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نموذج تطبيقي قضاء هيت أ األنبارالميزة النسيبة إلنتاج محصول فستق الحقل في محافظة 
 3102 – 0891للمدة 

 حميد رشيد العبطان                      *مروان منذر عبد الوهاب
  األنبارجامعة –كلية الزراعة

 الخالصة

يعد محصول فستق الحقل من المحاصيل الزيتية والصناعية المهمة لما يمتاز به من قيمة غذائية عالية 
ويشكل جزء مهم في اقتصاديات دول عده في  األخرى،ومردود اقتصادي مجزي بالمقارنة مع المحاصيل الصيفية 

زة نسبية األمر الذي يدر عمالت العالم ومن بينها الوطن العربي الذي تمتاز بعض دوله بكفاءة إنتاجية ومي
أجنبية لصالح اقتصادياتها الوطنية. لذلك استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على زراعة هذا المحصول ومعرفة الميزة 
النسبية لهذا المحصول. ومدى كفاءته محليا ومنافسته عالميا لمعرفة طبيعة السياسة التدخلية إلنتاجه في محافظة 

. باستعمال أسلوب تحليلي رياضي حديث يعرف 2142 – 4891 تطبيقية للمدةلة قضاء هيت حا األنبار
 (.PAMبمصفوفة تحليل السياسة )

، في حين كانت 4-دينار. دونم 24222( كانت Dإذ تبين من نتائج المصفوفة أن األربحية الخاصة )
، -18221جاء بقيمة سالبة ، وصافي التحويالت الذي 4-دينار. دونم 898992( بلغت Hاألربحية االجتماعية )

( DRCويفسر ذلك عدم وجود دعم للمنتجين من قبل الدولة لهذا المحصول. وجاء معامل تكلفة المورد المحلي )
، وهذا يعني أن المحصول يتمتع بميزة نسيبة على المستوى المحلي. وظهر معامل الحماية 1899بقيمة موجبة 

، وهذا يفسر أن المنتجين يستلمون أسعار لمنتجاتهم اقل من 1882( بقيمة موجبة NPC0االسمي للمخرجات )
، ويؤكد ذلك عدم 4811األسعار العالمية. غير أن معامل الحماية االسمي للمدخالت والذي كانت قيمته موجبة 

وهذا يدل على أن  1898(، بقيمة موجبة EPCوجود تدخل حقيقي من قبل الدولة. وظهر معامل الحماية الفعال )
ين يستلمون عوائد اقل السعرية أي غياب الدعم الحكومي إلنتاج هذا المحصول في العراق. وخلصت المنتج

الدراسة بجملة من التوصيات كان أبرزها ضرورة اهتمام ودعم الدولة للمنتج المحلي وتوجيه سياسة الدعم 
 .نباراألالحكومي بغية رفع كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الميزة النسبية للمحصول في 

Comparative advantage for the production of peanut in anbar 

province spend hit practical case for the period 1980-2013 
Marwan mother Abd AL wahab         Hameed Rasheed AL-Abtan 

College of Agri.-Univ. of Anbar 

Abstract 
The Peanut pistachio harvest field of oil and industrial crops important to the 

advantage of its high nutritional value economic payoff rewarding compared with 

other summer crops, Constitute an important part in the Economies of several 

countries in the world, including the Arab world Who characterized some of the 

                                                           
 ل من رسالة ماجستير للباحث األولبحث مست *



 ISSN: 1992-7479                                                       2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 

993 
 

efficiency of the productivity of countries comparative advantage which generate 

foreign currency for the benefit of their national economies. This study aimed to shed 

light on the cultivation of this crop and find out the comparative advantage of this 

crop and the extent of local competence and a global rival to know the nature of then 

terventionist policy of the production in Anbar Governorate Hit spend a practical state 

of matter 1980-2013 using the style of modern analytical athlete knows policy 

analysis matrix (PAM). 

The show from results matrix that own profitability (D) was 21365 Dinar, 

While the social profitability (H) reached 787883 dinar, Net transfers which came 

negative worth -49250, this explains the lack of support for producers by the stat for 

this crop. The cost of local resources coefficient (DRC value positive 0.88, this means 

that the crop has a comparative advantage at the local level. The back of the nominal 

protection coefficient for output (NPCO) value positive 0.92, this explains that 

producers receive their product prices lower than world prices. However, the nominal 

protection coefficient of input, which was, value positive 1.04, this underlines the lack 

of real income by the state. The back of the effective protection coefficient (EPC) 

value positive 0.89 this indicates that producers receive lower returns in the absence 

of interventionist policy, the price of any absence of government support for the 

production of this crop in Iraq. The study found a number of recommendations, most 

notably the need for attention and support of the state of the domestic product direct 

government support aggressive policy of raising the efficiency of resource use and 

achieve comparative advantage of the crop in An bar Governorate . 

 المقدمة

العلمي  وأسمه  legumiosaeمحصول فستق الحقل يصنف ضمن محاصيل العائلة البقولية
Arachishy Pogaeal  وهو من المحاصيل الزيتية االقتصادية ذات القيمة الغذائية العالية الحتوائه على نسبة

ألياف ويتميز باحتوائه على نسبة من  %289رماد و %281ذائبة ونسبة  %49من البروتينات واكثر من  2982%
(. فضال" عن 21(. وهو يجهز الجسم بالسعرات الحرارية لمحتواه الدهني والبروتيني )7) A, B, Hفيتامين 

احتواءه على نسبة ال بأس بها من األحماض الدهنية الغير مشبعة ونسبة ضئيلة من األحماض الدهنية المشبعة 
(. وهو يساهم في خفض نسبة الكولسترول في الدوم وينشط الذاكرة ويعمل على تقوية الدماغ ويخفض نسبة 21(

اإلصابات بالنوبات القلبية وهو مفيد لألوعية الدموية التي على تروية القلب بالدم. ويحمي من مرض الزهايمر 
 (. 15)ويؤدي إلى زيادة النشاط الذهني

لمرتبة الثالثة بعد بذور فول الصويا وبذور القطن من حيث نسبة الزيت ومحصول فستق الحقل يحتل ا
(. وهو يدخل في العديد من الصناعات 2( وكذلك )8) %21-%21(. وتتراوح نسبة الزيت في بذوره بين 42)

في  وتجود زراعته (.2ويستخدم عليقه خضراء في تغذية المواشي وكسبته تدخل في صناعة العلف الحيواني )
ويعتبر قضاء هيت من أقضية  إنتاجهفي  األنبارة ففي العراق تكاد أن تنفرد محافظة الرملية المزيج الترب

المحافظة التي تجود فيه زراعة هذا المحصول على كتفي نهر الفرات غير أن إنتاجية وحده المساحة بقيت دون 
حين الطرق العلمية الحديثة في الزراعة المستوى المطلوب لتدني األساليب المتبعة في اإلنتاج وعدم أتباع الفال

في مطلع التسعينات على نطاق واسع يغطي استهالك محافظة  إنتاجهوعلى الرغم من ذلك انتشر  (،4واإلنتاج )
ويصدر البعض منه إلى المحافظات المجاورة والقريبة. غير إن مؤشرات اإلنتاج المحلي لهذا المحصول  األنبار
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ك األمر الذي يشكل خلال واضحا في هيكل السياسة االقتصادية بشكل عام والسياسة ال تكفي لتغطية االستهال
الزراعة بشكل خاص. لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة الميزة النسبية إلنتاج هذا المحصول في محافظة 

افسة الحرة ، وبما يضمن التوزيع األفضل للموارد المحلية ضمن ظروف التجارة والمن2142 – 4891 األنبار
وضرورة إعادة توزيع عوامل اإلنتاج المحلية ضمن القطاع الزراعي باتجاه التخصص واالعتماد على الميزة 
النسبية التي يتحدد في ضوئها رسم السياسة الزراعة الخاصة بتخطيط اإلنتاج واالستيراد والتصدير في زراعة هذا 

دام مصفوفة تحليل السياسة لمعرفة كفاءة اإلنتاج المحلي المحصول وبما يحقق استخدام الموارد المتاحة باستخ
 ار.ومنافسته لإلنتاج دول الجو 

تكمن مشكلة البحث في تدني إنتاجية الدونم وبالتالي انخفاض مستوى اإلنتاج المحلي إذ لم يتمكن من 
ملحه إلى حشد كافة  تلبية الطلب المتزايد ولعدم وجود دراسات كافية للنهوض بواقع هذا المحصول باتت الضرورة

من توافر الموارد  بالرغممفادها انطلق البحث من فرضية  .اإلنتاج واالستهالك المتسعة بيناإلمكانات لردم الفجوة 
المحلية واإلمكانيات البشرية والمادية في البلد ودعم الدولة لعناصر اإلنتاج والطلب المتزايد على محصول فستق 
الحقل أال انه ال يتمتع بميزة نسبية بسبب قلة المساحات المزروعة لهذا المحصول على مستوى القطر وعزوف 

حصول على تحقيق المنافسة ليات خدمات متنوعة وعدم قدرة المالمزارعين عن زراعته بسبب حاجته إلى عم
السياسة التدخلية للدولة في إنتاجه  وقياس إثريهدف البحث إلى معرفة واقع أنتاج المحصول في العراق،  عالميا.

ل إلى والتوجه باالستمرار باإلنتاج المحلي وتشجعيه أو تركه استنادا إلى كفاءته ومنافسته لدول الجوار. والوصو 
اعتمد البحث  (.PAMحساب قيم المعامالت للميزة النسبية لعينة البحث باستخدام مصفوفة تحليل السياسة )

أسلوب الربط بين االتجاه الوصفي الذي يستند إلى الدراسات النظرية واالتجاه الكمي الذي يستند إلى أسلوب 
لقياس قيم معامالت الحماية والميزة النسبية التحليل باستعمال أسلوب رياضي يعرف بمصفوفة تحليل السياسة 

(PAM)استخدام مزيج من الطريقة االستنباطية القائمة على االستنتاج المجرد القائم على أسس وحقائق  . أي
معلومة والطريقة االستقرائية التي تقوم على المالحظة وجمع الحقائق وتصنيفها ودراستها للوصول إلى النتائج 

 المطلوبة.

أعدت لهذا الغرض للحصول على  استبانةالبيانات األولية: إذ تم إعداد استمارة اعتمد البحث على 
نسبة عينة المجتمع  استمارة مثلث 89قضاء هيت، وكان عدد االستمارات  األنبارالبيانات ميدانيا في محافظة 

ت من المصادر الثانوية: والتي مزارع. وكذلك الحصول على البيانا 281من مجتمع الدراسة المقدر بنحو  21%
تشمل الدراسات والكتب والبحوث النظرية المتنوعة والمنشورات الدوريات العلمية ذات العالقة وبعض المؤلفات 
والمطبوعات الخاصة بالمحاصيل الزيتية والتي لها عالقة ببيانات موضوع الدراسة. ومن بيانات رسمية: شملت 

-النفطزراعة هيت، وزارة  شعبة-األنبارزراعة  مديرية-الزراعةراعي، وزارة اإلحصاء الز  قسم-التخطيطوزارة 
 األبحاث، البنك المركزي العراقي.العامة لإلحصاء و  مديرية-المركزي العامة لتسويق منتجات النفط، البنك  الشركة

 المواد وطرائق العمل

هي طريقة لتحليل السياسات الزراعية  :(Policy Analysis Matrixمصفوفة تحليل السياسة )
وتكمن أهميتها في قدرتها على معرفة التأثير الفعال لسياسات التدخل الحكومي في جميع مراحل تدفق السلع. 
وهذا ما يساعد على قياس كفاءة هذه السياسات في تحقيق أهدافها ومعرفة أثارها على المنتجين والمستهلكين 
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ى الميزانية المزرعية التي أساسها العائدات والتكاليف التي تقسم إلى نوعين هما: وتبنى عل الكلي،واالقتصاد 
( وهي عبارة Domestic Resources)محلية وموارد  Tradable Inputs))لالتجار مدخالت اإلنتاج القابل 

القيم  عن جدول مكون من ثالثة أعمدة وثالثة صفوف يتم بناءها على أساس وحدات الحساب تلك وتوفر جميع
المختلفة الالزمة لحساب النسب المطلوبة لتحليل الميزانية النسبية. وتعد أطارا تحليليا رياضيا حديثا يقوم بتجزئة 

( أو ما التصدير-التسويق-التصنيع-باإلنتاجالمسار الذي تمر بيه السلعة ضمن مراحلها المختلفة المتمثلة )
 (.20وناته األساسية المتمثلة بنوعين من الحسابات )( إلى مكCommodity systemيعرف بنظام السلعة )

العائدات  التي أساسهاوترتكز مصفوفة تحليل السياسة الزراعية في بناءها على ميزانية المزرعة 
وهي مدخالت  Tradable Inputsمدخالت اإلنتاج القابلة لالتجار  (،41والتكاليف التي تقسم إلى نوعين هما )

 أسعار عالمية وتشمل على سبيل المثال األسمدة والمبيدات والعمليات اآللية ... الخ(.متاجر بها تتوافر لها 
عناصر إنتاج أولية كاألرض والعمال والفائدة  وهي Domestic Resourcesب هاالموارد المحلية غير المتاجر 

على رأس المال وال توجد لها أسعار عالمية وتحسب أسعارها االقتصادية أو أسعار الفعلية على أساس تكلفة 
ارتكزت مصفوفة تحليل السياسة في تصميمها على أساس معادلة الربح أو صافي  الفرص البديلة )أسعار الظل(.

 -(: 20) اآلتيةة الدخل على وفق الصيغ

Profit = Revenue – cost  = e (P q) Q – e (P t) It – (Pn) In – x 

 Tradableسعر المدخالت المتاجر بها ) tPو سعر الناتج، q Pو سعر الصرف التوازني للعملة المحلية، eإذ أن

in puts،) وnP ( سعر الموارد المحلية غير المتاجر بهاDomestic resources،) وQ ،و كمية الناتجtI  كمية
تكاليف تأثير بعض العوامل الخارجية غير المباشرة مثل   Xو كمية الموارد المحلية، nIو المدخالت المتاجر بها،

   احتكار المؤسسات الحكومية(. المعلومات،)النقص في 

 (8يوضح النموذج العام لمصفوفة تحليل السياسات) 1جدول 
 

Profit 

Cost Revenue 

 
 التفاصيل

Domestic Resources Tradable Inputs 

D C B A Private  Price 

H G F E Social  Price 

L K J I Divergences 

( وكلفة المدخالت المتاجر Aاألسعار الفعلية لكل من العائد اإلجمالي ) للمصفوفة،يمثل الصف األول 
 .D =A –B – C( إذ أن Dباألسعار الخاصة )( واألرباح C( وكلفة الموارد المحلية )Bبها )

( وكلفة Eللعائد اإلجمالي ) الظل( )أسعارالثاني األسعار االجتماعية  الصف حين يستخدمفي  
 .H = E –F – Gأن ( إذ H( واألربحية االجتماعية )G( وكلفة الموارد المحلية )Fالمدخالت المتاجر بها )

تحويالت  ،ل منالسوق على ك التدخل وفشلير سياسة غير أن الصف الثالث يمثل تحويالت تأث 
  A – E      = Iأن: ( وهو الفرق بين السعر المحلي )الفعلي( والسعر الحدودي )االجتماعي( للناتج إذ Iالناتج )
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( وهي تحويالت ناتجة عن الفرق بين السعر الفعلي والسعر Jتحويالت كلفة المدخالت المتاجر بها )
 وكلفتها بالسعرأي بمعنى عبارة عن الفرق بين كلفة المدخالت المتاجر بها بسعر السوق المحلي  أظلي

 J = B – F                                                               أن:  االجتماعي إذ 

للموارد المحلية   ( والسعر الظليC( وتنتج عن الفرق بين السعر الفعلي )Kتحويالت الموارد المحلية ) 
(G بمعنى أنها عبارة عن الفرق بين الموارد المحلية بسعر السوق المحلي وسعرها االجتماعي ويعبر عنها  )

 K = C – G بالصيغة آالتية:                                                                       

 السلعةلتدخل الحكومية وفشل السوق على نظام وهي تمثل تأثيرات سياسة ا (L)صافي التحويالت  

                                                                                          L = D – Hاآلتية:  بالصيغة

تمثل  4دخلة في الصف األول من الجدول البيانات الم: Private profitabilityاألربحية الخاصة 
مقياسًا لألرباح الخاصة والتي تشير إلى اإليرادات والتكاليف )المتاجر بها والمحلية( والتي تعكس أسعار السوق 

( المستلمة أو المدفوعة من قبل المزارعين والتجار. أي أن األربحية Private pricesالمحلية )األسعار الخاصة
( أو لكل وحدة مباعة وتكاليف اإلنتاج والتي Aي لإليرادات )( هي عبارة عن الفرق بين المجموع الكلDالخاصة )

( ويمكن الحصول عليها على وفق C( وتكاليف الموارد المحلية )Bتشمل تكاليف المدخالت المتاجر بها )
 -(:20الصيغة اآلتية )

D = A – (B + C)                                                                                                        

تستعمل البيانات المدخلة في الصف الثاني لمصفوفة : Social Profitabilityاألربحية االجتماعية 
( والتي تعكس قيمة الندرة أو تكاليف الفرص Social prices( األسعار االجتماعية )PAMتحليل السياسة )

البديلة االجتماعية لكل من عناصر اإلنتاج والناتج، أي أن األربحية االجتماعية، هي عبارة عن الفرق بين 
اإليرادات والتكاليف )المتاجر بها والمحلية( والمقيمة باألسعار االجتماعية، ويمكن حسابها على وفق الصيغة 

    H = E – (F+ G)    -:(19اآلتية )

معامل الحماية االسمي للمخرجات ، (17)وتشمل Protection coefficients معامالت الحماية
(NPCO)Nominal Protection coefficient for output :  يحدد هذا المقياس الفرق الفعلي بين األسعار

وهو عبارة عن قسمة اإليراد بأسعار السوق  المحلية واألسعار العالمية ويوضح اثر السياسة في سعر المنتج.
(. ويقيس هذا العامل اثر السياسات على سعر المنتج وسعر E( إلى اإليراد باألسعار االجتماعية )Aالمحلية )

المدخالت معا آذ يبرز التشوه مدى تنوع األسعار المحلية بالنسبة لألسعار العالمية نتيجة الضرائب المباشرة أو 
 NPC0 = A/B        -لى المنتج أو دعم المنتج ويتم الحصول عليه على وفق الصيغة اآلتية:غير المباشرة ع

:   NPCI))Nominal Protection coefficient for outputمعامل الحماية االسمي للمدخالت 
للموارد القابلة للتجارة. يبين هذا المعامل الفرق الفعلي بين األسعار المحلية الخاصة واألسعار العالمية االجتماعية 
( باألسعار الخاصة Bويوضح اثر السياسة في سعر تلك الموارد وذلك بقسمة كلفة المدخالت المتاجر بها )

(Private price( إلى كلفتها )F( باألسعار االجتماعية )Social price:ويحسب على وفق المعادلة اآلتية )-                                                                             
 NPCI = B/F                                                                                                                   
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( Dوهو عبارة عن قسمة األرباح الخاصة ): Profitability Coefficient( PC) معامل األربحية
 (. 20): الحصول عليه وفق الصيغة اآلتية ( ويمكنHلعة إلى األرباح االجتماعية )لنظام الس

                                                           PC = D/H = (A- B- C)/(E- F- G) 

هو يقيس األثر الشامل : Effective protection coefficient (EPC)معامل الحماية الفعال 
المحلي التي ويمثل نسبة القيمة المضافة بسعر السوق  سياسات على السلع والمدخالت القابلة لالتجارلحصيلة ال

( مطروحًا منه كلفة المدخالت المتاجر بها بأسعار السوق المحلية A) بسعر السوق المحلي هي عبارة عن اإليراد
(B إلى القيمة المضافة بالسعر االجتماعي التي هي عبارة عن )( اإليراد بالسعر االجتماعيE مطروحًا منه )

(. ويستنتج من هذا انه عبارة عن قيمه تضاف للمنتج أو Fباألسعار االجتماعية ) المتاجر بها كلفة المدخالت
 EPC =A-B/ E-F             (:18الصيغة اآلتية ) على الموارد المستخدمة إلنتاج المنتج ويحسب على وفق

وهو مؤشر للتعرف على نسبة صافي  Producer Subsidy Ratio: (PSR) نسبة إعانة المنتج
( لنظام السلعة ويوضح المدى الذي تزداد فيه أو تقل عوائد نظام (E( من قيمة اإليراد االجتماعي Lالتحويالت )

دخل السلعة بسبب سياسة التدخل الحكومي ويبين أيضًا إجمالي تأثير العوامل المختلفة في نظام السلعة كالت
الحكومي وبقية العوامل. أي بمعنى آخر يمثل الربح باألسعار الخاصة مطروح منه الربح باألسعار االجتماعية 
مقسوم على اإليرادات باألسعار االجتماعية ومنه يستدل على نسبة الدعم الحقيقية التي تقدمها الدولة للمنتج 

 PSR = (L/E)100 = (D-H/E)100                     -(:19الزراعي ويحسب على وفق المعادلة اآلتية )

تشير الميزة النسبية إلى قدرة االقتصاد على : (Comparative Advantage)مفهوم الميزة النسبية 
إنتاج السلعة بتكلفة أقل من أي اقتصاد آخر من خالل العوامل اإلنتاجية المتوفرة فيه. ويمكن تطبيق مفهوم الميزة 

والمؤسسة والمجتمع وتعبر الميزة النسبية باختصار عن قدرة معينة مكتسبة يتمتع بها األفراد النسبية على الفرد 
فالدول وفقا للميزة النسبية تميل إلى التخصص في أنتاج وتصدير السلع التي يمكن أن  والمجتمعات والمؤسسات

دها عند عدم تمتعها بالكفاءة في تنتجها بتكلفة نسبية اقل محققة لها أعلى ربحية. أو أن تقوم الدولة باستيرا
وأن تستخدم الموارد المحلية الخاصة بإنتاج هذه السلعة في أنتاج سلعة أو سلع تملك الدولة ميزة نسبية  إنتاجها

في إنتاجها. والمفهوم التطبيقي للميزة النسبية يتضمن التوزيع األفضل للموارد المحلية ضمن ظروف التجارة 
 (.48رة )الخارجية والمنافسة الح

سجل إنتاج محصول فستق الحقل في : وعلى مستوى العراق األنبارأنتاج فستق الحقل في محافظة 
 421كمية اإلنتاج بين حد أدنى بلغ  وكانت 2142-4891ألف طن خالل المدة  42422العراق متوسطاًّ قدره 

. في حين بلغ معدل اإلنتاج على مستوى محافظة 2112ألف طن عام  21وحد أعلى بلغ  4892ألف طن عام 
من إجمالي اإلنتاج على مستوى العراق بلغ حده  %28812ألف طن لتسهم بنحو  42822للمدة نفسها  األنبار

سهم المستويان ، وي4892ألف طن عام  412وحده األدنى نحو  2112ألف طن في عام  21128األقصى 
 .  2جدول  ويوضح ذلكمن أجمالي اإلنتاج في العراق.  % 8282و %21اإلنتاجيان بنحو 

غرب العراق  األنبارتقع محافظة : مع التركيز على قضاء هيت األنبارأنتاج فستق الحقل في محافظة 
 1448 األنبارحقل في إذ بلغت المساحة المزروعة بمحصول فستق ال تقدر مساحتها بنحو ثلث مساحة العراق.



 ISSN: 1992-7479                                                       2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 

993 
 

الشعب  2ألف دونم. ويوضح الجدول  2228من مساحة القطر البالغة  %82وبنسبة  2142ألف دونم لعام 
 الزراعية المشمولة بالمسح الميداني.

 3102 –0891للمدة  األنباريوضح أنتاج محصول فستق الحقل في العراق ومحافظة  3جدول 
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0891 228 228 411 4888 41811 4982 4881 

0890 492 492 411 4889 22229 1444 4881 

0893 412 412 411 4888 49822 2111 2281 

0892 221 221 411 2111 28224 8882 2882 

0891 112 112 411 2114 29892 2918 2289 

0891 222 222 411 2112 22214 21128 2182 

0891 99 99 411 2112 11442 42181 2882 

0891 214 214 411 2111 22812 8281 2982 

0899 129 129 411 2112 21222 8142 2882 

0898 222 222 411 2112 22114 8822 2181 

0881 228 228 411 2118 29424 2991 2189 

0880 122 288 8488 2119 22222 2411 2881 

0883 114 288 8181 2118 48421 2948 2181 

0882 121 282 9981 2141 41129 2928 2289 

0881 141 222 8982 2144 41999 1189 1484 

0881 229 228 8284 2142 9224 2119 2284 

0881 928 289 9488 2142 2921 2111 2982 

 % 21 2488 42422 المتوسط

 قسم اإلحصاء الزراعي.-المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط

 3102لسنة  األنباريوضح المساحة المزروعة لمحصول فستق الحقل في المحافظة  2جدول
المساحة  القضاء

 دونم، لمزروعةا

 ،الكميات المنتجة
 طن

نسبة 
 المساهمة

المساحة  القضاء
 دونم ،المزروعة

الكميات 
 طن، المنتجة

نسبة 
 المساهمة

 5% 170.2 205.9 عنه 35% 1191.4 1441.65 هيت

 %15 510.6 617.8 راوة 20% 680.8 823.8 القائم

 3% 102.9 123.57 حديثة 10% 340.2 411.9 الرمادي

 2% 68.1 82.3 الرطبة 10% 21182 412 الفلوجة

 اإلحصاء الزراعي. قسم-األنبارالمصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على بيانات مديرية زراعة 

إذ يشكل قضاء هيت ونواحيه النسبة األكبر للمحافظة إذ تشتهر تلك المناطق بزراعة محصول فستق 
ألصناف محلية مفضلة الحقل بسبب مالئمة التربة والظروف المناخية ووفرة المياه الصالحة للسقي وزراعتهم 

وتعطي حاصل أعلى من األصناف األخرى مثل الشبح وغيرها. إذ يتضح من الجدول أعاله تفاوت المساحات 
 المزروعة والكميات المنتجة للدونم الواحد بين ناحية وأخرى من نواحي القضاء كما في الجدول أدناه.

 2013لمساحة المزروعة واإلنتاج لعام يوضح حجم إسهام كل ناحية من نواحي قضاء هيت في ا 1جدول 
 نسبة المساهمة طن ،اإلنتاج دونم، المساحة المزروعة الناحية نسبة المساهمة طن ،اإلنتاج دونم ،المساحة المزروعة الناحية

 00 00 00 كبيسة 15% 178.71 216.25 الفرات

 12% 142.96 172.9 هيت 29% 345.5 418.07 البغدادي

     44% 524.21 634.3 المحمدي

 .2013شعبة هيت لعام  – األنبارالمصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على البيانات مديرية الزراعة 
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 النتائج والمناقشة

يتمتع محصول فستق الحقل في العراق بصعوبة توافر إحصاءات البيانات عن هذا القطاع في الوزارات 
والدوائر المختصة، ولهذا تم أعداد استمارة استبيان للحصول على البيانات الخاصة بالبحث عن المحصول في 

مالت الفنية، والتي تمثل عناصر ، وتم تقدير حاجة الدونم الواحد من عناصر اإلنتاج من المعااألنبارمحافظة 
 (. Non-tradable inputs(، والموارد المحلية )Tradable inputsاإلنتاج من المدخالت المتاجر بها )

 إلنتاج محصول فستق الحقل Technical Coefficientالمعامالت الفنية  1جدول 
 Tradable المدخالت المتاجر بها

Inputs (B)  
 No Tradable Inputs(C)  الموارد المحلية

  المؤجر ويشمل: العمل-2 دونم 4 األرض-أوال
المال العامل رأس-ثانيا كغم 29 البذور  4-دونم .ساعة 42 األلواح عمل-أ ألف 822 

وينقسم: العمل-ثالثا  األسمدة:  4-دونم .ساعة 41 التمريز-ب  
 دينار بالشهر 211 الكهرباء-ج  ويشمل: الدائمي العمل-4 كغم 11 (الدأبسماد الفوسفاتي )

 دينار 49111 الصيانة-د 4-دونم .ساعة 2 األرض تحضير-أ كغم 21 سماد اليوريا
 4-دونم .ساعة 41 تحضين النبات عملية-ه 4-دونم .ساعة 4 تنعيم-ب لتر 182 المبيدات

 4-دونم .ساعة 41 الجني-و 4-دونم .ساعة 21 السقي-ج لتر 982 الوقود
 النقل والتحميل عملية-س 4-دونم .ساعة 22 المحصول عناية-د  

 باألكياس والتفريغ والتعبئة
 4-دونم .ساعة 21

 4-دونم .ساعة 41 المكافحة-ه
 4-دونم .ساعة 1 األرض تحضير-4 وتشمل المكننة-رابعا  

 4-دونم .ساعة 2  الميكانيكيالحصاد -2  922   متوسط إنتاجية الدونم

 .الميدانية الدراسة نتائج على باالعتماد الباحث قبل من احتسبت: المصدر

 عناصر مصفوفة تحليل السياسة لمحصول فستق الحقل:

 حساب الصف األول لمصفوفة تحليل السياسة )األسعار الخاصة(

(. إذ كانت Private priceويتضمن إجمالي التكاليف والعائد واألرباح محسوبة باألسعار الخاصة )
المبيدات، الوقود(  األسمدة،أسعار السوق المحلية لمدخالت اإلنتاج المتاجر بها لكل وحدة قياس وهي )البذور، 

( على 4-لتر. دينار 1282، 4-لتر .دينار 21111، 4-كغم .دينار 22111، 4-كغم .دينار 12111 كاالتي
، بينما حسب إجمالي 4-دونم .دينار 482482والي ( حBالتوالي. في حين بلغ إجمالي التكاليف المتاجر بها )

 ( والتي شملت )األرض، رأس المال، العمل البشري، العمل الميكانيكي(. Cتكاليف الموارد المحلية )

 حساب الصف الثاني لمصفوفة تحليل السياسة )األسعار االجتماعية(

ويعد حساب الصف األول من المصفوفة للمعامالت الفنية من البذور واألسمدة والمبيدات والوقود 
وأجور النقل باألسعار المحلية يتم تحويل األسعار العالمية إلى األسعار المحلية من خالل معامل التحويل 

عائد من العملة األجنبية إلى العملة القياسي وفيما يلي الخطوات العملية لتحويل أسعار المدخالت المتاجر بها وال
المحلية باستعمال طريقة معامل التحويل القياسي، وباالعتماد على سعر الطن الواحد من فستق الحقل عالميًا 

. لتحويل السعر من العملة 4-طن. دوالر 822إذ بلغ  2015وحسب أسعار السلع في السوق العالمية لعام 
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األجنبية إلى العملة المحلية، وللحصول على سعر الطن الواحد من فستق الحقل الحدودي، ُيضرب سعر الطن 
الواحد من محصول فستق الحقل عالميًا بسعر الصرف الرسمي، مع مالحظة أن سعر الصرف الرسمي وحسب 

كان سعر الصرف التوازني  (، بينما2دوالر)لكل  دينار 4422هو  2015مؤشرات البنك المركزي العراقي لعام 
 دوالر. لكل دينار 4212لسوق لنفس الفترة بلغ وحسب مؤشرات ا

 دينار. 991221دوالر=  لكل دينار 4422× دوالر  822سعر الطن الواحد بالسعر الحدودي = 

 لتوازني/ معامل التحويل القياسي.السعر اسعر الطن الواحد بسعر الصرف التوازني =     
 SCF= OER/EER     معامل التحويل القياسي نحصل عليه على وفق الصيغة الرياضية اآلتية:    

 التحويل القياسي                                                        معامل S.C.Fالتوازني، الصرف  سعر EER، = سعر الصرف الرسمي OERإذ إن 
                                                                           0.97 $  =  =  SCF     

 دينار. 81822 =   : سعر الطن الواحد بسعر الصرف التوازني بالدينار                    اً إذ 

من الحدود إلى المخازن القيمة المساواتية لالستيراد = السعر الحدودي بسعر الصرف التوازني + كلفة النقل 
 الرئيسة بسعر الصرف التوازني.

 .4-طن .دينار 22221=  4212×  22دوالر =  لكل دينار×  = دوالركمتوسط  اً إذ

 تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد )ميزانية المشروع( باألسعار الخاصة 1جدول 
 No Tradable Inputs(C)  الموارد المحلية  Tradable Inputs (B) المدخالت المتاجر بها

  اإلنتاجي كلفة العنصر  اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 الوحدة سعر  
 بالدينار الواحدة

 اإلنتاجي كلفة العنصر  اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 الوحدة سعر 
 بالدينار الواحدة

 21111 / ساعة4211 السقي-ج 42000 1500 البذور
 37500 / ساعة4211 المحصول عناية-د   األسمدة:

 42111 / ساعة4211 المكافحة-ه 52000 1300 (الدأبسماد الفوسفاتي )
   العمل المؤجر ويشمل-2 16500 550 سماد اليوريا

 22500 / ساعة4211 األلواح عمل-أ 60000 15000 المبيدات
 42111 / ساعة4211 التمريز-ب 4675 550 الوقود

 للموسم 2211 دينار  211 الكهرباء-ج 482482 باألسعار الخاصة مجموع كلفة المدخالت المتاجر بها
 49111 ------  الصيانة-د No Tradable Inputs(C)  الموارد المحلية

 اإلنتاجي كلفة العنصر  اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 سعر الوحدة 
 بالدينار الواحدة

 21111 / ساعة4211 تحضين النبات عملية-ه   

 21111 / ساعة4211 الجني-و 125000 125000 األرض-أوال
المال العامل رأس-ثانيا  
وينقسم العمل-ثالثا  

النقل والتحميل  عملية-س  82911 9%×822111
 باألكياس والتفريغ والتعبئة

 42111 / ساعة4211

   وتشمل المكننة-رابعا   ويشمل: الدائمي العمل-0
 21111 / ساعة8211 األرض تحضير-4 21111 / ساعة42111 األرض تحضير-أ

 11111 / ساعة21111  الميكانيكيالحصاد -2 42111 / ساعة42111 والتعديل تنعيم-ب
 822991 4-كغم. دينار 991  العائد الخاص  A 221211 مجموع كلفة الموارد المحلية باألسعار الخاصة

 24222  الخاصة  األربحية D 812242 المجموع الكلي للتكاليف الخاصة
 .2المصدر: احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية والجدول 
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 دينار. 882998=  22221+  818222إذن القيمة المساواتية لالستيراد = 
 القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة = القيمة المساواتية لالستيراد.

 .4-طن .( دينار21111باب المزرعة هو ) لى*أن كلفة النقل من المخازن الرئيسية إ
 ويمكن حساب القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة     

 . 4-طن. دينار 822992=  21111 – 882992 =
 )االجتماعي( للكغم الواحد من فستق الحقل:  الظليأي أن السعر . وتوضح هذه القيمة االجتماعية )الظلية(

 
 4- كغم .دينار 82289=  822992

4111 

 ( كغم كاآلتي:922( وحسب متوسط إنتاجية الدونم والبالغة )Eويمكن الحصول على القيمة االجتماعية لإليراد ) 
E  دينار. 898929=  82289×  922= سعر الكغم الواحد × = متوسط إنتاجية الدونم† 

 االجتماعيةتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد )ميزانية المشروع( باألسعار  1جدول 
 No Tradable Inputs(C)  الموارد المحلية  Tradable Inputs (B) المدخالت المتاجر بها

  اإلنتاجي كلفة العنصر اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 الوحدة سعر  
 بالدينار الواحدة

 اإلنتاجي كلفة العنصر اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 الوحدة سعر 
 بالدينار الواحدة

 21111 / ساعة4211 السقي-ج 26488 812 البذور
 37500 / ساعة4211 المحصول عناية-د   األسمدة:

 42111 / ساعة4211 المكافحة-ه 35680 982 (الدأبسماد الفوسفاتي )
   العمل المؤجر ويشمل-2 12300 410 سماد اليوريا

 22500 / ساعة4211 األلواح عمل-أ 90131 20863 المبيدات
 42111 / ساعة4211 التمريز-ب 3825 4500 الوقود

 للموسم 2211 دينار لكل شهر  211 الكهرباء-ج 429121 مجموع كلفة المدخالت المتاجر بها باألسعار الخاصة
 49111 ------  الصيانة-د No Tradable Inputs(C)  الموارد المحلية

 اإلنتاجي كلفة العنصر اإلنتاج عناصر
 4-دونم دينار.

 سعر الوحدة 
 بالدينار الواحدة

 21111 / ساعة4211 تحضين النبات عملية-ه   

 21111 / ساعة4211 الجني-و 125000 125000 األرض-أوال
المال العامل رأس-ثانيا  
وينقسم العمل-ثالثا  

النقل والتحميل  عملية-س  82211 41%×822111
 باألكياس والتفريغ والتعبئة

 42111 / ساعة4211

   وتشمل المكننة-رابعا   ويشمل: الدائمي العمل-0
 21111 / ساعة8211 األرض تحضير-4 21111 / ساعة42111 األرض تحضير-أ

 11111 / ساعة21111  الميكانيكيالحصاد -2 42111 / ساعة42111 والتعديل تنعيم-ب
 898929 4-كغم. دينار 822  العائد الخاص E 219911 مجموع كلفة الموارد المحلية باألسعار الخاصة

 81241  الخاصة  األربحية D 848221 المجموع الكلي للتكاليف الخاصة
والمؤشرات االستيرادية للسلع العالمية، والنشرة  2المصدر: احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية والجدول 

 اليومية للبنك المركزي العراقي ألسعار صرف العمالت. 

لة المحلية، بنفس الطريقة يتم تحويل أسعار باقي المدخالت المتاجر بها من العملة األجنبية إلى العم
 892حيث كانت األسعار الحدودية لهذه المدخالت هي  الوقود،المبيدات،  األسمدة،وهي أسعار كل من البذور، 

                                                           

 الشخصية مع أصحاب النقليات. * تم احتساب كلفة النقل عن طريق استمارة االستبيان والمقابلة
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 ،4-طن .دينار 811من البذور، في حين كان السعر الحدودي لألسمدة الفوسفاتية )الداب( هي 4-طن .دينار
وذلك حسب مؤشرات  ،4-لتر .دوالر 4882مبيدات ن متوسط سعر الوكا ،4-طن .دينار 212 وسعر سماد اليوريا

د الديزل )كاز( بحدود الشركات التجارية الخاصة، وتجار الجملة لهذه المواد. بينما حسب السعر الحدودي للوقو 
بضمنها كلفة النقل، وذلك حسب  4-لتر .دينار 121عر اللتر الواحد يعادل . أي أن س4-البرميل .دوالر 8182

. إذ يتم التقييم 6(. بينما ظهرت األسعار االجتماعية للوحدة الواحدة من المدخالت المتاجر بها في الجدول 14)
االجتماعي للموارد المحلية على أساس تكاليف الفرص البديلة، وتعني أنها قيمة التكلفة المتوقعة التي يمكن 

ة البديل الذي تم اختياره مقابل المنفعة التي تمت أي تكلف أخر،خسارتها من المشروع القائم لو تم اختيار بديل 
خسارتها من البديل األول والعائد الذي سيحققه الخيار الثاني، ويتم حساب تكلفة الفرص البديلة للبدائل المتاحة 

يمكن تقدير مصفوفة تحليل السياسة بعد حساب  (.4الستغالل واستثمار هذه األرض كإيجار يتحملها المنتج )
 4-دونم .، والمقدرة بالدينار8و 2لسابقين ف الكلية والعوائد باألسعار الخاصة واالجتماعية من الجدولين االتكالي

 -اآلتي: كما في الجدول 

 .ق للدونم الواحد محسوبة بالدينارفي العرا محصول فستق الحقلمصفوفة تحليل السيــاسة إلنتاج  9جدول 
 .0-دونم

Details 

 التفاصيل

Revenues Costs Proft 

Tradable inputs Domestic resource  

Private price A     822991  B 482482 C 221211 D 24221 

Social price E 898929 F 429121 G 219911 H 81241 

Transfer I 21829-  J 2824 K 49121-  L 18221-  

 .8و 2المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على الجدولين 

( والمدخالت المتاجر بها Aالجدول أعاله إذ تبين تقديرات التحويالت لكل من العائد )ويتضح من  
(B( والموارد المحلية )C( أن تحويالت العائد )I( سالبة وتمثل الفرق بين العائد باألسعار الخاصة )A والعائد )

ياس بعض المؤشرات والتي من البد من ق 9مصفوفة تحليل السياسة المبينة بالجدول  تم تقديربعد أن  باألسعار
خاللها يمكن قياس تأثير سياسة التدخل الحكومي في األسعار والتي تشمل معامالت الحماية والميزة النسبية 

 -تي: كاآلوهي  8والموضحة بالجدول 

(. وهذا يدل على أن المنتجين المحليين يحصلون على عوائد اقل من إيراداتهم الخاصة Eاالجتماعية ) 
باألسعار المحلية )أسعار السوق( مقارنة بالعوائد االجتماعية. في حين ظهرت تحويالت المدخالت المتاجر بها 

(J بإشارة موجبة بلغت قيمتها بحدود )2824 ( ألف دينار وتؤشر بان األسعار الخاصةB )من األسعار  أكبر
يقي للمدخالت المتاجر بها ضمن السياسة عدم وجود دعم حق (. مما يعنيFاالجتماعية للمدخالت المتاجر بها )

( سالبة وهذا يعني أن الموارد Kالمتبعة. في حين كانت تحويالت المدخالت غير المتاجر بها )الموارد المحلية( )
المحلية باألسعار الخاصة اقل من الموارد المحلية باألسعار االجتماعية. بينما أشارت نتيجة الربحية الخاصة 

(D والتي بلغت ) أن إنتاج محصول فستق الحقل في العراق يحقق أرباحًا 4-دونم .دينار 24221قيمتها بحدود ،
، وهذا يشير إلى 4-دونم .دينار 81241خاصة جيدة للمنتجين المحليين، في حين كانت األرباح االجتماعية 

واحد. كما جاءت التحويالت استخدام الموارد المحلية بشكل كفوء بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية الدونم ال
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. مما يعني أن التأثيرات اإلجمالية للسياسة المتبعة 4-دونم .دينار-18221( بقيمة سالبة بلغت حوالي Lالصافية )
 من قبل الدولة هي ليست لصالح المنتجين المحليين على المدى القصير.

 قياس أثر السياسة التدخلية:

البد من قياس بعض المؤشرات التي من  9مصفوفة تحليل السياسة المبينة بالجدول  تم تقديربعد أن 
خاللها يمكن قياس تأثير سياسة التدخل الحكومي في األسعار التي تشمل معامالت الحماية والميزة النسبية 

 -اآلتي: وهي  8والموضحة بالجدول 

 3101-3102ستق الحقل في العراق للمدة معامالت الحماية والميزة النسبية إلنتاج محصول ف 8جدول 
 المطلقة القيمة الصيغ الرياضية المعامالت والمؤشرات ت

 D = 24221 [A-B-C] (FP) الخاصةالربحية  1

 H = 81241 [E-F-G] (SP)الربحية االجتماعية  3

 DRC  = G/E-F 1899 (DRC)المحلي معامل تكلفة المورد  3

 -L = I-J-K 18221 (L) التحويالت 4

 NPCO = A/E 1882  (NPC0)معامل الحماية االسمي للمخرجات  5

 NPCI = B/F 1.04 (NPCI)للمدخالت معامل الحماية االسمي  1

 EPC = A-B/E-F 0.89  (EPC)الفعال معامل الحماية  7

 PC = D/H 1821 (PC)معامل األربحية االجتماعية  8

 411×ُ E/L= PSR -6.2% (PSR)نسبة أعانة المنتجين  9

 (.9المصدر: حسبت من قبل الباحث باالعتماد على الجدول )

مؤشر الربحية المالية يمثل قيمة صافي الربح المتحقق من األسعار الخاصة  :(FP)الربحية الخاصة 
(D،) ( الفرق بين العوائدA( والتكاليف )B+C بوجود أسعار السوق .)،والتي جاءت بقيمة موجبة بلغت  السائدة
 . مما يعني أن المنتجين المحليين يحققون أرباحا مجزية للدونم الواحد.4-دونم .( دينار24221)

يمثل قيمة صافي الربح المتحقق من األسعار  أن مؤشر الربحية االجتماعية :(SP)الربحية االجتماعية 
(. بوجود أسعار السوق العالمية أو األسعار F+G) ( والتكاليفEالفرق بين العوائد ) (،Hاالجتماعية )
، مما يعني أن المنتجين يحققون أرباحا مجزية 4-دونم .81241غت والتي كانت بقيمة موجبة بل االجتماعية،

 للدونم الواحد من محصول فستق الحقل.

أن كلفة الموارد المحلية مؤشر للميزة النسبية والتنافسية لنظام  :(DRC)معامل تكلفة المورد المحلي 
 األنباروهي اقل من الواحد الصحيح مما يعني أن محافظة  1899سلعة المحصول وكانت قيمته موجبة بلغت 

أن تتمتع بميزة نسبية في أنتاج محصول فستق الحقل وكفاءة في استخدام الموارد المحلية والمتاجر بها وهذا يعني 
 اإلنتاج يحقق ربحا اجتماعيا.

التحويالت الفرق بين صافي العوائد المتحققة من العوائد الخاصة والعوائد  يمثل (L):التحويالت 
مما يعني انه ال توجد تحويالت من االقتصاد  ،-18221( سالبة وبلغت Lاالجتماعية، وجاءت قيمة التحويالت )

 الكلي إلى نظام سلعة محصول فستق الحقل.



 ISSN: 1992-7479                                                       2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 

933 
 

أن المعامل جاء بقيمة موجبة اقل من الواحد الصحيح  :(NPC0)معامل الحماية االسمي للمخرجات 
( وهذا يعني أن المنتجين المحلين يستلمون أسعار اقل لمنتجاتهم من األسعار العالمية 1882بلغت قيمته )

 أي أن معامل الحماية جاء سالبا للمنتج المحلي. االجتماعية(،)األسعار 

ويمكن تفسيره معامل باألسعار الخاصة واألسعار  :(NPCI)لحماية االسمي للمدخالت معامل ا
مما يعني أن أسعار المدخالت  4811من الواحد الصحيح بلغت  أكبراالجتماعية والذي ظهر بقيمة موجبة 

قيقي من قبل وهذا يؤكد عدم وجود دعم ح العالمية،المتاجر بها باألسعار الخاصة أعلى من األسعار االجتماعية 
 الدولة لهذه المدخالت.

يشير هذا المعامل السياسة التدخلية المتبعة، الذي ظهر بقيمة موجبة  :(EPC)معامل الحماية الفعال 
وهذا يدل على المنتجين المحلين يستلمون عوائد في حالة وجود  الصحيح،( أي اقل من الواحد 1898بلغت )

ائد في حال غيابها أي أن القيمة المضافة باألسعار الخاصة هي اقل من السياسة التدخلية السعرية اقل من العو 
وهذا يعني غياب الدعم الحكومي إلنتاج محاصيل  %44القيمة المضافة باألسعار االجتماعية وتقل عنها بنسبة 

 فستق الحقل في العراق.

أي اقل من الواحد  ،1821فقد جاء هذا المعامل بقيمة موجبة بلغت  :(PC)معامل األربحية االجتماعية 
الصحيح هذا يعني أن نظام السلعة يفقد أرباحه لصالح القطاعات والخدمات األخرى نتيجة تأثير السياسة التدخلية 

 للدولة في نظام السلعة لمحصول فستق الحقل.

هذه النسبة التي يعتمد عليها في  إشارةيفسر هذا المعامل على ضوء  :(PSR)نسبة إعانة المنتج 
للمنتج المحلي مع دعم حقيقي له  إيجابيةسير هذه النسبة فإذا كانت قيمتها موجبة هذا يعني وجود محفزات تف

إذ ظهرت القيمة سالبه فهذا يعني وجود مثبطات تواجه المنتج المحلي بإشارة ظهرت بقيمة سالبة  صحيح،والعكس 
 ين. فهذا يعزي إلى عدم وجود دعم حقيقي للمنتجين المحل ،-282بلغت %

ظهر انه ال توجد أي أعانة للمدخالت المتاجر بها اعتمادا على قيمة معامل الحماية االسمي للمدخالت 
استنادا إلى الربحية  المحلي،يحقق أنتاج محصول فستق الحقل أرباحا خاصة للمنتج  (.NPCIالمتاجر بها )

 الوطني والتي ظهرت بإشارة سالبة.( المتحققة على مستوى االقتصاد Hالخاصة المقدرة باألربحية االجتماعية )
تشير السياسة المتبعة من قبل الدولة أن االستثمار في زراعة هذا المحصول هي غير مشجعة لالستثمار نتيجة 

 .1898( الذي ظهر بقيمة موجبة بلغت EPC) غياب الدعم الحكومي اعتمادا على قيمة معامل الحماية الفعال
تضح أن سياسة التدخل الحكومي هي لصالح المستهلك وليس لصالح المنتج المحلي في المدى القصير اعتمادا ي

اتضح عدم وجود حوافز حقيقة مقدمة للمنتجين استنادا  ( التي ظهر بإشارة سالبة.Lعلى قيمة صافي التحويالت )
 إلى وجود مثبطات تواجه المنتج المحلي.الذي ظهر بإشارة سالبة ويعزى ذلك  ،(PSR)إلى نسبة أعانة المنتج

 من ويعد الدولة، قبل من المثبت الرسمي الصرف وسعر التوازني الصرف سعر بين ترابط هناك أن الدراسة بينت
 الناتج أسعار دعم في الحكومية التدخل سياسة على المترتبة اآلثار قياس في المؤثرة الكلية المتغيرات أهم

 كان والذي( DRC) المحلي المورد بكلفة المتمثل والتنافس الكفاءة معامل من اتضح .بها والمدخالت المتاجر
 .المحلية اإلنتاجية الموارد استخدام في كفاءة يحقق العراق في الحقل فستق إنتاج إن الصحيح الواحد من أصغر
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 التوصيات ولعل أهمها:استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج واستنتاجات يمكننا الخروج ببعض 

نتيجةة لتةوافر اإلمكانةات والمةوارد المتاحةة لةذا توصةي الدراسةة بضةرورة االهتمةام والةدعم المتواصةل مةن قبةل الدولةة  
توجيةه سياسةة دعةم الحكةومي مةن اجةل رفةع  د واإلمكانات المتاحة بشكل كفةوء.للمنتج المحلي الستغالل هذه الموار 
ضةةرورة قيةةام الدولةةة  األنبةةار.ميةةزة النسةةبية لمحصةةول فسةةتق الحقةةل فةةي محافظةةة كفةةاءة اسةةتخدام المةةوارد وتحقيةةق ال

باالهتمام بسعر الصرف الرسمي وربطه بالسعر التوازني في سوق العمالت األجنبية وبما يضمن مصلحة كل من 
ا المحصةول ضرورة القيام بحمالت إرشادية واسعة النطاق لتعريف المزارعين بأهمية هةذ المستورد والمنتج المحلي.

قيام الدولة باتخاذ إجراءات وقرارات مهمة علةى مسةتوى التجةارة  تأكيد على زراعته بمساحات واسعة.االقتصادي وال
الخارجيةةة مةةن اجةةل حمايةةة المنةةتج المحلةةي وتحسةةين كفةةاءة األنظمةةة الزراعيةةة وحمايةةة القطةةاع الزراعةةي بشةةكل عةةام 

 ومحصول فستق الحقل بشكل خاص.

  المصادر
مدى تطبيق مزارعي فستق الحقل للممارسات الزراعية الموصى بها في  .2142 ،عبد الجبار عبد الله أديب-4

 االقتصاد الزراعي. قسم-الزراعة كلية-األنبارجامعة  هيت،قضاء 
  منشورة غير بيانات األمريكي، الدوالر مقابل العراقي الدينار صرف أسعار. 2142 العراقي، المركزي  البنك-2
أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر  .2142المركزي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث،  البنك-2

 .التقرير السنوي لعام ،يكياألمر 
 ألقيت الكاتبة،مطبوعة على اآللة  مزارع، محاضراتأدارة  مبادئ .2014 ،حميد رشيد العبطان الدليمي،-1

قسم االقتصاد الزراعي. للعام  –كلية الزراعة  األنبارعلى طلبة الدراسات العليا في جامعة 
 .42-41، ص2141-2142الدراسي 

)تقرير علمي( مركز  اختبارات زراعية في فستق الحقل في وسط العراق .4888 ،مدحت مجيد الساهوكي،-2
 .211ص-عالعراق.  جمهورية-بغداداإلباء لألبحاث الزراعية. 

 (:4)24. أنتاج وتحسين الفول السوداني. مجلة العلوم الزراعية العراقية .2111 ،، مدحت مجيدالساهوكي-2
212 – 248. 

أنتاج محاصيل فستق الحقل. الطبقة  .2119 ،والدبابي عبد الحميد السيد الرزاق،صالح الدين عبد  الشفيق،-8
 مصر. القاهرة، العربي،دار الفكر  األولى،

رسالة  األردن،برنامج التصحيح االقتصادي في أداء القطاع الزراعي في  أثر .4888 ي،راض الطراونة،-9
 .كلية الدراسات العليا األردنية،جامعه  دكتوراه،

 . مجلة الزراعية العراقية العددإنتاجهتاريخه وتقنيات  العراق،لحقل في فستق ا .2114 ،باس عوادع العيسى،-8
 الرابع.

 الزراعية،. الدورة التدريبية القومية في مجال تحليل السياسات 4888 ،العربية للتنمية الزراعية المنظمة-41
 .نوفمبر عمان، الهاشمية،المملكة األردنية 

 .2142 ،اإلحصاء الزراعي قسم-العراقيةالتخطيط  وزارة-44

 .2142 ،/ قسم المحاصيل الحقليةاألنبارمديرية زراعة  العراقية،الزراعة  وزارة-42
 .2142 هيت، زراعة شعبة-األنبار زراعة مديرية الزراعة، وزارة-42



 ISSN: 1992-7479                                                       2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 

939 
 

 غير بيانات الديزل، لوقود االستيرادية األسعار .2142 النفط، منتجات لتسويق العامة الشركة النفط، وزارة-41
 .منشورة

كلية  العراق،زراعة المحاصيل الصناعية في  .4888 ،وعبد الستار عبد الله احمد،عبد الحميد  اليونس،-42
 الزراعة. جامعة بغداد.

16- FAO, 2000. Food and Agriculture organization of the united nation. Oil crops 

Market as Assessment. Economic and social.                                                

17- Haile, M., 2006. the impact of credit repayment schedule policy on 

competitiveness of grain production in Ethiopia, Ethiopian Journal of 

Economics, and Vol. 14. 
18- Hall, D. C. and others, 2004. Economic analysis of the impact of adopting herd 

health control programs on Smallholder dairy farms in central Thailand, 

Food and Agriculture Organization of the United Nation, Agricultural 

Economics, 31. pp. 335-342. 
19- Krugman P., 2010. A. Globalization Puzzle- (http:// Krugman. Blogs. Nytimes. 

Com/2010/02/21/a-globalization- Puzzle). 

20-Monke, E. A. and S., R. Pearson, 1989. the Policy Analysis  Matrix for 

Agriculture Development. Cornell University Press, New York. 

21- Rainey C. and Nyguist, 1997. Nuts Nutrition and health benefits of duily use. 

Nutr. Today. 32: 153-157. 

22- Woodroof. J. G, 1973. Peanuts: protection processing and products 2ed.the AVI 

publishing company. WC. PP.111.  
 


