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الممخص:

ييدف البحث إلى قياس أثر سياسات األسعار الزراعية في تطوير اإلنتاج الزراعي

لممحاصيل الزراعية اإلستراتيجية قيد الدراسة (القمح ,الشعير ,الرز ,الذرة الصفراء) في العراق

خالل المدة ( ,)2013 -1980واعتمد البحث عمى فرضية مفادىا إن لمتغيرات سياسات األسعار
ثر في المساىمة في تطوير اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية وكانت النتائج
دور مؤ اً
الزراعية اً

الذي تم التوصل إلييا ىي :معنوية متغير المساحة المزروعة ( )X1في كل المحاصيل المدروسة,
وظيرت معنوية متغير سعر الشراء المحمي ( (X2فقط في محصول القمح ولم تظير معنويتو في

كل من الشعير والرز والذرة الصفراء ,وظيرت معنوية متغير التقنية الميكانيكية ( )X3في كل من

محصول القمح والشعير والرز بينما لم تظير معنويتو في محصول الذرة الصفراء ,أما متغير التقنية

الكيميائية ( )X4فقد ظيرت معنويتو في محصول الرز فقط ولم تظير معنويتو في المحاصيل

األخرى ,واتضحت معنوية متغير حجم القروض الزراعية ( )X5في كل من محصول الرز والذرة

الصفراء ولم تظير معنويتو في كل من محصول القمح والشعير ,وأيضاً ظيرت معنوية متغير
العجز في الميزان التجاري الزراعي ( )X6في محصول الرز فقط وبإشارة سالبة ولم تظير

معنويتو في المحاصيل المدروسة األخرى وعمى ضوء نتائج التحميل جاءت عدة استنتاجات ومن

خالليا تم التوصل إلى عدد من التوصيات من أىميا ىو اإلعالن عن أسعار شراء المحاصيل

الزراعية اإلستراتيجية كالقمح والشعير والرز والذرة الصفراء قبل الموسم الزراعي قدر المستطاع

فضالً عن تقديم حوافز حقيقية لممنتجين من دعم أسعار مدخالت إنتاج المحاصيل الرئيسية كالقمح
والشعير والرز والذرة الصفراء وان تضمن تمك األسعار أيضا االستقرار في كمية اإلنتاج ومستوى

جيد من الدخل لممزارع بغية تحفيزه عمى تطوير وتحسين اإلنتاج.

الكممات المفتاحية :اقتصاد زراعي.

Summary:
The research aims to measure the impact of agricultural pricing
policies in the development of agricultural production of agricultural crops
strategy under study (wheat, barley, rice, maize) in Iraq during the period
(1980-2013), and adopted the research on the premise that the variables of
agricultural pricing policies, the role of the mother in contributing in the
development of Agricultural production of agricultural crops strategy
under study during the period (1980 - 2013) , and the results were reached :
the significant of variable area planted (X1) in all the studied crops, and
appeared the significant of local purchase price variable (X2) only in the
wheat crop did not show the significant in both of barley, rice and maize,
and appeared the significant of mechanical technical variable (X3) in both
wheat and barley and rice crop while the significant in maize crop does not
appear, either chemical technique variable (X4) the significant has emerged
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only in rice crop and the significant did not appear in both wheat and
barley and maize crop, and demonstrated a significant of variable
agricultural loan volume (X5) in both of the rice crop and maize and the
significant did not appear in both wheat and barley crop, and also the
significant emerged deficit in agricultural trade balance variable (X6) in
only rice crop and the signal is negative and the significant did not appear
in other studied crops and in the light of the results of the analysis came
several conclusions and which was reached a number of recommendations
the most important of which is the announcement of the purchase prices of
strategic crops such as wheat, barley, rice and maize before the growing
season as much as possible as well as providing real incentives for
producers to support the input of major crops such as wheat, barley, rice
and maize production prices and ensure that pricing stability in the amount
of production is good and the level of income farms in order to encourage
them to develop and improve production.
Key word: Agricultural Economic.

المقدمة:

يتمتع السعر بأىمية خاصة في كل دول العالم عمى اختالف نظميا االقتصادية

واالجتماعية وتتجمى تمك األىمية في مجال توزيع الموارد والثروات بين األنشطة والقطاعات
االقتصادية المختمفة عمى مستوى توزيع الناتج اإلجمالي بين الشرائح االجتماعية ,أو عمى مستوى

توجيو المدخالت في العممية اإلنتاجية ,فضالً عن دور السعر في التجارة الخارجية لتوزيع الموارد

بين دول العالم ,وتأثيره في النمو االقتصادي وتوزيع القيمة المضافة فيما بينيا ,وتعد سياسات

األسعار الزراعية واحدة من أىم السياسات الزراعية التي تساىم في تطوير القطاع الزراعي في

العراق عمى وجو الخصوص لما ليا من أىمية فاعمة ودور كبير في تحقيق الزيادة في اإلنتاج

الزراعي وتحسينو من جية ,وتوفير الغذاء لكافة أفراد المجتمع بأسعار مشجعة لممنتجين ومناسبة

لممستيمكين ذوي الدخل المنخفض من جية أخرى ,وتساىم السياسة السعرية في التراكم الرأسمالي

الضروري لعممية التنمية االقتصادية السياسة السعرية أداةً ضروريةً إلحداث التنمية الزراعية
والخطط الزراعية من خالل تحفيز اإلنتاج وزيادتو ويشترط تكامميا مع السياسات الزراعية األخرى

المكممة ليا والضرورية لزيادة اإلنتاج ,وتمثل السياسة السعرية إحدى أدوات السياسة االقتصادية
التي تساىم في تقميل التقمبات التي تتعرض ليا األسعار والدخول الزراعية التي غالباً ما يعاني

منيا القطاع الزراعي في العراق وىي وسيمة إلقامة نظام سعري سميم لعممية التنمية االقتصادية
ويعد مبدأ ثبات النسبي لألسعار من المرتكزات الرئيسة لمسياسات السعرية ,فيو يعكس جانب
االستقرار االقتصادي من جانب ومن جانب آخر إحدى األدوات الميمة لرفع المستوى ألمعاشي

وضمان اضطرار تطور القوى اإلنتاجية.
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مشكمة البحث:

يواجو االقتصاد العراقي حالة من التدىور في مستوياتيا اإلنتاجية الزراعية تنعكس ىذه

بمجمميا في التدىور أو النمو البطيء في تطوير اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية

اإلستراتيجية قيد الدراسة في العراق وما لو من أثار مختمفة عمى االقتصاد ومن ضمنو القطاع

الزراعي وتعزى تمك الظاىرة إلى متغيرات عديدة يساىم دورىا السمبي نتيجة وجود االختالل فييا
والتي تتمثل بسياسة األسعار الزراعية قيد الدراسة.

أهمية البحث:

تتأثر ىذه األىمية لما تمتمكو المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية قيد الدراسة من أىمية في

القطاع الزراعي وبما يمتمكو قطاع الزراعة من مكانة مرموقة في االقتصاد العراقي ولما لو من

دور فاعل في سد احتياجات العراق من السمع االستيالكية الغذائية وحاجات الصناعة وغيرىا من

سمع اإلنتاج الزراعي المختمفة ولما تحتمو سياسات األسعار الزراعية من دور فاعل في توجيو
السياسات الزراعية والسيما اإلنتاجية منيا نحو تحسين األداء والكفاءة ليذه القطاع بما يضمن

تطوير اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية اإلستراتيجية قيد الدراسة في العراق.

فرضية البحث:

مؤثر في
دور
اً
يقوم البحث عمى فرضية مفادىا أن لمتغيرات سياسات األسعار الزراعية اً

المساىمة في تطوير اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية اإلستراتيجية قيد الدراسة كالقمح والشعير
والرز والذرة الصفراء خالل المدة ( )2013 - 1980من ناحية وان ىذا لو األثر اإليجابي في

زيادة كفاءة الناتج الزراعي وتطويره وبالتالي زيادة كفاءة القطاع الزراعي من ناحية أخرى.

هدف البحث:

ييدف البحث إلى:

 -1بيان مستوى التطور الحاصل في اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية اإلستراتيجية قيد الدراسة
كالقمح والشعير والرز والذرة الصفراء في العراق خالل المدة (.)2013 - 1980

 - 2قياس اثر سياسات األسعار الزراعية في تطوير اإلنتاج الزراعي لممحاصيل الزراعية
اإلستراتيجية قيد الدراسة كالقمح والشعير والرز والذرة الصفراء في العراق خالل المدة

(.)2013 -1980

منهجية البحث:

 - 1أسموب البحث:
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التحميل الوصفي الذي يستند إلى الدراسات النظرية التي تناولت

الموضوع نفسو وأسموب التحميل القياسي االقتصادي لموصول إلى تحقيق أىداف البحث.
 -2البيانات والمصادر:

تم اعتماد المصادر المكتبية واالنترنيت والدوائر البحثية لمحصول عمى بيانات البحث

كالنشرات اإلحصائية الخاصة بالجياز المركزي لإلحصاء واحصائيات المنظمة العربية لمتنمية
الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة الدولية والبحوث والدوريات المرتبطة بيذا الموضوع ,فضالً عن

الرسائل واالطاريح والكتب المعنية بيذا الجانب ,حيث اعتمد التحميل عمى بيانات سمسة زمنية
أمدىا أربعة وثالثون عاماً لممدة (.(2013 – 1980

مفهوم السياسة السعرية:

تعبر السياسة السعرية عن جممة من األسس واإلجراءات التي يتم بموجبيا تحديد األسعار

لمسمع والخدمات المختمفة التي تستيدف تحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية في

مجتمع معين وتتباين ىذه اإلجراءات باختالف األنظمة االقتصادية(ألنجفي وشريف(119 ,1990 ,
وأيضا تمثل السياسة السعرية خطة طويمة األجل تستخدم األسعار بمقتضاىا كأداة من أدوات تنفيذ

الخطة ,كما أن السياسة السعرية أو التخطيط السعري البد أن ينطبق ويتوافق مع التخطيط المالي
واإلنتاجي لممجتمع في حين أن اإلجراءات السعرية القصيرة األجل ال يفترض فييا تحقيق ىذا

التوافق (مصطفى ,)61,1985 ,وكذلك تعد السياسات السعرية واحدة من أىم السياسات الزراعية,
ويرتبط نظام األسعار بجزء منو باألسعار الكمية والجزء األخر باألسعار الجزئية ,ومن ىنا يأتي

التعقيد المتشابك لنظام األسعار السوقية ,فضالً عن ارتباط ىذا النظام ارتباطاً وثيقاً بمتضمنات
السياسات الزراعية األخرى السيما ,السياسات التمويمية واالستثمارية ,السياسات التخزينية,

السياسات التسويقية ,السياسات التجارية الخارجية لمسمع الزراعية ,إذ إن السياسات السعرية مكممة
ليذه السياسات والتي تكون بمجمميا السياسة الزراعية (العصفور.)4 , 2003 ,

أهداف السياسة السعرية الزراعية:
ىناك

أىداف

لمسياسة

السعرية

الزراعية

يمكن

ذكر

أىميا,

(إبراىيم:)24 -23 , 2011 ,

وكاالتي

 -1تحقيق استقرار أسعار المنتجين الزراعيين ,عن طريق توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي
وامكانية التغمب عمى بعض المؤثرات البيئية لمعالجة تذبذب حجم اإلنتاج الزراعي.
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 -2تنظيم العالقة السعرية بين الحبوب من جية والمحاصيل الصناعية واألعالف من جية
أخرى ,وتنظيم العالقة السعرية بين أصناف الحبوب باتجاه التأثير في الحصص النسبية
إلنتاج كل محصول.

 -3استعمال األسعار بيدف الموازنة بين الدعم الذي توجيو الدولة ألسعار السمع األساسية .وبين
ىامش الربح عمى السمع الكمالية التي تصنع والتي تستورد لمفئات ذات الدخول العالية.

 - 4تطوير الجياز التسويقي عمى مستوى الخزن والنقل.

 -5زيادة رقعة األراضي الزراعية ,وزيادة إنتاجية الدونم الواحد ,بإدخال أساليب إنتاجية متطورة
بقصد تحقيق زيادة إنتاج مختمف أنواع المحاصيل الزراعية والسيما االستراتيجية منيا التي

تمثل مجموعة الحبوب.

 - 6تحقيق االكتفاء الذاتي من السمع الغذائية الرئيسية ,لتوفير قوت الشعب وتقوية االستقالل
السياسي واالقتصادي لمبمد ,كما أن االرتقاء بدرجة االكتفاء الذاتي من المحاصيل

اإلستراتيجية يعني الحصول عمى فائض لمتصدير وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق
الحصول عمى عوائد لتصدير السمع الغذائية المصدرة بقيمة أعمى أو مساوية العتماد

االستيراد الزراعي.

مبادئ وأسس السياسة السعرية:
يوجد

أسس

وقواعد

ينبغي

مراعاتيا

(أبو حمد )45 - 44 :1997 ,وكما يمي:

عند

وضع

السياسة

السعرية

الزراعية

 - 1اإلعالن المسبق عن أسعار شراء المنتجات الزراعية األساسية بوجو خاص قبل موسميا
الزراعي بوقت مناسب.

 -2أن تضمن أسعار الشراء من المنتجين الزراعيين تحقيق االستقرار في عالقات وتائر اإلنتاج.

 -3ضرورة ضمان أسعار الشراء وسياساتيا لمستوى معقول من الدخل لمفالح .بحيث يكون مردود
العمل الزراعي مجزيا ومشجعا عمى مزيد من اإلنتاج لتطوير مدخالت العاممين في الريف.

 -4الربط بين سياسة أسعار الشراء والدخول المتأتية منيا بالتطور الكمي والنوعي لمعممية
اإلنتاجية

 -5تقوية العالقة ما بين السياسة السعرية الز ارعية وسياسات اإلقراض والضرائب وتأمين
ألمنتجات النباتية والحيوانية لتقميل المخاطرة ,فالقروض تساعد في تقوية موقف المساومة
لمفالحين وتشجيعيم عمى تسويق وبيع منتجاتيم بشكل أكثر مرونة وتخفف من أثار تذبذب

األسعار خالل الموسم الزراعي ,والسياسة الضريبية المرنة تساعد في تنفيذ التزامات العقود

في حالة األخذ بيا ,مع تحسين توزيع الدخول وتقميص فجوة التفاوت فييا.
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 -6متابعة تغيرات األسعار في األسواق العالمية لممنتجات الرئيسة لالسترشاد بيا واعتمادىا في
الحدود المطموبة عند آليات أسعار المنتجين الزراعيين بغية تفادي مالبسات التباين التي قد

تحدث نتيجة الفجوات ما بين األسعار العالمية واألسعار المحمية.

 -7التنسيق بين السياسة السعرية والسياسات األخرى في إطار أىداف التنمية االقتصادية بشكل
عام والتنمية الزراعية بشكل خاص ,فقد تمجا الدولة إلى رعاية المحصول أو عدد من

المحاصيل وذلك لما تحتمو من أىمية خاصة كأن تكون ىذه السمع مصد ار لمنقد األجنبي .أو
قد تكون سمعة وسيطة في صناعة معينة .أو أن يشكل المحصول سمعة غذائية أساسية

(ألنجفي وشريف.)121,1990 ,

االستعراض المرجعي:

وفي عام  1993قدم المال حويش رسالة ماجستير بعنوان :السياسة السعرية الزراعية في

العراق خالل عقد الثمانينات وقد درس الموضوع من الناحية النظرية فقط معالجة مواضيع

االتجاىات السعرية لممحاصيل الزراعية التي شممت الفواكو والخضر والحبوب والمحاصيل
الصناعية .وبينت أن السمع الزراعية قد حققت زيادات مستمرة في أسعارىا خالل المدة .كما أدى

الخزن غير الجيد وضعف تطور الصناعات الغذائية إلى استغالل الوسطاء لممنتج والمستيمك.

كما أدى تدخل الدولة إلى تحسين دخول المنتج الزراعي وقد عممت السياسة السعرية عمى حماية

المستيمك من جشع الوسطاء من خالل تثبيت األسعار.

وأجرى الباحث الحيالي في العام  1997دراسة بعنوان :بعض االعتبارات الواجب مراعاتيا

عند رسم السياسة السعرية لمرز في العراق .أوضحت فيو نتائج الدراسة انو لم تكن ىناك استجابة
لممساحة المزروعة بالرز عمى الرغم من االرتفاعات المستمرة في أسعار شرائيا وكانت سياسة
الدعم مثبطة لممنتج ومحفزه لممستيمك ,وبينت الدراسة أيضاً أن إنتاج الرز محمياً أفضل من

استيراده لكون نتائج كمفة المورد المحمي كانت مقبولة اقتصادياً.

كما وقدم (الواسطي )2003 ,دراسة بعنوان :تقويم السياسات السعرية الزراعية لمحاصيل

الحبوب األساسية في العراق لممدة ( )2000-1970لقد أظيرت الدراسة أن السياسة السعرية لم
تكن مجزية بدرجة كافية لممنتج عمى التوسع في اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي وذلك بسبب عدم

توفر الدعم الكافي لممنتج بأسعار مجزية وعدم توفر مستمزمات اإلنتاج بالكميات واألوقات

المناسبة ,أما من ناحية المستيمك فكان الدعم في صالحو حيث تحممت خزانة الدولة عبئا كبي اًر في
دفع مبالغ طائمة من أجل دعم أسعار المستيمك ,كما أنيا اعتمدت كثي ار عمى االستيراد لسد الفجوة

بين كمية الطمب المحمي عمى الحبوب وبين كمية اإلنتاج المحمي وبالتالي استنزاف كميات كبيرة

من العمالت األجنبية إلى الخارج .ولذلك فقد كانت التوصيات تتعمق بضرورة اعتماد سياسة سعرية
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لممحاصيل الرئيسية والحبوب بصورة عامة بحيث تحفز المنتج عمى زيادة وتحسين اإلنتاج وذلك

بإتباع سياسة دعم سعر المنتج إلى المستوى الذي يجعمو سعرا" مجزيا" ومشجعا" لو لاللتصاق
بالعممية الزراعية وزيادة كفاءتو اإلنتاجية ,مع العمل عمى توفير مستمزمات ومدخالت اإلنتاج

الحديثة في األوقات المناسبة وبشروط ميسرة ومدعومة.

وفي دراسة تقدم بيا إبراىيم ( )2011بعنوان :أثر اتجاىات السياسة السعرية الزراعية عمى

إنتاج محاصيل الحبوب اإلستراتيجية (حنطة ,شعير ,رز) في العراق لممدة ()2008 -1985
والذي تيدف إلي التعرف عمى مدى تأثير متغيرات السياسة السعرية الزراعية لممحاصيل الزراعية

اإلستراتيجية في توسيع او انكماش الناتج المحمي منيا من أجل االسترشاد بقيمة المتغيرات
االقتصادية ومديات تأثيرىا في رسم السياسة السعرية الزراعية المالئمة لمزراعة العراقية واعتمدت

الدراسة عمى عدد من المتغيرات ومن النتائج التي توصل إلييا الباحث كانت معنوية متغير
المساحة المزروعة لمحصولي القمح والرز ولم تظير معنويتو في محصول الشعير وبينت معنوية

كل من التقنية الميكانيكية والكيميائية لكل المحاصيل المستيدفة ,واتضحت معنوية متغير حجم
القروض الزراعية في محصول الرز ولم تظير معنويتو في القمح والشعير وظيرت معنوية متغير
السعر المحمي لمسنة السابقة في محصول القمح ولم تظير معنويتو في محصولي الرز والشعير ولم
تظير معنوية السعر العالمي في كل المحاصيل المدروسة نتيجة لمظروف االقتصادية الصعبة

(الحصار) والحروب التي مرت بيا العراق خالل العقود الماضية ومن أىم التوصيات كانت
التوسع في الدعم المقدم من قبل الدولة وذلك لما لو من دور كبير في تشجيع الفالحين وتحفيزىم

من اجل زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو وخاصة بالنسبة لمرز الذي شيد تراجعا في الدعم المقدم من

الدولة وخاصة في عقد التسعينيات.

كذلك قام عبد الرحمن وقمر) )2013بدارسة سياسات دعم محصول الحنطة وتأثيرىا عمى

المساحة المزروعة في العراق لممدة ( )2002 -1970واتضح من البحث أن االتجاه العام
لممساحة المزروعة لمحصول الحنطة في العراق تميل نحو االنخفاض في حين اخذ االتجاه العام

لمسعر الجاري لمحصول

الحنطة إلي الزيادة الكبيرة مقابل ذلك اتجاه السعر الحقيقي نحو

االنخفاض الكبير وأظيرت نتائج التحميل إلى عدم وجود تأثير لمسعر الجاري السعر الحقيقي لسنة

أو لسنتين سابقتين عمى المساحة المزروعة

وان االقتصاد العراقي عانى من عدم االستقرار

االقتصادي بسب ظروف الحرب التي أدت إلي عدم االستق ارر االقتصادي وتأثر األسعار بالتغيرات

في سعر صرف الدوالر األمريكي ,واىم التوصيات التي خرج منيا ىذا البحث ىي يتطمب أن ال
تعتمد السياسة السعرية زيادة األسعار ىدفا بحد ذاتو ويعد السعر واحدا من المحفزات لزيادة اإلنتاج
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واإلنتاجية والمساحة المزروعة لذلك يتطمب أن تتممس السياسة السعرية انعكاس أجراءتيا بشكل

ايجابي عمى المساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية.

واقع إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسة قيد الدراسة:

يوضححح الجححدول رقححم ( )1بحأن معححدل إنتححاج محصححول القمححح خححالل المححدة ( )1991-1980قححد

بمح ححغ ح ح حوالي ) (918.39ألح ححف طح ححن فح ححي حح ححين ازداد معح ححدل إنتح ححاج محصح ححول القمح ححح خح ححالل المح ححدة

( )2002-1992إلى حوالي ( (1074.36ألف طن واستمر في الزيادة وبمغ ححوالي ()2631.14
ألف طن خحالل المحدة ( (2013 - 2003أمحا عحن معحدل إنتحاج محصحول القمحح خحالل محدة الد ارسحة

( ) 2013 -1980فقد بمغت حوالي ) (1541.29ألف طن ,إن أسباب زيادة اإلنتاج من سنة إلى
أخرى ىو اعتمحاد معظحم المسحاحات المزروعحة محن القمحح فحي العحراق عمحى كميحات األمطحار السحاقطة

وعم ححى توزيعيح حا خححالل موسححم الز ارعححة فض حالً عححن العوامححل األخححرى واتبححاع السياسححات الناجحححة لزيححادة

اإلنتحاج ,ويوضحح الجححدول رقحم ( )1بحأن معحدل إنتحاج محصححول الشحعير بمححغ ححوالي ( (881.48ألححف

طححن خححالل المححدة ( )1991-1980أمححا خححالل المححدة ( )2002-1992فقححد انخفححض معححدل اإلنتححاج
إلححى ح حوالي ( )816.64ألححف طححن ثححم ازداد معححدل إنتححاج محصححول الشححعير إلححى ح حوالي )(828.78

ألح ححف طح ححن فح ححي المح ححدة (-2003

 )2013فح ححي حح ححين بمح ححغ معح ححدل اإلنتح ححاج خح ححالل مح ححدة الد ارسح ححة

( )2013 -1980ح حوالي ( )842.3ألححف طححن ,أمححا عححن معححدل إنتححاج محصححول الححرز خححالل مححدة

الد ارسححة (-1980

 )2013ف حإن الجححدول ( )1يبححين أيض حاً بححان معححدل اإلنتححاج لمححرز خححالل المححدة

( )1991-1980بمغ حوالي ( (160.35ألف طن وازداد في المدة ( )2002-1992ليبمغ حوالي
( )220.47ألحف طحن أمحا فحي المحدة ( )2013 -2003فقحد بمحغ معحدل اإلنتحاج ححوالي ))319.74
ألححف طححن فححي حححين بمححغ معححدل إنتححاج محصححول الححرز خححالل مححدة الد ارسححة ( )2013 -1980ححوالي

( (233.52ألف طن ويرجع ىحذا االنخفحاض فحي إنتحاج ىحذا المحصحول إلحى انخفحاض نسحبة الميحاه,
وكححذلك فشححل السياسححات المتبعححة مححن اجححل زيححادة اإلنتححاج ,واالعتمححاد عمححى االسححتيراد ,فضحالً عححن عححدم

وجود دعم كافي من قبل الدولة ,فضالً عن مشكمة المموحة التي تعاني منيحا التحرب العراقيحة والسحيما

في الجنوب ,وعدم استصالح األراضي التي تعاني من ىذه المشكمة ,ويبين الجدول ( )1أيضا بان

معدل إنتاج محصول الذرة الصحفراء بمحغ ححوالي ( (75.74ألحف طحن خحالل المحدة ()1991-1980
ثم ازداد معدل إنتاج محصول الذرة الصفراء بشكل كبير حتى بمغ حوالي ( )268.95ألحف طحن فحي

المدة ( )2002 -1992أما المدة ( )2013 -2003فقحد بمحغ معحدل إنتحاج محصحول الحذرة الصحفراء
حح حوالي ( )394.3أل ححف ط ححن أم ححا ع ححن مع ححدل إنت ححاج محص ححول ال ححذرة الص ححفراء خ ححالل م ححدة الد ارس ححة

( )2013 -1980فقد بمغ حوالي ( )246.33ألف طن ومن أسباب انخفاض معدالت اإلنتاج ىي
زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء إال أن الظروف الطبيعيحة ىحي التحي تحتحكم بزيحادة اإلنتحاج
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وخاصححة األمطححار ,إضححافة إلححى األسححاليب التقميديححة القديمححة المسححتخدمة ,وعححدم تححوفر األسححمدة والبححذور

المحسححنة والمخصححبات ,واالعتمححاد عمححى الخححارج مححن اجححل سححد االحتيححاج المحمححي حححال دون النيححوض
بواقع إنتاج الذرة الصفراء.

جدول رقم ()1

يوضح معدالت اإلنتاج لمحاصيل القمح والشعير والرز والذرة الصفراء خالل مدة الدراسة
()2013 - 1980
المعدالت
إنتاج القمح (ألف طن)
إنتاج الشعيز (ألف طن)
إنتاج الزس (ألف طن)
إنتاج الذرة الصفزاء (ألف
طن)

1991-1980
918.39
881.48
160.35
75.74

السنوات
2013 - 2003
2002 -1992
2631.14
1074.36
828.78
816.64
319.74
220.47
394.3
268.95

2013 -1980
1541.29
842.3
233.52
246.33

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية لممنظمة العربية لمتنمية الزراعية

المواد وطرائق العمل:

تسبق أية عممية لتقدير نموذج قياسي مرحمة ميمة ,ت َعد من أىم مراحل منيجية البحث في
االقتصاد القياسي وىي مرحمة التوصيف ,إذ ت َعد األساس في عممية التقدير لما تقدمو من فرصة

جيدة لفيم النموذج المقدر وبالتالي تقييم المقدرات استناداً إلى االختبارات االقتصادية واإلحصائية
والقياسية وكمما كان التوصيف صحيحاً ودقيقاً وقريباً من الواقع فان النموذج المقدر سوف يكون

أكثر واقعية وتكون المعممات المقدرة قريبة من الحقيقة ,وفي موضوع دراستنا المتعمق بتحديد اثر
سياسات األسعار الزراعية وكفاءتيا في تطور الناتج الزراعي في العراق لممدة ()2013 - 1980
فان العديد من الدراسات االقتصادية والمنطق االقتصادي يشيران إلى أن المتغيرات اآلتية ىي أكثر

المتغيرات تمثيال لسياسات األسعار الزراعية وكفاءتيا في تطور الناتج الزراعي في العراق
وكاألتي:

أوال :المتغير المعتمد ( :)Yلقد تم االعتماد عمى حجم اإلنتاج لكل من المحاصيل الزراعية
المدروسة وىي القمح والشعير والرز والذرة الصفراء وىو المتغير التابع الذي سيرمز لو بالرمز

( )Yويأخذ مقياس ( 1000طن) لمبيانات المعتمدة.

ثانياً :المتغيرات المستقمة :لقد تَم االعتماد عمى العوامل االقتصادية اآلتية بوصفيا المتغيرات
المستقمة التي تؤثر في الناتج الزراعي وكما يأتي:
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 -1المساحة المزروعة:

وتمثل المساحة المزروعة حجم المساحة التي يزرع بيا كل محصول وىو متغير مستقل ويرمز

لو بح ( )X1ويأخذ مقياس ( 1000ىكتار) وحسب االفتراضات المسبقة تكون عالقتو مع المتغير

التابع طردية ,فكمما زادت المساحة المزروعة بالمحصول أدى إلى زيادة حجم اإلنتاج منو.
 -2سعر الشراء:

يعد السعر تعبي اًر نقدياً عن قيمة السمعة أو الخدمة ,ويقصد بو السعر المحمي الذي يشترى بو

المحصول من قبل الدولة وىو متغير مستقل يأخذ الرمز ( )X2ومقياسو ىو (دينار /طن) ويفترض

أن تكون عالقتو مع المتغير التابع الذي ىو اإلنتاج عالقة طردية ,إذ إنو عندما يزداد سعر شراء
المحصول من قبل الدولة يؤدي ىذا إلى تشجيع زراعة المحصول وبالتالي زيادة اإلنتاج.
 -3التقنية الميكانيكية:

يقصد بيا المكائن واآلالت والمعدات الحديثة والمتمثمة بحاصل ضرب مجموع الحاصدات

والساحبات المستخدمة في العممية الزراعية في قدرتيا الحصانية ,وتمثل التقنية الميكانيكية متغير
مستقل يأخذ الرمز ( )X3بمقياس (1000حصان) وتكون العالقة بين ىذا المتغير والمتغير التابع

حسب االفتراضات المسبقة طردية ,النو كمما زادت التقنية الميكانيكية أدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج

من المحصول.

 - 4التقنية الكيميائية (الوحدات الفعالة من األسمدة):

وقد تم التعبير عن التكنولوجيا الكيميائية باألسمدة كمجموع لموحدات الفعالة من األسمدة التي

تتضمن األسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية ويمثل متغير مستقل يأخذ الرمز ( )X4بمقياس
(طن) وحسب االفتراضات المسبقة تكون العالقة طردية بين التقنية الكيميائية واإلنتاج فكمما زادت

مفردات تمك التقنية أدى ذلك إلى زيادة في حجم اإلنتاج الزراعي.
 -5حجم القروض الزراعية:

تمثل ىذه القروض كل ما يقدم لمفالح من قبل الدولة لدعم وتشجيع العممية الزراعية وىو

متغير مستقل يأخذ الرمز ( )X5ومقياسو ىو (مميون دينار) ويفترض أن تكون عالقة القروض

الزراعية باإلنتاج الزراعي طردية فكمما كان حجم القروض الزراعية كبيرة أدى ىذا إلى زيادة في

حجم اإلنتاج الزراعي.

 -6العجز في الميزان التجاري الزراعي:

يمثل العجز في الميزان التجاري الزراعي متغير مستقل يأخذ الرمز ( )X6بمقياس (مميون

دينار) لمبيانات المعتمدة ,إذ إن القيمة الموجبة لمقدار العجز بسبب اخذ القيمة المطمقة جعل
افتراض العالقة طردية بين قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي وحجم اإلنتاج لكل محصول.
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التحميل ومناقشة النتائج:

أوال :تحميل نموذج محصول القمح :يتضح من النموذج الموغارتمي المزدوج الذي مثل العالقة بين
إنتاج محصول القمح واألسعار الزراعية كمتغيرات مستقمة وكما في المعادلة اآلتية:
Log yi = - 3.433 + 4.383 Log X1 + 38.230 Log X2 + 0.559 Log X3
)(2.165

)(2.467

)(2.558

)(0.748

)*)t

-0.166 Log X4 + 0.036 Log X5 + 0.021 Log X6
)(0.962

)(1.240

)(1.037
-2

R = 0.72
t table = 1.70
F* = 15.0
F table = 2.46
D-W = 1.76
dl = 0.95
du = 1.66
إن ىذه المتغيرات تحدد نسبة عالية من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع ,ويظير ىذا من
خالل قيمة معامل االرتباط المصحح ( )R-2إذ بمغت ( )0.72والتي تعني أن التغيرات الحاصمة

في ىذه المتغيرات المستقمة حددت نسبة ( )% 72من التغيرات التي حدثت في المتغير التابع

المتمثل باإلنتاج من محصول الحنطة .من جانب أخر ومن خالل اختبار ( )Fيالحظ أن النموذج
المقدر معنوي إحصائياً ككل ,فإن اختبار دربن واطسون ( )D-Wتظير أن النموذج خال من
مشكمة االرتباط الذاتي ,ولغرض معرفة ىل أن النموذج المقدر يعاني من مشكمة التداخل الخطي
المتعدد نستخدم اختبار عامل تضخم التباين ( ,)VIFوعند تقدير قيمة ( )VIFيتبن أنيا تبمغ

( )6.45وىي اقل من العدد ( )10مما يعني أن النموذج المقدر خال من ىذه المشكمة .أما مشكمة

عدم ثبات تباين المتغير العشوائي ,فإنيا غير موجودة أيضاً من خالل اختبار بارك ,Park test
وعند مناقشة كل متغير مستقل وعالقتو بالمتغير التابع من حيث اإلشارة وقيمة المعممة وقوة

المعنوية اإلحصائية يتضح ما يأتي :معنوية متغير المساحة المزروعة ( )X1إذ كانت اإلشارة
موجبة بين اإلنتاج والمساحة المزروعة ,وىذا يعني أن ىناك عالقة طردية بين المتغيرين ,وكانت
قيمة المعممة المقدرة لممساحة المزروعة ( .)4.383ويعني ذلك انو لو زادت المساحة المزروعة
بنسبة ( )%100فان إنتاج محصول القمح سوف يزداد بنسبة ( .)% 438من ناحية ثانية كانت

المعنوية اإلحصائية ليذا المتغير عالية ,إذ بمغت قيمة ( )tالمقدرة ( )2.467وىي اكبر من

قيمة ) )tالجدولية بمستوى معنوية ( ,)%5وىذا يعني أن زيادة المساحات المزروعة واستغالليا
بالشكل األمثل سوف يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من ىذا المحصول ,وأيضا إن صناع السياسة

الزراعية في العراق اتخذوا عدداً من التدابير الالزمة لزيادة الناتج الزراعي بشكل عام وانتاج
محصول القمح بشكل خاص من خالل اعتماد أسموب التوسع األفقي وذلك يتطمب توسيع

المساحات القابمة لمزراعة ,أما سعر الشراء المحمي ( )X2فبين النموذج معنوية ىذا المتغير إذ إن
العالقة طردية بين سعر الشراء المحمي من قبل الدولة وانتاج محصول القمح ,كانت اإلشارة
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موجبة ,وقد بمغت قيمة معممة المتغير المستقل المقدرة ( )38.230وىي عالية تدل عمى أىمية ىذا

المتغير في التأثير عمى اإلنتاج ,فمو زاد سعر شراء القمح بنسبة ( )%100فان ىذا سيؤدي إلى
زيادة اإلنتاج بنسبة ( )%382الن ذلك سوف يشجع المزارعين عمى زيادة المساحات المزروعة

وبالتالي سوف يزداد إنتاج محصول القمح ويتفق اختبار ( )tمع ذلك ,إذ بمغت قيمة ( )tالمقدرة

( )2.165وىي أكبر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )1.70واتضح معنوية متغير التقنية
الميكانيكية ( )X3إذ كانت اإلشارة الموجبة التي تربط بين المتغير المستقل (التقنية الميكانيكية)

والمتغير التابع (إنتاج القمح) ,أثبتت العالقة طردية بين المتغيرين تماشيا مع االفتراضات المسبقة,
وان قيمة المعممة المقدرة بمغت ( )0.559وىي تعني انو في حالة زيادة التقنية الميكانيكية بنسبة

( )%100فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في إنتاج محصول القمح بنسبة ( )% 56تقريبا .من ناحية

أخرى يتضح معنوية التقنية الميكانيكية في تأثيرىا عمى اإلنتاج نتيجة لكون قيمة ( )tالمقدرة
والبالغة ( )2.165اكبر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )1.70ويعود سبب ذلك الى التوسع في

استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة من اآلالت والمكائن الزراعية المتمثمة بالساحبات والحاصدات

الزراعية ذات اإلنتاجية العالية والتكاليف المنخفضة ,وظيرت عدم معنوية متغير التقنية الكيميائية

( )X4وبإشارة سالبة من خالل قيمة )  )tالمقدرة منخفضة أذ بمغت ( )1.037وىي اقل من قيمة

( )tالجدولية البالغة ( ,)1.70ويعود سبب ذلك إلى عدم إلمام المزارعين بالطرق الصحيحة لمتسميد
وخاصة فيما يتعمق بالجرعات ,ومواعيد التسميد ,وأنواع السماد المطموبة ,وأيضاً ظيرت عدم

معنوية متغير حجم القروض الزراعية ( )X5ويعود سبب ذلك إلى عدة أسباب منيا استخدام
القروض الزراعية ألغراض غير زراعية وخاصة ألغراض سكنية ,أو بسبب عدم كفاية القروض
لألعمال المزرعية المختمفة .أما متغير العجز في الميزان التجاري الزراعي ( )X6فقد تبين عدم

معنويتو أيضاً إذ إن قيمة ( )tالمقدرة والبالغة ( )0.962اصغر من قيمة ( (tالجدولية والبالغة

( (1.70وذلك بسبب ضعف العالقة بين القطاع الزراعي والقطاع التجاري وبالرغم من اإلمكانيات
المتوفرة لمنيوض باإلنتاج المحمي لممحصول والسياسات الزراعية المتبعة إال انو بقي االعتماد عمى

االستيراد من المحصول في سد االحتياجات الغذائية نتيجة لمتزايد السكاني الكبير.

ثانيا :تحميل نموذج محصول الشعير:

إن النموذج الذي مثل العالقة بين إنتاج محصول الشعير واألسعار الزراعية ىو النموذج

الخطي وكما في المعادلة اآلتية :
yi = - 490.273 + 0.490 X1 + 0.001 X2 + 0.300 X3 - 0.001 X4
)) 0.846

))2.663

))0.785

)) 2.466

)) 0.941

*t

+ 0.000 X5 - 0.00002 X6
) ) 0.264

)(0.387

-2

R = 0.64

t table = 1.70
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F table = 2.46
du = 1.66
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dl = 0.95

F* = 10.9
D-W = 1.64

واذ كانت قيمة معامل التحديد المصحح ( )0.64( )R-2والتي تعني أن المتغيرات الداخمة
في ىذا النموذج كمتغيرات مستقمة تحدد نسبة ( )%64من التغيرات الحاصمة بالمتغير التابع الذي

يمثل إنتاج الشعير ,أما فيما يتعمق باختبار ( )Fفقد أوضح أن النموذج المقدر كان معنوي من
الناحية اإلحصائية ,نالحظ اختبار دربن واطسون ( )D-Wمن خالل قيمة ( )D-Wالمقدرة
والبالغة ( (1.64مما يعني أن االختبار غير حاسم لوقوع قيمة ( )D-Wفي المنطقة غير المؤكدة,

وعميو يمكن القول إن النموذج المقدر ال يعاني من مشكمة ارتباط ذاتي .أما مشكمة التداخل

الخطي ,فيمكن اختبارىا من خالل اختبار عامل تضخم التباين ( )VIFلذا فان قيمة ( )VIFوبعد

احتسابيا بمغت (  (1.88وىي اقل من العدد ( )10وىذا يعني خمو النموذج من مشكمة التداخل

الخطي المتعدد .إن مشكمة عدم ثبات التباين يمكن معرفتيا من خالل اختبار بارك األمر الذي

يشير إلى أن النموذج الخطي المقدر ال يعاني من مشكمة عدم تجانس تباين المتغير العشوائي.إن
مناقشة العالقة بين كل متغير مستقل عمى حدى مع المتغير التابع الممثل باإلنتاج من محصول

الشعير يتطمب مالحظة القيم المقدرة لمعممات المتغيرات المستقمة مع نوعية إشاراتيا فضالً عن قيم
( )tالمقدرة لموقوف عمى معنوية ىذه القيم المقدرة .وعند مناقشة كل متغير مستقل وعالقتو بالمتغير
التابع من حيث اإلشارة وقيمة المعممة وقوة المعنوية اإلحصائية يتضح ما يأتي :إذ ظيرت معنوية

المساحة المزروعة ( )X1وارتبط ىذا المتغير المستقل مع إنتاج محصول الشعير بعالقة طردية من
خالل اإلشارة الموجبة ,وكانت قيمة معممتو المقدرة ( )0.490وىي تعني انو في حالة زيادة
المساحة المزروعة لمحصول الشعير بوحدة واحدة فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الشعير ب

( )0.490من الوحدة الواحدة .كما أن قيمة ( )tالمقدرة والبالغة ( )2.466ىي اكبر من قيمة ()t
الجدولية البالغة ( (1.70مما يعني معنوية المعممة المقدرة وان المساحة المزروعة توثر بداللة
إحصائية واضحة عمى إنتاج الشعير وىذا يعني أن زيادة المساحة المزروعة واستغالليا بالشكل

األمثل يؤدي إلى زيادة الغمة وبالتالي زيادة كمية الناتج من ىذا المحصول  ,وبينت نتائج التحميل

أيضا عدم معنوية سعر الشراء المحمي ( )X2وذلك يعود إلى أن سعر الشراء من قبل الدولة لم
يكن مجزياً مقارنةً باألسعار العالمية وأسعار دول الجوار لممحصول ,وان األسعار التي تحددىا

الدولة لم تكن بمستوى السعر الحقيقي (سعر التوازن لممحصول) وأيضا ظيرت معنوية التقنية
الميكانيكية ( )X3وتبين من النموذج المقدر أن اإلشارة موجبة ,مما يعني أن العالقة طردية بين
التقنية الميكانيكية وانتاج محصول الشعير وان قيمة المعممة المقدرة بمغت ( )0.300مما يعني انو
في حالة زيادة التقنية الميكانيكية بمقدار وحدة واحدة  ,فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الشعير
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بمقدار ( )0.3من الوحدة .كما يالحظ أن قيمة المعممة المقدرة كانت معنوية إحصائيا في تأثيرىا
عمى المتغير التابع وذلك لكون قيمة ( )tالمقدرة والبالغة ( )2.663اكبر من قيمة ( )tالجدولية

البالغة ( )1.70بمستوى معنوية ( )% 5ويعني ذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية

الحديثة من اآلالت والمكائن الزراعية المتمثمة بالساحبات والحاصدات الزراعية ذات اإلنتاجية
العالية والتكاليف المنخفضة وذلك يؤدي إلى زيادة إنتاج الشعير وأيضا ظير عدم معنوية المتغيرات

األخرى المتمثمة بالتقنية الكيميائية ( )X4وحجم القروض الزراعية ( )X5ويعود أسباب عدم معنوية

المتغيرين إلى نفس األسباب الذي تم ذكرىا سابقاً ,وأيضاً ظيرت عدم معنوية العجز في الميزان
التجاري الزراعي ( )X6ويعود سبب ذلك إلى أن تأثير العجز في الميزان التجاري الزراعي عمى

إنتاج محصول الشعير ما زال ضعيفا وذلك من خالل حجم االستيراد الزراعية الكبيرة مما يؤكد عدم

قدرة اإلنتاج المحمي عمى منافسة اإلنتاج األجنبي وبذلك حل المنتج األجنبي محل المنتج المحمي
وأيضا لسد الطمب الداخمي الكبير من جميع المحاصيل وخاصة محصول الشعير في سد
االحتياجات الغذائية وذلك لم يشجع المزارع عمى زيادة اإلنتاج من محصول الشعير وبالتالي

انخفاض اإلنتاج المحمي من الشعير.

ثالثا :تحميل نموذج محصول الرز:

إن النموذج الموغارتمي المزدوج ,والذي تم اختياره لتوضيح العالقة بين األسعار الزراعية

لمحصول الرز واإلنتاج من ىذا المحصول وكما في المعادلة اآلتية:
Log yi = 0.406 + 0.636 Log X1 + 0.004 Log X2 + 0.548 Log X3
)( 2.297

) ( 0.120

)( 6.051

)( 0.515

)*)t

-0.243 Log X4 + 0.057 Log X5 + 0.028 Log X6
)(1.880

) ( 2.783

) ( 1.846
-2

R = 0.74
t table = 1.70
F* = 16.4
F table = 2.46
D-W = 1.86
dl = 0.95
du = 1.66
-2
ويظير من خالل معامل التحديد المصحح (  )Rوالبالغ ( )0.74أن المتغيرات المستقمة الداخمة
فيو تحدد نسبة ( )%74من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع المتمثل باإلنتاج .من جانب أخر
وحسب اختبار ( )Fيتضح أن النموذج المقدر معنوي من الناحية اإلحصائية ,أما فيما يتعمق

باختبار دربن واطسون ( )D-Wفان القيمة المقدرة ل ( (D-Wبمغت حوالي ( )1.86وىذا يعني

أن قيمة ( )D-Wتقع في منطقة عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي .أما اختبار عامل تضخم

التباين ( )VIFفانو يظير أيضا أن النموذج المقدر ال يشكو من مشكمة التداخل الخطي المتعدد,
وعند تطبيق اختبار عامل تضخم التباين ( )VIFيتبين أن قيمة ( )VIFبمغت ( )1.66وىي

اصغر من العدد ( ,)10وبتطبيق اختبار بارك ( )park testيتضح خمو النموذج المقدر من

مشكمة عدم ثبات التباين لممتغير العشوائي .وعند مناقشة المعممات المقدرة في النموذج الموغارتمي
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المزدوج المختار من ناحية قيمة ىذه المعممات واشارتيا ودرجة معنوياتيا ندرج مالحظات التحميل

كاآلتي ,ظيرت معنوية المساحة المزروعة ( )X1إذ أن قيمة المعممة المقدرة ليذا المتغير المستقل
بمغت ( )0.636وبإشارة موجبة مما يعني ان العالقة طردية لممتغير مع اإلنتاج من محصول الرز,
وان ىذه القيمة تعني انو لو زادت المساحة المزروعة من محصول الرز بنسبة ( )% 100فان ىذا

سيؤدي إلى زيادة إنتاج المحصول بنسبة ( )%64تقريبا .من ناحية ثانية يتبين ان المساحة
المزروعة ذات داللة إحصائية عالية وذلك لكون قيمة ( )tالمقدرة البالغة ( )6.051اكبر من قيمة

( )tالجدولية البالغة ( )1.70بمستوى معنوية ( )%5ويعني ذلك أن توفر مستمزمات زراعة الرز
سيؤدي إلى تحقيق مستويات متقدمة من اإلنتاج ومن ىذه المستمزمات توافر مصدر متجدد من

المياه يبقى فوق سطح األرض الرتفاع معين وفترة محدودة تتطمبيا ظروف اإلنتاج ,وأيضا رطوبة

محددة في الجو تتحدد بين  ,%80 -%70وظيرت عدم معنوية سعر الشراء المحمي ()X2

ويرجع سبب ذلك إلى انو بالرغم من سياستي دعم مستمزمات اإلنتاج ,ودعم أسعار المنتج النيائي

التي اتبعتيا الدولة إال أن أسعار شراء الرز لم تكن مجزية بالشكل المطموب ,وظيرت معنوية

متغير التقنية الميكانيكية ( )X3إذ ظير من النموذج المقدر أن العالقة طردية بين التقنية

الميكانيكية وانتاج محصول الرز ,وان قيمة المعممة المقدرة بمغت ( )0.548وىذا يعني انو في حالة

زيادة التقنية الميكانيكية بنسبة (  (%100فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الرز بنسبة ()%55

تقريباً ,واذ كانت قيمة ( )tالمقدرة والبالغة ( )2.297اكبر من قيمة ( )tالجدولية مما يؤكد معنوية

المتغير المعني وىذا يعني أن التزايد الحاصل في إعداد الساحبات يساىم في تييئة األراضي
الزراعية وبذلك يزداد معدل نمو إنتاج الرز والحاصدات الزراعية يسيم في زيادة كميات الرز

المنتجة وذلك يعكس أثره أيضا في رفع معدل نمو إنتاج محصول الرز ,وأيضا ظيرت معنوية

متغير التقنية الكيميائية ( )X4إذ اظير النموذج أن العالقة عكسية بين ىذا المتغير وانتاج

محصول الرز وذلك من خالل اإلشارة السالبة ,وان قيمة المعممة المقدرة بمغت ( ,)0.243وىي

تعني انو في حالة زيادة التقنية الكيميائية بنسبة ( )%100فان ىذا سيؤدي إلى انخفاض في إنتاج

محصول الرز ,أما قيمة ( )tالمقدرة فقد كانت ( )1.846وىي اكبر من قيمة ( )tالجدولية البالغة

( )1.70بمستوى معنوية ( )%5وىذا مخالف لمنطق النظرية االقتصادية الذي افترض العالقة

الطردية وذلك بسب قمة كميات األسمدة المستخدمة ,وعدم إلمام المزارعين بالطرق الصحيحة

لمتسميد والسيما فيما يتعمق بالجرعات ومواعيد التسميد وأنواع السماد المطموبة والكميات التي

تحتاجيا األرض .ومن خالل النموذج ظيرت معنوية متغير حجم القروض الزراعية ( )X5إذ

ارتبطت القروض الزراعية بعالقة طردية مع إنتاج الرز ,وكانت قيمة المعممة المقدرة ليذا المتغير

( )0.057وىي تعني انو في حالة زيادة حجم القروض الزراعية فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في
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إنتاج المحصول قيد الدرس بحوالي ( ,)%6وقد كانت قيمة ( )tالمقدرة البالغة ( )2.783اكبر من

قيمة ( )tالجدولية ,مما أكد معنوية المتغير المعني وىذه يعني إذ انو بزيادة وتشجيع اإلقراض
الزراعي سيؤدي إلى تحفيز المزارعين عمى زيادة إنتاجيم خاصة لممزارعين الذين ال يممكون رؤوس

أموال لبدأ العمميات الزراعية وبالتالي يستخدم رأس المال ىذا لزيادة الموجودات في المزرعة وذلك

لموصول إلى أفضل توليفة مورديو لتعظيم حجم الناتج الزراعي أو اإليرادات المزرعية ,وأيضا ظير
معنوية متغير العجز في الميزان التجاري الزراعي ( )X6إذ ظير تأثير العجز في الميزان التجاري

الزراعي عكسيا عمى إنتاج محصول الرز وكان ىذا التأثير ضعيف أيضا ,من خالل قيمة المعممة

المقدرة البالغة ( )0.028بإشارتيا السالبة وىذا مخالف لمنطق النظرية االقتصادية ,والتي تعني انو
في حالة زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي بنسبة (  (%100فان ىذا سيؤدي إلى انخفاض

في إنتاج محصول الرز بنسبة ( )%3تقريبا ,إذ بمغت قيمة ( (tالمقدرة (  )1.880وىي اكبر من
قيمة ( )tالجدولية بمستوى معنوية ( )%5والتي بمغت ( )1.70ويعود سبب ذلك إلى إن تأثير
العجز في الميزان التجاري الزراعي عمى إنتاج محصول الرز ما زال ضعيفا وذلك من خالل حجم

االستيراد الزراعية الكبيرة مما يؤكد عدم قدرة اإلنتاج المحمي عمى منافسة اإلنتاج األجنبي ,وبذلك
حل المنتج األجنبي محل المنتج المحمي ,وأيضا لسد الطمب الداخمي الكبير من جميع المحاصيل
والسيما محصول الرز في سد االحتياجات الغذائية وذلك لم يشجع المزارع عمى زيادة اإلنتاج من
محصول الرز وبالتالي انخفاض اإلنتاج المحمي من الرز ,وأيضاً ضعف العالقة بين القطاع

الزراعي والقطاع التجاري.

رابعا :تحميل نموذج محصول الذرة الصفراء

تم اختيار الصيغة الموغارتمية المزدوجة ألنيا مثمت الصيغة األفضل من خالل اجتيازىا

االختبارات اإلحصائية والقياسية واالقتصادية وفقا لممعادلة اآلتية :
Log yi = - 1.054 + 1.328 Log X1 - 0.033 Log X2 + 0.244 Log X3
) ( 1.297

)(11.476

) ( 0.954

)(1.625

) *)t

+0.007 Log X4 + 0.030 Log X5 - 0.029 Log X6
) ( 1.473

) ( 1.951

)(0.074
-2

R = 0.97
t table = 1.70
F* = 177.9
F table = 2.46
D-W = 1.18
dl = 0.95
du = 1.66
وان ىذا النموذج يظير أن المتغيرات المستقمة حددت نسبة عالية من التغيرات الحاصمة في إنتاج

الذرة الصفراء ,وان ىذا يؤشر من خالل قيمة معامل التحديد المصحح ( )R-2والبالغ ()0.97
والذي يعني أن ( )% 97من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع يعود سببيا إلى ىذه المتغيرات

المستقمة الداخمة في النموذج ,وان فقط ( )% 3من تمك المتغيرات تعود لمتغيرات خارج النموذج
متمثمة بالمتغير العشوائي ( )eiوعند مستوى معنوية ( )%5تبين أن القيمة المقدرة اكبر من القيمة
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الجدولية وىذا يدل عمى المعنوية اإلحصائية لمنموذج ,أما فيما يتعمق باختبار دربن واطسون (D-

 ,)Wفان قيمة ( )D-Wالمقدرة البالغة ( )1.18تعني أنيا تقع في المنطقة غير الحاسمة وبالتالي

فان ىذا يؤشر عمى عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي .والختبار مشكمة التداخل الخطي المتعدد,
نطبق اختبار عامل تضخم التباين ( ,)VIFوعند تقدير قيمة ( )VIFنالحظ أنيا تبمغ ()2.12

وىي اصغر من العدد ( )10وىذا يدل عمى عدم وجود ىذه المشكمة في النموذج ,إن االختبار
القياسي األخير ىو اختبار بارك ( ,)park testوعند تطبيق ىذا االختبار يتضح أن النموذج خال

من مشكمة عدم ثبات التباين لممتغير العشوائي .وبعد أن اختبر النموذج كميا من الناحية اإلحصائية
والقياسية يتم اختبار ىذا النموذج اقتصاديا من حيث حجم المعممة ونوع اإلشارة ,واحصائيا من

حيث اختبار ( )tعمى مستوى المعممة المقدرة الواحدة لكل متغير مستقل في النموذج كاألتي :فنجد

معنوية المساحة المزروعة ( )X1وارتبط المساحة المزروعة لمحصول الذرة الصفراء بعالقة طردية

مع إنتاج ىذا المحصول من خالل اإلشارة الموجبة لممعممة المقدرة التي بمغت قيمتيا ( (1.328
والتي تعني انو في حالة زيادة المساحة المزروعة بنسبة ( )%100فان ىذا سيؤدي إلى زيادة إنتاج

المحصول بنسبة ( )%133تقريباً .إذ كانت قيمة ( )tالمقدرة البالغة ( )11.476اكبر من قيمة ()t
الجدولية بمستوى معنوية ( )% 5إذ بمغت ( ,)1.70وىذا يعني أن زيادة المساحة المزروعة
واستغالليا بالشكل األمثل يؤدي إلى زيادة الغمة وبالتالي زيادة كمية الناتج من ىذا المحصول ,في

حين ظيرت عدم معنوية سعر الشراء المحمي ( )X2إذ كانت العالقة عكسية بين سعر الشراء

المحمي وانتاج المحصول من خالل اإلشارة السالبة كما أن قيمة المعممة المقدرة منخفضة جداً إذ
بمغت ( ,)0.033مما يعني انو في حالة زيادة سعر الشراء المحمي لممحصول بنسبة ()%100
فان ىذا سيؤدي إلى انخفاض إنتاجو بنسبة ( ,)%3وعالوة عمى أن قيمة ( )tالمقدرة لمعممة

المحصول المقدرة بمغت ( )0.954وىي اقل من قيمة ( )tالجدولية مما يعني أن ىذا المتغير غير
معنوي في تأثيره عمى المتغير التابع المتمثل بإنتاج محصول الذرة الصفراء ,الن سعر الشراء من

قبل الدولة لم يكن مجزياً مقارنةً باألسعار العالمية وأسعار دول الجوار لممحصول ,وان األسعار
التي تحددىا الدولة لم تكن بمستوى السعر الحقيقي (سعر التوازن لممحصول) ,وان دعم سعر

الشراء لن يكون ذات أىمية بدون دعم أسعار مستمزمات اإلنتاج في ظل حالة التضخم الذي يعاني

منيا االقتصاد العراقي .وظير معنوية متغير التقنية الميكانيكية ( )X3سواء من خالل العالقة

الطردية أو قيمة المعممة المقدرة التي بمغت ( )0.244والتي تعني انو في حالة زيادة التقنية
الميكانيكية بنسبة ( )%100فان ىذا سيؤدي إلى زيادة في إنتاج ىذا المحصول بنسبة ()%24
وعزز ىذا التأثير قيمة ( )tالمقدرة والبالغة (  )1.297كانت اكبر من قيمة ( )tالجدولية التي بمغت

( )1.70مما يعني أن ىذا المتغير معنوي في تأثيره عمى إنتاج ىذا المحصول إذ إنو ذلك يعني أن
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استخدام المكننة الزراعية والتوسع فييا واستراتيجية تكثيف رأس المال يوفر الوقت والجيد ويساىم

في زيادة اإلنتاج بشكل مباشر ,وظير عدم معنوية التقنية الكيميائية ( )X4ويرجع سبب ذلك إلى

قمة استخدام األسمدة المستخدمة والى عدم إلمام المزارع بالطرق الصحيحة وخاصة فيما يتعمق

بالجرعات ومواعيد التسميد وأنواع السماد المطموبة فضال عن االرتفاع المستمر في أسعارىا ,وأيضا
ظيرت معنوية حجم القروض الزراعية ( )X5واتضح أن اإلشارة التي تربط العالقة بين حجم

القروض الزراعية وانتاج محصول الذرة الصفراء كانت موجبة ,وان قيمة المعممة بمغت ()0.030
وىي تعني انو في حالة زيادة حجم القروض الزراعية بنسبة (  (%100فان ىذا سيؤدي إلى زيادة

في إنتاج ىذا المحصول بنسبة ( )%3وىذه يعني إذ إنو بزيادة وتشجيع اإلقراض الزراعي سيؤدي

إلى تحفيز المزارعين عمى زيادة إنتاجيم خاصة لممزارعين الذين ال يممكون رؤوس أموال لبدء

العمميات الزراعية ,وأيضاً ظير العجز في الميزان التجاري الزراعي ( )X 6غير معنوي ويعود

استيرد الدولة من المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية والسيما الذرة
ا
سبب ذلك إلى أن ىناك زيادة في

الصفراء إذ إنو بالرغم من توفر اإلمكانيات لمنيوض باإلنتاج المحمي لممحصول والسياسات
الزراعية المتبعة بقي االعتماد عمى االستيراد من المحصول في سد االحتياجات الغذائية نتيجة

التزايد السكاني الكبير.

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات:

 -1كانت العالقة طردية بين كل من المساحة المزروعة وسعر الشراء المحمي والتقنية الميكانيكية
من جية وانتاج محصول القمح من جية أخرى ,فضالً عن المعنوية اإلحصائية ليم من خالل

اختبار ( )tالمقدرة.

 - 2تبين أن كالً من حجم القروض الزراعية والعجز في الميزان التجاري الزراعي ,يرتبطان طردياً
مع إنتاج محصول القمح ,بينما ظيرت عالقة عكسية لمتغير التقنية الكيميائية مع إنتاج القمح

فضالً عن عدم المعنوية اإلحصائية ليذه المتغيرات من خالل اختبار( )tالمقدرة.

 - 3ظيرت العالقة طردية بين كل من المساحة المزروعة والتقنية الميكانيكية من جية وانتاج
محصول الشعير من جية أخرى وقد رافق ذلك وجود معنوية إحصائية لممعممتين.

 - 4إن كل من المتغيرات المستقمة األربعة التي ىي سعر الشراء المحمي والتقنية الكيماوية وحجم

القروض الزراعية والعجز في الميزان التجاري الزراعي ,ليس ليذه المتغيرات تأثير عمى إنتاج
محصول الشعير ,سواء من خالل انخفاض قيم معمماتيا المقدرة ,أو من خالل عدم المعنوية

اإلحصائية ليذه المعممات حسب اختبار (.)t
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 - 5تبين أن كل من األسعار الزراعية الممثمة بالمساحة المزروعة والتقنية الميكانيكية وحجم
القروض الزراعية ,ترتبط بعالقة طردية مع إنتاج محصول الرز .وقد رافق ذلك أن تأثيرىا كان
معنويا من الناحية اإلحصائية حسب اختبار (.)t

 - 6اتضح أن سعر الشراء المحمي ذات تأثير ضعيف عمى إنتاج محصول الرز ,ويرتبط بعالقة
طردية مع إنتاج الرز في ارتباط كل من التقنية الكيماوية والعجز في الميزان التجاري

الزراعي ,بعالقة عكسية مع إنتاج محصول الرز وقد اثبت اختبار ( )tأن المعممات معنوية
إحصائيا.

 - 7ارتبط كل من المساحة المزروعة وحجم القروض الزراعية بعالقة طردية مع إنتاج محصول

الذرة الصفراء ,كما أن اختبار ( )tبين أن ىناك معنوية إحصائية ليذين المتغيرين في تأثيرىا
عمى إنتاج الذرة الصفراء.

 - 8ارتبط كل من التقنية الميكانيكية والتقنية الكيميائية بعالقة طردية مع إنتاج محصول الذرة
الصفراء ,وارتبط كل من سعر الشراء المحمي والعجز في الميزان التجاري الزراعي بعالقة
عكسية مع إنتاج محصول الذرة الصفراء ورافق ذلك عدم معنوية إحصائية لمعممتيم المقدرة.

التوصيات:

 - 1اإلعالن عن أسعار شراء المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية كالقمح والشعير والرز والذرة
الصفراء قبل الموسم الزراعي قدر المستطاع فضالً عن تقديم حوافز حقيقية لممنتجين من دعم

أسعار مدخالت إنتاج وغيرىا.

 - 2التنسيق بين السياسة السعرية الزراعية والسياسات األخرى المؤثرة في اإلنتاج الزراعي ,ومنيا
(الضرائب واالئتمان الزراعي واإلعانات المالية والقروض الزراعية وتنظيم السوق) بيدف إزالة
حالة التعارض بينيا إلمكانية تحقيق أىداف السياسة السعرية في الزراعة.

 - 3إتباع سياسة دعم سعر المنتج ورفعو إلى ما يقارب األسعار العالمية أو األسعار الحدودية

إلى المستوى الذي يجعمو مجزياً ومشجعاً لممنتج الزراعي المحمي لاللتصاق بالعممية الزراعية

وزيادة كفاءتو اإلنتاجية ,والعمل عمى توفير مستمزمات اإلنتاج الحديثة في أوقاتيا المحددة
وبشروط ميسرة ومدعومة.

 - 4التوسع في المساحات المزروعة واتباع سياسة التوسع األفقي والعامودي وذلك بإستخدام
األصناف المحسنة من الحبوب لمحاصيل الحبوب لما ليا من أىمية كبيرة في العالم ,ونظ اًر
لتناقص إجمالي الناتج فييا وأىميتو عمى المستوى القطري والعربي والعالمي ,السيما إذا أخذنا
بنظر االعتبار أزمة الغذاء والتأثيرات الناتجة عنيا.
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 - 5إنشاء مراكز أبحاث زراعية متخصصة من ذوي االختصاصات من ميندسين زراعيين من
اجل تحديد كميات األسمدة ومواعيدىا وأنواعيا التي يحتاجيا المزارعون وكذلك توفير النصيحة
العممية لممزارعين.

 - 6عمى الرغم من التطور الحاصل في استخدام التقنية الميكانيكية المتمثمة بالساحبات

والحاصدات الزراعية ,إلى أن العراق ال يزال متخمفا في استخدام المكننة الزراعية بالقياس إلى
كثير من دول العالم لذا يجب تييئة الظروف المناسبة لالنتقال والتوسع في استخدام الوسائل

التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي.

 - 7زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية ,سواء أكانت قروض نقدية أو عينية
وبما يتناسب مع حالة التضخم التي يشيدىا القطر ,مع مراعاة أن تكون أسعار الفائدة عمى

ىذه القروض مقبولة.

 - 8تشكيل ىيئات مرتبطة بو ازرة الزراعة بصورة مباشرة تقوم باإلشراف عمى القروض الزراعية
المقدمة إلى الفالحين والتي من المفترض توجيييا إلى تنمية واقع القطاع الزراعي وتطويره
وفق جممة من الشروط من أىميا أن توجو القروض إلى زراعة األراضي وتشجيع زراعة

المحاصيل اإلستراتيجية من اجل سد االحتياجات الغذائية المحمية بدال من استيرادىا من

الخارج.

 - 9ىناك عجز في الميزان التجاري الزراعي بسبب ارتفاع قيمة الواردات الزراعية من السمع
الزراعية خالل فترة الدراسة ,مما يدل عمى عدم كفاءة القطاع الزراعي وعجزه عن تمبية الطمب

المحمي من السمع الزراعية ,ويعزى ذلك إلى تعثر اإلنتاج ,وضعف اإلنتاجية ,وعدم وجود

الفائض لمتصدير ,وىذا يعكس حالة االنكشاف الغذائي وخطورتو عمى األمن الغذائي.

 -10نوصي بعدم ضرورة زيادة أسعار شراء محصول القمح من قبل الحكومة لما قد يعود بو من
أثار جانبية سمبية لسياسة دعم سعر الناتج أكثر من الحد الالزم بغية تجنب اآلثار التضخمية
عمى السوق المحمية فضال عن الحد من تيريب ىذه المنتجات إلى دول الجوار.
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