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المستخمص
 ويعد من محاصيل الحبوب الشتوية في العراق وال يمكن لمعائمة، ويحتل المرتبة األولى من حيث األىمية،يعد محصول القمح من المحاصيل الميمة الرئيسة في العالم
وتؤثر السياسات الزراعية المتبعة من الدولة إيجابا أو سمبا في اإلنتاج الزراعي لذلك، العراقية االستغناء عنو لما يحممو من فوائد غذائية إلى جانب أىميتو االقتصادية

 وقد استيدفت الدراسة تقدير دالتي الطمب والعرض لمحصول القمح في العراق وتحميل الثبات في نظام توازن الطمب والعرض،ينبغي التركيز عمى تقييم ىذه اآلثار
(Cobweb ) فضال عن تقييم آ ثار السياسة السعرية الزراعية في األجمين القصير والطويل باستخدام انموذج التوازن العنكبوتي0211-1791(لممحصول خالل المدة
) اعتمدت الدراسة في انموذج تحميل التوازن عدة متغيرات تسيم في معرفة تأثير السياسات الحكومية وتمثمت بالكميات المستيمكة منCEM( equilibrium model)

 وفي كمييما أعتمد األنموذج الموغاريتمي،)القمح والكميات المعروضة وأسعار القمح والدخل القومي باألسعار الثابتة وعدد السكان وأسعار عوامل اإلنتاج (سعر السماد
ً وفي مجمل النتائج توصمت الدراسة إلى إن اإلشباع المتحصل عميو من استيالك القمح كان مرتفعا،المزدوج ليعبر عن العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة

، فضال عن اإلشارة الموجبة لمرونة الطمب الدخمية التي تشير إلى إن سمعة القمح سمعة طبيعية وضرورية،)20222(بسبب انخفاض مرونة الطمب الدخمية والبالغة

 األمر الذي يؤكد ضعف اداء السياسة، وأظيرت نتائج دالة العرض إن استجابة المزارعين لمتغير في األسعار كانت ضعيفة،وأظيرت النتائج إن اإلشباع من القمح مرتفع

 وفيما يتعمق بنتائج تحميل التوازن فقد، وفيما يتعمق بأسعار السماد أظيرت النتائج إن المزارعين ال يستخدمون ىذا المورد بشكل اقتصادي،السعرية الحكومية المحمية
 أما نتائج تحميل ثبات التوازن فقد أظيرت إن دور السياسة، وجاءت نتائج المعامالت في األجل الطويل مقاربة لنتائج األجل القصير،جاءت داعمة لنتائج التحميل األول
السعرية قد سبب عدم التوازن في نظام العرض والطمب عمى القمح (أي إن التوازن غير مستقر) وذلك في االجل القصير في حين إن النظام قد استقر نسبيا في األجل
. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مثبتة في نياية البحث،  كما إن الدخل القومي وعدد السكان كان ليما التأثير االيجابي في زيادة الكميات المطموبة،الطويل
 أنموذج التوازن العنكبوتي، توازن السوق، العرض والطمب، الثبات:كممات مفتاحيو
*البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث األول
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ABSTRACT
The wheat crop consider one of the main important crops in the world, and it is occupied the first order in importance, it is one of the winter
grains crop in Iraq, and the Iraqi family cannot leave it because its nutritional gains besides its economic importance. The agricultural
policies those follow by the government are influence positively or negatively on the agricultural production; therefore we should focus on
evaluating these consequences. The study aims estimating the demand and supply functions for the wheat crop in Iraq and analyzing the
stability in equilibrium system of the demand and supply for the crop during the period (1971-2013), besides evaluating consequences of the
agricultural pricing policy in the short and long run by using the cobweb Equilibrium Model (CEM). the study depends on many variables
in the equilibrium analysis model those contributing in knowing influence of the governmental policies, repressed by the consumed
quantities of wheat, supplying quantities, prices of wheat, the national income in fixed prices, the population and prices of the inputs (price
of the fertilizer), in both of them we using the double logarithmic model to represent the relationship between the dependent variable and
the independent variables, the study reached to that the satisfaction obtained from the wheat consumption was high because decreasing of
the income elasticity which was (0.004), furthermore the positive signal it indicate that the wheat is normal and necessary good, the results
show that the satiated obtained from the wheat consumption was high, the results of the function of supply show that response of the farmer
to the changing in prices was weak, and this indicate weakness in performance of the locally governmental pricing policy, and concerning
with price of the fertilizer, the results show that the farmers do not using this input economically and about results of the an equilibrium
analysis they came to support the results in the first analysis, the results of the coefficients in the long run came stable with results of the
short run, while results of the stability of the equilibrium show that role of pricing policy causing un equilibrium in the demand and supply
system of the wheat (then equilibrium unstable) while the system was relatively stable in the long run, and the national income, population
were have positive influence in increasing the demand quantities, the study reached to set of recommendations at the end of the search.
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الثاني فيو إف اإلنتاج الزراعي ال يمكف أف يعاد تغييره أو

المقدمة

ضبطو بعد موسـ اإلنبات ،وكؿ ىذا يشير إلى إف التخمؼ

تكتسب دراسات العرض والطمب أىمية بالغة والسيما عندما

الزمني في النشاطات الزراعية يولد فاصال زمنيا بيف اتخاذ

يتعمؽ األمر بمحصوؿ ميـ كمحصوؿ القمح الذي يمثؿ

قرار زراعة المحصوؿ وبيف حصاده ،وستتـ مالحظة تأثيرات

السمعة الغذائية الرئيسة لدوؿ العالـ اجمع ،فضال عف النتائج

السياسة الحكومية وتدخميا في تحديد أسعار اإلنتاج وعواممو

التي سيتمخض عنيا تحميؿ الطمب والعرض لتوضيح عدة

والمحددة ىنا بأسعار السماد ،فضال عف تأثيرات الزيادة

آثار كدور السياسة السعرية لمدولة وأىميتيا ودورىا في التأثير

السكانية ومعدالت الدخؿ الفردي أو الدخؿ القومي ،وقد تـ

عمى كؿ مف المستيمؾ والمنتج .مما سبؽ يتضح إف دراسة

الطمب والعرض لمحصوؿ ما وتقدير دواليما وبشكؿ منفصؿ

اختيار األنموذج العنكبوتي )(Cobwebألنو أكثر مالءمة

ليست كفيمة وحدىا بوصؼ نظاـ سوؽ ىذا المحصوؿ ما لـ

لتحميؿ آثار التغيرات في األسعار عمى طمب وعرض السمع

الزراعية والسيما في األجؿ القصير .يشكؿ موضوع التقمبات

تتـ دراسة الجانبيف (الطمب والعرض) وبشكؿ متصؿ ،والف

والتذبذبات التي تنتاب األسعار الزراعية أىمية بالغة والسيما

احد أىـ أىداؼ الدراسة ىو دراسة تأثير األسعار كونيا تؤدي

إف مف أىـ آثارىا ىو حصوؿ المزارعيف عمى سعر منخفض

دو ار ميما في السوؽ إلى جانب المرتكزات األخرى لكؿ مف

الطمب والعرض ،وكاف البد مف تضميف ىذه األسعار في

في العادة ،وبذلؾ تفوتيـ فرصة الحصوؿ عمى السعر

معادلة الطمب والعرض ومعرفة تأثيراتيما لغرض الحكـ عمى

المناسب ،كؿ ىذا دفع كثي ار مف الدوؿ إلى محاولة معالجة

ىذه الظاىرة عف طريؽ إتباع سياسة تعزيز أو دعـ األسعار

السياسة السعرية التي تتبناىا الحكومة سواء في جانب

لبعض الحاصالت الزراعية ،وىذه السياسة يمكف تطبيقيا إما

المستيمؾ أو جانب المنتج ،والف العممية التوازنية تفترض

مف الحكومات أو مف الجمعيات التعاونية الزراعية إذا كانت

وجود سعر واحد لكؿ منيما ،تمت االستعانة بأنموذج التوازف
الديناميكي العنكبوتي لتحميؿ التوازف لنظاـ العرض والطمب

تتبوأ مكاناً مرموقاً وذات قدرات مالية كبيرة .وىناؾ طريقتاف

د ارسة استق اررية نظاـ توازف العرض والطمب لمحصوؿ القمح

وواضعي السياسة الزراعية .تتمخص األولى ببرامج اإلقراض

رئيستاف لدعـ األسعار تشغالف اىتماـ االقتصادييف الزراعييف

لمحصوؿ القمح في العراؽ .إف الغرض مف ىذا التحميؿ ىو

الحكومي والتخزيف) (Storage and Loanوىي قياـ

كما ستتـ دراسة وتقييـ اآلثار قصيرة وطويمة المدى لمسياسة

مؤسسات إقراض تابعة لمدولة (أو الجمعيات التعاونية) بتقديـ

السعرية باستخداـ مجموعة مف المقاييس الرياضية متمثمة

القروض لممزارعيف في وقت الحصاد بحيث تكوف ىذه

بمضاعفات األجؿ القصير والطويؿ وسيتـ ذلؾ باالستعانة
باألسعار التي

القروض مصحوبة بسعر مضموف أو سعر مدعـ (وىو

تستخدـ كمتغيرات ميمة في دواؿ الطمب

السعر الذي يعمف لممزارعيف لشراء المحاصيؿ) عمى أف تستمـ

والعرض لمحصوؿ القمح ،ولدراسة كؿ ىذه التأثيرات ستتـ

الدولة المحاصيؿ لتضعو في مخازف تابعة ليا ومعده

االستعانة بأنموذج التوازف الديناميكي العنكبوتي (Cobweb

) .)Equilibrium Model)CEMيعد األنموذج الديناميكي

خصيصاً ليذا الغرض أو في مخازف تعينيا الدولة بحيث

لمسياسات ومنيا السياسة السعرية ،إذ إف أثار السياسات

بالقروض التي ال يسمح بالمطالبة بدفع قيمتيا ،وىذا يعني أنو

تكوف مستوفيو لشروط التخزيف ،وعادة ما تسمى ىذه القروض

احد األدوات المستخدمة في تقييـ اآلثار قصيرة وطويمة المدى

لو حدث بعد موسـ التسويؽ وكاف سعر السوؽ لمسمعة مرتفعاً

الحكومية في القطاع الزراعي حص ار ال يمكف أف تالحظ إال

بعد مرور شيور أو سنوات عمى تطبيقيا ،األمر الذي يعني

عف سعر الدعـ الذي تـ إعالنو مسبقاً (وذلؾ طبعاً بعد

استجابة المزارعيف لتأثيراتيا .ويندرج في ىذا األمر سبباف:

أوليما إف المزارعيف ال يمكنيـ أف يعالجوا مسبقا أو يدرسوا

حاصموُ إلى السوؽ لبيعو ويحصؿ عمى دخؿ أكثر مما
يحصؿ عميو فيما لو باع بسعر الدعـ ،وبعد ذلؾ يرد المبمغ

مسبقا تأثيرات ىذه السياسات وبشكؿ مباشر ،فضال عف إف

الذي استممو مضافاً إليو تكاليؼ التخزيف .وعمى العكس مف

تغطية التكاليؼ التخزينية) فإف لممنتج الحؽ في أف يأخذ

إف ىناؾ فاصال زمنيا بيف تنفيذ أو انجاز تمؾ السياسات وبيف

ذلؾ إذا كاف سعر السوؽ في موسـ التسويؽ منخفضاً عف

اآلثار المرغوب بيا ستكوف مالحظتيا بطيئة ،أما السبب
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سعر الدعـ فإف عمى المنتج أف يحتفظ بالقرض الذي يمثؿ

تقييـ آثار السياسة السعرية الزراعية في األجميف القصير

قيمة محصولو ويترؾ المحصوؿ لمدولة لمتصرؼ فيو

والطويؿ باستخداـ أنموذج التوازف العنكبوتي ) .(CEMتـ

بمعرفتيا .وعميو ،فإف سعر السوؽ لمسمعة يبقى دائماً قريباً مف

االعتماد عمى بيانات السمسمة الزمنية لممدة ()2013-1971

سعر الدعـ ،أما الطريقة الثانية فيي طريقة المساعدات أو

والتي تضمنت بيانات مجموعة مف المتغيرات التي ستدخؿ

اإلعانات المباشرة ) (Subsidiesوالتي تتميز عف الطريقة

في دواؿ الطمب والعرض مثؿ الكميات المعروضة والمطموبة

التخمص مف تكاليؼ القروض والتخزيف ،فضال عف إتاحة

وأسعار المدخالت مثؿ األسمدة .أما طريقة التحميؿ فيي

الفرصة أماـ المستيمكيف لمسمعة لمحصوؿ عمى كميات أكبر

االعتماد عمى تقدير دالة الطمب والعرض لمحصوؿ القمح

منيا بأسعار منخفضة .وأخي ار تمكيف كؿ فرد في المجتمع مف

ومف ثـ االعتماد عمى األنموذج العنكبوتي لمحصوؿ عمى

المنتجوف وال المستيمكوف أف يممسوا ما إذا كاف سعر السوؽ

السعرية في األجميف القصير والطويؿ وتسمى مضاعفات

أفضؿ مف سعر الدعـ أو العكس تمثمت مشكمة البحث بأف

األجؿ القصير والطويؿ ومف بعدىا يتـ تقدير الثبات في

إجراءات السياسة الزراعية في العراؽ تنعكس بشكؿ أو بآخر

توازف الطمب والعرض .أما مصادر البيانات فقد تـ الحصوؿ

لمقمح ،وأسعار القمح فضال عف الدخؿ القومي وعدد السكاف

األولى بأنيا تؤدي إلى عدـ تراكـ فائض مف السمعة ومف ثـ

أف يممس أثرىا ،إذ أنو في ظؿ الطريقة السابقة ال يستطيع

عمى القطاع الزراعي سمبا أو إيجابا

مجموعة مف المعممات التي ستستعمؿ لتفسير آثار السياسة

عمييا مف المصادر اآلتية:

وىذا مرتبط بمدى

معقولية ىذه اإلجراءات وامكانية تأثيرىا في أسواؽ السمع

أوالً -:و ازرة التخطيط والتعاوف اإلنمائي /الجياز المركزي

الزراعية في العراؽ ومنيا سوؽ محصوؿ القمح .واف األسعار

لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات.

الزراعية إف لـ تكف كافية بالقدر الكافي فاف ذلؾ يؤدي في

ثانياً -:و ازرة الزراعة /الشركة العامة لمتجييزات الزراعية.

العادة وتفوتيـ فرصة الحصوؿ عمى السعر المناسب ،واف

العالقة.

اغمب األحواؿ إلى حصوؿ المزارع عمى سعر منخفض في

ثالثا -:البحوث ورسائؿ الماجستير وأطاريح الدكتوراه ذات

صحة ىذه اإلجراءات ستؤدي إلى التأثير إيجابا في زراعة

رابعاً -:بيانات منشوره في االنترنت عمى الموقع االلكتروني

محصوؿ القمح وبالتالي يشجع المزارعيف عمى تكثيؼ

.www.faostat.com

جيودىـ وزيادة إنتاجيـ .أما فيما يتعمؽ بأسعار المستيمؾ

خامساً -:المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.

بعد ذلؾ تـ السيطرة عمييا مف قبؿ المؤسسات الحكومية وفقا

استخداـ النموذج العنكبوتي في تقييـ آثار السياسة السعرية

وكذلؾ األخذ بنظر االعتبار باف محصوؿ القمح مادة غذائية

الدراسات وال سيما فيما يتعمؽ بدالة الطمب إلى تأثير الدخؿ

فإنيا كانت خاضعة لقوى العرض والطمب بشكؿ واضح ثـ

لقد تناوؿ موضوع تقدير دواؿ الطمب والعرض فضال عف

لمعايير مختمفة تراعى فييا القدرة الشرائية لشرائح المجتمع

مجموعة مف الدراسات منيا وتـ التوصؿ في الكثير مف

أساسية لممواطنيف فضال عف األخذ بتوازف العرض والطمب

وعدد السكاف عمى الكميات المطموبة ،أما فيما يتعمؽ بدالة

واألسعار العالية كمؤشرات لعممية التسعير .يفترض البحث إف

العرض فأشارت الدراسات إلى الدور الكبير لألسعار في

نظاـ توازف الطمب والعرض لمحصوؿ القمح في العراؽ غير

التأثير عمى إنتاج القمح ،أما بالنسبة لتأثير السياسة السعرية

األجؿ الطويؿ واف إجراءات السياسة السعرية قد أدت إلى

استقرار التوازف في نظاـ العرض والطمب.

مستقر في األجؿ القصير ويتوقع أف يكوف مستق ار نسبيا في

فأكدت الدراسات إف إجراءات السياسة السعرية أدت إلى عدـ

عدـ االستقرار في سوؽ محصوؿ القمح في األجؿ القصير،

المواد وطرائق العمل

األمر الذي ال يمكف المضي في تطبيؽ مثؿ ىذه اإلجراءات.

إف أنموذج التحميؿ المستخدـ في ىذه الدراسة يستند إلى

القمح في العراؽ وتحميؿ الثبات في نظاـ توازف الطمب

العنكبوتية)) (Cobweb Analysisوعميو فاف أنموذج دالة

وييدؼ البحث إلى تقدير دالتي الطمب والعرض لمحصوؿ

افتراض

والعرض لممحصوؿ خالؿ المدة( )2013-1971فضال عف

توازف

النظاـ

العنكبوتي

(الشبكة

الطمب لمحصوؿ القمح في السنة  tيحدد كدالة إلى الطمب
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عمى القمح في السنة ( ،)t-1وسعر محصوؿ القمح في السنة

بالمرحمة الثالثة والذي يظير تأثير السياسة السعرية في

 ،tوالدخؿ القومي في السنة ( )tوالمجموع الكمي لمسكاف في

األمديف القصير والطويؿ ،وىنا سيتـ استخداـ مصفوفة توازف

السنة( .)tورياضيا فاف الطمب عمى القمح يمكف أف يأخذ

الشبكة العنكبوتية وكما يأتي( :)16

الصيغة اآلتية:
)Qd t  a1Qd t 1  a 2 Pt  a3 I t  a 4 PoPt  c............(1

Z0
)..........(6

)Qd t  a1Qd t 1  a 2 Pt  a3 Z 1  a 4 Z 2  c..............(2
أما فيما يتعمؽ بدالة العرض فيمكف أف تحدد بالكميات

k b3 0 0 Z1
c 0 a3 a4 Z 2



b1 b2 Qt 1
a1 0 Pt 1



Qt

1 0

1  a2 Pt

Z3

المعروضة مف محصوؿ القمح في السنة ( )tكدالة إلى

or
)H1  Yt  H 2  Yt 1  H 3  Z ..........(7

الكميات المعروضة مف محصوؿ القمح في السنة (،)t-1
وأسعار القمح في السنة ( ،)t-1وأسعار احد مدخالت اإلنتاج

أما تأثيرات مضاعؼ األجؿ القصير فتـ تمثيميا بالرمزيف D1

وىو سماد اليوريا في السنة ( ،)t-1ورياضيا يمكف أف تصاغ

و D2وقد صيغت كما يأتي-:

عمى النحو اآلتي:
)Qst  b1Qst 1  b2 Pt 1  b3 Pf t 1  k ........(3

)D1  H 11  H 2 .........................................(8
)D2  H 11  H 3 ....... ....................................(9

)Qst  b1Qst 1  b2 Pt 1  b3 Z 3  k ............(4

وتأثير مصطمح الصدمة ) (shock termتمت صياغتو

وباالستناد إلى افتراض أنموذج الشبكة العنكبوتية:

بالرمز  D3وكما يأتي:

)Qdt  Qst .......................(5

)D3  (  D1 ) 1  D2 ......................(10

إذ إف:

إذ إف:

 =Qdtالكميات المستيمكة مف القمح في السنة (( )tالمتاح

 =H1معامالت المصفوفة لممتغيرات الداخمية في السنة(.)t

لالستيالؾ)

 =Ytمعامالت المصفوفة لممتغيرات الداخمية (كميات وأسعار

=Qdt-1الكميات المستيمكة مف القمح في السنة ()t-1

القمح) في السنة(.)t

 =Qstالكميات المعروضة مف القمح في السنة ()t

 =H2معامالت المصفوفة لممتغيرات الداخمية في السنة(t-

 =Qst-1الكميات المعروضة مف القمح في السنة ()t-1

.)1

 =Ptسعر القمح في السنة ()t

 =Yt-1معامالت المصفوفة لممتغيرات الداخمية (كميات

 =Pt-1سعر القمح في السنة ()t-1

وأسعار القمح) في السنة(.)t-1

 = Z1=Itالدخؿ القومي في السنة ()t

 =H3ثوابت ومعامالت المصفوفة لممتغير الخارجي .Z

 =Z2 =PoPtعدد السكاف في السنة ()t

 =Zمصفوفة المتغير الخارجي

 =Z3 =Pft-1سعر سماد اليوريا في السنة ()t-1

)(Z 0 , Z1 , Z 2 , Z 3 with Z 0  1

 =a,bالمعممات المقدرة

 =D1تأثير مضاعؼ األجؿ القصير لتغير سعر القمح.

 =c,kثوابت االنحدار المقدرة في المرحمة األولى

 =D2تأثير مضاعؼ األجؿ القصير لتغير سعر سماد

وباالعتماد عمى المعادالت ( )3و( )4و( )5ىناؾ ثالثة

اليوريا.

مراحؿ مف التحميؿ ،تيتـ المرحمة األولى بتقدير معامالت

 =D3تأثير مضاعؼ األجؿ الطويؿ

دواؿ العرض والطمب بشكؿ منفصؿ ،إما المرحمة الثانية

تقدير دالة الطمب لمحصول القمح

فيتضمف توازف الشبكة العنكبوتية (معادلة  )5والذي حمؿ

فقد قاـ البحث بتقدير دالة الطمب لممدة (،)2013-1971

باستخداـ معادالت العرض والطمب التي تـ تقديرىما في

وتـ استخداـ البيانات باألرقاـ الثابتة وذلؾ لمتخمص مف

المرحمة األولية والمستندة إلى مبدأ توازف السوؽ ،والذي يشير

مشاكؿ التضخـ التي رافقت اغمب سنيف الفترة المبحوثة

إلى إف العرض الكمي يساوي الطمب الكمي وأخي ار توازف

والسيما خالؿ التسعينات مف القرف الماضي ،أما فيما يتعمؽ

الشبكة العنكبوتية والموضح بشكؿ مصفوفة .وفيما يتعمؽ
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بالمتغيرات الداخمة في األنموذج المعتمد في الدراسة تـ

معممات دالة العرض ضمف أنموذج بيت العنكبوت .تجدر

اعتماد متغيرات دالة الطمب وفؽ التالي:

االشارة إلى إف التحميؿ استبعد متغيرات أخرى نعتقد إف ليا

 =Yلوغاريتـ الكميات المستيمكة مف القمح في العراؽ لممدة

تأثير معنويا عمى الكميات المستيمكة كأسعار السمع البديمة
ا

()2013-1971

والمكممة ،غير انو ألغراض التحميؿ المثبتة في المقدمة وعدـ

 =X1لوغاريتـ الكميات المستيمكة مف القمح لسنة سابقة

استخداـ معامالت مثؿ ىذه المتغيرات في تحميؿ بيت

 = X2لوغاريتـ السعر لمحصوؿ القمح بالثابت في العراؽ

العنكبوت استدعى استبعاد مثؿ ىذه المتغيرات ،ونفس األمر

لممدة ()2013-1971

سنجده عند تقدير دالة العرض .لقد اجتازت الدالة اختبارات

 = X3لوغاريتـ الدخؿ القومي باألسعار الثابتة لممدة

الدرجة األولى والمتمثمة باختبارات ( tباستثناء سعر محصوؿ

()2013-1971

القمح) والتي تشير إلى معنوية المعممات كال عمى حدة،

وكذلؾ اختبار معنوية النموذج مف خالؿ اختبار  Fوالتي

 =X4لوغاريتـ عدد السكاف في العراؽ لممدة ()2013-971

وجاءت النتائج متوافقة مع منطؽ النظرية االقتصادية وكما

أشارت قيمتيا البالغة ( )74026880إلى معنوية النموذج

يأتي:

ككؿ والى مصداقية اعتماد المتغير التابع عمى المتغيرات
المستقمة المثبتة في األنموذج .وأشارت قيمة

البالغة قيمتيا

( )0699إلى إف المتغيرات المستقمة تكفمت بتفسير  %99مف
التغيرات في المتغير التابع .إف اعتماد النموذج عمى بيانات

وبالرجوع إلى تفسير معممات دالة الطمب المقدرة وبصيغتيا

السمسمة الزمنية وباعتماد الصيغة الموغاريتمية المزدوجة سوؼ

الموغاريتمية المزدوجة والتي تقتضي تفسيرىا بالصيغة النسبية

يقمؿ مف ظيور مشكمة عدـ ثبات التبايف والتي يكثر تواجدىا

وكما يأتي:

في البيانات المقطعية .أما مشكمة االرتباط الذاتي بيف البواقي

فيما يتعمؽ بالمتغير األوؿ وىو الكميات المستيمكة لسنة

فيتوقع ظيورىا في بيانات السمسمة الزمنية وبما إف النموذج

سابقة نجد إف قيمة المعممة والبالغة ( )06362تفسر باف زيادة

اعتمد التباطؤ الزمني في التحميؿ ألحد المتغيرات المستقمة

الكميات المستيمكة لسنة سابقة بنسبة  %1سيؤدي إلى زيادة

فاف االعتماد عمى اختبار دربف واتسوف لف يكوف كافيا

أما المتغير الثاني والمعبر عنو بسعر محصوؿ القمح ،فقد

Y   0  1Yt 1   2 X t  ut

الكميات المستيمكة بنسبة اقؿ مف  %1والبالغة (.)06362
جاءت إشارتو سالبة لتعبر عف العالقة المنطقية بيف األسعار

واف كاف يعطي إشارة واضحة أولية إلى انتفاء وجود مشكمة

والكميات المطموبة المعبر عنيا بالكميات المستيمكة .أما

االرتباط الذاتي .حيث كانت قيمة دربف واتسوف المحسوبة

العامؿ الثالث وىو الدخؿ القومي باألسعار الثابتة ،نالحظ

( )26243وحسب االختبار اآلتي-:

العالقة الطردية بيف الدخؿ القومي وزيادة االستيالؾ مف

du > D.W > 4  du

القمح واف كانت الزيادة بالدخؿ القومي بنسبة  %1قابمو زيادة

16720>26243>26280

في االستيالؾ بنسبة اقؿ مف  .%1والعامؿ الرابع ىو عدد

ولمتعامؿ مع وجود متغير متباطئ بيف المتغيرات المفسرة

السكاف وكانت نتيجة لمعممة تشير إلى عالقة ايجابية بيف

يقترح استخداـ احد االختباريف اآلتييف:

عدد السكاف واستيالؾ القمح وىذا ما تـ االشارة آلية في الفقرة

اختبار دير بف  ،hأو اختبار مضروب الجرانج.LM

أعاله مف إف زيادة عدد السكاف كاف لو تأثير ايجابي عمى

اختبار : h

الكميات المستيمكة مف السمع السيما إف القمح سمعة

في حالة وجود متغير متباطئ لممتغير التابع ونتيجة ألسباب

ضرورية .لقد تـ تفسير المعممات أعاله فقط لتوضيح

إحصاءيو لوحظ إف إحصاء ديربف واتسوف  D.Wيتجو نحو

العالقات بيف المتغيرات المستقمة في الدالة وبيف المتغير

قيمة  2واذا استندنا عمى إحصاء ديربف واتسوف سنتوصؿ إلى

التابع حيث سيتـ تفكيؾ ىذه العالقات عندما يتـ تفسيرىا مع

نتيجة خاطئة ونقوؿ انو ال توجد مشكمة ارتباط ذاتي بحكـ انو
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قريب مف  .2إذا كاف االختبار لوجود االرتباط الذاتي مف

لمتغيرات التباطؤ الزمني .وعند حساب قيمة  hتبيف إف

الدرجة األولى والذي يتخذ شكؿ مشروع ماركوؼ:

قيمتيا =  2642وىي اقؿ مف قيمة  Zالبالغة ( )266عمى

u t  u t 1   t

مستوى  ،%1لتؤكد عدـ وجود مشكمة االرتباط الذاتي.

H 0 :  0
H A :  0

تقدير دالة العرض لمحصول القمح في العراق

لقد تـ تقدير دالة العرض لممدة ( )2013-1971وىي نفس

واف النماذج االقتصادية تحكميا قوه معينو تحتـ ظيور

المدة التي تمت تقدير دالة الطمب فييا وذلؾ لكي تتوافؽ

المتغيرات المتباطئة كمتغيرات مفسره ألي متغير تابع.

النتائج بيف الدالتيف والسيما إننا سنستخدـ معامالت الدالتيف

اإلحصاء المحسػػوب

الحقا في تحميؿ النموذج العنكبوتي لذلؾ ليس مف المنطقي

n
) 1  nV (b1

استخداـ مدتيف مختمفتيف ،ليذا تـ تقدير دالة العرض

ˆh  

لمحصوؿ القمح وباالعتماد عمى المتغيرات اآلتية:

تحسب بالطرائؽ المقترحة آنفاً ويفضؿ استخداـ  n.dعدد

Y  b0  b1 X1  b2 X 2  b3 X 3  Ui

المشاىدات و ) V)تبايف مقدرة معممة  ،Yt-1وىنا تمثؿ b1

بأخذ إحصاء دير بف واتسوف

إذ إف:

) d  2(1  
d
2

 = Yلوغاريتـ الكميات المعروضة مف القمح خالؿ المدة

(.)2013-1971

  1 

 = X 1لوغاريتـ الكميات المعروضة مف القمح لسنة سابقة

d
n
) h  (1 
) 2 1  nV (b1
القيمة الجد ولي و  hيمكف إيجادىا مف جدوؿ

 = X 2لوغاريتـ سعر القمح لسنة سابقة بالثابت
 = X 3لوغاريتـ سعر سماد اليوريا لسنة سابقة بالثابت

التوزيع

واعتمادا عمى المتغيرات المستقمة آنفاً تـ تقدير دالة العرض

الطبيعي.Z

بصيغتيا الموغاريتمية المزدوجة إذ كانت أفضؿ الصيغ،

 = b1متغير التباطؤ الزمني (الكميات المستيمكة لسنة سابقة

فضال عف إف ىذه الصيغة تخمصنا مف مشكمة عدـ ثبات

في نموذج دالة الطمب) وباالعتماد عمى ىذا االختبار وبعد

التبايف التي يندر وجودىا في بيانات السالسؿ الزمنية فضال

احتساب قيمة ̂ والبالغة قيمتيا المطمقة ( )-061215وىي

عف التقدير بالصيغة الموغاريتمية المزدوجة ،وتـ الحصوؿ

تمثؿ قيمة متدنية جدا وتعطي إشارة إلى عدـ وجود مشكمة

عمى النتائج اآلتية-:

االرتباط الذاتي ،وىي التي تقمؽ الباحثيف عند إدخاليـ

Y  6.294  0.480 X 1  0.283 X 2  0.022 X 3
)(3.834) (0.411
)(0.000
)(0.618
D.W  2.382

F  44.797
)(0.000

)t (4.556) ( 4.499
)Sig (0.000) (0.000

R  2  0.758

R 2  0.775

قد أثبتت المعممات المقدرة معنويتيا عند المستويات المقبولة

لـ يتـ تضمينيا في األنموذج ألنيا ال تخدـ أغراض البحث.

فيما عدا متغير السماد وجاءت إشارات المعممات منطقية

باالعتماد عمى اختبا ر  Fوالبالغة قيمتيا نحو ((446797

حتى فيما يتعمؽ إشارة معممة السماد والتي جاءت موجبة.

تبيف إف األنموذج معنوي عند مستوى  ،%1والف األنموذج

باالعتماد عمى قيمة  R 2والبالغة ( )06775والتي يمكف

اعتمد التباطؤ الزمني لممتغيرات المستقمة جميعيا فمف يتـ

تفسيرىا باف المتغيرات المستقمة قد تكفمت بػ  %77مف

اعتماد اختبار دربف واتسوف الختبار وجود مشكمة االرتباط

التغيرات في المتغير التابع والباقي يعود إلى متغيرات أخرى

لألسباب التي ذكرت آنفا مف عدـ جدوى ىذا

الذاتي
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االختبار ،لذا سيتـ المجوء إلى اختبار  hوالمثبتة قيميا

زيادة سعر القمح بنسبة  %1أي إف زيادة  %10في سعر

أدناه-:

محصوؿ القمح سيتكفؿ في زيادة عرض محصوؿ القمح

 1.75 = hلممتغير األوؿ (الكميات المعروضة لسنة سابقة)

بنسبة  ،%468ونالحظ ىنا إف زيادة السعر بنسبة معينة لـ

وىي اقؿ مف قيمة  Zالبالغة  1696وىذا يؤكد انتفاء وجود

تؤد إلى زيادة المعروض مف القمح بنفس النسبة ،أي إف

مشكمة االرتباط الذاتي.

الزيادة النسبية في السعر ىي أكثر مف الزيادة النسبية في
العرض الناشئة عنو تشير القيمة البالغة(  )06283في

 1.43 = hلممتغير الثاني ( سعر القمح لسنة سابقة) وىي

اقؿ مف قيمة  Zالبالغة 1696

المصفوفة نفسيا

 1.34 = hلممتغير الثالث (سعر السماد لسنة سابقة) وىي

في سعر العرض بنسبة  06283وىي تشير إلى مرونة

اقؿ مف قيمة  Zالبالغة  1696بعد االنتياء مف تقدير الدالتيف

توجب أالف الحصوؿ عمى المعامالت اآلتية:
a
=06362 = a 2 ، - 06003= 3 ، 06004
=، -16758
b
=، 06283= 3 ، 06022

العرض السعرية وىي اقؿ مف  %1أي إنيا ضعيفة ،وتؤكد
ىذه القيمة ضعؼ استجابة المزارعيف لمتغيرات في األسعار،

a1

األمر الذي يؤكد ضعؼ السياسة السعرية الحكومية الموجية

a 4 ، 06662= c

لممزارعيف  ،وىذا ما أكدتو دراسات سابقة أُجريت والسيما في

06480= b2

b1

قسـ االقتصاد الزراعي والتي توصمت إلى ىذه الحقيقة في إف

=66294

k

سياسة الدعـ المحمي لـ تكف في صالح المنتجيف ،وبالرجوع
إلى نتائج معامالت الحماية االسمية الصافية لمحصوؿ القمح

وباستخداـ المعامالت السابقة تـ حساب كؿ مف  D1و D2

والمحاصيؿ األخرى في تمؾ الدراسات( الزوبعي ،1995

و  D3والمعرفة سابقا وكما يأتي:

* H2

الحيالي  ،1997ندى كنعاف  )1998نجد وضوح مثؿ ىذه

1
1

D1  H

الحقيقة .أما في ما يتعمؽ بقيـ معامالت المصفوفة ، D2

وتمثؿ  H 11معكوس المصفوفة  H 1أي إف:

0
) (0.003

1
1



0

1

 a2

1

فتشير القيمة(  )06022إلى إف زيادة في سعر السماد بنسبة

H1 

 %1سيؤدي إلى زيادة في العرض بنسبة  ، %06022أو إف

أوال :تأثير مضاعفات األجل القصير )(Short-Run
Multiplier Effects
باالعتماد عمى المعادلتيف رقـ ( )6و ( )7فاف مضاعفات
األجؿ القصير تـ الحصوؿ عمييا بصيغة المصفوفتيف

و D2

D1

إلى إف المزارعيف سيستجيبوف لمزيادة

زيادة في سعر السماد بنسبة  %10ستؤدي إلى زيادة
المعروض ( نتيجة لزيادة اإلنتاج) بنسبة  ،%062وقد ادى
ظيور االشارة الموجبة ىنا والتي ىي مخالفة لممنطؽ

D1

االقتصادي الى تأثر النتيجة ىنا بنتيجة التحميؿ االوؿ في

دالة العرض والتي كانت غير معنوية وىذا يعني عدـ تاثير

وكاالتي-:

ىذا المتغير في الكميات المنتجة مف القمح .وقد تفسر القيمة

D1  H 11 * H 2

المتدنية الى ضعؼ تأثير عنصر السماد .واف ظيور العالقة
االيجابية بيف سعر السماد والمعروض قد يفسر ام أر ميما
وىو إف المزارعيف يصعب عمييـ التخمي عف إضافات السماد

( في األجؿ القصير) حتى في حالة ارتفاع سعره بسبب
التأثير االيجابي الفني ليذه اإلضافات السمادية في تحقيؽ
زيادات ميمة في اإلنتاجية  ،األمر الذي يؤكد ضرورة

استمرار الحكومة بتقديـ إعانات لممزارعيف عف طريؽ تخفيض

D2  H 11 * H 3

أسعار المدخالت ومنيا األسمدة طالما إف ذلؾ سيؤدي إلى
زيادة اإلنتاج ومف ثـ زيادة المعروض .أما نتائج التحميؿ

تشير القيمة في المصفوفة  D1والبالغة ( )0648إلى إف
الزيادة في عرض محصوؿ القمح بنسبة  %0648ىو نتيجة
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فتشير القيمة ( ) 1633

السابؽ بنفس الكيفية فنجد إف االستجابة لتغيرات األسعار قد

األخرى في المصفوفة نفسيا

D2

انخفضت لتأثير ذلؾ عمى التكاليؼ اإلنتاجية فضال عف إنيـ

إلى إف زيادة الدخؿ القومي بنسبة  %1ستؤدي إلى زيادة

قد تولدت ليـ الخبرة الكافية في االستخداـ االقتصادي لمسماد

الطمب بنسبة  %1633ولو اف الحالة الطبيعية ىو اف

مف دوف إضافات غير موصى بيا  ،وليذا لف نعتقد انو في

المستيمؾ عند زيادة دخمو فانو يزيد الكمية المطموبة بنسبة

األجؿ الطويؿ لف يقوموا بتطبيؽ تخفيضات كبيرة في

اقؿ .ولقد تـ مالحظة اف القيمة في دالة الطمب فيما يتعمؽ

اإلضافات السمادية طالما إف إنتاج القمح لف يتأثر.

بعالقة الدخؿ القومي باستيالؾ القمح كانت منطقية اي انو

جانب أخر وفي األجؿ الطويؿ نالحظ إف الزيادات في سعر

بزيادة الدخؿ القومي فاف المستيمؾ قد زاد استيالكو مف القمح

السماد ستؤثر سمبا في أسعار القمح  ،وكما تشير إليو المعممة

بنسبة اقؿ مف زيادة الدخؿ القومي .وقد تفسر الحالة ىنا ىو

( ، )-0607706أي إف الزيادات في أسعار السماد ستؤثر

اختالؼ التحميؿ السيما إننا في نتحدث عف التوازف في األجؿ

سمبا في أسعار القمح بنسبة  ( %06077باالنخفاض)إي إف

القصير .أما فيما يتعمؽ بالقيمة( )22066وىي معممة عدد

اإلضافات الحدية لمزيادة في أسعار القمح التي سيتسمميا

السكاف فيي القيمة الوحيدة التي كانت عالية جدا وتفسر إف

المزارعوف سوؼ تكوف اقؿ  ،بمعنى أخر في األجؿ الطويؿ

الزيادات في السكاف ستؤدي إلى زيادة الطمب واف لـ ينب ِغ أف

فاف األسعار الحقيقية التي سوؼ يتسمميا المزارعوف ستكوف

تكوف بيذه القيمة المغالى فييا ولكنيا تبقى مؤش ار واضحا

اقؿ ،أي معدؿ أسعار القمح إلى أسعار السماد ستكوف اقؿ.

لتأثير الزيادات السكانية في زيادة االستيالؾ  ،وقد تعزى ىذه

وكما الحظنا في األجؿ القصير فاف تأثير أسعار السماد عمى

النتيجة المغالى بيا إلى مشاكؿ البيانات التي طالما عانى

عرض محصوؿ القمح كاف منخفضا  ،وسيبقى ىذا التأثير

منيا الباحثوف والتي تظير ىنا وىناؾ .كما إف طبيعة النمط

منخفضا عمى العرض  ،كما إف المزارعيف لف يستجيبوا إلى

الغذائي العراقي الذي يفضؿ وجود الخبز عمى المائدة وبشكؿ

الزيادات في أسعار السماد والذي تسيـ الحكومة في السيطرة

دائـ بغض النظر عف خطأ ىذا النمط الغذائي ،ولكف تبقى

عميو .فضال عما ذكر فاف الحكومة ستبذؿ الجيود لمسيطرة

قيمة المعممة مغالى فييا.

عمى أسعار محصوؿ القمح وفي الوقت نفسو ستقدـ

ثانيا  -:تأثير مضاعفات األجل الطويل ( Long-Run

لممستيمكيف القمح بأسعار معقولة  ،وستمجأ الحكومة في ظؿ

)Multiplier Effect
أما قيـ المصفوفة

D3

محدودية كميات العرض في نياية الموسـ إلى إتباع سياسة

والتي تشير إلى مضاعفات األجؿ

تحديد سعر الحد األعمى ) (Ceiling Priceلحماية

الطويؿ  ،والمبينة قيميا في المعادلة ( )16والتي تـ الحصوؿ

المستيمكيف ،وفي الوقت نفسو فإنيا أي الحكومة ستستمر في

عمييا كما في أدناه:

* D2

مف

تطبيؽ سياسة تحديد سعر الحد األدنى )(Floor Price

D3  I  D1 

1

لتشجيع المنتجيف لتسميـ محاصيميـ إلى الحكومة .أما فيما
يتعمؽ بالقيـ األخرى مف المصفوفة

D3

 ،نجد إف زيادة

الدخؿ القومي بنسبة  %1في األجؿ الطويؿ ستؤدي إلى
زيادة عرض محصوؿ القمح فضال عف أسعاره بنسبة(
 ) 06005و(  )06011عمى الترتيب ،وىذا يشير إلى إف
مرونات الدخؿ القومي بالنسبة لمعرض واألسعار اقؿ مف

 ،%1أي إف سمعة القمح ستبقى قميمة المرونة حتى في األجؿ
الطويؿ ،أي عمى الرغـ مف ارتفاع معدالت الدخؿ القومي
واألسعار ستبقى الكميات المستيمكة اقؿ مف الزيادة في الدخؿ

تشير القيمة ( )0600033إلى قيمة معممة السماد والتي يبدو

القومي واألسعار .وكاف ينبغي أف تكوف مرونات األجؿ

إنيا بقيت موجبة وبقيت مخالفة لممنطؽ االقتصادي ولكف

القصير اقؿ مف مرونات األجؿ الطويؿ ونعتقد إف عدـ

ضعؼ القيمة ىنا تؤكد إف المزارعيف لف يبقوا عمى تصرفيـ
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استقرار التوازف قد ولد مثؿ ىذه النتائج السيما إف نتائج
األجؿ الطويؿ كانت أكثر منطقية  .أما القيـ األخرى المتعمقة

أي يكوف األنموذج متقاربا ) (Convergedمما ورد في آنف ًا
فإف إتباع سياسة دعـ أسعار مدخالت اإلنتاج ( األسمدة) لـ

بمعدؿ النمو في السكاف في األجؿ الطويؿ فاف زيادة بنسبة

تكف كافية بالمستوى الممكف واف كاف ىناؾ اثر ايجابي يتبيف

 %1ستؤدي إلى زيادة في الكميات المطموبة بنسبة %0694

مف مالحظة اف المزارعيف استمروا في زيادة إنتاجيـ برغـ

وزيادة في أسعار القمح بنسبة  %1692وذلؾ وفقا لقانوف

ارتفاع احد بنود تكاليؼ اإلنتاج وبقى المزارعوف يطمبوف

الطمب أي إف أسعار القمح ستزداد بزيادة الكميات المطموبة

كميات إضافية مف السوؽ المحمية لعدـ كفاية ما يقدـ ليـ مف

بافتراض ثبات بقية العوامؿ  .والجدير بالمالحظ ىنا إف اثر

الحكومة  ،وحتى يستفيدوا مف األسعار التشجيعية لمقمح

عدد السكاف اكبر مف اثر الدخؿ القومي.

المقدمة ليـ ليغطوا نفقاتيـ وزيادة أرباحيـ  ،كما إف الدخؿ

تحميل الثبات في توازن الطمب والعرض لمحصول القمح

القومي وعدد السكاف كاف ليما التأثير االيجابي في زيادة

الكميات المطموبة .كما إف السياسة السعرية لمقمح كانت

يمكف التوصؿ إلى معرفة مدى استق ارريو التوازف في نظاـ

السبب في عدـ استقرار نظاـ الطمب والعرض ليذا المحصوؿ

الطمب والعرض لمحصوؿ القمح في العراؽ مف خالؿ
استخراج جذور المعادلة لممصفوفة

D1

في األجؿ القصير  ،في حيف إف النظاـ قد استقر نسبيا في

وباستخداـ الصيغة

األجؿ الطويؿ وقد يشير ىذا بطريقة او بأخرى الى نجاح

اآلتية-:

سياسة الدعـ في االجؿ الطويؿ عمى االقؿ .مما سبؽ نستنتج

باف المرونة السعرية لمطمب عمى القمح بمغت ()-06003

وىذا يشير إلى إف العالقة طبيعية بيف األسعار والكميات
المطموبة واف الطمب عمى القمح غير مرف وىذا ما ينطبؽ
عمى اغمب السمع الزراعية حيث يكوف الطمب عمييا غير مرف

ويمكف الحصوؿ عمى جذور المعادلة مف المصفوفة في

فعمى الرغـ مف ارتفاع السعر نرى باف المستيمؾ يزيد إقبالو

المعادلة ( )17بحساب قيـ المحددات لمعادلة المصفوفة وتـ

عمى السمعة حيث مف النادر أف تخمو المائدة العراقية مف

الحصوؿ عمى المعادلة التربيعية اآلتية:

ويتـ الحصوؿ عمى قيـ

1

و

2

إحدى منتجات القمح  ،مرونة الطمب الدخمية فقد بمغت قيمتيا
( )06004وىي قيمة منخفضة وىذا يعني إف اإلشباع
بحؿ المعادلة أعاله

باستخداـ معادلة الدستور وكانت نتائج كؿ مف
عمى النحو اآلتي:

المتحصؿ عميو المستيمؾ يكوف مرتفع وعادة ما نالحظ انو

1

و

عند زيادة الدخؿ فاف الجزء األكبر مف الدخؿ يذىب إنفاقاً

2

عمى الغذاء وىذه السمة سائدا خصوصا في الدوؿ النامية

ومنيا العراؽ  ،فضال عف إف االشارة الموجبة لمرونة الطمب

1  0.6049
 2  93.2151

الدخمية تعطي انطباعا باف القمح سمعة طبيعية وضرورية.

فيما يتعمؽ باستنتاجات دالة العرض فتؤشر مرونة العرض

وتجدر االشارة إلى إف التوازف سيكوف مستق ار أو ثابتا إذا

السعرية والبالغة ( )06283وىي قيمة منخفضة وىذا يؤكد

كانت كؿ القيـ الحقيقية لممصفوفة اقؿ مف الصفر .أما قيـ



ضعؼ استجابة المزارعيف لمتغير في األسعار وىذا ال يقمؿ

إذا كانت كالىما موجبة أو سالبة فإنيا تشير إلى إف

مف وجود تأثير ايجابي لألسعار التشجيعية فعمى الرغـ مف

واحدة مف قيـ المصفوفة اقؿ مف الصفر لذلؾ سيكوف النظاـ

ىذا نجد إف استجابة المنتجيف لزيادة األسعار لـ تكف بالشكؿ

مستق ار ( . )Simatupang , 1995, p 10ومف النتائج فاف

المطموب حيث نالحظ إف الزيادة في الكميات المعروضة اقؿ

األجؿ القصير اشر إف السياسة السعرية قد سببت نظاـ طمب

مف الزيادة الحاصمة في األسعار ويفسر ىذا عمى إف السياسة

وعرض غير مستقر لذلؾ يكوف شكؿ األنموذج متباعدا

السعرية المتبعة مف قبؿ الدولة لـ تكف بالشكؿ الصحيح الذي

) (divergedأي تقمبات متباعدة ،ويتوقع أف يكوف النظاـ

يخدـ المنتج  ،أما معممة سعر السماد جاءت قيمتيا البالغة

مستق ار في األجؿ الطويؿ باالعتماد عمى النتائج المذكورة آنفاً
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( )06022بإشارة موجبة وغير معنوية وقد يتبادر إلى الذىف

الزيادة في الدخؿ القومي وىذا يعني اثر عدد السكاف اكبر

إف التأثير غير ميـ بسبب عدـ معنوية معامؿ السماد إال انو

مف اثر الدخؿ القومي في األجؿ الطويؿ  ،و أثبتت النتائج

مف ناحية أخرى نجد انو بالرغـ مف ارتفاع سعر السماد ظمت

إف دور السياسة السعرية قد سبب عدـ التوازف في نظاـ

الكميات التي يطمبيا المزارعوف مستمرة باالزدياد وىذا يظير

العرض والطمب عمى القمح (أي إف التوازف غير مستقر)في

مدى اىتماـ المزارعيف بمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورد السماد ودوره في زيادة إنتاج

األجؿ القصير ،في حيف إف النظاـ قد استقر نسبيا في األجؿ

قمة الدعـ المقدـ مف قبؿ الدولة فيما يخص مستمزمات اإلنتاج

بسبب ظروؼ الحرب والتي أثرت بدورىا عمى االستقرار

أو إف الكميات المتوافرة منو قد تكوف غير كافية مما يدفع

االقتصادي .استنادا إلى االستنتاجات أعاله يوصي البحث

بالمزارعيف إلى التوجو إلى السوؽ السوداء لسد احتياجاتيـ

بضرورة زيادة االىتماـ بمحصوؿ القمح بدءا مف عممية حراثة

الالزـ إضافتيا إلى التربة وىذا يعد استخداـ غير اقتصادي

النيائي وىذا يتطمب ضرورة بالغة األىمية في التغمب عمى

لمورد السماد .أما ما يخص استنتاجات تحميؿ الثبات في

المشاكؿ التي تعيؽ إنتاج القمح وزيادة إنتاجو بالشكؿ الذي

توازف الطمب والعرض فأظيرت عمى الرغـ مف وجود زيادة

يتناسب مع الزيادة المستمرة في الكميات المطموبة عميو وىذا

أسعار شراء القمح لكف ىذه الزيادة كانت محدودة

مف خالؿ إتباع سياسة دعـ متوازنة بيف مستمزمات اإلنتاج

األسعار ضعيفة وىذا األمر أكدتو النتائج السابقة في تقدير

عممية زراعة المحصوؿ وىذه األساليب منيا اآلالت الزراعية

دالتي العرض والطمب وىو ما دفعنا إلى القوؿ باف السياسة

الحديثة ومكائف الري والمبيدات الحشرية والبذور عالية

السعرية الحكومية لـ تكف فعالة بالقدر الذي يستجيب معو

اإلنتاجية والمقاومة لألمراض وىذا يتطمب مف الدولة توفير

الدعـ المقدـ لممزارعيف وخصوصا في ما يتعمؽ بمستمزمات

مف االستفادة منيا فضال عف دعـ مراكز البحوث الزراعية

اإلنتاج لـ يكف لو دور حاسـ الف المزارعيف أيقنوا بأىمية

واإلرشادية التي بدورىا تسيـ في تثقيؼ المزارعيف حوؿ كيفية

السماد في زيادة إنتاجيـ حيث نرى انو بالرغـ مف زيادة سعر

االستفادة مف التقنيات الحديثة  ،و العمؿ عمى زيادة إنتاج

الطويؿ فضال عف عدـ االستقرار االقتصادي لمبمد بشكؿ عاـ

القمح عمى الرغـ مف ارتفاع سعره وقد يعزى سبب ذلؾ إلى

منو فضال عف عدـ إدراؾ المزارعيف ومعرفتيـ بالكميات

في

األرض وزراعة المحصوؿ حتى وصولو إلى المستيمؾ

واإلنتاج  ،وينبغي عمى المزارعيف إتباع األساليب الحديثة في

وبالتالي فاف استجابة الكميات المعروضة لمتغيرات في

ىذه المستمزمات بأسعار مناسبة حتى يتمكف اغمب المزارعيف

المزارعوف إلى زيادة المعروض  ،وأظيرت النتائج إف تخفيض

السماد إال إف المزارعيف لـ يخفضوا عرضيـ بالنسبة نفسيا

السماد لغرض تغطية النقص الحاصؿ في السوؽ والحد مف

التي ازدادت فييا أسعار السماد بؿ زادت الكميات المعروضة

عمميات استيراد السماد مف مناشئ أحيانا تكوف رديئة النوعية

وىذا ينطبؽ عمى األجؿ القصير،أما بالنسبة لألجؿ الطويؿ

فضال عف توفير العمالت الصعبة التي تذىب الستيراد

نالحظ إف االستجابة لمتغيرات في السعر انخفضت لتولد

السماد مف الخارج والتي ترىؽ ميزانية الدولة  ،وكذلؾ

الخبرة لدييـ باف اإلضافات المتزايدة لمسماد لف تؤثر في إنتاج

االستمرار في برامج اإلقراض الحكومي وانشاء مخازف

أو شراء القمح لكف ىذه الزيادة كانت محدودة وبالتالي فاف

مف القمح اخذ في التزايد في السنوات األخيرة بشكؿ ممحوظ

االستجابة لمتغيرات في السعر انخفضت لتولد الخبرة لدييـ

واالقتراب مف تحقيؽ نسبة عالية مف االكتفاء الذاتي والذي

باف اإلضافات المتزايدة لمسماد لف تؤثر في إنتاج القمح

يسيـ في التقميؿ مف االستيراد مف الخارج ،

و بما إف

الدخؿ القومي في األجؿ القصير ستكوف مالئمة وأيضا قابمة

حزما مف السياسات ويتطمب ىذا مراعاة مدى ترابط حزمة

لمتطبيؽ في األجؿ الطويؿ  ،وجاءت النتائج ىنا دعميا لنتائج

السياسة السعرية مع الحزـ األخرى عند رسـ السياسة السعرية

دالتي العرض والطمب مف إف زيادة الدخؿ القومي سيؤدي إلى

لمحاصيؿ الحبوب والتي مف الممكف بدورىا أف تسيـ في

زيادة الطمب عمى القمح ولكف الزيادة في الطمب اكبر مف

تحقيؽ االستقرار االقتصادي عمى مستوى البمد ككؿ ،والعمؿ

تستوعب الكميات اليائمة مف اإلنتاج السيما إف إنتاج العراؽ

القمح وبينت النتائج إف تأثير كؿ مف الزيادة في عدد السكاف

السياسة السعرية ىي جزء مف السياسة الزراعية والتي تتضمف

وبينت النتائج إف تأثير كؿ مف الزيادة في عدد السكاف أو
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عمى رفع الوعي االقتصادي لدى األفراد واألسر مف خالؿ
ترشيد استيالؾ القمح و الحفاظ عم ػ ػ ػ ػ ػػى معدالت مناسبة لما
ىو متوفر مف ىذه السمعة في السوؽ ويتـ ىذا مف خالؿ
التوعية و اإلرشادات الصحيػة مف قبػػؿ الجيػػات المخػتصػة
وبالتالػػي التخمػص مف النم ػط الػػغذائي السيػئ والػذي
يضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب صحة المستيمؾ خصوصا إذا ما عممنا إف

اإلفراط في استيالؾ ىذه السمعة يسبب أمراض السمنة وغيرىا
.ولكف ىذا األمر يتطمب جيد وفترة زمنية طويمة
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