ا

 االقتصادية: تفسير العالقات

 بعض الدول املنتجةفي  متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود الحيوي  بين ما طردية وعلقة موجبة اشارة ذا املتغيرات بعض ان التقدير من تبين

 برميل سعر ان اال ،الدراسة مدة خلل متزايد اعله الدول  تلك في الحيوي  الوقود انتاج ان وكذلك  ،خلل مدة الدراسة سالبة في دول اخرى  واشارةله 

 غير الطاقة انتاج زيادة عن فضل ،التقليدية الطاقة من املعروض زيادة مقدمتها في يكون  اسباب لعدة نتيجة مستقر وغير متذبذب العالمي النفط
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 الريع نتيجة العالمي النفط برميل سعر في التغير ان نجزم ان يمكن وعليه  مستقبل الناضب التقليدي النفط عن البديل الحيوي  الوقود التقليدية

 االحفوري التقليدي النفط انتاج بتكاليف مقارنة انتاجه تكاليف بارتفاع يتميز الذي التقليدي غير الحيوي  الوقود انتاج على مباشر بشكل يؤثر النفطي

  املنخفضة التكلفة ذو

 معدل السعر السنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج االيثانول  إثر تقدير نموذج  .2

 االتي:نموذج وبنفس االسلوب السابق وباستخدام ذات البرنامج االحصائي وحصلنا على النتائج التي نظمت في الجدول الوباملثل ايضا قدر 

 معدل السعر السنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج االيثانول  أثر تقدير نموذج  (:6)جدول 
Sample size: 17 
Equation type: Linear 
Dependent variable: Eth. 
Independent variables: Barrel Price ، Time 

Estimation Method: OLS 
Case No.:1 

Var.&test 
 

Countries 

Constant 
And t-test 

Price and t-test Time and t-test 𝑹𝟐 r 𝑭(𝟐، 𝟏𝟕) D.W 

CandaEth -11096.6 
(−17.12)1% 

-0.33193 
(−6.00)1% 

5.5467 
(17.14)1% 

96% 97% (155.40)1% (1.29484)1% 

USAEth -23022 
(−26.55)1% 

-4.0739 
(−5.51)1% 

115.089 
(26.59)1% 

98% 99% (413.09)1% (1.421)1% 

BraEth -155335 
(−15.40)1% 

-3.148 
(−3.66)1% 

77.715 
(15.43)1% 

95% 96% (135.87)1% (1.30365)1% 

Gam Eth -8953.7 
(−14.32)1% 

-0.26914 
(−5.05)1% 

8.1656 
(14.34)1% 

94% 95% (108.55. )1% (1.13515)1% 

FraEth -16348 
(−12.43)1% 

-0.3026 
(−2.70)1% 

8.1656 
(12.44)1% 

93% 94% (89.65)1% (0.91897)1% 

GerEth -17751 
(−12.76)1% 

-0.4927 
(−4.15)1% 

8.8682 
(12.77)1% 

93% 94% (87.46)1% (1.088)1% 

EspEth -10902.6 
(−15.73)1% 

-0.32586 
(−5.51)1% 

5.4488 
(15.75)1% 

95% 96% (131.17)1% (1.127)1% 

ChiEth -77460 
(−2.93)1% 

-3.671 
(−1.62)10% 

38.73 
(2.93)1% 

38% 62% (4.28)1% (1.615)1% 

Ind.Eth. -829.1 
(−1.21)10% 

0.20486 
(3.95)1% 

0.4115 
(1.21)10% 

61% 78% (10.74)1% (1.05101)1% 

TaiBO -874.3 
(−1.21)10% 

0.24452 
(4.46)1% 

0.4317 
(1.20)10% 

65% 81% (13.25)1% (1.227)1% 

Other 
countries in 

the world 

-1870 
(−1.35)10% 

0.9904 
(9.46)1% 

0.9197 
(1.34)10% 

88% 94% (53.60)1% (1.67141)1% 

𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎% 
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐. 𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎% 

= 𝟏.𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎. 𝟔𝟗𝟏 

𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕)𝟏%

= 𝟖.𝟔𝟖، 𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕، )𝟓%

= 𝟒. 𝟓𝟒 

𝑫.𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟑              𝒅𝒖 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟐        𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐. 𝟖𝟗𝟖 
 

 .Minitab 17 وبرنامج 2من بيانات جدول  املصدر:      

 

 :البيانات استقراريه

% والتي تعتبر 20والزمن وبيانات االنتاج للدول هو اقل من نسبة  ان بعد املسافة لبيانات معدل السعر Cocks Distance testتبين من اختبار 

% وهذا 32 ومن النسبة املعتادة بنح أكثراذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط  الصين باستثناءالبيانات  استقراريهحسب االختبار عن 

 مستقرة يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير 

 :ثبوت املعنوية

% لكل دول 1ثبتت معنوية معاملت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  tباالستناد الى اختبار 

%  وعليه يتبين ان ضعف املعنوية قد يكون بسبب ضعف االنتاج 10الصين اذ كانت نسبة املعنوية لدولة العينة باستثناء معامل انحدار السعر 

 Fوباالستناد الى اختبار  ،الزمنية املعتمدة قد شابها في دول مختلفة فقد بيانات لعدم الحصول عل ها بسبب عدم االنتاجوضعف بياناته اذ ان السلسلة 

% مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على 1معنوية على مستوى معنوية  املأخوذةدول لتبين ان جميع النماذج املقدر ل

الحاصلة  وتبين ان هذين املتغيرين يفسران التغيرات بينهما  ان في تمثيل العلقة ماؤ وانهما كف في هذه الدول  انتاج االيثانول تفسير التغيرات الحاصلة في 



 حممد السوداني & عدنان العذارى                                   ...                                                                       تقدير دالة الطلب على انتاج الوقود غري التقليدي 

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 92-104 
 99 

 

كندا ثم اوال ومن ثم دولة  امريكايل لهذه املتغيرات في دولة أو تفسيرا وت أكثرباالستناد الى معامل التحديد املتعدد وكانت  %90من  أكبربنسبة  االيثانول في 

يبة جدا من خط وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قر  العالم يل ها باقي دول 

 الحيوي بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود  االنحدار وهذا يوضح قوة العلقة ما

كانت  بينما ،الزمنبين معلمة  املعلمة وما ما بينظهور ملشكلة التعدد الخطي  ظهر ضعف معنوية معامل انحدار السعر في نموذج الصين قد يبين

بين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في كل الدول ونعتقد ان الترابط  املعنويات عالية جدا في الدول االخرى وبالرغم من ذلك فان االرتباط الخطي ما

الختبار مشكلة  D.Wتبار وعندما اختبرنا النماذج باخ ،في تلك الدول قد يحدث ف ها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد خلو النماذج من هذه املشكلة

 االتي:7لجدول تم ترتيبها وفقا  يات العشوائيةاالرتباط الذاتي للمتبق

 الختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية D.Wاختبار  (:7)جدول 
   �̂� = 𝟏                                                                            �̂� = 𝟎                                                                                                                                                            �̂� = −𝟏    
              0                                                   dl                                     du                                      4-du                                                              4-dl                                                      4 
                                                         0.873                   1.102                             2.898                                                 3.127       

     ارتباط ذاتي موجب                    القرار غير حاسم                                           منطقة القبول                                   القرار غير حاسم                       ارتباط ذاتي سالب 

 

  1.2948 

 النموذج خالي من مشكلة االرتباط

 كندا  

  1.421 

 النموذج خالي من مشكلة االرتباط

 امريكا  

 البرازيل   1.30365  

 جامايكا   1.13515  

 فرنسا    0.91897 

 املانيا    1.088 

 اسبانيا   1.127  

 الصين   1.615  

 الهند   1.163  

 تايلند   1.441  

 باقي دول العالم   1.456  

 . Minitab 17من نتائج تقدير النماذج و باستخدام برنامج  املصدر:

 وقعت قيمة االختبار املحسوب في منطقة القبول بينما نماذجالدول خالية من مشكلة االرتباط الذاتي اذ  تبين من الجدول اعله ان جميع نماذج

 املشكلة ونعتقد خلو نماذجهما من هذه  دولتي فرنسا واملانيا وقعت قيمة االختبار املحسوب في منطقة القرار الغير حاسم

 معدل السعر السنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج الديزل الحيوي  أثر تقدير  .3

 االتي: ونظمت في الجدول  نتائجه قدرنا النماذج السابقة قدر هذا النموذج بذات االسلوب وقد حصلنا علىكما 
 اثر معدل السعر السنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج الديزل الحيوي نتائج تقدير نموذج  (:8)جدول 

Sample size : 17 
Equation type : Linear 
Dependent variable:Bio.De. 
Independent variables : Barrel Price ، Time  

Estimation Method: OLS 
Case No.:1 

Var.&test 
Countries 

Constant 
And t-test 

Price and t-test Time and t-test 𝑹𝟐 r 𝑭(𝟐، 𝟏𝟕) D.W 

Blk.Bio.De.. -10697.5 
(−13.54)1% 

-0.30677 
(−4.55)1% 

5.3443 
(13.55)1% 

93% 94% (97.82)1% (1.006)1% 

USA.Bio.De. -44905 
(−14.07)1% 

-1.5649 
(−5.75)1% 

22.442 
(14.08)1% 

94% 95% (102.06)1% (1.6126)1% 

Arg Bio.De -15789 
(−15.20)1% 

-0.29241 
(−3.30)1% 

7.8857 
(15.21)1% 

95% 96% (134.08)1% 0.548)𝑛𝑜𝑛 

Bra.Bio.De. -14857 
(−12.70)1% 

-0.12287 
(−1.23)25% 

7.4176 
(12.70)1% 

94% 95% (104.48)1% (0.4573)𝑛𝑜𝑛 

Fra Bio.De -14731.4 
(−16.93)1% 

-0.13985 
(−1.88)5% 

7.3596 
(16.94)1% 

96% 97% (183.26)1% (0.634)𝑛𝑜𝑛 

Ger Bio.De -1381 
(−9.34)1% 

-0.0329 
(−0.26)𝑛𝑜𝑛 

6.9076 
(9.36)1% 

90% 92% (60.93)1% (0.8149)𝑛𝑜𝑛 

Ita.Bio.De. -13467.4 

(−14.09)1% 

-0.42669 

(−5.23)1% 

6.7318 

(14.11)1% 

94% 95% (104.13)1% (1.299)1%  

Esp.Bio.De. -12496.6 
(−14.23)1% 

-0.42942 
(−5.73)1% 

6.2455 
(14.24)1% 

94% 95% (104.58)1% (1.112)1% 
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Chi Bio.De -9274.2 
(−9.56)1% 

-0.34197 
(−4.13)1% 

4.6366 
(9.58)1% 

87% 91% (46.78)1% (0.7926)𝑛𝑜𝑛 

TaiBO -14658 
(−11.14)1% 

-0.3102 
(−2.76)1% 

7.3205 
(11.14)1% 

91% 93% (70.19)1% (0.7926)𝑛𝑜𝑛 

Other countries 
in the world 

-24896 
(−17.97)1% 

-0.0941 
(−0.80)25% 

12.433 
(17.98)1% 

97% 98% (220.91)1% (0.46526)𝑛𝑜𝑛 

𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎% 
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐. 𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎% 

= 𝟏. 𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎. 𝟔𝟗𝟏 

𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕)𝟏%

= 𝟖. 𝟔𝟖، 𝑭
(𝟐، 𝟏𝟕، )𝟓%

= 𝟒. 𝟓𝟒 

𝑫.𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟑              𝒅𝒖 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟐        𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐.𝟖𝟗𝟖 

 . Minitab 17وبرنامج   3املصدر : من بيانات جدول       

 البيانات  استقراريه

هو اقل  وايطاليا واسبانيالدول مثل بلغاريا وامريكا ان بعد املسافة لبيانات معدل السعر وبيانات االنتاج   Cocks Distance testتبين من اختبار 

اذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط اكثر  اما باقي الدول من العينةالبيانات  استقراريه% والتي تعتبر حسب االختبار عن 20من نسبة 

 % وهذا يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير مستقرة  40 ومن النسبة املعتادة بنح

 ثبوت املعنوية

% لكل دول 1ثبتت معنوية معاملت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  tباالستناد الى اختبار 

% وهي ضعيفة مقارنة 25البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها  العينة باستثناء معامل انحدار السعر لكل من

تبين ان جميع النماذج  Fوباالستناد الى اختبار  ،الضعيف وتأثيرهاعلى االنتاج  فعاليتهاباملعنوية العالية ملعلمة السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة 

% مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات 1معنوية على مستوى معنوية  وذةاملأخدول لاملقدر ل

الحاصلة في  بينهما   وتبين ان هذين املتغيرين يفسران التغيرات ان في تمثيل العلقة ماؤ وانهما كف في هذه الدول  للديزل الحيوي الحاصلة في االنتاج 

وان معامل االرتباط الكلي وفقا  % 87لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل منهم وبنسبة % 90من  أكبربنسبة  الحيوي  الديزل 

تغيري بين م لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط االنحدار وهذا يوضح قوة العلقة ما

 الحيوي  الديزل السعر والزمن مع انتاج 

باستثناء الدول املشار ال ها في  بينما كانت املعنويات عالية جدا في الدول االخرى  لم يظهر ضعف في املعنويات فقط في دولة فرنسا واملانيا والصين

وبالرغم من ذلك فان االرتباط  ثبوت املعنوية وان هذا الضعف في املعنوية يثير الشكل في علقة متغير السعر والزمن بحدوث ارتباط خطي متعدد

ث ف ها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد الدول ونعتقد ان الترابط في تلك الدول قد يحد باقيبين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في  الخطي ما

 9 لجدول تم ترتيبها وفقا  العشوائية الختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات D.Wوعندما اختبرنا النماذج باختبار  ،خلو النماذج من هذه املشكلة

 :االتي

 الختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية D.Wاختبار  (:9)جدول 
   �̂� = 𝟏                                                                                                   �̂� = 𝟎                                                                                                                       �̂� = −𝟏 
         0                                    dl                       du                    4-du                 4-dl                                       4 
                                                              0.873                            1.102                          2.898                       3.127       

     ارتباط ذاتي موجب                    القرار غير حاسم                                     منطقة القبول                                  القرار غير حاسم                        ارتباط ذاتي سالب 

 

 بلغاريا    1.006 

  1.6126 

 النموذج خالي من مشكلة االرتباط
 امريكا  

 االرجنتين     0.548

 البرازيل     0.4573

 فرنسا     0.634

 املانيا     0.8149

 ايطاليا   1.299  

 اسبانيا   1.112  

 الصين     0.7926

 تايلند     0.7926

 باقي دول العالم     0.46526

 . Minitab 17وباستخدام برنامج  من نتائج تقدير النماذج املصدر:  
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ايطاليا  ،امريكابين املتبقيات العشوائية باستثناء  يتبين من الجدول اعله ان كل دول العينة قد اعترت نماذجها مشكلة االرتباط الذاتي ما

بين الحدين  بينما وقعت قيمة االختبار املحسوبة ما القبول في منطقة  D.Wواسبانيا خالية من هذه املشكلة اذ وقعت القيمة املحسوبة الختبار 

ويات االدنى واالعلى وفي منطقة القرار الغير حاسم من جهة االرتباط الذاتي املوجب ونعتقد ان نموذج بلغاريا خالي من هذه املشكلة بسبب معن الحرجين

 ككل معامله والنموذج 

 االستنتاجات 

وهيمنة بلدان الشرق االوسط على اغلب احتياطي مصادر  ،من جهة واهمها ارتفاع اسعار الطاقة وبخاصة النفط الخام شجعت عوامل عديدة  1

  مصادر الطاقة للسوق الدولية لعدم استقرار املنطقة استمرار تدفقالطاقة االحفورية في العالم وتزايد املخاوف من عدم 
ا
  امنيا

ا
  وعسكريا

ا
 ،وسياسيا

مصادر بديلة للطاقة ومنها الوقود  عنمصادر الطاقة االحفورية شجعت البلدان على البحث  ستسببهاعن املشاكل البيئية التي  هذه العوامل فضل

 الحيوي 

تزايد والتي ستنعكس في  ،إلنتاجهالكبيرة من املواد الزراعية االزمة  االحتياجاتانتاج الوقود الحيوي السائل من تداعيات خطيرة تتمثل في  ال يخلو  2

 عات على املياه واالراض ي كونهما عاملن حاسمان في انتاج املواد الزراعية اعن تزايد الصر  فضل ،اسعار املواد الغذائية

% لكل دول العينة 1ثبتت معنوية معاملت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  tباالستناد الى اختبار   3

% وهي ضعيفة مقارنة 25ناء معامل انحدار السعر لكل من البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها باستث

 على االنتاج وتأثيرها الضعيف  فعاليتهاباملعنوية العالية ملعلمة السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة 

% مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن 1جميع النماذج املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية تبين ان  Fوباالستناد الى اختبار   4

وتبين ان  بينهما ان في تمثيل العلقة ما ؤ وانهما كف في هذه الدول  كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات الحاصلة في االنتاج للديزل الحيوي 

% لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل 90من  أكبربنسبة  الحاصلة في الديزل الحيوي  ران التغيراتهذين املتغيرين يفس

%  وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من 87منهم وبنسبة 

 وهذا يوضح قوة العلقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الديزل الحيوي خط االنحدار 

 :التوصيات

 ابرز انواع الطاقة البديلة املتجددة بالنسبة لدول العالم بشكل عام  أحدالوقود الحيوي  البد من االخذ بنظر االعتبار بكل جدية ملا يتعلق بإنتاج

وضع الحلول اللزمة ملشكلة نضوب الطاقة التقليدية في وقتها املحدد  وذلك من اجل ،والدول املنتجة للنفط والغاز التقليدي الناضب بشكل خاص

 مستقبل 

 املراجع:

 أ
ً
 :العربية راجع: املوال

 ،الخرطوم ،استخدام املحاصيل الزراعية في انتاج الوقود الحيوي  ال ثار  تقييمية تحليلهدراسة  الزراعية:املنظمة العربية للتنمية  (2009)،وادأ  1

 18-14ص ،السودان

الواليات  ،نيويور  ،: مسارات الى التنمية البشريةلألممالثروة الحقيقية  2010تقرير التنمية البشرية  ،االنمائي البرنامج (2010)،املتحدةاالمم   2

  38-35ص ،املتحدة االمريكية

 ،نيويور  ،محاربة تغير املناخ التضامن االنساني في عالم منقسم 2008-2007تقرير التنمية البشرية  ،االنمائي البرنامج (2008)،املتحدةاالمم   3

 185-183ص ،الواليات املتحدة االمريكية

 بالتنوع املتعلقة في االتفاقية األمين التنفيذي ملؤتمر األطراف من مقدمة مذكرة ،البيولوجي بالتنوعاالتفاقية املتعلقة  (2008)،االمم املتحدة  4

املتاح على شبكة  ،17-11وص 5ص ،الواليات املتحدة االمريكية ،نيويور  ،الحيوي على التنوع البيولوجي التأثيرات املحتملة للوقود البيولوجي:

     www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-26-ar.doc  -الدولية: االنترنت 

 ،العددان االول والثاني ،مجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي ،نبات الجارتروفا كمصدر للوقود الحيوي  (2009)،زينب عبد الجبار ،الحسيني  5

   57-54ص  ،العراق ،بغداد

مجلة العلوم االنسانية  ،دراسة اقتصادية إلنتاج الوقود الحيوي وانعكاساته على األسعار العاملية للحوم( 2008) ،هنادي مصطفى ،عبد الرضا  6

   39-35ص  ،37العدد 

 ،: الوقود الحيوي االفاق واملخاطر والفرص2008التقرير السنوي حالة االغذية والزراعة  ،منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة (2008)،فاو  7

  13-9ص ،الواليات املتحدة االمريكية ،نيويور 
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النهائية : البرنامج االنمائي  النامي النسخة العالم في للتنمية الجديد التحّدي :املناخ تغّير مع التكّيف (2008)،شيبير واخرون ،أف  إي د . ليزا  8

   9-7ص،الواليات املتحدة االمريكية ،نيويور  ،لألمم املتحدة

 ،املنصورةبحث في املؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر كلية الحقوق جامعة  ،مصادر الطاقة والتنمية االقتصادية (2008)،شيماء جمال ،مجاهد  9

  www.f-law.net/law/showthread.php/14999 املتاح على شبكة االنترنت الدولية  8-6ص ،مصر ،املنصورة
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Abstract: Biomass is the fuel produced from biomass. The main source of biofuel production. Biomass consists of 
firewood, charcoal, agricultural products, waste, The production of liquid biofuels is not without the serious 
consequences of the large agricultural needs of its production، which will be reflected In rising food prices, as well 

as increasing conflicts over water and land as crucial factors in agricultural production. There are several types of 
biofuels: solid biomass, bio-fuel, liquid biofuels. There are also several sources of bio-fuel production: biomass 
consisting of organic matter، especially plants that grow randomly in unfertilized land such as coal, Corn, cane and 

clover, as well as algae and seaweed. Wood biomass is more abundant on the surface of the earth for biological 
materials such as willow, biofuel production from agricultural plants in Brazil and the United States of America، 

biofuel production from plant residues that remain in agricultural fields after harvesting crops. The regression 
coefficient, the regression coefficient, and the time regression coefficient at a significant level of 1% for all 
countries of the sample, except for the regression coefficients of Brazil, Germany and the rest of the world, were 
statistically significant. Which is insignificant at a significant level of 25%, which is weak compared to the high 
significance of the price parameter in other countries, which shows their lack of effectiveness on production and 
its weak impact. On the basis of the F test, all estimated models of the countries obtained were found to be 
significant at a significant level of 1%, This means that the parameters of price and time variables were highly 
capable of explaining the changes in the production of biodiesel in these countries and that they are sufficient to 
represent the relationship between them. These two variables explain the changes in biodiesel by more than 90% 
for all countries of the sample while the coefficient of determination of the State of China was lower than them and 
by 87%. The total correlation coefficient according to these data for all countries of the sample indicates that all 
the double points of the variables are very close to the regression line and this shows the strength of the 
relationship between the price and time variables with the production of biodiesel. 

Keywords: Energy Economic; Econometrics; Biofuel. 
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