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  الخالصة

االسـعار علـى منتجـي القمـح استهدفت هـذه الدراسـة قیـاس اآلثـار االقتصـادیة لسیاسـة التـدخل فـي تحدیـد

فــي محافظــة االنبــار وقیــاس المیــزة النســبیة لــنظم إنتــاج القمــح فــي المحافظــة  وتحدیــد أســباب التســرب فــي الــدعم 

مـزارع 25مـزارع تحـت الـري التقلیـدي و40ولذلك تـم اختیـار عینـه طبقیـة مـن مزارعـي القمـح تتضـمن .المقدم لهم 

رة االســتبانة التــي وزعــت علــیهم علــى  اســئلة عــن جوانــب اقتصــادیة تضــمنت اســتما. تحــت الــري بــالرش المحــوري

  . تتعلق بكمیات وتكالیف المدخالت واإلنتاج ، وأخرى تقدیریة تتعلق بتأثرهم بالدعم ومسببات تسرب أثاره االیجابیة

تـم اسـتخدام مصـفوفة تحلیـل السیاسـة التـي قــدرت عناصـرها مـن معـدالت كمیـات المـدخالت والمخرجــات 

وقد تبین بـان معامـل الحمایـة االسـمي لمزارعـي القمـح .نظامي إنتاج الحنطة في المحافظة المشار إلیهما وبحسب 

كما جاء معامل الحمایة الفعال، بقیم اكبر من الواحد واكبر من قیم .اكبر من واحد مشیرا إلى وجود حمایة اسمیة 

مــن جانــب المخرجــات والمــدخالت علــى حــد معامــل الحمایــة االســمیة، ممــا یشــیر إلــى إن منتجــي القمــح  محمیــین

سواء وأشار معامل الحمایة الفعال إلى إن اإلنتاج تحت الري التقلیدي محمـي بشـكل اكبـر مـن اإلنتـاج تحـت الـري 

وربما یعود ذلك  إلى  تدخل الدولة في تأمین المیاه إلى باب المزرعة في الكثیر من مزارع الري التقلیدي . بالرش 

  .شبكات قنوات الري من خالل ربطها ب

أشـارت القـیم الموجبـة لألربـاح الخاصـة مقارنـة باإلربــاح االجتماعیـة  ، باإلضـافة إلـى  معـاییر تقیـیم اثــر 

السیاسة، ومنها  نسبة إعانة المنتج ومعامل كلفة المورد المحلي ومعامل الربحیة  إلى اسـتفادة المـزارع مـن سیاسـة 

الیف المحلیــة الخاصــة للــدونم كانــت قیمتهــا اقــل مــن القیمــة المضــافة التــدخل الحكــومي فــي ســنة البحــث وان التكــ

واشـارت معــاییر تقیـیم اثــر السیاسـة الزراعیــة الــى ان نظـام الــري بـالرش  یمتلــك میـزة نســبیة فــي . اإلجمالیـة للــدونم 

لسـعر وأشارت نتائج التحلیل إلى وجـود تسـرب متفـاوت فـي مبـالغ الـدعم المخصصـة . انتاج القمح في المحافظة 

للمــدخالت لكــن التســرب فــي الــدعم المخصــص للمــدخالت كــان اكبــر  ممــا یفیــد بــان اثــأر دعــم ســعر القمــح أو 

  .اإلنتاج أكثر ایجابیة ، بظل الظروف الراهنة للحلقات المشرفة على ایصال الدعم 
  

Impact of the Agricultural Policies on Wheat Product  in the Anbar 
province 

  
D. Mishal Abid Khalaf

Agricultural collage  / Anbar University  
  

Abstract  
This Study aimed at measuring the economic impact of the price  support 

policy policy of price support on wheat producer in the Anbar province ,and 
measuring the comparative advantage of wheat production systems and determines 
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the cause of leakage in the support provided to them . Hence, the selection of blocks 
sample from 40 wheat farmers under traditional irrigation farms and 25 under 
sprinkler irrigation .Its form included economic aspects related to quantities and cost 
of inputs ,production and other related psychological estimated of causes leakage of 
positive effects of support prices. 

Using of policy analysis matrix elements from estimated rates of quantities of 
inputs and outputs, according to a regular production of wheat in the province referred 
to. it was found that the nominal protection coefficient of wheat farmers is greater 
than one indicating the existence of nominal protection to product prices .as stated the 
effective protection coefficient values greater than one ,and largest values of nominal 
protection coefficient ,that indicating wheat producers are protected by the outputs 
and inputs alike .the effective protection coefficient to wheat producers  under 
traditional irrigation greater than its value to production  under sprinkler irrigation. It's 
perhaps because of state intervention in providing water to them farms. 

the value of Domestic Resources cost coefficient indicating that product under 
sprinkler have proportion advantage than traditional irrigation .the private profit is 
positive and the values of criteria   indicating the benefit farms from  the policy of 
government intervention and local costs for donum it less than gross value added .the 
results of the analysis of leakage in varying amounts of support and in general show 
that the support price of the product less leak comparative than  b support   resource  
prices.                                                                                                                              

  

  المقدمة

تحتل الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص أهمیة كبیرة في العالم، بسبب ارتباطه المباشـر بالحاجـات 

هــذا فضــال عــن األهمیــة النســبیة التــي تحتلهــا مــن حیــث المســاحة المزروعــة واإلنتــاج ، والــدور . األساســیة للســكان

األمر الذي ترتب علیه الحاجة إلى تدخل واضعي السیاسة الزراعیة .غذائي للسكان الذي تلعبه في تحقیق األمن ال

اذ )  1(فــي كثیــر مــن بلــدان العــالم فــي التــدخل المباشــر أو غیــر المباشــر  للســیطرة علــى ســوق ذلــك المحصــول 

ان مـن عمدت الكثیر من دول العالم التـدخل فـي أسـواق هـذا المحصـول مـن خـالل  إجـراءات سیاسـیة متنوعـة  وكـ

، وسیاسـة دعـم أسـعار مـدخالت اإلنتـاج ویعـرف الـدعم بأنـه الفـارق أهم تلك السیاسات سیاسة دعم أسعار المنتوج

وتعـود بـدایات التـدخل الحكـومي إلـى الفتـرة التـي تلـت الحـرب العالمیـة . بین السعر العالمي التـوازني وسـعر السـلعة

مــات التــي تمــر بهــا البلــدان لحاجــة ســكان تلــك البلــدان لتــامین الثانیــة ،اذ تتجلــى الحاجــة لمثــل هــذا التــدخل فــي األز 

  .)13(المستلزمات االساسیة للحیاة والتي یعتبر الغذاء من اهم مرتكزاتها 

في العراق السلع التـي تشـمل بـدعم ) الحنطة والشعیر والشلب والذرة الصفراء( تتصدر مجموعة الحبوب 

مـــن % 13لمزروعـــة فـــي العـــراق والتـــي بـــدورها تمثـــل نحـــو مـــن المســـاحات ا% 85االســـعار   وهـــي تشـــغل  نحـــو 

ویرتكـز  الهـدف مـن تحدیـد أسـعار الحبـوب فـي العـراق  فـي عقـد الثمانینـات وعقـد التسـعینات ). 1(أراضي العراق 

اال ان الدراســــات .مــــن القــــرن الماضــــي علــــى حمایــــة المســــتهلك وزیــــادة اإلنتــــاج الزراعــــي لتحقیــــق األمــــن الغــــذائي

اجریت على بیانات تلك المرحلة تشیر بان سیاسة دعم االسعار ادت الى زیادة رفاهیة المسـتهلك االقتصادیة التي 

  .)10(على حساب رفاهیة المنتج ، وانها  كانت تنطوي على ضریبة ضمنیة على المنتج 

إن  المجتمــع العراقــي  فــي اآلونــة األخیــرة یعــاني مــن مشــاكل اقتصــادیة كثیــرة ولكنهــا مــن أنــواع أخــرى 

نة بتلك التي كان یعاني منها في العقود السابقة في  نهایات القرن الماضي ، وربما تعد مشكلة تفشي البطالـة مقار 

بین إفراد المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع الریفي بشكل خاص،  مـن أهـم تلـك المشـاكل إذ تراجعـت مسـاهمة 
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واتسـع   2006عـام   % 4صـل إلـى نحـو لت1995عـام % 13هذا القطـاع فـي تشـغیل األیـدي العاملـة مـن نحـو 

وانحســـرت بشـــكل كبیـــر مســـاهمة ) 3(قطــاع الخـــدمات بشـــكل كبیـــر علــى حســـاب القطاعـــات اإلنتاجیـــة الحقیقیــة ، 

القطاع الزراعي في الناتج القومي من جهة وفي سد حاجة المجتمع العراقي من السلع الزراعیة الرئیسیة من جهـة 

زراعیة المستوردة في تهدید االمن الصحي للمستهلك العراقي بسبب ضعف هذا فضال عن مساهمة السلع ال.أخرى

لـذلك اتجهـت السیاسـة العراقیـة .الرقابة على نوعیة السلع الزراعیة المستوردة ومدى صالحیتها لالستهالك البشـري 

ومحاولــة فــي الســنوات األخیــرة إلــى اتخــاذ بعــض اإلجــراءات السیاســیة للتــأثیر علــى اإلنتــاج فــي القطــاع الزراعــي

تضــییق الفجــوة الموجــودة بــین اإلنتــاج واالســتهالك للمنتجــات الزراعیــة ورفــع مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي تكــوین 

إال إن تلـــك اإلجـــراءات تتطلـــب كـــادر إداري یتســـم بالنزاهـــة .وفـــي تشـــغیل االیـــدي العاملـــة )  11(الـــدخل القـــومي 

ا مـن خـالل تأثیرهـا علـى اإلنتـاج الزراعـي ومسـاهمتها لضمان وصول أثارهـا إلـى المنتجـین الـزراعیین وجنـي ثمارهـ

  .في تخفیض البطالة في الریف العراقي 

استهدفت هذه الدراسة قیاس اثـر السیاسـات الزراعیـة المعتمـدة فـي الفتـرة األخیـرة علـى منتجـي القمـح فـي 

لقیــاس اثــر السیاســة محافظــة االنبــار مــن خــالل  مصــفوفة تحلیــل السیاســة الزراعیــة واحتســاب المعــاییر المناســبة

وتحدیــد . وتحدیــد الربحیــة الخاصــة واالجتماعیــة لــدونم الحنطــة المــزروع وبحســب نمــط اإلنتــاج المعتمــد .الزراعیــة 

وكــذلك تقــدیر نســب .المیــزة النســبیة لإلنتــاج تحــت كــل نمــط مــن األنمــاط اإلنتاجیــة المعتمــدة فــي محافظــة االنبــار

  .لمؤدیة للتسرب التسرب في تخصیصات الدعم وبحسب األسباب ا

  

  المواد وطرائق العمل

إن تحدیـد أســعار المحاصـیل اآلســتراتیجیة فــي الـدول التــي تعتمـد سیاســة التــدخل فـي األســعار، یجــب إن 

تعتمد على الدراسات االقتصادیة المتعلقة بتكالیف اإلنتاج والهوامش التسـویقیة والربحیـة، فضـال عـن معـدل السـعر 

) 2(ا وعالمیــا، والعــرض والطلــب العــالمي علــى الحبــوب واتجاهاتهمــا فــي المســتقبل العــام واتجاهــات األســعار محلیــ

وان تحدیـد اثـر السیاسـة الزراعیـة علـى ) . 13( ،هذا فضال عن أهمیـة السـلعة للمسـتهلك والمنـتج علـى حـد سـواء

نتاجیـة واألسـعار المحلیـة المنتج الزراعي یتطلب توفیر البیانات المتعلقة بالعالقات الفنیة بین اإلنتاج والعناصر اإل

ومحاولـــة قیـــاس الـــردود لـــدى ) . 8( لكـــل مـــن اإلنتـــاج وعناصـــر اإلنتـــاج) االجتماعیـــة ( والعالمیـــة ) الخاصـــة ( 

المجتمع المنوي تحفیزه بالدعم من خالل مجموعة من األسئلة التي تحاول قیاس التسرب الـذي یتوقعـه المـزارع فـي 

  .بحسب رأي المزارعین الدعم المقدم له وأسباب هذا التسرب

بهدف توفیر البیانات الالزمـة، تـم إعـداد اسـتمارة اسـتبانه للحصـول علـى معـدل الكمیـات التـي یسـتخدمها 

المزارعون من عناصر اإلنتاج وبحسب النمط اإلنتاجي المستخدم  وكمیات اإلنتاج المتحققـة وفـق تلـك المسـتویات 

تحــت الــري التقلیــدي وتحــت الــري (فــي زراعــة القمــح فــي العــراق  المســتخدمة وبحســب األنمــاط اإلنتاجیــة الشــائعة 

. مزرعـة25ولذلك تم اختیار عینه من مزارع القمح  التي تعمل تحت الري بالرش المحوري وبعدد قـدره ). بالرش 

مزرعة تعمل بالري التقلیدي من محافظة االنبار  وتـم جمـع البیانـات الالزمـة الحتسـاب معـدل40بینما تم اختیار 

الكمیــات التــي تســتخدم  مــن عناصــر اإلنتــاج  وتبویــب تلــك البیانــات فــي جــداول تخــص كــل نمــط إنتــاجي وبحســب 

یبــین كمیــات المــدخالت الالزمــة لزراعــة دونــم واحــد مــن ) 1(نوعیــة تلــك المــدخالت و نوعیــة التكــالیف  والجــدول 

  .2010القمح وانتاجیته بحسب النمط اإلنتاجي المستخدم في محافظة االنبار عام
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  2011\2010المعامالت الفنیة ومعدل اإلنتاجیة في الدونم في محافظة االنبار للموسم . 1جدول 

  عناصر اإلنتاج تحت الري بالرش  عناصر اإلنتاج تحت الري التقلیدي  نوع المدخالت 

  المدخالت المتاجر

  بها

  البذور

  االسمدة

  یوریا

مركب

  المبیدات

  الوقود

  االندثارات

  كغم  40

  كغم100

  كغم50

  كغم50

  كغم1.333

  لتر12

  *الف 12

  البذور

  االسمدة

  الیوریا

المركب

الورقیة

  المبیدات

  الوقود

  االندثارات

35  

  

75  

  كغم  50

  كغم  5

  كغم2

  كغم45

  الف دینار50

  المدخالت غیر

  المتاجر بها

  االرض

  العمل

  المیاه

  راس المال

  العمل المیكانیكي

  تحضیر األرض-1

  الحصاد-2

  تسویقال

  

  دونم1

  رجل للدونم\یوم4

  3م2500

  *الف 150

  

  ساعة1.5

  ساعة1

  الف12

  االرض

  العمل

  المیاه

  راس المال

  العمل المیكانیكي

  تحضیر االرض-1

  الحصاد-2

  تكالیف التسویق

  ونم\د1

  رجل\یوم 2.5
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  تتضاعف هذه القیمة في حالة احتساب التكلفة االجتماعیة * 

  احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على بیانات استمارة االستبانة -:المصدر 

  

تم استخدام المعامالت الفنیة الواردة في الجدول اعاله الحتساب التكالیف الخاصة التـي یتحملهـا المـزارع 

الخاصـة والتكـالیف االجتماعیـة التـي یتحملهـا المجتمـع مقیمـة باالسـعار العالمیـة بعـد تحویلهـا إلــى مقیمـة باألسـعار 

. وٕاضـافة تكـالیف نقلهـا لحـین وصـولها إلـى بـاب المزرعـة) 12( العملة المحلیة باستخدام معامل التحویل القیاسي

تكـالیف  شـحن ونقـل +عر الطـن بالـدوالر سـ=(( اذ ان  القیمة المساواتیة لتكلفـة المـورد عنـد بـاب المزرعـة ). 10(

تكـالیف نقـل الطـن الـى بـاب + تكـالیف نقـل الطـن الـى المخـازن +معامل التحویـل  \)الطن الى الموانيء بالدوالر 

  -:وتمثلت التكالیف بما یأتي .الكمیة الالزمة للدونم بالطن)* المزرعة 

دونـم  \كغـم 40لمـزارع التـي تعتمـد الـري التقلیـدي بلـغ تبین بان معدل البذور المسـتخدمة للـدونم فـي ا-:البذور -1

دونـم وتـم احتسـاب قیمتـه الخاصـة بالسـعر المشـترى و  بلـغ معـدل قـدره \كغـم35بینما كان معدله في الـري بـالرش 

دینــار للكغــم الواحــد إمــا قیمتــه االجتماعیــة فقــد احتســبت علــى أســاس تكلفتــه وفــق الســعر العــالمي مضــافا لــه 650

قـــل إلـــى المخـــازن وقســـمته علـــى معامـــل التحویـــل القیاســـي  بعـــد تحویلـــه إلـــى الســـعر التـــوازني فـــي بـــاب تكـــالیف الن

    .المزرعة 

تبین من استمارة الستبانه بان  اغلـب  المـزارع تحـت الـري التقلیـدي  ال تتحمـل تكـالیف الوقـود ألنهـا -:الوقود -2

رة الـري الصـرف علیهـا ، و تعتبـر تلـك التكــالیف تـروى مـن  شـبكات الـري، التـي تغـذیها بالمـاء مضـخات تتبنـى وزا
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اجتماعیة إال أنها ال تحسب في التكالیف الخاصة ولذلك ستكون التكالیف الخاصـة للوقـود فـي المـزارع تحـت الـري 

  . التقلیدي منخفضة جدا مقارنة بنظیرتها تحت الري بالرش 

ـــدونم تحـــت الـــري -:األســـمدة -3 التقلیـــدي وتحـــت الـــري بـــالرش واعتمـــاد تـــم احتســـاب معـــدل كمیـــات األســـمدة لل

التكــالیف التــي تحملهــا المــزارع باعتبارهــا تكــالیف خاصــة إمــا التكــالیف االجتماعیــة لتلــك العناصــر اإلنتاجیــة فــتم 

  .احتسابها من األسعار العالمیة لتلك المواد وتعدیلها بالطریقة التي اشرنا لها سابقا إلى العملة المحلیة 

لمــزارع تحتــاج إلــى بنیــة رأســمالیة تتمثــل بقنــوات الــري والبــزل والمضــخات وغیرهــا فــي الــري إن ا-:االنــدثارات -4

وتبین بان قنوات الري .التقلیدي وتتمثل باآلبار ونصب المضخات والمرشات وغرف اإلدارة في مزارع الري بالرش 

ر والصیانة على تلك الممتلكات والبزل والمضخات في اغلب مزارع الري التقلیدي مملوكة للدولة ولذلك فان االندثا

تــدخل فــي الكلفــة االجتماعیــة إال أنهــا ال تــدخل فــي التكلفــة الخاصــة تحــت الــري التقلیــدي، امــا انــدثارات الممتلكــات 

الرأسمالیة في مزارع الري بالرش، تبین بأنها كانت مدعومة ولذلك فعند احتساب تكالیف االندثار الخاصة تحتسب 

حملهــا المــزارع لقــاء الحصــول علیهــا  إمــا التكلفــة االجتماعیــة  النــدثاراتها فتحتســب علــى علــى أســاس القیمــة التــي ت

  .أساس كلفتها الحقیقیة 

إن راس المــال الــالزم لزراعــة الــدونم الواحــد یمثــل قیمــة المنشــات مضــافا لهــا قیمــة -:الفائــدة علــى راس المــال -5

لیـدي مملوكـة للدولـة  فانـه سـیتمثل بمسـتلزمات اإلنتـاج مستلزمات اإلنتاج  وعنـدما تكـون المنشـات  تحـت الـري التق

فقط  وستحتسـب الفائـدة علیـه لمـدة سـنه الن المـزارعین اشـاروا بـأنهم ال یقبضـوا أسـعار محاصـیله المسـوقة إال فـي 

بینمــا اعتمــدت % 8بدایــة الموســم التــالي وبــذلك ســیكون رأس المــال مســتمر لســنة واعتبــرت  نســبة الفائــدة الخاصــة 

  ) .3( لفة اجتماعیة  كتك% 10

إن المیاه التي یستخدمها المزارعون لري محاصیلهم ال تحتسـب فـي التكـالیف الخاصـة إال أنهـا یجـب -:المیاه -6

إن تحتسب قیمة تقدیریة لها تتمثل باندثارات السدود والخزانات كتكلفة اجتماعیة وتكالیف التحري وحفر اآلبـار فـي 

  .بالرش حالة استخدام میاه اآلبار للري

تــم احتســاب أجــور العمــل النجــاز عملیــات التحضــیر والــري والمكافحــة والحصــاد  فــي الــري التقلیــدي -:العمــل -7

وتحت الري بالرش مـع األخـذ بنظـر االعتبـار إن أجـرة العامـل الیومیـة للـري بـالرش تكـون أكثـر تكلفـة ألنهـا تحتـاج 

  .إلى عامل أكثر مهارة مقارنة بالري التقلیدي 

إن اســـتخدام الكمـــائن لتحضـــیر األرض أو لعملیـــات الحصـــاد یترتـــب علیهـــا تكـــالیف تـــم -:ل المیكـــانیكيالعمـــ-8

اعتمــاد قــیم تلــك التكــالیف المســتخرجة مــن تلخــیص اســتمارات االســتبانة  باالعتمــاد علــى حاجــة الــدونم مــن تلـــك 

  .الخدمات تحت كل نمط إنتاجي 

واعتمـــاد األســـعار المحلیـــة تـــارة الحتســـاب ) 1(رقـــم وباســـتخدام المعـــامالت الفنیـــة ألمبینـــه فـــي الجـــدول 

الخاصـــة  واســـتخدام األســـعار العالمیـــة بعـــد تحویلهـــا بالعملـــة المحلیـــة باســـتخدام ســـعر الصـــرف الفعلـــي  التكـــالیف

الســـتخراج الـــربح باألســـعار الخاصـــة مـــرة وباألســـعار االجتماعیـــة تـــارة أخـــرى  إلعـــداد مكونـــات  مصـــفوفة تحلیـــل 

وهـي عبـارة عـن تحلیـل لنظـام السـلعة إلـى مكوناتـه األساسـیة   P.A.M. (Policy  Analysis Matrix(السیاسة 

اذ یـــتم اعتمـــاد ســـعر البیـــع الســـتخراج قیمـــة االیـــرادات مـــع ضـــرورة اضـــافة قیمـــة التـــبن كمنتجـــات ثانویـــة  ). 11(

  :ما یأتي وتحتسب القیمة المساواتیة النتاجیة الدونم من القمح ك

)تكــالیف شــحنه ونقلــه الــى المینــاء+بالــدوالر العــالمي لطــن الحنطــةالســعر=(((نتاجیــة الــدونم القیمــة المســاواتیة ال

*)تكلفــة نقــل الطــن مــن المزرعــة الــى المخــازن–تكلفــة نقــل الطــن مــن المینــاء الــى المخــازن +)معامــل التحویــل

  . قیمة المنتجات الثانویة+انتاجیة الدونم 
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، ( P t *I t),والمـدخالت المتـاجر بهـا ) R(تمثـل اعمـدتها العوائـد یـتم احتسـاب عناصـر المصـفوفة التـي

)  Private Prices(باالســعار الخاصــة Profitومــن ثــم الربحیــة   ( Pn *In)والمــدخالت غیــر المتــاجر بهــا

)Shadow Prices( وان الفرق بین السعرین یمثـل األسـعار الظلیـة )  Social Prices(واالسعار االجتماعیة 

وان .وهــــو نــــاتج عــــن تــــأثیر الممارســــات االحتكاریــــة وتــــدخل الدولــــة وفشــــل الســــوق )Transfers(او التحــــویالت

المصفوفة تكون مناسبة الحتساب عـدد مـن المعـاییر التـي تقـیس اثـر السیاسـة وتحلیـل تشـوهات السـوق وهـي تأخـذ 

  ) :12(الشكل التالي 

  

  عناصر  مصفوفة تحلیل السیاسة.2جدول 

Profit
  رباحاال

∑  ( Pn* In )
المدخالت غیر 

  المتاجر بھا

Pt * It ) (∑  
  المدخالت المتاجر بھا

R=Pq*Q
  العوائد

  
  

DCBAPrivate Prices  
HGFESocial Prices  
LKJITransfers

  

المتـاجر عـن مجمـوع تكـالیف عناصـر اإلنتـاج Bعن إیـرادات الـدونم الواحـد باألسـعار الخاصـة و  Aإذ تعبر       

مجمـوع تكـالیف عناصـر اإلنتـاج غیـر المتـاجر بهـا   Cبها الالزمـة للـدونم الواحـد باألسـعار الخاصـة، بینمـا تمثـل  

- D= (A(فیمثل اإلربـاح الخاصـة ویحسـب بالصـیغة  Dباألسعار الخاصة ،إما  B - C . إمـاE فتمثـل عوائـد

صــر اإلنتــاج المتــاجر بهــا الالزمــة للــدونم باألســعار تمثــل مجمــوع تكــالیف عنا Fالــدونم باألســعار االجتماعیــة  و

فتمثــل  Hتكــالیف عناصــر اإلنتــاج غیــر المتــاجر بهــا باألســعار االجتماعیــة ، أمــا Gاالجتماعیــة بینمــا تمثــل  

-  H = E( اإلربـاح االجتماعیـة للـدونم وتحسـب بالصـیغة  F – G .( إمـا الصـف الثالـث فـي هـذه المصـفوفة

– J = B( و )  I= A-E( قـیم هـذا الصـف بالصـیغ فیمثـل التحویـل وتحسـب  F  ( و )K= C –G ( و)L 

=D-H.(  

ویتم استخدام عناصر مصفوفة السیاسة السـعریة الحتسـاب المقـاییس التـي تبـین تـأثیر السیاسـة علـى المنـتج       

  -:الزراعي وتتمثل تلك المقاییس بما یأتي 

وعندما تكـون قیمـة هـذا المعیـار اكبـر ) Nominal protection Coefficient )3معامل الحمایة االسمیة -1

من واحد أشارت إن سعر السلعة مدعوم وٕاذا كان اقل من واحد فان مضمون سیاسـة التـدخل تعنـي فـرض ضـریبة 

  :لسیاسة باستعمال الصیغة التالیةعلى المنتج ویحسب من عناصر مصفوفة تحلیل ا

A                                                
Nominal Protection  Coefficient (N.P.C.) =  -----------------                                     

E                                                   
  

مایـة وهـو یشـیر إلـى إجمـالي معامـل الحEffective Protection Coefficientمعامل الحمایة الفعـال     -2

أي یأخذ بنظر االعتبار تأثیر السیاسـة بجانـب اإلنتـاج ومـدخالت اإلنتـاج ألعلـى حـد سـواء  ویحسـب مـن عناصـر 

  :)13( المصفوفة بالصیغة التالیة 
  

)                                       A- B(  
Effective Protection Coefficient    ( E.P.C.) =----------------------                                  

(E – F  )                                        
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الـذي یقـیس الكفـاءة الكلیـة Domestic Resourcese Cost Coefficientمعامـل كلفـة المـورد المحلـي -3

لنظام السلعة  ویعتبر مؤشر لمدى توفر میزة نسبیة  فـإذا كانـت قیمتـه اقـل مـن الواحـد فـان النظـام اإلنتـاجي یتمتـع 

  :)6(بمیزة نسبیة في استعمال موارده المحلیة ویحسب من عناصر المصفوفة بالصیغة التالیة  

G                                                
  Domestic Resources Cost Coefficient( D.R.C.) =-------------
  (E-F)    

  

وهو معیار یقیس تأثیر سیاسة التدخل في اإلرباح المتحققـة ) Profitability Coefficient(معامل الربحیة -4

مـن سیاسـة التـدخل والعكـس من نظام السلعة فإذا كانت قیمة المعیار اكبـر مـن واحـد فـان منتجـي السـلعة اسـتفادوا 

  :)3(صحیح   وحسب المعیار المشار إلیه أعاله من عناصر المصفوفة باستعمال  الصیغة التالیة
  

(    D    )                                      
Profitibility Coefficient ratio  (P.C.) =----------------------                                

(   H   )                          
  

وهو معیار لقدرة النظام أو النمط اإلنتاجي - :Private Cost Ratio (  P.S.R( نسبة التكالیف الخاصة - 5

فإذا بلغت قیمة المعیار اكبر من الواحد كان دلیل على قدرة النظام على منافسة األنظمة اإلنتاجیة األخرى ،

  ):3( المصفوفة بالصیغة التالیة اصر على النافسة  ویحسب من عن
  

C                                                                              
P.C.R.    =-------------------------                                                              Private cost 

                                                     A  -  B

وهو مؤشر للتشوهات السعریة في سیاسة - :P.S.R . Producer Subsidy ratioمعامل إعانة المنتج- 6

  :ویتم حسابه بالصیغة التالیة ) 9( التدخل 

L                                                        
                                          Producer subsidy ratio  (P.S.R ) =       ----------------------  

     E                     
   

  والمناقشةالنتائج

تـــم احتســـاب التكـــالیف الخاصـــة واالجتماعیـــة لعناصـــر اإلنتـــاج الالزمـــة إلنتـــاج الـــدونم  الواحـــد وبحســـب 

باإلنتـاج تحـت الـري التقلیـدي واإلنتـاج تحـت الـري بـالرش وتقیـیم نمطي اإلنتاج المستخدمة فـي المحافظـة والمتمثلـة

اثر السیاسة علـى كـل نمـط مـن تلـك األنمـاط اإلنتاجیـة للقمـح فـي المحافظـة  وتحدیـد أي األنمـاط اإلنتاجیـة یمتلـك 

  ) .7(میزة نسبیة في استخدام الموارد المحلیة في اإلنتاج

دوالر 320باعتبــار الســعر العــالمي  لطــن الحنطــة إذ تــم احتســاب الســعر االجتمــاعي المحلــي للحنطــة

دوالر للطــن  نحصــل علــى الســعر الحــدودي للقمــح 50وبإضــافة كلفــة النقــل والتــامین إلــى الحــدود والمقــدرة بنحــو 

   SCFدوالر  ثم تحویل هذا السـعر إلـى السـعر المحلـي بقسـمته علـى معامـل التحویـل القیاسـي 370ویقدر بنحو 

وبـذلك یصـبح .EERعلـى السـعر التـوازني OERوالمحسوب بقسمة سـعر الصـرف ) 3( ، 0.68والمقدر ب 

  .سعر الحنطة الحدودي بالعملة المحلیة 
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معامــل التحویــل القیاســي     \الســعر الحــدودي بالعملــة األجنبیــة =ســعر االســتیراد التــوازني بالعملــة المحلیــة 

 =370  \  0.68 =544  

إلـف دینـار للطـن الواحـد نحصـل علـى30زن المحافظـة والتـي قـدرت بــ وبإضافة تكالیف النقل إلـى مخـا

ثــم طــرح كلفــة نقــل الطــن مــن المزرعــة إلــى المخــزن . الــف دینــار للطــن 574القیمــة المســاواتیة لالســتیراد والبالغــة 

مالــف للحصــول علــى الســعر التــوازني للطــن فــي بــاب المزرعــة وبضــرب النتیجــة فــي انتاجیــة الــدون20والمقــدرة بـــ 

بحسب نمط االنتاج المستخدم ، نحصل على السعر التوازني النتاج الدونم  من ا لقمح في باب المزرعة ، اذ بلغ  

مـع إضـافة 402.56الف دینار للطن والتي تعتمد الـري بـالرش 232.68للمزارع التي تعتمد نظام الري التقلیدي 

وكانـت نتـائج المصـفوفة كمـا مبینـة .الـف دینـار للـدونم 50إلى قیمـة اإلنتـاج والمقـدرة ب ) التبن ( قیمة المخلفات 

  الذي یبین مستلزمات مصفوفة تحلیل السیاس) 3(في الجدول رقم 

  

  مكونات مصفوفة تحلیل  السیاسة  بحسب األنماط اإلنتاجیة للقمح في محافظة االنبار.3جدول 

  نوع المدخالت وبنودھا
تكالیف وإیرادات إنتاج القمح تحت 

  قلیديالري الت
تكالیف وإیرادات إنتاج القمح تحت الري 

  بالرش

نوع 
  المدخل

  بند التكلفة
الكلفة باألسعار 
  الخاصة باإللف

الكلفة باألسعار 
  االجتماعیة

  باإللف

الكلفة باألسعار 
  الخاصة

  باإللف دینار

الكلفة باألسعار 
  االجتماعیة

  باإللف دینار

التكالیف 
المتاجر 

  بھا
  
  
  

  البذور
  االسمدة

  بیداتالم
  الوقود

  االندثارات

24.5  
55  
2.5  
12.5  
10  

23.5  
74  
7.5  

18.75  
20  

28  
70  
2.5  
25  
20  

17  
80  
10  

37.5  
40  

مجموع تكالیف 
  المدخالت المتاجر بھا

100.5  143.25  128.5  184.5  

التكالیف 
غیر 

المتاجر 
  بھا
  
  
  

  االرض-
  العمل-

  راس المال
  المیاه-
العمل -

  المكانیكي
  التسویق-

15  
60  
12  
-  

55  
  
12  

15  
60  
30  

12.5  
55  
  
12  

6  
62.5  
20  
-  

30  
  

17.5  

6  
62.5  
25  

6.25  
30  
  

17.5  
  

  174.75  136  184.5  154  مجموع التكالیف المحلیة
  361.25  264.5  327.75  254.5  مجموع التكالیف الكلیة
كمیة االنتاج بالدونم  

  قیمھ انتاج الدونم
  كغم420

342.4  
  كغم420

278.48  
  كغم740

572.8  
  غمك740

452.5  
  وأسعار عناصر اإلنتاج الخاصة واالجتماعیة) 1(احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على لجدول  -:المصدر 

  

بان العمود الثالث و الرابع تتضمن عناصر مصفوفة تحلیل السیاسة تحـت ) 3(یتضح من الجدول رقم 

تحلیــل السیاســة تحــت الــري بــالرش الــري التقلیــدي إمــا الصــف الخــامس والســادس فهــي تتضــمن عناصــر مصــفوفة 

  .وبذلك یمكن احتساب عناصر المصفوفة بحسب طریقة الري المعتمدة وكما في أدناه 
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  عناصر مصفوفة تحلیل السیاسة تحت الري التقلیدي في محافظة االنبار.4جدول 

Profit     ∑  ( Pn* In )Pt * It ) (∑  R=Pq*Q  

87.5154100.5342.4  Private Prices  

-49.27184.5143.25282.5Social Prices    

137.05-  30.5-  42.7559.9Transfers      

              

بـان قیمـة عوائـد الـدونم تحـت الـري التقلیـدي بلغـت باألسـعار الخاصـة نحـو ) 4(یتضح من الجدول رقـم   

الـف دینـار وبـذلك فـان مقـدار التحـویالت 282.5إلف دینار للدونم بینمـا بلغـت قیمـة العوائـد االجتماعیـة 342.4

الـــف دینـــار وبلغـــت قیمـــة التحـــویالت 59.9االجتماعیـــة للـــدونم الواحـــد المتأتیـــة مـــن فـــرق ســـعر اإلنتـــاج بلغـــت  

الــف دینــار بینمــا بلــغ نصــیب 42.75االجتماعیــة للــدونم المتأتیــة مــن خــالل دعــم أســعار المــدخالت المتــاجر بهــا 

ویتضـح مـن الجـدول إن . الـف دینـار30.5تأتیة من دعـم المـدخالت غیـر المتـاجر بهـا الدونم من  التحویالت الم

الـف دینـار 49.3الف دینار بینمـا تحمـل المجتمـع خسـارة قـدرها   87.5الدونم حقق إرباح خاصة للمزارع قدرها 

یوضــح ) 5( وبــنفس الطریقــة یمكــن احتســاب عناصــر مصــفوفة تحلیــل السیاســة تحــت الــري بــالرش والجــدول رقــم 

  .تلك المصفوفة

  عناصر مصفوفة تحلیل السیاسة تحت الري بالرش في محافظة االنبار.5جدول 

Profit     ∑  ( Pn* In )Pt * It ) (∑  R=Pq*Q  
280.8  163.5  128.5  572.8  Private Prices  
79.3  174.75  148.5  452.56Social Prices    

201.15    -  11.25  -   20170.24Transfers      

الف 572.8بأنه مقدارا لعوائد الخاصة لدونم القمح تحت الري بالرش المحوري )5(یتضح من الجدول رقم 

وهذا یعني بان هنالك تحویالت 452.56دینار للدونم ، بینما بلغت قیمة العوائد االجتماعیة  من الدونم 

ویالحظ من الجدول بان مقدار . نار الف دی170.24اجتماعیة من خالل سعر محصول الحنطة مقدارها 

الف دینار في حین بلغ   20التحویالت المتأتیة من خالل دعم سعر مدخالت اإلنتاج المتاجر بها قد بلغت 

الف 11.25نصیب الدونم من التحویالت االجتماعیة المتأتیة من خالل دعم مدخالت اإلنتاج غیر المتاجر بها 

الف دینار اما الربح  االجتماعي من زراعة 280.8دونم تحت الري بالرش وقد بلغ الربح الخاص لل. دینار 

الف دینار وٕاذا ما أخذنا بنظر االعتبار مساهمة المزارع في معالجة 79.3الدونم تحت الري بالرش  فقد بلغ 

مكن استخدام وی. البطالة یمكن إن نقول بان  الربح االجتماعي اكبر من قیمته النقدیة  من الناحیة االجتماعیة 

الحتساب معاییر تقییم اثر السیاسة على منتجي القمح في محافظة االنبار وبحسب 5والجدول   4الجدول 

  . یوضح نتائج تلك المعاییر6طریقة الري المعتمدة والجدول 

  معاییر تقییم اثر السیاسة على المنتج الزراعي في محافظة االنبار. 6جدول 

  قیمتھ تحت الري بالرش  التقلیديقیمتھ تحت الر  نوع المعیار
  N.P.C.1.21  1.26معامل الحمایة االسمي 
  E.P.C.1.73  1.46معامل الحمایة الفعال   

  D.R.C.     1.32  0.57معامل كلفة المورد
  P.C.     -  1.77  3.54معامل الربحیة         

  P.S.R.0.64  0.38نسبة التكالیف الخاصة 
  P.S.R.    0.48  0.44معامل إعانة المنتج 

  )5(و) 4(احتسب من الجدولین :المصدر 
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اذ یشـــیر معامـــل .   2010بـــان هنالـــك حمایـــة لمنتجـــي القمـــح فـــي عـــام ) 6(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 

الحمایـة االسـمي الــذي بلغـت قیمتـه اكبــر مـن الواحــد عـدد صـحیح إلــى وجـود حمایـة للمنتجــین وان المنتجـین تحــت 

بحمایــة اســمیة  اكبــر مقارنــه بــالمزارعین تحــت الــري التقلیــدي  إذ بلــغ معامــل الحمایــة االســمي الــري بــالرش تمتعــوا

مشیرا الـى تمتـع مزارعـي القمـح تحـت 1.26بینما ارتفع تحت الري بالرش لیصل إلى  1.21تحت الري التقلیدي 

امل الحمایة الفعال  قیما اكبـر  وبلغ  مع.  الري بالرش بحمایة اسمیة اكبر  من مزارعي القمح تحت الري التقلیدي

على التوالي وهي قیم تزیـد 1.46و    1.73من الواحد اذ بلغ تحت الري التقلیدي وتحت الري بالرش قیما قدرها 

على قیم معامالت الحمایة االسمیة مما یشیر الى ان مزارعي القمح محمین من جانـب االنتـاج ومدخالتـه  وتشـیر 

الى ان مزارعي القمح تحت الري التقلیدي حصلوا على حمایة حقیقیة اكبر من مزارعیـه قیم معامل الحمایة الفعال 

إما قیم معامل كلفة المورد فقد بلغت تحت الري التقلیدي  اعلي من الواحد ممـا یـدلل بأنـه ال . تحت الري بالرش  

معامـل كلفـة المـورد تحـت الـري توجد میزة  نسبیة النتاج القمح تحت الري التقلیدي في المحافظة بینما بلغت قیمـة

وبذلك یمكن القول بان زراعة القمح تحت الري بالرش في المحافظـة تمتلـك 0.58بالرش اقل من الواحد اذ بلغت 

إمــا قــیم معامــل الربحیــة فقــد كانــت قــیم ســالبة  لزراعــة القمــح تحــت الــي التقلیــدي بینمــا كانــت موجبــة ..میــزة نســبیة 

وان .یشجع على اعتماد نظـام انتـاج القمـح تحـت الـري بـالرش فـي محافظـة االنبـار لزراعته تحت الري بالرش مما 

  .قیم معامل الربحیة تؤكد بان هنالك دعم صافي للمنجین 

وفیمـا یتعلــق بمعیــار نســبة إعانـة المنــتج فقــد تبــین بـان هنالــك دعــم للمنتجــین تحـت الــري التقلیــدي وتحــت 

إمـا معیـار نسـبة التكـالیف .التقلیـدي والـري بـالرش علـى التـواليللـري % 44و %  48الري بالرش اذ بلغت بحـدود 

الخاصة  الذي یوضح المقارنة بین القیمة المضافة من رأس المال المستثمر تحت النظام االنتـاجي  مـع التكـالیف 

لقیمـة غیر المتـاجر بهـا فقـد تبـین بـان هـذه القیمـة اقـل مـن الواحـد مشـیرة إلـى إن تكـالیف المـوارد المحلیـة اقـل مـن ا

المضافة لدونم الحنطة وكذلك یتمیز الري بالرش بان تكالیف الموارد المحلیة تمثل نسبة اقل تحت هذا النظـام مـن 

  %.64بینما بلغت تحت الري التقلیدي % 38القیمة المضافة له  اذ بلغت 

عر مـدعوم إلــى إن إیصـال مـدخالت اإلنتـاج بسـ:اثـر الوظـائف اإلداریـة  والتسـویقیة علـى سیاســة دعـم األسـعار

المنــتج الزراعــي واســتالم المنتــوج بســعره المــدعوم  یمــر بعــدة قنــوات وربمــا تشــترك بــه عــدد مــن  الــوزارات كــالري 

وبذلك فان الدعم المخصص یمر بقنوات عدیدة قبل ان یستلمه المـزارع وان الهـدف مـن . والزراعة والنفط والتجارة 

ي یمــر مــن خاللهــا الــدعم ولعــدة اســباب منــه جــزع المــزارعین مــن ان القنــوات التــ. ذلــك تنظــیم ایصــاله للمــزارعین

الروتین االداري واتاخیر في تسلیمه مستحقاته واستالم الحاصل منه باالضافة الى الفساد المالي واالداري في تلك 

تــم احتســاب  نســب .القنــوات قــد تســاهم فــي تســرب جــزء مــن المبــالغ المخصصــة للمــزارعین الــى غیــره المــزارعین 

سرب بحسب أراء المزارعین فـي عینـة البحـث موزعـة بحسـب أسـباب التسـرب  التـي قـدرها المزارعـون  المؤیـدون الت

یبــین مســاهمة ) 7(والجــدول . إلــى وجــود تســرب لجــزء مــن  تخصیصــات الــدعم خــالل قنــوات ایصــالها للمــزارعین

  .اب  في خلق التسرب اسباب التسرب في التسرب الكلي و نسب المزارعین المؤیدین الشتراك تلك األسب

  

  

  

  

  

  



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

46

  التسرب من الدعم المخصص للمنتج بحسب نظام اإلنتاج وسبب التسرب. 7جدول 

  سبب التسرب

  الري بالرش المحوري  الري التقلیدي

نسب 

  المزارعین

التسرب من 

دعم مدخالت 

  اإلنتاج

التسرب من 

قیمة دعم  

  المنتوج

التسرب من 

دعم مدخالت 

  اإلنتاج

التسرب من 

عم  قیمة د

  المنتوج

  تأخر مواعید التسلیم أو االستالم- 1

  الفساد اإلداري في الكادر المشرف- 2

  التعقیدات اإلداري- 3

  المماطلة في تسلیم المستحقات- 4

6%  

15%  

7%  

6%  

5%  

8%  

5%  

5%  

10%  

10%  

5%  

5%  

2%  

5%  

2%  

2%  

60%  

80%  

70%  

70%  

    %11  %25  %23  %34  نسبة التسرب الكلیة
  

ان الكثیـر مـن المـزارعین یؤیـد، بـان هنالـك تسـرب للـدعم والحمایـة المعـدة للمـزارعین یتضح من الجدول بـ

مــــن الــــذین شــــملهم االســــتبیان بــــان الفســــاد االداریفــــي الهیكــــل % 80وقــــد أشــــار أكثــــر مــــن . تحــــت كــــال النظــــامین

ج،  بینمـا یـرى االدارییساهم في  التسرب خالل عملیة  إیصال الدعم لمستلزمات اإلنتاج وكذلك دعم اسـعار المنتـو 

من المزارعین المشمولین باالستبیان  بان  التعقیدات اإلداریة إثناء عملیات التسویق وتأخر الحصـول علـى % 70

مســـتحقات المـــزارعین أو المماطلـــة فـــي تســـلیم المـــدخالت المدعومـــة تســـاهم فـــي تســـرب نســـب متفاوتـــه مـــن الـــدعم 

تحت نظام الري التقلیـدي یشـعرون بـان هنالـك تسـرب ویتضح من الجدول  بان المزارعین. المخصص للمزارعین 

من مجموع الدعم المخصص لمستلزمات االنتاج  بینمـا % 34كبیر  من قیمة دعم المدخالت تصل بتقدیرهم إلى 

وفـي كـل األحـوال فـأنهم وحسـب تقـدیراتهم إن %25یرى المزارعون تحت الري بالرش بان هذا التسرب یصـل إلـى 

إمـا التسـرب الحاصـل فـي قیمـة دعـم سـعر المنتـوج الزراعـي . السبب األكبر في هـذا التسـرب الفساد اإلداري یمثل 

لمزارعــي % 11لمزارعــي الــري التقلیــدي وانخفــض إلــى نحــو % 23فهــم یــرون بــان التســرب منهــا اقــل إذ بلــغ نحــو 

  .الري بالرش المحوري 
  

  االستنتاجات والتوصیات

تقـــود إلـــى مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات التـــي یـــتم اعتمادهـــا للتوصـــیة إن نتـــائج التحلیـــل والنتـــائج المتحصـــل علیهـــا 

  -:بالتوصیات المناسبة إزاء كل منها وكما یأتي 

تبــین معــاییر الحمایــة إلــى إن منــتج القمــح فــي محافظــة االنبــار محمــي مــن جانــب اإلنتــاج ومــدخالت اإلنتــاج -1

  . .ح في العراق وفي المحافظة لذلك نوصي باستمرار العمل في سیاسة التدخل لحمایة منتجي القم

تبین من نسبة التكالیف الخاصة البالغة اقل من الواحد إلـى إن دونـم القمـح یحقـق قیمـة مضـافة إجمالیـة اكبـر -2

من تكـالیف المـوارد المحلیـة الخاصـة وان  التكـالیف الخاصـة تحـت الـري بـالرش تشـكل نسـبة منخفضـة مـن القیمـة 

مما یدلل على ارتفاع مردودات المـوارد المحلیـة تحـت الـري بـالرش فـي .ي التقلیدي المضافة االجمالیة مقارنة  بالر 

.المحافظة

تشــیر قــیم معامــل كلفــة المــورد المحلــي تحــت الــري بــالرش والبالغــة اقــل مــن الواحــد الــى ان نظــام انتــاج القمــح -3

البالغـة اكبـر مـن واحـد الـى عـدم تحت الري بالرش تمتلك میزة نسبیة بینما تشـیر قـیم المعامـل تحـت الـري التقلیـدي 
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وجود میزة نسبیة في انتاج القمح تحت هذا النظام االنتاجي لذلك نوصـي بتشـجیع مزارعـي المحافظـة علـى اعتمـاد 

.نظام الري بالرش 

تبــین بــان هنالــك تســرب اكبــر فــي دعــم المــدخالت ممــا هــو فــي دعــم المخرجــات لــذلك نوصــي بــالتركیز علــى -4

ضمان وصول الدعم بأقل تسرب إلى المزارعین ، من جهة ونوصي بضرورة العمل الجاد سیاسة دعم المخرجات ل

.  على معالجة مسببات التسرب 
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