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  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 
  

  الخالصة
المسcائل التcي تعcاني منھcا اغلcب دول العcالم الرتباطھcا  واحcدة مcن اھcم ھياالسcعارتحدید مسالة ان      

مcن ) العرض والطلب( وتنظیم االقتصاد الوطني، المباشر بحیاة المواطنین ومستویات معیشتھم من جھة
ولما كان محصول القمح من المحاصیل االستراتیجیة الغذائیcة الھامcة والتcي یجcب االھتمcام . جھھ اخرى

من الغذائي وتحقیق االكتفاء الذاتي كان البد من االھتمام بدراسة سیاسcات بھا بشكل خاص لمقتضیات اال
حیccث ، دعccم اسccعار القمccحوقcد تccم التركیزعلccى . االنتccاج واالسccتھالك لمحصccول القمccحفccي الcدعم واثرھccا 

الccى اسccتقرار اسccعاره فccي السccوق وتccوفیره وراء سیاسccات الccدعم لھccذا المحصccول  اسccتھدفت الدولccة مccن
بcان االتجcاه وقcد تبcین  .الدخل المحدود وتوفیر الحافز للمنتج لمواصcلة االنتcاج وتطcویره للمواطنین ذوي

طcن الcف ٠.٦٥، ٢.٧ بنحو هالزمني العام اتخذ اتجاھا تصاعدیا لكل من االنتاج واالستھالك وبمعدل قدر
ة فcي العcراق ثبcت مcن التحلیcل بcان السیاسcات التcي تتبعھcا الدولc كمcا .على التوالي خالل المدة المcذكورة

وسccلبیا علccى ) مسccتوى اشccباعھ ومنفعتccھ(تجccاه محصccول القمccح لھccا تccاثیرا ایجابیccا علccى رفاھیccة المسccتھلك
  .خالل مدة الدراسة )مستوى دخلھ وارباحھ( رفاھیة المنتج

  
  المقدمة

     cي ھناك حاجة ملحة للوقوف على المستویات الحقیقیة لتكالیف الدعم التي تتحملھا الدولة وترصدھا ف
وایضا معرفة المستوى المناسب لالسعار التي تستقر علیھcا االسcواق لحمایcة المسcتھلك ، المیزانیة العامة

حیث تؤثر السیاسة السcعریة المتبعcة فcي اي بلcد مcن بلcدان العcالم تجcاه اي سcلعة باتجcاھین ھمcا . والمنتج
امcا ان تكcون . ھداف المرغوبةجانب االنتاج وجانب االستھالك حسب السیاسة المتبعة لتحقیق اي من اال

سیاسcات موجھcھ نحcو زیcادة رفاھیcة المنcتج وذلccك بتcوفیر مسcتلزمات االنتcاج وتشcجیع المcزارعین علccى 
 اسccتخدام ھccذه المسccتلزمات الحدیثccة فccي االنتccاج الزراعccي وكccذلك دعccم اسccعار المنccتج النھccائي وشccراء

ن موجھcھ الcى زیcادة رفاھیcة المسcتھلك او قcد تكcو. مسcبقا معلنcةمحاصیل الحبوب من المنتجcین باسcعار 
لمستھلك حیث تتحمcل الدولcة الفcرق بcین السعارشراء بعض المحاصیل الرئیسیة ل في االعانات والمتمثلة

  .سعر شرائھا من المنتجین او من الخارج وسعر بیعھا للمستھلك النھائي
لفcرد او الدولcة للوصcول الcى بانھا مجموعة القcرارات واالجcراءات التcي یتخcذھا ا وتعرف السیاسة      

وذلccك یعتمccد علccى وجھccة نظccر ، ویمكccن ان تكccون السیاسccة ھccدف او وسccیلة او كلیھمccا معccا. ھccدف معccین
كتحویccل ( بccأخرىماكccان القصcد منھccا اسcتبدال سیاسccة معینcة  امخطcط السیاسccة فcیمكن ان تكccون ھcدف اذ

كن ان تكون وسcیلة للوصcول الcى ھcدف كما یم ).الى سیاسة تقید وتحدید التجارةسیاسة الحریة التجاریة 
فعنccد الرغبccة فccي تحقیccق ھccدف زیccادة انتccاج الحبccوب وجccب علccى الدولccة اتخccاذ سیاسccة تشccجیع ، معccین

المccزارعین علccى زراعccة ھccذا النccوع مccن المحاصccیل وذلccك بccدعم االسccعار وتccوفیر مسccتلزمات االنتccاج 
  .)١٩٧٩،بھاء الدین( والخزن والنقل وضمان مستوى معین من االسعار

. فیعرف على انھ تحمل الدولة الفارق السعري بین السcعر العcالمي والسcعر المحلcي للسcلعة اما الدعم    
حیث یصبح سعر المستھلك المحلي ادنى من السcعر العcالمي وھcو مcایطلق علیcھ بمعامcل الحمایcة الفعcال 

ویعcرف ایضcا . )١٩٩٩، محمد رفیcق( لح االفراد من ذوي الدخل المنخفضوھذا بالطبع سیكون في صا
والتي تقدم لقطاعات مختلفcة ذات الصcلة ) المنح والقروض(  على انھ ایة مبالغ تخرج من میزانیة الدولة

واكثر التعcاریف وضcوحا عنcدما اعتبcر علcى انcھ كcل مcا تتحملcھ الموازنcة  ،باالنتاج والتخزین والتسویق
ولیتھا االقتصادیة واالجتماعیة وذلك لمواجھcة العامة للدولة من مبالغ نقدیة واعانات عینیة في اطار مسؤ

وبcین التcي تعcد ) االسcعار العالمیcة( الفروقات الحاصلة في مستوى االسعار الزراعیة بین قیمتھا الحقیقیة
وحمایة المستھلك من تقلبات االسعار العالمیة من ، محفزة الستدامة االنتاج الزراعي وتوسیعھ من جانب

ذي الیحقق خسcارة للمنcتج یرا لوجود سعر ادنى یقترب من مستوى السعر الوھذا اعطى تبر، جانب اخر
cccccمانة، يالزراعcccccن الضcccccة مcccccة معقولcccccي درجcccccعار ویعطcccccتقراریة السcccccة  واالسcccccات الزراعیcccccالمنتج

  ).٢٠٠٣،النجفccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccي(
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  .١٤/١٢/٢٠٠٧وقبولھ  ٢/٤/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
بالنتیجcة الcى ابتعcاد االسcعار الجدیcدة  االجcراءات التcي تcؤدي ویقصد بسیاسة الدعم بشcكل عcام مجموعcة

االسccعار التوازنیccة التccي تتحccدد وفccق الیccة السccوق الحccر فccي االقتصccاد الراسccمالي (  عccن االسccعار االولیccة
او االصcلیة بمسcتوى ادنcى او ) واالسعار المحتسبة على ضوء التكالیف الفعلیة فcي االقتصcاد االشcتراكي

ان تتطcابق نسcب اسcعار السcلع  واذا كان من المفروض، حقیقھاعلى وحسب وسیلة وھدف الدعم المراد ت
ة سcلعة فcي فتcرة زمنیcة معینcة فانھ في واقع العملیات االقتصادیة الیc، مع نسب اقیامھا على المدى البعید

ولcذا فcان اجcراءات ، یالحظ انحراف االسعار عن القیم صعودا اونزوال تماشیا مع الیة العcرض والطلcب
حcccد العوامcccل الموضcccوعیة التcccي تسcccاھم فcccي خلcccق حالcccة مcccن االسcccتقرار العcccام دعcccم االسعارتشcccكل ا

  .)١٩٨٠،محي( لالسعاروطبقا الھداف السیاسة االقتصادیة في اي نظام اقتصادي
تccتلخص المشccكلة الرئیسccیة فccي كccون محصccول القمccح مccن المحاصccیل االسccتراتیجیة باعتبccاره اھccم       

الغنcى عنھcا علcى مسcتوى العcالم النcامي منcھ والمتقcدم علcى حcد المكونات الرئیسة لغذاء االنسcان والتcي 
 ،االقتصcادي للبلcد المعنcي سواء واصبحت امكانیة انتاج ھذا المحصcول مcن العوامcل المسcببة لالسcتقرار

تعاني مcن عجزغcذائي یcتم تcوفیره ، والى كون دولة العراق شانھا في ذلك شان غیرھا من الدول العربیة
الخارج لیس ھذا فقط بل ان ھcذا العجزالغcذائي یتزایcد عامcا بعcد عcام االمcر الcذي  من خالل استیراده من

الدراسccة  ومcن ھنcا جcاءت اھمیcة ھcذه.یھcدد االسcتقالل االقتصcادي واالسcتقالل السیاسcي فcي نفccس الوقcت
تطccور سیاسccات الccدعم للقمccح فccي العccراق للمccدة  لتسccھم فccي تحقیccق االھccداف والمتمثلccة فccي الوقccوف علccى

وایضccا قیccاس اثccر سیاسccات الccدعم لكccل مccن االنتccاج واالسccتھالك لمحصccول القمccح فccي ، ٢٠٠٥-١٩٨٥
واالسccتھالك  نمولكccل مccن االنتccاجاللمعccدل وكccذلك تقccدیر االتجccاه العccام . العccراق ولccنفس المccدة المccذكورة

قائلة بان سیاسات الcدعم لھcا اثcار علcى كcل مcن وتنطلق الدراسة من فرضیة .محصول القمح في العراقل
  . النتاج واالستھالك لمحصول القمح في العراقا

 اكcد علcى ان اذ .)١٩٨١( Musaو Steitieh  دراسcة ت التي انجزت في ھcذا المجcالومن الدراسا     
كمیccات االمطccار وتوزیعھccا فccي االردن كمccا تعتمccد فccي االردن تعتمccد الccى حccد كبیccر علccى زراعccة القمccح 

اعتماد الدولcة علcى السcوق االجنبcي فcي تلبیcة حاجcات البلcد مcن الطرق التقلیدیة في االنتاج مما یزید من 
ھذه المادة االساسیة ونظر للزیادة المطردة في عدد سكان واالرتفاع المستمر في االسعار العالمیcة للقمcح 

لسیاسcة دعcم رغیcف الخبcز  كنتیجcةفان العبءالمcالي الcذي تتحملcھ الخزینcة العامcة سcوف یcزداد بcاطراد 
اوضccحت الدراسccة ان االرتفccاع ، حكومccة وعنccد حسccاب تكccالیف الرغیccف غیccر المccدعومالccذي تتبنccاه ال

الcدخل المحcدود وبالتcالي الیبcرر االسcتمرار العوائcل ذوي المترتب على رفع الدعم لن یشcكل عبئcا علcى 
وقcد اوصcت الدراسcة الcى اسcتثمار قیمcة الcدعم الحكcومي كحcافز للمcزارعین . في سیاسة دعم االستھالك

ومن الدراسات التي اجریcت حcول دعcم االسcعار  .ي انتاج القمح وخاصة في االراضي المرویةللتوسع ف
كان الھدف منھcا  .) ١٩٨٢(Kennethc و  Goverewgenقام بھا  تلك التي الزراعیة وتكالیف االنتاج

cوفیر االسcاس مناقشة االساس االقتصادي لدعم االسعار الزراعیة اذ تم عرض تصنیف تكالیف االنتاج لت
مcن اسcتخدام بیانcات الكلفcة  كاسcاس ) Pasour(لدراستھا بافضل الطرق حیث تحدى وجھھ نظcر باسcور

 و  Goverewgen وقcccد توصcccل. الیمكcccن الcccدفاع عنھcccا اقتصcccادیاولcccدعم االسcccعار الزراعیcccة 
Kennethc)ن  .)١٩٨٢cة مcة دفاعیcعار بطریقcم االسcة دعcاج القامcالیف االنتcتخدام تكcن اسcھ یمكcالى ان

كcccccالیف العوامcccccل المشcccccتراه یcccccة االقتصcccccادیة اذ ان ھcccccذا العمcccccل یتطلcccccب اجcccccراء تمییcccccز بcccccین تالناح
االقتصccادي وھویتطلccب االقccرار بالطبیعccة المتبقیccة مccن االیجccار االقتصccادي وان ھنالccك نفقccات واالیجار

تحلیcccل بعcccض االثcccار  دراسcccة حcccول )١٩٩٩( العتبcccي وانجcccز الباحcccث .مرتبطcccة باالیجcccار االقتصcccادي
ووجcد بcان مcا .١٩٩٦-١٩٧٤لسیاسة دعم اسعار محاصیل الحبوب الرئیسیة في العراق للمدةة االقتصادی

احرزتھ سیاسات الدعم من تدني االستجابة لھا على مسcتوى المسcاحة او االنتاجیcة ادى الcى ضcرورة ان 
لزمات ترافق سیاسات الدعم عملیة ارشاد وتوجیھ ومتابعcة الفcالح لتقلیcل االسcتعمال غیcر العقالنcي لمسcت

وكccذلك اعتمccاد سعرالصccرف التccوازني للccدینارالعراقي فccي تقیccیم السیاسccة السccعریة اوعنccد ، االنتccاج اوال
وكذلك ترافق سیاسات الcدعم سیاسcات تكمیلیcة متمثلcة ، وضع السیاسة السعریة للمحاصیل الزراعیة ثانیا

للسیاسcات الطارئcة السcاعیة  بسیاسات االستثمار الحكcومي باعتمcاد اسcتراتیجیة بعیcدة المcدى تكcون بcدیال
   .)٢٠٠٢( مالدایوكذلك دراسة عبد  .لزیادة االنتاج تحت ظروف الحصار

التي سببت ارتفاعا كبیcر فcي اسcعار الحبcوب  "حول االثار المتوقعة من تحریرتجارة المنتجات الزراعیة
عcدیالت االولیcة بcان وانخفاض في اسعار المبیعات الحیوانیة بسبب نقص الدعم الممنوح لھا وقcد دلcت الت
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ملیccون دوالر  ٦٤٤قcیم اسccتیرادات االقطccار العربیccة مccن المنتجccات الزراعیcة قccد فاقccت صccادراتھا بمقccدار
االمر الذي عكس اثره في الحاق عجز كبیر في الموازین التجاریة الزراعیة في االقطار النامیة ومcن ثcم 

التي بحث فیھcا مقاربcات فcي مسcألة الcدعم  ٢٠٠٣،وفي دراسة اجراھا النجفي. تدني وضع امنھا الغذائي
سیاسcاتھ فcي الcدول الرئیسcیة المصcدرة للقمcح والcدول النامیcة ودول التحcول وعرف فیھا الcدعم ،السعري

واستنتج بان الدول المذكورة التزال تقدم الدعم للقطاع الزراعي علcى الcرغم مcن االتفاقیcات الداعیcة الcى 
  .خفضھ

  

  وطرائقھ البحثمواد 
البحccث تccم اعتمccاد التحلیccل الكمccي للعالقccات التccي توضccح سccلوك الظccاھرة موضccوع الھccداف قیقccا تح     

كمccا تccم اختیccار الصccیغة الریاضccیة المالئمccة للبیانccات ، االقتصccادیةالبحccث واسccتنادا الccى مفccاھیم النظریccة 
وفccة المتاحccة واجccرى تقccدیر معلماتھccا النسccبیة واخضccاعھا الختبccارات نظریccة واحصccائیة وقیاسccیة معر

في تفسیر سلوك الظاھرة والتنبوء بقیمتھا المستقبلیة باسcتخدام اسcلوب  لغرض التاكد من مدى صالحیتھا
وذلcك لقیcاس اثcر سیاسcات الcدعم كمتغیcر ، Simple Regression Analysisاالنحدار الخطي البسیط 

قcة الدالیcة وفقcا االنتاج واالستھالك كمتغیcرات معتمcدة وكانcت صcیغة العالمعدل نمو مستقل على كل من
  -:للصیغ الریاضیة التالیة

Y1= B0 +B1x1………1 
Y2= B0 + B1x1………2 

  -:اذ ان
Y1 =االنتاجمعدل نمو       Y2 =االستھالكمعدل نمو   X1 =مبالغ الدعم المقدمة لمحصول القمح  
 وقcد یترتccب علccى سیاسccات الccدعم خسccارة اقتصccادیة صccافیة فccي االسccتھالك ان لccم تكccن تعمccل ضccمن     

كما ان اي استخدام غیر رشید للموارد االقتصcادیة یقضcي الcى خسcارة ، الحزم االخرى للسیاسة السعریة
وبھدف تقcدیر قcیم الخسcارة االقتصcادیة فcي جcانبي االنتcاج ، في االنتاج وھي في ذاتھا خسارة في الكفاءة

ccاد النمccم اعتمccد تccدودي فقccعر الحccع السccي مccعر المحلccتالف السccد اخccتھالك عنccةواالسccیة التالیccاذج الریاض 
  -:٢٠٠٥،جعاطة

NELP=0.5es[ NPC-1]2
 .  V- …………3 

NPC                                                                                                                       
  -:اذ ان

NELP =اجcccي االنتcccافیة فcccادیة الصcccارة االقتصcccالخس ،V-  =cccة االنتcccعر (اج قیمcccي بالسcccاج المحلcccاالنت
  معامل الحمایة االسمي= NPC، ٠.٣مرونة العرض المحلي لمتوسط المدة =  es،)المحلي

  

NELC =0.5nd[ NPC-1]2
 .  W- …………4 

NPC                                                                                                                       
  -:اذ ان

NELC =الخسارة االقتصادیة الصافیة في االستھالك     W-   = تھالكcة االسcي (قیمcتھالك المحلcاالس
   ٠.١٤٢-مرونة الطلب المحلي لمتوسط المدة =  nd   )بالسعر المحلي

NPC = ميcة االسcدودي( معامل الحمایcعر الحcى السcي علcعر المحلcمة السcل قسcو حاصcا ، وھcو امcوھ
ایة اسمي كلي او معامcل حمایcة اسcمي صcافي ویعتمcد علcى سcعر الصcرف المعتمcد فcي یكون معامل حم

  .)١(في الجدول والموضح تقویم السعر الحدودي
كمcا تcم ، اعتمد البحث في بیاناتھ على مصادرھا االولیة وبخاصة نشرات وزارة التخطیط والزراعة     

اء والزراعcة الدولیccة والمنظمcة العربیccة للتنمیccة االسcتعانة بالبیانccات الثانویcة والتccي تصcدرھا منظمccة الغccذ
  .الزراعیة وبعض البحوث والدراسات المنشورة وایضا الشبكة الدولیة للمعلومات

  
  .٢٠٠٥-١٩٨٥ معامالت الحمایة االسمیة والكلیة لمحصول القمح في العراق للمدة :)١(جدولال

  االسمي الكلي للقمح معامل الحمایة  معامل الحمایة االسمي الصافي للقمح  السنوات
٢.٢١١  ٠.٥٨٦  ١٩٨٥  
١.٧١٩  ٠.٤٥٦  ١٩٨٦  



  ٢٠٠٨ )١(العدد) ٣٦(المجلد                      (ISSN 1815-316X)الرافدین                 مجلة زراعة

٣.٥٤٤  ٠.٩٣٩  ١٩٨٧  
٣.١٣٩  ٠.٨٣٢  ١٩٨٨  
٣.٩٤٠  ١.٠٤٤  ١٩٨٩  
٥.٥٦٨  ١.٠٦٩  ١٩٩٠  
١٢.٨٢٠  ٠.٤٣٤  ١٩٩١  
٦٦.١٩٣  ٠.٦٤١  ١٩٩٢  
١٠٠.٠٩٦  ٠.١٤٣  ١٩٩٣  
٦٩٦.٤٨٩  ٠.٢٢٣  ١٩٩٤  
١٧٧٨.٠٩٣  ٠.١٨٥  ١٩٩٥  
١٦٢٩.٩٣٨  ٠.٤٠٨  ١٩٩٦  
٠.٠٠  ٠.٦٣٧  ١٩٩٧  
٠.٠٠  ٠.٤٧٣  ١٩٩٨  
٠.٠٠  ٠.٥٥٤  ١٩٩٩  
٠.٠٠  ٠.٦٨٦  ٢٠٠٠  
٠.٠٠  ٠.٤٣٣  ٢٠٠١  
٠.٠٠  ٠.٣٢٢  ٢٠٠٢  
٠.٠٠  ٠.٦٤٠  ٢٠٠٣  
٠.٠٠  ٠.٨٤٠  ٢٠٠٤  
٠.٠٠  ٠.٥٥٠  ٢٠٠٥  

  .)١٩٩٩( الزوبعي -:المصدر
  

  النتائج والمناقشة
ره فcي السcوق اسcتقرار اسcعا، القمcح بالcذاتوراء سیاسcات دعcم محصcول  استھدفت الدولcة مcن

، وتوفیریھ للمواطنین ذوي الدخل المحدود الى جانب توفیر حافز للمنتج یدفعھ لمواصلة انتاجھ وتطcویره
تقcدیم االعانcات  واعتمدت الدولة في تحقیق ھذه االھداف على اكثcر مcن اسcلوب منھcا مcایخص المنتجcین

cول متمثلة بنسبة من سعر البیع او الشراء ویخصص لذلك مبلغ في میزانیcراء المحصcذلك شcة وكcة الدول
امcا بالنسcبة . من المنتج باسعار تفcوق سcعر البیcع او تتحمcل الدولcة فوائcد القcروض او االعفcاء الضcریبي

للمستھلكین فتتمثل سیاسة الدعم بالعمل على تحسین الوضع الغذائي عcن طریcق تقcدیم السcلع الضcروریة 
ولقcد . عانة غیر المباشرة للحفاظ على استقرار االسعارباسعار تقل عن تكالیف انتاجھا او استیرادھا واال

بccادرت الدولccة برفccع اسccعار شccراء محاصccیل الحبccوب الرئیسccیة ومccن ضccمنھاالقمح فccي العccراق خccالل 
ونتیجccة لتمویccل مبccالغ الccدعم السccنویة عccن طریccق العجccز فccي  %.٦٢٣٨بنسccبة نمccو ١٩٩٥-١٩٨٥المccدة

المخصصcة للcدعم وحركcة االسcعار معبcرا عنھcا بcالرقم القیاسcي الموازنة العامة فان العالقة بین المبcالغ 
  :)٢(تكون عالقة تصاعدیة كما مبین في الجدول) التضخم(لالسعار

ومنcھ ، فیcھالزیcادة الحاصcلة ودرجcة نمcو كcل مcن المتغیcرین االسcعار ومبcالغ الcدعم  بیاناتcھوتعكس      
 ٢٠٠٥-١٩٨٥للمcدة  %٤٣١ مركcب مقcداره یتبین بان الرقم القیاسي السعار المستھلك حقق معcدل نمcو
cccح معcccول القمcccراء محصcccعار شcccت اسcccین حققcccي حcccلةفcccادة الحاصcccت الزیcccب فاقcccو مركcccي  دل نمcccف

. نفسcھا  كما یشیر ایضا تزاید نسبة مبالغ الدعم المقدمة لمحصcول القمcح خcالل المcدة. %١٢٦١االسعار
یھ اسcواق مسcتلزمات االنتcاج والتوجcھ ان السیاسة السعریة التي تدعم عناصر االنتاج قد تcؤدي الcى تشcو

  .نحو استخدام الموارد االكثر دعما على حساب الموارد االخرى
التطور الكمcي لالنتcاج واالسcتھالك خcالل مcدة الدراسcة وذلcك  وتحقیقا الھداف البحث في قیاس

تخفcیض سcعر  الcى یؤثر الدعم المقدم الى انتاج السلعحیث  بتقدیر معادلة االتجاه العام لكل من المتغیرین
اال ان سیاسات الcدعم المطبقcة فcي الوقcت الحاضcر وخاصcة . وانعكاس ذلك على زیادة استھالكھا، بیعھا

بالنسccبة للقطccاع الزراعccي ھccو تقccدیم الccدعم الccى الحلقccات االولیccة فccي االنتccاج اذ یقccدم الccدعم الccى البccذور 
مقدار االنتcاج واالسcتیرادات والكمیcات  )٣(ویظھر لنا الجدول ، مدة والمبیدات والمعدات الزراعیةواالس

  .٢٠٠٥-١٩٨٥للمدة ومعدالت نموه المستھلكة والدعم المقدم لمحصول القمح في العراق
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الcف  ١١٠٩.٢الcى ١٠٣٦.٥باالرتفcاع مcن اخcذ كمتوسcط حجcم االنتcاج المحلcيومنھ یتضح ان 
الcف  ٢٢٩٤لیصcل الcى  وتضcاعف متوسcط االسcتیرادات فcي عقcد الثمانینcات. طن خالل المدة المذكورة

طccن السccباب تتعلccق بتccدني االنتccاج مقابccل زیccادة االسccتھالك كنتیجccة الرتفccاع معccدل نمccو السccكان وتطccور 
 ١٩٩٨-١٩٩١االنماط االستھالكیة لصcالح محصcول القمcح بینمcا انخفضcت فcي سcنوات فcرض الحصcار

ارتفcccع خcccالل الcccف طcccن اال انcccھ ١٠٣٧.٢بسcccبب قلcccة االسcccتیرادات فقcccد بلcccغ متوسcccطھا مایقcccارب مcccن
الف طcن وبcالرغم مcن تcوفر االمكانیcات للنھcوض باالنتcاج  ٢٣٠١حیث بلغ نحو ٢٠٠٥-١٩٩٩السنوات

  .المحلي للمحصول بقي االعتماد على االستیرادات من المحصول في سد االحتیاجات الغذائیة
  
  .مبالغ الدعم المخصصة لمحصول القمح وحركة االسعار في العراق :)٢(جدولال

  السنوات

  القمح

الرقم القیاسي 
للدعم لسنة 

  اساس
١٠٠=١٩٨٩  

الرقم 
القیاسي 
لالسعار 
المستھلك 
  لسنة اساس

١٩٩٣=
١٠٠  

  االسعار
العالمیةدوال

  ر

  االسعار
المحلیة 
  دوالر

حصة الطن 
 من الدعم
  دوالر

االھمیة النسبیة 
للدعم 

 مقارنةباالسعار
  %المحلیة

٦٠.٦  ١٢٠.٧  ٣٣٦.٢  ١١١.٣  ٣٣.١  ١٤٤.٤  ١٩٨٥  
٦١.٤  ٩٩.١  ٢١٠.١  ٩١.٤  ٤٣.٥  ١٣٤.٩  ١٩٨٦  
٧٠.٠  ٧٢.٨  ١٤٤.٢  ٦٧.٢  ٤٦.٦  ١١٣.٨  ١٩٨٧  
٨٤.٩  ١٠٠.٩  ١٩٩.٧  ٩٣.١  ٤٦.٦  ١٣٩.٧  ١٩٨٨  
٩٠.٢  ١٠٠  ١١٨.٦  ٩٢.٢  ٧٧.٧  ١٦٩.٩  ١٩٨٩  
٩٢.١  ٢١.٢  ١٣.٧  ١٩.٦  ١٤٢.٥  ١٦٢.١  ١٩٩٠  
٩٤.٢  ٥٩.٧  ٧٣.٣  ٥٥.١  ٧٥.١  ١٣٠.١  ١٩٩١  
٩٦.٣  ٨١.٨  ٩٤.٩  ٧٤.٧  ٧٨.٧  ١٥٣.٤  ١٩٩٢  
١٠٠.٠٠  ٧٨.٩  ١٠٧.٨  ٧٢.٨  ٦٧.٥  ١٤٠.٣  ١٩٩٣  
٥٤٨.٥  ٦١.٦  ٧٤.٣  ٥٦.٨  ٧٦.٤  ١٣٣.٣  ١٩٩٤  
٢٦٧٢.٩  ١١١.٨  ١٦٤.٤  ١٠٣.١  ٦٢.٧  ١٦٥.٨  ١٩٩٥  
٢٢٤٢.١  ١٢٠.٨  ١٢٤.١  ١١١.٤  ٨٩.٧  ٢٠١.١  ١٩٩٦  
٢٧٥٩.٢  ٩٥.١  ٩٢.٦  ٧٨.٧  ٨٤.٩  ١٦٣.٦  ١٩٩٧  
٣١٦٦.٧  ٦٤.١  ٧٣.٦  ٥٩.١  ٨٠.٢  ١٣٩.٢  ١٩٩٨  
٣٥٦٥.٠  ٦٢.٧  ٨٤.٦  ٥٧.٩  ٦٨.٤  ١٢٦.٣  ١٩٩٩  
٣٧٤٢.٥  ٤٦.٧  ٥٥.٤  ٤٣.١  ٧٧.٧  ١٢٠.٨  ٢٠٠٠  
٤٣٥٥.٣  ٥٤.٩  ٦٥.١  ٥٠.٧  ٧٧.٨  ١٢٨.٥  ٢٠٠١  
٥١٩٦.٦  ٤٤.٠  ٤٦.٧  ٤٠.٦  ٨٦.٨  ١٢٧.٤  ٢٠٠٢  
٦٩٤٣.٥  ٣٩.٣  ٤٠.١  ٣٦.٣  ٩٠.٣  ١٢٦.٦  ٢٠٠٣  
٨٨١٥.٦  ٣٩.٣  ٣٥.٢  ٣٦.٣  ١٠٣.١  ١٣٩.٤  ٢٠٠٤  
٨٩١١.٥  ٢٥.٩  ٢٠.١  ٢٣.٩  ١١٩.٣  ١٤٣.٢  ٢٠٠٥  

دعم اسعار الحبوب بین تحفیز االنتاج و "احتسب من قبل الباحث باالعتماد على دراسة خاصة بوزارة التخطیط -١
  .١٩٩٣،التضخم

  ).١٧/١(جدول ،٢٠٠٤،المجموعة االحصائیة السنوي-٢
  .٢٠٠٠،بغداد،وحدة البحوث واالحصاء،نشرات البنك المركزي العراقي،وزارة المالیة، جمھوریة العراق-٣
توقعات االغذیة ،النظام العالمي لالنذار المبكر عن االغذیة والزراعة،منظمة االغذیة والزراعة الدولیة،االمم المتحدة-٤
 .٢٠٠٢،ملحق احصائي،
  

ان الطاقccة االسccتھالكیة لمحصccول القمccح فccي زیccادة مسccتمرةخالل مccدة  )٣( ویتبccین مccن الجccدول
 ١٩٨٥عcام  بلغcت تلcك الكمیcاتحیcث ، بصcورة متذبذبcةوك الكمیات المتاحة لالسcتھال ارتفعتالبحث اذ 
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نتیجة الدعم المقدم للقمcح والcذي بلcغ ،١٩٨٩الف طن في عام  ٣٤٩٨الى تالف طن ارتفع ٢٨٨٤حوالي
وانخفض فcي عقcد التسcعینات والسcبب وراء ذلcك یعcود الcى انخفcاض  ،دوالر للطن الواحد ٩٢.٢ حوالي

، مسcتوى الcدعم المقcدم الcى البطاقcة التموینیcة وتوسcع اسcتھالكھ الكمیات المستوردة تلي ذلcك ارتفcاع فcي
، االمر الذي ترتب علیھ انخفاض سعر القمح قیاسcا بالسcلع االخcرى ممcا ادى الcى التنcوع فcي اسcتعماالتھ

دوالر  ٢٣.٩ الف طن وبcدعم قcدره ٢٥٢٣حوالي ٢٠٠٥واخذ یرتفع سنویا باضطراد حیث بلغ في عام 
  .للطن الواحد

  
الكمیcات المنتجcة والمسcتوردة والمسcتھلكة ومبcالغ الcدعم لمحصcول القمcح فcي العcراق للمcدة : )٣(جدول ال

٢٠٠٥-١٩٨٥ .  
  )االسعار الجاریة(

  السنوات
  االنتاج

  الف طن
معدل   
  نمواالنتاج

  االستیرادات
  الف طن

الكمیات 
  المستھلكة
  الف طن

معدل نمو 
  االستھالك
  الف طن

حصة الطن 
  من الدعم

١١١.٣  ٣.٩٢-  ٢٨٨٤  ٢٣٠٦.٦  ١٩٨.٥١  ١٤٠٦  ١٩٨٥  
٩١.٤  ١٤.٨-  ٢٥٣١  ٢١٨٥  ٢٦.٣١-  ١٠٣٦  ١٩٨٦  
٦٧.٢  ١.٢٧-  ٢٥٢٧  ٢٩٠٠  ٣٠.٣٠-  ٧٢٢  ١٩٨٧  
٩٣.١  ٢٠.١٦  ٣٢١٨  ٢٨٠٠  ٢٨.٦٧  ٩٢٩  ١٩٨٨  
٩٢.٢  ٨.٢٥  ٣٤٩٨  ٣٣٠٠  ٤٧.١٤-  ٤٩١  ١٩٨٩  
١٩.٦  ٣٩.٣٢-  ٢٢١٦  ١٩٠٠  ١٤٣.٥٨  ١١٩٦  ١٩٩٠  
٥٥.١  ٤٥.٨٧-  ١١٨٨  ٦٧٠  ٢٣.٤١  ١٤٧٦  ١٩٩١  
  ٧٥.٧  ---   ---   ٢٢٩٤.٤  ---   ١٠٣٦.٥  المتوسط
٧٤.٧  ١٣.٧٢-  ١٠٥٥  ١٢٣٠  ١١.١٧-  ١٣١١  ١٩٩٢  
٧٢.٨  ٦.٦٤  ١١٥٧  ٤٥٠  ٣٠.٥١-  ٩١١  ١٩٩٣  
٥٦.٨  ٩.١٨  ١٣٣٤  ٥٠٠  ٦.٢٥-  ٨٥٤  ١٩٩٤  
١٠٣.١  ٣١.٢٣-  ٩٢٦  ٤٨٠  ٢٧.٧٥  ١٠٩١  ١٩٩٥  
١١١.٤  ٧٩.٦٩  ١٧١٣  ٣٠٠  ٥.٤٠  ١١٥٠  ١٩٩٦  
٧٨.٧  ٣٠.٧٤  ٢٣٠٠  ١٩٧٥  ١٧.٦٥-  ٩٤٧  ١٩٩٧  
٥٩.١  ٣.٧١  ٢٥٥١  ٢٣٢٦  ٥٥.٧٥  ١٤٧٥  ١٩٩٨  
  ٧٩.٥  ---   ---   ١٠٣٧.٢  ---   ١١٠٥.٥  المتوسط
٥٧.٩  ٢٢.٥٨  ٣٢٠٢  ١٨٤٠  ٢٥.٣٥-  ١١٠١  ١٩٩٩  
٤٣.١  ١٤.١٠  ٣٧٥٦  ٣١٨٥  ٥.٥٤-  ١٠٤٠  ٢٠٠٠  
٥٠.٧  ٤١.٣١-  ٢٢٣٣  ٣٠٠٠  ٢.٩٨  ١٠٧١  ٢٠٠١  
٤٠.٦  ١.٣١-  ٢٣٠٠  ٢٤١٧  ١٢.٥١  ١٢٠٥  ٢٠٠٢  
٣٦.٣  ١.٣٢  ٢٣٧٠  ١٢٧٦  ٨.٢٩-  ١١٠٥  ٢٠٠٣  
٣٦.٣  ١.٩٦  ٢٤٤٢  ٢٥٠١  ١.٩٩  ١١٢٧  ٢٠٠٤  
٢٣.٩  ٢.٥٦  ٢٥٢٣  ١٨٨٨  ٠.٩٧-  ١١١٦  ٢٠٠٥  
  ٤١.٢  ---   ---   ٢٣٠١  ---   ١١٠٩.٢  المتوسط

 ). ٢٠٠٢(ملحق احصائي، توقعات االغذیة ، منظمة االغذیة والزراعة -١
2-United Nation, Fao, Food Outlook,Food and Agricultural Organization of the 
U.N,NO(10),October,Roma,(1995). 
3-FAO, Yearbook Statistical, (1996-2002). 

  
  

لكل من معcدالت نمcو االنتcاج واالسcتھالك محصcول القمcح العام  الزمني وفي محاولة لتقدیر االتجاه     
االتجccاه كمccا فccي  ا عccن ھccذاللمccدة موضccوع الدراسccة تبccین ان النمccوذج الخطccي ھccو اكثccر الصccیغ تعبیccر

  :المعادالت التالیة
Y1= 43.6 – 2.70 X1 
 T =  (1.69)   (-1.31) 

   R2= 8.3 %   
  :اذ ان
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Y1  =معدل نمو انتاج القمح       X1  = الزمن  
Y2 = -6.8 + 0.65 X1 
 T = (-0.53)  (0.64)  
  R2= 2.1% 

  :اذ ان
Y2 =    معدل نمو استھالك القمحX1  =الزمن  
 ٢.٧بمعcدل قcدره نحcو متناقصcااتخذ اتجاھا  لمعدل نمو االنتاج القمح االتجاه الزمني العام ویتبین ان     

خcالل  الcف طcن٠.٦٥في حین اتخذ معدل نمو االستھالك القمح اتجاھا متزاید بمعدل قدره نحcوالف طن 
  .المدة المذكورة

والقیاسccیة  F,Tت االحصccائیة واسccتنادا الccى المفccاھیم النظریccة االقتصccادیة واعتمccادا علccى االختبccارا     
D.W  دمcدعم المقcبیة للcة النسcة باالھمیcاھرة المتمثلcلوك الظcیر سcي تفسcا فcر توافقcة االكثcار الدالcتم اختی

  :للمنتج النھائي وكانت بصیغتھا الخطیة وھي كاالتي
 Y1= -14.6 + 0.275 X1 

T=  (-0.70)   (1.68)   
 R2= 12.9 %     D.W = 2.15 

  :اذ ان
Y1 =نموانتاج القمح        معدلX1 = االھمیة النسبیة للدعم.  
انccھ بزیادتccھ بمقccدار وحccدة واحccدة سccوف یccزداد معccدل نمccو  X1النسccبي للمتغیccر العامccلوفیھccا یشccیر      

وھي داللة ایجابیة لالھمیة النسبیة للcدعم فcي احcداث تغییcر فcي معcدل ، وحدة ٠.٢٧٥بمقدار Y1االنتاج 
اسة والتي تخللتھا فترة الحصار االقتصcادي وتمیcزت تلcك الفتcرة بcدافع تcوفیر نمو االنتاج خالل مدة الدر

متطلبccات الحصccة التموینیccة باھتمccام كبیccر مccن قبccل الدولccة بالقطccاع الزراعccي عمومccا وبمنتجccي القمccح 
حجم االستھالك منھ تم اعتماد معcدل نمcو االسcتھالك الدعم المقدم لمنتجي القمح على ولقیاس اثر .خاصة

وكانccت الصccیغة االكثccر توافقccا فccي تفسccیر سccلوك  واالھیccة النسccبیة للccدعم كمتغیccر مسccتقلمعتمccد  كمتغیccر
  :الظاھرة ھي النصف اللوغارتمیة وھي كاالتي

Log Y2= 0.350 + 0.00691X1 
         T = (1.35)    (2.61) 
R2= 40.5 %     D.W = 1.42 

  :اذ ان 
Y2 =   معدل نمو استھالك القمحX1 =لنسبیة للدعم االھمیة ا.  

  (  )العدد(  ) المجلد                      (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                
 ٠.٠٠٦٩ومنھا یتبین ان معcدل نمcو االسcتھالك یتcأثر طردیcا بزیcادة االھمیcة النسcبیة للcدعم وبحcدود     
ن السلسcلة الزمنیcة موضcوع الcدرس وھذا االثر المحدود ناجم عن وجcود سcنوات الحصcار وضcم، وحدة

حیccث لccم یكccن للccدعم اثccر واضccح علccى زیccادة االسccتھالك المقیccد بالبطاقccة  ٢٠٠٥-١٩٨٥والممتccدة مccن 
ة الحصcار الممتcد مcن وبھدف الوقوف على اثر الدعم الحقیقي على االستھالك بمعزل عن فتcر، التموینیة
 المزدوجcة لوغارتمیcةاوتcم اختیcار الصcیغة .حیث تم تطبیق مذكرة التفاھم بعcد ھcذه الفتcرة١٩٩٥-١٩٩٠

  :لتمثل تلك العالقة وكانت كاالتي
LogY2= -1.72 + 1.45 Log X1 
      T=   (-1.95)   (3.07) 
    R2= 54.1 %     D.W = 2.13 

 ١.٤٥ومنھا یتضح حجم اثر االھمیcة النسcبیة للcدعم علcى معcدل نمcو االسcتھالك والcذي بلcغ حcوالي      
  .االستھالك وحدة نمو في

وقد تفضي السیاسcة السcعریة القائمcة علcى دعcم االنتcاج او االسcتھالك الcى الفقcد فcي الكفcاءة متمثلcة       
بخسارة اقتصادیة صcافیة فcي كcل مcن االنتcاج واالسcتھالك والتcي یكcن تقcدیرھا اعتمcادا علcى المعcادالت 

  .)٤(جدول الوقد تم تثبیت قیم تلك الخسائر في  ٤.٣
ان ھنالك تناقص في فائض المنcتج لمحصcول القمcح لمعظcم سcنوات الدراسcة اللھ ویتضح من خ

وقد بلغ اقصى نقصان في فcائض . بعد ان كان ھناك زیادة في فائض المنتج ١٩٩٠و١٩٨٩ماعدا السنین
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اما اعلى زیادة في فائض المنتج فقد بلغcت مایقcارب . ١٩٩٥ملیون دینار وذلك في عام  ٨٣٨المنتج نحو
في حین نجد ان ھناك زیcادات بشcكل عcام فcي رفاھیcة مسcتھلكي القمcح .١٩٩٠ن دینار عام ملیو ٤٤من 

حیث كان ھناك نقصا في رفاھیة المسcتھلك لcذلك نسcتنتج بcان . ١٩٩٠و١٩٨٩في العراق ماعدا السنوات
 السیاسات التي تتبعھا الدولة فcي العcراق تجcاه محصcول القمcح لھcا تcاثیرا ایجابیcا علcى رفاھیcة المسcتھلك

  .وسلبیا على رفاھیة المنتج خالل مدة الدراسة
  
الخسccارة االقتصccادیة الصccافیة لكccل مccن االنتccاج واالسccتھالك لمحصccول القمccح فccي العccراق :) ٤( جccدولال

  .٢٠٠٥-١٩٨٥للمدة

  السنوات

الخسارة االقتصادیة الصافیة في االنتاج 
)NELP( الف دینار  

الخسارة االقتصادیة الصافیة في االستھالك 
)NELC( الف دینار  

التغیر في فائض   الخسارة االقتصادیة  التغیر في فائض المنتج  الخسارة االقتصادیة
  المستھلك

٢٢٧٦٦٤.٤٢  ١٠٨٧٤.٢٦-  ١١٦٨٨٨.٩٨-  ١١٢٠٠  ١٩٨٥  
٤٥٨٥٢٦.٦٢  ٣٥٨٠٥.٢٤-  ٢٠٣٩٩٥.٦٩-  ٣٠٩٦٥.٥٣  ١٩٨٦  
٢٤٧٣٧.٦٨  ١١٣.٥٧٤-  ٧١٠٣.٩٩-  ٦٨.٥٣  ١٩٨٧  
٩٨٨٦٥.٥٨  ١٣٩٧.٣٥-  ٢٨٩٩٠.٢٠-  ٨٥٢.٢  ١٩٨٨  
٣٦٧٤٥.٩٥-  ١١٠.٢٨٦-  ٥٤١٠.٦٦  ٣٢.٧٠٠  ١٩٨٩  
٨١١٥٦.٠٨-  ٣٧٣.٦٣٣-  ٤٣٥٧٦.٤٩  ٤٢٦.٠٠٦  ١٩٩٠  
٢٢٣٧٩٣.٥٦  ١٠٧٥٩٤.٠٣-  ١٧٢٦١.٠٨-  ٢٨٢٤.١٧  ١٩٩١  
٣٠٩٦٨٢.٣٤  ٨٨١٠٧.٦٦-  ٢٩٨٤٧١.٧٢-  ٢٣١٣١.٠٥  ١٩٩٢  
٤٩٤٢١٥.٥٦  ١٤٧٥٢٠.١٢-  ٥١٨٣٧.٧٤-  ٢٤٥٣٩.٦٠  ١٩٩٣  
٥٦٥١٣٤.٦  ٤٠٢٤٥٢.٤١-  ١٥٨٥٧.٧١-  ٥٤٤٣.١٣  ١٩٩٤  
٥٦٢٣١٤.٦  ١٣٣٩٧٧.٠٤-  ٨٣٨١٤٦.٧٩-  ٣٣٣٤٨٥.٥٨  ١٩٩٥  
٥٢٩٨٤١.٧  ٢٦٨٨٦١.١٧-  ٢١٣٣٣٨.٩١-  ٣٨١٣٣.٠٤  ١٩٩٦  
٣٠٠٦٧.٢  ١٢١.١٦١٧-  ١٠٨٣٧٠.٢٨-  ٨٥٣٣.٨٩  ١٩٩٧  
٣٩٨٧١.٩٣  ٢٩٢٢.٨٨-  ٢٤٩٣٤٥.٨٢-  ٣٥٧٠٤.٧١  ١٩٩٨  
٣٦٧٨٩.٢٠  ١٩٨٩.١٣-  ١٣٤١٠٩.٠٣-  ١٤٤٤٩.٨٢  ١٩٩٩  
٢٥٨٧٢.٠٨  ٨٣.٨٠٨-  ٧٦٣٠٧.٨٤-  ٤٩٠٢.٦٠  ٢٠٠٠  
٤٧٩٣٨.٤٧  ٤٠٧٧.٨٢-  ٢٥١٦٨٦.٣٥-  ٤١٣٢٠.١٩  ٢٠٠١  
٨٦٠١٦.٩٧  ١٢٦٦.٩٨-  ٥٨٤٢٥٣.٧٣-  ١٤٠٢٣٧.٤٤  ٢٠٠٢  
٢٤٢٦١.٤٠  ٩٣١.٧٢-  ١١٧٩٥١.١٨-  ٩١٧٧.٧٥  ٢٠٠٣  
٩٣١٥.٤٣  ١٢.٥٨١-  ٤٤١٥٩.٩٧-  ١٢٢٦.٦٦  ٢٠٠٤  
٥٠٢٣٦.٣٢  ٢٧٥٨.٠٥-  ٢٣٥٧٨٤.٩٦-  ٢٥٧٧٤.٠٦  ٢٠٠٥  
  .)١٩٩٩( من قبل الباحث باالعتماد على الزوبعي احتسب-:المصدر

  
واتضحت نزعة الخسارة االقتصادیة الصافیة في االنتاج بشكل عام باتجاه الزیادات الكبیرة مcن 

 ٣٣٣.٤بلغcت حcوالي  اذ ١٩٩٥حتى وصلت الى اعلى خسارة متحققة فcي االنتcاج فcي عcام  ١٩٩٢عام 
فیة في االنتاج في طیاتھcا زیcادة فcي التكcالیف كلمcا انتجcت ملیون دینار وتحمل الخسارة االقتصادیة الصا

وممcا تجcدر مالحظتcھ ھcو ان الخسcارة االقتصcادیة الصcافیة فcي جانcب . كمیة اضافیة من ھذا المحصول
حتccى  ١٩٩٤التجcاوز غایتccھ فccي عccام ذلccك  االسcتھالك قccد تجccاوزت نظیرتھccا فccي جانcب االنتccاج وقccد بلccغ

ملیcون دینcار فcي جانcب االنتcاج  ٥.٤ملیcون دینارمقابcل ٤٠٢سcتھالكوصلت قیمة الخسارة في جانcب اال
تكالیفcھ النسcبیة عنcد  ویعود ذلك الى قصور االنتاج المحلي عن سد الطلب المحلcي وارتفcاع. للسنة نفسھا

  .مقارنتھا باالسعار الحدودیة للمحصول نفسھ
وفقccا للمؤشccرات السccوقیة وتوصccي الدراسccة باعccادة النظccر فccي السیاسccات الزراعیccة فccي العccراق      

لمحاصیل الحبوب والسیما في ذلك الجانب المرتبط بالقمح لتامین اقصcى المسcتویات مcن االمcن الغcذائي 
وكذلك التاكید علcى ان یكcون مcنح الcدعم للسcلعة الواحcدة فcي مرحلcة واحcدة سcواء . في االقتصاد المحلي
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وكccذلك ضccرورة االھتمccام ، مسccتھلك النھccائيمرحلccة االنتccاج او االسccتیراد او التوزیccع وحتccى وصccولھا لل
بتطبیccق حسccابات الكلفccة علccى السccلع المدعمccة حتccى یمكccن تحدیccد اثccر الccدعم فccي خفccض كلفccة االنتccاج مccع 

  .مراعاة تحدید من ھو المستفید من منح الدعم ھل المستھلك ام المنتج ونسبة ھذه االستفادة
  

EFFECT SUPPORT POLICIS  ON ALL FROM THE PRODUCTING 
AND CONSUMPTION CROP  WHEAT IRAQ FOR TH PERIOD  

 (1985-2005)  
Lora B. Basher AI-Saor                            Salim Y. Sultain AI-Niaamy 

Econ.Dept., College of Agric. And Forestry , Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
  The price proving issues considers one  of the most issues that is  most 
of the world countries suffering from it because of the direct connected with the 
people life and with their lived levels this is from one side, and national 
economics systematizing (supply and demand) from another side. As we know, 
The wheat crop is an importance food strategy crop that is we must interest in it 
with specifically for food secure requirements and inquest the self-security that 
is all needed concerning with studies the supporting policies and affected it on 
producing and consumption in the wheat crop. In this research we shall focus 
on wheat price support by considering an important food commodities for the 
Iraqi people, therefore the state aimed from the support policies for this crop 
specifically to stability prices it in the market and saving it for the people that 
their having limited income and it saving the motive for the producer to 
continued the producing and development the producing. It is show that trend 
timer general chronological taken ascend facing to all of the producing and 
consumption with increasing rate assumed (-2.70) and 0.65  on the successively 
through mentioned period. confirm the analysis found the policies that Iraq 
country to follow it trend wheat crop have positive effect on the producer 
welfare (his income and his profit level) since the study time. 
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