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الخالصت
تعد السياسة السعرية إحدد أهدم السياسدات التدي تنفدهها الدولدة لزيداد وتحسدين اإلنتدا الزراعدي مدن جهدة
وتوفير الغهاء لكافة أفراد المجتمع بأسعار مشجعة للمنتجين ومناسبة للمسدتهلكين هوي الددلل المدنلف مدن جهدة
ألر  ,وتساهم في توفير التراكم الرأسدمالي الضدروري لعمليدة التنميدة االقتصدادية ,ويهدد البحد إلد التعدر
عل مد تأثير متغيرات السياسات السدعرية الزراعيدة للمحاصديل الزراعيدة اإلسدتراتيجية فدي توسديع أو انكمدا
الناتج المحلي منها ,من اجل االسترشاد بقيمة المتغيدرات االقتصدادية ومدديات تأثيرهدا فدي رسدم السياسدة السدعرية
الزراعية المالئمدة للزراعدة العراقيدة ,التيدر عددد مدن المحاصديل الزراعيدة التدي تحضد أسدعارها بأهميدة كبيدر
كونها تعد من المحاصيل اإلستراتيجية المهمة في تحقيق األمن الغهائي للبلد ,والتي تمثلت بالقمح والشعير والدرز,
واعتمدت الدراسة عل مفاهيم النظرية االقتصدادية والدراسدات السدابقة فدي تحديدد المتغيدرات المدثثر فدي نمدوه
اإلنتا الزراعي للمحاصيل الهكور آنفا ,والتي شملت عل عدد من المتغيرات المسدتقلة ,وقدد تدم اسدتلدام بياندات
عن تلك المتغيرات لسلسة زمنية أمدها أربعة وعشرون عاما ألغدرا التحليدل ,وللحصدول علد أفضدل النتدائج,
تم تطبيق نموه قياسي بعد صيغ هي (اللطية واللوغارتمية المزدوجدة وشدب اللوغارتميدة) ,واعتمدد البحد فدي
مجال توفير بيانات عل العديد من المصادر.
الكلمات الدالة :السياسة السعرية ,اإلنتا الزراعي ,المحاصيل الزراعية االستراتيجية ,القمح والشعير والرز.
تاريخ تسلم البح  ، 2011/10/18 :وقبول .2012/11/12 :

المقذمت
تمثددل السياسددة السددعرية إحددد أدوات السياسددة االقتصددادية وتسدداهم فددي تقليددل التقلبددات التددي تتعددر لهددا
األسعار والدلول الزراعيدة التدي غالبدا مدا يعداني منهدا القطداع الزراعدي ,وهدي وسديلة إلقامدة نظدام سدعري سدليم
ضروري لعملية التنمية االقتصدادية .إن مسدالة الحفداظ علد دلدول الفالحدين المنتجدين فدي مسدتو معدين تتطلد
الموازنة بدين أسدعار البيدع للمنتجدات الزراعيدة وأسدعار الشدراء لمسدتلزمات اإلنتدا  ,كدهلك فدان السياسدة السدعرية
بالنسبة للمستهلك تتطل الموازندة بدين أسدعار البيدع للمسدتهلكين والمددلوالت النقديدة للمدواطنين .ويعدد مبددأ ثبدات
األسـددـعار مددن المرتكددزات الرئيسددة للسياسددات السـددـعرية ,فهددو يعكددس مددن جددـان االسددتقرار االقتصــددـادي ,ومددن
جاند آلدر إحدد األدوات المهمدة لرفددع المسدتو ألمعاشدي وضدمان اضددطراد تطدور القدو اإلنتاجيدة ,إه تقـددـوم
السياسة السعرية بالتأثير عل األسعار بمدا يحقدق الهدد االقتصدادي واالجتمداعي واالجتمداعي المطلدو ويكدون
هها التدلل من قبل الدولة عندما ال يحقق تحديد األسدعار األهددا االقتصدادية واالجتماعيدة المطلوبدة وفدق قدانون
العر والطل في السوق وان حرية التسعير تلحق ضررا بالمواطن واالقتصاد الوطني.
تدتلل مشددكلة البحد بددأن السياسددة السدعرية العامددة للسددلع والبضدائع تندددر دائمددا ضدمن السياسددة العامددة
القتصدداديات الدددول المركزيددة التددي تحدداكي االقتصدداد االشددتراكي والرقابددة المركزيددة مددن قبددل الدولددة عل د جميددع
مفاصــل القطــاع االقتـــصادي ,في المقابل إن عدم تحديد أسـعار ثابتة تأتي دائما ضـدـمن مدا يعـدـر بـدـ(اقتصداد
السوق) وهو النظام المعمول ب حاليدا فدي العدراق باإلضدافة إلد تسدعير المنتجدات الزراعيدة اإلسدتراتيجية ضدمن
جملة من المتغيرات التي حدثت في البلد بعد االحتالل عام ( ,)2003لكدن مدا يالحدظ علد تطبيقاتهدا هدو افتقارهدا
للكثير من مالمدح اقتصداد السدوق وهدها يعندي وجدود تغيدرات كبيدر فدي التنفيده ممدا يجعدل االقتصداد يتدأرجح بدين
تطبيقين وسياستين ملتلفتين وفي هلك مردود سلبي مباشر عل االقتصاد الوطني ,ومن هندا تدأتي ضدرور تحديدد
طبيعة السياسة االقتصادية المطلوبدة والناجحدة بمدا فيد وضدع سياسدة سدعرية مناسدبة لدبع المحاصديل الرئيسدية
المهمددة وفددر رقابددة أكثددر عل د المنتجددات المسددتورد مددن اللددار لتفددادي األلطدداء السددابقة وانتشددال االقتصدداد
العراقددي ممددا يعانيد مددن مشددكالت كثيددر ال حصددر لهددا وال عدددد .ومددن هنددا تتضددح أهميددة دراسددة تددأثير متغيددرات
البح مستل من رسالة ماجستير للباح الثاني.
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السياسددة السددعرية الزراعيددة عل د إنتددا المحاصدديل قيددد الدراسددة كددون األسددعار تحتددل موقعددا مهمددا لددد متلددهي
القرارات االقتصدادية والسياسدية علد حدد سدواء والتدي تسدتهد مصدلحة كدل مدن المسدتهلكين والمنتجدين ,وعليد
أصبحت ضدرور لدراسدة أسدعار المحاصديل اإلسدتراتيجية (حنطدة ـ شدعير ـ رز) حيد إن ظداهر عددم اسدتقرار
األسعار يعطي مثشرا سلبيا لطبيعة االقتصاد الوطني في البالد ,فضال عدن متابعدة حركتهدا وتشدلي حالدة عددم
االستقرار ومحاوالت االحتكار لد البع إلضعا االقتصاد الدوطني وزيداد تدأثرا باألزمدات االقتصدادية التدي
تللق األثر والضرر بسير عملية النمو االقتصادي عموما.
من أهم البحو والدراسات حول موضوع الدراسة بح قدم من قبل الباح (إبراهيم موس الورد) فدي
عام ( )1994كان بعنوان "قياس فاعلية سياسة تحديد أسعار بع المحاصديل الزراعيدة للمدد (,")1991-1970
توصل في إل أن استجابة المساحة المزروعة للسعر وباستعمال الصيغ القياسية كاندت ايجابيدة لجميدع المحاصديل
التي اعتمدتها الدراسة عل الرغم من التألير الزمني لالستجابة السعرية مدن محصدول رلدر ,إه بلغدت أكثدر مدن
( )3.3سددنة بالنسددبة للشددل  )1.2( ,سددنة بالنسددبة للقمددح )1.7( ,سددنة بالنسددبة للشددعير )2.5( ,سددنة بالنسددبة للددهر
الصددفراء .وفددي عددام ( )1995أجددرت المنظمددة العربيددة للتنميددة الزراعيددة ,دراسددة حددول " السياسددة السددعرية فددي
البلدان العربية وارثار المترتبة عل الددعم الحكدومي لعسدعار " ,حيد أكددت نتدائج الدراسدة االسدتجابة االيجابيدة
للندداتج الزراعددي تجدداا الزيددادات فددي أسددعار المحاصدديل الزراعيددة ,فضددال عددن أهميددة الدددعم الحكددومي ألسددعار
مستلزمات اإلنتا للمنتجين الدزراعيين بكونهدا تشدجع المدزارعين علد إجدراء التحسدينات واسدتلدام التكنولوجيدا,
والتي من شأنها أن تزيد من غلة وحد األر الزراعية ومن ثم تحقيق نموا في الناتج الزراعي الهي تهدد إليد
معظم الدول ,ويعد هها البح واحدا من سلسلة بحو مشار إليها إلثبات آثار عدد من السياسات االقتصادية علد
معدالت النمو في االقتصادات الزراعية .وفي عام ( )2003قامت الباحثة (رجاء طعمة الواسطي) ,بدراسدة حدول
" تقويم السياسات السعرية الزراعية لمحاصيل الحبو األساسدية فدي العدراق للمدد ( ," )2000-1970أوضدحت
فيها بأن السياسة السعرية هي الوسيلة إلقامة نظام سعري صحيح ,وهي إحد السياسات االقتصادية التي تتطلبهدا
عملية التنمية االقتصادية ,ألنها تمثل كافة الوسائل المباشدر وغيدر المباشدر للتدأثير فدي هيكدل األسدعار ومكوناتد
بما في هيكل التكالي والرسوم والضرائ غير المباشر واإلعاندات الماليدة التدي مدن شدأنها أن تدأثر فدي مسدتو
السعر ,ومن ثم في قدو السدوق التلقائيدة ,وان لسياسدة األسدعار الزراعيدة أهميدة وعالقدة وثيقدة بطرائدق اسدتلدام
المددوارد المتاحددة وتطددوير اإلنتددا والتددأثير المباشددر فددي مدددلوالت المنتجددين .وقامددت الباحثددة (لددور باسددم بشددير
الساعور) في عام ( " ,)2005بدراسة تحليليدة للمتغيدرات المدثثر فدي تقلبدات أسدعار محصدول القمدح فدي السدوق
العالميدددة للمدددد ( ," )2002-1970أوضدددحت فيهدددا أن أسدددعار القمدددح العدددالمي تبايندددت لدددالل مدددد الدراسدددة بدددين
( )201,1-62,1دوالر للطن وقد قدر معامل االستقرار النسبي لعسعار العالمية بنحو ( )%23وتتسدم هدها النسدبة
بدرجة مقبولة من االستقرار في أسواق تصدير القمح وترجدع مسدببات االنلفدا النسدبي لهدها المعامدل فدي جدزء
من إل ارتفاع االستقرار النسبي في إنتا القمح في الدول الرئيسية المنتجة لد  .ووجدد أيضدا بدأن كدل مدن أسدعار
الشعير وأسعار الهر بأنها متباينة هي األلر لالل مد الدراسة ,وقد كان أقص مستو سدعري قدد حققتد هدها
المحاصددديل فدددي النصددد الثددداني مدددن هدددها القدددرن عدددام ( ,)1981حيددد بلغدددت أسدددعار الشدددعير والدددهر ()180,7
و( )153,4دوالرا للطن عل التوالي.
مواد البحث وطرائقه
اعتمددد البحدد عل د الددربط بددين اتجدداهين للتحليددل (التحليددل النظددري) والددهي يسددتند إل د مفدداهيم النظريددة
االقتصادية والتطدورات هات الصدلة بالموضدوع ,وعلد (التحليدل الكمدي) حيد تدم بنداء نمدوه اإلنتدا الزراعدي
للمحاصيل قيدد البحد  ,وتشدلي المتغيدرات االقتصدادية السدعرية المدثثر فدي إنتاجهدا الزراعدي والتدي تقترحهدا
النظرية االقتصادية ,ثم وضع هها المتغيرات في صيغ كميدة لكدي يمكدن قياسدها ,بعددها تقددير األنمدوه باسدتلدام
أسدددددالي االقتصددددداد القياسدددددي ,باالعتمددددداد علددددد طريقدددددة المربعدددددات الصدددددغر االعتياديدددددة ووفدددددق برندددددامج
( ,)Minitab Version 14.1وباال عتمدداد علدد بيانددات سلسددلة زمنيددة أمدددها أربعددة وعشددرون عامددا للمددد
( )2008-1985ومن مصادر متعدد .
مما تقدم ومن اجل إثبات فرضية البح التي نصدت علد "إن السياسدات السدعرية الزراعيدة للمحاصديل
الزراعية تتأثر كثيرا بمتغيدرات (عوامدل) عديدد بمجموعهدا تدثثر علد اإلنتدا الزراعدي فدي العدراق بشدكل عدام
وعل إنتا تلك المحاصيل اإلستراتيجية قيد الدراسة ولالل المدد ( ,")2008-1985اسدتلدمت بياندات السالسدل
الزمنية للمحاصيل قيد الددرس بعدد تحويلهدا مدن األسدعار الجاريدة إلد األسدعار الثابتدة السدتبعاد ارثدار التضدلمية
التي يمكن أن تنعكس في القيم الجارية ,وألغرا التقدير والتحليل فقد تم استلدام نموه قياسدي بعدد صديغ هدي
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(اللطية ,اللوغارتمية المزدوجة ,وشب اللوغارتميدة) ولملتلد حداالت االنحددار اللطدي المتعددد والمعتمدد علد
طريقة المربعات الصغر االعتيادية ( )OLSكونها تعطي أفضدل التقدديرات اللطيدة غيدر المتحيدز والتدي غالبدا
ما تتفق ومنطق النظرية االقتصادية( .السيفو ,)1988 ,وابتدا ًء من مرحلة وص النموه الهي يمثل بداية العمدل
القياسددي الددهي يحدددد المشددكلة المطلددو دراسددتها( ,محبددو  ,)1982,والعوامددل المددثثر فيهددا أو المسدداعد فددي
تفسيرها ويعتمد منطق النظرية االقتصادية والدراسات التجريبية السابقة في تحديد العالقدة بدين المتغيدرات الداللدة
في بناء النموه القياسي والتوقعات المسبقة حول إشار وحجوم المعلمات المقدر التي تعدد بمثابدة التبدار نظدري
يعتمد علي في تقييم نتائج التقدير.)1984 ,Chiang( .
وفي موضوع دراستنا المتعلق بتحديد اثر السياسات السعرية الزراعيدة علد اإلنتدا الزراعدي فدي العدراق
فان اغل الدراسات االقتصادية والمنطق االقتصادي يشيران إل أن المتغيرات ارتية هي أكثدر المتغيدرات تدأثيرا
في النموه المعتمد في تقدير الظاهر موضوع البح  ,وكما يأتي-:
أوال :المتغير المعتمد :لقد تم االعتماد عل متغير اإلنتا الزراعي (طن) للمحاصيل قيد الدرس (حنطدة  -شدعير-
رز).
ثانيااا :المتغياارام المةاات  :لقددد تددم االعتمدداد عل د المتغيددرات االقتصددادية ارتيددة المددثثر فددي الندداتج (اإلنتددا )
الزراعي (المتغير المعتمد) ,وكما يأتي /
 -1المساحة المزروعة

( X1هكتار)

 -2سياسية الدعم (معامل الحماية االسمي)

X2

 -3التقنية الميكانيكية

( X3أل

حصان)

 -4التقنية الكيميائية

( X4أل

طن)

 -5حجم القرو

الزراعية

( X5مليون دوالر)

 -6العجز في الميزان التجاري الزراعي

( X6مليون دوالر)

 -7السعر المحلي للسنة السابقة

( X7دوالر)

 -8السعر العالم

( X8دوالر)

وتلي مرحلة توصي النمدوه إعدداد شدكل الرياضدي أي التعبيدر عدن المتغيدرات االقتصدادية المدهكور
آنفا ً بصيغة رياضية ,وكما يأتي:
Y  f  X 1, X 2, X 3, X 4, X 5, X 6, X 7, X 8

وبهلك يمكن صياغة العالقة الموضحة آنفا بصيغة نموه قياسي يأله الصور ارتية:
Yi  B0  B1 X 1  B2 X 2  B3 X 3  B4 X 4  B5 X 5  B6 X 6  B7 X 7  B8 X 8  ui

النتائج والمناقشت
تدددم توضددديح نتدددائج التحليدددل الكمدددي ألثدددر المتغيدددرات المسدددتقلة فدددي اإلنتدددا الزراعدددي لمحاصددديل الحبدددو
اإلستراتيجية في العراق ولالل مد البح وكما فدي الجددول ( .)1تشدير نتدائج الجددول ارتدي إلد معنويدة متغيدر
المساحة المزروعة ( )X1لمحصولي القمح والرز واإلشار الموجبدة لمعلمدة هدها المتغيدر تتفدق ومفداهيم النظريدة
االقتصادية عل اعتبار إن زياد المسداحة المزروعدة تسداهم وبشدكل كبيدر فدي زيداد اإلنتدا الزراعدي مدن هدهين
المحصولين ,حي أن الحكومة العراقية قامت بتشجيع المدزارعين عدن طريدق مدنحهم القدرو الزراعيدة وكدهلك
دعمهم بالمستلزمات الزراعية الملتلفة ولاصة في فتر الحصار االقتصادي الظالم فتر التسعينات من اجل تلبيدة
الطل المحلي عل ههين المحصولين االستراتيجيين وتقليل االعتماد عل االسدتيراد ,بينمدا لدم تظهدر معنويدة هدها
المتغير في محصول الشعير ,بسب كدون محصدول الشدعير مدن المحاصديل العلفيدة الضدرورية التدي تدوفر للثدرو
الحيوانيددة والتددي تددددهورت وبشددكل واسدددع فددي العدددراق وهددها أد إلدد تقلدددي المسدداحات المزروعدددة مددن هدددها
المحصول .وتشير النتائج أيضا إل معنوية متغير سياسة الدعم (معامل الحماية االسمي) ( )X2لمحصولي القمدح
والشعير واإلشار الموجبة لمعلمة هها المتغير تتفق ومفاهيم النظرية االقتصادية بسب كون سياسة الدعم (معامدل
الحماية االسدمي) تددل علد إن الحمايدة كاندت موجبدة للمندتج طيلدة مدد الدراسدة وهدها مشدجع علد زيداد اإلنتدا
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الزراعي من ههين المحصولين وتحسن نوعيتد  ,بينمدا لدم تظهدر معنويدة هدها المتغيدر فدي محصدول الدرز ,بسدب
انلفا الدعم المقدم من قبل الحكومدة لهدها المحصدول مقارندة بمحصدولي القمدح والشدعير ولاصدة فدي السدنوات
( )2000 ,99 ,98 ,97 ,94 ,93من مد الدراسة.
الجدول ( :)1نتائج التحليل الكمي لمحاصيل الحبو اإلستراتيجية في العراق للمد (.)2008-1985
Table (1): Rresults of the quantitative analysis of strategic cereal crops in Iraq for
period (1985-2008).
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)(-3.22
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-173

141

119040

)(1.28

)(0.18

)(0.77

)(1.99

)(-2.24

)(4.37

)(1.11

المحاصيل
Crops
Xi
X1
القمح Wheat
R2=83.4%
Bi
1.24
R-2=74.6 %
F=9.45
)t* (2.75
D.W=1.82
الشعير Barley
Bi -0.194
R2=72.2%
R-2=57.4%
F=4.87
)t* (-0.67
D.W=1.93
الرز Rice
Bi
1.43
R2=85%
-2
R =77%
F=10.64
)t* (5.42
D.W=2.52

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عل نتائج التحليل الكمي لمحاصيل الحبو اإلستراتيجية في العراق.

وظهرت معنوية متغير التقنية الميكانيكية ( )X3لمحصولي القمح والرز واإلشدار الموجبدة لمعلمدة هدها
المتغير تتفق ومفاهيم النظرية االقتصادية ,وهلك بسب اثر الدعم الحكومي ألسعار المكائن وارالت الحديثدة الدهي
أد إل زياد إنتاجية العمل في وحد المسداحة وتنفيده اللطدط الزراعيدة المطلوبدة فدي األوقدات المناسدبة وبكفداء
عالية ,فضالً عن تحقيق االستلدام األمثل لعراضي الزراعية األمر الهي يعكس أثدرا فدي زيداد الكميدات المنتجدة
من محصولي القمح والرز (عاصم وآلرون ,)2004 ,وكهلك ظهرت معنويدة هدها المتغيدر فدي محصدول الشدعير
ولكن بإشار سالبة لمعلمة هها المتغير والتي ال تتفق ومفاهيم النظريدة االقتصدادية التدي تثكدد بدان اسدتلدام التقنيدة
الميكانيكية ل تأثير ايجابي عل زياد اإلنتدا الزراعدي مدن هدها المحصدول ,والسدب فدي هلدك هدو أن المسداحات
المزروعددة مددن هددها المحصددول قددد تدددهورت لعسددبا التددي تددم هكرهددا سددابقا وهددها ال يتناس د واسددتلدام التقنيددة
الميكانيكيددة بشددكل فعددال ومجددزي مددن الناحيددة االقتصددادية ,فضددال عددن أن المعلومددات الفنيددة بهددها التقنيددة الحديثددة
ضعي  ,وكهلك عدم توفر األدوات االحتياطيدة للتصدليح وعددم االسدتلدام األمثدل لهدها التقنيدة (الطحدان.)1991 ,
وأظهرت النتدائج معنويدة متغيدر التقنيدة الكيميائيدة ( )X4لمحصدول القمدح واإلشدار الموجبدة لمعلمدة هدها المتغيدر
تتفق ومفاهيم النظرية االقتصادية ,وهها بسب الدور االيجابي الهي تلعبد (التنقيدة الكيميائيدة) التدي تشدمل األسدمد
والمبيدات الزراعية في عملية اإلنتا الزراعي من لالل الدعم الدهي تقدمد الحكومدة لمددلالت اإلنتدا الزراعدي
والمنح المالية المقدمة للمزارعين واإلعانات التشجيعية للمصدرين لما لدهلك مدن دور كبيدر فدي زيداد كميدة النداتج
الزراعي ,وكهلك بالنسبة لمحصول الشعير إه تثدي التقنية الكيميائية دوراً بارزاً في زياد اإلنتا الزراعدي وهدي
بددهلك جددزء ال يتجددزأ مددن أي برنددامج يسددتهد زيدداد غلددة إنتددا المحصددول قيددد الدددرس ,وفددي العددراق اسددتلدمت
األسمد والمبيدات في األراضي المزروعة بمحصول الشعير منه عقد اللمسينات من القرن الماضدي األمدر الدهي
عكس أثرا في زياد الكميات المنتجة من محصول الشعير في العراق (عبدد القدادر ,حسدين ,)2002 ,أمدا بالنسدبة
لمحصول الرز فقد ظهدرت معنويدة هدها المتغيدر ولكدن بإشدار سدالبة لمعلمدة هدها المتغيدر والتدي ال تتفدق ومفداهيم
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النظرية االقتصادية ,وهها بسب عدم مالئمة كميات األسمد والمبيدات (التقنيدة الكيميائيدة) المسدتعملة فدي زراعدة
هددها المحصددول مددع حجددم الرقعددة المحصددولية ,ويعددز هلددك للعديددد مددن األسددبا مددن أهمهددا عدددم المعرفددة التامددة
باستعمال تلدك األسدمد والمبيددات با لكميدات التدي تدتالئم مدع تلدك األصدنا المزروعدة مدن هدها المحصدول وعددم
توافرهددا فددي مواعيددد اسددتعمالها المناسددبة (ألنجفددي .)1987 ,ولددم تظهددر النتددائج معنويددة متغيددر حجددم القددرو
الزراعية ( )X5لمحصولي القمح والشعير ,ويعدود السدب فدي هلدك إلد اسدتلدام المدزارعين مبدالغ القدرو فدي
مجدداال ت غيددر زراعيددة األمددر الددهي ألفدد معنويددة المتغيددر المددهكور مددن التددأثير فددي رفددع معدددالت نمددو ندداتج
المحصولين قيد الدرس ,بينما ظهرت معنوية هها المتغير في محصول الرز وبإشار موجبدة لمعلمتد والتدي تتفدق
ومفدداهيم النظريددة االقتصددادية ,وهلددك بسددب أهميددة القددرو الزراعيددة بوصددفها عنصددراً أساسدديا فددي دعددم التنميددة
الزراعية وزياد موجودات وإيرادات المزرعة ودورها في رفع كفاء اسدتلدام المدوارد الزراعيدة وتقليدل حداالت
الملاطر والاليقين التي تكتند اإلنتدا الزراعدي ,وتكدون أهميدة هدها المتغيدر مضداعفة لدد مزارعدي الدرز فدي
العراق السيما وان الرز العراقي يضاهي في نوعيت الدرز المندتج فدي معظدم بلددان العدالم ,فضدالً عدن نددر رأس
المال ومصادر التمويل النقدية لمزارعي الرز في العدراق فدي ظدل االرتفداع المسدتمر لمعددالت التضدلم والتوسدع
فددي اسددتلدام التكنولوجيددا الحديثددة فددي إنتددا هددها المحصددول األمددر الددهي يبددرر العالقددة الطرديددة بددين هددها المتغيددر
والمتغير المعتمد (يحي  .)1993 ,وأوضحت النتائج أيضا عدم ظهور معنوية متغير العجز فدي الميدزان التجداري
الزراعدي ( )X6لمحصدولي القمدح والدرز ,الن حالدة العجدز فددي الميدزان التجداري الزراعدي تعندي بشدكل عددام إن
حجم االستيرادات الزراعية فاقت بكثير حجم الصادرات الزراعية أي أن الميزان التجاري الزراعدي سدال لدالل
سنوات الدراسة وهها يعكس المستو المتددني لقددرات القطداع الزراعدي العراقدي علد مواجهدة متطلبدات السدوق
الدالليددة مددن محصددولي القمددح والددرز ,بينمددا ظهددرت معنويددة هددها المتغيددر فددي محصددول الشددعير وبإشددار سددالبة
لمعلمت والتي تتفق ومفاهيم النظرية االقتصادية ,والسب فدي هلدك يعدود إلد أن حالدة العجدز تدأثر سدلبيا ً وبالتأكيدد
عل إنتا هها المحصول نتيجة زياد االستيراد عل حسا اإلنتا المحلي ,وبيندت النتدائج معنويدة متغيدر السدعر
المحلدي للسدنة السددابقة ( )X7لمحصدول القمددح واإلشدار السددالبة لمعلمدة هدها المتغيددر ال تتفدق مددع مفداهيم النظريددة
االقتصدادية ,بسددب أن السددعر المحلدي المقدددم للمددزارعين مدن قبددل الدولددة لدم يكددن مجزيدا ً ومحفدزاً مددن اجددل زيدداد
اإلنتا وتحسين نوعيت  ,باإلضافة إلد انفتداح السدوق العراقيدة بعدد عدام ( )2003واعتمداد الدولدة علد االسدتيراد
بشكل كبير هها كل أد إل انلفا الكميات المنتجة من هها المحصول ,بينما لم تظهر معنويدة هدها المتغيدر فدي
محصولي الشعير والرز ,الن السعر المحلي للسنة السابقة لدم يكدن مجزيدا ً مقارندة باألسدعار العالميدة وأسدعار دول
الجوار لههين المحصولين .وبينت النتائج عدم ظهور معنويدة متغيدر السدعر العدالمي ) (X8لجميدع المحاصديل قيدد
الدراسة (القمدح ,الشدعير ,الدرز) ,بسدب الظدرو التدي مدر بهدا العدراق لدالل عقددي الثمانيندات والتسدعينات مدن
حرو وحصار اقتصادي ظالم أدت في مجملها إل عدم مواكبة القطاع الزراعي العراقي وتللف عن التطدورات
التي جرت في العالم ولاصة في مجال اإلنتا الزراعي.
واسددتنتجت الدراسددة بددأن األسددعار والسياسددة السددعرية الزراعيددة مددن أكثددر المواضدديع االقتصددادية أهميددة
كونها أدا تسدهم فدي تحفيدز اإلنتدا الزراعدي فدي العدراق مدن لدالل تأثيرهدا فدي عددد مدن المتغيدرات االقتصدادية
واالجتماعية ,وتبين لنا أن المساحة المزروعة بمحصولي القمح والرز هات تأثير ايجدابي علد اإلنتدا الزراعدي,
والسب في هلك هو أن الحكومة العراقية قامت بتشجيع المزارعين عن طريق مدنحهم القدرو الزراعيدة وكدهلك
دعمهم بالمستلزمات اإلنتا الملتلفة ولاصة فدي فتدر الحصدار االقتصدادي الظدالم فدي فتدر التسدعينات مدن اجدل
تلبية الطل المحلي عل ههين المحصولين االستراتيجيين ,ولقد اتضح أن سياسة الدعم (معامدل الحمايدة االسدمي)
كانت هات تأثير ايجابي عل إنتا كل من محصولي القمدح والشدعير ,بسدب كدون سياسدة الددعم (معامدل الحمايدة
االسمي) تدل عل أن الحماية كاندت موجبدة لصدالح المندتج الزراعدي طيلدة مدد الدراسدة ,كمدا اتضدح أن اسدتلدام
التقنية الميكانيكية ل تأثير ايجدابي علد زيداد اإلنتدا الزراعدي مدن محصدولي القمدح والدرز ,وهدها يعدود إلد أن
استلدام التقنية الميكانيكية في عملية اإلنتدا الزراعدي تدثدي إلد زيداد إنتاجيدة العمدل فدي وحدد المسداحة وتنفيده
اللطط الزراعية المطلوبة في األوقات المناسبة وبكفاء عالية ,ولقد تبين أن اسدتعمال التقنيدة الكيميائيدة هات تدأثير
ايجابي في زياد إنتدا محصدولي القمدح والشدعير ,والسدب فدي هلدك هدو أن اسدتعمال األسدمد والمبيددات (التقنيدة
الكيميائية) يثدي إل زياد اإلنتا الزراعي وبالتالي الغلة المحصولية لههين المحصولين عدن طريدق الددعم الدهي
تقدم الحكومة لمدلالت اإلنتا الزراعي والمنح المالية المقدمة للمزارعين واإلعاندات التشدجيعية للمصددرين ,أم
بالنسبة لمحصول الرز فقد ظهر تأثير التقنية الكيميائية سلبيا عل اإلنتدا الزراعدي لهدها المحصدول ,وهدها بسدب
عدم مالئمة كميات األسمد والمبيدات (التقنية الكيميائيدة) المسدتعملة فدي زراعدة هدها المحصدول مدع حجدم الرقعدة
المحصدولية ,ولقددد اتضددح أن حجددم القددرو الزراعيددة لددم يظهدر تددأثيرا علد اإلنتددا الزراعددي لمحصددولي القمددح
والشعير وهلك بسب استلدام المزارعين لمبالغ القرو الزراعية فدي مجداالت غيدر زراعيدة األمدر الدهي ألفد
63

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (1) 2017

معنوية المتغير المهكور من التأثير في رفع معدالت نمو ناتج المحصولين المدهكورين آنفدا ,أمدا بالنسدبة لمحصدول
الرز فأن حجم القرو الزراعية كان ها تأثير ايجابي وهلك لمدا للقدرو الزراعيدة مدن أهميدة بوصدفها عنصدرا
أساسيا في دعم التنمية الزراعية وزياد موجودات وإيرادات المزرعة ,كما تبدين أن العجدز فدي الميدزان التجداري
الزراعي كان ل تأثير سلبي عل إنتا محصولي الشعير والرز ,والسب في هلك يعدود إلد أن حالدة العجدز تدأثر
سددلبيا وبالتأكيددد عل د إنتددا هددهين المحصددولين نتيجددة زيدداد االسددتيراد عل د حسددا اإلنتددا المحلددي ,أمددا بالنسددبة
لمحصول القمح فقد التف تأثير (العجز في الميزان التجاري الزراعي) علد إنتدا هدها المحصدول ,والسدب هدو
أن حالة العجز في الميزان التجاري الزراعي تعني بشكل عدام أن حجدم االسدتيرادات الزراعيدة فاقدت بكثيدر حجدم
الصددادرات الزراعيددة أي أن الميددزان التجدداري الزراعددي سددال لددالل سددنوات الدراسددة ,كمددا اتضددح أن السددعر
المحلي للسنة السابقة كان تأثيرا سلبيا عل إنتا محصول القمح ,بسب أن السدعر المحلدي المقددم للمدزارعين مدن
قبل الدولة لم يكن مجزيا ومحفزا من اجل زيداد اإلنتدا وتحسدين نوعيتد  ,أمدا بالنسدبة لمحصدولي الشدعير والدرز
فلم يظهر تأثير هها المتغير عل إنتاجهما بسب أن السعر المحلدي للسدنة السدابقة لدم يكدن مجزيدا مقارندة باألسدعار
العالميدة ,وتبددين أن السددعر العددالمي للمحاصدديل قيددد الدددرس (القمدح ,الشددعير ,الددرز) لددم يظهددر تددأثيرا علد اإلنتددا
الزراعي للمحاصيل المهكور آنفا ,وهها بسب الظرو التي مر بها العراق لدالل عقددي الثمانيندات والتسدعينات
من حرو وحصار اقتصادي ظالم.
وأوصددت الدراسددة بضددرور التنسدديق بددين السياسددة السددعرية الزراعيددة والسياسددات األلددر المددثثر فددي
اإلنتا الزراعي ومنها (الضدرائ واالئتمدان الزراعدي واإلعاندات الماليدة والقدرو الزراعيدة وتنظديم السدوق),
والتوسددع بالمسدداحات المزروعددة مددن محصددولي القمددح والددرز لزيدداد الكميددات المنتجددة مددن هددهين المحصددولين
االسددتراتيجيين وهلددك مددن اجددل تحقيددق األمددن الغددهائي والوصددول إلد حالددة االكتفدداء الددهاتي مددن كددال المحصددولين,
والتوسع في الدعم المقدم من قبل الدولة وهلك لما للدعم الحكومي من دور كبير في تشدجيع المدزارعين وتحفيدزهم
من اجل زياد اإلنتا الزراعي ,كهلك التوسع في استلدام التكنولوجيدا الميكانيكيدة بسدب دورهدا االيجدابي المهدم,
وزياد الكميات المستعملة من التكنولوجيا الكيميائية (األسمد والمبيدات) لمدا لهدا مدن دور ايجدابي مهدم فدي زيداد
اإلنتددا الزراعددي للمحاصدديل المدروسددة ,مددع ضددرور قيددام المصددر الزراعددي باالعتمدداد عل د دراسددة الجدددو
االقتصادية لتلك المشاريع اإلنتاجية الزراعيدة وعلد ضدوئها تحددد مبدالغ القدرو الزراعيدة والتأكدد مدن أن تلدك
القرو تستلدم فدي مجالهدا الزراعدي الصدحيح ,وضدرور االتجداا إلد تقليدل االسدتيرادات الزراعيدة مدن لدالل
دعددم المنتجددات المحليددة مددع ضددرور تسددعير محاصدديل الحبددو بمددا ال يقددل عددن كلفددة االسددتيراد مددن اللددار ,
وضرور أن نفعل دور دوائر اإلرشاد الزراعي لوزار الزراعة في المناطق التي تشدتهر فدي زراعدة المحاصديل
المدروسة بغية زياد اإلنتاجية واإلنتا الزراعي من هها المحاصيل.
THE EFFECT OF THE AGRICULTURAL PRICE POLICIES ON THE
AGRICULTURAL PRODUCTION IN IRAQ WITH EMPHASIS ON THE
STRATEGIC CROPS (WHEAT, BARLEY AND RICE) FOR THE PERIOD
)(1985-2008
Abbas Hamoudi Al-Battah

Ahmed Jameel Ibrahim

Agricultural Economy Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: abbas_albattah@yahoo.com

ABSTRACT
Price policy is considered one of the important policies carried out by the state in
order to increase and improve the agricultural production from one hand and provide
food for all individuals of the community in encouraging prices for the producers and
suitable for the consumers with low income from the other hand. It also contributes in
providing the necessary capital for the economic development operation,The research
aims at recognizing the range of the agricultural price policy effect of the strategic
agricultural crops in expanding and deflating their local production in order to take
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benefit from the value of the economic variables and their effective ranges in
designing the agricultural price policy suitable for the Iraqi agriculture,We have
chosen a number of agricultural crops whose prices have a great importance for they
are considered of the important strategic crops in achieving food security of the
country. Those crops have been represented by wheat, barley and rice. The study has
depended on the concepts of the economic theory and the previous studies in
determining the variable effective on the agricultural production model for the
abovementioned crops that involve a number of independent variables. We have used
data obtained from those variables for a period (24) years for analysis. In order to get
best results, we have applied a standard model with different formulas (double linear
and logarithmic and the semi logarithmic). In order to collect data, the research
depends on several resources.
Keywords: price policy, agricultural production, strategic agricultural crops, wheat,
barley and rice.
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