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 محصول الطماطة في العراق إنتاج أربحية                        

 عبدهللا علي مضحي                                   مد حمزة عمران             مح
 جامعة بغداد /كلية الزراعة /قسم القتصاد الزراعي

 
 الخالصة

مصددفافة تحليددر  تهدددا الدراسددة لحسدداح االربحيددة االميددزة الجسددبية الجتدداة محصددار البمابددة فددي العددراق باسددتعمار
تم تجفيذ الدراسة بجمع  البياجات االاليدة عدن بريدق عيجدد عمديدة مدن مجبجدة مجتجدة للمحصدار فدي محاف دة .السياسة 
اأ هدرت (.مكاتدح بيدع,داائر ) اما البياجات الثاجاية فجد اخذت من كر المصادر ذات الصلة بماضاع البحث. كربالء

ديجددار كمعدددر لسددعر بيددع محصددار البمابددة بالسددعار الخاصددة  004444الجتددائا ان  قيمددة العائددد للبددن الااحددد  ددا 
ديجدار ممدا  28480033ديجدار  اكلفدة المداارد المحليدة 23984اكاجت كلفة المدخالت المتاجر بها باالسعر الخاصدة  

اقددد كددان مجدددار قيمددة العائددد للبددن الااحددد فددي باالسددعار ال ليددد . ديجددار 09400032يجعددر قيمددة االربدداص الخاصددة 
ديجددار اكاجددت كلفددة المدداارد المحليددة  0104839ديجددار  اكلفددة  المدددخالت المتدداجر بهددا بايسددعار ال ليددة  100914

ديجار  كما ان  جدا  ميدزة جسدبية الجتداة محصدار  81083038ديجار اكاجت قيمة االرباص االجتماعية  280413303
اان ج دام السدلعة يسدتفيد مدن سياسدة التدددخر .4389البمابدة اسدتجادا لجيمدة معامدر كلفدة المدارد المحلدي االتدي كاجدت 

 %.24380لتحجيق ارباص اكبر استجادا الى قيمة معامر اعاجة المجتا االتي كاجت 
  

 المقدمة
جداتا مدن الجيمدة امجماليدة لل%  04إلدى  8تدرااص بدين ت للزراعة من دالد يخرى ابشكر عدام ةالجسبي ال ميةختلا ات

إن أ ميدة  ألزراعدد اكبدر , ةالعمالدالجداة  من إجمالي % 04لعاملين في ألزراعد حاالي اقد يشكر ا  المحلي االجمالي
مما ت هره ايرقام حتى بالجسبة للدار الجامية اذل  يعاد إلى الدار الذي تلعبدد الزراعدة علدى مسدتاى االقتصداد ككدر 

القتصدادية عدالاة علدى ذلد  فدزن الزراعدة فالزراعة تافر الغذاء لكر سكان  البلد ابالتالي فهي تسداعد بعمليدة التجميدة ا
خدذ بعدين ؤابالتدالي فعجددما ي ,ما تشكر عامر مهدم للبلدح علدى المجتجدات الصدجاعية اللخددمات ايخدرى ةالحديثة عاد

حتددى فددي الدددار  %84االعتبددار إجمددالي مددا سددبق ذكددره يصددبب الددازن الجسددبي لشعمددار الزراعيددة يشددكر أكثددر مددن 
اسة السياسدات الزراعيدة يجدح  فهدم خصدائز اميدزات الج دام الزراعدي بشدكر جيدد أي عجد در, متجدمة الصجاعية ال

الجبدداع الزراعددي مددن حيددث عدددد احجددم المددزارع ا المسددتاى التكجالدداجي  ةكيفيددة تج دديم امجتدداة الزراعددي اتركيبدد
الجبداع فدزذا كدان  الد  الن للسياسدة الااحددة تداثيرات مختلفدة بحسدح كيفيدة تج ديم.....اآليات التسايق اتافر المداارد 

كددافيرا ) هددا جالد  مددثال قيدداد علددى إجتدداة اججدر الخضددر فددزن ايسددعار العاليددة للخضددر قدد ال تكددان كافيددد لتحفيددز إجتاج
إجتاجهدا فدي العدراق لمدا يتمتدع بدد البلدد مدن تربدد مالئمدة  جدادبمابة من المحاصير التي يالعد محصار ي. ( 2441,

اباسدعار   المحصدار المشدار اليددللبلح المتزايد حيث تستارد كميات كبيدرة  مدن امياه إال إن امجتاة الحالي ال يفي 
مجافسد يسعار  امجتاة المحلي اذال  يسباح عديدة اقد أدى  ذا إلى تسدرح كبيدر فدي الددخر الجدامي جتيجدة لشجفداق 

علدى ل  االمجدتا  التركيدز للمسدته يمتافرة محليا فان من الجدد ذا المحصار مجامات إجتاة  ـبما إن .المستارد على 
تجحصر المشكلة في شحد امجتاة المحلي اسديادة امجتداة المسدتارد فدي السداق المحليدة  ,زراعة  ذا المحصار محليا

تاتي  مدن أ ميدة محصدار  إن أ مية الدراسة ,بسبح اجخفاض سعر السلعة المستاردة بالجسبة إلى سعر السلعة المحلية
رزة في امجتاة الزراعي اتعد مصددرا ذدذائيا أساسديا للمداابجين إذ تتمتدع ببلدح متزايدد البمابة  التي تحتر مكاجة با

أن مع دم المحاصدير الزراعيدة الصديفية ا مما تجدر امشارة إلية ’اارتفاع مستاى الدخار, جتيجة لزيادة حجم السكان
سياسدة زراعيدة قدادرة علدى اميفداء  الشتاية تشهد تراجعا فدي امجتداة  اامجتاجيدة  ممدا يتبلدح تكثيدا الجهداد لبلدارة

 ,بمتبلبددات ايسددااق العراقيددة التددي تشددهد اسددتيراد كميددات كبيددرة لسددد الفجدداة بددين امجتدداة المحلددي االبلددح المتزايددد
اتهددا ,تفترض الدراسة عددم أربحيدة  إجتداة محصدار البمابدة محليدا اعددم قددرة إجتداة البلدد علدى المجافسدة عالميدا

االربحيددة االجتماعيددة االخاصددة امعددامالت الميددزة الجسددبية مجتدداة محصددار البمابددة الدراسددة حسدداح معددامالت 
التحلير الكمي باستعمار أسلاح رياضي يعدرا بمصدفافة تحليدر تم اعتماد أسلاح ,تحلير السياسةباستعمار مصفافة 

 , اى العدالميلجيدا  أربحيدة إجتداة بعدض محصدار البمابدة الرئيسدة ا مددى مجافسدتها علدى المسدت (PAM)السياسة 
في الدراسة استعراض أ م البحاث االدراسات السابجة لما تافره من قاعددة أساسدية لالجبدالق فدي  دءمن المهم قبر الب
اايججبيدة التدي تجاالدت  يتم في  ذا المبحث التعرا على ا م البحاث االداريات االمجالت العربيدةسإجراء البحث ا

قددما العديدد  إذ  0939عدام  Monke & Peaorson"   دذا المجدار  مدا ثد فيابحأار من جشر  .ماضاع الدراسة 

من البحاث لدراسة االربحية المتحججدة عدن سياسدة تددخر الدالدة فدي ج دام السدلعة للعديدد مدن المحاصدير المجتجدة فدي 
 سات التدخر سيا إلى مصفافة تحلير السياسة إبارا ج ريا , ابيجت جتائا التحلير أن البرتغار , ااستجدا في التحلير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/  9/  84اقبالد     2402 / 1/ 00م البحث  تاري  تسل
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لمحاصددير الددذرة االحجبددة االددرز االبمابددة , فددي حددين كاجددت  جددا  خسددائر اجتماعيددة عددن حججددت أرباحددا اجتماعيددة                         
أن بالجددا مجداف  جيدد فدي قبداع  2440فدي عدام   " Guba"صير الجبن افار الصدايا , بدين سياسة التدخر في محا

صجاعة ايلبان عجدد اجضدمامها إلدى االتحداد ايارابدي, اأكددت جتدائا مصدفافة تحليدر السياسدة أن السياسدة الحكاميدة 
ذل  االسدتخدام الكفداء للمداارد المتبعة تعد سياسة كفاءة في مجار زيادة االربحية الخاصدة ااالربحيدة االجتماعيدة اكد

فدي عدام  "Hieke"أكددت دراسدة . المتاحة كزيادة امجتاجية اتحسين جاعية امجتداة ضدمن شدراب االتحداد ايارابدي
أن تحريددر قبدداع الغددذاء فددي بعددض البلدددان الجاميددة االسدديما قبدداع ايلبددان فددي كيجيددا قددد أدى إلددى إعددادة  يكلددة  2440

ااق  ددذه قددد أدت إلددى زيددادة كفدداءة أدائهددا االتجليددر مددن التشددا ات فددي السدداق اتجليددر أسددااق الغددذاء اان حريددة ايسدد
در  . الفددراق بددين ايسددعار الخاصددة اايسددعار االجتماعيددة ااعتمددد فددي دراسددتد علددى مصددفافة تحليددر السياسددة

"Michail"  جتددائا  أثددر السياسددات التدخليددة للحكامددة علددى قبدداع ايلبددان فددي بيالراسدديا , اأكدددت2442فددي عددام

الدراسة اجخفاض إجتاة ايلبان اتحسجا ببيئا جتيجة  ذه التددخالت , اأاضدحت جتدائا مصدفافة تحليدر السياسدة اجداد 
 2448فدي عدام ااخدران  Scott Person قام . الحكامي في االربحية في إجتاة الحليح امجتجاتد تاثير سلبي للتدخر

 "L"الدرز افدار الصدايا, إذ اجددا أن صدافي التحدايالت  بدراسة أثدر التددخر الحكدامي فدي امريكدا علدى محصدالي
للمحصدالين علدى الترتيدح, ممدا يؤشدر اجداد ( 8303100)ا ( 03010)المتحججة من سياسدة التددخر الحكدامي  دي 

 .إعاجة للمجتا من سياسة التدخر الحكامي
 

 مواد البحث وطرائقه
مصدفافة تحليدر السياسدة التحتداة الدى حيدث ان  جمعت البياجات مدن مجبجدة الدراسدة بااسدبة عيجدد عمديدة

امدا المصدادر الثاجايدة فجدد تدم الحصدار عليهدا .عيجة بمفردات كثيرة ااجما الى مزرعة ممثلة الجتاة المحصار المعجي 
من الشركة العامة للتجهيزات الزراعيدة ابعدض المكاتدح المسدتاردة للمددخالت المتداجر بهدا اكدذال  البجد  المركدزي 

ى سعر بيع العمالت الرسمي االتاازجي الشتمار البحث علدى بياجدات باسدعار يجدح تحايلهدا مدن العراقي للحصار عل
 .العملة االججبية الى العملة المحلية

 أن مصدفافة تحليدر السياسدات تسدتعمر لجيدا Allhaboob (0990 )لجد أارد  :PAMمصفوفة تحليل السياسيات 
مصددفافة تحليددر ان .المحليدة  الجددرة التجافسددية االتحفيزيدة للمجتجدداتلجيدا  الربحيددة ا عمرالتجافسدية العالميددة, كمدا تسددت

 متداجر بهدافالكلفة تجسم إلى قسمين كلفة مددخالت ,الكلفة –العائد = الربب : السياسات ترتكز على معادلة بسيبة ا ي
يددة اايسددعار ايسددعار الفعل سددتعمارالحسدداح الددربب العائددد االتكدداليا بجاعيهددا فاجددد يددتم ا. محليددةاكلفددة مدددخالت 

 .المحلية االقتصادية
 (0)بالجدار ا ذه المصفافة لها  يكر عام ياضب 

   مصفافة تحلير السياسات : ( 0)جدار ال             
 الربب التكاليا العائد ايسعار

كلفة المددخالت 
 متاجر بها

كلفددددة المدددددخالت 
 المحلية

 A B C D ايسعار الخاصة

 E F G H ايسعار االجتماعية

 I J K L التحايالت

مجياسدا  ( 0)البياجدات المدخلدة فدي الصدا ايار مدن الجددار تمثدر  -:  Private profitabilityاألربحيةة الخاصةة 

االتدي تعكد  أسدعار السداق المحليدة ( المتداجر بهدا االمحليدة)لألرباص الخاصة االتي تشير إلدى اميدرادات االتكداليا 
إذن ايربحيدة الخاصدة , المسدتلمة أا المدفاعدة مدن قبدر المدزارعين االتجدار ( Private price( )ايسدعار الخاصدة)
(D ) ي عبارة عن الفرق بين المجماع الكلي لشيدرادات (A ) مباعدة اتكداليا امجتداة االتدي تشدمر ( لكدر احددة)أا

 :الصيغة اآلتية عليها افق  ايمكن الحصار( C)اتكاليا الماارد المحلية ( B)تكاليا المدخالت المتاجر بها 
( Rudi Hartadi ,2448). 

D = A – (B + C)  
تسددتعمر البياجددات المدخلددة فددي الصددا الثدداجي لمصددفافة تحليددر  -:  Social Profitabilityاألربحيةة اجتتماييةةة 

االتدددي تعكددد  قيمدددة الجددددرة أا تكددداليا الفدددرز البديلدددة ( Social price)ايسدددعار امجتماعيدددة  PAM)السياسدددة 
إذن ايربحيددة امجتماعيددة,  ددي عبددارة عددن الفددرق بددين اميددرادات . لكددر مددن عجاصددر امجتدداة االجدداتا يددةامجتماع

: االمجيمددة بايسددعار امجتماعيددة , ايمكددن الحصددار عليهددا افددق الصدديغة اآلتيددة ( المتدداجر بهددا االمحليددة)االتكدداليا 
(Pearson, Monke ,2448. ) 
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                        H=E-(F+G)  

 -:يجسم  ذا المعيار الى قسمينNominal Protection Coefficient (NPC)معامل الحماية اجسمي 

 Nominal Protection Coefficient of (NPCO)معامددر الحمايددة امسددمي للمجتجددات الجهائيددة  -أ

Outpu اايسددعار ( الفعليددة)يعكدد   ددذا المعامددر التشددا ات السددعرية أا امجحددراا الفعلددي بددين ايسددعار الخاصددة
جتجددة ( ال ددرأسددعار )امجتماعيددة  جتجددات الجهائيددة . للسددلع المت بجسددمة ( NPCO)ايتجددا  معامددر الحمايددة امسددمي للمت

 (.E)على اميرادات بايسعار امجتماعية ( A)اميرادات بايسعار الخاصة 
 

A 
= NPCO 

E 
عجدي اجداد فهدذا ي(  NPCO>1)فدزذا كدان معامدر الحمايدة امسدمي للمجتجدات الجهائيدة أكبدر مدن ااحدد صدحيب       

جتجدين فدي  دذه الحالدة ستصدبب أكبدر ممدا لدا كاجدت  جِتا جتيجة  للسياسة المتبعة , ابذل  فزن أربداص المت حماية إيجابية للمت

فهدذا يعجدي أن أربداص ِج دام السددلعة ( NPCO<1)أمدا إذا كدان أقدر مدن ااحدد صدحيب . ايسدعار  دي ايسدعار العالميدة

جدت ا ( NPCO= 1), أما إذا كان ستصبب أقر بغياح سياسة التدخر الحكامي  فهذا يعجي ذياح أي تدخر فدي سداق المت

جتجين مسااية كما لا كاجت ايسعار  ي ايسعار العالمية  ., حيث ستصبب أرباص المت

دددخالت  -ح  Nominal Protection Coefficient for( NPCI) بهددا المتدداجرمعامددر الحمايددة امسددمي للمت
Tradable Inputs   دددخالت الجابلددة امددر  ددذا المعيجددي امجحددراا الفعلددي أا التشددا ات بددين ايسددعار المحليددة للمت

( الخاصدة)للتجارة اأسعار ا الحدادية أا العالمية , فها يتجا  بجسمة قيمة المتدخالت الجابلدة للتجدارة بايسدعار الفعليدة 

(B)  على كلفة  ذه المتدخالت باسعار ا امجتماعية(F:)- ( , 2448الااسبي) 

 
 

          
 
 

دددخالت الجابلددة للتجددارة أكبددر مددن ااحددد صددحيب  فهددذا يعجددي اجدداد ( NPCI>1)فددزذا كددان معامددر الحمايددة امسددمي للمت

ددخالت الجابلدة للتجدارة باسدعار تزيدد  جتجين , ابمعجى آخر أن ِج دام السدلعة يتحمدر تكداليا شدراء المت ضرائح على المت

فهددذا يعجددي اجداد إعاجددة لمسددتلزمات ( NPCI<1), اإذا كددان أقدر مددن ااحددد صدحيب  (ال ليددة)العالميدة عدن ايسددعار 

دددخالت الجابلددة للتجددارة ( NPCI= 1)امجتداة الجابلددة للتجددارة , أمددا إذا كددان  فهددذا يعجددي ذيدداح أي تدددخر فددي سدداق المت

جتجان لشراء  ذه المتدخالت مع أسعار شرائها من   .الساق العالميحيث تتسااى التكاليا التي سيدفعها المت

ةةال  الددى إجمددالي   ددذا المعامددر يتشدديرEffective Protection Coefficient(     EPC)معامةةل الحمايةةة الفع 

مستاى الحمـاية مع ايخـذ بعين امعتبار أثـر السياسات على الجيمدة الخاصدة للمجتجدات الجابلدة للتجدارة االمسدتلزمات 

( A-B)ن الجيمددة المضددافة بايسددعار الخاصددة فددي  ددر السياسددة السددائدة الجابلددة للتجددارة , ا ددا عبددارة عددن مجارجددة بددي

ا ددا مجيددا  أكثددر كفدداءة لتدداثير السياسددة حيددث يسددتحاذ علددى ايثددر ( E-F)بالجيمددة المضددافة بايسددعار امجتماعيددة 

جتجات االمتدخالت, ايمكن قياسد كما ياتي   (TheHarvard) ,0990: الصافي للسياسات على كر من المت

A-B 
= EPC 

E-F 

دار أكبدر مدن الااحدد الصدحيب          فدزن ايثدر المشدتر  للتحدايالت علدى ( EPC>1)فدزذا كدان معامدر الحمايدة الفعأ

ددخالت السددلع الجابلدة للتجددارة سديزيد مددن ايربداص الخاصددة  إلددى مدا فدداق المسدتايات امقتصددادية ( دعدم)اميدرادات امت

ا فهذا يعجدي أن ايثدر المشدتر  للتحدايالت (  EPC<1)ر أقر من ااحد صحيب المثالية , اإذا كان معامر الحماية الفعأ

B 
= NPCI 

F 
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دددخالت السددلع الجابلددة للتجددارة سدديجلر مددن ايربدداص الخاصددة                          الددى أقددر مددن المسددتايات ( ضددرائح)علددى اميددرادات امت

ار يسااي الااحد الصحيب  عددم اجداد أي  فهدذا يعجدي( EPC=1)امقتصادية المثالية , أما إذا كان معامر الحماية الفعأ

 .السلع الجابلة للتجارة اجتاة تدخر من شاجد أن يؤثر على ايثر المشتر  للتحايالت على اميرادات امتدخالت

يتسددتعمر معامددر كلفددة المددارد المحلددي  -: Domestic Resource Cos( DRC)معامةةل فلفةةة المةةورد لمحلةةي

(DRC )ابمعجى آخر يجي   ذا المعامدر الميدزة الجسدبية فدي . لميةفي قيا  كفاءة امجتاة المحلي بالجسبة لألسااق العا

معدددالت التبددادر الدددالي , اياضددب  ددذا المعيددار حجيجددة مددا إذا كددان إجتدداة السددلعة محليددا  أفضددر مددن إسددتيراد ا , ا ددا 

, أي ( E-F)بالجيمدة المضدافة لشجتداة بايسدعار امجتماعيدة ( G)يجارن الكلفة امجتماعية مستعمار المداارد المحليدة 

 -:يجي  جسبة كلفة الماارد المحلية امجتماعية االكفاءة الشاملة للِج ام السلعي اذل  على الجحا اآلتي

G    

= DRC 
E-F  

      

فهددذا يعجددي أن كلفددة الفرصددة  البديلددة ( DRC>0)فددزذا كددان معامددر كلفددة المددارد المحلددي أكبددر مددن ااحددد صددحيب  

ايتعـدـد  دذا الجشداب ذيدر مدربب إجتماعيدا  , . قيمتهدا المضدافة بايسدعار امجتماعيدة مستعمار المداارد المحليدة تتجدااز
ابعبارة أخرى فزجد في  ذه الحالدة لدن تكدان  دذه الدالدة مجافسدة عالميدا  فدي إجتداة  دذه السدلعة , أي أن  دذه الدالدة ال 

ايدر المداارد مدن إجتداة  دذه السدلعة الدى افي  ذه الحالة فزجد مدن المفضدر تح. تتمتع بميزة جسبية في إجتاة  ذه السلعة
سلعة أا سلع أخرى ذات كفاءة إجتاجية عالية ا ربحية أكبر اتتمتع بميزة جسبية إجتاجيدة تؤ لهدا للمجافسدة فدي ايسدااق 

, فهدذا يعجدي أن الكلفدة امجتماعيدة (  DRC<0)اإذا كان معامر كلفة المارد المحلي أقر مدن ااحدد صدحيب . العالمية

الماارد المحلية تجدر عدن قيمتهدا المضدافة بايسدعار امجتماعيدة , افدي  دذه الحالدة تتمتدع  دذه الدالدة بميدزة مستعمار 
جسبية في إجتاة  ذه السلعة بالمجارجة بتكاليا إستيراد جف  السلعة التي تزيد عن كلفة إجتاجهدا محليدا  , الدذل  فزجددت مدن 

كلفدة المدارد المحلدي  أمدا إذا كدان معامدر . إسدتيراد ا مدن الخدارة  المفضر التاسع في إجتاة  ذه السدلعة محليدا  اعددم
امدن ثدم إمكاجيدة ( Break-Even Point)فهذا يعجي الاصار الى ججبة التعادر ( DRC=1)مساايا  الااحد الصحيب 

 (.2440,حسن)امستمرار في امجتاة حيث أن تازيع الماارد امجتاجية قد اصر الى الججبة المثلى الى حٍد ما 

يجدي  تداثير سياسدة التددخر علدى ايربداص المتحججدة مدن -:Profitability coefficient(    PC)معامةل األربحيةة 

فدزن ِج دام السدلعة يسدتفيد مدن ( PC> 0)ِج ام السلعة المعجدي , فدزذا كدان معامدر ايربحيدة أكبدر مدن الااحدد الصدحيب 
 السدلعة فدزن ِج دام( PC< 0)يربحية أقر من الااحد الصدحيب أما إذا كان معامر ا. سياسة التدخر لتحجيق أرباص أكبر 

يستفيد من سياسة التدخر , أي إن ِج ام السلعة يفجد أرباحددت لصدالب الجباعدات ايخدرى فدي امقتصداد, ايدتم حسدابدت ال 

 (Monke&Pearson,0939:)حسح الصيغة اآلتية

 
 
 
 
 

 دا مؤشددر يعكد  قدددرة الِج دام علددى المجافسدة , فددزذا -:Private Cost Rati(   PCR)نسةبة التفةاليا الخاصةةة 

فدزن للِج دام قددرة علدى المجافسدة , اإذا كاجدت جسدبة ( PCR<0)كاجت جسبة التكداليا الخاصدة أقدر مدن ااحدد صدحيب 
جداف  عالميدا  ا( PCR>0)التكاليا الخاصة أكبر مدن ااحدد صدحيب  يتحجدق أربداص فهدذا يعجدي أن ِج دام السدلعة ذيدر مت

  -:سالبة حسح المعادلة اآلتية
 

C 
= PCR 

A-B 

A-B-C 
= 

D 
PC = E-F-G H 
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يؤشر  ذا المعامر إجعكدا  التشدا ات فدي سياسدة -:Producer Subsidy Ratio -(:PSR)معامل إيانة الُمنتج                         
ايدتم حسدابدت علدى ( . E)التدخر افشر الساق على الزيادة االججصان في إجمالي إيرادات الِج ام بايسعار امجتماعية 

 (.Monke& Pearson ,0939) -:افق الصيغة اآلتية
 

100× 
D-H 

= 
L 

= PSR 
E E 

 
جتا في  ر سياسة التدخر الحالية  .ا ا يجي  جسبة الدعم التي يستفيد مجها المت

قتصددادي يسددتعمر لجيددا  اثددر التغيددر فددي ااحددد أا أكثددر مددن مكاجددات ايجمدداذة علددى العائددد اال-:تحليةةل الحساسةةية
لالستثمار في تل  المشاريع ا ذا يعجدي إن تحليدر الحساسدية يبدين التغيدر فدي قديم المعدايير المسدتعملة لتجيديم  أي تغيدر 

اذلدددد  مددددن خددددالر إعددددادة احتسدددداح المعددددايير , محتمددددر للجيمددددة المسددددتجبلية التددددي تددددؤثر فددددي عجاصددددر ايجمدددداذة 
حليددر كددان ان مصددفافة تحليددر السياسددة ذات مضددمان اتددم اللجدداء الددى  ددذا الت(. 2448, المعاضدديدي )بعدددالفراض

 .االضفاء بابع  الحركية للجماذة يستعمر  ذا التحلير( ستاتيكي)مستجر  
 

 .النتائج والمناقشة

يتكدان مددن العاائددد االتكدداليا المحليدد االمتدداجر بهددا  اكددذال  االربدداص .حسداح الصددا االار مددن المصددفافة
الددذي ياضددب عجاصددر الصددا االار لمصددفافة تحليددر  السياسددة اي (2)ار اكمددا فددي الجددد.باسددعار السدداق المحليددد 

حيدث بلدا اجمدالي العائدد .لمحصدار البمابدة( اسدعار السداق) التكاليا االعائد ااالرباص محسابة باالسعار الخاصدة 
(A) ديجددار للبددن الااحددد ابلددا اجمددالي  004444افددق معدددر اسددعار البيددع فددي سدداق جملددة كددربالء مجبجددة الدراسددة
مدن البدذار االمبيددات ااالسدمده الكيمياايدة الجتداة البدن الااحدد مدن  دذا (  B)تكاليا لعجاصر االجتاة المتداجر بهدا ال

المتكاجددة مددن االرض االعمددر ارا  المددار االكهربدداء (C)اكاجددت تكدداليا المدداارد المحليددة .  23984المحصددار 
يددة الخاصددة المتمثلددة بددالعماد االخيددر مددن امددن الممكددن حسدداح االربح.ديجددار للبددن 28480033االسددماد العضدداي 

ا جدا تدم حسداح .ديجار للبن الااحدد افدق  دراا عيجدة البحدث 09400032االذي بلا ( D)مصفافة تحلير السياسة 

االربحيددة علددى مسددتاى البددن الااحددد المجددتا محليددا لمجارجتددة بددالبن المجددتا فددي الدددار المجدداارة ذات جسددبة التصدددير 
 %.3اان اسعار الفائدة على را  المار كاجت  .العاليد من  ذا المحصار

 
 باالسعار الخاصة( ميزاجية الحجر)تكاليا عجاصر االجتاة االعائد لمحصار البمابة :( 2)جدار ال

 بن/كلفة االجتاة ديجار سعر الاحدة الااحدة عجاصر االجتاة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المدخالت المتاجر بها

(B) 

 00024 044444,04444 البذار -:ااال 

   المبيدات -:ثاجيا 

 ديجار 244 ذم 04/ 00444 افاجت -0

 ديجار 244 لتر/ 24444 الفاسايبر مثرين -2

 ديجار 34 لتر/ 3444 مالثيان-8

 ديجار 04 لتر 430/ 8444 فالش -0

 ديجار 024 ذم 0444/04 ماسبيالن -0

 ديجار 004 لتر/ 004444 البايريت -1

 ديجار 044 ذم 1044/04 تيسيران -0

 ديجار 004 لتر 4320/ 0444 اباماكتين -3

 ديجار 034 كغم/  0444 ديازجان -9

 ديجار 004 لتر/ 00444 بلتاجار -04

 ديجار 0914 لتر/ 020444 برابالجت -00

 ديجار 014 لتر/ 23444 ريفار -02

 ديجار 144 كغم/ 0444 ريدامير -08

 0044 كغم/ 044 ياريا -00
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 2204 كغم/ 2444 مركح -00                        

 0344 كغم/ 0244 داح -01

 23984   المجماع

 المدخالت المحلية

(C) 

 103233  را  المار -:ااال

 030044  العمر -:ثاجيا 

 844  االرض -:ثالثا

 84444  السماد الحياي -:رابعا

 1888  الكهرباء -:خامسا

 28480033   مجماع كلفة المدخالت المحلية

 004444   ئدالعا

 09400032   االربحية الخاصة
تم حسابد من الدراسة الميداجية: المصدر  

 
 تعدير االسعار العالمية لمحصار البمابة الى الجيمة المساااتية لالستيراد عجد باح المزرعة :(8)جدار ال

 داالر 804 السعر االستيرادي للبن

 0091 سعر الصرا التاازجي*

 041104 يجار للبنسعر االستيراد بالد=

 200234 كلفة الججر  اضريبة كمركية للبن+ 

 1444 كلفة الججر من باح المزرعة الى ساق الجملة للبن_ 

 100914 للبن الااحدعجد باح المزرعة  الجيمة المساااتية لالستيراد = 

 
 السعار االجتماعيةبا( ميزاجية الحجر)تكاليا عجاصر االجتاة االعائد  لمحصار البمابة  :(0)جدار ال
 بن/كلفة االجتاة ديجار سعر الاحدة الااحدة عجاصر االجتاة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المدخالت المتاجر بها

(B) 

 130230 داالر للمغلا 0033 البذار -:ااال 

   المبيدات -:ثاجيا 

 82239 0091*داالر  00 افاجت -0

 2130 لتر/ داالر 2320 الفاسايبر مثرين -2

 0030 لتر/ داالر 044 مالثيان-8

 0433 لتر/داالر  032 فالش -0

 000330 ذم 04/داالر 14 ماسبيالن -0

 230 لتر/ داالر 14 البايريت -1

 230 ذم 04/داالر 0 تيسيران -0

 00930 لتر/داالر  84 اباماكتين -3

 24439 كغم/ داالر 030 ديازجان -9

 28932 لتر/ داالر 20 بلتاجار -04

 90133 مر 044/ داالر3 برابالجت -00

 00030 لتر/ 82320 ريفار -02

 020038 كغم/ داالر 0  ريدامير -08

 30830 كغم044/ داالر 2830 ياريا -00

 010033 كغم 01300/044 مركح -00

 080030 كغم 2333/044 داح -01
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 0104839   المجماع                        

 المدخالت المحلية

(C) 
 002330  را  المار -:ااال

 030044  العمر -:ثاجيا 

 844  االرض -:ثالثا

 84444  السماد الحياي -:رابعا

 3004323  الكهرباء -:خامسا

 280493303  مجماع كلفة المدخالت المحلية

 100914  العائد

 81083038  ةجتماعياالربحية اال
 من بياجات الدراسة الثاجاية: المصدر

تم الحصار علدى اسدعار الجداتا االمددخالت  المتداجر بهدا االمحليدة -:ة تحليل السياسةحساب الصا الثاني لمصفوف
 -:باالسعار الحدادية اكما ياتي

علمدا ان , اسعار المبيددات االبدذار  ااالسدمدة مدن الشدركة العامدة للتجهيدزات الزراعيدة ابعدض المحدار التجاريدة -0
 .االتامين االسعار كاجت اسعار محازن اي مضاا لها كلفة الججر 

اسعار االيرادات كاجت من ساق جملة كربالء كمعدر من بعض المسدتاردين لهدذة المحاصدير  اضدافة الدى اجدار  -2
 .ججر اضريبة كمركية

كمدا   دي االسدعار المحليدة اكدذال  العمدر ااالرض حيدث كدان العمدر عبدارة عدن حصدة  العضداياسعار السدماد  -8
 .على قيمة العجاد المجاارة يجارر االتجدر بربع الحاصر ااالرض مل  صرا فجد

علددى را  المددار  ال ليددةبيجمددا كاجددت اسددعار الفائدددة  4343علددى را  المددار كمعدددر كاجددت  الجاريددةاسددعار الفائدددة -0
 استجادا لمعيار البج  الدالي بالجسبة للدار متاسبة الدخار 4304

اقدد .ات الجفبيدة اكمعددر سدجاي السدعار االسدتيرادالشركة العامة لتسايق المجتج  ي اسعار الغازاما اسعار زيت  -0
تم اعتماد محصدار البمابدة المسدتارد مدن الجبدر السداري علدى اعتبار دا افضدر االجدااع المسدتاردة الماجدادة فدي 

اتم تعدير السدعر الدى سدعر الصدرا التداازجي للدديجار العراقدي مجابدر الدداالر االمريكدي االدذي .ساق جملة كربالء 
مدع االخدذ بج در االعتبدار .2400مركدزي العراقدي اكمعددر لسدعر الصدرا التداازجي للسدجد السدابجة البجد  ال همصددر

ابرص تكاليا الججر مدن بداح المزرعدة ,كلفة الججر االتحمير االضريبة الكمركية لكر بن مستارد من  ذا المحصار
 .100914لبالغة ااعجد باح المزرعة  اااتية لالستيراد سالى ساق الجملة للحصار على الجيمة الم

بعد الخصار على التكاليا االعاائد باالسعار الخاصة ااالجتماعيدة يمكدن علدى اساسدها : مصفوفة محصول الطماطة

, ( D)بجداء مصدفافة تحليددر السياسدة ااضدع تجددديرات لعجاصدر المصدفافة  ااسددتخالز مؤشدرات الربحيدة الخاصددة 

( k)االمداارد المحليدة ( J)اتكداليا المددخالت المتداجر بهدا ( I)اتحدايالت كدر مدن العائدد ( H)االربحيدة االجتماعيدة
 (.0)لمحصار البمابة للبن الااحد اكما في الجدار( L)اكذال  التحايالت الصافية 

 البمابةمصفافة تحلير السياسة للبن الااحد من محصار  :(0)جدار ال

Profits 

Costs 
Revenues  Domestic 

Resources 
Tradable 

Inputs 
D 
 

09400032 

C 
 

28480033 

B 
 

23984 

A 
 

004444 
Private Prices 

H 
 

81083038 

G 
 

280413303 

F 
 

0104839 

E 
 

100914 
Social Prices 

L 
 

02081139 

K 
 

800239- 

J 
 

02021 

I 
 

080404 
Transfers 
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عدامالت االمؤشدرات بعدض الم اسدتعمارمكدن يبعد اتمام تجدير عتاصرمصفافة تحلير السياسة -:قياس اربحية االنتاج

االقتصادية التي من خاللهدا يمكدن قيدا  اربحيدة اجتداة محصدار البمابدة فدي العدراق اا دم  دذة المؤشدرات كمدا فدي 
حيدث ,م اشدتجاقها مدن عجاصدر مصدفافة تحليدر السياسدة تبعض المعامالت التي ( 1)جاء في الجدار اقد  (1)الجدار

االذي  هر بجيمة ماجبة اكبر من الااحدد الصدحيب ابلغدت ( NPCO)تشير جتائا معامر الحماية االسمي للمخرجات 

ابدذال  فدان اربداص المجتجدين ستصدبب اكبدر . مما يشير الى حماية ماجبة للمجتا المحلي جتيجة للسياسة المتبعدة( 032)
تجددارة فددي حددين يشددير معامددر الحمايددة االسددمي للمدددخالت الجابلددة لل.فيمددا لاكاجددت االسددعار العالميددة  ددي اسددعار البيددع

(NPCI ) ددذا يعجددي اجدداد ضددرائح علددى المجتجددين ابمعجددى اخددر ان ج ددام السددلعة يتحمددر تكدداليا ا ( 030)االبددالا 

( EPC)ااشدارت قيمدة معامدر الحمايدة الفعدار , اسعار تزيدد عدن االسدعار الحداديدة شراء المدخالت الجابلة للتجارة ب

اعجاصدر االجتداة الجابلدة للتجدارة يزيدد مدن االبداص  اليدراداتالى ان االثر المشتر  للتحدايالت علدى ا(  032)االبالغة 
اي ان الجيمددة المضددافة باالسددعار الخاصددة  ددي اكبددر مددن الجيمددة .الخاصددة الددى مددافاق المسددتايات االقتصددادية المثاليددة

الددى ان ( 038)البالغددة ( PC)ايشددير قيددا  معامددر الربحيددة .المضدافة باالسددعار االجتماعيددة ا ددذا مؤشددر لاجدداد دعدم
( PSR)بيجمددا اشددارت قيمددة جسددبة اعاجددة المجددتا المحلددي .ج دام السددلعة يسددتفيد مددن سياسددة التدددخر لتحجيددق اربدداص اكبددر

مدن الجدداتا  جدا  محفدزات للمجددتا ايمكدن ان تعدزى الدى ارتفداع اسددعار بيدع الكيلدا الااحدد  الدى ان( 24328)االبالغدة 
جسدبة التكداليا الخاصدة بجيمدة اقدر مدن الااحدد الصدحيب اجداءت قيمدة .المستاردة فدي السداق العراقيدة السلعة المحلي

اجتداة  حيث يشير الى ان صدافي الجيمدة المضدافة فدي االسدعار الخاصدة االمسدتثمرة فدي مشداريع( 4380)حيث بلغت 
ااشدار معامدر .محصار البمابة تفاق تكداليا االجتداة ابعبدارة اخدرى ان ان المشدراع يحجدق اربداص خاصدة مجزيدة

المدداارد  عماراكفدداءة فدي اسددت ان للبلددد ميددزة جسدبية فددي اجتدداة  دذا المحصددار(   4389)لددي االبدالا كلفدة المددارد المح
 .المحلية

 
 معامالت الحماية ا ايربحية امجتماعية االتجافسية :(1)جدار ال

 
 المعامالت

 
 الصيغة الرياضية

 
 الجيمة

 معامر الحماية امسمي للمتخرجات
  

 
032 

 للمتدخالتمعامر الحماية امسمي 
 

030 
 

ار  معامر الحماية الفعأ
 

032 
 

 معامر ايربحية امجتماعية
  

038 
 

جِتا  جسبة إعاجة المت
 

24380 
 

 

 جسبة التكاليا الخاصة
  

4380 
 

 معامر كلفة المارد المحلي
 

 
 

4389 
 

 
ء تحليدر الحساسدية لهدا بفدرض بعد اتمام حساح مصفافة تحلير السياسة لعيجدة البحدث امكدن اجدرا-:تحليل الحساسية 

 .احداث بعض التغيرات  المحتمر  هار ا ثم الجيام بحساح المعامالت لمعرفة مدى حساسيتها تجاه تل  التغيرات
عجدد اجخفداض االسدعار الحدايدة  لللجداتا بمجددار -:ألسعار الناتج% 17بفرض انخفاض األسعار الحدودية بمقدار -1

فجد اجخفضت الربحيدة االجتماعيدة بدجف   000810الى  100914د سيجحفض من فان العائد بالساعر الحداي%  04



 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                   

 61 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

امدا معامددر الحمايددة الفعددار فجددد  038الددى  032الجسدبة اان قيمددت معامددر الحمايددة االسدمي للمخرجددات قددد ازدادت مددن                         
افدق المددى  ا دذه التغيدرات كلهدا 031الدى  038امعامر الربحية االجتماعيدة فجدد ازداد مدن   038الى  032ازداد من 

اما معامر جسبة اعاجدة المجدتا فجدد ازداد .الذي اليغير من التفسيرات حيث لم تجر دان الااحد الصحيب اا حدث العك 
 . 88302الى  24328من 
مجددددار الربحيدددة االجتماعيدددة مدددن اجخفددداض -%: 17بفةةةرض ديةةةاد  قيمةةةة المةةةدخالت المتةةةاتر ب ةةةا بمقةةةدار   -2

المعدددامالت  المشدددتجة مدددن المصدددفافة فكمدددا يلدددي معامدددر الحمايدددة االسدددمي  امدددا بجيدددة 81808139الدددى  81083038
 24312الدى  24328امدا جسدبة اعاجدة المجدتا فكاجدت جسدبة التغييدر فيهدا مدن .030الدى  030للمخرجات قد اجخفض من 

 جاجمة عن السياسة المتبعة العاجة المجتا%  81اي ازداد العائد في ج ام السلعة 
 

The profitability of tomato production in Iraq 
Mohammad H .Omran                                                    Abdullah A.Mudhi 

Economic Dept,college Of Agric. 

Baghdad University 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to calculate the profitability and comparative advantage 

of tomato production in Iraq by using policy analysis matrix (PAM). The study was 

carried out by taking primary data through deliberate sample from tomato producing area 

in karbala province . the secondary data were taken from all sources related to 

study(official directorates, sale agencies …etc) .The result showed that the revenues 

wereID 750000 I\ton in private prices , and the costs of tradable inputs in private prices 

were ID 28930 \ ton of production and the cost of domestic resources were ID 230315.8 

\ton of production in private prices ,and the private profits were ID 490754 .2 \ton of 

production .The revenues in social prices were ID 615960\ton of production and the cost 

of tradable inputs in social prices were ID\16503.9 \ ton of production and the cost of 

domestic resources in social prices was ID 234068.78\ton of production and the social 

profits were ID 365387.3 \ton of production The results also showed that there is a 

comparative advantage in tomato production in Karbala province as the value of DRC 

was 0.39 and the commodity system was subsidized by the government according to 

PSR value which was 20.35%.   
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