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 :المستخلص

موضوع حيوي واستراتيجي واقتصادي مهم جداً وهو دراسة الطلب على  تناولت الدراسة  

محصول غذائي مهم يُستهلك من قبل معظم شعوب العالم وخصوصاً دول العالم الثالث ومن ضمنها 

العراق، وتضمنت أيضاً معرفة ودارسة مشكلة تزايد الطلب على محصول القمح في العراق بسبب 

المحلي لعدة اسباب منها  نتاجهذه الزيادة انخفاض في مستوى اإل تزايد عدد السكان والذي يقابل

 سياسية ومنها اقتصادية ولجوء الدولة إلى استيراد القمح من الخارج لسد النقص الحاصل لديها.

 إنتاجوتأتي أهمية الدراسة من كونها تحاول معرفة المعوقات التي أدت إلى انخفاض   

المؤثرة في الطلب على القمح. حيث انطلقت هذه الدراسة من محصول القمح في العراق والعوامل 

فرضية مفادها أن تحديد سعر القمح التوازني ال يخضع لقوانين الطلب والعرض في السوق وذلك 

ألن سعر القمح مدعوم من الدولة ضمن تطبيق سياسة الحد االدنى للسعر، وان الكمية المطلوبة من 

الدراسة قسماً منها وهي سعر القمح وسعر الشعير ومستوى دخل  القمح تحدد بعدة متغيرات تناولت

 الفرد.

 يأتي:لنظرية االقتصادية من خالل ما ل مطابقةوقد أعطت الدراسة نتائج   

وجود عالقة عكسية بين سعر القمح والكمية المطلوبة ألن اشارة معامل المرونة السعرية كان سالب . 5

( وهذا يعني أن القمح سلعة ضرورية وهذا -1220لصحيح وهي )اما قيمتهُ فكانت اقل من الواحد ا

يتفق مع النظرية االقتصادية وقد أظهرت هذه الدراسة ارتفاع سعر القمح وحدة واحدة يؤدي إلى 

 (.1220انخفاض الكمية المطلوبة منه بمقدار )

ك ألن قيمة معامل كما أظهرت الدراسة إلى أن العالقة بين القمح والشعير هي عالقة تكاملية وذل. 2

( أي عند زيادة سعر القمح بمقدار وحدة واحدة فهذا يعني انخفاض -1265المرونة كان سالب )

 (.1265) الطلب على الشعير بمقدار الـ

اما مرونة الطلب الدخلية فقد كانت اشارتها موجبة وهذا يدل على وجود عالقة طردية بين الكمية .  3

+( اي عند 5210لفرد حيث كانت قيمة معامل المرونة الدخلية هو )المطلوبة من القمح وبين دخل ا

 (.5210ارتفاع الدخل بمقدار وحدة واحدة فان الطلب يزداد بمقدار )

من خالل دراسته إلى حقيقة اقتصادية وهي أن زيادة الطلب على القمح  انوقد توصل الباحث  

ية معينة مثل سياسة تحديد مبالغ شراء تتكفل الدولة بتغطيته وذلك من خالل استخدام سياسات سعر

هذا  إنتاجالقمح من الفالح وبيعها للمواطن بأسعار منخفضة )نظام البطاقة التموينية( وبسبب قصور 

المحصول محلياً فان الدولة تتحمل تكاليف اضافية كبيرة الستيراده من الخارج وهذا يشكل عبء 

 ميزانية الدولة.اقتصادي يرهق 

 التحليل االقتصادي، محصول الحنطة في العراق، الناتج المحلي. حية:الكلمات المفتا
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Abstract 

  This study deals with as essential vital, strategic and economic subject which 

studies the demand of an important food crop, that is consumed by all the world, 

especially the third world including Iraq.  

  This study also investigates the problem of increasing the demand of wheat in 

Iraq because of growing population. This increases level for several reasons, some of 

them are political, economies and the state resorts to import wheat from abroad to 

bridge that gap.  

  The importance of this study is that it tries to figure out the obstacles which led 

to reduced production of wheat in Iraq and the factors which influences it.  

  This study depends on a hypothesis that considers the equilibrium price of wheat 

is not subject to the laws of supply and demand because the price of wheat supported by 

the state within introducing the policy of minimum price. And the amount of wheat 

specified by different variables, the study deals with some of them, namely. The price of 

wheat and the price of barely and the level of per capita income.  

  This study gives outcomes which are consistent with the economic theory 

through the points:  

1. There is an inverse correlation between the price of wheat and the amount adverse 

because the reference of the price elasticity factor is negative and its value is less than 1 

which is (-0.28). This means that wheat is a necessary commodity and this is consistent 

with the economic theory. This study showed that the price of wheat increased by one 

unit to decrease the required quantity by (0.28).  

2. The study also shows that the correlation between the wheat and barely is a commentary 

relationship since the value of elasticity factor is negative (-0.41). Means that when the 

price of wheat increases by one unit, the demand for barley is reduced by (0.41).  

3. Income elastic demand was positive. This indicates a positive correlation between the 

required quantity of wheat and per capita income. Where the value of elasticity income 

factor is (+1.08) which means that when the income rises by one unit, the demand will 

rise by (1.08).  

  Through this study, the researcher reaches to an economic fact that rising of 

demand in wheat and the state guarantees, covering it up by using a specific pricing 

policies such as the policy of identifying the wheat purchase amount bought from a 

farmer and sold them to the citizen with discount fares (Ration Card System). And 

because of the insufficient production additional cost to import it from a broad, this 

constitutes an economic burden that strains the state budget. 

Keywords: economic analysis, wheat crop in Iraq, GDP. 



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

277 

 المقدمة

من التغيرات االقتصادية واالزمات والمشاكل التي اصبحت العالمي الكثير يشهد االقتصاد    

هذه المشاكل هي توفير ما يحتاجه  أبرزومن  السواء،النامية والمتقدمة على حد ين الدول مشتركة ب

القمح الذي يعتبر مادة غذائية ستراتيجية في العالم بصورة عامة وفي العراق  محصولالسكان من 

ه مشكلة كبيرة تواجه إنتاجوفي العراق يعتبر الطلب المتزايد على القمح وانخفاض  بصورة خاصة.

من اجل سد النقص الحاصل لديها راد كميات كبيرة من هذا المحصول لها تلجأ الى استيعالدولة تج

محصول القمح لعدة اسباب منها سياسية او قد تكون فنية او اقتصادية. كما أن  إنتاجويأتي انخفاض 

االموال  االقتصاد العراقي بسبب ارتفاع نسبة هيكليةارتفاع كلفة استيراده ادت الى اختالل في 

واستيراد محصول القمح يذهب الى  إنتاجالمقترضة وانخفاض قيمة العملة الوطنية خصوصا ان 

تنص النظرية  الدولية.القطاعي او في مجال التجارة  نتاجيساهم في اإل االستهالك المحلي فقط وال

القمح سلعة االقتصادية للطلب على ان ارتفاع سعر السلعة يؤدي الى انخفاض الطلب عليها والن 

ضرورية قامت الدولة بأتباع سياسة الحد االدنى لتحديد سعر القمح حيث تقوم بشراء القمح من 

لضمان حصول المواطن  عه للمستهلك بسعر قليل جداً المنتج بسعر اعلى من سعر السوق ثم تقوم ببي

هي المسيطر  على ما يحتاجه من هذه السلعة حسب نظام البطاقة التموينية لذلك تجد ان الدولة

الرئيسي على السوق وهي من تحدد سعره لذلك ال يدخل القمح ضمن الية عمل السوق تحت تأثير 

 قوى العرض والطلب.

الطلب على محصول القمح  في الدراسة في معرفة العوامل المؤثرةتكمن اهمية  اهمية الدراسة:

لسعرية التي تتبعها الدولة في السياسات ا تأثيرالمحصول كذلك معرفة  االقتصادية لذاواالهمية 

 .تسعير هذا المحصول

من انخفاض  هاتتلخص مشكلة الدراسة في تزايد الطلب على القمح وما يقابل :مشكلة الدراسة

 المحلي وتزايد الكمية المستوردة من هذا المحصول من اجل سد االحتياج القومي للعراق. نتاجاإل

ضية ومفادها وجود عالقة سببية بين الطلب على القمح فرتنطلق هذه الدراسة من  الدراسة:فرضية 

 والعوامل المؤثرة فيه وهذه العالقة هي:

 وجود عالقة عكسية بين الطلب على القمح وسعره.. 5

 وجود عالقة طردية بين الطلب على القمح ومستوى دخل الفرد.. 2

 وجود عالقة طردية بين الطلب على القمح والطلب لشعير.. 3

من اجل تحقيق هدف الدراسة تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي والمنهج  راسة:منهجية الد

القمح  إنتاجالقمح المدعم وكميات  ألسعارالقياسي باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط العراقية 

 وكميات استيراده.

لنظري للطلب اما ا اإلطارتم تقسيم الدراسة الى ثالثة مباحث تناول المبحث األول هيكلية الدراسة: 

المبحث الثاني فقد تناول واقع الطلب على محصول القمح في العراق في حين خصص المبحث 

 الثالث لقياس دالة الطلب على محصول القمح في العراق.

 اهداف الدراسة:

السياسات السعرية التيي تتبعهيا الدولية )سياسية الحيد األدنيى( فيي تحدييد السيعر التيوازني  أثرمعرفة . 5

 قمح والطلب المحلي عليه.ال
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الطليب عليى القميح فيي العيراق وذليك مين خيالل تقيدير دالية الطليب لهيذا تحديد العوامل المؤثرة فيي . 2

( ومعرفيية المرونييات السييعرية والتقاطعييية والدخلييية لالسييتفادة ميين 2150-2116المحصيول للمييدة )

 زراعي.ال نتاجنتائجها في رسم سياسة اقتصادية زراعية للنهوض بواقع اإل

 :الدراسات السابقة

تقدير دالة الطلب الكلي على البصل اليابس في العراق للمدة  (، بعنوان:4002)علي، دراسة أوالً. 

(5221-2117.) 

 مشكلة الدراسة:

 تنامي الطلب على المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية في العراق بسبب تزايد عدد السكان.. 5

 رد العراقي.تغير أنماط االستهالك للف. 2

 لجوء الدولة إلى استيراد محصول البصل اليابس لسد احتياجات الطلب. .3

 أهداف الدراسة:

 تقدير دالة الطلب الكلي على محصول البصل اليابس. .5

 معرفة أهم العوامل التي تؤثر في الطلب عليه.. 2

د وان الطلييب علييى ان البصييل هييو مييادة غذائييية أساسييية وان الطلييب عليهييا متزاييي :فرضييية الدراسيية

 البصل في تزايد مستمر مع النمو السكاني.

 استخدمت الدراسة المعايير اإلحصائية واالقتصادية في تقدير كفاءة النموذج. نوع الدراسة:

 أهم النتائج:

لسعر السلعة وهذا غير متفقة مع النظرية االقتصادية لكنهيا فيي الواقيع صيحيحة ألن  اإلشارة موجبة. 5

 رورية وان الطلب على هذا المحصول ال يتأثر بالدخل.البصل سلعة ض

هناك تقارب في قيمة النمو السنوي ألسيعار البصيل ومعيدل النميو السينوي لليدخل القيومي اليذي بليغ . 2

 .للدخل القومي %31وللبصل  36%

التحليل االقتصادي والقياسي للطلب على اللحم  (، بعنوان:4001، جاسم ومحمد)دراسة ثانياً. 

 ر من مصادر البروتين الحيواني في محافظة صالح الدين.كمصد

 مشكلة الدراسة:

 .نتاجزيادة الفجوة الغذائية بين الكمية المطلوبة من اللحم األحمر وبين معدالت نمو اإل .5

 االعتماد على االستيراد لسد الحاجة من اللحم األحمر مما يشكل عبئاً على الموازين التجارية. .2

تعتبر اللحوم الحمراء مصيدر مهمياً للبروتينيات الحيوانيية التيي يجيب توفيرهيا بميا  :فرضية الدراسة

 يالئم كمية الطلب عليها ودراسة بعض العوامل المؤثرة في هذا الطلب.

 أهداف الدراسة:

 تحليل الطلب على اللحم األحمر ومصادر البروتين الحيواني. .5

 تقدير الفجوات االستهالكية المستقبلية. .2

 دراسة تحليلية قياسية اقتصادية. ع الدراسة:نو

 أهم النتائج:

توافييق العوامييل المييؤثرة علييى اسييتهالك اللحييوم الحمييراء مييع المنطييق االقتصييادية ميين إذ االشييارات  .5

 ومقدرات معامالت االنحدار وهذا يشمل:

 التأثير المعنوي االيجابي للدخل على الكميات المستهلكة.  أ.
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 سعر السلعة على الكميات المستهلكة.التأثير السالب ل ب.

( 41، 17، 11، 13، 11، 67، 61، 66( حيوالي )2121-2153تقدير الكميات المطلوبة للسينوات ). 2

 كغم/فرد سنوياً وعلى التوالي.
 

 للطلبالنظري  اإلطار األول:حث بالم

قدرة الشرائية يعرف الطلب على سلعة او خدمة معينة بأنه " الرغبة المدعمة بال :الطلب .والً أ

للحصول على سلعة او خدمة معينة في زمن معين وبسعر محدد مع افتراض ثبات العوامل 

 .(Mc Connel & Brue, 2002, 41) االخرى"

ومن هذا التعريف نجد انه ليس من الكافي ان يكون الفرد راغبا في الحصول على سلعة ما   

مصحوبة بالقدرة الشرائية وعلى هذا االساس من اجل اشباع حاجته لكن يجب ان تكون هذه الرغبة 

نحن ال نقيس عدد الراغبين بالحصول على السلعة وانما نقيس عدد الذين لديهم القدرة على شراء 

 .(70، 2156، تلك السلعة )اوسليفان

لقد وضع علماء االقتصاد قانون عام للطلب يوضح العالقة بين الكمية المطلوبة  :قانون الطلب .ثانياً 

ان ارتفاع  علـى:ا بافتراض ثبات بقية العوامل وهذا القانون ينص سلعة معينة وبين سعرهمن 

عر سلعة يؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة منها وهذا ما يسمى بانكماش الطلب اما عند ــس

 م الطلبالطلب عليها ويسمى هذا تضخ عانخفاض سعر هذه السلعة فان ذلك يؤدي الى ارتفا

 (.54، 2150، )المعموري

وهو تمثيل بياني للعالقة ما بين سعر السلعة او الخدمة والكمية المطلوبة منها  منحنى الطلب: ثالثاً.

مودي والكمية الذي يظهر السعر على المحور الع خالل فترة معينة من الوقت. وهي التمثيل النمطي

ال الى اليمين وهو بذلك ويتجه منحنى الطلب نحو االسفل من الشم االفقي،المطلوبة على المحور 

بافتراض ثبات بقية  "لعة انخفضت الكمية المطلوبة منهاكلما زاد سعر الس" يمثل قانون الطلب

 .(Colander, 2005, 91العوامل )

  هما: الطلب الى قسمين فيتقسم العوامل المؤثرة  الطلب: فيالعوامل المؤثرة  .رابعاً 

وهي  (551-556، 2112إبراهيم، )سها عدديا او نقديا : وهي التي نستطيع قياكميةالعوامل ال. 5

 :تشمل

 سعر السلعة او الخدمة المطلوبة وهي تتناسب عكسيا مع الكمية المطلوبة من السلعة. أ. 

 وهو يتناسب طرديا مع الكمية المطلوبة من السلعة  الدخل المخصص لألنفاق: ب.

 لع من حيث الطلب عليها الى قسمين:ويمكن تقسيم الس اسعار السلع او الخدمات االخرى: ج.

وهي السلع التي يمكن ان تحل محل السلع االصلية وتعطي نفس مستوى االشباع مثل : السلع البديلة -

 الشاي او القهوة.

وهي السلع التي ال يمكن االستغناء عنها بالطلب على سلعة ثانية وذلك لكونها مكملة  :السلع المكملة -

 ة معينة مثل البنزين والسيارة.للسلعة االولى لسد حاج

 قياسها عدا او نقدا ولكن لها تأثير مباشر على الطلب ال نستطيعالعوامل الكيفية: وهي العوامل التي . 2

 وهي:  (21، 2151، )فضيلة وخضور

وهي تتناسب طرديا مع الكمية المطلوبة من سلعة معينة وقد تؤثر الدعاية  :اذواق المستهلكينأ. 

 كل مباشر وكبير على اذواق المستهلكين.بشواالعالن 
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ان حصول بعض الظروف االستثنائية مثل الحروب والفيضانات وتوقع  :توقعات المستهلكين ب.

 المستمر في االسعار المستهلكين زيادة اسعار السلع تؤدي الى زيادة الطلب وهذا يؤدي الى االرتفاع

تحد من نشاط اقتصادي معين  والتقاليد التيالعادات حيث توجد بعض  :العادات والتقاليد االجتماعيةج. 

على نوع محدد من السلع مثل تحريم لحم الخنزير في الدول  في بعض الدول مما يؤثر في الطلب

 .االسالمية

 أحدوهي التغير الحاصل في الكمية المطلوبة بسبب التغير الحاصل في خامساً. مرونات الطلب: 

 ويمكن تقسيم مرونات الطلب الى: (63، 2111، ليثي وآخرون)ال مل المؤثرة في الطلبالعوا

مرونة الطلب السعرية: وهي نسبة التغير المئوي في الكمية المطلوبة مقسوماً على نسبة التغير  .3

 (47، 2156المئوي للسعر وهي توضح نوع الطلب على السلع وكما يأتي: )نعيم وآخرون، 

مرن أي أن التغير في  غير من الواحد الصحيح فأن الطلب إذا كانت مرونة الطلب السعرية أقل أ. 

 سعر السلعة أكبر من التغير في الكمية المطلوبة منها.

من الواحد الصحيح فأن الطلب مرن أي أن التغير في سعر  أكبرإذا كانت مرونة الطلب السعرية ب. 

 السلعة أقل من التغير في الكمية المطلوبة منها.

لطلب السعرية تساوي واحد يكون الطلب أحادي المرونة ونسبة التغير في سعر إذا كانت مرونة ا. ج

 السلعة تساوي التغير في الكمية المطلوبة.

أي تغير في  إنفي هذا الطَّلب تكون قيمة معامل المرونة تساوي صفراً، أي  :الطَّلب عديم المرونة. د

على األدوية، ويكون شكل منحني الطَّلب  السعر ال يؤثر على الكمية المطلوبة إطالقًا مثل الطَّلب

 .خطا عموديا موازياً للمحور الرأسي

ويحدث هذا النوع من المرونة عندما يكون المستهلكون على استعداد  :طلب ال نهائي المرونة. هـ

أي يقال للطلب ال  السعر،لشراء كل الكمية التي يستطيعون شرائها إذا حدث أي تغير بسيط في 

 المطلوبة،ة إذا كان أي تغير بسيط في السعر يؤدي إلى تغير ال نهائي في الكمية نهائي المرون

 .ويكون شكل منحني الطَّلب خطاً أفقياً ويكون عمودياً على المحور الرأسي موازي للمحور األفقي

مرونة الطلب الدخلية: وهي تعبر عين درجية التغيير فيي الكميية المطلوبية مين سيلعة ميا نتيجية تغيير . 6

 (04، 2150المستهلك وهي تحدد نوع السلعة وكما يأتي: )الجزائري،  دخل

 سالبة فأن السلعة رديئة. الدخلية إذا كانت مرونة الطلب أ. 

 أذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة فهناك احتمالين:ب. 

 من الصفر فهي سلعة ضرورية. وأكبر من الواحد الصحيح كانت اقلإذا  -

 الواحد الصحيح تكون السلعة كمالية.أكبر من  كانت إذا -

ر في الكمية المطلوبة من سلعة ما والتغير وهي توضح العالقة ما بين التغي مرونة الطلب المتقاطعة:. 1

في سعر سلعة أخرى مع افتيراض بقياء العواميل االخيرى ثابتية، إذا كانيت مرونية الطليب المتقاطعية 

 (66، 5200)الجومد،  لبة فأن السلعتين متكاملتان.موجبة فأن السلعتين بديلتان أما إذا كانت سا

ختلف خصائص الطَّلب على المحاصيل ت ئص الطلب على المحاصيل الزراعية:خصا .سادساً 

إذ انه لكل سلعة زراعية ميزات تنفرد بها عن غيرها من  ألخرى،الزراعية من سلعة زراعية 

ال انها تشترك في نقطة محددة وهي إن ورغم وجود هذا االختالف فيما بين هذِه السلع إ السلع.

 مشتقًا.الطَّلب على السلع الزراعية يعتبر طلبًا 
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الطَّليب عليى ن الطَّليب عليى المنسيوجات القطنيية، وفالطَّلب عليى محصيول القطين مشيتق مي  

القمح مشتق من الطَّلب على الطحين، كما يتميز الطَّلب على المنتجات الزراعية بكونِه طلبًا موسميًا 

المحاصيل وخاصة المحاصيل سريعة التليف والتيي ال تحتميل  إنتاجوذلك الرتباطِه بموسم زراعة و

الخزن والنقل لفتيرة طويلية مثيل الخضيراوات ليذلك يكيون الطَّليب عليى هيذه المحاصييل تحيت تيأثير 

، إالا إن التطور الذي حصل في مجال خزن وتسويق هذه المنتجيات قيد خفيف مين تيأثير ات عدةتغير

الزراعيي  نتياجالصفة وذلك سهل عرض السلعة لفترة طويلة قد تصل إلى بدء الموسم التيالي لإ هذه

ويمكن توضيح أهم خصيائص الطليب عليى المنتجيات الزراعيية  (.520 ،2156 ،)الوادي وآخرون

 (50-57، 2117بما يأتي: )المكصوصي، 

ا ميواد خيام ليذلك يجيب إن تجيرى عدم صالحية االستهالك المباشر ألغلب المنتجات الزراعيية ألنهي. 5

عليها بعض العمليات التجهيزية قد تكون بسيطة كالتقطيع أو التقشير أو تكون معقدة نسبياً مثل عمل 

 منتجات القمح.

الضخامة: إذ إن غالبية المنتجات الزراعية تتصف بضخامة حجمها وهذه الخاصيية تيؤثر كثييراً فيي . 2

 على تكاليف التسويق واالستهالك.النقل والتخزين والتداول مما يؤثر 

سرعة تلفها: تختلف هذه الخاصية من منتج إليى آخير فيبض المنتجيات تكيون سيريعة التليف وتحتياج . 3

إلييى ظييروف خييزن خاصيية مثييل اللحييوم والخضييراوات والييبعض ا خيير يمكيين تخزينهييا بكلفيية أقييل 

 ولفترات طويلة مثل الحبوب.

لزراعية في االختالف الكبير في الجودة للمنتج الواحد حسب التفاوت في الجودة: تتصف المنتجات ا. 6

ليذلك تجيد انيه مين الصيعوبة  نتياجالظروف المناخية وحسيب الموسيم الزراعيي وحسيب ميدخالت اإل

 تحديد مواصفات السلع الزراعية لفترة طويلة.

ء عنهيا وذليك يرجع انخفاض مرونة الطلب على السلع الزراعية إلى أهميتها وعدم إمكانيية االسيتغنا. 1

 بسبب عدم وجود بدائل لمعظم السلع الزراعية الضرورية مثل القمح.

 العالقة بين اإليراد الحّدي والسعر ومرونة الطَّلب السعرية سابعاً.

تؤثر مرونة الطَّلب السعرية على سلعٍة ما تأثيًرا مباشًرا وكبيًرا على قرار المنيتج أو الدولية   

 ألنها:نة وذلك ية معيإنتاجفي اتباع سياسة 

 تساعد في تحديد نوعية السياسات السعرية التي يجب إن يتبعها المنتج.. 5

خيالل  تساعد هذه العالقة في معرفية كيفيية زييادة اإلييراد الكليي مين خيالل تخفييض األسيعار أو مين. 2

 زيادتها حسب نوع المرونة.

بيع سلعة معينة ال يتحدد  ونالحظ إن مقدار اإليراد الكلي الذي تحصل عليه المشروعات من  

 :بالكميات المباعة من هذه السلعة فقط وانما يتحدد من الكميات المباعة مضروبة في سعر السلعة

TR = P * Q 

لذلك فان تغير اإليراد الكلي يكون مرتبطاً بتغير سعر السلعة وبالتالي فيان اتجياه التغيير فيي   

  ية.اإليراد يتوقف على درجة مرونة الطَّلب السعر

فالسيلع  تنتجهيا،ومن هنا نجد ان المشروعات تهتم بمرونة الطَّلب السعرية على السيلع التيي   

ها وتعظيم إيرادهيا ومين إنتاجالتي تكون مرونتها منخفضة تعطي فرصة أكبر للمشروع في مباشرة 

ن ( والشكل ا تي يوضح العالقية بيي527 ،5223 ،الشمري القريشي،ثم األرباح والعكس صحيح. )

 .اإليراد الحدي والسعر ومرونة الطلب السعرية
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 ( العالقة بين اإليراد الحدي والسعر ومرونة الطلب السعرية5شكل )ال

 (527 ،5223 ،الشمري ،)القريشي: المصدر

 (511 ،5200 ،من الشكل السابق يتضح ما يأتي: )الجومد  

زيادة السعر تؤدي إلى انخفاض اإليراد  ، أي إنMR > 0فان  Ex > 1إذا كان منحني الطَّلب مرنًا . 5

فالسيلع التيي تكيون  السيلعة،وتخفيض السعر يؤدي إلى زيادة اإليراد والسبب في ذلك يعود إلى نيوع 

مرونتها عالية تكون غير ضيرورية جيًدا ليذلك يسيتطيع المسيتهلك اسيتبدالها أو االسيتغناء عنهيا عنيد 

 منتج.ارتفاع سعرها مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات ال

 MR = 0فيان اإلييراد الحيدي يسياوي صيفراً  Ex = 1عندما يكون منحني الطَّلب متكياف  المرونية . 2

 وهذا يعني أن زيادة أو نقصان السعر لن تغير شيء في اإليراد الكلي.

، أي MR < 0فان اإليراد الحدي يكيون أقيل مين الصيفر  Ex < 1إذا كان منحني الطَّلب غير مرن . 3

عر تؤدي إلى زيادة اإليراد الكليي والسيبب فيي ذليك ان السيلع الضيرورية تكيون مرونية ان زيادة الس

طلبها السعرية أقل من واحد لذلك فان المستهلك ال يستطيع االستغناء عنها مثل بعض انيواع الطعيام 

 )الخبز مثاًل( ومن هنا يتضح ان من مصلحة المنتج زيادة سعر السلعة من أجل زيادة إيراداته.
 

 محصول القمح في العراق الطلب علىواقع : الثانيحث المب

تعتبر زراعة القمح ذات أهمية استراتيجية بسبب عائداته همية االقتصادية لمحصول القمح: األ أوالً.

في االسواق الخارجية وهذا يجعل الكثير من الدول النامية تقوم باتباع سياسات اقتصادية تهدف إليى 

. ويعييد العييراق واحييداً ميين هييذه الييدول التييي تحيياول ان ترفييع ميين قييدرتها تحقيييق االكتفيياء الييذاتي منييه

هييذا المحصييول وتعزيييز صييادراتها منييه وزيييادة مصييادر النقييد األجنبييي، يمتيياز  إنتيياجالتنافسييية فييي 

محصول القمح بأنه واحد من السلع الغذائية الضرورية التي تحتوي على الكربوهييدرات وهيي أحيد 

الجسم وتوليد الطاقة إذ يحتاج جسم االنسيان الطبيعيي إليى كميية كبييرة مين  المكونات األساسية لبناء

 .(204، 2151ة )بكر، م ما يحتاجه من مواد غذائية رئيسالكربوهيدرات إلعطاء الجس
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ويمتاز محصول القمح بأهمية اجتماعية ألنه احيد السيلع الغذائيية التيي تعتميد عليهيا شيريحة   

اتها الغذائية والتيي تتصيف بمحدوديية أو انخفياض متوسيط دخولهيا كبيرة من المجتمع في سد احتياج

وهذه الصفة اعطت للقمح أهمية سياسية وعسيكرية ال تقيل عين األهميية االقتصيادية إذ تعتبير اليدول 

الكبيرى ان افضييل وسييلة للضييغط عليى الييدول الناميية هييو محاربتهيا اقتصييادياً خصوصياً فييي مجييال 

والعراق بوصفه احد الدول النامية الذي تتوفر فيه  ،(523، 2150 ،تحقيق االمن الغذائي )الجعفري

أهم مقومات النشياط الزراعيي مين تربية خصيبة ومنيا  مالئيم وميياه وفييرة قيام باتبياع عيدة اسياليب 

ووسائل لتنمية زراعة القمح والستغالل هذه الموارد. وقيد قيدمت الحكوميات التيي تواليت عليى حكيم 

كبير لزراعة هذا المحصول من خالل الدعم الحكومي المباشير أو تقيديم العراق لعدة سنوات الدعم ال

تسهيالت ضريبية وائتمانية، غير ان نجاح خطط التنمية في العراق في مجال زراعية القميح بحاجية 

إلى دراسة كثيرة وخطط تنموية متنوعة مع وجود بدائل للخطط الموضوعة وتقييم هذه المشروعات 

ات التييي قييد تحييدث اثنيياء تنفيييذ هييذه الخطييط مييع وضييع تصييورات دقيقيية ميين أجييل معالجيية االنحرافيي

( لقد واجه العراق وما زال يواجه في 3، 2150ومدروسة عن الخطط المستقبلية )وزارة الزراعة، 

الوقت الحاضر مشاكل زراعية عدييدة وكيان مين أهيم المشياكل التيي واجهيت القطياع الزراعيي هيي 

سد االحتياجات المحلية في اكثر السنوات وخصوصاً احتياجات  ية وعدم قدرته علىنتاجانخفاض اإل

 ألمنه الغذائي ثم امنه القومي. البلد من القمح وهذا االمر يشكل تهديداً 

لذلك تعتبر مسألة تنمية القطاع الزراعي وتحديثيه ذات أهميية اسيتثنائية وتيأتي هيذه األهميية   

 (.71 ،2157 ،من خالل: )الشمري

ان التوسيع  يرة من المواد الغذائية للسكان اليذين ييزداد عيددهم بمعيدالت مرتفعية كميايوفر كميات كب .5

هم في ارتفاع دخول المزارعين وبالتيالي زييادة الطليب عليى الميواد الغذائيية في القطاع الزراعي يس

 مع مالحظة ان مرونة الطلب الداخلية في اقتصاديات الدول النامية تكون مرتفعة جداً ولهذا يجب ان

الزراعيي اعليى مين معيدالت الزييادة الحاصيلة فيي الطليب عليى  نتياجتكون الزييادة الحاصيلة فيي اإل

 الغذاء واعلى من الزيادة الحاصلة في عدد السكان 

ان االهتمام بالقطاع الزراعي ومحاولية ايجياد خطيط حقيقيية لتنميية والتوسيع فييه ييؤدي إليى توسييع  .2

يادة حجم السوق المحلي وهيذا يخليق حيافز للقطياع الصيناعي الطلب على السلع المصنعة وبالتالي ز

من أجل توفير جميع متطلبات القطاع الزراعي مثل المكائن واالسمدة والمبيدات باإلضافة إليى ذليك 

الزراعي وتوسع االسواق يحتاج إلى توسع وتطيوير فيي وسيائل النقيل التيي  نتاجفان توسع قاعدة اإل

 مناطق مما يؤدي إلى تطور قطاع المواصالت والتسويق. تقوم بتسويق المحاصيل إلى عدة

هم فيي تكيوين النياتج المحليي االجميالي فيي اليدول الزراعي من أهم القطاعات التي تسييعتبر القطاع  .3

النامية وكذلك توفير العملة الصعبة من خالل ما تصدره مين فيائض زراعيي واليذي يكيون مقتصيراً 

ن القطاع الزراعي إذا ما استغل بشكل صيحيح فيي العيراق فانيه على عدد محدود من السلع وعليه فا

يية إليى نتاجسوف يوفر عملة اجنبية وبالتالي يسهم في تلبية احتياجيات التنميية مين اسيتيراد السيلع اإل

  الزراعية.جانب السلع االستهالكية من خالل ارتفاع عوائد الصادرات 

مار فييي القطيياع الزراعييي وارتفيياع دخييول المييزارعين يييؤدي إلييى ارتفيياع عوائييد ان توسييع االسييتث .6

الحكومة من الضيريبة التيي تفيرض عليى األرض وكيذلك عليى دخيل الميزارعين وهكيذا فيان تطيور 

 الزراعة يؤدي إلى توفير موارد مالية اضافية إلى الدولة. 
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دية في أي بلد وخيير مثيال عليى ذليك الثيورة يعد القطاع الزراعي مصدراً مهماً لقيام التنمية االقتصا .1

يية إنتاجالصناعية التي حدثت في أوربا الغربية خالل القرن الثامن عشر كان من أهم متطلباتها رفع 

القطيياع الزراعييي لكييي يواجييه متطلبييات التصيينيع والتييي اعتمييدت علييى القطيياع الزراعييي فييي تييوفير 

ل الفييائض االقتصييادي الزراعييي أو ميين خييالل التمويييل الييالزم للقطيياع الصييناعي ميين خييالل اسييتغال

 فرض الضرائب وعليه فال يمكن انكار دور القطاع الزراعي في تنمية القطاع الصناعي 

يوفر القطاع الزراعي المواد الخام للقطياع الصيناعي ويظهير ذليك واضيحاً فيي الصيناعات الغذائيية . 4

الصناعة وتعزيز الروابط بين القطاع  والصناعات النسيجية وغيرها وهذا يؤدي إلى تطوير وتوسيع

الصناعي والقطاع الزراعي بما يوفره القطاع الزراعي من مواد اولية توفر اكتفاء ذاتي للبلد وتغنيه 

عن استيرادها من الخارج والحفياظ عليى العملية الصيعبة مين الخيروج إليى خيارج البليد عين طرييق 

 االستيراد.

 لقمح في العراقالطلب الكلي على محصول ا :(5جدول )ال

 )طن(الطلب الكلي/ )طن(االستيراد/ )طن(/نتا اإل السنة

2004 1832138 1943720 3775858 

2005 2228362 2085000 4313362 

2006 2286311 2068000 4354311 

2007 2202777 2250000 4452777 

2008 1254975 3645000 4899975 

2009 1700390 800000 2500390 

2010 2748840 1969880 4718720 

2011 2808900 2674720 5483620 

2012 3062312 2643064 5705376 

2013 4178379 3084500 7262879 

2014 5055111 3018237 8073348 

2015 3009982 1042504 4052486 

2016 3504207 3025000 6529207 

2017 3302624 3232400 6535024 

2018 2657025 3475724 6132749 

تييم اخييذ البيانييات ميين وزارة ) الجهيياز المركييزي، اإلحصيياء الزراعيييوزارة التخطيييط،  :المصييدر

 (.التخطيط مباشرة

من أجل  محصول القمح في العراق والكمية المستوردة منه: إنتا العالقة بين كمية  ثانياً.

 االتية: الوصول إلى قيمة الطلب الكلي على محصول القمح في العراق استخدمنا المعادلة

 من محصول القمح/طن+ كمية االستيراد/طن نتاجالطلب الكلي = كمية اإل

محصيول القميح والكميية  إنتياجنالحظ مين الجيدول السيابق وجيود عالقية عكسيية بيين كميية   

تزداد كمية االستيراد من اجل سيد االحتيياج  نتاجالمستوردة منه، حيث نالحظ عند انخفاض كمية اإل

فتقيوم الدولية بتخفييض االسيتيراد ويسيتثنى مين ذليك بعيض  نتياجحالية ارتفياع اإل محلي منه اما فيال

بسييبب العمليييات  نتيياجحيييث بييالرغم ميين انخفيياض كمييية اإل 2151الحيياالت كمييا واضييح فييي عييام 

العسييكرية فييي أغلييب المحافظييات التييي تنييتج القمييح إال أن كمييية االسييتيراد أيضيياً قييد انخفضييت وذلييك 
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بعض محافظات العراق ورصد لفقاتها من اجل تمويل عمليات التحرير بسبب خفض الدولة لمعظم ن

 مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة للعمليات العسكرية.

اال ان  نتياجنالحظ على الرغم من ارتفاع كمية اإل 2153وعام  2151عام  في ذلك الحالك  

قيد تعاقيدت عليى اسيتيراد  الكمية المستوردة كانت مرتفعة جداً ويعود سبب ذلك إليى ان الدولية كانيت

 2151إال ان اغلييب الفالحييين اتجهييوا عييام  2110و 2112 يعييام نتيياجالقمييح بسييبب انخفيياض اإل

لزراعة محصول القمح بسبب دعيم الدولية لهيذا المحصيول حييث بليغ سيعر شيراء الدولية لمحصيول 

لطن مما ( ألف دينار ل011حوالي ) 2112( ألف دينار للطن وعام 001حوالي ) 2110القمح عام 

والذي  2153كذلك الحال لعام بكميات كبيرة،  2151صول القمح عام شجع الفالح على زراعة مح

 ( ألف دينار.737بلغ سعر الطن من محصول القمح )

دة ـــراق للمــي العـح فـاً للقمـإنتاجل ـى األقـثر إلـن األكـترتيب المحافظات م :(2) الجدول

(2116-2150) 

 % نتا ة المئوية لإلالنسب اسم المحافظة

 16.66491543 واسط

 14.11690553 نينوى

 10.98936544 كركوك

 10.14363208 ديالى

 9.927981883 صالح الدين

 8.796924993 القادسية

 6.69079338 بابل

 4.942516536 ميسان

 4.52401729 بغداد

 4.105534778 النجف

 3.24750949 ذي قار

 3.15784918 االنبار

 1.264431018 مثنىال

 0.956877053 البصرة

 0.470745912 كربالء

 100 المجموع

تييم اخييذ البيانييات ميين وزارة ) وزارة التخطيييط، الجهيياز المركييزي، اإلحصيياء الزراعييي :المصييدر

 (.التخطيط مباشرة

نالحظ من البيانات المتوفرة من الجدول اعاله ان محافظة واسط تحتيل المرتبية االوليى فيي   

عليى اليرغم مين ان  %5625تليها محافظة نينوى بالمرتبة الثانية بنسبة  %5424القمح بنسبة  جإنتا

وميا قبلهيا ويرجيع سيبب  2151القمح حتيى عيام  إنتاجمحافظة نينوى كانت تحتل المركز االول في 

هييا ميين هييذا نتاج( وعييدم تييوفر بيانييات إل2156ييية الييى العمليييات العسييكرية )عييام نتاجانخفيياض اإل

( ومحافظيية ديييالى بالمرتبيية %5122ثييم تييأتي محافظيية كركييوك بالمرتبيية الثالثيية بنسييبة ) ول.المحصيي

( ومميا تجيدر %222( ثيم محافظية صيالح اليدين بالمرتبية الخامسية بنسيبة )%5125الرابعة بنسبة )

هيا فيي فتيرة إنتاجاالشارة اليه ان المحافظات الشمالية )كركوك ودييالى وصيالح اليدين( قيد انخفيض 

 تباعاً.ثم تأتي بقية محافظات العراق  األمني،ت العسكرية بسبب تدهور الوضع العمليا
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تعرف السياسات  :أنماط السياسات السعرية وتأثيرها في الطلب على محصول القمح .ثالثاً 

السعرية على أنها مجموعة من االجراءات االقتصادية واإلدارية والفنية التي تحدد توزيع الموارد 

عليها كذلك خلق المنا  المناسب الذي يشجع المنتجين الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة وتؤثر 

(، وقد تأثرت السياسات السعرية في العراق بالتغيرات العالمية 617، 2156بشكل أمثل )ابراهيم، 

والمحلية التي سادت العراق خالل فترة الدارسة والتي أدت إلى انتهاج الدولة عدد من االجراءات 

قتصادية مثل تحرير اسعار المدخالت والمنتجات من السلع الزراعية واعطاء دور اكبر لقوى اال

 (0، 2113السوق وكذلك تحرير االستيراد والتصدير.)العصفور، 

 ويمكن تقسيم أنواع سياسات التسعير إلى:

ن ذلك يؤدي إلى : عندما يكون السعر التوازني لسلعة معينة مرتفع جداً فاسياسة الحد االعلى للسعر. 0

هذه السلعة  إنتاجية االخرى وزيادة استخدامها في نتاجاستقطاب الموارد االقتصادية من االنشطة اإل

كما يؤدي إلى حرمان اصحاب الدخول المحدودة من شراء تلك السلع ولهذا تتدخل الدولة وتقوم 

مام الفقراء لشراء تلك بفرض سعر جبري جديد أقل من السعر التوازني االصلي مما يتيح الفرصة أ

 (574، 2151السلع. )االغا، 

: في بعض الحاالت يكون السعر التوازني لسلعة ما أو خدمة معينة منخفض جداً سياسة الحد االدنى. 4

مما يؤدي إلى تدخل الدولة وفرض سعر جبري جديد من أجل  نتاجبحيث ال يسد التكاليف الكلية لإ

هو السعر الذي تشتري به الدولة السلعة من المنتج ومن امثلة حماية مصلحة المنتج وهذا السعر 

الحد االدنى للسعر هو دعم اسعار السلع الزراعية ويكون السعر الجديد هو أعلى من سعر السوق 

 (63، 2156حيث تقوم الدولة بشرائه بسعر عالي وتبعية بسعر السوق المنخفض. )نعيم، 

إن تحديد السيعر  :القمح والسعر المدعم له من قبل الدولة محصول إنتا العالقة بين كمية  .رابعاً 

المدعم من قبل الدولة لمحصول القمح يتأثر بعدة عوامل منها االستقرار األمنيي والحصية المقيررة 

لييوزارة الزراعيية ميين ميزانييية الدوليية باإلضييافة إلييى عوامييل أخييرى، وبسييبب عييدم وجييود اسييتقرار 

مين الدولية.  ثابيت تحدييد سيعر ميدعمفيي مين الصيعب جيداً اقتصادي واستقرار سياسي لذلك يكون 

قاميت  2156لكن بصورة عامة نجد في بعض السنوات التيي شيهدت اضيطرابات أمنيية مثيل عيام 

الدوليية بوضييع سييعر ثابييت ميين اجييل السيييطرة علييى السييوق وتييوفير مييا يحتاجييه المسييتهلك ميين هييذِه 

بييدأت الدوليية بخفييض سييعر الشييراء  2156السييلعة الضييرورية. وميين الجييدير بالييذكر أنييه بعييد عييام 

المدعم وذلك لعدة أسباب اقتصادية أهمها فيما يتعليق بميزانيية الدولية وتخصييص جيزء كبيير منهيا 

 لعمليات التحرير فقد أثر ذلك على معظم قطاعات االقتصاد العراق وليس القطاع الزراعي فقط.

 شرائه الذي تحدده الدولة في العراق محصول القمح وبين سعره إنتاجالعالقة بين كمية  :(3جدول )ال

 )السعر المدعم من الدولة( ألف/سعر شراء محصول القمح بالطن نتا كمية اإل السنة

2004 1832138 370000 

2005 2228362 435000 

2006 2286311 638000 

2007 2202777 765000 

2008 1254975 885000 

2009 1700390 800000 

2010 2748840 600000 

2011 2808900 670000 
 



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

207 

 )السعر المدعم من الدولة( ألفسعر شراء محصول القمح/ كمية اإلنتا  بالطن السنة

2012 3062312 670000 

2013 4178379 737000 

2014 5055111 737000 

2015 3009982 737000 

2016 3504207 650000 

2017 3302624 520000 

2018 2657025 520000 

تم اخذ البيانات من وزارة ) زارة التخطيط، الجهاز المركزي، اإلحصاء الزراعيو :المصدر

 (.التخطيط مباشرة
 

 تقدير العالقة بين الطلب على محصول القمح والعوامل المؤثرة فيه :الثالثالمبحث 

لقد تم تقدير دالة الطلب على القمح في العراق لتفسير العالقة ما بين كمية الطلب على القمح   

الخطي الذي يقيس العالقة بين متغيرين لتفسير تأثير  األنموذجالعوامل المؤثرة فيه وتم تطبيق و

 .الدالةالمتغير المستقل في المتغير التابع وبناءاً على موافقتها للمنطق االقتصادي اعطت هذه 

 التحليل الوصفي لمتغيرات النموذ  اوالً.

بتحديد المتغيرات االقتصادية الداخلية في النموذج  ان توصيف النموذج يهتم :توصيف النموذ  أ. 

االقتصادي وهي عملية بناء النموذج المناسب وتحديد المتغير التابع والمستقل الداخل في نموذج 

الدراسة ، ومن ثم صياغة نموذج خطي أو ال خطي وبيان أثر المتغير المستقل )العوامل المؤثرة 

طلب على القمح( ومن ثم تحليل النتائج المستخرجة ومقارنتها على الطلب( على المتغير التابع )ال

مع منطق النظرية االقتصادية ، ومن ثم وضع حلول ألهم المشاكل التي تواجه سد االحتياجات 

المتزايدة على القمح من خالل معرفة العوامل المؤثرة على الطلب عليه ومدى اجتيازه لالختبارات 

 ( وكما يأتي : 371 ،5200 ،اإلحصائية والقياسية )السيفو

 ( ويمثل بعض المؤشرات التي تؤثر في الطلب على القمح وتشمل:X. المتغير المستقل )0

وهو مؤشر اقتصادي يمثل سياسة الحد األدنى لألسعار التي  (:1Xالسعر المدعم من الدولة للقمح ) -

تذبذب وتأمين ما يحتاجه تتبعها بعض الدول من أجل المحافظة على أسعار السلع الضرورية من ال

 المواطن من هذه السلع.

ويمثل سعر الشعير والذي يكون مدعوم أيضا من الدولة باعتباره سلعة : (2Xسعر السلعة البديلة) -

ضرورية مثل القمح وهو مؤشر اقتصادي يمثل رغبة المستهلكين في الحصول عليه عند حدوث أي 

من تحديد سعر الشعير كون الشعير سلعة مكملة أو وما يمثله هذا التغير  القمح،تغير في سعر 

 أساسية.

يتناول مدى  ألنهيعد مؤشر دخل الفرد مهماً بالنسبة لهذه الدراسة وذلك  :(yمتوسط دخل الفرد ) -

تأثير تغير مستوى الدخل في الطلب على القمح ومدى اتفاقه مع المنطق االقتصادي الذي يحدد ان 

لب هي عالقة طردية إذ إن ارتفاع أو انخفاض الدخل يؤدي إلى نفس العالقة بين دخل الفرد والط

النتيجة في الطلب على القمح مع مراعاة حدوث استثناءات في بعض األحيان لعدة أسباب قد تكون 

 اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك. 
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زمنية محددة وهو مؤشر اقتصادي يقيس الطلب الكلي على القمح خالل فترة : (Qd. المتغير التابع )4

إذ يعتبر القمح من السلع الضرورية التي ال يستغني عنها االنسان ألهميته الغذائية. ويمكين ان نحيدد 

الكمية المطلوبة من القمح من خالل ما ينتجه البلد من هذه السلع مضافا له ميا يسيتورده مين الخيارج 

ييية العييراق إنتاجولكييون  لعة.لسييد احتياجاتييه المتزايييدة مطروحييا منييه مييا يصييدره البلييد ميين هييذه السيي

منخفضة من القمح واعتماده على االستيراد لسد حاجته المحلية فقد كانيت قيمية الصيادرات مين هيذه 

 السلعة خالل فترة الدراسة شبه معدومة لذلك أهملت قيمة الصادرات.

 : تي( وكما في الجدول ا2150-2116تشمل عينة الدراسة سلسلة زمنية للمدة )ب. عينة الدراسة: 

 سعر القمح والشعير ومتوسط دخل الفرد السنوي :(6جدول )ال

 السنة
 أسعار القمح

 بالدينار العراقي

 أسعار الشعير

 بالدينار العراقي

متوسط دخل الفرد 

 السنوي بالدينار العراقي

2116 371111 71111 5720234 

2111 631111 541111 2313112 

2114 430111 231111 2224332 

2117 741111 202111 3372633 

2110 001111 611111 6020360 

2112 011111 731111 3013226 

2151 411111 611111 6117415 

2155 471111 121111 1744576 

2152 471111 172111 4462114 

2153 737111 172111 4230402 

2156 737111 172111 4127002 

2151 737111 172111 1101014 

2154 411111 111111 1174651 

2157 121111 621111 6030611 

2150 121111 621111 6707311 

تييم اخييذ البيانييات ميين وزارة ) وزارة التخطيييط، الجهيياز المركييزي، اإلحصيياء الزراعييي :المصييدر

 (.التخطيط مباشرة

فيييان  ،رحـيييـالمقت الدراسـيييـة ألنميييوذجعنيييد صيييياغة الشييكل الرياضيييي  :الشكككل الرياضكككي للنمكككوذ  . 

ولذلك يجيب  القمح،رية االقتصادية ال تعطي معلومات كافية عن طبيعة دالة الطلب على سلعة ــنظال

ية. ــييـة والقياسـواإلحصائييي االقتصيياديةاد علييى األسييلوب الرياضييي لتفسييير وفهييم التغيييرات ـاالعتميي

(Greene, 2008, 8) 

 كا تي:وعليه تصبح الدالة الموضوعة للدراسة   

 
 .ويمثل الكمية المطلوبة من القمح التابع = هو المتغيرإذ ان 

 :أما المتغيرات المستقلة فهي  

 .= ثابت الدالة  

 .سعر القمح المدعم من الدولة=  

 .= سعر الشعير المدعم من الدولة  

 يمثل قيمة الدخل الفردي السنوي.   =
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 قياس الطلب على محصول القمح في العراق .ياً ثان

على الدالة الخطية لقياس دالة الطلب على القمح في العراق  انالباحثوقد اعتمد  التحليل االقتصادي: أ. 

المقدرة  إشارة المعلوماتوذلك الجتيازها أغلب االختبارات اإلحصائية والقياسية فضال عن مالئمة 

 .مع الفرضية االقتصادية

 ن:اإذ 

Qdالعراق وهو يمثل المتغير التابع : يمثل الكمية المطلوبة من القمح في 

1Pسعر محصول القمح في العراق : 

2Pسعر محصول الشعير في العراق : 

Yمتوسط دخل المستهلك : 

B○ وهو يمثل أثر المتغيرات المحذوفة: حد التقاطع 

1B 2 وB  3وBمعلمات االنحدار الجزئية : 

1EP السعرية: مرونة الطلب 

2EPمرونة الطلب التقاطعية : 

EYمرونة الطلب الدخلية : 

S = معدل استهالك الفرد = 
 الدراسة مدة خالل القمح استهالك مجموع

= 
78790082 

=5252672  
 15 الدراسة سنوات عدد

     

P1 = معدل سعر القمح = 
 مجموع أسعار القمح خالل مدة الدراسية

= 
9734000 

=648933  
 15 سنوات الدراسة عدد

     

P2 = معدل سعر الشعير = 
 مجموع أسعار الشعير خالل مدة الدراسة

= 
6490000 

=432666  
 15 عدد سنوات الدراسة

     

y معدل دخل الفرد السنوي = = 
 مجموع دخل الفرد السنوي خالل مدة الدراسة

= 
69248282 

=4616552  
 15 عدد سنوات الدراسة

 

Qd= 326439.1- 2.32P1- 5.08P2+ 1.23y 

S  =5252672= يمثل معدل استهالك الفرد من القمح 

1P  =648933= يمثل متوسط سعر القمح 

2P  = =432666يمثل متوسط سعر الشعير 

y 4616552دخل الفرد السنوي=  = يمثل متوسط 

 

 

 
جياءت قتصيادية ألنهيا ( وهيي توافيق النظريية اال-1220بلغت قيمة مرونة الطلب السعرية )  

شارة سالبة وهذا يدل على وجود عالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة وهذا يعني أن مرونية إب

 .)طلب غير مرن( القمح هي مرونة منخفضة
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( وقد أعطت اشارة سالبة لبيان نوع -1265) قيمتهااما مرونة الطلب المتقاطعة فقد كانت   

وليس بديل له وهذا يفسر أن القمح سلعة ال يمكن االستغناء عنها  سلعة الشعير سلعة مكملة للقمح

( وقد كانت اشارتها موجبة وهذا دليل على 5210وبالنسبة لمرونة الطلب الدخلية فقد كانت قيمتها )

 وجود عالقة طردية بين الدخل وبين الكمية المطلوبة وهذا متفق مع النظرية االقتصادية.

دالة الطلب على سلعة القمح في العراق عدداً مين المتغييرات االقتصيادية المقترح ل األنموذجيتضمن 

 .ح وسعر الشعير ومستوى دخل الفرد()سعر القمالدراسة على ثالثة متغيرات وهي  وقد استندت

 ا تي:ان تحديد الكمية المطلوبة من القمح كان مقرراً في بداية الدراسة ان يكون حسب القانون       

  وبة من القمح خالل سنة =الكمية المطل

 شهر 04ل عدد الحصص التي يستلمها الفرد خال ×عدد سكان محافظة صالح الدين 

لكين بسيبب عيدم دقية البيانيات المتعلقية  ،للدراسة أنموذجاصالح الدين  أخذ محافظةباعتبار   

الك المتياح فيي باالستهالك الحقيقي للقمح في سنوات الدراسة ثم اعتماد حساب الدراسة على االسيته

  التالي:العراق والذي يمثل الطلب المحلي لسلعة القمح وحسب القانون 

 الصادرات –المحلي + االستيرادات  نتا االستهالك المتاح = اإل

 وبسب انخفاض أو انعدام قيمة الصادرات من القمح فقد اعتمدت الدراسة على المعادلة ا تية:        

 المحلي + االستيرادات  نتااالستهالك المتاح = اإل

لقد تم تقدير دالة الطلب على القمح في العراق لتفسير العالقة ما بين كمية الطلب على القمح   

الخطيي اليذي يقييس العالقية بيين متغييرين لتفسيير تيأثير  األنميوذجوالعوامل المؤثرة فيه وتم تطبييق 

لمنطق االقتصادي اعطت هيذه الدالية النتيائج على موافقتها ل لمستقل في المتغير التابع وبناءً المتغير ا

 اإلحصائية ا تية:

 :التحليل االحصائيب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .0.05وبمستوى معنوية  Eviewsباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  انالباحثمن اعداد  :المصدر
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الجدولية  tيمة من ق أكبر( وهي 0.25المحتسبة لسعر القمح بمقدار ) tجاءت قيمة  :tاختبار 

غير معنوي احصائياً وليس له قدرة تفسيرية في  1Pيعني أن المتغير المستقل  ( وهذا1211)

 النموذج بسبب سياسة الحد االدنى لألسعار التي تتبعها الدولة.

أقل من الجدولية  ( وهي1213)المحتسبة هي  t( فقد كانت 2Pأما بالنسبة لسعر الشعير )  

 tالمتغير المستقل مؤثر بشكل معنوي في المتغير التابع، وجاءت قيمة  ( وهذا يعني أن1211)

( وهي أيضاً أقل من الجدولية لذلك يعتبر الدخل مؤثر بشكل 121115( بقيمة )Yالمحتسبة للدخل )

 معنوي في الكمية المطلوبة من القمح.

ءة جيدة من وهذا يبين أن النموذج ذو كفا %70فقد كانت قيمته  2Rاما معامل التحديد   

 %22على المتغير التابع أما  %70بنسبة  تؤثرالناحية االحصائية حيث ان المتغيرات المستقلة 

 فتقع ضمن المتغير العشوائي.

( وهي أقل من الجدولية 121114( فقد كانت قيمته )Fيم النموذج ككل )اختبار يأما تق  

( 1P و 2Pو  Yالمتغيرات المستقلة ) ( وهذا يعني ان النموذج ناجح في تحليل العالقة بين1211)

 وله معنوية عالية. Qdوبين المتغير التابع 

 D.Wاختبار دربن واتسن التحليل القياسي:  . 

وهذه القيمة تقع في منطقة  5220وهو اختبار وجود مشكلة ارتباط ذاتي وقد كانت قيمته   

ة لذلك فأن النموذج ناجح من عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين المتغيرات الداخلة في الدراس

 الناحية القياسية.

 dL=0.82 , du= 1.75من جدول دربن واتسن نجد أن 

 احتماالت القرار الخاصة باختبار دربن واتسن :(2شكل )ال

 .word على برنامجباالعتماد  انالباحثمن عمل  :المصدر

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات

يية إنتاجقمح غير كاٍف لسد حاجة الطلب المحلي إذ نالحظ وجود تذبذب في المحلي من ال نتاجيعد اإل. 5

هميال هيذا القطياع وعيدم تقيديم اليدعم والتشيجيع إهذا المحصول بسبب االوضاع السياسية أو بسيبب 

 المحصول.ية هذا إنتاجالمناسب للفالح من أجل زيادة 

أي ان نيوع  االقتصادية.ابق للنظرية ( وهذا مط-1220)بإشارة سالبة ظهور مرونة الطلب السعرية . 2

 الطلب غير مرن ألن قيمة معامل المرونة أقل من الواحد الصحيح.
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( وهذا يوضح ان سلعة الشعير هيي سيلعة مكملية 0.41-كانت قيمة المرونة السعرية التقاطعية هي ). 3

 وواقع الحال.للقمح وهذا ال يطابق النظرية االقتصادية 

( وهيذا يعنيي إنيه إذا زاد اليدخل بمقيدار وحيدة واحيدة 1.08+لية كانت قيمتها )ان مرونة الطلب الدخ. 6

 ( وحدة.5210زاد الطلب على القمح بمقدار )

االعتماد بشكل كبيير عليى القميح المسيتورد فيي سيد احتياجيات الطليب المحليي وعيدم تشيجيع المنيتج . 1

 .نتاجالمحلي على زيادة اإل

 :التوصيات

ية لمزارع القمح وذلك من خيالل اتبياع سياسيات زراعيية واقتصيادية نتاجة اإلالعمل على رفع الكفاء. 5

ميين خييالل  نتيياجوتنميتييه. وكييذلك تشييجيع الفالحييين وتحفيييزهم علييى زيييادة اإل نتيياجتحقييق تطييور اإل

واستصييالح  نتيياجعمليييات الييدعم الحكييومي وذلييك بتييوفير القييروض الكافييية وتييوفير مسييتلزمات اإل

  القمح. إنتاجوادخال عنصر التطور التكنلوجي في  أمثلالمائية بشكل  األراضي واستغالل الموارد

محصيول القميح ومحاولية العميل  إنتياجالربط بين النمو السكاني واحتياجات السكان من القمح وبيين . 2

  السكانية.ه بما يالئم الزيادة إنتاجعلى زيادة 

كفيياءة السياسيية السييعرية باعتبييار ان علييى الدوليية العمييل علييى زيييادة دخييل الفييالح ميين خييالل تحسييين . 3

  اإلنتاج.الدخل هو الذي يحدد مدخرات األفراد وبالتالي زيادة استغالل األراضي وزيادة 

العمل على وضع برامج زراعية واقتصادية إلعادة تأهيل المناطق التي كانت تحيت تيأثير العملييات . 6

القميح وذليك  إنتياجتبير مين أهيم منياطق وخصوصاً المناطق الشمالية والتي تع 2156العسكرية عام 

 :عن طريق

  المتضررة.اعطاء القروض والتأمينات بشكل استثنائي للمناطق  -

  وتعاونية.توفير ا الت والمكائن الزراعية بأسعار منخفضة  -

  تها.زراعتنظيف وتطهير األراضي الزراعية من بقايا المواد المتفجرة والسامة من أجل  -

  المناطق.استثمارية زراعية خاصة لهذه وضع ميزانية  -

الزراعييي الحديثيية واعفائييه ميين الرسييوم  نتيياجتشييجيع القطيياع الخيياج ميين أجييل تطييوير اسيياليب اإل. 1

 والضرائب.
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